
           @Shahregoftegoo 

 

 

 بود  مهربان اشیییییار  من ظر و بود دسییییی ا  توی چای سییییی    
 صییی ای و بود تاریک سیییالن داخل فضیییای . بزنه صییی ا  که
 خانم ص ای رسی  یم گوش به که ص ای   تنها . بلن  گریه
  . بود مون محله ای جلسه ،خانم زمای  

 

 رو جمع این ابلفضییییییییییییل  بری   دسیییییییییییی ای حق به خ ایا-
  . کن روا حاج 

 

  :نشس  پهلو  تو هس    آرنج

  ..آمی    بگو زود-

 مقابل یاسیییی    درشییی  چشیییمای و اوم  کش لبم ی گوشیییه
 حیاط تو پیش ثانیه چن  همی    . گرف  جون چشییییییییییییما 

 
همقسم 
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 زمی    به رو نگاهش دی نم محض به و بود اوم   در جلو 
  . بود دوخ ه

 

  :زد  لب پرروی   با

  ...  آمی    الیه-

  :خن ی  ریز س   ه

  .خواس گاری میان فردا همی   -

 مهربان . ب   رو جوابش نشی  و شی  روشن چراغا همزمان
 :زد ص ا

ا-  ... پذیرای   دخت 

 ها خانم مجلس وارد هسییییییییییی    و من که بود وق  اون و
  ...ش یم

  ... بود پیچی   هم در گالب و تن عرق بوی

 این از گوش تا گوش هم تنگ همه و بود شیییییل   حسیییییای  
 فی    فی    ص ای هنوز  .. بودن  نشس ه رس اون تا اتاق رس

  ... کردن یم گریه داشی    که بود بلن  ها خانم بعض  
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 و بود زیاد خییل حاج اشییییون بار ها بعضیییی   هسیییی    قول به
 ن اشتیم بیشت   حاج  یه خودش و من مثل هم ها بعض  

...  

 :زد پچ هس   

وع رس همی    از-   ... کن رسر

 چای های اسیی نان از پر سیی     و کرد  وشگ مطیعانه منم
  ... گرف م آقا مهمونای مقابل رو

 و نیسییی  ما مال مجلسیییا این گف  یم عزیز  همیشیییه خب
 ... حسینه اما  آقا صاحبشون

 کاسیییه  داشییی  بریم چای هریک و بود من دنبال هم هسییی   
  ... گرف  یم مقابلش رو قن  بزرگ و چ    

 در د  رف م یم چابیک با شیییی  یم خایل ها سیییی     که بار هر
  ... گش م بریم و گرف م یم رو بع ی پر س     و اتاق

 :زد لبخن ی دی نم با ش   خم خانم محب به جلوی وق   

  ... دخت   شر  روا حاج -

 روی نگاهم و گف م تری غلیظ آمی    الیه دلم در من و
 اونم انگار نشییییییسیییییی ، بود اوم   کش نیشییییییش که هسیییییی   
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 یم جوری این که بود  شییدی   رو مدرونی آمی    الیه صیی ای
 ...خن ی 

 یم رو دعاهاش ت مه داشیییی  که زمای   خانم صیییی ای هنوز
 هاشیییییییییون چای   نوشیییییییییی ن حی    ها خانم و بود بلن  خون 
 ... دادن یم دعاهاشو جواب

 

 

 

 

 

  دو_پارت#

 

 

 خایل اسیییییی نانای کردن جمع ن ب  حاال کامل، پذیرای   بع 
  ... بود
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 تن  تن  من و اوم  یم رس  پشی  سی     با هسی    دفعه این
 سیی     توی ذاشیی م یم و کرد  یم جمع رو ها خایل  اسیی نان

...  

 خودش خایل اس نان تا نشس م خانیم یه روی به رو وق   
  .. گرف  رو دس م مچ دفعه یه بردار  رو بغلیش و

 :پرسی  واون ش  درش  نگا 

  دخت  ؟ چیه اسم -

 که  بود دیگه محله یه لما انگاری ... نبود آشیینا اش چهر 
  ...شناخ مش نیم من

 :زد  پچ اما چرا دونم نیم

  ...نیلوفر-

  ؟ ای خونه صاحب دخت  -

ی بوی ... رسی  یم مشا  به خطر بوی سواالش  از  که چت  
 از گف  یم عزیز ... ن اشیییی م دوسیییی  اصییییال روزها این من
ا خییل مجلسیییییا همی     رایه و کی    یم پی ا خواسییییی گار دخت 
 و نبود  خواسیییییی گار دنبال من اما ... شیییییین یم خ ب خونه
 .بود یاسی    اونم که خواس  یم رو نفر یه فقط دلم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :گف م و داد  تکون رس تن ی

  ... شونم همسایه ... نه-

 دیگه من اما ان اخ  دسییییییییی یش بغل خانم به خایص نگا 
 توی و زد  چنگ رو مقابلشیییون اسییی نانای و نکرد  معطل
  ... گذاش م س    

 : چسبی  بهم هس    اونا از ش ن ورد با

  بهش؟ گف    درو  چرا-

 :کشی   پایی    ص امو تن

   ...نگو هیچ  ...هیششش-

  بود؟ خوب خواس گار یه شای  خر -

 گرف م دستش از رو س     که بود ش   تمو  کارمون تقریبا
 :گف م و

ون ر  یم من-   .. بیا زود هم تو ... بت 

 خفه جورای   یه دار  کرد  یم فکر حاال که  کرد  د  ازاتاق
ون  کنه یم ا   :ش  ظاهر جلو  مهربان زد ، بت 

  .. جون نیلو شر  روا حاج  ... ع حسی    اما  با اجرت  -
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 سیییییییییم  رف م ظاهر  به توجه وی   داد  رو جوابش تن ی
خونه   ... حیاط سم  ی آشت  

یها  رو شییب دیگای داشییی    و بودن مشییغول حیاط توی پرسی
 ... ذاشی    یم بار

 

 یاسییی    دی ن با و ان اخ م طرف اون به چشیییم زیر نگا  یه
 که ص ای   با یهو اما رف  ضعف دلم ته  شون جمع م ون
 :برگش م عقب به و پری   جا از ش  بلن  رس  پش  از

؟ یم کار چ   حیاط تو چادر ی   کو؟ چادرت-  ک  

 

 . نشییسیی  عباس امت   چهارشیونه و درشیی  هینل رو نگاهم
 " که حس    کار  چ   تو ؟ چه تو به " بگم خواس  یم دلم
 :داد  جواب اخ یار ی  

 

  .. آورد  رو اس نانا س     -

 :غری  طلبناری با و کرد دراز طرفم به رو دستش
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  سه_پارت#

  

 

  ... ن ی ت شنیل این کیس تا تو برو زود ... من ب ش-

 که بشییم خورد  شیی نم، دی   محض به بود قرار انگار حاال
 تمو  با و  برد  دن ون زیر رو لبم ... ترسیییییییییییی  یم انق ر
 :گف م جراتم

  ... بر  یم خود -

 :کشی  درهم ابرو

   ... بب نم من ب   ؟ چ   دیگه-

 نزدییک اون یاسییی    خب اما بزنم داد رسش خواسیی  یم دلم
  ... ش  نیم و بود ها
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 اون ییک .. نبودن پ رومادر یه از انگار برادر دوتا این اصییال
 و قل ر جوری این هم ییک ...مهربون و م ی    و آقا جوری
ی   و تعص    هس    قول به شای    .. غت 

یییییی ه چ که داشیییییی  جنیم یه عباس امت   خب ویل  تو پرسی
  ... ن اش  مون محله

 مراسییییییییم محل های خونه  از ییک تو محر  دهه بود کاف   
 که بود نفر اولی    عباس امت   آقا که بود وق  اون باشیییییییه
  . ش  یم احضار

 همه که االنصییییییاف و الحق و بردن یم حسییییییاب ازش همه
 به گوش همه فرمان   یه مثل و برد یم پیش خوب رو چت   

   ... بودن فرمانش

 بای  بود وایسیی اد  جلو  که جور اون و نبود ای چار  انگار
 .. کرد  یم تسلیم بهش رو س    

 از  اونو حرف ی   و نشییییییییسیییییییی  سیییییییی     ی لبه رو دسییییییییتش
 ای شییییییشیییییه درهای تو، بر  ب ونم که این قبل اما ...گرف 
ون زدن دس ه دس ه ها خانم و بازش ن   ... بت 

عباس این من رفی    جای به حاال  همه از رو که بود امت 
   ... ش  دور جا اون از دس  به س     و گرف 
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 : زد  پچ خود  با و خن ی   ریز

  ... بود حق -

 و مامان ... شییییی   راهرو وارد و گذشییییی م ها خانم م ون از
 ش   م ور  و رسخ صورتشون رسو حسای   که  آسیه خاله
  ... کردن یم رایه رو مهمونا داشی    بود

 :گف  دی نم با هس   

  ؟ امت   گف  یم چ  -

 :کنار کشی مش و گرف م بازوشو

ون رف م جوری همی    نبود حواسم اصال وای-   ... بت 

 : ش  درش  چشماش

 ! نگف  به  هیچ   خ به-

  ؟ کو چادرت گه یم وایس اد  کلفتش ص ای با نگف ؟-

 : خن ی  ریز هس   

  ... کلیه نکرد  ات شقه دو که همی   -

 :زد  پوزخن 

  ... سدنه تورو بگه بهش نیس  ییک اصال-
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 :ان اخ  باال شانه 

  ... داداش دوتا این کار تو مون  -

  چطور؟-

 یم که هم اوی   ... کنه نیم نگات خواییش یم تو که اوی  -
  ... ک    نیم نگاش تو ادتخو 

 :کرد  پافشاری

 دوسییییی  از کنه نیم نگا  اگه ... دار  دوسییییی  منو یاسیییییی   -
  ... م ینه و آقا که بس .. داش دشه

 :گف  و کرد نگاهم م اثر

 دیگه جای فکرش یاسییییی    ... هسیییی م حرفم رس هنوز  من-
  .. س 

 این توانسییییی  یم چطور ... بود اف اد  جوشیییییش به دلم ته
 :پرسی   و ش  پر چشمانم ی ؟بگ   طور

ی از نکنه-   ؟ داری خت   چت  

 :گف  و گزی  محنم را لبش

  ... دار  دوست  عباس امت   دونم یم فقط ... نه-

 :گف م اخ یار ی  
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 ! کرد  غلط-

 ... دوی   اتاقم سم  به دوروبر  اوضاع به توجه ی   و

 

 

 

 

 

  چهار_پارت#

 

  ... بس  رو در و ش  اتاق وارد دنبالم به

  ... ن اش م منظوری خ ا به نیلو-

   شیییییییونه روی دسییییییی  و اوم  جلو ... بود گرف ه بغضیییییییم
  .. چرخون  خودش سم  به منو و گذاش 

ی یه من-   ...ا ... پرون   چت  

 :رف م فرو بغلش تو و ش ن خیس چشما 

   ... ب ی خییل-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :کرد ج ا خودش از منو

ی یه من دیوونه-  .. گف م چت  

  نیم طوری ی   هم رو هیچ   تو-
 
 ؟ یک

  .. خ ا به نه-

  ... ن ار  و ن اش ه نظر بهم وق  ه چ عباس امت  -

 رو رسش که نه یا بود من کردن رایص   خاطر به دونم نیم
 :داد تکون

ا همه با اون اوهو -  ... کنه یم رف ار جوری همی    دخت 

 :گف م و کشی   دن ون زیر لبمو ی گوشه

 از... کنه یم رف ار  رضیییییییا امت   داداش مثل همیشیییییییه امت  -
 بیشییییییییت   توجهاش این جبهه رف ه رضییییییییا امت   که هم وق   
  . ش  

  ... رف  فرو فکر توی باز هس   

ی یه از کرد  یم حس چرا دونم نیم  من که دار  خت   چت  
  .. ن ار 

؟-   هس  

  ... جونم-
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  ... زبون ه نوک که اوی   بگو-

 :گف  و داد قورت رو دهدش آب

   ... بریزی هم به شت  بی بگم ترسم یم-

 : پری  رو  از رنگ و ریخ  فرو هری قلبم

  ؟ ش   چ  -

 خودمم راسییییییییتش .. شییییییییدی   پیش دقیقه چن  همی    منم-
  ... شوکم هنوز

  خب؟ ش   چ   بگو ... منو کش    وای-

  ... گف  یم اینا مامان به داش  خانم شمیس-

د  قلبم  : ش  فرسر

 ... ر  یم دار  یاسینم انگاری-
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  پنج_پارت#

 

  کجا؟-

 :زد پچ و کرد مک   

   .جبهه-

 هم یاسییی    ... زد یخ رستاپایم کرد  احسییاس لحظه یک در
 ...رف ن  یم داشیییییییتن  همه روزها این ... رف ؟ یم داشییییییی 
رضییییا نبود هف ه دو همی     هنوز ... بودیم کرد  رایه را امت 
 ...بود نش   خشک هایمان آ  و اشک

  ... نیلو ؟ خوی   .. نیلو-

 یک به جانم تما  انگار و بود ش   رمق ی   و سس  پاهایم
  ... بود رف ه تنم از بار 

  ... کرد  کز جا همان و خورد  رس دیوار به تکیه

  ...دادنم خت   این با بکشه منو خ ا ؟ خوی   نیلو-

 : گرف م دستشو   کرد  یخ دس  با

 ... میمت   من بر  یاسی   -
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 من عشیییق از که بود کیسییی هاتن او... کرد بغض هم هسییی   
 .. داش  خت   یاسی    به

رضیییییییا اول ... کردن عه  هم با اینا  انگاری -  حاال   .. امت 
  ... هم دیگه وق ه چن  ح ما... یاسی   

 :نالی   حواس ی  

 ؟ ن ار  درس مگه ... بر  خواد یم یاسی   - 

 :گرف  محنم رو دس م  هس   

  ... کردی یخ-

 :ت پی   حریص

  ... س  نصفه درسش هنوز که اون-

  ... بود نشس ه جونم به لرز گر  هوای اون تو

 سییییییم  اون به دومون هر نگا  ، در شیییییی ن باز صیییییی ای با
 :کشی  یم رسک که بود مهربان ... ش  کشی  

ا-   ؟ کار چ   جا این چپی ی  دخت 

 در و شییییی  اتاق وارد تن ی من ب  حال دی ن محض به اما
 :بس  رسش پش  رو
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 سفی  دیوار گچ مثل چرا تو؟ به ش  چ   بر  قربون  الیه-
 ش ی؟

 ... کرد  بغض ...چسیییییییییییبون  زمی    به زانو پاها  جلوی و
 :زد پچ هس   

  ... ر  یم دار  داداش  گف م بهش-

  :ت پی  عموش دخت   به و رف  ای غر  چشم مهربان

 حالش تاز ... کرد گریه ق ر چه رضییییییییا امت   رس ب     نیم-
ی این تو بود واجب حاال ... شییییییی   خوب  بهش ویری هت 
 
 
 ؟ راهیه یاسینم بیک

 

 

 

 

 

  شش_پارت#
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 دو ... داشیییی  خت   من دل ته از که بود کیسیییی تنها هسیییی   
 نزدیک هم به ق ر اون ها فضیییییییییل و ها محم ی خانواد 
 خاطر به من ب  حال کرد نیم فکر کس ه چ که بودن 
   ...باشه تونه یم چ  

 کوچکت   خواهر ... بود مهربون واقعا اسییییمش مثل مهربان
 کرد  باز چشیییییم وق    از  ...محم ی عباس امت   و یاسیییییی   
 مادر آسییییه خاله ازدواج با و بودن ما همسیییایه خانواد  این

 نسییییییییب  خانواد  دوتا جورای   یه مهربان عموی با هسیییییییی   
خاله هسییی    اصیییل در.بودیم کرد  پی ا هم فامییل  من دخت 
   ... اونا عموی دخت   و بود

 جا  از تا کرد کمنم و ان اخ  بازو  زیر  دسییییییی مهربان 
  ... شم بلن 

   .داریم کار کیل... بزن صورت  به آب کم یه بریم پاشو-

ون اتاق از و شییییییییی   رسپا هردوشیییییییییون کمک به  .. زدیم بت 
 هم به حسیییای   اما بود شییی   خایل مهمانان از کامال پذیرای  
 ..  شیی یم آماد  دوبار  شییب مراسییم برای بای  و بود ریخ ه
ون بقیه و مادر  امشییییب شییییا  ت ارک و پخی    برای بودن بت 
  .. ساخ مون داخل کردن مرتب و جارو ما وظیفه و ه ئ 
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   ..بود تاسوعا شب

  بهش بای  "زد یم فریاد رس  توی ییک انگار
 
  .. بیک

 
 که بیک

 بذار  جوری همی    بذاری نبای  ...داری دوسییییییتش ق ر چه
بای   حس این با قلبم  "  بر   تما  با خون و گرف  تن  ض 

  ... کرد پی ا جریان ها  رگ توی ق رت

ون مهربان دس  توی از رو دس م  :کشی   بت 

  ... جون مهربان خ به حالم-

 :گف  که ش  حالم تغ ت   م وجه اونم انگار

  ... ان اخ  گل لپات ؟ یهو ش  چ   بب نم وایسا-

 :گف  م حت   و صورتم توی چرخی  هس   

  ... کردی تب دفعه این نکنه ... اوا-

 :گف م لبخن  با و گرف م فاصله ازشون ق   یه

 کار کیل ... بشیییییه مریض کیسییییی امشیییییب نیسییییی  قرار .. نه-
ا داریم   ... دخت 

 شییییی   پذیرای   وارد دوشیییییون هر زد  وق نگا  به توجه ی   و
 های کاغذی دس مال کردن جمع مشغول که طور وهمون
  ... کرد  فکر ش   یم اتاق کنار و گوشه  ش   مچاله

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... بود کرد  پر رو وجود  م فاوت و عجیب حس یه

 ... باشه ش   زن   دوبار  که کیس مثل درس  آر 

ین امشیییییییییب ، آوردن گت   با تا بود موقعی  بهت   از یاسیییییییییی  
  ... خالص و بگم قلبم مکنونات

 ضفه رفی    از دار  دوسییییتش انق ر دونسیییی  یم اگر شییییای 
  ... مون  یم و کرد یم نظر

 عروس زود خییل من و گرف یم یم مراسییییم یه شییییای  اصییییال
  ... ش   یم ها محم ی خونه

 رس شییییییییب که بود  کرد  پردازی رویا ق ر چه دونم نیم 
 ... کرد پر رو محل کل سنج و طبل ص ای و رسی 

 

 

 

 

 

  هف _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 و رشییییییی  جوونای توسییییییط محل عالم  بود قرار امشییییییب
 دوتا ییک و رضیییا امت   جای ...بشیییه بلن  ها شیییونه رو ه ئ   
  . بود خایل خییل محل پرسهای از دیگه

 یم ورزش هم با محل زورخونه تو دو هر عباس امت   اونو
 کرد  بزرگ هینل هم با رقاب  به دوشیییییییییون هر ... کردن
  ... زدن یم جلو هم از معرف  و مرا  تو و بودن

 و کنه پر دوسییتشییم جای بود قرار عباس امت   امشییب حاال
  .. کنه بلن  رو عالم  تنهای   به

  ...بود ش    عجب امشب

 توی از ها جوون صی
 این ... شیییییی یم جمع پنجر  و در پشیییییی  همه تقریبا حیاط
یییییییها  نیاورد  طاق  کار موقع سییییییییال هر مثل که بودن پرسی
 م ون داشییییی    و بود داشیییی ه رشییییونب حسیییی     شییییور و بودن
  ... زدن یم سینه حیاط

  ... نیام  علم ار و مت   حر  اهل ای

  ... نیام  علم ار

همییه مون اون قیی ر مشییییییییییییغول بودیم کییه نفهمییی   زمییان 
یی ای چطور گذشییی  اما با بلن  شییی ن 
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همقسم    
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 ها سییییینه توی و رف  یم باال ها دسیییی  با همزمان فریادها
 ... نشس  یم

  .. نیام  ساالر و سی  حسی    سقای

  ... نیام  علم ار

 مثل یاسییییییییی    ... نشییییییییسیییییییی  دار م ون جوونای توی نگاهم
 یم سییینه و بود ایسیی اد  جمع توی خوددار و آرو  همیشییه

 : زد یم فریاد رسا و بلن  عباس امت   اما زد

  ... نیام  علم ار و مت   حر  اهل ای-

  ...نیام  علم ار

 یم سییینه تو محنم رو قلبم و بود ان اخ ه دسیی  ییک انگار 
د   .بود قوی و محنم اسمش مثل ... فرسر

 : گف بلن  خانم شمیس 

  .. عباسم امت   ف ات به مادر-

 ... شیییی  کشییییی   عباس امت   سییییم  به باز نگاهم اخ یار ی  
 با و رف  یم باال ق رت با هاش دسییییی  و بود عرق خیس
ب   ...نشس  یم اش سینه توی ض 
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همقسم    
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 مغاز  جلوی از رفی    م رسیییییییییییه برای که اف اد  روزای   یاد
 رو عباس امت   و گذشیییییییییییی م یم حشییییییییییییم  آقا بری چوب
  ...  دی   یم بری چوب دس گا  پش  ارک مشغول

 بود قرار و بود خون ن درس عاشق که یاسی    برعکس اون
 جای   تا و بود دسیییتش کمک پ رش مغاز  تو بشیییه مهن س
  ... ف    کارای عاشق داش م خت   که

 با و بود گذاشیییییی ه کنار رو خون ن درس کال دیپلم از بع 
  ... کرد یم کار پ رش کنار عج     عشق

ون افنار  از منو مادر  ص ای  :کشی  بت 

  ..خالیه خییل رضا  امت   جای امسال-

 مادر دورشیییییییونه دسییییییی  خانم شیییییییمیسییییییی ...اف اد گریه به و
 :گف  و ان اخ 

 قص  یاسی    اگه گف  یم ... گف  یم دیشب امت     بچه-
 ... رضا امت   پیش رف م یم من ن اش  رفی   

  ...ریخ  فرو قلبم

 امت   جاش به و کرد یم نظر ضف رفی    از یاسیییییییییی    کاش
  ...رف  یم عباس

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    
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 به انگار .. کرد نیم نگرانم عباس امت   رفی    چرا دونم نیم
یش که محنمه و قوی انق ر اون که بود  باور این  چت  

  ... نمیشه

 طور هر بای  امشییییب "زدن فریاد رس  توی صیییی اها دوبار 
ی رو یاسی    جلوی ش    "بگت 

 

 

 

 

 

 

  هش _پارت#

 

 در من بود چ   هر اما گذشییی  چطور شیییب اون دونم نیم
 و بیار  گت   رو یاسیییی    تنهای   توی ب ونم تا بود  فرصییی    ی  

  . بزنم بهش رو دلم حرف
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 با چن باری تنها و ن وم  گت   فرص    ه چ شب آخر تا اما
 .. ش   رو در رو عباس امت  

 و کردن فکر نای دیگه که بود  کرد  ب و ب و ق ر اون 
 با زدن حرف خیال ی   ح ی تا و ن اش م رو  ا ر  کردن پی ا
 ...بود  ش   یاسی   

 کار دنبال به شییییییییییییی  نیم که بود شییییییییییییل   طوری جا همه
 ..رف  شخض

 با که بود عباس امت   تنها  .شییییی  یم خایل و پر دائم حیاط
 فرمان   یه مثل هم باز مردونه،  حیاط تو کار کیل وجود
 باشه کرسی و کم ذاش  نیم و کرد یم ه ای  طرفم، این
...  

 که بود گر  ق ررسش اون کردیم یم روشییییییکر خ ا ازطرف  
ی ماها به تونسیی  نیم  به و حیاطیم تو چرا بگه و ب   گت 
ی   برامون هس    قول    ... بشه غت 

  حیییاط و بود برپییا روی   روبییه حیییاط توی مردونیه ه ئیی 
خونه یه مثل ما خونه  ... کرد یم عمل سنگر پش  و آشت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 شیییی   علم هم کنار ردیف   پلو و قیمه خورشییی  های دیگ
 پذیرای   حسیییییی    اما  آقا های مهمون از موقع به تا  بودن 
   ... بشه

 بوی بییییییا و  بود کرد  پر رو حیییییییاط زعفران بوی عطرو
 مسیییی  شیییی  ، مخلوط شیییی  یم دود را  به را  که اسییییفن ی
  .کرد یم مون

 

 دننبو  کم اما  خادمی    و بودن  کمنمون زیادی های خانم
  . کنن  یاری رو مراسم این طرف هر از که

 ها شییییلو    م ون شیییی ، انجا  مفصیییییل عزاداری شییییب اون 
ها و من هم باری چن   و کرد  اسییییییی فاد  فرصییییییی  از دخت 
 و کرد  رس به چادر مردانه عزاداری مراسیییییییییییم دی ن برای
  ... بودیم رف ه

 هسیی    شییب   اون حرفای تاثت   تح  شییای  ؟ چرا دونم نیم
  ... بود ش   جلب عباس امت   به توجهم اخ یار ی   که بود

 

 جلوی داشییی  عجیب مشییییک تیپ اون تو  که عباش امت  
ی همه چشییییییمای ت ی   یه .. کرد یم دلت   جذب مشیییییییک رسر
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 و پر بازوای کوتاهش های آسییییی ی    خاطر به که بود تدش
 چشیییم تقریبا و بود گذاشییی ه نمایش به جور ب  رو سیییفتش
های همه    . بود گرف ه ور  حیاط توی دخت 

 

 های دونه ، سییییمتش رف  نگا  حیاط تو اوم  وق    بار یه
 نشون اش خشکی   های لب و پیشونیش رو عرق درش 
 رو نگاهم سیییییییینگ     انگار . داشیییییییی  اش وقفه ی   تالش از

 ... پیشش بر  کرد اشار  دس  با که ش  م وجه

ش عجیب من ذهن شیییییب اون اما چرا دونم نیم  بود درگت 
...   

 به کجا از آتیشیییییییش دونسییییییی م نیم که هوای   و حال گت  در 
 . اف اد  جونم

 

 همون و کرد  باز آرو  بود  بسیییییی ه کمر به که رو چادر 
 .کشی   رس روی رف م یم سمتش به که طور
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  نه_پارت#

 

 نظر به مخمور درشییتش، چشییمای که بود خسیی ه ق ر اون
 ... رسی  یم

 رسخ رسخ گریه مه شای  و خوای   ی   از چشماش سفی ی 
 ... بود

 ای گوشه که دی   ها کشی ن رسک همون تو بار یه آخه 
   .کرد یم گریه و ایس اد 

 :گف  بهش ش ن نزدیک محض به

  ؟ نیلو بیاری برا  آب ل وان یه شه یم.... سال -

ضییا مثل همیشییه اونم  مثل درسیی ... زد یم صیی ا  نیلو امت 
  ... برادر 
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همقسم    
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 من سیییییم  به طرفش از    عج  گرمای یه کرد  یم حس 
  ... شه یم ساتع

 :داد  جواب آرو 

   .میار  االن... چشم-

 عجیب حس این من ... شیییی   یم دور ازش زود خییل بای 
 .. خواس م نیم رو ناشناخ ه و

 لب زیر که جوابش اما شیییییی   دور ازش بلن  های ق   با 
  "بال ی   چشم " نشس  دلم به ب جور بود کرد  زمزمه

ی سییییم  به و شیییی   خونهآشییییت    وارد  آب های پارچ که مت  
 و برداشیییییییییییی م ل وان و پارچ یک ...رف م بود شیییییییییییی   چی  

ون بزنم جل ی خواسیییی م  چرا اصییییال اف اد، یاد  یهو  که بت 
  ؟ بخواد آب من از آد  همه اون م ون بای  عباس امت  

  ؟ بود  ش   گت   جو رسیییییع انق ر چرا من وق  اون

  بود؟ ش   پی اش کجا از  نر  "گفی    چشم" اون

ون جاش از داش  قلبم که وای   ... زد یم بت 

 حیاط توی هم خواهرش مهربان وق    کرد  فکر خود  با
  خواس ؟ آب من از چرا بود،
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ... نشس  تنم به رسدی عرق

  "دار  دوست  عباس امت  "ش  فریاد رس  تو هس    ص ای

  و رف  فرو درهم ابروها 

 فکر تو کیسی رو یاسیی    جای ذار  نیم کرد  زمزمه لب زیر
  ... کنه پر قلبم و

 

 داد  یم اول یماتو  قلبم و خود  به جورای   یه داشیی م انگار
...  

 بر  و بذار  جا همون پارچ خواسییییی  یم دلم که اون با اما
ون  این از مانع خشکش لبهای یادآوری و ن وم  دلم باز بت 
 ... ش  تصمیم

  

خونه از ون آشییییییییت    به کن ی های ق   با بار ینا و زد  بت 
 پارچ همرا  به دسییی امو رسیییی  ، بهش وق    و رف م سیییمتش

 .. کرد  دراز طرفش به ل وان و

https://t.me/shargoftegoo
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 قلب شمار  و اوم  یم صورتش به عجیب که زد لبخن ی 
 .برد هزار به منو

 

 و یکیه پیش دل  نیلو رست تو خاک  "گف م خود  با 
 وای "گف  تن ی غریب ص ای   یه " دیگه ییک ی   حواس 

 کور حاال تا "نالی  دیگه ییک باز " خن   یم قشیینگ چه که
  "بودی

  :اوم   خود  به ص اش با

  ؟ بیاری آب چشمه رس رف    کرد  فکر خانم نیلو-

 . زد یم کنایه داش  خبیث ب جدس

 

 

 

  

 

 

  د _پارت#
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 پشییییییییییییی  غریب و عجیب حال و حس اون از فرار برای
 :داد  جواب و کرد  نازک چشیم

 

 بود ت تشیییییینه انق ر که تو ... نشیییییی  دقیقه دو همش وا -
 هم شییییییییی ی یم خنک هم حوض تو بک    رستو نرف    چرا

 ش ؟ یم رفع تشنگی 

 

 اوم ن کش از قبل هاش لب و پری ن باال هم با ابروهاش
ل صاحبشون توسط   .. ش ن کنت 

 

 بود  کرد  پی ا ازکجا رو دراز زبون این دونسییی م نیم اصیییال
..  

 

 اما باشیم خانم و م ی    کرد  یم سیی یاسیی    جلوی همیشیه
  ... آورد دریم ص امو جورای   یه عباس امت  

 :زد لبخن ا اون از بازهم
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ی که من . نکنه درد دست -   ... نگف م چت  

 که این قبل خایص حال یه با اون و کرد  درشیییییی  چشییییییم
 :گف  بکشه رس رو آب

  ... ع حسی    بر سال -

 باعث و بود آتیش رو آب جورای   یه انگار (ع) حسیییی    نا 
 : ب   جواب اخ یار ی   ش 

  ... ملعون یزی  بر لعن -

 فرو دلم ته طوری گرف  سییییییییییییم م به که رو خایل ل وان
  ... ش  گم سینه تو نفسم لحظه یه که ریخ 

  ... شناخ م نیم نگا  این با رو عباس امت   این

 کم که شیییی   دور جا اون از طوری ل وان گرفی    محض به
 بییییه سییییییییییییییییالم رو خود  بود جور هر امییییا زمی    بخور  بود

خونه   ...رسون   آشت  

  :زد پچ خود  با و گذاش م قلبم روی دس 

    بود خواس ه آب از  امشب یاسی    تو جای به کاش-
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  یازد _پارت#

 

 

ها نظر زیر وق     شیی  داد  زنونه ومجلس ه ئ  شییا  بزرگت 
 ریز کار کیل و دیمبو  مون   ما و بود شیییی   وق  دیر دیگه
         ..درش  و

  ... بود  بس ه کمر  به رو چادر 

ای کنار   آب بع   و ها ظرف شیییسیییی    مشیییغول دیگه دخت 
 .. بودیم ش   حیاط جاروی و

 ...ایس اد  و گذاش م دردناکم کمر رو دس 

 همه تقریبا  ان اخ م حیاط دور دورتا به رضییای    از پر نگا 
  .بود ش   انجا  کارها

 مون   بزرگ دیگ دوتا تنها و بود  شییی   شیییسییی ه  ها ظرف
 ... بود پرسها سهم که بود

 :گف  و کرد بهم نگایه خس ه هس   
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  موافقی ؟ ه ئ    و دا  چای یه با-

 :گف م و زد  لبخن ی 

  ... میمت   عطش از دار  که وای-

 :گف  و کشی  چادرش به دس    مهربان

  ... نکنه ددر  پنجول  و دس  ... خور  یم منم-

 ... نشستیم حوض کنار مون دو هر رف  که هس   

 باعث (ع) حسییییی    اما  عشییییق اما کرد یم درد جونم تمو  
 رایص   کییارمون از و بییاشییییییییییییییه خوب دلمون حییال شیییییییییییییی  یم

    ...باشیم

 

 صییب  از که بابا گ یان  یاهلل و بلن  صیی ای با موقع همون
 با هم هسییی    همزمان .... شییی یم بلن  جا از بودمش ن ی  
   . رسی  رس چای   س    

 :گف  س      توی چای های اس نان دی ن با بابا  
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 خوردن خانم هسییییییی    چای که آخ .. مراد  نطلبی   چای-
 ... دار 

عباس و یاسی    بن ش پش   ...ش ن  حیاط وارد هم امت 

 که بودن اوم   قحیط از شیییون همه انگار که بود عجیب
  ردن ک اس قبال ها چای از باز نیش با

  . ش  خس ه مردهای قسم  دا  چای که این خالصه و 

 ... ان اخ م رس  روی و کرد  باز کمر از رو چادر 

عباس به چشیییییمم وق    چرا دونم نیم  کرد  حس اف اد امت 
 دزدی  چشم رسیییییع من نگا  محض به و بود من رو نگاهش

... 

 

 با داشیییی  ... ان اخ م یاسییییی    به زیرچشیییییم اخ یارنگایه ی  
  ...نبود کیس به حواسش و نوشی  یم رو چایش امشآر 

 

 دوسییی  رو یاسیییی    آرامش من ... داشییی م عج     حس یک
عباس به توجهم م ت تما  امشب اما داش م  . بود امت 
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  دوازد _پارت#

 

 میان و کرد  باز چشییییییییییم بود  دی   که عج     خواب با
 ... نشس م  رخ خواب

 .بود ش   عرق خیس تنم تما  

 انگشیی انم آری  که را دسیی م راد ا ی  
  ... کرد  باز را

 ... بود خایل

 ... بود  دی   که ش  عج     خواب درگت   ذهنم

  
 
 یم حسییییییی    حسییییییی    جمعی  ... بودیم حیاط داخل همیک
 ... بود برپا عج     شور و گف ن 

 بود جا آن عباس امت   .بود کرد  پر را جا همه اسیییفن  دود
... 

ا  مشی بود باال آورد  و 
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 یا سیییت    پرچم و کرد یم داری میان و جمع درمیان درسییی  
  ... چرخان  یم را( عباس ابوالفضل)

 ... بردار  چشم او از ای لحظه توانس م نیم

ک ق رت با   ... داد یم تنان را پرچم چوی   تت 

 میان از و ایسیییییی اد ... کرد  صیییییی ایش نبود خود  دسیییییی  
    ...جس  مرا نگاهش با جمع

  .. خاص و عجیب نگا  یک

 .. آم  طرفم به دس  به پرچم . بود اف اد  جانم به لرز 

ک و ایس اد مقابلم   داد تکیه اش شانه به را پرچم چوی   تت 
.  

 :زد  لب... بود ش   چشم وجود  تما 

  ...عباس امت  -

  ...مهربان لبخن  یک ...زد لبخن 

 انگشیییییی  در همیشییییییه که رسچ   عق ق انگشییییییت   همزمان و
 :گف  و کشی  ونبت   را  داش 

  ...توئه مال این بیا-

 :گف  م حنم که کرد  یم نگاهش م حت  
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ش-  !باش مراقبش ... بگت 

 دسیییییی م کف را انگشییییییت   او و کرد  باز را دسیییییی م اخ یار ی  
سییییییم خواسیییییی م یم که زمای   درسیییییی  و ... گذاشیییییی   این بت 
 کنم؟ چه را انگشت  

 .. بود  ش   بی ار خواب از 

 

 

د _پارت#   ست  

 

 از که دردی با و داد  فرو را ا  شییییییی   خشیییییییک هاند آب
 
 
 از را ملحفه پیچی  یم هایم اسییییی خوان در شییییی ی  خسییییی یک
 ... زد  کنار خود روی

 و بود خوابی   کنار  رخ خوابش در شییییی   مچاله هسییییی    
ها امشیییییییب... مهربان تر طرف آن کیم  این خاطر به دخت 
 هایشییییییان خانه به داشییییییتیم کار کیل زود صییییییب  از فردا که
   ... بودن  نرف ه

  ... رف م آینه طرف به و برخاس م جا از
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 آن تعبت   دانسیییییییییییی م نیم ... بود رف ییه کییامال رخم از رنییگ
  ... باش  توانس  یم چه خواب

 آن داشیییی م که حیسیییی ... واقی غای  به اما عجیب خوای  
 کف را انگشت   گرمای هنوز که بود پذیر باور و واقی ق ر
  . کرد  یم حس دس م

ون صیییی ای رسو  خانه اهل باف   که داشیییی  آن از نشییییان بت 
 کار مشییغول و هسییتن  بی ار ها ه ئ    از تع ادی همرا  به

...  

 ... کشییییی   رس بر را سییییفی   چادر و کرد  رس به رورسی
 رف م یم کمک برای بای  بود  شیییییییییییی   خواب ی   که حاال

 بود رخ خواب در فای   ی   های زدن غل  از بهت   ح اقل
... 

ون اتاق از آرایم هب   ... بس م رس  پش  را در رف ه بت 

 به ... داد یم نشیییییییان را شیییییییب نیمه 3 راهرو توی سیییییییاع 
 خواسییییییی م نیم .. زد  صیییییییورتم به  آی   و رف م دسیییییییتشیییییییوی  

خانه وارد ...بیایم نظر به خسییی ه و آلود خواب  شییی   آشیییت  
 .نبود کیس ...
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 به ردهام به کمک برای ها خانم بقیه همرا  به مادر ظاهرا
خانه پنجر  از نگایه ... بودن  رف ه  حیاط  داخل به آشییییییت  
  ... ان اخ م حیاط

یییین دای   زن و شییییمیسیییی خاله و مامان  به آسیییییه خاله و نرسی
 عمو و مه ی دای   و یاسیییییییی    و حشیییییییم  آقا و بابا همرا 
 گوسییفن های   بود قرار ... بودن  مشییغول حیاط توی کمال
 ناهار برای ودن ب شیییییییی   بری   رس ه ئ  در دیشییییییییب که
  . شون  آماد  عاشورا ظهر

 از وپس داشیییییی  آبگوشیییییی  ه ئ  همیشییییییه عاشییییییورا ظهر
 یم گذاشیییییی ه بار شییییییبانه ها، گوشیییییی  کردن خرد کار اتما 
  .ش 

 بودنش روشیییییییییین دی ن با و رف م سییییییییییماور طرف به تن ی
  .نشس  برلبانم لبخن 

 آن و چی   سیی     در مرتب را ها اسیی نان بود، آماد  چای 
 .کرد  پر ار  ها

 که را جعبه داخل مان   باف   های یزدی کیک از هم کیم  
 ظرف   توی بود، شییییییی   تهیه گذشییییییی ه روز ی روضیییییییه برای
 . چی   چ    
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 نگه آرنجم زیر را طرفش دو و کشییییییییییییی   جلو را چادر  
خانه از و  برداش م را س     و داش م ون آشت      . زد  بت 

ون محض به   شیییی  م وجهم بابا نفر اولی    خانه از رفی    بت 
 :گف  بلن  و

ت خ ا ... بابا عروسک به به-  ...موقع به چه ... بود  خت 

 به رو و گف  ماشییییاللیه دی نم با و کرد بلن  رس هم دای  
 :کرد مادر 

  ... کردن  تربی  دخت   این با گر  دم  آبچ  -

 ..گف م نباشی  خس ه و سال  و آم  کش لبم اخ یار ی  

 :پرسی  و ان اخ  رستاپایم به نهق رشناسا نگایه مادر

 مادر؟ نخوابی ی چرا-

 

 

  چهارد _پارت#

 

 :داد  جواب همزمان و گرف م جل یشان ییک ییک را س    
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 .ای  خسی ه شیماها ... کمک اوم   االنم... خوابی   کم یه-
   ... بخوابه کم یه بر  خواس  یک هر هس م من

 :گف  مهربان مه ی دای  

    ...خانو  ماشاال -

 آقا دسییییی  کنار که ان اخ م یاسیییییی    به نگایه  چشییییییم زیر
  ..بود گوش  کردن خرد مشغول حشم 

  آرامش همان با گرف م مقابلش را سییییییییی     وق   
 
 همیشییییییییییک

  .. برداش  را اس نان و کرد تشکری

 تصیییییور  برخالف اما کن  نگاهم خواسییییی  یم دلم ق ر چه
  ... نگرف  باال  را رسش

  ؟  بب ن  مرا خواس  نیم چرا ... بود  ش   کفری

 مت    روی را س     ... بود او درگت   ذکر  و فکر م ا  که م   
  ... گذاش م

ی عبیییاس امت   از  دیم برای شیییییییییییییییایییی  یع    این و نبود خت 
اح    ... بود رف ه خانه به است 

 من به که عقیف   انگشیییییت   و اف اد  خوابم یاد به اخ یار ی  
  ... بود داد 
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 :گف م و نشس م مادر کنار

 کم یه بری  شییییییما .. شییییییمیسیییییی خاله ... هسیییییی م من مامان- 
  ... بخوابی 

 اما  رسیییییی ن  یم نظر به خسییییی ه و بود رسخ همه چشیییییمان
  ... کنن  خایل شانه داد نیم اجاز  (ع) حسی    اما  عشق

 ها خانم های لب بر لبخن  مهربان صیییییییییییی ای با همزمان
 :نشس 

 بری  شیییماها انمام گه یم راسییی  نیلو ... شییی   بی ار منم-
  ... ما با اش بقیه بخوابی 

 هر میان این در و شییییییییی یم کار مشیییییییییغول مهربان آم ن با
 خواب برای ما، تنلیف کردن مشییییخ  از پس خانم چهار
اح  و کوتا    ... رف ن  داخل به است 

 را ها آن . شییییییی  یم دی   حیاط گوشیییییییه کثیف ظرف چن 
 :رف م حوض سم  به و برداش م

 رو ها زم     سیییب تو شییور  یم رو ظرفا ینا من تا مهربان-
  ... بشوریمشون که بیار

 : داد  جواب او جای به یاسی   
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  ... میار  من سنگ نه گونیش-

 سییییییم  به تن ی آم   دسیییییی  به فرصیییییی  از و گزی   لب
  ... رف م حوض

 را دلم حرف توانسییی م یم و بود خوی   موقعی  شیییای  خب
 ... بزنم

 تن  و زد  کف را ها رفظ و نشیییسییی م آب پر حوض کنار 
 بیای  طرفم به یاسییییییی    که آن از قبل اما کشییییییی   آب تن 
ی  .. کرد جلب را نظر  چت  

 قرمز عق ق انگشییییت   یک شییییمع ای   گل ان دو بی    درسیییی  
  ... کرد یم خودنمای   داش 

 ! عباس امت   عق ق انگشت  

 

 

   پانزد _پارت#

 

 ...  مبرداش را آن و رف  انگشت   طرف به دس م اراد  ی  

  ... بود نش   م وجه کیس ان اخ م بر و دور به نگایه 
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  .. بود دس م کف انگشت  

  ... خوابم مثل درس 

  ... بود زیبا ق ر چه

 های ق   صیییییییییی ای با  ... داشیییییییییی  خایص رسچ   عقیقش
  ... کرد  مش  را دس م تن ی یاسی   

 روی پاهایم کنار را ها زم     سییییییییب گوی   و شییییییی  نزدیک
 :گف  نر  لح    با و گذاش  زمی   

 خوای یم کنه یم ت خسیی ه زم     سیییب همه این شییسییی   -
  ؟ کنم کمک  منم

  .. کرد  یم پرواز حرفش این با بود قبل دقایف   اگر

 او با زدن حرف برای فرصیییییییییی    دنبال من که این نه مگر
  آرزوی کنار  در یاسی    بودن اصال... بود 

 
 بود ا  همیشیک

.  

ی یک انگار حاال اما  زد  قفل زبانم به انگشیییت   آن توی چت  
  ... بود

 تنان طرفی    به را رس  ناباوری کمال در ، نبود خود  دس 
  :زد  پچ و داد 
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 ... تونم یم نه-

  .. بود کرد  مسخ مرا انگشت  

 !جادو و سحر یک مثل درس 

ان  :گف  آرایم به یاسی    بود  زد  که حرف   از حت 

  ... بقیه کمک بر  من پس باشه-

 را ا  سیییییینه در شییییی   حبس نفس شییییی  یم دور من از    وق
  ... کرد  رها

  ؟ بود  کرد  چه من

 . برود یاسی    بود  گذاش ه

 

 

   شانزد _پارت#

 

  .کرد  باز را دس م ناباورانه

 شیییییییی ، یم من قل قلبم به عجیب حیسیییییییی انگشییییییییت   از انگار
   !بود ش    یاسی    با من زدن حرف مانع که حیس
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 وارد عجله با عباس امت   که بود   هنگرف تصیییییییمییم هنوز
  .. ش  حیاط

 پایی    را دسیییییییی م و شیییییییی  مشیییییییی  درهم انگشیییییییی ا  اخ یار ی  
  ... برداش م عقب به ق یم و ان اخ م

 و آم  حوض سیییییییییم  به دی  نیم مرا اصیییییییییال انگار که او
ی دنبال کرد یم پچ پچ خود با  لب زیر که طور همان  چت  
  ... گش  یم

ی   ... بود من اندس  در شک ی   که چت  

 همزمان ... نشییییییسیییییی  اش پری   رنگ صییییییورت روی نگاهم
 :ش  نزدیک مهربان

  ؟ بخوای   بودی نرف ه مگه داداش ش   چ  -

 نگا  که بود شییییییی   ما م وجه تاز  مهربان صییییییی ای با انگار
 :چرخان  طرفمان به را رسخش

مو تو مهربان-   ن ی ی؟ انگشت 

  با مهربان
 
 :گف  دستپاچیک

ت مگه ... نه-   کردی؟ گم رو انگشت 
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ون دار ص ا پوف   با را نفسش عباس امت    به پنجه و داد بت 
 : کشی  موهایش

 وضیییییییییو جا این بار آخرین .. گذاشییییییییی مش کجا دونم نیم-
 گرد  یم چ   هر اما باشیییه جاها همی    بای  . رف م و گرف م
  ... نیس 

 ا  کفری بود گرف ه ن ی  مرا اصال که این اما چرا دانم نیم
  ... کرد یم

 اسییی  نکرد  حسیییاب آد  مرا که حاال گف  یم حیسییی یک
ش من نیس  نیازی ،پس  .. کنم رو را انگشت 

  ... ش  یم تدبیه کیم بود خوب شای  اصال

 یم انگشت   صاحب را خود بود  دی   که خوای   آن با انگار
  ... دانس م

 حوض کنییییییار آب را  بییییییه نگییییییایه حواس ی   عبییییییاس امت  
 :گف  و ان اخ 

   .. بردتش آب و نش   م وجه نکنه-

 :زد صورتش توی مهربان

  .. ک    پی اش کنم کمک  بذار .. داداش نکنه خ ا -
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 چک کوچه به تا را آب را  باریک مسییییییت   برادرش همرا  و
  ... کردن 

 بال به و بود  ایسیی اد  م خ مثل و بود دسیی م کف انگشییت  
  ... نگریس م یم عباس امت   های زدن بال

 انگشیییییییییت   این ... بود کرد  خود درگت   را ذهنم ریفک یک
 بود داد  من به را آن خواب در چرا اما بود مهم امت   برای
...  

  ... کرد  باز را مش م آرا 

  ... بود نواز چشم عقیقش رسچ  

 صییییییییییاحبش برای انق ر چرا انگشییییییییییت   این فهمی   یم بای 
 من به خواب در را مهیم این به چت    چرا و اسیی  ارزشییمن 
 بود؟ داد 

 

 

   هف  _پارت#
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 هر خوابم تو ... دی ی خواب "زد یم فریاد رس  توی ییک
ی  مهم تو از انگشییییت   اون بی اری تو ببی    اما ...ممکنه چت  
  " جای   اون نفهمی  ح    که بود تر

 حال  به توجه ی   و ان اخ م لباسم جیب در را انگشت   آرا 
  ..   ش ها زم     سیب شسی    مشغول عباس امت  

***  

ل  پر لگن توی و کرد  پاک دسیی  با را زم     سیییب روی گ 
  ... ان اخ م آب از

 :گف  ناراح    با مهربان

 یه بود رف ه مثال... بر  نیم خوابش صییییییب  تا براش بمت  -
 ... بخوابه کم

  :پرسی  و کرد تگاهم م فکرانه بع 

ش واقعا یع   -  ؟ ش  گم انگشت 

 : ان اخ م باال شانه

  ؟ گذاش ه جا ای دیگه جای شای  حاال-

  ... دونم نیم-

 ... کرد یم وج ان عذاب دچار مرا ها حرف این با داش 
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 انگشت   یافی    بود نخواس ه دلم چرا لحظه آن در دانم نیم
 شییی   باعث که بود امت   رف ار خاطر به شیییای  ؟ کنم رو را
 حرف ی   را یاسیییی    انگشیییت   خاطر به که شیییو  پشییییمان بود
  ... بود  کرد  ایهر  زدن

 بود گرف ه را گریبانم وج ان عذاب کیم حاال اما دانم نیم
...  

 مراقب بیشییت   چرا مهمه انق ر براش انگشییت   که اون خب-
  ؟ نبود 

  ... مهمه خییل-

 :پرسی   حسادت از پر حیس با اخ یار ی  

  ؟ مهمه خییل نفر یه از یادگاری نکنه-

 :زد نیشخن ی

 دار  ارزش خییل همی    واسیییییییه ... یادگاریه اتفاقا .. اوهو -
 .. براش

 یک؟ از-

 :گف  شیطن  با

 ... دوس  یه از کن فکر-
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 پس "غری  درونم در وکیس ش  حرص از پر  وجود  تمو 
و که ش  خ بش  " ... ن اد  بهش انگشت 

 عجیب حال  اصیییییییییال... بود  درگت   خود  با ها بچه مثل
  ... فهمی   نیم را خود 

 ها زم     سیییب تما  ... ایسیی اد  جایم در دناکدر  کمری با
 بی ار هم هسییی    حاال .. بودیم ریخ ه سیییب  در و شیییسییی ه را

  . بود پ وس ه ما به و بود ش  

 سیب گرفی    پوس  کار که رسی  یم گوش به اذان ص ای
 در پرکاری و سخ  روز امروز بود، ش   تما  هم ها زم    
  . داشتیم پیش

  از همه قریبات آم  که عباس امت   
 
 ای گوشیییییییییییه خسییییییییییی یک

  ... بودیم نشس ه

 از نشیییییان پرش دسییییی ان اما بود درهم شییییی ت به ابروهایش
 اهایل فکر به هم باز زیاد ناراح    وجود با که داشییییییییییییی 
 ... بود  خانه خس ه

 های لب بر را لبخن  تاز  نان و نذری حلیم از پر قابلمه
  ... بود نشان   مان همه

 *** 
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   هج  _پارت#

  

 ما بی    حرف   که آن ی   رف  جبهه به یاسی    بع ، هف ه دو 
  ... شود ب ل و رد

 باشیی  اف اد  گت   برزخ در که بود  شیی   کیسیی مثل درسیی 
...  

 

  ... نخواسی    و خواسی     ... ش ن گر  و رسد مثل حایل 

 

 عباس امت   به را انگشییت   دگر، های شییب نه و  شییب آن نه
 ادامه کاری پنهان این به آور عذاب سکوی   با و برنگردان  

   ... داد 

 

نیم دانم این چه جور حایل بود که دچارش   بود ...  
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 اش شیییییی   گم انگشییییییت   دار غصییییییه عباس امت   که دی   یم
 یم او دنبال به جا همه چشییییییییمش جورهای   یک و اسیییییییی 
 برگردان ن وق  حاال گف  یم عجیب حس یک اما گردد
 .نیس  انگشت  

 برای بازدارن   عامل یک خواسیییییییی م یم ناخواسیییییییی ه شییییییییای 
 ... باشم داش ه خود 

 و  گرف م یم دسیی م کف را انگشییت   هایم تنهای   در هرشییب
 آن حالچ   حال در و کرد  یم فکر بود  دی   که خوای   به

 .. بود 

 کرد  بی ار ا  بچگانه افنار از مرا تلنگر یک مثل که خوای  
   . بود

 من به را انگشییت   آن کامل رضییای  با خواب در عباس امت  
 . بود داد 

 که بود شیییی   باعث  هم نزدنش حرف و یاسییییی    تفاوی   ی  
  . کنم فکر او به کمت   دیگر

 من که بود خ ا خواسییی  اصیییال شیییای  کرد  یم حس حاال 
  ...نکنم کوچک او برابر در را خود و نزنم حرف  

  ... داش م عجیب حس یک رف  وق   
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ش که وج ای   عذاب آن انگار  از دسییییییییی  بود  اف اد  گت 
  ... بود برداش ه رس 

 باور این به جورهای   یک رف  حرف   ه چ ی   یاسیییییی    وق   
  .باش  داش ه حقیق  هس    های حرف نکن  که رسی  

، اگر کرد  یم فکر که چرا   دلش در مخفیانه ح    عشیییییف 
 به او اما ... داشیی  بریم آن از پرد  رفی    موقع بای  داشیی 
  .رف  و کرد خ احافیط   حرف   ه چ ی   و راح   

 یم مطمی     آورد  یم خاطر به را رف دش قبل   شیییییییب وق   
  . نیس  جای   من برای یاسی    دل در ش  

 کرد بسن   ساد  حافیط   خ ا یک به و نکرد نگاهم ح    او
. 

 که چرا . بود رف ه فرو سیییییکوت در  محله تقریبا او بارفی   
  ... دن بو  ش   او همرا  هم محل پرسهای از چن تا

 محل مراقب تنه یک که بود مان   عباس امت   تنها انگار
 ... بس و باش 
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   نوزد _پارت#

  

ییییها از ک ا  هر هسییییی    قول به ، موقع پرسی  و خانواد  رفی  
د  او به را ناموسییشییان  رف ه جبهه به آسییود  خیایل با و سییت 

  ... بودن 

 بی    ارتبایط را  جور یک بود ش   انگشت   اما چرا دانم نیم
  ... عباس امت   و من

 شیی  یم باعث و  کشییان  یم او سییم  به مرا قلب که رایه
  ...کنم فکر او به بیشت  

 در را عق ق درشییییییییییی  انگشیییییییییییت   و خزی   رخ خوابم میان
  ... برد  فرو انگش م

  . گرف  ا  خن   

  ... داد جا آن در هم دیگر انگش  یک ش  یم

 ... کرد  فکر وا بازوان و قوی دس ان به اخ یار ی  

رد  بر را ه ئ  سیییییییینگی    و بزرگ عالم  تنه یک وق    
ُ
 گ

  ... چرخی  یم جمع میان و گذاش  یم اش
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 او مثل گف  یم .. سییییییی  حسییییییی     بچه این گف  یم بابا
 باشیییی  فهمی   و پذیر مسییییئولی  انق ر که ن ی   را کیسیییی

...  

 آب دلم ته نگریسیییییی م یم او به دیگری دی  با که حاال چرا
 ! عجیب خواسی    جور یک ؟ ش  یم

 الیق و بود بزرگ زیادی چرخان   انگشییییی م دور را انگشیییییت  
  .صاحبش دس ان

  ... ش  یم من مال اگر که دس ای  

 ...کشی   دل ته از نفیس

 امت   دوسیی  عباس امت   من برای پیش وق  چن  همی    تا 
 همیشیییه و آم  یم ما خانه به یاسیییی    از بیشیییت   ... بود رضیییا
 بود کیسییی دنبال من چشیییم انگار اما بود مان چشیییم جلوی
   .. دی  نیم مرا که

 شییییمیسیییی بود شیییی   باردار را رضییییا امت   وق    گف  یم مادر
 دو هر گفی  یم ... بود  بیاردار را عبیاس امت   هم خیانم
 خب اما بگذاریم فرزن انمان بر را امت   نا  داشیییتیم دوسییی 
 در  درسیی   ... شییود پرسیی شییان بچه اصییال که نبود معلو 
 یم بییییار را نییییذری هییییای دیییییگ محییییل، ه ئیییی  وق    اربعی   
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وع خانم شیییمیسییی درد گذاشیییتن   شیییب همان و بود شییی   رسر
 دنیا به پا عباس امت   کشیییییییییی ن درد سیییییییییاع  چن  از بع 

  ... بود گذاش ه

ات کیل حشیییم  آقا شیییب همان گف  یم مادر    کرد  خت 
 روز د  درسییی  و ... بود دوبرابرکرد  را بع ش سیییال نذر و
 آم   دنیا به رضیا امت   (ع) رضیا اما  شیهادت شیب در بع 
 فرزن  سالم    برای که بودن  پ ر و مادر این بار این و بود

  ... بودن  گذاش ه او بر را رضا امت   نا   ارش شان

 و شیییییییییما خاله گف  یم شیییییییییوچ   و خن   با هسییییییییی    گایه
 کاراتونو  دق ق و خوب انق ر چطوری جون  شییییییییییمیسیییییییییی
  ؟ کردی  تنظیم

 "حیا ی  " یک آسییییه خاله و شییی  یم سیییفی  و رسخ مادر  و
  !سفی  چشم انق ر هم دخت   که کرد یم هس    نثار

 تما  و شییییی ن  صیییییمییم دوسییییی ان  عباس امت   و رضیییییا امت  
 بزرگت   سایل3 یاسی    ... بودن  هم کنار  تحصیل های سال
 به را مهربان خانم شیییمیسییی بع  سیییال سیییه ... بود دو آن از
 هس    قول به هم باز ... مرا مادر  بع ش سال و آورد دنیا
  ... بود میان در چشیم هم و چشم جور یک پای ظاهرا
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 بع  سییییال دو و آم  دنیا به من بع  سییییال یک هم هسیییی   
 ... امی    برادرش

 

 

          بیس _پارت#

 دسیی  همسییایه دو که بود شیی   چطور دانم نیم خالصییه 
 ش یم بزرگ هم کنار ام همه و بودن  برداش ه ول  و زاد از

...  

 به داشیییی  اضار مادر  و بود  گرف ه دیپلم خرداد امسییییال
  ... برو  خیایط به دانشگا  به کردن فکر جای

 واگذار بع  سییییییال به را کنکور داشیییییی م تصییییییمیم هم خود 
اح  کیم و کنم   .... کنم است 

 و خوب طور آن مهربیییان بینییی  یم وق    گفییی  یم میییادر 
ش دارد دوسییی  دوزد یم لباس ماهرانه  را هت   این هم دخت 
 کالس در باالخر  پیش روز چن  همی    که شییی  این بیاموزد
 شیییییییییوق و ذوق کیل که هم مادر و کرد  نا  ثب  خیایط
 اشیییییتیاق کیل با و  خری  برایم بود نیاز چه آن هر داشییییی 
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 خیایط کالس در صیییییییییب  فردا از شییییییییی  قرار او ی مادرانه
ک    ... کنم رسر

 انگشیی  از را انگشییت   که طور همان و ی  کشیی ای خمیاز 
 به و  بس م چشم گذاش م یم بالش م زیر و کرد  یم خارج
 از خیایط کالس به رفی    برای بود قرار که فکرکرد  فردای  
  ... بشو  رد حشم  آقا بری چوب مغاز  جلوی

***  

 بود کرد  "غازی" پنت   و کر  با که را لواشر  نان لقمه مادر
 :گف  و داد دس م به

 بای  مغز این ... مادر بخور اینو پوشییییییییییییی ن لباس قبل -
  ... گرفی    یاد برای باشه داش ه جون

 : گف  و خن ی  بابا

اهن من واسیییییییه اگه کالسیییییییا این آخر  -  یم دوخ    مردونه پت 
  ...بابا ش ی خیاط فهمم

 :کرد نازک چشیم پش  و آم  ناز مادر 

هن به برسه تا حاال کو اوووووو-  از بای  فعال ... دونهمر  پت 
وع دامن   ... خیاط خانم این کنه رسر
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 داشییییییی  من شییییییی ن خیاط برای عج     شیییییییوق مادر واقعا
 : خن ی  بابا...

  ... ن ب  تو بر  بای  من فعال پس-

شیییییییییل  شیییییییییانه روی و گذاشییییییییی م کیفم داخل را ا  کاغذی ا 
 :گف م  شیطن  با و ان اخ م

هن یه راتب خود  ... بابا خان مای   رسی تاج شییییییییییییما-  پت 
  ...تک ب وز 

 ... جان بابا باشر  زن  –

وع قلبم خانه در شییی ن بسییی ه با همزمان  و کرد تپش به رسر
  ... گرف  گر هایم گونه کرد  حس

 . اف اد  را  آهسیی ه های   گا  با و کشییی   جلو را چادر  پر
 نیم امااصییییال  باشییییم داشیییی ه هیجان ق ر آن خواسیییی م نیم

 مثل که بخصییییییییوص . زن  یم تن  قلبم انق ر چرا فهمی  
ا  خود با هم را انگشییییییت   ها دیوانه

  ... اس  ش   سنگی  

 امی  و اسییییییی  باز سیییییییاع  این در مغاز  در   بود  مطمی   
  ... بب نم را عباس امت   و بکشم رسیک داش م

همر کرد  بود  و حس 
یم کرد  ته کیفم وزن گرف ه و  
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 کرکر  و بسیییی ه درهای دی ن و کوچه رس به رسییییی ن با اما
  ... گزی   لب و برخاس  نهاد  از آ  پای دش،

 صییییی ای با که برو  کالسیییییم سیییییم  به تا کرد  کج را راهم
 :ش   خشک رسجایم رس ، پش  از ای مردانه

 ؟ طرفا این از .. بخت   اوغور-

 

 

            ویک_بیس _پارت#

 و بود ایسیی اد  مقابلم درسیی  ... چرخی   طرفش به آرا   
 پوش سییییییییا  پا رستا محر  ایا  عادت به ... ردک یم نگاهم
  ... بود

ت ی   یک  طبق که داشییی  تن به جذب مشییییک گرد یقه رسر
 یم نمیییایش بیییه را بیییازوانش و بود کوتیییا  آسیییییییییییی ی    معمول
 .گذاش 

  .روز م  های ک ای   و مشیک جی    شلوار 
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 نگاهم ...بود تیپ خوش همیشه عباس امت   هس    قول به
ی ی   انگش  و دستش روی اخ یار ی    نشس  اش انگشت 
..  

 اسیی  من پیش اش شیی   گم انگشییت   فهمی  یم اگر که وای
 در را صییییییی ایش هایش خوردن حرص همه آن دی ن با  و

  ؟ کرد یم کار چه  ا  نیاورد 

 :گف م وار زمزمه

  ... سال -

 :گف   سحرگایه دار خش ص ای با

 ؟ ورا این از صب  وق  این ... سال  علیک-

 :داد  جواب و کشی   جلو را چادر  ی گوشه کیم

  ... خیایط کالس ر  یم-

 :گف م تن ی من و پری ن  باال بامز  ابروهایش

  ... اجاز  با-

 را  کنار  .. شییناخ مش یم.. برو  مثال که چرخی   جا ودر
 : اف اد

  ؟ نگف  من به هیچ   مهربان چرا- 
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 :گزی   را لبم گوشه... بود گرف ه ا  خن  

؟-   ازچ 

 ! رف ن  خیایط کالس همی    از-

 :گف م اخ یار ی  

  ؟ بشه چ   بود قرار  دونس    یم اگه وق  اون-

 تقریبا و برداش  بلن  ق   یک م عجبم چشمان مقابل در
 :کرد س  را راهم و ایس اد مقابلم

 تونییییه یم قیییی ر چییییه خلوت کوچییییه  صییییییییییییب  رس دوی   یم-
  ؟ باشه خطرناک

  ... کرد یم ا  اخذ مو  داش  که بود رضا امت   انگار

  ... بود  هایش بردارانه دل نگ ق ر چه

 :ش  کیفم بن  محنم چادر زیر دس م

 رف م یم زود های صیییییییییییب  همیشیییییییییییه من که نرف ه یادت-
  ... دار  عادت .. م رسه

 :گف  خاص لح    با و ش  ریز چشمانش

 پر  جا همه باز  م رسیییییییه و کوچه ها م رسیییییییه موقع اوال-
ای  تو بگم بار چن  دوما  ...  خودت لسیییا و سییین هم دخت 
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 که هسیییییییی  ییک ... ا  پایه جور  همه من داداشیییییییی  نبود
  ... باشه حواسش

 :گف م ناز با اما نبود خود  دس 

  ... بشم تو مزاحم روز هر یع   -

 :زد ای بامز  لبخن 

 

 

            ودو_بیس _پارت#

 

 

یه نیسیی  من   -  یه حاال بیا  بای  خودمم روز هر که مسییت 
 ... تر  راح  خیالم جوری این اما... باالتر کوچه

  :گف م تن ی

  ... نمیشه رو  من آخه-

 :کرد کلف  را ص ایش
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 تو چن  سییاع  رس بای  ها صییب   ... خواد نیم شیی ن رو-
   ؟ باشر  کالس

  ...8 ساع  ... اومم-

 :گف  و ان اخ  دستش توی ساع  به نگایه

 ؟ گذش ه 8 از ساع  که االن-

 : زد  صورتم به دس  فک با

  ... ش  دیر  رس  به خاک وا ای-

 : خن ی  شیطن  با

 ... خانم پش  الک ... بیا را  تن  کم یه خب-

 :کشی   درهم ابرو

 و حرف به کشیییییییییی ی منو خودت.. ؟ پشییییییییی م الک من ا-
  ... کردی معطلم

 :گرف  را چادر  پر و کرد دراز دس 

ا شییییما خهآ .. نمیشییییه نزی   غر مهربان مثل حاال-  چرا دخت 
  ؟ همی  شبیه انق ر

 :گف م و گزی   لب واکدشش از شوکه

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... گت   یم نفسم تن تر این از خب-

ی یک  بع ش اما نشیییییییییییی   م وجه که زد پچ زبان زیر چت  
 : گف 

ون بزن زودتر دقیقه د  فردا از-   ... بت 

 :گف م شیطن  با

  ؟ تر  خلوت که وق  اون-

 :ان اخ  باال ابرو

 نیم مگه  نزن حرف انق ر حاال   ... هسییی م من وق  اون-
 
 
  ... ش   دیرت یک

 به و بودیم کرد  رد را خودمان کوچه بلن تری های ق   با
 ،رسییی   داشیی  قرار آن وسییط درسی  که آموزشیگا  کوچه
 :دوخ م او به نگا  اش دوبار  سوال با .بودیم

  ؟ خیایط چرا ب ونم دار  دوس  خییل-

 :داد  جواب م فکر

ی هر که کاریه خب اومم-  یع    ... بگت   یاد بای  دخت 
  .. بگت   یاد که خ به

 ... داد رو جواب همی    مهربانم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ...بودیم رسی   آموزشگا  در به

  ... تو برو ... رسی یم خب-

  ... ممنون .. رسی یم آر -

عباش به و بود  شییییی   آموزشیییییگا  داخل تپن   قل    با  امت 
 روزانه برنامه در را خودش راح  یلخی که کرد  یم فکر
 ... بود داد  جا ا 

 

 

            ودو_بیس _پارت#

 

یه نیسیی  من   -  یه حاال بیا  بای  خودمم روز هر که مسییت 
 ... تر  راح  خیالم جوری این اما... باالتر کوچه

  :گف م تن ی

  ... نمیشه رو  من آخه-

 :کرد کلف  را ص ایش

 تو چن  سییاع  رس بای  ها صییب   ... خواد نیم شیی ن رو-
   ؟ باشر  کالس

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ...8 ساع  ... اومم-

 :گف  و ان اخ  دستش توی ساع  به نگایه

 ؟ گذش ه 8 از ساع  که االن-

 : زد  صورتم به دس  کف با

  ... ش  دیر  رس  به خاک وا ای-

 : خن ی  شیطن  با

 ... خانم پش  الک ... بیا را  تن  کم یه خب-

 : کشی  درهم ابرو

 و حرف به کشیییییییییی ی منو خودت.. ؟ پشییییییییی م الک من ا-
  ... کردی معطلم

 :گرف  را چادر  پر و کرد دراز دس 

ا شییییما آخه .. نمیشییییه نزی   غر مهربان مثل حاال-  چرا دخت 
  ؟ همی  شبیه انق ر

 :گف م و گزی   لب واکدشش از شوکه

  ... گت   یم نفسم تن تر این از خب-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی یک  بع ش اما نشیییییییییییی   م وجه که زد پچ زبان زیر چت  
 : گف 

ون بزن زودتر دقیقه د  فردا از-   ... بت 

 :گف م شیطن  با

  ؟ تر  خلوت که وق  اون-

 :ان اخ  باال ابرو

 نیم مگه  نزن حرف انق ر حاال   ... هسییی م من وق  اون-
 
 
  ... ش   دیرت یک

 به و بودیم کرد  رد را خودمان کوچه بلن تری های ق   با
 ،رسییی   داشیی  قرار آن وسییط درسی  که ا آموزشیگ کوچه
 :دوخ م او به نگا  اش دوبار  سوال با .بودیم

  ؟ خیایط چرا ب ونم دار  دوس  خییل-

 :داد  جواب م فکر

ی هر که کاریه خب اومم-  یع    ... بگت   یاد بای  دخت 
  .. بگت   یاد که خ به

 ... داد رو جواب همی    مهربانم-

  ...دیمبو  رسی   آموزشگا  در به

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... تو برو ... رسی یم خب-

  ... ممنون .. رسی یم آر -

عباش به و بود  شییییی   آموزشیییییگا  داخل تپن   قل    با  امت 
 روزانه برنامه در را خودش راح  خییل که کرد  یم فکر
 ... بود داد  جا ا 

 

 

            وسه_بیس _پارت#

 و رفی  یم بیاال پیارچه روی کیه قیچ   قرچ قرچ صییییییییییییی ای
  ... بود کرد  پر را اتاق فضای کرد یم ایجاد نافش

 پارچه داشیییییییییی  ماهرانه که بود مهربان دسیییییییییی ان به نگاهم
  . زد یم قیچ   را مقابلش  ی خانه چهار

  ...بشم تو مثل ب ونم روز یه  منم کاش-

 :گف  و گرف  پارچه از را نگاهش

 خیییاط خییانم یییه تو دونم یم من ... نبییاش عجول انقیی ر-
  ... شر  یم ماهر

 :گف م و دوخ م مردانه پارچه به را ا  دوبار  نگا 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... ُبریش یم داری یک واسه نگف   -

 وار زمزمه و ان اخ  اتاقش باز نیمه در سییییییم  به نگایه
 :گف 

  ..... عباسه امت   مال... ب ونه کیس خوا  نیم-

وع که طور همان و   :داد ادامه کرد یم زدن قیچ   به  رسر

 تمومش موقع اون تا گف م .. نزدیک ل شتو  که دوی   یم -
 ... کنم

  ... برگرد  موقع اون تو رضا امت   کاش-

 : خن ی  ریز

هن براش خوای یم-  ؟ ب وزی پت 

 :داد  جواب افسوس از پر

 خ ای   .. بگت   یاد دوز و دوخ  من تا کو حاال اوووو -
 .. سخ یه کار خییل

ینه اما-  تن تو رو اش نتیجه توی   یم آخرش وق    ...شییییییییت 
  ...ک    یم کیف بب     داری دوستشون که کسای  

 با بود روز دو که اف اد  عباش امت   یاد اخ یاربه ی   من و
  ... کرد یم همرایه من

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .کرد  یم رسدرگیم احساس ش ت به روزها این

انه احساسات رس بالی   چه دانس م نیم و   ؟ آم   ا  دخت 

 حال و بود سیییییییییی   یا گرو در دلم پیش وق  چن  همی    تا
  ... عباس امت   بود ش   ذکر  و فکر

 این که بود همی    و کنم درک را خود  توانسیی م نیم اصییال 
 ... بود  پریشان ق ر آن روزها

 صییییب  دیروز اتفاقات جریان در را کیسیییی خواسیییی  یم دلم
عباس که بود درس  .. بگذار   شناخ ه محله یک برای امت 
 سیییواسییی فاد  مسیییئله این از کیسییی ترسیییی   یم اما بود شییی  
 :زد  ص ایش آرا  ... کن 

 ! مهربان-

 : برداش  زدن قیچ   از دس 

ی یه خوا  یم من-   ... بگم به  چت  

  .. شنو  یم هو -

 را زبانم که بود شییییی   خشیییییک بار  یک به دهانم آب انگار
  . دهم تنان راح    به توانس م نیم

  ...دیروز ... صب  دیروز-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یم اینو ... کرد  همراهی  سییییییییییییی کال  د  تا عباس امت  -
  خوای
 
  ؟ آر  بیک

  به را نفسم
 
ون آسودیک  :داد  بت 

 ؟ دونس    یم تو-

 

 

            وچهار_بیس _پارت#

 تا گف  ... گف  دیروز خودش ... اوهو -                     
 ناموس چون د  یم انجا  کارو این نیسیییی  رضییییا امت   وق   
  .. خودشه ناموس اون

  بود ؟ ناموسش من ... گزی   رو ملب محنم

 : خن ی  بلن  

 رو هسییی    و تو و من  رف  یم داشییی  یاسیییینم وق    ح   -
د عباس امت   به   .. ست 

 دلم بن  چنان عباس امت   به سییفارشییش و یاسییی    شییدی ن با
 : پیچی  ا  سینه در که ش  پار 

؟-   ... یاسی    چ   

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 حیسییییییی .. کرد  یم پی ا ب ی حس آم  یم که یاسیییییییی    نا 
 حاال اما داشییی م دوسییی  را او من ... خیان  حس همچون
 ... ا  داد  برادرش به دل کرد  یم حس

 کال و زنه نیم حرف زیاد یاسییییییییییییی    که دوی   یم ...اوهو -
 امت   به رو مون همه سییییفارش خییل رفی    موقع اما  آرومه
ی یه ... کرد عباس   ؟ نیلو بگم چت  

 :داد  تنان را رس 

 .. باالسیی  مسییئول تش حس شییناش یم هک رو عباس امت  -
ی یه کافیه  سیییییی که وق ه اون بذاری اش عه   به رو چت  
    .. ب   انجامش احسن نحو به کنه یم

  چطور؟-

ی ییییه بیییذار- ، از قبیییل ... بگم بهییی  چت    یم امت   ییییاسییییییییییییی  
 حرفش و میاد و مت   م ا   االنم .. جبهه بر  خواسیییییییییی 
  بییا یییاسییییییییییییی    کنم یم فکر من امییا .. رف نییه

 
 گت   اونو زرنیک

  ... ان اخ 

 :آم  کش لبم

  .. باشه ماها مراقب و بمونه مجبور  یع   -

 : خن ی  بلن 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 نگران واقعا ضیییییییییییمنا ... حسیییییییییییاسیییییییییییه خییل امت   ... دقیقا-
  یم اون بیاد رضا امت   وق    گه یم همش حاال  .. ماهاس 

  ...ر 

ی انگار سپس  :گف  که آورد خاطر به چت  

 صیییب  تو .. پزیم یم رو یاسیییی    پای پشییی  آش فردا راسییی   -
  داری؟ کالس

  ... کرد یم وج انم عذاب دچار یاسی    نا 

  ... خونه میا  زود اما آر -

و همه روز چن  این مامان-  ناهار فردا .. کرد  آماد  چت  
یم رو آش تا همیم دور همه  ... بت  

  ... ح ما میا  منم-

***  

  ... دخت   آینه اون زا بکن دل ؟ مون ی کجا مادر نیلو- 

 از مادر قول به و ان اخ م خود  تصیییییییی یر به دیگر نگایه
  ... کن   دل آینه

 ... داش  قرار کیس با که بود  ش   کیس مثل درس 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

            وپنج_بیس _پارت#

 و بود  شییییییی   بی ار زودتر کیم صیییییییب                            
 پف چشییمانم واسیی مخ نیم ...بود  کرد  آماد  را صییبحانه
 های سییییلول تما  عجیب حس یک ... برسیییی  نظر به کرد 
ین و بود تاز  که حیس بود کرد  پر را ب نم  ... شت 

 :گف م و نشس م سفر  رس

  ... ر  یم دار  من بخوری  شما .. خورد  زودتر من مامان-

 :زد لبخن ی

  ...خیاط خانم ش ی خت    سحر-

  ... دیگه دیگه-

  ... ش   ماهر خیاط یه خت  د بب نم بشه یک-

 .. جونم مامان ایشاال-

  ... جان نیلو راس   -

 :داد دس م به ای لقمه همزمان و

 خانو  شییمیسیی خونه بیا کالس از مسیی قیم نر  یادت ظهر-
  ... دارن آش امروز ... اینا

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ...گف  دیروز مهربان ... اوهو -

  کنی کمک پخشیییییش و تزیی    تو ح اقل .. مادر نک    دیر-
...  

  ... جان مامان باشه-

ون اتییییییاقییش از آلییود خییواب بییییییابییییییا  و سییییییییییییییال  میین و زد بییت 
ون خانه از و داد  هم با را خ احافیط     ... زد  بت 

ون محض به  ی خانه بسیی ه در روی نگاهم خانه از زدن بت 
  ...برخاس  نهاد  از آ  و  نشس  مقابل

 مت  ا کرد  یم فکر چرا ... ان اخ م خلوت کوچه به نگایه
  ؟ اس  من ظر  عباس

 .بود خورد  ذوق توی ب جور انگار 

  ... بود  کرد  فکر دوبار  دی ار این به را صب  تما  

ون خانه از و بود  شییییی   آماد  ذوف   چه با  و بود  زد  بت 
  ... بود خورد  ُبرجنم توی ب جور پرسها قول به حاال

 که بود  گرف ه تصییییمیم خواب موقع دیشییییب همان اصییییال
 .. بشناسمش بیشت   بب نم را او اس  قرار که االح

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یک دارد، خت   ماجرا از بود گف ه مهربان که وق    دیروز
  ... بود  داد  عباس امت   به مثب  پوئن

ی  حسش من یا و ن اش  وجودش در یاسی    شای  که چت  
 ... بود  نکرد 

 من حاال و بود کرد  رف ار کارانه محافظه همیشیییییه یاسیییییی   
 .کرد  یم حسش بیشت  

 با و ان اخ م پایی    را رس  و برچی   لب عباس امت   نبود با
  ... اف اد  را  تن  های ق  

 :زد  یم غر لب زیر

    ... فهمی یم ناموسم مع    که واقعا-

 نشییییییییی   آم نش م وجه که بود  دمغ و ناراح  ق ر آن 
 :بود رسان   من به را خود .. بود 

 صبچ؟ لاو  زی   یم غر لب زیر داری چ  -

 

 

            وشش_بیس _پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تا کنان غرغر تقریبا ... ایسییییییی اد  جایم در                     
 حرف که ترسییییی   سییییوالش با ... بود  رف ه کوچه اواسییییط
 ... باش  شدی   را هایم

 همیشیییییییه مثل .. کرد رصییییییی  را رستاپایش نگاهم اخ یار ی   
  ... بلق روز از تر م فاوت اما بود پوشی   مشیک

 خودش به زیادی کیم من مثل هم او کرد  یم حس چرا
 ؟ اس  رسی  

 :کشی  درهم ابرو

  ... سال  علیک-

  ...سال -

 :اف اد را  کنار  ... اف اد  را   دوبار  و

ی-   ش  ؟ چت  

 :ان اخ م باال شانه

  ... نه-

 :گف  که بود ش   م عجب انگار

   ؟ خانوما خانم ش ی بلن  ای دن   چه از-

ون آرا  را نفسم  :گف م و داد  بت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... ش   دیر  ببخشی -

 : کنم حسش توانس م یم اما بود ص ا ی   اش خن  

ون خونه از زودتر دیروز از ربعم  یه امروز که شییییییییما-  بت 
  ... زدی

ون زودتر ربییع یک  را او که بود همی    پس ؟ بود  زد  بت 
  ؟ بود  ن ی   شان خانه در مقابل

 :داد ادامه او و گزی   را لبم

  ...بودی رف ه خت   ی   که بودم  ن ی    باال پنجر  از اگه-

 و چرخی   طرفش به که رف  فرو جل   در شیییطان انگار
 خود  دسیییی  که لح    با و  کرد  نگا  چشییییمانش به خت  
 :گف م نبود

  .. دنبالم بیای نیازی   چه-

 : ش  عصبای  

  ... زنن نیم دفعه د  رو حرف یه-

 : بود  حریص چرا انمد نیم

  ... نیس م بچه من-

 :زد پوزخن 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 فهیم نیم خودت .جاسیی  همی    مشیینل ... دیگه همی    د-
...  

 ؟ توئه مشنل من ش ن بزرگ چرا ؟ چرا وق  اون-

 :پرسی  م حت  

  امروز؟ چ ه تو نیلوفر-

 نیلو مرا رضا امت   مثل همیشه نیلوفر؟ بود گف ه  !نیلوفر؟
 زد  ص ا عج     لحن با و کامل را اممن حاال اما زد یم ص ا
  ... بود

  ... نیس  هیچیم من آر ؟   چمه؟ من-

 دهانم از مبادا که داد  فرو را (نیا دنبالم دیگه) وجمله
ون ش باب  حرصییییییم تما  که این نه مگر ... بزن  بت   تاخت 
  ... بود

 رسش ب جور را حرصییم اما نیای  که بود  ترسییی   ق ر چه
 ..  بود کرد  خایل

 ...اف اد  را  دوبار  

 خواسییی  نیم دلم ... اف اد را  کنار  آرا  و نکشیییی  پس پا 
 ...بود  کرد  ادی   ی   کاف   ان از  به.. بزنم حرف

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 حرف   ه چ که بود  کرد  دلخور را او هم رف ار  با ظاهرا 
 ی   هم بع  و آم  کنار  سییکوت در  آموزشییگا  د  تا و نزد

  ... رف  و گذاش  خ احافیط  

 و  ش   آموزشگا  وارد ... بود کرد  پر را گل یم ب ی بغض
 پیش فکر  تما  اما شییییییی   مشیییییییغول حواس ی   م ت تما 
 ... بود قهرش و عباس امت  

 

 

            وهف _بیس _پارت#

 هیییای قییی   بیییا قییی ر ان                                                 
  به رسیییییییییی ن محض به که بود  کرد  یط را مسیییییییییت   بلن 
 . زد  یم نفس نفس تقریبا خودمان کوچه

 از تن ی و  گزی   لب حشییییم  آقا  بسیییی ه مغاز  دی ن با 
 تعطیل  را کار زودتر کیم روز آن ظاهرا .گذشییییییی م جا آن
  .بودن  کرد 

 دوسییییی انش از چن تا و عباس امت   دی ن با کوچه اواسیییییط
 داد ، یم آرایم سال  که طور همان و ان اخ م پایی    را رس 
 ... گذش م مقابلشان از
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 گرف ه تن  تپیسیییییر  قلبم دی نش محض به اما چرا دانم نیم
  .بود

 نیم نگاهم و بود درهم ابروهایش صیییییییییییب  مثل هم هنوز
  ...کرد

  . اس  دلخور حسای   صبحم رف ار باب  هنوز بود معلو 

  ...ش    راهرو وارد  شان بازخانه در دی ن محض به 

 رفی    برای بای  و بود جنوی   ها آن خانه ما خانه خالف بر
  ... کردیم یم گذر ساخ مان داخل از  حیاطشان به

عباس شییییییی  باعث حیاط داخل صییییییی ای و رس  برای را امت 
 شییو  حیاط وارد خن ان های   لب با کرد  فراموش لحظای  

 ... بود کاری مشغول کس هر ... ان اخ م گذرای   نگایه و

 ایسیییی اد  آش بزرگ دیگ نارک که خانم شییییمیسیییی نفر اولی   
 :گف  مهر از پر لح    با و بلن  ص ای با و دی  مرا  بود،

 .بودیم من ظرت...رسی ی موقع به که مادر بیا-

 :گف  جمع به رو سپس و

   ...برسه که االن   گف م دی ی -

 . ان اخ م بود گرف ه نظر  زیر لبخن ی با که مادر به نگایه
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 و رف م طرفش به ...بسییییییپار  او به را وسییییییایلم کرد اشییییییار  
  .داد  سال  همه به خطاب همزمان

 را وسیییییایلم نایلون و کیف و گف  نباشیییییی ی خسییییی ه مادر
  ... گرف 

  ... من ظر  شمیس جان مامان برو-

  ... برگش م خانم شمیس سم  به 

  ... کرد  دیر ببخشی -

 و نیاد جون نیلوفر تا گف م همه به ...مادر بر  قربون -
  .. نمیشه نزنه هم رو آش

 ... ش  باز گشاد  لبخن ی به لبم که زد چشمیک بامز  و

 و دارد دوس  مرا دیگر جور یک خانم شمیس دانس م یم
 من تا بود کرد  صییییییییت   هم حاال ...دارد را هوایم همیشییییییییه
 .بزنم هم آش حاج م گرفی    برای و برسم

 

 

            وهش _بیس _پارت#
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 دس م به را بزرگ مالقه چوی   دس ه                               
 :گف  و داد

  ..مادر بیسر  روا حاج ... بیا  تا بزن هم-

 :زد ص ا دور از هس   

  ... روا حاج -

 چ     های کاسه داشتن  که نشس  مهربان و او به نگاهم
  ... چی ن  یم بزرگ ان ازی زیر روی را مالمی    و

 ... چرخان   آش دل در را مالقه دور یک  و زد  لبخن ی
 دعا دل ته از تا بسیی م، پلک که شیی  نیم جور این انگار اما
  .کنم

د  خ ا به را خود   کمک او از رسنوش م برای دل در و ست 
  ... خواس م

 خ ا توانای دسییییی ان به را چت    همه اگر که بود  گرف ه یاد
ین بسپار   ... زن  یم رقم برایم را بهت 

عباسا درهم چهر  اخ یار ی   اما  زد  دیوار به تکیه که مت 
 ظاهر چشییییمانم بود،مقابل ایسیییی اد  دوسیییی انش جمع در و

 ... ش ن 
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 :زد  پچ لب زیر 

  ...انگار که بود گرف ه قیافه جوری یه... ب اخالق پرس -

 شییییی   بی ار چپ دن   از صیییییب  یک رف ه یادت ؟ انگارچ  -
 بود؟

 .کرد  باز چشم و کشی   ه     

م انگار
ّ
 ... بود ایس اد  دس م کنار...  بود زد  توه

 ایسیییی اد یم نزدینم طور این که بار هر نبود خود  دسیییی  
  ...اف اد یم جانم به عج     لرز یک

 یم را مالقه دسیییییییییی ه که طور همان و کرد دراز دسیییییییییی   
 :گف  گرف ،

  ...خانوما خانو  روا حاج -

 ... کنم باور تا زد  پلک ...بود ش   خشک دهانم آب

 :آم   خود به خانو  شمیس ص ای با 

 رو آشییییییییییییییا خواییم یم کییه بزن هم زود جییان عبییاس امت  -
 ... بکشیم

 :گف  مهربای   با و کرد من به رو سپس و

 مادر؟ زدی هم تو-
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 ... داد  تنان تایی  نشانه به را رس 

 از ییک ... رف  مان صیییییییییی قه قربان نگا  با و زد لبخن ی 
 :گف  او و زد ص ایش ها همسایه

  ...زود زود جان امت  -

  ... ش  دور بلن  های ق   با و

 دیگ مح  یات میان را مالقه که بود عباس امت   به نگاهم
ی لب زیر و چرخان    ... زد پچ چت  

 اصییال ؟ خواسیی  یم چه خ ا از ؟ داشیی  حاج    چه یع   
 بزن ؟ هم را آش و بیای  نفر آخرین بود مان   چرا

 ج ی لح    با و آورد لوج را رسش دی  که را ا  خت   نگا  
 :گف 

ییا- ا شیییما مثل پرسی  زنن نیم هم آش کردن ازدواج برای دخت 
... 

 : بشنو  من که طوری آورد پایی    را ص ایش

 .. خوشییگل ... هینیل .. بلن  ق  .. خوب شییوهر یه  خ ایا-
 ... خ ا ای

 ؟ کرد یم مان مسخر  داش 
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            ونه_بیس _پارت#

 هرکس کرد  دوروبر  بییییییه نگییییییایه                                 
  ... بود کاری مشغول

 :گف م و کشی   هم در ابرو

 آش براش جوری این که بود حاج    چه این وق  اون-
؟ دیگ به دخیل و زی   یم هم    بس  

 :پری  کالمم میان

  ... کرد  دعا انگشت   ش ن پی ا واسه-

 :زد پچ ... پری ن  باال ابروهایم

 دونم نیم ... بود باارزش و مهم خییل برا  نگشیییییییییت  ا اون-
  ... داش ه برش و کرد  شیطن  ییک کنم یم حس چرا

 ...کشی  تت   دلم زیر همزمان و ریخ  فرو قلبم

  ؟ اس  من پیش انگشت   که بود فهمی   یع    

 جوای   خواسییییییییی م.اسییییییییی  رف ه رخم از رنگ کرد  یم حس
 : ش  نزدیک خانم شمیس که ب هم
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 رو آشیییا خواهیم یم االن باشیییی   آماد  عباسیییم امت   مادر،-
  ... بکشیم

 مادرش به و کرد ج ا من از معنا پر و کشییییی ار را نگاهش
 :داد جواب

 ... بز

 .ش  خارج حیاط از بلن  های ق   با و

 که اسییییییییییییی  االن کرد  حس که زد یم تن  ق ر ان قلبم
  ... بشنود را ص ایش انمخ شمیس

 و نشییییی  پریشیییییانم حال م وجه که بود درگت   ق ر آن او اما
 :گف 

ا پیش برو هم تو جان نیلو-   ...   کمک دخت 

 انگشییییت   دانسیییی  یم عباس امت   م ت تما  کرد  نیم باور
ها سییییییم  به منگ و گ ج ... اسیییییی  من پیش  . رف م دخت 
 :ش  حالم م وجه  مهربان همه از اول

؟ نیلو-   خوی 

 این با اما کرد یم زق زق دلم زیر و بود  شیییی   عرق خیس
 :داد  تنان رس حال

نی  -بچه ها آماد  ان .. ب تونم ... تمو  ش  ص ا 
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 ...اوهو -

 .. پری   خییل رنگ  اما-

 شیی   ا  پریشییای   م وجه هم عباس امت   اگر من خ ای وای
  چه؟ باش 

 دزد  گربه برداری که را چوب که گ ین  یم خوب اصیییییییال
  ... عباس امت   ت  انگش و بود من حنای  حاال.. کنه یم فرار

 حال تا وسط کشی  را حرفش قص  به که بود برد  بو الب 
 ...بب ن  مرا

 اش همه بود آم   دنبالم  که هم روز چن  این نکن  اصییال
ش  دزد مچ که بود  بهانه د را انگشت   ؟ بگت 

یییییییی در   شیییییییینل ذهنم در سییییییییوال یک و هزار ثانیه از کرسی
 .. گرف 

 اسییییی  "ناموس" این د کر  یم فکر که من بود  سیییییاد  چه
 ... اس    مهم برایش که

 بکشییی  حرف زبانم از زیریک با دیگر روزهای بود قرار ح ما
ش که کس آن بفهم  و  یا هسییییی م من برداشییییی ه را انگشیییییت 
  نه؟
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 زدن حرف به قادر و بود شیی   بغض از پر گل یم اخ یار ی  
  ... نبود 

 :آم   خود  به مهربان ص ای با

ی امت  -   ؟گف به  چت  

 

 

            ش_پارت#

                                                                                                                                                                                 
 به را رس  ؟ نیسیی  ما به کیسیی حواس بود  کرد  فکر چرا
 :گف م و  داد  تنان نه هنشان

 ... ب   من به هم س     یه ...مثال؟ چ   نه-

 به را سییی     حال این با اما اسییی  نکرد  باور که بود معلو 
 :گف  و داد دس م

 که بود ش   چش نمی ونم... بود دمغ خییل صب  از آخه-
 !خوردش ش  نیم عسل من یه با

 : ان اخ م باال شانه

  ... راهه به رو چت    همه-
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 :گف  و زد لبخن ی

  ... کنه خ ا-

  ... ش یم مشغول سه هر هس    آم ن با و

 با و برد یم را  خایل های کاسییییه حاوی های سیییی     هسیییی   
   ... گش  بریم  پر های کاسه

 ... پ وستن  ما به هم ها خانو  از چن تا  

 چی یم یم و کردیم یم تزیی    را ها آش روی هم کمک به 
  ...ها س     داخل

ون را ها سی     و بود آم  و رف  در ربانمه  به و برد یم بت 
د یم پرسها دس    .. ست 

 جمله توانسیی م نیم ای لحظه بود  مشییغول که م ت تما 
 یم فرو رس  بر پ یک مثل م ا  و کنم فراموش را  آخرش
   " کرد  شیطن  ییک ... کرد  شیطن  ییک"  آم 

 یک و  رسییییییییی اتما  به آش پخش سییییییییاع    از پس باالخر 
 رف ن  یم داخل به همه که های   همسایه و مان  خایل دیگ
  و بخورن  آش هم دور جا همان در حاال که

 
 در خسیییییی یک

  .. کنن 
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 ب  حالم ... رف  یم گ ج رس  و داشییییی م ضیییییعف احسیییییاس
 ... برو  خانه به زودتر چه هر خواس  یم دلم و بود

 :گف م و رف م مادر سم  به

  ... خونه ر  یم من مامان-

 :ان اخ  صورتم به نگایه

 یم بع ش بخوریم آش بمون ... میشیییییه ناراح  شیییییمیسییییی-
  ... ریم

 که بود شیییییییی   ما پچ پچ م وجه مهربان انگار لحظه همان
  :پرسی 

ی-   ؟ ش   چت  

 : داد  تنان رسی

  ... خونه بر  خواس م یم-

 :گف  مهربان

 . بکش دراز کم یه کی    پهن سفر  تا باال بیابریم-

 : داد تنان یرس  مادر

  ؟ جوری این زش ه ... جان مهربان نه-
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 زود صب  از نیلوهم .. ای  غریبه مگه ... حرفیه چه این وا-
 خوب خوب بکشیییییه دراز کم یه سییییی  خسییییی ه و بی ارشییییی  
  ... میشه

 ها پله سییییم  به مرا باشیییی  مادر اجاز  من ظر که این ی   و
  ... کشی 

 :گف  رف یم یم باال را ها پله که طور همان

 .. وسییییایله پر و سیییی  ریخ ه هم به دیروز از ما اتاق ببی   -
  ... جان این اینا   عمه که دوی   یم

 کیس  صاحبش دانس م یم که آخری اتاق سم  به مرا و
 :گف  و برد

 اجاز  که چن  هر ... امت   اتاق تر مرتب جا همه از االن-
  ... بر  اتاقش تو کیس د  نیم

اض کرد  باز دهان  ی   مرا دارد چرا پس بگ یم و کنم اعت 
 با و کرد باز را در او که کن  یم برادرش اتاق مهمان اجاز 

 : داد هول داخل به مرا کمر  پش  دستش گذاشی   

 ... نکن ناز انق ر تو برو بیا د-
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            یک_ش_پارت#

                                                                                                                                                                                                   
 مرتب ... نگریسی م یم اطراف به و بود  ایسی اد  اتاق میان
  . بود تمت    ش ت به و

 :زد پچ لب زیر دی  که را ا  ناباورانه لبخن 

 چطور ببی    ... دار  وسیییییییییواس کم یه که شیییییییییناسییییییییییش یم-
  ... مت  ش رو گذاش ه کش خط انگاری ... منظمه

 خایص های حساسی  دانس م یم .. خن ی  بلن  خودش و
 ... نه را ح ش این تا اما دارد

 این وسیییواسیییم و نظم همه آن با من ح    گف  یم راسییی  
 ... نبود  مرتب جور

 شیییییی   چی   خایص ترتیب و نظم با چت    همه مت  ش روی
 کنار در خودش از عکیسیییییییی که زیبا عکس قاب یک .بود
 . داش  قرار مت    روز بود، یاسی    و رضا امت  

 :گف  باز مهربان
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 خب اما باشیییه نامنظم کم یه پرسییی نیسییی  ب  گم یم بهش-
  ... دیگه عباس امت  

 : برگشتیم عقب به دو هر هس    ص ای با

  ... بب دیم رو تو این تونستیم ما عجب چه وای-

 یم برق که چشیییمای   با و بود گذاشییی ه اتاق به پا مشییی اقانه
 :گف  او دی ن با مهربان . کرد یم رص  را جا همه زد

ون برو بیا-   ... وروجک بت 

 :خن ی  هس   

  ؟ نه من ...تونه یم نیلو چطور اوا-

ض  :گف م معت 

اح  تو شل   اتاق تو د  یم ترج   منم جان مهربان-  است 
  ... جا این تا کنم

 له اتاق آن در مان ن برای داشییییی م م ت تما  که چن  هر
  ... زد  یم له

 :کرد هس    به اخیم مهربان

  ؟ باال اوم ی چ   واسه تو اصال-

 :گرف  طرفم رابه کیفم هس   
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 .. میشه الزم  گف  ... داد خاله-

 

 

            دو_ش_پارت#

                                                                                           
                                                                                                        

  ... گرف م را کیفم و برد  جلو دس 

 ای بامز  حال  با بود شییی   آزاد دسییی انش حاال که هسییی   
 و داد باال کیم را رسش و کرد بقال  کمر پش  را دس انش

ورانه لح    با  : گف  رسر

 همیشیه که هسی  چیا خان امت   اتاق تو بب دیم حاال خب-
  ؟ س  بس ه ما روی به درش

د  مهربان وع تاز  که را او وحشییییت    بود کرد  فضییییویل به رسر
 :گف  و ران  عقب به

 ؟ بکنه مونو کله خوای یم ؟ دخت   ش ی دیوونه-

 باشییی ، رسیییی   نیاف     دسییی  گنچ   به ارانگ که هسییی    اما
 :گف  و نیام  کوتا 
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 این تو چ   ما عموی پرسیییییییی این  بب نم بذار مهربان جون-
 . دار  اتاق

 .. شییییی  اش خت   درهم ابروی   با و آورد کم مهربان باالخر 
 :گف  برد باال را دس انش او رضای  برای هم هس   

 کنم یم نگا  فقط ... زنم نیم هیچ   به دسیییییی  ببی    ...آآ-
...  

  ... چرخی  اتاق دور تا دور هم من نگا  اخ یار ی  

 روی عبییاس امت   هییای خطییایط از زیبییا عکس قییاب چنیی 
  ... کرد یم خودنمای   دیوار

 .بود هم رضا امت   اتاق در تابلوها این از

 کردن خطایط به چطور پیش سییییییییییال چن  رود نیم یاد  
  خطاطان خواسیییییتن  یم و بودن  داد  گت  

 
 اما شیییییون  بزریک

 از روی دنباله اگر و ن اشیی  را اسیی ع ادش رضییا امت   خب
  ... گرف  نیم را اش ی   اصال نبود عباس امت  

 ...ایس اد  خطایط های قاب مقابل و رف م جلو
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            سه_ش_پارت#

                                                                                                                                                                                                   
 از خوب و داشییی  اسییی ع اد من برادر برخالف عباس امت  
  ... بود برآم   درش  قلم با نوشی    پس

 دورش دورتا که بود کاغذهای   روی هایش نوشیییییییییییی ه تما 
 . بود گرف ه نقش یباز  ازتذه    

 چوی   شیییییییییییینل مسیییییییییییی طییل تابلوی روی نگاهم اخ یار ی   
 جا دیوار روی تابلوها بقیه وسیییییییط درسییییییی  که نشیییییییسییییییی 
  .بود کرد  خوش

 دورش و گرف ه خط او از بقیه و بود مرکز تابلو این انگار
 ... بودن  نشس ه

 بود ش   نوش ه درش  خط با که آن ی جمله خوان ن با 
ی من بفروشر  که هرناز " زی  گ لب اخ یار ی    نق   مشیت 
"   

 :زد پچ و گرف  را نگاهم رد و ایس اد کنار  مهربان

  ... دار  دوس  خییل رو تابلو این منم-

 ... ش   چشمانش به خت   و برگش م طرفش به
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ی مهربان کرد  یم حس چرا   ؟ دارد نهف ه دل در چت  

  ... بت   ی   آن به من تا کن  کمنم خواس  یم که انگار

 : پ وس  ما به ص ا و رس پر هس   

  ...داریم چیا جا این ببی    او -

  "توی   هزار هر و اس  امی  هزار مرا " خوان  بلن  بلن  و 

 :گف  و کرد ما به رو گشادی گل لبخن  با

  ؟ کیه با منظورش دقیقا ما عموی پرس این شما نظر به-

 :نالی  مهربان

  ... معروفن های جمله اینا-

 :زد چشمیک هس   

 ... گوشیم دراز هم ما... او -

 

 

            چهار_ش_پارت#

                                                                                                                                                                                                        
 کن م د عشییق ای " خوان  را ها تابلو از ییک می    دوبار  و
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 باران به تشیییییییینه ای مزرعه چون... برسیییییییییم سییییییییامان به که
  " برسیم

 ش  یم پرتاب قلبم رسزمی    به ای خمپار  انگار جمله هر با
  . لرزان  یم را آن و

 :کرد  زمزمه ش   دا  کرد  یم حس که های   گونه با

  ... باشه هم خ ا توصیف در تونه یم اینا-

  :گف  شیطن  با و  چسبان  هم به را هایش لب هس   

 عشیق  ز ای" گه یم که این مثال ... عشیق خ ای اوهو -
   " ش   ویران عالیم

 انگار که حانم شیییمیسییی صییی ای شیییدی ن با ... خن ی  ریز و
 کف با او زد یم صیییی ا را مهربان و بود ایسیییی اد  ها پله رس

 :ک بی  صورتش به دس 

 هسیی    ب و ... مون   تنها دسیی  مامان رف  حواسییم وای-
  .. کمک پایی    بریم

 :وگف  زد من به چشمیک هس   

  ... بمونه نیلو وق  اون-

 :گف م زد  هول
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  ... رف  در خس گیم ... میا  منم نه نه-

 :گف  داش  عجله که مهربان

  ... باش دزو  هس    .. بیا بع  بکش دراز دقیقه د  تو نه-

ون به خود با گرف  را او بازوی و  را در و برد اتاق از بت 
  ... بس  رسش پش 

 خوی   حس چه ...بود دلچسب اتاق هوای و حال ق ر چه
 ... داش م

 ریخ ه جانم به را عج     انرژی جمالت آن خوان ن انگار
  و رخوت ان از و بود

 
ی خس یک   .نبود دیگرخت 

  ...اش مبرد ق   مت  ش طرف به آرا 

 همزمان و نشییییسیییی  لبانم بر لبخن  دوبار  نظمش دی ن با
 .رسی  ذهنم به فکری

 

 

            پنج_ش_پارت#

                                                                                                                                                                                                        
 ؟ گردان   بریم او به را انگشت   االن بود چطور
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 داخل که را انگشیییییییت   و کرد  باز را کیفم زیپ دسیییییییتپاچه 
ون بود  کرد  مخف   کوچکش جیب  را نگاهم و کشی   بت 
  ؟ بگذارمش توانس م یم کجا حاال .. چرخان   بر  دورو

 بزرگ، و کوچک دفت   چن  ... ی  کشییییییی را مت  ش کشیییییییوی
  .. بود گرف ه قرار هم روی مرتب

 ان اخ م یم کشیییییییییییو ته را انگشیییییییییییت   نبود ب  نظر  به خب
  ... ش   فراموشش خودش کن  فکر که جوری

ها  را انگشیییییییت   که آن از قبل اما کشیییییییی   جلو کیم را دفت 
  .. اف اد اش خطایط دفت   روی نگاهم کنم جاسازی

ی شییی مدا دوسییی  ق ر چه  به بیشیییت   را او که یاف م یم چت  
  ... شناسان  یم من

 دفت  . داد  یم دس  از را آم   دس  به فرص  این نبای 
ون را       کشی   بت 

 خطایط تر زیبا شییییییعری یا زیبا جمله یک اش صییییییفحه هر
  ... بود ش  

 نکرد  ترک را نوشی    خط وق  ه چ عباس امت   بود معلو 
  ... اس  اش دائیم رسگریم جور یک و
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 اصییییییییییال که بود  ها می    خوان ن و تماشییییییییییا محو ق ر آن
 را دفت   خواسی م یم ا ، رسیی   آخر صیفحه به یک نفهمی  
 ... ش   صفحه دور زیبای تذهیب م وجه که ببن  

 دور تا دور رنگی    و ریز های گل  به و کشییی   باال را دفت   
  ... ش   خت   آن

 شییی  کشیییی   دیوار روی تابلوهای طرف به تن ی به نگاهم
 ..خاص سبک همان ...

  ... فروریخ  قلبم

 با خودش کیسییییییییی انگار بود سیییییییییاز دسییییییییی  ها تذهیب این
 بود کرد  کار تذهیب را نوش ه دور و بود نشس ه حوصله

...  

 پر را گل یم بغض و داد  فرو را ا  شییی   خشیییک دهان آب
 ...کرد

  رنیلوف هیییای گیییل از زیبیییای   بیییه هیییا تیییابلو دور دورتیییا 
 
 رنیک

  ... بود ش   نقاشر  هم در پیچی  

 وارد عباس امت   و شییییییییی  باز در لحظه همان در درسییییییییی 
  ...ش  اتاقش
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 حبس ا  سیییینه در نفس... برخاسییی م جا از دسییی  به دفت  
 :پرسی  خشم از پر که بود ش  

 ؟ ک    یم کار چ   جا این تو-

 

 

            شش_ش_پارت#

                                                                                                                                                                                                                             
 ... بود زد  خشنم کلمه واقی معنای به

   به آتش دش نگا  
 یم را ا  فاتحه بای  یع    مدس  توی دفت 

  ... خوان  

 ... کرد  مش  را دیگر  دس  کف اخ یار ی  

  ... سوزان  را دس م کف دا  ای شر  همچون انگشت  

 به ق   یک اراد  ی   من و برداشیییییییییییی  طرفم به ق   یک
  .. برداش م عقب

  . چسبی  مت    به پش م و نبود فرار برای رایه

 : گزی   لب
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 خواسیییییییی  مهربان .. گف  ... مهربان    یع .. من ... من-
 ... ن اشییییییییییی م منظوری خ ا به ... ببخشیییییییییییی  وای ... بیا 

 ...ش   کنجناو

 من از گردن و رس یک... بود ایسییییییی اد  مقابلم دیگر حاال
  . کشی   باال را نگاهم ... بود تر بلن 

ون دس انم میان از را دفت   و کرد دراز را دستش   کشی  بت 
: 

  ! فضولیه این فهمی ی ... کنجناوی نگ نیم این به-

 ای رگه صییی ایش ... شییی  رسازیر اشییینم همزمان و زد  پلک
 ...ترسان  یم ومرا داش  خشم از

 ... خواس م نیم ... من .. من-

 :زد پوزخن ی

ی ؟یه کردی اما ک    فضییویل خواسیی    نیم-  به هسیی  چت  
   ...شخض حریم اسم

 :زد  پچ و دوخ م زمی    به را خیسم نگا 

  ... خوا  یم عذر-

  ... نیس  کاف  -
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 ...بود نپذیرف ه را خواهیم معذرت. کرد  نگاهش م حت  

 : کرد کم را فاصله و گذاش  مت    روی آرا  را دفت   

  ... نیس م بچه من گف  من به ییک صب  امروز یادمه-

 اما نشیییییییسییییییی  لبم روی آرا  نگاهش .گزی   بیشیییییییت   را لبم
 :داد ادامه

 ... نیس    بچه تو ... جاس  همی    مشنل گف م به -

  بفهمم؟ را منظورش توانس م نیم چرااااا

ش روی دسیی  دی  را کشیی ار  سییکوت وق     و کشییی  دفت 
 :کرد زمزمه بار این

  ... بری بهت  -

ون دهانم از نامش اخ یار ی    :زد بت 

 ! عباس امت  -

 :زد  لب من و دوخ  چشمانم به را نگاهش

  ...ببخشی -

 :گف  وآرا  ش  کج کیم لبش کنج
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 حاال اما ... نیا دنبالم دیگه گف    بهم نگاه  توی صیییییب -
 ... اتاقیم تو

 

 

            هف _ش_پارت#

                                                                                                                                                                                                                             
 بگ ی  خواسییییییییییی  یم... بود خوان   خوب را نگاهم لعن   

  ... هس    بچه هنوز ادعای  برخالف

من     :زد پچ دوبار  او و ان اخ م پایی    را رس  رسر

  ... نیلوفر خونه بری بهت  -

 بود رانییییی   زبیییییان بر را اممنییییی عجییییییب لحن همیییییان بیییییا بیییییاز
  ... نبود مان ن جای دیگر ... "نیلوفر"

 ... گذش م کنارش از من و کشی  عقب

  .دردآورد به را دلم آهش شدی ن ص ای

ون اتاقش از چطور دانم نیم  خانه در اتاقم به یک و زد  بت 
  ... گریس م شب تا ظهر از بع  آن اما برد  پنا  مان
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 برای مجازات ب ترین این و بود  برنگردان   را انگشییییییییییییت  
  . بود خود 

 سیییوخ م یم بود گرف ه را گریبانم که وج ای   عذاب با بای 
  ... ساخ م یم و

 دردی موقعم ی   های گریه برای ا  بهانه تنها آم  که مادر
  .. بود  ش   گرف ارش ا  ماهانه عادت خاطر به که بود

 .رف م فرو لحافم زیر من و کرد درس  نبات چای برایم

ی هسیییییییی    و مهربان از شییییییییکر را خ ا   نیم که نبودپرا خت 
 مثل مرا های بهانه هم ها ان آیا و بگ یم چه بای  دانسییی م
    ؟ نه یا کردن  یم باور مادر

 کرد  فکر هایش حرف و عباس امت   به ق ر آن شییییب آن
  .نفهمی   ه چ دیگر و  برد خوابم نم نم تا

***  

 کرد  باز چشییم خانم شییمیسیی یآشیینا های گریه صیی ای با
...  

ی و تن  نور  . زد را چشمانم اتاق پرد  الی به ال از تت  
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 خانم شیییمیسییی های قراری ی   صییی ای اما بسییی م پلک دوبار 
  ... بمانم حال  آن در آن از بیشت   تا ن اد اجاز 

  . بیاورد مادر  نزد را دلش حرف داش  عادت همیشه

 حس کمر  و دل حیهنا در که زیادی درد خاطر به صییییییب 
 ای بهییانییه همی    و بود  زد  را رفی    کالس قییی  کرد  یم
  ... بخوابم بیشت   ق ری و بمانم درخانه تا بود ش  

 .. برخاس م جایم از و زد  کنار را لحافم
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 باب  از خانم شیییییییمیسییییییی قراری  ی   همه این دانسییییییی م نیم

  ؟ چیس 

 تن ی و کرد  جمع رس  پش  زد  شانه را پریشانم موهای
ون اقات از  ... زد  بت 

 به زد یم حرف مادر با که خانم شییمیسیی صیی ای دیگر حاال
 :رسی  یم گوش به وض ح
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 دونم یم من آخه .. گه نیم هیچ   ؟ چیه دردت گم یم-
یش یه پرسیی این  زنه نیم حرف  غ   که بس اما هسیی  چت  
... 

  ؟ گف  یم عباس امت   از داش 

 :ش  تت    هایم گوش اخ یار ی  

ون رف  ... شیی  چش نفهمی   اصییال  صییب امروز حاال-  بت 
 ر  یم هف ه آخر گف  برگشییییییییی  که دیگه سیییییییییاع  یه و

  یم منو ... جبهه
 
 پ ر بگه نیسییییی  ییک ... شییییی   شیییییوکه یک

 چطور...رف ه نیسییییییییی  وق  چن  هنوز ییک اون صیییییییییلوای  
 ؟ بری و بذاری رو ما میاد دل 

  

 های حرف به و چسییییییییییییبان   دیوار به را ا  کرد  یخ تن
  ؟ برود خواس  یم عباس امت   ...کرد  فکر انمخ شمیس

 شییود دور بود گرف ه تصییمیم دیروز اتفاقات از بع  درسیی 
!!!  

 به داد یم دل اری را خانم شییمیسیی داشیی  که مادر صیی ای
 :رسی  گوش
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 مگه  ...جوونن ... نکن داغون جوری این خودتو تو حاال-
  االن میشیییه

 
 برای االماشییی اینا ... نمیشیییه ... نکن ... نرو بیک

  ... هسی    َییل خودشون

 تا مامان گف  یم همش ... فهمم نیم خ ا به.. فهمم نیم-
 کرد  پاشییییییییو حاال اما ...ذار  نیم تنهاتون من نیاد یاسییییییییی   
 ... کفش یه توی

  ... ش  بخوررسد چایی و حاال-

 ... بزنم صیییییورتم به آی   تا رف م دسیییییتشیییییوی   سیییییم  به آرا 
 یک بود توانسییییییییی ه که ودب سیییییییییایل چن  بابا شیییییییییکر را خ ا

  ... کن  تعبیه خانه داخل کوچک حما  و دستشوی  

خانه همان وزمس ان، پایت    و داش  درد پا مادر ون آشت    بت 
 غذا برای و افزود یم دردهایش به و کرد یم اذیتش کیل
  ... ش  یم اذی  پخی   

 گاز بابا باری  یم برف و شییی  یم زیاد رسما و سیییوز که گایه
ی روی  راهروی همان در مادر و آورد یم داخل به را مت  

  . کرد یم پز و پخ  ورودی

 ا  کرد  پف صیییییییییییورت به نگایه دسیییییییییییتشیییییییییییوی   آینه توی 
  ... بود گذش ه گریه به پیش شب تما  ان اخ م،
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  ... نگریس م خود تص یر به م فکرانه و کشی   آیه

 یم رفی    قصییییییییییی  بای  چرا دیروز اتفاق از بع  عباس امت  
  کرد؟

ی چه  اش ناگهای   تصمیم این  پش  ؟ بود پنهان چت  
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ون ازدسییییتشییییوی    مهمان پذیرای   محل که اتاف   به و زد  بت 

 داد  سییال  رف ه ن اشیی ، من اتاق با چن ای   فاصییله و بود
...  

 دار خش ص ای   با کرد، یم فی    فی    هنوز که خانم شمیس
  ... داد را سالمم جواب

  ش  ؟ چه پرسی   مادر از نگا  با

 :گف  و آم  بروی  ا و چشم

  ... بخور برو گذاش م کاچ   ناش ای   برات نیلو مادر-
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 دور اتییاق از تنیی ی و گرفیی  رنییگ هییایم گونییه اخ یییار ی  
  .کرد یم تابلو خانم شمیسر  جلوی مرا بای  ح ما ش  ،

 :گف  یم که شدی   را مادر ص ای 

 بر  صیییییبچ رس نذاشییییی م داشییییی  درد بچه این دیشیییییب از-
  ... گف م مربیش به زد  زنگ .. آموزشگا 

 :رسی  گوش به خانم شمیس دار خش ص ای باز

 دردا این از وق ییییییا خییل مهربییییییانم ... کردی کییییییاری خوب-
  ... شن یم نگرانم االن که بر  پاشم ...دار 

ون راهرو از تن ی و نایسییی اد  دیگر  ییک را ها پله و زد  بت 
خانه به و کرد  دوتا  ... رف م آشت  

 اشییییییی ها .بود گذاشییییییی ه سیییییییماور روی کاچ   ای کاسیییییییه مادر
 محض به و اس  همان درد  دوای دانس م یم اما ن اش م
  ... ش  خواه  کاس ه دردهایم از کیم خوردنش

خانه صیین یل تک روی و برداشیی م نای   تکه  و نشییسیی م آشییت  
  ... گرف م ای لقمه

  ... ش  ظاهر دی گانم مقابل عباس امت   چهر  همزمان
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 همرا  م ت تما  خشییییمگی    چشییییمان و درهم ابروهای آن
  . بودن  من

ی یه زد یم فریاد رس  در م ا  کیس  تصمیم این پش  چت  
 . هس 

  ...ر  یم دار  عباس امت  

  ... ر  یم دار  عباس امت  

 افنار با آشوی   و زد هم به را دلم کاچ   چییل و چرب لقمه
  ...کرد  احساس برهمم و درهم

 بیییا بود نییی یییی   مرا وق    ؟ بود آمییی   صییییییییییییب  امروز یع   
 بود؟ کرد  فکری چه خودش

 خانه از که ازآن بع  عباس امت   گف  خانم شیییییمیسییییی چرا
ون ی چنی    بازگشتش بع  و رف ه بت   ؟ بود گف ه را چت  

د  دهان به اما گرف م دیگر ای لقمه  ذهنم به فکری نت 
  ... رسی 

عباس ذهن در نرف نم نکن   نیم که بود  معنا این به امت 
 ؟ بب نمش خواهم

 ... ش   بلن  جا از و ان اخ م کاسه داخل را لقمه اش ها ی  
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 دی   از کال که رف  یم .. کرد یم تالف   داشییییییییی  او حاال
  ؟ برود

خانه از ون آشت     .. زد  بت 

 . آم ن  یم پایی    ها ازپله مادر همرا  خانم شمیس

 :گف  دی نم محض به مادر

  ؟ خوردی... زود چه ا-

 : ان اخ م االب را رس 

  ... ن اش م میل-

 رف م باال را ها پله مادر  های گفی    نیلو نیلو به توجه ی   و
.  

 :گف  یم خانم شمیس به که رسی  گوش به مادر  ص ای

 کیییییار فقط ... جورن ییییییه کییییی و  هر خییییی ا رو تو ب     یم-
  ... کی    یم خودشونو

 راهرو از ... بشیییییینو  را خانم شییییییمیسیییییی جواب تا نایسیییییی اد 
  .. ش   اتاقم وارد و ذش مگ

 زوار و لق در و رف م اتاقم گوشیییییه کوچک کم  سیییییم  به
 ییک را آویزانم های لباس  ... کرد  باز آرا  را اش دررف ه
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 را انگشییییییت   دامنم، و ک  دی ن محض به و زد  کنار ییک
ون بود  کرد  مخف   هایش جیب از ییک در که  کشییی   بت 

...    

  ... منشس  و رف م ای گوشه به

  ... بود  انگشت   زل .زد یم حرف من با انگشت   این

ی یک خواس م یم انگار  ... بگ ی  چت  

  ؟ بکنم بای  کار چ  

  ... عصبانیه دس م از .. بر  خواد یم ... بگو من به تو-

 " توی   هزار هر اس  امی  هزار مرا " کرد تکرار کیس

 کرد  رس به را آن و رف م چادر  سییییم  به ... پری   جا از
  ... بود دس انم میان انگشت   ...

 : کشی  یم هو رس  در عباس امت   ص ای

 ... نیس    بچه تو-
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  .. بود اف اد  خون به که بود  کن   را لبم پوس  ق ر آن

  .. بگت   آرا  داد نیم اجاز  که بود برپا دلم در آشوی  

 .کشی   رسیک پنجر  پش  از کوچه در ص ای شدی ن با

  ... بود بازگش ه انهخ به که بود مادر 

  ... بود عاز  امروز عباس امت   ریخ ، فرو قلبم

  ... بود  کرد  پنهان او از را خود  که بود روز سه

  ... نرف م آموزشگا  به و زد  مریض   به را خود 

 ترسییییی   ق ر چه  ... بود  برگشیییی ه را  میان از روز آن من
  ... بود 

  ... بود ش   مرگم چه دانم نیم

 و باال را اتاق بارها و بارها رسگردان های آد  مثل سییییی در 
  ... بود  کرد  پایی   

  .. پار  پار  قل    و مان   یم من و رف  یم عباس امت  

 ... اس  گت   کار کجای دانس  نیم که قل   

  . بود داد  ترج   را سکوت که قل    
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  ... بود کرد  بیمار   رسگردای   این

 :ش  اتاقم وارد و زد در به ای تقه مادر

؟ ش ی؟ بی ار-  خوی 

 :گف م و گذاش م رس  روی دس 

  ... ش   بی ار تاز -

 شییییمیسیییی و مهربان همش ؟ ن وم ی شیییی  زشیییی  ق ر چه-
  ... گرفی    یم رو رساغ 

 :زد  پچ آرا 

  رف ؟-

 یم حرک  دیگه ساع  یه ات بوسشون ... رف  مادر آر  -
 شیل   رو جا ناو  و بریم سی اد تا نیسی  نیازی گف ... کنه
عباس .. کنیم  همه با جا همی    ... شیییییییناش یم که رو امت 

 هم تو کاش .نیاد گف  باباشیییییم به ح   .. کرد خ احافیط  
  کردی؟ یم خ احافیط   یه ح اقل اوم ی یم

  ؟ بود ب  حالم ق ر چه ب     نیم جان مامان-

 خ احافیط   هم تو با طرفش از گف  امت   .. مادر بگم چ  -
 ... آقاسیییی  بچه این ق ر چه  .. ک    لشحال گف .. کنم
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 و رس ی   محل یه عباس امت   رفی    با کنم یم حس همش
  ... میشه صاحاب

  ... برپاس  بلوای   و آشوب چه من دل در دانس  یم چه

   ... بود  جنگی   خود با روز سه این در ق ر چه 

  نو  درگت  
 
    ... بود  آشف یک

 دسیییییییی م از کاری د،شییییییییو  دور بود گرف ه تصییییییییمیم که حاال
  ... نبود ساخ ه

 آخر لحظه درسیییییی  اما بود  رف ه حیاط در د  تا روز آن
  .. بود ش   عوض تصمیمم

  .. بگذار  پا زیر را غرور  توانس م نیم

 داریه روی بود پنهان دلم در چه آن هر بای  رف م یم اگر
   .. ریخ م یم

 .. بود کرد  پر را گل یم تما  بغض
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ون اتاق از که طور همان مادر  :گف  رف  یم بت 

 ن اری رو به رنگ ... برات بگت   پرتقال آب ل وان یه بر -
...  

 خود به بیشت   داش م یادگار به مادربزرگم از که باف    ژاک 
 ... نشس م پنجر  لب و پیچ  

 . کرد یم غروب داش  آف اب

 اشیک قطر  و شکس  بغضم تا برد زمان ق ر چه دانم نیم
  ... چکی  پایی    چشمم از

 انگشت   حس با و برد  فرو ج بم توی دس  کنان فی    فی   
  ... گرف  آتش قلبم عباس امت   عق ق

  نرو ؟ بود ، توانس ه چطور

 دییییی ن از بود کرد  نییییاراح م آخر روز کییییه این ضف بییییه
  بود ؟ کرد  محرو  را خود  اش دوبار 

 بود، گف ه .بکشیی  آتش به را دلم چطور دانسیی  یم خوب
  ؟ کنم حالل

 ... گرف  تن  تپیسر  قلبم
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  .کرد  پاک را صورتم روی اشک تن  تن  و برخاس م جا از 

 روی از را چادر  و کرد  تن به را ا  رورسی و مان و تن ی 
 .... برداش م رخ  چوب

 م حت   دی نم با و  شییی  اتاق وارد پرتقال آب ل وای   با مادر
 :گف 

  کجا؟ شاءهللا ان خت  -

ی بای    ... پذیر باور گف م یم چت  

 خوا  یم فردا از .. ش   تمو  الگوها  کاغذ بود رف ه یاد -
  ... آموزشگا  بر 

 این بیییییا تو... گت   یم برات ر  یم من کیییییارییییییه چیییییه خیییییب-
 ...حال 

  :پری   کالمش میان

 روز چن  ببی    ... ا  کله به بخور  هوا کم یه بر  مامان نه-
  ...ا  خونه تو

 ... گذش م کنارش از عجله با و زد  چنگ را کیفم

  :رسی  گوش به رس  پش  م عجبش ص ای

   ... دخت   خوردی یم رو ت م و  آب الاقل-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 باز... بشیییو  پشییییمان باز بود ممکن  .. نبود جایز تعلل نه
د را جل یم غرور   .برود عباس امت   و بگت 

 : داد  جواب بلن  

  ... خور  یم گرد  بریم-

ون و د کر  باز را کوچه در  ... زد  بت 

 مرا کیس خواس م نیم .دورش   خانه از تن  های ق   با و
  ... بب ن 

 محض بیییه و کرد  یط بلنییی  هیییای قییی   بیییا را کوچیییه دو 
 فاصیییییییییله با محله بسییییییییی ج کوچک سیییییییییاخ مان به رسیییییییییی ن
  ... ایس اد 

 ... بودن  ایس اد  بس ج در جلوی هم پش  ات بوس دو

 حال در جوان و پت   و مرد و زن و بود شییییییییییییل   سیییییییییییی اد
  ... بودن  ب رقه و خ احافیط  

 از را همه عباس امت   که بود  آم   جای   به ها دیوانه مثل
 ... دی مش یم بای  نبود ای چار  اما بود کرد  منع آم ن
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 و بودن  جوان بودن  عاز  که کسییای   اکت   چرخان   چشییم
 در  پ ر  سیییال و همسییین افرادی از شییی  یم هم بیش و کم

  ...  دی میانشان

 پر با کرد  سی ... رف م جلو .. یاف م یم را عباس امت   بای 
  ... بپوشانم را صورتم بیشت   چادر

  ... شناخ  یم و دی  یم جا آن مرا کیس اگر که وای

 بود؟ خواه  چه عباس امت   واکدش دانس م نیم

 دی نش با دانسیییییی م نیم و بود خایل کلمات از رس  اصییییییال 
  ... گف  خواهم چه

  .بود  رسان   جا آن را خود  ها دیوانه مثل قطف

 آن به مرا حاال که بود  داد  پاهایم دس  به را عقلم انگار
  . بود کشان   جا

 آش بت   مرا بیقرار دل و بود کرد  پر را جا همه اسپن  بوی
 . کرد یم
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 را او بود  شیی   ناامی  یاف دش از که ای لحظه در درسیی 
  ... بود ایس اد  ردیفانش هم از نفر چن  میان که دی  

  ... بود او خت   فقط چشمانم

 ... بود  داد  دس  از را روز سه این احمقانه چه

 ب رقه برای که این نه بازدارمش رفی    از توانسییی م یم شیییای 
 ... بیایم

ی ساک رضا که ها همان از درس  ست    به داش  هم امت 
  .بود ان اخ ه شانه

 یم او به شییییییی ت به که بود د کر  تن به  جبهه های لباس
ی بن  رس .آم   ابوالفضییل نا  که بود بسیی ه پیشییای   به سییت  
 ... کرد یم خودنمای   آن روی عباس

 قابل را او تصییییییی یر و بود کرد  پر را جا همه اسیییییییفن  دود
  ... ساخ  یم مبهم دی گانم

 ای ثانیه برای و برگردد سیم م به شی  باعث نگاهم سینگ    
  ... شود ا  خت  

 و چرخان  دوسییییتش سییییم  به را رسش که نکرد باور انگار
ی   ... کرد نگا  طرفم به دوبار  و گف  چت  
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ت و به    ... دی   یم چشمانش در وض ح به را حت 

  ... اف اد را  سم م به و داد تنان ها آن برای دس   

 به بلن  های ق   با و کرد  حرک  نبود ایسیییییییییی ادن جای
  .. رف م پش    کوچه

  .. شدی   یم را پاهایش  بن  ک ص ای

  ... ک بی  یم ص ا رسو پر طبل یک مثل قلبم

 که نکشییییییییی  ثانیه به و ایسیییییییی اد  جا ترین دنج در باالخر 
  . ایس اد مقابلم

 ... کرد  نگاهش سکوت در و داد  فرو را دهانم آب

  ؟ ک    یم کار چ   جا این-

 تعجب و درد... اشیییییییییتیاق... خشیییییییییم ا های   رگه صییییییییی ایش
  . ش دا

 .. نبود  هم دادن سال  به قادر ح   

 

 

             وسه_چهل_پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                                                                                                                                                              
 :کرد زمزمه لب زیر عص    ...گزی   لب

  ... اس غفرهللا-

 کرد  ج بم توی دسییییییییی  شیییییییییو ، پشییییییییییمان که آن از قبل
ی ون را انگشیییت   شییی   گرد چشیییمان مقابل در و کشیییی   بت 

  ... کرد  باز را دس م کف اش

  ... کنم توصیف را اش چهر  چطور دانم نیم

 :گف  اباورانهن که ق ر ان

  ؟ چیه این-

ش م ت این تما  ن اشییییییی  باور ح ما  و صیییییییح   انگشیییییییت 
 باش ؟ من پیش سالم

 باز دهان زحم  به که بود شیی   سییف  وجود  تما  انگار
 : کرد 

 ... بود کرد  شیطن  ییک-

 
 
 آم  جلو دسییتش اما .. داشیی م را خشییمش گونه هر آمادیک
  ... برداش  را انگشت   و

 : کرد نگاهم ناباورانه
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  ؟ بود  نگرانش من و بود صاحبش پیش م ت همه این-

 ... ش  حبس ا  سینه در نفس

 ؟ بود چه منظورش !صاحبش؟ ؟ زد یم حرف چه از 

  به نفیسیییی و شیییی  باز هم از درهمش ابروهای گر 
 
 آسییییودیک

  ... کشی 

 !نامردی خییل-

 ! عباس امت  -

و این-  لسییییییییا دو وق    ... بود  خری   تو نی  به انگشییییییییت 
  پیش

 
 ... جا همون ... مشه  رف یم هم با همیک

 :زد  لب م حت  

  ؟ من نی  به-

 به خن ان نگایه  و برد فرو چپش دس  در را انگشت   آرا 
  ... ان اخ  آن

  ... لبخن  این بود زیبا چه

  خیال یک... آرامش یک از بود پر انگار
 
  .عجیب آسودیک

 یم... چیه انگشییت   این برای نی م دونسیی  یم مهربان فقط-
 ؟ بهم دادی عذای   چه ش نش گم با دوی  
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 ... اس  مهم ق ر چه برادرش برای گف  یم که بود همی   
  ... رسی  یم گوش به دس  دور از اکت   هللا ص ای

  ... کربال سوی به بود عاز  قافله

  .. گرف  م ج ها ص ا

  .. آییم یم دارییم ما کربال کربال

 کرد بسیییین    کوتایه نگا  به اتنه او و بگ یم ن اشیییی م ه چ
...  

 داشییی م برش وق    ... کنم اذیت  خواسییی م نیم من ... من-
  ... اما برگردونم به  خواس م یم

 دخت   اون کار   کار، کرد  یم فکر ... کردی شیییییییییطن  اما-
 اما نبودی تو منظور  روز اون... هسییییتیه شیییییطونم عموی
  ... ه ف به بود  زد  ناخواس ه انگار

 ...کشی   دن ان زیر محنم را لبم
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 :زد  پچ

و خودت-   ... بودی داد  بهم انگشت 

 :پرسی  چشمانم خت   که بود او این حاال

؟-   چ    

 ...رف  یم داش  که حاال ..گف م یم بای 

و خوابم تو انگشیییییت   کردن پی ا قبل شیییییب همون-  انگشیییییت 
  ... بهم دادی

  ... خن ی  یم داش  .. خورد تنان لبش گوشه

 کشیییی   چ   وق  چن  این تو ب وی   اگه ... نوکرتم اخ ای-
  ؟

  ...گرف  اوج آییم یم دارییم ما کربال کربال ص ای

  ... بر  بای  من-

 : ش  خیس نکشی  ثانیه به چشمانم

  ... بمون...نرو-

  کیییه خیییاص نگیییایه بیییا و زد مهری پر لبخنییی 
 
 عجییییب رنیک

 :داش 
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  ... ام حانه این از جزوی اینم-

  ؟ ام حای   چه-

ون انگش  از را انگشت    :گرف  طرف به و آورد بت 

  ... برگرد  تا بمونه پیش -

 ! عباس امت  -

 ...اما خودخواهیه دونم یم ... نیلو بخور قسم-

انم نگا   :گف  نفس ی   دی  که را حت 

عباس مال فقط و فقط بخور قسم-    ... شر  یم امت 

ب از قلبم  را انگشییت   دوبار  و برد  جلو دسیی  ... اف اد ض 
 . گرف م

ین لبخن ی وبا زد برهم آرا  را هایش پلک  :گف  شت 

   ... باش خودت مراقب-

د را گل یم کنن   خفه بغض   نبود، خود  دس   ...فرسر

 ...هم تو-

  

   ❤️❤️❤️❤️❤️ 
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             وپنج_چهل_پارت#

                                                                                                                                                                                                                              
 های ق   با عباس امت   که بود دسیییی م کف انگشییییت   هنوز
ب پر قلبم . شیی  دور من از بلن   و کوف  یم سییینه در ض 
 کرد  دا  ب نم بود کرد  پی ا جریان مان بی    که حیسیییی از
  .بود

  . باشم او مال که بود داد  قسمم

 عباس امت   حاال که بود شییی   خشیییک ات بوش روی نگاهم
  . بود ش   سوارش

 ... بود نشس ه تنم بر رسما و رف  یم تارییک به رو هوا

 عقب به ق یم... گشیییییییی م بازیم خانه به زودتر هرچه بای 
 مهیب صییی ای   که بود ات بوس به نگاهم هنوز اما رداشییی مب

  ... کرد پر را فضا

  ...کنن   غافلگت   و وحشتناک ص ای  
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 منگ و گ ج لحظای   تا که شییییییییی   پرتاب زمی    به آنچنان
  ... بود 

 از داد نیم اجاز  که کرد  یم حس ب نم و رس در دردی
  خود و بود شیییییی   پرت سییییییو یک به چادر  ... برخت    جا

  ... دیگر سوی  

  . بود نش ی   قطع فریاد و ج غ ص ای

  اس ؟ اف اد  اتفاف   چه دانس م نیم

 قفل پاهایم و دسیی  انگار اما شییو  بلن  جا از خواسیی م یم
  ... بود اف اد  جانم به عجیب لرزی و بودن  ش  

 و کیپ تا کیپ جمعی  اما نگریسیییییی م ات بوس سییییییم  به
  ... اس  ش   خت   چه بفهمم گذاش  نیم هیاهو

 روشیینای   تنها و بودن  شیی   خاموش ها سییاخ مان روشیینای  
  .کرد یم تغذیه ها ماشی    چرا  نور از خیابان

 ... برخاس م جا از کن ن جان با و کرد  جمع را توانم تما 

 منگ و گ ج هنوز و  بود شییی   سییینگی    ای وزنه مثل رس  
ب پای حال این با اما بود   خود الدنب به را ا  دی   ض 

  ... کشی  
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 همی    در درسییی  ...اسییی  شییی   چه دانسییی م نیم هم هنوز
 طرفم به جمعی  دل از خایک های لباس با مردی هنگا 
  ... بشناسمش توانس م یم هم فاصله همان از من و دوی 

 :خورد تنان سخ    به  ا  ش   خشک های لب

  ... شکرت خ ایا-

  .بود سالم

 در را رستاپایم نگرای   با و  رسییییان من به را خود عباس امت  
  ... نوردی 

  ؟ خوی   نیلو-

 :نالی   و داد  تنان را رس 

 بود؟ چ   ص ای ؟ ش   چ  -

 :ان اخ  بر و دور به نگایه  نگرای   با

  .کجا نیس  معلو  اما ... زدن موشک-

 : ریخ  فرو قلبم

  ... بود نزدیک خییل ص اش-

 :پرسی  عجله پر و بلن  ص ای   وبا ش  درهم ابروهایش
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 ؟ بیای   را  توی   یم-

 

 

             وشش_چهل_پارت#

                                                                                                                                                                                                                              
 بود شیییی   کنن   کر آتشییییدشییییای   های ماشییییی    آژیر صیییی ای
 :داد  جواب بلن  ص ای   با خودش مثل

  ... تونم یم-

  ... کن کمکون خ ایا-

 ... بود اف اد  دلم به هویل چرا دانم نیم

 بر آشییییییییوی   که هم عباس امت   نگران لحن و درهم چهر  
  ... دی ی   بود ان اخ ه جانم

س با  :گف م است 

ی یه امت  -  آر ؟ .. بود نزدیک خییل ص ا بگو چت  

 :گف  که بود ش   منظور  انگارم وجه

 .کن عجله فقط... ن   را  ب  دل  به-
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 پای به پا کرد  یم سیییی و بود  کرد  فراموش را درد دیگر
 .... ب و  عباس امت  

 اتومبیل نور تنها و شیییییی  یم رسع مان از مانع شییییییب تارییک
مان دهن   نشییییییییییان که بودن  خیابان توی ایه  یم مسییییییییییت 

  .ش ن 

 . بگت   آرا  ذاش  نیم و بود اف اد  برجانم ب ی افنار

 ناگهای   ایسیییی ادن با رسییییی  یم مان محله به که خیابای   رس
 ... چسبی  زمی    به هم من پاهای عباس امت  

 نفس رف  یم هوا به و بود کرد  پر را فضا که سیایه دود
 ... بود کرد  سخ  ار  کشی ن

 بس ه را را  آتشدشای   های ماشی    و آمبوالنس جا همان از
  ... دادن  نیم ورود اجاز  و بودن 

 :زد  ج غ شوکه و  ناباورانه

  ؟ زدن رو ما محل امت   خ ا یا-

ون ح قه از چشمای   با   ... چرخی  طرفم به زد  بت 

ون گل یش از صییی ای   اما شییی  بسییی ه و باز دهانش  یام ن بت 
... 
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  ... کنم باور توانس م نیم

 :زد  چنگ بازویش به

  ؟ امت  -

 با و کشییان  رو پیاد  سییم  به مرا که آم  خودش به انگار
 :گف  بود درد از پر که ص ای  

 د  یم قول به  .. نیسییی  هیچ   .. وایسییی ا جا همی    نیلو-
  ... جا همی    بمون ... نیا فقط ... سالمن همه ..

 و بود شییی   سیییسییی  پاهایم .توانسییی م نیم هم خواسییی م یم
 : زد  زار ... نبود  ایس ادن به قادر

 ! خ ا یا... ماس  محله امت  -

 ه چ کس ه چ برای د  یم قول اما دونم یم .. دونم یم-
 .گرد  بریم االن من ... بمون تو ... نیاف اد  اتفاف  

وع باشییییی  من از پاسیییییچ   من ظر که این ی   و  دوی ن به رسر
  ...کرد

 .. دیوارنشس م پای رمق ی   و  سس
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             وهف _چهل_پارت#

                                                                                                                                                                                                                              
 را جراتش ... برو  جلو این از بیشیییییت   توانسییییی م نیم من نه

 ... دی ن و رفی    جرات ... ن اش م

  ... باش  آم   رسمان بر بود ممکن چه آن از ترسی   یم

 روی را دس انم .. ن اش  تما  هیاهو و داد و ج غ ص ای
 : نالی   خود با و گذاش م هایم گوش

  ... کن کمنمون ... خ ایا ...نه ...خ ایا-

 خ ای ... مهربان و خانم شیییییمیسییییی ...مادر  و پ ر تصییییی یر
  ... بودن  جمع عباس امت   خانه در ها خییل امروز من

 ... ریخ م اشیییییییییک و مان   حال آن در ق ر چه دانم نیم
ی عباس امت   از هنوز آم   خود به وق     نبود نشییییی   خت 

...  

 دوی ن  یم سیییو آن و سیییو این به که بود مردمای   به نگاهم
  ... بود  نشس ه دیواری کنج مچاله خود در من و

  ... برخاس م جا از لرزان ت    با
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 ق   از ق   توانسییییییییی م نیم و بود  نشیییییییییسییییییییی ه جا آن چرا
  بردار ؟

 آوار برتنم که حیسیی از ترسییی   یم ... ترسییی   یم من آری
های   و برو  ترسییی   یم ... بود شیی  

 توانم در که بب نم چت  
  .نبود

 : آم  سم م به مردی لحظه همان در

  خ بی ؟ خانم-

 :پرسی   عاجزانه و دوخ م چشمانش به را هراسانم نگا 

  ؟ زدن رو کجا ... آقا-

 ... ما محل جز بگ ی  را جای   خواس  یم دلم ق ر چه

 :گف  و کرد دراز را دستش

  ... اقاقیا کوچه همی   -

 :گف م شوکه و گرف  ا  خن   اخ یار ی  

  اقاقیا؟ ...ی کوچه-

 : کرد نگاهم نگران

  ؟ داری  جا اون رو کیس-
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  پرسی ؟ یم که بود سوایل چه این

 و من ... بودن  جا آن من کار و کس تما  که این نه مگر 
  ...بودیم ش   بزرگ و پاگرف ه کوچه آن در ها بچه بقیه

 کمک یبرا بر  بای  من ن اری  مشییینیل اگه خانم ببخشیییی -
... 

  کمک؟-

  خ بی ؟ خانم-

  بیا ؟ ... منم ... میشه-

  ... کی    یم کمک دارن همه-

وع بایس اد که آن ی   و   ...کرد دوی ن به رسر

 ... اقاقیا کوچه " کشیییییییییی  یم هو رس  در اسیییییییییم یک تنها
  "اقاقیا کوچه

  ... اف اد  را  کن ن جان به

  ... مش  دیگر  دس  و بود دیوار به دس م یک

 عق ق انگشییییییت   دی ن با و کرد  باز را مشیییییی م بود، جیبع
 بود  داش ه نگهش سخ  و سف  م ت تما  جور آن که
 . دوی  کالب   در تاز  جای  
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             وهش _چهل_پارت#

                                                                                                                                                                                                                              
 تیل دی ن با اما  رسیییان   کوچه به را خود چطور دانم نیم
  ... برخاس  نهاد  از آ  خاک از

 های ماشی    نور ... ش  یم دی   چشم به که بود آوار تنها
  .بود کرد  روشن را کوچه زیادی ح  تا شای  آتشد

آهن و ریخ ه فرو ها سیییاخ مان  شییی   پیچی   هم در ها تت 
 . بودن 

 که اقاقیا کوچه آی   تابلوی اگر... چرخان   چشییم ناباورانه
 شییناسییم به را مان کوچه توانسیی م نیم نبود آویزان دیوار به

 هخان سیییم  به اطراف به توجه ی   و شییی  فریاد صییی ایم ...
  ... دوی   مان

 زمی    به سیییییییییینگ و خاک همه آن میان بار چن  دانم نیم
 سییم  به مرا دسیی    مان خانه به رسییی ن از قبل اما خورد 
  ... کشی  خود

 : کشی   دل ته از حیی  
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  ... دیوارا اون زیر ... جاس  اون مامانم ... کن ولم-

 :کرد ا  شوکه مرد ی نخراشی   و خشک ص ای

  .باش آرو  ...نیلو-

  ؟ بود عباس امت  

 سینه روی مش م اخ یار ی   بود؟ آم   چه ص ایش رس بر
  ... نشس  اش

   ؟ نش   هیچیش کس ه چ گف    ؟ بودی داد  قول تو-

  ... بود خایل خاک صورتش و رس ... کرد نگاهم درمان  

 :رسی  گوش به و ش  فریاد دیگر مردی ص ای

  ؟ بمونه زن   خاک و سنگ آوار همه این زیر تونه یم یک-

 ایسییییی اد  ما خانه میان جای   درسییییی  ... برگشییییی م عقب به
 آن از ریخ یییه فرو دیوارهیییای جز حیییاال کیییه کیییه جیییای   بود
ی   ... بود نمان   جا به چت  

 :زد  فریاد

 امت    ...بابا ... مامانم ... کنی  کمکشون خ ا رو تو ... نه-
  ؟

 :زد  زار و  چرخی   سمتش به
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  ... حسی    یا ... مهربان ... ان مام ... امت  -

 خاک روی و شییییکسیییی  که زانوهایش و لرزی  هایش شییییانه
 ودیگر رف  سیییییییییییایه چشییییییییییمانم مقابل دنیا آم  فرود ها

 .. ش  چه نفهمی  

 

 

             ونه_چهل_پارت#

                                                                                                                                                                                                                               
 چرخان   یم چشیییییییییییم ق ر چه هر ... بود تاریک جا همه
ی  گت   تاریک و تنگ جای یک توی انگار ...دی   نیم چت  
  .آم  یم باال سخ    به نفسم و بود  اف اد 

 اما شیی  یم شییدی   گوشییم زیر ریز ریز م ا  ای ناله صیی ای
  ... برو  جلو و کجاس  از ب هم تشخی  توانس م نیم

 : زد  فریاد بلن 

  ؟ جاس  اون یک-

ی بود شیییی ن ضییییعیف به رو که ناله صیییی ای جز اما  به چت  
  .رسی  نیم گوشم
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 آن  نشیییییدی تحمل اما ک بی  یم ا  سیییییینه در امان ی   قلبم
  . ن اش م را ها ناله

 با و شییییی  خایل پایم زیر بار  یک به اما گذاشییییی م جلو ق  
  ...پری   جایم از فریاد

 به جا را کویه انگار زد  یم نفس نفس و بود  عرق خیس
 ...بود  خمت   و خرد طور این که بود  کرد  جا

 به خت   گنگ و گ ج و نشییییییسیییییی م رخ خواب در زد  هول 
   .ش   اطرافم

 شییی ت به برایم اما کجاسییی  هسییی م که جای   این دانم نیم
  .آشناس 

 به توانم نیم کنم یم فکر چه هر اما ا  دی   قبال انگار
  .. بیاور  خاطر

 جا جابه  رخ خواب میان اسیییییی  تنگ هنوز که نفیسیییییی با
ی شیییای  تا کرد  نگا  اطرافم به قبل از بیشیییت   و شییی    چت  
  .بیاور  خاطر به

 چوی   دربزرگ یک که شییییینل مربییع و بزرگ تقریبا اتاق یک
  مشیییبک های شییییشیییه با

 
 کرد  ج ا دیگر اتاف   از را آن رنیک

  .اس 
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  ... برخاس م جا از و زد  کنار را لحاف آرا 

 بیمار که کیسییی مثل درسییی  ؟ داشییی  درد ب نم انق ر چرا
  ... اس  خوابی   رخ خواب در روزها و بود 

 بود سبک ش ت به ب نم اما ن اشتن  رفی    را  توان پاهایم
  ... برو  را  ب وانم تا ش  یم باعث همی    و

هن به نگایه  چه . زد یم زار داشیی  انگار کرد  تنم توی پت 
  بود؟ اف اد  اتفاف  

 به را چت    ه چ... بود خایل خایل مغز  انگار بود عجیب
  .آورد  نیم خاطر

 .. رف م روشنای   سم  به

 با که بود رویم مقابل ای شییییییییشیییییییه کامال پنجر  و در یک
ب ری پهن های چسب  ... بودن  ش   پوشان   ض 

 

 

           پنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                               
 و کرد  دراز دسییییی . ایسییییی اد  پنجر  پشییییی  و رف م جلوتر
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 چرا اصییییال بود؟ چه کاربردش . کرد  لمس را چسییییب روی
  کردن ؟ یم کاری چسب جور این را ها شیشه بای 

  ... نشس  مقابلم حیاط روی نگاهم 

 که بزرگ ویخرمال درخ  یک و کوچک گرد حوض یک
 ای باغچه ...رف  یم شیییی ن نارنچ   به رو هایش برگ حاال

  گلهای از های   بوته و کوچک
 
  ...ریز ریز رنیک

  ... رسی  یم گوش به دور از کودک چن  ص ای

 هف اد ... شیییصییی  پنجا  ... چهل ... ش .. بیسییی  ... د -
  .. ص تا به رسی  که حاال ... ص  ...نود ... هش اد

 کیسییی و نشیییسییی  گوشیییم در خن   و ج غ صییی ای همزمان
 :گف 

  ... کرد  پی ات ...ُسک ُسک-

 به کجا از صییییییییی اها این ... گرد  بریم عقب به اخ یار ی  
 شیییی   زد  توهم های آد  مثل درسیییی   ؟ رسییییی  یم گوش
   ...بود 

  ... کرد  رص  دوبار  را خایل اتاق
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 با که بود ش   چی   ای گوشه رخ خواب دس  چن  تنها
  ... بود ش   پوشان   گل ار ای همالف

 و زد یم نبض هایم شییییییقیقه ...کشییییییی   موهایم به دسیییییی   
ی لمس با ... داشییی  شییی ی ی درد رس   آن دسییی م توی چت  
  ... گرف م مقابلم را ها

 را دسیییییی م... زنانه طالی انگشییییییت   یک ... بود انگشییییییت   یک
 روی را زخم آثییییار م وجییییه توانسیییییییییییی م یم تییییاز  چرخییییانیییی  
  ... ب نمب انگش انم

 آشیینا برایم که بود انگشییت   آن درگت   ذهنم دسیی انم به خت  
  ... آوردمش نیم خاطر به اما بود

ی دیگر دس  انگش  با   ... چرخان   دس م توی را انگشت 

 ... نشیییسییی  گوشیییم در ها فریاد و ها ناله صییی ای همزمان
  ... تنگ نفسم و ش  درش  چشمانم

 خواسیییییی  یم و ل یمگ روی بود گذاشیییییی ه دسیییییی  ییک انگار
 چشییمانم مقابل دیگری از پس ییک تصییاویر ... کن  ا  خفه
  ... گرف ن  یم جان

  ... آوار و بود آوار

  ... ش  نیم قطع فریاد و ج غ ص ای
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همقسم    
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ون خون که بود  زد  چنگ ها خاک به ق ر آن  زد یم بت 
  ... پ ر  ... مادر  ...

 ماد  ثلم حاال دسی م توی انگشیت   ... شی   یم خفه داشی م
  . سوزان  یم را دس م مذاب و دا  ای

  ... پ ی ارش  ها خاک میان دس   

 ج غ محابا ی   ...بود مادر  دسییی  ... ُمرد  ... رف  نفسیییم
  ... بود کنن   کر ص ایم ... زد 

 ... دوی  داخل به عباس امت   و ش  باز بلن  ص ای   با در

  :گف  محزون ص ای   با و ایس اد مقابلم

  ... عزیز  باش آرو  انج نیلو-

 ... آم   فرو او آغوش میان چطور نفهمی   دیگر من و
 :گف م زنان هق و گذاش م اش سینه بر رس

 

 

           ویک_پنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                               
ش ... بود مامانم دس - ش امت   ... انگشت    .... انگشت 
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 باال آرا  دسییی انش ... شییی  یم پایی    و باال اش سیییینه قفسیییه
 : نشس  ا  شانه روی و آم 

  ... دی ی یم کابوس ش   دا ... ش  تمو  .هیشششش-

 فردای و شییب آن من .. داشیی  درد ... واقعی  از کابوش
  ...ش   آوار  خاک خروارها بی    روز آن

 زجه هایمان خانواد  از جای   ی   جسیییییم پی اشییییی ن با هربار
  ... ک بی یم یم سینه و رس بر و زدیم یم

  .. ن اش م باور هم هنوز

  ... بینم یم خواب کرد  یم فکر هم هنوز

 عموی که پ رش و هسیییییییی    و جانم خاله ... مادر  و پ ر
 و خانم شییییییییمیسیییییییی و حشییییییییم  آقا ... بود هم عباس امت  

 ها آن خانه در روز آن که شان اقوا  از خییل و ... مهربان
  .بودن  مهمان

  خاک خروارها زیر از را ک ا  هر جان ی   جسییییییییییییم وق   
ون عباس و من کشیییییییی یم یم بت   یم جان ها آن با هم امت 
  مرز تا  من ...دادیم

 
 هایم تای   ی   ... ن اشییییی م رایه دیوانیک

  .ن اش  تمایم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 رس کیییه بود  زد  کنیییار را هیییا خیییاک و سیییییییییییینیییگ قییی ر آن
 که بود روز چن  دانم نیم ...بودن  ش   تکه تکه انگش انم

 هم به روانم و روح اما گذشیییییییییی  یم منحوس روز آن از
 نیم .. نبود  یسیییییک شیییییناسیییییای   به قادر روزها و بود ریخ ه

 پلک محض به و کرد  یم گریه م ا  و کجا  دانسیییییییییییی م
 که دسیی   ... دی   یم را مادر  دسیی  کابوس گذاشییی    برهم
   .ن اش  جان دیگر

  ... جان نیلو-

 آرا  که بود بازگردان   تلخ دنیای این به مرا صیی ایش انگار
 آغوشش به چطور بود  نفهمی   هم باز ... گرف م فاصله
 یم را رعای م اما اسیییییی  معذب دانسیییییی م یم ... ا  رد ب پنا 
  .کرد

  همپای روزها این در که کیسیییییی تنها دانم یم
 
 هایم دیوانیک

  ... بس و بود او بود

 :نالی   درمان  

 ! گردن برنیم دیگه دونم یم-

 :بود غم از پر ص ایش

  ... بهش ه تو جاشون-
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 بود    ن وم دنبال  روز اون کاش ... برا  جهنمه جا این-
  ... بود  رف ه اونا با منم کاش ...

 :ش  دار خش ص ایش

 هف ه چن  دوی   یم ؟ ها حرف این تکرار از نش ی خس ه-
 روز هر ... اس خوون و پوس  یه ش ی ب  ؟ حال  س 
 ک    یم فراموش رو چت    همه بع  سیییاع  یه و میاد یادت

  ب ی؟ ادامه خوای یم یک تا...

د   را پاهایم...برد  پنا  رخ خوابم به و رف م عقب وحشیییییت  
 :نالی   و کرد  مچاله خود در

 میمرد  منم کاش.. تونم نیم-

 

 

           ودو_پنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                               
 با و چشیییییمانم توی زد زل و نشیییییسییییی  مقابلم بلن  ق یم با
 :گف  درد
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  منم ... داغونم منم نیلو-
 
 ... شیی   سییخ  برا  کردن زن یک

 اما ...رفی    کار  و کس تمو  ...شیییییییییم یم دیوونه دار  منم
 هم ما خواسییییییی  یم خ ا اگه ...بود قرار هاگ گم یم همش
 پس ... کرد نیم دور جییا اون از مییارو جوری این ...بریم

   تو؟ و من چرا اصال ... بمونیم خواس ه

 به را رس  .بود اف اد  خس خس به و بود شی   تنگ نفسیم
 :داد  تنان طرفی   

 ... رن نیم کنار چشما  جلو از مامانم دس ای-

  ؟ بود  برد  فرو انگش  رد یک را مادر  انگشت  

د   : زد  ج غ وحشت  

 ؟ دس م بن از  گذاش    چرا-

 :گف  وار زمزمه و نشس  صورتش توی عالم غم

 از تا زدی ج غ ق ر اون ... کردی پی اش تو نفر اولی   -
 بییییه امییییا آوردیمیییی  بهوش و کردیم کمکیییی  ... رف    حییییال
 انگشیییییت   خانیم یه ... زدی یم ج غ شییییی ن هوشییییییار محض
 و بوسییییییییی ی ... شیییییییی ی آرو  یهو ... داد به  رو تمادر 

 خودت به مادرت جان رو تو  نیلو ...دسیییییییت  تو ان اخ   
  ... بیا
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وع و داد  تنان را خود  گونه بیمار  با زدن حرف به رسر
 : کرد  خود

 گل ار دامنای مامانم واسییییه .. بشییییم خوی   خیاط بود قرار-
هنای بابا  واسیییییه ب وز ، رنگ به رنگ  و شییییییک همردون پت 

 کنه نوارمون نو خانم نیلو قرار  گف م یم بابا  ...مجلیسییییی
 بگه و ب   پز محل تو  دوز  یم که لباسیییای   با بود قرار ...
مه دسییییییی  کار اینا آر   یم رضیییییییا امت   وق    ... تاز  ... دخت 
  ... دوخ م یم اونم برای اوم ا

 : گف  و ش  درهم ابروهایش 

 دیروز .. موی   یم مان ا من پیش برگرد  رضیییییییییییییا امت   تا-
ن  تا بودن اوم   اینا دایی   انق ر اما خودشیییییون پیش بت 
 چه هر بای  نیلو ... نشیییییییییییی  که زدی ج غ و کردی گریه
 خاطر به دونم نیم... کنیم مشییییییخ  رو تنلیفمون زودتر
   ... ته خاله خونه جا این اما  نه یا آوردی

 : مگف وار دیوانه پوزخن ی با و خورد تیک لبم گوشه

 ؟ مون تنلیف-
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  ؟ بود ا  خاله خانه

  ؟ امی    و هس    خانه

  ... پ ر  ... مادر  ... ا  آسیه خاله آخ

 و بود  مواجه دا  خرواری با که من بود  ب بخ  چه
  ... کنم عزاداری شان ک امی    برای دانس م نیم

 را شبم خانه این در که بود روز شبانه چن  ...کرد  بغض 
  ن  ؟رسا یم صب  به

 و هسییییی م یک آورد  نیم خاطر به که بود روز شیییییبانه چن 
  هس م؟ کجا

 مردی ... ش  دوخ ه مقابلم مرد پری   رنگ چهر  به نگاهم
 ذر  در توانسیییییی م یم را درد ... بود حرف از پر نگاهش که
  ... کنم حس وجودش ذر 

 :پرسی   قبل از بلن تر

؟ نیم حرف چرا-   ؟ چیه مون تنلیف این از منظورت زی 

  ... بود خت   چشمانم به نگاهش
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 :گف  و داد فرو را دهانش آب

 ... باشییییم کنارهم جوری این تونیم نیم ... ما یع    ... من-
 ...لحظه یه همی    ...همی   

 یک . برخاسییییییی  جا از و کشیییییییی  موهایش به پنجه کالفه
 مقابلم آخر دسییییییییی  و چرخی  خودش دور پریشیییییییییان دور

 :گف  و ایس اد

 بزنم پسیی  ن ونسیی م من ... من ... پیش لحظه  چن همی   -
 منم نیلو ... گت   یم آتیش دار  قلب این ... نیلو سوخ م...

 تو بب نم و وایسیییی م تونم نیم... دار  احسییییاس منم... آدمم
 شییییییییم یم دیوونه ... زی   یم بال بال چشییییییییما  جلوی داری
 شب چن  دوی   یم... بینم یم پریشون جور این رو تو وق   
 دلم ... کنم بغل  ن ونسیی م من و زدی پرپر چشییما  جلوی
  ...  نمیشه... تونم نیم اما ب   دل اری  خواد یم

  ؟ مطلب اصل رس رف  نیم چرا

 : گف  تحنم با بار این و کرد نگاهم مس قیم

 بری تو کییییه خوان یم اونییییا ... فییییامیلیییی  پیش بری بییییاییییی -
 ... مه ی  دای   هم کمال  عمو هم ... پیششون
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 با و شیی  خیس چشییمانم  داشیی ؟ تردی  من خواسییی    برای
 : گف م پریشان حایل

  .. تو پیش بمونم جا این خوا  یم من-

 یم دریا مثل که محب    از شیییی  پر مهر، از شیییی  پر نگاهش
 ... مانس 

 تو تونم نیم این از بیشیییت   ... ن اریم نسیییب    تو و من نیلو-
 چن  این تو هسیی  یادت اصییال ... دار  نگه خود  کنار رو

 ... نبود خوب حیییالییی  تو ؟ گیییذشیییییییییییی یییه بهمون چ   وقییی 
ی بیمارسییییییی ان  آور خواب داروی با م ا  ... شییییییی ی بسیییییییت 
 یم یادت و شیییی ی یم بی ار که بار هر... کردن یم آروم 
 یم دیوار و در به خودتو و شی ی یم دیوونه شی   چ   اف اد
دت خودش با خواسیییییییی  یم بار چن  دایی ... زدی  اما بت 
 آوردیم  وق   ... زدی یم ج غ و کردی یم ریهگ بار هر
 یم زل همش ... گرف    آرو  که شیییی  چ   دونم نیم جا این
 ... بود جا این دایی  زن شییییییب چن  ... دیوار این به زدی
 یم جا این ت آسییه خاله همسیایه مرضیه ننه همه رو بقیه
 ...مون 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

            وچهار_پنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                      
   .... آورد  نیم خاطر به را گف  یم که های   این از خییل

 بر ؟ بفرستیم که ؟ بود همی    تنلیفمون از منظورت پس-

ایط این تو... نمیشه که کن قبول نیلو-  ...رسر

ون که آیه با همرا  و کرد حبس سیینه در را نفسیش  یم بت 
 :زد پچ داد

 ...بخوای تو اگه الب ه... هس  را  یه تنها-

 بب نم چشمانش در را تردی  توانس م یم... ش   بلن  جا از
 ... کرد یم مز  رامز  کلمات حرفش، گفی    برای انگار ...

  ؟ رایه چه-

 :ان اخ  پایی    را رسش

 همیشه برای تونم یم که حال ه این تو تنها... بیسر  محرمم-
 ... دار  نگه  خود  کنار

 یم چه من از ... شیییییییییییی  خشییییییییییییک صییییییییییییورتش روی نگاهم
 خواس ؟
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 او کنییار در مییانیی ن را  تنهییا بود همی    شیییییییییییییی  ؟ یم زنش
 : رسی  یم نظر به دستپاچه...؟

 دوسییییییییی  دونم یم ... نیسییییییییی  خوش حال  دونم نیلویم-
ی هر مثل داش      ... دخت 

 : زد  فریاد کالمش میان

 ... نه-

 ... بود  اف اد  نفس نفس به ... شیییییی  درشیییییی  چشییییییمانش
 پاهای و شییییییی  رسازیر اشییییییینم ... چرخی  یم رس  دور اتاق
ی چنی    من از چطور... خورد تا سس م  خواس ؟ یم را چت  

  ... زد زانو مقابلم هم او

 :نالی  

 ...بزن زنگ مه ی دای   به -

ی تا کرد باز دهان  که شییییییییییی  چه دانم نیم اما بگ ی  چت  
 :کرد  تکرار دوبار  ... کرد پیشه سکوت

 .بزن زنگ مه ی دای   به-

 : داد جواب حال این با اما دار خش و بود گرف ه ص ایش

  ... بخوای تو چ   هر... باشه-
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ون اتاق از بلن  های ق   با و ش  بلن  معطیل ی     .زد بت 

 عباس امت   زن توانسییییییی م نیم من نه ... اف اد  هق هق به
  ... شو 

 پریش روان یک جز من ... نبود  سابق نیلوی آن دیگر من
   .نبود  ،  ش  یم حال یک به د  هر که افرسد 

 درخود چت     چه دیگر ... شییو  کیسیی زن توانسیی م نیم من
  ... کرد  نیم حس

 کامل زن یک من از توانسیییییییییی  یم که چه هرآن و روحم
  ...بود مرد  درمن بسازد

ی نحیف جسم یک جز و    ...بود نمان   باف   برایم چت  

 ... آورد  یم خاطر به را چت    همه کم کم داش م حاال
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 قطع دسیییییییی  کابوس .. دی   یم کابوس م ا  که روزهای  
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 ا  خانواد  اعضیییای تک تک پار  پار  جسیییم و مادر  شییی  
...  

 ...شو  عباس امت   زن توانس م نیم من نه

ی یک قلبم ته  ... آم  یم باال و خورد یم هم چت  

عباس دردمن  نگا    حس و زد یم م ج چشییییمانم مقابل امت 
 .کرد یم تش ی  من در را ته ع

 ق ر چه آورد  یم خاطر به حاال ... توانسییییییی م نیم من نه
 سییییخ  روزهای آن در که نایم تنها چطور و بود ب  حالم
 که حاال اما بود حضیییییورش و عباس امت   نا  کرد یم آرامم

 نیم بود  آم   خود به که حاال .. بود  شییییییییی   هوشییییییییییار
 ن اش م ه چ من ... کنم او حق در را ظلیم چنی    توانس م
  و نبود  شاداب نیلوفر آن دیگر من ... کردن عرضه برای
  .. بود  ش   پت   ها سال ان از  به روز چن  همی    در

عباس لیاق  داغانم و درب روح و بود  شکسس ه من  امت 
 یم و بود  آم   خود به که حاال ... نه ... ن اشییییییییییییی  را

ی درک توانسیی م  توانسیی م نیم  باشییم داشیی ه اطرافم از بهت 
  ... کنم او حق در را ظلیم چنی   
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 خواه  مراقبم جان پای تا شیییییو  محرمش اگر دانسییییی م یم
 خود های ب بخ    گت   در هم را او خواسییییییی م نیم اما بود
 ... کنم

 هر که باشییییییم نیلوفری گل او برای توانسییییی م دیگرنیم من 
 یم جان خورشیییی  نور با و کرد یم شییییکوفه زیبای   به صییییب 
 .بود  خمی   و پژمرد  جوای   اوج در  من گرف ،

 و بود  نشییییسیییی ه لهمچا حال    همان در ق ر چه دانم نیم
 بگت   آرا  بلکم تا خورد  یم تنان تنان ای گهوار  همچون

   قام  و شییی  باز در که ،

 طرفش به و برخاسیییییییییی م جا از پریشییییییییییان و خراب حایل با
  ... رف م فرو گرمش آغوش در و دوی  

 گوشیییییم کنار و خورد گر  نحیفم تن دور محنم دسییییی انش
 : کرد مزمهز 

 ... دای   قشنگ نیلوی-

 بفهمم را عباس امت   و او آغوش بی    فرق توانس م یم حاال
... 

 .را نامحرمم و محر  بی    فرق 

دای مه ی در آسییی انه در ظاهر 
ش  ...  
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 ... را عباس امت   های حرف مع    

 من تما  عباس امت   شیییک ی   ... بمانم توانسییی م نیم من نه
 نبود  شییییاد و رسزن   دخت   آن دیگر من و خواسیییی  یم را

...  

 ... زد  هق و گذاش م ا  دای   سینه بر رس

  ؟ بری یم خودت با منو دای  -

 ببی    ... ها میشییییه ب  حال  باز  خوب دخت   .هیشییییشییییش-
ن ... جا  این من  تو تا کنه یم آماد  رو خونه دار  هم نست 
 ... من ظرتن هم ها بچه ... بیای  

 :لرزی  هایم لب

  ... جون دای  -

 خونه کاف   ان از  به دای   دل که نکن گریه . هیشییشییشییش -
... 

 

 

            وشش_پنجا _پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                                                                                                                                                                     
 ... داش م بریم ق   گرف ه مه ای جاد  میان

 یم سییییینه در امان ی   من قلب و دی  نیم را چشییییم چشییییم 
 ... ک بی 

 از دانسیییییی م نیم که بود کرد  پر را وجود  ترس جور یک
  .گرف  یم نشات کجا

 تا بود  کرد  دراز جلو به را دسییی م نابینا آد  یک مثل تنها
ی یا کیس با ادامب   ... کنم برخورد چت  

 ... آم  یم باال سخ    به نفسم

 آورد  در رس جا آن از چطور و هسییی م کجا دانسییی م نیم 
 ا ؟

 بهت   ب وانم بلکم تا کرد  بسیی ه و باز چن بار را هایم پلک  
 درد و اف اد  زمی    روی پایم به جسییییم برخورد با اما بب نم
  ...پیچی  دس انم توی

 بود شیی   پ ی ار روشیی    به چشییمانم مقابل چت    مهه حاال
 ... بود رف ه کنار مه از پرد  آن و

 آوار میان انگار ... خاک و سیییییییییییینگ از بود پر جا همه 
  . بود  نشس ه
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 هر چرا.گرف م عم ق دیم و کشی   ها خاک روی را دس م
 و بود همی    آخر ایسیییییی گا  کرد  یم کار هر و رف م یم جا
 !بس

  ... داد یم هم با را خون و خاک بوی جا این 

 ... گرف  بغضم

 ... زد یم بال بال ها خاک روی زخیم پرن   یک 

 ...کشی   خاک روی را خود 

 آن کنار زدی   چشیییم به و بال سیییبک کرد ، یم کمکش بای 
 دس انم میان پرن   گرفی    محض به اما  بود  خونی    پرن  
 . ش  خشک خاک از تیل روی نگاهم

  ...پیچی  ا  سینه سهقف در درد 

ون خاک دل از که دسیییییییییی    به نفس ی    خت   بود، زد  بت 
  ... ش  

  ... عق ق رسخ انگشت   با مردانه دس   

 ... کرد  باز چشم زنان ج غ
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 ... نشس م رخ خواب میان دار تب ت    با و عرق خیس

 ... لرزی   یم بی  مثل هم هنوز

 .ش  باز لحظه همان اتاق در   

 چرا  و شییی ن  اتاق وارد آشیییف ه و هراسیییان دای   زن و دای   
 .. نشستن  رخ خوابم کنار کرد ، روشن را

 :گف  و کشی  عرقم از خیس موهای به دس  دای  

  ؟ دی ی ب  خواب باز-

 زانوهایم دور دسییییییی انم...کرد  مچاله خود در را لرزانم تن
  .ش   مات ای   و گ ج و پیچی 

 ... بود  دی   وابخ در که بود دس    درگت   ذهنم  

ی با مردانه دس      .. عق ق انگشت 

 دور خاطر  یه مثل بود چه هر اما آورد  نیم خاطر به 
  .بود آشنا برایم

 :گف  و گرف  طرفم به آب ل وای   زن ای   بار این

  ... ش   گچ مثل رنگ  ..بخور آب این از کم یه-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ش  خیس خشنم های لب دهانم به ل وان کردن نزدیک با
   .نرف  کنار چشمانم مقابل از انگشت   و دس  تص یر ماا

  !؟ بیاور  خاطر به توانس م نیم چرا

ها خییل و داشیییییییی  مشیییییییینل ا  حافظه هم هنوز  به را چت  
  ... کرد  یم فراموش زود خییل یا و آورد  یم یاد به سخ   

 اما بود  آم   مه ی دای   خانه به که بود ای هف ه یک
 داد  اخ صیییییییییییییاص من به که چیککو  اتاق در م ت تما 
  ... بود  کرد  حبس را خود بودن 

ون هایم تنهای   پیله از خواس  نیم دلم  ... بیایم بت 

 .. داشییییی  نگه تدش و بازو بی    مرا و نشیییییسییییی  کنار  دای  
 ظاهرا منان تغ ت   با دوبار  و ن اشیییییی  تمایم هایم کابوس
 ...بود ش   هم بیشت  

  ... بود بری   را نماما قراری ی   هف ه یک این در 

ی عباس امت   از  . نبود خت 

د دای   به مرا که را آخرش روز غمگی    چشییییمان گایه   سییییت 
  ... آورد  یم خاطر به
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 بود اف اد  گود چشییمانم زیر ... کردن گریه بود شیی   کار  
اهن روز به روز و  یم زار تنم بر قبل از بیشییییت   تنم توی پت 
  ... زد

 نیم دیگری چت    خوابییی ن جز دلم و نیی اشیییییییییییی م اشیییییییییییی هییا
 .. خواس 

وع گایه   روزهای در را خود و بود خوش هایم خواب رسر
 پییییی ر  ... میییییادر  ... دیییییی   یم گیییییذشیییییییییییی یییییه خوش و خوب

 ح   ..آسییییییییه خاله ..خانم شیییییییمیسییییییی ...هسییییییی    و مهربان...
عباس،  یم وق  هم با و بودن  کنار  ها سیییییییییییییاع   امت 
 آتش و دود و مرگ و آوار به آخرش همیشییه اما گذران یم
 ... ش  یم خ م

 زخم و بود دار خش گل یم هنوز  که زد  یم ج غ ق ر آن
...  

 چسییبان   اش سییینه به بیشییت   را رس  دای   دسیی  نوازش با
 خوای   به کرد یم تصور که دای   زن ...بس م را هایم پلک و

 :گف  وار زمزمه ا  رف ه فرو ای دوبار 
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 نیلوفر ، مهییی ی ؟ یمبییی  خت   عبیییاس امت   بیییه نظرت بیییه-

 ... شیی   تر پریشییون آوردیمش وق    از ... ب   خییل حالش
 خور  یم غذا نه ببی    ... بر  دسییی  از جوری این ترسیییم یم
 ... دار  بریم کردن گریه از دس  نه

 :کشی  آیه دای  

 پیش برمش یم دوبار  فردا ؟ آخه بگیم چ     بچه اون به-
 .دکت  

، یع   -  گذر  یم چ   دلش تو دوی   یم که تو بگیم؟ چ   چ 
ا اصییییییال...  داروی مشیییییی  یه دادن جز کی    یم کار چ   دکت 
 بخش؟ آرا 

 : گف  آرا  و ش  پایی    و باال عم ق دای   سینه قفسه باز

ن نیسییییی  خوش حالش نیلو-  بیشیییییت    که ب     یم ... نسیییییت 
 پیشییییینهاد عباسیییییم امت   اگه ... نیسییییی  خودش حال تو وق ا
 زاد  خواهر تونم نیم ... بود  ترحمش روی از شییییییای  داد
  . کنم تق یمش حال و وضع این با مو
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د را قلبم کیسییییی انگار ییییر  چه فهمی   یم کاش ؟ ترحم .. فرسی
  ... اس  گذش ه ها آن بی   

 :داش  تحنم کیم زن ای   ص ای

ی چشیییما اون توی من ... نیسییی  طور این اصیییال-  غت   چت  
 عباس ت  ام بود ب  نیلو حال وق    ن ی ی ... دی   ترحم
  ن ی ی؟ ... بود پریشون ق ر چه

 نیم خواسییییی گاری یه واسیییییطه به اما دی   خانومم .. دی  -
 خودش که پرسیییییی اون دسیییییی  ب   رو خواهر  امان  تونم
 ؟ چطوری ... داد  دس  از رو کارش و کس تما 

 در نفسییییم  بود؟ کرد  خواسیییی گاری دای   از مرا عباس امت  
  . ش  حبس بیشت   سینه

 حرف هم با بیشیییت   ها آن تا کنم سیییکوت واسییی خ یم دلم
 ... بزنن 

ی ی   عالم در انگار   بود اف اد  اتفاقات خییل من های خت 
.   

 حاال کنم یم فکر من برعکس ... مه ی حرفیه چه این-
 بهت   دادن دسیی  از رو کارشییون و کس همه دوتاشییونم که

 این ضییییییمن ... بیان کنار هم با بهت   ... بفهمن همو ب ونن
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 نیلو پریشیوی   شی ن بیشیت   دلیل کنم یم فکر همش من که
  .. عباسه امت   از ج ای  

 را قلبم کیسییییی حرف این شیییییدی ن با انگار اما چرا دانم نیم
د سینه در محنم   ... فرسر

 ... داش م ای گمش   من  .گف  یم راس  دای   زن شای 

 دور کرد یم برطرف را عطشیییییییییم که حیات آب آن از من
 ... بود  اف اد 

 جبهه رایه   دیگه روز دو امت   کرد نمیشه کاریش که فعال-
  ... س 

 هایم رگ در زهردار و گرف  جان انگشییییی انم ازنوک دردی
عباس ... پیچی    .. رف  یم داش  امت 

 ؟ برود و کن  رها مرا کل به خواس  یم

 انگشیییییت   یک با خونی    دسییییی    از گنگ تصییییی یری یکبار  به
 ... ف گر  جان چشمانم مقابل عق ق

  ؟ بود  کرد  گمش کجا دانم نیم ...عق ق انگشت  

 نفس و گرف ن  یم جان چشییییییمانم مقابل ییک ییک تصییییییاویر
  ... ش  یم قبل از تر تنگ لحظه هر من

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ن اش  تعلق عباس امت   جز کیس به انگشت   و دس  آن 
! 

 .. بود  اف اد  نفس نفس به

 و کرد  اج خود از را نحیفم تن که شییی  م وجه دای   انگار 
 :پرسی 
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؟ دای   .. نیلو-   خوی 

ون و بود شییییی   گم ا  سیییییینه توی جای   یک نفسیییییم  نیم بت 
 : داد تنانم دای   دس  ... آم 

  .. بکش نفس بر  قربون  دای   ... دخت   بکش نفس-

 : کشی  ج غ زن ای  

  ... بکن کاری یه مه ی-

 :زد صورتم به دس  کف با دای  

  .. بکش نفس .. جان دای  -
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 دیگر ... شییی   یم تنها از تر تنها من و رف  یم عباس امت  
 ... بمت   بود بهت   ... ن اش  معنای   مان ن

 : ش  بلن  دای   فریاد

 ... زهرا فاطمه یا ... ابلفضل یا-

 و شییییییی  پر هایم ریه داخل بار  یک به هوا مشییییییی    انگار و
 ... ش  باز هم از چشمانم باالخر 

 به را رس  دای   و اف اد گریه به بلن  و گرف  نفیسیییی زن ای  
د سینه   .. فرسر

 :نالی   کنان هق هق

 ... خوا  یم مامانمو... بابامو من دای  -

 : زد پچ آرا  و چسبی  موهایم روی دای   های لب

 یم پریشییون اونار  روح داری تو جون دای   ...هیشییشییشییش-
  ... دای   ش  خون که ما دل ... ک   

 ازدسییییییییی  عزیزان برای من رسای   رثیهم اول تاز  انگاراین و
  ...زد  گریه زیر پرص ا و بلن  که بود ا  رف ه

***   
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 بود شییییی   پاک ا  حافظه انگار... آورد  نیم خاطر به چرا
  ... بودن  اف اد  زق زق به و ش   خس ه پاهایم ...

 ... برداش م دیگر ق یم و جلوکشی   بیشت   را چادر 

  ... یشپ را  نه داش م پس را  نه

 که آن از قبل و بود  شیییییییی   بی ار خواب از زود صییییییییب  
ون خانه از گردد مانعم و شود بی ار کیس   ... بود  زد  بت 

  .. برو  عباس امت   دی ار به خواس م یم

 شییییییییییییی   گم هیا کوچیه مییان حیاال امیا ... دیی مش یم بیایی 
  ...بودن 

 نه آورد  یم خاطر به را آم نم را  نه کرد  یم نگا  چه هر
  ... را رف نم را 

  !ا ؟ گذش ه نیلوی همان من بود  کرد  فکر چرا

 . تو در تو و بودن  شنل یک همه ها کوچه
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 بای  و هسییی م کجا آورد  نیم یاد به  کرد  یم فکر چه هر
 ... برو  کجا به

 داروهای اثرات شیییک ی   و آورد  نیم خاطر به را ها اسیییم 
 مانوس نحیفم تن و من با بود ها هف ه که بود بخیسر  آرا 
  . بودن  ش  

 از ظهر اذان صیییییی ای و بود رسییییییی   آسییییییمان میان آف اب 
 .رسی  یم گوش به ها دوردس 

  ...رف  یم گ ج رس  و داش م ش ی ی ضعف دلم ته

 اهایل تمایم حاال دانسییییی م یم و بود بری   را امانم دلشیییییور 
 متوانسییییی  نیم اما ا  کرد  خود  نگران را مه ی دای   خانه
  .بیایم رایه

 ای خانه در سکوی روی کنان فی    فی    و ش  رسازیر اشنم
  ... ن اش م رفی    را  یارای دیگر ... نشس م

  . بس م چشم و داد  تکیه دیوار به را رس 

  . رسی  یم گوش به همهمه ص ای

 . باشم شلو    جای که این مثل درس 
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 حر  یک صیییییحن در را خود و کرد  باز چشیییییم سیییییخ    به
 ایسیییی اد  هم کیپ تا کیپ که بود آد  دور دورتا ...  میاف

 ... بودن 

 :نالی   ناباورانه

 کجا ؟ من-

 :کرد زمزمه گوشم کنار بخش آرا  و آشنا ص ای  

  ... نیلو م    پیش تو-

 بود ش   تما  دردهایم تما  انگار اما بب نمش توانس م نیم
... 

 مرا که  برو  آقای   زیارت به و بردار  ق   خواسیییی  یم دلم
 ... بود کرد  دعوت جا آن به

 باز و گرف  جا گریم دسییییی ان میان دسییییی م آن از قبل اما 
 :رسی  گوش به ص ا همان

  ... د  یم قول  .کنارتم من... بموی   تنها نمیذار  دیگه-

  پارس ص ای با
 
 ... کرد  باز پلک سیک
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 نبود خواب نه .. بود  رف ه خواب به خانه آن دیوار کنار
ین رویای یک ...   ... بود شت 

 . ش   بلن  جا از ... بود کرد  آرا  مرا عجیب که رویای  

 روی آرا  ، بود داد  انجا  را ماموریتش انگار که سیییییییییگ 
 کوچه آن از و گرف م را دیوار کنار من و نشیییییییسییییییی  زمی   
ون   ... رف م بت 

 راهنما یک مثل گوشیییییم در بخش آرا  صییییی ای م ت تما 
 پیش دلم "...کنیییارتم من .. کنیییارتم من" .کرد یم هییی ای م
   ...دهم انجامش بود  ن وانس ه که بود زیاری  

 . بود  ایس اد  دای   خانه در مقابل آم   خود  به وق   

  ... بود  برگش ه اما چطور دانم نیم 

 فضای در بلبل چهچه ص ای ...گذاش م زنگ روی دس 
  ... نشس  کوچه خلوت

 چشییییییمای   با زن ای   و شیییییی  باز در که بود نگذشیییییی ه دقایف  
 ... ایس اد مقابلم مل هب و رسخ
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 به و ان اخ م گرمش آغوش به را خود چطور دانم نیم 
  ... اف اد  گریه

 : ش  یم پایی    و باال کمر  روی اش نوازشگرانه دس 

 از دوی   یم ؟ رف    کجا ... کردی العمرمون نصیییییفه دخت  -
 داشییییییی  ایی د وای ؟ گردن یم دنبال  دارن همه صیییییییب 
  ... کرد یم سک ه

 :لرزی  هایم لب

  .. کنم نگران ون خواس م نیم ... ببخشی -

؟ گذاش    کجا سحر کله عزیز  آخه-  رف  

عباس ی   در بگ یم ش  نیم رویم   ... بود  رف ه امت 

  ... مون خونه بر  خواس م یم-

 رو به رنگ  ... تو بریم بیا ... دلم عزیز ... بگرد  الیه-
   ... ن اری

  ؟ دای  -

  ... تو دنبال رفی    عباس امت   با-

 و گزی   دن ان به لب عباس امت   نا  شیییدی ن با اخ یار ی  
  ... ان اخ م پایی    را رس 
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 مطمی    من  و بود کرد  آغاز سییییییینه در را ک بشییییییش قلبم
 .دی  خواهم را او دیگر دقایف   تا بود 
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 در محابا ی   لبمق و بود ان اخ ه سایه دلم بر عجیب هویل
  . ک بی  یم سینه

 یم گوش به راهرو از که دای   نگران صییییییییی ای شیییییییییدی ن با
  ... زد  گر  درهم را انگش انم  ، رسی 

 و ا  ان اخ ه جانشان به را اضطرای   و ترس چه دانس م یم
  ... باشم جوابگو بای  حاال

 گذشیییی ، سییییایل همچون من برای که کوتا  دقایف   از بع 
 دو روی من نگا  و کرد باز صیییییی ا با را اتاق ی  چو در دای  
 . گذاشتن  اتاق به پا هم با که نشس  مردی

 :گف  دی نم و ورود محض به و ن اش  رخ به رنگ دای  
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 سیییییییالم رو بچه این که شیییییییکرت خ ایا ... شیییییییکرت خ ایا-
  ... برگردون ی بهمون

 یم خوب اما ن اشیی م را عباس امت   چشییمان در نگا  جرات
  . بشنو  را عمیقش های کشی ن نفس ص ای توانس م

 به محنم مرا و شییییی  حلقه هایم دورشیییییانه که دای   دسییییی ان
 عباس امت   صیییییورت روی نگاهم اخ یار ی    چسیییییبان ، خود

 . نشس 

 . داش  تن به سیا  رستاپا همیشه مثل 

  ... بود برافروخ ه هنوز صورتش و رسخ چشمانش

 خانه آن از ونبت   به پا خودش دی ن برای دانسیییی  یم اگر
  کرد؟ یم فکری چه ا  گذاش ه

 : زد  لب و گرف  تن  تپیسر  باز قلبم

ان ون خواسیییییییی م نیم ... خوا  یم معذرت دای  -

 زد زل چشییییییییییییمییانم ی   ی   در و کرد جیی ا خود از مرا دای  
  :وگف 

نگر کنم .. 
ببخشی ...  
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نصییییییییییفه-  اگه ... خواهریم امان  تو .کردی جونمون دخت 
 یم چ   خواهرمو جواب دنیا اون من م او  یم رست بالی  
  ... آخه داد 

 :گف م وار زمزمه و ش  خیس چشمانم

  ... خوا  یم معذرت-

ون از زن ای   صییی ای حال همان در  را دای   که شییی  بلن  بت 
  ...  کرد یم مه ی مه ی و خوان  فرایم

  

 .گرد  بریم االن ... برگش    لمسا که خ اروشکر-

 . ش  خارج اتاق از بلن  های ق   با و
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 در کردن نگا  روی که عباس امت   و بود  مان   من حاال

 ... ن اش م را چشمانش

دای دسیییی  روی شییییانه ا  گذاشیییی  و با کیم فشییییار به آن 
گف : 
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 را اش مشیییییک های جوراب توانسیییی م یم تنها بود پایی    رس 
  .بب نم

 رف م عقب به ق یم اخ یار ی   من و برداشیی  جلو به ق یم
... 

 . بگ یم چه دانس م نیم و بود ش   خشک دهانم آب 

 در و آورد  باال را رس  که شییییی  باعث دارش خش صییییی ای
  .ب وز  چشم نگاهش

  ... بود سییل یه حق -

 : لرزی  هایم لب

 !عباس امت  -

 اش ش   کلی  های دن ان میان از و ش  مش  انگش انش
 :غری 

 ... ن ی   تو مسئول     ی   به آدیم-

د  رسییییییییینهد قلبم یییییییر  خت   چه من ب  حال از او... شیییییییی  فرسی
 داش ؟

 هم او بود  شدی   خرابم حال میان دیشب همی    که م    
 ؟ رف  خواه 
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همقسم    
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 : ش   حریص اخ یار ی   

  ؟ دار  حایل چه من دوی   یم چه تو-

 . آم  جلو دیگر ق یم کفری

  .ایس اد  جایم در ومحنم نرف م عقب به بار این

  .بود ایس اد  من به اصلهف ترین نزدیک در حاال 

  ... کرد  یم حس صورتم روی را هایش نفس گر  هر 

 .. داش  عجیب جذبه یک عباس امت   اما چرا دانم نیم

 خودش برابر در من که این تر وعجیب پنهان ق رت یک 
  ... برد  یم بهر  ق رت این از

 . داد یم جسارت و جرات من به او ق رت انگار

 ... برد  یم لذت ق رت این از و ش   یم قوی ناخواس ه 

 گرف  آرا  کیم که دی  چه دانم نیم و زد زل چشییمانم در
 :گف  و

  ... فهمم یم خودت از بهت   رو تو حال من-

 : افزود و کرد باز طرفی    رابه دس انش و
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 پ ر  ... داد  دسیی  از رو ا  خانواد  تو مثل منم ... ببی   -
 درد کردی فکر تو...ربانممه ... کسییییم عزیزترین و مادر  ..
 کجا تو ... !خانم دخت   نه... توئه؟ مال دادن دسییییییییی  از

 زیر از رو مهربییییییانم جون نیمییییییه جسیییییییییییییم من وق    بودی
ون خاک خروارها  ناله بغلم تو وق    ها؟... کشییییییییییییی   بت 
 ... مونه یم مهربان که کرد  پی ا امی  من و کرد ضیییییعیف  
 کشییی  بغلم تو آخرشییو های نفس مهربان وق    بودی کجا
  ..کشی  پر و گذاش  جا همی    رو رسش و

  ... ک بی  اش سینه قفسه روی محنم را مشتش و

یییییی   که دردی برای نفسییییییم
  ...کرد جاری را هایم اشک و کشی  پر نبودش برای بر

  ... بودیم گذران   هم کنار روزهای   چه

 داد فرو را بغضش و ش  یی   پا و باال درد پر گل یش سیبک
.. 

 :داد ادامه لرزان ص ای   با و
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ون آوار زیر از رو ت خانواد  اعضای تک به تک وق   -  بت 

 از و بکیسیییییر  فریاد که باشیییییه این هربار کارت تنها و بکیسیییییر 
 این از بیشیییت   رو تو و باشیییه زن   الاقل بع ی بخوای خ ا
 دار  حالو این من ..نیلو کرد پی ا میشه حایل چه نذار  تنها
 رو نفر یه داشیی م امی  چون نشیی   دیوونه من... رسپا  اما
 وق    شیییییم یم دیوونه دار  حاال اما... داشییییی ه نگه برا  خ ا
 تو نیلو ... بفهمه اینو خواد نیم مان   باز تنها بینم یم

  ... ک    یم دیوونه منو داری

 ... کنم تحمل بود کشی   که را دردی توانس م نیم

 ... ن اش م را رنج همه این ظرفی  من 

 تما  و کن  تحمل را ها این همه بود توانسیییییی ه چطور او 
  ؟ باش  نت    من روح و قلب مراقب م ت

 : لرزی  ص ایم اخ یار ی  

  ... بب نم رو تو بود  اوم  -

 . ش  گشاد چشمانش و مان  باز ای لحظه برای دهانش

 تییک صییییورتش ایایزو  تما  که ن اشیییی  باور را حرفم انگار
 .. گرف  خفیف
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  :بود خفه و وجود عمق از ص ایش

؟-   چ 

 ... گرف  بغضم

 آوار دویمان هر دل بر که های   مصیییییییییب  تک تک برای 
  ... بود ش  

 .. گف م یم  بای  اما ص ا این داش  درد

 مصیب  انگار بود کشی   که دردهای   تما  شدی ن از بع  
  ... بود ش   حقت   و کوچک من

 نرو بگم اوم  ... بری خوای یم شدی   دیشب ... دیشب-
 ... عباس امت   شیییییییییییی   گم اما ... بمون باز  بگم اوم  ...

  ... هیچ   ... اوم  نیم یاد  هیچ  

 ... آورد صورتم نزدیک و کرد بلن  را دستش

ی خواس  یم که کیس مثل درس    . کن  نوازش را چت  

 ... ش  مش  و مان  جا همان لرزانش دس  اما

 انگشیییت   دی ن با و نشیییسییی  مشیییتش روی من قرار ی   نگا  
 خود بر و شیی  حبس ا  سییینه در نفس دسییتش توی عق ق
  ... لرزی  
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ی همان این من خ ای  دی   خواب در که بود انگشییییییییییییت 
  ... بود 

ی همیییان  برایم ییییادگیییار بیییه عبیییاس امت   روزی کیییه انگشییییییییییییت 
  . بود گذاش ه

  ... اف اد رعشه به ب نم اخ یار ی  

 و بود شیی   تعبت   ع نه به که بود  دی   خوای   بار یک من
  ... باز حاال

 به که صیی ای   با و شیی  رسازیر وجود  بر باهم لرز و اشییک
ون گل یم از زحم   :گف م زد یم بت 

  ... انگشت   اون-

 :گف  و داد تنای   را دستش حالم از م حت  

 سیی منخوا ... بود مشییت  تو شیی  ب  حال  که روز همون-
  ...بشه گم

  ... بزنم فریاد خواس  یم دلم

 ... اف اد  هق هق به

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

            وپنج_شص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
 ش ؟ چ  یهو نیلو-

 را او دس  من ... ا  دی   ب ی خواب بگ یم توانس م نیم
  ... بود  دی   آوار خروارها زیر

  ... ترسم یم من ... نرو عباس امت  -

 :گف  دستپاچه

  ... باش خوب تو ... جا  این من-

 نشس م زمی    روی حال ی   و سس  . ن اش  رمف   مپاهای
  ...نشس  مقابلم و نکرد درنگ هم او ...

 مقابل از لعن    تصییی یر آن .. نبود من دسییی  ... لرزی   یم
  . رف  نیم کنار چشمانم

 چلیک چلیک و خورد یم هم بر که های   دن ان میان از
 :نالی   کرد یم ص ا

 ... ن ار  رو تو دادن دس  از تحمل من ... نرو-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    
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ل به قادر که بود  شیی   عصیی    شییوک یک دچار انگار  کنت 
 و دای   که شییییییییییدی   یم را او فریاد صیییییییییی ای .. نبود  خود
 ... خوان  یم فرا را زن ای  

ی دیگر و ش  تار و تت   دنیایم چطور دانم نیم من اما  چت  
  ... نفهمی  

***  

  ... کرد  باز را سنگ نم های پلک دس م در سوزش با

 :رسی  گوش به زن ای   ص ای

 بیا جان مه ی ... کرد باز چشیییییماشیییییو ... من خ ای وای-
و بر ... روشن چشم  ...   . کنم خت   دکت 

 که تخ    کنار تن ی بود ها نزدییک همان انگار که دای  
 به دسیییی  که طور همان و ایسیییی اد بود  خوابی   آن روی

 :گف  کشی  یم خیسش صورت

  ..شکر رو کرم  خ ایا .. شکرت خ ایا-

  :کرد  نگاهشان مات و گ ج

  ؟ کجا  من-

 :داد جواب تن ی زن ای  
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 من... شییی ی عصییی    حمله یه دچار ... بیمارسییی انیم عزیز -
    .. ب   خت   بر 

 شییی  باز در همزمان شییی ، خارج اتاق از بلن  های ق   با و
  .. ش  اتاق وارد  عباس امت   و

  ... ش ن  زن   شمانمچ مقابل تصاویر تما  او دی ن با

  ... ایس اد تخ  پایی    حرف ی   و آم  جلو

 :گف  او به رو مهربان دای  

مون شییییییییییییکر رو خ ا-  دی ی .. ببی    ... خ به حالش دخت 
 ... ق یه نیلو گف م

 سیییییییکوت در و گذاشییییییی  برهم را هایش پلک  عباس امت  
 ... کرد تایی  را دای   حرف
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 :زد  تلچ   لبخن  اخ یار ی  

  ... دای   فهمی یم هم رو قوی    مع-
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 :گف  و گرف  محنم را دس م دای  

 همیییه این بعییی  کیییه ق ییییه دخت   این گفییی  .. گفییی  دکت  -
 یم که ک    ثاب  بای  جان نیلو... رسپاس  هنوز  مصیب 
  توی  

 
 زن   اما سخ ه ... جنگیم یم داریم مون همه .. بجنیک

 ... کرد  مق ر جور این خ ا ... ایم

 :کرد  بغض

 ... بود  رف ه منم کاش-

 یم راسییی  ... ماسیییی  دهانم در کال  عباس امت   تن  نگا  با
 و برو  خواسیییییی م یم ... بود  مسییییییئول     ی   آد  من گف 
  .. کنم راح  را خود 

 :بود م ان  با و آرا  ص ایش

  ؟ دی  یم اجاز  مه ی دای  -

 :گف  شیطن  با و خن ی  دای  

 !بله .. ک    نیم شوک ردچا منو خواهرزاد  باز  اگه-

 :گف  خجوالنه و کشی  رسش پش  به دس    عباس امت  

  ... د  یم قول-

د محنم را دس م دای    :زد پچ و فرسر
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 تو چ   هر... ب   گوش حرفاش به و باش خوی   دخت  -
ونم من ... میشه همون بخوای   . بیاد دکت   تا بت 

 : ش  ینمنزد اتاق از دای   رفی    با که بود او به خت   نگاهم

  .کیسر  یم منو آخرش-

 : زد  رمف   ی   لبخن 

  ؟ بود  چ   خ ا حنم -

  ای خونه ه چ خ ا اما بالسیی  زن گف  یم همیشییه بابا -
  .. نکنه بال ی   رو

 : داد ادامه او و ش  درش  چشمانم

 برای خوا  یم ... کرد  خواسیییییییییییی گاری ت دای   از رو تو-
  ... بیسر  جونم و ا  خونه بالی همیشه

ی تا کرد  باز انده  خارج گل یم از صیییییی ای   اما بگ یم چت  
 :ش  تر نزدیک و  خن ی  ... نش 

 ... زی   یم خودت آخرو و اول حرف گف  دایی  اما-
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 :گف م اخ یار ی  

  مرد  احساسش تما  که زی   با توی   یم-
 
  ؟ ک    زن یک

 :کرد نگاهم مهربان

  ... تونم یم-

عباس داغونم من-   ... امت 

 همه تونیم یم ... بسییییییازیم تونیم یم ... تونیم یم تو و نم-
  ... کنیم آباد رو ها خرای  

  تونم نیم من .. آ  و اشییییک شیییی   کار ... منو وضییییع ببی   -
  ... همرس

 ... بمون نگف    مگه .. نرو نگف    مگه .هیشششش-

 :لرزی  ا  چانه

 ... گف م-

  ؟ کنیم عق  رضا اما  حر  تو-

  ... زی   یم خودتو حرف داری که باز-

  ... م    مال تو دونم یم چون... دار  ایمان به  چون-
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  ؟ نیا  پات به پا اگه ... ن ونم اگه-

  ... کافیه من برای ... باش تو-

عباس-  ؟ امت 

 خواسیی گاری هم رضییا امت   از رو تو جبهه بر  خواسیی م یم-
  ...بودی حرفا این از تر طاق  کم تو انگار اما کنم

 :افزود و  خن ی   یاراخ  ی  

 آوار این  هم بیییا بیییذار ...بشیییییییییییییم هم دردای مرهم بیییذار-
 ی   تونم نیم من نیلو... برداریم هم دوش رو از رو سیییینگی   
 توی نیلوفر تاز  و ترد پیچک یه مثل تو ... بشیییییییم خیال 
 نیلوفر های گل صییییب  هر... دون ی ریشییییه من وجود تما 
 و کنم یم طل ع تو اب من ... شین یم باز هم از وجود  توی
  ... غروب تو با

 خوب چه . رف  ضییعف هایش شییاعرانه تما   برای نفسییم
  ... بود کرد  توصیف خود در مرا

 . نشان  هایش لب بر شعف از لبخن ی و  گزی   لب
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            وهش _شص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
 خود در قبل از بیشیییییت   خورد در به که ای تقه صییییی ای با

 ... ش   مچاله

  ؟ خوای نیم کمک عزیز  جان نیلو-

 ...خوان  فرایم مرا که بود زن ای   ص ای

 بن  هایم اشک و بود  نشس ه حما  داخل که بود ساع   
 ... آم  نیم

ون آن کیسیی داد نیم اجاز  بود باز که آی   شییت   صیی ای   بت 
 ... بشنود را هایم هق هق ص ای

  ... آم  نیم باال نفسم بود  کرد  گریه بس از

 : رسی  وشگ به نگران بار این زن ای   ص ای

  ... د  نیم جواب مه ی-

 : رسی  یم گوش به هم دای   ص ای حاال

؟ نیلوفر جان دای  -   .. کن باز درو بیا دای   خوی 

 :داد  جواب سخ    به و کرد  ف     فی   

  ...دای   میا  االن-
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  به نفیس هم با انگار
 
 :گف  زن ای   که کشی ن  آسودیک

ی .. من ظر  جا این من عزیز -   وای؟خ نیم چت  

 :داد  جواب بغض از پر

 ... میا  االن .. زن ای   نه-

 :رسی  گوش به ص ای

ون برو تو مه ی-   ... بت 

  ... گرف م رسیییییع دوشر  و ش   بلن  جا از سخ    به

 خود  شییوی و شییسیی  حال در و شییکسیی  بغضییم هم باز
 .. کرد  گریه دیگر ست   دل یک

ون  زد  هول  ا ش   رسخ قیافه دی ن با زن ای   آم   که بت 
 :آم  نزدینم و ش  بلن  جایش از

 نیلو ؟ خونه کاسییییییییییه چشییییییییییمات چرا تو رس  به خاک اوا-
  کردی؟ گریه عزیز 

 در پ چ حولییییه همییییانطور کییییه شیییییییییییییییی  چییییه نفهمییییی   دیگر
 :گف م کنان هق هق و رف م فرو آغوشش

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

            ونه_شص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
 تونم یم چطور ؟ زن ای   کنم عروش تونم یم چطور من-

 ... بابا  و مامان ب ون

ی فشیییییار بود شییییی   حلقه دور  که دسییییی انش  تنم به بیشیییییت 
 :کرد زمزمه و آورد

 اونیییاهم خییی ا بیییه... جیییاییم این داییییی  و من... دلم عزیز-
 ی   انق ر چرا آخه ...هسیییییی    شیییییاه  بهشییییی  تو از امشیییییب
 ؟ دلم جون ک    یم قراری

 اما دربیایم عباس امت   عق  به حر  در امشییییییییب بود قرار 
 های جهبه در که برادری ح    و در ما ... پ ر  ب ون من

  ... ش   یم عروس داش م بود، جنگ

 حرف عباس امت   با کلمه یک بودیم رسیییییییی   که دیروز از
 اتاق دو ، حر  نزدیک  کوچیک ه ل داخل ... بود  نزد 
 رف یم حر  به زیارت برای بار یک دیشییییب ... بودن  گرف ه

...  
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 بود ، کرد  ریهگ و کرد  دل و درد رضیییییییا اما  با ق ر چه
 به رو من حال بع ازظهر از امروز چرا دانم نیم  اما بمان 

  ... رف  وخام 

  .. کرد  یم گنا  احساس و بود  آشوب

 حریفش توانسیییی م نیم و بود کرد  پر را وجود  ب ی حس
  ... شو 

 داشییییییییی م حاال و بود  داد  دسییییییییی  از را کار  و کس همه
 ...کش  یم مرا داش  حال این ش   یم عروس

 ... کرد ه ای  اتاق توی تخ  سم  به مرا زن ای   دس ان

 یم هایم رسشیانه روی آب قطر  قطر  و بود خیس موهایم
  ... چکی 

 چ   یهو ؟ بود خوب حیییالییی  کیییه تو آخیییه ... دلم عزیز-
  ؟ باز ش ی

وع کوچیک حوله با همزمان و  موهایم کردن خشییییک به رسر
  ... کرد

 چ   ک    یم فکر خوری یم غصییییییه و کردی بغ جوری این-
 االن تو ... عق  کارای دنبال رف ه امت   االن ببی    ؟ میشییییییه
 ...کردن گریه به نشیییییسییییی    وق  اون برش خودت به بای 
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 و پوس  یه ش   خورد  رو ت غصه که بس هم بچه اون
 چطور ببی    رو خوشیییگل چشیییمای این که آخ... اسییی خوون

   ... ش ن قرمز

 :آم  دای   ص ای و خورد در به ای تقه 

ا کنی  یم کار چ  -   ... حر  بریم بای  ... دخت 

 :زد لبخن ی زن ای  

  ... کنم یم آماد  رو عروسمون دار -

 :آم  دای   ص ای

 ... باشی  زود کم یه ... من ظر  در د  دوماد شا -

 

 

           هف اد_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
  ... مه ی نکن هولم باشه-

 :زد پچ من گوش کنار و

  ... نیس  ب  باشه من ظر کم یه-
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 ...نبود د خو  دس 

 ... آم  نیم هایم لب بر خن   

 تا بود قرار که کمال عمو ح    و زن ای   و دای   وجود با 
 یم خال و تنهای   احسیییاس برسیییان ، را خودش دیگر سیییاع   
  .. کرد 

عباس و من ق ر چه   بودیم داماد و عروس ترین تنها امت 
...  

 هر مثل ق ر چه روزها آن... رویاهایم برای کشیییی  پر دلم
ی  کشییی   یم نقشییه و کرد  یم فکر شیی نم عروس به دخت 

...  

ها ما همه آرزوی دار پف توری عروس لباس   ... بود دخت 

  ها سییییییییاع  ما و بشییییییییود فامیل در عروش یک بود کاف  
 حرف هایش خوشییییییییگیل و عروس آرایش و لباس به راجع
  ... نزنیم

ها با همیشیییه و بودیم عق  سیییفر  چی ن عاشیییق  راجع دخت 
   . کردیم یم پردازی رویا آن هب

 . ها این از ک ا  ه چ ی   ش   یم عروس داش م من حاال و
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 عزیزترین عق   روز کرد  نیم فکر روزگاری که چن  هر 
  . باشم ن اش ه خود  کنار هم را کسانم

 زن ای   اضار به رف یم حر  به شییییییب و رسییییییی یم که دیروز
  ... رف یم رضا بازار به خری  برای

اهن یک که بود جا نهما ی پت   از اما خری یم رنگ شییییییییییت 
 را تنم های سییییییایه چطور که زد  یم دل دل دیروز همان
ون   ... کرد خواهم تن بر را لباش چنی    و آورد  بت 

 زمای   برای بمان  مان عروش و شی یم محر  بود شی   قرار
 مان همه حال و باشییییین  آم   هم یاسیییییی    و رضیییییا امت   که
 ... باش  ش   بهت   کیم

  ... نگریس م صورتش به مات و گ ج زد ص ایم که زن ای  

 : داد تنان را رسش و کرد نوچ  

  ... کن تد  رو لباس این عزیز  پاشو جان نیلو-

 را لباس نشییییییود، ناراح  که این خاطر به و کن ن جان با
  به کردن خشک از بع  را موهایم ... پوشی  

 
 پش  سادیک

  ... ش   آماد  و  کرد  جمع رس 

 ا  چانه اخ یار ی   آورد را آرایشیییییییش لواز  کیف که زن ای  
 :گرف  اش گریه هم خودش بیچار  ... لرزی 
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           هف ادویک_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
 خوشگیل اکت   هللا هزار هم جوری همی    تو .. عزیز  باشه-

  ... نشه معلو  چشمات رسچ   خواس م یم فقط ...

 زن ای   ه یه که سییییییفی ی چادر سییییییم  به و  گف م ای نه
  به و بود

 
 ... رف م بود دوخ ه برایم تازیک

 چت    همه و بود  کرد  روی زیاد  نظر  به هم جا همی    تا 
 اتاق از خواسیییییییییی  نیم دلم و کرد یم سیییییییییینگ     دلم روی
ون   ... برو  بت 

 بود کرد  پر را وجود  گنا  احسیاس و کشیی   یم خجال 
...  

  ... دای   زن جا همی    مون   یم کاش-

 :گف  و ان اخ  باال ابروی  

ا همه-  یم قول به  من اما دارن عق  موقع ترسو این دخت 
  ... شر  یم خوشبخ  عباس امت   مثل مردی کنار د 
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 دیگر بود خورد  رقم برایم که تق یری با  .آم  درد به دلم
  ... ن اش م باور ا  خوشبخ    به

 و خورد در به ای تقه همزمان کرد  رس  به که را چادر
  ... نشس  جانم گوش در عباس امت   ص ای

 تو؟ بیا   لحظه یه تونم یم ؟ هس  اجاز -

 :گف  و زد گشاد  لبخن ی زن ای  

  ... بفرما ... آقا نه که چرا-

عباس   ... ش  اتاق وارد پایی    رسی با امت 

ی دای   شیییییییای   خواسییییییی ار رفی    از قبل او که بود گف ه چت  
 . بود ش   دی نم

 . ش  خارج تاقا از زن ای   ورودش با بالفاصله

 ... کرد رص  را پایش رستا نگاهم و آورد  باال آرا  را رس  

 چه هر دانسییی م یم اما ن اشییی  دما  و دل من مثل هم او
 ... بود من حال بهبود برای کرد یم

اهن یک و مشییییک ای پارچه شیییلوار یک  به سیییفی  سیییاد  پت 
  ...داش  تن
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 تبمر  کیم بود، شییییییییییی   بلن  م ت این که را هایش ریش
 ... بود زد  شانه طرف   به را فرمش خوش موهای و کرد 

 به خت   و ایس اد مقابلم و آم  طرفم به آرا  های   ق یم با 
  ... ش  چشمانم

 :گف  بار رسزنش اما مالیم لح    با و کشی  درهم ابروی  

  ؟ کردی گریه باز -

  ...گرف  طرفم به رس پش  از را دستش که گزی   لب

 هنوز که بود رسخ رز های گل از چککو  گل دسیییییی ه یک
 ...  بودن  غنچه

 :زد مهربان لبخن ی

 و کم ببخش... نش  اما روز این برای داش م آرزوها خییل-
 یم اما  گذر  یم چ   دل  توی دونم یم ..رو ها کاسیییییییییی   
  . کنم یم خوشبخ   ب   قول به  خوا 

یز که چشیییمانم  بر ای بوسیییه و  گرف  را چادر  پر شییی  لت 
 :زد آن

 ... نب نم خیس رو چشما این دیگه اما ب   دنیامو حاض  -
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           هف ادودو_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
 عباس امت   و من که بود دقایف   حاال... بودیم حر  توی
  ..بودیم ش   هم محر 

 بن  یک و بود شییییییی   احسیییییییاسیییییییای   دای   و  بود رف ه عاق 
 ... کرد یم پاک را خیسش چشمان

 روخون دلمون مه ی" داد یم تذکر گایه از هر هم زن ای   
 :گف  و زد یم لبخن ی دای   اما " کردی

 خ ا... دی   رو بچه این شیییییی ن خوشییییییبخ  من و نمرد -
  ... باشه رایص   از  خواهر  کنه

 بود اف اد  را  بابل خودشیییییییان شیییییییهر از که هم کمال عمو
 کیل و رسیییییی  حر  سیییییم  به ما اف ادن را  از قبل درسییییی 
  ... کرد گریه

 کس ه چ و بود ب  حالم خییل که اولیه روزهای آن از بع 
 توانسییییییییییی م یم حاال  آورد ، نیم خاطر به را چت    هچ   و

  .بود پ ر  یادآور که کنم حس خوی   به را او حضور
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 جا عباس امت   گر  انگش ان میان ظریفم و کوچک دس ان
 ... کن  رهایم ترسی  یم انگار .. بود کرد  خوش

  ...عباس امت  -

  ...عباس امت   دل جان-

 پی ا عجیب درخشیییسیر  حاال که چشییمانش از توانسیی م نیم
 ...بگذر  بود کرد 

   ... ذاری نیم تنها  وق  ه چ بخور قسم-

 .. بخور قسم تو اول-

 :زد  لبخن  روز آن در بار اولی    برای اخ یار ی   

  ...ذار  نیم تنهات وق  ه چ -

 :زد دلدش     لبخن 

  ... خور  یم قسم -

  ؟ دادیا قول باشه یادت-

  ... بانو قسمش و عباسه امت  -

 .نواخ  دس م پش  گر  ای بوسه آرا  و
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 ... بودیم رضا اما  بازار توی

 زن اضار به حاال و برگردیم تهران به صییییب  فردا بود قرار 
  ... بودیم آم   بازار به سوغای   خری  برای دای  

 از ییک بییییه تییییا بود شیییییییییییییییی   جیییی ا مییییا از زودتر کمییییال عمو
  مشه  در که دوس انش

 
  .بزن  رس کرد یم زن یک

 :گف  و گرف  را دای   زن دس  اول لحظه همان از دای  

 رو امروز من . ج اس  شما از ق ییم داماد و عروس را -
  ...باشم خانومم اخ یار در کامل خوا  یم

 :گف  و زد مهربای   لبخن  عباس امت  

  ... بینیم یم ه ل تو همو شب  ب ی  اجاز  اگه-

 :گف  و زد ای بامز  چشمک دای  

تون فرص ا این از دیگه که جان بابا بری -   ... نمیاد گت 

 آن تا که عباس امت   شیییییی ن  ج ا ما از که دای   زن و دای  
 :گف  و کرد دراز طرفم به را دستش بود خوددار لحظه
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  ... کنم گم  شلو    تو ترسم یم-

  ... گذاش م گرمش دس  کف را ا  کرد  یخ دس  آرا 

 جریان رسع  به باش ش گرف ه برق که کیس مثل درس 
 . دوی  پوس م زیر گریم

 ن اد فرصی  که بکشیم عقب را دسی م خواسی م ناخودآگا  
 و شییی  خم و کرد قفل انگشییی انم الی به ال را انگشییی انش و

 :زد پچ گوشم کنار

 ... خوشگله خانو  محاله امر یه من دس  از فرار دیگه-

 

 

           هف ادوچهار_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
ون چا  ته از که صییی ای   با و گزی   را لبم  توجیه زد یم بت 
 :گف م گرانه

 ... کنم فرار خواس م نیم-

 :گف  و زد لبخن ی

  ... توی   نیم هم بخوای  -
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 به شیییییییانه ... کرد نزدیک خود به مرا نر  و زد چشیییییییمیک و
  .اف ادیم را  هم شانه

و و زن و مرد و بود شیییییییییییل   بازار  خری  حال در بچه پت 
  ق ر آن ها مغاز  .. بودن 

 
 لحظه که بودن  م ن ع و رنیک

 . برداری چشم ازشان توانس    نیم ای

 و انگشیییییییییییت   انواع دیگری و فروخ  یم رورسی انواع ییک
 دیگری و میسییی ظروف از بود پر اش مغاز  ییک ... تسیییب  
  ...جات ادویه انواع از پربود

 سیییییییم  آن به مرا عباس امت   فروشر  عطر مغاز  دی ن با
ین پشیی  ... کرد ه ای   

 . بود  خوشبو عطرهای عاشق

 دو  که اف اد  عطری شیشه یاد بالفاصله اما چرا دانم نیم
از سیییفر از رضیییا امت   پیش سیییال  آورد  ارمغان به برایم شیییت 
 .   بود

  . نشس  هایم لب روی نریم لبخن  اخ یار ی  

 :گف  و ان اخ  صورتم به نگایه نیم عباس امت  

اف   یه خوا  یم-    ... بکنم اعت 

ویت ایسیی ادیم و با ذوق به شیییشییه 
های کوچک و بزرگ عطرها خ ت  ش یم ...  
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ین از نگا    ... چرخی   طرفش به وکامال گرف م ویت 

ی یک  ... زد یم دو دو  چشمانش توی چت  

  .خاص حرف یک گفی    برای پنهان ذوق جور یک 

اف-   ؟ اعت 

  ... وقتشه دیگه االن .. اوهو -

اف  -
؟ اعت    چ 

 :گف  و چشمانم توی زد زل

 اومییی   یم وق    ... خییییایط رف    یم کیییه صییییییییییییبحیییای   اون-
 دیوونه کردی یم اسیی فاد  که بهارنارنچ   عطر بوی دنبال 

 .. نیلو دادی یم بهار بوی همیشه ... کرد یم  

 :گف م آرا  و گزی   لب

 ... رو عطرش داش م دوس  خییل بود رضا امت   سوغات-

ین لبخن ی  :زد ویمر  به شت 

  ... چون دونم یم-

  ؟ چ   چون-

 ... بود من سلیقه چون-
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 :پرسی   م عجب

 

 

           هف ادوپنج_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
  ؟ تو ی سلیقه-

ی دونسیییی م یم چون ...اوهو -  اون با  عاشییییقشییییم که دخت 
 ازش دی   وق    همی    واسیییییه ...میشیییییه کنن   دیوونه عطر

 یم .آموزشییییییییگا  بری تنها خواسیییییییی م نیم ک    یم اسیییییییی فاد 
 یم وجودت عطر و تو مسیی  من که  ان از  همون ترسییی  
  ... هم بقیه شم

 :زد  ص ا را نامش م حت  

 !عباس امت  -

 سیوغات همه برای داشیتیم رضیا امت   و من سیفر اون توی-
 دسیی  ... خواهرامون برای خری  به رسییی یم... خری یم یم

 برات عطرو اون رضییییییییا امت   خواسیییییییی  یم دلم نبود خود 
 ترسیی   یم ... بگم بهش ممسی قی شی  نیم رو  اما ... بخر 

 عطر همون از مهربانم برای که شیییی  این ... بشییییه ناراح 
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 عی    کرد  ترغیب هم رو  رضیییییییا امت   جوری این و خری  
  ... بخر  تو برای عطرو اون

 بود  ن ی   وق  ه چ چرا اما ...شیی  برپا هیاهوی    دلم در
 کن ؟ اس فاد  را عطری چنی    مهربان

 ؟ کنه اس فاد  ازش مهربان  ن ی  وق  ه چ من اما-

  چشیییمانش
 
 خواهرش یاد به بود معلو  . گرف  غم از رنیک

ین به و گرف  من از نگا   .اس  اف اد   : دوخ  ویت 

 برای دیگه عطر یه اوم   فرداش رضیییا امت   چشیییم از دور-
 اون وق  ه چ وج ان، عذاب وجود با... خری   مهربان
 .ن اد  مهربان به عطرو

 :سی  پر  ناباورانه

  ؟ چرا آخه-

 :کرد نگاهم عاشقانه

 بخصییییییییوص ... بود من نارنج گل مخ   فقط عطر اون-
 از همیشیه وق    ... نکرد  اشیتبا  کردی ثاب  تو بع ها که
ش دیگه و کردی یم اس فاد  عطر این  ... ن ادی تغ ت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

           هف ادوشش_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
 و سییییییییلیقه بود  عاشییییییییقش که عطری آن شیییییییی  نیم باور 

 :داد ادامه که گزی   بل خجوالنه . باش  او ان خاب

  و دییی میی  نیم روز چنیی  موقع هر-
 
 یم رو امونم دل نیک

ی اتاقم فضای تو رو عطرت از کم یه بری   تا کرد  یم است 
 بود کم بار یه ح    ... بشییییه تحمل قابل دوری  عطرت، با

  ... بگت   مچمو مهربان

 :گف م بغض از پر عزیز  مهربان برای دل نگ   

  ؟ چطور-

 خاص حال    چشیییییییییییمانش ... بود اف اد  روز آن ادی انگار
 :گف  و گرف 

   ... نیلو شییی   تنگ براش دلم ق ر چه-

 فکر وق  ه چ ... شییییی  تمو  جا همون بر
  ...ب مش دس  از جوری این کرد  نیم

   :افزود غم پر ص ای   با و مالی  را اش پیشای   انگش  با 

وق  تو بغلم جون 
ا  داد انگار دنیا 
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 خت   دلم از دونسییییی م یم ... بود نزدیک بهم یلخی مهربان-
 هامو بیقراری کرد  یم حس ح    .آورد نیم رو  به اما دار 
 ... بب نم  دورادور من شییی  یم باعث بارها و کنه یم درک
 ..بب نم رو تو کرد یم جور ای بهونه یه به یع   

 دنبالم به بهانه ی   و بهانه با مهربان که اف اد  روزهای   یاد
 آن ... کشیییان  یم شیییان خانه به سیییاع    برای مرا و م آ یم
 ... داد یم سیییالیم و کشیییی  یم رسیک عباس امت   که بود جا
 نشیییییییییییی   بود گف ه که احواالی   م وجه وق  ه چ من اما
 امت   به هرگز بود یاسی    درگت   من ذهن که ق ر آن... بود 
 ... بود  نکرد  فکر عباس

 :بود   ش خش ار ص ایم و ش   رسازیر اشنم

 یه خواسییی  یم...اتاق  تو کشیییون  منو چرا  فهمی   تاز -
 ... بفهمونه بهم جورای  

 

 

           هف ادوهف _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
 شیییییییییییییی   یم دل نگیی  وق    رو هییا خطییایط اون تییک تییک-
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 شییییییعر یه داشیییییی م ... اتاقم تو اوم  روز یه یادمه . نوشیییییی م
 عطر از بود پر هم فضییا... کرد  یم عشییق مشییق رو ج ی 
 چرا ...گف  شیییییییییییطن  با و دایسیییییییییی ا کنار  ... نارنج بهار
   ؟ بود  برا و دور این نیلو کنم یم احساس همش

 : نشس  لبانم بر لبخن  اشنم و بغض میان

  ؟ گف    چ   تو-

 : خن ی 

 و رف م غر  چشم .. را  اون به زد  خودمو ؟ گف م یم چ  -
 ... ب   ادامه نکرد جرات اونم... ببی    و بیا کرد  اخیم

د  بوی   خود  به حال  و حس از وق  ه چ من .. من-  نت 
  ... بودی خوددار خییل تو ..

ین به نگا   :گف  ب جدیس با و دوخ  ویت 

  ...دیگه بود  بازیات گ ج همی    عاشق منم -

 ! عباس امت  -

 برای بود عالیم اصییال ... دیگه بود همی    به اش مز  خب-
  ؟ چرا دوی   یم ... خودش

 :ف گ شیطن  با که  کرد  نگاهش سوایل
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 برا  ... پاک و بکر ... بودی خودت تو جوری اون چون-
 داش    خت   من دل ته از اگر شای  ... کردی نیم بازی فیلم
 ن اشیییییییییی م دوسیییییییییی  رو نیلوفر اون من ... کردی یم تغ ت  

 بهار گل بود  عاشیییییییقش من که بودی خودت خود این...
   ... من نارنج

 دل رد مخفیانه ها سییییییییییال که عشییییییییییق همه این برای دلم
 او از خت   ی   من گف  یم راسی  .کرد ضیعف بود پروران  
دار عشق این از اگر شای  ... بود  خود   مثل ش   یم خت 
 دیگر و گذاشیی  یم تاثت   رف ارهایم و کارها روی اواخر این
 .نبود  بود عاشقش عباس امت   که نیلوفری آن

 .خری  عطر همان از برایم او و شیییییییی یم مغاز  وارد هم با
 اخ یار ی   پیچی  مغاز  کوچک فضیییای در عطر بوی وق   
 ... بود  شان دل نگ ش ت به که برد روزهای   به مرا

 از نییم بود  حاض   من و بود شییییی   زن   برایم ها خاطر 
 که روزهای   ... برگرد  روزها آن به دوبار  و ب هم را عمر 
 بود گذشیییی ه رسع  به و بود  ا  خانواد  کنار دغ غه ی  
... 
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           هف ادوهش _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                          
  و بودیم گشیییی ه باز سییییفر از شیییی  یم ای هف ه یک

 
 با زن یک

  ... بود گرف ه تاز  روی   و رنگ کمبودهایش تما  وجود

عباس که های   ساع  اما مان   یم دای   خانه در هنوز  امت 
 ش   او سکون  محل حاال که خاله خانه به نبود خانه در
  ... کرد  یم درس  غذا برایش و رف م یم بود،

 خوردن غصیییییه و نشیییییسیییییی    از طوری این گف  یم ای  د زن
 خاطر  دنیای در من دانسییییی  نیم او اما شیییییوی یم راح 
 ... بود  غرق هایم

عباس  بود مان ش   آوار های خانه کار   دنبال روز تما  امت 
ی که گایه و  دلم حال و ش  یم تاز  دلم دا  یاف ن  یم چت  

 ... خراب

 ما خانه از هم ای  چن ت و خودشیییییان خانه از وسییییییله چن  
  ...بود آورد  جا آن به بود مان   سالم که

 با هربار که بودیم یاف ه یادگارهای   که بود ق رسیییییخ  چه
  ... ش  یم تاز  دلمان دا  شان دی ن

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 با و نشس م یم او چشم از دور و تنهای   در ها وق  خییل
 . ریخ م یم اشک مان   باف   اشیا آن لمس

 کشییییییییییی   زحم  خری شییییییییییان برای مادر  و پ ر ق ر چه 
 زحم  عمر یک ثمر  از تا نبودن  ک ا  ه چ حاال و بودن 
ن  بهر  شان   . بت 

  ... ش ن  یم شهی  شهرها بمباران در ها خییل

 یا خانه سقف زیر در که جنگ جبهه در نه که  شه ای     
 .بودن  داد  جان شانمحله رو پیاد  و کوچه در

عباس آم ن با شب   ایمدنی امت 
 
 ... گرف  یم دیگر رنیک

 بود ش   وانفسا دنیای این در من کار و کس تنها او حاال 
  به حاض   حضورش امی  به که

 
  .بود  زن یک

 به ها وق  خییل که آن با ...خوردیم یم شا  هم کنار در 
 و شییییییوچ   با کرد یم سییییییی باز اما بود حوصییییییله ی   شیییییی ت
 دو هر اما ن بازگردا من شیی   رسد قلب به را ،شییادی خن  
به دانسییییییییییتیم یم   ض 

 
 این با آم ن کنار و ایم خورد  بزریک

 . نبود آسای   کار اتفاق
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  ... رف  یم و رسان  یم دای   خانه به مرا آن از بع 

 ... باشم داش ه او با نزدییک ارتباط توانس م نیم هنوز

 یم حس که او گایه تنها و بود ح  همی    در مان رابطه 
  اه خو  یم کرد 

 
 را دسیییی م کن  رفع نحوی به را اش دل نیک

 همان اما نهاد یم ا  پیشییییای   بر ای بوسییییه و گرف  یم آرا 
 آن از بع  ها سیییییاع  تا و نشیییییان  یم وجود  بر لرزی هم
  .کرد یم خراب را دلم حال

 زن   از گونه بیمار وج ان عذاب نو  اما چرا دانم نیم
  از بخواهم که این . داشییییی م بودنم

 
 لذت اطرافیان و زن یک

  . رسان  یم جنون مرز به مرا بت  

 گرمای که بود  شی   کیسی مثل درسی  نبود خود  دسی 
 را وجودش رسد زمسییییییییی ان یک و شییییییییی   خاموش وجودش
  .بود فراگرف ه

 به را ب  حس این تا  کرد  یم را سییییییعیم تما  وجود این با
 منقلب چشمان دی ن با بار هر اما نکنم من قل عباس امت  
  . باشم موفق ا  ن وانس ه فهمی   یم اش گرف ه غم و
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 نیم رویم به اصیییال و کرد یم م ارا شییی ت به او حال این با
  . کن  رف ار معمویل کرد یم سی و آورد

 با بود  بازگشیییییی ه خانه به وق  دیر که های   شییییییب از ییک
 خانه وارد آرا  هسییییییتن  خواب زن ای   و دای   که تفکر این
 بود معلو  که ها آن گف گوی صییی ای نشیییدی  با اما شییی  
 تکیه اخ یار ی   شیی  باعث ، ا  رسییی   رس آن میان درسیی 
  ... بایس م راهرو همان در زد  دیوار به

؟ یم راس  مه ی-
 
  یک

شه ذهنم بع ازظهری از ؟ چیه دروغم-   ؟ درگت 

  یم یع   -
 
عباس یک   ؟ رف نه فکر تو امت 

 بود  نیلو حال خاطر به فقط مون   اگه دوی   یم خودتم-
 . زنییه یم بییال بییال دار  پرکنیی   مر  مثییل فهمم یم من ...

 نش  رو  حال و شور اون با دی مش پایگا  تو وق    امروز 
  ... کنم سوال و جلو بر 

 :پری  دای   حرف وسط نگرای   با زن ای  

  .. بود  رف ه دیگه کار واسه شای  خب-
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 و رف  م ا  ... فکر  تو همیشییییییییییه که این اما دونم نیم-
 رفی    بیییا فکرش نکنیییه مونییی   واقع ... جیییا اون بیییه آمییی ش
 .. کنه تحمل ن ونه نیلو باز ترسم یم ...باشه

 :نالی  زن ای  

 لبخن  یه دی ی تو اصییییییییییییال .. تونه نیم هنوز  بچه این-
یییی  نکنه مون   ؟ بزنه خایل و خشیییییک یییید رو پرسی  کرد  دلرسی
  ... باشه

 دیگه .. شییییناخ    ریجو  این رو عباس امت   تو ؟ چ   یع   -
مون واسییه چطور که دی یم روزشییو و حال ما  بال بال دخت 
  .. زد یم

ی یه ... واال بگم چ  -  ... دیگه گف م  چت  

عباس گذاشییییی م قلبم روی دسییییی   یم من رف  یم که  امت 
 و اتاق یک گوشییییییه مان  یم که م حریک مرد  همان شیییییی  
  ... ریخ  یم اشک فقط

 رایه همان از ص ا ی   و آرا  ... بود  کرد  یخ پایم و دس 
  .. ش   کوچه وارد و بازگش م بود  آم   که

  .. گرف م پیش در را رو پیاد  را  و کشی   جلو را چادر 

 ... بب نم را عباس امت   و برو  خواس م یم اما چرا دانم نیم
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 یم دل بر دلهر  و بود خلوت زمسیییییییییی ای   رسد های کوچه
 مان   برایم که کیسیی تنها به اشیی مد توجه ی   من اما نشییان 
  .. کرد  یم فکر بود

  ؟ برود و بگذارد مرا توانس  یم چطور

 :کرد  یم تکرار لب زیر و ... بود داد  قول او

 !دادی قول تو ... دادی قول تو-

ی   با قلبم
 واکدشییییش  دانم نیم . ک بی  یم درسییییینه تن  ض 

 شییییب، سییییاع    آن در مرا وق    اگر باشیییی  توانسیییی  یم چه
  ؟ دی  یم اش خانه در پش 

 و بود  شیی   عرق خیس سییوز، اسیی خوان رسمای وجود با 
  ... برسم جا آن به زودتر تا داش م بریم تن ی های ق  

 را خود آم   خود  به وق    اما برد زمان ق ر چه دانم نیم
  ... یاف م اش خانه در مقابل
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  ... آورد  در را ص ایش و نشس  زنگ روی دس م

 درشیییتش ان ا  و شییی  باز در که نکشیییی  طول زمای   ن کا 
  ... ش  پ ی ار در آس انه در

د  چشمانش ای لحظه من دی ن با  نامم و ش  گرد وحشت  
 :زد ص ا را

 !!!نیلوفر-

 :لرزی  هایم لب و ش   چشمانش زل

  عباس؟ امت   ک    یم کارو این من با چرا-

 شییی   رسازیر هایم اشیییک اف اد ، لرزش به نت    ا  چانه حاال
  ... بود

  ... ایس اد مقابلم درس  و برداش  جلو به ق یم

  .اس وار ق ر همان ... بود کو  یک مثل

  ؟ اوم ی یک با تو ؟ ش   چ   نیلو-

 را کیسیییییییی وق    ... ان اخ  کوچه پایی    و باال به نگایه و
 :گف  ترسی   ن ی 

 ! خونه تو رف    که تو ؟ نبودن خونه اینا دایی -
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 بر رس و ان اخ م آغوشش در را خود  اما چطور انمد نیم
  .. کرد  حلقه کمرش دور را دس انم و گذاش ه اش سینه

  ؟ کنم کار چ   من بری اگه عباس امت  -

 خود به مرا و خورد گر  ا  شییییانه دور دسیییی انش بالفاصییییله
د  :فرسر

  یم چ  -
 
  ... بر  کجا ؟ تو یک

 :لرزی  یم گریه ش ت از ص ایم

  ... جبهه بری خوای یم-

 : کرد نگاهم واج و هاج

 !کجا؟-

 :نشس  اش سینه روی مش م

  ... شدی   دای   از ... را  اون به نزن خودتو-

 :گف  و کشی  درهم ابرو

 را  شیی    نصییفه چ   واسییه تو ؟ شیی   چ   بب نم تو بریم بیا-
  ؟ داد اجاز  چطور دایی  اصال ؟ خیابون تو اف ادی

 :زد  لب ش یم یم خانه  وارد که طور همان
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  ... ن ارن خت   اونا-

یز ص ایش  :ش  خشم از لت 

 

 

           هش ادویک_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                            
  نیم ... ب تر دیگه-

 
 انق ر آدمم اخه .؟ بیاد رست بالی   یک

 ! عقل کم

  ... بود اف اد  جانم به هم با رسما و لرز

  و برد روشییین بخاری سیییم  به مرا اتاق به ورود محض به
 ... نشان  آن کنار

ی   هنوز بود  کرد  د  برایش خود  که چای   قوری و کت 
 . بود بخاری روی

 نشیسی  مقابلم و ریخ  برایم دا  چای اسی نان یک تن ی
 :گف  اش عباش امت   تحنم با و

  ... بخورش-

 :زد یم دو دو نگاهم
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 !داغه-

  ... کنه یم گرم  .. بخور آرو  آرو -

  .. حال همه و لحظه هر .. بود من فکر به

ی مثل  حرفش پر و سیییینگی    نگا  زیر کن گوش حرف دخت 
 با انگار.بود شییی   مشییی  انگشییی انش ... خورد  را دا  چای
د آرا  تا خری  یم زمان داش  کار این   .بگت 

  . بود  کرد  اش عصبای   جنون ح  تا دانس م یم 

 خانه از جور آن باز و شیییییناخ م یم را خاصیییییش تعصیییییبات 
ون  ... بود  زد  بت 

 منالمه به داشیییییییی م و بود  اد اف را  ب نم توی گرما جریان
   ... کرد  یم فکر باشیم داش ه بود قرار که ای

 تن ی لحن با و گرف  دسیی م از را اسیی نان جرعه آخرین با
 :گف  بود  ن ی   او از بود وق  خییل که

 تنها و تک شما وق  اون درس ه حرف  که مثال فرض به-
 صیییییب  فردا ؟ خیابون تو بیای شییییی    نصیییییفه بیف    را  بای 
 ؟ نبود

 :ش  رسازیر اشنم
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  !ترسی  -

 مرا که باشییییی  مظلو  توانسیییی  یم ق ر چه لحنم دانم نیم
 :پرسی  و کشی  آغوش به

  ؟ خوب دخت   ترسی ی چ   از آخه-

 کنم باز چشییم که این از .. باشییه دیر هم صییب  که این از-
  .باشر  رف ه خت   ی   تو و

 و شیییی  پایی    و باال اش سییییینه قفسییییه .کشییییی  عم ق نفیسیییی
 :گف 

  کنم؟ ول رو تو تونم یم مگه اصال ؟ ا  دیوونه مگه-

 : ش   چشمانش خت   و کرد  ج ا تدش از را رس 

؟ یم راس -
 
  یک

 که گذاشییییی م  کار رس بار چن  من اصیییییال ؟ چیه دروغم-
 ؟ خانووما خانو  اع مادی ی   انق ر بهم

 

 

           هش ادودو_پارت#
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 اش هسییییین بر رس دوبار ... اع ماد دنیای   از بود پر کالمش
 :گف م وار ناله و گذاش م

  ... وق  ه چ-

د خودش به بیشت   مرا و گذاش  رس  بر را اش چانه  :فرسر

 اما بکنم باهات حسییییییای   و درسیییییی  دعوای یه بود حق -
  ... دونم نیم ش ی مظلو  انق ر تو که ش   چ  

؟-   امت 

 ...جانم-

  ... ب   قول-

 تحنم از پر لح    با بار این و داد فاصییییییله خود از مرا باز
 :گف 

 ... کنم رایص   رو تو اول باشه رفی    به قرار اگر د  یم قول-
  ؟ خ به

 این که همی    اما رسیییی  خواه  روزی چنی    که دانسییی م یم
  ...ش   یم دلگر  نبود روزها
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 زل من به عج     جور یک . داد  تنان اخ یار ی   را رس 
 :بزنم لبخن  هم من ش  باعث که بود زد 

 ش ؟ چ  -

  ... زد چشمانش توی خایص برق و آم  کش شلب

  ... بودی من بغل تو االن تو-

  ...ان اخ م پایی    را رس  و گرف  آتش بالفاصله هایم گونه

 :کشی  باال را نگاهم و ان اخ  ا  چانه زیر دس 

؟ نیم رو و بل ی کارا  این از پس-   ک  

 از داشییییییییی م ... کرد یم داد ی   چشیییییییییمانش توی شییییییییییطن 
 بود شییی   زمی    پخش که را چادر  . شییی   یم بآ خجال 
 :گف م و کرد  جمع دور 

  ... دای   خونه بت   منو-

 :ان اخ  باال ابروی   خباث  با

ی   مهموی   امشب-   . امت 

 :گزی   لب

  ؟ امت  -
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  ... میاد خوابم ش ی  منم و وق ه دیر که االن-

 ... بود کرد  پهن تاز  بود معلو  که تشیییک به کرد اشییار  و
   ... بود  کرد  کاری عجب... گرف  گر تنم

 به شیییما  گذشییی م تدبیه از و سیییوخ  برات دلم که حاال  -
 ... کن توجه عباس  امت   دل حال
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  ... بود ش   باور  که زد یم حرف ج ی ق ر آن

ی منو میشییییییییه .... خوا  یم معذرت من خب ... خب-  بت 
  ؟ دای   خونه

 :گف  عجیب    لح با و ان اخ  باال را رسش

  ... شوهرتم من نش   باورت شما ظاهرا خانو  ... ن چ-

 وق    .. نبود ت بت   را کرد  خود ... کرد  یم سیییک ه داشییی م
 ... بود  نکرد  فکر جاهایش این به بود  وآم   اف اد  را 

 : زد  را  آن به را خود 
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 میشیییه ب  خودت واسیییه وق  اون .میشییین نگران دایینا اما-
  ... ها

 :اف اد  خن   به هم خود  که زد خن   زیر بلن  چنان نآ

  ؟ بری خوای یم هس  جوری هر یع   -

 توی گرمش نفس کرد نزدیک را صییییییییورتش ... گزی   لب
 : ش  پخش صورتم

 نیلوفر خود موقع هر گف ییییه دایییییی  ... تخیییی  خیییییالیییی -
 ... نمیشیم نگران ما نیاوردیش بمونه، خواس 

 : گف  شیطن  اب که کرد  نگاهش واج و هاج

  ... نش   پشیمون تا بریم پاشو-

 اش خن   باعث که پری   جا از فشیییییییفشیییییییه مثل درسییییییی 
 :گف  و داد تنای   را رسش .. ش  

 ... خانو  نیلوفر میشه تمو  روزا  این که باالخر -
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 ه چ که بود کرد  پر را وجود  عجیب آشییییییوب جور یک
  . کرد نیم رهایم جور 

 و داشیی م دلشییور  بود  کرد  باز چشییم که وق    از درسیی 
  .نشو  بن  جا یک ش  یم باعث این

 امت   خانه به که گف م زن ای   به صیییییییبحانه خوردن از بع 
 دانم نیم باز و کرد اک فا لبخن ی به تنها .رو  یم عباس
  .کشی   خجال  ق ر آن من چرا

 بودیم بازگش ه خانه به وق  دیر قبل شب که آن وجود با
  .بود  ش   بی ار زود صب  مه باز

 لب و اف اد  آخرمان منالمه یاد به اخ یار ی   سیییییییییفر  رس
    .ش  مزین لبخن ی به هایم

 بود داش ه نگهم و گرف ه را چادر  پر عباس امت   در جلوی
.  

 :گف م و  گزی   لب خجوالنه

  . کرد  زابرات ش    نصف که ببخشی -

 تییا گرفیی  یم دهییان جلوی را دسیییییییییییی ییانش کییه جور همییان
 :گف  و زد ای بامز  چشمک کن ، گرمش
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 ...زابراها این از باشه تا-

  :گرف  رنگ هایم گونه

؟-  امت 

  ... جونم-

 .خوا  یم معذرت ... من ... من-

 وجود  کرد  حس که طوری کرد نگاهم عم ق ای لحظه
 :اس  گرف ه گر

ییییت ... همراه ... شیییییوهرتم من ... نیلو -  درسیییی ه... همرسی
 و م عه   جور  همه من اما نرف یم سیییییییییقف یه زیر هنوز
 ک    ثب  ات کله تو  خوشییییگل جای یه اینو اگه ...مراقب م
  ... شر  نیم اذی  انق ر دیگه

 بمان  باشم، کنارش خواس  یم دلم ق ر چه لحظه آن در
  .نبود  گذش ه شاداب نیلوی آن من اما

ی آن ی اش دغ غه که دخت   خیایط کالس و درس جز چت  
  . نبود دوس انش با  تفرییییی و

 یم باعث مادر  و پ ر وجود دی   یم کرد  یم فکر چه هر
ی ه چ به ش    . نکنم فکر چت  
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 اتفاقات این از قبل تا که داشییییییی م خاص امنی  یک انگار
   ... بود  نکرد  درکش

 ... بود  ش   گم یک مثل حاال اما

 

 

          هش ادوپنج_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                            
  این به دنیای توی

 
 بریم این و کرد  یم تنهای   حس بزریک

  ...ا  خانواد  نبود به گش 

 به و شیییییود یم عادی برایمان گایه که ای خانواد  حضیییییور
 صب  به صب  که پ ری همان دانس م نیم. آی  نیم چشم
ون خیییانیییه کیییاراز برای  خیییانیییه در کیییه میییادری ییییا زنییی  یم بت 

  برای پشیییییییی وانه توانن  یم ق ر چه بود مشییییییییغول
 
 آسییییییییودیک

 .باش  خیالمان

 از شییییییی   رسد ات چای   گف  یم که ای  زن  صییییییی ای با     
ون افنار   یم دلم . خورد  را ا  صبحانه تن  تن  و آم   بت 

وع ج ی ی طور را امروز خواس   .کنم رسر

***  
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  ... کرد  نگا  را بر  و دور کالفه و زد  کمر به دس 

 رخ  وجود  از ب  حال حجم این که کرد  یم کاری بای 
 . بربن د

 توانسییی م یم راح  خیال با من و نبود خانه در عباس امت  
 ... صفا با اما بود کوچک خاله خانه  . کنم کاری هر

 چادر حیاطش گوشیییه هسییی    و من ق ر چه رود نیم یاد  
  . کردیم یم بازی خاله خاله  هم دل تنگ و زدیم یم

 گف  یم برایم اتفاق همه این از کیسیی پیش وق  چن  اگر
 خواهم دسیی  از هم با را چت    همه که این. کرد  نیم باور
   . ن اش م را ک امشان ه چ دیگر که این . داد

  . بود  اخت   اتفاقات شوک در بود هنوز که هم هنوز من

 و پ ر دی ن امی  به کرد  یم باز چشییییم که صییییب  روز هر
 بیش خوای   ها این ی همه که این امی  به ، بود مادر 
 و تلخ بیسییییییییی  واقعی پذیرش اما ان  زن   ها آن و نبود 
  .بود آور شکنجه

 هم عباس امت   بود معلو  کامال و بود ریخ ه هم به اتاق
   ... ن ارد کردنش مرتب برای دما    و دل
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 اش صییییبحانه بسییییاط و بود کرد  جمع را رخ خوابش فقط
 بود مان   باف   خورد  تا ی سیییفر  زیر اتاق ی گوشیییه هنوز

...  

 ...زد   لبخن و رف  باال ابروهایم اخ یار ی  
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 انگارهمه که همان بود؟ رف ه کجا منظم عباس امت   آن
  .بود ش   مرتب و منظم کش خط با اتاقش در چت   

 " شییی  یم تکرار م ا  گوشیییم در صییی ایش اما چرا دانم نیم
ییییییت ... همراه ... شیییییییوهرتم من ... نیلو  درسییییییی ه... همرسی
 و م عه   جور  همه من اما نرف یم سیییییییییقف یه زیر هنوز
  "...اقب ممر 

 رس  از جای   را این بود گف ه ... بود مراقبم ... بود مراقبم
 ... کنم ثب 

 دوی   هایم رگ در تاز  جای   هایش حرف یادآوری با انگار
  ... گشود  را آن و رف م خورد  تا ی سفر  سم  به ...بود
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  .داد  تنان رسی و کرد  پوف   آن اوضاع دی ن با

 و نظیم ی   خ ای شیییییون  نظم ی   خواسیییییتن  یم اگر مردها
  ... ش ن  یم نامرت   

 پاک را سیییییییفر  و  چی   سییییییی     داخل را چت    همه تن  تن 
  . زد  تا مرتب و کرد 

 خود  به وق    اما بود  کار مشیییییییییییغول ق ر چه دانم نیم
  ... بودن  ش   مرتب و تمت    و تر ها اتاق که آم  

 چوی   در یک با که داشیی  تو در تو اتاق دو خاله ی خانه
  ... ش ن  یم ج ا هم از آن وسط در بزرگ

خانه و باریک راهروی یک  همرا  به نقیل و کوچک آشیییییییت  
  ... بودن  هم چف  که حما  و  دستشوی  

 نالی  یم جا آن بودن کوچک از گایه خاله که اسیییی  یاد 
ن  که وایم اولی    با که گف  یم مادر  به و  را جا آن بگت 
یبزر  خانه تا فروشییییین  یم  آین   از کس ه چ اما بخرن  گت 

ی   . ن اش  خت 

 یم انجا  که کاری هر با و داشیییییییییی م بریم که ق یم هر با
 ش  یم گذش ه خاطرات درگت   ها م ت روحم و ذهن داد 

.  
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  . کرد  مرتب و زد  جارو  هم را حیاط رسما وجود با 

 بار هم را بود آبگوشیی  که غذا ترین راح  حی    همی    در
 داشییی ه هم ناهار کارهایم اتما  از بع  تا که  بود گذاشییی ه
 ... باشیم

 خانه و شیییییی   تما  کارهایم که بود مان   ظهر به سییییییاع   
  ... زد یم برق درخشان گوهری مثل

 ... کنم حما  خواس  یم دلم و بود  ش   عرق خیس

 در بود  نکرد  جرات که جای   تنها . رف م کم  سییییییم  به
 ... کنم بازش م ت این

 در را ها آن شیییخضییی وسیییایل تما  عباس امت   دانسییی م یم 
 ... اس  گذاش ه جا آن

 .بودن  ش   جمع دیوار روی های عکس قاب ح   
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 ق ر آن اول روزهای بود گف ه بود  پرسیییییییی   که بار یک
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 یییییادآور چییییه آن هر بود  شییییییییییییییییی   مجبور بود  بیییی  حییییالم
  . بگذارد چشمانم از دور و کنن  جمع را بود  اطرافیانم

 خشیییییک دهانم آب . کرد  باز را کم  در لرزان دسییییی ای   با
  ... سخ  کشی ن نفس و بود ش  

 دقیقا و هم روی بزرگ و کوچک عکس قاب زیادی تع اد
 ..داشتن  قرار دس  جلوی

 ... ها بقچه و ها لباس و وسایل از بودن  پر طبقات باف  

 ارچه خانواد  دی ن با و برداشیی م را ها عکس قاب از ییک 
 ... ش  رسازیر اشنم خاله نفر 

  . بودن  شاد عکس این در خاله و هس    ق ر چه

  .بود  تنگشان ق ردل چه

ون را ها قاب   ... نشس م کم  پای و کشی   بت 

  رمضیییان ما  توی پارسیییال که جمی دسییی ه عکس آن ح    
 ای شییکسیی ه قاب دی ن با ... بود جا آن هم بودیم ان اخ ه
  .. رف  نفسم

 آوار زیر از  عباس امت   را ها عکس قاب این شییییییک نب و 
ون   ... بود کشی   بت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 و نصفه هایشان قاب و شکس ه ها آن از خییل ی شیشه
 همیشه که مادر  و پ ر عروش عکس دی ن با .. بود نیمه
  ...اف اد  هق هق به بود پذیرای   اتاق دیوار روی

  ... زیبا و بودن  جوان دو هر عکس ان توی

 موهایش باف  و داشییییییییی  رس به گل ار رورسی یک مادر
 .داش  قرار هایش رسشانه روی

 زد ، را هایش سییییییییبیلش و ریش تاز  بود  معلو  که پ ر  
 .بود ایس اد  او کنار

ی را قاب این وق    مادر همیشییییییییییه  یم لب کرد یم گردگت 
؟ به یادت که جوای   کجای  "زد   "خت 

 مرا و شیی ن  یم   زن ییک ییک ها خاطر  .. داشیی  درد قلبم
  ... کشان ن  یم خود دنیای درون به

 تاز  وق    عکسو این"کشی  یم هو گوشم در مادر ص ای
 چه که وای...بودیم ان اخ ه کردیم عروش بابات و منو
  "بود روزی

 آقا و خانم شیییمیسییی از عکیسییی ... آم  نیم بن  هایم اشیییک
 ح    ... داشیییییییییی  قرار ها عکس قاب میان هم حشییییییییییم 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 با عباس امت   زود چه ... عباس امت   و یاسیییییییییی    و نمهربا
 ...بود کرد  خود آن از مرا روح و ذهن وجود تما 

 

 

          هش ادوهش _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                            
  .گزی   لب اش یادآوری با

 بود آورد  خانه به و کرد  پی ا را ها عکس آن عباس امت  
  ... ن اش  من به را شان دادن نشان جرات اما

  ... بود  شان همه دل نگ

 ... شان داش م که روزهای   دل نگ

ون از که اذان ص ای با   پری   جا از رسی  یم گوش به بت 
...  

 خون پر دیل با و برگردان   خود جای به را ها عکس قاب
 پی ا شییییییییلواری و بلوز هسیییییییی    های لباس و رخ  میان از

  . برداش م حوله یک و کرد 

  . رف م یم حما  به خانه مرد آم ن از قبل بای 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  داش م صمیمت امروز من
 
 اول این و کنم آغاز را نوی   زن یک

  .بود را 

 ... کرد  کم را زیرش و زد  غذا به رسی

 . بود کرد  پر را خانه فضای آبگوش  بوی

 شیییییییییییی   یم خارج حما  از عباس امت   آم ن از قبل بای  
 تن به لباس جا آن داد نیم اجاز  حما  کوچک فضیییییای...
 از بع  تنم به لباس چسیییییییبی ن از من که بخصیییییییوص کنم
ار حما    ... بود  بت  

 تعبیه  و کوچکش فضیییییییای خاطر به خاله ی خانه حما  
  .گش م بریم اتاق به بای  ح ما و بود رخ کن فاق   خانه در

 از و گذاشیییییییی م بخاری کنار را ها لباس بقیه حوله از غت  
ون اتاق   ...ش   حما  وارد و  زد  بت 

 کرد  حس که بود شییییی هنگذ کردنم حما  پایان از دقایف   
 دور را حوله تن ی . رسی  گوشم به در ش ن بس ه ص ای
    .پیچی   خود 

 چه من و او جز مگر خب ؟ بود برگشییی ه عباس امت   یع   
  ؟ داش  را خانه کلی  کیس

ی   با قلبم
  . گرف  کوفی    سینه در تن  ض 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ان ا  دی ن با . کرد  باز را آن الی و رف م در پش  تا آرا 
خانه وارد من به پش  که شتشدر   سینه در نفس ش  آشت  
  . ش  حبس ا 

ون شیییی ن دی   ب ون حما  از توانسیییی م یم چطور حاال  بت 
 به را او غذا بوی شیییییییییک ی   ...؟ بت   پنا  اتاق به و بیایم

خانه   .بود کشان   آشت  

 : زد  لب و گذاش م هایم گونه روی دس 

  کنم؟ کار چ   حاال-

 کرد یم تاک تیک انفجار آماد  اع   سیی بمب یک مثل قلبم
...   

  . کشی   رسیک و کرد  باز بیشت   را در الی

خانه توی هنوز ظاهرا  ... بود آشت  

 راهرو وارد پ چ حوله و کرد  باز را در  آی   تصمیم یک در 
 که بود ندشیییسییی ه در دسییی گت   روی دسییی م هنوز اما  شییی  
 نارک از گرمش صیی ای و نشییسیی  در دسیی گت   روی دسیی   
 :کرد زمزمه گوشم

 .خوری یم رسما تو برو زود-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

          هش ادونه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                            
 رس  پشیی  را در و شیی   اتاق وارد کنم، نگاهش که این ی  

 . بس م

ون رسمای وجود با .نشیییسییی م بخاری کنار تن ی  گر تنم بت 
 . بود ش   دا  و گرف ه

 های گونه روی دسییییییییییی  و گزی   دن ان به محنم را لبم
 .بود  کشی   جال خ ق ر چه . گذاش م ا  ش   رسخ

 هر از قبل حال این با اما ک بی  یم سیییینه در امان ی   قلبم
  . کرد  تن به را هایم لباس تن  تن  کاری

  ... چکی  یم ها آن از آب و بود خیس هنوز موهایم

 خورد در به ای تقه که بود گذشیییییییییی ه ق ر چه دانم نیم 
 .. چالن   دس م توی ی حوله با را بلن   موهای.

 :رسی  گوش به عباس امت   ص ای

  ؟ تو بیا  تونم یم-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 داشییییییییییی ه نگه جا آن را او که بود م ی   و بود رسد راهرو
  .بود 

 اتاق به پا او و بازشییییییییییی  آرا  در و داد  ضیییییییییییعیف   ی بله
  . گذاش 

 :گف  حال آن در دی نم محض به

 . خودتو دی یم رسما آخرش! خیسه موهات هنوزکه-

 : زد  لب

 ... کنم یم  خشکشون االن-

 بود آینه مقابل که ای شیییییییییانه و رف  طاقچه سیییییییییم  به
  ... آم  سم م به و برداش 

 :گف  بود ش   دار خش که ص ای   با و نشس  پش م

ی قسم و این میشه-   ؟ من به بست 

 نشیییییییانه به اخ یاررسی ی   اما بود شییییییی   مور مور تنم تما 
 ... داد  تنان مثب 

 قرار موهایم ی دسیییی ه زیر و کشییییی  دسیییی م از را حوله آرا 
 .. داد

 . بود ش  معجز  انگار

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 وجود  بر که داشیییی  دسیییی انش در آرامش حس جور یک
 خوابم که کرد یم رف ار مالیم  با ق ر آن . ش  یم رسازیر
  .بود گرف ه

 :گرف  حوله با را موهایم نم

  ... وظریفن نر  اینا ق ر چه من خ ای او -

وع نوازشگرانه و داد قرار موهایم روی را شانه   شانه به رسر
  . کرد زدن

 بود هایم لب گزی ن دهم، انجا  توانس م یم که کاری تنها
.  

 چه تونن یم موهات کرد  یم فکر تصیییوراتم توی همیشیییه-
 ه چ اما ...؟ فر و مواج یا لخ  و صیییاف  ؟ باشییین طوری
 ... باشن ظریف انق ر کرد  نیم فکر وق 

 

 

          نود_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                                                                                                                                                                             
 به وار زمزمه صییی ایش که کرد یم پایی    و باال آرا  را شیییانه
 : رسی  گوش

  ... مس  تو بوی به ا  آشف ه تو موی به چنان

 نزدییییییک را رو اش ب     و کرد غیییییافلگت   بیییییار  ییییییک بیییییه و
  .گرف  عم ق دیم و کرد موهایم

  .ش  حبس ا  سینه در نفس

  ".هس  عالم دو در چه هر از خت   نیس م که"

 ... بود  ش   تما  رسما

 پوس م زیر وگرمایش چسبی  گوشم الله به که هایش لب 
 ... بود  ش   قفل دیگر دوی 

  .. کش  یم احساساتش تما  با مرا داش 

  ... نیلو-

 ... بگ یم چه دانس م نیم. لرزی  هایم لب

 : ان اخ  یم تالطم به را وجود  گف دش نیلو

 اگه... شییییی ی کار  و کس همه تو ...برا  مون ی فقط تو-
  ... نبودی تو

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ... لرزد یم ص ایش کرد  حس

 او شییییک ی   که عمیف   تنهای   ... تنهای   از بود پر صیییی ایش
 مردانه اما بود چشیییییییییی   تلخ روزهای این در من مثل هم

 ... بود نزد  د  و ایس اد 

  ... چرخی   طرفش به اخ یار ی  

  رنگش مشییییک و درشییی  چشیییمان من خ ای ... چشیییمانش
  . بود خیس

  .نشس  اش گونه روی  انمانگش نبود خود  دس 

 ؟ عباس امت   گذر  نیم چرا-

 :زد لب چشمانم خت  

 ... گذر  یم اما سخ ه ... عزیز  گذر  یم-

 : لرزی  ا  چانه

 قاب چن  توی رو مون گذشییییییی ه همه کم  اون تو امروز-
 و ... گردن برنیم وق  ه چ دیگه اونا . کرد  مرور عکس
 ... د  یم زجر منو این

 ادامه بزن  حرف   که آن از قبل اما شییی  درشییی  چشیییمانش
 :داد 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 خ ا ... خییل ... سیییییینگ نه خییل ؟ هم با شییییییون همه چرا-
 ن ار ؟ رو غم همه این گنجایش ما قلب نکرد فکر

 ... گذاش م اش سینه بر رس آرا  و

  ... بود  مون   خونه تو روز اون کاش گم یم همش-

 چکی  اش سینه روی اشنم ... ش  عم ق کشی نش نفس 
 ... نشس  ا  پیشای   روی او های لب و

  اینو میاد دل  چطور-
 
   ؟ بیک

  از و برگردیم عادی حال به توانسیییییییتیم یم وق  چه
 
 زن یک

یم لذت یم یاد از توانسیییتیم یم طور چه ؟ بت   فراموش و بت 
  ؟ کنیم

 : زد پچ گوشم کنار

  ... دار  دوست  خییل -

 :لرزی  هایم لب

 ... دار  دوست  منم-

 

 

          نودویک_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                                                                                                                                                                             
 از مانن  آ  صیی ای   و چسییبان  خود به مرا محنم دسیی انش

ون گلو  : داد بت 

ی یه-    ؟ کنم تعریف برات چت  

 : کشی   باال ونگا  داد  تکیه اش سینه به را ا  چانه

  ... بگو-

 ؟ خن ی نیم بهم ب   قول-

 :آم  کش لبم

- 
 
  ... ب   تونم نیم قول ... دار  بس یک

 ش  باعث که داد  ا  ب     به    چ  .کرد نگاهم شیطن  با
 :بخن د

  ... ر  یم یاد  حرفا  ک    یم شیطوی   طوری این-

 درونم در گذشییی ه شیییاداب نیلوفر آن ای لحظه برای انگار
 .. بود ش   زن  

  ... کنم نیم دیگه خب-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ...زد هایم لب به کوتا  ای بوسیییییییییییییه و کرد خم را رسش
 ش   لوص ب نش به ول  220 برق که کیس مثل درس 
  ...ش  درش  چشمانم و ش   خشک باش 

 بود م فاوت بوسییییییه این برابر در واکدشییییییم که فهمی  انگار
 :خن ی  که

 ...کوچولو ک    عادت کم کم بای -

 و چسییییییییییییبان  خود به باز مرا او و شییییییییییییی  دا  هایم گونه
 :گف  و نشس  موهایم روی نوازشگرانه دس انش

 شیییییی ی تو و  رف برات دلم زن گیم، کجای از دونم نیم-
ک  کنج توی میاد، یاد  که وق    از اما ...من رویاهای دخت 
 . بودی کرد  ان خاب خودت واسییییه خوب جای یه من دل

 یم جور  همه... بس و بودی صیییییییییییاحبش تو فقط انگاری
 کیسییی نبای  و بود به  حواسیییم جور  همه ... خواسییی م 

 نفهمه کیسیی کرد  یم رو سییعیم تما  دونم نیم ..فهمی  یم
 ... بود برد  بوهای   هم یاسی    ح    مهربان اام

 را قلبم عباس امت   زود ق ر چه... بود عجیب ... یاسیییییییی   
 زیاد ق ر آن عباس امت   حضییییییییییییور حجم .بود برگرف ه در

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 خارج ذهنم و فکر از کل به را یاسییییییییی    من که بود شیییییییی  
  ... بود  کرد 

 : گف   یم من از داش  که بود هایش لب به نگاهم

 ... ش   عاشق ... ش   خطاط ... ش   شاعر تو فکر با-
 یه قرار  ما دونسیییییییی  یم خ ا فقط نیلو ... شیییییییی   دیوونه
 دوای ... بشیییم هم خورد  زخم دل مرهم جوری این روزی
 ... بشیم هم درد

 

 

          نودودو_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 :پرسی   آرا  کرد، که سکوت

  ؟ بود دار خن   کجاش این-

  :زد چشمیک

  .بگم شو ادامه ش   خیال ی   اصال-

 :زد  بازویش به نریم مش 

 .. دیگه بگو ب جدس-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :کرد کلف  را ص ایش و کشی  هم در ابروی  

 دیوونه آبگوشییییت  بوی .. گرسیییینمه من .. ضییییعیفه پاشییییو-
  ... کرد مون

 :کرد  درش  چشم

  ؟ طوریه این پس-

 دور ب  افنار تما  از دقایف   خواسییییییییییییی  یم دلمان انگار
 . بود کرد  پر ار  اتاق فضای خوب حس یک ... باشیم

 ! طوریه این دقیقا-

 !!! عباس امت  -

  ؟ عباس امت   جون-

  . گرسنمه منم خب-

 : خن ی  بلن 

  ... بن ازیم سفر  هم با پاشو جوریه این که حاال پس-

 : گف  و چرخی  من روی نگاهش بع 

 موهات .. بیار  رو وسایل بر  من جا این بمون تو ...نه نه-
  ... خیسه هنوز

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 آن بر که کرای   ی   مهر از بود شییی   پر قلبم ... زد   لبخن
  ... بود ش   جاری

  ... رو دیگ بع  . بیار اونو اول .س  آماد  س    -

 ...خانو  چشم-

ون که اتاق از  روی شییمع ان آینه سییم  به تن ی رف  بت 
 ... رف م طاقچه

ک تصییی یر به نگا   یم برق چشیییمانم .دوخ م آینه توی دخت 
  .. زد

  ... بود ش   چن ان دو زیباییم تعاریفش با رانگا

 زجر روزها از بع  و بود گرف ه رنگ سییییییییییییفی   پوسیییییییییییی 
ی حس امروز کشی ن   ... داش م بهت 

 سییی     و رف م در سیییم  به هایش ق   صییی ای شیییدی ن با 
 داخل به گرف ه بود ، کرد  آماد  قبل از که را کوچیک
 ... آورد 

 

 

          نودودو_پارت#
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همقسم    
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 دیگ عباس امت   تا شیی    ظرمن و چی   سییلیقه با را سییفر 
  . بیاورد را آبگوش  کوچک

 سیییییی     توی دسیییییی م کنار را میسیییییی دیگ و نشییییییسیییییی  کنار 
  ... گذاش 

 مح وای از مق اری او نگا  زیر و برداش م را چ     ی کاسه
  . ریخ م داخلش را آبگوش  آب

  ... کن خورد رو نونا امت   ا  -

 : خن ی  ریز

 ب   کن ج ا هاشیییو دنبه... ب تر  منم از اوضیییاع  که تو-
  ... بگم به  تا من

 .دار  ضعف ... ش     گشنه انق ر چرا دونم نیم-

 :گف  و کرد نگا  بر و دور به لذت با

 شیییییی  یم   گشیییییینه انق ر داد  یم انجا  کار همه این منم-
  . کردی زن   رو خونه این امروز...

وع و گرف  دسیییییی م از را کاسییییییه همزمان و  خرد به کرد رسر
  ...نان های تکه دنکر 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تاز  نون بگو بذاری بار آبگوشییییییییییییی  بود قرار موقع هر-
  ... بگت  

 ج ا ای کاسیییییییییه توی و کرد  ج ا بود که ای دنبه چن تا
 .اوم  حیفم داشتیم نون کیل-  .ان اخ م

وع و برداش  را کوب گوش   .کرد ها دنبه ک بی ن به رسر

 بت   ننا به دسیی  خواسیی م و کرد  پر را دیگر چ     کاسییه
 له مایع از کیم و بود شییییی   آماد  که را خودش کاسیییییه که
 : گذاش  مقابلم بود، ریخ ه رویش هارا دنبه ش  

وع ... توئه مال این-   ... هللا بسم کن رسر

  ... کنم کمک  بذار ... ممنون- 

 ... کرد  آماد  تری ش برای را ها نان خن انش نگا  زیر و
 :گف م حواس ی  

 اوم  یم کردن  درس  ترشر  واسه انو خ اعظم سال هر -
  ؟ یادته ... مون خونه

   ...دیگه ترشیش و آبگوش ه-

 :گف  او و خن ی  

  ...نبودن بل  تو و من مامان که اونم-
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 قبول تو امت   ... اف ه نیم ما به گفی    یم اما بودن بل -
 یمن خوش برامون ان اخی    ترشر  گف  یم مامان ؟ داری
 کارو این سیییییبکه و خ به دسیییییتش هک کیسییییی بای  و نیسییییی 
  ... بکنه

  ؟ نیس    خرافای   که تو-

 : خن ی   ریز

 ... بخواد دل  تا اوووو -

 :گذاش  دهان بر را تری ش از وقاشف   داد تنان رسی

  ... نکنه درد دست  ... ش   خوشمز  خییل-

 هایمان ن اشییییی ه دغ غه و فکر ی   او و من که بود دقایف  
 شیییییییوچ   و لذت با را آبگوشییییییی  ... بودیم خوش هم کنار
 یم را هایش ظرف داشییییییییی م من وق    و خوردیم امت   های
عباس شس م   . کرد د  را چای امت 

 به رسش پشیی  خواسیی م یم و برداشیی م را ها اسیی نان سیی    
  ... ش  بلن  خانه زنگ ص ای که برو  اتاق

 ... کیرد پیر را وجیود  عیجییییییییب حییییییایل امییییییا چیرا دانیم نییم
عباس  :گف  نمهربا امت 
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  ... ظهر وق  این کیه بب نم بر  من تو برو تو رسد -

 کرد  یم حس ... بود چسییبی   زمی    به من پاهای انگار اما
 بار  یک به بود  کرد  فراموش صییب  از که آشییوی   دل آن
 .بود آورد  هجو  قلبم بر
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 باعث آم  یم داخل به عباس امت   همرا  که دای   دی ن
  به نفیس ش 

 
   .دهم سال  و بکشم آسودیک

 :گف  سالمم جواب در و زد بن ی نیم لبخن  دای  

؟ دای   خوشگل -   خوی 

  اس ؟ پری   رنگ کیم کرد  یم حس چرا

  .کرد  یم حس صورتش زوایای در را اضطراب جور یک

 کرد  پر را وجود  خایص حس یک اما چرا دانسیییییی م نیم 
  !کرد یم مشکوک چت    همه به نسب  مرا که بود

ن عباس ت  ام ن و م   :گف  کنان م 
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 بای  دای   و من ... بیسیییییییر  آماد  جل ی توی   یم جان نیلو-
 .بریم جای  

 :پرسی   ترسی  

ی-  کجا؟ ؟ ش   چت  

 حرف   شییای  تا زد یم دودو دویشییان هر صییورت روی نگاهم
 :کشی  درهم ابرو دای   .بزنن 

ی چه ... نه-  جان؟ بابا چت  

  ... آش به دلم ... دونم نیم-

 :زد لبخن ی عباس مت  ا

 برسونیم رو تو شو حاض   برو .. ها ای آماد  نگرای   واسه-
 ... برسیم کارمون به بریم هم ما ... دایینا خونه

 کاری؟ چه گف ن  نیم چرا

  . بود  ش   بازجوها مثل نبود خود  دس  

  ؟ کاری چه-

 :داد جواب دای   باز

 . کنه نیم  چپ سییییوال شییییوهرشییییو انق ر آد  دخت   ....ا   ا   ا  -
  ... تنهاس  زن ایی  شو آماد  برو
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 ... نبود جواب و سوال جای دیگر ظاهرا

عباس شییو  آماد  من تا   دای   و خودش برای چای یک امت 
  ... اف ادیم را  ش  نوشی   رسپا که آن از بع  و ریخ 

 از ییک مال گف  دای   که بود در د  رنگ سیفی  پینان یک
 اسییی  گرف ه قرض سیییاع   چن برای و هسییی  دوسییی انش

...  

 و حال به توجه ی   رسیییییییییان ن ، خانه به مرا که آن از بع 
 ... رف ن  بود کجا دانس م نیم که جای   به روز 

 رنگ دی ن با و آم  اسیی قبالم به زن ای   ، خانه به ورود  با
 :گف  پری ها  روی و

 ؟ پری   رنگ  انق ر چرا ؟ تو ش ی چ   اوا-
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 و کشی   یم رس از چادر که جور همان و  داد تنان رسی
 :پرسی   رف م یم رخ  چوب سم  به
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؟ کجا دایینا داری  خت   شما-   رفی  

 :ان اخ  باال شانه

  ... تونه خونه کارای به مربوط انگار اما ... نه-

  بزنن؟ حرف   درموردش نبای  چرا خب-

 یم غصیییییییییه دوبار  کردن فکر شیییییییییای  ... واال دونم یم چه-
 کرد  د  تاز  ؟ خوری یم چای ... ک    یم ناراح    و خوری

. 

  ... ریز  یم من تو برو شما-

 بسیییییییییییاط دایی  گف م صیییییییییییبچ ... تو بریم بیا خواد نیم-
 یه نمیشیییه شییی   رسد هوا دیگه .. اتاق تو آورد رو سیییماور
  ... اوم  و رف 

 : ش یم اتاق وارد هم با و زد  لبخن ی

  !کردی  خوی   کار چه ا-

 :پرسی  افنار  از من کردن دور برای هم شای  جناویکن با

؟ زود خییل صب -   رف  

و همه عباس امت   ... داشیییییی  کاری تمت    کم یه خونه-  چت  
 رو نظیم ی   همه اون و رف م یم بار هر ... بود  ریخ ه بهم
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 خونه گوش و رس به دسییی    گف م شییی   یم کالفه دی   یم
  . بکشم

 رس بری که بیسیییییییییر  آماد   بای کم کم دیگه ... خوب چه-
  خونه

 
 بمونی  هم از ج ا خوایی  یم یک تا ... خودت زن یک

 نذار ... بکیسییییر  شییییوهرت گوش و رس هم دسیییی    یه بای  ؟
اضش ص ای  .دربیاد اعت 

 :گزی   لب خجوالنه

  ... زن ای   ...ا-

 :گف  مهربای   با و نشس  کنار 

 اتمراع دار  اونم ... من دخت   زنیسیییییییییر  ... ن ار  خجال -
  ... کرد فرار ازش نمیشه اما کنه یم رو حال 

 ... ا  شیییییییییی   رسخ لبو مثل دانسیییییییییی م یم و گرف  گر تنم
 :زد پایم روی دس  کف با و خن ی  بلن  زن ای  

 کنه یم کاری شییییییییییناسییییییییییم یم من که عباش امت   آقا  این-
 .. بریز  خجال  م

 بسیییاط و سیییماور سیییم  به زنان لبخن  و شییی  بلن  جا از و
 ... ف ر  چایش
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 هیییا حرف بیییا امروز کیییه اف یییاد  مردی ییییاد بیییه اخ ییییار ی   
  ... بود کرد  خوب را دلم حال کیل قشنگش

 ... کرد  یم حس موهایم روی را انگش انش اثر هم هنوز

 داد یم نشان همه و همه معنایش پر اما کوتا  بوسه آن و 
 .. باش  درس  توان  یم ح ی چه تا زن ای   های حرف

***  

 یم کش دقایق انگار .بگذرد دیر توانسیی  یم زمان ق ر چه
 .بود گذش ه روز چن  مثل برایم ساع  چن  که آم ن 

 مس ویل وجود  بر دوبار  دلشور  آف اب غروب رسی ن با 
  ... ش   قرار ی   و کالفه و ش 

  خونه؟ و زمی    کارای دنبال رفی    اینا مطمئ    شما زن ای  -

 :گف  بود کرد  غولمش پخی    غذا با را خود  که او
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 جوری این زنم یم ح س اما.. دونم نیم دق ق که گف م-
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 نیم توض   کارش از خییل شناش یم که رو دایی  ..باشه
  .. د 

 :پرسی  و ان اخ  ا  کالفه صورت به نگایه

  ش  ؟ چ  -

 :کرد  بغض

 ... بیف ه اتفاف   یه قرار  کنم یم حس همش اما دونم نیم-
 ...زنه یم شور دلم ته

ب   به  کم یه بیا ... بابا ای-  آرو  بلکه ب   گالب رسر
ی   ... بشه پی اشون که االناس  دیگه .. بگت 

 بلبیل زنگ ص ای برود یخچال سم  به که آن از قبل اما
  . ش  بلن  کوچه در  

 :ش  بودن  بازی مشغول حیاط توی که ها بچه ص ای

  ... کنیم یم باز ما-

 :گف  آرامش با و نشس  ر کم روی زن ای   دس 

  ... بریم بیا ... اوم ن دی ی-

 را آرامش  عباس امت   صییی ای شیییدی ن... شییی یم راهرو وارد
  ... کرد وجود  ریز رس
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  . ش  باز ای شیشه در همزمان

 حمل خود کنار را شییییخضیییی داشیییی  که بود اوی   به نگاهم
  ... کرد یم

 که نشس   ریشوی   جوان مرد صورت روی و رف  نگاهم
  ... داش  آشنای   بوی عجیب

 و ریخ  فرو هری قلبم ... شیییییی  حبس ا  سییییییینه در نفس
  ... ش  رسازیر همزمان اشنم

 :لرزی  هایم لب

  ... داداش-

   به را اش تکیه که رضییییا امت  
 :داد را جوابم بود دس  

  ... آبچ   ...نیلو-

 پرواز به مرا که گرف ن  فرمان که زا پاهایم نفهمی   اصییال
 . آوردن  در

  ... بود  برادر  آغوش در آم   خود  به وق   

  ... بود مان نفری چهار خانواد  مان   باز تنها که برادری

امت عباس داد  بود و دسیییی  
دیگرش یک چوب  
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 کرد  بارانش بوسه و گذاش ه صورتش طرف دو را دس انم
: 

 من بگرد  دورت ... قشیییییینگم داداش ... بر  قربون  الیه-
؟...   خوی 

 یم نوازش را موهایم ، گرف ه آغوش در سییییییف  مرا هم او
  ... بوسی  یم و ب یی  یم وقفه وی   کرد

 این از اما بودیم گریسیییی ه هم آغوش در ق ر چه دانم نیم
 به را جایش و بود شییییییی   تما  قراری ی   و آشیییییییوب آن که

ین حیس   ...داش م رضای  بود، داد  شت 

 : آم یم خودمان به دای   ص ای با

 رضییییییییییا امت   برای رسد  جا این دای   نیلو ...روشییییییییییکر  اخ-
 ...تو بریم بهت   ...نیس  خوب
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ین  دنیای آن از من که بود موقع آن تاز  ون شیییت   آم   بت 
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 بود مجروح که پای   ... ش  میخکوب او پای روی نگاهم و
 شیییییییییی   پرت واقی دنیای به انگار ... بود شیییییییییی   بان اژ و

 در مرا عبییاس امت   بییه تکیییه بییا در برا میی ت تمییا  ...بود 
   .بود داش ه نگه آغوش

  ؟ ش   چ   پات داداش .من خ ای وای-

 لحن با بود شییی   م غ ت   حال م وجه انگار که عباس امت  
 : گف  عج    

 دیر جواب سییییوال واسییییه ... تو بریم بهت   ... نیلوفرخانو -
  ...خ به حالش امت   روشکر خ ا ... نمیشه

 دس  اما بود غریب برایم عباس امت   لحن که آن وجود با
 برادر  گردن دور دسیی  دوبار  آن به توجه ی    نبود خود 
 :بوسی مش محنم و آویخ م

  .بر  قربون  آبچ  ... بگرد  دورت الیه-

 ... رف یم اتاق به هایم ص قه قربان باران زیر باالخر 

 کمک به و بود کرد  پهن رخ خوای   زن ای   فاصییییله این در 
 برابر در و نشیییسییی  آن روی رضیییا امت   عباس، امت   و دای  
 این در ق ر آن گف  یم ... کرد مقاوم  کشیییییییییی ن دراز
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 بهت   که حاال خواه  یم دلش خوابی   بیمارس ان در م ت
  .بدشین  اس ،

  ... ش   خت   ماهش صورت به و نشس م کنارش

 و بود شییی   الغر صیییورتش... بودمش نشیییناخ ه اول لحظه
  . بود آشف ه موهایش و بلن  ایشه ریش

 :گف  وار زمزمه که چرخی  یم صورت روی هم او نگا  

  ... کرد تعریف رو چ   همه عباس امت  -

  ... دادیم دس  از رو بابا و مامان  داداش،-

 ... شنان یم بغض هم با دو هر و

 زمزمیییه او و شییییییییییییییی   حیییل اش برادرانیییه آغوش در دوبیییار  
وع  .دکر  دل اریم به  واررسر

 ... آم  نیم بن  اشنم که بود  ش   یتیم تاز  انگار

  .بود ش   تاز  حضورش با دلم دا 

  ؟ درد  ک ا  از . بگ یم کجا از دانس م نیم 

ی    خواسییی  نیم دلم سیییوی   از اما  خراب را حضیییورش شیییت 
 در که بود نای   گوهر یافی    مثل برایم وجودش ... کنم
  ... بود  یاف ه هایم تنهای   کران ی   دریای

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 که بود پ ی ار گف ارش و لحن در آرامیسییییییییییر  بود عجیب
  ... کرد یم آرا  هم مرا خود به خود

 ک ا  از دانستیم نیم که داشتیم گفی    برای حرف ق ر آن
  ... بودیم ش   جمع دورش همه .. بگ ییم

  ؟ اس  اف اد  پایش برای اتفاف   چه ب انم داش م دوس 

 :گف  دای   برگش ، پذیرای   وسایل با که زن ای  

 که حاال نیسییییییی  بهت    . شییییییی  خون دلمون جان بابا نیلو-
  ... بزنیم خوب خوب حرفای  برگش ه داداش 

 :گف م و داد  تنان تایی  به را رس 

 خت   یه من ظر صییییییب  از امروز ... بود شیییییی   الها  من به-
  ... بود 

 :گف  مهربان عباس امت  
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 گف ه فقط ... چطوریه امت   اوضییییاع دونسییییتیم نیم هم ما-
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 رو شیییییما ن ونیم شییییی  باعث همی    و بیمارسییییی ان بریم بودن
 رو رضییییا امت   و بریم تا خودمونم ما واال... بذاریم درجریان
  ... ش یم زن   و مردیم بب دیم سالم

 و شی   مجروح داداش  دادن خت   وق    ... جون دای   آر -
 چ   ی ونسییی منم شییی   من قل(...) بیمارسییی ان به روزیه چن 
یییییییینم به ح    ... کنم کار  ممکنه دونسیییییییی م یم...نگف م نرسی

 بیمییارسیییییییییییی ییان تو وق    تییاز  ... بگییه تو بییه و نیییار  طییاقیی 
 . گرف م آرو  دی مش

 :زد لبخن ی رضا امت  

 نگران جا اون ... کنم اذیت ون خواسیی م نیم دای   ببخشییی -
 دونسییی م نیم ... ب   خت   چطور  مامان و بابا به بود  این
 موشک تو محله که دادن خت   بهم وق    . اف اد  اتفاف   چه
 طوری بود ب  خییل حالم روز چن  تا شیییییی   تخریب باران
 کس ه چ که این فکر ... زدن یم بخش آرا  بهم م ا  که
  ... کرد یم ا  دیوونه نمون   زن  

د و گذاش  او شانه روی دس  عباس امت    : فرسر

  ... مگذرون ی رو سخ    روزای خییل- 
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 این ... اف اد گریه به هم رضیییییا امت   لرزی  که هایش شیییییانه
 هنوز قلبمان توی جای   یک ... ن اشییییییتن  تمایم ها اشییییییک
  ... نبود پایای   دردش برای و سوخ  یم هم

  .بودیم داد  دس  از بار  یک به را کسانمان عزیزترین ما

***  

 یتو  نگرای   جور یک ... بود گرف ه را دسییییییییی م راهرو توی
 :کرد یم بی اد صورتش

 بزنم حرف باهاش دوتا خودمون از نشییییی   فرصییییی  هنوز-
...  

 : گزی   لب

  ... باشه سخ  انق ر گف دش کرد  نیم فکر-

 تو خواسیییییی  یم اونم انگار ... نزد حرفشییییییو هم دای   ح   -
  ... بگه مناسب فرص 

  عباس؟ امت  -

 فرس اد گوشم پش  به بود ام   صورتم توی که موی   تار
 :پچزد آرا  و

 ! جانم-
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  ... گم یم بهش من-

 یم حرف باهاش من فردا نیسییییی  سیییییخ   اگه ؟ مطمئ   -
 ... زنم

 ... امت   نه-

 : زد مهربای   لبخن 

 ... راح    جور هر باشه-

 

 

          نودوهش _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 رخ خواب در که م ی   تما  . آم  نیم چشیییمانم به خواب
 بای  چطور که کرد  یم فکر این به بود  شیییییییییییی   مچاله
رضا به را حرفم  ... بزنم امت 

 یک بود  ن وانسیییییییی ه اما بودیم زد  حرف زمان و زمی    از 
 شیی   عباس امت   زن بگ یم و مطلب اصییل رس برو  راسیی 
  .ا 
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  بود، ن اد  اجاز  من در رسر  و خجال  جور یک شیییییییای 
 . بزنم وصل  این از حرف  

 حرف من خود خواسییییییی  یم انگار هم دای   که بود جالب
  .ش ن  خارج اتاق از خوابی ن برای و نگف  ه چ که بزنم

  . باش  سخ  ق ر آن کرد  نیم فکر وق  ه چ

 نشیییسییی م جایم توی و زد  کنار خود روی از را لحاف آرا 
...  

 کشیییییی   بود خوابی   رضیییییا امت   که جای   سیییییم  به نگاهم
 :زد ص ایم که بود بی ار هم او انگار . ش 

  بی اری؟ جان نیلو-

ی شدادا ...اوهو -   خوای؟ یم چت  

  ؟ دی یم آب بهم کم یه-

 دسییییییی م کنار پارچ توی از و پری   جا از خواسییییییی ه خ ا از
  ... نشس م کنارش و کرد  پر آب ل وای  

 را ل وان و نشییسیی  جایش در من کمک ب ون و سییخ     به
  .نوشی  فاصله با جرعه چن  و گرف 

  (ع)حسی    بر سال -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :زد  لبخن ی

  ...بودیا تشنه شدادا .یزی  بر لعن -

 :گف  و کرد نگاهم مهربان اتاق تاریک نیمه فضای در

  ... نکنه درد دست -

 :زد  ص ایش اخ یار ی  

  ؟ داداش-

  :چرخی  طرفم به کامل

 

          نودونه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
ی تو نیلو-   بهم خوای یم چت  

 
 یم حس همش چرا ؟ بیک

 ک    یم مخفیش داری م ا  اما بزی   بهم حرف   قرار  کنم
...  

 :گرف  بغضم

  ... اداشد-

 ... رف م فرو آغوشش در من و کرد دراز را دستش
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  ... !دخت   بزن حرف د ش   رس به جون نیلو،-

  ... کرد  کاری یه من داداش-

  ... زی   نیم حرف درس  چرا بابا ای-

 :گف م وار زمزمه و گرف م فاصله او از آرا 

 ... یع    ... نبود  خونه ش  باران موشک که روز اون من-
  ... خ ا به ... اشداد

د محنم و گرف  را دس م  :فرسر

  نیم قشیینگ چرا ... نیلو-
 
 آسییمون همه این ... شیی   چ   یک

 ؟ چیه واسه بافی    هم به ریسمون و

 دسییییییییتپاچه پیچی  ، یم هم در را انگشیییییییی انم که همانطور
 :گف م

 داشییی ه برش من یع    ... بود شییی   گم عباس امت   انگشیییت  -
 خواسیییییی م یم ... جبهه رف  یم داشیییییی  اون خب ... بود 

و ون زد  خونه از ... برسونم بهش انگشت    ... بت 

 

  رابا ل وان کرد گت   نفسیم
 
 رس الجرعه و کرد  پر دسیتپاچیک

 !!! خ ایا... کن کمنم خ ایا ... کشی  
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 :داد  فرو را دهانم آب

ای   یه یع    ... خب-
 ن اشییی  خت   کیسییی که بود ما بی    چت  

 ...بر  جوری همی     بذار  تونس م یمن ... اون و من یع   ...
و ... ترم نییال رف م  همو مییا داداش . داد  بهش انگشییییییییییییت 

 وق    که گرف  قول جا همون یع    ... داریم دوسییییییییییییی 
  ... بشم من ظرش خواس  از  ... خواس گاری بیاد برگرد 

 توی نگاهم دوخ م یم هم به را زمان و زمی    که طور همان
  ... بب نم را واکدشش س مخوا یم بود رضا امت   صورت

 ا  خت   عجیب سیییکوی   در که بود شییی   م عجب انگار اما
  . بود

 ...!تما  و زد  یم را حرفم بای  و نبود تامل جای دیگر

 

 

          ص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 برگشیییییتیم ما وق    و شییییی  باران موشیییییک لحظه همون اما-

 خییل بود ب  خییل داداش ... بود نمون   محله از هیچ  
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ی بیمارس ان تو وق  چن  دونم نیم ....  تنها ... بود  بست 
 ... خ ا به داداش... کنه آرومم تونس  یم که بود اون

  ...بگو اش بقیه از-

 : بود گرف ه گر تنم ... داد  فرو را دهانم آب

  ...نمیشه جوری این ... بشیم محر  گف  دای  -

ی توانسییییییییی م نیم اصیییییییییال  فقط . بخوانم صیییییییییورتش از چت  
 ... س نگری یم چشمانم به مس قیم

  ... بود  کرد  گم را زدنم حرف زبان

 !ش   زنش داداش ... مشه  رف یم-

 ی   ، ان اخ م یم آغوشیییییییییییش در را خود که طور همان و
   ...اف اد  گریه به بلن  بلن  اخ یار

 اش سییینه قفسییه کرد  حس که برد زمان چهق ر دانم نیم
  ... کشی   عقب ...لرزد یم

  خن ی ؟ یم  داش 

  ! ش  نیم باور 

  ... داداش-

 :گف  خن   از پر لح    با
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 یم گریه نشییییییسیییییی    بع  کردی شییییییوهر .. کوف  و داداش-
؟  ک  

  .. بگ یم چه دانس م نیم

  ... خن ی  یم که بود ش   عص    شای  اصال

  ؟ کرد خودشو کار آخر پس-

 :نالی   م حت  

 ! داداش-

 امت   بود  مطمی    جورای   یه ... دار  دوسیییت  دونسییی م یم-
 حیا... زد نیم حرف شیییییناخ مش، یم اما خوادت یم عباس
  .داش  هواتو جور  همه دورادور  .کرد یم

 :شنان   بغض    

 ؟ نک    ب  خیال خ ا رو تو ... داداش-

 رو کیسیییییییییی بهت   عباس امت   از چرا؟ گریه .. بر  قربون -
 داشییی  دوسییی  داشییی  خواهر هریک محل یه داری؟ رسا 
 و آقای   ... معرفتش و مرا ...بشییییه دومادشییییون عباس امت  

 من نیلو  ... کنم ب  خیال خورد  خر مغز مگه... م انتش
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 من ... بود  خواهر  به حواسیییش که ببوسیییم دسیییتشیییم بای 
 ..م یونشم

 

 

          ص ویک_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 :داد ادامه شیطن  با که گزی   محنم را لبم

  .مونه نیم دس م رو خواهر  راح ه خیالم دیگه حاال-

  ... داداش نشو ب جدس ا-

 :گف  خن   با و راگرف  ا  چانه

ین... داری مریزاد دسییی  ...گم یم راسییی  خ ای  -  پرسییی بهت 
 .کردی تور رو محل

 هایم گونه... من دادن خجال  دن   روی بود اف اد  حاال
 دوسیییی  ها آن ... بگ یم چه دانسیییی م نیم و بود گرف ه گر

 امت   خوی   به او داد یم نشیییییییییییییان این و بودن  هم دیرینه
  .شناس  یم را عباس

  داری ؟ آین   واسه فکری چه خب-
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 دانس م یم بود کرد  پر را وجود  تما  رسر  که آن وجود با
 تنها او... بزنم حرف او با وبای  ن ار  را کیسیییییییی او از غت  

 . بود ا  خانواد  بازمان  

  ؟ خانم عروس بگو-

  ...نکن اذی م... شم یم آب دار  داداش-

 :گف  شیطن  با باز

  ... شادوماد رسا  بر  بای  انگار هن-

 اذان صییییی ای که بودیم زد  حرف هم با ق ر چه دانم نیم
  ... ش  شدی   محل مسج  از

د وضیییییو تا آورد  آب او برای  ایسییییی اد  نماز به وق    . بگت 
 به مشیییییییغول نت    مردی حوایل همان در جای   بود  مطمی   
  ... اس  عبادت

  ... بود زدی   مثال عرفتشم و مرا  برادر  قول به که مردی

***  

رضیییا خوابی ن و هوا شییی ن روشییین با  دل نگ و قرار ی   امت 
خانه به عباس امت    کردن آماد  مشییییییییییییغول و رف م آشییییییییییییت  

  . ش   صبحانه
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 کییه بود عجیییب امییا بود  نخوابییی   ای لحظییه کییه آن بییا
اق و رسحال   ... بود  قت 

 تا کنم صییییییییت   داشیییییییی م تصییییییییمیم من اما بودن  خواب همه
 یم عباس امت   روی به را در که باشیییییییم نفری اولی    خود 
 ... گشای 

 

 

          ص ودو_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 بخوریم هم دور را صبحانه تا بخرد تاز  نان صب  بود قرار
...   

 که زیبا گلرس یک با و. زد  شانه را موهایم و رف م حما  به
 رس  باالی را ها آن بود خری   برایم عباس امت   بار آخرین
  ... کرد  جمع

  ... ان اخ م آینه در نگا 

  ... بود خن ان هایم لب و زد یم برق چشمانم
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 کرد  رس به را سیییفی   چادر شییی  بلن  که در زنگ صییی ای
  ... دوی   در د  تا را حیاط مست  

 :پرسی   آرا  و ایس اد  در پش 

  کیه؟-

  :برد را دلم اش مردانه ص ای

  ... منم کن باز-

  ... کرد  باز را در آرا  و گزی   لب

 باریک راهروی وارد دسیییییییییییی  در بلن  سیییییییییییینگک نان دو با
 ..ایس اد مقابلم و ش  حیاط ورودی

 چشییمانش ... نوردی  در را رستاپایش نگاهم ... داد  سییال  
 . اس  نخوابی   نگرای   از هم او بود معلو  و بود رسخ

 :زد لب چشمانم خت  

 اس  کردن آ  من کار ک   یم نگا  تو تا-

 

 اس  کردن نگا  چه این تو، شمچ ف ای به ای

 بود رسود  چشییمانم وصییف در که شییعرزیبای   از گرف ه گر
 :زد  لب
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  ؟ خوی  -

 ای دیگه بوی و رنگ یه خونه اون دیروز از خ بم؟؟؟-
 نیلو مشییامم   زیر خوشییبوت عطر هنوز ... خانو  کرد  پی ا
  .جان

 :ش  باز نیشم

  انگار؟ شر  یم شاعر صبحا تو-

 با تونسیییی    شیییی  چ   ... کرد  گم روزمو و شییییب  که فعال-
  ؟ بزی   حرف داداش 

 : کرد گل شیطن م

  ش ؟ عصبای   ق ر چه ب وی   اگه-

 بیییه پنجیییه آزادش دسییییییییییییییی  بیییا کیییه بود حواس ی   قییی ر آن
 :کرد پوف   و کشی  موهایش

  ...بشه عصبای   بای  ...دونس م یم-

 :گف م ناز با و گرف م ای زد  غم چهر 

؟ ن   به  منو اگه-  چ 
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         ص وسه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 حق اون .. نیلو کنم یم اضییییییشر  ... زنم یم حرف باهاش-

 ... کنم یم خواهرتو نوکری گم یم ... شیییییی   شییییییوکه ...دار 
  ... د  یم بخواد تضم     هر

 نشیییاط م وجه انگار که آم ن  یم کش هایم لب اخ یار ی  
 :ک بی  اش پیشای   به دس  کف با که ش  ا  دروی  

  ؟ دخت   گذاش    رسکار -

 :زد  پچ و زد  چشمیک طن شی با

  ... همچی    ای-

 :گرف  سم م به را آن و کرد دستش توی نانهای به نگایه

  ...دار نگه اینارو دقیقه یه-

 هر معطیل ی   شییییییییی  آزاد که دسییییییییی انش ..گرف م را ها نان
 بی    مرا و گذاشییی  دیوار روی ب نم طرف دو را دودسیییتش

 :کرد محصور دیوار و خود

  ها؟ ...ک    یم اذی  منو که-
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 چشییمانش ...داد  تنان رس و کرد  جمع ناز با را هایم لب
ور  :گف  ا  خت   و ش  رسر

  ؟ دار  تاوای   ب  عباس امت   کردن اذی  دوی   یم-

 با و داد فرو را دهانش آب هایم لب خت  ... خن ی   ریز
 :کرد نگا  مهربای  

ی    و گل ر  یم-   ...بخر  شت 

 :ش  گرد چشمانم

  آقا؟ خت   ؟ سحری کله-

  ... کنم خواس گاری  دوبار  داداش  از خوا  یم- 

 :داد  چی    را ا  ب    

 !دیوونه-

 :زد ا  ب     نوک ای بوسه

  ... کنم یم تالف   موقعش به طلب  ییک-

  ...نیلوفرتم گل من ...میاد دل  آخه-

  چشمانش
 
 :گرف  خاص رنیک
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 دسییییی م ... داداشییییی ه حیطه جا این ... نکن ... نیلوفر نکن-
  ... اس  بس ه

 بر ای بوسیییییییه و شییییییی   بلن  پاهایم پنجه روی بار  یک به
ان ... زد  اش گونه  :زد ولب کرد نگاهم حت 

  ؟ بود چ   این االن-

ون دس انش زیر از معطیل ی    :گف م دوی   بت 

  ...عزیز  خوایه معذرت پای بذارش-

 .آم  دنبالم به و خن ی  بلن 

 

 

         ص وچهار_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 یم هییایمییان خییانواد  چهلم سییییییییییییممرا از کییه بود هف ییه دو

 . گذش 

 دور و بود شییییییی   مسییییییی ویل وجود  بر غم از موچ   دوبار 
  .نبود ش ی  
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 از خیالش و زد حرف برادر  با عباس امت   که آن از بع  
 گرف  تصییییمیم شیییی ، راح  مان رضییییای  و ازدواج مسییییئله
 کوچک جشییییییییین یک کارهای دنبال چهلم مراسیییییییییم از بع 
  . باش 

یم کوچک عروش یک داش  دوس  عباس امت     . بگت 

 لباس در را او داشیییییییییییی ه آرزو مادرش همیشییییییییییییه گف  یم
  . بب ن  دامادی

 هم آسیییمان توی باال همان از مادرش که دان  یم گف  یم
 و بب ن  خوشیحال و خوشیبخ  را هایش بچه دارد دوسی 

 را او روح و ب ه  انجا  را مادرش خواسیی ه دارد دوسیی  او
 .کن  شاد

رضییییییییا حضییییییییور دلیل به م ت این در  امت   خانه به پا  امت 
 تر  حوصیییییله ی   هم همی    شیییییای  و .بود  نگذاشییییی ه عباس
  .بود کرد 

 و آم  یم دای   خانه به که بود عباس امت   این روزها اکت  
 برای هم با گایه .گشیییییییییییی  بازیم اش خانه به وق  آخر

ون ش   ویران های خانه کارهای  امت   چه هر و زدن  یم بت 
   .کرد نیم گوش گف  یم عباس
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 طرف به و گرف م دای   خانه حیاط از نگا   برادر  ص ای با
 توانسیییی  یم و شیییی   رسپا کامال بود روزی چن  حاال که او

 :چرخی   برود را  عصا ب ون

ک جا این که باز-   ؟ تو گرف    غمت 

 بود، پر دلم که را م    و بود دلگت   و ابری شیییییی ت به هوا
  . کرد یم هوای  

 :گف م کرد  بغض

 پشیییمون اصییال ... خواد نیم شیی ن عروس دلم من داداش-
  و خونه رس بریم ص ا رسو ی   نمیشه... ش  

 
  مون؟ زن یک

ر  لب رویم به رو
ُ
 : ش  چشمانم خت   و نشس  پنجر  ه

 ناراح  را مادرمون و پ ر روح فقط کارات این با دوی   یم-
شییییون دی ن آرزوی اونا ؟ ک    یم  سییییفی  سلبا تو رو دخت 

 یم بودی کوچییییک وق    بیییابیییا ییییادتیییه ... داشییییییییییییی    عروش
 ش ن  عروس ب   عمری خ ا گف  یم و پاش رو ذاشت 
 مطمئنم من اما ن اد ق  عمرشییییون جان نیلوفر ؟ بب نم رو
 ...بب ی    رو خوشییییییییییییبخ یییی  تونن یم هم بیییاال اون از اونیییا

 .باشه آسود  روحشون و ببی    شادی و
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 .. لرزی  صییییییییییییی ایم                                                       
  .بزنم حرف راح  گذاش  نیم ن   لع بغض

 داداش؟ باشیم شاد اونا ب ون چطور-

  :گف  تحنم با

 و بمونیم خواسیییییییییییی ه خ ا ...فهیم یم ...ایم زن   ما نیلو-
 
 
 !کفر .. گف نه کفر جور یه فقط رف ارت این ...کنیم زن یک

ین تو خ ا که این-  پ ر  و مادر عمر  سییییاع ای و روزا بهت 
 وق    کنم خوشر  چطور من ؟ نیسییییی  کفر گرف  از  رو

س ون سینه ا  خانواد      خوابی ن؟ قت 

 :گرف  انگش انش میان را لرزانم دس ان و کشی  جلو کیم

 تو دی ن من ظر   باال اون از بابا و مامان که مطمئنم من-
 داداشیی  که ان از  همون ...هسییی    عروش لباس اون توی
 دلم عزیز .کنه ثب  ذهدش تو رو قشنگ روز این خواد یم

 عباس امت   و تو خوا  یم من و عزیزی  برا  دوتا شییییییییییییما
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 ضیییمنا ... بشیییی  خوشیییبخ  همه جای و باشیییی  خوشیییحال
  ... ها مونه یم زیادی کردن ناز مثل کردن انق رمخالف 

 ! داداش-

 از ... زنم یم حرف باهاش اوم  عباس امت   وق    امشییییب-
 را  ودوردادارد نیسییییییییییی  قرار . خری اتون دنبال بری  فردا

 بع ش و خودمونه دل واسیییه کوچیک جشییین یه... بن ازیم
  ی    بری 

 
 ... تون زن یک

ی او اضار همه این پش  کرد  یم حس چرا دانم نیم  چت  
ی. اس  پنهان   . ترسان  یم مرا که چت  

 :گف م اخ یار ی  

 و من از خیال  خوای آر ؟یم ... بری خوای یم باز  نکنه-
  بری؟ بذاری دوبار  بشه راح  زن گیم

ون به را نگاهش  :دوخ  بت 

  ... نکن فکر هیچ   به تو-

 تو... میمت   من بیاد تو رس بالی   اگه دفعه این رضییییا امت  -
 ... بقیه بذار ... رف    رو سهم 
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  :پری  کالمم میان

 دار  زمان اما حقه مرگ من خواهر ...جوری این نگو نیلو-
 پر هییامون خییانواد  شیییییییییییییی  کییه موعیی ش چطور دییی ی ...

 تونسیییتیم ما مگه اما نه؟ ...رفی    جبهه اونا مگه... کشیییی ن
یم رو رف دشیییون جلوی  لحظه نه زودتر ای لحظه نه ؟ بگت 
 دنیا این تونیم نیم ش   تع ی    برامون که وق    از دیرتر ای
س وق  ه چ پس ... کنیم ترک رو   .نکن ناشکری و  نت 

  :نالی   منطق ی  

  ... ن ار  رو دیگه دا  یه تحمل ... خوا  نیم-

 : خن ی  بلن 

   ...دخت   خوابون ی قت   تو و کش    منو رسما-

  !نکنه خ ا داداش ا-

 بچه ... بگت   زن خوا  یم ... دار  آرزو حاالها حاال من-
 . بشم دار
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  ...برات خوب دخت   یه .. بمون پس-

 :گذاش  هایش لب روی را اش اشار  انگش 

 سخ ه درس ه ... نیس  بازی بچه جنگ نیلو .هیششش- 
 فکری همچی    خودش با هرکس اگر اما گذشی    خانواد  از
 تنلیف ؟ میشییییییه چ   بو  و مرز این تنلیف وق  اون کنه
 و گرد  بریم من نباش نگران ؟ ناموسیییمون و ها بچه و زن
 واسییییییییییه پاشییییییییییو فعال تو .. میشییییییییییه را  به رو هم چ   همه

 نکن ناز انق ر مبع شییی . بیار و بریز دا  چای یه داداشییی 
  ... ها دی یم فراری رو پرس  این

  . ش   بلن  جایم از

  یم جوری یه... داداش نامردی خییل-
 
  .ترشی   من انگار یک

 :خن ی  بلن 

 برای برو شییییییییییییمییا ... دومییاد  طرف گف م اول از کییه من-
  ... کن جمع یار خودت

  ؟ شه یم چ   خونه تنلیف داداش-

 ن اریم دل ک و  ه چ وق    ... زد  حرف عباس امت   با-
 یاسییییییییینم . فروش برای بذاریم مجبوریم محل اون تو بریم
 ... کنیم یم کار چ   بب دیم برگرد 
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 . مونه همه برای خاطر  از پر جا اون-
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  . دونم یم-

 حضییور .بود شیی   بهت   کیم حالم شیی   خارج  که اتاق از  
 خوش را حالم و کرد  گر  را دلم هایش حرف و برادر 
  ... بود کرد 

***  

عباس خانه سییییم  به که تاکیسیییی   پچ اخ یار ی   پیچی  امت 
 :زد 

  تو؟ خونه ریم یم چرا ا-

 :گذاش  هم بر پلک و گرف  را دس م 

  ... ریم یم بع  بزنم خونه به رس یه-

 . بزن  حرف   خواس  نیم یع    این

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 مشیییغول که  عباس امت   داشییی ، نگه خانه مقابل تاکیسییی 
 ها کیسیییه از چن تا و شییی   پیاد  بود، کرایه ردنک حسیییاب

  . برداش م را

  .. ش  پیاد  و برداش  را خری مان های کیسه باف   اوهم

 مغاز  آن به مغاز  این از و بازار در روی پیاد  ها سییییاع 
  .بود کرد  خس ه مرا حسای   رفی   

 :کرد من به نگایه نیم و ان اخ  قفل در را کلی 

  ش ی؟ هخس  خییل معلومه-

  ... گرف ه درد پاها  ... اوهو -

 :زد چشمیک و زد لبخن ی

  آوردم  خب-
 
  ...دیگه ک    در خس یک

 : کرد  ریز را چشمانم

ی  یه تو-  ! هس ا چت  

 .نکن شیطوی   .. تو بیا-

 امت   لبخن  اما ن ی   عج     چت    . ش یم راهرو وارد هم با
ی که گف  یم عباس   ... اس  خت 
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 زمی    روی جیا همیان و گرف  دسیییییییییییی م از را هیا کیسیییییییییییییه
 آغوش به مرا حرک  یک با و چرخی  طرفم به و گذاشیی 
  ...کشی 

 :زد  لب و کشی   خفیف   ج غ اخ یار ی  

  ؟ ک    یم کار چ  -

 :زد ا  گونه بر نر  ای بوسه

  دار -
 
  ... کنم یم رفع هامو دل نیک

 رس  از را آن آرا  و رف  ا  رورسی سیییییییییم  به دسیییییییییتش
 ...کشی 
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 این برای ... بود ش   تنگ خونه وت زدنات چرخ برای دلم-

 روز همه این تونسیییی م چطور من نیلو ... ابریشیییییم موهای
  ... نزنم د  و بمونم دور تو از

 :آم  کش لبم
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  ؟ خب نگف    چرا-

 :خن ی  مردانه و بلن 

 بریم بیا گف م یم چطوری بابا ...نذاشیییییی  زن برادر ابه -
 اون ... کنم بوسییییییی  ... کنم بوت دخوا یم دلم من خونه
  ... رف    و کردی دیوونه منو قشنگ  آخری روز

 :گف م و گذاش م اش سینه بر رس

  ... بود ش   تنگ دلم منم-

  ...زد ا  پیشای   به ای بوسه و ش  خم آرا 

 خودمو جلوی ن ونسییییییی م دی م  نزدینم انق ر ببخشیییییییی -
 ... بب     رو خونه بود  آورد  .. بگت  

 :ان اخ م باال رواب

  ؟ خونه-

 .برد اتاق سییییم  به و گرف  را دسیییی م خن ان های   لب با 
  ... ش یم اتاق وارد هم با دو وهر کرد باز را در

  ... دوخ م نگا  اتاق داخیل فضای به م حت  

 : برگش م طرفش به

  ؟ امت   کردی کار چ   تو-
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 ... بساز  برات ای تاز  دنیای خوا  یم-

 خانه وسایل ک ا  ه چ از .. گرف م دهانم بلمقا را دس انم
ی خاله   .. نبود خت 

 : کرد زمزمه گوشم کنار

 براشیییییییییون هم با فرصییییییییی  رس تا توانباری بردیم وسیییییییییایلو-
یم تصمیم   ... بگت 

 خانه خانه، .. دوخ م چشیییم تاز  اثاثیه و اسیییباب به م حت  
 . بود ش   عروس

   : بود گرف ه ا  گریه

   ؟ کرد کمک به  یک-

 ... زن ای   ... دای   ... رضا امت  -

تر  چییه من گوش کنییار میی ت تمییا  . کرد  نگییاهش م حت 
 ... بود  نفهمی   من و بودن  نکرد  که کارها

 ای   نگذریم حق از الب ه .. بیسیییییییر  غافلگت   خواسیییییییتیم یم-
یه خواهر  به بای  بود داد  گت   . بود داداشییییییی  مال  جهت  
  ... شه نیم خایل دس  و ب  

 ... ش  رسازیر ماشن
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 خوا  یم ف گ یم . ن اد گوش نیس  نیازی گف م چ   هر-

 یم بودن زنی   میادر  و پی ر اگیه کیه جور همون خواهر 
   . بر  جور همون بخ  خونه رف 

ون رف ی    یم هم با که روزای   اون پس-  . بت 

 خت   بیشییییت   ت سییییلیقه از .. کردیم خری  هم با ... اوهو -
  .داش 

 :گف م و کرد  حلقه گردنش دور را دس انم

 خییل جا این ؟ کردی  کار چ   شییییییییییماها عباس امت   وای-
  . ش   خوشگل

انه و آورد پایی    را رسش  : بوسی  را هایم لب غافلگت 

 برات من زنه یم برق چشییییییییییییمات که جوری این دیوونه-
 .. که میمت  
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 پس را اش بوسییییییییه و شیییییییی   بلن  پاها وروی آم  کش لبم
 : کرد  شغافلگت   و داد 

 کرد  نیم فکر اما بود شیییییییییی   تنگ مون خونه برای دلم-
  . کنی  یم کار چ   داری  شماها

  .کرد کمنمون خییل زن ای   که الحق-

  ... برامون نکرد  مادری کم م ت این-

 : کرد  بغض

  . ممنونم-

 به که ظریف   های مبل سیییییییم  به مرا و گرف  را دسییییییی م
 : برد خورد یم مان کوچک اتاق

  ؟ اوم  خوش  االح-

 :کشی   مخمیل مبلهای روی دس   

  .خوشگلن خییل-

 :گف  و گرف  را دس م شیطن  با

  ... ببی    اتاقم این بیا- 

 دو تخ  دی ن با ... کرد باز را اتاق دو میان چوی   در   و
 یک که رویش رنگ آی   سییییییییاتن گل وزی لحاف آن و نفر 
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 آی   به بود شییییییی   کاشییییییی ه میانش مخمیل رسخ و زیبا قلب
 ... ش  رسخ هایم گونه
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 :گف  شیطن  با

  ... کرد  چه زن ای   ببی    ...جانم ای-

 :ان اخ  باال ابروی   و

 شییییونه صییییب  امروز کار اح ماال ... بود  ن ی   منم اینارو-
...  

 اتاق داخل آینه و کدسییییول و ها پاتخ    و سییییفی  کم  یک
   ... بود زیبا چت    همه. داش  قرار

  کردی ؟ کار چ   شماها-

 اگه که کارای   همون ... کی    خوشییحال  خواسییی    یم همه-
 رضیییا امت   ... دادن یم انجا  برات بودن زن   مادرت و پ ر
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 تو بیای   جوری همی    ن اشییی  دوسییی  . بود نگران  خییل
 ... من خونه

 کمر  دور دسیی انش . ترکی  بغضییم و برد  پنا  آغوشییش به
  . نشس  وهایمم روی گرمش های بوسه و ش  حلقه

 اشییییار  و شییییسیییی  انگشیییی  با و نشییییان  تخ  روی مرا آرا 
 :کشی  باال و گرف  را ا  چانه

  ... منو ببی   -

 :دوخ م او به را خیسم چشمان

 برا  توی   یم ق ر چه تو دونسییییییییییییی    نیم ک و  ه چ اما-
 کنار  تو فقط تا داد  یم دنیامو تمو  ...  باشر  ارزشیییییمن 
 . باشر 

 : لرزی  ص ایم

  ... دار  تونو همه که خوشبخ م خییل نم-

 موهایم میان از عمیف   ونفس گذاش  اش سینه به را رس 
 :گف  و گرف 

 ... بود تنگ برات دلم ق ر چه-
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  . بود پیچی   آرایشگا  کوچک فضای توی اسفن  بوی

 آن که طور همان و چرخی  دور  دسییی  به اسیییفن  زن ای  
 :گف  چرخان ، یم رس  دور را

  ... ماشاال ...اکت   هللا هزار-

 :زد لبخن  آرایشگر خانم

 .عروسمون به ماشاال-

  .. کرد  تشکر و زد  لبخن ی خجوالنه

 آینه م ت تما  آرایشیییگر خانم .بود  ن ی   را خود  هنوز
 خود  که اسیی  این به اش مز  گف  یم و بود پوشییان   را
  . بب نم تغ ت   همه آن از بع  و دفعه یک را

 برد پش    اتاق به مرا زن ای   ش  تما  آرایشم که آن از بع 
 کرد   ان خاب هم با که سیییییییییییفی ی لباس تا کرد کمنم و

عباس و بودیم      . کنم تن به بود ن ی   امت 
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 آینه از پرد  و برد آینه سییم  به و گرف  را دسیی م زن ای   
  .. برداش 

یک روی نگاهم   .نشس  زیبا و ملوس دخت 

 روزی کیه طور همیان درسییییییییییییی  ... زد  ن لبخ اخ ییار ی  
 ... بود  ش   رویاهایمان سین رالی مثل بود گف ه هس   

 هایم مژ  و بود شییی   درشییی  معمول ح  از کیم چشیییمانم
 جمع رس  پشیی  زیبای   به موهایم ... بود خورد  فر و بلن 
ی و بود ش     .. بود پوشان   را ا  پیشای   روی هایم چت 

 روی زیبای   های گل و شییییی   دوزی مرواری  عروسیییییم لباس
  .داش  پف اش تنه پایی  و  .بود ش   کار آن

 توی زنان لبخن  و شیی  شییدی   رس  پشیی  از زن ای   صیی ای
 :ایس اد کنار  آینه

 ما  مثل ببی    ... کن اع ماد من سیییییییییلیقه به گف م دی ی-
  ... ش ی

 بغلش محنم و چرخی   طرفش به و زد  مهربان لبخن ی
 .. کرد 

 همه م ت این در و بود کرد  تما  من بر را مادری حق
  . بود کنار  جور 
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 همه باب  مرش... دار  رو شییما که خوشییبخ ه خییل دای  -
 ..چت   

  :گرف  را دس م و ش  دستپاچه ...کرد  بغض اخ یار ی   و

 ریز  یم هم به صییییورت  عزیز  ... ها نک    گریه جان نیلو-
...  

 و زد لبخن  داشیییییی  نا  خانم صییییییغری که آرایشییییییگر خانم
 :گف 

 دوماد تا بشیییییییی    ...کرد  عروش شیییییییب من که کاری وای-
  ... کنم تعریف براتون ن وم  

 امت   ان ظار در ن اشیییییییتیم کاری و بود آماد  که هم زن ای  
  ... نشستیم عباس

 بود صییحب    خوش و سییال ومیان زیبا زن که خانم صییغری
 :گف  و خن ی  ریز

 و ح  که بود  شیییییی   وشییییییگلخ ق ر اون عروسیییییییم شییییییب-
  ... ن اش  حساب

 :گف  و کشی  صورتش به دس    و
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  ... بابا بود  تیکه خییل بود  جوون ...نب دی  االنمو-

 :خن ی  بلن  زن ای  

ی جور همون االنم واال خانم صغری-   ... دلت 

 بود، ش   کیفور حسای   زن ای   تعریف از که خانم صغری
 :گف 

 بذار نذار زمی    پاتو صیییغری گف  یم ر شیییوه بیامرز خ ا-
 شیییییییییی   یم کرد  یم آرایش که قلم یه .چشییییییییییما  تخم رو

 ق ر اون عروش شییب گف م یم داشیی م آر  آخ ...عروسییک
س و نگو که بود  شیییی   خوشییییگل  بهانه یه به همش ... نت 

 نگا  آینه تو خودمو ست   دل یه و دستشوی   تو رف م یم ای
 مجلس تو دوبار ییک احم  شیییییییییییییب اون بمان  . کرد  یم

 چه که زد پچ گوشییییییییم توی یه و دی  منو و اوم  خانوما
  ... نگف  که ها چه بمان  و ش   خوشگل ق ر

 :خن ی  ریز زن ای  

  ... کنیا یم سانسور خانم صغری-
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 :کرد کج ل    خانم صغری

ییییین -  یم ها بچه ع نهو.. شیییییناش یم که رو مردا خانم نرسی
 ذوف   چه دسییتشییون ب ی خوشییگل عروسییک یه انگاری مون
 مادر  و پ ر دی ن با  رفی    موقع شییییییییب اون آر  .کی    یم

 . کرد  گریه کیل چادر زیر ماشیی    توی و شی  رسازیر اشینم
 اتاق تو پری  باذوق کیل بیچار  احم  خونه، رسییییی یم وق   
  .خون  شعر برا  و

  باد مبارکش ایشاال قشنگه ق ر چه عروس-

 یه نب نه ب  روز چشیییییییییم ون که وای ... کنار زد چادرو و
 و ترسیییییییییییییییی   خودمم کیییه عقیییب پریییی  کرد  خوف جوری
 :پرسی  

  ؟ ش   چ   آقا احم  -

 :گف  که بود قلبش روی دستش

 کو من قشنگ عروس ؟ صغری ش ی شنیل این چرا تو -
 کردن؟ عوض  اوم ن قبل نکنه ؟

 و برچی   لب  کنه یم ا  مسخر  دار  کرد  یم فکر که من
 : کرد  ناز قهر حال  به

   .. کارات این به نه و حرفا اون به نه آقا احم  وا-
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 ... آینه د  برد  و گرف  دس مو و ش  نزدینم همونجوری
ک توی دلقنای که واال ... دی   یم چ   وای  من از سییییییییییت 

 رد دوتا و بود شی   سییا  چشیما  دور ... بودن تر خوشیگل
 یه صیییییالا ... رسخ رسخ دماغمم ... بود صیییییورتم تو مشییییییک
  ... وضی

 و گریه زیر زد  محنم دی   شیییییینیل این خودمو که همچ  
  .. ش  رسازیر اشنم دوبار 

 رو لباسیییییم کرد کمنم دی  که جوری این بیامرز خ ا احم 
 دخت   همون شیییییی   حمو  بع  . حمو  تو رف م و درآورد 
 :گف  و کرد ماچ لپامو لذت با احم  ... اول روز ساد 

 همی    عاشیییق اولم از من . لعابا و رنگ اون بود چ   اصیییال-
  ... ش   دخت  

 شیی  معلو  شییب همون اما کرد شیی  نیم کاریش دیگه خب
  ... دار  دوس م و خواد یم ق ر چه منو شوهر 

 : گف یم هم با دو هر

  .. بیامرز  خ ا-

ییییییامم االن ... بود آقا ... شیییییییاد روحش-  باباشیییییییون مثل پرسی
  .. مهربونن و خوب
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 را چشیییمش گوشیییه اشیییک خانم صیییغری رد زنگ صییی ای با
 :گف  و کرد پاک

 

 

د _پارت#        ص وست  

                                                                                                                                                                                                                                             
یین-  باز درو برو شییما کنم قایم عروسییو من جون خانم نرسی
  ... حالجه مرد  چن  دوماد آقا این بب نم کن

 انگار . بودیم داد  خانم صییییییییییییغری بازی به تن اخ یار ی  
عباس او قول به بب نم تا کرد یم وادار مرا تجربیاتش  امت 

  .س  جحال  مرد  چن 

 شیییییییییلوار و ک  در را او زودتر چه هر خواسییییییییی  یم دلم
  .. بب نم دامادی

  . گرف  قرار دی   معرض در ش  وارد که عباس امت  

  " باهلل اال قوته وال هول ال " زد  لب اخ یار ی  

 : ش  بلن  گوشم کنار از خانم صغری ص ای

 .. خودش واسه َییل   داماد آقا ماشاال-
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 :پرسی  زن ای   به رو نگران من  نن ی با عباس امت  

  کجاس ؟ نیلو پس-

 :زد پچ خانم صغری

  ... باش صبور کم یه شادوماد .ش  نگران زود  چه-

 . بود آم   خوشم اش بازی از... زد  لبخن  اخ یار ی  

اهن و مشیییک شییلوار و ک  آن در  ی حسییای   سییفی  پت   دلت 
 . کرد یم

 و بود نشدسییییییییییی ا در رسخ رزهای از کوچیک گل دسییییییییییی ه 
  ... من طلب در نگاهش

 : نشس  پش م خانم صغری دس 

  .. نذار من ظرش این از بیشت   دخت   برو-

ون خرامان پرد  پشیییی  از  نگرای   دی نم محض به . زد  بت 
 صیییییورتش زوایای تما  جایش و بسییییی  رخ  اش چهر  از

  . ش  خن ان

 حاال ... بود شیییییییییی   نمایان چشییییییییییمانش توی عجیب برف  
 .بود  س اد ای مقابلش
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 رویای   ق ر همون .. ها قصییییه توی پرنسییییس مثل درسیییی -
 موفق بود من کردن دیوونه اگه قص ت ... زیبا ق ر همون
  . ش ی

ُ
 :زد پچ شدی   یم من تنها که ص ای   ت

 تحمل تونم یم چطور شییب آخر تا که ب   صییت   بهم خ ا-
 . نمک

 فکر اصیییییییال ماجرا قسیییییییم  این به ریخ ، فرو هری قلبم
 رسییییییییما من امشییییییییب .کرد یخ آی   به دسیییییییی انم .بود  نکرد 

 .ش   یم همرسش

عباس  همان با باز بود شییییییییی   نگاهم تغ ت   م وجه که امت 
 :گف  لحن

 امروز ... کنم سییییی ایشییییی  صیییییب  خود تا خوا  یم امشیییییب-
 طواف طوافس  طوافس 

 معاف معافس  معافس  دیوانه

 لبخن  اخ یار ی   و  اف اد  شیییوهرش و خانم صیییغری یاد به
  ... زد 

لبم از این همه تعریف کش آم  که صیییورتش را جلو آورد 
ن و با 
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 دییییییی  نخواهم ای صیییییییییییییییییی مییییییه او جییییییانییییییب از بود  مطمی   
عباس  حالم که دارد دوسییییی م ق ری آن بود کرد  ثاب  امت 

  . بفهم  را

***  

  های روبان با مان عروس ماشی   
 
 روی بادکنک چن  و رنیک

 .بود ش   تزیی    آن جلوی کاپوت

عباس کمک به   ... نشس م ماشی    توی امت 

  ...زد بوق مان برای و رسرسی  هم دای   لحظه همان

 :گف  شیشه توی از و کرد خم رس زن ای  
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  ... باشی  مراقب ... رستون پش  هم ما بری  شما-

عباس  را دسییی م آرا  ... نشیییسییی  کنار  و گف  چشییییم امت 
 :زد پچ و داش  نگه دستش توی و گرف 
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 یم جیییییا همی    از بود من بیییییا... شییییییییییییییییی ی من میییییال دیگیییییه-
 ها سییاع  این بای  و نیسیی  ای چار  ظاهرا اما دزدی م 

  ... بگذرونیم رو

***  

 مثل .. خن ی   هم کرد ، بغض هم رضییییییییییا امت   دی ن با
عباس  تیپ خوش حسییای   و بود پوشییی   شییلوار و ک  امت 
   .بود کرد 

  . بب نم ار  اش دامادی کرد  آرزو لحظه آن در ق ر چه

 از شیییییییییییییییییی  پر برایم دنیییییییا رف م فرو آغوشیییییییییییییش در وق   
 توان یم خانواد  حضییور با تنها که نایاب آرامیسییر ...آرامش
  .یاف  دس  آن به

  . بود کرد  پر برایم را همه خایل جای روزها این برادر 

 : چرخی  صورتم توی نگاهش و زد لبخن ی

  ... کوچولو آبچ   ش ی خوشگل چه-

عباس بازوی نثار مشییی    ... زد  ن لبخ خجوالنه  و کرد امت 
 :گف 

  ... داداش ش ی خوشتیپ هم تو-
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ل مییییان در و کرد بغیییل محنم را او هم عبیییاس امت    و کییی 
  ... ش یم مجلس وارد مهمانان دس 

 ***  

 صیییییییغری های حرف آوری یاد با کرد  یم بغض که هربار
 شیییییییییییود آخرش مبادا که نکنم گریه کرد  یم سیییییییییییی خانم
 . ها آن ی حنا

 ... باشیییییم زیباترین َمرد  برای را امشیییییب خواسییییی  یم دلم 
 دود اسیییییییفن  و رسبری ن  گوسیییییییفن ی مان خانه در جلوی
  .کردن 

عبیییاس و من حیییاال  یم میییان خیییانیییه  رایه جییی ی جییی ی امت 
 . ش یم

رضییییییییا  ی چه دانم نیم و کرد نگاهم مهربای   با امت   در چت  
 زیر به رس هخجوالن او که کرد زمزمه عباس امت   گوش
 .بود دوخ ه زمی    کف به نگا  و بود ان اخ ه

ی آرا  هم دای   ح     داشیییییتن  همه انگار... گف  او به چت  
دن  یم او به مرا  . ست 

 .نبود کار در ج ای   دیگر و ش   یم او همرس من امشب

  .او آن   از روح و قلبم و ش  یم او ی خانه ا  خانه 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 پشییییی  را در عباس امت   و شییییی یم خانه وارد ها آن رفی    با
  .بس  رسمان

 کرد باز را اتاق در عباس امت   و گذران یم را باریک راهروی
...  

 طرفم بیییه . بود شییییییییییییییی   حیییاکم خیییانیییه توی عج     رسمیییای
 :گف  و برگش 

  ؟ رسد  انق ر چرا خونه-

 .رف  اتاق گوشه بخاری طرف به زد  هول و

 اش پیشییییییییییییییای   بییه محنم بخییاری، در کردن بییاز محض بییه
 :گف  و ک بی 

 روشیییین رو بخاری بیاد بگم رضییییا امت   به رف  یاد ... وای-
  ... گف م بهش کرد  فکر یع   ... کنه

 :گف م و زد  لبخن ی

 ... زنیم یم یخ صب  تا-

 :گف  شیطن  از پر نگایه با و برگش  طرفم به
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 . ذار  یم من مگه عمرا-

 داخل از و رف  خواب اتاق سییییم  به بلن  های ق   با و
 را دسیی م . آم  سییم م به و برداشیی  پ و یک کم ها از ییک

 :گف  و گرف 

 ...بب نم جا این بشی   -

 و ان اخ  پاهایم روی را پ و او نشیسی م نفر  دو مبل روی
 :افزود

 ... خوری نیم رو هیچ   غصیییییییییییه داری رو عباس امت   تا-
  ؟ باشه

 گونه روی ای بوسییه که داد  تنان تایی  به رسی اخ یار ی  
 و رف  بخاری سییییم  به و  شیییی  بلن  جا از و گذاشییی  ا 
 اتاق از داشییییییییی ، خایص قلق که کردنش روشییییییییین از پس
ون   ... زد بت 

 خانه اما بود رسد مان خانه فضییییییییای لحظه آن در شییییییییای 
 امت   که گذشییییی  ق ر چه دانم نیم . بود گر  گر  قلبمان
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 خن ی  بود ش   جمع پ و زیر که دی نم با .برگش   عباس
 :رف گ و

ی رسمای   خانم-  نیم گر  چای یه . بجوشه گذاش م رو کت 
  ... بشه رسدت هم لحظه یه ذار 

  ؟ هس  کاری-

 فضییییای .. بگت   دوش یه برو بگم تونم نیم .. خوشییییگلم نه-
 ترسیییم یم ک    صیییت   بای  شییی ن گر  تا ... رسد  خییل خونه
 ... بخوری رسما

 : گرف  ا  خن   آورد  در را کتش که این دی ن با 

  ؟ نیس  رسدت تو-

 گزی   محنم را لبم اخ یار ی   که کرد نگاهم آتشییی    جوری
 ... ش   پشیمان سوالم از و

 م ت تما  دانم نیم عباس امت   .شییییی  یم گر  کم کم خانه
ون آن   . بود برنگش ه اتاق به که  کرد یم چه بت 

  ... ش   بلن  جا از و زد  کنار را پ و آرا 

 توال  مت    روی آینه مقابل و رف م ابخو  اتاق سیییییم  به 
  ... ایس اد 
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 لرز باز و بود رسد اتاق هنوز ؟ کنم کار چه دانسیییییی م نیم
  .نشان  یم جانم بر

  .. برگش م عقب به در ش ن باز ص ای با

 نگاهش در نگا  ... کرد یم نگاهم و بود جا آن عباس امت  
  ... دوخ م

 :زد پچ و آم  جلو آرا 

  ؟ ش ی بلن  چرا  رسد خونه هنوز-

 موهایم و کشییی   رس  به دسیی    ... بگ یم چه دانسیی م نیم
 :کرد  بهانه را

  ... کرد  ا  کالفه اینا-

  ... بشه دا  آب ... کرد  روشن رو آبگرمکن-

 ...گزی   لب
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 عروسم لباس به دس  که طور همان و ایس اد رس  پش 
 :گف  کشی  یم

 پارچه جدسیش ... باشیه هت  ب دربیاری تد  از اینو نظر  به-
  ...رسد  اش

 : بود نگاهش توی هنوز نگاهم

  . کنم یم فکر جوری همی    منم آر -

 :گف  و زد عریانم شانه رس بر دا  ای بوسه

  ... بیار  لباس برات کن صت   دقیقه دو-

 ...لطفا ... خود  نه-

  ... خانو  عروس ...هیشش-

ون برایم گرمکن شلوار و باف  بلوز   ... کشی  بت 

  . گذاش  تخ  روی را هایم لباس و برخاس  جا از

  .برات بریز  دا  چای یه منم ک    عوض رو لباس  تو تا-

  ... رف  در سم  به او و بزنم لبخن ی توانس م تنها

خجوالنه به او یم نگریسییی م که از کشیییوی لباس هایم یک 
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 زیپ تنهای   به توانسییییییییی م ی   اما برد  رس  پشییییییییی  دسییییییییی 
اه   ... بکشم پایی    را نمپت 

 :کرد  ص ایش اخ یار ی  

 ! عباس امت  -

  ... جانم-

  ؟ ک    یم کمنم-

ین  :برگش  طرفم به و خن ی  شت 

 ی وظیفییییییه همچی    از مردی ه چ کنم نیم فکر یع   -
ی د  بهش که  خطت    ... بگذر  میشه ست 

 روی ای بوسییییییه و کرد خم رس آرا  و ایسیییییی اد رس  پشیییییی 
  ...زد گردنم

 های   پروانه از شیی  پر دلم ته و خورد گر  هم در  انمانگشیی
  . بودن  آم   در پرواز به که

 را آتشیییییی دش و گر  های بوسییییییه جلوی نمیشیییییی  دیگر حاال
  ... گرف 

  ... کرد زمزمه گوشم کنار گرف  آغوشش میان که مرا

   ... دار  دوست  خییل-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .. دار  دوست  خییل منم-

 

 

     ص وهف  _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 بازوان میان ... کرد  زبا چشییییییییییییم موهایم نوازش حس با

عباس ق رتمن  و قوی   . بود  امت 

 :زد  لب و نشس  لبانم بر لبخن  اخ یار ی  

   .سال -

 : داد جواب خودش خاص مهربای   با

؟ ... بخت   صب ... سال -   خوی 

 :گزی   لب

  . خ بم-

 :پرسی  و زد لبم کنج ای بوسه

 ؟ نیس  که رسدت دیگه-

 :رف م فرو اش سینه میان خجوالنه
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  ... نه-

   ؟ خورد یم تنان اش سینه قفسه که خن ی  یم

 : ک بی   بازویش بر مش    کنم باز چشم که این ی  

 ... نخن -

 : برد فرو موهایم میان را رسش

 ... خن   یم خ بم خن   یم-

 :ش  درش  چشمانم

  .ب جدس نامرد-

 :ان اخ  باال ابروی  

 نگه گر  خانمو تا نخوابی   صییب  تا نامرد   من ببخشییی -
  ؟ دار 

  .. کن تمومش امت   وای-

 :گذاش  ا  ب     روی بر بار این ای بوسه و خن ی  ریز

  ؟ چیه واسه خجال  همه این-

 ناز و شییییییییییی   مچاله بغلش توی ملوس ای گربه مثل باز
 :کرد 
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  ... کن تمومش لطفا-

 . نش   آب هنوز یخ این ظاهرا نه-

 .. بزی   حرف ازش خوا  نیم .. خوا  نیم-

  ... دار  برات پرایز سور یه ببی    عزیز  باشه-

 :کرد  نگاهش زد  ذوق

 ... کنه نیم کار مخم عباس امت   بگو-

 :زد چشمیک

 .... ببی    خودت پاشو-

 

 

     ص وهج  _پارت#

- چ؟  

-ح س بزن !  

با شیطن  خ ت  چشمانم بود... مغز  کار نیم کرد...  
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 نیم  اجاز  ش   کشی   های پرد  ... کرد پنجر  به اشار  و

ون دادن    ... بب نم را بت 

  ... زد  کنار را لحاف آرا 

 نازک خواب لباس این با جوری این ... کن صییییییت   یه یه-
  . بپوش رو گرمکن و باف  بلوز همون ... خوری یم رسما

 :زد  ج غ زیر

ون برو اصال-   . بت 

  . کنم آماد  صبحونه ر  یم-

ون و ش   بلن  فهمی   خورد تنان که تخ   اس  رف ه بت 
... 

ون لحاف زیر از نفس ی     را هایم لباس تن  تن  و آم   بت 
  ... کرد  عوض خوابم لباس با

دوبار  لحاف را دور خود  پیچی  ...  

لباس ها را به دس م داد ..  

زیر لحاف خزی    ...ص ایش خن ان به گوش رسی :  

-بچه جون از من قایم نشو  ...  

لحاف از همان 
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  ... بود  گذران   او کنار را زیبای   شب

 به م ت تما  را آرامش حس و بود امن و گر  آغوشیییییییش
  . بود کرد  القا من

 ی   و کرد  گر  را ا  کرد  یخ وجود تما  هایش بوسییییییییییییه
 بود نکرد  روی زیاد . بود بخشیییی   آرامش را درونم قراری
   .بود آم   را  من نوای ی   دل با و

  .رف م پنجر  سم  هب و ش   بلن  تخ  روی از 

 رس از جیی   مقابلم منظر  دی ن با و زد  کنار را ها پرد 
 :زد  ذوق

  ... امت   ...امت   -

 نفس که بود رسییییییییان   اتاق به را خودش چطور دانم نیم
  ...زد یم نفس

 :پری   پایی    و باال اش ش   درش  چشمان مقابل

  ؟ امت   اوم   برف ق ر چه ببی    وایی    -

 آ به نفیس
 
 :آم  طرفم به و کشی  سودیک

ی ماری گف م ... کردی ترکم زهر  دیوونه-   ...زد نیش  چت  

 :خن ی   بلن 
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  جا؟ این مار؟-

 روی مرا حرکییی  ییییک بیییا و انییی اخییی  کمر  دور دسییییییییییییییی 
  ... کرد بلن  بازوهایش

 دور دسیییییییی انم و کشییییییییی   خفیف   ج غ نبود خود  دسیییییییی 
 :ش  حلقه گردنش

  جونم؟ امت  -

  ... ن اخ ا باال ابروی  

  بازی؟ برف بریم-

؟-   ؟ خوری یم رسما .. نزن حرفشم چ ی   

 :زد  گل یش زیر ای بوسه شیطن  با

  ... بمت   نیلو ... خ ا رو تو-

 گذاشیی  تخ  روی تحنم با مرا و کشییی  درهم ابرو چنان
 :ترسی   که

ی کار به رو جمله این دیگه بار یه-   ... طرف   من با بت 

 لب بر ای بوسیییییییه بار این که بود  ژشیییییییار  حسیییییییای   ظاهرا
 :گف م و زد  هایش
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  ... بگه آقامون هرچ  -

 :کرد ریز را چشمانش

  ... س  بگه آقامون چ   هر جاها جور این-

  ...آقامونه حرف که همیشه ا- 

ین همه این ... پررو بچه آر -  رو دیشییب و بودی زبون شییت 
 ؟ نکردی

 میان به هگذشیی  شییب حرف خواسیی م نیم و شیی   رسخ باز
 :بیای 

  ؟ بازی برف بریم پس ... باشه باشه-

 یه عنوان به نیسییییی  ب  ... ری نیم جا ه چ شیییییما خت   نه-
  . برش شوهرت به و باشر  خوی   دخت   عروس تاز 

 : ش  رسخ هایم گونه

  ؟ چ   ب   قول خب-

 :کرد نگا  چشمانم در ثانیه چن 
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 ؟ آخه بگم نه تو به گت   یم یاد یک من-

  :داد  جواب خودش نلح با

  ... آخه میشه چ   ... نگو نه خب-

 بریم گف م موقع هر دومییییا ... پوشر  یم گر  لبییییاس اوال-
 !گردیم

 :کشی   بنفیسر  ج غ

  ... چشششششم-

  ... داش    ذوق جور این کارا همه تو کاش-

مگی    باز  :رف م فرو آغوشش در رسر

  ... دار  دوست  خییل -

 که بود  خشییییییییییکی   نهایل مثل درسیییییییییی  عباس امت   کنار
 اوج به و گرف م یم بال پرو داش م ... بود زد  جوانه دوبار 
  .رسی   یم

 :زد رس  روی ای بوسه

  . بریم بع  بخوریم صبحونه-

 ***  
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  ... بود  اف اد  هق هق به و آم ن  نیم بن  هایم اشک

 ... بود گردان   بر  اتاق داخل به و کرد  بغلم عباس امت  
 .بود ش   پکر هم خودش

  ... بود ش   کوف م بازی برف

 از را خیسم کاپشن و کال  تن  تن  و نشان  بخاری کنار مرا
ون تنم  :کشی  بت 

  ... عزیز  جان نیلو-

 :زد  هق

  .رف م نیم کاش ... رف م نیم کاش-

 :پیچی  دور  را پ وی   کالفه و کرد پوف  

 یم  ناراح جور یه نرو بگم ... که ک    نیم گوش حرف-
 .. حال ه و وضع این رف    که حاال   شر 

 آوردن در مشیییییییییییغول... بود خیس هم خودش های لباس
 .ش  کاپشدش

 هجو  بییییییار  یییییییک بییییییه بودیم کرد  بییییییازی برف کییییییه کیم 
 ... بود کرد  پر را وجود  خاطرات
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، روز همچی    توی پیش سییییال  هسیییی    و مهربان ...من برف 
 درسیییییی  برف   د آ و بودیم کرد  بازی برف هم با ق ر چه
 .بودیم کرد 

 دور حسیییییییای   بازی برف آن از بع  و بود پخ ه آش مادر 
 هنوز هایمان خن   ناب صییییییی ای... بودیم خورد  آش هم
   ... بود گوشم توی

 هم به را دلم حال گشیییتن  برنیم دیگر که کسیییای   یادآوری
  . بود ریخ ه

 شیییییییییاد و کنم فراموش را چت    همه بود  توانسییییییییی ه چطور
  ؟ باشم

  ..برگش  چای ل وان دو با عباس امت  

  ... زد  یم هق و بود  ش   مچاله خود در

 خواسیی  یم انگار .داد جا پ و زیر را خود و نشییسیی  کنار 
 ایم گذران   را های   تلچ   چه که کنم فراموش کن  کاری
 : چسبان  خود به مرا محنم
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  ... ش   قرمز طوری چه دماغ  ببی   -

 :نالی   غصه پر و رف م فرو آغوشش در

 دماغ  گف  یم هسیییی    .خن ی  یم بهم همیشییییه مهربان-
   .برفیه آد  دما  شبیه

اف   یه .ش  یم خوب حالم دی م  یم وق    من اما آر -  اعت 
  ؟ بکنم

 معطوف دیگری سییییم  به روزها ازآن را ذهنم داشیییی  باز
  ...کرد یم

  ...هو -

 آخه ... کنم بوس  و بیا  مواقع جور اون داش م دوس -
 ب جور خب اما ... شیییییییی ی یم نمک با ق ر چه دوی   نیم
ش و بود بس ه بالم و دس   .بود آرزو دما  این به دست 

       ... زد ا  ب     بر گر  ای بوسه و

 خوب ... داشیی  حضییور که بود خوب ... شیی  گر  دلم ته
 حفظ من برای را او خ ا انگار و داشیییییی  دوسیییییی م که بود
  . بود کرد 

؟-   امت 
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  ...جانم-

  ... رسدمه-

 :کشی  درهم ابروی  

  ... باشر  خورد  رسما اگه کشم  یم خود  -

 :غری  که کرد  ای عطسه همزمان

  !!!نیلو-

  ... کنه یم درد گلو  ته کمم یه-

  . کردی گریه برفا وسط که بس-

  ... دار  تبم-

 ! دادی رسما به خودتو چطوری ببی    ... خ ا یا-

 :خن ی   حال ی  

 ... باشر  طبیبم تو میشه خب-

 :رف  ای غر  چشم

  ... بانو کن امر شما-

***  

  ... ن اش م رسا  عباس امت   از بهت   طب    
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 . خری  یم را بیمارش ناز که طب    
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 شب آرومه پیشیم که وق    شهر آش به انگاری تو ی  "

 "بارونیشم هوای تو ح    میچسبه دریا و جنگل تو با

 

  ... کن کمنم خ ا ای ... نمتو  نیم دیگه-

  ؟ چرا دوی   یم .. کنه نیم کمک  خ ا-

 خورد  به داشیییییی  که را وحشییییییتنایک شییییییلغم سییییییو  کاسییییییه
 :زد  پس می اد

  ... اس  ب مز -

ی یه وق    تا  حق ه-  . ک    گوش حرف گم یم چت  

 نگات تو خودمو بب نم چشات قاب باشمو من"

 تف ا بشه روبروته اینکه بر  دلم بخن ی تو
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 تو دل شا  من و بیسر  دلم ما  تو

 "تو ساحل تو از بگت   عشق بیسر  دریا

 

 بود رسما آثار دانم نیم. بود  خورد  رسما که بود روز دو
 خوی   طبیب بود چه هر اما ... عزیزانم از دوری تب یا

  . بود رس  باالی

عباس که کرد  شیی ی ی تب شییب همان  گرف  تاکیسیی امت 
  ... برد درمانگا  به مرا و

 م ا  عباس امت   قول به که قرص تع ادی و آمپول چن 
  ... کرد  جان نوش اس  حقم گف  یم و زد یم غر

 :برچی   لب

  ... بخور  ب   دیگه چت    یه سو  غت   خ ا رو تو-

 :گف  شیطن  با

 برات .. ش   بهت   ات رسفه ... خوب دخت   ش ی االن ها-
  ... کرد  آبت    مر 

  ... خواد یم خوشمز  غذای دلم خ ا .ای   -
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ی خوشمز  غذای از ثانوی اطالع تا فعال لوس دخت  -  خت 
  ... رف ه یادت هات رسفه  ... خرابه ات سینه ... نیس 

 چشمات ی چاله سیا  اون از بشم رد نمیشه"

 تو خوشگل چشای اون ف ای به من آخ

 تو دل شا  من و بیسر  دلم ما  تو

 "وت ساحل تو از بگت   عشق بیسر  دریا

 

  ... کرد ای عطسه همزمان و

  ... کنه یم درد ب نم چرا دونم نیم-

 :غری   عص   

 شیییی ی مریض بفرما ... کن بوسییییم بیا نرو گم یم به  یه-
...  

 برایم بخاری کنار که جای   توی  و زد کنار کیم را پ  یم
 : خزی  بود ان اخ ه

  ... خواد یم طبیب دلم منم-

 : گذاش م اش پیشای   به دس 
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  ... عباس امت   داغه تد  وای-

س شم یم خوب ... دونم یم-   ...نت 

 ... نکردی گوش چ   تو اما.. نشییییییییییو نزدینم گف م همش-
 پرسییییم یم حال و کردی جون نوش آمپول چن تا وق    حاال
...  

م-
َ
ن
َ
  ... بودی تالف   من ظر نیس  معلو  اصل

 : خن ی   ریز

  ...گرف   آهم .. حق ه-

 :نالی  و بس  را رسخش چشمان

  . گه نیم نه عباس امت   ک    تج یز هرچ   دکت   خانم-

 : کرد  پوف  

  یم هذیون داری-
 
 .داری تب  ... یک
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  ... دار  دوست  ... عشقه تب همش-

 حرف جور این آم  نیم او به اصییییییییال بود گرف ه ا  خن  
  . بزن 

 د  یم به  شلغم سو  این از االن ... دار  دوست  منم-
  ... میشه خوب خوب حال  بخوری

 زهر دسییت  از من ب ون اینو اما ... ان قامه وق ه دونم یم-
ی که این خور  یم هم  آرزوی در خوا  نیم . نیسییییی  چت  
 ! بمت   یار وصل

 هم ب هم جوای   چه هایش حرف برابر در دانسیییییییییی م نیم
 ... بود  نگرانش هم و بود گرف ه ا  خن  

 بلن  جا این از وق    و شیییییییم یم خوب من اما.. بخن  آر -
 ... خانم نیلوفر طرف   من با شم

 حاال که بود کرد  خودداری ق ر چه روز چن  این تما 
  . کرد یم باز دل سفر  هذیان و تب در داش 

 :زد  پچ گوشش زیر

  ...نیلوفر با اش بقیه شو خوب تو-

 :دوخ  چشمانم به را مل هبش چشمان
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  ... دخت   دار  دوست  خییل-

 :داد  جواب ودشخ مثل

 !!! بیشت   ما-

 

 میشناسه ک و تو جز خاصه عشق  آر 

 وسواش دل این حساسه می وی   خوب

 شه جا تو مثل ی   هیشیک باشه تخ  خیال 

 میشناش اگه بگو عاشق من دل توی

 تو دل شا  من و بیسر  دلم ما  تو

 تو ساحل تو از بگت   عشق بیسر  دریا

 چشمات ی چاله سیا  اون از بشم رد نمیشه

 تو خوشگل چشای اون ف ای به من آخ

 تو دل شا  من و بیسر  دلم ما  تو

 تو ساحل تو از بگت   عشق بیسر  دریا

 چشمات ی چاله سیا  اون از بشم رد نمیشه

 تو خوشگل چشای اون ف ای به من آخ

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

     وسه_ص وبیس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
عبییاس کرد  یم حس کییه بود ای هف ییه یییک  امت   آن امت 
  عباس

 
  ... نیس  همیشیک

 یم حواش ی   با پرسییییی   یم که هربار و بود فکر در م ا 
ی گف   با پچ پچ حال در را او  که هربار اما نیسیییییی  چت  
  .ریخ  یم فرو هری دلم دی   یم رضا امت  

  بوی استشما  با
 
 : آم   خود به سوخ یک

  !سوخ ... خ ا وای-

 مح وی قیییییابلمیییییه و کرد  خیییییاموش را قیییییابلمیییییه زیر تنییییی ی
  . برد  شوی  ظرف طرف به را سوخ ه پیازهای

 داخل  کوچک سییییییییب  توی را سییییییییوخ ه پیازهای خواسیییییییی م
 برای و رف  در دسییییی م از قابلمه که کنم خایل ظرفشییییوی  
مش دا  دا  طور همان شیی   مجبور نشیی نش واژگون  بگت 

...  
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 کف و شییییی  بلن  آخم دسییییی م دو هر انگشییییی ان سیییییوزش از
خانه   ... نشس م آشت  

 بری   را امانم و کرد  ا  بیچار  نگرای   نبود خود  دسیییییی 
  ... بود

  . داش م ایمان هایم حس به من

 با و بود  شییییییییییی   حسیییییییییییاس شییییییییییی ت به اتفاق آن از بع 
ین  .ش  یم آشوب دلم موردی کوچکت 

 زد  تاول هایشیییییییان بعضییییییی   حاال که انگشییییییی انم سیییییییوزش از
  . اف اد  گریه به بودن 

  . کنم خایل را خود تا گش م یم بهانه دنبال انگار

  . دبو  پر دلم

  بود؟ کوتا  ق ر آن ا  خوشبخ    عمر چرا

 اجاز  و کرد یم غوغا و پیچی  یم رس  در فکر یک و هزار
  . داد نیم من به را آرامش

خانه کف ق ر چه دانم نیم  بود  زد  هق و نشیییسییی ه آشیییت  
  ... پری   جا از در ص ای شدی ن با که

  ... نگریس م ظرفشوی   میان خایل ظرف به ناامی انه
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  .ن اش م را کاری ه چ دما  و دل گردی

عباس خانه توی که امت   تن  گزی   لب کشییییی ، رسک آشییییت  
  .کرد  پاک را هایم اشک دس  پش  با تن 

 :دوی  طرفم به دستپاچه دی نم با

  ش  ؟ چ   ...نیلوفر-

 :زد  گریه زیر بلن  نبود خود  دس 

  ... سوخ  غذا  ... من ... من-

 :ان اخ  گرف ه ته ظرف به نگایه 

  ؟ وضعشه چه این ... رست ف ا-

 :نشس  دس انم روی نگاهش همزمان و

  ؟ تو کردی کار چ   خ ا یا-

ی غم اش دلسییییوزی همه این از  و نشییییسیییی  دلم بر بیشییییت 
 کرد ؟ یم چه ن اش م را او اگر آخر ...زد فوار  اشنم
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  ؟ داد یم ب  گوایه قلبم م ا  چرا

   زد؟ یمن حرف و بود کرد  سکوت چرا

  دی ؟ نیم را هایم زدن بال بال

 یک زیر و بودیم شییی   محر  هم با که هف ه دو ییک همی   
  . بود  شناخ ه را ای تاز  عباس امت   من بودیم رف ه یقف

  . مانس  یم بهش  به که عباش امت  

  . مالیم و بود مهربان

  . دس م کمک و بود همراهم همیشه خانه در

 پچ شیییییطن  با و گرف  دسیییی م از را جارو که روزی هرگز
 :زد

ی تو ؟ کنه یم جارو خونه زنم مگه-  !کن گردگت 

  . بر  نیم خاطر از را

  دسیییی  این از من
 
 روز ان... بود  ن ی   کم هایش مردانیک

 کارهایمان میان ق ر چه و بودیم کرد  تمت    را خانه هم با
 ... بودیم کرد  شیطن 

 . باف  یم دشخو  و زد یم شانه را موهایم ها شب
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 اجاز  و شیییسییی  یم خودش را ها ظرف پخ م یم غذا وق   
 . داد نیم

  وارد کمال و تما  او وق    از
 
 من دنیای بود شیییی   ا  زن یک

  ! بس و عباس امت   بود ش  

  .آم   خود به هایم دس  روی خنیک احساس با

 ت بیخم لب زیر و بود گرف ه رسد آب شییییت   زیر را دسیییی انم
 :کرد یم

  .زدن تاول انگش ات چطوری ببی    ...فکر ی   ی ¬دخت  -

 این . میمت   برای  من بزن حرف تو بگ ی  نبود کیسییییییییییی
  . کش  یم مرا دارد سکوت 

  . ترسی   یم چرا دانم نیم اما

 شییی ت به طرف   از و بزن  حرف خواسییی  یم دلم طرف   از
 . داش م وحش  زدنش حرف از

 او بود کرد  آغاز رفی    زمزمه رضییییا امت   وق    از روزها این
  . ترسان  یم ش ت به مرا این و بود رف ه فرو خود در هم

  ... ریخ م یم اشک ص ا ی   و بود چسبی   هم به هایم لب

 :ان اخ  مل هبم صورت به نگایه و کرد خشک را دس انم
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  ؟ سوز  یم خییل-

  . ان اخ م باال را رس 

 :گف  و چسبان  لبم کنج به را هایش لب

  ؟ خانویم چیه واسه گریه همه این پس-

 دور را دسییییییی انم و رف م فرو آغوشیییییییش در  ها دیوانه مثل
  ... کرد  حلقه کمرش

  ... نیلوجان-

 یم نفس تن  تن  و بود  گذاشیییییییییی ه اش سییییییییییینه بر را رس 
  . کشی مش

  ؟ چه باشمش ن اش ه دیگر اگر

  ؟ برو  بای  گف  یم اگر

 : ودگش را کمرش دور حلقه و گرف  را دس انم

 !کردی کار چ   ببی    .. بزنم پماد دست  به کم یه بیا-
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 :برچی   لب

  . ن اریم غذا-

 :برد را دلم اش مردانه و بلن  خن  

ی.. رست ف ا-  دار ؟ گریه این آخه ... خوریم یم حاض 

 با خود  ترسیییییییییی   یم . ن اشییییییییی م را واقعی  گفی    جرات
 جنگی ن و رفی    و جبهه یاد به را او بیخودی زدن حرف
 ... بیان از 

 یک با و رف  اولیه های کمک جعبه سیییییم  به آرامش با
  پماد

 
  ... برگش  سوخ یک

  ... رو دست  کف کن باز-

 و ریز تاول چن  ... گشییییییییییود  هم از را مل هبم انگشیییییییییی ان
  .خورد یم چشم به ها آن روی درش 

ی  یه تو-   ؟ چیه واسه گریه این بگو بهم ... هس  چت  

  .. س نی هیچ  -

 .ترک  یم نگرای   و غم از دارد دلم گف م یم بای 
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 رسش . مالی  دسییییییی انم روی خایص دق  با و آرا  را پماد
  با من و بود پایی   

 
  ... بود  دوخ ه او به نگا  درمان یک

  .. لرزی  هایم لب

  ... عباس امت  -

 :زد لب چشمانم خت   و آورد باال را رسش

 !جانم-

 :پرسی   اخ یار ی     م؟دانس نیم گف م یم چه 

  پس؟ بخوریم چ   شا -

 .چسبان  خود به مرا محنم و ان اخ  ا  شانه دور دس 

  ... ش   چ  امشب تو نفهمم اگه نیس م عباس امت  -

  . برد اتاق سم  به و گرف  را دس م

 :داد جا دستش کنار هم مرا و نشس  مبل روی

 ! شنو  یم-
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 :لرزی  هایم لب

  ... من ... من-

 :گف  م حنم لح    با

  !جان نیلو-

 :دوخ م چشمانش به را خیسم نگا 

  ... خب ... خب-

 !نیلو-

  ؟ زی   نیم حرف من با چرا-

 :پری  باال ابروهایش

؟-   چ    

 هم رس پش  باش  کرد  فوران که آتشقشای   مثل درس 
 :گف م

 شب ... نیس    قبل مثل دیگه ... خودی   تو س  هف ه یه-
 پرسییییییم یم چ   هر... حواش ی   ... فکر تو روز ... فکر تو

ی   یم شیی   چت  
 
 پچ رضییا امت   با م ا  طرف اون از ... نه یک
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  نیم ... دار  دل . آدمم منم آخه ... ک    یم پچ
 
 فکر  یک

  .ر  یم جا هزار

ون محنم را نفسم آخر در و   ... داد  بت 

 :کرد  نگاهش عصبای   ... خن ی  یم صورتش زوایای تما 

  . ش   دیوونه ... بخن   آر -

 :گف  و زد ا  پیشای   به ای بوسه آرا 

  ... کرد  نگران  که ببخشی  ... بر  قربون  الیه-

ی نگو-  ... کنم یم قایط واقعا دفعه این که نیس  چت  
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 :گف  و کرد نگاهم خت   کیم

ی یه اصلش-  یم زمان کم یه ش ن مطمی    تا اما هس  چت  
 اما کنم پریشییییون رو فکرت خودی ی   مخواسیییی  نیم ... برد
  ... نبود  موفق انگار

 :نالی   هولزد 
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  ؟ بری خوای یم که نگو خ ا رو تو-

 ! جان نیلو-

 ... بود درسییییییی  ح سییییییییاتم تما  یع    گفی    جان نیلو این
ی ق رت با اشنم  :ش  جاری بیشت 

  .. نذاری تنها  دادی قول بهم تو-

 نه . کرد  فرار خوابم اتاق سیییم  به و شییی   بلن  جا از و
 یم رس  توی خایک چه رف  یم اگر ... !گذاشییییییی م نیم من

  ...؟ ریخ م

 : زد بغل بود ایس اد  او به پش  که مرا و آم  رس  پش 

 . گذش ه من به چ   هف ه یه این دوی   نیم... نیلو مجبور -
 ... بر  یاسی    خاطر به مجبور  ... کنم تعریف برات بای 

د   : برگش م شطرف به وحشت  

  ... عباس امت   ش   چ   !؟ یاسی   -

 : نشان  تخ  لب و گرف  را دس م

ی ... بشی   -   . نیس  چت  

 گوشییم پشیی  را موهایم آرایم به ... کرد  نگاهش نگرای   با
 . فرس اد
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  ...کن  آرامم خواس  یم دانس م یم 

عباس-   .ش   رس به جون ... امت 

 اعزا  یاسیییییی    با که محل های بچه از ییک پیش روز چن -
 .برگردون ن مجروح رو بود ش  

 !یاسی     وای-

 :گرف  را بازویم

س- ی نت    ... نیس  معلو  هنوز یع    ... نش   چت  

  ... بزن حرف درس  خ ا رو تو امت  -

 گه یم عیل. اهواز ش ن اعزا  هم با ها بچه و یاسی    ببی   -
 با خواسییییی ه یم مقر به رسیییییی ن محض به یاسیییییی    روز اون
 تو شییی نش معطل ظاهرا اما رسیییی ن که بگت   تماس نهخو 

 معلو  حاال و بمونن جا ات بوس از شیییییی   باعث مخابرات
  .ش ن من قل کجا به ها بچه از دوتا و یاسی    نیس 

 ش ن؟ گم یع   -
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 اون گه یم عیل که جور اون اما دونم نیم هنوز راسیییییتش-

وها ی همه روز  عراق گاران اما شیییییلمچه برن بود  قرار  نت 
 یه ش   باعث که بود  زد   غرب ناحیه از سخ  پاتک یه

وها تع اد  جور اون . غرب بشیین اعزا  و بشیین تقسیییم ازنت 
وهای با اح ماال یاسییییی    گه یم شییییواه  که  غرب اعزایم نت 
 ... رف ه

؟ کار چ   بای  حاال یع    خ ا وای-     ک  

 زا بب نم بای  .. کرمانشییییییییا  سییییییییم  ر  یم روزی چن  من-
ی چرا یاسیییییی     این نیلو .کنم پی اش بای   ...؟ نیسییییی  خت 
 یاسی    از من که اف اد رسهم پش  اتفاقات ق ر اون م ت
 . ش   غافل

  . بود کرد  پر سخ  ای غصه را دلم تما 

 بود برادرش بود چه هر .نبود  ممانع  به قادر دیگر حاال
  . رف  یم بای  یع    این و

 : ده  هادام ش  باعث ا  خت   نگا 
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 نیلو یه من... باشییییییییییم خود  مواظب د  یم قول خ ا به-
 کنم یم جمع رو حواسییم باشییم جا هر خاطرش به که دار 

  ... ب ی بهم قویل یه بای  توهم اما .

  ... بود  ش   الل

  ... بشو  رف دش مانع توانس م نیم دیگر

 :کرد نوازش را دس م پش  آرا 

 مراقب دی یم قول بهم نیلو ... برگرد  زود د  یم قول-
؟ خودت   باشر

  . داد  تنان مثب  نشانه به را رس  اخ یار ی  

 : گف  و زد صورت پهنای به لبخن ی

 آماد  پاشییو ... گذشیی    با انق ر ... خانویم انق ر که حاال-
ون بریم شو   ... بخوریم غذا بت 

 ... ش  رسازیر اشنم

عباس-   ... امت 

 : کشی  درهم ابرو

  . ممن ع گریه برگرد  تا االن از-
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 از بیشییییت   نیام  دلم که بود شیییی   گرف ه صیییی ایش ق ر آن
 :زد  لبخن  اخ یار ی   . کنم نگرانش آن

  تاز ؟ ریحون با کباب-

 جواب بوسیییییی  یم و کشیییییی   آغوش به مرا که طور همان
 : داد

 بیشیییییت   مخلفات با نیلوفر من الب ه . تاز  ریحون با کباب-
 زد ا  گونه بر دیگر ای سهبو  و   ... دار  دوس 
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 روی اشییک تن  تن  خوان  یم فرا مرا که صیی ایش باشییدی ن
  به که مت  کوچیک پشیییی  از و کرد  پاک را هایم گونه

 
 تازیک

عباس خانه برای امت   به را خود و برخاسی م بود خری   آشییت  
  ... رسان   شوی   ظرف
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خانه به ورود محض به  :زد ص ایم آشت  

  ...جان نیلو-

 :برگش م سمتش به و زد  تصنی بخن یل

  عباس؟ امت   تن ن ق ر چه پیازا این ا -

 : نشس  چشمانم توی اش خت   نگا 

  ؟ ک    راهیم خوای یم جوری این-

 گاز روی قابلمه سیییم  به .بود شییی   پریشیییانم حال م وجه
 : ش   آن داخل خورش  زدن هم مشغول و رف م

  ... نون الی ذار  یم ... کرد  رسخ ک ل  راه  تو برای-

 : ش  حلقه شنمم دور دس انش

  خودت؟ با ک    یم کار چ  -

 :پرسی   سوالش به توجه ی  

ای  -
  خری ی؟ بود  گف ه که چت  

  ؟ شما  با خانو  نیلو-

 :برگش م طرفش به ب بخ    با
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 ... داری دوسیییییی  که اونای   از گذاشیییییی م قیمه ناهار برای-
ی را  تو . برات ذار  یم ک ل  شبم   ... نخوری چت  

 مان   جا گل یش روی که را نگاهم و برد ا  چانه زیر دس 
 :کشی  باال بود

وع االن همی    از امییا دادی قول من بییه تو-  بییه کردی رسر
  ؟ بر  بذارم  من چطور وق  اون .. غصه و گریه

 مگر اما نرو کنم یم خواهش... نرو بزنم فریاد خواسیی م یم
  ؟ ش  یم

 د؟نبو  خوایه خود این

 تا و اسییی  نگرانش. دارد را برادرش هوای دلش دانسییی م یم
د نیم آرا  نیاب ش   .گت 

  .نبود  کشی نش عذاب به رایص  

 نکرد  باز بال دی نش با آم  برادر  وق    من خود مگر  
 ؟ بود 
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عباس برای هم یاسییی    حنم  و رف  یم بای  . بود همی    امت 
 . ش   یم رف دش مانع نبای  هم میمرد  اگر من

 :زد  تلچ   لبخن 

  ... ببی    کرد  یم خرد پیاز داش م من ؟ چ   ی¬ گریه-

  . کرد  اشار  مت    به دس  با و

  یم راس  تو آر -
 
  ... دراز  گوشا  منم ... یک

 :کشی   درهم ابرو

عباس ا-   .. ها میشه دعوامون رف     د  امت 

 :گف  و کرد خاموش را قابلمه زیر و کرد دراز را دستش

ون بریم اییممیخو -   ... بگردیم کم یه ... بت 

  ... ش  ازغم پر دلم

ا
  "خ اس  با بر

چر م ا  این جمله در گوشییییییییییییم فریاد یم زد "رف دش با 
گش دش خودش بود و 
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 ی   ...؟ نه یا باشییییییییم کنارش توانم یم دوبار  دانسیییییییی م نیم
 :نالی   و چسبی   او به محنم اخ یار

  ... امت   ب   قول بهم-

 : خن ی 

  ؟ گرف    قول از  بار چن  کردی ثب  جان یلون-

  ... بگت   آرو  دلم که جور یه ... ب   قول-

  ... برد اتاق سم  به آرامش با و گرف  را دس م

ب با قلبم   . ک بی  یم سینه در ض 

 و رسخ هم او چشییییییمان گذشیییییی ه های شییییییب خوای   ی   از 
  ... بود مل هب

 : داد جا آغوشش در هم مرا و کشی  دراز تخ  روی

  ... بموی   ت بغلم کم یه میشه-

 :گف م و داد  تنان را رس 

  ...امت   ب   قول-

 : خن ی  ریز
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 دسییییییی  هیچ   وق    ب   قول جوری چه من خوب دخت  -
  ... نیس  آد 

د خود به مرا تر محنم و  :افزود و فرسر

 یم فکر تو ... کنم بوت خوب آخر های سییاع  این بذار-
  ؟ هآسون من خود برای ک   

 :کشی  خود سم  به مرا صورت سپس و 

 و ای کوف ه دما  یه بیف م خانو  نیلو یاد هربار یع   -
  ... میاد یاد  قرمز

 :زد  بازویش به مش   

  .ب جدس -

 و کنم پی ا رو یاسییییی    که این محض به .. گرد  بریم زود-
  ... عزیز  گرد  بریم بب نمش

  . بیا  باهات منم بذار-

 :ی کش درهم ابرو

م  ... نزن حرفشم اصال-  ...خطر دل تو بت 
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  یم داری ببی   -
 
 بذار  چطوری من وق  اون ... خطر یک

  ؟ بری

  ... آر  تو برای اما ن ار  خطر من برای عزیز -

  چیه؟ در تو و من فرق وق  اون-

 نگران بییاییی  من میی ا  جوری اون .. قشیییییییییییینگم ...خییانومم-
، بقیه شپی جا این تو اما باشیییم تو امنی   راح  من بموی 
رضییا . کنم پی ا رو یاسییی    تونم یم تر  داد  قول که هم امت 
 تنها رو تو و  نزنه جبهه به رفی    از حرف   من برگشییییییی  تا

 ... نذار 

  ... کنم چه دانس م نیم

دمش یم و رف دش به داد  یم تن بای  ظاهرا  خ ای به سیییت 
  . بود خورد  رقم برایمان که تق یری و بزرگ

  ... مان یم هم دل تنگ شب روزتا آن
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  . بود سخ  کاری هم از کن ن دل

ون گف  عباس امت   چه هر   . نپذیرف م برویم بت 

 بمانم کنارش را مان   باف   لحظات آن ذر  ذر  خواسیی م یم
  ... باشمش داش ه و

 در آخر های سییییییییییییاع  تما  . خوردیم هم کنار را ناهار
  ... ن اش م کن ن دل جان و بود  آغوشش

 ی   من وجود شیییییییی  یم تر نزدیک رف دش سییییییییاعات چه هر
  . ش  یم قرارتر

 یم موهایم توی وار شیییییانه عباس امت   نوازشیییییگرانه دسییییی ان
 . گرف  یم نفس موهایم میان از م ا  و نشس 

  هوا ی   این از بعیی  بود قرار انگییار 
 
 تمییا  کییه کنیم زنیی یک

  . کشی یم یم نفس را هم وجود

رضییییییا آم ن با  اشیییییینم و شیییییی  تما  طاق م دیگر دای   و امت 
  . ش  رسازیر

 :گف  رضا امت   به رو و ن اد همرایه اجاز  عباس امت  

 برگرد  من تا باشییییییه امان  . خواهرت پیش بمون داداش-
...  
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رضا  :گف  و کشی  آغوش به محنم را او امت 

 کن جمع رو حواسییییییی  توهم ... مراقبشیییییییم تخ  خیال -
 ... بزن زنگ کردی پی ا که تلف    اولی   

 :گف  تن ی دای  

 رو بچه این .. نشییییییییییییه فراموش زنگ ح ما جان دای   آر -
  ... نذار را  به چشم

عباس نگا    و بود  ایسیییییییی اد  ای گوشییییییییه که من روی امت 
  ... نشس  کرد  یم نگاهش

 که فهمی  انگار . کردنش بغل دوبار  برای میکشییی  پر دلم
 به را خود بلن  ق   دو با و گذاشیییی  زمی    روی را سییییاکش
 :کرد بغلم محنم و رسان  من

 به. نکن گریه داری دوسیییییی  یک هر جان رو تو جان نیلو-
 ...برگرد  زود د  یم قول خ ا

 :گف م محنم و زد  لب اش سینه بر رس

 خ ا به . باش خودت مراقب فقط... قول کنم نیم گریه-
  .دم  یم امان 
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 و گرف  عم ق دیم و زد ا  پیشای   بر ای بوسه عباس امت  
 ... ش  ج ا من از
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 به شیییهر خارج جاد  در و شیییناف  یم را شیییب دل ات بوس
  ... رف  یم جلو

 تییارییک بییه نگییا  عبییاس امت   امییا بودنیی  خواب همییه تقریبییا
 فیلم یک مثل را روز چن  این زیبای تصیییاویر و بود دوخ ه
  .کرد یم مرور

یک تنگ دلش هم حاال همی    از  مانچشییییییییی با که بود دخت 
   .برود برادرش ی   تا کرد  رهایش بود ش   مجبور خیس

  ؟ بود کجا یاسی    آ 

  وگرنه کرد یم پی ایش بای 
 
  . ش  یم حرا  او بر زن یک
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ش یاسیییییی    فکر م ت این تما   نیم اجاز  و بود کرد  درگت 
  درس  داد

 
  .کن  زن یک

 روی و برداشییی  بود گذاشییی ه پا زیر که را کوچکش سیییاک
  ... داد قرار پاهایش

 یم خرخر و بود خواب در اش دسیییی    بغل سییییال میان مرد
  . کرد

 نیلوفر که را های   لقمه  بسییی ه و کشیییی  را سیییاک زیپ آرا 
  . برداش  بود گذاش ه برایش

 :نشس  گوشش در نیلوفر ص ای و زد لبخن  اخ یار ی  

 چن تا ببی    ... نخوریا هیچ   شییییییییهر خارج رسیییییییی وران امت  -
 کرد ضییییعف دل  موقع هر که   مگذاشیییی برات سییییان ویییییچ
 ... بخوری

  ...زد دستش توی پیمان و پر و بزرگ لقمه به را گاز اولی   

  . داش  نیلوفری طعم و بود خوشمز 

کش که این نه مگر  باعشییییییییییییق را ها آن تک به تک دخت 
  بود؟ پخ ه برایش
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ون تارییک به و داد تکیه صییییییییییین یل به را رسش همزمان  بت 
  .. دوخ  چشم

  . کرد یم پرواز اخت   شب چن  سم  به  ا م فکرش

  .بود نظت   ی   که ش    چن 

اهن آن با نیلو  بود خری   برایش بازار از تاز  که گ ار پت 
 ... رف  یم رژ  چشمانش جلوی م ا 
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  . داد فرو را لقمه و زد دیگری لبخن  اخ یار ی  

  . نبود جنگ کاش

 و داد یم دسییییییی  از را عزیزانش همه یک به یک بای  چرا
کش کردن رها به مجبور حاال   .ش  یم دخت 

  .بود شکنجه یک مثل درس  نیلوفر گذاشی    تنها
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 را لقمه اشییی ها ی   و فرسییی اد جنگ مسیییببی    به لعن    دل در
 .. برگردان  ساک  داخل و پیچی  پاک  توی

 گرف  ب     مقابل و برداش  را آن نیلوفر رورسی دی ن با
  . ی کش آن دل از عم ق دیم و

ک  چشییییییییییییمانش مقابل رویای   پیش شییییییییییییب چن  مثل دخت 
 : نشس 

  ؟ امت  -

 خت   داشییی  که بود دسیییتش توی رادیوی به حواسیییش همه
  ... خوان  یم

  . هو -

؟-   امت 

یک به نگا  و گرف  رادیو از وگوش چشییییم  که دوخ  دخت 
 زیبای   و ظراف  همه آن از دهانش . بود ایسییی اد  مقابلش
  ... مان  باز

 :زد چرخ فرنیلو 

  . ش   خوشگل ؟ خ به-

 .کرد خاموش را رادیو ... بود خت   نگاهش
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  ش  ؟ ب  جان امت  -

ک بود شیی   باعث سییکوتش انگار  کن  فکر اشییتبا  به دخت 
...  

 :نالی  دستپاچه

  یم چ   دیوونه-
 
  ؟ ش ی ب  ...تو یک

 خوشییییب یش و تن  عطر وبا نشییییسیییی  کنارش تن ی نیلوفر
 :کرد ترش م هوش

؟ پس-   چ 

 او ظریف پوسییییییییی  روی نریم وبه رف  باال آرا  دسیییییییییتش
 :نشس 

 ق ر همون ... صیییییب   د  نیلوفری های پ چ مثل درسییییی -
 همه این از من بگم چ   آخ .ظریف ق ر همون خوشییییییییگل
  .خوشگیل

 . کرد یم تب یل برین بهشیییییییی  به را دنیایش نیلوفر لبخن 
 .کشی  خود کنار را او و ان اخ  او شانه دور دس 
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 ؟ امت  -

 ! جونم-

 ...زن ای  ... امروز.. امروز-

ک زوایییییای تمییییا  و صییییییییییییورت توی عبییییاس امت   نگییییا   دخت 
  ... نشس 

  ؟ چ   زن ای   -

 :بود گفی    برای مردد نیلوفر

  ؟ کرد یم سواالی   یه ...اوممم-

  :نشس  صاف جایش در هشیار جوان مرد

  سوایل؟ چه-

س  رت محنم کیم ش  باعث نیلو خجوالنه سکوت  :بت 

  سوایل؟ چه !نیلو-
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 .خب ... خب-

 رسخ بناگوش تا صیییورتش تما  و میمرد داشییی  خجال  از
  .بود ش   دا  و

عباس  : گرف  را او دس ان امت 

 ظاهر من جلوی شینیل این یهو چرا ...خانوما خانم بگو د-
 ش  ؟

 :ش  درش  نیلوفر چشمان

  ... خ ا به نه-

عباس  :زد ه ف به و خن ی  بلن  امت 

 برای کارها  این ب ون شیییییما نگف    زن ایی ون این به خب-
ی؟ شوهرت   دلت 

ک د جا از خواسییییی  خجال  از و گزی  لب دخت   اما برخت  
 : ش  جوان مرد دس  است   مچش

  کجا؟ یه یه-

  .. بر  بذار امت  -

یف تاز  شما-   زودی؟ این به کجا آوردی ترسر
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ک  شییییییییییییی ن مخف   برای پنایه او خود جز دیگر انگاردخت 
 اش سیییییییینه بر رس و  فرورف  بازوانش میان که ن اشییییییی 
 ... گذاش 

 .کشی ن  یم عم ق های نفس دو هر

 :کرد شیطن  عباس امت  

 گف ؟ یم چیا خانو  زن ای   این دیگه-
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ک  :کرد زمزمه کن  نگاهش که آن ی   دخت 

  دار ؟ جذابی  برات من امت  -

عباس دس ان  :داد فاصله خود از را او امت 

؟چ-  آوردی؟ در کجا از اینو  ی   
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 به را نیلوفر که پرسی   چه او از امروز زن ای   دانس  نیم
 . اس  ان اخ ه سواالت  این پرسش ضاف 

  ؟ گف ه چ   زن ای   نیلو-

 ! امت   کن ولش اصال-

 جم جات از چیه درگت   فکرت نفهمم من تا ... بیخود-
  . خوری نیم

 . کن ولش ... امت   ... ا-

ک کردن دل دل توانس  یم کامال   .کن  حس را دخت 

 !نیلوفر-

ک تا شیی  باعث صیی ایش تحنم  فرار برای خت    نیم که دخت 
  . بدشین  دوبار  بود ش  

 باال را وصیییییورتش نشیییییسییییی  او چانه زیر عباس امت   دسییییی 
 :کشی 

ی مون رابطه از تو- ؟ بهش چت     گف  

 :داد تنان رس تن ی نیلوفر

 .  پرسی خودش اون ... نه نه-

 : کشی  درهم ابرو عباس امت  
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 ! خب-

 وای ... تو و من  بی    ب ونه خواسییییییی  یم فقط .. هیچ  -
  ...شو خیال ی   من جان رو تو امت  

کش کرد حس که عباس امت    نر  بالح    ترسییییییان   را دخت 
  :گف 

  . رسی یم خ بش خوب جای به تاز -

ک صیییورت دوبار   را او عباس امت   .گرف  گر رسر  از دخت 
 کنار و نشییییییییییان  پاهایش روی و کشییییییییییی  خود سییییییییییم  به

 : زد پچ گوشش

 بغل و بوس همی    به شوهر  ن   رخص  من تا گف    یم-
  ... راضیه ها

 : زد دو اودو چشمان در نیلوفر نگا 

؟ تومن ظر-  م  
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 : خورد تنان عباس امت   های لب

 ...نخوای تو تا... نیلو س  دونفر  حس یه این-

ک  :رف  فرو او آغوش رد ش   رسخ دخت 

  ... خوا  یم  معذرت-

 ؟ چ   برای وق  اون-

  ؟ نه ... خودخواهم خییل من-

 :زد اش پیشای   بر ای بوسه عباس امت  

 دن؟ یم رخص  خانم-

ک داشیی  جا اگر   فرو او جسییم در شیی ن مخف   برای دخت 
  .رف  یم

 . خانم نیلو ن اری ش ن قایم واسه جا این از بیشت   دیگه-
 !آقاتون با اش بقیه کن صادر رو از اج شما

 :ش  بلن  خفه گل یش زیر از دخت   ص ای

  . زن اییه تقصت   همش-
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  .کن  جا از را او خود همرا  و خن ی  بلن  عباس امت  

عباس فکر ش   پی ا نفر یه ظاهرا خب-  ... باشه نوا ی   امت 

 ...ش  پخش گل یش زیر نیلوفر نفس

  ... دی یم قلقلکم داری-

  ... کنم نگات تونم نیم-

  ... ببن  چشماتو-

  ... دار  تصمیمم همی   -

  ... دار  دوست  خییل-

 !منم .. امت   منم-

 ازچشییییییییم دسیییییییی    بغل مرد ی   در ی   های رسفه صیییییییی ای با
ف  روشیییییینای   به رو هوا ... بازکرد  به رانن   صیییییی ای .. مت 
 :رسی  گوش

  ...داری  وق  نماز واسه ساع  نیم-

 . بود ایس اد  را  میان مسج ی مقابل ات بوس
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 خارج مسیییج  از و شییی  بلن  جایش از خوان  که را نمازش
  . ش 

 یم جانش به لرز ناخواسیییییی ه و بود رسد صییییییبحگایه هوای
 ... ان اخ 

 ی دکه سیییییم  به و کرد هم چف  را کاپشیییییدش طرف دو 
ون جا آن که کوچیک  داشیییییییی ، قرار مسییییییییج  حیاط از بت 
 ...رف 

ونب بزرگ سیییییماور   چای بوی و بود جوش حال در دکه ت 
  .بود کرد پر را اطراف فضای تاز 

 کوچیک صیییییییبحانه چای همرا  به و خری  کیک ای بسییییییی ه
  . خورد

 لبخن  و اف اد نیلوفر مکرر های سییییفارش یاد به اخ یار ی  
  ... نشس  لبانش بر
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 نیم و بود شیی   دل نگش شیی ت به کوتا  فاصییله همی    در
  . کرد یم پی ا  ادامه یک تا دوری این دانس 

 زود بییابیی  نیلوفر بییه کییه قویل دانسیییییییییییییی  یم هم خودش
 اذیتش همی    و  شیی  نخواه  محقق اسیی  داد  برگشیی دش

  . کرد یم

 تییا کییه بود گف ییه موکیی ا رضیییییییییییییییا امت   برای بییارهییا و بییارهییا
 را خواهرش بود خواه  یک تا نیسییییی  معلو  که برگشییییتش

  . نگذارد تنها

 هر که خواسی  یاری خ ا از دل در و کشیی  عم ق نفیسی
  .برگردد و بیاب  را یاسی    ب وان  زودتر چه

ون رسمای از برگش  که ات بوس به   . بود زد  یخ تقریبا بت 

 تا مالی  هم به را دسییی انش و شییی  مچاله اش صییین یل توی
  .برگردان  تدش به را گرما

 را مسیییییافرین و زد یم فریاد که رانن   شیییییاگرد صییییی ای حاال
  . بود کرد  پر را محوطه فضای خوان  فرایم رفی    برای

 به بار این و شیییی  گر  چشییییمانش ات بوس دوبار  حرک  با
  .رف  فرو عم ق خوای  

*** 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 
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  . کرد  باز هم از را مل هبم های پلک زحم  به

 گذران   اتاقمان در خفه ای گریه به را گذشییی ه شیییب تما 
  ... بود 

رضیییا خواسییی م نیم  از بشیییود هایم ریخی    کاشییی م وجه امت 
عباس بالش  سو آن  اشک ص ا ی   گرف ه آغوش به را امت 

  . بود  ریخ ه

عباس ب ون شیییییی  یم مگر اما بود  داد  قول که آن با  امت 
  ... نشو  دل نگش و بمانم

 را طعمش کییییه بود کوتییییا  قیییی ر آن خوشییییییییییییمییییان روزهییییای
  . بود رسی   پایان به نچشی  

  . بمانم قولم پای که دبو  نش   اما بود  داد  قول

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 همان از درسییییییییی  . بود  او دل نگ لحظات همان از من
 ج ا من از و ان اخ ه دوشیییییییش روی را سیییییییاکش که لحظه
  .بود ش  

 بار هر و  بود  کرد  ثب  مغز  زم نه پس در را تص یر آن
 مک    در جلوی که دی   رایم او  گشیییییییود  یم چشیییییییم که
 دسیییییییی  دادن تنان اب و بود زد  چرچ   نیم طرفم به کرد 
  . بود کرد  خ احافیط   من از بار آخرین برای

 وجود  و زد یم دل دل اش یادآوری و لحظه آن برای قلبم
  .کشی  یم آتش به را

 که زد یم فریاد من کنار اش خایل جای و بود رف ه او حاال
  . ا  مان   تنها باردیگر

 و بسیییییی م را هایم پلک خورد در به که ای تقه صیییییی ای با 
 :زد  خواب به را خود

  ؟ بی اری جان آبچ   ... نیلو-

 :نالی   کرد یم درد وجود  تما  که آن با

  ...رضا امت   بخوابم بذار-

 م ورمم صورت دی ن با و کشی  رسیک و کرد باز را در آرا 
 :گف 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... من خواهر دادی قول بهش تو ؟ حالیه چه این االن-

 :زد  فریاد راخ یا وی   زد  کنار را لحافم عص   

 ! داداش بمت   خود  درد به بذار-
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 :گف  و آم  سم م به کشی  یم درهم که ابروی   با

 کردن بغل غم زانوی و گریه به بشیییییییی     االن کردی فکر-
عباس   ؟ گرد  بریم امت 

ون درد پر را نفسم  : داد  بت 

  داداش؟ کنم تحمل م ت همه این چطور من-

 را موهایم دسیییی ه و دکر  دراز دسیییی  ...نشییییسیییی  تخ  لب
 :زد گوشم پش  بود ریخ ه صورتم روی پریشان که

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 پس ... نمیشه دوا دردی گریه با ... قشنگم ... من خواهر-
 ما  و شییی ن جبهه عاز  شیییوهراشیییون که های   زن همه این

  ؟ کی    یم صبوری چطور نیس  خت   ازشون هاس 

 امت   بگو خیییییی ا رو تو ... نیییییی ار  رو تحملش من داداش-
 ؟ گرد  بریم زود سعبا

 :داد تنان تاسف به رسی

 عزیز  ... ک    یم جوربیقراری این چرا خواهری نیلوجان-
 کجا به و کجاسییی  یاسیییی    ... ن ار  ک اب حسیییاب جا اون
 پی اش روز  دو ممکنه .. دونه یم خ ا فقط رو شیی   اعزا 
   ...شای   و ماهه یه ممکنه و کنه

ی یک ها آن...پری  رخم از رنگ  من از که دانسیتن  یم چت  
  بودن ؟ کرد  پنهان

 را او از دوری زمان همه این تاب من ... کن کمنم خ ایا
 شیی   یم دیوانه عباس امت   برگشیی  تا شییک ی   ... ن اشیی م

...  

عباس بگو من جان به رو تو داداش- ی امت   من از رو چت  
  کرد ؟ پنهون

 :گف  غریب حایل با

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ش که جاییه یاسی    دونیم یم فقط-  تماش وسیله به دست 
 امت   تا بکشیییه طول وق  چن  نیسییی  معلو  نیلو ... ن ار 
  ... یا س  زن   اصال ... کنه پی اش ب ونه

 ... ش  بلن  نهاد  از آ  و ریخ  فرو قلبم

 یم خ ا و بود رف ه رساب یک دنبال به عباس امت   انگار 
  نه؟ یا بیاب  را برادرش توان  یم دانس 

 یم داغون عباس امت   وگرنه باشیییه زن   یاسیییی    کن دعا تو-
 .... شه
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 ... نیس  زاری و گریه وق  االن کرد  یم حس تاز 

  ...بود خ اون  درگا  به اس غاثه وق  االن

 :گف م و زد  کنار را هایم اشک تن ی

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس با ... داداش سییی  زن   یاسیییی   -  یم ... گرد  بریم امت 
  ... گرد  بریم فهیم

 :زد تلچ   لبخن 

عباسییییم دل برای ... خواهری کنیم دعا بای -  شیییی   که امت 
  ... کنه پی ا سالم رو داداشش دعاکنیم

 تنها لحظات آن در  من ...نبود گریه وق  گف  یم راس 
  ... بس و کرد  یم فکر خود به

عباس دل حال به و  را یاسیییییی    اگر که بود  نکرد  فکر امت 
  ... آم  یم بررسش بالی   چه نیاب 

 :کرد  زمزمه لب زیر

 ... نذار تنهاش خ ایا ... کن کمکش خ ایا-

 غفل  خواب از مرا هایش حرف با که بود فهمی   انگار
  :گف  ج ی  با که اس  کرد  بی ار

 از امت   ممکنه ... دای   خونه بریم بای  خواهری پاشییییییییییییو-
 پاشو .. بزنه زنگ دای   خونه به کنه پی ا که مخابرای   اولی   
  ... دیر  که

****  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 در ات بوس که بود شیییی   روشیییین هوا و کرد  طل ع آف اب
  . کرد توقف کرمانشا  شهر ترم نال

 بود کوچکش دسییییییی    سیییییییاک همان که را اش وسییییییییله تنها
  .ش  پیاد  ات بوس از و برداش 

 یم بای  بود  شیییییییییدی   مردمانش و شیییییییییهر این از که آن با
 ... دی ن مانن  بود یک شدی ن گف 
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 خیییابییان در م فییاوت پوشیییییییییییییسییییییییییییر  بییا زنییان و مردان وجود
 روزهای که قومیسیییی  میان شیییی  یم یادآور او به هرلحظه
  .ان  چشی   جنگ روزهای در را تلچ   و سخ 

ون ترم نال از و کرد دس  به دس  را ساکش   ... زد بت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 حس اخ یار ی   که داشیییییییییییی  فرق هم جا آن هوای انگار
 با که تاکیسیییییی انرانن گ صیییییی ای . دوی  پوسییییییتش زیر خوی  
ین ای لهجه  را توجهش خوان ن  یم فرا را مسیییییییافران شیییییییت 
  ...کرد جلب

 خیابان دسیییییی  آن به و ان اخ  دوشییییییش روی را سییییییاکش
وع و رف    ...کرد وجو پرس به رسر

  ؟ داری رسا  خوب مسافرخونه یه ... برادر سال -

 به و کرد رصییییی  را رستاپایش بود سیییییال میان تقریبا که مرد
 :گف  کردی

  .اوم ی خوش  .کاکا سال -

عباس  :داد جواب رو گشاد  امت 

 . ممنون-

عباس کرد یم سییییییییییییی که خایص لهجه با مرد  م وجه امت 
 :گف  شود هایش حرف

  .رسونم  یم ... بشی    بفرما-

 و پری  فرمان پشیییی  جل ی مرد شیییی  سییییوار که عباس امت  
  .ان اخ  حرک  به را اتومبیلش

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس نگا   برای . کرد یم رصیی  را خیابان و کوچه توی امت 
 چت    همه کرد یم سیییییییفر شیییییییهر این به بود بار اولی    که او

 
 
  . داش  تازیک

 تا گرف ه رسییی  یم مشییا  به فضییا در که برنچ   نان بوی از 
 ... مردان و زنان م فاوت و رنگارنگ های لباس
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 :ان اخ  طرفش به نگایه نیم مرد

؟ تهران از-   میای 

 :زد لبخن ی

  ... بله-

  کاکا؟ چیه کارت-

  .اوم   برادر  ی  -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  برادرت؟-

 ... کنم پی اش بای  ... بود  جا این به ها اعزایم جزو-

د ؟ مرد پس ...آها-   نت 

عباس  :داد تنان رس امت 

  دیگه؟ جای ش   اعزا  یا باشه شهر این تو نیس  معلو -

اح  ... رسونم  یم ... دار  رسا  خوب مسافرخونه-  است 
 برادرت ی   بر  یم دنبال  میا  بع  ... بخور ناهاری ... کن

  .بگردی

 زیاد کرمانشییییییییییییا  مرد  نوازی مهمان و معرف  و مرا  از
 یاری با که کرد یم قرص را دلش ته همی    و بود شییییییییدی  
  .یاف  خواه  را برادرش مرد  این و خ ا

 :گف  مرد ایس اد کوچیک مسافرخانه جلوی که تاکیس

 یم سفارش ... آشناهامه از صاحبش هم  تمت    هم جا این-
  .پرس ب   به  خوب جای کنم

عباس های لب بر که رضای  لبخن   بلن  مرد نشس  امت 
 :خن ی 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 دلم بیییییه خییل کیییییه هسییییییییییییییییی  چ   ت چهر  تو دونم نیم-
  ... ا  آکو من ...نشس   

  ... کرد دراز او طرف به را اش دوس    دس  و

 و کرد دراز او سیییییییییییم  به دسییییییییییی  معطیل ی   عباس امت  
د یم را دستش که همانطور  :گف  فرسر

  .عباسم امت   منم ... آکو-

 زودتر که شییییییو پیاد ...پهلوون داری هم اسیییییییم چه به به-
      . داخل بریم

عباس نگا    فر موهای ... نشس  او مردانه چهر  روی امت 
 سییییبیل آن با پرش و تت   ابروهای ...داشیییی  پرپشیییی    و ریز
  ... داد یم نشان را اق  اری با چهر    تابی هم در های

 مسییییییافرخانه وارد مرد همرا  به و شیییییی  پیاد  و زد لبخن ی
 .ش 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                           
                                                                                           

                                                        

  . بود تمت    بسیار اما کوچک مسافرخانه

 گوشیییه نفر  یک تخ  روی را سیییاک شییی  که اتاقش داخل
ون به نگایه و رف  پنجر  سییییییم  به و گذاشیییییی  اتاق  بت 

 .ان اخ 

 بییییییه هم بییییییا دیگر دقییییییایف   تییییییا بود قرار و بود نرف ییییییه آکو
  .برون  مخابرات

  .داد یم اطالع رسی نش سالم  به از بای 

 با زودتر بای  و هسییتن  من ظرش بقیه و نیلوفر دانسیی  یم
  ... زد یم حرف نیلو

  وجود با
 
 نیلوفر از خیالش اول بای  داشیییییییی  که خسیییییییی یک

 .ش  یم راح 

ون و گذاش  جا همان را ساکش اتاق، از رضای  با  .زد بت 

  . آم  پایی    را ها پله

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 از که بود مسییییییییافرخانه م یر با زدن حرف مشییییییییغول آکو
  .آم  یم حساب به نزدینانش دوس ان

 :گف  و زد په    لبخن  او دی ن با

  ... نشس ه دلم به ب جور پرس این قادر-

 :گف  آرا  و زد اش شانه به دس    قادر

 رانآ دل نییییییگ قیییییی ر چییییییه دییییییی مش کییییییه موقع همون منم-
  ...ش  

  .آرانه شبیه خییل آر -

عباس  :پرسی  هردو به رو ش  نزدیک که امت 

  ؟ ش   چ  -

 :خن ی  آکو

  .به  گم یم را  تو ... بریم ... کاکا هیچ  -

ون که مسیییافرخانه از  آکو شییی ن ، تاکیسییی سیییوار و زدن  بت 
 :گف 

  . هس    آران کوچینم برادر شبیه خییل تو-

 :افزود آکو که کرد نگاهش سوایل عباس امت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

د  اهل تو برادر مثل اونم- ین قصیییی رف ه ... نت   واسییییه شییییت 
  ن ی مش؟ که ماهه چن  دوی   یم ... دشمن با جنگ

 :کشی  آیه عباس امت  
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 این تو ن ار  خت   ح    اون ... ن ی مش که ماهه چن  من-
 ... اف اد  برامون اتفاقای   چه نبود  که ما  چن 

 خت   روز هر ...نابودی و مرگ روزهای ... سخ یه روزهای-
 ... میاد ور اون و ور این از ش ن شهی 

عباس  :زد پچ لب زیر امت 

  ... ترسم یم خییل منم-

 :گف  آکو کوچیک ساخ مان جلوی تاکیس ایس ادن با

  ... مخابرات اینم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس   .کرد نگاهش ق رشناسانه امت 

 بود خواسیییی ه برایش شییییهر به ورود ب و همان از خ ا انگار
  . بود گذاش ه راهش رس را آکو که

 :گف  ش  که پیاد 

 ر  یم جا این از من برس کارت به برو شییییییییییما آکو برادر-
  . داداشم ی   قرارگا 

 :گف  و زد لبخن ی آکو

 تو گوری و گت   موقع یه اگه ... سییییییییالم  به برو باشییییییییه-
  ؟ ک    پی ا کجا منو که دوی   یم ش  پی ا کارت

 :گف  و داد تنان یرس  عباس امت  

  ... شم یم مزاحم  چشم-

  ..کاکا امان  خ ا به-

 ک وسییک چن  از بیشییت   که کوچیک مغاز  وارد آکو رفی    با
  . ش  ن اش  تلفن

 چن ... رف  بود نشیییسییی ه باجه پشییی  که مردی سیییم  به
 من ظر بود معلو  که بودن  نشییسیی ه ها صیین یل روی نفری
  .بودن  تماسشان اتصال

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... بزنم زنگ تهران به خوا  یم .. بانقر  سال -

 او مقابل را دسیییییتش توی برگه بع  و کرد او به نگایه مرد
 :گف  و گذاش 

  .. کنم یم ص ات .بن یس جا رواین تماس  شمار -

عباس  روی را دای   خانه تلفن شیییییییمار  و کرد تشیییییییکری امت 
  . نوش  کاغذ

 ... نشس  و رف  خایل صن یل طرف به سپس
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 .نشییسیی   بودن  من ظر که مردای   و زن روی آرا  هشنگا 
 هر داشیی  ان ظار و نبود شییل   سییاع  آن در راشییکر خ ا
  . برس  فرا ن بتش زودتر چه

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 باجه پشییی  مرد صییی ای که گذشییی ه ق ر چه دانسییی  نیم
 :ش  بلن 

  ... سه باجه تهران-

  ...رف  کوچک باجه طرف به و ش  بلن  جا از تن ی

 او برای دلش نیلوفر مش اق شدی ن با و برداش  را گوشر 
 :کشی  پر

  ؟ خوی   رسی ی؟ امت   الو-

 اول گف م ... رسی   تاز  من آر  ... قشنگم ... نیلوفر  الو-
  .. بزنم حرف تو با بیا 

  وجود با نیلوفر ص ای
 
 :آورد یم در لرز به را قلبش گرف یک

  رف ن از سیییییییاله یه انگار ... شییییییی   ذر  یه برات دلم امت  -
  گردی؟ بریم یک ...گذش ه

 :خن ی  بلن 

 و بودی تو  را  تمو  ... شیییی   تنگ دلم منم ... دلم عزیز-
  ..شیطونیات

 خب؟ باشر  خودت مواظب ب   قول امت  -

  ... ها نک    گریه ... باش مراقب هم تو .. عزیز  مواظبم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یم اشنا  خود به خود میشه تنگ  که دلم .. نمیشه آخه-
 یم بغل رو ان اخ یم هم با که دوتای   عکس اون ... ریز 
  ...کنم یم بوس  تن  تن  و کنم

 آم  بریم دستش از کاری کاش . کشی  یم پر او برای دلش
کش قرار ی   دل ب وان  تا  به دسییییییییتش اما کن  آرا  را دخت 

 .نبود بن  جای  

 ... امن و خ به خییل جا این .. نباش نگران .. جان نیلو-
 یم ... آقای   یه تور به خورد  رسیییییی   که اولش ب وی   اگه
 برا  اتاق آشییینا مسیییلفرخونه یه تو ... برادرشیییم شیییبیه گف 
  . گرف 

  ؟ خوردی غذا امت   .بود  نگران همش .شکر رو خ ا وای-

  ... االن همی    اوهو - 

 ! امت   ا-

 

 

     شش_ص وچهل_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                           
                                                                                           

                                                        

 ق ر چه االن ب وی   اگه ...توی   من روح غذای ... جونم-
  ... ش   تحریک  اش ها و خ به حالم

  .. بخور غذا برو االن پس خب-

 نیلو؟-

  جونم؟-

 خوا  نیم ... بخور غذا خوب باش خودت مراقب هم تو-
  ... ش   اس خوون پار  یه خوشگلم بب نم برگرد 

ک    ...خن ی  ریز دخت 

  ... آقامون چشم-

 تمو  تییایم االن نیلو ... خنیی ی یم برا  کییه بر  فربونیی -
؟ ...دای   ؟ خ بن همه .. میشه  رضا امت   ... ها بچه  زن ای 

...  

  ...رسونن یم سال ... خ بن همه ... اوهو -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یم زنگ باز  .کنم یم خ احافیط   شییییی  قطع یهو اگه نیلو-
  ... بع ا زنم

  ... امت   دار  دوست  خییل-

  ... ش   تنگ تد  عطر برای دلم ... من ان از  به نه-

 دیوار  به پیشیییای   و ذاشییی گ را گوشر  شییی  قطع که تماس
  .چسبان  اتاقک فلزی

  نیلوفر با زدن حرف شیییی  نیم باورش
 
 دوبرابر را اش دل نیک

 . بود کرد 

***   

  . بود دوخ ه سقف به را نگاهش 

  ... خرابش دل حال و خوای   ی   از امان

 بییییه خواب بود اف ییییاد  کییییه اتفییییاقییییای   بییییا امییییا بود خسیییییییییییی ییییه
  ... گرف  نیم را  چشمانش

  ... چرخی  دیگر دن   به ای دن   از هکالف

  به توجه ی   را روز تما 
 
  و گرسیییینیک

 
 قرارگا  چن  به خسیییی یک

 به یاسییییییی    یافی    از ناامی  آخر دسیییییی  و بود رسزد  شییییییهر
  ... بود برگش ه مسافرخانه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ... ن اش  اش ها اما بود گرسنه

 

 

     هف _ص وچهل_پارت#

                                                                                           
                                                                                           

                                                        

 ما  همان و نیسییی  کرمانشیییا  در یاسیییی    بود فهمی   وق   
ین به لاو  های یییییشییییییت   نهادش از آ  اسیییییی  شیییییی   اعزا  قصی

 .بود برخاس ه

 را دلخوشر  یک تنها ها اعزایم لیس  توی یاسی    نا  دی ن
  . اس  زن   برادرش که داد یم او به

 درگت   که مرزی شیییییییهر آن به را خود زودتر چه هر بای  و
  . رسان  یم بود بع    های عراف   با جنگ

  .. ده  توض   نبلوفر یبرا چطور را آن بود مان   فقط

  . بیشت   دوری یع    این

  . بیاب  را برادرش تا برد یم زمان ق ر چه نبود معلو 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 چه هر تا  بود خری   فردا صب  برای را بلیط آکو کمک به
 . بیف   را  زودتر

  معنا ی   ن اش  را کیس شهر این در که اوی   برای معطیل
  . رسان  یم یاسی    به را خود تر رسیییییع چه هر بای  . بود

 :گف  خود وبا زد غلیط دوبار 

 دنیا رس اون تا دیگه جوری این .. نیلو بودی کنار  کاش-
  ... رف م یم نگرای   ب ون هم

***  

 نشس  اش صن یل روی ات بوس به ش ن سوار محض به
  ... گذاش  شیشه رسبر و

  ... بود برد  را رمقش نیلوفر بیقرارانه های گریه

ین قصییی به بای  بود گف ه وق     گریه زیر نیلوفر برود  شیییت 
  . بود زد 

 در را جانش تما  انگار اما بمان  بود کرد  آرامش چطور
 دانسیی  نیم و  بسیی  پلک رمق ی   که بود گذاشیی ه را  این
 .اس  رف ه قرو عم ق خوای   به یک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

     هش _ص وچهل_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
  . کرد باز چشم گریه ریز ریز ص ای با

 را بود شیییی   خشییییک  بوسات های تنان اثر در که گردنش
   ... نالی  لب زیر و داد حرک 

  ... او غمگی    چهر  و بود نیلوفر به م علق خوابش تما  

ی های گریه م وجه شیییییی  که تر هشیییییییار  از که شیییییی  دخت 
  .رسی  یم گوش به جلو صن یل

 با داری سییییال و سیییین مرد ... شیییی  جلب توجهش اخ یار ی  
ی داش  غلییط   لهجه ک به  را چت   د دخت    .کرد یم گورسر 

  ... کردی ا  خس ه ...دخت   نکن گریه انق ر- 

ی هق هق و گریه جز    ...رسی  نیم گوشش به چت  

 یم عصییییییی    و کالفه اف اد یم  که نیلوفر های گریه یاد به
  . ش 

 :زد یم غر که شدی  را مرد ص ای باز

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ... نکردی کردی یم جمع رو حواسیییی  بای  که وق  اون-
 ؟ چیه واسه مور  ضجه و گریه این حاال

ک جانب از که بود گریه صیی ای تنها باز  یم گوش به دخت 
  .رسی 

 به و چسییییییبان  شیییییییشییییییه به را رسش قبل از تر حوصییییییله ی  
ون منظر    ... نگریس  جاد  و بت 

 بود آورد  محیل نان بسییی ه یک برایش آکو که آن وجود با
 به رسیییی ن تا هم باز داد یم ترج   و ن اشییی  خوردن میل

  ...رود فرو عم ق خوای   به مقص 

*** 

 توی صیییییاف و کرد باز چشیییییم ات بوس شییییی ی  های تنان با
  .نشس  جایش

  . بود ایس اد  رایه رس رس وران یک مقابل ات بوس ظاهرا

 : نشس  ات بوس فضای در رانن   شاگرد ص ای

  ... نماز و ناهار برای داری  وق  ساع  یه .. ناهار  وق -

  .  ش ن  بلن  ها صن یل روی از مسافرین ش  باز که در

  . نشس  جلوی   صن یل مسافر دو روی نگاهش اخ یار ی  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ک به توجه ی   مرد  و اف اد را  کنان رسفه همراهش دخت 
 .ش  روان رسش پش  دخت  

 

 

     نه_ص وچهل_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 جوان دخت   و مرد آن به توجهش ق ر آن چرا دانسی  نیم
 ...بود ش   جلب

 تما  که بود سیییوزنایک های گریه صییی ای دلیلش تنها شیییای 
  .بود رسی   گوشش به خواب وجود با ح    را 

 هم جثه ریز نیلوفر مثل اما ن اشیییییی  سییییییایل و سیییییین دخت  
  . نبود

 یک از بود پر دخت   رنگ مشیییییییک درشیییییی  و زیبا چشییییییمان
  ... عجیب قراری ی   و ش ی  نگرای  

 عرق کال  آن زیر از که داشییییییی  رس به رنگی    رسبن  یک 
 ش   بس ه گل یش زیر سکه از بن ی با که بود پی ا چ دش
ون بن  رس کنار از دار م ج موهایش .بود  و بود زد  بت 

  .زد یم نقش را زیبا دخت   یک از  تص یری
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . گرف  ها آن از نگا  و ان اخ  پایی    را رسش اخ یار ی  

 بلن  جایش از آخر دسیییییی  و شییییییون  پیاد  همه داد اجاز 
  .ش  پیاد  ات بوس از  و ش 

 نمازخانه در و گرف  وضییییییییو و رف  دسییییییییتشییییییییوی   به اول
 از دخت   آن تصیییی یر چرا دانسیییی  نیم اما کرد ادا را نمازش
  . ش  نیم پاک ذهدش

 سیییاد  غذای و رف  رسییی وران ناهارخوری سیییم  به  کالفه
  . خورد ای لقمه چن  اش ها ی   و داد سفارش ای

 نشییسیی ه دخت   و مرد  تر طرف آن مت    چن  قضییا بر دسیی 
 ای نقطه به دخت   اما خورد یم غذا اشیییییی ها با مرد . ودن ب

  . بود کشی   خوردن از دس  و بود ش   خت  

ی مرد انگار  دهان بر ای لقمه بغض با دخت   که گف  چت  
عباس نگا  در نگاهش همزمان و گذاش    .ش  قفل  امت 

 مقابلش غذای به و دزدی  را نگاهش تن ی  عباس امت  
  . دوخ  چشم

 اش ن اش ه اش های همان که کرد یم بی اد چه نگا  آن در
  بود؟ داد  دس  از هم را

 :پیچی  غذاخوری در بلن  ات بوس شاگرد ص ای

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... اف یم یم را  داریم که بشن سوار زودتر مسافرا-

 بود بلن  تقریبا که صیییییییی ای   با و شیییییییی  بلن  جایش از مرد
 :گف 

  ... ماشی    تو بریم زودتر پاشو روجا-

 های   ق   با و اف اد را  او رس پشییییییییییییی  مطیعانه کدخت  
  . ش  رد او مت    کنار از نر  و آهس ه

عباس  این دی ن با م ا  چرا . کشیییییییییی  عم ق نفیسییییییییی امت 
  ؟ ش  یم ب  دلش حال دخت  

 یم بی اد دخت   چشیییییییمان در که زجری توانسییییییی  یم گوی  
 . بخوان  را کرد

 

 

    ص وپنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 برف بارش بود، اف اد  حرک  به ات بوس که ای لحظه از
وع آرا  آرا    . بود ش   رسر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 شییییییییییی   باعث همی    و رف  یم عج     رسمای به رو هوا
  ... رون  فرو خود الک در همه تقریبا

 ته که جوان چن  های شیییییییییوچ   و ها خن   صییییییییی ای تنها
  ... بس و رسی  یم گوش به بودن  کرد  قرق را ات بوس

ک همرا  که مردی صیی ای با  هنشییسیی  جلو صیین یل در دخت 
 :ش  دوخ ه او به نگاهش بود

 تو  اف یم یم گت   ب  وگرنه ... نشه بوران کنه رحم خ ا ای-
  ... جاد  این

عباس  به رو و داد خود به تنای   اش دس    بغل  :گف  امت 

 شیییه یم فالک ... رسییییم نیم هم صیییب  فردا تا جوری این-
  .. خ ا به

ون به نگرای   با عباس امت     ... دوخ  چشم بت 

 را برف از پوشی   جاد  ش  یم و بود روشن هوا هم زهنو 
 .گذران  نظر از

 به آن پشییییی  از و کشیییییی  زد  یخ شییییییشیییییه به دسییییی    کالفه
  ... نگریس  برف بارش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به که ق ییم و کهنه ات بوس درزهای تما  از رسما و سیوز
   .. کرد یم رخنه داخل به شناف  یم را  جاد  دل زور

 زیر از و بود گذاش ه گر  لباس برایش نیلوفر شکر را خ ا 
 نیلوفر بییارهییا کییه داشیییییییییییییی  تن بییه را بییاف    بلوز کییاپشیییییییییییین
  ...بود کرد  را سفارشش

 زق و بود زد  یخ ات بوس داخل رسمای از انگشیی انش نوک
  ...کرد یم زق

 .. نرسییییییییی یم هم کرن  به هنوز احوال و اوضییییییییاع این با -
  ... فالک  فالک ه

 زیادی را  مقصییییییی  به رسیییییییی ن تا بود معلو  که جور این 
  .بود مان  

 یک به که بود نشییی   تما  اش دسییی    کنار مرد کال  هنوز
 چ   ش  چ  " و ایس اد جایش در ص ا و رس با ات بوس بار 
  ... ش  بلن  ات بوس ان ک مسافرین های "ش 

 :گف  همه به رو و ش  بلن  جایش از رانن  

 چرخ زنجت    بییاییی... گردیم بریم االن ... نیسیییییییییییییی  هیچ  -
  ... ببن یم

عباس  :گف  و ش  بلن  جا از م او  نشسی    از خس ه امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... کمک بر  منم-

 از هم جوان چن  آن که بود شیی   باعث بلن شیی نش انگار
ن  جا  خارج ات بوس از کمک برای صییییییییی ا و پررس و برخت  

  ...شون 

 روی شییی ت با برف رسمای و سیییوز شییی ن، پیاد  محض به
 ...نشس  صورتش

 

 

    ویک_ص وپنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 ابروهایش روی تا را بود گذاشییییییییییی ه رس بر که باف    کال 
  ... کشی  پایی   

 نیم و کشیییییییییییی  یم هو هوا توی رسع  و ق رت با برف
  ... بب ن  را چشم چشم گذاش 

 :رسی  گوش به رانن   ص ای
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 بیییرف ایییین گیییت   آفییی ییییییای   هیییوای اون بییییییا کیییرد یم فیییکیییر یک-
 وق  این عمرا ن اشیییی م کار خود  اگه...بیف یم وحشییییتناک

    ... جاد  این تو اف اد  یم سال

ها ون را زنجت   عقب های چرخ مقابل زمی    روی آورد  بت 
   ... کردن  پهن

عباس کمک به ها باالخر  جوان چن  آن و امت   بسییی ه زنجت 
  .ش  آماد  دوبار  حرک    برای ات بوس و ش 

 چه جا آن فهمی  یم تاز  شییییی  یم ات بوس وارد وق    حاال 
  ... شمرد غنیم  را داخل هوای بای  و اس  گر  ق ر

 دسییی  اش دسییی    کنار مرد نشیییسییی  که اش صییین یل توی
 : گذاش  اش شانه روی

 ... برسیم ام    جای یه به زودتر کنه خ ا ...کاکا قوت خ ا-

ون برف بارش به دوبار  و داد تنان رسی و زد لبخن ی  بت 
  ... ش  خت  

  ؟ بود خت   چه تهران االن یع   

  باری ؟ یم برف هم جا آن
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یم رسما دفعه آن مثل و رف  یم حیاط به نیلوفر نکن 
 ؟ خورد

 یار هوای دلش و شیییییی  او درگت   حواسییییییش تما  اخ یار ی  
 .کرد

 از اما باشییییی  خودش مواظب که بود کرد  تاکی  ق ر چه 
ک هوای   به رس   .ترسی  یم کیم دخت 

رضیییییییییا کن  خ ا  انگد شیییییییییش و شییییییییی  نیم غافل او از امت 
  .داد یم خواهرش به را حواسش

 به را خود شییییییی ن  یم م وقف که جای   اولی    در شیییییییک ی  
 مراقب  که خواسیی  یم او از دوبار  و رسییان  یم مخابرات
ی  .کن  بیشت 

 ...آورد خود به را او اش دس    کنار مرد ص ای

را بفرما-   ...(برادر) ب 

عباس نگا   پارچه که نشییییسیییی  او شیییی   دراز دسیییی  به امت 
 روغ    نان تکه چن  و بود کرد  باز دسییی  کف را گل اری
 :خورد یم چشم به آن میان

را-  و خوشییمز ...هسییتن  برسییاق های نان ها این ... جوان ب 
   ... لذیذ
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 که بود برانگت    اشیییییییییی ها ق ر آن کرمانشییییییییییایه روغن عطر
 . بزن  مرد سینه به رد دس  ن وانس 

ون فعالی    . دبو  کرد  اش گشنه حسای   هم بت 

 بر و برداشیییییی  را روغ    برشیییییی ه نان ای تکه و برد دسیییییی 
  ... گذاش  دهان

 اخ یار ی   که نشیییسییی  زبانش زیر چنان نان انگت    دل طعم
 :گف 

 تونه؟ خانو  کار ...س  خوشمز  واقعا-

 :آم  کش  همرسش نا  شدی ن با مرد نیش

من یه..جان نوش...(بله) آ-  ه چ که من ...خودش برای هت 
 ... نخورد  او پخ  دس  مثل کجا

 

 

    ودو_ص وپنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 توانس  یم ساد  تعریف همان در ...زد لبخن ی اخ یار ی  

     . کن  حس همرسش به را مرد عشق
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           @Shahregoftegoo 

 بسییییار اما سیییاد  غذای در و شییی  همرا  او با مرد اضار به
 .ش  سهیم اش خوشمز 

 زیر از داشیییییییی  همرا  خود با که را چایش فالسییییییییک مرد 
 :گف  و برداش  پایش

  ... باش من مهمون هم یچا یه-

وی   جییب کیه را ل وانش و کرد تشییییییییییییکری عبیاس امت    بت 
  .. گرف  او مقابل و برداش  بود ساکش

 عمو؟ چیه اسم -

 :گف  همزمان و کرد پر را ل وان نوازانه مهمان مرد

  ...باهوز  اسمم ... باهوز-

 ب ان  را او اسییم مع    داشیی  دوسیی  خییل که عباس امت  
 :پرسی 

  ؟ چیه شمعنی-

 :گف  و ان اخ  غبغب به بادی مرد

 ...آم   دنیا به طوفای   شب یه گف  یم پ ر ... گردباد-

 :افزود ادامه در و خن ی  بلن  کیم و
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 یه برف این کنه خ ا . داریم پیش در سیییییخ    را  امشیییییب-
  ...بگت   آرو  کم

 یم دهان سیییییییم  به را ل وان که طور همان عباس امت   و
 :زد پچ لب زیر برد

  ...کنه خ ا-

***  

 . بود برد  خوابش یک دانس  نیم

 پلک اخ یار ی   که بود آرا  و کن  ات بوس حرک  ق ر آن 
 صن یل روی که مردی ص ای با اما بود اف اد  برهم هایش
ک آن همرا  و جلو  :کرد باز چشم بود دخت 

  چ ه؟ تو هس  معلو  ه چ-

 : رسی  گوش به ضعیف دخت   ص ای

  ... خور  یم پ چ دلم م ا  شب رس از ش   چم دونم نیم-

 ... بود  ن اد  قول پ رت به کاش ... دردرس همش-

  یم-
 
 ... ب   حالم نیس  خود  دس  ...؟ کنم کار چ   یک

 االن کردی یم م ارا کم یه اگه  ؟ نیسییییی  خودت دسییییی -
 ... نبودیم جا این
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ی یه انگار-   ؟ ش ی طلبنار هم چت  

 دادی یم خان نوذر دل به دل کم یه وت اگه !طلبنار  ... آ-
  ... نبودیم جاد  این آوار  االن

 :ش  خارج گلو از حرص با توأ  و خفه دخت   ص ای

 خانو  وق    تا ها؟ ؟ بیار  رس  بود قرار بالی   چه دیگه-
 ... ور اون فرس اد رو اونا وق    از اما ه چ که بود

 از نزمسیییییی و  سیییییییا  رس که اوم ی یم را  باهاش میمردی-
ونمون خونه  ؟ کرد نیم بت 

 

 

    وسه_ص وپنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
  یم چ  -

 
ت  به حاشا ...  یک  گهم ... بود بهونه که اون ! غت 

ی دیگه ... بود نکرد  کاراشیییییییو همه خان نوذر  نمون   چت  
  ...آخری این خواس  یم فقط... نفروشه که بود

 :گف  دخت   های حرف به توجه ی   مرد

 ... کرد نهبهو  خوب. کرد امون روونه خایل دس  آخرشم-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ک  : اف اد گریه به باز دخت 

 روی تو چطور...کنم اش خفه دسیی ا  با خواسیی  یم دلم-
 .کنم نگا  بابا 

  ... زنم یم حرف (پ رت) باوگ با خود  نباشه باکی  تو-

 *** 

 و کرد باز چشییییییم که بود شیییییی   شیییییی ی  ات بوس های تنان
  ...خورد تنان جایش در کیم

ون رسمای  حس که بود کرد  نفوذ لداخ به ق ری آن بت 
ّ  پاهایش برد ، خوابش که زمای   م ت در کرد یم  ی   و رس 
 .اس  ش   حس

 ...ان اخ  یاهوز به نگایه و ش  جا به جا کیم

 همه شیییاگردش و رانن   جز تقریبا و بود خواب در هم او 
  ... بودن  خواب در

 دانس  یم بعی  که بود نر  و کن  ق ر آن ات بوس حرک 
 ... برسن  مان ن برای جای   به الهاحا حاال

 م وقف جای   در شییییییا  و نماز برای بودن  ن وانسیییییی ه ح    
 .بودن  خورد  داشتن  چه هر ات بوس در جا همان و شون 
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 که رسییییییی  یم گوش به شییییییاگردش با رانن   پچ پچ صیییییی ای
  .کرد یم غرغر جاد  در اف ادنش را  باب  داش  م ا 

 قبل را  میان در ای ع   و دبو  خایل ها صن یل از تع ادی
  ...بودن  ش   پیاد  برف بارش از

 . پیش را  نه و داش  پس را  نه ات بوس دیگر  حاال

 امن جای   به تا دادن  یم ادامه راهشیییییییان به آرا  آرا  بای  
 درسیییی  اما مان ن  یم جا آن هوا شیییی ن خوب تا و برسیییین 
 به ار  او شیییییییی ی  تنای   با همرا  مه     صیییییییی ای زمان همان
 ... آورد خود

 

 

    وچهار_ص وپنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 :پیچی  کابی    فضای در رانن   فریاد ص ای

  ... عیل یا ... عیل یا-

 قادر رانن   و ش  یم منحرف جاد  از داش  ات بوس انگار
ل را فرمان چرخش نبود   ...کن  کنت 
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 به هیاهو و صییی ا و رس چنان مسیییافرین ان ک تع اد همان
 یم اشییییییییییییتبا  چارد را رانن   شیییییییییییییک ی   که بودن  کرد  پا

  ...کردن 

 بود داد  دسی  از را خود تعادل تاریک جاد  میان ات بوس
  .نبود ایس ادن به قادر و

 جاد  از ات بوس که بود بلنی  کمیک فریادهای صییییییییییییی ای
ییییییی در و شییییییی  خارج و منحرف  کایه پر مثل ثانیه از کرسی
وع  سییم  به جاد  واز کرد خوردن معلق و چرخی ن به رسر
  ...ش  پرتاب پایی   

 واکدیسیییییییر  ه چ به قادر که بود ایسییییییی اد  برایش زمان انگار
 و چرخی  بار چن  و چن ین ها برف روی ات بوس ... نبود

 کرد برخورد زمی    به مه     صییی ای با کو  پایی    در درسییی 
...  

 سیییوزش احسیییاس و ها شییییشیییه شیییکسیییی    کنن   کر صییی ای
به و ب نش اعضیییای در شییی ی   و خورد رسش به که ای ض 
 سییفر این پایان تا شیی  ییک هم با همه کرد  هوشییشب د  در
  .بخورد رقم مسافرین باف   و او برای جاد  دل در

  ... باری  یم برف هم هنوز
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همقسم    
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  ... بود رسد هم هنوز

 حرک  از آن داخل اعضیییییییییای تما  مثل ات بوس دیگر اما
  .بود اف اد 

**** 

 

 

    وپنج_ص وپنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
  ... کرد باز پلک زحم  به دس    نوازش احساس با

ی تارییک از و بود روشن جا همه   .نبود خت 

 .نبود کار در ک ا  ه چ برف، نه و رسما نه

 نوازش را موهایش داش  که پوش سفی  زی   روی نگاهش
  ...نشس  کرد یم

 را دلش حال زد یم مشیییییییییییییامش زیر که بوی   خوش عطر
  ! مادرش عطر .کرد یم خوش

عباسم-   ...امت 

 .ش  یم نشی    ته دلش در و بود دلنواز مادرش ص ای
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همقسم    
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  ... مامان-

 ... پرسکم-

یک دسیییییییییتش کنار همزمان  و نشیییییییییسییییییییی  زیبا و جوان دخت 
 :زد ص ایش

  ... داداش-

 شییییییی  هایش خواهرانه دل نگ دی  خود کنار که را مهربان
...  

 خود کنار را اش خانواد  اعضای تمایم که بود کجا جا آن
  ؟ دی  یم

  ..بابا بودی ؟ کجا شماها-

  با  ... بود جا آن حاال هم پ رش
 
 :کرد نگاهش دل نیک

   ...بابا-

 ... خن ی  که بود ش   گلس ان بار  یک به دنیایش انگار 

 :نالی  عباس امت   و کرد نوازش را پرس صورت مادر

 ...بود ش   تنگ براتون دلم ق ر چه مامان-
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    وشش_ص وپنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 : گذاش  اش شانه بر رس مهربان

عباس-  ... امت 

 : زد رخواه پیشای   بر ای بوسه

  ... کرد  پی اتون که روشکر خ ا .. بمونم پیش ون اوم  -

 :نشس  او شانه روی پ رش دس 

عباس ...پرس  نه-   ... برگردی بای  تو امت 

 ؟ گف ن  یم چه ها آن ... شییییی  حبس اش سیییییینه در نفس
 تاز  گشیییییییی ؟ بریم کجا  خواسییییییییتن ؟ یم چه او از اصییییییییال

 یم خانواد  کنار زا تر دنج جای   مگر.بود کرد  پی ایشیییییان
  یاف ؟ توان

 :نالی  مادرش

  ... مادر نیس  وقتش-

 :برخاس  جا از خرامان ای فرش ه مثل مهربان 

  ... ان ظارتن چشم ها خییل پایی    اون داداش-
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همقسم    
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  ... ش  ک بی   رسش بر پ یک انگار

؟ آن  پایی  

 ال هللا " رسیییی  گوشیییش به خوان  یم دعا که زیبای   صییی ای
  " ... الق و  چ هو اال اله

  ... من ظرته نیلوفر... برگرد مادر-

***  

 تنان به قادر اما کرد یم حس تدش توی را شیی ی ی رسمای
  ...نبود خوردن

ی جزجز و ناله ص ای  ... رسی  یم گوش به دور از چت  

ین بوی .. خون بوی  زحمییی  بیییه... بود آمیخ یییه درهم بت  
  .کرد باز پلک

  ... رسد و بود روشن روز مثل جا همه

 اسییی خوان در ب ی درد اما ب ه  تنای   را خودش کرد سیییی
 ... کرد ای ناله اخ یار ی   و نشس  هایش

ی سنگ         .بود گرف ه او از را حرک  اجاز  تدش روی چت  

  . چرخان  را رسش زحم  به 
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 خوش جا اش شیییییییییانه روی که یاهوز رسخونی    دی ن با و
 نهادش از آ  ، بود زد  تکیه او به جان ی   تدش و بود کرد 

   . برخاس 

  ... ش  نیم باورش خورد، تنای   نفس ی  

  . بود نمرد  او نه

 کرد  تقسیییم او با را نانش که بود پیش سییاع    همی    انگار
 .بود

 

 

    وهف _ص وپنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 :زد ص ایش بود زد  یخ رسما از انگار که ص ای   با

  ؟ ب   جوای   یه یاهوز... عمو-

   ...نخورد تنای   ه چ مرد

 و رسییییی  یم مشییییامش به قبل از بیشییییت   وسییییوخ    دود ویب
  ..کرد یم سخ  را کشی ن نفس

 ... برهان  یاهوز تن ازسنگ     را خود کرد سی
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همقسم    
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 های شیییییشییییه از ...زد کنار را او جان ی   جسییییم قوا تما  با 
 به را تدش که کرد یم نفوذ داخل به ش ی ی سوز شکس ه
  ... نشان  یم لرز

د ایشج از کرد سیییییی رمق ی    در کشییییین   دردی  اما برخت  
  ... برخاس  هوا به فریادش و پیچی  پایش ناحیه

 جلوی   صییییییین یل از کرد حس که بود اف اد  نفس نفس به
  .خورد گوشش به ای ناله ص ای

 :زد ص ا

  ؟ شنو  یم ص امو کیس-

 :رسی  گوش به گرف ه و خفه جلوی   مرد ص ای

  ... کن کمنم ... کمک-

 زن   امی  به پایش نفسییییییییییگت   درد به وجهت ی   عباس امت  
ون صن یل از را خود دیگران بودن   ... کشی  بت 

 اف اد  ای گوشییییییییه هرکس...چرخی  دور نگاهش اخ یار ی  
  ... بود
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همقسم    
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 از و شییییی   منحرف ات بوس چطور دانسییییی  نیم هم هنوز
 تنان آن و مهیب صیییییییییی ای آن اما بودن  شیییییییییی   پرت در 

  .. داش  یاد به خوی   به را ش ی 

 :آورد خود به را او مرد ص ای

  ... کن کمنم خ ا رو تو-

 کرد  حفظ را تعادلش زحم  به داشییی  که ای رسگیجه با
.  

 یم تیییا بیییایییی  . نبود ضییییییییییییعف موقع حیییاال و بود کم وقییی 
  ...ش  یم ها زن   کمک توانس 

 دربریم را ات بوس اطراف داشیییی  کم کم آتش های شییییعله 
  ... گرف 

ک مرد  چسییییبی   شیییییشییییه به رسش که را شدسییییت کنار دخت 
 :داد تنای   بود

  ...دخت   کن باز چشماتو ... خوی   روجا ... روجا-

ک  ... کرد ای ناله دخت 
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 :ش  بلن  مرد ص ای

 ...کن کمنمون ... خ ایا ... س  زن  -

عباس  اش ناله صیییی ای اما کن  کمک مرد به کرد سییییی امت 
 :ش  بلن 

  ... زیر نای کرد  گت   خ ا ای ... پا -

ک  به بود شیییییییی   هوشیییییییییار مرد فریادهای با حاال که دخت 
 دسیییییتش انگار اما بشییییی اب  کمکش به کرد سیییییی آم   خود
 جیی   درد از ده  حرکتش ب وان  که آن ی   که داشییی  درد
 :زد

  ... خ ا یا-

عباس دس ان  اف اد  گت   که را مرد کرد سی قوا تما  با امت 
ون بود   . بکش  بت 

  ... ش  یم بیشت   لحظه هر دود و سوخی    بوی

عباس شییییییییییی نش جا به جا و مرد تنان با  دخت   به رو امت 
 :گف 
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  .. میارمش من ... پایی    برو زود شما-

ون ها صن یل الی از را خود رمق ی   ت    با دخت     کشی  بت 
  ... داش  ش ی ش درد از نشان اش ناله ص ای اما

 بیان ازد اش نهشییا روی را مرد دسیی  کرد سییی عباس امت  
 : داش  وا ش ی  دردی به را اش زخیم پای او تن فشار اما

  ... کن  کمنم خ ایا-

 :نالی  مرد

  .. گت   یم آتیش ات بوس االن ... برو بذار منو-

عباس  :غری  امت 

  ... ریم یم هم با ... مرد بخور تکون-

 جناز  دی ن با اما بود رسییییان   ات بوس در به را خود روجا
 شییییشیییه از هایشیییان تن که شیییاگردش و ات بوس رانن   های
ون جلو   ... بود زد  خشکش جا همان بود زد  بت 

  .. ش  یم بیشت   لحظه هر داش  آتش گرمای

 در اما  . رسیی  یم گوش به ها صین یل دیگر از ناله صی ای
 .آم  برنیم کیس دس  از کاری لحظه آن

ک عباس امت   فریاد ص ای  :آورد خود به را دخت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... کن باز درو اون .. دخت   باش زود-

  ... نبود وقتش حاال اما بود کرد  پر را وجودش تما  درد

ک  دسیییییییییی  و گذشیییییییییی  ها جناز  مرز از سییییییییییخ    به دخت 
 ق رت تما  با را دسییییی گت   و برد در سیییییم  به را سیییییالمش
د یییییر به اثر در ات بوس در اما فرسی  و سییییییف  شیییییی ی  های ض 
  ... بود ش   سخ 

 :زد ج غ

 .. تونم نیم .. شه نیم باز خ ایا ... بازشو عن   ل-

 

 

    ونه_ص وپنجا _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 ... نبود در کردن باز به قادر سالم دس  یک با

عباس  د  امت   یم آتش در که ات بوس عقب به وحشییییییییییییت  
 نشیی  اثر در ات بوس بود ممکن آن هر نگریسیی  سییوخ 
  ... شود منفجر ساع    بم    همچون آتش و گازوییل

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ک به را خود زحم  به و کرد رها صیین یل روی را مرد  دخت 
 فریاد دلش ... بود نشییسیی ه پایش در امان ی   درد ... رسییان 
ک دی ن اما خواسیییی  یم  از مانع شییییان جان نجات و دخت 
  .ش  یم واکدیسر  هر

 سف  در اما داد فشار و گذاش  در دس گت   روی دس 
ون اجاز  و بود ش   هم کیپ سخ  و   ...داد نیم رفی    بت 

 :زد ریادف اخ یار ی  

  ... شو باز ... لعن    بازشو-

 را تدش  داشیییییییی  که ب ی درد وجود با معطیل ی   سییییییییپس
  ... ک بی  در به محنم

 :ش  بلن  روجا ج غ ص ای

  ... نمیشه باز ... نمیشه باز-

عباس  :زد فریاد امت 

به هم با دخت   زودباش-  زنیم یم ض 

 بهض   در به محنم دو هر او فریاد صییییییییی ای با بار این و 
 مهیب صیی ای شیی  باز در که ای لحظه در درسیی  و زدن 
ون به دو هر پرتاب و انفجار   ...ش  همزمان ات بوس از بت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

وع چشییمانشییان مقابل در ات بوس  بود کرد  سییوخی    به رسر
 پوسیییی  و گوشیییی  جزجز صیییی ای با روجا فریاد صیییی ای و

 .بود آمیخ ه هم در قربانیان

 

 

    ص وشص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 سوخی    حال در وسات ب روی دو هر ناباورانه و شوکه نگا 

 .بود ش   خشک

  ... بود ایس اد  نکردی   باور طرز به زمان انگار

 سیییییالمش دسییییی  با همزمان و شییییی  بلن  دخت   ناله صییییی ای
وع به زدن و زاری به رسر  صییورتش و رس به سیینگی    های ض 
  ... کرد

 چه دانسیییییییییییی  نیم که بود اف اد  رسیییییع اتفاقات ق ر آن
  . ده  نشان واکدیسر 

 ما  چن  همی    در که بود سیییییییینگ     یب مصیییییییی دومی    این
  . بود دی   اخت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ات بوس داخل افراد از ک ا  ه چ با مقارب    که بود درس 
   ... بود که انسان اما ن اش 

ک روی نگاهش  خودش طرز به داشیییی  که نشییییسیییی  دخت 
 ...داد یم تنان تنان را خود و کرد یم عزاداری

  ؟ کرد یم بای  چه

 یم ام    جای به که زمای   تا دخت   این مسییییییییییییئولی  حاال
 ... بود او با رسی ن 

 ... ان اخ  نیلوفرش یاد به را او ش نش پنا  ی  

 ...ش  او نزدیک لنگان و سوزانه دل

 حاصیییله شیییوک اما داشییی  خونریزی شییی ت به پایش هنوز
 .داد نیم کردن فکر اجاز 

ی خواسیییییییییی    و بود غرق خودش در دخت   اما بگ ی  چت  
 ...زد یم صورتش و رس توی

  .داش  مجروح دس    انگار نه انگار

 یم کشیییییییییییییی نی ، یم هیا آد  روزهیا این کیه زجری از دلش
  . سوخ 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 و میمرد .. برود اش خانواد  همرا  به بود توانسییییییی ه کاش
 ! خالص

  ... نیس  رفی    وق  حاال بود گف ه مادرش اما

 ... نیلوفر ها آن رأس در و بودن  من ظرش ای ع  

 نت    خود اما بگردد اش گمشیییی   برادر دنبال دبو  آم   مثال
 .بود ش   گم

 ...ان اخ  بر دورو به نگایه

 

 

    یک_ص وشص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 در بود سییوخی    حال در ات بوس که ای منطقه جز اطراف
  ... بود رف ه فرو مطلق تارییک

 رسنوشیییییییی    چه نبود معلو  و هسییییییییتن  کجا دانسیییییییی  نیم
  . کرد خواهن  پی ا برف آنهمه درمیان

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 برافروخ ه آتش آن کنار هوا شییی ن شییینرو  و صیییب  تا بای 
 قرار خایک دنیای این کجای دی  یم از بع  تا مان ن  یم

  .ان  گرف ه

 سیییوزان و رسد شییی ت به هوا اما بود گرف ه آرا  برف بارش
  ... بود

   سم  به

 نیم را ردک یم بای  چه و بود مان   خ ا حنم  در واقعا
  . دانس 

  برود؟ پیش توانس  یم کجا تا غریبه دخت   یک با آخر

  . میش ن  م اوا بای  و داشتن  جراح  نو  به دو هر

 یم درک را موقع تش و آم  یم خود به داشیی  کم کم انگار
  ...کرد

 سیوخ  یم اش پیشیای   گوشیه ... بود آم   رساغش به درد
  م وجه ونخ دی ن با و کشییی  آن روی دسیی  ..

 
 شییکسیی یک

  ... بود نش   اش م وجه لحظه آن تا که ش 

 ات بوس، ی شیییییی   ور شییییییعله آتش از شیییییی   سییییییاتع نور در
  . ان اخ  پایش جراح  به نگایه

دخت نگایه ان اخ  لباس چن ان مناسب وگریم 
ن اش  .  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . بستش یم بای  و داش  خونریزی

ی تنها  و کرد باز که بود گردنش دور شیییال داشییی  که چت  
  ... پیچی  پایش دور

 زمی    به زانو ها برف ویر  و رف  دخت   سییییییییم  به لنگان
  ...چسبان 

 :گف  داش  تحنم کیم که لح    با

 ... بزنیم حرف هم با بای  ش   تمو  عزاداری  اگه-

 

 

    دو_ص وشص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
ک  ...دوخ  او به وگنگ گ ج را خیسش چشمان دخت 

 ...باش  دی   فضای   آد  یک که کیس مثل درس  

 :  کرد ای رسفه عباس امت  

 سیییییاخ ه  دسییییی مون از کاری عمال دیگه اما ا  شیییییوکه منم-
 ؟  بیف یم گت   ها برف این توی خوای نیم که تو ... نیس 

ک   ... داد تنان طرفی    به را رسش تنها دخت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 : زد لبخن ی عباس امت  

س-  ... بیف ه برات اتفاف   ذار  نیم ... میکنم کمک  من نت 
  ... ک    همناری هم خودت بای  فقط

 ...کرد او دس  به اشار  رس با سپس و

د  فراموشر  به را دردناکش دس  که دخت    :نالی  بود ست 

  ...دار  درد خییل-

عباس   :داد تنان رسی م اثر امت 

س اما . نیسیی  خوب ه چ اوضییاع این تو- ای   یه من نت 
 چت  

 یم ...نخور  تکون تا کنیم ثابتش بای  فعال بل   ام اد از
  ؟ وضعیه چه در بب نم من بزی   باال رو آست ن  توی  

ک  باال را آن کیم و برد آسیییییت دش به دسییییی  خجوالنه دخت 
  ...زد

 :نشس  دی   آسیب دس  روی عباس امت   نگا 

ون اسیییی خوون  روشییییکر خ ا خب-  یه ممکنه پس نزد  بت 
ب   ض 

 
  ترک یا خوردیک

 
 ...باشه جزی   خوردیک

ک ی که انگار دخت   نفیسیی بود کرد  معاینه را او حاذق دکت 
  به

 
 :داد تنان را لبش زور به بار این و کشی  آسودیک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 مرد ؟ واقعا قادر عمو یع   -

عباس  :داد تنان رس تاسف به امت 

 

 

    سه_ص وشص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
  ...م اسفانه-

ک  :اف اد گریه به دوبار  دخت 

 .ن ار  رو کیس جا این که من ...ها ؟ کنم کار چ   حاال-

س-   .ت خانواد  پیش بری کنم یم کمک ...جا  این من نت 

 درد که آن با ... خاسییییییی بر  جا از کن  معطل که آن وی  
ک درد ظاهرا اما کرد یم زق زق و بود امان ی   پایش  دخت 
   .بود ارج 

ی شای  تا اف اد را  ب بخ    با  ... بیاب  چت  

ک  ..پری  جا از ش نش دور از ترسی   دخت 

  ری؟ یم کجا-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 مخمصیییییییییییه یک از کرد، یم داد ی   چشیییییییییییمانش توی ترس
 .بود اف اد  گت   ب تر ای مخمصه در حاال و بود گریخ ه

 یم چه رف  یم و کرد یم رها تنها را او هم جوان این اگر
  کرد؟

عباس  چن  او ی نشییییییسیییییی ه وال هولو به چهر  دی ن با امت 
 ... بازگش  لنگان را بود رف ه که ق یم

س-  اگه ...نیسیییییی  فرار مراممون توی ما ... جون دخت   نت 
 من تییا بمون جییا همی    .ایسییییییییییییتیم یم پییاش زنیم یم حرف  
 .برگرد 

ک  :افزود او که کرد نگاهش عاجزانه دخت 

 نیم وگرنه ببن یم بای  رو دسیییییییت  .کنم پی ا چوب بای  -
 . میاد رسمون به بالی   چه را  این تو دونم

عباس و کرد تشیییییییییییکر از پر نگایه دخت    راسییییییییییی ای در امت 
 ... اف اد را  لنگان لنگان روشنای  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                           
                                                                                                                                                  

 یم سیییخ    به و بود   شییی پنهان سییینگی    برف   زیر چت    همه
  ... بیاب  چوی   توانس 

 کوتا  های درخچه دی ن با که بود نشیییییی   دور زیاد هنوز
 ق   کرد سییی بودن  شیی   پوشییی   برف با تقریبا که ق ی
  ...برسان  ها آن به را خود و کن  تن 

 و زد کنار را برفها بود، کرد  یخ رسما اثر در که دسیی ای   با 
 ... نگریس  درخ چه برگ ی   های شاخه به

ب با را داشییی  نیاز که ای شیییاخه چن  نکرد معطل    و ض 
ی و ات بوس سییییم  به و شییییکسیییی  سییییخ    به  در که دخت 

  .اف اد را  بود نشس ه آن نزدییک

ک ک دخت   مقابل سوزان های شعله به خت   و بود زد  غمت 
 ...ریخ  یم اشک چشمانش،

 : چسبان  زمی    به زانو مقابلش دس  به چوب

  ... ک    همناری بای  اما دار  درد کم یه-

ک  :داد تنان رسی دخت 

  ... تونم یم-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... خوب دخت   آفرین-

 بودنیی  نشییییییییییییسیییییییییییی ییه رویش بییه رو نیلوفر یییا مهربییان انگییار
 :زد لبخن ی.

 ؟ تو اسم ... عباسه امت   من اسم-

ک  : کرد ف     فی    دخت 

 ... روجا-
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ی خانم روجا خب-  یه ...ب ی همب داری شییییال یه مثل چت  

ی   بس ؟ دست  دور رو چ با این بشه که چت  

ی انگییییییار سیییییییییییییپس و کرد نگییییییاهش م فکر روجییییییا  بییییییه چت  
  .برد کمر به دس  خاطربیاورد

  شال دخت   و بس  چشم واح  آن در عباس امت  
 
 که رنیک

 :گرف  مقابلش و کرد باز را داش  کمر دور

  .دار  اینو-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :گف  شال گرفی    با همزمان و کرد باز چشم 

 بب نم بگو بن   یم رو دسییییت  من تا حاال خب ... ممنون-
  بود؟ تو یک قادر عمو

 ... کرد یم پرت زیادی ح  تا را دخت   حواس بای 

 و کیسیییی  او بب ن  تا داشیییی  نیاز اطالعات کیم همچنی    
 .شود همسفر کیس چه با را  این در اس  قرار

عباس نشیییییسییییی  ات بوس روی که روجا نگا   یاطاح  با امت 
 :داش  نگه او دس  دور آتل یک مثل را ها چوب

  ... ببن مشون تا دار نگه اینارو کن کمنم خب-

 که مهاری   با او کرد، کمکش سیییییییییالم دسییییییییی  با که دخت  
  ...پیچی  یم ها چوب دور را شال آرا  بود آموخ ه

 یم و رسییییییی ن  یم امن جای   به تا بود کاف   ح  این تا فعال
  .کنن  اندرم را خود توانستن 

ک ی ناله  :پرسی  باز عباس امت   ش  بلن  که دخت 

 

 

   شش_ص وشص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                                                                                                                                                                             
؟ خب-   نگف  

   :خورد تنان درد پر روجا های لب

  .پ ر  دوس -

 :ان اخ  باال ابروی  

؟ اهل-   کجای 

  (....)روس ای-

  کردی؟ یم کار چ   کرمانشا  تو خب-

  ... داد ادامه او دس  بسی    به آرا  طور همان و

 :نشس  او دس  یرو  دخت   خیس نگا 

 نون و باشر  عائله رس چن  وق    ... آوردنم کار واسیییییییییییه-
 ...باشر  ن اش ه شب

ک به نگا   سین اما بود ان ا  درشی  که آن با ان اخ  دخت 
  ... ن اش  سایل و

 خونه کار واسیییه خان نوذر خونه آوردنم که بود سیییالم14-
 قیادر عمو فقط .. نی یی   رو ومیادر  پی ر سیییییییییییییالیه دو ...

  ... اونا برای برد یم رو حقوقم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 . شیی  یم ب  داشیی  دخت   های حرف شییدی ن از دلش حال
  ... کرد یم بی اد جنگ روزهای در تنگ س    و فقر

  گردی؟ بریم که ش  چ  -

 که آقا یه و مون   من ... خارج رفی    خان نوذر خانواد -
 ... بر  و بذار  اونم خونه فروش بع  بود قرار

 

 

   هف _ص وشص _پارت#

  ... کشی  سوت هایش

  ... ش  نیم باورش

  ؟ کرد یم اذیت -

 مقابلش زمی    به و ان اخ  پایی    را رسش و ش  رسخ دخت  
  . دوخ  چشم

  . بخوان  را خط ته تا توانس  یم

ک بیچار    ... بیچار  ... دخت 

                                                                                                                                                                                                                                             
انگار تما  تدش با هم آتش گرف ه بود که دا  شیی  و گوش 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 گوشییییییش در قادر صیییییی ای ان اخ  آتش سییییییم  به نگایه
 االن دادی یم خان نوذر دل به دل کم یه تو اگه"سیییی نشیییی
 "نبودیم جاد  این آوار 

 چنی    یا و بزن  را حرف   چنی    او به بود توانسییییییییی ه چطور
 یم ق ر این موقعی  و پول یع    باشیی ؟ داشیی ه درخواسی   
 بگذارد؟ اثر ها آد  روی توانس 

ی از اسیییییی فاد  سییییییو  توسییییییط هم آن سییییییال و سیییییین کم دخت 
  م اهل؟ مردی

 یم فرزنیی انش و همرسیییییییییییی غیییاب در نوذر کییه بود معلو 
ک از خواسییییی ه د بهر  دخت   رفی    بهانه به آخر دسییییی  و بت 
ک   .کن  رها را دخت 

  .بود آم   درد به قلبش رسما

 تما  خشییم و حرص و بود شیی   مشیی  اخ یار ی   دسیی انش
   .بود کرد  پر را وجودش

 با و  رف ات بوس سییییییم  به لنگان و شیییییی  بلن  جا از آرا 
 :نگریس  برافروخ ه آتش به نفرت

 رسونم یم مقص  به سالم ش   طور هر رو دخت   این من-
... 
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   هش _ص وشص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 حال در که دوخ  خورشییی ی به را تب ارش و سییوزان نگا 

  .بود غروب

  ... ن اش  رفی    را  برای توای   دیگر

ک  سییییییییییییکوت در و بود روان رسش پشیییییییییییی  آرا  هم دخت 
  . کرد یم دنبالش

 سیییییییایه چشییییییمانش و نشییییییسیییییی  جانش به یلرز  کرد حس
  . رف 

 لحظه هر که چه یا  بود پایش خاطرزخم به دانسیییی  نیم
ی توان کرد یم احساس   . ده  یم دس  از بیشت 

 زیر و کرد فرو برف توی و برداشیی  سییخ    به را آخر ق  
 :کرد زمزمه لب

  ...کن فکر نیلو به ... کن فکر نیلو به ... امت   توی   یم تو-
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 حس و زد لبخنیییی ی اخ یییییار ی   نیلوفر چهر  آورییییییاد  بییییا
  . کرد پی ا خوی  

 پا از که کویه مثل بار  یک به اما برداشییی  دیگر ق   دو
  .اف اد پا از ها برف روی و ش  بس ه هایش پلک بیف  

  ...کشی  روجا که بلن ی ج غ با ش  همرا  اف ادنش 

ک  ق   با داشییی  قرار رسش پشییی  ق یم چن  در که دخت 
 او به را خود داشیییییییی  بریم ها برف روی  که بلن ی ایه

  . نشس  رسش باالی و رسان 

عباس صورت   .بود رسخ رسخ امت 

 با و گذاشیییی  او پیشییییای   روی را اش کرد  یخ دسیییی  روجا
 : نالی  و کشی  را دستش آن ش ی  گرمای حس

  ... دار  ت    چه خ ا وای-

  هبمل و رسخ چشییمان  او دسیی  رسمای حس از همزمان
عباس   .. شود بلن  کرد سی و ش  باز هم از امت 

 :ش  بلن  روجا ص ای

  ؟ داری تب نگف    چرا-

عباس  :دوخ  مست   به چشم و ش  رسپا زحم  به امت 
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 ... مردیم بمونیم ... دخت   بریم بای -

 

 

   نه_ص وشص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
ک  :اف اد را  او کنار دخت 

 .داری تب خودت حاال... من به دادی رو گرم  لباس-

 :زد گریم بخن ل عباس امت  

  ... خانم دخت   س  دیگه جای از مشنل-

 ران دور پیچی   شییییییال به نگا  و ان اخ  باال ابروی   روجا
 :دوخ  پایش

  پات؟ زخم-

 ...کرد اک فا دادی   تنان رس به تنها امت  

 از میش  پر داش  حاال که ان اخ  مست   به نگایه روجا 
  ... جنگیل درخ ان

  ؟ کجاییم نیس  معلو -
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  ... کنه یم غروب دار  هوا ... کنیم پی ا رو جای   یه بای -

ک  : دوخ  چشم مست   به دار غصه دخت 

؟ را  توی   یم-   بیای 

 من موقع ییییه اگیییه امیییا ... برو جلو تو .. کنم یم سییییییییییییی-
 ... نشو من معطل برو تو ب   ادامه ن ونس م

ک  :گف  دلخوری با دخت 

  ؟ کنم  ول جا این که معرف م ی   انق ر یع   -

عباس  :زد لبخن  امت 

  ... من خاطر به خوا  نیم... نیس  معرف  بحث-

 :داد تنان سکوت نشانه به و رف  باال دخت   دس 

 مون خون تو ما ... نشیییییییناخ    دیارو این مرد  هنوز پس-
  ... باشیم معرف  ی   نیس 

 صیییییییییورت روی کوتا  ای لحظه برای جوان مرد چشیییییییییمان
  . س نش روجا مصمم اما دلخور

ک به  .بزن  حرف محنم و قوی ق ر آن خورد نیم دخت 

یک بییییییا روزی کییرد نیییم را تصییییییییییییییورش هییرگییز  دیییییییار از دخییت 
 .ش  خواه  همسفر کرمانشا 
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        ص وهف اد_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 :گف  و زد مالییم لبخن  بود، کرد  پی ا که خوی   حس از

  ... نمیخواد رسما این تو جا این گم یم باز  اما دونم یم-

 او به و بمان  نصیییفه کالمش شییی  باعث روجا ناگهای   ج غ
  ...ب وزد چشم

  ... ببی    رو جا اون-

عباس نگا  ک که شیییی  دوخ ه جای   به امت   یم نشییییانش دخت 
  ... داد

 ایس اد  که جا آن از . دوخ  چشم چوی   کلبه به ناباورانه
 امی ی نقطه هم همان اما بود کلبه تا زیادی مسیییییییییت   بود
  ... بود نجات برای

 :گف  تن ی

 جا اون به برسونیم رو خودمون نش   تاریک کامال تا بای -
...  
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 یم سییییییییییییی که بودن  گرف ه تاز  جای    دو هر انگار حاال
  ... کنن  حرک  بلن  های ق   با کردن 

ک بار این  ق   او ی   در عباس امت   و رف  یم جلو دخت 
 و داشیییییی  قرار ارتفاع در کیم چوی   کلبه ... داشیییییی  بریم
  . کردن  یم یط را خفیف    باالی  رس  مست   بای 

ک  بود گرف ه باال سییالم دسیی  با را بلن ش دامن پایی    دخت 
عباش برای مسیییییت   آن یط اما رف  یم باال را مسیییییت   و  امت 
 بود اف اد  جانش به که لرزی و تب از و بود ناخوش که
   .بود دشوار و سخ  ن اش  رمف  

عباس دیگر بار کلبه نزدییک در درسیییی   دسیییی  از توان امت 
  . کرد سقوط ها برف روی و داد

ک   ... دوی  او طرف به و کشی  ه     دخت 

 یم و بود کرد  فراموش وضییییییییعی  آن در را دسییییییییتش درد
 : بیای  همراهش مرد رس بر بالی   ترسی 

ی ببی    ... نخواب ... خ ا رو تو آقا-   ... آقا ... نمون   چت  

عباس اما   ... نبود چشمانش کردن باز به قادر امت 

ک نگا   . نشس  بود ش   بس ه که پای   روی بار این دخت 
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        ص وهف ادویک_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
ی   بسیی ه شییال زیر از که خوی   دی ن با

 بود مجروح که دسیی    یک با وضییعی  آن در دانسیی  نیم
  .بکن  توان  یم چه

 وضییعی  آن در  هم همان اما .ن اشییتن  کلبه با ای فاصییله
 .نبود کم

عباس به دوبار  نگایه   :زد پچ و ان اخ  امت 

   . گرد  بریم االن-

  . برسان  کلبه به را خود کرد سی بلن  های ق   با و

 هر اما اسییییی  ان ظارش به چه کلبه در دانسییییی  نیم هنوز
  ... بود بس ه آن به امی  بود چه

شی ب تون زد  بود آ  
از نهادش برخاس  . 
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 یم تر راح  خییل وق  آن نبود بسیییییییییییی ه دسییییییییییییتش کاش
عباس کمک توانسییییی   وضیییییعی  آن در حاال اما باشییییی  امت 

  .بود سخ  هم او برای کار

تش حال این با   چنی    این که را مردی کرد نیم قبول غت 
 نجات ی   در و کن  رها ها برف میان بود کرد  کمکش
  . باش  خود

 سیییییییینه از را اش کرد  یخ نفس کلبه به رسیییییییی ن با باالخر 
ون  .داد بت 

 یم اش سییییییییییییینه قفسییییییییییییه توی و بود اف اد  هن و هن به 
  . کرد یم زق زق و سوخ 

 اسییییییی  وق  خییل بود معلو  که بود کوچیک چوی   کلبه 
 ...اس  نزد  رس جا آن به کیس

 . داد داخل به هل را آن ی کهنه و چوی   در و رف  جلو 

ی صییییییییییی ای با در  ر ک و شییییییییییی  باز قت   آن درون به پا دخت 
   . گذاش 

 پنجر  از کیییه کیم نور از تنهیییا و بود تیییاریییک اتیییاق داخیییل
  .کرد یم تغذیه تابی  یم درون به شکس ه

 .خاشاک و خاک از بود پر جا همه 
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        ص وهف ادودو_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 .خورد یم چشم به آن داخل وساییل ان ک و

  شییوم نه دی ن با و چرخان  چشییم نبود معطیل وق 
 
 سیینیک

ین لبخن ی به هایش لب اتاق گوشه   . ش  مهمان شت 

 کلبه به عباس امت   جان ی   جسم آوردن  مشنل  تنها حاال 
  . بود محال تقریبا بس ه دس  آن با که بود

ون ی به نگایه و رف  بت    .ان اخ  بود آم   که مست 

 به کیم مسیییییییییت   داشیییییییییتن ، دو هر که روزی و حال آن در
  .آم  نیم حساب

  . خواس  یاری خ ا از دل در و برخاس  نهادش از آ 

 برای فکری آن از  بعییییی آورد یم کلبیییییه بیییییه را مرد آن اول
  . کرد یم گرمایش

  عباس امت   سیییییییم  به همزمان و رسیییییییی  نظرش به فکری
  ... برداش  ق  
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  ... زد ص ایش و نشس  کنارش

  . بود رف ه فرو عم ق خوای   در جوان مرد

د   او مل هب و دا  صییییییییییورت به محنیم سییییییییییییل وحشییییییییییت  
 :نواخ 

  ... آقا ... کن باز چشماتو آقا-

عباس اما  ... ن اد نشان خفیف ای ناله جز واکدیسر  امت 

  :زد یم حرف تن  تن  که نبود خودش دس 

  ...امن جای رسی یم ببی    ... آقا ... بخوای   نبای -

ک تا شیییی  باعث عباس امت   ن ادن جواب  به عاجزانه دخت 
  . اوبنگرد

  . برد یم کلبه به را او ش   طور هر بای 

  .گرف  یم را مرد جان داش  رسما

ون خود تن از ب بخ    با را عباس امت   اپشنک  . کشی  بت 

 آن به توجه ی   اما بود برگشییییییییی ه شییییییییی ت با دسیییییییییتش درد 
 رف  عباس امت   سیییم  به و کرد پهن زمی    روی را کاپشییین

  . کشی  کاپشن روی را او سخ    به و دس  یک با و
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 دسییییییتش و ک ف فشییییییاربر دراثر و بار  یک به که دردی از
  . بود اف اد  هق هق و هگری به بود نشس ه

 دسیییتش مشییینل وجود با او و بود سییینگی    زیادی جوان مرد
  . کن  کمکش توانس  یم سخ    به

 : پیچی  کو  دل در ص ایش

  ...کن کمنم خ ایا-

*** 

 

 

        ص وهف ادوسه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 ی   عباس امت   ذر  ذر  و ب بخ    و تقال با که بود سیییییاع   
 رسی  کلبه مقابل که زمای   درس  و کشی  یم باال را هوش
  . ش  رها زمی    روی

 خیس ها برف روی نشیسی دش بارها و بارها اثر در لباسیش
  . بود خیس
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 باال را او و بود پیچان   کاپشییییییییییییدش داخل را عباس امت  
  ... بود کشی  

 رها را چت    همه خواسییییی  یم دلش که بود خسییییی ه ق ر ان
  ش ؟ یم مگر اما بیاسای  دیم ای گوشه کرد 

 بای  زودتر چه هر و بود نامطلوی   موقعی  در جوان مرد
 نجات کرد یم نر  پنجه و دسییییی  مرگ با داشییییی  که را او
  . ده 

 کلبه داخل به را او ب بخ    هزار با توانسییییی  باالخر  وق   
  از نفیس تاز   بکشان 

 
ون آسودیک   .داد بت 

 را عباس امت   که بود جا آن کهنه پ وی و تشییییییییییییک یک 
 را رویش پ و همان اب و خوابان  آن روی کشییییییییان کشییییییییان
  ... پوشان 

 :کرد ای ناله جوان مرد

 .نرو .... نیلو-

ک  ...گزی  لب دخت 

ییییییش ح ما نیلو این   اول لحظه همان از که چرا بود همرسی
  . بود ش   مرد انگش  توی حلقه م وجه
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  شییییوم نه سییییم  به
 
 وسییییایل که کرد دعا دعا و رف  سیییینیک

  .بیاب  را افروزی آتش

 محض به و گشیییی  را ها سییییدبه سییییوراخ همه و دور تا دور
ی  بسیی ه دی ن  شیی   گذاشیی ه چوی   دیوار درز الی که کت 
 . کشی  ذوق رس از جیی   بود،

 

 

       ص وهف ادوچهار_پارت#

                                                                                           
                                                                                                                                                  

 کردن روشیییییین برای چوب خواسیییییی  یم چت    یک تنها حاال
  ... آتش

  .بود بل  کار زم نه این در شکر را خ ا خب

  روس ا در که روزها ان
 
 همیشه بود مجبور کردن  یم زن یک

  .کن  روشن خودش را اجاق

  تا شییی  یم باعث ها بچه زیاد تع اد
 
 خانه کارهای در همیک

  .باشن  داش ه مشارک 
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 که بود او عه   به این شییییییی  یم مریض مادرش وق    ح   
  . ده  انجا  را خانه وظایف

ون کلبه از  چوب تکه چن  رف  آن پشییییییییییییی  به و زد بت 
 . بود  ش  مخف   نایلون یک زیر جا آن شکس ه

 در و دس  یک با  و کرد تشکر خ ایش از دل در تن  تن 
 داخل و کرد من قل کلبه داخل به را ها چوب مرحله دو

  شوم نه
 
  . چی  سنیک

ی اما کرد نگا  را دوروبرش  . نیاف  چت  

ون   درخ ان خشییییییک و ترد های شییییییاخه از کیم و دوی  بت 
  . برد داخل به خود با و کن 

  . بود آماد  آتش کردن محیا برای چت    همه حاال

***  

 کنار کیم برافروخ  دسییییتش آ  و درد هزار با که را آتش 
  . نشس  آن های شعله

  . بود اف اد  گریه به داش  که ش ی ی درد از

 نوک و بود کرد  ور  کیم  انیییی اخیییی  دسییییییییییییتش بییییه نگییییا 
  . بود یخ و رسد انگش انش
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  . ش  رسازیر دوبار  اشکش

  ؟ بکن  بای  چه وضعی  آن در دانس  نیم

ی ی   عالم در که مردی آن یا باش  خود درد فکر به  به خت 
  برد؟ یم رس

 خوب را این اما غلط چه و اسیی  درسیی  چه دانسیی  نیم
ایط همان در که دانسییییی  یم  تنهایش خ ا هم سیییییخ  رسر

  . بود نگذاش ه

 سییییییییییییوی کور خودش نییاامییی ی، دل در کلبییه همییان یییافی   
  . نیس    تنها تو گف  یم که بود امی ی

  در را سخ  بیس روزهای و نبود ضعیف   دخت  
 
 شان زن یک

  . بود چشی  

 علیل همیشیییییه برای و بود نیف اد  اسیییییب از پ رش وق    تا
 آن از بع  اما گذشییییی  یم سیییییخ    با چت    همه بود نشییییی  
  انگار

 
 همان که بود اف اد  ب ی فالک  توی شیییییییییان زن یک
 . گذش  نیم هم را سخ 
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      وهف ادوپنجص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 دسییییییی  و چرخان  یم را عائله رس هف  تنهای   به رشماد
 داد  شیییهر به را روجا بردن پیشییینهاد که بود قادر این آخر
  . بود

 جان مثل بردارش و خواهر و پ ر و مادر از شییییییییی ن دور
  ... ن اش  ای چار  اما بود دادن

 فراموش دوسییییییییال این در را مادرش خیس چشییییییییمان هرگز
  . بود نکرد 

 آن در خب اما ببخش  را او گف  یم هک پ رش های گریه
 شییی  یم اش خانواد  حال کمک بای  و نبود ای چار  روزها

.  

 در که  ترش بزرگ بردار دو . بود اف اد  کار از رسما پ رش
 کوچکت   برادرها و خواهرها باف   و بودن  جنگ های جبهه
  .بودن  او از

و  افنارش از عباس امت   زد  تب های ناله صییییییی ای با  نبت 
 . ش  بلن  جایش از و خزی 

  . گف  یم هذیان داش  جوان مرد
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  . نشس  او کنار

 شیی   آسییود  خیالش کلبه داخل گرمای و آتش از که حاال
 آخرین در کییییه اف ییییاد یم مردی تیمییییار فکر بییییه بییییاییییی  بود

  . بود داد  نجاتش آتش در سوخی    از لحظات

 عباس امت   ران دور پیچی   پشییییییییییییم شیییییییییییال روی نگاهش
  . س نش

 یک با را خورد  گر  شییال و برد جلو را سییالمش دسیی  آرا 
 .کرد باز اح یاط و منافات به و دس 

ی چه اثر در دانسیییییییییی  نیم  او پای روی زخیم چنی    چت  
ی انگار اما بود شییی   ایجاد  و پوسییی  سیییخ  و سیییف  چت  
  . بود کرد  پار  هم از را گوش 

  . نگریس  مرد چهر   به م حت  

 بیای  را  زخیم چنی    با را را  همه این بود توانسییی ه چطور
  . نزن  د  و

 خفیف   خونریزی دوبار  زخم روی شییییییییییییی ن باز محض به
وع   . بود ش   رسر
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 و بود شییییییییییی   زخیم ب جور پ رش بار یک آم  یم یادش
 را  خودش بود شییییییییییییی   مجبور دکت   رسییییییییییییی ن تا مادرش
  . ببن د را خونریزی

ون سیییینه از را نفسیییش  مسییی ود  را زخم جای تا    . داد بت 
 باعث همی    و داشیییی  ادامه بیش و کم خونریزی کرد نیم
  . ش  یم جوان مرد مرگ

 جان چشیییییییییمانش مقابل فیلم یک مثل روزها آن تصییییییییی یر
  . بود گرف ه

یک که آن با  . داش  خاطر به را چت    همه بود کوچک دخت 

 را خونریزی را  گ اخ ه چاقوی و آتش حرارت با مادرش
 . بود بس ه

ی بای    . ده  انجا  را کار همان تا یاف  یم چت  

  .کرد یم پی ا  را مرد نجات را  تنها بای 

وع و برد هجو  سیییمتش به او کاپشییین دی ن با یکبار  به  رسر
  . کرد مرد های جیب گشی    به

ی سییییییییییییکییه چنیی  و پول کیف یییک جز تنهییا امییا  وجود چت  
  ... ن اش 
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  . گش  یم را کلبه بای  .. برخاس  نهادش از آ 

 . بیاب  را نظر مورد وسیله تا بس  را عباس امت   پای دوبار 

 

 

      ص وهف ادوشش_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 باال نفسییم که بود  اف اد  گت   تاریک دخمه یک توی انگار
  .. آم  نیم

  ... دی مش نیم اما زن  یم ص ایم کیس کرد  یم حس

 اف اد  خس خس به ا  سییییینه و بود گرف ه تن  تپیسییییر  قبلم
  ... بود

  ...نیلو ...نیلو-

 :داد  جواب اخ یار ی  

  ... جانم-

عباسم ص ای ص ا که بود  مطمی    دیگر حاال   ... بود امت 

 نیم گردان   یم چشییم چه هر اما خوان  یم فرا مرا داشیی 
  ... یاف مش
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 زد  وحشیی  مرا همی    و داشیی  خود پس در ای ناله صیی ا
  . بود کرد 

 : زد  ج غ

عباس-   ؟ کجای   امت 

 .. پری   بود  دی   که ترسنایک خواب از همزمان و

 زن ای   و شیییییییییی  باز در که زد  یم نفس نفس عرق خیس
  ... ش  اتاق داخل

 روشیین بار  یک به اتاق تاریک فضییای و برد کلی  به دسیی 
  ... ش 

 یم ا  سینه در ق رت با که قل    روی دس  و بس م چشم
  ... گذاش م زد

ون ا  سینه از که بود االن همی    انگار   ...بزن  بت 

 : داد دس م به آب ل وای   و نشس  کنار  دستپاچه زن ای  

   دی ی؟ خواب مادر ش  چ  -

  ..نش  خارج گل یم از ص ای   اما خورد تنان هایم لب

 ... آبو این بخور-
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 صیی ای یادآوری با همزمان اما نوشییی   را آب جرعه جرعه
 :زد  گریه زیر بلن  اش ناله

 

 

      ص وهف ادوهف _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 زن ای   ... زد یم صیی ا منو داشیی  .... گوشییمه تو صیی اش-
ی یه  اون ... اوم   امت   رس بالی   یه خ ا به... شیییییی   چت  
  ... زد یم زنگ بهم امروز بای 

 :داد جواب گرف ه ای چهر  با زن ای  

 خ به امت   ... پریشییییون ه فکر مال خوابا این ... دلم عزیز-
ت که کنه پی ا تلف    ن ونس ه مطمئنا و   ... کنه خت 

 ... داد  تنان تن  تن  را  رس 

 ... داش م ایمان هایم خواب به من 

عباس   یم ناله که بود ش   گرف ه کجا ...زد یم ص ایم امت 
 کرد؟

  ... ش   دیوار گچ مثل رنگ  ببی   -
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 :گف  و گرف  را دس م سپس

  ... بزنه زنگ فردا د  یم قول به -

  . دوخ م او به ناامی انه را خیسم چشمان

 . بود گوشم توی هنوز عباس امت   عیفض ص ای 

 به موقع هر بود قرار . بود  تلفدش من ظر را امروز تما  
 ها سییییاع  اما کن  خت   و بزن  زنگ رسییییی  مقصیییی  شییییهر
ی ه چ نشییییییییییییسییییییییییییی    دای   خانه تلفن پای  خود ی   در چت  

  ... ن اش 

  .بود نزد  که بود نزد  زنگ او و

 خواب به باشیییم هداشییی  غذا خورن برای اشییی های   که ان ی  
 کردنم آرا  برای هم رضا امت   های حرف ح    و بود  رف ه
  .ن اشتن  اثری

 تنها و آم  برنیم کس ه چ دسییی  از کاری شیییک ب ون اما
ی تا کردیم یم صبوری بای    ... رسی  یم او از خت 

 ... مرد  یم من آم  یم رسش بر بالی   اگر

 ... کشی   رس  روی را پ و و ش  رسازیر اشنم
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      ص وهف ادوهش _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 :گف  و کرد نوچ   زن ای  

ش تلفن به که بیف ه گت   جای   ممکنه دلم عزیز-  دسیییییییییییت 
 هم جا اون ... برفه و رسما فصل االن ببی    .. باشه ن اش ه
 ... ن ار  کیسییییییییر  تلفن هاش جاد  و روسیییییییی اهاش از خییل
 زنه یم زنگ ب     یم ببی    ... نکن اذی  انق ر خودتو مادر
 از کردی گریه و خوردی حرص هرچ   فهیم یم وق  اون

 امت   که رایه این ... نکن .. دخت   نکن . رف ه ت کیسیییییییه
 نذار  بکشییییییییه طول وق  چن  نیسیییییییی  معلو  رف ه عباس
 بشیییییییه رو به رو داغون و درب نیلوی یه با برگشییییییی  وق   

 باش قوی ... اف اد  گود چشییمات زیر نشیی   هیچ   هنوز..
ش و کن توکل خ ا به . دخت    هر که باالی   ونا به بسییییییت 
 ... میشه همون بخواد خ ا چ  

  :داد ادامه دی  که را سکوتم 

 وحشییییییی  دی ن  از برگرد  عباس امت   خوای نیم که تو-
  ... نیلو دادی قول بهش ؟تو کنه
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 و زد  کنار را پ و که بود بخش آرا  هایش حرف  ق ر آن
 :گف م

  ... سقاخونه بریم فردا زن ای  -

 :زد لبخن ی

 برای شییییییییییییمع تییییییا چنیییییی  و ریم یم هم بییییییا .. زیز ع ح مییییییا-
  ... کنیم یم روشن سالم یش

 شییییییییییی  یم رسازیر که های   اشیییییییییییک میان هم من اخ یار ی  
 :زد  لبخن ی

  .. دار  رو شماها روشکر خ ا-

 زد، موهایم به ای بوسیییه و کشیییی  آغوش به مرا که زن ای  
 . ش   مادر  دل نگ

 خانواد  خاطر  و یاد بازهم  عباس امت   نبود در روزها این
 تنهای   گرف ه دیل با و کرد یم درگت   قبل از بیشییییییییییییت   ا 

ی   .کرد  یم حس را بیشت 

 :زد  پچ لب زیر

  . گرد  بریم سالم ... گرد  بریم عباس امت  -

***  
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 گریه زار زار و بدشیییییین  ای گوشیییییه یک خواسییییی  یم دلش
  . کن 

ش نصییییییف که داشیییییی  سییییییال چن  مگر اصییییییال  در را بیشییییییت 
 بود؟ گذران   ب بخ    و ب مصی

 

 

      ص وهف ادونه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
  از آن

 
 آن از خوشر  روز و بود گذشیی ه سییخ    در که بچیک

 یک روز هر که نوجوای   از هم این ن اشییییییییییی ، خاطر به
  . ش  یم نازل رسش بر تاز  مصیب 

 یک رف  یم و شیی  یم چت    همه خیال ی   بود چطور اصییال
  و رسما از تا خوابی  یم گوشه

 
د گرسنیک   ؟ بمت 

  . بود برد  او از توان و تاب و بود ش   بیشت   تشدس درد

  ؟ گرف  یم آرا  صاحبش ی   دل این مگر اما

ی او و سییییییییوخ  یم کور  مثل تب از جا آن جوانک  چت  
  ...بیاورد بن  را پایش زخم خونریزی تا بود نیاف ه
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 صییییییییی ای که بود آتش سیییییییییوزان های شیییییییییعله قفل نگاهش
عباس  :ش  بلن  وار هذیان  امت 

  ... نیلو ...نرو ... ونیل-

  بغض با را نفسیییییش
 
ون بود، کرد  گت   گلو در که بزریک  بت 

 ... داد

  حس
 
 م ا  که نایم نیلو آن حال به خوش ... داش  خفیک

  ... نشس  یم پهلوان این زبان بر

 :گف  لب زیر

 و خواب تو جوری این کییه داری دوسییییییییییییش خییل ح مییا-
  ؟ زی   یم ص اش هذیون

ار جماع  مرد جدس از  اول همان از مرد این اما بود بت  
 . کن  اع ماد او به توان  یم که بود داد  نشان

 را او هرز نگا  بود گذاشیییییی ه خان نوذر خانه به پا وق    از
 اجاز  هرگز خانه خانم حضییییور اما کرد یم حس خود روی
  .داد نیم را هرز  مرد به روی پیش

 کرد یم دوری او از داشیییی  که ترش وجود با هم خودش 
 یم سیییییی یع    .داد نیم  او رابه الز  فرصییییی  وق  ه چ و
  . نگردد او هرز چشمان جلوی کرد
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 روجا خانه شییی ن خلوت و ها بچه و خانم رفی    از بع  اما
 . کرد یم خطر احساس شب هر و روز هر

 

 

      ص وهش اد_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
عباس دوبار  ص ای با  به  محنم هایش دن ان حاال که امت 
 ... پری  جا از کرد یم برخورد  هم

 بیاورد پایی    را مرد تب تا بود آورد  پیش ساع    که را برف  
  .بود ش   آب

 یم اما گذاش  او پیشای   روی و کرد خیس دوبار  را پارچه
د را خونریزی ان جلوی وق    تا دانس   را او ن وانس ه  نگت 

  ...ده  نجات خطر از

ی  ... بگذارد زخم روی کرد  دا  ب وان  که بود نیاف ه چت  

ون آن  یم پیش طور همی    اگر و کرد یم بییی اد رسمییا بت 
 دو ییک هم خودش و داد یم دسییی  از را عباس امت   رف ن 
  . مرد یم غذای   ی   و رسما اثر در روز 
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 طور این هم او کیییییه بود جوان مرد همرایه بیییییه امیییییی ش
 ... ن اش  ش ن بلن  یارای و سوخ  یم تب در ای گوشه

 را موجود هیییای کنییی   آخرین تیییا رفییی  آتش سییییییییییییمییی  بیییه
  ... بسوزان 

 روی که طور همان و برداشییییی  چوی   سیییییالمش دسییییی  با
 :نالی  گذاش  یم آتش

؟ کمنم خوای نیم خ ایا- ی اون به ...هیچ   من ک    دخت 
 اون اسیییییم چطور ببی    ... کن رحم جوونکه این من ظر که

و    . میار  زبون به دخت 

ار  به را اش خت   نگا  و  . دوخ  آتش های رسر

 رسش در ای جرقه که بود فکر در ثانیه چن  دانسیی  نیم 
 ... ش  زد 

 آتش به دوبار  و برگشییییییییییی  عباس امت   سیییییییییییم  به تن ی
  .. نگریس 

  .بود خودش آری

 بزنیی  آتش شیییییییییییییی  یم و بود نییازک کییه را چوی   معطیل ی  
  . برد فرو سوزان های شعله   میان و برداش 
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 با و گرف  دن ان به را شییییییالش گوشییییییه زحم  به سییییییپس
 اتاق فضیییییای در شیییییال شییییی ن پار  صییییی ای . کشیییییی  ق رت
 .پیچی 

 

 

      ص وهش ادویک_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                              
 که مردی جان نجات جز نبود مهم چت    ه چ لحظه آن در

  . بود اف اد  اتاق گوشه ناتوان

 برداشییی  بود آتشیییی    رسش که چوی   با همرا  را پارچه تکه
  . رف  عباس امت   سم  به و

  . بود  نمان  چار  را  دیگر اما ترسی  یم 

  ...نشس  او زخیم پای مقابل درس 

 کرد یم کن  را کارش که داشیییییییی  سییییییییالم دسیییییییی  یک تنها
 زق زق مجروحش دسیییییییییی  فشییییییییییار هر با که بخصییییییییییوص
ی  . گشود دوبار  را پا دور شال . کرد یم بیشت 

 :نالی  لب زیر و بس  چشم
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 ... کن کمنم خ ایا-

 :گف  نبود هشیار که جوای   به رو و

  ... ن ار  ای دیگه چار  ببخش منو-

 کرد یم وارد مرد به که ای ناخواسییییییییییی ه درد با بود ممکن
 و بود مهم چت    یک لحظه آن در اما کن  هوشیییییییییییییارش

  ... خونریزی را  بسی    ...بس

 زخم نزدیک را پارچه زحم  به داشییییییی  درد که دسییییییی    با
 نزدیک را آتش فروزان شیییعله دیگر دسییی  با و داشییی  نگه
 ... برد آن

ک و ش  مچاله پارچه گرفی    آتش محض به   توجه ی   دخت 
   رس با  و گذاشیی  زخم روی را آن اطراف به

 چوب آتشییی  
  ... آورد فشار زخم روی

 دلخراش ص ای با همزمان پوس  و گوش  سوخی    بوی
عباس  از بع  جوان مرد و پیچی  اتاق فضیییییییییییییای  در امت 
 او به عرق خیس و کرد باز چشییم وب هوشر  تب ها سییاع 
  ... وخ د چشم

 سییوخ ه پارچه با که بود مان   زخیم دهانه روی روجا نگا 
 ... بود ش   جمع هم با دو هر تقریبا
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      ص وهش ادودو_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                              
عباس های ناله صیییی ای  درد شیییی ت از و بود سییییوزناک امت 
 باالی ناحیه از را پایش داشییی  سیییی  و بود شییی   هوشییییار
د دس  در ران  ...بگت 

 به را او و گذاشیییی  اش سییییینه تخ  روی دسیییی  روجا اما
 :گف  لرزی  یم که ص ای   با و داد هل عقب

  . کنه یم خونریزی باز ... بیاری فشار نبای  بخواب-

 و یود نشییسیی ه ضییعف به ب نش تما  بود کرد  که کاری با
  .لرزی  یم

 نگاهش بود شیی   رسخ رسخ تب اثر در که چشییمای   با امت  
  :کرد یم

  ؟ کردی کار چ   تو ... تو-

 پات زخم .... داری تب... گرف م رو یزی خونر   جلوی-
  ... بود کرد  باز دهن ب جوری
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 از دوبار  بود کم پایش سیییییییییوزش و درد از که عباس امت  
 :داد تنان قرار ی   را رسش برود هوش

  ... سوز  یم جیگر  دار -

 :گف  پری   رنگ روجا

 جوری این اگه... ن اش م ای چار  .. کاکا خوا  یم معذرت-
  ...مون  یم

  ... گرف  گاز را لبش و

  . بزن  مردن از حرف آم  نیم دلش

 :کرد ای ناله امت  

 دی؟ یم آب کم یه...آب -

ک  : داد تنان رسی دخت 

ر-   ... داش    خونریزی خییل ... آقا دار  ض 

 شکس ه سطل داخل و برداش  را او پیشای   روی دس مال
 چالن نش خوب از بع  و برد فرو شیییییییییی   آب های برف
 ... کشی  مرد خشک های لب روی

 :کرد زمزمه جوان ش مرد تر هاکه لب 

  (ع) حسی    بر سال -
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  بود معلو 
 
 کربال شییییییییهی ن یاد به را او شیییییییی ی ش تشیییییییینیک

  ... بود ان اخ ه

 :پرسی  که کن  دور درد از را او فکر خواس  یم انگار 

  ؟ نه ...داری دوس  رو نیلو خییل-

 که کن  ارضییییا را دشخو  کنجناوی خواسیییی  یم هم شییییای 
 . کن  سکوت ن وانس 

 

 

     ص وهش ادوسه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                               
ک حرف همی    انگار اما کرد ای ناله عباس امت    و دخت 
 با که بود داد  افزایش را دردش آسیییییییی انه نیلوفر نا  بردن
 :نالی  درد وجود

 نیلو؟-

  ... کردی یم تکرار رو اسمش م ا  اوهو -

  ... زنمه نیلوفر-

 :آم  کش دخت   لب
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  یم نیمه نصفه ور  اسمش چرا پس-
 
 خودشم...نیلوفر ... یک

  خوشگله؟ اسمش مثل

 به داشیی  تنها و بود کرد  فراموش را درد عباس امت   انگار
 . میکرد فکر نیلوفرش

 :کرد یم جذاب را اش چهر  که زد لبخن ی وار هذیان

  ... خوشگله خییل ... خییل-

 دسیییی  یک با کشییییی  یم حرف او از که طور همان روجا 
  ... ببن د را او پای بالخر  توانس 

  اثر در شیییییالش بن  شییییی ن رها و تالشیییییش تما 
 
 باعث پاریک

 روی پشییییتش پر و سیییییا  موهای از زیادی بخش بود شیییی  
  .. بریزد صورتش

 کرد نیم نگاهش و بود دوخ ه سیییقف به چشیییم عباس امت  
...  

ک  .ش  سقف به او نگا  م وجه ش  فار  کارش از که دخت 

 را نیمه نصییفه شییال کرد سییی و کشییی  موهایش به دسیی    
  .کن  محنم رس روی

  ؟ داری دوستش خییل نگف   -
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 :داد جواب کن  نگاهش که آن ی   جوان مرد

 ... د  یم براش جونمم .. ساع ه یه برای خییل-

ک  بریم را سییییییییطل که طور همان و برخاسییییییی  جا از دخت 
ون اتاق از داش    ... زد بت 

 زیر صییییورتش پوسیییی  با رفب رسد سییییوز برخورد با همزمان
 :کرد زمزمه لب

 ... حالش به خوشا-

 

 

     ص وهش ادوچهار_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                               
 تخفیف زیادی مق ار به عباس امت   تب که بود سیییییییییاع   
یک کمک به تنها این و بود یاف ه  که بود یاف ه تحقق دخت 
  . بود نکرد  دریییییغ او به یاری از دستش ش ی  درد وجود با

 دلش بود ش   راح  عباس امت   اوضاع از فکرش که حاال
اح  کیم   اما خواس  یم است 

 
  و گرسنیک

 
 با دو هر خس یک

  . داد نیم او به را آرامش اجاز  هم
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ی به قادر و رف  یم مالش دلش ته  ضییییییییییعفش از جلوگت 
  . نبود

ی کاش  که ضییییییییییعف   از کیم تا داشییییییییییتن  خوردن برای چت  
  .کرد یم را بود شان دوی هر م وجه

 وار زمزمه و نشییسیی  کنارش روجا کرد ناله که عباس امت  
 : گف 

ی اما... گرسییییییینمه خییل منم ... ای گرسییییییینه دونم یم-  چت  
ون اون... نکرد  پی ا ش ن ست   برای   ... رسد  خییل هم بت 

 :نگریس  اش ناچ   به و ش  باز جوان مرد چشمان

  .کنم روشکر خ ا بای  ا  زن   که همی   -

ک ین لبخن ی دخت   او به را سییییییییاهش چشیییییییمان و زد شیییییییت 
 : وخ د

  .بیاریم دوو  صب  تا بای -

 :گف   تعارف ی   عباس امت  

 آبادی یه به بود ممکن االن بودی شییییی   من خیال ی   اگه-
ی   .رسی ی یم چت  

ک  :ان اخ  باال شانه دخت 
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یم یم هم با یا ریم یم هم با یا-   ... مت 

 :دوخ  سقف به نگا  عباس امت  

 ن ار  رو کشییییتنمون قصیییی  خ ا پی اسیییی  که جور این اما-
  ... ریم یم هم با پس

ک  :گف  مهربان دخت 

 ... ریم یم هم با-

 

 

    ص وهش ادوپنج_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                               
 روجا که بودن  دوخ ه آتش ضییییییعیف های شییییییعله به نگا 
 :گف 

 هم (سیییییییییواد با)وانیار ... م ن ازی بزرگم برادر یاد منو تو-
  ... بود جوری همی   

 :ش  بلن  عباس امت   ص ای

  جوری؟ چه-

  ... باشر  عاقل خییل خور  یم به -
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 :داد ادامه روجا و زد گریم لبخن  جوان مرد

 هم از رو ما همه جنگ ... دل نگشییییییییم ق ر چه دوی   یم-
 .رف  دنبالش هم (بارد یم)وارو رف ، که وانیار . کرد دور
تشیییییییون مردا و بود جنگ خب  و بمونن کرد نیم قبول غت 
 یم خوب اما  بود  کوچیک من ... بگذر  مرزها از دشیییمن
 ن ها وق    .بود (نی  ...قصی )ن ها عاشییق وانیار ... فهمی  

 یم مادر ... شییکف  یم گلش از گل دی  یم چشییمه کنار رو
 جنگ اما گت   یم زن موع ش از زودتر پرسیییییییییی این گف 

 دونم نیم . رف  او ی   هم وارو . رف  وانیار ... نذاشیییییی 
 ... شیییی   تنگ دوشییییون هر برای دلم اما نه یا ان زن   االن
 ... پیششون برگرد زودتر خواد یم دلم

د حرف   و ضعف که مت  
 
 ... کن  فراموش را گرسنیک

عباس داشیی  دوسیی   ی هم امت   دانسیی  یم اما بگ ی  چت  
 از هم را انرژی ت مه و اسیی  مصیی   او برای زدن حرف حاال
  .برد یم بی   

 خودش او بسیییی ه چشییییمان دی ن با اما برگشیییی  طرفش به
 به مچاله خود در و ی کشیی دراز صیی ا ی   گوشییه همان هم،
 .رف  فرو خواب
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    ص وهش ادوشش_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                               
  . بودن  اف اد  را  که بود ساع   

 داشیییییییتن  که حایل و وضیییییییع با برف   مسیییییییت   آن در رفی    را 
  . بود دشوار و سخ 

  . بود درگت   دستش دیگری و داش  مشنل پایش ییک

 یم انگار اما بودن  زد  حرف کیم مسییییییییییییت   اب  ای همان
  . کنن  کار این ضف را شان رژیان زیاد نبای  دانستن 

  ؟ نه یا برسانن  جای   به را خود توانن  یم نبود معلو 

عباس ک و کرد یم حرک  روجا از تر عقب ق یم امت   دخت 
  .کن  باز او برای را مست   کرد یم سی

 ترج   را سیییییکوت اما داشییییی  درد دسیییییتش که آن وجود با
ی به فقط داد    .کرد یم رفک رف ن  یم جلو به  که مست 
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 غروب به رو هوا که ان  رف ه را  ق ر چه دانسیییییییییتن  نیم
 پی ا اسییییییینان برای جای   هنوز ها آن اما بود شییییییی   نزدیک
  . بودن  نکرد 

 علم ق  شیییییییان مقابل برف از پوشیییییییی   فاصیییییییله با درخ ان
  . بودن  کرد 

ک  :غری  عص    و ایس اد جایش در دخت 

  ؟ کجاس  دیگه جا این خ ایا-

عبا  در اش زخیم پای رف ه رف ه کرد یم  حس که سامت 
 :نالی  و کشی  سخ  نفیس اس  ش ن رس حال

  ... اف ادیم گت   کجا نیس  معلو -

 گرگ زوز  صیییی ای که بود نشیییی   تما  اش جمله هنوز اما
  . رسی  گوش به دس  دور از ها

ک د  دخت   : چرخی  او سم  به وحشت  

 شیی ن گرگ طعمه جز بمونیم اگه ... بیف  را  خ ا رو تو-
ی  ... شه نیم نصیبمان چت  
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    ص وهش ادوشش_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                               
ی . اف یادن  را  بیه کنی ن جیان بیا و دوبیار   غروب تیا چت  
 جمع را انرژیشیییییییان ت مه شییییییی  یم باعث وهمی    بود نمان  
 . برسانن  جای   به را خود هوا تارییک از قبل  تا کنن 

 قادر و ن اشییییی  جای   دیگر اش زخیم پای که این حس با
  . ایس اد جایش در ودنب حرک  به

  . ده  راتنان لعن    پای آن توانس  نیم کرد یم کاری هر

ک  امت   چشییییییییمان و گرف  یم فاصییییییییله او از داشیییییییی  دخت 
  اثر در عباس

 
 به رو گذش ه روز خونریزی و ش ی  گرسنیک

  . بود رفی    سیایه

ی تا کرد بلن  دس   اخ یار ی   درشتش ان ا  اما بگ ی  چت  
  .کرد طسقو  ها برف روی او

 نگریسییی  رس پشییی  به روجا رسیییی  گوش به که صییی ای   با
 جیی   اراد  ی   بود اف اد  ها برف روی که مردی دی ن وبا

  .پیچی  برف   فضای در که کشی 

 عباس امت   به را خود و برگشیی  عقب به بلن  های ق   با
 . رسان 
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را ... کاکا-   ... ب 

 :کرد باز پلک سخ    به عباس امت  

 یه به رو خودت و برو ..نش   تاریک هوا تا برو ... برو تو-
 ... برسون جای  

 

 

    ص وهش ادوهف _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                               
د  نگا   صیییییییییورت مثل که او صیییییییییورت روی روجا وحشیییییییییت  

 و مان  خت   بود ش   رسخ و زد  تاول رسما اثر در خودش
 :گف 

  یم چ  -
 
  بر ؟ کجا تنها دخت   یه من کاکا؟ یک

 ... نمون من پییییای بییییه ... مونیییی   تییییارییک تییییا هنوز .. برو-
  .دخت   کنم یم خواهش

  ؟ آخر رف  یم کجا چرخی  دور روجا نگا 

ون سیییییییییییخ    با را نفسیییییییییییش عباس صییییییییییی ای اما داد بت   امت 
  :کن  فکر بیشت   نگذاش 
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 تونسیییییی    شییییییای  برو تو ... ب   تکون پامو تونم نیم دیگه-
 جییا همی    از راهمون نشیییییییییییییی  هم اگر ... ک    پییی ا کمییک

 انجا  تونسی    یم کاری ره تو.نباش من نگران ... ج اسی 
  .دادی

  ؟ بگ ی  چه دانس  نیم و بود مایوس دخت   نگا 

 و بود رسی   حیس ی   به  درد و رسما از هم خودش دس 
  . نبود دادنش تنان به قادر دیگر که بود ها ساع 

 :گف  بغض پر لح    با و ان اخ  عباس امت   به نگایه

  ؟ باشه میار  کمک برات-

عباس  : زد تلچ   لبخن  امت 

  . نش   تاریک هوا تا برو ... دخت   برو ... نباش من بن  تو-

ان و زنان بود کرد  ثاب  هم جا همی    تا دخت   این  دخت 
 غ ور و قوی تواننیییی  یم قیییی ر چییییه رسزم دش از تکییییه این

  .باشن 

  . بود مرد  پیش ها ساع  شک ی   نبود روجا اگر

 :گف  که بود نش   امی  از خایل هنوز روجا نگا 

 .گرد  بریم من ...نخوای   کن سی فقط-
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 برف توی و باالگرف  کیم را دامدش پایی    سالم دس  با و
  . اف اد را  ها

  . بیاب  کمک تا رف  یم بای 

 مقصیییی  به زن   تا کرد یم ضف را رمقش از ذر  آخرین تا
  .برسن 

  . بس  پلک آرا  او رفی    با عباس امت  

 :زد لب و گرف  جان شمانشچ مقابل نیلوفر تص یر

 . بب نم  دیگه بار یه تونس م یم کاش-

 

 

    ص وهش ادوهش _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                               
 بلن تری های ق   شییییییییی  یم باعث ها گرگ زوز  صییییییییی ای
 بود کرد  کم را دی ش و رف  یم تارییک به رو هوا . بردارد

.  

 زن   ... تونم یم من " بود کرد  زمزمه لب زیر م ت تما 
  " ... بمون
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 ق ری آن عباس امت   از . ن اشیییی  رفی    را  یارای دیگر اما
  ... بب ن ش توانس  نیم  که بود گرف ه فاصله

 رسی   ان ها به توانش ت مه و بود کرد  یخ رسما از پاهایش
  . بود

  ...خایل خایل  

 دیگری ق   ن وانسیییییییییییی  دیگه کرد کاری هر . کرد بغض
 : زد لب و دوخ  رو به رو به را نگاهش بردارد

  . ش  تما -

 دور ای فاصیییییله از کم نوری کرد حس لحظه همان رد اما
  .آی  یم نظرش به

 : نالی  و کرد دس  راز

  ... کمک-

 گلو از که بود کرد  یخ جانش مثل هم صییییی ایش انگار اما
  .ش  خاموش نطفه همان در و نش  خارج

  . کشی  درد از آچ   کرد سقوط که ها برف روی

 اما برسیییییییان  نورای   نقطه آن به را خود توانسییییییی  یم کاش
  . نبود بیش توهیم جز هم آن انگار
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  . اف اد هم روی آرا  هایش پلک

 پر هم او پیمانه انگار خب . شی  یم تسیلیم بای  که باالخر 
  . رف  یم بای  و بود ش  

  . بود کرد  پرواز هم عباس امت   پیش ساع    شک ی  

ون چشیییمانش گوشیییه از اشییییک قطر  و لرزی  هایش لب  بت 
  . خزی 

 . خواس  یم عم ق خوای   دلش و بود خس ه

 

 

    ص وهش ادونه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
ی ی     ... کش  یم مرا داش  ها خت 

ی که بود روزها عباس از خت    ...ن اشتیم امت 

 دور همه و پری یم یم جا از تلف    زنگ هر با اول روزهای
 از خت   شییییییییییای  تا شیییییییییی ن  یم جمع تلفن دسیییییییییی گا  دور تا

عباس   .باش  ش   امت 
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عباش ازل از انگار اما ی ه چ که ن اشیییییییی  وجود امت   خت 
  .آم  نیم

 !ب  نه ... خوب نه

رضییییا  مخف   آرامش لبخن های پس در را هایش نگرای   امت 
  .کن  آرا  نحوی به هم مرا داش  سی م ا  و کرد یم

 جنون مرز تا و کنم پنهان نم  وانسیییی م را وجود  قراری ی  
  ... بود نمان   برایم رایه

  ...زمس ان آخر و بود ما  اسفن 

عباس ب ون بهار بود قرار انگار    .برس  فرا امت 

 ی   حیاط به آسمان ش ن تاریک تا و نشس م یم کنارپنجر 
  من دل مثل هنوز که نگریسیییی م یم بار و برگ

 
 بهار از رنیک

  .زمس ای   و بود رسد و ن اش 

 کرد  رسدتر را هوا و بود باری   برف کیم گذشییییییی ه شیییییییب
  .بود

 کفییییاف گرمش هییییای لبییییاس بود؟ کجییییا عبییییاس امت   یع   
  ؟ خورد یم رسما نکن  داد؟ یم را جا آن رسمای
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 و آورد یم هجو  رس  بر هم با خیال و فکر هزار هزاران
  .برد یم قرار  ی   دل از را قرار

 دای   خانه به مرا و بود رف ه پایگا  به رضا امت   هم شب آن
د    . بود ست 

  . دادن  یمن را من به مان ن تنها اجاز 

 . زد یم عجیب شوری دلم

 

 

    ص ونود_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
  ... بیف   اتفاقای   بود قرار انگار

خانه به   . رف م آشت  

  . پخ  یم را شب شا  داش  زن ای  

  .بود  حوصله ی   ش ت به و رف  نیم کار به دلم و دس 

وع هوای   های حمله باز که بود شیییب چن   و بود شییی   رسر
وع شییییهرها اکت   به را باران موشییییک صیییی ا  بار این  کرد  رسر
  .بود
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  . بود دستپاچه همیشه زن ای   میش  که تارییک نزدیک

 با مبادا که بمانن  اتاق توی که کرد یم دعوا را ها بچه
 دس  زیر پناهگا  به فرار بلبشوی آن و خطر آژیر شدی ن

 . بمانن  پا و

  :گف  نگرای   با

 تییارییک هوا نییذار گف م خ بییه حییاال . هنوزن ومی   داییی -
 ... بشه

  ... نگذش ه ساع    هنوز نباشی  نگران-

  . شم یم نگران دونه یم کمال-

 :کشی  آسمان به نگا  شایک حایل با سپس

 زمی    به صیییی امو این خ ا ؟ ک    نیم نگامون چرا خ ا ای-
 ... نذاش ه برامون فکر ی   و آرو  روز یه که بزنه گر 

  ... زنه یم شور منم دل چرا دونم نیم-

 :چرخی  طرفم به  زد هول

  ؟ کنه حمله امشبم نکنه... آش بم منم نیلو وای-

 :گف م و ان اخ م باال شانه

  ... برسن زود دای   و امت   کاش-
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ها  صییی ایشیییان و کردن  یم ب و ب و اتاق توی داشیییتن  دخت 
  . بود ش   بلن  هم با

 به کابین  روی زن ای   روشیییین همیشییییه رادیوی ریز صیییی ای
 به کوچه در زنگ صیییییییییی ای مزمانه که رسییییییییییی  یم گوش
 . رسی  گوش

 

 

    ص ونودویک_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 :گف  بلن  زن ای  

ا وای-   ...دقیقه دو شی  ساک  دخت 
َ
  ... ا

 رادیو از آژیر صیییی ای که بود نشیییی   تما  حرفش هنوز اما
  . رسی  گوش به

 خطر اعال  شن ی یم اکنونهم که عالم    !توجه !توجه   
 که اسیی  ینا آن مفهو  و مع    و اسیی  قرمز وضییعی  یا

 به و ترک را خود کار محل .شیی  خواه  انجا  هوای   حمله
 ...بروی  پناهگا 
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 . ش  تاریک بار  یک به جا همه و رف  ها برق همزمان

ها بنفش ج غ    و شیییییی  ییک زن ای   با دخت 
 
 سییییییم  به همیک

  ...دوی یم حیاط

 بود خانه زیرزمی    همان که را پناهگا  که بود روزی چن 
 . مبودی کرد  فرش

رضا  به مجبور اگر که بودن  کرد  درس  منای   دای   و امت 
  ... باشیم داش ه اولیه امنانات کیم داشتیم آن در مان ن

ییو تع ادی و شییی   خشیییک لواش نان از آذوقه کیم  و کدرسی
 هم تع ادی و لحاف و پ و دسیییییییییی  چن  ..آب های دبه
  ... اضافه لباس

 :گف  و کرد من به رو زن ای  

 نکنه . زد زنگ بود یک بب نم من داخل برین ها بچه با تو-
  ... باشه در پش  کمال

 :گف م و گرف م را بازویش

 کی    یم گریه که ب     یم...زن ای   باش ها بچه پیش شیییییما-
  ... کنم یم باز ر  یم من ...

 :گف  و داد تنان رسی
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 .  جان فر نیلو باش مراقب-

 

 

    ص ونودودو_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
  .ش  زیرزمی    داخل دس  به رادیو و

رضا یا شک ی     ... کمال دای   یا بود امت 

 همه .شیی   راهرو وارد و کرد  رد را حیاط کورمال کورمال
  ... دی  نیم را چشم چشم و بود تاریک جا

 آم ن  یم بمباران برای عراف   هواپیماهای وق    ترها قبل 
 حاال اما کرد یم پر را فضا نورشان و ها هوای   ض  ص ای
 ها بمباران برای موشییییییک از داشیییییی  صیییییی ا  که بود م ی  

  .تما  و بود انفجار ص ای یک تنها و کرد یم اس فاد 

 :پرسی   رسی  در به که دس م

  ؟ کیه-

 :رسی  گوش به دای   ص ای

 . دای   جان نیلو کن باز-
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 باز را در آسیییییود  خیایل با و ران   زبان زیر شیییییکری را خ ا
  ... کرد 

 دیگری مرد رسش پشییییی  و شییییی  راهرو وارد تارییک در دای  
رضاس  کرد  فکر اب  ا که ش  وارد   ... امت 

 :گف  که داد تشخی  ش  نیم تارییک توی اما

  ... سال -

 ... کرد ایس  سینه در ای لحظه برای قلبم

عباسیییم که بود مردی آشییینای صییی ای صییی ا،  اش ی   در امت 
  ... بود رف ه

 :نالی   بغض پر و لرزی  هایم لب

 ؟ یاسی    آقا-

 

 

    ص ونودوسه_تپار #

                                                                                                                                                                                                                                                 
 واضیییییییی  و خوب را صییییییییورتش تارییک آن در توانسیییییییی م نیم
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 صییییییییی ایش که بود  دوخ ه چشیییییییییم او به ناباورانه ...بب نم
 :پیچی  گوشم در دوبار 

 ! داداش زن خوی  -

 بیراییش را چیت    هیمییییییه  دای   ییعی    گیفی یدیش داداش زن ایین
 .بود کرد  تعریف

  بود؟ رسی   یک یاسی    

 بود؟ گف ه برایش را چت    همه دای   آیا

 شیییی   شیییی نم شییییوکه م وجه که زد  صیییی ا را دای   اخ یار ی  
 ...بود

 در   اوم  وق    ... باشییییه برگشیییی ه یاسییییی    نمیشییییه باور  منم-
  ... ش   شوکه مغاز 

 روشنای   و ها برق آم ن با سفی  آژیر ص ای لحظه همان
 :گف  فاتحانه لبخن ی با دای   و  ش  ییک

 ... گذش  خت   به انگاری-

 او انگار و بود ایسیی اد  حیاط وسییط سیی د به رادیو زن ای  
 اک فا کردن نگا  به تنها که بود یاسییی    دی ن وواج   هاج هم
 .ن اش  ص ای   و بود کرد 
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***  

 یم نگاهش خت   خت   داشیییییی م تنها که بود  شییییییوکه جوری
  . کرد 

  ... سالم و بود خوب حالش

 از هف ه یک واسییییییییطه به که کشییییییییی   عظیم آیه دلم در
عب رفی      .بود برگش ه او اس،امت 

عباس این وق  آن ی که بود امت   ن اشتیم سالمتش از خت 
 ... من های شب کابوس بود ش   و

  .کرد یم دیوانه مرا داش  او برای نگرای   دل

 تن  داشییی  حاال بود حرف کم که گذشییی ه برخالف یاسیییی   
 یم تعریف را غرب به شییی نش رایه  اشیییتبا  به ماجرای تن 
 کرد

 

 

    نودوچهارص و _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 دیرتر هف ه یک اگر که بود عباش امت   ی   حواسیییم من اما
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 بود ما کنار حاال و بب ن  را برادرش توانس  یم اف اد یم را 
.  

عباس بای  که بود چه حنمتش دانم نیم  و رف  یم امت 
  . میش  پی ا اش کله و رس یاسی    آن از بع 

 :نالی   اخ یار ی  

عباس-   .بودی  رگش هب زودتر کاش... شما دنبال اوم  امت 

من   نگایه با  :کشی  گردنش پش  به دس    ، رسر

 رسییییی   تاز  روز اون .. نبود رسییییای   خت   امنان جور  ه چ-
 دونس م یم .رسی   که بگم و بزنم زنگ خواس م یم بودیم
 روز چن  قرار  ن اشییییی م خت   دیگه ... میشیییییه نگرانم مامان
  .بشن شهی  شون همه و بشه خت   چه جا این بع 

 از خانواد  و مادر یاد به ... اف اد گریه به بلن  صیی ای با و
 تاز  را مان همه دل دا  و ریخ  یم اشییک اش رف ه دسیی 
  .کرد یم

 :داد ادامه هایش گریه میان

 شیی  نیم و بود شییل   .مخابرات رف یم ها بچه از تا دو با -
 و بود شیییییییی   عملیات ظاهرا که بخصییییییییوص گرف  تماس
 ها ات بوس برگشییییتیم وق    .بودن شیییی    قطع ها خط تما 
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 جور اون . بودیم مون   جا تع ادی یه و ما و بودن رف ه
عباس کاش ... غرب فرس ادن رو ما که ش   نیم دنبالم امت 
  . نیس  خوب خییل ور اون اوضاع . اوم 

 :زد لب دای  

 و نیاورد طاق  امت   . کرد تعریف رو همه دوسیییت  عیل-
 .داداشم ی   بر  بای  کف 

 

 

    ص ونودوپنج_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 :گف  ناراح    با یاسی    ... اف اد  گریه به اخ یار ی  

ش اوضییاع کم یه ... داداش زن نباش نگران-  تلفن به دسییت 
 من . بود گرف ه تماس حاال تا امت   که وگرنه نیسی  خوب
 که بار  یه نشیی  اما ب   خت   و بزنم زنگ خواسیی م بار چن 
 جا این دونسیییی م نیم ... ن ادن جواب خونه شیییی یم وصییییل
  ... ش   خت   چه

؟ بیاد رسش بالی   اگه-   چ 
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 گردونم یم برش سیییالم و کنم یم پی اش ... دنبالش ر  یم-
..  

 :ک بی  خود زانوی روی دای  

 بای  بشیییییییه راح  مون خیال ییک از میاییم تا ... اکت   هللا-
 بگیم زنه نیم زنگ هم بچه این ... باشییییییییم ییک اون نگران
  ... برگش ه داداش  کرش رو خ ا برگرد پاشو

 یاسیییی    کنار در م ت تما  و بود رسیییی   تاز  که رضیییا امت  
 شیییکر را خ ا لب زیر م ا  و داد یم گوش هایش حرف به
 :گف  ، بازگش ه خانه به سالم یاسی    که کرد یم

ی ازش دیگه روز چن  تا اگه ... نباشیییییییییی  نگرون دل-  خت 
  ... ش ی   ریم یم نشه

 :ددا تنان رس دای   باز

 بب دیم تا کنی  صیییییت   روز چن  حاال ... جون دای   بگم چ  -
ی شای    . باشه برگش  را  تو که نکنه . ش  خت 

 امت   که بود شییییی   دوخ ه یاسیییییی    بلن  های ریش به نگاهم
 :گف  رضا

  معلومه که ب   خودت  به سییامای   و رس یه برو پاشییو تو-
 ... نرف    حمو  وق ه خییل
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  با و زد لبخن ی یاسی    بیچار 
 
من یک  :گف  رسر

 دوبار از بیشیییییییت   چن ما  این تو اما نشیییییییه باورتون شیییییییای -
  ... کنم حمو   ن ونس م

 :گف  شوچ   دور روی بود اف اد  که هم رضا امت  

 کیسییییییه یه خود  من بریم پاشییییییو ... داداش معلومه کامال-
  ... بکشم  مش   

 :خن ی  ریز زن ای  

ییی  سییییالیم که روشییییکر خ ا-  وق  چن  این وی  د یم ... پرسی
 ... بودیم نگران  ق ر چه

 

 

    ص ونودوشش_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 :کشی  درهم ابرو یاسی   

عباس دادی  نیم اجاز  کاش-   ... ا  ی   بیاد امت 

 :داد تنان رس دای  
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 رو داداشییییییی  ... بود تو درگت   فکرش ق ر چه ب وی   اگر-
 آتیش رو اسییییییفن  مثل آخری هف ه این  ؟ شییییییناش یم که
 یاسیییی    گف  یم مغاز  در م او  یم که بار هر ... بود شییی  
  .گردونم برش سالم و دنبالش بر  بای  من اف اد  گت   جای  

رضیییییییا انگار عباس زدن حرف دانسییییییی  یم که امت   مرا ازامت 
 :گف  ریزد یم هم به بیشت  

 خون رو ما آبچ   این دل این از بیشیییییییت   تا داداش پاشیییییییو-
 مهیا رو شیییا  بسیییاط جان نیلو با هم شیییما زن ای   .. نکردی
  ... ایم گرسنه حسای   که کنی 

 سالم    و یاسی    حضور برای خوشحایل وجود با شب آن
  . نرف  پایی    گل یم از غذا مان، جمع میان در  اش

ی ن اشییییییی    و عباس امت   نبود  بود شیییییی   باعث  او از خت 
 .ب هم دس  از کل به را اش هایم

ایط بود  مطمی    اما چرا دانم نیم   چرا نیسی  خوب او رسر
 پذیری مسیییییییییییئولی  و داشییییییییییی م او از که شیییییییییییناخ    با که

اییط هر در عباس امت   دانسیییییییییییی م یم خاصییییییییییییش،  نیم رسر
ی ی   در ق ر این من گذاشییییییییییییی   فکر همی    و بمانم خت 
 ... نکنم فکر او به که نباش  ای لحظه ش  یم باعث
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دمش یم خ ا به الکرش آیه خوان ن با هربار  او از و سیییییت 
عباسیییم  خواسییی م یم  و پشییی  خودش باشییی  که جا هر امت 

  .باش  پناهش

*** 

 

 

    ص ونودوهف _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
مرد زد رس که آف اب  دیگر کیم و برخاسیییییییییی  ازجایش پت 
  . افزود شوم نه داخل آتش به (خشک چوب ) هیمه

 .بود کرد  پاس اری و بود مان   بی ار را گذش ه شب تما 

 او به را دنیا دیگر بار خ ا کرد یم فکر دیشییییییییب همان از
  . اس  داد 

  تنهای   از او و بودن  بازگشیییی ه عروسییییش و پرسیییی 
 
 همیشیییییک

  . بود آم   در اش

 امییا بود یییاف ییه را دو هر مرگ حییال در و ب هوش هرچنیی 
  . بود غنیم  هم همی   
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و) عروسیییییش  بزن  حرف توانسییییی  یم و بود بهت   کیم (هت 
 دسی  مرگ با داشی  که بود ها سیاع  ( آران) پرسیش اما
 کیم که بود صییب  ایه د  د  درسیی  .کرد یم نر  پنجه و
 تاب و تب از و بود گرف ه آرا  اش نشییییییییسیییییییی ه تب به تن  

  .بود اف اد 

 ی   و رگ در اش زخیم پای خاطر به که شیییی ی ی عفون 
 اما داد یم سییییییییوق مرگ سییییییییم  به را او بود یاف ه را  اش
 به را او ب ن کیم هایش جوشییییییان   با بود توانسیییییی ه الهور
   .کن  دعوت آرامش

 همی    حاال و بود داد  دسیییی  از را ها آن که بود ها سییییال
 جان نیمه شییییییییب تارییک در کو  پایه در را ها آن دیشییییییییب
 .بود یاف ه

 یخ جناز  صیب  امروز شیای  نبود هایش سیگ قراری ی   اگر
 که بود مهربان زیادی خ ایش اما یاف  یم را ها آن زد 
 .بود برگردان   او به را ها آن دوی هر

 به و کشییییییی  آش ظرف   آتش روی جوشییییییان دیگ توی از 
ک سم    . رف  دخت 

 :زد ص ا و نشس  رسش باالی

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

و-  .آورد  آش برات ... کن باز چشم جان هت 

مرد به و کرد باز چشیییم سیییخ    به دخت    چن  این در که پت 
 . دوخ  نگا  بود کرد  شان کمک ساع 

مردی  کیم و بود  بسیی ه گیایه داروهای با را دسییتش که پت 
  .بود داد  تسکی    را دردش

ی شییییگف  طرز به که ن اشیییی  باور هم هنوز  نجات انگت  
 . بودن  کرد  پی ا

 خ ا که بود رسشان پش  کیس چه دعاهای دانس  نیم 
  .بود فرس اد  برایشان ها آسمان از انگار را مرد این

 

    ص ونودوهش _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
ک های خن   باصییییییی ای  سییییییینگ دش های پلک زیر از دخت 
  . ان اخ  پرچی    سوی آن به نگایه

 پر و بود گرف ه بغل به را ای روز  چن  و  کوچک غالهبز 
  . آم  یم طرفش به هیجان

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 درسییییییییییییی  رسجایش و ب ه  خودش به تنای   کرد سییییییییییییی
  . بدشین 

 گرف ه را پایش جای روزها این که چوی   عصیییای به دسییی 
 مقابلش دخت   شیییییود رسپا کامال که آن از قبل اما  برد بود

 : بود ایس اد 

  ؟ خوشگله چه ببی   -

ون سنگی    را نفسش  های لب و او به سکوت در و داد بت 
  ..نگریس  خن انش

 انگار اما باشییییییی  شیییییییاد و بخن د او مثل توانسییییییی  یم کاش
 زد  یخ بود، مان   ها برف بی    که شییییییییب همان از قلبش
  .بود

 :ش  پی ایش خمی   کمری با الهور رسش پش 

و-   ... رو بس ه زبان اون بردی کجا بابا هت 

و  :خن ی  بلن  هت 

  الهور؟ بابا س  بس ه زبان کجاش کنه یم بع بع که این-

 و الغر پای رستا به نگایه بود رسیییییی   ها آن به که الهور
 :وارگف  رسزنش و ان اخ  مقابلش جوان مرد تکی  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... که نخوردی هیچ   باز  جان آران-

 :ش  خارج گلو از خشن و سخ  آران ص ای

  ... بابا نبود گرسنم-

و  :گف  و زد الهور به چشمیک هت 

  ... نخورد  که ن اش ه دوس  شو مز  ح ما-

 :گف  مهربای   با و زد لبخن ی الهور

 این اشییییی های تا بت    ت خوشیییییمز  غذاهای اون از امشیییییب-
  ...جان عروس بشه باز ما پرس

ک  :گف  و آم  نازی دخت 

 .جان بابا چشم روی به-

 

 

    ص ونودونه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 :گف  و رف گ آران سم  به را بزغاله سپس

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 مییادرش کییه ای بزغییالییه همون این ... ببی    ... جییان آران-
ش هم با آورد  ...مرد   ... ب یم شت 

 :ش  درهم حوصله ی   آران ابروهای

  ... داخل ر  یم من خودته کار-

ک  از لنگان لنگان که ان اخ  او به نگایه و گزی  لب دخت 
  ... گذش  یم کنارش

 :داد تنان تاسف به رسی الهور

  ... میشه تر خلق ب  روز به روز-

و  :زد لب داش  خت   جوان مرد درون درد از  که هت 

   .وق  ه چ...بابا نمیشه خوب زخم این وق   ه چ-

 :اف اد را  آرا  خمی   کمر با الهور

 زایل چرا عقلش داد  دسیییی  از پاشییییو پرسیییی این دونم نیم-
 ؟ ش  

و   ... ش  روان دنبالش به بغل به بزغاله هت 

  الهور کنار که بود ما  دو از بیشت  
 
  ... کردن  یم زن یک

  .بود رسی   فرا باالخر  هایش زیبای   تما  با وبییهار 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 این الهور کمک به که اف اد اویل روزهای یاد به اخ یار ی  
مرد  .بودن  کرد  پی ا نجات مهربان پت 

عباس نجات برای بود ای وسیله الهور  ... امت 

 مان نش زن   که بود ب  ق ر آن عباسامت   حال اوایل آن
  ... دانستن  یم بعی  را

 شیییییییی ی  های تب باعث جانش در دوان   ریشییییییییه عفون   
  . بود ش   اش روزی شبانه

 گیایه داروهای با بود توانسیییییییییییی ه خوب الهور که آن با
 دی    ص مه پای اما کن  مهار مرور به را آن گرش معجز 
  یخ اثر در جوان مرد

 
 .بود اف اد  رکا از زدیک

 

 

    دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 دادن تنان به قادر کرد باز چشییییییییییییم روز د  از بع  وق   
 حرک  ق رت و بود حس ی   که پای   .. بود نشیییییییی   پایش
  .ن اش 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس  ییل آن از دیگر که بود کرد  کم وزن چنان آن امت 
ی بود کرد  جلب را توجهش اول روز که   .نبود خت 

  ی  
 
 بود مرد  اواقع انگار کنار به اش ب خلف   و حوصیییییییل 

  .خواس  یم تنهای   دلش و کرد یم پیشه سکوت م ا  که

 ات بوس در اف اد  اتفاقات بارها و بارها روجا م ت این در
  و

 
 عجیب اما بود کرد  بازگو الهور برای را آنها  چگونیک

مرد بار هر که بود جا آن  اتما  محض به و شیییییییدی  یم پت 
  .  گرف یم رس از را چت    همه باز او های حرف

و را او عبییییییاس و کرد یم خطییییییاب هت   آران را ب هوش امت 
 یم انجا  او درمان برای را تالشیییییش تما  و دی  یم خودش
  .داد

 روجاسیییییی  نامش که کرد یم تکرار بار هر روجا اوایل آن
مرد شیییییییییییییی  م وجییه زمییان گییذر و مرور بییه امییا  برخالف پت 

 نو  دچییییییار و نیییییی ارد کییییییار این در قصیییییییییییییییییی ی تصییییییییییییورش
  .فراموشیس 

ون برای رایه و بود پوشیییییییییییییان   را جا همه برف  رفی    بت 
عباس که اوضییییا  با و ن اشییییتن  ین داشیییی  امت   گزینه بهت 
  .بود الهور خانه در مان ن

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . روس ا از اف اد  دور ای خانه

وی مردی   تنهای   در ها سیییییییییییییال که مت  
 
 و بود کرد  زن یک

 که این عجیب و ن اشی  درمای   و درسی  حواس و هوش
  ... بس و بود اش گذش ه از داش  خاطر به چه هر

 دمن و دشییی  دل در م ا  و کرد یم طباب  کار جوای   در
  .بود داروی   گیاهان دنبال به

 دانسیییی  یم و بود بل  خوب را ها آن از اسیییی فاد  و چی ن
  ... اس  درمان دردی چه برای ک ا  هر

ون افنارش از بغلش توی ی بزغاله بع بع صیییییییییی ای با  بت 
 . خزی 

 

 

    ویک_دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
عباس مرد و بود شییییییییییی   الهور کاهگیل خانه داخل امت   پت 
 یم چاق چپق حاال نشیییییسییییی ه درخ  کن   روی در، جلوی
 .کرد

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ک  خانه داخل بغل به بزغاله و گذشییییییییی  او کنار از دخت 
  .ش 

 از و بود کشییییی   دراز اتاق گوشییییه تشییییک روی عباس امت  
ون به پنجر    ... نگریس  یم بت 

 ... نشس  نارشک و ش  نزدیکش روجا

  ؟ آران-

 :چرخی  طرف به عباس امت   کرد  غضب چشمان

  ... روجا نکن ص ا اسم این با منو گف م بار هزار-

 در کن ن جان با که بود درگت   خودش با حسیییییییای   انگار و
 :ت پی  و نشس  جایش

وی   تو نه-   ... آران من نه هت 

ک  بود کرد  بغض او فروخورد  و خفه صییی ای از که دخت 
 : داد جواب

مرد برای دلم-  االن ما نبود اگه رف ه یادت ... سیییییوز  یم پت 
  ؟ بودیم مرد 

 :زد فریاد تر حریص عباس امت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 این و بشیم مع وب جوری این تا بمت   داد  یم ترج   من-
  ... بیف م گت   کجاس  دونم نیم که دنیا گوشه

 زا صیییب  رس از بود معلو  امروز که او به نگایه نیم دخت  
 :گف  وار زمزمه و ان اخ  بود ش   بی ار چپ دن  

  یم-
 
  ؟ کنیم کار چ   یک

 :گف  قراری ی   با جوان مرد

 ؟ فهیم یم ... من ظرمه نیلوفر... بر  بای  من-

 

 

    ودو_دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 روجیییییا دل بر خنجری همچون نیییییاخواسیییییییییییی یییییه نیلوفر نیییییا 

  .نشس 

عباس عشییق از که بود درسیی   اما داشیی  اطالع خوب امت 
 جور یک مان ن او کنار روز شیییییبانه دوما  که کرد یم چه

 
 
  و وابسیییییییی یک

 
 و بود آورد  خود ی   در را عجیب دلبسیییییییی یک

  .کرد یم تملک احساس او به نسب 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عبییاس  نیییا  و گفییی  یم هیییذییییان هیییایش تیییب مییییان کیییه امت 
ک برد یم  زبان بر کررات به را نیلوفر  حیس اخ یار ی   دخت 
  .جوشی  یم درونش در حسادت از پر

 و مان ن  یم وضییییییعی  همی    در آم  نیم ب ش چرا درو 
ی اما شییییییی  یم الهور و او آران عباس، امت   رف ه رف ه  چت  
 شیی  نیم فار  نادی   دخت   یاد از ای ذر  جوان مرد بود که
   .بود نیلوفر زبانش ورد و

 :آم  خود به او ص ای با

  .. بر  بای  ش   طور هر ... بر  بای  من-

د   :دوخ  وا به را نگاهش وحشت  

؟ من پس-   چ 

 این از بهت   ... دار  نیاز تو به الهور ... بمون جا همی    تو-
 ..رو کجا جا

ک  به را خود زانو روی و کرد رها را بزغاله عصیییییییییی    دخت 
 :کشی  او سم 

  ؟ بری جا این بذاری منو خوای یم میاد؟ دل  طور چه-

عباس  :گف  بود رفی    ی   حواسش تما  که امت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تو ...م یون م جور  همه که دونم یم من ... روجا ببی   -
 شییم نیم منکرش آر  ...نکشییی ی زحم  برا  کم م ت این
 فرف   مرد  یه با االنم اما بود   مرد  من نبودی  شییماها اگه
  ... ن ار 

 :نالی  روجا

 پای ... کمر و کو  این تو ؟ بری خوای یم چطور پا این با-
  ؟ کردی فکر بهش ... پیاد 

عبا   ... کرد یم فکر  آن به که بود روزها سامت 

 چن  و ایسییییی اد یم پا یک روی ب بخ    با هم االنش همی   
 ؟ چه که خب اما داش  بریم ق یم

 

 

    وسه_دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
وع جای   یک از بای   آن بود قرار یک تا ... دیگر کرد یم رسر
  بمان ؟ جا

 
  !بود بری   را امانش دل نیک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 با اف اد یم که او یاد به ...بود اش نیلوفری پیچک دل نگ
  . کشی  یم درد وجود تما 

ی ی   از نیلوفر روز و شییب شییک ی    گذشیی ه گریه با او خت 
  . بود

 بر م ت این در اس  ممکن بالی   چه دانس  نیم که این
  ... کرد یم اش دیوانه باش  آم   ها آن رس

 و وضیییییع با دانسییییی  نیم و بود شییییی   رسپا تاز  سیییییو این از
 ... نه یا برود جا آن از توان  یم آیا دارد که حایل

  ...قوز باال قوز بود ش   دیگر طرف   از هم الهور

مرد آم  نیم دلش ایط آن در را پت   تنها .برود و کن  رها رسر
ییش با را او که کن  رایص   چطور را الهور دانسییی  نیم  پرسی
 گلو در کرد  گت   لقمه مثل درسییی  و بود گرف ه اشیییتبا  به
ون نه و ده  قورتش سیییییییی توان یم نه که مانسیییییییی  یم  بت 

   .بین ازدش

  .بود نکرد  محب  روزهاکم این تما  در

ان وق  که حاال  . بود ناسپاش جور یک رف دش بود جت 

 :گف  و لرزی  روجا های لب

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

یم بودی داد  قول من به تو-  .  خانواد  پیش بت 

 عاجزانه و نشیییییییییسییییییییی  او خیس  چشیییییییییمان روی امت   نگا 
 :نالی  و شان پو  دس انش با را صورتش

  .کن کمنم  ... خ ا کنم کار چ  -

  کمک شییک ی   شییود همرا  او با روجا اگر دانسیی  یم
 
 بزریک

  . برسان  جای   به را خود توان  یم و اس 

  . دانس  یم مسئول دخت   این برابر در را خود سوی   از

 بییییییه را او کرد یم حنم اش ذای   معرفیییییی  و مردی جوان
  .بسپارد اش خانواد  دس 

  . بود آسود  هم او از خیالش گش  بریم وق    گونه این

 .نذار تنها  خ ا رو تو .. نذار تنها -

 

 

    وسه_دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
وع جای   یک از بای   آن بود قرار یک تا ... دیگر کرد یم رسر
  بمان ؟ جا

 
  !بود بری   را امانش دل نیک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 با اف اد یم که او یاد به ...بود اش نیلوفری پیچک دل نگ
  . کشی  یم درد وجود تما 

ی ی   از نیلوفر روز و شییب شییک ی    گذشیی ه گریه با او خت 
  . بود

 بر م ت این در اس  ممکن بالی   چه دانس  نیم که این
  ... کرد یم اش دیوانه باش  آم   ها آن رس

 و وضیییییع با دانسییییی  نیم و بود شییییی   رسپا تاز  سیییییو این از
 ... نه یا برود جا آن از توان  یم آیا دارد که حایل

  ...قوز باال قوز بود ش   دیگر طرف   از هم الهور

مرد آم  نیم دلش ایط آن در را پت   تنها .برود و کن  رها رسر
ییش با را او که کن  رایص   چطور را الهور دانسییی  نیم  پرسی
 گلو در کرد  گت   لقمه مثل درسییی  و بود گرف ه اشیییتبا  به
ون نه و ده  قورتش توانسیییییییی  یم نه که مانسیییییییی  یم  بت 

   .دشبین از 

  .بود نکرد  محب  روزهاکم این تما  در

ان وق  که حاال  . بود ناسپاش جور یک رف دش بود جت 

 :گف  و لرزی  روجا های لب

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

یم بودی داد  قول من به تو-  .  خانواد  پیش بت 

 عاجزانه و نشیییییییییسییییییییی  او خیس  چشیییییییییمان روی امت   نگا 
 :نالی  و پوشان  دس انش با را صورتش

  .کن کمنم  ... خ ا کنم کار چ  -

  کمک شییک ی   شییود همرا  او با روجا اگر دانسیی  یم
 
 بزریک

  . برسان  جای   به را خود توان  یم و اس 

  . دانس  یم مسئول دخت   این برابر در را خود سوی   از

 بییییییه را او کرد یم حنم اش ذای   معرفیییییی  و مردی جوان
  .بسپارد اش خانواد  دس 

  . بود آسود  هم او زا خیالش گش  بریم وق    گونه این

 .نذار تنها  خ ا رو تو .. نذار تنها -

 

 

    وچهار_دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 ! اجاز  خانم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 که مسییی    خانم  به و برداشییی م مقابلم دفت   روی از را رس 
ش  :ش   خت   بود گرف ه سم م به را دفت 

  احم ی؟ خانم جانم-

  ... نوش مش درس  ببی    مادر-

کایه و پاشیییی   رویش به لبخن ی  های برگه که را اش دفت 
ون دستش میان از بودن  خورد  تا دورش   . کشی   بت 

 های دس  وجود با که نشس  خطش دس  روی نگاهم
  . بود ش   کوله و کج کیم لرزانش

 :زد  لبخن  دوبار  و کشی   باال را نگاهم 

  . نوشتی  عایل ... خ به خییل-

 یم سیییییییواد با دار  که خ به ق ر چه ... مادر بر  قربون -
 ... شم

 ر
 های درس کالس در روز هر و بودن  مصمم اما بود زیادی

ک  شیییییییی  یم برگزار محله مسییییییییج  در که نهضیییییییی   یم رسر
  ... کردن 

ریز خن ی   ...  

ا  تاز  داشتن  حروف الفبا را یاد یم گرف ن  و تا باسوادی 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :گف  که ص ایش با

 . بب     خت   .. دخت   بیسر  خوشبخ -

ون فکر از   .آم   بت 

 یم دیوانه رسییما حال به تا نبود کار این اگر شییای  دانم نیم
  . ش  

 بار یک که فهمی یم کامال وق    را عباس امت   ش ن مفقود
 رف ه کرمانشییییییا  به دنبالش به رضییییییا امت   بار یک و یاسییییییی   
ی بودن  ن وانسییی ه اما بودن   پا از دسییی  و بیاین  او از خت 
  .بودن  برگش ه درازتر

 ... بودیم اف اد  گت   یخت   ی   جور یک در

 

 

         وپنج_دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 گوشییییییییییییمییان بییه بیی ی خت   کییه بود همی    بییه امییی   تنهییا و

  .بود نرسی  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به پا بهار و  بود گذش ه رسما فصل از مایه یک که آن با
 اتاقم کنج از شییییییی ن خارج به حاض   بود، گذاشییییییی ه تهران
 .نبود 

 
 
ییییدیک    غصیییییه و بود کرد  پر را وجود  تما  افرسی

 در به شیی ن خت   پنجر  پشیی  از و بود گریه روز  و شییب
 آس انه در را عباس امت   نبود قرار دیگر ظاهرا که ای خانه
  .بب ن  خود

  ... ش  باز رویم به بهش   درهای انگار روز یک اما

 . بود فروردین اواخر

 : گف  و آم  رساغم به رضا امت   که روزی

ی بغل غم زانوی نبای  یگهد که پاشو نیلو-   . بگت 

 و نشییسیی  مقابلم که شیی   خت   صییورتش به گنگ و گ ج
 . گرف  را دس م

  . کرد  بغض اخ یار ی  

عباس همیشییییییه  دو مقابلم طور این داشیییییی  کار  وق    امت 
 یم همه انگار گرف  یم را دسییی م تن ی و نشیییسییی  یم زانو

امت عباس 
داش  نابود  یم کرد . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 من زخیم قلب به توانن  یم تر راح  طوری این دانسییییتن 
  .کنن  پی ا را 

 :زد  لب

 ...داداش نیس  خوش حالم-

 امی  دوبار  کنم کاری اوم   اما قشییییینگم خواهر دونم یم-
 ... برگردوی   زن گی  به رو

 :پرسی   و دوخ م  حیاط به نگا  حوصله ی  

  ؟ امت   خوای یم چ  -

 :کشی  خود سم  به را نگاهم و برد ا  چانه زیر دس 

عبیاس بیه من ...یسییییییییییییر ب رسپیا کیه خوا  یم-  داد  قول امت 
من   برگرد  وق    خوا  نیم ...آبچ     ... باشم اش رسر

ون چشمانم از اشیک قطر   :چکی  بت 

  ؟ گرد  بریم یع   -

 من داداشر  ببی    ...نیلوفر  ... دلم عزیز ... نیییه کیییه چرا-
عباس د  یم قول به    .... گرد  بریم امت 

 :کشی   دل ته از یسنف ... داد یم قول داش  ...زد  پلک

 ؟ بزی   گولم نبای  که دوی   یم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

         وشش_دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
د تر محنم را دس م و خن ی  بلن   :فرسر

 که زد  گول  حاال تا یک من بع   ... قوله رضییا امت   قول-
 باشه؟ دومیش این

 :کرد  کج لب

  ...نبود  کم ... من برادر نبود  کم-

 امت   ودب گف ه و کرد  پاک را هایم اشیییییک که روزهای   چه
  .گردد بریم عباس

د محنم را دس م  :فرسر

 کن گوش منو حرف فقط تو ... قوله قولم بار یه این-
  ... باشه

 وجود تما  با بود خوب .. بود مان   برایم او که بود خوب
 . بود کنار 

  :گف  خاص لح    با

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 روز چن  یه شیی  قرار زد  حرف دوسیی ا  از ییک خواهر با- 
 باشر  دسییتشییون کمک نهضیی  اسییهو  مسییج  بری هف ه در
؟ دوس  معلیم همیشه یادمه ...  داش  

ی جمع حواسییییییم سییییییوالش به توجه ی    که بود شیییییی   دخت 
رضا دی   یم بار اولی    برای   .زن  یم حرف آن از امت 

  دوست ؟ خواهر-

 :دزدی  من از را نگاهش بالفاصله

  ..خانومه خییل ...اوهو -

 :زد  بازویش به مش   

  ؟ ومهخان خییل که-

 :زد لب شیطن  با

یم سامون و رس بای  هم ما که باالخر -   .. بگت 

 را حرفش ضییییی  انق ر که بود ج ی قضییییه واقعا انگار نه
 .زد

 

 

         وهف _دویس _پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 :زد  لب ناباورانه

رضا-  !!! ؟ امت 

-  
  . خ بیه خییل دخت 

 هیجان با و  گذاشییی م ا  مان   باز دهان روی دسییی  کف
 :گف م

 قربون  الیه ... شییکرت من خ ای وای ... رضییا امت   وای-
  ... داداش بر 

 کن ؟ خوشحالم ح  این تا توانس  یم کیس چه

 غم دقایف   برای و گرف  کوفی    سیییییییییینه در تپش پر قلبم
د  فراموشر  دس  به را دلم های  :ست 

  ؟ دوست ون خواهر این چیه اسمش وق  اون-

  شیییییییییطن با که زد یم حرف قصیییییییی  همی    با هم او انگار
 :گف 

  کمک؟ واسه نهض  میای   که بگو تو اول-

 :برچی   لب

  ... دادن درس برسه چه ن ار  خودمم حوصله من امت  -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :کشی  درهم ابرو

 همی    ... ن وم   خوشیییییییم ضیییییییعیف آدمای از وق  ه چ -
 ... فعاله جا چن  ب وی   اگه ؟ ب     یم رو دوسیییییی م خواهر
 تاز  ... سیییی  همه کمک بسیییی ج تو ق ر چه . میاد نهضیییی 
 کارش به اسیییی وارتر اون اما شیییی ن شییییهی  برادراشییییم از دوتا
 ... د  یم ادامه

 :گزی   لب

  ... من ... من-

ی واسییه نشییسیی    تو من؟ خواهر چ   تو-  نیم هنوز که چت  
ک نه یا اف اد  اتفاق آیا دوی    من خواهر نه ؟ گرف    غمت 

 و انق رلوس شیییییناخ یم یم  عباس امت   و من که نیلوی   ...
  .نبود عیفض

  . نبود  لوس من ... کرد  نگاهش عص   

 . ش  مش  انگش انم اخ یار ی  

 :زد چشمیک

 ؟ نه ...بود گذار تاثت  -

 .کرد نیم ناراح م وق  ه چ ... آم  کش لبم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

         وهش _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
  . اس  صالحم به زن  یم حرف   اگر دانس م یم

 بود همدشییی    و دوسیی  عباس امت   با که بود کیسیی تنها او
  .ان اخ  یم او یاد به مرا جیبع و

 شیییای  تا کرد  یم فعالی  جای   بای  کرد  یم فکر که حاال
 زودتر چه هر گذشییی  یم سیییخ    به که روزها و شیییب این
  . ش  یم تما 

 شییییی  باعث همی    و گردد بریم امت   که بود روشییییین دلم ته
 :بگ یم

 این به نشییی   هیچ   هنوز بگم به  ویل ...ُبردی تو باشیییه-
 ... خانم دخت  

  ...خانم مهسا-

 حسییییودیم خانم مهسییییا این به ...مهسییییاسیییی  اسییییمش پس-
  .ش 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :گف  و خن ی  بلن 

  که آوردی نیم در شیییوهربازی خواهر اول همی    از اگه د-
  . نبودی خانم نیلوفر

 ... بود ش   باز نیشم اخ یار ی  

  ... ببوسمش محنم و کنم بغلش خواس  یم دلم

 باز برایم را آغوشیییش که خواسییی  یم را همی    هم او انگار
د خود به مرا محنم و کرد   .فرسر

 :آم   خود  به احم ی خانم ص ای با

 !اجاز  خانم-

 برای ق ر آن که او فرتوت و پت   ی چهر  به نگاهم دوبار 
ی  :نشس   بود مصمم یادگت 

  .جونم-

 خونه بر  زود کم یه تونم یم من ... مادر سیییالم  جون -
 ...المدنب اوم   ا  نو 

 بود ایس اد  در د  بود زیری رسبه و جوان پرس که اش نو 
 .بود دوخ ه زمی    به نگه و

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 بودن ، زدن حرف مشییییییییییییغول که ها خانم بقیه به نگایه
 :گف م و ان اخ م

  ... بری توی   یم شما تمومه کالس تقریبا ...عزیز  بله-

  ؟ دی  نیم مشق-

 لب بر ی   در ی   را لبخن  اخ یار ی   که بود بامز  ق ر آن
 ...نشان  یم هایم

 

 

         ونه_دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 اما بود  خوان ن درس عاشییییییییق جوای   در که دانسیییییییی م یم

 و شییییود باسییییواد بود ن وانسیییی ه زودرس ازدواج با م اسییییفانه
ش حاال  در را او داشیییییییییییی  خت   مادر عشییییییییییییق از که دخت 

 .بود کرد  نا  ثب  نهض 

ش  :نوش م برایش رسمشق چن  و گرف م را دفت 

  .گم یم دیک ه فردا... بن یسی  و نی بخو  ح ما-

 :گف م بلن  ص ای   با و

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

اتونو لطفا ها خانم-   . بن یسم رسمشقاتونو تا بیاری  دفت 

 :افزود  احم ی خانم به رو سپس

  . جون مادر بری توی   یم شما-

 کمک به گذاشیی  یم کیفش در را وسییایلش که طور همان
وع و ش  بلن  جا از عصا  :دکر  کردن دعا به رسر

 ... مادر بب     خت   جوونی  از-

 را هایشیییییان دفت   ها خانم بقیه او رفی    با ...کرد  تشیییییکری
  .گذاشتن  مقابلم ییک ییک

 سییییییم  به و برخاسیییییی م مت    پشیییییی  از شیییییی  تما  که کالس
 پاک هار نوشیی ه  همه کن پاک تخ ه با  و رف م سیییا  تخ ه
 ... کرد 

  ... خانوما خانم نباشر  خس ه-

 رس  پشییی  ق  تما  که مهسیییا دی ن با و  مبرگشییی عقب به
  ... زد  لبخن  رویش به بود ایس اد 

  ... بود  کرد  گوش رضا امت   حرف به که بود  خوشحال

  .بود  نباخ ه را خود  که بود  خوشحال 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی با که بود  خوشییحال و  آشیینا نزدیک از مهسییا مثل دخت 
 ... بود  ش  

ی   ... محنم و مهربان غای  به دخت 

 ... نشس  اش نخورد  دس  و ساد  صورت توی نگاهم 

   و داشییییییییییی  پشییییییییییی    پر ابروهای

 . مانس  یم شب ر

 برادر  دانسیی م یم من و نبود ای افسییانه ح  در اش زیبای   
ت عاشق   ... صورتش نه ش   او ست 

 :پاشی   رویش به لبخن ی

ن یم یاد دارن که خانوما .. اتفاقا نیسیییی م خسیییی ه-  حال گت 
  ... میشه خوب دلم

 : ان اخ  باال ابروی  

 که اوم   جدس رسی یه بسییییی ج؟ میای   ظهر از امروزبع -
 .بشن بن ی بس ه بای 

 : داد  تنان تایی  به رسی

 ...ب   رو رضا ناهارامت   خونه ر  یم .. اوهو -

 

ب   کشیییییییییییی   ای . رنگ 
نگ چشمانش به 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

         ود _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
ک هییای گونییه برادر  نییا  بردن بییا  من و شیییییییییییییی  رسخ دخت 

 بر چادر که طور همان و نشیییییان   لب بر عم ق لبخن ی
 :زد  پچ کشی   یم رس

ی    میشه یک-   ؟ بخوریم رو وصل  این شت 

 :زد ص ا را نامم آرا  و ترش  رسخ

  ...لطفا جون نیلوفر-

 ؟ کیسر  یم خجال  که نگو او  او -

 :گف  شیطن  با و گزی  لب

  ...کشم یم خجال  که معلومه-

 : خن ی  اخ یار ی  

  ... شو داداشم زن زودتر لطفا-

 : زد بازویم به نر  مش   

  ... ب جدیس خییل-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ... رسکار گذاش    رو داداشم که شمای   ... نه من-

  :گف  خجوالنه

  ...نیس ؟ بهت   بشیم آشنا بیشت   کم یه-

  اصییال آقا ... برات دربیار  خواهرشییوهرگری نکن کاری یه-
   ... من اب نوا  ی   و مظلو  داداش تضمی   

  ... آم  باال و جوشی  دلم ته انگار  همزمان درس  اما

  .زد  عق و گذاش م دهانم جلوی دس  اخ یار ی  

 : ش  دستپاچه مهسا

  نیلوفر؟ ش ی چ  -

 دهنم تو اوم  ا  رود  و دل تمو  دفعه یه انگار دونم نیم-
...  

ی حاال تا   صب  از-   خوردی؟ چت  

  .خورد  صبحونه کم یه-

  ... دادی نشون هیجان همه این خایل مع   با بابا یا-

  ... خالص ب   بله جواب یه دیگه توئه تقصت   همش-

 : خن ی  ریز

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

شو بزنم حرف مامانم با بذار . خانم باشه-   ... د  یم خت 

 :گف م و کرد  نگاهش زد  ذوق

  ... دادی یم حرص بای  منو ح ما دیگه آر -

 حرف باهات همی    به راجع د بو  اوم   اتفاقا خ ا به نه-
  ...بزنم

 احسیییییییییییییاس کیم و داشیییییییییییی م ته ع حال  که این وجود با
 ن اد اجاز  رضیییییییییییا امت   دامادی ذوق اما کرد  یم رسگیجه
 :گف م و کنم توجه آن به بیشت  

  .. کرد  آماد  ناهار ؟ ما خونه بریم-

 :کرد درش  چشم

  س ؟ خونه داداش  نگف    مگه ؟ چ   دیگه-

س- ی  مثل اون نت    . خطر  ی   کت 

 :گف  و زد نریم لبخن 

 جا اون بسییییی ج بیا ظهر بع از ... بخور ناهارتو خونه برو-
 ... زنیم یم حرف

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

         ویازد _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
  . کشی   دیس داخل رو پلو خرابم حال از کالفه

رضا  که طور همان بود، شس ه را وصورتش دس  که امت 
خان داخل داد، یم پایی    را هایش آسی ی     سی     و شی  هآشیت  
  ...برداش  را مت    روی

ی اما ان اخ  طرفم به نگایه نیم کرد  حس  و نگف  چت  
ون   .رف  بت 

 گذاشییییی ه بار پیش شیییییب که ای قیمه خورشییییی  قابلمه در
 و دل تما  آن بوی استشما  محض به اما برداش م را بود 
 عق و رف  دهانم سیم  به دسی م و پیچی  هم به ا  رود 
  .زد 

  ... رف م شوی   ظرف سم  به و کشی   عقب تن ی

 کرد  پی ا که سیی  عج     حال چه این فهمی   نیم اصییال
  . بود 

 که ا  خورد  چه آورد  نیم خاطر به کرد  یم فکر چه هر
 باش ؟ کرد  ته ع دچار چنی    این مرا اس  ممکن

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

رضیییییا خانه وارد که امت   تن  پا طرفم به دی نم با شییییی  آشیییییت  
 :کرد

  ن اری؟ رو به رنگ اوم ی وق    از ؟ نیلو ش   چ  -

 :داد  جواب زد  یم صورتم به آب مش    که جور همان

  . خور  یم هم به دار  حالم ... ش   چم دونم نیم-

  ؟ دیشبه غذای از نکنه-

ی یه انگار دونم نیم-   . کرد  گت   دلم رس چت  

 :گف  و رف  کابین  سم  به

  ... کنم یم درس  برات نبات چای یه االن-

ی که آن فکر اصال  :زد یم هم به را حالم بیشت   بخور  چت  

  ...بخور ناهارتو بیا تو ... خوا  نیم هیچ   ... نه ... نه-

 :برداش  را آن و رف  پلو دیس سم  به او اما

 با شیی  بهت   حال  موقع هر ... قابلمه تو گردونم یم برش-
  ... خوریم یم هم

  . ن ار  میل کال من آخه-

 : خن ی  بای  مهر  با
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ... ر  نیم پایی    گلو  از جوری این من خواهر-

 

 

         ودوازد _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
های  تنهای   اجاز  که این داشییی م دوسییی  را اش برادرانه گت 

 داد نیم من به

عباس به قولش رس که این   دانگ شییییییش و بود مان   امت 
  . بود من به حواسش

  .. بخور  کم یه کنم یم سی نگردون برش-

 :گف  و نکرد تعارف که اس  رسنهگ بود معلو 

 ریز  یم رو خورش  خود  من بت   رو پلو دیس بیا تو پس-
..  

 از پلو دیس با و کرد  گوش حرفش به خواسیییییییی ه خ ا از
خانه ون آشت     .زد  بت 

 سیییییییییفر  حوصیییییییییله با چه که دی   اتاق به ورود محض به
  .اس  چی   را ناهار
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :داد  چی    را ا  ب     و زد  لبخن ی

 . من سلیقه با داداش ای-

 :گف  شیطن  با و رسی  رس  پش 

مشون یاد نیس  ب -  . میشه الزمم ... بگت 

  . کرد  نگاهش خت   خت   و چسبان   هم به را هایم لب

 : زد خن   زیر بلن  که بود خوان   را دار  منظور نگا  انگار

  ... نیلو نشو شیطون-

 :خن ی   ریز

 ... خانو  مهسا حال به خوش-

 :گف  پرروی   همان با

 تونه یم داداش  مثل رعنا جوون یه کجا از ...َبله که اون-
 تیپ خوش ... خوشگل ... آقا ؟ خانو  مهسا این کنه پی ا
... 

  :بود  کرد  فراموش را ب   حال انگار

  ؟ مردا شما ای  شیف ه خود چه... وا  وا -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 با نشس  یم سفر  پای که طور وهمان ان اخ  باال شانه
 :گف  دربیاری حرص لحن

 !مرد... مردیم که این واسه-

 نباشیییییییییه زن تا خ به حاال ...خودتونو کنی  جمع اووووو -
  ... دنیا این تو بذار  پاشو تونه نیم  مردی ه چ

 تنان تنان را رسش که طور همان و داد رس بلن  ای قهقهه
 :گف  داد یم

 ... بشه عوض حال  کنم یم شوچ   دار  بر  قربون  الیه-

 

 

د _دویس _پارت#          وست  

                                                                                                                                                                                                                                                 
 یم خودتم .. من داداش کرد  بییاور منم و گف    تو آر -

  .گفی    واسه میاری کم حرف  من جلوی دوی  

 زدن حرف پای به عمرا مردا ما ...خانو  آبچ   بله که اون-
  ... برسیم خانوما شما

 .اف ادیم خن   به بلن  دو هر بار این
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 نمان نم تنها و سیییییخ  روزهای این در رضیییییا امت   حضیییییور
 را اش لحظه به لحظه ق ر توانسی م یم حاال که بود نعم   
  .ب انم

 و زحم  به را بود ماسیییی  و برنج شییییامل که ناهار از کیم
  .خورد  سخ   

رضیییییا خواسیییییی  نیم دلم  گرسیییییینه حالم و من خاطر به امت 
 .بمان 

  . بود من به حواسش م ا  که بخصوص

 حیییال بیییه دلم دار  دیگیییه ... خ بم من بخور غیییذاتو امت  -
 ... سوز  یم مهسا

 هم در را انگشییییی انش و گذاشییییی  بشیییییقاب در را قاشیییییقش
 :گف  و کرد چف 

 رف ار چطور خانوما شییییییییییییما با نفهمی یم مردا ما آخرش-
  یم یع    ؟ کنیم

 
  ... نیس  خوب زیاد توجه یک

 :ان اخ م باال ابروی  

ی هر بله-   .. دار  ان از  چت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ...خشییییییییییییکییییییه َمرد  گییییییی  یم نکنیم محبیییییی  و توجییییییه بیییییییا-
 بگو شییما اصییال ... جوری این که هسیی م به ون حواسییمون

  ... نباشه توش حرف که برقصیم سازتون چه به

 شیطن  با و کرد  نگاهش م فکرانه ... بود گرف ه ا  خن  
 : گف م

  ... باشه خوب عربی  میاد تو به .اوومممم-

 :افزود و کرد زمزمه لب زیر ب جدیس

 چه من به راجع نظرش ؟ چیه خانو  این هند مز  نیلو-
   زدی؟ حرف   بهش اصال .. جوریاس 

 : ش  باز نیشم

ینه معلومه قشییینگ  که دهدش مز -   که چشیییمشیییم ...شیییت 
 . من داداش گرف ه رو تو

 

 

        وچهارد _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
  یم راس  جان نیلو ... خ ا یا-

 
 ؟ یک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یه .زنم یم حرف امروزباهاش ... من برادر نشییییییییییییو هول-
  ... شون خونه بریم یمبگت   وق 

 برادر  دل ب جور فهمی   زد شییعف از برف   که چشییمانش
ک گت     .دهم انجا  را تالشم تما  بای  ح ما و اس  دخت 

***  

ون چن باری مهسییییا سیییینگی    نگا  زیر  تاز  نفیسیییی و رف م بت 
  . کرد 

 بو بسیی ج سییاخ مان داخیل فضییای تما  کرد  یم فکر م ا 
  .کرد یم تش ی  را وعمته حال  وهمی    ده  یم

 عقب به بود آم   دنبالم به بار این انگار که او صیییی ای با
 : برگش م

؟ جان نیلو-   خوی 

  . ن ار  رو به رنگ کرد  یم حس هم خود 

  ... ش   مرگم چه دونم نیم-

  ؟ نش ی بهت   چطور-

 یم بو جا همه کنم یم حس همش ... خ ا به دونم نیم -
 . د 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :زد ولب کرد نگاهم  خت   خت   ای لحظه

  ...نیلو-

 انگار و گزی  را لبش . ریخ  فرو دلم هری نگاهش ن ع از
 :گف  تردی  با که کرد یم مزمز  را حرفش داش 

  ؟ ای حامله نکنه-

 نفسییم که  ک بی  ا  سییینه قفسییه توی مشیی  با کیسیی انگار
 . کرد  گم را

 تعادلم حفظ برای را دسیییی م کف .بود شیییی   گرد چشییییمانم
  .ک بی   دیوار روی

  بود ؟ حامله

عباسم رفی    از نیم و ما  دو   . گذش  یم امت 

ی ی   در را آن از زیادی بخش که زمای     و خت 
 
ییییییییییدیک  افرسی

  . بود  گذران  

  و خود  به توجیه
 
 نبود خوش حالم و ن اشیی م هایم زنانیک

 آوار رس  بر دنیا انگار بود  شیی   پا رس که زمای   درسیی  و
   .بود ش  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یه جوری خ اهمی    به... ح سییییییییه یه این فقط جان نیلو-
ی    .پرون   چت  

 پر را دلم ته صب  از که آشوی   و ا  غریبانه حال از م حت  
 .ش   مچاله خود در و ش  رسازیر اشنم بود کرد 

 

 

        وپانزد _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
  ... ان اخ  رسش پش  به نگایه نیم روجا

 داد یم ترج   اما بود شیییی   زیاد عباس امت   با اش فاصییییله
 او ی خورد  گر  های اخم تا بیای  جای   و برود را  تن تر
 .کن  تحمل را

  .بودن  ش   ج ا الهور از که ش  یم روزی دو

مرد های اشییییییییک دی ن از بع  عباس امت   که روزی دو  پت 
 رف ه فرو خود در قبل از بیشت   و بود ریخ ه هم به حسای  
 .بود
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

مردی  و  داشییییییی  گردنشبر  دی    و داد  نجات را او که پت 
 .بود او م یون اب  تا را جانش

 دلش حییال اف ییاد یم نیلوفر یییاد بییه وق    حییال هر در امییا
  . دی  نیم جایز را مان ن و ش  یم آشوب

 آن همرا  کن ، اش رایص   تا بود زد  حرف الهور ق ربا چه
مرد اما شود ها  . بود نرف ه بار زیر پت 

   . بود همراهشان را  توشه ق ری ش ن  ج ا که الهور از

  . ن اش  تمایم کمر و کو  این انگار

  ...رسان ن  یم جاد  به را خود بای 

عباس که وضییع     با   یم نقلیه وسیییله یک تنها داشیی  امت 
  .باش  داش ه تلفن که برسان  جای   به را ها آن توانس 

عباس دار مشیییییینل رفی    را  با اما  دو را  بای  شییییییک ی   امت 
  . ش ن  یم معطل ههف  یک را روز 

 ی   دیگر هم روجا بود شیی   طوالی   که عباس امت   سییکوت
 نیم ح    معروف قول به که گرف  نیم را او با زدن حرف
 ... خوردش عسل من یک با ش 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

        وشانزد _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 دیگر ق یم تابی  یم رسش بر که آف ای   گرمای از کالفه

  که برداش 

 زمی    روی سیی د به عصییا و لغزی  پایش زیر ای ریز  سیینگ
  . کرد سقوط

 طرف   به را عصا عصبانی  و حرص با ب ش حال از م نفر
 و کرد پرت

  . کشی  دراز آی   و پاک آسمان به رو و زمی    روی 

  ؟ باش  خودش این ش  نیم باورش

  .نبود رفی    را  به قادر ح    که علیل مردی

  . گرف  جان گل یش توی سنگی    بغض   اخ یار ی  

  ؟ رف  یم داش  کجا

  ؟ بشود چه که رف  یم اصال

  ؟ خورد یم نیلوفر درد چه به حال و وضع این با 

  ؟ باش  او ضعیف دوش بار که رف  یم داش 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 دلش ته از فریادی و شییییی  جمع ها چمن روی انگشییییی انش
  . کشی 

 .خ ااااااا-

 را خود زودتر خواس  یم دلش بیف ن  را  که آن از قبل تا
  . برسان  نیلوفرش  به

 که هس  وجودش در عشق و ق رت ق ر آن کرد یم فکر
  .ده  شکس  را ناتوای  

 خواسییی  نیم دلش داشییی  که ضیییعف   احسیییاس با حاال اما
  .شود ظاهر نیلوفر جلوی

عباس آن انگار  .بود مرد  که بود ها سال امت 

 

 

        وهف  _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 به که دی  دور از را روجا شییییییییی  ی   در ی   که فریادهایش
  . دود یم طرفش

  . بود او از تر ب بخ  هم دخت   این
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 آن از نشییییییییان روجا های "خ ا یا خ ا یا " فریاد صیییییییی ای
 آم   جوان مرد رس بر بالی   چه کرد یم فکر که داشییییییی 
  .... اس 

 او ناتوان جسییییییییییییم کنار و رسییییییییییییان  او به را خود نفس ی  
  ... نشس 

 ؟ گزی ت مار نکنه ؟ ش   چ   عباس امت   ... ها-

 ... بس  پلک مرد

 تت   شییییییییک ی   که بود خشییییییییمگی    زمان و زمی    از ق ر ان 
  .بس و رف  یم نشانه را دخت   این تنها خشمش

  . طرف اون چشما  ازجلوی برو-

 ... ان اخ  باال ابروی   دخت  

  ؟ بود آم   مرد رس بر بالی   چه 

  ؟ ش ی دیوانه خورد  ت کله تو آف اب-

 :دکر  نگاهش غضبناک و نشس  جایش در حریص امت  

 راتو ... ش ی من آویزون که چه تو به ... ها ... چه تو به-
  ... ا  ؟ خوای یم من جون از چ   ... دیگه برو بکش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 را پریشییییانش افنار و او حال توانسیییی  نیم اصییییال که روجا
 : کشی  درهم ابرو کن  درک

  ... ک    نیم قبول ش ی خل گم یم-

  ... بری توی   یم حاال ... ش   خل من آر -

  .کرد یم نگاهش زد  وق چشمای   با وجار 

 تابی   جوان مرد رس بر زیادی آف اب کرد یم فکر رسییییییییما
 ... اس 

 

 

        وهج  _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
ی لییییب زیر عبییییاس قبییییل از بیشییییییییییییت   کییییه گفیییی  چت    را امت 

 :برآشف 

 بالی   یا ری یم و کیسییییییییر  یم راتو االن همی    یا دخت   ببی   -
  ... که میار  رست

ک  نقطه روی دس  س قیمم و ش  حریص او لحن از دخت 
 :گذاش  او ضعف
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... ها ؟ بک    توی   یم کار چ   مثال-

  آم ؟ بریم دستش از کاری چه ... گف  یم راس 

 عالم  روزگاری که مردی از دیگر و بود علیل مرد یک او
رد  بر را محل

ُ
  . ن اش  خت   خود در کشی  یم گ

 :زد پوزخن ی مایوس

  این از بیشت   و برو گم یم-
َ
ف   ... ن   مخ 

 روی به اما بود شیییییی   پشیییییییمان بود زد  که حرف   از روجا
 . رف  او عصای سم  به و نیاورد خودش

  . بود شناخ ه خوب را عباس امت   م ت این در دیگر

ان برای پس کرد، یم رسپا را او که بود نیلوفر نا  تنها  جت 
  :گف  اش کاری خراب

 تا نمون   یچت     .زی   یم غر ها بچه مثل... مرد پاشیییییییییو-
 رف ه یادت ... نبودی ناامی  انق ر که تو ... جای   به برسیم
 ...بل ور  اول ور  همه اون شییی  چ   پس ؟ من ظرته نیلوفر
  ؟ گف نات دار  دوستش بود، ق ر همی   

عباس  : داد تنان رسی بود، گرف ه آرا  کیم حاال که امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 هشییییییون روی بار بشییییییم بر  ... روجا سیییییی  فای   ی   رف نم-
 نازک ...سیی  تاز  و ترد پیچک یه مثل من نیلوفر ... هاش
  ..شکنن   و

 : کرد کج ل    توصیف همه این از روجا

  یم خ به حاال-
 
یش خوای یم ... شکنن   و نازک یک  به بست 

 ؟ خ ا امان

 عباش امت   اون ... بب نه وضییییییییییییع این تو منو خوا  نیم-
 امت   نه کنه تکیه هاش شیییییییونه به تونسییییییی  کهیم یادشیییییییه
  ... کمکه مح اجه خودش که عباش

 با و گرف  او دسییی ان میان از را عصیییا و ان اخ  دسییی  و
 . دورشود او از کرد سی وجود تما 

 

 

        ونوزد _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                   
 دوخ ه چشم دس م توی آزمایشگا  ی برگه به گنگ و گ ج
  .بود 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 رشیییییی  حال در بطنم در که جن     برای بود پار  پار  قلبم
  ... بود

 دیاری در پ رش و بود جنون به نزدیک مادرش که جن    
  ... مفقود دیگر

 :زد  لب و ش  رسازیر چشمم از اشیک قطر 

  کوچولو؟ بذار  دلم کجای رو تو-

  . داش م دوستش نشناخ ه و ن ی   نبود خود  دس 

عباسم یادگار   ...بود امت 

 بازار به هم با که بار یک اسیییییی  بچه عاشییییییق دانسیییییی م یم
 و پ ر دس  که های   بچه دی ن با را حرف این بودیم رف ه

  .بود گف ه کردن  یم گردش و گرف ه را مادرشان

 پارک به هم با شیی یم دار بچه وق    دارد دوسیی  بود گف ه
یمش های خییل و بت   .دیگر چت  

  .نبود خودش و بود عباس امت   فرزن  حاال

 هری قلبم همزمان . گذاشیی م شیینمم روی دسیی  اخ یار ی  
  . ش  روان پوس م زیر ناب حس یک و یخ ر  فرو
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 پاک را ا  گونه روی اشیییییییک دسییییییی  پشییییییی  با .گزی   لب
 .کرد 

  .ش   بلن  جا از و کشی   جلو را چادر  

  . بود تابی   دلم در نوری که آن مثل درس 

ون که آزمایشیییییییییییگا  از  کج را  دای   خانه طرف به زد  بت 
  . زد  یم حرف زن ای   با بای  . کرد 

 اما بگ یم کجا از و بگ یم چطور اسیییی  قرار دانسیییی م نیم
 او با را هایم مادرانه توانم یم که کیسیییییییی تنها دانسیییییییی م یم

  .اوس  خود کنم تقسیم

***  

 بچه صیی ای نکشییی  ثانیه به گذاشیی م زنگ روی که دسیی 
 در و بیای  کیس چه که این رس بر داشتن  که ش  بلن  ها
 . کردن  یم دعوا کن  باز را
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  . نشس  لبانم بر لبخن  اخ یار ی  

 به را اش معجز  خ ا انگار عباس امت   نبود غم وجود با
  . بود داد  نشان من

  . بود  کرد  فکر را  طول در ق ر چه

 عباس امت   که این . بمانم تنها بود نخواسییییی ه خ ا که این
  .بود  فرزن ش مادر من که این ... آم  یم

 ظاهر چشیییمانم مقابل زن ای   رسخ رتصیییو  شییی  باز که در
 کرد  پر را وجودش  بود معلو  که حریص همون با . شیییی 
 :گف 

 ییک خییی ا تورو ب     یم ...اومییی ی خوش  عزیز  سییییییییییییال -
  .. کنه باز درو بیاد نیس 

 :گف م و زد  لبخن ی

  ... زن ای   سال -

 :شکف  گلش از گل که دی  چه صورتم در دانم نیم

 خانم دی یم هم رو شییما خن ون روی و یمنمرد ما . به به-
  ...خانوما
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  ... گزی   لب

 و بیا بود غوغای   ؟ بفهم  توانسیییی  یم چه درونم حال از
  ... ببی   

 :زد  لب رف م فرو که آغوشش در

  ؟ ک    یم کمنم زن ای  -

 :گف  چشمانم خت   و داد فاصله کیم خود از مرا

  ؟ قشنگم ش   چ  -

 : کشی   عم ق آیه

  ... گم یم به ون ... تو مبری-

***  

 به و بکشیی  حرک  از دسیی  شیی  باعث روجا ج غ صیی ای
  .داد یم تنان دس  او برای داش  که ب وزد چشم اوی  

  . داش  وافری  ذوق از نشان هایش پری ن پایی    و باال

ی شک ی    و شکس ه را عباس امت   با قهر که بود یاف ه چت  
 .زد یم ص ایش داش 
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 به را خود ب وان  تا اف اد را لنگان لنگان روز چن  این طبق
ک هیجان همه آن عل  و برسان  او   ... بفهم  را دخت 

   روجا ظاهرا اما

  ... ببی    و بیا عباس امت   وای-

 :گف  هایش اخم حفظ با

  دی ی؟ چ   باز-

 شییییی ت به گایه و شیییییناخ  یم خوب را او دیگر که روجا
 نمای   دن ان لبخن ی بود کرد  تحمل را هایش حال ضیییییی 
   :داد جواب و زد

 ییییییه کو  پیییییای جیییییا اون میشیییییییییییییییییه بیییییاورت ... زییییییارتگیییییا  ییییییه-
 باشییییه ها نزدییک همی    بای  روسیییی ا یه یع    این ...زیارتگاهه

...  

؟-   مطمئ  

ی طاق  تر از او بود که به سیییییییییییمتش  
دوی   خود را در کرسی از ثانیه به او رسان  . 
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 کم یه ... کنم کمک  بیا .. دی   خود  اسیی ج اون .. آر -
ش   ... دار  شیب مست 

 ابروی   عباس امت   اما کرد دراز او طرف به را دسیییییییییتش و
 :کشی  درهم

  ... میا  خود  جلو برو تو-

ک   :کرد کج ل    دخت 

  ؟ برسیم زودتر کنم کمک  ذاری نیم چرا-

عباس  :ت پی  بود ش   حساس ش ت به روزها این  که امت 

  ها؟ ... ؟ کنم کار چ   بای  نخوا  رو کمک  اگه من-

 شییییی   نشییییی ی   هضیییییم و تلخ روزها این عباس امت   ق ر چه
 بود گرف ه که صیی ای   با و نشییسیی  روجا دل در غیم . بود
ی هیجان آن از دیگر حاال و  :گف  نبود خت 

 . راح    جور هر ... باشه-
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 دل ته از آیه جوان مرد  . شیییییییود دور او از کرد سیییییییی و

 : کرد زمزمه لب زیر و کشی 

  ... بمت   خود  درد به بذار ... دخت   برو-

 حاال اما بود آورد  در سیوزش به را بغلش زیر عصیای جای
 که جای   به را خود و رف  یم را  بای  و نبود تعلل وق 
  .رسان  یم بود گف ه روجا

***  

 نشییان بای  اکدیسییر و  چه دانسیی م نیم من و زد یم هق زن ای  
  . دهم

ها   ... نشستن  دورش دخت 

  ؟ ش   چ   مامان-

 :گف  بود عه یه از کوچکت   که ام نه

  د  یم قول خ ا به ... نکن گریه خ ا رو تو جون مامان-
  . شم یم خوی   دخت  . کنم گوش حرف و دیگه

 :گف  و داد جا بازوانش میان را دخت   دو هر زن ای  

  . بکنی  تونو بازی بری  شماها .. نجا مامان گرف ه دلم-
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ها  حیاط به دوبار  شییییی  راح  خیالشیییییان مادر از که دخت 
  ... زن ای   و مان    من و دوی ن 

 و آرا  کرد پاک اش برافروخ ه صیییییییورت از که را اشیییییییکش
 :پرسی  وار زمزمه

  نیلو؟ داری نگهش خوای یم-

 نیم هرگز من ؟ بود سیییییوایل چه این . شییییی  درشییییی  نگاهم
ی به انس متو    . کنم فکر ح    این از غت   چت  

 ... آخه بگم چطوری اومم ؟ سیییییییییییخ ه ق ر چه دوی   یم-
 ... از هنوز

عباس-  .... زن ای   گرد  بریم امت 

 ... مادر شاءهللا ان-

 

 

        سه_وبیس _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                   
 :گف م اطم نان با و زد  لبخن ی . کشی  آیه همزمان و
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عباس مطمئنم ... زن ای    میار  دنیاش به من-  جا هر امت 
 تنها  شماها فقط... اش بچه منو پیش گرد  بریم باشه که

  ... نذاری 

 : ش  رسازیر اشکش دوبار 

 اون... بذاریم تنهات تونیم یم چطور ... بر  قربون  الیه-
 ... بیار  تو لبای به رو لبخن  تونسییییییی ه االن همی    از بچه
  .مونه یم معجز  یه مثل بچه اون

 بر هم با را لبخن  و امی  نیام   رزن  ف گف  یم راسیییییی 
   .بود کرد  رسازیر هایم لب و قلب

***  

 بر و بود مخرویط گنب ی و شیینل مربییع معماری با آرامگا 
 مالت از ان ودی آن خارچ   و داخیل فضییییای سییییط ح روی
 محییط هوای   و آب های گزن  از را بنا تا گرف ه قرار گچ  
  .دارد نگه دور

 به نوازتر چشیم و تر زیبا مقت   شی ن  یم تر نزدیک چه هر
 پیش ها قرن به بود مشخ  که  ای مقت   . رسی  یم نظر
  ... داش  ق ییم ش ت به باف    و رسی  یم

 :گف  خس ه و کشی  عم ق نفیس روجا
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 خییل که من . کنه کمنمون باشیییه جا اون کیسییی کنه خ ا-
  ... گرسنمه

 رضیییییییییییای  باالخر  که ان اخ  جوای   مرد به نگایه نیم و
  . کن  کمکش تا بود داد 

 لح  
 :گف  م حنم

  ... ریم یم هم با ... کن صت  -

ک  که وضیییییع     با دانسییییی  یم که آن با .زد لبخن ی دخت 
 اما ای  برنیم دستش از خایص کمک دارد دستش کنار مرد
 :گف  حال این با

 . بریم هم با باشه-
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 که این . داشییییی  خوی   حس کرد ییک او با را ق مش وق   

-من بر  بب نم کیس هس  ؟  

اما قبل از آن که ق   از ق   بردارد ام تعباس با  
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 ش   پناهش و پش  غریبه بود چه هر مرد یک . نبود تنها
  . بود

 و داشییییییییتن  حیا و حجب که مردای   دسیییییییی  آن از هم ان
ت   . مردانه غت 

 ق   بلن  و داد دسیییییی  از تاب دیگر مقت   ورودی نزدیک
  ... برداش 

  نیس ؟ جا اون کیس آهای-

 زیر دس    چوب و بردارد ق   تر تن  کرد سی عباس امت   
 : کشی  جلو به را بغلش

  ... باشه دوروبر این کیس دونم یم بعی -

ی روس ای   یه بای  ها نزدییک این مطمئنم من-   ... باشه چت  

 که سیی ر  گوش به رسشیان پشی  از صی ای   لحظه همان و
 :گف  کردی لهجه با

  ... هس  جا این از تر پایی    کم یه روس ا یه ... هس -

زی   روی و برگشییییی  عقب به دو هر نگا   که نشیییییسییییی  پت 
  . بود گذاش ه پشتش روی چوب ک په یک
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زن  بسیییی ه که طور همان و گذشیییی  عباس امت   کنار از پت 
 جوان مرد روی نگا  گذاشییی  یم زمی    روی را ها چوب ی
 :پرسی  و ن نشا

  ای ؟ زد  جنگ-

 :ش  پایی    و باال او روی روجا نگا  

  ... دراز  اش قصه-

زن-  :زد لبخن ی پت 

 ... کردی  یط رو سخ    را  معلومه-

 :ش  نزدیک  روجا و داد تنان رسی تنها عباس امت  

 ب ی؟ غذا و آب بهمون کم یه میشه-

زن  : زد لبخن ی مهربان پت 

 ... یار م براتون االن بشینی -
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 ان ظاری چشم از رف ه چشمم سوی

 بیقراری این ش   تو از من سهم

 

 بهاری ی   خزان   چون حالم گش ه

 داری زن   شب این تو ی   دارد زجر

 

  ... اش شانه بر رس  و بود دس انش میان دس م

 : زد  لب

عباس؟-   امت 

 : کرد نگاهم شانه رس از

  . جونم-

 :نشس  شنمم روی نر  د آزا دس 

  . دار  نگهش خوا  یم-

  . کرد نگاهم کال  ی   و نشس  لبانش بر نریم لبخن 

  ... بب نم چشمانش ی   ی   در را رضای  توانس م یم من
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 ن ی ی را من ش   دچار عشق  به چه هر

 کشی ی پس پا ش   تر عاشق که دی ی من جان

 

 رو  دریا لب بای  دیل چه با من تو ی  

 شو  رویا در غرق امی ی چه با من تو ی  

 

 از و کرد  باز پلک خورد در بر که ای تقه صیییییییییییی ای با
ون بود کرد  خود درگت   مرا که رویای    .خزی   بت 

 خت   بود برد  خوابم و بود  نشییسیی ه که جای   به اخ یار ی  
 . ش  

  . نبود حاال اما بود نشس ه کنار  جا همان عباس امت   

 کیس ی   از دگر خشکی   که گل ای   همچو

 شو  دنیا ر  هم دلییل چه با من تو ی  

 

 بودن تو ی   از کشم یم رنچ   چه نمی ای   تو
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ین ی   فرهاد  همچون  نمانم زن   دیم شت 

 

 ن اری خت   من حال از نشوی   عاشق که تا

 جانم نیمه فراق  از چگونه من ب ای   تا

 

 :ش  اتاق وارد ص ا و رس پر رضا امت  

 .ف اش به دای  ... بر  نشقربو  الیه-
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  . بود فهمی   پس

 :گف م وار زمزمه و زد  ای خجوالنه لبخن 

  . نکنه خ ا-

 :بود باز بناگوش تا نیشش
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 جییییییا این تییییییا ُمرد  ... نگف    بهم خودت چرا نیلو وای-
  . رسون   خودمو

 در تا بود  برگشیییییییییی ه خانه به زن ای   با زدن حرف از بع 
عباس با هایم نهای  ت   . کنم خلوت امت 

 

 دل نیک   خت   این با دلم حال که بود درسییییییییی 
  . بود ش   برابر دو هایم

 

 یم خود کنییییییار نییییییاب لحظییییییات آن در را عبییییییاس امت   من
 ...خواس م

 این به وق    اما بود دنیا این به من اتصیییییال نقطه که اوی   
، چه در و کجاسییی  االن که کرد  یم فکر  قلبم  وضییییع   
ون  سینه از خواس  یم   .بزن  بت 

 یم ا  دیوانه و آورد یم هجو  رس  به هم با فکر هزاران
 .کرد

 هر که چرا کرد  نیم فکر نمان ش زن   یه ... نبودش به
  . کرد  یم حسش جا همه و لحظه

 
بهت بود اما  
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عباس  بر پا که بود اف اد  گت   کجا اما بود زن   من امت 
    .داد یم رنجم بود گذاش ه خت   ی   مرا و گذاش ه تعه ش

 
 
 خییاطرات در غرق هییا سییییییییییییییاعیی  شیییییییییییییی  یم بییاعییث دل نیک

کمان  همراهم او که بیابم دنیای   در را خود و بشیییییو  مشیییییت 
  . بود

  .بود دل نگم قلبم دلگریم همی    و کرد  یم حس را او من

 . بود زن   او

 :کرد حلقه ا  شانه دور دس  و نشس  کنار  رضا امت   

  . بشه مامان قرار  لمخوشگ آبچ  -

  .بود نزد  ا  خواس ه از خارج حرف   او که بود خوب چه

  به امی  دانسییییییی  یم هم او شیییییییای 
 
 فرزن ی همی    ا  زن یک

 .پروران   یم بطنم در که س 

رضا؟-  امت 
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د خود به مرا تر محنم  :فرسر

 کرایف نب نم ... بیسییر  ناامی  لحظه یه نب نم .داداش جونم-
 معجز  واسیییییییییی   دار  خ ا ... نیلو بزنه رست به خود ی  

  ... کنه یم رو هاشو

 خوب خوب حرفای بل ی که خ به ... هسیییییی    که خ به-
  ... بزی  

 :کرد زمزمه آرا  و زد موهایم روی ای بوسه

 رو دیگه در یه ببن   که درو یه ... نیلو درس ه کارش خ ا-
 پییاش و بییاشر  ردشم بییاییی  فقط کنییه یم بییاز آد  روی بییه

 ... واییس

  ؟ کنم یم اشتبا  دار  من ک    نیم فکر که تو-

 :ش  چشمانم خت   و داد فاصله خود از مرا

  ...گه یم چ   دل  ببی   ... نکن شک ان خاب  به درص  یه-

 :کرد  بغض و لرزی  ا  چانه

  ... خوامش یم من-

 :زد تلچ   لبخن 
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  ... نکن شک پس-

 ... گرف  باری ن هایم اشییییییک و رف م فرو آغوشییییییش میان
 . بود خوب . داش مش که بود خوب

***  

 شیییی   دوخ ه مهسییییا شییییهی  برادر دو عکس قاب به نگاهم 
 ... بود

 رف ه  جبهه به  جنگ اوایل بود معلو  ... مه ی و محم  
   .بودن  ش   شهی  دیگری از بع  ییک و بودن 

 بسییییار اما داشیییتن  سییی    فاصیییله هم با دوسیییایل که آن با و
   .بودن  هم شبیه

 قول به و  بود جبهه در که هم محسیییییییین برادرش ییک آن
  .بود ش   عاز  تنها بار این رضا امت  

 مادرش و او حاال و بود کرد  فوت پیش ها سییال پ رمهسییا
  هم با

 
  . کردن  یم زن یک

 چای سییی     و سیییفی  چادری با همیشیییه برخالف که مهسیییا
 رضیییییییییا امت   به نگاهم اخ یار ی   شییییییییی  اتاق وارد دسییییییییی  به

  . ش  دوخ ه
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 ... نشس  لبانم بر لبخن  برادر  زیریک زیر نگا  دی ن با

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   
  ... هم گا  تکیه . بودیم هم پش  او و من

 او پای روی را دسییییتش کف که شیییی  م وجه انگار هم دای  
ی آرا  و گذاشییی   باعث که کرد زمزمه  گوشیییش کنار چت  

  . شود رسخ بناگوش تا وایمن ی   برادر ش 

 یع    این و پاشیییییی  رویم به لبخن ی مهسیییییا دی ن با زن ای  
  . اس  ش   واقع پسن ش مورد دخت  

 محض به و چرخان  دور را سییی     خاص آرامیسیییر  با مهسیییا
 :کرد زمزمه من به رسی ن

؟-   خوی 

 :گف م و زد  لبخن ی

  . خانم عروس مرش-
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  همان با اش چهر 
 
 گلش از گل و شیییی  اطنشیییی از پر سییییادیک

  .شکف 

 اش مز  مز   چاپلوسانه نوشی  یم دا  دا  را چای که دای  
 :گف  مهسا مادر به رو و کرد

 زیاد که رو خانم عروس تعریف...بیسیییییییییییی ه که چای   این-
ییمون آقا هم شیییما اگه شیییاءهللا ان شیییدی یم ی

رضا قابلم مهسا تاز   :گف  مادرش که بود گرف ه قرار امت 

 . سیییی  جبهه جان مهسییییا برادر که دونی  یم آقا حاج واال-
 تلف    من الب ه هسییتن  شییهرسیی ان که جانم مهسییا عموهای
  .بشن مانع نخواسی     هم اونا و گرف م رو اجاز 

   گوشیییییم و بود رضیییییا امت   و مهسیییییا به نگاهم
 . مادرش و  دای 

 گل به را محج بش نگا  نشیییییسییییی  مادرش کنار هک مهسیییییا
  . دوخ  قایل های

 آم ن تا شییییک ی   . کنم کاری شییییان برای خواسیییی  یم دلم
  . برد یم زمان عروس کار و کس و عموها

پرس رو به غالیم 
قبول کنی  بریم رس اصل مطلب حاج خانم .  

ی حرف های 
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رضییییییا به نگایه  حرف   گف  یم نگاهش با که  ان اخ م امت 
 :گف م و کرد  مهسا مادر به رو . بزنم

 به رو ما رضای امت   خودت ساله چن  که شما خانم حاج-
ییتون با دوسییی    واسیییطه  نیم که دونی  یم. شیییناسیییی  یم پرسی
  و صییییاف به اما کنم تعریف ازش خوا 

 
 جای   برادر  سییییادیک

 .ن ی  
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رضا روی نگاهش و زد لبخن ی خانم شهی     :نشس  امت 

 که .. مونه یم خود  پرسیییی مثل م ی    و آقا ... بله که اون-
یف گف م نیم امشب نبود اگه   . بیاری  ترسر

 : گف م و کرد  اس فاد  فرص  از

 و شییییییییییییما خود نظر  به داری ، رو عموها اجاز  که حاال-
رضا که خان محسن و جون مهسا  بای  شناسی  یم رو امت 
 نظرت که هم شما . کنی  مشخ  رو تنلیف و ب ی  نظر
  . مثب ه
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 :گف  و کرد یاری هم دای  

 هم رو خ اها بن   اون که سییخ ه حوالا و اوضییاع این تو-
 رو دوتا این ب ی  اجاز  اگه گم یم که من ... جا این بکشی   
 نامزدی مراسم برای شاءهللا ان و کنیم هم دس  به دس 
  .بیان آسود  خیال با هم عموها

ش به خانم شیییییهی    نگا   لب روی که محوی لبخن  و دخت 
  ... داش  دو هر رضای  از نشان بود مهسا های

 :گف  خانم شهی   

 ریش . من مهسییییییای ن اشیییییی ه دای   مثل هم شییییییما آقا حاج-
  . خودت دس  قیچ  

 گرف ه قرار عروس طرف کرد یم احسییییییییییاس حاال که دای  
 : گف  و ان اخ  غبغب به بادی

 طرف من اصیییییییییییال . من  دی   به . خانو  حاج چشیییییییییییم-
ط هر شیییییییییییییمییییییا . عروس ویط و رسر  خود  . بگو داری رسر
  .نوکرشم

 آنهمه از بع  رضیییییییا امت   و گرف  رنگ عروس های گونه
 :گف  سکوت

  . نیس  مشنیل کنی  امر هرچ   خانو  حاج-
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 :گف  خن ان ل    با خانم شهی   

 شیییما . نیسیییتیم منال و مال دنبال ما ... مادر الیه شر  پت  -
  . ب     یم رو ما وضع خودت

 :گف  و کرد اشار  شان ساد  اتاق به دس  با و 

  ساد -
 
  ... داد  یاد ها  بچه به همونم و کرد  زن یک

 :افزود  ادامه در من و گف ن  باشی ی زن   همه

 دقیقه چن  یه  دی  یم اجاز  اگر ... خودتون مثل هم ما-
 حرف   جا این نشیییه روشیییون  شیییای  . بزنن حرفاشیییونو هم با
ط از وط و رسر   ... بزنن رسر

 هم با رضا امت   و مهسا کرد صادر را اجاز  که خانم شهی   
 . رف ن  دیگر اتاق به و برخاستن  جا از
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 :گف  و کشی  لمسش پای روی دس   

 !وق  ه چ... برگرد  تونم نیم وق  ه چ دیگه-
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زن  شیییییییییدی ن به را خود گوش پیش دقایف   همی    تا که پت 
  قصه

 
د  دو آن  زن یک  :گف  بود ست 

  . بمونی  جا این کم یه-

عباس و  دوخ او به نگا  روجا  :گف  امت 

 ... بریم بای  اما ش  یم کاش-

زن  :زد لب پت 

 کجا؟ پا؟ این با-

عباس  :گف  ناامی  امت 

 مهم اون بع از برسیییییونم ش خانواد  به بای  رو دخت   این-
  . بیاد رس  به بالی   چه که نیس 

زن  :زد نیشخن ی پت 

؟ دوس  زن و ان از  همی    یع   -  داش  

 تا برد بغلش زیر چوی   عصای به دس  عص    عباس امت  
د زن که برخت    :کرد خطابش تر بلن  پت 

  ...بشه قطع پا اون ش  -

عباس  :غری  خشمگی    امت 
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 ... ب   ادامه زن گیش به تونه یم تر راح  من ی   زن اون-
 ه چ هاش شییییونه رو سیییینگی    بار کوله یه جز علیل مرد یه

  ... ن ار  براش ای فای  

زن  :گف  اق  ار از پر لحن همان با پت 

 این جواب سیییییییییل یک وگرنه نیسییییییی    من پرسییییییی که حیف-
  ... پرس نشناخ    رو جماع  زن  تو . حرفاته

 و نشییسیی  جایش در فشییار همه این از خسیی ه عباس امت  
 :ش  خت   ها دوردس  در ای نقطه به

  خوای یم چ  -
 
 .بری   که من ؟ بیک
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 اما ب     یم جسیییییم این توی رو چت    همه تو بگم خوا  یم-
 جسییییمش خواسیییی ار تنها بشییییه مردی عاشییییق واقعا زی   اگر

  ...نیس 

 ...خوا  نیم ... باشم بار خوا  نیم من-
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 چه بود  گا  تکیه عمر یک خودش که اوی   برای نگف  و
 نازک و ترد های شییییییاخه بر زدن تکیه اسیییییی  سییییییخ  ق ر

  . اش نیلوفری

  . بود کرد  فکر خییل

 به بار اماهر بود زد  گریز مسییییئله این به را را   تما شییییای 
  . بود رسی   واح   نتیجه یک

یک را نیلوفر بود ظلم   . کن  مصیب  این رسر

 نیلوفرش بررسگل که مصیییییییییییایب همه آن از بع  بود ظلم
  . شود علیل مردی کش عصا عمر آخر تا حاال بود آم  

 یم عادت کم کم هم نیلوفر و بود شیییییییی   گور و گم خب
  را  و کرد

 
  . یاف  یم را ج ی ش زن یک

 ناامی  او بازگشیییییی  از که وق  چن  از بع  شییییییای  اصییییییال
  ... داد یم تاز  ازدواچ   به تن میش 

  حس رسییییییی  یم که افنارش جای این به
 
 را وجودش خفیک

 خواسییی  یم دلش و آم  یم جوش به خونش و کرد یم پر
  .کن  نفله را خودش و بگذارد بیابان به رس

 مال نیلوفر که بکن  را تصییییییورش توانسیییییی  یم مگر الاصیییییی
  شود؟ دیگر کیس
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  . بود بن  مو تار یک به سالم  و جنون مرز انگار

زن  :گف  دی  را او ی برافروخ ه چهر  که پت 

ای   با-
 تو علیل پای اون عالج کردی  تعریف شماها که چت  
 یم کمک  من ... جون پرسییییی جا این بمون ... منه دسییییی ای
 . کنم
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  و گرما فصل ...بود ما  تت   اواسط

 
   ...تهران در کالفیک

ی که ش  یم ما  چهار به نزدیک عباس از خت   ن اشتیم امت 
.  

 

 قصیییی  ، ا  بارداری فهمی ن محض به پیش ما  دو یاسییییی   
  عاز  و کرد رفی   

  منطقه
 
ین قص جنیک   . ش  شت 
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 و رفی    از ها ما  که برادری . بیاب  را برادرش که رف  یم
  . گذش  یم ش نش مفقود

 

د رضییییییا امت   دسیییییی  به مرا رف  یم وق     که گف  و سییییییت 
  . باش  برادرش یادگاری و من مراقب

 

 از گل چطور باردار  فهمی  وق    کنم نیم فراموش هرگز
  .گذاش  شکر سج   و .شکف  گلش

   . اس  آین   خوش روزهای ن ی  بچه این گف  یم

 

ون که هربار آخر روزهای  بریم ه یه یک با رف  یم بت 
  . گذاش  یم اتاق گوشه را آن حرف ی   و گش 

  . بود پرسانه خری  یم چه هر که بود عجیب

 

 یک بود خری   پالسییییییتییک بزرگ باری کام ون یک بار یک
  ... ملوای   نوزادی لباس دس  یک هم بار
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  .  آرا و بود حرف کم همیشه هم اول همان از یاسی   

 

 روزها آن اما گذشییییییییییییی  یم چه دلش در نفهمی   هرگز
  . بود مهر از پر نگاهش

عباس خای جای خواس  یم عمووار انگار  . کن  پر را امت 

 

عباسیییییم اگر  با همیشیییییه رویا این و کرد نیم ها چه بود امت 
 توانسیییییییییی  یم چه خت   این دربرابر واکدشییییییییییش که بود من
  .باش 

 . رف  یاسی   

 : بود این گف  که کالیم تنها بس  یم را ساکش وق   

 ان که ر  یم . باش دلی  تو و خودتو مواظب داداش زن-
عباس با شاءهللا  . برگرد  امت 
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  ... هایش حرف به بس م دل من و

  .برگردد عباسم امت   بود قرار که روزی به گرف م امی  و

 :گف م و خورد تنان وار زمزمه هایم لب

  ... داداش باش خودت قبمرا-

 

رضییییییییییییا و بطنم توی جنی    و  مان   من او رفی    با  و امت 
  به که مهسیییای  

 
 درآم   هم عق  به سیییاد  مجلیسییی در تازیک

 . بودن 

  

ی احسییییییییییییاس کنارمان در مهسییییییییییییا بودن با دیگر حاال  بهت 
 بود  مطمی    و داش م

 رفی    با همیشییه و بمانم تنها که نخواسیی  وق  ه چ خ ا 
  .کرد جایگزیدش را یدیگر  ییک
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رضییا و مهسییا   عاشییقانه امت 
 
 من کنار در را خود سییاد  زن یک

 درگت   تنهای   حس کمت   شیی  یم باعث همی    و کردن  آغاز
 . کن 

  

 
 
 حضیییور اما بود باف   خود غای  به عباس امت   برای دل نیک
 فکر کمت   شییی  یم باعث جان    های فعالی  و نهضییی  در
 . بگذرن بهت   روزهایم و کنم

  

 کرد  یم سییی بای  که داشیی م بزرگ مشییغویل دل یک حاال
عباسم بازگش  تا   . کنم حفظش درس    به امت 

   

 که او سیم  به و کشیی   دسی  افنار  از مهسیا صی ای با
 :کرد  نگا  بود ایس اد  در آس انه در

 

 ...آخه جوری این نیلو؟ مطمئ    تو-

 

 :چسبان   هم به را هایم لب کفری
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 ... خوب دخت   پرش یم چن بار-
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  ... آرامش  خوا  نیم آخه-

 

 :کشی   بازویش روی نوازشگرانه را دس م و رف م جلو

 

 قبول که همی    .جان مهسییییا دار  آرامش شییییماها کنار من-
  اول کردی

 
 ...ک    تحمل خواهرشوهرتو زن یک

  

 :کشی  آغوش به مرا محنم و ن اد مهل 
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 عزیزی ن اشییییی م خواهر مثل تو ... نگو یچ  ه ...هیشیییییش-
 ان ... تنهییییییا  خودت مثییییییل منم کییییییه دوی   یم ...نیلو برا 

عباس آقا اوم ن تا شیییییییییاءهللا  خ ا بع شیییییییییم... کنارتیم امت 
  . کریمه

 

 :گف م و آم  کش لبم

رضا-  . میشه آماد  خودتونم خونه موقع اون تا گف ه امت 

  

 همه و دادیم یم  امی یک یگر به هایمان حرف در خودمان
  امی هایمان

 

 انگار گشیی  بازیم عباس امت   که زمای   به شیی  یم معطوف
 او آم ن با

 

  بود قرار و ش یم یم زن   دوبار  
 
 . بسازیم نو از را زن یک
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 یم ریزی برنامه هرچه و بود  نکرد  فکر نبودش به هرگز
  کرد 

 

عباسم   . بود داد  اخ صاص خود به را آن از ای گوشه امت 

 

 و باشییی  سیییالم هسییی  که جا هر کرد  یم دعا روز و شیییب
  خ ا از

 کن  کوتا  زودتر چه هر را فرا  و دوری زمان خواسیی م یم
 را او و

  .ببخش  فرزن ش من به دوبار  

*** 
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 کنار نوازشییییگرانه و و بود انگشیییی انش میان نیلوفر دسیییی ان
  . گف  یم عشق از گوشش
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 یم مالییم باد قضا از و بودن  نشس ه هدسایلک درخ  زیر
ک مواج موهای و وزی   . بود درآورد  پرواز به را دخت 

  . گرف  عم ق دیم نبود خودش دس  

 ماالمال را اش سینه داش  که بود سو چه از دانس  نیم
ک تن عطر از   . کرد یم دخت 

 که بود مسیییحای   د  یک مثل درسیی  شیی  پر که مشییامش
 .بود  کرد اش زن  

  . اس  مرد  کرد یم فکر که بود روزها

 او حاال اما بود نگرف ه هم را رساغش نیلوفر که بود روزها
  . داش  هایش پنجه میان را

 

  آغوشیش میان جا آن نیلوفر که آن وجود با و حال این با
  حس عجیب بود

 
 . آورد یم فشار قلبش بر دل نیک

 

 گوارا ای چشییییییمه به و بود عطش که کیسیییییی مثل درسیییییی 
اب خورد یم آب چه هر اما بود رسی     .ش  نیم ست 
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 : کرد زمزمه و نشس  او های گونه روی هایش لب

  .نیلوفر  بود تنگ برات دلم-

 

ک  طرفش به شیییکسییی     و بلورین ای شر  مثل درسییی  دخت 
 و چرخی 

 :گف  مالیم ص ای   با و دوخ  او به را زیبایش چشمان 

  ... عباس امت   رفی    وق ه دیگه-

 

 : گف  غریب حایل با و ش  تنگ اش سینه در نفس

 ... بمون پیشم ... نیلو نرو-

  

 :زد لب نبود بیش رویای   که نیلوفر اما

عباس بر  بای -   ... امت 

 پر آغوشییییییییش میان از سییییییییبکبال ای پرن   مثل درسیییییییی  و
 . ش  دور زنان بال و کشی 
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عباس دسیی   کرد یم سییی و بود  شیی  دراز او طرف به امت 
 بلن  جا از

 به سیییییییییینگی    ای وزنه انگار اما برود او دنبال به و شییییییییییود 
  ... بود ش   بس ه پاهایش

 

 فریاد و ش  قفل دستش کنار های چمن روی هایش پنجه
 :زد

 !نیلو-

  .کرد باز چشم عرق از خیس  وهمزمان

 

  . بود با  در

 داشییی  عادت دوما  این در که کهدسیییال درخ    همان زیر
  .بگذران  آن زیر را خلوتش
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 در نگاهش و کشیییییییییی  اش کرد  عرق پیشیییییییییای   به دسییییییییی   
  ...زد دو دو اطراف

 هیییای کیییابوس دیییی ن هیییا میییا  از بعییی  و بود برد  خوابش
  اولی    وحشتناک

یدش رویای   .بود دی   را نیلوفر با شت 

 

 دانسیی  یم اما اسیی  گذشیی ه ظهر از ق ر چه دانسیی  نیم
 و خاتون کژال

  .ش  خواه  پی ا  شان کله و رس دیگر دقایف   تا  وجار  

عباس این رف ن  یم کو  به وق     پای ها ساع  که بود امت 
  یم درخ  آن

  .کرد یم فکر دورش چن ان نه گذش ه به و نشس 

 در انگییار و داشیییییییییییییی  نیلوفرش بییا کییه خوشر  روزهییای بییه
  .داش  قرار ها دوردس 

 هوای و آب خوش و زیبا روسیییییی ای آن در که بود ما  دو
  مان گار کو  پای
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 او پای درمان برای کاری ه چ از خاتون کژال و بودن  ش  
  .بود نکرد  فروگذاری

 

 مادر و بود کویه داروهای های درمان اسیییییییییییی اد زن این
   .ش  یم خطاب روس ا

 مرد  انگار که او پای روی و سیییییییاخ  یم که ضیییییییمادهای  
 بس  یم بود،
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 و جوشییییی  یم کو  دل از که ای چشییییمه رایه را او م ا  و
   .فرس اد یم داش  درمای   آی  

  را امی ش اما بود نکرد  افاقه زمان آن تا که بود درسییییی 
  .بود داش ه نگه زن   عج     طرز به
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 مثییل ییک و داد یم نجییاتش مرگ از بییاییی  الهور مثییل ییک
  .ناامی ی و زجر و درد از خاتون کژال

 

  به امی ی که اوهم و بمان بود هگف 
 
 مان   ن اشیییی  زن یک

  .بود

  حال؟ و وضع آن با رف  یم کجا اصال

 

 بار  یک به اما بایسیییییی اد جایش در تا برد عصییییییا به دسیییییی 
 پای نفس ی   را او و پیچی  پایش ران در وحشییییتناک دردی
  ... کرد میخکوب درخ 

 

 ... بود کشی   را ان ظارش روزها که دردی

  ... نگریس  پایش به ش   گشاد ی  چشما با

 ... بود مرد  کرد یم فکر همیشه که پای  

  

 سیییی قوا تما  با و کشیییی  پایش به دسییی  و شییی  خم کیم 
  . ده  تنان را انگش انش کرد
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ون سیییینه از ق رت با چن بار و چن ین را نفسیییش  و داد بت 
 :زد لب

  ... کن کمنم خ ایا-

 

 .ن اش  حرک    ه چ انگش انش اما
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 تنه بر رس ناامی  و کشییییییی  تقال و تالش از دسیییییی  ناتوان
  .دوخ  آسمان به چشم و داد تکیه  درخ 

 

 با و دوخ  رو به رو به نگا  خیسییر  خش صیی ای شییدی ن با
 آرشی    دی ن

 

 :زد لب  آم  یم رساغشان به زیاد روزها این که جوای   مرد 
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  ... آرشی   -

 

  ... نشس  مقابلش و کرد تن  پا طرفش به آرشی   

عباس نگا    . کرد رص  را او رستاپای امت 

 

ی را پرسیییی این  یم خود به جور یک روز هر که میشیییی  چت  
  . آم  یم ها آن رسا  به بهانه یک به و رسی 

 

 : زد لبخن  اخ یار ی  

را- یه؟ ... رسی ی خودت به خوب ب    خت 

ک گرو در را دلش پرسییی این گف  یم حیسییی  او  همرا دخت 
 . اس  گذاش ه

  

 را آن کیم همیشه عادت به و برد سبیلش به دس  آرشی   
 :داد جواب و تابان 

را بزنم حرف بییاهییات بود  اومیی  -  عالج کییه دونم یم ...ب 
  ... توئه پیش درد 
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عباس  :زد نیشخن ی امت 

  من؟-

را ها-  ... ک    کمنم توی   یم تو...امت   ب 

  

 :گف  احسن خود به دل در 

  ؟ کمیک چه-

 : دوخ  زمی    به را نگاهش و کرد پا آن و پا این جوان مرد

 

 ... روجا به راجع-

؟ بب نم بزن حرف درس  ؟ چ   روجا-  آرشی  

  

ن آرشی    ن م   :داد جواب کنان م 

را من ... من-   ؟ بگم چطوری ...ب 

 

عباس انه امت   :پرسی  غافلگت 
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  ؟ خواییش یم-

  ... جهی  آرشی    چشمان در برف  

 

 :گف  و داد تنان تایی  به یرس 

 .زیاد خییل ... خوامش یم-
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 :پرسی  او پای به خت   خاتون کژال

  ؟ مطمئ    تو-

 

 : زد لبخن ی عباس امت  

 پا  به مسییییی قیم و پیچی  کمر  توی درد یه ... خاتون آر -
  ... ب   تکونش پامو ن ونس م کرد  کاری هر اما زد
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 :پرسی  بود نشس ه ها آن کنار که روجا

 ب   حرکتش باز  تونه یم ؟ میشییه خوب دار  یع    خاتون-
 بر ؟ را  باهاش تونه یم ؟

 

 : داد جواب م فکرانه و کشی  درهم ابرو خاتون کژال

 ... چشمه بریم بای  فردا ... ن ار  شک-

 

 کم  سم  به و ش  بلن  جا از و گذاش  زانو بر دس  و
  . رف  اش داروی   گیاهان

 

  هاون
 
 بود الز  که گیاهای   و برداشییییییییی  را بزرگش سییییییییینیک

  سیییینگ با که جور همان و ریخ  آن داخل
 
 را ها آن بزریک

 :گف  کن  ضماد ساخی    آماد  تا کرد یم له

 ؟ کار چ   بود اوم   طرفا اون ؟ گف  یم چ   آرشی   -

 

 :بس  پلک و داد پش    به تکیه را رسش عباس امت  

  . هیچ  -
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 ش  بلن  جا از و ان اخ  او به چشیم زیر نگایه نیم روجا
  . ش  خارج اتاق از حرف ی   و

 

 :پرسی  دوبار  خاتون  خروجش محض به

؟-   هیچ 

 ن وان شیییهی ش پرسییی مثل درسییی  عباس امت   دوما  این در
 . بود ش   عزیز برایش
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عباس سییییییییال و سیییییییین همی    رف  جبهه به که ن وان  را امت 
 را سییییخ    روز چه آوردن  را شییییهادتش خت   وق    . داشیییی 
  . بود گذران  
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 شیییییهی  مادر عنوان به تا بود کرد  جمع را توانش تما  اما
 .بمان  پا رس

 

 پار  پار  جناز  حاال و بود کرد  یزرگ یتیم را فرزن ش تک
  . بودن  بازگردان   مادر آغوش به را اش

 

 یم سییینه در را قلبش محنم کیسیی انگار آوری یاد بار هر با
د   . فرسر

 

 سیییییابی  یم خشیییییک های گل روی را سییییینگ که جور همان
 :گف 

  .خواد یم رو روجا که گف  بهم-

 

عباس و روجا داسییییییییییی ان از   از و داشییییییییییی  خت   خوب امت 
 ... همرسش به جوان مرد  عشق

  

 :کرد نگاهش خت   و کرد باز پلک عباس امت  
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  خوای یم چ  -
 
 بییییاییییی  ... امییییان ییییه دخت   این ؟ خییییاتون بیک

 این لنگ نبی    مو جوری این ... اش خانواد  به برسیییونمش
  .بود اش خانواد  پیش روجا حاال تا نبود  پا

 

 کمر به دس  که طور همان و کشی  کار از دس  خاتون
  . رف  او طرف به و ش  بلن  جا از ش  یم

عباس نگا    . چرخی  او روی امت 

 

 شیییییهادت خت   وق    از اما باال بلن  داشییییی ه قام    گف ن  یم
  .بود شکس ه شبه یک خاتون کمر بودن  آورد  را پرسش

 

 را قام  که بود ن ی   روز آن از را خاتون کیسیییییییییی دیگر
  .کن  راس  درس 

 

ا  به عباس امت   نشیییییییییسییییییییی  که کنارش  جایش در او احت 
 . نشس 
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 :گف  و ان اخ  بس ه در طرف به نگایه نیم خاتون

 برای ؟ چیییییه دخت   این دهن مز  بب نم خوا  یم گم یم-
 . قسم ه ییک شه یم پی ا خواس گار هزارتا رخت  

  

  ؟ خاتون بشه چ   که-

 

 روجا خوان یم ... جا این بود اوم   دیروز آرشییییی    ی ننه-
 همه اون با نبای  دخت   این خب ... بشیییییییییه عروسیییییییییشیییییییییون

 ؟ باشه ازدواج فکر به اوم   رسش به که مصیب 
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  ... کشی  صورتش به دس  عباس امت  

 به مهربان خواهرش مثل درس  اما بگ ی  چه دانس  نیم
  . داش  تعه  نت    او
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 :گف  نگرای   از بود پر که ص ای   با

 . کی    خواسییییییی گاریش اش خانواد  از بای  خوانش یم اگه-
 ؟ کارشم چ   من مگه

 

 :داد تنان رسی خاتون

  پرس  ... نیس  ایکب باشه آرشی    پیش دلش هم روجا اگه-
 به برادر مثب تو ضیییییییییمنا . خواسییییییییی گاری رن یم مادرش با

  ... کارشر  چ   نگو پس داری حق گردنش

 

  . بزنم حرف روجا با بای -

س ... بزن حرف ... پرس  بزن حرف-  من رو بچه این ... نت 
 شییی   بزرگ مادر و پ ر دامن تو .شیییناسیییم یم هاسییی  سیییال
 دوما  این تو هم رو روجا ...آقا و م ینه ... سییییییییییییالمه ...

 یم یک تا تو ... باشیییییییه رسش باال ییک دار  نیاز... شیییییییناخ م
  ... توی  

  خاتون؟-
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 :ش  قفل عباس امت   چشمان در خاتون نگا 

  ب  ؟ تکون رو پا این تونم یم من-

عباس   خواس ؟ یم معجز  او از امت 

 تخم کییه نبود زی   خییاتون امییا بود سییییییییییییخیی  دادن جواب
  .بنارد او دل در را ناامی ی

 

 :گذاش  زانو بر دس  و زد لبخن ی

  .کاکا نیلوفرت پیش ری یم خودت پای با-

 

 سخ    به را روزها . ش  آب جوان مرد دل ته قن  دنیا دنیا
 خاتون قول به ب وان  که برسی  روزی به تا که بود گذران  

 . برود را  خود پای با

 به را روجا ایسییی  ب پاهایش روی دوبار  که بود آن امی  به
 به آسیییود  خیایل با وق  آن و برسیییان  اش خانواد  دسییی 
     .گردد باز خانه

***  
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 شیییان روی که طور همان و کشیییی   جلو را آلبالوها کاسیییه
  . ان اخ م دهانم داخل را ای دانه پاشی   یم نمک

 کرد یم زور  گایه زن ای   و رف  یم ها مز  ترش به دلم
ین های خورایک   .بخور  هم شت 

 :گف  یم شوچ   به

 یم ترش همش چیه .نیلوفر بشیییییییییییه ملس ات بچه بذار -
 ؟ خوری

 . خن ی یم یم هم با و
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رضییییییا و مهسییییییا  نیم  دریییییغ آرامشییییییم برای کاری ه چ از امت 
 . بود من پیش شان حواس شب هر و روز هر و کردن 
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ون ن اشییییییی  امنان  نممشییییییی توی وروجک برای و برون  بت 
ی  . نخرن  چت  

  

  ... داشتیم ای نفر  سه مراسم شب هر

 که داد یم نظری کس هر . بود کنفراس رضییا امت   قول به 
  .اسیم چه ش  پرس اگر و بگذاریم اسیم چه ش  دخت   اگر

 

 اسیییییم هم که این برای شیییییود پرسییییی اگر گف  یم رضیییییا امت  
 حاال و بگذاریم امت   را، اش دای   هم و کنیم حفظ را پ رش
   یا و عیل یا محم  پسون  یک کنارش

 و دارد اش دای   به ربیط چه آخر گف  یم شوچ   به مهسا
 اسییییییی  اش دای   که همی    دارد خییل که ربط گف  یم او
  .س  کاف  

 

ما  اواخر به که آن خالصیه  از هنوز و شی یم یم نزدیک تت 
ی عباس امت     . نبود خت 

حس ی اضافه کنیم .  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

عباس گف  یم من به م ا  حیس کی چرا دانم نیم اما  امت 
  . گش  برخواه  ها زودی همی    به

 حرف خیال عالم در پ رش و شنمم توی جنی    با شب هر
 یم سیییییت   بودن ها آن با رویای در صیییییب  خود تا و زد  یم

  . کرد 

 

ی یاسی    از  . بود نگرف ه تماس بیشت   بار یک و نبود خت 

  

 تهییاجم مورد هییابییار  و بییارهییا هم کشییییییییییییور غرب روزهییا آن
 داد نیم شیییییهی  جنوب از کمت   و بود گرف ه قرار دشیییییمنان

...  

 

 و داشییییییی  ت او  من دادن درس و نهضییییییی  شیییییییکر را خ ا
 یم سییییییی و شییییییود اخبار مشییییییغول فکر  زیاد داد نیم اجاز 
های درگت   را خود کمت   فرزن   خاطر به کرد   کنم تلخ خت 
 شیی  یم وبآشیی دچار شیی ت به گایه دلم ته حال این با اما
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 روزهای   چه شیییییییاه  آین   در اسییییییی  قرار دانسییییییی م نیم و
  . باشیم

 

 زهر وهمچون تلخ رسزم نم مرد  برای شک ی   که روزهای  
  .بود

 

***  

 داغان درب وان  یک که ماشیی دش با آرشییی    معمول طبق
 بود زد  حرف را را  تما  و بود رسییان   چشییمه به را او بود
 .دبو  باف ه ریسمان به آسمان و
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 آخر دسییییییییییی                                                               
 پر را سیییطلش  جوان مرد رف  چشیییمه به عباس امت   وق   
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همقسم    
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 گوش کنیییار و برداشییییییییییییییی  را دسیییییییییییی میییالش و کرد  آب از
عباس  :زد پچ امت 

را-  ... دریاب رو امروزما ب 

 

عباس    و کرد اخیم امت 

 تا رف  ماشییی دش  سیییم  به و شییی  رس
  .کن  کردنش تمت    مشغول را خود

 روس اهای به که داش  خواهر دو و بود پرس تک آرشی    
 بود آرشی    این حاض   حال در و بودن  کرد  شوهر اطراف
ش مادر و پ ر با که   پت 

 
  .کرد یم زن یک

 هم را  همان از و داشییییتن  با  و نبود ب  شییییان مایل وضییییع
  . کردن  یم معاش امرار

 با بسیییییییار مردمش و بود هوای   و آب خوش ایروسیییییی  کال
  . بودن  صفا

ا که هایش چشییییییمه به بود معروف روسیییییی ا این    جنبه اکت 
 و اس  درمان ها این آب گف  یم خاتون و داشتن  زیاری  
  . کن  یم زن   را مرد 

آرش ی که حسیاب کارش به دسیتش 
ازیر آم   بود از تپه 
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 باالخر  و کرد اسیییی فاد  چشییییمه آب از سییییاع    عباس امت  
  . کردن  بازگش  قص 

 را پایش ها ما  از بع  کرد یم حس اما ورچط دانسی  نیم
  . کن  یم حس

 از هر کوتایه و عجیب حیس اما ن اش  حرک    که آن با
  . گرف  بریم در را جانش ی   پای گایه

 

 طرفش به نگایه نیم شیییییییییی  طوالی   که آرشییییییییییی    سییییییییییکوت
  . ان اخ 

  ... زنم یم حرف روجا با امروز-

 

 گذاشیییی  گاز روی پا جمله این شییییدی ن با چنان جوان مرد
 خن   به را عباس امت   و پری  جلو به شیییییی ت با وان  که
  . کرد وادار

 

  ؟ ب ی مون کشی    به خوای یم پرس چ ه-

ان چطور... بگم چ   من آخه ... بر  قربان  برا-   کنم؟ جت 
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همقسم    
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د و گذاش  او شانه روی دس  عباس امت    : فرسر

 حمای  به نیاز دخت   این . کرد  فکر خییل روز چن  این-
  .. دار 

 

 ... موال به نوکرشم ... کنم یم حمایتش من-

  

 ... کنه همراهیش و باشه داش ه دوسش ییک دار  نیاز-

 

  . باشم ن اش ه دوسش که باشم مرد  مگه-

 

 به اونو تونه نیم من مثل علیل آد  یه ... کرد  فکر خییل-
 برسونیش؟ مادرش و پ ر به توی   یم تو ... برسونه مقص 

 . بخواد خودش اگه الب ه توی   یم وت
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همقسم    
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  . کرد تاکی  آخرش جمله روی و

 

 زائ  خوشحایل با بود ش   کوک کیفش حسای   که آرشی   
 :گف  الوصف  

 هر من ... بخواد منو فقط ... نوکرشییییییییییم من ... کاکا ها-
  . کنم یم کاری

***  

 برای که آن از قبل اما بودن  خسییییییی ه که آن با شیییییییب آن
عباس روسیییییی ا، ی سیییییی ار  پر آسییییییمان زیر برون  خواب  امت 
ک  . فراخوان  خود نزد به را دخت 

 ؟ بزنیم حرف هم با کم یه- 

ک   .نشس  او کنار سکوت در و داد تنان رسی دخت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    
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عباس دانسییی  نیم ی چه از امت   بزن  حرف اسییی  قرار چت  
  . بود روز این من ظر همیشه اما

 

  .کن  رفی     قص عباس امت   که روزی

 های   نشییییانه عباس امت   که حاال  کرد یم فکر دلش ته چرا
  کرد؟ خواه  رها را او دارد بهبود از

 نیلوفرش عشییییییق به عباس امت   دانسیییییی  یم که بود روزها
 . اس  زن  

  

 شییبانه و سییخ  م اوای همه آن به تن نیلوفرش عشییق به
  . اس  داد  خاتون روزی

 

 بریم خواب از صیییب  و ب خوا یم شیییب نیلوفرش عشیییق به
د   . خت  

  .زن  نیم د  و خرد یم جان به را چشمه سخ  را 
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 اما دارد دوسیی  هم را او عباس امت   دانسیی  یم دیگر حاال
  . خواهر یک عنوان به بلکه مونث جدس یک عنوان به نه

 

 . بود کرد  ثاب  او به را اش برادری بارها عباس امت  

ی" گفی    با   . کرد باز را سخن روی ر باالخ " ش  ؟ چت  

 

 .کن  آغازش بای  کجا از دانس  نیم جوان مرد که سخ   

 

 و گرف  آسیییییییییییمان های سییییییییییی ار  از را نگاهش عباس امت  
د دس انش در را  اش چوی   عصای  :گف  و فرسر

 

 این قرار    کرد  نیم فکر شییییی   همسیییییفر تو با که روزی-
 از رو  خواهر  که بود روزها من . بشیم نزدیک هم به جور

 بارها ... نبودی خواهر  از کم تو اما بود  داد  دسیییییییییییی 
 نذاشی    تنها  ... دادی نجاتم ح یم مرگ از و کردی کمنم

...  
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همقسم    
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ک   :گف  بغض پر دخت 

 ...انگار زی   یم حرف جوری یه-
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 ی   بری تو ... بشییییییییییییییییییه جیییییی ا راهمون قرار  ... روجییییییا آر -

  ...منم و زن گی  و خوشبخ   

   ؟ زی   یم حرف چ   از کاکا-

  . روجا ش   عاشق  . کرد  خواس گاری ازت آرشی   -

 . ش  خشک روجا نگا 

  

  ؟ بود ش   عاشقش آرشی   

  . نش  خارج ازگل یش ص ای   اما خورد تنان هایش لب

  . بود مهربای   و خوب جوان آرشی   
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همقسم    
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 بییییییه برود، چشییییییییییییمییییییه بییییییه بود قرار عبییییییاس امت   وقیییییی  هر
عباس و ش  یم پی ا اش کله و رس نخاتو  درخواس   را امت 

 . برد یم خود با

 . کرد نیم نگاهش ح    و بود پایی    رسش همیشه 

  

 :خن ی  بلن  عباس امت  

ییییییییییی، این آورد  در روزگیییییارمون از دمیییییار -  از  کیییییه بس پرسی
  ؟ چیه تو نظر بب نم خواس ه

 

 : داد تنان رس ناباورانه

؟-   آرشی  

 با ب ی بله جواب تو اگه . ر دا دوسییت  ... آرشییی    اوهو -
 هییییییم پیییییی رت از رو تییییییو و تییییییون د  میییییییییییییان اش خییییییانییییییواد 
  . کنه یم خواس گاری

 

ک قلب ب با دخت    . گرف  کوفی    سینه در ض 
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همقسم    
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 . بود او خواسییییییییییی ار تاب ار های سیییییییییییبیل آن با جوان مرد
 رژ  چشییمانش مقابل آرشییی    رنگ سیییا  و درشیی  چشییمان

  ... رشی  و بلن  ق  آن . رف ن  یم

  . بود گرف ه نظر زیر را او باری چن  چرا درو 

  .بود معقویل جوان آرشی    واقعا

  . آم  یم خوشش مادرش با مهربانش رف ار از ق ر چه و

 

 به م ا  م ت یه بگو پس ها "اف اد او مادر یاد به دل در
 بود دلیل بهاین آم  یم خاتون دی ن به مخ لف های بهانه

"   

  

عباس ص ای با  :آم  خود به امت 

  یم چ  -
 
  . بزنی  حرف هم با جلسه یه گم یم که من ؟ یک

 

 . شی  دوخ ه او به نگاهش و برگش  او طرف به روجا رس
عباس  :زد مهربان لبخن ی امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 از خیالم تا ... پشیییت ه کو  مثل برادرت نباش نگران انق ر-
 منم شیییییی ی که عروس ... ر  نیم جا ه چ نشییییییه راح  تو
  .گرد  بریم

 

 . نشس  روجا های لب روی نریم بخن ل
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  دیگه؟ بود واقی کردی تعریف که اینای  -

 

 جواب و ان اخ  او به سییف یه ان ر عاقل نگا  عباس امت  
 : داد

 ؟ بگم درو  بخوا  دار  دلییل چه دکت   آقای-

  

 :زد لبخن ی جوان دکت  

  .ش  یم طعق بای  وضعی  این با پا این پزشیک علم تو-
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همقسم    
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 : گف  و کشی  اش شقیقه روی دس  جوان مرد

  ؟ یع    این و خور  یم تکون دار  حاال اما-

 

 بود، کشییییییییی   دراز معاینه تخ  روی که او کنار از دکت  
  . رف  مت  ش سم  به و برخاس 

 

عباس رس باالی سیییینه به دسییی  م ت تما  که آرشیییی     امت 
  . رف  او کمک به بود ایس اد 

 

 آم ، پایی    تخ  از عصیییایش و او کمک به که عباس امت  
 :گف  دکت  

  ...اف اد اتفاق معجز  یه که اینه مثل درس -

 

عباس جای به آرشی     :داد جواب امت 

  .شفاس  دستش خاتون کژال-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 ... بود همی    شک ی   ...داد تنان رسی دکت  

های   تن  تن 
  . نوش  کاغذ روی چت  

 

عباس که اتفاقای    بود کرد  تعریف و گذران   رس از امت 
 که بود همای   واقعی  خب اما مان  نیم بیش رویای   به
  .کن  اننارش توانس  نیم

 

 ؟ بیف ه را  زودتر پا این که کنم کار چ   بای  االن دکت  -

  

 :گف  و گرف  طرفش به را نسخه دکت   

ییف رو ها آمپول و داروها این بای -  مخصیییوصیییا.. ک    مصی
 ها آمپول
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 :گف  آرشی    به و

 یم اما شیین یم پی ا سییخ  احوال و اوضییاع این تو اح ماال-
 ... تونی 

  

 و گذشییییی  یم 598 قطعنامه امضیییییا از که بود روزی چن 
 پایان ن ی  که روزهای   .شیی  یم ای تاز  روزهای آماد  ایران
  . داد یم را جنگ

 

 :گف  اطم نان با و نشان  لب بر لبخن ی آرشی   

  .دکت   کنم یم پی اشون ش   که زم نم زیر   از-

 

عباس ی به را او که چرا بود بسییییییییییارعزیز برایش امت   دخت 
  . بود رسان   روجا همچون

 

 زد، حرف او با و رف  روجا خواسییییییییی گاری به که روز آن
  . بود گف ه نجاتش نحو  از روجا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

عباس کمک از بود مان   زن   روجا اگر  که هرچن  بود امت 
 ظاهر به سیییییفر این طول در و بود نگذاشییییی ه کم هم روجا
 .بود نکرد  کمکش کم اجباری

  

عباس   و کرد باز لب و ان اخ  نسییییخه برگه به نگایه امت 
 :پرسی 

 حاال ؟ ب   ادامه خودمون شیییییهر توی رو درمانم تونم یم-
 تهیه جا اون رو نسییییییخه این د  یم ترج   برگرد  قرار  که
  .کنم

 

  ... کرد گاهشن خت   دکت  

  . داش  رفی    قص  جوان مرد

  قصه از
 
 :گف  که داش  خت   او زن یک

ی  پیش رو درمان تونی  یم بهت   خییل تهران-  بای  اما بت 
 زن   رو تون مرد  واقع در پای که رو خانو  اون دسییییی ای
  . ببوسی  کرد 
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عباس  :گف  و زد دل ته از لبخن ی امت 

 تونم نیم کنم کاری هر... عزیز  برا  مادر  مثل خاتون-
ان رو زحماتش از ای ذر   .کنم جت 

 

ون کییه دکت   اتییاق از  روی عبییاس امت   کییه همی    زدنیی  بت 
 دمغ حسای   او حرف شدی ن با که آرشی    نشس ، صن یل
 :گف  و نشس  کنارش ناراح    با بود ش  

 

را-  روجا و من به قویل چه دوی   یم ؟ بری خوای یم کجا ب 
  ؟ دادی

 

 :خن ی  تلخ عباس امت  

 تو اون ...تخ ه تخ    خیالم روجا از دیگه اما ... دونم یم-
 ... دار  رو

؟ نیم ما عروش برای یع   -  مای 
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 بیییا انگیییارامیییی                                                                
  وارد دوبار  ق رتش تما 

 
عباس زن یک    : بود ش   امت 

شیییییون . میا  روجا پ ری روسییییی ای تا باهاتون-  که رو دخت 
 ب   نتح یلشو 

ن ی   از  ا  خانواد  که ماهه چن  . گرد  بریم   حاال خت 
  این به امی ی که

 زودتر خوا  یم کنم درمییییییانش تونم یم و کرد  پییییییی ا پییییییا
 طرف   از...برگرد 

 باشیییییییم شیییییییماها دوش روی باری این از بیشیییییییت   خوا  نیم 
  اگر تهران توی.

  .بربیا  پسش از تونم یم باشه هم ای هزینه

 

 : رچی ب لب آرشی   
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را باری چه -  من باشییییییه چ   هر هزینه ... مای   عزیز تو ؟ ب 
   .گم یم راس  خ ا به کنم یم پرداخ 

 

د محنم و  گذاش  او شانه روی دس  عباس امت    ...فرسر
 و غ ور مردمای   ...معرف  و مرا  از بودن  پر مردمان این

تمن    ...غت 

 ... روسییییییی ا بیا  خانومم با تونسییییییی م وق  هر د  یم قول-
 یه بای  فقط ... شیییی ی  ا  خانواد  از جزوی   شییییماها دیگه
  ؟ ب ی قویل

 

را بخوا  جون تو-   ...ب 

 

 شیییماها غت   رو کیسییی دخت   اون ... باش مراقبش ... روجا-
 یه حمای  اون اما اش خانواد  پیش ر  یم درسیی ه ... ن ار 
  ... باشه پشتش که مرد یه . خواد یم رو همرس

 

را-   ... عزیز  برا  خییل روجا ... د  یم ونهمرد قول ب 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 عروس ؟ ن اشییی    خری  مگه ... داریم کار خییل که پاشیییو-
 روسیییییییییییی ییا بییه رو خودمون بییاییی  شییییییییییییییب ... من ظرتییه خییانم

  ...برسونیم

 

 از عباس امت   تا کرد کمک و زد دل ته از لبخن ی آرشییییی   
د جا  ...برخت  

 

عباس گذشییی ه شیییب وق    انه امت   را پایش انگشییی ان غافلگت 
 و ن انسیییییییییی ه جایز را مان نش دیگر خاتون بود داد  تنان
سیییییییی  بود گف ه  حاذق پزشیییییییینان به را را  جای این از بهت 

  ... بسپارن 

 

 و کرد  وانتش سیییوار را او آرشیییی    صیییب  اول که بود همی   
 ... بود برد  شهر به
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 داد  ف دشر  را  برای دوبار  امی  بیمارسیییی ان دکت   که حاال
 عباس امت   بود

 آن از قبل اما برگردد تهران به و کن  باز بال خواسییی  یم 
  روس ا به بای 

 تما  بود داد  قول که را تمامش نیمه کار آن و گش  بریم
 ... کرد یم

 

  ...رف ن  مخابرات  به ظهر از بع  همان

 چطور دانسیییییی  نیم که داشیییییی  ذوق ق ر آن عباس امت  
  بازگشتش خت   بای 

 کیسییییییییی گرف ن  تماس چه هر اما ب ه  اش خانواد  به را
 ... ن اد جواب
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ای مسافرخانه در را شب اجبار به برد زمان که آرشی    کار
  تا مان ن ،

 تهران با دوبار  برگردن  روسییی ا به که آن از قبل صیییب  فردا
ن  تماس  بگت 

عباس بازگشییی  خت   و   قرار دانسیییتن  نیم اما ب هن  را امت 
  دس  اس 

 .بزن  رقم را دیگری بازی ها آن برای دیگر بار روزگار

***  

 از بود کرد  پر را روس ا فضای که خراشر  گوش ص ای با
 و پری  جا

  ...نشس  رخ خواب میان 

ما  آخرین صب  اولیه دقایق   ... بود روزتت 

 

 و عباس امت   از بودن  کشییییییییییی   ان ظار چه هر دیشییییییییییب
ی آرشی     بود نش   خت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 روی وق  دیر تا خب اما داشتن  را ان ظارش که  ن چ هر
ون پله تک   بت 

  . بود کشی   ان ظار و بود نشس ه خاتون خانه

 

 سییییالم  از و آم  یم زودتر عباس امت   خواسیییی  یم دلش
  . داد یم خت   پایش

عباس پای سالم     ... مادرش و پ ر دی ار یع    امت 

 

 . بود ی  پر  خواب از خراشر  گوش ص ای با حاال اما

 

 

           یک_وپنجا _دویس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                     
ون خانه در از و زد کنار را لحاف   .زد بت 

  . گرف  فرا بار  یک به را روس ا کل فریاد و ج غ ص ای
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 آسیییمان در عراق بعث رژیم جنگن   هواپیمای فرون  چن 
  .بودن  دادن جوالن حال در روس ا

  .. بود ش   بمباران دقیقه چن  عرض در روس ا

 ... نبود کار در انفجاری ...ها بمباران آن از نه

 

 آسییییییمان در زیبا کمای   رنگی    همچون رنگی    دودهای تنها 
  نقش

 برای  اطالع ی   روسیییییییی اییان شیییییییی  یم باعث که بود گرف ه
  کوتا  لحظای  

  ...شون  ها رنگ آن محو و بکشن  فرار از دس 

 

 هوا در و شیییییییی   خارج ها بمب از های   گرد  همرا  گازی
 .ش  یم شپخ

 

 بود گنجشییک آسیییمان از که بودن  پاشیییی   مرگ گرد انگار
    .اف اد یم زمی    روی که
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... شیی  تنگ ها نفس .. شیی  سییخ  ها تنفس بار  یک به
 یم را تنفیسییییییی های را  و بود ان اخ ه دسییییییی  کیسییییییی انگار
 ... بس 

 

  .کرد یم داد ی   ها سینه خس خس و رسفه ص ای

 

 ن اشییییتن ، ها بمباران ن ع این از اطال  که روسیییی ا  مرد  
 حال از م حت  

ن  پنا  کجا به دانستن  نیم شان خراب    ...بت 

 

 و چشییییییم سییییییوزش باعث خردل گاز ناخواسیییییی ه اسییییییتشییییییما 
 
 
  . بود ش   خفیک

 

  از یافی    رهای   برای ایع  
 
 و چشیییییییییییم سیییییییییییوزش و خفیک

  چشمه به پوس 

 ها چشیییییمه آب دانسیییییتن  نیم اما بردن  پنا  روسییییی ا نزدیک
 مسمو  و آلود  نت   
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ...اس  ش   

  جاری آب
 
 .برد نیم که کجاها تا را آلودیک

  

 خاتون دنبال به صییییورتش، و چشییییم سییییوزش وجود با روجا
 . گش  یم

  عراف   هواپیماهای تهاجم مورد ن اشیییییییی  باور هنوز انگار
 : ان  گرف ه قرار

 

 ؟ کجای   ... خاتون-

 

 

          دو_وپنجا _دویس _پارت#

                                                                                           
                                                                                           

 از اشییییییییییییییییییییک                                                               
  . سوخ  یم ش ت به گل یش و بود یررساز  چشمانش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 درشییی  و ریز از مرد  چرا و اف اد  اتفاف   چه دانسییی  نیم
  .اف ن  یم زمی    روی  خزان برگ مثل

 

 هم دیگر روسیی ای چن  روز آن در همزمان دانسیی  نیم و
 او ج یانه ک نه ان قا  و صیی ا  رژیم شیییمیای   بمباران درگت  
  ... اس  ش  

 

  .پیمود یم ار  ها کوچه زحم  به

 

 لحظه هر اما بود گذاشیی ه  ب     و دهان روی را شییالش پر
  ... ش  یم تر سخ  و تر سخ  تنفسش

 

 پر را روسیییییییی ا کل دردآلود و دار خش های رسفه صیییییییی ای
 و بود کرد 

 غل ی ن  یم زمی    روی شییییی   پرپر های گل مثل که مردیم 
دن  یم جان د  در و   .ست 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .  ن اش حرک  ق رت و تاب دیگر

 کنار و گوشییییه در بچه و زن  زد  تاول های صییییورت دی ن
  .بود برد  جانش از رمق

 به و سییییوخ  یم تدش پوسیییی  تما  و رف  یم گ ج رسش
  ... بود اف اد  زق زق

 بود شیییی   دوخ ه شیییی   پر پر مرد  به اشییییکش پر چشییییمان
 .زد تکیه دیوار کنار و شکس  زانوهایش که

  

 امضای با که بود وس ار  توی حرفش که بود دیشب همی   
 جنگ قطعنامه

 نیم هم را فکرش ک ا  ه چ اما اسییییییی  شییییییی   تما  دیگر 
 صییی ا  سیییخ  ان قا  درگت   چنی    روز، آن صیییب  که کردن 
  ... شون 

 

ان به که ص ایم  جان قص  اش ی   در ی   های شکس  جت 
  . بود کرد  را گنا  ی   مرد 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 حم ز  به نفسیییییش و بود اف اد  خس خس به اش سیییییینه  
  . آم  یم باال

 

حه گل یش انگار حه رسر  در را تلچ   طعم که بود شیییییی    رسر
  .کرد یم مز  دهان

 رسیییی  یم گوش به نزدیک و دور از م یه و شییی ون صییی ای
...  

 

  .بود ش   دوخ ه آسمان به نگاهش

 دی  یم آسییمان سییوی به را روسیی ا مرد  پرواز داشیی  انگار 
  .گرف  جان لبانش بر تلخ لبخن ی اخ یار ی   که

 و کشییی   آغوش به را فرزن ش دو که مادری گریه صیی ای
  . رسی  یم گوش به دور از ک بی  یم خود روی و رس بر

  .را جانش نه داش  برخاسی    برای توای   نه اما

 ی   روجا  اف اد پایی    دهان روی از که  اش زد  تاول دس ان
عباس دیگر بار که آن  ب ن ب را خاتون ح    و آرشیییی    و امت 
 . ش  نفس ی   و گذاش  برهم را هایش پلک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  سه_پنجا _دویس _پارت#

 

 بود  کرد  باز چشم که صب  از 

 

  . بود کرد  پر را وجود  عج     والی هول 

 

 ش   گنجشگ  مثل درس  قلبم

 

  .زد یم بال بال قفس داخل که بود 

 

 از ب نم و تنگ نفسم گایه از هر

 

 . ش  یم حس ی   ح  از بیش فشار 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود  تنها خانه در

 

رضا و مهسا به  ن اد  اجاز  امت 

 

 دار خت   پریشانم حال از بود  

 

  مجبور دانس م یم که شون  

 

  .بمان  من نزد شان ییک و بزنن  کارشان از ش ن  یم

 

  .گرما اوج در هوا و بود ما  مرداد اواخر

 

 . دهن  نیم جواب دیگر هم کولرها کرد  یم حس گایه

 

 و گرف م یم دوش روز هر ریباتق
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .کرد  یم تحمل اجبار به را وحشتناک گرمای 

 

 باعث همی    و هس  نفسه دو حامله زن گف  یم دای   زن
  .کن   گرما احساس شود یم

 

  .بود برپا اتیسر  درونم انگار گف  یم راس 

 

خانه وارد  و ش  تما  کار  که بود ظهر نزدیک   .ش   آشت  

 

 و نکنم کاری بود کرد  ته ی   رفی    قعمو  مهسییییا که ان با
اح  را روز ان  هم بیقرار  دل کردن ارا  برای اما کنم اسییت 
 .بود  کرد  مشغول خانه کار با را خود  ش   که
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به همزمان و ان اخ م ا  گذاشییییی ه بار آبگوشییییی  به نگایه
 یم را غذا این سییییییفارش عباس امت   که  اف اد  روزهای   یاد
  .داد

 

 کرد؟ یم چه و بود کجا االن یع   

 

ی او از و رف ه که بود ما 6 به نزدیک   . نبود خت 

 

 کرد  یم حس و شییییییییی  یم تنگش دلم ان از  از بیش گایه
  فشار از ان هر قلبم

 
 . ش  خواه  منفجر دل نیک

 

 

 

 چهار_پنجا _دویس _پارت#

 

  .گرف م دوشر  و ش   حما  داخل
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 غریبم و بعجی دلهر  همه ان از کیم ش  باعث خنک اب
  . شود کاس ه

 

ون که ان از پس  از ییک و کرد  خشیییک را موهایم ام   بت 
اهن ان  پت 

 

  به برایم مهسییییا و رضییییا امت   که رنگ     گل ار های 
 

 خری   باز

 

  .باف م را موهایم و کرد  تن بر بودن  

 

عباسییییم  پیشیییینهاد دربرابر من و بود بلن  موهای عاشییییق امت 
 برای مهسا

 

  . بود  کرد  مقاوم  ها ان کردن کوتا  

 

تازیک از 
ار
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 این بب ن  دیگری جور مرا آم  یم که امت   خواسییییییییی م نیم
 موها

 

  . داش  خود در قوت همان به را امت   دس  اثار هنوز 

 

 انگار  باف مشان یم که هربار

 

عباس    .کرد یم نگاهم عشق با و نشس ه کنار  امت 

 

 را غذا زیر ش  تما  که کارهایم

 

 تا گرف م تصمیم و کرد  وشخام 

 

  .بکشم دراز کیم ها بچه ام ن 

 

 وجود با که بود روزهای   ان از
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خانه جان به بود  اف اد  وضع  م 

 

 و درس  روب و رف  یک  و 

 

  .بود  کرد  حسای   

 

  .کشی   یم دراز بای  و داش  درد ا  کرد  ور  کیم پاهای

 

 .اف اد یم زق زق به هم کمر  ش   یم رسپا که زیاد 

 

 

 

  پنج_پنجا _دویس _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 بود  نرف ه اتاقم سم  به هنوز اما

 

  . پیچی  حیاط فضای در بلبیل زنگ ص ای که 

 

 که ریخ  فرو قلبم جوری صیییییییی ا شییییییییدی ن با بود عجیب
  .زد  تکیه و گذاش م دیوار به دس 

 

 ؟ بود حایل چه این خ ایا

 

 نبود، ایزج دیگر ایسیییییییی ادن شیییییییی  بلن  دیگر بار که صیییییییی ا
 با همزمان و اف اد  را  کمر به دس 

 

 رخ    جا گل از چادر  برداشی    

 

  .ش   حیاط وارد و کرد  باز را ای شیشه در 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 همان و کرد  پا به را هایم دمپای  

 

  . رف م حیاط ورودی راهروی سم  به کنان  لخ لخ جور 

 

 را چادر  و ایس اد  در پش 

 

 را رویم و کشی   جلو بیشت   

 

 .کرد  باز را فلزی در و پوشان   

 

  .نشس  در سوی ان به نگاهم

 

 مقییییابلم درهم و پر موهییییای   و بلنیییی  هییییای ریش بییییا مردی
  . بود ایس اد 

 

 .زد یم مشامم زیر و ش   ساتع فضا در عج     عطر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 نگاهم و بود ایسییییی اد  در آسییییی انه در که اوی   به ناباورانه  
  .بود  مان   خت   کرد یم

 

  . ریخ  فرو قلب

  ... ها چشم این

 

  . زد  لب ناباورانه

  .نبود خواب که خ ا به

 

  .نشس  جانم در درد .گزی   محنم را لبم

 

 

  .تکی   و الغر .بود ش   عوض ق ر چه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 چشییمم از درشیی  اشیییک قطر  و لرزی  هم با ا  چانه و لب
ون   . چکی  بت 

 

 که بود شیی   قفل گل یم  در صیی ا انگار اما کرد  باز دهان
ون   . نیام  بت 

 

 را کاری  ه چ ق رت عمال اما . بزنم ج غ خواسیییییییییییی م یم
 .ن اش م

 

 طرفم به وق    خورد تکیه دیوار به رمق ی   و سیییییسییییی  تنم
  .برداش  ق  

 

 نیلوفر -

 

 نگه پا روی را او که بود شیییییییی   دوخ ه عصییییییییای   به نگاهم
  . بود داش ه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :زد  پچ کرد  بغض

 ...عباس امت  

 

 

 

  شش_پنجا _دویس _ارتپ#

 

 .بود  کرد  خوش جا آغوشش در که بود دقایف   

 

  . بود دربرگرف ه مرا بود ش   ب  حالم وق    در، د  همان

 

 از خود که ان با بود، شیی   تکی   و الغر که ان با من مرد
  . بود ش   گاهم تکیه اما کرد یم اس فاد  عصا

 

 داشیییی  واردی یک به نیاز که نیلوفری پیچک مثل درسیییی 
  .برود باال و کن  رش  ب وان  خوب تا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 و لغزی ن  یم موهایم روی نوازشییگرانه  عباس امت   دسیی ان
  .نشس  یم انگش انم نوک رو حرف ی   هایش بوسه

 

 بودیم کرد  گم را کلمات و ن اشتیم گفی    برای حرف   انگار
  .کرد  یم حسش اغوشش در تنم لمس با فقط که

 

  :نالی   و  مگذاش اش سینه بر رس

 تا شییییییییییی   زن   و مرد  که من ؟ عباس امت   بودی کجا-
   .وفا ی   برگردی

 

 گرف ه که صیییی ای   با و و زد ا  پیشییییای   به عم ق ای بوسییییه
  :داد جواب بود

 

 چه . نیلو برگشییی م دیگه دنیای یه از که اینه مثل درسییی -
  . داش  نگهم تو عشق فقط که روزهای  
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همقسم    
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  :  کشی مجروحش پای روی دس 

 

  ؟ ش   چ   پات ...امت   پات-

 

  :گف  و داد فاصله خود از مرا

 

  که . واوش به واو از گم یم برات . قشیینگم دار  قصییه-
 
 نیک

 خوا  یم . نیسییییییی  وقتش االن اما. بود وفا ی   عباس امت  
 ه چ کرد  نیم فکر . ببوسم  . کنم بوت . بب نم  خوب
  . بب نم  وق 

 

 . گزی   لب

 چه فهمی  ظاهرش با شیی  یم راح  نبود یفتعر  به نیازی 
 .اس  گذران   را سخ    روزهای
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همقسم    
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  :گف م بغض پر ص ای   با و زد  اش سینه بر ای بوسه

 

  ... تو ب ون ... من . امت   ش   یم دیوونه داش م-

 

  . ب هم را ش نش پ ر خت   بای  چطور دانس م نیم

 

 تغ ت   زیاد ان امم بودنم ماهه شییییییییییییش به نزدیک وجود با
 خییل درگت   ذهدش که عباش امت   برای شییای  و بود نکرد 
ها   . نبود تشخی  قابل بود چت  

 

 کنم اضیییییییییییییافه وزن بای  گف  یم دکت   چه هر طرف   از
 .نمیش 

 

عباس نبودن     .داد نیم اجاز  هایش نگرای   و امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد پچ گوشم کنار و دربرگرف  مرا

  

  . بخواد  خ ا اگه هس م دیگه  ...خانومم ش مبرگ دیگه-

 

 :نالی   و کشی   پرپشتش ریش بر دس 

 

 دوسیییییییییی  یک هر جون رو تو . بینم یم خواب دار  نکنه-
  .نیس م خواب دفعه این بگو بهم داری

 

  :گف  و بوسی   محنم و ش  خم

 

ی   حرف چ   از دونم یم . نیلو خودمم خود-  کم منم .مت  
 یم دیوونه نبودی تو شیی   یم بی ار وق    اام ن ی   خواب و
  . ش  
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د خود به مرا قبل از تر محنم و   . فرسر

 

  ؟ نیلو ش   الغر صورت  ق ر چه-

 

 آم   که حاال خواسیی  نیم دلم اما کرد  نگاهش بغض پر
  . بخورد مرا غصه

 

  :گف م شیطن  با

  .داریم ابگوش  ناهار-

 

  :زد برف   چشمانش

 لقمه یه خوا  یم که بغلمه تو اج این ترش خوشییییییییییییمز -
  .کنم چپش

 

  :گف م خبیثانه و زد  لبخن 

  .برسن رس خانومش و رضا امت   که االنه-
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  :ش  درش  چشمانش

  خانومش؟-

 

 کجا از دونم نیم .برات دار  حرف کیل .دار  قصییه اوهو -
  ... رف    وق    از . بگم برات بای 

 

 

  :گف  دار غصه ص ای   با و کشی  درهم ابرو

 

 ی   بر  نشییییییییییی  ح    که اف اد اتفاق ق ر اون . نیلو  منم-
  .یاسی   

 

  :گف م زد  ذوق
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 ح    . برگشیی  تو رفی    بع  وق  چن  . امت   خ به یاسییی   -
 و بودی شیییییی   اب تو اما تو ی   کرمانشییییییا  اوم  هم دوبار
   .زمی    تو بودی رف ه

 

 به رنگ. د بو  داد  او به را دنیا انگار . کرد یم نگاهم ناباور
  .ام  صورتش

 

  یم راسییی -
 
 االن .ممنون م خ ایا . شیییکرت خ ایا ؟ نیلو یک
  ؟ کجاس 

 

  . گزی   لب

 

  :پرسی  دی  که را سکوتم

  ؟ نیلو-

 

 پی ا رو عباس امت   تا گف  یم . جبهه برگشییییییییییی ه دوبار -
 جا هر بار یه ای هف ه نباش نگران اما .گرد  برنیم نکنم
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همقسم    
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   ازمون و زنه یم زنگ باشیییییه که
  ... که وق  

 

  . دوخ م چشمانش به را نگاهم و

 

  . ب ان  که بود وقتش حاال نظر  به

 

  نیلو؟ چ   که وق    از-

 

 رسر  جور یک .گذاشییییییییی م صیییییییییورتم روی را دسییییییییی انم کف
  .کنم تصور را واکدشش توانس م نیم اصال .داش م

 

  :زد کنار صورتم روی از را دس انم

  .جان ونیل-

 

خت یم گ ت  بخصیییییوص از 
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 اما «شیییییییییی   عمو» که وق    از بگ یم که کرد  باز دهان
 دوی هر نگا   و شیییی  بلن  بلبیل زنگ صیییی ای لحظه همان
  .ش  کشی   حیاط سم  به مان

 

 . بودن  مهسا و رضا امت   شک ی  

 

 

 

 هش _پنجا _دویس _پارت#

 

رضیییییییا انگار   امت   دی ن با  که بودن  کرد  ه پنوتت    را امت 
  . بود زد  خشکش طور ان عباس

 

 .کرد یم نگاهمان م حت   هم مهسا

  

ون واچ   و هاج حال  آن از دو هر آم  کش که لبم  بت 
  . آم ن 
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همقسم    
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عباس   :خن ی  امت 

  ...خودمم خ ا به داداش-

 

   . گریه زیر زد رضا امت   که ش  چطور دانم نیم

 

 من به همیشییییییییییه که های   امی واری تما  برخالف شییییییییییای 
عباس کرد نیم فکر می اد  .برگردد زن   امت 

 

 

 باز را دس انش رضا امت   و رف  جلو زنان عصا عباس امت  
  .کشی  آغوش به محنم را او و کرد

 

 خواب بب نم گوشیییییییییییم تو بزن ییک خ ای   .نمیشیییییییییییه باور -
  .نباشه
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 فکرشو خودمم ح    . برگش م من . داداش نیس  خواب-
 به قسییییییییییییم مون انگار اما برگرد  دوبار  روز یه کرد  نیم

  . بود دنیا این تو مون ن

 

  پات؟ امت   راس    ... روشکر خ ا-

 

 :زد بن ی نیم لبخن  عباس امت  

  

  . طوالنیه اش قصه-

 

  :زد پچ و زد او سینه به نر  مش    و

  ش ی؟ وار عیال-

رضا   :کرد اشار  مهسا به و خن ی  امت 

 

  .مهسا خانومم .داداش دار  قصه هم ما مال-
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ع  را اش خوشییحایل و کرد احوال حال هم مهسییا با باسامت 
 پرس داش ه خوی   ان خاب که کرد شوچ   کیم و کرد اظهار
رضا مثل   .نمیکرد  پی ا جا ه چ در عمرا امت 

 

 من که بود خوشیییییحال  و داد را او پاسیییییخ خجوالنه مهسیییییا
  . ا  گرف ه را صت   نتیجه

 

 . بود تاب و تب در دلم

 عباس امت   با را موضییی ع ترین صییییلا بود  ن وانسییی ه هنوز 
   . بگذار  میان در

 

عباس   برای مهسیییا من و رف ن  اتاق به برادر  همرا  به امت 
خانه به ناهار بساط کردن مهیا   .رف یم آشت  

 

 خوشیییییییییحایل خودش قول به و کرد بغلم زد  ذوق مهسیییییییییا
  .داد نشان را حیایش و حجب پس در ش   پنهان
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همقسم    
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  . روشکر خ ا نمیشه ر باو  وای ... نیلو وای-

 

  :زد   لبخن 

 

 یم  فکر ...آشییی به دلم .کنم ذوق تونم نیم چرا دونم نیم-
 کنی    بی ار  خواب از و بیایی    شیییماها از ییک که االنه کنم

.  

 

عباس  . نیس  خواب کن باور اما . عزیز  داری حق-  امت 
  . برگش ه

 

 ریهگ به صییی ا پر و بلن  من که بود لحظه همی    درسییی  و
 . بود بازگش ه عباسم امت    .اف اد 
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خانه وارد که رضییا امت   بع  دقایف    و من دی ن با شیی  اشییت  
  :گف  و آم  طرفم به گریانم چشمان

 

  .خوشگلم آبچ   .. جان نیلو-

  

  :گف م بود  ش ن خفه حال در گریه از که ص ای   با

 

 ...پاش . داداش امت  -

 

  :گف  و کشی  اغوش به محنم مرا هم او

 دیگه میشییه باورت . نیسیی ؟ کاف   همی    . نیلو سیی  زن  -
  .شکرت خ ایا . ش   یم ناامی  داش م کم کم

 

  :گف  یکبار  به مهسا

  ش  ؟ بابا گف    بهش راس    -
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همقسم    
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  :گزی   لب

  . نش  فرص -

 

  :داد تنان رسی  مهسا

 مطمئنا ... ای حامله دی نیم نشییییییییون اصییییییییال که خودتم-
اییه نفهمی     ...خت 

  

رضا   :گف  شیطن  با امت 

  کنیم؟ اذیتش  کم یه-

 

  داداش؟ میاد دل -

  .من جان . نیلو هم نه به اش مز -

 

  :افزود و زد چشمیک و 
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ی شییییماها-  ب ی  ناهارو بسییییاط .بگم به ون من تا نگی  چت  
  .بت   من

 

 . نشس م عباس امت   کنار ش  پهن که سفر 

  

 بود گرف ه کوتا  دوشر  سفر  بساط ش ن اماد  فاصله در
.  

 

د یم را قلبم این و بود ش   الغر ق ر چه   . فرسر

 

  .رف  یم فرو گل یم در ش   مخف   بغض با غذا هربار و

 

 چن  این و بود آم   رسش بر بالی   چه بود نگف ه هنوز
 کرد؟ یم چه و بود کجا ما 

 

های خییل و بود دی   آسییییب کجا در پایش   که دیگر چت  
 !میش  پایی    و باال ذهنم در
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ی زمان به نیاز زدن حرف برای کرد  یم حس  . دارد بیشیییت 
 اگر بود  مطمی    زیرا کنم اذیتش  سییواالتم با خواسیی م نیم

  .کرد خواه  تعریف خودش باش  مساع  حالش

 

  :گف  خباث  با رضا امت   که بودیم خوردن غذا میان

 

  . ها ابگوش ه  عاشق باباش مثل انگار دای   بر  قوربونش-

 

وع سینه در هیجان پر قلبم   . کرد تپی ن به رسر

 

 .بب نم را عباس امت   واکدش داش م دوس  هم خود 

  

  :گف  و  خن ی  مهسا

 نیم گذاشیییییییییییی م بار نخود منم کرد هوس نیلو دیشیییییییییییییب-
یف عباس امت   آقا دونس م   .میارن ترسر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 نیم هنوز انگییییار ییییی چرخ یم مییییا بی    نگییییاهش عبییییاس امت  
  .کن  برقرار ارتبایط هایمان حرف بی    توانس 

 

 :زد پچ و خن ی  ریز رضا امت  

 

. 
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  .میاد باباش دونس ه یم انگار-

 

  .ش  خشک مقابلش نان تکه روی عباس امت   دس 

 

  .گزی   محنم را لبم

عباس نگا    .نشس  برادر  روی نافذ امت 
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  : بود ش   او پوس    زیر شیطن  وجهم  داس  انگار

 

  ؟ امت   زی   یم حرف چ   از-

 

رضییییییییییییییا  بییار چنیی  و دوخیی  من بییه نگییا  شیییییییییییییطنیی  بییا امت 
 م حت   نگا  شییییی  باعث همی     و ان اخ  باال را ابروهایش

  .برگش  من طرف به عباس امت  

 

  . ایس اد مان دوی هر برای دنیا کرد  فکر  ای لحظه

 

  .عج     نگا  چه

 

عباس چشمان در پررنگ حیس د م ج امت    .مت  

 

  :لرزی   هایش لب

  .جان نیلو-
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همقسم    
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  :کرد  بغض

 اوم  حرف تو حرف اما بگم به  خواسیی م یم اول همون-
  . نش 

 

  دس م و کرد دراز را دستش همزمان .کرد  نگاهم زد  به 
  .گرف  را

 

 واقعا؟-

 

رضا و داد  تنان تایی  به را رس    :گف  من جای به امت 

 

  هات بچه خانو  این داداش  ...واقعا ...شیییی ی بابا واقعا-
 بای  بع  به این از دیگه  منم .شما خ م  سالم و صح  
  ی   بر 

 
  .دار  مسئول  ای   منم باالخر   .خود  زن یک

 

  :پرسی  دوبار  و کرد نگاهش شوکه عباس امت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ...ها بچه خانو -

 

 گذاشییییییی  یم دهان بر ای لقمه که طور همان رضیییییییا امت  
   :خن ی 

 

 ش ی بابا ... من برادر ش ی بابا-
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 که ده  نشییان واکدیسییر  چه یا بگ ی  چه دانسیی  نیم انگار
 گل یش از صییییییی ای   اما شییییییی  بسییییییی ه و باز بار چن  دهانش
ون   .نزد بت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

رضا   :گف  و اف اد خن   به بلن  امت 

  .کردیم ات شوکه کنم فکر-

 

عباس   .دوخ  صورتم به نگا  و گرف  را دس انم امت 

 

  .کرد یم نوازش را دس انم پش  انگش انش با و

  

 :زد لب او و کرد  بغض اخ یار ی  

  .بگم چ   دونم نیم-

 

رضا سم  به و   :افزود و ان اخ  نگایه امت 

 

  .ش   شوک واقعا-

 

رضا   :گف  پرروی   با امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون بریم ما خوای یم داداش-  باعث ما ضییییییورح انگار ؟ بت 
   .ک    احساسات ابراز درمون و درس  ن وی   ش  

 

عباس و گزی   لب   :خن ی  امت 

ین-   .نیلو دادی بهم که بود ه یه بهت 

 

رضیییییا  جمع بهانه به دو هر و کرد مهسیییییا به ای اشیییییار  امت 
 .برخاسی    جا از سفر  کردن

  

  ... قشنگ برگردیم ما تا-

 

  :زد  ص ا را نامش زد  خجال 

 .داشدا-

 

   .آبچ   کرد  یم یادآوری بهش داش م فقط داداش جون-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ون با   :گف  عباس امت   رف دشان بت 

 .. خوا  یم معذرت نیلو-

 

  :داد ادامه که کشی   درهم ابرو

  .نیلو م یون م همیشه. م    از جلوتر ق   یه همیشه-

 

 آغوش به محنم مرا او و کرد  پر را مان بی    ی فاصییییییییله
 . نواخ  ا  پیشای   به ای بوسه و کشی 

 

 و نشیییسییی  بود برجسییی ه کیم که شییینمم روی آرا  دسیییتش
  :زد پچ ناباورانه

 

  .ش   بابا واقعا نمیشه باور -

 

 :نالی   و  برد  فرو گریبانش در رس خجوالنه

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به منو اوم نش با بچه این اما امت   بود ب  خییل حالم-
 
 
  . س نشونه یه دونس م یم .برگردون  دوبار  زن یک

 

رضا، تصنی رسفه ص ای با عباس امت    :خن ی  امت 

 ...دای   خان کنم حساب هم رو تو مژدگوی   باشه یاد -
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  :گف   خن ان ل    با رضا امت  

 

  .اوم  خوشم . گف    خوب رو دای   خان-

 

 : گف م یکبار  به
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عبییا بفهمییه اگییه .کردیم فراموش رو اینییا دای   وای-  سامت 
ش و اوم     . میشه دلخور نکردیم خت 

 

عباس  :گف  امت 

  چطورن اونا . شییی   تنگ خییل براش دلم-
 
 حالشیییون همیک

 خ به؟

 

  و داد  تنان تایی  یه رسی

رضا   :گف  شیطن  با امت 

 

  .کنیم اش شوکه که دای   ن ب  دیگه االن-

 

 تکیه با کرد سی و گرف  دس  به را عصایش عباس امت  
  :بایس   جا در رسش پش  مبل به

 

 خ ا بن   خوای یم .بسییه کردی شییوکه رو ییک ما قربون -
  . ب ی سک ه رو دای  
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  :گف  بود ش   اتاق وارد تاز  که مهسا

 

  .ج ی  شوک یه روز هر .کشم یم چ   من کنی  فکر-

 

رضا   :خن ی  بلن  امت 

 عاشییییییییییق من .خانو  باشر  کرد  عادت بای  توکه بابا ای-
  .هیجانم

 

  :گف م و برخاس م جا زا

 دسیییت  کار جا یه .نیسییی ا خوب زیاد  هیجان من، داداش-
  . می  

 

 سفر  کردن جور و جمع با خن   و شوچ   میان در باالخر 
   .ش یم دای   خانه رایه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس دانسیییی م یم  تنها هم با دارد دوسیییی  من مثل هم امت 
  .کنیم فکر خود به تنها نمیش  لحظات ان در اما  باشیم

 

  

رضییا ماشیییی    داخل باز  و برویم جوری این که می اد تز امت 
  .بب دیم را دای   واکدش که برویم جوری ان

 

  :گف  یم م ا  هم مهسا

  .دی یم سک ه رو دای   اخرش-

 

، ی خانه به رسی ن با رضا دای   حساب را تاکیس کرایه امت 
  .ش یم پیاد  و کرد

 

  .کنیم کار چه دانستیم نیم واقعا در پش 

 

رضا د را زنگ که امت    :گف  فرسر

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

   .نباشه خونه دای   اصال شای -

 

 چه را در که این رس بر داشییتن  که ام  یم ها بچه صیی ای
 .کردن  یم دعوا کن  باز کیس

 

رضییا در شیی ن باز با   مثل امت 
 
های دنبال گریک  شیییطان دخت 

  

 

 

 

  سه_شص _دویس _پارت#

 

 
 
عباس . شیی یم حیاط وارد همیک  که بود ایسیی اد  کنار  امت 
 یم رس بر چیییادر کیییه طور همیییان راهرو داخیییل از زنییی ای  
  .کشی  رسک  کشی 

 

دای  کرد و ص ای ج غ و هیجان شان را در فضای حیاط 
بلن  کرد. 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس اح ماال   :زد لب آرا  که بود نشناخ ه را امت 

 . سال -

 

 میخکوب نگیییاهش بود امییی   رسش پشییییییییییییییی  کیییه هم دای  
عباس  کنار و رف  رخش از رنگ رد ک حس که بود امت 
  .نشس  دیوار

 

عباس   :اف اد را  عصا با امت 

  ؟ خ بی  . زن ای   سال  .دای   سال 

 

  . لرزی  یم هایش شانه که دی   یم را دای  

 

 کن ؟ گریه نبای  مرد گف  یم کیس چه

 

  مردان چرا بفهمم توانسییی م یم تاز  من
 
 با جور این ا  زن یک

عباس دی ن   .بودن  اف اد  گریه به امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 یم همیشیییییه ها دادن امی  ان همه پشییییی  فهمی   یم حاال
 .برنگردد عباس امت   ترسی ن 

 

عباس لرزان دسیی ای   با دای    اشییک و کشییی  اغوش به را امت 
  .کرد باران بوسه را صورتش و رس ریزان

 

  .اف ادیم گریه به او مثل هم بقیه و زن ای  

 

ی کم   .نبود چت  

 

 و بودیم گذران   رس از را ناامی ی از رپ و سییخ  روزهای
عباس حاال  سییییییالم و صییییییح   الیه معجز  یک ح  در امت 

  .بود برگش ه

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 خت   بود اف اد  برایش که اتفاقای    چون و چن  از هنوز
 به و بود بخشیییییی   ما به را او خ ا که همی    اما ن اشیییییتیم
 .بودیم شکرگزار و خرسن  بود برگردان   خانه

 

 

 

  چهار_شص _س دوی_پارت#

 

  . بودیم ش   مان ازدواج اول روزهای همان مثل درس  

 

رضییییا  مادر خانه به و برنگشییییتن  خانه به ما با مهسییییا و امت 
  .رف ن  مهسا

 

عباس چه هر رضیییا کرد اضار امت   گف  و نیام  کوتا  امت 
 خانه در موقع ان تا و کن  یم اجار  ای خانه زودی به
  تنها که مهسا مادر

 
  .مانن  یم کرد یم زن یک

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 باز نگرف ه تنهای   به را تصییمیم این دانسیی م یم که چن  هر
  . کرد  صحب  مهسا با هم

 

 و شیییییییوچ   به و ن اشییییییی  ح  که بود خوشیییییییحال ق ر ان 
 خواهرشییییییییییوهرش  شیییییییییی ن دور از که کیه گف  یم خن  
ییییان شیییییبش آخر گریه اما باشیییییه نارایص  

 

   هم کنار که بود ها وزر 
 
 وابسیی ه هم به  و کردیم یم زن یک

  .بودیم ش  

 

 هم با ها ظهر و رف یم یم نهضیی  به هم با که های   صییب  
 ام ن تا و پخ یم یم غذا هم کنار .برمیگشییییییییییتیم خانه به

رضا   .کردیم یم دل و درد هم با کیل امت 

 

 نزدیک ق ر همان بود شیییییی   خواهر  مثل درسیییییی  مهسییییییا
  .داش     دوس   رق همان

نشی داد که چه ق ر 
دور ش ن مان سخ  بود . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 من پرتالطم و شییل   روز یک از بع  باالخر  ها آن رفی    با
  . ش یم تنها عباس امت   و

 

  .اس  اف اد  او برای اتفاقای   چه که دانس م یم حاال

 

 که فهمی   کرد تعریف را چت    همه دای   خانه در وق   
 .اس  نبود  معجز  یک از کم بازگشتش واقعا

 

  :گف  و گرف  را دس م که ودیمب ش   حیاط وارد 

  .ش یم تنها باالخر -

 

 محنم .بوسییییی  مرا باالخر  و ان اخ  کمر  دور دسیییی  و 
  .عم ق و جان ار ...

 

  بود ش   وجود  رسریز که عشف   تما  از گرگرف ه تنم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :خن ی   ریز و زد  چشمیک

  .نیستیم تنها  تنهای همچی   -

 

 که حال    با  و خ دو  شییینمم به و کشیییی  پایی    را نگاهش
  :گف  شکف  یم گلش از گل .بو معلو 

 .نیلو نمیشه باور  هنوز -

 

 

 

  پنج_شص _دویس _پارت#

 

 نر  که قلبش صییی ای به و بود  گذاشییی ه اش سیییینه بر رس
د  گوش نواخ  یم آرا  و   .بود  ست 

 

  . ش  یم پایی    و باال  نوازشگرانه موهایم روی دستش

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کرد  سییییییکوت اخ یار ی   و تیمداشیییییی گفی    برای حرف کیل
  . بودیم

 

  .بس و خواس  یم آرامش تنها دلمان دو هر انگار

 

  .کنن   دلگر  هایش نفس و بود کاف   حضورش

 

 یم تر بیقرار را قلبم و ن اشیییییتن  تمایم گرمش های بوسیییییه
  .کردن 

 

 زیر و بودیم کرد  باز حیاط در را بن  پشیییییییه هم کمک به
 .بودیم کشی   دراز هم کنار بن  پشه داخل اسمان سقف

 

 از اما بود سیییییییییییخ  برایش بغل زیر چوب ب ون رفی    را 
  .کرد نیم دریییییغ کردن کمک

 

  .امت  -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .جونم-

 

  بیمارس ان؟ بریم بای  یک-

 

 اون مطییب بر  بییاییی  اول  .ک    فکر بهش خواد نیم تو-
ی  خییل کارش گن یم . دادن بهم رو ادرسییییییییییییش که دکت 
 لو؟نی چیه دوی   یم .خ به

 

  .کرد  نگاهش و نشس م جایم در آرا 

  . ب انم بیشت   خواس  یم دلم

 

 دلم من اما بود مخ صیییی و کوتا  بود کرد  تعریف چه هر
 .ب انم بیشت   خواس  یم

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 شش_شص _دویس _پارت#

 

  . کرد  باز چشم ای ناله ص ای شدی ن با 

 

عباس   .کرد یم ناله خواب عالم در که بود امت 

 

 کیسیییی با انگار لب زیر و بود نشییییسیییی ه عرق به اش پیشییییای  
د حرف   .مت  

 

 بود گذران   را سیییخ    روزهای کرد یم که های   تعریف از 
.  

 

  . کن  یم اح یاط گفی    برای م ا  کرد  یم حس اما

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ها خییل کرد  یم حس ایط خاطر به که هسییییییییییی  چت    رسر
  .اس  کرد  نظر ضف شان گفی    از ا  بارداری

 

  :آورد خود به رام اش ناله ص ای

  ...روجا ...نرو طرف اون روجا نه-

 

ی همان روجا   . بودن  ش   همسفر هم با که بود دخت 

 

د قلبم به چنگ کیسیییییی بود؟ روجا نگران  دانسیییییی م یم  .مت  
یسیییییییییییی  همان روجا  ی   جاها خییل نجاتش برای که دخت 
  .بود کرد  کمکش دریییییغ

 

 

  .زد  ص ایش و کشی   جلو را خود آرا 

 

  عباس؟ مت  ا-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :ش  بلن تر اش ناله ص ای

 !روجا ...بر  نذار آرشی   -

 

ی تپش قلبم   .گزی   لب و گرف  بیشت 

 

  .دی  یم را روجا کابوس بای  چرا

 

  .داد  تنانش ارا  و گذاش م اش شانه روی دس 

 

  .ب     یم خواب داری . شو بی ار امت  -

 

  .کرد باز چشم و خورد تنای   بار این

 

 چشیییییم من به خت   خت   که نشیییییناخ  مرا ای حظهل انگار
  :زد لب و دوخ 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .روجا-

 

 

 

 هف _شص _دویس _پارت#

 

  :لرزی  ص ایم 

 

  .نیلو منم جان امت  -

 

 طرفش به و کرد  پر را اب ل وان لرزی  یم که دسییییی    با و
 .گرف م

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 پای روی را دسیییییتش یک و نشیییییسییییی  جایش در زحم  به
 گرف  را ل وان دیگر دسیی  با و گذاشیی  اش دی   اسیییب

  .نوشی  الجرعه را اب و

 

  . ن اش  رخ به رنگ

 

  .گرف  طرفم به را ل وان و گف  برحس     سال 

 

  .کنم ب خواب  خواس م نیم ... ببخشی -

 

 . بود اشوب دلم

 ق ر ان که گذشیییییییییییی ه چه روجا و او بی    گف  یم کاش 
  . دی  یم را خوابش طور این ح    و بود نگرانش

 

 به روجا بود گف ه بود  پرسییییییییی   وق    دیشییییییییب انهم اما
لش   . اس  رسی   مت  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 را چت    همیییه عبیییاس امت   کرد  یم حس امیییا چرا نمیییی انم
  . اس  نکرد  تعریف کامل

 

 را آرامش اجاز  و بود کشی   آشوب به را دلم ا  زنانه شم
 .گرف  یم من از

 

 

 

 هش _شص _دویس _پارت#

 

  .دوخ  سقف به نگا  و کشی  دراز دوبار  

 

  .دی   که س  خوای   درگت   ذهدش بود معلو  کامال

 

  .نبود خود  دس  اما کنم پیچش سوال خواس م نیم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .امت  -

 

  :چرخان  سم م به را نگاهش

  . جونم-

 

  .ش  تر اخ یار ی   چشمانم

 

  م وجه انگار
 
 و  ش  خت    نیم معطیل ی    که ش  ا  آشف یک

  :کرد دراز طرفم به را دستش

 

  .کرد  زابرا هم رو تو ببخشی  بر  قربون  الیه-

 

  :گف م  اخ یار ی   و خزی   آغوشش میان

 

 طرف اون گف    بهش .دی ی یم رو روجا خواب داشیییییی   -
 .نرو

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 اش سییینه در نفس کرد  حس که بود اش سییینه روی رس 
  .ش  حبس

 

 و ن اشیییییی  رخ به رنگ . کشییییییی   طرفش به را نگاهم ارا 
 .بود مات نگاهش

 

 .نشس  گوشم در لرزان ص ایش

 

  .رف  یم پرتگا  سم  به داش  -

  .بود خواب همش انگار اما پایی    بشه پرت ترسی  

 

  :داد ادامه و کشی  نفیس سپس

 

 هنوز  .بود کشی   پر که بود ساع    چن  رسی یم وق     -
  .نکردیم هم خ احافیط   هم با ح    ما .نیلو نمیشییییه باور 
 خواهر  مثل .بینم یم رو  نششییییییییییی عروس کرد  یم فکر

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

سیییونمش بود  داد  قول بهش  .داشییی م دوسیییش مهربان  مت 
 بیان بع ها بود قرار . بشیییه آرشیییی    عروس بود قرار .خونه
   .بشن ج ی مون خانواد  . شون بب     هم تو .تهران

 

ی   با قلبم
 . ک بی  یم سینه در تن  ض 

 

 کنارش حرف ی   هم من .بدشیییییییییین  جایش در کرد سیییییییییی 
  .نشس م

 

 .بود  هایش حرف شدی ن شوک هم هنوز

 

 

 

  .نه_شص _دویس _پارت#

 

  خوشحال ق ر چه قبلش شب دو -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 داد  تکون پامو انگش ای .بودیم 

 پا  گف  یم خاتون و بود  

 

 خوشحال همه  . بود مرد  پا  انگار دوی   یم آخه .برگش ه 
 .بودیم

 

د  یم رو روجا .خونه برگرد  بود قرار   .آرشی    س د ست 

 

 شییییییییب اون کرد  نیم فکر اما بود مراد وفق بر چت    همه 
 باریه اخرین

 

  .بینم یم رو خاتون و روجا که 

 

 یم شییییییییمیای   بمباران از روز نیم یه که د  رسیییییییی یم وق    
  .گذش 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 صیییورت به را دسییی انش کف رسیییی  که حرفش جای این به
  :نالی  و کشی 

 

 که بود آد  روسییییییی ا جای جای .بودن  شییییییی   پر پر مرد -
 و زد  تاول های ب ن .الش  و آش و زخیم .بود خوابی  
 .کرد  ور 

 

 :لرزی  هایم لب

 

  .خ ایا.. وای-

 

 جوون و پت   و مرد و زن . بود وحشییتناک جنای  یه رسییما-
.  

 

 این که بود نفهمی   اولش کس ه چ انگار .کرد نیم فرف  
  هواپیماهای

 
 .اوم ن چ   برای جنیک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون بودن اوم   ها خونه از مرد  بودن زد  که شیمای      .بت 

 

 کمون رنگی    یه انگار گفی    یم بودن مون   زن   که اونای  
  .بود گرف ه شنل اسمون تو

 

 های قطر  مثل ها گنجشییییییییییییک دی   یکهو گف  یم ییک
  .زمی    رو ریخی    آسمون از بارون

 

 خاتون .کردیم پی ا دیوار یه کنار رو روجا جون ی   جناز 
 نیلو مردن ها خییل .بود رف ه زیارت برای که ارامگا  تو رو
 ها خییل .

 

 

 

  هف اد_دویس _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  همه آن دلیل توانسییییی م یم تاز 
 
 را اش پریشیییییای   و آشیییییف یک

  .بفهمم

 

 اما. کنم تعریف تلخ روزای اون از برات خواسییییییییییی م نیم-
 توی کنم یم مخفیش بی اری تو اگه انگار نمیشیییییییییییه انگار
 .میان رساغم هب خواب عالم

 .س  آزرد  روحم .نیلو نیس  خوش حالم  

 تا .بود مرد  هم آرشییی    خانواد  ح     .بودن مرد  ها خییل
 خواهراش .بود  روحیش بیماری و آرشی    درگت   وق  چن 
 خییل و بودن اوم   روسییییی اهاشیییییون از بودن فهمی   وق   

 میکردن بیقراری

 آرومش ش  نیم .بود ش   دیوونه آرشی    .برگرد  که نش  
  .بود داد  ازدس  هم با رو چت    همه همزمان  .کرد

  .برگرد  جوری همی    تونس م نیم 

 یه با بار هر دیگه طرف   از و بود تو پیش دلم طرف یه از
  .اف اد یم تع یق به برگش م اتفاق
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 اون از شییب اون رو ما خ ا چرا کنم یم فکر خود  با م ا 
 از حجم این شیییییییییاه  و ونیمبم زن   تا  کرد؟ دور منطقه
 باشیم؟ جنای 

 

 همه ... پا  دادن نشییون و دکت   به رفی    برای خاتون اضار
  . بمونیم زن   ما ش  باعث همه و

  ...نمیار  در خ ا حنم  از رس اما دونم نیم

 آد  یه تا شییییی ن کشییییی ه دیگه های خییل و خاتون و روجا
   .کنه رایص   خودشو ب ونه جنای نار و روای  

 

 .رف م فرو آغوشیییییییش در طاق  ی   لرزی  که هایش انهشییییییی
دمش خود به و بود  کرد  بغلش محنم   . میفرسر

 

  .بود داش ه نگه من نوای ی   دل برای را او خ ا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 حاال  گف م یم .امت   بود سییالم ی  برای دعا روز  و شییب-
 برامون رو تو خودشیییییییییم بای  داد  بچه یه بهمون خ ا که

  . کنه حفظ

 

 دنیا این به جورای   یه انگار اما رف م مرگ مرز تا چن بار-
   .بود  وصل

 

  .نشس  هایم لب بر لبخن  حال عی    و .ش  رسازیر اشنم

 

 حفظ داشیییییییییییتیم را  در که فرزن ی و من برای را او خ ا
 .بود کرد 

 

 

 

  هف ادویک_دویس _پارت#

 

  .بود نوازشگرانه و گر  هایش بوسه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . زد  اش چانه زیر ای بوسه و گرف م باال را رس 

 

  :گف  و کشی  شنمم روی دس 

 . کوچولوئه خییل هنوز-

 

  :گزی   لب

  .اوهو -

 

  ؟ باشیم من ظرش بای  دیگه ما  چن -

 

  .ما  سه نزدیک-

 

  :زد مهربای   لبخن 

 همه اون بع  خ ا ... ما ی بچه.... نمیشیییییییه باور  هنوز -
  .ب   بهم ای ه یه همچی    اتفاق
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 که کرد  حس پوسیییی م زیر حرک    لحظه نهما در درسیییی 
 . ش  م وجهش هم عباس امت   ظاهرا

 

  :گف  زد  هیجان و ش  درش  چشمانش

  .بود چ   این نیلو-

 

  :خن ی   ریز

  .داد نشون واکدش باباش به-

 

  :خن ی  ناباورانه

؟ یم ج ی-
 
  بود؟ خورد  تکون هم قبال یک

 

 مالیم تو با اما . زنه یم ریز لگ  یه مواقع بیشیییت   ...اوهو -
  .کرد رف ار
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  .کرد لمس را شنمم بیشت   عباس امت   دس 

 حرک  که بود کرد  شییناسییای   را او شیینمم توی جنی    انگار
 پییی رش هیییای لیییب بر را تری عم ق لبخنییی  و کرد دیگری
  . نشان 

 

  . ش  جمع چشمم توی اشک

  . داش  را هایش بن   هوای همیشه خ ا

   

؟ بری قرار  یک بع ی ن ب -   دکت 

 

رضییا و مهسییا با همیشییه .دیگه روز  چن -   اما رف یم یم امت 
  ... حاال

 

 که همی    .ن اش  ح  که داش م را حضورش ذوق ق ر ان
  . بود کاف   بود
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همقسم    
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 ارزشش اما بیمار و مجروح چن  هر بود بازگش ه که همی   
 .داش  را

 

 

 

  هف ادودو_دویس _پارت#

عباسام بازگش  از که ش  یم روزی د    . گذش  یم ت 

 

 خوب حال از دنیای   او و من برای روزش هر که روزی د 
  .بود

 

رضییا  همان در ای خانه نور رسع  به  روز د   این در امت 
 کرد پی ا مهسییا مادر و ما ی خانه بی    جای   درسیی  نزدییک
  .برد اسباب و

 

  مسییییی قل از که داشییییی  آن از نشیییییان مهسیییییا زد  ذوق نگا 
  .اس  خوشحال بسیار شان ش ن
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :گف م یم شوچ   به گایه

 

 پیش وق  چن  معلومه که خوشییحاله ق ر اون چشییمات-
  خواهرشوهر

 
  .کردی زن یک

 

  :می اد جواب شیطن  با و خن ی  یم بلن 

 

 نیاز  دامادی و عروس هر برای که ب وی   بای  اینو دیگه-
  اول که

 
  .شوهر خواهر خانو  باشن تنها شون زن یک

 

 مهسییا اگر و بود برگشیی ه عباس امت   دیگر که شییکر را خ ا
  .بس و بود خت   رس از ش ن  یم دور برادر  و

 

عباس حضییییییییییور با     و امت 
 
 یم وزن کم کم هایش رسییییییییییی یک

  .باردار  که ش  یم باور  و گرف م
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همقسم    
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عباس پای ا  غصیییییه تنها حاال  بود م اوا تح  که بود امت 
  .بود نگرف ه جوای   هنوز اما

 

 چن  نزد معطیل ب ون را اش پزشییییک پرون    من اضار به 
 ییک شیییان همه نظر و حرف تقریبا اما  بردیم ماهر پزشیییک
 . بود

 

 

 

  هف ادوسه_دویس _پارت#

یوترای   و درمای   دارو با داشیییییتن  سیییییی اب  ا
 پیش را کار فت  

ن   بای  گرف یم نیم جواب شییییی   تع ی    زمان در اگر اما بت 
  . میش  انجا  جراچ عمل یک

 

ایط و اوضیییییییاع به توجه با عباس من رسر  داد یم ترج   امت 
وع درمای   دارو همان از که   .کن  رسر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

یوترای   برای بار سه ای هف ه بود قرار
   . برود فت  

 

 آن از و بود شیییییییییییییی   قبییل از بهت   کیم اش عمویم حییال 
 
 
 فاصله کیم بود گرف ارش آم نش اول روزهای که افرسدیک
  .بود گرف ه

 

 و بود  کرد  بهانه را شییییی نم سییییینگی    بود گشییییی هبر  وق    از
  .رف م نیم نهض  به دیگر

 

ایط آن با را او خواسییی  نیم دلم  .بگذار  تنها  خانه در رسر
ایط خاطر به خواسیییییی  نیم دلم  که بخصییییییوص  پایش رسر
 .بزن  رسش به غریب و عجیب فکرهای

 

 از . بود یاسیییییییییییی    نزدن زنگ  مان نگرای   تنها دیگر حاال 
 یم روز 15 از بیش بود گرف ییییه تمییییاس کییییه ریبییییا آخرین
  . گذش 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 را برادرش ام ن خت   بزن  زنگ که بار این کرد  یم فکر
ی یاسی    از هم باز اما داد خواهم  .نبود خت 

 

 

 

  هف ادوچهار_دویس _پارت#

  .بودیم برادر   خانه مهمان ناهار و بود جمعه ظهر

 

 

  .نزنم  لبخن توانس م نیم که داش  ذوق ق ر آن مهسا

 

خانه توی م ا   با و زد یم چرخ شیییییییان خانه کوچک آشیییییییت  
 یم چک بود پخ ه که را غذاهای   خودش خاص ی سییییلیقه
  .کرد

 

ون به نگا  نیم رضیییا امت   ورود با  را او دسییی  و ان اخ م بت 
  :گف م و گرف م
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی یاسی    از تونس    ؟ ش  چ   امت  - ی؟ خت    بگت 

 

  :گف  و گرف  من از را نگاهش

 

ی...ها بچه به د ست  -  نگران انق ر  .دن یم اطالع بشه خت 
   .نباش

 

  :گزی   محنم را لبم

  ...دوبار  عباس امت   اگه .جان امت   ترسم یم-

 

  :پری  کالمم میان

 

ایط این با .عزیز  نه-  ای چار  عباس امت   خودش، و تو رسر
 میشیییه . من خواهر هسییی  حواسیییم .ن ار  کردن صیییت   جز
س بچه اون و خودت به انق ر  ترسم یم اخرش . ن ی است 
  ..ی بچه یه
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همقسم    
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  :آم  حرفش میان کنان غر  چشم مهسا

     ...جان امت   ا-

 

  :گف  و خن ی  بلن  رضا امت  

  ؟ بگم خواس م یم چ   مگه بابا-

 

  :گف  و داد فشار نر  را دس م

 

  .پشت ه شت   مثل داداش  . خوب دخت   من به بست  -

 

  :ف گ مهسا به رو سپس و

 نیم .خورد رو بزرگه رود  کوچیکه رود  خانوما خانو -
  .ب ی ناهار بهمون خوای

 

  . ش  چی   مهسا سلیقه با  ناهار بساط
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

رضییا  هم مرا و کنیم کمک عباس امت   و من ن اد اجاز  امت 
  :گف  و نشان  او کنار

 

 اومیی   مهمون کنیم احسییییییییییییییاس مییا بییذارییی  واقعییا بییار یییه-
  .برامون

 

رضیییییییییا و بود نقیل زیادی نشیییییییییا خانه ایط خاطر به امت   رسر
 ی خانه  بود ن وانسییییییییی ه داشییییییییی  که ای عجله و موجود
ی  .کن  پی ا بزرگت 

 

 

 

  هف ادوپنج_دویس _پارت#

رضیا غذا رس اما بودن  رایص   دو هر که چن  هر  حرف امت 
  :گف  و کشی  پیش را مان پ ری های خانه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 خونه به جعرا هم با بشییییییییه اگه خواسیییییییی م یم عباس امت  -
  .کنیم صحب 

 

 ما بال و دسی  تا کن  کاری خواسی  یم بیشیت   دانسی م یم
عباس درمان برای  به کار اگر بود چه هر . باشیییییییی  باز امت 
 یم پرداخیی  بییاالی   هزینییه بییاییی  کشییییییییییییییی  یم جراچ عمییل
  .کردیم

 

  .داداش بگو- 

 

 .مون  مسییییییکوت ها خونه کار تقریبا تو برنگشییییییی    از بع -
 خ ا که حاال اما .بگت   تصییییییمییم چه دونسیییییی م نیم واقعا

 شییییونو ییک بشییییه اگه خوا  یم برگشیییی    سییییالم    به روشییییکر
 .بسازیم اپارتمان یه رو ییک اون پولش با و بفروشیم

 نبود در خواد نیم دلمون ک و  ه چ دونم یم که چن  هر 
 تمو  که ها خونه .برگردیم محله اون به مادرامون و پ ر
 جا یه هم نزدیک محل همی    از و فروشییییمشیییون یم شییی ن
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یه هم مون کاسییییی    و کار واسیییییه چیه؟ نظرت خریم یم رو
 .دار  فکرای  

 

 مقابلش بشییییییییییییقاب در را دسییییییییییییتش توی لقمه عباس امت  
  :گف  آرا  و گذاش 

 

  ... یاسی    تا .نیس م تنها من تصمیم این توی که دوی   یم-

 

رضا   :پری  کالمش میان امت 

  . برگردی تو تا بود من ظر اونم اقااتف بود رایص   یاسی   -

 

عباس ص ای   :لرزی  امت 

  ... نگرانشم ب جور .برگرد  زودتر یاسی    کاش-

 

  :نشس  او پای روی رضا امت   دس 
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همقسم    
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 فعال .گرد  بریم که روزاسیییییی  همی    نباش یاسییییییی    نگران-
ای خییل فکر به بای   ... امت   الزمیم پول .باشیم دیگه چت  

 

 

 

  ادوششهف _دویس _پارت#

  :داد تنان رسی عباس امت  

ایط  ...من احوال و اوضییییییییییییییییییاع این بییییییا دونم یم-  ویژ  رسر
 . باشر  نگران د  یم حق به  ... خواهرت

 

 بشیییییی     تو خوا  یم فقط ... من برادر نیسیییییی  این حرفم-
 و راسییییییی  رو کارا من بذار .باشر  مراقبش و خواهر  کنار
  .کنم ریس 

 

  :گف م و زد  لبخن ی
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 هم رو خاله ی خونه حال هر در جان امت    . بیهخ فکر-
ات  روحشییون آرامش برای  و بفروشیییم بای   این .کنیم خت 
 تنلیف زودتر که بهت   .کردیم اسیی فاد  ازش زیاد هم م ت
  .بشه مشخ  چت    همه

 

رضا   :گف  مطمی    امت 

 که جای   تا کنم یم سیییییی من .کنی  اع ماد بهم لطفا پس-
 این خوا  یم ازتون اما .بذار  کارا  اندرجری رو شماها بشه
 چت    ه چ نگران و بکنی  رو تون حال رعای  وق  چن 
 .د  یم قول .می   انجا  بربیاد دس م از کاری هر . نباشی 

 

ایط آن در  گردن به را کارها همه که بودیم مجبور هم رسر
 نییییییه کنم اش همرایه توانسیییییییییییی م یم من نییییییه .بینیییییی ازیم او

عباس   .امت 

 

د  او دسیی  به چت    همه  شییب همان که  شیی این  شیی  سییت 
رضا که چن  هر  داد یم قرار امور جریان در را ما م ا  امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 چار  ما و . بود او گردن به عمیل کارهای کلیه زحم  اما
 .کنیم اش همرایه دورادور که ن اشتیم این جز ای

 

 

 

  هف ادوهف _دویس _پارت#

خان داخل از زنگ ص ای ش ن بلن  با  :کشی   رسیک هاشت  

 

رضیییییاسییییی  ح ما-  رس یه بود قرار بود زد  زنگ صیییییب  .امت 
 .اینوری بیاد

 

 رادیوی  با داشییییییی  و بود نشیییییییسییییییی ه هال توی عباس امت  
ون آوار زیر از تلخ روزهای ان که  پ رش ق ییم  کشی   بت 
  .کرد یم رسگر  را خود  بود

 

  .کنم یم باز من-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 بار هر  .ش  بلن  جایش از آرا  و برد عصایش به دس  و
 .زد یم چنگ دلم بر کیس دی   یم عصا به را نیازش که

 

  . باشم رف ار  مراقب بود کرد  تاکی  من به بارها رضا امت  

 

 کن  حس عباس امت   که کنم رف ار جوری نبای  بود گف ه
 یم اع ماد بای  .بربیای  سییییییییییییاد  کارهای پس از توان  نیم
  .داد  یم باسع امت   به را الز  فرص  و کرد 

 

 توان  یم تا کرد یم سییییییی بود خری   ماشییییییی    وق    از ح   
عباس   .کن  همرا  خود با را امت 

 

 ناتوای   و عجز احسییاس عباس امت   بگذاریم نبای  گف  یم
  . کن 

 

عباس خانه داخل به رف  که امت  ب  تا رف م آشییییییییییییت    رسر
  .کنم آماد  داش  دوس  خییل برادر  که را بی مشیک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

عباس بلن  صیی ای با اما ون هولزد  امت   را خود و دوی   بت 
 جیی   یاسی    دی ن با  نبود خود  دس  . رسان   حیاط به
  .کشی   خوشحایل رس از

 

 به نظت   ی   عشیییییف   با و بود برادرش آغوش در عباس امت  
  .زدن  یم بوسه هم صورت و رس

 

 جاری هایم گونه روی نظت   ی   صیییحنه این دی ن از اشییینم
 .کنم شکر را خ ا چطور دانس م نیم و بود ش  

 

 

 

  هف ادوهش _دویس _پارت#

  .غم از دنیای   با بازگش  یاسی   

 

  .بود جنگ های زخم  از پر که دنیای  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 هنگیییا  عبیییاس امت   روحییییه  از تر آشییییییییییییف یییه ای روحییییه و
  .بازگش 

 

 .گف  جنگ از یاسی    شب ان

 

 اسیییییییییییی ییییییان غرب در پیش روزهییییییا کییییییه عملیییییییای   آخرین از 
ین قصیییی و کرمانشییییا   اف اد  اتفاق  دیگر شییییهرهای و شییییت 

  . بود

 

 .مرصاد عملیات

 

 . بود اف اد  اتفاق جنگ آخر روزهای که عملیای   

 . گف  ها رشادت و ها شهادت از 

 

 به نفوذ و کردن پی ا را  در سییییی که منافق     نابودی از 
  . داشتن  جنگ پایان آشف ه روزهای در کشور
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

های ح  در من که عملیای    و شییییییدی   ان از تل یزیوی   خت 
  .داش م خت  

 

   فهمی   یم حاال

 

 با هایش پچ پچ وق    ح    دانسییی  یم بیشیییت   او شیییک ی    
رضیییا  نگرای   از حجم ان بود کرد  سیییی شییی  یم طوالی   امت 
   .ن ه  بروز من رابه

 

 وارد زنان عصیییییییییا عباس امت   بود حما  توی یاسیییییییییی    وق   
خانه  . ش  آشت  

  .رسی ن  یم رس هایمان مهمان دیگر ساع    تا  

 

 

  .رف م طرفش به و کرد  خاموش را گاز اجاق زیر

وق  ام تعباس توی فکر بود دلیلش چه  
یم توانس  باش .  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :گف  و زد مهری پر لبخن 

 ... که منم ... مون ی تنها دس  .خانو  نباشر  خس ه-

 

 ؟ک    یم اذی م حرفا این با دوی   یم امت   - 

 

 خزی ، شیییییینمم روی او دسیییییی  و رف م فرو آغوشییییییش میان
  : ن اد ادامه و کرد رعای م

 

  چطور ؟ فنچول-

 

 سیییییییییالم و صیییییییییح   عموش وق    باشیییییییییه چطور خوای یم-
 رو دنیا امروز خ ا انگار ... شیییی  تمو  امت   وای  برگشیییی ه؟
  ... داد بهمون

 

  ... خییل .نیلو خوشحالم-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :زد پچ گوشم رکنا و زد ا  گونه به ای بوسه

 

  . بزنم حرف یاسی    با بای -

 

  :چرخی   طرفش به

؟ به راجع-   چ 

 

ا خییل- ا خییل جنگ نیلو .چت    خانواد  .گرف  ما از رو چت  
 بییاییی  امییا . نیلو داغونیم .مون سییییییییییییییالم روحیییه  . هییامون
  بیییایییی  ییییاسییییییییییییینم  . کنیم جور و جمع رو خودمون

 
 زنییی یک

   .ب   تشکیل خودشو

 

  :خن ی   ریز

 فکر امت   . کنیم پی ا خوب دخت   یه براش مهسییییییییا و من-
 ... عروش یه کن
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 :زد ا  ب     نوک بر ای بوسه

  

 حس امشییییییییییب .داریم نیاز روحیه این به .نیلو داریم نیاز-
به جنگ تو خییل . تنهاسییی  خییل یاسیییی    کرد   خورد  ض 
 امی  که ییک . باشییییییه داشیییییی ه ما مثل رو ییک دار  نیاز اونم

 . باشه زن گیش

 

 

 

  هف ادونه_دویس _پارت#

 

 یاسییییی    آقا به واری سییییت    خانم کوچیکه دخت   نظرت به_ 
  نمیاد؟

 

  که طور همان
 
 یم سییییب  داخل را شیییی   پاک ریحان از بریک

  :گف م و کرد  نگاهش ان اخ م
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همقسم    
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  .باشر  کار این ی خت   انق ر خورد نیم به -

 

  :زد چشمیک و خن ی  بلن 

 .یاسییییم نه اسییییمشییییم .نشییییناخ    رو داداشیییی  زن هنوز پس-
 بلبل و گل جاری دوتا یاسمی    و نیلوفر ببی   

 

  :پرسی  دوبار  او و کرد  ریز چشم

 

 نه؟ یا خ به نگف   -

 

  عزیز ؟ ای دیگه کس بپسن   بای  که اوی  -

 

  .باشه دخیل  جاریش ان خاب تو آد  خ به ویل-

 

  :ان اخ م باال شانه
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عباس که وق    از-  اما میگذر  ما  یه زد  حرف باهاش امت 
ی وق      . گه نیم چت  

 

 را فکر  زمای   که یاسییییییی     برای کرد  نیم فکر وق  ه چ
  .بگرد  زن دنبال بود کرد  خودش درگت  

 

عبییاس  و دل در را خود  اول لحظییه همییان از جوری امت 
 نمان   افنار  در یاسییییییییییی    از ردی هرگز که کرد جا جانم
   .بود

 

 

  ؟ خوری یم چای  -

 

  .ش   حساس چای بوی به نسب  چرا دونم نیم ... نه-

 

  .مان  ثاب  صورتش روی اخ یار ی   نگاهم
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 !مهسا-

 

ی از پری حواس ی    داخل را دسیتش توی ی شی   پاک سیت  
  :گف  و ان اخ  سب 

 

  ...خانم دخت   نظرت به ش  چ   ... هو -

 

  :پری   کالمش میان

؟-   خوی 

 

  :ش  چشمانم زل نگاهش

 

  نیلو؟ خوی   تو وا-

 

  :گرف  ا  خن   اخ یار ی  
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 خوا  یم اوم ی وق    از ... انگاری تو اما خ بم که من-
سییییییییم  از وق  ه چ که توی   االنم ...پری   رنگ  کم یه بت 
  ... گذری نیم چای

 

  :گف  تن ی

  .آزمایش رف م صبچ رس-

 

ی شکر را خ ا   .کرد نیم مخف   من از چت  

  :ش  نپه لبانم بر لبخن 

 شم؟ یم عمه دار  یع   -

 

  :گزی  لب

  باشه؟ منف   جواب اگه-

 

  خوای؟ یم چ   تو-
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 .مثب  که معلومه-

 

 

 

   هش اد_دویس _پارت#

 

  :بلن خن ی  

 

  ... مبارکه پس-

 

 پوسیییی  و رک و ن اشیییی  دروغی    ناز و افاد  شییییکر را خ ا
  .مطلب اصل رس رف  یم کن  

 

  :خن ی  هم او

رضا هنوز-   . ن ار  خت   امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .میشه بابا  داداشم ... جانم ای-

 

ی از پری   :کرد پرت طرفم به را ست  

  . باشه مثب  کن دعا  نیلو-

 

 جوری این که نازای   کنه یم فکر ن ونه یک هر حاال او -
 ضییییییییییمنا مگه؟ کردی عروش ماهه چن  بابا .ک    یم دعا
 از د  نشییییییسیییییی ه وق  اون  بکیسییییییر  خجال  بای  مثال االن
   .زنه یم بودن ثب م

 

 :افزود و کرد زمزمه لب زیر ب جدیس

 

 اوم   همون واسیییییه  اصیییییال .آشییییی بم انق ر چرا دونم نیم-
 بع ش و بگم امت   به ترسییی   . بزنم حرف تو با که جا این

  .کرد جمع رو امت   میشه مگه وق  اون .باشه منف   جواب
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 او سیییییییییییم  به را خود کیم و گذاشییییییییییی م کمر  به دسییییییییییی 
  :کشی  

  .باالی   اون به بست   . میشه همون بخواد خ ا چ   هر-

 

  .کرد بغض

 بعی  رف ار این قوی و بود محنم همیشییییییه که مهسییییییای   از
  .بود

 

  .جان مهسا-

 

 .شییییییییی   نارنچ   نازک جوری این روز  چن  چرا دونم نیم-
  .پری   بیچار  امت   به یهو دیشبم

 

 من     میذاشیییییی ب جدس اما .مثب ه جواب ح ما دیگه پس-
  .اف ادی یم را  دنبالم تو بع  بذار  زمی    بارمو

 

  :خن ی  بلن 
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 من کنه جمع شییییییییییوهرت و بیای   ناز تو .دیگه حسییییییییییود -
 نکنم؟

 

ی؟ یم یک رو جواب . دخت   تو دس  از-    گت 

 

  .ظهر از بع -

 

  :گف م و ش   بلن  جا از کمر به دس 

ی دل  االن-   بیار ؟ برات نمیخواد چت  

 

  :داد چی    را اش ب    

  .نمیخواد دلم هیچ   ب   حالم که انق ر االن-

 

ی کرد کمک خانه به را ها سیت    ناهار .شیسیتیم و بردیم آشیت  
  .بود آماد 
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همقسم    
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  برای هم با روز آن که مردها
 
 در ساخ مان امور به رسی یک

  .رسی ن  ظهر رس بودن رف ه ساخ  حال

 

ی هم من که نزنم حرف   بود خواسیییی ه مهسییییا  تا نگف م چت  
رضا خودش  .کن  غافلگت   موقع به را امت 

 

 

 

 

 

  یک_هش اد_دویس _پارت#

 

رضییا به زیریک زیر نگاهم ناهار رس  مهسییا با کیم که بود امت 
  . بود رسسنگی   

 

  .لغزی  کمر  روی عباس امت   دس 
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همقسم    
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  :دوخ م عباس امت   به و گرف م زیر  به رس برادر از نگا 

 

  جانم؟-

 

  .  ش خوشمز  خییل عزیز -

 

  :زد  لبخن ی

  .جون  نوش-

 

  :کرد تایی  دهانش توی لقمه ج ی ن حال در هم یاسی   

  .ش   خوشمز  خییل داداش زن آر -

 

  . کرد  تشکر و زد  لبخن ی

 

عباس   :کرد شیطن  امت 

https://t.me/shargoftegoo
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 از  تون خونه بیاییم خواد یم دلمون هم ما خان یاسیییییییی   -
یم لذت داداشمون زن پخ  دس  خوردن   .بت 

 

  :ش  رسخ یاسی   

 

  .زیاد  وق  من، داداش حاال-

 

رضا بار این   :گف  امت 

  .نگت   رو ب اخالقش اما بگت  -

 

  . زد  خن   زیر پف   من و ش  درش  مهسا چشمان

 

ون و ش  بلن  جا از ناراح    با مهسا   . زد بت 

 

رضا   :گف  م حت   امت 
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  . خ ا به کرد  شوچ  -

 

عباس   :خن ی  امت 

 

  .بکن تو کیسر  من  زودتر برو شوپا ... پاشو-

 

رضییا ون و برخاسیی  جا از معطیل ی   امت   رو من و رف  بت 
عباس به  :زد  پچ زد  ذوق  امت 

 

  .میشم عمه دار -

 

 بود نفهمی   را حرفم مع    هنوز انگار کرد نگاهم م عجب
:  

 

  .میشه بابا دار  ن ار  خت   نگو هیچ  -
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همقسم    
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عباس چشییمان  ا  شییانه دور سیی د و زد شییعف از برف   امت 
یک و ان اخ    :افزود گ یان تت 

 

  .ش  جور مونم بچه همبازی خ اروشکر خب-

 

یک آرا  ص ای   با هم یاسی      .گف  تت 

 

  وارد را کیس زودتر هم او کاش
 
  .کرد یم اش زن یک

 

د  دوبار  مان ی خانواد  طور این  کمت   و میشییییییییی  گسیییییییییت 
 .کردیم یم حس را یمان ترها بزرگ خایل جای
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 

رضیییییییییا و مهسیییییییییا  که مهسیییییییییای   برای دلم برگشیییییییییتن  که امت 
  .رف  بود رسخ چشمانش

 

  .بود  گذران   را روزها این هم من

 

رضا شکر را خ ا   . کشی  یم را همرسش ناز و بود امت 

 

  بیییه راجع کیم و شییییییییییییییی  خورد  آرامش  در نیییاهیییار ادامیییه
  .کردیم صحب  اپارتمای   واح های

 

 اما کنیم ترک را خاله ی خانه خواسییییی  نیم دلم که ان با
  . باشم خودخوا  توانس م نیم
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 صیییییییاحبانش برای مبلغش و میشییییییی  فروخ ه بای  خانه این
ات   . ش  یم خت 

 

رضا و مهسا وق     کشی   کنار را او کردن  رفی    قص  امت 
 خت   من به ازمایش جواب فهمی ن محض به خواسییییییی م و

 .ب ه 

 

 کن  غافلگت   را رضیییا امت   حواسییی  یم چطور نسییی مدا نیم
  .کن  یم خت   ش ن مطلع محض به کرد مطمئنم اما

 

 خارج خانه از کار داشییی    بهانه به هم یاسییی    ها آن رفی    با
عباس و من و ش   . مان یم تنها امت 
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همقسم    
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  . بود  ش   روروی   خاله خود  برای مهسا قول به

 

عباس و شییییی یم خانه داخل کنان لک لک  بغلم محنم امت 
 :کرد

 

 دیگه حاال .ب   نشییییییییون رو هیجانم موقع اون ن ونسیییییییی م-
  .خانو  ش ی عمه

 

  :زد  اش گونه به ای بوسه و خن ی   ریز

  .بیاد آزمایش جواب حاال .ایشاال-

 

  نیلو؟-
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همقسم    
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  .باردار  مهسا .مطمئنم من خب-

 

د ودخ به مرا و ان اخ  باال ابروی     .فرسر

 

  تو-
 
    .خانم عمه دیگه هس  بیک

 

  . کشی  ا  برجس ه شنم به دس  نوازشگرانه و  آرا  و

 

  میشه؟ تمو  یک ان ظار این-

 

  :گف م وار زمزمه و گذاش م اش سینه بر رس

؟ .پیشمونه دیگه ما  دو -  امت 

 

  !جانم-

 

  .دار  رسا  یاسی    برای خوب دخت   یه مهسا-
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همقسم    
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عباس   :زد یلبخن  امت 

 بای  . نیسیییییییی  درسیییییییی  مون نش تنها دیگه .گم یم بهش-
  .کارشیم به دس 

 

  . اوهو -

 

 صیییی ای که بودیم ریزی برنامه و حرف مشییییغول سییییاع    تا
  .ش  بلن  خانه زنگ

 

  . ش   بلن  هم من و برداش  را عصایش امت  

رضاس  زنگ این-   .امت 

 

  .رف یم حیاط به هم با

رضیییییییییییییای ندی  کردیم باز که را در   جعبه و خن ان امت 
ی     مثب  آزمایش جواب که کرد مطمئنم دستش توی شت 
 .بود 
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 این میشیییه مگه . نمیشیییه باور  خ ا وای ... شییی   بابا نیلو-
  .یهوی   جوری  

 

  :گزی  لب و ش  وارد رسش پش  مهسا

 

  . نذاش    برامون آبرو رضا امت   وای-

 

رضا   :گف  و گرف  را او دس  زد  یجانه امت 

  .باشر  خودت مراقب بای  دیگه . بشی    جا این بیا ...بیا-
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عباس و من کارهایش از   .بودیم اف اد  خن   به امت 

 

  :کرد  بغل محنم را او و رف م جلو

  .داداش مبارکه-

 

 :گف  و زد ا  پیشای   بر ای بوسه

  ؟ نی ک یم ییک به دس  خانو  این با دیگه حاال-

 

 کم یه من داداش .درمیاری بازی کویل تو که بس خب-
  . مییسر  بابا داری باش سنگی   

 

رضا و خن ی  بلن  عباس امت     .کشی   اغوش در را امت 

 

رضییییییا وق    بودیم کرد  هماهنگ مهسییییییا با رفی    موقع  امت 
  :بود پرسی  
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  ازمایشگاهه؟ وق ه چه این-

 

 :داد جواب مهسا 

یم رو نیلو ازمایش بجوا بریم بای  -   .بگت 

 

خانه به مهسا با  ب  تا رف یم آشت     .کنیم درس  رسر

 

رضا هیجان پر ص ای   :آم  یم امت 

  یهو؟ اخه-

 

  : خن ی   ریز

  .ای بچه بابای خ به . یهو چ   یع    بگه نیس  ییک-

 

 چه دونه نیم اد  ها یهو گه یم جور یه نیلو .رف  آبرو  -
   .ب   بهش جوای  
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  :رف م هریس

  .کن اش توجیه حسای   خونه بردیش-

 

  مثل داداشییییییی  کنم فکر-
 
 کنه یم فکر هنوز هامون بچیک

  .آوردن رو بچه این لکا لک

 

 . بود نشیییییییسییییییی ه ضیییییییعف دلم ته که بود  خن ی   ق ر آن
رضییییا خوشییییحایل  یم شییییکر را خ ا . بود من خوشییییحایل امت 

 ایروزه بودیم گذران   که سخ    روزهای آن از بع  کرد 
 .بود را  در خوشر 
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اهنم زن ای     :گف  مهسا به رو و کرد ان از  را پت 
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  .جان مهسا کنیم یم آماد  هم رو تو واسه-

 

  :گف  بود دستش توی که پرتقایل پر به زنان نمک مهسا

 

  .بشم قلمبه و گرد نیلو مثل من تا کو حاال بر  قربون ون-

 

اهن به دسییی  عباس را اش پارچه که گل اری پت   خری   امت 
  :گف م و کشی   بود

 

   .خانو  بزی   هم به چشم-

 

 و گذاشییییییییییی  دهان توی را ن برانه و ترش پرتقال مهسیییییییییییا
  :گف 

  .سخ ه خییل ویل-
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 :گف م کشی   و خن ی   ریز

  

رضییییییییییا بیچار  ... خ یییل-  رسییییییییییما . تو ناز همه این با امت 
ی داداشمو   .گرف    است 

 

  :خن ی  بلن 

  .خ به نشم دیوونه نیلو وای-

 

  :برخاس  جا از دس  به مت   زن ای  

 

 قیییییی ر دارییییییی  کش نییییییاز شییییییییییییوهرای . بخواد دل ونم خییل-
  .ب ونی 

 

 :گذاش  دهان در پرتقال از دیگری پر مهسا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 اون مهسییییییا .بکشییییییم نفس نمیذار  اما  .دونیم یم که ق ر-
   بچه برو را   آرو  مهسیییا .میشیییه له   بچه نخواب شییینیل
   بچه بزن حرف درسییی  مهسیییا .نخور  تکون دلش تو آب
 زشیییی    بچه نخور اینو مهسییییا .میشییییه تربی  ی   شیییینو  یم

  .بشه رسخ لپاش   بچه بخور سیب مهسا . میشه

 

رضیییییا ک    که مهسیییییا شیییییایک لحن از زن ای   و من  حرف امت 
د   .خورد در به ای تقه که بودیم اف اد  خن   به مت  

 

  :گف  و ایس اد جایش در س خ مهسا

 

 .اوم  آورد  رو اسمش تا .س  زاد  حالل بیا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

رضییا  زیر بلن  زن ای   و من  کشیییی  رسک اتاق داخل که امت 
 .زدیم خن  

 

رضا   : گف  خن   با و ان اخ  باال ابروی   امت 

 

 گذاشییییییییی ه بار منو پاچه کله خانوما خانم این نکنم غلط-
 .ودب

 

  :کرد اشار  دس  با زن ای  

  ن وم ؟ دایی  .مادر بشی    بیا-

 

عباس تا گف  .بود مغاز  تو دای   .نه-   .وایمیس ه بیاد امت 

 

  :گف  ما به رو و ان اخ  باال ابروی   زن ای  

 

  . کنی  نیم گوش ب ونی  شوهراتونو ق ر گم یم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

رضا کنار  مهسا   :گف  سیاس  با و نشس  امت 

 

  .دونیم یم خ بم دونیم یم ق ر که ما زن ای  -

 

رضا   :گف  و ان اخ  او به نگایه نیم امت 

  راهه؟ به رو چ   همه-

 

ل را خود ما جلوی داشیییییی  انگار  را مهسییییییا که کرد یم کنت 
  .نکن  پ چ سوال

 

  :داد جواب شیطن  با هم مهسا

 

  ...خ به زن ای   . خ به نیلو ... خ به ا  بچه . خ بم من-

 

  :خن ی  زن ای  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . مییسر  بابای   خوب مادر امت  -

 

رضا   :گف  فرش به خت   و ان اخ  پایی    را رسش امت 

 

  .نگرانم همش اما کنم یم اذی  رو مهسا باکارا  دونم یم-

 

  :گذاش م زان یش روی دس  و نشس م کنارش

 

  جور  همه که داد  مادر به ق ری   یه خ ا . بر  قربون -
 .دار  ور  شنمش توی بچه هوای
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ای برادرانه مهربای   با و ان اخ  ا  شییییییییییانه دور دسیییییییییی  
  :پرسی 

 

؟ تو-   خوی 

 

  :گف م شیطن  با

  .شما های پرش احوال از-

 

 پوسییییی  فاصیییییله  همان در که را ای م و  بشیییییقاب مهسیییییا
 :گف  و گذاش  رضا امت   مقابل بود کن  

  

  .بر  قربون  بخور-

 

 .بود  ن ی   تر زبل و  تر باسیاس  دخت   این از

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

رضییییییییا کرد  یم خ اراشیییییییییکر  به را مهسیییییییییا چون کیسییییییییی امت 
  .نبود  نگرانش و دارد همرسی

 

 :گف  زن ای  

  .کنم آماد  شامو بساط بر -

 

  :گف  مهسا که داد  خود  به تنای  

  .کنم یم کمک من تو بشی   -

 

رضا  پر های  د با بود گذاش ه بردهان سیب ای تکه که امت 
  :پری  جا از هولزد 

 

  .کنم یم زن ای   کمک خود -

 

  :گف  و  آم  ابروی   و چشم مهسا

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .ها چیه واسه نگی  ش   خرس مثل من  روز فردا اگه-

 

رضا  :زد پچ و گرف  را دستش امت 

  

  . بزنی  ق   حیاط تو بری  نیلو با شما-

 

  :گف  زن ای   به رو و کرد نچ   مهسا

 

ر حامله زن واسه کار ی بگ بهش شما-  برای اونم .ن ار  ض 
 .من

 

 و دوخ  چشیییییییییییم رضیییییییییییا امت   به مادرانه و مهربان زن ای  
  :گف 

 

ا- عبییاس آقییا االن حیییاط تو برییی  شییییییییییییمییا دخت   دای   و امت 
سن  . کنم اخ الط پرس  با کم یه منم .مت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 
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  :گف  خفه ص ای   با مهسا 

 موقع بعضیییییی   اما دار  دوسیییییی  رو وجهاتشت ... ها خ به-
  گم؟ یم چ   فهیم یم  .میشم کالفه

 

  .رف یم یم را  دای   خانه حیاط توی آرا  و  کمر به دس 

 زمان پایان تا دیگر ما  یک و بود  شییییییییی   سییییییییینگی    دیگر
  .بود نمان   باف   بیشت   ا  بارداری

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کم عباس امت   های رسییای   یاری دسیی  این از هم من خب
  . من اش

 

 ه چ از کرد یم اذی  پایش که این وجود با بود خانه وق   
  .کرد نیم دریییییغ کمیک

 

 .کنم درک را  مهسا حس توانس م یم

 

ش برای ر  یم دلم .باشییه نگرانم انق ر ن ار  دوسیی -  اسییت 
 که جوری نه اما باشییییییه کمنم دار  دوسیییییی  .کشییییییه یم که

  ...که این ضمن .بشه اذی  خودشم

 

  :گف  او و ایس اد  کنارش مه من .ایس اد

  .میشه حسودیم بچه این به دار  دیگه-

 

 !!!مهسا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 دنییییییا بیییییه بعییییی  امت   گم یم همش ؟ کنم کیییییار چ   خیییییب-
 هزار حرفا و رف ارا این با یع    ؟ کنه کار چ   قرار  اوم نش
  .ذهنم تو میاد خیال و فکر

 

ی تا کرد  باز دهان  بلن  در زنگ صییییییییی ای که بگ یم چت  
 .ش 

 با مهسیییییییییییییا و کشییییییییییییی یم رس بر را هایمان چادر دو ره 
  :گف  شیطن 

 

رضییا تا-  باز درو بر  کنم، یم باز خود  من بگه ن وم   امت 
 .کنم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .نشس م حیاط توی چوی   تخ  لب

 

  .بودن  رسی   هم با دای   و یاسی    و عباس امت  

 

عباس دی ن  یم آزار  زهنو  دسیییییی  توی عصییییییای آن با امت 
  .داد

 

  .ش   بلن  جا از آرا  و کرد  سال 

 و زد ا  پیشای   به ای بوسه و کرد بغلم و رسی  جلوتر دای  
  :گف 

 

؟ خوشگله ش ی پی ا کم-   دای 

 

  :گف م خجوالنه

  !جون دای   مزاحمیم همیشه که ما-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :گف  و کرد اخیم

  یم جوری این-
 
 . خودتونه خونه جا این .شم یم ناراح  یک

   .خود  های بچه شما 

 

عباس به نگاهم  و بود زد  عصیییییییییایش به تکیه که بود امت 
  . من ظر

 

 بیییییا و گرفییییی  را نگیییییاهم رد دای   و زد  لبخنییییی  اخ ییییییار ی  
  :گف  شیطن 

 

  . خانوم  اینم بیا .باباجان بیا-

 

   .رف  رسش پش  هم  مهسا ش ، داخل که دای  

 

 صییورتش و دسیی  داشیی  و بود نشییسیی ه حوض لب یاسییی   
  .شس  یم را

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :گف  و آم  جلو عباس امت  

  ؟ خوی  -

 

یوترای   .خ بم-
  بود؟ چطور فت  

 

  :داد جواب همیشه مثل

  .خ ا به توکل-

 

  :گف  و ش  بلن  یاسی   

ف  خییل- ش .داداش زن داش ه پیرسر  .راضیه دکت 

 

  :زد چشمیک او و نشس  عباس امت   چهر  به نگاهم

 

  . کنیم  سورپرایز رو مون خانو  که نمیذارن-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :گف  خجوالنه و کشی  گردنش پش  به دس  یاسی   

 

  .داد  سوی   او  او -

 

عباس نگا  زد  ذوق ی    لبخن  که کرد  امت    :زد شت 

  .امی وار  خییل دکت  -

 

 : گف م و کشی   خوشر  رس از جیی  

 !امت   ب جدیس خییل ... وای وای-

 

  :گف  و زد  چشمیک

نیم حرف بهش راجع خونه شب حاال-   .مت  

 

 ما دوی هر و بود شیی   خانه داخل هم یاسییی    موقع همان
  . بودیم حیاط در تنها

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس نگا    :نشس  صورتم توی و زد دودوی   امت 

 

  ؟ مییسر  تر خوشگل روز به روز چرا تو-

 

  .زد لبم کنج ای بوسه و ش  خم و ن اد مهل  و

 

 :رف م غر  چشم

 

؟ کارتر خف  م روز به روز چرا تو-   مییسر

 

  :خن ب  مهربان

  .بزنم حرف   نش   مطمی    تا خواس م نیم-

 

  :نشس  اش سینه توی نر  مش م

  .ب جدیس خییل-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :گرف  تر عم ق ای بوسه و ش  خم دوبار 

  میاد؟ یک بچه این نیلو-

 

 :خن ی  بلن  او و ش  درش  چشمانم

 ات دار  دوسییی  .کردن  بغل محنم واسیییه شییی   تنگ دلم-
 شیییکسییی     چ     مثل اما .بچلونم  رسیییه یم زور  که جای  
  .ترسم یم ش ی

 

  . گذاش م اش سینه بر رس

 

  . زد  گل یش زیر ای بوسه

 

 .بود ش   تنگ دلم هم من

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 
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عباس پای بهبودی که بود درسیی  وی ذر  ذر  امت  یر  یم پیرسی
  . بودیم رایص   هم همی    به ما اما کرد

 

 برود را  بغییل زیر چوب بیی ون عبییاس امت   روزی هکیی این
  .بود من آرزوی نهای 

 

 اسیییییییییییی وار و محنم پاهایش دوتا روی دوبار  را او که این
  .  بی نم

 

 به روزمان هر و بود شییییییییییییی   آغاز ما  آذر رسد روزهای
ین ان ظاری   .گذش  یم شت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود  گذاش ه در کنار بود  بس ه که را کوچیک ساک

 

 ی   دچییار خود بییه خود بیییایییی  درد وق    گفیی  یم زنیی ای  
 رفی    بیمارسیییی ان وسییییایل اسیییی  ممکن و شیییی یم یم حواش
  . کنیم فراموش را مان

 

عباس و من ها شیییییییب  بی ار شیییییییب نیمه تا ناخواسییییییی ه امت 
 تنهای   ار را ما و بیای  بود قرار که فرزن ی از و بودیم
  .زدیم یم حرف بیاورد در هایمان

 

 نیم هنوز که بودیم کرد  ان خاب اسییییییییییییم چن  و چن ین
  .بگذاریم فرزن مان روی بای  را ک ا  دانستیم

 

 با هم را اسیییییییمش بیای  خودش وق    گف  یم عباس امت  
 .داش م ایمان حرف این به من و آورد یم خود
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .بودیم رف ه سیسموی   خری  برای مهسا و عباس امت   با

  

  .بودن  د کر  حمای م مادر  و پ ر مثل زن ای   و دای  

 

انه بچگانه لباس تع ادی و رخ خواب دسیییییی  چن   و دخت 
یییییانه  کرد  تهیه که درشیییییی    و ریز های بازی اسییییییباب و پرسی
  .بود نشان   چشمانم بر را اشک بودن 

 

عباس  سییفارش مان تخ  کنار برای کوچک تخ  یک امت 
رضیییا و بود داد   داد  ه یه را بچه کم  و کالسیییکه  هم امت 
 .بود

 

 ورود برای بود مهیا و آماد  چت    همه که بود جور این
 .کوچول یمان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 
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خانه توی  زنگ صییی ای که بود  ناهار پخی    مشیییغول آشیییت  
  .ش  بلن  تلفن

 

  .شس م را دس م و گذاش م کنار را دس م توی چاقوی

 

عباس شیییییک ی   سییییی  را حالم خواسییییی  یم که بود امت   و بت 
ی به نیاز اگر خانه به آم ن از قبل   .کن  تهیه داش م چت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 سییییییییم  به کمر به دسیییییییی  و اف اد  را   وار اردک و آرا 
  .رف م پذیرای  

 

  : بود مهسا  تصور  برخالف . برداش م را تلفن 

 

؟ .جونم نیلو  سال -  خوی 

 

 لبخن  اخ یار ی   که بود انرژی از رسشار  ق ر آن ص ایش
 .نشان  یم هایم لب بر را

 

 خ بی ؟ شما .عزیز  خ بم  . جان مهسا  سال -

 :پرسی  مق مه ی  

 

؟ رف    دیروز-  دکت 

 

  .باشیم من ظر روز هر دیگه ی هف ه  از گف  .اوهو -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .باش مراقب خییل نیلو .جانم ای-

 

عباس؟ شیی ی هم تو- ی که فعال امت   همش اما نیسیی  خت 
  .زد  زنگ دفعه ص  صب  از .نگرانه

 

  :شدی   می اد ونبت   که را نفسش ص ای

  .نباشر  تنها پیش  میا  روزا فردا از-

 

  .نزد  زنگ دلیل ی   مهسا که دارش  خت   شس م

 

عباس بب نم- ی امت    گف ه؟ به ون چت  

 

  :داد جواب زد  هول

  .نه-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 هاتون نگرای   و تلفن این پشیییییی  کنم یم فکر چرا عج به-
عباسیییییه  ونما بود زد  زنگ هم زن ای   صیییییبچ رس آخه .امت 

 .بیاد خواس  یم
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  :خن ی  بلن 

  .شناش یم خوب شوهرتو خ به-

 

 گت   امروز  .میکنه باز چشیییم تکوی    هر با صیییب  تا شیییب-
  .فرس ادمش زور به .رسکار نمت   بود داد 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... وق  چن  این گف  که دای   خب-

  :پری   کالمش میان

 امت   ضیییمنا .بکشیییه رو همه جور که کرد  گنایه چه دای  -
 جم نمیذار  باشییه که خونه... میشییه رسگر  مغاز  ر  یم که

  .بخور 

 

 همی    و آش همی    باشیییییییین که خونه .هم ی    مردا همه د-
 کم رضییا امت   های حسییاسییی  از روشییکر خ ا .سیی  کاسییه
  .ش   یم دیوونه من وگرنه ش  

  :آورد  در بازی خواهرشوهر مهسا قول به

  .خوادب دل م خییل-

 

؟ چه خان یاسی    گرفی    زن از راس    .ب جدس-   خت 

 

ی که فعال-  .مت   در زیرش از جورای   یه یع    . نیسیی  خت 
 شییییییغلش تثبی  و خونه شیییییی ن آماد  تا گف ه امت   به الب ه
  .ب یم فرص  بهش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 وضیییییعی  و جنگ از بع  اوضیییییاع این تو . دار  حق خب-
  .سخ ه خییل کردن ازدواج اق صادی ناجور

 

 پرورش و آموزش توی تا می   انجا  کاراشیییییو دار  یاسیییییی   -
 پشیییی  ای دیگه دلیل کنم یم فکر من اما .بشییییه اسیییی خ ا 
  .نکردنشه ازدواج

 

  :پرسی  کنجناو مهسا

؟-  چ 

 

عباس نگران دورادور نو  به یاسیییییییییییی    کرد  یم حس  امت 
 وضیییییعی  ...عباس امت   ناق  پای ... من بارداری .اسییییی 

عباس شغیل نابسامان  هم دس  به دس  همه و همه امت 
  .باش  ن اش ه ازدواج برای تصمییم فعال یاسی    تا ان  داد 

 

 .ماس  نگران دونم یم اما کنه یم بهونه خودشو-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  سه_نود_دویس _پارت#

 

 

 

 و برادرشییییه باشیییییه چ   هر نیلو ببی    .معلومه که اون خب-
ی دیگه عباس امت   آقا دکت   بب نم .نگران  ه؟نگف  چت  

 

 :کشی   آیه

 

ف  خییل گه یم .راضییییه که  فعال- ییر  اح ماال و داشییی ه پیرسی
عباسیییم که ب     یم .نباشیییه عمل به نیازی  و نمیذار  کم امت 
  .کنه نیم کوتایه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 خ احافیط   آن  از بع  و زدیم حرف مهسییا با دیگر دقایف  
  .کردیم

 

 دسییییی م کمک و بیای  مان خانه به مهسیییییا فردا از شییییی  قرار
  . باش 

 

عباس با هم زن ای    از بع  بود قرار و بود زد  حرف امت 
  .بمانم جا آن و برو  دای   خانه به روز د  زایمان

 

 آم  و رف  در م ا  توانسیی  نیم ها بچه خاطر به زن ای  
  . باش 

 

عبیییاس  تنهیییای   بیییه دیییی  وق    امیییا کرد مخیییالفییی  اب ییی ا امت 
 .کرد قبول باش  ما مراقب نم  وان 

 و اسییییی  زنانه که هسییییی  کارها رسی یک بود گف ه زن ای  
  .آم  کوتا  امت   که بود این.شو  مراقب  م ا  هس  نیاز
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یم ها آن خانه به بودن  زن   پ ر  و مادر اگر شیییییییییک ی  
ها خییل جنگ که افسوس اما رف م  .بود گرف ه ما از را چت  

 

 .خورد زنگ دیگر بار که بود  نش   بلن  تلفن پای از هنوز

 

 گوشیییم در هولزد  عباس امت   صییی ای و برداشییی م ار  گوشر 
  :نشس 

؟ جان نیلو-   خوی 

 

  :گرف  ا  خن   اخ یار ی  

  .آقا سال  علیک-

 

  .رف  یاد  سال  ک    یم کار چ   ببی   -

 

؟ نگران انق ر میشیییییه-  جان امت   . خ بم من خ ا به نباشر
 تن ی من بیاد پیش مشیییینیل دار  تلفن دای   مغاز  که خ به
 .نممت    زنگ
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 چهار_نود_دویس _پارت#

 

  

 

  :پرسی  نر  و ش  آرا  ص ایش

  خونه؟ بیا -

 

  :گرف  ا  خن  

  ... جان امت  -

 

  .کنم یم اذی  هم رو دای   دار  .نیس  خود  دس --

 

؟ یم کار چ   مگه-  ک  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :گف  شیطن  با و مهربان

  .بزنه تلفن به دس  نمیذار -

 

  : ش  بلن  ا  خن  

  چرا؟ آخه-

 

 دردت موقع یه اگه ... بموی   خط پش  تو ترسم یم خب-
  .بگت  

 

 بچه که لحظه همون بگت   که دردمم من .عباس امت   آقا-
 از نگف  دکت   مگه بع   .عزیز  م ت   زمان . نمیاد دنیا به

 باشیم؟ من ظر بای  دیگه هف ه

 

؟ نیلو-   مطمئ  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  یه؟چ واسه نگرانی  باز کردی خت   ایلو یه که شما-

 

 دردت که لحظه اون خوا  نیم .نیسییییییییی  خود  دسییییییییی -
  .باشر  تنها میگت  

 

  .میاد مهسا فردا از-

 

 مان رفی    صییییی قه قربان کیم از بع  و گف  خ اراشیییییکری
 .آم  خواه  خانه به دیگر ساع    تا گف 

 

 

 

 پنج_نود_دویس _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

خانه سیییم  به خرامان و شییی   بلن  جا  از  اف اد  را  آشیییت  
انه و عجیب دردی اما   . پیچی  شنمم زیر غافلگت 

 

  .گرف م راهرو دیوار به دس  و ش  بلن  آخم ص ای

 

انه و شییی ی  انق ر درد  حرک    ه چ به قادر که بود غافلگت 
  .نبود 

 

 نفس بای  میاد درد وق   » اف اد  تذکراتش و زن ای   یاد به
  «بشه کمت   دردت تا بکیسر  عم ق های

 

 یم که عمیف   نفس با همزمان و ش مگذا شنمم زیر دس 
  :زد  پچ کشی  

  .نیس  وقتش االن جان مامان-

 

  :درآورد را ا  ناله و پیچی  شنمم زیر ای دوبار  درد اما

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بخوای تو چ   هر باشه باشه  ...آی   -

 

عباس به ب وانم تا داد یم امانم کاش   .ب هم خت   امت 

 

  . برگش م پذیرای   سم  به سخ    به

 

 نشیییسییی م تلفن کنار صییین یل روی . بود گرف ه آرا  کیم ردد
  .گرف م را دای   مغاز  شمار  و

 

 یخ تنم و بود  شییییییی   عرق خیس کوتا  فاصیییییییله همان در
  .بود کرد 

 

  :نالی   نشس  گوشم در که دای   ص ای

  ...دای  -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 خوی   ...طوریه اون چرا صیییییییییی ات جان نیلو ؟ دای   جان-
 باباجان؟

 

سانمش که نآ ی   کرد  سی   :بزنم حرف بت 

  ...امت  -

 

 کن   پر مر  مثل پرسیییییییی این صییییییییب  از .باباجان اف اد را -
  .س 

 

  بود ش   آگا  من از رودتر ظاهرا عباس امت   بود عجیب

؟ ...نیلوفر دای  -   .لرز  یم ص ات خوی 

 

  :  داد  جواب سخ    به  .بود برگش ه نفسگت   دوبار  درد

  

  .وقتشه کنم فکر-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :گف  هولزد  ای  د

 مغاز  االن منم . راهه تو امت   .دای   نشییییو هول جان نیلو -
 .دای   االن رسییییییییییییم یم .زن ایی  دنبال مت   و بن   یم رو

س   .نت 

 

 :نالی   مقطع و کن ن جان با

 

  .خ بم من--

 

  .اوم  ...اوم   .جان بابا باشه-

 

 شیییای  تا کرد  حایل دیوار به دسییی  کرد قطع که را تماس
 . بری  را امانم درد وقفه ی   هجو  اما برخت    جا از ب وانم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 شش_نود_دویس _پارت#

 

 

   .آم  نیم باال ا  ش   تنگ نفس

 

 نفس ی اجاز  و بود کرد  احاطه را شیییینمم جای همه درد
  .داد نیم کشی ن

 

 به بود نشییسیی ه رسد عرف   به ثانیه چن  عرض در که را ت   
  . اد ایس رسپا و داد  تنان سخ   

 

  .شو  آماد  کرد  یم سی عباس امت   آم ن تا بای 

 

  ؟ ش  یم مگر اما

 اجاز  و گرف  بریم در را شیییییییییینمم زیر برن   و تت    دردی
  .نمی اد ایس ادن

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . اف اد  مهسا  یاد به و نشس  تلفن روی نگاهم

 

ش ح ما بود گف ه  اما رف  گوشر  روی تا دسییییی م کنم خت 
 صیییی ایم شییییدی ن با اسیییی  ممکن د آور  خاطر به یکبار  به
  . کن  هول

 

  :کرد  زمزمه لب زیر

  ... زهرا فاطمه یا-

 

 سییییایه چشیییمانم داد  نیم امانم اصیییال که دردی شییی ت از
  .رف  یم

 

عباس زودتر کاش   .رسی  یم امت 

 

وع دل در و کشییییی   دن ان زیر را ا  خشییییکی   لب   به رسر
 .کرد   صلوات فرس ادن
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 هف _نود_دویس _پارت#

 

 

  .بود ش   مقطع نفسم و دی  یم تار چشمانم

 

 از را ا  هوشیییییاری  کرد  یم حس که ای لحظه درسیییی  و
  :رسی  گوشم به عباس امت   ص ای دهم یم دس 

 

؟ خانوما خانو  ... نیلو-   کجای 

 

  . بزنم ص ایش خواس م یم

ون گل یم از ضیییعیف صییی ای   اما شییی  بسییی ه و باز دهانم  بت 
  .زد
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :رسی  گوش به امت   یص ا باز

  ...گرف ه ته برنج  که باز خانو  نیلو-

 

 که آورد هجو  چنان درد بار  یک به و گزی   محنم را لبم
  .اس  ش ن پار  حال در ب نم بن  بن  کرد  حس

 

 به رساسیییییییمه را عباس امت   کشییییییی   حلقم ته از که جیی  
  .کشی  اتاق

 

 روی و کرد تپر   طرف   به را اش دسییی    چوب من دی ن با
  .دوی  طرفم به سالمش پای

 

  ... جان نیلو . . نیلو-

 

 . بود  ش   زن  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود ش   دمی   کالب   به تاز  جای   انگار

 

  .امت   میمت   دار  ...کن خت   ماشی    امت   ... وقتشه امت  -

 

  .برد یم را نفسم و نمیش  خیال ی   درد

 

 

 هش _نود_دویس _پارت#

 

 

  :گف  و گرف  را ا  کرد  خی دس ان دستپاچه

 

نم زنگ االن  .آش به دلم صب  از- س .آژانس مت    .عزیز  نت 
  .پیش م .جا  این من
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کوچه رس آژانس شییمار  تن ی و زد ا  پیشییای   بر ای بوسییه
  .خواس  فوری ماشی    یک و گرف  را

 

  .جاس  این او که بود ش   راح  خیالم دیگر حاال

 ...من کنار

 

 سیییییییاک و رف  اتاق طرف به و لنگی  مشسیییییییال پای روی 
  .گذاش  ورودی در نزدیک و برداش  را ا  بس ه

 

 با کشییییییییی  نیم دقیقه به و گرف  یم آرا   ای لحظه درد
ی حجم    .آورد هجو ،یم تنم بر بیشت 

 

 :گف م حال همان با

 

   .کن خاموش رو غذا زیر ...جان ... امت  -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

خ به و ش  خارج اتاق از معطیل ی     .رف  انهآشت  

 

ب  ل وای   برگش  وق      ... داش  دس  در رسر

 

  . بخور اینو از  کم یه .بر  قربون  بیا-

 

  

 

 رس  روی و آورد را چادر  و گذاشییییییییی  مت    روی را ل وان
  :گف  و ان اخ 

 

و  بریم بای  عزیز  پاشو- سه ماشی    االن . نبت    .مت 

 

 چوب او و داد  تکیییه دیوار بییه کرد بلنیی  جییا از کییه مرا
ون  اتاق از آرا   و برداش  را اش دس     .زدیم بت 

ی حرف لب های عطشیناکم را به لبه ی ل وان چسیبان   و 
چن  جرعه ای نوشی   . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 نه_نود_دویس _پارت#

 

 

  .رسی ن  هم زن ای   و دای   رف یم در د  تا حال آن با وق   

 

  :گف  امت   به رو دای   و رف  یم ا  ص قه قربان زن ای  

 

  . بر  بذار ب   رو ماشی    کرایه-

 

 بیمارسییی ان سیییم  به و  شییی یم  دای   ماشیییی    سیییوار باالخر 
  .کردیم حرک 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس  یم نگاهم نگرای   با و گشیییی  بریم عقب به م ا  امت 
  .کرد

 

 احسیییاس تما  من و رف  یم ا  صییی قه قربان چشیییمانش با
 .  می ی   وض ح به ها مشیک آن ی   ی   در را اش نگرای  

 

 و دارد نگه حرم  دای   مقابل کن  یم سی که دانس م یم 
ی  .گ ی  نیم چت  

 

  :گف  زنان لبخن  زن ای  

 

 هف ه گف م دی ی . میاد دار  زودتر که بر  قربونش الیه-
  ؟ کنه نیم معلو  اخر های

 

د  محنم  بود دسیییییی م توی که را دسییییییتش یییییر  با همرا  و فرسی
  :نالی   داش م که دردی حس
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .خ اااا یا-

 

  .رسیم یم االن .مادر پناه  و پش  خ ا-

 

 من قل زنان بخش به  مرا رسییییییییییی یم بیمارسیییییییییی ان به وق   
  .کردن 

 

  :گف  معاینه از بع  و  آم  رس  باالی دکت  

 

   .دار  عجله خییل ظاهرا تون بچه عزیز  -

 

 وحشتناک های درد  تحمل با همزمان بع  ساع    باالخر  
کمان  . آم  دنیا به دخت 

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 نه_نود_دویس _پارت#

 

 

عباس دسی   کنار را موهایم و نشیسی  ا  پیشیای   روی امت 
  :زد

 

  .اوم  باالخر  بابا پ ون  .عزیز  نباشر  خس ه-

 

  :زد  هم بر را خشنم های لب

  دی یش؟-

 

 چییییییه بیییییی وی   اگییییییه . پیش دقیقییییییه چنیییییی  همی    عزیز  آر - 
  ...ناز  و خوشگل

 

 گرف  یم را گل یم هک بغضیییییییییی   با و زد  لبخن  اخ یار ی  
  :گف م
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  

 تو گذاشیییییی دش لحظه یه برای وق    ...امت   مهربانه شییییییبیه-
  .کرد  حسش بغلم

 

  :گف  مهر پر و زد ا  پیشای   به ای بوسه عباس امت  

  .شبیه خییل آر -

 

رضییا و مهسییا و شیی  باز اتاق در همزمان   و دای   همرا  امت 
ی    زن ای     .ش ن  وارد دس  به گل و شت 

 

رضاا   :گف  صورتم و رس بر زنان بوسه و کرد بغلم مت 

 .ناز  خییل نیلو ... رو دای   خوشییییگل دی مش ... وای وای-
 خییل .ر  یم داییش به زاد  حالل بچه گن یم که شییییدی ی
 ... منه شبیه

 

 زیر زدیم و کردیم نگییا  هم بییه دو هر عبییاس امت   و من
  .خن  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :گف  و ام  جلو مهسا

  .ش   شوکه شدی   وق    .دخت   نکردی  خت   چرا نیلو-

 

  :گرف م را دستش

  .بیف ه عمه فنچول برای اتفاف   بیسر  هول ترسی  -

 

  بود؟ سخ  نیلو وای-

 

  :داد  تنان طرفی    به رسی

 رو  کشییی   که دردی تمو  دی   رو پ ون  وق    ....اصییال-
  .کرد  فراموش

 

  پ ون ؟ گذاشتی  اسمشو پس-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس منو  بیمارسییییییییی ان، به آم ن از قبل را ها ماسییییییییی  امت 
  .بودیم کرد  مشخ 

 قصیییییییییییی  شیییییییییییی  یم دخت   فرزن مان اگر که بود نایم پ ون 
 .بگذاریم او روی داشتیم

 

 

 

 سیص _پارت#

 

 

 تنمیل و یاسییی    ورود با شیی  همزمان  بچه و  پرسیی ار ورود
  جمع

 
  ...مان خانودیک

 

  . داشتن  حضور فرزن   دای    و عمو شکر را خ ا

 

  .رف  نیم کنار هایم لب روی از ای لحظه لبخن 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :گف  بلن  ص ای با دی  که را اتاق شلو    پرس ار

ون لطفا .تمومه مالقات وق  اقایون  خانوما-  تا باشیی  بت 
  .ب   شت   ش بچه به ب ونه مادر

 

عباس مان  کنار  که کیس تنها   . بود امت 

 

 در داشیییی  تپیل و گرد صییییورت که را پ ون  دخت   پرسیییی ار
  :گف  و گذاش  آغوشم

 ب ی شییت   بهش بای  عزیز  بیا  ... اکت   هللا هزار ...ماشییاال-
... 

 

  .نشس  پ ون  صورت روی نگاهم

 

 ان اخ  مهربان یاد به مرا آم نش دنیا به لحظه همان از
  . دهان و لب همان و صورت فر  همان

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

عباس  عمیف   لبخن  و  نگریسیییی  یم ما به سییییکوت در امت 
  .بود نشس ه هایش لب روی

 

کم  بچه بود کرد  آم نش برای که هیاهوی   برخالف دخت 
  . بود آرایم

 

وع ولع با ا  سینه گرفی    محض به باالخر  و زد نق کیم  رسر
  .کرد خوردن به

 

عباس   :زد پچ امت 

  . شنموئه داییش مثل ش  معلو  زادگیش حالل-

 

  :خن ی   ریز

  رضا امت   به-
 
  .ار درمی بال بیک

 

 به شییباه  از نشییون یه دنبال همش دی  رو بچه وق    از-
  ...نیلو  .بود خودش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :دوخ م چشمانش به را نگاهم

 که کنم کاری تونسییییییییی م نیم وق    امروز  .ممنونم خییل- 
من   بشییییییییییییه کم دردت از ای ذر   ممنونم .شیییییییییییی   ات رسر

  .دادی بهم رو خوشگیل دخت   همچی   

 

  :گف م و زد  لبخن 

 .دادی پ ون  زن گیم به منو پ ون  با تو . ممنونم تو زا من-
 بود پ ون  این بود  شیی   ناامی  برگشییت  از که روزای   اون
  به منو اوم نش با که

 
  .کرد وصل دوبار  زن یک

 

  :گف  و زد ا  پیشای   به ای بوسه و ش  خم 

 . دار  دوست ون خییل-

 

 .بودیم ش   نفر  سه خانواد  یک ما حاال
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

   سیص ویک_ارتپ#

 

 

 

  :زد  لبخن  اخ یار ی   که بود پ ون  صورت زل چنان

 

  مو؟ بچه ک    یم نگاش جوری اون چرا ش   چ  -

 

 من صییییییییییییورت به و گرف  او از نگا  خاص آرامیسییییییییییییر  با
  :دوخ 

 

 داد  بهمون زیبای   ی ه یه همچی    خ ا نمیشییییییییییییه باور -
  .باشه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 چشییییییییم خواب در پ ون  به و گذاشیییییییی م اش شییییییییانه بر رس
  :دوخ م

 

  .مسئولی  کیل و ش یم مامان و بابا-

 

  :زد موهایم بر نر  ای بوسه و کرد کج طرفم به را رسش

 

  .باشه جمع حواسمون بای  خییل-

 

  :خن ی   ریز

 

  . اف م یم روزا اون یاد زی   یم حرف جوری این وق    امت  -

 

 :پرسی  و کران ی   مهری از ش  پر چشمان

 

  روزا؟ ک و -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

رضا و تو و رف یم یم م رسه که موقع مونه-    امت 

 

 

 

 سیص ودو_پارت#

 

 

 

  :گف  وار زمزمه و زد مهربای   لبخن 

 

 تا بود من ن ب  که روزای   فقط یع    . بود روزای   چه-
  .کرد  یم پرواز م رسه خود

 

  :گزی   لب

ن ب  یم 
اوم ی  دنبال مون. 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 ؟ نفهمی   وق  ه چ چرا-

 

 با وق    .نمیشییی  گایه خب اما .کرد  یم داری امان  بای -
ون م رسه از هس    و مهربان دی  بت   نبود خود  دس  مت  

 کار کار  .ببخشییییه منو خ ا .کرد  یم نگاه  وجود تما  با
 .بود شیطون

 

  .رف  ضعف احساسش همه آن برای دلم

 

 بود  عاشییقم او ب انم که آن از پیشییت   خییل که این تصییور
  .کرد یم خوب را حالم

 

 اصیییییییال همی    برای و بود یاسیییییییی    درگت   من ذهن روزها آن
عباس م وجه   .نبود  خود  به عشقش و امت 

ی و کلکل شییییییییییییای  دانم نیم  گا  ی   و گا  های سییییییییییییخ گت 
عباس  :کرد یم دور او از مرا که بود امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 من درگت   فکرت یک از تو ب ونم دار  دوسیییییی  خییل امت  -
  ش ؟

 

  . اخ ان خواب در  پ ون  به نگایه

 

 امشییب باالخر  بود  مان   دای   خانه در که روز د  از بع 
عباس  رایص   خانه به آوردنم برای را زن ای   بود توانس ه امت 

  .کن 

 

 هستیم هم دل نگ خییل ما که بود فهمی   هم پ ون  انگار
 .بود رف ه خواب به پ رش آغوش در آرامش با که

 

 

 

 سیص وسه_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  :زد او کوچک ب     نوک بر ای بوسه و برد جلو را رسش

 

  بودی؟ نقیل طوری همی    هم تو . م ن از  تو یاد منو-

 

  : گف م م حت  

  .اوم نم دنیا به موقع از که نگو-

 

ک مبادا که خن ی  ای خفه صییییییییییییی ای با  بی ار مان دخت 
  :شود

 

 پرسیی یه خودمم . بود حالیم چ   مگه . ح  اون تا دیگه نه-
  .بود  کوچیک بچه

 

  :داد  تکیه اش شانه به را رس  دوبار  و کرد  پوف  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 یک؟ از خب-

 

 ازت یادمه وق    از که دونم یم اینو فقط اما دونم نیم-
 شییییییییی ت به الب ه و نمیک بامز  دخت   یه .اوم  یم خوشیییییییییم
 .نبود حریفش کیس تخیس توی که .شیطون

 

 :گف م روزها آن آوری یاد با

  

 کرد  یم گریه اوم   یم ردی ک یم بازی فوتبال شییما یادته-
 وقیی  ه چ کییه بودی بیی جدس خییل تو .بیی ییی  بییازی منم

  . گرف  یم حرصم ازت همی    واسه .کنم بازی نذاش   

 

 تو قشیییییییییییینییییگ من .اومیییی  یم بیییی   ازت بگو بییییاش راحیییی -
 یم ا  خفه رسییییییییی  یم زورت اگه که خون   یم چشییییییییمات
 .بود خودت خاطر به همش اما .کردی

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 

  هارسیص وچ_پارت#

 

  .زد  اش شانه رس به ای بوسه و خن ی   ریز

 

  .تونستیم نیم ما و رف ی  یم باال درخ  از شما .اوهو -

 

ی آخه د- ییییی گفی    دخت   اهل هسییییی    و مهربان .گفی    پرسی
 های شیییییییییییییطن  دنبال م ا  تو و بودن بازی عروسییییییییییییک
  .پرسانه

 

  .ب   انجا  رو کارا اون تونم نیم که خورد  یم حرص-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

یییییییا بازی وحیسییییییییر  توی اگه .نیلو ترسییییییییی   یم-  یم زمی    پرسی
؟ اومیی  یم رست بالی   و خوردی  بییار یییه رف ییه یییادت  چ 
؟ خوردی چطور   زمی  

 .ک    بازی پرسا بی    نذار  کرد  عه  جا همون

 

 کنم یم فکر بیشت   که حاال ح    داش م خاطر به را روز ان
  .آی  یم یاد  را نگرانش چشمان

 

ییییها اخر دسییییی  و بود  رد ک گریه رس  یک شیییییب تا  با پرسی
  .بودن  کرد  ساک م نبات آب خری ن

 

عباس کنم یم فکر بیشت   که حاال   .بود همیشه امت 

 

؟ شنوی حرف ازت همه انق ر کردی یم کار چ  -   داشی  

 

  :کرد حلقه ا  شانه دور را آزادش دس 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

   .کرد نیم حسابم آد  اصال کاری اصل فای   چه-

 

 یم اذی م بود خودت تقصیییییت   خب .طوری اون نگو امت   ا-
   .کردی

 

 :کرد کوتا  ای خن  

 

ا  یاسییی    به همیشییه-  رسییی  یم که من به اما میذاشیی    احت 
  خروس مثل

 
  .پری ی یم جنیک

 

 :گف م ب جدیس و شیطن  با

 

رضیییا از تو اما ن اشییی  کار  به کاری .  بود اقا یاسیییی   -  امت 
 کالس رس اخری همون رف ه یادت .می ادی گت   بهم ب تر

  خیایط؟

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .باشییییم تفاوت ی   تونسیییی م نیم و بود  عاشییییق  من نیلو- 
 تونسیی م نیم موع ش تا اما بود تو به ذکر  و فکر جا همه
 تیییییا کرد  یم رو سییییییییییییعیم تمیییییا  ح    .کنم رو دلمو حرف
رضا ی تو به حالم و حس از امت   .بفهمه چت  

 

 

 

  سیص وپنج_پارت#

 

 

 

  :گف م و کرد  نگاهش عاشقانه

 

 تو .شییییی   تو مال من که خ به .شییییی ی عاشیییییقم تو خ به-
  .ش ی من مال

 

 :گف  و زد ا  پیشای   به ای بوسه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ی یه ویل  .بود  مطمی    اینو .نیلو بودی من سیییهم تو-  چت  
  . بگم

 

 .اوهو -

 

 بودن فهمی   همه جورای   یه تقریبا تالشییا  تما  رغم عیل-
  .مهربان همه از بیشت   .دار  نظر تو به من

 

  .کنه رحمتش خ ا-

 

 همه انگار . نیلو چرخه نیم زبونم .هسیییییییییی  هنوز  انگار-
  .هسی    ما کنار و ان زن   هنوز شون

 

 مامان جای روز د  این تو .شیییی   تنگ روزا اون برای دلم-
 تما  با زن ای   که درسیییییی ه .بود خایل برا  خییل  مامان  و

 نکنم حس رو شیییییون خایل جای که کرد یم کاری وجودش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 قرار بودن اگه که لحظای   اون برای کشییییییی  یم پر دلم اما
  . باشه م فاوت چت    همه ق ر چه بود

 

  یم چ   دونم یم-
 
 گایه . ن ادیم دسیی  از رو کسییای   کم .یک

 پ ون  بودن از تونسیییییی    یم ق ر چه بودن اگه کنم یم فکر
ن لذت   .بت 

 

  .کرد نف   نق عباس امت   آغوش در پ ون 

  :زد لبخن  امت  

ت بگم اینم-  .خونم یم چشاش تو من .خودته مثل دخت 

 

 

 

 

 

  .سیص وشش_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . کرد باز چشم و خورد تنای   پ ون 

 

 مهم که اف اد یادش انگار بع  و بود ما خت   نگاهش اول
  . گریه زیر زد پرص ا بلن ،و اس  نکرد  را کارش ترین

 

  :داد تنانش عباس امت  

  ؟ ایه گریه م ل هچ این آخه بر  قربون  بابا-

 

  :کرد  دراز را دس انم

  .خواستنه شت   گریه این من ب ش-

 

  :افزود  من و ان اخ  باال ابروی  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تاز  . داریم هم درد دل گریه و خودش کردن کثیف گریه-
 دیگه جور یه داری  بر جا  از منو بگه و بخواد بغل اگه
  .کنه یم گریه

 

  :گف  و  بود د ز  زل چشمانم به عشق با عباس امت  

 

   .بشه مامان جوری این روز یه خانم نیلو کرد یم فکر یک-

 

  .داد  شت   پ ون  به ص قه قربان با و خن ی   ریز

 

عباس   :گف  امت 

 کرد  نیم فکر ه چ بود  اف اد  گت   برفا اون توی وق   -
 .بب نم رو روزای   همچی   

 

 دنیا ا  هحامل فهمی   وق    اما امت   بود ب  خییل من حال-
ا 

 .ش   زن   پ ون  با .امی  یع  
بر عوض ش  دیگه یم دونس م این بچه توی اون وضع و 

حال   
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بایس   دس    چوب ب ون کرد سی

  .کرد یم تالش خییل برایش روزها این که  کاری

 

 گرف ه  تاز  جای   انگار پ ون  آم ن دنیا به روز از پایش
  .بود

 

 کرد  سیییفارش کیل زن ای   .بیار  شیییت   ل وان یه برات ر  یم-
  .بخوری مایعات موقع به

 

  :گف م و کرد  تشکر

  .خونه برگش م که خ به خییل-

 

ون که آن از قبل  :گف  برود بت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 بریم شییییییماها و میشییییییه تمو  یک کرد  یم فکر روز د  این-
 روز همون وگرنه کنه ا  خفه زن ای   ترسیییییییییی   یم .گردی 
 .خونه ونبیارم  خواس م یم سو  دو 

 

 

 

 هف _سیص _پارت#

 

 

 

ی دیگری ی   در ییک آرایم به روزها  . ش  یم ست 

 

 بود داد  قول رضا امت   و داش  ادامه خانه ساز و ساخ 
  .ده  تح یل را هایمان واح  عی  تا

 

 بییی ون هیییا وقییی  خییل حیییاال و بود بهت   عبیییاس امت   پیییای
 . بایس   پا دو روی کرد یم سی دس    چوب از اس فاد 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ش  عجیب همی    و  بود داد  کامل بهبودی به امی  دکت 
  .امی وارمان های قلب برای بود ای انگت   

 

  .تر نزدیک زایمانش به و ش  یم سنگی    کم مهساکم

 

  .تر گت   ی   و تر حساس ان از  همان به هم رضا امت  

 

 شییایک و آورد یم پنا  ما ی خانه به او دسیی  از مهسییا گایه
 .زد یم غر م ا  توجه و سوسوا همه آن از

 

 و آورد  یم در خواهرشییوهرگری برایش من معمول طبق و
 توجه حجم این برادر  که بخواه  دلش خییل گف م یم

  . کن  یم نثارش

 

 جانم به جان که می اد جواب و رف  یم ریسیییییییییییه هم او
      .خواهرشوهر  کنن 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 به تب یل و  بود رشییییییییی  به رو پ ون  ها این همه کنار در
یک ی    و بود شییی   بامز  و تپل دخت   باعث که خانواد  شیییت 
 به دی نش برای را  رس مواقع بیشیییت   هم دای   ح    شییی  یم
 .بیای  مان خانه

 

 

 

 

 

  سیص وهش _پارت#

 

 منطقه پرورش و آموزش اسییی خ ا  به یاسیییی    میان  این در
یییییییییانه م ارس از درییک و بود درآم    یم معلیم اب  ای   پرسی
  .کرد
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 فروشر  خواربار مغاز  همان در دای   کنار هم عباس امت  
 بود مشغول

 

 اش رسمایه از بخیسر  دریاف  محض به داش  تصمیم اما 
 .ده  ادامه را بری چوب یع    خود قبیل کار

  . کن  دنبال را او را  و بسازد نو از را پ رش مغاز  و

 

 کار از دسییییییییی  کمر  دور امت   دسییییییییی ان شییییییییی ن  حلقه با  
ون افنار  از و کشی     .آم   بت 

 

  :گف  و زد ا  گونه به ای بوسه

 

  خانوما؟ خانو  کجای  -

 

  : خن ی  که کرد  نگاهش گ ج
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 بودی؟ فکر ک و  غرق- 

 

  :چرخی   طرفش به

 

  خوابی ؟ پ ون -

 

  :داد جواب شیطن  با

 

وع شیطونیاش کم کم دار  ...بله که اون-  میشه رسر

 

  :افزود و زد گوشم رکنا تر عم ق ای بوسه بار این و

 

 .بی ار  باباش اما -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  سیص ونه_پارت#

 

 

 

  .بینم یم دار  بله-

 

 :زد چشمیک

 

  .خانو  باش مهربون کم یه-

 

  :کشی   درهم ابرو

 

 دوتا شییییییییییییما بای با همش من کردی دق  .حسییییییییییییود ای-
  باشم؟ مهربون

 

 .خودچسبان  به بیشت   مرا و خن ی  بلن 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خوشگلم؟ داریم رو یک تو غت   دوتا ما مگه-

 

یییییییییش دل نگ

 

 یم هم کنار را سیییییییییییاع    پ ون  خوابی ن از بع  هرشیییییییییییب
  .زدیم یم حرف هم با و نشستیم

 

 بیشت   کوچک، بچه یک ی مشغله با روز یط در که کاری
  .نبود مق ور مواقع

@ 

 امت   و من مخصیییییییوص نانوشییییییی ه ارقر  یک در که سیییییییاع   
  .بود هایمان عاشقانه و عباس

 

 . آم یم اتاق به

 

آغوشی بود  و او حاال که پ ون  خوابی   بود 
تما  توجهم را یم خواس  . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 من فاصییییله این در و بود خوابان   اش گهوار  در را پ ون 
 .بود  کرد  تما  را کارهایم هم

 

  .کشی   دراز کنارش تخ  روی و داد  تغ ت   را لباسم

ی انرژی روز به روز پ ون  .امت   ا  خسییی ه خییل-  یم بیشیییت 
  .طلبه

 

 .معلومه چشمات از .عزیز  دونم یم--

 

 

 

 

 

 سیص ود _پارت#

 

د خود به تر محنم مرا و   . فرسر

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 برایم کن  مراعات کرد یم سیییییی  و کرد یم درکم که همی   
  .داش  ارزش دنیای  

 

  :گف  و زد گوشم  کنار ای بوسه

 

  نیلو؟-

 

  :رف م فرو آغوشش در بیشت  

 

 !هو -

 

  .یاسینم نگران-

 

 از که بود  کیسییییییییییی من همیشیییییییییییه که بود خوب ق ر چه
  .زد یم حرف او با هایش دلنگرای  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

؟ نگران بیشت   ش   مشکوک کاراش کم یه بگم اگه-  مییسر

 

 یم حس جورای   یه .زنه نیم حرف   ه چ چرا  دونم نیم-
اییه کنم   .خت 

 

ون آغوشش از  .نشس م مقابلش و خزی   بت 

 

 .  کشی  باال را خود کیم هم او

  

؟ گه نیم درو  ششم  حس وق  ه چ تو-  امت 

 

  .شناسمش یم  داداشمه باشه چ   هر-

 

  :گف م ذوق با حس این از خوشحال

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

یم؟ شو ی   اوم  ناهار که فردا-   بگت 

 

 .بیاد دست  گوشر   گف م همی    واسه اتفاقا-

 

 .چیه دهدش مز  بب دیم وسط بکشیم حرفو باشه-

 

 

 

  سیص ویازد _پارت#

 

 

 

 که او با و بود ایسیییی اد  پنجر  پشیییی  بغل به پ ون  یاسییییی   
  :زد یم حرف کرد یم نگاهش خت   خت  

 

؟ جااااااانم؟  .عمو خوشگل-  چ    

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

عباس به زنان لبخن   چشییییییییم برادرش به که نگریسیییییییی م امت 
  . بود دوخ ه

 

 اسیییییباب داشییییی م و بودیم کرد  جمع را ناهار ی سیییییفر  تاز 
  .چی   یم را پذیرای  

 

  .بزنیم حرف یاسی    با ج ی بار این بود قرار

 

 از و کرد  اجار  اتاق یک ما راح    خاطر به که بود م ی  
عباس این و بود رف ه ما پیش   .آزرد یم را امت 

 

 دیگه  ک    نیم فکر  .من برادر خودت ی بچه ایشییییییییییاال-
  خودته؟ ن ب 

 

 ی   بار اولی    برای و برگشییییییییییییی  ما طرف به بغل به بچه
  :گف  مخالف 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .موقعش به اما .من داداش هس م فکرش تو-

 

  :گف  او مثب  واکدش از خوشحال عباس امت  

 

  .ش   یم ناامی  ازت داش م دیگه عجب چه-

 

 و گذاشیییی  آغوشییییم در را پ ون  و آم  من سیییییم  به آرا 
  :گف 

 

 فرصییییتش اما بذار  درم ون باهاتون خوا  یم م تیه اتفاقا-
  .اوم  نیم پیش

 

با   :گف  تیاقاش امت 

 

 داری؟ نظر م  رو کیس-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

 سیص ودوازد _پارت#

 

  :گف  و ان اخ  دویمان هر به نگایه 

 

  .کرد  جلب رو توجهم م تیه که هس  ییک-

 

  :خن ی  عباس امت  

 

 .خواس گاری بریم بگو زودتر پرس ... خ ا یا-

 

 :پرسی   ش  مردد که یاسی    نگا 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی یاسی    داداش-.   باشه؟ ونت مانع که هس  چت  

 

  :گف  و داد تنان را رسش

  .منفیه اون جواب اما خوامش یم من-

 

  .پری  باال ما دوی هر ابروی بار این

 

ک که داش  کم چه یاسی    مگر   بود؟ کرد  مخالف  دخت 

 

ی هر آرزوی یاسی    مثل کماالی   با جوان  توانس  یم دخت 
 .باش 

 

  چیه؟ مشنلش-

 

 آن به خت   و برداش   مقابلش ظرف توی از س     یاسی   
  :گف 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .خوریم نیم هم به ما میگه-

 

 ؟ بزی   حرف درس  میشه یاسی   -

 

  . منه از بزرگت   سال پنج .زهراس  اسمش-

 

  :افزود که بودیم اش خت   هنوز

 .شهی   همرس و دار  ساله 7 پرس یه-

 

 

 

د _پارت#   سیص وست  

 

  :زد لب عباس امت  

  شناسیش؟ یم کجا از-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .سالشه هف  که همون .شاگردمه مادر-

 

  .گزی   لب

 مواجه نه یه با بار هر اما کرد  خواسییییییی گاری ازش دوبار-
  .ش  

 

  :گذاش  برادر شانه روی دس  عباس امت  

 

 !نه گه یم معلومه-

 

 و موقر ... م ی    و خییییانمییییه .خوامش یم من چرا؟ آخییییه-
  .مهربون

 

  :خن ی  امت  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  گف    یم مییییا بییییه بییییاییییی  خوب پرسیییییییییییی-
 
 رف یم یم خییییانوادیک

اییط خاطر به کرد  فکر خودش با شیییای  .خواسییی گاری  رسر
 خواسیی گاری تنهای   خودت که مخالفن ت خانواد  دار  که
 .ک    یم

 

  :آم  کش یاسی    های لب

 

؟ یع   -  کیس تنها گف م بهش .خوامش یم که منم مهم چ 
 ازدواج سییییییم  به منو فکر تونسیییییی ه م ت این تو که بود 

   .بکشونه

 

  :گف  مالیم  با امت  

 

اییط به توجه با خانوما جور این-  رضییای  اول دارن که رسر
  .مهمه براشون خانواد 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 جوابش تنها اما گف  یم بهم بای  .فهمم نیم که من اوف-
 !نه ...بود کلمه یه

 

  :پرسی   من بار این

 

 ما به بسییییییت   رو بقیه بع   .بزن حرف برامون ازش کم یه-
یم یم رو تشرضای ما .خانوما   .گت 

 

  :پرسی  ناباورانه

  زن اداش؟ واقعا-

 

 یم جا به جا آغوشیییییم در را پ ون  که همانطور و خن ی  
  :گف م کرد 

 

 .خانوماس  کار کارا این-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

   سیص وچهارد _پارت#

  سو  فصل

 

ون اتاق از کرد  یم تن به مان و که حایل در  :آم   بت 

 

ی .ش   دیر  مامان-   .خور  نیم چت  

 

خانه داخل از  :کشی  رسک آشت  

 

  .شما ری نیم جا ه چ صبحونه ی  -

 

  .خ ا به ن ار  اش ها سحری کله مامان ا -

 

خانه توی از بابا ص ای   :کشی  سم  آن به مرا آشت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

؟ داری عجله مگه-   دخت 

 

خانه فضای به پا   .گذاش م آشت  

 

  . بود نشس ه مت    پش  بابا

 

 :گرف  طرفم به را دستش توی ی لقمه دی نم با همزمان

 

  :خن ی   ریز

 اضار دی  یم قول کنم قبول اگه ؟ دیگه آوردی  گت   بچه-
  .ن ار  میل خ ا به نکنی ؟

 

  :گذاش  دس م جلوی را چای اس نان مامان

-لقمه های بابا همیشه اش ها آورن .نه خوشگل بابا ؟ 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .دنبال  میاد گف  زد زنگ عطا .بخور آرامش با-

 

د دهان به را لقمه تا بود رف ه که    دس  مان  را  ی میانه بت 
:  

 

 !آخه داد خت   عطا به یک-

 

 

 

   سیص وپانزد _پارت#

  : خن ی  بابا

 

  .نزدیم حرف   که ما-

 

  :گف  مامان که کرد  نگاهشان چپ چپ

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ... میاد عطا اسم روز  دو چیه ؟ ش   غریبه عطا حاال -

 

  :زد  غر لب زیر

 

  .مون   دل به آرزو ... عطا اعط همش-

 

  :گف  تاکی ی بابا

 

 !خانو  پ ون -

 

 :چپان   دهانم داخل را لقمه 

 

  ...چشم ...بله-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 داشیی  خایص قرب و ارج یک ما ی خانواد  در عطا خب
.  

 

 توانس  نیم کیس و بود جانم یاسی    عمو ی خوان   پرس
  .ابروس  چشم  باالی بگ ی 

 

 یاسییی    عمو آم   دنیا به من که سییایل همان پیش ها سییال
  .کرد ازدواج عطا مادر خانم زهرا با جانم

 

 دو و گذاشیییییی  ما ی خانه به پا که بود سییییییاله هف  عطا
 فوت العالچ   بیماری اثر در مادرش خانم زهرا بع  سییییییال
 . عطا و مان  جانم یاسی    عمو و کرد

 

 

 

   سیص وشانزد _پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 عمو پیش مان  و نرف  اش پ ری خانواد  نزد به عطیا
  الب ه  .یاسییییی   

 
 کرد  پی ا هم به  عمو و عطا که  وابسیییی یک

 .نبود تاثت   ی   بود

 

 اضار به مان  یم تنها خانه در عطا که  وق    ها وق  آن
 بزرگت   برادر یک مثل او قول به و آم  یم ما خانه به مادر 
  . بود مادر  حال کمک من برای

 

  : آم   خود  به مادر ص ای با

 

  .من ظر  پایی    عطا مامان جان پ ون -

 

ون پوف   با را نفسیییییم   .شییییی   بلن  مت    پشییییی  از و داد  بت 
 و  کشی   رس به  را ا  مقنعه

 

  :زد پچ مهربان بابا . بوسی   را عباسم امت   بابا گونه

    ... نکن شیطوی   و باش خوی   دخت   -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 د  ات دنبالم به مامان . رف م در سییم  به و  زد  چشییمیک 
 .آم  در

 

 طرفم به را لقمه نایلون مادر که بپوشییییییم کفش خواسیییییی م
  .گرف 

  :گف  تن ی که کشی   درهم ابرو

 

  .ن وم  باال بیاد گف م هرچ   .عطاس  مال-

 

  .باش خودت مراقب-

 

  . بانو نیلوفر چشم-

 

 :گف  و زد مهربای   لبخن 

لقمه را توی کیفم چپان   و تن ی گونه اش را بوسی   . 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 عطا به .دعوتیم دایی  خونه .مادر نک    دیر کالس بع  -
  .... ریم یم زودتر سپهر باباتو منو . دنبال   بیاد گف م هم

 

  :کرد  کج ل   

 .بشه دیرمون خان عطا با کن فکر درص  یه شما-

 

 

 

    سیص وهف  _پارت#

 و کرد  باز را پنجر  پاگرد توی شیییییی   رسازیر که را ها پله
  .کشی   رسیک

 

ون و بود داشی ه نگه کوچه رس همان را اتومبیلش  ان از بت 
  . بود ایس اد  سینه به دس 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .دوخ م رخش نیم به را نگاهم اخ یار ی  

 

 اما  برد  ارث به شییییییهی ش پ ر از گف ن  یم را بلن ش ق 
  .مادرش از را آی   چشمان آن و بودن بور

 

  :گف  یم مامان همیشه

 از زود که حیف بود ناز و خوشییییییییییییگل خییل خانم زهرا-
  .رف  دس 

 

  . گزی   لب

 

 نگاهش و برد اش خرمای   موهای توی دسییی  لحظه همان
  .پنجر  سم  به چرخی 

 

 پله سم  به پنجر  پش  از خمی   و کشی   عقب تن ی
  .رف م ها

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .ش  یم عصبای   دی  یم کشی ن رسک حال در مرا اگر

 

 بیییه درهمم وهیییایابر  حفظ بیییا کرد  بیییاز کیییه را کوچیییه در
  . رف م اتومبیلش سم 

 

 :گف  دی نم محض به

  دیگه؟ قهری یع    درهم ابروهای این االن-

 

 نشییسیی م عقب صیین یل روی سییکوت در و ن اد  که جواب
  .خورد گر  درهم ابروهایش

 

 صیییییین یل روی سییییییکوت در تصییییییور  برخالف و نگف  ه چ
  .کرد روشن را اتومبیل و نشس 

 

  .کرد  یم حس آینه توی از را نگاهش سنگ    

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به و داشییییییی  نگه را اتومبیل شییییییی یم دور خانه از که کیم
  :چرخی  طرفم

 

 شیی     یم جلو صیین یل رو میای   االن همی    یا خانو  پ ون -
  .تو نه من نه یا

 

ون به نگا  توجه ی    و کرد باز را در که  بود  دوخ ه بت 
  .ش   پیاد 

 

 او همیشیییییییه مثل دانسییییییی م یم کرد باز مرا سیییییییم  در وق   
وز   . اس  می ان پت 

 

 .نشس م جلو صن یل روی رف م و ش   پیاد  حرف ی  

 

 

 

  هج  _سیص _پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 طرفش به را آلود  اخم نگا  نیاف اد حرک  به که اتومبیل
  .چرخان  

 

  .کرد یم نگا  خت   و بود چرخی   طرفم به کامال

 

  . بیاور  کم بخواهم که بود  آی   از تر تخس

  :گف م و رف م ای غر  چشم

 

؟ را  خوای نیم میشه دیر  دار -   بیف  

 

  :آورد جلو کیم را رسش و ان اخ  باال ابروی  

 

 !خانم پ ون  -

 

  .کرد  پنجر  سم  به رو و ان اخ م باال شانه

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :چرخان  خود سم  به مرا و گرف  را ا  شانه او اما

 

  سیم؟همنال  از گرفی    جزو  یه واسه بازیا بچه این-

 

 :گف م تاکی ی

 

 !دخت   همنالش-

 

  دار ؟ مشنل کجاش این خب-

 

یییییی  همنالش از بر  من-  نیسییییییی  مشییییییینیل بگت   جزو  پرسی
  دیگه؟

 

 همنالش یه .نکن کارو این گف م به  یک من نگو چرت-
  .فقط همنالسیه ح  در

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . ش  آب قن  دلم ته

  . بود مهم من برای عطا

 از و داشییییی م تعصیییییب یشرو  شییییی ت به که بود کیسییییی تنها
ش هییای همنالش بییا دییی نش  داشییییییییییییتنیی  سییییییییییییی کییه دخت 
 .ش   یم اذی  کنن  جلب را توجهش

 

 

 

 نوزد _سیص _پارت#

 

  .بمونن همنالش یه ح  در ن ارن سی اونا انگار اما- 

 

  .کرد نگاهم خت   و پری  باال ابروهایش

 

  . خوان  یم ارش  تئاتر، کارگردای   رش ه در عطا

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ی دوسییییییی انش همه خودش لقو  به  همه این و  بودن  هت 
  .بود عادی بیا برو و نزدییک

 

 من و بود برد  درسییش و کار محل به خود با مرا چن باری
ان نزدییک از حجم آن توانس م نیم   . کنم هضم را دخت 

 

 ای تخ ه به دری وسیییط این شیییای  ؟ دار  مشییینیل چه باز -
  .گرف م رسوسامون منم خورد

 

 را قلبم کیسییییییی انگار بود طت    از رسشیییییییار کالمش هک آن با
د محنم   .فرسر

 

  :گف م لجاج  با

 !ن اشی    کردنم فکر ارزش هیچک و -

 

ای . نزن تهم -   . هستن  خانویم و خوب دخت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ی طاق  ی    :ران   زبان بر داد یم آزار  بود روزها که را چت  

 

 نه؟ ...خانم ن ا الخصوص عیل-

 

  :چرخی  فرمان  سم به و کشی  درهم ابرو

 

 !نکن دخال  نیس  مربوط به  که کاری تو-

 

د  بیشت   قلبم  . ش  فرسر

 

 .بود  زد  ح س درس  پس

 

 

 

  بیس _سیص _پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  ق ر آن دخت   این به چرا دانم نیم نبود خود  دسیییییییییییی 
  .بود  ش   حساس

 

 . داش  وجود او به نسب  من در عجیب حس یک

 !خطر نا  به حیس

 

  .کرد یم اذی  مرا که بود او به عطا زیاد توجهات شای 

 

  :آورد خود به مرا ناراحتش ص ای

 

 . زد  رو آش    قی  اصال-

 

  :ت پی   ای خفه ص ای با و کرد  بغض اخ یار ی  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ... همون با برو شما چن ؟ کیلو پ ون  آر -

 

  :غری  مضاعف اخیم با و چرخی  طرفم به

 

 گنا  ی   دخت   رس  پشییییییییی د  نیم اجاز  . پ ون  کن بس-
 !بزی   بیخود حرف مرد 

 

 سیییییییم  به دسییییییی  و گرف م چشیییییییمانش از را خیسیییییییم نگا 
 از دهم او به واکدیسر  فرص  که ان ی   و برد  در دس گت  
  .ش   پیاد  اتومبیل

 

 من به را خود زنان ص ا حال این با اما  بود بلن  هایم ق  
  .رسان 

 

  . کشی  خود سم  به و گرف  را بازویم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  چ ه؟ تو پ ون -

 

 

  بود؟ چم من گف  یم راس 

 داشیییییییییییی م قیییییی ر این کییییییه بود صیییییییییییینیم دونفر مییییییا بی    مگر
  .داد  یم نشان حساسی 

 

 .بود داش     دوس  موجود یک من برای عطا

 

 ما ی خانه گذران  یم که را زمای   بیشییییت   مرد مادرش وق   
  . بود

 

ک من   همبازی که بود  کوچیک ی سییییییییییاله دو دخت 
 
 بچیک

 .بود ساله نه پرسی یمها

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  یک_بیس _سیص _پارت#

 

  . مهربان و بود مودب عطا

 

 به مسییییییئوالنه  مرا او میشیییییی  کارهایش مشییییییغول که مامان
  .داد یم ا  بازی بشو  خس ه تا و برد یم حیاط

 

  .بود نات    عموی پرس یک از فراتر کیس من برای عطا

 

 داد یم اجاز  سییییییخاوت با نوشیییییی  یم را هایش درس وق   
هایش اری   خوشییییییییییحایل از و کنم پار  را دفت   انجا  که رسر

  .بزنم رسخوشانه های ج غ بود  داد 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . ش یم بزرگ هم با عطا و من

 

 و بود تر بزرگ برادر یک من برای عطا همه، چشییییییییییم به
  .خودش چشم به الب 

 

  . داش م دوسش ...من اما

اف  برادر یک از فراتر جای   من قلب در او که  کنم یم اعت 
  .داش 

 

 ب وانم تا کرد کمنم م ت تما  عطا داش م کنکور که سایل
  .شو  قبول تهران

 

 چیییه من و بود او بیییا خوانییی   درس ریزی برنیییامیییه اصییییییییییییال
  .داد  یم گوش مطیعانه

 

  .ناممکن بود کاری ا  خانواد  و او از دوری که چرا

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 قبول بود آرزویم  که ادبیات رشییی ه در زیاد تالش با من و 
  . ش  

 

 یم تالش ارشییی  در شییی ن قبول برای داشییی  وق  آن عطا
 نیم کوتایه و بود دریییییغ ی   من به هایش کمک اما کرد
 .کرد

 

 

 

  دو_بیس _سیص _پارت#

 

 

 

 

ون چنگش از را دس م   :گف م و کشی   بت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ها؟ ...چ ه تو . عطا نیس  هیچیم ... من ... من-

 

  : کرد نگاهم م حت  

 مع    کارات این فهیم یم اصییییییییییییال ...دادی گت   تو پ ون -
 ن ار ؟ خوی  

 

  .ریخ  فرو قلبم

  .کن  فکر طور این تا بود  کرد  کاری که من رس بر خاک

 

  عطا؟ داری دوسش-

 

  . فهمی   یم بای   

  . میش  تما  جای   یک بای  خود  دادن عذاب این

 

  :کرد  باز لب

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 قصیییییییی  خ ا به .نمیشیییییییی  رو  اما .بگم به  خواسیییییییی م یم-
  .ن اش م رو ازتو کردن پنهون

 

  . من نوای ی   دل حال به وای

 

  . وای

 

 نزن تهمییی  بهش پ ونییی  .خیییانومیییه خییل .دار  دوسییییییییییییش-
  .ن ار  خت   خودش

 

ی یک   .بود کرد  گت   گل یم توی سخ  و سف  چت  

 

انه احساس پس خب   . بودن  نگف ه درو  ا  دخت 

 

  . بود او عاشق عطا

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تشییییخی  خوی   به چشییییمانش دریای ی   ی   از را این من و
  . بود  داد 

 

  .بس م پلک

  :پیچی  گوشم در ص ایش

 .پ ون  گف م یم به  زودتر بای -

 

 

 

  سه_بیس _سیص _پارت#

 

 

 

  لبخن  زحم  به
 
  :گف م و  نشان   هایم لب بر ساخ یک

 

  !عطا نامردی خییل گف    یم زودتر بای  آر -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :زد لب چشمانم میخکوب

  . خوا  یم معذرت-

 

  :ان اخ م باال شانه

  .عطا م نفر  رازداریات این از-

 

  :زد نریم لبخن 

 خوب تو انگار .نبود  رازی معلومه .نفهمی ی هم تو نکه-
 .منو شناش یم

 

  .برداش م عقب به ق یم

 

  . عطا بر  بای -

 

  :گف  م حنم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .رسونم  یم من-

 

  . نبود نیازی دیگر

  .داد  تنان طرفی    به را رس 

 

  .زد خواهم گریه زیر ص ا با بمانم بیشت   کرد  یم حس

 

  .عطا برو .اوم ی یم نبای  اولم از-

 

 کرد نگاهم فقط که نمیشیییی  هایم حرف عمق م وجه انگار
  .برداش م عقب به دیگر ق یم من و

 

  .کرد  یم جور و جمع را خود  و رف م یم بای 

 

  .داد  یم امای  رسوس را شکس ه پ ون  و رف م یم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 های داشیییییی    دوسییییی  و توجهات همه آن فهمی   یم حاال
 رف ه اشییییییتبا  به را را  من و نبود  برادرانه حیسیییییی جز عطا
 .بود 

 

 

 

 

 

  چهار_بیس _سیص _پارت#

 

  .نش   م وجه چت    ه چ روز آن کالس از

 

  « دار  دوسش» پیچی  یم گوشم در عطا ص ای م ا 

 

  .داش  درد رس  و بود ش   گس و خشک دهانم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تعطییل محض به و کرد  تحمل زحم  به را اخر زنگ 
ون   .زد  کالس،بت 

 

 

ون وق      به همیشیییییییه مثل که دی   را عطا محوطه از بت 
  .گرف  بغضم اس  من من ظر و زد  تکیه اتومبیلش

 

 کنم؟ باور را هایش حرف توانس م یم چطور

 

 حرف توانسیی م نیم که بود  دی   های   محب  عطا از من
  .کنم باور را امروزش های

 . بخشن   بسیار و بود مهربان او

 

 دی  مرا که این محض به رف م طرفش به آرا  های   ق   با
 .نشس  لبانش بر لبخن 

از شییانس خوشییم آن روز دوسیی م مهری هم غ ب  داشیی  
و کیس نبود با حرف زدنم فکر  را منحرف کنم . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . زد لبخن  هم من نبود خود  دس 

 

  :زد برف   چشمانش

  .خ اروشکر-

 

  :کرد  کج لب

؟ خ اروشکر-   چ 

 

 !نیس  قهر مون خانو  پ ون  که-

 

  .برپاس  غوغای   چه دلم در نمی انس 

 

 زد  صییییب  که های   حرف از مرد  یم داشیییی م دانسیییی  نیم
 . کرد  یم بازی فیلم داش م خودش قول به و بود

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  پنج_بیس _سیص _پارت#

 

 

 

 

 دو الی از و نشیییسییی  بالفاصیییله نشیییسییی م که ومبیلات توی
  .گرف  طرف به را نرگیس گل دس  و ش  خم صن یل

 

  .کرد یم دیوانه مرا کارهایش همی    خب

 

 اشیتبایه اگر کرد یم سیی همیشیه و نبود شیکسیی    دل اهل
انش  زودتر کرد    .کن  جت 

   

  .کرد مس م ها نرگس بوی

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .دنبالم اوم ی نیم نبودیم مهمون دای   خونه اگه-

 

  :کشی  درهم ابرو

  خانو ؟ پ ون  .اوم   یم که دوی   یم-

 

 فراموش ا  ب بخ    شیییییای  تا گرف م نرگس های گل از دیم
  .شود

 

 !هو -

 

  کنم؟ ازت خواهیسر  یه میشه-

 

  چرخی  طرفش به ا  سوایل نگا 

  :گف  اتومبیل کردن روشن با همزمان او و

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی کیسییییییی به زد  به  که حرفای   به راجع-  بی    ! نگو چت  
 خب؟ .باشه خودمون

 

  :کرد  زمزمه و ش  زاللش چشمان خت   نگاهم

 

  ک ومشونه؟ به منظورت-

 

  :داد جواب کالفه

 

  .زنم یم حرف چ   از دوی   یم پ ون  نکن اذی  ...ا -

 

  .کن  تکرار را هایش حرف خواس  نیم که بود جالب

 

   :گف م مکث با اخر دس  و داد  طول را نگاهم خبیثانه

 

  .گم نیم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ون ص ادار پوف   با را نفسش  :داد بت 

 

فهم آد  قربون-  .چت  

 

 

 

 شش_بیس _سیص _پارت#

 

  

 

 درگت   مان ک ا  هر نو  به انگار نزدیم حرف   را  طول در
  .بودیم افنارمان

 

  :پرسی   دای   خانه نزدیک

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی؟ اینا عمو دنبال -   نمت 

 

  :ان اخ  باال را رسش

  .میاییم خودمون گف  بابا ...نه-

 

ی خانم زهرا مرگ بع   تنها عمو و عطا سیییییال5 ح ود چت  
 
 
 او عمو به  خانم محت   معرف   با که این تا کردن  زن یک
  .کرد ازدواج دوبار 

 

 پرسیییییییییییی مثییل را عطییا کییه بود مهربییای   زن هم خییانم محت  
  .کرد یم خشک و تر خودش

 

یییی او و عمو به بع  سییییال یک خ ا و  داد ه یه  دیگر پرسی
  .گذاشتن  عادل را نامش که

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 در و بود گرف ه را دیپلمش دیگر که عطا بع  سییییییال چن 
 با  خانه در و شییییی  ج ا عمو از بود شییییی   قبول دانشیییییگا 
 .ش  ساکن بود رسی   ارث به پ ربزرگش از که کوچیک

 

رضا دای   خانه به رسی ن با     .زد  لبخن   اخ یار ی   امت 

 

  .ن اشتیم را کیس  دای   و عمو جز هک بود ها سال

 

 ی همه  تقریبا مادر  و پ ر تهران بمباران در پیش ها سییال
 . بودن  داد  دس  از را شان نزدیک کار و کس

 

 

 

 هف _بیس _سیص _پارت# 

 

  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 و داشییتیم همو فقط باباتون و من گف  یم همیشییه مامان
  .بود مون   برامون برادر دانه یک ییک

 

  . بود  دو هر عاشق من

 

رضییییییا دای   و آرا  و بود مهربان یاسییییییی    عمو  از بود پر امت 
  .طبی ش خ و شیطن 

 

 بود بازار خن   و شییییییوچ   ق ر آن آم یم یم که دای   خانه
  . گرف م یم درد دل ها شب آخر من که

 

 . بود العاد  فوق هم مهسا زن ای  

 

  .بود دای   کارهای پایه که شور و پررسر  زی   

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . بود شل   ما برخالف دای   خانواد 

 

رضیییا دای    جل یش نبود کیسییی واگر داشییی  فرزن  چهار امت 
د را  را همیییه پنجم  فرزنییی  بیییا خواسییییییییییییییی  یم اح میییاال بگت 

  . کن  سورپرایز

 

  . کوچکت   ما  چن  اما بود من سن هم تقریبا الله

 

   سییییال سییییه که بود پارسییییا آن از بع 

  . بود ش   شت   به شت

رضیییا گف  یم مامان گایه  کنن  یم فکری چه مهسیییا و امت 
  .شون  یم دار بچه محابا ی   طور این که

 

 داری دوس  ک    تنهای   احساس وق    کنم یم فکر من اما
  .باش  شل   برت و دور

 . ن اشتن  را کیس هم ها آن خب

 

کوچکت بود و بع ش 
پرویز که درس  با او   

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ین که بود الدن هم دای   ی خانواد  فرزن  آخرین  کوچکت 
ین بسییییار و ن اشییی  بیشیییت   سیییال5 و بود  عضیییو  زبان شیییت 
  .شیطان و زبل  . بود دای   خود  ک    مامان قول به که بود

 

  :چرخی  او سم  به نگاهم عطا ص ای با

  خن ی؟ یم خوشگله ش  چ  -

 

  عطای
 
  .بود برگش ه همیشیک

د ص ایم خاص القاب با که عطای    . مت  

 

ین و  !بود وشگلهخ همی    شان قشنگت 

 

 

 

 هش _بیس _سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  

 

  .غریب داش م  حیس یک اما چرا دانم نیم

 

 کنار که حاال بود گذش ه خیال و فکر با که روز  برخالف
  .داش م خوی   حس دوبار  بود  نشس ه عطا

 

 خاصیییی  این و ا  شیییدی   را ها حرف آن که انگار نه انگار
  .بود عطا مهر

 

  .بود بل    و می انس  خوب مرا خواب رگ انگار

 

  باشم؟ جریان در من خواس  یم فقط صب  چرا اصال

 

  :ان اخ م باال شانه

 !هم نطوری-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 پ ون ؟-

 

 !بله-

 

  :گف  مردد

  خب؟ ... نزن حرف   هم الله به ح   -

 

  داش ؟ تاکی  انق ر چرا

 

  :چرخی   طرفش به مشکوک

  چرا؟ اصال-

 

 چرا؟ چ  -

 

  تاکی ؟ همه این-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 طرفم به کامل و کرد پارک دای   خانه مقابل را بیلاتوم
  :چرخی 

 

  . نزی   حرف   ب   قول یه شما خانم پ ون -

 

  . اف اد  لج رس

 

 کیسیی من بگ ی  و  ده  حرص مرا خواسیی  یم فقط یع   
  ؟ دار  دوس  را

 

ی بقیه نبای  چرا   فهمی ن ؟ یم چت  

 

  :گف م و کرد  ریز را چشمانم

 

ی  یه تو ...د نه د-   . میشه چت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد ص ایم م حنم

 

 !!!پ ون -

 

 های حرف بود  مطمی    دیگر حاال بود حیس چه دانم نیم
 .نبود بود گف ه که غلظ    آن به صبحش

 

 

 

   نه_بیس _سیص _پارت#

 

 را بازویم برسییم در به که آن از قبل اما  شیی یم پیاد  هم با
  .داش  نگه جایم در مرا و گرف 

 

ی یک   .زد یم دو دو نشچشما توی چت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

   .کنم اذیتش آم  نیم دلم آن از بیشت  

 

  :زد  لب

  .داد  قول باشه-

 

  :کرد پر را صورتش تما  لبخن 

  . دیوونه-

 

د  را در زنگ و ان اخ م باال شانه   .فرسر

 

  : گرف   طرفم به را دستش توی ی کیسه

  .زن ایی  به ب  -

 

  .کرد یم عطا را عطا کارها همی   

 

  .رف  نیم جای   خایل دس  ق و  ه چ  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .گرف م را کیسه و زد  لبخن 

 

 عم ق نفیسییییییییییی و گرف م ا  ب     طرف به را نرگس گلهای
  .کشی  

 

 پیییایی    را رسش و انییی اخییی  صییییییییییییورتم بیییه نگیییایه نیم عطیییا
  .ان اخ 

 

  . بود کاسه نیم زیر ای کاسه یک

 

 اسیییی قبالمان به که بود سییییپهر این خانه به ورود محض به
  .ام 

 

   .بود کوچکت   من از سال10 که برادر 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  اوم ی؟ جونم آبچ  -

 

 را تپلش های گونه و ان اخ م اش شیییییییییییییانه دور دسییییییییییییی 
 .بوسی  

 

 

 

  ش_سیص _پارت#

 

 

 

 که گشییییییییی  بریم و رف  یم عطای   روی اخ یار ی   نگاهم
  .کرد یم بازی بازی غذایش با داش 

 

 عطای عطا این گف  یم شیییییییییییشیییییییییییمم حس چرا دانم نیم
 همیش
 
  . نیس  یک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .بود فکر توی که عطای  

 

رضییا دای   صیی ای با  گرف م فکر توی عطای از را نگاهم امت 
 .دوخ م دای   به و

 

  خوری؟ نیم چرا جان عطا-

 

 عطییا روی همییه نگییا  تییا بود کییاف   جملییه یییک همی    انگییار
  .بدشین 

 

  .داش  خایص قرب و ارج ما خانواد  در عطا

 

 کنییی  خییییال نکنییی  کیییه نیی کرد یم رف یییار طوری او بیییا همیییه
  . ن ارد ما با خوی   نسب 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 اگر که بود زبان و رس خوش ق ر آن عطا که آن ضیییییییمن
ا  جور این

 

 بزرگ خودش پرسییی مثل را عطا جانم یاسیییی    عمو طرف   از
  . بود عمو واقی پرس مثل او به همه نگا  و بود کرد 

 

  :پرسی  تن ی هم مهسا ن ای  ز  

 

 یم که جای   تا جان؟ عطا ن اری دوسیی  رو غذا این نکنه-
 ش  ؟ ب  نکنه...اته عالقه مورد غذای دونم

 

 « شیییی   خوشییییمز  هم خییل حرفیه چه این» گفی    با عطا
وع  م ل این دانسیییی م یم من ح اقل اما  کرد خوردن به رسر
  م ل خوردن

 
  .نبود او همیشیک

 

آر یم گرف  ب ون شیییییک توجه همه را به خود 
جلب یم کرد . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ی   داد تنان که رسی با و ان اخ  من به گایهن نیم مامان
ی »پرسی  حرف  « ش  ؟ چت  

 

 . ان اخ م باال شانه و داد  تنان را رس 

 

 

 

  یک_ش_سیص _پارت#

 

  

 

 آرا  صییییییی ای   با بود نشیییییییسییییییی ه عطا کنار که  خانم محت  
ی  و داد را جوابش منوال همان به هم عطا و پرسییییییی  چت  
  .کرد آسود  را خیالش ظاهرا

 

 که کردن سوال دور روی بود اف اد  دای   شب آن انگار ماا
  :پرسی  باز

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ی    قرار  یک شاءهللا ان جان عطا-  بخوریم؟ تو عروش شت 
 !ها شه یم دیر دار  پرس

 

  :داد جواب  و دوخ  او به را اش دستپاچه نگا  عطا

 

ی که فعال-  .شلوغه رس  که منم .دای   نیس  خت 

 

   بود؟ چه صب  های رفح آن پس .خودش جان آر 

 

  :گف  بود دای   پایه همیشه که زن ای   باز

 

 من که دوی   یم اصیال . کن تر لب فقط شیما جان عطا وا-
 خوب دخت   ق ر اون .کارا جور این واسیییه کنه یم درد رس 
  .که دار  رسا 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به چشییمیک مامان و خن ی ن  ریز  جانم یاسییی    عمو و بابا
  :زد زن ای  

 

 عروش فامیل تو وق ه خییل ... مهسییییییییییاجان  ا پایه منم-
 .جان عطا عروش باشه اونم .ن اشتیم

  

شییییییان همه چرا امشییییییب بود  مان   من حاال  عطای به گت 
  .بود بیچار 

 

 رسیک بود نشییییسیییی ه سییییپهر کنار سییییفر  سییییوی آن که عادل
  :گف  و کشی 

 

  .داداشر  عروش جون آخ-

 

 حرف   توان  یمن اما کرد  ور  عطا گردن رگ کرد  یم حس
  .بزن 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :ک بی  پهل یم توی آرنج با بود نشس ه من کنار که الله

 

  !امشب خت   چه-

 

 کرد حلول من در خباث  حس یک انگار و خن ی   ریز
  :گف م بلن  و ش  باز زبانم که

 

  .دار  دوسش خییل هم خان عطا که هس  ییک-

 

   فهمی تاز  شیییییی  قفل چشییییییمانم در که عطا زد  وق نگا 
 !ا  کرد  چه

 

 

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 دو_ش_سیص _پارت#

 

  :گرف  هوا روی را حرفم زن ای   و گزی   لب

 

 زیر ییک نگو د  نیم تله به د  چرا عطا آقا بگو پس خب-
  .دار  رس

 

  :زد لبخن  مهربان مادر یک مثل خانم محت  

 

  .بهمون نگف    هیچ   چرا مادر عطا؟ ار -

 

  .م آ نیم در خونش زدی یم کارد را عطا

 

  .بود ش   برپا غوغای   دلم در

 

  .کرد نیم نگاهم عطا دیگر

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

     .بود  زد  را حرف آن که  بود ش   مرگم دانم،چه نیم

 

 هم به مرا طور آن که های   حرف بب نم خواسیی م یم شیییای 
  ؟ نه یا دارد واقعی  بود ریخ ه

 

 داد  که قویل زیر واقع به و نبود خوب اصال کار  خب اما
  .بود  زد  بود 

 

 کامل توجیه ی   و نامردی با او اما کرد یم نگاهم عطا کاش
 شیییییییوچ   یک من حرف که گف  و داد را اطرافیان جواب
 باعث الب ه که ن ارد نظر م  را کیسیییییی فعال و نبود  بیش
 .ش  هم تعجبم

 

  : کرد نیم ول که بود داد  پ چ سه گت   انگار که هم زن ای  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 دار  درسیییییییی  که هم شییییییییما . خواد یم عروش دلمون ما-
 همه،چت    و داری ماشییییییینم و خونه ماشییییییاال .میشییییییه  تمو 

 خان؟ یاسی    نه .مهیاس 

 

ی خودش یا م ت این در بای  عطا یع    عمو تایی یه  دخت 
  .کردن  یم پی ا برایش دخت   یک بقیه یا و کرد یم معرف   را

 

  .زد دس  شیطن  با الله و زد مهربای   لبخن  عمو

 

  بمان ؟ عزب موقع این تا پرس که داش  مع    چه اصال

 

 و رس و بود عطا عروش مهمای    سییییییوژ  شییییییب آن ظاهرا
  .دادنش سامان

 

 به دای   های شیییییوچ   به و شییییی  یم سیییییفی  و رسخ هم عطا
       .زد یم لبخن  زور

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 گت   مرا اگر و برپاسیییییییی  دلش در غوغای   دانسیییییییی م یم اما
 .بود خواه  گوشم بزرگه تکه بیاورد

 

 

 

   سه_ش_سیص _پارت#

 

عباس بابا  سییییخ  روزهای یادگار که را مجروحش پای امت 
 زبان بر ل    زیر آچ   و کرد دراز کاناپه روی  بود جنگ
  .آورد

 

  :گف  و گذاش  پشتش را بالش    مامان

 نیم گوش نکن اذییی  خودتو انقیی ر مرد گم یم چ   هر-
 !که ک   

 

  :کرد نگاهش مهربان بابا

  . جمع تو یس ن خوب خانم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 واقعا گایه که بابا عجیب های مراعات این از امان وای
  .کرد یم م عجبم

 

یییی  او پای روی دسییییی  و نشیییییسییییی  کنارش مامان

  .بیف ه دردش می   ماساژ االن-

 

 :زد لبخن  بابا

 ماسییییاژ خود  بیار پمادو اون .خانو  گت   یم درد دسییییت -
  .می  

 

خانه سم  به   :گف م و رف م آشت  

 

  . ای خس ه هم شما مامان . من با امشب-

 

گذاشی و 
گف  : 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :خن ی  بلن  بابا

 ل وان یه خانو  .که مت   نیم من دیگه .هم نه بابا دخت  -
   می ی؟ بهم آب

 

 . ش  بلن  جا از و گف  ای نکنه خ ا مامان

 

  :گف  آر

 

نم خود  دخت   خواد نیم-   .مت  

 

  :پرسی  بابا و نشس  صورتش روی نگاهم

 

 بود؟ واقعی  گف    که اوی  -

 

  .گزی   لب

کنار بابا نشس م و خواس م پاچه شلوارش را باال ب هم که 
ایم مچم را گرف  به 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . بود  برد  سوال زیر را عطا ا  موقع ی   حرف با امشب

 

 را رازش پروا ی   من و بفهم  کیسیییییی خواهم نیم بود گف ه
  .بود  کرد  برمال جمع میان

 

  :داد  جواب خجول

  .کنم اذیتش خواس م یم-

 

مه خییل عطا .بابا نکردی خوی   کار-  ن ار  خوش و محت 
  ...ها شوچ   جور این از دخت  

 

  :پری   کالمش میان

 .بود ش   دیر دیگه اما فهمی   بع ش .خوا  یم معذرت-

 

 این توی سیییییال همه این . مونه یم بزرگ  برادر مثل عطا-
 اما نزدیکه بهمون خییل که درسییییییی ه ...اوم   و رف ه خونه
 .بابا نبود تو شأن در شوچ   م ل این

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  چهار_ش_سیص _پارت#

 

  . بود آم   درد به قلبم

 

 بود  مان   من و دانسییییییییتن  یم بزرگت   برادر را عطا همه 
  . نیس  نوا ی   من فکر به کس ه چ چرا

 

 اف اد  هم عطا چشییییییییییییم از و بود  زد  گن  که هم حاال
  .بود 

 

  :گف  بابا که بود  کرد  پی ا حایل چه انمد نیم 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 من دخت   امیییییا کنم ت بیخییییی  خواد نیم دلم وقییییی  ه چ-
 اما شییییییناسییییییم یم خوب خودمو ی بچه من  .م ی    و عاقله
 .بابا ش ی  بزرگ شماها دیگه

 

د از هم این خب امم به بود معلو  که بابا های گورسر   احت 
 که  گف یم داشیییییییییی  خانه در اما بود نزد  حرف   جا آن

  .ا  کرد  اشتبا  ب جور

 

  :گف  و برگش  آب ل وای   با مامان

 حرف بابات با بش     خوای یم صب  تا  انگار پ ون  پاشو-
  .زنم یم خود  من .بزی  

 

 اتاقم به و داد  مامان دسیییییی  به را پماد خواسیییییی ه خ ا از
 .گریخ م

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 صییب  تا  که شیی   مخ لف   فکرهای درگت   ق ر آن شییب آن
ک آن و عطا از شییییای  پری کابوس  های نزدیک و دی   دخت 
 .برد خوابم باالخر  که بود صب 

 

 

**** 

 

 

 

  پنج_ش_سیص _پارت#

 

ون کیفم توی از را ا  گوشر   را خانه شیییییییمار   و آورد  بت 
  .گرف م

 

 جواب و زد  لبخن  نشیییسییی  گوشیییم در که سیییپهر صییی ای
  :گف م و داد  را مهرش پر سال 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .امانم ب   رو گوشر  داداشر -

 

  : گف م و داد  سال  تن ی آم  خط پش  که مامان

 

یم ک اب رسی یه بریم قرار  مهری و من مامان-   . بگت 

 

  :گف  مکث با مامان

 

 !رف    یم بابات با فردا کردی یم صت   خب-

 

 !نه ...بابا نه

 

  :گزی   لب 

 این از من دنبال کرد  گنایه چه بابا .بر  قربون ون الیه-
  . نیس م بچه که من .بیاد ک ابفروشر  اون به ک ابفروشر 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

دی زنگ عطا به کاش خب-   .مت  

 

  !مامان-

 

  .نک    دیر مادر باشه-

 

 .کرد  قطع را تماس و گف م چشیم

 

  :گف  و کرد نگاهم چپ چپ مهری

  بشه؟ ب  برات نفهمن موقع یه-

 

  : گف م و کرد  درس  را ا  مقنعه

س-   . گرد   بریم و ر  یم زودی من  .نت 

 

  :گف  و زد چشمیک مهری

  بیا ؟ باهات خوای یم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :داد  تنان رس

  .خونه ر  یم د  یم انجا  کارمو منم .خونه برو تو نه-

 

  س ؟ خونه مطمئ    حاال-

 

 . دونم یم اشو برنامه . اوهو -

 

  .باشر  موفق .برو باشه-

 

 آدرس و گرف م دربسیییی  تاکیسیییی یک تن ی رف  که مهری
  .داد  را  عطا خانه

 

 های   پیا  و هایم تلفن . داد نیم را جوابم که بود روز سیییه
 این و  بود مان   پاسییییییییخ ی   بود  کرد  ارسییییییییال برایش که
 . اس  شایک من از ب جور عطا یع   

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  شش_ش_سیص _پارت#

 

 

 

  ؟ نه یا کنم یم درس    کار آیا کرد  فکر این به تاکیس توی

 

 پیش من بار این گرف م میمتصییییییی بود ن اد  را جوابم وق   
   .باشم ق  

 

  . کن  قهر من با طور این عطا بود نش   حال به تا

 

   . خواس م یم معذرت و رف م یم بای 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .نبود ای ک نه عطا

 

 بییه کییه بود آن بر منوط این و خواسیییییییییییی م یم عییذر بییاییی 
  .دی   یم و رف م یم رساغش

 

 

 اما بیای  مان ی هخان به باالخر  تا کرد  یم صت   بای  شای 
ن  مان احواالت  به ی    بابا و مامان خواس  نیم دلم   .بت 

 

 گوشیییییم ی آویز  هنوز شیییییب آن بابا تذکر  که بخصیییییوص
  .بود

    

  . ش   پیاد  کرایه پرداخ  با و ایس اد کوچه رس تاکیس 

 

  . کوف  یم سینه در محابا ی   قلبم

  « ش ی خود رس پ ون » زد یم فریاد رس  در کیس

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 فهمی ؟ یم بابا اگر

 

  .بود  ش   شک به دو هم باز 

 نیم و بود  گف یه درو  میامیان بیه جیا آن بیه آمی ن برای
 .بود خواه  چه دی ار این عاقب   دانس م

 

  :زد  لب و زد  پس را ب   افنار

 

  . دار  رو ارزشش عطا -

 

  .بود  ایس اد  عطا با  خانه در مقابل دیگر حاال

 

  .بود رسی   ارث او به اش مادری پ ر زا که با    خانه

 

یییییش شییییییهادت از بع  و بود فرزن  تک خانم زهرا  در همرسی
  پ رش با با  خانه همی   

 
  .کرد یم زن یک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 اما رف   او ی خانه به یاسییییییییی    عمو با ازدواجش از بع 
 او و زد عطا نا  به را خانه غفور حاج پ رش مرگش از بع 
  .کرد خود وارث را

 

  خانه این در که بود سایل ن چ  عطا حاال
 
 .کرد یم زن یک

 

 

 

   شش_ش_سیص _پارت#

 

 

  . بود  نگذاش ه پا تنهای   به خانه این به حال به تا

 

 تنهای   به  که بود بار اولی    این و بود همراهم کیس بار هر
  .آم   یم  عطا خانه به

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . گذاش م زنگ روی را دس م شو  پشیمان که آن از قبل

 

  .پیچی    با  حیاط فضای در بلبیل زنگ ص ای

 

 کرد  یم صیییت   بای  و  بود نزد  خانه ترکیب به دسییی  عطا
 . کن  باز را در و بیای  تا

 

 ظاهر در آسییی انه در او و شییی  باز در که نگذشییی  دقایف  
  . ش 

 

  . گرف  آتش یکبار  به هایم گونه دی نش با

نگش موهای و داشیییییی  تن به گرمکن  پیشییییییای   روی خورسر
  .بود یخ هر 

 

  .زالل آی   های چشم آن دل نگ  . بود  دل نگش ق ر چه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  

 

 اخم یک واکدشییییییش تنها او و داد  سییییییال  خفه صیییییی ای   با
  .بود عم ق

 

 :پرسی  خش ار ص ای   با  .کشی   دهان داخل به را لبم

 

 پ ون ؟ ک    یم کار چ   جا این-

 

 :پرسی   مظلومانه

 

  تو؟ بیا -

 

  . کرد نگاهم کفری

 

  !نه بگ ی  خواس  یم گاران
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همقسم    
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 و کشیییییی  عقب دی  مرا ناراح م و درهم ی چهر  وق    اما
  :زد پچ کرد، یم باز برایم را را  که طور همان

 

  جا؟ این بیای پاشر  گف ه به  یک-

 

  :زد  لب و گذاش م باصفایش و گل پر حیاط به پا

 

  کرد ؟ یم بای  کار چ   نمی ی جوابمو وق   -

 

  .کرد تن  ق   طرفم به و بس  را در

 

  .پ ون  کرد یم فروکش عصبانی م ذاش م یم بای -

 

  . دوی  گل یم به بغض

  . بود  پشیمان و ناد  من

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 !بود بچگانه کار  دار  قبول  . ببخشی -

 

 

 

  شش_ش_سیص _پارت#

 

 

 

 اما شیییییییییی  یم دی   نگاهش توی «کوف  ببخشییییییییییی » یک
  :گف 

 

 نه نامرد ی دخت   ... ا ا ا .نشیییییییییی   آرو  کرد  کاری هر-
 رو ریخ  داشیییییتیم پوته پ ه چ   هر برداشییییی  نه گذاشییییی 
 !داریه

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

پیشه ذاتا برسر  این اصال   .انگار بود هت 

  .گرف  ا  خن   و اف اد  ها فیلم های دیالوگ از ییک یاد

 

  خانم؟ پ ون  بخن   یک نخن ی تو ... بخن  آر -

 

 الشخوشیییییییییییح آم نم بود معلو  و بود گرف ه آرا  لحدش
  .بیاورد خودش روی به خواه  نیم اما اس  کرد 

 

  .خواس م معذرت که من-

 

 های م و  فصییییییییل .اف اد  را  ها درخ  بی    طور همان و
ی با و بود تما  تابسییییی ای    برگ بود رف ه اولش ما  که پایت  
 دو را با  همی    و رف  یم شییییییییییی ن نارنچ   به رو درخ ان
  .بود کرد  زیبا چن ان

 

 عطا؟ ش   رمانتیک ق ر چه جا این-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 و گرف  را بازویم بشیییییود سیییییاخ مان نزدیک که ان از قبل
  :چرخان  خود سم  به مرا

 

  دار ؟ خت   کیس جا این به اوم ن  از-

 

  :زد فریاد ناگهان به و داد  تنان طرفی    به را رس 

 

؟ ش ی دیوونه-  ! ش ی خودرس انق ر چرا تو آخه دخت 

 

 و برد موهایش میان دسیی  کفری او . شیی  خیس چشییمانم
  :غری 

 

 . االن همی    . پ ون  برگرد االن همی   -

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 هف _ش_سیص _پارت#

 

 

  .آم  بن  نفسم 

 

 تر نزدیک ق یم و دوخ  من به را غضیییییییبناکش چشیییییییمان
  :ش 

 

  پ ون ؟ کردی فکر چ   خودت با-

 

  . لرزی  هایم لب

 

  :بود چشمانم زل هنوز نگاهش

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

؟ که عزب رسیییییییپ یه خونه اوم ی شییییییی ی پا-  پ ون  ... چ 
 اون ... تو گذاشییی    در این از پاتو تو بب نه ییک کافیه فقط
  ؟ شه یم چ   دوی   یم وق 

 

  .ش  آب پر آی   به چشمانم

 

  ترسی ؟ یم من ش ن آبرو ی   از

 

  .بود  رسان   جا ان به را خود مادر  از درو  به که م   

 

 پشیییییی  اگه ی  دو یم ... درک به من .. پ ون  جهنم به من-
    شه؟ یم چ   بیاد در حرف رست

 

  . گزی   محنم را لبم

 

  .بود  نکرد  فکر ها این از ک ا  ه چ به من چرا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بب نم را عطا  و بیایم خواس  یم فقط دلم

 

  و بیایم
 
 .کنم برطرف را  ا  دل نیک

 

  :غری  عطا و چکی  چشمم از درش  اشیک قطر 

 

  ؟ فکری ی   انق ر اچر  تو آخه ...پ ون  نکن گریه-

 

  ؟ بود نکرد  ت ب خ چنی    این مرا کیس حال به تا

 

ون سیییینه از زور به که صییی ای   با و لرزی  هایم لب د بت   مت  
  :داد  جواب

 

  ...من .دربیار  تو دل از خواس م یم فقط من ... من-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .برو زودتر حاال ...پ ون  آوردی در-

 

ی تا کرد  باز لب  خانه بلبیل نگز  صییییییی ای که بگ یم چت  
  . ش  بلن 

 

د  عطا نگا   . ش  دوخ ه من به وحشت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .شو قایم جا یه با  ته برو پ ون -

 

  :گف م م حت  

 

  ؟ کنیم نیم کاری که ما ... ما-

   

 

 زیر بریم ات بچگییانییه کییارای این بییا نییذار ... برو دیوونییه -
  سوال؟

 

  . ش  بلن  بلبیل زنگ ص ای دوبار  و کرد  بغض

 

  و نکرد  معطل دیگر

 در طرف به هم عطا و دوی   با  ان های سییییم  به تن ی
  . رف 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 روی دسییی  و ایسییی اد  شیییمشیییاد های درخ چه انبو  پشییی 
  . گذاش م ک بانم قلب

 

ش و سال  ص ای   . کرد  باز را در فهمی   آم  که احوالت 

 

  .ریخ  فرو قلبم ش  نزدیک که ص اها

 

  ورا؟ این از امت   عمو-

 

  کرد؟ یم چه جا آن بابا خ ا یا

 

  .نبود  ایس ادن به قادر که اف اد ک بش به چنان قلبم

 

 آم   عطا دی ار به بود  گف ه مادر به که درو    با من
 زد  که های   حرف آن از بع  امت    بابا اگر حاال و بود 
  کرد؟ یم فکر بم راجع چه دی  یم جا این  مرا بود
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 !ناراح    ما دس  از زد  ح س نمیای   اونورا روز  چن -

 

  ناراح ؟ چ   برای ؟ چیه حرفا این عمو-

 

 و ساخ مان به  هم ص ایشان زدن  یم ق   که طور همان
  . ش  یم تر نزدیک دورش شمشادهای

 

 !ش ی فراری . گذاشتیم فشارت تح  زیادی شب اون-

 

  :خن ی  عطا

 !ن ار  رو موقع تش من .عمو ن ار  ترس گرفی    زن-

 

  :خن ی  هم بابا

 . جان عطا سییی  بچه اون . دلخوری پ ون  دسییی  از پس-
  !باشیش شناخ ه خوب بای  دیگه

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .عمو نیس م دلخور کیس از من-

 یک  .خواهرمه مثل گی  یم همیشییییییه که طور همون پ ون 
 عمو؟ میشه ناراح  خواهرش از

 

ب از قلبم  . ش  تما  کشی ن نفس .ایس اد ض 

 

 

 

  نه_ش_سیص _پارت#

 

  

 

  . بود ش   جاری هایم گونه روی اشک درش  های قطر 

 

  . دانس  یم خواهرش مرا عطا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کرد ؟ یم چه ا  بیچار  دل با بای  من حاال

 

  .بود گرف ه قرار دیگران تلقی    تاثت   تح  او ... نه نه

 

 .بود  دی   مهربانش چشمان در را داشی    دوس  من

   

  .آم  یم باال سخ    به و بود اف اد  شمار  به نفسم

 

 نشییسییتن  تراس لب کیم ها آن اما رف  یم زودتر بابا کاش
  . زدن  حرف هم با و

 

 .دهم یم جان دار  شمشادها پش  من دانستن  نیم

  

 .آم  نیم بن  اشنم

 

  . بود  کرد  خفه را ص ایم دس انم کف با

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .شدی   نیم را حرف این و میمرد  کاش

 

 از بع  دقایف   کرد دلجوی   عطا از خودش ضییم به که  بابا
  :گف  و ش  بلن  جا

 

 پای بذار شییییییییبم اون  .جان عطا داریم دوسییییییییت  ما همه-
 .داشی    دوس  همی   

  

  .نیس  دلخوری ه چ گم یم باز  عمو-

 

 عم ق نفیسیی بود رسییی   خواسیی  یم آنچه به انگار که بابا
  رس از

 
 حال و مان   من و رف   و  کشییییی  خیال آسییییودیک

  .غریبم

 

  یک مان   من
 
  . بزرگ بیچاریک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 فکرش گذاشییییییییتن  نیم خواسیییییییی  یم هم خودش اگر عطا
  . شود من درگت  

 

 شییانه روی را ا  کوله و جسیی م جایم از عطا پای صیی ای با
 . ان اخ م ا 

 

  . رف م یم بای 

  . بب ن  بیچار  و ذلیل چنی    مرا عطا خواس  نیم دلم

 

ون بیا پ ون -   . بت 

 

ون شییمشییادها پشیی  از  رسخ چشییمان کرد  سییی و  زد  بت 
  .ن وز  او به را مل هبم و

 

تر که او اما   :گرف  را جل یم بود ها حرف این از تت  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ش ن؟ قرمز چرا چشات ش  ؟ چ  -

 

  .زد یم فریاد رس  در دهن   آزار و خبیث ص ای یک

 

 . ن اش  دوس  مرا عطا

 

 برای پ ون  زد یم فریاد بود اگر هک نبود من با دلش عطا
 . نیس  خواهر من

 

 

 

 چهل_سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 مان وا  آسیییی ی    اما گذشیییی م کنارش از سییییوالش به توجه ی  
  :ش  انگش انش چنگ

 

  !رسونم  یم خود  وایس ا . وضع این با ری یم کجا-

 

 و کشییییی   را دسیییی م  کنن   دیوانه فکر همه آن از عصیییی   
  :زد  فریاد

 

 تو برادری بییییییه نیییییییازی من .کن ولم ...من برادر کن ولم-
  .ن ار 

 

  .زد دو دو رنگش آی   چشمان و پری  رخش از رنگ

 

 چ   هر .شیییییی   خود رس آسیییییی ی    من واسییییییه .نگو مزخرف-
 !خودت واسه  برداش    دور گم نیم هیچ  

 

 :ک بی   اش سینه توی و کرد  مش  را انگش انم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .ار ن  ربیط تو به . برداش م دور آر -

 

  .بود  ش   عجیب رسکیسر  یک دچار انگار

 

 : کشی  فریاد رس  بر

 

  ش ی؟ دیوونه  ؟ تو چ ه-

 

 این من بفهمه بابا  ترسیییییییی ی چرا بود  خواهرت که من-
ر خواهر به برادر از مگه .جا    رسه؟ یم ض 

 

 اخ یار ی   که گرف  گر و ش  قرمز چنان صورتش پوس 
  :برداش م عقب به ق یم

 

 . پ ون  نفهیم  به نزن خودتو-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 هسییییی    من یک تو بب نم خوا  یم ... باشیییییم نفهم خوا  یم-
 !؟ها

 

  :لرزی  ص ایش

  .عموتم پرس ... من ... من-

 

 ... عطا نیس     پرسعمومم ح    تو ها نیسر  ناراح  ... نه-
 !برادر  برسه چه

 

  . ش  درش  چشمانش

  . بود اف اد  خون از های   رگه آی   چشمان آن توی

 

 !پ ون  ....برش .....خوای یم ......کجا .... به-

 

  .بود اف اد  لکن  به
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :زد  لب و برداش م عقب به ق یم

 

 !نیس    .... عطا نیس    برادر  تو-

 

 حرفم این به واکدیسیییییییییر  چه او بب نم تا نایسییییییییی اد  دیگر و
  . داش  خواه 

 

ون با  از و دوی    .زد  بت 

 

 

 

  یک_سیص وچهل_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 ق ر آن  حالم برگشییی م خانه به وق     ظهر از بع  روز آن
  .چپی   اتاقم در و کرد  بهانه را درد رس که بود ب 

 

 چرا پرسییییی  و ترسییییی  دی ، را رنگم رسخ چشییییمان که مامان
 ش  ؟ مل هب و رسخ چشمانم ق ر آن

 

 بود شیییییییی   باعث هم همان و بود  کرد  گریه را را  تما 
   .باشن  آب ار و رسخ چشمانم

 

 مامان تا باف م هم به ریسیییمان و آسیییمان ق ر چه دانم نیم
  که کرد باور

 
 رس را بال این انقالب خیابان هوای آلودیک

 نخری   هم ک ای   که چن  هر اسیی  آورد  رس  و چشییمان
 .بود 
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همقسم    
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 ته و رس ی   های جواب و مامان سیییییییواالت  تما  با بالخر 
 .بخوابم و برو  اتاقم به توانس م من

 

 مقابل از آخرش آور عذاب نگا  آن و عطا ای لحظه اما
  .رف  نیم کنار چشمانم

 

  .دار  دوسش من که بود فهمی   عطا دیگر حاال خب

 

 بود  توانسیییییی ه نیسیییییی  برادر من برای او بود  گف ه وق   
 .بفهمانم او به را دلم حرف

 

  .زد یم را  آن به را خودش یا فهمی  یم یا حاال

 

ون اتاق از هم آم  خانه به بابا وق    شییب  آن و نیام   بت 
 .برد خوابم یک دانم نیم که زد  خواب به را خود  ق ر
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  دو_سیص وچهل_پارت#

 

 

 

  .گذش  یم روز آن از هف ه دو

 

  .بود  ن ی   را یک یگر عطا و من که ای هف ه دو

 

 اال ن ارد من به حیسیییی ه چ که کرد ثاب  نیام نش با عطا
 من مثل حاال بای  که وگرنه برادری اهرخو  احسیییاس همان
   .زد یم بال بال

 

 او برای دخت   یک گف  یم مامان به مهسیییییییا زن ای   دیروز
 گف ه جوابش در مامان و آف اب ی پنجه مثل کرد  پی ا
  در را کیسییییییییی عطا ظاهرا بود

 
 اجاز  بای  و دارد اش زن یک

  برای خودش عطا دهن 
 
د تصمیم اش زن یک   .بگت 
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  .بود زد  رس  به خوای   ی   را بدیش تما 

  .کرد  یم فکر او به و

 

  . طلبی  یم را او  دلم و بود  دل نگش

 .کرد یم غرق خود در مرا دریای   چشمان ان با که را اوی  

 

 بود  کرد  بادا  ان از  به را چشیییییمانم هایم گریه با دوبار 
 قلبم کیسییی اف اد  یم که یادش نبود خود  دسییی  خب اما
د یم سینه در محنم را   .فرسر

 

 یم که کیسییییییییی عنوان به نه اما داشییییییییی  دوسییییییییی  مرا عطا
 .بود من ب  بخ  از این و باش  همرس  توانس 

 

  .عطا رف ارهای کردن دور  بود ش   هف ه دو این تما 

 بفهمم توانسییییییییییی م نیم که بود  کرد  دور  را او  ق ر آن
  .غلط ک ا  و درس  عطا ک ا 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 نیم و کرد یم عود بیییابیییا پیییای ردد کیییه روزهیییای   ییییاد وق   
د م رسیییه به مرا توانسییی   خود عاشیییق را عطا اف اد  یم بت 

 .دی   یم

 

وع بابا دردهای رسد هوای آم ن با شییی  یم که زمسییی ان  رسر
 ش  یم

 

 

 

 

  سه_سیص وچهل_پارت#

 

 

 

 م رسه به مرا تا داش  ماموری  که بود عطا این وق  آن
د   .بیاورد و بت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 دنبالم به بیاورد ای بهانه که آن ی   و نبود کارش توی نه
 .آم  یم

 

ون کالس از وق     و شییییییییییال در پیچی   را عطا زد  یم بت 
  .یاف م یم م رسه در روی به رو کال ،

 

 کرد یم ا  کفری غریبش و عجیب های تیپ آن با گایه
ها که بود جالب اما  دوسیییییییی  هم طوری همان را او دخت 

  . داشتن 

 

 تمییا  من و خرییی  یم برایم دا  یلبو  ظرف یییک را  توی
د  او به که کیف   از آسیییود  خیایل با م ت  لبوها بود  سیییت 
  .کرد  یم جان نوش دا  دا  را

 

 گذر من و گذشیییییییی  یم خوش حسییییییییای   بودیم که عطا با
  .کرد  نیم حس را زمان

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 و بود آورد  در سیییییییبیل و ریش کیم تاز  عطا ها وق  ان
  .بود کرد  خود ایشی  را ای م رسه دخت   ایل یک

 

ییهای   بی    خاصیییش مرگمای مکش های ژسییی  آن با  که پرسی
ون  گردن و رس یک همیشیییییه شییییی ن  یم من ظر م رسیییییه بت 
 .بود باالتر

 

   

 

  چهار_سیص وچهل_پارت#

 

 

 

  .بود  مان   خانه در و ن اش م کالس روز آن

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 شیییهرسییی ان به یاسیییی    عمو همرا  به که بود روزی چن  بابا
یه برای که نیازمن ی ی خانواد  از تا بود رف ه  معرف   خت 
  .کنن  دی ن  بود ش  

 

یه  و عمو و بابا توسیییط که بود ها سیییال عبا آل تن پنج خت 
   .کرد یم فعالی  و بود ش    ادار  دای  

 

 خاله ی خانه وق    بابا جنگ  از بع  های سییییییییال  ظاهرا
  بمباران در که را مادر 

 
  هفروخ  را بودن  ش   شهی  همیک

یه این ایجاد رسمایه را آن مبلغ بود   .بودن  کرد  خت 

یه    و بود گرف ه پا کم کم اطرافیان نذورات با که ای خت 
  .کرد یم فعالی  نیازمن ان به کمک را  در

 

ون اتاق از مامان ص ای با  .ام   بت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 سییییییییال  حوصییییییییله ی   من و پری  باال دی نم با مامان ابروی
 :داد 

  . شو من خیال ی   و امروز یه مامان-

 

 .من مادر بزن شونه یه موهاتو اون برو الاقل-

 

 همان و کشیییی    بلن   ی نخورد  شیییانه موهای به دسییی   
 :گف م رف م یم شوی   دس  سم  به که طور

 

  .خوشگلم ا  جوری همی    من .خانم نیلو خیال ی  -

 

ون اتاقش از که سپهر   :گف  دی نم با زد بت 

 

  .من خوشگل آبچ  -

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 محنم و برو  طرفش بییییه شیییییییییییییییی  بییییاعییییث مهرش پر چهر 
  .بچالنمش

 

 :گف  مامان  

 مربیان اولیا جلسییه هم دو سییاع تا .م رسییه بر  یم سییپهرو-
   .بخور ناهارتو هم تو .دارن

 

 کم یه خوا  یم .بیای   شییما کنم یم صییت   نیسیی م گرسیینه نه-
  .بخوابم دیگه

 

 و گف  راح    جور هر مادر باشه

 

 . بردارد را کیفش کرد  اشار  سپهر به 

  

 فرو رخ خوابم میان  و رف م اتاقم به شیییییی  خایل که  خانه
  .رف م

 .شو  عطا رویای در غرق خواس  یم دلم هم باز

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .او مال من و بود من مال عطا که رویای  

 به رفی    و شیی ن عروس تا و گذاشیی م یم فراتر پا ح    گایه
  .کرد  یم فکر هم او حجله

 

 دیو  دانم نیم
 
 روزها این من اما ن اشییی  د  و شیییاخ که انیک

  بود ش   کار 
 
 .کردن دیوانیک

 

 

 

  پنج_سیص وچهل_پارت#

 

  

 

ین  عطا به کردن فکر   .بخش لذت و بود شت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . بود نش   تنگ برایم دلش که بود نامرد خییل

 

 ی   هم از طوالی   م ت همه این ما ن اشیییییی  امنان اصییییییال
 من از دوری قصیی ، به عطا داد یم نشییان این و بمانیم خت  
  .اس  برگزی   را

 

 مثال کردن دوری با داشیی  و دار  دوسییتش بود فهمی   او
  . داد یم ترکم

   بود گف ه کیس چه اصال

 

 و زد  غل    جایم در حوصییییییییییله ی   خانه زنگ صیییییییییی ای با
  :نالی  

 

  .گذاش    جا کلی تو باز مامان وای-

 

 و برخاسییییی م جا از کفری آم  در صییییی ا به زنگ که دوبار 
د  را دکمه حوصله ی   و آیفون سم  رف م  هم را در و فرسر

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 مییییان دوبیییار  و برگشیییییییییییی م اتیییاقم سییییییییییییمییی  بیییه و کرد  بیییاز
  .رف م فرو رخ خوابم

 

 فکر عطا به هایم تنهای   در دقیقه دو توانسیییییییی م نیم چرا
  . کنم

 

  . نیام  مامان ص ای و رس کرد  حس و گذش  دقایف  

 

ی اگر  بود آم   پیش ای مسییییئله یا و بود گذاشیییی ه جا چت  
  .کرد یم تعریف بلن  ص ای با خانه به ورود محض به

  

  شیییود نواخ ه دررسش هشییی ار زنگ که کیسییی مثل درسییی 
  .رف م در پش  تا و پری   جا از باخ ه رو و رنگ

 

ور دزدی برای را در هوای   بیییه رس بیییا نکنییی   کرد  بیییاز رسر
  .بود 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .آم  بن  نفسم و ک بی    رس  روی را دس م کف اخ یار ی  

 

 ؟ کرد  یم چه بای   حاال

 

 

 

  شش_سیص وچهل_پارت#

 

 

 

 

ون به نگایه و کرد  باز نریم به را در الی    .ان اخ م بت 

 

 قرار  ی   قلب و من از را خود روزها که کیسیییی دی ن با اما
  .اف اد  نفس نفس به بود کرد  دریییییغ

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بود عطا

 .جانم آرا 

 

  :پبچی  خانه فضای در ص ایش

  نیس ؟ خونه کیس ... سپهر ... عمو زن-

 

 !کرد نیم ص ایم که بود نامرد چه

 

 باز رویش به را در کیسییییی چه که بود مان   م عجب انگار
  .کرد 

 

  .ان اخ م رستاپایم به نگایه 

 

 باف  یک و داشیییییی م پا به مشیییییییک بلن  شییییییلواری دامن یک
  .نازک

 .کرد  نشا مرتب و کشی   موهایم به دس   

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 ب ون و محابا ی   بای  و بود زد  رس  به عجیب ای نقشییییه
ون اجرایش برای فکر   . ش   یم پشیمان گرنه و زد  یم بت 

 

  .ایس اد  مقابلش پروا ی   و کرد  باز را در

 

 چشیییمان با و خت   که بود شییی   شیییوکه دی نم با انگار عطا
  .کرد یم نگاهم گرد

 

  حجم این من خ ای
 
  .کش  یم مرا دل نیک

 

 :زد  لب

  .عطا-

 

  :زد پچ و ان اخ  در سم  به نگایه او اما

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  پ ون ؟ کردی باز تو درو-

 

 :داد  جواب کن ن جان با  

  .مامانه کرد  فکر-

 

  :ش  بلن  کیم ص ایش و خورد تیک چشمش گوشه

 

 خونه، تو بیاد قرار  یک ب وی   که این ب ون جوری همی   -
  کردی؟ باز درو

 

 یم نگرانم بای  چرا .کرد یم ا  دیوانه اش عصییییییییییبای   لحن
  ش ؟

 

 داروی کییییه را خودش حییییاال و بود کرد  خود مع ییییاد مرا 
 !کرد یم دریییییغ بود آرامشم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :زد  داد کفری

 

؟ که حاال ...آر  ...آر -  پی ا ات کله و رس هف ه دو بع  چ 
؟ استنطاقم اوم ی ش     ک  

 

  :غری  و ش  وحیسر  آی   به چشمانش

 

  نیم احمق-
 
  ... بشه پی ا نامرد یه یک

  .ن اش  را حرفش دادن ادامه جرئ  ح   

 

 در محنم و برد  هجو  طرفش به شییی  چه نفهمی   دیگر
  :ک بی   اش سینه قفسه

 

 آر ؟  عطا؟  نامردتر تو از-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 در مرا داشیی  که زوری با و کرد خود اسییت   را دسیی انم مچ
  .داش  نگه جایم

 

  .نیس م نامرد من-

 

 ...بزنه حرف ترسیه یم که بزدل یه .ترسیوی   اصیال .مردینا-
ی   ی     ... ی   ... غت 

 

 روی دسییی  فهمی   نشیییسییی  صیییورتم توی که عطا دسییی 
ی چه   .گذاش م چت  

 

 .بود حساس آن به ش ت به عطا که ای کلمه

 

تش ها سیییییال  کرد  محکومش من و بود داد  نشیییییانم را غت 
ی   ی   به بود   !غت 

 

  .گذاش م عقب به گایم و ذاش مگ صورتم روی را دس م

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .سوخ  یم و کرد یم زق زق انگش انش جای

 

 : زد پچ چشمانم ی خت   که کرد  چه فهمی  تاز  انگار

  

  .... پ ون -

 

ون چشمم از اشیک قطر   .خزی  بت 

 گرف ه آتش انگار پوسیییی م و بود صییییورتم روی هنوز دسیییی م
 .بود

 

 

 

  هف _سیص وچهل_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  . آم  طرفم به عطا

 :نالی 

 دسییییییییییییییی  پ ونییی  وای .خواسیییییییییییی م نیم .کرد  غلط پ ونییی -
  ...رو گذاش   

 

  :زد  پچ

ت م مع   -   .... فهمی   غت 

 

  .برگش م عقب به دیگر ق یم و

 

 

 سییییییم  به مرا حرک  یک با و آم  طرفم به هولزد  عطا 
  .کشی  خود

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .کرد  کار چ   بب نم بذار .دس م بشکنه .کرد  غلط پ ون -

 

  .بزن  کنار را دس م واس خ و

 

 . کشی  آغوش به مرا حر

 

 . ببخشی  ... ببخشی  پ ون -

  . پ ون  بخیسر  یم بگو

 

  .انگار بود ش   گلس ان دنیا

  .جا آن بود عطا آغوش

 

  .کرد  یم فکر گرمایش به بود روزها که همای  

 .عطا امن آغوش

    

لب هایم که لرزی  انگار او هم نفهمی  که چه کرد و با 
ک  یک 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 محنم و کرد  خوش جا بازوانش میان  نبود خود  دسییی 
  .چسبی   او به

 

  .برد  فرو گل یش زیر رس و ش  حلقه کمرش دور دس انم

 

 من ببخش به لحظه ان در فقط یا نبود حواسش دانم نیم
 و شییی   بلن  پاهایم روی من و نزد  پسیییم که  کرد یم فکر
  :د ز  پچ و گذاش م اش گونه روی ای بوسه

 

  .عطا دار  دوست -

 

 .زد نیم د  و بود ش   چشمانم سحر

 !پ ون -

 

  جونم؟-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کنیم؟ یم کار چ   داریم ما-

 

  .ب همش دس  از خواس م نیم

  .بود من عشق بود من مال او

  :زد  لب و گرف م جا آغوشش در بیشت  

 

  ...عطا دیگه کم یه-

 

ی اف ادن صییی ای با لحظه همان در اما  عالم زا دو هر چت  
ش  که ای خلسیییه ون بودیم اف اد  گت   هر نگا  و آم یم بت 
 .بود ایس اد  در آس انه در که کیس روی نشس  دویمان

 

 

 

  هش _چهل_سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود ش   خشک بابا برافروخ ه  چهر  روی نگاهم

 

 . نبود  حرک    ه چ به قادر

  

 نیم تنان که بود من وضیییییییعی  در شیییییییک ب ون  هم عطا
  .خورد

 

 .آم  طرفم به لنگان بابا

  .بود ناامی  و رسخ چشمانش

 

  :نالی   و خورد تنان لبم باالخر 

 

 !بابا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 سییینه توی صیی ایم نواخ  صییورتم به که ای کشییی   با اما
  .ش  گم

 

  .بود  خورد  بابا از را سییل اولی   

 

  . بود من اشتبا  تاوان این

 

  : کشی  ه     عطا  

 

یییییت   همش ن ار  گنایه پ ون  .عمو-

 

  :غری  و  زد او ی سینه تخ  محنم بابا

 

 رو ما نمک و نون تو بود؟ این خواهرمه پ ون  گف    - 
  .پرس خوردی

تقصی من بود .منو بزن 
عمو اما کاری به پ ون  ن اش ه باش. 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

د نبض گردنش رگ و بود ش   رسخ رسخ لبو مثل عطا   .مت  

 

  .بود  ان اخ ه سکه از را عطا که من رس بر خاک

 

  :ش  وار زمزمه بابا ص ای

 

 حیف عطا گم نیم  هیچ   به  شهی ت بابای حرم  به -
ون  برو من ی خونه از   .پ ر اون اسم  !عطا بت 

 

 ناراح  و خشمگی    طور این را عباسم امت   بابا وق  ه چ
  . بود  ن ی  

 

 اش خانه از را عطا رحمانه ی   چه من دلرحم همیشه بابای
  .ران  یم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .ان اخ  پایی    را رسش عطا

 

  .بود گذاش ه ب ی جای روی دس  هم بابا خب

 .نبود ها حرف این شدی ن عطا حق

 

  این باعث من
 
 .بود  رسافکن یک

 

 

 

  نه_چهل_سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 شیییییییمات  را گنا  ی   عطای جور ان بابا گذاشییییییی م یم نبای 
  .کن 

 

  :گف م و داد  جرئ  خود  به

 

  .گناهه ی   عطا .بود من تقصت   همش بابا-

 

  :گف  و دوخ  من به را خشمگ دش نگا 

 

 !پ ون  اتاق  تو برو-

  

 

  :ش  رسازیر اشنم

 بگو عطا .بابا کرد  غلط .بود من تقصییییییت   همش خ ا به-
  .بود من اشتبا  که
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :پری  کالمم میان عطا

 

  . پ ون  نگو چرت-

 

  . گرف  یم گردن مرا خطای داش  که بود دیوانه

 

  .عطا  ش ی آبرو ی   بگ ی  نبود یکی

 

ی به عطا به ا  خانواد  و بابا ن اشییی م دوسییی   از غت   چت  
 . کنن  نگا  بود چه آن

 

  .ن اش  گنایه که او

 

 دامان حاال و بود  کرد  روشیییییییییین من که بود آتیسییییییییییر  این
  .بود گرف ه را  بیچار  عطای

  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :زد فریاد عص    بابا

   .اتاق  تو برو پبون -

 

  :داد نشان را در سسپ و

 

 . عطا کردی کار چ   من باورهای با تو . عطا برو-

 

 :نالی   گریان

 

 من تقصیییییت   همش .نبود اون کار خ ا به ...کن گوش بابا-
 .بود

 

  .بود  کرد  خراب

 

  .بود  شکس ه امت   بابا پیش را عطا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 از د  که همای   تو گف  یم که خوان   یم بابا چشمان در
 یم آغوش بییه را دخت   خفییا در و زی   یم برادری خواهر
 .کیسر 

 

ون برو-  تو .نیییذار من ی خونیییه توی پیییا دیگیییه و عطیییا بت 
  .عطا شکس    رو خونه این حرم 

 

 . رف  در سم  به مایوس عطا

  

  .زد  ص ا را نامش و زد  هق

 

  :گف  خفه ص ای   با و برگش  طرفمان به

 

 !عمو دار  دوسش من-

 

 .ایس اد من برای دنیا انگار و
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  پنجا _سیص _پارت#

 

 

 

ون حاج  قضیییییییای برای جز اتاقم از که بود روز سیییییییه  بت 
  .بود  نیام  

 

  .خوردن غصه و  کردن گریه بود ش   کار 

 

 آن در را بیییابیییا و من و رسیییییییییییییییی   وق    روز همیییان میییامیییان
  . کرد سکوت لحظه چن  تنها دی  وضعی 

 

  .بگ ی  چه دانس  نیم انگار
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :گف م هایم هق هق میان تن  تن  من

 

ی یه تو مامان ... نبود عطا تقصت   خ ا به-  بگو بابا به چت  
 .بود من تقصت   همش .

 

 کن  کاری چنی    توان  نیم عطا دانسییی  یم هم مامان ح   
 :پذیرف  که

 

  .عباس امت   شناسم یم دس م کف مثل رو بچه اون من-

 

 ا  دیوانه سکوتش با و بود رف ه قروچه دن ان فقط بابا اما
  .کرد یم

 

 کرد یم رسزنشییییم و کرد یم ا  تدبیه عطا رفی    از بع  کاش
 من از را مهربانش همیشیییییییه نگا  و کرد سیییییییکوت فقط اما

  .گرف 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بودمش ن ی   که بود روز سه

 حرف   انگار هم او اما آورد یم را غذایم و آم  یم حرف ی   
  .ن اش  گفی    برای

 

مگی    هم ود خ بود  کرد  که کاری با آخر  چه بود  رسر
 .مادر  و پ ر به برس 

 

 به انگار اما رسییییی  یم گوش به شییییان  پچ پچ صیییی ای گایه
 و بود سییییییکوت همان باز که رسییییییی ن  نیم ای نتیجه ه چ
  .سکوت همان

 

ی ی     .کرد یم دیوانه مرا داش  هم عطا از خت 

 

 اسییییییی  آم   رسش بر چه روز سیییییییه این در که این نگرای  
 ی خانه به یاسییی    عمو سییو  روز که کشیی  یم مرا داشیی 
 .آم  مان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

  یک_پنجا _سیص _پارت#

 

  .شکس  را سکوتش بابا آم  که جانم یاسی    عمو

 

  . گف   خبطش و عطا از

 

 نیم آرا  حرف   ه چ با که بود دلخور و ناراح  ق ر آن
 .گرف 

 

 را بابا ن وانسییی  ک ا  ه چ عمو آم ن و عطا خواسییی گاری
  .کن  رایص  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 اف اد  بابا چشییییم از ب جور و بود شییییکسیییی ه عطا ب  انگار
  :گف  تنها که بود

 

  !نه-

 

  .رف  جانم یاسی     عمو

  . بب ن  مرا که آن ب ون

 

  .بود  داد  قرار اتها  مظان در را پرسش داد  یم حق خب

 

 .بود ریخ ه هم به خانواد 

 

  .بود ایس اد  پشتش که بود مطمی    عطا از هم او شک ی  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 دلخوری که داد نشییییان پاسییییخش با اما نزد حرف   دیگر بابا
 را او ها حاال حاال نیسییییییی  قرار و ن ارد پایان عطا از اش

  . ببخش 

 

رضا دای   رسا  به عطا ظاهرا بع  روز دو   که بود رف ه امت 
  .آم  دای  

 

  .نبود خانه در روز ساع  آن بابا

 

 .بود ام   ساع  آن عم  به هم دای   انگار

 

 :فرس اد چای آوردن ی   را مامان ش  اتاقم داخل    وق

 

  دی؟ یم داداش  به دبش دا  چای  ل وان یه آبچ  -

 

  بمان  تنها من با خواه  یم دای   دانسیییییییییی  یم که مامان
ون و داد تنان رسی   .رف  بت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 بود  نشس ه اتاقم کنج که من طرف به و بس  را در دای  
 .آم 

 

 

 

  دو_پنجا _سیص _پارت#

 

 

 

 

 

  . نشس  کنار 

 

  .داد  سال  بود خشک که گلوی   با
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . بود نزار و گرف ه ق ر چه ص ایم

 

 داد را سییییییییییییالمم جواب مهربییای   بییا دای   کییه ان محض بییه
  .شکس  بغضم

 

 خود سییییم  به مرا و گذاشیییی  ا  شییییانه روی دسیییی   دای  
 :کشی 

 

  .ش  نیم رف  نیم دایی  به خریت  این دخت   اخه-

 

  :ش  بلن  دار خش ص ایم

 

  .منه تقصت   همش ن ار  گنایه عطا دای  -

 

 . لرزی  اش شانه

  :گف  که دوخ م نگا  اش خن   به تعجب با
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 تقصیییییییییت   اون و ن اری گنایه تو گه یم اونم جالبه خییل-
 دوتا؟ شما کردی  کار چ   .کار 

 

 :کشی   درهم ابرو

 

 خ ا به .شییییناسییییی  یم رو عطا که شییییما .دای   گه یم درو -
 .جل ش تو رف م و ش   شیطون من

 

 اونو مال کرد  باور رو تو حرف که انق ر منم راسیییییییتش-
 .نکرد  باور

 

 دسییییتش کار زیادی معرف  و مرا  این کرد  یم  فکرشییییو -
  . می  

 

 خیال ی   رو عطا من خ ا به .کنه قبول خواد نیم چرا بابا-
 . کنه نگا  چشم اون با عطا به بابا خوا  نیم اما شم یم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  سه_پنجا _سیص _پارت#

 

 

 

  :کشی  درهم ابرو دای  

 

 منم اگر شییای  . د  یم حق بهش .شیی   اذی  خییل بابات-
مو و رسییی   یم رس لحظه اون  دی   یم  وضییع اون تو دخت 

  . می اد  نشون ب تری واکدش

 

  .ان اخ م پایی    را رس 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

رضییییییییا دای   خوی   اما کشییییییییی   یم خجال   که بود این امت 
  .بود دوس  نبود دای   .کرد یم رفاق  ما اب همیشه

 

  .نشس  ما کنار  و ش  اتاق وارد چای ل وای   با مامان

 

  :گف  دای  

 

 بشیییه آرو  عباس امت   . بگذر  زمان کم یه بذاری  نظر  به-
 گوش حرف که موقع تیه تو االن .بزنیم حرف باهاش بع 
 تو اعط  .کنه یم لج ب تر کنیم توجیه بیشت   چ   هر نمی  
عباس چشیییییییم  یم قسیییییییم اسیییییییمش رس بود دیگه چت    یه امت 
  ...نچ نچ ... و برش رس ناغافل کن فکر حاال خورد

 

 :گف  و برداش  را چایش ل وان و

 

 باشر  شیییییییناخ ه خوب بای  شیییییییوهرتو اخالقای دیگه آبچ  -
  . بر  بای  دیگه من  .که

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

سم را عطا حال خواس  یم دلم  .ن اش م جرئ  اما بت 

 

  :گف  و دوخ  من چشمان به نگا  مامان

 

 بچه اون هم کرد ب    خودشییو هم .نکرد خوی   کار پ ون -
 حاال اما خانواد  این و  بود عطا یه .ان اخ  اع بار از رو
  ؟ چ  

 

 مظلومانه که عطای   برای شییییی  کباب دلم گف  که را این
  . بود گرف ه قرار پ ر  خشم مورد

 

 :گف  شیطن  پر لح    با و نوشی  چایش از قلوی   دای  

 

  .دار  کارت بیا ابچ  -

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون اتاق از گذاش ه حال  همان در مرا و   .رف ن  بت 

 تصییمییم چه اسیی  قرار فهمی   یم بای  نبود خود  دسیی 
ن      .بگت 

 

 آرا  مامان و دای   ایسیییییی اد  در پشیییییی  و شیییییی   بلن  جا از
دن  حرف   .مت  

 

 ریش به سی مب یم رو دخت    بود  عباس امت   جای که من-
  . هم دل ور برن فرس اد  یم و پرس همون

 

 کار با که کشییی   یم خجال  .ان اخ م پایی    دوبار  را رس 
 .بود  کرد  ارزش ی   را خود چنی    این ا  ناعاقالنه

 

  . عطا بیچار 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یم سییییییختش دار  انق ر عباس امت   چرا فهمم نیم اصییییییال-
 که وق  ناو  مگه بع ش .جوونن .  کردن خطای   یه .کنه
 زدیم؟ حرف   ما .داش  فرف   چه ش  ما خواهر عاشق

 

 :گف  و کرد نگا  دای   به چ    چپ مامان

 

 امت   دوی   یم خوب خودتم .نگیا جلوش اینارو وق  یه-
  مون    اش خونه تو ما  چن  .بود حالیش حرم  عباس
 و بود بهم حواسییییییییییش ق ر چه نخورد؟ بهم انگشییییییییییتش و

 کرد؟ یم رو حالم رعای 

 

 

 

  چهار_پنجا _سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 رورس من  دوما ، یک این شیییییی   عوض زمونه دور  آبچ  -
عباس خود مثل عطا  آتیش این اگه د .خور  یم قسیییییم امت 
 و حرف همییییییه این االن بچییییییه اون کییییییه نبود خودت پییییییار 
 .نبود رسش پش  ح یث

 

 یم خوب عباسییییییییم امت   دونم یم که من .داداش دونم یم-
 شییییییییییبه چن  دوی   یم .میشیییییییییی  دیوونه بود یک هر اما دونه
 !جان امت   اع ماد  حرف ن وم  ؟ چشماش به خواب

 

 :گف  و کرد پوف   دای  

 یه .کنه یم کفریش بیشیت   باهاش زدن حرف االن نظر  به-
  .زنیم یم حرف حوصله رس بع  بشه آرو  بذاریم م ت

 

 چطور ؟ عطا-

 

 آبچ   دار  بخشی ن ارزش بچه این . داغون پ ون  از ب تر-
  .گناهه ی   رسما که چن  هر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 پاکه دلش .شییییناسییییم یم خوب من رو عطا .سییییوز  یم دلم-
  کرد  اشتبا   پ ون   درس ه .کرد  بزرگش خود  .بچه این
  .رف ه بر  وق    داداش دله بگم چ   خب  اما

 

  .بشه آرو  بذاری   نکنی  ب و یکه عباس امت   با فعال- -

 

 رو پ ونیییییی  عطییییییا فیییییی گ یم بود اومیییییی   یییییییاسییییییییییییی    داداش-
  .بذار  پیش پا خواس ه اجاز  و کرد  خواس گاری

 

 یه بار یه بچه این عجبم در فقط . اوم  منم پیش ار -
  .پ ون   پیش دلش بر  فکرمون ما که نکرد رف اری

 

 باورش دیگه میگه     .کرد  ناراح  عباسییییو امت   همی    د-
 این به نه خواهرمه پ ون  گف  یم که زبونش به نه .ن ار 
 .کارش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 را نسیییییییییخه همان دوبار  و کشیییییییییی  موهایش به پنجه دای  
 :کرد تج یز

 

  .بیف ه آسیاب از آبا کم یه بذار-

 میشیییییه باباقوری چشیییییاش کنه گریه انق ر ا  بچه این نذار
 .بشه عروس خواد یم روز فردا .ها

 

 حواسییییش مهربانم دای   .نشییییسیییی  لبانم بر لبخن  اخ یار ی  
 .بود من به

 

  . ش  بیشت   ا  غصه رسما دای   ی   رف با

  حال گت   دلم من  اما شییود آرا  بابا تا کردیم یم صییت   بای 
 .دی مش یم بای  . بود عطا

 

 

 

  پنج_پنجا _سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  . دوبار   بود  جا آن

 

ون سینه از داش  قلبم و اش خانه در پش    . زد یم بت 

 

  . دی مش یم بای 

 

اف آن از بع  ین اعت    .بود تنگش دلم شت 

 

  .نواخ م و گذاش م زنگ روی دس 

 

 و مرد   بار چن  هایش دمپای   صیی ای شییدی ن تا دانم نیم
 دی نم محض به و کرد باز را در باالخر  اما شیییییییییی   زن  

  . زد خشکش باش  دی   روح که این مثل درس 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :زد  لب را نامش

  .عطا-

 

 به صحر  با و گرف  را دسییییی م که شییییی  همان گف نم عطا
  .ک بی  هم به ص ا با را در و کشی  حیاط داخل

 

؟ یم غلیط چه جا این تو پ ون -  ک  

 

  .عطا-

 

 راحیی  تو بمت   عطییا ... درد و عطییا .... کوفیی  و عطییا-
  .بیسر 

 

 لبانم و بود گرف ه ا  خن   اش بازی کویل این از اخ یار ی  
 .ران   لب بر ای نکنه خ ا و آم  یم کش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :زد فریاد و  ش عصبای   بیشت  

 

  ریخ    هم به زمانو و زمی    .بخن ی بای   ... بخن  آر -
 !باز  برا  نیش  حاال

 

 :ش   نزدیکش

  .عطا-

 

  .بود  اش مردانه مالیم عطر این عاشق ق ر چه

  :ت پی  او اما گرف م  دیم دل نگ

 

  نفهمی ن؟ به زدی خودتو یا فهیم نیم واقعا تو پ ون -

 

  .نفهمم من ار -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 . ش  دور من از و کرد نگاهم چپ چپ

 

 

 

  شش_پنجا _سیص _پارت#

 

 

 

  .نشس  آن لب و رف  حوض سم  به کالفه

 

 :غری  عص    ش نم نزدیک با 

 

  کار؟ چ   جا این اوم ی ش ی پا-

 

  . بود ش   تنگ برات دلم-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .بس  پلک

  

 . ب   بابا  و بابات دسییی  بهونه باز  خوا  نیم من پ ون -
  .من ی خونه میای مییسر  پا تو وق  اون

 

 !چیس  دردش دانس م یم .گزی   لب

 

 بود محجوب زیادی عطا

 

 روز اون از من واال پ ون ؟ میاد کجا از جسییوری همه این-
 عمو دیگه .کنم نگا  بابا  چشییییییییییییم تو ن ونسیییییییییییی م حاال تا

عباس  از آبا بذاری که این جای به تو وق  اون بمان  امت 
 پاشیی ی بکنم تونم یم غلیط چه مبب ن من تا بیف ه آسیییاب
  جا؟ این اوم ی اف ادی را  هلک و هلک

 

  :گف م کفری
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تو مونیییی ی روز اون شییییییییییییییییاییییی   اصییییییییییییال؟ داری دوسیییییییییییی م-
 خوای؟ یم منو گف    بابا  به و رودرواییس

 

  .بود ش   خیس چشمانم و بود گرف ه بغضم اخ یار ی  

 و کنیم اسیییییییییی فاد  ام   پیش فرصیییییییییی  از که ان جای به
 دل ن
 
  .کرد یم شمات م داش  کنیم رفع  را هایمان یک

 

  .ش   بلن  جا از

 

    . رف م یم بای 

 

 را در که ان از قبل اما  رف م در سم  به بلن  های ق   با
 . ش  کشی   پش  از دس م کنم باز
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 هف _پنجا _سیص _پارت#

 

  

 

  . داش  نگا  در و خود بی    مرا فاصله حفظ با

 

 و بود شییییی   پخش صیییییورتم روی  شتن های نفس گرمای
  .سوزان  یم را پوس م داش 

 

 :کرد زمزمه که بود قفل نگاهم توی نگاهش

 

 !نکن دیوونه منو پ ون -

 

 :گف م تن ی

 

 .بر  بذار .اوم نم از ش   پشیمون اصال-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :گف  و گذاش  در روی رس  کنار را دستش

 

  آد بچه مثل دلم ذاری نیم چرا اصییال ؟ دخت   بری کجا  -
  ...آدمم منم خ ا به پ ون ؟ جاش رس بشینه

 

 همش به بود  توانسییییییییی ه  .پرسیییییییییتی   یم را گف دش پ ون 
  .بریز 

د آرا  گذاش م نیم خودش قول به   .بگت 

 

  :کشی  درهم ابرو که کرد  نگاهش  زل زل 

 

 که ک    هوای   رو ب بخ  منه اوم ی پاش ی پررو بچه د-
 آخه؟ رد ک گنایه چه نوا ی   عطای بشه؟ چ  

 

 .میش  آب قن  کیلو کیلو دلم توی
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ین  .داشتیم مگر خواسی    این از تر شت 

 

  .پ ون  بشه ب تر خوا  نیم .لج رو اف اد  ب جوری عمو-

 

  .عطا کن کاری یه-

 

 :گف  خباث  با هایم لب خت  

 مثال؟ کار چ  -

 

 :کشی  عم ق آیه او و کشی   دهانم توی را لبم

 

 به که هربار .کرد  رسکوب رو لعن    قلب این عمر یه-
 پ ون  . جات رس بشییییی    زد  داد رسش کشییییی  پر تو طرف
 .پ ون  آخ

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :گف  که بود ش   دا  هایم گونه و بود گرف ه گر تنم

  .پ ون  برو-

 

  :ش  رسازیر اشنم

  .ببخشی  عطا-

 

ی تا کرد باز دهان .کرد نگاهم مهربان  ظاهرا اما بگ ی  چت  
  :گف  وار زمزمه و کشی  عقب ارا  که ش  پشیمان

 

 خود  بای  . عمو پیش بر  خوا  یم .باش تماسییییم من ظر-
 .بزنم حرف باهاش

 

 

 

 

 هش _پنجا _سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

  . داش  دوس م عطا 

 

 در بارها و بارها خانه به رسییییییی ن تا که بود ای جمله این
  .ش  یم پایی    و باال ذهنم

 

  .باشن  ش   رسخ و گرف ه گر هایم گونه کمورد  یم حس

 

 

 .بزن  حرف بابا با و برود بود قرار عطا

 

  .ش  یم نر  یک بابا دل نمی انم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 به زود خییل بابا کرد  نیم را اشیییییییییتبا  کار آن اگر شیییییییییای 
 تا شیییییی  باعث کار آن اما آورد یم ایمان عطا و من عشییییییق
انه کیم   .کن  عمل سخ گت 

 

  . بود رف ه دای   ی خانه به سپهر با مامان

 کرد یم فکر که مامان و نبود خانه در کیسیییی رسییییی   وق   
 محض به که بود نوشیییییییییییی ه کاغذی ا  رف ه دانشییییییییییییگا  به

  .دای   خانه برو  خانه به رسی ن

 

ف  کارش رس از هم بابا ظاهرا  .دای   خانه مت 

 

   .بود ا  گرسنه حسای  

 

 تما  لذت با و کرد  گر  بود گاز اجاق روی که را غذای  
  .خورد 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 باز را اشییی هایم و بود کرد  عوض را حالم جمله یک همان
  .بود کرد 

  . بود عاشقم عطا

 

  .بود کاف   همی    که این نه مگر

 

   .پوشی    لباس و گرف م دوشر 

 

 خانه مهمان هم عطا امشب درص  یک داش  امنان یع   
 باش ؟ دای  

 

 .آراس م یم زیبای   به را خود  بای 

 

 

 

  نه_پنجا _سیص _پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 قهر من با هنوز .خورد  یم غصیییییه کرد نیم نگاهم که بابا
 .بود

 

عباس بابا   .بود نکرد  رف ار طور این من با وق  ه چ امت 

 

 و ن اشییی ه را رف اری چنی     توقع من از بابا گف  یم مامان
  .کن  هضم را اتفاق ان ن وانس ه هنوز

 

 یم درک بیشیییت   مرا  بود عاشیییق روزی خودش که بابا کاش
 همان با و بود اشیییییییییییتبا  داشییییییییییی م،کار  قبول خب اما کرد
  .بود  ان اخ ه بابا چشم از هم را عطا اشتبا 

 

ا  با که یاسیییییی    عمو  پایی    را رس  اخ یار ی   آم  خانم احت 
  .ان اخ م

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 اتفاقای   اسیییییییی  قرار امشییییییییب کرد  یم حس چرا دانم نیم
  . بیف  

 

  . بود ش   آشوب اخ یار ی   دلم

 

   دای  

 

 داد  تح یلم کرد  یخ سیییییییال  یک سیییییییالمم جواب در عمو
  .ترسان  یم مرا بیشت   این که بود

 

  .بود دلخور ما دس  از هنوز ظاهرا

 

ی عطا از   . نبود خت 

 

امترضییا جوری نگاهم یم کرد که ته دلم هری فرو یم 
ریخ  . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :پرسی   نگرای   با و کشان   اتاقش به را الله 

 

 خت  ؟  چه جا این دوی   یم تو-

 

 :گف  و ان اخ  باال شانه

 

  .واال نه-

 

وع  : گف م دلهر  با و کرد  هایم لب ج ی ن به رسر

 

ی اگه خ ا رو تو سایه-  . بگو دوی   یم چت  

 

 :گف  و آورد پایی    را ص ایش تن

 

اییه کنم یم فکر منم-  .خت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 

  سیص وشص _پارت#

 

 

  .کرد یخ دس انم و پری  رخم از رنگ

 

 :نشستیم تخ  لب و گرف  را دس م الله

 

س-   ...گم یم که من نت 

  .ش  بلن  زنگ ص ای که بود نش   کامل اش جمله هنوز

 

  .ریخ  فرو هری قلبم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .عطاس  ن اش م شک

  .بود عطا نبود که کیس تنها و بودن  حاض   همه

 

 :زد ص ایم خفه و رف  اتاقش پنجر  پش  و جهی  از الله

 

  .بیا پ ون -

 

  . رف م  پنجر  پش  لرزان های ق   با

 

ی    جعبه یک و گل دس ه یک با .بود عطا   .شت 

 

 :نالی   و ش  رسازیر اشنم

 . عطا -

 

د خود به مرا و ان اخ  ا  شانه دور دس  الله   . فرسر

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .نکن گریه پ ون -

 

 :زد  پچ غصه با

 

 .نکرد  همرایه باهاش عمو ح    .کرد  کار چ   ب     یم-
  .بشه خراب عطا کرد  کاری من

 

 یم سییییییییخ  انق ر دارن چرا دونم نیم .دیگه حاالشیییییییی   ا-
ن؟  گت 

 

  .رسی  یم گوش به پذیرای   توی از عطا گفی    یاهللا ص ای

 

 .میش  تر سنگی    بغضم

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یک_سیص وشص _پارت#

 

 

 

 

 

 به عطا دادن سییال  صیی ای . کرد باز را اتاقش در الی الله
 . رسی  یم گوش

 

  .کرد  یخ بیشت   من گرف  زد  یخ و رسد که را جوابش

 

  .ن اش م را عطا به محیل ی   تحمل

 

ون وجود  جسیییور روی ان باز نبود خود  دسییی   و زد  بت 
  . برد یم را نفسم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون خواسییییییییی م  نگهم و کشیییییییییی  را دسییییییییی م الله که برو  بت 
  :.داش 

 دیوونه؟ کجا-

 

 :داش  بغض ص ایم

 

 رو چ بش بود من اشیییییتبا  ؟ ب     یم عطا با شیییییونو رف ار-
  .خور  یم عطا دار 

 

 :گرف  محنم را دس م الله

 اوم   اون . عطا به بسیییییپارش .ک    خرابش خوای یم باز-
؟  همه به بزی   گن  خوای یم باز تو کنه درستش  چت  

 

 قول خود  به اما اف اد  تالطم از کیم الله های حرف با
 از بیشییییییت   عطا نگذار  و بزنم را دلم حرف موقع رس داد 
  .شود کوچک نای

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به ما دوی هر شییی  باعث و شییی  بلن  یاسیییی    عمو صییی ای
  .بچسبیم در

 

  .عذرخوایه و بوس دس  اوم   عطا . داداش خب-

 

  .ک بی  یم سینه در محنم قلبم

 

 :نشس  گوشم در نر  عطا ص ای

 

 پ ون   با دلم من .وایس اد  پاش کرد  خبیط یه من عمو-
  ...اجاز  شما اگه

 

 :کرد مبهوتم اباب خشک ص ای

 

  !پ ون -

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .زد یم ص ایم داش 

 

 خواسیییییییییییی م یم پیش دقیایف   کیه م    .گزیی   محنم را لبم
ون جرئ  حاال بت   مجلس وسییییییییییییط  و ن اشیییییییییییی م رفی    بت 
  .بود زد  خشنم

 

 

  .کرد یم نگاهم زل زل الله

 

  .آم  در پش  تا مامان

 

 .زنه یم ص ات بابات پ ون -

 

د محابا ی   و تن  تن  که بس نبود خود  مال قلبم    .مت  

 

ون اتاق از آرا    .رف م بت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 نگاهش که عطای   جز بود نشییسیی ه من روی همه نگا  حاال
 . بود دوخ ه زمی    به را

 

 

 

 دو_سیص وشص _پارت#

 

  

 

  .بود سال  آم  زبانم بر که ای کلمه تنها اخ یار ی  

 

رضییییییییییا دای    خود سییییییییییم  به مرا که بود کیسیییییییییی اولی    امت 
  . فراخوان

 

  ... حاال اما بود بابا پیش جایم شک ی   بود ترها قبل اگر

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .نشس م دای   کنار کرد  بغض

 :گف  بابا که بود پایی    عطا رس

 

  .بزنم حرفامو پ ون  خود جلوی خواس م یم-

 

  .داد تنان را رسش جانم یاسی    عمو

 . دوخ  چشم بابا به نگا  عطا

 

 .عمو-

 

 :گف  و رف  باال سکوت نشانه به بابا دس 

 

 آم  و رف  ا  خونه تو .بودی خود  پرسییییی مثل همیشیییییه-
 ناموسیییم دخت   .داشییی م اع ماد چشیییما  مثل به  .داشییی   
د  دست  به جاها خییل رو   .بود  ست 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .کش  یم مرا داش  قلبم ص ای

 

 :زد  لب اخ یار ی  

  .بابا بگم چن بار .نبود عطا تقصت  -

 

 :ت پی  عطا

  .زنن بیخود حرف .پ ون -

 

 :گف  لحن همان با بابا و شکس  بغضم

 

و همه نیسییییییی  بعی  من احسیییییییاسیییییییای   دخت   از-  گردن چت  
 من چشییییم تو که زنم یم حرف مردی با دار  من اما  بگت  
 . خواهرمه پ ون  گف  یم و کرد یم نگا 

 

  :برخاس  جا از عطا

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 . نبود خواهر  . عمو نبود-

 

 .اسیییییی  من ت  تقصیییییی چت    همه کن  باور خواسیییییی  نیم بابا
 .بود کرد  گل اش ف اکاری هم عطا

 

 ب  چشییم به همه خواسیی  نیم عطا بود  کرد  من را خطا
 .کنن  نگا  من به

 

 

 

 سه_سیص وشص _پارت#

 

  

 

 :بود لرزان عطا ص ای

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی این-  رف م یم چپ .خواسیییییییییتی  یم شیییییییییماها که بود چت  
 من عمو .خواهرته مثل پ ون  گف ی  یم رف م یم راسیییییییییی 
  .زد  یم گول خودمو داش م ها سال این تمو 

 

 

 :رف  فرو درهم بابا ابروهای

 گول مییارو نزدی گول خودتو .عطییا دغلکیاری اد  یییه تو-
 .زدی

 

  .آم  بن  سینه در نفسم

 

 امان  در خیان  یک ؟ کرد  خطا یک .عمو دغیل چه-
  کرد ؟

 

 تو . نبود ییک هم بیییییا دلییییی  و زبونییییی  کیییییه موقع همون-
 باشر  پ ون  نزدیک که این واسییییییییییه تو .عطا زدی گولمون
 ....مون چشم از دور اما کردی یم تایی  رو ما حرف

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 :گف  و برخاس  جا از یاسی    عمو

 

 عطا برای رو پ ون  من کرد؟ بای  کار چ   االن داداش-
  .کنم یم خواس گاری

 

 :گف  قاطع دوخ و فرش به نگا  بابا

 

 نه-

 

 :نالی  مامان

 !جان عباس امت  -

 

 :رف  جلو عطا که بودیم ش   شوکه همه اتقریب

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .زیاد  خییل مجازات این عمو-

 

 :گف  دار خش ص ای   با و کرد نگاهش تنها بابا

  . نشو دخت   نزدیک دیگه-

 

 !عمو-

 

 

 

 چهار_سیص وشص _پارت#

 

 

 

 

 

رضا دای     :زد ص ا را بابا آرا  امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

جان-  !امت 

 

 :غری  خورد  فرو خشیم با بابا 

 

یه عطییای   اون .کنم بییاورش نمتو  نیم-
 .مرد  من بر

 

 چت    بابا برای عطا اصیییال .داشییی  دوسییی  خییل را عطا بابا
 حرف چرا اما کنم درک را حالش توانسیییی م یم .بود دیگری
  .بود  مان   کرد نیم قبول مرا

 

  . ش   بلن  جا از

  .بابا-

 

 :پری  حرفم میان عطا

کی رسش قسییییییییییییم یم 
ای خورد  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

یط هر-  اما . عمو کنم یم قبول بذاری یطرسر  هر ... رسر
  . پ ون 

 

 :داد تنان رس بابا

  .عطا بمون دور-

 

 :ش  رسازیر اشنم

  .لطفا بابا-

 

 :گف  بابا به رو عطا

  کاری هر-
 
  . عمو کنم یم بیک

 

  :ش  بلن  جا از یاسی    عمو

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 فرصیییییییی  بهشییییییییون بای  اما ناراح    خییل دونم یم داداش-
  .ب یم

 

 : غری  من به رو بابا

 

  .عطا یا ما یا  پ ون   با ان خاب-

 

  .نالی یم هم با عطا منو

  .بابا-

 .عمو-

 

 

 

  پنج_شص _سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خود به زد پهل یم توی آرنج با که  مهری سیییییییییییخونک با
 با را درس داشییییییی  که رف  اسییییییی ادی به حواسیییییییم و آم  

 .داد یم توض   حوصله

 

 همان هب و نگذاشیییییییی م کم هم من و کرد نگاهم چ    چپ
  .خن ی  ریز که کرد  نگاهش نحو

 

 :پرسی  کنان پچ پچ

 چ ه؟-

 

  .عطاس  تنگه دلم-

 

  :کشی  درهم ابرو

 

 ن وم ؟ پایی    شیطون خر از بابات-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :ش  بلن  همزمان اس اد ص ای و ان اخ م باال ابرو

 

یه خانوما-   .باشیم جریان در هم ما بگی  ...خت 

 

منیییی   دو هر  د  کالس اخر تییییا و مانیییی اخ ی پییییایی    رس رسر
 .نزدیم

 

ون هم با از بیحوصله ش  تما  که آخرمان کالس   .زدیم بت 

 

 تا دوخ  یم هم به را زمان و زمی    و زد یم حرف مهری
  ی   از مرا ب وان  شای 

 
ون حوصل    .بیاورد بت 

 

ون رس  از شب آن و عطا فکر مگر اما ف  بت    .مت 

 .بس و خواس  یم را عطا فقط من دل

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 بر بیشییییت   تنهای   هم از شیییی ن ج ا با و نبود ییک مانمسییییت  
  .آورد هجو  دلم

 

 دی ن از ح اقل نمیشیی  برمال موضیی ع این وق  ه چ کاش
 .بود کنار  در حاال و نبود  محرو  عطا

 

 داشتیم را هم و بودیم هم کنار که روزهای   به

 

 

 

 شش_شص _سیص _پارت#

 

 

 

 یم سییت   عطا و  خود عالم در برسییم ات بوس ایسیی گا  به تا
  .شنو  یم را ص ایش کرد  حس که کرد 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  از و بود  شیییییییییی   دیوانه ح ما
 
 اما بود زد  رس  به دل نیک

 به شییوکه و م عجب کرد  حسییش رس  پشیی  درسیی  وق   
  .برگش م عقب

 

نگش چشیییمان ان با  نریم لبخن  و بود زد  زل من به خورسر
  .داش  لب بر

 

 !عطا-

 

  !عطا جون-

 

؟ اقیو  تو عطا وای-  هس  

 

انه ای خن    :کرد دلت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .مون   خونه اصلم .کپیمه بابا نه-

 

  :ک بی   بازویش به را کالسور 

؟ یم کار چ   جا این تو .ب جدس-  ک  

 

  .بب نم رو خانومم اوم  -

 

  :ش  باز نیشم و پری  باال ابروهایم اخ یار ی  

 

 خانوم ؟-

 

 .خونه یم درس دانشگاهه این تو آر -

 

ی جور این که بود هم او از تر لعن    مگر اخر   .کن  دلت 

 

 .پ ون  بود تنگ  دلم-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  هف _شص _سیص _پارت#

 

 

 

  .کرد یم ا  دیوانه گف دش پ ون 

 

 :کشی  و گرف  را  آست نم

 

 .ماشی    تو بریم ن ی   کیس تا بیا-

 

  .اف اد  را  دنبالش به

 

  .بود  گذش ه مرد این از من
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 ان خاب شیییییان ییک بی    گف  عباسامت   بابا وق    شیییییب آن
  .بود  گذاش ه کنار را عطا من کنم

 

  .بود ا  خانواد  من ان خاب

 

 از فاصییییییییییییله با که ماشیییییییییییی دش داخل و رف م همراهش به
  .نشس م بود ش   پارک دانشگا 

 

 :چرخی  طرفم به نشسی    محض به

ا این واسییییه-  رو تو دونسیییی م یم .زد  نیم حرف که بود چت  
  .نگت   یم من از

 

  .عطا-

 

  :داد جواب پیش دقایف   لحن همان با باز
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 !عطا جون-

 

  :کرد  بغض

  . ببخشی -

 

  .ان اخ م پایی    را رس  و

 

 :زد ص ایم . ن اش م را چشمانش در کردن نگا  روی

 

 ش ی؟ دیوونه پ ون -

 

  .بود من تقصت   همش-

 

  صییییییییبحم تا-
 
 اون خواسیییییییی م نیم اگه من .خطاکار  منم بیک

 .بود  ماجرا این رس یه منم . اف اد نیم اتفاق
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد پچ او و ش  درش  چشمانم

 

 خییل مردا ما قاموس تو اما .پ ون  دار  دوست  خییل من-
ا  باباتو حال من . نکنی  درکش زنا شما شای  که هس  چت  
 عمو تا مونم یم من طر من و دار  حق عمو .کنم یم درک
  .ببخشه منو

 

 

 باش ؟ خوب ق ر ان توانس  یم چطور

 

  ...تونم نیم ا  خانواد  ب ون من عطا ... نش  ... من عطا-

 

 :کشی  درهم ابرو

 

 تو وق  ه چ من .نکن شک ان خاب  تو هم ذر  یه پ ون -
 حرف باهات اوم   امروز اتفاقا .ذار  نیم فشییییییار توی رو
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

نم
 .دخت 

 

  .س نش لبانم بر لبخن 

  .خن ی   او خواس  به اما مصنو  چن  هر

 

 :گف  اف اد یم را  که طور همان و کرد روشن را ماش دش

 

 بخوریم؟ هم با بس     یه-

 

 .کرد پرواز او و داد  تنان بله نشانه به را رس 

 

 

 

 هش _شص _سیص _پارت#

 

بز .میشییییییه بخن ی؟ دلم واسییییییه خن ی ن  یه ذر  شیییییی   
 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  .بود خلوت اما کوچک فروشر  بس     توی فضای

 

 :گف  و گذاش  لممقاب را ا  فالود  ظرف

 !شر  روشن بزن-

 

 :ان اخ م باال ابرو

؟ خودت-  چ 

 

نم حرف من بخور تو ن ار  میل-   .مت  

 

 :داد  قرار وسط را ظرف

  . هم با-

 

 :زد چشمیک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .نک    گریه بشه تمو  .خواستیا خودت باشه-

 

 رشییی ه میان در را هایمان چنگال هم با دو هر و زد  لبخن 
  .بردیم فرو فالود  های

 

 :گف  همزمان عطا

 

 نیم .بب دیم همو کم خییل بای  عمو شییییی ن آرو  تا پ ون -
  ... کنه خیال باز عمو خوا 

 

 :پری   کالمش میان

 

 برای شیییب اون .ن ی   جوری این رو امت   بابا وق  ه چ-
  .زد داد مامان رس بار اولی   

 

 :گف  و کشی  درهم ابرو عطا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 و مرا  من .شناسمش یم که کسیه ترین منطف   امت   عمو-
 خوب م اسییفانه و گرف م یاد خودش مک ب تو رو معرف 
 باالترین همی    واسییه شییناسییه یم منو عمو .ن اد  پس درس
  .گذاش ه برا  مجازاتو ح 

 

  .می اد حق بابا به که بود خوب

 

  .داش  دوس  خییل را عطا هم بابا

 

 هم به جنون ح  تا را بابا اتفاق ان دی ن کرد  یم حس
  .یخ ر 

 

لزل داشیییی  عطا به که اع مادی  عطا انگار و بود شیییی   مت  
 تحمل و صییییییییییت   به مرا که شییییییییییناخ  یم را بابا خوب هم

 .کرد یم دعوت
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  یم تو عطا-
 
 کنیم؟ کار چ   یک

 

 گریه خ ا رو تو .باشر  آرو  خوا  یم ازت فقط من پ ون -
 .چشمات زیر گودی این دی م  که امروز .نکن

 

 

 

  نه_شص _سیص _پارت#

 

 

 

  .اوم  یم کوتا  بابا کاش-

 

 نیس م اوی   که کنم یم ثاب  عمو به من ک    حوصله اگه-
  ...تو فقط .کنه یم فکر که
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کنم؟ کار چ   من-

 

  .توئه پیش فکر -

 

  .توئه پیش فکر  منم-

 

 :کرد اشار  فالود  به و زد لبخن ی

 

  .رف  وا بخور-

 

 :گرف  را مچم که زد  چنگال میل ی  

 دیگه؟ م    مال تو پ ون -

 

 آخر؟ بود فکری چه این

 

  . هس م او مال که بود معلو 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 : دوخ م او به را چشمانم

 

 .بب دیم همو یواشیک میشه عطا-

 

  .موقوف بازی دیوونه خانم پ ون -

 

 باشم اما باشم دیوانه او کنار  بود  حاض   من

 

  .اح یاط با اما بینیم یم همو باشه-

 

  .گزی   لب

  . بودیم ش   ها بچه لمث درس 

 

 :گف  و داد  تنان رس تن ی
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 هف ه همی    نب نم  تونم نیم اما ترسم یم خییل که این با-
 کار  به حواسمو تونس م نیم اصال و بود  کرد  قایط کیل
  .ب  

 

  . نفهمه کیس می   قول-

 

  .من با اش بقیه م    مال ب   قول فقط تو پ ون -

 

 :کرد لمس را  مدس روی او و ش  باز نیشم

 .پ ون  خودیم خانو  تو-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .گذش  یم عطا و من دی ار از هف ه یک

 

 دیییییی   یم را او روز هر تقریبیییییا ترهیییییا قبیییییل کیییییه م    برای
 دوبار   خواسییییییی  نیم دلم اما بود سیییییییخ  خییل تحملش
  .ب هم بابا دس  به ای بهانه

 

  .کنیم رف ار صبورانه مسئله این با بود خواس ه عطا

 

 که چرا اسیی  دهن   ازار و سییخ  هم او برای دانسیی م یم
ش ش ن الغر م وجه مالقای   هذ در   .ش   یم بیشت 

 

 قرار ی   و دل نگ من و داشییتیم قرار دانشییگا  پشیی    کوچه 
  .بود  او دی ن
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تما  اخ یار ی   لبخن  ایسییی اد پاهایم مقابل اتومبیلش وق   
 صییییییین یل روی و کرد  راباز در تن ی و کرد پر را صیییییییورتم
  .نشس م جلو

 

 :پرسی  را حالم و داد جواب مهربای   با را سالمم

 

 پ ون ؟ خوی  -

 

 !خان عطا که معلومه-

 

 :زد  غر پری  که ابروهایش

  . شلوغه رست همش که هم تو .بود ش   تنگ دلم-

 

 :خن ی  ریز

 .ش یا غرغرو خانوما خانو -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 من تنگ دل  نو یع    . بود شییییی   تنگ دلم کنم کار چ  -
 بود؟ نش  

 

 :گف  و داد تنان رسی

 

 تحمل مجبور  خب  اما باشییه نشیی   تنگ دلم میشییه مگه-
  .کنم

 

 :نالی   کفری

 

  .عطا شم یم دیوونه دار  من ...که واقعا-

 

 بزنیم حرف خوب جای یه بریم-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  هف ادویک_سیص _پارت#

 

ون تییونییم نیییم خییییییل میین-  زد  اخییر کییالس از .بییمییونییم بییت 
  .اوم  

 

 مل ؟ پارک بریم .عزیز  دونم یم-

 

  .بریم اوهو -

 

 و گرف  رسع  کیم ان اخ  حرک  به که را اتومبیلش
  .چرخی   طرفش به دل نگ من

 

  .بود تنگش دلم ق ر چه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .گذران   نظر از را صورتش زوایای

 

  .کردن گریه بود ش   کار  ها شب

 

  .نبود هم ای چار  اظاهر  اما ن اش م نبودنش به عادت

 

 کم کم و ن اریم ارتباط هم با دیگر کرد یم فکر که بابا
د  ن ی  کرد یم سییی ا ، برداشیی ه لجاج  از دسیی   و نگت 
 . ق یم پ ون  همان بود  ش  

 

  .بود  مامان و  بابا عاشق من

 

 نبود خب اما باشیییم ن اشییی ه و نب نم را ها آن توانسییی م نیم
 .دکر  یم اذی م سخ  هم عطا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 امت   بابا به گف  یم دی  یم را هایم غصیییییییییییییه که مامان
ی یک او که بود مطمی     و کنم اع ماد  که دان  یم چت  
ی سخ  انق ر   .اس  کرد  گت 

 

 حج  برایم هایش حرف و داشیی م قبول شیی ت به را  بابا 
 اش خواس ه از راح    همی    به توانس م نیم سو آن از بود

  اما کنم رسپیچ  
 
 یم ا  دیوانه گایه عطا ی نن  و دل نیک

  .بود گریه دلم، کردن خایل را  تنها مواقع این در و کرد

 

ون افنار  از  عطا ص ای با  :زد  بت 

  .پ ون  دادی قول بهم تو-

 

  .ان اخ  یم من به نگا  یک و رف  یم جلو به نگاهش یک

 

 گود چشییییییییییییمییات زیر جوری این کیه ک    یم گرییه انقیی ر-
 !اف اد 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .کنیم صت   بای  یک تا عطا-

 

 :رف  باال لبش گوشه

 

 .ها نش   ما  یه پ ون -
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  .ن ار  تحملشو من واقعا روز یه بگو تو-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :ان اخ  باال ابرو خباث  با

  .دونس م نیم و بود  عزیز انق ر-

 

 :نشس   بازویش توی مش م

 

  .خبیث ب جدس-

 

 :گف  و چرخی  طرفم به کامال ایس اد که پارک مقابل

 

 .پ ون  بزنیم حرف هم با بای -

 

  .ریخ  فرو هری دلم وق    نبود خود  دس 

 

 روی نشییسییی    جای به و کردیم پی ا خلوی   جای پارک توی
  .نشستیم ها چمن روی چناری درخ  زیر ها نیمک 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 : مگف تن ی

؟ خودت-  چ 

 

 بییا کییه بود خرییی   سییییییییییییییانیی یس و کیییک هم خودش برای
  .ش  باز نیشم دی نش

 

  .م    فکر به لحظه هر تو که همی    . کاراتم همی    عاشق-

 

 : گف م شیطن  با و ان اخ م باال شانه

 

 تو مونه یم تنهای   من که خودت حسییییییییییییاب به نزن اینو-
  .گلو 

 

کیف چریم اش را باز کرد و یک بس ه کیک و سان یس به 
دس م داد .  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :چرخی  طرفم به

 تو؟ یا ثمخبی ب جدس من حاال-

 

  .برد  فرو سان یسم در را ا  ی   و خن ی   ریز

 

  . پ ون -

 

  .هو -

 

ی یه-   .نمییسر  دلخور دس م از بگم چت  

 

 خشییییییییک عطا صییییییییورت روی نگاهم که بود دهانم توی ی  
  .ش 

 

 سیییییییای  .اینجان وق  چن  یه .تهران میان دارن اینا عمو -
  .بب دیم همو م ت یه ن ونیم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 زد  خشییییینم که مطلب اصیییییل رس بود هرف  رسیییییع  ق ر آن
  .بود

 

 یک بود قرار حاال دی یم نیم را هم یگر هم هم نطور ما
 نب دیم؟ را هم اصال م ت

 

 :گف  دی  که را ا  پری   رنگ انگار

 

 شیییییییای  اصیییییییال .زنیم یم حرف هم با . پ ون  هسییییییی  تلفن-
عباس عمو پیش بیاد بزنم حرف باهاش بیاد عمو   . امت 
 .میشه پی ا رایه یه ماح  دونم یم چه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  .بگ یم چه دانس م نیم

 

  . بود ش   رایص   بابا کاش . بود گرف ه ا  غصه

 

 پنهان این به نیازی و بودیم نامزد االن دوتا ما وق  آن
   .نبود ها کاری

 

 :گف م اخ یار ی  

 میان؟ وق  چن  واسه اینا عموت-

 

 :ان اخ  باال شانه
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همقسم    
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 از گرفی    دکت   وق  . مریضییه عمو  زن انگاری .دونم یمن-
  .تهران

 

شون اسم که همون-   .س  سلیمه دخت 

 

 :ان اخ  باال ابرو

  ...ها مون   یادت خوب-

 

 میاد؟ اونم-

 

   .اح ماال-

 

  چیه؟ سواال این پ ون -

 

  .کرد  بغض
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 مژ  و مشیییک درشیی  های چشییم آن با بود  دی   را سییلیمه
 تسخت   به را مردی هر قلب توانس  یم بلن  و ردیف های
  .درآورد خود

 

 منو اما من ی خونه میان اینا عمو  درسیییییییی ه .پ ون  ببی   -
  میشه؟ پی ا  خونه اصال شناش یم که

 تو مسییییی قیم بیا  شیییییبم . کار رس یا ا  دانشیییییک   یا که من
  .اتاقمم

 

 باب  اش نگرای   و صییییییییی اق  همه آن از گرف  ا  خن  
  .من

 

 :زد  لب

 !نبود این منظور -

 

 :زد ا  ب     نوک به انگش  با 
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همقسم    
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  .بچه کرد  بزرگ رو تو من . بود معلو  قشنگ-

 

 :کشی   درهم ابرو

  .ب   قول بهم فقط-

 

مم من پ ون  .قول ن ونس ه-  .گذر  نیم تو از بمت 
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  .بود  ن ی   را عطا که بود ما  یک

 یم ب تر اخالقم روز به روز و بود  شیییییییی   اه دیوانه مثل
  . ش 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 برویم دای   خانه به امشب که بود داد  گت   صب  از مامان
 یم چت    یک فقط من  اما شییود خوب من دل حال شییای  تا

  .عطا دی ن خواس م

 

 درگت   ق ر آن یع    که داد  یم راهش ی   و ب  ها شیییییییییب
 بیای ؟ دی نم به توان  نیم هم ساع  نیم ح    که اس 

 

د زنگ اول های شیییب  کم هم هایش تلفن رف ه رف ه اما مت  
 ی فاصییله بودن خسیی ه و رسییی ن وق  دیر بهانه با و شیی 
  .کرد زیاد هم را ها آن

 

 و گرف  را دسیییییییی م بود کرد  صیییییییی ا اتاقش به مرا که الله
 :گف 

 

ا-   .پ ون  شدی ی رو خت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .ان اخ م باال شانه

 

های برسییییییییییی  هچ ن اشییییییییییی م را خود  ی حوصیییییییییییله من  خت 
 .اطرافیان

 

 با ای رابطه دیگر عطا و من کرد یم فکر همه مثل  که او
 :گف  ن اریم هم

 

  .عطا به راجع-

 

  .گرف  گر عطا نا  شدی ن با تنم تما 

 

  .داد رو مثب  جواب باالخر  ظاهرا-

 

 را؟ چت    چه مثب  جواب .خورد تییک چشمم کنار

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :کشی  درهم ابرو دی  را منگم و گ ج نگا  وق   

 

ی یه بابات  همون-  .نه گف  اول از که  دونسیییی  یم چت  
ی تون بی    ش  خ بم   .پ ون  نبود چت  

 

 را ریسمان و آسمان الله و چرخی  یم رس  دور داش  دنیا
  .باف  یم هم به

 

 :ش  بلن  لرزان ص ایم

 

  یم داری چ  -
 
 الله؟ یک

 

 ن اری؟ خت   هیچ   از که این مثل وا-

 

ون چشمم زا اشیک قطر   :خزی  بت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بگو دادی دقم الله-

 

 من و من به که بود اف اد  شیییییییییک به حالم دی ن با انگار
 : اف اد

 

  .خیال ی   .ببی    ... چت    ...خب ....ا-

 

 :بود  اف اد  هق هق به دیگر حاال

  .الله ش   چ   بگو-

 

  .گزی  لب

ش نگا  آن و اش پری   رنگ  کرد  از می اد نشییییییییان م حت 
 .اس  ش   یمانپش اش

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  هف ادوپنج_سیص _پارت#

 

 

 

 هنوز شما پ ون  .کردی تمومش کرد  فکر من پ ون  وای-
  .بودی نگف ه من به هیچ   چرا .خ ایا وای همی ؟ با

 

  . بزنم فریاد رسش بر خواس  یم دلم 

  .بود ش   ب  حالم

  .آم  یم باال سخ    به نفسم و

 

  .گرف  محنم را دس م

 

 :زی لر  یم ص ایم

  .الله ش   چ   بگو مادرت جان رو تو-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :گف  و داد فرو را دهانش اب

 .فهمی   روز  سیییییه دو منم خ ا به .بگم چطور دونم نیم-
 به و نیسییی  هیچ   شیییما بی    کرد  یم روشیییکر خ ا همشیییم
عباس عمو حرف   .کردی گوش امت 

 

 !الله-

 

 کرد  غلیط چه خ ایا .ب   فرصیییی  بهم .گم یم ...گم یم-
  .من

 

  .بگو الله-

  .اوم ن عموشینا که دونس    یم-

  .داد  تنان را رس 

 :گف  ترس با

 

عموش با کرد قبول عطا-   .کنه عروش دخت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود زد  خشنم

 

  .بود  مطمی    .بود درو 

 بود؟ کرد  قبول عطا

 

 .توانس  یم چطور

 

   .بودیم زد  حرف هم با پیش شب چن  همی   

 

  ...اما بود رسسنگی    کیم

 

  . چرخی  یم رس  دور اتاق 

 

  .باشه حرف ح  در شای   .پ ون -

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :ش  خارج گلو از خفه ص ایم

 

 شدی ی؟ یک از-

 

دن حرف عمه با .مامان خب-   .مت  

 

  دانس ؟ یم هم مادر 

 

  .بود مان   مخف   من از چطور

 

 .گرف  جان چشمانم مقابل سلیمه چهر 

 

 اس ؟ خوشگل زیادی بود  گف ه

 

 دربیاورد؟ تسخت   به را مردی هر قلب توان  یم بود  گف ه

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :پیچی  گوشم در عطا ص ای

مم من پ ون -  .گذر  نیم تو از بمت 

 

 

 

  هف ادوشش_سیص _پارت#

 

 

 

 

 

  .بمان   کشی   چه خفا در و گذش  من بر چه شب آن

 

ا زمان و زمی    به و کرد یم گریه من با الله  .گف  یم نارس 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به رایص   را او بود وانسیییییییی هت م ت این عطا عموی ظاهرا
 .کن  ازدواج این

 

 .برسانم عطا به را خود و شود صب  خواس  یم دلم تنها

 

  .مان   الله نزد ای بهانه به شب ان

 

  .بود  نکرد  باور را ها حرف آن اما میش   خفه داش م

 

  .بود سن  من برای حرفش عطا

 

  .نخوابی   و زد  بال بال جایم در صب  تا

 

  .بود خون کاسه چشمانم و بود کرد  ور  یمها پلک

 

 که بودن  خواب همه

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خانه از شیییود ا   م وجه کیسییی که آن ی   و پوشیییی   لباس
ون دای    .زد  بت 

 

 ی   و لرزان پاهای زحم  به ایسییییی اد کوچه رس که تاکیسییییی
  .کرد  حرک  به وادار را را رمقم

 

   اس  االن گف م یم که زد یم محابا ی   و تن  ق ر ان قلبم
ون دهانم از که   .بزن  بت 

 

  .ش   زن   و مرد  برسم خانه در پش  تا

 

 حس که بود ندشیییسییی ه زنگ روی و نرف ه باال دسییی م هنوز
  .ش  کوچه وارد اتومبییل کرد 

 

  .ش  کشی   سم  ان به نگاهم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .ریخ  فرو قلبم

  .بود عطا اتومبیل

 

  .اف اد کنار  حس ی   دس م

 

 خن انش ی رانن   روی من نگا  و  آم یم جلو اتومبیل
  .بود ش   قفل

 

  .خن ی  یم داش 

 

  .کرد  یم ضعف برایش من که های   خن   همان از

 

  ...ظالم

😭 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 مالییم لبخن   .بود کنارش .نشیییییسییییی  سیییییلیمه روی نگاهم
  .بود نشس ه هایش لب روی

 

 گف ؟ یم چه داش  عطا

 

  .زد تکیه دیوار به لرزانم تن

 

 من سیییییییییم  به سیییییییییلیمه از عطا نگا  ایسییییییییی اد که اتومبیل
  .مان  قفل و ش  کشی  

 

  .بود ایس اد  وسط ان دنیا انگار

 

  .کرد  یم حس هم را سلیمه نگا  سنگ     حاال

 

  .ش  پیاد  آرا  عطا

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .برداش م ق   طرفش به منگ و گ ج آدیم مثل درس 

 

 :زد لب

؟ یم کار چ   جا این تو جان پ ون -  ک  

 

 !ه چ .ن اش م حرف   ه چ 

 

  .بود  دی   خود  چشم با را چت    همه

 

ب با و رف  باال دس م   .نشس  صورتش توی ض 

 

  .اف اد پایی    درش  اشیک قطر  . سوخ  یم دس م کف

 

 :زد  لب

  .عطا معرف    ی   خییل-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .دوی   بایس م که آن ی   . دوی   و

 

 

 

  هف ادوهف _سیص _پارت#

 

 یم خایل و پر را انمچشیییم کاسیییه هم پشییی  که های   اشیییک
  .بود گرف ه را دی   جلوی کرد

 

  .برن اش م دوی ن از دس  اما خورد  سکن ری

 

 که دوی   خیابان میان چطور نمی انم کوچه رس درسیییییی 
 شیییییی ن کشییییییی   و عطا فریاد با ماشییییییی    یک ترمز صیییییی ای
  .ش  ییک پش  از مان وا 

 

ای   که رانن   فریاد صیییی ای  خود به مرا شیییی  رد و  داد نارس 
  .آورد

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 داد نفس ی   که بود ایسییییی اد  مقابلم زنان نفس نفس عطا
 :زد 

 

 من؟ دنبال اوم ی چ   واسه-

 

 :داش  درد ص ایش

 .ریخ م یم رس  به خایک چه اوم  یم رست بالی   اگه پ ون -

 

 کنم باور را اش نگرای   این توانسیی م نیم نبود خود  دسیی 
.  

 :زد  ج غ

  . بمت   خوا  یم اصال .ن ار  ربیط تو به-

 

 رسخ لبو مثل که صییییوری   با و عصیییی     و گرف  را بازویم 
 :زد فریاد رس  بر بود ش  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .نگو چرت انق ر .پ ون  نکن ا  دیوونه-

 

 باور  دی   نیم چشیییییییییییما  با اگه .تو یا گم یم چرت من-
 .عطا کردی کار چ    من با که نمیش 

 

ی کرد باز دهان  ظاهرا هک ای سلیمه ص ای که بگ ی  چت  
 :رسی  گوش به بود ام   رسمان پش 

 

 ش  ؟ چ   جان عطا-

 

 جان؟ عطا

 

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 هف ادوهش _سیص _پارت#

 

  

 

  .آم  یم زیبایش چهر  به نازکش و نر  ص ای

 

  .بود زیبا آری

 

 و  لب و ست    چهر  آن با خمارش و سیا  درش  چشمان
  .بود نق  ی   م ناسب دهان

 

 جوابش مالطف  با عطا هک بود صییی ا این در آرامیسیییر  چه
 :داد را

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 لحظه  چن  یه منم .عزیز  خونه برو شیییییییما جان سیییییییلیمه-
  .میا  دیگه

 

 توی خنجری که این مثل درسیی   ؟ عزیز .....جان سییلیمه
  . رف  فرو قلبم

  .کرد پر را وجود  تما  حسادت

 

 خرج را هایش عزیز  راح    همی    به توانسیییییییی  یم چطور
ک   ؟کن رسی    را  از دخت 

 

   همه این از بود رف ه نفسم

 به را رس  ناباورانه و برداشییییییییییی م عقب به ق یم اخ یار ی 
  .داد  تنان طرفی   

 

  .وقاح  همه این از بود  واج و هاج

 

محب  که عطا نثار او یم کرد . 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . ش  ا  م وجه عطا

 

ک که گف  چه سییییییلیمه به که  نشییییییدی    را آم   را  دخت 
  .عطا و مان   من و برگش 

 

 که اش آی   چشیییمان و بود شییی   سیییفی  گچ مثل عطا رنگ
نگ برایم همیشه   .باخ  رنگ بود ها چشم ترین خورسر

 

  .بزنیم حرف بذار کن صت   دقیقه دو پ ون -

 

 :زد  پوزخن 

 کثیف و پسییییییی  انق ر توی   یم چطور عطا؟ آر  عزیز ؟-
  .عطا باشر 

 

  .جان پبون  !عزیز -

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :زد  ج غ

 کارو این من با تونس    چطور ... لعن    .عزیز  نگو من به-
؟  بک  

 

  .ک    یم اشتبا  داری جان پ ون -

 

  .بود گرف ه ا  خن  

 

 ؟ بگ ی  درو  راح  ق ر آن توانس  یم چطور

 

 را چت    همه فاتحه تا بود کاف   من برای عاشیییییقانه لحن آن
  .بخوانم

 

 .ن ار  باورت دیگه .عطا ک    یم اشتبا  داری که توی   این-
 .گف  یم راس  بابا .گف  یم راس  بابا

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 هف ادونه_سیص _پارت#

 

 

 

 پاهایم چرا نمی انسیی م من و بود  غروب حال در خورشییی 
 .ن اش  را خانه به برگش  یارای

 

 ی   در دیگر که بود چه عطا به اخر  ی جمله در دانم نیم
 جا ان از و شییییییییییی   تاکیسییییییییییی اولی    سیییییییییییوار من و نیام  ا 

  .گریخ م

 

  . ش  نیم باز چشمانم که بود  کرد  گریه  رق آن

 

  .کرد  نگا  اطراف به

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود  داد  دس  از را منان و زمان

 

 . برخاس م جا از مات و گ ج

 

  .بود  پارک یک داخل

   این و شییی  یم روشییین داشییی  هایش چرا 

 

ون با و کرد  باز را کیفم در  لب ا  گوشر  نکشیییییییییییی  بت 
  .گزی  

 

  .داش م پاسخ ی   تماس ق ر چه

 

ون پارک از رمق ی     .رف م اصیل خیابان به و زد  بت 

 

یع  سیییاع  ها 
بود که ب تون از خانه بود  . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 رس پارک آن از چطور و هسیییییی م کجا دانسیییییی م نیم اصییییییال
  .بود  درآورد 

 

  .سوخ  یم صورتم پوس  و بود آم   بن  اشنانم چشمه

 

 این که شیییییییییییای  خوابی   یم و گشییییییییییی م بریم خانه به بای 
 .میش  تما  دهن   آزار کابوس

 

 

 

 

 

  هش اد_سیص _پارت#

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 را  خانه سیییییییم  به  و شییییییی   پیاد  تاکیسییییییی از کوچه رس 
  . اف اد 

 

ون خانه از ناشییی ا که صیییب  از داشییی م، شییی ی ی ضیییعف  بت 
 بود  خورد  که ای غصییییییییه جز سییییییییاع  این تا  بود  زد 
ی   .بود  نخورد  چت  

 

 

  .آم   خود به تاز  رد جلوی سپهر و مامان دی ن با

 

  .بود  کرد  خود نگران را ا  خانواد 

 

  .دوی ن  طرفم به دی نم با دو هر 

 

  .بود چسبی   کمر  به محنم سپهر و کرد یم گریه مامان

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .ش  رسازیر طرفم به مامان سم  از که بود سوال سیل

 

 گوشیییییی و چرا . ترس از شییییی   دیوونه  بودی؟ کجا پ ون -
 .کرد یم سک ه داش   بابات .نمی ی جواب

 

 :لرزی  هایم لب

 

 مامان؟ نگف    هیچ   بهم چرا-

 

  .ش  درش  چشمانش

 ش  ؟ چ  -

 

 بابا .داد  ترجیحش من به . بود خوشیییییگل خییل .دی مش-
  ...  عطا گف  یم راس 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تنها و ش  تار و تت    چشمانم برابر در دنیا لحظه همان و
 .اغانمد ذهن زم نه پس ش  مامان ج غ ص ای

 

 

 

 هش ادویک_سیص _پارت#

 

  .ش   نیم خارج اتاقم از که بود هف ه یک 

 

 و سیییییوخ م تب در که سیییییخ  شیییییب آن از بع  هف ه یک
 بود ، کرد  حس را مادر  و پ ر نوازشییگر دسیی ان و نالی  
 .گذش  یم

 

 آم ن پایی    و رس  دریاف  از بع  و بردنم بیمارسییییییی ان به
 .بازگش م خانه به تبم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 بگ ی  و بیای  عطا تا دوخ م در به چشیییییم تما  ههف  یک
  .نیام  عطا اما بود  اشتبا  چت    همه که

 

 ی   بود کرد  پر را وجود  که ضییییییعف   از خسیییییی ه و رمق ی  
ون اتاق از ص ا   .زد  بت 

 

 نزدنش حرف با انگار و بود کرد  سییییییکوت عباس امت   بابا
  . دانس م یم چت    یک من دی ی بگ ی  خواس  یم

 

  .رسزنش نه و بود کرد  مات مش نه

 

  .سکوت و بود سکوت فقط

 

خانه از که پچ   پچ صییییی ای با  ی   رسیییییی  یم گوش به آشیییییت  
  . ش  کشی   سو آن به هایم ق   اخ یار

 

 :بود مامان ص ای

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

؟ هیچ   یاسی    به تو یع   - سی ی ازش نگف    چیه؟ این نت 

 

 :داد جواب بابا

  کنه؟ یم عروش دار  پرست چرا بگم . خانو  بگم چ  -

 

 :داد جواب کفری مامان

 از دسییییییی  و برو گف    عطا به خودت که نه ...آر  خب-
 !بزی   حرف   توی   نیم دیگه االن بردار من دخت    رس

 

 خواسیییییییی  یم رو پ ون  اگه اون ...گف م من .جان نیلوفر-
 کارت نکشییییی   ما  به که این نه کنه راضیییییم کرد یم تالش
  .بفرس ه برامون عروش

 

  .گذاش م قلبم روی دس  نفس ی  

 بود؟ فرس اد  عروش کارت عطا
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 این رو عطا تو .بگذر  پ ون  از عطا نمیشییییه باور  که من-
  ؟ شناخ    جور

 

  .ش   شوکه خودمم اما نشه باورت شای -

 

ی یاسی   -  نگف ؟ چت  

 

 روز چن  و زد  حرف عطا با و اوم   عموئه ظاهرا نه-
 خواد یم و زد  رو پ ون  قی  هگف  یاسییییی    به عطا هم بع 
عموش با  .شاه  اینم .کنه ازدواج دخت 

 

 کنه؟ کاری همچی    من ی بچه با تونس  چطور-
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  هش ادودو_سیص _پارت#

 

 

 

عباسم بابا ص ای تن  :آم  پایی    امت 

 

  .خودشو کرد  داغون من دخت   .آقا اون برعکس-

 

 گذش ه؟ پ ون  از راح  انق ر عطا که ش   چ   آخه-

 

  .گرف  جوشی ن دوبار  ا  خشکی   های اشک

 

  .کرد  یم عروش داش  عطا

 

  .بخشی   نیم کار این باب  هرگز را او .بخشی مش نیم
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  .نبود ایس ادن جای دیگر

 

  .گش م بر اتاقم طرف به

 

  .دوخ م ان ی صفحه به نگا  و .برداش م را ا  گوشر 

 

 مان   عطا ران ظا در و بود  شیییی   زن   و مرد  هف ه یک
 روی را پایک آب و آم   اش عروش کارت حاال و بود 
  .بود ریخ ه دس م

 

  .نشس م آن لب و رف م پنجر  سم  به

 

  . ن اش م باور هم هنوز

 

 کرد ؟ نیم باز چشم لعن    کابوس این از چرا
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 بود گرف ه جان چشییییمانم مقابل عطا رنگ خوش چشییییمان
  .سوزان  یم را قرار  ی   دل و

 

 !تما  و بود رف ه اعط
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  . لرزی  دس م توی گوشر  

 

  .ریخ  فرو هری قلبم اف اد صفحه روی که عطا نا 

 

  .بزنم حرف او با خواس م نیم
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 صییفحه روی دسیی م گذشیی  یم ذهنم از آنچه برخالف اما
 . کرد لمس را

  .گذاش م گوشم روی حرف ی   را گوشر 

 

  .شناخ م یم را هایش نفس ص ای

 

 :گف  لرزان ص ای   با

  .بزی   حرف باها  خوای نیم . پ ون -

 

 دوخ ه پنجر  پش  گنجشک به نگاهم و ش  رسازیر اشنم
  . ش 

 

 :گف   بود خفه و گرف ه که ص ای   با عطا

  چ   هر پ ون -
 
 . عویص   یه من .نامرد  من  .داری حق بیک

 دل این کرد  کاری هر .بشیییییییه که نشییییییی  . پ ون  نشییییییی  اما
  .نذاش  المصب
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  .گزی   محنم را لبم

 

  .کرد  یم حس  ا  خشکی   های لب روی را خون طعم

 

  ... شهی   پ ر خون به . عیل والی به جان پ ون -

 

 !عطا-

 

  .عطا جان-

 

 هم را او زدن هق صیییییییییییی ای ناباوری کمال در و زد  هق
  .شدی  

 

 بیییابیییامم جلوی کیییه تو .کنیییه یم مجبورت چ   عطیییا؟ چرا-
  .ایس ادیو 
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 .داش  غم ص ایش

 

 پ ون  خورد  قسم . تونم نیم االن اما بفهیم روز یه شای -
  .خورد  قسم بابا  روح به

 

  .ریخ  فرو قلبم

 

ی چه  بود؟ کرد  کار این به وادار را عطا چت  

 

 اون .پ ونیییییی  مجبور  .پ ونیییییی  نبود من دسیییییییییییییییییی  هیچ  -
 اگه ذارب .ببخش منو پ ون  .گف نا جانم اون ...خن ی نا
 آ  باشییه راح  خیالم کنم قربای   مونو عشییق تا ر  یم دار 
 دونه برای بمت   . برات بمت   عطا .نیسییییی  رس  پشییییی  تو
 ب   قول .بیسیر  خوشیبخ  ب   قول پ ون  .اشینات ی دونه

.  

 

  .ن اش  سینه در جای   دیگر قلبم
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ون و بشناف  را ا  سینه خواس  یم   .بزن  بت 

 

 رو عطا اما .کنه یم آروم  که  اریک هر  . ب   فحشیییم -
  .نکن قضاوت رو خودت به عطا عشق ...  نکن قضاوت

 

 :نالی   وار دیوانه

  .بریم کنیم ول بیا .عطا نرو .عطا نکن-

 

  .کرد ا  دیوانه زدنش هق ص ای

  .  عطاس  عزای عروش اون-

 

  .گشود  را پنجر  بکشم نفس توانس م نیم

 

  .کرد ازپرو  و زد بال کوچک گنجشک
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 شییییییو خوشییییییبخ  .پ ون  ببخش رو عطا،عطا جان رو تو-
  . پ ون 

 

 .کرد قطع را تماس بزنم حرف   که آن از قبل و
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  رسما اثر در که باصیییییییییی ای   و کرد  بلن  دسیییییییییی  
 
 خوردیک

 :گف م بود گرف ه حسای  

 

  .تاکیس-

 

  .بود کرد  غافلگت   حسای   و باری  یم ش ت به باران
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 آب مق اری و گذشیییییی  مقابلم از من به توجه ی   تاکیسیییییی
  .کرد پرتاب طرفم به هم

 

  .کشی   عقب کیم و چسبان   هم به را هایم لب کفری

 

  .ایس اد مقابلم رنگ مشیک اتومبییل لحظه همان در اما

 

  .برداش م عقب به دیگر ق یم اخ یار ی  

 

 شیی  باعث جوای   مرد صیی ای و رف  پایی    اتومبیل شیییشییه
  .ب وز  او به را نگاهم

 

  .برسونم ون جای   یه تا شی  سوار خانم-

 

 واقعا؟
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 یم ماشییییییی دش سیییییییوار من که بود کرد  فکر چه خودش با
 شو ؟

 

 در اما ایس اد  دورتر کیم و اف اد  را  حرفش به توجه ی    
 دوبار  و آم  عقب دن   آرا  هم اتومبیل  ناباوری کمال
  . ایس اد مقابلم

 

  .ن ار  مزاحم  قص  من خانم-

 

  .رف م جلو کفری

 

ی یک خواس  یم دلم و بود ش   تن  باران  آد  آن به چت  
 .بگ یم مزاحم

 

 :گف  مالیم  با که بزنم حرف   تا کرد  باز دهان

  .باشم کرد  کمیک گف م ش ی   بارون-
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  .باش  مزاحم خورد نیم اش قیافه به واقعا خب

 

 روی ناخواسیییی ه دسیییی م شیییی  باعث آرامش و م ی    ی چهر 
 همان با بودنم خیس یادآوری با اما بدشییییییین  در دسیییییی گت  
 :گف م خروسیک و گرف ه ص ای

 

  . شما بفرمایی -

 

هوشانه و ان اخ  باال ابرو  :گف  تت  

  .ش یم ترافیک باعث بفرمایی  خانم-

 

 اتومبیل سیوار و کرد  اطم نان حیسی چه براسیاس نمی انم
  .ش  

 

 :گف م نشستنم با انهمزم اما

 .ش  خیس تون صن یل-
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 :گف  مهربای   لبخن  با

  .رستون ف ای-

 

  .نشس م جور و جمع جایم در و گزی   لب

 

 همزمان و کرد زیادتر را ماشیییییییییی دش بخاری و برد دسیییییییییی 
 :گف 

 

 یم بارون زیر این از بیشییییییییییییت   اگه خوردین که هم رسما-
  .هالری ذات به کردی  یم تب یلش مطمئنا مون ین

 

 مقابلش به دق  با داشیی  شیی  دوخ ه رخش نیم به نگاهم
  .نگریس  یم

 

 ا  رسفه باعث و کرد تحریک را ا  سیییینه تن ش عطر بوی
  .داد  پایی    را شیشه کیم. ش 
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 :پرسی  و ان اخ  طرفم به نگایه نیم

؟ دکت  -   ...تون سینه ص ای رف ی  

 

 :غری   اخم با

ی؟ شما-  دکت 

 

  . زد را لبخن  همان باز 

 

  .بخواد خ ا اگه-

 

  واقعا؟

 

 نظر  به .مشییغولم  باالی   خیابون بیمارسیی ان همی    تو من-
  ... چنا  یه

 :پری   کالمش میان
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یییییییییییف هم دارو .رف م دکت   .ممنون-  جییییا هر .کنم یم مصی
  .میشم پیاد  داری  نگه  تونستی 

 

 .بود  شیییییی    تن خو عطا رفی    بع  از نبود خود  دسیییییی 
 من دسییییی  این خب اما شییییی   یم ناراح  و عصیییییبای   زود
  .نبود

 

 به چانه و چک ی   سییییییلیمه و شیییییی  برگزار که عطا عروش
 دیگری پ ونیییییی   و مرد پ ونیییییی  آن انگییییییار  آمیییییی  او خییییییانییییییه

 .ش  جایگزیدش

 

 :زد بن ی نیم لبخن  مرد

 لجبازی ؟ انق ر همیشه-

 

  .کن  یم اضار انق ر چرا بفهمم توانس م نیم
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ی همان من ب هزار با بود رف ه که مه دکت    زور و ض 
  . بود  رف ه مامان

 

ی شیییییی ت با رسفه که ب هم جواب آم    رساغم به بیشییییییت 
  .آم 

 

 کییابی    فضییییییییییییییای کییه بود ای مردانییه تنیی  عطر هم دلیلش
 . بود کرد  پر را ماشی   

 

.   

 

 هش ادوپنج_سیص _پارت#

 

 یم که خشیییییک ی رسفه هر با و آم  یم باال زور به نفسییییم
  .کشی ن  یم خنجر ا  سینه توی انگار کرد 
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ون داشییبورد داخل از  را آی   بطری و شیی  خم  به و آورد بت 
 :گرف  طرفم

 

 خراب سییییییینه این با مون   .بخور آرو  آرو  و کن بازش-
 ؟ کردی یم کار چ   بارون این زیر

 

 چن  و کرد  باز را درش .بود آکبن  بطری شیییییییکر را خ ا 
  .نوشی   جرعه

 

  .بود ترکی ن حال در درد زور از ا  نهسی قفسه

 

 :نشس  گوشم در آرا  ص ایش

 تغ ت   داروهاتو بای  یع    این .وحشتناکه ات سینه ص ای-
  .وگرنه ک    اس فاد  تری قوی داروی از و .ب ی

 

 :گف م حوصله ی  

  .نیس  مهم برا -
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  .کرد نگاهم عص   

 چرا؟ وق  اون-

 

  .ش   کم بارون .ری دا نگه بغال همی    جای   یه میشه-

 

 :زد را لبخن  همان باز

 

   !آدرس-

 

 :پری  باال ابرویم

 .داری  نگه گف م-

 

 رو وقتش نه و دار  رو دزدید ون قصیییییی  نه محت   خانو -
  .نکنی  پرت رو حواسم و بشینی  لطفا
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 :کرد میخکوب جایم در مرا تن ش لحن

ایط اونق ر روزها این دونم یم-  سک ه چ که شییییی   ب  رسر
 از من گم یم واقعا اما کنه اع ماد تونه نیم کس ه چ به

 حرف کم یه لطفا االنم .نیسییییییییییی م کنی  یم فکر که اونای  
 از عکس یه شییییما و بیمارسیییی ان ریم یم هم با . کنی  گوش
ی ات ریه ی یم هاتونو دارو .میگت   رو شییما وق  اون و گت 
  .سالم  به مارو و خت   به

 

 ه چ جای انگار که بود  زد حرف محنم و ج ی ق ر آن
  .نبود دیگری حرف

 

 کوتا  شییییییی  یم باعث همی    و بود شییییییی   امان ی   ا  رسفه
 .شو  همرا  او با و بیایم

 

*** 
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 مطمی    دیگر حاال بود کرد  تن به که سیییییفی ی روپوش با
  .اس  دکت   بود  ش  

 

  .نشس  روپوشش روی اتیک  روی نگاهم اخ یار ی  

 

ی مه ی   .امت 

 

 بود  نشیییسییی ه راهرو توی که م    به و ان اخ  باال ابروی  
 :گف 

   .کردی  یم تع یض هاتونم لباس میش  کاش .لطفا پاشی -

 

 :خن ی  بلن  رف م که غر  چشم

  .هستی  شنایک آد  ش ت به ظاهرا-

 

  .برداش م ق   رسش پش  اف اد را  وق   
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 :زدن  یم لبخن  دی نش با پرس ارها

 .جان دکت   سال -

ی؟ دکت    خ بی-  !امت 

 !دکت   اقای سال -

 

دار بود چه هر خب  هم ان .بود دکت   واقعا و نبود کالهت 
ی مه ی دکت    !امت 

 

 :زد پچ آرا  و نمان  دور دی ش از که زد  لبخن  اخ یار ی  

 

  .بود درس  ح سم-

 

 عریض راهروی یک پ چ از دو هر و شییییییی  درهم ابروهایم
  .گذشتیم
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 قولم رس من .تج یزی داروهای هم بع  ریه از عکس اول-
  .هس م

 

 بود شیی   دوخ ه مردی به نگاهم اما شییدی   یم را صیی ایش
 به رو به و بود نشیییییییییسییییییییی ه نیمک  روی راهرو ان های که

  .نگریس  یم رویش

 

  .گذش  یم دی ارمان آخرین از بود ما  سه که مردی

 

 .بود  دل نگش که مردی

 

.  
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  .سوخ  یم ا  سینه

  .بود گرف ه آتش ا  ریه تما  که بود  کرد  رسفه ق ر ان

 

 از ییک داخل و رسیییییییییییییان   زنانه رسویس اولی    به را خود
 .آورد  باال ها دستشوی  

 که گذش  ق ر چه دانم نیم

ون نزار و زار   .زد  صورتم به آی   و آم   بت 

 

  .ان اخ م خود  به نگایه آینه توی

  .مل هب و رسخ چشمانم و بود برافروخ ه صورتم

 

  .خوابی   یم و رف م یم خانه به بای 

 

  .برهان  کردن فکر رنج از مرا توانس  یم خوابی ن اری
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ون محض به ی دکت   با رسویس از آم ن بت   جا ان که امت 
  .ش   مواجه بود ایس اد 

 

 :ش  رسازیر اشنم و گرف  را گل یم بغض

 

؟-  خوی 

 

  .داد  تنان طرفی    به را رس  

 

 :گف  و ش  نزدیک

 

  .انگار دی ی جن ش ؟ چ  یهو-

 

  .آورد  خاطر به

  . دی ارش دل نگ من و بود جا ان عطا
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 .داد  تنان نیس  هیچ   نشانه به را دس م

 

  .بود  مان   زن   چطور 

 سییییخ  جان خییل توان  یم آدیم فهمی   دی نش با امروز
  .باش 

 

 د ؟بو  مان   زن   او ب ون چطور من

 

  .شناخ م نیم را عطا این من .بود برد  را دلم عطا رخ نیم

 

  .بود رف ه و کرد  رها مرا که عطای   این

 

ی  ش ت با ا  سینه    .بود اف اد  خس خس به  بیشت 

 

ی دکت    :کشی  درهم ابرو امت 
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  . نیس  خوب حال -

 

 :گف م کن ن جان با و سخ    به

  .کن ولم خوای؟ یم جونم از چ  -

 

  «بمت   بذار» بزنم فریاد خواس م یم

  .ن اش م رمق اما

 

  .:ش  درش  چشمانش 

 

ی بای  .باهاشیییییییون بگت   تماس ب   بهم شیییییییمار  یه-  بسیییییییت 
  .بیسر 

 

 رسفه پشیییی  نفسییییم اما ب هم را جوابش تا کرد  باز دهان
 و تت   چشیییییمانم مقابل دنیا و شییییی  مخف   ا  دری   ی   های
 .ش  تار
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 بخور  تنان خواسییییی م و کرد  زبا چشیییییم مامان صییییی ای با
  .سوخ  دس م پوس   که

 

 :گف  هولزد  مامان

 

  .داری رس  . مادر نخور تکون-

 

 :خورد هم بر خشنم های لب

 

 کجا ؟ من-

 

 .رسی  گوش به آشنا ص ای   

 

 .برسیم دادت به تونستیم موقع به .بیمارس ان-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .کرد  نگاهش 

 

 عذاب؟ یا بود نجاتم فرش ه سفی  روپوش آن در مرد این

  

 و شیی  درباز همزمان که کرد یم تشییکر او از داشیی  مامان
  .ش  اتاق وارد لنگان بابا

 

 !پ ون -

 

  .کرد بغلم و ش  نزدیک بابا . ش  رسازیر اشنم 

 

 :گف  نگرای   با مامان

ی دکت   اقای .خ به حالش پ ون  جان امت  -  به درسییی  امت 
  .کردن اق ا  موقع

 

 .ش  او با صحب  مشغول و ادد دس  دکت   با بابا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :گف  نگرای   با مامان

 

ون نگف م-  داش    دی ی نش ی؟ بهت   هنوز نگف م .نرو بت 
 ام حان دار  ام حان .کردی یم ب بخ مون دسییییییی    دسییییییی   
 !درآوردی بیمارس ان از رس ببی    .بود این دار 

 

 کردن باز چشییییم لحظه از اما .شیییی  دوخ ه مامان به نگاهم
  . بود چشمانم یجلو  عطا رخ نیم

 

  .بابا مخاطبش  و بود من به دکت   نگا 

 .بود من نگران هنوز انگار

 

ی بای  دیگه روز دو ییک ح اقل-  شیی ت به ریه .باشییه بسییت 
 .دار  عفون 

  

 :گف  مامان باز
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

    

 

تون خ ا-  مگه نشییییی یم حریفش که ما .دکت   آقای ب   خت 
  .جا این داری  نگهش شما که این

 

 :ان اخ  باال ابروی   دکت  

  .خون ه توی لجبازی ظاهرا پس-

 

 :ان اخ  صورتم به مهربان نگایه بابا

 

  .جان دکت   نه کم یه-

 

 به فقط من اما زدن  یم حرف ا  سییییییالم    و من از ها آن
  .کرد  یم فکر چت    یک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 نیم پی ا توصییییفش برای ای کلمه چرا ...رخ نیم آن و عطا
  . کرد 

 

ی یک  . بود عطا صورت در چت  

  .غمگی    رخ نیم آری ... رخ نیم 

 

د سییییییینه در محنم را قلبم کیسیییییی یییییر  زاویه به زاویه من . فرسی
  .بود  بر از و شناخ م یم را او  ی چهر 

 

  .کنم حس و بب نم را غم توانس م یم هم فاصله همان از

 

  . نبود خوشحال عطا

 

 .بود غمگی    من مثل هم عطا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

   هش ادوهف _سیص _پارت#

 

 

 

  چهار  لفص

 

 

  .عطا  من

 

  .پ ون  تو و

 

 نام  همچو داشیییییی دش دوسیییییی  و دنیا این با مرا که توی  
  .دادی پ ون 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 گر  تو دنیای با ناخواسیییییییی ه دنیایم که بود  سیییییییییاله هف 
  .خورد

 

 به پ ر  شییییهادت با پیش ها سییییال کرد  یم فکر که دنیای  
 .بود رسی   اتما 

 

 

 شیی  تو یاسییی    عمو همرسیی مادر  که بود  سییاله هف  آری
  .بودن تو با قشنگ دنیای به ش   وصل من و

 

 چشی   یم را داشی    مادر و پ ر زمان هم طعم داش م تاز 
 .گرف  من از را مادر  ناغافل بیماری آن که

 

  .رف  همیشه برای مادر  که بود  ساله نه روزها آن 

 

  .خجال    حال عی    در و نحیف و الغر پرسی
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .های  تن و مان   من  

 

  .کنم نیم فراموش هرگز را تلخ روز آن

 

 اتاقم کنج به مرا ترها بزرگ گ از و سیییییییییوز پر های گریه
 .بود داد  فراری

 

 زیبای   تما  با باران از من ق ر چه روز آن و باری  یم باران
  .بود  ش   م نفر هایش

 

  .هس  یاد  خوب

 

  .بشنو  را ص اها آن خواس  نیم دلم

 

 آمیخ ه درهم آسیییییمان خشیییییمگی    فریاد با ها گریه صییییی ای
  .ترسان  یم مرا و بود
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 چشییییمان و بود  گذاشیییی ه هایم گوش روی را هایم دسیییی 
 .بود  بس ه را خیسم

 

 مرا مادرت که بودن  گشیییییییی ه من دنبال ق ر چه دانم نیم
  .کرد پی ا اتاق آن کنج

 

  .زد موهایم بر ای بوسه و کرد بغلم

 

 :گف  و 

 !پرس -

 

  .دار  دوس  نهای  ی   روز آن باب  همیشه را مادرت

 

  .کرد خرجم مادرانه و نیاورد رویم به را ش نم یتیم دوبار 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

   دی  وق   

 

 

 

  هش ادوهش _سیص _پارت#

 

 

 

  .بودی آغوشش در تو برگش  وق   

 

 درشییییییی  چشیییییییمان و قرمز های لپ نآ با سیییییییاله دو پ ون 
  .رنگش سیا 

 

 یم خوب مادرت را این و آم  یم خوشییییییییم همیشییییییییه تو از
 .دانس 

حاض نیسیی م به میان جمع برو  به یکبار  از جا 
بلن  ش  و از اتاق ب تون رف . 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .داد پ ون  غم از پر دنیای این به مرا تو با نیلوفر خاله

 

 !حیل را  عجب

 

 .بودی داش     دوس  و زیبا تو

 

 و بییییاال دنیییی ان دو خنیییی ییییی  یم وق    کییییه ای بییییامز  کودک
یدل عجیب  پای دش   .کردن  یم ت 

 

 و بود داد  من به را قولش مادر  که بودی خواهری آن تو
 عمل آن به ن وانسییییییی  اش بیماری واسیییییییطه به وق  ه چ
  .کن 

 

  ب ای   تو اگر آخر خوردن، غصییییییییییه و گریه روزها از بع 
 !بود گذش ه ساله نه من بر چه روز چن  همان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 را بخن ل  همه، ناباوری کمال در روز آن تو گف م یم آری
  .نشان ی هایم لب بر

  .کردی دور سنگ نم غم از مرا ساع    تا و

 

 پ ون  شییییییی ی روز همان تو که دان  نیم کس ه چ اصیییییییال
  .عطا

 

ین .شیطن  از بود پر  عطا پ ون    . خواس     و بود شت 

 

 و محنم .خورد پ ونییییی  هم بیییییه میییییا روح  روز آن از بعییییی 
 !ناگسس    

 

ییییییییییید  یعطییییا کییییه بودی کودیک همییییان تو  دنیییییا بییییه را افرسی
 .بودی برگردان  

 

 و شیییییییییییییی  یم کییاری مشییییییییییییغول مییادرت وق    بود خیی ایم از
د یم من به را تو از مراقب  و حفاظ    .ست 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 تلخ مرگ تو حضییییییییور واسییییییییطه به من و گذشیییییییی  روزها  
د  فراموشر  به را مادر    .ست 

 

 . بود  ش   شما خانواد  از عضوی من دیگر حاال

 

 ته و رس یاسی    بابا قول به و بود  کرد  پی ا خانواد  نو از
  .کردی یم پی ایش عباس امت   خانه در زدی یم را عطا

 

 .ش   یم بالغ من و ش ی یم بزرگ کم کم  تو

 

 

 

  هش ادونه_سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . بود  شاه  را کشی ن  ق  ذر  ذر  من

 

 کردی گریه م رسییییه حیاط توی و رف    اول کالس به وق   
  ق  من در غروری حس چه س ، کاف   ان بم عطا یک  که

  .کشی 

 

 نگاهم چپ چپ نیلوفر خاله بار اولی    برای  روز آن ح   
  .ا  کرد  لوس زیادی را تو که کرد

 

 .داری اع ماد عطا به ق ر آن تو که برد  یم لذت من اما

 

 و کردن  یم گریه و داشییتن  ترس مادرهایشییان رفی    از همه
  .عطا رفی    از تو

 

  .بس و بود داشی    دوس  فقط زهارو  آن

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .خاص داشی    دوس  جور یک

 

 و بود شییییی   مادر  جایگزین که بودی ای بچه آن تو آخر
  این از همه

 
  .بودن  مطلع ناخواس ه وابس یک

 

 .بود غری    دنیای چه

 های   محب  آن جای و بود  داد  دسییییی  از را مادر  من 
 .کرد  یم تو خرج را احساسم تما  ش  یم خرجم بای  که

 

  !بس و بودی عطا پ ون  تو آخر

 

 

  .میش ی بزرگ تو و گذش  یم روزها

 

  .گرف م یاسی    بابا از را هش ار اولی     
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 سییییاله چهارد  . بود  رسییییی   خانه به م رسییییه از تاز  وق   
  .بود 

  .برسم بل   به تا بود مان   سال یک و

 

وع را رفی    م رسیه تاز  .بود سیال  هف  تو  بودی  کرد رسر
 با و ن اشیییییی    دوسیییییی  را خوان ن درس اصییییییال که بمان  و

 .کردی یم ب قلف   م ا  های  شیطن 

 

 شییییییییی   طور هر تا بود تو ی زیرکانه ترفن  این هم شیییییییییای 
  .بودی موفق شک ی   که بکشای   پای  به را نوا ی   عطای

 

 سیییم  به نخورد  خورد  را ناهار رسیییی   یم خانه به وق   
 داد نان بابا ، داد آب بابا درس  تا کرد  یم پرواز تان خانه
 آن از نییم های  شیییییییییطن  با تو و کنم مشییییییییق برای  را

  . ب یه خود  خورد به را تنالیف

 

  .ش  راهم س  یاسی    بابا روز آن
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .داد دس م به را ای نامه پاک  و ایس اد مقابلم

 

  .داش  عج     بوی

 

  .بخونش و  عطا بشی    گف  محنم

 

  .  خوان من و

 

  .را صادقم بابا وصی 

 

 صادق نامه ان درون های کلمه تک تک همچون که پ ری
 .بود
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  نود_سیص _پارت#

 

 

 

 

  . بود عجیب 

 

 مرا برای کردن پ ری فرصیییییی  هرگز دانسیییییی  یم بابا انگار
  .بود زد  حرف من با مفصل جور این که کن  نیم پی ا

 

  از
 
  .ش نش عاشق از و بود گف ه هایش بچیک

 

 عاشییق ها سییال بابا دانسیی م نیم من جان پ ون  دانسیی    یم
 . بود  مادر 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بود ش   تو درگت   وجود  تما  که من مثل درس 

 

 که را مادر  دالوری چه با صییییییییادق بابا که نمیشیییییییی  باور  
  .اس  داد  نجات بود ش   ها بع    است  

 

ی    حنای  چه و  خواسیییی گاری مامان از روز همان که شییییت 
 .بود ن اد  را او به ش ن ج ا اجاز  دیگر و ودب کرد 

 

 و بود کوتا  خییل وصییییل  این زمان م ت که بود درسیییی 
 بودن هم کنار از بای  که طور آن بودن  ن وانسییییی ه شیییییای 
نیی  لییذت  بییابییا هییای حرف تییک تییک در حییال این بییا امییا بت 
د م ج عشق   .مت  

 

 

 که داشییییییی  خت   بابا وصیییییییی  از هم مادر  شیییییییای  نمی انم
ی    بود داد  از اج  برگ از را عاشییییف   همه آن شییییدی ن شییییت 
 .بچشم بابا ی نامه برگ
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  بابا های حرف با
 
 سال که این حس و ش  بیشت    ا  دل نیک

 .کرد تق ی  من در را بود  محرو  داش دش از ها

 

 ن وانسیییی م گذاشیییی  ا  شییییانه روی دسیییی  یاسییییی    بابا وق   
  .زد  گریه زیر و بگت   را هایم اشک جلوی

 

 بود؟ سالم چن  مگر

 کرد  باز چشییم وق    از درسیی  که سییاله چهارد  پرسیی یک
  .کرد یم عادت بای  پ رش نبود به بود

   

 

 ن اشی    کمبود خاطر به مادر  بع  ها سال که بود درس 
 بود نگذاشییییی ه کم برایم هرگز یاسیییییی    بابا و کرد ازدواج من
د یم را قلبم پ ر  خاطرات اوری یاد اما   . فرسر

 

  .باشم مرد بود نوش ه اباب
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .نرنجانم خود از را کیس هرگز و

  .نکنم ناحق را کیس حق و باشم رسان یاری توانم ح  در

 

ت و ناموس و نت   هرز  .باش  داش ه معنا برایم غت 

 

ها خییل بابا  یم گوشییییییییم ی آویز  بای  که بود نوشیییییییی ه چت  
 .کرد 

 

 

 

 نودویک_سیص _پارت#

 

 

 

  .کرد هوشیار مرا یاسی    بابا روز آن پ ون  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 یم حفاظ  تو از جور  همه بای  و بودی من ناموس تو
 .خود  قل    های خواس ه دربرابر ح    کرد 

 

 و نزن  حرف من با اگر که بود کرد  حس هم او شیییییییییای 
 و روچ های خواسیییییی ه برابر در ن وانم بع ها نکن  آگاهم
  .کنم مقاوم  ا  روای  

 

  درس و باشم مرد که خواس  یم
 
  .بیاموز  را مردانیک

 

 یک به بار پر ی نامه وصییی  آن خوان ن با کرد  یم حس
  .ش   بزرگ بار 

 

 در بود  کرد  سییییییییییی ق ر چه  روز آن آی  یم یاد  ح   
  باتو رف ار 

 
  .دهم خرج به مردانیک
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همقسم    
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 جوری یه امروز عطا پرسی ی تعجب با وق    آی  یم یادت
  ش ی؟

 

 اسیییییی  بهت   بگ یم و بکشییییییم مدره ابرو توانسیییییی م تنها من 
 با و برچی ی لب آی   به تو و بن ییس را های  مشق زودتر
  .کردی قهر من

 

 یم دلم من امییا خواسیییییییییییی    یم را گییذشیییییییییییی ییه عطییای آن تو
  .بود خواس ه پ ر  که باشم عطای   خواس 

 

 برابر در تا بود مراقب و شیییییی  یم رسش حرم  که عطای  
ک   .نکن  خطا پا از دس  اش داش     دوس  دخت 

 

های خوان   یم را پ ر  وصی  که بار هر بع  روزهای  چت  
 سیییییاخی    در مرا که کرد  یم کشیییییف آن الی به ال ج ی ی
  .بود کمک ج ی  عطای
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بود گف ه داش  مادر  به ها سال که قل    حس از پ ر 

 

 توانسیییی م یم که داشیییی  تق س ق ر آن پ ر  برای زهرا نا 
 قول خود  به من و نمک حس را ان نامه جای جای در
 .باشم چنی    تو با داد 

 

 

 

  نودودو_سیص _پارت#

 

 

 

  .ش یم یم بزرگ دو هر و گذش  یم هم ی   از روزها

 

  .بمانم دور تو از توانس م نیم چرا درو 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 از را این من و میشییییییییی  تر قوی روز به روز ما بی    حس 
 .فهمی   یم ا  تپن   قلب

 

 ؟داری خاطر به را ش ن  ساله نه

 

 .داش م دوست  و نبود خود  دس   اما بود سالم شانزد 
 به من بود چه هر اما نبود عشییق معنای روزهابه آن شییای 
 .بود  مح اج بودن 

 

 رنگ قرمز رورسی یک تو آم   تان خانه به وق    روز آن
  .بودی کرد  رس به سفی  درش  های گل با کوتا 

 

 

 آی ؟ یم یادت
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 م ی  تار یک مبادا تا بودی   پوشییییان کامل را ات پیشییییای  
ون ، گنا  به معلم ان قول به نکن  و باشیییییییییی  بت   آن بیف  
ون کمر تا موهای  بلن  باف  دو وق    .بود بت 

 

  .خن ی    روز آن  ق ر چه من و

 

عباس عمو ی که این ی    امت   خوب که گف  کن  سییخ گت 
 اتاق  به کنان قهر و برچی ی لب باز تو و گرف    حجاب
  .رف   

 

  .بود کرد  ناراح  را تو من های خن   ظاهرا خب

 

  .بود ش   برپا دلم در آشوی   چه لحظات آن در دای   نیم

 

 آن با من داشیییتن ، اع ماد من به مادرت و پ ر که ق ر آن
 .ن اش م اع ماد  خود  به قرار  ی   دل
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .ترسی   یم م ا 

  . نیام   تان خانه به روز چن  آی  یم یادت

 

 و شیییو  یم چه نب نم  اگر که کرد  یم تمرین داشییی م مثال
 شود؟ یم پ ون  ی   اصال

 

 ش ؟ یم مگر اما  

 

  از تو
 
 خود  تو .بودی شییییییی   بزرگ خود  دامان در بچیک

ک . بودی  و کشییییییییییییی   یم را نازت خود  که لوش دخت 
 .آورد  یم در را مادرت و پ ر ص ای

 

 

 و پ ر که ن اشییییییی م شیییییییک و نبود هرز نگا  تو به من نگا 
 .شناخ ن  یم خوب مرا نگا  مادرت
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 وسه_نود_سیص _پارت#

 

 

 

 

 

 از ای لحظه توانسییی م نیم خانه به برگشییی م از بع  روز آن
ون عطا فکر   .بیایم بت 

 

 مثل بود غمگی    چه برای و کرد یم چه جا آن عطا که این
 .خورد یم را وجود  خور 

 

یف خاطر به و بود گذشیی ه روز دو  ریه قوی داروهای مصی
 صیی ادار و سییخ  های رسفه آن از و شیی   بهت   کیم هایم
 .بود ش   کاس ه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی مه ی دکت   م یون را این خب   .بود  امت 

 

 توجیه ی   با گرف  نیم قرار راهم جلوی روز آن اگر شای 
  .کشی  یم ب ی اتفاقات به حالم هایم،

 

ون اتاق از   .گذش م مان کوچک حال از و زد  بت 

 

 ناهار مامان و بود خوان ن درس مشییغول تاقشا در سییپهر
 .پخ  یم

 

ون بابا ی خاطر به گذشیییی ه شییییب چن  مثل و بود بت   درگت 
 بییازیم خییانییه بییه وقیی  دیر رسییییییییییییییای   کمییک پروژ  یییک برای
  .گش 

 

 که را های   ه یییییج سییب  و بسیی  را آب شییت   دی نم با مامان
 سییم  به و برداشی  ظرفشیوی   سییینک روی از بود شییسیی ه
خانهآ وسط مت      .آم  شت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ی؟ مامان پ ون -  که سییییییییییی پای   اون از برات خوا  یم بهت 
 درسیی  داری دوسیی  خییل تو و کنه یم درسیی    زن ایی 
  .کنم

 

 :گف م و کرد  تشکری

  .دار  دوس  خییل هم رو شما س پای من-

 

 :گف  و زد مهربای   لبخن 

  .بریز  برات بشی    کرد  گر  شت   برات-

 

 ریخ  برایم دا  شییت   ل وان یک انمام. نشییسیی م مت    پشیی 
  .گذاش  مقابلم مت    روی و

 

 

 وچهار_نود_سیص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  

 

 

 همرا  و ریخیییییی  سییییییییییییپهر برای هم شییییییییییییت   ل وای   سییییییییییییپس
 زمان در و برد اتاق به اش عالقه مورد های بیسییییییییک یی 
  .برگش  کوتایه

 

 به م فکر و بود  کرد  حلقه شیییییت   ل وان دور را انگشییییی انم
  .یس منگر  یم ای نقطه

 

  . آم   خود  به مامان ص ای با

 

 گوش حرف با دوی   یم .بخوریش گر  بای  مامان پ ون -
ش خ ا .زدی ات ریه به ای صییی مه چه نکردن  این ب   خت 
ی دکت    نبود معلو  کرد نیم کمک  روز اون اگه رو امت 
  .اوم  یم رست بالی   چه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

مم چشییییم .خ بم االن من .مامان باشییییه-  ور خ یم گر  شییییت 
  .ببی   

 

 ها ه یییییج کردن رن   مشییغول مامان نوشییی   که ای جرعه
  . ش 

 مامان؟-

 

 !جانم-

 

 ب  حالم یهو بیمارسییییی ان توی که روزی همون ...روز اون-
  .ش 

 

  .خب-

 

  .دی   رو عطا .بود جا اون عطا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

؟-  !چ   

 

 :پرسی  و برداش  کردن رن   از دس 

 

 کرد؟ یم کار چ   جا اون عطا-

 

  . ان اخ م االب شانه

  .بود تنها ...مامان دونم نیم-

 

 خب؟-

 

ی ازش شما مامان-  داری؟ خت 

 

 :داد جواب دلخوری لحن با مامان

   ...کارش اون از بع  ...نه-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .ش  دار بغض ص ایش و

  .عطاس  دل نگ هم مامان دانس م یم

 بودو آم  و رف  در خانه این یه  ها سال عطا بود چه هر
 .میش  محسوب مان خانواد  یاعضا از جزی  

 

  .بمانیم اطالع ی   او از که نبود روزی

 

 .نزدییک همی    به .خانواد  این پرس مثل درس 

 

 

 

 وپنج_نود_سیص _پارت#
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همقسم    
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 :گف م دلگت  

  .ش   تمو  چ   همه ما بی    .نیس  مهم دیگه مامان-

 

 :کرد اشار  صورتم به دس  با

 انق ر من وق    .مادر معلومه ت اف اد  گود چشیییییمای از-
  احسیییییاس

 
 یم توچ   حال معلومه خب براش کنم یم دل نیک

 شم یم دیوونه شنو  یم هاتو گریه ص ای وق    .باشه تونه
  .پ ون 

 

 :کشی   آغوش به را او رسش باالی از و ش   بلن  جا از

 .مهربونم مامان-

 

 به آد  خود نبای  ح ما که رو بچه یه .بود منم پرسیی عطا-
 کرد  پییی اش اتییاقش کنج کییه روزی همون زا .بیییار  دنیییا
  .پرس  ش  عطا

 

 !مامان-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 چ   همه کارتون اون با دوتا شیییییما اما بود خوی   بچه عطا-
 یم فکر گایه .رف  بی    از بابات اع ماد .کردی  خراب رو
عباس ی کله از چیا کنم  یه جوری اون که گذشیییییییییی ه امت 
  کرد؟ مخالف   تون ازدواج با و وایس اد پا لنگه

 

  ... من اشتبا -

 

  .مون  بس ه دهنم که کردی  کاری . مادر بگم چ  -

 

  .گذش  یم خطامون از بابا کاش-

 

 گم یم م ا  کرد عطا که کاری با اما کرد  فکر بهش بارها-
 ول رو چ   همه .ن اش  وفا پرس این .نش  که بهت   همون
  .رف  کرد

 

  .گرف م را دستش و نشس م کنارش
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همقسم    
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 :گف  غمگی   

 

 نگا  رسشیییم پشییی  و بر  بگت   که زن کرد  نیم فکر  چه-
   .نکنه

 

 بیاد و بگت   زنشییییو دسیییی  که ن اشییییتی  توقع جان مامان- 
 جا؟ این

 

ا  .مادر بگم چ  -  رو سیییییییییلیمه وق    از عطا گف  یم احت 
 یم .رسیییون   صیییفر به آم شیییو و رف  کال اش خونه آورد 
 .انگار نه انگار عطا اما رف ه یاسی    چن باری یه گف 

 

 

 

 

 وشش_نود_سیص _پارت#
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همقسم    
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ی یه مامان-  بگم؟ چت  

 

 !مادر بگو-

 

 ح    که بود فکر تو انق ر یع    .بود داغون خییل عطا-
  .نش  من م وجه

 

 :داد تنان رسی مامان

 

 پرس  این رس به بالی   چه یهو دونم نیم که من .دونم نیم-
 نه .گف ناش خوا  یم رو پ ون  و حرفاش اون به نه .اوم 
  ... که این به

 

ی مامان خواسییی م نیم و بود  کرد  بغض  ب   حال از چت  
  .بفهم 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :ت پی  مامان که کشی   جلو را شت   ل وان

تم تا زدی حرف انق ر-   .ش  رسد شت 

 

 :نوشی   ای جرعه تن ی

  .گرمه هنوز خ ا به نه-

 

 عطا .گذشییییییی  بود چ   هر .ک    تمومش بای  پ ون  ببی   -
 چن  ببی    .ک    نابود خودتو نبای  . گیشزن ی   رف ه هم
  و درس از وق ه

 
 فکر بای  بع  به این از اما اف ادی زن یک

 جورای   یه دکت   این روز اون گم یم .باشر  زن گی  خودتو
 ...گرف  باباتو ی شمار  اخرشم وق    کرد یم نگاه 

 

 :خن ی  که کرد  نگاهش چ    چپ

  .نگرف  خودیبی رو شمار  اون .گف م یک ببی    حاال-

 

 !مامان-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 فهیم یم . کن تمومش .خودتو کن جور و جمع پ ون -
 خودتو نبای    نیس  دیگه اما بود  عشف   یه .کن تمومش
  .ک    نابود

 

 :گف م وار زمزمه ب هم او به آرامش کیم که این برای

 خودمو عمر یه خوا  نیم .کنم یم فکر بهش دار  خودمم-
ش   .کنم درگت 

 

 حرفم به یع    این و خن ی  هایش لب مثل هم چشیییمانش
  .داش  اع ماد خود  از بیش

 

 یم دانسییییییییی م نیم اما بود  آورد  زبان بر را کلمات ان من
  .نه یا کنم  عمل ها آن به توانم

 

*** 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به و گذران   نظر از را بیمارس ان ط یل و عریض راهروی
 .رف م اس یشن سم 

 

 

 

 وهف _نود_سیص _پارت#

 

  

 

 :گف  دی نم با بخش پرس ار

 بفرمایی ؟ جانم-

 

  .بگ یم چه دانس م نیم

 

 هم را بود  چه ی   در و بود  آم   آنجا به چه برای اصیییال
 .دانس م نیم
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 :گف م آرا  گزی   لب

  ...به راجع خواس م یم ببخشی -

 

 عقب به آشییییینای   صییییی ای با که بود نشییییی   تما  کالمم اما
 :برگش م

 

؟ یم کار چ   جا این شما  خانو -  ک  

 

 من شییییییانس نهای  دیگر این .گزی   لب محنم دی نش با
  .بود

 

 :گف  لبخن  با

؟ .من اتاق ن وم ی مس قیم چرا- ی؟ خوی   بهت 
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همقسم    
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 فکر نکن  .داشیییییی  باالی   نفس به اع ماد که هم ق ر چه
 .ا  آم   او دی ن برای کرد یم

 

  .بهت   ممنون-

 

 ؟ طرفا این از-

 

 :بگ یم چه دانس م نیم

  ...من ...من دکت   آقای حقیقتش-

 

 :خن ی 

 مثب  انرژی کیل .بود  من ظرت اما .نیسییییی  الز  تشیییییکر-
  ... فرس اد 

 

 ج ا؟-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ب  ؟ یاد هم تو به داری دوس -

 

  . برد  باال ابرو

 

ی دکت    خوی   حس ناخواس ه که بود انرژی پر ق ر آن امت 
  .میکرد من قل شخ  به را

  .گزی   لب و اف اد  انمام حرف یاد به اخ یار ی  

 

 :کرد اشار  راهرو ان های به دس  با دکت  

 هم ات ریییه احواالت  از اومیی ی جییا این تییا کییه حییاال بیییا-
دار   .بشیم خت 

 

 که رف م بخیسییییر  همان به و کشییییان  او دنبال به مرا پاهایم
 .بود  دی   آنجا را عطا پیش  بار
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  وهش _نود_سیص _پارت#

 

 

 

 

  .بگت   کمک او از توانس م یم و ودب بهت   ظاهرا خب

 

 آیا نمی انسییییییییییی م و بگت   عطا دربار  اطالعای   بود  آم  
  .نه یا داد خواهن  را جوابم

 

ی دکت    :کرد پایی    و باال ا  سینه قفسه روی را گوشر  امت 
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 ب ن زود خییل که هم نه جووی   خ بیه .عایل هم خییل-
 اما .اکیه هات هری صییی ای .کنه مقابله مشییینلش با تونه یم
  .باش مراقب هم باز

 

  .کرد  تشکر دل ته از واقعا بار این و زد  لبخن 

 

 شییی  باز نیشیییش که کرد حس را تشیییکر  بودن واقی ظاهرا
 :گف  و

 

 .بودیا قایط واقعا روز اون-

 

 :گزی   لب

  .نبود خوش حالم-

 

 :گف  و ان اخ  باال ابرو شیطن  با

  .رسحایل معلومه قشنگ االن اما-
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  .ممنونم باز -

 

  .ش   بلن  جایم از و

 هایش ش ن پرسخاله این اما بگت   کمک او از خواس م یم
 نزدییک برای دیگری فرصیییی  خواسیییی م نیم و کرد یم اذی م
  .ب هم دستش به

 

  .بود  کرد  بس  و چف  محنم را قلبم در عطا بع  من

 

 :ش  نزدینم و برخاس  جا از  هم او

 پ ون ؟ خانو  دار  رو  ن دی دوبار  شانس-

 

 داشییی    دوسیی  و عشییق ها سییال عطا مثل ییک بود عجیب
 دکت   اقای این مثل هم ییک و بود کرد  پنهان درسییییییییینه را

   .ش  یم پرسخاله نرسی  
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 :ان اخ م باال ابرو

  .دونم یم بعی -

 

 .دار  اع قاد بهش خییل من .خانم دخت   بزرگه خ ا-

 

  .نبود بیش پرروی   بچه . گرف  ا  خن  

 

 زوایای اما نزنم لبخن  بود  کرد  سیییییییییییی که ان با ظاهرا
  .بود ا  خن   نشانگر صورتم

 

 و ن ار  بافی    ریسییمون و آسییمون به ای عالقه اصییوال من-
  .مطلب اصل رس ر  یم مس قیم

 

 .ایس اد صورتش مقابل سکوت نشانه به و رف  باال دس م

 

 .دکت   آقای نگی  هیچ  -
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همقسم    
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 ونه_نود_ سیص_پارت#

 

 

 

 

 

  .بشیم آشنا بیشت   دار  دوس -

 

  .دکت   آقای ن ار  دوس   من اما-

 

  .داش  ای بامز  ی چهر 

 .مشیک ابرو و چشم و بود نمکی   

  .عطا مقابل ی نقطه درس 
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 :گف  کرد  نگاهش که چپ چپ

ی یه- سم؟ چت    بت 

 

سی ؟-  بت 

 

 اون .کیس رسا  اوم ی کرد  احساس اس یشن د  امروز-
 نبود ؟ من که خ ش

 

 بییاالی   نفس بییه اع مییاد زیییادی دکت   آقییای این بود  گف ییه
 دارد؟

 

  .نبودی شما ... خت  -

 

  .ش   گ یی  رک همی    عاشق-

 

 :ان اخ  صورتم به خاص نگایه و خاران  را رسش سپس
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 بودی؟ یک دنبال ب ونم میشه-

 

  .کن  کمنم توانس  یم او ظاهرا خب

  .من رسان یاری ی فرش ه

 

 کنی ؟ کمنم تونی  یم-

 

 :گف  خواس ه خ ا از

 به چن  هر کنم کمک شیییییییییییما به که جا  این من .ح ما-
  .نباشه نفعم

 

 !م واضعانه چه من خ ای او 

 

 :گف م و نشس م ان روی و رف م صن یل سم  به

  ...دنبال من ...بگم چطور دونم نیم--
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*** 

 

؟-  خوی 

 

ی دکت   ص ای   .پیچی  گوشم در امت 

 

 و جوشیییییی  دوبار  کلمه یک همی    با ا  رود  و دل ا تم و
  .آم  باال

 

  .ش  تکه تکه نفسم و  ش  رسازیر اشنم

  .لعن   

  .نامرد عطای

    .احمق عطای

 

 . هرگز .بخشی   نیم را عطا
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 چهارص _پارت#

 

 

 

 

 

 

 (عطا)

 

  .بود  ش   عاشق  من

 

  .پ ون   تو عاشق

 

  .بود اد اف  د ز اف ا یم نبای  که اتفاف  
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 لرزی   بار چن می    برای باف   موهای ان دی ن با دلم
  .بود

 

 .نبود من دس  این که خ ا به

 .بود رسی   دل این باز بود  کرد  کاری هر

 

 حس ییک و زد یم غنج دلم تیه خنی یی ی یم کیه بیار هر
 چن  تا که کرد یم رسیییوب تنم سیییلول به سیییلول توی خوب
 .داش یم نگه پرانرژی مرا روز

 

ی مع اد من  مخ ر  همچون وجودش که بود  شیییی   دخت 
 .بود قوی ای

 

  .بودی خواس     و زیبا تو

 

ین   .گو رک ش ت به و زبان شت 
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 چه اما نبود  امان در های  گوی   رک تت   از من خود ح   
 .بود برد  را دلم ها همی    که کنم

 

 نیم و کردی یم دیوانه مرا ناخواسیییی ه های  حرف با گایه
     .بگذاری تاثت   من روی توای   یم ح  چه تا دانس   

 

  شانزد  از بع 
 
 جاخوش من ی   و رگ تما  در تو ات شال 

 تییو بیییییی ون هییرگییز دیییگییر بییود  مییطییمییی    میین و بییودی کییرد 
  توانس  نخواهم

 
  .کنم زن یک

 

 مخف   دل را داشییتن  دوسیی  راز من و کشییی ی یم ق  تو
  .بود  کرد 

 

 کار هزار به و بگ یم عشییییییقم از و بزنم حرف ترسییییییی   یم
  . شو  م هم نکرد 
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  .شکس ه نمک ان و خورد  نمک عطا بگ ین  ترسی   یم

 

 کردن مطرح با بخواهم که ن اش    سن ق ری آن طرف   از
  از عشقم

 
  .بین ازم  زن یک

 

  .بخوای   درس بود قرار

  . بروی دانشگا 

 

 زود عشیف   با ن اشی م حق من و بشیوی کیسی خودت برای
ت از را وت هنگا    .کنم خارج مست 

 

 .بود  مطلع مادرت و پ ر آرزوهای از من

  .خودت آرزوهای از طور همی   

 

 . بشو  دانشگا  اس اد روزی خواهم یم گف    یم
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 اما ب هم دسییییییییییی  از را تو که این از ترسیییییییییییی   یم گایه 
 . نباشم خودخوا  بود  آموخ ه

 

 

 

 یک_چهارص _پارت#

 

  

 

 و بودی باهوش برش، درجات ینباالتر  به توانسییییی    یم تو
  .اس ع اد با

 

 را این بخوای   پزشیییییک تو داشیییی  دوسیییی   عباس امت   عمو
  .گف  من به خفا در بار یک
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 عاشییق تو دانسیی م یم من اما داشیی    را اسیی ع ادش تو خب
 تا و ب یه آموزش خواسییی    یم .ک    معلیم که هسییی    این
  .بروی اس ادی درجه

 

  .بود  دانشگا  و درس درگت   هم من روزها ان

 

 یم ات خواسیی گاری به وق    که برسییم جای   به خواسیی م یم
  .باشم تما  چت    همه آیم

 

 تو ی خواسیییییییییی ه که کرد  روشییییییییییدش و زد  حرف عمو با
  .چیس 

 

 به تو داش م دوس  . کن  اجبارت کیس خواس  نیم دلم
  .برش های  خواس ه

 

 سخ  من هب ق ر چه داش    کنکور که سایل آن دای   نیم
  .گذش 
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 چرا؟ گوی   یم

 

  .بود  ش   ب خلق و سخ گت   ق ر چه آی  یم یادت

 

 بود  نوشییی ه برای  که درش برنامه از و زدی یم غر م ا 
  .بودی فراری

 

 و کردی گریه دسییی م از سیییت   دل یک بار یک آی  یم یادت
  .خوای   نیم درس دیگر که  کردی ته ی   ح   

 

یگ سییییییییییییخیی  همییان نفهمییی ی امییا  بییه را تو عطییا هییای ت 
 تما  با آم  کنکورت ی رتبه وق    و رسییییییان  ات خواسیییییی ه
  .خن ی ی وجود

 

 شییییییادی رس از ی گریه این اما کردی گریه هم باز روز آن
  رس از ی گریه آن و کجا

 
  کجا؟ خس یک
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  .کنم نیم فراموش را خن ان  های لب آن هرگز  

 

 را خود  جلوی و رف م کلنجار خود  با روز آن ق ر چه
  .نکنم باران  بوسه و نکنم بغل  محنم تا گرف م

 

 یم ا  سیییییینه در تو هیجای   های پری ن پایی    و باال با قلبم
  .کرد  بسن   مردانه و نر  لبخن  یک به تنها من و ک بی 

 

 و کشییییییییییییی   درآغوش را تو هایم رویا در و سییییییییییییکوت در
  .بوسی  

یک و  .گف م شادباش و تت 

 

 

 

  یک_چهارص _پارت#
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  .دانس    نیم خودت و  بودی من نفس تو

 

  دی   یم را  کشی ن  ق  که هربار

  .ش  یم خوب دلم حال 

 

 و میشییییی   مریض تو با هم من شییییی ی یم مریض بارکه هر
  .ش   یم ب اخالق و ب خلق م ت تما 

 

 :گف    خودت بار یک ح   

 

 یم ب اخالق انق ر تو  خور  یم رسما من وق    چرا عطا -
 .شر 
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  .شو  یم مریض تو با هم من که  دانس    نیم و

 یم زق زق به گل یم و داشییییتن  درد هم من های اسیییی خوان
  .اف اد

 

 قادر و  ن اشیییییییی م را ناراح ی  و کشییییییییی ن درد تحمل من
 یم قهر زمان و زمی    با که بود این بزنم را دلم حرف نبود 
  .ش  

 ت
  .ن اش   

 

 یم خطرناک کیم تو های شییییییییییطن  شییییییییی یم که تر بزرگ
  .ترسان  یم مرا این و ش ن 

 آغوش به را تو و برود هرز دس م ناخواس ه که ترسی   یم
 .بکشم

 

 

وای پ ونییییی  کیییییه تو بیییییا من چیییییه یم کردی و خودت خ  
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  .فاصله حفظ و بود تو از دوری راهش تنها آری

 

  .بشکنم را خانه آن حرم  خواس م نیم من

ی تو  روز و حال به وجهت ی   و بودی رسخوش و شییاد دخت 
  من

 
 بای  که بود نوا ی   عطای این و کردی یم را ات زن یک
 به مان بی    انرژی تا کرد یم جمع را حواسیییییییش جور  همه
    .نرود خطا

 

  .کنم حفظ تو با را ا  فاصله کرد  یم سی کم کم

 

 تا دانس م نیم که م    و ک    کاری محابا ی   که ترسی   یم
 .ک    آد  و عالم رسوای را باشم خوددار توانم یم ح  چه

 

 برشیطن  را را  و کنم برخورد موقر و م ی     کرد  یم سی
  .ببن   تو های
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ی همان ن ا به نزدییک و کردن بش و خوش با ح     دخت 
   هس م عاشقش بودی کرد  فکر که

  .بگت   فاصله تو از کیم کرد  سی

 

 توسییییییییییط دی ارهایمان همان که کنم کاری خواسیییییییییی م نیم
  .شود قطع ترها بزرگ

 

 و دی ن  یم من برای خواهری چشییییییییم به را تو همه وق   
 .زدن  یم من برادرانه رف ار از د  م ا 

 

ن  من از را تو و بزنم حرف   ترسی   یم   .بگت 

 

 خود برادر مرا که گف    مان خانه با  در تو وق    روز آن
 و جرئ  همان اما شییییییییییییی   شییییییییییییوکه کیم اولش ب     نیم

  .داد جرات هم من به  جسارت 
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 خوابی   داش     دوس  ها حرف ان پش  فهمی   که این
  .اس 

 

 توانسییییی م ان از بع  روزهای من و داشییییی    دوسییییی م هم تو
 ان امییییییا. بیییییییایم رساغیییییی  بییییییه و کنم جور و جمع را خود

عباس عمو ناگهای   حضیییییییور و ناخواسییییییی ه اتفاقات  هر امت 
  .کرد پدبه بود  رش ه چه

 

 از راح    همی    به و اف اد اتفاق خواسییییییییییی م نیم که انچه
 .اف اد  او چشم

 

 

 

 دو_چهارص _پارت#
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 یم را فکرهییا همییان بود کییه هم دیگری کس هر دانم یم
  .کرد

 

ش حریم به که دی  یم م جاوزی دی  به مرا حاال او  ، دخت 
  .اس  کرد  تجاوز ، ناموسش

 

  میشود؟ جدیس فقط تجاوز مگر

 

 ! نه

 

 و کرد  یم دوری که ترسیییی   یم لحظه این از همیشیییه من
  .خواس م یم  انچه بود نش   باز خب اما فاصله حفظ

 

  .ش  خراب چت    همه
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  .خوردی سییل  من جای به تو روز ان

 

عباس عمو روز آن  لیاق  من داد نشییییییییییییان کار آن با امت 
  .ن ار  هم را او سییل

 

  .فهمی مش یم من

ی و بود پ ر او  .کرد پاک را منطقش دبو  دی   که چت  

 

 یک یاسیییییییییی    بابا از گف م خطایم از وف    هم من روز آن
  .خورد  سییل

 

  .بود  شکس ه را برادرش ی خانه حرم  بود حقم

 قابل این و بود  کرد  درازی دسیییی  تو چون پایک دخت   به
  .نبود بخشش
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 سال من دانس  یم چه کیس و بود ه من برای آغوش آن
  .آن از د بو  کرد  خودداری ها

  

 . نیام  کوتا  پ رت

 

 دوسییی  و بودی تو این ترازو ی کفه طرف یک انگار حاال
  .هایش مخالف  و پ رت دیگر طرف و داشتن 

 

 یم تما  ها سییخ    این تما  عشییق  و تو وجود با شییک ی  
 تق یر نفر دو ما ج ای   جز رسنوشیی  دسیی  انگار اما شیی 

  .بود نزد  رقم را دیگری

 

عباس عمو دی ار به لهفاص همان در   . رف م امت 

 بود گذشییی ه برمن ها سیییال این در آنچه و کرد  ال ماسیییش
  .کرد  بازگو

 

  .نبود  کار خیان  من دانس  یم بای  او

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 بس و بود ش ن  عاشق من گنا 

 

 

 

 سه_چهارص _پارت#

 

  

 

 

عباس عمو  صیییییییییبوری خواسییییییییی م تو از نیام  کوتا  که امت 
  .ک   

 

 آسییییییاب از ها آب تا بگذاری دل  روی پا خواسییییی م تو از
  .بیف  
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  .برگردد اع مادها دوبار  تا

 در خیان  که کنم ثاب  دیگر بار را خود  ب وانم تامن
  . نبود  امان   

 

  .باشم  رذل و کثیف  ق ر آن توانس م نیم هرگز که

 

  .زد زنگ صابر عمو روزها همان در درس  اما

 

  .ی آ یم تهران به روزی چن  گف  یم

 یم تهران بییه درمییانش برای و بود مریض عمو زن ظییاهرا
 .آم ن 

 

 چشییییییییییمان  در را ناراح     گذاشیییییییییی م میان در تو با وق   
  .خوان  

 

عموی سییییلیمه نگران تو  خییل نگران من اما بودی من دخت 
های   .دیگر چت  
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  .کرد یم دور تو از م ی   تا مرا  عمو آم ن

 

انه  سییییییییخ چه ما ی طایفه دانسیییییییی    نیم تو  یم عمل گت 
 خواسیی گاری به آم ن برای را عمو داشیی م نیاز من و کردن 
  .دار  نگه رایص   خود از تو

 

 بیییرای را او آمیییییی نیییش از بیییعیییییی  روز چییینیییییی  خیییواسییییییییییییییی یییم یم
 با تصییییییور  برخالف اما بفرسیییییی م تان خانه به خواسیییییی گاری

 .خورد رقم دیگری جور چت    همه اش خانواد  و عمو آم ن

 

 

 

 چهار_چهارص _پارت#
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  .رف م فرودگا  به شان آوردن برای

 

 :گف  دی نم با عمو 

 !پرس ش ی مرد-

 

 .زد لبخن  و

 آن کنار و جنوب در من داش  دوس  او که بود درس 
 پیش ها سیال  توانسی  خوب یاسیی    بابا اما شیو  بزرگ ها

   .بمانم او پیش من ده  اجاز  تا کن  قانعش

 

  .داد  سال  و  مان اخ سلیمه و عمو زن به نگایه نیم

 

 داد یم نشیییییان این و بود رسحال تصیییییور  برخالف عمو زن
  .کن  غلبه او بر بود ن وانس ه بیماری

 

  دخت   هم سلیمه
 
 . بود ش   بزریک
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  .آم یم خانه به هم با

 

ون از شییب آن  یم م ا  که عمو زن به رو و گرف م غذا بت 
خیییانیییه فردا از گف م اف یییاد  زحمییی  چرا گفییی   در آشییییییییییییت  
ن  را خود غذای توانن  یم و اس   یارشاناخ   .بت  

 

 .زد نیم حرف زیاد و بود ساک  خییل سلیمه

 

  انگار هسیییییییییییی    جا هر وق    که تو برخالف
 
 ان در زن یک

 .کن  یم زن   هم را مرد  اد  شورت و رسر  و دارد جریان

 

  .رف م اتاقم به زودتر فردا، کار بهانه به شب ان

 

 خود  داشیی    نگه دور با کرد  یم سیی روز آن فردای از و
 عمو خانواد  از رسکار  وق  دیر تا شیی ن رسگر  و خانه از
  .بمانم دور
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 .کار و بود کار ا  بهانه

 

ون مواقع بیشییت   را غذایم ح    و آم   یم  دیر ها شییب  بت 
  .خورد  یم خانه از

  .بودن  خواب همه که رسی   یم زمای  

 

  با و زد  یم حرف تو با
 
 اما میشیییییییییی   اذی  ی ها دل نیک

ایط آن در نبود درسیییی   یم صییییت   بای   شییییو  تو نزدیک رسر
  . برس  موع ش تا کرد 

 

 آم هایش و رف  و بیمارسییییی ان درگت   اش خانواد  و عمو
  .چیس  عمو زن درد که پرسی   نیم ح    من و بودن 

 

 خانه به وق  دیر وق    ها شیییییییییب همان از ییک که آن تا
 بود نشییسیی ه با  روشیی    تاریک رد که عمو دی ن با رسییی  

  .رف م جلو کشی  یم سیگار و
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 حال همان در من و ان اخ  زمی    به را سییییگارش دی نم با
  .ش   مل هبش و رسخ چشمان م وجه

 

 بود؟ کرد  گریه

 

 :ریخ  فرو قلبم

؟ یم کار چ   جا این شب وق  این ش  ؟ چ   عمو-  ک  

 

 :ددا تنان را رسش رمق ی   و لرزی  هایش شانه

 بگت   دسیی مو می   قسییم  صییادق روح به .کن کمنم عطا-
 .عطا

 

 

 پنج_چهارص _پارت#
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 عطا

 

 . بود کرد  قفل ذهنم

ی و هوا از بود ش   پر هایم گوش   .شدی   نیم چت  

 

ی چنی    من از عمو کرد  نیم باور   .بخواه  چت  

 

 شکس  هم من زانوهای  کرد ال ماس و اف اد پایم به وق   
  .س منش مقابلش و

 

 را عمو تمیییا  غم این فهمیییی   لرزیییی  کیییه هیییایش شیییییییییییییییانیییه
  .دربرگرف ه

 

ی تا زد  لب   .ن اش م ص ا اما بگ یم چت  

 .ن اش م و داش م آنچه از گذشی    یع    کار این انجا  اخر
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  .پ ون  تو یع   

 

 :نالی  عمو

  .عطا کن کمنم-

 

  .بس م چشم

  .زد یم که حرف   داش  درد

 

 قول .داد  وع   بهش .دار  دوسیییییی  رو کیسیییییی من عمو-
 .داد 

 

 نالی  کنان گریه و گذاش  صورتش روی را دس انش کف
: 

 دیگه ما  شییییییییییییش بگم تونم نیم .عطا ن ار  خت   خودش-
ی ا بگم تونم نیم .میمت   یم بابای   ک و   .کردن جواب  دکت 
  .بگه اش بچه به تونه
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  .گزی   لب

 بلن  جایش از کرد  کمکش و گذاشیی م بازوش روی دسیی 
  .شود

 

 .بب نم رو پ ر یه ش ن داغون توانس م نیم

 

 

 

 

 

 شش_چهارص _پارت#

 

 

 .بود بیمار سلیمه

 

  .ن اش  مشنیل عمو زن کرد  یم فکر چه اون برخالف
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 شیییییود دار خت   اش بیماری از کیسییییی خواسییییی  نیم سیییییلیمه
  .دارد مشنل عمو زن بود گف ه عمو روز ان همی    برای

 

ها ظاهرا اما   .بودن  کرد  شجواب دکت 

 

 .بود نزد  حرف   عمو زن ح    کس ه چ به عمو

 

  .من حاال و بود خودش

  .داش م خت   او مهر به رس راز این از من

 

  .کرد گریه و کرد ال ماس عمو شب آن

 یم ال ماس عاجزانه که پ ری های گریه دی ن بود سییییخ 
ش به خوشبخ    ما  شش تا کرد  . کنم عطا دخت 

 

 ب بخ    با بود مصییییادف مرگ حال در سییییلیمه خوشییییبخ    
 . تو و من
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  .گرف م یم تصمیم بای 

 

  .بود تو پیش دلم

  . عشقم و تو پیش

 

  .بود سخ  ان خاب اما

 عذاب عمر اخر تا کرد  یم ان خاب را عشیییییییییقم و تو اگر
  .گرف م یم وج ان

 

 از امییییییا بود غلط بن و ب خ از کییییییار   شییییییییییییییییییاییییییی  دانم نیم
  .مگرف  کردن فکر عموفرص 

 

 .کرد  یم فکر بای 
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 هف _چهارص _پارت#

 

  

 

 .پ ون  نزد  حرف   تو به

 

یییوی یم دیوانه دانسیییی م یم

 

 به طرفش هر از و بود  اف اد  گت   منگه یک توی انگار
  .آم  یم فشار من

 

ی با اش خواسیییییییی ه و عمو طرف یک  که بود مریض دخت 
 بودی تو دیگر طرف و بود نمان   رشعم از ما  شییییییییییش
 .،تو پ ون 

 

شی چون همان ق ر خود  دیوانه 
ش   بود  . 
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  .کرد  فکر را شب آن تما 

 و تو از توانسیی م نیم من رسییی   نتیجه یک به آخر دسیی 
 .بگذر  عشق 

 

 .بود  داد  قول تو به

 

 خوشییییبخ  تو با که بود  داد  قول خود  به  عمری ح   
  .بشو 

 

  . رواکنم تو حق در را ظلیم چنی    توانس م نیم

 

 عییذاب روی پییا بود سییییییییییییخیی  چییه کییه پ ونیی  دای   نیم وت
  . گذاشی    وج ان

 

 خانه از که آن از قبل روز همان فردای و گذاشیییییییییی م اما
ون   . رف م عمو رسا  به بزنم بت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .پ ون  گف م

  . توانم نیم که گف م

 را کار این اگر و نیسییییییییی  من کار زدن قولم زیر که گف م
 خود  های دسییی  با را تو که اسییی  این مثل درسییی  بکنم
  باشم کرد  بگور زن  

 

ش خواسییی  یم عمو  اما کن  خوشیییبخ  ما  شیییش را دخت 
 .کرد یم نابود را تو کار این

 

 

 

 هش _چهارص _پارت#

 

 

 

  .بود  نگف ه را سخ    ی«نه» چنی    عمر  توی
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 عمو رضییای  برای توانسیی م نیم اما داشیی  درد ب نم تارتار
  .ار بگذ تو دل روی پا اش خانواد  و

 

  .جهنم به من خود اصال

 به  خواسییییتنم و داشییییتنم دوسیییی  عمر یک و من رویاهای
 . درک

 

 . پ ون  تو اما

  .نبود من کار ...گذشی    تو خوشبخ    از ... گذشی    تو از

 

  .رسان   شب به سخ    به را روز آن

 

ی یک اما بود  گف ه نه که آن با  چرا درو   گل یم ب خ چت  
  .بود گرف ه را

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .ش   یم خفه اش مد

 ش  ؟ یم ام حان قبل از تر سخ  بار هر چرا

 

 .برگش م خانه به قبل از تر داغان

 

  .ان  رف ه اش خانواد  و عمو بب نم و برو  خواس  یم دلم

 

 بالش بر را رس  راح  ها م ت از بع  خواسییییییی  یم دلم
  . بخوابم و بگذار 

 

 ص ای اما ش   حیاط وارد و چرخان   در قفل در را کلی 
ون سس    و رخوت آن از ش  باعث عمو زن ج غ  بیایم بت 
 .ب و  ساخ مان طرف به و
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 نه_چهارص _پارت#

 

  

 

 دراز به دراز که دی   را عمو  خانه به ورود  محض به
 .بود ش   زمی    نقش

 

 رس باالی صیییی ا ی   سییییلیمه و زد یم صییییورتش توی عمو زن
  .بود زد  خشکش انگار بود نشس ه پ ر

 

  .دوی   عمو سم  به

 

 :کشی  فریاد دی نم محض به عمو زن

  .رف  دس  از عموت برس دادمون به عطا-

 

  .ش  صب  چطور نفهمی   شب آن
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  . رسان   بیمارس ان به را عمو چطور

 

 گوشیییییش ب خ از خطر و گذران   را سیییییک ه گف ن  ها دکت  
 .گذش ه

 

 هب صییورتش پوسیی  که بود زد  را خودش ق ر آن عمو زن
  .زد یم کبودی

 

ش بیی انیی  اگر کرد  فکر خود  بییا  دیگر مییا  شییییییییییییش دخت 
  .کرد خواه  چه نیس  زن   بیشت  

 

 برای حاال و ریخ  یم اشک ص ا ی   اف اد سلیمه به نگاهم
  .کرد یم گریه پ رش

 

ها دانس  یم اگر  کرد؟ یم چه ان  داد  را مرگش حنم دکت 
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  .مان یم بیمارس ان در صب  تا را شب آن

 

 . بود ب  حالم

 

 چه دانسیییییییییی م نیم .مخمصییییییییییه یک توی بود  اف اد  پ ون 
  .غلط چه و اس  درس 

 

 خواسییییییییییی م خ ا از و خوان   را نماز  و رف م نمازخانه به
 .کن  کمنم

 

د  او به را چت    همه  خانه به را اش خانواد  و عمو و سیییییت 
  .برگردان  

 

د یم را قلبم کیس   .فرسر

 خود  عمر اخر تا من آم  یم عمو رس بالی   شییییب آن اگر
 .بخشی   نیم را
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 د _چهارص _پارت#

 

 

 

 (عطا)

 

  .برخواس م خواب از که بود شب نیمه 

 

 حوض توی را خود  و برو  حیاط به خواسیییییییییی  یم دلم
  .بین از  بزرگ ق ییم

 

  .بود  کالفه ب   حال از  و بود گرف ه گر و دا  تنم
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ون اتاق از ص ا ی   خانه روشن  چرا  اما زد  بت   به مرا آشت  
  . کشی  سم  ان

 

  .بود ش   خواب ی   من مثل شب وق  این کیس چه

 

  . گردیم بریم بشه بهت 

 

 :رسی  گوشم به سلیمه آلود بغض ص ای

  .اف اد  روز این به من خاطر به بابا-

ش آبروی   ی   طاق  مردی ک و   دار ؟ ور  دخت 

 

؟ ی   چه مادر چ   یع   -   .توئه نگران اون آبروی 

 

 بهم و صیییییییییال  با نامزدی بع  .شییییییییی   خسییییییییی ه من مامان-
  .شناسمش نیم دیگه .ش   عوض کل به بابا خوردنش

با شدی ن ص ای زن عمو خود را عقب کشی  : 

-بابات  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :رسی  یم نظر به معذب  عمو زن ص ای

 

 تو گه نیم .نمی   حرفم به گوش مرد چ ه گم یم چ   هر-
 .خت   چه اش سینه

 

  .کنه بلن  رس طایفه بینه نهتو  نیم-

 

؟ بود  طوری این بابات یک-  دخت 

  

 

 واسیییییییه مون یم؟ چ   برای ن اریم کاری جا این وق    خب-
ش بگن .ترسیییییییه یم مرد  حرف از بابا!دیگه همی     یه دخت 
 مردمم جوون  من مادر .نخواسییتش صییال  که داشیی ه ع    
  .کرد  گنایه چه عطا بیچار  .شییییییی   زابرا مون دسییییییی  از

  .شهرمون برگردیم
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 رس تو دونم نیم اما کرد  یم فکر همی    به داش م منم آر -
 روشییییییییییکر خ ا .بخوابیم بریم پاشییییییییییو گذر ؟ یم چ   بابات
  .بهت   امشب هم بابات

 

 اما برون  سییلیمه و عمو زن تا  شیی   پنهان دیوار تارییک در
  .بود ش   سلیمه های حرف درگت   ذهنم

 

ییییی با سیییییلیمه نامزدی از عمو  نزد  حرف   صیییییال  نا  به پرسی
 .بود

 

 

 

 یازد _چهارص _پارت#

 

 

 

د  خوابم صب  تا شب   . بود نت 
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  .سوخ  یم و بود رسخ چشمانم

 

  .رف م عمو اتاق به برو  کار رس به که ان از قبل 

 را او دیگران مقابل خواسیییییییییییی م نیم و بودن  خواب همه
 .کنم استنطاق

 

 .می اد توض   من به بای  عمو اما

 

د حرف آبروی   ی   ک ا  از سلیمه   .مت  

 

  .بود بی ار خوشبخ انه

  .پرسی   را حالش
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 رس  توی سییلیمه های حرف . نبود خود  دسیی  .بود بهت  
سییم توانم نیم و میشیی  پایی    و باال  مرا پای عمو که چرا نت 
 .بود کرد  بت    ماجرا این به هم

 

 :گف م کنان من و من

 عمو؟-

 

ی یه انگار .عطا ش   چ  -   بهم خوای یم چت  
 
 پرس ؟ بیک

 

 نگف ی ؟ بهم رو راستش چرا-

 

  بییییییا عمو
 
 بییییییاال رخ خواب توی را خودش کیم پرییییییی   رنیک

 :کشی 

 رو؟ چ   راس -

 

 داش ه؟ نامزد سلیمه عمو،-
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  .پری  عمو رخ از رنگ وض ح به

 

 :ش  لرزان ص ایش

 

 فهمی ی؟ کجا از تو-

 

 عمو زن از ناخواسییییییییییی ه کنی  فرض عمو؟ دار  هم فرف  -
  .شدی  

 

  .بگم به  خواس م یم-

 

 با خواسیییییییتی  یم شیییییییما بگی ؟ خواسیییییییتی  یم یک عمو؟ یک-
 فهمم نیم .کنی  درگت   منو .کنی  بازی من احسیییییییییاسیییییییییات

 .واقعا
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 عمو که بردار  ق یم خواس م و ش   بلن  جا از خشمگی   
 .گرف  محنم را دس م مچ

 

 

 

 

 

 

 

 .نش  .بزنم رفموح کامل ن ونس م اما پرس نگف م درو -

 

 رو تون اشییییییییییییتبا  کارهای راح  انق ر تونی  یم چطور-
 عمو؟ کنی  توجیه

 

  .مجبور  اما .کرد  اشتبا  آر -
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 گی  نیم چرا .زنی  نیم حرف حسیییی     و راسیییی  چرا عمو-
  ش  ؟ چ   واقعا

 

  .کرد نگاهم درمان   عمو

 

 .کرد یم بی اد صورتش در عالم غم

 

 آخرو و اول حرف آبرو ما یشییییییییییییهرها تو که دوی   یم-  
نه  پس شیییییییی ن نشییییییییون و نامزدی بع  دخت   یه که این .مت  
 چت    خواری و خف  جز مادرش و پ ر برای بشییییییییه آورد 
  .ن ار  ای دیگه

 

 این توی االن .ق یمه مال فکرا این چیه؟ حرفا این عمو-
ف  همه   ...پیرسر

 

 :گف  و آورد باال را دستش عمو
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 ه چ .ن ار  خت   کس ه چ .گذشییییییی ه چ   من به بگم بذار-
  .پنهونه چیا سینه این توی دونه نیم کس

 

 :افرود او و ش   عمو ی خت  

 

  .بود نجیب و خوشگل من دخت   سلیمه-

 نیم الیق براش رو کیسییییییییییی هر .داشییییییییییی  خواسییییییییییی گار کیل
 تا .رفی    یم و اوم ن یم مخ لف های طایفه از .دونسیییییی م

 سیلیمه اسی گارخو  طوایف بزرگان از ییک پرسی صیال  که این
 .ش 

مو  سیییییلیمه .بود خوی   و الیق پرسییییی .داشییییی  دوسییییی  دخت 
 مفصییییییییل گذاری نشییییییییون و نامزدی یه و داد مثب  جواب
  .ش  انجا 

 .ش  خراب چت    همه بع  روز چن  فاصله به اما
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 دوازد _چهارص _پارت#

 

 گریون رو سیییییییلیمه خونه اوم   وق    روزا همون از ییک - 
 گف ه بهش صییال  که گف  کرد  جو و پرس وق    و دی  
 بی    چ   هر و .من فیه نامزدی این و خورن نیم هم درد به

  .تمومه بود  شون

  بود؟ بازی بچه مگه .صال  رسا  رف م و کرد  بی اد و داد

 حرفشییییو و بذاری دخت   روی اسییییم . ما ی طایفه توی اونم
 میش ؟ مگه .بری ک    ول هم بع  . زبونا رس بن ازی

 

  .بود عصبای   من مثل رس د هم صال 

 

 هزار با که گف  و کرد بی اد و داد جا اون رسییییییی   وق   
  .ان اخ م بهشون رو مریضم دخت   کلک و دوز
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 مریضم؟ دخت   . کرد  یم نگاش واج و هاج

 

 و بودن رف ه آزمایشییییییییییگا  به عق  کارای برای وق    ظاهرا
 که بود  شییی   دی   مشیییکوک مورد یه سیییلیمه  جواب توی
 گت   ی   که صال  . بود  کرد  ازمایش تج ی  تقاضای دکت  
نه حرف سلیمه اح مایل بیماری از هم دکت   میشه   .مت  

 

 خود بییییه و بود کرد  مردی جوون خودش قول بییییه حییییاال
  .بود نزد  حرف   سلیمه

 

  .دکت   پیش بریم بای  گف م  و نکرد  باور حرفاشو

 . اونو حرف من نه کرد یم باور منو حرف اون نه

مو اون اگه بود خوی   خییل پرسییییییییییی صیییییییییییال   یم پس  دخت 
  .میش  نابود دخت   فرس اد
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 من امیییا زد پوزخنیی  صیییییییییییییییال  .کرد تیییایییی  رو بیمیییاری دکت  
 دخت   رو مریضیییی   این اسییییم بذار  تونسیییی م نیم .شییییکسیییی م
 . بمونه

 

 قبول اما نکنه کارو این خواسیی م ازش اف اد  صییال  پای به
 هرچن  بیمار زن یه با و نهک تحمل تونه نیم گف  .نکرد
  کوتا 

 
 انجا  رو عق  زودتر خواسییییییییی  یم اون .کنه زن یک

 برثه زودتر خواسییییتن  یم و بود پت   پ رش ب  
 دخت   بیماری درگت   رو خودش تونسییییییی  نیم حاون و بیاد
  .ن اد جواب ال ماسا    .کنه من

 

 این که چن  هر .نزنه حرف   کیسیییییی به خواسیییییی م صییییییال  از
 هم به نامزدی اما بود داد  انجا  قبلت   رو مردی نجوو 
 .خورد

 

 

 

د _چهارص _پارت#   ست  

اشییییون ور ای 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 :بود غم از پر عمو ص ای

 

 توی سیییی ، طایفه بزرگان حرف حرف که ای جامعه توی-
 به دلییل هر به دخت   یه نامزدی بار یه اگه که ای جامعه
 توی .خور  یم بهش ناموش ی   یک و هزار انگ بخور  هم
ت اگه که ای عهجام  حال به که این ی   باشییییه مریض دخت 
ف  ...میفرسیییی    پسیییش کی    توجه روزش و ییر  مع    چه پیرسی
 اع قادات تو و هامون خرافه تو هنوز ما .جان پرسیییییی دار 
  .اف ادیم گت   مون ق ییم

 خواسییییی م نیم .مریضیییییه سیییییلیمه ب ونه کیسییییی خواسییییی م نیم
ش کیییییه حیییییاال  بییییی بخ    تو عمرش اخر کرد  جوابش دکت 
  .بسوز  برش و دور ادمای ح یث و حرف

  .تهرون آوردمشون و کرد   بهونه عموتو زن

 سیلیمه خورد هم به نامزدی اون وق    .کرد یم گریه سیلیمه
یییییید  من  که کردن یم نگا  بهش جوری یه همه .شییییییی  افرسی
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همقسم    
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 پا از زودتر جوری این گف  دکت    .کرد  کبت   گنا  انگار
  .اف ه یم

 .بمونه زن   تابیشییییییییییییت   دار  امی  هب نیاز دخت   این گف 
  .اف ه یم پا از زودتر دار  که ای غصه و غم با گف 

 که دار  حایل و وضع چه ن اش  خت   خودش که چن  هر
 یم غرق کارون شیییییط توی خودشییییو فهمی  یم اگه دونم یم
  .کرد

 یم فکر اونا .پرسییییییی ن ارن خت   هیچ   از مادرش و سیییییییلیمه
  .دار  درمون مریض   این کی   

 یم گریه و نشیییسییی ه پنجر  کنار دخت   بینم یم شیییبا بعضییی  
  .کنه

بودنش واسطه به دخت   خواد نیم دلم   .بشه نابود دخت 

مو من   .عطا دار  دوس  دخت 

مو خوا  نیم من  یم کاری هر براش .کنم گور به زن   دخت 
 .عطا کنم
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همقسم    
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 هر در من دخت   .عطا اف م یم پات به .کنم یم ال ماس
 اخر مییا  چنیی  این بییذار . کن کمنم امییا رف دیییه صییییییییییییورت
  خوشییبخ 

 
 سییلیمه همون هنوز  کنه فکر بذار . کنه زن یک

 این از ب تر  دخت    برای هیچ   .دار  خواهان که سییییییییییی 
ا این اگه من سییییییییلیمه.نیسیییییییی   .اف ه یم پا از بفهمه رو چت  
  .میمت  

 .کنم کاری براش تونس م که بشه شاد دلم بذار

 

 

 

 چهارد _چهارص _پارت#

 

 

 

 موضیی ع این از کس ه چ نبای  ک    کمنم خوای یم اگه اما
ی   .بفهمه چت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بگ یم چه دانس م نیم

د یم را قلبم عمو های حرف   .فرسر

 

  .عج     رایه دو رس بر بود  مان   

 

 .بود سخ 

 .ش  یم دیگری درحق نامردی باعث دیگری به کمک

 

    خوشییبخ ارزوی به تا کنم کمک عمو به خواسیی م یم اگر
ش  یم هم پ ونی  از ه چ کیه خود  از بیایی  برسییییییییییییی  دخت 
  .گذش م

 

  .رف م در سم  به حرف ی   و ش   بلن  جا از

  .کرد میخکوب جایم در مرا عمو ص ای
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همقسم    
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 نیم هسییییییی    اگه اما .سیییییییخ یه ان خاب .عطا سیییییییخ یه  را -
ی ازش سلیمه وق  ه چ خوا   بی    بای  راز این .بفهمه چت  
 فردا همی    ما سیی  نه جواب  که هم اگر .بمونه  تو و من
 .ریم یم جا این از

 

 

 

 پانزد _چهارص _پارت#

 

 

 

  . ب  غای  به . بود ب  حالم

 

  .کنم درک بود کرد  من با که کاری و عطا توانس م نیم

 

  .بود کرد  پر را وجود  تما  نفرت
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .آم  یم ب   سلیمه از 

 

 مرد  موش با و  بود  آم   آباد ناکجا از که ای سییییلیمه از
  .بود کرد  خود آن از شبه یک را عطا بازی

 

 . بود  م نفر عطا  از

 

 مان بی    عشیییییییییییق از راح  ق ر آن بود توانسییییییییییی ه چطور
  .بگذرد

 

ی دکت    حضییییییورش دلیل و عطا از ب وانم تا کرد کمنم امت 
  .شو  اگا 

 

  .بود بیمار سلیمه 
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همقسم    
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 را عطا ترحم و کرد  اسییی فاد  موضییی ع همی    از ح ما خب
  .بودن  کرد  تحریک

 

  .شناخ م یم خوب را عطا من

  .حساس و دلرحم

 

 له پاهایش  زیر مرا رسییییی  نیم مورچه به آزارش که عطای  
  .بود کرد 

 

 را تنم های سیییلول تما  خشیییم و بود آتش ی گلوله وجود 
  .بود کرد  پر

 

ی دکت   فریییادهییای بییه توجییه ی     تمییا  نیمییه را حرفش امت 
ون مارس انبی در از گذاش ه   .زد  بت 

 

 . کرد  تکرار بارها و بارها را« م نفر  ازت » جمله لب زیر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .بود  عطا ی خانه مقابل آم   خود  به وق   

 

 

 

  شانزد _چهارص _پارت#

 

 

 

 

  .بود  کرد  دا  چنی    این که داش م تب  انگار 

 

 دریم را وجود   دهن   آزار کلمات  .سوخ  یم هایم گونه
 .نوردی ن 

 

  .زد  یم حرف بای 
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همقسم    
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  . داد  نیم اجاز 

 

  .بود زاری و گریه کار  که بود ما  سه

 

  .ش  باز باالخر  در تا برن اش م در زنگ روی از را دس م

 

 :ایس اد مقابلم تعجب با عطا

؟ .ک    یم کار چ   جا این تو  پ ون ؟-  خوی 

 

  .کرد  باز دهان

 

 خواهن  ررسازی هایم اشیییک بگ یم ای کلمه اگر کرد  حس
  .ش 

 

  .خواس م نیم را ضعف این من نه
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همقسم    
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 عطا ی گونه بر سییییوزان و برن   و کرد را زبانم کار دسیییی م
  .نشس 

 

 :گرف  من از نگا 

 االن برو کنم یم خواهش ...برو امییییییا پ ونیییییی  داری حق-
  ..تو و من بی    پ ون   .نیس  وقتش

 

 :زد  فریاد

   یه تو-

 

 !پ ون -

 

 :کرد  بلن  ص ا و ش    ور حمله طرفش به 

 

کثاف  عطا . یم فهیم . حالم ازت به هم یم خور  .
ازت م نفر  عطا . 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ...عطیییا کردی نیییابود منو دیگیییه ییک بیییه ترحم خیییاطر بیییه-
 مریض ی دخت   اون .گرف    نیییی ییییی  رو مون بی    عشییییییییییییق
 ن ونس ؟ پ ون  که عطا کنه راضی  تونس  چطور

 

 :زد فریاد

 !کن تمومش پ ون -

 

 رنگ ی   که ای سییلیمه صیی ای با شیی  مزمانه صیی ایش اما 
  .لرزی  یم و بود ایس اد  او رس پش  رو و

 

 خت  ؟ چه جا این عطا-

 

 کجا زیبای   همه ان .مان  قفل سییییلیمه صییییورت روی نگاهم
  بود؟ رف ه

 

 :چرخی  طرفش به م حت   عطا

 ش ی؟ بلن  جات از چرا تو- 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد لب و دوخ  من به نگا  سلیمه

 

 

؟ درو  من به تو عطا-  !گف  

 

 

 

 هف  _چهارص _پارت#

 

 

 

  .گذش  عطا کنار از لرزان ب ی   با سلیمه

 

د داخل به را او تا کرد دراز دس  عطا  :بت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .رخ خواب  تو برگردی بای  جان سلیمه-

 

 :گف  مالیم اما ان اخ  او به تن  نگایه سلیمه

  .عطا نزن دس  من به- 

 

  .ان اخ  پایی    را رسش عطا

 :گف  من به رو سلیمه

 

 .داخل بیای   من با میشه -

 

 .داد  تنان طرفی    به را رس  اخ یار ی  

 لحن همان با و چرخان  صییییییییییورتم توی مل مسییییییییییانه نگایه
 :گف  آرامش

 

 .نیس  مناسب جا، این .بزنیم حرف بای -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :غری  کفری اما آرا  عطا

  .شون خونه ر  یم پ ون  . نیس  حرف  -

 

 .بود کاری مخف   حال در .شناخ م یم خوب را حالتش این

 

 سلیمه همرا  محنم های ق   با و گف م ای باشه لجش به
  .ش  

 

 رسمان پشییییی  شییییی  مجبور هم عطا . شییییی یم حیاط داخل
 هم به معمول ح  از تر محنم کیم را در .شیییییییییییود داخل
  .ک بی 

 

ل را عصبان تش داش  انگار   .کرد یم کنت 

 

 سییاخ مان سییم  به مقر  ی   «بفرمایی ی » گفی    با سییلیمه
  .کشان  خود دنبال به هم مرا و رف 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .کنم رص  خوب کامال را او توانس م یم فاصله این در

 

 تقریبا بود  دی    صییییییییییب  روز آن که زیبای   دخت   آن از 
ی   .بود نمان   باف   چت  

هن یک  شیییی ت به و داشیییی  تن به رنگ ای رسمه گل ار پت 
  . بود ش   اس خوای   و الغر

 

 جا این به کاش .بود  شیییی   پشیییییمان ا  کرد  از دی نش با
 یم او به دیگری جای   را عطا با هایم حرف و آم   نیم
  .کرد یم پشیمانم همیشه من جوشر  زود این اما زد 

 و کرد  یم دا  زود ن اشیییییی م آرامیسییییییر  چنی    به عادت من
  .زد  یم را حرفم موقع همان بای 

 

 .بود د کر  آرامم اخ یار ی   سلیمه آرامش
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همقسم    
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 هج  _چهارص _پارت#

 

 

 

 و ایسیییییییی اد یکبار  به بود من از جلوتر که او راهرو داخل
  .گذاش  دیوار به دس 

 

 :پرسی   و گذاش م جلو به ق یم

 

؟-  خوی 

 

 :دوخ  من به را زیبایش چشمان و زد لبخن ی

 

  .پ ون  ببخش منو-

 

 :ش  وارد دهم جواب که این از قبل و هولزد  عطا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .زنم یم حرف پ ون  با من .رخ خواب  تو برگرد سلیمه-

 

 :داد تنای   را رسش

  .عطا نه-

 

  .ش   نیم م وجه اصال .بگ یم  چه دانس م نیم

 

 .گرف  را دس م و  کرد دراز دس  سلیمه

 

  .کرد  یم حس را لرزشان و بودن  یخ انگش انش

 

 :نالی  عطا

  .جان سلیمه نمیشه عوض هیچ  -

 

 :چرخان  تشسم به نگا  سلیمه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 اما لنگه یم کار جای یه فهمی   یم اول همون از بای -
   !بابا  ...تو . گف    دور  بهم م ت تما  .زد  گول خودمو

 

  .ش  نزدیک عطا

 :زد یم نفس نفس سخ    به

 

  .نیس  ک    یم فکر تو که جور اون-

 

  .کرد بغض سلیمه

 

 .زد تکیه رسش پش  دیوار به و کرد رها را دس م

 

  .بود ش   رنگ ی   و سفی  لرزانش های لب
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 نگا  یه با گف    بهم که موقع همون .زد  گول خودمو-
 !نفهمی   چطور .فهمی   یم بای  ش ی عاشقم

 

  .دزدی  من از نگا  .چرخی  عطا سم  به تن  نگاهم

 

 ؟ ش   سلیمه عاشق بود گف ه

 

 :آورد خود به مرا سلیمه ص ای

 

 اوم  پ ون  وق    صییییییییییییب  روز اون .نبودی عاشییییییییییییقم اما-
 و خواهر مثییییییل گف    .گف    درو  بهم بییییییاز  ... رساغیییییی 
   ... گف    ...ش   دعواتون هم با گف    ... برادری 

 

  .نشس  زمی    روی سس  و رمق ی  

 

 درو  بهم م ت تما  چرا عطا ؟ چرا .... عطا بگو بهم-
؟ پ ون  از چرا  .گف       گذش  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .برداش  طرفش به ق یم عطا

 :زد خفیف   غج 

 

  .عطا نشو نزدیک من به-

  

 .بود مس أصل عطا نگا 

 

 :چرخی  من سم  به سلیمه نگا  

  .عاشق ه هنوز  اون .پ ون  دار  دوست  هنوز  اون-

 

 :غری  عطا

  یم داری چ  -
 
 سلیمه؟ یک

 

 :زد پوزخن  سلیمه
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 بگو بهش ...عطا نزدی دسیییییی  بهم بار  یه که بگو بهش-
 کرد  یم فکر احمق منه .کردی ی اپ بهونه یه هربار که
 .ک    یم حالمو رعای  داری

 

 

 

 نوزد _چهارص _پارت#

 

 

 

 :نشس  مقابلش زانو دو روی عطا

 

  یم هذیون داری تو سییلیمه-
 
 پاشییو .نیسیی  خوب حال  یک

اح  اتاق تو بریم بای    .ک    است 
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 یم پی ا سلیمه سواالت  پازل های قطعه انگار اما دانم نیم 
 کچ   لبخن  با و گذاشییی  او ی شیییانه روی دسییی  که شییی 
 :گف 

 

 کرد؟ مجبورت اون نه؟ اتفاقاته این ی همه پش  بابا-

 

  .ان اخ  پایی    رس عطا

 

  .غل ی  سلیمه چشم از اشک

 

  .سوخ  دلم

 

 :زد فریاد و چرخی  طرفم به عطا

 

 آر ؟ خواس    یم هم نو-
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  .نبود من عطای این .آم  درد به قلبم

 

 همه تا بود آم   که جسیییوری پ ون  ان .خی چر  نیم زبانم 
 بود؟ رف ه کجا کن  خراب عطا رس بر را چت   

 

 :گف  خفه سلیمه 

 کییییه من .عطییییا چرا .من خیییی ای وای...ببخش منو پ ونییی -
 چرا ... زن گیم توی اوم ی چرا لعن    ...میمرد  داشیییییییییی م
 عطا؟ چرا ... عشق  به زن گی  به زدی گن 

 

 جایش از و ان اخ  او نحیف ب ن زیر دسی  تاب ی   عطا
  .برد اتاق اولی    سم  به و کرد بلن 

 

  .اف اد  را  دنبالشان به نبود خود  دس 

 

  .خوابان  تخ  روی را سلیمه
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  .خوران  او به ای جرعه چن  آرا  و کرد پر آب ل وای  

 

  .بود دوخ ه چشم سقف به مرد  یک مثل سلیمه

 

 .گرف  را مچش هسییلیم اما شییود بلن  جا از خواسیی  عطا
 :چکی  بالش روی چشمش ی گوشه از اشیک قطر 

 دار  کیم وق یه گفی  دکت   اون مون عروش بعی  وق   -
 اما عطا فهمی   یم بای  .فهمی   یم رو چت    همه بای 
  ...من

 

 

 :نالی  عطا

 !سلیمه-

 

 .پ ون  پیش برو ...عطا برو-

یر ز پلکش ب تون خزی   پلک بس  و قطر  ای دیگر از 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  بیس _چهارص _پارت#

 

 

 

  .بودیم ایس اد  حیاط میان

 

  .ن اش  رخ به رنگ عطا

 

 :پرسی   خفه ص ای   با

 

 با ...من با ... کردی کار چ   تو عطا؟ خت   چه جا این-
 سلیمه؟ با ...خودت
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 رف  ها درخ  از ییک سم  به و کشی  موهایش به پنجه
  .ک بی  آن ب نه بر بار چن  حرص پر و

 

 زد؟ نیم حرف چرا

 

 : دوی   جلو 

 گه؟ یم چ   سلیمه .ک    یم قایم رو چ   داری  ... عطا بگو-

 

 :بود تن  زبانش اما داش  عظیم غیم چشمانش

 

 تا بشییییییکنم قلب و بای  ح ما ؟ پ ون  اینجای   هنوز چرا تو-
 .بری

    

 :زد  فریاد حرفش به توجه ی  
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همقسم    
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؟ بهم چرا.....عطییییییا دار  حق من -  ازت    وق چرا نگف  
  عطا؟ نبود  آد  من نزدی؟ حرف   ه ج پرسی  

  

  .بود ش   حرص از پر وجود  تما 

 

؟ حرف خوای نیم هنوز -   ... باشه بزی 

 

 :زد فریاد

  .عاشقش فهیم یم .پ ون  ش   عاشقش من-

 

 :زد  لب و کرد  نگاهش م حت  

 

  یم درو  داری چ   مثل-
 
 . سلیمه حرفای...عطا یک

 

 :زد پوزخن 
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همقسم    
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 ...گه یم چ   دار  فهمه نیم نیسیییی  خوش حالش هسییییلیم-
 هم نم واسیییییییییه .خواسییییییییی مش .پ ون  شییییییییی   عاشیییییییییقش من

 یم چ   کار؟ چ   اوم ی حاال .ب   توضیییچ تو به ن ونسیی م
 !خوای

 

  .ش  حبس ا  سینه در نفس

  .حقت   و میش   حرم  ی   بای  ق ر چه دیگر

 

  .داشی    دوس  و عشق این برای ش   یم کوچک ق ر چه

 

 :زد چن ک درخ  پای

 

 ازت .بیسییییر  خوشییییبخ  و بری خواسیییی م ازت ...پ ون  برو-
  .ک    فراموش منو خواس م

 

  .کرد  نگاهش کرد  بغض
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همقسم    
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  .عطا نیس  عاشق آد  یه ی قیافه این-

 

 :پوشان  را صورتش دس  کف با

  .ش   عاشقش اما ش  چطور دونم نیم-

 

 :ش  نیم باور 

 

 ؟ بود  زن  روزا این تمو  ...نزدی دس  بهش-

 

 :غری  خشم پر

 داغون  این از بیشیییییت   که بزنم حرف   نذار ... پ ون  برو -
 کرد  خبیط یه من آر  .شیی   تمو  بود چ   هر ما بی    .کنه
 تو برآب .نشییی  اما داد  قول به  .خوام  یم گف م به 
  .نیس م آد  اون من .پ ون  زیاد  مناسب آد 

 

 :ش  یم کن   جا از داش  قلبم
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همقسم    
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  .نیس    آد  اون تو طاع آر 

 

  .گذاش م عقب به ق یم

 :زد لب آرا  او و

 

 .سالم  به-

 

 

 

 یک_بیس _چهارص _پارت#

 

 

 

 .آم  خواه  ا  ی   در کرد  یم فکر لحظه هر 

 

  .داش  خواه  نگه مرا و کشی  خواه  را دس م
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . نش  چنی    اما

  .نیام  عطا

 

  .بود داد  ترج   من به را سلیمه شک ی  

 

 مرا جمله این آوری یاد هربار و هسییی م عاشیییقش بود هگف 
  .کرد یم م نفر بیشت   او از

 

 :کرد  زمزمه لب زیر

 

   .م نفر ...عطا م نفر  ازت-

 

 اولی    سوار کوچه رس به رسی ن با و دوی   را کوچه طول
  .ش   تاکیس
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همقسم    
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 دا  و گرف ه گر صییورتم پوسیی  و مل هب و رسخ چشییمانم
  .بود ش  

 

 یم نبض ا  ی   و رگ در و کرد  پر را وجود  تما  نفرت
   .زد

 

 و شیی  یم م وجه ح ما مادر  رف م یم خانه به طور این اگر
دار ب   احوال از کیس خواس م نیم من  .شود خت 

 

ون کیفم داخل از را ا  گوشر   ی شیییییییییمار  و کشیییییییییی   بت 
  .گرف م را مهری دوس م

 

  . بود دوس م تنها که اوی  

 خانواد  چهارچوب از خارج وانسیییییییییییی مت یم حاال که اوی  
 .کنم بازگو برایش را دردهایم

 

 :گف  خوشر  لحن با داد  سال  و ش  برقرار که تماس
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 تو کجای   دخت   .هسیییییییییی    ای حاللزاد  عجب پ ون  وای-
   تاحاال؟ صب 

 

  .گزی   لب

  .کنم گریه دیگر خواس  نیم دلم

  من از عطا
 
  .پ ون  نا  به بود ساخ ه سنیک

   .کرد  نیم یهگر  نه

 

 .بود  یم قوی و محنم بای  

 

 

 

  دو_بیس _چهارص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .رسی   مهری با قرار  محل به که بود غروب نزدیک

 

 از ییک سییییییییییم  به مرا و کرد بغلم معطیل ی   دی نم با او
  .برد پارک های نیمک 

 

  .بگت   آب شیشه یه تا جا این بشی   -

 

 . نشس م

  .رف  نیم کنار چشمانم مقابل از عطا آخر تص یر

 

 به و کرد باز را آب بطری در نشییییییییسیییییییی  کنار  که مهری
 :گرف  طرفم

 

 !ش ی رسخ لبو مثل پ ون  بخور-
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همقسم    
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  .کرد  یم حس را تنم باالی گرمای  هم خود 

 

  . کشی   رس الجرعه را آب

 :گف  و گرف  را بطری مهری

 

  .صورت  به بزن آب کم یه بیار و دست -

 

  .رسان  یم یاری فقط و کرد نیم ایلسو  که بود خوب

 

  .زد  صورتم به آب کیم و داد  گوش حرفش به

 

  .بود  دا  کور  یک مثل من رسد هوای آن در

 

 بودی کجا دونم نیم .پ ون  بکش عم ق نفس چن تا حاال-
  .کی    یم آروم  کارا این دونم یم اما اف اد  اتفاف   چه و
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همقسم    
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 هرگز کرد  فکر ینا به و کشییییی    عم ق نفس چن  من و
  .ا  ن اش ه حایل چنی   

 

 گرف ه را کردنم گریه جلوی که بود آن خاطر به شیییییییییییای 
 .بود 

 

  حس
 
 هییای نفس بییا کییه بود من همرا  میی ت تمییا  خفیک

  .بود ش   کاس ه آن از کیم عمیف  

 

 :پرسی  و گرف  را دس م مهری

 ؟ عطاس  به راجع پ ون ؟ ش   چ  -

 

 .دی   رو عطا-

 

 :پرسی  م حت   او و گزی   لب 

؟ داش ه توی   یم کار چ   م اهل آد  یه با تو پ ون -  باشر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 م اهل؟

 نشس ؟ نیم عطا اسم روی کلمه این چرا

 

 :گف  رحمانه ی   باز مهری و ش  پر چشمانم

 

 اون ... ب  حال همه اون .پ ون  شیی   تمو  ماهه سییه عطا-
  .ها پ ون ؟ بود چ   واسه تای   ی   و گریه همه

 

 .دربیاورد مرا اشک بود کرد  قص  او که اخ  به

 

 

 

 سه_بیس _چهارص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

د تر محنم را دس م  :فرسر

؟ حرف خوای نیم پ ون ؟ ش   چ  -  بزی 

 

 :ش  رسازیر اشنم 

 !مهری گت   نیم آرو  دلم نفهمم تا گف م به -

 

 یم قت   نبش داری چرا امیییییا بودی گف یییییه عزیز  دونم یم-
؟   ...تو هنوز اما پ ون  ما  سه .رف ه ماهه سه عطا ک  

 

 :نالی   بغض پر

 ...ش   عاشقش گف  بهم-

 

 :ان اخ  باال ابرو

  .جان پ ون -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

   .میگه درو  عطا .مهری گه یم درو -

  

وع و  بیییه رفی    از امروز اتفیییاقییات تمیییا  گفی    بیییه کرد  رسر
 خانه به رفی    از ... سییییییلیمه بیماری فهمی ن و بیمارسیییییی ان

 که عطا های حرف ...نزار و بیمار ی سیییلیمه دی ن و عطا
 .زد آتشم چطور

 

 .کرد  تعریف دوس م تنها به را همه همه 

 

 حرف به دق  با و بود کرد  سییییییییییکوت م ت تما  مهری
  .دادیم گوش هایم

 

 یم نوازش را آن م غت   حال با هربار و نکرد  رها را دسییی م
  .کرد

 

 :گف م چشمانش خت   حرفهایم اتما  با
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 مهری؟ ک    باور توی   یم تو  ... مهری گه یم درو -

 

 :گف  جوابم در او اما بود  او تایی  من ظر انگار

 

ی هر چن ما  این تو-  پ ون   .باشه اف اد  اتفاق ممکنه چت  
   تو حال به مگه بگه درو  اصال جان

 :افزود او و داد  تنان طرفی    به را رس 

 

 نیم هم عطا حرفا این با .پ ون  شیییییی   تمو  بود  چ   هر-
 کارشییییییو خواسیییییی  یم اگه چون بیف ه ای دیگه اتفاق خواد
 ریسیییییمون و آسیییییمون و میاورد بهونه کیل ح ما کنه توج  
 بییا عطییا امییا کنییه رایص   رو تو دل تییا بییافیی  یم هم بییه رو

 خواد نیم .ببن   رو تو را  خواد یم معلومه آخرش حرفای
  . بیسر  شون نزدیک دیگه

 

فرف یم کنه؟ 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :مگف  نفس ی  

  .کنه یم ا  دیوونه دار  سلیمه حرفای-

 

 نخواسیییییی ه دلش خب مریضییییییه زنش .پ ون  گف  نمیشییییییه-
 . عطاسیییییی  زن گیه این .باشییییییه داشیییییی ه رابطه باهاش فعال

 وسیییییییییییط اون از پاتو بای  تو اما .زنش و دونه یم خودش
ون بکیسر    .بت 

 

 :گف م ب ی حال با

  .مهری م نفر  ازش-

 

 : کرد نگاهم چپ چپ

  یم که شیییییییی ی   مونه به و-
 
 اگه که  عاشییییییییقیسییییییییر  هنوز یک

  .رساغش رف    نیم وق  ه چ نبودی

 

 دنبالم به عطا وق    بود دی   را خوشم روزهای تما  مهری
  .کرد  یم پرواز من و آم  یم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :ش   بلن  جا از و کرد  پاک را چشمم اشک

  یم راسیی  تو-
 
 ...باشییم عاشییقش خوا  نیم دیگه من اما یک

 .باشم اش دیوونه خوا  نیم
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 :گف   دی نم محض به مامان

 کردی؟ تب دوبار  نکنه ش   روشن چرا  مثل صورت -

 

  .کرد  تب شب آن من و
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همقسم    
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 داد  دسیییییی  از را عطا دوبار  انگار . داشیییییی  درد تنم تما 
  . بود 

 

 .پیش بار از تر سنگی    و تر سخ 

 

  .نالی   یم و سوخ م یم تب در 

 

  .شو  پاش یه تا کرد یم کمک بار هر و بود بی ار مامان

 

 .بود  اف اد  گت   هوشر  ی   و هوشیاری عالم بی   

 

 نشییان عج     واکدش ب نم اما باشییم ضییعیف خواسیی م نیم
 .بود داد 

 

  .قلبم عمق میان جای   از بود من درون از باال حرارت این 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

های   لب زیر م ا 
 مخاطبم انگار و کرد  یم زمزمه را چت  

 .بود عطا

 

 دور من از و بود گرف ه را سیییلیمه دسییی  که دی   یم را او
  .ش  یم

 

 کرد؟ نیم گوش چرا اما نرود خواس م یم

 

 پشیی  و م ا  نوار یک مثل ها صییحنه این که بود عجیب
   .رف  نیم کنار چشمم جلوی از و ش   یم تکرار هم

 

 او به مه عباس امت   بابا انگار حاال و بود نگران مامان
  .شدی   یم ها دس  دور از را ص ایش که بود پ وس ه

 

 با مامان شیییییدی   که بود شییییی   زیاد هایم هذیان دانم نیم 
 :گف  نگرای  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

یمش امت  -  !کنه یم ص ا رو عطا همش ببمارس ان؟ بت 

 

عباس بابا  :پرسی  امت 

 

 تب این کرد ؟ تب دوبار  بچه این یهو شییییییییییییی  چ   اخه-
  .نیس  عادی

 

 :گف م یم هذیان نبود ود خ دس 

 

 تو .دار  دوسیییش خییل پ ون  بگو ...بزن حرف عطا با بابا-
  . بابا خ ا رو

 

  .کن  جا از مرا و گرف  جا تنم زیر که بود بابا دس ان

 

 :گف  که بود رف ه باال ا  گوی   هذیان دوز انگار
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           @Shahregoftegoo 

یمش بای  امروز؟ بود  کجا بچه این-  .بیمارس ان  بت 

 

 

 

  پنج_بیس _ص چهار _پارت#

 

 

 

ی با  دکت   رسوکله باز بیمارسییی ان، در ا  دوبار  شیییی ن بسییییت 
ی مه ی   .بود ش   پی ا امت 

 

 نیم را دیگری بیمیییارسیییییییییییی یییان و دکت   میییادر ، و پییی ر انگیییار
  .بودن  برد  جا آن به مرا باز که شناخ ن 

 

ی دکت   اما بود دیگری کس شیییب، شییییف  دکت    صیییب  امت 
 شیی  باعث همی    و بود شیی   ی اپ اش کله رسو الطل ع عیل
 .شود آسود  خیالش مامان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ی مادر  و پ ر به دیروز اتفاقات از دانم نیم  بود گف ه چت  
 ؟ نه یا

 

 و باشیییی  دار نگه راز کیم داشیییی م دوسیییی  وجود تما  با اما
  .نزن  دیروز از حرف  

 

 ا  پیشییییییییییییای   روی را انگشیییییییییییی انش و آم  رس  باالی وق   
 :گف  آرا  گذاش 

 

؟ تب-  جوری این کرد  نیم فکر رف ن  از بع  !عصییییییییی  
  .برگردی

 

 :زد پچ او و گزی   لب

 ت خانواد  به چیه تب این دلیل دونسیییییییی م یم که این با-
  .خانم دخت   نزد  حرف  
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  .کرد  تشکر رمق ی   و لب زیر

  .بود  کاف   همی    و  بود دار نگه راز خ اراشکر

 

 :گف  دکت   ش ن  اتاق وارد که بابا و مامان

 

 تبشم .گرف ه شم رس  .براش نوش م دارو .بهت   اوضاعش-
 ب  باشیییییه نظر تح  سیییییاع    چن  نظر  به اما اوم   پایی   
  .نیس 

 

 :پرسی  بابا

 های تب این بن یسیییییییییی  براش چنا  آزمایش یه میشیییییییییه-
  ...یهوی  

 

ی دکت    :زد لبخن   امت 

ن خون بیان گم یم .ح ما-   .بگت 
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 :گف م ناله با

 

  . بمخ من-

 

 :رف  غر  چشم مامان

 و من پ ون ؟ آوردی رسمون بالی   چه دیشیییییییییب دوی   یم-
ن   و مردیم بابات

 :زد ص ایم مصانه بابا

 

 !بابا کن گوش حرف جان پ ون  -

    

ی دکت   روی نگاهم  خواسیییی م یم کمک او از .نشییییسیییی  امت 
 :گف  و  ان اخ باال شانه هم او اما

 

 .ک    گوش مادرت و پ ر حرف به بهت   نظر  به-

ز ش یم   .تب  یه لحظه بن  نیم اوم  . 
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 شش_بیس _چهارص _پارت#

 

 مرخ  بیمارسییییی ان از آزمایشیییییات انجا  از بع  روز همان
 .ش  

 

 های تب آن عل  تا آم  یم آزمایش جواب بع  روز دو
  .شود معلو  عص    و ناگهای  

 

  . بزنم را  آن به را خود  بود  مجبور

 

 آم   کجا از و چیس  ب  حال آن دلیل انس مد یم که من
  .اس 

ی دکت   ح    هییییییای   بییییییه هم امت 
 نیم امییییییا  بود برد  ی   چت  

  .کنم نگران آن از بیشت   را بابا و مامان خواس م
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 اشییییییییییار  و بود برد  بو انگار و بود تت    مامان که چن  هر
ی دیگر گف م و نرف م بار زیر من اما کرد های    برای چت  
  .یس ن نگرای  

 

 و ن ارد عطا به ربیط ه چ موضیی ع که داد  اطم نان او به
  .اس  ش   ب  خود به خود حالم

 

 نیم دلم امیییا میییانییی  خواهییی  نگران میییی انسیییییییییییی م کیییه ان بیییا
ی خواس     .بفهمن  عطا پیش رف نم و حماق م از چت  

 

  .برگشتیم خانه به

 درونم کنم حفظش خوب داش م سی که ظاهر  برخالف
 .دبو  م الشر 

 

 را عشییقش و عطا پرون   بسیی م عه  خود با روز همان اما
  .ببن   همیشه برای
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همقسم    
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 گف ه درو  عطا اگر ح    کرد  نیم را حماق  آن دیگر
  .میش  مهم برایم نبای  دیگر ن اش م، شک که بود

 

  . بگذر  او از خواس م یم  حاال من و بود گذش ه من از او

 

  .بود ب ی حال هرچن 

 

 ها م ت تا دانسیییییی م یم هم خود  و بود سییییییخ  چن  هر
ش   .بود  گرف ه را تصمیم اما بود خواهم درگت 

 

 تما  و بخشی   یم لقایش به را عطا

 

 

 

 هف _بیس _چهارص _پارت#
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ون اتاق از خوان  یم فرا مرا که مامان ص ای با   .زد  بت 

 

 دسییی انم توی شیییالم و بود  کرد  تنم به را شیییلوار  و مان و 
خانه وارد که بود   .ش   آشت  

 

 از بع  دانسیی  نیم انگار و بود دسیی انش توی تلفن  مامان
  .کن  چه اش منالمه اتما 

 

  را آزمایشیییییم جواب و برویم بیمارسییییی ان به هم با بود قرار
یم  .بود نش   آماد  هنوز چرا دانم نیم اما بگت 

 

 :گف  دی نم محض به مامان

 خونه بر  بای  من  اوم  پیش کاری یه مامان جان پ ون -
 . دایی  ی
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همقسم    
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 :پرسی   نگران

 صب ؟ وق  این-

 

 :گف  و زد گوشش پش  را موهایش و گزی  لب

 

  .دکت   ریم یم هم با بع  برگرد  و بر  من وایس ا تو-

 

 :بود   ش   تر نگران دیگر حاال

  خوای نیم جان مامان-
 
 ؟ خت   چه دای   ی خونه بیک

 

 یا بگ ی  دانسیییییی  نیم رانگا چسییییییبان  هم به را هایش لب
  .نگ ی 

 

 !جان مامان-
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 بع ش بب نم تا بمونه خودمون بی    فعال فقط .باشه باشه-
  .میشه چ  

 

 اس ؟ خت   چه گف  نیم چرا ش   یم دیوانه داش م دیگر

 

 اصییییال ...مهسییییا زن ای   ...دای   شیییی  ؟ چ   بگی  مامان وای-
 خ بن؟ ها بچه

 

 :گف  و گرف  را دس م 

   .خ بن همه .بشی    دقیقه یه-

 

نشستیم پش  هم با دو هر  .مت  
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 .زد زنگ مهسا صبچ رس واال-

 

 خب؟-

 

 .ن ارن خت   هم ها بچه و الله ح    آخه .بگم چطوری-
  هیچ   ب   قول پ ون 

 
 !باشه ...نیک

 

  .ش   دیوونه . مامان خ ا یا-

 

 !س  حامله زن ایی -

 

 :ش  گرد آی   به چشمانم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

؟-  !!!چ   

 

 گه یم .دکت   بریم بیا گه یم زد  زنگ صیییب ...سییی  حامله-
  .کنه سقط رو بچه کیس فهمی ن از قبل

 

 !وای-

 

رضیییییییییییییییا خوا  نیم گیییه یم-  امت   دونیییه یم چون بفهمیییه امت 
 . خواد یم رو بچه و نمیذار 

 

  .  گذاش م دهانم روی را دس انم کف

  .بود عج     حال

 

 .کنم ریهگ یا بخن   دانس م نیم

  

د تنهای   به را تصمییم همچی    توانس  نیم زن ای     .بگت 
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همقسم    
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  .ب ان  داش  حق دای  

 

 :گف  که خوان  را ذهنم مامان انگار

  .بزنم حرف باهاش بر  خوا  یم-

 

د  را دستش  : فرسر

  . کنی  یم کاری خوب-

 

 دار  رو حق این هم امت   و دار  پ ر بچه اون باشه چ   هر-
ن صمیمت براش باهم که   .بگت 

 

ون را نفسم  :گف م و داد  بت 

  .گت   یم آزمایشو جواب بیمارس ان ر  یم خود  من-

 

 :داد تنان رس تن ی

ی دکت   نشون بت   خود  خوا  یم ...نه نه-   .ب   امت 
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 یم گرف م که جوابو چشم .نیس م بچه که من مامان وای-
 مکن یم کاری یه ح    خ به؟ .می   نشیییییییییون دکت   به بر 
  .بن یسه براتون ک     گم یم بهش

 

 :زد لبخن 

 تونس م و نکرد ب قلف   زیاد مهسا  شای   حاال .مادر باشه-
  .برسونم خودمو

 

 :زد  چشمیک

  .دای   بیچار -

 

 دایی  راح    همه این سیییال و سییین این تو تونم نیم واقعا-
 کنم درک رو
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 نه_بیس _چهارص _پارت#

 

 

 

 گونه و گف ه چه فهمی  تاز  نماما که خن ی   بلن  چنان
 :ش  رسخ هایش

 

  .بگم بای  چ   دونم نیم  بشینم دیگه کم یه ...پاشو پاشو-

 

 :گف م شیطن  با

  یم شییما یع   -
 
 و نیسیی  کار تقصییت   درصیی   یه دای   زن یک

 داییه؟ رس زیر همش

 

 :داد پاسخ حال این با اما کرد نگاهم  چپ چپ مامان

 

رضا اگه-   ...اونه تقصت   همش .هبل منه داداش امت 
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همقسم    
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 :کرد  نگاهش مهربای   با

  . داد  خت   دای   قبل و زد  زنگ شما به زن ای   هم نه-

 

 برا  مهسیییا بود  تنها که سیییاال اون . خواهریم دوتا مثل ما-
 کمت   باشم ن اش ه دوسش داداشم از بیشت   .کرد خواهری
  .نیس 

 

 :ش   بلن  جا از و زد  اش گونه به ای بوسه

 خواهرت به برو شیییییما کار  دنبال مت   من موقع اون پس-
  .برس

 

 !پ ون -

 مت   هم آزمایش این جواب دنبال اگه .خ بم واقعا مامان-
 دونم یم وگرنه نباشیییی  نگران که شیییماسییی  خاطر به فقط
ی که   .نیس  چت  
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همقسم    
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 :گف  و گرف  را دس م مچ یکبار  به

 !پ ون جان-

 

  .بله-

 

؟ نیم رفک عطا به دیگه واقعا تو-  ک  

 

  .دوخ م چشم نگرانش صورت به

 

ش فهمی  یم نبای  او  کرد  حماق    چه پیش روز دو دخت 
 .اس 

 

 

 

 ش_چهارص _پارت#
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همقسم    
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 از زور به که صیییییی ای   با و نشییییییسیییییی م صیییییین یل روی دوبار 
 :داد  جواب میش  خارج گل یم

 

 و عهییی  ییییه میییا ...کرد  رو خودش ان خیییاب عطیییا میییامیییان-
 پییییییاش زیر اونو عطییییییا کییییییه داشییییییییییییتیم خودمون بی    پیموی  
  . گذاش 

 

 باز زن گی  توی تاز  دفت   یه و ک    فراموشییییییش توی   یم-
  .ک   

 

 سیییییخ ه .سیییییخ ه گم نیم درو  . مامان کنم یم سیییییی دار -
 بزرگ هم با عطا و من ...خاطر  همه اون کردن فراموش
 خوا  یم اما. بودی  شیییییییییییییاه ش شییییییییییییما . مامان شییییییییییییی یم
  . مامان خوا  یم واقعا .کنم فراموشش
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همقسم    
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 :گف  که خوان  چشمانم از را هایم حرف ص اق  انگار

 

 .بود خوی   بچه عطا .خ به هم خییل . جان مامان خ به-
 خب اما . داشیی م دوسییش خود  پرسیی مثل من که دوی   یم

 ان خابش اون که حاال ب   قول .نبود تون قسییییییم  ظاهرا
 ان خاب باز چشییییییییم با دفعه این کن سییییییییی هم تو کرد رو
  .ک   

 

  .کشی  آغوش به مرا محنم مامان و گزی   لب

 

 :گف  و ن اد اجاز  که شو  بلن  جا از خواس م یم

  ...بابات پ ون -

 

  .گرف  دلم

عباسییم بابا روزها آن اگر شییای    ه چ کرد نیم مخالف  امت 
  .اف اد نیم اتفاقات این از ک ا 
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عم یش بیییا رفییی  نیم عطیییا  

 .نبود  غمگی  

 

 

 

 

 

  یک_ش_چهارص _پارت#

 

 

 :زد غمگ     لبخن  مامان

  .ناراح ه خییل بابات-

 

 :کرد  بغض

 اصیییال باشیییه ن اشییی ه وج ان عذاب بگی  بهش اما دونمیم-
  ... شای 

دخت ازدواج کنییی  و حیییاال من 
اینق ر  
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همقسم    
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  .ش   بلن  جا از و ن اد  ادامه دیگر

 : گف  و ن اد ادامه را بحث آن هم مامان

  .نمونه پیش  فکر  بزن زنگ گرف    جوابو-

 

 :زد  لبخن  زحم  به

 .مامان باشه-

 

*** 

 

  .بود  نشس ه ن ب م من ظر و بود دس م توی آزمایش برگه

 

 یم امیییا بت   دیگری دکت   نزد را برگیییه توانسیییییییییییی م یم کیییاش
 از ش  یم دلخور دس م از حسای   مامان کار این با دانس م
ی دکت   به تشییییکر یک طرف    از حرف   که بود  ب هنار امت 
  .بود نزد  مادر  و پ ر به روز آن
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    . بود یم ما بی    مالقات آخرین این خب

 

  .ش   اتاق وارد در به ای تقه با و رسی  فرا ن ب م باالخر 

 

ی داشیی  و بود پایی    رسش .بود نشییسیی ه مت  ش پشیی   چت  
  .داد  سال  که نوش  یم

 

 .بود دی ی   واکدشش که  پری  جا از چنان

  .زد  لبخن  خ یارا ی   

  .آم  طرفم به 

 

؟ سال - ؟ خوی    بابات؟ یا مامان پس ا تنهای 

 

  .دوخ  بس ه در به را نگاهش و
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  .بود غریب برایم هیجان همه این

 :گف م همزمان من و گرف  دس م از را برگه او اما

  .بگی  بهم جوابمو زودتر میشم ممنون-

 

 :گف  کرد یم  اشار  چریم مبل به دس  با که طور همان

 

  .چیه به چ   بب نم بای  .خوب دخت   بشی   -

 

 یم دق  با و کرد  باز را آزمایش برگه .نشیییییسییییی م حرف ی  
  .خوان 

 

 سییییییفی  روپوش و بود مشیییییییک ابرو چشییییییم او عطا برخالف
  .آم  یم او به پزشیک

  .بودن دکت   برای ان  ش   آفری   که های   تیپ آن از
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 یم نظر به پشییییییییییی  کم و دبو  ریخ ه موهایش مقابل کیم
  .رسی 

  .بود قیافه خوش کل در اما

 

  . کشی  قلبم به پنجه ییک

  .کرد  یم مقایسه عطا با را او ناخواس ه داش م

 

نگ چشییمان ی مه ی دکت   چشییمان و کجا عطا خورسر  امت 
 کجا؟

  

  .ش   یم غرق ها چشم آن در من

 

د  دن ان زیر محنم را لبم   بود؟ ب ی حال چه این .فرسر

 

ی دکت   ص ای با  :آم   خود به امت 
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 .زد  یم ح س که طور همون-

  

 :پرسی   اخ یار ی  

 زدی ؟ یم ح س چ  -

 

 

 

 دو_ش_چهارص _پارت#

 

  ه یه_پارت#

 

 

 

 بزنیم؟ حرف تر راح  کم یه هم با تونیم یم-
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 خود  دسیییی  نگاهم . کرد  قفل درهم محنم را انگشیییی انم
 . نبود

 

 :زد لبخن 

 واقعیییا کردی ترک رو جیییا این روز اون تو کیییه جور اون-
  وایدسیی ادی ح    .داشیی  شیی  نیم رو این از بیشییت   ان ظار
سیییییییییم تونم یم .بشیییییییییه تمو  حرفم تا  آقای اون با شیییییییییما بت 

  ...م اهل

 

  .برخاس م جایم از یکبار  به

 

 .لرزی  یم تنم

  .بردار  مت  ش روی از را برگه تا کرد  دراز دس 

 

 قابل برایم که لح    با و شییییییییی گذا برگه روی را دسیییییییییتش
 :بلن گف  نبود هضم

  .خانم دخت   جات رس بشی   -
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  .بود زد  خشنم

  .ش  بلن  مت  ش پش  از

 :آم  طرفم به و برداش  را برگه

 

 دیگه جای مشیییینل ظاهرا اما نیسیییی  مشیییینیل ه چ تو این-
  ...مرد یه دنبال نمیشه باور  واقعا .س 

 

 چنگ دسییییییتش توی از را برگه و بزن  را حرفش نگذاشیییییی م
  .برداش م ق   در سم  به کنن   خفه بغض   با و زد 

 

 سییی  را راهم در روی گذاشیییی    دسییی  با و ن اد اجاز  او اما
 :کرد

 

 م اهیل؟ مرد یه دنبال دونن یم مادرت و پ ر-

 

https://t.me/shargoftegoo
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  .کرد یخ تنم تما 

 

 نبود؟ سنگی    زیادی تهم  این

 

  .نشس  تنم به لرز

 تهم  چنی    شییییییییواه  یرس  یک با فقط ن انسیییییییی ه چطور
 زد؟ یم من به را سنگ    

 

 بود؟ کرد  برداش    چنی    او که بود  گف ه چه روز آن من

 

ون صییی ایم اما زد  لب  داشییی م را آن ق رت کاش .نیام  بت 
 درس  حرف این از بخیسر  خب اما بک بم صورتش توی تا
ی چنی    بود حقم و بود   .بشنو  را چت  

 

 توی و رف  مت  ش سیییم  به تن ی . شییی  ب   حال م وجه
  .ریخ  آب ل وان
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  .داش م اح یاج آب آن به

  .میمرد  ن اش م شک وگرنه

 

 :کرد زمزمه داد لرزانم دس  به که را ل وان

 یم حرف بع ش بخور کم یه .رف م تن  خوا  یم معذرت-
 .زنیم

 

  .بود ص ادار پوف   او واکدش و ش  رسازیر اشنم

 

 :لرزی  هایم لب

  ...شما ...  شما-

 

 :برد مبل سم  به مرا و گرف  را آست نم

 !پ ون -
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 پسییییون ی و پیشییییون  ه چ ی   را نامم .کرد  نگاهش م حت   
  .بود ران   زبان بر

 

ون اون االن .دار  خواهیسییییییییییییر  یییه ازت-  مریض چنیی تییا بت 
 نگه  این از بیشت   تونم نیم . بشن ویزی  بای  که هس 
ون میشییه .دار   یه بریم بع  بشییه  تمو  کار  بیسییر  من ظر بت 
  .بزنیم حرف و بشینیم جای  

 

 :غری   ش  یم خفه داش  که ص ای   با کفری

ییخاله زود چه-  کاف   ی ان از  به کنی  نیم فکر . شییی ی  پرسی
 !دکت   آقای زدی  تهم  بهم

 

  .رف م در سم  به .ش   بلن  جا از و

 

 :داش  نگه جایم در مرا ص ایش

 

 ! کنم یم خواهش-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ون اتاق از و داد  تنان رفی   ط به را رس    .زد  بت 

 

 محوطه به را خود  و گذشیییی م راهرو توی از منگ و گ ج
  .رسان  

 

 باشییییی  خورد  سیییییییل ناحیه چن  از که کیسییییی مثل درسییییی 
  .زد  یم گ ج

 

 .بخشی   نیم ها حرف این شدی ن باب  را عطا

 

 مرا و گرف  را بازویم کیسیی همزمان اما رف م در سییم  به
  .کشی  ودخ سم  به

 

 :گف  که نگریس م درهمش ی چهر  به ناباورانه

 .منم حال این باعث .کنم ول  جوری این تونم نیم-
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 سه_ش_چهارص _پارت#

 

 

 

 

 

 

 به مرا و گرف  را بازویم کیسی همزمان اما رف م در سیم  
  .کشی  خود سم 

 

 :گف  که نگریس م درهمش ی چهر  به ناباورانه

 منم حال این باعث .کنم ول  جوری این تونم نیم-
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 اجاز  اش پنجه ق رت اما بردار  عقب به ق یم خواسیییییی م
  .ن اد حرک  ی

 :زد پچ آرا  چشمانم در خت  

 

  .بزنیم حرف هم با بای -

 

 را دسیی م مچ بار این و نکرد رهایم اما شیی  شییل انگشیی انش
  .کرد خود است  

 

  .کشی  خود دنبال به مرا اراد  ی   حرکتش با

 

 در جای به اما شییییی یم محوطه وارد و خارج سیییییاخ مان از
 پارک نگ ورودی سییییییم  به مرا بیمارسیییییی ان بزرگ و اصیییییییل
  .برد

 

 در و نبود مهم برایش هم ها نگهبان نگا  که بود عجیب
  .داد تنای   را رسش تنها ها آن سال  برابر
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 .کرد رها را مچم تاز  ایس اد که اتومبیلش مقابل

 

  .بود کشان   جا ان به مرا چنی    ینا ن اش م باور هنوز

 

 رنگش مشیییییییک اتومبیل به اشییییییار  با و زد را ماشیییییی دش قفل
 :گف 

  .پ ون  بیسر  سوار میشه-

 

 نییا  بییه مرا راحیی  جور این کییه کرد یم فکری چییه واقعییا
 زد؟ یم ص ا کوچنم

 

 :گف م عص    که بود  آم   خود  به تاز  انگار

 

 و کنی  یم توهی    همب اول شما؟ کنی  یم فکر چ  !پ ون ؟-
نی  تهم    ... حاال و مت  
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 :کرد پر را مان بی    فاصله خونرسد

 

 .ب   توض   به  تونم یم ... خوا  یم معذرت-

 

 

 

 چهار_ش_چهارص _پارت#

 

 

 

 !دکت   آقای نمیا  جا ه چ شما با من-

 

 کیم تمسییییییییخر به و غیظ با را دکت   ی کلمه  قصیییییییی  به و
  .کشی   معمول ح  از بیشت  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون د  یم ترج   ...!دکت  -  مه ی فقط بیمارسییییییییی ان از بت 
  .کی    ص ا 

 

  .رف م غر  چشم و زد  پوزخن 

 

ییییییخاله راح  خودش مثل توانن  یم همه کرد یم فکر   پرسی
 .شون 

 

 لب عجیب لذی   با چشمانم در خت   و زد بن ی نیم لبخن 
 :زد

 

 .خطرناکن-

 

 :کرد کامل را اش جمله که نش   منظورش ی م وجه

 

  .خطرناکن خییل ها چشم این-
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  .زد یم مرا مخ داش  و بود ایس اد  لعن   

 

انه حرک    با کنم حرک    ب وانم که آن از قبل  مچم غافلگت 
  .برد اتومبیلش سم  به و گرف  را

 

 :گف  اغواگرانه لح    با و کرد راباز در

 

 حرف   باب  فقط .بشیییم ج ا هم از دلخور خواد نیم دلم-
  .می   ض  تو  زد  که

 

 . ا  شیییی   اتومبیلش سییییوار بار دومی    برای شیییی  نیم باور 
 . کن  بازی کلمات با بود بل  خوب ظاهرا او اما

 

 از من دروی   غوغای میان در و  کرد روشیین که را اتومبیل
  .ش  خارج بیمارس ان
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*** 

 

 نشییسیی ه آرا  و دنج بسیییار اما شیییک شییا  کاف   یک داخل 
  .بودیم

 

 اش عذرخوایه باب  تا بود کرد  ا  رایص   رچطو  هم هنوز
  .بود  عجب در کن  مهمانم

 

 که طور همان و کرد اشییار  مقابلم وقهو  شیینالی   کیک به
 :گف   برد یم فرو خود مقابل کیک در را چنگالش

 

  .ن اری رو به رنگ .بخور لطفا-

 

 :غری   ب اخالف   با

  . بر  بای  من.دکت   جناب بزنی  رو حرف ون-
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 :زد لب و داد تنان یرس 

 

 ریک آد  شییییییییی ت به من اما کنم ناراح   خواسییییییییی م نیم-
 !جان پ ون  هس م

 

 .بودن  ش   قفل هم در انگش انم

 

 

 

 پنج_ش_چهارص _پارت#

 

 

 

 داری؟ نسب    چه آقا اون با-

 

 مربوط؟ چه او به اصال بود؟ مهم برایش چرا
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 :پرسی   کفری

 شیییما به کنی  نیم رفک کنی ؟ بازجوی   جا این آوردی  منو-
 !نمیشه؟ مربوط

 

 قفل باز و کرد رها بشیییییییقاب توی را دسیییییییتش توی چنگال
 :ش  چشمانم

 

 نشییسیی    اتومبیلم توی بارون از خیس وق    ... روز همون-
  .کردی پی ا ربط من به

 

 :زد  پوزخن  اخ یار ی  

 یم م صیییییل بهش کنی  ماشیییییین ون سیییییوار رو یک هر شیییییما-
  شی ؟

 

  . مسلما خب نه-

 

  بشه؟ چ   که جا این کشون ی  منو دکت   اقای-
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انه  :گف  چشمانم زل و غافلگت 

 روز اون از ... روز همون از .اوم   خوشیییییم ازت بگم که-
ون رس  تو از باروی    گرف ه و خش ار ص ای اون .نرف    بت 
  .میشه پایی    و باال دار  رس  توی هنوز

 

  .بود مان   باز دهانم

ای ای کلمه

  ... من شب اون-

 

 در سییییییییی که صیییییییی ای   با و شیییییییی   بلن  جایم از اخ یار ی  
لش  :گف م داش م کنت 

 طرفی ؟ بچه با کنی  یم فکر .دکت   کنی  تمومش-

 

 :ایس اد مقابلم و ش  بلن  از طمانینه با

بر جواب دادن ن اش م که گف : 
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  .نبود اشتبا  ح سم پس-

 

 :کرد  نگاهش کفری

 ح س؟-

 

 دار ؟ ب   نس چه تو با جوون اون-
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 کنم؟ هضم را رف ارش این توانس م نیم چرا
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ییانه که این .بود رف ارش در عجیب زورگوی   جور یک  مصی
  .می اد آزار  بکش  حرف زبانم زیر از خواس  یم

 

  کجای اصیییال
 
 که داشییی  من با نسیییب    چه یا بود من زن یک

 کن ؟ ج نم سی    داد یم را حق این خود به

 

 بود آم   خوشیییش من از خودش ضیییم به که این ضف به
 کن ؟ پیچم سوال توانس  یم

 

 :گف  فوری که برد  کیفم سم  به دس 

 

 منو خوای نیم هنوز  تو امییییا زد  تهمیییی  یییییه بهیییی  من-
؟ روشن   نیم چرا !ک  

 
 کیه؟ مرد اون یک

 

 توضیییی   به نیازی من .محت   آقای شییییماسیییی  مشیییینل این-
  .بینم نیم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :داد جواب وقاح  با

 بییه بییار یییک ای هف ییه حیی اقییل خییانومش همرا  آقییا اون-
 تر ریییییی ان

  .باشه

 

 :غری   و ش  مش  انگش انم

 !پرسعمومه اون  .پرروئی  و وق   خییل شما-

 

 :زد نیشخن 

 !م فاوت فامییل یه با پرسعمو یه-

 

  .دکر  یم گوی   درو  به م هم مرا داش 

 :غری   حریص

  از-
 
  .ش   بزرگ عمو  پیش بچیک

 

 :کرد ا  صن یل به اشار 

اح  بیمارسی میاد فکر کنم با خودش حرف بزنم 
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  .خانم دخت   بشی   -

 

  .شود خیال ی   نبود قرار ظاهرا

 

 :گف  دربیار حرص او و نشس م جایم رس محنم

  .بیارن برات دیگه ییک بگم .ش  رسد ات قهو -

 

 :غری   هایم دن ان الی از

  .نکرد  الز -

 

 :زد لبخن  نشس  یم که طور همان

اف بای -  ب جوری چشییییییییییییمات .ترسییییییییییییی   کم یه کنم اعت 
 !شن یم وحیسر 
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 هف _ش_چهارص _پارت#

 

 

 خوایی ؟ یم جونم از چ  -

 

اف واضییییی  که من-  از بع  .اوم   خوشیییییم ازت .کرد  اعت 
 اما نیا  دنبال  که رف م کلنجار خود  با خییل شییییییب اون
 دهن   هش ار پیا  یه مثل بیمارس ان توی دوبارمون دی ار
  .بود

 .ن اش  امنان نه

 

 ب ون ...عطا ب ون توانسیییییییی م نیم من نبود خود  دسیییییییی 
  عطا فکر

 
  .کنم زن یک

 

  توی کیس اگه و-
 
 باشه؟ من زن یک

 

 :گف  چشمانم خت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .باشه خوی   گزینه تونه نیم م اهل آد  یه-

 

  .ن اری خت   هیچ   از شما-

 

 :زد پوزخن 

 

 !پ ون  خانو  کنه نیم ف  فر ه چ ماجرا اصل تو-

 

  .دربیاور  را حرصش خواس م یم

  .ن اش  ربیط او به اصل در

  .دار  دوسش  هنوز  که اینه مهم-

 

 :غری  و ش  خشمگی    آی   به نگاهش

 

  .نکن خراب چشمم تو خودتو-
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 خود  به من دروی   حال .کنی  بازجوی   منو ن اری  حق- 
  .مربوطه

 

 اد  یه االن اون اما باشییییه هگذشیییی  مال تون عشییییق شییییای  -
  . مریض زن یه با م اهله

 

سییییی -  عطا .بشییییم زن گیش وارد که نیسیییی م شیییییطان من نت 
  .مرد روز همون من برای

 

  ...دوس از داش    پیش لحظه چن  همی    اما .خ به-

 

 :ش  پر چشمانم ی کاسه

 بیشت   داش  دوس م اونم .جونم از بیشت   داش م دوسش-
  ...کرد من با که کاری با  اما جونش از
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 وق  اون کنه؟ رها رو ن اری کم هیچ   که توی   بای  چرا -
 بیمار ازدواج این از تر قبل ظاهرا که کنه ازدواج زی   با

 بود ؟

 

 کنناش به م ت این در دکت   شییییک ی   .شیییی  رسازیر اشیییینم
  .بود پرداخ ه عطا ی دربار 

 

  !ش   عاشقش گف  بهم-

 

 : زد نیشخن 

  !محضه حماق  یه ... تو از گذشی    ...کنم نیم باور-

 

 دونی ؟ یم چ   بهش راجع شما-

 

 نیییییاجور وضییییییییییییعیییییی  فهمیییییی ن و کردن وجو پرس کم ییییییه-
  .ن اش  کاری بیمارس انم توی دکت   که من برای خانومش
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 اما ن اشییی م؟ .زد پسیییم چرا ب ونم که داشییی م حقو این من-
 مو ت مون بی    رو چت    همیه طرفیه ییه کرد؟ کیار چ   اون
  .کرد

 

 .داد تنان تایی  به رسی

 

 

 

 

 

  هش _ش_چهارص _پارت#

 

 برای ها پیشییییییییخ م  از ییک به دسیییییییی  اشییییییییار  با همزمان
 :گف  من به رو ما به ش ن نزدیک

  .نبود ب   همچی    من با زدن حرف دی ی-
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 .ایس اد مت    کنار خ م  پیش 

ی . جناب بفرمایی -  داری ؟ نیاز چت  

 

وی   با
 مرد رفی    با و داد را تاز  قهو  دو سییییییییییفارش خورسر
 :گف  جوان

 

 باشم؟ داش ه خواهیسر  یه ازت تونم یم-

 

 :گف  لبخن  با که کرد  نگاهش پرسیسر 

 

 ب ی؟ من به شانس یه شه یم-

 

ی مرد این   فهمی ؟ یم عشق از چت  

 

 و بود  پروران   درونم در ها سییییییییییال که عشییییییییییف   هم آن
  .بود ش   بزرگ خود  همپای
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 نفس بگ ین  بود این مثل درسییییییی  گذاشیییییییی    رکنا را عطا
  .نکش

 

  .بود ش   سخ  برایم عطا ب ون روزها این که کاری

 

 :پرسی   رک خودش مثل و داد  تنان را رس 

 

  زی   با تونی  یم شییییییییما-
 
 درگت   قلبش فکرش که ک    زن یک

 س ؟ دیگه کیس

 

  .زد تکیه  اش صن یل به سکوت در که خورد جا انگار

 

 :ف مگ پرواتر ی  

 درو  تونم نیم پس بودی من ب  حال شییاه  خودت شییما-
 .کنم ک مانش تونم نیم .بگم
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 :داد  ادامه که کرد یم نگاهم سکوت در هنوز

 

  تمو  .شی یم بزرگ هم با ما-
 
 من .گذشی ه عطا با من بچیک

 کردن فراموش بگی  شیییییییییما . دکت   جناب بود  عاشیییییییییقش
  ه؟راح ش   عجی    ت ی   و رگ با وق    حیس همچی   

 

 ا  قهو  به اشار  با و شکس  را سکوتش ها قهو  آم ن با
 :گف  نوشی نش برای

 

    .نگف    درو  که این از .اوم  خوشم بودن  رک از-

 

 برداشییی ه ا  سیییینه ی قفسیییه روی از بزرگ سییینگ یک انگار
  .کشی   نفس راح  که بود ش  

 

 فنجان آن نوشیییییی ن به کرد  حس بار این من و زد لبخن 
 :گف  که نوشی   ای جرعه و برداش مش .دار  نیاز قهو 
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  .ب م  دس  از خواد نیم دلم من حال این با-

 

  بود؟ دیوانه مرد این

اف چت    همه به پیش دقایف    .بود  کرد  اعت 

ی-   نا  به چت  
 
 شدی ی؟ دوبار  عشق ...دوبار  زن یک

 

 

 

 

 

  نه_ش_چهارص _پارت#

 

  .کرد  نگاهش م حت  

 

  .نبود ها راح    همی    به
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 چه لحظات آن در من ب ان  که بود نش   عاشق شک ی  
  .دار  روزی و حال

 

 فراموشیییییییییش کنم یم کمک  من .بگم ای دیگه جور بذار-
 تا می   به  عشییییق و کنم یم محب  به  ق ر اون .ک   

 داشییی    برای .کنم یم صییت   موقع اون تا من و بیسییر  عاشییقم
  .طرفه دو عشق یه .واقعی 

 

  .بود  واج و هاج

 

  .بودیم رسی   کجا به کجا از

 :افزود که میکرد  نگاهش ناباورانه

 

 االن نمی ونم .میشییییییم دور جا این از بخوای تو اگه ح   -
  .نیس  ب  مالیم وضع اما نه یا بگم که درس ه
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 یم هم گرانقیمتش اتومبیل و ظاهر و تیپ از را این خب
 .فهمی  ش 

 

 خود  الب ه کنه یم  محمای و بیمارسیییییییییییی انه رییس پ ر -
  یه پس از تونم یم و مسییییی قلم

 
 من با .بربیا  آل ای   زن یک

 !پ ون  کن ازدواج

 

  .بگ یم چه دانس م نیم اصال 

 باز دهانم که بود برد  پیش را چت    همه رسیییییع ق ر آن
  .بود مان  

 

 فراموش رو چت    همیییه زود خییل کنم کیییاری د  یم قول-
؟  ک  
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 . بازگش م خانه به غریب حایل و رسدرگیم با 

 

 آن از قبل خ اراشییییییکر اما برو  دای   ی خانه به بود قرار 
  .اس  بازگش ه خانه به که گف  و زد زنگ مامان

 

خانه به اشار  و ایما با مرا خانه به ورود محض به  برد آشت  
. 

 

 :پرسی   م عجب

 

 کنی ؟ یم جوری این چرا ؟ ش   چ  -
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 با و گذاشییییی  اش ب     روی را اش اشیییییار  انگشییییی  مامان
 :گف  ای خفه ص ای

 

  .خوابی   تو اتاق توی . جاس  این زن ایی -

 

تر  :پرسی   قبل از م حت 

 

؟- ؟ چ     خودمون؟ مهسای زن ای   !زن ای 

 

 :داد جواب کالفه و داد تنان رسی

 خونه تو بمب انگار .فهمی  دایی  تو؟ داری زن ای   چن  -
رضا   .کردن منفجر امت 

 

 :زد  لبخن  کشی   یم رس  از شال که طور همان

 

  ...اژدها  خشم او  او -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 پوسیییییی  تا داشیییییی  بریم زم     سیییییییب چن  که طور همان
 :گف  بکن 

ی یه ویل .جوری این مادر نگو-  عصییبانی  حاال تا بگم چت  
رضا    .بود  ن ی   ح  این تا رو امت 

 

 :ان اخ م باال ابرو

 

 ش ؟ چ   تیجهن حاال خب-

 

رضیییییا خون زدی یم کارد... دونم یم چه-  .اوم  نیم در امت 
 وق  االن و دار  آبرو میگه .نیسیییییی  بیا کوتا  هم مهسییییییا
  ... کوچیک بچه یه وق  اون آوردنمه داماد

 

 :گف م فکر ی  

 بکشه؟ شو بچه حرفا این خاطر به خواد یم یع   -
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  . کرد نگاهم خت   مامان

 

 :افزود  من و

 واقعا .االن نه کردن یم فکرشییییو بای  بچه این اوم ن قبل-
 ..که

 

 

 

  یک_چهل_چهارص _پارت#

 

 

 

 :گف  و نشس  صن یل روی مامان

 که چن  هر .جا این بیاد کنم راضیییییییییییش تونسیییییییییی م فقط-
  .خواس  نیم دایی 
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 :گرف  ا  خن  

 نیم خانومش ب ون لحظه یه که بر  عاشیییییقم دای   قربون-
 بخواد زن ای   که ن وم   ال  بچه اون مامان . ا.بمونه تونه
  .کنه سقطش ال 

 

 :ان اخ  باال شانه

 

  .واال بگم چ  -

ی انگار سپس  :پرسی  تن ی بیاورد خاطر به چت  

 

 چطور ببی    شیییییی ؟ چ   آزمایشییییی  جواب مادر پ ون  وای-
 دی ی؟ رو  دکت   ...کردن حواس ی   آدمو

 

 جواب د کر  یم باز را ا  مان و های دکمه که طور همان
 :داد 
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 ه چ .خ به آزمایشییییییمم . خ بم من ...ییک ییک جان مامان-
 .دی  دکت   .نیس  مشنیل

 

 :دهم ادامه ش  باعث من ظرش چشمان

  .نبود مشنیل-

 

 .بدشانم لب بر بزرگ تصنی لبخن  یک کرد  سی و

 

 دکت   و خود  بی    توفای   مالقات آن از که دانسییییییییییی م یم
  .زد نخواهم حرف  

 

 :ف گ تن ی

  .بب نم رو آزمایش  برگه-

 

 شییییوچ   به و داد  دسییییتش به و کرد  خارج کیفم رااز برگه
 :گف م
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سی -  .عالیه چ   همه کنم نیم ضعف و غش دیگه نت 

 

 

 

  ودو_چهل_چهارص _پارت#

 

 

 

 مشیییییییکویک چت    انگار و شییییییی  پایی    و باال برگه روی نگاهش
 :گف  که ن ی 

 

 آرومم خت   این وبلبشیی اوضییاع این تو ح اقل .خ اروشییکر-
  .کرد

 

 :گف م و داد  تنان رسی
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  .حالیه چه تو زن ای   بب نم بر -

 

 :برخاس  جا از مامان

ی ببی    . مادر برو- رضییییا به . خواد نیم چت    بچه گف م امت 
  .بیار  بردار  ناهار واسه رو ها

 

*** 

 

  . گشود  را اتاقم در ص ا ی   و آرا 

 

  . بود خوابی   تخ  روی زن ای  

 

 ی   پرد  پشییییییی  و برداشییییییی م لباس و رف م کم   سیییییییم  به
  .کرد  عوض ص ا
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ون  وق     کرد  پف چشییییمان با که دی   را زن ای   آم   بت 
  .بود نشس ه تخ  روی

 :گف م و کرد  سال 

 کرد ؟ بی ارتون-

 

 :گف   و کشی  پریشانش موهای به دس   

  .بود  نخوابی  -

 

  .نشس م کنارش و زد  لبخن 

 ن ی   حال    چنی    در را زن ای   هرگز ها سییییال این تما  در
  .بود 

 

  دای   و او
 
 که اف اد یم اتفاف   کمت   و داشیییییتن  آرایم   زن یک

  .باشم دی   شان بی    تدیسر 

 

  ... روز و حال این حاال و
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  .ش  کشی   شنمش سم  به اراد  ی   نگاهم

 

 :زد تلچ   لبخن 

 فهمی ی؟ هم تو-
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 :گزی   لب

ی  یم سخ  داری  خییل-  !گت 

 

مگی    حال    و کشی  اش گونه به دس    :گف  رسر
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 تو بغل به بچه چطور ... کردنشییییییییه شییییییییوهر وق ه دخت  -
   .واال دار  خجال  .بیا  جمع

 

 :گرف م را دستش و ش   نزدیکش

 بکشی ش؟ خوایی  یم واقعا-

 

 کرد   اسیی فاد کشییی    کلمه از سییقط کلمه جای به قصیی  به
  .بود 

 

  .اس  تلخ و اشتبا  کارش ب ان  خواس م یم

  .کردن  یم اشتبا  هم ترها بزرگ گایه

 

 :ش  رسازیر اشکش

رضییییییییییا-  هردومون پای کار این گنا  . بخشییییییییییم نیم رو امت 
  .میشه نوش ه
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   .داری  نگهش تونی  یم وق    چرا؟ آخه-

 

  .کرد نگاهم خت   خت  

  .کرد گریه کیل فهمی  وق     ا  بچه الله-

 

 :گف م معطیل ی  

 ... بای  گریه جای به .کرد  غلط-

  

 :پری  حرفم میان

 

 یم قبول پ ون ؟ زدی یم حرفو این بود حامله مامان  اگه-
 کردی؟

 

 :داد  جواب معطیل ی  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ح    .کرد  حسییودی خییل شیی  حامله سییپهرو مامان وق   -
  ،تمو  سییال د  خب . نخورد  غذا شییب تا صییب  از روز یه
 ...بع ش و  باشر  مامان  و  بابا قلب ی س ار  تک

 

 :اف اد  روز آن یاد .خن ی   سپس

 

 باها  کیل دی  حالمو وق    .مون خونه اوم  عطا شییییبش -
ی به دار  من که این از .زد حرف  داد  بهمون خ ا که چت  

 از ...هاش تنهای   از ...گف  خودش از .کنم یم ناشیییییکری
 و خواهر اگه و بودن  زن   مادرش و پ ر کاش که این
 خانواد  اونم وق  اون  .نمیشییییی  تنها انق ر داشییییی  برادر
 غر جا به فهمی   تا زد مخمو کیل که این خالصییه .داشیی 
 سییییپهر وق    تاز  .کنم شییییکر خ امم بای  کردن قهر و زدن
 جونم که م    .فهمی   رو عطا حرفای معنای اوم  دنیا به
 داداش خواسیییییییییییی  نیم دلم .سییییییییییییپهر واسییییییییییییه رف  یم در

 اتفاف   براش نکنه بود  مراقبش م ا  .کنه گریه کوچولو 
 باور خودمم که بود شیی   عزیز برا  ق ر اون سییپهر .بیف ه
 اگه االن .کرد  یم حسادت اوم نش به روزی یه کرد  نیم
د گن   گن   های حرف کیل بود عطا  رایص   رو شیییما تا مت  
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 اون دادن توی  ا،خ که این .داری  نگه رو بچه اون که کنه
 .باشی  که س    هر تو حاال دار  حنم    یه بچه
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 حرف عطا از وقفه ی   بود دقایف   که آم   خود  به وق   
  .زد  یم

 

  همیییییه این از تر قبیییییل بود عجییییییب
 
 و عطیییییا بییییه مییییا زنیییی یک

  . ش  یم خ م کنارمان در حضورش

 

  .آم  عطا
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           @Shahregoftegoo 

  .رف  عطا

  . گف اینو عطا

  .گف  اونو عطا

 

  . بود عطا همیشه

 مییا از را خودش رف دش بییا عطییا کرد  یم فکر کییه حییاال 
  .بود گرف ه

  

 ا  شییییییییانه دور دسیییییییی  زن ای   شیییییییی  که دار بغض صیییییییی ایم
 اش سییییییییییییینه ی قفسیییییییییییییه به را رس  و زد بغلم و ان اخ 
  .چسبان 

 

 داری؟ خت   ازش-

 

 :گزی   لب

دیم حرف شییییییییییییما به راجع داشییییییییییییتیم-  کجا به کجا از .مت  
 رسی یم؟
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 :خن ی  ریز

 بچه این روزا این .کنه آرو  آدمو تونه یم اسیییییمشیییییم عطا-
  .میاد چشم به نبودش خییل

 

 :افزود او و داد  قورت را بغضم

 

  یم راسییییی  -
 
ییییت تو همیشیییییه بچه اون . یک  یه داشیییییی    حرسی

 کرد عروش محت   با عموت وق    رسیییییییییما .مون  خانواد 
 و داشییی    معنای اون .حاشیییه ویت رف  قبل از بیشییت   عطا

 آخری این شوکم تو هنوز فقط .فهمه یم خوب رو ن اشی   
  ش ؟ چ  

 

 :گرف م آغوش در را پاهایم و ش   ج ا او از آرا 

؟-  زن ای 

 

 !جانم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 جنوب؟ نرف  وق  ه چ عطا چرا-

 

 :زد لبخن 

 شیییییییای  بودی کوچیک خییل تو شییییییی  فوت مادرش وق    -
دش که اوم  عموش .نیاد یادت  عمو از بچه این اما بت 

 خانم زهرا گف  و نذاشیییییی  عموتم  .نشیییییی  ج ا یاسییییییین 
  .بمونه یاسین  عمو پیش عطا کرد  وصی 

 

  تو شیییییییون رسوکله سیییییییال همه این بع  اینا چرا-
 
 عطا زن یک

 ش ؟ پی ا

 

  ...خ یششن و قو  عزیز -

 

 اونا دونسییی  یم اش خانواد  رو ماها که انق ر عطا خب-
 .ن اش  آم  و رف  باهاشون .شناخ  نیم رو
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 ویل .ن   راشییییون که تونسیییی  نیم . بودن خون یه از باز -
  .کنم یم فکر بهش خییل منم

 

عموش دونستی  یم-  مریضه؟ دخت 

 

  .ش  گشاد چشمانش

 :گرف  را دس م که بود رف ه یادش خودش مشنل انگار

؟-  چ   
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 :ی پرس که کرد  نگاهش تنها
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  فهمی ی؟ کجا از تو-

 

  .فهمی   اتفاف  - 

  .بزنم عطا خانه به رف نم از حرف   توانس م نیم

 

 :ش  غم از پر زن ای   چشمان

 بچه این حق اما دلخور  ازش که چن  هر .بگرد  الیه  -
  یه الیق اون .نیسییی 

 
 روز اون بابات کاش .بود خوب زن یک

  ..دوتا شما وق  اون گرف  نیم سخ  انق ر

 

  . ان اخ م پایی    را رس  و گزی   لب

 داشییتن  دوسیی  دیگری جور را عطا دو هر مامان و زن ای  
  . بود ارش  فرزن  یک مثل برایشان عطا .

 

 .بودنش برای پرکشی  دلم

 ه چ کنار وق  ه چ که حایل . بود گرف ه تن  تپیسییر  قلبم 
  .ن اش م دیگری کس

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ی دکت   وق    امروز  داد من به را بعجی پیشییییییینهاد آن امت 
  .نتپی  قلبم ای ذر 

 

 تنظیم عطا حضییییییییییور با را هایش تپش هم قلب این انگار
 .بود کرد 

 

  در عطا سال21
 
  . داش  کمال و تما  حضور ا  زن یک

 

  از شیییییییبه یک توانسییییییی م نیم را بودن از حجم این
 
 ا  زن یک

  .شو  همرا  دیگر کیس با برو  راح  خییل و کنم پاک

 

 و بگذر  خ بم خاطرات همه آن از متوانسیییییییییی  یم چطور
  .کنم جایگزیدش را دیگر کیس

 

  .بود  پ ون  من .نبود  او من اما بود توانس ه عطا شای 
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 زود حاال اما دهم انجا  را کار این توانسیی م یم روزی شییای 
  .بود

 

  .کرد  یم جور و جمع را خود  بای 

 

 نجات بود  شییییی   غرق  که دریای   از را خود  کم کم بای 
  در دیگر شییییییخضیییییی حضییییییور اما داد  یم

 
  هم آن ا  زن یک

  .اشتبا  بس بود کاری نبود عطا با قیاس قابل که کیس

 

ی دکت   آری   .کن  رقاب  عطا با ای ذر  توانس  نیم امت 

 

  .نبود عطا فقط من برای عطا

 

  اشخاص دیگر با اساش فرق یک عطا
 
  . داش  ا  زن یک

 

  .بود کسم همه عطا
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 حضیییییییییییور خاطر به مامان وق    . بود عطا نبود بابا وق   
 یم پر برایم را اش خایل جای عطا بود درگت   همیشییه سییپهر
  .کرد

 یییییک مثییییل گییییایه ح    .بود برادر  بود الز  جییییا هر عطییییا
 .داد یم گوش درددلهایم و ها حرف به خواهر

 

  .نبود عشق فقط عطا

  . نبود داشی    دوس  فقط

 .کرد یم پر را هایمخال تما  که بود همای   عطا

 

  .کرد یم کامل مرا که بود عطا این

  .هایش بودن با .رف ارهایش با .هایش حرف با

 

ی دکت   به جوابم .زد  لبخن  اخ یار ی    . بود درس  امت 

 

  .دی مش یم دوبار  آین   در شای 
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ی مه ی شییای   حاال اما داشیی  جای   من رسنوشیی  در امت 
  .بود تاز  قلبم زخم

 

  .شود ترمیم دوبار  تا داش  جا هنوز

 

 نفوذ ا  ی   و رگ در محنم و سییف  چنی    این عطا وق    تا
یک داش    .بود محض اشتبا  دیگر شخ  با ش ن رسر

 

  .بود ظلم

 

 :آم   خود  به زن ای   ص ای با

  یه-
 
ییییی  این کفش تو رییک  زنش گف    پ ون  وای .سیییییی  پرسی
  مریضه؟

 

 :گف  م فکرانه زن ای   و داد  تنان تایی  ی نشانه به رسی
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 این از گرف ه زن عطا وق    از گف  یم محت   چرا؟ آخه-
 و رف  باهامون پسن   نیم مارو دیگه .ش   رو اون به رو
 عمو که هرچن   . بود  این واسییییییییییییه نکنه .کنه نیم آم 

 و حسای   بود ش   رسسنگی    باهاش تو قضیه رس یاسین م
   .بود کرد  یخ رو سنگ رو بچه

 

؟زن-    ای 

 

   که بود شیییی   درگت   ذهدش حسییییای   انگار

 

 جانم؟-

 

 !ش   عاشقش الب -

 

 :زد پوزخن  

 

ی حواس جواب 
داد: 
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 ؟ عطا-

 :داد  جواب حوصله ی  

   !عطا زن ای   آر -

 

 االن که چن  هر .سیییی  کاسییییه نیم زیر ای کاسییییه یه پ ون -
 . اما ن ار  ای فای   ه چ دیگه

 

 نیم دیگه ...کرد  مومشت  من ذاتا ... نیسییییی  مهم دیگه-
 خودش ان خاب عطا غلط یا درسیی  .کنم فکر بهش خوا 
  .رف ه و کرد  رو

 

 :گف  و ان اخ  من به سف یه ان ر عاقل نگا 

 

 قلب  تو ج ی  صیییفحه یه .پ ون  بگذری ازش بای .... ار -
 .ک    فراموش خاطراتش تمو  با رو عطا کن سییی .کن باز
 ط وی   یم هسیی    قوی دخت   تو .ب   زمان خودت به کم یه
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 بزرگ خودش مثل کیسیییی کنار ناسییییالم    .بربیای   پسییییش از
  .ش ی

 

 .بود دردآور جمله این ق ر چه

 نه بود وقتش نه خب اما داش م گفی    برای ها حرف خییل
 .جایش

 

  .شیییییییی  بسیییییییی ه هایمان حرف دفت   ها بچه و دای   آم ن با
 .برخاس  جا از زن ای  

  .زد  لبخن  اخ یار ی  

 

 .بود کرد  مان آرا  زدن حرف این ق ر چه

 .بود گرف ه را خود تصمیم زن ای   ظاهرا و
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 شش_چهل_چهارص _پارت#

 

 مل هبم و م ور  چشییمان نشییسیی  یم جانم به که رسمای   با
 .گشود  هم از را

 

 .کردن  یم زق زق و داشتن  درد زیاد گریه از هایم پلک

 

  .ش   مچاله دخو  در و پیچی   خود به بیشت   را لحافم

 

ون رخ خواب از ن اش م دوس    .برو  بت 

 

  .بود  گذران   را سخ    شب دیشب

 

  .بود کرد  دور  ها سال این تما  خاطرات با مرا که ش   
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 هیا بچیه و دای   هیای نیازکیسییییییییییییر  بیا زنی ای   روز آن از بعی 
 .بازگش  خانه به و داد رضای  باالخر 

 

ای   با جنی    سیییییییقط  و شییییییی  من ف   دای   سیییییییاع ه یک سیییییییخت 
 .گرف  آرا  باالخر  زن ای  

 

رضا مامان قول به  .بود بل  خوب رو مهسا خواب رگ امت 

 

  .نشس م جایم در نفس ی  

 

  .وزی  یم داخل به اتاقم پرد  زیر از رسدی سوز

 

  .رف م پنجر  سم  به و ش   بلن  جایم از

 

 و بلن  بار این مقابلم منظر  دی ن با و زد  کنار را پرد 
  .اف اد  گریه به ص ادار
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ی هر چرا  ان اخ ؟ یم او یاد به مرا چت  

  .ن اش مش هم اول از انگار که اوی  

 

  .بود  گذران   را سخ    یل ای شب

 ... عطا ب ون

 ... عطا ب ون هم باز برف   صب  حاال و
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 :دوی  داخل به ص ا و رس پر سپهر و ش  باز در
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  ...اوم   برف پاشو آبچ  -

 

 م حت   و چسییییییییبی  زمی    به پاهایش گریان من دی ن با اما
 :گف 

 

؟ یم گریه جونم آبچ  -  ک  

 

 نه ی نشیییییییانه به را رس  و کرد  پاک را هایم اشیییییییک تن ی
 .داد  تنان

 

 نیم دلم من و بود حسیییاش شییی ت به ی بچه پرسییی سیییپهر
 درگت   خود  شییییکسیییی  با را او ذهن سیییین این در خواسیییی 

  .کنم

 

 :برداش  ق   طرفم به

  ...که خیسه چشمات-
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  لبخن 
 
 :نشان   لب بر ساخ یک

  .کرد  ذوق دی   برفو-

 

 کن  فراموش را چت    همه تا بود کاف   جمله یک همی    انگار
 :بگ ی  ذوق با و

 

  بازی؟ برف بریم-

 

 که دهم یم جان ها برف ان میان من بگ یم خواسیییییی م یم
 :افزود خودش

 

  .کرد یم بازی برف باها  کیل اعط عمو سال هر-

ی انگار و  :پرسی  بیاورد خاطر به چت  

 

 نه؟ ش   تنگ عطا عمو برای دل  هم تو-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .گزی   محنم را لبم

  جدس دانسیییییییی  یم چه او
 
 با توان  یم ق ر چه من دل نیک

  جدس
 
  .باش  داش ه فرق او دل نیک

 

 :نالی   پرد  ی  

  ...ش   تنگ-

 

 :گف  ها برف به خت   و ایس اد کنار 

  ... من ...دار  دوست  عطا عمو-

 

 د  سیییییییییپهر کرد  یم فکر چرا .برگشییییییییی م طرفش به م حت  
  اس ؟ بچه ساله

 

  .بود اوم   برف پارسال یادته .داش  دوست  همیشه-
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 مان ی خانه به برف بارش محض به صیییب  عطا .بود یاد 
  .بود آم  

 

 یم تاب و بآ با و بود گرف ه دا  پاچه کله قابلمه یک  
  .کن  پی ا باز طباچ   یک هوا این در تا زد  چرخ کیل گف 

 

 که جا ان از و بودیم خورد  دلچس    صبحانه هم کنار در
 بییازی برف کیل و رف یم حیییاط بییه سییییییییییییییه هر بود تعطییل
  .کردیم

 

 :آم   خود  به سپهر ص ای با

 بازی؟ برف بریم تا دو ما نیس  عطا عمو که حاال-

 

 :گف م و داد  فرو را گل یم توی نشس ه بغض

ط به-   .بخوری حسای   و درس  تو صبحونه که این رسر

 

  .کرد بغلم محنم و گف  ای زد  ذوق ی باشه
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؟ گریه میشه نخوری؟ غصه میشه آبچ  -  نک  
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 :گف م و زد  حالتش خوش موهای به ای بوسه

  .خور  نیم غصه دیگه ... ش  تمو -

 

ون اتاق از هم با  خنک اب با و رف م روشییییوی   به .زدیم بت 
س را صییییییییییورتم  کم چشییییییییییمانم ال هاب از کیم تا کرد  کمت 
  .شود

 

ون وق     .بود قبل لحظای   از بهت   خییل حالم آم   یم بت 
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ون اتاقش از همزمان بابا   .زد بت 

  .زد یم لنگ کیم

 

وع بابا پای درد رف  یم رسما به رو هوا وق      .ش  یم رسر

 

  و داشییییییی  برف به نسیییییییب  عجیب حسیییییییاسیییییییی  یک بابا
ون خانه از برف   روزهای   .رف  نیم بت 

 

 روزهای به شیییود یم مربوط ها این ی همه گف  یم مامان
عباس بابا که سخ      .بود چشی   را ها آن تلخ طعم امت 

 

 :گف  من دی ن با

 چطور ؟ بابا پ ون -

 

  .کرد حس را درد صورتم تما  اما .زد  لبخن  زحم  به
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  .می اد آزار  و نبود واقی لبخن ها این

 

خانه سم  به هم با و گرف  بازویش میان را ا  شانه  آشت  
  .رف یم

 

 از خوش عطری همیشییییه که مامان ی کرد  د  چای بوی
 فضیییییییییای داشییییییییی  محم ی و بهارنارنج های گل و دارچی   
خانه   .بود کرد  پر را اشت  

 

  .بود ش   ی  چ مت    روی مفصیل صبحانه

 

 :گف یم هم با  بابا و من

 !کرد  چه بانو نیلو به به-

 

 :خن ی  نشاط با مامان
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 دوسیییییییییییییی  .همیم کنییار مون چهییارتای   هر هیا می ت بعیی -
  .باشه مفصل ی صبحونه داش م

 

 که را های   چای و رف م مامان کمک به من نشس  که بابا
  .گذاش م یم مت    روی ریخ  یم ها اس نان داخل

 

 :رف  غر  چشم مانما

ی یه کردن ه شوهر وق  دخت  -   .داریم س     اسم به چت  

 

 :زد  پچ گوشش کنارش

 دوسییییی  بیشیییییت   جوری این دوما ...شیییییوهر ی   شیییییوهر اوال-
  .دار 

 

 :زد لب مامان

  ...عطا مثل درس -
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 .کرد  یخ واح  آن در من و

 

  .بود گذاش ه من برای را هایش عادت و بود رف ه عطا

 

 وق    کنم فراموش را او راح    همی    به توانسیی م یم چطور
 .بود  نکرد  فراموش را او هایم دوروبری از ک ا  ه چ

 

  .بود عطا از ردپای   کرد  یم که هرکاری رف م یم که جا هر

 

 :گف  آرا  ص ای با بود ش   اش سوی   م وجه که مامان

 

  .بذار س     .نیس  خوی   عادت-

 

 اسیی نان باف   و برداشیی م را     سیی و کرد  دراز دسیی   من و
 .گذاش م ان داخل را ها
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 هر برف   گلوله یک مثل درسییی  گل یم توی نشیییسییی ه بغض
 اما بری  یم را نفسم را  و میش  بزرگ قبل از بیشت   لحظه
 .خود  کرد  خفه جز ن اش م چار 

 

 و بابا بی    که فوتبایل بحث میان در را صیییییییییبحانه باالخر 
 کیسییی مامان غت   شیییکر را خ ا .خوردیم بود درگرف ه سیییپهر

 .نبود من به حواسش

 

 حیاط در عطا خاطرات با همرا  سییییییییییپهر کنار را روز آن
  .کردیم بازی برف
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 یم بازهم سییییییخ    وجود با داد نشییییییان اما بود سییییییخ    روز
 .گرف  یم قرار رس پش  و گذش 

 

 

*** 

 

 دوبار  ش ن آب و برف گرفی    پایان با ح    بع  روز سه تا
ون خانه از شان ی   .نرف م بت 

 

  .بود  گذاش ه جا برف   روز همان در را ا  انرژی تما  انگار

 

  را دسیییی م توی ک اب حوصییییله ی   همراهم تلفن صیییی ای با
  .رف م مت    سم  به و کرد  رها تخ  روی

 

 خت   ای لحظه آن روی نا  دی   با و برداشییییییی م را گوشر 
  .کرد  نگاهش
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  .کرد  پوف   اش شمار  قبول از پشیمان

 

  .داد  یم جواب بای  چ   که باالخر  

 

 :گف م رسیم و خشک لح    با و کرد  برقرار را تماس

 

 .بله-

 

؟ سال -  خوی 

 

 بفرمایی ؟ امرتونو دکت   آقای-

 

  ...مه ی .ا  مه ی من .نک    دکت   دکت   انق ر میشه-

 

  .امرتون-
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ون بیا-  .بت 

 

؟-  چ    

 

ون بیا بپوش لباس پاشو گم یم-  !لطفا ...بت 
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 :پری  باال ابروهایم

 

 دلییل چییه .داد  روز همون تونو جواب من دکت   آقییای-
  ...که دار  وجود
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 :پری  کالمم میان

 

ون بیا  پ ون -  و بزنم رو تون زنگ بیا  مجبور  وگرنه بت 
  .بگت   مامان  از تو اجاز 

 

 :غری   و کرد  ص ای   و رس پر پوف

  .باشی  من ظر-

 

  .بیا زود من ظر -

 

ون سخ    به را نفسم   .کرد  قطع را تماس و داد  بت 

 

 چت    همه روز همان مگر داشی ؟ برنیم رس  از دسی  چرا
 ج ی  ی رابطه وارد دوبار  آد  من  بود ؟ ن اد  توض   را

  .نبود  ش ن
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 درگت   کمال و تما  ر فک هنوز وق    توانسیییییییییی م یم چطور
  وارد را ج ی ی شخ  بود دیگری

 
 کنم؟ ا  زن یک

 

 سم  به .کرد  تن به را شالم و پال و حوصله ی   و حریص
  . رف م آینه

 به صییییورتم توی ا  زد  وق چشییییمان و ن اشیییی م رخ به رنگ
  .کرد یم خودنمای   ب ی طرز

 

 یم پنهان را زشیییییی    همه این آرایش با بود دیگری زمان هر
 فراری را دکت   اقای کنم کاری خواسییییییی م یم حاال اما رد ک

 .دهم

 

 خوانیی  یم ک ییاب داشیییییییییییییی  کییه مییامییان خروجم محض بییه
 :پرسی 

 

 کردی؟ کال  و شال ...خت  -
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ی یه-   .گرد  بریم و س پری تا ر  یم دار  الز  چت  

 

 :گف  حال این با اما بود نش   قانع نگاهش

  .یخه ونبت   هوا. نر  یادت گردن شال و  کال -

 

 را کالهم و شییییییییییییییییییال راهرو ورودی از و داد  تنییییییان رسی
 را هایم پوتی    کشییییی   یم رس  به که همانطور و برداشیییی م

 .کرد  پا به
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ون حیاط در از  در را کوچه پایی    و باال نگاهم و زد  بت 
  ...نوردی 

 

 ورودی ر
لش   .اس  کرد  پارو را مت  

 

  . کنم ریز را چشمانم ش  یم باعث و داش  سوز هوا

 

  .بود کرد  پارک را اتومبیلش مان ی خانه از فاصله با کیم

 

 وقییی  ه چ من کرد  فکر خود بیییا همزمیییان و اف یییاد  را 
  .بود  ن اد  او به را مان ی خانه ادرس

 

  .نشس م حرف ی   و کرد  باز را جلو در

 

ون هایم لب میان از ای خفه سال    . آم  بت 

برف ها تقریبا آب شییییی   بودن  و تنها جلوی هر خانه ای 
ا  کیم کپه شیییییی   بود که نشییییییان یم داد هر کس 
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 :گف  و نشان  لب بر جان ار لبخن ی

 

  .خوشگله خانم سال -

 

  .کرد یم ا  مسخر  داش  شک ی  

 

  .اف اد را  اتومبیل

  .ش یم یم دور مان محله از  که بهت   همان .نزد  حرف  

 

 :پرسی   بع کیم

ی خوای نیم- ؟ چت  
 
 بیک

 

 :داد  جواب گرف ه ص ای   با

  .بزی   حرف بود قرار شما ظاهرا-
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ی شییییییییای   کاف   یه بریم رسد  خییل هوا ایک-  گر  هم... چت  
ی یه هم بشیم  ...بخوریم چت  

  

 :پری   کالمش میان

 لطفا .برگرد  زود بای  .ر  یم سیییییی پری تا گف م مامانم به-
  .بزنی  حرف ونو

 

  .داد فشار فرمان دور را انگش انش

 .ده  نشان خواس  نیم ظاهرا اما بود  کرد  اش حریص
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 به کامل و داشییییییییییییی  نگه پارک جای اولی    در را اتومبیل
  .چرخی  طرفم

 

  .دوخ م چشمانش به را روحم ی   نگا 

 

 !پ ون -

 

 :ده  ادامه ش  باعث سکوتم

ی ه چ نشییییییییییییییی   حیییاال تیییا . کرد فکر خییل من-  این دخت 
 .ش   چم فهمم نیم اصال .کنه درگت   رو ذهنم طوری

 

  . گذران  یم نظر از را صورتم زوایای تما  کلمه هر با

 

 یم صت   من بگم خوا  یم اما ش  ای عجله کم یه ... باشه-
 منو تو .کنیم آمییی  و رفییی  هم بیییا مییی ت ییییه پ ونییی  .کنم

  .بشناش
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  شناش؟ یم منو شما یع   -

 

 :زد لبخن 

 خود  و زد شیییییییییای  بشیییییییییناسیییییییییم  بیشیییییییییت   منم ...خب نه-
 .ش   پشیمون

 

 :گرف  ا  خن   اخ یار ی  

ی . ن ی  زحم  خودتون به زیاد-  ما  چن  قرار  که چت  
  .معلومه االن بیاد پیش دیگه

 

 .کنیم ام حان بیا .کنم اش تجربه خود  د  یم ترج   نه-
 کیس با بخوای که نیس    ا اوض و حال تو االن دونم یم

 و بزنیم حرف .بب دیم همو م ت یه اینه نظر  اما باشر 
ون ون حال  این از کنم یم فکر .بریم بت    .بیای   بت 

 

 حال ؟ ک و -
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 :زد چشمیک

  ...اینا و تنهای   و عزل  فاز همی    دونم یم چه-

 

  تو کیس قبال نیس  مهم براتون یع   -
 
 بود ؟ من زن یک
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 :کشی  درهم ابرو

 

 مال تونه یم کس هر گذشیییییییی ه مع ق   اما هسیییییییی  مهم-
 نگا  رو  پیش روزهای به د  یم ترج   من .باشییییه خودش
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 من و خودت به رو فرصیییی  این هم تو دار  دوسیییی  .کنم
  .ب ی

 

 .کرد  یم نگاهش سکوت در

 

  .نبود ب  هایش حرف

  .بود کرد  درگت   را ذهنم

 

 عطا غصیییه از و بدشیییینم اتاقم ی گوشیییه خواسییی م یم یک تا
 کنم؟ دق

 

 هرگز بود  مطمی     و نییییی اشییییییییییییییییی  تمیییییایم من برای عطیییییا
 یم خود حال به فکری بای  پس کرد نخواهم فراموشیییییییش

  .کرد 

 

ورانه دی  که را سکوتم  :زد لبخن  رسر

  یم چ  -
 
 قبوله؟ پ ون ؟ یک
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ایط من-   .دار  رو خود  رسر

 

 :گف  خوشحایل با

  .بخوا  ونج شما-

 

  .بذاری  فشار  تح  ن اری  حق-

 

 :زد لب و کرد نگاهم خت  

 دیگه؟--

 

 :گف م و داد  تنان رسی

 داشیییییییییییی ه تعه ی هم به نبای  آم  و رف  این قبال در-
 نیم کرد  احسیییاس موقع هر اینه منظور  ... یع    .باشییییم
 امی واری خوا  نیم .کنار ر  یم ن ار  شیییییو توانای   یا تونم
 نیم .دکت   آقای نیسییییییی  خوش حالم من .ب   به ون ال 

  .بگم درو  شما به خوامم
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 تو ب ونم د  یم قول منم .دار  ارزش برا  صیی اق   همی   -
 رو تلخ  ی گذش ه که ح ی تا بت   ج ی ی دنیای به رو

 .د  یم قول خود  و تو به اینو .ک    فراموش
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 میا  دیگه سیییییییییییییاع  یه تا من کن صییییییییییییت   گف م خانویم-
  .دنبال 
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ون   . بود  بیمارس ان بت 

 

 :گف م و کرد  جا به جا گوشم روی را گوشر 

 

 پاش   ش   یم من ظر دانشک   توی بای  ساع  یه خب-
  .دیگه اف اد  را 

 

 :رسی  گوش به اش خن   ص ای

  .لجبازی انق ر چرا تو پ ون -

 

 باف م کال  زیر را هایم یچت   که طور همان  و زد  لبخن 
 :گف م ران   یم

 بمونم؟ من ظر بای  باز  نکنه-

 

من   لح    با  :پرسی  رسر

 االن؟ کجای  -
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ون . رسی   تاز -   .بیمارس ان بت 

 

 من شییییانس از امروز .بیا  تا ک    صییییت   کوچولو یه میشییییه-
ا از ییک  وق  ه چ وگرنه شیییی  دوبرابر من کار و ن وم  دکت 
  .ذاش م نیم قرار تباها شنیل این

 

 مالیم  با کرد  سییییییی اما بود  خسیییییی ه حسییییییای   که آن با
  .نکنم ناراحتش تا بزنم حرف

 

  .بیا ش  تمو  کارت .شینم یم محوطه تو-

 

ون-  نمون   بیشییییت   مریض دوتا... داخل بیا .دخت   رسد  بت 
  .کردی درکم که مرش ضمنا .عزیز 

 

 .کرد خ احافیط   تن ی که کردن  ص ایش انگار و
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 یم بودیم گذاشییی ه هم با که قراری از هف ه سیییه به نزدیک
 .گذش 
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ی دکت   که ای هف ه   برایم حاال هایش تالش تما  با امت 
  .بود ش   مه ی

 

 تا بود  داد  رضییییای  باالخر  که بود آم   و رف ه ق ر آن
   .بشناسیم را هم بیشت  

 

  .بود دوس م مهری داش  خت   ارتباط ینا از که کیس تنها
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 چه هر که خواسییییییییی  یم و داد یم هل جلو به مرا مهری
  . کنم فراموش را عطا زودتر

 دیگر که عشیییف   به کردن فکر دیگر جای   یک از گف  یم
ر جز ن ارد وجود  .آورد نخواه  ارمغان به ه چ برایم ض 

 

 بادی هر با که نبود بی ها آن از عطا عشییق انگار خب اما
  .شود کن ریشه و بلرزد

 

  .نکنم فکر عطا به تا کرد  یم را سعیم تما 

 

ی مه ی  . نکنم مقایسه او با را امت 

 

   .نکن  خطور مغز  به فکرش ناخواس ه که نبود روز یک

 

ی هر با عجیب قانون یک مثل درسیی    یم عطا یاد به چت  
  .اف اد 
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 د تما  بود  مجبور حاال و بود  دل نگش من
 
 را هایم ل نیک

ی مه ی حضیییییییور با   در اش جایگزی    و امت 
 
 رفع ا  زن یک

  .کنم

 

 

  .نبود ش ی   فراموش لعن    عطای یع    این و

 

 دریای   چشییمان بسیی م یم پلک وق    بود هنوز که هم هنوز
نگش  یم مدل من و گرف ن  یم جان چشیییییمانم مقابل خورسر
 .کنم غرق ها آن دریای در را خود خواس 

 

 

اما هنوز در بخش عظییم از وجود  احسییییییییییییاس خال یم 
کرد  . 
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 را تول   کیک های شیییییییییییمع وق    پیش ما  یک درسییییییییییی 
 دوبیییییار  بود  کرد  آرزو نیییییاخواسیییییییییییی یییییه کرد  یم خیییییاموش
  .بب نمش

 

 بیقرار  دل حریف کرد  یم کاری هر من و بود تنگش دلم
 .ش   نیم

 

 را لبم اش دوبار  دی ار فکر از که بود آم   خود  به وق   
 یاد و او  زودتر هرچه کرد  آرزو پشیییییمان و گزی   محنم
 .کن  پاک تنم سلول به سلول از را اش خاطر  و

 

 .کنیییییی  برآورد  را آرزویم کیییییی ا  بود قرار خیییییی ا دانم نیم
 .دنیایم از ش نش پاک یا دی ارش
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 بخش سیییییییییم  به و شییییییییی   بیمارسییییییییی ان ی محوطه وارد  
  .رف م داش  قرار نیمک  چن  که آن درخ   

 

وی   ی محوطه توی خواسیییییییییییی  یم دلم رسما وجود با  بت 
  .بمانم او من ظر بیمارس ان

 

 فردی دی ن با که بود  نشیییی   ها نیمک  نزدیک هنوز اما
  .ایس اد حرک  از جا در قلبم آشنا

 

 کرد؟ یم چه جا این او

 

یش با بود گف ه الله پیش شییب چن  همی     به سییلیمه همرسی
  .ان  رف ه نوبج

 بودن ؟ برگش ه یع    
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 نگا  و کشی   تنومن ی درخ  سم  به را خود اخ یار ی  
 شیی   خت   ای نقطه به م فکر که دوخ م اوی   به را دل نگم
  .بود

 

  .نبود  دی رسش در خ اراشکر

 

  تما  با
 
  .کرد  نگاهش دل نیک

د سینه در را قلبم محنم کیس   .فرسر

 

 شییییی   الغر شییییی ت به فهمی   شییییی یم هم فاصیییییله همان از
  .اس 

 

 خمار که بود خواب نیازمن  چشییمانش انگار و بود آشییف ه
  .رسی  یم نظر به
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 را دییی ارش آرزوی تولیی   روز کییه عطییای   برای رفیی  دلم
 روز هر من اما بود گذشیییییی ه  خییل روز آن از .بود  کرد 

 .شود برآورد  آرزویم آن بود  امی وار

 

  .دور چن ان نه ای هفاصل با بود جا آن عطا

 

 ش ن غرق برای ... ص ایش شدی ن برای کشی  یم پر دلم
 م ا  ذهنم زم نه پس در کیسییییییی اما چشیییییییمانش دریای در
  .زد یم فریاد

 

  .کن  هشیار  تا زد یم فریاد

 

  . نیس  من مال دیگر عطا که ده  هش ار  تا

 

 .دیگریس  آن از که روزهاس 

  .اس  دیگر زن به م علق  پ ون  عطای که روزهاس 
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  .بود داد  ترج   من به را دیگری عطا که روزهاس 

 

 .بود امان ی   قلبم سوزش

 

 توی رسع  با خون و .بود اف اد  کار به شیییی ت با دوبار  
 .بود اف اد  را  هایم رگ

 

 .سوزد یم و ش   دا  صورتم تما  کرد  یم حس که طوری
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 عقب به را رسش و کشی  صورتش روی را نشدس ا کف  
  .برد

 

 برو ؟ و بکنم دل کردنش نگا  از توانس م نیم چرا

 

  .نبود  حرک  به قادر که بودن  زد  چسب پاهایم به انگار

 

 کرد  نگاهش و بود  ایسییییییییییی اد  جا آن ق ر چه دانم نیم
 لحظه همان در درسییییییییی  و شییییییییی  بلن  جایش از که بود 
 :داد آالر  مغز 

 .کن فرار  ون پ-

 

 عقب به ق یم من و گرف ن  فرمان ا  شییی   سییینگی    پاهای
 قفل چشیییییمانم در عطا نگا  و بود شییییی   دیر اما برداشییییی م

 .ش 
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 دو هر که بود ایسیییییییی اد  برایمان زمان و زمی    و دنیا انگار
  .بودیم مان   خت   هم قفل

 

 در عادی حال  برابر د  قلبم برداشیی  گا  طرفم به وق    
  .ک بی  یم ا  سینه

 

 برو ؟ و بیف م را  توانس م نیم چرا

 

با یک مثل مرد این ا و جذاب آهت    .بود گت 

 

 !پ ون -

 

ایش و گر  ص ای ... ص ا این که آخ   .گت 

 از روز  و شیییییییییییییب خراب حال همه این فهمی   یم تاز  
  .چیس 

  .بود  کرد  گم را آرامبخش ص ای این من
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 :زد  لب اخ یار ی  

  .سال -

 

  .ایس اد مقابلم اش همیشه مثل اس وار و محنم

  .آم  یم او به آشف ه و خمار ی چهر  این ق ر چه

 

 نوازش را اش گونه و نرود باال دس م تا کرد  را سعیم تما 
د  درهم را انگش انم .نکنم   .کنم خبیط چنی    مبادا تا فرسر

 

 کوف    قلب این به که نبود کیسییییییییییی و نبود من مال عطا
   .اس  ش   تما  که روزهاس  چت    همه بفهمان 

 

 یقه با یل کاپشن یک پیش های سال زمس ای   روزهای مثل
  .داش  تن به پشیم ی
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 گوش رسچ   شییی  یم فاصیییله همان از و بود نگذاشییی ه کال 
 .دی  را هایش

  بود؟ نگران ص ایش

 

  خ بن؟ همه پ ون ؟ ک    یم کار چ   جا این-

 

  . نبود خود  دس 

 

  .بود  ش   عایص و وحیسر  دوبار  اش دشن  از حریص

 

 :زد  پوزخن ی

  مهمه؟ برات مگه-

 

 :کرد  نگاهم مهربان تصور  برخالف

  ...مهمه که دوی   یم اما کن فکر داری دوس  جور هر-
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 :زد  نیشخن 

 مون گول سییییییالها این تمو  .نبود اولم از  ...عطا نیسیییییی -
 ایاد حاال   ...ن اشییییییییییی    اما داری مون دوسییییییییییی  که زدی
  ... نیار در نگرانو آدمای

 

ایش نگا  با و کشیییی  موهایش در دسییی   نوا ی   من دل گت 
  .برد فنا به را

 

  .کرد یم ذوبم گرمایش که بود چه نگا  این توی

 

ی تا کرد باز لب   مانع همراهم گوشر  صییییی ای  بگ ی  چت  
  .ش 

 

 .کرد  برقرار را تماس تن ی

  

؟ جان پ ون -  کجای 
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 . گزی   لب
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  .بود ان قا  وق  

 

  .ا  کشی   زجری چه دی  یم بای 

 

 . اس  کش ه دس انش با را پ ون  چطور فهمی  یم بای 

 :داد  جواب نبود من مال انگار که ص ای   با

  .ا  محوطه توی جان مه ی-

 

  .دی   وض ح به را چشمانش مردمک ش ن گشاد
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 :ش  شعفناک گوشر  سوی آن از دکت   ص ای

 .جا  اون دیگه لحظه چن  تا .عزیز  میا  دار -

 

  .نبود خود  دس 

  .بود نسوزان   مرا کم عطا

 

 :زد  لب

 .عزیز  من ظر -

 

 و برداشیییییی  اش خت   نگا  از دسیییییی  شیییییی  قطع که تماس
 :گف  تصور  برخالف

  .باشه مبارک -

 

  .بزن  آتشم کلماتش با خواس  یم قص  به انگار
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 م   عاشیییف   و عشیییق این در او ی ان از  به هم من خب
  .بود  کرد  عمل خودش مثل حاال و بود 

 

د  لذی    .بود  نت 

 تا بگ ی  چه می انسیییییی  خوب لعن    . داشیییییی م ب ی حس
  .کن  نابود  جور این

 :کرد یم ا  دیوانه آرامشش

 

ای از-  جاس ؟ همی    دکت 

 

ی تو-  !نکن دخال  نیس  مربوط به  که چت  

 

 یم تا خواسیییییییی  یم دلم من و زد ای کنن   دیوانه لبخن  
  .بزنم ک کش توانم

 

 :کرد پر را مان بی    فاصله مهربای   با او و ش  پر چشمانم
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 . داری رو لیاقتش تو .کنم یم خوشبخ    آرزوی برات-
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 .عطا

 

 

  ...دوی ی مرد آن طرف به که دی م 

 

 تییه تییا چطور نفهمییی ی و کردی نثییارش عزیز  کییه همییان
  .سوزان ی را ا  بیچار  قلب

 

 تما  با کرد  حس وق    نشیییییییسییییییی  لبم  روی تلچ   لبخن 
  .ا  کرد  اذیت  ق ر چه ب یه نشانم خواس    یم وجود
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  .توانس    خب

ی را ان قام  توانس     و بود بس ه  پایم و دس  وق    بگت 
   .دار  بر ق   از ق   توانس م نیم

 

  .اس  نخورد  را ات غصه کم عطا که دانس    نیم 

 

  .دیگران های دل خور غصه ش   روزها این عطا

 

  .رسی   مطلق حیس ی   یک به که خودش وگرنه

 

 را عشقش . کش  را خودش کرد را ان خاب آن وق    عطا
  .کش 

 .  کرد را ان خاب آن تا گذش  روحش و قلب از 

 

 مو از عطا دنگر  که پ ون   بگت   آرا  جور این تو باشییییییی 
  .اس  تر باریک
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 خوشییییییییییحال را غمگی    توی ... را تو تا ده  یم جان عطا
 .بب ن 

 

 به را غم خودش ی اراد  با نبود غم  به رایص   که عطای  
  .نشان  دل 

 

  ...مردن یع    گذشی    تو از دای   نیم اما

 

  .ا  مرد  که روزهاس  من ... ا  مرد  من

 

 سیییییییییفی  سیییییییییاخ مان سیییییییییم  به و شییییییییی   خارج محوطه از
 از مرد آن کنار تو تصیییییییییی یر اما کرد  حرک  بیمارسییییییییی ان

  .رف  نیم کنار چشمانم مقابل

 

  .تما  و  ش  زد  تو دس  به عطا خالص تت   امشب خب
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همقسم    
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 بیمارسیییییی ان محوطه میان هم بود مان   که جای   ت مه آن
 .اف اد پا از عطا و ش  تما 

 

 

 

  شص _چهارص _پارت#

 

 

 

 

  .گذش م بیمارس ان ی خفه اما عریض راهروی از

 

 آن دسییییییییییی گت    روی دسییییییییییی  و ایسییییییییییی اد  اتاق در مقابل
  .گذاش م
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 ا  ان خای   را  به توانسییییییی م یم آسیییییییود  خیال با حاال خب
  .دهم ادامه

 

 که ها شییییییب چه ...بود  خواسیییییی ه خ ا از که این نه مگر
 پاک من عشیییییییییق از را پ ون  قلب بود ، نکرد  ال ماسییییییییش

  کن ؟

 

 پاهایم در جای   کرد  یم حس که بود مرگم چه حاال پس
 .ن ار 

 

  .ش   اتاق وارد ص ا ی   و آرا  و آورد  دس گت   به فشاری

 

 من سییییییم  به و شیییییی  کن   پنجر  از سییییییلیمه روح ی   نگا 
  .چرخی 

 

 :زد ص ایم رمق ی   و لرزی  هایش لب

  ...عطا-
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همقسم    
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 :رف م طرفش به

ی....جانم-  خوای؟ یم چت  

 

  .داد تنان رسی

 میاد؟ رس یک زمس ون این-

 

  .آم  درد به قلبم

  .دهم انجا  بود  ن وانس ه کاری ه چ

 

  به شییییای  تا بود  کرد  خراب را چت    همه
 
 شیییی   تما  زن یک

 هم بود  سییییییییییییوخ ه خود  هم اما دهم امی  نفر یک ی
  .دیگران

 

  .کرد دراز سم م به را دستش
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 را اش اسییی خوای   انگشییی ان و نشیییسییی م صییین یل روی کنارش
  .گرف م

 

  .زد  یخ و رسد

  :چکی  چشمش ی گوشه از اشک

؟ گوش من خواس ه آخرین به خوای نیم عطا-  ک  

 

  .کرد  نگاهش مات و گ ج

  .بر  پ ون  نذار .جان عطا بشه دیر نذار-

 

  .زد  نیشخن 

  .دنبالش برو پ ون  همون جان به د  یم قسم  عطا-

 

  .بس م پلک

 

  .میش  شبخ خو  مرد آن کنار پ ون 
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همقسم    
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 .بود  مرد  پ ون  برای من شک ی  

 

 

 

  یک_شص _چهارص _پارت#

 

 

 

  عطا

 

 

  .رف  یم بای  پ ون  فهمی  نیم چرا

 

  .ش  نیم خوشبخ  من با پ ون 

 

 ا ؟ کرد  چه او با کن  فراموش توانس  یم چطور
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 به امروز که چشییییییییییمای   آن  گذشیییییییییی ؟ یم من از چطور
 ی   های   چاله سییییییییا  لمث درسییییییی  بودن  زد  زل چشیییییییمانم
  .کردن  یم نگاهم احساس

 

د  محنم را دستش  :زد  لب و فرسر

  .باش آرو -

 

 :گف  نگرای   با

  .بشه راح  خیالم خوا  یم . عطا ن ار  وق -

 

  .بود زد  زنگ بابات-

 

  . چرخان  دیگر طرف به را صورتش

  .بود نبخشی   را پ رش هنوز
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همقسم    
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  !جان سلیمه-

 

 رو بییییابییییا تونم یم کردی رایص   رو  پ ونیییی موقع هر عطییییا-
  ...ببخشم

 

  .خواس  نیم رو تو ب  پ رته اون-

 

ش؟ برای عالقه و عشییییییییییق کردن گ ای   با-  من عطا دخت 
 نرف ه یاد  هنوز .گرف  هم از رو شییما بابا اما میمت   دار 
  .کردی ییک به دس  باهاش چطور

 

 دلخوری؟ منم از-

 

 و بود پ ون  با دل  .گف    درو  بهم .دلخور  هم ازتو-
  .زدی گول منو
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همقسم    
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 در ای روزنه شیییییییای  تا بود  گف ه درو  .گف  یم راسییییییی 
 
 
  مان نش بیشت   برای شای  تا .کنم باز او زن یک

 ؟ بود ش   چه اما باشم کرد  کمیک مان نش ،زن  

 

 دونم یم .دار  دوسیییییییی  خییل ...خ بیه دخت   خییل پ ون -
 قانع حرفات اب روز اون کاش .داری دوسییییییییییش هم تو که

  .بود  نش  

 

  .چکی  چشمش از درش  اشیک قطر  و

 

فانه  :گف  معت 

ی تون بی    گف    بهم وق    ...نزدیکییییییه رفی    وقیییییی -  چت  
  ...چون ....چون کرد  قبول زود نیس 

 

 من و شی  درشی  چشیمانش ..شی  سیخ  کشیی نش نفس
ن ماسک بالفاصله ر  .گذاش م دهانش بر را اکست 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  دو_شص _چهارص _پارت#

 

 

 ...بکش نفس ...بکش نفس ... نگو هیچ  -

 

 . کشی  نفس عم ق

 

  .ش  نیم قطع هایش اشک ریزش

  .گرف  محنم و کشی  دس م به پنجه 

 

  . ش  یم ب  دلم حال کرد  یم فکر مرگش به وق   

 پ ون  مثل کیس اگر شای  .بود صادف   و پاک دخت   سلیمه
  در

 
 اما کنم ازدواج او با عشییق با توانسیی م یم نبود ا  زن یک
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همقسم    
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 این که بود زد  رقم برایم چه رسنوشیییییی  دسیییییی  دانم نیم
  .بود داد  قرار رسراهم را او چنی   

 

 های حرف به وق    ها شیییییییب آن اما نبود  عاشیییییییقش من
 تلخ روزهای او دهم اجاز  ن وانسییییییییی م کرد  یم فکر عمو
  .بگذران  تنهای   به را عمرش اخر

 

  . بود اشتبا  ان خابم شای 

  ی   رف م یم و گذشیییی م یم بای  ی شییییا
 
 خود  عشییییق و زن یک

  .ن وانس م اما

 

 برابر در مردمش خاطر  به که بود  شییییهی ی فرزن  من   
  .بود داد  دس  از را جانش و ایس اد  دشمن ی گلوله

 

  از بابا
 
 ن ی   بچه و زن رنگ .بود گذشیییییییی ه خودش زن یک

د جنگ، می ان در روز و شب و بود  دشمن ات بود کرد  نت 
  .برن ارد ق   از ق  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 و جا از هم ها خییل که الب  و بودن  بابا مثل ها خییل
 .نبود مهم برایشان و بودن  نخورد  تنان خود موقعی 

 

 را فرزن ش و زن به خود داشییی    دوسیی  و عشییق هم پ ر 
  .بود کرد  دیگران آسایش و آرامش قربای  

 و پ ر  نبود زا ... بود  دی   ص مه .بود  جنگ فرزن  من
 توانسیییی م نیم من  . بود  کشییییی   رنج مادر  بع  ها سییییال
 .بگذر  تفاوت ی   و بب نم را رنچ  

 

 

 

 سه_شص _چهارص _پارت#

 

 

 . نزد  حرف پ ون  با
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

یک را او توانس م نیم چون نگذاش م درمیان او با  و درد رسر
  .کنم کشی   یم که رنچ  

 

 من با که  اسییییییی بزرگ دل و مهربان ق ر آن دانسییییییی م یم
 همرا  را پ ون  ب وانم که نبود رایه این اما  شیییود یم همرا 
  .کنم خود 

 

  .کن  تحمل توانس  نیم و رف  یم بی    از پ ون 

 خود با مرا ق ر چه ا  کرد  ان خاب که رایه دانسیییی م نیم
  .کشان  خواه 

 خاطر به پ ون  خواسییییییی  نیم دلم و بود من ان خاب این
 .شود است   دارد دل در که عشف  

 

 .میش  کن   من از بای  پ ون 

  ی   رف  یم و ش  یم م نفر من از
 
  .اش زن یک

 

  .رف  یم بای  پ ون 
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همقسم    
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 .گذش  یم بع  و ش  یم م نفر من از صباچ چن 

  . بود  کرد  بزرگ را پ ون  من

  .شناخ م یم را او

  . نبود ضعیف پ ون 

عباس عمو مثل پ ری پ ون   دسیییییییییییی  زیر و داشیییییییییییی  امت 
  .بود ش   بزرگ بانو نیلوفر مثل مادری

 

  طعم هم من
 
  .بود  چشی   را ها آن بزریک

  .ا  نکرد  اشتبا  کرد ثاب  من به امروز و بود قوی پ ون 

 

  . ش  یم  خوشبخ  پ ون 

  .بود تنگش دلم

 رنگ توان  یم او ح اقل دانسیییییییییی م یم اما بود  قرارش ی  
  .بب ن  را خوشبخ   

 

   .بودن  کرد  آسود  را خیالم ها چشم آن امروز
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :آورد خود به مرا سلیمه ص ای

 

ت که این قبل کاش ... من ...عطا-  ... بشم درگت 

 

 :کرد  زمزمه و چسبان   هایم لب به نر  را دستش پش 

 

 .باش آرو -

 

 

 

 چهار_شص _چهارص _پارت#

 

 

  .بود  کرد  بغ را  تما 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .خواس  نیم  زدن حرف دلم

 

  سیییییییکوت در مه ی
 
 من بود من ظر انگار و کرد یم رانن یک

وع را حرف رس   .کنم رسر

 

 :گف م و داد  جرئ  خود به

 خونه؟ برسوی   منو میشه-

 

  .بود ب  حالم اما شود یم ناراح  دانس م یم

 

 .خواس  یم را اتاقم کنج دلم

 

 یم فکر عطا به فقط و فقط و نشییسیی م یم که جای   همان
  .کرد 

 

  .داش     دوس  لعن   
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همقسم    
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 تنان قلبم در جایش از ای ذر  بود کرد  ثاب  من به مروزا
  .اس  نخورد 

 

  .بود ش   نبض وجود  تما  بود  دی   را او وق    از

 

   . بگت   نادی   را او و باشم قوی   کرد  سی خییل

  

  .داشتن  برنیم جانم از دس  عطا های چشم

 

 ...عطا آخ ...عطا آخ

 :آورد خود به مرا مه ی ص ای

 

 یم من ظرت جوری این نبای  دلخوری دسیییییی م از دونم یم-
  ...ذاش م

 

  .پری   کالمش میان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 درد رس  فقط ...توئه شیییغل این باشیییم دلخور بای  چرا نه-
 .ا  خس ه .دار 

 

 دانسییی  نیم اما دلخور  مسیییئله این خاطر به کرد یم فکر
 آمییی   روحم و قلیییب رس بالی   چیییه دوبیییار  محوطیییه توی
  .اس 

 

 پیش روح  بزرگیسیییییییی  عذاب چه بفهم  انسیییییییی تو  نیم
  .دیگری نزد جسم  و باش  مان   دیگر کیس

 

 را روانم و روح ی همه و بود آم   توفان یک مثل باز عطا
  .بود برد  تاراج به

 و گل از و او کنار بدشیییییییینم توانسییییییی م یم چطور من حاال
  بزنم؟ حرف بلبل

 

  .خواس م یم تنهای   فقط من
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .عطا به کردن رفک و اتاقم کنج

 

 

 

 پنج_شص _چهارص _پارت#

 

 

 :گف  و داد تنان رسی

 

 و کنه خوب رسدردتو که جای   یه ریم یم هم با وق  اون-
  .باشم ن اش ه ن ام  احساس منم

 

 :گف م معمول ح  از بلن تر اخ یار ی  

 ... تونم نیم وافعا یع    ...لطفا ...نه-

 

  .ان اخ  طرفم به نگایه نیم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 عقب را رس  اما آورد ا  پیشییای   سییم  به را دسییتش پشیی 
  .کشی  

 

  .کنم تحمل را هایش کردن لمس توانس م نیم

 

 .بس و بود عطییا من دردهییای تمییا  درمییان لحظییه آن در
ی مه ی  .ن اش  من قلب در جای   امت 

 

 :گف  ناراح    با

  .بسنجم رو ب ن  دمای خواس م یم-

 

  .گزی   لب

 

  بود ؟ جا این چرا من

 مرد؟ این کنار
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 سیییییوخ ه بیشیییییت   خود  اما بسیییییوزانم را عطا بود  خواسییییی ه
  .بود 

 

  .بود  گرفی    گر حال در درون از

 

 :گف  که داد  پایی    را شیشه

  .راح    جور هر ایک-

 

 نیم وضیییعی  ان در  .ن اشییی م دیگر را او ناراح    حوصیییله
 .باشم هم او فکر به توانس م

 .نزد  د  خانه خود تا درسکوت و گزی   لب

 

 دسییییی  کوچه رس اتومبیل ایسییییی ادن و  رسیییییی ن محض به
 صییییییین یل به مرا صییییییی ایش اما گذاشییییییی م در دسییییییی گت   روی

 .چسبان 
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 شش_شص _چهارص _پارت#

 

 

 یم فکر ...دی یش هم تو مطمئنا .بود جا اون ...دی مش-
  یم بهم خودت کرد 

 
 نییابود خودتو خوای یم یک تییا ...یک

  .پ ون  ک   

 

  .گرف م دن ان یرز  محنم را لبم

 

  .نبود گفی    برای حرف  

  .برود و بب ن  را ب   حال توانس  یم

 ... من اما دار  رسسخ    رقیب دونم یم-

 از حرف ی   و نیی اد  را حرفش بییه دادن ادامییه فرصیییییییییییییی 
  .دوی   خانه طرف به و ش   پیاد  اتومبیلش
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  .داش  درد تنم

  .خواس م نیم و خواس م یم را عطا

 

 
 
  .هس    کار  چه  دانس    نیم که بود همی    بیچاریک

 احسیییییاسیییییش بیابان در رسگردان که بود  ای آوار  سیییییان به
  .یاف  نیم را نجات را  و بود اف اد  گت  

 

ی و کشیییییی  یم خود سیییییم  به مرا رسای   مثل عطا  یم دلت 
 در وایه توهم یییک جز دانسیییییییییییی م یم هم خود  امییا کرد
  .ن ار  خود مقابل

 

  .برد  پنا  اتاقم به همیشه مثل هخان به رسی ن با

 

  .داش م گریه حال و سوخ  یم چشمانم
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لش لحظه آن تا که ای گریه   .بود  کرد  کنت 

  

  .آم  اتاق به مامان

 رس و خورد  ...آورد قرص برایم . گف م امانم ی   رسدرد از
 .گذاش م بالش بر

  .خواس  یم خواب دلم

 

ین خوای    ی   و بسیییییییییی م پلک .عطا با بودن رویای از شییییییییییت 
 کرد پرواز عطا سم  به روحم اخ یار

 

 

 

 

 هش _پنجا _چهارص _پارت#
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 رخ خوابم میییییان بود کرد  ا  عییییایص کییییه هییییای   رسفییییه بییییا
  .نشس م

 

  شییییی ت با و بود ا  آلرژی به مربوط که های   رسفه
 
 آلودیک

 .ش  یم تش ی  هم من در هوا

 

  . کرد  رکت را اتاق بود زد  رس  به که خوای   ی   از کالفه

 

خانه به زنان رسفه  روی که بابا دی ن با اما  رف م آشیییییییییییت  
 .ایس اد  جایم در اخ یار ی   بود نشس ه مت    پش  صن یل

 

  ... بابا-

 

؟ ن ونس    هم تو-  بخوای 

 

 :زد  ای رسفه تک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .نمی   خواب ی اجاز  . کرد  ا  کالفه ها  رسفه-

 

 :گف  و ش  بلن  جا از

 

  .برات کنم  گر  شت   کم یه بشی   -

 

  ... خود  ... چرا شما-

 

 :پری  کالمم میان

  .خوب دخت   بشی   -

 

  .رف  یخچال سم  به لنگان

 

  .شناخ م یم خوب را امت   بابا چون نکرد  اضار

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 روی و ریخ  ظرف توی را شت   او و نشس م صن یل روی
  .گذاش  گاز اجاق

 

 ش   یجادا زیادی فاصله بابا و من بی     عطا جریان از بع 
  .بود

 

  .برگش  اش صن یل سم  به و کرد کم را شت   ظرف زیر

 

  .نشس  کنار 

  .زد  یم ریز های رسفه نبود خود  دس 

 

 :گف  نگرای   با

ی چرا-  نزدی؟ است 

 

 .بخر  رو اش تاز  یه نبود حواسم  ...ش   تمو -

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 نه_پنجا _چهارص _پارت#

 

 

ی خری  مسئول همیشه نگف م   .بود عطا ا  است 

 

 شییییییییییی   رسد هوا پ ون » کرد یم یادآوری م ا  که بود او
ی   «کن چک تو است 

 

  . ن اش م را عطا زمس ان امسال

وع هایم رسفه که دیشییییییب ی رسا  به شیییییی  رسر  داخل اسییییییت 
 نهییییاد  از آ  اش خییییایل قویط دییییی ن بییییا و رف م یخچییییالم
  .برخاس 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کرد  گریه و ش   عطا قرار ی   ق ر ان شب که ش  همان
  .ش  بیشت   ا  رسفه که

 

 :گف  و داد تنان رسی بابا

 واسیییی  روزی شییییبانه از بیچار  عطای آخری رسی  یادمه-
  .بود گرف ه

 

 :گرف م دن ان به محنم را لبم

  .بود رف ه یاد  هم موقع اون-

 

  .پ ون -

 

  .نشس  بابا درهم صورت روی نگاهم

  بود؟ بی ار شب وق  این چرا اصال

 

خا توی چرا  کرد؟ یم فکر و بود نشس ه نهآشت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .منم تو پریشوی   و ب  حال این مسبب کنم یم فکر گایه-

 

  !بابا-

 

ی-  .کرد دور رو عطا من سخ گت 

 

  .بب ن  را ب   حال بابا خواس م نیم

  .رف م گاز اجاق سم  به و ش   بلن  جا از

 

 .بود ش   دا  شت  

 :گف م نبود ناله به شباه  ی   که ص ای   با

 .ش   گر  شت  -

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 شص _چهارص _پارت#

 

 

 خود  برای را دیگری و بابا برای ییک و کرد  پر را ها ل وان
  .گذاش م مت    روی

 

 نشیییسییی ه بغض تا کشیییی   یم نفس تن  تن   فاصیییله این در
  .نشکن  گل یم بر

 

  .کشی  آ  بابا که دی   رسجایم نشسی    محض به

 

 :گف  و کرد حلقه شت   ل وان دور را دس انش

 

 مون همه .ریخ  هم به رو چ   همه جورای   یه عطا رفی   -
  .فهمی   تاز  اینو من .بودیم وابس ه بهش طوری یه

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .ش  سف  گل یم توی بغض دوبار  

 

  .نوشی   را گر  شت   از ای جرعه

 

  جای همه عطا ردپای
 
  ...ناپذیر ک مان و بود مان زن یک

 

 بچه عطا .مکن هضییم ن ونسیی م رو مسییئله اون همی    برای-
  .بکنه اشتبایه همچی    که نبود ای

 

ایم ی   من حریم به ... وق  ه چ عطا بابا-   .نکرد احت 

 

 .کرد نگاهم م اسف

 

عموش، بییییییا ازدواجش بعیییییی  ...بییییییابییییییا مییییییی ونم-  اومیییییی  دخت 
  ...پیشم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .کرد یخ تنم

  !بود رف ه بابا پیش عطا

 

  .گرف  دهان مقابل و کرد گر  درهم را انگش انش بابا

 

 چطور دانسییییییییی  نیم که بود گل یش ب خ حرف یک انگار
  .بگ ی 

 

 گف ؟ به ون چ  -

 

 

 

 

 یک_شص _چهارص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .کالفه و خت   کرد نگاهم

 

عموش ان خاب بگه بهم خواسییییییییییی  یم فقط هیچ  -  

   . بود تون بی    که عشف   از .گف  روز اون

 

  .بگ یم چه دانس م نیم 

 

  .بود رف ه پ ر  رسا  به عطا

 

 گف  یم .باشیییییییییم تو مراقب کنه خواهش از  بود اوم  -
 اذی  تو وسییییییییییییط این خواد نیم و دار  رو خودش دالیل
  .ب   توض   تو به ن ونس ه کرد  کاری هر گف  یم .بیسر 

 

 :زد  پوزخن  

  بشم؟ اذی  بای  چرا-

دخت 
ه چ ربیط به اون اتفاقات ن ار   .گف  حالل کنم . از 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .اف اد  رسفه به

 

  .جان ن پ و -

 

 :زد نیشت   چشمانم به اشک

 

  ...بابا مرد  ...مرد  من ...نش   اذی  من بابا-

 

  .نشس  ا  شانه دور بابا دس 

 

 :زد  هق تاب ی  

تون .بابا اوم ی  دیر کم یه-  روزهاسیییییییی  پ ون تون ...دخت 
  .ش   تمو  که

 

  ...هیچ   .دخت   نش   تمو  هیچ   ....هیشش-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 عق   شییییب امشییییب انگار اما  مداشیییی پ ر  ی سییییینه بر رس
 .بود گشای  

 

 .بزنم حرف   ن ونسیی م .ب   به  رو پیغامش ن ونسیی م منم-
 دونسییی م نیم اما زدی یم بال بال چطور دی   .بود سیییخ 
  .بگم چ  

 

 تونس ؟ چطور کرد؟ کارو این چرا-

 

 :گف  گوشم کنار و چسبان  خود به مرا محنم بابا

 عالقه مورد زن از ریجو  همی    تونه نیم عاشییف   مرد ه چ-
  .بگذر  اش

 

  بابا؟ گذش  من از عطا چرا-

 

 :داد تنان رس 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .دونم نیم ... بابا دونم نیم-

 

 

 

 

 دو_شص _چهارص _پارت#

 

 

 عطا

 

 

ون خانه از و ان اخ م  ا  شانه روی را ا  پال و   .زد  بت 

 

  .بود خوابی   و گرف ه آرا  کیم تاز  سلیمه درد

 

  . بود  رسش باالی شب تما 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .پ ون  کنار جای   روحم و بود سلیمه کنار جسمم

 

  .بود کرد  پر را وجود  عج     قراری ی   امشب

 

 آخرمان دی ار از بع  من اما نبود درسیییی  شییییای  دانم نیم
ون رس  از را او فکر بود  ن وانس ه   .کنم بت 

 

  ؟ کنم فراموشش توانم یم کرد  یم فکر چرا

 

ون شییلوار  جیب از را سیییگار  پاک   سیییگاری و کشییی   بت 
  .زد  آتش

 

 پر را وجود  روزها این که بود دردی یمن به هم این خب
  .بود کرد 

  .پ ون  فراق درد

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود  دل نگش دیوانه یک مثل نبود درو 

 

  .بود  ش   ب تر اتفاف   دی ار آن و روز آن از درس  و

 

  شییی  عل  مزی  که بود سیییلیمه های حرف این هم شیییای  
  .نمیش  خارج ذهنم از ای لحظه برای پ ون  فکر و بود

 

 کرد  یم تصییییییییور مرد آن کنار را او هربار که کنم چه اما
 .ش   یم داغان و خراب چنی    این و  داش م جنون حس

 

  . زد  سیگار  به عمیف   پک

  . گرف  ا  رسفه اخ یار ی  

 

ون رس  از لعن      .رف  نیم بت 

  .بود  رد ک  فکر او به دیشب تما 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

وع هایش رسفه اگر  ی م وجه همیشییییییییه مثل و میشیییییییی  رسر
ی ش ن تما   چه؟ ش  نیم اش است 

 

 

 

 

 سه_شص _چهارص _پارت#

 

                                                                                         
  .اف اد  را  با  توی و ش   بلن  جایم از نفس ی  

 

ک   .کرد یم فراموش همیشه هوا به رس دخت 

 

ون جیییییییییییب از را ا  گییییوشر   تیییینیییییی  تیییینیییییی  و کشییییییییییییییییییییییی   بییییت 
ی  باش مراقب پ ون »نوش م   «نشه تمو  است 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 فشیییییار را دکمه که ان از قبل اما رف  ارسیییییال روی دسییییی م
 :زد نهیب درونم کیس دهم

 

 !ش ی دیووونه عطا؟ ک    یم کار چ  -

 

  . ش  قفل جمله روی ماتم نگا 

 کرد ؟ یم چه داش م

  .کشی   عم ق نفس و کرد  پاک را جمله بالفاصله

 

 .بود هایم شب این قراری ی   اثرات ها این

 

  . نبود من مال  پ ون  دیگر 

  . مان   یم م عه  او به بای  و داش م زن من 

 

د وجود تما  با را قلبم کیس   .فرسر

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 برای گذاشیییییییی  نیم که بود سییییییییلیمه تقصییییییییت   ها این همه
  .بیف   رس  از پ ون  فکر ای لحظه

 

 و آرا  هم لحظه یک  بود فهمی   را چت    همه وق    از
  .ن اش  قرار

 به دس  هم با  پ ر  و تو که بود کرد  گریه دیشب همی   
 آرامش در آخر  روزهای این من نگذاری  که کردی  ییک
  .بمت  

 

د حرف جور این وق      بگ یم؟ چه دانس م نیم مت  

 ای لحظه که م    برای اما کنم شآرام خواسییییییی  یم دلم 
  .باشم دیگری کس قرار توانس م یم چطور ن اش م قرار

 

 بسوز  خود  درد به گذاش    یم کاش سلیمه ... سلیمه آخ
.  

 ...کاش

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 چهار_شص _چهارص _پارت#

 

  . بازگش م خانه به تر خراب حایل با   

 

  .شس م را رویم و رس و رف م دستشوی    به

اهنم و رف م قماتا به سپس   .کرد  تع یض را پت 

 دیگر عطا اما نکشم سیگار دیگر بود  داد  قول سلیمه به
  .نبود گذش ه عطای

 

  .بود زد  قولش زیر بار یک عطا

 شییییییکسیییییی ه را قل    و بود گذاشیییییی ه پا زیر را اش قل     تعه 
  .بود

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 اع بییییییاری خودش نییییییه و قولش نییییییه دیگر عطییییییا این خییییییب
  .ن اشتن 

 

  .کنم اذی  را او خواس  نیم دلم حال این با

  .بود  شوهرش من مثال

 بر دردی کییه این نییه کنم خوب را حییالش تییا بود  آمیی  
    .بیافزایم  دردهایش

 

 بر روزها این که جسیییییم از خسیییی ه  ...ب   حال از خسیییی ه
  .رف م اتاقش کرد،به یم سنگ     روحم

 

  .بود دوخ ه چشم سقف به و بود بی ار

 

 :نشان   لب بر تصنی لبخن  و نشس م کنارش

  خانو ؟ باز  چشمات که باز-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :چرخان  طرفم به را نگاهش

  .جان عطا-

 

  .جانم-

 

  .کنم وصی  خوا  یم-

 

  بود؟ آورد  کجایش از را این

وع باز-   کردی؟ رسر

 

   .جان عطا-

  .ان اخ م پایی    را رس 

 .پ ون  پیش بت   منو فردا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 پنج_شص _چهارص _پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 از نر  یادت . دعوتیم دایی  ی خونه شیییییب مامان پ ون -

  .جا اون بیا مس قیم دانشگا 

 

 :گف م خن   با

 چرا مامان  برن اشییییی ه؟ کاراش این از دسییییی  هنوز زن ای  -
  بگت  ؟ مهموی   باز  وضعی  این تو ذاری  یم

 

  :داد جواب بود مشغول که طور همان

س-  ...شیییینوا گوش کو اما .بهشییییون گف م هم نو منم ...نت 
رضییییییییییییا ون از غذا گف  امت   جورای   یه اینم و گت   یم بت 
  .س  تاز  ی بچه مهموی  

 

  .مون   سالگیش بیس  تو هنوز انگار ...ا  دای   عاشق-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :گف  غمگی    لح    با مامان

رضا که خ به-  .مون   برا  امت 

   

ون اتاق از آماد  ی خواسیییی م و زد  بت   رسفه که بگ یم چت  
  .بری  را امانم

 

ی بای  روزام  یم داغان ا  سینه وگرنه کرد  یم مصف است 
  .ش 

 

 :گف  و آم  سم م به نگرای   با مامان

 

ی داروخونه از رف  صیییبچ رس بابات-  .برات گرف  اسیییت 
 .آخه حواش ی   انق ر چرا تو دخت  

 

خانه سم  به سپس و   .کرد تن  پا آشت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی از و رف م دنبالش به  پاف دو بود خری   بابا که اسیییییییییت 
  .زد 

 

 از صیی ا ی   نفسییم و شیی ن  تزریق هایم ریه به آرامیسییر  انگار
ون سینه  .آم  بت 

 

 :گف  هوا ی   مامان

 کیییه بود زنییی گیمون ی لحظیییه لحظیییه تو انقییی ر بچیییه این-
  . شه یم حس م ا  نبودش

 

 جای جای در عطا ردپای بود مامان با حق ...گزی   لب
 
 
 :مگف  حال این با اما  ش  یم حس مان زن یک

 همه نبودنش ...رف دش حاال که مامان نبود اول از کاش-
  ...جور این مونو

 

 به اشیییییییییک و گرف  را گل یم بغض .دهم ادامه ن واسیییییییییی   
  .زد نیشت   چشمانم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :نالی  مامان

   ...بزنم عطا از حرف   خواس م نیم خوا  یم معذرت-

 

ی نبود ایسیییییی ادن جای دیگر  به و ان اخ م درکیفم را اسییییییت 
  .رف م در سم 

 

  .کرد خواه  درک را احساسم تما  خوب مامان دانس م یم

 .نایس اد  و دانس م یم

 

 

 

 

 شش_شص _چهارص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ب با قلبم تا بود شیی   باعث عطا نا  شییدی ن  سییینه در ض 
  . بک ب 

 

 رس تا لب زیر نکنم فکر هایش خوی   و او به که آن برای
ا چه هر کوچه   .کرد  نثارش بود  بل  نارس 

 

 از را رفی    ات بوس با فکر تا میشیییییی  باعث امناسییییییبمن حال
ون رس    .بین از  بت 

 

 کرد  سییوارشیی ن قصیی  تاکیسیی اولی    دی ن با وق    درسیی  
  .کشان  سو آن به مرا توجه اتومبییل های بوق ص ای

 

 تردی   م وجه که تاکیسییییی رانن   .زد خشییییینم عطا دی ن با
 :زد ص ا ش ، ش ن سوار برای

 

  .دیگه شو سوار ک    یم معطل چرا خانم -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .ش   تاکیس سوار  و گرف م اتومبیلش و عطا از را نگاهم

 

 آن در وجود  تما  کرد  حس  اف اد را  به که اتومبیل
  .اس  ش   دا  دا  زمس ای   رسمای

 

 کرد؟ یم چه جا این عطا

  .ن اش م برگشی    عقب به جرئ 

 بود؟ جا آن چه برای نمی انس م

  

  .گرف ن  جان رس  در سوال یک و هزار همزمان و

 

  بود؟ چه زدن بوق آن از منظورش

  شو ؟ اتومبیلش سوار خواس  یم

  .ن اشتن  تمایم  سواالت 

 

  . بود زد  بوق دی نم با و میش   رد جا آن از شای  خب
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود کرد  خود درگت   م ت تما  را ذهنم ته و رس ی   افنار

   

 .ش   پیاد  و کرد  حساب را کرایه مقص  به رسی ن با

 

 .ش  کشی    رس پش  به نگاهم اخ یار ی  

 

ی اتومبیلش از وق      به نفیسییییییی نیاف م خت 
 
ون آسیییییییودیک  بت 

  و داد 

  .رف م خیابان سوی آن به و گذش م را  چهار از حواس ی  

 

 عطا دی ن با اما  شییییییییی   یم دیگری تاکیسییییییییی سیییییییییوار  بای 
 بود قرارمون محل ها وق  خییل که جای   در درسییییییییییییی 
 .چسبی  زمی    به پاهایم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 هف _شص _چهارص _پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
  کرد؟ یم چه جا این او

 

 :ران  لب بر را نامم خفه ص ای   با گذش م که کنارش از

 

  .بزنیم حرف هم با بای  .پ ون -

 

  .ایس اد  جایم در

  .نبود او با بحث برای خوی   منان

 

 مسییافر کس هر و بودن  ایسیی اد  مسییت   یک در ها تاکیسیی
  .خوان ن  فرایم رسا و بلن   را خود
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  .اف اد را  به حرف ی   و نشس  کنار 

 

 جا ان در که  رو  یم دانشییییییییییییگا  به دانسیییییییییییی  یم خوب
 .بود کرد  غافلگت  

 

 :خوردن  برهم آرا  هایم لب

 دنبالم؟ اوم ی چ   برای-

 

 ی   و تن  لح    با اما بود شیییی   دوخ ه رو به رو به نگاهش
 :گف  رحمانه

ا رسی یه بای  چون-  . بزنیم حرف بای   .بشن گف ه چت  

 

جای بحث نبود .به طرف اتومبیلش رف م و روی صییییین یل 
جلو نشس م . 
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همقسم    
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  ؟ زد یم حرف چه از

 

 و بود سیییییینگ النه عجیب  صیییییی ایش تن .چرخی  طرفم به
 :ن اش  مرحم   

 

 مثیییل تونیییه نیم  هیچ   دیگیییه تو و من بی    کیییه دوی   یم-
 دیگه دلیل برای جا  این اگه نکن شییک پس .باشییه گذشیی ه
 ... ایه

 

 برس ؟ کجا به خواس  یم . ش  تنگ ا  سینه در نفس

 

 

 

 

 هش _شص _چهارص _پارت#
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  ((عطا))

 

  .کرد یم ا  دیوانه داش  چشمانش

 

  .بود رسان   خود اوج به را قلبم تپش خواس     نگا  آن

 

 خطا مبادا تا بود  کرد  قفل فرمان دور محنم را انگش انم
  . کنن 

 

ن  قاب را زیبایش صییییییییییورت و برون  جلو مبادا  مبادا .بگت 
  ...ب هم لو را خود  خود 

 

 لرزان   را دلم بود اف اد  چشییییییمانش زیر که سیییییییایه حلقه
  .بود
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  نبود خود  دسیییییییییی  لحظه آن که نگرای   با و اخ یار ی   
 :پرسی  

 

؟ یم رسفه باز -  ک  

 

 روچ تعادل کرد یم فکر خود با ح ما .شی  گرد چشیمانش
 ...عاجز دیگر ای لحظه و رحم ی   لحظه یک . ن ار 

 

 :داد جواب و زد برف   چشمانش

 ؟ عطا ن وم ی پرش احوال برای مسلما-

 

  : داد  تنان رس و انگت    نفرت عطای همان ش   باز

   !نه-

 

 . نامرد عطای همون ش ی .خ به-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون به نگا   برای نامرد من گف  یم راسییییییییییییی  .دوخ م بت 
  .بود  نیام   رشپ احوال

 

  .کنم فکر اش خوشبخ    به کرد  سی

 

  مسیییییییییت   دیگر او و من که این به
 
 سیییییییییو یک به مان زن یک

  .شود نیم من یه

 

 .بود ش   ج ا او و من را  که بود روزها

 

  .نیس  خوش حالش سلیمه-

 

 با که زیس م یم زی   با  بود روزها .گرف  اخ یار ی   ص ایم
  بییه مرا تییا کرد یم را شتالشیییییییییییی تمییا  بیمییاری وجود

 
 زنیی یک

  .برگردان  گذش ه
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همقسم    
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 بییییییا دیگر بییییییار توانسییییییییییییی م نیم .نبود این پ ونیییییی  حق امییییییا
 اما خواس  یم سلیمه . کنم خود  قربای   را او خودخوایه

 . خواس م نیم من

 

 .ش  چف  کیفش ی دس ه دور انگش انش که دی  

 

 

 

 

 نه_شص _چهارص _ارتپ#

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 :زد لب و نشس  جانش به خفیف لرزی که دی  

  .ب   شفاش خ ا-

  

پ ون  یم توانس  با هر مرد دیگری خوشبخ  شود . 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :گف م رحمانه ی  

  .بزنه حرف باهات خواد یم ..بب نه رو تو خواد یم-

 

  .چرخی  سم م به تت    نگاهش

 

  .بود نفسگت   مان نگا  تالف  

  .سوزان  یم مرا که کشی  یم زبانه چشمانش از آتش انگار

 

 :افزود  کن ن جان با

 

 رو بییریییزی رو پییییییایک اب خییوا  یم ... بییبیی یینیییییش خییوا  یم-
 . شه نیم گذش ه مثل هیچ   ب ونه خوا  یم .پ ون  دس اش

 

  .زد پوزخن 

 .بود حق کرد یم کاری هر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی که این    . درونش خشم از ای ذر  جز نبود چت  

 

 .کرد یم بیقرار  اش وحشیانه نگا 

  

 هییییمییییییه اییییین ابیییییی تییییوی   یم چییییطییییور خییییوا ؟ یم خییییواد؟ یم-
 خوای؟ یم تو ؟ خواد یم سیییلیمه  .دنبالم بیای خودخوایه

 و کرد  باز چشیییم صیییب  روز یه که م    عطا؟ چ   من پس
 انق ر که م    .شییییییییییی   نابود طوفان یه با چت    همه دی  
 .ب ی بهم کوچیک توضییییییییی   یه که ن اشییییییییی م ارزش برات
 که شییمایی  این حاال .کردی تنم و دوخ    و بری ی خودت
  خوایی ؟ یم باز 

 

  .نبود خود  دس 

  .کنم دورترش و دورتر خواس م یم

ی خودخوایه پس  :گف م و کرد  هایم حرف چاش    بیشت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 من از .فهیم یم مریضه زن اون اما بیای   تو خوا  نیم منم-
 ... بگم که اوم   .بگم نه ن ونس م من و کرد  خواهیسر  یه

 

 :پری  کالمم میان ج ی و محنم

 .فهیم یم .عطا آ  نیم جا  چه تو با من-

 

 

 

 

 نه_شص _چهارص _پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 ((پ ون ))

 

 :زد  فریاد

  .شم پیاد  خوا  یم ... عطا دار نگه ماشینو-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .زد راهنما حرف   ه چ ی  

 

  .ایس اد خیابان کنار و 

 عصییبانی  و حرص از پر و برد  دسیی گت   سییم  به دسیی 
  .کشی   را ان

 

 :کرد بلن تر را فریاد  نش نش باز

 

 !لعن    کن باز درو این-

 

  .اف اد  رسفه به دوبار  و آم  نیم باال نفسم

 .کرد یم زق زق و سوخ  یم ا  سینه . ص ادار و ش ی 

 

  .کشی  را کیفم  دستپاچه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی-   . کنه لعن م خ ا .کنه لعن م خ ا .پ ون  داری است 

 

   .آم  یم باال ب بخ    با و بود کرد  گت   نفسم

 

ی   ی   از کرد  یم حس  ر  درسیی  اما شییود یم رس ب نم اکسییت 
 دسیی  و نشییسیی  رس  پشیی  دسییتش یک لحظه همان در

  .رسان  دهانم درون به را تاز  هوای دیگرش

 

  .عزیز  بکش نفس ...پ ون  بکش نفس-

 

 دو از همزمان اشک . گشود را نفسم را  ی   در ی   پاف دو
ون به چشمانم طرف   .یاف  را  بت 

 

  ...برات بمت   عطا -

 

  .گذاش م هم روی را هایم پلک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 لحن این . ن اشیییییییییی مش که بود روزها .داشیییییییییی  درد قلبم
  .بود گرف ه بازی به را قلبم دلفریبانه

 

 روزهای آن در را خود دوبار  و کرد  یم باز چشیییییییم کاش
ین     .یاف م یم شت 

 

 :نشس  گوشم در ص ایش 

 .پ ون  ببخش منو .بود اشتبا  اولم از اوم نم-

 

  .کرد  باز را سمخی چشمان

 

  .بود زد  غم و نگران نگاهش

  . بود واقی عطای این

 

  .شناخ مش یم  که عطای  

ون چشمش ی گوشه از اشیک قطر    .ریخ  بت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .شدی   را در قفل ش ن باز ص ای

 ب ی اتفاق بود ممکن ایسییییییییی اد  یم بیشیییییییییت   اگر دانم نیم
  .بیف  

و  به را خود و کشی   را دس گت   تن ی   .کرد  پرت نبت 

 

 :نشس  جانم گوش در همزمان ص ایش

 .بسوز  ن اشتن  برای عمر یه بای  عطا .پ ون  برو-

 

 

 

 

 هف اد_چهارص _پارت#
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 رس  در کیسی که بود  نگرف ه فاصله اتومبیلش از ق   دو
 .کشی  فریاد

 

 ب   پس کرد  که رو کاری تاوان بای  اون .بسیوز  بای  عطا
... 

 

 .برگشیییییییییی م عقب به اخ یار ی   و چسییییییییییبی  زمی    به پاهایم
 چسیییبی   را فرمان دسییی    دو که نشیییسییی  اوی   روی نگاهم
  .بود گذاش ه ها آن روی را اش پیشای   و بود

 

  . نبود خود  دس 

  .کشان  اتومبیل سم  به مرا ناپذیر فرمان پاهایم

 

  .نشس م جلو صن یل روی و کرد  باز را در

 

 .دوخ  من به را نگاهش ناباوری کمال در و کرد بلن  رس
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خارج گل یم از سخ  که  ص ای   با و خورد تنان هایم لب
 :گف م ش  یم

 

 .بیف  را  ... بب نه منو خواد یم سلیمه نگف    مگه-

 

 . زد پلک

نگش چشمان   .بود رسخ رسخ خورسر

 

  .پ ون -

 

  .مریض ه زن خاطر به برگش م اگه .ن ار  حرف   تو با من-

 

  .کرد نگاهم خت   کیم
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همقسم    
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 و بردارد دسیییییییییی  شیییییییییی  باعث ا  خت   نگا  و نرف م رو زا
  .بیان ازد حرک  به را اتومبیل

 

 

  .گذش  سکوت در را  تما 

 

 کرد ؟ یم چه داش م

 

  .دانس م نیم هم خود  بود عجیب

 

 بود ؟ ش   همرا  عطا با هوی و های همه آن از بع 

 

 

 

 

 هف ادیک_چهارص _پارت#
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 دسییی  ایسییی اد ک حر  از اش خانه در مقابل اتومبیل وق   
  .برد  دس گت   به

 

  .داش  نگه جایم در مرا ص ایش اما

 

 که این قبل ...قبل  ...کن گوش حرفم به ... لطفا...پ ون -
  ...تو ...بری ...

 

  .بزن  را حرفش بودتا مردد انگار

 

  .نشس  صورتش روی نگاهم

 

 :غری   عص   

  خوای یم چ  -
 
 ؟ بیک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :گف  و کشی  صورتش به دس 

 

 یم چ   سییییییییییییلیمه دونم نیم ...بگم چطور .... پ ون  ببی   -
 گوش  ..نگت   ج ی تو کنم یم خواهش ازت اما بگه خواد
 ...اما  بزنه حرف بذار ... کن

 

 :داد ادامه او و زد  پوزخن  اخ یار ی  

 

  ... نمیشه سابق مثل ما بی    هیچ   دیگه-

 

 :گف م حریص . آورد یم در را کفر  داش  دیگر 

 

 از وق ه خییل تو وگرنه اونه خاطر به جا  این اگه من-
 
 
   ..  عطا ش ی پاک من زن یک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :گف  و نیاورد کم اما پری  رنگش وض ح به

 

 خیالم دیگه حاال .شیییییییییینو  یم اینو که خوشییییییییییحالم خییل-
 .بریم تونیم یم ش  راح 

 

  .رف یم اش خانه در سم  به ق   هم و ش یم پیاد  هم با

 

ب با قلبم چرا درو    . ک بی  یم سینه در ض 

 

 خواه  رویم پیش اتفاقای   چه خانه این در دانسیییییییی م نیم
  .بود

 

  .کرد باز را آن و ان اخ  در قفل در را کلی 

 

  .ش   بزرگ حیاط وارد دستش اشار  با
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همقسم    
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  .چرخی  دور نگاهم

 

  .بود برد  تاراج به را با  تما  زمس ان

 

 
 
 ها آن جان رب خشییییییک و بود نمان   ها شیییییاخه تن بر بریک

  .بود نشس ه

 

 .برود جلوتر که فهمان   او به مکثم با

 

 .ش   روان دنبالش به من و اف اد را   حرف ی  

 

 

 

 

 هف اددو_چهارص _پارت#
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  .زد بفرمایی ی و کرد باز را ای شیشه در

  .ش   باریک راهروی وارد و گذش م کنارش از

 

  .کجاس  سلیمه اتاق دانس م یم

 

  .بود پیش بار و گذش ه مثل چت    همه

   ..روح ی   و نخورد  دس  و ثاب 

 

 تاز  رنگ که سییییییی  مایه چن  خانه این که انگار نه انگار
  .اس  دی   خود به عروس

 

 کرد خارج تن از را پال  یش که ان اخ م عطا به نگایه نیم
ش توی چوی   صییین یل تک روی که طور همان و  یم مسیییت 

  .رف  سلیمه اتاق سم  به ان اخ 

 

  .نش   اتاق وارد اما رف م رسش پش 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 به نسییییب  که نشییییسیییی  ای سییییلیمه روی در الی از نگاهم
 و زرد .بود شییییییییی   الغرتر و  تکی   شییییییییی ت به قبل دفعه
 .بود گچ سفی ی به که لبای   و رنجور

 

  .گرف  را دستش و نشس  تخ  لب کنارش عطا

 

  .گزی   لب

  .سوخ  یم دلم نبای  قاع تا

 

  به ورودش با زن این
 
  .بود گرف ه من از را او عطا، زن یک

 

د  قلبم یییر  صیییی ای   با من حضییییور به توجه ی   عطا .شیییی  فرسی
 :گف  محنم و مردانه

ی؟ .خت   به صب  ... خانویم سال -  بهت 
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همقسم    
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 الجان صیی ایش  .زد یم دو دو او صییورت روی سییلیمه نگا 
 :بود رمق ی   و

 

 ...رو ...پ ون  ... جان عطا-

 

 شییییی  باعث همی    و شییییی   کشیییییی  من سیییییم  به عطا نگا 
 یم اتاق وارد حاال که م    به گرف ه را او نگا  رد سیییییییییلیمه
 .ب وزد چشم ش  

 

 به را دسییتش و زد کمرنگ برف   چشییمانش دی نم محض به
  .کرد دراز طرفم

 

  .رف م سمتش به اخ یار ی  

 

 :زد لب مهربان

؟ .پ ون  سال -  خوی 
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همقسم    
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  .دی درنور  را صورتش زوایای نگاهم  نبود خود  دس 

 

 طور ان پوسییییییییتش که بود شیییییییی   آب تدش گوشیییییییی  انگار
  .بود چسبی   اس خوان به خشک

 

 .بود ق ر  چن  مان ی گذش ه دی ار فاصله مگر

 

 

 

 

 هف ادوسه_چهارص _پارت#

 

                                                                                           
                                                                                           

 نییییییزدیییییییک                                                                    
 . چرخی  عطا سیییییییم  به سیییییییلیمه نگا  ایسییییییی اد  که تخ 
ون فرمان نگا  همان با انگار  .داد را رف دش بت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :گف  و  ش بلن  جایش از عطا

 بع ش .  دادی قول بهم که یادته . نکن خسییییییی ه خودتو-
  .بیمارس ان بریم بای 

 

ط یع     بود؟ من آوردن رف دش بیمارس ان رسر

 

  .داد تنان رس و نشس  سلیمه های لب بر رمف   ی   لبخن 

 

 :گف  کن  نگاهم که آن ی   عطا

ونم من-   .بت 

 

  .ش  خارج اتاق از بلن  های ق   با و

 

  .نشس م  تخ لب

  .بود نشس ه عطا که جای   همان

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .گرف  را دس م و کرد دراز را انگش انش

 

 ...خشک و بود رسد .بود ش   ناتوان و ضعیف ق ر چه

 

 بیای   کرد  ....نیم فکر .کنم تشییییکر ...چطوری دونم نیم-
 .ممنون م  ...

  

  . زد یم حرف سخ 

 

  .گزی   لب

 

 خود  اخ یار به نم .بگ یم چه جوابش در دانسیییییییی م نیم
 .بود  نیام  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 و باشییییییی  بلن  داشییییییی  سیییییییی زحم  به که صییییییی ای   با او 
 :گف  واض ،

 

  ...کن حاللمون .پ ون  کن حاللم-

 

  .ش  گشاد چشمانم مردمک

 

 .ران   لب بر را نامش اراد  ی  

 :چکی  چشمش ی گوشه از اشک

 

  تو اما کردیم ب  تو به ما . پ ون  کن حالل-
 
 تو .کن بزریک

 ... کن خانویم

 

 :نالی  او و .نشان  دردناکم گلوی بر را بغض لحدش

 

  ...عطا ...جان پ ون -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 بزن ؟ حرف عطا از تا بود کشان   جا آن به مرا زن این

  

ا خییل از تو -   .ن اری خت   چت  

 

 :زد  لب

  از پامو من کنه؟ یم هم فرف   مگه االن-
 
ون عطا زن یک  بت 

 .کشی  

 

 :نالی  دردمن انه

 دونم یم کییه ....عطییا بییا نییه خودت بییا نییه  ...پ ونیی  نکن-
 قرار تون بی    غرور  ...نذار .دار  دوسییت  جونش از بیشییت  
 .بگت  

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 هف ادوچهار_چهارص _پارت#

 

                                                                                           
                                                                                           

 آب                                                                    
  . داد  فرو را ا  ش   خشک دهان

  . داش م رسفه به میل و سوخ  یم ا  سینه

 

د جان ی   را انگش انم   .فرسر

 

 پ ون ، دوی   یم .بود بابا  رس زیر ت   چ همه ...پ ون  بابا -
 فهمی   عطا با عروش بع  شیییییب چن  مت  ؟ یم دار  من
 ح  این تا نه اما مریضیییم دونسییی م ی ...ا  رف     زود خییل

ا ...  ازشیییییییییون بابا  اما بودن کرد  جوابم موقع همون دکت 
   .نزنن حرف   من به بود خواس ه

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :زد پوزخن 

 

 به منو کار این با و بشیییییییه معجز  قرار  کرد یم فکر بابا -
 
 
 مثل دنیامم اون نذار پ ون  خ ا رو تو .گردونه بریم زن یک
  .باشه جهنم جا این

 

 :گف م کن ن جان با

 خوای؟ یم چ   من از تو ... تو-

 

 بشییییینو م    از اینو پ ون  عاشیییییق ه عطا ...ببخش رو عطا-
 ی   های کشییی ن نفس تو هاشییو قراری ی   بارها و بارها که
  .دی   اشص 

 

ون اتاق از و شییییییو  بلن  لحظه همان خواسیییییی  یم دلم  بت 
  .بزنم

 

 . بود  ش   سنجاق تخ  به انگار نبود خود  دس  اما

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد لب سلیمه

 فرصییییییی  بهش ...دار  رو ارزشییییییش .پ ون  خ بیه مرد اون-
   .ب  

ی ضعف با ص ایش و  :نشس  جانم گوش در بیشت 

 

  .پ ون  کرد  نیم خودخوایه روز اون کاش-

 

من   لح    با و ش  درش  چشمانم  :افزود رسر

 دی   رو تمنا و عشیییق چشیییمات توی روز اون .کن حاللم-
 فکر چطور. بود  ب بخ  خییل من پ ون  ...من ...من اما
 باور چه ...شیییییییییییی   عاشییییییییییییقم کم م ت اون تو عطا کرد 

 کرد خواسییییییییی گاری از  یهوی   قبلش شیییییییییب وق    !دروغ    
 .شیی  کور چشییما  .میشییم وشییبخ خ عطا کنار کرد  فکر
 یم روز اون من پ ونیییییی  .خواسیییییییییییی م خود  برای رو عطییییییا
 عطا دل راز از رس بیشییت   جواب و سییوال کم یه با تونسیی م

 ...من .شییییی   قانع اش جمله یه با .ن ونسییییی م اما بیاریم در
 .بود  ش   عاشقش من

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 

 هف ادوپنج_چهارص _پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
ون انگشییییی انش الی از را دسییییی م  پاهایم یرو  و کشیییییی   بت 
  .ایس اد 

 

 :گف  عاجزانه

  .پ ون  دار  دوست  عطا-

 

 .نشس  هایم لب بر تلخ زهرخن ی

 

   .کرد  او به پش  و

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خوشیییییبخ   تا کرد  یم کاری هر می اد کفاف عمر  اگه-
  .بشه

 

 یم چه من جان از زن این .برگشیییییییییی م طرفش به عصیییییییییی   
  خواس ؟

 

 کن ؟ تحرینم هایش حرف با خواس  یم

 

 طور ان ب وانم تا بود سییالم و قوی زن یک مقابلم رد کاش
 زن این اما .بزنم را حرفم و بایس م دربرابرش خواهم یم که
ها که کیس ...   ...بودن  کرد  جوابش دکت 

 

  .کنم یم خواهش .... نرو جان پ ون -

 

 رحیم ی   روزش و حیییال آن بیییا رف نم .کرد  یم بیییایییی  چیییه
  .بود محض

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .نبود   خودخوا ها ان مثل من

 

 :لرزی  هایم لب

 خوای؟ یم چ   من از-

 

 ...عطا  برای !پ ون  کنم یم خواس گاری ازت دار -

 

د  قلبم   .بود زد  سفی ی به رنگش . ش  فرسر

ییییییش برای که بود راح  زن ک ا  برای  مرگ از قبل همرسی
 کن ؟ خواس گاری

 

 کنار رو خوشییبخ    رنگ خوا  یم ... پ ون  عاشییقشییم من-
  .بب نه دار  ست دو  که توی  

 

  .کرد  گرد چشم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 بود  شیییوکه .دادن  نیم ایسییی ادن رسپا اجاز  سیییسییی م پاهای
اف حجم این از   .اعت 

 

  .نشس م تخ  لب

  .بود ش   بس ه زبانم رسما

 

 بهم .دار  رو دوبار  فرصیی  ارزش عطا... شییو زنش پ ون -
  دی؟ یم قول

 

  .بود ش   رسازیر هایش اشک

 :گرف  را دس م

 .نمیذاری تنها رو عطا ب   قول .کنم یم ال ماسییییی  ن پ و -
 و رنج دنیییا این مثییل هم دنیییا اون نییذار .پ ونیی  کن کمنم
 آرو  منم خوشییبخ ی  شییما ب ونم اگه .بشییه نصیییبم عذاب
 ... گت   یم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .بود شفاف و زالل چشمانش

 

 

 

 

 هف ادوشش_چهارص _پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 .کرد یم خس خس بودو ش   پخش ا  سینه توی درد

 

  .بود دوخ ه چشم هایم لب به ن ظرم سلیمه

 

 بگ یم؟ چه دانس م نیم

 

 من .خط رس به بودیم برگشیییی ه حاال ماجرا همه ان از بع 
 ... عطا و بود  مان  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  !پ ون  ب   قول .ب   فرص  بهش-

 

  .دوخ م او به را نگاهم

 

  .بود زد  زل چشمانم به مل مس و خت  

 

 :نبود خود  دس 

 .د  یم قول-

 

اف  خواس  یم که آن مثل ر یکبا به  :زد لب کنم، اعت 

  ... داری دوسش هنوز  تو-

 

ون قلبم ان های از ای جمله و لرزی  هایم لب  :جهی  بت 

 

  .دار  دوسش-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :نشس  هایش لب بر مهری پر لبخن 

   .زود خییل  ...بگو بهش اینو روز یه-

 

  .ش  رسازیر اشنم

 

 :کرد زمزمه آرا  و بس  پلک

 

 ...دادی قول بهم پ ون  شهبا یادت-

 

  .ش   بلن  جایم از و گزی   محنم را لبم

 

 :گف  رمق ی  

  .بخوابم خوا  یم .ا  خس ه خییل-

 

ون اتاق از ص ا ی     .زد  بت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 

 هف ادوهف _چهارص _پارت#

 

                                                                                           
                                                                                           

 بییییییا عطییییییا                                                                    
 و  زد  چن ک دیوار کنار  راهرو توی اتاق در از فاصیییییییله
  .بود گرف ه دستش دو با را رسش

 

  .ش  رسپا اتاق از خروجم محض به

 

 .سوخ  مان همه برای دلم .سوخ  برایش دلم

 

  .بود  ن ی   عاجز و درمان   چنی    را او وق  ه چ

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 داد  سییلیمه به که قویل رس توانسیی م یم ق ر چه دانم نیم
 از بیشیییت   را او   بود  ن وانسییی ه لحظه آن اما بایسییی م بود 
 .بب نم مل مس ان

 

  .ش  نزدیک عطا

 

  .ایس اد بلممقا

 کنن   دیوانه چشیییمان آن .بود بلن تر من از رسوگردن یک
 .دوخ  چشمانم به را اش

 

؟-  خوی 

 

 بود؟ حالم نگران

 :ش  کشی   اتاق در سم  به نگاهم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .عطا خونه بر  خوا  یم-

 

  .لرزی  یم ب نم

 

 :ش  دوخ ه من به درد پر نگاهش

  .پ ون -

 

 :لرزی  ا  چانه

 بهم رو حرفا اون گذاشیییییییی    چرا جا؟ نای آوردی منو چرا-
 ... گذاش    چرا!بزنه

 

 :زد لبخن  مهربان

 بود  داد  هشیییییییییییییییییی ار بهیییییی  قبلش ...نگت   جیییییی ی گف م-
مش بای  روز  چن  .نیسییییی  خوب حالش اون  ...پ ون   بت 

طش .کرد نیم قبول اما بیمارس ان  .بود تو دی ن رسر

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .ش  رسازیر اشنم

 

 !میمت   دار  اون-

 

  .کرد یم همنگا غمگی   

 

  .ب   انجا  براش کاری ن ونس م من و میمت   دار -

 

  .بود خورد  رقم برایمان که رسنوش    برای گرف  دلم

اف سیییلیمه  و بود گف ه عشیییقش از ح اقل . بود کرد  اعت 
 زیر لحظات واپسییی    در را غرورش او خوشییبخ    برای تنها
  .بود گذاش ه پا

 

  .رف  اتاق سم  به عطا

 :گف  که م آ ص ایش

  .خانم ک    عمل قول  به وقتشه حاال-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .ش  داخل و کرد باز را اتاق در

 

  .نقیض و ض  های حس از بود پر قلبم

 

  .رف م یم بای  .گش م بریم خانه به بای 

 

 عطا فریاد صییییییی ای همزمان اما کرد  تن  پا در سیییییییم  به
   .چسبان  زمی    به را پاهایم

 

 قول تو سییییییلیمه ...کن باز وچشییییییمات ... خانو  ...سییییییلیمه-
   .بیمارس ان بریم بای  پاشو ... دادی

 

  .دوی   اتاق سم  به نفس ی  

 

  پایان از نشان سلیمه رنگ ی   صورت
 
  .داد یم اش زن یک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود  چسبی   رس  پش  دیوار به من و زد یم زجه عطا

 

د من دس  به را همرسش زن این   .بود رف ه و ست 

 .قول یک و بود  مان   من حاال

 

 

 

 

 هف ادوهش _چهارص _پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 بود گرف ه که صییییییی ای   با و گذاشییییییی  مقابلم را آب ل وان
 :گف 

 

  ...پری   خییل رنگ  .بخوری آب این از کم یه بهت  -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 کیسییییییی چشیییییییمانم مقابل تصییییییی یر اما بود ل وان قفل نگاهم
 فکر بع ش اتفاقات به خواسییییییی م نیم ...سیییییییلیمه جز نبود
  .بزنم کنار را تصاویر آن ی همه داش م سی م ا  ... کنم

 

؟ ...پ ون -  کجای 

 

  . کشی   باال را چشمانم

 

  ...او پیش بود ؟ آم   جا آن به چرا

 

 :پرسی  چشمانم خت  

 

  خوای نیم-
 
 ش  ؟ چ   بیک

 

 :زد  لب زد  شوک

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ...مرد سلیمه-

  .چکی  چشمانم از اشیک قطر  و

 

 :ش  درش  چشمانش

  بودی؟ کجا پ ون -

 

 بلن  صیی ای با و گذاشیی م چشییمانم مقابل را لرزانم دسیی ان
 : زد   هق

 

  .کرد تمو  چشما  جلوی-

 

  . نبود چشمانم جلوی ...نه ...نه

 

 .بود کرد  تما  او زد  یم حرف عطا با داش م وق   

  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی لرزش دس انم   .بود گرف ه بیشت 

  .داش  رعشه هم ب نم حاال

 

  .شس ن کنار  و داد تغ ت   را جایش بالفاصله

 

 دسیییی م به را آن زدنم صیییی ا با همزمان و برداشیییی  را ل وان
 :گف  و داد

 

 ب   توضییییییی   برا  بع  ...بخوری آب این از بای  ...پ ون -
 چه و بودی کجا .شیییییییییی   چ   بگو بهم اف اد ؟ اتفاف   چه
 اف اد ؟ اتفاف  

 

  .نوشی   ای جرعه مطیعانه هایم زدن هق میان من و

 

ی اما  .فهمی   نیم  را بود  رد آو  در جا آن از رس چرا  چت  
 اتاق در و بیمارسییی ان در بود  آم   خود  به وق    بود که
    .بود  او

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .باشر  آرو  کن سی ....خوب دخت   آفرین-

 

 . نوشی   را ل وان توی آب از دیگر ای جرعه

  .داش  درد رس 

 

 و رف  نیم کنار چشییییییییییمانم مقابل از سییییییییییلیمه ای لحظه
  .ش  یم اکو و کشی  یم هو گوشم در م ا  که ص ای  

 

  ...قول ...قول ... قول...ب   قول بهم-

 

ون رس  از کلمه این چرا  .رف  نیم بت 

  

 :زد  هق عاجزانه

 ...گرف  قول از -

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 هف ادونه_چهارص _پارت#

 

                                                                                           
                                                                                           
                                                                    

  . بودن  ش   حلقه ای شیشه ل وان دور انگش انم

 

ون انگش انم میان از را ل وان آرا   :ف گ و کشی  بت 

 

  بهم دق ق شییییه یم-
 
 اتفاف   چه و بودی کجا شیییی  ؟ چ   بیک

 اف اد ؟

 

  .نشس  سفی ش روپوش روی نگاهم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 زبانم بر مانی ب ون کلمات بع  لحظای   نبود خود  دس 
 ح ی تا را بود اف اد  اتفاق آنچه هر و شیییییییی ن  یم جاری
   .بود  کرد  تعریف او برای

 

 از   شیییی  نیم عقط ای لحظه که های   اشییییک میان در آری
 داد  او به ناخواسیییییی ه که قویل و بود  گف ه سییییییلیمه مرگ
 .بود 

 

 نشس  هایم لب بر که سکوی   مهر و هایم حرف پایان با
  .رف  پنجر  سم  به و ش  بلن  جایش از

 

  .ش  دوخ ه او به رس پش  از نگاهم

 

 چشییییییییم مقابل به و برد فرو هایش جیب در را دسیییییییی انش
  .دوخ 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 را چت    همه شیییی  باعث داشیییی  که شییییغیل ی شییییا دانم نیم
  .کنم تعریف او برای

 

ی مه ی دکت   حاال .بود محر  دکت   که این نه مگر  امت 
  .بود ش   راز  محر 

 

 با و برگشییییییییییی  طرفم به که گذشییییییییییی  ق ر چه دانم نیم
 :پرسی  عج     خونرسدی

 

  خب؟-

 

  .ش  درش  نگاهم

 

 بلکه کنار ، نه بار این و آم  طرفم به بلن  ق   دو با
 :نشس  پاهایم جلوی

 

 اش؟ بقیه ... پ ون -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بگ یم چه دانس م نیم

 

  .ن اش  وجود ای بقیه انگار

 .قول یک و بود  من

 

 زان یش روی خشییییون  با را مشییییتش تا شیییی  باعث سییییکوتم
 :بک ب 

 

 واییس؟ دادی که قویل پای خوای یم که نگو-

 

  .ش  خیس آی   به چشمانم

 

  .بود مرد  سلیمه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 هش اد_چهارص _پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
ون افنار  از مرا چن   بار برای مامان ص ای   .کشی  بت 

 

 که دوخ م چشییییم مامای   به و چرخی  در سییییم  به نگاهم
  .بود ایس اد  در آس انه در سیاهپوش رساپا در

 

؟ ما با خوای نیم مطمئ    تو-  بیای 

 

  .داد  تنان طرفی    به را رس  بغض پر

 

 .برداش  ق   طرفم به
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کوتا  دنیا از دسیییییییییتش .شییییییییی   فوت زن اون .جان ون پ -
  .س 

 

  .من نوای ی   دل حال از دانس  یم چه مامان

 

ییی  نیم

 

 :زد یم فریاد گوشم در مه ی ص ای

 !احمق دادی قویل همچی    چطور تو-

 

 ...بود  احمق آری .ش  تنگ نفسم

 پسیییییییییییش از چطور دانسییییییییییی م نیم که بود   داد قویل من
  .آم  برخواهم

 

 و نشس  کنار  گذرد یم من بر چه ب ان  که این ی   مامان
 :گرف  را دس م

دانسی دو روز اسیییی  دار  در آتش قویل که داد  ا  
یم سوز  . 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 پشییییی  ح ی    و حرف فردا خوا  نیم .جان مامان زشییییی ه-
 خییل اینا عموت  .کردی ک نه بگن خوا  نیم .باشیییه رست
 ... کنیم تالف   نیس  وقتش االن ناراحی   

 

 :افزود مامان و لرزی  ا  چانه

 به تن چرا ...گذش  تو از چرا فهمی   تاز  ...عطا بیچار -
 و خودش از عطا گف  یم یاسیییییین  عمو .داد ازدواج این

 رسپا ب ونه دخت   اون شییییییای  تا گذشیییییی  پ ون  به عشییییییقش
 تاز  هم اونا .نبود دنیا به عمرش انگار خب اما .بشیییییییییییییه
 عطا بیچار  ...شی هگذ عطا به چ   م ت  همه این فهمی ن

... 

 

 :لرزی  هایم لب

  ...مامان-

 

 جانم؟-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 

 هش اد_چهارص _پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
  . مامان نیس  خوش حالم من-

 

 کن صییییییییاف دل و .نیسیییییییی  وقتش االن اما .مادر دونم یم-
 .کوتاس  دنیا این از دستش زن اون  .جان مامان

 

 به قویل چه دانسییییی  یم اگر دانم نیم .شییییی  رسازیر اشییییینم
  .دادیم نشان واکدیسر  چه  ا داد  سلیمه

  

 :گذاش  ا  شانه روی دس 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .شه یم دیر دار  . مادر پاشو-

 

 تن بر سییییییییییا  ای جامه مادر کمک به و برخاسییییییییی م جا از
  .کرد 

 

*** 

 

  . بود کرد  پر را خانه فضای قرآن ص ای 

 سیییییلیمه مالقات به ان در پیش روز دو همی    که ای خانه
  .بود  آم  

 

 :کرد زمزمه گوشم کنار و نشس  دس م بغل الله

 بر  راه  رس از رقیب راح  ق ر این کرد یم فکرشیییو یک-
 ؟ کنار

 

 توجه ی   اما نشیییییسییییی  براقش چشیییییمان به خشیییییمگ نم نگا 
 :افزود
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  گرف ؟ آتیش دل  کم .نکن نگا  جوری اون-

 

 !مرد  سلیمه .نیس  حرفا این وق  االن الله-

 

 :کرد نازک چشم پش 

 

؟ رو عطا خوای نیم-   بب   

 

  .داد  تنان طرفی    به را رس 

  .اس  اف اد  ما بی    اتفاف   چه دانس  نیم کس ه چ

 

 از بع  اتفاق و روز ان به بود  کرد  سی روز دو این تما 
  .نکنم فکر سلیمه مرگ
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  به خواسیییی م نیم نه
 
 و بود  کرد  که کاری به و ا  دیوانیک

  .کنم فکر بود اف اد  اتفاق چطور نمی انم

 

 زم نه پس در و گرف  جان چشمانم مقابل روز ان تص یر
  .بود الله ص ای ان

 

 یم همه دیگه حاال .ک    رها رو عطا خوای نیم که تو-
 ...شیییییییییی  عوض یهو چ   همه چرا ... رف  چرا عطا دونن
  هم تو ... دار  دوسییییییییت  هنوز  عطا ... نشییییییییو خر پ ون 
 نه؟ .. دیگه داری دوسش هنوز

 

 را عطییا بیی  حییال تییاب کییه کرد  فکر ای لحظییه بییه من و
  . بود  دوی   طرفش به .بود  نیاورد 

 

  .گرف ن  یم جان چشیییییییمان مقابل فیلم یک مثل تصیییییییاویر
 فرار ها آن از بود  کرد  سی روز دو این در که تصاویری

 . کنم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تدش عطر کشییییییی   نفس و ان اخ م آغوشییییییش به را خود
 ...جان ته و عم ق ...را

 

   .بود  مان   دور او از روزها ینا تما  چطور

 

  .بود ش   رسازیر هایم اشک

 

 چهر  روی نگاهم و بود گرف ه قاب را صیییییییورتش دسییییییی انم
 را هایش اشییک .زد یم دو دو اش داشیی     دوسیی  و مردانه
 .... کرد  پاک

  ... عطا-

 

 :نالی 

 ...بکنم براش کاری ن ونس م ... ن ونس م پ ون -

  

  ...عطا کردی براش تونس    یم کاری هر تو-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

نگش چشمان   .بود ش   خون ی کاسه مثل خورسر

 هم از نو  به را ما که کیسیییییی عزای در ریخ  یم اشییییییک
  .بود کرد  ج ا

 

 نشیی  اما بمونه زن   سییلیمه شییای  تا کرد  ف ا رو چ   همه-
 خود  با ن ونسیییییییییی م لعن    منه اما بود گنا  ی   اون .پ ون 
 ... باشم همرا  هرشو  یه ن ونس م ... بیا  کنار

 

  .کرد  نگاهش اشک از خیس چشمای   با

 

 :زد  لب و گذاش م اش سینه بر را رس 

 هر تو ... بود رایص   ازت سلیمه ...عطا ش  تمو  چ   همه-
 ... کردی براش تونس    یم کاری

 

 :زد فریاد وحشیانه چرا دانم نیم اما

  ن ؟پ و  چرا ... تو چرا پ ون ؟ ک    یم کار چ   جا این تو-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد داد رس  او و کشی   عقب رف ارش از شوکه

  .لعن    برو ... پ ون  برو-

 

 را شییکسییتنم تا .بب نم را شییکسیی دش تا بود  نایسیی اد  من و
  .بب ن 

 

ی دکت   اتاق در بود  آم   خود به وق      بود  امت 

 

 

 

 

 هش ادویک_چهارص _پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
  .بود  گذاش ه سلیمه اتاق به پا چطور دانم نیم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .بود اتفاقاتش و روز ان شاه  که اتاف  

 

   گل شییییاخه تختش روی

 

  .برداش م تخ  طرف به ق  

 

  .نشس م آن کنار و خورد تا زانوهایم

 

 :پیچی  گوشم در ص ایش

 

  .پ ون  ب   قول-

 

های از گالیول سییییفی  چی   شیییی   
بود . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

وع و برداشییییی م ای شیییییاخه  از چرا .کرد  کردن پر پر به رسر
 باور را مردنش توانسییییییی م نیم هم هنوز ؟ گرف  قول من
 . کنم

 

 و بزنم حرف سییییییلیمه با خواسیییییی م یم . نبود خود  دسیییییی 
 .نیس  ش ی   قول این بگ یم

 عطاهم .بیف   اتفاف   توانسییییییییی  نیم عطا و من بی    دیگر
 برای ورایه  شییییییییکسیییییییی ه را قلبم چطور دانسیییییییی  یم خوب

  .نیس  بازگش 

 

  .کنم نگا  عقب به و بت   جا از ش  باعث در ص ای

 

  .بود عطا

  ...پوش سیا  پا رستا

 

  .نبود  خود  دس 

  .کرد  نگاهش وجود تما  با
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود خون کاسه چشمانش

  .او ن اشی    عزای در من و کرد یم گریه زنش عزای در او

 

 .کنم بغلش محنم و برو  جلو خواسیییییی  یم دلم ق ر چه
 ... روز آن مثل درس 

   .بود مشامم زیر تدش بوی هم هنوز

 

 .بود چسبان   زمی    به را پاهایم ش نم زد  پس ترس

 

 :غری  رسد ص ای   با و نشس  نگاهم در ور شعله نگاهش

 

؟ یم کار چ   جا این تو-  ک  

 

  .ش   دستپاچه

  .بپذیر  را کالمش رسدی همه این توانس م نیم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ..عطا ...من ...من-

 

 :برداش  سم م به ق یم

؟ یم غلیط چه جا این تو ...برو بود  گف ه به -  ک  

 

 :نالی   ناباورانه

  ...رو تو ...سلیمه ...عطا-

 

 نیم دلم  ...بشیینو  صیی اتو خوا  نیم ...پ ون  شییو سییاک -
 .فهیم نیم چرا ...بب نم  خواد

 

  .کرد پر را چشمانم خانه اشک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تعریف کیسیییییییییییی برای رو روز اون از کلمه یه ن اری حق-
 تو ن ار  خوش ..کارت ی   برو االنم پ ون ؟ فهیم یم ...ک   
  .بب نم رو تو ا  خونه

 

  ..نمی انم

 مشییییییییییی    طرف هر از که بود  بوکسیییییییییییوری مثل درسییییییییییی 
 و تر گ ج لحظه هر و شیییی  یم پرتاب طرفش به سییییهمگی   
  .ش  یم تر گ ج

 

ون از که صییییی ای   با که بود  او مات  همان در مرا آم  بت 
ون اتاق از و کرد رها حال  .رف  بت 

 

 

 

 

 دو_هش اد_ارص چه_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  

 

  .بود کرد  م فون حرفهایش آوار زیر مرا و بود رف ه عطا

 

 .بود رف ه و شکس ه مرا او آری

 

 . بود کرد  یخ کلماتش تک تک شدی ن  از تنم

 

  .چکی  چشمانم از اشک

 

 جا همان دوبار  و کشیییییی   تخ  سیییییم  به را رنجور  تن
 .نشس م
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 توانسییییییییی م نیم مه خواسییییییییی م یم که بود ب  حالم ق ر آن
   .برو 

 

 
 
 :زد  ص ا و برداش م را ش   پرپر های گل از بریک

 

 ح    دییییی ی کرد؟ چییییه من بییییا دییییی ی...سییییییییییییلیمییییه دییییی ی-
 بشنو ؟ حرفامو نخواس 

 

 :داد  تنان را رس 

 

 قویل پس از من ...تونم نیم ... تونم نیم من سیییییلیمه نه -
  .برنمیا  داد  که

 

  . داش  درد ا  سینه

 حس ح  این تا که کشییییییی  یم قلبم به نجرخ کیسیییییی انگار
  .داش م درد
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .نبود  ها توهی    و ها حرف آن مس حق من

 

  .نبود گذش ه عطای آن دیگر عطا

 

 لبش به جان که کیسییی مثل درسییی  و بود عایص فردی او
  .کرد یم رف ار باش  رسی  

 

  .آلود درد نفری   از بود ش   پر وجود  تما 

 

  . رف م یم بای 

  ...شخصی م ی ت مه نابودی یع    ممان ن

  .ن اش  دوس م دیگر او

 اوصاف این با حاال

 جز بود مان   چه رسزن   و جسییییییییییییور پ ون  آن از دیگر
یک  .شکس     و رنجور دخت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یم باال سییییخ    به نفسییییم و داشیییی  درد ا  سییییینه ی قفسییییه
  .آم 

 

  .شکس م دوبار  و ن وانس م اما شو  رسپا خواس م یم

 

  بود؟ کرد  چه من با عطا

  .بود کرد  تکه تکه را قلبم عطا

 

 شییییی   حلقه گردنم دور سیییییخ  و سیییییف  طناب یک انگار
ون نفسم داد نیم اجاز  که بود  .بیای  بت 

 

 

 

 

 

  سه_هش اد_چهارص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود ش   نفرت از پر وجود  تما 

 

 . ش  تخ  روی های گل چنگ انگش انم

 و .بود امییان ی   هقم هق امییا کنم یم چییه دانسیییییییییییی م نیم
وع وحشیانه  :کرد  ها گل دری ن به رسر

 

  ...م نفر  ازتون ....م نفر  ازت-

 

 به سییییییییلول جوشییییییییی  یم درونم از که ای کلمه هر با انگار
یز تنم سلول   ...ان قا  حس از میش  لت 

 

 ان قا  و نفرت ی هیمه کلمه هر با که بود این مثل درس 
ی شعله درونم در   .گرف  یم بیشت 

 

 یم پر را قلبم و بود آمیخ ه درهم نفرین و آ  و اشییک ریآ
ین حس از کرد   ...ان قا  شت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . کرد  یم تالف   بای 

  .دی   یم چشم به را عطا شکسی    بای 

 

 

 که کالیم هر با من و شیییی ن  یم پرپر انگشیییی انم زیر ها گل
  .گرف م یم عجیب ق ری   ران   یم زبان بر

 

 شییییییی   رسپا وق    اما بود هگذشییییییی  زمان ق ر چه دانم نیم
 و نبود زن   عطا های حرف از شییییییییییییی   خار پ ون  دیگر
  . بود ش   م ول  تاز  پ ون ی

 

 ...نفرت و ک نه از پر پ ون ی

 

 عم ق نفیسیییی  و کرد  پاک را هایم اشییییک دسیییی  پشیییی  با
  .کشی  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 دوخ ه سییییلیمه شیییی   پرپر های گل با خایل تخ  به نگاهم
 :زد  لب و ش 

 

  ...سلیمه د  یم پس کاراشو تمو  تاوان عطا-

 

 از و شیییییود فریاد گوشیییییم در صییییی ایش تا نایسییییی اد  دیگر و
ون اتاق  .زد  بت 

 

 

 

  چهار_هش اد_چهارص _پارت#

 

  .بخوانی _حالل#

 

  .بود  ایس اد  اش خانه در مقابل
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .گذش  یم عجیب تصمیم آن از و روز آن از هف ه یک

 

  .بود  کرد  فکر و بود  کرد  فکر هف ه یک

 

 

  .گذاش م زنگ روی دس 

 

  .نیس  خانه در کیس خودش جز دانس م یم

 

 آم   من حاال و نبود جا آن کیسییییی دیگر مراسیییییم اتما  با 
  .کنم عمیل را تصمیمم تا بود 

 

 آن ی آس انه در  او و ش  باز خشک ص ای   با در باالخر 
  .ایس اد

 

  .نشس  صورتش روی نگاهم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

اشیییییی   ریش  فکر احمقانه چه من و بود شییییی    بلن اش نت 
 داشیییییی     دوسیییییی  باشیییییی  که شیییییینل هر لعن    عطای کرد 
  .اس 

 

 و نگف  ه چ که بود کرد  تعجب من ازدی ن هم او انگار
  . ش  مات ا  چهر  در ای ثانیه

 

  . رف م سمتش به

 

  .شو  داخل داد اجاز  و رف  کنار

 

  . بودیم ن اد  هم سال  هم به ح   

 

 جا ان که پ ون ی من، و اف اد را  رس  پشییییی  سیییییکوت در
  .ایس اد  با  میان سازد عمیل را اش نقشه تا بود
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  .ایس اد مقابلم عطا

 

ی پیش روز چن  عایص مرد آن از   .نبود خت 

 .حرف ی   و آرا 

 

 این را عطا وق  ه چ من سوخ  اما سوخ  یم نبای  دلم
 .ن اش م دوس  داغان و شکس ه طور
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 :شکس  را مان بی    سکوت که بود او این باالخر 
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 پ ون ؟ داری کار چ   جا این -

 

  .بود ش   طلبنارانه دوبار  لحدش

 

 :دوخ م چشمانش در نگا 

 

  .بزنیم حرف هم با بای -

 

 :کشی  موهایش به پنجه کالفه

 

ی ما بی    بگم چن بار عزیز  ...جان پ ون -  حرف برای چت  
 ها؟ ....ن  نمو  زدن

 

 . برداش م جلو به ق یم

 رخش از رنگ کرد  حس شییییییی  کم که بینمان  ی فاصیییییییله
  . رف 
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  . زد یم دو دو و بود قرار ی   چشمانش

 

 :زد  هم بر لب

ی تو مثل منم- ای   یه اما ن ار  گفی    برای چت  
 هسییییی  چت  

  .ب وی   بای  که

 

 :زد  پچ صورتش توی و ش   نزدیک دیگر ق یم

 

  ...مهسلی وصی -

 

 :کشی  درهم ابرو و ش  درش  چشمانش

 

 ...نگت   ج ی رو حرفا اون گف م به -

 

  .عطا گرف م تصمیمو من اما-
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 :خروشی  عصبای  

 ها؟ ... تصمییم چه-

 

 :زد  نیشخن 

 

 !تو با ازدواج-

 

  ..... نگو چرت-

 

  ....داد  قول بهش من .نیس  چرت-

 

  فهیم؟ پ ون ،یم کردی غلط تو-

 

 : زد  اش سینه  تخ محنم
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 هم ها؟ ... بلرز  گور تو مرحو  اون تن خوای یم که نگو-
  ...گرف ه ازمون قویل چه اون دونیم یم خوب من هم ... تو

 

 :زد یم رسچ   به چشمانش و بود پری   کامال رنگش

 

 ورا این ودیگه خونه ری یم حاال همی    ...االن همی    پ ون -
 فهمی ی؟ ...نمیشه پی ات

 

 باز که بود  کرد  پی ا کجا از را جسارت همه این منمی ان
 :گف م و کرد  کم را مان بی    ی فاصله

 

 میای   هف ه آخر تا یا ...کشییییییییم نیم پس پا دفعه این من-
  ...جا این بیاد من با کنم یم مجبور رو بابا یا خواس گاری

 

 :غری  ناباورانه

 اون مبب ن اصیال ... رست به زد  اصیال ... شی ی دیوونه تو-
  ... گوریه ک و  دکت   ...پرس 
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 :گف م هایش حرف به توجه ی  

 

 مون عشیییییق رس که بالی   همه اون بع  خوای نیم که تو-
 یم چ   اوممممم .نک    عمل زن  وصییییییییی  تنها به آوردی
ون گور از دستش خوای یم... گن   ؟ عطا بمونه بت 

 

 :زد فریاد و کشی  موهایش به پنجه دس  دو هر با

 .خونه برگرد االن همی    !کن تمومش پ ون -

 

وع بازی این تاز  . ش  نیم تما  نه   .بود ش   رسر

 

  .بریز  او به را زهر  خود  ترفن  با تا بود  آم   من

 

 . داد یم پس تاوان عطا
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 .بود کرد  نابود که عشف   تاوان
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 ه چ از  اصی که بودن  پاشیی   خانه در سیکوت گرد انگار 
ون کس   .آم  نیم بت 

 

 حاال و بود شییییی   کشیییییی   بود  گذاشییییی ه که بم    ضیییییامن 
  . بود  انفجارش من ظر

 

 گل خت   فقط بابا اما داد یم تنان تنان را پایش یاسی    عمو
  .زد نیم حرف و بود ش   قایل های
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 آن هر که بود پیچان   درهم را انگشیییی انش ق ر آن مامان
  . ش  خواه  بلن  شان شکسی    ص ای کرد  یم فکر

 

 کرد  پیک را یاسیییی    عمو عطا که بود  کرد  کاری باالخر 
  . خواس گاری برای بود

 

 بودن  باخت   بود اف اد  اتفاق چه آن هر از همه دیگر حاال
.  

 

  .بود  داد  من که قویل و سلیمه مرگ از

 

 قایل های گل از نگا  باالخر  و کشییییییییی  عم ق نفیسیییییییی بابا
   .کرد عمو به رو سکوت در و گرف 

 

 :گف  حال این با اما گزی  لب یاسی    عمو
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 هر باز  اما چیه جریان دوی   یم خودت جان عباس امت  -
  تو چ  

 
  .دار  قبول  من بیک

 

 :گف  تصور  برخالف و چرخی  من سم  به بابا نگا 

 

 به بذار  خوا  یم االن شیییییییییییی  این کرد  مخالف  بار یه-
  .خودش عه  

 

 :دوخ  چشم من به و زد برق عمو ا نگ

 

 بگو بییاز  امییا چیییه نظرت کییه دونم یم جون عمو پ ونیی -
  چیه؟ قضیه بب نم

 

  . گزی   لب

 یم سییییییی  این از بای  شییییییی ن عطا زن برای اما بود سیییییییخ 
  .گذش م
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 :گف م اما بود خفه ص ایم

  .مثب ه جوابم .عمو ن ار  مشنیل من-

 

 سییییم  به لنگان و حرف ی   و  شیییی  بلن  جایش از آرا  بابا
  .رف  اتاقش

 

   .دانس  یم  مرا جواب انگار

 

 :گف  عمو به رو و ان اخ  طرفم به نگایه نیم مامان

ی خوای نیم شما داداش - ؟ چت  
 
 بیک
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 :داد تنان رسی یاسی    عمو

 

 این . عطاسییییی  همون عطا بگم تونم یم فقط داداش زن-
 ان از  همون به .خودتون و شیی   بزرگ نم دسیی  زیر بچه
 یه مطمئنا عباسییم امت   .کنی  اع ماد بهش شییناسییی  یم که

ی   ...نگف ه نه که دونه یم چت  

 

 کامال عمو رف ، بابا دنبال به و برخاسیی  جا از که مامان
 :چرخی  طرفم به

؟ تو جان عمو پ ون -  به که قولیه اون باب  اگه  مطمئ  
عا بگم بای  دادی مرحو  اون  اع بار از و ن ار  مشیییینیل رسر

 ی بن   اون مرگ و روز اون فشییییار تح  باالخر  .سییییاقطه
   .درکه قابل و دادی مثب  جواب خ ا

 

 :زد  لب آرا  و ش  دوخ ه عمو چهر  به نگاهم
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  .عمو دار  دوس  خودشو-

 

  :زد مهربای   لبخن  عمو

 

 بع  . کنی  صت   مرحو  اون چهل تا بای   جان عمو فقط-
 بی    کوچیک مراسم یه بع شم و خواس گاری میاییم رسیم

یم یم خودمون   .گت 

 

  .شود بلن  جایش از عمو ش  باعث گف م که ای باشه

 

   .ک    فکر داری وق  باز -

 

  .کرد  فکرامو من عمو--

 

 :گف  و داد تنان رسی
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 عطا که دونم یم .بشیییی  خوشیییبخ  دفعه این شیییاءهللا ان-
  .ار د دوست  خییل هم

 

*** 

 

 :ت پی  محنم و کشی  درهم ابرو نشس م که دستش کنار

 

 !تو بکن موهاتو-

 

 :زد  پوزخن 

 

   پشیییییمونم توی   نیم کارا این با-

 

 :چرخان  طرفم به را خشمگ دش چشمان

 

ک  .ضییییمنا من هر جوری 
دلم بخواد یم گرد  . 
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 عذابم ملکه خوای یم گذر  یم چ   ات کله تو دونم یم-
 . پ ون  بکن فکراتو خوب انجامش از قبل اما پ ون  بیسیییییر 
  ... خونه اون تو بذاری پاتو

 

 :ش  ص ادار پوزخن  

 

 این از دس  بهت   هم تو ... خونه اون تو میذار  پامو من-
  .خان عطا نک    ته ی   انق ر و برداری کارات

 

 :غری  و کرد قفل فرمان دور را انگش انش کفری

 

     ... خواس    خودت ایک-

 

  .بود  خواس ه خود  آری
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 قص  به که بود  کرد  رسش به جان ق ر آن م ت این در
 ه چ و کرد یم سییکوت مواقع بیشییت   اما بود برد  ی   نی م و
  .گف  نیم

 

 یم خاصیییییییش های حسیییییییاسیییییییی  آن روی دسییییییی  وق    اما
ض و آورد نیم تاب دیگر  گذاش م  .ش  یم معت 

 

 

 

 هش _هش اد_چهارص _پارت#

 

  

 

  . داش م     عج حال

 

  .برزخ یک مثل  بود  اف اد  گت   نفرت و عشق بی   

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خوی   حال بود  عاشیییییییییقش که م    برای بودن عطا کنار
 باعث بود زد  جوانه دلم در که نفری   حس اما  .داشیییییی 

ی تنها به ش  یم  و باش  تالف   و ان قا  کنم یم فکر که چت  
  .بس

 

  من و نبود بیش ای بهانه بود  داد  سیییییییلیمه به که قویل
 المسییب دل برای داشیی م عطا خانه به رفی    به تصییمیم اگر

  .بود خود 

 

  . دهم عذابش و باشم عشقم کنار در تا رف م یم

 

ی مه ی   . شوی معالجه بای  و بیماری تو بود گف ه امت 

 

 ... بود  عطا بیمار من ... بود 
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 عجیب اما بود نشییییی   کم دلم در عشیییییقش از ای ذر  آری
 .کرد یم رش  هم نفرت آن موازات به که بود

 

 بوسییییییه و شییییییو  غرق آغوشییییییش در خواسیییییی  یم دلم گایه
 توان در که جای   تا خواسییی  یم دلم هم گایه کنم بارانش
 خایل رویش و رس بر را حرصییییییییم تما  و بزنم ک کش دار 
  .کنم

 

 ... گف ن  یم چه حال  این به روانشیییییییییناش در دانم نیم
 بود چه هر اما چه؟ ... زخیم ... ونمجن ...دیوانه ... بیمار
  . بود  عطا کنار من

 

  ...شو  او  رسیم زن دیگر وق  چن  تا بود قرار و

 

 ...رسیم زن
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 (عطا)

 

 زمی    روی را سیگار  ته و آم   خود  به انگش م سوزش با
  . کرد  رها

 

 .نشس  دس م کنار خایل نیمه پاک  روی نگاهم

  سیییوخ  یم داشییی  که شییی ی ی بغض از گل یم که آن با 
   .کرد  روشن و برداش م دیگر سیگاری

 

 های پک که طور همان و بود  داد  دیوار به را ا  تکیه
 شییی   دوخ ه با  تارییک به نگاهم زد  یم آن جان به عمیف  
  .بود
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 بب نم بارها و بارها را سینمای   فیلم یک که این مثل درس 
 فکر ها ان به توانسیییییییییی م نیم اما بود شیییییییییی   اریتکر  برایم
  .نکنم

 

  برای و بود اف اد  پایم به که عمو مل مس تصیییییییی یر
 
 زن یک

ش  بمان  زن   بیشت   چن مایه شای  تا خری  یم وق  دخت 
  .بب ن  را خوشبخ    رنگ ما  چن  همی    در که آن فراتر و

 

  .زد یم زنگ گوشم در هم هنوز مل مسش ص ای

 

  .بود  گذش ه چت    همه از من

 

  آرزوی ترین بزرگ از
 
  .ا  زن یک

 

  و پ ون  داشی   
 
  .بود آرزو آخرین و اولی     برایم او با زن یک

 

  .آن از گذشی    بود سخ  چه 
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 .کن  درک مرا حال توان  نیم هیچکس

 

  .بود  اف اد  گت   سخ  برزچ   توی من

 

 .کنم فکر خود  به تنها که بود  نشییییی   تربی  جوری من
 ... بود  شهی   پ ر آخر و اول های آموز  از ینا

 معضییل این از توانسیی م نیم .باشییم خودخوا  توانسیی م نیم
  .بگذر  راح    به

 

 را بود همخونم که مردی دل ن وانسیییییییییییی ه من شییییییییییییب آن
  .بشکنم

 امی  به شیای  برداشی م گفی    نه از دسی  شیب آن من آری
   ب وانم که این

 
عم یم زن یک     .دهم نجات را دخت 

 

  و
 
 .ش  ج ی ی ُبع  وارد شب آن از من زن یک
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 ی چهر  بود  عاشقش که کیس پ ون ، برای خود  از بای 
  . ساخ م یم منفوری

 

  ی   خود  ان خاب به من که حاال خواسیی  یم دلم
 
 ا  زن یک

 ازدواج باش  داش ه را لیاقتش که کیس با هم او بود  رف ه
  . شود خوشبخ  و کن 

 

 عشییییق این هم اول از شییییای  که بود  رد ک رایص   را خود 
  از بای  من و نبود  درسییی 

 
ون پ ون  زن یک  شیییای  . برو  بت 

 خوش را دلم آری ... بود تر خوشییییییییبخ  دیگری با پ ون 
 ...حرفها این به بود  کرد 

 

 تمییا  کییار شییییییییییییود م نفر من از پ ونیی  وق    کرد  یم فکر
  .اس 

 

 معضیییییییییل این از توان  یم و اسییییییییی  قوی او کرد  یم فکر
  .بگذرد
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 .ن ارد وجود این از تر سیخ  که کرد  نیم فکر این به اما
ی ه چ برای ...کس ه چ برای   دخت 

 

 تنها نه که گذار  یم رایه به پا دار  که بود  نکرد  فکر
 .کنم یم قربای   هم را دیگری بلکه خود 

 

 

 

 نود_چهارص _پارت#

 

  

 سییییلیمه با ازدواج از بع  را این من و نبود دوتا ییک من درد
  .فهمی  
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 در فقط چت    همه انگار اما بود سیییییخ  پ ون  از گذشیییییی   
 این از تر محنم پ ونییی  جیییای و بود اف یییاد  اتفیییاق ظیییاهر
  .کرد  یم فکر که بود ها حرف

 

 نبود روز دو و روز یک مال پ ون  داشییی    دوسیی  و عشییق
 تما  در عشیییق این .بفهمم را این توانسییی م دیر خییل من و
 که ای لحظه درسییی  من و بود دوان   ریشیییه من ی   و رگ
 .برد  ان به ی   شس م دس  او از

 

  وارد من
 
  . ش   سلیمه زن یک

 

  . بود  گناهنار من

 

  .میش  قبل از بیشت   روز به روز من های گنا  آری

 

  .زد  سیگار  به عمیف   پک

  .سوخ  یم قلبم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 کرد  دنیییابو  هم را دیگر نفر دو بلکیییه خود  تنهیییا نیییه من
  .بود 

 

سی ان ی سیینه ییک حاال  یم ان قا  آتش در دیگری و بود قت 
  .سوخ 

 

 کنار روحم و بود سییییییییییلیمه کنار جسییییییییییمم احمق من آری
  .پ ون 

 

د  ص ا پ ون  را نامش اشتبا  به گایه   .مت  

 

 به هربار من و پرسییی  یم  او به راجع من از سییلیمه بار هر
  .گف م یم درو  او

 

 
 
 .تظاهر بود ش   ا  زن یک
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 به کشییییییییی  یم پر وجود  اما گرف م یم را سییییییییلیمه دسیییییییی 
  .پ ون  سم 

 

 .کن  درک مرا نوای ی   دل حال توانس  نیم کس ه چ

 

 را عمو پیشییینهاد که روز همان کنم باور توانسییی م نیم من 
  .ُمرد  جا همان کرد  قبول

 

 کرد  چال با  همی    میان را نوا ی   عطای و مرد  من آری
  . ش  م ول  تاز  عطای   من در رانگا و

 که هر عطا و ن ارد مرگ پ ون  عشیییییییییق دانسییییییییی م نیم اما
 دوبار  جای   با دوبار  حس آن باشیییییییییی  کجا هر و باشیییییییییی 

 .ش  خواه  م ول  دروجودش

 

 

 

 نودویک_چهارص _پارت#
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  .دور را  از دی نش و رفی    بود ش   کار  روز هر اوایل آن

 

 .کرد  یم ن خیا همرس  به داش م من آری

  .بود من دیگر قربای   سلیمه بیچار 

 

 هیییای حرف بیییا اواییییل آن بود خت   ی   جیییا همیییه از کیییه او
  به را دلش دروغ نم

 
  .بود زد  گر  من با زن یک

 

  .گف م یم درو  زمان و زمی    به داش م من

 

 آنهییا الپوشییییییییییییییای   برای بگوی   درو  یکبییار وق    گ ینیی  یم
ی ایه درو  بارها و بارها مجبوری   .بگوی   بیشت 

 

 کرد یم را پ ون  هوای دلم وق   
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همقسم    
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 .رسان   یم اش دانشک   به را خود

 تا ش   یم من طر

ون  دانشیییییییک   از   هزار درونم نوای ی   عطای و زد یم بت 
ی ص قه قربان بار  خودش دس  با خود که رف  یم دخت 
   .بود زد  پس

 

 عطا و بود اف اد  گود زیرش که چشیییمای   آن برای میمرد 
 رف  یم جلو ق مم .آم  برنیم دسییییتش از کاری بیچار  ی
 دار )           .... داشییییییییییییی  یم باز مرا هربار عقلم اما

 (ن   عذابش این از بیشت   کنه یم فراموش 

 

 دی ن با بار این  و گشییی م بریم خانه به قبل از تر ب بخ 
 از وجود  پنجر  کنار کرد  کز  روی و رنگ ی    سیییییییلیمه
 .گرف  یم آتش  انوج  عذاب

 

  .بود  اف اد  گت   خود  اشتبا  ان خاب از برزچ   در من
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 امییییا کنیییی  ثواب بود آمیییی   کییییه بود مثیل همییییان من مثییییال
  .بود ش   کباب خودش

 

 دسیی م از کاری ب بخ    و بود دیگر دونفر از ب تر من حال
   .آم  برنیم

 

 .کرد  یم گریه ص ا ی   ها ساع  و رف م یم حما  به گایه

 

 

 

 نودودو_چهارص _پارت#

 

  

اف   .اشتباهم به کنم یم اعت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

اف  رسگردای   ی در  بیییییه مرا کیییییه ان خیییییای   بیییییه کنم یم اعت 
  .کشان 

 

 بلکه سیییییییییوزان   را خود  تنها نه نادرسییییییییی م ان خاب با من
 و ب تر زمای   ب  حال این .کرد  نابود هم را سلیمه و پ ون 
 یم تاز  ... دی   نجوا مرد آن کنار را پ ون  که شیی  بیشییت  
 بگ یم توانسی م یم تاز  ... کنم درک را پ ون  حس توانسی م
 یم ال ماس را خ ا ... ش   یم زن   و میمرد  چن بار روزی
 ترین بزرگ انگار اما بین ازد رس  از را او فکر شییای  تا کرد 
  ...بود گرف ه نظر در برایم خ ا را الیه عذاب

 

 زد  فریاد آنق ر آم   ار دی به عمو وق    پیش روز چن 
  .ش  مشنل دچار ا  صوی   تارهای که

 

  . بود ش   دار خش و گرف ه ص ایم
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همقسم    
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 مخوف و سیییا  چا  ان وارد عمو طناب با وق  ه چ کاش
 آب و  بود شیی   دیر خییل دیگر که کنم چه اما شیی   نیم
   .گش  برنیم جوی به رف ه

 

  .زد  سیگار  به دیگری پک

 

  .زد یم حرف یمهسل وصی  از عمو

 

 کنار در خوشییبخ    از آخرشییان دی ار در سییلیمه گف  یم
  .زد  حرف او با من

 

 ... سیییییلیمه بیچار  .نشیییییسییییی  لبم روی پوزخن ی اخ یار ی  
 را آن ته و زد  دسیییییییییی م توی سیییییییییییگار جان به دیگری پک
  .ان اخ م پایم جلوی

 

 در عذای   چه ما  چن  این در سیییلیمه دانسییی  یم چه عمو
  .اس  کشی   نم کنار
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همقسم    
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 های محیل ی   از ...گف م سیییییییلیمه درد از فریادهایم میان 
 ی   دخت   آن ن وانسیی م وق  ه چ که این از ...ا  ناخواسیی ه

  .باشم دردهایش برای مرهیم و بکشم آغوش به را نوا

 

 دیگر اما شییییی  یم قبل از تر رسخ آن هر و شیییییدی  یم عمو
 روی کس ه چ دآور  ما رس بر که بالی   با فهمی  یم بای 
 .اس  ن ی   خوش

 

 تا خواسییی ه او از سیییلیمه  ...سیییود چه ا  کرد یم گریه عمو
  .کن  خواس گاری لعن    من برای را پ ون  و برود

 

 حاال ...داش  درد ق ر چه .بود ش   قبل از بلن تر فریاد 
 . سوخ م یم هم درد این وج ان عذاب در بای  اب  تا من

 

 بود؟ کرد  چه ما با عمو
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همقسم    
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  .اف اد  رسفه به دیگر سیگاری کردن روشن با

 کم دردهایم از کرد  یم کاری هر من و بود داغان ا  سییینه
 ش  نیم

 

 

 

 نودوسه_چهارص _پارت#

 

  

 و سوخ  یم قلبم تما  .بود کرد  ا  بیچار  وج ان عذاب
 ... بود ش   گرف ه من از قرار و آرا 

 

ی یادآوری لحظه همان اما ین  لبخن به مرا چت    وا شییییییییییییت 
  . داش 

 

  .پ ون  درش   های چشم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 یم زبانه ها چشییییییییییم ان در ان قا  اتش های شییییییییییعله وق   
  . ش  یم زیباتر کشی 

 

  .رف م تاریک با  میان به دس  به سیگار و برخاس م جا از

 

  شور مثل اش چهر  یادآوری
 
 تنم به و کرد یم ا  زن   زن یک

  .می اد جان ا  مرد 

 

 اش شییییییمار  لحظه همان که داشیییییی  پای   تله قلبم با انگار
  .ش  حک ا  گوشر  روی

 

  .زد  لبخن  اخ یار ی  

 

د؟ ان قا  خواس  یم دخت   این  بگت 
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همقسم    
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 .بود  آماد  من  گرف  یم خب

 دریای در ق ر ان  ما  چن  این تما  در من روح و جسیییییم
  پ ونیی  ان قییا  کییه بود شیییییییییییییی   پییایی    و بییاال هییایم بیی بخ   
ین مرهیم مثل  درس    .بود شت 

 

  .کشی   صفحه بر انگش 

 

 :گف م گرف ه ص ای همان با ما  چن  از بع  اخ یار ی   و

 

 !جانم-

 

 روزها از بع  من عجیب نرمش این من ظر شیییای  دانم نیم
  .کرد سکوت که نبود ب قلف   و ب خلف  

 

  .رسی  یم گوش به نفسش ص ای تنها
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همقسم    
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؟ سکوت زدی زنگ خانوما خانو -  ک  

 

  ناقوس مثل رس د ص ایش
 
 :بود زن یک

 .داغونه ش  ؟خییل چ   ص ات عطا-

  داغوی   به نه گف م یم بای 
 
 جمله ناخواسیییی ه اما.. ا  زن یک

  ش  جاری هایم لب بر دیگری ای

؟ ص ای نگران االن تو یع   -  عطای 

 

 :خن ی   تلچ   روزها از بع  من و کرد سکوت باز

 

  .ب   بهم قویل یه بیا-

 

 یم قول داریم فقط شیییییییی  ؟ گر  ها دادن قول بازار چیه-
 . دیم

 

 :نرف  کنار لبم روی از لبخن 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ...گذری نیم جور  ه چ من از گرفی    ان قا  از ب   قول-
  ...پ ون  ب   قول

 

  یم چ  - : پرسی  م عجب
 
 تو؟ یک

 

 :نالی   و چسبان   مقابلم درخ  تنه به را ا  پیشای  

 هم تو  .. ذریبگ هم تو ...ن ار  خوشییییبخ     لیاق  عطا-
   .تونم نیم من ببخیسر 

 

 عطا؟ چیه دوی   یم .بخشی   من گف ه یک-

 

 چیه؟-

 

 اون تو میا  . سییییییییییلیمه به داد  قول اما م نفر  ازت من-
 ...عطا سیییییییوزونم  یم اما . میشیییییییم زن  و میا  ... خونه
  .سوزون ی منو که جور همون
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .ش  تر پهن لبخن  

  لطف چه دارد دانس  نیم
 
  . کن  یم حقم رد بزریک

 

      .مان   یم هایش عذاب تما  من ظر من

 

 عذاب با ح    نزدییک همان در بودنش ... چرا درو  اما
ین برایم   .بود شت 

ین  .بود زهر به آلود  که عسیل ...عسل از تر شت 

 

 

 

 نودچهار_چهارص _پارت#

 

 

 

 :کشی  داد رس  بر ها دیوانه مثل
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  آر ؟ پ ون ؟ ش ی دیوونه تو-

 

 وق  ه چ .دوخ م اش گرگرف ه ی چهر  به را غمگ نم نگا 
  .بود  ن ی   عص    ح  این تا را الله

 

 :نشس  کنار  دی  که را نگاهم

 

 یک هر جون پ ون  ...بردار بازی دیوونه از دسیییییییی  پ ون -
 .برگرد جا همی    از داری دوس 

 

  .گزی   لب

 

 بریم اگر که بود  گذاشییییییی ه پا رایه به من .توانسییییییی م نیم
  .ش   یم ها خییل جوابگوی بای  گش م
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 نگاهم دیگر دار  رس بر چه فهمی ن  یم مادر  و پ ر اگر
  .کردن  نیم

  

 :گرف  را دس م  

  ...لطفا .کن تمومش جان پ ون -

 

 :داد  تنان طرفی    به را رس 

 

  .تونم نیم-

 

 . بود  اف اد  گت   من دانس  یم چه او

 

  .بود  اف اد  گت   نفرت و عشق بی    جای   من

 

 .توانس م نیم نه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  عطا ی گرف ه و داغان صییی ای شیییدی ن با و دیشیییب از اما
  . بود اف اد  جانم به تردی 

 

 داشیییییییییی م او به که عشییییییییییف   برابر در توانسیییییییییی م یم من آیا
 کنم؟  مقاوم 

 

 وا اش گرف ه و داغان صییی ای برابر در قلبم دیشیییب همان
  .بود داد 

 

 صییییییییییی ای برای صیییییییییییب  خود ات من دانسییییییییییی  یم چه عطا
  .ا  زد  زار پریشانش

 

 .گف م الله برای تصمیمم از اخ یار ی   امروز که ش  همان

 

 

 

  نودوپنج_چهارص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 زنم؟ رسباز عطا با ازدواج از خواس  یم من از الله حاال

 

  .برگش  را  نه داش م رف  را  نه بیچار  من

 

  .خواس  نیم دلم خواس م یم هم خود 

 

 :غری  عص    لهال

 یم دیوونه توی که بگم اینا مامان  به تا ن ار  چار  پس-
 !ک    کار چ   خوای

 

د   :گرف م را دستش وحشت  

 

  ...اشم دیوونه من ...الله دار  دوسش من-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  عطا؟ و خودت دادن عذاب با آر ؟ پ ون ؟ جوری این-

 

 میاد رسمون بالی   چه دونم نیم ...الله بر  راهو این بای -
  .بر  بای  اما

 

 

 دوی   نیم .کرد  کورت ان قا  آتیش .شییییییییییی ی دیوونه تو-
 تو که عشییف   این یا دوی   نیم .سییوزی یم خودت نفر اولی   
 بری چ   هر پ ون  .گذر  یم ب بخ    با روزت و شییب قلب ه
 !اف    یم گت   باتالق این توی بیشت   جلو

 

  . دانس م یم

 

 توانسیییی م نیم اما بود  کرد  فکر ها حرف این تما  به من
 .بگذر  آم   دس  به فرص  از
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . بگ ی  چه دانس  نیم هم او

 

  . گرف  پیش در را ا  گونه را  درش  اشیک قطر 

 

 :زد پچ گوشم کنار و کشی  آغوش به مرا الله

 

 به برداری کار این از دسییییییییییی  خوای نیم که حاال پ ون -
 .کن گوش حرفم

 

 

 

  نودوشش_چهارص _پارت#

 

 

 

  .گرف یم فاصله هم از
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همقسم    
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 وار زمزمه و کرد پاک را صییورتم روی های اشییک مهربای   با
 :گف 

 

  عطا با برو ...بکش خودت توی رو نفرت و ک نه-
 
 زن یک

 یم نابود رو خودت هم که کوف    ان قا  این از بگذر .کن
  .ببخشش پس داری دوسش تو .رو عطا هم کنه

 

  . خواس  یم دلم

 

 خصمانه رف ار اما ده  خرج به انعطاف کیم عطا بود کاف  
  .داش  یم وا ان قا  به مرا اش

 

 :بگ یم آرا  ش  باعث الله ی مصانه نگا 

  .کنم یم فکر بهش ...باشه-

 

 :گف  هیجان با و زد لبخن 
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همقسم    
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 ... بشیییی  شیییوهر و زن قرار  عطا و تو ... کن فکر دیوونه-
 این و نکرد  خیان  به  جور  ه چ اون دوی   یم که تو
وع کجا از واجازد   .ش   خ م کجا به و ش   رسر

 

   .بود  الله تالش عاشق

  .زد  لبخن 

 

د آرا  که  بود کاف   همی      .بگت 

 .زد  یم را چت    همه قی  بای  زد یم نیلو مامان به حرف   اگر

 

 یم کم نه باشییه واقی اگر عشییق خون   جا یه پ ون  ببی   - 
 شیییما عشیییق که نمدو  یم  ...رنگ کم نه ... کهنه نه ... شیییه
 ی   و بیف ه سیییییییکه از نکن کاری پس بود واقی هم به دوتا
  ... بشه ارزش

 

 :خن ی   اخ یار ی  

ی وعاشف   عشق درس کالس الله-   ری؟ یم چت  
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همقسم    
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 :زد چشمیک

 .خوا  نیم بیییی تو کییییه من .خوب دخت   کن گوش حرف-
  .بردار لجبازی از دس 

 

 را عطا خواسیی  یم دلم خب اما داشیی م قبول را حرفهایش
 گریه ان ...هایش اع نای   ی   آن...هایش حرف آن خاطر به
  . کنم مجازات بود  کرد  که های  

 .گرف  نیم آرا  دلم

  

 :گف  که خوان  چه چشمانم در دانم نیم

 ...نگذرون ح  از اما ...برس برش؟ حسییییابشییییو خوای یم-
 اما شیییی ی که اذی ای   کن تالف   ...معقول اما کن اش تدبیه
 .بیسر  اذی  بیشت   خودت که جای   به نرسون
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همقسم    
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  نودوهف _چهارص _پارت#

 

 

 

  .بود  ش   زیبا

 

 شییییی   دوخ ه ا  کرد  آرایش ی چهر  به آینه داخل نگاهم
  .بود

 

  .بود خن ی   ریز و دریای   پری بود گف ه الله

 

 و خورد دردمان به جا این بود رف ه که آرایشیییییییگری کالس
  .بود آسود  مخیال ارایشگا  به رفی    از من

 

 عطا به وق    تا کن  یم کار بیشیییت   چشیییمانم روی گف  یم
  .کنم آب را قلبش ته چشمانم حرارت با کنم یم نگا 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 و زد ای رضای من انه لبخن  کار اتما  از بع 

  .سوزد یم نوا ی   عطای برای لحظه همی    از دلش گف 

 

  لبخن اخ یار ی   و ان اخ م ا  سییییییاد  عروس لباس به نگا 
 . زد 

 

  .میش  برگذار ساد  چت    همه 

 

  کوچک عروش یک
 
  . خانوادیک

 

 که داشیییییی  مزایای   خودش هم زیاد فامیل ن اشییییییی    خب  
 .خورد یم درد به جا این

 

  .برگش م طرفش به اتاق به مامان ورود با

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 روی که توری و سییییییییییییفی  لباس آن در دی نم محض به
  .ش  خیس چشمانش بود پوشان   را موهایم

 

 :زد پچ و کشی  آغوش به مرا و آم  طرفم به

 

ای رسنوش  این انگار-  عروش یه .ماس  ی خانواد  دخت 
  و کوچیک

 
 .ساد  و خانوادیک

 

 :گف م شیطن  با

  .جونم مامان ا  رایص   که من-

 

 :گف  جا همه از خت   ی  

 بقیه دیگه باشییییییه کنارت عشییییییق  که اینه مهم ... اوهو -
  .ش نه بخ خوش مهم .اضافیه کار اش

 

کش رس در دانسییییی  یم مادر  اگر که وای  یم ها چه دخت 
 .گذرد

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  نودوهش _چهارص _پارت#

 

 

 

 کیییه دار  دوسییییییییییییتییی  قییی ری اون عطیییا راح یییه خییییالم منم-
  .کنه خوشبخ  

 

  .بیف م گریه به بود کم آم ن  که سپهر و بابا

 یم همیشه برای خانه آن از دار  ش  یم باور  داش  انگار
  .رو 

 

 که گف  و بریز  اشیییییک نگذاشییییی  شیییییوچ   و خن   با الله
  .برویم آتلیه به تا آم   عطا

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 بقیه داریم کوچیک عروش که حاال بود گف ه مامان خب
ها یییییت بع ها که باشیییییی  احسیییییین نحو به چت    ن اشیییییی ه حرسی
  .باشیم

 

 از بیش توانسیی م نیم هم من و داشیی  اطاع  به رس عطا
  .بین از  مادر  و پ ر دل به شک تا کنم مخالف  آن

 

 قرآن زیر از بابا و کرد دود اسییییییییییییفن  مامان آم  که عطا
  .کرد ردمان

 

 یک در عروش مراسییییییم برای هم بع  و رف یم یم آتلیه به
 بود شیی   رزرو ما کوچک مجلس برای که سیین    رسیی وران
  .ش یم یم جمع هم دور

 

 را  آتلیه سیییییم  به سیییییکوت در شییییی یم که اتومبیل سیییییوار
 .اف ادیم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .ک بی  یم سینه در ش ت به قلبم

 

ی و نکرد نگییییاهم عطییییا کرد  یم فکر آنچییییه برخالف  چت  
  .نگف 

 

ی داد نیم اجاز  غرور   بود شیی   باعث همی    و بگ یم چت  
  .کن  گت   گل یم در سنگ     بغض

 

  ... ب جدس عطای

 

 اس ؟ بل  مرا تما  او بود  کرد  فراموش چرا

 

 

 

  نودونه_چهارص _پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 و داشیییییییی  نگه آتلیه مقابل را اتومبیل رسییییییییی ن محض به
  .ش  پیاد 

 و آم  در سم  به

  .شو  پیاد  تا داد اجاز  و کرد باز برایم را آن

 

  .نگریس م صورتش در اخ یار ی  

 

 و بود گرف ه را اش بلن ی فقط و بود نزد  ته از را ریشیییش
 فجیی طرز به که بود کرد  آننارد فریم خوش صیییورت به
ی و آم  یم او به   .کرد یم دلت 

 

 :داد تنان رس دی  که را ا  خت   نگا 

ی-  ش  ؟ چت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .ش  قفل نگاهم در نگاهش که بود جا آن و

 

  .رف  ضعف نگاهش سوز از قلبم

 

 :غری  لب زیر و ش  درهم ابروهایش

  .ن   طولش زیاد-

 

 :گف م کفری

  .مجبور  .نیس م مش اقم همچی   -

 

  . دونم یم که اونو-

 

  .دوی   یم که خ به-

 

 :زد کچ   لبخن 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 میار ؟ خودخوایه هم زیادی خوشگیل دونس    یم-

 

 .کرد  نگاهش شوکه

 

 که بود گف ه مسییییی قیم غت   بود؟ کرد  تعریف من از االن 
 ا ؟ ش   خوشگل خییل

 

ون محنم را نفسم  :داد  بت 

  .کنیم تمومش زودتر بهت  -

 

 :داد تنان رس

  . موافقم-

 

  .ش  ش ، یم نبای  آنچه هآتلی داخل

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کمر  دور را دس انش تا خواس  عطا از عناس خانم وق   
 توان  یم عاشییییییییق زن یک ق ر چه فهمی   تاز  کن  حلقه
  . باش  ب بخ 

 

 که عشییییف   ب بخ  و بود  همان من و ... عشییییق ب بخ 
  .بود دربرگرف ه را وجود  تما 

 

  .بود  ش   وارد بازی آن به خود  پای با من

 

 دهم زجر را عطا که ان از بیشییییییییت   گف  یم راسیییییییی  الله
 .کرد  یم کش زجر را خود  داش م

 

 رو عناس خانم که کرد  حس وجود تما  با زمای   را این
 :گف  راح    با و کرد عطا به

 

 لباشییونو تونی  یم کنی  یم بغلشییون که جوری همی    حاال-
 کنم ثبتش ب ونم که آرو  فقط .ببوسی 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

😂😍 

 

 

 

 

 پانص _ارتپ#

 

 

 

  عطا

 

 عطر آن از بیشیییییت   تا بود  کرد  حبس درسیییییینه را نفسیییییم 
  .نکنم حس را تدش

 

  .باش  من مال نبود قرار

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .باش  گذش ه مثل چت    ه چ نبود قرار

 

  .کن  زجرکشم تا بود آم  

 

 بود  دییی   را زیبییایش چشییییییییییییمییان وق    اول، همییان را این
  .فهمی  

 

؟خ و زیبا ق ر این ش  یم مگر  واس   

 

 یم و خواسیییییییی مش یم کیسیییییییی . بود من رویاهای زن پ ون 
 به گوارا آی   تشیینه بود ،که کیسیی مثل درسیی  پرسییتی مش
  .ن اش  عطش رفع حق اما رسی  یم چشمه

 

  ... من پیش .اس  من کنار که بود خوش دلم تنها

 

  .بود مخم روی عناس خانم مش اق نگا  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بزنم ک کش و برو  خواس  یم دلم

 

  .اش کنن   دیوانه پیشنهاد آن اب

 

  .کشی   عقب و داد  تنان رس

 :گف  درو  به و خجوالنه پ ون 

 

  .نش یم محر  هنوز ما-

 

 با  افکن   آتیسیییییییییر  جانم به که انگار نه انگار عناس خانم
 فهمی ن نشیییییییانه به رسی «شیییییییی  یم که باالخر  وا» گفی   
     .داد تز را دیگری های م ل دوبار  و داد تنان

 

وت در انگار را بع ی عکس چن    .بود  هت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 آن از هم آن پ ون  های لب تصییییییی یر نبود خود  دسییییییی 
  .رف  نیم کنار چشمانم مقابل از ان ک فاصله

 

 ... اغواگر های لب آن ...ها لب آن

 

 تما  با را پ ون  اخ یار ی   و بود ش   بی ار ا  مردانه نفس 
 دانسییییییییییی م یم خوی   به را این من اما کرد یم طلب وجود
 چه ن ار  را لمسیییش حق که اسییی  ممنوعه م و  آن پ ون 
یدش شه  چشی ن برس   .شت 

 

 پانص ویک_پارت#

 

  

 

 همه و همه مالیم آرایش آن ح    اش سیییییاد  عروس لباس
  .کردن  یم ا  دیوانه

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یم تا و بگت   بازوانم بی    را او محنم خواسیییییییییییی  یم دلم
 من و بود نوعهمم ممنوعه خب اما ببوسییییییییمش توانسیییییییی م
  .بود  کرد  ان خاب را این خود

 

 هری دلم ته غلطان  یم ح قه در که را درشییییتش چشییییمان
  . آم  یم باال جانم و ریخ  یم فرو

 

  .ک    خطا پا از دس  ن وای   تو و باش  کنارت معشوق

 

 ذهنم به فکری ناخواسیییییییییییی ه که کرد حرک    چه دانم نیم
  .رسی 

 

  .کن  آرامم زیادی ح  تا توانس  یم که فکری

 

ون آتلیه از   .  نشستیم ماشی    داخل و زدیم بت 

 

  . ش  حنمفرما مان بی    سکوت همان باز

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 آن گت   در ذهنم و بود  کرد  کشف ای تاز  چت    من خب
     .بود ش  

 

 شییییییکنجه مرا توانسییییی  یم خودمان خفای در شییییییای  پ ون 
ین این و توانسیییییی  نیم جمع در اما کن   دبو  فرصیییییی  بهت 
 .داش دش برای

 

 یم تا بقیه حضییییور بهانه به گرف م تصییییمیم شییییب آن من و
 .کنم اس فاد  فرص  این از توانم

 

 

 

 پانص ودو_پارت#

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بودن  کرد  عوض آتلیه از بع  را عطا انگار

 

  . بود ش   چه نمی انم

 

 پنا   آغوشییش به ناخواسیی ه تا کن   یم جان داشیی م خود 
  ...نت  

 

  .ک    بغلم توای   یم نگ یم

 

  ... بکش آغوش در و ببوس مرا عطا نگ یم

  .اس  مان عروش روز امروز

 

  .ش   یم شکنجه خود  اما  کنم شکنجه بود  آم   

   ؟ ان قا  به چه را عاشق آد  آخر

 

  .بود سخ    ی مبارز  عجیب

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .داد نیم اجاز  غرور 

 

  .ن اش مش و داش مش

 

 بود ش   رزرو عمو طتوس که رس وران به ورود محض به
  و

 
 برابر در و گرف  را دسیییییییی م بودیم جا آن مهمان همیک
  .برد فرو انگش انم میان را انگش انش تعجبم

 

 

 :بزن  پچ ش  باعث ا  ش   درش  نگا 

 

 خوای نیم که تو .ماسیییی  به همه چشییییم نه؟ ...مجبوریم-
 ش ی؟ زنم چ   واسه بفهمن همه

 

 مادر  و پ ر خواسی  نیم دلم و بود او من بی    مسییئله این
ن  آن از بوی     .بت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .گردان  یم بر  را  نیمه همی    از فهمی  یم بابا اگر که

 

  .خورد تنان هایم لب

 

  . مجبوریم-

 

ون ص ا ی   را نفسش  :گف  و داد بت 

  . کنه یم نگامون دار  بابات-

 

  .زد آن پش  بر ای بوسه و آورد باال را دس م همزمان و

 

 که بود وصیییییییییییل برق هایش لب به که این مثل درسییییییییییی 
  .اف اد را  تنم در عجیب جریای  

 

 .کن  ا  دیوانه خواس  یم لعن    عطای

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی خواسیییی م  خ مه خانم با عمو زن و مامان که بگ یم چت  
 ورودی پاگرد وارد داشییییی  دسییییی  به اسیییییفن  ظرف که ای

    . ش ن 

 

 اس قبال به آم ن با و ش ن  حضورمان م وجه همه کم کم
یک بازار مان   .ش  دا  ها گفی    تت 

 

  .بوسی ن  را ما و کردن  مان بغل بیک ییک عمو و بابا

 

 :زد پچ گوشم کنار که بود  بابا آغوش در دقایف  

  .دخت   شو خوشبخ -

 

 .ما اخ یار در  و بود رمانتیک ش ت به رس وران فضای

 به بود مزین که دیواری و در و آجر با شیییی   سیییینگ نمای
  .ق ییم های دکوری ا اقس و انواع

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 یم آن وسییییییییط از که آی   را  و کوچک ی حوضییییییییچه یک
  .بود داد  محیط به خوی   حال گذش 

 

وع ما ورود با و بود نواخی    مشییییغول شییییادی ارکسییییت    به رسر
  .کرد بادا مبارک بادابادا نواخی   

 

د یم را دس م قبل از بیشت   عطا انگش ان   . فرسر

 

 «برقصن بای  داماد و وسعر »  الله و زن ای   رسوص ای با
 .ایس ادیم  جمع میان رمانتیک فضای در نرسی  

 

 

 

 سه_پانص _پارت#

 

  .کرد یم شیطن  و زد یم سوت الله

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 در مرا کاری اول همان و بگت   نفیسیییییییییییی بود نگذاشیییییییییییی ه
 .بود ان اخ ه مخمصه

 

  .چیس  قص ش دانس م یم و شناخ مش یم

 

  .پیچی  کمر  دور عطا سوزان و گر  دس ان 

 

 بود؟ رف ه کجا صب  رس اخموی عطای بود  مان   حاال 

 

 ؟«مجبوریم»بود گف ه چه

 

 نشیییان واکدیسیییر  اطرافیان خاطر به بود  مجبور ظاهرا آری
  .ن هم

 

 «میاد ب ت هم ق ر چه»زد نیشخن  قلبم در ییک

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 آرا  و بگذار  اش سیییینه بر رس خواسییی  یم دلم چرا درو 
  وارد دیگر ریکا برای من اما شیییییییییییو  غرق او در

 
 او زن یک

  .من شکس  یع    کار این و بود  ش  

 

 را دسیی انم هم من م قابال  و بود حلقه کمر  دور دسیی انش
  .بود  کرد  حلقه گردنش دور

 

  .ش  نیم این از تر نزدیک دیگر

 

ب با قلبم  کرد  یم حس و ش  یم پایی    و باال سینه در ض 
  .ان  ش   رسخ هایم گونه

 

ی چه  فهمی یم اگر  رشیی ه چه هر شییک ی   دارد من بر تاثت 
  .ش  یم پدبه بود 

 

 :گف  که دوخ م گردنش به گرف ه چشمانش از نگا 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 که اینه مهم پ ون  نیسییی  مهم بیاری رس  بالی   هر دیگه-
  ...بغلم توی .هس    ممکن جای ترین نزدیک توی تو،

 

  ... لعن   

 

ایط آن در را آدیم که نواخ  یم ای حرفه چنان ارکست    رسر
  .کرد یم غرق خود در خاص

 

 رشیی ه الله جیغوی ج غ صیی ای که بود چشییمانم خت   عطا
  .کرد پار  را افنار 

 

  ...یاال یاال ... یاال ببوس دومادو عروس

 

  .کرد  یم اش خفه رسی  یم دس م

 یم تاز  تز یک بار هر

  .داد

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 طور این و داشیییییییییییییییی  خت   چت    همییییه از بود خوب حییییاال
  .کرد یم شیطن 

 

 : کرد زمزمه بشنو  فقط من که جوری ب جدیس با عطا

 

 خت   همه دیگه جا این .اف اد  گت   ب جور خانم  عروس-
  ...محرمیم هم به ما دارن

 

 شیای  . خواسی  یم را اش بوسیه دلم چرا درو  .گزی   لب
 .بود فرص  آخرین و اولی    این

 

  . گذران  خواهیم را سخ    روزهای این از بع  دانس م یم

 

 کرد  همرا  خود با هم را بقیه حاال و نبود کن ول الله
  .بود

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

رضییییییا دای   و عمو و بابا س در  امت   ظاهرا و نبودن  دسیییییییت 
 و عروس نصییییب فرصییی  این تا بودن  شییی   جیم مخفیانه
  .شود داماد

 

  .گذرد یم چه ما دل در دانس  نیم  الله جز کس ه چ

 

 :ش  بلن  زن ای   ص ای

 

 ... داماد  آقا ن ب  بع شم ...عزیز  ...دیاال-

 

 

 

 چهار_پانص _پارت#

 

  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 عطا

 

 

  .بود پ ون  به نگاهم

 

 بامز  های حرف آن یکهو الله که بود یار من با خ ا انگار
  .زد را

 

  .ببوس  مرا خواستن  یم پ ون  از

 

ک چشمان خت   نگاهم   .بود مقابلم درش  چشم دخت 

 

  .بود  دنیا مرد ترین شانس خوش امشب من

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 جای ترین قشنگ در شک ی   اف اد یم اتفاق اگر بوسه این
  .ش  یم ثب  دلم

 

  .کرد یم نگاهم کفری پ ون 

 

  .بود مردد 

 خواسییی م یم من اما بکشییی  را الله خواسییی  یم دلش شیییای 
 تشییییکر اش العاد  فوق ی ای   و الله از فرصیییی  اولی    در
 .کنم

 

  . آورد کمرش به فشاری اخ یار ی  

 

 :زد پچ مغرورانه

  .ن ار  معنای   ه چ بوسه این دوی   یم خودتم-

 

 :زد  لب

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .دونم یم-

 

 یم آماد  ازدواج این برای وق    صیییییییب  .بود  شییییییی   دیوانه
 اما رو  یم مسییییییلخ به انگار که بود  ناامی  ق ر آن شیییییی  
 آرامش به زود یا دیر ما دوی هر روزی بود  مطمی    حاال

  .رسی  خواهیم

 

 .برد تاز  دنیای   به مرا پ ون  گر  عجیب اما کوتا  ی هبوس
 .ش  نیم تکرار برایم حاالها حاال شک ی   که دنیای  

 

 مرا اشییییییتیاق همان با جمع  کشییییییی  عقب خجوالنه که او
  .میکرد تش یق

 

  ...یاال ...یاال ببوس عروسو دوماد

 

 رها صییییییورتش توی را نفسییییییم گر  هر  و برد  جلو را رس 
 :زد  لب و کرد 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .دار  معنا خییل من برای بوسه این تو برخالف-

 

  .ش  درش  چشمانش

 

  .ش  دوخ ه ها لب آن به نگاهم

  .خواستشان یم دلم ق ر چه

 

ک  پ ون  یع    این و بود اف اد  نفس نفس به مقابلم دخت 
  .داش  هیجان هم

 دسیییی انم کف با را صییییورتش طرف دو و  آم  باال دسیییی انم
  .گرف م قاب

 

  .بس  پلک آرا  بع  و کرد مک    

 

  .چسبان   اش پیشای   به را هایم لب نر  من و

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 دوق یم در که ها لب آن از گذشییییی    بود سییییخ  ق ر چه
 .بود هایم لب

 

.  

 

 

 پنج_پانص _پارت#

 

 

 

ی مان عروش کوچک مجلس پایان تا   .بود نمان   چت  

 

 هایشییییان خن   و ها پچ پچ با و شیییی   مردان محاض  عطا
  .بودن  گرف ه خود حصار در را او

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تن  تن  دای   زن اما زد نیم حرف   و داشییییییییی  بغض مامان
های  
  .فهمی   نیم که گف  یم گوشم کنار را چت  

 

 من و داشیییییییی  درد پاهایش که بود رقصییییییییی   ق ر ان الله
 گم ا  شییی   سیییاخ ه تاز  دنیای در که بود  کیسییی همچون
  .بود 

 

، و شیییی  نزدیک بابا  هم یاسییییی    عمو .فراخوان  را عطا دای 
  .بود ایس اد  کنارمان

 

 پ ر عنوان به کرد یم حس واقعا بار این بود چه هر خب
ک  اش عروش در عطا    .اس  کرد  رسر

 

  . گرف  را هایمان دس  بابا و ایس ادیم هم کنار

 

ب با قلبم   . ک بی  یم سینه در ض 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 گهر  که صییییی ای   با و گذاشییییی  عطا دسییییی ان توی را دسییییی م
 :گف  داش  بغض از های  

 

مش یم تو به خ ا از بع -  تکون دلش تو آب نذار سییییییییییت 
  .بخور 

 

 و کرد خم رس و لغزان  انگشیییی انم میان را انگشیییی انش عطا
  . زد ای بوسه بابا شانه روی

 

 

 :زد لب بابا

  .کن حالل بابا پ ون -

 

  .لرزی  هایم لب و ش  جاری اشنم

 

 زار و بود  گرف ه قرار بابا و مامان آغوش بی    دیگر حاال
  .زد  یم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .کرد  بارانش بوسه من و خزی  ما بی    هم سپهر

 

رضییییییا دای   اگر  ان نبود معلو  نبود هایش شییییییییطن  و امت 
  .ش یم یم ج ا هم از چطور لحظه

ا سفارش هم عمو

 

 از مرطوی   دسییییییی مال تن ی خیسیییییییم صیییییییورت دی ن با الله
ون کیفش  :گف  شیطن  با و کشی  بت 

 

 بیچار  خونه اون توی بری  قیافه این با االن .بب نم بیا-
  .دی یم فراری دوبار  رو عطا

 

 

 شییییییییی  تمت    صیییییییییورتم و کرد پاک که را چشیییییییییمانم سییییییییییایه
 :زد لبخن ی

مر دوبار  به عطا کرد و عطا همان طور 
که با بابا رف ار کرد  بود با او رف ار کرد . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 تو . رو نهک  کن تمومش .شر  خوشیییبخ  ب   قول پ ون -
 .ن   دس  از رو ها فرص  پس داری دوسش

 

.  

 

  شش_پانص _پارت#

 

 

 

  .ایس اد  عطا ی خانه مقابل اتومبیل

 

 خانواد  بودن  کرد  مان همرایه جا آن تا که کسییای   تنها 
  .بود دای  

 

  .کرد باز را با  بزرگ و فلزی در و ش  پیاد  عطا  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .ش  با  وارد ما اتومبیل

  . ش  هبس  درها

  . ک بی  یم سینه در قبل از بیشت   قلبم

 

 الله و او که بود کرد  زن ای   به را سفارشم ق ر چه مامان
  .آم ن  خانه داخل تا

 

  .بود ش   من قل جا آن به وسایلم تما  پیش هف ه از

 

  .بود الله و زن ای   و مامان عه   به کارها تما 

 

ی تنها     .بود ا  یهجهت    ن اش م توجه آن به که چت  

 

  این کرد  یم فکر شای 
 
  .داش  نخواه  دوایم زن یک

 .نبود آن در امی ی که گذاش م یم ای خانه به پا

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 دونفر  تخ  یک و بود تر بزرگ که راهرو ان های اتاق 
 داد  اخ صییییییییاص ما به خورد یم چشییییییییم به ان میان بزرگ
 .بود ش  

 

  .کرد دگرگون را حالم تخ  روکش

 

 ؟ بودن  د کر  خیال چه

 

 شیییییی   آماد  زفاف شییییییب برای و بود باران گل تخ  روی
 .بود

 

 :گف  و زد لبخن  زن ای  

  .بیسر  خوشبخ   جان پ ون -

 

  .کرد  بغض اخ یار ی  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  شو ؟ خوشبخ  توانس م یم چطور

 

  .کردن  بغلم زن ای   و الله ش  رسازیر که اشنم

 :گف  زن ای   

ی دوش یه بهت   -  پف چشیییییییییات کردی گریه انق ر . بگت 
  .کرد 

 

 :خن ی  ریز الله

  .عطا بیچار -

 

 : ت پی  زن ای  

و ...کوف -  .حرفا این به چه دخت 

 

   :کرد شیطن  الله

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  واسییییه معلومه خودش تخ ه این .دار  ربیط چه مامان وا-
  ...ش   شنیل این چ  

 

  .ش   رسخ بناگوش تا

 

 مرا هایش حرف با دیگر تا برد کشیییان کشیییان را الله زن ای  
 .نکن  سفی  و رسخ آن از بیشت  

 

.  

 

  هف _پانص _پارت#

 

 

 

ی  عطا از   .نبود خت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .گرف م دوش و ش   حما  داخل

 

 و ام   کنار خود با باالخر  اما ن اشیییییی  تمایم هایم گریه
ون   .زد  بت 

  . بود کرد  ا  کالفه حسای   موهایم 

 

  .بس م حوله با و زد  شانه

 

ون که حما  از  تخ  روی که عطا  ک  دی ن با زد  بت 
  .اس  آم   اتاق به نبود  در فهمی   بود اف اد 

 

  .بگت   عم ق دیم ش  باعث چای خوش بوی

 

  .کرد یم د  خوب خییل را آن و بود چای عاشق عطا

 

  .گرف م حوصله ی   را موهایم نم و پوشی   لباس تن  تن 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .خورد در به ای تقه که بود  ایس اد  آینه مقابل

 

  .برگش م عقب به

 

اهدش های دکمه از دوتا و بود کرد  باز را کرواتش  از را پت 
  .بود گشود  هم

 

  .کرد  د  چای پ ون -

 

 :داد  جواب خونرسدی با

  .میا  باشه-

 

 .رف  دیگری حرف ی   و زد لبخن 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 داشیی م ای عاشییقانه تصییورات شییب این برای همیشییه شییای 
 دو تا باشیییییییییییییم هم عذاب ملکه ودب قرار تنها ما حاال اما

 .قرار ی   عاشق

 

.  

 

 

 

  هش _پانص _پارت#

 

خانه داخل   .ش   آشت  

 

  .بود  برداش ه را حوله اما بود مرطوب هنوز موهایم

 

  . بود نشس ه مت    پش  و بود ریخ ه چای فنجان دو

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :گف  نشستنم محض به

 !نکردی خشک موهاتو-

 

 :گف  و داد هل طرفم به را چایم فنجان .ن اد  را جوابش

 

  .ش ی خس ه .چسبه یم شب وق  این-

 

  .کرد  محصور انگش انم بی    را فنجان و داد  تنان را رس 

 

ون حرف ی   و ش  بلن  جا از    .رف  بت 

 

 :گف  و برگش  سشوار یک با بع  دقیقه چن 

 

  .خوری یم رسما کن خشک جا همی    موهاتو پاشو-

 

 :کشی   درهم ابرو

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .یس من بچه من-

 

 رها گوشم کنار را نفسش و ش  خم رس پش  از یکبار  به
 :کرد

 

  ...هم نه منم نظر اتفاقا-

 

  .ش  مورمور و لرزی  نفسش هر  از تنم تما 

 

 :گف  و برد فرو موهایم میان را انگش انش آرا 

 

 جذاب و خوشییییگل ق ر اون ...پ ون  شیییی ی کنن   دیوونه-
  فهمی   امشب  .کرد  یم تصورت همیشه که طور همون
  .بیاری رس  بالی   چه قرار 

 

  ...ش   بلن  جا از و زد  کنار را دستش

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود ایس اد  مقابلم

 

 !عطا بزی   دس  من به ن اری حق ...نزن دس  من به-

 

ورانه چشمانش  :زد برف   رسر

 

 به جون  اوم ی ....ب ی عذاب بهم اوم ی ... دونم یم-
  دخت   کرد  بزرگ  من ...ک    ا  دیوونه و باشر  .ک    رس 

 

  ... زد  پوزخن 

 

 :دوخ  چشمانم در چشم و کرد کم را فاصله

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 هنوز  تو .نکن نابود خودمونو این از بیشت   ... پ ون  نکن-
 نیم خونه این توی پاتو ن اشییییییییییی    اگه که داری دوسییییییییییی م
  .ذاش   

 

 :غری   خشمگی   

 

 غلط تصییییییمیم واسییییییه جا  این اگه من  عطا چیه دوی   یم-
 ان خاب  با تو .کرد نابود دومونو هر که تصیییییمییم ...توئه
 نابود رو تو خوا  یم ان خابم با من حاال و کردی نابود منو
 با رو شییییی ن  له ذر  ذر  خوا  یم چون جا  این من .کنم

 اون از دیگه .شییییییی   له من که جور همون بب نم چشیییییییما 
ی داشییییی    دوسیییی  ی اگر  ... نمون   چت    فقط هسیییی  چت  
 ...نفرت و هنفرت

 

  . بود ش   دوخ ه من به زد  وق چشمانش 

خانه از بلن  های ق   با  نبود ایسیییییی ادن جای دیگر  آشییییییت  
ون  .زد  بت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 نه_پانص _پارت#

 

 

 

  

 

  .کرد  باز پلک نوزادی های گریه ص ای با

 

 .چرخان   نگا  گنگ و گ ج

 

 به آن در عطا با بحث از بع  دیشیییییب که بود  اتاف   توی
  .بود  رف ه خواب

 

  .ش یم بلن تر لحظه هر ص ا

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون تخ  از و زد  کنار را لحاف   .خزی   بت 

 

  . گذاش م راهرو به ق   و کرد  باز را اتاق ی بس ه در

 

خانه سم  از ص ا   .رسی  یم گوش به آشت  

 

 میان بغل به نوزادی عطا . رسیییییییییییییان   جا آن به را خود
خانه   .می اد تنان تنان ار  او نرمش با و بود ایس اد  آشت  

 

 :ش  حضور  ی م وجه که بود ش   دوخ ه او به نگاهم

 

ون آوردمش مثال ...عزیز  شییییییییییییی ی بی ار-  بی ارت که بت 
  ...نکنه

 

  زد؟ یم حرف چه از

 بود؟ آم   کجا از و بود که نوزاد این

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .رف م جلو اخ یار ی  

 

نگش چشیییییییییییمان با چن ماهه نوزاد  گریه از دسییییییییییی  خورسر
  ...داد تنان پا و دس  برایم و برداش 

 

 :زد پچ گوشم کنار ص ای  

 

 !شو بی ار ...عزیز  پ ون  ...پ ون -

 

 

 روی که نگریس م عطای   به و کرد  باز چشم زد  وحش 
 .بود نشس ه کنار  تخ 

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  د _پانص _پارت#

 

 

 

 

 

 

 کنم فکر ... زنن یم زنگ دارن ...کرد  بی ارت ببخشییییییی -
 ...بیارن صیییبحونه ت واسیییه بود قرار ...باشییین الله و زن ای  
  ...باشه حواس  ... تو میان موقع یه گف م

 

 بیا کیه کرد  یم نگیاهش بود  دیی   کیه خوای   گ ج هنوز
ون اتاق از و ش  بلن  جا از زنگ دیگر ص ای   .زد بت 

 

  . فهمی   نیم را عجیب خواب آن معنای

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . بود که نوزاد ان

 زدنش وپا دسیییییی  و خن   ان و عطا به عج بش شییییییباه 
  ... من برای

 

 بلن  صیییییییییی ای با که بود  خوابم درگت   ق ر چه دانم نیم
ون افنار  از عطا  : خزی   بت 

 

 چه ببی    بیا شییییییییییییی ی بی ار که حاال پ ون  ...ن وم ن تو-
 همچی    نیسییییییییییی  حق  که چن  هر ...دخت   برات کردن

  ... ای صبحونه

 

د  زمی    به را رمقم ی   پاهای   .ایس اد  مجای در و فرسر

 

 پشیییییییی  بود، خورد  گر  درهم تابش و پ چ که را موهای   
خانه سم  به و زد  گوش   .اف اد  را  آشت  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کنار چشمانم مقابل از نوزاد آن تص یر نبود خود  دس 
  .رف  نیم

 

 :کرد یم شیطن  هایش حرف با داش  هنوز عطا

 

 دوماد کنار شیییییب که خانومای   عروس مال صیییییبحونه این-
ون ب بخ  دوماد که این نه باشییین   خوابی  کاناپه روی بت 
  ...باشه کرد  صب  شبشو

 

  سیییی     به نگاهم
 
 و بود کرد  تهیه مامان شییییک ی   که بزریک

 .ش  دوخ ه بودن  کشی   را آوردنش زحم  الله و زن ای  

 

 ب جدیسییییی با و کشیییییی  خود سیییییم  به را کاچ   کاسیییییه عطا 
 :گف 
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 من که دوی   یم .فرسیییییییی ادن من واسییییییییه ن ار  شییییییییک اینو-
 به که ای بچه هر ت زن ای   وق    یادته ...ا  کاچ   عاشییییق
  .بود  هاش کاچ   ثاب  پایه من آورد یم دنیا

 

 کاچ   عاشییییق عطا . گف  یم راسیییی   را قلم یک این خب
 ها جمعه صیییییییب   خواسیییییییتیم یم مامان از گایه ح    . بود

  . کن  درس  کاچ   برایمان

 

 داشیییییییییییی م زیاد درد و بود معادت موع  من وق    هم گایه
 را  آن به را خودش که هم عطا و پخ  یم  کاچ   مامان
  . ش  یم سهیم ای پیاله زد یم

 

 

 .نشس  لبهایم بر تلچ   لبخن 
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 یازد _پانص _پارت#

 

 

 

 

 

  با
 
 .کرد  یم نگاهش  آشف یک

 

ون او و بود  رسییان   صییب  به گریه با را دیشییب  اتاق از بت 
  ...صب  رابه شب

 

 در را خشیییییم لحظه به لحظه آرامش رف ار که بود یبعج
  .کرد یم تر ور شعله وجود 

 

 .بود گذاش ه مقابلش را کاچ   کاسه
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  .برد دهان بر و گرف  اش ها با را ای لقمه 

 

 ما برای امروز توانسییییییییی  یم که های   حس تما  از م نفر
 به و برداشیییییی م را کاسییییییه و برد  جلو دسیییییی  نبود و باشیییییی 
  .کرد  پرتاب سم   

 

 خش پریشییییییییانم افنار به چ     کاسییییییییه شییییییییکسییییییییی    صیییییییی ای
   .ان اخ 

 

 از یکبار  به و نشیییییییسییییییی  صیییییییورتم روی ای لحظه نگاهش
 :ایس اد مقابلم و پری  جایش

 

 !چیه بازیا وحیسر  این پ ون ؟ ک    یم کار چ  -

 

 : زد  فریاد حال این با اما بود گرف ه ص ایم

 

؟ یم کار چ   تو-  ها؟ ...باف   یم قصه برا  نشس    ک  
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 توی چه ان تما  وار دیوانه من و شیییی  مشیییی  انگشیییی انش
  .ک بی   دیوار و در به بود س    

 

 :گف  و دوخ  من به چشم خونرسدانه

 

  نه؟ ... داری وج ان عذاب-

 

  داش م؟ وج ان عذاب من

 

 :ک بی   اش سینه تخ  حریص و خشم پر

  .عطا ن اری لیاق  تو-

 

 : ش  فریاد ص ایش

 خیییوای یم هیییمییی ییینیییو ...نیییییی ار  رو تیییو لییییییییییاقیییییی  مییین ...آر -
  ...ن ار  رو هیچ   لیاق  من ...بشنوی
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 :جوشی  آتشفشان یک مثل او و زد  پوزخن 

 

 خوب بگم بای  خب  پ ون ؟ آر  ....ک    ا  دیوونه اوم ی-
  ...تونس   

 

ی تحقت   نگا   ش  دیوانه واقعا که ان اخ م صورتش به آمت  
 .گرف  بر در مرا خشون  با و وحشیانه حرک  یک با و

 

 

 

  دوازد _پانص _پارت#

 

 

 

 :ش  ک بی   اش سینه توی مش م
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 !بزی   دس  بهم ن اری حق تو ... کن ولم-

 

 :زد نیشخن 

  ها؟ ...کرد  صادر حنمو این یک-

 

  ...بیسر  نزدینم ن اری حق ....عطا من ... من-

 

 و گرف  ق رت با شییون  مشیی  دوبار  رف  یم که دسیی انم
  .برد کمر  ش پ

 

  .درآورد را ا  ناله و پیچی  اس خوانم توی درد

 

  ...کن ولم ....یی     آ-

 

 :کرد رها صورتم توی را نفسش هر 
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همقسم    
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عا فهیم؟ یم .... پ ون  زنیم تو-   ... عرفا و رسر

 

 :غری   صورتش توی طور همان و کرد  ای قروچه دن ان

 ! هیچ    حق ... ن اری رو هیچ   حق تو-

 

 و ان اخ  اش شییییییانه روی و کن  جا از مرا حرک  یک با
 :گف  بلن 

 

  .... میاری در شورشو داری ... بازیا بچه این بسه دیگه-

 

 .کرد رها تخ  روی و برد اتاق سم  به مرا کنان تقال

  

 تنم روی که شییییییو  بلن  جا از خواسیییییی م و زد  خفه جیی  
  ...گرف  را دس انم ق رت با و ش  خم
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 من از را حرکییی  اجیییاز   و کرد پیییاهیییایش قفیییل را پیییاهیییایم
  ...گرف 

 

  .بود اف اد  عجیب تپیسر  به قلبم

 

 :زد گوشم کنار نر  ای بوسه و آورد نزدیک را رسش

 

 ...بردار لجبازی این از دس  ...پ ون  کن تمومش-

 

 :گرف  گوشم کنار از عم ق دیم

 

  ...دار  دوست  خییل...اومممم -

 

  .زد ا  رسشانه به دیگر ای بوسه و
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 اخ یار ی   تنم و ن اشیییی  قرار و آرا  جایش در دیگر قلبم
 .بود ش   رمق ی   و سس 

 

 داد  یم وا داشییی دش دوسییی  برابر در ...برابرش در داشییی م
...  

 

  ...گرف  جان چشمانم مقابل نوزاد آن تص یر

  نوزاد؟ آن به رسی ؟ یم کجا به رابطه این

 

 :گف م اراد  ی   و ش  باز هم از هایم لب

 

  .... حامله ...بچه اون ....من-

 

 ... ش  درش  ثانیه از کرسی به چشمانش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

د _پانص _پارت#  ست  

 

 

 

 

 

 

  .کرد یم نگاهم نفس ی  

 

  .لرزی ن  یم هایم لب اما چرا  دانم نیم

 

  ....حامله .... من-

 

 سییییییم  به نگاهش ... شیییییی  بلن  من روی از زد  وحشیییییی 
  ...ش  کشی   شنمم
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 :خروشی  عطا ...بگ یم  خوابم از توانس م نیم چرا

 

 اون بود این پ ون  ...خ ااااا یا  !پ ون ؟ کردی کار چ   تو-
  پ ون ؟ آر  زدی؟ یم حرف ازش که ان قایم

 

 پاسخ در تا کرد  نیم پی ا ای کلمه ه چ نبود خود  دس 
  . ب هم سواالتش

 

 همی    و بود دوخ ه هم به مرا دهان و لب کیسییییییییییی انگار
ی خشم در عطا ش  یم ثباع   .برود فرو بیشت 

 

 

ی یه لعن    ...پ ون -  اون  ...اون ؟ بودی یک با ... بگو چت  
 من از ان قا  خاطر واسییه  ؟ بودی اون با پ ون  ار  دکت  ؟

  .خ اااا یا ... من کردن دیوونه واسه ...
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همقسم    
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       .کرد یم تر قفل مرا زبان فریادش بلن  ص ای

 

؟ نیم را همی    مگر گف  یم کیس انگار   خواس  

 

  .ببی    خب ...ش نش نابود ...سوخ دش ... دادنش عذاب

 

  ... بود ش   دیوانه عطا

 

 بیشییت   لحظه هر آتش های شییعله مثل و غری  یم نفس ی  
  .کشی  یم زبانه قبل از

 

  . نبود خود  دس 

 

 مقابل  بود  کرد  گریه و بود  کشییی   عذاب که روزهای  
 .بود ف هگر  جان چشمانم
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همقسم    
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  .داد یم را رهاکردنم و من از ش ن دور تاوان داش  عطا

 

  .سوخ  یم هم او بود  سوخ ه من

 

ون خال آن  از خورد ا  گونه به که سییل اولی    با   .آم   بت 

 

 مغز تا و بود نشییییییییسیییییییی ه صییییییییورتم روی سیییییییینگ دش دسیییییییی 
   .سوزان  یم را اس خوانم

 

 

ی ییییییه ...بزن حرف لعن    د-  بیییییاهیییییاش  ...پ ونییییی  بگو چت  
 یم که ان قایم اون بود این ...بسیییییییوزوی   منو که خوابی ی
؟   گف  

 

  . ش  دیگر  ی گونه نثار بع ی سییل و
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 لب قادرنبود  و بود اف اد  جانم به که بود سکوی   چه این
  . کنم باز لب از

 

 آتش از کیم شیییییییییای  تا بب نم را کردنش ولز و جلز بگذار
د آرا  درونم   .گت 

 

 :اف اد گریه به نفس ی   

 نییییابود  ... عویص   آشییییییییییییغییییال یییییه ...پ ونیییی  کثییییاف    یییییه تو-
   ...پ ون  کردی نابود   ...کردی

 

 هق هق به و آم  فرود تخ  پای بچه یک مثل درسیی  و 
 .اف اد

 

 

 

  پانص وچهارد _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 و بود زد  که های   حرف با رسیییییما بگ یم چه دانسییییی م نیم
  .بود  کرد  قفل بود کرد  که رف اری

 

بات از صییورتم پوسیی  هنوز  که سییوخ  یم اش سییییل ض 
  .رف  در سم  به کن  نگاهم که آن ی   و ش  بلن  جا از

 

 :لرزی  هایم لب

 

  ...عطا-

 

 اما نبود  بیش سیییوتفاهم یک چت    همه بگ یم خواسییی م یم
ون اتاق از بلن  های ق   با و نایس اد  .زد بت 
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همقسم    
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 پاک باری  یم آسیییا سییییل که را های   اشیییک دسییی  پشییی  با
   .رف م فرو رخ خواب میان خود در ش   مچاله و کرد 

 

  .بود شکس ه مرا دیگر بار عطا

  

 . بود چشمانم مقابل نوزاد آن ی چهر  هنوز

 این بود  خواسیییی ه خود  آری . ن اشیییی  تمایم هایم گریه 
  ... باشم جا

 

 ار  تاوانش بای  پس بود  زد  رقم را اتفاقات این تما  خود 
   .داد  یم پس هم

 

  .بود رف ه عطا یع    ورودی در ش ن ک بی   ص ای

 

*** 
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  .آم  نیم باال نفسم

 

  .کن  چنی    من با پ ون  ن اش م باور هنوز

 

  . نبود حقم سخ    ان قا  چنی   

 

 که وهللا به اما ا  کرد  اشییییییییییییتبا  که داشیییییییییییی م قبول آری
  .نبود سخ  چنی    جزایش

 

  .بود  ازرد نی گونه این را او من 

 

 .بود نام عادل رف نم را  و آم  یم باال سییییییییخ    به نفسییییییییم
 بیمارس ان مقابل آم   خود به وق    و ش   ماشینم سوار
  .بود  ایس اد 
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همقسم    
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 از بود توانسیییییی ه چطور داد یم پس جواب بای  مردک این
  .کن  ای سواس فاد  چنی    دخت   یک

 

  .دربرود قرس گذاش م نیم من نه

 

 و رس کردن خرد آماد  و بودن  شیییییی   شیییییی م  انگشیییییی انم
 .بود صورتش

 

 

 

 پانص وپانزد _پارت#
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 ی   و کرد  یط را بیمارسیییییییییییی ان راهروی بلن  های ق   با
  .ش   اتاقش وارد محابا

 

  .چرخان   درقفل را کلی  و بس م رس  پش  را در

 

 تر سیخ  لحظه هر  کشیی نم نفس و بود  عرق از خیس
   .ش  یم

 

ی داش  و بود نشس ه مت  ش  پش   .نوش  یم چت  

 

 :گف  وبلن  پری  جا از ورود  محض به

 

؟ یم کار چ   ؟داری خت   چه -  ک  

 

  .شناخ  یم خوب مرا ظاهرا
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  . بود گرف ه را چشمانم جلوی خون

 

 ا  دیوانه اسیی  آورد  پ ون  رس بر بالی   چه که این تصییور
  .کرد یم

 

 را مشییی م حرف ی   و کرد  کم را مان بی    فاصییله معطیل ی  
  . کرد  صورتش نثار

 

 به و داد دسییییی  از را تعادلش که بود چنان دسییییی م ق رت
  .ش  پرت عقب

 

؟ یم حمله ها دیوونه مثل چرا ش  ؟ چ  -  ک  

 

  .بس  را زبانش و نشس  فکش روی بع ی مش 
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؟ چطور .... مرتیکه شیییییییو خفه-  تونسییییییی    چطور تونسییییییی  
؟ گولش  و ک    اسییییی فاد  ییشتنها از تونسییییی    چطور بزی 
؟ درازی دس  بهش  ها؟ ک  

 

  .بس  را هایش پلک اخ یار ی   که بود  زد  فریاد چنان

 

  .بری  یم داش  نفسم

 

 فکر ان هر و بود گرف ه فرا را گردنم و صییییییورت تما  درد
   .اس  نمان   رایه سک ه مرز تا کرد  یم

 

  .بزنم فریاد خواس  یم فقط دلم

 

 کن ؟ آرا  مرا نس توا نیم چت    ه چ چرا

  

 با و گذاشییییییییی  خون دش دهان روی را دسیییییییییتش یک دکت  
 :فراخوان  ایس ادن به مرا دیگر دس 

https://t.me/shargoftegoo
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 خت   خود  که کرد  کار چ   من شیییی  ؟ چ   بب نم وایسیییی ا-
؟ یم حرف چ   از !ن ار ؟  زی 

 

 رس  و دی  یم تار چشییمانم .نشییسیی  ا  سییینه روی دسیی م 
 به را ناموس ی   آد  نای مردن از قبل بای  اما داش  دوران
ای   .رسان   یم عملش رس 

 

 

 :کرد  جاری زبان بر را کلمات تکه تکه

 

ف ی   تونسی    یم ق ر چه-  سیو پ ون  تنهای   از که باشر  رسر
؟ اس فاد   ک  

 

 

 

 پانص وشانزد _پارت#
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همقسم    
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 دکت   صیییییییییییییییییی ای امییییییا بود کرد  پر را وجود  تمییییییا  نفرت
 :کرد هوشیار 

 

؟ یم حرف چ   از-  ش  ؟ چ   پ ون  زی 

 

 :زد  فریاد

 

  ؟ فهیم یم ....بیاری دهن  به منو زن اسم ن اری حق-

 

 :داد ماساژ را  دردناکش فک دستش با

 

 نوک من اما اف اد  تون بی    اتفاف   چه فهمم نیم  .آی   -
  ...بخوا  که برسه چه ن اش ه تماس شما همرس با انگش م
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 :گف م خروشان

 

  یم درو -
 
  یم رو د داری سگ مثل ... یک

 
 حامله ازت ... یک

  ...حامله  ... فهیم یم ... س 

 

 :ش  گرد  تعجب از چشمانش

؟-  !!!چ    

 

 را ا  یقه طلبنارانه و شییییییی  ور حمله طرفم به یکبار  به و
  :گرف 

 

؟ حرف چ   از- ی   سییاد  زدن حرف یه برای پ ون  و من مت  
ون زور به هم  چیه مزخرفات این وق  اون . رف یم یم بت 
  .کردی هم رس که

 

 :نالی   ب بخ    با
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  .گف  خودش ...بود خودش حرف-

 

 :گف  و کشی  اش ش   پار  لب ی گوشه به دس   

 

 اون اما بشییه من مال پ ون  داشیی م دوسیی  خییل من ببی   -
 دوسییییییییییی  رو تو باز  بود ب بخ    هر با .بود تو عاشیییییییییییق
 جونش به که دردی اما عاشیییییییق ه ... پاکه زن    .داشییییییی 
 که گف ه به  چ   دونم نیم .کرد   اذیتش خییل ان اخ   
 نجاب  به د  یم قول به  اما کرد  ت دیوونه جوری این
    .ن ی   پ ون  م ان  و

 

  .گرف  آرا  خروشانم دنیای یکبار  به چرا دانم نیم 

 

  ...آخ پ ون  آخ

 

  . بود گف ه درو  
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  .کن  ا  دیوانه خواس  یم

 

  .بود درو  اش همه ها حرف آن

 

 گرف ه آرا  تالطمم پر قلب اما داشیییییی م که دردی وجود با
  .بود

 

  کنم؟ باور بود  توانس ه چطور

 

  .بود کرد  چه روانم روح و من با  

 

  :گذاش  ا  شانه روی دس  دکت  

 

 ! ش   چ   بب نم بشی    بگت   دقیقه دو-

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  شانزد _پانص _پارت#

 

 

 

 

  .کرد  یم فکر عطا به خود در مچاله

 

  کرد؟ یم چه داش  و بود رف ه کجا یع   

  .بود  نگرانش دل

 

  کرد ؟ یم چ   او با خود ، با داش م

 

  برود؟ پیش کجا تا بود قرار ان قا  این

 مان؟ نابودی به

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 شییی   تدی   درهم چنی    این که بود نفری   و عشیییق چه این
 ؟ بود

 

  .آم  نیم بن  هایم اشک

 

  .ش مدا ها نقشه مان عروش شب برای ق ر چه

 بود  گذران   وق  روزها این به رسییی ن عشییق با ها سییال
  ... حاال و

 

   .نشس م رخ خواب میان همراهم گوشر  ص ای با

 

  .بود بری   را امانم ضعف و رسگیجه

 

ی دکت   نا  دی ن با  ی   صیییی ایش .کرد  برقرار را تماس امت 
 :نبود فریاد به شباه 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 !پ ون دد-

 :داد  سال  سخ    به

؟ ک    یم کار چ   داری هس  معلو   پ ون-   دخت 

 

 :لرزی  ص ایم

  ش  ؟ چ  -

 

 بیماری تو بود  گف ه به  ها؟ ...شیییی   چ   پرش یم تاز -
 ش ی؟ دیوونه دخت   ...

 

 :نالی   و ش  رسازیر اشنم

 

  ...دکت   ب   حالم-

  :ت پی 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ....ب بخ  این با کردی کار چ   تو ... باشیییییییییییه ب  بای  -
؟ یع    سک ه رزم فهیم یم اصال  رسهم چیه دروغا این  چ 
 چیییییییش؟ کردی
؟ یم کار   ک  

 

 .ایس اد یم حرک  از داش  قلبم

 

  جاس ؟ اون عطا ...ع-

 

  :زد پوزخن 

؟ االن-   نگرانیسر

 :زد  فریاد وار دیوانه

 

 جاس ؟ اون عطا دکت  -

 

 

واسی پ ون  داری با خودت و این ب بخ    

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

؟ یع    فهیم یم سییک ه .بود جا این-  آد  این با دوی   یم چ 
؟ دوسیییییش مگه تو دخت   کردی؟ کار چ    منو مگه ن اشییییی  
 ؟ پ ون  ...ها...آد  این خاطر واسه رف    نزدی پس

 

 

 هف  _پانص _پارت#

 

 

 

 

  .گزی   را لبم محنم و ش  رسازیر اشنم

 

ی دکت   رسا  به عطا   .بود رف ه امت 

 

 :ده  ادامه ش  باعث سکوتم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون بیا نهخو  اون از کنم یم خواهش- ییییی  این .پ ون  بت   پرسی
 دوتون هر دسییی  کار و بیاد ترسیییم یم ...ن ار  خوشر  حال
  .ب  

 

 .بس م پلک

 از ب تر دیگر  .بود  کشییان   جنون و سییک ه مرز تا را عطا
 باش ؟ توانس  یم هم این

 

ی یه پ ون -  هم خودت نگران هم ...نگران م ... بگو چت  
  .بود قایط ب جور ...پرس  این نگران

 

  .نبود گفی    برای حرف  

  .کرد  قطع را تماس

  .رف م نیم جا ه چ من

 

ی دکت   باز .خورد زنگ ا  گوشر  دوبار   . بود امت 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 از و کرد  رها دسییییی م کنار مت    روی را گوشر  حوصیییییله ی  
ون اتاق   .زد  بت 

 

  .بود بری   را امانم رسگیجه و ضعف

 

  . چرخی  یم رس  دور دنیا انگار

 

خ به  .رف م انهاشت  

 

  .بود ریخ ه هم به جا همه

 و نشس م کابین  کنار جا همان و ش  رسازیر بیشت   اشنم
  .زد  زار خود  ب  حال به

 

 این همه و کرد  یم باز و بسیی م یم چشییم خواسیی  یم دلم
  .نبود بیش رویا و خواب یک ها

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .... اگر باشیم خوشبخ  توانستیم یم ق ر چه

 

 ب بخ    با باالخر  اما مان   حال  درآن ق ر چه دانم نیم
  .ش   بلن  جا از

 

  .خورد  آب کیم تنها و ن اش م اش های  

 

خانه  . برگش م اتاق سم  به و کرد  مرتب را اشت  

 

  .بود اف اد  خس خس به ا  سینه

 

 را او و برگشییییییییی م عقب به . شییییییییی  باز ورودی در همزمان
  .دی  

 .ش  وارد بود اش داغای   نشانگر که ای چهر  با 

 

  .آشف ه و پریشان

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خوشییییتیپ داماد همان مرد این کرد نیم باور کیسیییی شییییای 
     .باش  دیشب

 

 االن دانسییی م یم اما بت   پنا  آغوشیییش به خواسییی  یم دلم
  .بود نخواه  پذیرایم او

 

  .خواس م نیم را  غرور  ی دوبار  شکسی   

 

 . رف  حما  سم  به و گذش  کنار  از حرف ی  

 

 

 

 هج  _پانص _پارت#

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  . نبود ت بت   را کرد  خود .ش  رسازیر اشنم دوبار 

 

  .کجا حاال روح ی   و رسد عطای و کجا صب  عطای

 

  .بود  کش ه خود  دس ان با را او من

 

  .بود  ایس اد  حما  در پش  آم   خود  به وق   

 

رسر  ص ای   .رسی  یم گوش به آب رسر

 

 توانسییییییییی  یم حما  ینا اف اد نیم اتفاقات آن اگر شیییییییییای 
 . باش  دلدشی    و م فاوت

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... حاال اما عاشقانه و دونفر  حما  یک

 

  .بازگردان  جوی به شود نیم را رف ه آب گ ین  یم راس 

 

 آورد  رسش بر که بالی   از بع  خواسییییی  یم دلم ق ر چه
 یم فرو آغوشیییش در و رف م یم  داشییی م را این جرئ  بود 
  .رف م

 

د  حرف و گذاش م یم اش سینه بر رس   . مت  

 

  . گف م یم ا  ش   بیمار روان و روح از پردرد  دل از

 

  .آم  یم باال زحم  به و بود ش   مقطع نفسم

 

ی به نیاز  شیییی  باعث ا  سییییینه خس خس صیییی ای  ا  اسییییت 
  . شود بیشت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . کرد حرک  اتاق سم  به رمقم ی   پاهای

 

ی   ی    ر  قبل از یشییت  ب ضییعفم و رسگیجه میشیی  باعث اکسییت 
  .شود

 

  .کرد  یم پی ا را کیفم بای  . رف م تخ  سم  به

 

 نفسیییییییم و شییییییی  یم بیشیییییییت   لحظه هر ا  سیییییییینه خس خس
ون به نفوذ را  قبل از تر سخ    .کرد یم پی ا را بت 

 

 ش  اتاق وارد کرد  حس که بود در به پش م

 

 

 

  پانص نوزد _پارت#

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  . پیچی  اتاق فضای در شامپ یش بوی

 

  .شود آگا  ب   حال از خواس م یمن

  . ش  یم تما  و میمرد  کاش

 

  .داش م ب ی حال 

 

ی دکت     .گف  یم راس  امت 

  .بود  بیمار من

 

 نزدییییک یییییارای امییییا طلبیییی  یم را عطییییا جور  همییییه وجود 
  .ن اش م را ش نش

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بری   سینه در را ص ایم

 

  .پوشی  لباس .رف  کم ش سم  به

  . ش  یم پایی    و باال سخ  ا  سینه

 

  .بود  نیاف ه را کیفم 

  .بود را  این آخر جا این شای  خب

 

 زیر از را کوچیک چم ان همزمان او و زد  سیییییینه به چنگ
ون تخ    .کشی  بت 

 

 نیم نگاهم که نشس  عطای   روی نفسم ی   و زد  وق نگا 
 .کرد

  

 :زد  لب  ب بخ    با

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 !طا...ع-

  :کرد نیم نگاهم چرا

 

 اشیییتبا  من ار ...کرد  اشیییتبا  ...پ ون  شییی  تمو  بازی این-
 و بشییییم بچگانه بازی این وارد تونم یم کرد  فکر که کرد 
 بودیم هم عاشییق انق ر کرد  یم فکر..باشییه خوش آخرش
 تمومش رو نفرت و ک نه از حجم اسیییین ب ونم جای   یه که
 امروز اما . کنه پر رو چت    همه جای عشیییییق دوبار  و کنم

 با امروز ...باشیییییییه خوش تونه نیم قصیییییییه این اخر فهمی  
 به  من ....پ ون  داد  دسییییییییییییی  از اخ یار دروغات اون

 کیییییار چ   من بیییییا فهیم یم کنیییییه لعن م خییییی ا...زد  سییییییییییییییل
 کم پ ون ؟ کردی کار چ   احسیییییاسیییییم و من با تو  ...کردی
 از تو .... پ ون  فهیم یم ...بکشییییییم رو گنا  ی   آد  یه بود
  .ساخ    روای   و وحیسر  دیو یه من

 

  .کرد نیم  نگاهم

 :زد  پچ اخ یار ی  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

؟ یم کار چ   داری-   ک  

 

 که این قبل ...بشم دور بای ...بر  بای  ...پ ون  ر  یم دار -
  .بر  بای  ب   کیس دس  کار

 

 را هایش لباس داشیییییی  وحشییییییتناکم حال و من به توجه ی  
  .ریخ  یم چم ان داخل

 

  . ن آم نیم باال دیگر هایم نفس

  .ش ن  مچاله تخ  مالفه روی انگش انم

 

  .رف  یم داش  .کرد  یم نگاهش نفس ی  

 

  .ش  یم پایی    باال سخ    به ا  سینه در نفس

 

  مت  ؟ یم دار  دی  نیم چرا

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 نگاهم او و زد  یم بال بال نفس ای جرعه برای داشیی م من
 !کرد نیم

 

 

 

  پانص وبیس _پارت#

 

 

 

  .رف  آن با هم من نفس خرینآ و برداش  را چم انش

 

 دیگر واکدیسیییییییر  به قادر و بود کرد  پر را وجود  تما  درد
  .نبود 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 نگاهم باالخر  که بود عجیب برایش ا  صیییییییییی ای   ی   انگار
  .کرد

 

  . میمرد  داش م

  .خواس م نیم را رفی    این من

 

 !پ ون -

 

ی سینه خس خس جز و کرد  باز دهان   .نش  عای   چت  

 

د    .دوی  تخ  ایدسوی به و کرد رها را چم انش وحشت  

  ...آخ ...بکش نفس پ ون -

 

 .رف  اش سینه سم  به دستش که دی  

 

 :زد فریاد توجه ی   اما

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 !بکش نفس عشقمممم ... بکش نفس عزیز -

 

 !بود  عشقش هنوز خ ا آخ

 

  ... چرخی  خودش دور وار دیوانه و

 

  .گش  یم کیفم دنبال به شک ی  

 

 و دربرگرف  مرا دسیییییییییی انش که شیییییییییی  یم ج ا نمت از روح
 : ش  بلن  فریادش

 نفس ... بمت   برات من ... عشییقم .پ ون   کن باز دهن و-
  .دخت   بکش

 

 کرد چه روحم و قلب با مالکی  میم آن دانسیییییی  یم اگر
  . ش  باز دهانم و کرد  جمع را رمقم تما  که

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بود نرف ه عطا

 

 یم هم جییان گرمش شآغو  میییان من و بود جییا آن عطییا
  .بود روا داد 

 

ی خنک و تاز  هوای  درهای شییییی  پاف دهانم در که اسیییییت 
ون ص ا پر نفسم و کرد باز رویم به دوبار  را دنیا   .آم  بت 

 

  .بود عطا ی سینه روی رس 

 های لب که نواخ  یم گوشیییییم زیر قلبش پرتپش صییییی ای
  .نشس  ا  پیشای   روی گرمش

 

 .ریخ  ا  نهگو  روی گر  و آرا  اشنم

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  یک_پانص وبیس _پارت#

 

 

 

 دراز کنییییار  و خوابییییانیییی  تخیییی  روی نر  را رمقم ی   بیییی ن
  .کشی 

 

  .بود وجود  بخش آرامش تدش گرمای

 

 :لرزی  هایم لب

  ...نرو-

 

 :زد موهایم به دیگر ای بوسه

س ...نمت  -   .ر  نیم نت 

 

 :ش   مچاله آغوشش در بیشت   نبود خود  دس 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ...عطا-

 

 

  .رسجاش بیاد حال  بذار ...نگو هیچ  ... هیش-

 

   .بود نرف ه بی    از هنوز ا  سینه خس خس

 کاس ه رمقم و انرژی ق ر چه حایل چنی    از بع  می انس 
  .شود یم

 

  .گرف م گل یش زیر از دیم آرا  و گزی   لب

 

د خود به مرا و پیچی  دورتنم دستش   . فرسر

 

  .بودیم مح اج هم به ما

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .دانستیم یم خوب دو هر ار  این

 

 :زد لب و گذاش  ا  چانه زیر دس 

 

؟-   خوی 

 

  :چرخی ن  ح قه در رمق ی   چشمانم مردمک

 

 !خ بم-

 

  . زد ا  گونه به ای بوسه و ش  خم

 

  کنم؟ کار چ   باهات من پ ون -

 

 :کشی   لباسش به پنجه

. 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ...نرو فقط نرو-

 

 آی   .کرد یم یوانهد مرا که نگایه همان . بود خت   نگاهش 
  .کرد یم غرق خود در مرا چشمانش

 

ی-  خوردی؟ چت  

 

  .داد  تنان نه ی نشانه به را رس 

 

  .بود من از گرفی    فاصله واکدشش

 

  .نگذاش م

 

  ...نرو خوا  نیم-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی یییه بییاییی  ...گچییه مثییل رنگیی  دخت  -  منم ...بخوری چت  
  .میمت   دار  ...گرسنمه

 

 :گف  و نشان  درجایم مرا آرا 

ی یه .گرد  بریم االن ....بشی   -   .بخوریم هم با بیار  چت  

 

 .ش  خارج اتاق از و رف  پایی    تخ  روی از و

 

 

 

 دو_پانص وبیس _پارت#

 

 

 

  . بود ش   من مال دنیا تما  انگار

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بود نرف ه عطا

 

 یم حس ب نم دور را بخشییییییییش آرا  دسیییییییی ان گرمای هنوز
  .کرد 

 

 .بود کرد  ا  زن   گر  های بوسه آن

  .بود برگش ه مان نش با ا  رف ه نفس

 

 .برخاس م جایم از آرایم به و کرد  پاک را هایم اشک  

  

  .بمانم رخ خواب در خواس  نیم دلم اما بود  رمق ی  

 

  .ب هم خودمان به دوبار  فرص    خواس  یم دلم

 

 . بود تما  بازی این آری 

  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی و جنگ همه این از بود  خسییییی ه  احسیییییاسیییییات بی    درگت 
 .مان

  

  .توانیم نیم هم ی   بودیم داد  نشان ما

  

 کرد  ثاب  هم کنار مان ن با را این و بودیم هم عاشیییق ما
  .بودیم

 

  .رف م هایم لباس کم  طرف به 

 

 شییییییانه آینه مقابل را موهایم و کرد  تن به مناسیییییی    لباس
  .زد 

 

  .خواس  یم زیبای   دلم اما بود مل هب و رسخ چشمانم

 

خانه از عطا ص ای و رس  . رسی  یم گوش به آشت  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .گزی   لب

 

 .بود  ش   تما  خ اراشکر

 

  .دهم آزارش ح  این تا بود  توانس ه چطور

 

 رخنه ا  ی   و رگ و من در ق ر آن چطور نفرت و ک نه
 ؟ بود کرد 

 

 خراب را مان قشیییییینگ روز و شییییییب بود  توانسیییییی ه چطور
  کنم؟

 

  .برد  ا  آراییسر  لواز  رسویس هب دس  افنار همی    با

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 با بودیم نکرد  تجربه پیش شیییب را آنچه خواسییی  یم دلم
  .کنیم تجربه دوبار  عشف  

 

 مرا وحشیتناک صی ای   که بود  نکرد  باز را جعبه هنوز اما
  .خشنان  جایم در

 

 را عطا نا  صیییی ا ی   هایم لب و آم  بن  ا  سییییینه در نفس
  .کرد هچ  

 

   .. ش ن خرد و شکسی    ص ای

  .ریخ  فرو هری قلبم

 

خانه تا را رمقم ی   تن من، ی اراد  ی   پاهایم   .کشان  اشت  

 

 رسش اما بود ایسییییییییییی اد  عطا . بود زمی    پخش چت    همه
  .بود پایی   
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 باال زحم  به را نگاهش .کرد  صییییییییییی ایش زد  وحشییییییییییی 
  . کشی 

ون شیییییی   م ور  گردنش رگ و بود کبود اش چهر   زد  بت 
  .بود

 

 دسیییییییی  و بود قلبش روی دسییییییییتش یک .بود زد  نمخشیییییییی
  .کابین  قفل دیگرش

 

 :زد  ج غ

 !!!عطا-
ّ
ّ 

 

 دهم نشیییان واکدیسیییر  ب وانم که آن ی   و خوردن  تا پاهایش
 .کرد سقوط زمی    سم  به

 

 

 

 سه_پانص وبیس _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

ی تنها لرزی ن  یم که دسیییییییی ای   با  به لحظه آن در که چت  
 ...بود  گرف ه را اش مار شییی .داد  انجا  را رسیییی  یم ذهنم
  ... لرزی  یم جانم تما 

  

ی دکت   ص ای شدی ن با  .دادن  من به را دنیا انگار امت 

 

  پ ون ؟- 

 

  ...رف  دس  از ...عطا  ...دکت   برسون خودتو-

 

؟ شییییییی   چ   خ ا یا- ون؟ بیا خونه اون از نگف م دخت    بت 
  دی ؟ یم خودتون دس  کار نگف م

 

 :آم  یم االب سخ    به نفسم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... کشه نیم نفس-

 

 ش  ؟ چ   ...دار  خونریزی آوردین؟ هم رس بالی   چه-

 

 ...قلبش  ...بیا فقط داری دوسییییی  یک هر جان رو تو بیا-
  ...خ اااا

 

 :گف  که منگم و گ ج فهمی  انگار

  .زود رسونم یم خودمو منم اورژانس بزن زنگ پ ون -

 

  ...بود  پاچهدست و  گ ج نبود؟ یاد  اورژانس چرا

 

 :گف م حواس ی  

 چن  ؟ شمارش-

 

؟ خودت پ ون -  جمعه؟ حواس  خوی 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد  فریاد

 چن  ؟ شمارش ... نمیاد یاد -

 

 خت   من بگو بهم ادرسیییییییو تو کن ولش ...جان پ ون 115-
  .کنم یم

 

 . بود عطا میخکوب نگاهم

  

   .کرد  قطع و گف م را آدرس کن ن جان با

  حس
 
 شیییی   سییییخ  کشییییی نم نفس ر دوبا و داشیییی م خفیک

  .بود

 

 ن اشییییی  رمق و لرزی  یم که پاهای   با .نبود وقتش االن نه
  .رف م اتاق به

ی  کرد یم زن   مرا ی   در ی   پاف دو .بود جا همان ا  اسیییت 
 ... نبود وقتش حاال .بخشی  یم من بر دوبار  جای   و
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .کرد  باز را آن و دوی   در پش   تا رسی  که اورژانس

 

ی دکت   زمانهم وها .رسییییییییی  هم امت   به وسییییییییاییل همرا  نت 
وع احیا عملیات و رف ن   داخل  .ش  رسر

 

 

 

 چهار_پانص وبیس _پارت#

 

 

 :آم  نیم بن  هایم اشک

 

 خ ا رو تو ...کن باز چشماتو عطا ... من ...کش مش من-
 .کن باز چشماتو
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همقسم    
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 جنون مرز تا مرا باش   رف ه همیشه برای عطا که این باور
  .بود د بر 

 

وهییای تالش کییه این از و نیی اشیییییییییییییی  پییاییای   هییایم ج غ  نت 
  .کرد یم تر تنگ را نفسم نمی اد جوای   اورژانس

 

ی دکت   خانه از  کشیییان کشیییان مرا امت  ون آشیییت    با و برد بت 
 :داش  نگهم ق رت

 

  .... چیه بازیا دیوونه این .بکی    کارشونو بذار-

 

  . ام  یم باال سخ  ا  سینه در کرد  گت   نفس

  .داد  یم جان داش م

 

ی هنوز من ...ببی    ... پاشو عطا-    ...عطااااا .نخورد  چت  

ی یه هم با خواسییییییییییییتیم یم -:داد  تنان رس ناباورانه  چت  
  ... خ ا وای.. بخوریم
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همقسم    
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 . کش  نیم نفس دیگر عطا کنم باور توانس م نیم

 بود گف ه گر ام اد که همان اما دی  نیم درس  چشمانم 
 شیی   قطع نفسییم که بود  من این انگار«کشییه نیم نفس»
  .بود

 

وهای تا بود برد  زمان کوتایه فاصله که ان با  اورژانس نت 
 اف اد  کار از و نیاورد  دوا  عطا قلب ظاهرا اما برسییییییییین 
  .بود

 

  .نشنو  ص ای   تا بود  گذاش ه هایم گوش روی را دس انم

 

  . ن اش م را طاقتش من

 

به رو  یم هوش از دار  کرد  سح وق    درسیییییییی  اما  ض 
 .کرد هوشیار  و خورد صورتم توی سییل یک مثل محنیم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ا  کرد  گت   نفس و شیی  باز ممکن ح  آخرین تا چشییمانم
ون سینه تز امت   دکت   جمالت با  :زد بت 

 

  ...برگش  پ ون   ...برگش -

 

  . ش  ییک دیوار کنار سقوطم با ا  گریه های های

 

 .بود برگش ه عطا

 

 

 

 پنج_بیس _پانص _پارت#

 

 

 

  .کرد  باز را سنگ نم های پلک زحم  به 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  !دانس م نیم بود  کجا 

  .چرخان   اتاق دور تا دور را نگاهم

 

  کرد ؟ یم چه جا این من ریخ  فرو قلبم 

  .بود اف اد  اتفاف   چه

 

  .آورد  نیم خاطر به چت    ه چ

  .داش م درد حس و سوخ  یم ش ت به گل یم

 

  .نشس م تخ  توی سخ    به 

 

 جیییا آن چرا آورد  نیم خیییاطر بیییه کرد  یم فکر چیییه هر 
  .هس م
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 وارد پوش سییییییفی  پرسیییییی ار یک و شیییییی  باز در لحظه همان
  . ش  اتاق

 

  ش ی؟ بی ار ا-

 

  بود ؟ خواب مگر

  چرا؟ اخر

 

سم خواس م  گل یم از گرف ه و نخراشی   ص ای   اما چرا بت 
ون   .زد بت 

 

 :زد لبخن  

ی دکت   گم یم االن-   .بیاد امت 

 

ی؟ دکت   .ش  تر درش  چشمانم   امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  آورد ؟ نیم خاطر به چت    ه چ چرا 

  بود؟ آم   بررس  بالی   چه

 

ی مه ی دکت   که نکشییییییییی  دقیقه به  وارد زنان لبخن  امت 
 :پرسی  ش  یم تخ  نزدیک که طور همان و ش  اتاق

 

؟ که گی   سن کنه؟ نیم درد که پ ون ؟رست خوی  -   نیس  

 

؟ ش   چ   جا ؟ این چرا من-   دکت 

 

ی-   نمیاری؟ خاطر به چت  

 

 اف اد ؟ اتفاف   !نه-

 

 :گف  پرس ار به و زد نریم لبخن 

  .ب نشه توی هم دارو اثر .س  شوکه هنوز-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون اتاق از و داد تنان رسی پرس ار   .رف  بت 

 

 

 

  شش_بیس _پانص _پارت#

 

 

 

 :پرسی   م حت  

 

؟د  چ   شوک-   کت 

 

ی واقعا-   نمیاری؟ خاطر به چت  

 

ی کرد  یم فکر چه هر   .آم  نیم خاطر  به چت  

  .داد  تنان طرفی    به را رس 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    
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 :گف  و نشس  تخ  لب

 و  بزرگ شییییییییییییوک یه دیروز تو ...خ به عطا جان پ ون -
  .کردی رد رو خطرناک

 

  .کرد عمل جرقه یک مثل درس  عطا نا 

 

  ...شوک ...عطا ...عطا

 

خانه وسیییییط نفس ی   و هوش ی   عطا تصییییی یر هانناگ  اشیییییت  
  .ش  ظاهر چشمانم مقابل

 

  . آورد  خاطر به تاز  و گرف  تن  تپیسر  قلبم

 

  .بود مرد  عطا

  .کش م من را عطا
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همقسم    
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 :لرزی  هایم لب

  آر ؟ مرد ؟ عطا-

 

 :داد تنان را رسش تن  تن 

 دچار تو وق    دیشیییییییب همون . سییییییی  زن   اون پ ون  نه-
  .برگش  ش ی شوک

 

  .ش  حبس ا  سینه در نفس

 

  .گف  یم درو 

سم من خواس  یم   . نت 

 

  . نشود ب  حالم دوبار  خواس  یم

  «کشه نیم نفس»بود گوشم در مرد آن ص ای

 

  یم درو  داری-
 
   .کشی  نیم نفس ...مرد  عطا ...یک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

یک و عصیییی    باشیییی  خود  دسیییی  که آن ی   و  رس  هیسییییت 
 از شییییی   جاری خون به توجه ی   و کشیییییی   را دسییییی م توی
  .پری   پایی    تخ 

 

  ... عطا ...بب نمش بای  ...مرد  عطا-

 

ی دکت   دسییی ان  را اتاق از گریز قصییی  وحشییییانه که مرا امت 
 :زد فریاد و داش  نگه داش م

 

 زنییی   عطیییا عزیز  برا  خییل کیییه خودت جون بیییه پ ونییی -
  .س 

 

 باز دهان هوای   ی   در نفس ی   و بود شیی   گشییاد چشییمانم
 .کرد 

 

  ...پیشش بت   منو توروخ ا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 دست و خونریزی جلوی بای  اول ...برم  یم باشه ...باشه-
  ...پرس ار ...پرس ار .بگت  

 

 و شییی  اتاق وارد زد  هول پرسییی ار خانم همان واح  آن در
 :گف  من دی ن با

 

؟ کردی کار چ   وای ای-  دخت 

 

 

 

  هف _بیس _پانص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 گریه و قراری ی   کردن  یم پانسمان را دس م که  ی  م تما 
  .کرد 

 

ی دکت   آخر دسییییی    که گف  و کشیییییی  فریاد رس  بر امت 
 شییو  مج دی شییوک دچار اسیی  ممکن باز دهم ادامه اگر
 باز داروی   تزریق با شیییون  یم مجبور که اسییی  وق  آن و
  .بفرستن  خواب به مرا

 

 نیم درو  که داد توض   و نشس  کنار  گرف م آرا  وق   
  .برد خواه  عطا نزد به مرا زودی به و گ ی 

 

اقب  بخش در عطا گف  یم 

  .کرد  رد را قل  

 

ل را خود  بود  مجبور اما آم  نیم باال نفسم   .کنم کنت 

 

مر های ویژ  اسییییییی  و یک 
سک ه  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . بب نم را عطا خواس م یم

 

 رچرخ ا صیین یل روی نشییسییی    با و رسییی  زمانش باالخر  و
  .رف م عطا دی ار به

 

  .برد را نفسم تخ  آن روی عطا دی ن

 

 دو لوله یک و بود م صییییل عریانش ی سییییینه به سیییییم چن 
 .اش ب     در شاخه

 

 ان اخ  یم ای لحظه ان یاد به مرا و بود بس ه چشمانش 
  .اس  مرد  بود  کرد  فکر که

 

 :زد  لب و نواخ م دستش پش  بر ای بوسه

  ..عطا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .کرد باز چشم نکشی  ثانیه به و لرزی ن  یشها پلک 

 !پ ون -

 

 چشمانم از اشک و نشس  لبهایم بر وجود تما  با لبخن 
 .ش  جاری

  از زودی به کرد  فکر همزمان و
 
  .شو  یم خارج او زن یک

 جز مان بودن هم کنار و ن اشییییی  معنای   دیگر ان قا  این
ر  .ن اش  ثمری ه چ هم برای ض 

 

 

 

 

 

 هش _بیس _ پانص_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 بود  کرد  آماد  قبل از که سییی     داخل را سیییو  بشیییقاب
  . گذاش م

 

 آرا  ای لحظه قلبم بودیم برگشییییی ه خانه به که سیییییاع    از
 .بود نگرف ه

 

  .بود ن اد  ا  خانواد  به را واقعی  گفی    ی اجاز  عطا

 

 اتفاق مان بی    انچه که خواسییی  بیمارسییی ان در روز همان
  .بمان  راز یک مثل او و من بی    اف اد 

 

 تا چطور عطا که نفهمی ن  بقیه و مامان و بابا هرگز 
 اما  چشیییی  را مرگ طعم کوتا  دقایف   برای و رف  سیییک ه
 که  وج ای   عذاب از توانسییییییی  نیم ها این از ک ا  ه چ

  .بناه  بود گرف ه را گریبانم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 گمر  کا  به را او ا  ی   در ی   و اشیییییتبا  تصیییییمیمات با من 
  .بود  برد 

 

 :آورد خود به مرا مامان ص ای 

 

  ...که کرد یخ مامان پ ون -

 

ون افنار  از  :گف م همزمان و برداش م را س     و زد  بت 

 

  ...اوم  -

 

  .بود رفی    آماد  که نشس  او روی نگاهم و 

 

 !ش ی آماد  کجا؟ شما خت  -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ...مادر خ به هم عطا  روشیییییکر خ ا ...خونه ر  یم دار  -
  .ش ن کالفه سپهر و بابات

 

 !مون ی  یم کاش-

 

 :چرخان  ح قه در را چشمانش مردمک

 

 تاز  مثال .باشیییم جا این من نیسییی  خوب زیاد جان مامان-
 شییییییییییییوهرت مراقبییی  پس از خودت ...دومیییادییی  و عروس
  .دیگه برمیای  

 

 

 :کشی  عطا اتاق به رسیک همزمان و ش  راهرو داخل

 

 حرف .مادر باشیییییییی  هم مراقب ر  یم دار  من جان عطا-
  .کن گوش خوب پ ون  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . رسی  گوش به عطا گفی    چشم ص ای

 

 :گف  و بوسی  را رویم مامان

 

 اشییییییی ها ی   .باش مراقب خودتم ...باشیییییییه بهش حواسییییییی -
ی  .ش ی ون نرو خودت .بزن زنگ خواس    چت    بابات .بت 
 پ ون ؟ باشه ...میار  گت   یم

 

 :گف  که داد  تنان رس رف دش ناراح    با

 .مت   خود  من .ب   رو س پش نکرد  یخ تا برو-

 

 .ش   عطا اتاق وارد باالخر  مامان رفی    از بع 
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همقسم    
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  .نشس م تخ  لب

 

 بود مان پیش نفر یک م ا  و نبودیم تنها روز چن  این در
  .بودیم ش   تنها تنهای دیگر حاال مامان رفی    با اما

 

 بود ما بی    آنچه اما بود شیی   ذر  یک آغوشییش برای قلبم
 عطا روز چن  این توی طرف   از  . بود نش   برطرف هنوز
 را رف ار این دانسیی م نیم من و بود کرد  برخورد رسد خییل
ی چه پا    .بگذار  چت  
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 توضی   بود  زد  که حرف   و رف ار  به راجع بای  من شیای 
ایط و ی موقع خاطر به اما داد  یم  جرئ  عطا قل    رسر

  .ن اش م زدن حرف

 

 نگاهش که آن ی   و گذاشییی م تخ  کنار مت    روی را سییی    
 :پرسی   کنم

 

 کنم؟ کمک  خوای یم-

 

 :رسی  گوش به ص ایش 

  پ ون ؟ ک    نیم نگا  چرا-

 

  .ش   اش دریای   چشمان خت   و ش  کشی   باال نگاهم

نگ لعن      . بود او مال دنیا های چشم ترین خورسر

  ...دریای   دریای  

 این دریای در بالفاصله شک ی   و نبود  ماهری شناگر من
     .ش   یم غرق ها چشم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد  لب

 کردی؟ فکری همچی    چرا ... نه-

 

 :کشی  خود سم  به کیم و گرف  را مچم

   

 .مطمئنم کنم نیم فکر-

 

 : گزی   لب

  .کرد یخ ب   رو س پ  بذار-

 

 !پ ون -

 

 :زد لب که کرد  اهشنگ عص   

 .خواد نیم سو  دلم-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  ش_پانص _پارت#

 

 

 

 خود سییییییم  به مرا نر  که بود دسیییییی انش توی هنوز مچم
  .کشی 

 

 :ش  م وقف صورتش به حال  ترین نزدیک در صورتم

 

  نظرت به برگشی ه و رف ه مرگ د  تا که کیسیی بهبود برای-
  . خورد سو  بس از مرد  ؟ باشه کارساز تونه یم سو 

 

 :زد  لب

 کنم؟ درس  برات دیگه چ   یه بر -

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 روی قلبم تپش و کرد یم ا  دیوانه داشیییییییی  گرمش نفس
  .بود هزار

 

  .خوا  یم سیگار پ ون -

 

  . کرد  نگاهش عصبای   ش  درش  چشمانم 

 

 م یون را اش سیییییک ه از نییم اصیییییال .بود کرد  غ قن دکت  
  . بود لعن    سیگار ان

 

؟-  بگذری؟ سییییگار ق یم یه از ذار  یم کردی فکر  !چ    
 !آقا خواد یم سیگار من واسه

 

 :زد پچ صورتم توی و ن اد اجاز  که شو  دور خواس م و

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 نمیشییه همیجور  .دار  آدای   یه...دار  رایه یه سیییگار ترک-
ی یه بای ...که    .بشه جایگزیدش بهت   چت  

 

 :کرد  گرد چشم 

  ...تلخ شنالت ح    .. بادو  ...پس ه جاش تونیم یم خب-

 

 :زد پچ و ن اد فرص  

  .پ ون  هس  ایناش از بهت   خییل-

 

 :رسی  نیم ذهنم به دیگری چت   

 

 سیییییییگار اون اسییییییم فقط ... کنم یم فراهم برات بگو خب-
  ... نیار من جلوی رو لعن   

 

 :زد برف   چشمانش 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .کیییییییینییییییییم یم حسییییییییییییییییییییش ...میییییییینییییییییه قیییییییی یم دو تییییییییوی االن-
ی   ...گرماشو   ...شو شت 

 

 روی را هایش لب ناگهای   گرمای که بود کنجناو نگاهم
  .کرد  حس هایم لب

 

  .کشی  آغوش به مرا و ش  محصور ب نم دور دس انش

 توی بود کرد  پر را وجود  که احسییاش از گرف ه گر تنم 
 :زد  لب صورتش

 

  .کنه یم درد قلب  تو ...نامردیه خییل این-

 

 خوای نیم که تو ...کشییییییم نیم سیییییییگار ... ب ی ترکم بای -
  .کنم ترک کن کمنم ...ب   دس م کار باز قلبم

 

  . ش  رسازیر اشنم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .نشس  لبم کنج نر  دیگرش ی بوسه

 

 من با که بگو ...شییییی   تمو  ان قا  که بگو من ی دیوونه-
 .پ ون  بگو ...موی   یم

 

 

 

  یک_ش_پانص _پارت#

 

 

  .بازگش م خانه به بود گرف ه امان ی   که بارای   از خیس

 

  .ن اش م ای چار 

  .برو  و بگذار  توانس م نیم

 منه قلبم هم باز کرد  یم فرار که دنیا این کجای هر به
  .گردان  یم باز خانه این به را دیوانه

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .بود خانه این در جانم و دل

 

 را او خانه به ورود  و ای شییییییشیییییه در کردن باز محض به
 .دی   خود مقابل

 

  ...عطا

  .بود کرد  عاشقم که کیس

 

 نیم که بود همی    هم شیییییییای   .بود  عاشیییییییقش که کیسییییییی
 عاشیییف   مرد همی    مک ب در من . برو  و بگذار  توانسییی م
  .بود  آموخ ه را کردن

 

 از را نگاهش سییخ    به .غمگی    و م أسییف .کرد نگاهم تنها
 . گرف  چشمانم

 

 .برد پنا  اتاقش  به و داد تنای   را رسش

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  . ش  رسازیر خیسم صورت روی اشنم

 

  .نگف  ه چ

 .نزد اما  داش م را فریادش ان ظار

 

 گف  یم و زد یم گوشییییم در محنم و جلو آم  یم ح اقل
 هم شیییای  ؟ بودی کجا شیییب وق  این تا  ؟ زن رف    کجا
 ...بود  نگران  گف  یم

 

  .نگف  ه چ او اما 

  .فریاد نه کشی  داد نه

 

  .کرد بلن  رویم دس  نه کرد ت بیخم نه

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 به را جانم دیگری تدبیه هر از ب تر سیییکوتش ...رف  فقط
  .آورد درد

 

 .برد  پنا  اتاقم به 

 

  .ا  تنهای   به

 

 از را خیسییییییم های لباس .کرد یم چکه رویم و رس از آب 
هن ال یک با و کرد  در به تن  و لرزان ت    با و نازک پت 
  .خزی   رخ خوابم میان زد  رسما

 

 . بود ن ی   را ما آغوشر  هم وق  چه  که تخ    روی
 .ش  مور مور و دوی  پوس م زیر آغوشش حرست

 

 . بود کرد  پر را وجود  رسما

  ...تنهای   رسمای

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بود  کرد  ان خاب خود  که تنهای  

  .داش  هم تاوای   چنی    زدنش پس و عطا

  .بودمش نخواس ه من

 

 .گرف  نیم آرا  که قل    و بودن  امان ی   هایم اشک

 

 

 

  دو_ش_پانص _پارت#

 

 

  .درآورد  زیبا با  آن از رس چطور دانم نیم

 

  ... بود گل از پر جا همه

 ...کرد یم ت ا  را کلمه یک ذهنم فقط که زیاد ق ر آن
  ...بهش 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 را عریانم پاهای بود کرد  پر  را وجود  تما  که ذوف   با
 بکس ای پرن   همچون و رسان   یم ست    و نر  زمی    روی
 .کشی   یم پر سو آن و سو این به بال

 

 از ماالمال قلبم و بود نشییییییسیییییی ه مشییییییامم زیر خوشر  عطر
  .بود خوب حیس

 

  .نرو  جا این از وق  ه چ کاش

 

  .باشم مرد  من و باش  بهش  جا این واقعا کاش

 

 یم شیییییییاد طفیل همچون کشیییییییی   فلک رسبه درخ ان میان
  .ش  توفان یکبار  به اما  دوی  

 

  .اف اد خس خس به نفسم که ش ی  ق ر آن

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 صیی ایم زد  یم فریاد چه هر من و دی  نیم را چشییم چشییم
  .رسی  نیم کیس گوشر  به

 

 مرا دسییی    کرد  حس که بود شییی   سیییخ  کشیییی نم نفس
ون توفان آن میان از و کشان  خود سم  به   . کشی  بت 

 

  : گرف  اوج گوشم در زی   ص ای همزمان اما

 

 داد  قول من بیییه تو ... پ ونییی  بود داد  لقو  من بیییه تو-
  ...بودی

 

 

 و بود چسیییییبان   خود به مرا که عطا فریادهای صییییی ای با
 و کرد  باز چشییییییییم باالخر  بکشییییییییم نفس کرد یم خواهش
 .کشی   عم ق نفیس

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 عمری یه بیسیییییییر  مون ی   که برسیییییییه روزی یه  میشیییییییه یع   
  پیشم

 

  .بشم هدیوون موهاتو ی گوشه بزی   صوری   گل دونه یه

 

 ....رسدمه ...عطا رسدمه-

 

 های نفس و شییییییییییی  پیچی   دور  به تر محنم دسییییییییییی انش
  .دربرگرف  را وجود  تما  گرمش

 

 ... بییمیییوی   کیینیییم کییییییار چ   ... بییگیییو تییو ...کیینیییم چیییییینییییییارت-
 کنم کار چ   ...بشییییییه صییییییاف لعن    من با دل  ...ببخیسییییییر 
 پ ون ؟

 

  شم نیم پت   تو با آخه پیشم باشر  ازت خوا  یم

  کنم حظ که کنم اتنگ

 .کنم عوض حالمو که

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 گرمش های لب او و لغزی ن  هایش گونه روی انگشیییی انم
  .چسبان  ا  پیشای   به را

 

  .بود بازگش ه بود رف ه که نفیس

  .بود گرف ه آرا  بود نشس ه جانم به که لرزی

 

  .داش م چت    همه عطا با من

  ...آرامش

  ...عشق

 . کرد یم پی ا معنا برایم عطا با چت    همه

 

  داش    بودمو دنبالش همیشه من چ   هر نفری یه تو

 

 آش    بیا دیگه بسه االن کشه یم پر تو واسه دلم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 سه_ش_پانص _پارت#

 

 

 تمو  باب  ... خوا  یم معذرت ...پ ون  خوا  یم معذرت-
 ...عشیییقم خوا  یم معذرت ....خطاها  باب  ...اشیییتباهاتم

   . پ ون   ببخش منو

 

  کاشیک ک    دیوونه منو دل ک    شونه هاتومو 

 

  ی   جاش ویل خ به دوری

 

  یع    باشر  من کنار م    عشق گم یم اگه

 

 ی   حرفاش شبیه هیشیک آخه داریم کم تو مثل

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  داش    بودمو دنبالش همیشه من چ   هر نفری یه تو

 

 آش    بیا دیگه بسه االن کشه یم پر تو واسه دلم

 

 ...کشیییییییییییه یم پر دلم کردن  بغل جوری این برای پ ون -
 دوسیییییییی  بودیم بچه یادته . بوسییییییییی ن  ...داشییییییییتن  برای
 یم شیییییطون وق    . بشییییه تنظیم نفسییییا  با نفسییییات داشیییی   
 تو پ ون  کرد  بزرگ  من ... کردی یم اذی م و شییییییییییییی ی
   ... باز لج دخت   لجبازی

 

 بوسه ا  ب     نوک و لغزی  خیسم موهای میان انگش انش
 :زد ای

 

 نمیشییه تو ب ون نفهمی   خر من   .پ ون  خوا  یم تمعذر -
 یم نفس تو با من  پ ون ؟ بود  کرد  فکر چ   خود  با ...

 پ ون  .صب  شبم فکرت با ش ، یم روز شبم تو با کشی  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  خ ابیامرز اون کنار وق    اینو
 
 حس بیشییییییییییییت   کرد  زن یک

 نیم اتییاق اون بییه پییا  امییا کرد  یم کییاری هر وق    .کرد 
 دلم دسیی  از قلم یه این اما براش کرد  یم کاری هر .رف 
  ... ن ونس م ...پ ون  اوم  نیم بر

 

 خواسیی  یم من از که بود چشییی   را حس این هم سییلیمه
 به را عطا عشق بود دی   .گرد  باز او به و ببخشم را عطا

 ؟ پ ون ش

 

 ... پ ون  ب   قول من به  . زد یم م ج گوشم در ص ایش

 

 

 

 چهار_ش_پانص _پارت#

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 را او ا  گونه روی عطا انگشیییییییییی  و شیییییییییی  رسازیر اشیییییییییینم
  .دربرگرف 

 

 :زد پچ و رسان  انگشتش به را لبش

 

 ...د  یم قول .پ ون  بشن خیس چشما این ذار  نیم دیگه-
  کنم نیم ول  دیگه ...بیسییییییییییییر  دور از  ن اری حق دیگه
 رو شییییییییییکنجه همه این تاب قلبم  ...دخت   نکن ولم پ ون 
 اما...برو ک    کش زجر رو عطا خوای یم اگه . ون پ ن ار 
  .هس  عطا  رفی    با مصادف رف ن  ب ون اینو

 

  ...رسدمه عطا-

 

 
 
 اسییت   پ و و خود میان را ا  رسمازد  تن و زد پ  یم به چنیک
  .کرد

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

؟ هسی  هم تو از تر دیوونه-  وضیعشیه؟ چه این اخه دخت 
 الزیم کک   تو اصییییییال ... بزنم داد رست خواسیییییی  یم دلم
 یم جوری اون ... ک    نیم گوش حرف ... شیی ی رسکش...

  نیم  ری یم ذاری
 
 .شم یم دیوونه یک

 

  .نشس  اش سینه روی لبم

 

  .خواس مش یم وجود تما  با

 

نگش چشمان  :زد لب و دوخ  چشمانم به را خورسر

 

 .کرد  غیی قن دکت   کییه دوی   یم  .پ ونیی  نکن ا  دیوونییه-
 .دیگه قل    سک ه یه یع    نوعش این از اونم زیاد هیجان

 

  .چسبان  ا  پیشای   به را اش پیشای   . زد  لبخن  اخ یار ی  

 

ان فرص  اولی    تو د  یم قول-   .کنم جت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 گذاش م اش سینه بر رس و زد  بازویش به مش    خجوالنه
  :گف م و

 

  ...عطا زنه یم تن -

 

نه عشیییییقش واسیییییه ... شییییی   دیوونه-  با و محنم ...خب مت  
 آرو  بذار بگو .بخشییییی ی منو بگو ... بگو پ ون  ... رتق

  .نوا ی   عطای این بگت  

 

  .برد  دن ان زیر به محنم را لبم

 

ور چشمانش   . خوابان  تشک روی مرا و ش  رسر

  .کشی  رسمان روی را پ و

  . ش  پخش صورتم توی نفسش

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . کنم یم خواهش  ..پ ون  بگو-

 

  .ش  حلقه گردنش دور دس انم

د م ج عشق اما بود کم هوا   .مت  

 

  :زد  پچ

  ... بخشی م -

 

  :زد برق پ و زیر تارییک همان در چشمانش

 

  .نگو درو -

 

 .بخشی م  و دار  دوست  .گم نیم درو -

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 پنج_ش_پانص _پارت#

 

 

 را هایم لب نفس ی   او و شیییی  رسازیر هایم اشییییک همزمان
  ... کرد هایش لب است  

 

 نمیاد چشات به یهگر  گلم نکن گریه

 ..  میخواد تو خن   دلم من عمر  نکن گریه

 

 همان و زد کنار را پ و که بودیم آورد  کم نفس دو هر
  .خوابی  کنار  گرف  یم بازوانش بی    مرا که طور

 

  .بود کرد  خوش جا اش تپن   قلب روی رس 

بان این دانسییی م یم حاال  من برای و اسییی  من برای تن  ض 
  .زن  یم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :پرسی   م عجب و برد  فرو موهایش میان نگش ا

 

  ...عطا دار  نم موهات-

 

 :ان اخ  چشمانم به غصبنایک نگا  

 

ون خونه از جوری اون ذار  یم کردی فکر- ؟ بت    بزی 

 

  بودی؟ دنبالم م ت تمو -

 

 :داد تنان رس

  .بود -

 

 !عطا-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 اتفاق این وق    اون تنها .کنم نیم ول  دیگه ...عطا جون-
مم .باشیییییییه مرد  عطا و نکنه کار قلب این که اف ه یم  بمت 
  .کنم نیم ول 

 

  .نیس  مهم برات کرد  فکر-

 

 ش   عصبای   چن بار ... شه نیم باورت ای دیوونه گم یم-
 گف م اما گردونم برت و بگت   دسیییت و بیا  خواسییی م یم ...
 بیاد خودش پای با خودش بذار...بگت   تصیییییمیم بذار عطا
 بذار عاشیییییییییق ه درصییییییییی  یه اونم اگه دار  دوسیییییییییت  هاگ  ..

 پ ون  برای ات خونه در .اونه تصمیم این ...برگرد  خودش
  .گرد  بریم باشه جل ت پرن   اون اگه باز 

 

  .بود آم   رس  پش  م ت تما  خبیث ب جدس

 

 :افزود لغزی  که خیسش موهای روی انگش م

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

وع که بارون-  خیالم و رف   گ پیش برگش و را  وق    کرد رسر
 .خونه برگش م تن ی منم ش  راح 

 

 نکرد  ت بیخم که بود همان . .بود  نزد  داد که بود همان 
  .بود  نفهمی   و بود کنار  م ت تما  .بود

 

 تهش تا که من جونم نخور غصییییه  . زد  لبخن  اخ یار ی  
 میمونم باهات

 میشونم لبات رو خن  

 جونم ارو  کن خن  

 آسمونم تو نیسر  گم شبم، س ار 

 نم  ونم تو ی   که من

 نشونم ی   یه انگاری

 دلم خونه دلم، روی نذار دس 

 بر  قربون  خوشگلم، عشق
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون ص ا ی   و آرا  را نفسم  کنم بی ارش مبادا تا داد  یم بت 
 یم جنب تا که بود عطا ب  های عادت از هم این خب

  .کرد یم باز چشم خوردی

 

  . کنم نگاهش فقط خواس  یم دلم

 

  کم لحظه این به رسییی ن برای من آری
 
 بود  نکرد  دیوانیک

.  

 

 آخر من و بود شیییییی   حک تنم جای جای در عطا عشییییییق
  . نیس  توانم در ودنب او ی   فهمی  

 

  ی   برو  توانس م یم
 
  .ا  زن یک

 دانسییی م یم اما کنم او جایگزین را دیگر کیسییی توانسییی م یم
 یم خایل قلبم از عظییم بخش همیشیییییییییییییه برای وق  آن
  .مان 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .داد یم آزار  عم ق ای حفر  همچون اب  تا خال این و

 

  . بود  چشی   را عشق درد من .س  غری    چت    عشق

 

 ی چهر  و بود  خوابییی   او کنییار روزهییا از بعیی  حییاال و
  . کرد  یم رص  را آرامش

 

 و گر  های بوسیییییییییییییه جز بود نیف اد  اتفاف   ما بی    هنوز
  .مان آتشی   

 

 ی رابطه یک به توانسیییییییتیم نیم دکت   کامل چنا  از قبل
 شیییییی یم یم مطمی    اول بای  .کنیم فکر عاشییییییقانه و محنم
 یا باشییی  داشییی ه را هیجای   نی   چ تحمل توان  یم عطا قلب
 .نه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 هف _پانص وش_پارت#

 

 

 

  .بی ار  من پ ون  بکش نفس درس -

 

  .کشی  خود سم  به مرا بس ه های پلک وجود با و

 

 :زد موهایم بر ای بوسه همزمان او و  خن ی   ریز

؟ ک    یم نگا  رو چ  -  ؟ ن اری خواب تو دخت 

 

 : پرسی   و گذاش م اش سینه روی را ا  چانه

 

  .بکشم نفس راح  ح اقل بی ار  بگو خب-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

جت   جییییات تو موش مثییییل کییییه بس بود  خواب واال-  جت 
  .بخوابم نذاش    کردی

 

 کرد  حس را نگاهش سیینگ     صییب  خود تا گف  یم درو 
 .بود 

 

 :کرد  نوازش را اش سینه ی قفسه روی انگش انم با

 

 عطا؟ عسل ما  ریم یم یک-

 

 های آی   آن با و کرد باز کامل را انشچشیییییم دیگر بار این
 :چشمانم به زد زل دلت  

 

 ؟ عسل ما -

 

  .اوهو -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  نیستیم؟ عسل ما  تو االن مگه-

 

 :خن ی  او و ان اخ م باال رس

 .خانم پ ون  خور  یم آب کجا از مشییینل دونم یم که من-
 زودتر بای  قضییییییییییییه این تنلیف ... دکت   ر  یم فردا همی   
  .بشه روشن

 

  .گرف  رنگ آی   به هایم هگون

 

و همه-   !ن   ربط قضیه اون به چت  

 

  .کرد همرا  خود با هم مرا و کشی  باال کیم

 

 یییه اون و عسییییییییییییلییه مییا  دوی   نیم هنوز ...دیگییه همی    د-
  .قضیه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 : کرد  درش  چشم

 یه عسییل ما  خانوما ما برای ...منحرفه فکرتون مردا شییما-
 .دار  دیگه مع   

 

 

 

  هش _ وشپانص_پارت#

 

 

 

 :گف  شیطن  با

  میشه-
 
، چه بیک  بفهمیم؟ هم ما تا مع  

 

 :ش  باز نیشم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 تنهای ...دور جای یه بریم ...سیییییییییفر یه یع    عسیییییییییل ما -
  ...تنها

 

 :گف  خبیثانه

 و دسییییییی  م اسیییییییفانه خب اما تنهاییم تنهای نرف ه سیییییییفر-
  .س  بس ه بالمون

 

 از تونه یم سییییییییییفر این حاال ...دیگه کن گوش ...عطا...ا-
؟ کشورای به سفر هم یا باشه داخیل شهرهای  خارچ 

 

 :ان اخ  باال ابرو

؟ کشور-  خارچ 

 

 :آم  کش لبخن  

 یه آد  که خ به خب ...شییییییمال؟ همش ...  ...نه ... -
  ...بشه آشنا دیگه های فرهنگ با ...بر  ج ی  جای
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :کرد نگاهم سفیه ان ر عاقل

 فرهنگ؟ با آشنای   عسل؟ ما  تو-

 

 :داد  تنان رس ج ی

ا خییل از میشه هم کنار ...س  بهونه عسل ما  خب-  چت  
  .برد لذت

 

 : چسبان  خود به مرا تر محنم

؟ چه مثال .شیییییی  تر جالب ب   ادامه- ای 
 فرهنگای اونا چت  

  .دارن زیاد غریب عجیب

 

 نگاهش و چسییییییییییییبان   هم به قهر حال  به را هایم لب
  .کرد 

 

 اگیه خیب ...بگو گم یم جی ی ...دیگیه نکن قهر پ ونی  ا-
  .فرهنگه ک و  به منظورت دقیقا ب ونم بریم قرار 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :گف م حوصله ی  

 ...بگذرونیم خوش ...عسییییییل ما  بریم ...دیگه همی    خب-
  .کرد عسل ما  تو شه یم کار کیل

 

 سییییییییم  به مرا یکبار  به و ان اخ  کمر  دور را دسییییییییتش
  .گردان  تشک

 

  .داش  عجیب برف   چشمانش

 

  .بود تاب ی   و م الطم دریا امواج مثل درس 

 

  :زد پچ

 !پ ون -

 

 :زد  لب

 .جونم-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

  نه_پانص وش_پارت#

 

 

 

 دار  دوسییی  فقط باشییییم که دنیا جای هر عسیییل ما  من-
  ...تو بغل توی ... باشم جا این

 

 موهایم میان انگشیییی انش که شیییی  حبس ا  سییییینه در نفس
 :گرف  عم ق دیم و رف  فرو

 

 یم برات تاریچ   عسل ما  یه تا بود داد  اجاز  دکت   شکا-
  ...ساخ م
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .گزی   لب

 و خواس مش یم . بود کرد  احاطه را وجود  تدش گرمای 
  . نمیش  فعال

 

  ...عطا-

 

 قبولم تو اگه دونم نیم ...زیاد خییل ...خوام  یم پ ون -
 یادز  می ونم اینو اما بیاد رس  بالی   چه بود قرار کردی نیم
اف پ ونیییییی  .آورد  نیم دوو   اون کنییییییار وق    کنم یم اعت 
 زن   تونسییی م نیم .خواسییی م خ ا از رو مرگم دی م  دکت  
 از حماق  با داشیییییی م،و دوسییییییش که کیسیییییی بب نم و بمونم
 بودی من پ ون  تو .س  دیگه کیس با بودمش داد  دس 
  .عاشق م پ ون  ...بس و

 

 سییییییییییلیمه کنار را وا که بود چطور نوا ی   من حال با پس
  .بود  ش   دیوانه و بود  دی  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :گف  که خوان   نگاهم از را حرفم

 

 اشییییییییتباهم روی اسیییییییییم چه دونم نیم ... پ ون  دونم نیم-
 کنم یم فکر هرچ   ...ترحم ...دلسیییییییوزی ...خری  ...بذار 
 دیر اینو من و ...عطا مردن یع    تو از گذشییییییییی    بینم یم

 خاطر به ح اقل بود خودخوا  بای  گایه فهمی   .فهمی  
 عشییق از وق    من ...خودت روح خاطر به ...خودت قلب
 ...فهمی   بع ش روزای توی اینو ...مرد  گذشیییییییییی م مون
 ...داد دسییییییی  از برا  را خودش طعم چ   همه دیگه وق   
 ...بود رف ه بی    از تو نبود با زن گیم مز  انگار

 

  .گرف  شمگو  کنار از عم ق دیم و آورد پایی    را رسش

 

 چطور دوی   نیم و بوی   خوش خییل پ ون  بوی   خوش-
 دسیی م کار تا حاال   ...کنه دیوونه رو مرد یه تونه یم بو این

ی یه بریم پاشو ن ادی   .بخوریم چت  

 

  از پر حیس با و
 
 :گف  کالفیک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 این بیییی بخیییی  قیییی ر چییییه مردا مییییا فهمیییی  نیم زنییییا شییییییییییییمییییا-
 !باش فقط ...باش فقط پ ون  ...حضورتونیم

 

 

 

  پانص وچهل_پارت#

 

 

 

 

  .بود زدن ق   مشغول با  داخل

 

 را  کیم رود یم گف  که کرد  یم آماد  را صیبحانه داشی م
  .برود

 

  .ش   کالفه دانس م یم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  عاشییییییییقانه خانه یک در هم کنار که بود هف ه یک
 
 زن یک

  .لنگی  یم کار جای یک اما بودیم کرد 

 

  .خوان   یم عطا تاب ی   و قرار ی 

 

  .مان یم یم جا و رف یم یم خواسی    مرز تا

 

 .زد یم ص ا مرا جلزولزش با گاز روی رنگ خوش امل 

 

 :زد  ص ایش و کرد  باز را پنجر 

 

  .ش  آماد  صبحونه تو بیا عطا-

 

 :آم  پنجر  طرف به

 

هنوز کامل نشییییی   بودیم .هنوز با هم ییک نشییییی   بودیم و 
این را از چشمان  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون-  بخوریم؟ بت 

 

ون نبای  شم همیجوری...عطا رسد  هوا-   .رف   یم بت 

 

  .کرد نگاهم مردد

 

 :گزی   لب

  .مییسر  مریض عطا-

 

 :داد تنان رسی

  .اوم   باشه-

 

 چت    همه .رف م شییی   چی   مت    طرف به و بسییی م را پنجر 
  .بود آماد 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون از عطا صیییییییییی ای و رس  در که رسییییییییییی  یم گوش به بت 
  .بس  را ای شیشه

 

ی عطا از و گذش  دقایف     . نش  خت 

 

 :زد  ص ایش

  .ش  رسد جان عطا-

 

  .ترسان  مرا سکوتش

 

ون . کنم یم چه نفهمی     .دوی   بت 

 

 نشس ه کفیسر  جا کنار صن یل تک روی . بود جا آن عطا
  .بود

 

؟ ش  ؟ چ   عطاااا؟-  ؟ قلب ه خوی 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :کرد نگاهم عاجزانه

  .آر -

 

 :کشی   ترس از ه    

 !دکت   بریم ای ب پاشو وای-

 

 :کشی  خود سم  به مرا دس انش

ی چه-  درمان رو عطا نوای ی   قلب تونه یم تو از بهت   دکت 
  کنه؟

 

  ...باش ج ی عطا-

 

نه تو واسییه قلبم ...ا  ج ی-  نیم دیگه نخوای تو اگه و مت  
  .زنه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ت نی یی ی شییییییییییییی ی؟ دیوونه- ین گفی ؟ چ   دکت   کوچکت 
ی   ...میشه باعث چت  

 

 دیگه من پ ون  ...چیه من درد دوای دونه نیم که اون-
  .نمیار  دوو  خونه این توی

 

 ش ی؟ دیوونه عطا-

 

  ...پ ون  دونم نیم-

 

  ...دکت   بریم پاشو عطا-

 

  .ک    کاری یه میشه-

 

  ...بگو-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بمونم بغل  توی ...جا این لحظه چن  برای بذار-

 

 قفسیییه روی رسش و شییی  حلقه کمر  دور بیشیییت   دسییی انش
  .گرف  قرار  ا  سینه ی

 

 نیسییییییییی  فراری را  .گرف ه رو خونه جای همه تد  بوی-
  .پ ون 

 

 دردش بود  فهمی   و بود شییییییییی   راح  خیالم .که حاال 
 :گف م شیطن  با چیس 

  .س  سوخ ه امل  بوی این اما-

 

 :کشی  باال را چشمانش

  یم یع   -
 
 سوزون ی؟ رو صبحونه یک

 

 :ش  درش  چشمانم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 اجرا کییه تراژدی این بییا تو؟ یییا سییییییییییییوزونیی   من بیی جدس-
  .کردی

 زد نمک     لبخن 

 

   گم یم که من-

؟-   قلب ؟ این با ح ما چ    

 

 :ک بی  اش پیشای   به دس  کف با

     .بکنم داغون درب قلب این حال به فکری یه بای -

 .سوخ  امل م بریم پاشو .من با اون-

 

 

 

  یک_پانص وچهل_پارت#

 

ی خیالش بشیم بریم کله پاچه بزنیم . 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

خانه داخل  سیییییفرمان غذاهای سیییییازی آماد  مشیییییغول آشیییییت  
  .خورد زنگ ا  گوشر  که بود 

 

 . رسی  یم گوش به اتاق از ص ایش

 

 :زد  ص ا را عطا

 

  .بیاری رو گوشیم شه یم بن   دس م جان عطا-

 

 بود عجیب .نیام  اما گف  ای باشه

  .ده یم را تلفنم جواب کرد  حس
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

؟ زدی؟ زنگ بهش چ   برای ...بمخ   -  دیگه بهت   !چ   
 دی ی اشیییو نمونه یه وگرنه جناب نزی   زنگ شیییمار  این به
  .بیار  رست بالی   چه تونم یم که

 

 دکت   با زد؟ یم حرف که با .پری ن  باال ابروهایم اخ یار ی  
ی  ؟ امت 

 

 را دسیییی م توی دار در ظرف اش ت بیخگرانه لحن از نگران
خانه از و ش مگذا مت    روی ون آشت     .دوی   بت 

 

 :گرف  اوج عطا ص ای

 هر با خواسیییییییییییی    موقع هر توی   یم کردی فکر مرتیکه -
؟الز  حرف من زن با ای بهونه   ...نکرد  بزی 

 

  .بود  ش   اتاق داخل دیگر حاال

 

 :زد  لب
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... عطا -

 

 مثل که صییوری   با و کرد قطع را تماس خشییمگی    دی نم با
 :آم  طرفم به بود ش   رسخ لبو

 

  تو هنوز مرتیکه این پ ون ؟ گه یم چ   این-
 
 چ   تو زن یک

 دار ؟ کار

 

 :داد  جواب داد یم نشان که واکدیسر  از م حت  

 

 بود؟ یک-

 

 کوچیکش اسیییم به رو مرتیکه این تو  !!!مه ی؟ ...پ ون -
 کردی؟ س و گوشی  توی
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  دو_پانص وچهل_پارت#

 

 

 

 :زد فریاد هک بزنم حرف   کرد  باز دهان

 

 حرف باهاش ن اری حق دیگه ...بب نیش ن اری حق دیگه-
 !ن اری حق  ...پ ون  فهیم یم .بزی  

 

 ی   توانسییییی م نیم اما رف  نیم ک م در زورگ یانه رف ار این
  . دهم نشان ب ی واکدش بیمارش قلب به توجه

 

   . بودیم عسل ما  سفر عاز  مثال

 

 .گذاش م اش روخ هبراف ی گونه روی و برد  جلو دس 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 !باش آرو  تو ...باشه ...عزیز  باشه-

 

ون سخ    به را نفسش  :زد پچ خود با و داد بت 

 !!!مه ی ...هه ...مه ی-

 

 و م ور  گردنش رگ و بود شیییییی   عرق خیس اش پیشییییییای  
  .زد یم نبض

 

 کنار مت    سیییم  به آورد یم خود به که فشیییاری از ترسیییی  
  ..برگش م قرصش با و دوی   تخ 

 

  ... ش   کبود رنگ  ...بخوری رو قرص  بای  جان عطا-

 

  .گذاش  زبانش زیر را قرص و نشس  تخ  لب
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 نگییا  ن ع یییک . زد یم دو دو من صییییییییییییورت توی نگییاهش
  ...نگران

 

 پیشه سکوت نو  به اتفاقات آن از بع  و روز آن از بع 
ی مه ی به راجع او نه بودیم کرد   نه بود زد  حرف امت 
  . من

 

  .شود خراب مان بی    آرامش چت    ه چ با خواس م نیم

 

 بود شییی   ایجاد که سیییوتفاهیم تا بود وقتش حاال انگار اما
 .بت    بی    از را

 

 

 

 سه_پانص وچهل_پارت#
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 را قرارش ی   قلب تا ...رو  فرو درآغوشیییش تا کشیییی   جلو
 :غری  عص    او اما کنم آرا 

 

 هنوز  مرتیکییییییه نای بییییییا چطور ...پ ونیییییی  فهممیییییی  نیم-
  درارتبایط؟

 

 عطا؟-

 

؟ عطا ...پ ون  ...چ   عطا-   چ 

 

  .ب   توض   ذاری نیم-

 

 خود  ...من رس بر خاک ...خور  یم هم به خود  از حالم-
 اون گذاشییییی م .برش جا این به تو گذاشییییی م خود  ...کرد 
  ...بشه عاشق  گذاش م .زن گی  توی بیاد پرس 
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   .ک بی  صورتش ویت دس انش کف با محنم و

 

 :گف م و گرف م را دس انش طاق  ی  

 .نبود هیچ   وقییییی  ه چ دونفر میییییا بی    ...عطیییییا کن بس-
 فقط  ...کن باور .نبود حیسییییییییییی ه چ من جانب از الاقل
ی دکت   یع    ...مه   که م ت این ب ونم تا کرد کمنم  امت 
 با تو ... بود ب  خییل حالم من عطا ...باشیییییم آرو  نبودی
 نه ... چ   رس از دونسییی م نیم ...بودی کرد  ازدواج سیییلیمه
 شی   یم دیوونه داشی م ...ای کنن   قانع دلیل نه توضییچ
ی دکت   ...عطا   ... بود همرا  یه ...دوس  یه مثل برا  امت 

 

 :ش  مش  انگش انش

 تا یک از ؟ ک    ازدواج باهاش خواسیی    یم که بود دوسیی -
 نظر زن اون به و اشیییهب دوسییی  تونه یم غریبه مرد یه حاال

؟ اون اما ن اش    دوسش تو ار  ...باشه ن اش ه  چ 

 

 !همی    ...داد  رد جواب منم و کرد خواس گاری اون-
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 :زد فریاد و پری  جا از ها دیوانه مثل

 

؟ فقط-   همی  

 

  خوای یم چ  -
 
 اگه گم؟ یم درو  ک    یم فکر عطا؟ بیک

 اون رچطو  نفهمی   اصیییال که روزمه اون حرفای منظورت
 قبلش .بود  ناراح  دسیییییییت  از .اوم  زبونم به چرن یات
 نفهمی   اصیییییییییییال ... داریم بچه یه ...باهمیم دی   خواب
 مثل درسییییییییی  ...کردی برداشیییییییی  ب  تو ...گم یم چ   دار 
   .کردی قضاوتم امروز

 

 ...زد پوزخن 

 

  .ن اش  باور  .کرد نیم باور
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 ...بودی اشباه .کردی داغونم ... پ ون  منو سیییییییوزون ی-
  آر ؟

 

 :زد  فریاد چطور نفهمی   و ش  درش  چشمانم

 

 ...خییل ...عطا نامردی خییل-

 

 

 

 چهار_پانص وچهل_پارت#

 

 

 

   ..راح    همی    به بود ش   دعوایمان

وع پیش دقایف   تا بود قرار که سییفری  نشیی   آغاز شییود رسر
  .بود یاف ه پایان
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 در و برد  پنا  ها اتاق از ییک به عطا با بحثم جرو از بع 
  .بود  کرد  قفل خود  روی به را

 

 توانسی م نیم حاال  و بود  کاشی ه عطا دل در را شیک تخم
ون ریشییییییییییه از بود رویی   دلش در که را هرز گیا  آن  بت 

  .بکشم

 

 دوسیی    رابطه یک جز ما بی    کرد نیم باور ...کرد نیم باور
  . نبود  بیش

 

ی دکت   شییمار  و برداشی م را تلفنم  او به من   .گرف م را امت 
 و اف اد که اتفاقای   از بع  .بود  ب هنار عذرخوایه یک
 شیییییییی   او از مراقب  و عطا درگت   ق ر ان روز آن از بع 
 کمک باب  و بگت   او از رسا    بود  ن وانسییییییی ه که بود 
  .کنم تشکر هایش
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 گوشیییییم در صییییی ایش که بود  نشیییییسییییی ه پنجر  کنار مچاله
 :پیچی 

  . پ ون-

 

 :لرزی  ص ایم

  ...سال -

 

 :زد پچ

  ...که فهیم یم ...نبود این قص   اما آر ؟ زد  گن -

 

 :زد  نیشخن 

  .ن ار  باور  عطا ...دکت   نیس  تو تقصت   این  ... اوهو -

 

 جور این تو بخصییییییییییوص ...پ ون  حسییییییییییاسیییییییییین خییل مردا-
   .کردی  حلش حاال تا کرد  یم فکر ...مواقع
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  .کن  درک را عطا طور این کرد  نیم باور

 

س ...پ ون  دار  دوسیییییییییییت  خییل اون-  اکت   واکدش این نت 
 یم ازاین ب تر بود  اون جای منم اگه شیییییییییای  .مرداسییییییییی 

  .کرد 

 

 :کرد  زمزمه ناباورانه

  ...نگو چرت-

 

ت ما خر -  جلوی مون زن وایسیییییییم تونیم نیم ...داریم غت 
  .بزنه حرف مردی هر با مون چشم

 

  .بود زنش پیش عطا بودی تو که ق   و  اون-

 

ون پوف   با را نفسش  :داد بت 

 اشیییتباهش م وجه بهت   .پ ون  بزی   حرف خودش با بهت  -
  .پ ون  بشه دار ریشه نذار .بشه
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 اذیتش گوشیم توی اسم  .کنه نیم گوش .اف اد  لج رس-
  .کرد 

 

 یم کییاش ...بیییار  فشییییییییییییییار خودش بییه نییذار خییانو  پ ونیی -
 شمار  اون ... اما بمونیم هم برای خوی   دوس ای تونستیم

  .پ ون  پاکن اسمو و

 

 .کرد مکث

 

 

 

 پنج_پانص وچهل_پارت#

 

 

 خواسییییی م نیم .ریخ  فرو قلبم                                     
  .ب هم دس  از را او
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 را عطا بع  و خود  اول درجه در بود کرد  کمنم که کیس
  .دهم نجات

  . بود واقی دوس  یک من برای او

 

  .گزی   لب

  :زد پچ وار زمزمه

  .پ ون  خ احافظ-

 

  .کرد قطع را تماس باش  من جواب من ظر که آن ی   و

 

  .ش  رسازیر اشنم

 .اف اد  هق هق به و گذاش م زانوهایم بر رس

 

*** 
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 عطا

 

 

 
 
 نا  دی ن نبود خود  دسییی   .ن ارد د  و شیییاخ که دیوانیک
  .بود کرد  ا  دیوانه پ ون  وشر گ در مرد آن کوچک

 

  .کرد  یم حسادت

ی دکت   به  چن  هر روزگاری که کرد  یم حسیییییییییییییادت امت 
  .بود کرد  غصب پ ون  دل در مرا جایگا  کوتا 

 

خانه داخل   دی ن با اما بخور  آب کیم تا شییییییییییی   آشیییییییییییت  
 ش   پر سفرمان برای پ ون  دستپخ  با که غذای   ظروف
  .اس برخ نهاد  از آ  بودن 

 

  .نشس  قلبم در تلچ   و ب  حس
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 و پاک پ ون  دانسییی م یم . نیسییی  درسییی  کار  دانسییی م یم
  .س  مت   

 

 دکت   وجود نبود خود  دس  اما .بود  کرد  بزرگش خود 
ف خود و کرد  یم حسیییییادت رسیییییما .داد یم آزار   این معت 
 .بود 

 

 از . بود  کرد  مرور خود با را هایش حرف م ت تما  
 بود  ن وانسییی ه اما داشییی م اطم نان شیییان صیییح  و درسییی   
  .بگت   را خود  جلوی

 

 . بود  ن وانس ه

 

 

 

 شش_پانص وچهل_پارت#
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 بود کرد  حبس را خودش جا آن در که اتاف   در پشییییی  تا

  .زد  در به ای تقه و رف م

 

 !پ ون -

 

  .ن اد جوای  

ل را خودش ق ر چه   . بود کرد  کنت 

 قلییب هوای قیی ر چییه فهمییی   یم کییذای   دعوای ان میییان
  .دارد  مرا بیمار

 

  .داد  یم آزار طور این را او وق    بود  دیوانه چه 

 

 زن   او خاطر برای چطور قلب این که دانسیییی  نیم آخر
  .اس  مان  
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 :زد  ص ایش باز و گزی   لب

 خانومم؟ ...جان  پ ون -

 

 :ش  بلن  ص ایش

 

 !لطفا ... بری شه یم عطا-

 .بود عصبای  

ون بیا پ ون -  .بزنیم حرف بت 

 

ب با در نکشییی  ثانیه به اما نیای  کرد  یم فکر  شیی  باز ض 
کم و  :ایس اد مقابلم خشمگی    دخت 

 

  .عطا مونه نیم مون بی    حرف   ن اری باور  وق   -

 

 دس  و زد رس  به فکری که شود داخل دوبار  خواس  و
 :نالی   و گذاش م قلبم روی
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همقسم    
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  ...قلبم ...آی   -

 

 :ف گر  را دس م دستپاچه و هولزد 

 

؟ عطا-   .ش  چ   خوی 

 

 :زد  لب

 ...خ احافاظیه وق ه دیگه .پ ون  آخر  دمای د  کنم فکر-

 

 :بزن  بازویم به مش    که ش  باعث شوخم لحن ا

 

  ...عطا بمت   برو-

 

 :پری  باال ابرویم
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  نبود؟ ج ی که حرف  این-

 

  ...خور  یم هم به ازت حالم-

 

 :کشی   آغوشم به حرک  یک با  و گرف م را بازویش

 

  .نیس  خوب برات عصبانی  انق ر-

 

 تو به ...باشر  نگرانش که کنه نیم درد قلبم تو مثل من-
  ... ن ار  ربیط

 

  ...هیششش-

 

 :اف اد گریه به بلن  ص ای با 

 

  ...عطا نکن سواس فاد  بیماری  از جوری این-
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 :خن ی  گوشم کنار

 

 برات هنوز مبب ن گف م ک    نیم گوش حرف دی   دیوونه-
  .نه یا مهمم

 

 :زد هق

 کله از وق  ه چ که عشیییف   ...عاشیییق م من ...عطا مهیم-
 خونه این به منو اتفاق همه اون بع  که عشیف   ...نیف اد  

 داد  ترج   چت    همه به رو بودن تو با و مون ن .کشییییون 
 هنوز  چطور نی اری؟ بیاور  چطور تو وقی  اون ...عطیا

؟ یم ام حان رو داشتنم دوس   ک  

 

 

 

 هف _پانص وچهل_پارت#
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 پ ون 

 

 

د خود به مرا محنم   .فرسر

 

  .زد یم نامنظم ...بود قلبش روی رس 

 :پیچی  گوشم در ص ایش

  ...ببخش منو عزیز  ... خوا  یم معذرت-

 

  .گرف م فاصله او از کیم

 

 رسچ   به اش آی   چشییییمان . بب نم را صییییورتش خواسیییی م یم
  .زد یم

 

  .بود کرد  غ قن را فشار همه این دکت  
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  .نبود خوب یشبرا دعوا

بان   .کرد یم تن  را قلبش ض 

 

 پایی    را رسش او و گذاش م اش سینه ی قفسه روی دس 
  .آورد

 

 و ها غم تما  انگار و شیییییی  هم های لب قفل هایمان لب
  .ش ن  دور باهم ها غصه

 

 خود به مرا بیشیییییییت   او و شییییییی  حلقه گردنش دور دسییییییی انم
د  :فرسر

 

 دار  زجری چه دوی   نیم تو .پ ون  نیسییییی  خود  دسییییی -
  ....نبود  که زمای   کنم یم فکر وق   

 

 :نشس  لبهایش روی انگش م
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 اگه که ...نبود  کس ه چ ...عطا نگو هیچ   ...هیشییشییش-
  .عطا کس ه چ .نبود  کنارت جا این االن من بود

 

  .ش  خن ان زیبای   به لبش

 

  ...خود  عی    ...خودیم عی    تو چون دونم یم-

 

  زی   کنار مه او گف  یم راسییییییی 
 
 تنها اما بود کرد  زن یک

  ... بس و بود  من قلبش مهمان

 

 :گف  و چسبان  ا  پیشای   به را اش پیشای  

  ؟ ای آماد -

 

  .داد  تنان رس

 

 .بریم-
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 هش _چهل_پانص _پارت#

 

 

 

 پیاد  زد  هیجان من و ایسییییی اد چوی   کلبه مقابل اتومبیل 
  .ش  

 

 بود گرف ه مه را جا همه ریباتق و رف  یم تارییک به رو هوا
  .رسی یم که

 

 :زد ص ایم عطا

 

  .کنم یم باز درو من کن صت  -
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 :داد  تنان رسی لبخن  با

 

  .عشقم باشه-

 

 . ان اخ  در قفل توی را کلی  و رف  جلو

 همان اضار با که بود دوسیییییییییییی انش از ییک زیبای ویالی 
 شییییییییی   عازمش مان روز  چن  عسیییییییییل ما  برای دوسیییییییییتش

   .یمبود

 

  .ش  داخل عطا و ش  باز خشیک ص ای با در

 

 مقابل اتاق و زد را برق کلی  عطا و شیی   وارد رسش پشیی 
 .ش  روشن مان

 :پرسی  
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 بودی؟ اوم   جا این قبال-

 

 :داد تنان رسی

  .تئاتر های بچه با بار یه آر -

 

 :چرخی   خود  دور

 

 اک پ ون؟ برای نبود  کوچیک کم یه-

 

 :کرد نگاهم چپ چپ و داد تنان رسی

  .خانم پ ون  بودیم پرس همه-

 

 :گف م شیطن  با

 .ش  حاال ...آها-

 

انه و آم  جلو  : کشی  خود سم  به مرا غافلگت 

https://t.me/shargoftegoo
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           @Shahregoftegoo 

 

ی از  توی   نیم .پاکم پاک من خانم پ ون -  ک    پی ا چت  
 تا و هسیییییییی م و بود  نفر یه عاشییییییییق عمر  تمو  من چون
 فهمی ی؟ .بود خواهم آخرش

 

 : گزی  لب

  !فهمی  -

 

 .بوسی  نر  را لبم و کرد کج رس

 

 

 

 نه_چهل_پانص _پارت#
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 :چرخی  دور نگاهم

 

ون برو تو عطییا-  و گرد . کنم جمع رو هیا مالفیه من بت 
  .نیس  خوب برات خاک

 

 من برای چون ب ی انجا  تو رو کارا ی همه که نمیشییییییه-
 .نیس  خوب

 

 :زد  کمر به دس 

  .کن  روشن رو م نهشو  برو .کن گوش حرف شما-

 

 :گف  و ان اخ  اطراف به نگایه

 

ی جونوری و جک ترسم یم- ش موقع یه باشه چت     .بت 

 

  .نیس  هیچ   کرد  نگا-
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  .کن باز رو ها پنجر  پس . باشه-

 

 سیییفی  ی مالفه و کرد  باز را ها پنجر  تن ی عطا رفی    با
  .برداش م را ها مبل روی

 

 

 خییل بود  برداشییییی ه را وسیییییایل و  ها مبل روکش که حاال
  . ش  یم دی   کالس با و شیک

 

خانه سم  به تن ی  بود تنمیل اش برف   وسایل .رف م آشت  
  .اس  نکرد  دریییییغ چت    ه چ از بود،صاحبش معلو  و

 

 های تنه ن ع زا بامز  چوی   صیییییییییین یل و مت    دسیییییییییی  یک
خانه در درخ    .بود آشت  

معلو  بود چن  مایه سییی  کیسییی به آن جا نیام   بود که 
خاک مالفه ها بلن  ش . 
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 :گف م بلن  ص ای با

  . خوشگلن خییل اینا عطا-

 

 :آم  کلبه پش  از ص ایش

 

 چیا؟ -

 

  ...صن لیه مت    این-

 

  : ایس اد پنجر  پش  نکشی  ثانیه به

 

 دوی   یم .بینم نیم تو از خوشییییییگلت   هیچ   جا این که من-
 چشات؟ ی غمز  اون واسه میمت  

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  پنجا _پانص _پارت#

 

 

 

 و بگذرانیم هم کنار منان آن در را زیبا روز چن  بود قرار
 خواه  خوب نهای  ی   دلم حال عطا کنار دانسیییییییییی م یم
  .بود

 

ای را کلبه هم با و عطا کنار در باالخر 

 

 کرد  من قل کلبه داخل به را مان وسییییییییییایل و غذای   مواد
  . بودیم

 

 و شیییی   روشیییین بود، اورد  عطا که های   چوب با هشییییوم ن
   .بود ش   گر  داخیل فضای

بر اقام  آماد  
کردیم . 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 که نگذش  دقایف  

خانه توی عطا  و چسییبان  خود به مرا و کرد غافلگت   آشییت  
 :کرد زمزمه گوشم کنار

 

  ...خوابشه اتاق نزدی رس که جای   تنها بینم یم-

 

 :چرخی   طرفش به

  . نش  وق -

 

 :ان اخ  باال ابروی  

  نش ؟ وق  که-

 

 :گف م خجول

  ...دار  چ   خواب اتاق وگرنه ...واقعا نش  وق   عطا ا-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :خن ی  بلن 

 

 داشییییییی ه تونه یم چ   خواب اتاق د  یم نشیییییییون به  االن-
  . باشه

 

 اش شییییییییییییانه روی و کرد بلن  جا از مرا حرک  یک با  و
 .ان اخ 

 

 :گف م ص ا رسو پر و زد  کوتا  جیی  

 

ر برات عطا-    بذار  ...ار د ض 

 :گف  هش ارهایم به توجه ی   او اما

 

ر برا  هیچ  -   ... تو نبود جز ن ار  ض 

 

زم ی  ..وای عطا ... لطفا . 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  چوی   تخ  روی و  برد داخل به مرا و کرد باز را اتاق در
 .خوابان  اتاق  زیبای العاد  فوق

 

 

 

  یک_پنجا _پانص _پارت#

 

 

 

 دانسییییییییی م یم و بود رف هگ تن  تپیسیییییییییر  زیاد هیجان از قلبم
  .ان  ش   رسخ رسخ هایم گونه

 

نگش آی   چشمان  :گف  و دوخ  من به را خورسر

 

  .پ ون  دار  دوست  خییل-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :نالی   و بس م پلک

  .دار  دوس  خییل منم-

 

  .زد لبم کنج گر  ای بوسه و ش  خم

 

 تلخ و تن  عطر  .نشیییسییی  صیییورتم روی  نفسیییش گر  هر 
  .کرد یم م هوشم اش مردانه

  

 :کشی  صورتم پوس  روی نوازشگرانه را انگشتش

 

   .لطیفه نر  خییل پوست -

 

 و شیییییییی  خم باز او و کرد  حلقه گردنش دور را دسیییییییی انم
  .زد ا  گونه روی دیگر ای بوسه

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 غرور  اما برویم پیش بوسیییه یک از فراتر خواسییی  یم دلم
  .بزنم حرف   داد نیم اجاز 

 

  . شود ق   پیش زم نه این در عطا خواس  یم دلم

 

 :گف  و کشی  دراز کنار  آرا  و ن اد ادامه او اما

ی یه بریم پاشو  پ ون  ای خس ه-   .بخوریم چت  

 

 :برچی   لب

  .بخوریم غذا بهت   آر -

 

 . کردیم ترک را اتاق و ش یم بلن  جا از و

 

خانه داخل  یم گر  را بود  آورد  آماد  که غذای   آشییییییییییییت  
 :پرسی  کرد خم رس .ایس اد کنار  و  آم عطا که کرد 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

   خوای؟ نیم کمک جان پ ون -

 

 .کرد  نیم نگاهش و نبود خود  دس 

 

 

 

 دو_پنجا _پانص _پارت#

 

  

 

 :چرخان  خود سم  به مرا آرا 

 

  ...رو تو بب نم-

 

  .بود درهم هایم اخم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی-   .ش ی ناراح  که زد  حرف   ش  ؟ چت  

 

 :ان اخ م باال شانه

  .فقط ا  خس ه بشه خواد یم چ   نه-

 

   .بود  داد  تح یل خودش به را خودش حرف

 

 کار چه کرد یم جسیییییی جو داشیییییی  انگار کرد نگاهم م فکر
  .ا  ش   ناراح  که کرد 

 

   .دلخور  باب  چه از بفهم  خواس م نیم

 

 :زد  لب

  .بخوریم غذامونو بشی    . نیس  هیچ   عطا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  اما بود فکرم  هم هنوز .نشیییییییسییییییی  مت    پشییییییی  حرف ی  
 . خورد را غذایش

 

 یم ضییعف برایش دلم شیی  یم مظلو  و آرا  جور این وق   
   .رف 

 

 را ها ظرف تا کرد کمنم حرف ی   عطا و خوردیم را غذا
  . بشوئیم

 

 که طور همان و خوردیم چای فنجای   هم شیییییوم نه  کنار
 کرد یم نوازش را موهایم او و بود  رف ه فرو آغوشییییش در

 . برد خوابم

 

  . فهمی  یم خودش بای  او و زد  نیم حرف  

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 باز پلک ا  آم   فرود نریم و گر  جای در که این حس با 
 به حال  ترین نزدیک در عطا صییییییییییورت دی ن با و کرد 
 :پرسی   صورتم

 

 کجا ؟ من-

 

  .رخ خواب توی خواب خوش خانم-

 

 :زد  پچ

  .برد خوابم بود  خس ه-

 

 من ک    یم فکر شر  یم وردلخ ای خسیییی ه گم یم من بع -
 دیگه االن کنم فکر اما باشییییم داشیییی ه رو تو خواد نیم دلم

 قبال در وظایف  به دیگه توی   یم   و دررف ه خسیییییی گی 
  ...ک    عمل شوهرت

 

 .کرد آتشی    و گر  ای بوسه مهمان مرا و ن اد پاسچ   اجاز 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  تو  جون؟ دخت   ناراح    چ   از فهمم نیم کردی فکر-
 
 بیک

 قیافه من واسییییه حاال .گرد  بریم و ر  یم فرحزاد تا من ف
  ...گت   یم

 

 تر گر  هایش بوسیییه و دربرگرف  مرا دسییی انش همزمان و 
  .ش 

 

 ممکن شیییییییینل زیباترین به بود  من ظرش که اتفاف   باالخر 
  .اف اد عطا و من بی   

 

  .موقر و م ی   .بود خاص عطای   ج ی   دنیای عطای

 

  .محب  پر و مالطف  با

  

 دعوت زنیانه دنییای بیه مرا عطوف  و  مهربیای   بیا چنیان
  .کنم توصیفش توانس م نیم که بود کرد 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 در صییب  تا داشیی م که خفیف   درد وجود با که بود عجیب
 . نخورد  تنان و خوابی   آغوشش

 

 

 

 سه_پنجا _پانص _پارت#

 

  

 

 

  ...جووونم عطا-

 

 .هو -

 

 دریا؟ بریم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :دوخ  من به را نگاهش

 

اح  بای  امروز شیییییما ...عزیز  نه-  یادت دردت .ک    اسیییییت 
    .ش ی آرو  کم یه تاز  رف ه؟

 

 آن در خواسییییییی  نیم دلم اما داشییییییی م درد هنوز که آن با
  .بمانم خانه در دلگت   هوای

 

ون دلم .خواس  یم دریا دلم   .خواس  یم رفی    بت 

 

  ...نکنم شیطوی   د  یم قول ...دیگه بریم ...خ بم من-

 

 توی را خود و رف م جلو تنیییی ی .کرد نگییییاهم چییییپ پچیییی
 .داد  جا آغوشش

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ...خن ی  مهربان

 .بود صورتش عضو ترین قشنگ هایش چشم

 حال    درهر ...خودش برای بود دنیای   ها چشییم این اصییال 
 .داش  خاص رنگ یک

 تا گرف ه دریا از ...پررنگ آی   تا گرف ه رنگ کم آی    از 
 یم ...زدنییی  یم حرف آد  بیییا هیییا چشییییییییییییم این ...آسییییییییییییمیییان
 ...شییییییییییییی ن  یم خوشییییییییییییحال ...کردن  یم گریه ...خن ی ن 
  ...ش ن  یم خشمگی   

 

  ...دیگران دنیای ورای بودن  دنیای   ها چشم این

 

 :زد هایم لب به ای بوسه و ش  خم

 

  بیاییم نریم پ ون -
 
  ...دار  درد کمر  بیک

 

 :زد  اش چانه زیر تن ی ی بوسه

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ...د  یم قول ...خ ا به خ بم من-

 

 :ان اخ  باال ابرو

 

؟-   مطمئ  

 

د  عم ق دیم ش  باعث دیگر ای بوسه  :بگت 

 

 .بینیم یم ...جون دخت   بینیم یم-

 

 

 

 

 

  چهار_پنجا _پانص _پارت#

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ی باران   . زد یم نم نم پایت  

 

  .عشق و  بود  دل عطا قول به هوا

 

  . کشی  یم نفس تن  تن  و بود  داد  پایی    را شیشه

 

  .خوری یم رسما خانم پ ون -

 

  .عطا نزن غر انق ر ...خوی   این به هوای ... ن ار  امنان-

 

 بزرگ رو تو من پ ون  ...نیسییی ا ب  ک    گوش حرف کم یه-
 سییاع  دو کنه نیم اذیت  هیچ   کوکه کیف  االن . کرد 
  .بینم یم اتم دیگه

 

 :خن ی   ریز

 ؟دراوم   ص ا  اگه .خان عطا بینیم یم-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 کرد  باز را اتومبیل در تحمل و صیییت   ی   دریا به رسیییی ن با
  .پری   پایی    و

 

  . ش  ا  خن   باعث عطا گفی    خ ا یا

  .بود کوک کیفم گف  یم راس 

 

  .بود خوب دلم حال چرا درو 

 . دیگر بود همی    بودن معشوق کنار

 

  .بود  کرد  ف   را دنیا انگار داش م را عطا

 

ر ...ریا نیم آب تو پ ون -   .دخت   دار  ض 

 

  ...چشم ...باشه ...باشه-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بود آلود گل و م الطم آب امواج

 

 ح    .بودن  آم   سیییاحل تا دسییی ه دسییی ه ریز های صییی ف
  .بود کشان   ساحل به را ریز مایه تع ادی امواج

 

  .رف م جلو

 

  .رف  عقب صن وق سم  به عطا

 

 شلوار  پاچه و دراورد  را هایم کفش تن ی .نبود حواسش
 .داد  باال را

 

  . برو  را  نر  های شن آن روی خواس  یم دلم

 

  .گرف م عمیف   د  و گذاش م ها شن روی را پایم کف

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .بود عجیب دریا

  .انگت    وسوسه و اغواگر زن یک مثل 

 

 نروی طرفش به دادی یم قول که لحظه همان درسیییییییییی 
با یک مثل   . کشی  یم خود سم  به را تو آهت 

 

 لمس را نر  های شن آن پای  زیر که بود کاف   همان فقط
 . بود تما  کارت .ک   

 

 ساق به امواج و بود ش   خیس پاهایم آم   خود به وق   
  .ک بی ن  یم پایم

 

 :رسی  گوش به امواج ص ای  میان عطا ص ای

 

 حرف مع    .خانو  پ ون  فهمی یم گف نم چشیییییییییییم مع   -
 .فهمی یم کردن م گوش

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 پنج_پنجا _پانص _رتپا#

 

 

 

 :ش  خن   از پر ص ایم 

  . دیوونه ... عاشق م-

  

  .رسان  من به را خود و کن  را هایش کفش و داد تنان رس

 

 گوشیییم کنار و پیچی  دور  به بود دسیییتش توی که پال وی  
 :کرد زمزمه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 وایسیی اد  اما کنم ات خفه بای  االن ...من ی ان از  به نه-
 حییییالیییی  این بییییا پ ونیییی  دادی قول تو .کنم یم نگییییات دار 

  آب؟ تو اوم ی

 

 :پرسی   شیطن  با

 

  چشه؟ حالم حالم؟-

 

 .کرد نگاهم عاشقانه

 

 ... داشیی  م ج هم او های چشییم ... دریا وسییط دریا عجبا
 یم رنگ خوش اینطور شییییی  یم که نگران ...داشییییی  تالطم
  .ش 

 

 :زد پچ گوشم کنار خبیثانه

 

  .رف ه یادت .شتیمدا سخ  ی رابطه یه دیشب-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .آتشی    و دا  .ش  رسخ های گونه

 

 :نیاورد  کم اما گزی   لب

  سخ ؟ رابطه-

 

  :پیچی  ا  شانه دور دستش

ر برات واقعا بسه دیگه اما .کاری م فراموش این عاشق-  ض 
   .پ ون  دار 

 

 :زد  گل یش زیر هوا ی   ای بوسه

  ...عطا خ ا رو تو ...دیگه کوچولو یه-

 

 .دوخ  من به را لعن    چشمان نآ باز 

 

  .کردی عطا ها چشم این به را رنگ یک لحظه هر خ ایا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .برگردان ی من به را عطا که شکرت خ ایا

 

 ...تو با دونم یم من وق  اون دار  درد بگو شب فقط تو-

 

 

 

 شش_پنجا _پانص _پارت#

 

 

 

  .بود کم برایش بودن خشمگی   

 

  ش  یم منفجر داش 

 

  ...حق ه ک    نیم گوش حرف    وق ...بکش-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 در شییییی ی ی درد و بودیم برگشییییی ه کلبه به که بود سیییییاع   
  .کرد  یم حس شنمم زیر و کمر 

 

 ش ی  ق ری آن بع  اما دربیاور  را ص ایم نخواس م اولش
  .داد  دس  از تحمل که ش 

 

  ... آیی     ...کن کاری یه عطا-

 

 :گرف  سم م به را پ و

 

  ...شوم نه کنار بیا پاشو ...ک    گرمش بای -

 

 مقابل و  برد  پنا  ها آن به که بود گذاشییییییی ه بالش چن 
  .کشی   دراز پ و در پیچی   شوم نه

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

خانه سم  به  :زد یم غر داش  هنوز اما رف  آشت  

 

  ...دکت   بریم بای  بع ش شو گر  کم یه-

 

؟ برای دکت  -  چ 

 

 !هیس ... نزن حرف پ ون -

 

ین سکوت لحظه نآ در و بود عصبای     .بود گزینه بهت 

 

  .نشس  مقابلم که بود گذش ه ق ر چه نمی انم

 

  ماگ
 
  .گر  آب کیسه یک و بود دستش در بزریک

 

 داخل را نبات  چوب  .زد مشیییامم زیر دارچی    خوش عطر
 .چرخان  ماگ

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .پ و زیر بذار اینم .شر  گر  کم یه بخور اینو پاشو-

 

 :زد  لب

  .خ بم-

 

 تو بگه نیسیی  ییک آخه... معلومه گچ  مثل گرن از آر -
   .شناش یم خوب خانمو این که تو عطا؟ ش ی خر چرا

 

 :زد  پچ و گرف م را ماگ

 خوش خییل .ارزی  یم دردش به .دیگه نباش عصییییییییییییبای  -
  .گذش 

 

 و کنم سییکوت داد  ترج   که کرد نگاهم چپ چپ چنان
 .بنوشم را دارچ نم چای

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

  ف ه_پنجا _پانص _پارت#

 

 

 

  .بود ش   هم بیشت   ه چ که بود نگرف ه آرا  درد

 

اض ی   و حرف ی   که طوری  با و نشس م ماشی    داخل اعت 
  .ش یم دکت   رایه عطا

 

 با اما اسیییی  عصییییبای   زیادی یع    این و بود کرد  سییییکوت
  . بود من به حواسش دانگ شش حال این

 

 آخر و کرد را ا  چغیل دکت   به توانسیی  یم تا مطب داخل
 :گف  حوصله با دکت   خانم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .آقا کرد  نیم گوش حرف بود  منم-

 

 :خن ی  کرد، نگاهش م حت   که عطا

 

 باشییییییییییییه داشیییییییییییی ه جمی حواس نازکش همچی    آد  خب-
ون شیییما حاال .کنه نیم گوش حرف مسیییلمه  من تا باش بت 
  .کجاس  از درد این مشنل بب نم

 

  .کن  ا  معاینه تا خواس  دکت   خانم رف  که عطا

 

 یم دلم . بود شیییی   منترسییییر  لگنم و کمر نواچ تما  به درد 
 نزد  د  عطا ترس از م ت تما  اما کنم گریه خواسییییییییی 

  .بود 

 

 اول ی رابطه بع  .جون دخت   کردی یم گوش حرف بای -
اح  بای  سخ  ن ع این از اونم   .کردی یم است 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  سخ ؟-

 

 شیییییییییی  ن م وجه را گف ن  یم که سییییییییییخ    این من چرا پس
 !بود ؟

 

 هر . ب ون ق رشییو .داشیی ه هواتو حسییای   شییوهرت عزیز -
 بیمارسییی ان به کارت دیشیییب همون شیییای  بود ای دیگه مرد
  .کشی  یم

 

  .گزی   لب

 

اح  خوب روز چن  یه-  گوش حرف الب ه و .کن اسیییییییییییت 
  .کن تق ی  رو ب ن  و بخور مقوی غذای   مواد .کن

 

 های سیییییییفارش و ها صیییییییحب  بار این و عطا بازگشییییییی  با
   .بازگشتیم کلبه به او به دکت   خانم

https://t.me/shargoftegoo
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 که چرا مسییی قیم غت   اما بود شییی   چن ان دو عطا مهربای  
 نشییییینو حرف پ ون  همان باز گرف نم تح یل با  ترسیییییی  یم

 .شود پی ا اش رسوکله

 

 

 

  هش _پنجا _پانص _پارت#

 

 

 

ین عسیییل ما  وع که رسع  همان به مان شیییت   بود شییی   رسر
 . ش  تما 

 

 مراقب  با راشییییییییییکر خ ا و بودیم خانه در بع  هف ه یک
 و بود ش   بهت   من عمویم حال هایش رعای  و عطا های
  .ن اش م مشنیل رابطه این در دیگر
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 یم شیییییییی ت به مرا گایه این و بود عایل از فراتر چت    همه
  .ترسان 

 

 یم درس آخرش تر  برای و بود برگشیییییییییییی ه کارش به عطا
 .خوان 

 

 دانشییگا  و درس بود اف اد  که های   اتفاق با تم  این در 
  از بع  اما بود کرد  رها را

 
 داش  تصمیم خاطرش آسودیک

د را م رکش  .بگت 

 

  .هف ه آخر و بود شدبه پنج

 

  .بود  چی   زیبای   مت    و بود  کرد  آماد  را صبحانه

 

  .گرف  یم دوش همیشه عادت به و رف ه حما  به  عطا 
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همقسم    
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  .زد مشامم زیر  ب نش شامپو شخو  عطر آم نش با

 

  چای
 
نیک  :گف م و ریخ م برایش خورسر

  .باشه عافی -

 

 .کرد بغلم پ چ حوله و آم  جلو

 

 :وپرسی   ان اخ م باال ابرو

؟ کالس که امروز خت  -   ن اش  

 

 :زد لبم کنج ای بوسه و ش  خم

 

 بچه با بع شیییم ...سیییلیمه مزار رس مت   رس یه ت اجاز  با-
  .داریم قرار تئاتر گرو  های

 

-حیف که دیر  وگرنه جای این صبحونه خوشمز  .. 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  مزار؟

 بود؟ سلیمه یاد هم هنوز

 

 

 

 نه_پنجا _پانص _پارت#

 

 

 :کرد  زمزمه صبحانه مت    به خت   و گزی   لب

 

  .باش خودت مراقب-

 

 سیییمتش به حرک  یک با و شییی  قفل بازویم دور دسییی انش
 :ش   کشی  
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همقسم    
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  ش ؟ چ   االن ...دقیقه یه ...دقیقه یه-

 

 یک مثل حیسییی یک نبود خود  دسییی  . کرد  نیم نگاهش
  .خراشی  یم را قلبم درون خار

 

 من بریییلیمه که بود درسیییی 
  .بود رقیب یک

 

 بیمار چن  هر را زن یک حضیییییور ب وان  که بود زی   ک ا 
  در مرد  چن  هر

 
یییییییییییش زن یک  بود سییییییییییییخ  .بپذیرد همرسی

  .سخ 

 

  :کشی  باال را نگاهم و ان اخ  ا  چانه زیر دس 

 

 ...ببی    منو جان پ ون -

 

ای سی مرد  بود اما او هنوز هم 
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 این از قبل و شیییی  دوخ ه چشییییمانش زالل دریای به نگاهم
  .گرف  هایم لب از مالیم کایم و  ش  خم بزن  حرف   که

 

 با را رسما که  شیییییییییییی  تزریق تنم به وجودش گرمای انگار
  .برد خودش

 

  .زد یم تن  قلبم

  .کنم من قل او به را حسادتم حس خواس  نیم دلم

 

 :کشی  ا  گونه روی نریم به را شستش انگش 

 سیلیمه به تو ی دوبار  داشیی    برای .م یونم سیلیمه به من-
 . م یونم

 

  . ش  تن  قلبم تپش

  . نشان  صن یل روی و گرف  را دس م

  .نشس  مقابلم هم خودش
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همقسم    
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 سییییلیمه کنم اموشفر  رو تو نذاشیییی  وق  ه چ که کیسیییی-
 صییب  تا بای  و شیی  یم ب  حالش وق    شییبا اواخر اون .بود
 از خواسیییییییییییییییییی  یم از  کرد یم تحمییییییل رو لعن    درد اون

 بچگیات از وق    .کنم تعریف براش مون گذشی ه خاطرات
 نشییییه باورت شییییای  .خن ی  یم گف م یم براش شیییییطنات از
 چطور ... خری کله توخییل عطا گف  بهم شیییییییییب یه اما
   ؟ بکیسر  دس  پ ون  از نس   تو 

 

 و غرور همه آن اوج در .بود  م یون سییییییییلیمه به هم من
 عطا سیییییم  به مرا قول آن با که بود سیییییلیمه این لجبازی
 . داد سوق

 

  . ش  آب پر اخ یار ی   چشمانم

 

 :کرد پاک را آن تری و کشی  ا  گونه به انگش  آرا   
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همقسم    
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 برای اول وزر  همون از سییییلیمه . کنم ناراح   که نگف م-
عیییمیییوی یییییییه فیییقیییط مییین  یییییییه .بیییود میییهیییربیییون و خیییوب دخیییت 

 عمو که کردن نیم ظلم بهش جوری اون کاش  ...همخونه
یییییییی  عمو گم نیم ... بیار  پنا  بهم جوری این بخواد  مقصی
 من اصیییییییییل مقصیییییییی ماجرا اون توی  ... پ ر  یه اون چون
 یم نجات رو مرگ د  آد  یه دار  کرد  یم فکر من .بود 
 روزی ...خوا  یم معذرت ازت .تونم یم کرد  یم رفک .د 
 من پ ون  ... کمه کنم عذرخوایه ازت بار صییییییییییییی ها اگه

 کرد  یم فکر خود  با .زد  صیییی مه تو به خود  از بیشییییت  
 گرف م تصیییمیم هم تو جای ... تونه یم پ ون  ...ق یه پ ون 
 دونسیی م نیم ...کنه یم مون بیچار  عشییق دونسیی م نیم اما

 ظاهر در شییییای  .کرد پاکش شییییه نیم جور  چه  رو عشییییق
 
 
 م ت این توی که عذای    پ ون  ... نه اما ...تمومه بیک

 .کرد مریض قلبمو ...کرد پت   کشی  

 

 :گذاش  قلبش روی و گرف  را دس م

 

 یادمه ...جای   این تو که داشیی  باور من از بیشییت   سییلیمه-
 کشی   یم سیگار پش  سیگار حیاط توی داش م شب یه
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همقسم    
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 شییییب اون . کرد گریه ب   حال دی ن با و رساغم اوم  هک
 دور از  که توی   برای .سیییییییوخ  خودمون برای دلم خییل
 نیم دلم .پ ون  کشییییییییییییی   یم زجر .ن اشیییییییییییی م  و بودی

 دسییی ای با رو تو اما  بشیییکنم رو بیمار آد  یه دل خواسییی 
 را  ...کشیی  یم منو داشیی  این و بود  کرد  داغون خود 

 ... کنم غلیط چه بای  دونسییییییی م نیم من و نبود برگشییییییی   
 بیییایییی  پ ونییی  گفییی  یم عقلم ای دکت   اون بیییا دیییی   وق   

 چه دوی   نیم قلب این پ ون  ... قلبم اما بشیییه خوشیییبخ 
 رو سیییییییخ    روزهای من قلب پ ون   .درآورد من از دماری
 واح  آن در .بود قلبم دوش روی زیادی فشیییییییار .گذرون 
ی تنها .کرد  یم رو همه فکر بای   دوو  شیی  باعث که چت  
 من دل فهمیییی  یم کیییه همون . بود سییییییییییییلیمیییه خود بییییار 

 نیم اون از بیشییت   .بود کاف   ن اشیی  توقی از  و کجاسیی 
پیشیییه وق  ه چ من . کنم بازی فیلم تونسییی م  خوی   ی هت 
 ناراح  رو تو هیچ   با دیگه خواد نیم دلم .پ ون  نبود 
  .ن پ و  کن حاللم . خوا  یم معذرت .کنم

 

  .بود گرف ه باری ن وقفه ی   باران مثل اشنم
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همقسم    
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 :افزود او و رف م فرو آغوشش در

 حاض   .رسیییییییه نیم آسییییییی     تو به من از وق  ه چ دیگه-
  آخ تو اما بمت  

 
 .نیک

 

 

 

 یک_شص _پانص _پارت#

 

 

 بازویش به نریم مشیییییییی  کرد  یم فی    فی    که طور همان
 :زد 

 

  .ن ار  رو تحملش من ...عطا نزن حرف مردن از-

 

 چشیییییمانم به را آتشییییی دش و گر  نگا  .کرد ج ا خود از مرا
  :دوخ 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خاطر به ...بود تو خاطر به فقط برگشی م اگه ا  زن   اگه-
 رو تیییو کییینییییییار بیییودن طیییعیییم خیییواسیییییییییییییییییی  یم دلیییم کییییییه ایییین

  طعم...بچشییییییم
 
 یم حاالها حاال من پ ون  ...رو تو با زن یک

ی   شییی .باشیییم هات بچه بابای .باشیییم پیشییی  خوا   عشیییق ت 
 دوسییییییییییت  خییل من پ ون  .کنیم مز  مز  هم با رو واقی
  .دار 

 

 :گرف  را صورتم طرف دو دس انش کف با

 ن ار  دوسیییی  هم سییییلیمه کنم یم فکر .ر  نیم نخوای تو-
  ...بب نه رو تو اشنای

 

 :گزی   لب خجوالنه

 ...عطا باشییییییم کنارت جا همه خواد یم دلم ...بریم هم با-
 ن اشییییتن  تحمل من  ...بب نه هم با مارو هسییییلیم خوا  یم
 رو ب  حال اون تمو  چون فهمم یم حرفاتو من .ن ار  رو
 تو عطا ...داشییی م درد منم  .کشیییی   زجر منم .داشییی م منم
  یم راس 

 
 یه مثل درس  . نمیشه پاک وق  ه چ عشق یک

https://t.me/shargoftegoo
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 هم ق ر چه هر .مونه یم سیییییفی  کاغذ یه روی زیبا نقاشر 
 نمیشیییییییه و گذاشییییییی ه کاغذ اون روی اثرشییییییو ک    پاکش که

 .کرد اننار رو حضورش

 

ی    لبخن    . زد شت 

 ترس ی   شییی  یم که بود گرف ه آرا  چنان چشیییمانش دریای
  .ش  غرق ها آن در نگرای   و

 

   .ش یم حاض   سلیمه مزار رس بر دو هر بع  ساع   

 

 فاتحه و آراسیییییییییتیم را مزارش بودیم خری   که های   گل با
   .خوان یم

 

 و برداشی  بود شیی   خایل که را آی   ی دبه عطا آن از ع ب
 : گف 

 

  .بیار  آب کم یه مت  -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 قت   سییینگ به رو شییی نش دور محض به و داد  تنان رسی
 :گف م و کرد  سیا 

 دونم یم .مراقبشییییم من نباش نگرانش دیگه .بخواب آرو -
 . نشی  عاشیقش و بود عطا با میشیه مگه ...داشی    دوسیش
 بز  دل تو اما

 
 بهم نخورد  دسیییی  منو عشییییق که داشیییی    ریک
 .آرامش از پر و شاد روح  . نکردی اش آلود  .برگردون ی

 

 

 

 دو_شص _پانص _پارت#

 

 

  .ش   بلن  جا  از  عطا آم ن با

 

  و کرد آبییییییاری  بود مزار بیییییاالی کیییییه را کوچیک بیییییاغچیییییه
 :گف  همزمان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 رو سییییییییییلیمه خواد یم گف  یم زد زنگ عمو آخر روزای-
  . شهرشون ونهبرگرد

 

 :ده  ادامه ش  باعث من ظر  نگا 

 

 سیییییییلیمه چرا نفهمی   وق  ه چ .نخواسییییییی  سیییییییلیمه اما-
 رایص   سییخ  عمو زن و عمو .برنگشیی  شییهر اون به دیگه
 نه منم و بود سیییییییلیمه ی خواسییییییی ه آخرین این اما شییییییی ن 
  .نگف م

 

 :گف م وار زمزمه دوخ م چشم سیا  سنگ به م فکر

 

 شییییییییییهرش توی دونه یم یک... بود   دی که جفای   شییییییییییای -
  ...برگرد  نخواس ه دلش  که کردن کار چ   باهاش

 

 : ان اخ  باال شانه
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ی مطمئنا اما  دونم نیم-  .بود  چت  

   

   .بود  سخ  ش خانواد  برای خب-

 

 چ   دخت   و مادر  بی    دونم نیم کرد گریه خییل عمو زن-
 .کرد راضیش سلیمه اما گذش 

 

 ترک را مزار دیگر ای فاتحه خوان ن با شییی  تما  که کارش
  .آم یم مان اتومبیل سم  به و کردیم

 

 :گف م

 .مادرت و پ ر خاک رس بریم-

  

 :زد مهربای   لبخن 

 .بریم-
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*** 

 

 طرفم به عطا و ایسییییییی اد ا  پ ری خانه در مقابل اتومبیل
 :گف  و چرخی 

 

  .میا  زودتر شب ...برسون سال -

 

 اجاز  مزار از برگشیی  از بع  .شیی   پیاد  و گف م ای باشییه
ا و برو  خانه به بود ن اد 

 خوشحال ص ای و گذاش م زنگ روی دس  عطا رفی    با
  .نشان  لبانم بر را لبخن  سپهر

 

  .رف م باال تن  تن  را ها پله در ش ن باز محض به

 

  .بودن  من ظر  در آس انه در  سپهر و مامان

مر به خانه پ ری ا  آورد  بود . 
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عباسم بابا رسا  و کرد  شان بغل یک به یک  .گرف م را امت 

 

 

 

 سه_شص _پانص _پارت#

 

 

 به مرا «میشیییییییه پی اش دیگه کم یه باباتم» گفی    با مامان
  .کرد دعوت داخل

 

 با مامان و بود ان اخ ه کمر  دور دسیییییی  زد  ذوق سییییییپهر
  .زد مهری پر لبخن  هم کنار ما دی ن

 

 نگرای   بییا رسییییییییییییییی  یم نظر بییه پرییی   رنییگ کیم اش چهر 
 :پرسی  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 رش؟ یم نظر به حال ی   انق ر چرا مامان-

 

 :داد جواب او جای به تن ی سپهر

 

 فوت تصییییییییییییییادف توی دیروز نعییم آقییای دامییاد و دخت  -
  .ش ن

 

 : کشی   ه     اخ یار ی  

؟-  !چ   

 

 :ان اخ  سپهر به چ    چپ نگا  مامان

 

  .دادی یم ب  خت   بع  برسه میذاش    حاال-

 

  .بود گرف ه بغضم
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 همسایه قبال .بود پ ر  نزدیک دوس ان از ییک نعییم آقای
 و بودن  رف ه جا آن از بود سیییییییییییییایل چن  اما بودن  مان

 نیم باور   .داشیییییتیم آم  و رف  شیییییان خانواد  با دورادور
  . ش 

 

 ؟ چطوری آخه-

 

خانه سم  به مامان  :رف  آشت  

ی یه بشی   -   .ش  گچ مثل رنگ  .ادرم بخوری بیار  چت  

 

 :زد پچ سپهر

 

  .دیگه کردن تصادف-

 

 :پرسی   و ریخ م هم به را موهایش انگش انم با

  کرد؟ گریه خییل مامان-
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  .جا اون بودن رف ه هم بابا با.دیروز تمو  تقریبا-

 

 جاس ؟ اون بابا امروز -

  .داد تنان تایی  به رس

 

 . میای   تو زد زنگ بهش مامان .میاد ویل-
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خانه داخل و گف م ای خ به   .ش   آشت  

 

  .چی  یم ظرف داخل را ها م و  من به پش  مامان
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  .ان اخ م اش شانه دور دس  و ایس اد  کنارش

  ... بود  اون قسمتشون بر  قربون -

 :کرد بغض

 

 با دیروز .داشییییی  حایل چه ب وی   اگه . خانم وی ا بیچار -
  بیچار  زن بشیییناسییییش شییی  نیم اصیییال .رف یم رس یه بابات
ت هم روز یه توی .بود شیی   پت   روز  یه  دامادت هم دخت 
 رو مون  سییییاله یک بچه که این ب تر ...ب ی دسیییی  از رو

  .کبابه بچه اون واسه دلم . دستشون

 

د  قلبم    .ش  فرسر

 

 نه؟ بود دخت   . بگرد  الیه-

 

 :کرد م و  از رپ را ا  دس    پیش و داد تنان رس
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  ش ی؟ رو و رنگ ی   انق ر چرا تو .بب نم بشی    بیا-

 

  .کرد  گریه کم یه مزار رس-

 

 خت   زن گیش از دخت   اون . رو سیییییلیمه کنه رحم  خ ا-
ا بهت  ؟  خ به؟ عطا راس    ...ن ی 

 و نعییم خانواد  بحث از عطا حرف کشییییییییییییی ن پیش با
  . یمگرف فاصله فرزن انش

 

عباس بابا آم ن با بع  ساع     فرو آغوشش در دل نگ امت 
 .کرد  باران بوسه را صورتش و رس و رف م

  .بود  دل نگش ق ر چه

 

  :پرسی  عطا خایل جای دی ن با بابا

  کجاس ؟ عطا پس-

چر ناهار ن وم ؟   
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  .دوس اش پیش رف ه بابا میاد-

 :داد تنان رسی

   .ش یم داغون ب جور دیروز از ...جای   این خ به-

 

 ناراح  بابا . مان   ا  خانواد  کنار عطا آم ن تا روز آن
  .نش  باز م ت تما  هایش اخم و  بود دوستش خانواد 

 و غم وضعی  آن از را خانه هوای و حال کیم عطا آم ن
 .بودیم جمع هم دور وق  دیر تا  و کرد خارج ان و 

 

 

 

 پنج_شص _پانص _پارت#

 

 

 دانم نیم و گرف  چرتم باری چن  ماشییی    داخل گرمای از
 هیییای پلیییک عطیییا انگشیییییییییییی یییان نوازش بیییا کیییه برد خوابم یک

 :ش ن  باز هم از سنگ نم
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؟ بی ار خوای نیم .دیگه رسی یم خانوما خانم-  شر

 

 :زد  غر همزمان  و خورد  تنان جایم در 

  .لطفا ...عطا ...بخوابم خواد یم دلم-

 

 هم  شییییییییییییی نش پیاد  آن از بع  و  خش خش صییییییییییییی ای
  .کن  بی ار مرا نس ن وا

 

 هجو  با و شیی  باز در که بود برد  زمان ق ر چه دانم نیم
ی هوای خننای  اخ یار ی   .کرد یخ گرمم های گونه پایت  
  .کرد  باز چشم

 

  .کرد  یخ عطا-

 

 :زد ا  گونه به ای بوسه
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  .شر  بی ار خواد نیم ...تو برم  یم خود -

 

  .رف م فرو آغوشش در و ش  حلقه گردنش دور دس انم

 

 سییییم  به مرا طور همان و بود گذاشیییی ه باز را ورودی در
  .برد خوابمان اتاق

 

 :نالی   آلود خواب

  ...کفشات عطا-

 

 :گف  شیطن  با

 !خوای   چطوری دونم نیم اما هس  چت    همه به حواس -

 

  .نیاوردی شون در-

 

 :گف  کشی   دراز که تخ  روی
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  .بپیچوی   نوم تونس    نکن فکر دار  کار باهات-

 

 .رف م فرو عمیف   خواب به اخ یار ی   و بس م پلک دوبار 

 

 

 

 شش_شص _پانص _پارت#

 

 

 ی   با  یک توی . بود کرد  پر را وجود  تما  رسما حس
 .رف م یم را  برهوت و بار و برگ

 

  .خشک و بودن  عریان ها درخ 

  .ش  یم رسدتر ب نم رف م یم جلوتر چه هر

 

  .بود کرد  پر را وجود  عجیب شتر  و نبود کس ه چ
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 :زد  ص ا

  ...عطا ...عطا-

 

 عجیب ترش از قلبم .رسیییییی  نیم گوش به جوای   ه چ اما
 برگ ی   و خشییک با  این ان های نمی انسیی م و بود شیی   پر
  .رس  یم کجا به بار و

 

 مرا که کیسییی .رسیییی  یم گوش به ها دسییی  دور از صییی ای  
  .خوان  یم فرا

 .ن پ و  ....پ ون -

 

وع با  میان رسگردان  به را  انگار اما کرد  دوی ن به رسر
 .نبود جای  

   ...پ ون -

 

  .کرد  باز چشم اخ یار ی   من و ش  نزدیک ص ا
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 :گرف ن  بر در مرا بالفاصله عطا دس ان

  .دی ی یم خواب داش    پ ون -

 

  .رف م فرو گرمش آغوش در رسما حس با

 .کن بغلم ...عطا رسدمه-

 

 :زد ا  پیشای   بر ای بوسه

  .بینا چشم دو خواد یم چ   خ ا از کور-

 

  .داش  نگه بازوانش میان محنم مرا و

 

 :نالی  

 .عطا نذار تنها منو وق  ه چ ...دی   ب  خواب-

 

 پر را وجود  دلدش     گرمای حس کشی  رویمان که را پ و
  .کرد
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 :زد پچ گوشم کنار

 

  ...هم نه پیچون ن رو عطا-

  .کرد هایش بوسه قغر  مرا و

 

 گر  چنان عشیییییقش گرمای با رویم پیش رسد و تلخ شیییییب
 .کرد  فراموش کل به را پریشانم خواب که ش 
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  .کرد  باز چشم آغوشش میان صب 

  بود بازویش روی رس 
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 چشیییییم خوابش در صیییییورت به و کشیییییی   باال را چشیییییمانم 
  . دوخ م

 

  .بود  گذران   امنی  و آرامش در او کنار را دیشب تما 

 

 از آرا  خواسیییییییییییی م و زد  اش چییییانییییه زیر نر  ای بوسییییییییییییییییه
ون رخ خواب   .برو  بت 

 

 شیی و قفل ا  شییانه دور دسییتش لحظه درهمان درسیی  اما
 :چسبان  خود به مرا

 

 کجا؟ خانم-

 

 :زد  لبخن 

 ردیف صیییییبحونه آقامون واسیییییه بع شیییییم بگت   دوش مت  -
  .کنم
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 :گف  کن  باز چشم  که این ی  

  ...س ا جمعه صب  مثال .بخوابیم دیگه کم یه بذار-

 

  .ن ار  کاری  که من بخواب تو خب-

 خمار و مالی  را چشییییییییمانش دیگرش دسیییییییی  انگشیییییییی ان با
 :گف  خواب

 

  .بخواب دیگه کم یه .پ ون  نمی   حال تنهای  -

 

ون پوف   با را نفسم  :داد  بت 

  .نمیاد خوابم-

 

 :گف  بس ه و باز نیمه چشمای   با و کشی  باال را رسش

 

 چرا دیشییییب بب نم بگو اصییییال .نمیاد خوابم باشییییم منم بله-
  خوابی ی؟ زود انق ر
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 :خن ی   ریز

  زود ؟ شب دوازد  ساع -

 

 صورتم حاال .کشی  خود روی به را تنم و گف  اینجای   بیا
  .بود صورتش مقابل

 

نگش چشمان   .بودن  کنن   دیوانه خورسر

  .نیس    من حقوق و حق فکر به .پ ون  نامردی خییل-

 

  .چسبان  خود به محنم مرا او و زد  قهقهه

 

  .خوای   یم کنار  جا همی    ظهر تا-

 

  . کن ولم عطا-

  .عمرا-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

وع برایمان جمعه زیبای صیییب  هایمان شییییطن  با  شییی   رسر
  .دلپذیرتر ای صبحانه و دلپذیر حمایم .بود

 

ان صبحانه  مت    رس  :گف  هغافلگت 

 .باشیم داش ه بچه دوتا بکن فکرشو-

 

  .پری ن  باال هایم ابرو

 :زد لبخن 

  ... ییک ییک الب ه-

  .چسبی  هم به هایم لب

 

 :کرد شیطن 

 یم نگا  طوری اون چرا خب ؟ بزا  من خوای یم پ ون -
  .نگف م آرزوها  از خ به .ک   
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 :کرد  پرت طرفش به را دس م توی زی ون

  .گوب داری جرات-

 

 .باشم داش ه بچه چهارتا داش م دوس  همیشه من خب-
  ... دوتا گف م اوم   کوتا  تو خاطر به حاال

 

 :کرد  ریز را چشمانم

  .نیس  عیب جوانان بر آرزو -

 

 چیه نظرت .بیاریم کم زمان چهارتا برای کنم فکر خب-
  .شیم کار به دس 

 

 :ش  درش  چشمانم

  .بکشیم نفس هی بذار .نش   تمو  درسم عطا-

 

 :گف  خبیثانه
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  .باشر  نش   مامان االن تا اگه الب ه-

 

 یم را اش صیییبحانه اشییی ها با .شییی  حبس ا  سیییینه در نفس
  .خورد

 !!!عطا-

 

  جانم؟-

 

؟ که ج ی-   نیس  

 

  :خن ی 

  .باشم ج ی من تو غضبناک نگا  این زیر کن فکر-

 عطا؟-

 

  .پ ون   جانم-

ی-   .دبو  چ   معنیش گف    که چت  
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 به هایم لب دوخ  چشیییمانم به که را شیییفافش و آی   نگا 
  .چسبی  هم

 

 !خیل     .عطا نامردی خییل-

 

 :گف  کشی و آغوش به مرا و برخاس  جا از

  .بگت   اجاز  نش  بودی خواب-

 

 .میش  ک بی   بازوهایش به که بود من مش  بار این و
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 دنبال ؟ بیاد عطا بزی   زنگ خوای یم-

 

 دوخ م چشم مهری به و برداش م صورتم روی از را دس م
 :داد  جواب آرا  و

 

  .کنم تحمل کالس آخر تا تونم یم ...خ بم نه-

 

 :کرد زمزمه شیطن  با

 به رنگ ...زی   یم عق داری صیییییییییییب  از حامله زنای مثل-
؟ حامله مطمئ    ..پ ون  نمون   روت  نیس  

 

 :داد  جواب خفه ص ای همان با و داد  تنان تایی  به رس

  .بود  عادت پیش ی هف ه همی    ...بابا آر -

 

 :گف  مطمی   

  خوردی؟ چ   دیشب .ش ی مسمو  ن ار  شک پس-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ون رف یم شیییییییییییییا -  .خورد غذا همون از هم عطا آخه .بت 
  .کنه یم درد خییل دلم وای    

 

 :رسی  گوش به اس اد ص ای

 

  خانوما؟ خت   چه جا اون-

 

 :ایس اد جایش در تن ی مهری

 

 برن کنم کمک میشییه ب  ، حالشییون محم ی خانم اسیی اد-
ون؟  بت 

 

 یم پ چ دلم م ا  بود  آم   دانشییییگا  به که صییییب  رس از 
  . داد تنان مثب  نشانه به رسی اس اد .داش م درد و خورد

ون  کالس از مهری کمک به   . زد  بت 
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 . ش  یم ب تر رف ه رف ه حالم

 :نالی   .بود نشس ه تنم هب رسدی عرق

 

 نیسییییییییی  خوش حالم اما کنم تحمل ب ونم کرد  یم فکر-
  یم تو .مهری

 
 .کارکنم چ   یک
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 :گف  و نشان  ها نیمک  از ییک روی مرا مهری

 

   .بزنیم زنگ عطا به بذار بشی   -
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  :داد  تنان رس تن ی 

  ...نه عطا نه نه-

 

 :پرسی  م عجب

 چرا؟ آخه ... ا-

 

 ...جا این برسییییییه تا کنه یم سییییییک ه ... که شییییییناسیییییییش نیم-
یم تاکیس کن کمک ی درمانگایه تا بگت    .بریم چت  

 

  .برخت    جایم از تا کرد کمنم و گف  ای باشه

 

 دکت   که بود بیمارسیی ای   همان دانشییگا  به  جا ترین نزدیک
ی   .بود کار مشغول جا آن در امت 

  .برو  جا آن به خواس  نیم دلم

 

 :گف  کفری دی  را ممانع م که مهری
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 نیم من .شییییییی   گچ مثل رنگ  .پ ون  شیییییییو پیاد  بابا ای-
 ... دار  فرف   چه فهمم

 

 :گف م و ش   پیاد  رمق ی  

 

ی دکت   کنه خ ا-  یم کاش اصیییییییال ...نباشیییییییه شییییییییفتش امت 
  .خب ن ار  دوس  عطا ...دیگه جای رف یم

 

 :کرد نگاهم کفری

یه؟ این پیش بریم صاف قرار  مگه دکت   همه این حاال-   امت 

 

 را  بود شییییییییییییی   خمی   درد از که کمری با و کرد  پوف  
  .اف ادیم

 :زد یم غر م ا  هم مهری
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 جا این نکنه سیییییییک ه جونش از دور نگف    که خودش به-
 همه این  پ ون  اوف ...نمیاد خوشییییییییییییش چون نیاییم هم

 آخه؟ آوردی کجا از تو ذلییل شوهر

 

  . رف م یم را   بخ   ب با 

 مشیییییییییییینلم بود  مطمی    دیگر حیییییاال و داشیییییییییییی م بییییی ی درد
 .ش یم راهرو وارد .اس  مسمومی 

 

 به هولزد  و کرد جلب را مهری توجه ا   ناخواس ه ی ناله
 :برگش  طرفم

 ش ی؟ ب تر پ ون -

 

 چرا؟ فهمم نیم اصال ...میشه بیشت   دار  درد  ار -

 

 و نشییییییییان  ها صیییییییین یل نتری نزدیک از ییک روی مرا تن ی
 :گف 

  ... جا این وایسا-
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  .نبود  رفی    را  به قادر دیگر

 

  .دهانم روی دیگر  دس  و بود شنمم روی دس م یک

 

های از ییک تا نکشییییییییییییی  لحظه چن   خ ارا که جوان دکت 
ی  شکر   .آم ن  طرفم به مهری همرا  به نبود امت 

 

 شییی   رسیییراسییی  کرد  سیییی دی نش با
  .دربیای  ا  ناله و ن وانم ش  باعث شنمم توی

 

 :گف  کوتاهم های پاسخ با و کرد سوال چن  دکت  

 

ی بای  . زیاد  خییل آپان یس اح مال-   .بیسر  بست 

 تنان رسی او و   آپان یس؟- : پرسییی یم هم با مهری و من
 :گف  مهری به رو و داد

ر بایسییی م اما درد منت 
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 جواب .شیییییییییییینبا جا این بای  .ب ی  خت   اش خانواد  به-
 .باشه عمل به نیاز ممکنه بیاد آزمایش
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 :بگ یم ش  باعث مهری ی خت    نگا 

 

عباس بابا به- نم زنگ امت    .مت  

 

  .گرف  را ا  گوشر  و گف  اوف  

 خواس ه  بابا . شی  آسیود  خیالم داد توضی   که  بابا برای
 را خیالم او و مزدی حرف کوتا  هم با بشیینود را صیی ای بود

   .رسان  یم را خودش رسیییییع که کرد راح 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ی اورژانس های اتاق از ییک داخل  همزمان و شیییییی   بسییییییت 
  .داد  آزمایش

  

ی دکت   لحظه همان در درسییی   وارد دو به که دی   را امت 
  .یاف  مرا نگاهش گردان ن با و ش  بخش

 

  :گف  دی نم با و آم  طرفم به بلن  های ق   با

 

؟ یم کار چ   جا این شییییی  ؟ چ   ون پ -  پرسییییی ارا از ییک ک  
 خود ؟ رسا  ن وم ی  چرا ... بودت شناخ ه

 

دار کجا از   بود؟ ش   خت 

وع تن ی مهری و دادیم سیییال   اتفاقات تما  توضییی   به رسر
 خت    ت بیخگرانه نگایه با م ت تما  دکت   اما .کرد اف اد 
 که ب هم ای  آشیییییییین ا  نخواسیییییییی ه که فهمی  ظاهرا .بود ا 

وع و نگرف  را حرفش ی   دیگر   .کرد معاینه به رسر
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 را درد نواچ و گذاشییییییی  شییییییینمم روی دسییییییی  مالیم  با
  . سنجی 

 

  .داد  یم جواب معذب

 آن در مرا آمی  یم عطیا اگر .آمی   نیم جیا آن بیه کیاش 
  .کرد یم فکری چه دی  یم وضع

 

  .بود  نکرد  گوش را مهری  حرف کاش

 

 :گف م کالفه

  .خونه بر  تونس م یم کاش .خ بم من-

 

 :کشی  درهم ابرو
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 بری بای  بشیییم مطمی    اگه و آپان ییسیی به مشییکوک دخت  -
 عطا راسیییییییی    خونه؟ بری خوای یم وق  اون . عمل اتاق
 ؟ کو

 

 :داد جواب مهری باز

 

  ...قلبش از  ترسه یم .بهش نگف ه-

 

 :گف  ارا  و کرد نگاهم ها اخم همان با دکت  

 

 من بخوای اگه...باشییییییییه نیاز  .پ ون  بزی   زنگ بهش ای ب-
  . زنم یم حرف باهاش

 

د   :نالی   وحشت  

 

نم حرف باهاش خود  ...نه نه-   .مت  
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 :گف  و داد تنان رسی

 ...زودتر پس ...ایک-

 

 

 

 هف ادودو_پانص _پارت#

 

 

 در درد ن هم اجاز  کرد  سیییییییییییی .گرف م را عطا شیییییییییییمار 
  .شود پ ی ار ص ایم

 

 :گف   بالفاصله عطا و ش  برقرار ماست

 دنبال ؟ بیا  ش ؟ تمو  کالس  عشقم-

 

  ... جان عطا-
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  لرز ؟ یم چرا ص ات پ ون  ...عطا جان-

 

س  که بگ یم چطور نمی انس م   .نت 

 

 :گزی   لب

 اومیییی یم مهری بییییا شیییییییییییییییی   مسییییییییییییمو  کم یییییه انگییییار عطییییا-
  .بیمارس ان

 

 :ش  فریاد ص ایش

؟ ون پ  بیمارسیییییی ان؟ ک و -  شیییییی   چ   ... نگو درو  خوی 
  .دنبال  بیا  نزدی زنگ من به چرا .پ ون 

 

  ...کرد  بغض

ی-      ...خ بم من ...فقط بیا تو .خ ا به نیس  چت  
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د  عطا  :ش  وحشت  

  ش  ؟ چ   بگو عطا جان   پ ون ، کردی؟ تصادف پ ون -

 

وع و گرف  را گوشر  مهری بار این  دادن توضییییییییی   به رسر
  .کرد

 .کرد قطع را تماس و گف  را یمارس انب نا 

 

ی یه پ ون  ...اوففف-   ...دونستیا یم چت  

 

 فراموش را درد .کشییییییی   ا  کرد  عرق پیشییییییای   به دسیییییی   
  .بود  کرد 

 

  .بود  عطا نگران

ی دکت   دی ن طرف، یک چت    همه   .طرف یک امت 
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ا  در دلخوری یک دانسییی م یم

  . ش   یم  خیالش ی 

 

 عطا کوتایه ی فاصیییییییله به و رسیییییییی ن  هم با مامان و بابا
 .رسان  را خود هراسان و آشف ه

 

 و شییییییییی  تایی  آپان یس و رسیییییییییی  آزمایش جواب همزمان 
 .داد ارجاع عمل برای مرا اورژانس بخش دکت  

 

 

 

 هف ادوسه_پانص _پارت#

 

 

 :بود گرف ه را دس م محنم عطا

 

ر اسییی  اما آن ق ر حالم ب  
بود که بای   
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 خت   بهم کشیییییییییییییییی ی درد همیییه این پ ونییی  ینیییامرد خییل-
 خودت؟ با کردی فکر چ   دخت   .ن ادی

 

 :ش  جاری اشنم

   ... بیاد رست بالی   اگه .عطا قلب  ...ترسی  -

 

 آف  بم بادمجون .نکن قلبو این فکر انق ر پ ون  وای-
سیا عزیز   .خ بم من ...ن ار    ...کوچیکه عمل یه نت 

 

 یم دل اری هم به افیط  خ اح ی درلحظه داشییییییتیم دو هر
 خیال عمل اتاق به رفی    از قبل خواسییی  یم دلم ....دادیم
  .کنم راح  را خود 

 

  .کن  اشتبایه برداش  جا آن به آم ن از خواس م نیم

 

   ...عطا-
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همقسم    
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  .جانم-

 

  .جا این بیاییم ش یم مجبور بود ب  خییل حالم من-

 

  .کرد نگاهم مات و گ ج

 

ی دکت   ...عطا نبود کار تو قصییییییییییییی ی-  اتفاف   هم رو امت 
  .دی یم

 

 یم را دسییییییییییی م پشییییییییییی م که همانطور و کرد نگاهم  م حت  
 :گف  بوسی 

 کردی فکری چه دیوونه ...جا این اوم ی یم بای   دخت  -
  اول روزای مییال عطییا اون من؟ بییه راجع

 
 .بود مون زنیی یک

 مال کمال و پ ون ،تما  می ونه که روزهاسییییییی  عطا دیگه
 این ح    ...دخت   بگت   از  رو تو تونه نیم کس ه چ .اونه
 ...برنج شت   ی پرس 
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 :افزود که نشس  لبانم بر لبخن  اخ یار ی  

 کردی فکر چ   تو دیوونه . دیی مش راهرو توی  اتفیاقا-
  .من به راجع

 

 کیسییی خواسییی م یم را عطا این من .بود رف ه انگار درد تما 
  .بود همهمرا و داش  اع ماد من به کمال و تما  که

 

 اتاق رایه جراچ عمل برای آسیییییود  فکری با بع  سیییییاع   
 ا  پیشیییای   بر ای بوسیییه ک ا  هر بابا و مامان .شییی   عمل
 را دس م دوبار  و ش  خم بود خیس عطا چشمان  ... زدن 
  ... عشقم من ظرت جا  این من پ ون  -:گرف 

 

 عطا با عمل از قبل بود  توانسییییی ه که بود خوب ق ر چه
 دار  دوسییییییت  خییل -:گف م و لرزی  هایم لب .بزنم حرف

ین ...  پ ون   من از بیشت   نه - : خن ی  شت 
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 هف ادوچهار_پانص _پارت#

 

 

  بوی احسییاس با
 
 باز چشییم رسییی  یم مشییا  به که سییوخ یک

  .کرد 

  .بود خانه در عطا و نبود  تنها

 

 :زد  ص ا و ش   خت    نیم جایم در کیم 

 

  ... سوز  یم دار  یچت    یه عزیز  عطا؟-

 

خانه از ص ایش  :ش  بلن  آشت  

  .نیس  هیچ   نباش نگران انق ر پ ون -

 

  .کشی   دراز دوبار  و کرد  نچ   کالفه
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همقسم    
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  .ن اش م تمرکز اما برداش م را دس م کنار ک اب

 

  بوی
 
  .بود کرد  ا  کالفه سوخ یک

 

ی روز یک و عمل از بع   باز خانه به بیمارسیییی ان در بسییییت 
  .بود  گش ه

 

 کمک  آم  یم ظهر نزدیک نیلوفر مامان که بود روز دو
 . کرد یم آماد  را غذایمان و میش  مان حال

 

 یم او دس  به مرا مامان آم  یم عطا وق    هم بع ازظهر 
د  .گش  یم باز خانه به ست 

 

 اتاق از آهسیییییییی ه های   ق   با  و آم   پایی    تخ  از آرا 
ون   .رف م بت 
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 یم گوش به بود کاری مشییییییییییغول که اعط صیییییییییی ای و رس
  .رسی 

  بوی
 
  .بود ش   بیشت   هم سوخ یک

 

خانه وارد  شییی   انباشییی ه دود از ای هاله در که شییی   آشیییت  
  .بود

 

 :زد  ص ایش م حت  

 ؟ عطا-

 

 :گف  دی نم با و برگش  سم م به

  ش ی؟ بلن  جات از چرا تو پ ون  وای-

 

خانه به م حت    :کرد  یم نگا  آشت  

 

    ؟ش چ  -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 پیشییییییای   به را دیگرش دسیییییی  و زد کمر به را دسییییییتش یک
 :کشی 

  .سوخ  کال غذا برد خوابم یک دونم نیم ...هیچ  -

 

؟-   چ   

 

 یک نفهمی   مت    پشیییی  نشییییسیییی م گاز رو گذاشیییی م رو غذا-
 .دود  جا همه دی   .پری   زدی صییی ا که تو . برد  خوابم
  . بود سوخ ه غذا

 

  .بود نش   خارج کامال دود اما بود کرد  باز را پنجر 

 

  بوی با منم-
 
 نفهمی ی چطور تو شییییییییی   بی ار سیییییییییوخ یک

  عطا؟

 

 .برد خوابم یهو . خوابم نیم درس  شبه دو پ ون -
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 هف ادوپنج_پانص _پارت#

 

 

اح  بیمارسیییی ان از بازگشیییی  از بع  گف  یم راسیییی   اسییییت 
  .ن اش  چن ای  

 

 خانه در هم ازظهر بع  و دانشییییییییییک   و رسکار ها صییییییییییب 
  .بود مشغول

 

 :گف م و کرد  اطراف به نگایه

  .دود این با کنیم کار چ   حاال-

 

 :آم  طرفم به
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  .کنم یم حل خود  من .بکش دراز و اتاق  توی برو تو-

 

 ان برای رف  دلم .نشییییسیییی  اش خسیییی ه چهر  روی نگاهم
  .خوی   از حجم

 

 :گف م نوازشگرانه و گذاش م صورتش روی را دس م کف

 

  .کنم کمک وا خ یم-

 

 :گف  تاکی ی

 و اتاق اون برو .خوری یم رسما باز  پنجر  .نزن حرفشییییییم-
 کم زود باشم گف ه من پ ون  ...بیسر  خوب زودتر کن سی
  ...شو خوب زود ...میار 

 

 :زد  لبخن 

  .نمیاری کم وق  ه چ تو-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 امییا بود اومییانیی   پیش دلم کییه ان بییا .کرد اتییاقم رایه مرا
  .آم  برنیم دس م از کاری عمال

 

  .داد یم سفارش غذا تلف    که شدی   یم را ص ایش

 

 روی بر کاری فشییییار همه این تا شیییی   یم رسپا زودتر کاش
  .نبود او

 

 تخ  لب و ام  اتاق به خسیییییی ه که بود بع  سییییییاع  نیم
 :گف  و نشس 

  .کنم بغل  خوا  یم طرفت   اون برو کم یه-

 

 :کشی  شاغو  به مرا و خزی  کنار  تخ  توی

  .رف  در خس گیم تمو  ...آرامش منبع آچ  -
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 :گف م و زد  گل یش زیر ای بوسه

  .اوم  برنیم دس م از کاری ببخشی  .نباشر  خس ه-

 

د خود به مرا آرا   :فرسر

 

خونه .دخت   عاشیق م من-  غذا  .برات کرد  مرتب رو آشیت  
 شا  تا کنم گرمش مون   مامان  سو  از . داد  سفارش
 بیاد؟

 

 :ان اخ م باال رس

  .بمون پیشم ...نه-

 

 :زد لبم کنج ای بوسه و کرد خم رس

  .بکیسر  منو که االنه گف م .صبوری  از ممنون-

 

 :زد  پچ آرا  و نشس  اش سینه روی نوازشگرانه دس م
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 خسییی گی  همه این  برای دلم اما داشییی م قصییی شیییم اتفاقا-
  .سوخ 

 

 *********      تو؟ بودی یک  مهربون-

 

 

 

 هف ادوشش_پانص _پارت#

 

 

س همه این دلیل من .پ ون  کردی یخ خییل-  نیم رو اسییییت 
   .فهمم

 

ی که دسییی هایم .بود گرف ه را دسییی م  وجود  تما  نبود، چت  
  .بود کرد  یخ

 نیم آرا  کیییه بود کرد  پر را وجود  عجییییب نگرای   ییییک
  .گرف 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    
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 اسیییفبار مهری که خورد  تنای   چنان تلفنم زنگ صییی ای با
  .کرد نچ  

 

ون کیفم داخل از را گوشر   عطا نا  دی ن با و کشیییی   بت 
  .برخاس  نهاد  از آ 

 

  ...عطاس  وای-

 

 :رف  ای غر  چشم کفری مهری

 وای دیگه این ...خری  اوم ی من با بگو بهش تو؟ چ ه-
 دار ؟ عطا

 

 چطور کییه بب نیی  ...بب نیی  مرا کییه بود جییا آن عطییا انگییار
 مثل درسیی  .ا  نشییسیی ه یخ و درس  صیین یل ان روی  من ظر
 .بود ش   صادر حکش که بود  اع ایم آد  یک
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 :کرد  بغض

 ...خس ه ... مهری ا  خس ه ...بگم درو  بهش خوا  نیم-

 

 خس ه  .بود  گف ه او به م ت این که های   درو  از خس ه
 ... بود خسیییییی ه من آری .بود  نگف ه که های   واقعی   از
 هایش شیییییییییییییانه روی درد و غم از کویه که کیسیییییییییییی مثل

  .کن  یم سنگ    

 

ون ص ا را نفسش  :داد بت 

  .ب   جواب پ ون -

 

 :کرد  برقرار را تماس  داش م که حایل از گ ج

  .جان عطا الو-

 

  .ش   یم نگران داش م دیگه دخت   کجای   ...بال ی   جان -
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 .کرد نگاهم چپ چپ مهری ش  باعث که کرد  م    و من

 

  .ری خ اوم یم مهری با-

 

  .ش   تمو  کار  دنبال ؟ بیا -

 

 :نالی   هراسان

  .شناش یم که رو مهری .خود  میا  ...نه نه-

 

  .نکن دیر هم تو .خونه ر  یم من پس ایک-

 

 :گف م تن ی رسی  خواهم دیر کار  از بع  دانس م یم

 

ی شا -   بخوریم؟ حاض 

 

 :کرد مردانه و بلن  ای خن  
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 .عشقم بیا فقط شما .من اب هم غذا ... چشم اونم-

 

  .بر  قربون -

 

  .دار  دوست  خییل پ ون  ...دخت   نکنه خ ا-

 

 .طور همی    منم-

 

 

 

 هف ادوهف _پانص _پارت#

 

 

 :گف  و درآورد را ادایم مهری ش  قطع که تماس
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 حیییاال گف    یم بهش بیییایییی  اول از ...خییی ا بیییه ای دیوونییه-
  .بخور غصه و بشی   

 

  .کرد  نگاهش غمگی   

 

 دوسییییییییییییییی  بچیییه قییی ر آن عطیییا کیییاش .نبود دوتیییا ییک درد 
  .ن اش 

 

 وق  ه چ داشیییی  امنان که ای بچه باب  شییییب هر کاش
   .کشی  نیم نقشه نیای  دنیا به

 

ی بار هر کاش  برای حاال از و خری  نیم بچه آن برای چت  
  .کرد نیم کلکل من با اسم

 

  .شو  باردار توانم نیم من بگ یم توانس م یم چطور
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 در و خوابم یم آغوشییییییییی  در شیییییییییب هر گف م یم چطور
یک باف   یم که رویاهای    را ها آن توانم نیم اما شیییو  یم رسر

 کنم؟ تب یل واقعی  به

 

  گف م؟ یم چطور

 

 :کرد  بغض

 ناامی ش تونم یم  چطور ...سییییییییییی  بچه ی دیوونه عطا-
 کنم؟

 

 :گف  ان و  با

 که نیسیییییی  رایه این جان پ ون  ...ب ونه بای  که باالخر -
  .ک    یط تنها و طوری این

 

  .ش یم بلن  جا از دو هر مدیسر  ص ای با

  .بود را  این در من همراز و هم   تنها او

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 گزی  لب اف اد من به که دکت   خانم نگا  اتاق، به ورود با
 :گف  و

 

 ********   .جان پ ون  بشی   -

 

 

 هف ادوهش _پانص _پارت#

 

 

  .آم  یم ها  دس دور از عطا ص ای انگار

   

 پییایییه انقیی ر دیگییه بییابییا آخییه .نگو کییه خنیی ییی یم قیی ر اون-
 می   پیا  کافه دوسیی اش با رف ه دخت   ... کن فکر ...ن بر 
  ...باباش به

 

  .گذاش م مت    روی را ساالد کاسه و چرخی   طرفش به
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خود طرف به و گرف  را دسییییییییی م مچ که برو  خواسییییییییی م
  . کشی 

 

  . بود  ش   خشک ربات یک مثل درس 

 

؟ پ ون -   خوی 

 

  .داد  تنان را رس 

 

  م فاوت دنیای دو در او و من که بود ها ما 
 
 یم زن یک

  .کردیم

 

  .ن اش  هم به را  که دنیای  

 

  ن وم  ؟ جوابه این .دکت   بریم یک پ ون -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :گزی   لب

 !هنوز نه-

  ...جوابا نش   دیر خییل-

  .بود گرف ه تن  تپیسر  قلبم  ...هس  وق  نه-

  . ن اش  مشنل که او

 

  . شو  باردار توانس م نیم که بود  من این

 برای مان اولیه های آزمایش آن از بع  عطا بود  نگذاش ه
ها بقیه از بارداری سیییازی اماد   دسییی  م ا  .شیییود آگا  چت  
 . بود  کرد  رسش به

 

 از راهم اسیییی  ناعالج دردی درد  فهمی   که موقع همان
  .بود ش   ج ا عطا

 

 ...کردنم ترک از .رف دش از ... شییییی ن رها از . ترسیییییی   یم
 .کرد یم ا  بیچار  هم تصورش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :گف  و نشان   دس م پش  ای بوسه

 

 دخت   کن صییییییییییییت   .کنم باهات کارو همی    خوا  یم من-
 یم باهاش دوتای   موقع اون .براش شییییم یم پایه بشییییه بزرگ
 خوش کیل .زنیم یم کلک به  .گردش ...پارک ...کافه ریم
 نه؟ دار  مز  خییل... پ ون  وای ...گذرونیم یم

 

 

 

 هف ادونه_پانص _پارت#

 

 

 :لرزی  یم ص ایم

  .دار  مز  خییل-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 : زد داری کش لبخن 

 ه چ به رو مامانش طرف من بفهمه تونه نیم اون ویل-
  ...د  نیم کس

 

  .نشس م پاهایش روی آرا 

  .زد لبانم کنج به ای بوسه و کشی  خود سم  به مرا

 

  :زد یم فریاد رس  در کیس

اف-   .شه یم دیر دار  خییل ...پ ون  کن اعت 

 

 دکت   خانم امروز گف م یم چطور .داد  فرو را دهانم آب
  .اس  ریخ ه دس انم روی را پایک آب

 

  .باشم عطا فرزن ان مادر توانس م نیم وق  ه چ من

 

  .گزی   محنم را لبم

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ش ن ؟ نیم جور و جف  کلمات چرا

 

 سخ ؟ و سف  بغض این از ش   یم خفه داش م چرا

 
  هس  

 

  .پیچی  گردنش دور دس انم

 .بوسی مش و ش   خم

 

 .درخشی  رنگش خوش چشمان

 

  . پ ون  گم یم-

 

  .هو -

 

  .بخوابیم بریم االن میشه-

؟ -پ ون  از عصی که اوم ی خونه یه جوری 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .پری  باال ابروهایم

 

  .وردیمنخ شا -

 

 .خوریم یم بع ش-

 

 خواب؟ بع -:پرسی   آشف ه

 

 :زد قهقهه

 

 بخوابیم؟ خواییم یم مگه-

 

 روی شیییییییییینل همان مرا که کرد  یم نگاهش مات  و گ ج
  .کرد بلن  دس انش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 رسییییییییییییمییا من .خییانم پ ونیی  شیییییییییییییی   تمو  فرصییییییییییییتیی  دیگییه-
  .دار  بچه درخواس 

 

ب تما  با قلبم   .ک بی  یم سینه در ض 

  :زد هایم لب به همزمان ای بوسه 

 

 دیر  ...ب ی لفتش دیگه سییییییییال یه خوای یم باشییییییییه تو با-
 ...دیر خانم پ ون 

 

 

 هش اد_پانص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 آرا  قرار  ی   دل هنوز اما بودن  اف اد  زق زق به پاهایم
  .بود  نگرف ه

 

 اما بزنم حرف عطا با بود  کرد  تالش را دیشییییییییییییب تما 
  .بود  ن وانس ه

 

 از لب داد نیم اجاز  قشییییینگمان رویاهای شییییی ن تما  ترس
  .کنم باز لب

 

ون خانه از عطا رفی    از بع  صییییییب   شییییییای  تا بود  زد  بت 
  .کنم آرا  را ا  خس ه روح و ذهن کیم ب وانم

 

  .بزنم حرف عطا با و بیابم رایه تا

 

سییییییم تا  داشیییییی ه را ق رتش بگذر  عطا از بود قرار اگر و نت 
   .باشم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .شییییی  یم تر خایل رس  انگار رف م یم را  بیشیییییت   چه هر اما
  .رسی  نیم ذهنم به چت    ه چ

 

  .دانس م نیم را کرد  یم بای  چه

 

ی م نیم من و بود بچه عاشییق عطا

 

  پاساژ مقابل
 
  .ایس اد  بود مقابلم که بزریک

 

 کشییییی   پاسییییاژ نبش بزرگ مغاز  سییییم  به ا  هخسیییی  نگا 
  .ش 

 

  .بود فروشر  سیسموی  

 

  .کشی  سم  آن به مرا پاهایم

توانسی آن ق ر خودخوا  
باشم که او را از خواس ه ی طبیی اش محرو  کنم . 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ین پشیییییی   و ها لباس آن تک تک به و بود  ایسیییییی اد  ویت 
  .نگریس م یم کودکانه  وسایل

 

  .کنیم خری  مان های بچه برای هم با عطا و من بود قرار

 

 برایم دیگر بود  باردار که حایل در خود  کنار عطا تصیور
  .نبود بیش رویا یک

 

یییییییت عمر اخر تا بود قرار من  خود با را شیییییییی ن مادر حرسی
  .بکشم ی ک

 

 بطنم در توانس م نیم دیگر که نوزادی برای کشی  پر دلم
  .دهم پرورشش

 

  . چکی  چشمانم ی گوشه از اشیک قطر 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 و داد  فرو را سییییییییییینگ نم بغض همراهم تلفن صییییییییییی ای با
ون کیفم از را گوشر   .کشی   بت 

 

 

 هش ادویک_پانص _پارت#

 

 

 

 

 برقرار را تماس لرزان دسییییییی    با شییییییی  باعث عطا نا  دی ن
  .کنم

 

  ؟ جانم-

 

 :نشس  جانم بر خشک و رسد ص ایش

  پ ون ؟ کجای  -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  :گزی   لب

 

  .خیابون تو-

 

  :زد فریاد

 

 خیابون؟ ک و -

 

  عطا؟ ش   چ  -

 

 :کرد بلن  ص ا باز

 

  بای  تو اینو-
 
  .میآ  دار  بفرس  لوکیشن .پ ون  بیک

 

  . ش  حبس ا  سینه در نفس

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 چه دانسیییییییی م نیم .کرد  قطع را تماس و گف م ای باشییییییییه
 ی   درصیییییی ایش خشییییییم بود چه هر اما اسیییییی  اف اد  اتفاف  
  .بود نهای 

 

 رو پیاد  سییییوی آن را ماشیییی دش که نکشییییی  سییییاع  نیم به
  .ش  پیاد  و داش  نگه

 

 نزدیک که بود  ایسییییی اد  فروشر  سییییییسیییییموی    مغاز  مقابل
  .ش 

 

 و داد  سیییییییییال  قلبش نگران .بود رسخ لبو مثل صیییییییییورتش
 :پرسی  

 

  .ترسون یم ش  ؟ چ   عطا-

 

 :گف  خورد  فرو خشیم با و گرف  را بازویم
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 انقیییی ر چرا تو آخییییه پ ونیییی ؟ ک    یم غلیط چییییه جییییا این-
؟ خودرسی   لعن  

 

 :اد د جواب زدنش حرف لحن از م حت  

 

  نیم چرا !خری  بود  اوم  -
 
 عصییییییییییییبای   انق ر چ   از یک

؟   هس  

 

 را خودش کرد  یم حس م ت تما  .کرد ای قروچه دن ان
ل   .کن  یم کنت 

 

  .نش   دیوونه تا برو .پ ون  ماشی    توی برو-

 

 عطیییییا بود چیییییه هر امیییییا اف یییییاد  اتفیییییاف   چیییییه دانسیییییییییییی م نیم
 .بود عصبای   وحشتناک

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 ودوهش اد_پانص _پارت#

 

 

  . نشس م ماشی    داخل

 

 طرفم به نگایه نیم بود ایسیییییییییییی اد  که جا همان از عطا
  . برد ج بش توی دس  و ان اخ 

 

  .برد را نفسم دستش توی سیگار پاک  دی ن

 

ون را سیگارش من به توجه ی     .کرد روشن و کشی  بت 

 بزن  پیک ب وان  که آن از قبل اما

 .دوی   تشسم به و پری   پایی    وار دیوانه

  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  :کشی   دستش از را سیگار چطور نفهمی  

 

 مرگ ه؟ چه تو عطا سیییییییگار؟ عطا؟ ک    یم کار چ   داری-
  نیم ... اوم ی ش ی پا عصبای  

 
 ...ش   چ   یک

 

  :داد جواب ش  یم خفه داش  که ص ای   با

 

 !ماشی    تو برگرد !نفهم چه تو به-

 

 دی ن اش  حق او اما بود  نفهم من بود؟ من با
 
 .کن  وانیک

 :کرد ترش حریص ا  خت   نگا 

 

 باال منو سییییییگ روی اون و بشییییییی    ماشییییییی    توی برو گف م-
  .نیار

 

ی کیسییییییی شییییییی ی؟ دیوونه عطا؟ شییییییی   چ  تو-  به  چت  
  گف ه؟

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .برد ماشی    سم  به و گرف  را بازویم خشمگی   

 

  .پ ون  بشی   -

 

  .کرد پرواز ماشی    و نشس م من و 

 

 یم .ن اشیی م کردن سییوال جرئ  که بود خشییمگی    ق ر آن
  .کنیم تصادف خرابش حال با ترسی  

 

 وارد و شیی   پیاد  تن ی  ایسیی اد خانه مقابل اتومبیل وق   
 .ش   حیاط

 

 

 

 هش ادوسه_پانص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

ب با و آم  رس  پشییی   هم به محنم را حیاط آه    در ض 
  .ک بی 

 

 : گفی    با که اس  ناراح  انق ر چه از دانس م نیم

 

  بهم خواسییییییی    یم یک-
 
 در منو خواسییییییی    یم یک پ ون ؟ بیک

 حسییاب آد  خواسیی    یم یک پ ون  شییوهرتو بذاری؟ جریان
؟  ک  

 

  .ریخ  فرو قلبم

 

 :نالی   لرزان های لب با

 

؟ حرف چ   از چ   از- ی    مت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :ش  بلن  فریادش

 

 دار  دوی   یم خوب خودتم .پ ون  نزن را  اون به خودتو-
نم حرف چ   از   .مت  

 

  .گزی   محنم را لبم

 

 این که بود فهمی   کجا از  .زد یم کبودی به صیییییییییورتش
  .بود شنار دس م از طور

 

  .بود  کرد  باز لب خود  زودتر کاش

 

 :گف م قلبش نگران

 

  .بزنیم حرف بع   شو آرو  اول ...قلب  عطا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد ص اداری پوزخن 

 

 حرف باها  بخوای که  آدمم من مگه اصال بزنیم؟ حرف-
؟  مطب اون توی امروز می وی   .عطا بررست خاک بزی 
 هسیییییی م شییییییوهری من .زمی    توی رف م و شیییییی   آب چطور
   .کشی   چ   ما  چن  این توی زنم ن ار  خت   که پ ون 

 

 ! عطا-

 

؟ عطا-  مطب اون توی امروز عطای ...پ ون  مرد عطا چ 
  .مرد

 

  .ش  رسازیر اشنم

  

 

  :رف گ محنم را بازویم و کشی  جلو
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 فرض احمق منو .پ ون  دی یم بازیم داری هاسییییی  هف ه-
  .کردی

 

 :گف م کن ن جان با

 خییل من .عطا بودی بچه عاشق تو .نش  کرد  کاری هر-
 .ب   طالقم .ن ار  بیشت   را  یه کرد  فکر بهش

 

 

 

 هش ادوچهار_پانص _پارت#

 

 

 را اسیییییییییییی خوانم مغز تا که کرد  جان نوش سییییییییییییییل چنان
  .سوزان 

 

 .بشکنم دن وناتو همه خود  تا بزن حرفو این دیگه بار یه-
؟ فهمی ی   لعن  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

به  بود کرد  بی ار رویا و خواب از مرا انگار سیییییییییل ی ض 
 :زد  فریاد خشمگی    که

 

  یم-
 
 شیییییوهرمو خوردن غصیییییه بشیییییینم کرد ؟ یم کار چ   یک
 به راجع تاش نه حرفش تا د  از که شییییییییییوهری .کنم نگا 
 .باشییییم خودخوا  انق ر تونم نیم من عطا نه  سیییی ؟ بچه
  ...بیسر  بابا خواد یم دل  ...ای بچه عاشق تو

 

 :زد  فریاد و کرد  دراز خانه سم  به را دس م و

 حرف رویاهات از من کنار خواب اتاق اون تو هرشییییییییب-
  ..باف    یم موهاشونو ...هامون بچه ...مون بچه از ...زدی
امون برای یییمون واسییییه . خری ی یم گیل گل لباس دخت   پرسی
  .داری دوس  ش نو بابا ... تو عطا ... بزرگ باری کام ون

 

ون را سیگارش پاک  لرزان دس    با    .کشی  بت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :زد  ج غ

 ! عطا نکن-

 

 !پ ون  م نفر  ازت-

 

   .ش  اش خت   زد  وق چشمانم

 

ار افنار  از خود  از منو که م نفر  ازت-  من ...کردی بت  
  فهیم؟ یم ...تو با .پ ون  خواسییی م یم تو با رو رویاها اون
  .پ ون  کردی نابود  تو

 

 !عطا-

 

 من .کشییییییییییی    منو کارت این با امروز تو .پ ون  مرد عطا-
 اوی   من .هسیییی م همرایه شییییوهر کنم ثاب  به  ن ونسییی م
  .خواس    یم تو که نبود 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 نابود را عطا .گذرد یم چه بر  و دور بفهمم توانسیییی م نیم
  .بود  کرد 

 

  :نالی  و زد سیگارش به یکپ

 

  .زنم نیم بچه حرف دیگه ...پ ون  شم یم الل-

 

  .رف م فرو آغوشش به

 :ش  حلقه ب نم دور دس انش

 خودت .نکردی حسییییییییییییییابم آد  .خییل .پ ونیی  بیی ی خییل-
 بچه اگه من کردی؟ فرض چ   رو عطا .دوخ    و بری ی

ین برا  اگه .خواسیییی م تو با خواسیییی م  رقرا چون بودن  شییییت 
 دوسییییییییت  انق ر که م نفر  ازت .باشر  تو مادرشییییییییون بود
 ارزشر  برا  تو ب ون هیچ   که دار  دوسییییییییت  انق ر .دار 
  .ن ار 

 

  . گرف م فاصله او از کیم لرزی  که هایش شانه
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  . رسخ و بود خیس چشمانش

 یم را او وار دیوانه دانسیییییی م یم من و  داد یم سیییییییگار بوی
  . پرس م

 

انه   .شبوسی م غافلگت 

 

  .بوسی  و چسبان  خود به محنم مرا که بود او بار این و 

 

  :کرد یم گر  را قلبم هایش بوسه میان کلمات

   ...هیچ   ...پ ون  خوا  نیم هیچ   تو ب ون-

 

 !عطا-

 ح  که ا  عصییییبای   دسییییت  از ق ر اون .پ ون  نگو هیچ  -
 چه بای  کنم فکر کم یه بذار .بشییم آرو  کم یه بذار .ن ار 
 توی امروز .کنم ثاب  به  خودمو جوری چه .کنم لیطغ
 .ش   نابود  مطب اون
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 هش ادوپنج_پانص _پارت#

 

 

 به کرد  سیییییی و کرد  باز چشیییییم نفسیییییم سییییینگ     حس با
 جای دی ن با جایم در چرخش محض به اما شیییییییییو  پهلو
 رخ خواب از و زد  کنار را لحافم و نشییییییسیییییی م عطا، خایل
ون  .زد  بت 

 

 بییه و معطیل بیی ون عطییا نبود از نگران امییا بود رسد هوا
ون اتاق از شنل همان   .زد  بت 

 

 عطا باالخر  و بود گذشیییییی ه سییییییخ  دعوای   به روزمان آن
  به مرا بود توانسییییییی ه

 
 که این به.کن  قانع بچه ب ون زن یک

ها خییل خواسیییییییییی    با گایه  و نیسییییییییی  بچه چت    همه  چت  
  . ن اریم را آوردنش دس  به امنان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 قانع هایش حرف با امر ظاهر در اما چطور نسییییی مدا نیم
  . بود  ش  

 

 پ ر از همیشیییییییه برای را او که کرد  یم را تصیییییییورش وق   
  .ش  یم ب  حالم ا  کرد  محرو  ش ن

 

  .ش   راهرو داخل

 چل پای را دسیییییییی انم اخ یار ی   من و آم  یم رسدی سییییییییوز
  .کرد  ب نم

 

 بود رگرف هقرا هم روی که راهرو ای شییییییییشیییییییه در دی ن با
  .اس  برد  پنا  با  به عطا زد  ح س

 

ون خانه از معطیل ی      .زد  بت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون رسد هوای   اخ یار ی   که نشییییییسیییییی  جانم بر طوری بت 
 .کرد یخ تنم و کرد   لرز

 

 و مخوف شییییییییییب سییییییییییاع  آن در برهوت و خشییییییییییک با 
ی عطا از و رسی  یم نظر به ترسناک   .نبود خت 

 

 :زد  ص ایش و چرخی   خود  دور ترسی  

 

؟ عطا ...عطا-   کجای 

 

 با نبود خود  دسیییییی  .رسییییییی  یم گوش به پچ پچ صیییییی ای 
 صیییییی ا سییییییم  به بود نشییییییسیییییی ه برجانم که ب ی لرز وجود
 زد؟ یم حرف کیس چه با شب وق  این عطا .کرد  حرک 

 

 

 

 هش ادوشش_پانص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .رسی  یم گوش به خانه پش  خلوت حیاط از ص ا

 

 بود تاریک نیمه هوا .کرد  رد لرزان ت    با  را ساخ مان پ چ
  .زد خشیییییییییییینم جایم در مقابلم تصیییییییییییی یر دی ن با من اما

 در که دی   یم  را زی   ان ا  سیییییییییاخ مان پس در ناباورانه
   .کرد یم بازی عشق و رف ه فرو مردی آغوش

 

  . کشی   جلو را رمقم ی   پاهای نفس ی  

 

 و ان اخ  یم خش را وجود  زن ی خن   ریز صییییییییییییی ای
  .کرد یم تر تنگ را نفسم

 

 جا ان به را خود سییییییییییخ    به و ن اشیییییییییی  جای   هایم ق  
  .رسان  
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همقسم    
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 کن ن جان با عطا صییییییورت دی ن با اما بود خفه صیییییی ایم
  :نالی  

 !عطا؟-

 

 :گف  هولزد  و ش  باز زن کمر دور از آی   به دس انش

 پ ون ؟ ک    یم کار چ   جا این تو-

 

  .چرخی  طرفم به زن .ش  رسازیر اشنم

 

  .ش  اش برجس ه شنم قفل نگاهم

  ... عطا دس 

 کرد  خوش جا او شیییییینم روی وار حایم عطا دسیییییی  حاال
  .بود

 

  با و لرزی  هایم لب
 
 :ران   زبان بر را نامش نفس تنیک

  !!!عطا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 ..کن باز چشیییییییییماتو  جان پ ون  ..عزیز  ...پ ون  ...جانم-
  ..عزیز  ب     یم خواب داری

 

 .کرد  باز چشم هراسان

 

 خیس ...بود شیی   سییخ  برایم کشییی ن نفس و لرزی   یم
 حرف به قادر و خورد یم هم به هایم دن ان و  بود  آب
  .نبود  زدن

 

  .کشی  خود سم  به مرا و پیچی  دور  عطا دس ان

 

 همان .بود شیی   پیچی   زن آن ب ن دور که دسیی ای   همان
  .بود کرد  لمس را او ی برجس ه شنم که دس ای  

 

 پسییییش بود مان   برایم که جای   تما  با نبود خود  دسیییی 
  .زد 
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 !نزن دس  من به-

 

 

 

 هش ادوهف _پانص _پارت#

 

 :زد ص ایم تعجب با و ش  گرد چشمانش

 

 !دی ی یم خواب داش    پ ون -

 

 تخ  سییییییوی آن از که بود اف اد  خس خس به ا  سییییییینه
 . آم  سم م به آب ل وای   با معطیل ی   و پری  پایی   

 

 یم ب  خواب داشیییی    .عزیز  بخوری آب کم یه بای  پ ون -
  ...ببی    منو پ ون  .دی ی
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .رف  نیم کنار چشمانم مقابل از تص یر آن ای لحظه

 

  .بود باردار  که زی  . بود عطا آغوش در که زی  

 

  . خوران  من به را آب زحم  به عطا

 نیم دلم  .نکنم نگا  اش چهر  به داش م سی لحظات تما 
  ...بب نمش خواس 

 

 مرا مقاوم م وجود با که بود  گرف ه دن ان به محنم را لبم
 .داشییییییییی  نگه بازوانش میان محنم و  کشیییییییییی  آغوش در

 :گف م کن ن جان با وق    رف  نفسم

 

  .کردی یم خیان  بهم داش   -

 

 :کرد رها گوشم کنار را گرمش نفس

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  ... بکنم غلط من پ ون  من؟-

 

 :ش  ک بی   اش سینه توی مش م

 ...عطا شیییینمش ...داشییییتی  ...داشییییتی  .بودی کرد  بغلش-
 .بود حامله

 

ی توصیف به قادر ح      .نبود  بود  دی   که چت  

 

 :زد پچ و رف  فرو موهایم میان نوازشگر دس انش

 

 ی   فکرای مال اینا پ ون  .ک    یم اذی  خودتو داری پ ون -
 ... زدیم حرف هم با ما پ ون  ...ک    یم داری که خودیه
 ... پ ون  ... کردیم تمومش

 من ...توئه فکرای همش اینا بگم به  طوری چه من اخه
  ...تو .دخت   خوا  یم رو تو فقط

 

 :نالی   منطف   ی   با
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 من ...میمت   دفعیییه این من .عطیییا نییی ار  طیییاقتشییییییییییییو من-
  .ن ار  تحملشو

 

 :کرد ج ا خود از مرا عص    .بود  ش   نفس ی  

 

 این آخه پ ون ؟ ب ی عذابم جوری این خوای یم االنم-
؟ یم چیه احمقانه فکرای  تو گن ی   تار یه من دیوونه ک  
  .د  نیم زی   ه چ به رو

 

  .بود رف ه یکبار عطا .گزی   لب

 باز پس . بود کرد  ترک مرا ممکن وجه ب ترین به یکبار
  .توانس  یم هم

 

 و بود اف اد  جانم در خور  مثل که بود فکری همان این
 بود،خواب شییییییییی   باعث که فکری همان .کرد نیم رهایم
  . بب نم را خیانتش پریشان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .نبود خود  دس  چت    ه چ .نبود خود  دس 

به این  بر وحشییییییییییتنایک طرز به یکبار عطا  که بود ای ض 
 .بود زد  ا  پیکر 

 

 

 

 هش ادوهش _پانص _پارت#

 

 :لرزی  هایم لب

 من .... من ... عطا رف    بار یه ...یکرد ولم بار یه تو-
 االن ... کنم بابا رو تو تونم نیم من ...شیییییییم نیم دار بچه
  .عطا ک    یم ولم ... داری دلیل

 

 

  .ش  گشاد چشمانش 

  .نبود من دس 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .نبود من دس  زهرآلود افنار این

 

  !پ ون -

 

  . کشی  عقب او و اف اد  گریه به بلن  ص ای با

 

 
 
  . بود بن  موی   تار هب مان زن یک

 

 :گف  سخ 

 اشیییییییتباهمو تقاص اب  تا .خور  یم کارو اون چوب اب  تا-
 ... پ ون  آخ ... ن اری اع ماد بهم که همی    .ب   پس بای 

 از  تا بیف م پات به چن بار ... کنم خوایه معذرت چن بار
ونشون رست   ... کنارت جا  این من پ ون  ...ک    بت 

 

  .باری ن  یم ناما ی   هایم اشک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ...ببی  

 

  .گرف  را دس انم

 یم نیسیییی ؟ بچه مشیییینل مگه ...میاریم بچه ریم یم پ ون -
  ...میاریم بچه ریم

 

  .ش  تر بارای   خیسم چشمان

 

 یم نابود خود  خودخوایه با را آرزوهایش و رویاها داش م
  .کرد 

 

 :زد لب و گذاش  صورتم طرف دو را دس انش

 

یه مهم ...کن فکر بهش-  ...کنه وصییل هم به رو ما که چت  
 رابطه این بخواد بچه یه اگر و ... پ ون  خوا  یم رو تو من

-چه طوری به  ثاب  کنم؟ چه طوری؟ پ ون  من بهش 
خییل فکر کرد   ... 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 بیاریم بچه یه گم یم اگه ...گذر  یم ازش بریز  هم به رو
 واسه بهونه یه هرروز خواد نیم دلم ...توئه خاطر به فقط
  .پ ون  کن فکر بهش خوب . ک    پی ا خودت کردن اذی 
 عزیز ؟ باشه

 

  .بود ش   دوخ ه هم به هایم لب

 

  .بگ یم چه  دانس م نیم

 

 پس در و بود دربرگرف ه را وجود  خیال و فکر یک و هزار
 یم جنون مرز به مرا که بود خیایل زی   و او تصییییییییی یر آن

 .کشان 

 

 

 

 هش ادونه_پانص _پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .کرد  نگاهش و کشی   آب را بشقاب پنجم بار برای

 

 یم ا  دیوانه شییییییی  نیم پاک لعن    ی لکه آن که این حس
 .ش  کشی   همراهم گوشر  سم  به نگاهم همزمان کرد

 

  زد؟ نیم زنگ چرا

 

  .گرف م آب شت   زیر را بشقاب دوبار 

  . ش  یم بیشت   ش ن کمت   جای به نظر  به لکه

 

 که طور همان و کرد  رهایش وی  شییییییییییی ظرف توی کالفه
  .گرف م را عطا شمار  کرد  یم خشک را دس م

 

  . پیچی  گوشم در دار فاصله های بوق ص ای
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 اخ یار ی   که طور همان و گرف م دن ان زیر محنم را لبم
 :نالی   کن   یم را لبم پوس 

 

 عطا؟ کجای  -

 

  .ش  قطع بگت   عطا سوی از جوای   که آن ی   تماس

 

  .گذش  یم عطا ش ن دار خت   و ماجرا آن از هف ه یک

 

  به
 
  .بودیم برگش ه عادی زن یک

ی تصیییییییییمیم بود گف ه روز همان فردای عطا  من به را گت 
د    .پذیراس  کنم ان خای   هر من و ست 

 

 به بچه ب ون یا کردیم یم بزرگ و آوردیم یم بچه یک یا
  این

 
  .دادیم یم ادامه زن یک
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 زن   به او ظاهر در
 
 !نه ...من اما بود برگش ه عادی یک

 

 

 

 نود_پانص _پارت#

 

  .رف م ظرفشوی   سم  به و ان اخ م مت    روی به را گوشر 

 

 دار لکه و کثیف بود  شییییییییسیییییییی ه که های   ظرف همه چرا
  .بودن  ش  

 

 و برگردان   ظرفشییییییییییییوی   داخل را همه بغض و حرص با
وع   .کرد  سابی ن به رسر

 

  ...ش  نیم پاک

   .ش ن  یم کثیف بیشت   شس م یم بیشت   چه هر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد  فریاد و  ک بی   زمی    به حرص با را چ     بشقاب 

  .لعن   -

 

 من و ش  تقسیم تکه چن  به وحشتنایک ص ای با بشقاب
 کف بود اف اد  جانم به خور  مثل که ی افنار از ناتوان

خانه   .نشس م اشت  

 

دن  فریاد رس  در صیییییییییییی اهای    یمن جواب تلفدش به» مت  
 دیوونه ...اونه با ...سیییییییییی  زنه اون با  ...کجای   عطا...د 

 به  دار  ...بود حامله که همون زن؟ ک و  پ ون ؟ ش ی
 عطا ...نگو چرت ...پ ون  شییی ی دیوونه ...کنه یم خیان 
 باز  پس کرد  کارو این بار یه عطا ...هه ....دار  دوسیییییی م

 مردی  و ک .دیوونه خواد یم بچه دلش ... باز  ...کنه یم
 چطور نییی یییی ی ...عطیییا کیییه گیییذر  یم ازش راح    این بیییه

 تو ...بشیییییه بابا خواد یم دار  حق .خری  یم لباس براشیییییون
 زنییییییگ بهش .پ ونیییییی  خوایه خود تو ...کردی محرومش
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همقسم    
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 زن عطا واسییه .کنه یم خیان  دار  ...د  نیم جواب ...بزن
  ...ب ی بچه بهش توی   نیم تو .نیس  کم

 

 :زد  فریاد و گذاش م هایم وشگ روی را دس انم

  .کنی  تمومش لعنتیا ...شی  خفه-

 

 به توجه ی   که بودن  چسیییییییییییبی   جانم به صییییییییییی اها انگار
  .کردن  یم  پچ پچ من فریادهای

 

 دار بچیییه توی   نیم تو .پ ونییی  زی   یم گول خودتو داری-
  ...توی   نیم تو .بیسر 

 

  .رف  چ     بشقاب ی شکس ه ی تکه طرف به دس م

 

  ...ش ن  نیم قطع  اهاص

  .بود تور  درحال رس  انگار
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  .ش ن  یم پایی    و باال و گرف ن  یم ش ت ص اها

 یم اراد  ی   و بود شییی   چنگ شیییکسییی ه تکه دور انگشییی انم
دمش  .فرسر

 

 

 

 نودویک_پانص _پارت#

 

 از  درسییییییی    درک من و چکی  یم زمی    روی خون قطرات
  .ن اش م موقع  م

 

 از سییییییییینمای   فیلم یک مثل مان ب  و خوب روزهای تما 
  .گذش  یم چشمانم مقابل

 

 داشیییییی    دوسییییی  و عشیییییق ...هایمان شییییی ن بزرگ هم کنار
  .من نابودی و عطا رفی    ...مان های
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  به بازگش م و سلیمه مردن
 
  ...عطا زن یک

 

  .گش م برنیم وق  ه چ کاش

  .ن اشتیم دوس  ح  این تا را هم وق  ه چ کاش

 

  . پیچی  یم شکس ه تکه ردو  بیشت   انگش م

  .ن اش م درد

 .بود  رسی   عجیب حیس ی   جور یک به

 

  .خواس  یم مردن دلم

  .میمرد  رف  یم و کرد یم رها مرا دیگر بار عطا اگر

 

  .آم  یم باال سخ    به و بود اف اد  خس خس به نفسم

 

  .گرف  یم جان چشمانم مقابل عجیب تص یری
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  که زی   با بود عطا
 
به شییییینمش برجسییییی یک  یم چشیییییم بیشیییییت 

  .آم 

 

  ...خن ی  یم او به داش  عطا

  بود ؟ هایش خن   عاشق من بود  گف ه

 

 کنیییییار ریز هیییییای چی    آن برای رفییییی  یم دلم بود  گف یییییه
ی عمق خن ی  یم وق    که چشمانش   .گرف  یم بیشت 

 

د یم سینه در را قلبم کیس   . فرسر

 

 : زد یم ص ایم و بود ش   تر پررنگ عطا تص یر 

 

 کییار چ   پ ونیی  ...خیی اااا یییا شیییییییییییییی  ؟ چ   عزیز  ... پ ونیی -
  .پ ون  ...کردی
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از را دستش .بود نرف ه ... بود جا آن .بود آم  
 :نالی  بود خیس که چشمای 

 دیوونه؟  تو کردی کار پ ون ،چ  -

 

 

 

 نودودو_پانص _پارت#

 

  ...به  بگم چ    آر ؟ ش ی دیوونه پ ون -

 

 به نگاهم و بود گوشییم توی اش زد  وحشیی  ریادف صیی ای
  .ا  ش   پیچ   بان  دس 

 

  .بس م چشم و زد  تکیه پنجر  به را رس  

ی .بود  شیییی   دیوانه گف  یم راسیییی   نمان   جنون تا چت  
  . بود

در کرد و با 
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خانه از عطا رسوصییییییییییی ای  که رسیییییییییییی  یم گوش به آشیییییییییییت  
 .بود بازار آشف ه آن کردن جور و جمع مشغول

 

 دور یک حال و وضیییییع آن در من دی ن با خودش قول به
  .بود کرد  سک ه

 

ون چشمانم از اشیک قطر    .چکی  بت 

 

  . ش   مچاله خود در بیشت   پاهایش ص ای با  

 

  . بشنو  خواس  نیم دلم

  .خواس  نیم را هایش نصحی  دلم

 

  .نشس  مقابلم 

  .کرد  یم حس را حضورش گرمای
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  .پ ون -

 

  .کرد  مقاوم 

  .می ادن  خجال م شچشمان

 

  .چشماتو اون کن باز پ ون -

 

  .لرزی  ا  چانه

د یم را قلبم ص ایش تحنم   .فرسر

 

 :غری 

 ا  دیوونییه بگت   تح یییل بیییا ...ک    ا  دیوونییه خوای یم -
؟ این جون از خوای یم چ   تو  .کردی

 
 بگم خوای یم  زن یک

 اون کن باز پ ون  زد ؟ حرف بچه از روزی یه کرد  غلط
  .اتوچش
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 اش نشیییییسییییی ه خون به نگا  در نگاهم و کرد  باز پلک آرا 
  .ش  قفل

 

 :گف  غضبناک

 غلط من ...بشیییییه تمو  جا همی    قضییییییه این بای  امشیییییب-
 دوسیییییی  بچه گف م خورد  گو  من .زد  بچه حرف کرد 
 یک به ... پیغمت   به پت   به .پ ون  خوا  نیم بچه من . دار 
   .نکن عطات جان   پ ون ، . پ ون  بخور  قسم

 

 بلکه بار یک نه .بوسییییی  را آن پشیییی  و گرف  را دسیییی م و
  ...چن بار

 

 :لرزی  هایم لب

 هاشیییون لکه !عطا بودن کثیف اما شیییون شیییسییی م چن بار-
 ...رف  نیم
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 نودوسه_پانص _پارت#

 

د    :نالی  و کرد نگاهم وحشت  

  یم چ   ...خ ا یا-
 
 پ ون ؟ تو یک

 

 :کرد مبغل محنم و کشی  جلو را خود

  . ترسوی   یم منو داری پ ون -

 

 بچه برات داری حقم خب ...بودی زنه اون پیش تو عطا-
 ؟ فهیم یم ... تونم نیم ... من ... من ...میار 

 

د خود به بیشت   مرا و اف اد نفس نفس به عطا  :فرسر

 یم فردا .خودت با جوری این نکن عشییییقم ...عزیز  پ ون -
  .درمون درس  شاورم یه بریم بای  ...دکت   ریم
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  ...زدی داد رس -

 

 :نشس  گوشم کنار گرمش ی بوسه

 این برای .داشییییتن  برای د  یم رو دنیا .پ ون  نفسیییییم تو-
 بودی تو ...بود  ترسییییییی   .کرد  غلط ... بموی   کنار  که
  ترسی ی؟ نیم

 

 :رف م فرو آغوشش در بیشت  

 ...رسمه توی صییییی اهای   یه .نیسییییی  خوش حالم من عطا-
  .باها  زنن یم حرف ریز ریز  ا م

 

 :ش  رسازیر اشکش

 .دکت   ریم یم فردا . عشییییییییییییقم دونم یم .کن کمنم خ ایا-
  .کنیم یم کارو همون ...بخوای تو هرچ  

 

 عطا ...تو های بچه مامان ...بشیییییییییم مامان تونم نیم من-
  ...درد  خییل
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 یه آخه؟ خوری یم رو چ   غصییییییه عطا عمر ...عطا جون-
 با رو بچه من گم یم هم دیگه بار هزار بشییه ز ال گف م بار
 بازی دیوونه این پ ون  نکن . داشییی م دوسییی  تو برای و تو
 تو اوم   ...امروز ترکی  ا  زهر  . د  یم دسیییییی مون کار ها
 تو خاطر برای روز یه قلب این .مرد  دی م  حال اون

ی  خ ا به پ ون  برگشی   اف ه یم کار از قلب این بشییه چت  
.  

 

 :نالی   و گذاش م اش سینه بر رس

  ...عطا م    مال تو-

دمش خود به محنم و ش  بازویش چنگ انگش انم    .فرسر

 

 :نشان  ا  پیشای   به محنم ای بوسه

  .عشقم معلومه .خانومم معلومه .توا  مال که معلومه-

 

  .ر  نیم کنار چشما  جلوی از زنه اون-
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 بسیییییییییی ه ن جو  به جونم فهیم؟ یم .عاشییییییییییق م من پ ون -
 خالص خودمو درجا اوم  یم رست بالی   اگه امروز .سیییی 
 .کرد  یم

 

 در ی   را هایم لب و دربرگرف  را صیییورتم دسییی انش کف با
  . بوسی  عشق با و ی  

 این باعث من ...منه تقصییییییییییت   همش ..ببخش منو پ ون -
 . عطا جان ...ببخش عطاتو پ ون  .توا  روز و حال

 

 

 

 نودوچهار_پانص _پارت#

 

 به قبل از محنمت   مرا او و شییییی  رسازیر دویمان هر شیییییکا
د خود   .فرسر
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  پ ون -
 
 اما .سییییییییی  کنن   تنمیل بچه .نیسییییییییی  بچه زن یک

  اصییل
 
ای خییل با رو نبودش میشییه .نیسیی  زن یک  دیگه چت  

ان  عوض نمیشیییییییه هیچ   با رو مون بی    اماعشیییییییق کرد جت 
 دافر  .اتم دیوونه من .ببی    منو ...بیا خودت به پ ون  .کرد
 .دیم یم انجا  باشییه درمان  برای که رایه هر دکت   ریم یم
 نیسیییی  این معنای به این اما کنیم یم بخواد ای هزینه هر
  ن اد بچه بهمون خ ا اگه نشییییییییی  اگه که

 
 تمو  مون زن یک

و همه من  فهیم؟ یم .ش    یم تو کنار . خوا  یم تو با چت  
 بار یه من .گذرون یم رو سیییییییییییخ    خییل روزای ما .خوا 
 آسیییب منم .بود چ   دلیلش دوی   یم خودتم اما کرد  خطا
 دی   رف ه دس  از رو عشقمون و تو .ش   داغون .دی  
 بار برای رو تو خوا  نیم .کنم اشییییییتبا  خوا  نیم حاال اما
      .ب   دس  از دو 

 

 دیگییییه ...رف    و کردی ولم بییییار یییییه .عطییییا نکن رهییییا منو-
  .ن ار  رو طاقتش

 

 روح به دار  کرد  نیم فکر احمق من   .منه تقصیییت   همش-
  .پ ون  ببخش منو .زنم یم آسیب روان  و
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 اش سییییییینه بر رس  و بود شیییییی   حلقه کمرش دور دسیییییی انم
  .بود

 

د یم سینه در را قلبم کیس   .فرسر

 

 دیگر زی   تسلیم را او و عطا ی دوبار  دادن ازدس  تصور
  .کش  یم مرا کردن

 

  .نشس  موهایم روی گرانه نوازش دس انش

 

   ...بخن   دوبار  پ ون ش تا کنه یم کاری هر عطا-

 

 فرو عم ق خوای   به هایش نوازش با اما زمان چه دانم نیم
 .رف م
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 نودوچهار_پانص _پارت#

 

  .کرد  باز پلک کرد بلن  جایم از مرا کیس که آن حس با

 

  .بود عطا

 :زد ا  ب     نوک ای بوسه

 ا  حوصییییله خ ا به .قشیییینگم ک    باز چشییییماتو خوای نیم-
  .رف  رس

 

د  اش سینه به را خود   .فرسر

ی روز  چن  این های کابوس از  بود  عجب در   .نبود خت 

  

   .بود  نخوابی   جوری این بود ها م ت عطا .برد خوابم-
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 :زد هایم لب بر ای بوسه و ش  خم

  .بودیا خوابی   عطا بغل تو دیوونه-

 

 :آم  کش لبم

  .نر  و گر  ...بود امن خییل-

 

د خود به مرا محنم ون اتاق از و فرسر   .برد بت 

 

ون آغوشییش از خواسیی م .نشییسیی  کاناپه روی  که بیایم بت 
 :داش  نگه مرا

  کجا؟ ...کجا-

 

  .بزنم صورتم به آی   یه-

 

 حاال کردی خواباتو .ری نیم جا ه چ شییییییما خانم خت   نه-
  .منه ن ب 
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  .عطا-

 

 :زد گردنم به ای بوسه

  .بغل  توی جا همی    ... بخوا  خوا  یم-

 

   .سنگ نه خوابات تو .عطا ر  یم رس ا  حوصله من-

 

 :کرد درش  را چشمانش

 ما به .نرف ه رس ا  حوصله  خوابی ی بغلم توی دوساع ه-
  تپی ؟ آسمون رسی  که

 

 :کرد  آویزان گردنش به را خود 

  .دیگه خوای   یم شب . جونم عطا-

  ... بود  خوب همیشه من عطا کنار .. بود خوب حالم

ورانه  :کرد نگاهم رسر
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 ...بگو اونو خوای؟ یم چ   تو- 

 

  .ها بر  نیم خواب  شب ...دیگه نخواب خب-

 

ی خواب از االن شیییییما بله-  ی   .رسحایل .خ به حال  .سیییییت 
 نه؟ ... عطا خیال

 

 نشان که واکدیسر  .گذاش م اش سینه بر رس و برچی   لب
 :پرسی   شیطن  با و چرخان   را رس  ن اد

 

 نیس ؟ ات گرسنه تو-

 

 :گف  خباث  با و آم  کش لبش  ...خت   خت   کرد نگاهم
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 شیییی ی ا من . موافقم نظرت با کنم یم فکر که حاال اومم-
 ...گرسنمه

 

 

 

 نودوپنج_پانص _پارت#

 

انه حرک  یک با و   .خوابان  کاناپه روی مرا غافلگت 

 

 لبم کنار اش بوسه اولی    که کشی   خفیف   ج غ اخ یار ی  
  .نشس 

 

  .خانم پ ون  خواب ی   خواب گف    خوب-

 

 :ریزخن ی  

  .بخوریم شا  بریم گف م عطا-
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 :نشان  گوشم کنار آتشی    و گر  دیگر ای بوسه

 

  .باش خودت فکر تو دار  شا  من-

 

 :پیچی  گردنش دور دس انم

  .خوا  نیم شا  منم-

 

  .زد  اش گونه به ای بوسه و   کشی باال را رس  و

 

 :خن ی  مردانه

  همی    دیوونه عطا دونس    یم-
 
  هاته؟ دیوونیک

 

 یم صییورتم و رس بر ی   در ی   و سییوزان و گر  هایش بوسییه
ان اجاز  و نشس    .نمی اد جت 
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  .آغوشش دل نگ .بود  دل نگش

 

د خود به مرا و کرد بغلم   .فرسر

 :زد پچ گوشم کنار

 

  .سنف دار  دوست -

 

 :نشس  گوشش کنار خودش مثل لبهایم

 . دار  دوست  منم-

 

*** 

 

  .پ ون -

 

 :چسبان   اش رسشانه به را رس 

  .جونم-
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  .نکن ب  فکرهای دیگه ...نشو دیوونه دیگه-

 

 :زد  اش چانه زیر به ای بوسه

  .عطا-

 

  .جونم-

 

؟ بچه دربار  تو-   مطمئ  

 

 معطیل ی   و شیییی ک باال را عریانش تن و چرخی  رسع  به
 :گف 

 

  .نکن شک-

 

  .دکت   بریم هم با-
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 ه چ .کنارتم من .کنیم یم بشیییییییه کاری هر .ریم یم هم با-
  ...اما .نمیار  کم هم جوری

 

 :ش  اش دریای   چشمان ی خت   چشمانم

 

؟ اما-  چ 

 

 دار بچه هم از نبود مون قسیییم  اگه ... نشییی  اگه بع ش-
  ...بع ی های را  رسا  ریم یم بشیم

 

 بع ی؟ های را -

 

 :زد ا  شانه رس به ای بوسه و ش  خم
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 هر اصیییال ...پرسییی یه ...دخت   یه .پ ون  میاریم بچه ریم یم-
  .شیم یم شون مامان و بابا .باشر  داش ه دوس  تو چ  

 

  :گف م اخ یار ی   .کرد  یم نگاهش ناباور

 

  ...که منم این !بیسر  بابا توی   یم تو اما-

 

 بر که خشییون  پر ای بوسییه با و شیی  خم عم ق خشیییم با
 :کرد ساک م زد هایم لب

 

 کن تکرار حرفو این ک    ا  دیوونه خواسیی    بع  به این از-
 . کنم یم کارت چ   ببی    وق  اون !پ ون 

 

  .کرد  بغض

 .نبود خود  دس 
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 هم عطا از گذشیییی    اما کنم فرار واقعی  از توانسییی م نیم
  .نبود من کار

 

 :زد  لب

  .بخوای تو چ   هر-

 

 :زد لبخن 

وع فردا از .من کن گوش حرف دخت   بگرد  دورت-  یم رسر
 . کنیم

 

  دار  دوس  باشر  تو درمانش که دردی 

 

  دار  دوس  باشر  تو بارانش که بغض   

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 تو م    پایان گرچه من ا  دیوانه
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  دار  دوس  باشر  تو پایانش که چه هر 

  

 برایم بمان کیس همه نفیس تو  

      

 هوایم و حال تو عشق با ش   زیبا 

 

 بگرد  دورت من همرا  من، ما  ای 

 

  تو چشم در
 
  ... بگرد  دورت کرد  دور  را دیوانیک

 

 .. بگرد  دورت

 

 

 

 نودوشش_پانص _پارت#
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 :ت پی   کفری و کرد ا  کالفه مهری ی خت   نگا 

 

؟ یم نگا  جوری اون چرا چیه-   ک  

 

ون پرص ا را نفسش  :داد بت 

 زیر کردی؟ کیییییار چ   خودت بیییییا وقییییی  چنییییی  این پ ونییییی -
 دی ی؟ آینه توی خودتو اصال ...اف اد  گود چشات

 

ن  حرف چه از می انسیییییییی م . گزی   لب  شیییییییی   الغر  .مت  
  .ضعیف و بود 

 

دار عطا که االن بخصیییییوص ...مهری خ بم من-  شییییی   خت 
...  

 

 بابا خب بچه؟ واسییییییییییه ک    یم نابود خودتو داری پ ون -
  ...بیاریی  بچه یه ی بر 
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 : پری   کالمش میان

 گنایه چه عطا ...مهری جوری این نگو ...هیشییییییییییشییییییییییش-
  ...بشه بابا تونه یم اون ...منه از مشنل کرد ؟

 

 :غری  حریص

 اصیییییییال کردی؟ تکرار رو حرفا این نشییییییی ی خسییییییی ه پ ون -
؟ بودی عطا جای تو و میش  عوض جاتون اگه بب نم   چ 

 

  من؟ 

  .گذش م نیم عطا از ق و  ه چ شک ی  

  .بود  عاشقش من

 

  .گذش م یم بچه از من-

 

 :زد پوزخن 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 رو تو اونم دی؟ نیم بیچار  عطای به حقو این چرا پس-
  داری تو اما ...تو از بیشت   ح    شای  دار  دوس 

 
 رو زن یک

 همی    .هسیییییییییییییی  را  یییک هزارو .دخت   ک    یم زهر بهش
 اما هسیی  درمان را   شییه نیم اصییال نگف ه دکت   هم االنش
ی از که هم عطا ...بر  هزینه ...بر  زمان  نذاشیییییی ه کم چت  
 ..بخوا  جون ازش فقط تو .برات

 

 

 

 نودوهف _پانص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                      
 اماوق    بود زیبا حرف ح  در بود گف ه که ها این تما 
  .ش  یم دشوار و سخ  رسی  یم عمل پای

 

 همه عطا .بود گذشییییییییی ه من ب  حال آن از ای هف ه یک
  .داش  را مهوای جور 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

های .بودیم رف ه دکت   به هم با   و رنگ دکت 
 
 با که وارنیک

  .ش ن  یم پیشنهاد دوس ان توصیه

 

 هزینه . دارن  امی  ان یک درص  گف ن  یم القول م فق همه
 آیا اما داد یم جواب شییییییک ب ون طوالی   درمای   را  و باال
 داش م؟ را طوالی   را  این پیمودن توان من

 

 یم تحمل مشیینالت این برابر در و آورد یم ابت عطا اصییال
 کرد؟

 

 :آم   خود به مهری ص ای با

 

  خییل تو .نکن فکر عطا جای اینه نظر  پ ون -
 
 جای زرنیک

  .عطا نه بگت   تصمیم خودت

 

  : گف م و کرد  نگاهش عم ق

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  هم چ   هر-
 
 کنم یم ظلم عطییییییا بییییییه دار  گم یم من بیک

  .مهری

 

 : ش  بلن  جایش از حریص

 یم خودتو حرف تو باز بگم چ   هر من بابا بریم پاشییییییییییو-
 جون  عطا که راهش تنها دوی   یم بب نم بذار اصال ...زی  
  چیه؟ بشه بابا

 

 :افزود رحمانه ی   که بود خت   نگاهم

 فقط پ ونیی  فهیم یم . بیییار  بچییه براش تییا بگت   زن یییه-
  .هم نه راهش

 

  چرا .چکی  چشییییییییییییمم از اشیییییییییییییک قطر 
 
 طور ینا ا  زن یک

  بود؟ ش   طوفان دس خوش

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 این رسییییییم یم آرامش به دار  کرد  یم فکر که بار هر چرا
 ؟ ش   یم ام حان گونه

 

 :زد  لب

  .مهری میمت   من-

 

 یم چشیییییمانش از را این .بود نگران .نشیییییسییییی  کنار  دوبار 
 :زد پچ و گرف  را دس انم .فهمی  

 دار  ت  خ من که جای   تا و داری  دوسییی  همو شیییما پ ون -
 .نیس  معمویل داشی    دوس  و عشق این ح   

 

 

 

 نودوهش _پانص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                               
 نگران انق ر من بود اگر که نبود معمویل گف  یم راسییی 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 من درگت   و نگران عطیا انق ر  .نبود  احواالتش و عطیا
 .نبود

 

 اما  ب انم محق را خود و ب هم حق خود  به توانسییی م یم
  . کرد  یم فکر او به م ت تما  من

 

   .داش  ش نش بابا برای آرزوهای   چه که این به

  پ ون ؟-

 

 :افزود که دوخ م او به را ا  بیچار  نگا 

 ان خاب رو درسیی  را  .نکن خرابش کنم یم خواهش ازت-
  .ن   عذاب خودت به انق ر و کن

 

 خواهرانه و گرف  آغوش به محنم مرا او و گزی   لب
 :گف 

 خاطر به نه که بچه خاطر به عطا  نکن کاری دیوونه-
؟ آرایشگا  وق ه چن  اصال .بر  بذار  گن ت اخالق   نرف  

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .کرد ج ا خود از مرا

 دار  که مرد  خییل عطا نظر  به که واال دی ی؟ تو قیافه-
  .کنه یم تحمل 

 

  .گرف  ا  خن  

 دل  ور آورد ورگل و ترگل زن یه و رف  وق    .بخن  آر -
 اصییال .بزرگ هک تونم خونه .بخن ی نبای  فهیم یم نشییون 
  .توش داد را  دیگه خانم یه میشه بزرگه تونم تخ 

 

 :کشی   خفیف   ج غ

  .نگو چرت...شعور ی  -

 

 :خن ی  بلن 

 زدن گن  کاراشییون با که زنای   همچی    بودن ...جانم بودن-
  به

 
 چطوری یاد  به  بای  من االن دخت   آخه .شییون زن یک
 ؟ مشت  تو داری نگه شوهرتو

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .خور  یم ت عمه درد به راهنمای   این .نکرد  الز -

 

 :گف  و ش  بلن  جایش از

 حال یه امشب خوا  یم .بسازیم خودمونو بریم پاشو پس-
  .ب ی خان  عطا این به اساش

 

 :کشی   ه    

 ش ی؟ حیا ی   جور این یک از تو ...ادب ی   ای-

 

ین  :خن ی  شت 

 

 من هواسییییییی حاال .فهیم یم منظورمو بیا تو ...منحرف بابا-
 .ش   مؤدب

 

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 نودونه_پانص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
 :زد پهل یم به آرنج با که بودیم نشس ه آرایشگا  داخل

 

  چه جون  عطا نگف   -
 
 پسن ی؟ یم رنیک

 

 :خن ی  ریز .رف م غر  چشم

 

زنا خاله مثل پ ون -  باش روز به کم یه .ک    یم نگا  پت 
  ...جان دخت  

  .بود گرف ه ا  خن  

 مقابلم را رنگ کاتالوگ و شییییییییییییی  نزدیک آرایشییییییییییییگر خانم
 :گف  و گذاش 

 

ی به بر  من ک    یم ان خاب تا شما-  .برسم مشت 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 نگا  همزمان و کرد باز و برداشیییی  را کاتالوگ تن ی مهری
 :ان اخ  صورتم به سف یه ان ر عاقل

 

 با بذار خوشییییییییییییگل شیییییییییییینالی   ای قهو  یه پ ون  ...اوممم-
  ...جلوی ن ونه عطا د  یم قول به  .روشن هایالی ای

 

 :گرف م رانش از نیشگوی  

  ...حیا ی  -

 

 فهمم یم دار  تاز  .کن ان خاب فقط تو ...بابا باشیییییییییییییه-
  .کشه یم چ   تو دس  از عطا بیچار 

 

 :نالی   و گزی   لب

نگن شون همه اینا-  مهری؟ ...خورسر

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  هو ؟-

 

  .ن ار  دوس  روشن رنگ زیاد عطا-

 

 میاد به  خییل دونم یم من . گف م گه هموی   پس خب-
  . بست   من به خودتو تو ...مییسر  خوشگل و

 

 شییییییی   خود  خیال ی   که بود روزها .کرد  نگاهش م فکر
  این خیال ی   .بود 

 
  .عطا و زن یک

 به کرد  وصییییییل را روز  و شییییییب و بچه به بود  چسییییییبی  
  .ناراح    و خوردن غصه

 

 :داد  تنان رس

  .گف    که همی    باشه-

 

 :گف  شیطن  با و  زد  ذوق

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .کنه یم دعا برا  صب  تا طاع امشب-

 

 .خن ی  ص ا پر و بلن  و

 

 

 

 ششص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                             
  .بود  ش   زیبا .بود ش   دوخ ه خود به آینه در نگاهم

 

 . بود  کرد  گوش را مهری حرف که بود خوب ق ر چه
  . آم  یم پوس م به رنگ این

 

 نگاهم آینه داخل از و گذاشیی  ا  شییانه روی دسیی  مهری
 :کرد

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ...الفاتحه عطا چار بی ...خانم پ ون  ش ی کش عطا-

 

  .نشس  لبانم بر لبخن  اخ یار ی  

 

 انجا  ارایشیگر خانم که مالییم آرایش با االنصاف و الحق
  خوش و حال  خوش موهای و بود داد 

 
 برایم که رنیک

 شیی   کش عطا بود درسیی  مهری حرف همان بود سییاخ ه
  .بود 

 

 ی   و بزرگ درد من  نبود شیییییییوهر  جذب من درد خب اما
 بودن  خود  مثل که کسییییای   تنها شییییای  که داشیییی م ای  درم
 . کنن  درکش توانستن  یم فقط

 

 :ت پی  وار ته ی  مهری خورد گر  هم در که ابروهایم

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .جونییییی  عطیییییا و خودت فقط .ک    نیم فکر هیچ   بیییییه-
  پ ون ؟ فهمی ی

 

  .زد لبخن  او و داد  تنان ارا  را رس 

  .درمان بع  مرحله برای بریم پاشو-

 

 :گف  پری ن  باال که ابروهایم

 !دیگه بخری لباس-

 

  .دار  زیاد نپوشی   لباس من-

 

 :ان اخ  باال ابرو

  .پ ون  پاشو .الزمه درمای   خری  ...نچ-

 

  .ش   بلن  جا از

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون هم با و داد  را آرایشیییییییگا  حسیییییییاب  تا تقریبا . زدیم بت 
  .بودیم خری  مشغول خیابان در بع ازظهر

 

 خیالش هسیییییی م مهری با گف م وق    و زد زنگ عطا دوبار
 برای که طرچ خاطر به حسییییییای   روزها این . شیییییی  راح 
  . بود شل   رسش داش  اجرا

 

  .بود ش   خوب دلم حال کیل  ش   یم ج ا مهری از وق   

 

 شییییییییییییییا  برای غییذای   مواد خرییی  تییا گرف ییه لبییاس خرییی  از
 .امشب مخصوص

 

  .کرد   مشغول را خود عطا آم ن تا ش   که خانه وارد

 

 فر در و کرد  درس  شا  برای را اش عالقه مورد الزانیای
  .چی   ای دونفر  زیبای مت    و گذاش م

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 که منوایل همان به دوبار  و گرف م دوش و رف م حما  به
 و کشیییی   سیییشیییوار را موهایم بود داد  یاد  ارایشیییگر خانم
  .کرد  آرایش

 

اهن  رن مشیینل باریک کمر گ پور پت 
 
 مهری کمک به که را یک

 عطری از .ایسیییی اد  آینه مقابل و کرد  تن به بود  خری  
  .زد  دس هایم مچ و گردن به بود عاشقش عطا که

 

  روزها از بع  را عطا دانسییی م یم و بود  شییی   زیبا
 
یدیک  افرسی

  .کرد خواهم غافلگت  

 این باب  مهری از بای  و بود شیییی   خوش هم خود  حال
  .کرد  یم رتشک ج ی  احواالت 

 

 :آم  ورودی در ش ن باز ص ای که بود  اتاق داخل

 

 دخت   دار  عجله که بیا ؟ کجای   عشییییقم ...خانویم پ ون -
 ...بر  بای 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 

 

 ششص _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                            
 قرار شییییب وق  این  برود؟ خواسیییی  یم .ریخ  فرو قلبم
 داش ؟ عجله همه این که برود کجا بود

 

  .چرخی  خود  روی آینه داخل  نگاهم

 

  .رف م در سم  به خرامان و آرا 

 

 عزیز ؟ کجای   پ ون -

 

 یم باز را هایش کفش بن  داشیی  عطا .شیی   خارج اتاق از
 . بود پایی    رسش و کرد

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 قلبم .کشییییییییی   عمیف   نفس اخ یار ی   و رف م جلو ق یم 
 برای همه این که بود عجیب ق ر چه ...زد یم دهانم توی

 . داش م هیجان عطا واکدش

 

  .گرف  البا را رسش و ش  حضور  م وجه

  . ش  من قفل نگاهش

 :زد لب چشمانم در خورد  گر  و خت  

 

 ماس ؟ ی خونه جا این شما؟ ...ببخشی -

 

 اشییتبا  که این مثل درسیی  ...در سییم  به چرخی  گردنش
 !خبیث ب جدس .باش  آم  

 

  . س  خونه همون که خونه-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

  .زد  لبخن 

  .کرد یم شیطن  داش 

 

 :گف  خن ی  یم که چشمای   با و ایس اد رسپا و ش  بلن 

  ن ی ی؟ منو پ ون  شما ببخشی -

 

 عطا؟-

 

 ؟ خودت با کردی چه عطا عشق ...عطا جون-

 

 کمر  دور دسییی انش و رسیییان  من به را خود بلن  ق   دو با
 :ش  حلقه

 

  نکردی؟ منو ب بخ  قلب فکر پ ون  ...خ اااا یا-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 و ش گذا قلبش روی دس   .زد یم غنج تعاریفش از دلم
 لیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییب

                                                                            :زد
                                                                                  

 خودمونه؟ خانم خوشگل همون این چ ه پرس آرو -

 

 :گرف  نفیس و برد فرو گریبانم رسدر سپس

  ...وایدس ه قلب این کن کمنم اخ ای-

 

 :برچی   لب

 !بری خوای یم که تو-

 

 ترین عاشیییییییقانه و دوخ  من به را رنگش خوش چشیییییییمان
 :زد گر  نگاهم به را نگاهش

 

  ...بغلمه توی ای فرش ه همچی    وق    بر  کجا دیوونه-

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 لب به جان ار و عم ق ای بوسییییییییه و کرد خم رس سییییییییپس
  .نشان  هایم

 

 عروسییییییییییییییک ع نهو .پ ونیی  میییاد بهیی  نییگر  این قیی ر چییه-
  .ش ی

 :زد  لب و ش   غرق آغوشش داخل

 

  .خوا  یم معذرت م ت این خاطر به-

 

 اتاق سم  به مرا که طور همان و کن  جا از مرا دس انش
 :گف  گوشم کنار برد یم خواب

 ...نیس  قبول خوایه عذر م ل این لعن   -

 

 

 

 ششص ویک_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                                                                                                                                                                            
 یم مقیییابلم را م و  دسیییییییییییی    پیش کیییه طور همیییان میییامیییان
 :گف  لبخن  با گذاش 

 .میاد به  رنگ این خییل-

 

  .بود مهری پیشنهاد-

 

نگه هم-  سییییییییلیقه با معلومه .شیییییییییک و کالس با هم خورسر
  .س 

 

   .اوم   خوشش خییل هم عطا اوهو -

 

  .اف اد  مان ی العاد  فوق شییب و عطا یاد به اخ یار ی   و
 های عاشیییقانه ... عطا های بازی دیوانه بگ یم اسییی  بهت  
  ...عطا خاص

 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 کم ق ر چه م ت این در فهمی   کرد عطا که کارهای   با
 را هایم رف ار و بود  صییییییییییییبور او ق ر چه .ا  کرد  کاری
  .اس  گرف ه نادی  

 

 فقط تو  بر  قربون » شیییی  یم تکرار گوشییییم در صیییی ایش
  «خب؟  بخن 

 

 شمال به روز دو برای همنارانش همرا  به دیشب بود قرار
 .مان  من کنار و کرد کدسیییییل را اش شیییییبانه رفی    اام برون 
من   که کرد عاشییییف   چنان و مان   بوسییییه ... شیییی   اش رسر
 مهر پر چنان تنم لمس و موهایم نوازش ... گرمش های
 .بود برد  و شس ه را هایم غم تما  که  بود ش   انجا 

 

 : آم   خود  به  نشس  یم کنار  که  سپهر ص ای با

  ...ش یا خوشگل خییل آبچ  -

 

 . زد ای بامز  چشمک و

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 کوچک و بزرگ انگار .بود هم شییییبیه مردها رف ار ق ر چه
 دل  حال و کردن  یم ذوق زیبای   دربرابر .ن اشیییییییییییتن  هم

  .ش  یم خوش دلشان

 

 :کشی  خود سم  به را بشقاب مامان

 نگاشیییون فقط خوای یم تو وگرنه بکنم پوسییی  برات بذار-
 پ ون ؟ .ک   

 

  .جونم-

 

  نیس ؟ تون بی    که مشنیل جان امانم-

 

 .پرسی  یم را سوال این داش  چرا دانم نیم

 

 مامان؟ کردی فکری همچی    چرا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  ...مادر  یه من پ ون -

 

 مامان؟-

 

 یه کنم یم فکر همش ...شییییی ی حرف کم ... شییییی ی الغر-
ی   نیم من به و هس  چت  

 
   ..یک

  .کنم خود  مشنالت درگت   را او خواس  نیم دلم

 

شیییان بفهمن  کافیسییی  دانسییی م یم  و دارد مشییینیل چه دخت 
  .شود ییک روزشان و شب

 

عباس بابا مشییییییینالت خاطر به مامان  یم درد همیشیییییییه امت 
  . کنم دیگری درد درگت   را او توانس م نیم کشی 

 

 :گف م باش  واقی کرد  یم سی که لبخن ی با
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 هی ...که منو شییییناش یم .مامان دانشییییگاهه و درس فشییییار-
 و نیس  عطا روز دو این توی که حاال .ش   غذا کم کیم
  .شم یم چله و چاق باز  شما دستپخ  با اینجا 

 

 را دسیییتش توی رسخ سییییب شییی  باعث مادر مشیییکوک نگا 
 :بقاپم

 خوشییییییییمز  غذاهای فقط شییییییییما . کنم یم پوسیییییییی  خود -
 .بت    خوشمز 

 

 

 

 ششص ودو_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                           
خانه داخل  :گف  که بود  مشغول مامان کنار آشت  

  .بزنم زنگ خانم وی ا به بای -

 

 :پرسی   کرد  یم ریز را ها ه یییییج که طور همان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 خ به؟ حالشون-

 

 از بع  بود قرار امروز .شییناش نیم بب نیش .داغونه خییل-
  .اوم ی تو که شون خونه بر  رس یه ظهر

 

 :گف م تن ی اما چرا نمی انم

  .مامان میا  باهات منم نکن کدسلش-

 

 :پرسی  م عجب

 واقعا؟-

 

 نسییییییم .بگم تسیییییلی  بهشیییییون بیا  دار  دوسییییی  ...و اوه-
 .رف  دس  از که حیف ... بود عزیز منم برای

 

 :کرد بغض مامان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 رو که سیییییییییییییاله یه ی بچه یه با ...کبابه وی ا برای دلم-
 نصف دامادش و دخت   دادن دس  از غم و مون   دستش
  .ش  

 

 ح ما .نخوری شییونو غصییه انق ر دیگه شییما میشییه مامان-
  .بود  توش م   حن یه

 

ی او به مشنلم از که کرد  راشکر خ ا دل در همزمان  چت  
  .ا  نگف ه

 

 بمباران در را اش خانواد  خود نیلوفر مامان که آنجای   از
 و بود حسییییییاس خییل قضییییییایا این روی بود داد  دسیییییی  از

 یم غصیییه زیاد اش رف ه دسییی  از دخت   و نعییم خانم برای
   .خورد

 

 بود  نوجوون دخت   یه من تاز  ...مادر اف م یم خود  یاد-
 اون . بود روز  و حال اون اوم   یم بر خود  پس از و

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 قلبم اف م یم کسییش ی   یاد هربار ...سیالشیه یه همش بچه
د    .میشه فرسر

 

  .کرد پاک را چشمانش ی گوشه اشک همزمان و

 

 به را مادر   هم ردانه و کرد  رها را دسییییییی م توی چاقوی
  .کشی   آغوش

 

 :نالی  داش  بغض که ص ای   با

 غصیییییه این با ها سیییییال بابات و من ...سیییییخ ه خییل پ ون -
 
 
 و مادر فقط و فقط دلم که بود های   روز .کردیم زن یک
 اونا اما براشییییییون شیییییی   ذر  یه دلم .خواسیییییی  یم رو  پ ر 
 نبود ها موقع اون عباس امت   اگه .نیسییی    که هاسیی  سییال
 بابات مهر و عشق .ب   مهادا تونس م یم چطور دونم نیم
عباس . داش  نگه رسپا منو  .... بود آقا و  خوب خییل امت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 ششص وسه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                               
 :گف م شیطن  با

 

 خییانم نیلوفر یییه عییاشییییییییییییق من بییابییای بلییه .مهربون و اقییا-
 .بود خوشگل

 

  .براش ش  تنگ دلم-

 

 عشیییییقش دل نگ من عاشیییییق همیشیییییه مامان .خن ی   بلن 
  .بود ش  

 

 خاطرات از مادر  بود  خانه دخت   که ها وق  آن گایه
  .کرد یم تعریف برایم ها سال آن
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

رضییا دای   خ ا که بود  شییاکر همیشییه  را یاسییی    عمو و امت 
 بیش بود ن اد  اجاز  و بود کرد  حفظ مادر  و پ ر برای
  .شون  تنها این از

 

 پر مادر  برای را همه جای بود کرد  سییی بابا که چن  هر
 بود ن اد  اجاز  مشیییینالتش تما  با معروف قول به و کن 
  . بخورد تنان نیلوفر مامان دل توی آب

 

   .بشم تون تنگ دل اون قربون الیه-

 

د خود به بیشت   مرا مامان  :فرسر

 مطمئنم خ ا .مادر ن ار  غصیییه دار  رو شیییماها که همی   -
  . کنه یم نظر هم بچه اون به

 

 :گزی   لب

 .نمیذار  تنها رو کس ه چ خ ا-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

*** 

 که ای لحظه از بود شییییییییییییی   کباب خانم وی ا ایبر  دلم
کش برای و بود ریخ ه اشییک بودیم شیی   شییان مهمان  دخت 
  .بود کرد  عزاداری

 

  به دیگر نعییم اقای گف  یم
 
 و شیییییییییی   اهمی  ی   زن یک

 
 
  .اس  کرد  پی ا ش ی  افرسدیک

 

 یک از نگه اری دارد که بیماری و سییال و سیین با گف  یم
 تا اسییییی  موظف اما اسییییی  سیییییخ  برایش سیییییاله یک بچه
کش یادگاری از دارد ب ن در جان   .کن  نگه اری دخت 

 

 صیی ای که می اد اش دل اری و بود نشییسیی ه کنارش مامان
  .رسی  گوش به هااتاق از ییک از کودیک گریه

 

 :گف  و کرد پاک را خیسش صورت تن ی خانم وی ا
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 دار غصییه رو شییما خ ا رو تو ببخشییی  ... شیی  بی ار بچه-
 بر  من تییییا کنییییی  پییییذیرای   خودتون از جییییان نیلوفر .کرد 
  .بیار  رو ماهک

 

یک آوردن برای معطیل ی   و   به که دخت 
 
 از را مادرش تازیک

  .رف  بود داد  دس 

 

ی به نگاهم  هزار فکر  اما بود رف ه خانم وی ا که بود مست 
  ...جا یک و

 

 ... ماهک

 

 

 

 ششص وسه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                         
 :گف م و کرد تحملم ی   ماهک گریه ص ای
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .خانم وی ا کمک بر  نم مامان-

 

 ق   با و برخاسی م جا از بمانم جوابش من ظر که این ی   و
 تن  ق    بود رف ه خانم وی ا که اتاف   سییییم  به بلن  های
 .کرد 

 

 وی ا به شیییییی  دوخ ه نگاهم و ایسیییییی اد  باز نیمه در جلوی
  .بود نشس ه تخ  لب بغل به کودک که خانیم

 

  .کرد  باز را آن و زد  در به ای تقه

 

 :گف  و زد محزوی   لبخن  دی نم با خانم وی ا

 و آرو  که روزهاسیی  بچه این ب     یم . جان پ ون  تو بیا-
 .ن ار  قرار

 

  .ایس اد  رسش باالی و  رف م جلو

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  س ؟ ساخ ه من دس  از کمیک-

 

 .چرخان  من سییییم  به را خیسییییش نگا  بچه دخت   همزمان
 . دوخ من به را اش خت   و خاص نگا 

 کامال گل یش توی بغض و زد یم هق صیی ا ی   داشیی  هنوز
  .بود معلو 

 

 فی    فی    و کرد دراز طرفم به را تپلش دسیییییییییی ان یکبار  به
 :گف  کنان

 

   ... یم یم ... یم یم-

 

 :پرسی    م عجب من و ش  گرد خانم وی ا نگا 

 خواد؟ یم چ  -
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 که بود من به رو کامال حاال .ایسیییی اد جایش در خانم وی ا
ک انه دخت   :کرد دراز طرفم به را دس انش غافلگت 

 

  ...یم یم-

 

  !ک    بغلش خواد یم-

 

 آغوش به را بچه دخت   و کرد  دراز را دسییییییی انم اخ یار ی  
 .گرف م

 

 

 

 ششص وچهار_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                         
 .ش  اتاق وارد هم مامان همزمان
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همقسم    
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  و برد فرو گریبییییانم در رس مییییامییییان دییییی ن بییییا بچییییه دخت  
 بیشییییت   من آزاد دسیییی  اراد  ی   .کرد پنهان را خود صییییورت
  .پیچی  ب نش دور

 

 حس و کرد خوش جا ا  ی   و رگ در مس قیم تدش گرمای
یز را خوی     .کرد وجود  لت 

 

 یاد به اخ یار ی   میشییی  باعث اش فرفری و روشییین موهای
  .بیف م عطا

 

  . میش  عطا شبیه شک ی    داش م او از فرزن ی اگر

 

 :زد غمگ     لبخن  خانم وی ا

  .خ ا رو تو ببخشی  جون پ ون -

 

 :زد  لب

 .س  بامز  خییل ... عزیز  الیه ...خ به هم خییل-

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 :زد  لب من و کرد تایی  را کار  مهربانش نگا  با هم مامان

ون بریم-   .بت 

 

  .برگشتیم پذیرای   به خانم وی ا و مامان همرا  به

 

 ی   و بود برداشیییییی ه گریه از دسیییییی  ماهک که بود عجیب
   .بود کرد  خوش جا آغوشم در ص ا

 

ایط که خانم وی ا  :گف  دی  مساع  را رسر

ش من-   .بیا  کنم درس  رو شت 

 

خانه به ماهک شت   تهیه برای او گف م ای باشه   .رف  آشت  

 

 :زد لب مامان
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 این ن ی   جا این اوم   که بار چن  !آرومه بغل  تو چه-
  .بر  کیس بغل بچه

 

 :گف م و  زد ماهک پش  کم و نازک موهای بر ای بوسه

  .گرف ه اشتبا  مامانش با منو کنم فکر-

 

  .نیس  بعی  آر -

 

ینه خییل مامان-  نه؟ شت 

 

 :زد لبخن  مامان

 .ب   شماها به خوشگلشم یه خ ا شاءهللا ان-

 

یز قلبم   .ش  غم از لت 

  .ن اش  خت   داغانم دل از مادر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ش فهمی  یم اگر  یم چه دارد شییییی ن دار بچه مشییییینل دخت 
 ؟ کرد

 

 بود گذاشیی ه ا  سییینه بر رس چنان بغلم توی ی بچه خت  د
 این که این یادآوری با .بود شیییییییییییی   کباب برایش دلم که

 دسییییییی  از را خود مادر و پ ر کوچک و ضیییییییعیف موجود
د  قلبم داد   .ش  یم فرسر

 

 

 

 ششص وپنج_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                         
 :زد ص ایش مامان

 عزیز ؟ خوی   خوشگله؟ ماهک-

 

ک   .ش  پنهان من گریبان در دوبار  و کرد شیطن  دخت 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 و لطیف ق ر ان کشییی   نازکش و نر  موهای روی دسیی 
  .ش  یم خوب دلم حال که بودن  ظریف

 

 که همانطور و بود طرفه دو آرامش این انگار .بود عجیب
 به نت    من قرار ی   دل بود گرف ه آرا  من آغوش در ماهک
  .بود ش   آرا  ان از  همان

 

  .زد  موهایش به دیگر ای بوسه و زد  لبخن 

 

ینش عجیب   . بود خواس     و ت 

 باال را خود و گرف  لباسییییییییم ی یقه به را  تپلش دسیییییییی ان
  .کشی 

 

  .داش م نگه را او و نشس  کمرش دور دس انم

 

 نیش تاز  بود معلو  که پایی    ریز دن ان دوتا زد که لبخن 
 :بگ یم زد  هیجان ش  باعث و ش  نمایان ان  زد 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 .موشه خانم درآورد  دن ون دوتا ببی    مامان وای-

 

 وی ا همزمان و بب ن  بهت   تا کشیییییییییییی  جلو را خود مامان
ی شیییشییه با خانم  یم تنانش تنان و بود دسییتش در که شییت 
 .برگش  ما نزد به داد

 

 :گف  غصه پر و نشس  ما کنار

  .داش  رو روزا این دی ن آرزوی ق ر چه   بچه-

 

 .زد گریه زیر ص ا ی   و

 

 

 

 ششص وشش_پارت#
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

                                                                                                                                                                                                                                         
 نوازشییییگرانه و ان اخ  اش شییییانه دور دسیییی  تن ی مامان
 :گف 

 

 برات تونسییییی م یم کاش بمت   .دل  برای بمت   .دلم عزیز-
 . انجا  کاری

 

 :نالی  کنان فی    فی    خانم وی ا

 

 نیم  ...جان نیلو  اوم  رسمون به که بود بالی   چه این-
 رسوسیییییییییییییییاموی   بیییه رو بچیییه این د  یم کفیییاف عمر  دونم

 رو کیسییییییییی باباشیییییییییم که دوی   یم خودت ...نه یا برسیییییییییونم
 بچه این بیف ه اتفاف   ما برای اگه .نعییم و منم یه .ن اش 
 میشه؟ چ  

 

 شیت   شییشیه که ماهک و گف یم ای نکنه خ ا هم با دو هر
 بییه گ یییان «یم یم »بود دییی   مییادربزرگش دسیییییییییییییی  در را

  .رف  او آغوش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 مثل و بود من به نگاهش م ت تما  خورد یم شییییییت   وق   
  .کن  نیم دل من

 انگش  دیگرش دس  با و بود شت   یشهش به دستش یک
 را  بچه دخت   این .کرد یم شیییییییطن  و بود گرف ه را پایش
ی   .بود بل  خوب را دلت 

 

 چه دانسییییییی م نیم و داشییییییی م گلو در ای کنن   خفه بغض
 . باش  خانم وی ا درد پر دل بر تسک     تا بگ یم

 

  .ن اش  گنایه بچه این

  .دبو  خواس ه چه ما برای خ ا دانم نیم

 عمر آخر تا بای  خواسیی  یم عطا از فرزن ی دلم که م    
 داشی    حرست در بای  ماهک و .ساخ م یم و  سوخ م یم
  .مان  یم مادری و پ ر
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 ک ا  هر  برای رسنوشیی  دسیی  که دانسیی  یم خ ا فقط
 .خواه   رقم چه ما از

 

 

 

 ششص وهف _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                         
 ق ر آن خانم وی ا ی خانه از برگشییییییی  از بع  شییییییییب آن
 صیییب  تا که بود شییی   گرف ه کماه های گریه با دلم حال
  .دی   کابوس

 

 ماهک اوضییییییییاع تعریف با من و زد زنگ عطا وق    شییییییییب
  .رف  فرو عج     سکوت در کرد  گریه

 

 به پریشییای   حال با من و شیی  تما  تماس من آ  و اشییک با
  .رف م رخ خواب
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 کنار چشییییمانم مقابل  از ماهک گریان ی چهر  ای لحظه
  .رف  نیم

 

 به ماهک تا بمانیم من ظر بودیم شیییی   بورمج اخر دسیییی 
  .برگردیم ب وانیم تا برود خواب

 

  .ش   بی ار خواب از ب ی حال با صب 

 

  بود  دی   که های   کابوس از م اثر
 
 وجود  دوبار  افرسدیک

  .بود کرد  پر را

 

 بر ماهک ی غصیییییییییه که بود کم خود  غصیییییییییه حاال انگار
 لحظه ماهک اما اچر  دانم نیم  .بود شیی   مسیی ویل وجود 
 داشیییی دش برای ن اشیییی م باور  ... بود نشیییی   دور من از ای
 را ذهنم دیشییب تما  که فکری باشییم شیی   قرار ی   ق ر آن
 او با گشیییی  بریم عطا وق    بای  . بود کرد  خودش درگت  
 به من و داشیییی  نیاز مادر یک به ماهک ... زد  یم حرف
  ..  او
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 را موهایم حوصییییییییله ی   که طور همان و برخاسیییییییی م جا از
ون اتاق از زد  یم گوش پش    .زد  بت 

 

 به نگاهم شیی  باعث قفل در کلی  چرخش صیی ای همزمان
  .ش  یم خانه وارد تاز  سنگک نان با که شود دوخ ه بابای  

 

 :گف  و کرد دس    پیش دادن سال  در دی نم با

 

 رو شیییییییییی    چه معلومه قشیییییییییینگ رسخ  چشییییییییییای اون از-
  .گذرون ی

 

  :  گزی  لب

 

 جلوی از بچه اون لحظه یه ... بابا نبود خود  دسییییییییییی -
  .نرف  کنار چشما 
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 :گف  و داد تنان رسی تاسف به

  .دونم یم .بابا دونم یم-

 

خانه به هم با   .رف یم آشت  

 :پرسی   . زد یم لنگ کیم بابا

 دار ؟ درد پاتون-

 

 کرد یم پهن سیفر  روی را نان که طور همان و زد لبخن ی
 :گف 

 

 من با دیگه .شیی   کهنه وق ه خییل درد این ... جان بابا نه-
 .کنم یم تعجب نباشه روز یه اگه ش   عجی   

 

 

 

 ششص وهش _پارت#
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   .خواس  یم را اش پ رانه گر  آغوش دلم

  .بودن و امنی  از پر اغوشر 

 

 :زد پچ گوشم کنار کرد بغلم وق   

 

 ما .بزی   بهم حرفاتو و بیای   خودت من ظر  من بابا پ ون -
   بودیم رف ق زمان یه

  .بابا دخت 

 

  .گرف م فاصله کیم

  .بود سوال از پر اما مهربان نگاهش

 

  .بابا-

ی یه فهمیم نیم ما ک    یم فکر تو ...جونم-  هسییییی ؟ چت  
 خن   اون روح ی   نگا  این اف اد  گود چشیییییمای این پ ون 
 یم  ..لنگه یم کار جای یه گن یم شیییون همه تصییینی، های
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 عطا با بابا ...نیسییییییییییییی  اما خوشییییییییییییبخ ه ظاهرا پ ون  گن
 هس ؟ مشنیل

 

  . گزی   لب

 

 از .بزنم حرف برد  بوهای   بابا که حاال خواسیییییییی  یم دلم
 دیشییییییب همی    که فکری از .بج یم چار  و بگ یم دلم غم
  .کرد نیم رهایم ای لحظه و بود زد  رس  به

 

 :گف  که نشس م صن یل روی

 اون ...شیییییییییه یم بی ار مامان م االن کنم د  چای   یه بذار-
 که کرد  غمگی    منو دخت   چشیییییییییییمای چ   بگو بهم وق 
 لونه پشیی  اون غیم یه معلومه هم،قشیینگ خن   یم وق   
  .کرد 

 

 زدن حرف برای را خود  تا ده  فرص    خواس  یم ظاهرا
  .کنم آماد 
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  .کنم کمکش چی ن سفر  در ن اد اجاز  و کرد د  چای

 

 :گف  و نشس  مقابلم باالخر  و

 

  .بگو بهم اول از ...بابا ظر من -

 

 عطییا و  من بر میی ت این تمییا  در آنچییه از گف م من و
  .بود گذش ه

 

 از . من نشییییی ن باردار مشییییینل از و بچه به عطا عشیییییق از
  از ب   حال

 
ییییدیک  و بیشیییییت   ناخواسییییی ه روز به روز که افرسی

 تا گف م و گف م چت    همه از .دوان  یم ریشییه من در بیشییت  
 .زد  گریه زیر طاق  ی   که این

 

 

 :گف  محزون و گرف  را دس انم عباس امت   بابا
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 هیچ   و ن ونسیییی    محر  مارو م ت این تما  چرا که این-
 کردی ان خاب که رایه من دخت   اما بمان  نگف    بهمون
  ...اشییییییتباهه

 
 کردی تلخ شییییییوهرت به و خودت به رو زن یک

؟ که  بار هر دوی   یم اصیال ... کیسیر  یم داری که عذای   چ 
 یه دخت   این امت   گف  یم .بود نگران  ق ر چه مادرت
یش  ... پ ونیییی  ...بگییییه بهمون خواد نیم امییییا هسیییییییییییییییی  چت  
 زن مع ق یم چون کنیم دخال  خواسیییییتیم نیم ما باباجان

ایط و اق ضییییا به بنا شییییوهر و   رسر
 
 تصییییمیم بای  شییییون زن یک

ن سیییییییییی یم .بگت   خودت موقع هر خواسیییییییییتیم یم چون  نت 
  بهمون خواسیییی   

 
ی مشیییینل این بابا اما .بیک  که نیسیییی  چت  

ی هر ..نشه حل   .دار  ای چار  و را  چت  

 

 روی از سنگ     بار کرد  یم حس .بود  ش   آرا  ق ر چه
 ب ون که مامان مان  یم .شییی   برداشیی ه ا  سیییینه ی قفسیییه
 در خودش زبان به را او توانسییی  یم که بود بابا این شیییک
 رهایم و بود زد  رس  به که چه آن اما و .بگذارد جریان
 خوا  یم من ...ماهک بابا- : لرزی  هایم لب ... کرد نیم
 باشه ما مال اون
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 ششص ونه_پارت#

                                                                                                                                                                                                                                            
  .برگش م مان خانه به عطا، بازگش  با

 

عباس بابا با صییییییییییییحب   آرامش را قرار  ی   قلب کیم امت 
 .بود بخشی  

 

 نیاز هم او که بود این نشییانگر عمیقش نگا  آن و سییکوت
 مامان با مناسب فرص    در دانس م یم دارد، کردن فکر به

 . بود  بابا م یون نظر این از و زد خواه  حرف

 

 و  بود گوشییییییم در ماهک صیییییی ای م ت تما  بود عجیب
  .کنم فراموش را گرمش تن توانس م نیم ای لحظه
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 به نیاز و  بود داد  دسییییییی  از را مادرش و پ ر که کودیک
  .بودن  مح اج او وجود به که داش  کسای  

 

  !سوز  یم دار  پ ون -

 

 نگاهم شییی  پیچی   کمر  دور که دسییی ای   و عطا صییی ای با
   .ش  دوخ ه تابه مایه توی ی سوخ ه های پیاز به

 

 به عطا دسیییی  حرک  با و کرد  خاموش را تابه زیر تن ی
 :چرخی   طرفش

 

 بوی ح    ؟ غرف   جوری این کییییییه ک    یم فکر چ   بییییییه-
 
 
 ! نفهمی ی رو سوخ یک

 

 سخ  ق ر چه .اس  گرف ه گر هایم گونه رد ک یم حس
  ...زدن حرف بود

  ... هیچ  -
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  ... غرف   جوری این هیچ   واسه اگه-

 

 :پری   کالمش میان

 

  کنم؟ آماد  برات خوری یم چ  -

 

 و او دسیییییییییییییی  از توانسیییییییییییی م یم واقعییا .کرد نگییاهم کفری
  کنم؟ فرار سواالتش

  .همی ف یم خوب را هوایم و حال و بود بل  مرا عطا

 !پ ون -

 

 :افزود او و گزی   لب

ون بریز ته کله توی چ   هر-  .ک    قایمشون توی   نیم ...بت 

 

 :داد  جواب مردد
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  .نه االن اما گم یم به  باشه-

 

 :گف  و داش  نگه آغوشش میان مرا مصانه

 

؟ توی   نیم االن که چیه اون-
 
 بیک

 

 

 

 ششص ود _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                            
 کار زدن حرف احواالتم از . بگ یم طور چه دانسیییییی م نیم

  .بود سخ   

  .بود  کرد  فکر زیاد روز  چن  این

 

  عطا شای 
 
 ن اش ؟ مرا افنار شدی ن آمادیک
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  کرد؟ یم اس قبال تصور  برخالف هم شای  دانم نیم

 

  .بود رویم مقابل دورایه جور یک

 

 !پ ون -

 

 را صییییورتش دسیییی انم کف با و شیییی  قفل نگاهش در نگاهم
  .گرف م قاب

 من سییم  از پیشیینهادی چنی    دادن اما داشیی م دوسییش من
 یع    پیشیینهاد این و شییود پ ر توانسیی  یم او بود؟ درسیی 
  . اجبار نو 

نگش چشمان  :زد پچ  و ش  چشمانم قفل خورسر

 .بگو بهم پ ون -

 

 :گف م وار زمزمه
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 ب ی؟ فرص  بهم میشه عطا-

 

  .کرد چف  کمر  دور را دس انش و کرد پوف  

 

 
 
 زدن حرف بود  مطمی    اام می ی   چشمانش در را کالفیک
  .بود زود ماهک خواسی    از

 

 حسییییش بب ن ، را ماهک من مثل هم عطا داشیییی م دوسیییی 
  .بزنیم حرف داش دش برای آن از بع  و کن 

 

  .شود خراب چت    همه و  کنم عجله ترسی   یم

   

 با را مسییییئله این بای  چطور دانسیییی م نیم هنوز سییییوی   از  
  .کنم مطرح نعییم خانم و آقا
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 آسای   را  می اد نشان سکوتش  اما بود زد  حرف   بابا کاش
   .نگرف م پیش در را

 

د  یم زمان دس  به را چت    همه بای  آری  .ست 

 

 

 

 ششص ویازد _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                          
  .بود  آغوشش در که بود ساع   

 

 پایی    و باال هایش نفس با آرا  و بود اش سییییینه روی رس 
 و نشییان  یم موهایم بر ای بوسییه  گایه چن  از هر .میشیی 
  .کشی  یم عم ق نفیس

 

 پ ون ؟-
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 عجب برف   چشییییییییییییمانش  .چرخان   طرفش به را نگاهم
  . داش 

 

؟ یم فکر بچه اون دربار  داری کنم یم فکر چرا-  ک  

 

 کشییی  باال را خود معطیل ی   . نشییسیی م جایم در اخ یار ی  
   .داد تخ  پش    به تکیه و

 

  ...بچه اون از پیش روز دو تو پ ون -

  .نمون   یادت تو ح    اما ...ماهکه اسمش-

 

 :گف  م عجب

  خورد ؟ گوشم به اسمش بار چن  مگه خب !پ ون -

 

 که همی    .بود  شیییییی   حسییییییاس ق ر چه ... داشیییییی  حق  
 جیای زد  حرف او بیا چیه بیه راجع من بود میانی   ییادش
  .داش  شکر
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 :گف م خن   با و کرد  نازک چشیم پش 

 

 .غنیم ه یادته ق ر  همی    تا خب آر -

 

 سیییییییییم  به مرا دوبار  و گرف  را بازویم و کرد ای خن  
 :کشی  خود

 

  ...اش بقیه اما بود نمون   یاد  اسم یه-

 

  یم راس  اگه-
 
 گف م؟ چ   ماهک به راجع بب نم بگو یک

 

 :بوسی  را گوشم کنار

 .پ ون  قشنگه خییل اسمش-
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 ششص ودوازد _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                          
 لحدش در نوازشر  چه .کرد  نگاهش شیی   گرد چشییمای   با
  .بود

 

 منم اما نشیییه باورت شیییای  ... ک    یم فکر چ   به دونم یم-
  . کنم یم فکر بهش دار  روز  دو

 

 از که اسییی  آن هر گف م که تپی  یم سیییینه در چنان قلبم
ون دهانم   .بزن  بت 

 !عطا؟-

 

 حرف که تو .رسی   هم های   نتیجه به و کرد  فکر بهش-
  .گف م یم  خود بای  اخرش زی   نیم

 

 :ران   لب بر را نامش باز م عجب و زد  ذوق
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 !عطا-

 

 :گف  و خن ی 

 صییی ات توی هیجان اون .بل   خود  از بیشیییت   رو تو من-
ی یه وق    ...سیییییییییی  کنن   دیوونه  یم ...خوای یم رو چت  
 ... بشه انجا  خوای

 

 :ده  ادامه تا ش  باعث مهر  پر نگا  

  

 و مییییییادربزرگ از شیییییییییییییوا اجییییییاز  روز چنیییییی  چیییییییه نظرت -
یم پ ربزرگش   جا؟ این بیاریمش و بگت 

 

ون سینه از داش  قلبم   .زد یم بت 

 

  .نیس م بل  داری بچه از هیچ   من-
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 :کرد دل ته از ای خن  

  .بیسر  بل  بای  ...ب وی   بای  بیسر  مامان قرار  اگه-

 

  .گزی   لب

 

  ش  ؟ یم مامان

 . بود آرزویم نهای  ش ن ماهک مامان

  .زد غنج دلم ته

 

  ...فقط-

 

؟ فقط-   چ 

 

 این پ ون  ...باشر  ک    گوش حرف دخت   ب   قول فقط-
 آسییییییوی   و راح  را  بذاریم ق   توش خواییم یم که رایه

 ما چون ...سییییییخ ه هم خییل تصییییییورمون برخالف .نیسیییییی 
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 رو مادرش و پ ر که ای بچه یه مسیییئول .شییییم یم مسیییئول
 خودمونو بای  .. سیییییهحسیییییا ... کوچیکه ... داد  دسییییی  از

 ! بشه اون مال حواسمون جور  همه و کنیم فراموش

 

 :گف م تن ی

  .کرد  فکر بهش خییل-

 

 همچی    قیمش ممکنه اصییال کردی؟ فکر هاش سییخ    به-
 واگذار شیییییییونو بچه نخوان اصیییییییال .ن   ما به رو ای اجاز 
  .کی   

 

  .ش  رسازیر اشنم

  .بود  کرد  فکر ها این به هم من

 

  آورد ؟ یم تاب شدی   یم نه ابجو  اگر
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 بهم بای  اول .باشر  محنم را  این توی ب   قول پ ون -
ی منم .بشم همراه  منم تا ب ی قول  که خوا  یم رو چت  
 رس ممکنه .بخوری صییییییییییی مه خوا  نیم اما .خوای یم تو

 مراقب بای  اما بشییییییییییم توفان دچار بارها و بارها راهمون
 بشن یم زیادی های نه کنهمم .نشکنیم که باشیم خودمون

 !عیل یا بگو باشر  محنم توی   یم اگه بیاریم کم نبای  اما
 .باشر  قوی تهش تا بای  گف    اگه

 

 بریم کاری هر پس از او کنار من .بود دسییییییییتش به نگاهم
  . آم  

 

 : کرد  زمزمه و گذاش م دستش کف را لرزانم  دس 

 !عیل یا-

 

 

 

د _پارت#  ششص وست  
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  .کرد  باز چشم در زنگ   ص ای با

 

ون تخییی  از و دوخ م عطیییا خیییایل جیییای بیییه را نگیییاهم  بت 
  .خزی  

 

 رخ خواب در بیشییییییت   کیم من و بود رف ه زود صییییییب  عطا
 وق  بود شییییییییییییی   تما  هایم کالس که حاال .بود  مان  
ی  .داش م مان ن خانه برای بیشت 

 پشییییییی  را موهایم  شییییییی   یم خارج اتاق از که طور همان
 :پوشی   پال و کنان رغرغ و کرد  جمع رس 

 

؟ درس  درو زنگ این خوای یم یک آخه ... عطا اوف-  ک  

 

ون رسد هوای  در که بود پران   رس  از کامال را خواب بت 
  .کرد  باز را
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  .کرد  سال  م عجب نیلوفر مامان دی ن با

 

 :گف  و زد کنار  رسخ چشمای   با

  .سال  علیک-

 

 خشمگی    و عصبای    .اف اد  را  رسش پش  و بس م را در
 جور این که بود گذاشییییییییی ه جریان در را او بابا الب   .بود

  .رسی  یم نظر به ناراح  و دلخور

 

؟ مامان- ی خوی   ش  ؟ چت  

 

 .کرد  تن  پا دنبالش به هم من و ش  خانه داخل حرف ی  

 

خانه مت    روی را کیفش   . برگش  طرفم به و گذاش  آشت  
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 گریه از نشیییییان این و ودب شییییی   مل هب و رسخ چشیییییمانش
  .داش  زیادش

 

  .جان مامان-

 

  بهم خواسییییی    یم یک-
 
 یک ... پ ون  مامان م من  پ ون ؟ بیک

دار دخت   مشنل از بود قرار  بشم؟ خت 

 

  .مامان-

 

 همه این .شیییییی   ناامی  خود  از گف  بابات که دیشییییییب-
 هر ...شر  یم آب داری چشیییما  جلوی میای   و ری یم روز
 دردت نگف    بهم ... نیسیییییییییییی  هیچ   گف    پرسییییییییییییی   بار
 بشنو ؟ عباس امت   از بای  ...چیه

 

  .اف اد گریه به و

  .کرد  بغلش محنم و رف م جلو
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 : پیچی  ا  شانه دور دس انش

 مادر؟ نگف    بهم چرا-

 

 

 

 ششص وچهارد _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                          
 نیم .مامان ک    اذی  خودتو جوری این خواسیییییییییی م نیم-

 یم که کیسییییییی تنها کرد  فکر .بگم به ون چطور دونسییییییی م
عباس  .باباس  کنه آروم  و بگه به  تونه  بود بل  امت 

 . کنه آروم 

 

 :نشان  صن یل روی و گرف  را دس م

 نیمه نصییییییییفه که بابات .کن تعریف برا  درسیییییییی  بشییییییییی   -
نه حرف   .ش   عمر نصف حاال تا دیشب .مت  

 

  .مامان نیس  هیچ  -
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؟ انق ر تو و نیسیییییییی  هیچ  -  یم و نیسیییییییی  هیچ   داغوی 
؟ بزرگ بیاری رو وی ا ی نو  خوای   ک  

 

 !جان مامان-

 

  .کن تعریف برا  اول از-

 

* 

 

 ترسییی   که کرد  یم فکر جوری همی    بر  قربون ون الیه-
  .نکنی  گریه دیگه توروخ ا .بگم به ون

 

 :گف  کنان فی    فی   

 نیس ؟ رایه واقعا یع    چرا؟ آخه-
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 بشه ممکنه ...زمان و  بر  یم هزینه کیل گم یم ...دونم نیم-
  ...نه هم ممکنه

 

 :گف  و کرد پاک را خیسش چشم دستش توی دس مال با

 

 کردن؟ بزرگ و آوردن بچه رسا  رف    فوری هم تو-

 

ینه خییل ماهک مامان-  رو پ رش و مادر بچه اون ...شییییییت 
  ...که هم ما ... داد  دس  از

 

؟ ج ی براش یع   -  هس  

 

 :اد د جواب و داد  تنان رسی

  .هستیم ج ی هردومون-

 

*** 
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 ششص وپانزد _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                          
  .بود دهانم توی قلبم

 

 ممکن گوی   که ک بی  یم سییییییینه در صیییییی ا و رس پر انق ر
ون آن هر بود   .بزن  بت 

 

  .بودیم من ظر و زد  را در زنگ که بود ای ثانیه چن 

 

ی    ی جعبه عطا  دسییییییتش ییک آن به را دسییییییتش توی شییییییت 
  .گرف  را دس م اش ش   زادآ دس  با و کرد من قل

 

 نفوذ ا  کرد  یخ پوسییییییی  زیر به انگشییییییی انش گرمای انگار
 .رسی  قلبم به مس قیم  که  کرد
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  .نیس  خوب هیجان همه این .باش آرو  پ ون -

 

 :آم  آیفون از ص ای   همزمان

  .بفرمایی -

 

  .ش  باز در و

 

 .ش یم ها نعییم خانه حیاط وارد هم با دو هر

 

 :گف  وار زمزمه ها پله رفی    باال موقع باز عطا

  .عزیز  باش آرو  پ ون -

 

  .گزی   محنم را لبم

 نفیسییییی ورودی در جلوی بابا و مامان های کفش دی ن با
  رس از

 
 :گف م و کشی   آسودیک
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  .رسی ن زودتر اینا مامان-

 

  :زد پچ

 تو هیجان همه این با بود  مون   من وگرنه .روشییکر خ ا-
 . کنم کار چ  

 

 به خانم وی ا و نعییم آقای و شیی  باز ورودی در همزمان 
  .آم ن  مان اس قبال

 

 مان دوی هر به رو مهربان ها سال همان مثل نعییم آقای
 :گف 

؟ جان بابا پ ون -  احوال؟ چه حال چه خان عطا خوی 

 

 های پرش احوال جواب و زدیم ای گشییییاد  لبخن  دو هر
  .دادیم را شان
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 حس و بود دربرگرف ییه را وجود  تمییا  امشآر  دیگر حییاال
  .داش م خوی  

 

ی    جعبه عطا   و داد خانم وی ا دسییییی  به را شیییییت 
 
 به همیک

  .رف یم پذیرای  

 

خانه به هم خانم وی ا  و بابا دی ن با من و رف  آشییییییییییییت  
 کشیییییی   آغوش در ییک ییک و رف م شیییییان سیییییم  به مامان
 .شان

 

 

 

 ششص وشانزد _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                          
  .نکنم نگرای   احساس تا ش  یم باعث صمییم جو

 

  .نبود دلش توی دل و بود ن ی   را ماهک هنوز عطا
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 کودک به ترها بزرگ حرف میان در م ت تما  هم من
ین خردسیییییییال   فکر بود روزها که کرد  یم فکر زبای   شیییییییت 
  .بود برد  را دلم داش دش

 

 در بود ها سییال که ای خ مه خانم به را پذیرای   خانم وی ا
د کرد یم ارک شیییییییییییان ی خانه  ماهک آوردن برای و سیییییییییییت 

  .رف  کوچولو

 

 کرد  تعریف عطا برای ماهک از م ت این در ق ر آن
انه ی   هم او که بود  ک من ظر صت    .بود کوچک دخت 

 

 که این و پرسی  عطا بار و کار از میان این در نعییم آقای
 شییی   باعث اتفاق این حاال و ن ی   را او سییی  سیییایل چن 
  .بب دن  را هم یگر دیگر بار که بود
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 از و گفیییی  دامییییادش و دخت   برای اف ییییاد  اتفییییاق از کیم
 .کن  یم پر را وجودش خردسییییییالش نو  دی ن با که دردی
 صییییییییی ایش در که غیم با و داد تنان تاسیییییییییف به را رسش
 :گف  بود مشهود

 

 .ن اریم رو سیییییییییییابق پای و دسییییییییییی  اون دیگه وی ا و من-
  .ش   داغون مون حیهرو  نسیم مرگ از بع  که بخصوص

مرد دوتا با که کرد  گنایه چه بچه این زن و پت    پت 
 
 زن یک

 یع    .ن اشیییتیم کاری همچی    به تصیییمیم ما حقیقتش .کنه
 اما بشیییییه بزرگ یک با و بر  کجا بچه کرد اع ماد شییییی  نیم
عباس وق     راسیییییییییییتش دادن پیشییییییییییینهاد رو شیییییییییییما خان امت 

 جوون، مادر و رپ  کنار دار  حق ماهک .بیار  نه ن ونس م
 ما حوصییییییییله ح  در دیگه شییییییییای  که کارهای   .بشییییییییه بزرگ
  .دی  یم انجا  بهت   ها جوون شما رو نباشه

 

 اما کرد یم تایی  را نعییم اقای های حرف م ت تما  عطا
 خانم وی ا که این تا بود ماهک اتاق در به خت   نگاهم من
 ام  ما سم  به بغل به ماهک و کرد باز را در
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 ششص وهف  _ارتپ#

                                                                                                                                                                                                                                                          
 مییییییان جییییییای در هم بییییییا دو هر عطییییییا و من بود عجیییییییب
  .ایس ادیم

 

وع من دی ن محض به که ماهیک برای کشی  یم پر دلم  رسر
 .کرد آشنا کلمه همان گفی    به

 

 و خزی  آغوشییییم به گ یان «یم یم» و کرد باز را دسیییی انش
  .برد فرو گریبانم  در رس  بالفاصله

 

  . کرد یم نگاهمان زد  شگف  عطا
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همقسم    
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 به را او محنم  و زد  ماهک نر  موهای به ای بوسییییییییییییه
د  خود    .فرسر

 

 .نگریسییییتن  یم  صییییحنه این به زنان لبخن  هم مامان و بابا
 من آغوش به  طور این ماهک که بود عجیب همه برای
 .بود آم  

 

  .بود کرد  سفی   رو حسای   ماهک

 

ی کس هر  و ماهک به تنها من توجه اما گف  یم چت  
  .بود تدش بخش انج گرمای

 

 مادرانه حس و اسیییییییی  خود  فرزن  ماهک کرد  یم حس
  .داش م او به نسب  عجیب ای

 

 :زد پچ عطا

  ...جاییما این ما  خانم خوشگل-
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همقسم    
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 نگایه نیم ح    و رف  فرو من آغوش در بیشت   ماهک اما
  .ش  جمع خن   باعث همی    و نین اخ  عطا به

 

 :گف  و کشی  پیشای   به دس    عطا

 ... کنه نگا  خواد نیم اصال .رف  آبرومون پاک-

 

 :گف  و ان اخ  پا روی پا کنان خن   نعییم اقای

 که این مگه .عطا ن اری شیییانیسییی تو هسییی  جان پ ون  تا-
  .ک    تالش حسای  

 

 به برای زد یم بال بال داشییییییییی ، سیییییییییوخ  عطا برای دلم
ک اما ماهک کشییییی ن آغوش  ی   و کرد  او به پشیییی  دخت 
  .کرد یم توجیه

 

  :گف م و چرخان   عطا سم  به آرا  را ماهک

 آوردی؟ چ   ماهک واسه عطا عمو-
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 و کرد کتش جیب توی دسیییییییی  که اف اد یادش تاز  انگار
ون را موشک موش پشمالوی عروسک  .کشی  بت 

 

 

 

 ششص وهج  _پارت#

                                                                                           
                                                                                           

 با ماهک                                                                    
 :کرد دراز دس  و زد جیی   زد  ذوق  موشک موش  دی ن

 

  ...یم یم ...یم یم-

 

 خب .خن ی  یم هایش لب مثل درسیییییییییی  عطا چشییییییییییمان
 .بود ش   برداش ه درس  اول ق   ظاهرا
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 کرد  ضیییییعف ماهک کردن بغل برای که آن وجود با عطا
  .داد او دس  به را موشک موش و نکرد اضاری بود

 

 را ماهک صییبورانه بای  و شییود نیم زوری کاری دانسیی  یم
  .کن  خود مش اق

 

 یم نمیییایش بیییه را هیییایش دنییی ان خنییی یییی  یم وق    میییاهیییک
 بود خری ی   عطا نگا   .برد یم را عطا و من دل و گذاشیی 

 دلم اخ یار ی   که کرد یم نگا  ماهک به مهر پر ق ر آن .
 ی   و برن اشیییییییی  تالش از دسیییییییی  عطا .زد یم غنج برایش
ها حضیییور به توجه وع بزرگت   ای بامز  های شییییطن  به رسر
 دایل با و ذاشییییی گ یم صیییییورتش روی دسییییی  کف  .. کرد
  . داش  یم وا  خن   به را آغوشمم میان کودک ها کردن

 

 نتیجه ی   عطا های تالش  که نگذشیییی  سییییاع    باالخر  و
  .او های بازی مش اق و بود آغوشش در ماهک و نمان 
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 اما کنیم ترک را یمان کوچولو دخت   خواسیییییی  نیم دلمان
 کییامال را مییا مییاهییک تییا بب دیم را او کم کم میی ی   بود نیییاز

 به نعییم اقای و عطا شیییییی  قرار میان این در و بشییییییناسیییییی 
 بر زمان که قانوی   و الز  کارهای تا برون  رسپرسییییی    ادار 
  .دهن  انجا  را بود هم

 

 کم کم و کرد یم عادت ما حضییییور به ماهک م ت این در
  آماد 

 
  .ش  یم ما با زن یک

 

*** 

 

 :زد هایممو  به ای بوسه که بود  خوابی   آغوشش توی

 

   پ ون ؟-

 

  .جونم-
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مون- ین انق ر چرا دخت   بود؟ شیطون و شت 

 

  .اس  رف ه ماهک برای عطا دل حسای   که بود معلو 

ی یه-   ؟ پ ون  بگم چت  

-
                                                                         هو ؟

 و دوخ م چشییییییمانش به نگا                                          
 :زد لب

  .مه کله تو فکرای   یه-

 

 :پرسی   کنجناو

؟-  چ 

 

 قبل  .ب   انجا  خونه توی اسییییییییاش کار چن تا خوا  یم-
 اتیییاق ییییه . بشیییییییییییییییه آمیییاد  بیییایییی  چت    همیییه میییاهیییک اومییی ن
  ...مس قل
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 و حال بی    دیوار دسیییییی  با او و نشییییییسییییییتیم هم با دو هر 
 :افزود و داد نشان را پذیرای  

 

 .برداریم دیوارو این مثال ...ق یمیه خییل سییییییبکش جا این-
خونه  .بشییییه ما اتاق نزدیک ماهک اتاق .کنیم اپن رو آشییییت  

 مه کله تو چت    کیل .بذاریم نو و ج ی  وان یه حمو  توی
  .پ ون 

 

 بازدی ؟ برای میان رسپرس    ادار  از-

 

 ار د نیاز بچه اون .پ ون  باشییییه ایک چ   همه خوا  یم .آر -
  خوب جای یه

 
  .کنه زن یک

 

 وای ...کم  و تخ  رسویس .کنیم خری  براش کیل بای -
  شه؟ یم تمو  ان ظار یک عطا

 

 . پیشمون میاد ماهک زود خییل-
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 ششص ونوزد _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                          
  باشیم؟ جا این باز  پ ون  شه نیم باور -

 

 :خن ی   ریز

 اصیییییییییییال .شر  یم طاق  ی   من مثل هم تو دونسییییییییییی م یم-
ین انق ر ماهک  ...که خوردنیه و شت 

 

 هوای در را گرمش نفس همزمان و داد تنان تأیی  به رسی
ون رسد،  :گف  و داد بت 

 

یم ماهکو دن یم اجاز  نظرت به - ون بت   یه باهاش و بت 
 بزنیم؟ چرچ  
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 :ان اخ م باال شانه

 .دار  دوس  خییل که من .دونم نیم-

 

 :د افزو  زد  یخ و چسبان   هم به را دس انم کف و

 

  .کرد  یخ بزن زنگو عطا -

 

 :گف  و کشی  خود سم  به مرا شیطن  با او اما

  ...ها تر  خوردی   ماهک مامان پ ون -

 :رف م غر  چشم

  .کرد  یخ  خ ا به .عطا نشو شیطون-

ون را نفسش گرمای و گرف  را دس م  :داد بت 

 

 .کردن یخ انگش ات .کن دست  دس کش گف م دفعه ص -

 :افزود و  ش  کشی   ا  ش   رسخ ب     یرو  تا نگاهش
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ین خوشمز  .ش ی آالسنا بس     مثل گم یم ج ی-  و شت 
نگ   .لعاب و خورسر

 

 :نشس  بازویش روی مش م

 .خ ا به زش ه .نیس    بشو درس  تو-

 

ورانه   :چرخان  صورتم روی را نگاهش رسر

 

 اصیییییال زنمم؟ ی دیوونه و عاشیییییق من که این زشییییی ه؟ چ  -
 و بشیییم وروجک اون خیال ی   امروز گم یم شیی   پشیییمون
  .س     صفا بریم

 

 :کرد  اخم

 

 !عطا؟-

 :گف  گذاش  یم زنگ روی دس  که همانطور
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .گذش  شه نیم آبدبات اون از .کرد  شوچ   بابا خب-

 

 بسییی     .گذاشییی    اسیییم یه مون ک و  هر واسیییه واال خ به-
  .آبدبات و آالسنا

 

 :زد پچ و خن ی  بلن 

 .عاشق م-

 

 

 

 ششص وبیس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                                 
 ماهک و باز روی   با خانم وی ا ها، نعییم خانه به ورود با
  . آم  مان اس قبال به بغل به
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 که زد پا و دسییییی  و آم  شیییییوق رس چنان دی نم با ماهک
  .نشس  خانم وی ا لبان بر لبخن 

 

 را خود ماهک شییی  باز روزهایم این نفس   برای که آغوشییم
 خود النهخجو  عطا شییییطن  با اما داد جای دسییی انم میان
   .کرد پنهان گریبانم در را

 

 :گف  ناراح    با و برچی  لب عطا

  نه؟ منو یادشه رو پ ون  چرا-

 

 :خن ی  ریز خانم وی ا

  شما با کم یه-
 
  .کنه یم غریبیک

 

 :گف  دار غصه عطا

  !کنه یم نگا  من به یک هس  پ ون  وق    اصال-
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 :گف م شیطن  با

 خوش هم با دوتا ما کم یه بذار .باش داش ه صت   عطا آقا-
  .بع   کنیم بش و

 

 
 
 پال و کرد کمک عطا و رف یم پذیرای   سم  به هم با همیک
  .دربیاور  را ا 

 کنم دور خود از ای لحظه را ماهک خواسیییییییییی  نیم دلم
  .بود چسبی   من به کواال یک مثل او که بخصوص

 

خانه به که خانم وی ا  :زد پچ عطا رف  آشت  

 !ون پ  ب جدیس خییل-

 

 :پرسی   م عجب

 چرا؟ ا-

 

  کردی؟ خوشگل انق ر چرا-
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همقسم    
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 دار ؟ ربیط چه وا-

 

نگش چشیییمان ارت که را خورسر  من به باری  یم ها آن از رسر
 :گف  و دوخ 

 

 قصیییی  از تو .میشییییه خوشییییگال جذب بچه .دار  ربط خییل-
 کن خ اتوشیییییییییییکر برو تاز  .کردی خوشیییییییییییگل انق ر امروز
  . خوا  یم رو پ ون  بغل منم نگف م خانم وی ا جلوی

 

 و کن  نگاهم م عجب ماهک شییییی  باعث ا  خن   شیییییلیک
 :بکشان  خود سم  به را او شیطن  با عطا

 

  ددر؟ بریم-

 

 :زد  پچ

 !نکن اغفال رو بچه-
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .کرد  ضعف بغلم ب   کم یه نامردی خییل بابا من؟-

 

ار با که خالصه

 تا آی  یم در بازی ژانگولر هر از دیگر حاال سیییییییییی مدان یم
  .دارد نگه آغوشش در کرد  رسگر  را ماهک

 

خانه به و کرد  اسیی فاد  آم   دسیی  به فرصیی  از  و آشییت  
 .رف م خانم وی ا نزد

 

 

 

 یک_ششص وبیس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                           
 شیییسییی ه های م و  چی ن مشیییغول من به پشییی  خانم وی ا

هز ترفن  باالخر  ماهک را به بغل گرف  .  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 گریه از نشیییان ف دش فی    صییی ای اما بود ظرف توی شییی  
  .داش  اش

 

 :گف م آرا  و رف م جلو

 کنه یم تون اذی  جوری این مون اوم ن دونسیتیم یم اگه-
  .اوم یم نیم

 

 من سییییییییم  به و کرد پاک را صییییییییورتش دسیییییییی  پشیییییییی  با
 :چرخی 

 یم وق    .خوشییییییییییحالیه از من گریه .مادر حرفیه چه این-
 مادری ماهنم واسیییییییه جوری این ییک دخت   رفی    بع  بینم
 ماهک دونم یم چون کنم یم گریه .میشه آرو  دلم کنه یم
  .میشه خوشبخ  شماها پیش

 

 .کرد  بغلش محنم و رف م جلو اخ یار ی  

 

   ... د  یم قول خ ا به-
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همقسم    
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 :دوخ  چشمانم به را حرفش از پر نگا 

 دسیی  بچه این واسییه مادری از ... دارشیی ی بچه اگه ح   -
  .نکش

 

 :ش  رسازیر اشنم

  به منو ماهک ...عزیز  خییل برا  ماهک-
 
 امی وار زن یک

  .بریز  پاش به رو دنیا خواد یم دلم .کرد

 

 :کرد نوازش آرا  و گذاش  صورتم روی را دستش کف

  ... م    نسیم تو ...دخت   مییسر  تو-

 

 را ماهک .بود اش نو  نگران دارد، حایل چه دانسییییییییی م یم
د یم ام    های آد  به بای    .ست 

 

 کنم؟ خواهیسر  یه تونم یم-
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همقسم    
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 .ادرم بگو-

 

یم ماهکو ساع    یه ب ی  اجاز  اگه خواس م یم- ون بت    .بت 

 

 :زد دل ته از لبخن ی بع  و کرد مک    

 این بییه کنیم عییادت کم کم بییاییی  هم مییا .عزیز  بییاشییییییییییییییه-
  مادرش و پ ر با ماهک که موض ع

 
  .کنه زن یک

 

 . بوسی مش محنم و کرد  بغلش زد  ذوق

 

 

 

 دو_ششص وبیس _پارت#

                                                                                                                                                                                                                                           
 به  بغلم توی هک ماهیک و من سییییییییم  به م ا  عطا نگا 

 لییییب روی لبخنیییی  هربییییار و چرخییییی  یم بود، رف ییییه خواب
 . ش  یم قبل از تر پررنگ هایش
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

  .میاد به  خییل-

 

 :گف م شیطن  با و ان اخ م ا  ب     به چ    

 ...خوشیییییییییییییگلیم خییل دومون هر دونم یم خود  .اوهو -
 . میاییم هم به معلومه

 

  .برد  خوابش چطوری ببی   -

 

  .گهوار  تو یمشگذاشت انگار-

 

 بریم؟ کجا حاال خب-

 

  .دونم نیم واقعا ...اوممم-

 

 پ ون ؟-
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همقسم    
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  .جانم-

 

  باشه؟ رف ه یادش رو ما نشه بی ار موقع یه-

 

 :پرسی   م عجب

؟ یع   -  چ 

 

سه اینه منظور -   .بینه نیم همیشه که مارو خب ...نت 

 

 :داد  جواب نگرای   با

 یع    نکرد گریه و  اوم ما با که همی    .کنم نیم فکر نه-
  .کنه یم امنی  حس ما کنار

 

 :داد تنان تایی  به رس

 هم خانم ماهک به که بریم کجا نگف    خب .هسیی  اینم-
 بگذر ؟ خوش
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همقسم    
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 طور ؟ چه کودک شهر- 

 

 :گف  و زد برف   چشمانش

 مخصیییوص بازیای که این هم سییی  رسپوشیییی   هم...ایوال-
 .دار  ماهنم
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 به و بودیم نشس ه ماشی    یتو  دمغ دو هر که بود دقایف  
  .کردیم یم فکر ماهک خایل جای

 

 حاال و بودیم ش   وابس ه وجودش و او به عجیب دو هر
ی کردیم یم حس نبود که   .ایم کرد  گم را چت  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

ون تارییک از را نگاهم  یم را گل یم که بغضیییی   با و گرف م بت 
د  :گف م فرسر

 

 کاش عطا؟ کنه گریه و نیستیم ما بب نه و بشه بی ار نکنه-
 . بشه بی ار کردیم یم صت  

 

 بر ای بوسیییییییه و گرف  را دسییییییی م و کرد دراز دسییییییی  عطا
 :گف  نواخ  آن  پش 

 

 پیشیمون ماهک همیشیه برای زودی به د  یم قول عشیقم-
 کم بای  .مادربزرگش پیش برگرد  بود الز  االن اما .باشیییییییه
  .بر  بی    از ها فاصله این کم

 

  .خواس م نیم را ماهک از ج ای  

 

 و شیییییی  یم دراز طرفم به که کوچک دسیییییی ان آن برای دلم
  .بود ش   تنگ داش ، آغوش درخواس 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

 پ ر کم، سین این توی که داشی  گنایه چه بچه این عطا-
 ییک  کنم یم بغلش که بار هر ب  ؟ دسییییی  از مادرشیییییو و

 .د  یم فشار محنم قلبمو

 

 ود خ به اما خور ؟ نیم اشیییییو غصیییییه من ک    یم فکر تو-
 واسییییییییییییه برمیاد دسیییییییییییی م از و تونم یم کاری هر داد  قول

  .بکنم خوشبخ یش

 

 نگران که دونم یم .خواسییییی  از  هم نو خانم وی ا امروز-
خونه توی ...اشیه نو   دلم خییل . کرد یم گریه داشی  آشیت  

  .عطا گرف 

 

 کی    یم فکر طرف   از اما ج ای   این سیییییخ ه هم اونا برای-
 بای  هم ما ضیمنا .دار  جوون مادر و پ ر به نیاز شیون نو 
 که زمای   مثل درس .کنیم رف ار خودشون  های بچه مثل
 . بودن  ن اد  دس  از رو دامادشون و دخت  
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همقسم    
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 چهار_بیس _ششص _پارت#

 اخر_فصل#

 

  .بودیم خانه بازسازی درگت   که بود مایه یک

 یم زمییییان و بود شیییییییییییییییی   آمییییاد  مییییاهییییک اتییییاق دیوار و در
  .برویم وسایل دیگر و تخ  و کم  خری  ایبر  تا خواستیم

 

 که بار هر و بود حوصله ی   ش ت به عطا که بود روز دو
 یم درسییی  اما ریخ ه هم به کارهایش گف  یم پرسیییی   یم
  .باشم نگران نبای  من و شود

 

ی گف  یم حسییییم که آن وجود با  یم اذی  را او فراتر چت  
 کن 

 را چت    همییه دشخو  تییا پیچییی   نیم پییایش و پر بییه زیییاد
 .کن  ریس  و راس 
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 

ون حما  از  آرایش و کشییی   سییشییوار آینه مقابل و زد  بت 
   .کرد 

 

ی قرمه بوی  پخ ه عطا آوردن رسحال عشیییییییق به که سیییییییت  
 یم لب بر را لبخن   و بود پرکرد  را خانه فضیییییییییای  بود 
  .نشان 

 

 . ش  باز ص ا با در

   .زد  ا  آینه توی خود به لبخن ی بود، عطا 

 .نبود حوصله ی   امروز کاش

  

ون اتاق از   .داد  سال  درهمش ابروهای دی ن با و زد  بت 

 

 کنار را اش چریم کیف و داد سیییییال  گذشییییی ه روز دو مثل
  .رف  داخل به و گذاش  دستشوی   در
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همقسم    
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 ی   ب جور را عطا بود چه هر بود؟ حایل چه این خ ایا
   .بود کرد  حوصله

 

رسر  ص ای   .آم  یم آب رسر

 

 :زد  ص ا و رف م دستشوی   در پش  تا

؟ جان عطا-  خوی 

 

  که ص ای   با
 
 :داد جواب بود مشهود اش کالفیک

 

  .میا  دار  .جان پ ون  خ بم-

 

 .نیس  خوب بود  مطمی    من اما

 یم فرو فکر در م ت تما  گذشییییییی ه روز دو مثل درسییییییی 
  .زد نیم د  و رف 

 

https://t.me/shargoftegoo
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  .ودش رسحال ش  یم باعث زدن حرف ماهک از شای 

 

ون دسیییتشیییوی   از وق     و داد  دسیییتش به تمت    حوله زد بت 
 :گف م

 

 میییییاهیییییک مثیییییل هیچ   ؟ میییییاهیییییک دیییییی ن بریم عطیییییا بیییییابیییییا-
 !کنه نیم خوشحال 

 

 :زد لب آرا  و مان  چشمانم خت   ای لحظه  نگاهش

 

  . نکن ص ا  جوری اون دیگه لطفا پ ون -

 

 :پرسی   م حت  

 

 چرا؟ آخه-
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همقسم    
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ی -   ...داری چ   برای  یس ن معلو  هنوز که چت  

 

 :پری   کالمش میان

ار  دیگه روز چن  بچه اون عطا-
 
  نیس ؟ معلو  یک

 

 دسییی م عطا شییی  باعث همی    و لرزی  یم صییی ایم اخ یار ی  
د را  .بگت 
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  ...بع  بشه تمو  چ   همه بذار  عزیز  پ ون -

 

  .ش  حبس ا  سینه در نفس

قر بیاد توی این خونه اون 
وق  تو یم  
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همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 .بود ش   پشیمان ماهک آوردن از عطا

 ...سکوتش و نزدن حرف ... روزش و حال این . بود همی    
 ؟ بگ ی  چطور دانس  نیم

 

 : زد  لب رمق ی  

  آر ؟ ش ی پشیمون-

 

 :ش  درش  چشمانش

  یم چ  -
 
؟ پشیمون  پ ون ؟ یک  چ 

 

 رفک توی ...نزدن  حرف ...ات روز  چن  خراب حال این-
 ش  ؟ چ   بگو  خ ا رو تو عطا . بودن 

 

 :نشان  کاناپه روی و کشی  پذیرای   سم  به را دس م

 

https://t.me/shargoftegoo
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 پرت و چرت چرا بشییییم پشیییییمون شیییی   دیوونه مگه پ ون -
؟ یم
 
 یک

 

 .بود کرد  پر را وجود  تما  وحش 

 چ   االن ...عطا بابا بگن به  که بودی این عاشییییییییییق تو-
؟ یم جوری این که ش  

 
 یک

 

 .داد ماساژ کیم و گذاش  هایش قیقهش روی دس 

 

  .اوم   پیش مشنیل یه پ ون -

 

  .کشی   دن ان زیر محنم را لبم .ریخ  فرو قلبم

 

د محنم را دس م  :فرسر

 پ ون  .باشر  آرو  ب   قول تو ...کنم درسیییتش د  یم قول-
  .کنم یم کاری هر
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همقسم    
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  ش  ؟ چه گف  نیم چرا .آم  نیم باال نفسم

  .کرد یم رس  به جان داش 

 :پرسی   لکن  با

 

  خوای یم چ   ...عطا ...ع-
 
  .بیک

 

  .نشس  زان یش روی و ش  مش  دستش

 

  .بگم به  چطوری میشم دیوونه دار  روز  دو-

 

 :کشی   ج غ اخ یار ی  

 ش  ؟ چ   بگو داری دوس  یک هر جان  ...عطا-
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 :نالی  و کشی  گردنش به دس   

 

 .خوادش یم ماهک عموی-

 

  .گذاش م دهانم روی را لرزانم دس ان و کشی   ه    

 

 بود؟ که دیگر ماهک عموی

 

 رو کیسیییییییییییی ماهک بابای گف  یم که  خانم وی ا...وی -
  ن اش ه؟

 

  ... دونم نیم منم واال-

 

 :کرد پر را گل یم ای کنن   خفه بغض
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  ...ماس  ی بچه ...عطا ماس  مال ماهک-

 

  .بود داغان  نگاهش

  .رف  یم کلنجار خود با که بود روز دور

 

؟ بهم چرا-   نگف  

 

 کییه داغونم روز  دو ...حییال و ببی    پ ونیی ؟ گف م یم چ  -
  ...بگم به  چطور

 

  نگف ؟ بهم هیچ   خانم وی ا-

 

 آغوش در و کشیییییییییییی  خود سیییییییییییم  به مرا حرک  یک با
 :گرف 
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 یم هم به  بفهیم دونسییییییی م یم .خواسییییییی م ازشیییییییون خود -
 .بود  یم کنارت بای  .گف م یم به   خود  بای  .ریزی
 عموئه با .بکنم برمیاد دسیی م از کاری هر د  یم قول پ ون 
 می   بخواد چ   هر اصییییال .کنم یم راضیییییش .زنم یم حرف
  .بشه ما مال ماهک تا

 

 :لرزی  هایم لب

 نکرد؟ قبول اگه-

 

 :نالی  داغان و غمگی    لح    با

  .پ ون -

 

 :د ز  فریاد اخ یار ی  

  عطا؟ نکرد قبول اگه-

 

  .ریخ  فرو وار سیل هایم اشک همزمان و

  نبود؟ ما دلهای برای آرامیسر  خ ایا
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 .ش یم یم رسپا داشتیم تاز 
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د خود به و کرد بغلم محنم عطا  :فرسر

  .نکن جوری این پ ون -

 

 :نالی  

  .ماهنم ...منه مال ...منه ی بچه اون-

 

  .بود داد  دس  از را که،فرزن ش بود  مادری لمث درس 

  

 برای رایه تا کن  فکر روز دو که داد  یم حق عطا به
  .بیاب  گفی   
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  . نبود آسان

  .بار  این در زدن حرف نبود اسان

 

  .باری  یم امان ی   اشنم

 سییییینه از یکبار  به را قلبم و بود ان اخ ه پنجه کیسیییی انگار
ون  .بود کشی   بت 

 

 : نالی 

  .میمت   دفعه این  ...میمت   من ... عطا-

 

 :گرف  قاب را صورتم دس انش کف با و ش  خشمگی   

 قول ...باشر  محنم ب   قول پ ون  ...ممن ع بازی دیوونه-
 .میار  برات رو ماهک  شیی   طور هر ب   قول منم تا ب  
 ه چ .بگت   ازت اونو تونه نیم کس ه چ پ ون  مامانیسر  تو
  .کس

 

  .ایس اد یم قولش رس هم عطا تا می اد  قول بای 
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 :زد  لب

  ...قول-

 

 :نشان  لب بر تلچ   لبخن 

 ... خوب دخت   آفرین-
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 .بودیم نشس ه شا  مت    رس اش ها ی  

ی قرمه بوی دیگر     .کرد  نیم حس را ست  

 به راجع ای کلمه بود غذا این عاشییییییییییق که هم عطا ح   
 ذهدش بود معلو  کییییییامال .نزد حرف   اش ز م بو و عطر
 . اس  درگت  
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  .بود درد از پر وجود  بود  داد  که قویل وجود با

 

  .کنم فکر ماهک نبود به ای لحطه توانس م نیم

 

 چن ان هم عطا  .بود شیییییییی   وجودمان از بخیسییییییییر  ماهک
 او به توانسییییی م نیم لحظه آن در اما ن اشییییی  خوشر  حال
 .کنم فکر

 

  .بود رف ه جانم از نییم انگار

 

 :زد لب و چرخان  بشقابش در را قاشق عطا

 

  .رساغش ر  یم فردا-

 

  :گف م تن ی

  .میا  منم-
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 بای  اول .بب نه مونو داغون هوای و حال نبای  .پ ون  نه-
  .خواد یم چ   بفهمم

 

 چیه؟ منظورت-

 

 م ت این توی عموئه این گه یم نعییم آقای پ ون  ببی   -
 ن وم   بچه این رسا  بار  یه شییییی   فوت هکما بابای که
 رسپرسیییی    ادعای گذاشیییییتیم بچه رو دسییییی  ما که حاال اما
  نیس ؟ مشکوک تو نظر به این ...کرد 

 

 شییارالتای   و شیییاد آد  ماهک عموی اگر . ریخ  فرو قلبم
 تصیییییییییییاحب را ماهک دادیم یم اجاز  نبای  جور  ه چ بود
  .کن 

 

  باشه؟ اجورین آد  اگه .ترسم یم من  عطا-

  .بود درس  ح سم ظاهرا .داد تنان رسی عطا
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س-  .کی    تعق بش م ا  گف م ها بچه از دوتا به . عزیز  نت 
  .ش  پی اش کجا از دفعه یه عمو این بفهمم بای 

 

  ..بت   ماهکو نذار ...کن راضیش عطا-

 

 :گف  و گذاش  دس م روی را دستش

 

 قول بهم تو فقط  بر  جای   اش بچه نمیذار  ماهک بابای-
   ...درنمیاری بازی دیوونه ب  

 

 ...عطا بابا بود ش   دوبار  

 

 برای رایه توانسیییییییی  یم عطا . بود  شیییییییی   دلگر  هم باز
 .بیاب  ماهک آوردن
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 :گف م زد  ذوق

  ماهک؟ پیش بریم-

 

نگش نگا   :گف  و دوخ  چشمانم به را خورسر

  .بریم کنه یم وبخ رو تو حال اگه-

 

ایط ب ترین در  لب بر را  لبخن  توانسیی  یم ماهک هم رسر
  .بدشان  هایمان

 دی ن برای هم با و کردیم جمع نخورد  خورد  را شیییییییییییا 
ون خانه از کوچک ماهک   .زدیم بت 
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 پشمالو ی بر  یک و رف یم فروشر  بازی اسباب یک به اول
  .خری یم او برای

 

ی را  عطا  یم و بود شیییییییییی   بل  را ماهک برای کردن دلت 
ک دانس  ون من آغوش از چطور را دخت    . بکش  بت 

 و گرف  یم آرامش ماهک از خودش من از بیشیییییت   ظاهرا
  .ش  یم خوب دلش حال

 

 به و داشیییی  نگه  نعییم آقای خانه در مقابل را ماشیییی دش
 :گف  و چرخی  طرفم

 

 کنیم خوشبختش دادیم قول هم به .ماس  مال بچه اون-
 .پ ون  باش قوی لطفا پس

 

  .داد  تنان رس حرف ی   و زد  لبخن 
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 با عطا آغوش در ماهک و بودیم خانه داخل بع  دقایف  
  .کرد یم بازی پشمال یش بر 

 

 بچه این و بودن  زن   مادرش و پ ر کاش . بود کباب دلم
ر جور این   .نمیش  اطرافیان دس  است 

 

   و بود گریه از رسخ خانم وی ا چشیییییییییمان 

 

خانه داخل  :گف  کنان فی    فی    خانم وی ا و ش یم آشت  

 شیییما پیش میاد گف م ...رو بچه این شیییانس ب     یم پ ون -
 اش رسوکله کجا از دونم نیم شیییییییییاهرخ برادر این حاال ...
 بر  ماهک نمیذار  شییی   طور هر گه یم نعییم .شییی   پی ا
  .رتیکهم این دس  زیر

 

خانه مت    پشییی  صییین یل سیییم  به و گرف م را دسیییتش  آشیییت  
   .کرد  ه ایتش

هم ی باعث یم 
ش  من هم م ا  بغض کنم . 
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  .نشس م مقابلش و داد  دستش به آب ل وای  

  آدمیه؟ چطور-

 

 را رسخش ب     دسییتش توی دسیی مال با و نوشییی  ای جرعه
د  :گف  و فرسر

 آم ی و رف  باهاش شییاهرخ بیامرز خ ا ...الابایل آد  یه-
 .ن اش 
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 :گف م م فکر و برچی   لب
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  ش  ؟ پی اش کجا از االن آخه-

 

 :نالی  و کشی  زان یش روی دس 

  .دونم نیم ...مادر دونم نیم-

 

انه های خن   صییییییییییی ای  به را دویمان هر نگا  ماهک دلت 
  .کشان  پذیرای   سم 

 

 دو های اخم آن از و بود ش   بهت   عطا حال شکر را خ ا
  .نبود یخت   روز 

 

 :گف م همزمان و برخاس م جا از

  یه لیاق  ماهک ... نمیذاریم عطا منو-
 
 .دار  خ بو زن یک

  .بشه خوشبخ  بای  اون

 

 :گف  و برخاس  جا از هم خانم وی ا
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 از دس  مردک این کرد  نذر .مادر بشنو  دهن  از خ ا-
  .بگت   انعا  خ م بردار  ماهک رس

 

اجع و مان یم نعییم انواد خ کنار وق  دیر تا شییییییب آن

 را خودش خواسی  یم عطا از و بود کالفه هم نعییم اقای
ل ماهک عموی رسوش نامناسب رف ار دربرابر   .کن  کنت 

 

  .ب ه  نامرد ان دس  آتو و بیاورد کم عطا ترسی  یم

 

 تا بکن  را تالشییییش تما  نعییم اقای شیییی  قرار که خالصییییه
د  جا ترین امن به ماهک   .شود ست 

 

*** 

 

 

 

ر 
به قضیه ماهک حرف زدیم . 
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  .باش  یم خاموش نظر مورد دس گا -

 

 . گرف م یم را عطا شمار  که بود ص   بار

  .ن اش  آرا  ای لحظه قیا 

 زق زق به درد از پاهایم کف که بود  رف ه را  ق ر آن
 .بود اف اد 

 

 یم اخت   تاتفییاقییا از بعیی  . بود برییی   را امییانم دلشییییییییییییور 
   .ب ه  خودش دس  کار عطا ترسی  

 

  .ش  یم بیشت   لحظه هر گل یم بغض
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  روزها
 
 رأی دادگا  و بود ن اد  جواب آم  و رف  و دون یک

  .بود داد  ماهک عموی به

 را خود صیییالحی  تا بود کرد  را اش سیییی تما  که عموی  
  .برسان  اثبات به

 

د را کوچولو ماهک رسپرسییییی    توانسییییی  یم او  که چرا بگت 
ایط بر عالو     .بود همخون یک او مناسب رسر

 

 .دوی   راهرو داخل به و پری   جا از ورودی در ص ای با 

 

 به و کشییییییی   ه     آشییییییف ه وضییییییی و رس با عطا دی ن با
 :دوی   طرفش

  کردی؟ خاموش تو گوشر  چرا ش  ؟ چ   عطا-

 

   .ش  روشن برایم  چت    همه  لب خونی    ی گوشه دی ن با 

 

  .خ ااا یا کردی؟ دعوا عطا-
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 :پرسی  و دوخ  من به را رنگش رسخ چشمان

 

 بمون اینا مامان  ی خونه نگف م مگه ای؟ خونه چرا تو-
   پ ون ؟ ک    یم گوش حرف جوری این .بیا  تا

 

 و کشییییییییی   صییییییییورتش به را دسیییییییی م اش کنایه به توجه ی  
 :کرد  بررش را لبش ی گوشه گرانه نوازش

 دعوا بری که جا اون بمونم گف    .عطا میاد ونخ دار --
؟  کردی؟ دعوا یک با عطا ک  

 

  :زد پچ گوشم کنار و کرد بغلم آرا 

س- ی .خ بم نت   یم انجا  بای  که بود کاری .نیسییییییییی  چت  
  .ش 

 

 

 :دوخ م نگاهش به نگا  و گرف م فاصله کیم
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 عطا؟ نگو زدی؟ رو لعن    رسوش اون که نگو-

 

 :زد لب

 اینجا  بود مون   .دادیم رو عویص   اون جواب  بای ییک-
  .پ ون 

 

   .داد نشان را گل یش دس  با و 

 

 رو چ   همه داری ... ماهکه عموی اون ؟ طوری این عطا-
 .ک    یم ب تر

 

  :غری  و کرد ای قروچه دن ان 

 

 !عمو به برسه چه نیس  آد  اون-
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 :نالی   م حت  

 رو هیچ   دعوا .بریم یشپ آرامش با بای  ببی    ...نکن عطا-
  .باش قلب  فکر .کنه نیم حل

 

 عویص   این . خواد نیم مییاهکو مرتیکییه این مطمئنم من-
یه یه دنبال    ...چت  

 

  :ریخ  فرو قلبم

؟ یم چ  -
 
؟ حرف چ   از یک ی   مت  
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ون را اش ش   سنگی    نفس  :گف  و داد بت 
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  .ب   آب بهم کم یه-

 

 :گف م و ش  کشی   لبش زخم به باز نگاهم

 

ب  برات بیا بزن صیییییورت  و رس به آب یه-  بی مشیییییک رسر
  .کنم درس 

 

 :زد پچ و کشی  ا  چانه به را شستش  انگش 

 

  ... بودی خونه که خ به-

 

خانه سم  به و زد  تلچ   لبخن    .رف م آشت  

 از ی غصییییییه از که بود روزها .بودیم داغان که بود روزها
 دردآور و سیییییینگی    سییییییکوی   در دو ره ماهک دادن دسیییییی 
  .بودیم رف ه فرو
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 هم بودیم کرد  مهیا ماهک برای که اتاف   کنار از دیگر
  .گذشتیم نیم

 

  .بودیم گذران   را سخ    روزهای

ییییییت و آ  و اشیییییییک از پر من برای که روزهای    و بود حرسی
  .خشم و بغض عطا برای

 

  .آم  نیم بر مان دس  از کاری

 

 را خود که عموی    .شیییییییی  یم  عم یش مال رسییییییییما ماهک
ک صیییاحب  او گرفی    برای و دانسییی  یم کوچول یمان دخت 

  .بود کرد  آم  بریم دستش از کاری هر

 

ب  ل وان و آم   خود  به عطا صییی ای با  طرفش به را رسر
  .گرف م

 

 :زد گوشم کنار ای بوسه و ش  خم
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  .ببخشی  ...پ ون  دار  دوست  خییل-

 

  .چیس  برای اش یهخوا عذر دانس م یم

 

 : زد  لب

    .عطا کردی اوم  بریم دست  از کاری هر تو- 

 

  . گذاش  مت    روی و گرف  دس م از را ل وان

 در رس و شییییییییی  پیچی   تنم دور گرانه حمای  دسییییییییی انش
 :نالی  و برد فرو گریبانم

 

    .نش  آرو  دلم زدنشم با ح    .داغون پ ون  داغونم-

 

 :زد  پچ

   .کردی یم کارو این نبای -
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  شییییییییی   یم خفه داشییییییییی م .بود حرص از پر وجود  تمو -
  .پ ون 

 

 :گرف م قاب را اش خس ه صورت و برد  باال را دس انم

 رو تالشییییییییییمون تمو  گذرون یم رو سییییییییییخ    روزای عزیز -
  .نش  اما کردیم

 

  .گوشمه تو هاش گریه ص ای .کبابه بچه اون برای دلم-

 

 :گذاش م اش سینه بر رس و زد  گریه زیر اخ یار ی  

 

 ماهک که این تصیییییییییور .میشیییییییییم دیوونه دار  ...عطا نگو-
 وی ا بیچار  .کنه یم ا  دیوونه بیاد کنار باهاشییییییییون ن ونه
 گف  یم .نبود خوش حالش اصیییییال زد  زنگ امروز .خانم
ن ماهکو بذار  چطور  .بت 
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  .زد یم نبض و بود کرد  ور  گردنش رگ

 و حرص جور این که بود خودش دخت   واقعا ماهک نگارا
  .خورد یم جوش

 

  .کرد  نزدیک لبش به و برداش م را ل وان

 ن ار ؟ درد که قلب  ...عطا بخور-

 

 :نشس  مت    پش  و نوشی  ای جرعه

 

 چرا ...باشییییییییه رایه یه بای  .نباش من نگران .پ ون  خ بم-
 به .لنگه یم  مرتیکه این کار جای یه کنم یم حس همش
 یم حس کارش تو صییییی اق  کم یه اگه واح  و اح  خ ای
 یه از بهت   چ   ماهک برای اصییییییال .کنار کشییییییی   یم کرد 
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 گه یم حسیییم چرا دونم نیم ... رسوش اما دلسیییوز همخون
  .د  یم نشون که نیس  اوی  

 

 با را حس همی    هم خود  وق    بگ یم چه دانسییییییییی م نیم
 .بود  کرد  پی ا مرد آن دی ن

 

  . ترسی   یم و بود درگت   ذهنم م ا 

 

 :ش  دوخ ه عطا به نگاهم خانه در زنگ ص ای با

 

 شب؟ وق  این کیه-

 

  .ش  راهرو وارد و ش  بلن  جا از عطا

 

 و بود شییییییییی   درسییییییییی  خانه زنگ ماهک حضیییییییییور یمن به
 عطا که کاری بودیم کرد  نصیییییب تصییییی یری آیفون باالخر 
  .بود نگرف ه را اش ی   وق  ه چ
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 دی ن با اما ایس اد  رسش   پش  و  ش   روان دنبالش به
وی مأمورین  :کشی   ه     ان ظایم نت 

  !پلیس عطا وای-

 

 :کرد پایی    و باال باش آرا  نشانه به را دستش

 

س باشییییه باشییییه-  واسییییه جنبه ی   .نکرد  کاری من .عزیز  نت 
  .کرد  شنای  رف ه مش  دوتا

 

ن  مامورا اگه عطا وای- ؟ بت    چ 

 

س پ ون  .نیسیی  آد  عویص   فطرت پسیی  دونسیی م یم-  نت 
 .فقط بود ساد  گوشمایل یه .نکرد  کاری من

 

  .داد جواب و برداش  را آیفون گوشر  ترس ب ون
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 :گف  همزمان و زد را بازکن ی دکمه 

س جان پ ون -   .جوابه و سوال چن تا فقط نت 

 

 : نالی   و ش  حبس ا  سینه در نفس

 کردی؟ کار چ   باهاش تو عطا-

 :گف  همزمان و زد را بازکن ی دکمه
س جان پ ون -  . جوابه و سوال چن تا فقط نت 

 :نالی   و ش  حبس ا  سینه در نفس
 اوم ن مامورا که کردی کار چ   باهاش تو عطا-

 دنبال ؟
*** 
 برد  پنا  یاسی    عمو خانه به من و بودن  برد  را عطا
 . بود 

 دانس م نیم و بود د کر  ور  گریه فرط از چشمانم
 . کنم تعریف عمو برای را ماوقع چطور
ی به هم با  آنچه ش یم م وجه جا آن اما رف یم کالنت 

ی با بود گف ه عطا  . اس  مغایر بود اف اد  اتفاق که چت  
ی راهروی داخل نیمک  روی م اثر یاسی    عمو  کالنت 
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 :گف  داد یم تنان رسی که طور همان و نشس 
 عطا ش ؟ بچه این صاحب شه یم مگه دعوا با آخه-

 چن  دوی   یم ن   رضای  طرف اگه حاال ش  ؟ دیوونه
 طرف اگه تاز  ب   دیه کیل بای  تو؟ اون بمونه بای  روز

 .ب   رضای 
 :نالی  

 . کنی  کاری یه خ ا رو تو عمو-
 اما آورد  سن  بود؟ رسکش همه این یک پرس این-

 .دادرسا بر  فردا تا. بمونه جا این بای  امشب ظاهرا
 . عمو وای-
 کاری همچی    عطا نمیشه باور  . بیمارس ان بریم بای -

 . باشه کرد 
 گوشمایل یک بود گف ه عطا .کرد  نیم باور هم من
ی اما ساد   رسوش دن ان چن  و ب     گف  یم کالنت 

 . اس  دی   ش ی ی آسیب اش دن   یک و شکس ه
عباس بابا میان این در .رف یم بیمارس ان به هم با  هم امت 
 بیمارس ان به را خود بود ش   اف اد  اتفاق م وجه که

 .رسان 
*** 
 . گذران یم بیمارس ان در را شب تما 
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 . ش  من قل بخش به و ش  عمل رسوش شکس ه ب    
 . بودیم نشس ه راهرو توی که بود ساع   
 نگا  اخ یار ی   و ش  بخش وارد نگرای   با جوای   دخت  
ا

 چرا .بود ش   دوخ ه جوان دخت   به اخ یار ی 
 به چه هر اما ا  دی   جای   را او قبال کرد  یم حس
 اش چهر  . آوردمش نیم خاطر به آورد  یم فشار مغز 
 .بود اآشن برای
ک بود گف ه عمو که همان ظاهرا  رسوش با نسب    دخت 
 بیمارس ان به و ش   مطلع او احوال از تاز  و داش 
 . بود آم  
 :زد پچ لب زیر عمو

 نبای  عنوان ه چ به .پ ون  میا  االن من بشینی  شما-
 . بشی    جا همی   . بشن تحریک کنیم کاری
 نیم .داد  نتنا تایی  ی نشانه به را رس  و گزی   لب

 ش   طور هر بای  .بخورد گر  ب تر عطا کار خواس م
 .گرف یم یم رضای 
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*** 
 این کرد  فکر من م ت تما  و زد حرف دخت   با عمو
 و درگت   ق ر آن ذهنم اما ا  دی   کجا قبال را دخت  
ی که بود پریشان  . نیاورد  خاطر به چت  

 و  برگش ناراح    با عمو بخش داخل به دخت   رفی    با
 :گف  و ایس اد کنارمان

 . ن اریم کاری جا این بریم پاشی -
 :پرسی   و ایس اد  جایم در پریشای   با
 ش ؟ چ   عمو-

 :ان اخ  باال شانه
 و آش طرفو زد  عطا .جون عمو بشه خوای یم چ  -

 نامزدش دونه یم بعی  گف  یم هم دخت   کرد  الش 
 . ب   رضای  راح    همی    به
 :نالی   و پوشان   را تمصور  دس انم کف با
 . گن یم درو  . کنه نیم کاری همچی    عطا-
 :ان اخ  ا  شانه دور دس  بابا

 . جان پ ون  بریم پاشو-
 :گف  عمو

ی بر  من خونه بت   رو پ ون  شما داداش-  بب نم کالنت 
 . حاله چه در اوضاع
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 :گف م نفس ی  
 . بب نم رو عطا بای  .میا  منم عمو-

 :گف  و ردک نچ   کالفه عمو
 هم به رو چ   همه لجبازیاتون و لج با دیگه همی    د-

ی جان؟ پ ون  بیای   جا.ک ریخ ی   شما جای کالنت 
 . شه یم عصبای   بب نه هم عطا . نیس 
 :گف م کالفه

یه توی عطا-  خوا  یم . ر  نیم جا ه چ من .عمو کالنت 
 . باشم نزدیکش جا اون بیا 
ی یک وت یع    .نشس  بابا روی عمو نگا   .بگو چت  
 عطا از که کن  قانعم توانس  نیم هم بابا لحظه آن در
 . شو  دور

  تا دادن  رضای  دو هر باالخر 
 
ی به هم با همیک  کالنت 

 . برویم
 افرس اتاق از بابا و عمو که بود  نشس ه راهرو توی

 نگهبان
ون  . آم ن  بت 
 . رسی ن  یم نظر به رو و رنگ ی   دو هر
 :گف م هولزد  و ش   بلن  جا از
 ؟ اتاق تو بیا  منم نذاشتی  چرا ش ؟ چ  -
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 :کرد پوف   عمو
 دوس ای و عطا حرفای ظاهرا .دادرسا برنش یم فردا-
 .میاد پیش چ   دی  بای  .نقیضه و ض  رسوش پرس  این
 :افزود هم بابا

ی یه عطا-  . دیگه چت    یه اونا گف ه چت  
 س ا نکرد  کاری که گف  یم و بود جا آن عطا کاش

. 
 :زد  لب

 ... پاپوشه-
 :گف ن  هم با دو هر

؟-  چ   
 :گف م داش م عطا به که ایمای   تما  با
 ن ار  شک .گن یم که جوری این نه اما زدتش عطا-

 . بابا پاپوشه
 :داد تنان تایی  به رس باباهم

 .گه یم هم نو خودشم که بخصوص کنم یم باور منم-
 اوم   دس  به فرص  از دارن اینا .گه نیم درو  عطا
 .کی    یم اس فاد  خوب
 :نشس  کنار  عمو

 قانونه ی   مملک  مگه ... زدنه زدن ؟ کنه یم فرف   چه-
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 تا حاال .م ن اخ  دردرس این توی خودشو نبای ...
 یم و اش پرون   توی ر  یم اینم ضمنا .درگت   اثباتش
ب سابقه شه  توی عقل کم پست   این که آخ .جرح و ض 
 . نیس  اش کله
 و به خواس م یم را عطا بازگش  فقط لحظه آن در

ی  .کرد  نیم فکر آن غت   به چت  
 در صب  خود تا بابا و عمو اضارهای تما  برخالف
ی  . مان   کالنت 
 .دی   یم را عطا بای 
 :کرد زمزمه بابا که بود ش   گر  هایم پلک تاز 

 . پاشو ... بابا پ ون -
 جایم در و ش  باز آی   به م ورمم و رسخ های پلک

 .ایس اد 
 . ش  یم نزدیک دستش کنار مأمور با عطا
بای   قلبم  لب وجودش قرار ی   و دل نگ .گرف  تن  ض 
 :زد 

 ... عطا-
 به رو و ش  نزدیک مأمور همرا  به که بود دی   را ما
 : گف  عمو

 تو بمونه پ ون  گذاشتی  چرا شما؟ به گف م چ   من بابا-
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ی؟  کالنت 
 :گف  کفری عمو

 روشکر کنی ؟خ ا یم گوش حرفم اصال شمادوتا که نه-
 .هم تور به خوردی  لجباز دوتا
 :رف م جلو

 بر  کجا .خواس م خود  من نیس  عمو تقصت   عطا-
؟ این تو وق     جای 
 به توجه ی   هم دستش کنار مامور آم  جلو ق یم
 . ایس اد کنارش ما حضور
 ی   چن این را او وق    ش  یم حبس ا  سینه در نفس
 . دی   یم است  

 شب تما  زدن  یم فریاد مل هبش و خواب ی   چشمان
 . اس  نگذاش ه برهم پلک را
 . خواس  یم را آغوشش دلم

 . را حمای گرش بازوان و ق رتمن  دس ان
 ریش ته صورت و برو  فرو آغوشش میان ش  یم کاش
 . ببوسم و کنم نوازش را دارش

 جور این نه اما زدمش آر  .نکرد  کارو این من پ ون -
 چ   نیس  معلو  لعن    اون . بشه بیمارس ان رایه که
 کرد ؟ کار
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 :گف م بغض پر و ش  رسازیر اشنم
 . پاپوشه همش دونم یم ... عطا دونم یم-
 دادگا  بع  .برو داری دوس  منو اگه .پ ون  خونه برو-

 . میشم آزاد ضمان  با کی    صادر حنمو
 :زد  لب

 . بیا زود...من ظرتم-
 یم اطاع  خواس  یم چه هر لحظه آن در عطا
 . کرد 
ی    لبخن   :گف  عمو و بابا به رو و زد شت 

 . دادگا  بیاد ن ار  دوس  .خونه بذاری  پ ون و-
 اشار  با و زد حرف بابا و عمو با دقایف   .گزی   لب
 .رف ن  نگهبان افرس دفت   به مامور
 .کرد  یم کاری بای  .ک بی  یم سینه در محنم قلبم
 . بگرد  باطل و عاطل توانس م نیم
 بابا به رو بود کرد  خود درگت   را ذهنم که فکری با

 :گف م
 خونه تو .نذاری  تنها رو عطا شما .ر  یم خود -

 .من ظر 
 خواه  آزاد ضمان  قی  به دادگا  از بع  دانس م یم
 .ش 
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*** 
ی از بالفاصله هم من عطا بردن از بع  ون کالنت   بت 
 . آم  
 اما اشتبا  یا اس  درس  کنم یم که کاری دانس م نیم
 .بود کرد  خودش درگت   ب جور را ذهنم
 .کنم ام حانش توانس م یم که بود شانیس تنها این
 . بود مهری . زد زنگ تلفنم بگت   تاکیس که آن از قبل
 :گف  نگرای   با
؟ ش   چ   پ ون -  جواب تون خونه زد  زنگ دخت 

 آخرش .بود خاموش گوشی  به زد  نگ.ز ن ادی
 مامان  گه یم چ   . بزنم زنگ مامان  به ش   مجبور
 پ ون ؟
 :نالی   و کرد پر را ص ایم بغض

 . دادرسا بردن رو عطا-
 پیش ؟ بیا  کجای   االن تو...عزیز  وای ای-

 : گف م داد  یم تنان دس  تاکیس برای که طور همان
 حرف وشرس  زن با خوا  یم .بیمارس ان ر  یم دار -

 . بزنم
 اون؟ با چ   واسه آخه-
ی یه دونم نیم-  یه .گم یم به  بیا ..تاریکیه توی تت 
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 .رسی   ذهنم به فکری
 :گف  تن ی

 . باش خودت مراقب .جا اون میا  منم ...نرو تنها-
 انجا  برای خوی   دلگریم توانس  یم مهری حضور
 . باش  داش م را تصمیمش که کاری
 توانس م یم شای  . ش   پیاد  اکیست از بیمارس ان مقابل
 شوهرش تا کنم رایص   را او خوب پول یک پیشنهاد با
 .بردارد ماهک رس از دس  هم
 کرد  فکر بزنم بود قرار که های   حرف به را  تما 
 . بود 
 آورد  هجو  رس  به فکر هزار جوان دخت   آن دی ن با
 .شو  مذاکر  وارد مس قیما او با توانس م یم . بود
 کن ؟ کمک توان  یم زن این کرد  یم حس راچ
 رضای  ماهک گرفی    برای زن آن فهمی   یم بای 
 نه؟ یا دارد
 .بود کاف   فهمی   یم را دهانش مز  فقط اگر

 رسی  که مهری .ش   پیاد  ازتاکیس بیمارس ان جلوی
 :گف م اما بود سوال از پر
 .کنم یم تعریف ...تو بریم اول-
  آلبالوی   پژو خروج با محوطه به ورود از قبل اما

 
 رنیک
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 :ش  اش رانن   م وجه نگاهم
 . بود رسوش زن مهری وای-
 !رف  که این-
 .دیگه دادگا  ر  یم دار  الب -

 . دنبالش بریم خب -
 پژو دنبال به و گرف یم تاکیس معطیل ب ون
 . رف یم رنگ آلبالوی   206
 :گف  زد  هیجان مهری

 یم چ   نگف    .اف اد  پلییس فیلمهای این یاد پ ون -
  بهش خوای

 
 . بیک

د  رانن   به  انگار که هم او و نکن  گم را پژو بود  ست 
 دنبال به دق  با بود ش   محول گردنش به مهیم پس 
 .کرد یم حرک  ماشی    آن

 زن گیش اول ش   رایص   چطور بب نم خوا  یم-
 ببی    اش؟ خونه تو بیار  رو دیگه ییک ی بچه شوهرش
 پیشنهاد طریق از شه یم نباشه رایص   ت  دخ اگه مهری
 .بزنه حرف شوهرش با تا کرد راضیش پول

 . کرد یم نگاهم م فکر
 . نباشه اهک از  نگه اری ه فشون اینا شای  اصال خب-

 یم را همی    شدی  یم کس هر چرا .ریخ  فرو قلبم
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 .کنن  دستشان ملعبه را ماهک داد  نیم اجاز  نه گف ؟
 .کرد  یم چه داشتن  را ماهک از سواس فاد  قص  اگر
  حس و کرد پر را گل یم سنگ     بغض اخ یار ی  

 
 خفیک

 .کرد  پی ا
 کنم؟ کار چ   .کرد پارک ماشینه این خانم-
 ماشی    سم  به دویمان هر نگا  رانن   ص ای با

 . ش  کشی   رنگ آلبالوی  
 و کرد  پارک را ماش دش اصیل خیابان رس رسوش زن
 .ش  پیاد 
 پیاد  مهری با و کرد  پرداخ  را تاکیس ایهکر  تن ی
 . ش یم
 به تصور  برخالف. رف یم او دنبال به فاصله کیم با

 . بود نرف ه دادگا 
 کوتا  پال وی یک .بود زد  چشم به شییک آف ای   ع نک
 اش کوتایه خاطر به که شایل و دار زا  جی    وشلوار
ون موهایش بیشت   تقریبا  .بود بت 
 :زد پچ مهری

 . دی مش جا یه انگار برا ؟ آشناس  انق ر چرا ینا-
 آپارتمای   ای خانه مقابل و ش  ای کوچه وارد زن

 دنبال به و برداش  را کش . عی    ایس اد سازی ق ییم
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 .برد دس  کیفش داخل کلی 
 :گف  م حت   مهری

 !سحر  که این-
 کیه؟ سحر-
؟ چطور-  . بیا زودباش پ ون  وای نشناخ  
 مهری اف اد؟ یم داش  اتفاف   چه . کشی  را دس م و

 .بود کشی   خود دنبال به مرا فقط
 که آن از قبل اما بکن  خواه  یم کار چه دانس م نیم
 . ش یم راهرو داخل هم با مهری و من ببن د را در سحر
 کجا از را او مهری و کیس  دانس م نیم هنوز که سحر
 :گف  عصبانی  با و برداش  عقب به ق یم شناخ ه

 هستی ؟ یک دیگه شما-
 :ک بی  اش سینه تخ  به محنم دس  کف با مهری

 .شناسیم یم خوب تورو ما اما شناش نیم مارو تو-
 :گف  که بود  مهری کارهای م حت   هنوز

 درس  وق  ه چ خالفنار و شیاد آد  رسی ه گ    یم-
 این دادی نشون خوب تو اما ش  نیم باور  شن نیم
 .درس ه حرف
 :گف    پری رنگ سحر

؟ یم حرف چ   از-  هستی ؟ یک شما خالف؟ ک و  زی 
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 بخوای ..نه شای   یا ات خونه توی بریم نیس  بهت  -
 ای؟ کار  چ   بفهمن هاتم همسایه
  دیگر حاال

 
 . بود نمان   سحر رخ به رنیک

 چیس  ها حرف این از مهری منظور دانس م نیم هنوز
 . بود ما نفع به ظاهرا بود چه هر خب اما

 ان اخ  واح ش قفل ر ردا کلی  لرزان دس ای   با سحر
 . کرد باز را در و

 داخل ببن د را در ب وان  او که آن از قبل و تت    مهری
 :گف  پروای   ی   با و ش 

 تو رف    باز چ   واسه بودی آبرودار همه این که تو-
 خالف؟ کار
 ترسش از کیم خانه داخل به ورود با انگار که سحر
 :گف  پرروی   اب بود ش   کاس ه

؟ یم حرف داری چ   از دونم نیم هنوز  من-  زی 
 خوایی ؟ یم چ   من جون از ؟ هستی  یک شماها
 اسباب از ش   جمع تقریبا ی خانه دور تا دور نگاهم
 .چرخی 
 خوش جا حال ورودی ی گوشه بزرگ چم ان تا دو
 . داش  دراز و دور سفری از نشان که بود کرد 
 :زد ترسر  مهری
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 فرار خوای یم کجا کردی؟ دور جای قص  عهدف این-
؟  ک  
 مات و گ ج بود نشناخ ه را مهری و من هنوز که سحر
 :نالی 

 اصال ...شناسم نیم رو شماها من . گرف ی  اشتبا  خ ا به -
 . کنم یم خت   پلیس
 :گف  عج     خونرسدی با و ش  چم ان نزدیک مهری

ین موافقم منم اوهو -  وق    ...پلیسه اوم ن را  بهت 
 .فهیم یم بهت   اوم  پلیس
 عجیب مهری ظاهرا .بود پری   کامال سحر روی از رنگ
 .اس  گذاش ه او ضعف نقطه روی دس 

 .کنم یم بخواهی  کاری هر ...!نه پلیس نه-
*** 
 :نالی  و ش  دوخ ه رسمان پش  ی بس ه در به نگاهش

 ؟ بکنم بای  کار چ  -
 :زد په    لبخن  مهری

 . دوی   یم خوب خودت-
 :کشی  اش پیشای   به دس  و گزی  لب

 . کشه یم منو رسوش-
 :گف م و کرد  پوف  
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 . زن ونه توی عویص   آد  اون خاطر به من همرس-
 :ش  رها کاناپه روی

 . دونم نیم هم زیادی چت    .نیس م ای کار  من خ ا به-
 :غری  عص    مهری

 به تونیم نیم ما خب .اولمون رسجای برگشتیم باز-
 . بل ن خوب پلیس مامورای ظاهرا اما بیاریم حرف 
 و گذاش  صورتش روی را دس انش کف عاجز سحر
 :نالی 

 . گم یم به ون دونم یم چ   هر باشه-
 . نشان  او مقابل و کشی  را دس م مهری

 .دوی   یم چیا بب نم بگو باش زود-
 وق  ه چ وگرنه بود من با مهری کرد  یم شکر را خ ا
 .بشناسیم را واقی رسوش توانستیم نیم
وع که بودیم نشس ه رویش به رو دو هر  حرف به کرد رسر
 :زدن

 ازدواج قول اول همون از .دوس م رسوش با ساله دو-
 کرد سواس فاد  از  و زد گولم که این بع  اما بود داد 
 .کشون  خودش دنبال منو م ا  و نرف  ازدواج بار زیر

 .کنه عق   تا ب   انجا  گه یم چ   هر بود  مجبور
 دو هر ب یم انجا  درس  رو کار این اگه بود داد  قول
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 . آب ور اون ریم یم هم با
 :زد پوزخن  مهری

 همچی    بود رست پش  دانشگا  توی که حرفای   پس-
 شماها ... افخم پرس  اون با ات رابطه نبود؟ دروغم
؟ آدمهای   چطور  هس ی  
 .بود  دی   دانشگا  در را او پس
 :زد لب و چرخی  ما روی سحر نگا 

 من گت   خودش پرس  .نبود  مقص ماجرا اون توی من-
 آین   لعن    اون .کرد اخراجمون فهمی  دانشگاهم .بود
 . کرد خراب منو
 :زد نیشخن  مهری

  یم درو  انق ر چرا آخه-
 
 شدی   موقعشم همون ؟ یک

 وق    ... زدی یم تیک دانشگا  پرسای از چن تا با بود 
 . ش ی اخراج دراوم  ص ا به رسوایی  طبل
اف جز فراری را  ه چ سحر ظاهرا  .ن اش  اعت 
های آن از مهری  برخالف .بود مان دانشک   زبل دخت 
ی به اصال که من  توجه دانشگا  در درس از خارج چت  
 خییل از رس و داش  زیادی دوس ان او کرد  نیم
ها  . آورد یم در چت  
 :ف گ و دوخ  ها چم ان به را نگاهش سحر
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 . نبودیم تفکرا طرز این و جا این مال ما .بریم بود قرار-
 رف یم یم که جا این از .خواستیم یم راح  جای یه
 .نه یا باشه شوهر  رسوش نبود مهم
 :زد پوزخن ی مهری

  یم راس -
 
 مرتیکه اون با دار  فرف   چه برات یک

 اف اد؟ یم را  کارت فقط... نه یا باشر  خالفنار
 : پرسی  طاق  ی  
 ماهک با خواستی  یم بود؟ چ   وسط این ماهک نقش-
 ؟ کنی  کار چ  
  با

 
 : داد جواب لرزی  یم که ص ای   و پری   رنیک

 بود رسوش ی نقشه همش .بود  کار  ه چ من خ ا به-
 ...حقمه بچه اون گف  یم .. بود خودش ی برادرزاد  .

 زن خانواد  به حواسش دورادور که بود ها م ت
 دردرس گف  یم چون رف  نیم جلو .بود برادرش
 .برسه موقعش تا مونه یم من ظر گف  یم .زیاد  بچه
 بخر  خوب رو بچه که بود کیس دنبال م تم این توی

 بع  خواس  یم .بود گرف ه زیادی پول ییک از .
 بع شم و بگت   پولشو بقیه و کنه واگذار اونو بچه گرفی   
 .بود مهیا چت    همه .پرواز
 تن ی مهری .گذاش م ا  سینه یرو  دس  نفس ی  
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 :پرسی 
؟ پ ون -  و رحم ی   انق ر که کنه تون لعن  خ ا خوی 

 ی   ی بچه یه رسنوش  با خودتون خاطر به ..کثیفی 
 .کنی  یم بازی گنا 
 بفروشن ؟ را ماهک خواستن  یم .ش   یم خفه داش م
های   یک هم عطا شای 

 نیم من به و بود کرد  حس چت  
 گف ؟
 .بود همی    ما ناآرا  قلب دلیل اصال
 . ن اش  خواب عطا که بود همی   
 رسوش گ ی  یم ششمش حس گف  یم که بود همی   
 . نیس  درمای   و درس  آد 
 :پرسی   زحم  به
 آد  که اون کنه؟ ثاب  شو صالحی  تونس  چطور-

 نیس ؟ درس   
 :خورد تییک نیشخن  ی نشانه به سحر لب ی گوشه

 نیم جا به کاراش از یرد جا ه چ...جعیل م ارک -
 اولی    .ن اش  آم  و رف  برادرش با وق  ه چ .ذاش 
 همه که این ضمن .دار  نفوذی با دوس ای نبود، بارش
 خب .کرد یم اس فاد  ماهک با همخونیش مسئله از جا

 نگه منو هم نم واسه .می ادن بهش حقو . بود عموش
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 .م ن از  را  کارشو تأهل گف  یم .داش 
 :پرسی  تن ی مهری

 دادن؟ شهادت دیروز دعوای برای که دوس اش همی   -
 :گف  و داد تنان مثب  نشانه به رسی سحر

  .دوس اشن از رسی یه اینا الب ه آر -
 
 و دما  شکس یک

 گت   رو عطا خواسی    یم .هم ناس  کار اش دن  
 تح یل رو بچه تا نکنه ان ازی سنگ انق ر که بن ازن
یم  . بریم و بگت 
ون کیفش از را شا گوشر  مهری  :گف  و کشی  بت 

 این گت   پات خودتم وگرنه ک    همناری پلیس با بای -
ای   با .میشه ماجرا

 پلیس دیگه مطمئنا گف    که چت  
 . برنمی ار  رسوش رس از دس 
  با شدی  را این وق    سحر

 
 :اف اد گریه به پری   رنیک

 این امی  به کرد  فرار خونه از ... ب بخ م خییل من-
  جا این که

 
 .کنم درس  خود  برای خوی   زن یک

 ش ن مانعم ا  خانواد  اما بخونم درس داش م دوس 
 کرد  فرار کنه؟ کار چ   بخونه درس دخت   گفی    یم.
 خییل و کرد  یم کار آرایشگا  یه توی .تهرون اوم   و
 عاشق . نبود ب  درآم   .گرف م یاد کارو خم و چم زود
 جا اون جو اما دانشگا  ا بی تونس م. بود  خون ن درس
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 سواس فاد  خوشگلیم از ...بخور  گول زود ش  باعث
ای   از خییل دی   یم وق    ... کردن

 قیافه نه که دخت 
 دونن نیم و دارن چ   همه دارن، درس    هینل و

 ... باشم اونا مثل خواس م یم .کی    خرج پول چطور
 شرسو  خب .بر  گردش اونا مثل ..بپوشم لباس اونا مثل

ای   از خییل تونس 
 همی    ... ب   بهم خوا  یم که چت  

 و رسوش واسه که بود کارای   باب  از ماشینم یا خونه
 بلغز  جا یه پاش آد  وق    .داد  یم انجا  دوس اش
 . کنه خالص خودشو تونه نیم دیگه
 :گف  ناراح    با مهری

 و نرف    جلو بیشت   کن شکر خ اتو برو .نیس  دیر االنم-
ی و ب تر های خالف درگت    با نبود معلو  ...نش ی بیشت 
 نیم در کجاها از رس دادن به  که های   وع  
 موقع هر و کردن یم اس فاد  ازت م ت یه. آوردی
 نیم فکرشم که جای   کردن یم راهی  ن اشی    نیازت
 .ک   

 خت   بابا به من زد یم زنگ پلیس به مهری که همزمان
 . گذاش م اف اد  اتاتفاق جریان در را او و داد 
 .بودن  آم   سحر خانه به مامورین از اک    
 .کرد تعریف هم ها آن برای بود گف ه ما به چه هر او
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وع ها بازجوی    . ش  رسر
 وجود با و ش  دس گت   بیمارس ان همان از رسوش
افات  اش خانه در شواه  ش ن پی ا و سحر واض  اعت 
اف به مجبور  یک به یک داش  که دوس ای   و ش  اعت 
 ش ن و زن ان ی روانه و دس گت  
 صادر رسا داد از ای سوسابقه ه چ ی   عطا آزادی حنم
 . گش  باز خانه به و ش 
 برک  به اما بگذار  چه پای را ماجرا این دانس م نیم
ان و زن و کودک قاچاق بان  ماهک وجود  دخت 
 شکر را خ ا .ش ن  دس گت   آن اعضای و کشف جوای  
 .بود نیف اد  ها دس آن به ماهک کرد  یم

*** 
 تا را نگاهش رد ش  باعث ها خانم از ییک نگا  سنگ    

 . بگت   مهری به
 شیطن  که را بغلم توی ماهک   و زد  لبخن  اخ یار ی  
 :زد  پچ و کرد  جا به جا دیگر  پای روی کرد یم
 مهری؟-

ان خانم از را نگاهش  به و گرف  مجلس باالی سخت 
 . چرخی  من سم 

؟ با-  چیه؟ م  
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 کرد یم گوش داش  جوری یک .بود گرف ه ا  خن  
ک این گف  یم دانس  نیم که هر که  ق ر چه دخت 
 و جلب جدس چه دانس م یم من فقط اما اس  ساد 
 .دارد زبیل
 و نشون  دی   هایم لب که گرف م طوری را ماهک
 :گف م

 کردی؟ پی ا خواس گار یه کنم فکر-
 :گف  و کشی  دس  شالش به زد  هول

 کجا؟ ...کو-
 . گرف  ا  خن  

 .کنه یم نگات دار  نشو هول انق ر رست تو خاک-
 . نشس  مرتب و بس  را اش ش   باز نیش
 :کرد گل شیطنتش معمول طبق

 من به تو باشم گف ه ببی    . دیگه بگو زودتر بیشعور-
 .م یوی  
 :ان اخ م باال ابرو

س-  معلومه .هکن یم نگات جوری این که پسن ی ت نت 
 .دوس ه عروس
 :زد لب زد  ذوق

 .باشه درمون و درس  کیس یه کنه خ ا پ ون  وای-
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 یم بب نم ب   نشونم نشس ه؟ کجا حاال .سینگیل از مرد 
 !پسن  
اییط ه چ در لعن    .بود گرف ه ا  خن    از دس  رسر
 .داش  برنیم شوچ  

 ... نیس  خودش جاس  این مامانش-
 ...بپسن  پرسو ی   بب مادرو گفی    ق یم از-
 آن سم  به نامحسوش نگا  مهری شیطن  وجود با

 خانم وی ا نزدینان از کرد  یم حس که ان اخ م خانم
 . باش 
های   آم   رساغش به خانم وی ا چن باری که چرا

 چت  
 .بود گف ه

 . خوشگله که خانمه همون .باالتر خانم تا سه روت به رو-
 ...مشکیه ابرو و چشم... رسشه دوزی پولک حریر شال
 سو آن به را نگاهش ده  نشان که آن ی   و آرا  مهری
 :زد پچ لب زیر و کشان 

 میار  کم جلوش من خوشگله انق ر چرا این وای   -
 وگرنه باشه رستر عروس از نبای  که مادرشوهر ... آخه
 .ش  حریفش نمیشه

 ؟ باف   یم بههم پرت و چرت چرا-
 من سم  به رس او لکام رص  از پس و من به توجه ی  
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 :گف  و چرخان 
 . اکیه چ   همه باشه خوشگل مامانش مثل هم پرس  اگه-
 :زد  پچ

 آخه؟ میاد کارت چه به خوشگیل-
 . نباشه خوشگل خودش شوهر بگه اینو ییک او -
 :خن ی   ریز

 . نمیشه پی ا مثلش تکه عطا-
 :زد پچ هم او
شو ح    کنم یم پی ا من-  .ببی    حاال . خوشگلت 
 . خن ی یم هم با دو ره

 . داش  لب به لبخن  هم او اف اد او زن به نگاهم
 بود فهمی   و بودیم کرد  تابلو ب جور کنم فکر

 . ایم گرف ه را منظورش
 بع  و بود خانم وی ا نذر که انعایم خ م مجلس پایان با
ی و رسوش ماجراهای ش ن تما  از  برگذار اش دس گت 

 اما ش یم آماد  رفی    ایبر  هم مهری و من بود، کرد 
 :گف  گوشم در و آم  رساغم به خانم وی ا

 . دار نگه دوست م .مادر بمون شما-
 مرگ ذوق تا بگ یم مهری به را همی    بود کاف   خب
 . بشود
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 خانم وی ا برادر همرس خانم آن و بود درس  ح سم
 .بود جان نرسین یع   
 :کرد زمزمه گوشم کنار پروروی   با مهری

 پرس  اسم خ ای   ... کالس با چه وای   ... ونج نرسین-
 ... حله دیگه باشه ایک
 م ا  و نخن   توانس م نیم هایش حرف و او دس  از

 :بود باز نیشم
 ؟ ش  چ   االن باشه خوشگل گف    یم که االن تا-
 ... اکیه پرسشم اسم جون نرسین این نکن شک خب-

 ...ببی    حاال
 به که ما رسا  به انمخ وی ا غریبه، های مهمان رفی    با

خانه  :گف  و آم  بودیم برد  پنا  آشت  
 . بود خایل خییل جاش پ ون  بود اوم   مامان م کاش-

 :گف م و داد  تنان تایی  به رسی
  این اگه که دونی  یم-

 
 مامان نبود فصیل رسماخوردیک

 . مون  نیم جا مجلیس همچی    از
 :زد پچ و زد پهل یم به آرا  مهری

 ... میشه دیر  دار  من جان پ ون -
 ... مطلب اصل رس برو یع    این
 :گف  و زد او به مهری پر لبخن  خانم وی ا
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 رو شما بیاد ... راهه تو پرسمون شت   نباش نگران عزیز -
 ... رسونه یم هم

 :گف  و گرف  را مهری دس  همزمان
 اگه ... شو آشنا نزدیک از داداشم زن با بیا شما حاال-

 تعریف براشون ازت ق ر چه ماهک رایماج رس ب وی  
 ش   عاشق  دی   رو تو خودش که امروز  .کرد 
 .جون مهری
 این ی همه خب اما ش  رسخ واقعا بار اولی    برای مهری
 ی   مهری همان ش  یم دوبار  و بود دقیقه یک مال ها

 .خودمان پروای
 دوتا خانم نرسین از غت   .ش یم پذیرای   داخل هم با

 را ما ان ظار انگار که بودن  هم مسن انمخ یک و دخت  
های ش  معلو  که کشی ن  یم  و خانم نرسین دخت 

 .هستن  مادرش
مان پسن ی ن و دی ن برای بود معلو   جا آن تا دخت 
 .ان  آم  
ش و سال  و نشس  محجوب مهری  با را هایشان احوالت 

وی  
 که بود زرنگ ق ری آن خب .داد جواب خورسر

 .کن  جا ها آن دل در اول همان از را خودش
 زاد  خودی شهال خانم ن یسن   خود از را رمان اگر
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 مجاز غت   و حرا  رمان این دانلود نکردی  خری اری
 رمان های سای  و ها کانال در دانلود و پخش . اس 
 قانوی   پیگرد انجا  صورت در و اس  حرا  و مجاز غت  
 .دارد
 نشس ه ص ا ی   بر  یک مثل که داش  تمایل ظاهرا خب
 . بود
 :گف  گوشم کنار خانم وی ا

 یک یه پرس واسه اونو و ش   دوست  عاشق داداشم زن-
 بیاد هم وحی  گف یم همی    واسه ... پسن ی   اش دونه
یم وق  بود ایک چ   همه اگه بب ی    همو  بریم بگت 

لشون  . مت  
 خواهر دو طرف از که ش  کشی   مهری سم  به نگاهم
 چنی    این که بود عجیب . ش  یم پ چ سوال وحی 

 بار این که داد یم گوایه دلم کرد یم رف ار محجوب
ون سینگیل از خودش قول به هم مهری  .آم  یم بت 
 وگرنه هاس  آن رضای  جلب ه فش واقعا بود معلو 
 توانس  نیم کس ه چ که بود رسکش ق ری آن

 .باش  جلودارش
*** 

 ... ها شه یم دیرمون خ ا به باش زود عطا آقا-
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 :رسی  گوش به حما  داخل از ص ایش
 ...میا  دار  پ ون  نکن هولم-

 همیشه مثل . ان اخ م خود به دیگر نگایه و کرد  پوف  
 ش نش آماد  آرامش با و بود عطا اما بود  آماد  زودتر

... 
ون حما  از پ چ حوله  حوله با که طور همان و زد بت 

ی  :گف  کرد یم خشک را موهایش کوچکت 
 ... خ ا رو تو کن ترک عادتو این جان پ ون -

 . ایس اد  مقابلش و رف م جلو
 :گف م و گرف م دستش از را حوله

 نیم آماد  صبحم فردا تا تو جوری این ... عطا بشی   -
 ... شر 

 لب نشس  یم تخ  لب که طور همان و خن ی  شیطان
 :زد
 گف  میشه ای کنه کمنم خوشگل خانم یه اگه خب-
 ...ر  یم باال عملم  رسع کم یه

 :گف م و کشی   موهایش روی خشون  کیم با را حوله
 من به بای  تو مهموی   بریم قرار  موقع هر یع    -

 .بودی جوش و حرص
انه دستش  روی و کشی  خود سم  به مرا غافلگت 
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 .نشان  پاهایش
نگش چشمان  رسچ   به کیم حما  گرمای اثر در خورسر

 .شی درخ یم حسای   پوستش و زد یم
 لب معطیل ی   ش  باعث هایش گونه بر ای بوسه هوس
 و ش  گرد چشمانش . بچسبانم نرمش پوس  به را هایم
 :ش  حلقه کمر  دور بیشت   دستش

ی این از ؟ ش  چ   ...ش  چ  -  کردی؟ نیم ها ناپرهت  
ین چشمم به خب چیه ...اوممم-  خوشبوی. اوم ی شت 
 ... من
 :آم  کش هایش لب

  یم... ذاری نیم ببوسم  بخوا  من االن-
 
 آرایشم یک

 ... میشه خراب
 به را حوله دوبار  و پری   پایی    پاهایش روی از

 :گف م و کشی   موهایش
 ی ان از  به ... خان عطا خور  نیم من به دست  شما-

 . کردیم دیر کاف  
ورش های چشم و رسکشی  از را حوله  من به را رسر
 :دوخ 

 ... حیف خانم پ ون  حیف-
 :ش   نزدیکش دس  به سشوار و خن ی   ریز
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 کنم خشک موهاتو من اول بشی    خوب آقای یه مثل-
 . خواد یم تیپ خوش بابای ماهنم ...

 :آم  کش لبخن ش
 .پ ون -

 خشک را موهایش که همانطور و کرد  روشن را سشوار
 :گف م کرد  یم
 .جونم-
 ... پیشمونه ماهک دیگه ی هف ه از-
 : گرف لبخن  از نقیسر  لبم

 ... کنم یم شماری روز براش-
 ... بیاریمش امروز از ش  یم کاش-
 ؟ شه یم-
 ... بزنم حرف نعییم آقا با خوا  یم-
 .کرد  خاموش را سشوار و گزی   لب

 ...عطا-
 ...جونم-

 .نشس م کنارش
ا خییل بیاد ماهک وق   -  ... شه یم عوض چت  
 ... شه یم تر سنگی    مون مسئولی  دونم یم-

 :گذاش م اش سینه بر رس و س منش کنارش
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 .کنم یم شماری ثانیه اش لحظه لحظه برای-
 : زد موهایم روی ای بوسه و پیچی  کمر  دور دستش

 .پ ون -
 ...جونم-
 . بزنه زنگ گرام  دوس  که االنه ش  دیرمون-
 :پری   جا از
 جا اون بقیه از زودتر بود قرار مثال...ش  دیر عطا وای-

 . کشه یم منو مهری .باشیم
 برلبانم را لبخن  هم باز عطا انرژی پراز ی خن   ص ای
 .نشان 
**** 
 با و ان اخ  من به دیگر نگایه آینه توی از مهری
 :پرسی  وسواس

 خ بم؟ نظرت به-
 آینه همان توی از و گذاش م اش شانه روی دس 
 :داد  جواب

 ...ما  ش ی ما  ... اته لحظه یه مال خوب دیوونه-
 :پرسی  ج    ع ناامی ی با
 میاد؟ خوشش وحی  نظرت به-

 :ان اخ م باال ابرو م عجب
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 یم مسخر  ماهارو همیشه که بود یک وحی ؟ جوووونم-
 کرد؟
 :آورد  در را ادایش خایص لحن با و
 آخه ب بخ  ذلیل شوهر ...نکن عطا عطا انق ر پ ون  -
 یم منو یادته ؟ خانم مهری یادته ...؟ دار  چ   عطا این

 ؟ نه یا پسن   یم وحی  االح چزون ی
 :آم  کش هایش لب

 یم تاز ... فهمه نیم نیف ه تله توی خودش تا آد -
 .گف ی  یم چ   شماها فهمم
 :گف  هیجان با و گرف  را دس م و چرخی  طرفم به
 اونم ؟ داش  دوس  انق ر آدمو یه میشه چطور پ ون -
 مردی ه چ که م   ... من آخه... کیم این به زمان تو
 ؟ شه نیم باور  .کرد  نیم حساب آد  رو

 :داد  جواب و نشس م کنارش
 ؟ نکردن عوض  مطمئ    ؟ خودی   مهری -
 کرد ملوس را زیبایش چشمان ها گربه مثل و خن ی  ریز
 :گف  و
 مثل دیگه روز دو دونم یم حاال...خرمم خود خود-
 عشق تریپ تو رف م فعال خوب اما شما یم پشیمون چ  
 که کنه کارت چ   بگم خ ا ...آخ وحی  آخ... عاشف   و
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 ... کردی   بیچار 
 رسیک مهری مادر خانم مریم و ش  باز در همزمان
 :کشی 

 ... رسی ن مهمونا جان مامان-
د محنم را دس م مهری  :گف  و فرسر

 کنم؟ کار چ   من حاال ... وای-
 .مجلس توی برو خوب عروس یه مثل فقط کار ه چ-
ین برایش دل در و  .کرد  آرزو را ها بهت 

*** 
مو سینا ببی    ... مامان مامان-  ! مامان ... د  نیم دفت 
خانه توی از  ص ا بلن  ص ای با و کشی   رسک آشت  
 :زد 

 ... میادا بابات االن ... ب   پس بهش خواهرتو دفت   سینا-
 :رسی  گوش به سینا شیطن  از پر ص ای

 حوشله نم ... کنه بازی باها  بیاد بع ش ب   قول بای -
 ...رف ه رس  

 :ش  بلن  ماهک ج غ
 ؟ فهمی ی بازی ی   بازی ... دار  ام حان فردا من سینا-

ی باز خواس م  ا  رود  و دل کرد  حس که بگ یم چت  
 . ش  رو زیرو یکبار  به
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 و ج غ داشتن  هنوز که ها بچه ص ای و رس به توجه ی  
 مح  یات و دوی   دستشوی   سم  به کردن  یم داد
 .آورد  باال را ا   مع 
 ؟ بود ش   مرگم چه دانم نیم

 :آم  در پش  از ماهک ص ای
 ش ی؟ چ   باز مامان-
 :نالی   و زد  صورتم به رسدی آب

 .خ بم نیس  هیچ  -
 :پرسی  نگرای   با ماهک

 بزنم؟ زنگ عطا بابا به-
 :نالی   و کرد  باز را در

 ...که شناسیش یم . میشه نگران بیخودی جان مامان نه-
 :گف  اش بچگانه ص ای با سینا

 ...ای     ...کردی ته ع بار دو-
 :ت پی  و چرخی  طرفش به ماهک

 ب     یم... باش آد  کردن اذی  و کردن شل   جا به-
 . نیس  خوب حالش مامان
 :کشی  درهم ابرو سینا

 ح وونم؟ من-
 :غری  ماهک
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 ...سینا باش آد  گف م ؟ ح ووی   گف م من-
 :گف  کودکانه حنل همان با سینا

 ... دیگه ح وونم ح ما نیس م آد  وق    خب-
 :رف  برادرش به ای غر  چشم کالفه ماهک

مو سینا وای-  .کن نقاشر  بشی    اتاق  برو ب   دفت 
ی آم    تای   و پ چ دلم باز کرد  حس که بگ یم چت  
 .خورد عجیب
 باال را ا  مع   نبود و بود هم باز و بس م را در تن ی
 .آورد 
 لرزی  یم پایم و دس  و بود  کرد  پی ا ش ی ی عفض

. 
 :ش  بلن  ماهک نگران ص ای

 ...بزنم زنگ عزیز مامان به ر  یم-
 . بود رف ه ب هم جوای   ب وانم که آن از قبل و
ون دستشوی   از نزار حایل با  اتاق سم  به و زد  بت 

 .رف م خواب
 به گوشر  ماهک که داش م رسگیجه .نشس م تخ  روی
 :آم  رساغم به دس 

 ... مامان بزنه حرف باهات خواد یم ... عزیز  مامان-
 بالش بر رس داش م که ای رسگیجه با و گرف م را گوشر 
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 :گذاش م
 مامان؟ الو-
 گه؟ یم چ   ماهک ... پ ون ؟ ش   چ  -
 رسصبچ از ... ش   مسمو  کنم فک دونم نیم-

 ... آورد  باال االن تا چن بار
 ؟ عطا به زدی زنگ-
 ...بشه چ   که کنم نگرانش بیخودی ... من مادر نه-

 .مون   دلم رس دیشب غذای ح ما
 ؟ دکت   بریم دنبال  بیاییم بابات منو پس-
؟ بیف    را  کجا شما ...بابا ای-  خ ا به بهت   االن بیای 

... 
ب  یه- ی آبلیموی   رسر  ... خوردی یم چت  
؟ شما ... کنه درس  ماهک گم یم حاال-  خوی 
 .ش  خراب فکر  هس    جوری این تو ... مادر بگم چ  -
 زنگ نشم خوب ... شم یم بهت   بخوابم کم یه مامان-
 .نشو نگران لطفا ... عطا زنم یم

 :گف  نهای  در اما کرد مک   
اح  ... مادر باشه-  ... کن است 

ب  ماهک کرد  قطع که را تماس  دس  به آبلیمو رسر
 چشمای   با و ن اش  رو به رنگ ... بود ایس اد  مقابلم
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 .کرد یم نگاهم نگران
ب  برات گف  عزیز مامان-  .کنم درس  آبلیمو رسر
 :گرف م را ل وان و زد  لبخن  زحم  به
 .خ بم من مادر برس درس  به برو-
 :گف  و ان اخ  باال شانه نگرای   همان با
 ... نمیاد خون نم درس-

 :کرد  اخم
 مشنیل من ک    نیم گریه نمر  نیم برای فردا اگه-

 .ن ار 
 : ش  باز نیشش

 .خب شم یم بیس -
 : زد  لب

 مادر؟ خون ی یم درس یک و بیس  واسه پس-
 :ش  اتاق وارد سینا همزمان

 تخ  ؟ توی بیا  مامان-
 به آغوشم به سینا ورود با همزمان و کرد  دراز را دس م
 حساسی  از . بخوان  را درسش برود کرد  اشار  ماهک
 ام حان از بع  فردا خواس م نیم و داش م خت   هایش
 .شود اذی 
 :بوسی  را ا  گونه شیطن  با سینا
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 خوب آدمو بوس گه یم عطا بابا... شر  یم خوب االن-
 . کنه یم
، پ ر ای...آم  کش لبم اخ یار ی    عطای  بابا صلوای 

ها خییل  .گ ی  یم چت  
 :گف  و گذاش  بربازویم رس سینا

مو م رسه رف م منم-  !ب  دخت   .د  نیم چ  آ به دفت 
 دوما نزدن حرف جوری این خواهرت به راجع اوال-

 .ماهک دفت   به دادی گت   چرا داری دفت   همه این شما
ش خاطر به بع شم ... تر  خوشگل اون مال-  دفت 

 .کنه بازی من با میشه مجبور
 پرسک .بود داد  یادش عطا را ها بازی جلب این

 . من شیطان
 ... بخر  برات همون مثل ییک گم یم عطا بابا به-
 .خن ی  شیطن  با

 . دربرگرف  را صورتم تما  لبخن 
 اق ا  دو  بار برای وعطا من که بود ساله چهار ماهک
 . کردیم بهزیس    از دیگری فرزن  آوردن به
 هم کنار کم سن از ها بچه طوری این گف  یم عطا
 واقی برادر و خواهر مثل درس  و شون  یم بزرگ
 . کنن  یم درک را رهم یگ
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 بیشت   سال یک موقع آن که کوچولو سپهر که ش  این
  جمع به بود خوردی   حسای   و ن اش 

 
 ما خانوادیک

 ... پ وس 
 بهزیس    در که کودیک اولی   . بود ماهک ان خاب سپهر
 .ما ان خاب ش  و کرد جلب خود به را ماهک توجه
 به و بودیم ش   ای نفر  چهار خانواد  ما دیگر حاال
ی عطا قول  ... ن اشتیم کرس و کم چت  
 مشنیل و ش ن  یم بزرگ هم کنار و هم با ها بچه

  دل   حال   و ن اشتیم
 
 .بود خوب مان زن یک

 روی عطا انگش ان نوازش با که برد خوابم یک دانم نیم
 .کرد  باز چشم موهایم

 خوشگلم؟ ش   چ   . عزیز  پ ون -
 .کرد شجاخو  نگاهش در حالم ی   و رمق ی   نگا 

 اوم ی؟ یک تو عطا-
 در را ا  ناله و داد امان رسگیجه اما شو  بلن  خواس م و

 :گف  نگرای   با عطا .آورد
 . ب   حال  واقعا بود نکرد  اشتبا  ماهک پس-
 . نکن شلوغش دیگه تو ...عطا خ بم-

 :گف  همزمان و بدشینم جایم در تا کرد کمنم
 .خونی ه کم اون ی ادامه اح ماال پ ون  دکت   ریم یم-
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 پاشو .دیگه شه یم همی    ک    نیم گوش حرف وق   
 .زودتر
 دس  رسگیجه ظاهرا اما کنم مخالف  خواس م یم

 . نبود بردار
 ...ها بچه-
 .اینا مامات خونه بریم یم-

*** 
 که بود های   بچه درگت   فکر  و نبود دکت   به حواسم
 .بودیم گذاش ه امان  به مامان پیش
 دو شیطنتش اف اد یم یکجا سپهرش ای  د با وق    سینا
 . خورد یم حرص م ا  بای  هم ماهک ش  یم برابر
 باعث همی    و بود پذیر مسئولی  و حساس خییل ماهک
 .باش  حالم کمک کمش سن وجود با جاها خییل میش 
 آزمایشم ی برگه دکت   آقای و بود گرف ه را دس م عطا
 .کرد یم رو زیرو را
 :زد  پچ

 . نیس  هیچ   گم یم دی ی-
 :زد لبخن  و شدی  را ص ایم دکت  

ی یه اتفاقا-  ... هس  چت  
 :پرسی  بود ترسی   که عطا و دوخ یم او به نگا  دو هر
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 . داش  مشنلو این قبال آخه ش  ؟ خون کم باز -
 چشم روی از را ع نکش و گذاش  مقابلش را برگه دکت  

 :گف  و برداش 
 داری ؟ بچه چن تا مگه-

 :داد  جواب حال این با اما بود معنا ی   سوالش
 .دوتا-
ارین یا بود  طبیی تون زایمان-  ؟ رس 

 عطا بار این . فهمی   نیم را سواالتش معنای اصال
 :داد جواب

 اف اد ؟ اتفاف  -
 :زد دیگری لبخن  دکت  

 .گذش ه دوبار  مثل ... باردار  تون خانم خب-
 : پری یم جا از هم با دو هر

؟-  چ    
 دوتا ما بگی  خوایی  یم االن دونم یم ... لطفا بشینی -

 ... اما داریم بچه
 :گف  زد  هیجان و پری  کالمش میان عطا

 ... س  معجز  یه این دکت  -
 عطا . کرد یم مان نگا  م حت   که بود دکت   این حاال
 یم و داش  هیجان که ص ای   یا و ش  مت    نزدیک
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 :پرسی  لرزی 
 واقعا اینه منظور  یع    ؟ مطمئدی  شما دکت   آقای-

 ؟ باردار  خانومم
 :داد تنان رس دکت  

 ... د  یم نشون جور این که آزمایش-
 : نالی  و نشس  صن یل روی عطا

 ... ممنون م خ ایا ... شکرت خ ایا-
 بای  چه دانس م نیم و کرد  یم نگا  دکت   به شوکه من

 . بگ یم
 ... حاله چه در اوضاع د  یم نشون کامال سونو یه-

 : نالی  عطا
 ... شه یم باردار دار  بار  اولی    خانومم-

 :ش  دوخ ه من به ها گرف ه برق مثل دکت   نگا 
 ؟ داری  بچه دوتا گف ی  که شما-
 :زد  لب

 ... شون بود  آورد  دنیا به من داش م دوس  خییل-
 :پرسی  که ش  یم م وجه داش  کم کم انگار

 ؟ گرف ی  رسپرس    بهزیس    از-
 :داد جواب اف خار با طاع
یم فاک ور رو خانومم زایمان یه اگه-  های بچه با اونا بگت 
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 .ن ارن فرف   ما خود واقی
 :گف  و دوخ  ما به را گرش تحسی    نگا  دکت   آقای

 .خوب ق ر چه ... ب   ه یه یه به ون خواس ه خ ا-
*** 
 سونو تا بود  خوابی   زنان دکت   تخ  روی بود ساع   
 .مده انجا 
 و رف م یم را  ابرها روی انگار . بود  شوکه هم هنوز
ی ه چ  و داش م عج     حس ... کرد  نیم حس چت  
 واقی معنای به داش م .بود ش   فکر هزار درگت   ذهنم
 .بود انگت    شگف  این و ش   یم مادر
 دس گا  مانی ور به چشم و بود ایس اد  تخ  پایی    عطا
 . بود دوخ ه سونو
 و خ بم که گف  و داد جواب عطا زد نگز  که مامان
 . نزد ا  بارداری از حرف  
 از قبل خواس  نیم و ن اش  باور هنوز شای  دانم نیم

 توی همچنی    . بزن  دیگران به حرف   ش ن مطمی   
دار درس    نحو به را ها بچه بای  گف  ماشی     کنیم خت 
 . نزد حرف   دیگر جا آن تا و

 الخصوص عیل  بب ن ص مه کیس خواس  نیم دلش
 . سپهر و ماهک
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 و ریخ  شنمم روی را مخصوص ژل دکت   خانم
 . کرد روشن را دس گا 
 نیم دی   خایص چت    . چرخی  مانی ور سم  به نگاهم
 م ا  که رنگ طوش ای حاله و رنگ مشیک صفحه ش 
 .ش  یم بس ه و باز
ب با قلبم  بود  من ظر آن هر و ک بی  یم سینه در ض 
 .اس  ش   اشتبا  بگ ی 
 به را نگاهم ش   نیم م وجهش که تص یری از ناامی 
 .نگریس  یم مانی ور به دق  با که دوخ م عطا
 به لحظه هر اش چهر  . بود جس جو در هنوز دکت   خانم
 .آورد  نیم در رس من که آم  یم در شنیل

 داری ؟ بچه چن تا گف ی  خب-
 :زد  لب

 ... پرس یه ... دخت   یه ... دوتا-
 :زد ن لبخ

 چ   ییک این داری  دوس  االن ... کنه حفظشون خ ا-
 ؟ پرس یا دخت   ... باشه
ون نفیس عطا  :داد بت 

 ... باشه سالم فقط-
ی دق  با دکت   خانم  که کرد یم نگا  صفحه به بیشت 
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 :گف 
 ان و کرد تع ی    رو جدسی  نمیشه االن الب ه خب-

  شاءهللا
 
 ... بای  ویل چهارماهیک

 : مگف نگرای   با
 ؟ ناقصه که نگی -

 :ان اخ  باال ابرو
ی همچی    چرا-  .عزیز  ک    یم فکر چت  
، خانم شم نیم دار بچه من-  معجز  یه انگار االن دکت 

 . ش  
 :پرسی  م حت  

؟ خودتون مال ها بچه-  نیسی  
ی خواس  نیم دلم که این دلیل  بود همی    بگ یم چت  

 فرش ه ود آن من دهم توض   که این از بود  م نفر ...
 چت    همه از بود خود  دکت   اگر .ا  نیاورد  دنیا به را
 رسا  به اورژانیس بودیم ش   مجبور اما داش  خت  
 .برویم دیگری زنان دکت  
بود خانم این بار این و گزی   لب غصه پر  مرا که دکت 

 . کرد یم غافلگت  
 . شونه ییک این ببی   -
 :پرسی   ش   درش  چشیم با
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 ؟ شون ییک-
 :زد ن لبخ

 ...تا سه بلکه ییک نه ش   معجز  ... اوهو -
 نیم جایم در من و برداش  جلو به ق یم عطا ناخواس ه

 . ش   خت   
 :پرسی  م حت   عطا

 مطمئدی ؟ شما-
 ... شونه ییک این ... کنی  نگا  ... دق ق بله-
 .چرخان  یم شنمم زیر را دس گا  رسی طور همی    و
 ... دویم اینم ایناهاش-

 :افزود که بود ش   رسازیر اشنم
 ... آخریش اینم و-

 حرست در سال همه این ... بود آم   بن  زبانم ناباورانه
 ... هم با تا سه حاال و ش ن مادر
 :گرف  محنم را دس م عطا

 ... پ ون -
ی   با من قلب و

 خانم ... گرف  کوفی    سینه در تن  ض 
 : گف  زد  هیجان دکت  

 ص ای خوایی  یم حاال .مبارک تون ش ن نفر  هف -
 بشن ی ؟ قلبشونم
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 اتاق فضای هایشان قلب ص ای وق    ش  رسازیر اشنم
 .کرد پر را

*** 
 این ب ون بودیم، آم   خانه به دو هر که بود دقایف  
 . برویم ها بچه دنبال به که

 اول چت    هر از قبل عطا قول به ... م حت   و بودیم شوکه
 .ردیمک یم جور و جمع را خودمان بای 
 فرزن  دو و ج ی  فرزن  سه . داشتیم پیش در سخ    را 
 ... شان خاص های حساسی  با

 :نالی  عطا
 ؟ گه یم چ   ماهک نظرت به-
 هم موقع همان بود حساس خییل ماهک .گزی   لب
 تا رف یم مشاور  کیل بیاوریم را سپهر خواستیم یم که

به که کنیم آماد  را ماهک جوری  .نخورد ض 
 ی نفر  چهار جمع به دیگر ی بچه تا سه بود ارقر  حاال
 . شود اضافه ما
 پذیرش ی آماد  را ها آن بای  چطور دانستیم نیم ما و

ی چنی     .کنیم چت  
 چیه؟ نظرت . نگیم هیچ   فعال گم یم-
 ... ب تر  که جوری این !؟ پ ون -
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 :نالی   مایوس
 ... نفهمی   چطور فهمم نیم اصال ؟ کنیم کار چ   عطا-
 ... عطا یوا

 :گف  و ان اخ  ا  شانه دور دستش و نشس  کنار 
 !بکن فکرشو ... بچه تا سه پ ون -
 .زد ا  پیشای   به ای بوسه و
خییل حرف ...خوشحالم اما ... ا  شوکه-  دلچسب دکت 
 .هستن  ما به خ ا های ه یه اونا بود

 عطا ... بینم یم خواب دار  کنم یم فکر هنوز  ...منم-
 ؟ شون خوایه یم واقعا تو

 : داد فاصله خود از مرا م حت  
 .هامونن بچه سپهر و ماهک مثل هم اونا ؟ ش ی دیوونه-
 . براشون د  یم جون من دخت   ؟ شون خوا  یم
 .هستیم سینا و ماهک مسئول ما . دادیم قول ما عطا-
 ؟ ک    یم فکر چ   به داری پ ون  وای-
 دنیا به درس ه . بب ی    آسیب ها  بچه خوا  نیم-

 بس ه شون جون به جونم که دوی   یم اما نیاوردمشون
 ... س 

 ... کنیم یم بزرگ عشق با و هم کنار شونو تا 5 پس-
 . دار  فکری یه پاشو
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 ؟ عطا-
ین این... بشن غافلگت   ما مثل بای  هم اونا-  .راهه بهت 
 !نه-
 مگه اصال ... بب نم رو شون واکدش دار  تصمیم دقیقا-

 تنها این شون نیاوردی دنیا به فقط تو ؟ کرد یم فرف  
 ... تاس  5 این فرق
*** 
 را سینا و داد سپهر داس ان به را کیک بزرگ جعبه عطا
 .کرد دوش قلم و کن  جا از بود دوی   پایش کنار تا که
 :گف  هیجان از پر ای خن   با سینا

 ... کردیم بازی فوتبال سپهر دای   با-
 :زد  قهقهه سپهر

 کیک این قضیه راس    .بود شوتبال بیشت   ونگ فوتبال-
 چیه؟
 :داد جواب عطا

 . فهیم یم زود خییل جون پرس باش صبور-
 :گف م همزمان و زد  جلو بقیه از پ ر  و مادر دی ن با
 کن کم کنجناوی  این حجم از کم یه سپهر وای-

 . داداشر 
 اخ یار ی  ... بودن  آم   اس قبال به در د  تا ها آن
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 :گش  ماهک الدنب نگاهم
 کو؟ ماهک پس... سال -

 :گف  مهربان مامان
 .اوم ی  شما نفهمی   هنوز کنم فکر... خونه یم درس-
کم مشق و درس به اگر کرد  فکر من و  ص مه دخت 

 چه؟ شود وارد
 : کرد بغلم بابا

 نکنی  حساس رو بچه این انق ر گف م دفعه ص  پ ون -
 اصال . ن وم   ونبت   اتاق از اوم   که موقع اون از...
 چشونه؟ نوزد  و 18 فهمم نیم
 :زد چشمیک سپهر

 .بیس  فقط ؟ ن اش    روشنفکریا این از ما رس بابا-
 شان ریخی    هم به با و برد او موهای توی دس  بابا
 :گف 

 گردو مون د  با ما آوردی یم 15 تو صلوای   پ ر برو-
 .شکستیم یم
 جعبه گرفی    حضم به مامان ایدبار و خن ی یم هم با همه
 :پرسی  کنجناو نگا  با کیک بزرگ ی
 مادر؟ خت  -

 :گف  تن ی عطا
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 .شاءهللا ان خت  . گیم یم-
  و زد برف   مامان چشمان

 
 عطا . ش یم خانه وارد همیک

 :زد ص ا
 .بیا .مشقو درسو اون کن ول بابا ماهک-

ون اتاق از بود ش   ما آم ن م وجه تاز  که ماهک  بت 
 :کرد تن  پا سم  به معطیل ی   من دی ن با زد
؟ مامان-  گف ؟ چ   دکت   ش  چ   خوی 
کم برای دلم  .رف  ضعف اش نگرای   تما  و دخت 
 :گرف  را ماهک دس  و گذاش  زمی    را سپهر عطا

  بیایی -
 
 ... بشدی  همیک

 . ش   رسخ اخ یار ی   . نشس  من روی همه نگا  تقریبا
 :گف  مامان به رو عطا

 ... هس  تون همه سواالت  جواب جعبه اون توی-
 :نالی  سپهر

 نیس ؟ کیک یع    بابا ای-
 :خن ی  بلن  عطا

 .دی  بای -
 جعبه روی عطا تا ش  دوخ ه جعبه به کنجناو همه نگا 
 ... کرد باز را

 :داد نشان واکدش سینا نفر اولی   
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 ...روش نوش ه مشق همش که این ن ار  سواد که من-
 ص ایشان که خوان ن  یم را کیک روی می    ظاهرا بقیه
 . بود نیام   در
 :گف  م حت   بابا

 گه؟ یم چ   این پ ون ، ؟بابا واقعا-
 دس    سپهر . نشس  مت    کنار و زد گریه زیر بلن  مامان
 :کشی  گردنش پش  به
 ! نه-

 اول دردرجه من برای بود قفل ماهک روی من نگا 
 . بود مهم او پذیرش و تایی 
 : لرزی  هایش لب

 ؟ خوایی  نیم رو ام دیگه-
 خود سم  به را او عطا . ش  حبس ا  سینه در نفس
 : کشی 

 ماهنم؟ حرفیه چه این-
 ... بابا ...اونا-
 ج غ اخ یار ی   . دوی  اتاق طرف به و کشی  را دستش و
 :زد 

 ! مامانم ماهک-
 .خورد برهم بلن ی ص ای با در اما
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*** 
 خر باال  . بود زد  رس  به خوای   ی   همه برخالف
 بازگش ه خانه به و بود ش   تما  بابا ی خانه مهمای  
 . بودیم
 لب از لب ماهک هم باز من و عطا های صحب  تما  با

 بودیم گش ه باز خانه به عجیب سکوی   در و بود نگشود 
. 

 اش ناراح    و دلخوری و بود نگف ه خت   به شب هر مثل
 . بود داد  مان نشان واض  قهری با را
 شوکه جور این نبای  و دهیم فرص  کیم بود گف ه بابا
 .کردیم یم اش
 : کرد یم زمزمه م ا  و بود پشیمان عطا

 ؟ میشه خوشحال کرد  یم فکر چرا-
 و پری  یم پایی    و باال زد  ذوق سپهر ماهک برخالف
 . کرد یم ان خاب اسم اش آین   های همبازی برای
 این و برد  خوابش باالخر  . رف  عطا سم  به نگاهم
 .نبود بود خورد  که داروی   از تاثت   ی  
ون تخ  از آرا   .ش   خارج اتاق از و خزی   بت 
 حس که رف م اتاقش سم  به . بود ماهک پیش دلم
 . رس  یم گوش به ضعیف   ی گریه ص ای کرد 
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 . آم  بن  ا  سینه در نفس
 ... کن کمنم خودت خ ایا
 .کرد  زبا را در آرا  و زد  در به ص ا کم ای تقه

 دیوار به زد  تکیه و بود گرف ه بغل به را لحافش ماهک
 .کرد یم گریه ص ا ی  
 مامان؟ ماهک-
 نشس ه تختش لب که م    آغوش در را خود و برچی  لب
 :کرد پرت بود 

 رو عطا با و شما امروز .ا  ب ی دخت   من . مامان-
 .کرد  ناراح 
 را دلم ته که بود ناراح  عم ق ق ر آن ص ایش

کم دانس م یم .وزان س  . چیس  نگران دخت 
 .جوری این نکن ماهک-
 مامان پیش فرستیم یم حاال؟ کنیم کار چ   سپهر و من-

 کار چ   سپهر و عطا بابا و شما ب ون من مامان وی ا؟
 ؟ کنم
 : کرد  نگاهش م حت  

 ؟ ماهک ش ی دیوونه-
 ...ها بچه اون-

 .بود  هگرف درد وجود تما  با قلبم . ش  رسازیر اشکش
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 :نالی  ... ش   بلن  جا از و داد  اش فاصله خود  از
 . مامان-
 وارد راهرو از گذر با و ش   خارج اتاقش از حرف ی  
 . بود سنگ     خواب در عطا ...ش   مان خواب اتاق
 پای دش کشوی مقابل زانو دو و رف م کم   سم  به

ون را آن و نشس م  را فلزی ی صن وقچه. کشی   بت 
 . کرد  ترک را اتاق بلن  های ق   با و  مبرداش
*** 
 :زد لب ریزان اشک ماهک

 ؟ منه برای-
 چن  هر کن بازش .ماهک بزرگم دخت   برای اوهو -
  هج   از قبل ن اش م تصمیم که

 
 اما ب مش به  سال 

 . کردی مجبور  امشب
 و کرد پاک را خیسش های گونه هایش دس  پش  با

 :کرد نگاهم تردی  با . گذاش  پاهایش روی را جعبه
 ! کن بازش-
 تزی     بن  دس  و رس گل چن  . برداش  را جعبه در

چه یک و دور های   زمان از یادگاری  در ج     ی دفت 
 .بود نهف ه صن وقچه دل
 :گف  هیجان با
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 !مامان-
چه  ش   دار رگه که ص ای   و بغض با و برداش  را دفت 
 :خوان  را آن روی بود

 . ماهنم برای-
 :برگش  سم م به نگاهش وبار د
 .مامان-

 شبانه ی قصه وق    که هرشب مثل و کرد  باز را دس م
 .کشی مش بغل به رف  یم فرو آغوشم در اش

 بخونمش؟ برات خود  خوای یم-
 تاج به هم با دو هر و کرد پایی    و باال را رسش تن ی
 .زدیم تکیه تختش
چه  :خوان   و کرد  باز را دفت 

 ... س  معجز  یک مثل نم برای امروز-
 :داد  ادامه و زد  نرمش موهای به ای بوسه اخ یار ی  
بچه یه .ماهک نا  به ای معجز -  و خوشگل ی دخت 

 ... مامای  
  قرار  معجز  این اما نشه باورش هیچکس شای 

 
 زن یک

  آر  ...کنه عوض منو
 
 .رو عطا و من زن یک

**** 
 انگار صالا . کرد  باز چشم ماهک دی ن عشق با امروز
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 رنگ یه ...خاص رنگ یه ... ش   دیگه شنل یه دنیا
 .ماهک چشمای رنگ مثل معنا پر و عجیب
 صب  از چون ش   دیوونه کنه یم فکر عطا اینه تصور 
 نیشم و خن   یم خودی به خود جوری همی   
 ماهک زدن حرف یاد و نیس  خود  دس  خب...باز 
 گه یم و کنه یم باز دس اشو وق    ...اف م یم » یم یم «
 ... زنه یم غنج من دل ته
 با رو بچگونه عطر اون و کنم بغلش محنم خواد یم دلم
 .بکشم سینه به وجود تما 

**** 
 هم عطا ... باشه اف اد  اتفاق دو  معجز  نمیشه باور 
 برای رسسخ  رقیب یه اون حاال . ش   ماهک عاشق
 رسه نیم من به ماهک از سهیم هس  عطا وق    ... منه
 ق ر چه ...عطا بابا ...دیگه خوا  یم هم نو منم خب ...
 .میاد بهش بودن ماهک بابای
 قرار  کرد  نیم فکر ش   باخت   نش نم باردار از وق   
 دامن خ ا انگار که بشم خوشمز  کوچولوی یه مامان

 .بود ان اخ ه بغلم توی اونو و کرد  باز رو آسمونش
*** 
 به ماهک که کرد  ریکا دیگه حاال ب جدس عطای ای
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 ... اون بغل توی ر  یم مون دی ن محض
هن به ؟ شه یم حسودیم دار  نکنه  به که داری چی    پت 
 یم کادوش و کنم یم نگا  خری یم براش عطا ی سلیقه
 . کنم
یم خانمو ماهک امروز قرار  ون بت   باور  خب ... بت 
 بهرا  آقا و خانم وی ا و شه یم معجز  دار  همش نمیشه

 . باشن کرد  قبول رو دوتا ام
*** 
 حس خودمون دنبال رو ماهک ج ی گریه اولی    امروز
 ش   ورچی   های لب اون برای کشی  پر دلم ... کردیم
 و پ ر خ بیه حس چه ... اش قطر  قطر  های اشک و

 .مادرش ن
 خواس  یم ح    و کرد ناراح    م ت تمو  عطا
 ... یمبیای کنار بودیم مجبور فعال اما برگرد 
 شه یم قبل روز از تر سخ  برامون روز هر دار  انگار

 تاش نه مون حرف تا د  از خونه رسیم یم وق    ...
 جون به عجیب قراری ی   جوری یه ...ماهکه به راجع
 ای بچه عاشق شه یم کرد  نیم فکر اصال .اف اد  مون
 جون براش شه یم ... نیاوردیش دنیا به خودت که ش 
 ساخ ه دست  از کاری تو و کنه یم گریه وق    داد
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 بشن تمو  زودتر سخ  روزای این کاش ... نیس 
 .کنه تنمیل رو ما خوشبخ    و بیاد زودتر ماهک کاش.

*** 
 دنیای تا کرد  رو سعیم تما  ... ش   تمو  ماهک اتاق

 دونم نیم اما کنم درس  براش رو خوشگیل صوری  
 اخماش ... مهه تو حسای   روز  دو... ناراح ه عطا چرا
 هس  کوچولو ی معجز  یه فقط ... شن نیم باز هم از
 گفی    یم یم با تونه یم ... بخن ونه رو عطا تونه یم که
 امروز بای  ...دار  فکری یه ...کنه آب رو عطا دل هاش

 تمومه ز
 ی کله و رس...ناراح ه چ   از ش  معلو  عطا حرفای با

 امی  خواد یم شه نیم باور  ... ش   پی ا ماهک عموی
 ... شم یم دیوونه دار  ... بگت   ازمون زن گیمو
 بچه ماس  مال ماهک ... بکشه منو خواد یم تصورشم

 بربیاد دستش از کاری هر داد  قول عطا ... ماس  ی
 .تونم نیم ماهک ب ون دیگه من دونه یم اون ... هبکن

*** 

هر طوری ش   ب تمش پیش ماهک .اون تنها عالج درد 
عطاس .  

 ***
ن گیم اشنا  بن  نمیاد . اگه ماهک مال من نشه 

https://t.me/shargoftegoo


همقسم    

           @Shahregoftegoo 

 :زد ص ایم بغض پر
 . مامان-

دمش خود  به بیشت    :گف م و فرسر
 برامون ق ر چه بگم به  روزی یه خواس  یم دلم-

  معجز  تو ... ارزشمن ی
 
 بودی بابات و من زن یک

 ... عزیز 
 :آم  کش نر  لبش

 ؟ خوی   یم باز -
 . زد ورق و داد  تنان رس

*** 
 تاب ی   من مثل اونم خب . کردن بازداش  رو عطا
 عموی د  نیم اجاز  گف  یم دیشب همی    ...ماهکه
 س  بچه این نگران م ا  ..بت   خودش با اونو ماهک

 اینو . نیس  درموی   و درس  آد  ماهک عموی آخه ...
 نکرد  خ ای ترسیم یم . دونیم یم مون همه دیگه
 زودتر عطا کاش . گریه ش   ار ک . بیاد ماهک رس بالی  
 .برگرد 
*** 
 .اف اد اتفاق معجز  باز و نکشی  روز دو به شه نیم باور 
 بچه و دخت   و زن قاچاق بان  یه ماهنم وجود برک  به
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 زن و عمو دس  به ماهک که بود ما با خ ا . ش   کشف
 این به ...کنم فکر بهشون خوا  نیم اصال .نیف اد عموش
 آدما این بفهمیم تونستیم یم چطور بودن مهری اگه که

 . خالفنارن
 آخه میشه عروس دار  وسط این که بگم مهری از وای
 ا  مهری الیه ... میار  شانس همه برای ماهنم

 ...بشه خوشبخ 
*** 
 کنه یم قراری ی   خییل ماهک ا  کالفه خییل امروز
 دن وناش دار  ش  معلو  آخرش . دکت   بردیمش عطا با

 .درمیاد
 کشه یم و دهدشو توی کنه یم رسه، یم دستش هرچ  
 میذارتش کنه یم گریه ماهک وق    عطا ... هاش لثه به
 امروز ماهک اما چرخونه یم خونه توی و شونه روی
 ... نش   آرو  هیچ   با و گریییهکرد خییل
 :آم   خود  به ماهک ص ای با
 ؟ واقعا-

 :زد  لبخن 
 باباعطا ... که دیدرآور  دن ون سخ  ق ر اون ... واقعا-

 باباتم انگش  به گایه ح    تو و کرد یم بغل  م ا 
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 خواس    یم کوچولو موش یه مثل ... کردی نیم رحم
 .شون بجوی  
کم  :رف  ریسه دخت 

  یم راس  مامای   وای-
 
 ؟ یک

دمش خود  به  :فرسر
 ... مادر چیه دروغم-
 :گف  و رف  فرو پهل یم توی شیطن  با
 ... نیس  یاد  ک ومش ه چ-
 .بیاد یادت نبای   .بودی بچه خییل معلومه خب-
 ... شون نوش    برا  که خ به چه-
چه چشمانش رسچ   دی ن با  دستش به و بس م را دفت 

 : داد 
 ن اری؟ ام حان تو مگه فردا-
 .اوهو -

 :پرسی  و دوخ  من به را خوابش از خمار های چشم
 نیستی ؟ ناراح  دس م از که بابای   و تو-

 :چرخی   طرفش به کامل
 رو ها بچه این سینا و تو که اینه بابات و من دغ غه-

 مهم نیاوردم  دنیا به که نیس  مهم ماهنم ... بخوایی 
  داداش  و تو ب ون که اینه

 
 ممکن دیگه ما برای زن یک
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 . نیس 
 .مامان ترسی   خییل من-
 . بود جانم از نییم او .کرد  بغلش تاب ی  
س وق  ه چ-  ...وق  ه چ ... نت 

 دراز تخ  توی که بود ش   آسود  خیالش کیم انگار
  از داش  .کشی 

 
 هایش پلک ش ، یم هوش ی   خس یک

 .بودن  رسخ و مل هب بود کرد  که ای گریه از هم
 خواب به تا ، موهایش نوازش با و کشی   را رویش
 من برای ق ر چه دانس  نیم او . نشس م کنارش رف دش

 ... اس  ارزشمن  عطا و
چه ماهک خوابی ن با  تا گذاش م رسش باالی را دفت 

 نریم به و ش   بلن  جا از و بخوان  خودش را اش بقیه
ون اتاقش از  .زد  بت 

*** 
 شنمم دور عطا دس ان تخ م توی کشی ن دراز محض به

 :پرسی  گوشم کنار آلود خواب و ش  حلقه
 پ ون ؟ بودی کجا-

 پ ر . دوخ م صورتش به نگا  و چرخی   طرفش به آرا 
 ... هایم بچه
 صورتم نزدیک را صورتش و کشی  جلو بیشت   را خود
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 :داش  نگه
؟ یم نگا  طوری اون چرا پ ون  ش   چ  -  حال  ک  

 ؟ خ به
 :زد  لب و داد  تنان را رس 

 یم ... حساسه خییل بچه این عطا . زد  حرف ماهک با-
 ...وق  یه ترسم
 زاد  خودی هالش خانم ن یسن   خود از را رمان اگر

 مجاز غت   و حرا  رمان این دانلود نکردی  خری اری
 رمان های سای  و ها کانال در دانلود و پخش . اس 
 قانوی   پیگرد انجا  صورت در و اس  حرا  و مجاز غت  
 .دارد
انه ای بوسه  :زد پچ و زد لبم کنج غافلگت 

س- ون برمش یم م رسه بع  فردا نت   پ ر کم یه ... بت 
 درس  حساسه ماهک ... زنیم یم حرف هم با یدخت   و
 کم یه ... فهیمیه و هوش با دخت   کمش سن برخالف اما
 ... دار  زمان به نیاز

 .ش  آرو  کم یه زد  حرف باهاش منم -
 ... ما مثل درس  ماس  دادن دس  از نگرانه اون-
 ... ترسه یم دقیقا-
 تکیه تخ  تاج به هم من .نشس  و ش  بلن  جایش از
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 :گف  عطا و زد 
 داد ؟ قلو سه بهمون خ ا ج ی ج ی پ ون -

 :افزود او و آم  کش لبخن  
 ... کرد  حساب هم با رو ساال این ی همه خ ا پ ون -

مون ب جور  .کرد غافلگت 
 بربیاییم؟ پسش از چطوری عطا-

 :گف  بر و دور به اشار  با و کرد باز را دستش
 کمک برمون و ورد همه این .نیستیم تنها روشکر خ ا-

 بگم خواس م یم راس    ...تو مامان   من، ن   ماما... داریم
 ما با بیاد بای  و بیار  تونه نیم ای بهونه خانم وی ا دیگه
 
 
یم یم پرس ار  .. کنه زن یک  .هسی    هم ها بچه ... گت 
 ... سخ ه اولش سال چن  دیم یم هم دس  به دس 
 کردیم بزرگ بچه دوتا نیس  مون اول نجربه ما بع شم
 .روش تا  سه این

 این از تر پررو تو و من اما ... سخ ه خییل عمل تو عطا-
 .تونیم یم ح ما تونیم، یم بگیم حرفاییم
 :داد تنان رس

 پرجمعی  خانواد  یه قرار  بکن فکرشو اما دونم یم-
 باالتر؟ معجز  این از... ش یم نفر  7 شبه یه ... بشیم
 ق یما
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 نگا  االنو ... بودن جمعی  پر ریهم نجو  ها خونه اکت  
 دوی   یم ... س  بچه یه نهای  ها خانواد  رسوته نکن
 فرار برای وق ا اون ...بود  تنها همیشه من ؟ پ ون  چیه
 برادر و خواهر دلم... شما ی خونه اوم   یم تنهای   از
 خ ا بع ا و بودی تنها هم تو که هرچن  .خواس  یم

 رو پرجمعی  خانواد  شههمی ... داد به ون رو سپهر
 .کرد برآورد  آرزومو خ ا ... داش م دوس 
 .آی  یم خوابم کرد  یم حس . رف م فرو آغوشش در
ی    رویای به خواس  یم دلم  رویای .برو  فرو شت 
  پس این از بود قرار ...ها بچه ش ن بزرگ

 
 پر زن یک

 .اف اد هم روی هایم پلک ... باشیم داش ه ماجرای  
 :کرد زمزمه شمگو  کنار عطا

  قرار  فردا از . عزیز  بخواب راح -
 
 ج ی ی زن یک

 کن فکر رومون پیش زیبای فردای به ...کنیم تجربه رو
 .بخواب راح  و

پایان 


