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 رسم دلتنگی

 فاطمه ساالری
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 :vip یدلتنگ رسم

 مقدمه

 

 ...یدلتنگ نیا دارد یبیعج رسم

 بغض مانند بزرگش حجم شود،یم تنگ دلت یوقت

 ریسراز چشم از اشک مانند ند؛ینشیم گلو در

 درهم را قلبت ،ینامرئ یدست مانند و شودیم

 .فشردیم

 کندیم ریاس التیخ نیریش یایدن در چنان را تو

 تیمو و دهیچروک تیرو ینیبیم ییآیم خود به تا

 .ستیباق خود قوت به یدلتنگ نیا اما شده؛ دیسپ

 

 رسم
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 دل

 یتنگ

 

 1پارت#

 

 چهار و نود و صدیهزاروس ماه وریشهر

 تو مال خوبه یآرزو یهرچ»

 من مال میدار خاطره که یهرچ

 تو مال عاشقونه یروزا اون

 «من مال یقراریب یشبا نیا

 یرو را یاروزهیف یِآب رنگ به آغشته یمو قلم

 با و درآورد رقص به دشیجد کار یسفال گلدان
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 ینهیزم به یدیجد ینما گُل، طرح کردن لیتکم

 .داد رنگش یخاک

 در چنانهم یریام خواجه احسان گرم یصدا

 .کردیم سرمستش و دیچیپیم گوشش

 شدن ما تو با حسرت و من»

 شدن رها من بدون وییتو

 «...مگه استیدن غربت آخر

 سر شیهاگوش داخل از یهندزفر شدن دهیکش با

 مادر آلود غضب یافهیق به یلبخند و آورد باال

 .زد بزرگش

 جانم؟ -

 در دستش گلدان و او صورت نیب جانخانم نگاه

 .افتاد گردش
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 ؟یدینم جواب چرا کردم صدات بار ده دختر -

 آهنگ، کردن قطع یبرا و کرد زیتم را شیهادست

 .آورد رونیب دشیسف روپوش بیج از را یگوش

 !دیببخش دم،ینشن آهنگ خاطر به -

 قصد دیفهم جان خانم سر یرو یمشک چادر از

 .دارد را ییجا به رفتن

 !کجا؟ -

 .محمد حاج یخونه -

 مادر یاپنبه صورت یرو چنانهم اشیالٔ سو نگاه

 یکم هنوز هاچروک و نیچ وجود با که بزرگش

 نگه بود، کرده حفظ را اشیجوان دوران ییبایز

 .شود بشینص اطالعات شتریب تا داشت

 !ه؟یخبر -
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 از کالً یچپیم نیرزمیز نیا یتو یوقت که تو -

 ...کمک برم خوامیم آره ،یشیم فارغ ایدن

 .دیپر صحبتش نیب طاقتیب شهیهم مثل

 ؟یچ یبرا کمک -

 را سرش زده خجالت جان خانم یغره چشم با

 .انداخت نییپا

 حواست و هوش پاک یگِل ظروف نیا نکهیا مثل -

 برپا رو مهیخ دارن و محرمه اول فردا! برده رو

 .کنندیم

 .کرد خفه گلو در دست با را اشمهین و نصف غیج

 !بود رفته ادمی آره یوا -

 .ینش مرگ ذوق -



shahregoftegoo@  

. pg 7shahregoftegoo@ 

 کردن جمع یبرا و شود مهار اشخنده تا دیگز لب

 .گرفت خودش به یمتعجب لحن اوضاع

 !دیرس محرم زود چه امسال -

 .آمد رونیب آه با همراه جان خانم نفس

 یبزن هم به چشم مادر، گذرهیم طورنیهم عمر -

 یزندگ از یچیه و یدیرس من سن ینیبیم

 .یدینفهم

 حاج یخانه به کمک یبرا داشت دوست یلیخ

 جان خانم یوقت دانستیم یول برود؛ محمد

 کند؛ اشیهمراه ندارد دوست یعنی نکرده خبرش

 اشخواسته تا دادیم قلقلکش یزیچ دلش ته اما

 .کند مطرح را



shahregoftegoo@  

. pg 8shahregoftegoo@ 

 لحن و چشم با و کرد کج گردن ،یدلبر یبرا

 :کرد زمزمه یمظلوم

 ام؟ین من -

 یروسر از زده رونیب دیسف یموها جان خانم

 نیب جالب تضاد. کرد تیهدا داخل به را اشیمشک

 !بود ییتماشا رنگ دو

 ست،ین تو یبرا یکار جااون االن مادر نه -

 .ایب هم تو رفتم فردا شاءاهللان

 با و برد کنارش آب از پر وانیل داخل را مو قلم

 .کرد نیرنگ را آب شستنش

 .چشم -

 شده جادیا نشانیب که یافاصله قدم دو جان خانم

 .برگشت دوباره را بود
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 نیبب داشتم، چکارت رفت،یم ادمی داشت! آخ -

 فعأل رو جانیا گذاشتم بار آبگوشت شب یبرا

 .نسوزه باشه بهش حواست باال برو کن لیتعط

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 2پارت#
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 سر هیبق کنار و گرفت را موقلم نم دستمال با

 .گذاشت شیجا

 .چشم بازم -

 جارو هی دیکش اتحوصله اگر مادر، یباش زنده -

 .بکش خونه یتو هم

 هاآن که بود تنش روپوش یهادکمه نوبت بارنیا

 .کند باز کی به کی را

 .چشم به اونم -

 به را نگاهش رفت، رونیب در از که جان خانم

 شدن کامل یبرا هنوز. دوخت دستش کنار گلدان

 دستورات با که داشت ازین یادیز وقت شیرو طرح

 .کردینم دایپ یفرصت گرید امروز دیجد
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 دوست و کوچک کارگاه همان ای نیزم ریز

 یهمه جانیا. کرد مرتب یکم را اشیداشتن

 یبرا. بود داده یجا خود دل در را شیآرزوها

 ترانه و ترنم طرف از قبل سال دو مثل دوباره نکهیا

 .رفت باال هاپله از و کرد قفل را در نشود ریغافلگ

 کارگاه عنوان به را نیرزمیز نیا تازه هاوقت آن

 مدرسه از که روز کی بود، کرده آماده خود یبرا

 جلب را اشتوجه کارگاه باز مهین در گشتیبرم

 اما گذاشت؛ داخل به پا دهیترس و متعجب. کرد

 غم اشختهیربهم یفضا دنید با نگذشت یزیچ

 .گرفت دلش در را ترس یجا

 و شکسته هاکوزه از تا دو رفت، جلو قدم چند

 .بود ختهیر نیرزمیز کف رُس خاک یادیز مقدار
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 اما باشد؛ یزیچ یاگربه کار دیشا کرد فکر اول

 نیا دیفهم دید چرخ یرو گِل یمقدار یوقت

 !گربه نه بوده آدم کار یخرابکار

 خواست شد، وارد و رساند خانه به را خودش عیسر

 یوقت اما بپرسد؛ سوال موردش در جان خانم از

 دیفهم د،ید ونیزیتلو یجلو نشسته را ترنم و ترانه

 دنیپرس سوال به ازین گرید. است خودشان کار

 لبشان یگوشه یمسخره لبخند آن نبود

 .کردیم ترشمطمئن

 اصل سر میمستق یااضافه حرف و سالم بدون

 .رفت مطلب

 نه؟ بوده شما کار -
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 الیخیب و زد دستش بیس به یبزرگ گاز ترنم

 .کرد نگاهش

 ؟یچ -

 یخرابکار دمیپرس د،ینزن راه اون به رو خودتون -

 بوده؟ شما کار نیرزمیز

 ونیزیتلو از چشم غرور از مملو ینگاه با ترانه

 .دیچرخ سمتش و گرفت

 ؟یچ که حاال آره، -

 جلو یقدم و کرد مشت را دستش حرص پر

 .گذاشت

 !ن؟یضیمر مگه چرا؟ -

 بود، نیسنگ ترنم یبرا «نیضیمر» یکلمه انگار

 .رفت طرفش به و شد بلند مبل یرو از تند که
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 یخونه نیزم ریز باش، زدنت حرف مواظب یهو -

 کنم، یخرابکار توش داشتم دوست بوده جونم آقا

 !چه تو به

 عمه دختر طلبکار شهیهم لحن نیا از امان

 ناخواسته! نبود یشدن تمام که خودخواهش

 .برد باالتر را شیصدا

 مکان هی االن جااون یبفهم یندار عقل قدرنیا -

 ؟یریبگ اجازه دیبا بهش ورود یبرا و هیشخص

 نییپا و باال را اشینیب یهالبه ترانه تند یهانفس

 و گذاشت ترانه ینهیس یرو را دستش دو. کردیم

 .داد هُلش عقب به یکم

 .شعوریب یندار عقل خودت -
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 بزرگ یدعوا کی کوچک موضوع نیهم روز آن

 از یلیس دو اشجهینت که انداخت راه ترانه و او نیب

 .بود دو هر هیتنب یبرا جانش آقا طرف

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 3پارت#
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 گرفت فاصله گذشته فکر از تلفن یصدا دنیشن با

 .دیبخش سرعت شیهاقدم به و

 .داد جواب شماره به توجه بدون و شد خانه وارد

 بله؟ -

 دختر؟ تو ییکجا -

 شیصدا و باشد مسلط خود به تا بست چشم

 طبق دیبا. نکند انینما را درونش حرص از یزیچ

 .کردیم رفتار وارخانم جانش خانم مکرر سفارشات

 شیعمو زن روزمره و یتکرار یهاجواب و سوال

 سر یبرا و گذاشت شیجا سر را تلفن شد تمام که

 .رفت آشپزخانه به غذا به زدن

 شتریب برخالف پدربزرگش یعمارت یخانه

 لیشما و شکل یبازساز با که محله یهاخانه
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 یمیقد ینما هنوز بودند، گرفته خود به دیجد

 .بود کرده حفظ را خودش

 آن با بزرگ یهاپنجره ها،اتاق یبایز یهایبرگچ

 آب به را یانندهیب هر دل شانیرنگ یهاشهیش

 .انداختیم

 یرو آبگوشت عطر از مدهوش آشپزخانه به ورود با

 یروز که سایپر حرف و زد یبزرگ لبخند اجاق

 یتو کوچک یهالذت نیهم»: بود گفته بهش

 در «بزرگ یصبرها یبرا بهونه هی شهیم یزندگ

 به شد مطمئن که غذا تیوضع از. شد زنده ذهنش

 . رفت اتاقش طرف

 سرش، یباال مادر و پدر حضور عدم وجود با

 یبرا اصالً. نداشت کم یزیچ یماد نظر از گاهچیه

 .بود شأن کسر اشنوه داشتن کمبود نیحس حاج
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 یمحبت چیه پشتش که یرفاه نیا وقت چیه اما

 بود مطمئن که چرا. نبوده جذاب شیبرا ستین

 لج آوردن در یبرا را کارها نیا یهمه پدربزرگش

 .کندیم مادرش

 کند سپر نهیس همه یجلو وقتش به خواهدیم او

 بهروز دختر کردم یکار من دینیبب که دیبگو و

 نداشته کم یزیچ اشیزندگ در هم مادر بدون

 .باشد

 یرو و دیکش یقیعم نفس بغضش بر تسلط یبرا

 دایپ زدن حرف جرأت یروز کاش. نشست تخت

 و ریت نیا یجا بهروز دختر دیبگو تا کردیم

 سرش یرو بر محبت پر یدست به بایز یهاتخت

 .دارد ازین شتریب
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 لشیموبا نترنتیا کوتاه یآه با و آمد رونیب فکر از

 .کرد فعال را

 که یرسانامیپ تلگرام، یهاامیپ تا دیکش طول یکم

 باال بود کرده نصب لوفرین اصرار با شیپ یمدت

 .آمدند

 نیا با اشییآشنا از ماهه چند زمان گذشت با

 شدیم یمجاز یفضا نیا وارد یوقت باز اما برنامه؛

 گذاشته بیعجا نیسرزم به قدم که سیعال حس

 !داشت را

 میمستق و کرد رد نخوانده را کانالش چند یهاامیپ

 . رفت سایپر با چتش صفحه سراغ

 «هنوز؟ یخواب ر،یبخ صبحت خانم سالم»
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 دوست سهم شهیهم لبش یگوشه غیدریب لبخند

 وجود به در یدخالت چیه که بود اشیمجاز

 ییآشنا مدت نیهم در دختر نیا. نداشت آمدنش

 .بود کرده دایپ قلبش در یاژهیو گاهیجا کم

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 4پارت#
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 بود صبح هشت که امیپ ارسال ساعت به ینگاه

 در. بود نشده نیآنال گرید ساعت همان از. انداخت

 .نوشت جوابش

 عصر بگم دیبا گهید االن ؟یخوب جان سایپر سالم»

. بودم دمیجد یکارها ریدرگ کارگاه صبح از. ریبخ

» 

 به لشیموبا کردن متصل از بعد شد، ارسال امشیپ

 .رفت رونیب اتاق از شارژر

 بست سرش یباال یاگوجه را سرکشش فرِ یموها

 .شد خانه یزکاریتم سرگرم و

 شود، تمام کارش تا دیکش طول یساعت دو حدود

 تخت به را اشکوفته بدن و کرد خاموش را غذا ریز
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 مقاومت یبرا ییجا تنش یخستگ. سپرد نرمش

 .گذاشتینم عصر خواب برابر در

*** 

 خواب و او نیب اششانه یهاتکان و مبهم ییصدا

 نگاه و نشست تخت یرو. انداخت فاصله نشیریش

 .انداخت اطرافش به یجیگ

 دید شیروبهرو کمر به دست را جان خانم یوقت

 .دیکش شیهاپلک به یدست

 شده؟ یچ سالم، -

 .رفت در طرف به و گرفت را نگاهش جان خانم

 .شامه وقت پاشو -
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 تن یترمناسب لباس داد، تنش به یقوس و کش

 و دست شستن با تا رفت رونیب اتاق از و کرد

 .کند رفع را اشیآلودگ خواب شیرو

 که آقاجانش به تا ستادیا منینش اتاق در یجلو

 . کند یاحترام یادا بود اخبار دنید سرگرم

 شاپو کاله آن یجا خانه در که یدیسف نیعرقچ

 را اشچهره کردیم استفاده شیمو کم سر یبرا

 .دادیم نشان ترنیدلنش

 .دینباش خسته سالم، -

 نیحس حاج ینشسته اخم به و یجد شهیهم نگاه

 را قامتش و شد گرفته ونیزیتلو یصفحه از کوتاه

 .گذراند نظر از

 !خواب صحت خانم، حانهیر سالم -
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 را سرش یرو بلند یروسر یشهیر زده خجالت

 .دیچیپ انگشتش دور

 !برد خوابم یک دمینفهم د،یببخش -

 نگاه کی همان د،ینچرخ او طرف به سرش گرید

 .بود یکاف شبش کل یبرا

 که جونت خانم دست کمک برو نداره، رادیا -

 .است خسته یحساب

 به را راهش که طورنیهم و کرد زمزمه ی«چشم»

 چرا که سوال نیا دادیم ادامه آشپزخانه سمت

 نیهم از پدربزرگش و او نیب یمکالمه وقت چیه

 . شد پررنگ ذهنش در شودینم شتریب کلمه چند

 نیا. بود ساده اشیزندگ سوال نیترمهم جواب

. باشد نشانیب یتیمیصم خواستینم خودش مرد



shahregoftegoo@  

. pg 25shahregoftegoo@ 

 یخواسته به احترام اشفهیوظ شهیهم مثل هم او

 حاج ساله هفتاد اقتدار و ابهت که چرا. بود گرانید

 آن به جوانش پسر مرگ یحت که ینیحس

 خواهش یبرا که نبود یزیچ نکرد وارد یاخدشه

 .برود نیب از او دل

 نیا از کدام چیه ریتفاس نیا یهمه با اما

 رنگکم قلبش در را مرد یژهیو گاهیجا هایبدخُلق

 .کردینم

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ �💗💗�

 5پارت#

 

 حال در را جانش خانم شد که آشپزخانه وارد

 .دید هایسبز شستن

 کنم؟ کاریچ من -

 .کرد استقبال ازش ینیریش لبخند با جان خانم

 .کن آماده ظرف برو مادر؟ یاومد -

 کاسه سه سرش یباال نتیکاب از و داد تکان یسر

 .آورد رونیب یاقهوه یسفال

 خبر؟ چه محمد حاج خونه -

 و گذاشت دهنش داخل یکوچک تربچه جان خانم

 .کرد یخال یسبد در را هایسبز
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 لیوسا کردن برپا رو مهیخ نبود، یخاص خبر -

 .دندیچ انبار یتو هم اول روز چند

 یسبز و نمک تا آورد در خچالی از را دوغ پارچ

 .بزند

 بود؟ یکس هم هابچه -

 .نفر چند فقط خانم. بودند ونیآقا شتریب نه، -

 مهیخ ییبرپا و محرم اول یدهه به قشیعم عشق

 بزرگش که یجان خانم نبوده، دهیپوش یکس بر

 موضوع نیهم. داشت خود یجا گرید بود کرده

 صبر با را اقشیاشت پر سواالت یهمه شدیم باعث

 .دهد جواب حوصله و

 محمد؟ حاج خونه دیریم چند ساعت فردا شما -
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 در اشمزه تست از بعد را آبگوشت جان خانم

 .کرد یخال تربزرگ یاکاسه

 میدار ادیز کار فردا ؟ییاینم تو نُه، تاًینها هشت، -

 یگوشه یهرکس تا انیب همه سپرده خانم حاج

 .رهیبگ رو کار

 .کرد مرور ذهن در را شیفردا یهابرنامه کوتاه،

 خانم الیل با کارگاه برم سر هی دیبا وقت اول فردا -

 خوبه؟ امیب خودم بعد به ده دارم، کار

 .خوبه آره -

 انیم در صحبت آقاجان شد، صرف سکوت در شام

 ییجا اگر یحت. دیپسندینم گاهچیه را خوردن غذا

 !بود مهمان
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 و داد سامان و سر را آشپزخانه یکارها شام از بعد

 کنار که آقاجانش و جان خانم به یکوتاه نگاه با

 یراه کردندیم صحبت آهسته و بودند نشسته هم

 .شد اتاقش

 کنار نشستن معذب به را کردن سر ییتنها اتاق در

 .دادیم حیترج شوهر و زن نیا

 یهابوشب خوش یبو. کرد باز را اتاقش یپنجره

 چقدر. داد نوازش را اششامه باغچه در شده کاشته

 !داشت دوست را خانه کوچک یباغچه یسرسبز

 .برد سر را اشحوصله یکاریب زود یلیخ

 شیپاها کردن جمع با و گرفت یجا پنجره یلبه

 .کرد فعال را خود نترنتیا شکم، در
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 یهاآدم و یمجاز یفضا نیا به یبیعج طرز به

 را هاآن از یدور دلش و بود شده وابسته اشیواقع

 !نداشت دوست

 او یبرا نیا و نداشت خبر لوفرین از بود یروز دو

 به یبیعج اتفاق دیپرسیم را احوالش روز هر که

 سراغ به و گذاشت شیبرا یامیپ. رفتیم شمار

 .رفت سایپر با چتش یصفحه

 چیه در دختر نیا زد، لبخند جوابش دنید با

 .کردینم فراموش را او یالحظه

 برام شد آماده دتیجد کار جانانم، دینباش خسته»

 «!ندارم نا یخستگ از که من. بفرست عکس

 اما بود؛ اوردهین خودش یرو به یزیچ حال به تا

 یهاحرف در سایپر که ی«جانان» یکلمه نیا
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 دوست یلیخ را بردیم کار به او یبرا اشروزمره

 .نشستیم دلش به و داشت

 که بوده یکار چه نیا ر،یبخ شب زمیعز سالم»

 «کرده؟ خسته رو ما یانرژ پر یسایپر

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 6پارت#
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 به شروع امیپ ارسال محض به و بود نیآنال سایپر

 .کرد نوشتن

 داشت یکش اثاث صبح از خالم ر،یبخ هم تو شب»

 «.میبود کمکش

 وا خنده به را او امشیپ آخر خسته شکلک چند

 .نوشت جوابش در منظور بدون و داشت

 «.یالزم ماساژ یحساب کنم فکر پس»

 شکلک حرفش بودن یشوخ دادن نشان یبرا

 زود یلیخ. کرد اضافه اشجمله آخر به یاخنده

 .آمد جواب

 یحساب کوچولوت یهادست یجا یگفت آخ آخ»

 «.کارش یپ بره یخستگ نیا تا هیخال
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 یهمه با مدت نیا خورد، تکان درونش یزیچ

 کرده تیرعا را هامیحر یسر هی نشانیب تیمیصم

 . بودند

 و اوردین خودش یرو به یزیچ کرد یسع باز

 .شد وارد یشوخ در از دوباره

 «کوچولوئه؟ من یهادست معلوم کجا از»

 داشته رستم دست توقع ساله هفده دختر از»

 «باشم؟

 قتیحق حرف و امیپ آخر خنده شکلک چند به

 .دیخند محضش

 .آمد دیجد امیپ زود یلیخ

 «گذشت؟ چطور امروز ؟یحال چه در»
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 فیتعر به شروع راستش یپا کردن دراز با

 .کرد امروزش یروزمرگ

 سا،یپر و او ییآشنا باب یتلگرام یهاگروه از یکی

 شهیر ییآشنا نیا کم کم. بود یشهرستان یدختر

 .شد قیعم یرفاقت به لیتبد و گرفت

 را شیصدا یحت ای دهیند او از یعکس هنوز نکهیا با

 او به یخاص یوابستگ حس یول بود؛ دهینشن

 .داشت

 مثبتش نگرش و فکر طرز صدا، و چهره از شتریب

 یرو که ینگرش. کردیم بندشیپا را او که بود

 .است داشته ییسزا به ریتاث هم او یزندگ
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 ییتنها حس اطرافش یشلوغ نیع در شهیهم او

 قضاوت از دغدغه بدون تا نداشت را یکس. کردیم

 .بگذارد انیم در را دلش اسرار شدن

 حس نیا کمتر اشیزندگ در سایپر وجود با حاال

 .آمدیم سراغش به مزخرف

 ییهاوقت چه بود بلد خوب یلیخ دختر نیا

 در را شیشنوا گوش یصبور با و باشد مهربان

 با ییهاوقت چه و بگذارد او دل و درد اریاخت

 .کند رونیب دلش از را غم شادش یهایانرژ

 به را او و لرزاند را تنش شب مهین یسرما سوز

 تازه یپاتخت یرو ساعت به نگاه با. آورد خود

 اول یخستگ به توجه بدون ساعت چند دیفهم

 .کرده صحبت مشغول را آن سایپر شب
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 فرستادن از بعد و کرد یایعذرخواه زده خجالت

 .کرد آماده خواب یبرا را خود یریبخ شب

*** 

 فردا که دید یوقت را قبل شب یداریب یجهینت

 بدون و کرد دارشیب زور به جان خانم صبح

 .شد کارگاه یراه صبحانه

 گاهشیب و گاه یهاازهیخم و صبح اول یکسل

 کار از یحساب را او دوستانش و خانم الیل یجلو

 .کرد مانیپش شبشید

 نشان را قهیدق پانزده و ده زمان ساعتش یهاعقربه

 از بعد و شد تمام کارگاه در کارش. دادیم

 .آمد رونیب یخداحافظ
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 اششمرده یهاقدم با را محمد حاج یخانه مقصد

 .گرفت شیپ

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 7پارت#
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 و بود محرم اول دهه حال و شور عاشق یبچگ از

 شهیر تنش در شتریب سال هر بسا چه عشق نیا

 ترقشنگ توانستیم زیچ چه نظرش در. دواندیم

 چند یبرا محل اهل مردم یهمه که باشد نیا از

 و گذارندیم کنار را هاکدورت یهمه روز

 یعزادار ارانشی و دالشهدایس یبرا هم دوشادوش

 باشد؟ کنندیم

 شده جمع یفکرها از را حواسش اشیگوش لرزش

 متعجب مادرش شماره دنید با. گرفت سرش در

 ادیز دادن جواب یبرا و انداخت باال ییابرو

 .نگذاشت منتظرش

 جانم؟ -

 از زیلبر یصدا مادرش، آهنگ خوش یصدا یجا

 .دیچیپ گوشش در آرام طنتیش
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 .سالم یآج -

 یداشتن دوست و نیریش چهره کوتاه و بست چشم

 .دیکش ریتصو به ذهنش در را آرام

 نبودند خدا یفرشته دو نیا اگر که فکر نیا

 سپردیم یفراموش به را او زود یلیخ مادرش

 . داد آزارش

 یبرا و فرستاد ذهنش پس در را اضافه یفکرها

 .شد یانرژ از یکوه خودش مثل آرام

 جونم؟ یخوب ،یآج دل زیعز سالم -

 شیهایحلزون در کوچکش خواهر لوس لحن

 .دیچیپ

 .تنگته دلم ما یخونه ایب یآج -

 .کرد اکتفا یکوچک لبخند به ابانیخ جو بخاطر
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 کجاست؟ مامان زود، یلیخ دلم، جون امیم -

 .پزهیم ناهار -

 پشت در مادرش یصدا گرشید حرف هر از قبل

 .شد مخاطبش و دیچیپ یگوش

 الو؟ -

 با ییآزما زور در که یدرخت برگ همراه نگاهش

 از و خورد شکست دیوزیم که یفیضع نسبتاً باد

 .نشست نیزم یرو شد جدا درخت

 .مامان سالم -

 دمینفهم بودم ریدرگ آشپزخونه حانه؟یر ییتو -

 ؟یخوب گرفته، رو تو شماره آرام
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 قاصد که درخت برگ یرو شیپا گذاشتن با هم او

 نوایب برگ آن رُخ به را زورش بود زییپا هنگام زود

 .دیکش

 خوبه؟ آراد ن؟یخوب شما خوبم، -

 مادرش یخوشحال یبرا خواستینم دلش یحت

 .ردیبگ هرزه مردک آن از یسراغ

 ؟یبزن بهمون یسر ییاینم چرا م،یخوب همه -

 دید یوقت انداخت ابانیخ طرف دو به ینگاه

 سمت آن به را خودش کندینم گذر ینیماش

 .رساند

 ریدرگ روز چند نیا کنمینم وقت بخدا، دیببخش -

 .بودم مدرسه یبرا دیخر
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 او به مادرش یکبارهی سکوت و یمعن پر «هوم»

 اما نکرده؛ باور را اشیآورد در من دروغ کرد ثابت

 که هرچند. اوردین خودش یرو به یزیچ باز

 .ندارد را نزدن حرف طاقت مادرش بود مطمئن

 دنینم اجازه هاتیدست باال ای یکنینم وقت -

 ؟ییایب مادرت دنید

 به شناختیم را مادرش خوب یلیخ نکهیا از

 ینشدن تمام کدورت از خسته شد، مفتخر خودش

 .داد رونیب کالفه را نفسش پدربزرگش و مادر

  داره؟ من کاریچ آقاجون آخه -

 .شد حرص از مملو مادرش یصدا

 ازش نکرده الزم شناسمیم من رو ریپ گرگ اون -

 .یکن یطرفدار
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 به که یناپسند لقب تا فشرد را چادرش یگوشه

. نکند جبران بد العملعکس با را شد روا آقاجانش

 بود؟ کرده ریگ دو نیا نیب که ستیچ او ریتقص

 بخدا، زشته شما یبرا هاحرف نیا جان مامان -

 دیبود عروسش که یسال چند اون احترام حداقل

 .دیدار نگه رو

 مادرش تیعصبان آقاجان از شیسو کم یجانبدار

 .کرد دیتشد را

 بخوام که دمید ازش یریخ چه سال چند اون -

 !دارم نگه براش هم احترام

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ستادیا محمد حاج یخانه کنار یمیقد درخت ریز

. برود داخل به صحبتش شدن تمام از بعد تا

 به راجع را جان خانم یهانیج و نیس یحوصله

 . نداشت مادرش یهاحرف

 .دیباریم نبات کلمات تک تک از نفرت و نهیک

 تربزرگ صباح چند کن صبر یابچه هنوز االن -

 .یبود سقف هی ریز یکفتار چه با یفهمیم یشد

 .کرد زدن قدم به شروع اشیشانیپ به یدست با
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 کشم،یم خجالت حرفا نیا دنیشن از دارم من -

 آخه؟ دیاریب زبون به دیتونیم چطور شما

 کم هی من، حق یهاحرف از خجالت یجا کاش -

 شرمت کنار یگذاشت یدیبوس رو مادرت نکهیا از

 .شدیم

 زمزمه یشگیهم یهاتیشکا از خسته و حوصلهیب

 : کرد

 یبرا دیبذار رو هاتونهیگال شهیم جان مامان -

 .ابونمیخ وسط االن من کن باور بعد؟

 یتو مرد همون خون باشه یهرچ گهید بله -

 داشته رو مادرت حوصله دینبا معلومه هاتهرگ

 اگر. مردم من کن فکر درک، به من اصالً. یباش

 .بزن سر بچه تا دو نیا به ایب خواست دلت
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 شیهاصحبت از! نبود یشگیهم نبات نبات، نیا نه

 .دهدیم آزارش یزیچ کرد درک شدیم یراحت به

 به و کرد جلب را اشتوجه ینیماش بوق یصدا

 .برگشت طرفش

 که سرش پشت نیماش راننده به یکوتاه نگاه با

 به قدم چند بود کرده سد را رفتنش یجلو او انگار

 .برداشت عقب

 محمد، حاج بزرگ پسر یرعلیام نگاه یرگیخ

 که ییآنجا تا. بود کرده متعجبش خجالت از شتریب

 دانستیم داشت شناخت مرد نیا تیشخص از

 .ندارد اطرافش یهاخانم با یزیآممسالمت ارتباط

 مادرش یغرولندها از کی چیه گرید شیهاگوش

 نگاه شکار با یرعلیام دنید که یوقت دینشن را
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 و انداخت شیابروها نیب یترمحکم گره اشرهیخ

 !کرد اشاره خانه داخل به سر با

 همچنان او اما شد؛ رد شیجلو از سرعت با نیماش

 .کردیم تماشا را رفتنش شده گرد یهاچشم با

 یهاحرف به حواسیب و یسرسر یخداحافظ با

 .داد خاتمه مادرش

 زنمیم سر هی امیم روزا نیهم جون مامان چشم -

 .خدانگهدار

 آن یخال یجا به یکج دهن با و کرد قطع را تلفن

 طرف به مغرورش صاحب و زشت دیسف نیماش

 گوشت مردک نیا شدن یرتیغ. برداشت قدم خانه

 .داشت کم یبدبخت همه نیا نیب را تلخ
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 طاقت دلش ستاد،یا خانه دیسف و بزرگ در یجلو

 شکل ذهنش در حاال نیهم که یسوال اوردین

 شد تلگرام وارد عیسر. نپرسد سایپر از را بود گرفته

 .نوشت دوستش یبرا و

 «هستند؟ متشکر خود از قدرنیا ایبعض چرا»

 باشد جواب منتظر که آن بدون امکیپ ارسال با

 یخانه داخل به قدم و کرد خاموش را یگوش

 .گذاشت محمد حاج یبایز و بزرگ

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 کی به محمد حاج یموروث یخانه در مهیخ ییبرپا

 همه ساله هر که نوروز دیع مثل ،یمیقد رسم جور

 .بود شده لیتبد هستند آمدنش منتظر

 سوال نیا داشت یکمتر سن یوقت دیآیم ادشی

 هینیحس ای مسجد یجا را مهیخ شهیهم چرا که

 .رفتیم رژه سرش در کنند،یم برپا خانه نیا در

 شیبرا او کرد، مطرح جان خانم با را سوالش یوقت

 : داد حیتوض

 حاج بزرگ پدر خانه نیهم در قبل هاسال -

 به و کرده دایپ شفا نیحس امام توسط محمد
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 خانه نیا در ساله هر اندکرده نذر لیدل نیهم

 نسل به تیوص نیع نذر نیا و شود برگذار مهیخ

 .شودیم محول وارثان و نسل به

 یداالن به را خانه یورود که یدرخت چند نیب از

 به چشمش و گذشت بودند کرده لیتبد بایز

 چند بسته چشم. افتاد اطیح وسط استوار یمهیخ

 یجمله تکرار با و کرد یط را مانده یباق قدم

 پرده یرو که «عبداهلل ابا ای کیعل السالم» یبایز

 به را دلش بود شده نیمز مهیخ یجلو رنگ سبز

 .داد پرواز نیالحرم نیب سمت

 جان؟ حانهیر یخوب -

 محمد حاج همسر خانم حاج یصدا دنیشن با

 باز را شیهاچشم زده هول و آمد خود به عیسر

 . کرد
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 با را دارش هیحاش یمشک یروسر شهیهم مثل

 .بود کرده سفت شیگلو ریز دار نینگ یارهیگ

 .نشدم حضورتون متوجه دیببخش سالم -

 کش یکم لبخند ینشانه به خانم حاج یهالب

 .آمدند

 ؟یاومد تازه باش، راحت کنمیم خواهش -

 از گرفتیم قرار زن نیا مقابل در وقت هر

 فیک یدسته. شدیم معذب رفتارش ینیسنگ

 همراهش و کرد مرتب اششانه یرو را اشیمشک

 . شد قدم هم آشپزخانه طرف به

 کارها خسته یراست بودم، کارگاه االن تا بله -

 .دینباش
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 ن،یا و آمدند کش شتریب خانم حاج یهالب

 .دادیم جلوه ترپررنگ را لبخندش

 شه؟یم خسته آقا یکارها یبرا آدم مگه -

 .زد یمعصوم لبخند هم او

 !وقتچیه که شما -

 یصدا شدندیم ترکینزد آشپزخانه به هرچه

 دهیشن بهتر کار حال در یهاخانم یهمهمه

 . شدیم

 خودش بعد خانم حاج اول تعارفش با کرد باز را در

 .گذاشتند آشپزخانه به پا

 و گفت جمع به ی«دینباش خسته» خانم حاج

 هاگوشت کردن خرد مشغول که یخانم چند طرف

 .رفت بودند
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 هاگوشت نیا کار زودتر دستتون قربون خانوما -

 بار رو غذا اومد لیاسماع آقا یوقت تا د،یکن تموم رو

 .نباشه هاگوشت معطل گهید بذاره

 جانش خانم دنبال تیجمع انیم در شیهاچشم

 خانم حاج جواب یکس چه دینفهم و زدیم دو دو

 .داد را

 .آخرشه گهید راحت التونیخ -

 در و گرید خانم چند کنار در را جان خانم باالخره

 یآرام به د،ید هاینیزم بیس گرفتن پوست حال

 .رفت کشانینزد

 .سالم -

 از و کرد جلب خود به را جمع توجه ش«سالم» با

 .گرفت جواب همه
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 مادر؟ شد تموم کارت -

 رونیب سرعت با دوباره که خانم حاج از را نگاهش

 یسر و گرفت دهد را تلفنش جواب تا رفتیم

 .داد تکان

 کنم؟ کاریچ من بله، -

 را دستش کنده پوست ینیزم بیس جان خانم

 .انداخت شیجلو دیسف بزرگ سبد داخل

 اگر هست، کار یکن نگاه رو گوشه هر که امروز -

 .آبدارخونه یتو دخترا کمک برو یدار دوست

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��



shahregoftegoo@  

. pg 55shahregoftegoo@ 

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 10پارت#

 

 جا یرو را اشیمشک کوچک فشیک و چادر

 طرف به و کرد زیآو وارید به متصل یلباس

 .رفت آبدارخانه

 آهسته یصدا که بود نشده دور قدم چند هنوز

 .کرد جمع را حواسش خانم حهیمل

 و ترخانوم سال به سال حانهیر ماشاءاهلل -

 هیزیجه فکر دیبا کم کم گهید شه،یم ترخوشگل

 .براش دیباش
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 در یتینارضا کرد صحبت به شروع جان خانم یوقت

 .بود دایهو یراحت به کالمش از گفتگو نیا مورد

 چند دختر نیا مگه! خانم حهیمل دیزنیم حرفا -

 م؟یباش زایچ طورنیا فکر ما که سالشه

 شتریب کرد یسع و نباخت را خودش خانم حهیمل

 .شود وارد یدوست در از

 حانهیر من شاهده خدا خانم، فرخنده نشو دلخور -

 گهید یول دارم؛ دوست خودم یبایفر قد رو جون

 دختر. دیدار تجربه من از شتریب ماشااهلل خودتون

 داد دیبا خواهانشه یکس و داره ییرو و رنگ تا

 .رفت

 چنانآن کننده مشمئز کلمات آن تک تک دنیشن

 که بود انداخته انیغل به وجودش در را حرص
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 منظور البد. کرد شیهاناخن دنیجو به شروع

 ختیریب و القید پسر خواهان از خانم حهیمل

 اشیعصب قبل از شتریب فکر نیهم! بود خودش

 .کرد

 به رو امرزشیخداب بهروز ادگاری آقا نیحس مگه -

 ده؟یم یکس دست یراحت نیهم

 بود یسرد آب جان، خانم یکوبنده حرف نیهم

 از شتریب یتمندیرضا لبخند با وجودش، آتش بر

 .گرفت فاصله هاآن

 یاستوار کوه یوقت تا خورد؟یم را زیچ چه غصه

 ستیباینم اصالً داشت سرش پشت را آقاجان مثل

 و خانم حهیمل لیقب از یمزاحم موجودات نگران

 .باشد پسرش
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 شلوغ جمع به یبلند سالم با و شد آبدارخانه وارد

 شستن مشغول و گرفت جا کنارشان دخترها

 .شد هاظرف

*** 

 آشپزخانه بزرگ و یمشک ساعت یهاعقربه

 عصر چهار کردن لیتکم تا یادیز یفاصله

 خانم و شدند کمتر مهیخ یکارها که نداشتند

 .برگردند خانه به داد تیرضا جان

 اما بود؛ کرده اشخسته جوش و جنب نکهیا با

 تمام مهین کار تا برود کارگاهش به داشت میتصم

 .کند تمام را گلدان
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 کرد، چک را اشیگوش شیهالباس ضیتعو از بعد

 تیعصبان ادی سایپر طرف از یامیپ دنید با

 .افتاد صبحش وقت جهتیب

 یکس چه با ای شده یچ دونمینم جانا، سالم»

 اما اومده؛ شیپ برات سوال نیا که یداشت مالقات

. ستین بد ادیز هم بودن متشکر خود از من نظر به

 رو خودت تیشخص دیبا تو هرکس، از اول یعنی

 موظف رو خودشون هیبق تا یباش داشته دوست

 .بذارند احترام بهت که بدونند

 ادیز قدرنیا دینبا تیرضا نیا نباشه، ناگفته البته

 «.کنه القا رو کاذب غرور مقابلت طرف به که باشه

 .نوشت جوابش در
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 طرف برخورد از قاًیدق من خوش، روز سالم»

 «.کردم افتیدر رو غرورش حس نیهم مقابلم

 بود هاکانال مطالب خواندن سرگرم یاقهیدق چند

 .داد جواب و شد نیآنال سایپر تا

 یکالم برخورد مقابلت طرف نیا با حاال تا»

 «؟یداشت

 «نه»

 برخورد یکم باهاش اول کنمیم هیتوص پس»

 قضاوت تشیشخص و غرور مورد در بعد باش داشته

 «.کن

 محمد حاج پسر با شدنش کالم هم تصور یحت

 خنده به سایپر یفکرها از! بود مضحک یادیز

 .افتاد
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 برخورد خوامیم ایدن نیا یتو که یزیچ نیآخر»

 «.شونهیا با یکالم

 خنده شکلک با همراه یمتعجب «عجب» یکلمه

 .بود او به سایپر جواب تنها

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 11پارت#
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 نیرزمیز طرف به کرد تمام سایپر با که اشمکالمه

 خانم یصدا با د،یرس نیرزمیز پله نیآخر به. رفت

 رونیب شکالت دیخر یبرا خواستیم او از که جان

 گلدان نیا انگار. برگشت را آمده راه باالجبار برود

 دایپ را کردنش کامل فرصت که بود شده طلسم

 رونیب خانه از و کرد تن به لباس دوباره. کردینم

 . رفت

 شوهرش یجا امروز که خانم بهیط به انگشت با

 را نیتریو در شکالت مدل سه بود مغازه فروشنده

 .داد نشان

 .دیزیبر لویک کی کدوم هر از لطفاً -

 یهالیم و یاسورمه یکاموا کالف خانم بهیط

 برداشتن با و گذاشت زیم یرو را دستش کیبار

 .داد تکان نیتریو طرف به را تُپلش کلیه یپاکت
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 لو؟یک کی کدوم هر از یگفت -

 با که بود نکرده ادا کامل را «بله» یکلمه هنوز

 .برگشت عقب به سرش پشت یکس حضور حس

 یشرم چیه بدون که خانم حهیمل پسر دنید با

 و دیکش جلوتر را چادرش بود، صورتش رهیخ

 .کند شتریب را نشانیب یفاصله تا رفت جلو یقدم

 ترازو یرو را شکالت از پر پاکت خانم بهیط

 .گذاشت

 د؟ییبفرما -

 خودش به شد باعث و بود دیفرش با سوالش یرو

 .بگذارد ترازو کنار را دستش وهیمآب و دیایب

 .دیکن حساب رو نیا -
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 هاآن شد مطمئن که هاشکالت وزن از خانم بهیط

 .گذاشت شیرو یجلو را

 زم؟یعز یندار ازین یاگهید زیچ -

 پول فیک و داد تکان «نه» ینشانه به یسر

 رونیب اشیدست فیک داخل از را دشیسف کوچک

 .آورد

 خانوم؟ حانهیر کنم حساب -

 شرتیت گرد یقهی به یازده خجالت نگاه با

 «ممنون» صورتش یجا دیفرش یخاکستر

 .کرد زمزمه یاآهسته

 را هاشکالت از یبزرگ مشت پول، پرداخت از بعد

 .ختیر ترازو یکفه یرو



shahregoftegoo@  

. pg 65shahregoftegoo@ 

 تعارف هاتونیمشتر به لطفاً جونه، خانم نذر -

 .دیکن

 و زد او متانت به یکوچک لبخند خانم بهیط

 .گذاشت دهانش در یشکالت

 .باشه قبول -

 مغازه از و برداشت را هاشکالت پاکت ی«تشکر» با

 یصدا که بود گرفته فاصله یقدم چند. آمد رونیب

 مین با. کرد جلب را اشتوجه سرش پشت ییهاقدم

 است دیفرش دیفهم سرش پشت به یکوتاه نگاه

 .برنداشته سرش از دست که

 شیهاقدم به و فشرد مشتش در ترمحکم را پاکت

 .دیبخش شتاب
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 حرف باهاتون دیکن صبر لحظه چند خانم حانهیر -

 .دارم

 یاکوچه وارد یوقت اما نداد؛ اشخواسته به ییبها

 خودش دیفرش شد داشت قرار آن در شانخانه که

 گرید گرفت، را راهش یجلو و رساند آن به را

 .بردارد یقدم نتوانست

 خانم؟ یدینم جواب چرا -

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 لرزش تا گرفت ترمحکم شیگلو ریز را چادرش

 .بماند پنهان شیهادست

 .کنار دیبر -

 حانهیر نیبب رم،یم هم کنار شد تموم هامحرف -

 ...خانم

 یچشم ریز و رفت درهم شتریب شیهاسگرمه

 حال در را او یکس مبادا تا کرد نگاه را کوچه داخل

 مردم دهن نقل فردا از و ندیبب دیفرش با صحبت

 راحت کوچه بودن خلوت بابت از که الشیخ. شود

 و صاف صورت یحواله یایعصبان و زیت نگاه شد

 .کرد دیفرش دهیکش
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 صدا کوچه یتو رو من اسم باشه آخرتون دفعه -

 .دیزنیم

 لحنش به یتحکم تا برد کار به را خود یسع تمام

 .نباشد یپوشال و دهد

 خوبه؟ ،یاسد خانم چشم؛ -

 .شد روانه دنبالش هم دیفرش و گذشت کنارش از

 بزنم؟ حرف یذارینم چرا خانم بابا یا -

 و شهینم سرش احترام قدرنیا که یکس با من -

 چیه رهیگیم رو مردم دختر یجلو کوچه یتو

 .ندارم یحرف

 قراریب دل نیا با من پس انصافیب آخه د -

 وقتچیه که تو بزنم؟ حرف باهات یک کنم؟ کاریچ

 !یستین دسترس در
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 شیهاقدم سرعت شدیم ترکینزد خانه به هرچه

 یآسمان یبال نیا از زودتر تا کردیم شتریب را

 .شود راحت

 داده یشنهادیپ مادرتون ست،ین ما نیب یصحبت -

 .گرفتند جواب و بودند

 ؟یداد نه جواب چرا نهیهم منم حرف -

 به رهیخ را دلش حرف و ستادیا که بود او بارنیا

 نگاهش منتظر که دیفرش رنگ سبز یهاچشم

 .آورد زبان به رک کردندیم

 نیدیرس جوابتون به اگر حاال خواست، دلم چون -

 .دیبردار سرم از دست گهید
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 وجود با. داد ادامه راهش به و کرد بهش پشت

 و بود اری او با شانس نکهیا از هااسترس یهمه

 .شد خوشحال دیند هم با را هاآن یکس

 را گوشش دیفرش بلند یصدا دیرس که خانه در به

 .داد خراش

 کم نیا با نکن الیخ هم تو و خوامتیم من یول -

 .دارمیبرم سرت از دست هایمحل

 یسخت به د،یلرزیم وقاحت حجم همه نیا از تنش

 محض به. شود باز دَر تا چرخاند قفل در را دیکل

 دیفرش ترسناک یهاحرف و شد وارد در شدن باز

 .بست محکم را در و گذاشت جا سرش پشت را

 تخت یرو را هاشکالت پاکت و فیک حالیب

. نشست حوض یلبه و کرد رها حوض کنار یچوب
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 را اشیانرژ یهمه رمنتظرهیغ اتفاق نیا جانیه

 .بود گرفته

 صورتش یرو و کرد آب حوض درون را دستش

 .کاست اشیدرون فشار از یکم شیخنکا د،یکش

. شد رهیخ حوض داخل قرمز یهایماه یباز به

 نیا انیجر در را آقاجانش زودتر هرچه دیبا

 را پسر نیا فیتکل خودش تا دادیم قرار مزاحمت

 .کند مشخص

 حرفش هایسرسبک نیا با خواستینم دلش چیه

 چوب پدربزرگش یآبرو به و وفتدیب هازبان سر

 .بزند حراج

 دختر؟ ینشست جااون چرا -
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 و دیپر جا از خورده کهی جان خانم کبارهی یصدا با

 کردیم شیتماشا پنجره از که آن به نگاه از قبل

 از اشیشانیپر تا زد صورتش به یگرید آب مشت

 جهتیب رزنیپ نیا یبرا نداشت دوست. برود نیب

 .اوردیب بار به ینگران

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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*** 

 یباق تنش در عصر از که یترس و یدلنگران یهمه

 مهیخ به جانش خانم همراه یوقت شب بود مانده

 .دیکش پَر آشپزخانه در لوفرین دنید با رفت،

 یجثه و دیخند اطرافشان یشلوغ به توجهیب

 .فشرد خود به محکم را زشیر

 معرفت؟یب ییکجا هست معلوم -

 جدا خودش از را آن کرد یسع و دیخند هم لوفرین

 .کند

 !وونهید شدم خفه -

 یرو مشتاقش نگاه گرفتند، فاصله هم از یکم

 .دیچرخ لوفرین فیظر و دیسف صورت
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 رو هامامیپ جواب ست،ین ازت یخبر روزه چند -

 .بشم نگرانت بده حق ،یدینم هم

 را چادرش ریز یمشک ریحر یروسر یگوشه لوفرین

 .کرد مرتب

 اون روز چند نبود، راه به رو ادیز مادرجونم حال -

 .میباش مراقبش تا میبود جا

 لوفرین بزرگ مادر مهربان یچهره یادآوری با

 .دیکش درهم ییابرو ناراحت

 شده؟ یچ دور، به بال -

 شلوغ کارکنان ادیز آمد و رفت خاطر به آشپزخانه

 بهرو و کردند دایپ خلوت یاگوشه زحمت به بود،

 .نشستند هم یرو

 .شکسته دستش افتاد هاپله از -
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 خودش شیپ سال چند را دست یشکستگ درد

 طاقت اریبس دانستیم و بود کرده تجربه

 .فرساست

 .باشن بهتر شاءاهللان -

 دستش و زد لبخند رشیخ یدعا جواب در لوفرین

 .گرفت را

 روز؟ چند نیا یکردیم چه خبر؟ چه تو ممنون، -

 .دوخت چشم شانشده گره درهم یهادست به

 .گهید گذشت شهیهم مثل نبوده، یخاص خبر -

 .زد یزیر چشمک طنتیش با لوفرین

 عشقت؟ از خبر چه -

 .شد سوال عالمت از پر نگاهش

 ه؟یک گهید عشقم -



shahregoftegoo@  

. pg 76shahregoftegoo@ 

 که چرخاند حدقه در یچشم حرص پر لوفرین

 .شد او یخنده باعث

 .نکبت خانم سایپر -

 .شد قهقهه به لیتبد زشیر یخنده اریاختیب

 نکبت؟ چرا حاال -

 یهاآدم چهره نتوانست نیا از شتریب هم لوفرین

 به شروع او نیع و ردیبگ خود به را یعصب

 .کرد دنیخند

 ...دوستش تو چون -

 سرتون؟ یرو نیانداخت رو صداتون خبره چه -

 برادر به شباهتیب که رعطایام محکم یصدا

 خفه گلو در را دو هر یخنده نبود، ترشبزرگ

 .کرد
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 م؟یهست کجا رفته ادتونی! دهیبع شما از -

 مواخذه برابر در را سرش کل به داد حیترج که او

 مطمئن که چرا. اوردین باال محمد حاج دوم پسر

 .است قرمز پارچه کی صورتش خجالت از بود

 .نداشت برادر دو نیا دست از یامان امروز انگار

 متوجه دیببخش شماست، با حق عمو پسر بله -

 .مینبود

 بدون رعطایام لوفرین زده خجالت یعذرخواه با

 باال را سرشان آهسته. گذاشت شانیتنها جواب

 لوفرین با بعد کردند، تماشا را رفتنش و آوردند

 .دندیخند صدایب و انداختند هم به ینگاه

 نه؟ میداد یبد یسوت چه -
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 را لبش آرام و داد تکان لوفرین سوال یبرا یسر

 .دیگز

 پشت یسوت شده کارم کال امروز که من آره، -

 .یسوت

 .برد کشینزد شتریب را سرش کنجکاو لوفرین

 !چطور؟ -

 ستادهیا در یجلو جا،نیا اومدم که صبح امروز -

 نیع بزرگه داداش هوی بشه تموم تلفنم تا بودم

 ...رونیب اومد معلق اجل

 خب؟ خب -

 یسخت به و گرفت اشخنده لوفرین بودن عجول از

 .دهد ادامه را حرفش تا شد مسلط خودش به

 .داخل برو کرد اشاره اخم مَن کی با گهید یچیه -
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 به بعد کرد شیتماشا ریمتح یالحظه لوفرین

 .آمد خودش

 !؟یرعلیام -

 دیترد با لوفرین داد، سرش به یتکان بله جواب در

 .کرد زیر را شیهاچشم

 ؟یکنیم یشوخ -

 .خودت جون نه -

 د،یگنجینم لوفرین ذهن در اصالً حرف نیا باور

 .کرد مِن مِن یکم

 با سال به سال یرعلیام ،یکنیم اشتباه دیشا -

 برسه چه کنهینم صحبت عموشم دختر که یمن

 !هابهیغر به
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 14پارت#

 

 

 یهانگاه از یصحبت داد حیترج لوفرین حرف نیا با

 به مبادا که اوردین انیم به یرعلیام یرهیخ

 .انداخت باال یاشانه. شود متهم دخترانه توهمات

 تعجب نیهم از خودمم اصالً د،یشا دونمینم -

 !بودم کرده
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 آهسته یورود درِ به ینامحسوس یاشاره با لوفرین

 :کرد زمزمه

 !هست هم زاده حالل چه -

 همراه که یرعلیام به و کرد دنبال را نگاهش رد

 بود ستادهیا آشپزخانه یورود در یجلو ییآقا

 خودش با بود، درهم صبح نیع شیهااخم. دیرس

 شده دهیآفر هااخم نیهم با مرد نیا انگار کرد فکر

 !است

 ده،ید خود بیتعق در را سیپل که یمجرم نیع

 .دیپر جا از زده هول

 کمک؟ یبرا آبدارخونه میبر -

 دارنینگ یهانیآست و شد بلند جا از هم لوفرین

 .دیکش جلوتر را اشیمشک چادر
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 تو و من دارید شوق هستند یهرچ کن، ولشون -

 .کردند کور رو

 را اشیالک یبهانه کرد ثابت او به لوفرین یجمله

 یعل کوچه نرفت، رو از اما نکرده؛ باور فرار یبرا

 به طنتیش یکم. گرید بود روزها نیهم یبرا چپ

 .داد لحنش و نگاه

 آب دلت یتو قند توجه نیا از تو که ستین حاال -

 !نشد

 لحن با لوفرین کردند حرکت که آبدارخانه طرف به

 .داد جواب یحسرت از پر

 !توجه کدوم هاخوشه دلت -

 از هامدت دیبا خجالت بخاطر که او برعکس لوفرین

 خود دوست را او تا گذشتیم یکس با اشییآشنا
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 العادهفوق کردن دایپ دوست در تبحرش بخواند

 عشق از که بود او فقط هاآن یهمه نیب اما بود؛

 .داشت خبر شیپسرعمو به لوفرین قیعم

 اسب بر سوار اتشاهزاده کم کم نکن، عجله -

 .سراغت ادیم دشیسف

 را مهیخ ییرایپذ تیمسئول هرساله که خانم نتیز

 کار یبرا دیجد یروین دو دنید با داشت عهده بر

 سراغ را لوفرین بالفاصله و دیدرخش شیهاچشم

 ینیس کی و فرستاد هااستکان شستن و نکیس

 .گرفت او سمت به یچا

 .ایب زود برو بود تو قسمت -
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 گرفت خانم نتیز از را لیاست ینیس ی«چشم» با

 را ینیس داخل یهااستکان تا گذاشت زیم یرو و

 .ندیبچ مرتب

 را قند از پر یستالیکر قندان حرص پر خانم نتیز

 .داد جا ینیس در

 !بشن؟ دهیچ طورنیا دیبا حتماً -

 .زد لبخند

 !ترهقشنگ که ینجوریا -

 .کردن خی برو حاال شد، قشنگ باشه -

 به و برداشت را ینیس لوفر،ین به یزیر چشمک با

 .رفت در طرف

 ست؟ین کسر و کم یزیچ -



shahregoftegoo@  

. pg 85shahregoftegoo@ 

 یوال و هول امروز که یامردانه یصدا دنیشن

 لرزش باعث بود کرده قیتزر تنش به یبیعج

 به مرد نیا فکر چرا آوردینم در سر. شد قلبش

 !جانش؟ یبال شد بارهکی

 .نکنه درد دستت له،یتکم زیچهمه پسرم نه -

 با و گذاشت دستش ینیس یرو را اشتوجه

 دید یوقت اما رفت؛ در طرف به آرام یهاقدم

 به ستادهیا در یجلو دست به لیموبا یرعلیام

 .فرستاد لعنت خودش اقبال

. نشست اشمردانه رخ مین یرو اریاختیب نگاهش

 با یجالب یهماهنگ اشباالزده کوتاه یمشک یموها

 .بود کرده دایپ ششیر ته
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 15پارت#

 

 

 شود مقابلش مرد صورت محو شتریب نکهیا از قبل

 چاه قعر از که ییصدا با و انداخت نییپا را سرش

 .کرد حضور اعالن آمد،یم در

 !دیببخش -
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 از را اشهیتک یرعلیام یوقت اما بود؛ نییپا سرش

 ینیسنگ رفت عقب یقدم و گرفت در چهارچوب

 .کردیم حس یراحت به را نگاهش

 !باش مواظب -

 هم لب جنباندن حد در دیشا که یکوتاه یزمزمه

. کرد منجمد شیهارگ در را خون انیجر نبود

 بود هاهیثان گذر از کمتر زمانش دیشا کوتاه،

 که ییجاآن از اما شدند؛ نیزم خیم شیپاها

 حال در نشیسنگ نظر ریز هنوز داشت نانیاطم

 نیا اگر. گرفت فاصله عیسر است شدن اِسکن

 او قطع طور به کردیم فیتعر لوفرین یبرا را اتفاق

 . خواندیم وانهید را

 خودش با تیجمع به یچا تعارف مدت طول تمام

 آن ده؟یشن را حرف آن واقعاً ایآ که داشت جدال
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 یتوهم واقعاً دیشا کرده؟ حس را نیسنگ نگاه

 ! نداشت یافاصله یوانگید تا او و نبودند شیب

 از یکی دست را قندان و ینیس شد تمام که کارش

 آخر تا خودش و ببرد آشپزخانه به تا سپرد دخترها

 اگر داد حیترج. گرفت جا جان خانم کنار شب

 در نیا از شتریب بودند توهم اتفاقات آن یهمه

 .ندهد پرورششان ذهنش

*** 

 در ساله هر که ییعاشورا ارتیز صبح نیدوم

 خانم همراه او و شد تمام شدیم برگذار مسجد

 هم وضو یحت که خواب از پر ییهاچشم با جان

 .برگشت خانه به بود اوردهین سرحال را هاآن
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 داریب زود صبح حاال دنیخواب ظهر تا ماه سه از بعد

 .نبود عذاب از کم شیبرا شدن

 لشیموبا زن چشمک چادرش آوردن در نیح

 تا برداشتش یپاتخت یرو از کرد، جلب را اشتوجه

 .کند چک را شیهاامیپ

 یبرا یامیپ مه،یخ از برگشتنش محض به شبید

 شیبرا را آمده شیپ اتفاقات و فرستاد سایپر

 سایپر نظر بداند داشت دوست یلیخ. کرد فیتعر

 محمد حاج پسر مشکوک یکارها مورد در

 سواالت به یجواب تا نشد نیآنال سایپر اما ست؛یچ

 .بدهد نامحدودش

 بدون و زد لبخند سایپر از دیجد امیپ دو دنید با

 .رفت سراغشان وقت فوت
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 !بود یامیپ و دئویو کی

 خود فرستادم برات که یلمیف جانانم، سالم»

 نیبب آخر تا لطفاً. کنهیم یمعرف بهت رو میواقع

 «.توست از خواهشم تنها نیا

 ضربه پیکل یرو تأملیب و شد ترپهن لبخندش

 .شود باز تا زد

 شده کامل او به سایپر اعتماد باالخره کردینم باور

 ! کرده ارسال خودش از یریتصو و

 شیپ کار نیا یبرا خودش سایپر که حاال کرد فکر

 البته. دهد نشان یخود هم او است بهتر شده قدم

 خود از که نداشت جرأت قدرنیا سایپر نیع او

 به فقط بود بهتر دیشا بفرستد، و ردیبگ لمیف

 .کند اکتفا یعکس
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 آوردیم در را شالش و مانتو نامنظم که طورنیهم

 یهاعکس از کی کدام که سوال نیا ریدرگ فکرش

 .بود هستند مناسب ارسال یبرا لشیموبا داخل

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 16پارت#

 

 در را لیموبا جانیه با شد تماشا آماده که دئویو

 . گرفت دست
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 اگر کرد، رخنه دلش در ناشناخته یترس ناگاه به

 لحظه همان چه؟ نباشد تصوراتش همانند سایپر

 شتریب و شدند زنده ذهنش در سایپر یهایمهربان

 قلب قوت ندادند، را هاترس جوالن اجازه نیا از

 .کرد پخش را دئویو و گرفت

 کنند شروع یخش خش یصدا و اهیس یریتصو

 آن با که یدستگاه انگار. بود دئویو اول

 و گرفت قرار یثابت یجا در شدیم یبردارلمیف

 .شد محو یاهیس

 در حال به تا که یدختر ریتصو یجا دید یوقت

 پسر چهره کرده تصور گونه هزار را او شیاهایرو

 شد انینما لیموبا کوچک صفحه در محمد حاج

 نیماب ییجا در نفسش و ختیر فرو پُرصدا قلبش
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 باال را راه ادامه کرد فراموش و ستادیا اشنهیس

 . دییایب

 مانده ثابت صفحه یرو به اششده گرد یهاچشم

 لنز به سکوت در یلحظات هم او دندید و بودند

 . شد رهیخ نیدورب

 به یدست داشت یکالفگ از نشان که یحالت با بعد

 .انداخت نییپا را سرش و دیکش ششیر ته

 .سالم -

 به را سرش و شد ساکت حرف نیهم گفتن با

 .داد هیتک سرش پشت یصندل

 داشته نگه را یگوش زحمت به و لرزانش یهادست

 آن یوقت شدند برطرف اتشیشَک یهمه بودند،

 .کرد برخورد گوشش پرده با بَم یصدا
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 را مرد نیا کجا از سایپر اصالً بود، شده جیگ

 به ماجرا نیا بفهمد تا ماند منتظر شناخت؟یم

 .شودیم ختم کجا

 من؛ جز یداشت رو یهرکس دنید انتظار دونمیم -

 سایپر یواقع تیشخص... بگم دیبا متأسفانه... اما

 ...ینیبیم یدار االن که نهیهم

 که را لشیموبا و دیکش یکوتاه غیج زده وحشت

 سوختیم دستش در آتش یاگدازه نیع حاال

 پشتش رفت، عقب قدم چند. کرد پرت تخت یرو

 و خورد سُر توانیب کرد برخورد اتاق در به که

 یرو محکم را دستش دو. نشست نیزم یرو

 را اشیبعد یهاغیج یجلو تا بود گرفته دهانش

 .ردیبگ
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 شیصدا کرد،یم صحبت هنوز لمیف داخل شخص

 .دیفهمینم یزیچ اما د؛یشنیم را

 را بود دهیشن و دهید که ییزهایچ همه ذهنش

 به سر قصد یکس انیم نیا دیشا... دیشا. زد پس

 اصالً ؟یکس چه اما! داشت را گذاشتنش سر

 مگر بود؟ چه مسخره یشوخ نیا از قصدشان

 کی در او از بشود که ستیآدم موحد یرعلیام

 یختگیر بهم و یکالفگ کرد؟ سوءاستفاده یشوخ

 سایپر اسم شیهاحرف در بود؟ چه یبرا اشچهره

 هم سایپر یدیآ. شناسدیم او حتماً پس برد، را

 و شک چیه یجا هانیا بود، دئویو نیا فرستنده

 .گذاشتینم یباق یاشبهه
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 سرکار مرد آن توسط مدت همه نیا نکهیا فکر از

 نشست جانش به یسوز استخوان یسرما بود رفته

 .خوردندیم هم به اریاختیب شیهادندان و

 تخت طرف به پا و دست چهار نوپا یابچه نیع

 ریز یاگوشه به لیموبا کردن پرت از بعد و رفت

 .شد گلوله خود در و دیخز پتو

 گرید حاال که بود بد چه د،یدو شیگلو به بغض

 و یمشک ابرو چشم یدخترک را سایپر توانستینم

 و یجد یریتصو که چرا. کند تصور بالیوال عاشق

 .بود شده لطافت آن یهمه نیگزیجا مردانه

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ�💗💗�

 17پارت#

 

 و دیچک نییپا چشمش یگوشه از آهسته اشک

 تیواقع چه. کرد سیخ را سرش ریز بالشت

 به را شیهاچشم! رفتیپذیم دیبا را یوحشتناک

 .کرد پنهان پتو ریز را سرش و فشرد هم

 زود و یسادگ دست از مرد آن بیفر از شتریب

 به را جانش و روح کلمه چند با که خود یباور

 .بود یعصب د،یبخش یقالب یسایپر
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 تن بر شدند ییالال انشیپا یب یهاختنیر اشک

 خواب خوش عالم به را او و رنجورش روح و خسته

 .کردند دعوت

*** 

 یجیگ از دلش ریز در یفیخف درد دنیچیپ با

 عرق. گفت یآخ و شد اریهوش خواب حالت

 .بود کرده سیخ را تنش یهمه یاسابقهیب

 شد باعث لشیموبا خور زنگ یصدا شدن بلند

 .کند باز را حالشیب یهاچشم

 بلند یبرا یول کند؛ خفه را صدا خواستیم دلش

 .دیدینم خود در یرمق شیجا از شدن

 ینیسنگ سردرد خواب از قبل یهاهیگر واسطه به

 زد، تخت یرو یغلت آهسته. بود شده دچارش
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 پرده کی نیع که وارید یدیسف رهیخ نگاهش

 یجلو را آمده شیپ اتفاقات تمام نمایس

 .شد آورد در شینما به شیهاچشم

 کاش کرد آرزو دل در اشکش شدن یجار با همراه

 داریب یوقت که بود هاخواب دسته آن از زیچ همه

 بابت را خدا دل در یخوشحال لبخند با یشویم

 ...فیح اما. یکنیم شکر بودنش خواب

 باعث جان خانم حضور بعد و در شدن باز یصدا

 خواب به تظاهر و ببندد را شیهاچشم دوباره شد

 .کند بودن

 یایداشتن دوست اسی عطر و جان خانم حضور

 در را شدیم ساطع تنش لباس از شهیهم که

 اششانه یرو دست. کرد حس خود یکینزد

 .داد یزیر تکان و گذاشت



shahregoftegoo@  

. pg 100shahregoftegoo@ 

 .مادر پاشو یبود خواب فقط امروز خانم حانهیر -

 بودن بسته یرو جان خانم حرف به تیاهمیب

 هم را دهانش آب یحت کرد، یپافشار شیهاچشم

. ببرد اشیداریب به یپ مبادا که دادینم قورت

 .شدند اشیکار محافظه جهینت ترمحکم یهاتکان

 .دختر گهید پاشو -

 باالجبار نداشت، یادهیفا کردن یباز نقش انگار

 باالتر تخت یرو را خود و کرد باز را شیهاچشم

 .دیکش

 .سالم -

 همه آن نکرد، تعجب حالشیب و گرفته یصدا از

 جان خانم. شدیم نیهم اشجهینت دیبا هیگر
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 یرو دست اشدهیپر یرو و رنگ از نگران

 .گذاشت اشیشانیپ

 نکنه قرمزه؟ نقدریا چشمات چرا! ه؟یحال چه نیا -

 !یبود خوب که صبح ؟یشد ضیمر

 خانم دست یسرما و شماریب سواالت از فرار یبرا

 .برد عقب یکم را سرش جان

 .ستین میزیچ خوبم، -

 .کرد پتو بند را دستش جان خانم

 .یبود خواب که هم صبح از ؟یخورد سرما نکنه -

 .زد کنار را پتو

 نیا از بزن صورتت و دست به یآب هی پاشو حاال -

 ...ییایب در حال
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 زده بُهت یلحن با بعد یکم و شد ساکت کوتاه

 :داد ادامه

 !؟یشد یچ حانهیر -

 سرخ یارهیدا به کرد دنبال را جان خانم نگاه رد

 کرده ینقاش را دیسف ملحفه که شیپا ریز در رنگ

 .دیرس بود

 خون نیا یسیخ احمقانه چه شد، گرد شیهاچشم

 .بود کرده فرض عرق را

 تنش یرو آمده بار افتضاح و دردها یهمه فشار

 و دهد کف از عنان شد باعث و کرد ینیسنگ

 .کند هیگر به شروع

 بود، مونده امماهانه موعد تا روز ده هنوز من -

 !افتاده اتفاق االن چرا دونمینم
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 که چرا بچسبد، شیگلو به نبود حناق که دروغ

 هنگامش زود یماهانه دانستیم خوب یلیخ

 شیپ ساعت چند شوک از آمد شیپ نیکمتر

 .است

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 جان خانم که بود زیانگ رقت چنان تشیوضع

 را شیبازو ریز. شود کردنش سرزنش الیخیب

 .شود بلند تا گرفت

 منم تا ریبگ گرم آب دوش هی برو نداره اشکال -

 .کنم زیتم رو نجایا

 دوش ریز. رساند حمام به را خودش نیشرمگ

 یهاکیسرام یرو دلش امان یب درد از طاقتیب

 .گرفت بغل را خود و نشست حمام کف دیسف

 بود کرده نیسنگ را ذهنش که یاتفاقات باور با

 و رفت سوال ریز مرد آن اقتدار از تصورش یهمه

 !شد جیگ کارش لیدل از

 .آمد خود به حمام در به یاتقه با

 مادر؟ یخوب -
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 را خود صورت یرو آب و شد بلند نیزم یرو از

 .گرفت

 .امیم االن بله، -

 یحوله دنیپوش از بعد و شست یسرسر را تنش

 .برگشت اتاق به پوشش تن

 اشماهانه وقت ماه هر که یاجوشانده بزرگ وانیل

 یپاتخت یرو کردیم آماده شیبرا جان خانم

 از که شهیهم برخالف. دیکشیم را انتظارش

 لیم کمال با بارنیا کردیم امتناع خوردنش

 . دینوش را اشمزه تلخ اتیمحتو از یاجرعه

. خواستیم موقت یفراموش و خواب دوباره دلش

 یرو دوباره و کرد عوض یگرم لباس با را اشحوله
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 دراز بود شده زیتم جان خانم توسط که یتخت

 .دیکش

 اتاق به غذا ینیس با جان خانم که دینکش یطول

 .انداخت او به یچپ نگاه و برگشت

 جون بخور یزیچ هی پاشو ؟یدیخواب که باز -

 .یریبگ

 عصر سه که یپاتخت یرو ساعت به یکسل نگاه مین

 از بعد. نشست شیجا سر و انداخت دادیم نشان را

 یبرا. بود نخورده یزیچ گرید مسجد، یصبحانه

 ،مهیق خورشت از لقمه چند شد مجبور نیهم

 ساکت اشمعده درد تا بخورد مهیخ شبید یغذا

 .شود
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***** 

 

 «باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه»

 لیموبا اپراتور یتکرار یجمله دنیشن از کالفه

 دو بیج به دست و کرد پرت زیم یرو را دستش

 برد نیب از اتاق بزرگ یپنجره با را اشفاصله قدم

 .ستادیا کنارش و

 ابانیخ طرف دو که یسبز یهادرخت به رهیخ

 را نابسامانش فکر بودند کرده احاطه را شیروبهرو

 یبرا یخبریب. داد پرواز یمیقد یاخانه یحوال

 از کم گرفتیم خبر وجودش از ساعت هر که ییاو

 !نبود ذره ذره دادن جان
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 منوال نیهم به موضوع اگر نداشت شک

 نیهم یهابرگ مانند هم او روح گذشتیم

 یزییپا کردن عوض رنگ یبرا را خود که درختان

 .رفتیم یزرد به رو کردندیم آماده

 ؟یبست لیدخ -

 انبوه از که نشد باعث هم رعطایام یاجازهیب ورود

 با حق دیشا. ردیبگ فاصله ضشینق و ضد افکار

 دیشا تا بود بسته لیدخ عابران یپا رد به اوست،

 .ستادیا کنارش و شد کینزد رعطایام. ردیبگ یجواب

 .شد باز مغزت دیشا بخور، و نیا ایب -

 دست در معجون بزرگ وانیل به ینگاه مین

 :زد لب حوصلهیب و انداخت رعطایام

 .خورمینم -
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 مبل یرو یگرید اصرار بدون رعطایام خوشبختانه

 دنینوش مشغول و نشست زیم یجلو یاقهوه

 .شد خودش معجون

 نشد؟ یخبر -

 سکوت نیهم از برادرش داد حیترج و کرد سکوت

 .نبود بردار دست اما کند؛ افتیدر را سوالش جواب

 ؟یکن کاریچ یخواهیم ه؟یچ متیتصم االن -

 فعالً. بود کرده لیتعط را مغزش عملکرد یخبریب

 خبر ای ند،یبب را حانهیر خواستیم دلش فقط

 با بتواند بعداً تا کند، افتیدر موردش در یکوتاه

 .ردیبگ یمناسب ممیتصم ترفارغ یالیخ

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 هجوم از یدور و رعطایام سواالت از فرار یبرا

 دیچرخ زیم سمت سرش، یسم یفکرها یوقفهیب

 .گرفت را نییپا یشماره زیم یرو تلفن با و

 .داد را جوابش دیوح بوق دو از بعد

 جانم؟ -
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 .اریب برام رو قبل روز سه فروش یفاکتورها -

 .چشم -

 زشیم نییپا یکشو از و نشست اشیصندل یرو

 سر شتریب تا برداشت هم را قبل ماه یفاکتورها

 مجبورش رعطایام یرهیخ نگاه. کند شلوغ را خود

 .دهد سوالش به یالک هرچند یجواب کرد

 .گهید گذاشتم خودش عهده به رو میتصم -

 دست و گذاشت شیجلو زیم یرو را وانیل رعطایام

 .زد گره نهیس یرو

 ؟یکنیم سرگرم رو خودت یدار مثالً االن -

 !کارمه چرا؟ سرگرم -

 .داد باال ییابرو پوزخند با رعطایام
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 روز سه نیا یتو نمیبینم و کورم که منم -

 !یزنیم بال بال کنده سر مرغ نیع ازش یخبریب

 از زیچ چیه که هابرگه یرو را دستش خودکار

 و کرد پرت آوردینم در سر هاآن یهانوشته

 بود کرده فراموش. داد رونیب کالفه را نفسش

 نیا و است بَر از را او یهاعادت تک تک رعطایام

 .نبود خوب اصالً حاال مثل اوقات یگاه موضوع

 ؟یباش ساکت یکنینم یسع چرا -

 سرگرم و من سکوت با! یاخالقانه ریتدب چه اوه -

 شه؟یم رفع مشکل خودت کردن

 .دیکوب هابرگه یرو را دستش خودکار یجا نباریا

 بعد دونمینم روزه سه. ادیز یلیخ نگرانشم، آره -

 اون از بدتر و اومده سرش بر چه لمیف اون دنید از
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 آروم المصبم دل نیا تا کنم کاریچ دیبا دونمینم

 . رهیبگ

 را حرفش اتاق در دیوح حضور و در به یاتقه با

 برادر دو هر به یمشکوک نگاه با دیوح. نداد ادامه

 .گذاشت زیم یرو را فاکتورها

 داداش؟ ستین یاگهید امر -

 .نکنه درد دستت نه -

 چند سکوت رعطایام رفت رونیب که دیوح

 .شکست را نشانیب یاقهیدق

 کنم؟ صحبت لوفرین با یخواهیم ریام گمیم -

 .بکشم رونیب زبونش ریز از یزیچ تونستم دیشا

 رنگ سبز یهاچشم رهیخ و داد هیتک یصندل به

 یگمسخره به یپ خودش دیشا تا شد رعطایام
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 را خود یکم او رهیخ نگاه با رعطایام. ببرد حرفش

 .کرد جور و جمع

 دست یرو دست از اما بود؛ چرند حرفم دونمیم -

 .بهتره که گذاشتن

 .بود ثابت رعطایام یرو کماکان اشرهیخ نگاه

 زبون ریز از یخواهیم یچطور بپرسم شهیم -

 ؟یبکش حرف حانهیر مورد در لوفرین

 .گرفت باال را دستش دو یتصنع خنده با رعطایام

 .زدم حرف کردم غلط اصالً د،یببخش آقا -

 آن وجود با حاال داشت ادامه هنوز که یارهیخ نگاه

 را رعطایام مغز کردن سوراخ قدرت ابرو نیب اخم

 .بود کرده دایپ



shahregoftegoo@  

. pg 115shahregoftegoo@ 

 از قبالً نکهیا شرط دیپرس ازش ییزایچ هی شهیم -

 .یباش کرده خبرش با موضوع

 گرد خود به برادرش شَک از رعطایام یهاچشم

 .شد

 داداش؟ یکرد فکر یچ من مورد در -

 از یحرف بشم متوجه یدونیم خودت رعطایام -

 شه؟یم بد یلیخ شده خارج دهنت

 من از التیخ داداش، خودمه یآبرو تو یآبرو -

 مطمئن ادیز اتفاق اون از بعد البته. باشه راحت

 خود ادیز احتمال به. نشه خبر با لوفرین که نباش

 چقدر که یدید گه،یم بهش رو موضوع حانهیر

 !کنیج تو کیج

 



shahregoftegoo@  

. pg 116shahregoftegoo@ 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 20پارت#

 

 

 از را نیسنگ نگاه آن باآلخره یصندل به یچرخش با

 .برداشت رعطایام یرو

 .جداست حسابش حانهیر -
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 در یمعجون قاشق یساختگ یبغض با رعطایام

 :گفت پُر دهان همان با و گذاشت دهانش

 ؟یشیم قائل ضیتعب چرا -

 .نشود دهید اشخنده تا دیکش شیهالب به یدست

 .برسم کارم به منم بذار سرکارت برو پاشو -

 !یکنیم کار یلیخ که ستین -

 هم او تیعصبان وقت یحت رعطایام کالم طنتیش

 کارها نیا یهمه دانستیم یخوب به اما بود؛ راه به

 اضافه یفکرها از را او یالحظه است نیا یبرا

 د،یکش اشیشانیپ به یدست. بدهد فاصله سرش

 .نداشت شدن آرام قصد سردرد نیا انگار

 !پاشو مربوطه، خودم به گهید اونش -
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 را معجون وانیل و شد بلند مبل یرو از رعطایام

 .گذاشت او یجلو زیم یرو

 به رو بخور، نیا از کم هی هم تو رم،یم من باشه -

 .کنهیم راهت

 تماشا را رفتنش رونیب و داد تکان شیبرا یسر

 دوباره رعطایام توسط در شدن بسته با. کرد

 نیا که یاشماره گرید بار و برداشت را لشیموبا

 .گرفت را بود نشده غافل آن از لحظه کی روز سه

 لیموبا دیچیپ گوشش در که اپراتور یتکرار امیپ 

 حرف دیشا نکهیا دیام به نباریا و آورد نییپا را

 . نوشت شیبرا برسد دلداده دست به دلش

 جا المیخ در حضورت عطر یبمان چه یبرو چه»

 «.است مانده
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. نگرفت لیتحو یبرا یدییتأ اما شد؛ ارسال امیپ

 و برداشت وانیل داخل از یمغز قبل از تردلتنگ

 در پنجره طرف به اشیصندل چرخاندن نیح

 .گذاشت دهانش

***** 

 و کرد ترمحکم شیپاها دور را شیهادست یحلقه

 شب الیسر تکرار که ونیزیتلو یصفحه به نگاه با

 کاناپه دسته به را سرش کردیم پخش را گذشته

 .داد هیتک

 حبس و لیموبا کردن خاموش با بود روز سه

 را اشیسادگ و خود داشت یسع خانه در خودش

 .کند هیتنب
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 پنجره از مهیخ یروضه فیضع یصدا دنیشن

 هیتنب کمد، در خاموش لیموبا گذاشتن ای اتاقش،

 داشت دو هر به یخاص یوابستگ که او یبرا یآسان

 اجازه و ردیبگ ادی تا شدیم هیتنب دیبا اما نبود؛

 سوءاستفاده وجودش از نگونهیا یکس گرید ندهد

 .کند

 و آمد رونیب فکر از ونیزیتلو کانال شدن عوض با

 عیسر شد باعث کنارش در آقاجان حضور حس

 .ندیبنش شیسرجا صاف و کند رها را شیپاها

 .ریبخ روزتون سالم، -

 یموها داشت یسع که او به یقیعم نگاه آقاجان

 .انداخت کند پنهان یروسر در را سرکشش
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 کسالت روز چند نیا گفتیم جونت خانم -

 االن؟ یخوب ،یداشت

 توانسته یسخت به جان خانم یجلو روز، سه نیا

 درد به را اششکسته دلِ درد و کند یباز نقش بود

 اشروزه چند بتیغ هم تا بدهد ربط اشماهانه

 خود یهااشک یبرا یابهانه هم و شود موجه

 .باشد داشته جوشش

 .ممنون بله -

 .کرد نییپا و باال آرام را سرش متفکر جان آقا

 مه،یخ ایب همراهمون امشب بهتره حالت اگر -

 .یباش تنها خونه دونمینم صالح نیا از شتریب

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 21پارت#

 

 

 اشیکنار مرد مقتدر دهان از روحیب کلمات یوقت

 سه یجا کاش کرد آرزو دل در آمدندیم رونیب

 نیهم به تا داشت ادامه روز ده اشماهانه روز،

. زدیم باز سر رونیب یایدن با شدن روبهرو از بهانه

 یباق شیبرا گفتن چشم جز یاچاره گرید حاال

 .ماندینم
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 .امیم امشب از چشم، -

 ییتنها به را پدربزرگش نیسنگ حضور وقت چیه

 یبرا خواست نیهم یبرا آورد،ینم تاب خود کنار

 .زدیبرخ جا از اتاقش به رفتن

 خاموشه؟ تیگوش چرا -

 تند گردنش و بخورد تکان شیجا از نتوانست گرید

 که ییهاچشم با د،یچرخ آقاجان طرف صدا پُر و

 یمرد به داشتند را ترسش کردن پنهان در یسع

 یاچاره. شد رهیخ بود زیچ همه به حواسش که

 .شود هیتوج کارش تا آوردیم یابهانه دیبا نداشت

 .شده خراب شارژرش یعنی نه... شیباتر...زهیچ -
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 را قتیحق کردن بازگو قدرت اگر شدیم چه

 را اتفاق همه نیا نبود ازین گرید فقط چ،یه داشت؟

 .کند یخور خود و زدیبر خود در

 کن، هیته براش برو داره ازین دیجد شارژر اگر -

 تا کرده دایپ مشکل محله تلفن یهاکابل

 نکهیا یبرا. کشهیم طول روز چند کنن درستشون

 .شهیم ازین تیگوش به باشم ارتباط در باهاتون

 در کرد یسع و دیکش دامنش به یدست زده هول

 .باشد دیجد یدروغ دنبال ذهنش

 همون دارم، یمیقد شارژر هی ستین یازین... امم -

 .کنمیم دایپ رو

 .داد تکان تیرضا یرو از یسر آقاجان

 .کن ستشیر و راست زودتر خوبه -
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 یا«اجازه با» شد برقرار سکوت نشانیب که یکم

 .رفت اتاقش به و زد لب

 از را لشیموبا و زد زانو یتخت پا کنار شیتشو با

 .آورد رونیب کشو

 دیچیپ اتاق یفضا در شدنش روشن یصدا یوقت

 در یبمب ییگو که دیپر جا از ترس با چنان

 !اندکرده فعال کنارش

 نفس درونش التهابات و خود به تسلط یبرا

 باال از بعد. نشست تخت یرو و دیکش یقیعم

 که ینفرت تمام با و رفت تلگرام سراغ شبکه، آمدن

 گرید. کرد حذف را آن بود کرده دایپ برنامه نیا از

 و برنامه نیا با یاهیثان یحت خواستینم دلش

 .باشد ارتباط در مربوطش یهاآدم
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 باربتیمص برنامه نیا از ییرها یبرا دل در هنوز

 رفته دست از یهاتماس نیب که بود نگرفته جشن

 .افتاد یناشناس یشماره به چشمش

 در شده رهیذخ نیمخاطب د،یکش درهم ییابرو

 یشماره آمدیم شیپ کم و بودند محدود لشیموبا

 یامکیپ شماره همان از. ردیبگ تماس او با یناشناس

 یاحساس متن خواندن با. رفت سراغش داشت هم

 یدیجد یدلهره و شد گرد شیهاچشم امیپ

 .آمد سراغش

 او با که بود یایباز چه گرید نیا! آوردینم در سر

 مثل اسم کی فقط ذهنش در بودند؟ انداخته راه

 را اتاق طول یعصب. شدیم خاموش و روشن المپ

 طیشرا نیا در و کند فکر تا کرد زدن قدم به شروع

 .ردینگ یستیناشا میتصم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 22پارت#

 

 

 

 به بود افتاده تخت یرو که لشیموبا یبرهیو با

 ناشناس یشماره همان دنید با و آمد خود
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 اوج قلبش ضربان و رفت عقب یقدم دهیترس

 با و داد قورت را دهانش در شده جمع بزاق. گرفت

. دهد یدلدار خود به کرد یسع قیعم نفس چند

 ناشناس یشماره کی دنید یبرا ترس همه نیا

 همان شماره نیا صاحب اگر. بود لیدلیب واقعاً

 از یکم دست کارش باشد یقالب یسایپر

 که گونه همان پس. ندارد دیفرش یهامزاحمت

 دیبا بردارد سرش از دست تا آمد در دیفرش یجلو

 .دادیم هم را دیفرش از ترگستاخ بشر نیا جواب

 تماس آخر یهاهیثان و بازگشت را رفته عقب قدم

 که یدیجد فکر اما بدهد؛ جواب تا کرد دراز دست

 شخص نیا اگر. کرد منصرفش دیرس ذهنش به

 دیجد داستان یحوصله اصالً چه؟ نباشد همان
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 به یدست شبهه و شک همه نیا از درمانده. نداشت

 کرد؟یم دیبا چه د،یکش شیموها

 اول شد، روشن سرش در یالمپ مثل دیجد یفکر

 مطمئن شماره صاحب مورد در حدسش از دیبا

 .گرفتیم درست میتصم بعد شدیم

 دنید با انداخت، اطیح به ینگاه پنجره از آهسته

 هاگل به یدگیرس مشغول باغچه در که آقاجانش

 یبرا وقت نیبهتر االن زد، یمضطرب لبخند بود

 .بود ذهنش سواالت از شدن مطمئن

 به را خود نیپاورچ نیپاورچ و آمد رونیب اتاقش از

 با. رساند مادربزرگش و پدربزرگ مشترک اتاق

 رفته اشعمه یخانه به جان خانم دانستیم نکهیا

 .بود افتاده جانش به شدن دهید استرس باز
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 میمستق یزیچ به توجه بدون اتاق به ورود از بعد

 یجالباس زیآو که آقاجان یمداد نوک شلوار سراغ

 .رفت بود

 اما کرد؛ یوارس را شلوار یهابیج تمام دقت با

 و برد دهان به انگشت دیناام. نکرد دایپ یزیچ

 .گذراند نظر از را تجمل بدون و ساده اتاق اطراف

 به متصل را رنگ اهیس جسم آن چشمانش باالخره

 .کرد دایپ طاقچه در شارژر میس

 کنار وارید پشت نشود دهید اطیح از نکهیا یبرا

 را آقاجانش یساده لیموبا و گرفت پناه طاقچه

 .برداشت

 نیب. شد نشیمخاطب وارد لرزان یهادست با و تند

 یرعلیام» کامل اسم شده رهیذخ مخاطب همه آن
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 هم اسمش دنید آمد، باال زود یلیخ «موحد

 ینهیگز تأمل بدون. انداختیم جانش به استرس

 که یاشماره دنید با کرد، کیکل را اتییجز

 یرو بسته نقش یشماره با یکامل یخوانهم

 مار نیع سرد یعرق داشت خودش یگوش یصفحه

 .شد تار شیهاچشم و دیخز کمرش پشت

 قرار از داد، هیتک وارید به تکاپو همه نیا از خسته

 کردن حذف تلگرام کی با آقا نیا با کارش معلوم

 .شدینم تمام

 آرامش یپ در و گذاشت شیجا سر را لیموبا

 کارگاه به و آمد رونیب اتاق از صدایب اششدهگم

 .بود آرامش مأمن شیبرا شهیهم مکان نیا رفت،
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 23پارت#

 

 

 بدون و گذاشت یسفالگر چرخ یرو گِل یکم

 .کرد دادنش شکل به شروع اصول
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 در سالش و سنهم دختران یهمه همانند هم او

. داشت یادیز یدخترانه یصورت یاهایرو ذهنش

 یال به ال در پسر وجود گفتیم اگر بود دروغ

 تا را او نه... موحد یرعلیام اما نداشته؛ ییجا هاآن

 که چرا ده،یند خود یایرو در یاهیثان یحت حال به

 هم با یمشترک ینقطه چیه دو آن دانستیم

 .ندارند

 یمرد کند باور سخت دادیم حق خودش به حاال

 را او اصالً کردیم فکر شیپ روز چند تا که

 دخترانه یِقالب رسم و اسم با ماه شش شناسدینم

 !باشد داده بیفر را او

 در که یمحبت پر یهاحرف یادآوری از دلش

 از غافل هم او و فرستادیم او یبرا شیهاامیپ
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 قربان با را شیهامحبت جواب اشیواقع تیهو

 .شد نیغمگ و دیلرز دادیم صدقه

 .دیکش اشیشانیپ یرو را دستش پشت

 او به اشماهانه درد از که قبل ماه دو به فکر با

 به دعوت کالم مِهر با هم او و کردیم تیشکا

 شدن کمتر یبرا موثر راهکار و کردیم صبرش

 و دیخز پوستش ریز شرم دادیم دردش

 .بست نیآذ سرخ رنگ به را شیهاگونه

 یحت نداده جرأت خود به حال به تا که یمرد حاال

 از کند نگاه صورتش به یحساب و درست

 اگر. است خبر با او یزندگ مسائل نیتریجزئ

 یلیخ ماجرا عمق کند ریدرگ را فکرش خواستیم

 .بود هاحرف نیا از تروحشتناک
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 او آنکه شرط کند فراموش را زیچهمه توانستیم

 مثل را حماقتش هربار مکررش یهاتماس با

 .نکوبد سرش بر چماق

 خود به یادخترانه یقهقهه بلند یصدا دنیشن با

 یرهاینورگ از و دیکش باال را خود یکم آمد،

 ترنم و ترانه. انداخت اطیح به ینگاه نیرزمیز

 پر. شدند خانه وارد جان خانم سر پشت که بودند

 فقط دنیخند نطوریا داد رونیب را نفسش حرص

 !بود زشت و داشت کراهت او یبرا

 به رفتن یبرا ماجوج و أجوجی دو نیا احتماالً

 .بودند آمده جان خانم همراه مهیخ

 یکارها به و کرد سرگرم کارگاه در را خود شب تا

 خواهر دو آن با کمتر تا دیرس اشافتاده عقب

 .زدینر همبه اعصابش آرامش و باشد داشته برخورد
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 لحظه همان که ترنم شد، خانه وارد غروب کینزد

 سر یاخنده دنشید با آمدیم رونیب آشپزخانه از

 .داد

 ؟یگِل صورت گمنامِ هنرمندِ یچطور -

 ترانه غرور پر نگاه و ترنم یخوشمزگ به توجه بدون

 .رفت ییدستشو به

 نیتریدست دَم صورتش و دست شستن از بعد

 به کردن نگاه بدون و دیپوش را شلوارش و مانتو

 رونیب. انداخت فشیک در را آن لشیموبا یصفحه

 و جان خانم به چادرش کردن سر با و رفت

 .کرد یآمادگ اعالم مهیخ به رفتن یبرا دخترها

 یادآوری با و ستادیا محمد حاج یخانه یجلو

 به خودش مورد در که ییهاحرف و یرعلیام
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 تیعصبان یجا نباریا. زد لبخند بود گفته خودش

 نظر مرد آن نطوریا حداقل بود، شده خُنک دلش

 .دانستیم خودش مورد در را او

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 24پارت#
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 با ییرو بهرو و آشپزخانه به رفتن یجا داد حیترج

 و ندیبنش مهیخ در جان خانم کنار مرد آن

 یکم. بخرد جان به را سوالش از پر یهانگاه

 و شد مجلس وارد دست به ینیس لوفرین گذشت

 لبخند دیرس که او به کرد، یچا تعارف به شروع

 .زد ینیریش

 به شد تموم نقاهت یدوره! خانم عجب چه -

 ؟یسالمت

 را لوفرین لبخند جواب نتوانست کرد تالش هرچه

 نیا در شیعمو پسر با هم لوفرین نکهیا فکر. بدهد

 سرش از دست روز چند نیا کرده، یهمکار بیفر

 .نشست شیابرو دو نیب یکوچک اخم. بود برنداشته

 .دارم حرف باهات ایب شد تموم کارت -
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 .باخت رنگ لوفرین لبخند

 ...آشپزخونه ایب تو خب -

 .دیپر حرفش انیم و داد تکان سر تند

 .امینم اونجا نه -

 .کرد ترنگران را لوفرین سردش لحن

 شده؟ یزیچ -

 .بهت گمیم ایب آره، -

 که بود کرده کنجکاو یحساب را لوفرین شیهاحرف

 چهارزانو شیجلو و کرد تمام را کارش عیسر

 .نشست

 .شده یچ نمیبب کن فیتعر -

 : کرد زمزمه گوشش در و برد جلو سر
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 ه؟یک سایپر یدونستیم تو -

 نگاهش شَک با و برد عقب را سرش کوتاه لوفرین

 .کرد

 !شمینم متوجه ؟یچ یعنی ه؟یک سایپر -

 به یپ داشت یسع که یاشده زیر یهاچشم با

 .برد گوشش کنار را سرش دوباره ببرد لوفرین درون

 پسر همون سایپر یدونستینم تو کنم باور یعنی -

 بیترغ منو همش چرا پس خودته؟ یعمو

 کنم؟ نصب رو یلعنت یبرنامه اون یکردیم

 آره؟ یکن هموار رو نامرد اون راه یخواستیم

 .کرد نگاهش قبل از ترسردرگم لوفرین

 شم،ینم منظورت یمتوجه اصأل االن من حانهیر -

 بفهمم؟ که یبزن حرف واضح یطور لطفاً شهیم
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 یتو حرص پر و داد رونیب محکم را نفسش

 : کرد پچ پچ گوشش

 بود شده من یمیصم دوست که ییسایپر همون -

 کار از عموت پسر یرعلیام یبود متنفر ازش شما و

 .دراومد

 که ساکت مجلس در لوفرین مبهوت و بلند «یچ»

 یهمه و بود نکرده شروع را اشروضه مداح هنوز

 کردندیم صحبت هم با دو به دو آهسته نیحاضر

 با. کرد جلب خود سمت به را هانگاه و دیچیپ

 جمع یکم را خود دو هر جان خانم ضیپُرغ «نچ»

 .کردند جور و

 : کرد زمزمه اطرافش به یمعذب نگاه با لوفرین

 !؟یگیم یچ یفهمیم چیه -



shahregoftegoo@  

. pg 142shahregoftegoo@ 

 .دیکش اشیشانیپ به یدست نیغمگ یاچهره با

 هی هم با و بود مزهیب یشوخ هی زیچهمه کاش -

 .میدیخندیم بهش ریس دل

 از آمده رونیب یموها یعصب مهین یحالت با لوفرین

 .فرستاد داخل به را اشیمشک شال

 دختر هی اسم با ماه چند یرعلیام یگیم تو یعنی -

 !بوده؟ ارتباط در باهات

 .زد پوزخند حرفش یادامه در

 یهرکس! یرعلیام نه هم کس چیه! رممکنهیغ -

 .بذاره سرت به سر خواسته بوده

 را حرفش یراحت نیا به لوفرین زدیم حدس دیبا

 .کندینم باور
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 تو مثل منم فرستادینم لمیف برام خودش از اگر -

 .است مسخره یشوخ هی گفتمیم و کردمینم باور

 .شد گرد لوفرین یهاچشم

 !سام؟یپر من گفت لمیف یتو یرعلیام خود یعنی -

 .داد تکان سر کوتاه

 .آره -

 در بُهت از بعد شد، اشرهیخ مبهوت یکم لوفرین

 .آمد

 .نمیبب منم بده لمش؟یف کو -

 .داد رونیب را نفسش دهیبر دهیبر

 .کردم حذف رو تلگرام کال یعنی کردم، پاکش -

 حرفش هیتوج یبرا یشگیهم عادت طبق لوفرین

 .داد تکان را شیهادست
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 باور کنه؟ رو نکاریا دیبا یرعلیام چرا اصالً نیبب -

 !دوره به عقل از کن

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 25پارت#
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 شده وارد روحش به روز چند نیا که یدرد ادی با

 مانع تا زد پلک تند تند و گرفت باال را سرش بود

 او دیفهمیم لوفرین کاش شود شیهااشک زشیر

 .زندیم پا و دست سواالت نیهم برزخ در هم

 .کن خبر منم یدیرس سوالت جواب به اگر -

 .دیدو لوفرین یصدا به یکنجکاو و اقیاشت

 ...!نکنه حانهیر یوا -

 مشتاق نگاه همان با و گذاشت ناتمام را حرفش

 .دیکش درهم اخم کوتاه. شد او صورت یرهیخ

 ؟یخورد رو حرفت چرا ؟یچ نکنه -

 . شد کشینزد شتریب و دیگز لب طنتیش با لوفرین

 بهت شدن کینزد یبرا یرعلیام نکنه گمیم -

 کرده؟ رو نکاریا
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 دو زده ذوق اطرافشان یهاآدم به توجهیب دوباره

 .گرفت دهنش یجلو را دستش

 !شده عاشقت یعنی یوا -

 به لوفرین ذهن رممکنیغ یفانتز از یکوتاه لرز

 ندیبب تا کرد نگاه را اطرافش هول با و افتاد جانش

 خوشبختانه. نه ای شده شانیهاحرف متوجه یکس

 کرده شروع را اشروضه از قبل یسخنران تازه مداح

 نظرشان ریز یمرموز نگاه با که ترنم جز و بود

 به یتیاهم. نبود هاآن به حواسش یکس بود گرفته

 کم نقدریا نشانیب یفاصله چون نداد، ترنم نگاه

. باشد دهیشن را شانیهاحرف از یزیچ که نبود

 .گرفت لوفرین دست از یشگونین

 .بگو چرند کمتر زهرمار، -
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 لوفرین لب یرو یاخنده درد از یعالئم یجا

 .نشست

 یدختر هر یرو دست که هیآدم یرعلیام نیبب -

 که باشه ضیمر یلیخ دیبا پس شنوه،ینم نه بذاره

 یتو اگر. کنه سرگرم تو با رو خودش یالک ادیب

 شیپ ینیبش نکهیا یجا بتتیغ روز چند نیا

 که یبباف الیخ خودت یبرا و یکن فکر خودت

 به جنبه نیا از بودم عموم پسر دستهم منم

 به یپ من از زودتر یلیخ یکردیم نگاه موضوع

 .یبردیم حرفم

 ادیز یقدر به شیهاحرف دنیشن با لوفرین بُهت

 بودن راست یبرا یشک چیه یجا که بود

 را سرش زده خجالت. گذاشتینم یباق شیهاگفته
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 فشیظر و دهیکش یهاانگشت به و انداخت نییپا

 .شد رهیخ

 که بود ریدرگ ذهنم قدرنیا مدت نیا دیببخش -

 ضمن در غلط، یچ درسته یچ دمیفهمینم اصالً

 رونیب سرت از االن نیهم هم مزخرف فکر اون

 دست اون خودت قول به. ستین درست که کن

 عقلش دیبا پس شنوهینم نه بذاره یهرکس یرو

 .من سراغ ادیب که باشه کم

 لبخند با و گرفت قرار اشچانه ریز لوفرین دست

 .آورد باال را سرش

 رو خودت هاحرف نیا با همش حاال تو باشه -

 و شهیم معلوم زیچهمه باالخره بزن گول

 .بوده یک با حق میفهمیم
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 را جوابش خواست لوفرین یعسل یهاچشم به رو

 و آمد سراغشان لوفرین مادر خانم، هیمهد که بدهد

 .گذاشت ناتمام را بحثشان لوفرین زدن صدا با

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 لوفرین یهاحرف از. رفت فرو فکر به لوفرین رفتن با

 یگرما در خُنک یمینس دنیوز مثل ریدلپذ یحس

 آدم که ییآنجا از اما بود؛ آمده سراغش تابستان

 رونیب سرش از را فکرها یهمه نبود یباف الیخ

 به یرعلیام امیپ از یحرف که شد خوب چه. کرد

 دیجد یفکرها چه نبود معلوم وگرنه اوردین انیم

 گرفتن دهیناد. دیرسیم لوفرین ذهن به یگرید

 بود؛ یسخت کار اشعمه یدوقلوها معنادار یهانگاه

 شدن تمام از بعد. برآمد پسش از یمحل کم با اما

 و آمد رونیب مهیخ از شام صرف و روضه

 را اشیهمکالس الهه امکیپ جواب که طورنیهم

 جانش خانم منتظر و دیپوش را شیهاکفش دادیم

 .ستادیا
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 دنیند با و انداخت اطیح به یچشم ریز ینگاه

. دیکش یراحت نفس  تیجمع نیب نظرش مورد فرد

 یهیبق بود دواریام گذشت ریخ به که امشب

 متوجه مرد آن و بگذرد منوال نیهم به هم هاشب

 .نشود آمدنش

 نقش لشیموبا صفحه یرو لحظه همان که یامکیپ

 .ختیر اشیواه االتیخ یرو یسرد آب بست

 «.باش شهیهم خوشحالم، بودنت با»

 یهاقدم با و فشرد مشتش در محکم را لیموبا

 آن نبود مهم شیبرا گرید. رفت رونیب خانه از بلند

 .کردیم شیتماشا و بود ستادهیا یکنار گوشه مرد

*** 
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 نیا که یاشماره شد مجبور گذشت، یروز چند

 در بود برده باال را اشیگوش خور زنگ روزها

. کند دایپ آرامش یکم تا بدهد قرار اهیس ستیل

 شیکارها از که یروز دیام به هم را شیهاامیپ

 خواندن بدون بردارد سرش از دست و شود خسته

 شب کی به فقط قرارشیب دل. کردیم حذف

 از. داد تیرضا مادربزرگش کنار مه،یخ در نشستن

. رفت آشپزخانه به کمک یبرا دوباره بعد یهاشب

 نیا و نداشت مرد آن با یبرخورد خوشبختانه

 .کردیم نیتأم را وجودش تیامن حس موضوع

 بود نمانده یباق مداح یخوان روضه انیپا به یزیچ

 شام تدارک یتکاپو در آشپزخانه اهل یهمه و

 .بودند
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 آماده مشغول گرید دختر چند و لوفرین همراه

 اششانه یرو بر یدست که بود دوغ یهاپارچ کردن

 خانم حاج با برگشت که طرفش به. گرفت قرار

 و شد بلند نیزم یرو از احترامش به. شد رو روبه

 .دیکش چادرش به یدست

 جانم؟ -

 کی یانقره دیکل دو و زد یکوتاه لبخند خانم حاج

 .گرفت طرفش را یاحلقه به متصل شکل

 کباری وانیل بسته هی انبار برو لطفاً جان حانهیر -

 سر پخششون وقت نکرده ییخدا تا اریب مصرف

 .ادین کم سفره

 .گرفت را هادیکل یامودبانه لبخند با

 .چشم -
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 یگوشه یانبار طرف به و آمد رونیب آشپزخانه از

 .رفت خلوت اطیح

 نشده ساخته آشپزخانه هنوز که شیپ سال چند تا

 استفاده مهیخ یکارها یهمه یبرا اتاق نیا از بود

 یبازساز به میتصم محمد حاج یوقت اما شد؛یم

 بنا را آشپزخانه هم اطیح طرف آن گرفت اشخانه

 به لیتبد اتاق نیا گرید زمان همان از و کرد

 .شد خلوت اسمش مثل اطیح قسمت نیا و یانبار

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 27پارت#

 

 

 متصل ییطال یکتاب قفل داخل را دهایکل از یکی

 شد، اتاق وارد. کرد بازش و برد یآهن درِ به

 دیکل از استفاده با و دیکش وارید یرو را دستش

 .کرد روشن را اتاق چراغ برق

 کباری ظروف یهابسته که یمتر هجده یاتاق

 یهیبق و حبوبات برنج، بزرگ یهایگون مصرف،

 شده دهیچ داخلش که مهیخ استفاده مورد اقالم

 نشان اشیواقع یاندازه از ترکوچک را آن بودند

 .دادیم
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 داشتند قرار همه یباال که وانیل یهابسته دنید با

 یرو. رفت طرفشان به و داد رونیب را نفسش

 کش بسته طرف به را دستش و ستادیا پا یپنجه

 و گرفت ینفس نشد، موفق اول تالش در. داد

 از قدرنیا حال به تا. کرد تکرار را کارش دوباره

 انگشتانش. بود نخورده حرص قدش یکوتاه

 یدست دن،یرس از قبل اما بودند؛ بسته کینزد

 .آورد نییپا را آن و نشست بسته یرو مردانه

 دنید با و دیچرخ دست صاحب طرف به تند

 .رفت عقب قدم چند و دیکش ی«نیه» یرعلیام

 به یحس چیه بدون که یمرد صورت به رهیخ

. داد قورت را دهانش آب بود زده زل شیهاچشم

 .شد ترقیدق صورتش یرو یرعلیام نگاه

 ؟یخوب -
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 تا گذاشت اشنهیس یرو را دستش چادر ریز از

 را قلبش یگرفته اوج ضربان کنترل بتواند دیشا

 عقب به گرید یقدم فرار یبرا. ردیبگ دست در

 پشت برنج یهایگون به شیپا برخورد اما برداشت؛

 ناتوان. ندادند شتریب یشرویپ یاجازه گرید سرش

 خود دور شتریب را چادرش و ستادیا شیسرجا

 صورت او شیتشو و استرس برخالف. دیچیپ

 مرد نیا کردینم باور. بود آرام کماکان یرعلیام

 همه نیا نیب از که دارد ینترس سر قدرنیا

 !است آمده نجایا به و گذشته تیجمع

 یقدم و گذاشت نیزم یرو را بسته یرعلیام

 حرف به شروع کوتاه یسکوت از بعد. شد کشینزد

 .کرد زدن
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 تا رمیگیم تماس ،یکنیم آزاد موشماره امشب -

 خب؟. میکن صحبت

 دیشنیم را مداح یصدا. شد جمع شتریب خود در

 .دادیم را روضه انیپا سالم که

 هاآن و بگذارد یانبار به پا یکس نکهیا فکر از تنش

 کوره نیع و گرفت آتش ندیبب تیوضع نیا در را

 دهان در را اششده نیسنگ زبان. سوزاندش

 .چرخاند

 ؟یدار کاریچ -

 شیرو بهرو مرد کرد فکر بود، آرام اشزمزمه

 یرعلیام یباال لب کوتاه یوقت اما ده؛ینشن یزیچ

 که کرد مطمئنش گرفت انحنا شخندین ینشانه به
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 کوتاه قدم حوصله با. است دهیشن را حرفش

 .شد کینزد یگرید

 بعد و یبشنو دیبا دارند حیتوض اتفاقات یهمه -

 .یکن یریگ میتصم

 و شد جمع ریاخ یگذشته اتفاقات از صورتش

 .افتاد انیغل به وجودش در حرص

 .داد تکان سر تند تند

 .خوامینم -

 همان با و برد نیب از را نشانیب کم فاصله یرعلیام

 خودش دهیترس. ستادیا اشنهیس به نهیس آرامش

 نشانیب یبرخورد تا کرد لیمتما عقب به شتریب را

 .فتدین اتفاق
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 28پارت#

 

 یاجزا یرو را نگاهش یاعجله چیه بدون یرعلیام

 نگاه یرو آخر در و درآورد گردش به صورتش

 نیسنگ نگاه آن آوردن تاب. ماند ثابت مضطربش

 به و انداخت نییپا را سرش بود خارج او یعهده از

 .شد رهیخ یرعلیام چرم یمشک یهاکفش
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 جانم، نکن قمار من صبر یرو خودت مورد در -

 با شمیم مجبور یند رو جوابم امشب اگر

 تا کنم خواهش شونیا از و رمیبگ تماس پدربزرگت

 .کنم صحبت باهات بده اجازه

 رعشه تنش به چنان یرعلیام زیانگ رُعب یهاحرف

 دستش برد، ادشی از را دنیکش نفس که انداخت

 نگاه آن یجلو تا کرد سرش پشت یهایگون بند را

 نیع بزند، یحرف خواست. نشود نیزم آوار سوزنده

 یطور شدیم مزاحمش دیفرش که ییهاوقت

 او سمت نکند جرأت گرید که بدهد را جوابش

 شیگلو از ییصدا اصالً نشد، کرد هرچه اما د؛ییایب

 .امدین رونیب دفاع یبرا
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 باعث کارش نیا که رفت عقب قدم چند یرعلیام

 او یشده سرخ صورت به آزاد یهوا یکم شد

 .کند برخورد

 با یرعلیام که دهد رونیب یراحت نفس خواست

 .برگشت طرفش به دوباره در یجلو یکوتاه مکث

 رمیگیم تماس یند جواب خودت زیعز جان به -

 .حانهیر

. رفت صدایب آمدنش وقت مثل و گفت را حرفش

 آوار نیزم یرو و نکرد تحمل گرید حالشیب تَن

 د،یلرزیم تنش کل د،یکوبیم تند قلبش هنوز. شد

 که خواستیم جانش از چه مخرب یزلزله نیا

 داشت؟ را اشیرانیو قصد گونهنیا
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 از درونش یهاترس و خود به تسلط یکم از بعد

 هاوانیل یبسته برداشتن با و شد بلند نیزم یرو

 .رفت رونیب اتاق از

 خوف و دیترسیم هم مرد آن به فکر از یحت گرید

 .افتادیم دلش به

 آقا کمک که یرعلیام به نگاهش آشپزخانه در

 بود هاظرف در غذا ختنیر مشغول آشپز لِیاسماع

 یخبر شیپ شب چند یهااخم از نه حاال. افتاد

 ! قبل قهیدق چند حسیب و آرام نگاه آن نه بود،

 و لیاسماع آقا با صحبت وقت و بود باز اشچهره

 .زدیم لبخند انشیاطراف

 نگاه انزجار با مقابلش مرد یدورو یچهره از

 برده سکته مرز تا را یدختر حاال نیهم گرفت،



shahregoftegoo@  

. pg 164shahregoftegoo@ 

 وجدان از هم دیبا. برسد مقصدش به که بود

 دوست چقدر. دیخندیم و شدیم شاد اشنداشته

 نیا که ییبالها یهمه و بزند ادیفر بلند داشت

 همه گوش به را بود آورده روانش و روح سر بر مرد

 یطانیش چه به بفهمند محله مردم تا برساند،

 دانستیم یخوب به افسوس اما گذارند؛یم احترام

 از قبل کار نیا با و کندینم باور را او حرف یکس

 در صدا به خودش ییرسوا تبل مرد، آن یآبرو

 اشیسادگ چوب او کردیم باور یکس چه. آمدیم

 مُهر دیبا پس نبوده؟ شیب یاچهیباز و خورده را

 را هاترس نیا یهمه و زدیم شیهالب به یخفگ

 . دیخریم جان به

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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*** 

 در تخت وسط ساکتش و کیتار اتاق در شب مهین

 که شیروروبه لیموبا به و بود شده جمع خود

 نداشت قرار اهشیس ستیل در یاشماره گرید

 جانش به بیعج یتهوع ادیز استرس. بود رهیخ

 که یاتفاقات یهمه خواستیم دلش بود، انداخته
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 بتواند تا اوردیب باال رسانده روز و حال نیا به را او

 .بکشد یراحت نفس

 خانه به و شد تمام مهیخ در کارشان که یوقت از

 یهمگ که شیپ ساعت کی نیهم تا برگشتند

 از یکوچک یصدا هر با شدند آماده خواب یبرا

 بند مهمان ترس و دهیپر جا از آقاجانش لیموبا

 .بود شده وجودش بند

 نیع و کرد جمع شکمش در شتریب را شیپاها

 نیا تحمل کرد، خودش دادن تاب به شروع گهواره

 .بود او صبر از خارج تیوضع

 خود حال به چرا خواست؟یم جانش از چه مرد آن

 کارش مگر دهد؟ حیتوض کرد؟ینم شیرها

 داشت؟ هم یحیتوض
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 یادیز حاال که یاشماره دنید و لیموبا یبرهیو با

 وقت مثل و ختیر نییپا دلش بود آشنا شیبرا

 .کرد دنیلرز به شروع یانبار در دارشانید

 را ترس نیا برابرش در دیبا د،یکش یقیعم نفس

 به فکر با اما کند؛ برخورد شجاعت با و زدیبر دور

 اشیپوشال شجاعت یهمه مرد نیا شب اول کار

 برابرش در بودن شجاع. رفت هوا به و شد دود

 یباق شیبرا هم یگرید چاره. نبود یراحت کار اصالً

 میقا آن یهمه امشب نیهم دیبا بود نمانده

 و دم با. کردیم تمام را هاکردن یباز موشک

 :داد جواب بلند یبازدم

 بله؟ -

 !شنومیم رو صدات باالخره خوبه چه -
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 را یحرف هر توقع خورد، تکان وجودش در یزیچ

 !بخش آرامش یجمله نیا دنیشن جز داشت

 و دست دلهره و شیتشو نیب در او بود یانصافیب

 خونسرد همه نیا بالعکس مرد آن اما بزند؛ پا

 .باشد

 اتاق از رونیب شیصدا نکهیا یبرا و بست چشم

 برد دهانش کینزد شتریب را لیموبا نکند دایپ درز

 : کرد زمزمه و

 صدا هی دنیشن یبرا تیاذ و دروغ همه نیا -

 !بود؟

 !متأسفم -

 نیهم و شد وارزمزمه او مثل هم یرعلیام یصدا

 .کرد شتریب را جرأتش موضوع
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 د؟یهست متأسف کارتون کدوم یبرا قاًیدق -

 حاالتون؟ تیاذ ای میسادگ از سوءاستفاده

 حقش سواالت به تلفنش پشت مخاطب جواب

 : داد ادامه کرده بغض بود، تند یهانفس و سکوت

 آورده خودتون خواهر سر رو بالها نیا یکس اگر -

 د؟یکردیم کاریچ بود

 .شکستمیم رو گردنش -

 تیعصبان یهارگه یکم که تأملش بدون جواب از

 .زد پوزخند داشت

 الوات اون با شما فرق ،یرتیغ اصطالح به یآقا -

 مگه شهره؟ یشهره رتتونیغ یادعا که هیچ کوچه

 دارم؟ شما ینداشته خواهر با یفرق من
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 نشد دشیعا سکوت جز یزیچ مخاطبش از هم باز

 کردینم درک را شیمعنا که یسکوت نیا و

 .بود کرده اشکالفه

  د؟یگینم یزیچ چرا -

 به شروع و داد رونیب صدا پُر را نفسش یرعلیام

 .کرد صحبت

 فکر قتشیحق بردم،یم لذت صدات دنیشن از -

 دیبا فقط رمیگیم تماس باهات که امشب کردمیم

 رفته ادمی یول بشنوم؛ نامربوط حرف و داد و غیج

 که هیمظلوم خانم حانهیر همون مقابلم طرف بود

 برام تو. نداره ییجا تشیشخص یتو زایچ نیا

 رابیس هم من نیب نیا بذار. بزن غر کن، صحبت

 و رتهیاس دلم هاستسال. کنم یدلتنگ رفع و بشم
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 برام اطرافم یآدما یهمه با رو تو موضوع نیهم

 ...کرده متفاوت

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 را خودش و کرد قطع را تماس لرزان دست با

 داشت فاصله اتاقش یکم که ییدستشو به عیسر

 به باالخره. کرد زدن عُق به شروع و رساند

 بود عذابش  باعث آنچه یهمه و دیرس اشخواسته

 .آورد باال را

 نماند یباق اشمعده در یاتیمحتو گرید یوقت

 از را اشیحالیب تا زد صورتش به سرد آب یمشت

 .ببرد نیب

 بندش پشت و خورد ییدستشو در به یاتقه

 .شد بلند جان خانم آلود خواب یصدا

 مادر؟ یشد یچ حانهیر -

 داشت قرار ییروشو یباال که یکوچک یحوله با

. آمد رونیب ییدستشو از و کرد خشک را صورتش
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 وقت اغلب که یرنگ یگلبه راهنیپ با جان خانم

 ستادهیا در پشت دهیژول یموها و دیپوشیم خواب

 نکرده را رزنیپ خواب وقت مراعات نکهیا از. بود

 ینگران همه آن رفع یبرا. گرفت وجدان عذاب بود،

 کم سوزش گرفتن دهیناد با ستادیا کنارش نگاه

 .زد یکوچک لبخند شیگلو

 .کردم بدخوابتون دیببخش ست،ین یزیچ خوبم -

 و آمد جلو یقدم نگران نگاه همان با جان خانم

 .گذاشت شیبازو یرو دست

 ؟یخورد هوله هله ؟یآورد باال چرا -

 و آرام یخواب دلش و کردیم یسبک احساس حاال

 .خواستیم فکر بدون
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 شب سر از چرا دونمینم نخوردم، یزیچ نه -

 سبک خوبم االن یول داشتم؛ تهوع حالت همش

 .شدم

 شیموها یرو جان خانم یدهیچروک دست

 .نشست

 نبات یچا هی برم کن صبر کرده، تیسرد البد -

 .ارهیم جا رو حالت زود کنم درست برات

 .گرفت را جان خانم راه یجلو دست با

 دیبر شما خوبه، االن که گفتم ستین یازین -

 .ادیم خواب یلیخ بخوابم برم منم دیکن استراحت

 ؟یندار ازین یزیچ به یمطمئن -

 تیوضع از شتریب را جان خانم الیخ نکهیا یبرا

 .زد یتربزرگ لبخند کند راحت خودش
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 خودم داشتم ازین یزیچ هم اگر مطمئنم، بله -

 .دیبخواب دیبر لطفاً شما دارمیبرم

 ترراحت قبل به نسبت الشیخ انگار که جان خانم

 هم او و گذاشت شیتنها هیتوص یکم با بود شده

 .شد اتاقش یراه

 قبل یقهیدق چند عیوقا یهمه اتاق، به ورودش با

 کرد باز را اتاق یپنجره. شد زنده چشمش یجلو

 آن تماس با. کند عوض ییهوا تا ستادیا کنارش و

  او نکهیا لیقب از ییهاحرف داشت توقع مرد

 شرط کی یجهینت کارها نیا یهمه ای بوده چهیباز

 ذهنش در اصالً... عالقه اما است؛ مسخره یبند

 !دیگنجینم یزیچ نیچن

 امکیپ یصدا مغشوشش ذهنِ روداریگ در

 با. کرد جلب را اشتوجه یپاتخت یرو بر لشیموبا
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 بینه درونش در ییصدا یرعلیام یشماره دنید

 اما کند؛ حذف نخوانده را امیپ سابق مثل که زد

. ستین سابق نیع زیچ چیه دانستیم خوب حاال

 .کرد باز را امیپ و کُشت خود در را صدا آن پس

 به مشتاقت و معصوم نگاه قبل، ماه دو و سال سه»

 به روز یفراموش یجا و بُرد رو دلم اممغازه نیتریو

 نیا که ییکارها. شد شتریب دنتید هربار با روز

 یول زد؛یم هم به خودم از رو حالم کردم مدت

 همه ادیب یروز دوارمیام. بود دلم یخواسته همه

 چهار به بعد به نیا از دمیم قول بهت ،یببخش رو

 .نشه عذابت باعث گهید تا بکشمش خیم

 رو عشق نیا عاشقانه و خوشبوم گل دارم دوستت

 «.ریبخ شبت پرستم،یم
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 و روح با که یامکیپ و دیکش دراز تخت یرو

 اشک با بار نیدوم یبرا را بود کرده یباز روانش

 .گذراند نظر از چشم
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 آب از درست لوفرین اتیحدس یهمه کردینم باور

 عالقه سر از یرعلیام بیعج یکارها و درآمده

 ! بوده

 سال جوک به شتریب او به موحد یرعلیام عشق

 !دل باور یبرا قتیحق کی تا داشت شباهت

 بود گذاشته سر پشت که یاهیحاش همه آن ادی از

 کنارش را لیموبا نشست، شیگلو به بغض دوباره

 یدرصد اگر. برد پتو ریز را سرش و کرد رها

 ایدن یکجا در مرد نیا باشد درست شیهاحرف

 آموخته؟ را یعاشق رسم نگونهیا

*** 
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 سال کی دیبا که یایدرس کتاب نابسامان یفکر با

 مدرک عنوان به یکاغذ تکه تا کردیم سَر باهاش

 . زدیم ورق را بدهند دستش پلمید

 و تاسوعا پرشور یروزها شدن تمام از یروز چند

 نییپا سال هر طبق هم مهیخ و گذشتیم عاشورا

 . رفتند خودشان یزندگ سراغ همه و آمد

 یرو دَمر و انداخت یاگوشه را کتاب حوصلهیب

 لطف به محرم اول یدهه امسال. دیکش دراز تخت

. گذشت متفاوت او یبرا محمد حاج بزرگ پسر

 شانیتلفن صحبت که یشب همان تا فقط البته

 آن از بعد. شد حس تفاوت نیا ماند تمام مهین

 نه انگار. دیند اطرافش در پُررنگ را حضورش گرید

 کرده او داشتن دوست به اعتراف امکشیپ در انگار

 که ختهیر هم به چنان را او ذهن حرف، همان با و
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 کاش. شده اشروزه هر عادت امکیپ آن خواندن

 رفته، و برداشته سرش از دست مرد آن که حاال

 .بردیم خود با هم را شیفکرها

 .میبر شو آماده نشده رید تا خانم حانهیر -

 پَر را الشیخ و فکر در، پشت از جان خانم یصدا

 .داشتند دیخر قرار هم با امروز آورد ادشی و داد

 با را اشیخانگ شلوار و بلوز و رفت کمد طرف به

 همرنگ شال و یمشک شلوار ،یاروزهیف مانتو

 و چادر برداشتن با همراه. کرد عوض شیمانتو

 . آمد رونیب اتاق از فشیک

 ستادهیا یورود در کنار آماده حاظر که جان خانم

 پا به را اشیمشک یطب یهاکفش دنشید با بود

 ینگاه یورود ینهیآ در هم او. رفت رونیب و کرد
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 بودن مرتب از نانیاطم از بعد و انداخت خودش به

 .شد روانه جان خانم سر پشت چادرش

 هامغازه رنگارنگ یهانیتریو یتماشا نیح

 جانش خانم تا داشتیبرم آهسته را شیهاقدم

 .نکند تشیاذ پا درد و شود قدمشهم راحت

 و قرمز یهایشطرنج که یازهییپا بلند بافت

 پشت از بودند داده لیتشک را طرحش یمشک

 خود معطوف را حواسش یهمه یامغازه نیتریو

 . کرد

 !خوشگله چه بافت اون دینیبب جون خانم -

 بافت به ییگذرا نگاه جان خانم او شوق برخالف

 .انداخت

 ؟یچ که خب -
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 .دیدو شیهاچشم به یشتریب اقیاشت

 .نداره زهییپا لباس دخترتون خب -

 داخل لباس بارنیا کوتاه یسکوت با جان خانم

 .کرد یابیارز شتریب را نیتریو

 شه؟یم اتاندازه زشیسا -

 .داد تکان سر مردد

 .داره یزبندیسا احتماالً -

 بافت، آن همراه و رفتند مغازه داخل به هم با

 رونیب و دندیخر هم یرنگ یصدف یساده کیتون

 . آمدند

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 کنار از اطیاحت با شلوغ نسبت به یروادهیپ در

 یبار و گذشت زدیم قدم عصازنان که یرمردیپ

 را دستش پاکت داخل شده تا بافت یپارچه گرید

 .بود نشسته دلش به یادیز لباس نیا کرد، لمس

 .دارم دوستت یلیخ جون خانم -

 .انداخت او به یهیسف اندر عاقل نگاه جان خانم

 لباس؟ هی بخاطر -
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 .برد چادرش ریز را پاکت و کرد جمع را لبخندش

 .گفتم بهتون رو میواقع حس ه؟یچ لباس -

 یفاصله و ستادیا جان خانم یادفعه کی توقف با

 .برگشت دوباره را نشانیب یقدم کی

 شده؟ یچ -

 : داد جواب و بود باال به رو جان خانم نگاه

 میبر ستین بهتر میاومد نجایا تا که حاال گمیم -

 ای شهیم درست من یشکسته یالنگو اون نمیبب

 نه؟

 یتابلو دنید با و کرد دنبال را جان خانم نگاه

 نیع «موحد یجواهر و طال» براق و بزرگ

 بود نکرده دقت چرا. دیپر جا از گرفته برق یهاآدم

 قرار محمد حاج یهامغازه که یابانیخ همان در
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 جان خانم طرف به زده هول زنند؟یم قدم دارد

 نیتریو به نسبت را دشید کرد یسع و دیچرخ

 .کند کور مغازه

 .گهید یجا میبر یعنی م،ینر نه -

 .شد متعجب اشییهوی شدن هول از جان خانم

 هی میبر رومونهبهرو یفروش طال یوقت هیکار چه -

 !گه؟ید یجا

 اجازه دینبا. کند دایپ گرید یابهانه تا بست چشم

 .ردیبگ صورت یدیجد دارید دادیم

 شما مگه کارهاست؟ نیا وقت چه االن اصالً -

 همراهتونه؟ النگو

 و سرخوش جان خانم دید کرد باز چشم که تا

 حرص پر. رودیم مغازه طرف به او حرف الیخیب
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 صدا را اسمش و دیکوب نیزم به را راستش یپا

 .کرد

 جون؟ خانم -

 .ایب نزن حرف -

 هُل را یطالفروش نیسنگ و بزرگ در جان خانم

 وارد سرش پشت اجبار به. رفت داخل به و داد

 .شد موحد دلباز و بزرگ مغازه

 یقگیسل خوش و ظرافت با که ییطالها دنید با

 دهیچ نیزم یرو و یوارید یهانیتریو در کامل

 و کرد فراموش را اشینگران یهمه بودند شده

 نور کنار در یمشک یهاکیسرام. شد اطرافش محو

 نشان شتریب را طالها یجلوه مغازه یبایز یپرداز

 .دادیم
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 از یکی با صحبت مشغول که جان خانم کنار

 نامحسوس و ستادیا بود شده مغازه یشاگردها

 و خانم کی هاآن از ریغ. گرفت نظر ریز را اطرافش

 داخل یمشتر عنوان به هم گرید خانم دو و آقا

 آخر را یرعلیام چشمش چرخاندن با. بودند مغازه

 شده خم یبزرگ دیسف زیم یرو که یحال در مغازه

 با شیرو بهرو تاپلپ یصفحه به نگاه نیح و بود

 در یکوتاه یلرزه با. دید کردیم صحبت تلفن

 با را خودش کرد یسع و دیدزد نگاه عیسر تنش

 انگار اما کند؛ سرگرم جان خانم یهاصحبت

 چیه بود کرده دایپ یترجیمه یسرگرم که مغزش

 نگاه و نداشت هاآن یهاصحبت به یاتوجه

 . شد مغازه آخر یروانه دوباره سرکشش
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 33پارت#

 

 

 زده باال آرنج تا را تنش یمشک راهنیپ یهانیآست

 یرو اشمردانه یهادست یمشک یموها بود،

 ییخودنما قشنگ یلیخ دشیسف پوست

 سهم هم اشیمشک بزرگ صفحه ساعت. کردندیم

. داشت آمده، وجود به تیجذاب نیا در یبزرگ
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 ییبایز طرز به که بلندش و دهیکش یهاانگشت

 ییتماشا کردندیم حرکت تاپلپ بوردیک یرو

 .بودند

 و آمد خود به نگاهش یجلو یخانم گرفتن قرار با

 یباز زیه نیا. انداخت نییپا سر زده خجالت

 قدرنیا حال به تا یک از بود، کرده اشیعصب

 را مردم پسر کامل دقت با گونهنیا که شده ایحیب

 کند؟یم تماشا

 مخاطب با یرعلیام یخداحافظ یصدا بعد یکم

 یهیبق به توجهیب و شد دهیشن تلفنش پشت

. آمد سمتشان به رنگکم یلبخند با هایمشتر

 را سرش و دیکش چادرش به یدست زده هول

 موقر لبخند همان با یرعلیام. انداخت نییپا
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 جواب در و کرد جان خانم با یگرم یپرساحوال

 .داد تکان سر او یمصلحت و آرام «سالم»

 .نیاومد خوش خانم سالم -

 را خود یرعلیام نیسنگ حضور از فرار یبرا

 یکم و کرد نیتریو یطالها یتماشا مشغول

 متنوع یطالها یرو حواسشیب نگاه. گرفت فاصله

 یارهیدا کوچک گردنبند به چشمش تا دیچرخیم

 و داشت قرار وسطش در یاروزهیف نینگ که یشکل

 ظرافت و ییبایز. افتاد بود متصل یفیظر ریزنج به

 طالها یهیبق از ممتازتر را او نظرش در گردنبند

 با که بود گردنبند همان ریدرگ هنوز نگاهش. کرد

 را حواسش شیبازو به یجوان خانم دست یضربه

 .کرد جمع

 جانم؟ -
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 سرش پشت به یااشاره و زد لبخند شیبرا خانم 

 .کرد

 .دارن کارتون -

 را انتظارش که جان خانم طرف به و کرد یتشکر

 شدنش کینزد با تصورش برعکس. رفت دیکشیم

 سراغ و کرد یعذرخواه یرعلیام جان، خانم به

 .رفت شیهایمشتر از گرید یکی

 بود شده دیناام شیالنگو ریتعم از که جان خانم

 سالمش یالنگوها یهیبق همراهش گرفت میتصم

 .بخرد تردیجد مدل کی و بفروشد هم را

 یوقت بود نیا شد تعجبش باعث یلیخ که یزیچ

 انیم در یرعلیام با را مشیتصم جان خانم

 از یکی از و امدین کنارشان هم باز گذاشت
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 انتخاب در خواست داشت نام دیوح که همکارانش

 نیا بود شده مطمئن گرید. کند کمکشان مدل

 .بماند اشمردانه قول سر دارد قصد مرد

 توانست جان خانم با رفتن کلنجار یکل از بعد

 که ییهاهمان النگو، نوع دو نیب از کند اشیراض

 .کند انتخاب را دهیپسند او

 دستش دیوح کمک با را النگوها جان خانم یوقت

 با و برگشت کنارشان یرعلیام باالخره انداخت

 .شد فاکتور نوشتن مشغول کیتبر

 نوع نیا انتخاب یبرا هنوز انگار که جان خانم

 یکم را دستش مردد او به رو داشت دیترد النگو

 .کرد نییپا و باال
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 زن ای نباشه مقاوم ایقبل مثل مدل نیا اگر -

 ؟یچ نکنن پسندشون عموهات

 پوف و داد یچرخ مغازه یفضا در را شیهاچشم

 گرانید نظر نکهیا از شهیهم د،یکش یاکالفه

 . خوردیم حرص بود مهم جانش خانم یبرا قدرنیا

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یرعلیام او از زودتر اما بدهد؛ یجواب خواست

 : گفت بود نییپا سرش که طورنیهم

 رو شونیا یقهیسل حسن انتخابشون اتفاقا -

 .ماست یکارها نیبهتر از یکی مدل نیا رسونه،یم

 شد شاد یرعلیام یطرفدار از یالحظه یبرا دلش

 با را او بارها که است یهمان مرد نیا رفت ادشی و

 با جان خانم به رو. برده جنون مرز تا شیکارها

 .زد لبخند غرور

 .دیباش شده قانع گهید شونیا جواب با دوارمیام -

 که یلبخند همان با شد، تمام مغازه در کارشان

 نیب از قصد و بود شده ماندگار شیهالب یرو
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 رونیب و کردند یخداحافظ و تشکر نداشت رفتن

 .آمدند

 به یسر است شنبهپنج که فردا داشت میتصم

 را دوقلوها یهوا یحساب دلش بزند، مادرش یخانه

 .بود کرده

 آرام یبرا یعروسک جان خانم از گرفتن مشورت با

 به دو هر و کرد هیته آراد یبرا یکنترل نیماش و

 .برگشتند خانه

 یصدا که بود شیهاهیهد گرفتن کادو مشغول

 و داد کش را تنش. شد دهیشن لشیموبا امکیپ

 افتاده تخت یرو که فشیک پشت پیز از را لیموبا

 .آورد رونیب بود
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 را دلش بود داده قول که یکس یشماره دنید با

 باز را امیپ و انداخت باال ییابرو بکشد خیم چهار به

 .کرد

 معجزه است نیا نماندم، عهد بر و کردم عهد»

 «.نگاهت

 یعهده از هنوز اما خواند؛ را امیپ بار نیچند

 .دیرس راه از یدوم که بود امدهین بر هضمش

 روح لبخندت ینیریش به گذشته خاطرات تکرار»

 «.را تنم داد تازه

 به یول بود؛ نشده منظورش یمتوجه ادیز نکهیا با

 امکیپ دو نیا استرس و ترس یجا یبیعج طرز

 !دادند یخواستن ینوازش را دلش
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 را هاکادو و لیموبا احساساتش کنترل یبرا

 دیبع وگرنه. رفت رونیب اتاق از و کرد رها جاهمان

 در شده جمع سواالت و بدهد را امکیپ جواب نبود

 .نپرسد را ذهنش

 که جان خانم به یلبخند با و رفت آشپزخانه به

 رونیب زیم پشت از یایصندل بود یآشپز مشغول

 از یشتریب دقت با که حاال. نشست شیرو و دیکش

 یدگیخم یمتوجه بود رهیخ بزرگش مادر به پشت

 یموها تک تک درون یراست به. شد قامتش کم

 رفتیم یدگیخم به رو که یکمر و شده دیسف

 .بود دهیخواب تجربه از ییایدن

 ن؟یشد عاشق شما جون خانم -

 از تعجب با و دیکش کارش از دست جان خانم

 .برگشت طرفش به او بیعج سوال
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 !؟یافتاد من شدن عاشق فکر شده یچ -

 حس چرا بود، شده متعجب سوالش از هم خودش

 جان شیبرا «عشق» یکلمه روزها نیا کردیم

 با! بداند؟ موردش در شتریب دارد دوست و گرفته

 را خودش جان خانم نگاه برابر در حال نیا

 .انداخت باال یاشانه و داد نشان الیخیب

 چه یمیقد یهاعشق بدونم دارم دوست یچیه -

 .بوده یشکل

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

  رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 35پارت#

 

 نگاهش رفته باال یابروها با یالحظه جان خانم

 هم را گاز اجاق یرو یتابه داخل مواد بعد و کرد

 .زد

 تا نبودن آزاد االن مثل پسرا و دختر که وقتا اون -

 یکس بشن، هم عاشق و ننیبب همو راحت الیخ با

 و چپ دست تا! هیچ عشق دونستیم چه

 و بود بغلشون بچه هی شناختنیم رو راستشون

 .ساختنیم هم با دیبا

 در اجبار که یعصر در یزندگ نکهیا به فکر با

 یخوشبخت ینوع تواندیم شده ترکمرنگ ازدواج
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 چند و دیکش دیسف یزیروم یرو یانگشت باشد

 .کرد لمس را وسطش یرنگ یبرجسته گل

 ن؟ینشد آقاجون عاشق شما یعنی -

 یصاف داخل شده آبکش یهابرنج از جان خانم

 .ختیر قابلمه در یمقدار لیاست

 ای داشت رو دو سکه نیع موقع اون یهاازدواج -

 یزندگ هم با و نشستیم دلش به طرف مهر

 فقط بودن مجبور و نبود مِهر از یخبر ای کردن،یم

 .بسازن

 ریز دست کنجکاو و شد زنده جانش در شوق ینوع

 .زد چانه

 بود؟ سکه یرو کدوم شما یزندگ -
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 مواد که تابه اتیمحتو ختنیر با همراه جان خانم

 نشان که قیعم یآه ها،برنج یرو بودند یاستانبول

 .دیکش داشت یدلتنگ از

 برابر چند زمانا اون آقاجونت بودن غد و غرور -

 شتریب بار هی یخواستگار موقع تا من بود، االنش

 نشیسنگ اخم بار هی همون یول بودمش؛ دهیند

 امرزمیخداب یآقا یوقت ادمهی. شدینم فراموشم

 حسن آقا پسر یبرا گهید روز چند گفت بهمون

 .کردم هیگر شب کل یخواستگار انیم

 یهاینگران و جان خانم یهایجوان تصور از

 .دیخند زیر اشدخترانه

 ه؟یگر چرا حاال -
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 زنده جان خانم چشم یجلو یاگونه به خاطرات

 گذر از دهه چند انگار نه انگار که بودند شده

 .گذشتیم عمرشان

 همراه که بشم یکس زن بخوام بود سختم -

 دل اشندهیآ زن یبرا هیهمسا یدخترا

 .سوزوندمیم

 شد، سخت شیبرا یکم جان خانم یهاحرف درک

 .دیکش جلوتر را خود

 !بودن؟ وحشتناک قدرنیا یعنی -

 و کرد یخال هم را هابرنج یمانده یباق جان خانم

 .گذاشت نکیس داخل را یصاف
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 سقف هی ریز رفتم باهاش یوقت یول آره، اولش -

 رو آقا نیحس که داشته دوستم چقدر خدا دمیفهم

 .داده قرار راهم سر

 رخ مین از را جان خانم یخاطره از پر لبخند یوقت

 آورد، مانیا شیهاحرف صداقت به دید صورتش

 خود در ییایر چیه دیآیم خاطره همراه که یحس

 .ندارد

 د؟یهست یراض باهاشون یزندگ سال همه نیا از -

 با و گذاشت قابلمه یرو را دمکش جان خانم

 .نشست کنارش یصندل یرو دستش گرفتن

 ادیز نییپا و باال یهرکس مشترک یزندگ دخترم -

 دم،یکش یادیز زجر. طورنیهم منم یزندگ داره،

 که یمرد دمیدیم یوقت یول دم؛ید ادیز یناراحت
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 منه یبرا شیمهربون دنید رو اشیبدخُلق همه

 از نیهم یبرا. شدیم آسون برام هایسخت تحمل

 به ندهیآ در بشنو دهیکش ایدن گرم و سرد منه

. بخواد رو تو قلبش ته از که بده تیرضا یمرد

 خدا که ستین ساز کار نیماش خونه، پول، افه،یق

 .دهیم رو همه فرصت سر

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 روشن دلش در یکوچک آتش جان خانم یهاحرف

 یزیچ خواست؟یم را او واقعاً یرعلیام یعنی کرد،

 نیا به خواستینم و دانستینم مورد نیا در

 .کند فکر ترسناک یمسئله

 کرد یسع ذهنش دیجد االتیخ کردن رونیب یبرا

 .شود وارد یشوخ در از

 بوده؟ کجا شوهر زمونه دوره نیا یتو بابا یا -

 نوازش را اششانه یمحبت از پر لبخند با جان خانم

 .کرد
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 فعالً اد؟ین ریگ براش شوهر که چشه مگه دخترم -

 نشون خوش یرو آقاجونت وگرنه برات، زوده که

 .خاطرخواهات ارنیم در جا از رو در پاشنه بده

 .داد کنار را صورتش یتو یموها و دیخند زیر

 دیبگ بدن نشون خوش یرو خواستند لطفاً پس -

 .باشه پیخوشت حاًیترج

 یاغره چشم یشینما و شد یشاک جان خانم نگاه

 .رفت

 خوندم؟یم خر گوش به نیاسی موقع اون از -

 .دیخند بلند و پروایب

 .کنم فکر آره -
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 از جان خانم که یوقت تا خانه به آقاجان آمدن با

 نگفته یزیچ نبات یخانه به رفتن یبرا او میتصم

 . گذشت آرامش در زیچهمه بود

 یهااخم یطور جان خانم یهاحرف دنیشن

 شنهادشیپ کردن مطرح از که برد درهم را آقاجان

 او به یکوتاه نگاه با نیحس حاج. بود شده مانیپش

 درشت دانه حیتسب و داد رونیب ینفس جان خانم و

 .کرد جاجابه دست در را سبزش

 نه؟یبب رو مادرش ییجا یپارک بره شهینم -

 داشت نانیاطم بوده، نطوریهم اوضاع شهیهم

 از مرد نیا باز شود هم ساله صد یروز او اگر یحت

 نکهیا از. کندینم استقبال خانه آن به رفتنش

 صحبتش مخاطب را خودش میمستق آقاجانش

 . کرد یتیهویب حس و گرفت دلش دادینم قرار



shahregoftegoo@  

. pg 208shahregoftegoo@ 

 نیحس حاج جهتیب یهاییجوبهانه از جان خانم

 .کرد یاکالفه «نچ»

 خواهر و مادر شیپ شب هی خوادیم ه؟یچ پارک -

 .بمونه برادرش و

 خانم طرف به تند شده گرد ییهاچشم با آقاجان

 اششده چفت یهادندان نیب از و دیچرخ جان

 : دیپرس

 شدن کهیمرت اون یترکه تخم حاال تا یک از -

 من؟ یبچه برادر و خواهر

 که یایداشتن دوست یدوقلوها یبرا رفت دلش

 کدام هر شانیخانوادگ نام و پدر به توجه بدون

 با جان خانم. داشتند تیمالک را قلبش از یمین

 .دیبرچ لب ینیغمگ نگاه



shahregoftegoo@  

. pg 209shahregoftegoo@ 

 شیپ شب هی نداره حق هست، مادرش که نبات -

 باشه؟ مادرش

 .بود یعصبان و تند هنوز آقاجان لحن

 نیا امبچه شدیم راحت منم الیخ نبود، کاش -

 .نداره هم رو کار و کس یکی

 .برگشت او طرف به بعد

 ؟یبر یخواهیم یک -

 قرار خودش آقاجان سوال مخاطب کبارهی نکهیا از

 یهاقلنج شکستن به شروع و شد دستپاچه گرفت

 .کرد انگشتانش

 .عصر فردا دیبد اجازه اگه -

 را اشجمله محکم او به رو رهیخ ینگاه با آقاجان

 .شود ذهنش یملکه درست تا کرد ادا
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 ؟یدیفهم یاخونه ناهار یبرا جمعه روز -

 یتیشخص غرور اوج که او سن به یدختر یبرا

 ماتیتصم از یاریاخت بود سخت داشت قرار خود

 مسائل نیا یهمه با باز. باشد نداشته اشیزندگ

 یهاحرف وقت چیه که کرد خداروشکر دل در

 به زندیم آقاجانش سر پشت که مادرش ینامعقول

 دیبا گرید بود مطمئن وگرنه رسندینم گوششان

 .بردیم گور به را هاآن دنید یآرزو

 .چشم -

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 37پارت#

 

 

 و سوختیم طیشرا نیا با دیبا نبود یاچاره

 شیپا یجلو دیجد یراه سرنوشت تا ساختیم

 که مادرش یخانه به او رفتن بحث. دادیم قرار

. برد پناه اتاقش به و گفت ی«ریبخ شب» شد تمام

 چک و برداشت زیم یرو از را لشیموبا حوصلهیب

 نداشت، یانخوانده امکیپ ای پاسخیب تماس. کرد

. کند او ادی که نبود ایدن نیا در یکس انگار

 سایپر با شیهاکردن چت یبرا دلش یالحظه
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 تیشخص یوابسته همه نیا کاش شد، تنگ

. نکشد عذاب نطوریا حاال تا شدینم سایپر یپوشال

 قبل از تنهاتر را او فقط بشیعج کار نیا با مرد آن

 !کند باور هم را اشبهانه دارد توقع بعد. کرد

*** 

 ریز که اشیزرشک یروسر به یدست خنده با

 گردنش دور و خورد سُر سرش از آرام تن ینیسنگ

 .دیکش افتاد

 خانم؟ آرام گذرهیم خوش -

 او گردن دور را فشیظر یهادست یحلقه آرام

 .کرد ترمحکم

 !یآج بود تنگت دلم -
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 یوقت د،یکش خود طرف به و گرفت را دستش

 یمحکم یبوسه افتاد بغلش در آرام کوچک یچثه

 .گرفت اشگونه از

 !یآج دل زیعز بودم دلتنگت منم -

 خودش آراد که بود دهینرس انتها به اشجمله هنوز

 .انداخت کولش یرو محکم را

 ؟یچ من -

 .کند کتمان را کمرش درد تا دیخند یمصلحت

 !کنن؟یم یحسود هم پسرا مگه -

 از را آراد و گذاشت زیم یرو را وهیم ظرف نبات

 .آورد نییپا او کول یرو

 .گرفت درد کمرش بچه نییپا ایب -



shahregoftegoo@  

. pg 214shahregoftegoo@ 

 یزده گره نهیس یرو یهادست و بامزه یهااخم

 با. بود بلد خوب را یدلبر رسم کوچکترش برادر

 کلیه و کرد حلقه آراد دور را آزادش دست خنده

 .گرفت آغوش در را کوچکش

 مامان؟ یدار پمیخوشت داداش چکار -

 به یراض آراد یگونه یرو بر آبش پر یبوسه

 .زد شکوفه را لبخندش و کرد اشیآشت

 مشغول و نشست شیرو بهرو چرم مبل یرو نبات

 .شد یاریخ گرفتن پوست

 !ایطفلک تابتنیب چه نیبب یومدین که بس -

 را غشانیج و داد قلقلک را دو هر شکم طنتیش با

 .کرد بلند

 .بودم دلتنگشون یکل منم -
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 طرف به و دیپاش نمک را گرفته پوست اریخ نبات

 .کرد تعارف او

 خبر؟ چه -

 و برداشت یدستشیپ یرو از را اریخ تکه دو

 .داد قلوها دو دست

 خبر؟ چه شما ستین یخاص خبر -

 ریدرگ و برداشت هاوهیم سید از یبیس نباریا نبات

 .شد آن گرفتن پوست

 تا دو نیا ربط و ضبط و یزندگ سرگرم منم -

 .گهید هستم

 یزده هاشور یابروها به یااشاره سر با و دیخند

 .کرد مادرش

 !نیکرد خوشگل نمیبیم -
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 .دیکش شیابروها به یدست و دیخند هم نبات

 .رفتم کرد اصرار ازین بس از بخدا شده؟ خوب -

 .داد سرتکان

 !ادیم بهتون دیکرد یخوب کار -

 و بود کوتاه یلبخند دشیتمج به نبات جواب

 را او طرف دو کدام هر که هابچه یرو نگاهش

 که حاال داشت دوست. دیچرخ بودند کرده اشغال

 با یدختر و مادر صحبت یکم آمده شیپ یفرصت

 حصار از را او توانست دیشا باشد، داشته حانهیر

 .اوردیب رونیب دهیکش خودش دور که یمحکم

 د؟یکن یباز اتاقتون نیبر نیخواهینم شما -

 او به شتریب را خود دوقلوها انتظارشان برخالف

 . گفتند «نه» صدا کی و کردند کینزد
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 از و باشد تنها مادرش با یکم داشت دوست هم او

 نداشت خبر هاآن از یکس که دلش یمگو یرازها

 انیجر در را نبات نباشد بد دیشا اصالً بزند، حرف

 نیا. بگذارد یرعلیام و خودش نیب افتاده اتفاقات

 هر به اما کرد؛یم ینیسنگ یادیز دلش یرو راز

 . دیکش سرشان به یدست و دیخند دو

 اشخواسته به دنیرس یبرا یراه دید یوقت نبات

 سوال سمت به را صبحتشان یادامه یناراض ندارد

 مهیخ مسائل و امسال محرم یعزادار مورد در

 . داد رییتغ

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ�💗💗�
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 هابچه با نبات شوهر صادق، آمدن وقت شب تا

 کمکشان یکاردست کردن درست در و گذراند وقت

 وارید یرو یاسفنج باب ساعت یهاعقربه. کرد

 که بود گذاشته شینما به را شب نُه هابچه اتاق

 الیخیب هابچه. داد صادق آمدن از خبر در یصدا

 از دو هر و شدند شانیهاینقاش دنیکش یادامه

 . دندیدو رونیب اتاق
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 اتاق کف از شده پخش لیوسا کردن جمع نیح

 و غم که شانیایریب و یرنگ یایدن به دلش در

 کاش. خورد غبطه نداشت انشانیم در ییجا غصه

 قد هاغصه و غم هاآدم دنیکش قد و شدن بزرگ با

 .ماندیم یباق یکودک همان

 و کرد سر را چادرش اتاق، کردن مرتب از بعد

 را خانه هال و اتاق دو که ییراهرو از. رفت رونیب

 صادق به چشمش گذشت، کردیم متصل هم به

. افتاد بود نبات با صحبت مشغول آشپزخانه در که

 یواقع یاندازه از الغرتر را آن شهیهم بلندش قد

 .دادیم نشان خودش

 .سالم -
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 طرفش به عیسر صادق کرد، حضور اعالم کوتاه

 لبخند او کلیه کل گذراندن نظر از با و دیچرخ

 .زد یینما دندان

 شما عجب چه گالب، گل خانم حانهیر سالم -

 !دیدونست قابل رو ما منزل

 زمزمه و دیکش جلوتر صورتش یرو را چادرش

 :کرد

 !دیدار اریاخت -

 آقاجانش با صادق از داشتن نفرت در بالاستثناء

 زشیه نگاه و دهیدر یهاچشم بود، دهیعق هم

 نگاه با نبات. بماند پنهان یکس از که نبود یزیچ

 .زد صادق یشانه به یدست او به یکوتاه



shahregoftegoo@  

. pg 221shahregoftegoo@ 

 وقت م،یبخور شام ایب کن عوض رو لباست برو -

 .ادهیز کردن گِله یبرا

 اتاقشان طرف به ییباال بلند «چشم» با صادق

 . رفت

 آمدن با و کرد کمک مادرش به شام زیم دنیچ در

 که یایسبز قرمه خوردن به شروع یهمگ صادق

 را خود داشت یسع. کردند بود نبات دستپخت

 از مادرش سواالت به یتوجه تا کند هابچه سرگرم

 مواجهه انیم در یکی یهاجواب با که صادق

 .باشد نداشته شدندیم

 از شده هم کباری یبرا داشت دوست شهیهم

 چند هنوز که داشت چه مرد نیا بپرسد مادرش

 دیق شد حاضر بود نگذشته شوهرش مرگ از ماه

 ازین سن اوج در را او و بزند را اشساله ده دختر
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 تیجذاب یاذره بدون مرد نیا وصال به تا کند رها

 د،یشنیم را شیهاانتیخ خبر ختهیگر و جسته که

 .برسد

 .گرفت باال را سرش مادرش یصدا با

 جانم؟ -

 .کرد شیجلو بشقاب به یااشاره نبات

 دوست یسبز قرمه که تو ؟یخورینم چرا -

 !یداشت

 .زد یکوتاه لبخند

 .ممنون دارم، دوست هم االن -

 ؟یکرد تموم رو مدرسه خانم؟ حانهیر خبر چه -
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 زور به را برود نیب از خواستیم که یلبخند

 متنفر اجبار نیا از چقدر و کرد شیهالب چسب

 ! بود

 صادق منتظر یهاچشم و صورت به یکوتاه نگاه

 .انداخت

 او یاستخوان صورت به اصالً بلند شیر نظرش به

 نیب اشیمشک زیر یهاچشم که چرا آمد،ینم

 دست از را خود یجلوه شیر آن و پهن یابروها

 .بودند داده

 .آخره سال امسال هنوز، نه -

 کی و کرد پر نوشابه از را دستش کنار وانیل صادق

 .دیکش سر نفس
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 دستور طبق دیبا ای یهست هم دانشگاه فکر خوبه -

 ؟ینیبش شوهر منتظر خونه یتو آقا حاج

 یهمه با آقاجان د،یکش درهم ییابرو ناخودآگاه

 دلش و بود سرش هیسا شیهابودن سرد

 مرد نیا زبان از خصوص به یاییبدگو خواستینم

 . بشنود موردش در

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 39پارت#

 

 

 سرد و داد قورت را دهانش داخلش یلقمه تند

 : گفت

 .شهینم من شرفتیپ مانع وقت چیه شونیا -

 یرو خورشت یکم یزیرآمیتحق پوزخند با صادق

 .ختیر بشقابش داخل دیسف یپلو

 .نباش کنمیم شنهادیپ هم تو به ستم،ین دواریام -

 یحد در را مرد نیا چون نداد حرفش به یجواب

 فقط. کند حرامش را هاکلمه بخواهد که دیدینم

 نشان را او از نفرتش زانیم شیهاچشم داد اجازه

 شده نشانیب متشنج جو یمتوجه که نبات. دهند
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 زدیم حدس دیبا. کرد عوض را بحث عیسر بود

 تلفن پشت مادرش روز آن یدهیدر یهاحرف

 .هستند یکس چه طرف از شده کتهید

 را آن آراد ای آرام یگاه که یسکوت در شام یادامه

 و صادق یوقت شام از بعد. شد صرف شکستندیم

 راحت الیخ با رفتند رونیب آشپزخانه از هابچه

 .کند کمک مادرش به تا آورد در را چادرش

 او به کردن نگاه بدون بشقاب زدن کف نیح نبات

 : کرد زمزمه

 الغرتر دمتید که یقبل یدفعه به نسبت چرا -

 ؟یشد
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 یجاقاشق در را دستش یشده شسته قاشق چند

 به ینگاه یسرسر و گذاشت آبچکان به زانیآو

 .انداخت اندامش

 !نشدم وزنم کاهش متوجه که خودم ؟یجد -

 آمدندیم رونیب نبات دهان از که یکلمات و نگاه

 .بودند یجد

 کنند؟ینم که تتیاذ -

 یهرکس که دیپرسیم سوال شَک با یطور مادرش

 خانم کردیم فکر نداشت او یزندگ از یشناخت

 !اندبرده یبردگ به را او آقاجان و جان

 ادیز نییپا و باال گه،ید وزنه! ؟یتیاذ چه بابا نه -

 .شهیم

 .داد رونیب صدا پُر را نفسش نبات
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 ریز از و بگذره زودتر هم سال هی نیا دوارمیام -

 ذارمینم وقت اون ،ییایب رونیب مرد اون تیمیِقَ

 کل باختن متیق به یحت یبمون اونجا هیثان کی

 .باشه میزندگ

 پدربزرگش یخانه در را عمرش کل بود حاضر

 شوهر نید ریز یالحظه اما بماند؛ برده ای ریاس

 اگر دانستیم هم گرید طرف از. نرود مادرش

 یهمه یبرا بگذارد خانه نیا به پا بخواهد یروز

 همه از. دارد همراه به ینیسنگ عواقب انشیاطراف

 آرامش به یاذره خواستینم دلش گذشتیم

 به رک داشت دوست. شود وارد خدشه دوقلوها

 من آرامش فکر دیبا که یروز دیبگو مادرش

 داشت، قرار تیارجح در خودت تیموقع یبودیم

 یهمه اما ؟یخوریم را یزیچ چه غصه حاال
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 به و پنهان را دلش در شده جمع یهاحرف

 .کرد اکتفا یمصلحت یلبخند

 خوادیم یک منه، یخونه اونجا زمیعز مامانِ -

 یبرا که یمادربزرگ و بزرگ پدر کنه؟ تمیاذ

 کنند؟ینم غیدر یزیچ چیه از من شیآسا

 آن بود، گفته دلش ته از و صداقت با را حرفش نیا

 اجازه عوض در بود کم محبتشان اگر شوهر و زن

 .کند حس یکمبود دادندینم

 در رختخوابش خودش درخواست به خواب وقت

 یصورت یکی که هادوقلو تخت دو وسط هابچه اتاق

 .شد پهن بود یآب گرید و
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 زانیآو فشیک و چادر کنار را اشیروسر و مانتو

 یباال یوانیل و آب یبطر و آمد داخل نبات کرد،

 .گذاشت خوابشرخت

 خوبه؟ جات -

 .کرد باز شیموها دور از را کش و زد لبخند

 .ممنون آره -

 .گرفت طرفش به یقرمز یراحت شلوار نبات

 هنوز تنگه برام دمیخر شیپ وقت چند رو نیا -

 یبرا ببر هم بعد بپوش امشب نکردم استفاده

 .خودت

 تا کرد شیوارس و گرفت مادرش دست از را شلوار

 .است اندازه شیبرا شود مطمئن

 .ممنون -
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 هر به یریبخ شب دوقلوها و او دنیبوس با نبات

 .رفت رونیب و گفت سه

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دو هر که ییموخرما یدوقلوها یرو نگاهش 

 نگاهش رهیخ و بودند نشسته تخت یرو مشتاق

 .دیچرخ کردندیم

 .کنم عوض لباس خوامیم دیبخواب ه؟یچ -

 از شدند، پنهان شانیپتوها ریز و دنیخند دو هر

 شلوارش کردن عوض در طنتشانیش و غفلت

 خواب چراغ کردن روشن از بعد و کرد استفاده

 .دیکش دراز شیسرجا

 ؟یآج -

 .برگشت آراد طرف به و دیچرخ پهلو به

 جانم؟ -

 .نشست تخت یرو دوباره آراد
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 دوستت که ما ؟یمونینم ما شیپ شهیهم چرا تو -

 .میدار

 نور با که اتاق سقف به را نگاهش و دیچرخ دوباره

 .دوخت بود گرفته رنگ یکم خواب چراغ کم

 یول زم؛یعز دارم دوست یلیخ رو شما منم -

 .اونجاست من یخونه

 .نشست گرشید قُل نیع هم آرام

 یباش نجایا تو یآج نجا،یا اریب رو اتخونه خب -

 .گذرهیم خوش یلیخ

 یبرا دیبا چطور االن. دیکش آه فقط آرام جواب در

 بزرگترها یهاکدورت از معصوم طفل دو نیا

 قرب و اَجر کردیم یحال بهشان یچطور گفت؟یم

 آن از بعد است، امشب کی فقط خانه نیا در او
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 خود شیآسا مُخل یهیما و یزندگ سربار شودیم

 هابچه ذهن سواالت کردن فراموش یبرا ه؟یبق و

 شوق با دو هر که داد را قصه خواندن شنهادیپ

 باالخره قصه دو خواندن از بعد و کردند قبول

 .رفتند خواب

 تر را اششده خشک یگلو یآب وانیل خوردن با

 یصدا که شود آماده خواب یبرا خواست و کرد

 .کرد جمع را حواسش بالش ریز از لشیموبا برهیو

 ناخواسته یرعلیام یشماره دنید و برداشتنش با

 امیپ دو از. کرد رسوخ قلبش به یندیخوشا حرارت

 امیپ. بود نشده ازش یخبر گرید روزش آن بیعج

 .کرد باز را

 به که یوقت است آن زمان و دهیرس فرا شب»

 هستم تو دلتنگ که یحال در و امداده هیتک تخت
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 ریبخ شب کنم، دعا نتیریش یایرو یبرا فقط

 «.نفسم

 بار نیچند و گذاشت اشنهیس یرو را لیموبا

 بار هر با و کرد تکرار لب ریز را «نفسم» یکلمه

 نیریش دلش و آمد کش شتریب لبخندش تکرار

 باستیز چه باشد داشته تیواقع زیچ همه اگر. شد

 !یباش یکس نفس و یندان

 نظر از را امیپ متن بار نیچند و دیچرخ پهلو به

 اما بود؛ تر دلچسب هربار خواندش ینیریش. گذراند

 یاندهیآ که یاینیریش نیا از گذشتیم دیبا

 را لیموبا یگرید واکنش ای جواب بدون. نداشت

 یرو را پتو آرامش یزمزمه با و گذاشت شیسرجا

 .دیکش سرش
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 سرم از دست و یشیم خسته کارات نیا از یک -

 ؟یداریبرم

*** 

 را اشصبحانه  سکوت در و عجله بدون صبح، فردا

 یهایزبان نیریش و مادر غم از پر یهاچشم کنار

 آشنا یبغض با. رساند اتمام به دوقلوها ینشدن تمام

 یایخداحافظ داشت را کردنش خفه قصد که

 .آمد رونیب خانه از و کرد ریدلگ

 که داشت فاصله یاصل ابانیخ تا قدم چند هنوز

 با هم او و کرد ترمز شیپا یجلو یرنگ زرد یتاکس

 .شد مسافرش عقب یصندل یرو نشستن

 و داد مُسن یراننده به را آقاجانش یخانه آدرس

 نیغمگ ن،یماش یپنجره به سرش یهیتک با
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 چند یهابرگ وجود. شد ابانیخ یتماشا مشغول

 به را آن ابانیخ آسفالت یرو بر یزییپا رنگ

 خصوص به بود، کرده لیتبد نواز چشم ییتابلو

 ریز حاال مثل منحصربفرد یتابلو نیا که یوقت

 مانند را نفسش. دیدرخشیم دیخورش نور یتأللو

 کدام به دانستینم قاًیدق نکهیا از داد، رونیب آه

 .بود گرفته دلش دارد تعلق اشیزندگ قسمت

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 41پارت#

 

 

 

 اشک کنارش در یکس نشستن و نیماش توقف با

 چرا. کرد پاک را چشمش از آمده رونیب کوچک

 یقبر سنگ پدر مِهر پُر حضور از سهمش دیبا

 کباری وقت هرچند یدارهاید مادر محبت از و سرد

 اشنکرده گناه کدام تاوان دردها نیا یهمه باشد؟

  بود؟

 !یسعادت چه ؟ییشما خانم حانهیر سالم عه -

 شخص طرف به آشنا ییصدا دنیشن از ریغافلگ

 مضطرب دیفرش دنید با و دیچرخ اشیکنار
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 با شدنش همسفر. کرد ترکینزد در به را خودش

 بود یاتفاق نیدوم مادرش از ییجدا از بعد مرد نیا

 وقت نیا دیفرش اصالً. دانستیم شوم را آن که

 بدش شانس از که کردیم چه ابانیخ نیا در صبح

 بود؟ خورده او پست به

 پنجره طرف به دوباره یکوتاه و ناواضح «سالم» با

 او با صحبت به یاعالقه بفهمد دیفرش تا برگشت

 و تند که یمدل به مدل یهانیماش یتماشا. ندارد

 بهتر او دنید از گذشتندیم کنارشان از عجله با

 .بود

. شکست لشیموبا میمال زنگ را نیماش جو سکوت

 داد جواب را تماس آقاجان خانه یشماره دنید با

 خانم یوقت. شد جان خانم با صحبت مشغول و

 است خانه به برگشت راه در شد مطمئن جان



shahregoftegoo@  

. pg 240shahregoftegoo@ 

 شیجا سر را لیموبا خواست. کرد قطع را تماس

 و افتاد ییخشکشو قبض به چشمش برگرداند

 تا سپرده روزید را اشمدرسه روپوش آمد ادشی

 .ندیبشو شیبرا

 یروزها ییخشکشو نیا دانستیم که ییآنجا از

 از. داد راننده به را دیجد آدرس است باز هم جمعه

 ابانیخ چند هم آقاجان یخانه تا ییخشکشو

 ادهیپ را اشهیبق توانستیم و نبود فاصله شتریب

 .برود

 یبرا دیفرش یاصرارها به توجهیب مغازه یجلو

 از و داد راننده به را پول هیکرا کردن حساب

 .شد ادهیپ نیماش
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 زیتم را لباسش زود. بود خلوت مغازه جمعه صبح

 لیتحو باطله یروزنامه ورق دو وسط دهیکش اتو و

 .آمد رونیب و گرفت

 یرو بهرو وارید بر داده هیتک دیفرش دنید با

 راهش و داد رونیب حرص پر را نفسش ییخشکشو

 .کرد کج رو ادهیپ سمت به را

 به را خودش بلند یهاقدم با زود یلیخ دیفرش اما

 .کرد زدن حرف به شروع سرش پشت و رساند او

 خدا به بابا داره؟ ادامه یک تا ناز نیا خانم حانهیر -

 .بهم بنداز نگاه هی انصافیب شدم، خسته

 نکهیا از دل در و دیبخش شتاب شیهاقدم به

 به یزیچ دیفرش یهامزاحمت از بود کرده فراموش

 .فرستاد لعنت خودش به دیبگو آقاجانش
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 .نشو مزاحمم ندارم یحرف شما با من آقا -

 .شد ترکینزد دیفرش یصدا

 بعد ه،یچ حسابم حرف نیبب کن صبر حداقل -

 .نرسه پات گرد به یکس که بتازون نجوریا

 و شد دهیکش سرش از چادر دفعه کی نداد، یجواب

 .افتاد شیهاشانه یرو

 .گهید کن صبر -

 یروسر بند را دستش و دیکش یغیج ترس با

 در پرخاشگرش نگاه. نرود عقب تا کرد سرش

 .نشست دیفرش یهاچشم

 ؟یفهمینم بردار سرم از دست گمیم -

 .برد باال را شیصدا یکم او مثل هم دیفرش
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 گوش کن صبر گمیم یهرچ که ییتو نفهم -

 .یدینم

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 حصار از را چادر دیفرش ،یرعلیام یصدا دنیشن با

 اشدرمانده نگاه. رفت عقب و کرد آزاد دستش

 سوپرمن مثل درست که یرعلیام بلند قامت یرو

 لحظه نیهم در. نشست بود دهیرس سر موقع به

 .شد روشن ینور دلش یکیتار وسط

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 42پارت#

 

 

 

 

 

* 

 

 عقب یصندل یرو از را رنگش یخاک یکوله

 در طرف به نیماش در بستن از بعد و برداشت

 .کرد حرکت خانه یورود
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 هامدت از بعد هم آن مدت، یطوالن ییمایکوهپ

 آب دوش به یمبرم ازین و بود کرده کوفته را تنش

 .دیدیم خودش در گرم

 یاهال تا گفت یبلند «سالم» خانه به ورودش با

 یصدا خانه هال از. کند خود یمتوجه را خانه

 .داد را سالمش جواب که دیشن را مادرش

 .پسرم ریش سالم -

 باز را اشکوله رنگ هم یهانیپوت بند لبخند با

 هال وارد یجاکفش در گذاشتنشان از بعد و کرد

 .شد خانه

 !ریبخ ایدن مامان نیخوشگلتر صبح -
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 یکاریب از و بود نشسته مبل یرو خانم حاج

 پسرش به یلبخند خواند،یم مجله در را یامقاله

 .زد

 .دینباش خسته ر،یبخ منم دل وهیم صبح -

 امروز ینورد کوه گروه در رعطایام یخال یجا

 بودن کم دیشا و آمدیم چشم به یادیز

 شهیهم مثل شیبرا را امروز برادرش یهایشوخ

 .بود شده خسته قبل از شتریب و نکرد نیریش

 .ممنون -

 .خورد چرخ خانه اطراف در نگاهش

 کجاست؟ بابا -

 .انداخت زیم یرو را دستش یمجله خانم حاج

 ارم؟یب صبحونه داشت، کار ییجا رونیب رفت -
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 .دیکش باالتر اششانه یرو را یپشت کوله خسته

 دوش خوامیم فقط االن خوردم، صبحونه ممنون -

 .رمیبگ

 کی کردن باز به شروع اتاقش طرف به رفتن نیح

 .کرد تنش دیسف راهنیپ یهادکمه کی به

 ؟یرعلیام -

 .کرد نگاه را مادرش و ستادیا اتاق در یجلو

 جانم؟ -

 قدم طرفش به و شد بلند مبل یرو از خانم حاج

 .برداشت

 ؟یدار کار ییجا بازم امروز -

 نیزم یرهیخ و داد هیتک اتاق در چوب چهار به

 که فعالً. اوردیب ادی به را امروزش یبرنامه تا شد
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 را خواب یتمنا فقط تنش بود خسته قدرنیا

 .داشت

 چطور؟ -

 رونیب را شیموها داخل کوچک یشانه خانم حاج

 کوتاه یموها یجلو آن یلهیوس به دوباره و آورد

 .داد باال را اششده

 االن از گفتم م،یدعوت تییدا یخونه ناهار یبرا -

 .یباش نداشته یابرنامه بگم بهت

 اتاق داخل به و گرفت نیزم از را اشرهیخ نگاه

 درآوردن با و گذاشت تخت کنار را اشکوله رفت،

 که خانم حاج به یکوتاه نگاه دوباره راهنشیپ

 .کرد بود ستادهیا در یجلو
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 ما ای نجانیا نایا ییدا ای روز هر هیباز خاله مگه -

 کنن؟یم دعوت رو

 و کرد درشت چشم یرعلیام حرف از خانم حاج

 .دیگز دندان با را شصتش و اشاره یهاانگشت نیب

 زور اومد؟ در کجا از گهید حرف نیا! توبه ایخدا -

 نکنه ای شه؟یم مونخونه مهمون یکس ادیم بهت

 کنم؟ رابطه قطع برادرم دونه هی با یدار توقع

 و افتاد خنده به مادرش یادفعه کی تیعصبان از

 یهارخت مخصوص سبد داخل را دستش راهنیپ

 .انداخت اتاق یگوشه فیکث

 تا دیمختار شما نکردم، یجسارت نیچن بانو نه -

 خواهشاً فقط. دیباش ارتباط در برادرتون با ایدن آخر
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 از بخدا که دییبفرما عفو یباز نیا از امروز رو من

 .ندارم نا یخستگ

 .زد کمر به یدست خانم حاج

 از رو ییاین تییدا یخونه امروز نکهیا فکر اصالً -

 هم رعطایام چون مخصوصاً کن، رونیب ذهنت

 االنم. شهیم زشت یلیخ ینباش هم تو گهید ستین

 .یباش سرحال ظهر یبرا تا کن استراحت برو

 دلش که یلیدال از یکی د،یکش شیموها به یدست

 حضور عدم برود یمهمان نیا به خواستینم

 اصرار اگر هم امروز. بود جمعشان در رعطایام

 به ییتنها شدینم یراض وقت چیه نبود دوستانش

 .برگردد خسته حال نیا با حاال و برود کوه
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 43پارت#

 

 

 یبهانه حانهیر از بعد رعطایام انگار اصالً 

 کار یجا کی نبودنش با و بود اشیزندگ

 یدل مسائل نیا خواستینم دلش چیه. دیلنگیم

 نیا با دانستینم حاال و دهد حیتوض یکس یبرا را
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 یدیجد راه از کرد یسع کند، چه یاجبار یمهمان

 .شود وارد

 یسر هی امروز من یول جان؛ مامان متوجهم بله -

 ...مغازه برم دیبا حتماً دارم کار

 را یرعلیام حرف تا آورد باال را دستش خانم حاج

 .کند قطع

 انجام جمعه روز دیبا حتماً که هیکار چه نیا -

 ؟یبد

 به یآرامتر نگاه با و شد پسرش کینزد

 : داد ادامه شیهاچشم

 هم گهید صبح، فردا یبرا بذار هست یکار هر -

 .نباش یالک یبهونه دنبال



shahregoftegoo@  

. pg 253shahregoftegoo@ 

 کالفه را نفسش نامحسوس و گرفت باال را سرش

 مادرش یبرا هم فردا تا اگر دانستیم داد، رونیب

. شودینم فشیحر هم باز اوردیب بُرهان و لیدل

 به یسر اصرار همه آن دست از ییرها یبرا

 .داد تکان مثبت ینشانه

 .امیم چشم -

 یبرا و زد یبخش نانیاطم لبخند خانم حاج

 .ستادیا پا یپنجه یرو یرعلیام صورت دنیبوس

 .برس کارت به برو حاال برم، گلم پسر قربون -

 حرف بدون هم او گذاشت، شیتنها که خانم حاج

. شد حمام یراه و برداشت را اشحوله یگرید

 یگرفته عضالت یرو بر گرم آب شدن ریسراز
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 شانیهایکوفتگ یبرا یقو یمسکن شیپاها و شانه

 .بود

 زود یهایمهمان نیا دیفهمیم خوب و نبود بچه

 آن به ربط یب اشییدا یخانواده با زود به

 یکار االن اما ست؛ین یمیقد یمسخره یهاحرف

 یروز تا ماندیم منتظر دیبا آمدیبرنم دستش از

 او و بکشد شیپ را حرفش خودش خانم حاج که

 را همه الیخ دلش راز از برداشتن پرده با هم

 یگرید شخص بدهد اجازه نبود یآدم. کند راحت

 .ردیبگ میتصم اشیزندگ یبرا

 همان با و برگشت اتاقش به شد تمام که حمامش

 .نشست تخت یرو تنش یحوله

 با کرد، چک و برداشت بالشت کنار از را لشیموبا

 امیپ فرستادن از ساعت دوازده حدود یزیچ آنکه
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 لیدلیب باز اما گذشت؛یم حانهیر به رشیبخ شب

 .بود طرفش از کوتاه هرچند یجواب منتظر

 چنان دید را مغازه به ورودش یوقت روز آن

 چه و دیگویم چه دینفهم گرید که شد زدهشگفت

 !شنودیم تلفنش پشت مخاطب از

 هیسا تنش بر چنان نیریش و کنجکاو نگاه آن

 کنترل را خود توانست یسخت به که بود انداخته

 .بدهد نشان خود از یاستهیشا رفتار تا کند

 شیهاانگشت اتاق دیسف سقف به رو و دیکش دراز

 در که یروز از. زد گره هم به شکمش یرو را

 ریغافلگ را حانهیر اعترافش با شانیتلفن صحبت

 صبرانهیب حاال. داشت یسبک حس یکم بود کرده

 ترس از ینگران بدون که دیکشیم را یروز انتظار

 نظرش بداند تا کند صحبت او با حانهیر خجالت و
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 آمده شیپ اتفاقات با. ستیچ موضوع نیا به راجع

 بر کم، هرچند یریتأث شد مطمئن یفروش طال در

 و دیترد از پر باز اما گذاشته؛ حانهیر ذهن یرو

 .بود ترس

 نیترکوچک انتظار در گر،ید بود نیهم عشق

 وجود با و برسد لب به جانت معشوق، واکنش

 .یباش نداشته یاهیگال شیهایسخت یهمه

 چنان حدیب عشق نیا یگاه بست، چشم

 دلش که تاختیم روحش بر رحمانهیب

 نیزم یرو بر را نشیسنگ بارکوله خواستیم

 ادآوری با هربار اما بکشد؛ راحت نفس کی تا بگذارد

 عشق همان معصوم، نگاه آن از یچشم گوشه

 شدیم حاضر که کشدیم شعله قلبش در چنان

 درهم یفکرها و تن یخستگ. کند میتقد را جانش
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 به را او تا دادند هم دست به دست همه ذهنش

 .کنند دعوت قیعم یخواب
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 سرش جیگ و دیپر خواب از در شدن باز یصدا با

 .کرد بلند بالشت یرو از را

 !یخواب که هنوز -

 محو را خانم حاج قامت آلودش خواب یهاچشم

 بالشت یرو سر دوباره دند،ید در درگاه یجلو

 : گفت یخشدار یصدا با و گذاشت

 !بودم خواب -

 خودش یرو به یزیچ یرعلیام متلک از خانم حاج

 سرش یرو را دستش یمشک چادر و اوردین

 .انداخت

 .میبر شو آماده پاشو -

 کوچک ساعت ترراحت تا گرفت باال یکم را سرش

 ساعت گرید یقهیدق چند. ندیبب را یپاتخت یرو
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 دو فقط یعنی نیا و شدیم کامل ظهر دوازده

 مین شیهاچشم به یدست با. بود دهیخواب ساعت

 داشتند توقع نکند نشست، تخت یرو و شد زیخ

 نهیس به دست و اشییدا یخانه برود حاال از

 ! ند؟یبنش

 کی تا خودم دیبر شما دارم، کار کم هی من -

 .امیم گهید ساعت

. گرفت باال را سرش و دینشن خانم حاج از ییصدا

 لبش به لبخند خانم حاج دیترد از پر نگاه رنگ

 اشختهیر هم به و دارنم یموها در یدست. آورد

 .دیکش

 .راحت التونیخ گهید امیم ام،یم گفتم -
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 یسر ناچار به و دیکش باالتر را چادرش خانم حاج

 .داد تکان

 .ینذار منتظرمون ادیز پس مادر باشه -

 .داد تنش به یقوس و کش

 .چشم -

 گرید که بعد یکم و رفت رونیب اتاق از خانم حاج

 ترک را خانه دیفهم دینشن مادرش و پدر از ییصدا

 آشپزخانه به بود تنش که یاحوله همان با. کردند

 تا کرد آماده خودش یبرا یاییچا وانیل و رفت

 با همراه و برگشت اتاقش به. اوردیب سرحالش یکم

 چند به تا کرد روشن را تاپشلپ یچا دنینوش

 .برسد اشافتاده عقب کار
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 را تاپلپ د،یکش طول یساعت کی حدود کارش

 دنیپوش از بعد. رفت کمدش سراغ و کرد خاموش

 را نشیماش چییسو آراسته و مرتب شیهالباس

 .رفت رونیب و برداشت

 بود کرده یط اشییدا یخانه طرف به را یریمس

 شد مجبور شیجلو نیماش سرعت شدن کم با که

 با همراه را انگشتش چهار. کند کمتر را سرعتش

 نیماش یفضا در که یکالمیب آهنگ میمال تمیر

 زدیم ضرب دستش ریز فرمان یرو شدیم پخش

 .افتاد ابانیخ سمت آن یروادهیپ به نگاهش که

 افتاده راه یچادر یدختر دنبال که دیفرش دنید با

 لب ریز ی«شرفیب» و دیکش درهم یاخم بود

 دقت با و کرد پارک یکنار را نیماش. کرد زمزمه

 آخر ندیبب تا نشست شانیتماشا به یشتریب
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 دختر تند یهاقدم از. شودیم ختم کجا به داستان

 حضور به یراض که بفهمد یراحت به توانستیم

 . ستین دیفرش

 ابانیخ طرف به کوتاه دختر صورت نیح همان در

. بشناسد را حانهیر یراحت به توانست او و دیچرخ

 وقت نیا او کرد، زدن نبض به شروع اشقهیشق

 خواست؟یم چه نجایا تنها روز

 از شتریب نتوانست را نیماش در تماشا و نشستن

 از شده مشت یهادست با و کند تحمل نیا

 انداخت، اطرافشان به ینگاه. شد ادهیپ نیماش

 را اعصابش رو ادهیپ و ابانیخ در رهگذر چند وجود

 یراحت به که چرا گرفت، یباز به شتریب

 روز هر که یمرد نیا سر را حرصش توانستینم

 یوقت. کند یخال گذاردیم حدش از فراتر را شیپا
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 سرش از را حانهیر چادر و کرد دراز دست دیفرش

 به بلند یهاقدم با و شد تمام تحملش گرید دیکش

 نفس چند با دیرس که کشانینزد. رفت طرفشان

 .کرد ترآرام را خود قیعم

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 را سرش عیسر حانهیر یدهیترس نگاه دنید با

 نشود شیهاچشم تیمعصوم محو تا انداخت نییپا

 .ندهد دیفرش دست ضعف نقطه و

 خانم؟ شدن مزاحم -

 حرف به شروع دیفرش که بود حانهیر جواب منتظر

 .کرد زدن

 صحبت فقط ؟یمزاحمت چه رخانیام نه -

 .میکردیم



shahregoftegoo@  

. pg 264shahregoftegoo@ 

 ورم و سکوت فقط دیفرش یهاحرف به واکنشش

 نداد را جوابش. بود دستش یهارگ شتریب کردن

 . ستین قائل یارزش حرفش یبرا بداند تا

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 را خودش و دیکش سرش یرو را چادرش حانهیر

 کار نیا به تا دیگز را لبش. کرد ترکینزد او به

 نیا نشود، انینما دلش یشاد و نزند لبخند حانهیر

 یفرارها و هاترس آن تمام وجود با دخترک یعنی

 .دارد تیامن حس حضورش از گاهیب و گاه

 .ستین هم بارشون نیاول شدن، مزاحم بله -

 دهیتن درهم شتریب شیهااخم و آمد باال تند سرش

 یکی نیا گذشتیم دیفرش یگندکار هر از شدند،

 .بود محال گرید

 در که را یاشده مشت دست داشت دوست

 دیفرش حیوق یهاچشم یپا کرده پنهان بشیج

 با درست برخورد طرز بعد یدفعه تا اوردیب فرود

 یهاآدم مراعات دیبا که فیح. ردیبگ ادی را هاخانم
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 جلب هاآن سمت به شانتوجه کم کم که را اطراف

 .کردیم شدیم

 ؟یکشینم خجالت خودت از -

 را یرعلیام یصدا ینشدن انکار خشم یوقت دیفرش

 و آمد رونیب بودنش مودب جلد از کرد، درک

 .گرفت شیپ را اشیشگیهم اخالق

 مفتش؟ ای یکالنتر سننه رو تو -

 یهادندان نیب از و شد ترکینزد یقدم یرعلیام

 .داد رونیب یعصب را کلمات اششده چفت

 نمیبب هم گهید بار کی ام،کاره همه مورد نیا در -

 .شهیم حالت به یوا بد یکرد غلطا نیا از

 .زد پوزخند دیفرش
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 احترام بهتون محله یتو نفر دو نکنه هیچ -

  داشته؟ برتون بودن کدخدا توهم ذارنیم

 کرد برانداز را یرعلیام یپا تا سر پوزخند همان با

 :داد ادامه و

 رد برو االنم ،یحاج پسر یستین پشمم ما واسه -

 قصدم خواستگارشم نشو، کارمون مزاحم کارت

 .رهیخ

 و فرستاد لعنت بود اعتبار و آبرو هرچه به دلش در

 .کرد دیفرش یقهی چنگ را شیهادست طاقتیب

 مزاحم اتیچرند نیا اسم به یکنیم غلط تو -

 .یشیم مردم ناموس

 شهیهم یرعلیام از را واکنش نیا توقع که دیفرش

 و شد گرد شیهاچشم نداشت شیاند مصلحت
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 نجات او یهادست چنگ از را اشقهی کرد یسع

 .دهد

 یجورنیا که رسهیم تو به یچ مردم ناموس از -

 ؟یدیم جر قهی

 خواستیبرم یرعلیام صورت از که یحرارت حس

 از استفاده با. رفته یسرخ به رنگش کرد مطمئنش

 .داد تنش به یتکان دیفرش یقهی

 نیا دوباره نمیبب دمیم باد به تو نداشته شرف -

 ،یآورد رونیب فتیکث دهن از رو فیاراج

 ؟یدیفهم

 و دندیرس سر خودشان سن هم جوان پسر دو

 یموها با انسالیم یمرد. کردند جدا هم از را هاآن
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 یرعلیام ینهیس یرو را دستش و آمد جلو دیسف

 .گذاشت

 .پسر باش آروم -

 که یجوان پسر دست از تا داد تنش به یتکان

 .کند دایپ نجات بود گرفته را شیهاشانه محکم

 سیسرو رو ناموس مزاحم نیا دهن دیکن ولم -

 .کنم

 شیهالب یباال یشده جمع عرق به یدست دیفرش

 .دیکش

 !شده یوحش دینکن ولش رو نیا -

 مخالفشان طرف به را دیفرش انسالیم مرد همان

 .داد هُل

 .کارت رد برو جوون نشو شر نیا از شتریب -
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 یبرا ینشان و خط شیهاچشم با هم دیفرش

 شیپ را راه همان خواسته خدا از و دیکش یرعلیام

 .شد دور هاآن از و گرفت

 سرش پشت پسر یهادست نیب از یوقت یرعلیام

 انداخت؛ اطرافش به ینگاه حانهیر ادی با شد رها

 دید شیدعوا وسط یوقت پس. نبود او از یاثر یول

 را نفسش! نبود اشتباه کرده دنیدو به شروع

 یحساب هایبازیوحش نیا حتماً داد، رونیب خسته

 !داده حیترج ماندن بر را فرار که بودش ترسانده

 و داد تکان جوان دو و انسالیم مرد یبرا یسر

 .شد سوار و رفت نشیماش طرف

 سرخ صورتش و آمدیم رونیب نامنظم هنوز نفسش

 کرد اعالم مادرش به یکوتاه یتلفن تماس با. بود
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 یخانه به تواندینم و شده شروع دوباره دردش سر

 .برگشت خانه به خراب یحال با و برود اشییدا

* 

 

 نفس که طورنیهم و ستادیا باالتر ابانیخ کی 

 شود مطمئن تا کرد نگاه را سرش پشت زدیم نفس

 نفس یکس نبودن با. کندینم بشیتعق یکس

 کنارش یآجر وارید به و داد رونیب را اشآسوده

 یخُنک نیا در که اشیشانیپ به یدست. داد هیتک

 بود نشسته عرق به جانیه و دنیدو بخاطر هوا

 بتیمص بست، را شیهاچشم مستأصل. دیکش

 حتماً گذاشت؟یم دلش یکجا دیبا گرید را دیجد

 محله در یجنجال یدعوا نیا خبر زود یلیخ

 از یاسم انیم نیا که یالحظه از امان و چدیپیم
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 چه را جانش آقا جواب وقت آن. دیایب رونیب هم او

 داد؟یم دیبا

 به را لرزانش یهاقدم و ستادیا شده کرخت یتن با

 تیمحور در فکرش تمام. برداشت خانه طرف

 و دیچرخیم دیفرش یدهان بد و یرعلیام خشم

 با یالمپ نیع «د؟یکش کجا به کارشون» یجمله

. شدیم روشن و خاموش سرش در زننده زرد نور

 هر با. بود ختهیگر مهلکه آن از ظاهر در فقط انگار

 جا از دلش بوده او بخاطر دعوا نکهیا به فکر بار

 .گشتیبرم خود یجا سر دوباره و آمدیدرم

 تا دیکش قیعم نفس چند ستاد،یا خانه یجلو

 .کرد باز را در دیکل با و باشد مسلط خود به بتواند

 دنید بدون خواستیم دلش گذشت، اطیح از تند

 دایپ را خودش یوقت تا و برود اتاقش به یکس
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 اتاق در رفت باال که را هاپله. دیاین رونیب نکرده

 دنشید با و آمد رونیب جان خانم و شد باز منینش

 .زد لبخند

 مادر؟ یاومد -

 انحنا با را بزرگش مادر لبخند جواب کرد تالش

 وجود با یول بدهد؛ لبخند طرح به شیهالب دادن

 . بود محال یکار درونش شیتشو

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 47پارت#

 

 لبخند که دید صورتش در چه جان خانم دینفهم

 .شد جمع هم او

 !ده؟یپر رنگت چرا -

 جان خانم نگران حال نیع در مهربان نگاه دنید

 د،یبخش جانش به توان یکم قند آب دنینوش مثل

 خودش شتر،یب آرامش یبرا و سوالش به توجهیب

 .کرد دعوت آغوشش به را

 .جونم خانم سالم -

 شیهاشانه دور را دستش و دیخند جان خانم

 .کرد حلقه

 شده؟ تنگ برام دلت یزود نیهم به -
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 و داد جا جان خانم آغوش در شتریب را خودش

 .دیکش هیر به را اسشی عطر

 ن؟یهست یزندگ یبهونه نیدونستینم مگه -

 منینش داخل به و کرد جدا خود از را او جان خانم

 .برد

 .باهات دارم حرف یکل که ایب گه،ید خب یلیخ -

 نشستیم جان خانم کنار مبل یرو که طورنیهم

 .انداخت اطراف به ینگاه کنجکاو

 ست؟ین آقاجون -

 .گرفت را دستش و نشست ترکینزد جان خانم

 خوش خبر چه کنه، استراحت اتاق یتو رفته -

 گذشت؟
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 تا شبید یهاصحنه یهمه جان خانم سوال با

 در شده جمع یهاترس. شد زنده ذهنش در حاال

 به شروع یشیپرتشو لبخند با و زد پس را دلش

 اتفاقات انیب قابل و خوب یهاقسمت فیتعر

 .کرد شبید

 برود اتاقش به خواست شد تمام شیهاحرف یوقت

 در بود او نوبت نباریا و نداد اجازه جان خانم که

 صحبت اشعمه و عموها خبریب یمهمان مورد

 .کند

 گوش جان خانم یهاحرف به شوق با ظاهر در

 در که کردیم شکر را خدا دلش در اما داد؛یم

 یخانواده یهاافاده تا نبوده شبید یمهمان

 . کند تحمل را اشیپدر
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 یزیچ دید دستش ساعت یرو از آمد خود به تا

 لباس و سر به چادر طور همان ساعت کی حدود

 صحبت و نشسته جان خانم کنار دست به

 .کنندیم

. رفت اتاقش به و کرد جان خانم از یااجازه کسب

 از را لیموبا و گذاشت نیزم یرو را دستش لیوسا

 که رفته دست از تماس سه دنید. درآورد فشیک

 و افتاد دعوا ادی دوباره بودند یرعلیام طرف از همه

 هم یدیجد امیپ. آورد هجوم تنش به استرس

 .کرد بازش که داشت

 حرف باهات خونتون یجلو امیب ای یدیم جواب»

 «بزنم؟

 نمانده یباق دهنش در یبزاق کرد حس امیپ مرور با

. بود شده سَر شیپا و دست دهد، قورت بخواهد که
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 یصفحه یرو یرعلیام یشماره لحظه همان

 کرد قفل را اتاقش در عیسر. بست نقش لشیموبا

 نیا بود شده ثابت او به گرید حاال. دهد جواب تا

 . دارد را کردنش یعمل قدرت بزند یحرف هر مرد

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 48پارت#
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 یصدا با و نشست پنجره کنار یصندل یرو

 آمدیم باال اششده خشک یگلو از که یخشدار

 :داد جواب

 بله؟ -

 رم؟یبگ جواب تا کنم دیتهد دیبا حتماً -

 کرد؛یم صحبت یعاد و بود آرام یرعلیام یصدا

 دهیناد را تشیعصبان یهارگه نیب نیا شدینم اما

 .گرفت

 انیم ییجا قلبش و دیلرزیم تنش هنوز آنکه با

 حرف و باشد ساکت نتوانست اما دیتپیم شیگلو

 .آورد زبان به را دلش
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 شیپ دیتهد با رو کارتون دیدار عادت شما نه -

 .دیببر

 معرفتیب دلبر هی و یبود من یجا هم تو -

 رهینم سرش یتو یزیچ زور حرف جز که یداشت

 .اومدیبرنم دستت از دیتهد جز یکار

 خفه قدرت یرعلیام زبان از کلمه چند نیهم

 شلوغ را ذهنش چنان که چرا داشت، را کردنش

 تک تک هضم یبرا وقت هاساعت دیبا بودند کرده

 دادنش جواب گرید کردیم صرف کلمات نیا

 .باشد شکششیپ

 دادنش جواب از یوقت سکوت یکم از بعد یرعلیام

 : دیپرس سابق تیجد همان با شد دیناام

 گفت؟یم یچ اروی نیا -
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 کرده سلب را آرامشش روز چند نیا که یاتفاقات

 و شدند دهیچ هم کنار ذهنش در پازل نیع بودند

 .کردند یتداع شیبرا حرص از یریتصو

 بدم؟ پس جواب دیبا -

  جز یزیچ زشیت و تند یجواب حاضر

 همان از یکی و نداشت شیبرا یرعلیام خشم

 .شد هم او بینص دیکش دیفرش سر که ییهاداد

 دختر نکن یباز من داغون اعصاب با قدرنیا -

 .بزن حرف

 ادیفر با که یزیچ شکستن یصدا دنیشن با

 یرو را دستش و دیپر جا از بود همراه یرعلیام

 . گذاشت قلبش

 !بود اریع تمام یوانهید کی شکیب مرد نیا
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 خب؟ بگم یچ -

 یهانفس یصدا دنیشن با کرد، سکوت یرعلیام

 .کند آرام را خود دارد یسع دیفهم بلندش

 بود؟ یچ حسابش حرف -

 زبان قصد گرید بود، برگشته آرامش لحن دوباره

 مرد نیا یعصب یرو آن از نداشت یدراز

 .دیترسیم

 ...نیدیشن که خودتون -

 .کثافت پسره کرده غلط -

 شدن کامل یاجازه یحت بلندش ادیفر با یرعلیام

 فاصله گوشش از یکم را لیموبا نداد، را حرفش

 باز یرعلیام. باشد امان در گوشش یپرده تا داد

 : دیپرس عیسر و نشد جواب منتظر هم
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 مزاحمته؟ آشغال نیا ینگفت چرا -

 شد، گرد یرعلیام ینابجا یخواسته از شیهاچشم

 تنه کی خودش یوقت مرد نیا داشت یتوقع چه

 !بود کرده شهیش در را خونش

 !کردم؟یم کاریچ -

 : کرد زمزمه درمانده یرعلیام

 طرفت از یبرخورد هر یبرا رو خودم من حانهیر -

 زجر با رو من کنمیم خواهش یول کردم؛ آماده

 من ضعف نقطه تنها تو نکن، مجازات خودت دادن

 یکس نمیبب تونمینم. یهست میزندگ یتو

 .کن باور کنهیم تتیاذ و مزاحمته

 بغض و لرزاند را دلش دادندیم غم یبو که یکلمات

 . کرد دعوت شیگلو به
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم ��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 49پارت#

 

 

 : داد ادامه آرام لحن همان با یرعلیام که نزد یحرف

 .برنجونه رو تو که یاون گردن شکنمیم -
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 گلو بغض همان با و بماند ساکت نتوانست گرید

 : کرد زمزمه دهیبر دهیبر

 دیبا رو... خودتون همه از اول... کنم فکر پس -

 .دیکن مجازات

 حرف تا کند سکوت که بود یرعلیام نوبت نباریا

 یقطرها به لیتبد و شکست بغضش بشنود، دل

 .شد اشک

 و گهیم متلک تا چهار ابونیخ یتو حداقل اون -

 که دیکرد یباز روانم با یطور شما اما شه؛یم تموم

 شده میگوش زنگ ترسم،یم خودمم یهیسا از

 شیپ رو اون تیشکا. میزندگ کابوس نیتربزرگ

 ببرم؟ یک شیپ رو خودتون تیشکا ارم،یب شما
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 یلیخ شد، برقرار سکوت نشانیب یالحظه چند

 به لشیموبا قرمز دکمه لمس با توانستیم راحت

 رکیز حس اما دهد؛ خاتمه تنش پر یمکالمه نیا

 شیهاحرف ادامه تا دادیم قلقلکش یاناشناخته و

 .بشنود را

 بار هی کردنا فرار و ترسا نیا یهمه یجا چرا -

 مرد نیا حساب حرف نمیبب ینگفت خودت شیپ

 بهم خوادیم و یچ نمیبب یبگ خودت شیپ ه؟یچ

 هر به و ذارهیم اعتقادش یرو پا براش که بفهمونه

 زنه؟یم چنگ یسمانیر

 و در به نگاه با نیزم یرو و آمد نییپا یصندل از

 .گرفت بغل را خود اتاق وارید

 متوجه خوب. نه احمق یول هستم؛ ساده -

 تا بود نیا یبرا فرارم شدم، محالتون یخواسته
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 تابو آدم من. کنم تفکراتتون اشتباه متوجه رو شما

 .ستمین شکستن

 تلفن پشت از یراحت به را یرعلیام نیغمگ پوزخند

 .کرد حس

 کردم یزندگ منطق هی با عمر تموم که یمن مگه -

 بودم؟ کارا نیا اهل

 یرعلیام تا داد فاصله گوشش از یکم را لیموبا

 شدن بهتر یبرا که یقیعم یهانفس یمتوجه

 که را بحث نیا داد حیترج. نشود دیکشیم حالش

 .ندهد ادامه رفتیم شیپ نیسنگ ییفضا در

 شد؟ یچ دیفرش -

 و سفت با را شیجا یرعلیام یصدا متیمال دوباره

 .کرد عوض شانمکالمه اول یسخت
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 بهش اونم نشنوم، زبونت از رو اسمش گهید -

 .بچرخه یک یرو نگاهش بعد منِ شد یحال

 .بود کرده عاجزش مرد نیا یخودخواه

 د؟ینکرد رو من و خودتون یآبرو فکر -

 یول دم؛یدیم ازش کارا نیا از نبود بارنیاول -

 یرو گذاشتن دست کردمیم شیحال دیبا نباریا

 .داره یعواقب چه موحد یرعلیام یکرده نشون

 جانش به که یایداشتن دوست و بیعج یاولوله

 .زد پس را بود نشسته

 شما سر یتو یچ دونمینم من موحد یآقا -

 من یبرا حاال تا هست یهرچ یول چرخه؛یم

 کنمیم خواهش شما از من حاال نبوده ندیآخوش

 .بشه فراموش تا دیکن تموم رو زیچهمه
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 کنم؟ فراموش رو دنیکش نفس یخواهیم ازم -

 یبرا را آمده شیپ اوضاع و دهد وا نکهیا از قبل

 ی«خداحافظ» با کند ترخراب دلش و خودش

 که یایباز یادامه. کرد قطع را تماس یکوتاه

 ریش یشجاع به یدل بود انداخته راه یرعلیام

 پسش از داشت نانیاطم او که خواستیم

 .دیآیبرنم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 50پارت#

 

* 

 

 یهاامیپ مرور با را شیهایحوصلگیب معمول طبق

« Mi angel» که یمخاطب با بودنش سایپر وقت

 .گذراندیم بود کرده رهیذخ

 حاال یهاهیحاش از دور که ییهاحرف نیا چقدر

 را دادیم ناب رفاقت و صداقت یبو و رنگ و بود

 و هادغدغه از همه که ییهاصحبت. داشت دوست

 .داشتیبرم پرده دلبرکش یدخترانه یهانگراندل
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 سرش در چه روزها آن آمدینم ادشی چرا

 باز کارش بودن اشتباه به علم با که گذشتیم

 که یشناخت واقعاً! برد؟یم لذت یکل و دادیم ادامه

 ارزش بود کرده دایپ حانهیر تیشخص از کامالً حاال

 داشت؟ دیشن را شانهیگال امروز که یتیاذ همه آن

 یهاچشم دنید از بعد وجدان عذاب اگر دیشا

 یباز آن هنوز نبود مهیخ اول شب در مظلومش

 . بود مانده یباق سایپر هم او و داشت ادامه

 کی یهاامیپ به و گذشت تلگرام در شانیهاچت از

 یصفا هرچقدر. رفت اشیرسانامیپ در اشطرفه

 یهایخودخواه و زور داشت دوست را هاچت آن

 هیهد وجودش به هراس هاامیپ نیا در شده نهفته

 و کند غلبه عقلش بر قلب که یروز از. دادیم

 شدت به شود خارج دستش از شیکارها کالف
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 وقت حانهیر یصدا یناراحت و غم ادی با. دیترسیم

. رفت غنج مظلومت همه نیا از دلش صحبتشان

 بند اشیزندگ او که بود چه طفلک آن ریتقص

 ! اوست یهانفس

 دلش حرف باز اما ندارد؛ یجواب امشیپ دانستیم

 .کرد ارسال و نوشت را

. امگذاشته جا را دلم نگاهت اتیح در»

 یهارنگ شب آن یفدا باشد خواهمش،ینم

 «ایریب

 و انداخت کنارش را لیموبا سرش دنیکش ریت با

 از که یسردرد دیشا تا دیکش اشیشانیپ به یدست

 به شیبرا امروز یهاخوردن حرص و تیعصبان

 .ردیبگ آرام یکم بود مانده ادگاری
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 ورود الیخ به شد، باز و خورد در به یکوتاه یتقه

 یواکنش و ماند بسته چشم طورهمان مادرش

 یفیظر یصدا و زنانه گرم عطر یبو اما نداد؛ نشان

 با. آورد رونشیب اشتباه االتیخ از کرد «سالم» که

 را اشرفته باال شرتیت و نشست تخت یرو هول

 .کرد مرتب

 .سالم -

 که یاجوشانده وانیل و آمد جلو لبخند با زهرا

 آماده شیبرا سردرد یهاوقت شهیهم خانم حاج

 .گذاشت یپاتخت یرو را کردیم

 ؟یشد بهتر -

 زهرا یخودمان برخورد نیا رفت، درهم شیهااخم

 زیچ همه بود مطمئن هرچند. دیپسندینم را
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 دختر نیا یواه االتیخ با که است مادرش ریتقص

 .کرده عادت بد را

 .خوبم آره -

 .نشست کنارش تخت یرو یزیناچ یفاصله با زهرا

 !ومدهین جاش سر هنوز که روت و رنگ -

 نیب را گرمش یبدنه و برداشت را وانیل

 .کرد حبس شیهادست

 ؟یاومد نایا مامان همراه -

 کار نیهم با و کرد مرتب را رنگش سبز شال زهرا

 اشسبابه انگشت به که یبزرگ نینگ انگشتر

 .دیکش رخ به را بود انداخته
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 گرنتیم یگفت جان عمه به تلفن پشت یوقت آره -

 رو حالت تا اومدم اوردین طاقت دلم کرده عود

 .بپرسم

 جوشانده اتیمحتو از یکم و نداد زهرا به یجواب

 ینیریش اشمزه به نبات با بود شده یسع که

 .دینوش را شود دهیبخش

 

 یعنی ییایتالیا زبان در Mi angel:  ن.پ

 .من یفرشته

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 51پارت#

 

 نیا بود گذاشته سر پشت امروز که یتیعصبان با

 .باشد شیبرا آمد شیپ نیکمتر توانستیم سردرد

 فکر چرا گفتیم که حانهیر یهیگال به دلش در

 .زد پوزخند نبوده شانیآبرو

 ندیبب کرده؟ زیعز دختر نیا داشت یتوقع چه

 الیخیب و شودیم عشقش شیآسا مزاحم یکس

 !رد؟یبگ دهیناد

 شکسته؟ چرا گلدونه نیا عه -
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 یهاشهیش خرده به ینگاه و آمد رونیب الیخ از

 بیترک داخلش یرنگ یهاسنگ با حاال که گلدون

 .کرد بودند شده

 نوایب گلدان نیا نکهیا داد؟یم جواب دیبا چه

 داده؟ را دخترک یهایجواب حاظر تاوان

 .شکست افتاد دستم از -

 چقدر نداشت دوست که یگفتن دروغ داًیجد

 !بود شده راحت شیبرا

 خرده ینجوریا کنم، جمعشون ارمیب جارو رمیم -

 .پات به رهیم هاشهیش

 بلند تخت یرو از خواست حرف نیا گفتن با زهرا

 .داد نشان واکنش عیسر که بشود

 .ستین الزم -
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 .ماند حرکتیب زهرا حرفش با

 !داره خطر آخه -

 و افتاد گردش به زهرا صورت یرو کوتاه نگاهش

 جلب را اشتوجه شالش ریز دارنینگ یمشک هد

 یبرا نیهم نیع یکی دیبا! بود بایز چه کرد

 بود دهیند حال به تا هرچند. دیخریم حانهیر

 . کند استفاده هد از حانهیر

 افکارش به کرد یسع زهرا منتظر نگاه دنید با

 .ببخشد سامان

 .کنمیم جمع خودم بعداً ست،ین خوب حالم االن -

 .زد یکمرنگ لبخند زهرا

 .یکن استراحت تا رمیم من پس باشه -
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 دهیرس مهین به اتشیمحتو حاال که دستش وانیل

 .گرفت طرفش به را بودند

 ...یکرد لطف ممنون -

 گفتیم دیبا اما داشت؛ دیترد حرفش یادامه یبرا

 .نباشد خودش یشرمنده بعداً تا

 اتاقم وارد ندادم اجازه یوقت تا بعد یدفعه لطفاً -

 .باشم نداشته یمناسب تیوضع دیشا نشو

 راحت الشیخ تکرار، صورت در تا داد را اخطارش

 به و بود نییپا سرش. است کرده گوشزد قبالً باشد

 جا یراحت به سکوتش از یول کرد؛ینم نگاه زهرا

 .شدیم حس خوردنش

 .چشم... باشه -

 .داد تکان سر دوباره
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 .ممنون بازم -

 و رفت اشترمه یسجاده سراغ زهرا رفتن رونیب با

 شیوضو از الشیخ کرد، پهنش یشگیهم یجا

 باطل هنوز شیوضو دیتجد نیآخر از که بود راحت

 .نشده

 ییمعنا شیبرا غرور که بود ییجا تنها نجایا

 یفراموش یبرا را خدا عاجزانه سال سه و نداشت

 از بعد یوقت اما کرد؛یم التماس نیسنگ مِهر نیا

 هر عشق نیا خاطر اجابت، یجا دیدیم سال سه

 که حاال خواستیم خدا از شودیم زتریعز روز

 دل به هم را او مهر ستین کار در یایفراموش

 کی عشق نیا تحمل به مجبور تا ندازدیب حانهیر

 .نباشد طرفه
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*** 

 جا شبید خواب در که یسردرد از فارغ صبح فردا

 مغازه به رفتن یبرا و دیپوش لباس بود گذاشته

 .شد آماده
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 کوچک یلقمه دنییجو با همراه صبحانه زیم سر

 امکیپ به دادن جواب مشغول دهانش داخل

 دیپرسیم سوال روزید یدعوا مورد در که رعطایام

 .بود

 دستش کنار زیم یرو ضرب یکم با یریش وانیل

 از نگاهش. کرد جمع را حواسش و گرفت قرار

 یگرفته یچهره یرو و آمد باال لیموبا یصفحه

 تا شد اشبهانه سردرد شبید کل. نشست مادرش

 یاجازه ذهنش به و کند حبس اتاق در را خود

 لیدل از جهینت در. بدهد را افکارش کردن منظم

 .بود خبریب مادرش تیعصبان

 مامان؟ اومده شیپ یمشکل -
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 با گاز اجاق یشعله کردن روشن نیح خانم حاج

 و دیکش درهم شتریب را شیهااخم یرعلیام سوال

 : کرد زمزمه زدیم داد را اشیدلخور که یلحن با

 ؟یمشکل چه نه -

 سند رعطایام یبرا را شده پیتا امکیپ یرعلیام

 .گذاشت زیم یرو را لیموبا و کرد

 که؟ینزد هم به خوشگلتون یابروها چرا پس -

 از شیهاپسرش به خانم حاج حدیب یعالقه

 نیهم نداشت دوست اما نبود؛ دهیپوش چکسیه

 بر زیچ همه تا شود یضعف نقطه به لیتبد عالقه

 پا هنوز که یتیعصبان با. باشد دو نیا مراد وفق

 .برگشت طرفش به بود برجا

 ؟یداشت زهرا با شبید بود یبرخورد چه نیا -
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 دهان در لقمه شد باعث خانم حاج آورتعجب سوال

 مادرش رفته باال یابروها با و بماند ثابت یرعلیام

 . کند نگاه را

 .داد قورت را لقمه و آمد خود به

 و درست یحت داشتم؟ زهرا به کاریچ شبید من -

 !دمشیند یحساب

 درش و برداشت خچالی از مرغ تخم دو خانم حاج

 .بست شهیهم از ترمحکم را

 اون نه،یهم از منم درد یهمه گه،ید نیهم -

 از تا اومده ما همراه ینگران یکل با چارهیب دختر

 رونشیب اتاقت از تو وقت اون بشه مطمئن تو حال

 انصافه؟ نیا ؟یکنیم



shahregoftegoo@  

. pg 306shahregoftegoo@ 

 ادی به تا کرد مرور ذهنش در را روزید اتفاقات تمام

 غضب گونهنیا که کرده چه و گفته چه که اوردیب

 به یبد زیچ چیه اما داشته؛ دنبال به را مادرش

 داخل سر که یتذکر آن از ریغ امدین خاطرش

 . بود داده او به زهرا خود سر آمدن

 زهرا که چرا نبود، ازین هم تذکر آن یحت نظرش به

 سرش که باشد داشته شعور قدرنیا دیبا خودش

 نامحرم پسر اتاق وارد اجازه بدون و ندازدین نییپا

 .نشود

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 کی از ریغ زهرا گذشتیم هانیا یهمه از اصالً

 که داشت او به یربط چه بودن ساده ییدا دختر

 و رک مادرش به رو! ؟بشود سردردش نگران دیبا

 : دیپرس پرده یب

 بشه؟ من حال نگران دیبا چرا زهرا -

 لبخند با و کرد خاموش را گاز یشعله خانم حاج

 چند یگرفته نگاه با یتیسنخ چیه که یمهربان
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 جا کنارش یصندل یرو نداشت قبلش قهیدق

 .گرفت

 مدارا دختر نیا دل با کم هی بره، قربونت مادر -

 .رهینم یدور راه بخدا. کن

 دو. بود مشکوک مادرش یادفعه کی یمهربان نیا

 .شد خم جلو به و گذاشت زیم یرو را آرنجش

 ن؟یگینم رو منظورتون قاًیدق چرا -

 یاجزا یرو را شیهاچشم یالحظه خانم حاج

 که بدهد یجواب خواست و چرخاند یرعلیام صورت

. شد ساکت آشپزخانه به محمد حاج ورود با

 اجاق سراغ دوباره و گفت همسرش به ی«سالم»

 .اوردیب زیم سر را شده آماده یمروین تا رفت گاز

 .شد زیخ مین پدرش احترام به هم یرعلیام
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 .ریبخ صبحتون سالم -

 .نشست اششانه یرو محمد حاج دست

 .نیبش جان بابا سالم -

 و گرفت خودش یبرا یریپن و نون دیجد یلقمه

 .داد قورت نیریش یچا با مهین و نصف

 که کرد مطمئنش مادرش منظوردار یهاحرف

 یآمدها و رفت و ندارد سر در یخوب یهانقشه

 گرید. ستین لیدلیب خانه نیا در زهرا مشکوک

 اشندهیآ و یزندگ یبرا که یابرنامه بود وقتش

 دوست. بگذارد انیم در اشخانواده با را داشت

 شخص ورود تا کند دست دست قدرنیا نداشت

 .بکشاند ینابود به را زیچ همه شانیزندگ به یسوم
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 به و آورد رونشیب فکر از شیبازو به آرام یاضربه

 .برگشت پدرش طرف

 جانم؟ -

 .کنمیم صحبت شما با پسر ییکجا -

 یفکرها از حواسش تا دیکش شیموها به یدست

 .شود جمع اطراف

 ن؟یفرمود یزیچ شد پرت حواسم دیببخش -

 اضافه اشییچا وانیل به شکر یکم محمد حاج

 .کرد

 ؟یدار خبر رعطایام از -

 یبرا یالقمه زیم به شده اضافه تازه یمروین از

 .گرفت خودش
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 کارش امروز گفت کردم صحبت باهاش االن بله، -

 .کنهیم حرکت تهران طرف به فردا و شهیم تموم

 .خطریب سفرش -

 یرو از خواست اشییچا یمانده ته دنیکش سر با

 یرو محمد حاج نگاه که شود بلند یصندل

 .نشست صورتش

 .دارم کارت نیبش یندار عجله اگه -

 جا یصندل یرو دوباره و داد رونیب را نفسش

 یربط چیه پدرش کار که کرد آرزو دل در گرفت،

 .باشد نداشته شانیخانه در زهرا روزید حضور به

 .دییبفرما ندارم، عجله نه -

 .دیکش دشیسف شیر به یدست محمد حاج
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 هی دم،ید رو قصاب مراد آقا مسجد یتو شبید -

 !زدیم ییهاحرف

 که روزید اتفاقات قصاب مراد آقا اسم دنیشن با

 زنده ذهنش در بود افتاده پسرش دیفرش و او نیب

 یمعمول تا برد کار به را خود تالش باز اما شد؛

 .کند برخورد

 !؟ییهاحرف چه -

 ،یشد قهی به دست پسرش با روزید گفتیم -

 درسته؟

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 هول خانم حاج بود هم گره پسر و پدر نگاه هنوز

 .نشست یصندل یرو شوهرش کنار زده

 ؟یرعلیام یکرد دعوا تو! دعوا یچ -

 .گرفت پدرش از نگاه

 .اومد شیپ نمونیب یبحث هی بله -

 .زد چنگ را اشگونه ناباور خانم حاج

 !؟یچ یبرا برسرم خاک -
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 دست زودتر محمد حاج که بدهد یجواب خواست

 .شد کار به

 ابونیخ یتو مراد آقا پسر روزید نکهیا مثل -

 یفاتیتعر نایا البته شده، نیحس حاج نوه مزاحم

 .گفت نیحس حاج و من به مراد آقا که بود

 .کرد قرارشیب و افتاد دلش در یآشوب

 د؟یفهم رو روزید موضوع هم نیحس حاج -

 .میبود هم با شبید بله، -

. رفت فرو فکر به زیم وسط یسرخ گل قندان به رو

 نیا بابت گناهیب یحانهیر خواستینم دلش چیه

 باشد دواریام توانستیم فقط شود، محکوم موضوع

 .کند برخورد یمنطق موضوع نیا با نیحس حاج

 ! ؟یرعلیام گهیم راست -
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 از گرفتن نگاه بدون خانم حاج متعجب سوال با

 با مادرش یصدا. زد لب یآرام ی«بله» قندان

 .دیچیپ گوشش در یگرمواخذه لحن

 رو خودت که داره تو به یربط چه موضوع نیا -

 ؟یداد دخالت

 از شده جمع یفک با و گرفت باال را سرش تند

 .انداخت مادرش به یتند نگاه تیعصبان

 یرو ببندم چشم نشدم فکر روشن قدرنیا هنوز -

 .مردم سینوام مزاحمت

 .گرفت ترس رنگ خانم حاج یهاچشم

 بکشه؟ چاقو روت بار هی ینگفت -

 داشت یسع که دیفرش یدهیترس یافهیق تجسم با

 .زد یپوزخند کند پنهانش کیرک یهاحرف پشت
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 .بخوره دیفرش جنس به دیبگ یزیچ -

 حاال؟ بودن کجا -

 نیا پدرش انگار داد، ماساژ را اشیشانیپ کالفه

 مادرش ییبازجو مورد که کرده مطرح را مسئله

 :داد حیتوض شمرده شمرده. ردیبگ قرار

 سر پشت کثافت یپسره دمشون،ید ابونیخ یتو -

 .گفتیم یور یدر بود افتاده راه مردم دختر

! مادر خدا به بود دیبع تو از کارا نیا یرعلیام یوا -

 ؟ینکرد رو آبرومون فکر

 نیا حانه،یر روزید یهاحرف از آن د،یکش یپوف

 یب را عشقش از دفاع همه چرا! مادرش از هم

 دادند؟یم جلوه ییآبرو
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 چفت یهادندون نیب از و دیکش جلوتر را خودش

 : گفت اششده

 ربطش و دارم مانیا روزمید کار یدرست به من -

 ...دونمینم یزیآبرور به هم

 باعث و گرفت قرار آرنجش یرو محمد حاج دست

 .ندهد ادامه را حرفش شد

 به درود یکرد یدرست یکار شما پسرم نه -

 .رتتیغ

 .انداخت دو هر به ینگاه حرص با خانم حاج

 گفت خودم به خانم حهیمل شیپ وقت چند -

 دیشا اصالً نه،یحس حاج نوه خواستگار پسرش

 حرف موضوع نیهم مورد در هم با داشتن روزید
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 رو خودش جاشیب دخالت با من پسر که زدنیم

 .کرده خی یرو سنگ

 یباق تمرکز اندک همان مادرش یهاحرف

 . ربود هم را اشمانده

 در یشک گرید بودنش خواستگار به دیفرش اقرار با

 .گذاشتینم یباق مورد نیا

 ازدواج نیا به یراض هم حانهیر مادرش قول به اگر

 داد دهیترس نگاه آن  نه، اما کرد؟یم دیبا چه باشد

 اگر گذشته آن از. ندارند یایپنهان زیچ که زدیم

 سایپر قالب در که یمدت حانهیر بود یامسئله

 .کردیم موضوع نیا به یااشاره بود دوستش

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 زدن ضربه به شروع شیپاها با یعصب فشار بخاطر

 حانهیر گذشتیم هانیا یهمه از. کرد نیزم یرو

 خواستگار شیبرا که داشت سن سال چند مگر

 یهمه خودش یحت شد؟یم دایپ

. بود ندهیآ سال چند یبرا شیهایزیربرنامه

 !آمد رونیب دهانش از چطور ذهنش سوال دینفهم

 اد؟یم خواستگار براش هیچ جغله اون -
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 زده خجالت مادرش و پدر متعجب نگاه دنید با

 بلند یصندل یرو از و دیکش گردنش به یدست

 .شد

 ست؟ین یاگهید امر برم، دیبا گهید من -

 .داد تکان یسر محمد حاج

 .باش خودت مواظب جان، بابا خدا امان در -

 حرف با که کرد حرکت آشپزخانه در طرف به

 .شد توقف به مجبور مادرش

 !نبوده لیدلیب روزتید سردرد پس -

 یحرف یعنی نزد، یحرف اما برگشت؛ طرفش به

 ادامه ریدلگ نگاه همان با مادرش. دیبگو که نداشت

 : داد
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 ،یکرد یاحترامیب تییدا به ومدنتین با روزید -

 دعوتشون گهید روز چند خوامیم نیهم یبرا

 قبول نشدنت حاضر یبرا یابهونه چیه و رمیبگ

 .کنمینم

 با یلجباز یبرا یمناسب وقت روزها نیا نظرش به

 آمده شیپ اتفاقات با مخصوصاً. نبود خانم حاج

 را انتظارشان یزیچ چه ندهیآ در ستین معلوم

 را شیهابرنامه یکم شدیم مجبور دیشا. کشدیم

 به مراحل یهمه در صددرصد و ندازدیب جلو

 شیهاچشم یرو دست. داشت ازین مادرش حضور

 .گذاشت

 بهم رو زمانش فقط ارم،ینم یابهونه چیه چشم -

 .کنم یخال رو وقتم تا نیبد اطالع
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 راحت طورنیا یرعلیام نداشت توقع که خانم حاج

 .داد تکان یسر متعجب کند قبول

 .سالمت به برو خب، یلیخ -

 رفت، نشیماش سراغ و آمد رونیب خانه از لبخند با

 مبادا که بود حانهیر شیپ فکرش یهمه

 شب دیبا. بدهد آزارش یکار ای حرف با پدربزرگش

 البته د،یپرسیم را حالش و گرفتیم تماس حتماً

 .بدهد جواب دادیم اجازه خانم ناز اگر

 

* 

 .رفت باال خانه یهاپله از گرسنه و خسته

 شتریب هادرس حجم گذشتیم مهر ماه از هرچه

 .کردیم تشیاذ داًیجد موضوع نیا و شدیم
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 قبل یهاسال برخالف امسال، تعجب کمال در

 فقط. دیدینم خود در خواندن درس به یلیم چیه

 اتفاقات به و ندیبنش اتاقش دنج کُنج داشت دوست

 فکر مجهولش یندهیآ و دور نچندان یگذشته

 کردیم فکر شیپ وقت چند تا که یاندهیآ. کند

 اما کند؛ عوض را آن تواندیم خواندن درس با فقط

 لیدخ هم یگرید یفکرها او خواست بدون حاال

 .کنند پنبه را ماتشیتصم یهارشته تا اندشده

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یرو و درآورد سرش از را چادرش اتاق در یجلو

 .انداخت دستش

 حانه؟یر -

 اتاق طرف به آقاجان یصدا دنیشن از متعجب

 .رفت منینش

 به رفتنش از قبل صبح جان خانم نکهیا به توجه با

 مهمان ناهار یبرا دارد قصد بود گفته مدرسه

 کم یلیخ که هم آقاجان. بشود بهادر عمو یخانه
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 کردیم فکر. باشد خانه روز وقت نیا آمدیم شیپ

 !تنهاست خانه در امروز

 رونیب لباس همان با تنها آقاجان کرد، باز را در

 .بود نشسته در یرو بهرو مبل یرو

 !دیهست خونه دونستمینم دیببخش سالم، -

 به و داد تکان یسر سالمش جواب در جان آقا

 .کرد اشاره اتاق داخل

 .نیبش ایب -

 اتاق وارد.  کرد رسوخ جانش به لیدلیب یاضطراب

 یرو اشیمشک یکوله و چادر گرفتن بغل با و شد

 خانم از یخبر. نشست در به مبل نیترکینزد

 بهادر عمو یخانه به اشگفته طبق البد نبود، جان

 حضور قطعاً شد، دلش مهمان شتریب ترس. رفته
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 یکوتاه نگاه. ستین لیدلیب طیشرا نیا در آقاجان

 بود اشرهیخ همچنان که آقاجان یهاچشم به

 .انداخت

 افتاده؟ یاتفاق -

 بود او طرف از یکنجکاو یکم منتظر انگار آقاجان

 .کرد صحبت به شروع که

 مزاحمت من ناموس یبرا سروپایب یپسره هی -

 نفر نیآخر دیبا خودم وقت اون کنه،یم جادیا

 !ست؟ین جالب بشم، خبردار

 فشار افت از خبر شیهادست یدفعه کی شدن خی

 یگوشه و انداخت نییپا را سرش داد، را خونش

 و شبید آقاجان یوقت. فشرد مشت در را اشکوله

 نزد موضوع نیا مورد در یحرف صبح امروز
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 همه قبل یدفعه مثل دیشا کرد فکر نانهیخوشب

 نباریا بود رفته ادشی اما شده؛ تمام سکوت در زیچ

 انگار و بوده اتفاق نیا شاهد خودشان از ریغ یکس

 دست کف را زیچ همه شده هم ینیریش خود یبرا

 که داشت رو چند مرد آن مگر. گذاشته پدربزرگش

 شینما به شیبرا را هاآن از یکی بار هر

 گذاشت؟یم

 خانم؟ شمام با -

 به دیدینم خود در یجرأت اورد،ین باال سر

 .کند نگاه پدربزرگش سوال از پر یهاچشم

 .چسباند اشنهیس به شتریب را اشچانه

 !دیببخش -
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 قاب عکس به رو او یزمزمه دنیشن با نیحس حاج

 .دیکش یحسرت از پر آه مرگش جوان پسر یشده

 ستین یمعن نیا به یول ؛یامانت ما دست تو -

 .بدم بهت رو یستیناشا برخورد هر یاجازه

 به نکته بود، بَر از را مرد نیا یهاحرف یهمه

 آبرو دانستیم یخوب به کلمه، به کلمه نکته،

 نگه سالم یبرا و است ضعفش نقطه نیبزرگتر

 .کندینم گذار فرو یکار چیه از داشتنش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 57پارت#

 

 

 که بود زده سر او از یستیناشا کار چه مگر اما

 مرد آن چرا باشد؟ یامواخذه گونهنیا قیال

 !نگفته؟ را قتیحق کرده فیتعر که حاال وجدانیب

 یچ یدونیم ؟ینگفت بهم روزید همون چرا -

 دم؟یشن بهیغر زبون از یوقت دمیکش

 با خت،یر وجودش تمام به قلبش از سرد یلرز

 : داد جواب دهیبر دهیبر انداخته نییپا سر همان



shahregoftegoo@  

. pg 330shahregoftegoo@ 

 از... از رو لباسم رفتم... ندارم یریتقص... من -

 ...دنبالم اومد اونم رمیبگ لیتحو ییخشکشو

 و شد فرسا طاقت اشهیگر به لیم کردن سرکوب

 .بدهد ادامه نتوانست گرید هقش هق شدن بلند با

 از ترآرام بعد دیرس گوش به آقاجانش بلند نفس

 : گفت قبل

 از گفتم کندم، وا مراد آقا با سنگامو رفتم امروز -

 دست پس اد،ینم در عروس شما یبرا من یبچه

 .خوندنش درس وقت و است بچه هنوز که دیبردار

 آقاجانش خبر یشاد استرس، و ترس همه آن نیب

 .کرد روشن کشیتار دل یکوچک نور

 یندار حق کجا چیه مدرسه جز فعالً هم تو -

 .خانم اون کارگاه یحت ،یبر
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 هم را کوچک نور آن جان آقا حرف یادامه اما

 شدن خفه مرز به را او یحت چ،یه کرد خاموش

 بخاطر هیتنب نیا آورد، باال سر دهیترس و تند. برد

 .نبود حقش نکرده کار

 ...آقاجون اما -

 انگشتش گذاشتن با و شد بلند جا از نیحس حاج

 .کرد خفه را اعتراضش ینیب یرو

 شبید از اگر بشنوم، خوامینم یچیه س،یه -

 اصرار که بود بزرگت مادر بخاطر فقط نزدم یحرف

 هم تو با دیبا یول ارم؛ین روت به یزیچ داشت

 .باشه کارهات به حواست. کندمیم وا رو هامسنگ
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 گذاشتن سر با و گفت را شیهاحرف نیحس حاج

 رونیب خانه از یگرید حرف بدون شیشاپو کاله

 .زد

 شیوارهاید انگار که بزرگ یخانه کی و ماند او

 و بودند شده کوچک او یگلو بغض حجم یاندازه

 بودن رحم یب به. داشتند را کردنش خفه قصد

 بخاطر دیبا او چرا فرستاد، یلعنت پدربزرگش

 محروم شیاهایرو و یزندگ از گرید یکس یعقلیب

 شود؟

 بدون. کرد پاک را اشگونه بر شده روان یهااشک

 همان را اشکوله و چادر یذهن ینهیزم شیپ چیه

 تا رفت اتاقش طرف به تند و کرد پرت مبل یرو

 .کند مشخص مرد آن با را زهایچ یسر کی فیتکل

* 
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 خانم یجلو زیم یرو و کرد روشن را تاپشلپ

 حیتوض نیح همان در و گذاشت دخترش و ایپرن

 : داد

 در موجود یهاسیسرو نیدتریجد هامدل نیا -

 پسندتون یزیچ دینیبب هستند، کارگاه و مغازه

 .شهیم

 به دقت با تشکر به ختهیآم یلبخند با ایپرن خانم

 اخم زود یلیخ اما دوخت؛ چشم تاپلپ یصفحه

 .گرفت نگاه و کرد یکوتاه

 دیبا گهید شما د،یخر یعمر از بعد موحد جناب -

 سیسرو هی من. دیبدون رو امقهیسل خودم از بهتر
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 که مدال نیا. خوامیم عروسم یبرا ریگچشم و تک

 .شهیم دایپ یامغازه هر یتو

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 58پارت#
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 نیپسندتر سخت از یکی ایپرن یخانواده

 که یطور به بودند، مغازه یساله چند یهایمشتر

 نداشتند؛ یدردسر بدون و راحت دیخر وقت چیه

 جلب را تشانیرضا چطور بود بلد خوب هم او اما

 سال همه نیا نبود گونهنیا اگر که چرا کند،

 به یلبخند. ماندندینم یباق قرص پا و پر یمشتر

 .بست را تاپلپ در و نشاند چهره

 نیترقهیسل خوش از یکی شما دیدار اریاخت -

 موجود اجناس از اگر خب د،یهست ما یهایمشتر

 مدل کنم شنهادیپ تونمیم نشد پسندتون یزیچ

 براتون رو ساختش سفارش تا دیبگ رو نظرتون مَد

 .بدم

 فراموش را نامش که دخترش ایپرن خانم از زودتر

 .برگشت مادرش طرف به ذوق با بود کرده
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 گمیم من خوبه، یلیخ شنهادشونیپ نیا مامان -

 رو دادم نشونتون روزید که یمدل همون ایب

 .میبد سفارش

 اوج لبخندش یرعلیام فیتعر از که ایپرن خانم

 .داد تکان یسر مردد دخترش به رو بود گرفته

 سفارش رو همون ستین یاچاره نکهیا مثل باشه -

 .میدیم

 و کرد دایپ لشیموبا داخل از را عکس زود دخترش

 .داد یرعلیام نشان

 .کرده جلب رو نظرمون نیا -

 به یکوتاه و دقت با نگاه و شد خم جلو به یکم

 .انداخت عکس
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 سفارش یبرا نییپا دیببر فیتشر خوب، اریبس -

 .کنهیم کمکتون دیوح

 و برداشت زیم یرو از را اشیدست فیک ایپرن خانم

 : دیپرس دیترد با

 اد؟یم در عکس نیهم نیع میباش مطمئن فقط -

 .زد لبخند باز

 دیباش لیما اگر یحت راحت، التونیخ بله -

 .نیبد رشییتغ خودتون یقهیسل به دیتونیم

 بلند مبل یرو از هم به ینگاه با دختر و مادر

 .شدند

 .میکنیم کم رو زحمت ما پس -

 .شد بلند احترامشان به هم او

 !دیآمد خوش -
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 خودش زیم یرو را تاپلپ رفتنشان، رونیب با

 .شد هاکاتولوگ برداشتن سرگرم و گذاشت

 شد؟ تموم کارتون -

 طرف به دستش در هاکاتولوگ کردن منظم نیح

 .برگشت بود داده هیتک در درگاه به که احسان

 ست؟ین یمشتر گهید نییپا آره، -

 .ناهار یبرا نییپا نییایب گفت دیوح نه، -

 هاکاتولوگ لشیموبا خور زنگ یصدا شدن بلند با

 .رفت طرفش به و داد قرار خودشان یجا سر را

 سفارش بگو دیوح به برو هم تو ام،یم االن باشه -

 یمشکل بعداً تا کنه ثبت درست رو ایپرن خانم

 ...شیپ
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 یصفحه یرو که« Mi angel» اسم دنید با

 فراموش را حرفش یادامه زدیم چشمک لشیموبا

 او با که یشخص کند باور بود سخت شیبرا. کرد

 !است حانهیر گرفته تماس

 .دییایب زود هم شما میریم من پس -

 به دوباره و داد تکان یسر احسان یبرا حواسیب

 با گفتیم درونش در یحس. شد رهیخ لیموبا

 یخوب امدیپ تماس نیا روزید اتفاقات به توجه

 . ندارد

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم ��
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 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 59پارت#

 

 

 حانهیر و او نیب موضوعات یهمه نیحس حاج اگر

 صورتش به یدست سردرگم! چه؟ باشد دهیفهم را

 نیا نداشت دوست نبود، نگران خود یبرا د،یکش

 یهانفس تماس،. برسد حانهیر به یبیآس نیب

 میتصم و شد دل کی که دیکشیم را آخرش

 یبرا او داد، قلب قوت خود به. بدهد جواب گرفت

 یزیچ از دینبا پس داشت لیدل شیکارها یهمه

 .دیترسیم
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 بله؟ -

 غیج یصدا که بود نشده ادا کامل اش«بله» هنوز

 .لرزاند را گوشش یپرده حانهیر

 !؟ینامرد قدرنیا چرا تو آخه -

 خود و اندآمده در آب از غلط شیفکرها نکهیا از

 طرف به. دیکش یراحت نفس بود مخاطبش حانهیر

 .بست را آن و رفت اتاق باز مهین در

 شده؟ یچ -

 بلند اشهیگر یصدا با ختهیآم حانهیر غیج دوباره

 .شد

 راتیتقص یهمه ،یندار خبر یچیه از که نگو -

 .نامرده توئه گردن
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 به هرچه داد، هیتک آن به و ستادیا زشیم کنار

 تیعصبان همه نیا یبرا یلیدل آورد فشار ذهنش

 کرد یسع احواالت نیا یهمه با. نکرد دایپ حانهیر

 شیصدا دنیشن از شیهاصحبت به توجه یجا

 : کرد زمزمه یمهربان با و آهسته. ببرد لذت

 یکن یسع زدن غیج یجا شهیم خانم حانهیر -

 بشم؟ منظورت متوجه بهتر منم تا یباش آروم

 نداشت یخاموش قصد حانهیر درون آتشفشان کوه

 .شد بلند غشیج باز که

 ...نگو یچیه نزن، حرف -

 یصدا فقط و کرد سکوت نشده تمام حرفش

 پاره را یرعلیام قلب خط، طرفنیا از که اشهیگر

 .دیرسیم گوش به کردیم
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 :کرد گِله درمانده و آرام بعد

 رو روزید انیجر یهمه یرفت اومد رتیگ یچ -

 یخواستیم ؟یگذاشت آقاجونم دست کف

 ازم هم رو میآزاد قدرنیهم تا یکن ینیریخودش

 داره؟ برات یلذت چه من دادن عذاب ره؟یبگ

 به یدست و نشست چرمش و بزرگ یصندل یرو

 اوضاع یمتوجه داشت کم کم د،یکش صورتش

 را روزید موضوع او کرده فکر حانهیر حتماً. شدیم

 خودش یبرا دلش یالحظه! گفته نیحس حاج به

 قرار قضاوت مورد نکرده خطا چطور که سوخت

 حانهیر از که یقشنگ یهاحس یهمه با. گرفتیم

 :کرد زمزمه داشت دلش در

 بشم کردنت تیاذ به یراض تونمیم چطور من -

 توئه؟ یهاخنده دنید آرزوم تنها یوقت
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 قشنگ نیآورد سرم مدت نیا که ییبالها از -

 .ادیم دلتون چطور شدم متوجه

 و شین اشتباه آن بابت دیبا یک تا نشست، صاف

 نزند؟ دَم و بشنود هیکنا

 اما نبوده؛ درست کارم دارم قبول خودمم من -

 حرف کجا دادم؟ آزارت کجا بگو خدا یرضا محض

 ؟یبش تیاذ که زدم ینامربوط

 او مثل و کرد فراموش را اشیناراحت هم حانهیر

 .برآشفت

 پس ستین آزار اسمش دختر هی بیفر ماه شش -

 کرده پر منو یهانداشته یهمه یجا سایپر چه؟

 یچ قتیحق شدن برمال از بعد نیدیفهم اصأل بود

 .نبود مهم براتون چون نه اومد؟ برسرم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 اریاخت بود حانهیر یجا حال به تا یگرید هرکس

 رفتار مالحظه بدون خودش نیع و دادیم کف از
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 یهرکس حانهیر قرارشیب قلب یبرا اما کرد؛یم

 را تیعصبان و خروش همه نیا گذشته آن از. نبود

 خود فهیوظ را کردنش آرام حاال و دیدیم حقش

 . دانستیم

 زود قدرنیا سایپر به چرا تو: ازت دارم سوال هی -

  ؟یشد وابسته

 نگرفت حانهیر از یجواب که سکوت یکم از بعد

 :داد جواب حوصله با خودش

 هی دختر اون یپوشال تیشخص پشت چون -

 داره دوست که رو یکس تا بود نشسته صبور عاشق

 دستش از یهرکار شیخوشحال یبرا تا بشناسه،

 ینگفت ؟یبلد بردن دل فقط انصافیب. بکنه ادیبرب

 یراض که آورده سرم به چه عشقت مدت نیا یتو

 کار؟ نیا به شدم
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 .داد رونیب را نفسش کوتاه یسکوت از بعد حانهیر

 شده هم دیتهد زور به ،یارینم کم هم شما -

 سراغم یانبار یتو که یشب اون. یخوایم جواب

 مرز تا آبروم ختنیر ترس از نیدیفهم چیه نیاومد

 زیچ همه یرو چون ن،یدینفهم نه رفتم؟ سکته

 .بود مهم خودتون یخواسته فقط و نیبست چشم

 کردیم اعتراف دیبا د،یکش اشیشانیپ به یدست

 باز اما بود؛ دیجد شیبرا حانهیر سرتق یرو نیا

 .کند دفاع خودش از کرد یسع

 صد که خودم یآبرو یرو شب اون من دختر -

 رو ماجرا طرف کی فقط چرا کردم، قمار برابر

 ؟ینیبیم

 د؟یذاریم منت -
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 کور چشمم برم، قربونت کشمیم رو منتت نه -

 کاش یول بکشم؛ رو عشقم منت دیبا و عاشقم

 دارم بهت که یحس و خودم بارکی فقط... بارکی

 مدت نیا یتو من حانهیر. یکردیم درک رو

 .بوده تو به شدن کینزد یبرا فقط کردم یهرکار

 اثبات یبرا هم پدربزرگم به روزید یماجرا گفتن -

 بوده؟ حستون

 حس داد، ماساژ را اشقهیشق اشاره انگشت با

 شهیر تنش تمام بر مفرط یایخستگ کردیم

 :کرد زمزمه حال همان با. دوانده

 نیحس حاج به یحرف روزید اتفاق مورد در من -

 به مسجد یتو مراد آقا شبید نکهیا مثل نگفتم،

 و گفته رو موضوع یهمه شما پدربزرگ و من پدر

 هم من خود. کرده یعذرخواه پسرش کار بابت
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 تو نگران فقط یول شدم؛ بازخواست یکل صبح

 .بودم

 یهانفس یصدا فقط و کرد سکوت یکم حانهیر

 نیا یهاکشمکش انگار. دیرسیم گوش به آرامش

 .بود کرده عاجز هم را او مدت

 مجازات یگناهیب جرم به من بوده یهرکس کار -

 .شدم

 و شد بلند حانهیر یهیگر دوباره حرف نیا گفتن با

 مچاله را آن و انداخت هیسا او قلب بر قیعم یدرد

 بود شده واقف موضوع نیا به یخوب به حاال. کرد

 . ندارد را حانهیر دنیکش عذاب یالحظه تحمل که
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 61پارت#

 

 

 فاصله نیا یک پس کرد، مشت زیم یرو را دستش

 طور آن توانستیم او و شدیم برداشته انشانیم از

 که فعالً. دینما ابراز را محبتش خواهدیم که

 اکتفا یتلفن صحبت نیهم به دیبا و نبود یاچاره

 .کردیم
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 یزیچ دیفهم یوقت نیحس حاج جان حانهیر -

 کرد؟ یبد برخورد گفت؟ بهت

 رو ییجا به رفتن... حق فعالً گفت... فقط نه -

 .ندارم

 از کلمات یالالبه که یناز همه آن یبرا دلش

 .دیکش پر آمدیم رونیب حانهیر دهان

 یدار غم نمیبب نکهیا کن باور ؟ینکن هیگر شهیم -

. برام هیبزرگ عذاب یلیخ ادیبرنم دستم از یکار و

 کن فکر زدلم،یعز یرینم رونیب خونه از ادیز که تو

 .یندار یکار کالً خونه از رونیب مدت نیا

 .برم دینبا هم خانم الیل کارگاه یحت -

 شتریب لحظه هر که یتن حرارت با و مسکوت

 آرام یهاهیگر به انداخت،یم نوسان به را قلبش
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 عشق از او یاندازه کسچیه. سپرد گوش حانهیر

. نداشت خبر سفال و خاک به حانهیر مقداریب

 به را او آورخجالت حسادت بارها یحت که یعشق

 یحرف دیبا باز. بود ختهیبرانگ هاظروف آن

 یپناهیب موجود نیا شود موفق دیشا تا گفت،یم

 را زدیریم اشک گرید یکس یمنطقیب بخاطر که

 .کند آرام

 اشتباه یهمه با سایپر تیشخص یریگشکل -

 به حانهیر از که داشت رو یخوب نیا حداقل بودنش

 االن و کنه دایپ شناخت ممکن نحو نیبهتر

 یجلو که هست یقو قدرنیا حانهیر باشه مطمئن

 نرفتن کارگاه روز چند نکنه، خم کمر یمشکل چیه

 نه؟ مگه ست،ین یزیچ که
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 دراز وونیح هیشب دیکنیم یسع دیدار االن - 

 بشم؟ گوش

 مظلوم لحن از شانمکالمه طول در بارنیاول یبرا

 .دیخند بلند حانهیر یبامزه حال نیع در

 ادبیب یگرفت ادی یک بودم، غافل ازت وقت چند -

 ؟یبش

 آن یصدا شیهاگوش د،یخند زیر هم حانهیر

 همان اما کرد؛ شکار زحمت با را فیلط یهاخنده

 .دیبخش تنش به تازه یروین و جان فرکانس اندک

 گم؟یم دروغ مگه -

 خود داشتم یسع فقط من ،یگیم دروغ که بله -

 .کنم یادآوری بهت رو تیواقع

 .شد لحنش در کوتاه یخنده آن نیگزیجا یحسرت



shahregoftegoo@  

. pg 354shahregoftegoo@ 

 و بوده طورنیهم اول همون از من یزندگ اوضاع -

 برابر در سکوت جز ندارم یاچاره االنم

 .کنندیم حقم در که ییهایعدالتیب

 زودتر هرچه کرد آرزو دل در و دیکش یبلند نفس

 تا شود حانهیر یهالحظه کیشر که برسد یروز

 .ببخشد خنده و یشاد او به فقط بتواند

 عذر اومده شیپ اتفاقات بابت خودم طرف از من -

 شیپ تو یبرا یمشکل خواستینم دلم خوام،یم

 خون گهید مزاحمته دمید یوقت کن باور یول اد؛یب

 فقط کنم،یم کاریچ دمینفهم و دینرس مغزم به

 .کنم دور ازت رو آشغال اون داشتم دوست

 

 .است حرام سندهینو ذکر نام با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 62پارت#

 

 

 

 یهاگوش ریتأخ یکم از بعد حانهیر آرام یصدا

 یکم دوباره قبل مثل انگار داد، نوازش را یرعلیام

 .بود نهفته شیصدا در ذوق
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 روزید اتفاق با آخه د،یشد موفق کنم فکر -

 گهید که کرده حجت اتمام باهاشون رفته آقاجونم

 .انین ما سمت یموضوع چیه یبرا

 بخاطر شک بدون بود کنارش االن حانهیر اگر

. دیبوسیم را صورتش خوش خبر نیا دنیشن

 بود برپا دلش در که یاهلهله پر یشاد برخالف

 .باشد موقرانه شیصدا کرد یسع

 !خواستگارته که گفتیم راست دیفرش پس -

 و کرده صحبت جون خانم با بار چند مامانش -

 .دهیشن نه جواب

 کردن در به دانیم از داد، اشیصندل به یچرخ

 صحبت! بود خبریب او و داشت یلذت چه بیرق
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 خود یجا گرید حانهیر ترس بدون و آرام کردن

 .داشت

 بوده خواستگارت دمیشن که صبح از خداروشکر، -

 باشه مثبت بهش نسبت هم تو نظر نکهیا ترس

 .نکرده رهام یالحظه

 یتو درشت و زیر مشکالت قدرنیا خودم من -

 مردم پسر یرو داشتن مثبت نظر که دارم میزندگ

 .باشه همه شکشیپ

 با حانهیر دیترسیم بود، دودل حرفش گفتن یبرا

 یوحش دوباره شده رام تازه ییآهو نیع دنشیشن

 االن یطرف از اما کند؛ خراب را زیچ همه و شود

 چیه گرید دیشا بود حرفش انیب یبرا وقت نیبهتر

 حرفش. دیاین شیپ شیبرا ییطال فرصت نیا وقت

 .کرد مزه مزه یکم را
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 رییتغ ایبعض یرو رو نظرت نباشه بد نظرم به -

 رو برات دلشون دست که ییاونا خصوص به ،یبد

 .شده

 نفسش بار چند آرام و دیکش اشیشانیپ به یدست

 شنهادیپ نیهم کردیم حس داد، رونیب قیعم را

. است گرفته را اشیانرژ کل لفافه در دهیچیپ

 هم را او ذهن حرفش دادیم نشان حانهیر سکوت

 را قلبش یهاتپش جوابش استرس. کرده ریدرگ

 قطع را تماس قبل دفعات مثل کهنیهم. برد باالتر

 .داشت یدواریام یجا شیبرا کردینم

 هست؟ یفرق هیبق و دیفرش نیب مگه -

 اما بود؛ زیآم نیتوه گرید دیفرش با اشسهیمقا

 از فقط را هاحرف نیا یهمه حانهیر دانستیم

 .زندیم یلجباز یرو
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 .گهید نباش انصافیب کنمیم خواهش -

 د؟یخواهیم من از یچ... دیبگ واضح شهیم -

 به هم او که بود انیع چنان حانهیر یصدا شیتشو

 دست هم خودش حال. کردیم حسش یراحت

 را راهنشیپ اول یدکمه. نداشت حانهیر از یکم

 گفتن با دیشا. دیکش گردنش به یدست و کرد باز

 شد؛یم تمام نشده شروع زیچ همه اشخواسته

 .نداشت دنیکش پس پا قصد یول

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 63پارت#

 

 

 ماجرا آخر تا دیبا شده دل کی خودش با که حاال 

 .رفتیم

 که ییفضا و امخانواده یسنت تفکر برخالف من -

 با یزندگ شروع از قبل خوادیم دلم شدم بزرگ

 کوچک ییآشنا هی اول کرده انتخاب قلبم که یکس

 فرصت هی خوامیم ازت نیهم یبرا... باشم داشته

 . یبد بهم خودم اثبات یبرا
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 یاآسوده نفس و گفت را دلش حرف باالخره

 نیبزرگتر فتح از حرف نیا گفتن نظرش به د،یکش

 .بود ترسخت شیبرا هم ایدن یقله

 یطور به شد یطوالن تلفن پشت حانهیر سکوت

 به ینگاه با شده، قطع تماس کرد حس که

 تماس بودن برقرار از یوقت لشیموبا یصفحه

 :کرد نجوا محبت با را اسمش شد، مطمئن

 ؟یهست جان حانهیر -

 .بله -

 .زد لبخند زده خجالت یصدا آن به

 ؟یبد رو جوابم یخواهینم -

 منظورتون یمتوجه... اصالً من آخه... آخه -

 !شمینم
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 شتریب حانهیر یافتاده پا شیپ دروغ از لبخندش

 نیا جنس بودن خالص و ییایریب. گرفت عمق

 نیا. زدیم داد یفرسخ صد از هم را دروغش دختر

 ینشو آن یمتوجه که یزیچ یبرا تأمل همه

 !نبود؟ بیعج یکم

 دروغ یحت اورد،ین خود یرو به یزیچ اما

 لذت شیبرا هم دختر نیا یانهیناش یهاگفتن

 .بود بخش

 خوامیم فقط نداشتم، یادهیچیپ درخواست -

 ...یریبگ سر از سایپر با رو اترابطه

 :داد ادامه ترآرام و دیمک را نشییپا لب

 ...یرعلیام خود با نباریا -



shahregoftegoo@  

. pg 363shahregoftegoo@ 

 که امدین خوش حانهیر مزاج به درخواستش انگار

 .دیپر حرفش انیم تند

 کم هی تونخواسته دیکنینم فکر خودتون -

 !رممکنه؟یغ و نامتعارف

 را موضوع سر که حاال داد، اشیصندل به یچرخ

 در توانستیم قبل از ترراحت بود کرده باز

 .کند صحبت موردش

 بهم رو خودم اثبات یاجازه خوامیم ازت نکهیا -

 متعارفه؟ نا کجاش یبد

 .شد شتریب حانهیر یصدا در حرص

 لیدل دیندار توجه خودتون یزندگ جَو به شما -

 یخواسته ز،یچ همه یرو ببندم چشم منم شهینم

 د؟یفهمیم رممکنه،یغ من تیموقع به توجه با شما
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 .رفت درهم شیهااخم

 یخواسته چه مگه دختر، نساز هیحاش کلمات با -

 من ؟یگرفت گارد ینطوریا که داشتم ازت یینابجا

 وقت هم با یکم سایپر زمان مثل خوامیم فقط

 .نیهم یبشناس بهتر منو تا میبگذرون

 بترساند، را حانهیر تندش لحن با نداشت دوست

 قبل از ترآرام کوتاه یسکوت از بعد و بست چشم

 :داد ادامه

 خبرم با تو یزندگ یقرمزها خط یهمه از من -

 پا کدوم چیه یرو ندارم قصد اصال و دلم زیعز

 اد؛یب شیپ یمشکل تو یبرا نکرده ییخدا که بذارم

 .کن درکم یکم لطفاً بشم، التیخیب تونمینم اما
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 64پارت#

 

 

 یحالت با و بست چشم حرفش شدن تمام با

 سکوت نیا که کرد تصور خودش یبرا نانهیبخوش

 گرفته قرار شیهاحرف ریتأث تحت یعنی حانهیر

 .است
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 یهمه یرو گذاشتم پا من میکن تصور ایب اصالً -

 اگر کردم، قبول رو شنهادتونیپ و میزندگ محاالت

 یچ دیداشت انتظار شما که نبودم یهمون من

 شه؟یم

 دیبا را حرف نیا شد، باز یخوشحال لبخند به لبش

 .گرفتیم کین فال به

 کرد زدن قدم به شروع و شد بلند یصندل یرو از

 :گفت شمرده شمرده و

 جان؟ دختر یکنینم دقت هامحرف به چرا -

 رو یرعلیام حانهیر ،یبش آشنا من با تو خوامیم

 حانهیر ایدن یهمه از بهتر که سایپر وگرنه بشناسه،

 .شناخت رو
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 خوب کنم فکر بودن یامحله هم یعمر از بعد -

 .شناسمتونیم

 برگیب یهاشاخه به رهیخ و ستادیا پنجره کنار

 در رقص به باد وزش با که شیرو بهرو یهادرخت

 :کرد زمزمه بودند آمده

 هیبق روز هر که یایرعلیام اون از شناختت -

 رو میواقع خود خوامیم دور، زیبر رو ننیبیم

 .باشه تو یبرا داره دوست که یاون. یبشناس

 آورد نییپا را لشیموبا اتاق در بارهکی شدن باز با

 وارد اجازه بدون که دیوح به یکمرنگ اخم با و

 .کرد نگاه بود شده

 بله؟ -
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 یرعلیام یعصب مهین ی«بله» دنیشن با دیوح

 .رفت عقب یقدم اریاختیب کارش از مانیپش

 ن؟ییپا ییاینم چرا افتاد دهن از غذا داداش -

 .کرد اشاره رونیب به سر با

 .امیم شد تموم صحبتم برو تو -

 یآرام ی«باشه» یلب ریز یعذرخواه با دیوح

 .رفت رونیب و کرد زمزمه

 .گذاشت گوشش کنار دوباره را لیموبا

 ؟یهست جان حانهیر -

 .شدم مزاحمتون موقع بد من انگار دیببخش -

 رفت، شدن هول نیا یصدقه قربان دلش در

 یخلسه آن از را دو هر دیوح موقعیب حضور

 .بود آورده رونیب گرم و نیریش
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 ؟یبد رو جوابم یخواهینم زم،یعز یمراحم -

 درست راه دونمینم واقعاً جم،یگ یلیخ االن من -

 .کنم فکر بهش دیبا... هیچ

 فرصت نیا باز داد، رونیب خسته را نفسش

 .بود بهتر نه جواب از خواستن

 ؟یخواهیم زمان چقدر باشه -

 .روز چند دونمینم -

 .دینال عاجزانه

 یبرا االن از چون کن، نییتع مدت جان حانهیر -

 .گذرهیم قرن کی ساعتش هر من

 خوبه؟ هفته کی... خب -

 : گفت طنتیش با و گرفت پنجره از را اشهیتک

 .خوبه یلیخ رم،یبگ خوب جواب بعدش اگر -
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 دانستیم بود، سکوت طنتشیش به حانهیر جواب

 خود به را او تا دارد شیپ در یایطوالن راه هنوز

 به ینگاه بحث کردن عوض یبرا. دهد عادت

 .انداخت دستش ساعت

 درسته؟ یاومد مدرسه از تازه کنم فکر -

 .بله -

 ندهیآ یهفته زم،یعز کن استراحت برو پس -

 باشه؟ جوابتم، منتظر ساعت نیهم رأس

 .ریبخ روز باشه -

 قطع عیسر و داد را جوابش لرزان ییصدا با حانهیر

 با و آورد نییپا را لیموبا حوصله با او اما کرد؛

 اریاختیب. دیکش اشصفحه به یدست لبخند
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 را خوب یروزها دینو دلش چون بود خوشحال

 !دادیم
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* 

 

 که طورنیهم و بود شده دوال دشیسف دفتر یرو

 چرخاندیم دهانش در را رنگش یآب خودکار ته

 از را امروزشان درس مهم مطالب داشت یسع

 .کند ادداشتی دفترش در و دایپ کتاب

 دوست که یاون. یبشناس رو میواقع خود خوامیم»

 «.باشه تو یبرا داره

 گوشش در یامردانه وارزمزمه یصدا دنیچیپ با

 کرد رها دفتر یرو را خودکار. دیکش یاکالفه پوف

. داد هیتک سرش پشت تخت به نشسته و

 خواندن درس یبرا یتمرکز گرید دانستیم
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 منوال نیهم به هفته کی نیا تمام ماند،ینم

 تمرکز یکار یبرا خواستیم وقت هر. بود گذشته

 و دیچیپیم سرش در کننده رانیو یصدا آن کند

 یموها در را دستش. ختیریم هم به را زیچ همه

 یکم خواست هاآن دنیکش با و برد شانشیپر

 دهیفایب معمول طبق اما کند؛ پرت را حواسش

 .بود

 یرانهیسختگ منطق و قلب یاحساس میتصم نیب

 .بود افتاده ریگ عقلش

 خط یرعلیام شنهادیپ کردن قبول با یطرف از

 اعتماد و جان خانم تعصب پر تیترب یرو یبُطالن

 گرید طرف از. دیکشیم آقاجانش یرانهیسختگ

 رشیتأث تحت چنان یرعلیام روز آن یهاحرف
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 تیشخص داشت دوست که بود داده قرارش

 .کند کشف زودتر را اشیپنهان

 مرتب یهاناخن به و گذاشت زانوانش یرو سر

 دل و خود با. کرد نگاه شیپاها یشده دهیچ

 همه آن به یوقت نداشت تعارف که تشیظرفیب

 و بم یصدا در نهفته محبت و جانیه و شور

 یاجازه قلبش گرید کردیم فکر یرعلیام یمردانه

 به خود و دادینم مغز به یریگ میتصم چیه

 خودسرانه ماتیتصم و بافتیم ایرو ییتنها

 . گرفتیم

 شیبرا آسمان وسط دیخورش درخشش وقت مثل

 اشیزندگ کند قبول را شنهادیپ نیا اگر بود واضح

 شیبرا گرانید امروز تا که یصاف خط آن مدار از

 خم و چیپ یکم و شدیم خارج بودند کرده یطراح
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 یتجربه خورد، تکان دلش در یزیچ. گرفتیم

 یداشتن دوست توانستیم چقدر جانیه نیا

 !باشد؟

 یترازو یکفه کرد فکر هرچه روز چند نیا در

 از ترنیسنگ یتوجه قابل طرز به خواستنش

 .بود نخواستنش

 باال دستش در و برداشت تخت یرو از را لشیموبا

 یرعلیام نکهیا از قبل داشت دوست کرد، نییپا و

 ،یحرف با خودش ندازدیب تنش به هول تماسش با

. بگذارد انیدرم او با را دلش یخواسته یکالم

 .خواهدیم چه دانستینم قاًیدق هنوز هرچند
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 شماره رسان امیپ باکس و نشست زانو چهار

 بسته نقش دیکل صفحه به و کرد باز را یرعلیام
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 ذهن در هاکلمه. شد رهیخ چشمانش یجلو

 به توجهیب او و کردندیم یرقص خوش شلوغش

 کدام دانستینم زده شتاب یهاقهیدق گذر

 .هستند درونش احساسات انیب مناسب

 انگشت یقیعم نفس با و بست چشم کوتاه

 .داد حرکت بوردیک یرو را شصتش

 تا دمیدزدیم وقت هیثان هر از هفته کی نیا کل»

... نشد اما برسم؛ یاجهینت به و کنم فکر شتریب

 رابطه نیا... شهینم نکهیا جز یاجهینت به. دمینرس

 و کن فراموش. باشه داشته تونهینم یخوش انیپا

 نفع به که گذرهیم قلبت و ذهن در هرچه از بگذر

 «.ماست یدو هر

 کز اشنهیس یگوشه نادم که قلبش به توجه بدون

 .کرد ارسال را امیپ دیتپیم نیغمگ و بود کرده
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 نیا در که یناب محبت آن یبرا دلش بعدها دیشا

 ذهن اما شد؛یم تنگ کرد تجربه کوتاه مدت

 را دنیکش پس پا جانیهم از اشدهیترس

 .دیپسندیم

 تخت یرو را لیموبا امکیپ ارسال دییتأ دنید با

 دیجد سواالت با دلش نکهیا از قبل و انداخت

 و کتاب طرف به ندازدیب سرش به یوانگید یسودا

 مگر اما کند؛ منحرف را ذهنش تا رفت دفترش

 قالب در تشیموجود تمام که یذهن داشت امکان

 یهانوشته به را بود کرده گم لیموبا یلیمستط

 !کرد؟ سرگرم کتاب نامفهوم

 کتاب دیسف یصفحه یرو بر شده درج کلمات

 از یدرک یحت یول د؛یدرخشیم شیهاچشم یجلو

 امکیپ یصدا با. نداشت هم شاننیکوتاهتر
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 برداشت زیخ آن سمت به تند و اریاختیب لشیموبا

 .کرد باز را امکیپ تند و

 با را نگاهت کمان نیرنگ دنید لذت حسرت»

 «.نذار من یدلداده دل بر خود یشیاند صالح

 نقش یبندهیفر یهاواژه رهیخ شده خشک یتن با

 اغما حال آن از هنوز. شد لیموبا یصفحه بر بسته

 و دیرس راه از یدوم که بود امدهین رونیب گونه

 .آمد رقص به چشمانش یجلو او دخالت بدون

 شانشوق همانند دلم ؟یادهید را پرستوها کوچ»

 «.کشدیم پر تیبرا منزلگاه، یسو به

 شیروبه رو ریتصو و دگانشید یجلو کباری به

 راه زود یلیخ قطره آن و گرفت شفاف یآب قطره
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 هاواژه یرو میمستق و کرد دایپ نییپا به را خود

 .شد پخش

 راه تا دیکش شیهاچشم به یدست و آورد باال سر

 یرعلیام شک بدون. کند سد را شیهااشک

 یدگرگون وگرنه بود، دوران گردانیباز نیتربزرگ

 آدم کی کار است محال جمله، چند با هاآدم حال

 حال در لیموبا یبرهیو همراه دلش! باشد یعاد

 . خوردیم تکان بود یرعلیام طرف از که یتماس

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و گذاشت لیموبا کنار را سرش و داد هیتک تخت به

 و دادن جواب نیب یدودل. شد رهیخ شماره به

. بود انداخته راه وجودش در بزرگ یجنگ ندادن

 شیگلو وسط زده چمبره بغض نیا مگر اصالً

 قطع تماس تا گرداند رو. دادیم زدن حرف یاجازه

 حرف و بود داده شنهادیپ آن به را جوابش او شود

 .ماندینم یباق یگرید
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 راه از یامکیپ زود یلیخ و شد خاموش تماس

 را آن احوالش شدن قضاوت از ینگران بدون. دیرس

 .کرد باز

 نقصیب نگونهیا یدست رهیچ استاد کدام نزد»

 «؟یاآموخته را بودن القلب و یقص

 .بود یاانهیعام لحن با و حس بدون دومش امکیپ

 «.میکن صحبت دیبا بده جواب»

 به نفسش داشت بغض شیگلو د،یلرزیم بدنش

 ی«الو» با و داد جواب را تماس آمد؛یم باال یسخت

 .کرد حضور اعالم یرعلیام یبرا یجانیب

 و خورد جا او حالیب یصدا دنیشن از یرعلیام

 .کرد سکوت یالحظه

 خوبه؟ حالت -
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 یدردها از و کند فیتوص را حالش خواستیم اگر

 از ساعتش شک بدون. دیبگو دلش بر شده انباشته

 خارج شمار هیثان تماس نیا داشتن نگه یعهده

 :کرد زمزمه کوتاه نیبنابرا. بود

 .خوبم بله -

 .نشد قانع یرعلیام

 !گه؟یم یاگهید زیچ صدات چرا پس -

 حالم شما یهاحرف به دادن گوش یاندازه -

 رو یاحوالپرس یپروسه نیا شهیم هست، خوب

 د؟یکن تموم

 دلش به شدنش دلخور شَک یرعلیام سکوت با

 .افتاد

 !یشد تلخ -
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 را حدسش بودن درست یرعلیام آرام یزمزمه

 دیشا د،یکش صورتش به یدست کالفه کرد، ثابت

 .بود رفته تند واقعاً

 .نبود خودم دست د،یببخش -

 زده؟ یحرف بازم یکس شده؟ یزیچ -

 در محکم و برداشت تخت یرو از را بالشتش

 .گرفت آغوش

 .خودتون بله -

 را بالشت یگوشه. دیخند گلو در و آرام یرعلیام

 !بود نواز گوش اشمردانه یخنده چقدر فشرد،

 خانم نیا که زده سر ازم ییخطا چه دوباره -

 کرده؟ تیاذ رو ناز سراسر
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 با توانستیم ماهرانه چه مرد نیا د،یلرز دلش

 یسع! بسازد معجزه هاآن از و کند یباز کلمات

 را دلش حرف و نشود خارج موضوع اصل از کرد

 به گفتن یبرا فقط انگار که ییهاحرف د،یبگو رک

 .شدند دهیآفر  او

 هم من و یداد شنهادیپ هی شما موحد جناب -

 ده؟یم یمعن چه امایپ نیا گهید دادم، رو جوابتون
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 را شادش لحن یجا و شد قطع یرعلیام یخنده

 .کرد پر ریُتَح

 !کرده؟ بد رو حالت من دل یحرفا یعنی -

 :دینال عجز با

 یباز نیا به هنوز نه جواب از بعد شما نبود قرار -

 ...ندارم رو تحملش گهید من ن،یبد ادامه

 حرفش نیب خشم یچاشن یکم با و تند یرعلیام

 .آمد

 ؟یزنیم حرف چرا مینگذاشت که یقرار و قول از -

 به طورنیهم شما که یشنهادیپ نیا خانم حانهیر
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. است بسته من یزندگ به یگذریم ازش یراحت

 گفتنت نه لیدل خوامیم و کردم اصرار هم باز اگر

 .کنم قانعت تونستم دیشا نهیا یبرا بفهمم رو

 ...یحرف گهید کنم فکر -

 یکوتاه اوج یرعلیام یصدا خشم گرید یبار

 .گرفت

 کنم فکر. یبد بهم صحبت اجازه دیبا نگو، نه -

 .کنم دفاع عشقم و خودم از که حقمه نیا

 یخواسته به را اشیزندگ مصلحت نکهیا وجود با

 کرد هرچه اما بود؛ داده حیترج دلش کمرنگ

 یهاحرف دنیشن مقابل در اشوسوسه به نتوانست

 .کند غلبه یرعلیام

 .دییبفرما -
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 که یقیعم نفس و کوتاه یسکوت از بعد یرعلیام

 کردن نیسنگ و سبک یبرا یوقت اتالف انگار

 .کرد صحبت به شروع بودند شیهاحرف

 از یبرداشت چه تو دونمینم جان حانهیر نیبب -

 ؛یداد نه جواب و یدیترس که یداشت من شنهادیپ

 یدار ادعا که تو. ندارم یینابجا یخواسته من یول

 از یکامل شناخت و میهست یامحله هم عمره هی

 هایکار کثافت نیا اهل یبدون دیبا گهید یدار من

 فیتعر یرابطه هی ازت من یخواسته تموم. ستمین

 .است شده

 ییجا تا کرد یسع و دیکش شیهاچشم به یدست

 آزاردهنده یهافکر اوردین وجود به یسوتفاهم که

 .کند انیب را ذهنش



shahregoftegoo@  

. pg 389shahregoftegoo@ 

 که ستمین مطمئن خودم از قدرنیا من شه،ینم -

 بهش یهرچ اصالً... اصالً. کنم سَر پسر هی با بتونم

 نیا یبرا درست انیپا هی تونمینم کنمیم فکر

 .کنم تصور رابطه

 نیا یندهیآ و مطمئنم خودم از من عوض در -

 درست تو طیشرا اگر کن باور. روشنه برام رابطه

 نامزد هم با گهید یهفته تا کردمیم یکار بود

 بذارم شیپ پا االن مطمئنم من. ستین یول م؛یبش

 رو ندهیآ یهافرصت یهمه نه، هی با پدربزرگت

 .کنهیم سوخت

 خوامیم فقط دارم اصرار رابطه نیا به اگر من

 .باشه راحت خودم کنار حضورت از المیخ

 سر پشت را کلمات نانیاطم با و محکم یرعلیام

 به او فکر اما گفت؛یم او کردن یراض یبرا هم



shahregoftegoo@  

. pg 390shahregoftegoo@ 

 اول از. کرد پرواز پارسالش یهمکالس پگاه سمت

 و پسرش دوست از دائم پگاه ،یلیتحص سال شروع

 داشتند هم با که ییایرو یقرارها و قول یهمه

 با یروز رابطه ماه چهار بعد اما کرد؛یم صحبت

 اریماز کرد اعتراف و آمد مدرسه به یاشک چشم

 هاامیپ جواب گرید و گرفته یدیجد دختر دوست

 . دهدینم را او یهاتماس و
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 سر پشت را کلمات نانیاطم با و محکم یرعلیام

 به او فکر اما گفت؛یم او کردن یراض یبرا هم

 اول از. کرد پرواز پارسالش یهمکالس پگاه سمت

 و پسرش دوست از دائم پگاه ،یلیتحص سال شروع

 داشتند هم با که ییایرو یقرارها و قول یهمه

 با یروز رابطه ماه چهار بعد اما کرد؛یم صحبت

 اریماز کرد اعتراف و آمد مدرسه به یاشک چشم

 هاامیپ جواب گرید و گرفته یدیجد دختر دوست

 تصور از دیلرز تنش. دهدینم را او یهاتماس و
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 از بعد و بدهد رابطه نیا به تن هم او که یالحظه

 وقت آن. شود زده پس یرعلیام طرف از یوابستگ

 ریتأث تحت! کرد؟یم دیبا چه شکسته یدل با

 :کرد زمزمه ذهنش یفکرها

 !ترسمیم من -

 اجازه یول زم؛یعز دمیم حق بهت ترس نیا یبرا -

 نیهم یتو تیزندگ بشه باعث ترس نیا نده

 لذت تیزندگ بودن یجار از. بمونه راکد تیوضع

 که بده یشانس بهم کوتاه مدت هی تو اصالً. ببر

 ای زد سر ازم ییخطا اگر. کنم ثابت بهت رو خودم

 یخواست لحظه هر نبودم یکنیم فکر که یاون

 گهید قسم شرفم به. میکن یم تموم رو زیچ همه

 خوبه؟ کنم،ینم یاعتراض
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 بد هم ادیز یرعلیام شنهادیپ رفت، فرو فکر به

 در هنوز سایپر رفتن خأل دانستیم یخوب به. نبود

 نیا در توانستیم حاال. شودیم حس اشیزندگ

 و کند امتحان یرعلیام با را شانسش کم، تیموقع

 ادامه تواندینم دید یوقت خودش یخواسته طبق

 منطق یرو چشم. کردیم تمام را زیچ همه بدهد

 تا بست پدربزرگ تعصب و جان خانم اعتماد ذهن،

 .کند تجربه یدیجد جانیه اشیزندگ در

 شرط هی یول کنم؛یم قبول رو شنهادیپ نیا باشه -

 .دارم هم

 متوجه از خجالت بدون را راحتش نفس یرعلیام

 : گفت یخوشحال لحن با و داد رونیب حانهیر شدن

 .قبول دهینشن هست یهرچ -
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 حاال یعنی شد، حبس نهیس در نفسش یالحظه

 و دخترها یهیبق مثل یرعلیام و او یرابطه

 بود؟ شده کنندیم آغاز یدوست رسم که ییپسرها

 یرابطه با ظاهرش دیشا نه، نیقی قطع بدون

 اجازه دینبا اما باشد؛ نداشته یفرق پگاه و اریماز

 یهاحس آن سوق و سمت به هم باطنش دادیم

 افتیدر پگاه یهاحرف از که یاکننده مشمئز

 .برود کردیم

 طنتیش یکم حاضر حال در اتفاقات نیا یهمه با

 دو هر حق ترس و ینگران همه آن از بعد را

 .دیدیم

 نازدار لحن آن با همراه یحساب که یزیر یخنده 

 .داد شیصدا به بردیم دل
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 معامله اهل عمره هی که شما از موحد جناب -

 اجازه د،یکن قبول دهینشن رو یشرط دهیبع دیهست

 .بعد بگم رو طمیشرا اول من نیدادیم

 او زیآم طنتیش یصدا دنیشن با انگار هم یرعلیام

 بسته رخت تنش از مدت نیا یهایخستگ یهمه

 .دیخند بودند

 سود قدرنیا کردم االن من که یامعامله نیا -

 داشته رو یشرط هر کردن قبول ارزش که داره

 .یاسد خانم راحت التونیخ شما باشه،

 و درهم افکار را اشدوباره زیر یخنده یرو

 لذت یاجازه و دندیکش قرمز یخط مغزش گسسته

 .ندادند را زدهجوانه تازه یرابطه نیا از شتریب

 :کرد زمزمه یستیرودربا بدون
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 !کنم کاریچ دیبا دونمینم جمیگ یلیخ االن من -

 یوقت تا بدون رو نیا یول زم؛یعز یدار حق -

 ازت یتوقع چیه یدینرس من عشق باور به خودت

 شب آخر کمه، فرصتم سالن برم دیبا االنم. ندارم

 تو طیشرا مورد در مفصل تا رمیگیم تماس

 باشه؟ میکن صحبت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 70پارت#

 

 

 

 قابل یرعلیام فهم و درک نیا چقدر زد، لبخند

 شیرو به رو مخاطبش که یآدم نیع بود، احترام

 .داد تکان یسر دارد قرار

 .باشه -

 .داد رونیب را نفسش یرعلیام

 ز؟یعز یاسد خانم یندار یکار من با خب -

 خوشمزه یشکالت مانند گفتنش «یاسد خانم»

 .دیبخش دلش به ینیریش و حالوت

 .سالمت به دیبر نه -



shahregoftegoo@  

. pg 398shahregoftegoo@ 

 قطع را تماس ی«باش خودت مواظب» با یرعلیام

 .کرد

 کوچکش عکس قاب به رو و داد رونیب را نفسش

 .کرد زمزمه لبخند با وارید یرو بر

 دوستش دوارمیام مبارک، ذهنت دیجد یدغدغه -

 .یباش داشته

* 

 

 ریسراز قلبش در صحبتشان از که یشوق همان با

 نیماش طرف به و کرد قطع را تماس بود شده

 یرو و رفت بود منتظرش جلوتر یکم که رعطایام

 .نشست راننده کنار یصندل

 .شده رمونید یکل که میبر بزن -
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 .داد هیتک در به و دیچرخ طرفش به کامل رعطایام

 بذارم؟ یچ یپا رو هاچشم برق نیا -

 پشت دستش گذاشتن با و دیخند شاد و بلند

 .کرد ترکینزد او به را خود رعطایام یصندل

 لجبازت داداش زن از رو بله باالخره نکهیا یپا -

 .گرفتم

 .دیخند نیماش کردن روشن نیح رعطایام

 نیا یعرضه نمه هی یداد نشون اومد خوشم نه -

 !یدار رو کارا

 .زد برادرش یشانه به یکوتاه یضربه

 .کهیکوچ داداش یگرفتیم کم دست رو ما شما -
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 بود شاد برادرش یشاد از قتایحق که رعطایام

 راه به یورزش سالن مقصد به را نیماش و دیخند

 .انداخت

 تیداماد لباس فکر دیبا یک حاال! مبارکه پس -

 م؟یباش

 یقهی نیماش در کنار ینهیآ در و نشست صاف

 .کرد مرتب را راهنشیپ

 فعالً دختر نیا یهایباز سرتق با کنم فکر واال -

 .میبکش خط رو زایچ نیا دور دیبا

 دوباره و انداخت برادرش به یکوتاه نگاه رعطایام

 .شد شیرو روبه رهیخ

 بهت یادیز نشه یطور اوضاع باشه حواست -

 .یکن فراموش رو تیاصل تین و بگذره خوش
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 جانش به رعطایام یهیتوص که یتعجب با نباریا

 .برگشت طرفش به بود انداخته

 شده اشجهینت که یکرد موردم در یفکر چه -

 به اصرار اگر یدونیم خوب خودت حت؟ینص نیا

 وقت تا که نهیا یبرا فقط دارم رابطه نیا شروع

 تموم. نباشم غافل ازش طمونیشرا شدن درست

 نمیبب و امیب خودم به که هیالحظه از من ترس

 .دهیپر چنگم از پرنده نیع

 و کرد متوقف را نیماش قرمز چراغ پشت رعطایام

 .برگشت یرعلیام طرف به کامل

 سه تو نهیا حرفم یهمه من، زیعز یفکر چیه -

 یبرا و یکرد فکر دختر اون به حسرت با سال

 بهش که حاال. یختیر نقشه ذهنت یتو داشتنش

 رنگ اهاتیرو یهمه به یتونیم و یشد کینزد
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 یهایخوش نیا با باشه حواست یبد تیواقع

 رو شیشگیهم داشتن یعنی تیاصل هدف زودگذر

 ینبر ادی از

 .زد یلبخند

 رو دختر اون قدرنیا من قلب نباش نگران -

 شتریب داشتنش یبرا رابطه نیا با که خوادیم

 .اوضاع به کنه عادت تا شهیم تشنه

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 71پارت#

 

 

 

 چراغ شدن سبز با و نزد یحرف گرید رعطایام

 .آورد در حرکت به را نیماش سکوت در دوباره

 یهوا یکم تا برد رونیب نیماش پنجره از را سرش

 قبل با اشیزندگ طیشرا امروز از. باشد داشته تازه

 کار به داشت توان در هرچه دیبا کرد،یم فرق

 ثابت حانهیر به را اشیقلب یعالقه زانیم تا بردیم

 به روحش و قلب تمام بفهمد دختر آن دیبا. کند
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 او داشتن یبرا است حاضر و آمده در او ریتسخ

 .بکند یهرکار

 از تا چند با یاحوالپرس نیح دندیرس که سالن به

 تا رفتند رختکن طرف به میمستق آشنا یهابچه

 یورزش ست. کنند ضیتعو را شانیهالباس

 کردن پا ترراحت یبرا و دیپوش را دشیسف

. نشست مکتین یرو اشیورزش یهاجوراب

 و بست محکم را شیهاکفش یبندها رعطایام

 .گذاشت اششانه یرو یدست

 .ایب زود هم تو کنم گرم کم هی رمیم من -

 دنیپوش مشغول و داد تکان یسر حرف بدون

 شیهاکفش کردن پا به با. شد دومش جوراب

 مخصوص کمد داخل را ساکش و لیموبا خواست

 .زد سرش به یفکر که بگذارد  خودش
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 گاز مانند حانهیر با اشرابطه شروع به کردن فکر

 را وجودش کل زد شهد و تازه ییباقلوا به زدن

 .کردیم نیریش

 

 

 را لشیموبا کرد، استفاده رختکن بودن خلوت از

 هم حانهیر با را بایز حس نیا تا گرفت دست در

 .باشد میسه

 نیبب بودم، نیترخوشحال تیبایز الیخ با من»

 «!شودیم ییغوغا چه یآمد که حاال

 یجواب منتظر آنکه بدون و کرد ارسال را امکیپ

. گذاشت کمد داخل را ساکش و لیموبا باشد
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 حانهیر دارد امکان که یجواب جانیه داشت دوست

 .باشد همراهش یباز نیح در بدهد امکشیپ به

 که بود کفشش یهاگره کردن محکم ریدرگ

. کرد جلب را توجهش رختکن به ییهاقدم یصدا

 به دست که دیفرش دنید با و آورد باال را سرش

 با و انداخت باال ییابرو کردیم شیتماشا کمر

 :گفت پوزخند

 !ششده؟ داتیپ نجایا که ینکرد گم راه اناًیاح -

 قدم دو و دیکش کردنش نگاه از دست دیفرش

 .آمد ترکینزد

 فیتکل اومدم بوده، درست رمیمس نباریا اتفاقاً نه -

 .کنم معلوم برات رو زایچ یسر هی
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 دل حانهیر که حاال کرد، تکرار دل در را پوزخندش

 بابت نیا از نداشت یلیدل گرید بود داده دلش به

 یرو از. بدهد راه خود در یتیعصبان ای ترس

 .ستادیا دیفرش ینهیس به نهیس و شد بلند مکتین

 حرفا؟ نیا ستین تربزرگ قوارت و قد از -

 .زد یرعلیام ینهیس به را اشاشاره انگشت دیفرش

 به قِلق خودم و خوامیم رو دختر اون من نیبب -

 از دست نفعته به پس دونم،یم رو آوردنش دست

 .یبردار هایباز نیفرد نیا
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 72پارت#

 

 

 فضول مردم یهاچشم یجلو و ابانیخ گرید نجایا

 در دیبا. کند را اشخانواده یآبرو مراعات که نبود

 را انگشتش. دادیم را جوابش دیفرش اقتیل و شأن

 .آورد نییپا یفشار با و گرفت دستش وسط محکم
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 ،یخواستگار برو مرد هی نیع باشه ش؟یخواهیم -

 ؟یترسونیم کوچه یتو رو مردم دختر چرا گهید

 دست نیب از را اشاشاره انگشت کرد یسع دیفرش

 موفق یول اورد؛یب رونیب یرعلیام یشده مشت

 .نشد

 دونمیم خودم ستین مربوط تو به گهید اونش -

 .باشه خودت یزندگ به سرت تو کنم، دیبا کاریچ

 به یدست و زد یدرار حرص لبخند یرعلیام

 .دیکش اشیشانیپ

 یرفت بار چند حاال تا بود رفته ادمی آره آخ -

 !کردن جوابت و یخواستگار
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! کند تیاذ را دیفرش که بود او نوبت نباریا انگار

 یکم را شیصدا و شد سرخ حرص از صورتش

 .برد باالتر

 به سرت شهینم مربوط تو به زایچ نیا که گفتم -

 .باشه خودت کار

 دیبا بود، برداشته دور یادیز گرید پسرک نیا

 رنگ هم او لحن و چهره. کردیم کوتاه را دُمش

 را انگشتش یگرید محکم فشار با و گرفت دتیجد

 .کرد رها

 اگر ،یریگینم یجد منو یهاحرف نهیا مشکلت -

 نیا یدخترا یبرا یمزاحمت نمیبب بعد یدفعه

 سرکارت یکرد جادیا دختر اون خصوص به محله

 .است محله کالنتر با
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 .زد دیفرش یشانیپ به یاضربه انگشت با بعد

 پوکت مغز از وقت چیه رو حرف نیا کن یسع -

 .ینکن پاک

 یبازنده تا داشت را خود یسع تمام که هم دیفرش

 یرعلیام شیر به را دستش. نباشد یلفظ جدل نیا

 .زد

 اومدم االنم محل، کالنتر ندارم ازت یترس من -

 وگرنه کنار، یبر راهم سر از بدم اخطار بهت فقط

 دآبیسف و سرخاب شیر نیا یجا کنمیم یکار

 .خونه یتو ینیبش و یبزن

 .برد دیفرش صورت کینزد را سرش

 ینینش عقب یجا رو مورد هی نیا نشد، گهید نه -

 .زنمیم کنار راهم سر از
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 افتاده؟ یاتفاق داداش -

 ستادهیا در یجلو اخم با که رعطایام به دو هر نگاه

 مرتب را دیفرش یقهی یتصنع یلبخند با. افتاد بود

 .کرد

 .میکردیم صحبت فقط نه -

 رونیب رختکن از و زد کنار را دیفرش دست با بعد

 .شد روانه دنبالش رعطایام. رفت

 ن؟یا گفتیم یچ -

 .کرد مشت را دستش هاپله از رفتن نییپا نیح

 .گرفت رو همه جواب که چرند حرف مشت هی -

 سالن در شده جمع یهابچه به یگرید حرف بدون

 .کنند شروع را یباز تا وستندیپ
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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* 
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 خواست او از که اشیهمکالس ثیحد یبرا یسر

 بعد. کرد تشکر و داد تکان برود اطیح به همراهش

 امتحان یبرگه و دیکش یآه ثیحد رفتن رونیب از

 ینگاه با و آورد رونیب دفترش ریز از را امروزش

 .کرد تماشا را نشییپا ینمره مغموم

 یهاسال از کدامچیه که ییاو یبرا چهارده ینمره

 نوزده تاًینها ای ستیب از کمتر یانمره اشیلیتحص

 .آمدیم حساب به یبزرگ افتضاح نداشته

 به امسال که یدرد چاره کرد؟یم دیبا چه اما

! شد؟یم باز یکس چه دست به بود افتاده جانش

 و خواندن درس از ریغ شیپ ماه چند تا که یمغز

 کردن فکر یبرا یزیچ تربایز یهاسفال ساخت

 بود دهیرس یجیمه یسرگرم به چنان حاال نداشت

 .آمدینم چشمش به زهایچ نیا گرید که
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 روزها نیا روزید بداخالق و اخمو مرد ،یرعلیام

 که کردیم اشدهیند محبت دل خرج مهر چنان

 لذت و نیریش اشکننده کسل یهایروزمرگ حاال

 دوست یهوا و حال نیا مگر. بودند شده بخش

 خسته یهادرس خواندن یبرا یاحوصله یداشتن

 گذاشت؟یم یباق شیبرا مدرسه یکننده

 و باشد او با بود بنا که یاهفته کی آن از روز ده

 کدام چیه اما گذشت؛یم کند یریگ میتصم بعد

 که شانیرابطه به و اوردندین خود یرو به یزیچ

 .دادندیم ادامه شدیم ترگرم روز هر

 باشد؛ آور خجالت کم مدت نیا در اعترافش دیشا

 یهامحبت یوابسته چنان کوتاه مدت نیهم اما

 کندن دل دانستیم که بود شده یرعلیام ناب

 .ستین یراحت کار ادیز شیبرا
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 .خوشبو خانم حانیر بر درود -

 رنگ یاسورمه فرم لباس با که لوفرین یصدا

 فکر از بود ستادهیا کالس در یجلو مدرسه

 .آورد رونشیب

 ریز را امتحان یبرگه دوباره حواسیب یلبخند با

 .کرد پنهان دفترش

 .بایز خانم لوفرین بر سالم -

 جا کنارش یخال یصندل یرو و آمد جلو لوفرین

 بشیج از را لیپاست یشده باز یبسته گرفت،

 .گذاشت نشانیب و آورد رونیب

 بدبختت مغز اون به حیتفر زنگ هی حداقل -

 .بده استراحت
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 با و برداشت بسته از یمار شکل لیپاست حوصلهیب

 .داد کش آن به شتریب دستش دو

 .ندارم رفتن رونیب یحوصله بود؟ کجا درس -

 .انداخت طرفش به یکنجکاو نگاه لوفرین

 شده؟ یزیچ -

 بدهد لوفرین سوال به یمفصل جواب خواستیم اگر

 یهادغدغه از و بزند حرف هاساعت داشت ازین

 حوصله که ییآنجا از اما. بردارد پرده ذهنش

 بسنده جواب یبرا یکوتاه «نه» به نداشت صحبت

 .کرد
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 74پارت#

 

 

 یلیپاست و داد هیتک یصندل به الیخیب لوفرین

 .انداخت دهانش داخل

 شده؟ مزاحمت یرعلیام دوباره نکنه -
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 از لوفرین نشست، صاف و شد اریهوش ذهنش

 یعنی نداشت، خبر یرعلیام و او نیب ریاخ اتفاقات

 در یصحبت هم با گرید مهیخ شب آن از بعد

 آمده رونیب یموها زده هول. بودند نکرده موردش

 قتیحق گفتن یبرا. فرستاد داخل را اشمقنعه از

 قتیحق دنیفهم با لوفرین دانستینم بود دل دو

 نظر اول بود بهتر دیشا. دهدیم نشان یواکنش چه

 لوفرین شیپ بعد دیپرسیم مورد نیا در را یرعلیام

 از یحرف فعالً گرفت میتصم پس. کردیم اعتراف

 .اوردین انیم به شانرابطه

 داره؟ خدا بنده اون به یربط چه بابا نه -

 نگاهش متعجب و ستادیا حرکت از لوفرین دهان

 .کرد
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 در که یبار نیآخر ادمهی! خدا؟ یبنده جانم؟ -

 !بود نامرد میکرد صحبت موردش

 .دیکش صورتش به یدست

 خبر؟ چه الیخیب -

 را چپش یپا و داد لم یصندل به دوباره لوفرین

 .انداخت راستش یپا یرو

 هی من یبرا هنوز یرعلیام کار اون تو جون -

 فردا تا بودم پررو قدرنیا کاش! بزرگه سوال عالمت

 .بپرسم سوال ازش موردش در شب

 انداخت، جانش به وال و هول لوفرین یهاحرف

 .نشود دردسر شیبرا یکار پنهان نیا بود دواریام

 درخواست بدون که یرعلیام فاتیتعر یواسطه به

 فردا دانستیم کرد،یم اشروزمره اتفاقات از او
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 یخانه مهمان لوفرین تولد مناسبت به یهمگ شب

 با و اوردین خودش یرو به یزیچ اما هستند؛ هاآن

 حواسش کردن پرت یبرا لوفرین یهاحرف از شوق

 طرفش به یایمصنوع یکنجکاو با کرد، استفاده

 .برگشت

 !خبره؟ چه شب فردا -

 را دستش دو و برگشت سمتش جانیه با لوفرین

 .گذاشت اشنهیس یرو

 برات؟ نگفتم یوا -

 جانیه پر دادن قورت از بعد و زد برق شیهاچشم

 :داد ادامه دهانش آب
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 هی تولدم مناسبت به گرفتن میتصم نایا مامانم -

 شب رعطایام جهینت در رن،یبگ یخانوادگ یمهمون

 .کنارمه تولدم

 نقش گرید لوفرین یخوشحال یبرا کردنش ذوق

 که را دستش لیپاست خنده با نبود، کردن یباز

 .گذاشت دهانش داخل بود آمده کش یحساب

 !ایبعض خوشبحال پس ؟یجد -

 قامت مطمئنا که کالس اهیس یتخته به رو لوفرین

 :زد لب کردیم تصور درونش را رعطایام

 انگار اصالً دارم، جانیه براش چقدر یدونینم -

 !بخوره رقم میزندگ اتفاق نیمهمتر قراره

 دهانش داخل نیریش لیپاست دنییجو نیح

 حاال. شد لوفرین یرهیخ و زد اشچانه ریز یدست
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. کند درک را حسش یراحت به توانستیم گرید

 در یرعلیام که یالحظه به کردن فکر یحت

 تولدش کنارش در او و کند دایپ حضور شانخانه

 و داشتیم وا لرزه به را دلش هم ردیبگ جشن را

 . آوردیم بند را نفسش

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 75پارت#

 

 

 .زد یحواسیب لبخند

 .کنمیم درک دونم،یم -

 آورد شانس! گفته چه دیفهم و آمد خود به عیسر

 یمتوجه و کردیم ریس خود یایرو در لوفرین که

 دیبا چطور دوباره دانستینم وگرنه نشد او حرف

 .کردیم جمع را موضوع

 .گرفت را دستش و برگشت طرفش به تند لوفرین

 فردا شهیم دارم استرس یلیخ من حانهیر یوا -

 !لطفاً ؟یباش هم تو شب

 .اوردیب رونیب را دستش کرد یسع متعجب
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 !کار؟یچ امیب اونجا من یشد وونهید -

 .نشست لوفرین یهالب یرو یخباثت از پر لبخند

 تا ییایب دیبا حتماً کنمیم فکر که االن یوا -

 .مینیبب حضورت با رو یرعلیام واکنش

 یخانوادگ جمع در اشکبارهی حضور تصور از

 در لرزه به دلش همراه هم شیهادست هاموحد

 یهاچشم از لرزششان کردن پنهان یبرا. آمدند

 سرگرم اشمقنعه کردن مرتب با را خود لوفرین

 .کرد

 خودمم من نباف، ایرو خودت یبرا خواهشاً -

 مگه ده،ینم اجازه آقاجونم امیب بخوام

 ش؟یشناسینم
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 نهیس به دست اخم با و دیخواب لوفرین ذوق یکم

 .زد

 .داشتم ازت خواهش هی عمرم به من حاال -

 ناراحت دستش از یکس نداشت دوست وقت چیه

 در یاژهیو گاهیجا لوفرین که خصوص به باشد،

 یرو یدست ییدلجو یبرا. داشت اشیزندگ

 :گفت آرام و گذاشت شیبازو

 یدونیم خوب رو من یزندگ طیشرا که تو -

 هرکجا تونمینم ایلیخ مثل من متأسفانه زم،یعز

 خانم اگر دمیم قول عوضش در یول برم؛ کنم اراده

 مهمونت و شتیپ امیب فرداش شد یراض جونم

 کل مورد در راحت میتونیم موقع اون. بشم

 .میکن صحبت یمهمون
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 به بود آمده سراغش دوباره که یذوق با لوفرین

 .برگشت طرفش

 ؟ییایم واقعاً -

 .داد تکان سر

 کمیک سهم یبد قول دیبا یول ام؛یم که بله -

 .بمونه محفوظ

 .دیبوس را اشگونه و دیخند بلند لوفرین

 جدا کیک برات من ییایم حتماً بده قول تو -

 .رمیگیم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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*** 

 دانستیم که ییآنجا از مدرسه شدن لیتعط با

 کی و کرد استفاده فرصت از ست،ین خانه آقاجان

 یهیهد دیشا تا گذراند وقت بازار در یساعت

 چشمش یزیچ اما کند؛ دایپ لوفرین یبرا یمناسب

 .برگشت خانه به دیناام و نگرفت را
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 جان خانم نگران صورت دنید دیرس خانه به یوقت

 با. کرد مانیپش اشخودسرانه میتصم از را آن

 یزیچ چه و بوده کجا که داد حیتوض ندامت

 شده غافل ساعت از که کرده مشغول را ذهنش

 .است

 ینگران یجا تیعصبان یکم حاال که جان خانم

 .رفت آشپزخانه طرف به بود گرفته را اشچهره

 تو آقاجونت اگه یدونیم مادر، بود اشتباه کارت -

  شد؟یم یچ دیدیم بازار یتو رو

 و کرد پرت مبل یرو را اشکوله و چادر عیسر

 .شد آشپزخانه یروانه جان خانم دنبال

 ...دیند آقاجون و بود اری باهام شانس که حاال -
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 دیترد با و رفت جلوتر یقدم حرفش یادامه در

 .دیچیپ درهم را انگشتانش

 بعد روز دادم قول لوفرین به من جون خانم گمیم -

 داشته رو هوام شهیم بشم، مهمونش برم تولدش از

 د؟یباش

 نیح و رفت گاز یرو یقابلمه سراغ جان خانم

 حرکت از یالحظه دستش کش دم برداشتن

 .ستادیا

 !؟یکرد کاریچ -

 در تیمظلوم یکم گردنش کردن کج با

 .ختیر شیهاچشم

 .دامنت به دستم -
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 عقب را صورتش یکم که طورنیهم جان خانم

 زدن هم مشغول تند نکند تشیاذ تفت تا بود داده

 .بشوند بیترک وسطش مواد با تا شد هابرنج

 که تو مادر، یداد قول سرخود یکرد اشتباه -

 ممکنه و یهست هیتنب یتو هنوز یدونستیم

 .ادین نییپا حرفش از آقاجونت

 .گرفت را شیبازو و رساند جان خانم به را خودش

 یبخواه شما دونمیم نمیا دونستم،یم بله -

 شیپ نذار کنمیم خواهش. یکن کمکم یتونیم

 .بشم قول بد لوفرین

 در التماس یکم جان خانم یرهیخ نگاه دنید با

 .ختیر شیصدا

 .گهید دیکن قبول من جون -
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 او یهادست حصار از را شیبازو تند جان خانم

 .کرد آزاد

 ؟یدیم قسم چرا گهید -

 .داد رونیب را نفسش او مظلوم نگاه دنید با

 ناهار ایب کن عوض رو لباست برو حاال باشه -

 .شهیم یچ بعد نمیبب تا بخور،

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 77پارت#

 

 

 خنده با جان خانم یهمکار قبول از زده ذوق

 .نشست یصندل یرو و دیکش شکمش به یدست

 .رفت ضعف دلم ناهار نیگفت آخ -

 و پلو یباقال سید یاغره چشم با جان خانم

 .گذاشت زیم یرو را کنارش چهیماه

 .کن عوض پاشو لباسا؟ نیا با -

 .دیکش بو لذت با و کرد کینزد سید به را سرش

 .بخورم زیتم دمیم قول کن ول من جون -
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 خچالی درون ظرف از که طورنیهم جان خانم

 یرو از یسر ختیریم الهیپ داخل ماست یکم

 .داد تکان افسوس

 .بشور رو دستات حداقل -

 از قبل و شست نکیس در را شیهادست عیسر

 ریکفگ دو بدهد جان خانم به اعتراض فرصت نکهیا

 .شد خوردن مشغول و ختیر بشقابش در برنج

 استراحت یبرا و کرد یتشکر ناهار شدن تمام با

 اتاق به ورود محض به معمول طبق رفت، اتاقش به

 تماس و امیپ چند دنید با و رفت لشیموبا سراغ

 کل به. زد سرش به یدست یرعلیام از پاسخیب

 داریب محض به دیبا روز هر بود کرده فراموش

 امیپ شیبرا مدرسه از آمدن و خواب از شدن

 .نشود نگران تا بگذارد
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 یشماره بار چند و نشست تخت یرو دیترد با

 را بود شده رهیذخ سایپر نام با حاال که یرعلیام

 .کرد نییپا و باال

 فراموش یبرا ردیبگ تماس اگر دانستینم

 و دهدیم نشان یواکنش چه یرعلیام اشیکار

 .بود کرده دلش دو تماس یبرا موضوع نیهم

 تا دانستیم چون کرد،یم یکار دیبا باالخره اما

 روز آن از ریغ که ییآنجا از. شده نگران یکل حاال

 بود نگرفته تماس صحبت یبرا خودش گرید دعوا

 امیپ باکس سراغ ناچار به. دیکشیم خجالت حاال

 فرستاد ی«سالم» عیسر فکر بدون و رفت شانیها

 محض به اما باشد؛ کرده یحضور اعالم حداقل تا

. شد مانیپش کارش از امکیپ ارسال دییتأ افتیدر

 یرعلیام بود مشخص شیباال امکیپ چند از
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 یعذرخواه یجا او وقت آن شده نگرانش یحساب

 یمواخذه ریدرگ. کندیم سالم فقط یگرید کار ای

 در لیموبا که بود هایریتدبیب نیا یبرا خودش

 با سایپر نام دنید با. کرد دنیلرز به شروع دستش

 جواب را تماس قلبش یرو لرزانش دست گذاشتن

 .داد

 ...من سالم -

 کالمش انیم یرعلیام تند و یعصب مهین یصدا

 .دیپر

 .یبود کجا بده حیتوض فقط -

 نبود یرعلیام لحن در یشگیهم یمهربان از یخبر

 در آرام قلبش شد باعث و ترساند را دلش نیهم و

 .کند کز نهیس
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 :کرد زمزمه لب جنباندن حد در

 !دیببخش -

 .یعذرخواه نه خواستم حیتوض -

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یگوشه با و انداخت نییپا را سرش زده خجالت

 .شد یباز مشغول شیمانتو

 لوفرین تولد یبرا تا بازار رفتم مدرسه از من... من -

 ناهار مشغول خونه اومدم هم بعد رم،یبگ هیهد

 .بدم امیپ بهتون رفت ادمی شدم خوردن

 نگران چقدر باشم خبریب ازت یدونستیم تو -

 !؟یکرد فراموشم وقت اون شمیم

 خجالت قبل از شتریب یرعلیام ناباور یهیگال

 . کرد اشزده

 !دیببخش -

 .داد رونیب یآه با همراه را نفسش یرعلیام

 ؟یخوب االن -

 .بله -
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 .فعالً باش خودت مراقب باشه، -

 صحبت به مدت نیا که یایرعلیام شدینم باورش

 یزود نیا به دادینم تیرضا قهیدق ده ریز

 اشیناراحت یعنی نیا! کند یخداحافظ خواهدیم

 .هاست حرف نیا از شتریب

 ...عذر بازم دادم، حیتوض که من ریام آقا -

 .میکنیم صحبت بعداً شلوغه سرم االن -

 نییپا را لشیموبا دیناام تماس قطع بوق دنیشن با

 دلش در یزیچ. دیکش دراز تخت یرو و آورد

 شیگلو به بغض اریاخت بدون و کردیم ینیسنگ

 مهربان شهیهم یرعلیام یدلخور انگار. دیدو

 !کردیم تشیاذ
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 یریتقص چه او خب بود؟ کرده قهر واقعا یعنی

 یگاه است ممکن گرید است زادیآدم داشت؟

 یمعن چه اصالً! کند فراموش را یزیچ هاوقت

 کی بخاطر گونهنیا یبزرگ نیا به مرد داشت

 خودش نکرده قهر نه کند؟ قهر کوچک یمسئله

 نگرفت تماس اگر اما کند؛یم صحبت بعداً گفت

 و بگذارد اشیباز بچه یپا را او کار نیا اگر چه؟

 و کند سر او با تواندینم که برسد جهینت نیا به

 داشت را شیادعا که یعشق یفراموش به میتصم

 از تازه که یقلب نیا فیتکل کرد؟یم دیبا چه ردیبگ

 شود؟یم چه شده گرم مهر همه آن

 آورد رونیب تنش از را اشمقنعه و مانتو حوصلهیب

 .دیخز پتو ریز دوباره و
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 شیهاچشم که بود یرعلیام به فکر ریدرگ ذهنش

 یوقت کاش کرد آرزو دل در شدند، خواب گرم

 بشود دوباره رد،یبگ تماس دوباره شودیم داریب

 فرشته نیا حضور از تا سابق مهربان یرعلیام همان

 .کند ذوق اشیزندگ در

*** 

 قصد کم کم دیخورش بود، کینزد غروب یلحظه

 با را روزش ییروشنا و شود پنهان نظرها از داشت

 . کند عوض مهتاب بدون شب یاهیس

 را درونش حرص و بود نشسته مبل یرو حوصلهیب

 ریاس که یدیسف پارچه یرو زدن سوزن با

 تمام. کردیم یخال بود یگلدوز کارگاه یحصارها

 امروز اتفاق و یرعلیام هوش و حول فکرش

 و کوتاه تماس آن از بعد ظهر از. گذشتیم
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 و نداشت یرعلیام از یخبر گرید کننده ناراحت

 به بار کی ساعت دو هر که یریام یبرا اتفاق نیا

 گرفتیم او از خبر یامکیپ ای تماس با یابهانه

 . آمدیم بیعج

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 79پارت#
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 قدرنیا آمدینم یرعلیام به کردیم فکر هرچه

 نیا به یامسئله یبرا که باشد ینارنج و نازک

 وسط یموذ فکر کی باز اما کند؛ قهر یکوچک

 یاجازه خواندن أسی یهیآ با و بود نشسته مغزش

 .دادینم را الشیخ یراحت

 پرت یکنار حوصلهیب را دستش سوزن و پارچه

 سرگرم یابرنامه کردن دایپ یبرا کنترل با و کرد

 .شد زونیتلو یهاکانال ییجابجا مشغول کننده



shahregoftegoo@  

. pg 444shahregoftegoo@ 

 کردن خاموش با و دیند یریچشمگ یبرنامه

 .انداخت یکنار به هم را آن ونیزیتلو

. چاندیپ انگشتش دور را شیموها از یبلند یشاخه

 اول نیهم خداروشکر کرد، قهر که درک به اصالً

 . شد تمام زیچ همه و شناخت را تشیشخص کار

 دلش او نه اما ستاد؛یا حرکت از دستش

 حس تازه که شانینوپا یرابطه خواستینم

 او. شود تمام دهیرس خوبش یجاها به کردیم

 بود، کرده عادت شانشبانه یهاصحبت به بدجور

 یپاک و نجابت یبو و رنگ که ییهاصحبت

 پگاه یکننده منزجر یهاحرف از خبر و دادندیم

 . نبود هاآن در اریماز و

 شیمو شاخه و آمد لبش یرو یلبخند اریاختیب

 یمکالمه از بعد تازه کرد، باز انگشتش دور از را
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 و افتادیم یزیچ ادی یرعلیام شانیقهیدق چند

 شانیباز امکیپ وقت آن. فرستادیم یامکیپ شیبرا

 یحت داشت، ادامه شب از یپاس تا و شدیم شروع

 نیح و شدیم تمام تحملش که هاوقت یگاه

 دست به لیموبا یرعلیام دیجد امکیپ انتظار

 دنید با اشیداریب وقت صبح فردا. رفتیم خواب

 زشرو مهربان مرد آن طرف از قشنگ یآرزو یکل

 .کردیم شروع را

 یرو چشم توانستیم چطور حاال د،یلرز قلبش

 نشانیب هرچه کند فراموش و ببند هانیا همه

 !بوده

 یکس یبرا وجودت که ییبایز حس داشت تازه او

 .کردیم درک را است مهم
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 ضربان لشیموبا خور زنگ فیضع یصدا دنیشن با

 باشد، یرعلیام کرد دعا دل در و گرفت اوج قلبش

 را لیموبا و برساند اتاق به را خودش چطور دینفهم

 سایپر اسم دنید با. کند جدا شارژرش میس از

 خفه را غشیج تا گرفت دهانش یجلو را دستش

 .کرد وصل را تماس و بست را اتاق در عیسر. کند

 .سالم -

 به هم را خسته یرعلیام شیصدا یانرژ و ذوق

 .آورد وجد

 .ماهت یرو به سالم -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 80پارت#

 

 

 

 ذوق یشگیهم مهربان یصدا همان دنیشن با

 :گفت تمام صداقت با و شد برابر نیچند دلش

 !نیکرد قهر کردم فکر -
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 :دیپرس متعجب یرعلیام

 !؟یچ یبرا قهر -

 زمزمه داشت ظهر فکریب کار از که یندامت حس با

 :کرد

 .ظهر امروز اتفاق بخاطر -

 .شدیم حس یراحت به یرعلیام لبخند

 جونم با تونمیم مگه! محاله قهر یول آره؛ نگران -

 کنم؟ قهر

 یمهربان با و آورد ترنییپا یکم را شیصدا بعد

 :کرد زمزمه یشتریب

 و کرد صدام ریام یهست یکس نیاول یدونستیم -

 بردم؟ لذت تیعصبان یجا من
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 یخراب بزرگ یهازلزله شهیهم خت،یر فرو دلش

 کار او دل ختنیر فرو اما گذارن؛یم جا به یادیز

 .بود آرام یصدا هی

 دستان نیب را لیموبا و داد قورت را دهانش آب

 .کرد جا به جا لرزانش

 .نیکرد قطع زود آخه... آخه -

 بود، شلوغه سرمون امروز چقدر یدونینم اوه -

 دلم گهید بودم ریدرگ نییپا االن نیهم تا کن باور

 .بپرسم ازت یحال گفتم شد تنگ شما یبرا

 پشت را صورتش در شده پخش یموها ذوق با

 نیا یبرا وجودش شدینم باورش فرستاد، گوشش

 او با تا زده خود کار از که دارد تیاهم قدرنیا مرد

 !کند صحبت
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 شیپ تیوضع و یناراحت آن بابت کردن یعذرخواه

 .دید خود فهیوظ را آمده

 رو خودم یسع یهمه کردم، نگرانتون دیببخش -

 .نشه تکرار گهید کنمیم

 ؟یکنیم چه قلب، یدردونه سرت یفدا -

 ترآرام یبرا یرعلیام ییجادو کلمات از شده مسخ

 قیعم نفس از قلبش یگرفته اوج ضربان شدن

 از فیتعر به شروع صداقت کمال در و گرفت کمک

 حرف هر پس در که کرد امروزش یحوصلگیب

 افتیدر یرعلیام طرف از یاصدقه قربان و خنده

 .کردیم

 به یانرژ چنان حسشان از پر یساعته مین صحبت

 دلش یخداحافظ وقت که بود کرده قیتزر تنش
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 نداشت دوست یطرف از اما گرفت؛یم بهانه

 ریتقص. بماند عقب شیکارها از او خاطر به یرعلیام

 محبتش از پر یهاحرف با را او گرید بود خودش

 شیبرا کندن دل که بود کرده خود ریدرگ چنان

 .باشد ایدن کار نیترسخت

 آن از ینشان چیه گرید که یذوق با و سرخوش

 دایپ درونش در قبل یناراحت و یحوصلگیب

 .رفت رونیب اتاق از شدینم

 با و بود نشسته اشیقبل یجا مبل یرو جان خانم

 یصدا با. کردیم یوارس را دشیجد یگلدوز دقت

 .کرد اخم کوتاه و شد او حضور یمتوجه در

 کم هی است؟ ختهیر هم به قدرنیا چرا نیا -

 ریخ ؟یببر کار به نیا یتو یستین بلد قهیسل

 !یدختر سرت
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 نیا بود شیپ ساعت مین یحانهیر اگر دیشا

 ستنیگر یبرا بزرگ یابهانه جان خانم یهاحرف

 قلبش در شده تلنبار یهاعقده کردن یخال و

 یرعلیام کلمات یوقت نه، االن اما دادند؛یم دستش

 یبرا یلیدل بودند کرده شاد را وجودش یهمه

 را هاحرف نیبدتر اگر یحت. دیدینم شدن نیغمگ

 .دیشنیم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یتنگ�💗💗�

 81پارت#

 

 

 

 قدم جان خانم طرف به ناز با و زد یلبخند 

 .برداشت

 .دارم یشور سر در امشب»

 .دارم ینور دل در امشب

 «.ستارگانم با یراز باشد آسمانم، اوج در امشب باز
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 عمق شتریب را لبخندش جان خانم متعجب نگاه

 .داد ادامه یتربایز حس با و گرفت

 ییگو عالم نیا از شورم، و سرشوق کی امشب»

 «.دورم

 هاشچشم یرو از را اشیطب نکیع جان خانم

 .برداشت

 ؟یزنیم شنگول هیچ -

 دامن تنش به یتند چرخ با و دیخند پروایب

 حس در شتریب و داد یقشنگ تاب را زشیگلر

 .رفت فرو یخوانندگ

 یهست سرود فلک، به رِسَم که رمیپرگ یشاد از»

 فِکنم، غوغا هاآسمان در ملک و حور بَر در خوانم

 «.شکنم ساغر زمیبر سبو
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 (یاصفهان محمد _ آسمان اوج)

 را دستش شاد یاخنده با و دیرس جان خانم کنار

 .کرد حلقه گردنش دور

 یبرا یخوشبخت همه نیا نباشم؟ شنگول چرا -

 رو آقاجون دارم، رو شما ست؟ین یکاف یخوشحال

 گهید دارم، بودن شاد یبهونه مهمتر همه از دارم،

 خوام؟یم یچ

 .داد تکان یسر جان خانم

 یچا تا دو برو یخوشبخت قدرنیا که حاال خوبه -

 .بشه لیتکم یخوشبخت نیا که میبخور اریب زیبر

 یبوسه مادربزرگش یاپنبه و دیسف یگونه از

 .ستادیا ینظام سالم حالت به بعد و گرفت یمحکم

 .قربان شهیم اطاعت -
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 هیشب را صداش کرد یسع آشپزخانه به رفتن نیح

 .کند زاده طالب دیحم

 .یبست دل من به تو آرومه؛ یچ همه»

  یهست کنارم تو که، خوبه چقد نیا

 گهید یندار شک دنیخواب هاغصه آرومه؛ یچ همه

 «.من احساس به تو

 رو صدات محل اهل یهمه دختر، گهید بسه -

 .دنیشن

 طرف به و کرد یزیر یخنده جان خانم تذکر با

 .رفت سماور

 .چشم -

 هم جان خانم خیتوب یحت را االنش خوش حال

 داشتنش که یخوش حال. کند خراب توانستینم
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 را وجودش اهایرو یحت که دیدیم یمرد ونیمد را

 !ندارند باور

*** 

 یفروش یروسر مغازه نیتریو از را اشخسته نگاه

 طرف به را راهش شیهاچشم به یدست با و گرفت

 .داد ادامه جلو

 یبرا جان خانم یساعته دو فرصت اتمام به یزیچ

 یاهیهد گشتیم هرچه او و بود نمانده یباق دیخر

 حال در موضوع نیا و کردینم دایپ لوفرین مناسب

 .بود کردنش یعصب

 فیک یمغازه به تا رفت جلوتر یقدم چند

 شیهاچشم اول نگاه همان با و دیرس یایفروش
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 و نشست یرنگ یاروزهیف یسنت یدست فیک یرو

 .کرد خود جلب را حواسش یهمه

 متیق دنیپرس یبرا خواست و زد یکمرنگ لبخند

. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا که شود مغازه وارد

 از لیموبا آوردن در مشغول هنوز و ستادیا در کنار

 رونیب مغازه از کلیه درشت یزن که بود فشیک

 .گرفت شیپ را خود راه او به یایتن با و آمد

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 82پارت#

 

 دستش لیموبا شد باعث زن آن با برخوردش 

 .بشود نیزم پخش

 .ستادیا صاف و کند حفظ را تعادلش کرد یسع

 !کجاست؟ حواست خانم -

 نگاه بود یعصب یزیچ از انگار که زن آن

 یعذرخواه با و انداخت طرفش به یحواسیب

 .داد ادامه راهش به یکوتاه

 به غم با و برداشت نیزم یرو از را لشیموبا

 بود شده درشت و زیر یهاترک از پر که اشصفحه

 از ریغ نه اما کرد؛ اشیوارس تردقت با. کرد نگاه
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 روشن. بود دهیند یگرید بیآس هاترک همان

 آن نیب در سایپر نام دنید و صفحه یدوباره شدن

 که کرد راحت را الشیخ حداقل ترک همه

 .دهیند یایجد بیآس لشیموبا

 منتظر نیا از شتریب یرعلیام تا داد جواب را تماس

 .نماند

 .سالم -

 ؟یکرد انتخاب یزیچ زمیعز سالم -

 کرد، بغض دوباره یرعلیام مهربان یصدا دنیشن با

 !بود کردن ناز یبرا یابهانه دنبال دلش انگار

 ؟یرعلیام آقا -

 شده؟ یچ جان، -
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 آورد، خود به را او یرعلیام یصدا تینهایب ینگران

 مانند دفعه کی چرا که نداشت خودش از یدرک

 !است کرده برخورد لوس دختران

 شدم نگرانت ؟یزنینم حرف چرا جانم حانهیر -

 !زمیعز

 .دیگز لب ریز به سر و گرفت جان شتریب خجالتش

 فقط کردم نگرانتون دیببخش ست،ین یزیچ -

 .شکست اشصفحه و افتاد دستم از میگوش

 دهیشن یراحت به یرعلیام یصدا پر و آسوده نفس

 .شد

 .دختر گل یکرد نگرانم -

 .نداشت انیپا اشیشرمندگ

 .دیببخش -
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 دایپ هم یزیچ حاال قشنگت، یخنده یفدا -

 ؟یکرد

 .نشست یدست فیک یرو دوباره ذوقش پر نگاه

 برم خواستم گرفت رو چشمم یدست فیک هی بله -

 .رمیبگ متیق

 .میکنیم صحبت بعداً برو پس باشه -

 قطع را تماس یامهین و نصف ی«خداحافظ» با

 . شد مغازه وارد و کرد

 متیق نظر از نظرش مورد فیک خوشبختانه

 را آن وقت فوت بدون و بود اشبودجه مناسب

 ومیتانیت یدستبند هم پولش یماندهیباق با. دیخر

. دیخر بود متصل رشیزنج به شکوفه پنج که

 خانه به رفتن یبرا خواست شیدهایخر از یراض
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. کرد ادشی دوباره یرعلیام که ردیبگ یتاکس

 را تماس و کرد کج رو ادهیپ طرف به را راهش

 .داد پاسخ

 .دمیخر براش دستبند هی و فهیک همون سالم -

 .دیچیپ گوشش در یرعلیام زیر یخنده یصدا

 نشم؟ مزاحمت گهید که یدیم گزارش تند االن -

 .دیگز را لبش یگوشه زده خجالت

 .بخدا نه یوا -

 بشم؟ مزاحم پس -

 به رو شیهاگونه داشت نانیاطم که ییآنجا از

 جلب تا دیکش جلوتر را چادرش رفتند یسرخ

 .نکنند یتوجه

 .گهید دینکن تمیاذ -
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 !بایز و بلند یاخنده د،یخند یرعلیام

 .شما ناز قربون من جانم، یا -

 وقت آمده شیپ یکس یبرا حال به تا دینفهم

 او ای بسوزد حرارت از تنش یزییپا باد در و غروب

 کند؟یم تجربه را حس نیا که است نفر نیاول

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 83پارت#

 

 

 

 فاصله نشانیب یناگفتن یهاحرف از پر یسکوت

 و بود کرده اشکالفه که یسکوت انداخت،

 دایپ را شکستنش جرأت کجا و یک دانستینم

 پاسخ نابش احساس و او به یرعلیام نیع و کندیم

 از ترصبور یرعلیام او عذاب برخالف انگار اما بدهد؛

 موضوع. ردیبگ رادیا شیکارها به که بود نیا

 .داد رییتغ را بحثشان

 شد تموم کارت بگم گرفتم تماس جان حانهیر -

 .کنهیم راهبهرو رو تیگوش رعطایام یمغازه برو
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 رو ادهیپ وسط همان و ستادیا حرکت از شیپاها

 .شد متوقف

 !کنم؟ کاریچ -

 دیشنیم درست گوشات که شیپ لحظه چند تا -

 !من عشق

 یتارها که ی«من عشق» یبایز یواژه از

 خت؛یر فرو قلبش بود گرفته یباز به را اشییشنوا

 خارج بود آمده سراغش که یبهت نشد باعث اما

 :دیپرس و مردد و کرد سیخ را شیباال لب. شود

 ن؟یکرد یشوخ -

 .منتظرته کردم صحبت باهاش زمیعز نه -

 .کرد آشوب را دلش و آمد سراغش استرس
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 تموم داره وقتم رفته ادتونی تونم،ینم شه،ینم -

 .خونه برگردم زودتر هرچه دیبا و شهیم

 کرد یسع یصبور با و آرام شهیهم مثل یرعلیام

 .کند قانعش

 که شهیهم تا زم،یعز رهیگینم رو وقتت ادیز -

 باالخره یکن سر افتاده ترک یصفحه با یتونینم

 االن؟ از بهتر یک خب. بشه درست دیبا

 را دلش حرف رک و دیکش اشیشانیپ به یدست

 :گفت

 .کشمیم خجالت آخه -

 هم شما جانم، نداره وجود خجالت یبرا یزیچ -

 و من برادر یمغازه یریم یمعمول یمشتر هی مثل

 .کنهیم حل رو مشکلت اونم
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 یکم و بودند حیصح همه یرعلیام یهاحرف

 پا هنوز دشیترد یول خت؛یر وجودش به آرامش

 .بود برجا

 ...اما -

 .گرفت او از را دیجد یبهانه فرصت یرعلیام

 ،ییایم شما گفتم داداشم به من نداره، اگر و اما -

 بشم؟ دروغگو یدار دوست

 به را نشیسنگ یهاقدم و کرد قبول ناچار به

 بودند باالتر ابانیخ کی که موحد یهامغازه سمت

 .برداشت

 با ادیز استرس بخاطر که ینفس و تپش پر یقلب با

 یفروش لیموبا یمغازه یجلو آمدیم باال خساست

 .ستادیا
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 داخل به ینامحسوس نگاه ورودش از قبل

 یرعلیام از یخبر انگار اما انداخت؛ یطالفروش

 در انیگو «اهلل بسم» سرش شال به یدست با. نبود

 .رفت داخل به و داد هل را تیسکور

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 84پارت#

 

 طال مثل که دلباز و کیش مغازه در نگاهش

 نشیزاید یبرا یمشک دیسف یبند رنگ از یفروش

 .دیچرخ بود شده استفاده

 با و بود ستادهیا نیتریو پشت که رعطایام از ریغ

 آخر یگرید مرد کردیم صحبت خانم یمشتر دو

 تاپلپ با و بود نشسته چرم یصندل یرو مغازه

 .کردیم کار شیجلو

 را خود نفس به اعتماد قیعم ینفس با کرد یسع

 که ییجا طرف محکم یهاقدم با و کند جمع

 .رفت بود ستادهیا رعطایام
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 چهارشانه و دهیورز برادرش نیع یظاهر نظر از

 تنها چهره در اما بود؛ قدتر کوتاه یکم فقط

 چرا. بود شانیمشک دار حالت یموها شباهتشان

 از دهیکش ارث یرعلیام یمشک یابرو و چشم که

 رعطایام سبز یکننده رهیخ یهاچشم و خانم حاج

 .بود محمد حاج از یاهیهد

 اعالم ی«سالم» یزمزمه با و ستادیا خانم دو کنار

 .کرد حضور

 مضطرب که او به ینگاه چشم یگوشه از رعطایام

 در یسر کوتاه و انداخت بود ستادهیا شیجلو

 .داد تکان جوابش

 رو مغازه داخل یهوا کردیم حس ادیز خجالت از

 .است اتمام به
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 سرخ صورت یراحت به توانستیم هم دهیند

 و آورد رونیب را لشیموبا. کند تصور را اششده

 .گذاشت نیتریو یرو

 درست نمیبب خواستمیم ن،یزم افتاد دستم از -

 شه؟یم

 را لیموبا و برگشت طرفش به کامل نباریا رعطایام

 هم یرعلیام از یحت درهمش یهااخم. کرد یوارس

 .ترساندندیم را دلش یحساب و بودند ترترسناک

 دیبا که دهید بیآس گلس فقط سالمه، صفحه -

 .دیکن عوض

 از توانستینم چرا فشرد، مشتش در را چادرش

 دلش یحت رد؟یبگ یخوب حس هااخم نیا
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 در دارد امکان رعطایام که یذهنت به خواستینم

 .کند فکر باشد داشته موردش

 آن ست که رعطایام یمشک نینگ انگشتر یضربه

 رونشیب فکر از نیتریو به بود هم برادرش دست

 .آورد

  براتون؟ کنم عوض -

 یاکوبنده «نه» با داشت دوست چقدر کرد، بغض

 خفه مکان نیا شهیهم یبرا و بردارد را لشیموبا

 نزد در شیآبرو یپا که فیح کند؛ ترک را کننده

 مردک نیا شیپ یرعلیام یآبرو و یرعلیام

 نیا از را شیپا دانستیم. است انیم در بداخالق

 و کارها یهمه گزارش نگذاشته رونیب مغازه

 کند ییخطا اگر و رسدیم یرعلیام به شیهاحرف

 .است رفته غمای به شیآبرو
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 .ممنون بله، -

 کارش مشغول یگوش مدل دنیپرس از بعد رعطایام

 اف ید ام مکتین خودش یراحت یبرا هم او شد،

 .نشست آن یرو و کرد انتخاب را وارید کنار

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 پا و کرده یرعلیام گوش به حرف نکهیا از دل در

 یطرف از. فرستاد یلعنت گذاشته جانیا به

 باز یرعلیام با اشرابطه یرو بر بهتر شیهاچشم

 در رابطه نیا یبایز قسمت فقط امروز به تا. شد

 به شیبرا یدیجد بُعد حاال اما بود؛ مهم نظرش

 کنار در را دو آن وجود یکس اگر. آمد در شینما

 کنند؟ دیبا چه نپسندد هم

 اگر د،یکوب نیزم به را کفشش نوک استرس با

 زدن گول قصد او کند فکر خودش شیپ رعطایام

 راز از رعطایام اگر نه، اما چه؟ دارد را برادرش

 یرعلیام خود نیا بداند دیبا است باخبر شانرابطه
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 داشتن دوست یوعده و آمده او سراغ که بوده

 .داده

 .شد تموم دییبفرما -

. رفت رعطایام کینزد و شد بلند شیجا از یآه با

 قرار مقابلش نو و زیتم یاصفحه با دوباره لشیموبا

 گارد که بود صفحه به کردن نگاه ریدرگ. گرفت

 قرار دستش کنار خودش لیموبا مخصوص یدیسف

 .گرفت

 .دیداد سفارش قبال که یگارد نمیا -

 شیهااخم انداخت، رعطایام به یمتعجب ینگاه

. نداشت یحس گرید صورتش و بودند شده کمتر

 رعطایام که اوردیب در اشتباهش از را او خواست

 .کرد ساکتش یآرام «سیه» با و شد متوجه عیسر
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 .نوشت شیجلو غاتیتبل یبرگه یرو بدخط و تند

 یحرف که دیکن قبول شماست، به داداش یهیهد»

 «.نمونه یباق

 و شد بلند تنش از یحرارت ادداشتی خواندن با

 مغازه جَو به توجه با. دیکش خجالت قبل از شتریب

 بود شده ترشلوغ گرید مرد دو ورود با حاال که

 یهیهد نکردن و کردن قبول سر توانستینم

 گارد لرزان یدست با. کند تعارف یرعلیام موقعیب

 .برداشت را

 شد؟ چقدر ما حساب... ممنون -

 یآورد در من یمتیق یکوتاه تعارف با رعطایام

 سطل داخل را غاتیتبل یشده مچاله کاغذ و گفت

 .انداخت زباله
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*** 

 که یباد در ستادهیا قرمز یچتر با تنها یدخترک»

 «.بود گرفته یباز به را نشیپُرچ و بلند یموها

 اتاق یگوشه را خودش که شیپ ساعت کی از

 پشت عکس از ریتعب کی نیهم فقط کرده، حبس

 .دیرس ذهنش به اشیلیتحم یهیهد

 برادر دست از هم آن یرعلیام یهیهد کردن قبول

 زود گرفته پا تازه یرابطه نیا یبرا یکم عُنقش بد

 .نداشت یقبول جز یاچاره لحظه آن در اما بود؛

 بردشیپ یبرا یرعلیام نظرش به د،یترس یالحظه

 همه خوادیم دلش و دارد عجله یکم رابطه نیا

 یبرا نیا و شود انجام او یخواسته و لیم به زیچ
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 زود نداشت را زهایچ یلیخ یآمادگ هنوز که ییاو

 .بود

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یامکیپ قیطر از تا برداشت کنارش از را لشیموبا

 کوتاه کند، اعالم یرعلیام به را اشیتینارضا

 .نوشت

 انجام یهاتیموقع یتو اگر دیکنیم فکر چرا»

 «د؟یرسیم مقصدتون به ترراحت نیبد قرارم شده

 افتاد، انیجر به دلش در یاینگران کرد، که ارسال

 .کند تصور یرعلیام از یواکنش چیه توانستینم

 تصورش طبق که بود گذشته یاقهیدق چند

 .گرفت تماس یرعلیام

 بله؟ -

 ؟یکن یمعن برام رو حرفت شهیم -
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 بود یقدر به یرعلیام تیشخص از شناختش گرید

 نیا به نکردنش یاحوالپرس و سالم بداند که

 .دهینپسند را حرفش که ستیمعن

 .سالم -

 را یرعلیام دل یکم تا کرد زمزمه مظلوم و آرام

 یسکوت. دیرس مقصدش به زود یلیخ کند، نرم

 ادیز یصدا و سر از گرفت، شکل نشانیب کوتاه

 یشلوغ یجا بزند حدس توانستیم یگوش پشت

 .است ابانیخ مثل

 دوست موهیهد یعنی حرفت نیا جانم، سالم -

 ؟ینداشت

 .داد رونیب را نفسش
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 من نه، باشه بد شما هیهد نکهیا نه یعنی... نه -

 زایچ نیا یبرا یمناسب وقت اصالً کنمیم فکر

 دل یخواسته با دیبا هیهد گذشته اون از. ستین

 .اخم لویک دو نه بشه داده

 و دیشن را نیماش مثل یدر شدن بسته یصدا

 .گرفت آرام تلفن پشت طیمح

 !رعطایام داشت؟ اخم یک -

 !شما یهااخم به رحمت صد -

 یجلو و شد مانیپش اشگفته از زود یلیخ

 یرابطه دانستندیم محله یهمه گرفت، را دهانش

 گذشته ساده یبرادر از محمد حاج پسر دو قیعم

 یکدورت باعث او خواستینم دلش چیه. است

 .شود نشانیب
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 برادر دو یرابطه دیفهم یرعلیام یقهقهه با

 یاخدشه او حرف کلمه دو با که دارد عمق قدرنیا

 .نشود وارد آن به

 ایدر نیع دلش نکن تخمش و اخم به نگاه -

 خانما با درست ارتباط راه خودم مثل فقط بزرگه،

 .ستین بلد رو

 .زد شکوفه شیهالب یرو یلبخند

 !یمهربون که شما -

 دیبخش جانش به حرارت که یحس با یرعلیام

 .کرد زمزمه

 تو دل، جان باشم بد باهات یستین بهیغر که تو -

 !یخودم وجود از یاتکه
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 سرخ روبهرو ینهیآ از که صورتش به یدست

 نیهم هاحرف نیهم با د،یکش دیدیم را شدنش

 .گرید بود کرده عادت بد را او هامحبت

 باور بود محال گشتیبرم شیپ ماه چند به اگر

 یهمه زبانزد رفتارش یتلخ یقصه که یمرد کند

 او یبرا فقط که مِهر همه نیا است محله دختران

 ! دارد خود دل در کردیم خرج

 تا کرد جمع را حواسش بایز احواالت نیا یهمه با

 .نشود پرت هیقض اصل از

 حق بهشون یعنی... ستین مهم شونیا برخورد -

 نیا تونمیم کجا دیبگ بهم شهیم فقط دم،یم

 بدم؟ پس رو یامانت
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 یپ در یدلخور لحن که یسکوت از بعد یرعلیام

 :دیپرس داشت خود

 دن؟یم پس محبوبش به رو عاشق یهیهد مگه -

 نفس با یرعلیام که بود مانده وا دادن جواب از

 :داد ادامه یقیعم

 کم یادیز بهت امهیهد نیاول عنوان به دونمیم -

 نیاول با یول بود؛ برنامه از خارج کارم کال ارزشه،

 خواستم نیهم یبرا. افتادم تو ادی عکسش به نگاه

 نیا مثل هم تو یروز دارم دوست. باشه تو یبرا

 تیزندگ یهاییبایز از و یبش رها و آزاد دخترک

 .یببر لذت

 یموها انگشت با و زد یلبخند شیبایز ریتعب از

 .کرد لمس را دخترک
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 .دارم دوستش قشنگه -

 .خوشبوم گل دارم دوست رو تو منم -

 به بدجور یرعلیام دادن جواب در نکردن تعلل نیا

 . نشست دلش

 بهتر را وجودش در خوب حس نیا تا بست چشم

 .کند درک

 .ترسمیم روزا نیا بودن توهم و الیخ از -

 نیا به املحظه هر گرفتن بازدم و دم یاندازه -

 یسال سه نیا مثل درست. مطمئنم امرابطه و حس

 جان حانهیر. شد شاد و گرفت اوج ادتی با قلبم که

 برات روزام نیا یکارها و هاحرف درک دونمیم

 اثبات فرصت بهم کنمیم خواهش اما مشکله؛
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 تا کنم رو تالشم تموم بده اجازه. بده رو خودم

 .باشم داشته ییجا قلبت یتو
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 .داد قورت را دهانش آب
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 نجایا تا نبودم لیما رابطه نیا یادامه به اگر -

 ییهوی یکینزد همه نیا از فقط م،یبود نرفته شیپ

 دوست هم کنار رو ما حضور هیبق دیشا. ترسمیم

 .باشن نداشته

 ترسونده، یلیخ رو تو امروز رعطایام من یخدا -

 ...بکشم رو گوشش برم دیبا

 .دیپر حرفش انیم زده هول

 یکدورت باعث من خوامینم خدا، رو تو نه یوا -

 .باشم نتونیب

 سرش به سر دیفهم یرعلیام زیر یخنده یصدا از

 .گذاردیم

 .زمیعز بود یشوخ -

 .دیکش یراحت نفس
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 ر؟یام آقا -

 اعصابم یرو هیبق توسط اسمم کردن کم شهیهم -

 چه تو گفتن ریام نیا یتو دونمینم یول بود؛

! برمیم لذت تیعصبان یجا که نشسته یسر

 دختر؟ من با یکرد کاریچ

 تو ناب کلمات که یکار همان دیبگو داشت دوست

 قدرنیا هنوز که ییآنجا از اما کند؛یم من دل با

 یهاحرف گفتن و دیدینم خود در نفس به اعتماد

 یعذرخواه کارش از عوض در بود، سخت دلش

 .کرد

 از کنمیم یسع دونستم،ینم رو نیا من دیببخش -

 .کنمیم ادا کامل رو اسمتون بعد به نیا
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 او وجود در ییبایز حس یرعلیام یدوباره یخنده

 اصالً او کردیم فکر قبالً چرا. انداخت انیغل به

 !ست؟ین بلد دنیخند

 دقت هامحرف به تو که کنم یکار تا خودم جان -

 !دختر کنمیم فیک گمیم شم،یم ریپ یکن

 .بود مفرح هم او یبرا دادنش حرص زد، لبخند

 خوبه؟ ر،یام گمیم فقط بعد به نیا از پس -

 یدار دوست یهرچ یمختار شما زیعز خانم -

 بود؟ یچ حرفت دلم جون حاال خب ،یبگ

 فکر یرعلیام نداشت دوست د،یکش یقیعم نفس

 یارزان بخاطر اشهیهد از و است طلب یماد کند

 .امدهین خوشش متشتیق
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 و بایز یلیخ من یبرا تون،هیهد بابت ممنون -

 !ارزشمنده

 نکهیا کنم،یم فدات رو میزندگ یهمه وقتش به -

 یکار ییجا برم دیبا من زدلمیعز. ستین یزیچ

 ؟یندار باهام

 که را شیپا و شد بلند شیجا از وارید کمک با

 یتکان بود آمده درد نشستنش ادیز وقت بخاطر

 .داد

 .دیباش خودتون مواظب نه -

 یکوچک یجا کن یسع هم تو درد، درمون چشم -

 .یکن باز من یبرا قلبت یتو
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 را لیموبا اطیاحت با و کرد یخداحافظ یلبخند با

 باشد همراهش شهیهم تا گذاشت ییاهدا گارد در

 .ببرد لذت لمسش با و

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 باز شیبرا دلش در ییجا تا سپاردیم او به مرد آن

 طورنیهم شانیرابطه اگر نداشت خبر اما کند؛

 یهمه چ،یه که قلب و عقل کند دایپ ادامه

 .شودیم او از پُر وجودش

 

*** 

 

 و گرفت اتاق رنگ یاسی یهایوارید کاغذ از نگاه

 کاغذ همرنگ ساتن یتخت رو یرو یدست

 که یقبل یدفعه از اتاق راتییتغ تنها که هایوارید

 .دیکش بودند آمد، نجایا
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 یبرا دستانش در وهیم سید و لوفرین ورود با

 یدستشیپ دو و شد بلند تخت یرو از او به کمک

 .گرفت را هاوهیم یرو

 ؟یکشیم زحمت چرا -

 اتاق وسط پرزدار فرش میگل یرو لبخند با لوفرین

 .گذاشت شیجلو را هاوهیم سید و نشست

 ستمین بلد گهید دیببخش ،یاومد خوش یلیخ -

 .کنم ییرایپذ ازت کدبانو هی مثل

 .نشست لوفرین یروبهرو و زد لبخند

 .شدم مزاحم ببخش شما خوبه، هم یلیخ -

 هیشب سید پرتقال نیاول به حرف بدون لوفرین

 که لوفرین صورت یرو کنجکاوش نگاه. زد خون
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 توقع د،یچرخ است گرفته یکم کردیم حس

 ! ندیبب یانرژ پر را او یمهمان از بعد داشت

 کرد یسع و اندیرو شیهالب یرو یگرید لبخند

 .باشد بحث کننده شروع خودش

 گذشت؟ خوش شبید نمیبب کن فیتعر خب -

 ؟یشد اری دارید ریس

 گرفتن پوست با را خود و زد یشخندین لوفرین

 .کرد سرگرم پرتقال

 ،یومدین شد خوب چه کنمیم فکر که االن -

 بس یرفتیم خواب یمهمون وسط مطمئنم چون

 با تفاوتش تنها بود، مسخره و کننده کسل که

 .بود آخرش یکادوها و کیک هایمهمون یهیبق
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 گفتن با که یلوفرین یرو از متعجبش نگاه

 دهیخواب حرص کلماتش تک تک در که ییهاحرف

 .شدینم برداشته بود

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ادعا زد حرف یرعلیام با یمهمان از بعد که شبید

 نیا پس رفته، شیپ خوب زیچ همه داشت
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 را سوالش جواب آمد؟یم کجا از لوفرین تیعصبان

 آرام ضهیعر نبودن یخال یبرا اما دانست؛یم

 :دیپرس

 ومد؟ین رعطایام شد؟ یچ مگه چرا -

 یاشک حلقه دنید با گرفت باال را سرش که لوفرین

 .شد شتریب تعجبش شیاقهوه یهاچشم در

 .اومد چرا -

 یانقره ساعت و آورد باال را چپش دست بعد

 نشانش را بود بسته حلقه مچش دور که دخترانه

 .داد

 .اشهیهد نمیا -

 مچ عیسر بزند یگرید حرف لوفرین نداد اجازه

 .کرد لمس را ساعت گرد صفحه و گرفت را دستش
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 ؟یناراحت چرا پس خوشگله یلیخ نکهیا -

 پوست پرتقال و آورد رونیب را دستش آرام لوفرین

 .کرد تکه تکه یدست شیپ در را گرفته

 هیهد هم ستش دستبند خوشگله، یلیخ آره -

 .بود یرعلیام

 نیا دیخر شنهادیپ اصالً دانست،یم هم را نیا

 هم برادر دو هر و بود خودش طرف از هیهد

 فاتیتعر واسطه به فقط و دهیند او. کردند استقبال

 لیدل واقعاً حاال و بود شده ست نیا عاشق یرعلیام

 .کردینم درک را لوفرین یناراحت

 زیچ همه یکنیم فیتعر تو که ینطوریا لوفرین -

 مشکل االن ارمینم در سر من رفته، شیپ یعال

 ؟یناراحت تو که هیچ
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 برداشت یدستمال شد خم یپاتخت طرف به لوفرین

 را شیهادست بعد گرفت را شیهاچشم ریز نم اول

 .کرد زیتم

 نیا یبرا دیشا... دیشا دونم،ینم خودمم کن باور -

 یاهایرو با متفاوت یلیخ شبید یمهمون که بود

 روزید عصر کل من. خورد ذوقم یتو و گذشت من

 به دنیرس و لباس انتخاب ریدرگ هامخاله دختر با

 و خشک نگاه هی المصب اون یول بودم؛ خودم

 خشک چوب هی نیع شب کل! نکرد هم یخال

 گوش ونیآقا یهیبق یهاحرف به و بود نشسته

 از لیموبا لحظه هی که یرعلیام از اونم. کردیم

 .فتادین دستش

 چرا نخندد، لوفرین یغرولندها وسط تا دیگز لب

 .بود او خود دومش تیعصبان عامل که
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 یمحل کم پس زد، دلش نازک قیرف به یلبخند

 ! بود ختهیر هم به نیچننیا را او معشوقه
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 حس مورد در داشت دوست یلیخ مدت نیا در

 رونیب یرعلیام زبان ریز از یزیچ لوفرین به رعطایام

 مورد نیا در دانستیم که ییآنجا از اما بکشد؛

 یرعلیام یجلو مطمئناً و ندارد یخاص استعداد

 موضوع نیا الیخیب کال دهدیم گاف جمع حواس

 .شد

 .گرفت را لوفرین دست محبت و اطیاحت با

 اخالق اون با رعطایام از برم، عاشقت دل قربون -

 و کنه بغلت جمع یتو ؟یداشت یانتظار چه خاص

 نگاه موضوع نیا به یمنطق کم هی بگه؟ کیتبر

 .هیالک واقعاً بودنت ناراحت لیدل یفهمیم یکن

 .داد سرتکان نیغمگ یلبخند با لوفرین



shahregoftegoo@  

. pg 503shahregoftegoo@ 

 بودم متوقع یادیز من که گمیم توئه، با حق آره -

 خوب یلیخ بابا و مامان نظر از یمهمون وگرنه

 .شد برگزار

 فیک به یااشاره حواسشان شدن پرت یبرا بعد

 .کرد او هیهد یدست

 کارم به یلیخ مطمئنم اون، بابت ممنون بازم -

 .ادیم

 و گذاشت دهانش یتو هاپرتقال از یاتکه

 .داد هل او طرف را یدستشیپ

 ؟یخورینم چرا بخور -

 طرف به مردد و برداشت یپرتقال تکه یتشکر با

 راز فاش اجازه یرعلیام که شبید از. برد دهانش

 نبود دلش در دل بود، داده را لوفرین به شانرابطه
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 اما بردارد؛ پرده دلش مکنونات از و برسد او به تا

 یبرا کردنش مطرح اوضاع نیا با دانستینم حاال

 کرد هرچه. ریخ ای است یدرست کار لوفرین

 گونهنیا دیشا کند مقابله اشوسوسه با نتوانست

 .آمدیم رونیب هم شبید یمهمان یدپرس از لوفرین

 لوفر؟ین گمیم -

 .کرد نگاهش و آورد باال را سرش لوفرین

 .هوم -

 .کرد ترزبان با را لبش و رفت جلوتر یکم

 حرف باهات مهم موضوع هی مورد در خوامیم -

 .ینکن موردم در بد فکر یبد قول دیبا یول بزنم

 یکنجکاو زود یلیخ که چرا خورد هدف به رشیت

 .گرفت را لوفرین صورت یناراحت و غم یجا
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 !؟یچ -

 .زد لبخند

 .بده قول اول -

 .کرد پرتاب طرفش یپرتقال پوست لوفرین

 .گهید بگو شوگم -

 .دیکش یقیعم نفس

 .گرفتم سر از سایپر با رو امرابطه من -

 شد رهیخ او به سوال عالمت شکل لوفرین یالحظه

 .آمد خود به عیسر و

 تو رابطه یچ یعنی! نشدم متوجه قیدق االن من -

 سایپر ینگفت خودت مگه ؟یگرفت سر از سایپر با

 ...چطور حاال ه؟یرعلیام همون
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 او صورت به ناباور و نداد ادامه را حرفش گرید

 .شد رهیخ
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 !؟یارتباط در یرعلیام با االن تو یعنی -

 .داد تکان سر و زد اضطراب از پر یلبخند

 .آره -

 یچشم پشت و بود سخت لوفرین یبرا حرفش باور

 .کرد نازک

 ؟یگذاشت کارم سر -

 .خدا به نه -

 را یرعلیام یشماره و برداشت را لشیموبا عیسر

 .آورد شینما صفحه یرو

 ست؟ین اششماره نیا مگه -

 به دقت با یکم و گرفت دستش از را لیموبا لوفرین

 .زد زل شماره

 !خودشه کنم فکر یول ستم؛ین حفظش من -
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 .یکن باور تا بخون رو هامونامیپ برو حاال -

 لبخند و رفت باال لوفرین یابروها زود یلیخ

 .نشست شیهالب یرو یزیآم طنتیش

 !ادینم بهش اصالً حرفا؟ نیا و یرعلیام -

 دور با یرعلیام محبت از سرشار یکارها و هاحرف

 .گذشتند نظرش از تند

 !شدینم باورم اول خودمم -

 .آورد باال سر مشتاق لوفرین

 د؟یکش نجایا به کارتون شد یچ اصالً نمیبب بگو -

 !شده تموم زیچ همه یگفت که تو

 .برد دهانش داخل یگرید پرتقال

 قصد و شد تموم زیچ همه من یبرا آره، لیاوا -

 قدرنیا نکرد ول اون یول کنم؛ فراموش کردم
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 به شدم مجبور تا داد امیپ و گرفت تماس

 دوستم وقته یلیخ گفت بهم بدم گوش هاشحرف

 خواست حرفش اثبات یبرا فرصت هی ازم و داره

 .دیرس نجایا به کارمون کم کم که

 .برگرداند حانهیر به را لیموبا

 !بود؟ گرم تو به سرش هم شبید پس -

 . داد تکان مثبت عالمت به یسر یبلند یخنده با
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 بست رخت لوفرین یصدا از خنده نیح نیهم در

 .کرد پُر وارحسرت یآه را شیجا و

 زشتم؟ من نظرت به حانهیر -

 .داد انیپا هم او خنده به لوفرین وقتیب سوال

 !اومد؟ در کجا از گهید نیا -

 پشت وارید به هیتک با و رفت عقب یکم لوفرین

 .کرد جمع شکم در را شیپاها نیغمگ سرش

 برادر دو نیا که بود خوش نیا به دلم شهیهم -

 دینبا نیهم یبرا. باشن مهربون ستنین بلد کال

 وجود با االن یول داشت؛ یخاص توقع ازشون

 هی فکر اون نمیبیم تو به یرعلیام یهاحرف
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 صدقه قربون و توجه همه نیا. بوده محض اشتباه

 گه،ید داره دوستت یعنی تو به یرعلیام طرف از

 یمعن چه اعتناستیب من به رعطایام یوقت پس

 باشه؟ داشته تونهیم

 برسرش پتک مثل نیسنگ یزیچ لحظه همان

 موضوع کردن مطرح از کل به را او و آمد فرود

 حال دید که او. کرد مانیپش یرعلیام و خودش

 توسط گرفتنش دهیناد بخاطر لوفرین یروح

 یرعلیام یهامحبت از دینبا ستین مساعد رعطایام

 .گفتیم یزیچ

 یدلدار یبرا و کرد ترکینزد لوفرین به را خودش

 .دیکش شیبازو به یدست
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 باالخره زمیعز نکن زایچ نیا ریدرگ رو فکرت -

 به گذاشته رعطایام دیشا داره یاخالق هی یهرکس

 .وقتش

 یرو و آمد رونیب لوفرین چپ چشم از یاشک قطره

 .خورد سر اشگونه

 حس هایتوجهیب نیا به من حانه،یر ترسمیم -

 .ندارم یخوب

 یسوال رنگ نگاهش و نشد منظورش متوجه

 .گرفت

 !ه؟یچ منظورت -

 وجود با یرعلیام که طورنیهم نکرده ییخدا اگر -

 رعطایام شده، تو عاشق شیزندگ یتو زهرا اسم
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 و باشه داشته دوست رو یاگهید کس هم

 کنم؟ کاریچ دیبا من کنه خرجش رو هاشمحبت

 شروع و گرفت صورتش یجلو را دستش دو لوفرین

 لوفرین به ریمتح و مات هنوز او اما کرد؛ هیگر به

 اشجمله اول داشت را خود یسع تمام و بود رهیخ

 هانامه لغت نتوانست، نشد،. کند یمعن خود یبرا را

 !بودند شده دیناپد ذهنش در
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 یرو را لرزانش دست و شد ولو نیزم یرو حالیب

. کند خود متوجه را او تا گذاشت لوفرین یشانه

 دهانش در یسخت به و بود شده نیسنگ زبانش

 .دیچرخیم

 یچ یعنی بود؟ یچ حرف اون از منظورت -

 عاشق شیزندگ یتو زهرا اسم وجود با یرعلیام

 شده؟ من

 با. آورد نییپا را شیهادست و آمد خود به لوفرین

 جا از دهیترس حانهیر یدهیپر رنگ صورت دنید

 .گرفت را اششانه دو و دیپر
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 ؟یشد ینطوریا هوی چرا تو حانهیر یوا -

 با و بود لوفرین یدهیترس صورت مات هنوز نگاهش

 :گفت یکندن جان

 .بده رو جوابم -

 خود غم و شد چندان دو لوفرین یهاچشم در ترس

 .کرد فراموش را

 بهت؟ بود نگفته -

 نیب از تا داد یتکان را اششده خشک تن

 .شود رها لوفرین یهادست

 گفت؟یم دیبا و یچ -

 نییپا اشکش قطره یدرماندگ از بارنیا لوفرین

 .دیچک
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 موضوع نیا از دونستمینم من کن باور حانهیر -

 ...وگرنه یخبریب

 شیگلو به سنگ مثل یزیچ کردیم حس

 پر ینگاه با دارد، را کردنش خفه قصد و دهیچسب

 .کرد تکرار را سوالش خشم

 گفت؟یم دیبا و یچ -

 زمزمه لکنت با و دیپر قبل از شتریب لوفرین رنگ

 :کرد

 ادیم ایدن که یدختر هر رسمه ما... لیفام یتو -

 روش ذارنیم رو لیفام یپسرا از یکی اسم... اسم

 هم یرعلیام. باشه راحت ندهیآ از الشونیخ که

 ...شهییدا دختر زهرا یخورده ینیریش

 .داد ادامه و چسباند او به را خودش تند لوفرین
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 یتو زهرا حتماً ست،ین یهَوَل آدم یرعلیام نیبب -

 .تو سراغ اومده که نداشته ییجا شیزندگ

 از یاشک قطره و شد منجمد یآن به قلبش

 و بایز صورت. دیچک نیزم یرو بر چشمش

 یتداع ذهنش در غرور پر نگاه آن با زهرا نقصیب

 وجود یرعلیام یزندگ در بایز زن نیا یعنی. شد

 !او؟ سراغ آمده و داشت

 یانانهیبخوش حالت به لوفرین مثل خواستیم اگر

 قلب در زهرا ردیبگ فرض و کند نگاه موضوع به

 انکار قابل ریغ مسئله نیا با ندارد ییجا یرعلیام

 !کرد؟یم دیبا چه هم کنار در اسمشان
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 95پارت#

 

 زهرا رنگ یعسل و دهیکش یهاچشم همان اصالً

 وانهید یرعلیام مگر. داشتند سر او بر چیه شش

 حیترج العادهخارق موجود آن به را او که است

 !دهد؟
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 را رعطایام آلود غضب یهانگاه آن یمعن حاال

 که یمرد یزندگ وارد کورکورانه او. دیفهمیم

 در فکر طرز نیا نه اما بود؛ شده داشت نامزد

 ماجرا نیا در زور به را او بود، یانصافیب موردش

 .دادند هل

 تا آوردیم برهان و لیدل زد،یم حرف دائم لوفرین

 او شده نیسنگ سر یول کند؛ هیتوج را یرعلیام کار

 فقط. دادینم هم را یاکلمه یحت دنیشن یاجازه

 .دیدیم را شیهالب خوردن تکان

 ستنیگر و رفتن دلش کند، تحمل نتوانست گرید

 به توجهیب. خواستیم را شینوایب دل حال به

 خوردنش کیک و ماندن بر یمبن لوفرین یاصرارها

 خانه از و کرد بهانه را جانش خانم بودن تنها

 .آمد رونیب
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 را آسمان بستر تمام که یایخاکستر یابرها

 همراه و کردند شتریب را دلش درد بودند، پوشانده

 .داد بارش یاجازه شیهااشک به نم نم باران با

 دیبا داشت،یبرم عجله بدون و آرام را شیهاقدم

 یبرا تا باشد داشته یکاف فرصت تا دیخریم زمان

 .کند یعزادار شینوپا عشق شدن تمام و شکستن

* 

 

 به و برد یمشک شاه یروبهرو را دشیسف یقلعه

 .داد هیتک یصندل یپشت

 !شیک -

 با و زد یکج لبخند غرورش پر لحن به رعطایام

 .کرد شیک رفع چپ سمت به شاهش دادن حرکت
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 !شدم مات کردم فکر ژستت نیا با -

 تا داد قرار شاه ررسیت در را اسبش بعد حرکت با

 .ببندد را فرارش یهاراه از گرید یکی

 .میرسیم هم اون به -

 به که یسرباز با بود خوانده را دستش که رعطایام

 به دانیم از را دیسف اسب بود دهیرس یریوز سِمَت

 .کرد در

 .ستین بیع جوانان بر آرزو -

 که وارید به متصل دارشماطه ساعت یرو نگاهش

 .نشست بود گذاشته شینما به را شب مین و نه

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 96پارت#

 

 را شیهاسرباز از یکی ترحواسیب یکم نباریا

 .برد جلو خانه کی هدفیب

 برنگشته؟ عمو یخونه از هنوز یعنی -

 یاشانه ساعت به یکوتاه نگاه با الیخیب رعطایام

 .انداخت باال

 رونیب یاجازه شب وقت نیا تا دونمیم دیبع -

 یخانواده مگه گذشته اون از باشه، داشته موندن
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 یبرا صالح حاج یخونه مامان و بابا همراه عمو

 نبودند؟ دعوت مهیول

 یخبریب یدلهره رعطایام حرف نیا با د،یگز لب

 .کردیم رسوخ دلش در آرام آرام

 خودم دست رو دعوتشون کارت صالح حاج آره، -

 .داد

 رونیب به را دیسف سرباز همان اسبش با رعطایام

 .کرد اوت

 .ستین جااون پس -

 تماس هر از یخال که لشیموبا یصفحه به ینگاه

 .انداخت بود یامکیپ و

 خبر بهم اومد عمو یخونه از بودم گفته بهش -

 ست؟ین ازش یخبر چرا پس بده،
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 باال شطرنج صفحه یرو از رعطایام متعجب نگاه

 .آمد

 !؟یکنینم محدودش یادیز کم هی -

 خانه وسط و شد بلند اشدلشوره از طاقتیب

 .ستادیا

 خودم دل کردن آروم یبرا فقط ه؟یچ محدود -

 .بده خبر خودش از رفت هرکجا خوامیم ازش

 و برنده بدون یباز نیا بود دهیفهم که رعطایام

 .کرد جمع را هامهره شده تمام بازنده

 !ها یرفت دست از -

 .برد شیموها در یدست کالفه

 خودم یهااخالق نیا از خودمم هاوقت یبعض -

 .ترسمیم
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 یجا ز،یم ریز یکشو در را شطرنج جعبه رعطایام

 .گذاشت اشیشگیهم

 .ینش خارج کنترل از باش مراقب -

 او کاش داد، تکان رعطایام یبرا یسر نامطمئن

 و کند عمل دهیسنج رعطایام نیع توانستیم هم

 یول رد؛یبگ میتصم عاقل عقل با رابطه نیا یبرا

 خودش خواستیم که نفهم زبان دل نیا از امان

 یبرا. باشد داشته دست در را زیچ همه کنترل

 دو هنوز اما زد؛ ضربه حانهیر یشماره یرو تماس

 از. شد جکتیر تماس که بود نخورده کامل بوق

 بار و دیکش درهم ییابرو حانهیر بیعج حرکت

 سرنوشت به هم تماس نیا که گرفت تماس گرید

 .شد دچار یقبل
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 97پارت#

 

 که نبود یآدم حانهیر گرفت، اوج اشیدلنگران

 !کند جکتیر را او تماس

 نداد؟ جواب شد یچ -



shahregoftegoo@  

. pg 527shahregoftegoo@ 

 رعطایام منتظر یهاچشم به و آمد باال نگاهش

 .شد دوخته

 !کنهیم جکتیر -

 از بدهد خود صورت در یرییتغ آنکه بدون رعطایام

 .رفت آشپزخانه به و شد بلند اشیصندل یرو

 که خوبه حالش حتماً ،یبود نگران یالک یدید -

 .نداره صحبت تیموقع االن دیشا کرد، جکتیر

 .دیکش تنش شرتیت قهی ریز در گردنش به یدست

 صحبت تیموقع اگر نداشت، عادتا نیا از اون -

 یطیشرا هر در و دهینم جواب کال باشه نداشته

 !دادیم رو اممیپ جواب

 کنه؟ قهر ینگفت یزیچ -
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 یخانه به حانهیر رفتن قبل شانیهاصحبت یهمه

 که یانکته به اما کرد؛ مرور خود یبرا را شیعمو

 .دینرس بشود قهر و یناراحت باعث

 .نه -

 .دیکش طرفش یسرک خچالی در پشت از رعطایام

 ارم؟یب شام گرسنمه من یرعلیام -

 غذا به توانستیم بود نگران گونه نیا یوقت مگر

 !کند؟ فکر خوردن

 .اریب خودت یبرا ندارم لیم من -

 رسانش امیپ باکس سراغ و داد را رعطایام جواب

 .برساند حانهیر به را اشینگران تا رفت

 «کنه؟یم تمیاذ ازت یخبریب بودم نگفته بهت»
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 به چشم یجواب انتظار در و فرستاد را امکیپ

 .دوخت لیموبا صفحه

 

 حانهیر یول بود؛ گذشته هم گرید ساعت کی

 هم را هاتماس یهمه و دادینم را هاامیپ جواب

 نیا و بود شده یعصب واقعاً گرید. کردیم جکتیر

 دیشا تا برود نیحس حاج خانه یجلو که فکر

 ذهنش در شتریب لحظه هر ردیبگ یخبر بتواند

 .گرفتیم جان

 خوردن مشغول که رعطایام به رو کمر به دست

 .ستادیا بود پز مامان یسبز قرمه

 ده؟ینم جواب چرا نیا عطا -

 .برد دهانش داخل را غذا از پر قاشق آرام رعطایام
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 !دونمیم چه من -

 برخالف کرد، امتحان را شانسش گرید یبار

 .گرفت جواب تماسش بارنیا انتظارش

 بله؟ -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 98پارت#
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 دیرس خود اوج به اشیدلواپس مدت نیا تیعصبان

 حانهیر یگرفته یصدا یرو چشم بارنیاول یبرا و

 یراحت به لیموبا یهاگنالیس که یغم یحت و

 .بست زدندیم ادشیفر

 وونهید ینگران از یگینم ؟ییکجا هست معلوم -

 !شمیم

 .بشنوم رو راستش خوامیم پرسمیم سوال هی -

 به نسبت حانهیر لحن یتفاوتیب و ربطیب حرف

 .کرد متعجبش درونش خشم

 !شده؟ یچ -

 توئه؟ یخورده ینیریش تییدا دختر -
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 بود قدرتمند چنان حانهیر یساده ظاهر به سوال

 خراش آسمان کی ستمیب طبقه از را او ییگو که

 دیکش اشقهی به یدست. است کرده پرتاب نییپا به

 دانستیم هم اول از. شود آزادتر اشیتنفس راه تا

 آنچه از باالخره ست،ین هودهیب هاینگران دل نیا

 لیتبد قتیحق به کابوسش و آمد سرش دیترسیم

 چه دیپرسیم اشاره زبان با که رعطایام از نگاه. شد

 .گرفت شده

 ...حیتوض برات دیبا ؟یدیشن کجا از رو نیا تو -

 نه؟ ای آره موحد، یآقا است کلمه کی جوابم -

 چرخد،یم سرش دور سرعت با خانه کرد حس

 زبان از «موحد یآقا» سرد یواژه دنیشن چقدر

 نیریش را او بود کرده عادت یتازگ به که یاحانهیر

 .بود نیسنگ و سخت کند صدا یرعلیام
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 ترخراب را اوضاع فقط موضوع کردن کتمان

 .افتاد کنارش مبل یرو رمقیب کرد،یم

 .آره -

 یباال بود شده اشیناراحت متوجه که ییرعطایام

 ونیگر یصدا کشنده یسکوت از بعد. ستادیا سرش

 .دیچیپ گوشش در حانهیر ناباور حال نیع در و

 وابسته منو یکردیم یسع و یدار نامزد... تو -

 !؟یکن خودت

 .دیپر حرفش وسط قراریب

 ...یربط چیه زهرا نکن، قضاوتم جانم حانهیر -

 یفضا در زد حدس شد، بلند حانهیر یخفه غیج

 .باشد پتو ریز مثل یاگرفته
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 هی تو. ارین فتیکث زبون به منو اسم شو خفه -

 یهمه اندازه ،یرعلیام متنفرم ازت آدم، نه یوونیح

 .دارم نفرت ازت ایدن

 و رانیح طورهمان هنوز او اما شد؛ قطع تماس

 باور بود، چسبانده گوشش به را لیموبا فیبالتکل

 ساده طورنیا مدتش نیا زحمات یهمه کردینم

 ! دندیرس یپوچ به

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 99پارت#

 

 و بزند حرف تا گرفت را شماره دوباره و ستادیا

 به نداشت حق دختر آن اورد،یب کننده قانع لیدل

 .برود و کند تمام را زیچ همه یآسون و سهل نیهم

 دستگاه یخاموش خبر که یخانم منحوس یصدا

 راه نیهم یعنی نیا کرد، نابود را دشیام دادیم را

 . بود شده بسته هم کیبار ارتباط

 در کبارهی که یخشم با و دیکش ریت سرش

 حاال که را دستش لیموبا کرد رخنه وجودش
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 وارید به نبود شتریب یآجر تکه مانند تشیخاص

 .دیکوب

 !یلعنت -

 دیفهم اشمنتظره ریغ کار و داد از که رعطایام

 را او کرد یسع است نابسامان یحساب اوضاع بارنیا

 .بنشاند مبل یرو

 مگه؟ شده یچ باش، آروم خبره؟ چه -

 .داد فشار اشقهیشق طرف دو را دستش دو

 .دارم من که یایزندگ نیا به لعنت -

 با و رساند آشپزخانه به را خود عیسر رعطایام

 .برگشت یآب وانیل

 شده؟ یچ باز -

 .کرد زمزمه و زد پس را وانیل دست با
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 دهیفهم رو زهرا و من موضوع کجا از دونمینم -

 ...بود

 .داد ادامه و دیکش صورتش به یدست قراریب 

 دیبا االن. بود ناراحت کرد،یم هیگر عطا یوا -

 کنم؟ کاریچ

 ستادهیا سرش یباال دست به وانیل هنوز رعطایام

 .بود

 دنشیشن با که یبود نگفته بهش خودت مگه -

 خته؟یر هم به ینجوریا

 که بگم مناسب فرصت هی سر بودم گذاشته نه -

 .زیچ همه به شد زده گند یجورنیا

 .گرفت مواخذه رنگ رعطایام لحن

 ؟یکرد پنهون رو یمهم نیا به مسئله چطور -
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 .آورد باال را سرش تند

 یغلط چه من بگو حرفا نیا یجا کن، بس -

 گفته؟ بهش رو نایا از یک اصال بکنم؟

 به نگاه با بعد کرد، یکوتاه سکوت رعطایام

 .داد رونیب را نفسش او یهاچشم

 بود؟ یک مهمون امروز -

 مشت دست دنیکوب با و شد بلند مبل یرو از

 زدن قدم به شروع چپش دست در راستش یشده

 .کرد

 به که احمقه قدرنیا لوفرین شهینم باورم یوا -

 دست کف گذاشته رو زیچ همه یراحت نیهم

 !حانهیر

 .رفت طرفش و گذاشت زیم یرو را وانیل رعطایام
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 کجا از اون ؟یدار بدبخت اون به کاریچ -

 !یکرد پنهون رو موضوع نیا تو که دونستهیم

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 

 100پارت#
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 را شیهاچشم که یغم با و ماند ثابت شیجا سر

 .کرد نگاه رعطایام به بود گرفته فرا

 بهش دستم گهید مگه کنم؟ کاریچ دیبا االن من -

 !بدم حیتوض بهش رو زیچ همه بخوام رسهیم

 .زد اششانه به یدست رعطایام

 خودش گمیم کرده خراب لوفرین نباش، نگران -

 .کنه درستش بره هم

 .برگشت نگاهش به یدواریام یکم

 شه؟یم -

 نیزم یرو بر شده پخش لیموبا طرف رعطایام

 .رفت

 .بشه دیبا -

 .کرد جمع را لیموبا یهاکهیت
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 برات مغازه از دشیجد هی فردا برم،یم نمیا -

 .ارمیم

 به را دردناکش سر و نشست مبل یرو دوباره

 .داد هیتک اشیپشت

 یکل کن، درست رو نیهم شهیم اگر نیبب -

 .داخلش دارم یادگاری

 حالت تا کن استراحت اتاقت برو هم تو باشه، -

 .نشده بدتر

 شانس رفت، اتاقش طرف به بعد شد بلند حالیب

 نیا شاهد تا نبودند خانه در مادرش و پدر آورد

 .باشند بازار آشفته

**** 
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 لیموبا و نشست اتاقش یگوشه مبل تک یرو

 ته به یدست. انداخت شیجلو زیم یرو را شکسته

 از عشق یقو ریاکس کردینم باور د،یکش ششیر

 و یعصبان مرد نیچننیا مهربانش و آرام برادر

 !است ساخته یقراریب

 رونیب اشیراحت شلوار بیج از را خودش لیموبا

 را آن که لوفرین شماره به یالحظه چند و آورد

 . شد رهیخ بود، کرد رهیذخ «لوفرین گل»

 کرد دفاع لوفرین کار از یرعلیام شیپ است درست

 از هنوز خودش دل ته اما داد؛ جلوه گناهیب را او و

 موضوع اصالً دیترسیم و نبود مطمئن موضوع نیا

 داده سوق  آن سمت را یرعلیام ذهن که یزیچ

 .نباشد بود
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 کرد، برقرار را تماس و داد رونیب قیعم را نفسش

 بعد دیشنیم هم را لوفرین یهاحرف اول دیبا

 یقاض به طرفه کی آدم کرد،یم یریگمیتصم

 یصدا تا ماند منتظر یبوق چند. نبود رفتن

 .دیشن را لوفرین متعجب و محجوب

 !بله؟ -

 اول کند، برخورد اوضاع بر مسلط تا بست چشم

 .برود شیپ توانستینم یتلخ با کار

 خانم؟ یخوب -

 !عمو پسر... سالم -

 دختر چند طنتیش از سرشار و زیر یخنده یصدا

 .شد کوتاهش اخم باعث تماس پشت از

 ؟ینرفت عمو زن و عمو همراه ؟ییکجا -
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 .جونم مادر خونه اومدم من نه -

 از لوفرین یصدا در گرفته شکل بارهکی اضطراب

 آن نیب یکوچک لبخند باعث و نماند پنهان نظرش

 .شد یآشفتگ دل همه

 

 :vip یدلتنگ رسم

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 101پارت#
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 ؟یدار صحبت تیموقع -

 شدن بسته یصدا تا دیکش طول یالحظه چند

 .گرفتند آرام صداها و آمد یدر

 .دییبفرما -

 از نحو نیبهتر به تا کرد مرتب ذهنش در را کلمات

 .کند استفاده هاآن

 یخانوادگ یمیقد رسومات و رسم از امروز تو -

 ؟یگفت بوده مهمونت که حانهیر به یزیچ

 .کرد صحبت به شروع آشفته یلحن با و تند لوفرین

 رابطه از حانهیر یعنی... بود ناخواسته حرفم -

 دونستمینم منم گفت، عمو پسر با خودش

 دهنم از و نگفته بهش مورد نیا در یزیچ یرعلیام

 .دیپر رونیب
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 بابت را خدا دل در و بست چشم آسوده یالیخ با

 شکر آمده در آب از درست اشیساز صحنه نکهیا

 . کرد

 خودش ،یرعلیام مشکل کردن حل بر عالوه حاال

 به که بوده چه دختر دو بحث بداند بود مشتاق هم

 بر نتوانست کرد هرچه آخر در. است دهیرس نجایا

 .کند غلبه اشیکنجکاو

 و رسم به راجع صحبت به بحثتون که شد یچ -

 د؟یکش رسومات

 .نبود یمهم زیچ... زیچ -

 که هست سرتق یقدر به لوفرین دانستیم

 به خوش زبان با و نکند اعتراف راحت یطورنیهم
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 کالمش یچاشن اقتدار یکم دیشا پس. دیاین حرف

 .نبود بد کردیم

 ریغ گرفتم، تماس بابتش که مهمه من یبرا -

 نه؟یا

 را اشیپ در یپ یهانفس فقط که لوفرین سکوت

 شد باعث و کرد اشکالفه رساندیم گوش به

 .بزند صدا گونه اخطار را اسمش

 !خانم لوفرین -

 :گفت قبل از ترآرام لوفرین

 وجود به رو سوءتفاهم نیا ساده دل و درد هی -

 .آورد

 شتریب پس نبود، بشنود خواستیم که یجواب نیا

 .کرد اصرار
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 بوده؟ یچ دل و درد اون و -

 نگم؟ تونمیم -

 اما نبود؛ مناسب اشوجهه یبرا یادیز اصرار دیشا

 یبار پس. شود الیخیب راه یمهین از توانستینم

 سوءاستفاده حانهیر و یرعلیام تیوضع از گرید

 .کرد

 که بوده یچ حرف اون بفهمم دیبا شه،ینم نه -

 .ختهیر هم به رو حانهیر

 لوفرین طرف از یپوزخند دلخواهش جواب یجا

 .دیشن

 !مهمه براتون قدرنیا که خانم حانهیر خوشبحال -
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 شد، تمام نیسنگ شیبرا لوفرین متلک از پر حرف

 تذکر و تیعصبان در کرد؟یم یفکر چه او مورد در

 .نداشت ییجا کردن یباز نقش اشدفعه نیا

 پس داداشمه یزندگ شخص نیزتریعز خانم اون -

 استفاده که یکلمات مواظب باشه، محترم برام دیبا

 .باش یکنیم

 !دیببخش -

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 102پارت#

 

 

 داد نشان لوفرین یوقفه بدون و تند یعذرخواه

 عوض در. برساند یخوب به را منظورش توانسته

 خود قبل بحث سر اشیعذرخواه به جواب

 .برگشت

 !یگفتیم خب -

 با یرعلیام که طورنیهم دمیپرس ازش... ازش -

 شده، او عاشق اسمش کنار در زهرا اسم وجود

 ذهنتون من وجود با هم شما... شما هست امکانش



shahregoftegoo@  

. pg 551shahregoftegoo@ 

 هم به حانهیر که... باشه یاگهید کس ریدرگ

 .ختیر

 شد؛ تمام لوفرین زبان لکنت و ترس از پر یهاحرف

 انعکاس که شیروبهرو یاشهیش زیم به رهیخ او اما

 که یوقت آن داد،یم نشان را سرش یباال چراغ نور

 هزار اشناپخته ذهن در و بود ساله پانزده ینوجوان

 کردیم ینقاش خود یبرا نقصیب یآرزو کی و

 . شد یتداع

 به. بود مخالف رسم نیا با یجد کامالً روزها آن

 و او موضوع یشوخ به مادرش بارکی که یطور

 البته. داد نشان یتند واکنش دیکش شیپ را لوفرین

 نیا در هم لوفرین کوچک یجثه و کم سن

 .نبود ریتأثیب مخالفت
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 لوفرین و گذشت موضوع آن از سال چند یوقت اما

 گذاشت بلوغ و ینوجوان به پا یکودک دوران از

 وجود با دید و آمد خود به تا و کرد رییتغ اوضاع

 شیعمو دختر وجود از دلش سابق، یهامخالفت

 یهابرنامه یهمه در ناخواسته را او و شودیم گرم

 مانند لوفرین به حسش. کندیم کیشر اشندهیآ

 تاب و تب همه نیا حانهیر به یرعلیام حس

 و بود مطمئن داشتنش دوست از اما نداشت؛

 .دیدیم فرزندانش مادر را او شهیهم

 در مادر گاهیب و گاه اشارات به وقت چیه گرید

 بر را سکوتش داد اجازه و نکرد مخالف لوفرین مورد

 . بگذارنند تشیرضا یمبنا

 یهاوقت لوفرین یهاخجالت و هاشدن هول از

 اما بود؛ برده خود به اشعالقه به یپ هم دارشانید
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 دختر نیا که حاال. کرد رشیغافلگ اعتراف نیا باز

 اعتراف عشقش به و گذاشته غرورش تمام یرو پا

 نشان یتوجه او که بود یمردانگ از دور به کرده

 .ندهد

 نشون از یرعلیام برخالف من یبفهم اگه حاال -

 شه؟یم یچ ستمین یناراض مادرم و پدر یکرده

 .شهیم قرص دلم فقط یچیه -

 تیمسئول ییایدن پشتش دانستیم که یحرف از

 .نبود مانیپش است دهیخواب

 بود؛ دهیچ مبنا نیهم بر هم را اشندهیآ یبنا اصالً

 موکول یرعلیام ازدواج از بعد به را زیچ همه اما

 نیا خودش دل بخاطر نداشت دوست. بود کرده

 .شود یاحترامیب ترشبزرگ برادر به وسط
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 صحبت موضوع نیا مورد در خواستینم گرید

 دو وسط لوفرین یوقت داشت میتصم که چرا کند،
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 از پر یهاچشم به رهیخ شده ریاس شیبازو

 داشتنش دوست به اشدخترانه یهاطنتیش

 یوقت آمدینم دلش گذشته آن از. کند اعتراف

 نجایا او افتاده اتاقش در خراب حال آن با یرعلیام

 .ردیبگ قلوه و بدهد دل

 دردسر یرعلیام یبرا سوالت و ینگران لوفرین -

 .کرده درست

 چطور؟ -

 روند رییتغ دیفهم لوفرین آرام سوال و سکوت از

 یسع یول امده؛ین خوش مزاجش به صحبتشان

 ادیز جبران یبرا وقت بعداً ندهد تیاهم کرد

 .داشت
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 گرفت تماس حانهیر با یرعلیام شیپ قهیدق چند -

 دنیکوب اشجهینت که دیشن یچ دونمینم

 .بود نیزم به لشیموبا

 !یوا -

 .بود برده یپ اشیخرابکار عمق به تازه لوفرین انگار

 و سر گرنشیم با و افتاده اتاقش یتو هم حاال -

 .زنهیم کله

 .گرفت یشرمندگ رنگ لوفرین یصدا

 !شهیم ینطوریا دونستمینم بخدا من... من -

 دادن حیتوض و صحبت فقط االن شده، که هیکار -

 اما کنه؛یم کمکش که است حانهیر به ماجرا اصل

 و کرده خاموش رو شیگوش حانهیر... خب
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 تونهیم که یکس تنها. نداره بهش یدسترس

 ؟یکنیم رو کار نیا ،ییتو کنه کمکش

 تحت داشت دوست کرد،یم صحبت مهربان و آرام

 .بدهد قرارش ریتأث

 هرچند کنم،یم صحبت باهاش رمیم حتماً -

 یول کنم؛ قانعش کردم یسع یلیخ امروز نیهم

 !دیشنینم یزیچ انگار

 یچ ستین معلوم وگرنه یکن شیراض دیبا نباریا -

 باشه؟ اد،یم یرعلیام سر

 .سوال هی فقط شش،یپ رمیم دوباره فردا چشم -

 بله؟ -

 زهرا به یحس چیه واقعاً یرعلیام عمو پسر -

 نداره؟
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 یرعلیام بد حال مورد در حرف همه آن از یعنی

 !بود؟ نگرفته را سوالش جواب

 داشت دوست رو زهرا ،یرعلیام اگر نظرت به -

 کرد؟یم یتابیب یاگهید دختر یبرا یجورنیا

 ست؟ین یاگهید امر شماست، با حق بله -

 .هستم هم خبرت منتظر سالمت، به برو نه -

 ترفارغ یالیخ با و کرد تمام را لوفرین با صحبتش

 .پرداخت یرعلیام یشکسته لیموبا یوارس به

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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**** 

 و بلند یموها نم که ینیح و آمد رونیب حمام از

 طرف گرفتیم یدست یاحوله با را سرکشش

 .رفت اتاقش

 به چنان صبحش امروز تا شبید امانیب یهاهیگر

 شد مجبور که بود آورده شیهاچشم روز و حال
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 تا کند دعوت یاجبار یحمام به را خودش

 .باشد داشته یهیتوج شانیقرمز

 و بلوز با را تنش یحوله و گرفت را شیموها نم

 و عقل هرچه شبید از. کرد ضیتعو یخانگ شلوار

 یاهیزاو هر از و بود ختهیر هم یرو داشت منطق

 محبت، همه آن یرو نتوانست کرد نگاه ماجرا به

 بیفر و دروغ قرمز مُهر یرعلیام عشق همه آن

 ! بزند

 که او مگر نکرد، دایپ کارش نیا یبرا هم یلیدل

 ییبایز به ینامزد داشتن وجود با یرعلیام که بود

 اشتوجه تا بزند آتش و آب به قدرنیا را خود زهرا

 کند؟ جلب را

 و گرفت شیموها یرو بر را سشوار گرم باد

 یهمه اگر یحت. آمد باال شیگلو از یآه ناخواسته
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 اوضاع در یرییتغ چیه باز باشند درست شیفکرها

 او به یرعلیام عشق. آوردینم وجود به آمده شیپ

 .شدیم ارزشیب اشیزندگ در زهرا حضور وجود با

 چشمش از یاشک قطره روز دو نیا معمول طبق

 به نبود، کردن قهر بحث گرید بارنیا. دیچک نییپا

 همه آن کننده، وانهید یهاخنده آن دیبا اجبار

 میتقد یدست دو را خوش یروزها آن و محبت

 بخواهد که نبود یآدم رایز. کند گرید یکس

 .بسازد یگرید یاهایرو یرو بر را اشانهیآش

 با را هاآن شیموها یمهین و نصف شدن خشک با

 گرید یحت. کرد جمع سرش یباال یمشک یارهیگ

 را دردشان عالج و بود شده خسته هم هانیا از

 .دیدیم یچیق کی
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 تخت یرو از را هاحوله اتاقش در به یاتقه با

 پر یلب با همراه لوفرین. گفت یدییبفرما و برداشت

 در را هاحوله که همانطور. شد اتاق وارد خنده از

 خبر بدون و وقتیب حضور مات فشردیم آغوشش

 .شد لوفرین

 تو؟ امیب یکنینم دعوتم -

 کشینزد یکوچک لبخند با و آمد رونیب ریتح از

 .شد

 !؟یکنیم کاریچ نجایا تو -

 او صورت در نگاهش و آمد ترکینزد هم لوفرین

 .خورد چرخ
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 از اون! یلیوک خدا نیبب رو مجنون و یلیل آخ آخ -

 از نمیا اتاقش، یگوشه افتاده ضیمر که یرعلیام

 !یآورد در رو هاتچشم صاحب پدر هیگر با که تو
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 بودن ضیمر یبهانه و زدیبر فرو دلش نکهیا از قبل

 به اشاره با و کرد درشت یچشم ردیبگ را یرعلیام

 .گذاشت اشینیب یرو را دستش در

 یکرد خبر رو محل اهل همه خبرته؟ چه سیه -

 !که

 و فیک و کرد یزیر یخنده سرخوش لوفرین

 .انداخت تخت یرو را چادرش

 عشق نیا ستین فیح اصالً بفهمن، بذار خب -

 بمونه؟ یمخف بایز

 ببرد، رونیب بعداً تا گذاشت یاگوشه را هاحوله

 .نشستند تخت یرو و دیکش را لوفرین دست
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 ؟یدار کاریچ نجایا تو ینگفت -

 .گرفت طنتیش رنگ دوباره لوفرین نگاه

 .آوردم غامیپ عاشق هی طرف از و امیپستچ -

 با کردند، ییرسوا قصد قلبش قراریب و تند ضربان

 .داد رونیب را نفسش حدقه در شیهاچشم گردش

 بزن حرف درست گفتن پرت و چرت یجا -

 .نمیبب

 رنگ نگاهش طنتیش و دیکش ته لوفرین خنده

 محکم را او یهادست و رفت جلوتر یکم باخت،

 .گرفت شیهادست در

 بهت رو موضوع اون و شدمیم الل روزید کاش -

 !یباش یخبریب تو کردمینم فکر اصالً گفتم،ینم
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 دلش کنج بست و آمد سراغش دوباره که یغم با

 .انداخت نییپا را سرش نشست،

 یرو رو چشمم موقع به ممنونم، ازت اتفاقاً نه -

 اون هنوز خداروشکر. یکرد باز رابطه نیا قتیحق

 کندنم دل که بودم نشده رشیدرگ هم قدرها

 .باشه محال

 تو که ستین یزیچ ماجرا قتیحق حانهیر یول -

 .یکرد تصور خودت یبرا

 شیهاچشم در زده حلقه یهااشک نتوانست گرید

 سر شیهاگونه یرو اجازه بدون و کند مهار را

 .خوردند
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 شبید از لوفر؟ین هیچطور ماجرا قتیحق پس -

 تیرسم رسوم و رسم نیا که اومده رونیب سند

 نداره؟

 .نه -

 .دیکش شیهاگونه به یدست

 دم؟یفهم بد رو قتیحق نیا یکجا بگو بهم -

 یهاچشم در و کرد کج یکم را صورتش لوفرین

 .زد زل نمدارش

 و رسم یرو پا تو انتخاب با که هیرعلیام مهم -

 .گذاشته رسومات

 رکیز نگاه از تا برگرداند پنجره طرف را سرش

 .کند فرار لوفرین
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 یزندگ یتو رو زهرا وجود ستین قرار عشق نیا -

 یرو چشم ستمین یآدم منم. کنه کتمان یرعلیام

 .باشم خوش ایرو با و ببندم هاتیواقع

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 یرعلیام عشق تیواقع یرو چشم چرا پس -

  ؟یبست

 و خشک بیس درخت یرو را لجبازش نگاه مصرانه

 یرعلیام عشق. داشت نگه اطیح وسط برگیب

 اما بود؛ یاله یموهبت او یدهیند محبت دل یبرا

 آن توانستینم رفتیم کلنجار خودش با هرچه

 دهیناد را بود شده اهیس زهرا اسم با که یقسمت

 .ردیبگ

 گرفت را اششانه اشییاعتنایب از پرحرص لوفرین

 .برگرداند خودش طرف به و
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 یرعلیام حال تو یهاحرف بخاطر شبید حانهیر -

 و وارید یتو زده رو شیگوش که یطور شده، بد

 ست؟ین مهم برات هم نایا یعنی. کرده داغونش

 یهاحرف از تماس قطع از بعد شب،ید همان

 وقت چیه اگر یحت. بود شده مانیپش اشادبانهیب

 هرگز نباشد، یرعلیام و او نیب یارتباط گرید

 دل در آلشدهیا تیشخص از یتنفر توانستینم

 . دهد یجا خود

 بر و بزند راه آن به را خود نتوانست نباریا

 .کند غلبه زده جوانه تازه عشق نیا یبرا اشینگران

 شده؟ یچ -
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 ادیز   دینبا شیعصب گرنیم وجود با یرعلیام -

 از اوضاع کنترل شبید نیهم یبرا بشه، یعصبان

 .شده خارج دستش

 سراغش باره کی به که یوجدان عذاب با و ناباور

 .داد تکان طرف دو را سرش آمد

 نگفته بهم یزیچ موردش در دونستم،ینم... من -

 ...بود

 یکم و گذاشت ناتمام را صحبتشان در، به یاتقه

 .دیرس گوششان به جان خانم یصدا بعد

 .کن باز رو در جان حانهیر -

 یاینیس دنید و در کردن باز با شد، جدا لوفرین از

 آمد خود به تازه جان خانم دست در یخوراک از پر
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 وانیل تعارف بدون آمده مهمانش یوقت از دیفهم و

 .است گرفته حرف به را او فقط ،یآب

 یکوچک لبخند شیگلو در نشسته یهابغض وسط

 و گرفت را ینیس جان خانم از یتشکر با و زد

 .گذاشت اتاق وسط

 .دییبفرما جان لوفرین -

 و دیدرخش ینیس دنید وقت لوفرین یهاچشم

 .نشست کنارش زانو چهار

 فنجان دو کنار ظرف از یدیسف نُقل تعارف بدون

 .انداخت دهانش داخل و برداشت یچا

 بلد کارا نیا از که تو جونت، خانم معرفت هنوز -

 !شده تو عاشق زمیعز یعمو پسر فیح. یستین
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 در که ییهاحرف ادی دوباره یرعلیام اسم آوردن با

 .افتاد بود گفته تیعصبان اوج
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 آن آوردینم ادی به کردیم فکر چه هر چرا

 یرعلیام یهایخوب یرو چشم که یالحظه

 ذهنش در چه کرد یادبیب و بست مهربانش

 را دهنده عذاب یفکرها نیا کرد یسع گذشت؟یم

 .کند حبس یاگوشه

 گرفت؟ تماس باهات رعطایام شبید یگفت -

 یسر و دینوش را داغش یچا از یاجرعه لوفرین

 .داد تکان

 گفت و دیپرس روزید اتفاقات مورد در ازم آره -

 .اومده یرعلیام سر یچ

 عیسر باشد افتاده یمهم یمسئله ادی انگار که بعد

 .برگرداند ینیس داخل را فنجان
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 شبید نامرده، یلیخ رعطایام نیا حانهیر یوا -

 انیجر یموضوع چه سر کنم اعتراف کرد مجبورم

 .گفتم تو به رو زهرا

 .انداخت باال ییابرو کنجکاو

 ؟یگفت یچ خب -

 نیا تحفه توئه بخاطر گفتم بهش گهید یچیه -

 .گفتم رو حرف

 بود؟ یچ واکنشش -

 .شد باز بناگوش تا لوفرین شین زود یلیخ

 از یرعلیام برخالف من گفت بهم حانهیر یوا -

 یدونیم هستم، یراض مادرم و پدر کرده نشون

 !داره دوست منو یعنی ؟یچ یعنی

 .زد یکوتاه لبخند
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 !یسالمت به پس خوبه، -

 در و رساند او به را خود شد، بلند شیجا از لوفرین

 .گرفت آغوشش

 یرعلیام یدیفهم یوقت دونمیم جان حانهیر -

 ناراحت کرده پنهون ازت رو یمهم نیا به یمسئله

 حق رابطه نیا شدن تموم و قهر یول ؛یشد

 .ستین چکدومتونیه

 بده بها نتونیب قشنگ یعالقه به کنمیم خواهش

 غلط میتصم هی ای سوم، شخص هی بخاطر و

 بزنه حرف یرعلیام بده اجازه حداقل. نکن نابودش

 .کن یریگ میتصم بعد

 .انداخت نییپا را سرش و دیگز لب زده خجالت
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 چشم هم با و باشه درست تو یهاحرف اگر یحت -

 بخاطر گهید من م،یببند موضوع نیا یرو

 صحبت یرعلیام با شهینم روم شبمید یهاحرف

 .دمیم حق بهش نبخشه منو اگر اونم. کنم

 نوازش را کمرش و گرفت نهیس در را سرش لوفرین

 .کرد

 یتو آدم کالم اریاخت زم،یعز نداره اشکال -

 رو یعذرخواه خب. شهیم سخت کم هی تیعصبان

 .گهید گذاشتن روزا نیا یبرا

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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*** 

 اتاق طرف به کنان پچ پچ که ترانه و ترنم از نگاه

 رهیخ دستش یهاانگشت به و گرفت رفتندیم

 .شد

 کرده روشن را لشیموبا لوفرین رفتن از بعد عصر از

 هم خجالت. نبود یرعلیام از یخبر چیه اما بود؛
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 طرف از یامکیپ ارسال ای یتماس کردن برقرار مانع

 .شدیم خودش

 را شبید یهایقراریب و هاهیگر یادگاری سردرد

 تیوضع نیا در چطور حاال. داشت همراه به هنوز

 یادعا و ندیبنش تربزرگ چند نیب توانستیم

 نیا از دادیم حق خود به پس کند؟ بودن خوب

 .باشد متنفر یاجبار یمهمان

 به و نشستیم اتاقش در داشت دوست االن

 شده بدل و رد لوفرین و خود نیب که ییهاحرف

 تماس شهامت ییتنها دیشا اصالً. کردیم فکر بود

 .دادیم او به را کردن یعذرخواه و گرفتن

 هم یحرف مگر گفت؟یم چه و گرفتیم تماس اما

 بود؟ گذاشته یباق گفتن یبرا
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 لوفرین که یگرنیم نیا با امروز و شبید کل دییبگو

 سر چگونه بودم باعثش من و داشت را شیادعا

 ؟یکرد

 از که یشب کی نیهم کردیم حس گرید طرف از

 تنگ او یبرا دلش چقدر نداشته خبر یرعلیام

 !است شده

 جان؟ عمه ینشست تنها چرا -

 مبل یرو یکم و آمد خود به بهناز عمه یصدا با

 .شد جاجابه

 .ممنون خوبه، -

 را زیم یرو یباقلوا سید و نشست کنارش بهناز

 .کرد تعارف طرفش

 !یاگرفته کنمیم حس زم؟یعز افتاده یاتفاق -
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 به احترام یبرا اما نداشت؛ یزیچ خوردن به لیم

 .برداشت ییباقلوا اشعمه

 .هامهدرس ریدرگ فکرم کم هی ست،ین یزیچ نه -

 برو یداشت دوست نکن، فکر بهشون رو امشب هی -

 .دخترا شیپ اتاق یتو

 .داد تکان یسر

 .ممنون باشه -

 آشپزخانه طرف به و شد بلند جا از بهناز عمه

 رونیب بشیج از را لشیموبا یپوزخند با. رفت

 آن با یصحبت هم به را دنیپوس ییتنها در آورد،

 .دادیم حیترج افتاده لیف دماغ از یقلوها دو

 .دیکش یآه لشیموبا یخال یصفحه دنید با
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 گذراند یبرا و برگرداند بشیج به دوباره را لیموبا

 تورج اشعمه شوهر و آقاجان کنار از وقت ترراحت

 دالر متیق و تورم و یگران مورد در که خان

 .رفت آشپزخانه به و گذشت کردندیم صحبت

 ونیآقا از را مسائل نیا یروز اگر نظرش به

 گفتن یبرا یحرف گرید مطمئناً گرفتندیم

 کی وقت چیه هاخانم مثل هاآن که چرا! نداشتند

 یشگاهیآرا مورد در صحبت یساعت شش یپروسه

 نداشتند اندکردنده رنگ آن در را خود یموها که

 حضار یهیبق لباس رنگ و مدل هایمهمان در ای و

 هم یرعلیام یعنی. نداشت تیاهم شانیبرا

 در و ندیبنش آقاجان کنار در یروز توانستیم

 شده زاده فقط ای کند صحبت ایدن روز مسائل مورد

 کند؟ محبت و بورزد عشق بود
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 و گرفت جان خانم از اریخ چند آشپزخانه در

 .شد اریخ ماست کردن آماده مشغول
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 خود به یرعلیام عشق از که حاال گفتیم لوفرین

 یخوب حس او به نسبت قلبش در و است مطمئن

 یگاه یحت و بگذارد احترام حس نیا به دیبا دارد،

 .کند حفظ خود یبرا را او تا بجنگد شیبرا

 با مسئله نیا مورد در فکرش طرز و او حس اما

 موضوع نیا از اشینگران تمام داشت، فرق لوفرین

 نیا به دلش لوفرین مثل هم زهرا اگر. بود زهرا

  کرد؟یم دیبا چه باشد خوش وصلت و رسم

 عامل و مجرم کی را او گرانید نداشت دوست چیه

 شان یگخانواده رسومات و رسم ختنیر هم به

 .نندیبب

 که یرعلیام یعالقه ینیریش به فکر یطرف از

 عملکرد شدیم باعث خت،یریم جانش به طراوت

 .ردیبگ درست میتصم نتواند و شود کند ذهنش
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 یهمه مورد در دیبا گرفتیم تماس یرعلیام اگر

 یرعلیام نظرش به کردند،یم صحبت مسائل نیا

 راحت موضوع نیا مورد در را او الیخ بود موظف

 .کند

 و هاحرف یهمه دنیشن وجود با هرچند

 با بود سخت شیبرا باز لوفرین یهاحتینص

 کنار یرعلیام اسم کنار در زهرا اسم یمسئله

 تیعصبان دادیم اجازه شبید مثل دینبا اما د؛یایب

 را ذهنش منطق و ردیبگ را درست میتصم یجلو

 .کند کور

 لرزش که بود سفره کردن پهن مشغول شام، وقت

 رونیب را لیموبا. کرد حس بشیج در را لشیموبا

 افتادن مرز تا دستش سایپر اسم دنید با و آورد

 .شد سست نیزم یرو بر لیموبا
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 .کرد باز را امکیپ و آمد خود به تند

 است، شبانه مخوف اسرار از شدن محبوب دلتنگ»

 «جانا بردیم جان قهرت پس

 عمل بچگانه و یسطح رابطه نیا در او هرچه

 .بود دانا یرعلیام کرد،یم

 .افتاد دستم رو نایا ریبگ ؟یشد غرق کجا -

 مشغول و گرفت ترانه دست از را هابشقاب ینیس

 از قبل لحظه چند نیهم تا مگر. شد دنشانیچ

 او ادی میقد نیع دوباره یرعلیام خواستینم خدا

 کند؟

 جواب در حاال نیهم بود؟ مانده وا چرا پس

 نشان خود از یحرکت زد،یم یحرف دیبا امکشیپ
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 قبلش شب یکارها از بفهماند یرعلیام به تا دادیم

 .است مانیپش

 یراه خواد،یم ریتقص عذر مونیپش محبوب نیا »

 «هست؟ جبران یبرا
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 سرگرم شام لیوسا یباق دنیچ با را خود حواسیب

 کردیم افتیدر دیبا که یجواب شیپ دلش اما کرد؛

 .بود مانده

 «م؟یکن صحبت. کن باورم و بمون فقط»

 !بود ینشدن تمام مرد نیا یبزرگوار زد، لبخند

 «.ندارم صحبت تیموقع ام،یمهمون»

 .آمد جواب تند

 که یوقت تا رو جمله نیا توئه، برا فقط من قلب»

 کتهید خودت یبرا یکرد دایپ صحبت تیموقع

 «.بشه ذهنت یملکه تا کن

 یرو یرعلیام امیپ خواندن از که یبزرگ لبخند

 از آقاجان اخم از پر نگاه دنید با بود نشسته لبش
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 وجودش بند بند مهمان ترس زود یلیخ. رفت نیب

 به و دیکش شالش به یدست زده هول شد،

 .برد پناه آشپزخانه

 دست یابهانه آقاجان یخستگ شد، تمام که شام

 خانه به و کردند رفتن عزم زود یلیخ و داد همه

 .برگشتند

 به را خود عیسر و گفت زده شتاب یریبخ شب

 نظمیب و آورد در را شیهالباس تند. رساند اتاقش

 .انداخت یاگوشه

 یرعلیام شماره با و داد رونیب قیعم را نفسش

 دیچیپ گوشش در که بوق نیاول گرفت، تماس

 اما کرد؛ دنیکوب به شروع زده جانیه و تند قلبش

 تعدادشان لحظه هر که یبعد یهابوق دنیشن با
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 یعاد حالت به و گرفت آرام کم کم شدیم شتریب

 .برگشت

 لیدل آورد، نییپا را لشیموبا نیغمگ و دیناام

 ای دلخور اگر! دیفهمینم را یرعلیام ندادن جواب

 !فرستادیم امکیپ دینبا اصالً که بود ناراحت

 و آورد رونیب کش حصار از را بلندش یموها

 او از زودتر که ردیبگ تماس گرید یبار خواست

 عیسر. داد یرعلیام تماس از خبر لشیموبا برهیو

 راستش یشانه یرو و کرد دسته را شیموها

 .ختیر

 .سالم -

 .خانم سالم کیعل -



shahregoftegoo@  

. pg 591shahregoftegoo@ 

 آرام یرعلیام. انداخت نییپا سر و دیگز را لبش

 االن نیهم و دادیم دست از فرصت دینبا پس بود،

 یعذرخواه دیبا بود کرده دایپ را جرأتش که

 .کردیم

 یعصب متاسفم، شبمید رفتار بخاطر واقعاً من -

 .گفتم یچ دمینفهم اصالً بودم

 نامزد برام ش،یاند ریخ مثالً یترهابزرگ یوقت -

 یتو بچه هی. بود سالم پنج فقط من کردند انتخاب

 نداره هم رو خودش تفکرات اریاخت یحت سن اون

 !اعتراض به برسه چه

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 111پارت#

 

 

 جمع یهاحرف دیبا شد، یجد یرعلیام خود مثل

 راحت را خود و گفتیم را ذهنش در شده

 .کردیم

 چیه گذشته سال دو و ستیب نیا یتو یعنی -

 بهشون شما که نشد مورد نیا در یصحبت وقت

 د؟یستین یناراض دیبفهمون
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 از قبل تا من گذشته اون از نه، عمالً و واضح -

 حس. نبودم یناراض خودم شیپ تو به امعالقه

 تو عشق یول نه؛یبهتر امخانواده انتخاب کردمیم

 در یصحبت دمید هم یوقت. کرد عوض رو نظرم

 .وقتش به تا کردم سکوت نشد موردش

 قسمت آن فقط یرعلیام یهاحرف یهمه انیم از

 لحظه هر فکرش در «نبودم یناراض خودم شیپ»

 :کرد زمزمه ناباور. شدیم تربزرگ و بزرگ

 !ن؟یخواستیم رو زهرا هم شما -

 متوجه بد را منظورش حانهیر افتیدر که یرعلیام

 .کرد یاکالفه «نچ» شده

 فکر فقط. نداشتم دوستش خواستمش،ینم نه، -

 انتخابه نیبهتر بودنش لیفام یواسطه به کردمیم
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 قبل یبرا تفکرات نیا یهمه نکن فراموش. واسم

 .بود تو به امعالقه از

 رونیب آسوده را نفسش و شد راحت الشیخ یکم

 .داد

 ؟یچ بذارن تیرضا یپا رو سکوت نیهم اگر -

. کنمیم دفاع ممیتصم از داده زبون بهم خدا -

 که کرده شهیر من تن یتو قدرنیا تو عشق حانهیر

 یاگهید کس به تو جز تونمینم بخوام خودمم اگر

 .کنم فکر

 موضوع یادآوری را یرعلیام یهاحرف دنیشن لذت

 .کرد کمرنگ اشیعصب گرنیم

 بهم یزیچ  یدچارش که یگرنیم مورد در چرا -

 بفهمم؟ لوفرین زبون از دیبا ؟ینگفت



shahregoftegoo@  

. pg 595shahregoftegoo@ 

 وجود به رابطه نیا روند یتو یرییتغ دنشیفهم -

 آورد؟یم

 ...اما نه؛ -

 تحمل بشم یعصب من آره حانهیر نداره، اگر و اما -

 جز زیچ چیه یول شه؛یم سخت یلیخ برام طیشرا

. کنهینم یعصب منو طورنیا تو نبود ای یدلخور

 خودم از رو خودت کنمیم خواهش عاجزانه پس

 .نکن غیدر

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 112پارت#

 

 یرعلیام یعالقه و یوابستگ از حجم نیا یگاه

 با آمدینم دلش اما شد؛یم ترسناک شیبرا

 .کند ترسخت را طیشرا اعتراضش

 .چشم -

 یرعلیام هم بارنیا را نشانیب قیعم و کوتاه سکوت

 .شکست

 من یزندگ به پا تو یوقت از جان، حانهیر -

 دمیم قول شده، ارزشیب برام زهرا گهید یگذاشت
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 تحت رو مونندهیآ یطیشرا چیه در ندم اجازه

 تو به من روح و قلب نکن فراموش. بده قرار ریتأث

 نیا به عمرم انیپا تا دمیم قول بازم و متعهده

 من از رو مردونه قول دو نیا. باشم بندیپا تعهد

 .کن ثبت ذهنت یتو شهیهم یبرا

 غرق و بشنود را هاحرف نیا یدختر شدیم مگر

 او یبرا فقط یرعلیام مثل یمرد نشود؟ لذت

 محسوب شیبرا ایدن یخوشبخت نیتربزرگ باشد،

 .شدیم

 با حق انداخت، تخت یرو را خود و بست چشم

 دفاع هاگانهیب برابر در عشق نیا از دیبا بود لوفرین

 ثابت شیپ وقت یلیخ را خود ارزش چون کردیم

 .بود کرده
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 بودند شده پخش تخت یرو که شیموها به یدست

 .دیکش

 قول اطیاحت با کنمیم شنهادیپ موحد جناب -

 شما یهاحرف نیا یهمه یرو من دل چون د،یبد

 .کنهیم یگذارهیسرما

 .دیخند

 یبرا رو جا نیبهتر شما گمیم کیتبر -

 .دیکرد انتخاب یگذارهیسرما

*** 

 ریز یاضیر کتاب از را نشیغمگ و خسته نگاه

 پرت اتاق یگوشه یاکالفه پوف با و گرفت دستش

 .کرد
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 چند نیا یهایخوشگذران و یتنبل یجهینت

 فصل سه که ترم امتحان شب امشب، را اشماهه

 .دیدیم بود شده تلنبار هم یرو بزرگ

 ناتیتمر حل با بود کرده یسع چقدر هر صبح از

 اورد،یب در سخت یهامسئله نیا از سر دهیچیپ

 .بود دهیفایب

 امتحان شیفردا که یغروب کینزد دانستینم حاال

 ! کردیم دیبا چه داشت

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 تماس با صبح امروز بود، لوفرین به دشیام تمام

 دانشگاه استاد که اشییدا زن شیپ دیفهم یتلفن

 .کند اشکال رفع تا رفته است

 هرکجا توانستیم آزادانه نکهیا از لوفرین به چقدر

 .خوردیم غبطه برود دارد دوست

 به هم او نبود، آقاجانش یهایریگسخت حاال اگر

 از و برود ازین اشخاله شیپ توانستیم یراحت
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 بود شده رشیبانگیگر که یمشکل حل یبرا عِلمش

 .ردیبگ کمک

 و دیکش جلوتر را خود لشیموبا خور زنگ یصدا با

 .برداشت یپاتخت یرو از را آن

 نشاند، شیهالب یرو یپوزخند «سایپر» اسم

 که بوده گرم کجا سرش صبح از آقا نبود معلوم

 کرده ادشی ریبخ صبح امیپ کی حد در فقط امروز

 !است

 بله؟ -

 خانما؟ خانم احوال -

 دستش خودکار با و دیچرخ تخت یرو حوصلهیب

 .دیکش دفترش یرو نامفهوم خط چند

 .سالم -
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 زم؟یعز یانرژیب قدرنیا چرا -

 نگه دلش  در را اشیناراحت نتوانست شهیهم مثل

 .دارد

 کجا صبح از اصالً ؟یانرژ پر قدر نیا چرا شما -

 ن؟یافتاد من ادی االن که دیداشت فیتشر

 .زد شیصدا متعجب یرعلیام

 !؟یخوب حانهیر -

 یبرا نهیگز نیبهتر یرعلیام ت،یموقع نیا در انگار

 .بود حرصش کردن یخال

 دیباش نداشته رو سوالم چوندنیپ قصد شما اگر -

 .خوبم بله
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 شبید اومدیم ادتی یبود خوب اگر ،یستین نه -

 یهابچه از تا چند و رعطایام با امروز گفتم بهت

 .ستمین غروب تا و یآب پارک میریم گهید

 یبرنامه که یرعلیام شبید یهاحرف یادآوری از

 از بدتر. دیگز را لبش بود داده حیتوض را امروزش

 !شدینم نیا

 .دیببخش... کردم فراموش نیبود گفته آره -

 شده؟ یچ بگو حاال -

 .ستین یزیچ -

 زنهیم داد کالفه و گرفته یصدا نیا هست، -

 . یدار یمشکل

 .کرد سکوت لحظه چند بعد

 ...گمیم -
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 را حرفش نداد اجازه شیصدا در نهفته یخنده

 :دیپرس کنجکاو دهد، ادامه

 !ن؟یگیم -

 تا ستین که هم اتماهانه موعد... گمیم -

 هست؟ بدم، ربط بهش رو تتیعصبان

 غیج و دیدو صورتش پوست ریز خون خجالت از

 .دیکش یکوتاه

 !نیادب یب یلیخ -

 سر از معمول طبق کرد ثابت یرعلیام بلند یخنده

 .بردیم لذت گذاشتنش سر به

 رسهیم موعدش یوقت مگه! بوده کجا ادب یب -

 ن؟یشینم هاپو

 .شد بلند غشیج دوباره
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 .ها کنمیم قطع بخدا -

 .داد قورت را اشخنده زحمت با یرعلیام

 .چته بگو خب د،یببخش بابا باشه -

 .دارم ترم یاضیر امتحان فردا -

 کجاست؟ مشکل دونستمیم که نویا -

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 114پارت#

 

 وارید یگوشه یاضیر کتاب یرو نگاهش دوباره

 .افتاد

 .ارمینم در سر هاشمسئله از یچیه -

 ارم؟ینم در سر یچ یعنی -

 شیمعن که بود ناواضح قدرنیا امجمله یعنی -

 کنم؟

 .من یبرا نکن یجواب حاضر -

 خودش شد یجد کبارهی که یرعلیام تند لحن از

 .نشست تخت یرو و کرد جور جمع را
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 حس ،یچیه به یچیه کنمیم نیتمر یهرچ -

 ناشناخته و بهیغر برام هامسئله یهمه کنمیم

 .هستند

 درس از ریغ یکار چه مدت نیا یتو تو مگه -

 ؟یموند وا االن که یداشت خوندن

 خوانده را دستش یراحت نیا به یرعلیام نکهیا از

 .نباخت را خود یول کرد؛ تعجب بود

 خوندم؟ینم درس من گفته یک -

 درس سال اول از اگر شما دختر، رینگ گارد -

 و بهیغر برات هامسئله امتحان شب یبود خونده

 .نبودن دهیچیپ

 وابسته یرعلیام یهامحبت به قدرنیا کرد، بغض

 یبیغر رفتارش یدعوا و یتند با که بود شده



shahregoftegoo@  

. pg 608shahregoftegoo@ 

 که بود شده لوسش یادیز انگار اصالً. کردیم

 .دیچک نییپا چشمش از یاشک قطره عیسر

 .دارم دوست رو تیمهربون من... نباش بداخالق -

 آرام را خود تا دیکش یپ در یپ نفس چند یرعلیام

 .کند

 یتو خوادینم دلم فقط نفسم، نکردم یبداخالق -

 نیتربزرگ خوندن درس یوقت یسن یبرهه نیا

 ریس ایرو یتو هوا به سر یدخترا مثل تتهیمسئول

 .یکن

 اگر دییبگو خواستیم دلش یلیخ اما نزد؛ یحرف

 ماجرا تمام مقصر کندیم ریس ایرو در االن او

 نیا و شدینم شیدایپ یرعلیام اگر. است خودش

 نشان او به را داشتن دوست و عشق قشنگ یایدن
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 باز اشیمعمول یزندگ و خواندن درس از دادینم

 .ماندینم

 ساعت کی تا هست، وقت هنوز نداره اشکال حاال -

 .باش نیآنال و کن وصل رو تلگرام گهید

 .آورد رونشیب فکر از یرعلیام ینابجا یخواسته

 !بشه؟ یچ که -

 موج آن در خنده که ییصدا با و آرام یرعلیام

 :گفت زدیم

 هی ازت خوادیم دلم فقط االن زمیعز یحانهیر -

 .بشنوم خوشگل چشم

 حد از ادیز یرعلیام یهایمهربان زد، لبخند هم او

 !بود یداشتن دوست تصور
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 چه بفهمه دینبا شما مظلوم و زیعز یحانهیر -

 د؟یدار سر یتو براش یانقشه

 .بود پروایب و بلند نباریا یرعلیام یخنده یصدا

! مظلوم خانم یآورد در منو پدر تنه هی! مظلوم؟ -

 .بشم استادت امشب خوامیم بگه برات جانم

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 115پارت#

 

 

 و نشود بلند هم او خنده یصدا تا دیگز لب محکم

 .نکند توجه جلب اتاق از رونیب افراد یبرا

 !شهیم مگه ؟یچ یعنی -

 :کرد زمزمه کوتاه و نیریش

 .نیحس حاج خوشگل ینوه چشم بگو -

 .شد رو و ریز دلش

 .چشم -
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 کی تا ینکن فراموش شما، یهاچشم یفدا -

 .یباش تلگرام گهید ساعت

 یخواسته طبق شد، تمام که شانیتلفن صحبت

 زود یلیخ. کرد نصب را تلگرام برنامه یرعلیام

. آمدند باال یخارج رسانامیپ شماریب یهاامیپ

 یصفحه سراغ همه از اول هیبق به توجه بدون

 .کرد باز را آن و رفت سایپر با چتش

 دفتر انگار اما بود؛ نگذشته شتریب ماه چند آنکه با

 ورق را شیپ سال صد یخورده خاک خاطرات

 .زندیم

 تیشخص از همه پ،یکل از بعد آخرش امیپ چند

 شیهاینگران و بودند برداشته پرده یرعلیام یواقع

 .زدندیم ادیفر او نبودن یبرا را
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 .زد ضربه آن یرو پیکل یدوباره دنید یبرا

 به حاال که یرعلیام یچهره اه،یس یصفحه از بعد

 توانستیم را صورتش یآشفتگ و ینگران یراحت

 .شد انینما دهد صیتشخ

 .سالم -

 یصندل یپشت به سرش دادن هیتک با و کرد سکوت

 .داد ادامه

 من؛ جز یداشت رو یهرکس دنید انتظار دونمیم -

 سایپر یواقع تیشخص بگم دیبا متأسفانه... اما

 .ینیبیم یدار االن که نهیهم

 قسمت نیا از زد زل صفحه به یشتریب دقت با

. داشت یتازگ و بود دیجد شیبرا بعد به لمیف
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 رهیخ نیدورب به و آورد باال را سرش تند یرعلیام

 .شد

 در اشتباه قضاوت لطفاً کنم خواهش خوامیم -

 کینزد یبرا فقط کردم یکار اگر نکن، موردم

 .بوده تتیشخص شناخت بهتر و شدن

 را نفسش و بست را شیهاچشم پیکل در یرعلیام

 .داد رونیب محکم

. دارم پاکت قلب گرو در دل هیادیز مدت آخه -

 کردنت تماشا دور از و نشستن جا کی از گهید

 . بودم شده خسته

 اتفاقات نیا یهمه بابت واقعاً بگم خوامیم االنم

 دهیببخش رو من که ادیب یروز دوارمیام و متأسفم

 .یباش
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 پردازش حال در هنوز او ذهن اما شد؛ تمام پیکل

 اول روز همان اگر دیشا. بود د،یشن که ییهاحرف

 از یلیخ یجلو کردیم تماشا را پیکل تمام

 .ردیبگ توانستیم را گذشته یهاترس و اتفاقات

 با او مگر داد، حق خودش به باز نیب نیا در یول

 ارتباط دنیفهم با حاال که بود ارتباط در پسر چند

 درست میتصم و نترسد یرعلیام با اشناخواسته

 رد؟یبگ

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 «!؟یکردیم کاریچ»

 یرو تلگرام صفحه در یرعلیام دیجد امیپ دنید با

 .گذاشت بالشت یرو را سرش و خورد سُر تخت

 تونیمعرف پیکل یتماشا ریدرگ مجدد، یسالم»

 «خانم سایپر بودم

 .فرستاد و کرد اضافه امشیپ به خنده شکلک چند

 «ش؟یبود دهیند قبال مگه»
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 «نه کامل»

 و یدید رو پیکل که بار نیاول زدم،یم حدس»

 «؟یداشت یحال چه ستمین سایپر یدیفهم

 .نوشت و دیکش یآه

 یتو امتیق تا قراره که بالفطره گناهکار هی حس»

 «.بسوزه جهنم آتش

 «؟یندار رو حس اون ؟یچ االن»

 گهیم یتریقو حس اما باهامه؛ روز هر دارم، چرا»

 تو کنار از رو یادیز یهاتجربه من. داره رو ارزشش

 ضیتعو یزیچ با ستمین حاضر که آوردم دست به

 «.کنم
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 یول شنوم؛یم زبونت از رو حرف نیا خوشحالم»

 عذاب بودنم سایپر مدت کل یکن باور خوامیم

 .کردینم رهام یالحظه زدنت گول وجدان

 افتاد بهت چشمم یوقت مهیخ اول شب گهید

 «.کردم اعتراف و کنم تحمل نیا از شتریب نتونستم

 .نوشتم رو کرد خطور ذهنم به که یسوال نیاول

 «شد؟یم یچ دمتونیبخشینم وقت چیه اگر»

 رو من باالخره تا کردمیم یپافشار قدر نیا»

 دست اهدافم از من. یریبپذ رو عشقم و ینیبب

 وقت من عمر آخر تا فردا از خانم حانهیر. کشمینم

 ازم یدار گذشته با رابطه در یسوال هر یدار

 بدم؛ جواب دل و جون با دمیم قول منم یبپرس
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 از یقسمت هر از لطفاً م،یندار وقت ادیز امشب یول

 «.بفرست عکس برام یدار مشکل که کتاب

 ادامه را نیریش بحث نیهم داشت دوست نکهیا با

 مجدد تیعصبان از ماندن امان در یبرا اما دهد؛

 برداشتن از بعد و کرد گوش حرفش به یرعلیام

 مشکل اشمسئله در که یاصفحه نیاول از کتابش

 چند. فرستاد یرعلیام یبرا و گرفت یعکس داشت

 پیکل که بود یتلگرام یهاکانال سرگرم یاقهیدق

 .شد فرستاده شیبرا یرعلیام طرف از یدیجد

 در که یرعلیام دنید با رفت، سراغش مشتاق

 داده حیتوض قشنگ و روان یلیخ را مسئله پیکل

 مثل یزیچ یهیپا فقط. شد زده شگفت بود

 دفتر داشت، قرار آن یرو نیدورب که یصندل
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 ریتصو در آرنج تا یرعلیام دست دو و یدیسررس

 .شدیم دهید

 .نوشت و کند کتمان را ذوقش نتوانست

 «!ممنون ه،یعال یلیخ نیا یوا»

 .آمد جواب زود

 دختر بده درس به دل طنتیش و یدلبر یجا»

 «.خانم

 را استفاده تینها آمده شیپ ییطال تیموقع از

 و کتاب دوم، یمسئله عکس فرستادن با و کرد

 با بارنیا دوم بار یبرا و گذاشت شیجلو را دفترش

 تماشا را اول مسئله حیتوض پیکل شتریب یدقت

 .کرد
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 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 یرعلیام توسط دوم مسئله حل پیکل فرستادن با

 . گرفت یتریرسم حالت شانیمجاز کالس

 به کی را هاپیکل همه یرعلیام درخواست طبق

 یهرکجا بعد کرد،یم حل خود یبرا و دیدیم کی
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 شیبرا مجدداً تا گفتیم داشت یاشکال هامسئله

 .بدهد حیتوض

 ینیس گرفتن قرار و جان خانم خبریب حضور با

 کرد قطع را پیکل. آمد خود به تختش یرو بر غذا

 .درآورد شیهاگوش از را یهندزفر و

 !شامه؟ وقت که شده چند ساعت مگه سالم، -

 را ینیس و زد پس را کتابش و دفتر جان خانم

 .دیکش شیپا یجلو

 درس غرق دمید اومدم بار هی ده، کینزد -

 .برات جانیهم امیب رو شامت گفتم گهید یخوندن

 رونیب را هایخستگ تا داد تنش به یقوس و کش

 .زدیبر

 .نیدیکش زحمت ممنونم، -
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 دید که را پلو گویم پشقاب رفت، رونیب جان خانم

 اول از امروزش یخستگ وجود با که یرعلیام ادی

 .افتاد بود خوانده درس شیپا به پا شب

 . نوشت وجدان عذاب با و تند

 خسته شما بودم کرده فراموش کال من شرمنده»

 «!دیبخور شام دیبا و دیهست

 یعکس امکشیپ جواب در یرعلیام بعد لحظه چند

 یوانیل ،یماکارون یبشقاب درونش که یاینیس از

 را داشت قرار یسبز یسبد و ماست ظرف نوشابه،

 .نوشت رشیز و فرستاد شیبرا

 «.دیرس شامم االن نیهم یخال جات»

 با و شد راحت الشیخ یکم دید که را عکس

 .نوشت طنتیش
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 آورده یریاس وسط نیا منو فقط پس جان، نوش»

 «!دیبود

 «.خانم یمن قلب ریاس وقته یلیخ که شما»

 .فرستاد خودش یغذا ینیس از یعکس دیتقل به

 «استاد؟ بخورم شام دارم اجازه منم»

 «.دلبندم جان نوش قربونت، به استاد»

 صرف بودن هم کنار تصور با که یشام اتمام از بعد

 درسشان سر دوباره یرعلیام اخطار طبق کردند،

 .برگشتند

 یوقت قاًیدق و شب دو ساعت تا خواندن درس نیا

 .کرد دایپ ادامه نداشت ماندن داریب ینا گرید که
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 خدا از یرعلیام ریبخ شب امکیپ دنید محض به

 دست به لیموبا کتاب، و دفتر همان وسط خواسته

 .رفت خواب

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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**** 

 

 و دیچیپیم سرش در یزن ینشدن تمام یهاغیج

 صورت. لرزاندیم قبل از شتریب را قرارشیب قلب

 سرش یرو که یایمشک چادر یواسطه به را زن

 گفتیم مغزش در ییندا اما د؛یدینم بود انداخته

 !است حانهیر زن آن

 آغوش در گرفتنش با و برود جلو داشت دوست

 توانست،ینم یول کند؛ دعوتش آرامش به خود

 !بودند زده خیم نیزم در را شیپاها انگار

 از محکم یتکان با ریغ یدست کرد حس ناگهان

 .آورد رونشیب بود دچارش که یشانیپر خواب
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 را اششده تنگ نفس داشت یسع که طورهمان

 اشکرده عرق گردن و نهیس به یدست براند رونیب

 .شد زیخ مین تخت یرو و دیکش

 خور زنگ میمال و آرام یصدا شدن بلند با

 چرخاند، اطراف به را اشدهیترس نگاه لشیموبا

 حس. گرفت آرام یکم دید را اتاقش یفضا یوقت

 ده،یشن را صدا نیا هم بشیعج خواب وسط کرد

 نجات خوابش نحس کابوس از را او صدا نیا پس

 !بود داده

 گرم آب وانیل شیگلو یخشک از ییرها یبرا

 و دیکش سر نفس کی را یپاتخت یرو یشده

 .برداشت زیم یرو خواب چراغ کنار از را لشیموبا

 دیوح. زد یکمرنگ لبخند د،یوح یشماره دنید با

 را او اشموقع به تماس با بداند خود آنکه بدون
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 فعالً که ییآنجا از اما بود؛ کرده خود ونیمد

 .کرد جکتیر را تماس نداشت صحبت طیشرا

 نبض یهاقهیشق به یدست و داد هیتک تخت تاج به

 را تنش خوابش یدوباره ریتصو. دیکش دارش

 اوج را قلبش یگرفته آرام تازه یهاتپش و لرزاند

. شود ترس نیا مغلوب تا فرستاد صلوات چند. داد

 خواب نیا یبرا یریتعب نتوانست کرد فکر هرچه

 .کند دایپ

 یعصب و کالفه شد، بلند گرید یبار لشیموبا زنگ

 دهدینم جواب دندیدیم یوقت چرا. کرد ی«نچ»

 به نگاه بدون داشتند؟ینم بر سرش از دست

 جواب گرفته و آلود خواب یصدا همان با شماره

 .داد

 بله؟ -
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 با دیوح شدن دستهم فکر تلفن پشت سکوت از

 تر تنگ را خُلقش گذاشتنش سرکار یبرا رعطایام

 . کرد

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 .بودند نکرده انتخاب یشوخ یبرا را یخوب وقت

 ؟ینزن حرف یگرفت تماس -

 ر؟یام آقا نیبود خواب سالم،... الو -

 آشنا بیعج که یفیلط یصدا دنیشن با مغزش

 ارتریهوش و زد پس را قبل لحظه چند یکسل بود

 .شد

 نظر مورد شخص تماس دفعات که ییآنجا از

 :دیپرس نانیاطم یبرا بود کم ذهنش

 !؟ییتو حانهیر -

 خواب... شدم مزاحم موقع بد کنم فکر بله، -

 ن؟یبود

 یرو و کرد باز را شیپاها دور شده دهیچیپ یپتو

 .نشست تخت
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 یگرفت تماس شد خوب چه اتفاقاً زم،یعز نه -

 .شدمیم داریب دیبا گهید

 .شد ترپررنگ قبلش ساعت چند نامفهوم خواب

 ؟یخوب خودت -

 آخه گرفتم تماس تشکر یبرا قتشیحق ممنون، -

 وقت از که یمرس. دادم یعال رو امتحانم امروز

 کال... دیکن کمک بهم تا دیگذشت استراحتتون

 .ارزشمنده یلیخ برام حضورتون د،یهست که یمرس

 اشدهیژول یموها کردن مرتب یبرا که دستش

 یهاحرف دنیشن. ماند ثابت راه وسط بود رفته باال

 تمام و کرد یجار دلش در نور یاکهیبار حانهیر

 .برد نیب از را خوابش یشانیپر

 !شد شروع یعال چه روزم... جانم یا -
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 اتاق وارد خانم حاج که بود حانهیر زیر خنده محو

 .شد

 پسرم؟ یشد داریب -

 .زد مادرش یبرا یلبخند نیح همان

 .ریبخ صبح سالم -

 زد کنار کامل را تخت یرو افتاده یپتو خانم حاج

 .نشست و

 .جان مامان ریبخ ظهر بگو -

 حاج یصدا دنیشن با انگار که حانهیر یپ حواسش

 وقتشیب مزاحمت بخاطر و بود کرده هول خانم

 .رفت کردیم یعذرخواه

 .زیعز دوست رمیگیم تماس شما با بعداً من -
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 «یخداحافظ» با خواسته خدا از هم حانهیر

 .کرد قطع را تماس یاعجله

 .شد بلند تخت یرو از و انداخت یکنار را لیموبا

 چطوره؟ خودم خانم حاج -

 .انداخت شیسرتاپا به ینگاه لذت با خانم حاج

 باشم؟ بد و نمیبب رو دمیرش پسر شهیم مگه -

 .رفت در طرف صورتش و دست شستن یبرا

 .سر تاج مستدام تون هیسا -

 .مادر کن صبر رجانیام -

 مادرش به که یحدیب یعالقه وجود با ستاد،یا

 حانهیر جز یکس خواستینم دلش چیه اما داشت؛

 . کند صدا ریام را او
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 .اوردین خودش یرو به یزیچ

 جانم؟ -

 نگران ییهاچشم با و دیرس کنارش خانم حاج

 .کرد رصد را صورتش
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 ؟یخوب -

 به یمتعجب نگاه با و شد کینزد هم به شیابرو دو

 .زد زل مادرش یهاچشم

 !چطور؟ -

 !یبخواب ظهر لنگ تا نداشته سابقه آخه -

 .کرد یکوتاه خنده و شد باز شیهااخم

 شدم، خسته روزید شده؟ یچ مگه دمیخواب حاال -

 همه گهید بودم داریب دوست هی بخاطر هم شبید

 تا شما قول به امروز داد هم دست به دست زیچ

 .بخوابم ظهر لنگ

 مهلت خانم حاج نکهیا از قبل و گفت را حرفش

 دوست اصوالً. رفت رونیب کند دایپ یگرید سوال

. بدهد پس جواب یکس به شیکارها یبرا نداشت
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 پا ریز را قانون نیا اول روز همان حانهیر یبرا البته

 و کارها مورد در حیتوض با بود تالش در. گذاشت

 آن به را خود شتریب روز به روز شیهایروزمرگ

 .کند کینزد دختر

 از امروز. شد آماده مغازه به رفتن یبرا ناهار از بعد

 نیا در اما بود؛ افتاده عقب شیهابرنامه یهمه

 تشکر و تماس همان. کردینم یتینارضا حس مورد

 .داشت ارزش شیبرا ایدن کل اندازه حانهیر

 سر، به چادر را خانم حاج رفت رونیب که اتاق از

 باال ییابرو د،ید رفتن رونیب یآماده و حاضر

 .انداخت

 د؟یبریم فیتشر ییجا -
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 کردن مرتب با و شد بلند مبل یرو از خانم حاج

 .رفت در طرف چادرش

 .برسون تییدا یخونه تا هم منو شهینم رتید -

 .انداخت دستش ساعت به ینگاه متعجب

 !ه؟یمهمون وقت چه عصر دو ساعت -

 را اشساده یمشک یهاکفش یپاشنه خانم حاج

 .ستادیا صاف و دیکش باال

 خوامیم گرفته یسبز لویک چند هی تییدا زن -

 . نرفتم تو بخاطر هم صبح از کمکش، برم

 رونیب یکفش جا از را دشیسف اسپرت یهاکفش

 ست دشیسف ژاکت و یمشک کتان شلوار با تا آورد

 .کند

 !راهه به بتیغ بساط یحساب پس اوه -
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 .برگشت پسرش طرف به یشاک خانم حاج

 !پسر هیچ بتیغ استغفراهلل، -

 با و کرد حلقه مادرش یشانه دور دست خنده با

 .رفتند رونیب در از هم

 .زدلمیعز بشه باز دلت کنمیم یشوخ -
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 یخانه رنگ دیسف و بزرگ در یجلو را نیماش

 .دیچرخ مادرش طرف به و کرد متوقف اشییدا

 .سالمت به -

 همراه شهیهم که یمقصود شاه حیتسب خانم حاج

 استفاده آن از فرستادن صلوات یبرا و داشت

 ریز رهیگ و گذاشت فشیک در را کردیم

 .کرد ترمحکم را اشیروسر

 داخل؟ میبر ییاینم -

 .دیکش شیموها به یدست نیماش یجلو ینهیآ در

 عقب کار یکل امروز مناسب، وقت هی باشه نه -

 .دارم افتاده
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 که بود دهینرس رهیدستگ به خانم حاج دست هنوز

 را چادرش که ینیح زهرا و شد باز خانه در

 .آمد رونیب دیپوشیم

 و شد ادهیپ نیماش از تند زهرا دنید با خانم حاج

 .رفت طرفش به

 به انگشتانش با و شد رهیخ روبهرو به فیبالتکل

 بود کرده ریگ یراه دو نیب زد، ضربه نیماش فرمان

 !بماند منتظر ای کند ترک را آنجا دیبا دانستینم

 بعد کرد صحبت زهرا با یالحظه چند خانم حاج

 طرف به بود گرفته را دستش که طورنیهم

 .انداخت یرعلیام به ینگاه پنجره از و آمد نیماش

 آموزشگاهش تا رو زهرا راهت سر رجانیام -

 .شده رشید بچم ؟یرسونیم
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 لبش سر را وجودش در گرفته شکل تیعصبان

 چه. دییجو را اشگوشه نامحسوس و کرد یخال

 اما اوست؟ راه سر خانم آموزشگاه بود گفته یکس

 عمل در را او اشمالحظهیب مادر نداشت، یاچاره

 .بود داده قرار شده انجام

 .چشم -

 یبرا را نیماش در یتمندیرضا لبخند با خانم حاج

 .کرد باز زهرا

 .زمیعز شو سوار -

 یآرام «سالم» با چادرش کردن جمع از بعد زهرا 

 یرو کرد افتیدر یآرام همان به هم را جوابش که

 در خشنود خانم حاج. نشست کنارش یصندل

 .بست را نیماش
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 .خدا امون به -

 داد تکان مادرش یبرا یخداحافظ عنوان به یسر

 .آورد در حرکت به را نیماش و

 برم؟ کجا -

 به کامل و کرد کینزد در به را خودش زهرا

 .برگشت طرفش

 بود جان عمه ادیز اصرار بخاطر بخدا، دیببخش -

 نیهم ستین یزحمت اگر حاال. شدم مزاحمتون که

 .شمیم ادهیپ دیدار نگه کنار گوشه

 یبرا است درست رفت، درهم شتریب شیهااخم

 ساده ییدا دختر کی زهرا و داشت یامحبوبه خود

 یگوشه را آن دادینم اجازه رتشیغ باز نبود شتریب

 .برود خود کار سراغ و کند رها ابانیخ



shahregoftegoo@  

. pg 643shahregoftegoo@ 

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 122پارت#

 

  



shahregoftegoo@  

. pg 644shahregoftegoo@ 

 گرید مادرش یرکانهیز یهایشیاند مصلحت نیا

 .بود دادنش عذاب حال در تیعصبان یجا

 هم تا دهد خاتمه اوضاع نیا به باشد بهتر دیشا

 راحت خودش اعصاب هم شود راحت هیبق الیخ

 .بماند

 .انداخت زهرا طرف یخونسرد نگاه

 برم؟ کجا ینگفت -

 .بست را زهرا مخالفت راه سوالش تکرار با

 .دیبر میمستق رو ابونیخ نیهم فعآل -

 مقصد به زودتر تا کرد ادتریز را نیماش سرعت

 با حانهیر که کند تصور نداشت دوست یحت. برسد

 . دهدیم نشان یواکنش چه موضوع نیا دنیفهم
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 کردیم یسع اتفاقات آن از بعد که یاحانهیر

 وا یزندگ در زهرا اسم وجود موضوع با یمنطق

 نام دنیشن نیح شیهاواکنش از اما کند؛ برخورد

 زهرا

 .شدیم شیهاتیحساس متوجه یراحت به

 و هایریگبهانه نیا بود معتقد رعطایام البته

 به تواندیم و دارد یخوب ینشانه هاتیحساس

 .باشد دواریام رابطه نیا یندهیآ

 .لطفاً راست سمت دیچیبپ رو ابونیخ نیا -

 .چرخاند بود گفته که یسمت به را نیماش فرمان

 ه؟یآموزشگاه چه ،یریم آموزشگاه گفت مامان -

 .یسیانگل زبان -

 .داد تکان یسر نیتحس به
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 !نیآفر -

 .زد یلبخند یدلباز و دست با زهرا

 سر یجور هی دیبا درسم شدن تموم از بعد -

 از بهتر یچ گفتم گهید کردم،یم گرم رو خودم

 .زبان هی یریادگی

 شیباال در آموزشگاه یتابلو که یمشک یدر یجلو

 پروایب نگاهش و کرد متوقف را نیماش داشت قرار

 .نشست زهرا صورت یرو

 شهیهم دوارمیام بوده؛ ییجا به میتصم -

 .یریبگ عاقالنه ماتیتصم

 یرو را فشیک دسته نشسته طورهمان زهرا

 زمزمه شیهاچشم به رهیخ و انداخت اششانه

 .کرد
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 باشه، طیشرا به بسته دیبا عاقالنه ماتیتصم -

 عقل نه رهیگیم میتصم که دله نیا هاوقت یگاه

 یخوب روز. میندار ازش یرویپ جز یاچاره ما و

 .یباش داشته

 او ریمتح نگاه به توجه بدون و گفت را حرفش زهرا

 .شد ادهیپ نیماش از

 و فشرد گاز پدال یرو را شیپا آمد، خود به

 . راند مغازه سمت به ییباال سرعت با را نیماش

 ذهنش در بار نیچند بلکه بار کی نه زهرا حرف

 .شد تکرار

 یبلند ادیفر با د،یجوش اشمعده ادیز حرص از

 باالخره. دیکوب نیماش فرمان به یمحکم مشت

 کرد را خودش کار مادرش یهایباز گربه و موش
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 و دیشا گرید. بود شده دواریام رابطه نیا به زهرا و

 دلش راز دیبا امشب نیهم آمد،ینم کارش به اما

 .کردیم فاش را
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 حاج دند،یرس خانه به رعطایام همراه یوقت شب

 .بودند منتظرشان شام زیم سر محمد حاج و خانم

 دست شستن و لباس ضیتعو نداد اجازه یگرسنگ

 زود یلیخ برادر دو هر. دهد طول ادیز را صورت و

 .شدند حاضر زیم سر

 عدس وسط الماس نیع که ییهاکشمش دنید با

 و رفت ضعف شتریب دلش دندیدرخشیم پلوها

 .برد دهانش در لذت با را قاشق نیاول

 ؟یرسوند آموزشگاهش به رو زهرا یعصر -
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 اتیمحتو عصر اتفاقات ادآوری و زهرا اسم آوردن با

 حاج که یدوغ از یاجرعه با دهیینجو را دهانش

 .داد قورت گذاشت دستش کنار خانم

 .بله -

 ش،یبرسون خودت روز هر شدیم کاش مادر یوا -

 راحت هم تییدا زن و من الیخ گهید یطور نیا

 .شدیم

 کامالً مادرش حرف برابر در شیهاچشم شدن گرد

 را بیغر و بیعج یخواسته نیا بود، اریاختیب

 گذاشت؟یم دلش یکجا دیبا گرید

 روز هر که است بچه زهرا ای کارهیب یرعلیام مگه -

 !اره؟یب و ببره
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 بدون و انداخت رعطایام به یزیآم تشکر نگاه

 مشغول مادرش یرمنطقیغ یخواسته به جواب

 .شد شیغذا

 یدور راه بهش هم محبت ست،ین بهیغر که زهرا -

 .رهینم

 مادرش بود جالب د،یکش گوشش یالله به یدست

 فروگذار زهرا و او یکینزد یبرا یفرصت چیه از

 !کردینم

 محض حماقت ها،حرف و تفکرات نیا به سکوت

 .شدیم تمام زیچ همه دیبا حاال نیهم بود

 موضوع مورد در خواستمیم دیبد اجازه اگر -

 .کنم صحبت باهاتون یمهم

 افتاده؟ یاتفاق شاءاهلل،ان رهیخ -
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 دادیم یباز پلوها وسط را قاشقش که طورهمان

 را پدرش کنجکاو سوال جواب یکس به نگاه بدون

 .داد

 .رهیخ... بله -

 .پسرم میگوش سراپا خب، -

 .کرد پلو از پر را قاشقش نفسش دادن رونیب با 

 .شام از بعد یبرا بمونه دیبد اجازه اگه -

 .یراحت طور هر باشه -
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 داشت یسع کرد، تمام مشغول یذهن با را شامش

 نیبهتر شیهاحرف کردن نیسنگ و سبک با

 در باز اما کند؛ دایپ منظورش انیب یبرا را هاواژه

 .داشت شیپ در یسخت راه نظرش

 را شام زیم مادر به کمک منظور به رعطایام همراه

 .شدند هاظرف شستن مشغول و کردند جمع
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 ؟یمطمئن کارت از -

 وانیل یرو یلکه کردن زیتم مشغول را خود

 .داد نشان دستش

 کنم، تموم رو زیچ همه دیبا نباشم هم مطمئن -

 خودم به تا ترسمیم مامان یهایبافالیخ نیا با

 .شده پخش هم میعروس یهاکارت نمیبب امیب

 .زد یشخندین رعطایام

 ترسخت کارت مامان االتیخ نیا با کنم فکر -

 .شده

 .داد رونیب کالفه را ونفسش بست چشم

 برم پرقدرت و دیام با بذار نکن، یخال رو دلم -

 .جلو
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 و دلهره از بیترک یحس با د،یرس اتمام به کارشان

 با داشت یسع که یمحمد حاج یروروبه خجالت

 بشود آگاه پسرش درون سِر از اشرهیخ نگاه

 چند با همراه خانم حاج دینکش یطول. نشست

 کنار مبل یرو و وستیپ جمعشان به یچا فنجان

 .گرفت جا شوهرش

 یرو از را ییچا یهافنجون از یکی محمد حاج

 .گرفت شیهادست انیم و برداشت زیم

 شما حرف منتظر همه خان یرعلیام خب -

 .میهست

 یهادست در که یپرتقال معطوف را نگاهش

 داشت یسع و کرد شدیم گرفته پوست رعطایام

 با بود گرفته را وجودش حجم تمام که یادلهره

 .کند یخال نیزم یرو بر شیپاها زدن ضربه
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 .زد لب شرم با و دیکش دهانش دور یدست

 ...کنم ازدواج گرفتم میتصم من... من -

 با خانم حاج اشجمله کامل کردن منعقد از قبل

 .دیپر حرفش انیم ذوق

 یچ پسرت یشنویم یحاج شکر، یاله یا -

 گهید دیفهم و شد عاقل باالخره خداروشکر گه؟یم

 من گهید واال!  گرفتنشه سامون و سر وقت

 که رو ها هیهمسا و در جواب یچ دونستمینم

 یکنینم یرعلیام یبرا یفکر چرا دنیپرسیم دائم

 خدا لطف به داشتند، حق خداها بنده خب. بدم رو

 .یزندگ لیتشک یبرا نداره کم یزیچ



shahregoftegoo@  

. pg 657shahregoftegoo@ 

 او حرف از همسرش نیع که هم محمد حاج

 احساسات کنترل یبرا و زد یلبخند شد خوشحال

 .گذاشت آن یپا یرو را دستش خانم حاج

 .بده اجازه لحظه هی شما خانم حاج -
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 نگاه مادرش به متعجب هنوز که او به رو بعد

 :داد ادامه کردیم

 نیا شد یچ حاال جان، بابا بود یخوش خبر -

 ای یدار نظر ریز هم رو یکس ؟یگرفت رو میتصم

 نه؟

 یرشته یکس صحبت از قبل که بود خانم حاج باز

 .گرفت دست در را سخن

 پسرم ماشاءاهلل! دیزنیم حرفا هم شما یحاج واه -

 یتو هاشچشم که هست ایح به محجوب قدرنیا

 براش خودم عوض در. زن دنبال نگرده دوره خانما

 هنرمند، آفتاب، یپنجه نیع دارم یسراغ دختر
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 صد که آشناس گذشته نایا یهمه از خانم، ب،ینج

 چرا دونمینم اصأل یوا. شناسمیم رو پشتش

 هی رمیم االن نیهم! کنمیم بحث شما با نشستم

 قرار تا داداشم خان یخونه زنمیم زنگ

 ریخ کار در گفتن میقد از. بذارم رو یخواستگار

 .ستین استخاره چیه حاجت

 به دادن نانیاطم یبرا که رعطایام به یکوتاه نگاه

. انداخت کرد بسته و باز را شیهاچشم او دل

 نیب شود رید نکهیا از قبل تا و شد شتریب جرأتش

 .رفت مادرش حرف

 .دارم سر ریز رو نفر هی خودم توناجازه با -

 از تلفن برداشتن یبرا خواست که خانم حاج

 را شیهاچشم و نشست دوباره شود بلند شیجا

 .کرد زیر
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 !؟یگفت یچ -

 باال را سرش قبل یهاخجالت و شرم از بدور نباریا

 و شد رهیخ مادرش یهاچشم به میمستق و گرفت

 :گفت شمرده

 یبرا شما برادر دختر از ریغ گهید کیشر هی من -

 .کردم انتخاب میزندگ

 نگاه جواب سخت ینگاه با لحظه چند خانم حاج

 :دیپرس سرد و داد را مطمئنش

 هست؟ یک -

 انتخابش ادی از دلش و انداخت ریز به سر دوباره

 .شد نیریش

 .نیحس حاج نوه... حانهیر -
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 پدرش و مادر آورد، باال را سرش جمع سکوت با

 باالخره. کردندیم نگاهش یخنث رعطایام و ریمتح

 بیعج دلش یساله سه راز فاش با و شد راحت

 !داشت یسبک حس

 و نشست همسرش یرو کوتاه خانم حاج ناباور نگاه

 :دیپرس دیترد با گشتیبرم او طرف به که ینیح

 نه؟ مگه... یکنیم یشوخ یشب نصف... ریام -
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 حرف نیترمهم چرا آوردینم در سر کرد، یاخم

 !اندگذاشته یشوخ یپا را دلش

 یشوخ یمهم نیا به موضوع مورد در دیبا چرا -

 باهاتون؟ کنم

 یجا تیعصبان از یناش سرخ رنگ زود یلیخ

 .گرفت را خانم حاج صورت دیترد

 !نبود لیدلیب دادنا جر قهی اون پس -

 یبایز حس تمام با و انداخت نییپا را سرش

 :کرد زمزمه حانه،یر به درونش

 .دارم دوستش وقته یلیخ من -
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 .داد رونیب را نفسش تند همسرش به رو خانم حاج

 حال گفتم گفتم؟ یچ شما به من روز همون -

 قبول شما یول ست؛ین لیدلیب بچه نیا بیغر

 .ریبگ لیتحو حاال ه،یالک شک یگفت ینکرد

 ریسِ یگرید یایدن در انگار که محمد حاج اما

 خود تالش یهمه. نداد همسرش به یجواب کردیم

 به را قلبش که یعشق و حانهیر از تا برد کار به را

 .کند دفاع درآورده محاصره

 با خوامیم فقط ندارم، یبیعج یخواسته من -

 ...که یکس

 .نه -
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 خود به خود خانم حاج قاطع و محکم مخالفت

 نیب از یآرام و دیناام ی«چرا» بست، را دهانش

 .دیخز رونیب شیهالب

 یبرا که یحس بدون و سرد ینگاه با خانم حاج

 .داد جواب داشت یتازگ همه

 .ستین تو سطح در چون -

 !رحمانهیب یجمله نیا از دیکش ریت سرش

 خفت چقدر پسرش دانستیم اگر خانم حاج

 در که یشخص نیهم از یچشم گوشه تا دهیکش

 !کرد؟یم چه باشد، داشته دیدینم حدش

 نیدیسنج یمَحک سنگ چه با رو دختر اون حد -

 ست؟ین من حد در نیدیفهم که
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 به کردن نگاه از که بود خانم حاج نیا حاال

 .کردیم فرار هیبق یهاچشم

 یفرسخ ده از یهرکس خوادینم محک سنگ -

 .دیخورینم هم درد به فهمهیم نهیبب رو شما

 یسو کور با و گرفت مادرش از را نشیغمگ نگاه

 .برگشت پدرش طرف یدیام

 .لطفاً دیبگ یزیچ هی شما بابا -

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 127پارت#

 

 

 بود شده داریب خواب از تازه انگار که محمد حاج

 .انداخت او یهاچشم به یقیعم نگاه

 ؟یمطمئن انتخابت از  -

 هم یرو چشم پدرش مثبت حرکت از یراض

 .داد سرتکان و گذاشت

 .صد در صد -

 خون به یهاچشم با که خانم حاج یعصب یصدا

 .شد بلند کردیم نگاه را محمد حاج اشنشسته

 گل دسته فردا یخواهیم نکنه یحاج هیچ -

 اصال ؟یخواستگار خونشون در یبر یریبگ
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 یدیفهم خواد؟یم و یک گفت پسرت یدیفهم

 شده؟ وونهید

 خسته و گذاشت هم یرو چشم محمد حاج

 .داد رونیب را نفسش

 ...بده اجازه شما لحظه چند -

 ...یحاج بده اجازه شما نه -

 شیجلو و شد بلند مبل یرو از تند خانم حاج

 .ستادیا

 منم. خورهینم تو درد به دختر اون ،یرعلیام -

 فراموشش دیبا پس ستین رضا وصلت نیا به دلم

 .یکن

 .ستادیا و شد بلند قراریب هم او
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 امروز و روزید یبرا دختر اون به من یعالقه -

 ساله چند من. بشه فراموش راحت که ستین

 محکم لیدل هی االن نیهم و اونم یدلبسته

 . خواسته نیا یبرا خوامیم

 شتریب لحظه هر خانم حاج یهاچشم یسرد

 .شدیم

 تو انتخاب با یآبرودار یعمر از بعد تونمینم من -

 حرفمم. کنم خاص و عام یمضحکه رو خودم

 حاال کنه،ینم رییتغ عمرمم آخر تا گفتم که نهیهم

 .بابات و یدونیم خودت گهید

. کرد تند پا اتاقشان طرف حرفش گفتن از بعد

 تا انداخت گردش در برادرش و پدر نیب را نگاهش

 حاج یوقت. دیایبرب هاآن دست از یکمک دیشا
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 اششانه به یدست دید را ملتمسش نگاه محمد

 :گفت شیصدا در نهفته غم با و دیکش

 تو یبرا دختر اون جان، بابا کن فراموشش -

 .کن فراموشش هیبق آرامش بخاطر. شهینم و ستین

 دلش در شتریب یدیناام پدرش یهاحرف با

 اتاقش به پا غضب پر و یعصب. افتی پرورش

 و گرفت دستش دو وسط را سرش. گذاشت

 هرچه دیبا. دیکش محکم توانستیم تا را شیموها

 و پدر کردن یراض یبرا یمناسب راه دنبال زودتر

 .گشتیم مادرش

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 128پارت#

 

 

 خود و نشست تخت یرو و شد اتاق وارد رعطایام

 بود، عادتش. داد نشان زیم یرو تاپ لپ مشغول را

 یحت بود، کنارش سخت لحظات در شهیهم

 .یکار دادن انجام بدون و صدایب

. کرد زدن قدم به شروع را اتاق طول عجله با و تند

 با دیشا دانستیم حرفش کردن مطرح از قبل
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 حجم نیا اما شود؛ روبهرو مادرش و پدر مخالفت

 !دیگنجینم مغزش در کالم تیقاطع

 .گرفتم جهیسرگ گهید گوشه هی نیبش عه -

 تخت کنار مبل یرو تحملیب رعطایام اعتراض با

 .زد گره هم به را شیهادست و نشست

 بکنم؟ یغلط چه دیبا قاًیدق من االن -

 در کرد،یم شیتماشا خونسرد چنانهم رعطایام

 همه نیا توانستیم چطور برادرش بود عجب

 تا آمدیم شیپ یامسئله کمتر کال! باشد خونسرد

 .کند یعصب را آن بتواند

 یاگهید چاره یعنی ،یکن صبر دیبا فعالً نظرم به -

 .یندار
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 دهیشن و گفته یهاحرف یعصب فشار و تیعصبان

 .داشتیم وا لرزه به را شیهادست قبل لحظه چند

 ؟یچ نشد دمیعا یزیچ و کردم صبر اگر حاال -

 .انداخت باال یاشانه الیخیب

 ای یکن فراموش رو حانهیر دیبا ای گهید یچیه -

 .یبذار کنار رو مامان

 کار از یالحظه را مغزش کارکرد اشیدرون خروش

 .زد رعطایام یپا ساق به یاضربه پا با و انداخت

 !قدرنیا نگو چرند -

 یجا و دیکش درهم یاخم درد از رعطایام

 .داد ماساژ را اشضربه

 گم؟یم دروغ مگه ؟یشیم یوحش چرا -
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 چیه اما بود؛ انکار قابل ریغ یقتیحق رعطایام حرف

 مجبور که یروز آن دیخورش خواستینم دلش

 کند انتخاب را یکی دلش زیعز دو نیب شودیم

 !بود وحشتناک هم تصورش یحت. ندیبب

 یصفحه یرو بر حانهیر طرف از یامکیپ دنید با

 رونیب را سرش کننده ناراحت یفکرها لشیموبا

 .کرد باز را امکیپ و ختیر

 انگشتانت ریز را گل یهابرگ لطافت حال به تا»

 درست! یماندن ادی به و باستیز ؟یاکرده حس

 شور اشواژه واژه تکرار. زبانم ریز تو اسم تکرار مثل

 از تربایز و دارم دوستش. دارد یاجداگانه حال و

 ییتو یا یآر... دارم دوست را اتیمهربان مهر آن

 «.دارم دوستت یدیبخش معنا امیزندگ به که
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 به ریمتح ییهاچشم با است مدت چه دینفهم

 را کلمات تک تک و شده رهیخ لیموبا یصفحه

 توسط دستش از لیموبا شدن دهیکش با. بلعدیم

 خود نفسش آمدن باال یبرا و آمد خود به رعطایام

 شب مهین سرد یهوا از و رساند اتاق یپنجره به را

 .گرفت کمک یزمستان

 

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�
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 به رحمیب یجالد نیع زمستان سرد یهوا

 .زد انهیتاز را آن و آورد هجوم صورتش

 التهاب کردن کم به که یاشکنجه نیا از یراض

 شرتشیت قهی به یدست کردیم کمک درونش

 .دیایب باال ترراحت نفسش تا دیکش

 کلمه در که یامکیپ آن شدینم باورش هنوز

 از بود دهیخواب داشتن دوست به اعتراف اشکلمه

 !باشد حانهیر طرف

 قلب از یاگوشه و بودش رفتهیپذ حانهیر باالخره

 !بود شده او بندیپا مهربانش و پاک
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 زود یلیخ و افتادند یکوتاه سوزش به شیهاچشم

 یهاگونه یرو بر را اشک یگرم اریاختیب

 شکر را خدا دیبا چگونه. کرد حس اشزدهخی

 باشد؟ بزرگ نعمت نیا یگو جواب  که کردیم

 و شد دهیکش عقب به رعطایام توسط تند شیبازو

 .آورد رونیب الشیخ از را او

 !یکنیم هیالر ذات االن طرف نیا ایب -

 است امکیپ شوک از دانستینم که لرزان یبدن با

 طرف به بدنش، در کرده نفوذ یسرما بخاطر ای

 :کرد زمزمه مبهوت. نشست آن یرو و رفت تخت

 نیاول به من که یامشب نیهم عطا؟ امشب چرا -

 یعاشقانه امیپ دیبا خوردم رابطه نیا بست بن

 !برسه؟ دستم به حانهیر
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 .نشست کنارش و بست را پنجره رعطایام

 نکرد؟ خوشحالت -

 هااشک آن وسط یاشده یزیر برنامه ربات نیع

 .زد لبخند قیعم

 و برسه اشساله سه یآرزو به آدم هی شهیم مگه -

 در شیپ وقت چند تا رفته ادتی نباشه؟ خوشحال

 سوختم؟یم روز نیا یآرزو

 یزنیم حرف ازش که یایخوشحال نیا چرا پس -

 نم؟یبینم صورتت یتو رو

 پاک را نمش تا دیکش صورتش یرو دست یآه با

 .کند

 رو بابا و مامان مخالفت هنوز من جم،یگ فقط نه -

 . شدم روروبه نیا با که بودم نکرده هضم
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 کنار وارید به و دیکش عقب را خود یکم رعطایام

 .داد هیتک تخت

 رو اتفاق نیا دیبا هیگر و شدن جیگ یجا اتفاقا -

 .جلو یبر ترقدرت پر و یبدون نشونه هی

 .برگشت رعطایام طرف به سوال از پر ینگاه با

 ؟یچ یعنی -

 رفته دختر نیا یپِ دلت یدیفهم یوقت تو نیبب -

 یبردار قدم بهش دنیرس یبرا یگرفت میتصم

 درسته؟

 منتظر و داد تکان دییتأ به یسر فقط حرف بدون

 .شد رعطایام حرف یادامه

 طرف یدونستیم که بود یصورت در طیشرا نیا -

 تصور یحت. نداره احساساتت از یخبر چیه مقابلت
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 امکان ،یبود کرده هم رو رابطه نیا بودن کطرفهی

 اون یبش کینزد بهش یکن یسع چقدر هر داشت

 که یراه نیا یدیفهم االن اما بشه؛ دورتر ازت

 با هم دختر اون چون چرا؟. ستین هودهیب یرفت

 بهت دنیرس یبرا و رفتهیپذ رو اتعالقه اعترافش

 هاتقدم قدرت دیبا که نجاستیا در. برداشته قدم

 مخالفت مثل یموانع یکن یسع و بشه شتریب

 ترراحت تا یبردار وسط از رو زهرا حضور و مامان

 .دیبرس هم به

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 شیهاحرف فکر در غرق را برادرش یوقت رعطایام

 :داد ادامه یترآرام لحن با و گرفت ینفس دید

 خودت احساسات یمسئله فقط گهید االن -

 من یبگ ،یدینرس نشد، اگر بعداً که ستین مطرح

 یول کردم بهش دنیرس یبرا رو خودم تالش تموم

 دختر اون که یاحساس به نسبت تو االن. نشد خب

 رو تشیمسئول دیبا و یمسئول کرده دایپ بهت

 . یریبگ برعهده
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 با تو که بود شفاف یشهیش هی دختر اون دل

 ریتصو و یساخت نهیآ هی ازش کارهات و هاحرف

 شهیم که یوقت تنها. یانداخت درونش رو خودت

 که هیوقت ،یاریب در دلش ینهیآ از رو رتیتصو

 عاشق ای زن ما، برخالف چون. یبشکن رو اون

 عاشق محکم و سخت یلیخ شد هم اگر شهینم

 بخاطرت دختر اون قلب یدار دوست تو. شهیم

 بشکنه؟

 رعطایام صورت به دهیترس و آورد باال را سرش تند

 .زد زل

 !ارهین رو روز اون خدا -

 و گرفت وارید از را اشهیتک دوباره رعطایام

 .شد کشینزد



shahregoftegoo@  

. pg 682shahregoftegoo@ 

 به که یدرست ای غلط روش هر از ماه نیچند -

 دارم دوستت یخوند گوشش یتو دیرسیم ذهنت

 مرد اگر االنم. است بسته گتیزند به میزندگ و

 ثابت بهش. دونیم نیا یگو نیا بفرما، یدونیم

 یکرد ذهنش یملکه که یکلمات تک تک سر کن

 قدرنیا عالقه نیا کن ثابت بابا و مامان به. یهست

 ینتون وقت چیه که کرده شهیر قلبت یتو

 .یکن فراموشش

 دیفهم دید فکر در غرق را او یوقت رعطایام

 شهیهم مثل و گذاشته را خود ریتأث شیهاحرف

 بلند تخت یرو از. باشد موثر برادرش یبرا توانسته

 شود خارج نکهیا از قبل. رفت در طرف و شد

 .برگشت برادرش سمت به دوباره
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 از و ریبگ باهاش تماس هی االن نیهم یراست -

 دختر اون. بگو امشیپ خوندن به نسبت حست

 از یخبر منتظر زنهیم دستش کف که یقلب با االن

 .ریبخ شب. توئه طرف

 بسته در به هنوز او اما رفت؛ رونیب اتاق از رعطایام

 . بود شده رهیخ

 مواقع طورنیا در رعطایام کردیم اعتراف دیبا

 یآه. کند یریگمیتصم او از تردرست تواندیم

 گرفت او از حانهیر عشق که یزیچ نیاول د،یکش

 .بود مربوطه مسائل مورد در کردن فکر یمنطق

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 آوردن در از بعد و کرد خاموش را اتاق چراغ

 یشماره با و دیکش دراز تخت یرو شرتشیت

 . گرفت تماس حانهیر

 بله؟ -
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 دیچیپ گوشش در که حانهیر یصدا بوق سه از بعد

 بخش امیالت آرامش، از حجم نیا تا بست چشم

 .باشد قرارشیب وجود

 را تیهاگفتن دارم دوستت یصدا شدیم کاش -

 .دیخواب آرام عمر کی و گرفت بغل

 یجا رمیگیم تماس یوقت بعد به نیا از: اول قانون

 .شنومیم جانم بله

 روح به حالوت دنشیخند و دیخند حانهیر

 .دیبخش اشخسته

 ن؟یخوب سالم -

 شم،ینم خطاب شخص دوم گهید: دوم قانون -

 بار هزار یروز دربست که میدار یرعلیام هی فقط

 .رهیم خوشگلش یحانهیر قربون
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 بعد بگذره اشتباهم از قهیدق دو نیبد اجازه -

 .دیکن وضع قانون

 پتو ریز پهلو به و دیخند حانهیر یکالفه لحن به

 .دیخز

 !اشتباهه؟ من داشتن دوست -

 تینهایب که میزندگ اشتباه نیتربزرگ... اوهوم -

 .امیراض ازش

 کرده مأمور را حانهیر امشب خدا انگار بست، چشم

 را او دل و بسازد جادو اشکلمه هر با تا بود

 !کند خرسند

 کردم؟یم کاریچ یبود کنارم االن اگه یدونیم -

 کار؟یچ -
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 خودت قلبم یصدا ونیم از کردمیم مجبورت -

 .یکن دایپ رو

 !بذاره اجبار رو آرزوهاش اسم یکس کنمینم فکر -

 راهش چشمش یگوشه از کوچک یاشک اریاختیب

 یادیز امشب او ای. کرد دایپ نییپا سمت به را

 هر که شجاع یادیز حانهیر ای بود شده نازکدل

 !کردیم رشیغافلگ گونهنیا اعترافاتش در لحظه

 ؟یرعلیام -

 دلم؟ جان -

 شد،ینم سرم چیه داشتن دوست و عشق از من -

. یداد ادمی رو زیچ همه و یشد معلمم خودت

 فکر یول نه؛ ای هست درست بهت اعترافم دونمینم
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 تو از ریغ قلبم یتو که دارم دوستت یلیخ کنم

 .ستین یاگهید زیچ چیه از یاثر

 احساسات مقابل در او حاال گفت که رعطایام حرف

 .شد زنده ذهنش در است مسئول دختر نیا

 ییجا تا که کرد ادی قسم خود یبرا لحظه همان

 اشیانرژ و زهیانگ. کند دفاع عشقشان از تواندیم

 یسرپوش اشکش کردن پاک با و شد برابر نیچند

 .گذاشت دلش یهاغم یرو

 .زمیعز دارم دوستت منم -

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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**** 

 گرید کتاب چند یرو که «یشعوریب» کتاب لوفرین

 رفته باال یابروها با و برداشت را بود دستش کنار

 .زد ورقش یسرسر و تند

 عاشقانه یهارمان از! یداد قهیسل رییتغ نمیبیم -

 !یروانشناس یهاکتاب سراغ یرفت

 شیهالب نیب را دستش مصرف کباری وانیل یلبه

 .دینوش را داخلش داغ یچا از یاجرعه و گذاشت
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. نبودم زایچ نیا اهل که من بابا نه! سوختم آخ -

 کال. داده شنهادیپ یرعلیام هم رو کتاب چند نیا

 اطالعات و بخونم کتاب شتریب یهرچ معتقده

 .دارم جامعه به یترپخته نگاه بره باالتر میعموم

 دهانش داخل را شیجلو کیک از یبرش لوفرین

 .گذاشت

 از اخالقم بد یعمو پسر دونستمینم! جالب چه -

 !بلده هم هاحرف نیا

 را بال همان دوباره دستش در یچا یبعد یجرعه

 .آورد شیگلو سر

 ییچا نیا ترسناکه، چه شهیم هم بداخالق یوا -

 داغه؟ قدرنیا چرا
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 زیم یرو و گرفت دستش از را وانیل لوفرین

 .گذاشت

 از بعد بشه خنک بذار ندادن، که دنبالت خب -

 .بخور حوصله یرو

 .برداشت را وانیل دوباره و زد یبزرگ لبخند

 .خورد داغ داغ رو یچا دیبا سرد یهوا نیا یتو -

 .رفت یاغره چشم لوفرین

 .بسوزه اونجات تا بذار اصال درک، به -

 یخنده فقط لوفرین خوردن حرص به جوابش

 .بود یآرام

 گفتم؟یم داشتم یچ -
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 ادشی ذهنش در شانیهاحرف مرور یکم با لوفرین

 و کردندیم صحبت یموضوع چه مورد در آمد

 .گرفت یکنجکاو رنگ نگاهش زود یلیخ

 واست؟ کنهیم هم یاخالق بد -

 شدن سرد یبرا وانیل اتیمحتوا دادن چرخ نیح

 .زد لبخند یرعلیام یهاحرف یادآوری از

 بد اونم باشم یبد دختر من خودش قول به -

 .شهیم اخالق

 القا وجودش به انزجار حس که ینگاه با لوفرین

 .کرد نگاهش کردیم

 ترس از هم شما گهیم یهرچ آقا یعنی -

 !چشم؟ یبگ دیبا تشیعصبان
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 از وقت چیه ریام! ستین که کتاتورید نه، معلومه -

 نه با بخوام که نخواسته ینامتعارف ای بد زیچ من

 امتحان روز موردش هی مثالً. کنم شیعصب گفتن

 سر ماه چند نیا طول در دیفهم یوقت. بود یاضیر

 شد یعصب واقعاً نخوندم درس و کردمیم ییهوا به

 یسن برهه نیا یتو دیبا بود معتقد چون دستم، از

 .باشه مهم برام درس فقط

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 نگاهش و شد جابجا اشیصندل یرو یکم لوفرین

 یچرخ کتابخانه یبوفه دنج و کوچک طیمح در را

 .داد

 از یموضوع هر یتو یرعلیام که خوبه نیا -

 همه مورد در و یکن شرفتیپ داره دوست تیزندگ

 به تا نشه یطور باش مواظب یول ده؛یم نظر زیچ

 یزیچ خودت تیشخص از ینیبب ییایب خودت

. گرفته یرعلیام رو تیزندگ ابعاد یهمه و نمونده
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 یحانهیر خودت، از یچیه ینیبیم موقع اون

 .نمونده یباق یواقع

 تماشا را لوفرین و زد اشچانه ریز یدست لبخند با

 .کرد

 هر هدف و آرزو بودن معشوق هیشب یاذره -

 !هیعاشق

 . دیخند کوتاه هم لوفرین

 .گمیم بهت وقتش به بذار داغه کلت االن -

 و گذاشت دهانش داخل را کشیک دوم یتکه بعد

 .داد قورت کم کم یچا یکم با

 یلیخ رو گریهمد ظاهراً که شما حانهیر گمیم -

 ...دیدار دوست
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 بود انیب قابل و داشت امکان که ییجا تا شهیهم

 فیتعر لوفرین یبرا یرعلیام و خودش یرابطه از

 عشق لوفرین گفتیم یموذ یحس اما کرد؛یم

 تند و متعصب نیهم یبرا. ندارد باور را نشانیب

 .رفت حرفش نیب

 به بارها و میدار دوست همو واقعاً ما ظاهراً؟ چرا -

 .میکرد اعتراف هم

 یرسم رو زیچ همه چرا پس... واقعاً حاال باشه -

 د؟یبش مطمئن هم وجود از تا دیکنینم

 یمدت که یسوال برگرفت، در را شیهاچشم غم

 رونیب لوفرین دهان از بود کرده ریدرگ را ذهنش

 . آمد
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 ینخورده دست برش به و انداخت نییپا را سرش

 .کرد نگاه کشیک

 مهربون، خوبه، یلیخ یرعلیام لوفر،ین دونمینم -

 ساعت کی تا اگر یحت... مواظبمه یلیخ. پرمحبت

 یول شه؛یم نگرانم نکنم باخبرش تمیوضع از گهید

 نیا از فراتر گهید. حده نیهم تا فقط رابطه نیا

 ای شرفتشیپ از یحرف یرعلیام یعنی ره،ینم

 .زنهینم گرفته که یماتیتصم

 دایپ یشتریب شناخت هم از خوادیم دیشا -

 د؟یکن

 انکار را آن تواندینم دانستیم که یغم همان با

 .آورد باال سر کند
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! مینبود بهیغر هم با که ما شناخت؟ چقدر گهید -

 ماه چند االن. میشناختیم رو گریهمد پشت هفت

 گفت اول روز. میهست رابطه یتو هم با هست هم

 بهت رو خودم خوامیم و شناختم دمید رو تو من

 یدلبستگ از حاال. یببند دل بهم تو تا کنم ثابت

 یجد میتصم چرا پس گذشته ماه چند من

 یول ستم؛ین یناراض االنم تیوضع از من ره؟یگینم

 قدرنیا. شیپ نه دارم پس راه نه هستم، هم کالفه

 از. باشم نداشته دنیبر دل قدرت که شدم دلبسته

 در ایب بگم بهش تونمینم خودم هم طرف اون

 .ریبگ یجد میتصم رابطه نیا مورد
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 و اشییچا یخورده مهین وانیل حرص پر لوفرین

 .زد پس را کشیک ظرف
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 بزرگه از اون شعورن،یب کال برادر تا دو نیا اصال -

 از اونم کرده خودش ریاس رو تو طورنیا که

 براش جونمم احمق منه انگار نه انگار که کهیکوچ

 .دمیم

 .دیخند لوفرین بامزه لحن به بغض همه آن وسط

 یچ گهید خوامتیم گفته که خدا بنده اون -

 ؟یخوایم

 بود؟ رمزدار عالقه ابراز اون فقط من اقتیل یعنی -

 تو به شب هر تا یرعلیام یندار ادعا خودت مگه

 هم تو حس نشه مطمئن و دارم دوستت نگه

 برادرش مثل رعطایام چرا پس خوابه؟ینم همونه

 مثل ادینم چرا هیجد براش من موضوع اگر ست؟ین

 بگه؟ بهم و سراغم برادرش
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 به نداد، لوفرین حق و شماریب سواالت به یجواب

 یتوقعات اشمعشوقه از داشت حق لوفرین نظرش

 یبرا یحرف چیه حاظر حال در اما باشد؛ داشته

 .کردینم دایپ دادنش یدلدار

 و شد بلند یصندل یرو از فضا شدن عوض یبرا 

 را بود گرفته امانت کتابخانه از که یکتاب چند

 . برداشت

 در سر برادر دو نیا کار از یکس خودت قول به -

 رو خودت روح فقط بهشون کردن فکر پس اره،ینم

 .میبر پاشو دهیم آزار

 را چادرش و شد بلند یصندل یرو از هم لوفرین

 .کرد مرتب
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 یکتابها نیا از دونه هی یکی حقشونه اصال -

 .میبد هیهد بهشون یشعوریب

 بوفه از زدیم پس را دلشان درد که یاخنده با

 زرد یتاکس سوار خانه مقصد به و رفتند رونیب

 .شدند یرنگ

 جان خانم معمول طبق خانه به ورودش محض به

 را شمارشیب یتکرار و سواالت و گرفت را شیجلو

 .کرد شروع

 جان خانم سواالت یهمه به تا دانستیم خوب

 دارد،یبرنم سرش از دست ندهد قیدق پاسخ

. کرد امروز ساده اتفاقات فیتعر به شروع نیبنابرا

 تمام مهین را حرفشان لشیموبا خور زنگ یصدا

 لیموبا و زد یلبخند سایپر اسم دنید با گذاشت،

 .گرفت بزرگش مادر صورت یجلو را
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 امیم بعداً بدم؟ رو دوستم جواب هست اجازه -

 .کنمیم فیتعر رو اشهیبق

 کردن پاک مشغول و گرفت نگاه جان خانم

 .شد شیجلو یهاعدس

 صحبتات فهممینم نکن فکر یول بده؛ جواب برو -

 !شده ادیز تلفن با روزا نیا

 در شدن بسته از قبل د،یدو اتاقش طرف شتاب با

 :گفت یبلند یصدا با و آورد رونیب را سرش

 با صحبت خونه یتو من یسرگرم تنها روزا نیا -

 .دینکن غیدر خواهشاً نویا دوستانه نیهم

 .داد را یرعلیام تماس جواب و بست را اتاق در

 جانم؟ -
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 احترام یرعلیام اجرا الزم قانون به بود هامدت

 .گذاشتیم

 ؟یخوب من، یزندگ سالمت جانت -

 .گذاشت اتاق یگوشه را فشیک و چادر

 .یمرس -

 کتابخونه؟ از یبرگشت ییکجا -

 آوردن در مشغول و نشست تخت یرو

 .شد شیهاجوراب

 .خونه دمیرس االن بله -

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ
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 یبو که یلحن با یرعلیام کوتاه یسکوت از بعد

 :دیپرس دادیم دیترد

 حانه؟یر گمیم... اووم -

 لیموبا دوباره برداشت سرش از عیسر را اشمقنعه

 .چسباند گوشش به را

 جانم؟ -
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 کتابخونه؟ یریم بار هی یوقت چند معموالً... تو -

 وقتا یبعض داره، طشیشرا به یبستگ دونمینم -

 چند دیشا هم وقتا یبعض بار دو ای یکی یاهفته

 چطور؟. نرم ماه

 اسفند ده یعنی نده،یآ هفته یدونیم تو گمیم -

 ه؟یروز چه

 وسط یدست و کرد باز را شیموها کش لبخند با

 .دیکش شیموها

 را قلبش یهمه که یمرد زادروز داشت امکان مگر

  کند؟ فراموش را بود کرده خود آن از

 دل د،یشن لوفرین از را یرعلیام تولد خیتار یوقت از

 در طنتیش یکم اما برسد؛ روز آن تا نبود دلش در

 .نبود بد تیموقع نیا
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 داشتند؟ هم به یربط چه سوال دو نیا االن -

 بهت رو ربطش منم تا نه، ای یدونیم بگو شما -

 .بگم

 یادا نشود، بلند اشخنده یصدا تا دیگز را لبش

 .آورد در کردن فکر حالت

 !گهید خدا یروزها از یروز هی خب ؟...اسفند ده -

 خوانده را دستش دیفهم یرعلیام بلند یخنده با

 .است

 جانان افتاده یخاص اتفاق چه خدا روز نیا یتو -

 من؟

 باشه تونهیم یخاص اتفاق چه یعنی دونم،ینم -

 موحد؟ جناب

 موحد؟ جناب دلبر یدونینم تو یعنی -
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 .دیکش دراز تخت یرو شکم به

 مالئکش از یکی به خدا روز، اون تو کنم فکر -

! یبش یپر هی یگمشده مهین تا نیزم برو گفته

 گفتم؟ درست

 میبر حاال خب خودم، باهوش یپر نیا قربون آ -

 هی ازت خاص روز نیا یتو من. مطلب اصل سر

 .خوامیم هم خاص کادو

 در شانیپر یموها نوازش حال در که دستش

 بود دهیفهم که یروز از. ماند ثابت بود اطرافش

 یبرا را خودش فقط. ستین رید ادیز یرعلیام تولد

! یگرید زیچ نه بود کرده آماده جانان کیتبر کی

 .دیرسینم ذهنش به یگرید راه چون

 :گفت یشاد و یجد لحن با دوباره یرعلیام
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 خودم رو کادوم زم،یعز نکن فکر بهش ادیز -

 .کردم انتخاب
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 و بود گرفته فرا دیترد و ترس را وجودش تمام

 وضوح به شیصدا شیاکلمه تک سوال یادا وقت

 .دیلرزیم

 ؟یچ -

 .خودت -

 یرعلیام یعنی دیلرز تنش چه؟ یعنی« !خودش؟»

 یواکنش حال به تا چرا پس داشت؟ ریغ نظر او به

 پس را ذهنش یفکرها است؟ نداده نشان خود از

 از قبل! بود دیبع یرعلیام از تفکرات نیا نه زد،

 کرد یسع کند یداور شیپ قبل یدفعه مثل نکهیا

 .بشود منظورش متوجه

 تر واضح شهیم! نشدم منظورت متوجه من -

 ؟یبد حیتوض
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 :کرد زمزمه خونسرد و آرام یرعلیام

 .نمتیبب خوامیم -

 تخت یرو کرد مجابش قلبش یگرفته اوج ضربان

 متوجه اشتباه اصال دیشا... بود دروغ نه،. ندیبنش

 !شده

 .نشدم متوجه یزیچ بازم من -

 قرار هی تولدم روز خوامیم... عشقم... جان حانهیر -

 ؟یشد متوجه االن مینیبب همو و میبذار

 یمشکل شیهاگوش بود، دهیشن درست پس

 .نداشت

 ؟بشم یچ که ینیبب منو -

 شک با یرعلیام و کرد را خود کار شیصدا لرزش

 :دیپرس
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 جانم؟ یدیترس من از ؟یدیترس تو... نمیبب -

 .دیکش اشنشسته عرق به یقهیشق به یدست

 .نه -

 بذارم؟ یچ یپا رو ترس نیا پس -

 ناراحت و دیناام خود از را یرعلیام نداشت دوست

 یپ آن به یرعلیام که یترس به کرد یسع کند،

 .کند غلبه بود برده

 ...نداره امکان یعنی م،ینیبب همو ما شهینم خب -

 نزدم یخاص حرف که من ؟یباش آروم شهیم -

 .ختیر هم به رو تو طورنیا

 یقیعم نفس با کرد یسع و بست را شیهاچشم

 .کند آرام را خود

 ؟یخوب االن -
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 چگونه دانستیم و بود بر از را او یادیز یرعلیام 

 کم شیهادست لرزش کرد حس. کند آرامش

 .اندشده

 .بله -

 شهینم چرا بده حیتوض برام قشنگ حاال... خب -

 م؟ینیبب همو ما

 

 

 .است حرام سندهینو ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 137پارت#

 

 را شیرو داد، کنار صورتش از را شیموها مضطرب

 درست من ترس مورد در حدست دیبگو نداشت

 .است

 .گهید شهینم -

 اعتماد بهم نکنه. خوامیم لیدل ازت چرا؟ -

 آره؟ ؟یندار

 .زد زل اتاق در به ترس با و نشست صاف عیسر

 اعتماد بهت من ست،ین اعتماد بحث نه... نه  -

 ...یدارم؛ول

 در کرد یسع و بست را شیهاچشم سردرگم

 .کند دایپ درست یجواب ذهنش
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 با رو ما یکس نکرده ییخدا اگر... گهید شهینم -

 ؟یچ دید هم

 االن مثل شهیهم درسته، نیهم زمیعز نیآفر -

 حرف و باش شجاع جایب استرس و ترس یجا

 .بگو رو دلت

 نفس دیچرخ مرادش وفق بر موضوع نکهیا از

 .داد رونیب را اشآسوده

 سرت یتو که یفکر نیا از من گه،ید گفتم -

 .ترسمیم زنمیم پرسه

 با رو ما یکس نکهیا از زم؟یعز یترسیم یچ از -

 درسته؟ نهیبب هم

 تصور شیجلو را یرعلیام که اتاقش در همان به رو

 .داد تکان سر کردیم



shahregoftegoo@  

. pg 716shahregoftegoo@ 

 .بله -

 یحت هست، منم همراه ترس نیا زمیعز نیبب -

 بهت یوقت من کن فکر نیا به یول! شتریب دیشا

 رو جاش همه حساب یعنی دادم رو شنهادشیپ

 قرار ییجا میتونیم ما ،یبزرگ نیا به شهر. کردم

 هم با و نشناسن رو ما آدماش از که میبذار

 .ننینب جرم رو بودنمون

 . دیپرس یکنجکاو یرو از دفعه نیا را قبلش سوال

 بشه؟ یچ مینیبب همو اصال  -

 مین یبرا خوامیم دختر، شده تنگ برات دلم -

 هی یمزاحم چشم از ترس بدون شده هم ساعت

 .کنم نگاهت رو خوشگلت صورت ریس دل
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 نیا میدونیم خوب تو هم من هم جان حانهیر

 و یالک یفکرها با ایب پس هردومونه، یآرزو دارید

 و دیجد یاخاطره بده اجازه. نکن خرابش یسم

 .میبساز مشترکمون ندهیآ یبرا بایز

 با هم او اما بود؛ سخت شیبرا موضوع نیا اعتراف

 قول به دارید نیا طالب شیهایسخت یهمه

 کنار در بودن داشت دوست. بود مزاحم یرعلیام

 .کند تجربه زهایچ هیبق مثل هم را یرعلیام

 هاترس یهمه یرو چشم و زد ایدر به را دلش

 .بست عقلش یهشدارها

 .کنمیم قبول باشه -

 .من برم قربونت -
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 دادیم جان او و کرد خوشحال را یرعلیام حرفش

 !او یخوشحال یبرا

 

 :vip یدلتنگ رسم
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*** 

 دست و دیسف یهابرف یرو بر که ییهاقدم

 نیسنگ و داروزن داشتیبرم روادهیپ ینخورده

 .بودند
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 در دارشانید بر یمبن یرعلیام یخواسته شب از

 تحمل قابل ریغ یاضطراب در امروز تا تولدش، روز

 . گذشت

 چنان یرعلیام با گذراندن وقت فکر از یگاه

 به توجه بدون ساعت نیچند که شدیم سرمست

 آمدیم خود به تا و کردیم ریس ایرو در اطرافش

 ! است بوده فکر غرق هاساعت دیدیم

 سراغش آورعذاب یافکار هم اوقات یگاه اما

 یاهایرو آن تمام زهرآلود یکمان مانند و آمدندیم

 میتصم بارها که یطور به. کردندیم نابود را بایز

 که یقرار نیا و ردیبگ تماس یرعلیام با گرفتیم

 را کرده جادیا شیبرا تَنش همه نیا امدهین هنوز

 تین بد و شوم افکار نگونهیا دیشا کند، کنسل

 .گذاشتندیم راحتش
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 جان خانم از یتلفن تماس با لوفرین که یروز اما

 دیفهم. گرفت را ناهار یبرا رفتنش رونیب یاجازه

 سر در او یاهایرو از تربزرگ ییهانقشه یرعلیام

 یکم تا داد دلش دست یابهانه فکر نیهم. دارد

 ندهد اجازه و کند دایپ اندام عرض یبرا قدرت

 یبرا و بدهد جوالن نیا از شتریب یواه االتیخ

 .شد ترمصمم دارید نیا

 تمام وجود با او و دهیرس فرا موعود روز آن حاال

 دم کی شبید از که ییهاآشوب دل و جاناتیه

 .بود شده حاضر قرار سر بودند نکرده شیرها

 نهیس به دست را یرعلیام و رفت جلو قدم چند

 .دید نیماش در بر داده هیتک

 و شد خکوبیم شیسرجا شیاپاه ستیا با

 اشکرده عرق مشت در شتریب را فشیک یدسته
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 هنوز. بود شده گرفته او از نگاهش اریاخت. فشرد

 نیا به دست مرد نیا وجود بخاطر کردینم باور

 جانش متیق به داشت امکان که بزرگ یوانگید

 !است زده شود تمام

 او به یتوجه هنوز و بود نییپا سرش یرعلیام

 راحت که شد ایمه او یبرا تیموقع نیا و نداشت

 شلوار ،یانسکافه یپالتو. کند برانداز را پشیت

 او از شلوارش همرنگ یهابوت مین و یمشک کتان

. بود ساخته او یهاالیخ از فراتر پیخوشت یمرد

 بخاطر بود مجبور که ییاو از چقدر د،یگز را لبش

 ساده یهالباس جان خانم نکردن شک

! شدیم داده نشان تر سَر بپوشد را اشیشگیهم

 .داشت را یسکیر نو هر ارزش مرد نیا شک بدون
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 که یگرید زیچ ای بود نگاهش ینیسنگ دینفهم

 دنشید با. کرد  جلب سمتش را یرعلیام حواس

 .برداشت قدم طرفش به و زد یبزرگ لبخند
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 شیگلو تا استرس بخاطر که اشمعده اتیمحتو

 به یفیضع لبخند با و زد پس را بودند آمده باال

 التماس شیپاها به برداشتن قدم یبرا ،یرعلیام

 جان کم و کوتاه قدم دو تالشش یجهینت که کرد

 .بود

 را او یهایکاست یهمه یرعلیام بزرگ یهاقدم

 فاصله قدم کی با زود یلیخ و کرد جبران

 .ستادیا شیروبهرو

 !دل یمحبوبه نمتیبیم خوشحالم یلیخ -

 به پشتش بر سرد یعرق و گرفت اوج قلبش ضربان

 داشت، دوست را دو هر بود، خوب. افتاد انیجر

 و داشتند بودنش زنده از نشان هانیا یهمه

 .بکشد نفس تواندیم یراحت به کردندیم ادآورشی
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 پروایب و داد جرأت هم او نگاه به کالمش محبت

 که یایمشکل وریپل بعد و مردانه صورت یرو اول

 بود گرفته قاب را اشمردانه کلیه پالتو ریز در

 .نشست

 نیا لیموبا یهاگنالیس قیطر از بود ماها نکهیا با

 بود؛ شده لیتبد اشیزندگ آدم نیترکینزد به مرد

 فرق یکم اوضاع کردیم حس دارید وقت حاال اما

 احساس یرعلیام با قبل مثل تواندینم و کندیم

 .کند یراحت

 شهیهم که یاچهره نیا کند باور بود سخت شیبرا

 همه آن پشت بود شده ثبت اخم از پر ذهنش در

 !دارد قرار یمهربان و محبت
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 زبان و دیکش باال اششانه یرو را فشیک بند

 اششده خشک دهان در را اششده نیسنگ

 .چرخاند

 .سالم -

 کنار صورتش یرو از یرعلیام مهربان نگاه

 .شد ترضیعر لبخندش! رفتینم

 .رومبهرو ماه یرو به -

 .کرد اشاره نیماش سمت به دستش با

 م؟یبر -

 دستش بر یمشک چرم یهادستکش دنید از دلش

 یمردانه و دهیکش یهادست عاشق او شد، مغموم

 .بود یرعلیام
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 از گونهنیا تا کردیم دایپ یقدرت حاال نیهم کاش

 او یدلخوش عامل کردن پنهان یبرا یرعلیام

 .کردیم تیشکا

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 قدم به شروع هم با همراه و زد یکوتاه یلبخند

 .کردند زدن
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 ؟یزنینم حرف چرا -

 پوش دیسف را شهر کل که برف نیا خبندانی در

 آتش یاکوره نیع جانیه از او تن بود، کرده

 . سوختیم

 :زد لب صادقانه و آرام

 !زنمیم قدم کنارت و نجامیا شهینم باورم هنوز -

 .انداخت رخشمین به یقیعم نگاه یرعلیام

 !بوده باور قابل ریغ و بایز شهیهم اهایرو تحقق -

 سمت در زود یرعلیام دند،یرس که نیماش کنار

 .کرد باز را نیماش شاگرد

 .دییبفرما -

 آب نیماش یهایصندل رنگ کرم یهاروکش به رو

 کردیم حس. فرستاد نییپا صدا پر را دهانش
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 یفضا نیا در بتواند تا ندارد یآمادگ قدرنیا هنوز

 زمان یکم دیبا! ندیبنش یرعلیام کنار کوچک

 را یلعنت خجالت و اضطراب نیا بتواند تا دیخریم

 .کند دور خود از

 .دیچرخ پارک طرف ناچار به

 م؟یبزن قدم کم هی نجایا اول شهیم... شهیم -

 پارک خلوت یفضا به ینگاه دیترد با یرعلیام

 را صورتش یهمه لبخند زود یلیخ سپس انداخت

 .بست را نیماش در و داد پوشش

 .شهیم همون کنند امر بانو چه هر امروز -

 پشت و رفتند نییپا را پارک یورود یپله چند

 .شد فعال هم نیماش ریدزدگ سرشان
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 از یزیچ برف یدیسف و زمستان یسرما نکهیا با

 یسع باز اما بود؛ نگذاشته یباق پارک یسرسبز

 دیجد یپوشش در را خود ییبایز و ابهت داشت

 .کند حفظ

 قرار یفاتحه دمید رو برف شبید یوقت راستش -

 بدن اجازه کردمینم فکر آخه خوندم رو امروز

 !ییایب رونیب

 .زد یکوچک لبخند

 شانس خب یول کردم؛یم رو فکر نیهم خودمم -

 بوده اری باهامون

 .انداخت باال ییابرو یرعلیام

 چطور؟ -
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 فرش بهمن عمو یحجره یبرا امروز آخه -

 شب تا آقاجون گهید اومد،یم دیجد دستباف

 رفت هم جون خانم. ادینم خونه و اونجاست ریدرگ

 یکم که عموم زن احوال تا بهادرم عمو یخونه

 کار ریگیپ ادیز که شد نیا ره،یبگ رو داشت کسالت

 .نشدند من

 .کرد ترکینزد او به را خودش یکم یرعلیام

 هم دست به دست کائنات یهمه گمیم که من -

 . بشه من یبرا تولد نیبهتر امسال تا دادند

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 درخت ریز جلوتر یکم که یمکتین به یااشاره بعد

 بلند یهاشاخه خاطر به و داشت قرار مجنون دیب

 و کرد بود مانده امان در شبید برف از درخت

 :داد ادامه

 م؟ینیبش نجایا کم هی -

 داد تکان یسر! بود یزیبرانگ وسوسه و بایز یجا

 .کردند کج مکتین سمت به را راهشان که
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 نشست، مکتین یرو هم از یریچشمگ یفاصله با

 به را اششانه و دیچرخ طرفش به کامل یرعلیام

 .داد هیتک مکتین

 ست؟ین سردت -

 مرتب را چادرش و گذاشت شیپا کنار را فشیک

 .کرد

 خوبه؟ نه -

 و گرم یجا هی میبر یبود داده اجازه کاش -

 .نخوردم صبحونه صبح گرسنمه من میبخور یزیچ

 و زد لبخند یرعلیام یهایریگبهانه جواب در

 از یزیچ صبح نه و شبید نه هم او دیبگو خواست

 باال نفسم من نیبنش یکم اما نرفته؛ نییپا شیگلو

 کمال با بعد چشم. شود منظم قلبم ضربان د،یایب
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 یخواست تو هرکجا و شومیم همسفرت لیم

 او طرف از یحرف قبل یول کنم؛یم اتیهمراه

 سماور از و بود جلوتر که یادکه طرف به یرعلیام

 .کرد اشاره شدیم بلند بخار شیجلو

 کی باشه، داشته یچا حداقل اونجا کنم فکر -

 .امیم االن نیبش قهیدق

 دور بلند یهاقدم با او طرف از یواکنش از زودتر

 یرعلیام خوشبحال داد، رونیب را نفسش. شد

 نیتریعیطب از استرس بخاطر که ییاو برخالف

 وجودش در بود مانده وا اشیاتیح یهاواکنش

 !نبود استرس از یخبر

 در. زد گره هم به شیپاها یرو بر را دستش دو

 .باشد آرام تا داد یدلدار را خود دل
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 یآبرو و و تعصبات یهمه یرو پا امروز که یمرد

 همان شده همراهش و گذاشته بزرگش پدر

 در را محبت و عشق یشهیر که ستیا یرعلیام

 .است اندهیرو دلش

 اطرافش به ینگاه حواسش کردن پرت یبرا

 دست یاسالخورده مرد و زن هاآن از ریغ انداخت

 روادهیپ یهافرشسنگ یرو بر آرامش با دست در

 از یکی گاههیتک یرو یجوان پسر زدند،یم قدم

 زن و بود نشسته برف از شده دهیپوش یهامکتین

 یواسطه به که کوچکش سگ قالده یجوان

 شدیم دید زحمت به هابرف در رنگش یدیسف

 .گذراند نظر از را داشتند حضور
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 .گرفت قرار صورتش یجلو یمصرف کباری وانیل

 .داشت بگ یت فقط -

 تشکر با و انداخت یرعلیام قامت به یکوتاه نگاه

 .گرفت دستش از را وانیل

 .خوبه نمیهم -
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 که را دستش پاکت و نشست قبلش یجا یرعلیام

 .گذاشت نشانیب را بود داخلش یخوراک نوع چند

 ؟یبود یچ غرق -

 .کرد پارک یتو یآدما به یااشاره

 کردمیم فکر نیا به داشتم نفر چند نیا دنید با -

 نیا یتو که هست وونهید بازم تو و من از ریغ که

 !پارک ادیب هوا

 و کرد باز یکیک پاکت یبلند یخنده با یرعلیام

 .گذاشت شیجلو

 چرا؟ گهید نایا داره لیدل تو و من یوونگید حاال -

 .کرد اشاره کیک به چشم با بعد

 .زمیعز نخور تلخ رو تییچا -
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 نییپا و باال بار چند را وانیل داخل یچا یسهیک

 .کرد

 .بخور هم خودت چشم، -

 به و گذاشت شیزانوها یرو را آرنجش دو یرعلیام

 .زد لب او به رهیخ و شد خم جلو

 ندارم دوست هاکیک مدل نیا از من جان، نوش -

 .گرفتم تو یبرا

 .داد تکان یسر

 !که است خوشمزه چرا؟ -

 .زد ییبایز لبخند یرعلیام

 .دارم دوست رو تو فقط چون -
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 شیهالب یرو یلبخند دلش لرزش با همراه

 به تا که ییهاآن با عالقه ابراز نیا ینیریش نشست،

 !داشت تفاوت یکل بود دهیشن تلفن پشت از حال

 را اشییچا از یاجرعه که ینیح یرعلیام

 یمهم موضوع ادی کدفعهی که انگار د،ینوشیم

 .کرد دور دهانش از را وانیل عیسر باشد افتاده

 درست یبلد یخونگ کیک که تو نمیبب کن صبر -

 طالقت میبر پاشو االن نیهم یستین بلد اگر ؟یکن

 .بدم

 د،یخند زیر دارشانید در بارنیاول یبرا

 داشت قصد خجالت مزخرف حس آن خوشبختانه

 .بگذارد شیتنها
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 طالق فکر بعد ریبگ رو ازدواج یبله اول شما -

 .باش

 .شد چندان دو یرعلیام نگاه یفتگیش

 باز ما دل و یدیخند شما عجب چه! جونم یا -

 یکار محکم از کار باالخره هم طالق مورد در! شد

 .کنهینم بیع

 یآب شال لرزان دست با و گرفت اوج قلبش ضربان

 .کرد مرتب را سرش رنگ

 .خواهشاً دینباش طالق فکر جناب، بلدم -

 .داد هیتک مکتین به و دیخند یرعلیام

 .خوبه -

 و برداشت یکوچک قند بسته یقیعم نفس با

 .کرد باز را پاکتش
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 بخور، قند با حداقل یندار دوست کیک -

 .ینخورد هم صبحانه یگیم مخصوصاً

 .بایز یبانو چشم -
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 زودتر که بگذارد یرعلیام دست در را قند خواست

 و شد منظورش متوجه زود. آورد جلو را دهانش

 کند؛ امتناع اشخواسته کردن اجابت از خواست

 شیپ یناراحت قشنگ روز نیا در امدین دلش یول

 یرعلیام یهالب با شیهاانگشت آنکه بدون. اوردیب

 دهانش داخل را قند باشند داشته یبرخورد

 را خود زده هول چشمکش دنید با. گذاشت

 .داد نشان ییچا مشغول

 رم؟یبگ فالِت -

 داشت یسع که یرعلیام یصدا دنیشن از متعجب

 .کرد نگاهش باشد ریفالگ زنان هیشب

 !جان؟ -
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 نیب از را یخال وانیل و دیخند یرعلیام

 .برداشت شیهادست

 یچا فال خوامیم من رنیگیم قهوه فال همه -

 .انداخت باال ییابرو. رمیبگ

 ؟یبلد هم یریفالگ یبود نگفته -

 .بود بلد را یدلبر رسم شتریب اشیبعد چشمک

 .میهنر سراسر شما یبرا ما -

 .شد رهیخ وانیل ته به لحظه چند

 پیخوشت چه به به نم؛یبیم تیزندگ یتو مرد هی -

 !هست هم

 به که یایجد یچهره یرعلیام حرف از شتریب

 .کرد بلند را اشخنده یصدا بود گرفته خود

 خب؟ -
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 بچه تا چند ندهیآ در با،یز خانم بگه براتون جونم -

 بود کوچولو هیآخر اون تا پنج نه نه تا، چهار ن؛یدار

 .دمشیند

 .شد بلند اعتراضش یصدا

 !تا؟ پنج خبره چه -

 .انداخت وانیل به یگرید نگاه یرعلیام

 یلیخ بچه پهیخوشت مرد اون نمیبیم نجایا -

 !داره دوست

 .کرد نازک یچشم پشت

 فال یتو پهیخوشت مرد اون ییاشتها خوش -

 ست؟ین مشخص

 .برگشت طرفش به یرعلیام یجد نگاه
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 نشون تو نیا رو همه ارمینم در که خودم از -

 .نیبب ایب. داده

 چند و برد کینزد را سرش یکم فاصله همان از

 طرف آن و طرف نیا که را وانیل ته قطره

 .دید را رفتندیم

 ر؟یفالگ جناب ینیبیم فالم یتو یچ گهید -

 هاشبچه یهمه داره دوست پهیخوشت آقا نیا -

 .باشن تو هیشب

 .کرد احساس گوشش کینزد را اشیبعد یزمزمه

 !عاشقته دل ته از چون -

 وجودش بر یندیخوشا یگرما بایز یجمله آن

 و چرخاند یرعلیام طرف به را سرش کرد، ریسراز
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 که اشیمشک یهاچشم به کینزد یفاصله آن از

 .شد رهیخ بودند یداشتن دوست اندازهیب شیبرا

 خوامش؟یم چقدر من ننوشته تو اون -

 .گرفت اقیاشت رنگ یرعلیام یهاچشم

 چقدر؟ نه -

 .کرد زمزمه لبخند با

 یکلمه دو نوشتن یبرا که یجوهر اندازه -

 .شهیم خالصه اسمش

 ادامه شدیم ترپررنگ که لبخندش طرح به نگاه با

 :داد

 خالصه کلمه دو نیهم یتو من یایدن آخه -

 !شده
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 یگوشه آرام و آورد جلو را دستش یرعلیام

 .کرد لمس را چادرش

 سخت یلیخ داشتنت دوست سال سه نیا -

 چرا؟ یدونیم گذشت،
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 داد تکان نه ینشانه به یسر یرعلیام صورت مسخ

 .زد لبخند که

 در اتهیدن یهمه که یکس حضور کردن کتمان -

 کمینزد یوقت. استیدن کار نیترسخت کنارت

 یلیخ برام رمیبگ اتدهیناد بودم مجبور یول ؛یبود

 .بود آور عذاب

 یصدا عاشق کردیم فکر شیپ ساعت چند تا

 طرح دنید با االن اما ست؛یرعلیام یهاخنده

 ذره ذره با دیبا را مرد نیا دیفهم لبخندش

 اعتراف یسادگ و صداقت با. دیپرست اتشیخصوص

 .کرد

 کردمیم فکر یبود اخمو شهیهم که هاوقت اون -

 !یستین بلد دنیخند ای زدن لبخند
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 !یروز نطوریا یبرا بودم کرده رهیذخ کن فکر تو -

 !دلبر و بانیز -

 حرارتش که رهیخ نگاه لحظه چند از بعد یرعلیام

 یابروها یکینزد تا را انگشتش کردیم فرق هیبق با

 را دستش لمس از قبل اما آورد؛ باال اشدخترانه

 .کرد مشت شیزانو یرو و دیکش پس

 در تیامن حس او لمس یبرا یخوددار نیا

 .کرد تیتقو شتریب را کنارش

 قدرنیا یکرد کاریچ زم؟یچ همه یشد یچطور -

 خوامت؟یم

 در نخواست و کرد نیریش را دلش یرعلیام اعتراف

 .اوردیب کم او از عشقش زدن ادیفر
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 باورم ،یکرد باهام خودت که یکار همون -

 !کلمه دو شده امیدن وسعت همه شهینم

 برات؟ ستین کم یکوچک یایدن چه -

 .داد یتکان را سرش

 هرچقدر توست، و من مخصوص ایدن نیا -

 .بهتر ترکوچک

 ؟ینکرد رو مونبچه تا پنج فکر وقت اون -

 .شد گشاد شیهاچشم

 .یکنیم یشوخ بگو -

 .کرد یبلند یخنده

 خونه وارد که یالحظه یایرو هرشب من هرگز، -

 رو رنیم باال سرکولم از هاجغله اون و شمیم

 .نمیبیم
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 و زمان تیموقع یرعلیام حضور د،یخند بلند هم او

 .بود برده ادشی از را مکان

 گه؟ید خب -

 شد داریپد شیصدا در که یدیجد ذوق با یرعلیام

 :داد ادامه

. باشه خودت نیع زشونیچ همه که دخترام -

 ای لخت ه؟یمدل چه موهات یراست... مو ابرو، چشم،

 فر؟

 نه؟ هیمشک ابروهات مثل کنم فکر رنگشون

 تنش شانیبایز یهایابافیرو و نشانیب کم یفاصله

 .کرد گرم شتریب را

 خودت وقت هر رو اهاتیرو قسمت نیا -

 .کن لیتکم برام شونیدید
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 .دینال و برد عقب را سرش یرعلیام

 !سخته تمونیمحرم تا صبر نه، -
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 از را جعبه آهسته. کرد استفاده یرعلیام غفلت از

 .گذاشت شیپاها کنار و آورد رونیب فشیک

 .هام بچه پدر یآقا مبارک تولدت -

 کردن فراموش با و نشست صاف یرعلیام

 نگاه رنگ قرمز ییکادو یجعبه به ناباور اش،خنده

 .کرد

 منه؟ یبرا نیا -

 .بله -
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 نیب از و برداشت را جعبه در وقت فوت بدون

 رونیب را یمشک یسفال ماگ داخلش یهاپوشال

 .شد اشیوارس مشغول و دیکش

 خودته؟ کار -

 هرچه بود، انینما یرعلیام یسوال لحن در دیترد

 در یزیچ اشچهره حالت از نتوانست کرد دقت

 .بفهمد حسش مورد

 هول ییجورا هی شده، بد اگر دیببخش بله، -

 .کردم درستش یهولک

 .دندیدرخش هم با یرعلیام یهاچشم و لبخند

 !عاشقشم االن نیهم از من خوبه، یلیخ نیا -
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 وجودش یهمه و دیتاب برقلبش درخشش آن نور

 یمصنوع یاخم با یشوخ به اما کرد؛ روشن را

 .اوردیب رونیب یرعلیام دست از را ماگ کرد یسع

 یمعن چه بدم، هیهد نخواستم خود بده اصال -

 !یباش وانیل هی عاشق من یجا تو داره

 .کرد دور دستش از را ماگ قهقهه با یرعلیام

 قول من باش مسلط خودت به شما زمیعز نه -

 .باشم داشته دوستت شتریب ماگ نیا از دمیم

 .گرفت آرام خود یجا سر دوباره

 .رخانیام باشه حواست خالصه -

 اشجعبه در دوباره و دیبوس را ماگ یرعلیام

 .برگرداند
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 شدم سفال نیا عاشق اگر من گل، خانم حانهیر -

 ممنون. شده ساخته تو خوشگل یهادست با چون

 سازه هی داشتم دوست شهیهم. یبود فکرم به که

 .باشم داشته خودم یبرا ازت

 یرعلیام یهاحرف به نسبت را درونش خوش حال

 .داد نشان لبخند با

 .یداشت دوستش خوشحالم -

 .برگرداند طرفش به دوباره را جعبه یرعلیام

 باشه؟ دستت امانت نیماش یتو تا شهیم -

 .حتماً بله -

 . گذاشت فشیک در دوباره را جعبه

 دل در او و دیمال هم به را دستش دو یرعلیام

 .شد متنفر دستکش دو آن از شتریب
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 گه؟ید میبر -

 آن از یخبر گرید کرد، رجوع خود درون به

 و نبود دارشانید اول وحشتناک خجالت و استرس

 همراه هم ماه یکره تا بود حاضر حاال قولش طبق

 بلند مکتین یرو از زودتر خودش. برود یرعلیام

 .شد

 .میبر بله -
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 که یکیک جلد و مصرف بارکی یهاوانیل یرعلیام

 با و انداخت زباله سطل داخل را بود خورده او

 مشغول که ییاو به مرموز. ستادیا کنارش لبخند

. شد رهیخ بود چادرش ریز در شالش کردن مرتب

 بود نکرده لیتحل و هیتجز را رعلیام لبخند هنوز

 حجم و داد یتکان را سرشان یباال یشاخه که

 غیج با. شد ختهیر دو هر سر یرو برف از یادیز

 .کرد سرش پناه را دستش دو یکوتاه
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 .یرعلیام یاوونهید یلیخ -

 .کرد ترکینزد او به را خود یرعلیام

 .نیبب رو نجایا -

 یرعلیام گرفت باال را سرش و آمد خودش به تا

 و انداخت دو هر برف از پر چهره از یعکس

 .آورد نییپا را لشیموبا

 .کوچولو یادگاری هی نمیا -

 یموها یرو بر نشسته یهابرف یرو نگاهش

 یجذاب یسالخورده مرد مثل را آن که یرعلیام

 .نشست دادیم نشان

 و سر کی که یایرعلیام با شدن قد هم یبرا

 و ستادیا پا یپنجه یرو بود بلندتر او از گردن

 .انداخت نییپا را سرش هابرف از یکم لمس بدون
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 !یشد ریپ -

 .دیکش شیموها به یدست و زد لبخند یرعلیام

 !زهیانگ دل هم شدن ریپ تو با -

 سرشان و شانه یرو از هابرف کردن زیتم از بعد

 اعتماد نکهیا با. برگشتند را آمده راه زنان قدم

 عکس از حواسش اما داشت؛ یرعلیام به یادیز

 دانستیم. شدینم جدا لشیموبا در شده ثبت

 اما کند؛یم دفاع عکس آن از جانش مانند یرعلیام

 وجود از یاتفاق یکس که یالحظه از دیلرز تنش

 طرف خودش نانیاطم یبرا. شود مطلع عکس نیا

 :گفت دیترد با و برگشت یرعلیام

 عکس اون نکرده ییخدا بار هی یرعلیام... گمیم -

 نکنه؟ درست دردسر برامون
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 .شد صورتش مهمان اخم و ستادیا یرعلیام

 نبودم مطمئن لمیموبا تیامن از اگه من نظرت به -

 بشه؟ گرفته عکس نیا دادمیم اجازه

 که یایجد لحن و نگاه آن از دیترس دلش

 یستیناشا کار او که ییهاوقت شهیهم یرعلیام

 ترس آن کردن پنهان یبرا. بردیم کار به کردیم

 انگشتش دو نیب را شیپالتو یجلو یشوخ به

 .دیکش جلو به و گرفت

 .میبر ایب یبش یعصبان من واسه خوادینم حاال -

 .کرد رفتن راه به شروع دوباره یرعلیام

 !یگیم یچ نیبب خودت آخه -

 

 



shahregoftegoo@  

. pg 761shahregoftegoo@ 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 148پارت#

 

 

 راه به شروع یرعلیام یجلو حرفش هیتوج یبرا

 .کرد رفتن

 ...بگم خواستم یشد متوجه بد رو منظورم تو نه -
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 یرو کفشش که بود نشده ادا کامل حرفش هنوز

 .شد یخال شیپا ریز و خورد سُر زده خی یهابرف

 یرعلیام دست شود نیزم پخش نکهیا از قبل

 .گرفت سفت را شیبازو و شد اشیناج

 .باش مواظب -

 یپالتو یجلو اراده بدون و دیکش یغیج دهیترس

 اشنهیس در را صورتش و زد چنگ را یرعلیام

 .کرد پنهان

 تند که یرعلیام پهن ینهیس با صورتش یفاصله

 یراحت به او که بود کم قدرآن شدیم نییپا و باال

 را ورشیپل یشده بافته یهارج توانستیم

 جلوتر را سرش یکم اگر کرد فکر خود با. بشمارد
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 هیتک پهن ینهیس آن به تواندیم یراحت به ببرد

 .کند شیهاگوش ییالال را قلبش یصدا و دهد

 .خورد یتکان شیجا در یرعلیام

 ؟یستیبا یتونیم -

 قرار آن در که یتیموقع یمتوجه و آمد خود به

 سر خجالت با و گرفت فاصله عیسر. شد داشتند

 .انداخت نییپا

 .بود بهم حواست نکهیا از ممنون... آره -

 به یااشاره افتاده یاتفاق انگار نه انگار که یرعلیام

 .کرد راه ادامه

 .بردار آهسته رو هاتقدم -

 برداشته آرام و اطیاحت از پر یهاقدم با راه یادامه

 .شد
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 یرعلیام یمردانه عطر یبو شدند، که نیماش سوار

 آغوش کوتاه یالحظه و دیچیپ اشینیب در شتریب

 عوض دلش حال و کرد ادآوری شیبرا را گرمش

 .شد

 کرد آرزو دل در و دیخز پوستش ریز یحرارت

 هامدت نامحرمت ای گناه از ترس بدون برسد یروز

 دلش. بگذارد دهنده آرامش ینهیس آن یرو سر

 در که ییهاییایحیب نیا از دیگز لب و دیلرز

 کرده چه او با عالقه نیا خورد،یم تاب ذهنش

 !بود؟

 و بست را کمربندش او افکار از خبریب یرعلیام

 و دیچرخ طرفش به. آورد در حرکت به را نیماش

 دل نشست، یرعلیام رخ مین یرو نگاهش

 و کوتاه شیر ته لمس لیم بیعج ناسازگارش
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 فرستاد یلعنت طانیش به دل در. داشت را جذابش

 .کند منحرف را ذهنش کرد یسع و

 م؟یریم کجا -
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 .انداخت طرفش به ینگاه مین یرعلیام

 .دیکن امر شما کجا هر -

 یبرا که ییهامغازه و هاابانیخ یرو نگاهش

 .دیچرخ دیدیم بارنیاول

 .ندارم یادهیا چیه که من -

 داشبرد یرو از را اشیآفتاب نکیع یرعلیام

 .زد شیهاچشم به و برداشت

 ؟یدیل یدیم یهمراه افتخار دارم دیخر کم هی -

 وگرنه زد، گره شیپاها یرو محکم را شیهادست

 .نکنند شیرسوا خود سر یکارها با نبود دیبع

 .لیم کمال با -
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 و دیچرخ نیماش یفضا در نامحسوس شیهاچشم

 .زد دید را جا همه

 دارشانید و محرم اول روز یخاطره اریاختیب

 روزش آن تیعصبان یادآوری از و شد زنده شیبرا

 اشخنده ندیبب زشت را نشیماش شد باعث که

 . گرفت

 ؟یرعلیام -

 .جونم -

 هم با تونخونه یجلو محرم اول روز ادتهی -

 م؟یداشت برخورد

 را سرعتش یرعلیام انداز دست به شدن کینزد با

 .کرد کمتر

 چطور؟ جانا؟ بره ادمی شهیم مگه -
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 .دیخند

 !اومد بدم نتیماش از قدرنیا روز اون -

 از یدلبر یبرا جدا یاقصه یرعلیام یصدا زنگ

 !داشت اشجنبهیب دل

 ؟یچ نیماش صاحب از -

 تحت را یرعلیام کامل و داد هیتک نیماش در به

 .داد قرار نگاهش تسلط

 .نگم بذار گهید اونو -

 تا کرد ترنازک یکم را شیصدا خنده با یرعلیام

 .شود او یصدا به هیشب

 هستند؟ متشکر خود از قدرنیا ایبعض چرا -

 .زد گره نهیس به دست حرص با

 ؟ینبود مگه -
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 .کرد نگاهش کوتاه نکیع پشت از

 بودم؟ -

 .داد جواب لجباز

 ؟ینبود -

 .نذارها سرم به سر حانهیر -

 جلو را سرش وجودش در شده جمع طنتیش با

 .برد

 یچ بذارم بداخالق موحد جناب سر به سر -

 شه؟یم

 و برد کینزد را سرش او خود مثل یرعلیام

 .کرد کم را صورتشان نیب یفاصله

 .گردهیم دورت موحد جناب -

 .دیخند جانیه با
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 .نکنه خدا -

 از را نکشیع و کرد متوقف را نیماش یرعلیام

 .برداشت شیهاچشم

 خدا که دل یکعبه طواف دلبندم، نکنه خدا نگو -

 .نداره نکنه

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 :دیپرس شک با و نشد یرعلیام منظور یمتوجه

 ؟یچ یعنی -

 .کرد زمزمه و زد زل شیهاچشم یتو یرعلیام

 ساختم کعبه هی مکه، یکعبه مثل دلم یتو ازت -

 یبرا. کنم طوافت روز و شب دارم دوست که

 بگردم دورت گمیم بهت یوقت بعد به نیا از نیهم

 .نکنه خدا نگو

 چیه نداشت دوست خورد تکان دلش در یزیچ

 شوند، یتکرار شیبرا ناب یهاعالقه ابراز نیا وقت
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 حاال مثل شنودیم که بار هر حاال مثل خواستیم

 .اوردیب بند را نفسش و شود تند قلبش ضربان

 !قشنگ چه -

 به و داد هیتک فرمان به را چپش آرنج یرعلیام

 .برگشت طرفش

 زشتش نیماش یتو که ییآقا نیا حاال نمیبب -

 متشکره؟ خود از چقدر نشسته

 در کردن فکر یادا اشاشاره انگشت سر دنیگز با

 .آورد

 شناختم بهتر رو آقا نیا که االن خب... ام -

 تنه هی که کنه یباز آدم دل با یطور بلده دمیفهم

 .بره قربونش
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 صورتش یرو از یرعلیام یمعن پر و قیعم نگاه

 با و آورد باال آرام را دستش. شدینم برداشته

 نوازش را سرش و گذاشت چادرش یرو اطیاحت

 .کرد

 .چمیه تو بدون من که داره نگهت برام خدا -

 همان با و دیکش ریت شانییجدا فکر از قلبش

 .کرد زمزمه گرفت جا شیگلو در که یبغض

 ازش دونفرمون قشنگ یلحظه نیهم یتو -

 االن نیهم نداشته نگه تو یبرا رو من اگر خوامیم

 رو نفر دو شما فقط من چون. بابام شیپ ببرتم

 .نمیبیم میزندگ یمردها

 نیماش در و داد رونیب نیسنگ را نفسش یرعلیام

 .کرد باز را
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 نکن خراب ییجدا حرف با رو قشنگمون روز -

 .شو ادهیپ زمیعز

 یبرا یرعلیام که یاطبقه چند و کیش یپاساژ در

 به توجه یجا. زدندیم قدم بود کرده انتخاب دیخر

 حواسش یهمه هامغازه برق و پرزرق یهانیتریو

 کردیم اشیهمراه حرف بدون که یرعلیام به

 .ببرد لذت او وجود از فقط داشت دوست. بود

 با و کرد توقف یایفروش پارچه یجلو یرعلیام

 شتیپ جیگ. بروند داخل به خواست او از سر اشاره

 شد یفروش پارچه یبایز و بزرگ مغازه وارد سرش

 شیبرا خواستیم فروشنده از که یرعلیام کنار و

 .ستادیا اوردیب دیسف یچادر پارچه مدل چند

 



shahregoftegoo@  

. pg 775shahregoftegoo@ 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 151پارت#

 

 بشیعج کار مورد در یحیتوض یرعلیام دید یوقت

 :گفت و کرد کشینزد را خود دهدینم

 ؟یخوایم یچ یبرا دیسف چادر -
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 مثل و برگشت طرفش به لبخند با یرعلیام

 :داد جواب آهسته خودش

 .بخونم نماز چادر، با بعد به نیا از خوامیم -

 کرد نجوا شیهادندان یال از را اسمش پرحرص

 .داشت یپ در را یرعلیام بلند یخنده که

 .گهید خوامیم تو یبرا -

 نظرش به!  بخرد؟ دیسف چادر شیبرا خواستیم

 که بود یاهیهد نیتریمعنیب تیموقع نیا در

 !بدهد او به توانستیم یرعلیام

 هاپارچه تیفیک مورد در که فروشنده به توجهیب

 یرعلیام گوش کنار را سرش دوباره دادیم حیتوض

 .برد

 !ندارم ازین چادر به که من یول -
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 قرار دستش در که یرنگ دیسف پارچه یرعلیام

 کامل و کرد رها را بود اشیبررس مشغول و داشت

 .برگشت طرفش به

 یجا هم حاال. شهیم الزمت که عقدمون یبرا -

 .کن کمکم انتخاب یتو ایب یالک سواالت

 هرچه ماند، یرعلیام مرخین مات شده خشک

 ذهن در حرفش مرور به و کرد کنکاش را صورتش

 ای یشوخ از یخبر کدام چیه در پرداخت، خود

 .نبود یباز مسخره

 الیخیب موضوع نیا به نسبت یرعلیام یعنی پس

 !د؟یشیاندیم روزها آن به او مثل و نبود

 تار نیب از خنک یمینس مانند «عقدمون»یواژه

 .گذشت تنش پود
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 شدن یجار یواسطه به او که یوقت به فکر یحت

 یرعلیام یشرع و یقانون همسر یعرب یکلمه چند

 !بود نیریش هم شودیم

 ییهادیترد موضوع نیا یهاینیریش یهمه با اما

 کباری هنوز که یایرعلیام. دادیم آزار را ذهنش

 شدن یرسم و یخواستگار موضوع مورد در هم

 توانستیم چطور بود نکرده صحبت شانیرابطه

 برود؟ عقد چادر سراغ زیچ همه از اول

 زوده؟ حرفا نیا یبرا هنوز یکنینم فکر -

 روز یدهایخر از یکی یجور نیا ست،ین زود نه -

 .شهیم کم هم عقدمون



shahregoftegoo@  

. pg 779shahregoftegoo@ 

 از یکی جنس مورد در که یرعلیام رخمین هنوز

 معرض در شد صحبت مشغول فروشنده با چادرها

 .داشت قرار دشید

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 152پارت#

 



shahregoftegoo@  

. pg 780shahregoftegoo@ 

 چشمش قرارشیب دل خواهش به و گرفت نگاه

 تک ناخودآگاه و دیچرخ چادر پارچه چند یرو

 یرو نشسته شیاهایرو مرد کنار یوقت را تکشان

 .کرد تصور سرش

 یپارچه طرف به دستش دلش در نهفته یذوق با

 و رفت داشت یصورت و بزرگ یگلها که یریحر

 .کرد لمس را نرمش جنس

 ؟یدیپسند نویا -

 زمزمه یرعلیام یهاچشم به رهیخ و آورد باال سر

 .کرد

 !نرمه یلیخ -

 نیح که فروشنده به یکوتاه نگاه مین یرعلیام

 لیموبا با پیتا ریدرگ هاآن انتخاب یبرا انتظار
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 صورتش کینزد و دیکش جلوتر را خود بود دستش

 .کرد زمزمه

 شینرم یبنداز سرت نویا که یروز مطمئنم -

 .شهیم زده خجالت تو پوست یجلو

 دل در حرفش با چطور دیند و گرفت نگاه یرعلیام

 .برد یسرخ به را صورتش رنگ و کرد پا به زلزله او

 .میبریم مدل نیا از آقا -

 به لب و کرد چادرش چنگ محکم را دستش

 .دیینگو خطا و نکند خطا تا دیگز دندان

 یهامخالفت به توجهیب یرعلیام چادر دیخر از بعد

 یصورت یهاهیحاش با دیسف یایروسر شیبرا او

 .دیخر ساختیم ییبایز بیترک چادر پارچه با که
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 اتمام به وقتشان کم کم و بود ظهر کینزد

 .گشتیبرم خانه به دیبا او و دیرسیم

 وقت از تا بروند یرستوران به داد شنهادیپ یرعلیام

 ناهار نیاول خوردن یبرا شانیمانده یباق

 .کنند استفاده مشترکشان

 عطر نیتریو کی در پاساژ از آمدن رونیب وقت

 جلب را اشتوجه یامردانه یچوب دستبند یفروش

 جلوتر یکم که یرعلیام سمت یکوتاه نگاه با. کرد

 آمده شیپ فرصت از بود تلفنش با صحبت مشغول

 و رفت داخل به یمعطل بدون و کرد استفاده

 .دیخر را دستبند
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 تا برگشت عقب سمت به شدند که نیماش سوار

 عقب یصندل یرو را اشیروسر و چادر پاکت

 .بگذارد

 یفروش عطر مغازه یتو یدید پنهون منو چشم -

 ؟یداشت کاریچ

 .برگشت یرعلیام طرف به
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 ؟یدیفهم عه -

 ؟یکنیم فکر یچ خودت -

 .درآورد فشیک از را دستبند

 من یبرا فقط یول دارم؛ دیخر یگفت تو واال -

 !یکرد دیخر

 .دیخند یرعلیام

 !گهید بود تو یبرا دمیخر -

 .جلو اریب رو دستت -

 .آورد جلو را راستش دست تند یرعلیام

 .چپ نه -

 .بستم ساعت رو اون -

 ؟یاریب در شهیم -
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 ساعتش و داد باال یکم را ورشیپل و پالتو نیآست

 .کرد باز دستش از را

 .دییبفرما -

 با را برخورد نیکمتر شانیهادست که یاطیاحت با

 .انداخت یرعلیام دست را دستبند باشد داشته هم

 رو ازدواجمون حلقه که یوقت تا دستبند نیا -

 و داره برات رو تعهد حلقه حکم یندازیم دستت

 باشه؟ یکن جداش خودت از دینبا

 ریام اسم که دستبند وسط را انگشتش یرعلیام

 .دیکش بود شده حک شیرو

 .ریام نه امیرعلیام من فقط چشم، -

 .زد نهیس به دست غرور و ناز با
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 همه از حسابم من یول د؛یشا هیبق یبرا -

 .جداست

 .آورد در حرکت به را نیماش خنده با یرعلیام

 !لعنت منکرش بر -

 را غذا انتخاب. رفتند ییبایز و خلوت رستوران به

 شستن یبرا و گذاشت یرعلیام خود یعهده به

 به شیهالباس کردن مرتب و صورتش و دست

 .رفت ییدستشو

 صحبت  مشغول را یرعلیام برگشت زیم سر یوقت

 او به چشمش که نیهم یرعلیام د،ید تلفنش با

 اشینیب یرو سکوت ینشانه به را دستش افتاد

 را شیروبهرو یصندل اشاره زبان همان با و گذاشت

 .کرد تعارف
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 .نشست و دیکش عقب را یصندل صدا یب و آهسته

 داشتم قرار دوستام از یکی با من جان مامان نه -

 .ستین باهام هم رعطایام م،یرونیب االنم و

 شیهادست کردن خشک یبرا دستمال حرکت

. رفت باال قلبش ضربان یکم کرد حس و شد آرام

 جانش به استرس یرعلیام با خانم حاج تماس

 بود کرده فراموش یدلدادگ مدت نیا انگار. انداخت

 ! است اشمعشوقه مادر مقتدر زن آن

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 زیم یرو یآماده ساالد به را حواسش دلش ضعف

 .کرد جلب

 من مگه من، مادر دیکنیم ییکارا هم شما یوا -

 د؟یگرفت تولد یمهمون برام که امبچه

 دستش کالفه، لحن آن با یرعلیام حرف دنیشن با

 متوقف یالحظه بود سس کردن باز حال در که

 به اوست یپ حواسش یرعلیام دید یوقت اما شد؛

 کرد پخش ساالدش یرو را سس. داد ادامه کارش
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 و برد دهانش داخل کاهو یکم کنارش چنگال با و

 .شد دنییجو مشغول نییپا سر همان با

 و امشب یمهمان بابت درونش حرص کرد یسع

 .کند یخال کاهوها سر را زهرا حضور احتمال

 در که نیاربع یعزادار یهاشب در یوقت از

 توجهات از یاچشمه شدندیم برگذار هینیحس

 آن به تشیحساس.  بود دهید یرعلیام به را زهرا

 بیرق را او یجد یلیخ و نبود خودش دست دختر

 .دیدیم خود

 از امشب را یرعلیام تا داشت قدرت قدرنیا کاش

 تحمل که چرا. کردیم منع شانیخانه به رفتن

 یوقت شب آخر تا حاال از که یاسترس و دلهره

 را اتفاقات زیر به زیر و گرفتیم تماس یرعلیام

 .بود سخت جانش در دیپرسیم
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 و لبش یگوشه بر یرعلیام اشاره انگشت حس با

. گرفت باال را سرش و دیپر جا از قسمت آن لمس

 چشمک و دیکش عقب را دستش آرام یرعلیام

 .زد یزیآم طنتیش

 .امخونه گهید ساعت دو تا تاًینها من چشم، -

 شد گرد شیهاچشم و ستادیا حرکت از دهانش

 بود یسس یکم که انگشتش یرعلیام دید یوقت

 .دیمک و برد دهانش داخل

 کنارش یمعدن آب کمک با را دهانش اتیمحتو

 دارید نیا در. شود باز نفسش راه تا فرستاد نییپا

 یرعلیام یاصل تیشخص و چهره با یواقع یمعنا به

 !بود شده روبهرو
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 که گفت تلفن پشت چه خانم حاج دینفهم

 .دیکش صورتش به یدست کالفه یرعلیام

 اومدم ست،ین هاحرف نیا وقت االن جان مامان -

 فعالً برم من اجازتون با. میکنیم صحبت خونه

 .خدانگهدار

 رهیخ که او به یلبخند و کرد قطع را لشیموبا

 .زد کردیم نگاهش

 تزایپ گهید یدار دوست یچ دونستمینم قیدق -

 .دادم سفارش

 گرفته فرا را ذهنش حجم تمام امشب مراسم فکر

 . کرد تشکر آرام و زد یحواسیب لبخند بود،
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 دراز را دستش خودش ساالد به توجهیب یرعلیام

 .برداشت را او یزده سس ساالد و کرد

 خانم؟ حانهیر یخودت تو هیچ -



shahregoftegoo@  

. pg 793shahregoftegoo@ 

 یمهمان در زهرا وجود از یتیشکا اگر دانستیم

 اما شود؛ ناراحت یرعلیام است ممکن کند امشب

 :زد لب مظلوم و آرام بماند ساکت نتوانست

 ن؟یدار یمهمون امشب -

 دهانش در ساالد یمقدار او چنگال با یرعلیام

 .داد تکان یسر الیخیب و گذاشت

 تولد برام هابچه نیع خدا رو تو ینیبیم آره، -

 !گرفتن

 دعوته؟ یک -

 آمد،یم چشم به قبل از شتریب شیصدا غم

 .انداخت باال یاشانه الیخیب طورنیهم یرعلیام

 ...عمه عمو، دونمینم -

 .دیپر حرفش نیب نگران و طاقتیب
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 هست؟ هم زهرا -

 .داد ادامه بودنش خونسرد به همچنان یرعلیام

 .هستند هم ییدا خانواده البد -

 نکرده حسادت یکس به اشیزندگ در وقت چیه

 کنار در یرعلیام حضور وجود با االن اما بود؛

 حسادت زهرا وجود به دلش اعماق از خودش،

 .کردیم

 .ادیب نتونه و بشه درد دل دوارمیام -

 کردن عوض یبرا و دیخند نشینفر به یرعلیام

 .انداخت سمتش به یزیآمطنتیش نگاه نشانیب جو

 زنونه؟ یدردها دل اون از -
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 یکم افتاد، جوشش به اشمعده ادیز حرص از

 بها اشینگران به یرعلیام چرا. دینوش آبش از گرید

 داد؟ینم

 !ادیب زهرا ادینم بدت خودتم نکهیا مثل -

 پوف با و دیکش پر یرعلیام یهالب یرو از خنده

 ساالد ظرف در را دستش چنگال یاکالفه و بلند

 . کرد رها

 بخاطر دیبا یک تا ؟یندار اعتماد من به چرا تو -

 نداره من به یربط چیه که ییزهرا وجود

 بشم؟ بازخواست

 و یجد لحن با همراه یرعلیام سوال دنیشن با

 را خود و انداخت نییپا را سرش یگرمواخذه

 .داد نشان دستش آب کوچک یبطر مشغول



shahregoftegoo@  

. pg 796shahregoftegoo@ 

 .دارم اعتماد تو به من -

 دیبا گهید من ه؟یچ جایب سواالت نیا پس -

 طرف از یحس چیه بشه باورت شما کنم کاریچ

 تو یهاتیحساس با خدا به واال ست؟ین زهرا به من

! نمشیبینم هم ساده ییدا دختر هی گهید یحت

 .اهللبسم من و جن شده اون

 زمزمه بغض با و زد حلقه شیهاچشم در اشک

 .کرد

 حضورش از اما دارم؛ اعتماد عشقت و تو به من -

 منو حس تا یستین زن تو. ترسمیم تیزندگ یتو

 رو تو هاشیباز نیریش نیهم با اگر ،یکن درک

 کنم؟ کاریچ دیبا من رهیبگ ازم
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 یکم و گذاشت زیم یرو را دستش دو یرعلیام

 .دیکش جلو را خود
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 داره؟ رو قلبم ره؟یبگ تو از منو خوادیم یچطور -

 که یدید اون از یقدرت چه داره؟ رو توجهم

 هابرنده برگ یهمه انصاف یب ؟یدیترس طورنیا

 .توئه دست که

 مورد در کردن فکر فرصت یرعلیام کوتاه سکوت

 یرعلیام با حق واقعاً دیشا. داد او به را شیهاحرف

 .گرفتیم سخت موضوع نیا در یکم او و بود

 .نمتیبب جان حانهیر -

 مهربان یهاچشم به و آورد باال را سرش آهسته

 دید را نگاهش یوقت یرعلیام. زد زل یرعلیام

 شانیهاحرف یسوم شخص انگار که یطور آهسته

 :کرد زمزمه شنودیم را
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 که هست تو یپ قدرنیا من دل راحت التیخ -

 حرف اون برم یاگهید کس دنبال بخوامم خودمم

 سال سه نیا که طورنیهم. کنهینم گوش به

 نظر نیا از. دیتپ تو ادی به فقط و نکرد گوش

 .راحت التیخ

 و بایز هاتجمله و گرفتندیم قرار هم کنار کلمات

 دل یرو بر سرد یآب مانند که یزیانگ شگفت

 . ساختند آرام را وجودش و ختندیریم قرارشیب

 زده مورد نیا در یحرف گرید سفارششان دنیرس با

 یغذا مشغول یهرکس یخاص حرف بدون و نشد

 .شد خود

 اصال که رینظیب ساعت چند گذراندن از بعد

 محل پارک همان یجلو. گذشت چطور دندینفهم

 .بودند نشسته نیماش در قرارشان



shahregoftegoo@  

. pg 800shahregoftegoo@ 

 را تلخ سکوت نیا شکستن جرات کسچیه

 آن از بعد دانستندیم که چرا نداشت،

 .داشتند شیپ در ترتلخ یایخداحافظ

 را اشهیهد یجعبه و کرد باز را فشیک در آهسته

 .گذاشت داشبرد یرو

 .تونیامانت نمیا -

 به رو شیگلو یکننده خفه بغض وجود با بعد 

 .زد لبخند یرعلیام

 .بود خوب یلیخ امروز بابت ممنون -

 رقابلیغ هم یرعلیام یصدا و نگاه در نهفته غم

 .نبود انکار

 .بود عمرم روز نیبهتر امروز حضورت، از ممنون -
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 و دیچرخ عقب طرف به تند یکوتاه یخنده با

 هرچه برود، زودتر تا برداشت را شیدهایخر پاکت

 .شدیم ترسخت یخداحافظ دیکشیم طول شتریب

 .خدانگهدار برم دیبا گهید من -

 گرفتن با یرعلیام که کند باز را در خواست

 .شد مانع چادرش یگوشه

 حانه؟یر -

 .برگشت طرفش به

 جانم؟ -

 را داشت دست در که یچادر پر همان یرعلیام

 .دیبوس و آورد باال

 .دارم دوستت یلیخ -
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 به بایز یجمله نیا دنیشن از که یحس تمام با

 .کرد زمزمه بود نشسته دلش

 !شتریب من -

 یتاکس شیبرا و شد ادهیپ همراهش یرعلیام

 نشست که عقب یصندل یرو. گرفت دربست

 طرف به و کرد حساب را نیماش هیکرا یرعلیام

 .آمد کنارش پنجره

 تماس باهام یدیرس زم،یعز باش خودت مواظب -

 .ریبگ

 .خداحافظ چشم، -

 .کرد بسته و باز مهربان را شیهاچشم یرعلیام

 .عشقم مجدد دارید دیام به -
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 یدست عقب شهیش از آمد در حرکت به که یتاکس

 تکان بود ستادهیا نیماش پشت که یرعلیام یبرا

 .گرفت جواب و داد
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 به سر نیغمگ شد پنهان که دشید از یرعلیام

 به یهادرخت به رهیخ و داد هیتک نیماش پنجره

 یرو بر برف برگ، یجا که یارفته خواب

 .دیچک نییپا اشکش بود نشسته شانیهاشاخه

 یرعلیام محبت پر حضور یبرا دلش حاال نیهم از

 نیا زود یلیخ کرد آرزو دل در. بود شده تنگ

 ردیبگ تیدائم رنگ کوچک یهایخوش و هایشاد

 .کرده نیریش را شیایدن که یمرد و بماند او تا

**** 
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 متعجب اشیخلوت و سکوت از دیرس خانه به یوقت

 ! شد

 ن؟ییکجا خونه یاهال یآها -

 دوش یصدا اما نبود؛ یخبر مادرش و پدر از

 اطیح در رعطایام شده پارک نیماش و حمام

 . است خانه در رعطایام فقط کردیم مشخص

 و انداخت تخت یرو بر را شیپالتو رفت، اتاقش به

 نشستیم تخت یرو که طورنیهم هم خودش

 و آورد رونیب جعبه از را یمشک و ساده ماگ دوباره

 . کرد براندازش انکار رقابلیغ یذوق با

 داشت دوست شهیهم حانه،یر به اشگفته طبق

 داشته یادگاری یبرا را دستش یهاسازه از یکی
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 شیبرا جانش یاندازه به ماگ نیا حاال و باشد

 . بود ارزشمند

 یکتابخانه سوم طبقه در را ماگ و شد بلند جا از

 خود یکینزد در وجودش از تا گذاشت تختش کنار

 . ببرد لذت

 عوض از بعد و گذاشت تخت ریز هم را جعبه

 .رفت آشپزخانه به شیهالباس کردن

 آماده که ییغذا مدل دو و خانه یزیتم دنید با

 قرار از. انداخت باال ییابرو بود گاز اجاق یرو

 تیاهم یلیخ خانم حاج یبرا یمهمان نیا معلوم

 !داشت

 خود یبرا یچا وانیل یمس سماور یباال یقور از

 .نشست یصندل یرو و ختیر
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 ادی به لحظات و امروز گردش یادآوری با

 و نشست شیهالب یرو یکوچک لبخند اشیماندن

 دلش بود او به اگر. انداخت تالطم به را قلبش

 و دم اشنهیس در نفس یوقت تا امروز خواستیم

 در حانهیر حضور از او و داشت ادامه کندیم بازدم

 .شدیم رابیس کنارش

 .سالم -
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 یحوله که رعطایام دنید با و دیچرخ عقب به

 .زد لبخند بود انداخته سرش یرو یکوچک

 .باشه تیعاف سالم، کیعل -

 نمدارش یموها کردن خشک نیح رعطایام

 .نشست شیروبهرو

 .ممنون -

 .انداخت برادرش به یدقت با نگاه سپس

 گذشت؟ خوش -

 .دینوش را شیچا از یاجرعه و زد یچشمک
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 .نبود یخال اصالً شما یجا -

 یخال اصالً من یجا معلومه هاتچشم برق از -

 .نبوده

 .دیخند بلند

 من از رو سراغت مامان که یبود کجا امروز -

 گرفت؟یم

 مثل هم و انداخت گردنش دور را حوله رعطایام

 .زد یچشمک طنتیش با خودش

 بهم که ییجا رفتم شد میحسود تو به کن فکر -

 .بگذره خوش

 .داد هیتک یصندل یپشت به

 ؟یشد الزم حموم که بوده ییجا چه نیا -
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 را هایشوخ مدل نیا رعطایام دانستیم

 حرص یحساب دنشانیشن با و پسنددینم

 یواسطه به اشیشانس خوش از اما خورد؛یم

 تنها او است قائل شیبرا رعطایام که یاحترام

 سرش به سر مورد نیا در توانستیم که بود یکس

 .بگذارد

 از یقند شد، سرخ خجالت و تعجب از رعطایام

 .کرد پرتاب طرفش و برداشت زیم یرو قندان

 .بودم رونیب نایا دیوح با من! ییایحیب یلیخ -

 را هدفش د،یخند برادرش خوردن حرص به

 بابت نیا از رعطایام. بود زده نشانه به درست

 .دییبگو توانستینم یزیچ اما خورد؛یم حرص

 .نیشد الزم حموم هم با البد پس -



shahregoftegoo@  

. pg 811shahregoftegoo@ 

 یصدا و کند مقاومت نتوانست هم رعطایام نباریا

 همراه خانم حاج. کرد پر خانه را برادر دو یخنده

 از و شدند خانه وارد دست به کیک محمد حاج با

 :گفت ذوق با شیپسرها یخنده یصدا دنیشن

 !من دل یهاوهیم خنده به شهیهم یاله -

 آشپزخانه وارد که مادرشان و پدر احترام به دو هر

 گشاده ییرو با که کردند سالم و ستادندیا شدند

 .گرفتند جواب

 خچالی در را بزرگ یاخامه کیک خانم حاج

 و گاز سراغ چادرش آوردن در از بعد و گذاشت

 .بزند سر هاآن به تا رفت شیغذاها
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 نتیکاب یرو را هاوهیم پاکت هم محمد حاج

 اتاقشان به شیهالباس ضیتعو یبرا و گذاشت

 .رفت

 نمک تست ریدرگ که مادرش به یقدردان نگاه

 .انداخت بود شیغذا

 .ممنون نیافتاد زحمت یلیخ امروز مامان -
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 پسرش طرف به یبزرگ لبخند با خانم حاج

 .برگشت

 .بوده امفهیوظ مادر، نکردم یکار -

 گرید یبار خواست و زد یلبخند رعطایام به یرو

 به طنتیش و یشوخ قالب در بارنیا را دلش حرف

 .برساند مادرش

 سال گهید نیاریم عروس یزود به شاءاهللان حاال -

 .هست دستتون کمک ندهیآ

 .کرد تکرار هم سر پشت و تند د،یخند خانم حاج
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 .شاءاهللان شاءاهللان -

 یرو و کرد رها را شیغذا ذوق همان با بعد

 .نشست او کنار یصندل

 مورد در خواستمیم اتفاقاً بشه، فدات مادر -

 .بزنم حرف باهات موضوع نیهم

 یبرا یسر و گذاشت دهانش داخل یدیجد قند

 .داد تکان مادرش

 موضوع؟ کدوم -

 .گرفت محکم را پسرش دست

 .گهید ازدواجت -

 مادرش داشت امکان یعنی شد، روشن دلش

 به و باشد کرده فراموش را آنشب یهایلجباز

 شیبرا گرید بدهد؟ تیرضا حانهیر با ازدواجش
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 یبرا قلبش در عالقه همه نیا وجود با بود سخت

 .ندهد نشان یشوق حانهیر به دنیرس

 .دمیم گوش دییبفرما -

 با را لبش پسرش یهاچشم به رهیخ خانم حاج

 دیترد حرفش گفتن یبرا انگار کرد، تر زبان

 .داشت

 خودت اگر میکرد فکر بابات و من خب... خب -

 هستند جمع لیفام یهمه که امشب یباش یراض

 مینیبب باالخره تا میکن مطرح رو زهرا و تو موضوع

 .ادیم شیپ یچ

 زود یلیخ دلش در شده روشن یسو کم نور

 تر لجباز خانم حاج زدیم حدس دیبا شد، خاموش

 !هاستحرف نیا از
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 آرام را خود درونش حرارت برعکس کرد یسع

 یاحترامیب ترشبزرگ به نداشت قصد بدهد، نشان

 .کند

 ماست؟ نیب یموضوع مگه زهرا؟ منو موضوع -

 یجد و داد شیهاچشم به یچرخ خانم حاج

 :گفت

 .یکرد فراموش کنم فکر نکن برخورد یطور -

 شب اون یهاحرف شما نکهیا مثل من مادرِ نه -

 کس گفتم شما به من ،یکرد فراموش منو

 زهرا از دیگیم حاال دارم دوست رو یاگهید

 !بخدا نوبره کنم؟ یخواستگار

 دستش و افتاد خانم حاج یابروها نیب یبزرگ گره

 .کند ساکت را او تا آورد باال را
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 چون بشنوم خوامینم گهید رو شب اون حرف -

 ،یرعلیام ازت عجبم در .شد تموم شب همون

 دختر اون به منتظرته ساله چند که رو زهرا چطور

 !یدیم حیترج
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 تحمل از خارج شیبرا حانهیر کردن ریتحق یتماشا

 .کرد اخم هم او بود،

 زدم؟ یحرف مگه مونده، منتظرم کرده اشتباه -

 دادم؟ یاوعده

 .ستادیا و شد بلند یصندل یرو از سپس

 رو حانهیر من گمیم االنم گفتم بهتون قبالً -

 .کشمینم دست هم ازش و دارم دوست

 یپسره نییپا اریب من یخونه یتو رو صدات -

 .گستاخ

 نییپا را سرش و آمد خود به محمد حاج یصدا با

 .انداخت
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 همسرش یبانیپشت وجود با حاال که خانم حاج

 یکم و ستادیا او مثل بود گرفته یشتریب جرأت

 .شد ترکینزد

 قرار و قول ترتبزرگ یول ؛ینداد وعده تو نه -

 .یکن عمل بهش یدار فهیوظ هم تو و گذاشته

 را مادرش ناباور و آورد باال را سرش تعجب با نباریا

 باورش در یخودخواه همه نیا کرد، تماشا

 !دیگنجینم

 .کرد زمزمه زده بهت همانطور

 کنم عمل شما قرار و قول به تونمیم چطور من -

 !است؟ گهید یجا دلم یوقت

 کورتر خانم حاج یابروها نیب گره او یکلمه هر با

 .شدیم
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 زیبر ذهنت از رو مزخرف افکار نیا یرعلیام -

 .شهینم دتیعا یزیچ که رونیب

 .دیکش اشقهیشق به یدست بسته چشم

 یزندگ یهمه مزخرف شما نظر از یفکرا اون -

 .پسرتونه

 گذاشتن با محمد حاج که برود رونیب خواست

 .کرد سد را رفتنش راه اشنهیس یرو دست

 هان؟ پسر هیچ تو حساب حرف -

 .زد زل پدرش یهاچشم به

 دلم و من یجا دینیبب آدم رو خودم نکهیا -

 .نیهم. دیرینگ میتصم

 یآرامتر لحن با همسرش محمد حاج از زودتر

 .داد جواب
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 همه ما جان، مادر نگرفت میتصم تو یجا یکس -

 .میخواهیم رو تو یخوشبخت و یخوشحال

 زمزمه نیزم به رهیخ مادرش طرف برگشتن بدون

 :کرد

 یاگهید کس کنار در رو میخوشبخت من یول -

 ...نمیبیم

 .داد یشتریب تیجد لحنش به ادامه در

 خونه نیا یتو زهرا مورد در خوامینم هم گهید -

 .بشنوم یزیچ

 را خود تالش تمام بود مشخص که هم خانم حاج

 .باشد برنده پسرش با جدال در تا بردیم کار به

 رو دختر اون گمیم بهت حاال نیهم از یرعلیام -

 نفس خونه نیا یتو من یوقت تا چون کن فراموش
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 به پا عروس عنوان به نداره حق دختر اون کشمیم

 شد نجوریا که حاال اصال ؟یدیفهم. بذاره نجایا

 تا کنمیم یخواستگار زهرا از خودم امشب نیهم

 .یکنیم کاریچ نمیبب

 رونیب را نفسش تند برگشت، مادرش طرف به

 نیا اما کند؛ حفظ را خود آرامش تا دادیم

 .بود یادیز شیبرا گرید ییزورگو

 احترام و دیهست من خانواده و تربزرگ شما -

 موضوع سر یول منه؛ یفهیوظ بهتون گذاشتن

 به. ندارم یشوخ ای یستیرودربا یکس با حانهیر

 در کلمه کی امشب اگر قسم واحد و احد یخدا

 دیق ادیب رونیب دهنتون از یخواستگار مورد

 که یکار و زنمیم رو هست احترام و آبرو یهرچ

 .کنمیم دینبا
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 پدرش کنار از تند و نماند یکس واکنش منتظر

 .رفت اتاقش طرف به و گذشت
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 داشت کشش چقدر آدم کی مگر بود، بس گرید

 از آن! کند؟ تحمل را طرف هر فشار بخواهد که

 به بازجوها مثل دیشنیم را زهرا اسم تا که حانهیر

 از هم آن. کردیم بازخواستش و افتادیم جانش

 حانهیر از کلمه دو خواستینم یحت که مادرش

 یهمه دیبا. زدیم را خودش حرف فقط و بشنود

 یدلخور و دعوا بدون تا بردیم کار به را تالشش

 کرد حس. کند یراض وصلت نیا به را اشخانواده

 اشکله و سر اگر است متنفر زهرا از قبل برابر چند

 با نبود الزم گرید االن شدینم دایپ او یزندگ در

 .کند نرم پنجه و دست هابتیمص نیا از کدامچیه

*** 

 و دیکش شیموها به یدست بلند یاازهیخم همراه

 .شد ولو سالن داخل مبل یرو
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 نجایا یاومد نییپا آوردمت تخت از یبدبخت به -

 .گهید پاشو ؟یبخواب

 و کرد باز را خوابش از جیگ یهاچشم از یکی

 یرو یهاوهیم ریدرگ که را خانم حاج محو ریتصو

 :کرد زمزمه یاگرفته یصدا با. دید بود زیم

 لیتحو رو سال خواب یتو من شدینم حاال -

 کنم؟

 تا گهید یباش خواب سال لیتحو یلحظه اگر -

 ر،یبگ دوش هی برو پاشو شه؟یم یچ سال آخر

 ساعت کی لیتحو سال تا که کن عوض یلباس

 .ستین وقت شتریب گهید

 شیهاچشم دوباره و داد تکان مادرش یبرا یسر

 .بست را
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 ممکن حالت نیتریمعمول در تولد یمهمان شب آن

 یابرنامه از خارج ای مخالف حرف چیه بدون

 .گذشت

 و داده جواب دشیتهد که بود خوشحال دل در

 اما. اندبرداشته سرش از دست مادرش و پدر گرید

 دیخر و یتکان خانه یبهانه به بعد روز چند یوقت

 شانیخانه در را زهرا حضور مادرش دیع شب

 را خود سر فقط مدت نیا در دیفهم کرد یدائم

 خانم حاج کار نیا با. بود کرده برف ریز کبک مثل

 رو از را ریشمش خاموش جنگ نیا یبرا دیفهم

 .اندبسته

 همان با بود، مادر همان فرزند هم او باالخره اما

 ماندیم مغازه در وقت رید تا اوقات یگاه! یلجباز
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 زهرا حضور به را اعتراضش سکوت در طورنیهم تا

 .کند اعالم شانیخانه در

 را زهرا ماندن موضوع حانهیر که یوقت از امان

 به لیتبد آرام یدختر از بارهکی به! دیفهم

 کردیم حس اوقات یگاه. شد جو بهانه یدختر

 یول کرده؛ گم را شانیرابطه شرفتیپ ریمس

 در را تشیموقع نیا او. نداشت تحمل جز یاچاره

 که بود اوردهین دست به راحت حانهیر نزد

 .بدهد دست از راحت طورنیهم

 باشد دواریام توانستیم فقط تیوضع نیا در

 به او و شود تمام مشکالت نیا یهمه یروز

 .برسد بود دنبالش دلش که یفکر آرامش
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 عالم از مبل، یرو از شیپاها انداختن نییپا با

. آمد رونیب ذهنش مغشوش یفکرها و چرت

 ییرعطایام به ینگاه یعصب و گرفت باال را سرش

 .کرد بود نشسته کنارش که
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 چته؟ گهید تو -

 به یکوتاه یضربه خونسرد یلبخند با رعطایام

 .زد دستش ساعت یصفحه

 .پاشو نمونده، یادیز وقت -

 تن که یدیسف ست شلوار و شرتیت به چشمش

 نیع در بایز پیت یبرا دلش. افتاد بود رعطایام

 را اشیبدخُلق و رفت غنج برادرش یمردانه حال

 .سپرد یفراموش دست به

 !یزد یشادوماد پیت نمیبیم -

 یهالب یرو قیعم یاخنده ح،یمل لبخند آن یجا

 که شیموها به یدست آهسته و دییرو رعطایام

 .دیکش بود کرده کوتاه یدیجد مدل

 .وقتش به اونم -
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 .شد بلند مبل یرو از مضاعف یایانرژ با

 هم با تا بزنم پیت برم منم شد واجب گهید نه -

 .میبش دوماد

 .داداشم شاءاهللان -

 به را شیموها سشوار، از بعد گرفت، یکوتاه دوش

 با همراه یمشک یشلوار غهیجل و داد حالت باال

 گردنش به عطر یکم. کرد تن به یدیسف راهنیپ

 و برداشت را لشیموبا کارش شدن تمام با و زد

 .رفت رونیب

 هفت یسفره کنار که زهرا جز را یکس سالن در

 یبرا یادیز گرید نظرش به. دیند بود نیس

 !گذاشتیم وقت سفره نیا دمانیچ
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 یسع بود شانیخانه مهمان زهرا که یمدت نیا در

 غرور به دیشا تا ردیبگ اشدهیناد علنا داشت

 اما برداشت؛ او سر از دست و برخورد اشدخترانه

 زهرا یبرا یتیاهم نیکمتر بودنش سرد انگار

 .کردینم آن به یتوجه که نداشت

 شال و سارافون و انداخت شیسرتاپا به ینگاه

 اشیمشک شلوار و یسارافون ریز همراه به یبادمجان

 در یوقت چرا! آوردینم سردر. گذراند نظر از را

 از کی کدام کرد؟ینم سر چادر بود هاآن یخانه

 حس گونهنیا که بودند محرمش خانه نیا مردان

 داشت؟ یراحت

 یکس دنیند با و چرخاند سالن در را نگاهش

 .شد زهرا با صحبت به مجبور

 کجاست؟ رعطایام -
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 به لبخند با و شد حضورش یمتوجه تازه زهرا

 .برگشت طرفش

 گفت گرفت تماس بابا ر،یبخ صبح سالم -

 رفت رعطایام گهید شهینم روشن نشونیماش

 .دنبالشون

 .نشست مبل یرو

 بابا؟ و مامان و -

 کنم فکر هم یحاج است، آشپزخونه جان عمه -

 .گلخونه

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 سرگرم را خود و داد تکان حاتشیتوض یبرا یسر

 و رد نشانیب یحرف گرید تا داد نشان لشیموبا

 .نشود بدل

 .کرد باز را داشت حانهیر از تلگرام در که یامیپ

 «!خوش سالت انیپا یهاقهیدق نیآخر آقا، سالم»
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 کرده نفوذ حانهیر قلب و ذهن در یطور نکهیا از

 بهش غرور حس کردیم ادشی لحظه هر که بود

 .داد دست

 از یعکس حانهیر که بود نداده را جوابش هنوز

 با یسنت نیس هفت یسفره کنار در خودش

 .فرستاد شیبرا یسفال ظروف

 وسط ماه نیع که فشیظر صورت محو اریاختیب

 با. شد دیدرخشیم اشییاهدا دیسف یروسر

 یاجزا ذره ذره و کرد زوم عکس یرو انگشت

 درشت یهاچشم. گذراند نظر از دقت با را صورتش

 بودند ریاس بلند یهامژه آن نیب که اشیمشک

 دوست چقدر. کرد تابیب قبل از شتریب را دلش

 شده هم یالحظه یبرا دارشانید روز داشت

 مثل درست شود مطمئن تا کند لمس را صورتش
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 یدهایترد با اما است؛ فیلط و نرم شیاهایرو

 بخاطر خواستینم دلش اصال و بود  آشنا دخترک

 .بترساند را حانهیر زودگذر هوس کی

 «؟یدینم رو جوابم چرا یرعلیام ییکجا»

 ینیسنگ به توجهیب و آمد خود به امشیپ دنید با

 . فرستاد شیبرا و گرفت خود از یایسلف زهرا نگاه

 فرستادم رو همه حواسم و هوش روحم، قلبم،»

 «.زشیعز نوه شیپ نیحس حاج یخونه

 .آمد جواب زود

 «؟یداد جواب رید چرا! پیخوشت چه »

 «بودم ماه یتماشا غرق»

 «روز؟ وقت نیا اونم ماه؟! مسخره»
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 یتو زشت ماه به ازمین چه دارم رو تو یوقت تا»

 «!آسمون

 نیب ارتباط ش،یهاچشم یجلو در یدست حرکت

 .کرد قطع را لشیموبا یصفحه و نگاه

 سفره به لبخند همان با زهرا آورد باال که را سرش

 .کرد اشاره

 چطوره؟ -

 یشتریب دقت با و کرد سند حانهیر یبرا را امشیپ

 شده دهیچ سالن یگوشه زیم یرو که یاسفره به

 هیپا ظروف ،یاروزهیف ساتن یپارچه. کرد نگاه بود

 نییتز یبرا که یدیمروار یهاسهیر ن،یبلور بلند

 تینها زهرا دادیم نشان. بود شده استفاده سفره

 .است برده کار به را خود یقهیسل
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 دست یسفال ظروف همان کنار او قراریب دل اما

 .بود مانده جا محبوب ساز

 !باستیز -

 اشییدا دختر ای بود کم او یاکلمه تک فیتعر ای

 !دیخواب ذوقش باد زود که توقع پر

 ن؟یهم -

 امیپ یرو نگاهش زهرا سوال به جواب از قبل

 .نشست حانهیر دیجد

 به شده، رو بایز دیخورش وجود برکت به ماه»

 «میزندگ دیخورش کنمیم افتخار وجودت
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 و کرد گرم را وجودش تمام حانهیر امکیپ حرارت

 دایپ امیپ خور در یجواب تا آورد فشار خود ذهن به

 .سدیبنو کند

 دایپ لتونیموبا یتو یخوب یسرگرم کنم فکر -

 !دیکنینم دورش خودتون از هیمدت که نیکرد

 با را خود ناراحت که زهرا جلب حواسش دوباره

 دختر نیا. شد بود کرده سرگرم زیم یرو یهاسکه



shahregoftegoo@  

. pg 839shahregoftegoo@ 

 مطمئناً شد؛ نخواهد و نبوده او انتخاب وقت چیه

 خانه نیا به مادرش تملق پر یهاحرف بخاطر فقط

 و مایا با مدت نیا در. بود بسته دیام شیهاآدم و

 نیا به یاعالقه او طرف از بود دهینفهم که اشاره

 توانستیم زدیم حرف اگر دیشا ستین وصلت

 .کند داریب خوش خواب از را زهرا

 یسرگرم از ترمهم و تربزرگ یزیچ شک بدون -

 .کرده نجایا ریاس منو

 .برگشت طرفش به زهرا

 اطرافتون از یحساب که ریاس نقدریا نم،یبیم آره -

 !دیشد غافل

 زهرا، یهودهیب یهامتلک دنیشن یجا داد حیترج

 حانهیر با را سال یانیپا ساعات و برود اتاقش به
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 یکس به و بود خودش یزندگ نیا. کند صحبت

 چیه او. گذارندیم را آن چگونه نداشت یربط

 وجدان عذاب بابتش تا نداشت زهرا به یتعهد

 .شد بلند مبل یرو از. باشد داشته

 کردم انتخاب رو اسارت نیا باز چشم با و عاقالنه -

 .امیراض ازش تینها یب و

 ادامه و کرد سفره به یااشاره چشم حرکت با بعد

 :داد

 .ینباش خسته شده، بایز واقعاً نمیا -

 به و گذاشت جا سرش پشت را زهرا نیسنگ نگاه

 .رفت اتاقش
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 ای النهار و لیالل مدبر ای االبصار و القلوب مقلب ای»

 احسن یال حالنا حول واالحوال الحول محول

 «الحال

 از دل در لیتحو سال یدعا همراه و بست چشم

 بتواند تا باشد حالش کمک راه نیا در خواست خدا

 سر از را زهرا حضور و مادرش مخالف چون یموانع

 برآورده خواستیم خدا اگر که بردارد راهش

 .نداشت یکار شیبرا حاجات نیا کردن

 سال آغاز یمجر هم بعد و شد بلند توپ یصدا

 بلند جا از. کرد اعالم را پنج نود و صدیس و هزار

 به و کرد یروبوس اشییدا و برادر مادر، پدر، با شد

 .گفت کیتبر هم زهرا و ییدا زن
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 از خانم حاج گرفتند، قرار خود یجا سر که همه

 شوق با هم او و کند پخش ینیریش خواست زهرا

 .کرد قبول
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 و فرستاد حانهیر یبرا یدیجد سال کیتبر امکیپ

 را سید داخل یهاینیریش از یکی زهرا از تشکر با

 .برداشت

 .انداخت باال ییابرو فونیآ یصدا شدن بلند با

 .ادیب در توپ یصدا نداد امون هست یهرکس -

 در کجای را دستش ینیریش خنده با رعطایام

 گفتن با. رفت فونیآ طرف به و گذاشت دهانش

 بعد یالحظه و رفت رونیب فونیآ در کلمه چند

 .برگشت داخل به یرنگ زرد پاکت همراه

 طرف را آن رعطایام که پاکت به مشتاق یهمگ

 .کردندیم نگاه گرفت محمد حاج

 .شماست یبرا گفت کیپ -
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 حاج به ینگاه خنده با زهرا پدر خان تیهدا

 .انداخت محمد

 !برات فرستادن نامه یسال اول یحاج -

 را پاکت و انداخت باال یاشانه دیترد با محمد حاج

 .کرد یوارس

 !حاال تا مینداشت زایچ نیا از واال دونمینم -

 یکوچک کاغذ و عکس چند پاکت، کردن پاره با

 .ختیر محمد حاج یپا یجلو نیزم یرو

 طرف به و زد گاز را دستش ینیریش از یمین

 .ندیبب را هاعکس تا شد خم پدرش

 ...فر براتون یادگاری عکس بابا -

 در را حانهیر و او تصور که عکس نیاول دنید با اما

 حبس اشنهیس در نفس. دادیم نشان قرارشان روز
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 یرو و شد رها دستش از ینیریش مهین آن و شد

 .افتاد شیپا ریز یقال

 بودند حانهیر و او از همه که هاعکس زود یلیخ

 در افراد نیسنگ نگاه و دندیچرخ دست به دست

 شده یجار صورتش از شرم عرق که او یرو سالن

 .نشست بود

 گذراند نظر از را کوچک کاغذ یهانوشته رعطایام

 .گرفت او طرف به را کاغذ تعجب با و

 به و ناب یهاصحنه نیا هاتونخانواده ومدین دلم»

 «.نندینب رو قرارتون روز یموندن ادی

 شیهاچشم «هاتونخانواده» یکلمه خواندن با

 یعنی. آورد هجوم قلبش به یقراریب و شد گرد
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 دهیرس هم حانهیر خانواده دست هاعکس نیا

 !بودند؟

 اگر رفت، در طرف به و دیپر جا از زده هول

 االن شک بدون داشتند صحت نامه نیا یهانوشته

 ! بود خطر در حانهیر جان

 خود محمد حاج آمدند، در بهت از همه حرکتش با

 .رساند او به را

 کجا؟ -

 کمد از را رعطایام یمشک چرم کاپشن حواسیب

 .زد چنگ یکفش جا

 دیبا ن،یحس حاج یخونه برم نشده رید تا دیبا -

 .بدم حیتوض بهشون را زیچ همه

 



shahregoftegoo@  

. pg 847shahregoftegoo@ 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 166پارت#

 

 را دستش عکس برافروخته یاچهره با محمد حاج

 .آورد باال

 نا؟یا راسته بده، حیتوض ما به اول -
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 همان قاًیدق انداخت، عکس به یکوتاه نگاه

 و بخورد زیل برف یرو خواست حانهیر که یاصحنه

 از. بود گذاشته شینما به را شتافت کمکش به او

 هم بغل در هاآن دادیم نشان عکس که یاهیزاو

 .شدندیم دهید

 شد سست دستش در کاپشن و انداخت نییپا سر

 ینشسته خون به یهاچشم از. افتاد نیزم یرو و

 .دیکشیم خجالت پدرش

 خودتون خوامشیم گفتم بار چند که من -

 ...یجد

 صورتش یرو که محمد حاج دست ضرب با

 دهانش در کلمات کرد بلند را همه غیج و نشست

 .شدند خفه
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 ؟یکردیم یزیآبرور طورنیا دیبا -

 اما سوخت؛یم صورتش یرو بر پدرش دست یجا

 نبود، زدن جا ای دنیترس وقت االن. اوردین باال سر

 .ستادیایم عشقش و کار یپا مردانه دیبا

 دوست همو فقط م،ینکرد یشرع خالف کار ما -

 .میدار

 .دیناام... یرعلیام یکرد دمیناام -

 یهمه او داد،یم حق پدرش به تیعصبان نیا یبرا

 در محمد حاج هاسال نیا که یاعتقادات و باورها

 .بود شکسته را خوانده گوشش

 یرو دست و رفت محمد حاج طرف خان تیهدا

 . گذاشت اششانه
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 درست یزیچ که تیعصبان با ،یحاج باش آروم -

 .شهینم

 بود انداخته پدرش و او نیب اشییدا که یافاصله

 .کرد جبران را

 .برم نیبد اجازه کنمیم خواهش بابا -

 زنش برادر یهادست نیب از را خود محمد حاج

 .زد داد و دیکش رونیب

 آبروم مونده ته هان؟ یکن یغلط چه اونجا یبر -

 ؟یبذار تاراج به رو

 :دینال التماس با

 خطر یتو حانهیر جون اگر کنم،یم خواهش بابا -

 .کنم کمکش دیبا باشه
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 زنده دیبا رو ییآبرو یب دختر طورنیا درک، به -

 !کرد گور به

 زیر زیر و حرفش با که بود خانم حاج نوبت بارنیا

 نشان هیبق به را تشیعصبان زانیم عکس کردن

 .داد
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 جون با و دانستیم خود مستحق را ینیتوه هر

 پاکش یحانهیر یبال سپر دیبا. رفتیپذیم دل

. برساند بیآس او به یکس دادینم اجازه و شدیم

 .رفت مادرش نزد و دیکش صورتش به یدست

 یهمه باعث خودتون پسر کردم، من بودم، من -

 طفل اون گردن رو ییخطا هاستیزیآبرور نیا

 .نیننداز معصوم
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 یسرخ مادرش کردن آرام یجا اشیطرفدار

 .کرد شتریب را صورتش

 !معصوم؟ طفل -

 و گرفت را بود زهرا دست که یعکس خانم حاج

 .کرد پرت شیپا یجلو

 ...هرز هی هیشب عکس نیا یتو دختر نیا -

 !مامان -

 که چرا کرد، قطع را مادرش حرف خشم و بهت پر

 او نفس بود مطمئن دادیم ادامه را اشجمله اگر

 نا همه نیا و ندیبش خواستینم. شدیم قطع

 .ندیبب عشقش برابر در را یبرابر

 یکس مورد در یدار که ییشما نیا شهینم باورم -

 !یکنیم قضاوت ینطوریا
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 باالتر شیصدا و کورتر خانم حاج یابروها نیب گره

 .رفت

 یهاچشم با دارم بچه؟ قضاوت کدوم قضاوت؟ -

 .نمیبیم خودم

. داد رونیب تکه تکه را نفسش و بست چشم کوتاه

 در همه نیا که یعشق از تا بودیم آرام دیبا االن

 .کند دفاع بود کرده دهل و ساز

 دارم دوستش و خوامشیم گفتم بهتون قبال -

 یجد نباریا دوارمیام یول د؛ینگرفت یجد رو حرفم

 من کار حانهیر از دنیکش دست دیکن برداشت

 .ستین

 طرف هیگر با زهرا که بود نشده تمام حرفش هنوز

 و رفت بود شده او آن از روز چند نیا که یاتاق
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 روانه سرش پشت هم اش ییدا زن و مادرش

 .شدند

 .انداخت بهش یتلخ نگاه محمد حاج

 کار یلیخ یرعلیام شو دور هامچشم یجلو از -

 !یکنیم هم یطرفدار یکرد یدرست

 مورد شهیهم که ییاو کردن ریحق و یاحترامیب

. بود باور قابل ریغ و سخت یلیخ بوده همه احترام

 را خشمش و رفت اتاقش به بلند یهاقدم با

 .کرد یخال در دنیسرکوب
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 کرد، رفتن راه به شروع وقفهیب و تند اتاق در

 بوده یکس چه یعنی دادینم قد ییجا به فکرش

 یباز شانخانواده نزد در هاآن یآبرو با طورنیا

 کرده؟

 دلش در شده جمع ینگران حانهیر ادی با دفعه کی

 از را لشیموبا دیترد و یدل دو با. شد دوچندان

 با. کرد یریگ شماره مضطرب و آورد در بشیج

 شیهاچشم به یدست یخاموش غامیپ دنیشن
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 و نشست تختش یرو قبل از دتریناام و دیکش

 و او فیتکل حاال. گرفت شیهادست وسط را سرش

 شد؟یم چه قرارشیب دل

 شیهادست نیب از را سرش در شدن باز یصدا با

 هاعکس و شد اتاق وارد آرام رعطایام. آورد رونیب

 .گذاشت یتخت پا یرو را

 گفت شهیم رفتن ییدا خانواده نایا عمو اومدن با -

 .شده آروم جو فعال

 طرفش به نگران رعطایام حرف به توجهیب

 !بود دهیبر را امانش دلشوره د،یچرخ

 و ریس نیع داره دلم عطا، خاموشه شیگوش -

 کنم؟ کاریچ جوشهیم سرکه
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 روشن روز یتو چطور! من برادر یکرد یخام -

 نبود؟ اطرافت به حواست

 به یاتوجه که بود یحد به دلش ینگران و درد

 برداشت رو هاعکس. ندهد نشان رعطایام یمواخذه

 ییهازمان همان همه. انداخت سمتشان ینگاه و

 گرفته یاهیزاو از و بودند کینزد هم به آنها که

 .آوردندیم وجود به سوتفاهم که بودند شده

 حانهیر کار نهیبب را هاعکس نیا نیحس حاج اگر -

 رو نکاریا چرا اصال بوده؟ یک کار نظرت به! تمومه

 کرده؟

 یاضربه انگشت با متفکر و نشست کنارش رعطایام

 .زد یپاتخت به
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 کار مشخصه داخلش غامیپ و هاعکس نوع از -

 یول کرده رو نکاریا یدشمن یرو از بوده یهرکس

 .میکنیم داشیپ نباش نگران

 .ستادیا و شد بلند جا از عیسر دوباره رعطایام

 عمو یجلو باشم نجایا ادیز رونیب برم گهید من -

 یبهونه هم رو تو نداره، یخوش صورت نایا

 .میآورد رو سردردت

 شماره دوباره رفت رونیب اتاق از که رعطایام

 از آه یتکرار غامیپ دنیشن با و گرفت را حانهیر

 حانهیر که یاتفاق شدینم باورش. شد بلند نهادش

! وستهیپ قتیحق به دیترسیم ازش و بود نگرانش

 ریخ به بود داده قول اشیمردانگ تمام با که یاتفاق

 .گذردیم
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 نییپا و باال بسکتبال توپ نیع که یقلب با شب تا

 شیپ دلش تمام و فکر د،یچرخ اتاق در دیپریم

 .بود ریگ نامعلومش حال و حانهیر
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 یها دیبازد و دید بخاطر خانه، یشلوغ خوشبختانه

 دادینم اجازه مادرش و پدر به دیع اول روز

 رعطایام توسط شام و ناهار فقط. ندیایب سراغش

 گردانده باز نخورده دست که شدیم آورده شیبرا

 چمبره شیگلو وسط که یبزرگ بغض. شدند یم

 کردیم نییپا و باال زور به را شیهانفس بود زده

 !غذا لقمه به برسد چه

 نماز قرارشیب دل شدن سبک یبرا شب کل

 ناظر و شاهد که ییخدا از سجاده یپا و خواند

 نگهدار خودش خواست بوده اتفاقات یهمه

 .باشد عشقش

 در تنش یخستگ و بدن ضعف صبح نماز از بعد

 تا باشد اریهوش خواستیم که یمغز با جدال
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 و شد روزیپ برسد دستش به حانهیر از یخبر دیشا

 .شدند خواب گرم شیهاچشم

 و خواب نیب مرز آمد،یم باال سخت و تند نفسش

 که یزن به یدرست دید. بود کرده گم را یداریب

 را خدا نام هیگر و غیج با و بود افتاده شیپا یجلو

 از یغیج یصدا هر دنیشن با. نداشت زدیم صدا

 انگار اما شد؛یم مچاله هم در شتریب قلبش زن نیا

 و آمدینم بر دستش از کردنش آرام یبرا یکار

 .شدیم اشیتابیب باعث شتریب موضوع نیهم

 دیپر خواب از بود بلندتر هیبق از که یآخر غیج با

 نور. کرد نگاه اطرافش به زنان نفس نفس و

 اتاق وسط فرش یرو پرده ریز از که یمیمستق

 خواب را صبح از وقت یلیخ دادیم نشان دیتابیم

 تکرار ذهنش در خواب یآشنا یهاصحنه. بوده
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 خواب یادآوری با. کردیم بدتر را حالش و شدیم

 یدفعه و بود خواب نیهم نیع که قبلش یدفعه

 از زده هول و نگران دیدیم حانهیر را زن آن قبل

 . دیپر جا

 و برداشت را نیماش چییسو تند آمد رونیب اتاق از

 رونیب خانه از مادرش یهازدن صدا به توجه بدون

 .دیدو

 خواب نیا د،یکوبیم دهانش کینزد ییجا قلبش

 .ندارد یمساعد طیشرا حانهیر کرد مطمئنش

 حاج یخانه یجلو یدار صدا ترمز با را نیماش

 .شد ادهیپ و کرد متوقف نیحس

 جز یزیچ انداخت ادشی و دیوز تنش به یتند باد

 جیگ قدرنیا ست،ین تنش یراحت شلوار و شرتیت



shahregoftegoo@  

. pg 864shahregoftegoo@ 

 رو یهاکفش بود کرده فراموش یحت که بود

 .کند عوض را اشیفرش

 جانش به یدیترد رفت زنگ طرف که دستش

 و بوده اری آنها با شانس درصد کی یحت اگر افتاد،

 آن نه اما ؟یچ باشد نشده فرستاده نجایا به یعکس

 نیا خالف حانهیر لیموبا بودن خاموش و خواب

 .کردیم ثابت را نظر

 حاج و شد باز در که بود خود درهم االتیخ ریدرگ

 .آمد رونیب در از نیحس
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 یهمه داد، قورت پرصدا و زحمت به را دهانش آب

 از سرخ یچهره. بود شده لیتبد أسی به دشیام

 را موضوع یهمه زدیم داد نیحس حاج تیعصبان

 :کرد زمزمه را دلش یخواسته آرام. داندیم

 .بشم خبر با حالش از خوامیم فقط -
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 هم پدرش از یحت نیحس حاج دست ضرب

 مخالف طرف به را صورتش و بود ترنیسنگ

 .چرخاند

 !من ناموس به چه رو تو وجدانیب نامردِ -

 دو هر و اوردین ابرو به خم هم دومش یلیس یبرا

 زیچ چیه لحظه نیا در. کرد عشقش سر یفدا را

. دادینم عذابش حانهیر از یخبریب یاندازه

 .اوردین باال را نگاهش

 ...وقته یلیخ ،یحاج رشهیاس دلم -

 و پدر همانند هم نیحس حاج نظر در انگار

 را اشقهی که بود ینابخشودن یگناه عشق مادرش،

 .دیکوب وارید به را پشتش و گرفت
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 دِیسف چشم یدختره اون هاحرف نیهم با -

 آره؟! یکرد خودت خام هم رو آبرویب

 نیحس حاج یهاچشم به را اشدرمانده یهاچشم

 . دوخت سوختندیم آتش یگلوله دو نیع که

 کار گناهیب اون به ، منه گردن راتیتقص یهمه -

 .دیباش نداشته

 آورد باال هشدار حالت به را انگشتش نیحس حاج

 .داد تکان صورتش یجلو و

 .یسیوا کارت یپا دیبا یکرد یغلط هر -

 التماس در پشت از که را حانهیر بزرگ مادر یصدا

 خود یخونسرد و باشد آرام تا کردیم را شوهرش

 . دیشنیم کند حفظ را
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 با نبود، او یگشاراه تیموقع نیا در یتلخ و یتند

 نیحس حاج یهادست یرو دست متیمال

 .کند جدا اشقهی از را هاآن کرد یسع و گذاشت

 عمر آخر تا منم تره،پاک هم گل از شما نوه -

 .نوکرشم

 .آورد نییپا را شیهادست نیحس حاج

  ش؟یخواهیم -

 ریسراز اشقهیشق یگوشه از که یعرق به یدست

 حاج زیت و تند لحن جواب در و دیکش بود شده

 .داد تکان یسر نیحس

 .شتریب جونمم از -

 .گرفت آرام یکم نیحس حاج نگاه یشعله
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 یاومد مادرت و پدر با هروقت باشه -

 وجود و شیببر دمیم اجازه شیخواستگار

 .یکن گم من یخونه از رو نحسشش
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 یبرا دادیم حق نیحس حاج مثل یمرد به کامالً

 با و آبرومند یازدواج یآرزو جوانش پسر ادگاری

 یخواسته ن،یهم جز هم او. باشد داشته عزت

 ایرو که طور آن زیچ چیه آنکه با. نداشت یگرید

 کی از بعد باز اما نرفت؛ شیپ بودند کرده یپرداز

 یکوچک لبخند کردن یسپر ینگران در روز شبانه

 .نشست شیهالب یرو

 . قبوله دیباش داشته یشرط هر چشم، -

 نیحس حاج به یگرید نگاه دیترد با و معذب بعد

 .انداخت

 بهم ازش یخبر هی حداقل کنمیم خواهش فقط -

 .بشه راحت المیخ یکم تا دیبد
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 تمام نبود قرار انگار که یتیعصبان با نیحس حاج

 .دیخروش سمتش دوباره شود

 بشه داتیپ من خونه درِ یندار یحق روز اون تا -

 ...یریبگ ازش یسراغ ای

 طرف به و گرفت را او یبازو حرفش یادامه در

 .داد هلش نیماش

 سرش ییبال هر شه،ینم مربوط تو به االنش حال -

 .حقشه اومده

 که ییبالها تصور با و شد خکوبیم شیجا بر

 باشند آورده گلش برگ سر شبید از داشت امکان

 .ختیر فرو نهیس در قلبش

 !ن؟یکرد کارشیچ -
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 دل و منتظر نگاه به توجه بدون نیحس حاج اما

 . دیکوب هم به را در و رفت داخل قرارشیب

 به را اشخسته نگاه و داد هیتک نشیماش به رمقیب

 .دوخت خانه ساختمان

 یتیوضع چه خانه نیا در اشحانهیر دانستینم

 .بود شیبرا شکنجه نیتربزرگ موضوع نیا و دارد

 یشرتیت جز که تنش بر ییسرما سوز برخورد با 

 و آمد خود به نبود پوشش یزیچ نازک

 .گرفت بغل را شیهادست

 و شد نیماش سوار قبل از ترنیسنگ یغم با همراه

 .برگشت خانه به

 بود کرده مشخص را فشیتکل نیحس حاج که حاال

 .دادیم دست از را فرصت دینبا
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 یآماده و مرتب را مادرش و پدر شد که خانه وارد

 یجاکفش یرو نیماش چییسو. دید رفتن رونیب

 .رفت طرفشان و کرد پرت

 .بزنم حرف باهاتون دیبا سالم -
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 و انداخت شیسرتاپا به یمبهوت نگاه محمد حاج

 :دیپرس متعجب

 ؟یبود کجا آشفته وضع نیا با -

 به از یتصور چیه که شیموها به یدست

 یتیاهم کرد یسع. دیکش نداشت شانیختگیرهم

 دل ندهد، پدرش پرتمسخر و مادر قهرآلود نگاه به

 .داشت یتربزرگ یهایمشغول

 شرط تنها نیا ،یخواستگار دیایب همراهم دیبا -

 .نهیحس حاج

 اشیروسر ریز رهیگ کردن سفت نیح خانم حاج

 .زد یپوزخند
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 بدم؟ سفارش خودم ای یداد سفارش گل دسته -

 رونیب آه مانند به را نفسش و بست چشم دیناام

 به یقدم. بود افتاده ریگ ینابرابر جنگ چه در داد،

 .شد ترکینزد مادرش

 از بخدا د،ینکن تمیاذ من جان رو تو خانم حاج -

 رونیب جا از داره قلبم ندارم خبر ازش که روزید

 .ستین یخوب تیوضع یتو االن مطمئنم. ادیم

 اشدرمانده پسر به ینگاه غرور با خانم حاج

 :گفت رحمانهیب و انداخت

 و هر و ذارهیم قرار پسر با که یدختر درک، به -

 .حقشه نایا از بدتر کنهیم کر

 .دیکش ادیفر و آمد سر به صبرش
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 کردم، من گمیم ن؟یانصافیب قدرنیا چرا بابا -

 هم خودش هیسا از که دادم امیپ زدم، زنگ قدرنیا

 .بده گوش هامحرف به شد مجبور و دیترس

 و دیچرخ طرفش یعصب خودش مثل خانم حاج

 :گفت

 کردم؟ تیترب من که یپسر اون نهیا بدتر، گهید -

 و ادیب راه باهاش تا بترسونه رو مردم دختر دیبا

 بذاره؟ قرار

 .دینال اشیانرژ یمانده ته با و عاجزانه

 شتریب هم خودم از رو دختر اون من خوامش،یم -

 .دارم دوست

 شمرده و شد آرام یکم هم خانم حاج نگاه رنگ

 :گفت شمرده
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 با دلم گفتم بهت اول شب همون یوقت یرعلیام -

 گوش حرفم به دیبا ستین صاف دختر نیا

 یبرا که حاال. شدیم تموم زیچ همه و یکردیم

 رونیب و یکن سرت یتو کن یسع گمیم دوم بار

 عمر آخر تا و خوامینم رو دختر اون من. یارین

 از دست یخواهیم رو مادرت اگر نهیهم حرفم هم

 .بکش دختر اون

 تا دیبگ ست؟ین صاف دختر اون با دلتون چرا -

 .بدونم خودمم حداقل
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 همان  از که محمد حاج به ینگاه مین خانم حاج

 .انداخت بود ستادهیا ساکت اول

 با شد،یم دینبا که شده بزرگ یدامن یرو چون -

 بوته همون جنس از کرد ثابت هم کارش نیا

 .است

 رونیب نیسنگ را نفسش و آمد خود به محمد حاج

 .داد
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 .شهیم رید داره گه؟ید میبر خانم -

 و برگشت خانم حاج صورت به دوباره کامل آرامش

 .انداخت سرش یرو را چادرش

 منتظرن، وقته یلیخ نایا داداشم خان میبر آره -

 .ارمیب در هم دختر اون دل از یجور هی دیبا تازه

 دلش حرف گذشتند، که کنارش از مادرش و پدر

 .کرد حجت اتمام هاآن با را

 اگر بگم، من دیبذار حاال دیگفت رو حرفاتون شما -

 وارد حانهیر جز یزن اسم دمیم اجازه دیکرد فکر

 .دیاشتباه در سخت بگم دیبا بشه امشناسنامه

 .برگشت طرفش خونسرد طورهمان خانم حاج

 نیع موهات خودم کنار دمیم حیترج نکن، -

 خونه نیا به دختر اون یپا تا بشن دیسف دندونات
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 گهید وقت چند و یداغ االن چند هر. بشه باز

 .رهیم ادتی از دنایکش نشون و خط نیا یهمه

 یرو حالیب رفتند رونیب در از که مادرش و پدر

 نیا یبرا را عاشقش دل دیبا چطور. نشست مبل

 کرد؟یم آماده جنگ

 و بود ستادهیا اتاقش در یجلو االن تا که رعطایام

 کنارش و رفت طرفش کردیم تماشا را هاآن بحث

 .نشست

 هم به قدرنیا شده یچ داداش؟ یبود رفته کجا -

 ؟یاختهیر

 محکم نتوانست گرید افتاد رعطایام به که چشمش

 اشک و ختیر فرو سست یوارید نیع باشد

 .دیچک نییپا چشمش
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 قلبم عطا؟ فهمنینم منو حرف جماعت نیا چرا -

 چرا نه؟یبینم یکس چرا شهیم پاره روزید از داره

 دختر اون سمت بودم عرضهیب قدرنیا یوقت من

 دادم؟ بزرگ یهاوعده بهش و رفتم

 و هیحال چه تو کنهیم کاریچ دونمینم االن عطا

 .کنهیم وونمید داره نیهم
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 برادرش یدرمانده یهااشک دنید با رعطایام دل

 احساس یول زد؛ چنگ شیگلو به بغض و گرفت

 همدم وانفسا لحظات نیا در تا کرد کنترل را خود

 باشد، برادرش

 .گذاشت اششانه یرو را دستش

 یبرا دیبا و یراه اول هنوز تو باش، آروم -

 اوضاع نیبدتر اگر دختر اون. یباش مقاوم اشادامه

 دلش یتو کوچک دیام هی بازم باشه داشته هم رو

 .هست
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 از مطمئنه خودش شیپ جان، ریام ییتو دشیام

 و تنگ دلت دونمیم. یدیم نجاتش تیوضع اون

 .باش محکم یول قرارهیب

 یاگرفته یصدا با و دیکش صورتش به یدست

 :گفت

 یبزرگ سپاه نیع همه باشم؟ محکم یچطور -

 که یشرط گهیم نیحس حاج. کردن علم قد جلوم

 دم،یم یخواستگار اجازه جلو ییایب مادرت و پدر با

 نیع خودم کنار موهات دمیم حیترج گهیم  مامان

 حاال. نشنوم دختر اون از یاسم یول بشه دندونات

 باشم؟ محکم یچطور

 و برگشت یآب وانیل با و رفت آشپزخانه به رعطایام

 .انداخت صحبتشان نیب یاوقفه نیح نیهم در
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 به دنیرس یبرا تو من، برادر نهیهم اشتباهت -

 جلوت یآدما که یکن یکار دیبا اتخواسته

 داشته رو حانهیر نکهیا یبرا. رندیبگ قرار کنارت

 یاریب رو نیحس حاج یحت بابا مامان، دیبا یباش

 .خودت میت یتو

 ؟یچطور -

 که شده روشن بزرگ آتش هی االن روزید اتفاق با -

 سوختنت جز یبش کینزد بهش شتریب یهرچ

 تا یکن صبر یکم دیبا. نداره برات یادهیفا چیه

 اون ره،یبگ آروم آتش و بشه کمتر هاشعله نیا

 استفاده خودت نفع به گرماش از یتونیم وقت

 .یکن

 ماساژ را اششانه یکم حرفش ادامه در رعطایام

 .داد



shahregoftegoo@  

. pg 885shahregoftegoo@ 

 به بابا مامان یجلو کن یسع فقط فعالً تو -

 قبل از شتریب رو کار تا یباش مسلط خودت اعصاب

 .ینکن خراب

 کف به را اشیشانیپ و دینوش را وانیل آب از یکم

 .داد هیتک دستش

 .نشم وونهید روز اون تا دوارمیام فقط -
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 یرو را دستش نکیع خانه ینما به یکل ینگاه با

 قفل. شد ادهیپ نیماش از و انداخت کنارش یصندل

 داخل را موتیر و کرد فعال را نیماش یدرها

 .گذاشت شلوارش بیج

 دیترد با و ستادیا شیعمو یخانه یمشک در یجلو

 اشتباه ای یدرست از هنوز. داد رونیب را نفسش

 دیدیم یوقت اما نداشت؛ نانیاطم کارش بودن

 حانهیر از یخبریب روز چند نیا در چطور برادرش

 . دینرس ذهنش به نیا جز یگرید راه کشدیم زجر
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 یکس چه دیفهمیم شدیم که یقیطر هر به دیبا

 .است کرده یباز شانیآبرو با طورنیا

 به و آشفته یقدر به شانیزندگ اوضاع روزها نیا

 مِهر و گرما آن از یخبر گرید که بود ختهیر هم

 .شدینم دایپ خانه یکجا چیه در سابق

 دیع سوم روز که شد قبل از ترخراب یوقت اوضاع

 یهمه در هاعکس یهمه یباور قابل ریغ طرز به

 .دندیچرخ مردم دست به دست و شد پخش محله

 یرعلیام و حانهیر اسم تا شد یابهانه اتفاق نیهم

 نگاهشان گرید و بچرخد مردم دهان در نُقل مثل

 .نباشد سابق مانند هاآن یخانواده به

 بود کرده یسع عمر تمام که را پدرش موضوع نیا

 .کرد ناراحت همه از شتریب کند یزندگ احترام با
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 تا دادند هم دست به دست عوامل نیا یهمه

 مُبدل ممکن ریغ یکار به خانم حاج کردن یراض

 که یرعلیام خطرناک یسردردها گرید یحت. شود

 یبرا هم آمدندیم سراغش دائم روزها نیا

 نکهیا از خراب اوضاع نیا در. نبود مهم مادرشان

 دستش از یکار برادرش حال شدن خوب یبرا

 .کردیم یعرضگیب حس و بود یعصب آمدیبرنم

 زنگ و بگذارد کنار را دیترد شد باعث افکار نیهم

 یالحظه چند. اردیب در صدا به یفشار با را فونیآ

 در لوفرین فیلط و نازک یصدا تا دیکش طول

 .دیچیپ فونیآ

 بله؟ -

 .برد کترینزد را صورتش
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 .کن باز -

 نفس با و شد باز یکیت یصدا با زود یلیخ در

 را در و گذاشت شیعمو یخانه اطیح به پا یبلند

 .بست سرش پشت

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 و هادرخت که اطیح دور تا دور را نگاهش

 خود به یسرسبز رنگ داشتند تازه شیهاگل

 خوش خاطرات و داد یچرخ گرفتندیم

 .شدند زنده ذهنش در دور یهاگذشته

 ساختمان چپ سمت که ییهلو درخت دنید با

 در. نشست لبش یرو یکوچک لبخند داشت قرار

 سر که ییدعواها چه لوفرین با یبچگ خوش عالم

 !کردندینم درخت به شده وصل یآهن تاب

 یورود در یجلو چادر بدون که یلوفرین دنید با

 خورده کهی لحظه چند بود ستادهیا منتظرش
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 و آمد خود به زود یلیخ اما شد؛ سست شیهاقدم

 .داد ادامه را راهش

 حال به تا طرفنیا به شیعمو دختر بلوغ زمان از

 وجود با حاال و بود دهیند چادر پوشش بدون را او

 شیبرا زیسوپرا از کم صحنه نیا کاملش حجاب

 .نداشت

 به کوچک یلبخند با د،یرس که لوفرین کنار

. شد رهیخ زدندیم داد را اضطراب که شیهاچشم

 صورتش یرو بر نشسته کمرنگ شیآرا دنید از

 !بود آخرش گرید نیا شد، برابر چند تعجبش

 .سالم -

 گرفته عقلش از را لبخندش و نگاه اریاخت انگار

 .کند رفع را کدام چیه توانستینم که بودند
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 ؟ییتنها سالم -

 تعارف خانه داخل به دست با و رفت کنار لوفرین

 .کرد

 .دییبفرما بله -

 نفره دو مبل یرو و آورد در را شیهاکفش تشکر با

 .نشست ییرایپذ داخل یراحت

 ومدن؟ین هنوز نایا عمو -

 کج آشپزخانه سمت به را راهش میمستق لوفرین

 .برد باالتر را شیصدا یکم جا همان از و کرد

 دنید از ایزود نیا به هیآس خاله کنمینم گمون -

 !بشه ریس مامان

 هرز یبرا شد پنهان دشید یجلو از که لوفرین

 ادی به تا کرد جستجو ذهن در افکارش نرفتن
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 کردیم را صحبتش لوفرین که یاهیآس خاله اوردیب

 او آمد ادشی کبارهی به و دارد هاآن با ینسبت چه

 زن هیمهد یگذاشته سن به پا یخاله دختر

 مشکل بخاطر که مهربان یزن. است شیعمو

 را شوهر با مشترک یزندگ وقت چیه اشیقلب

 .مانده مجرد سن نیا تا و نکرده تجربه

 آمد رونیب آشپزخانه از دست به ینیس که لوفرین

 یبرا. داد پر سرش از را هیآس خاله یفکرها یهمه

 .شد خم شیجلو تعارف

 .دییبفرما -

 منوال نیهم به اوضاع اگر دانستیم که ییآنجا از

 سر همان با دهدیم آب را بند کند دایپ ادامه

 .کرد زیم به یااشاره نییپا
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 .دارم کارت نیبش خودتم زیم یرو بذار -

 اما گذاشت؛ زیم یرو را ینیس عیسر یلیخ لوفرین

 یراحت به آورد باال سر یوقت. ننشست خودش

 خدا از. دید نشستن یبرا را لوفرین یسردرگم

 فرو اشیجد شهیهم جلد در که ینیح خواسته

 خودش کنار به و گرفت را آرنجش رفت،یم

 .کرد تشیهدا

 !یکنیم استخاره گهید نیبش -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 کرد یسع و نشست یمعذب حالت با لوفرین

 . بکشد ترنییپا یکم را کشیتون

 برخورد باعث که دیچرخ لوفرین طرف به دفعه کی

 برق مانند به لوفرین و شد شانیزانواها کوتاه

 . نشست جورتر و جم و دیپر جا از هاگرفته

 وا اشخنده به و نماند دور او چشم از حرکتش نیا

 را لوفرین بکر احساسات خواستیم دلش. داشت

 شتریب را بودند افتاده خروش و جوش به حاال که

 دیبا اول و نبود وقتش حاال اما بدهد؛ قلقلک
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 لوفرین به رو. کردیم مشخص را موضوع آن فیتکل

 :دیپرس

 ؟یدیشن رو هابچه یهاعکس پخش انیجر -

 یهاچشم به نگاه از که ینییپا سر همان با لوفرین

 .داد جواب کردیم امتناع او

 .دمیند یزیچ یول دم؛یشن بله -

 یریتصو چند تا گرفت لوفرین طرف به را لشیموبا

 را بود گرفته لشیموبا نیدورب با هاعکس از که

 .ندیبب

 گردتر شتریب شیهاچشم ریتصو هر دنید با لوفرین

 و یرعلیام نداشته توقع بود مشخص شد،یم

 .بشوند کینزد هم به همه نیا اول دارید در حانهیر
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 دمیم حق عمو زن و عمو به االن قتشیحق -

 !ناجوره کم هی هابچه تیوضع باشن یعصب

 از یجانبدار هی و گرفت لوفرین دست از را لشیموبا

 :گفت برادرش

 نشون رهایتصو نیا یهرچ که ایلیخ برعکس - 

 یرعلیام اخالق از قدرنیا من کنندیم باور رو داده

 همه اون وجود با باشم مطمئن که دارم شناخت

 از قبل تا دهینم اجازه شیمردونگ عشق،

 داشته شرع خالف ینگاه حانهیر به تشونیمحرم

 .باشه

 .کرد لیموبا به یااشاره آشکار یحرص با لوفرین

 یتو دمید خودتون یگوش یتو االن نیهم خوبه -

 قضاوت؟ کدوم گهید! بودن هم بغل
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 و شد لوفرین صورت رهیخ یالحظه چند سکوت در

 .برد صورت کینزد را صورتش کم کم

 یکم و کرد نگاهش دهیترس ییهاچشم با لوفرین

 .کرد لیمتما عقب به را خود

 !؟یکنیم کاریچ -

 لوفرین صورت یرو را نگاهش یجد ییهاچشم با

 .داد چرخ

 .نخور تکون -

 :گفت ترس با و شد گردتر لوفرین یهاچشم

 ؟ی... چ -

 .بمون یهست یحالت نیهم. نخور، تکون گفتم -
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 با فقط و نداد حرکت را خود سر گرید لوفرین

 قبل از شتریب لحظه هر که دهیترس ییهاچشم

 فرمانش از گونه نیا فهماند او به شدندیم بزرگ

 .کرده اطاعت
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 یزیچ شانیهاصورت یفاصله تا رفت جلو آنقدر

 .شد نفس دو یاندازه

 م؟یکنیم کاریچ میدار االن ما -

 نشاندن با اما بود؛ بامزه شیبرا لوفرین نگاه یجیگ

 .گرفت را یلبخند هر یجلو شیابروها نیب یاخم

 ه؟یچ منظورت... منظور -

 یدهیپر رنگ صورت یاجزا تک تک یرو نگاهش

 .دیچرخ لوفرین

 صحبت هم با کینزد یفاصله از میدار فقط ما -

 نه؟یا از ریغ م،یکنیم

 .داد تکان سر تند لوفرین

 .نه -
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 نیا نه،یبب پنجره از رو ما االن یکس اگر اما -

 هم دنیبوس حال در که ادیم شیپ براش ذهنت

 .میهست

 شیجا سر صاف دوباره و گرفت فاصله عیسر

 .نشست

 زد؟ گول رو دانا مغز شهیم راحت چه ینیبیم -

 نیا عکاس که بوده یقصد همون قاًیدق نیا

 فقط نجایا گفت یرعلیام وگرنه داشته هاعکس

 سُر هابرف یرو تا باشه حانهیر مواظب کرده یسع

 .نخوره

 ریگ اشنهیس انیم االن تا یانگار که لوفرین نفس

 .آمد باال یراحت به بود کرده
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 و داد نشان شالش کردن مرتب مشغول را خودش

 :گفت حرفش رجوع و رفع یبرا

 وجود به سوءتفاهم هی همه یبرا بوده یهرچ -

 .آورده

 هیتک مبل یدسته به تیموقع نیبهتر شدن دایپ با

 را او کامل طور به تا دیچرخ لوفرین طرف به و داد

 .باشد داشته نظر ریز

 پخش میبفهم که نهیا موضوع نیترمهم االن -

 .بوده یک کار عکسا

 و کرد غلبه شرمش و ترس بر لوفرین یکنجکاو

 .کند کینزد او به را خود یکم شد باعث

 ای ست؟ین مشکوک یکس به خودش یرعلیام -

 نخورده؟ بر یمشکوک مورد به روز اون
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 را لوفرین یهاواکنش همچنان قشیدق و رهیخ نگاه

 .داشت نظر ریز

 نیا مینیبب دیبا خب اما نبوده؛ یمشکوک مورد نه -

 هم هابچه یانهیمخف قرار از یحت که هیک شخص

 .داشته خبر
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 .شد برابر چند لوفرین یکنجکاو و اقیاشت

 بوده؟ خبر با یک خب -

 .ما و نفر دو خودشون -

 .رفت فرو فکر در یکم لوفرین

 یکار وقت چیه که حانهیر و یرعلیام خب -

 شما بشه، خودشون یآبرو ختنیر باعث کننینم

 ...که منم ،یمطمئن خودت از مسلماً هم

 یمتوجه تازه انگار بعد کرد، سکوت لحظه چند

 .کرد نگاهش یناباور با بود شده او منظور

 !منه؟ کار دیکرد فکر نکنه... نکنه -

 نیسنگ یحساب را ذهنش روزها نیا که یحرف

 .کرد انیب یجد لحن با و رک را بود کرده
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 اومدن وجود به باعث که یاون خوادینم دلم اصال -

 .یباش تو شده مشکل نیا

 طرز مورد در حدسش بود دهیفهم حاال که لوفرین

 .شد یدلخور از پر نگاهش است درست هاآن فکر

 به یعنی ن؟یکرد فکر یچ من مورد در واقعا شما -

 !ام؟بچه قدرنیا تونچشم

 است درست کرد، لمس را گوشش یالله انگشت با

 آمده نجایا به موضوع نیهم از آوردن در سر یبرا

 و بشکند را لوفرین دل نداشت دوست باز اما بود؛

 کنار را قبل قهیدق چند دتیجد آن. کند ناراحتش

 .دیبخش متیمال یکم لحنش به و گذاشت
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 حدس یول نکرد؛ بد فکر تو مورد در چکسیه -

 یزد یحرف موضوع از یکس به سهواً دیشا میزد

 .کرده درست سر درد طرف اون که

 یمعنیب چیه لوفرین یشکسته دل یبرا هشیتوج

 .بود

 بچه من دیکنیم فکر شما یقدرنیا آقا نه -

 قمیرف یآبرو حفظ یبرا دونمیم و ستمین

 .بزنم یحرف یکس به دینبا عموم پسر طورنیهم

 از قهر حالت به خواست حرفش گفتن با لوفرین

 با و داد نشان واکنش زود که شود بلند کنارش

 .شد آن مانع آرنجش گرفتن

 کردنا قهر نیا پس یستین بچه اگر نمیبب نیبش -

 .میکنیم صحبت میدار هیچ
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 همچنان نکند قهر هوس دوباره لوفرین نکهیا یبرا

 .داشت نگه خود دست در را کوچکش آرنج

 .یزنیم تهمت یکنینم صحبت شما -

 نظرش از لوفرین بغض از پر یصدا و هالب لرزش

 دیشا. کرد مانیپش خود گفته از را او و نماند دور

 جبران یبرا. بود شده متوجه بد را سوالش منظور

 .دیکش لوفرین آرنج یرو و آرام را شصتش انگشت

 چیه حال روزا نیا خانم، ستین کار در یتهمت -

 داره شتریب روز هر یرعلیام. ستین خوب کدوممون

 من دست از یکار و شهیم آب حانهیر یخبریب از

 .ادینم بر

 از را آرنجش داشت یسع لوفرین که شد متوجه

 .اوردیب رونیب دستش
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 د؟یبشکن دل دیبا برادرتون حال شدن بهتر یبرا -

 نییپا لوفرین چشم از که یاشک قطره نیاول یوقت

 .کرد رها را دستش یاکالفه «نچ» با دید را دیچک

 کنارش که یدختر نیا بود کرده فراموش انگار

 حال به تا و است محسنش عمو یدردانه نشسته

 !دهینشن گل از تر نازک
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 موضوعات نیا یهمه از د،یکش شیموها به یدست

 حال و بود دلش یکرده زیعز دختر نیا گذشتیم

 . کردیم نیسنگ هم را او قلب نشیغمگ

 نتوانست وقت چیه چرا داد، رونیب را نفسش کالفه

 آن و کند برخورد مخالف جنس با چطور ردیبگ ادی

 با برخوردش روز از آن دارد؟ نگه یراض خود از را

 در را یرعلیام یجد تذکر بعد که مغازه در حانهیر

 که لوفرین با امروزش برخورد از  هم نیا داشت، یپ

 .بود گرفته وجدان عذاب بابتش

 روزا نیا! خوب دختر نزدم یبد حرف که من -

 ،یکن کمکم که تو شیپ اومدم تنهام، یلیخ
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 داداشم یخوشحال واسه یکار هی تا یباش همراهم

 حرفم نیاول با نداشتم توقع. میکن خودت قیرف و

 !هیگر ریز یبزن و یریبگ خودت به

 .دیکش شیهاچشم ریز یدست آرام لوفرین

 .همراه نه دیکن دایپ متهم نیاومد -

 و ادا چیه دانستیم که لوفرین یبامزه و لوس لحن

 بود، نیریش شیبرا ندارد دخالت آن در یاطوار

 . دیخند آرام

 !تو یملوس چه -

 رفع یبرا دلش لوفرین کوچک لبخند دنید با

 موضوع نیا از یزیچ گرید و شد دواریام کدورت

 .اوردین خود یرو به
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 دلچسب، یهاحرف و کارها نیهم بخاطر دیشا

 یرابطه دانستیم آنکه وجود با یرعلیام

 همه یول است؛ محض اشتباه حانهیر با اشیپنهان

 . داد ادامه و دیخر جان به را زیچ

 عشق نیا یرو را اعتبارش و وجود یهمه یرعلیام

 به یوقت. بوده یباز یبازنده نجایا به تا و کرد قمار

 دلش چیه کردیم فکر موضوع نیا عمق

 .باشد او یجا خواستینم

 آن از آمدن رونیب و حواسش کردن پرت یبرا

 در را نگاهش و داد رونیب را نفسش حال و حس

 حاال نیهم نبود دیبع وگرنه چرخاند خانه طیمح

 یتمنا به تا نکشد آغوش در ناز از پر دختر نیا

 .بدهد پاسخ دلش
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 .شد جور اشبهانه آشپزخانه دنید با

 یزیچ یناهار نخوردم، صبحونه صبح از من -

 د؟یندار آماده
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 با بود نشده رفع اشیدلخور هنوز انگار که لوفرین

 .گرفت رو مجدد قهر حالت

 .میندار یجنابعال تناول یبرا آماده یغذا -

 ن؟یندار هم ریپن -

 .زد نهیس به دست قبل از لجبازتر لوفرین

 . شده تموم ریخ نه -

 در یبرا را هاحرف نیا لوفرین بود دهیفهم که او

 و داد قورت را اشخنده زندیم حرصش آوردن

 .زد کمرش به یآرام یضربه

 .کن مروین مرغ تخم هی برو -

 .ستمین بلد -

 .بود ترمحکم یکم اشیبعد یضربه

 .نمیبب پاشو ،یریبگ ادی تا کن سرچ گوگل از -
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 لبخند و رفت آشپزخانه به یاکالفه پوف با لوفرین

 .دیند لب بر را او قیعم

 با و رفت آشپزخانه به شیهادست شستن بعد

 قرار زیم یرو که ییبو و رنگ خوش مروِین دنید

 یرو و انداخت باال ییابرو لوفرین به رو داشت

 .نشست یصندل

 !ینبود بلد که -

 یرو زیآم طنتیش ینگاه و لبخند با هم لوفرین

 .گرفت جا کنارش یصندل

 .داده ادمی خوب یلیخ گوگل -

 از که بود شده تمام لوفرین یبرا ابهتش گرید انگار

 !نبود یخبر دارشانید اول خجالت و ترس
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 که بود زیبرانگ وسوسه یقدر به شیبرا مروین ظاهر

 یبزرگ یلقمه اشخواسته بودن بهانه به توجهیب

 . گرفت خودش یبرا

 میمستق و کرد اشچانه ریز اهرم را دستش لوفرین

 .شد او رخمین یتماشا مشغول

 شه؟یم یچ ماجرا نیا آخر نظرت به -

 را یدوم دهانش داخل لقمه دنییجو نیح

 .کرد تعارفش لوفرین به و گرفت ترکوچک

 که ناآرومه نقدریا طیشرا و خونه جَو روزا نیا -

 .گرفت نظر در رو یاحتمال هر دیبا

 آن به یکوچک گاز و گرفت را لقمه تشکر با لوفرین

 .زد

 !سوزهیم قشنگ عشق همه اون یبرا دلم -
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 .داد تکان افسوس به یسر

 پرده عشقش از برام یرعلیام که یاول روز همون -

 براش رو هاشیسخت و روزا نیا یهمه برداشت

 رو هاشگوش موقع اون یول کردم؛ ینیبشیپ

 میدار که ینیا شد اشجهینت. دینشن و بست

 .مینیبیم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�



shahregoftegoo@  

. pg 917shahregoftegoo@ 

 182پارت#

 

 با و آهسته ماند، ثابت لوفرین دهان در لقمه حرکت

 :دیپرس دیترد

 ؟یکن تجربه رو عشق یندار دوست تو یعنی -

 خونسرد و آرام او لوفرین اضطراب پر سوال برخالف

 .کرد نگاهش

 به داشتن دوست تونمیم یوقت اموونهید مگه نه، -

 از پر عشق سراغ برم کنم تجربه رو ینیریش نیا

 چالش؟ و هیحاش

 !کرده بایز رو عشق که هاستچالش نیهم -

 یلقمه لوفرین لرزان و منتظر یهاچشم به رهیخ

 .داد حیتوض و برگرداند ظرفش در را دشیجد
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 من فقط است، حانهیر عاشق ساله سه یرعلیام -

 که یینجایا به برسه تا دیکش ییزجرها چه شاهدم

 آخر ستین معلوم... که ینیبیم االنم. ستادهیا

 یکس هاستسال من یول برسه؛ کجا به اشقصه

 داداشم یهایسخت از کدوم چیه دارم، دوست رو

 حاال. بردم لذت هم دلم یتو حس از و دمینکش رو

 بهتره؟ کدوم نظرت به

 و خواست به ستین یزیچ که عشق خب... خب  -

 !ادیب سراغت آدم خود انتخاب

 :گفت و داد رونیب را نفسش

 وجود کیبار مرز هی داشتن دوست و عشق نیب -

 بزرگ داغ هی سراغت ادیم ییهوی و تند عشق داره،

 اومده تند که طورنیهم بعد و دلت یرو ذارهیم

 قرار که یقیعم زخم با رو تو و رهیم هم تند
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 یول ذاره؛یم تنها بشه میترم وقت چیه ستین

 قلبت به  آروم آروم و ادیم کم کم داشتن دوست

 که یطور. شهیم موندگار همونجا و کنهیم رخنه

... اما ؛یبریم لذت انشیپایب ینیریش و حالوت از

 یکی سراغت انیب هم با دو نیا که یالحظه از امان

 هم خودش روز و شب از که یرعلیام مثل یشیم

 ...شده غافل

 به شیعموزن و عمو ورود و سالن در یصدا با

 بود فکر در غرق که یلوفرین یبرا را حرفش خانه

 .نداد ادامه

 دلش به چگونه باره کی به دینفهم که یاسترس با

 ترس دیشا. کرد ادب عرض و ستادیا شد ریسراز

 تنها مورد در شیعمو زن و عمو ینابجا قضاوت

 را استرس نیا لوفرین با همراه خانه در او بودن
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 در نداشت دوست وقت چیه. بود ختهیر برجانش

 .کند جلوه خودسر گرانید نظر

 .ریبخ روزتون سالم -
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 مانهیصم محسنش عمو او تفکر و ترس برخالف

 که الشیخ. کرد یاحوالپرس گرم و فشرد را دستش

 زن سواالت جواب کرد یسع شد راحت یکم

 با اشخانواده یاعضا احوال بر یمبن را شیعمو

 .بدهد یشتریب آرامش

 به یمتعجب نگاه زیم یرو یمروین دنید با هیمهد

 .انداخت لوفرین

 که نبود پلو یباقال خچالی یتو مگه خانم لوفرین -

 !؟یکرد درست مروین عطا آقا یبرا

 بود آمده رونیب متفکر حالت آن از حاال که لوفرین

 .زد نهیس به دست طنتیش با
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 یباقال به یلیم دادن، مروین سفارش خودشون -

 .نداشتند پلو

 یبرا دل در شیهالب یرو بر یشینما یلبخند با

 اگر چند هر د،یکشیم نقشه لوفرین طنتیش جبران

 بدش طنتیش نیا از هم ادیز بود صادق خودش با

 .داد را شیعمو زن جواب نیمت و موقر. آمدینم

 .شدم مزاحمتون گهید دیببخش خوبه، نه -

 .زد یمهربان لبخند هیمهد

 !خودته یخونه پسرم هیحرف چه نیا -

 گذاشت، شانیتنها ظهر نماز اقامه یبرا که محسن

 ضیتعو یبرا و کرد یعذرخواه هم هیمهد

 .رفت اتاقشان به شیهالباس
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 و دیچرخ لوفرین طرف به کامل شدند که تنها

 .گذاشت اشیصندل پشت را دستش

 آره؟... زدم پس رو پلو یباقال من -

 سرش که یلوفرین یبرا اقتدارش یجد یجد انگار

 امتناع شیهاچشم به کردن نگاه از و بود نییپا

 اشچهره در ترس یجا که بود رفته نیب از کردیم

 نشود بلند هوا به اشخنده یصدا تا دیگزیم لب

 !زدیم موج حیتفر

 .دیباش نداشته دوست دیشا گفتم -

 بود آمده خوشش آن از که یایباز یادامه یبرا

 .کرد ترکینزد لوفرین به را خود

 ...کن انتخاب رو هتیتنب خودت -
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 مهین یرو شتریب را نشیسنگ نگاه یکوتاه مکث با

 .داد چرخ لوفرین صورت

 .ترهقشنگ خودم یهاانتخاب نه -

 سالن در ادشانیز یکینزد از لوفرین ترس ادی با

 در و کرد کینزد را خود آرام طورهمان و زد لبخند

 کوتاه شیهالب فکر بدون و یآن میتصم کی

 کنار آرام بعد و کرد لمس را لوفرین یقهیشق

 .زد پچ گوشش

 از دونمیم یول مشکله کم هی اخالقم درک -

 .ییایبرم پسش

 رهیخ روبهرو به که نطوریهم و دیپر جا از لوفرین

 .رفت یسرخ به صورتش دیسف رنگ زود یلیخ بود
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 . شد اشکرده یمتوجه تازه و آمد خود به

 ییهوا به سر نیا یبرا تیعصبان و خجالت با

 یفرصت لوفرین بهت. گرفت فاصله ینابخشودن
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 یایخداحافظ با تا آورد شیپ شیبرا مناسب

 .برود رونیب خانه از شیعمو زن از یسرسر

 یریتدبیب نیا یبرا و نشست نیماش داخل

 .شد خود مواخذه مشغول

 در را نفسش افسار لحظه آن در نتوانست چطور

 کرده اعتماد او به شیعمو زن و عمو رد؟یبگ دست

 در انتیخ دیبا چرا گذاشتند، شانیتنها که بودند

 کرد؟یم امانت

 نیا از کرد، روشن را نیماش یاخسته نفس با

 اطیاحت شتریب لوفرین با رابطه در دیبا لحظه

 یمهربان یجا بود بهتر دیشا اصال. کردیم

 .گرفتیم شیپ را سابق یسرسخت

**** 
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 ترراحت یبرا شد تمام که نمازش سالم و تشهد

 حیتسب و کرد جاجابه را شیپاها یکم نشستنش

 برداشت نماز مهر کنار از را رنگش سبز یستالیکر

 .شد فرستادن صلوات مشغول و

 یصلوات زمزمه و حیتسب از مهره هر دادن رد با

 و بزرگ پدر اعتماد که مدت نیا یرخدادها تمام

 بر نظرش در گرفت او از را مادربزرگش یمهربان

 .گذشتند یینمایس شفاف یپرده یرو

 و او یهاعکس دنیرس با شینو سال امسال

 .شد شروع نیسهمگ و یطوفان یرعلیام

 آن دنید از بعد اوردیب ادی به نداشت دوست گرید

 اما. آمد برسرش چه اشخانواده توسط هاعکس

 یجلو از یلمیف همچون او مخالفت از فراغ اتفاقات

 .گذشتندیم دگانشید



shahregoftegoo@  

. pg 928shahregoftegoo@ 

 اتفاقات همه آمد سر جان خانم فشار افتادن نییپا

 به توجهیب که شد بهمنش عمو یبرا یابهانه و بود

 تا و افتاد جانش به یزخم یگرگ نیع هیبق حضور

. دیکوب بدنش بر لگد کردیم یاری نفسش که ییجا

 کردیم فراموش را هاکتک آن یهمه یروز اگر

 و افتاد ترانه دست به لشیموبا که یالحظه گاهچیه

 و بلند یصدا با را یرعلیام و او یهاعاشقانه یهمه

 را خواندیم هیبق حضور در یپرتمسخر لحن

 از جان آقا توسط لیموبا آخر در. کردینم فراموش

 وارید طرف به پرتابش با و شد دهیکش ترانه دست

 .وستندیپ هاخاطره به شیهایادگاری تمام
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 اتاقش به شده له یگوشت تکه مانند به روز آن

 قفل با. ردیبم خود درد به همانجا تا شد انداخته

 غذا آوردن و ییدستشو یبرا فقط که یدر شدن

 از را شب شدن روز و روز شدن شب شدیم باز

 .کردیم تماشا پنجره
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 یبرا یدلتنگ اشخانواده یبدرفتار از شتریب

 در دانستینم نکهیا. بود دهیبر را امانش یرعلیام

 آمده، سرش بر چه دارد خبر اصال ای ست،یحال چه

 فکرش یهمه بوده؟ چه واکنشش دارد خبر اگر ای

 .بود گرفته بر در را

 خبر اعماقش از که یاچاله اهیس در را اشندهیآ

 دنید دیام به فقط روزها نیا در و دیدیم نداشت

 صبر خداوند دگاه در یرعلیام از دوباره یخبر و

 .اوردیب دوام بتواند تا کردیم طلب

 جواب و راهگشا هم صبر یهابهانه نیهم یگاه

 دلش. دادینم یرعلیام یبرا را حدشیب یدلتنگ

 دوستت و غیدریب یهامحبت آن بهانه روز هر

 یوقت کردیم چه اما گرفت؛یم را خالص یها دارم
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 بهیغر از تررحمیب یآشنا آدم یمشت دست ریاس

 .بود افتاده ریگ

 آوردینم ادی به را یرعلیام از قبل یزندگ وهیش چرا

 !کند؟ عادت کند اجبار نیا به تا

 پاک را شیهااشک عیسر در شدن باز یصدا با

 .برگشت در طرف به و کرد

 غذا ینیس همراه اخم با شهیهم مثل جان خانم

 نگاه مین بعد گذاشت، زیم یرو را آن و شد وارد

 .انداخت طرفش یکوتاه

 میبر ییایب باهام دیبا عصر بخور غذاتو پاشو -

 .دکتر
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 تا دیکش باالتر را نمازش دیسف چادر تعجب با

 یبار نیاول اتفاق آن از بعد که را جان خانم صورت

 .ندیبب کردیم صحبت او با میمستق بود

 از نداد مهلت جان خانم که دییبگو یزیچ خواست

 . رفت رونیب اتاق

 با مدت نیا که بس شد، خفه گلو در شیصدا

 شیصدا کردیم حس بود نشده صحبت هم یکس

 !کرده فراموش را

 نه که ینامرئ یآدم به خانه در ییکذا روز آن از

 شنودیم را شیصدا یکس نه و ندیبیم را او یکس

 و خوردیم اضافه یغذا فقط که بود شده لیتبد

 .کردیم تنفس یادیز یهوا
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 دیکش ریت ادیز نشستن از اشدهید ضرب یپهلو

 خفه گلو در را آخش نشییپا لب دنیگز با که

 .کرد

 گذاشت خود یجا سر و زد تا را اشسجاده و چادر

 .نشست آن یرو و رفت تخت طرف به زنان لنگ و
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 و امتحانش شب ادی ینیس داخل یماکارون بشقاب

 شد باعث و کرد زنده شیبرا را یرعلیام یاستاد

 به را او و بتازد شیگلو به رحمانهیب بزرگ یبغض

 . ببرد یخفگ مرز

 با و شد جمع خود در وارنیجن تخت یرو

 را اشهیگر هق هق سرش یرو بالشت گذاشتن

 که یایدلتنگ حس نیا دیشا تا کرد رها

 .بردارد سرش از دست بود شده رشیبانگیگر

 نیا که ییهااشک لیس هاساعت گذر به توجهیب

 اما د؛یباریم وقفهیب بود دشیمف کار تنها روزها
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 یخبر چیه خواستیم که یسبک آن از زمان چیه

 .نبود

 . انداخت کنارش را بالشت یتکرار کار نیا از خسته

 اشینیب یغهیت از که یدیجد اشک قطره با همراه

 بالش یرو را یرعلیام نام افتاد نییپا و خورد سر

 .نوشت

 لحظه نیا در کرده زیعز مرد نیا از یخبر دنیشن

 .بود شیآرزو تنها

 کبارهی به که کردیم ریس خودش یهوا و حال در

 را خود آرام. آمد داخل به جان خانم و شد باز در

 نگاه با جان خانم. نشست منتظر و دیکش باال

 قبل یمهربان و محبت از ینشان چیه که یارهیخ

 .کرد برانداز را شیپا تا سر شدینم دایپ آن در
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 .میبر دیبا بپوش پاشو -

 در که ییاو از شیعموها زن ای عمه یجا نکهیا

 هم را اطیح به رفتن اجازه یحت روز ستیب نیا

 تعجب یکم برود همراهش خواستیم نداشت

 به بد یدهید نیا یجا کرد یسع اما. بود زیبرانگ

 ذهنش در یالحظه. باشد نیخوشب موضوع نیا

 کرده یحرکت یرعلیام دیشا نشست، نیریش یفکر

 !داشته یمثبت یجهینت که

 اومده؟ شیپ براتون یمشکل نکرده ییخدا -

 نخورده دست ینیس به او یجا نباریا جان خانم

 .کرد نگاه شیغذا

 .رونیب ایب بپوش زود نه، -



shahregoftegoo@  

. pg 937shahregoftegoo@ 

 لگنش استخوان فغان آمد نییپا که تخت یرو از

 در شیصدا تا کرد خفه را اشناله رفت، هوا به

 مداوا شیدردها چرا. نکند دایپ درز اتاق از رونیب

. زد یپوزخند اشیالیخخوش یبرا شدند؟ینم

 باشد؟ شیدردها مرهم که داشت را یکس مگر
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 یمشک یشال و کرد تن یایدست دم و ساده یلباس

 باخته رنگ صورتش یهایکبود انداخت، سرش

 کردن سر از بعد. رفتیم یزرد به رنگشان و بودند

 .رفتند رونیب خانه از جان خانم همراه چادرش

 خانه، یجلو نیماش در بهمنش عمو دنید با

 شانیجا هنوز که دیع اول روز یهاکتک و هاناسزا

 جانش به آشنا یترس و آمد ادشی کردیم درد

 .انداخت
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 «سالم» با هم او اجبار به شد سوار که جان خانم

 یصندل یرو نداشت یجواب که یادهیترس و آرام

 .گرفت جا عقب

 یفکر بود افتاده انیجر به بدنش در بد یحس

 قرار نیا کردیم زمزمه ذهنش در دائم مرموز

 .ندارد یندیخوشا زیچ رفتن رونیب

 ستیب یهاآدم نیع آمد در حرکت به که نیماش

 و زد زل ابانیخ به حسرت با دهیکش حبس سال

 از را اشادهیپ و سواره یهاآدم و ابانیخ یجا یجا

 .گذراند نظر

 که دادیم یبهار از خبر درختان یبایز یهاشکوفه

 .بود شده شروع بدتر هم خزان صد از او یبرا
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 یرعلیام یبسته مغازه یجلو از سرعت با نیماش

. برد خود دنبال به را او وار حسرت نگاه و گذشت

 یاهیثان یبرا دیشا تا بود باز مغازه حداقل کاش

 .کردیم یدلتنگ رفع یکم و دشیدیم  شده هم

 نیا در یرعلیام شد، خارج اشنهیس از بزرگ یآه

 قرار تاب اشیدلتنگ از او که یالحظه و ساعت

 کرد؟یم چه نداشت

 آن شدن دیتشد با و آمد خود به نیماش توقف با

 جز. انداخت اطرافش به یقیدق نگاه بد حس

 جلوتر یکم که یمانیزا و زنان دکتر مطب یتابلو

 . شدینم دهید یگرید یتابلو شدیم دهید

 به میمستق شدن ادهیپ از بعد جان خانم دید یوقت

 و شد ادهیپ تعجب با رفت تابلو همان طرف

 .رفت دنبالش
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! داشت؟ کار زنان دکتر شیپ بزرگش مادر یعنی

 !بود؟ بیعج زیچ همه امروز چرا

 .کرد ترکینزد جان خانم به را خودش

 م؟یدار کار نجایا -

 یسر فقط جوابش در کردن نگاه بدون جان خانم

 .داد تکان

 !زنان؟ دکتر آخه -

 شیبرا هنوز که یتیجد و اخم همان با جان خانم

 .برگشت طرفش به بود بهیغر

 زنان دکتر شیپ اومدنم که ستمین زن من مگه -

 نباشه؟ بیغر و بیعج

 .کرد جور و جمع را خودش

 .دیببخش د،یهست چرا -
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 که یخال انتظار سالن دنید و مطب به ورودشان با

 آن شدینم دهید یمنش زیم پشت یکس یحت

 و انداخت چنگ دلش به شتریب بیغر ترس

 .کرد ترشنگران
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 در شدن باز با اما بپرسد؛ یگرید سوال خواست

 در حرفش بهمنش عمو زن آمدن رونیب و یاتاق

 تعجب با و ستادیا شیجا سر ثابت. شد خفه نطفه

 .کرد نگاهش

 هاآن به را خود قدم دو با شیعمو زن مهیفه

. دیپرس را احوالش و کرد سالم جان خانم به رساند

 جان خانم به رو و گرفت دهینشن را او آرام «سالم»

 گرانید برخورد نیهم. کرد اتاق همان به یااشاره

 .کند فرض ینامرئ یآدم را خود بود شده باعث

 نفسش و انداخت او به یدیترد پر نگاه جان خانم

 .داد رونیب دهیبر دهیبر را

 .دیبر آره -
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 سمت را جان خانم نگاه یسو کم یگرما یوقت

 .دیپرس یجیگ با و گرفت جرأت یکم دید خود

 !خبره؟ چه نجایا جون خانم -

 یبرا جان خانم به یفرصت نکهیا بدون شیعمو زن

 به و گرفت دست در را او یبازو بدهد دادن جواب

 .برد مطب طرف

 .خبره چه بگم بهت تا ایب -

 طبق بود شده متوجه قدرنیا یول بود؛ جیگ هنوز

 . ستین انتظارش در یخوب زیچ بد حس آن

 کرده رخنه اشیپ و رگ تمام در حاال که یترس با

 رونیب شیعمو زن چنگ از را شیبازو خواست بود

 .اوردیب

 ه؟یچ کارا نیا جون خانم ؟یدار کارمیچ کن ولم -
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 حصار در شتریب شدن شل یجا مهیفه دست اما

 یراحت به مادربزرگش نگاه غم. دیچیپ شیبازو

 .شد دهید

 .نترسونش مهیفه -

 .زد زیانگ رعب یلبخند شیعمو زن

 دختر جون، خانم نداره وجود ترس یبرا یزیچ -

 .شجاعه شما

 حدود پوش دیسف یزن شدند که اتاق همان وارد

 یچوب زیم پشت از ساله پنج و چهل تا چهل

 شیهاچشم یرو را نکشیع و آمد رونیب یمیقد

 .گذاشت

 .امیم االن منم تخت یرو ببرش کن اشآماده -
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 لباس نیا در پرستارها و دکترها دنید از شهیهم

 بال بدون یفرشتگان مثال را هاآن و بردیم لذت

 آرامش یجا زن نیا دنید با حاال اما د؛یدیم

 .ختیر جانش به دلهره
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 یعروسک مثل را او شیعمو زن دییایب خود به تا

 را شانیجلو یپرده و برد مطب آخر به جانیب

 .دیکش

 وقت چند را اشنمونه و مدل که یتخت دنید با

 دانستیم و بود دهید یخارج یلمیف در شیپ

 تنش کنندیم استفاده آن از زن نهیمعا یبرا

 .دیلرز

 و قصد دیفهم و شد مفهوم شیبرا موضوع کم کم

. بوده ستیچ نجایا به او آوردن از اشخانواده غرض

 خود توان تمام و دیکش یغیج ترس از ناخودآگاه

 اما کند؛ فرار شیعموزن دست از تا برد کار به را

 با هنوز که ییاو از اشفربه یعمو زن توان

 نیا و کردیم سر تنش یهاکتک یهایکوفتگ
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 قابل شود غالب بدنش ضعف بر بود نتوانسته مدت

 .نبود سهیمقا

 اشکش و کرد غلبه مقاومتش بر بدنش ضعف

 :دینال عجز با شیعمو زن به رو. شد یجار

 .برم دیبذار د؟یخواهیم من از یچ -

 .کرد نگاهش غضب پر ییهاچشم با با مهیفه

 بخواب، و اریدرب رو لباست آدم یبچه مثل -

 .نداره هم درد کشه ینم طول یلیخ اشنهیمعا

 انیجر به بدنش و تن یهمه در خون مثل ترس

 .رفت عقب یقدم هق هق با افتاد؛

 .برم دیبذار پاکم،... من... من -

 در را طانیش وجود انگار شد، ترسناک مهیفه نگاه

 .دیدیم نگاهش
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 .بشه ثابت بخواب پس -

 .داد سرتکان نه عالمت به تند تند

 .ترسمیم من خوام،ینم... نه -

 که آورد در سرش از را چادرش غضب با مهیفه

. افتاد گردنش دور و شد دهیکش همراه هم شالش

 شیمانتو یهادکمه طرف که شیعمو زن دست

 .گرفت را مچش وحشت با رفت

 بخدا بردار سرم از دست خدا رو تو عمو، زن نکن -

 .نکردم یبد یکار من

 پس را شیهادست که بود شتریب مهیفه قدرت اما

. شد شیهادکمه کردن باز مشغول تند تند و زد

 در توانستینم که بود باخته را توانش تمام انگار

 .کند مقابله برابرش
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 کرد باز را شیمانتو یهادکمه که مهیفه دست

 .نشست شلوارش کش یرو

 .کن ولم ؟یکنیم کاریچ -

 یکم بدون او ریگنفس ترس به توجهیب مهیفه

 .زد کمر به دست لطافت

 خود ارمین درش تنت از زور به یخواهیم اگر -

 .باش زود اریدرب

 مادر به نیهم یبرا! شناختینم را زن نیا انگار

 .شد متوسل بزرگش

 نجات نایا دست از منو ایب خدا رو تو جون خانم -

 .جون خانم جون، خانم. بده
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 را یکیپالست یهادستکش که طورنیهم دکتر

 .ستادیا کنارشان و آمد پرده پشت کردیم دستش

 !هیچ هایباز یکول نیا دختر؟ خبرته چه -
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 سخت و سفت که دکتر به یاملتمسانه نگاه

 .انداخت بود ستادهیا

 من بخدا د،یکن کمکم شما خدا رو تو دکتر خانم -

 .نزده سر ازم ییخطا پاکم،

 .بود شیعمو زن از ترنیزهرآگ دکتر نگاه

 رهیگیم آروم مطمئن خودش از و پاکه که یکس -

 .بشن مطمئن هم هیبق تا

 .داد ادامه شیعمو زن به رو

 من بودم گفته که بهت کن عجله جان مهیفه -

 .دارم کار

 تیعصبان با و گفت دکتر به ی«چشم» مهیفه

 .داد هل تخت طرف به را او یشتریب
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 تموم رو کارش دکتر خانم تا بخواب مرگت خبر -

 .کنه

 همه بود داده خرج که یمقاومت و لگنش درد

 از مهیفه. نشاند اشیشانیپ یرو سرد یعرق

 تخت یرو را آن و کرد استفاده اش یحالیب

 را شیپاها و ستادیا شیجلو زود دکتر. خواباند

 قرار تخت طرف دو که یبزرگ دسته دو یرو

 استفاده فرصت از هم شیعمو زن گذاشت، داشتند

 و دیکش نییپا زانو تا را رشیز لباس و شلوار کرد

 خوردنش تکان از تا گرفت را شیهاشانه سفت

 .کند یریجلوگ

 و غیج فقط اتفاقات نیا یهمه به او واکنش تمام

 یهاآدم از چکدامیه دل یرو بر که بود یالتماس

 .نداشت ریتاث اتاق نیا
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 یحقارت تمام با نشست بدنش یرو که دکتر دست

 که ینیح و دیکش غیج کردندیم وارد تنش به که

 به نتوانند تا دهد تکان را شیپاها کردیم تالش

 کمک جان خانم از گرید یبار برسند کارشان

 .گرفت

 باهام یکار نذار ایب بابا روح تو کمک، جون خانم -

 .گناهمیب من جون خانم باشن داشته

 کنار شیپا یجلو از دکتر که دید شیهاهیگر وسط

 .رفت

 ولش یتونیم شد تموم داشت، کار قدر نیهم -

 .کن

 دکتر دنبال به و کرد رها را شیهاشانه مهیفه

 .بود افتاده شیجا سر یانرژیب همچنان او اما. رفت
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 دکتر؟ خانم شد یچ -

 دیتشد را دلش درد پرده پشت از جان خانم یصدا

 !امد؟ین کمکش به و بود نجایا جان خانم پس کرد،

 .راحت التونیخ خانم حاج سالمه -

 .دیچک نییپا سکوت در دشیجد اشک
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 گرید تا کرد مرگ یآرزو خدا از و بست چشم

 با. کند تحمل را حقارت همه نیا نباشد مجبور

 کرد باز را شیهاچشم سرش یرو یدست نشستن

 سرش یباال اشک پرده پشت از را جان خانم و

 .دید

 .مادر بشه راحت المونیخ میخواستیم فقط -

 صورت واضح توانست دیچک نییپا که اشکش

 دستش ریز از را سرش. ندیبب را جان خانم انیگر
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 هم را شیهانوازش یحت گرید برد، عقب

 .خواستینم

 !نداره؟ باور رو دخترش یمادر کدوم -

 ثابت همه به رو حرفم دیبا یول داشتم باورت من -

 .کردمیم

 یرو از و نداد جانش خانم حرف به یجواب گرید

 وجودش تمام که یانزجار حس با. آمد نییپا تخت

 از و کرد مرتب را شیهالباس بود گرفته فرا را

 .رفت رونیب منحوس مطب

 به هم مهیفه حاال که برگشت وقت نیماش در

 و زدینم حرف یکس بود شده اضافه جمعشان

 .بود مشغول خودش یفکرها با یهرکس
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 یبرا یشوق چیه گرید آمدنشان وقت برخالف

 حال در که یمختلف یهاآدم و ابانیخ یتماشا

 یب و برد چادر در را سرش. نداشت بودند آمد رفت

 .داد بارش یاجازه شیهااشک به صدا

 بدون و کرد ادهیپ خانه یجلو را هاآن شیعمو

 و کرد بهانه را کارش جان خانم یاصرارها به توجه

 گرید حاال برسد اشیزندگ به و برود داد حق. رفت

 .بود شده راحت شانیآبرو ختنینر بابت الشیخ

 سمت به میمستق جان خانم شدند خانه وارد یوقت

 مادر حرکت یبرا. برداشت را آن و رفت تلفن

 اتاقش به و زد پوزخند ندیبب که یطور بزرگش

 .برد پناه

 قدرنیا اشخانواده کردینم باور. نشست تخت یرو

 او با نشدند حاضر یحت که شدند اعتمادیب او به
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 سوالشان جواب کردن دایپ یبرا و کنند صحبت

 !کنند رشیتحق نگونهیا

 که یپاک یرعلیام و خودش حق در را ظلم نیا

 که دیدیم یالناس و حق نکرده لمس را او یحت

 .ببخشد را هاآن نبود حاضر وقت چیه

 نه گرید و سوختیم قبل یهاهیگر از صورتش

 داشت، را توانش نه کند هیگر خواستیم دلش

 . شده متورم شیگلو کردیم حس

 اون با تا کردیم دایپ را یکس خواستیم دلش

 یکس. زدیبر رونیب را دلش حرف و کند صحبت

 دهد یدلدار نه کند، مواخذه نه د،ینگو چیه که

 .بشنود فقط
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 یدفتر و رفت کمد طرف آورد، در را چادرش آرام

 دلش یرازها کردن ثبت یبرا شیپ یمدت که

 یهاحس فقط االن تا. برداشت را بود دهیخر

 و بایز صفحات نیا در یرعلیام مورد در خوبش
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 خواستیم امشب اما بود؛ شده درج رنگ یصورت

 .کند یخال را خود و دیبگو دلش درد از

 یهمه یروز نکهیا دیام با و نشست تخت نییپا

 را دفتر از صفحه بخواند یرعلیام را هانوشته نیا

 .کرد باز

 درونش حتما سمیبنو تنامهیوص بخوام یروز اگر»

 چرا. کنند ثبت امروز یبرا رو فوتم روز کنمیم دیق

 به را یروح نحس یوارید چهار آن در امروز که

 که ییاو. بود او جانش یهمه که رساندند قتل

 هم را جسمم دهدینم اجازه زشیعز ادی یحت

 من. کنم آزاد فیکث یایدن نیا بند از روحم مانند

 «.او یبرا ماندن به محکومم

 کنارش تخت یرو را سرش و بست را دفتر یآه با

 یفکرها و امروز یهاکشمکش از خسته. گذاشت
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 خواب یساعت یآرزو خود یبرا ذهنش درهم

 .کرد راحت

**** 

 که خانم حاج به یسالم با و شد آشپزخانه وارد

 تا دادیم نشان ناهار کردن آماده مشغول را خود

 خچالی از را ریش پاکت ردیبگ دهیناد را وجودش

 بود هامدت. ختیر وانیل داخل یکم و برداشت

 شانیرفتارها و نگاه نیع سواالتش و سالم جواب

 عمل خانم حاج لیم به حاال که انگار. بودند سرد

 شده منسوخ بودن زدردانهیعز سِمَت از کردینم

 یهاینگران و محبت همه آن از یخبر گرید! بود

 کم که شیسردردها یبرا یحت مادرانه، خودجوش

 گرفتیم تیدائم رنگ شیبرا وجودشان داشت کم

 .نبود
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 حالش اشیسرد د،یکش سر مهین تا را ریش وانیل

 منصرف اشادامه خوردن از را آن و زد هم به را

 .کرد

 از را خود خواست و گذاشت نتیکاب یرو را وانیل

 حاج حرف که بدهد نجات آشپزخانه یفضا یسرد

 .کرد خشک شیجا سر را آن خانم

 نهیمعا یبرا برده رو اشنوه روزید نیحس حاج -

 .دکتر شیپ

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یرو یسرد آب سطل باره کی به که یآدم نیع

 مادرش طرف خورده کهی اندکرده یخال سرش

 .برگشت

 !کردن؟ کاریچ -

 او به را خودش و دیکش کارش از دست خانم حاج

 .کرد ترکینزد

 و عشق نیا با یعنی ؟یچ یعنی نیا یدونیم -

 پدرت اعتبار و آبرو به تبر انداختنت راه یعاشق

 بشن مطمئن تا نهیمعا بردن رو دخترشون. یزد
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 اوردهین سرش ییبال محمد حاج یپرورده دست

 .باشه

 به لحظه آن در که یزجر تصور از و بست چشم

 .دیکش ریت سرش بودند کرده وارد حانهیر روح

 درسته گفته و دهید رو بابات نیحس حاج شبید -

 یول شده؛ گرفته یباز ما یدو هر اعتبار وسط نیا

 به حواست. منفعته یریبگ هرکجا از رو ضرر یجلو

 من دختر کار به کارش گهید که باشه پسرت

 همه نیا از بعد پدرت یکرد یکار ؟ینیبیم. نباشه

 .کنه خم سر دیبا حاال یآبرودار سال

 نیهم که یسردرد کرد، مشت محکم را دستش

 بود کرده آرام مُسکن قرص یکل با صبح امروز

 مادرش به را رشیدلگ نگاه. آمد سراغش دوباره

 .دوخت
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 چیه د؟یهست کارهاتون متوجه اصال ؟یچ شما -

 سر ییبال چه هاتونیباز تربزرگ نیا با نیفهمیم

 کی شده حکمم جرم کدوم مجازات به د؟یاریم ما

 شده حکمش دلم؟ یکرده زیعز از یخبریب ماه

 !ن؟یتوه و ریتحق همه نیا

 دیرسیم ماهکی به قدمتش دیشا که کهنه، یبغض

 کردنش خفه قصد و بود کرده خوش جا شیگلو در

 .آمد سراغش دوباره داشت را

 و خدا به قدرنیا که ییشما خانم حاج -

 حانهیر آه از چرا دیدار اعتقاد هاشقدرت

 د؟یترسینم

 به کامالً شده درشت ییهاچشم با خانم حاج

 .برگشت طرفش
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 !؟یکنیم نمینفر دهیرس ییجا به کارت -

 چشم نیا از شهیهم بود بچه یوقت آمدیم ادشی

 داشت یسع و دیترسیم مادرش یهاکردن درشت

 .شود یعصب او از مادرش که نکند یکار وقت چیه

 نفسش و بست چشم گذشته از آمدن رونیب یبرا

 .داد رونیب خسته و دهیبر دهیبر را

 چشم از رشیاخ یکارها با او بود روشن و واضح

 هم او دید چه؟ مادرش اما بود؛ افتاده مادرش

 زحمت سال همه نیا که یکس مادرش، به نسبت

 بود؟ شده عوض رسانده سن نیا به را او تا دهیکش

 .بود زیچ همه او یبرا مادرش وقت، چیه نه

 .گرفت آغوشش در و شد خانم حاج کینزد

 .کنم نینفر رو شما کنم غلط من دلم زیعز نه -
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 او ینهیس یرو را سرش خواسته خدا از خانم حاج

 .داد جا

 رو خودت کارات با چرا یرعلیام یمن دهید نور تو -

 ؟یکرد دور من از

 .برد مادرش گوش کینزد را سرش

 دلم کرده زیعز مهمم قدرنیا خودم یوقت چرا -

 ست؟ین

 .داد ادامه و کرد جاجابه بغلش در را مادرش یکم

 بده اجازه و ایب کوتاه کم هی شما جان مامان -

 دمیم قول کنه ثابت بهتون رو خودش حانهیر

 .دیبش عاشقش پسرتون مثل زود یلیخ

 خوش مزاجش به او حرف انگار که خانم حاج

 .شد جدا پسرش از امدین
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 یسع خودت من، به حرف نیا یجا چرا -

 از شهیهم یبرا تا یکن فراموشش یکنینم

 بشه؟ گم مونیزندگ

 شیموها وگوگفت نیا دنینرس جهینت به از کالفه

 .زد چنگ را

 میزندگ از رو دختر اون چطور من جان مامان -

 مه؟یزندگ تموم خودش یوقت کنم رونیب

 .کرد اخم و شد کدر حرفش از خانم حاج نگاه

 چرا گهید برو سرکارت؟ یبر یخواستینم مگه -

 ؟یستادیا

 نتیکاب به دادن هیتک نیح و داد رونیب را نفسش

 .کرد ترکینزد مادرش به را خود
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 بخاطر داره االن که یدختر اون دست یحت من -

 رو شهیم مجازات محمد حاج پسر ینکرده کار

 رسم اسم و آبرو بخاطر کارم نیا. نکردم لمس

 گناه به عشقمون خواستمینم فقط نبود، پدرم

 کنم؟یم فکر یچ به االن دیدونیم یول بشه؛ آلوده

 االن تا  بودم کرده رو کار همون کاش نکهیا

 یپا ایب گفتندیم و گرفتند یم رو خِرم ومدنیم

 به گفتمیم افتخار با منم ستیبا یکرد که یکار

 .منت دهید

 درشت تیعصبان از دوباره خانم حاج یهاچشم

 .شد

 و ایحیب یپسره شو دور هامچشم یجلو از -

 آبرویب
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 سوار و زد رونیب خانه از یگرید حرف بدون

 و شده بزرگ یرعلیام آن گرید حاال. شد نشیماش

 ..نداشت جراتش بر یریتاث هانگاه نیا
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 فرمان یرو سر و فرستاد رونیب غم با را نفسش

 از یخبریب ماه کی نیا در کردیم حس. گذاشت

 رو دنیجنگ یبرا توانش و شده ریپ روحش حانهیر

 لحظه نیا در دینبا دانستیم اما است؛ اتمام به

 بخاطر که یدخترک به او. شود دیناام و خسته

 را هاعذاب نیبدتر االن گرید کس دل یهاخواسته

 چیه و بود داده نیریش یوصال قول کردیم تحمل

 .کند جلوه قول بد نزدش در نداشت دوست

 تین به را لشیموبا و دیکش صورتش به یدست

 . برداشت داشبرد یرو از زهرا به یامکیپ فرستادن

 «؟یاکارهیچ امروز»

 نیماش کف به تند شیپاها با جواب انتظار در

 که یحل راه هر دیبا تیموقع نیا در. زدیم ضربه

 از دیشا تا کردیم امتحان را دیرسیم ذهنش به
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 زدن حرف نظرش به. برسد جهینت به یکی قیطر

 .بود مشکل نیا یگشاراه نیبهتر زهرا با میمستق

 جواب امکیپ کردیم را فکرش که یزیچ از زودتر

 .آمد شیبرا زهرا

. آموزشگاه برم دیبا عصر کارم،یب عصر تا سالم»

 «چطور؟

 «.میکن صحبت دیبا نمت؟یبب شهیم»

 «؟یک»

 «.مهمه یلیخ االن، نیهم هست امکانش اگر»

 «کجا؟ باشه،»

 کردن قبول بخاطر اشآسوده نفس دادن رونیب با

 و فرستاد را نظرش مورد کافه آدرس زهرا،

 .آمد رونیب خانه از کافه همان مقصد به بالفاصله
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 هم را هاهیثان ارزش یحت آمده شیپ اتفاقات

 .بودند کرده برابر نیچند شیبرا

 شد ادهیپ نیماش از قرارشان محل یکافه یروروبه

 پنجره، کنار یانفره دو زیم. رفت داخل به و

 ینگاه. کرد انتخاب نشستن یبرا ابانیخ به مشرف

 یخاکستر یابرها امروزش پوش تن که آسمان به

 قصد او دل مانند به هم آسمان انگار. انداخت بود

 .داشت را هاغم از شدن سبک و دنیبار

 آن و دیدیم گرید یهافصل یفرا را بهار شهیهم

 دانست؛یم دوباره یشروع یبرا دیجد یفرصت را

! بود متنفر نکرد حس را او که امسال بهار از اما

 زدهخی و سرد زمستان همان در را اشیزندگ انگار

 !بود گذاشته جا قبل سال

 .کردم رید دیببخش... سالم -
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 از را نگاهش یصندل شدن دهیکش و زهرا یصدا با

 گرم طیمح جلب حواسش دوباره و گرفت رونیب

 .شد کافه

 .نشدم زمان گذر متوجه نداره اشکال سالم -
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 مقابلش و کرد زانیآو یصندل پشت را فشیک زهرا

 .نشست

 و امیپ قتشیحق خوبن؟ هیبق و جان عمه -

 .کرد نگرانم قرارتون

 را نفسش نشانیب یاقهوه و گرد زیم به رهیخ

 .داد رونیب حوصلهیب

 .یرعلیام جز خوبن همه روزا نیا -

 !نده بد خدا -

 منظورش کامل دنیفهم وجود با زهرا نکهیا از

 یول گرفت؛ حرصش بود زده ینفهم به را خود

 سراغشان گارسون که یاوقفه. نداد نشان یواکنش
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 و قهوه یفنجان زهرا از که سفارششان و آمد

 سوال نیا کرد، ثبت را بود یآب وانیل هم خودش

 شیروزها نیا بد حال که آمد شیپ ذهنش در

 ش؟یهابنده ای خداست ریتقص

 عمو؟ پسر -

 .نشست زهرا یرو نگاهش

 بله؟ -

 !دیکنینم ریس ایدن نیا یتو اصالً انگار ن؟ییکجا -

 به نگاهش و داد هیتک اشیصندل به فیخف یآه با

. کرد یتالق دیباریم نم نم باران حاال که آسمان

 دیشا تا ببارد توانستیم آسمان مثل هم او کاش

 .شود کم اشیقراریب و یدلتنگ نیا حجم از یکم
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 نیا از کدام چیه که یزمان به ذهنش دادن پرواز با

 صحبت به شروع نداشتند ییجا فکرش در هاالیخ

 .کرد

 یبرا که بود شیپ ماه هشت و سال سه قاًیدق -

. نبود مساعد ادیز حالم روز اون دمش،ید بارنیاول

 حساب بد یهایمشتر از یکی با زدن چونه و چک

 ذهن خونه، برم که نییپا اومدم. بود کرده امخسته

 .داشتند استراحت به ازین یحساب تنم و

 صدام دیوح که بودم نرفته رونیب مغازه از هنوز

 که رو هایمشتر از یکی فاکتور خواست ازم و کرد

 حوصلهیب. کنم یبررس بود آورده فروش یبرا طال

 سردرد وجود بخاطر که ییهااخم با و رفتم طرفش

 به ینگاه بودند کرده خوش جا میشونیپ یرو

 .انداختم فاکتور
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 واضح قدرنیا بود، واضح یلیخ فاکتور بودن یجعل

 مدل با فاکتور یتو شده نوشته سیسرو مدل که

 تفاوت کامالً بودند آورده فروش یبرا که یسیسرو

 درشت و زیر یهاقسم بدتر نایا یهمه از. داشت

 تمیاذ شتریب فاکتور بودن درست یبرا خانمه

 . کردیم

 نوشته سیسرو مدل تا دمیچرخ نیتریو طرف به

 دیشا تا بدم خانمه نشون رو فاکتور یتو شده

 یجا اما ست؛ین درست حرفش که شد مجاب

 یبرق با که مشتاق یگو دو یرو نگاهم هاسیسرو

 .نشست بود نیتریو یتماشا مشغول کننده رهیخ
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 یچ نگاه برق اون دمینفهم سال سه از بعد هنوز

 خود به هنوز لرزوند رو دلم یطور که داشت

 و معصوم صورت به اریاختیب! برنگشته سابقش

 تمیعصبان و یکالفگ یهمه که باشیز یهاچشم

 .زدم لبخند سپرد یفراموش باد به رو
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 کل یول دادم؛ ادامه حرفم به و گرفتم نگاه سخت

 دختر. بودم گذاشته جا نیتریو پشت رو حواسم

 یزیچ دیشا د،یرسیم نظر به یسال و سن کم

 .سال پونزده ای چهارده حدود

 رو النگو مدل هی متیق و گذاشت مغازه به پا یوقت

 محجوبش لبخند و فیلط یصدا دیپرس دیوح از

 .ساخت رو دلم کار کامل طور به

 یواسطه به من بودم، جیگ کامالً اول روز چند

 ارتباط در یادیز یدخترها و زن با روزانه کارم

 و چشم دو دنید شدینم باورم نیهم یبرا بودم،

 مشغول رو ذهنم بچه دختر هی یصدا دنیشن

 !کنه خودش

 دوباره اگر تا بودم نییپا اوقات شتریب روز اون از

 دوست. ندم دست از رو دنشید تیموقع اومد



shahregoftegoo@  

. pg 983shahregoftegoo@ 

 گهید یول ه؛یک بفهمم و بشناسمش شتریب داشتم

 .ومدین

 اوج در من و گذشت روز اون از یماه کی حدود

 فقط اون کنم یحال دلم به داشتم یسع یدیناام

 .بشه فراموش دیبا که بوده رهگذر هی

 یخونه یتو قاًیدق اونم اشدوباره دنید اما

 اون ادمهی. داد باد به رو ماتمیتصم یهمه خودمون

 نیمعصوم از یکی والدت مناسبت به مامان روز

 کینزد. بود کرده برگذار یخوان یملود خونه یتو

 یبرا رفتند مهمونا همه نکهیا فکر با غروب

 .اومدم خونه به مدارک یسر هی برداشتن

 یرو... دمشید گذاشتم پله نیاول یرو که رو پام

 لوفرین با و بود ستادهیا خونه یورود پله نیآخر

 زمان لحظه همون خواستیم دلم. دیخندیم
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 نیا یتماشا به ریس دل کی من و شدیم متوقف

 یرو خنده من دنید با اون اما نشستم؛یم هاخنده

 و ترس از پر قشنگش نگاه و دیماس هاشلب

 .شد خجالت

 دل یمینس نیع و کرد یخداحافظ لوفرین از تند

 .گذشت کنارم از زیانگ

 جوپرس موردش در نامحسوس لوفرین از یوقت

 پسر از نوه هی نیحس حاج دمیفهم تازه کردم

 .کنهیم یزندگ خودشون با که داره مرحومش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و بودم مونده من شد، بدتر دلم اوضاع دنشید با

 رو اسمش یحت که یدختر رشد حال در عشق

 نیب کردن ریگ با رو یسخت یروزها. دوستمینم

 اصال و بودم سردرگم گذروندم، دلم و عقل

 یکل با باالخره. هیچ درست میتصم دونستمینم

 ینوپا عشق کردم، دل کی رو خودم رفتن کلنجار
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 چیه چون شدیم کنده دلم از دیبا دختر اون

 .نداشت من ذهن آلدهیا همسر به یشباهت

 به بود انداخته رو مهرش که ییخدا همون انگار اما

 .کنه تموم یراحت به رو یباز نیا نداشت قصد دلم

 ریدرگ شتریب رو دلم و دمشید که یسوم یدفعه

 رضا آقا یفروش پارچه یتو کرد خودش یباز

 .بود بابا یمیقد دوست

 مامان یبرا مادر روز مناسبت به بودم رفته روز اون

 .بخرم پارچه

 یصدا که بودم پارچه نوع چند نیب انتخاب ریدرگ

 عقب به. کرد جلب رو توجهم یفیظر سالم

 مطمئن دلم اما نم؛یبب رو صدا صاحب تا برنگشتم
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 به توسطش که رو یکس یصدا  اون. خودشه بود

 .شناختیم یخوب به بود رفته اسارت

 رمیدستگ پسرش و رضا آقا با گرمش یاحوالپرس

 آشنا هم با یخوب به و نجاستیا دائم یمشتر کرد

 .هستند

 محکم شوق از که یقلب و هامدست لرزش وجود با

 یبرا دلم وسوسه کردن مهار دیکوبیم امنهیس به

 که یوقت اما نبود؛ یمشکل چندان کار بهش نگاه

 یجلو یهاپارچه از یکی و آورد کینزد رو دستش

 گهید. شد سخت برام اوضاع کنترل کرد لمس منو

 یرو نگاهم اریاختیب و بشم دلم فیحر نتونستم

 .نشست معصومش و بایز رخ مین

 و حجب کنار در که یلحن با حضورم به توجهیب

 گله رضا آقا از داشت یادیز ینازها دخترانه، یایح
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 رو اون و آورده یقشنگ نیا به پارچه چرا کردیم

 من انگار بود گرفته حرصم دستش از. نکرده خبر

 بهم یتوجه چیه که بودم ینامرئ وسط نیا

 !نداشت

 یتو بشه متوجه نکهیا بدون روز اون... خب اما

 همون چون کرد، کمک من به پارچه انتخاب

 هم خودش. کردم انتخاب مامان یبرا رو پارچه

 .دیخر یچادر یپارچه

 و گذاشت تنها پسرش با رو ما رضا آقا حساب وقت

 .رفت هاشیمشتر از گهید یکی سراغ

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 محله یهمه که رضا آقا با گرفتنش گرم

 یبرا جونش پسر، فرزند چهار وجود با دونستندیم

 گهید اما بود؛ تحمل قابل رهیم در دختر هی داشتن

 بدون همه که هاشزدن چونه و چک تونستمینم

 هَوَل پسر با رو بودند ناز از پر بخواد خودش نکهیا

 . ارمیب تاب متیق سر رضا آقا
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 قرارش خودم مخاطب و برگشتم طرفش اخم پر

 .دادم

 .برسه هم ما به نوبت دیبد اجازه اگه -

 کردند، جور جمع رو خودشون پسره با همراه

 نشست نگاهم یتو که معذب و کوتاه نگاهش

 یاستاره یگو دو نیا کردن فراموش شدم مطمئن

 .ستین من کار

 از خواست و کرد حساب رو پارچه متیق عیسر

 بود اونجا. کرد صداش رضا آقا که بره رونیب مغازه

 تکرارش دلم یتو بار چند و دمیفهم رو اسمش

 .نشستیم دل به و بود اشبرازنده... حانهیر. کردم

 کوچک یاشک قطره ن،یریش یروزها آن یادآوری با

 شدن پخش از قبل. خورد سُر چشمش یگوشه از
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. کرد زشیتم دست کف با صورتش یرو بر اشک

 سرعت با باران حاال که ابانیخ از را نگاهش

 زهرا منتظر نگاه به و گرفت دیباریم یشتریب

 .دوخت

 عقلم تونست دلم تا دیکش طول سال دو حدود -

 از خارج حانهیر کردن فراموش که کنه قانع رو

 مهمون عمو یخانواده شب هی نکهیا تا. اونه توان

. بود شیگوش غرق دائم لوفرین شب اون و شدند ما

 یول شد؛ بلند عمو زن اعتراض یصدا که یطور به

 گفت و دیخند مادرش تیعصبان به الیخیب لوفرین

 یباز امکیپ دهیخر یگوش تازه که حانهیر با داره

 .کنهیم

 و شد تابیب دوباره محبوبم نام دنیشن از دلم

 . گرفت رو اشبهونه
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 از دست باالخره لوفرین شام کردن آماده وقت

 که زد سرم به یفکر لحظه همون. دیکش لشیموبا

 قرارمیب دل یول نبود؛ درست یاخالق نظر از

 .دیپسندیم رو اون یحساب

 از رو اششماره نشدنم دهید یبرا استرس یکل با

 ادیز کار نیا یتو البته. برداشتم لوفرین لیموبا

 رعطایام یبرا دستم شب همون چون نبودم ماهر

 ونیم در باهاش رو دلم درد کرد مجبورم و شد رو

 .بذارم

 یاصل جنگ انگار تازه شماره کردن دایپ از بعد

 وسط نیا دونستمینم. شد شروع دلم و عقل ونیم

 و گرفتمیم تماس باهاش دیبا! هیچ درست کار

 دیام به نه ای کردم؟یم داشتنش دوست به اعتراف

 موندنم؟یم انتظار در بهتر یروزها دنیرس
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 یدیجد فکر شد، تلگرام یبرنامه وارد دمید یوقت

 تیهو و اسم با. دیرس ذهنم به قلب یفرماندگ از

 طرح باهاش و کردم کینزد بهش رو خودم یجعل

 به زود یلیخ باور، زور و بود ساده. ختمیر یدوست

 .شدم لیتبد شیزندگ آدم نیترکینزد

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رفت شیپ خواستمیم من که طور اون زیچ همه

 انگار دمش،ید امسال یمهیخ اول شب نکهیا تا

 یچ رابطه نیا از دمیفهم و اومدم خودم به تازه

 ! شده دهیکش کجا به و خواستمیم

 هی یتو و کنم یباز نقش براش نتونستم گهید

 .کردم اعتراف زیچ همه به پیکل

 فرار حال در دستم از دائم د،یترس یلیخ اولش

 خوش زبون د،یتهد زور، به باالخره یول بود؛
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 رو عشقم و نهیبب منو که کنم قانعش تونستم

 .رهیبپذ

 دنینوش با را صحبتش از شده خشک یگلو

 به رو کوتاه یمکث با و دیبخش امیالت یآب یجرعه

 :گفت کردیم نگاهش سکوت در که ییزهرا

 ما بودن کسچیه تره،کوچک ازم سال ده حانهیر -

 تو برابر در شییبایز پسنده،ینم هم کنار رو نفر دو

 دوستش خوامش،یم من یول... یول ست؛ین یزیچ

 .دارم

 حلقه زیم یرو را دستش دو و شد خم جلو به زهرا

 .کرد

 من یبرا چرا دمینفهم یول بود؛ یقشنگ قصه -

 !یکرد فشیتعر
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 غرور تکشان تک در که زهرا یهاحرف و نگاه از

 نیهم خواستیم دلش و بود منتفر زدیم موج

 به مجبور اما کند؛ ترک را احمقانه یفضا نیا حاال

 کوتاه. کردیم حفظ را آرامشش دیبا بود تحمل

 .گرفت ینفس و بست چشم

. یباش من میت یتو کنم خواهش ازت خوامیم -

. یندار دوستم بگو ،یخواهینم منو بگو مامان به

 یخواستگار یبرا مامان یبکش کنار تو مطمئنم

 .شهیم یراض

 فنجانش یلبه به سکوت در یالحظه چند زهرا

 در اشیعسل نگاه و کرد بلند سر د،یکش انگشت

 .نشست او یهاچشم
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 یتو یچ ؟یکرد فکر یچ من مورد در واقعاً -

 شنهادیپ بهم یاومد که یدید من اخالق و برخورد

 کنار؟ بکشم و ارمیب در یباز نیفرد یدیم

 دهان از رک یهاحرف آن که یالحظه همان در

 تجربه را آزاد یسقوط او آمدندیم رونیب زهرا

 زهرا. بود برده ادی از را دنیکش نفس و کردیم

 .داد ادامه بدش حال به توجه بدون

 یوقت از من یبست دل حانهیر به ساله سه تو اگر -

 گذاشت روم رو عروسم اسم عمه و بود سالم ده که

 در رو یفداکار نیا تو چرا. شد عوض بهت نگاهم

 رو اتساله سه عشق تو چرا ؟یکنینم من حق

 پسرعمه ؟یکنینم من یساله پونزده عشق یفدا

 و یداد شنهادیپ یاومد فقط یانصافیب نقدریا چرا
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 تو میت تو امیب اگر ینکرد فکر خودت شیپ تمام؟

 کنم؟ چه دیبا دلم یشرمندگ با

 .دیکش صورتش به یدست زیم به رهیخ

 وقت چیه من یول ؛یناراحت االن دونمیم زهرا -

. ندارم بابتش هم یوجدان عذاب و ندادم یقول بهت

 کار بوده، اشتباه تو کردن دواریام بابت مامانم کار

 یجا مادرم یدواریام به که تراشتباه هم خودت

 .یدلبست من

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 شمرده زهرا صورت به رهیخ و شد خم جلو به بعد

 :داد ادامه شمرده

 در تو است یاگهید کس نام به نمید و دل من -

 یهرچ خودته نفع به پس ،یندار یخوشبخت کنارم

 .رونیب یزیبر رو هست ذهنت یتو

 .انداخت اششانه یرو را فشیک و ستادیا زهرا



shahregoftegoo@  

. pg 1000shahregoftegoo@ 

 رم،یگیم ادی خودت از رو عشقم یبرا دنیجنگ -

 یکرد تالش سال سه عشقت به دنیرس یبرا تو

 .کنمیم تالش سال ده باشه الزم من

 تنش در یدیناام درخت یهاشهیر آنکه از قبل

 را خود تالش نیآخر دیبا کنند دایپ گسترش

 غرور از یزیچ زهرا به دوباره التماس دیشا. کردیم

 داشتن به اما گذاشت؛ینم یباق تشیشخص و

 فیک یدسته و شد خم زیم یرو. دیارزیم حانهیر

 .زد چنگ را زهرا

 ؟یریگیم آروم ؟یچ کنم التماست زهرا -

 یچیه من از نباشه دختر اون نکن، رو کارنیا ما با

 .مونهینم یباق
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 مستأصلش صورت به ینگاه غرور پر و باال از زهرا

 از را فشیک یدسته یکوچک فشار با و انداخت

 .دیکش رونیب او دست

 ستم،ین بلد یفداکار من عمه پسر شرمنده -

 اهامیرو از دست یاگهید کس دل بخاطر تونمینم

. برسه دار حق به یحق باشه قرار نجایا اگر. بکشم

 خودت فقط که است حانهیر اون از شتریب من حق

 .خدانگهدار ش،یبرد باال خودت یکارا با

 و دردمند نگاه و رفت رونیب کافه در از زهرا

 به. گذاشت جا سرش پشت را او یخورده شکست

 سقف به رو را اشکالفه نفس و داد هیتک یصندل

 .داد رونیب

 کردیم تالش شتریب هرچه چرا آوردینم در سر

 !شدیم کورتر کالف نیا گره
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 با شد، نشیماش سوار قبل از ترزهیانگیب و ترخسته

 .بست را شیهاچشم غم

 در که کرد نینفر را کوچکشان عشق یکس چه

 غم و یدلتنگ سهمشان یبهار یبایز یروزها نیا

 بود؟ شده

 میتقد را اشییدارا تمام بود حاضر لحظه نیا در

 کی اگر که یدوران همان به گشتیبرم تا کند

 و رهیت شیبرا ایدن ماندیم خبریب حانهیر از عصر

 .شدیم تار

 تفکرات آن یهمه دیفهمیم تازه د،یکش یآه

 یخبریب در ماه کی که چرا نبودند شیب یتوهم

 چه دانستینم یحت و گذشتیم دختر آن از

 تار و رهیت شیبرا ایدن نه یول آمده؛ سرش ییبال

 او. دیتاب سابق از ترگرم هم دیخورش بلکه چیه نشد
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 شدن بهتر یبرا یکار و دیچرخیم هدفیب فقط

 .آمدینم بر دستش از اوضاع

 ازش مون دونفره قشنگ یلحظه نیهم یتو»

 االن نیهم نداشته نگه تو یبرا رو من اگر خوامیم

 رو نفر دو شما فقط من چون. بابام شیپ ببرتم

 «.نمیبیم میزندگ یمردها

 از گوشش در یبغض از پر و آرام ییصدا دنیچیپ با

 .آمد رونیب الیخ عالم

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و دیکش اشیخوابیب از خسته یهاچشم به یدست

 یزهیم زهیر کلیه کنارش یخال یصندل به نگاه با

 .کرد تصور یصندل یرو چادر در دهیچیپ را حانهیر

 چرا پس مینکرد دار لکه رو عشق قداست که ما -

 رابطه نیا یکجا جزامون؟ شد عذاب و یدور نیا

 سر بست بن و تنگ یاکوچه که میرفت اشتباه را

 گرفت؟ قرار راهمون
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 با فقط و نداد یجواب کنارش در نشسته یحانهیر

 فرمان یرو را آرنجش دو. کرد شیتماشا بغض

 .شد رهیخ شیروبهرو به و گذاشت

 شدم، متنفر خودم از روزا نیا حانهیر یدونیم -

 حاال. بودم بلد زدن حرف فقط قبالً دمیفهم تازه

 جان به اما ندارم؛ یاعرضه چیه دهیرس عمل به که

 هر نکردم، فروگذار یتالش چیه از حاال تا خودت

 دیشا تا کردم امتحان رو دهیرس ذهنم به یراه

 .بده جهینت یکی

 .کرد روشن را نیماش و نشست صاف

 شیپ نکهیا یبرا دم،یم قول کنمیم تالش بازم -

 .گذرمیم خودم وجود یهمه از نشم بدقول تو
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 به خواستیم اگر که یشخص یسو به را نیماش

 حرکت به کند حل را مشکلش توانستیم یراحت

 یدلتنگ نیا توانستیم خودش دیشا. آورد در

 بخاطر اما کند؛ تحمل را دلش یرو بر شده تلنبار

 پس پا دینبا بود مسئول احساسش به که یاحانهیر

 .دیکشیم

 مقابل در «یاسد کارواش» بزرگ یتابلو

 دلش زار شوره به و دیرقصیم نشیغمگ یهاچشم

 .دیبخشیم وسعت قبل از شتریب

 به نیحس حاج یسو از زدن پس دوباره ترس

 ایدر به را دلش دیبا اما بود؛ انداخته چنگ دلش

 یتجربه یبرا. رفتیم جلو سوم بار یبرا و زدیم

 و خون منتظر دینبا شهیهم مخرب جنگ کی

 از ناحق و ناروا یهاحرف یگاه م،یباش یزیخونر
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 شتریب اثرش نندیبیم حق را خود که یافراد طرف

 .ماندیم یباق تنت بر گلوله صد از

 مسن نگهبان به یسالم با و شد ادهیپ نیماش از

 سمت به را راهش بیج به دست در، یجلو

 اتاق و باال طبقه به را آن میمستق که ییهاپلهراه

 دفتر در یجلو. کرد کج کردندیم تیهدا تیریمد

 پله چند د،یایب باال اشگرفته نفس تا ستادیا

 آزار یفکرها نیا بلکه بود اوردهین تنگ را نفسش

 شدن فرتوت سمت به را جسمش که بودند دهنده

 .دادندیم سوق

 جلو ورود اجازه کسب و زدن در یبرا را دستش

 که یابهیغر مرد و شد باز در آن از زودتر اما برد؛

 . آمد رونیب بود دهیند را او حاال به تا
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 ریز را بهیغر نگاهش با و رفت عقب یکوتاه قدم

 جلب بودنش چهارشانه و بلند قد. گرفت قرار نظر

 اضافه شدینم اوصاف نیا با یول کرد؛یم توجه

 . گرفت دهیناد را کمش وزن

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یبرا احتماال و مرد سر پشت هم نیحس حاج

 . آمد رونیب اشبدرقه

 نیحس حاج گرفتن رو و مرد آن دادن تکان سر

 بهیغر مرد. بود ش«سالم» جواب در دو هر واکنش

 یاعضا یهیبق از شتریب بلندش یشانیپ که

 با مانهیصم آمدیم چشم به اول نظر در صورتش

 .داد دست نیحس حاج

 باشم؟ خوبتون یخبرها منتظر یک پس -

 او دنید با که نیحس حاج نامحسوس لبخند

 .زد جوانه و گرفت جان دوباره بود دهیخشک

 .شاءاهللان یزود به -

 خم در یگرم یخداحافظ با و داد تکان یسر مرد

 .شد گم هاپله
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 زده چروک صورت مهمان اخم دوباره مرد، رفتن با

 .رفت اتاقش طرف به و شد نیحس حاج

 تو و من مگه نجا؟یا یخواهیم یچ گهید -

 م؟یبود نزده رو هامونحرف

 از یکی یرو دعوت بدون و شد وارد سرش پشت

 دیبا امروز. نشست دفتر داخل یاقهوه یهامبل

 .رساندیم خود تینها به را ییپررو

 !دیدونیم رو دلم یخواسته که شما -

 بلند یصندل یرو و زد یپوزخند نیحس حاج

 .نشست زشیم پشت

 جوابت قبل یدفعه مگه دلت یخواسته مورد در -

 ؟ینگرفت رو
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 را اششده خشک یهالب زبان با و شد خم جلو به

 .کرد تر

 با توننوه و من دیستین معتقد بابا و شما مگه -

 میکرد که یکار یپا ما خب م؟یکرد یباز آبروتون

 ن؟یخواهیم یچ گهید م،یهست

 و کرد جمع یکم را صورتش حرص از نیحس حاج

 افزوده شیهاچروک و نیچ به شد باعث کار نیهم

 .شود

 از و آورد بار ییرسوا مادرش شیپ سال چند -

 اتفاق همون تکرار با حانهیر حاال افتاد، چشمم

 به من ذهن یتو و مادره همون دختر کرد ثابت

 .شد دچار مادرش سرنوشت
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 و چرخاند اتاق ساده طیمح در را نگاهش کالفه

 .داشت نگه ثابت نیحس حاج یرو دوباره

 ماجراها اون یهمه بگم بهتون دیبا بار چند -

 منه؟ ریتقص

 حیتسب اشیصندل به یچرخ با نیحس حاج

 .برداشت زیم یرو از را اشیاقوتی

 ای یکار ریتقص تو ستین مهم که یکی من یبرا -

 اما رفت؛ شدیم حفظ دیبا که ییآبرو دختر، اون

 از یخواهیم اگر گفتم بهت هم قبل یدفعه... شما

 مادرت و پدر با دیبا یریبگ زن من یخونه

 رفتنیپذ از بعد و یخواستگار ییایب محترمانه

 .یببر دختر طمیشرا
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 یعاقل ای وانهید آدم هر به را نیحس حاج شرط اگر

 عزت و قرب با. دادیم او به را حق کردیم بازگو

. هست و بوده یپدر هر یآرزو دختر، کردن عروس

 از گذشته در تصورش برخالف او که یزیچ

 .گرفت صالیاست رنگ نگاهش. آمدینم بر اشعهده
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 من مادر و پدر یدینفهم حاال تا که نگو یحاج -

 !ستنین یراض وصلت نیا به

 فقط انصافایب یول زدن؛یم حرف لشیدل از کاش

 خودم اما ؛«نه» چرخهیم دهنشون یتو کلمه کی

 امیب تنها بده اجازه شما ،یحاج نوکرتم

 خودم دمیم قول بشه راحت المیخ تا یخواستگار

 .کنم شونیراض

 زد شیهاچشم به را نکشیع خونسرد نیحس حاج

 بود شیجلو در که یبزرگ دفتر زدن ورق مشغول و

 .شد

 راه به راه نکهیا برس، تیزندگ و کار به برو پاشو -

 منو نظر یدیم دیجد شنهادیپ و جانیا ییایم

 .کنهینم عوض
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  بود، لیتکم کس همه و زیچ همه از امروز

 نداشت، را دیجد یدیناام کی شیگنجا گرید

 .ستادیا زیم یجلو

 یزیچ هی کنمیم فکر یهرچ یحاج یدونیم -

 و شما مخالفت لیدل ست،ین درست وسط نیا

 گلستان و گرمابه قیرف خودتون قول که یمن یبابا

 ...ادینم در جور عقل به دیهست

 .رفت حرفش نیب تند نیحس حاج

 گلستان و گرمابه قیرف شما پدر و من گفته یک -

 یجلو رو یزیهرچ ریبگ ادی جون؟ پسر میهست

 .ینکن باور یدید چشمت

 رهیخ نیحس حاج یجد صورت به مات یالحظه

 چطور بود؟ چه حرف آن از منظورش. شد
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 با توأم و کینزد یرابطه همه آن توانستیم

 محاالت از نیا بپندارد؟ دروغ نظرش در را احترام

 او تا گفتیم را حرف نیا نیحس حاج دیشا! بود

 .کند دیناام

 اون و من و دیانداخت راه که یدیجد شو نیا اگر -

 مونمونیپش که نیدیم عذاب باهاش رو دختر

 .دیاشتباه در سخت بگم دیبا دیکن

 نیحس حاج صورت به تا کرد خم زیم یرو را خود

 ادامه را حرفش نیح همان در و باشد ترکینزد

 .داد

 از شتریب ویچ حانهیر عشق از بعد من دیدونیم -

 به که یعشق نیا دارم؟ دوست شتریب یزیچ هر

 .کرده نفوذ تنم یهاسلول تموم
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 دنیکوب با را تنش در شده جمع یعصب یفشارها

 .کرد یخال زیم یرو بر اششده مشت دست

 سر یوقت تا و یحاج خوامیم رو دختر اون من -

 داشتن دوست نیا از دست نده بله بهم عقد سفره

 .کشمینم

 .کرد اخم نیحس حاج

 .دارم آبرو نجایا من ن،ییپا اریب رو صدات -

 فراموش با و دیخز جلدش در طانیش کبارهی به

 و گذاشت کنار را نجابت پدرش اعتبار موقت کردن

 .داد تکان سر

 .نیدار آبرو نیگیم راست آره -
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 یجلو یهانرده کنار و رفت رونیب بلند یهاقدم با

 .ستادیا دفتر
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 سنگدل مرد نیا فیحر که من اهلل خلق یا -

 .دیبرس دلم داد به دییایب شما شمینم

 یهمه توجه که بود بلند یقدر به ادشیفر یصدا

 خود به را کارواش در یمشتر چند و هاکارگر

 هم دور محوطه در همه زود یلیخ. کرد جلب

 زده شیآبرو به حراج چوب که حاال. شدند جمع

 .کردیم تمام کار دیبا بود

 یمعرف به یازین دیشناسیم منو شما یهمه -

 سیرئ آقا، نیا نوه هاستسال من ندارم، خودم

 ازش دییایب شما! نه گهیم یول دارم؛ دوست رو شما

 ه؟یچ من مشکل نه، چرا دیبپرس

 حاج. شد برپا شده جمع تیجمع نیب یاهمهمه

 شیبازو به دست با و آمد رونیب غضب پر نیحس

 .زد
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 شوگم آبرو؟یب یپسره یکرد پاره افسار چرا -

 .رونیب

 دهیشن را حرف نیا هم گرید کباری امروز...! آبرویب

 به یکم خواستیم که حاال زد پوزخند. بود

 به ییآبرویب برچسب بدهد بها دلش حرفش

 .چسباندندیم اشنهیس

 و سر کی ستاد،یا نیحس حاج ینهیس به نهیس

 .بود باالتر گردن

 .گردمیبرم دوباره یول رم؛یم -

 .زد داد قبل از بلندتر

 تموم از ،یحاج گمیم کارگرهات یهمه یجلو -

 نرسم سهمم به تا و منه سهم حانهیر تو یزندگ
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 یرقصون گربه یه حاال. دارمیبرنم سرت از دست

 .من یبرا کن

 از دیلرزیم تیعصبان بخاطر که ییپاها با بالفاصله

 حاج بلند یصدا خروج از قبل. رفت نییپا هاپله

 اگر دادیم اخطار نگهبان به که دیشن را نیحس

 اخراجش بالفاصله بدهد راه را او بعد یدفعه

 لبخند و شد خوشحال تیعصبان یجا. کندیم

 هاحرف یعنی نیا نشست، شیهالب یرو یکوچک

 ترس نیا بود، خوب! ترسانده را هاآن شیکارها و

 یجد شتریب را اشخواسته و او شدیم باعث هم

 .رندیبگ

 بر ریت درد یجا که یسردرد با همراه و حوصلهیب

 قرص یبسته. شد مغازه وارد دیکشیم سرش

 شده اشیشگیهم همراه روزها نیا که یمسکن
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 که احسان به رو و درآورد بشیج از بودند

 :گفت کردیم شیتماشا

 برام؟ یاریم آب وانیل هی -

 مغازه ته آبدارخانه طرف به داد سرتکان احسان

 از یکی. برگشت یمعدن آب کوچک یبطر با و رفت

 یرو و داد قورت آب یکم با همراه را هاقرص

 .نشست مغازه یگوشه زیم پشت یصندل

 پسر دو جز و بود کینزد ناهار زمان خوشبختانه

 حضور مغازه در یگرید یمشتر چیه جوان

 .نداشت

 د،یکش شیهاقهیشق به یدست یصندل به هیتک با

 که ییدردها نیا یبرا یاچاره چه دانستینم

 کی اما! شدیندیب شدندیم تحملش از خارج داًیجد
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 آشفته اوضاع نیا یوقت تا دانست،یم خوب را زیچ

 !بودند راهش قیرف هم دردها باشد داشته ادامه
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 حکم انگار آمد که اطیح در شدن بسته یصدا

 و ذوق یکم با. بودند کرده صادر را اشیآزاد

 اتاقش از دار طعنه یهانگاه نبودن از راحت یالیخ

 خود دور چرخ چند خانه منینش در و آمد رونیب

 .زد

 شب به را روزها اتاقش یوارید چهار در قدرنیا

 سالم یزندگ برسد یروز دیترسیم که بود رسانده

 افکار نیا نظرش به باز اما ببرد؛ ادی از را یمعمول و

 افتاده پا شیپ یرعلیام یبرا اشیدلتنگ برابر در

 !آمدندینم چشم به اصال و بودند

 با یارتباط راه حاال نیهم داشت دوست چقدر

 مدت نیا که ییدردها از تا کردیم دایپ یرعلیام

 مهربان شهیهم لحن آن از و دیبگو اندآورده سرش

 .کند دایپ نشیچرک یهازخم یبرا یمرهم
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 و آمد خانه به یعصب آقاجان که یروز ادی از هنوز

 کارواش در یرعلیام یزیآبرور از جان خانم یبرا

 اگر شک بدون. شدیم شاد دلش آورد خبر

 و زدیم قهقهه یخوشحال از بود ستادهینا فالگوش

 اشمعشوقه شجاعت یصدقه قربان بلند بلند

 .رفتیم

 را او وانفسا طیشرا نیا در یرعلیام دیفهم یوقت

 تالش آوردنش دست به یبرا و نکرده فراموش

 فرسا طاقت طیشرا نیا تحمل و صبر کندیم

 .شد ترراحت شیبرا

 روز همان از نشست، تلفن یخال یجا یرو نگاهش

 لیوسا به اشیدسترس یهمه آقاجان دستور به

 خانه، تلفن یگوش مثل رونیب یایدن با ارتباط

 .بود شده خارج وتریکامپ ل،یموبا
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 به آمده شیپ یتیموقع که حاال داشت دوست

 .ردیبگ خبر شیهاآدم و رونیب یایدن از یقیطر

 شده نابود خاطره همه آن با همراه که لشیموبا

 خانه تلفن جان خانم دیفهمیم حداقل کاش بود،

 کدفعهی. کند استفاده آن از تا کرده پنهان کجا را

 یخراب بخاطر که شانیمیقد رنگ سبز تلفن ادی

 سرش در بودند کرده بازنشسته را آن شیدهایکل

 .دیدو هارختخواب کمد طرف به داد جوالن

 گذاشته شیپا ریز که یصندل از رفتن باال نیح

 خانم کرد دعا دل در برسد باال کمد به قدش تا بود

 را یکی نیا باشند کرده فراموش آقاجانش و جان

 .بگذارند یامن یجا در

 شیهاچشم کمد یگوشه در تلفن دنید با

 یصندل از و برداشت را آن خوشحال و دیدرخش



shahregoftegoo@  

. pg 1027shahregoftegoo@ 

 یرو و کرد وصل زیپر به را تلفن میس. آمد نییپا

 نتوانست آورد فشار ذهنش به هرچه. نشست نیزم

 اول همان نکهیا از. اوردیب ادی به را یرعلیام شماره

 به بود نکرده حفظ را یرعلیام یشماره شانیرابطه

 .فرستاد لعنت خود

 شماره آن در که کوچکش تلفن دفترچه ادی با

 کرده ادداشتی را لوفرین جمله از دوستانش یهمه

 .رفت اتاقش طرف به بود

 دوباره و کرد دایپ زشیم یکشو در را دفترچه

 .آمد رونیب

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 شیهاچشم یجلو که لوفرین یشماره و اسم

 یسخت به و برداشت را تلفن عیسر کرد ییخودنما

 کاش. گرفت شده سفت یدهایکل با را شماره

 دفتر نیهم یگوشه ییجا هم را یرعلیام شماره

 دیچیپ گوشش در آزاد بوق یوقت. بود نوشته

 جانش به که یاسترس با و داد رونیب را نفسش

 .شد جاجابه شیجا در بود افتاده
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 که بود شده خارج دستش از هابوق تعداد شمارش

 .داد جواب لوفرین باالخره

 بله؟ -

 و دیکش اششده خشک یهالب یرو را زبانش

 .زد شیصدا مردد

 لوفر؟ین -

 .گرفت بُهت رنگ لوفرین یصدا زود یلیخ

 !؟ییتو حانهیر -

 شود مطمئنم تا دیکش اطیح به یسرک پنجره از

 :کرد زمزمه آهسته و دیآینم یکس

 .خودمم آره -

 :دیپرس زده هول و تند لوفرین
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 تماس یتونست چطور ؟ییکجا حانهیر یوا -

 ؟یریبگ

 االنم. رونیب برم ندارم حق ام،یزندان خونه هنوز -

 یبرا مییتنها از من و انعام ختم رفته جون خانم

 .کردم استفاده گرفتن تماس

 نگرانت یلیخ دم،یشن رو صدات خداروشکر -

 .میبود

 بغض و کرد تیسرا هم او دل به لوفرین یصدا غم

 تمام روزها نیا که یادغدغه. نشست شیگلو به

 .آورد زبان به را بود کرده ریدرگ را ذهنش و فکر

 خوبه؟ کجاست؟ یعل...ریام -

 کل نگرانته، دلتنگته، حانه،یر ستین خوب نه -

 .بخاطرت ختهیر هم به رو محله
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 .دیچک نییپا اشکش قطره

 !ادیز یلیخ... دلتنگشم منم -

 بتونه تا کنهیم رو تالشش تموم داره دمیشن -

 از یول ت؛یخواستگار ادیب کنه یراض رو ترهابزرگ

 عمو زن عمو،. ستین پشتش یکس بدش شانس

 .ستنین وصلت نیا به یراض تو آقاجون یحت

 :دینال آهسته و شد ور غوطه یدیناام در دلش

 چرا؟ -

 .ختهیر هم به زیچ همه نجایا اصالً دونم،ینم -

 ارشی یمردانه صورت یالحظه دنید یبرا دلش

 ترسناک و ابلهانه اشیناگهان ممیتصم. دیکش پر

 .دیارزیم عاقبتش به اما بود؛

 .لوفرین نمشیبب خوامیم -
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 :گفت قبل از ترمتعجب لوفرین

 !؟یشد وونهید یگیم یچ -

 قانع یبرا باشد نشسته شیجلو لوفرین که انگار

 .داد تکان را سرش آن کردن

 کنمیم خواهش. شمیم نمشینب یول ستم،ین نه -

 .نمشیبب شده هم لحظه کی یبرا دیبا کن، درکم

 از بعد ؟یکنینم درک رو اوضاع چرا تو حانهیر -

 چرخه،یم زبون به زبون شما اسم هنوز ماه کی

 با رو شما یکس دوباره نکرده ییخدا اگر یدونیم

 شه؟یم یچ نهیبب هم

 .زد یبلند غیج حرص با

 بارنیا بفهمن تشینها ست،ین مهم برام -

 هست؟ هم کشتن از باالتر ییبال مگه. کشنمیم
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 خدا قِرون به دارم االن من که یزندگ نیا بهتر،

 !ارزهینم هم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 به را لوفرین تند یهانفس دادن رونیب یصدا

 .دیشن یراحت

 خب یهست یزندان یگینم مگه من زیعز خب -

 رون؟یب ییایب یخواهیم یچطور

 .شد قیتزر جانش به مضاعف یایانرژ

 رسونم،یم بهت رو خودم هست که هرطور من -

 .نمیبب رو یرعلیام بتونم کن جور یتیموقع فقط تو

 به برسون رو خودت گهید ساعت کی تا باشه -

 کتابخونه، میرفتیم هم با شهیهم که یستگاهیا

 .منتظرتم اونجا من

 :دینال یدرماندگ با
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 از قبل تا دیبا من لوفرین رهید ساعت کی -

 مین تا یتونیم باشم، خونه جون خانم برگشتن

 ؟ییایب گهید ساعت

 .برسونم رو خودم کنمیم یسع باشه، -

 خود بود تالش در که یقلب با و کردند یخداحافظ

 آزادتر تا ندازدیب رونیب نهیس کوچک حصار از را

 تا رفت اتاق به و گذاشت شیجا سر را تلفن بتپد

 .شود حاضر

 خانه از و دیپوش آمد دستش هرچه عجله با و تند

 چادرش کش که طورهمان اطیح در. رفت رونیب

 در پشت یالحظه کردیم مرتب سرش یرو را

 یکس همان اگر. رفت فرو فکر به و ستادیا اطیح

 کرده پخش را شانیهاعکس یدشمن سر از که

 گرید چه؟ بکشد را او کیکش و باشد اطراف نیهم
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 دیجد ییرسوا نیا یجلو یقیطر چیه به شدینم

 .گرفت را

 نگاه و گرفت یباز به را لبش پوست شیهادندان با

 از ریغ یدیجد راه تا چرخاند اطیح در را اشکالفه

 .کند دایپ رفتن رونیب یبرا اطیح در

 به دیناام و نشست باغچه کنار یسکو یرو رمقیب

 خود حصار در را او که خانه بلند یوارهاید و در

 .کرد نگاه بودند کرده حبس

 یآقا یخانه ادی با افتاد بام پشت به که چشمش

 بام پشت به بامشان پشت دانستیم که یصمد

 .شد بلند جا از عیسر دارد راه هاآن یخانه
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 به یروز چند یصمد یآقا یخانواده خوشبختانه

 خانه در یکس و اندرفته دخترشان دنید مشهد،

 .نبود

 به را خود عیسر و کرد امتحان را نجاتش راه تنها 

 .رساند بام پشت

 یهابام طول شده دوال یقامت و دهیخم یکمر با

 یآقا یخانه وارید یلبه و گذارند را خانه دو

 .نشست یصمد

 اما د؛یند آمدن نییپا راحت یبرا ینردبان ای پلهراه

 بامش اندازه که یکوچک اتاقک اطیح طرف آن در

 خانه بام از کمتر هم دیشا متر کی حدود یزیچ

 .دادیم نشان را رفتن نییپا راه تنها بود ترکوتاه
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 فقط بپرد، را فاصله نیا توانستیم خواستیم اگر

 به را خود. دهد خرج به شجاعت یکم بود یکاف

 برداشت سرش از را چادرش رساند، اتاقک بام لب

 از بعد. کرد پرت نییپا را آن و گذاشت فشیک در

 چند ترسش بر غلبه یبرا بود، خودش نوبت فیک

 افتادیم یاتفاق هر ندهیآ در. دیپر و فرستاد صلوات

 فراموش را جانیه نیا وقت چیه بود مطمئن

 .  کردینم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یباق تنش در هنوز که شیپا درد به تیاهمیب

 شده دهیچ یآهن بزرگ یهادبه کمک با بود مانده

 در به ینگاه با. رساند نیزم به را خود وارید کنار

 اگر. کرد سر را چادرش خانه شده قفل یورود

 از او گفتیم یصمد یخانواده به یکس یروز

 شک عقلش به کرده فرار آنها خانه قیطر

 ریز به سر شهیهم یحانهیر به که چرا کردند،یم

 !آمدینم ییکارها نیچن اصال
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 کرد سیخ اطیح یگوشه آب ریش ریز را دستش

 که وضعش و سر به. گرفت را لباسش یرو خاک و

 آرام و کرد باز آهسته را اطیح در داد نظم یکم

 از عیسر یکس دنیند با. دیکش کوچه به یسرک

 به را خود بلند یهاقدم با و گرفت فاصله خانه

 با و مضطرب. رساند قرارشان محل ستگاهیا

 ستگاهیا یصندل یرو قلب کننده کر یهاتپش

 .زد گره هم به را لرزانش یهادست و نشست

 دیفهمیم تازه بود خورده سرش به باد که حاال

 رید لوفرین اگر! زده یخطرناک کار چه به دست

 و جان خانم برگشتن تا توانستینم و آمدیم

 زیچ همه فاتحه دیبا گرید برگردد خانه به آقاجان

 .خواندیم را
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 تا شد بلند جا از سابقهیب یوانگید نیا از مانیپش

 خانه به نشده بتشیغ متوجه یکس نکهیا از قبل

 یم طرفش به تند که لوفرین دنید با اما برگردد؛

 .شد منصرف برگشتن از و سست شیپاها آمد

 یحرف چیه بدون و رساند او به را خود لوفرین

 .گرفت آغوشش در محکم

 !بود شده تنگ برات دلم چقدر دختر یوا -

 .کرد حلقه لوفرین دور را دستش چادر یرو از

 .طورنیهم منم -

 را شیسرتاپا یکنجکاو با لوفرین و شدند جدا هم از

 .دیکاو

 کار نیا شهینم باورم اصال! یینجایا شهینم باورم -

 !یکرد تو رو
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 .دیخند استرس پر و آهسته

 !شهینم باورم خودمم -

 طرف به و درآورد فشیک از یدیسف ماسک لوفرین

 .گرفت او

 .ایب دنبالم و صورتت به بزن نویا -

 .زد تر تند قلبش دارشانید و یرعلیام ادی با باز

 م؟یریم کجا -

 شیهاگوش پشت را ماسک کش دو لوفرین خود

 .کرد مرتب اشینیب و دهان یرو را آن و انداخت

 تو دادم خبر یرعلیام به رعطایام قیطر از -

 .مغازه ببرمت گفت بهم ش،ینیبب یخواهیم

 !ست؟ین خطرناک -
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 منم نظر به داده، شنهادیپ رعطایام رو جااون -

 رو شما یسوم چشم هست حواستون حداقل خوبه

 ؟یاآماده. نهیبینم

 در مانده یباق توان از شتریب یلیخ استرسش حجم

 .دیکش یقیعم نفس. بود تنش

 .کنم فکر آره -

 خودش دنبال و گرفت محکم را دستش لوفرین

 .دیکش

 .میبر پس -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دهیکش نییپا شیابروها کینزد ییجا تا را چادرش

 در مضطربش چشم دو فقط ماسک وجود با و بود

 از که یرهگذر هر با. داشت قرار دید معرض

 و لرزاندیم را تنش تمام ترس گذشتیم کنارشان

. کردیم دشوار یکار شیبرا را یمعمول رفتن راه

 بودن آرام بر یمبن هم لوفرین تذکرات و تشر

 !نداشت یادهیفا
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 را دنیکش نفس یحت که ییهایمشغول دل انیم

. دندیرس مغازه به بودند کرده سخت شیبرا هم

 در کرکره فقط و بودند نییپا هانیتریو یهاکرکره

 با همراه لوفرین سر پشت. بود باال مهین تا یورود

 ورود، محض به و شد مغازه وارد یقیعم نفس

 .آمد نییپا هم یورود در کرکره

 از محروم حاال که مغازه یفضا در را قرارشیب نگاه

 یرنگ یهاکوب وارید قیطر از فقط دیخورش نور

 یجا اما. چرخاند یرعلیام دنبال به بود روشن

 آخر یصندل یرو از که دید را رعطایام ،یرعلیام

 .آمد طرفشان به و شد بلند مغازه

 نیا صورت نفکیال جز انگار که شیهااخم دنید با

 کجا یرعلیام پس. ختیر فرو دلش بودند مرد

 !بود؟
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 .سالم -

 ینفره سه جمع شکستن یفهیوظ لوفرین

 .گرفت عهده به را شاننیسنگ

 نبود؟ یخبر سالم -

 کشانینزد که رعطایام به یشاد لبخند لوفرین

 .زد بود دهیرس

 شیپ میداشت دوست که طور همون زیچهمه نه -

 .رفت

 با لوفرین یبرا یا«خوبه» یزمزمه نیح رعطایام

 .کرد هاپله به اشاره او جانب به یکوتاه نگاه

 .هستند منتظرتون باال داداش -

 مانند به و فشرد مشتش در را چادرش یجلو

 طرف به تند شده رها کمان یچله از که یریت
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. رفت ییطال یهاحفاظ با یمشک یمرمر یهاپله

 جا سر پشت که یافراد نداشت تیاهم شیبرا

 بگذار. کنندیم موردش در یفکر چه بود گذاشته

 ست؛یایح یب و خودسر دختر ندیبگو خود دل در

 .بود دلتنگ فقط او قتاًیحق اما

 همان یرو را کننده نگران و اضافه یفکرها

 یالیخ با تا گذاشتیم جا رفتیم باال که ییهاپله

 به فکر یبرا وقت بعداً. برود یرعلیام نزد آسوده

 .بود اریبس یخودخور و هاآن
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 یرعلیام و او نیب دانستیم که یمشک یدر یجلو

 داد هل را آن یقیعم نفس با و ستادیا گرفته قرار

 .گذاشت داخل به پا و

 مشغول در یروبهرو درست را یرعلیام ورودش با

 فتح یاندازه به شیپاها دنشید با د،ید زدن قدم

 یینا خود در گرید و بودند شده خسته بلند یاقله

 به نفسش. دندیند دیجد یقدم برداشتن یبرا

 توان یحت که یماسک وجود و آمدیم باال یسخت
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 اوضاع دهانش یجلو در نداشت را دنشیکش نییپا

 . کردیم دشوارتر شیبرا را

 با و ستادیا شیروبهرو کوتاه قدم دو با یرعلیام

 دنیبار یهوا که شیهاچشم به لرزان یهاچشم

 جلو را انگشتش آهسته یرعلیام. شد رهیخ داشتند

 یرگیخ سوز بعد و دیکش نییپا را ماسکش و آورد

 .کرد برابر نیچند صورتش کل را نگاهش

 یرعلیام نگاه تند تب نداشتن تاب و یدلتنگ

 بود آورده ارمغان به شیبرا یریدلپذ و بایز تناقض

 .داشت دوست را آن تینهایب که

 اششانه یرو دیترد با و آرام یرعلیام دست

 . کرد لیمتما خود سمت به را او و نشست
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 از چشمانش از یاشک قطره دنیچک با و دیگز لب

. گذاشت یرعلیام ینهیس یرو سر خواسته خدا

 دورش وار چکیپ یرعلیام دست زود یلیخ

 آغوش در را کوچکش یجثه سفت و شد دهیچیپ

 .کرد زمزمه گوشش کنار و گرفت

 دیبا و نمتیبینم وقت چیه گهید کردمیم فکر -

 .رمیبم دنیند نیا تب یتو

 بزرگ نهیس در شتریب حرف بدون را سرش

 هر که ییهااشک به توجهیب و داد جا یرعلیام

 .دیبلع را عطرش شدیم افزوده سرعتشان بر لحظه

 و بود دو هر دل یخواسته آلود گناه لذت نیا

 از زمان گذر. نبودند یناراض اتفاق نیا از چکدامیه

 در مدت چه دندینفهم و بود شده خارج دستشان

 طرف دو یرعلیام که اندکرده یسپر هم آغوش
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 فاصله هم از شد باعث و گرفت را شیهاشانه

 نیا کرد آرزو دل در اشرهیخ نگاه با. رندیبگ

 .بفرستد خود کار سراغ را ریناپذ انیپا یدلتنگ

 اشگونه یرو وار نوازش را انگشتش یرعلیام

 .کرد زمزمه آهسته و دیکش

 دل ته از... کردن تتیاذ من خاطر به دمیشن -

 !متأسفم

 به خجالت با و شد منظورش یمتوجه زود یلیخ

 .شد رهیخ نیزم

 .عشقمون یفدا... ستین مهم -

 آهسته و گرفت دست در را آرنجش نرم یرعلیام

 .زد لب

 .ایب -
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 یاقهوه یمبل کنار و شد قدم هم یرعلیام همراه

 .ستادیا

 .نیبش -
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 و ییبایز برعکس که اتاق یفضا به یکل نگاه با

 یادار و خشک یفضا نییپا یطبقه ینواز چشم

 یهاسنگ نییپا با اشتراکش وجه تنها و داشت

 .نشست بود شیوارهاید و کف یمشک

 بد یلیخ نباشم خونه برسن برگردم، زود دیبا -

 .شهیم

 زد زانو شیجلو بند مهین یلبخند با که یرعلیام

 .کرد جورتر و جمع را خود

 قدرنیا حداقل کنمیم خواهش یول دونم؛یم -

 .کنم نگاهت ریس دل هی بتونم که بمون

 .شد مهمان شیگلو وسط خبریب بزرگ یبغض

 تو؟ ای بودم تردلتنگ من نظرت به -
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 یرو یخور شکالت برداشتن نیح هم یرعلیام

 .دیخند بغض با او به شکالت تعارف و زیم

 .شما موحد جناب یدلتنگ داره؟ دنیپرس -

 هاشکالت از یکی و کرد تشکر دهیپر باال یابروها با

 .برداشت ظرف از را

 !وقت؟ اون چرا -

 با و گذاشت زیم یرو را یخورشکالت یرعلیام

 خود حصار در شتریب را او مبل دسته دو گرفتن

 .گرفت

 .شترهیب قدمتش من عشق چون -

 .کرد باز را شکالت دور جلد و داد یتکان را سرش
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 عادت یدور به شما یول شتره؛یب شما از بله -

 شروع دیجد یوابستگ از من عشق نه، من. یداشت

 .شد

 محو هم یرعلیام بغض پر و کمرنگ یخنده همان

 .انداخت نییپا را سرش و شد

 اون زیچ چیه. حانهیر تمشرمنده یلیخ من -

 دیشا. نرفت شیپ بودم داده قول بهت که یطور

 .کردمتیم یباز نیا وارد دینبا اصال

 ته کوتاه لمس حد در و آورد باال آرام را دستش

 .گذاشت صورتش یرو را آن یرعلیام شیر

 شیر ته لمس که شیآرزو به دنیرس از دلش

 .کرد ذوق بود ارشی یمردانه

 .نیبب منو رمیام -
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 او دست به را صورتش یارهیخ نگاه با یرعلیام

 .داد هیتک

 جانم؟ -

 میتقد و دیپاش مهر نگاهش به قبل برابر نیچند

 .کرد او منتظر نگاه

 احساس االن اگر من زدلم؟یعز چرا شرمنده -

 یهاحس نیا وجود خاطر به فقط کنمیم بودن

 یلیخ وگرنه ،یکرد زنده دلم یتو تو که هییبایز

 .بودم آورده کم شیپ وقت

 چه. گرفت دستش دو نیب را دستش آرام یرعلیام

 انیم در کوچکش دست حبس بود ینیریش حبس

 .یرعلیام یهادست حرارت پر و بزرگ دست دو
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 به اما شده؛ دهیچیپ یکم اوضاع االن حانهیر -

 که کنمیم و کردم رو تالشم تموم قسم هاتچشم

 .باشم وفادار باهات عهدم به

 رونیب یرعلیام یهادست نیب از را دستش آهسته

. کرد مین دو به را مانده کاریب شکالت و دیکش

 را گرشید نصف و گذاشت خود دهان در را نصفش

 .برد یرعلیام دهان طرف

 .دارم مانیا بهت من -
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 .دییجو را شکالت بزرگ یلبخند با یرعلیام

 .گرفتم یانرژ ایدن کل با دنیجنگ یبرا االن -

 .کرد مرتب را شیپا یرو چادر یسوال نگاه با

 چرا بوده؟ یک کار هاعکس پخش نظرت به -

 کرده؟ رو نکاریا

 .نشست اخم یکم یرعلیام مهربان نگاه یرو

 داشته یدشمن قصد بوده یهرکس یول دونم؛ینم -

 .بردهیم نفع ییرسوا نیا از و
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 .شد مشغول ذهنش

 بوده؟ یک یعنی -

 .زد یکوتاه لبخند یرعلیام

 داشیپ باالخره زمیعز نکن مشغولش رو فکرت -

 و تو یهاهیگر یهمه تقاص دیبا. کنمیم

 .بده منو یهایقراریب

 جلب را توجهشان یرعلیام لیموبا امکیپ یصدا

 لب نیغمگ اشصفحه به ینگاه با یرعلیام کرد،

 :زد

 .میکن عجله دیبا گهیم رعطاست،یام -

 آن ریدرگ که یداشتن دوست خلع از تازه انگار

 .آمد رونیب بود شده

 !خونه یوا -
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 یفضا هم او تا شد بلند شیپا یجلو از یرعلیام

 .باشد داشته ستادنیا یبرا یکاف

 داشته یدسترس لتیموبا به یتونینم گهید -

 ؟یباش

 .شکستش آقاجون نه -

 .کرد نگاهش محبت با یرعلیام

 شد؛ یهولک هول زیچ همه که امروز سرت یفدا -

 یگوش هی تا کنمیم دایپ یراه زود یلیخ یول

 خبریب هم از ینجوریا حداقل برسونم بهت یمخف

 .میمونینم

 .داد تکان سر

 .باشه -
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 و دیکشیم خجالت اشجمله یادامه یبرا

 راه یول شود دلخور دستش از یرعلیام دیترسیم

 .نبود یگرید

 حفظش من یبد بهم تو شماره شهیم... شهیم -

 .ستمین

 بخاطر یرعلیام کردیم فکر که او تصور برخالف

 سمت لبخند با شود ریدلگ دستش از موضوع نیا

 و برداشت یکوچک کارت آن یرو از و رفت زشیم

 .گرفت طرفش

 .دییبفرما -

 آن یرو مغازه غیتبل که رنگ یمشک کوچک کارت

 .انداخت سمتش ینگاه و گرفت را بود
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 و نقل مثل نمیبیم موحد جناب روشن چشمم -

 !یکنیم پخش شماره نبات

 .دیکش یآه لبخند همان با یرعلیام

 .گرهینم رهیبگ تماس دیبا که یاون دهیفا چه -

 یرو بر شانیپا یصدا رفتند، رونیب هم با قدمهم

 و تاپلپ با کار مشغول که رعطایام توجه هاپله

 بود طالها یتماشا ریدرگ نهیس به دست لوفرین

 .کرد جلب

 یرعلیام. شدند کینزد هاآن به و ستادندیا دو هر

 .انداخت لوفرین به یمحبت از پر نگاه

 وقت چیه رو یکرد حقم در که ییهاخواهرانه -

 .کنمینم فراموش

 .داد را یرعلیام جواب لبخند با هم لوفرین
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 .نکردم یکار -

 وسط نیا زدیم داد لوفرین چهره ینشدن انکار غم

 در را دستش دو رعطایام. ستین درست یزیچ

 .برد شلوارش یهابیج

 شد؟ رفع -

 یشگیهم یهااخم آن از یخبر دیدیم نکهیا از

 پر نگاه با یرعلیام. کرد تعجب ستین رعطایام

 .داد را رعطایام جواب او سمت یمهر

 !سرعت؟ نیهم به -

 .دیخند مردانه و کوتاه رعطایام

 .بود حد نیهم در بضاعتمون گهید شرمنده -

 .شد یجد حرفش یادامه یبرا

 .باشه بهتر برن خانما گهید کنم فکر -



shahregoftegoo@  

. pg 1064shahregoftegoo@ 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 214پارت#

 

 او طرف به و داد تکان برادرش یبرا یسر یرعلیام

 .کرد مرتب را چادرش یباال دست با. دیچرخ
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 اون از امیب و بچربه بهشون زورم که یروز تا -

 امانته شتیپ که دلم مواظب رونیب ببرمت خونه

 .باش

 .دیبخش غم رنگ شیهاچشم به

 .برگردم ندارم دوست -

 یرو ماسک و زد نیغمگ یلبخند هم یرعلیام

 .دیکش باال را صورتش

 یول جانم؛ یبش جدا ازم تو ندارم دوست منم -

 که یروز دیام به. میکن نیا از ترخراب رو کار دینبا

 بودن هم کنار از فقط هاساعت گذر از ینگران بدون

 .میببر لذت

 کرد یسع و بود پنهان ماسک پشت دهانش

 .بدهد یرعلیام نشان شیهاچشم با را لبخندش
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 .کشمیم نفس روز همون دیام به -

 .کرد تنش قاب را چادرش نییپا یرعلیام

 .سالمت به دیبر حاال -

 و یخداحافظ عنوان به آمد باال مجدد که کرکره

 لوفرین همراه و داد تکان یسر رعطایام یبرا تشکر

 ییباال یانرژ با را شیهاقدم. رفتند رونیب

 .داشتیبرم

 و تن یبرا یبزرگ نگیدوپ کوتاه دارید نیهم انگار

 او نشاط پر یچهره برخالف! بود اشخسته روح

 به را خود. دیباریم لوفرین یچهره از یناراحت

 .کرد ترکینزد لوفرین

 شده؟ یزیچ یاگرفته چرا -
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 یافاصله و کرد تندتر را شیهاقدم سرعت لوفرین

 .انداخت نشانیب

 .میبر زودتر ایب ست،ین یزیچ -

 آمده نییپا که ماسکش لوفرین سرد رفتار از جیگ

 .دیکش باالتر را بود

 شده؟ بحثت رعطایام با چته، بگو خب -

 طرفش به نیخشمگ و ستادیا دفعه کی لوفرین

 .دیچرخ

 شانس ایلیخ مثل دمیفهم تازه فقط ر،یخ نه -

 سوالت جواب به اگر حاال. ندارم داشتن دلداده

 .نشده شر تا میبر ایب یدیرس

 سر یالحظه لوفرین بیعج برخورد از مبهوت

 داشت؟ دلداده شانس یکس چه ستاد،یا شیجا
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 کوتاه مدت نیا در دانستیم اگر لوفرین...! او

 وقت چیه آمده او سر بر چه دلداده نیهم بخاطر

 .ندازدیب جانش به آتش تا زدینم را حرف نیا

 رد نشانیب یصحبت آقاجانش یخانه یجلو تا گرید

 را خود راه ریدرگ یفکر با کدام هر و نشد بدل و

 و شد پنهان یاگوشه خانه در یجلو. رفتندیم

 پاسخ یکس که مداوم زنگ بار چند با یوقت لوفرین

 اشاره با اندبرنگشته هنوز خانه یاعضا دید نبود گو

 بدون و است امان و امن زیچ همه فهماند او به

 .شد دور یخداحافظ

 رونیب جرم آثار کردن پاک از بعد و شد خانه وارد

 بود شده موفق باالخره نکهیا از خوشحال رفتنش،

 یاهایرو در کردن ریسِ قصد به ندیبب را یرعلیام
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 و دیکش دراز تخت یرو قبل ساعت چند قشنگ

 .بست را شیهاچشم
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 مبل یرو و زد یمضطرب لبخند خانم حاج تعارف با

 . نشست ونیزیتلو یجلو رنگ کرم یراحت

 شیپ کم یلیخ که ناب یلبخند با خانم حاج

 به یااشاره ینیبب اشچهره در را آن آمدیم

 .کرد چادرش

 .ستین خونه نامحرم زمیعز باش راحت -

. بود کرده سخت شیبرا را تکلم وجودش، استرس

 یرو را چادرش و داد تکان یسر حرف بدون

 یبارهکی و مقدمهیب دعوت. انداخت شیهاشانه

 هنوز که بود بیعج او یبرا یقدر به شیعمو زن

 و هیتوص همه آن با و بود نشده خارج شوکش از
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 و خود به توانستیم یسخت به مادرش دیتأک

 .باشد مسلط شیبرخوردها

 را فرصت رفت، آشپزخانه طرف به که خانم حاج

 ینفره دو عکس قاب یرو نگاهش و شمرد متیغن

 ختهیآو شیروبهرو وارید به که رعطایام و یرعلیام

 .نشست بود شده

 یموها مدل یحت لباس، ،یعکاس ژست عکس؛ در

 یلوح ساده با شهیهم. بود هم به هیشب برادر دو

 تفاوت از خارج برادر دو نیا کردیم فکر

 هیشب هم به یلیخ یاخالق نظر از شانیظاهر

 .هستند

 نیتربزرگ به حانهیر و یرعلیام دارید روز اما

 یرعلیام حدیب یمهربان که هاآن یاخالق تفاوت
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 خودش دست آنکه بدون و برد یپ بود حانهیر یبرا

 .دیورز حسد تفاوت نیا به یکل باشد

 نگاه در عشق همه آن از حانهیر یجا او روز آن

 حُسن نیتربزرگ نیهم و شد سرمست یرعلیام

 او رخ به سرد شهیهم یرعطایام از را یرعلیام

 که انداخت جانش به خوره مثل را فکر نیا. دیکش

 هانگاه مدل نیا از رعطایام دارد کم چه چه او

 آن در یول نبود؛ خودش دست کند؟ینم خرجش

 بزرگ یشانس خوش نیا بخاطر حانهیر از لحظه

 .شد متنفر

 که بود عکس قاب ریدرگ هنوز نگاهش و فکر

 با. کرد جلب را اشتوجه فیظر ی«سالم» یصدا

 یرو از زده هول زهرا موزون و بلند قامت دنید

 .داد پاسخ را سالمش و شد بلند مبل
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 اشیدیمروار یهادندان که ییبایز لبخند با زهرا

 دستش مهربان و آمد جلو گذاشتیم شینما به را

 . فشرد را

 و باالست از او به زهرا نگاه کردیم حس شهیهم 

 هاآن نیب یسالم یرابطه وقت چیه لیدل نیهم به

 .نگرفت شکل

 نشست کنارش او یشهیهم فکر طرز برخالف زهرا

 .دیپرس را مادرش و پدر احوال یمیصم و

 شربت وانیل سه همراه خانم حاج دینکش یطول

 زیم را ینیس و آمد رونیب آشپزخونه از آلبالو

 .گذاشت
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 و برداشت را شربت یهاوانیل یکی خودش

 .نشست دختر دو یروروبه

 سر رزنیپ منِ به تا رمیبگ دعوتت دیبا حتماً -

 خانم؟ لوفرین یبزن
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 شیتشو و اضطراب از فارغ لوفرین بارنیا لبخند

 خانم حاج قشنگ قامت و چهره که چرا بود؛ قبل

 نظرش به یحت چ،یه نداشت هارزنیپ به یشباهت

 .بود یاشتباه کار هم رزنیپ به دادنش نسبت

 نیموند خوب قدرنیا تخته به بزنم د،یدار اریاخت -

 نگاهتون رزنیپ چشم به کشهیم خجالت آدم که

 !کنه

 .داد هیتک مبل یپشت به لبخند با زهرا

 با رو جان عمه بهیغر آدم هی اگر که من نظر به -

 خواهر کنهیم فکر نهیبب رعطایام ای یرعلیام

 لوفر؟ین نه مگه ترشونه،بزرگ

 .دیبخش او به یخوب حس زهرا یخودمان لحن

 !واقعاً آره -



shahregoftegoo@  

. pg 1076shahregoftegoo@ 

 دخترها فاتیتعر از بود مشخص که خانم حاج

 کیبار قاشق بزرگ یلبخند با. بردیم لذت یحساب

 .چرخاند شربتش وانیل در را دستش

 چه منم یول د؛یدار لطف من به یحساب که شما -

 هاسالخورده جمع به دارم گهید نخوام چه بخوام

 اون یبرا همدم تا دو یکی فکر دیبا و وندمیپیم

 .باشم خودم زمان

 شوق یکم و دقت با که زهرا و او یرو نگاهش بعد

 .دیچرخ دادندیم گوش را شیهاحرف

 دو شما به دمیام یهمه ندارم، یدختر که من -

 .دیکن پر برام رو دختر یجا تا عروسمه

 یادیز که «عروسم» یواژه دنیشن از اریاختیب

 به. شد شتریب لبخندش عمق بود ندیخوشا شیبرا
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 را رعطایام مادر و پدر تیرضا اگر دانستیم یخوب

 شیپ در یدشوار راه وصال یبرا گرید باشد داشته

 .ندارد

 زده خجالت و دیگز لب احساسش کنترل یبرا

 .انداخت نییپا را سرش

 نیغمگ یصدا دنیشن با سکوت یالحظه از بعد

 و گرفت باال را سرش بود همراه یآه با که زهرا

 .کرد نگاهش متعجب

 یول نه؛یبب جون لوفرین دیشا رو خوش روز اون -

 نیا دیبا اومده شیپ اوضاع نیا با کنم فکر که من

 .ببرم گور به رو آرزو

 یشربت وانیل خته،یآم درهم ییهااخم با خانم حاج

 :گفت و گرفت زهرا طرف به
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 یروزا نیا مطمئنم من دخترم، نباش دیناام -

 .میذاریم سر پشت زود هم رو شوم

 حاج گرفت، تشکر با را وانشیل زهرا آنکه از بعد

 در که یحرص با را زیم یرو آخر وانیل خانم

 .کرد تعارف او به بود دایهو صورتش

 اون خدا؟ رو تو ینیبیم رو ما اوضاع جان لوفرین -

 میتونینم گهید که کرده آبرومون با یکار دختره

 و آبرو یهرچ. میکن بلند یکس یجلو رو سرمون

 هی میبود کرده جمع سال همه نیا یتو اعتبار

 از مادر یستین بهیغر که تو. رفت هوا باد به روزه

 .نمونده برام یجوون گهید خوردم حرص بس

 زل شربتش وانیل به نیغمگ که زهرا به یااشاره با

 :داد ادامه بود زده
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 که زبونیب دختر نیا شرمنده زیهرچ از شتریب -

 .میشد خون چشمش هی اشکه چشمش هی
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 .داد تکان تأسف به یسر یهمدرد یبرا

 .نبود یکوچک اتفاق دیدار حق -

 و صدا در را تیعصبان و حرص یچاشن خانم حاج

 .کرد شتریب صورتش

 نیا انگار ارمینم در سر یرعلیام یکارا از اصالً -

 از هایسرکش نیا اگر بخدا! کردن جادو رو بچه

 تا کردمیم تعجب کمتر بود رعطایام طرف

 !کرده رفتار معقول شهیهم که یایرعلیام

 .داد تکان سر دوباره

 بزرگ شوک هی همه یبرا یرعلیام آقا کار نیا -

 .بود
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 همه آن و شانیرابطه از حانهیر فاتیتعر ادی با بعد

 با دارشانید روز در یرعلیام یهاچشم در مِهر

 :کرد زمزمه اطیاحت

... دیشا د،یرینگ سخت ادیز دیکن یسع هم شما -

 .داره دوستش واقعاً دیشا

 حاج صورت غم و دیچرخ طرفش تند زهرا سر

 .پوشاند را خانم

 دخترم؟ یزنیم رو هاحرف نیا چرا گهید تو -

 فهمهینم داغه کلش االن من پسر! عشق؟ کدوم

 اون مظلوم یافهیق گول. خوادیم یچ و گهیم یچ

 گود رونیب که ییتو و من. خورده رو دختر

 میمطمئن حس نیا بودن اشتباه از و میستادیا

 .میبد رو شیشرویپ اجازه دینبا
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 و یرعلیام نیب یبایز حس بود گفته یکس چه

 خود سر خانم حاج نکهیا از است؟ اشتباه حانهیر

 .نبود یراض کرده همراه خودش تفکرات با را اون

 ریز را دستش در شده مچاله دستمال آهسته زهرا

 .دیکش اشینیب

 هم حانهیر بودم مطمئن اگر من دیکن باور -

 شهیهم یبرا داره دوست رو یرعلیام من یاندازه

 خود. نداره اما رفتم؛یم رونیب شونیزندگ از

 یکل و ذارهینم محل بهش گفت بهم یرعلیام

 آدم یبرا عشقم نمیبیم یوقت. کنهیم تشیاذ

 پا و دست یطورنیا حانهیر مثل یخودخواه

 نیا یرعلیام حق سوزه،یم یلیخ دلم زنهیم

 .ستین یزندگ

 .کرد ینچ خانم حاج
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 باور شما است ساده یرعلیام گمیم من -

 که شده دختره یاغوا قدرنیا د،یکنینم

 اون اصالً. نهیبینم رو هاخفت نیا هاشچشم

. شدینم همسفر من پسر با داشت ایح اگر دختر

 یدارجانب آبروش از خوامیم مادر منِ وقت اون

 !شدم یبد آدم پسرم یبرا کنم

 با باشد روراست دلش و خود با خواستیم اگر

 یبرا حانهیر بود، موافق هاآن یهاحرف از یقسمت

 عشق باز اما نکرد؛ تیاذ کم را او یرعلیام یهمراه

 .بپوشاند را بیع نیا توانست نشانیب قیعم

 و بایز یرابطه از هرچه خواستیم دلش یلیخ

 و شیعمو زن یبرا داندیم حانهیر و یرعلیام آرام

 شدند؛یم قانع هم هاآن دیشا تا کند فیتعر زهرا

 به شود خارج دهانش از یکالم اگر دانستیم یول
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 به حیترج پس شد، خواهد متهم هاآن با یدستهم

 .داد سکوت

 فکر از و گرفت را دستش مغموم یاچهره با زهرا

 .آورد رونشیب

 ،یدردهم من با خودت تو دونمیم جان لوفرین -

 با اومده سرمون یتو عقل که یوقت از جفتمون هر

 حاال. میشد بزرگ و میکرد رشد برادر دو نیا عشق

 یحال چه من، یجا بذار رو خودت قهیدق کی

 کجا از یدونینم که دختر هی هوی یبفهم یشیم

 معشوقت قلب تو رو تو یجا خوادیم شده داشیپ

 ره؟یبگ
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 افتاد، لرزه به پشتش وحشتناک فکر نیا تصور از

 تا بود قانع هم مهین و نصف یرابطه نیهم به او

 !شدن زده پس

 .ستین انیب قابل حسش یحت -

 .فشرد ترمحکم را او دست و شد یجار زهرا اشک
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 !کشمیم یچ من نیبب گهید -

 خواستیم اگر سوخت، درمانده یزهرا یبرا دلش

 جواب دیبا یکس چه پس بدهد حانهیر به را حق

 بزرگ عشق نیا با او مثل که زهرا یشکسته دل

 حانهیر اگر نظرش به داد؟یم را دهیکش قد و شده

 باز انیجر نیا در زهرا یپا دیفهم که یوقت همان

 از کدامچیه گرید کردیم تمام را زیچ همه است

 .آمدینم وجود به مشکالت نیا

 خونسرد و شد آرام کبارهی به خانم حاج چهره

 .گرفت دست در را شاننفره سه یجلسه

 نیب یهرز علف رو حانهیر من دخترا دینیبب -

 از دیبا زودتر هرچه که نمیبیم شما خوب رابطه

 هانیبهتر قیال من یپسرا. بشه برداشته راه سر
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 رو خودمون تالش یهمه هم ما پس هستند،

 .بشه بشونینص هانیبهتر نیا تا میکنیم

 خانم حاج یهاحرف واکنش در شوق با زهرا

 .برگشت او طرف به و داد سرتکان

 نه؟ مگه گهید یکنیم مونکمک هم تو -

 د،یچرخ زهرا و خانم حاج نیب نگاهش سردرگم

 .بود اوردهین در شانیخواسته از سر هنوز

 !کنم؟ چکار دیبا -

 ما کنار هم تو میخواهیم فقط مادر، یکار چیه -

 باشه قرص دلم خوامیم من. یباش ما گروه یتو و

 .هستند راستم و چپ دست دو عروسم دو که

 کس هم از ریغ ما مگه جان، عمه میباش هم دیبا -

 بشه؟ مون بانیپشت که میدار رو یاگهید
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 به رعطایام به دنیرس یبرا او رفت، فرو فکر به

. داشت ازین شیعمو زن وجود و تیرضا

 یطناب با که یاحانهیر یهمراه با توانستینم

 نابود را خود ندهیآ بود رفته چاه قعر به دهیپوس

 خط دو حانهیر با رفاقت و خانم حاج تیرضا. کند

 دنیرس یبرا را هاآن از یکی دیبا که بودند یمواز

. کند انتخاب دیدیم را شیایرو که یاندهیآ به

 دیبا او بود، انتخابش خانم حاج تیرضا شک بدون

 باارزش یزهایچ یلیخ رعطایام به دنیرس یبرا

 با اشیدوست دیشا کرد،یم فدا را اشیزندگ

 چیه ماندن حانهیر کنار از او. بود نشانیاول حانهیر

 .نداشت اشندهیآ یتباه جز زیچ
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 زهرا و خانم حاج امروز که باال ینفس به اعتماد با

 .زد لبخند بودند کرده روحش خرج

 هم پشت دیبا ما مورد نیا در موافقم، باهاتون -

 .میباش
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 زدیم موج شیهاچشم در که یغرور با خانم حاج

 .انداخت چپش یپا یرو را راستش یپا

 نکهیا حکمت فهممیم حاال برم، خدا قربون من -

 دو وجود با دونستهیم ه،یچ نداده دختر بهم

 !دختر به ازمین چه گهید گلم عروس

 تشکر زهرا با همراه خانم حاج دیجد فیتعر از شاد

 لحنش به حرفش یادامه در خانم حاج. کردند

 .داد کردیم آب هم را سنگ دل که یامادرانه سوز

 یداماد مادرا یهمه مثل دارم دوست منم -

 نم،یبب شماها کنار رو شونیخوشبخت و پسرهام

 همه یول رم؛یبگ بغل رو هامنوه دارم دوست

 رعطایام نکنه ازدواج یرعلیام یوقت تا میدونیم

 ده اوضاع نیا اگر یحت بره،ینم یداماد از یاسم

 سامون و سر فکر به دیبا اول پس. بکشه طول سال
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 و دختر اون وجود با که میباش یرعلیام دادن

 لطف به اما شده؛ سخت کارمون یکم شیلجباز

 نیا اگر نظرم به و افتادند دور هم از روزا نیا خدا

 به رو شونرابطه کنه دایپ ادامه ییجدا و یدور

 منتظر میباش صبور یکم دیبا فقط ره،یم یسرد

 .میبمون

 رو گریهمد شیپ روز چند حانهیر و یرعلیام یول -

 .دندید

 حاج ییایرو و بایز یهاحرف ریتأث تحت قدرنیا

 حرف آن چگونه دینفهم که بود گرفته قرار خانم

 .دیپر رونیب دهانش از ممنوعه

 افراد به دهیترس و گرفت را دهانش یجلو تند

 .زد زل کنارش
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 با و نباخت را خونسردش یچهره خانم حاج

 نگاه به را نگاهش بخش نانیاطم یلبخند

 .زد گره او یدهیترس

 کجا؟ -

 وجدان عذاب یکم حرف آن گفتن از نکهیا با

 از تا دادیم قلقلکش مرموز یحس اما بود؛ گرفته

 نیا با خواستیم انگار. شود شاد حانهیر راز فاش

 از را روزش آن یهاخوردن حرص انتقام کارش

 .ردیبگ حانهیر شاد یهاچشم

 و زهرا با خواستیم اگر بود کرده دایپ را راهش او

 و حانهیر به دیبا شود همراه شیعمو زن

 .کردیم پشت شانیدوست
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 حاج و زهرا به ینگاه وجدانش عذاب کردن خفه با

 .انداخت خانم

 .یفروش طال مغازه -

 را جسارتش خانم حاج زیبرانگ وسوسه لبخند

 دو آن یبرا اتیجزئ با را ماجرا کل تا کرد شتریب

 .کند فیتعر
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 یسع دخترها رفتن و یمهمان شدن تمام از بعد

 تا بدهد یسروسامان زشیتم شهیهم یخانه به کرد

 سفر ممنوعه و نحس یگذشته به کمتر فکرش

 .کند

 اوضاع نیا در بود داده قول محمد حاج به آنکه با

 از یستیناشا کار و باشد مسلط خود رفتار بر آشفته

 زهرا فاتیتعر دنیشن با باز اما ندهد؛ بروز خود

 فرخنده به یتلفن تماس با و اوردین طاقت دلش

 در. ختیر رونیب را دلش یهاعقده یهمه خانم

 یطور یول نبود؛ یاحترامیب از یخبر شانیمکالمه

 کمتر مقابلش طرف یبرا که زد حرف تلخ و محکم

 .نباشد فحش از
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 از اشییدارا تمام داد،یم حق خود به کارنیا یبرا

 پسر دو نیهم سختش یزندگ و عمر یهاسال

 دستشان از یمتیق چیه به نبود حاضر که بودند

 ایدن یهمه با هاآن سر بود الزم اگر و بدهد

 . دیجنگیم

 نکهیا بدون یرعلیام یزندگ در حضورش با حانهیر

 کرده شروع را یمیقد یجنگ شود متوجه خودش

 فروگذار یتالش چیه از قبل مثل هم او. بود

. باشد خودش جنگ نیا یبرنده دوباره تا کردینم

 حانهیر اول روز از که بود نیا اشتباهش تنها فقط

 و تشر دو با کردیم فکر و بود گرفته کم دست را

 .کشدیم پس پا بزرگش پدر یسو از کتک
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 سطح یرو بر محکم را یبرق جارو یدسته آنچنان

 ریاخ مشکالت نیا یهمه انگار که دیکشیم یقال

 !اوست ینوایب یپرزها ریتقص

 ییجا او قامت در شدن میتسل و خوردن شکست

 رد،یبپذ را آن توانستینم عنوان چیه به و نداشت

 !دختر ای و باشد مقابلش مادر چه حاال

 مگر زد، پوزخند آمده شیپ تیوضع یبرا دل در

 که شود کوتاه ایدن از دستش و ردیبم او نکهیا

 که یفرزند ،یرعلیام وصال به نبات دختر... حانهیر

 او به ازین و نذر و حسرت سال پنج از بعد خدا

 .برسد بود دهیبخش

. شدیم منزجر اسمش دنیشن از هم هنوز... نبات

 اطراف در حانهیر دنید با هاسال نیا یهمه

 بر شیآبرو اما بود؛ دهینکش عذاب کم اشیزندگ
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 ستیبایم و داشت تیارجح قلبش یخواسته

 . کردیم تحمل را طیشرا

 حاج یرهیخ یهانگاه شاهد بار نیچند یحت

 به شباهتیب که حانهیر صورت یرو بر محمد

 و ییبایشک و صبر باز یول بوده؛ ست،ین مادرش

 شتریب محبت با کرد یسع و گرفت شهیپ استیس

 .ردیبگ دست در ترمحکم را اشیزندگ سُکان

 حس خون گوشت با را انتیخ دنید حقارت و درد

 در فرزندش دو تا کرد سکوت باز اما بود؛ کرده

 .شوند بزرگ آبرو و شیآسا

 باز اما گرفت؛یم دهیناد را دلش ینهیک او اگر اصال

 حانهیر و یرعلیام وصلت کردیم حساب نظر هر از

. گرفتیم سر دینبا و نبود کس چیه نفع به
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 یرعلیام یهاکردن دل دل و یطاقتیب بود مطمئن

 .کردیم عادت طیشرا به و شدیم تموم یروز هم
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 شهیش و دستمال شد تموم که سالن دنیکش جارو

 زیتم یهاشهیش جان به و برداشت را کن پاک

 از را فکرها نیا یهمه دیبا امروز. افتاد نیتریو

 زیتم متیق به اگر یحت ختیریم رونیب سرش

 .شدیم تمام اشخانه کل کردن

 خبرا؟ چه -

 پشت به دهیترس محمد حاج یصدا دنیشن با

 ادیز تحرک از خسته را نفسش و برگشت سرش

 .داد رونیب

 ؟یاومد یک سالم -

 زانیآو نیح و آورد در را اشبهاره کت محمد حاج

 .انداخت طرفش ینگاه یجالباس به کردنش

 شد؟ یچ تونخانمانه یجلسه جهینت اومدم، تازه -
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 را وجودش در دهیخواب حرص محمد حاج سوال

 طرف به تیعصبان با و انداخت جوشش به دوباره

 .رفت آشپزخانه

 خونه اومد شاد یرعلیام شیپ شب چند ادتهی -

 تو نه یگفت یجنابعال یول زنه؛یم مشکوک گفتم

 ؟یمشکوک زیچهمه به یالک

 آشپزخانه به دنبالش یکوچک اخم با محمد حاج

 .رفت

 خب؟ -

 یایچا محمد حاج یبرا سماور یباال یقور از

 .گذاشت زیم یرو ختیر وانیل در خوشرنگ

 .دندید رو گریهمد بازم و مغازه رفته دختره -
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 یرو بود دهیشن که یحرف از رانیح محمد حاج

 شیهادست نیب را یچا وانیل و نشست یصندل

 .گرفت

 !؟یجد -

 .نشست کنارش ینیچ قندان با

 .کرد فیتعر برام رو زیچ همه لوفرین بله، -

 !داره دراز سر قصه نیا پس -

 .دیکش اشچانه ریز یدست متفکر

 و من یفهیوظ یول آره؛ رهیم شیپ که طور نیا -

 خوادیم دلشون االن اونا. میکن کوتاهش که توئه

 .باشن خودشون دونیم روزیپ که بتازونن قدرنیا

 را اشییچا از یقلوپ او صورت به رهیخ محمد حاج

 .فرستاد نییپا
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 یرعلیام یبرا یادیز موضوع نیا کنمیم حس -

 .بشه دور ازمون کارمون نیا با ترسمیم ه،یجد

 سمت به بودند تنها که ییهاوقت مثل شیهاچشم

 ازین گرید شانییتنها وقت. شد دهیدر محمد حاج

 توانستیم یراحت به کند رفتار ایح به مأخوذ نبود

 .باشد اشیواقع خود شوهرش یبرا

 و کنهیم فراموش رو همه زود یلیخ نترس -

 میزندگ از رو زن اون که ممنون گهیم هم آخرش

 .پدرش مثل درست ،یانداخت رونیب
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 که محمد حاج صورت یرو از اشرهیخ نگاه

 و شیهاچشم یرو از نه را اشگرفته اوج تیعصبان

 صیتشخ قابل شیهادست برآمده یهارگ از نه

 شیروبهرو مرد دانستیم. شدینم برداشته نبود

 در را تشیعصبان او برابر در گرفته ادی هاستسال

 .ندهد نشان را آن و کند حل خود

 و دینوش را اشیچا از یگرید یجرعه محمد حاج

 :زد لب آهسته او یهاچشم به رهیخ همانطور
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 کم ؟یکنینم فراموش رو ماه کی اون چرا -

 .توئه عذاب همه نیا از ترارزش

 به تنش در که یحرارت و سرش در خون جوشش

 تیهدا یسرخ به را صورتش رنگ افتاد انیجر

 .زد ضربه سرش به اشاره انگشت با. کرد

 کوچک که یانتیخ نیدیفهمیم مردها شما اگر -

 به یحت اره،یم زن روح سر به چه دشینیبیم

 .نیافتادینم هم فکرش

 به یدست و داد رونیب قیعم را نفسش محمد حاج

 .دیکش اشیشانیپ

 باورم که کنم چکار خطا اون جبران بخاطر گهید -

 و یرعلیام با یمخالفت اگر یحت من ؟یکن

 به وگرنه توئه، بخاطر فقط کنمیم اشخواسته
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 نیا قیال که ستین یبد دختر اونقدر حانهیر نظرم

 .باشه نیتوه و مخالفت همه

 حقارت حس قبل از شتریب تا زد یبلند پوزخند

 .بنشاند مردش تن به را دلش در شده جمع

 وصلت نیا نباته؟ دختر ای ستین یبد دختر -

 منفعته، سراسر که تو یبرا باشه بد یهرکس یبرا

 .شهیم باز تیزندگ به پاش زن اون دوباره باالخره

 نقاب ریز را خشمش نتوانست گرید محمد حاج

 زیم یرو را دستش وانیل کند، پنهان یتفاوتیب

 .دیکوب

 چشم به رو نبات من که یوقت کن، تمومش -

 نابود االن! محرمم... بود زنم دمیدیم یاگهید

 .مردم ناموس یبرا بپره هرز که رو یفکر کنمیم
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 یهاشعله محمد حاج زبان از زنم یکلمه دنیشن

 نتوانسته هنوز انگار کرد، شتریب را دلش سوزنده

 یاغهیص زنِ نبات یروز که قتیحق نیا به بود

 .کند عادت بوده شوهرش
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 شیهااشک به و گرفت صورتش یجلو را دستش

 .داد شدن یجار یاجازه

 تا دو با زن اون کردم غفلت شیپ سال چند -

 شده؟ پسرم نوبت حاال گرفت، ازم رو تو یلوند

 .ذارمینم گهید

 همسرش کردن آرام یبرا محمد حاج

 به یکم را او و کرد حلقه اششانه دور را دستش

 .فشرد خود

 آورد رو حانهیر اسم یرعلیام که یروز همون -

 آخرش تا باش مطمئن و توأم طرف گفتم بهت
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 خودت قدرنیا نداره یلیدل گهید هستم، حرفم یپا

 !یبد عذاب رو

 به یاشک یهاچشم با و گرفت باال را سرش

 .زد زل محمد حاج منتظر یهاچشم

 که  یزودگذر حس نیا میدونیم دو هر ما -

 یواقع اصال عشق گذاشته رو اسمش یرعلیام

 نیا یتو دیبا چرا حاال شه،یم فراموشش و ستین

 هان؟ میبش همراهش کورکورانه میتصم

 .کرد نوازش آرام را شیبازو محمد حاج

 بچه نیا ینیبیم خودت خوبه م؟یکن کاریچ پس -

. ستین میمستق یصراط چیه به و کرده لج فعالً

 . همراهتم من بگو یدار براش یفکر اگر
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 را سرش و کرد کینزد همسرش به را خود شتریب

 او که ییجا به صحبت. گذاشت اششانه یرو

 ریتأث و آرام را لحنش بود، دهیرس خواستیم

 .کرد قبل از گذارتر

 دورش فضا نیا از مدت هی اگر مطمئنم من -

 .کنهیم فراموش رو حانهیر زود یلیخ اون میکن

 .شد شَک از پر محمد حاج نگاه

 !؟یمطمئن تو -

 .داد تکان نانیاطم با را سرش

 یزیچ که یوقت تا هیطور یرعلیام تیشخص آره، -

 اصرار داشتنش یبرا باشه دشید معرض در

 ازش و دهید رو حانهیر فقط مدت نیا. کنهیم

 دهیچرخ هاتیمحور نیهم در فقط ذهنش ده،یشن
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 رو یباز ارهین دستش به اگر کنهیم فکر حاال و

 به فکر فرصت بمونه دور ازش یمدت. باخته

 .ادیم دستش کردنش فراموش

 .رفت فرو فکر به یکم محمد حاج

 .باشه تو با حق دیشا دونمینم -

 یرو صاف دوباره و شد جدا همسرش از

 .نشست اشیصندل

 خوب یجهینت هی دهیا نیا از دمیم قول بهت -

 یچطور نیبب کن فکر نیبش فقط تو م،یریگیم

 .کرد دورش شهیم

 زد عقب را اشیچا خورده مهین وانیل محمد حاج

 . داد هیتک یصندل یپشت به و
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 طراح هی دمیشن همکارا از شیپ روز چند اتفاقا -

 صنف یبرا و ادیم اصفهان به جواهر ییایتالیا

. کنهیم برگزار یاروزه چند شیهما هاطالفروش

 کردن دور یبرا بهونه نیبهتر اتفاق نیهم دیشا

 ه؟یچ نظرت باشه، یرعلیام

 . دیدرخش شیهاچشم

 بره؟ شهیم یراض نظرت به -

 .داد تکان یسر محمد حاج

 .نباش نگران تو من، با کردنش یراض -

 قبلش یجا را سرش دوباره و زد یبزرگ لبخند

 خواستیم او که طور همان زیچهمه اگر. گذاشت

 .شدیم یعال رفتیم شیپ
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 یرنگخوش و باغچه یسرسبز که یاطیح از نگاه

 دیکشیم رخش به را حوض دور یشمعدان یهاگل

 . بست را پنجره و گرفت

 کردمیم حس بود دهید را یرعلیام که یروز از

 خود تواندیم بهتر و شده کم شیهایقراریب یکم
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 بود شده مطمئن کهنیهم. دهد وفق طیشرا به را

 او نجات یبرا که هست یکس سخت اوضاع نیا در

 در زهیانگ و یانرژ یکل کندیم را خود تالش تمام

 .شدیم رهیذخ وجودش

 را حرفش که یکسان حصار در اسارت از

 یروزها به دنیرس یبرا انتظار و دندیفهمینم

 .نداشت صبر جز یاچاره باز اما بود؛ خسته خوب

 شب یبرا اش،مهین و نصف یهایآزاد یبرا دلش

 هم با که یشب یبرا ،یرعلیام با شیهایداریب

 آرام یزندگ کی یبرا دلش اصالً ای خواندند درس

 .زدیم پر یمعمول و

 یتخت پا کشو از را ادداشتشی دفتر بلند یآه با

 روزها نیا که دلش یدردها و هاحرف تا برداشت
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 از یکی یرو را نداشتند دنیشن یبرا یگوش

 .کند یخال او زیتم صفحات

 به را دو هر اریاخت و دست در را اشیآب خودکار

 .کرد نوشتن به شروع و سپرد قلبش

 ریز رو میزندگ که کوچک یطوفان هی با شروعش»

 به لیتبد طوفان نیا کم کم اما بود؛ همراه کرد رو

 نیریش حس اون یوقت. شد دلنواز و خنک یمینس

 برام یچیه گهید افتاد انیجر به تنم یهارگ یتو

 او کنار در بودن و هستم یک من نکهیا. نبود مهم

 برام فقط. بده سوق ینابود سمت رو من ممکنه

 .بود مهم داشتم کنارش در که یآرامش اون

 شده متولد تازه ینوزاد مثل درست امچارهیب دل

 بهش کنهیم حس رو مادرش یهامحبت یوقت که

 اُنس یرعلیام غیدریب یمِهرها به رهیگیم انس
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 پرورش بخاطر دیبا چرا حاال. شد دچارش و گرفت

 «رم؟یبگ رو ییایحیب لقب گرانید از مهر نیا
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 را دفتر شد باعث اتاقش در به یکوچک تقه دنیشن

 نگاه با جان خانم. اوردیب باال را سرش و ببندد

 بخواند آن از توانستینم را یحس چیه که یآرام

 .بود ستادهیا در یجلو

 .سالم -

 و شد اتاق وارد سالمش به جواب بدون جان خانم

 نیا از دهیترس. نشست تخت یروبهرو یصندل یرو

 را دهانش آب آهسته جان خانم یمعنیب سکوت

 .داد قورت

 !نییایم نظر به نگران شده؟ یزیچ -

 :زد لب آهسته و شد شتریب جان خانم نگاه غم

 ؟یخواهیم چقدر رو یرعلیام -
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 زده خجالت جان خانم رک و یناگهان سوال از

 .انداخت نییپا را سرش

 هست ادیز قدرنیا یول دونم؛ینم رو اشاندازه -

 .کنه نابودم نبودش که

 قبل از شتریب خجالتش به جان خانم کوتاه آه

 .دیبخش وسعت

 به یبد دل مفت مفت آوردم؟ بارت طورنیا من -

 مردم؟ یبهیغر پسر

 دستش ریز دفتر یصورت و سفت جلد به یفشار

 .دییگرا یدیسف رنگ به انگشتش بند سر که آورد

 که گرفتم عشق من جون، خانم نبود مفت مفت -

 و دید رو من که بود یکس نیاول اون. دادم دل

 .خواست رو میواقع خود



shahregoftegoo@  

. pg 1118shahregoftegoo@ 

 دوباره زیچ همه که میرفت اشتباه رو راه یکجا -

 شد؟ تکرار

 بلند را سرش جان خانم نامفهوم سوال از سردرگم

 .کرد

 ؟یچ یعنی -

 وارید به و گرفت او از را اشرهیخ نگاه جان خانم

 سکوت لحظه چند از بعد و داد شیروبهرو دیسف

 .کرد صحبت به شروع

. برد خوش با رو زهایچ یلیخ کرد فوت که بابات -

 آقاجونت یهاخنده و صبر منو، یهایخوش دل

 .رو نبات یخانم و نجابت ترمهم همه از... رو
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 کرد سکوت دوباره وارید همان به رو جان خانم

 خاطرات دنبال وارید یدیسف یالالبه در انگار

 .گشتیم گذشته

 و تو آقاجونت غم و هم یهمه پدرت فوت از بعد -

 دیباش خودش کنار خواستیم. دیبود شده مادرت

 یهانقشه مادرت انگار اما باشه؛ راحت الشیخ تا

 که چرا ،داشت سرش یتو شیزندگ یبرا یاگهید

 کامالً رفتارش و اخالق بود نگذشته ماه چند هنوز

 چیه مرده شوهر زن هی به گهید. شد عوض

 کرده شک کارهاش از یبعض به. نداشت یشباهت

 چشم با رو یزیچ یوقت تا خواستمینم یول بودم؛

 زود یلیخ نکهیا تا. کنم قضاوت دمیند خودم

 حدس...! ییصدا چه اونم دراومد، گندهاش یصدا
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 نبات نکهیا جز زدیم پرسه ییهرجا به گمونم و

 .باشه شده محمد حاج موقت زن

 حرفش باز که جان خانم به مبهوت و خورده کهی

 کوتاه یجمله نیا چقدر. شد رهیخ کرد قطع را

 در را آن توانستینم که داشت ییباال حجم

 ! بگنجاند ذهنش

 یبهانه چه! بوده؟ محمد حاج موقت زن نبات

 !بودند کرده دایپ او شدن مانیپش یبرا را یمضحک

 بزند؛ پوزخند خزعبالت نیا یهمه یبرا خواست

 که یزیچ جان خانم حسیب و رهیخ نگاه اما

 ته با. ختیر فرو دلش در را نبود هم ندیخوشا

 :دینال دشیام یمانده

 !نداره امکان نیا... نیا -



shahregoftegoo@  

. pg 1121shahregoftegoo@ 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 226پارت#

 

 

 .داد سرتکان جان خانم

 .ینکن باور یدار حق -
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 یشلوغ در همه درهم یهاکلمه ها،حرف جمالت،

 .بودند کرده گم را گریهمد ذهنش

 !کجا؟ محمد حاج و کجا من مامان آخه... آخه -

 مچ چپش دست با و کرد یکوتاه اخم جان خانم

 .داد ماساژ را راستش دست

 هم به یچطور و کجا نایا دینفهم کسچیه -

 .شدند کینزد

 ن؟یشد مطلع موضوع نیا از یچطور شما -

 محمد حاج یکارا به یمدت خانم حاج نکهیا مثل -

 در به رسهیم که کنهیم بشیتعق و شهیم مشکوک

 .کرده ورگل و ترگل نبات و آپارتمان هی
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 یحت د،یکش اشیشانیپ به یدست و بست چشم

 آن در که کند تصور خود یبرا خواستینم دلش

 .گذشته هاآدم آن بر چه لحظه

 شد؟ یچ بعدش خب -

 رو مادرت خانم حاج بود، یشوم شب شب، اون -

 مواظب گفت و داد لیتحو و خونه در آورد لرزون

. نکنه در به راه رو هیبق که دیباش عروستون

 نکرد درز رونیب یزیچ موضوع نیا از خوشبختانه

 شب همون از. شد تموم نفر چند ما نیب فقط و

 دو و شدن جدا هم از نبات و محمد حاج گهید

 و داد بله صادق یخواستگار به نبات بعد هفته

 .رفت
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 یمتوجه تازه وحشتناک قتیحق نیا دنیفهم با

 و آقاجان یهاحرف یبعض یمعن و یدشمن لیدل

 .شدیم مادرش

 نه؟یهم یبرا هم آقاجون و مادرم یدشمن -

 دائم افتاد، آقاجونت چشم از نبات روز همون از -

 با رو تو خواستیم مادرت. داشتن دعوا تو سر

 هم آخر در. بود مخالف آقاجون یول ببره؛ خودش

 خونه به تو بدون مادرت و شد روزیپ آقاجونت

 .رفت دشیجد

 با جان خانم یهاحرف کنار و گوشه از یزیچ کی

 و او مادر اگر! آمدینم در جور اشیذهن منطق

 چرا پس بودند آورده بار را ییرسوا نیا محمد حاج

 یمیصم قدرنیا محمد حاج با بزرگش پدر یرابطه

 به! ؟نشده متنفر او مادر مثل مرد آن از چرا بود؟
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 ذهنش در را سوالش نتوانست شهیهم مانند

 .آورد زبان به را آن و دارد نگه مبحوس

 قدرنیا محمد حاج با آقاجون رابطه چرا پس -

 خوبه؟

 و شد تموم صدا و سر یب موضوع که گفتم -

 حاج با اشارتباطه قطع با خواستینم آقاجونت

 .کنه جلب کاراش به رو هیبق توجه محمد

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 مانند که یاتفاقات زخم انداخت، نییپا را سرش

 بر درست و آمده رونیب جان خانم دهان از خنجر

 یقدر به بودند نشسته قلبش یعنی هدفشان

 سر بدنش از یمین کردیم حس که بود سخت

 !شده

 مورد در که یاینیخوشب اندک همان دیبا یعنی

 یفراموش باد به داشت را یرعلیام با اشرابطه ادامه

 سپرد؟یم
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 دره هی چون نیشینم ما وقت چیه پسر اون و تو -

 رزنیپ من از داره، قرار نتونیب قیعم و بزرگ

 .کن فراموشش حاال نیهم یشنویم

 با چطور. دیچک نییپا چشمانش از یاشک قطره

 به دنیرس مانع را زهرا تمام یلوح ساده

 تیمسئول قبالً مادرش یوقت دیدیم اشیخوشبخت

 استرس از! بود گرفته عهده به را او یزندگ ینابود

 .کرد دنیلرز به شروع اریاختیب راستش یپا

 :گفت چشم اشک همان با و آورد باال سر

 شده گرفتار وسط نیا که یاحساس و ما گناه -

 ه؟یچ
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 جان خانم که دید اشک بزرگ یپرده پشت از

 شیپا یهالرزه کردن آرام یبرا و نشست کنارش

 .گذاشت آن یرو دست

 خط رو یرعلیام اسم دور دیبا کنم فکر! ما؟ -

 موضوع نیا دنیشن با باش مطمئن چون یبکش

 .کنهیم رو کار نیا نیهم حتماً اون

 وصل تنش به یولت هزار یبرق انگار کبارهی به

 جان خانم وحشتناک حرف د،یپر جا از که کردند

 واکنش یراست به. کرد ریسراز دلش به ترس

 اشک! بود؟ یچ موضوع نیا دنیفهم با یرعلیام

 .شد هق هق به لیتبد آرامش یهاختنیر

 کس گناه یرعلیام ،یکنیم اشتباه شما نه -

 .سهینوینم من یپا رو یاگهید
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 وقت انگار تاخت، مجدد یرحمیب با جان خانم

 گذاشته جا در پشت را مروتش و رحم اتاق به ورود

 .بود

 کرده دایپ پسره اون از شناخت قدرنیا دیبا گهید -

. داره تیاهم براش چقدر مادرش یبفهم که یباش

 دهیناد رو گذشته اتفاقات شهیم یراض نظرت به

 مادرش؟ یجلو ببره دق نهیآ نیع رو تو و رهیبگ

 یرو از دست با را دیباریم وقفهیب که یاشک

 .کرد پاک صورتش

 یاگهید کس گناه شیآت تو منو یرعلیام -

 .سوزونهینم

 نیهم به و بودنه نبات دختر تو گناه نیتربزرگ -

 .کنار بکش نشده خرابتر زیچ همه تا گمیم لیدل
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 شیهاحرف در یاوقفه یقیعم نفس با جان خانم

 .انداخت

 پسره شده، دایپ برات خواستگار هی هیمدت -

 بم و ریز آقاجونت. کاشانه اهل و ستین یتهرون

. کرده دشییتا نظر همه از و آورده در رو شیزندگ

 طور به که ماست تیرضا منتظر وقته یلیخ پسره

 نیا مخالف تنها روزید تا. بذاره شیپ پا یرسم

 یول ؛یبش دور ازم نداشتم دوست بودم، من ماجرا

 و یبر بهتره نظرم به اومده شیپ اوضاع نیا با

 ادیم شب کن آماده رو خودت. ینباش نجایا گهید

 .شینیبب تا

 ییاو و رفت رونیب حرفش گفتن از بعد جان خانم

 بود کرده منجمد را تنش شیهاحرف یسرما که

 . گذاشت تنها
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 مادر یهاگفته بر توانستینم کرد تالش هرچه

 یمعن چه شیهاحرف اصال کند تمرکز بزرگش
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 دیبا یعنی! شده؟ دایپ شیبرا خواستگار دادند؟یم

 در یابهیغر یهمسر به داشتن دلداده وجود با

 به تن یول دهد؛ جان بود حاضر بود، محال د؟یآ

 .ندهد خفت نیا

 یجلو مبل یرو را جان خانم و دیدو رونیب تند

 .ستادیا شیجلو د،ید ونیزیتلو

 وسط؟ نیا گهیم یچ گهید خواستگار -

 یتماشا مشغول را خود که طورنیهم جان خانم

 :زد لب خونسرد دادیم نشان ونیزیتلو

 حرف بدون و االن نیهم هم تو گفتم، که نیهم -

 نایا یهمه. یشیم حاضر شب یبرا یریم اضافه

 .یندار مخالفت راه و آقاجونته خواسته

 .ببرد باال را شیصدا شد باعث روانش بر وارده فشار
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 هنوز! جون؟ خانم نیگیم یچ هست معلوم چیه -

 یرعلیام بدون من گفتم بهتون ستین قهیدق چند

 دایپ خواستگار برام وقت اون کنم یزندگ تونمینم

 ن؟یکرد

 یرو را دستش کنترل غضب پر هم جان خانم

 .ستادیا شیرو به رو و کرد پرت کنارش مبل

 اون احمق، دختره نکن بلند من یبرا رو صدات -

 دنید دوباره تا یکردیم فرار خونه از که یایموقع

 .یکردیم هم رو زایچ نیا فکر دیبا یبر پسره

 پلک آمد رونیب جان خانم دهان از که یحرف مات

 .دیپر بار نیچند چپش

 د؟یدونیم کجا از شما -
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 چند جان خانم یهاچشم در خشم لیس خروش

 .زد یعصب یپوزخند و شد برابر

 تماس روزید خانم حاج نه؟ جالبه... خیتار تکرار -

 یپا دست یتو از خودم رو مادرش گهیم و گرفته

 چرا شده؟ دخترش نوبت حاال کردم جمع شوهرم

 من یخانواده از دست دختر و مادر نیا

 شرمنده دیبا دائم شما بخاطر ینیبیم دارن؟یبرنم

 .بشم زن اون

 زده خجالت و آمد نییپا خودش یتهاجم حالت از

 .شد جمع خود در

 ...که رفتم بودم، دلتنگش فقط من -

 .شو خفه فقط دختر، شو خفه -
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 تند را شیهانفس سکوت لحظه چند با جان خانم

 .داد رونیب

 کردم بزرگ خودم رو تو بود نیا میدلخوش تموم -

 با. رهینم موضوعات نیا سمت هم فکرت یحت و

 باز یکرد شهرمون ینما انگشت یسر اون نکهیا

 از تو، از نه... شدم دیناام االن یول اومدم؛ در پشتت

 امروز سال هشت از بعد. شدم دیناام خودم تیترب

 و ستین زنده پدرت نکهیا از بارنیاول یبرا

. کردم خداروشکر نهیبینم رو دخترش ییآبرویب

 .یاقتیلیب هی مادرت نیع یکرد ثابت همه به

 رونیب جان خانم دهان از که یاکلمه به کلمه

 شدیم دهیکوب سرش بر یپتک مانند به آمدیم

 مستحق که بود بزرگ قدرنیا گناهش یعنی

 باشد؟ هاحرف نیا دنیشن
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 احترام و ادب الیخیب و کرد مشت را شیهادست

 :گفت یعصب

 بود اگر چون مرده، پدرم دیکن خداروشکر آره -

 .شدینم تکتون تک خور یسر تو بدبختش دختر

 رفت باال یلیس زدن یبرا که جان خانم دست

 شیهادست نیب را سرش و دیکش یادهیترس غیج

 دنید با جان خانم. بماند امان در تا کرد پنهان

 کردن فوت با و بست چشم یالحظه تشیوضع

 .آورد نییپا را دستش نفسش

 ا،ین رونیب نگفتم هم یوقت تا و اتاقت یتو گمشو -

 ؟یدیفهم

 .دیکوب هم به محکم را در و شد اتاق وارد
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 تیوضع یبرا تا کرد پرت تخت یرو را خودش

 .دیبگر دلش ته از بارشتاسف
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 دنیخشک قصد انگار که یاشک یچشمه از خسته

 بر که تینهایب یغم با و دیکش یآه نداشت

 دیسف سقف به بود گسترانده هیسا دلش آسمان

 .شد رهیخ اتاقش

 یهارنگ با یادیز صینق و ضد افکار ذهنش در

 کدام به دانستینم یحت که زدندیم پرسه متنوع

 !بدهد بها

 هیبق از ترپررنگ و شتریب یرعلیام فکر اما

. شدیم تمرکزش سلب باعث و کردیم ییخودنما

 کنارش در یرعلیام بودن از قبل ساعت چند تا اگر

 حاال گرفتیم دنیجنگ یانرژ آن از و بود مطمئن

 تمام گذشته باور رقابلیغ تیواقع دنیشن با گرید

 .بود شده لیتبد محض یدیناام به دشیام
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 با و نخواهد را او گرید یرعلیام که یالحظه بر یوا

 او دل سر بر چه وقت آن! بزند پس یسنگدل

 قتیحق به وقت چیه فکر نیا نه اما آمد؟یم

 با را یرعلیام نامحدود عشق او که چرا رسدینم

 ادامه دانستیم و بود کرده حس وجود تمام

 .است ناممکن هم یرعلیام یبرا او بدون یزندگ

 را صحبتش جان خانم که یخواستگار یادآوری با 

. شد وجودش بند بند مهمان ترس باز کردیم

 از خاطرات آن یهمه داشتند توقع چطور

 مرد با و کند فراموش را ایدن آدم نیترمهربان

 !ببندد؟ یزندگ عهد یگرید

 و پدر عکس به چشمش و دیچرخ چپ یپهلو به

 عکس. افتاد داشت قرار یپاتخت یرو که مادرش
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 کی که ییروزها نیآخر بود، اشیسالگ نه تولد

 .داشت غصه بدون و کامل یخانواده

 عکس داخل یحانهیر به چقدر زد، یتلخ لبخند

 یهاپرنسس هیشب یپف لباس آن دنیپوش با که

 داشتن با قطعاً او! کردیم حسادت بود شده هاقصه

 ایدن دختر نیترخوشبخت کنارش در مادر و پدر

 .بود

 تن به یشمی بلند لباس که نبات یرو نگاهش

 شهیهم او که لَختش و بلند یموها و داشت

 بود کرده رها آزادانه دورش داشت را حسرتشان

 یهاچشم و هالب یرو قیعم لبخند آن. نشست

 در که یتیوضع از دادیم یگواه مادرش یچراغان

 .ستین یناراض دارد قرار آن
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 :زد لب نیغمگ و آرام
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 آوردنش دست به یبرا که یداشت کم یچ -

 کس یآرزوها سقف یرو رو تیزندگ یخواست

 ؟یکن بنا یاگهید

 تا زد پلک زد، حلقه چشمانش در یدیجد اشک

 نداشت دوست شوند یجار شده جمع یهااشک

 . ندیبب تار را خوشبخت یخانواده نیا

 :داد ادامه مادرش ریتصو به رو آرام طور همان

 قتیحق دنیفهم از شتریب یچ مامان یدونیم -

 هر من مورد در خانم حاج نکهیا کنه؟یم تمیاذ

 خانم. داره حق بده نشون خودش از یبرخورد

 به یپ یرعلیام اگر دیشا... دیشا گهیم راست جون

 .بشه متنفر ازم ببره راز نیا

 .دیکش اشینیب به یدست
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 یهرکار وحشتناکه، یلیخ قتیحق نیا مامان -

 یهمه کنم یحال قلبم به تونمینم کنمیم

 نابود شیزندگ شخص نیترکینزد توسط آرزوهاش

 !شده

 پدرش به و کرد گذر حانهیر یرو از عیسر نگاهش

 کند مکث حانهیر یرو اگر بود مطمئنم د،یرس

 راهنیپ آن. شودینم دشیعا حسرت جز یزیچ

 و ساده شهیهم مثل پدرش یاسرمه شلوار و دیسف

 غم بدون و شاد هیبق مثل هم او. بود تکلفیب

 مهربانش صورت یرو را انگشتش د،یخندیم

 .دیکش

 اگر ؟یشینم ریدلگ ناراحتم هم تو از بگم اگر -

 جرأت یکس گهید بود سرم یباال تو یهیسا االن

 االن! یبود کاش بابا. کنه یتربزرگ برام کردینم
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 یلیخ. دارم ازین بهت یاگهید وقت هر از شتریب

 یمحبت دست تا یبود کنارم امروز داشتم دوست

 تلخ یهاحرف جواب در و یدیکشیم سرم یرو

 مورد در قضاوت طورنیا یگفتیم جون خانم

 ناحقش یهاحرف بابا. ستین درست من دختر

 یتو تا یستین شمیپ چرا سوزوند، رو روحم

 کنم؟ خاموش رو آتش نیا آغوشت

 و انداخت تخت یرو را عکس قاب دل غم همان با

. برداشت کشو از را آن و رفت دفترش سراغ دوباره

 .نوشت یدیجد یصفحه یرو بدخط و بزرگ

 از همه از شتریب متنفرم، اطرافم یآدما از»

 رو آشغال و نکبت از پر یایدن نیا که یرعلیام

 «.داد نشونم ییایرو و قشنگ
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 دفتر شده سرکوب یهاعقده از پر و کوتاه یغیج با

 عکس قاب کنار را سرش. دیکوب وارید به را

 در و گذاشت را دیجد یهااشک یبنا و گذاشت

 خود و خسته شیهاچشم یک دینفهم نیب نیهم

 .کردند خواب میتسل را

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 232پارت#



shahregoftegoo@  

. pg 1146shahregoftegoo@ 

 

 با و کرد باز را خوابش از خمار و خسته یهاچشم

 خشک گردن تخت یرو از سرش برداشتن

 دنید با. ردیبگ آرام دردش تا داد ماساژ را اششده

 با را شیجا که پنجره پشت بخش آرامش یکیتار

 زمان مدت دیفهم بود کرده عوض روز ییروشنا

 درست هنوز. کرده یسپر خواب در را یادیز

 دنیشن با که بود دهینپر سرش از خواب یجیگ

 ادی با. آمده خانه به دیفهم آقاجان صحبت یصدا

 سامان و سر بدون و تند جان خانم یهاحرف

 دیبا. رفت رونیب اتاق از اشآشفته اوضاع به دادن

 پدر میتصم بتواند تا کردیم را خود یسع تمام

 .کند عوض را بزرگش



shahregoftegoo@  

. pg 1147shahregoftegoo@ 

 یرو نشسته را نیحس حاج و شد منینش وارد

 به توجه بدون. دید دستش یویراد سرگرم و مبل

 نامرتبش ظاهر یبرا جان خانم یهاغره چشم

 .نشست آقاجان یرو نگاهش

 .سالم -

 از گرید نداشت، یجواب سالمش معمول طبق

 عادت انگار شد،ینم ناراحت هیبق گرفتن دهیناد

 مشیتصم از شدینم باعث مسئله نیا و بود کرده

 .رفت جلو یقدم. شود منصرف

 نیکرد دایپ خواستگار برام گهیم جون خانم -

 درسته؟

 نطوریا دیدینم هم شیاهایرو در یحت یروز

 را ویراد نیحس حاج! کند صحبت آقاجان با پروایب
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 امواجش خش خش انیم از تا برد گوشش کنار

 .داد جواب سرد بشنود، را یمجر یصدا

 .یدیشن درست -

 !چرا؟ -

 .آورد نییپا را ویراد کالفه ی«نچ» با نیحس حاج

 یوقت م،یشیم خالص دستت از که هیراه تنها -

 رو اون یمجبور یکن پاک ینتون رو ینجس یلکه

 .یکن دور چشمت یجلو از

 کارش آن با داشت خبر بود هامدت دانست،یم

 زور به و شده ییسرباال تُف اشخانواده یبرا

 مانند به پدربزرگش حرف باز اما کنند؛یم تحملش

 کف را انگشتش. کرد نابود را وجودش تمام یدیاس

 .فشرد دستش
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 یچطور امتیق یفردا قلب قساوت همه نیا با -

 د؟یکنیم نگاه پدرم یهاچشم تو

 .انداخت یاگوشه را ویراد یعصب نیحس حاج

 تَن که یاون ،یباش من امتیق فکر خوادینم -

 کس نه ییتو لرزونهیم گور یتو رو بدبخت بهروز

 .یاگهید

 بند دستور و شد شیگلو حکمران بغض زود یلیخ

 .داد را نفسش آمدن

 .امینم رونیب اتاق از امشب من -

 .نداد نشان اعتراضش به یالعمل عکس نیحس حاج

 حضورت؟ مهمه یکس یبرا مگه ا،ین -

 به سرش شانیمکالمه مدت یتو بارنیاول یبرا بعد

 .کرد نگاهش پوزخند با و دیچرخ او طرف



shahregoftegoo@  

. pg 1150shahregoftegoo@ 

 بخواد خدا اگر شده، گذاشته قرارا و قول یهمه -

 .شهیم گم خونه نیا از گورت گهید روز چند تا

 نیا که اتاقش طرف به قبل از تردلشکسته و دیناام

 بود شده لیتبد امنش مکان تنها و سنگر به روزها

 .برد پناه
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 از شده یعاص و افکارش یرو یتمرکز بدون

 در زدن قدم به بنا اطرافش، یهاآدم یرحمیب

 .کرد را کوچکش یوارید چهار

 یهاحرف دنیشن از که ییهازخم یجا هنوز

 دلش اما سوخت؛یم بود نشسته قلبش بر آقاجان

 برابر در دیبا یقول به. خواستینم هیگر گرید

 تا شدیم کلفت پوست کارها و هاحرف نیا یهمه

 .ببرد در به سالم جان

 را دارد چنته در قدرت و توان هرچه داشت دوست

 جلوه فیضع دشمنانش نزد در تا ردیبگ کار به
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 خود از ضعف نیا با را یرعلیام خواستینم. نکند

 . بگذارد تنها راه نیا در و کند دیناام

 داشت یسع ذهنش در که یشوم فکر از شیپاها

 از و دیلرز دهد قرار افکار گرید سرآمد را خود

 یرعلیام همان یرعلیام اگر البته. ستادیا حرکت

 گفتن با انشیاطراف و باشد مانده یباق سابق عاشق

 نکاشته دلش در را تنفر بذر نیغمگ قتیحق آن

 سه در و رفت شیپاها از توان کبارهی به. باشند

 .گرفت پناه اتاق کنج

 اتشیادب معلم یروز شیپ دوسال آمدیم ادشی

 به نفرت و عشق نیب مرز گفتیم کالس سر

 ای یاکلمه یحت دارد امکان و است ییمو یکیبار

 !کند جاجابه را مرز نیا ینگاه
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 نفرت فکر یحت کرد، جمع شکم در را شیپاها

. بود یکاف شدنش وانهید یبرا او به نسبت یرعلیام

 وانفسا یزندگ نیا در عشق نیهم دیام به فقط او

 .دیکشیم نفس

 و زد زل اتاقش وارید و در به شیموها به یچنگ با

 یکس چه. پرداخت ذهنش شماریب سواالت به

 باختند؟ رنگ همه که کرد نینفر را شیهایخوش

 بود؟ بسته او یآبرو بردن به همت کمر یکس چه

 یکارها یهمه از که بود یک شخص نیا اصال

 برمال را همه زود یلیخ و داشت خبر او یمخف

 یمکان در گرید که شیپ روز چند قرار کرد؟یم

 اطرافش اعتماد مورد یهاآدم حضور با و بسته

 هم را خانم حاج و دهیفهم کجا از را آن گذشت،

 برا سواالتش جواب تا بود یکس کاش کرده؟ باخبر
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 رابطه نیا کالف گره لحظه هر کردیم حس بدهد،

 !شودیم کورتر

 همان در و نداد نشان یتوجه در شدن باز یصدا با

 به را مخشوشش افکار. ماند یباق نشستن حالت

 دندیفهمینم را حرفش که ییهاآدم با بحث

 .دادیم حیترج

 نشست که شیزانو یرو جان خانم گرم دست

 .آورد باال آرام را سرش

 االن شو آماده پاشو ؟ینشست نجایا چرا -

 .ادیم مهمونمون

 به هیگر بخاطر که شیهاچشم به یدست خسته

 دانستینم گرید. دیکش بودند افتاده سوزش
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 شرح شانیبرا طیشرا نیا از را اشیتینارضا چگونه

 .دهد

 مراسم نیا فرمودند نیحس آقا نیدینشن مگه -

 من کاریچ گهید پس شه؟یم انجام هم من بدون

 .دیبرس کارتون به دیبر دیدار
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 غم رنگ او مانند به هم جان خانم یهاچشم

 .گرفت

 ما؟ ای خودت دختر یکنیم لج یک با آخه -

 آرامش یالحظه دلش و آمدیم باال نیسنگ نفسش

 .داد تکان سر. کرد آرزو را قبل ماه چند فکر

 فقط جون، خانم ستین کار در یکردن لج خدا به -

 نبات که یعروسک نیا نیکردیم درک یکم کاش

 قلب خودش یبرا دیکرد تیترب شما و آورد ایدن

 شده هم بار هی یبرا خوادیم دلش. داره روح داره،

 گذاشته احترام نظرش به و کنه انتخاب خودش

 .بشه
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 یتیعصبان با را شیجا جان خانم یهاچشم غم آن

 .زد سرش به یاضربه انگشت با کرد، عوض فیخف

 اون یبرا تو گمیم ست؟ین تیحال چرا تو دختر -

 ییجا چیه اونا نیب و یناجور وصله هی خانواده

 احترام دیبا یچ به اشتباهه انتخابت یوقت. یندار

 م؟یبذار

 نداشت، جان خانم تیعصبان و حرص نیا از یترس

. بود آمده سرش یبدتر یبالها کم مدت نیا در

 .آورد زبان به را دلش حرف خجالت بدون

 منو یرعلیام فقط هانخواستن اون یهمه نیب -

 .هیکاف برام بخواد

 ؟یبدبخت قدرنیا چرا تو من، زودباور دختر آخه -

 پسره االن بشم فدات بشم قربونت تا چهار به نگاه
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 سرش از عشق نیا شور گهید صباح چهار نکن،

 رو شیواقع خود و کرده کاریچ فهمه یم تازه افتاد

 دل هی و یمونیم تو وقت اون و دهیم نشون برات

 .شکسته

 پوزخند جان خانم مسخره یهابهانه به دلش در

 امروز که بود ساله شانزده پسر یرعلیام مگر. زد

 قصد اگر یرعلیام عشق! فارغ فردا و شود عاشق

 چهار نیا در خودش قول به داشت شدن فراموش

 آوردن زبان به یجا. شدیم فراموش سال

 به و گرفت جان خانم از نگاه ذهنش یهاجواب

 سر هاآدم نیا با بحث االن. دوخت پاش ریز فرش

 دنیکوب هاون در آب مثل یرعلیام و خودش عالقه

 .بود دهیفایب

 .باشم تنها خوامیم رونیب دیبر شهیم -
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 که بود گذشته جان خانم رفتن از یساعت کی

 مرد یاحوالپرس آن از بعد و خانه زنگ یصدا

 او یبرا که مهمان ورود از خبر خانه در یابهیغر

 .داد را بود ناخوانده

 کرد نیکم در پشت و رفت جلو نیپاورچ نیپاورچ

 شیبایز شانس از یول بشنود؛ را شانیهاحرف تا

 آرام شانیهاصحبت بلندشان یاحوالپرس برعکس

 از. دیرسینم او گوش به پچه پچ جز یزیچ و بود

 تعجب بود دهیشن را مرد کی یصدا فقط نکهیا

 و انداخت باال یاشانه! نداشت؟ کار و کس مگر کرد

 او نظر در مراسم نیا یوقت رفت، تختش طرف به

! داشت یتیاهم چه اتیجزئ گرید بود تیاهم فاقد

 تا برد پتو ریز را سرش و دیکش دراز تخت یرو

 .نشنود هم را صدا اندک همان
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 غرق اشگذشته نیریش خاطرات در چقدر دینفهم

 مشغول دیفهم و شد بلند صداها دوباره که بود

 .هستند یخداحافظ
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 و امدین سراغش یکس گرید انتظارش برخالف

 .نکردند شیصدا هم شام یبرا یحت

 که بود شده تحمل قابل ریغ شانیبرا قدرنیا یعنی

 !کردند؟یم غشیدر هم را ینان لقمه

 دنیخواب گرسنه شب کی زد، پوزخند تشیوضع به

 چه مگر ش،یدردها هیبق یرو شدیم تلنبار هم

 !داشت؟ یاشکال

 

 زده هول جان خانم زبان از اسمش مکرر دنیشن با

 خواب نگاه. نشست صاف و کرد باز را شیهاچشم

 تابنده دیخورش یرایپذ دوباره که پنجره به آلودش

 حالت یمنگ همان با و افتاد بود شده اتاق داخل به

 :کرد زمزمه خواب
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 !برد؟ خوابم یک من یوا -

 االتیخ و فکر غرق قدرنیا شبید شدینم باورش

 هیتک وارید به که طورهمان یک دینفهم که بوده

 گذر روزها نیا در انگار اصالً! برده خوابش داده

 از نیچننیا که بود کرده فراموش را هاساعت

 !کردیم تعجب روز و شب دنید

 اشخورده گره و درهم یموها به یدست جان خانم

 .کرد جلب خود به را اشتوجه و دیکش

 پسره نیا شوآماده پاشو بره قربونت به مادر -

 . شگاهیآزما دیبر دنبالت اومده

 یآلودگخواب حالت آن از کامل ذهنش هنوز

 یمعن تا دیکش طول یکم و بود امدهین رونیب

 یجیگ ناگاه به. کند درک را جان خانم حرف
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 یرو را خود زده وحشت و دیپر سرش از خواب

 دور جان خانم دسترس از تا دیکش عقب تخت

 .بماند

 .رمینم جا چیه من... من -

 شیهااخم و باخت رنگ جان خانم نگاه یمهربان

 تا کرد خم او طرف به را خود شدند، دهیتن درهم

 .ردیبگ را دستش

 از رو آبروش بدبختت آقاجون مگه دختر، پاشو -

 هاتیباز مسخره با ینطوریا تو که آورده راه سر

 رونیب پسره پاشو گمیم! ش؟یدیم فنا باد به دائم

 .منتظره

 جان خانم ینیبشیپ قابل ریغ حرکت از دهیترس

 .برد عقب را دستش دو و دیکش یغیج
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 خوادیم هم یخر هر رمینم ییجا من درک، به -

 ..من به باشه منتظر

 ادامه را حرفش دهانش به یدست محکم دنیکوب با

 .نداد

 هار میگذاشت الالت به یل یل م،ینگفت یزیچ -

 .پاشو گمیم! یشد

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 236پارت#

 

 

 درد و سوزش تا گذاشت دهانش یرو را دستش

 .شود کمتر یکم دشیشد

 .متنفرم تونهمه از دیکن ولم امینم -

 خواست بود شده سرخ خشم از جان خانم یچهره

 و در یصدا دنیشن با که کند حمله طرفش دوباره

 .ستادیا حرکت از یابهیغر مرد آن از بعد

 لطفاً د،ینکن تشیاذ ادیب خوادینم اگر خانم حاج -

 .دیباش آروم خودتونم

 که یآرامش با او سمت یاغره چشم با جان خانم

 .داد جواب نداشت ییجا قبلش لحن در
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 .ادیم االن ستین یمشکل پسرم نه -

 تا دیکش اشینیب و صورت به دست پشت با

 نیا از خودش نجات یبرا. ردیبگ را اشکش

 لباس و گذاشت کنار را ایح و حجب مخمصه

 .کرد تن به یدگیدر

 .دیشگم تون همه ام،ینم ییجا من -

 جان خانم یپا و دست در پشت در مرد آن حضور

 را لپش او به رو. بود بسته دیجد واکنش یبرا را

 جان خانم رفتن با. رفت رونیب ناچار به و زد چنگ

 حس نرود، رونیب هقش هق تا برد دهان در را پتو

 .بود افکنده هیسا تنش تمام بر یپناهیب

 متحد باهم نیچننیا زانشیعز همه کردینم باور

 یمرد یجلو و بکشانند یتباه به را او تا اندشده
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 همه نیا دهیند هم را صورتش حال به تا یحت که

 ! کردند رشیتحق

 بود شده آرام خانه جو که بعد یساعت چند

 تا برود، رونیب کرد مجبورش شکمش یگرسنگ

 .کند محبوس را خود توانستینم که هم عمر آخر

 و سر مشغول که آشپزخانه در جان خانم دنید با

 هانتیکاب در شده شسته یهاظرف به دادن سامان

 بخاطر.  کرد شیتماشا و ستادیا جاهمان بود

 محبت به وقت چیه آقاجان سرد یبرخوردها

 خانم یرو شهیهم یول نداشت؛ یدیام کردنش

 تیشخص نیا حاال. کردیم باز یگرید حساب جان

 قابل ریغ شیبرا بزرگش مادر یعصب و خو تند

 .نداشت دوستش چیه کردیم اعتراف و بود تحمل

 .کرد حضور اعالم آرام یازمزمه با
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 نیحس حاج دیگفت خانم حهیمل به روز هی ادمهی -

 حاال ده،ینم یهرکس دست رو بهروزش یادگاری

 کتک و زور به دیخواهیم که شده عوض یچ

 د؟یکن ازدواجم به یراض

 خودش طورهمان و برنگشت طرفش به جان خانم

 .داد نشان شیکارها مشغول را

 بود افتخارمون باعث بهروز یادگاری هاوقت اون -

 خبر و خونه یتو یدیچپ. یسرافکندگ هیما نه

 آقاجونت بر چه هاعکس ییرسوا سر یندار

 حرف ییهانشناس خدا چه از دیبا و گذرهیم

 .شنودیم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 237پارت#

 

 و بود شده خسته یمیقد یهاسرکوفت تکرار از

 .بکشد شیپ را بحثشان دوباره خواستینم دلش

 .دیکرد مجبورم شما دمینچپ من -

 .شد تند طرفش جان خانم نگاه
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 هم زبونت روون آب دست یداد رو آبرومون -

 !درازه

 به را حق نجایا در انداخت، نییپا را سرش شرمنده

 و او مشترک یهاعکس پخش. دادیم جان خانم

 پدر یبرا هاآن یسنت و کوچک محله در یرعلیام

 کردن جمع یپ در فقط عمر کی که ییاو بزرگ

 .شدیم یتلق یبزرگ ییرسوا بود احترام و آبرو

 یلیخ کرد را کار نیا که هم یخبریب خدا از آن

 نداشت توقع اما بود؛ واقف موضوع نیا به خوب

 در خودش از آنکه بدون اشیپاک از نانیاطم یبرا

. ببرند دکتر شیپ را آن بپرسند یسوال مورد نیا

 را تشیشخص و شکست را قلبش واقعاً کار نیا

 آزار را قلبش فقط که ییفکرها از. کرد دارحهیجر

 .آمد رونیب دادندیم
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 رفته یآبرو شه؟یم حل زیچ همه من ازدواج با -

 گرده؟یبرم شما

 .ستادیا و کرد راست کمر جان خانم

 یاسم با حداقل اما گرده؛یبرنم ما رفته یآبرو -

 مردم جمع وسط از حرفت ادیم یتو اسم یرو که

 .شهیم برداشته

 و افکار نیا یبرا وسط نیهم خواستیم دلش

 کی ارزش چرا. بزند عُق نما نخ و دهیپوس دیعقا

 زن کی مگر شناسد؟یم یمرد اسم کنار در را زن

 ! باشد؟ سربلند و آورنام ییتنها به خود تواندینم

 جان خانم یمیقد فکر در دیعقا نیا دانستیم اما

 فاصله اشخواسته از را او دیشا یحت و ندارد ییجا
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 ترحم بتواند دیشا تا کرد مظلوم را لحنش. دهد

 .بخرد خود یبرا را جان خانم دل

 خودم کردم اشتباه من برم قربونتون جونم خانم -

 شما قهر. دادم رو تاونش مدت نیا و دارم قبول هم

 خواهش یول بود؛ تاوان نیتربزرگ من یبرا

 رو تو رونیب دییایب خواستگار نیا فکر از کنمیم

 .رمیمیم بشم دور شهر نیا و شما از من. خدا

 .شد سرد جان خانم نگاه

 که یمن حانه؟یر یبزن گول یخواهیم ویک -

 مونیپش گذشته یکارا از اگر کردم؟ بزرگت یعمر

 پسره اون تا یکردینم فرار خونت از دوباره یبود

 عموت ای آقاجون دوباره اگر یدونیم. ینیبب رو

  ؟ینبود زنده االن بودن دهیفهم
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 .داد ادامه را حرفش تلخ یپوزخند با

 اون ای یریمیم من یدور از یبر شهر نیا از -

 پسره؟

 گره یهادست به و انداخت نییپا سر دوباره

 دهیکش نجایا به بحث که حاال شد، رهیخ اشزده

 و دیبگو را دلش حرف داشت دوست بود شده

 .کند راحت را دو هر الیخ

 نگفتم یول کردم؛ اشتباه دارم قبول گفتم من -

 دوست رو اشتباه اون وجودم تموم با من. مونمیپش

 .جون خانم دارم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 خانم نگاه ینیسنگ اما بود؛ نییپا چنانهم سرش

 دل در. کردیم حس خود یرو یراحت به را جان

 شیهاحرف بود دواریام اضطراب همه آن انیم

 .بگذارند اثر جان خانم یرو
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 خوش رو دلت که نهیا ه؟یچ تو مشکل یدونیم -

 یپسره او خوشگل حرف تا دو به یکرد

 یهمه یفهمینم االن یول خودت؛ از ترسرخوش

 با که ستین یباز نامزد روز چهار نیا مثل یزندگ

 با که یوقت گهید وقت چند. بگذره هاحرف نیا

 از زیچ همه دیبش مواجه یزندگ مشکل نیاول

 و حسرت ایدن هی و دیمونیم شما و پرهیم سرتون

 .یمونیپش

 حرف انگار نه د،یکش اشیشانیپ به یدست کالفه

 سرش! نداشت جان خانم یرو یریتأث چیه او دل

 .آورد باال را

 شد بد اگر بعداً کنم، اشتباه نیبد اجازه شما -

 خودم اشتباه یتو که دلمه به دردم حداقل

 .هیبق جبر نه سوختم،
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 در هاقاشق دنیچ سرگرم که طورهمان جان خانم

 با و کرد نگاهش آرام بود نتیکاب داخل یقاشق جا

 :گفت است صلح دنبال بود مشخص که یلحن

 عذاب یبرا بهونه دنبال همش چرا زمیعز آخه -

 سال چند یخواهیم چرا ؟یهست خودت دادن

 به یبرس دوباره تا یبخر خودت جون به رو عذاب

 که تفاوت نیا با یهست االن که یانقطه نیهم

 باور ست؟ین روح و تن یشاداب نیا از یخبر گهید

 کن قبول تو. ستین بد هم ادیز پسره نیا کن

 اصالً دیشا یبزن حرف باهاش کلمه چند نش،یبب

 هان؟ ازش اومد خوشت

 چشم بزرگش مادر به ناباورانه تلخ، یاخنده با

 .دوخت
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 دلم مگه اد؟یب خوشم! جون خانم یگیم یچ -

 !آقا نیا امروز یرعلیام روزید... کاروانسراست

 قیعم نفس چند خود آرامش گرفتن پس باز یبرا

 :داد ادامه و دیکش

 ما میتصم دیکنیم فکر همش چرا شما -

 شکل ما نیب که یاعالقه یبرا چرا اشتباهه؟

 یآدم همون شما د؟یستین قائل ارزش گرفته

 ارزش یرعلیام تیشخص یبرا یکل قبالً که دیستین

 حاال داشت؟ دوست رو اون و بود قائل احترام و

 هی و پسره اون به شد لیتبد که شده عوض یچ

 کرده؟ در به راه از رو مردم دختر که کَالش آدم

 کنه؟ ثابت رو خودش تا نیدینم فرصت بهش چرا

 کشینزد یکم و کرد رها نصفه را کارش جان خانم

 .شد
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 آقا م؟ینداد فرصت م؟ینخواست ما یکنیم فکر -

 بهش و کرد صحبت یرعلیام با بار نیچند جونت

 یخواستگار یاومد خانوادت با وقت هر گفت

 شرط نیا نداشت حق نظرت به. چشم سر قدمت

 معلومه بذاره؟ خواهانته که یکس یبرا رو کوچک

 مطمئن تو ندهیآ و یخوشبخت از ینطوریا حقشه،

 که نداشت پشتش رو یکس یرعلیام یول شد؛یم

 مادرش و پدر. بشه قدم هم راه نیا یتو باهاش

 رو تو چون بردارن براش قدم هی نشدن حاضر

 پسرشون یبرا یاگهید یهاخواب و خوانینم

 یخواهیم یچطور تو حاال ؟یشیم متوجه دنید

 ریشمش االن نیهم از که یاخانواده کنار عمر کی

 رو تو کردند اعالم صراحتا و بستن رو از رو

 هان؟ یبش خوشبخت و یکن یزندگ خوانینم
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 یهمه و شد بزرگ ذهنش در «زهرا» اسم یآن به

 نیا یهمه با دانستیم. کرد داغ را وجودش

 یعالقه وجود با یرعلیام پدر و مادر اتفاقات
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 خود یخانواده عروس را زهرا او به پسرشان

 .نندیبیم

 از سرخود باز که یاشک قطره یجلو انگشت با

 .گرفت را دیچک نییپا چشمش

 رونیب جان خانم دهان از که یکلمات تک تک

 یدرد بودنشان یقیحق یواسطه به آمدندیم

 .کردندیم وارد قلبش بر انهیتاز مانند به بزرگ

 .دینباش زخم حداقل دیستین مرهم -

 طرفش تند جان خانم فونیآ یصدا شدن بلند با

 را در شدن باز یدکمه یکوتاه ی«بله» با و رفت

 برداشت را در کنار زیآو از را یرنگ چادر بعد. فشرد

 .آمد او سراغ دوباره و
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 نکهیا از بهتر یلیخ باشم زخمت االن اگر من -

 رو نیا کنارم، یبرگرد یترقیعم زخم با فردا پس

 .بپوش

 .گرفت را چادر خسته و رمقیب

 بود؟ یک مگه -

 تیمظلوم رنگ دوباره که جان خانم یهاچشم

 .ستین انتظارش در یخوب زیچ دیفهم گرفت

 یبرا شگاهیآزما یبر ینشد یراض صبح که تو -

 رو نهیتهم بره خواست حامد از آقاجونت نیهم

 بشم فدات. رهیبگ نمونه ازت که جانیهم ارهیب

 خودت کن یدار آبرو دختر نیا یجلو من بخاطر

 افالطون ییدا زن خجسته با چقدر من یدونیم
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 هم با رفت شد تموم کارش بذار. دارم یستیرودربا

 خب؟. میکنیم صحبت

 حدسش آمدن در درست یبرا دل ته از یآه

 پدرش ییدا افالطون، ییدا دخترِ نهیتهم. دیکش

 معتبر و یخصوص یهاشگاهیآزما از یکی در که بود

 همه فکر اطرافش یهاگرگ پس. کردیم کار شهر

 !بودند کرده را زیچ

 یجار تازه اشک کردن پاک یبرا یتالش بارنیا

 خسته هم نهایا از نکرد، هم صورتش یرو بر شده

 .بود

 ؟یشیم خوشحال شما برم خونه نیا از من -
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 را چادر خودش دید را او تعلل یوقت جان خانم

 را اشکش چادر یگوشه با و انداخت سرش یرو

 .کرد پاک

 کنه، کور رو بدخواهانت چشم تیخوشبخت -

 .شمیم خوشحال

 گفته آقا نیا با من یخوشبخت از ییشگویپ کدوم -

 باشمش؟ داشته تونمینم یرعلیام کنار که

 یگرم نگاه با و دیکش سرش یرو یدست جان خانم

 .کرد شیتماشا

 و یهست یحساس سن یتو االن تو گلم دختر -

 تا ایب. یگرفت قرار پسره اون یهاحرف ریتأث تحت

 عقل به رو عقلت و کن باز رو هاتچشم نشده رید

 .یشینم مونیپش دمیم قول بزن گره تربزرگ هی
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 شد دهیشن اطیح از که یامردانه «ااهللی» یصدا با

 و دیپوش هم را خودش چادر عیسر جان خانم

 .رفت رونیب
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 حس. فشرد مشت در را چادرش یگوشه نیغمگ

 گرفته خاک یامغازه ته که داشت را یجنس

 صاحبش و نمانده شیانقضا خیتار اتمام به یزیچ
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 یقیطر هر به تا ردیگیم کار به را خود تالش تمام

 خودش یواقع متیق از ترارزان یحت را او شده که

 از بلکه تا کند یکس قالب یمجان هم دیشا ای

 .شود راحت شرش

 از را یرعلیام تا آمدیم شیپ یتیموقع دوباره کاش

. کردیم دار خبر شیروزها نیا بغرنج تیوضع

 اجازه شدیم باخبر اگر یرعلیام بود مطمئن

 داشته یسرانجام شوم یهانقشه نیا دادینم

 را فکرش و آمد سراغش دیترد لحظه همان. باشند

 از گرید مادرش درخشان یگذشته با گرفت، پس

 خود به یرعلیام احساس مورد در زیچ چیه

 .نبود مطمئن

 ناچار به جان خانم توسط اسمش زدن صدا با

 .رفت رونیب آشپزخانه از و کرد مرتب را چادرش
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 و رفت طرفش و زد یلبخند دنشید با نهیتهم

 . گفت کیتبر یبوسرو نیح

 را جوابش جان خانم سفارش و خواسته طبق

 ترک دیشن که یکیتبر از دلش یول داد؛ مودب

 مرگ استقبال به که یکس به مگر. برداشت

 !گفتند؟یم کیتبر هم رفتیم

 طنتیش از پر و خندان یهاچشم یرو از نگاهش

 در کنار وارید بر هیتک با که ییآقا طرف نهیتهم

 .دیچرخ کردیم شیتماشا

 اما داشت؛ یرعلیام از تر پر یکلیه و بلندتر یقد

 دل به و آمدیم چشم به شتریب یرعلیام لیاستا

 .نشستیم

 .داشت یگرد یهاچشم و پشت کم شیموها
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 یرعلیام شد، برابر نیچند دلش در شده جمع غم

. داشت سر مرد نیا بر ساده سهیمقا کی در یحت

 چطور کردیم کور را دلش آتش یحت اگر

 عمر کی و ندیبب را تفاوت همه نیا توانستیم

 کند؟ یزندگ

 .زد لبخند دید را نگاهش که مرد

 !خانم حانهیر دارید مشتاق -

 شور به را دلش خوب حس یجا لبخندش

 بها بدون نداشت، را جمع نیا تحمل گرید. انداخت

 دهیدر یهاچشم و نهیتهم متعجب نگاه به دادن

 .گرفت شیپ را اتاقش راه بهیغر مرد آن
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 یمشک فیک و شد اتاقش وارد دنبالش نهیتهم

 .گذاشت یصندل یرو را دستش

 حاج صبح! یدار نازکش چقدر بابا خوشبحالت -

 یزحمت اگر دهیترس حانهیر گفت گرفت تماس آقا

 ازش خونه برو کن جمع رو بساطت و بند ستین



shahregoftegoo@  

. pg 1189shahregoftegoo@ 

 آقا حاج که ییجااون از هم ما گهید ریبگ نمونه

 وجود با داشت ازمون درخواست هی بار نیاول یبرا

 نه مینتونست میدار کار یتو که ییهاتیمحدود

 .میبگ

 یااشاره و رفت طرفش سرنگ و الکل پنبه با بعد

 .کرد نشیآست به

 .باال بزن -

 دور کدامچیه چشم از دستش لرز گارو بستن نیح

 لرز نیا دانستیم که بود خودش فقط اما نماند؛

. ندارد آمپول ای سرنگ از ترس با یارتباط چیه

 بدنش در شده جمع یهابغض و تیعصبان حرص،

 .بودند فرستاده سراغش را لرز نیا
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 سیخ و سرد الکل پنبه دنیکش با همراه نهیتهم 

 شیهاچشم به یزیآم ترحم نگاه دستش یرو

 .انداخت

 .نترس شهیم تموم االن -

 صورتش پوستش ریز در سرنگ سوزن رفتن فرو با

 .شد جمع اندکش درد از

 .ترسمینم -

 چته؟ پس -

 در که یرنگ سرخ یهاخون یرو نگاهش

 آهسته و بود شدندیم جمع سرنگ یمحفظه

 :داد جواب

 !یخبریب من یماجراها از که نگو -

 .دیکش رونیب دستش از آهسته را سرنگ نهیتهم
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 تموم کردمیم فکر یول بودم؛ دهیشن ییزایچ هی -

 !یشد ازدواج به حاضر که شده

 .فشرد سوزن سوراخ یجا را الکل پنبه

 نه من یول د؛یشا همه یبرا -

 یخال یکوچک ظرف در را خون نمونه نهیتهم

 :دیپرس متعجب و کردیم

 ؟یکن ازدواج یخواهیم چرا پس -

 دنیم سر رو ازدواج نیا دارن خودشون الیخ به -

 .بشه تموم هم من یبرا موضوع اون که

 اتاق از سکوت در کارش شدن تمام از بعد نهیتهم

 از یکار بود دهیفهم هم او انگار رفت، رونیب

 بر دهیرس راه آخر به که یدختر یبرا دستش

 .آمدینم
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 وترشیکامپ به متعلق قبالً که یزیم یرو را سرش

 را اشیزندگ درست راه کردیم حس. گذاشت بود

 فیتکل دادیم تیرضا ازدواج نیا به اگر کرده، گم

 درک یخوب به گرید طرف از شد؟یم چه دلش

 از شتریب هیبق ماتیتصم برابر در مقاومتش کردیم

 چیه گرید چون. دهدیم آزار را خودش یزیچ هر

 یحت نداشت خانه نیا در را او دنید تحمل کس

 .دارد دوستش یلیخ کردیم فکر که یجان خانم

 تا یک از آورد، باال را سرش متعجب در به یاتقه با

 یبرا که کنندیم حساب آدم قدرنیا را او حال به

 !زنند؟یم در اتاقش به ورود
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 مدت نیهم انگار که بهیغر مرد همان و شد باز در

. شد وارد بود شده اقیع اشخانواده با خوب یلیخ

 را بود افتاده گردنش دور که چادرش دنشید با

 خود حضورش به توجه بدون و دیکش سرش یرو



shahregoftegoo@  

. pg 1194shahregoftegoo@ 

 داشت یجامداد تهش که یخرس یمجسمه با را

 .کرد سرگرم

 کوتاه یهاقدم با و بست را در مرد آن یوقت

 تا داشت را خود یسع تمام آنکه با شد کشینزد

 و ترس از ییغوغا دلش در اما رد؛یبگ اشدهیناد

 نداشت، دوست را بودن تنها نیا. بود پا به دلهره

 را کردن صحبت تنها اجازه نیا جان خانم البد

 را گریهمد بهتر خودش الیخ به تا بود داده

 !بشناسند

 زیم یهالبه را دستش دو دیرس که زشیم کنار

 .شد خم طرفش به و گذاشت

 آماده هاشیآزما جواب فردا گفت خانم نهیتهم -

 هاجواب و بره شیپ خوب زیچ همه اگر شهیم
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 گهید روز دو یبرا میتونیم باشند نداشته یمشکل

 .میبذار رو عقد قرار

 یبرا راحت چه شد، گرد تعجب از شیهاچشم

 مجبور هم را او و بودند دوخته و دهیبر خودشان

 ! کند تن کردندیم

 یهاچشم به پروایب و گذاشت کنار را خجالت

 یرعلیام یبایز یهاچشم برعکس که اهشیس

 نگاه اندیرویم دلش در قبل از شتریب را تنفر فقط

 .کرد

 د؟یشناسیم رو من چقدر شما -

 .زد اتاق در یچرخ و ستادیا صاف مرد

 عمر یهیبق بتونم که گفتن برام ازت یقدر اون -

 .کنم تحملت خونم یتو
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 به فقط مرد آن نامناسب کلمات و گستاخ لحن

 و جان خانم بود عجب در زد،یم دامن تنفرش

 که انددهید مرد نیا در یمثبت ینکته چه آقاجان

 !است دستانش در او یخوشبخت دیکل کنندیم فکر

 گهید کس یپ دلم و چشم من گفتن بهتون -

 کنم؟ فکر یاگهید مرد به تونمینم و است

 .رفت باال پوزخند ینشانه به یکم لبش

 نداره، کار دلت و فکر با یکس من یخونه یتو -

 .هیکاف یباش خودت

 .رفت در طرف بعد

 میبر دنبالت امیم باش آماده چهار ساعت عصر -

 .میکن دیخر عقد یبرا
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 دارید در داشت امکان مگر کرد، نگاهش حرص پر

 !شد؟ متنفر همه نیا یکس از اول

 .امینم یقبرستون چیه باهات من -

 نگاهش خونسرد و برگشت طرفش باز در کنار مرد

 .کرد

 از که کنم دیخر برات خودم شمیم مجبور ییاین -

 اصالً معتقدند اطرافم یخانما یهمه بدت شانس

 .ستمین قهیسل خوش

 که یحرص با هم او رفت، رونیب و گفت را حرفش

 یخداحافظ به توجهیب بود کرده سرخ را صورتش

 آشپزخانه طرف جان خانم با مرد آن گرم گرما

 خواب یهاقرص خشاب هاقرص جعبه از و رفت

 یوقت. برگشت اتاقش به و کرد دایپ را جان خانم
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 همه نیا حیوق مرد آن با صحبت کلمه چند

 چه یزندگ عمر کی نیبب حاال کردیم اشیعصبان

 کی یحت خورد افسوس! آوردیم سرش ییبال

 مرد آن وجود در یرعلیام متانت و ادب از درصد

 .نبود

 یرو و خورد قرص دو یکی یجا نانیاطم یبرا

 به دادن استراحت یساعت چند د،یکش دراز تخت

 .نبود یبد فکر مغشوشش مغز

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و زد یغلت شیجا سر اششانه محکم یهاتکان با

 درز از. کرد باز را خوابش از نیسنگ یهاپلک آرام

 و دید را جان خانم محو ریتصو شیهاچشم کیبار

 بست را شیهاپلک ینیسنگ نیا از تحملیب دوباره

 تنش در که یآرامش و رخوت نیا میتسل را خود و

 که بود نگذشته یالحظه هنوز اما کرد؛ بود نشسته

 حال آن از و آمدند سراغش هاتکان همان دوباره

 .دادند اشفاصله یداشتن دوست و بیعج



shahregoftegoo@  

. pg 1200shahregoftegoo@ 

 پوست یرو بر آب یخُنَک و رطوبت حس با

 را شیهاچشم و گرفت انیپا خلسه آن صورتش

 .کرد باز کامل

 را اششانه کرد یسع و دیکش درهم ییابرو یعصب

 .اوردیب رونیب جانخانم دست ریز از

 .گهید بخوابم دیبذار ادیم خوابم اه -

 از ترمحکم بارنیا جان خانم اشخواسته برخالف

 .داد تکانش قبل

 چه! دختر یدیخواب رو روزید و شبید کل -

 .نمیبب پاشو خبره؟

 جان خانم کرد، باز اریهوش و کامل را شیهاچشم

 .داد تکان صورتش یجلو را قرص خشاب

 ؟یخورد نایا از تا چند نم،یبب پاشو -
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 نجات جان خانم یاصرارها دست از نکهیا یبرا

 به و دیکش باال را اشکوفته و نیسنگ تن کند دایپ

 .داد هیتک تخت تاج

 بله؟ -

 .کرد پرت طرفش را قرص بسته جان خانم

 یخورد قرصا نیا از چند گمیم احمق یدختره -

 برده؟ سرت از هوش ینجوریا که

 .دیکش کردیم درد امانیب که سرش به یدست

 .دوتا هم دیشا یکی دونمینم -

 جان خانم طرف از اششانه به یمحکم یضربه

 شتریب را حواسش شد باعث و کرد بلند را ش«آخ»

 . کند جمع اطرافش به

 !اومد دردم جون؟ خانم دیزنیم چرا -
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 دم نیا یخوایها؟م یکنیم رو کارانیا چرا تو -

 ؟یبد سکته رو رزنیپ منه هیآخر

 از هیگر با که جان خانم سر پشت متعجبش نگاه

 . ماند مات رفتیم رونیب اتاق

 یبد کار چه مگر نشست، تخت یرو صاف جیگ

 !نداشت؟ هم دنیخواب حق یعنی! بود؟ کرده

 نه یرو شیهاعقربه که اتاق دیسف ساعت دنید با

 هوا یروشن از بودند کرده خوش جا قهیدق ستیب و

 شب نه ساعت در چطور. کرد تعجب قبل از شتریب

 فکر یکم از بعد! بود؟ روشن یکیتار یجا هوا

 شیهاچشم جان خانم یهاحرف یادآوری و کردن

 خواب عصر روزید از واقعاً یعنی شد، گرد تعجب از

 خانم به تیعصبان و یناراحت آن یبرا حاال! بوده؟

 !دادیم حق جانش
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 به را او قدرنیا هاقرص نیا کاش گرفت، دلش

 تمام دیدیم شدیم داریب یوقت که بردندیم خواب

 به دوباره و گذاشته سر پشت را شوم یروزها نیا

 .است دهیرس نیریش و روشن یروزها

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 وارد اجازه کسب بدون ترنم یوقت بعد ساعت دو

 تا دیبا آقاجان دستور به کرد اعالم و شد اتاقش

 خالف یکار مبادا تا بماند او شیپ عقد روز

 دراز یوانیح مانند به دهد انجام هاآن یخواسته

 به چه را او آخر. شد مانیپش خود کرده از گوش

 نیا در را کوچکش یآزاد نیهم! خوردن قرص

 حتماً. بود داده دست از یآجر یوارید چهار

 قصد قرص دو با او اندکرده فکر شیترهابزرگ

 به توجه بدون و زد یپوزخند! داشته یخودکش

 و نشسته یصندل یرو جهنم نگهبان نیع که ترنم

 جرأت و دل اگر او. دیکش دراز کردیم شیتماشا

 .بود یرعلیام زن االن که داشت را کارها نیا
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 بود کرده صحبت موردش در مرد آن که یروز دو

 باد و برق مانند به نداد حرفش به یتیاهم او و

 .گذشت

 نقش امشب که یدیسف شلوار مانتو یروبهرو حاال

 او چشم به و کردیم فایا شیبرا را عروس لباس

 بغل غم یزانو آمدینم شیآرزوها کفن جز یزیچ

 .بود گرفته

 هم دور یاسد خانواده یهمه دید که صبح از

 از را خانواده یداده باد بر آبرو تا اندشده جمع

 یانبار به دلش کنند دور جان آقا یهاچشم یجلو

 .شد لیتبد غم و درد از پر

 از بعد و کرد حمام یراه زور به را او اشعمه یوقت

 خودش حساب به تا آورد خانه به را شگرشیآرا آن

 با و دید خط آخر را خود بکشد صورتش به یدست
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 ریز. کرد یخداحافظ سابق خوشبخت یحانهیر

 بهناز، عمه یخنده خوش و جوان شگریآرا دست

 یبرا بهانه نیبهتر شیابرو و صورت سوزش

 .برد بهره بهانه نیا از یحساب او و بود ستنیگر

 دلش یخواسته بدون را او یوقت گرید ساعت چند

 قتل به هم روحش آوردندیم در مرد آن نکاح به

 .دادیم انیپا اشگذشته یزندگ به و دیرسیم

 داشت دلداده و بود دلداده یروز که یاحانهیر از

 کاشان هم را آن که ماندیم یباق جنازه کی فقط

 از یحساب و درست الشانیخ تا فرستادندیم

 او یجا یگرید کس اگر دیشا. شود راحت نبودنش

 را خود او اما داد؛یم ادامه دنیجنگ به هنوز بود

 فقط دنیجنگ دانستیم او و دیدیم خط آخر

 .کندیم تربیترغ را بشیرق
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 او و بود نشسته مبل یرو قبل روز دو مثل ترنم

 لشیموبا یصفحه به نگاهش وجود با دانستیم

 حاج یکرده ریاج نیا. اوست یپ حواسش از یمین

 .بود بلد خوب یلیخ را کارش نیحس

 نیا یبرا تا داد شدن یجار اجازه شیهااشک به

 یراحت به دلش شدن ذبح مانده یباق ساعت چند

 ساعات نیا در اشعمه دختر بگذار. کند یعزادار

 لذت یحساب و ندیبب را غرورش شدن خُرد یانیپا

 .ببرد
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 یکشو از را خودکارش و دفترچه و کرد دراز دست

 .برداشت زیم

 نیآخر بود قرار یاصفحه چند قیرف نیا

 گرید و کند ثبت دل در هم را او تلخ یدلنوشته

 .ندینب خود به یجوهر چیه شهیهم یبرا

 یبرا را دگانشید یجلو تا کرد پاک را اشکش

 .کرد نوشتن به شروع و ردینگ نوشتن
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 که؟ گردن گناهش مینداشت ییما تو و من »

 چه؟ از کندن دل جبر... دلبستم ،یدلبست

 دوست که یامانیب یهااشک از پر... بغضم از پر

 دارنم را تو ینهیس از یقسمت اشقطره هر دارم

 !کند

 اشکفاره یبرا که بود بزرگ گناهمان نیقی به

 .کنند بمیغر ارید یراه خواهندیم

 اما کردند؛ له شانیپا ریز را خوشبوات گل امروز

 .است آسوده تو دل کنار در دلم از المیخ باک؟ چه

 ... تکرارمیب یمعشوقه... رمیام

 یگناه به فکرم در را اسمت تکرار خواهندیم

 . کنند لیتبد رهیکب
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 بمان من از بعد تو اما شود؛یم تمام اتحانهیر

 دلم دنشید هربار با که بلند یسرو نیع. معبودم

 !ساخت رانهیو و دیلرز قبل از شتریب

 دنید یآرزو تا یبمان یقو رفتنم از بعد بده قول

 .بماند بدخواهانت دل بر شکستنت

 سپرمتیم پس نباشد یدارید ما نیب گرید دیشا

 «.ما نیب انداخت را جاودان عشق که ییخدا دست

 وا نوشتن  از را او و نشست اششانه یرو یدست

 .برگشت عقب به کرد پاک را شیهااشک داشت،

 در را خودش دلتنگ و طاقتیب نبات، دنید با

 اوج اشهیگر یصدا و کرد پرت مادرش آغوش

 شیگلو بغض بزرگ حجم شدن کمتر یبرا. گرفت

 .داشت ازین هیگر و نهیس نیا به
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 را سرش و فشرد خود به سفت را او هم نبات

 :دیپرس هیگر با ختهیآم ییصدا با و دیبوس

 زم؟یعز خودت با یکرد کاریچ -

 در نگاهش و برداشت مادرش نهیس از را سرش

 از شتریب دیند اتاق در را ترنم یوقت د،یچرخ اتاق

 عقد از قبل بودند خواسته نکهیا. شد نیغمگ قبل

 مثل شیبرا باشد داشته دارید مادرش با تنها

 .بود یاعدام کی یخواسته نیآخر کردن اجابت

 .دوخت مادرش به را اشیاشک و درمانده نگاه

 محمد حاج با تو صَنَم مامان؟ یکرد کاریچ تو -

 بوده؟ یچ

 .داد هیتک تخت به رفته وا یاچهره و نگاه با نبات

 ؟یدونیم یچ موضوع اون از تو -
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 قلبش آمد،یم باال یسخت به نفسش ادیز یهیگر از

 از تا دادیم ادامه دیبا یول د؛یکوبیم ناتوان و آرام

 نبات دست دو سفت. شود مطمئن قتیحق یهمه

 .گرفت دست در را

 تو. مامان نداشتم دوستشون که ییهاحرف -

 دیپل قدرنیا بگو بهم تو. کن ثابت رو خالفش

 کس یزندگ هی شدن خراب باعث که ینبود

 داره قلبم خدا به مامان باش زود. یبش یاگهید

 .درد همه نیا حجم از ترکدیم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 246پارت#

 

 :زد لب نیغمگ و شد یجار هم نبات یهااشک

 .بودم عاشق فقط من... من -

 زل مادرش به روحیب و جانیب یامجسمه نیع

 کردینم باور. ختیرینم هم اشک گرید یحت زد،

 یهاحرف بودن افترا و دروغ فکر از که یدیام

 نابود و ستین بود مانده یباق دلش در جان خانم

 !شد
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 داشت؛ درد جان خانم زبان از هاحرف آن دنیشن

 !بود کمرشکن مادرش اعتراف یول

 نییپا و خورد سر چشمش یگوشه از یاشک قطره

 او الیخ تا شدینم خشک چشمش اشک چرا آمد،

 شود؟ راحت هم

 کاریچ عشقم با... من با مامان؟ یکرد کاریچ -

 یهاچشم یتو تونمیم چطور گهید ؟یکرد

 مامان، رمیم که خداروشکر کنم؟ نگاه یرعلیام

 که داشت یچ مرد اون. شهیم گم گورم خداروشکر

 نگه هم پدرمم روح احترام خاطرش به یحت

 دردت بود؟ بد مگه بود؟ نامهربون مگه ؟ینداشت

 انصاف؟یب بود یچ
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 از تا داد تکان و گرفت محکم را شیهاشانه نبات

 حرف و دیلرزیم فقط که کیستریه حالت آن

 .شود او جمع حواسش و دیایب رونیب زدیم

 که بود یمرد نیبهتر تو پدر حانه،یر نبود نه -

 محمد حاج موضوع یول شناختم؛ میزندگ یتو

 .بدم حیتوض برات بذار شد شروع ازدواجم از قبل

 به را شیهالب. شد ساکت مادرش یهادست نیب

 تا داد قرار شیپا دو نیب را شیهادست فشرد، هم

. ماند حیتوض منتظر یاخسته نگاه با نلرزند، گرید

 و گفتیم گذشته از که بود یشب نیآخر امشب

 .دیشنیم

 نییپا را سرش زندینم یحرف او دید یوقت نبات 

 .کرد صحبت به شروع و انداخت
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 نیا به میشد مجبور پدرم یورشکستگ بخاطر -

 یبرا دلم نداشتم دوست رو جانیا م،ییایب محله

 . شدیم تنگ هامدوست

 از پر و بودم جوون نبودم، نشستن خونه تو دختر

 بچرخم برم قبالً نیع داشتم دوست... خام یفکرها

 .کنم فیک و

 محله نیا مردم با زود یلیخ مامان من برخالف اما

 شوق با شدیم برگذار یمجلس هر و شد اُخت

 .کردیم شرکت

 منم سر از گذشته یهوا و حال نکهیا یبرا کم کم

 .بشم همراه باهاش کردیم مجبورم وفتهیب
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 بار نیاول یبرا مهیخ یتو یوقت اما بود؛ اجبار لیاوا

 عوض رنگ زیچ همه افتاد محمد حاج به چشمم

 . کرد

 سبز یهاچشم دنید یبرا ذوق پر هرشب گهید

 از و شدمیم اونجا یراه مامان از زودتر یمحجوب

 یکل خودم یبرا و بردمیم لذت نجابتش دنید

 .بافتمیم ایرو

 هیبق همراه یوقت اما بود؛ چندم شب ستین ادمی

 هفت حدود بچه پسر هی بود انداختن سفره مشغول

 کاخ زد، صداش بابا و دیدو کنارش ساله هشت ای

 بودم ساخته کم مدت نیهم یتو که ییآرزوها

 . شد نابود

 دو و زن قلبم محبوب مرد دمیفهم جوپرس با بعداً

 !داشت فرزند
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 باهاش دیبا اما بود؛ سخت تیواقع نیا کردن قبول

 اومد بابات بعدش سال کی. اومدمیم کنار

 .دادم بله جواب بهش و میخواستگار

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 247پارت#
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 آرام لرزشش حاال که ییاو به ینگاه مین با نبات

 ادامه صحبتش به بود شیهاحرف محصور و گرفته

 :داد

 و پدرت به سال دوازده اون تموم خورمیم قسم -

 عشقش و محمد حاج کال بودم، وفادار نمونیب عهد

 .بود رفته مغزم گرفته خاک کنج به

 ما یدو هر و گرفت ازمون رو پدرت خدا نکهیا تا

 دیجد یهایبدبخت پدرت مرگ با. کرد پناهیب رو

 سخت بهم یلیخ آقاجونت. شدند شروع منم

 مجبور هاوقت یبعض کرد،یم تمیاذ و گرفتیم

 اجازه ازش هم یبقال به رفتن یبرا یحت بودم
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 زشت نگاه آقاجون یهایریسختگ از بدتر. رمیبگ

 .کردیم تمیاذ مردها از یبعض

 دایپ ینجات راه داشتم دوست بودم، شده خسته

 از یماه چند. بشم راحت یزندگ نیا از و کنم

 یخواستگار یبرا صادق که بود گذشته بهروز فوت

 تونهینم وقت چیه بودم مطمئن گذاشت، شیپ پا

 طیشرا نیا از فرار یبرا اما ره؛یبگ رو بابات یجا

 .بود نهیگز نیبهتر

 با رو ممیتصم یحت رفت،یم شیپ خوب زیچ همه

 .بودم گذاشته ونیم در آقاجون و جون خانم

 بهروز از بعد بود معتقد نداشت یحرف جونت خانم

 و بود یناراض آقاجون یول منه؛ حق کردن یزندگ

 .کردیم یریگبهونه
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 محمد حاج یزییپا یابر و ریدلگ عصر هی نکهیا تا

 از یدیجد یبرگه پدربزرگت خونه در اومدنش با

 چند و کوتاه نگاه هی. زد ورق منو یزندگ دفتر

 یهاحس اون تمام کردن زنده یبرا صحبت کلمه

 و آروم گهید روز اون از. بود یکاف یگرفته خاک

 المیخ آرامش تا زدمیم یدر هر به و نداشتم قرار

 رو ذهنم تمام خطرناک فکر هی. رمیبگ پس رو

 قدرت عرضهیب من و بود کرده خودش ریدرگ

 .نداشتم رو فکر اون یشرویپ و یریجلوگ

 از من فرار راه تنها بودم، گرفته رو خودم میتصم

 به دادن بله از قبل اما بود؛ صادق زندان نیا

 .دادمیم بله دلم یخواسته به دیبا او یخواستگار
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 حرف به اگر و بود من دل حسرت تنها محمد حاج

 عمرم آخر تا بودم مطمئن کردمینم گوش دلم

 .سوختمیم خواستنش آتش یتو

 یناگهان میتصم هی یتو و کردم یکی رو عقلم و دل

 و راز یهمه از م،یشد تنها یوقت. رفتم اشمغازه به

 .برداشتم پرده براش دلم درد

 و کردم فیتعر واو به واو رو میزندگ اتفاقات یهمه

 .گذاشتم ونیدرم باهاش رو محالم نسبتاً یخواسته

 شده هم روز چند یبرا خوامیم گفتم بهش یوقت

 . شد گرد تعجب از هاشچشم باشم همسرش

 من اما انداخت؛ رونمیب مغازه از تموم یخوددار با

 ترراحت کارم و باز روم گهید که حاال نرفتم، رو از

 .بود شده
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 رفتمیم روز هر نکهیا از د،یترسیم آبروش از

 .بود نگران کردمیم تکرار رو درخواستم و سراغش
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 گوش حرفم به اگر خوردم قسم دادم، قول بهش

 شدم، ظاهر شیزندگ تو ییهوی که طورنیهم کنه

 چیه گهید که یطور به رونیب رمیم هم ییهوی

 قرارهام و قول یهمه. نشنوه ازم ینشون و نام وقت

 قصد من داشت بچه تا دو و زن اون. بود راست هم

 فقط نداشتم، رو هاشداشته کردن نابود

 .باشه من مال یکوتاه مدت یبرا خواستمیم

 قبول و شد یراض تا اومدم و رفتم قدرنیا باالخره

 یخوشحال از بشم، همسرش ماه کی یبرا کرد

 .نبودم بند نیزم یرو شنهادشیپ کردن قبول

 شرط و کرد اجاره یامبله و کوچک آپارتمان

 منم م،ینیبب رو گریهمد هاهفته آخر فقط گذاشت

 بهونه با خواستمینم کردم، قبول چرا و چون بدون

 .کنم خراب رو تمیموقع یلجباز و
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 کنارش همسر عنوان به که یروز و شب چهار اون

 میزندگ خاطرات نیبهتر به بود خوب که بس بودم

 دنیرس سر با شبش نیآخر هرچند. شد مُبدل

 از خوب ادی با نتونستم و شد خراب خانم حاج

 .برم رونیب شیزندگ

 ییاو دست و شد برداشته نیزم یرو از نبات نگاه

 .گرفت را بود رهیخ نیزم به فقط واکنش بدون که

 متنفر من از ذهنت یتو االن دونمیم زدلمیعز -

 دنیرس یدونیم و یعاشق خودت خب یول ؛یشد

 رو کار اون فقط من. هیعاشق هر یآرزو معشوق به

 چیه هم گهید. نباشم دلم ونیمد بعداً تا کردم

 خودم چون نرفتم شیزندگ سراغ وقت

 و خانم حاج یزندگ یبرا یخطر من. خواستمینم

 .نداشتم پسراش
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 از بیغر و بیعج حرف قدرنیا کوتاه مدت نیا در

 یحوصله گرید یحت که بود دهیشن انشیاطراف

 یالحظه دلش فقط نداشت، هم کردن تعجب

 .خواستیم فارغ الیخ

 مادرش به و آورد باال را اشخسته و حسیب نگاه

 .دوخت چشم

 ؟یدار محمد حاج به یحس چه االن -

 .زد ینازک لبخند نبات

 همون خاطره، هی به شده لیتبد ،یچیه -

 .بودم گرفته اول روز که یمیتصم

 با گرفت، فاصله مادرش از و زد تلخ یپوزخند

 شیپاها دور را دستش دو دلش در نهفته یغم

 .کرد حلقه
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 یکن گوش حرف دل چه مامان، خوشبحالت -

 یبابا زن ،یشد عاشق یبود مجرد یوقت! یداشت

 عشق نیا مُرد من یبابا. یکرد فراموش یشد من

 فراموشش دوباره یصادق زن االنم شد، زنده دوباره

 بست بن به صادق با کارت نکرده ییخدا! یکرد

 ادشی به دوباره شهیم یچ یشد جدا و دیرس

 ؟یافتیم

 یدلخور رنگ نگاهش و باخت رنگ نبات لبخند

 .گرفت

 من یبرا وقته یلیخ مرد اون ه؟یحرف چه نیا -

 !شده تموم
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 .کرد یجار را اشکش مدت نیا اتفاقات یادآوری

 یتو یحت رو بودن یرعلیام یمعشوقه من -

 ایریب محبت قدرنیا یول دم؛یدینم هم خواب
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 به دل و شدم رام که کرد دهیند محبت منه خرج

 با ستین حقم و بود پاک ما عشق یول دادم؛ دلش

 با. بشم سهیمقا دیرفت هوستون دنبال که ییشما

 گرفتم ادی چون اوردمین بر دم احواالت نیا یهمه

 نداشته رو احواالتم درک توقع جماعت نیا از

 یبرا نکهیا از مامان، دمیترس االن یول باشم؛

 و بذارم هیما وجودم تموم از یرعلیام به دنیرس

 یکار ای بگه یاکلمه موضوع نیا دنیفهم با اون

 . کنم حقارت حس که کنه

 .داد قورت را شیگلو در زد چمبره بغض

 .دارم وحشت اون توسط شدن زده پس از من -

 رونیب را نظرش مورد پاکت و شد خم تخت کنار

 .آورد
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 همه تا برم دیبا ندارم، ییجا چیه نجایا گهید من -

 .برسن آرامش به و کنن فراموشم

 شیهاچشم یتینارضا و حرف به توجهیب نبات

 .شد کشینزد

 ؛یهست یراض ازدواج نیا به تو گفتن بهم حانهیر -

 آره؟ گفتن دروغ گهیم خراب حال نیا یول

 بگذارد مادرش یهاحرف یبرا نداشت یحواس

 تمام با. افتاد چادر نرم یپارچه به چشمش یوقت

 در یماندن ادی به روز آن اتفاقات از که یحسرت

 .برد لذت لمس نیآخر نیا از بود مانده دلش

 دست با ردیگینم یجواب او از دید که یوقت نبات

 .آورد باال را صورتش
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 با بگو یهست یناراض اگر حانهیر بزن حرف -

 تا جنگمیم باهاشون یخال یهادست نیهم

 .بدم نجاتت

 .آورد رونیب نبات یهادست نیب را صورتش آهسته

 یقربون منو ساال همون یبود بلد دنیجنگ اگر -

 ...یکردینم خودت یراحت و یخوش

 .دیپر حرفش نیب تند نبات

 .یکن قضاوت ینطوریا منو یندار حق تو -

 .زد لب مظلوم و داد تکان سر غم با

 .ندارم رو یکار چیه حق گهید من -

 از که یقلب و لرزان ییهادست با را پاکت بعد

 نبات بغل یتو بود گرفته شیزهایعز یدور

 .گذاشت
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 فقط هستند، من یهاییدارا نیارزشمندتر نایا -

 و یکن یمادر برام لحظه نیهم یتو خوامیم

 ...یدار نگهشون امانت

 و شوند یجار شیهااشک تا زد یکوتاه پلک

 ادامه را صحبتش بتواند تا داد قورت را بغضش

 .دهد

 نگرفتم ازشون یسراغ وقت چیه گهید اگر یحت -

 .باش نگهدارشون شما

 زیم یرو از را اسرارش محرم و کرد دراز دست

 .گذاشت پاکت یرو و برداشت

 دست برسون هست یقیطر هر به هم نویا -

 دفترچه نیا یجا مرد اون شیپ فقط ،یرعلیام
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 نیآخر دمیم قول ؟یکنیم رو کار نیا برام امنه،

 .باشه ازت امخواسته

 .گرفت را پاکت و کرد دراز دست نبات

 دختر؟ یکنیم رو نکاریا خودت با چرا -
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 مادرش قلب بر یقیعم درد شیهاحرف دانستیم

 ینقطه نیآخر و گفتیم دیبا یول گذارند؛یم جا

 .دیبریم خانه و شهر نیا از را اتصالش

 همراه هم رو حانهیر کن فکر نبات، کن فراموشم -

 .یسپرد خاک به شیپ سال هفت پدرش

 .گرفت محکم را دستش و شد گرد نبات یهاچشم

 !میترسونیم یدار دختر؟ هیچ حرفا نیا -

 .ستادیا پنجره کنار و شد بلند شیجا از

 داستان نیا یکس یبرا دیخواست که بعد یدفعه -

 حس نیا عشق اسم تکرار با گهید دیکن فیتعر رو

 مهمتر او از. دینکن دار لکه رو احترام قابل و مقدس



shahregoftegoo@  

. pg 1235shahregoftegoo@ 

 رو شما هوس تقاص که دیبش ادآوری حتماً

 .داد پس دخترتون

 .ستادیا کنارش هیگر با نبات

 سرنوشت یروز هی دونستمیم اگر من کن باور -

 اون وقت چیه خورهیم گره هم به محمد پسر و تو

 .کردمینم رو کار

 یکم شیهااشک کردن پاک با و برگشت طرفش

 .دیبخش شیهاچشم به یسرد

 گهید و برو هامیامانت همراه مامان، رونیب برو -

 ظالم من بار هی فقط بذار. رینگ رو سراغم وقت چیه

 .باشم
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 د،یچرخ پنجره سمت به دوباره و گفت را حرفش

 آهسته دید را اشیتوجهیب و سکوت یوقت نبات

 .رفت در طرف

 مامان؟ -

 یلبخند با و بازداشت رفتن از را نبات او یصدا 

 .برگشت طرفش نیغمگ

 جانم؟ -

 بذار نکن، آرام با رو یکرد من با که یکار -

 محبت یبرا که بشه رابیس محبتتون از قدرنیا

 نیع همه. باشه نداشته ییجا یابهیغر شخص

 عاشق منت بدون ستنین بلد محمد حاج یِرعلیام

 .کنند محبت و باشن
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 آن نیحس حاج خودش لیم با نه البته رفت، نبات

. انداخت رونیب شانیزندگ از قبل هاسال مثل را

 او با گرید ساعت چند تا که یکار درست

 خانواده نیا نیب در گرید مادرش و او کردند،یم

 .نداشتند ییجا

 غمزده آمد سراغش جان خانم که یبار چند از بعد

 .رفت رونیب و کرد تن به را دیسف لباس

 را آن بارها تصورش در که یعقد سفره حقارت

 ریتصو به شکوه با یمجلس در یگرید شخص کنار

 بار نیاول یبرا که زدیم چشم چنان بود دهیکش

 اقتشیل واقعاً. سوخت خودش یبرا هم خودش دل

 !بود؟ یبیغر و کور و سوت همه نیا

 یهاخانواده یعنی هامهمان کل دانستیم هرچند

 تا بودند شده جمع هم دور فقط شیعموها و عمه
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 او یدفاعیب برابر در نیحس حاج سپاه عظمت

 .باشد شتریب

 عقد سفره یرو بر را او ریدلگ نگاه یوقت جان خانم

 بزرگ یعروس مجلس وعده گوشش کنار دید

 دانستیم نکهیا با. داد را داماد اقوام با همراه

 اما نبودند؛ شیب یاوعده هاحرف نیا یهمه

 یهمه کند الیخ جان خانم تا نکرد یتیشکا

 یتیاهم چیه شیبرا هرچند. کرده باور را توهماتش

 چرا و هستند کجا مرد آن خانواده که نداشت

 .ستین همراهش یکس
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 مبل یرو و شد مجلس وارد یبلند سالم با داماد

 شلوار و دیسف بلند نیآست راهنیپ. نشست او کنار

 رخت به و کرد جلب را توجهش اشیآب نیج

. زد پوزخند اشندهیآ یزندگ کیشر یداماد

 یانقره دور ینهیآ در مرد آن نگاه از پوزخندش

 ینگاه با حرف بدون و نماند پنهان شیروبهرو

 .شد اشرهیخ نهیآ همان در سخت
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 دیفوا مورد در صحبت به شروع که عاقد یصدا با

 سرش و دیکش جلو را چادرش کرد هاجوان ازدواج

 .انداخت نییپا را

 مرد و او د،یچک نییپا چشمش از یاشک قطره

 دهینکش امروز یبرا که ییهانقشه چه اشممنوعه

 حسرت باد بر امروز همه که ییهانقشه! بودند

 .رفتندیم

 حواسش شد دهیشن رونیب از که یبلند داد یصدا

 .انداخت هیبق انیم در ییوال و هول و کرد جلب را

 یبرا نیحس حاج و بود رونیب بهمن پسر سبحان

 .فرستاد رونیب هم را نایس اشاره با اوضاع کنترل

 یرنگ یریآژ مانند به بیعج یادهایفر و داد نیا

. کردیم ادآوری را یرعلیام اسم فقط ذهنش در
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 امکان یعنی شد، ریسراز دلش به ناشناخته یجانیه

 آمده و شده خبر با امروز اتفاق از یرعلیام داشت

 یالحظه چند صداها رد؟یبگ را زیچ همه یجلو

 .دندیخواب زود یلیخ بعد و شدند بلندتر

 و دیکش باال را چادرش ریناپذ وصف یشوق با

 عمه دست که شود بلند یصندل یرو از خواست

 .شد مانع و نشست اششانه یرو بهنازش

 .سرجات نیبش -

 .کرد نگاهش دهیترس و دیچرخ طرفش

 !هست ییخبرا هی رونیب اون -

 .زد هم به یپلک خونسرد بهناز عمه

 .ستین مربوط تو به خبراش -
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 زود یلیخ دست آن دوباره که زد پس را دست تند

 .برگشت قبلش یسرجا

 .مطمئنم من رونهیب اون یرعلیام -

 هیبق نگاه و کرد قطع را عاقد حرف غشیج یصدا

 یقدرت با بارنیا کرد یسع. شد دهیکش او سمت

 .بزند پس را اشعمه دست دوباره قبل از شتریب

 .ششیپ برم خوامیم من -

 نشسته کنارش که یمرد بزرگ دست لحظه همان

 .دیچیپ کشیبار مچ دور بود

 .نیبش -

 به را اشرفته یانرژ بلند داد آن دنیشن انگار

 به خواستیم دلش حاال و بود برگردانده جانش



shahregoftegoo@  

. pg 1243shahregoftegoo@ 

 نجات مهلکه نیا از را خودش شده یقیطر هر

 .دهد

 رو ازدواج نیا من بردار سرم از دست کن، ولم -

 .خوامینم

 فقط نکرد هم نگاهش یحت نگفت، یزیچ مرد

 .کرد ترمحکم را دستش فشار
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 حیتسب درشت یدانه هر دادن رد با نیحس حاج

 کارش نیا با و گفتیم بلند «استغفراهلل» کی

 گوشزد جمع به را تشیعصبان زانیم و یتینارضا

 .کردیم

 دست رساند، هاآن به را خودش عیسر جان خانم

 از را مچش و زد پس شیهاشانه یرو از را بهناز

 کنار از. کرد آزاد مرد آن دست محکم حصار

 .کند دعوتش آرامش به تا گرفت بغل را او یصندل
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 تو ستین یخبر رونیب اون دلم زیعز باش آروم -

 تمومش بذار یاومد نجایا تا که حاال پدرت روح رو

 .میکن

 مثل که جان خانم صورت به انیگر یهاچشم با

 .زد زل ختیریم اشک خودش

 دینذار کنمیم خواهش شما از من جونم خانم -

 رونیب اون یرعلیام دونمیم من بشه، بهم ظلم نیا

 ،یمن حق تو گفتیم شهیهم خودش. منه منتظر

 .نشه یاگهید کس سهم تا حقش دنبال اومده

 و دیکش باالتر را سرش یرنگ چادر جان خانم

 .گرفت دست با را او اشک

 اصال یرعلیام خودت جان بشم، فدات ستین -

 .ستین تهران
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 اجازه دندیباریم وقفهیب که ییهااشک و سکسکه

 .بودند گرفته او از را کلمات کردن ادا درست

 !نیگیم... دروغ -

 بود خواسته ترانه از که یآب وانیل جان خانم

 .گرفت دهانش یجلو را اوردیب شیبرا

 .ستین دروغ مادر گمینم -

 خشک یگلو آب، یکم دنینوش با و برد جلو سر

 .کرد تازه را اششده

 وقت چیه دیباش گفته دروغ بهم اگر -

 .بخشمتونینم

 ...نگفتم -

 .بشه تموم زیچ همه تا بده ادامه جان حجت -
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 نیا با و دیپر جان خانم حرف انیم نیحس حاج

. کرد اعتراض آمده وجود به تیوضع به حرفش

 تعجب شیرو یجلو اتفاقات دنید از که عاقد

 .انداخت نیحس حاج به ینگاه بود کرده

 ...که ینطوریا یحاج اما -

 .من برادر بده ادامه -

 کار حساب نیحس حاج محکم و بلند حرف با

 .گرفت سر از را صحبتش و آمد عاقد دست

 را چادرش دوباره و آمد رونیب جان خانم بغل از

 .دیکش سرش یرو

 نیا باشد یرعلیام به متعلق داد آن اگر یحت

 بودند زده زل او به گرسنه گرگ نیع که جماعت
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 برساند رونیب را خود او دادندینم اجازه وقت چیه

 .کند دایپ نجات تا

 به را خود و رفتیپذیم را شدن میتسل دیبا پس

 .سپردیم ندهیآ

 عجله قبل از شتریب االن انگار که را عاقد یهاحرف

 یطوط کند تمام را کارش زودتر هرچه تا داشت

 .نداشت کدام چیه مفهوم از یدرک اما د؛یشنیم وار

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�



shahregoftegoo@  

. pg 1249shahregoftegoo@ 

 یتنگ�💗💗�

 253پارت#

 

 

 یجار یبرا عرف طبق عاقد که یبار نیاول با

 و یآرام ی«بله» با گرفت اجازه عقد خطبه کردن

 هرچه تا داد جواب یکس از اجازه کسب بدون

 از و شود تمام هایباز شب مهیخ نیا زودتر

 .بردارند دست آن یشکنجه

 خود به انشیاطراف تا دیکش طول یالحظه چند

 .کردند زدن کف به شروع یخوشحال با و آمدند

 مسرت یشاد. نبود او دادن بله یشاد ،یشاد نیا

 .بود شانیروزیپ بخش
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 زبان به چطور و چگونه دینفهم که داماد یبله با

. گرفت قرار شیرو یجلو یبزرگ دفتر آورد

 ینشدن تمام یتعهدها یپا یاکوله و کج یامضاها

 یحت بعد و زد دشیجد یزندگ نام به یاشکنجه

 نیا یپا را اشیزندگ کیشر یامضاها نکرد صبر

 پناه اشییتنها و یکسیب دخمه به و ندیبب جبر

 .برد

 غم یزانو اتاق یگوشه عروسش که یایمهمان

 شام وقت. داشت ادامه شب انیپا تا بود گرفته بغل

 هیگر با کرد یسع هرچه و آمد سراغش جان خانم

 فقط اما برود؛ سفره سر تا کند یراض را او قسم و

 از چنانآن. شد بشینص او سرد و حسیب نگاه

 یجلو حاال نیهم اگر که بود کنده دل اشخانواده
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 شیاعتنا دندیکشیم را آخر نفس همه شیهاچشم

 .نبود

 غذا ظرف دو با داماد یآقا جان خانم رفتن از بعد

 یلیخ و گذاشت شیروبهرو را ظرف آمد، سراغش

 .کرد نگاهش یجد

 داشته جون بزرگتر یهاجنگ یبرا تا بخور _

 .یباش

 سنگ قلوه مثل و گذاشت دهان در لقمه چند

 مرد نیا بردارد سرش از دست تا فرستاد نییپا

 .نامهربان

 فرا خانه و شهر نیا از دنیبر دل و رفتن یوقت

 یرو را اشیمشک چادر یربات مانند به. بود دهیرس

 .رفت رونیب و دیپوش دیسف شلوار و مانتو همان
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 یحت اطرافش یهاآدم از یخداحافظ و توجه بدون

 کنار را خود او و کند بغلش خواست که یجان خانم

 تمام از خانه وارید و در به یکل ینگاه با دیکش

 دلش بود مطمئن که نشیریش و تلخ خاطرات

 آغاز و شد نیماش سوار شد خواهد تنگ همه یبرا

 !را انشیپا نیا کرد
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 کینزد شیهالب به را آلبالو شربت کیبار وانیل

 لبخند شر از شده هم یاهیثان یبرا تا کرد

 شیهالب پوشش روز چند نیا در که یایمصنوع

 تیاهمیب یهاحرف از سرش. شود راحت بود شده

 خوش اتفاقات و شیهما نیا مورد در یجبار یآقا

 یبرا اما بود؛ آمده درد به گذشته روز چند منیُ

 .کند تحمل اعتراض بدون بود مجبور احترام

 تنش یمشک کت یقهی کردن مرتب یبهانه به

 ساعت به ینگاه نامحسوس و آورد باال را دستش

 ساعت کردن لیتکم یبرا شیهاعقربه که دستش

 .انداخت داشتند فرصت قهیدق پنج عصر چهار
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 از اشیباطن لیم برخالف که یروز چند نیا در

 به را او یالحظه دلشوره بود، دور اشحانهیر و شهر

 .کردینم رها خود حال

 زیچهمه دیق گرفت میتصم بار چند که یطور به

 تهران به مانده یباق روز دو نیا الیخیب و بزند را

 بود معتقد که رعطایام یهاحرف با اما برگردد؛

 یشگیهم ثباتیب و اساسیب یفکرها بخاطر دینبا

 مادرش و پدر دست یدیجد یبهانه برگشتنش با

 داشته باز مشیتصم کردن یینها از را آن بدهد

 به حواسش بود گفته که رعطایام یهاقول با. بود

 رگ در انگار که یایدلنگران نیا باز است زیچهمه

 راحت الشیخ دادینم اجازه کرده رسوخ اشیپ و

 .باشد
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 از را آن کرد، جمع را حواسش لشیموبا یبرهیو

 رعطایام اسم دنید با و آورد رونیب شلوارش بیج

 یکم و کرد یجابر یآقا از یکوتاه یعذرخواه

 .گرفت فاصله

 بله؟ -

 .االن نیهم... تهران یبرگرد دیبا یرعلیام -

 لرزاند را دلش رعطایام یصدا ریناپذ انکار یقراریب

 .کرد قیتزر شیهارگ به را ینگران و

 شده؟ یچ -

 .ایب شده خراب اون از پاشو االن نیهم گفتم -

 یخشک وجود با رعطایام افت،ی دیتشد اشدلشوره

 او سر بود امدهین شیپ حال به تا داشت که یاخالق

 !بزند داد
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 الیخیب را رعطایام که افتاده یبد اتفاق حتم به

 !کرده ترشبزرگ برادر به احترام

 !شدم عمر نصف شده یچ بگو -

 آن از یخبر گرید شد، ترآرام رعطایام یصدا

 .نبود خروش

 دمیشن بابا و مامان یهاحرف از یاتفاق االن -

 در گهید یکی عقد به رو حانهیر... امروز خوانیم

 .ارنیب

 رونیب دهانش از که یی«خدا ای» یزمزمه با همراه

 هزار از بعد و افتاد نیزم یرو دستش وانیل دیخز

 سالن کف براق و دیسف یهاکیسرام شدنش تکه

 .داد جال سرخ رنگ به را
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 که وانیل شکستن بیمه یصدا به توجه بدون

 شیپ را سالن رونیب راه کرد جلب را همه توجه

 .گرفت

 عطا؟ یمطمئن تو -

 .نبودم کاش -

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یدکمه  دیلرزیم جانیه شدت از که دستش با

 بعد و فشرد بار نیچند را آسانسور رنگ یانقره

 چند صبرش نیا اما. دییایب نییپا تا کرد صبر

 یهاپله راه و نکرد دایپ ادامه شتریب لحظه

 زمان ت،یوضع نیا در. گرفت شیپ را یاضطرار

 .داشت ارزش شیبرا زیهرچ از شتریب

 دیبا من حتما پسر؟ یهست یچ منتظر االن پس -

 .کنند بدبختم نذار و ریبگ رو جلوش برو بگم؟ بهت

 انگار شد، داریپد رعطایام یصدا در ییوال و هول

 افتاده گردنش یمهم نیا به تیمامور نکهیا از

 .بود گرفته استرس
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 ؟یکنیم کاریچ تو داداش باشه -

 ...تهران سمت به کنمیم حرکت االن منم -

 .دیدو حرفش نیب رعطایام

 .هستم نجایا من ا،یب اطیاحت با داداش -

 مورد طبقه به باالخره طبقه سه کردن یط از بعد

 نفس نفس تند که گونه همان و دیرس نظرش

 .ستادیا اتاقش در یجلو زدیم

 جلوشون بود راست اگه و برو زتیعز جان عطا، -

 ازم رو میزندگ نذار برادر ییتو دمیام تموم. ریبگ رو

 .رنیبگ

 آتش به را یاشنونده هر دل ملتمسش لحن

 از یمین که ییرعطایام حال به یوا د،یکشیم

 !بود کرده پر برادرش یعالقه را وجودش



shahregoftegoo@  

. pg 1260shahregoftegoo@ 

 .داداش راحت التیخ باشه -

 ساک در را لشیوسا نظمیب و تند شد، اتاق وارد

 .ختیر همراهش یدست

 از المیخ نذاره امخونه به پا حانهیر یوقت تا من -

 .شهینم راحت یزیچ چیه

 با را تماسش شد تمام که فراوانش یدهایتأک

 یبرا هتل اتاق لیتحو بعد و کرد قطع رعطایام

 شیهما در هم با که همکارانش از یکی مسعود،

 گذاشت رفتن بر یمبن یغامیپ بودند کرده شرکت

 .شد نگیپارک رهسپار و

 شن طوفان مانند که یدل در و شد نیماش سوار

 یهمه خواست خدا از عاجزانه بود پا به ییغوغا

 .نباشند شیب یتوهم رعطایام یهادهیشن
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 رونیب نگیپارک از و فشرد گاز پدال یرو را شیپا

 زدیم پر نفس کی تا داشت یپرواز پر کاش. آمد

 را او دیبا! رساندیم محبوبش بام پشت به را خود و

. کردیم خود یبرا و آوردیم رونیب غولهیب آن از

 یترهابزرگ به احترام مراعات هرچقدر بود بس

 .کردیم را خودخواهشان

 پرت یبرا که زد جرقه ذهن در دیجد یفکر

 ابانیخ یگوشه را نیماش عیسر و حواسش نشدن

 و پدر اگر. زد زل شیروبهرو به و کرد پارک

 یعنی داشتند خبر حانهیر ازدواج موضوع از مادرش

 نییتع شیپ از یابرنامه هم او یادفعهکی سفر نیا

 !بوده تهران از او کردن دور یبرا شده

 در خون موضوع نیا داشتن صحت به فکر با

 به ظلم تینها گرید نیا د،یجوش شیهارگ انیجر
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 را اشیبان و باعث وقت چیه و بود هاآن

 .دیبخشینم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ،یخستگ. شد تهران وارد که بود شب مهین

 نشستن از حاصل دیشد درد کمر یحت ،یگرسنگ

 هم نیماش یصندل یرو بر اشساعته چند

 جاده در کوتاه یاقهیدق یبرا تا بود نشده فشیحر

 .بدهد خود به یاستراحت و کند توقف

 جواب گرید رعطایام تهران یسو به حرکت از بعد

 باعث کار احتمال نیهم و دادینم را شیهاتماس

 .شدیم اشینگران و دلشوره شدن دیتشد

 را نفسش و کرد توقف را نیماش ابانیخ یگوشه

 خودش شهر در کردیم حس. داد رونیب خسته

 شهر نیا قسمت کدام در دانستینم و شده گم

 یبرا یجواب تا کند دایپ را برادرش درندشت

 .ردیبگ شمارشیب یهاینگراندل و سواالت
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 گرید یبار و برداشت داشبرد یرو از را لشیموبا

. کرد امتحان رعطایام با ارتباط یبرا را شانسش

 حالیب و سرد یصدا بوق چند از بعد بارنیا

 .دیچیپ گوشش در برادرش

 ؟ییکجا -

 نیا یهاخوردن حرص و یخبریب از یناش فشار

 .کرد یخال رعطایام سر یرو را ساعته چند

 رو جوابم چرا یحساب مرد ییکجا خودت -

 ؟یدینم

 حالیب قبل مثل ادشیفر به توجهیب رعطایام

 .دیپرس

 ؟یدیرس -

 عطا؟ شد یچ تهرانم، اول آره -
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 گس طعم نارس ییخرمالو نیع رعطایام سکوت

 برچسب ذهنش کننده وانهید افکار به و دادیم

 .زد داد قبل از بلندتر زد،یم تیواقع

 ؟یکنیم سرم به جون چرا المصب بزن حرف د -

 .منتظرتم... نهیحس کنار ایب -

 کرد قطع یگرید حرف بدون را تماس که رعطایام

 لشیموبا دوباره هایباز گربه و موش نیا از یعصب

 یخستگ ذوق از که شیپا. انداخت داشبرد یرو را

 زودتر تا فشرد گاز پدال یرو بود افتاده گز گز به

 به شب مهین در هاابانیخ یخلوت. برسد مقصد به

 زود یلیخ. شد تمام مقصد به دنیرس یبرا نفعش

 نهیحس یجلو یهاجدول یرو که را رعطایام

 .کرد متوقف کنارش را نیماش و دید بود نشسته
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 یهاچهیماه یگرفتگ بخاطر شد ادهیپ نیماش از

 به را خود درد وجود با اما زد؛یم لنگ شیپاها

 کینزد با. رساند بود نییپا سرش که رعطایام

 تازه و ستادیا و شد بلند شیجا از رعطایام شدنش

 یکبود و ورم سرشان یباال چراغ نور از توانست

 .ندیبب را رعطایام لب یگوشه یپارگ و چشم ریز

 اومده؟ سرت ییبال چه -

 را سرش و گرفت یشرمندگ رنگ رعطایام نگاه

 .انداخت نییپا

 نشد یول کردم؛ یسع یلیخ داداش امشرمنده -

 .ومدین بر دستم از یکار

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 257پارت#

 

 

 نشده متوجه که نبود نامفهوم قدرنیا حرفش

 یهمه که کند قبول خواستینم قلبش اما باشد؛

 د،یپر پلکش. وستندیپ قتیحق به ذهنش یفکرها

 :دیپرس لکنت با و دهیترس

 .نمیبب بزن حرف درست ؟یچ... یعنی -

 .رفت... کردن عقدش -
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 یزیت خنجر رعطایام یآمده در چاه قعر از یصدا

 درد یهمه. آمد فرود اشخسته قلب بر و شد

 قهی سابقهیب یخشم با و کرد فراموش را تنش

 .زد چنگ را رعطایام دیسف راهنیپ

 !محاله نیا مردک؟ یگیم پرت و چرت چرا -

 یبرا یتالش چیه و بود نییپا همچنان رعطایام سر

 .نکرد او یهادست از اشقهی آوردن در

 .ومدیبرن دستم از یکار ییتنها -

 یوارهید به خودش دنیکوب با هنوز قلبش

 باور کتمان در یسع کنان هیمو و زجه اشنهیس

 به یترمحکم تکان. داشت وحشتناک قتیحق نیا

 . داد رعطایام تن
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 رو سهمم نداره حق یکس منه سهم دختر اون -

 .بفهمن دیبا شهر نیا مردم یهمه نویا ره،یبگ ازم

 رعطایام شود، سوار که رفت نیماش طرف دوباره

 .گرفت را شیبازو

 ر؟یام یریم کجا -

 سوار و آورد رونیب رعطایام دست از را شیبازو تند

 .شد

 یکار ارم،یب رونیب خونه اون از رو حانهیر رمیم -

 .ینداشت رو اشعرضه نامرد یتو که

 کنار یصندل یرو و زد دور را نیماش رعطایام

 .گرفت جا راننده

 بردنش، گمیم ؟یکن کاریچ یخواهیم داداش -

 .ستین شهر نیا یتو گهید حانهیر
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 رعطایام صورت به دستش پشت محکم یضربه

 بلند را او ادیفر و کوباند پنجره شهیش به را سرش

 .کرد

 ه؟یبق دست هم یشد هم تو کثافت، شو خفه -

 فقط یببر در به سالم جون امشب یخواهیم اگر

 .ببند رو دهنت

 سمت سرعت با که را او فقط یخاموش در رعطایام

 .کرد تماشا راندیم نیحس حاج یخانه

 مثال به و ستادیا یدار صدا ترمز با خانه یجلو

 یکی. شد ادهیپ  خشم از پر یفوران آماده آتشفشان

 یگرید با و فشردیم زنگ یرو را شیهادست از

 .دیکوبیم در به امانیب
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 باز رو در نکردم خراب سرتون یرو رو نجایا تا -

 .دیکن

 کنار آرام و نشست اششانه یرو رعطایام دست

 :گفت گوشش

 دارن هاهیهمسا یهمه آرومتر خدا رو تو داداش -

 !شد یزیآبرور. کشنیم سرک

 .انداخت رعطایام طرف یتند نگاه

 ...خوامیم درک به -

 حاج توسط در که بود نشده لیتکم حرفش هنوز

 .آمد رونیب خونسرد و آرام و شد باز نیحس

 !یکرد رید -

 یگرگ نیع زد،یم نفس نفس ادیز تیعصبان از

 عرق باشند کرده دور او از را جفتش که یوحش
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 حاج به و کرد پاک را صورتش یرو بر شده یجار

 .شد رهیخ نیحس

 یقبرستون نیا از خوامیم ادیب بگو حانهیر به -

 .ببرمش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 کنار در یجلو از آرامش همان با نیحس حاج

 .رفت

 .تو برو باشه -

 هر توقع کردیم اعتراف دیبا شد، مات یالحظه

 نیا جز داشت نیحس حاج طرف از را یبرخورد

 داخل به پا و آمد خود به زود یلیخ! یخونسرد

 خودش دور یچرخ و ستادیا اطیح وسط. گذاشت

 .زد

 .ببرمت اومدم رونیب ایب حانهیر -
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 کدام چیه نیب حانهیر که زن چند دنیکش سرک

 دوباره و نداد یتیاهم اما د؛ید ها پنجره از را نبود

 .کرد تکرار را دلش یخواسته

 .رونیب ایب حانهیر -

 آمدند، رونیب یاتاق از شیعمو دو حانهیر یجا

 .بود جلوتر بهمن

 ؟یآورد سر خبرته چه -

 نیحس حاج بدهد بهمن به یجواب نکهیا از قبل

 .آورد باال بهمن یبرا را دستش و ستادیا کنارش

 .بهمن نکن دخالت تو -

 .رفت هاپله طرف به و گرفت را او دست مچ بعد

 .جوون ایب -
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 ستادهیا اطیح در کنار که رعطایام به ینگاه مین با

 نیحس حاج دنبال کردیم شیتماشا نیغمگ و بود

 .رفت باال پله چند از

 بزرگ اتاق یلنگه دو در هاپله یباال نیحس حاج

. رفت کنار شیجلو از و کرد باز را شیروبهرو

 که یاساده عقد یسفره به چشمش کهنیهم

 از رمق کبارهی به افتاد بود شده دهیچ اتاق یگوشه

 شود نیزم پخش خواست و رفت رونیب شیپاها

 مانعش و نشست اششانه ریز رعطایام دست که

 سفره یباال ینفره دو مبل یرو از نگاهش. شد

 .شدینم برداشته

 مرد اسم کنار حانهیر اسم شیپ ساعت چند -

 هم تو ش،یزندگ دنبال رفت و شد ثبت یاگهید

 .نکن فکر یاگهید کس ناموس به گهید و باش مرد
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 تا اشیخال معده اتیمحتو و دیکش ریت سرش

 .رفتند نییپا دوباره و آمدند باال شیگلو

 .کند کمکش شدن بلند یبرا کرد یسع رعطایام 

 .بردنش گفتم ا،ین گفتم بهت داداش، ایب -

 سرش دور خانه کل کردیم حس ادیز جهیسرگ از

 تلو تلو و گرفت وارید از را اشهیتک چرخد،یم

 او. رفت نییپا هاپله از رعطایام کمک به خوران

 و داد را اشیمردانگ غرور تمام خانه نیا در امشب

 .گرفت لیتحو دهیخم یکمر

 ؟یرعلیام آقا -

 یپله یرو را شیپاها جان خانم نیغمگ یصدا

 نیغمگ و برگشت طرفش به داشت، نگه ثابت آخر

 شیهایمهربان از شهیهم حانهیر که یزن یتماشا به
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 را اشرهیخ نگاه جان خانم. نشست کردیم فیتعر

 :کرد زمزمه و دیکش جلوتر را چادرش دید که

 و تیزندگ سراغ برو شد، تموم بود هرچه -

 یزندگ خونه نیا یتو یدختر یروز کن فراموش

 .داشته هاتیحکا تو با که کردهیم
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 259پارت#

 

 بود شده جمع شیگلو در که یمیعظ بغض

 چه بود کرده سلب اون از را دنیکش نفس یاجازه

 راه جان خانم به جواب بدون! زدن حرف به برسد

 راه درست قدرت تهوع و جهیسرگ. برگشت را آمده

 نیا زودتر هرچه دیبا اما بودند؛ گرفته او از را رفتن

 دخترکش گلستان یروز که یمنحوس ساختمان

 .کردیم ترک را بود

 زد زانو نیزم یرو و دیکش ته توانش ابانیخ کنار

 را خود تا زد عُق را بود دهیشن و دهید را آنچه هر و

 .کند راحت عذاب نیا از
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 یزیتم دستمال با و نشست کنارش رعطایام

 .کرد زیتم را دهانش اطراف

 داداش؟ یخوب -

 حانهیر یبایز لبخند ابانیخ آسفالت یاهیس در

 از یاشک قطره و بست نقش شیهاچشم یجلو

 .داد تکان سر. دیچک نییپا چشمش

 .خوب یلیخ خوبم، -

 و گرفت ینفس شد، نیماش سوار و بلند شیجا از

 جا کنارش رعطایام که کرد روشن را نیماش

 .گرفت

 ؟یبر یخوایم کجا دوباره -
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 همراه د،یخند بلند و دیچرخ عطا طرف به

 یجار چشمانش یگوشه از اشک شیهاقهقهه

 .شد

 به یدست گرفت آرام که اشخنده یصدا

 .دیکش چشمانش

 برم خوامیم خوبه؟ حالم چقدر ینیبینم مگه -

 شدن حال نیا باعث که ییاونا با رو خوبم حال

 .کنم میتقس

 

 التماس سرش پشت که رعطایام به توجهیب

 و شد خانه وارد کند کنترل را تشیعصبان کردیم

 مبل یرو که را پدرش و مادر شیهاچشم میمستق
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 شکار را کردندیم نگاهش مضطرب و بودند نشسته

 .کرد

 یزخم یببر نیع درون از داد، رونیب را نفسش

 کشانینزد آرام یول بدرد؛ خواستیم دلش فقط

 .دیپر جا از زدههول و تند مادرش که شد

 !مادر؟ یاومد خبر یب چه... چه -

 از پر یپوزخند مادرش منتظر یهاچشم به رهیخ

 بدون شیهاکردن یباز نقش با زن نیا. زد درد

 یرو نشیغمگ نگاه. بود اسکار زهیجا قیال شک

 و نشسته مبل یرو نگران همانطور که پدرش

 دوباره و نشست بود او از یالعمل عکس منتظر

 .برگشت مادرش یرو زود یلیخ
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 د،یبذار بالشت یرو سر راحت گهید امشب از -

 اون یبرا من یاهایرو. شد تموم زیچ همه گهید

 میزندگ یتو یکس گهید. مونیعاشق و عشق دختر،

 مثل دوباره. بجنگم باهاتون بخاطرش که ستین

 .برگشت خونتون به آرامش قبل

 .نشست شیبازو یرو خانم حاج دست

 نیبش ایب مادر، ستین خوب حالت جان یرعلیام -

 .میکنیم صحبت یشد آرومتر

 مادرش صورت یرو هنوز نشیغمگ نگاه

 .دیچرخیم

 اومد دلت چطور ؟یتونست چطور بگو فقط -

 لیتشک خودت وجود یتو که یقلب با ینطوریا

 ؟یکن یباز شده
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 استفاده پسرش وجود کاذب آرامش از خانم حاج

 .دیکش دست شیبازو به و کرد
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 حیتوض رو زیچ همه بده اجازه پسرم باش آروم -

 .بدم

 چطور نکهیا ؟یبد حیتوض یخواهیم قاًیدق ویچ -

 بشکنه؟ کمرم و نیبب رو روز نیا تا یدیچ نقشه

 شیهاچشم و کند یخوددار نتوانست نیا از شتریب

 .ستیگر مردانه

 !د؟یگذاشت دلم یرو رو داغش چطور نکهیا -

 ...خبر من -

 ادیفر و نداشت دنیشن دروغ کشش نیا از شتریب

 .زد

 سفر نگو مادر، اصطالح به نداشتم خبر نگو -

 فرضم خر نیا از شتریب نبوده، نقشه من ییهوی

 .دینکن
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 و گرفت دهانش یجلو را اشیروسر پَر خانم حاج

 .دیچک نییپا شیهاچشم از یاشک قطره

 .نبوده -

 دل تا ند،ینب را مادرش اشک تا بست چشم

 .ایر و رنگ همه نیا یبرا نسوزاند

 دلت به داغ خانم حاج یگذاشت دلم به داغ -

 گهید که یدختر همون یشکسته دل به ذارم،یم

 دلتون به رو میزندگ داغ قسم ستین من مال

 . ذارمیم

 گرید کرد، رفتن قصد گفت که را شیهاحرف

 قابل ریغ شیبرا ایر و دروغ از پر یفضا نیا تحمل

 .بود تحمل
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 پشت را پدرش یصدا رفت رونیب که خانه از

 .دیشن سرش

 .بابا کن صبر یرعلیام -

 نیع که پدرش سمت به حرف بدون و ستادیا

 .برگشت دیباریم غم شیهاچشم از خودش

 پسرم؟ یریم کجا -

 .دیکش سشیخ صورت به یدست 

 ییجا نباشه، ایر و دروغ همه نیا که ییجا هی -

 .نهینب رو تظاهر همه نیا چشمم که

 .نشست اششانه یرو محمد حاج دست

 حانهیر عقد موضوع از منم یکن باور خوامیم -

 .نداشتم خبر
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 اشنهیس به یپتک مانند به «حانهیر عقد» حرف

 یسر فقط. کرد یمتالش را قلبش و شد دهیکوب

 .داد تکان پدرش یبرا

 حاال موحد، محمد حاج دیدیرس تونخواسته به -

. دیریبگ جشن رو تونیروزیپ خانمتون حاج با دیبر

 تموم خوش انیپا هی با حانهیر و یرعلیام یقصه

 .شد

 شد، نشیماش سوار و داد ادامه را راهش به

. کند دایپ آرامش یکم تا ببرد پناه کجا دانستینم

 تنها لحظه نیا در دار چرخ یآهن یقوط نیا

 . بود مأمنش

 دل به دیبا چگونه. گذاشت فرمان یرو را سرش

 سال چهار که یاحانهیر گرید قبوالندیم لجبازش

 !ست؟ین بود کرده خوش بودنش به دل
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 با و آورد باال سر نیماش یشهیش به یاضربه با

 .آورد نییپا را شهیش حوصلهیب رعطایام دنید

 ه؟یچ -

 زیر یهاگل با یایصورت دفترچه رعطایام

 .گرفت طرفش و آورد در بشیج از یمتوسط

 .تو به برسونه تا مادرش دست داده حانهیر نویا -

 را دفترچه و آورد باال را دستش لرزان ییهادست با

 نگاهش کرده ورم چشم همان با رعطایام. گرفت

 .کرد

 بخاطر. ما بخاطر گمینم ،یچیه بابا مامان، من، -

 محرم آرزو و دیام یکل با که دفترچه نیا صاحب

 نذار. باش خودت مواظب سپرده تو به رو اسرارش

 .بشه صاحب یب دوم بار یبرا دفترچه نیا
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 یبحران یهاتیوضع در شهیهم مثل رعطایام

 یدست. شد دور و کرد را خود ییراهنما اشیزندگ
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 و بایز ینوشته. کرد بازش و دیکش دفتر جلد به

 .کرد جلب را نظرش اول برگ یرو بزرگ

 ...میخدا دو هر نام به»

 در عشق خالق دوم و انیعالم پروردگار اول

 «...قلبم

 لیتکم یبرا جمله دو نیهم خواندن بست، را دفتر

 دلش گرید کردیم حس بود یکاف شبش کردن

 .ندارد را یشتریب غم شیگنجا

 را نیماش و گذاشت کنارش یصندل یرو را دفتر

 فقط امشب. آورد در حرکت به انتهایب یمقصد به

 نبودن گرید که کند دایپ را یخود تا رفتیم دیبا

 .اوردین یدلتنگ و غم شیبرا حانهیر
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 با شیهاخاطره و بود او امشب کی نیهم فقط

 توانستینم گرید و بود محبوب یروز که یدختر

 درد رششیپذ. بسازد ایرو شیبرا راحت الیخ با

 یخوشبو گل یناعدالت کمال در امشب اما داشت؛

 .بودند کرده یگرید کس میتقد را او

**** 

 یقیموس فقط که یسکوت در شانیساعته چند سفر

 .گذشت شکستیم را آن نیماش پخش آرام

 تماس مرد همراه تلفن هم بار دو نیب نیا در

 رونیب و شد ادهیپ نیماش از بار دو هر که داشت

 .کرد صحبت
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 بود خوشحال و داشت دوست را سکوت نیا البته

 صحبت به یلیتما او خود مثل کنارش مجهول مرد

 .ندارد

 خنده غصه از شتریب اشیزندگ تیوضع نظرش به

 کنار را اشیزندگ بودند کرده مجبور را او داشت،

 و درست را اسمش یحت که کند شروع یمرد

 فقط او یرعلیام از بعد هرچند. دانستینم یحساب

 .بود گذاشته یزندگ را اشیمصنوع مرگ نام

 یهاقدم منیُ به کم کم شب اهیس آسمان

 که شدند یشهر وارد دادیم رنگ رییتغ دیخورش

 .گرفتیم خو آن به دیبا بعد مِن

 در دهیترس دلش ناآشنا، یهاساختمان به نگاه با

 نییپا چشمش از یاشک قطره و شد جمع خود

 یپناه تو جز یبیغر همه نیا یتو ایخدا». دیچک
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 درد از پر یازمزمه با «باش پناهم خودت ندارم

 .کند خاموش را اضطرابش کرد یسع
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 ؟یندار ازین یزیچ -

 آورد خود به را او مرد احساس بدون و سرد سوال

. دیکش اشخسته و یاشک یهاچشم به یدست و

 از ییتنها و یدور یکم دیبگو خواستیم دلش

 که ییجا از اما دارم؛ ازین اطرافم یکفتارها شما

 «نه» با ندارد یاجابت اشخواسته بود مطمئن

 .کرد فیتکل رفع یآرام

 یشباهت گرید هاابانیخ عرض و هاساختمان شکل

 راه به چنانهم نیماش نیا اما نداشتند؛ شهر اول با

 .دادیم ادامه خود

 دلش بود، آمده درد به ادیز نشستن از کمرش

 استراحت و دنیکش دراز یبرا را خودش نرم تخت

 حاج منت پر یخانه در نه گرید البته خواست؛یم

 را اشیزندگ حرکت نیتربزرگ امشب او. نیحس
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 شیهاآدم و خانه آن از شهیهم یبرا و داد انجام

 در یروز اگر یحت کرد عهد خود با. دیبُر دل

 خانه آن به وقت چیه گرید شد هم آواره هاابانیخ

 .نبرد پناه

 یجلو بست بن یاکوچه کنار نیماش باالخره

. کرد توقف اهیس مانیس ینما با یمیقد یاخانه

 تنش به یقوس و کش با شد، ادهیپ نیماش از مرد

 و کرد باز را شیرو به رو رنگ کرم در یلنگه دو

 .برد داخل به را نیماش

 !یاومد خوش ن،ییپا ایب -

 کردن جمع با و داد قورت را دهانش آب دهیترس

 .شد ادهیپ آهسته چادرش
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 دو دیشا که یطور به داشت یکوچک اطیح خانه

 . شدندیم جا زور به آن در نیماش

 نیچند و بود اهیس مانیس رونیب مثل اطیح ینما

 دهید دورش تا دور یمیقد یآهن یدرها با اتاق

 وسط یارفته رو رنگ و کوچک حوض. شدندیم

 .داشت قرار یآب ریش کنار اطیح

 از او چمدان برداشتن با و بست را اطیح در مرد

 اطیح در کینزد که یاتاق طرف به عقب یصندل

 .رفت بود

 .ایب -

 را تنش مرد ارزشیب و یاکلمه تک یامر حرف

 دور دوباره اشدهیترس نگاه. دیلرز خود به و زد خی
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 آمدیم مخوف یادیز نظرش به که یاطیح دور تا

 .برداشت عقب به قدم کی و دیچرخ

 .برگردم خوامیم من... من -

 کرد، نگاهش و شد متوقف شیسرجا یالحظه مرد

 دست در را چادرش یگوشه آمد کنارش بعد

 .کرد همراه خود با را او و گرفت

 .اوردمتین خوارا آدم یلهیقب نترس -

 برق و گذاشت آن پشت را چمدان در، کردن باز با

 .کرد روشن را اتاق

 یکس نخواد حسام یوقت تا کن، استراحت تو برو -

 .شهینم مزاحمت
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 حسام را خود که یمرد مرخین یرو متعجبش نگاه

 وقت کردیم حس چرا. نشست بود کرده یمعرف

 ! ده؟یشن یگرید نام عقد یخطبه خواندن
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 به یااشاره و گرفت دهیناد را متعجبش نگاه حسام

 .کرد اطیح یگوشه یومینیآلم در

 استفاده شد ازتین هیبهداشت سیسرو هم اونجا -

 .کن

 .داد نشان را یروبهرو در بعد

 بعداً کنم، یاستراحت اتاق اون یتو رمیم منم -

 .میدار هم با یمهم یهاحرف

 و بود حسام صورت رهیخ اریاختیب هنوز

 آرامش و یخونسرد همه نیا برابر در دانستینم

 .بدهد نشان یواکنش چه
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 یسر کالفه کندینم یحرکت دید یوقت حسام

 .داد تکان

 نا یخستگ از ؟یهست یچ منتظر گهید تو برو -

 .ندارم

. دیباریم صورتش و سر از ناگفته یخستگ نیا

 زد، کنار را در یجلو دیسف یتور پرده حرف بدون

 .رفت و بست را درش حسام که شد اتاق وارد

 گذراند، نظر از را اتاق ساده یفضا حسام رفتن با

 را اتاق کف یرنگ یزرشک یسه در دو کوچک یقال

 یمیقد نچیا چهارده ونیزیتلو بود، داده پوشش

 .داشت قرار یاشهیش بدون یدکور زیم یرو
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 در و بودند شده دهیچ گوشه که خواب رخت چند

 را اتاق لیوسا تنها یمیقد و یچوب یکمد آخر

 .کردند جلب را توجهش دادندیم لیتشک

 و نشست شیگلو به بغض حقارت همه نیا از

 شکستن از تا داد رونیب تند بار چند را نفسش

 .کند یریجلوگ بغضش

 یخفت از پر و نیسنگ قصاص چه یگناهیب جرم به

 !بودند کرده نییتع شیبرا

 کنار چادر همان با و آورد در را شیهاکفش

 هاخوابرخت ینا یبو از. نشست هارختخواب

 .داد اشینیب به ینیچ

 با اششبانه یهاصحبت از یکی لحظه همان

 در بود عقدشان اول شب مورد در که یرعلیام
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 شهیهم لحن همان با یرعلیام. شد زنده ذهنش

 گفتیم بود شده اشیچاشن هم ذوق که مهربان

 مشترک شانیعروس و عقد مراسم دارد دوست

 دور هم از تیمحرم از بعد نباشد قرار گرید تا باشد

 یعروس و عقد نیب یلیدل هر به اگر اما باشند؛

 صبحانه یبرا زود صبح اول روز همان افتاد فاصله

 سیرئ بفهمد نیحس حاج گرید تا رودیم دنبالش

 یهاحرف آن دنیشن از که ینیح هم او. ستیک

 شیاهایرو جواب در رفتیم غنج دلش نیریش

 .دیخندیم فقط

 بود انصاف. دیخند تلخ و کرد پاک را شیهااشک

 شوند دفن نهیس دو وسط بایز یاهایرو آن یهمه

 !بماند یباق خاطره یتل فقط هاآن از که یطور
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 خاطرات انیم گذار و گشت در زمان چقدر دینفهم

 .آمد چشمانش سراغ خواب که گذشت

 زد،یم پا و دست یداریب و خواب انیم مغزش

 اما بود؛ گرفته درد دنشیخواب بد حالت از کمرش

 .نداشت شدن داریب ای ییجابجا به یلیتما

 یول د؛یرسیم گوشش به گنگ یصحبت یصدا

 را شیهاچشم کردن باز اجازه یخستگ همان

 . دادینم

 و دیپر جا از در شدن باز بلند یصدا با کبارهی

 .نشست شیجا سر صاف منگ
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 ستادهیا در یجلو فربه یزن و قد کوتاه یمرد

 باز کامل هاآن از یکی که ییهاچشم با مرد بودند،

 به واکنشش. کردیم نگاهش بسته یگرید و بود

 یادهیترس و بلند غیج هاآن یادفعه کی دنید

 قبل از شتریب غشیج دنیشن از انگار که مرد. بود

 و داد سر یوحشتناک و بلند یخنده بود کرده ذوق
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 طرف به و کرد آزاد کنارش زن دست از را دستش

 نشسته شیجا سر شده خشک همانطور که ییاو

 .دیدو بود

 .خوامیم عروسمو... عروسم عروسم، -

 رونیب اتاق از و دیکش یبلندتر غیج آمد خود به

 . دیدو

 .کند آرام شیهاحرف با را او داشت یسع زن

 ازش دینبا. نداره یکار باهات نترس کن، صبر -

 .یبترس

 بود ممکن مگر! زن نیا داشت ییجایب توقعات چه

 یفاصله نیدورتر به را خود د؟ینترس وید نیا از

 را دستش و رساند یلعنت اتاق آن به نسبت اطیح

 چشمش تازه. گذاشت دیتپیم تند که قلبش یرو
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 ترس به و بود نشسته حوض کنار که یجوان زن به

 دیخندیم غش غش وانهید آن بیعج یکارها و او

 .افتاد

 بود ینشدن تمام ذوقش انگار که نشان وید پسرک

 .دیدو طرفش به دوباره

 .عروسم عروسم، -

 یصدا که بود ادیز یقدر به بارنیا ترسش

 شروع را اطیح طول دوباره و شد بلند هم اشهیگر

 خواب و جیگ که حسام دنید با. کرد دنیدو به

 به گرفتند تازه جان شیپاها آمد رونیب اتاق از آلود

 .گرفت پناه سرش پشت و دیدو طرفش

 خبره؟ چه نجایا -
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 و کرد قطع را پسر آن یخنده حسام بلند داد

 زن اما ند؛یبنش وارید یگوشه همان آرام شد باعث

 گرفته دلش به دست که طورهمان چنانهم جوان

 .دیخندیم بود

 تو شهیم روح قبض داره چارهیب نیا زهرمار، -

 ؟یخندیم

 به و نگذاشت اثر دختر یرو حسام غضب از پر تشر

 .داد ادامه اشخنده

 !شد یتوپ ییآشنا عجب -

 و حرف بدون که تپل خانم همان یرو حسام نگاه

 .نشست بود ستادهیا اتاق در کنار حرکتیب

 فردا تا نگفتم مگه کنه؟یم کاریچ نجایا نیا -

 بمونه؟ عمو یخونه
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 ریز یگره و گرفت را سرش یروسر طرف دو زن

 .گذاشت جلو یقدم و کرد ترسفت را شیگلو

 به دهیند ریخ هرمز نیا صبح چمدونم من -

 دیفهم دید رو نتیماش و نجایا اومد نون یبهونه

 .فرستادتش همون حتماً ،یاومد

 سرش پشت هنوز که ییاو طرف به حسام نگاه

 .برگشت دیلرزیم خود به ترس از و بود ستادهیا

 .نداره بهت یکار گهید نترس -

 .کرد زن همان به یااشاره بعد

 .اریب براش آب وانیل هی برو معصومه -

 است معصومه اسمش بود دهیفهم حاال که یخانم

 باز با که یاتاق سمت و داد یتکان را تپلش کلیه
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 آشپزخانه دیفهم داخلش لیوسا از درش شدن

 .رفت است

 .تو برو پاشو شد تموم هرهرت اگر هم تو -
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 چیه به را حسام یهاحرف انگار که جوان دختر

 بلند شیجا از یلبخند با کردینم حساب شیکجا

 با و ستادیا کنارش. آمد حسام طرف به و شد

 که یراهنیپ ریز یرو را انگشتش یمرموز لبخند

 .دیکش بود حسام تن

 دهیترس ازش که یاون یگینم بهش چرا خب -

 آورده؟ پناه من شوهر به یاشتباه و شوهرشه

 یپرتمسخر. لبخند با او به رو و کرد کج یسر بعد

 :گفت

 حامد دادن، بهت یاشتباه رو آدرس خانمه -

 .ستین یآورد پناه که ینیا یباچید

 یقو و محکم یدست مانند به زن حرف شوک

 تنش از رمق. کوباند سرش پشت وارید به را تنش
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 یرو مبهوتش نگاه. افتاد نیزم یرو و کرد زیگر

 نگاهش و بود نشسته شیجا سر هنوز که پسر آن

 زخم اش،دهیتراش ته از یموها. نشست کردیم

. بود ساخته او از ههیکر یاچهره چشمش یگوشه

 ذوق از پر سالمش چشم آن دوباره او نگاه دنید با

 .شد درشت

 در را انشیم در یکی یهادندان بلندش یخنده

 او یخال معده اتیمحتو که گذاشت شینما معرض

 .آورد باال گلو تا را

 زمزمه را «رممکنیغ» یکلمه مبهوت خواست

 حامد اسم عاقد که عقد یلحظه ادی یول کند؛

 رممکنیغ کلمه ذهنش. آورد زبان به را یباچید

 .زد پس را نداشت یکاربرد شیبرا گرید که

 .نمتینب شوگم یکرد یخال رو کرمات االن -
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 حسام غضب پر حرف جواب در جوان دختر

 .انداخت باال یاشانه

 .بدم پر سرش از رو اضافه یفکرها خواستم -

 از را آب وانیل حسام. شد اتاق وارد الیخیب بعد

 .زد زانو شیجلو و گرفت معصومه دست

 .مظلومه و آروم یلیخ نکن االنش ذوق به نگاه -

 حسام خونسرد یهاچشم به اشیاشک یهاچشم با

. گرفت حرصش یخونسرد همه نیا از و زد زل

 حاال و گفته دروغ اشخانواده تمام و او به مرد نیا

 از و بود نشسته شیرو یجلو وقاحت کمال در

 خشم با. کردیم فیتعر وید آن اخالق حسن

 یرو آب وانیل و زد حسام دست ریز محکم

 . افتاد ها کییموزا
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 حاال یگفت دروغ آقاجونم و من به کثافت توئه -

 ؟یدیم دستم آب کردنم آرام یبرا

 پرغضب و معصومه متعجب نگاه به توجهیب بعد

 نیهم رفت، اتاق طرف و شد بلند شیجا از حسام

 را ادیش نیا دست و گشتیبرم تهران به دیبا حاال

 .کردیم رو همه یبرا

 و آقاجون ،یاغی یدختره نگفتم یدروغ چیه من -

 عقب برادر زن قراره تو داشتند خبر کامالً عموت

 .یبش من یذهن مونده
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 و هرج و ستادندیا حرکت از شیپاها یالحظه

 را همه زود یلیخ اما شد؛ پا به ذهنش در یمرج

 شب دل در دیخورش وجود اندازه حرفش. زد پس

 حاال که حسام طرف به. بود باور رقابلیغ و بیعج

 .برگشت بود ستادهیا قبلش یجا سر

 یفهمیم بردم رو آبروت و تهران رفتم که االن -

 .هیچ یبزرگ نیا به دروغ تاوان
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 .زد یپوزخند دشیتهد به حسام

 یدار ییجا گهید تهران مگه! تهران؟ ؟یبر کجا -

 رمردیپ اون چشم از قدرنیا بدبخت ؟یبر که

 حاضر کردنت سر به دست یبرا که یبود افتاده

 من برادر نیع یکی زن تا بیغر شهر بفرستت شد

 تا کن نگاه رو برت و دور خوب هم حاال. یبش

 من چون ،یریبپذ هست که طورنیهم رو تیزندگ

 ندم اجازه یصورت چیه در دادم قول آقاجونت به

 .رهینم قولم بره سرم و یکن ول رو تیزندگ

 شده خشک را او و برگشت اتاقش همان به حسام

 یرو ناتوانش اشک. گذاشت تنها شیجا سر

 :دینال خود با و دیچک شیپا یجلو کییموزا

 !کنهینم رو کار نیا من با آقاجونم! محاله -
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 و رساند حوض کنار را خود چد،یپ درهم اشمعده

 و کرد زیتم را دهانش. آورد باال زردآب یکم

 که یرخوت آن تا زد صورتش به آب یمشت حالیب

 جز آورد، باال سر. شود دور بود کرده خانه تنش در

 .نبود اطیح در یکس چشم کی وید آن و او

 برداشتن با و کرد سر را چادرش برگشت، اتاق به

 از داشت قرار در کنار همان هنوز که چمدانش

 صد هاابانیخ در یآوارگ یحت. رفت رونیب اتاق

 !وید نیا تحمل و جانیا به داشت شرف

 ؟یریم کجا یه -

 را راهش و نکرد معصومه زمخت یصدا به یتوجه

 دایپ نرمال آدم خانه نیا در اصالً. داد ادامه

 .شدینم
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 .ایب رهیم داره دختره نیا داداش داداش، -

 در قفل به دستش هنوز داد، سرعت شیهاقدم به

 دهیکش شدت به شیبازو که بود دهینرس اطیح

 .شد

 نه؟ شهینم تیحال خوش زبون نکهیا مثل -

 سُر سرش از و کرد ریگ شیپا ریز در چادرش

 تا کرد رها را چمدانش افتاد، شیپا نییپا و خورد

 .اوردیب رونیب حسام یقو یهادست از را شیبازو

 .مونمینم نجایا من کن ولم -

 اریاخت بدون را شیپاها حسام یبازو ادیز زور

 .دیکشیم اتاق طرف به خودش

 !خودته دست مگه یخوریم گه تو -
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 کمر به دست و داد هلش اتاق داخل به حسام

 .ستادیا

 بذار دختر، نکن سواستفاده من یمهربون از -

 .بدم نشون بهت خوش یرو اول روز چهار حداقل

 از بود دهیچیپ دستش در که یدرد به توجهیب

 هاییزورگو نیا برابر در تا شد بلند نیزم یرو

 .کند مقاومت

 و دوز با منو تو ؟یروان هی کنار نجا؟یا بمونم کجا -

 رو پدرت کنم تیشکا ازت اگر ،یآورد نجایا کلک

 مسخره عقد اون اصال ه؟یالک یکرد فکر. ارنیم در

 .باطله

 سرخ تیعصبان از شکیب که اشچهره به حسام

 .زد یشخندین بود شده
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 پدربزرگت گمیم دارم کلک؟ کدوم دروغ؟ کدوم -

 حامد عکس ،یشیم یک زن تو داشت خبر خودش

 چیه. دونستیم رو تشیوضع بود، بود دهید رو

 .فتادهین یقانون ریغ اتفاق
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 داشت؛ سراغ آقاجانش از که یایسنگدل یهمه با

 نیچن او حق در که نبود باور قابل شیبرا باز

 !باشد کرده یتیجنا

 .شد بلند اشهیگر هق هق طاقتیب

 یچ شاخدار یدروغا نیا از برم، بذار خدا تو -

 رسه؟یم بهت

 از ترآرام یکم هم را حسام او یملتمسانه لحن

 .کرد قبل

 حرفمو چرا هان؟ بشه یچ که تهران یبرگرد -

. ستین منتظرت یکس که اونجا ؟یکنینم باور

 از که رنتیبپذ یبرگشت دوباره بود قرار اگر دختر

 .کردندینم موافقت ازدواج نیا با اول همون
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 .زد زانو نیزم یرو و دیکش ته توانش و قوت

. هست منتظرم شهر اون یتو نفر هی هنوز هست، -

 برن هیبق برم، بذار همون بخاطر زتیعز جون رو تو

 .درک به

 شیهازجه به توجهیب و نشست شیجلو هم حسام

 :گفت

 حاج ینوه شبید کنندیم فکر محل اهل یهمه -

 شیزندگ سر خوشبخت و کرده ازدواج نیحس

 که یکس اون یحت است همه یبرا تفکر نیا. رفته

 برگشت با کن فکر حاال. منتظرته یکنیم فکر تو

 وجود به یبدتر یهاثیحد و هاحرف چه اتدوباره

 حاج که یزیچ... دیجد ثیحد و حرف! ادیم

 .متنفره ازش نیحس
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 و شد خون مردم مفت یهاحرف یادآوری از دلش

 .دیکوب نیزم یرو را مشتش

 تباه رو میزندگ که مردم ثیحد و حرف به لعنت -

 .کرد

 .داد رونیب یاکالفه نفس حسام

 اون از که ینشد من زن خودت الیخ به تو مگه -

 نمیا ایب گه؟ید چته خب ؟یبش دور آدماش و شهر

 یچ گهید دوباره فرصت هی د،یجد یزندگ هی

 ؟یخوایم

 . زد غیج حرص از حسام یهاچشم به رهیخ

 !ترسناک وونهید هی ؟یک با یزندگ ؟یزندگ کدوم -

 بلند را شیصدا و دیدو حسام یهاچشم به خون

 .کرد
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 ده یتو فقط حامد وونه،ید نگو بهش قدرنیا -

 دروغ ما مثل نگرفته ادی و مونده یباق شیسالگ

 .بده بیفر بزنه، رنگین بگه،

 :دینال قبل از تردرمانده

 هان؟ داره برات یسود چه نجایا من موندن -

 بلند که بود حسام یبرا یبزرگ حیتفر سوالش انگار

 .دیخند

 یبرا یتونیم یسود چه یوجب مین توئه آخه -

 نجایا ارمتیب کردم قبول اگر من ؟یباش داشته من

 به هم بعد بوده بزرگت پدر به کمک بخاطر اول

 سر یکم. باشه حامد به حواسش داشتم ازین یکس

 .روزا نیا شده هوا به
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 تند تند حسام خوفناک یخواسته از زده وحشت

 .داد تکان سر

 .شمینم کینزد اون به وقت چیه من! محاله نه، -
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 لحن با ستاد،یا و گرفت او از را نگاهش حسام

 :گفت یاعامرانه

 بیآس یکس به که هیاون از ترمظلوم نترس ازش -

 برو االنم. بود ذوقش از هم صبحش یکارا برسونه،

 به ،یندار روت به رنگ بخور یزیچ هی آشپزخونه

 خودمم. کنه آشنات زتیچ همه با گمیم معصومه

 برت و دور یروز چند هی هست حامد به حواسم

 عادت نیا دیبا البته. یکن عادت طیشرا به تا ادین

 .ستمین صبور یلیخ من که چون رهیبگ شکل زود

 شیهااشک بخاطر که صورتش به یدست

 .دیکش سوختیم
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 موندگار نجایا من نکن، وضع قانون من یبرا -

 بشم؛ هاابونیخ آواره و کنم فرار باشه شده. ستمین

 .مونمینم نجایا یول

 خواست و بودند شده تمام شیهاحرف که حسام

 را او یدرون حرص که یلبخند با برود رونیب

 .برگشت طرفش کردیم دتریشد

 یتونیم شم،ینم مانعت یکن فرار یخواست -

 رو خودت کنمیم شنهادیپ یول ؛یکن امتحانش

 ،ییجانیهم دوباره بعد ساعت دو چون نک تیاذ

 !یباچید حسام هی و شهره هی نجایا

 را شیهاچشم درمانده رفت رونیب در از که حسام

 .کرد کمک طلب خدا از دل در و بست

**** 
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 که ییغذا عطر خوش بخار برداشت را قابلمه در

 به بود خوردن یآماده و افتاده جا معمول طبق

 برنجش دنیکش دم از یوقت. آورد هجوم صورتش

 فرصت. کرد زیم دنیچ به شروع شد مطمئن هم

 بتیغ مدت در که محمد حاج آمدن تا یادیز

 یکارها و رفتیم یطالفروش مغازه به یرعلیام

 .نداشت رعطایام و دادیم سروسامان را آنجا

 یرعلیام بتیغ و حانهیر ازدواج از هفته دو

 درست خوراک و خواب که یاهفته دو گذشت،یم

 . بود ربوده همه از یحساب و

 یرعلیام یهاچشم اشک و نگاه یکننده رانیو غم

 و رفتینم رونیب ذهنش از یالحظه آخر شب در

 آن عمق داشت تازه. آوردیم درد به را قلبش

 نیهم و کردیم درک را دردسرساز یعالقه
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 آن وقت چیه. دادیم عذابش قبل از شتریب موضوع

 و مهم یمردها ماهرانه طورنیا که یدختر و مادر

 .دیبخشینم گرفتند دستش از را اشیزندگ زیعز

 یهاخنده و هاحرف خانه یگوشه گوشه یوقت

 قبل از شتریب کردیم ادآوری شیبرا را یرعلیام

 پر فرزندش تن دنییبو و دنید یبرا دلش

 از دور خلوت، ییجا داشت دوست چقدر. دیکشیم

 جلد نیا از اطرافش یهاآدم یهمه چشم

 شینما به هیبق یجلو که یخونسرد و یالیخیب

 فراق در ریس دل کی و دییایب رونیب گذاشتیم

 .دیبگر دلش یوهیم
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 و صبر همه که یزن بود، خانم حاج او اما

 شهیهم مثل دیبا. کردندیم نیتحس را اشیاستوار

 از یرازهیش تا کردیم یکار خوش زبان و تیدرا با

. شود مستحکم قبل مثل اشیزندگ یدهیپاش هم

 رنج و درد کم یزندگ نیا ماندن پا سر یبرا او
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 اجازه یصورت چیه در دینبا پس بود، دهینکش

 .دادیم را اشینابود

 طبق که رعطایام بلند سالم بعد و در یصدا با

 اشک و آمد خود به کردیم حضور اعالم عادت

 .کرد پاک را اشگونه یرو

 .نجامیا ایب مادر سالم -

 آشپزخانه در چهارچوب به و شد کینزد رعطایام

 .داد هیتک

 .دینباش خسته -

 یدعوا از حاصل یهایکبود و زد یلبخند

 باخته رنگ حاال که نیحس حاج یهانوه با رعطایام

 شود راحت الشیخ تا گذراند نظر از را بودند

 .ندارند یخاص مشکل
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 ومد؟ین بابات جان مامان یباش سالمت -

 .داد تکان یسر آرام رعطایام

 صحبت تلفن با دارن رونیب م،یاومد هم با چرا -

 .کننیم

 رعطایام رفتار یسرد و سکوت از یرعلیام رفتن با

 یزیچ اما کرد؛یم حس یراحت به را اشیدلخور

 هیبق مثل هم یدلخور نیا تا آوردینم خود یرو به

 .برود خود کار یپ

 ناهار ایب کن عوض رو لباست برو زمیعز باشه -

 .است آماده

 .نشست قابلمه دو یرو کوتاه رعطایام سرد نگاه

 هست؟ یچ -

 :داد جواب دیچیم زیم یرو را هاوانیل که ینیح
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 .گذاشتم مهیق -

 به فرد نیترکینزد خانه در که ییرعطایام تنها نه

 دانستندیم محل اهل یهمه بلکه بود یرعلیام

. دارد دوست گرید یغذاها یفرا را مهیق یرعلیام

 دندیفهمیم و گشتندیبرم کار سر از یوقت شهیهم

 غبغب به یباد سرخوش یرعلیام است، مهیق غذا

 روز امروز گفتیم رعطایام به رو و انداختیم

 .باش یکارآمد ریوز پس منه یپادشاه

 .گرفت در چوب چهار از را اشهیتک یآه با رعطایام

 .جان نوش دیبخور شما ندارم، لیم االن من -

 که بردارد اتاقش سمت به یقدم خواست رعطایام

 .نداد پسرش به را اجازه نیا شیبازو گرفتن با
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 دو یک واسه من پس ندارم؟ لیم یچ یعنی -

 !کردم؟ درست غذا و ستادمیا سرپا ساعت

 یدلخور یبو که ینگاه با لحظه چند رعطایام

 زود یلیخ و ستینگر مادرش صورت به دادیم

 .دیبوس را سرش و شد خم یتبسم با همراه

 با شیپ ساعت کی برم، تتونیعصبان قربون -

 رو دلم سر همون خوردم تنقالت یکم هابچه

 رو همه بیترت عصر خودم بذارشون شما. گرفته

 .دمیم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دور از را رعطایام دست حرص با و پرشتاب

 .زد پس شیهاشونه

 نشناست قدر برادر اون مثل هم تو اصالً نخور، -

 .کن قهر دختر هی بخاطر

 بغل قبل از ترمحکم را مادرش بارنیا رعطایام

 .فشرد خودش به و گرفت
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 میکنیم غلط ما جان، مامان دیسر تاج شما -

 کاش یول م؛یبش شما تیاذ باعث بهیغر هی بخاطر

 .دیکردیم درک رو یرعلیام حس کم هی هم شما

 آرام رعطایام آغوش در یرعلیام قهر یدوباره ادی با

 :کرد زمزمه غم با و گرفت

 نشد؟ ازش یدیجد خبر -

 .داد تکان یسر دیناام رعطایام

 رفته گفت و گرفت تماس که یاول روز همون از -

 رو شیگوش نه و شده ازش یخبر نه گهید قم،

 .کرده روشن

 .شد بلند دلش ته از یآه

 .مو چشیپ من نهیبیم مو االن برادرت -
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 و آمد رونیب پسرش امن آغوش از گذشت یالحظه

 .کرد اشروانه یریدلگ نگاه

 و شاخ کنه، قهر ره،یبگ گارد االن برادرت بذار -

 چند چه حاال، چه امیراض کارم از من. بکشه شونه

 رو امبچه شکستن مطمئنم که گهید وقت

 .نمیبینم

 از را جواب فرصت خانه به محمد حاج ورود

 .گرفت رعطایام

 محمد حاج مشکوک و شده زیر یهاچشم یجلو

 خسته» و «سالم» با و شد جدا رعطایام از

 زود یلیخ. کرد استقبال همسرش از ی«دینباش

 متیغن را فرصت که ییرعطایام سمت نگاهش

 :گفت و دیچرخ بود شده اتاقش یراه و شمرده
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 میمنتظر ما ایب کن عوض لباس عیسر رعطایام -

 .جان مامان

 در من یهابهانه فهماند پسرش به حرف نیا با

 .است نکرده باور را اشیآورد

 جواب آهسته گذشته روز چند مثل محمد حاج

 اتاق بسته در یرو نگاهش و داد را سالمش

 .نشست رعطایام

 شده؟ یزیچ -

 .زد محمد حاج درهم یچهره به یلبخند

 لباس زود هم شما بشه؟ یخواستیم یچ نه -

 .نشده سرد غذا تا ایب کن عوض

 اعتراض فرصت تا دیچرخ گاز طرف یمعطل بدون

 آن دانستیم. ردیبگ محمد حاج از را یحرف هر ای
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 از شتریب یحت را محمد حاج یمصلحت دروغ

 یطور به. است ریدلگ و ناراحت دستش از رعطایام

 یآبرودار یبرا فقط و لزوم صورت در مدت نیا که

 صحبت هم او با یاکلمه چند رعطایام یجلو

 یعل یکوچه به را خود شهیهم مثل او اما شد؛یم

 و ییخوشرو با را هایسرد جواب و زدیم چپ

 و غرور داشتن نگه سرپا یبرا دینبا. دادیم یمهربان

 و کند فروگذار یتالش چیه از خانه در اقتدارش

 باالخره هایسخت نیا یهمه یروز بود مطمئن

 یکمرنگ رد فقط او یهایصبور با و شودیم تمام

 . ماندیم یباق هاآن خاطره از

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 فراموش زودتر را زیچ همه هم یرعلیام کاش فقط

 گشت،یم باز اشخانواده امن آغوش به و کردیم

 .ماندینم یباق دلش در خدا از یخواهش چیه گرید

 زیم سر رعطایام و محمد حاج بعد قهیدق چند

 برنج از را رعطایام بشقاب تیرضا با. شدند حاضر
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 به رعطایام مبهوت نگاه. گذاشت شیجلو و کرد پر

 .شد روانه سمتش

 !ندارم لیم گفتم خوبه خبره؟ چه -

 .زد پسرش غرولند به یلبخند

 .شهیم باز اشتهات کن شروع تو حاال -

 حرف بدون که محمد حاج طرف نگاهش بعد

 .دیچرخ بود شیغذا مشغول

 زم؟یبر دوغ یحاج -

 .داد تکان یسر «نه» نشانه به محمد حاج

 دهانش در را لقمه نیاول خدا ادی با خواست 

 «ااهللی» آن از بعد و در شدن باز یصدا که بگذارد

 یدست با شد باعث و دیچیپ خانه در یرعلیام بلند

 .برگرداند شیجا سر دوباره را لقمه لرزان
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 گل دسته و قشنگ لبخند آن با یرعلیام دنید

 یایرو کی هیشب شتریب داشت دست در که یبزرگ

 !تیواقع تا بود نیریش

 به هم رعطایام و محمد حاج دید یوقت اما

 کار در ییایرو دیفهم دادند نشان واکنش حضورش

 یروبوس برادرش و پدر با روخوش یرعلیام. ستین

 از یکوک آدم مانند به که ییاو طرف به بعد و کرد

 آغوشش در محکم و آمد شد، بلند یصندل یرو

 .گرفت

 !ایدن خانم حاج نیمهربونتر به سالم -

 دانستینم و بود آمده بند زبانش یناباور و بهت از

 دندان لبخند یرعلیام. دهد نشان یواکنش چه

 .گرفت طرفش را گل دسته و زد یینما
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 از مونیپش پسر هی طرف از بایز یهاگل نیا -

 اون نکهیا از مهربون، یمادر به گذشته یکارها

 .متأسفم دل ته از زدم داد سرتون شب

 که محمد حاج و رعطایام به یکوتاه نگاه با

 صورت و گرفت را گل نبود او از کمتر بهتشان

 .دیبوس را یرعلیام

 .پسرم یاومد خوش -

 زیم پشت ذوق با و شد جدا مادرش از یرعلیام

 .نشست

 نیا یبرا رفت دلم که من! نیبب رو نجایا یوا -

 نییپا گلوتون از من بدون چطور شما نامردا ز،یم

 رفت؟یم
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 شیآرزو عیسر شدن برآورده از شاد آمد، خود به

 یجا بعداً تا داد قرار نتیکاب یرو را گل دسته

 و کند دایپ خانه از یاگوشه در شیبرا یقشنگ

 .گذاشت یرعلیام یجلو یبشقاب

 میدینفهم اصالً ما ینبود یمدت نیا ه؟یچ غذا -

 !گذشت یچطور

 با بعد و زد یلبخند مادرش جواب در یرعلیام

 هر از وافر یشوق با. شد خوردن مشغول اشتها

 دست کنار بود موجود زیم یرو که یزیچ

 به هم مدت نیا در تنش یالغر که یایرعلیام

 راحت الیخ با تا گذاشتیم بود مشخص نهیع

 .بخورد
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 اما بود؛ باورش خارج یرعلیام خوب برخورد نیا

 دور ذهنش از را کننده دیناام یفکرها کرد یسع

 داشت تیاهم که یزیچ تنها لحظه نیا در. کند

 .بود خانواده کنار در خودش وجود و حضور
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 رعطایام و محمد حاج انگار او یخوشحال برعکس

 یرعلیام. بودند امدهین رونیب خود بهت از هنوز

 تند و کرد حس را برادرش و پدر نگاه ینیسنگ

 .داد قورت را اشدهیینجو لقمه

 گرسنه آدم د؟یکنیم نگاهم یجورنیا چرا ه؟یچ -

 !ن؟یدیند

 یرعلیام به تا شد خم جلو به زیم یرو محمد حاج

 .باشد کترینزد

 ؟یبود کجا مدت نیا -

 به یجد یاچهره محمد حاج مثل هم یرعلیام

 بشقاب یرو را چنگالش و قاشق و گرفت خود

 . گذاشت
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 داشتم، ازین خدام و خودم با کوتاه خلوت هی به -

 به. کنم فکر امندهیآ و یزندگ مورد در رفتم

 .بودم داده خبر رعطایام

 جه؟ینت خب -

 در را قاشقش دوباره و انداخت باال یاشانه یرعلیام

 .گرفت دست

 بود نیا دمیرس بهش که یاجهینت نیترمهم -

 ادامه میزندگ به دیبا من و ومدهین سر به ایدن هنوز

 .بدم

 یرو یلبخند یرعلیام یهاحرف دنیشن از

 یدلخواه یجهینت همان بود نیا. نشست شیهالب

 حرف اما بشنود؛ پسرش زبان از داشت دوست که
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 موج درونش یمانیپش که یلحن آن با محمد حاج

 .کرد زهر شیبرا را یشاد نیا زدیم

 از خودت مثل هم ما یبدون خوامیم پسرم نیبب -

 .میبود ناراحت و خبریب حانهیر ییهوی ازدواج

 هم را او محمد حاج نکهیا از د،یکش درهم ییابرو

 همراه اشیمانیپش در خودش خواست بدون

 بیترغ باعث خودش که ییاو. نبود یراض کردیم

 دیبا چرا بود ازدواج نیا یبرا نیحس حاج کردن

 بود خوشحال! کند؟ یمانیپش ابراز و دیبگو دروغ

 در آب از درست شیهاینیبشیپ یهمه که

 حانهیر ازدواج از اول شب یرعلیام دیشا اند،آمده

 نیا باالخره اما د؛یکش عذاب یکم و بود ناراحت

 تفکراتش یهمه دهیفهم حاال و شده تمام غم

 .خواستیم او که یزیچ قاًیدق اندبوده اشتباه
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 یتو خانم اون مورد در یصحبت چیه گهید شهیم -

 کس همسر االن نیحس حاج نشه؟؛نوه خونه نیا

 رو امگذشته هفته دو اون یتو من و شده یاگهید

 خودم یبرا یدیجد ندهیآ اومدم و کردم چال

 .بسازم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 که شگفت گلش از گل چنان یرعلیام حرف نیا با

 گرید و اندزده سَند نامش به را ایدن از یمین ییگو

 . کند پنهان را ذوق نیا نتوانست

 !برم عاقلم پسر قربون به من -

 .گرفت جان شتریب یرعلیام یهالب یرو لبخند

 .خدانکنه -

 یخوش یرو دوباره محمد حاج متعجب لحن

 .انداخت خط کوتاهشان

 !ات؟ساله سه قیعم عشق دینخواب زود کم هی -
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 چند گرفت، یرعلیام نگاه در را یشاد آن یجا غم

 نفسش دادن رونیب با و بست را شیهاچشم لحظه

 .کرد باز را هاآن

 نه بود، نیحس حاج نوه به من قیعم عشق -

 .یاگهید مرد همسر

 ...رییتغ با یعنی -

 عاقبت دانستیم که یبحث نیا نتوانست گرید

 همسرش حرف نیب و کن تحمل را ندارد یخوب

 .دیپر

 دست خودش بچه نیا که حاال! یحاج بابا یا -

 گهیم یوقت د؟یکنینم تمومش شما برداشته

  ن؟یدیم کش رو موضوع چرا گهید کردم فراموشش

 .انداخت یرعلیام به یروزمندیپ و مهربان نگاه بعد
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 اون از یصحبت گهید دمیم قول همه طرف از من -

 زم؟یعز خوبه. نشه خونه نیا یتو دختر

 تکان مادرش یبرا یسر کوتاه یلبخند با یرعلیام

 . شد شیغذا ادامه مشغول و داد

 از یصحبت یکس گرید غذا آخر تا تذکرش با

 نکرد یرعلیام باور رقابلیغ و یادفعه کی برگشت

 و یطالفروش حوش و هول همه هاصحبت و

 شدن تمام با یرعلیام. گذشت مدت نیا اتفاقات

 و داد هُل عقب به را یخال بشقاب شیغذا

 به یکش بود نشسته یصندل یرو که طورنیهم

 .بردارد یدندان خالل نتیکاب یرو از تا داد تنش

 !بود خوشمزه یلیخ خانم حاج یمرس -

 .دلم زیعز جان نوش -
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 آن شد تمام دندان خالل با کارش یوقت یرعلیام

 یرو از حرف بدون بعد و انداخت زباله سطل در را

 آشپزخانه در یجلو. برود رونیب تا شد بلند یصندل

 .برگشت دوباره و کرد یکوتاه یمکث

 یرو را دستش دو نفر سه هر صورت به نگاه با

 .گذاشت شیجلو یخال یصندل گاههیتک

 باهاتون هم گهید صحبت هی قتشیحق... امم -

 .کنم مطرحش چطور دونمینم یول داشتم

 یکارها و هاحرف تمام که بود یروز امروز

 نیهم به آمدند،یم خوش او کام به فقط یرعلیام

 .داد نشان واکنش مشتاق هیبق از ترعیسر لیدل

 .بگو راحت رو حرفت پسرم، جونم -
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 گاهمنینش به و انداخت نییپا را سرش یرعلیام

 .شد رهیخ یصندل

 مدت نیا که یموضوعات از یکی... راستش خب -

 موضوع... بود کرده ریدرگ رو ذهنم یلیخ

 .ازدواجمه
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 274پارت#

 

 

 آوردیم یصندل به دست با یرعلیام که یفشار

 .بودند درونش استرس قاصد همه

 نیا از باالتر سنم تا منم کنم فکر خب...خب -

 بخاطر هم االن تا نظرم به. کنم ازدواج دیبا نرفته

 .کردم دست دست پوچ افکار یسر هی

 ذوق یرعلیام یهاحرف از شتریب لحظه هر دلش

 را خودش یجلو سخت یلیخ که یطور به کردیم

 رشته و نپرد یرعلیام حرف نیب تا بود گرفته

 .نکند پاره را کالمش
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 یبرا شخص نیترمناسب حاضر حال در نظرم به -

 هم از کامل شناخت هم چون زهراست،... من

 نظر موضوعات اون از قبل دونمیم هم... هم م،یدار

 .داشته من یرو یمثبت

 بود سازگار دلش به قدرنیا یرعلیام حرف یادامه

 نیا د،یدرخش چشمش و کند تحمل نتوانست که

 دور بود اشرهیخ که یرعلیام چشم از درخشش

 انیب راحت را حرفش ادامه کرد کمکش و نماند

 .کند

 در ییدا با دیدونیم صالح اگر شهیم... شهیم -

 بودند یراض اگر تا دیکن صحبت موضوع نیا مورد

 م؟یبش قدم شیپ یخواستگار یبرا
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 به و داد انیپا یقیعم نفس با را اشجمله یرعلیام

 یمتفاوت حس کدام هر در که اشخانواده صورت

 .کرد نگاه شدیم دهید

 کِل با را شوقش که بود او هیبق از ترخوشحال

 را آن و رفت یرعلیام طرف به و داد نشان یبلند

 .دیکش آغوش در

 خودم نباشن هم یراض بشه، فدات به مادر -

 خوانیم تو از بهتر رو یک اصالً. کنمیم شونیراض

 کنن؟ دایپ

 .دیبوس را مادرش یشانیپ یطوالن و قیعم یرعلیام

 یداماد رخت وقتشه نظرم به پس خوبه، -

 .دیبدوز رو پسرتون
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 رونیب آشپزخانه از هیبق به توجهیب و زد را حرفش

 حاال تا یرعلیام ورود لحظه از که ییرعطایام رفت،

 .شد روانه آن دنبال هم بود نگفته سخن یاکلمه

  شوق با رفتند رونیب که پسرها

 میتصم. گذاشت نکیس داخل را فیکث یهابشقاب

 یکارها یبرا آشپزخانه کردن زیتم از بعد داشت

 نیاول. کند یزیربرنامه داشت شیپ در که یمهم

 برادرش به یخواستگار یمسئله کردن مطرح قدم

 آمده شیپ اتفاقات بخاطر اواخر نیا هرچند. بود

 و بود شده تار یکم شانیبرادر و خواهر یرابطه

 نظرش به اما نداشت؛ را قبل تیمیصم آن گرید

 وصلت نیا با نبود، یاکننده نگران ادیز مسئله نیا

 سابقش روال به و شدیم ایاح زیچ همه دوباره

 .گشتیبرم
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 نیا خوردن غصه و اعصاب کیتحر هامدت از بعد

 لبش یرو اریاختیب که یگاهیب و گاه یلبخندها

 رشیپذ باور. داشت دوست را زدندیم شکوفه

 سرعت نیا به هم آن یرعلیام یسو از ازدواج

 را فرصت نیهم دیبا اما بود؛ ممکن ریغ شیبرا

 آن از را استفاده نیبهتر و شمردیم متیغن

 تا بدهد صلهیف را زیچ همه زود یلیخ دیبا کرد،یم

 .شود راحت الشیخ

 و یشرع همسر زهرا که یزمان تا دانستیم البته

 راحت زیچ چیه از الشیخ نشده یرعلیام یقانون

 الیخ با هامدت از بعد گرید بود وقت آن. شودینم

 کی و گذاشتیم بالشت یرو را سرش راحت

 .آمدیم چشمش به راحت خواب
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 ذهنش داشت یسع ناهار زیم کردن جمع با همراه

 نگاه. دهد نظم رو شیپ یکارها یشلوغ از هم را

 هنوز فکر در غرق که محمد حاج به یکوتاه

 .انداخت بود نشسته شیسرجا
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 با یتلفن رو یخواستگار موضوع نظرت به یحاج -

 خودم اش؟خونه برم ای بذارم ونیم در داداشم

 قشنگ چشم تو چشم یطورنیا بهتره، خونه گمیم

 چند مورد در یاشبهه و شک اگر تا میکنیم بحث

 نه؟. بشه رفع بود شیپ وقت

 یرو و آمد باال محمد حاج فکر در غرق نگاه

 .نشست خانم حاج منتظر صورت

 مشکوک کم هی بچه نیا یکارها نظرت به -

 زیچ همه سرعت نیهم به شهیم مگه آخه ست؟ین

 خودش یزندگ سر بخواد و کنه فراموش رو

 دیپر نییپا و باال و زد بال بال چقدر ادتهی برگرده؟

 از قبل شبِ بد حال اون اصالً ؟یخواستگار میبر تا

 !یچیه که هم رفتنش
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 و گذاشت تمام مهین را کارش کوتاه یتأمل از بعد

 در سواالت نیا یهمه. نشست محمد حاج کنار

 با تفاوتش یول خورد؛یم چرخ هم خودش ذهن

 جواب سواالت نیا یبرا خودش او که بود نیا هیبق

 .کردیم دایپ

 او به هم هنوز مطمئنم و نرفته ادمی یچیه نه -

 یهست یپدر چطور تو. کنهیم فکر دختر

 یلجباز یرو از رو میتصم نیا پسرت یدینفهم

 گرفته؟

 دو نیب را نگاهش پررنگ یاخم با محمد حاج

 .داد گردش او چشم

 ه؟یچ منظورت -
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 را شیصدا و کرد ترکینزد همسرش به را خودش

 از یزیچ خودشان از ریغ یکس تا آورد ترنییپا

 .نشنود را شانیهاحرف

 یقدرنیا دختره عشق کنهیم فکر االن یرعلیام -

 ازدواج به یراض نیهم یبرا نبوده، داشته ادعا که

 حساب به هم االنم. شده اون از ریغ یکس با

 رو دختره دل خواد یم کارش نیا با خودش

 میتصم نیبهتر رو کار نیا لحظه نیا در و بسوزونه

 .دونهیم

 .داد ادامه آشپزخانه درگاه به ینگاه مین با

 آلود گل آب نیا از و میباش زرنگ دیبا تو و من -

 نون دیبا داغه یرعلیام تنور یوقت تا م،یریبگ یماه

 مونیپش زیچ همه از کنه خی اگر که میبچسبون رو

 .شهیم
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 فکر شد مونیپش و سرد که یوقت به بعدش، به -

 ؟یکرد

 و شد برداشته محمد حاج یهاچشم از نگاهش

 نشست دشیسف یزیروم وسط ینارنج یالکه یرو

 شیکارها ستیل در هم را یزیروم نیا شستن و

 .داد قرار

 قد مین و قد بچه تا چند گهید موقع اون تا -

 .ادینم شیمونیپش گرفته رو دورش
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 .کرد شیتماشا متفکر و رهیخ یالحظه محمد حاج

 شه؟یم یچ دلش فیتکل وسط نیا -

 و نکیس سراغ دوباره و شد بلند یصندل یرو از

 .رفت فیکث یهاظرف

 نون با بخواد که هیاون از تررحمیب یزندگ -

 فقط داشتن دوست و عشق بگذره، احساس

 یبدر دیبا که یروزگار نیا یتو و کنهیم فتیضع

. مطلق ینابود یعنی بودن فیضع ینش دهیدر تا
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 یپا رو شیزندگ و کرده ینادون االن تا من پسر

 هیبق بدم اجازه دیبا چرا گهید سوزونده دختر اون

 یزمان هی بذاره؟ رفتنش یپا هم رو شیزندگ

 کینزد هم به رو نفر دو اون عشق اسم به یاحساس

 گهید. کارش یپ رفته حاال و شده تموم و کرده

 م؟یباش یچ نگران دیبا

 نیا نگران هم اصالً شما نظر برخالف من هرچند

 یتو یرعلیام دارم نانیاطم چون ستمین موضوع

 یروز که شهیم خوشبخت قدرنیا زهرا با شیزندگ

 از. استیدن موضوع نیترتیاهمیب براش حانهیر

 ...گذشته اون

 صحبت شد دهیشن یرعلیام اتاق از که یبلند داد

 طرف به را هاآن و گذاشت ناتمام را شوهر و زن

 .خواند فرا خودش
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 نیا نتوانست نیا از شتریب یرعلیام خروج با

 دنیشن یبرا و کند تماشا را مُضحک شینما

 در شد اتاق وارد سرش پشت کننده قانع یحیتوض

 با و یسخت به را خود هم حال به تا. بست را

 .بود کرده آرام زیم یلبه فشردن

 باز مشغول الیخیب که یرعلیام یرو نگاهش

 یقدم و نشست بود تنش راهنیپ یهادکمه کردن

 .شد کشینزد

 ه؟یچ گهید هایباز مسخره نیا -

 تنش از را راهنشیپ یخونسرد همان با یرعلیام

 کمد طرف و انداخت تخت یرو و آورد در

 .رفت شیهالباس
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 !؟یباز مسخره کدوم نشدم سوالت متوجه -

 اعصابش همه از شتریب کننده کالفه یخونسرد نیا

 .گرفتیم یباز به را

 .هاحرف نیا و ازدواج نیهم -

 و برداشت کمدش از یشلوارک و شرتیت یرعلیام

 شیهالباس بود یجواب منتظر هنوز که او به پشت

 .کرد ضیتعو را

 ؟یدار ازدواجم با یمشکل -

 وجودش در شده جمع تیعصبان با نتوانست گرید

 و گرفت را یرعلیام یبازو حرص با و کند مقابله

 .برگرداند خودش طرف

 به کنم باور یخواهیم ر،یام نکن فرض خر و من -

 قول به و یکرد فراموش رو حانهیر سرعت نیهم
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 ازدواج میتصم و یزندگ به یبرگشت خودت

 !زهرا با اونم ؟یگرفت
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 از آهسته را شیبازو بند مهین یلبخند با یرعلیام

 شیهالباس انداختن از بعد و کرد آزاد دستش

 .رفت تخت طرف هاچرک رخت سبد داخل

 .نکن یخواه کن باور یخواه من، برادر یمختار -

 برد برادرش دل در حانهیر عشق به یپ که یروز از

 دیبا باشد؛ آرام اندازه نیا به تا نداشت ادی به

 جانابه  آرامش همه نیا از کردیم اعتراف

 یرعلیام سر بر چه بتیغ هفته دو نیا! دیترسیم

 یب آدم نیا به لیتبد را قراریب عاشق آن که آورده

 را دستش و نشست برادرش کنار! کرده؟ الیخ

 .انداخت اششانه یرو

 ؟یخوب داداش -
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 نگاهش کوتاه و برگشت طرفش به یرعلیام سر

 .کرد

 باشم؟ بد چرا آره -

 که یمرد نیا سرد یهاچشم کرد، نگاهش جیگ

 گرم یهاچشم با یشباهت چیه بود نشسته کنارش

 یاآزاردهنده یبگیغر حس! نداشت عاشقش برادر

 .داشت دیجد یرعلیام به

 !کنمینم درک رو ازدواجت میتصم نیا من -

 کتابخانه طرف به و شد بلند کنارش از یرعلیام

 .برداشت یکتاب یسرسر و رفت

 رو نیا من بود، دنینرس دختر اون و من قسمت -

 برسم، میزندگ یادامه به گرفتم میتصم و رفتمیپذ

 باوره؟ قابل ریغ کجاش نیا
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 .ستادیا کنارش و شد بلند هم او

 شه؟یم یچ عشق همه اون فیتکل پس! محاله -

 به تو عشق با که بگو یکس به برو رو هاحرف نیا

 .باشه نکرده یزندگ دختر اون

 دستش کتاب و باخت رنگ یرعلیام یخونسرد

 .کرد پرت هیبق کنار

 از رو مردم زن برم ایهند لمیف نیع یدار توقع -

 و مجرد من عشق ،حانهیر بدزدم؟ شوهرش یخونه

 .بود تعهد بدون

 سطل یتو یکرد پرتش سرعت نیهم به یعنی -

 ذهنت؟ یزباله

 .دیکش اشقهیشق به یدست یرعلیام

 .یکنیم میعصب یدار کم کم عطا، رونیب برو -
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 از ای کندیم یباز نقش یرعلیام نکهیا صیتشخ

 کار شیبرا داردیبرم پرده ذهنش یهاتیواقع

 نیا رشیپذ صورت هر در اما بود؛ یساخت

 را کدامچیه و نبود باور قابل موضوعات

 .دیپسندینم

 یهمه داشتنت؟ دوست یادعا همه اون بود نیا -

 بودند؟ یخال تو هاوعده و هاحرف اون

 را اشقهی و زد باز سر یآن به یرعلیام خشم

 .دیچسب

 یتو دختر اون ار،ین ادمی رو امگذشته یهاتیخر -

 کن یسع هم تو. شد تموم و موند یباق من گذشته

 به مته قدرنیا و یکن فرو پوکت کله یتو نویا

 .ینذار من خشخاش
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 مادرش و پدر شد باز اتاق در یرعلیام داد با

 دنید با محمد حاج. شدند ظاهر در یجلو دهیترس
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 قرار برادر دو نیب و رفت جلو زود هاآن تیوضع

 .گرفت

 رو صداتون ترطرف اون خونه هفتا خبرتونه؟ چه -

 !دنیشن

 .دیکش اشکرده عرق صورت به یدست یرعلیام

 اعصاب به بزنه گند اومده که دیبپرس آقا نیا از -

 !من

 .شد کشینزد درهم یهااخم با خانم حاج

 حاال برگشته مدت همه نیا بعد ؟یدار کارشیچ -

 روحش؟ سوهان یشد تو

 داد،یم رونیب را اشیعصب یهانفس که همانطور

 .دیچرخ مادرش طرف یرعلیام یرو از نگاهش
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 گهیم پرت و چرت داره داغه االن نیا من مادرِ -

 رو هاشدادن جون من د؟یکنیم باور چرا شما

 چطور االن دم،ید دختر اون خنده لحظه هی یبرا

 !کرده؟ فراموشش کنم باور

 خواست و شد قرمز خشم از دوباره یرعلیام صورت

 حاج یهادست که کند حمله طرفش گرید یبار

 نگه شیسرجا محکم را آن و شدند مانع محمد

 .داشتند

 خر هم تو شد تموم گمیم یوقت ،یلعنت شو خفه -

 .شو فهم

 به یترس برادرش یتشرها و توپ از کدامچیه

 شده جمع انزجار شد باعث فقط و نداد راه دلش

 .کند منتقل شیهاچشم به را دلش در
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 توئه یبرا دختر اون که یاشک قطره هی فیح -

 .زهیبر نامرد

 .رونیب شوگم -

 دستش عیسر خانم حاج زد، یگرید داد یرعلیام

 .کرد اشییراهنما رونیب به و گرفت را

 رو؟ حالش ینیبینم مگه رون،یب برو -

 از کم که وجودش در شده جمع تیعصبان با

 آنکه از قبل یول رفت؛ رونیب نداشت یرعلیام

 را یرعلیام یصدا شود شتریب اتاق در با اشفاصله

 خانواده با زودتر خواستیم مادرش از که دیشن

 تمام زود یلیخ زیچ همه تا کنند صحبت اشییدا

 وارد و زد پوزخند ییرو دو همه نیا به. شود

 .شد اتاقش
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*** 

 خوش جا شیابرو دو نیب شهیهم که یاندک اخم با

 در را همراه یهاتلفن دیجد یهامدل کردیم

 صورت در و گذراندیم نظر از شیروبهرو تاپلپ

 ریز یبرگه یرو را اطالعاتشان از یبعض لزوم

 سفارش وقت بعداً تا کردیم ادداشتی دستش

 .نکند فراموش را یزیچ

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ینگاه گرفت، را حواسش لشیموبا امکیپ یصدا

 .بود لوفرین انداخت، آن یصفحه به

 کنار یلیخ تیخال یجا ؟ینبود امشب چرا»

 «.شدیم حس یرعلیام

 و برداشت شیهاچشم یرو از را نکشیع کالفه

 یرعلیام برگشت از بعد. فشرد را چشمش یگوشه

 کی خانه در یکس انگار جانانه، یدعوا آن و
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 یسکوت که کرد اعالم ناگفته ینظام حکومت

 .برگرفت در را جا همه آزاردهنده

 در یخوب فرصت او قهر و یرعلیام سکوت هرچند

 یخواسته عیسر یلیخ تا گذاشت مادرش اریاخت

 . ببرد شیپ را دلش

 به شد، انجام هیبق توقع از زودتر کارها یهماهنگ

 تیرضا اعالم از بعد هفته کی امشب، که یطور

 به رفتن از. شد برگذار برون بله مراسم یرعلیام

 مادرش و پدر ادیز یاصرارها وجود با مراسم نیا

 یمانیپش وقت خواستینم چون. کرد امتناع

 اششرمنده خبطش در یهمراه نیا یبرا یرعلیام

 .باشد
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 با اما ندهد؛ لوفرین امکیپ به یجواب کرد قصد اول

 در را لیموبا دوباره زود یلیخ امشب اتفاقات ادی

 .نوشت و گرفت دست

 «شد؟ تموم»

 بر یمبن یامکیپ با حاال نیهم داشت دوست چقدر

 یول شود؛ روبهرو «خورد هم به زیچ همه» ای «نه»

 امکیپ با که بود کوتاه یلیخ شیآرزوها سقف انگار

 .آمدند فرود سرش بر و برگشتند همه دیجد

 گهید ماه کی یبرا ازدواج قرار داماد، داداشِ بله»

 «.شد گذاشته

 بود انداخته لرزه به را شیهادست که یتیعصبان با

 شیموها به یدست و کرد پرت یکنار را لیموبا

 کنار ذهنش در برهان و لیدل هرچه چرا. دیکش
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 یاکننده قانع یلیدل توانستینم باز دیچیم هم

 یرعلیام باور قابل ریغ و بیعج یکارها یبرا

 !اورد؟یب

 یروز گذشتیم اشیبرادر نسبت از که یمرد

 نیا دیکشیم دکی را قیرف نیبهتر لقب شیبرا

 که بودند ناشناخته یقدر به شیرفتارها روزها

 .داشت شیبرا را هابهیغر آزاردهنده حس

 گذشتند باد و برق سرعت به هاقهیدق و هاساعت

 را او خانه داخل به یرعلیام نیماش ورود یصدا که

 چراغ خوشبختانه. آورد رونیب االتشیخ و فکر از

 خواب گمان به را همه و بود خاموش اتاقش

 .بردیم بودنش

 یعمده که را مادرش و پدر کردن صحبت یصدا

 به را بود امشب مراسم اتفاقات مورد در هاآن
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 یخبر صداها از کدامچیه در اما د؛یشنیم یراحت

 .نبود یرعلیام از
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 مشترکشان اتاق به خانم حاج و محمد حاج انگار

 نوازگوش یسکوت دوباره زود یلیخ که رفتند

 .برگرفت در را خانه یهمه

 که یاطیح یتماشا به پنجره کنار بیج به دست

 بود کرده پهن آن یرو بر را چادرش شب مهتابِ

 .ستادیا

 مراسمات یبرا گذشته در که یشوق از گرفت دلش

 از ریتقد افسوس صد اما داشت؛ برادرش یداماد

 یباق شیبرا حسرت جز یزیچ شوق همه آن

 .بود نگذاشته

 طرف آرام یهاقدم با که اطیح در یرعلیام حضور

 .کرد جلب را اشتوجه رفتیم باغچه
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 یخاکستر شلوار و دیسف راهنیپ همان هنوز

 نشست باغچه یلبه که یرعلیام. بود تنش مراسم

 خانه از د،ید مناسب صحبت یبرا را تیموقع

 .گرفت جا کنارش یاندک یفاصله با و رفت رونیب

 و نداد نشان حضورش به یواکنش چیه یرعلیام

 بود روبه رو سرخ گل رهیخ نگاهش که طورهمان

 :دیپرس

 !شدن؟ یطوالن قدرنیا شبا چرا -

 بود؛ کننده رانیو یرعلیام ساده سوال ینهفته غم

 .اوردین خود یرو به یزیچ اما

 .بگذره یفکر چه با شب اون داره یبستگ -

 آسمان طرف به گل یبوته یرو از یرعلیام نگاه

 .شد دهیکش کیتار
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 فکر نیا دَرِ شدیم کاش... االتیخ و فکر از امان -

 به هم رو دشیکل و زد محکم قفل هی رو االتیخ و

 .سپرد ایدر اعماق

 به چهره نیا نشست، یرعلیام رخ مین یرو نگاهش

 بله امشب که یداماد جز داشت شباهت یحال هر

 !باشد گرفته عروسش از را

 داماد؟ یآقا یستین خوشحال چرا -

 دیشا شود، باز صحبت سر تا دیبگو متلک خواست

 . آمدیم رونیب یرعلیام دل از یراز

 به یتوجه که بود یآن از ترنیغمگ یرعلیام اما

 .کند او کالم تمسخر و متلک

 ارم،یب کم ادامه یبرا نفس امشب ترسمیم -

 .باشه شکشیپ یخوشحال
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 رو خودت از یاگهید جنس یاومد که یاول روز -

 !یکرد

 اعتراف دیبا د،یچرخ طرفش یرعلیام سر باالخره

 جا شیهاچشم در کرده النه غم همه آن از کردیم

 .خورد

 راه به رو ادیز متأسفم، روزم اون یرفتار بد بابت -

 .نبودم

 دلش در کرده خانه کوچک یدلخور گفتیم اگر

 یدروغ که نشد رفع نیغمگ یعذرخواه نیا با

 آوردن در سر او یبرا طیشرا نیا در اما بود؛ بزرگ

 تیاهم یدلخور آن رفع از شتریب یرعلیام کار از

 . داشت
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 برات چرا ر؟یام یکنیم کاریچ خودت با یدار -

 ستم؟ین اسرارت محرم گهید چرا شدم؟ بهیغر

 .گرفت نگاه باز یرعلیام

 کنارت که یرعلیام نیا برادر، ستین یسِر -

 ازش یتوقع پس رفته فنا به زشیچ همه نشسته

 .باش نداشته

 ...یخواهیم چرا پس -

 .دیپر حرفش نیب تند یرعلیام

 یمقصد به برسم و برم دیبا حتماً که هیراه نیا -

 .انتظارمه در که
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 .گذاشت یرعلیام شانه یرو را دستش

 نطوریا شده باعث یچ سرته؟ تو یچ یگینم چرا -

 .یبش خودت عذاب به یراض
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 نیع برگشت طرفش دوباره یوقت یرعلیام نگاه

 .بود کدر گرفته ابر و کیتار آسمان

 یقلب یرعلیام گهید پسر؟ یهست یچ نگران -

 حال. بکشه زجر نداره یروح اد،یب درد نداره

 .خوبه یلیخ داداشت

 .داد ادامه و شد بلند جا از تلخ یلبخند با

 باش، لطفاً بعد به نیا از ینبود کار ینجایا تا -

 .یرفت دستم از هم تو کنم فکر نذار

 راه دوباره و ستادیا شد تمام که حرفش یرعلیام

 .گرفت شیپ را ساختمان

 بود آمده داد، رونیب کالفه را نفسش و گرفت نگاه 

 قبل از بدتر اوردیب در بشیعج یکارها از سر

 .شد سردرگم
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 یسبز کوکو مواد بودن دست کی از نانیاطم یبرا

 اجاق یرو داغ یتابه در و زد هم بار چند را هاآن

 .کرد یخال گاز

 نامفهوم یصدا هایسبز ولز و جلز با همراه

 طرفش به و دیشن را حسام خواهر معصومه

 .برگشت

 ؟یگفت یچ -

 جمع با و بود نشسته آشپزخانه وسط معصومه

 .دادیم تاب را خود شکمش در شیپاها کردن

 ؟یندار دوست رو ما چرا گمیم -

 . کرد پخش را تابه داخل مواد قاشق با و گرفت نگاه
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 بال و پَر کبوتر مانند به که یمدت نیا در

 حسام بود نجایا یکاهگل قفس ریاس یاشکسته

 یخانه نیا به کند مجبور را او کرد یسع یلیخ

 خبر اما رد؛یبگ خو بشیعج یهاآدم و دهیپوس

 اگر یحت یباش یکس جَلد کبوتر یوقت نداشت

 نیاول با باز بگذرد بهیغر یجا در اسارتت از هاسال

 .یرسانیم صاحبت به را خودت یآزاد یروزنه

 .بندهینم دل نداره تعلق که ییجا به یکس -

 ؟یچ یعنی -

 یشعله تابه سر گذاشتن با و داد رونیب را نفسش

 .کرد کم را گاز

 طور هر زودتر ستم،ین موندگار نجایا من یعنی -

 .شمیم راحت همتون شر از هست که
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 گذاشت زده زنگ نکیس داخل را فیکث یهاظرف

 را اسمش که ینمور و کیتار اتاقک از خواست و

 حرف که برود رونیب بودند گذاشته آشپزخانه

 .داشت نگه ثابت را آن معصومه

 گهید حانهیر گفتیم مهدخت به داداش یول -

 .کن عادت وجودش به و نجاستیا شهیهم یبرا

 در را نگاهش و برگشت معصومه طرف به عیسر

 از آمدنش، نجایا اول یروزها. داد گردش صورتش

 شیهاچشم ریز توجه قابل پف که دختر نیا

 یلیخ دادیم جلوه ترسناک یکم را اشچهره

 و رفتار از که یزیچ تنها جیتدر به اما د؛یترسیم

 .بود یدل ساده کرد برداشت شیخو و خلق

 ؟یک -
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 .دمیشن خودم دعواشون، یتو شیپ روز چند -
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 گرید حاال. دیکش اشیشانیپ به یدست مستأصل

 زاده حسام که بود شده لیتبد نیقی به شکش

 .باشد او عذاب مأمور ایدن نیهم در تا شده

 به روز هی اگر من گفته خودش یبرا داداشت -

 .رمیم نجایا از باشه مونده عمرمم آخر

 مورد بخاطرش شهیهم که معصومه زمخت یصدا

 .شد بلند ردیگیم قرار مهدخت تمسخر

 .زنهینم یالک حرف حسام ،یبر یتونینم -

 لحظه همان که برود رونیب خواست جواب بدون

 را اطیح در حسام کاریب و عالف یعمو پسر هرمز

 .شد خانه وارد و کرد باز

 یمرد نیا از. دیکش یاکالفه پوف همرمز دنید با

 به تا گذراندیم خانه نیا در را وقتش شتریب که
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 به و باشد خودشان یخانه در کمتر خودش قول

 هیبق از شتریب چدیبپ اشعجوزه یبابا زن یپا

 یسخت به و بود متنفر خانه نیا بیعج یاعضا

 . کردیم تحمل را حضورش

 پوشش از تا دیکش جلوتر را بلندش یروسر 

 دنید از لیاوا مثل گرید. باشد مطمئن شیموها

 چرا. خوردینم جا و دیترسینم هرمز یادفعهکی

 اجازه خانه نیا در بود شده انیع شیبرا حاال که

 گرانید یخصوص میحر به ورود یبرا گرفتن

 . ندارد ییمعنا

 گشاد و بلند یهالباس از کردیم یسع شهیهم

 اشکبارهی حضور از حاال مثل تا کند استفاده

 هرمز یصدا که برود اتاق به خواست. نشود معذب

 .شد بلند
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 لیتحو رو شازدت شوهر ایب عمو عروس کجا -

 .ریبگ

 از ادیز داًیجد که یشوهر لفظ از شد چندشش

 و دییسا به یدندان حرص پر. دیشنیم هرمز زبان

 خور در یجواب هرمز ختنیر نمک یبرا خواست

 لباس و یخون صورت دنید با که بدهد اشستهیشا

 مظلوم یچهره. شد گم دهانش در کالم حامد پاره

 بود شده دهیپوش خون از یاهیال ریز که حامد

 .آورد درد به را دلش

 با آمد، رونیب آشپزخانه از لحظه همان معصومه

 طرفشان و دیکش یخراش گوش غیج حامد دنید

 .دیدو

 نیا یکرد کاریچ هرمز ینینب تیزندگ از ریخ -

 رو؟ مرده مادر
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 خواست دیرس کنارشان لحظه همان معصومه

 هرمز که بکوبد هرمز سر بر را اشکرده گره مشت

 .گرفت هوا در را دستش تند

 داشتم کارشیچ من ؟یکرد رم چته یهو -

 شده، شاخ سر کلهیب ممد یآدما با رفته خودش

 یآورد شانس تازه. آوردن سرش رو بال نیا هم اونا

 سرش ییبال چه نبود معلوم وگرنه دمیرس سر من

 .ومدیم

 ییهاآدم نینفر با و آورد نییپا را دستش معصومه

 بودند بیعج او یبرا هم اسمشان دنیشن یحت که

 .برد حوض طرف را حامد
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 .است ختهیر خونت نهیبب یشکل نیا نویا حسام -

 و گذاشت حوض یلبه را شیپا کی هرمز

 .شست آب در را شیهادست

 بهش چشمتون دیبا شلغم دو شما! چه من به -

 .نره رونیب تا بود
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 پر را بزرگش مشت هرمز به جواب بدون معصومه

 کنارش آرام که حامد صورت یرو و کرد آب

 نیا و کند زیتم را هاخون تا ختیر بود نشسته

 سوخت دلش. کرد بلند را حامد درد پُر داد کارش

 خم و چیپ در که یاساله پنج و ستیب مرد یبرا

 یقدم بود، شده گم اشیبچگ یهاابانیخ کوچه

 .گذاشت جلوتر

 .داره گناه ادیم دردش بشور تر آروم -

 یانقره ریزنج یکج لبخند با و ستادیا صاف هرمز

 تنش سبز بیج شش شلوار بیج از را یبلند

 .آورد رونیب

 !؟ینگرانش عه -
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 به و گرفت هرمز خندان صورت از نگاه اخم با

 یبرا که بود خودش ریتقص. رفت آشپزخانه

 !کردیم یدلسوز خانه نیا یهاآدم

 هم گرشید طرف تا کرد جابهجا تابه در را کوکو

 .شود سرخ

 را خودش یلیخ شدنش ماندگار هفته چند نیا در

 یول برود؛ نجایا از تا بود زده وارید و در به

 .نداد جواب شیهانقشه از کدامچیه

 فرار دو تا گرفته التماس د،یتهد ه،یگر داد، از

 از یمحکم یلیس به منجر یدوم که ناموفقش

 یخواسته به را او کدام چیه بود، حسام طرف

 .نرساند دلش
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 چرخاند، محقرش طیمح اطراف در را نگاهش

 با و بود نجایا االن جان خانم داشت دوست چقدر

 گوشش کنار آن از که یایخوشبخت خودش چشم

 . دیدیم را زدیم پچ

 یبلند آه سابقش یهایمهربان ادی با... جان خانم

 تمام که یمهربان یهانگاه آن رفتند کجا د،یکش

 در هرچند بود؟ یزندگ یادامه یبرا اشیدلخوش

 و گرفته تماس حسام همراه با بارنیچند مدت نیا

 به یلیتما او اما بود؛ شده او با صحبت خواستار

 یتیجنا یحساب و درست هنوز. نداد نشان صحبت

 حقش در شیهاخون هم و خانواده یاعضا که

 !دیگنجینم باورش در بودند کرده
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 و بودند اشگذشته یهابهیغر گرید هاآن نظرش به

  نامعلومشان یندهیآ به نداشت دوست اصالً

 .کند وصلشان
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 کفتر فقط یخاک یکره مردم نیا یهمه نیب از او

 شیبرا روز هر دلش که یهمان بود، نفر کی جلد

 .شدیم قبل از تر قراریب و ترتنگ

 از کمتر یرعلیام دل حال روزها نیا دانستیم

 شده یقیطر هر به دیبا. ستین او دل بد حال

 تا کردیم باخبر اسفناکش تیوضع از را یرعلیام

 .بدهد نجات دره جهنم نیا از را او و دیایب

 که ییدور،جا ییجا به رفتندیم هم با وقت آن

 که ییجا نرسد، کدامشانچیه به یکس دست

 ساز رسدیم راه از هرکس و باشند نداشته بدخواه

 .نکند کوک را شانییجدا
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 دیبا و بودند بدهکار هم به شبانه یایرو یکل هاآن

 یهانقشه پوشاندند،یم عمل جامع تکشان تک به

 سامان دیبا که داشتند یادیز ینفره دو

 . دندیبخشیم

 هم کنار در برسند هم به اگر بود اشیقلب باور

 یهمه که دندیچشیم را یخوشبخت طعم قدرنیا

 .رفتیم هوا به و شدیم دود هایسخت نیا

 همانجا را دیایب باال شیگلو از خواست که یآه

 نیا تا کردیم جزم را عزمش دیبا او کرد، خفه

 را بود گرفته قرار اشیخوشبخت و او نیب که یمانع

 .بردارد

 امکان شیهانگهبان و حسام لطف به که فعالً

 یراه خانه نیهم از دیبا پس نداشت، رفتن رونیب

 . کردیم دایپ خودش نجات یبرا
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 چند تا  نداشت یتلفن خط خانه نیا که ییآنجا از

 مهدخت و حسام فقط نجایا کردیم فکر شیپ روز

 دشیام یهمه و کنندیم استفاده همراه تلفن از

 یاتفاق روزید یوقت اما بود؛ شده لیتبد یدیناام به

 نور یسو کور دید ساده یلیموبا معصومه دست

 .کرد روشن را دلش دیام

 لباسش ریز تند را لیموبا دنشید با معصومه

 درست دل سادهِ دختر نیا دیفهم او و کرد پنهان

 با دینبا او که شده هیتوج حسام طرف از یحساب و

 . باشد ارتباط در تلفن

 لیموبا را اشیخالص راه تنها حاضر حال در

 تمام آوردنش دست به یبرا دیبا و دیدیم معصومه

 .کردیم را خود تالش
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 هم او ناهار کرد پهن را سفره معصومه یوقت تا

 که یحامد و هرمز نگذشت یزیچ. بود شده آماده

 وارد بود کرده ضیتعو را فشیکث یهالباس حاال

 .شدند آشپزخانه

 را شام شد مجبور بارنیاول یبرا شیپ روز چند

 خورد را غذا حسام که وقت همان از و کند آماده

. باشد اشعهده به یآشپز شهیهم  گرید داد دستور

 روزه دو ای یکی مهمان را خود که ییآنجا از هم او

 .کرد قبول دیدیم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 اعتراض ای حرف بدون معصومه هم را کارها هیبق

 یملکه خودش قول که هم مهدخت. دادیم انجام

 .نداشت یزیچ به یکار و بود خانه

 خوشمزه عمو؟ عروس یخورینم خودت چرا -

 !هاشده

 غذا به هازده یقحط نیع که حامد و هرمز از نگاه

 نوش» یزمرمه با و گرفت بودند کرده حمله
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 پناه اتاقش به و رفت رونیب هرمز سوال به ی«جان

 .برد

 خانه یاهال از یکس با نشد حاضر اول روز همان از

 نیا به حسام تعجب کمال در و شود سفره هم

 حال به را او و نداد نشان یبد واکنش مشیتصم

 هیبق از قبل ای لیدل نیهم به. کرد رها خود

 .بعد با خوردیم را شیغذا

 از لیموبا گرفتن استرس هم حاضر حال در

 و بود ختهیر جانش به یرعلیام با تماس و معصومه

 .رفتینم نییپا شیگلو از یزیچ

 را سرش و داد هیتک رنگ قرمز یمیقد یپشت به

 و مهدخت که امروز. گذاشت شیهادست یرو

 مخ زدن یبرا فرصت نیبهتر بودند رونیب حسام

 شانسش اگر البته. بود لشیموبا گرفتن و معصومه
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 یبرا ناهار از بعد شهیهم مثل هرمز و کردیم یاری

 . رفتیم شانیخانه به ظهر دَم خواب

 یهیآ نیا یجا کرد یسع و دیکش یقیعم نفس

 بتواند تا کند تمرکز شیهاحرف به هاخوندن أسی

 .بگذارد معصومه یرو را خواهدیم که یریتأث آن

 شدن بسته یصدا که دیکش طول یاقهیدق چند

 یرو هم را لبخند و داد را هرمز رفتن خبر در

 .کاشت او یهالب

 همان آرام و برداشت را بالشتش آمد، اتاق به حامد

 . دیکش دراز یشگیهم یجا

 او یرهیخ که حامد باز چشم کی به ینگاه مین با

 به را حامد حسام که یشب نیاول سمت فکرش بود

 .کرد پرواز آورد اتاقش
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 تمام از اگر فرستاد، رونیب تکه تکه را نفسش

 وقت چیه گذشتیم پدربزرگش یهایبد

 آن خوفناک شب آن یتجربه بخاطر توانستینم

 .ببخشد را مرد

 ذهنش و گذشتیم نجایا به آمدنش از روز سه

 هنوز بود، اشیزندگ دیجد اتفاقات ریدرگ هنوز

 هراس آن به یکینزد از و دیدیم وید را حامد

 .داشت

 آورد اتاق به و گرفت را حامد دست حسام یوقت

 که کند فرار رونیب خواست و دیپر جا از دهیترس

 هر یرو به را در انصافیب و رحمیب مرد آن

 از یناش یهاهیگر و غیج. کرد قفل شانیدو

 باز را در تا اوردین رحم به را یکس دل هم ترسش

 پلک یالحظه نکهیا بدون صبح تا شب آن. کنند
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 یول کرد؛ هیگر و نشست  در پشت بگذارد هم یرو

 .بشنود و ندیبب را دردش که نشد دایپ یکس
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 که حسام حرف تا دیکش طول روز شبانه چند

 او به یبیآس چیه حامد طرف از بود یمدع

 از یترس گرید حاال. شود ثابت بهش رسدینم

 هر اطیاحت محض باز اما د؛یدینم دل در حامد

 خواب از حامد مبادا تا دیخوابیم اریهوش شب

 . دیایب سراغش و کند سواستفاده بودنش

 ترنیسنگ را دلش یهاغم فقط که یافکار از

 صورت به یشتریب دقت با و آمد رونیب کردیم

 اشقهیشق کنار و لب یگوشه زخم. کرد نگاه حامد

 .زدیم ذوق یتو بدجور

 نداره؟ درد هاتزخم -

 .انداخت باال سر و دیخند شوق با حامد

 .نه -
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 به او واکنش هر به یکودک در مانده جا مرد نیا

 او و دیخندیم دل ته از و کردیم ذوق خودش

 یهااخالق نیا به تا داشت را خود یسع تمام

 به یکل شهیهم هم او هرچند. کند عادت بیعج

 یکوچک لبخند. دیورزیم حسد حامد یرنگ یایدن

 .کرد نثارش

 .بخواب پس -

 .کرد کنارش به یااشاره دست با حامد

 .بخواب هم تو -

 برخالف روزگار که ییهاخم و چیپ از لبخندش

 تلخ و گذشت بود گذاشته شیپا یجلو شیاهایرو

 .شد

 .بخواب تو ادینم خوابم من -
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 از معصومه کردن دایپ یبرا و گرفت حامد از نگاه

 ریز که اطیح در را آن یوقت. رفت رونیب اتاق

 خدا نام با دید بود یبافتن مشغول و نشسته بانیسا

 زانو دو و شد معصومه کینزد آن از یاری طلب و

 .نشست کنارش

 کار به باز و انداخت طرفش یکوچک نگاه معصومه

 .شد مشغول خود

 د؟یخواب حامد -

 .هنوز نه -

 دور را خوشرنگ یصورت کاموا نخ معصومه

 .داد تاب انگشتش

 .ادیم حسام یوقت بگذرونه ریبخ خدا -
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 هم کم مدت نیهم در حامد یرو را حسام تعصب

 و دیایب خانه به اگر دانستیم و بود کرده درک

 خواهد یعصب یحساب ندیبب حال نیا در را حامد

 کار حسام یرفتارها یبرا ینگران یجا االن اما شد؛

 .داشت یترمهم

 معصومه دست یکوچولو یبچگانه لباس به یدست

 شدیم کامل و گرفتیم شکل شتریب رج هر با که

 .دیکش

 !بافتنه؟ گرم لباس وقت چه سال فصل نیا -

 موقع اون یبرا ادیم ایدن آذر خانم شهناز نوه -

 .بشه آماده بچه یسمونیس خوادیم داده، سفارش



shahregoftegoo@  

. pg 1416shahregoftegoo@ 

 را کردیم صحبت ازش معصومه که یخانم شهناز

 اما نداشت شناختش به یاعالقه و شناختینم

 .داد تکان یسر صحبتشان ادامه روند یبرا

 !طورنیا که -
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 معصومه لیتحو که ییهادروغ بخاطر خدا از دل در

 .کرد یعذرخواه دادیم

 یهایبافتن شهیهم جونم خانم ریبخ ادشی -

 .بافتیم هیبق و من یبرا یخوشگل

 .کرد نگاهش کنجکاو و آورد باال را سرش معصومه

 شه؟یم تیک جون خانم -

 طرف از مثبت توجه جرقه نیاول بخاطر دل در

 آرام را خود یچهره اما گرفت؛ جشن معصومه

 .داد نشان
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 پدر با تهران من آخه بزرگمه، مامان جون خانم -

 .کردمیم یزندگ بزرگم مادر و بزرگ

 کجان؟ مادرت و پدر -

 اما نداشت؛ تیاهم شیبرا سوال نیا جواب نکهیا با

 به یکنجکاو و یسوال نگاه اشنقشه شبردیپ یبرا

 .انداخت معصومه

 !بود؟ نگفته بهتون یزیچ من یزندگ از حسام -

 شیهاچشم یروبهرو را دستش یبافتن معصومه

 بافته یهافیرد به یشتریب دقت با و گرفت

 .کرد نگاه اششده

 تهرون برم خوامیم گفت اومد روز هی فقط نه، -

 تو با و رفت روز چند از بعد. رمیبگ زن حامد یبرا

 .برگشت
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 با و راحت طورنیا که یحسام به دل در

 بود گرفته یباز به را اشیزندگ تمام یخودخواه

 .زد یمصنوع لبخند معصومه یبرا و فرستاد لعنت

 کرده ازدواج مجدد مامانمم کرده، فوت بابام من -

 .میکنیم یزندگ جدا و

 .دیکش یآه ششینما شتریب ریتأث یبرا

 صحبت مامانم با شهیهم جانیا امیب نکهیا از قبل -

 و ندارم خبر ازش وقته یلیخ االن یول کردم؛یم

 .دلتنگشم یکل

 داشت؟ دوستت اونم -

 بود دهیپرس یسادگ کمال در که معصومه سوال با

 داشت؟ دوست را او نبات واقعاً. رفت فرو فکر به

 او گهید یمادرها مثل چرا داشت دوست اگر
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 تا داد تکان را سرش نبود؟ شیزندگ تیاولو

 دور هدفش از را او فقط که یاضاف یفکرها

 .شوند فراموش کردندیم

 .بود نگرانم شهیهم داشت دوستم معلومه -

 معصومه یهاچشم یجلو یغم پرده او حرف با

 .شد دهیکش

 یتو یعنی. داشت دوست یلیخ منو منم، مادر -

 ریخ یآقا یکارا. خواستیم منو اون فقط ایدن

 .کرد کار و کسیب منو و داد دِقش امدهیند

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 خودش از که کنارش مظلوم دخترک یبرا دلش

 به یدست یهمدرد یبرا و سوخت بود تنهاتر هم

 .دیکش شیبازو

 فشار مشکل منم مامان رو، مادرتون امرزهیب خدا -

 کردمیم یسع شهیهم نیهم یبرا داره، خون

 خبریب ازم قدرنیا ترسمیم االنم. نکنم نگرانش

 .ادیب سرش ییبال نکرده ییخدا تا باشه
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 .آمد باال تند معصومه سر

 ذارهینم داداش یریبگ خبر ازش شهینم نجایا -

 .رونیب یبر

 حالت و کرد ترکینزد معصومه به را خودش

 .داد شیهاچشم به یالتماس

 شهیم ،یدار یگوش تو دمید من معصومه -

 حال تا یبد قرضش بهم قهیدق کی کنم خواهش

 .نکشه طول ادیز دمیم قول بپرسم؟ رو مامانم

 دیکش عقب یکم را خودش و دیپر معصومه رنگ

 .باشد دور او دسترس از تا

 یگوش بهت من بفهمه حسام داداش شه،ینم نه -

 .برهیم رو سرم دادم
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 همه ومدهین حسام تا خورمیم قسم فهمه،ینم -

 .کنم تموم رو زیچ

 .دیپاش غم یکم شیصدا به

 دوست شتریب همه از رو تو مادرت یگینم مگه -

 مطمئنم گه،ید طورنیهم منم مامان خب داشته؟

 تا خونش فشار مشکل اون و هایخبریب نیا با

 بگم بهش فقط نیبب. شده بد حالش یکل حاال

 خوبه؟ کنمیم قطع تند بعد خوبه حالم

 را خدا دل در گرفت دیترد رنگ که معصومه نگاه

 .دیایب رحم به دلش کرد التماس

 نگرانته؟ -

 .داد قورت را دهانش آب مضطرب

 .یلیخ آره -
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 ...حسام داداش یول -

 معصومه حسرت از پر نگاه و شیپ روز چند ادی با

 کند کامل را حرفش نداد اجازه اشیروسر یرو بر

 .کرد کیشل را ترکشش ریت نیآخر و

 شیپ روز چند که یاقهوه یروسر اون ادتهی -

 بودم؟ انداخته سرم

 .آورد جلو را سرش کنجکاو معصومه

 !خب؟ -

 خوبه؟ خودت به بدمش دمیم قول -

 یهاچشم و باخت رنگ یکم معصومه نگاه دیترد

 .دیدرخش

 ؟یگیم راست -

 .خدا به آره -
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 از را لشیموبا اطیح در به یکوتاه نگاه با معصومه

 .گرفت طرفش و آورد رونیب لباسش بیج

 .ومدهین داداش تا کن تمومش زود ایب -

 .دیقاپ دستش از را لیموبا خوشحال

 .ممنون -

 سرش در یرعلیام یشماره یعددها که طورنیهم

 ترراحت تا دیدو آشپزخانه طرف به دندیچرخیم

 .کند صحبت

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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**** 

 در که ییهاپاکت انبوه انیم از ذوق با زهرا

 را رنگ یصدف یهاکفش بودند پخش اطرافشان

 .داد نشانش و برداشت

 چطوره؟ نیا -

 یکالباس ریحر شال و گرفت زهرا دست از را کفش

 .گذاشت نیزم یرو را دستش
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 !خوشگله یلیخ نیا یوا -

 و کفش پشت قسمت به یدست شوق با

 .دیکش بود شده کار دیمروار تماماً که شیهاپاشنه

 نیهست قهیسل خوش یلیخ کنم اعتراف دیبا -

 !رهینظیب همه داتونیخر جون زهرا

 یصورت رژ به نیمز یهالب یرو یمغرور لبخند

 .نشست زهرا

 هی انتخاب سر قبالً من هرچند زم،یعز یمرس -

 .دمیکش همه رخ به مو قهیسل ییخدا بنده

 از لحظه همان که یرعلیام به یچشمک با

 نشست کنارشان مبل یرو و آمد رونیب آشپزخانه

 .داد ادامه
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 نیا یکل کفش انتخاب سر نماند ناگفته البته -

 .کردم تیاذ رو خدا بنده

 یمشک یسفال وانیل و شد خم جلو به یرعلیام

 .کرد حبس دستش دو نیب را همراهش

 کاراست نیهم به ازدواج لذت تموم نبود، یتیاذ -

 شتریب زودگذر ساعت چند که مراسم خود گه،ید

 .ستین

 از شتریب دل در او دادیم نشان بزرگش لبخند

 .است کرده ذوق یرعلیام حرف از زهرا

 نیتضم خوشبختبت نصف حاال از جون زهرا -

 به پا تیشکا بدون روز کل که یمرد است، شده

 .جلوتره هیبق از چیه شش کنه دیخر خانمش یپا

 .شد ترقیعم یرعلیام یرو بر زهرا نگاه نفوذ
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 !کردم تور یماه شاه ستین که شوهر -

 به و بود نییپا یرعلیام سر زهرا رهیخ نگاه برخالف

 .کردیم نگاه شیهادست نیب وانیل

 تورت به کوسه یماه شاه یجا باش مواظب -

 .باشه نخورده

 نیا و رفت یسرد به رو کبارهی به یرعلیام لحن

 با زهرا اما بماند؛ پنهان یکس نظر از نبود یزیچ

 به یزیچ دهدیم حیترج کرد ثابت حشیمل لبخند

 .گرفت شیپ را قبل روند و اوردین خود یرو

 زایچ نیا از که یهرکس تور اقبال! بهتر چه -

 .ستین

 به را آن و آورد باال را وانیل یشخندین با یرعلیام

 .چسباند اشنهیس
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 ؟یبش چپ لقمه هی یترسینم -

 را لبش یگوشه و کرد خمار را شیهاچشم زهرا

 .دیکش دندان ریز

 .کنم شیاهل بلدم نه -
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 رونیب زهرا و یرعلیام دهان از که یاکلمه هر با

 خود در و زده خجالت قبل از شتریب او آمدیم

 یهاحرف نیب ینامرئ یآدم حس. شدیم جمع

 .داشت را نفر دو نیب یباز نامزد نیریش

 یناراحت ت،یمزاحم مزخرف حس نیا از شتریب

 .دادیم عذابش دلش یگوشه در شده جمع

 برد یپ زهرا با یرعلیام امروز برخورد از 

 حانهیر مختص فقط یرعلیام یهایرفتارخوش

 یهمه که هست جنتلمن قدرنیا مرد نیا. نبوده

 باال ملکه حد در را اشیزندگ به مربوط یهازن

 .ببرد
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 سر اسپند ظرف و یبلند کِل با همراه خانم حاج

 .داد نجات شانآشفته افکار از را همه و دیرس

 دست با و کردیم نجوا لب ریز را یذکر تند تند

 بلند سرخ یهازغال یرو از که ییخوشبو دود

 همه از زودتر. کرد تیهدا هیبق سمت به رو شدیم

 .چرخاند سرش دور را ظرف و دیرس یرعلیام کنار

 !مادر باشه دور ازت لیبخ و حسود چشم -

 آرام یجواب با و شد خانه وارد لحظه همان رعطایام

 صحنه نیا دنید از اریاختیب زهرا و او سالم به

 .گرفت اشخنده

 هی زنه،ینم چشم رو خلفتون پسر یکس بابا بسه -

 .خورهیبرنم ییجا به دیبرس ناخلفتون پسر به کمم
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 رعطایام طرف به و دیخند هیبق مثل هم خانم حاج

 .داد چرخ سرش دور را ظرف و رفت

 .مادر شهیم هم تو نوبت یزود به -

 و او یرو که خانم حاج زده ذوق نگاه دنید با

 نییپا را سرش زدهشرم بود گردش در رعطایام

 .انداخت

 .داد دادمه شوق همان با خانم حاج

 رفتن یسالمت به جون زهرا و یرعلیام شاءاهللان -

 .شماست نوبت گهید شونیزندگ سر

 .نشست یرعلیام کنار و زد یپوزخند رعطایام

 خودم هنوز من زد؟ یداماد از حرف یک حاال -

 !امبچه
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 شیعمو زن یهاحرف که یرینظیب سرعت همان

 و رعطایام حرف دنیشن بود برده عرش به را او

 کرد سقوط اشآزاردهنده پوزخند دنید آن از بدتر

 .شد نیزم پخش و

 به رو فشیظر دل شکستن و او الیخیب رعطایام

 :دیپرس یرعلیام

 رمت؟یگیم یهرچ یستین دسترس در چرا تو -

 .زد لبخند برادرش جواب در یرعلیام

 وسط االنم آب یتو افتاد دستم از یگوش صبح -

 .مامانه برنج ظرف

 تاب خانه یجا همه در را اسپند ظرف خانم حاج

 هاآن جمع به نتیکاب یرو گذاشتنش از بعد و داد

 .وستیپ



shahregoftegoo@  

. pg 1435shahregoftegoo@ 

 که ارین من یبرا رو هابهونه نیا خان رعطایام -

 مونده یباق کم مدت نیا از ندارن، یاعتبار

 .اتمامه به رو که کن استفاده یحساب تیمجرد

 رعطایام به کنجکاو اشیذات یایح و حجب تمام با

 حرف به نسبت را واکنشش تا دوخت چشم

 یرو را چپش یپا خونسرد رعطایام. ندیبب مادرش

 .انداخت راستش یپا

 یبرا که یالقمه نیا بده اجازه شما حاال -

 .من سراغ دییایب بعد بده قورت رو یگرفت برادرمون

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ییلویک چند یوزنه نفسش به لحظه همان ییگو

 را آن بتواند تا آمد باال جانش که اندکرده وصل

 انداخت نییپا سر! بفرستد رونیب توجه جلب بدون

 کرد التماس بارشش آماده یهاچشم به دل در و

 رفته فرو سکوت در جمع نیا یجلو را شیآبرو که

 سرش در بزرگ ی«چرا» کی. کند حفظ

. کردیم سوراخ مته مانند به را مغزش و دیچرخیم

 قدرنیا که دارد کم چه بداند داشت دوست یلیخ
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 و احترام شود؟یم شمرده کوچک رعطایام نظر در

 .باشد شکششیپ محبت

 جان تمام با که ییاو حق یاحترامیب گونهنیا واقعاً

 ! بود؟ خواستیم را رعطایام دلش و

 ضربات مانند که یسکوت بر خانم حاج یصدا

 .آمد فائق دادیم عذاب را روحش انهیتاز محکم

 آماده رو شربت مادر، دستت قربون جان لوفرین -

 زیبر وانیل تا چند برو خچالی یتو گذاشتم و کردم

 .اریب

 «چشم» با و زد شیعمو زن به یاخسته لبخند

 .رفت آشپزخانه به یکس به نگاه بدون یآرام

 دور نیا یبرا شیعمو زن از بماند ادشی دیبا

 .کند تشکر جمع از موقتش کردن
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 را هابهانه یهمه شیهااشک اطرافش یخلوت با

 .شدند یجار اشگونه یرو بر و کردند سرکوب

 ختنیر هنگام و برداشت خچالی از را شربت پارچ

 یستالیکر یهاوانیل در رنگ سرخ یهاعیما آن

 تنش کل بلکه شیهادست تنها نه بلند هیپا

 .دیلرزیم

 و احساس تمام او که یوقت از زد خی دلش

 عوض در اما کند؛ رعطایام خرج را اشعالقه

 وقت آن شود، بشینص شدن زده پس و نخواستن

 ماند؟یم یباق چه اششده پاره پاره قلب از

. دیشنیم سالن از را ینیسنگ یهاپچه پچ یصدا

 ینامرئ قدرت االن نیهم کاش کرد آرزو دل در

 به شدن دهید بدون توانستیم تا داشت شدن

 را شانیهاگفته و ونددیبپ هایرونیب آن جمع
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 دل راز به یپ قیطر نیا به حداقل دیشا. دیشنیم

 محال ییآرزو کار نیا فیح اما برد؛یم رعطایام

 .بود

 با کرد یسع و کرد پاک دست با را شیهااشک

 دست به را خود سابق آرامش قیعم نفس چند

 یهمه دوباره آشپزخانه از خروجش با. اوردیب

 . شدند مبدل سکوت به صداها

 شیجلو را ینیس و رفت یرعلیام سراغ نفر نیاول

 یسفال وانیل و زد یمهربان لبخند یرعلیام. گرفت

 .آورد باال یکم را دستش

 .دارم یچا ممنون -

 سمت یقدم با و داد یرعلیام لیتحو یآرام لبخند

 و بود هاوانیل رهیخ شیهاچشم. رفت رعطایام
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 با را هاوانیل همان از یکی رعطایام که یهنگام

 حس یراحت به اشرهیخ نگاه داشتیبرم تشکر

 .کردیم
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 شیجلو از ینگاه مین یحت ای دادن جواب بدون

 و زهرا به هاشربت هیبق تعارف از بعد و گذشت

 کمک و نشست اشیقبل یجا دوباره خانم حاج

 حاج. گذاشت شانیها پاکت در را شیدهایخر زهرا

 مورد در و کرد ترکینزد هاآن به را خود خانم

 دهیخر زهرا مادر یبرا هیهد عنوان به که یاپارچه

 . کرد صحبت به شروع بودند

 یهاصحبت به دادن گوش مشغول را خود نکهیا با

 یچشم ریز اما داد؛یم نشان خانم حاج و زهرا

 صحبت آرام هم گوش در که برادر دو به حواسش

 .بود کردندیم

 مادر؟ هیخال وقتت یعصر رعطایام -
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 رعطایام خصوص به همه حواس خانم حاج سوال با

 .شد جلب طرفش

 چطور؟ -

 د،یخر مراسم یبرا بره عصر خوادیم لوفرین -

 .یکن شیهمراه یکاریب اگر گفتم

 حرف دنیشن از یناش استرس آمد، باال تند سرش

 به یدست. برد باال را خونش نیآدرنال خانم حاج

 یآورد در من دروغ نیاول و دیکش چادرش یباال

 .گفت را آمد زبانش به که

 قرار دوستام از یکی با خودم من عمو زن نه یوا -

 .نینش شونیا مزاحم لطفاً برم، که گذاشتم
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 و زد یکوچک لبخند کردنش هول به خانم حاج

 یدست شیپ رعطایام که دیبگو یزیچ خواست

 .کرد

 ؟ینرفت دیخر عمو زن با شیپ روز چند مگه شما -

 یزیچ داشت خبر شیهابرنامه از رعطایام نکهیا از

 اما کرد؛ ذوق یکم اریاختیب و ختیر فرو دلش در

 یکم دلش هم او. اوردین خود یرو به یزیچ

 کم هیبق از زیچ چه مگر خواست،یم نازکردن

 و آهسته دند؟یخریم را نازش دینبا که داشت

 .داد جواب کوتاه

 .دمینپسند یزیچ -

 چند مگه م،یکنیم کنسل میباش داشته هم کار -

 م؟یدار خانم لوفرین تا
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 چشم به یحت هیبق نظر در دیشا که حرف نیهم

 درخت بر یکوچک یشکوفه آمد،ینم هم

 به. کرد خوشحالش و اندیرو دلش یدهیخشک

 نیا از شتریب مغرور یرعطایام از دانستیم یخوب

 و گذاشت کنار را قهر. باشد داشته توقع دینبا

 کردیم نگاهش رهیخ که رعطایام به یآرام لبخند

 .داد لیتحو

 هاپاکت داخل به را لشیوسا یهمه وسواس با زهرا

 .دیچ یاگوشه را هاپاکت و برگرداند

 که کن تموم رو دتیخر امروز لطفاً جان لوفرین -

 با رو اونجا تا امخونه ییایب باهام فردا یداد قول

 .میبد سامون و سر هم
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 یهایزیر برنامه و دشیخر در رعطایام یهمراه

 فنا باد به را اشیناراحت یهمه کارها یبرا زهرا

 .دیبخش وسعت را لبخندش و داد

 .چشم -

 عقد مراسم مورد در صحبت با وقت ناهار، از بعد تا

 دنیرس سر به تا یادیز مدت که یعروس و

 .گذشت بود نمانده خشیتار

 همراه دیجوشیم قلبش در که یشوق با عصر

 .آمدند رونیب خانه از دیخر قصد به رعطایام

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و دیکش شیهابیج به یدست رعطایام در یجلو

 .گرفت طرفش را نیماش چییسو ی«نچ» با بعد

 االن من نیماش تو برو تو گذاشتم جا رو میگوش -

 .امیم

 سوار و گرفت رعطایام دست از را چییسو لوفرین

 هنوز. شد رنگش ییآلبالو شش و ستیدو نیماش

 خور زنگ آهنگ یصدا که بود نبسته را در کامل
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 فکر با. شد منعکس نیماش یفضا در لشیموبا

 برنامه و احوالش از تا گرفته تماس مادرش نکهیا

 لشیموبا و بست را در عیسر شود خبر با امروزش

 یشماره دنید با اما برداشت؛ فشیک از را

 نبود تهران یبرا هم اولش کد یحت که یناشناس

 . کرد تعجب

 لیدل نیهم شناختینم تهران از خارج را یکس او

 .بود کرده مرددش ندادن ای دادن جواب یبرا

 جواب گرفت میتصم که بود برقرار چنانهم تماس

 با مرموز شماره نیا خواستینم دلش بدهد،

 خراب را روزشان رعطایام یجلو اشدوباره تماس

 .کند

 بله؟ -
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 .دیرس گوشش به ریتأخ با یفیضع یصدا

 !یداد جواب خداروشکر یوا -

 یصدا صاحب شناخت یبرا درنگ ای فکر به یازین

 دو نیب یکوچک اخم. نداشت تماس پشت مضطرب

 زن آن آوردینم در سر کرد، خوش جا شیابرو

 مگر گرفته؟ تماس او با یلیدل چه به گرید حاال

 خواست ست؟ین یگرید مرد یقانون همسر االن

 که کند انیب را ذهنش در شده جمع سواالت

 انتقاد مانع و کرد صحبت به شروع تند حانهیر

 .شد او یسو از یاکلمه

 یول گرفتم؛ تماس یرعلیام با من لوفرین -

 ادیز من نیبب. ستین دسترس در چرا دونمینم

 هم دوباره تماس فرصت گهید بزنم حرف تونمینم

 ادیب بگو بهش من طرف از و ششیپ برو. ندارم
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 هی نیب نجایا من لوفرین. بده نجات منو و نجایا

 واقعاً طیشرا تحمل و کردم ریگ بیعج آدم مشت

 .سخته برام

 گوش نیح او و کردیم صحبت تند تند حانهیر

 ذهنش در فکر نیا فقط شیهاحرف به دادن

 هاحرف نیا از کلمه کی یحت اگر که دیچرخیم

 در دوباره که یآرامش تمام برسد یرعلیام گوش به

. شودیم هوا دود افتهی انیجر شانخانواده و خانه

 او ندهیآ و سرنوشت یرو هم ماتینامال نیا عتاًیطب

 .داشت ریتأث

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 در اصالً هم حانهیر کار گذشته هانیا یهمه از

 مرد یهمسر  اسم گرید او. امدین جالب نظرش

 فکر دیفهمینم واقعاً و دیکشیم دکی را یگرید

 دیام یکل با که یمرد یخانه در یرعلیام به کردن

 ینابخشودن یگناه کرده شروع را اشیزندگ آرزو و

 است؟
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 بود یایترک یهالمیف مانند به یواقع یزندگ مگر

 یمعشوقه سمت فکرش بود متعهد وجود با که

 حس شد باعث افکار نیهم کند؟ پرواز سابقش

 .کند دایپ حانهیر به نسبت یانزجار

 او تا کردیم راحت یرعلیام بابت از را الشیخ دیبا

 روز چند باالخره. ردیبگ آرام اشیزندگ سر هم

 یجار زهرا و یرعلیام نیب عقد یخطبه گرید

 فرق رفتند،یم خود یزندگ سر هم هاآن و شدیم

 در به ینگاه با. دیدینم روز چند نیا در یچندان

 .کرد قطع را حانهیر حرف تند شیعمو یخانه

 .کرده ازدواج یرعلیام حانهیر -

 چند شد باعث خط پشت از حانهیر کبارهی سکوت

 ینگاه نگرفت یجواب یوقت کند، صدا را اسمش بار
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 تماس یبرقرار از تا انداخت لشیموبا صفحه به

 .شود مطمئن

 ؟یهست حانه؟یر -

 .دیرس گوشش به جانیب حانهیر زده بهت یصدا

 ؟یک با... با -

 .داد رونیب را نفسش

 در االنم و کردند عقد شیپ روز چند زهرا، -

 جان حانهیر هستند، ازدواجشون یکارها تدارک

 ...ریام و تو راه که یریبپذ دیبا

 یهابوق یصدا که بود نشده کامل حرفش هنوز

 بارنیا کرد مطمئنش و دیچیپ گوشش در یمتوال

 .شده قطع تماس
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 تماس حذف با همراه و آورد نییپا را لیموبا

 به نسبت اشیافتیدر یهاتماس ستیل از حانهیر

 زود یلیخ اما. گرفت وجدان عذاب یکم دروغش

 مصلحت به کارها نیا یهمه زد، پس را عذاب آن

 کامل طور به نجایا از دل دیبا او. بود حانهیر خود

 .بدهد دل دشیجد یزندگ به بتواند تا کندیم

 جا از دهیترس رعطایام توسط نیماش در شدن باز با

 نیا. کرد پنهان چادرش ریز را لشیموبا تند و دیپر

 پشت تازه که رعطایام چشم از شدنش هول و کار

 .نماند دور بود گرفته جا فرمان

 ه؟یچ -

 .داد قورت را دهانش آب دهیترس

 .یچیه -
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 ؟یشد سرخ چرا -

 .دیکش داغش یهاگونه به یدست تند

 .هواست یگرم بخاطر کنم فکر... دونمینم -

 و آورد در حرکت به ابونیخ در را نیماش رعطایام

 .کرد روشن را کولرش

 رو چادرت باش راحت کنهیم تتیاذ گرما اگر -

 .بردار

 یراحت نفس بود شده ریخ به ختم قائله نکهیا از

 تا کرد آزاد سرش دور از را چادرش کش و دیکش

 .فتدیب شیهاشانه یرو

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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**** 

 مجلس به پا و گفت یبلند «ااهللی» در به یاتقه با

 زن چند و خانم حاج بلند کِل یصدا. گذاشت زنانه

 سرش کنار در یبزرگ تبل دنیکوب مانند به گرید

 .دیبخش شدت را سردردش التهاب

 گاهیجا طرف یکس به نگاه بدون و ریز به سر

 کنار و رفت داماد و عروس یبرا شده نییتع
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 دهیپوش عروس دیسف لباس و آراسته یزهرا

 .نشست

 در شده مچاله دستمال همان با را اشیشانیپ عرق

 بود ادیز یقدر به تنش حرارت کرد، پاک دستش

 القا شیبرا را جهنم آتش وسط ستادنیا حس که

 .کردیم

 شد؛یم نابود ذره ذره مدت نیا که نیهم هرچند

 از کم دهد نشان خوب را خودش بود مجبور یول

 .نبود شیبرا جهنم وسط کردن ریگ

 !ندارم عروس منه یدار استرس تو که یقدرنیا -

 یهاتکان زهرا بود خوب چه زد، یپوزخند

 و گذاشتیم استرس یپا را شیپا وارکیستریه

 کنترل یسخت به را خود حاال نیهم دانستینم
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 یمحکم لگد به لیتبد هاتکان نیا تا کندیم

 نابود را شیرو یجلو مضحک یسفره و نشوند

 . نکند

 یزیهرچ از اول انداخت، زهرا سمت یکوتاه نگاه

 تند شیآرا آن کرد،یم توجه جلب اشیآب یهالنز

 شینما به شیبرا شهیهم از ترمتفاوت ییزهرا هم

 .بود گذاشته

 بالماسکه نیا خوادیم دلم فقط ندارم استرس -

 ریغ نقاب نیا دست از بشم راحت تا بشه تموم زود

 .تحمل قابل

 یاو از بود قرار خود الیخ به که یلبخند زهرا

 پشت تور به یدست ناز با و زد ببرد دل دلیب

 .دیکش سرش
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 همه تازه عقد خطبه از بعد آقاهه، یکرد الیخ -

 .شهیم شروع زیچ

 سر یعصب و کرد بسته باز کوتاه را شیهاچشم

 .داد تکان

 .شهیم شروع زیچ همه تازه یگیم راست -

 همراهانش و عاقد ورود اِذن یبرا یمجدد ااهللی

 پیک را سرش یرنگ چادر خانم حاج. شد گفته

 .کرد زمزمه ی«دییبفرما» و گرفت صورتش

 امروز که ییرزایم حاج و خان تیهدا محمد، حاج

 وارد بود هاآن نیب عقد خطبه خواندن دارعهده

 .شدند مجلس
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 یاشده دوز دیمروار تور یبلند صلوات با زود یلیخ

 چشم یگوشه از گرفت، قرار زهرا و او سر یرو

 .داد دستش یرنگ سبز قرآن زهرا مادر که دید

 دست به راحت یلیخ که ییآرزوها از دلش

 یاکننده خفه یبغض و گرفت شدند نابود زانشیعز

 .کرد حمله شیگلو به

 درست دارد، یبیعج یهایباز ایدن یراست به

 و شده تمام زیچ همه میکنیم فکر که یالحظه

 دیجد یبرگ کردن رو با میهست ما یباز نیا برنده

 دگرگون اتیزندگ که کندیم رتیغافلگ چنان

 . شودیم

 با را هالحظه نیا تک تک یایرو که ییاو مثل

 و الیخ جز یزیچ حاال و بود دهید گرید یکس

 .نداشت هاآن از خاطره
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 را روز نیا یحت که یکس کنار در نشستن

 اجبار چه دیدینم هم خودم محاالت در همراهش
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 در یوقت محبوبش دیکش چه! بود یدردناک عذاب و

 یبرا را عقدش خطبه بودن یکس یمعشوقه نیع

 !خواندند؟ یگرید

 گرفتن قرار و کنارشان در خانم حاج حضور با

 زهرا لرزان یهادست نیب یمخمل یجعبه

 .کرد جمع را حواسش

 یبرا خانم عروس به دادن یلفظ ریز وقت یک

 !د؟یرس اشیبخت اهیس

 کردن یجار یبرا زهرا از سوم بار یبرا عاقد یوقت

 سرش دور پرسرعت خانه گرفت، اجازه عقد خطبه

 حمله شیگلو به کننده مشمئز یتهوع و دیچرخ

 تضاهر همه نیا توانستیم اگر بود خوب چه. کرد

 .اوردیب باال را ییرو دو و
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 جمع یترهابزرگ از ندهیآ الیخ خوش عروس

 و اهیس یایزندگ آغاز به داد بله و گرفت اجازه

 . نامعلوم

 ییهامژه با حانهیر معصوم صورت بست، چشم

 همان یبرا. شد مجسم شیهاپلک پشت دارنم

 :کرد زمزمه دل در الیخ

 بدم تیرضا خوامیم دل، یمحبوبه خوشبوم، گل»

 دونمیم. اسمم کنار در تو از ریغ یزن اسم ثبت به

 ذارمیم سر نباریا اما کردم؛ یقول بد یادیز شتیپ

 «.مونهیم قلبم یملکه تو ادی فقط که عهدم یرو

 یرو بر را یادیز منتظر یهانگاه کرد باز که چشم

 بدهند تن تا بودند منتظر همه یعنی نیا د،ید خود

 کرده پا به اشیزندگ یبرا خودش که یآتش به

 .بود
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 لم؟یوک داماد شاه -

 از را حانهیر یزده غم ریتصو کوتاه یاهیثان یبرا

 بار یایمانیپش تا کرد محو الشیخ پرده پشت

 .اوردین

 .بله -

 ی«بله» مدت نیا یهاکردن یباز نقش یهمه با

 دیکش انگشت. نبود خودش دست دردش از پر

 دلش. ردیبگ را اشموقعیب نم تا چشمش یگوشه

 زدن امضاء وقت که یپرپر یهاگل یبرا سوخت

 با همراه ازدواج سند در کوچک و بزرگ طیشرا ریز

 چه. شدیم ختهیر سرشان یرو خانم حاج کِل

 را شیهانیخوشبوتر از یکی هاگلبرگ نیا بیعج

 .کردیم پررنگ ذهنش در



shahregoftegoo@  

. pg 1464shahregoftegoo@ 

 رفت انگشتش به زهرا یهادست توسط که حلقه

 در. سوزاند را وجودش تمام داغ یآهن تکه مانند به

 چه اشدلداده به تعهد یچوب دستبند آن کنار

 .بودند کرده درست یزشت بیترک

 نییپا زهر نیع یمصنوع لبخند با همراه را عسل

 تمام کننده خسته یهایباز مسخره نیا تا فرستاد

 .شود

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�



shahregoftegoo@  

. pg 1465shahregoftegoo@ 

 یتنگ�💗💗�

 297پارت#

 

 

 و گرفت بغل را زهرا یخوشحال با خانم حاج

 جنگ آن در یروزیپ زد، پوزخند دل در. دیبوس

 .داشت هم جشن و یخوشحال ریگنفس

 میتقد عروسش به را مِکنَتش پر و نیسنگ یهیهد

 . آمد او طرف و کرد

 .دلم وهیم یبش خوشبخت -

 به محکم را مادرش. بود یواقع بارشنیا لبخند

 کینزد را سرش اشگونه دنیبوس با و فشرد خود

 .برد
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 .نباش دواریام ادیز -

 سمتش یسوال نگاه شد جدا که او از خانم حاج

 الیخیب و زد لبخند فقط جوابش در انداخت،

 .انداخت باال یاشانه

 که یتیجمع یهمه نزد یآبرودار یبرا خانم حاج

 فاصله و زد یلبخند کردندیم تماشا را هاآن

 و سرحال طورهمان را هیبق کاتیتبر جواب. گرفت

 یزجرها شیبرا که یموعود یلحظه تا. داد شاد

 او و نبود یباق یادیز زمان مدت بود دهیکش یادیز

 .بگذراند شاد را یانیپا یهاساعت خواستیم دلش

 چند نیا یرو هم را مراسم مانده یباق ساعت چند

 روزید تا که یکسان یهمه به و گذاشت ریاخ وقت

 لبخند بود دهانشان نقل حانهیر و او ینکرده گناه
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 تمام یبرا که بود یداماد نیاول او مطمئناً. زد

 . شناختینم پا از سر مراسمش شدن

 حاج و آمدند رونیب محمد حاج خانه از زهرا همراه

 نگاهش. بشود نیماش سوار زهرا کرد کمک خانم

 پارک نشیماش سر پشت آماده که ییهانیماش به

 .نشست شیابرو دو نیب یاخم و افتاد بودند شده

 .ایب رعطایام -

 شده جمع هم دور که یجوان چند کنار از رعطایام

 .آمد طرفش به و شد جدا بودند

 داداش؟ جونم -

 .کرد هانیماش قطار به یااشاره سر با

 خبره؟ چه -
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 عروس یبرا کردند صبر هابچه داداش، یسالمت -

 .گهید کشون

 .شد تر ظیغل شیهااخم

 رد برن بگو بوده؟ کجا گهید کشون عروس -

 .ندارم رو هایباز جنگولک نیا حوصله کارشون

 به و دیکش ترعقب را چادرش نیماش یتو از زهرا

 .شد خم طرفش

 عروس بدون یعروس مگه ؟یرعلیام یچ یعنی -

 شه؟یم کشون

 .انداخت زهرا سمت ینگاه مین نیماش پنجره از

 نشه؟ چرا بله، -

 نیع گرفته حرصش یحساب بود معلوم که زهرا

 .کرد نگاه خانم حاج به عیسر سرتق یهابچه
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 !رو پسرت نیبب عمه -

 .ستادیا کنارش و زد دور را نیماش خانم حاج

 مگه ر،ینگ سخت رو امشب هی مادر قدت قربون -

 بوق؟ چهارتا از ریغ دیکن کاریچ یخوایم
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 298پارت#

 

 

 .نشست مادرش یرو نباریا اشیجد نگاه

 و بوق به رو محله رم؟ینگ سخت رو یچ یچ -

 شده؟ یچ که میکن خوابیب رو مردم بکشم، کُرنا

 به را شیرو «که واقعا» یکلمه زمزمه با زهرا

 . برگرداند قهر حالت

 .شد نیماش سوار زهرا قهر به تیاهمیب

 من دنبال یکس برن، بفرست رو همه رعطایام -

 .نمیبیم تو چشم از ادیب

 .چشم -
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 حاج و دیدو دوستانش طرف به دوباره رعطایام

 او به بعد زهرا به اول ینگاه حرص با خانم

 .انداخت

 هم ما ای خونت؟ مییایب همراهت میتونیم که ما -

 م؟ییاین

 .دیخند شاد و بلند کمربندش بستن نیح

 فقط لطفاً اما شه؛ینم که شما بدون دیدار اریاخت -

 .دیباش خودتون

 ابانیخ چند که دشیجد یخانه به دنیرس تا

 قهر حالت با زهرا داشت فاصله محله نیا از باالتر

 اشبچگانه حرکت به دل در. بود گرفته ازش رو

 چه بعد به امشب از دانستیم زهرا اگر د،یخندیم
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 حیترج قهر بر را فرار کشدیم را انتظارش یزیچ

 .دادیم

 دیخر از مادرش و پدر یاصرارها یهمه عالرغم

 یاخانه رهن به و کرد امتناع خودش یبرا خانه

 هنوز چون دیشا. داد تیرضا زهرا با یزندگ یبرا

 کل که یکس با بقبوالند دلش به بود نتوانسته

 و شودینم ما وقت چیه اوست یبرا قلبش حجم

 .دیتابیم دلش بر آباد ناکجا از یدیام یسو کور

 یبرا و شد ادهیپ نیماش از رنگ یاقهوه در یجلو

 اطیح. کرد باز را در خانه داخل به نیماش بردن

 و انگور مجنون، دیب درخت چند که خانه بزرگ

 دوست یلیخ را بود داده جا خودش در را بیس

 و محمد حاج نیماش در، بستن با همراه. داشت

 از که یلبخند. کردند توقف خانه یجلو زهرا پدر
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 را بود نشسته لبش یرو کالمش تحکم نفوذ

 .کند پاک توانستینم

 با و رفت خانه یورود در طرف زهرا به توجه بدون

 نیماش از زهرا لحظه چند از بعد کرد، بازش دیکل

 .رفت دنبالش حرص با و شد دایپ

 .بشم ادهیپ ینکن کمک بار هی -

 .دیخند

 .بشم مزاحمت نخواستم یبود قهر که ستین -

 او زد، زهرا یشده سرخ صورت به یمجدد قهقهه

 .بود خوشحال داماد نیتر متفاوت امشب

 و کرد دعوت خانه به را اشییدا و خود خانواده

 .شدند وارد همه
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 زهرا نقصیب یهیزیجه دنیچ از بعد از را خانه

 در زیچ همه کردیم اعتراف دیبا بود، دهیند گرید

 .بود شده هیته قهیسل تینها

 فیح ؟یکرد مرخص رو بردار لمیف چرا یرعلیام -

 نباشه؟ لمتونیف یتو یانیپا یهالحظه نیا ستین
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 حال آن تحمل روزها از بعد شده، تمام باالخره

 آرامش با. باشد خودش توانستیم مسخره خوب

 تنش یمشک کت گرفت را شیسرتاپا دفعه کی که

 لحن با مبل یرو انداختنش از بعد و آورد در را

 :گفت مادرش جواب در یجد

 قدرنیا آخر لحظات نیا کنمینم گمون -

 ییجا باشه داشته دوست یکس که باشن ندیخوشا

 .بشه ثبت

 حس خود یرو را همه متعجب نگاه که یحال در

 کردن باز مشغول آرامش همان با کردیم
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 دوباره کردیم حس. شد نشیآست سر یهادکمه

 .رودیم یسرد به رو قلبش نحس شب آن نیع

 که ییهاآدم یحت آشنا، دوست امشب -

 خودم یول گفتند؛ کیتبر بهم شناختمینم

 .بگم کیتبر زمیعز مادر و پدر به شخصاً خوامیم

 بودند منتظر انگار بود، ساکت همچنان جمع

 به. شودیم ختم کجا به شیهاحرف آخر نندیبب

 بودند ستادهیا هم کنار که مادرش و پدر طرف

 .دیچرخ

 دیهست یمادر و پدر نیاول شما گم،یم کیتبر -

 جشن رو قتل نیا و شد خودش بچه روح قاتل که

 .گرفت
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 انداخت همسرش طرف یسردرگم نگاه خانم حاج

 :دیپرس و

 ...وقت االن جان؟ پسر یگیم یچ -

 .دیپر حرفش وسط و آورد باال را دستش تند

 که منه شب امشب... نگو یچیه... مامان سیه -

 حرف سکوت مدت همه نیا از بعد بزنم، حرف

 .حقمه زدن

 :داد ادامه یتلخ لبخند با بعد

 نیهم یتو د؟یکرد فکر خودتون شیپ یچ واقعاً -

 رفت؟ ادی از شد؟ فراموش هفته دو

 .شد کینزد مادرش به یقدم یپوزخند با

 یخوشبخت یآرزو برام بعد به نیا از خانم حاج -

 هی کنمیم یکار دلت، به کنمیم داغش که نکن
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 یکار. نره نییپا کس چیه یگلو از خوش آب

 یکار بشم، نابود و نمیبب رو رفتنش نیکرد

 .نیبش نابود و دینیبب رو شدنم آب ذره ذره کنمیم

 .زد یمحزون لبخند مادرش ریمتح یهاچشم به

 قسم خوردم؟ یقسم چه نحس شب اون ادتهی -

... که ارمیب دلتون یرو رو میزندگ داغ خوردم

 .ارمیم

 گرد ییهاچشم با که خانم حاج یچهره دنید از

 آب از افتاده رونیب یماه نیع که ییهالب و شده

 را خوشش سر نگاه. برد لذت شدندیم بسته و باز

 مادرش از یکم دست که زهرا درهم افهیق به

 .داد کش نداشت
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 نیا از زتیعز یزهرا ومدین دلم هم وسط نیا -

 .بمونه بینصیب یخوشبخت

 دخترم به چپ نگاه خود سر پسره یکرد غلط تو -

 .کنمیم اهیس رو روزگارت یبنداز
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 ای حرف چیه گرید دانستیم که یآرامش همان با

 طرف به کند وارد یخلل آن در تواندینم یکار

 شده سرخ یصورت و تیعصبان با که اشییدا

 .برگشت کردیم نگاهش

 دست از یبرا یزیچ که دیکن دیتهد رو یکس -

 .هست شده اهیس من روزگار باشه، داشته دادن

 .داد تکان افسوس به را سرش بعد

 یداد دختر خورده زخم منِ به یکرد اشتباه -

 .ییدا

 .رفت دخترش طرف ضیغ پر زهرا مادر



shahregoftegoo@  

. pg 4811shahregoftegoo@ 

 شما اعتبار به ما خانم حاج نکنه درد دستت -

 به رو آبروش که پسرت به رو گلمون دسته دختر

 جهینت بشه نیا دیبا حاال م،یداد بود گذاشته حراج

 اعتمادمون؟

 .برد در طرف و گرفت را زهرا دست

 طالقش رمیم فردا نیهم شده طورنیا که حاال -

 .سالمت به رو ما ریخ به رو شما رمیگیم رو

 .رفت طرفشان تند و آمد خودش به خانم حاج

 تو شده یچ مگه برم قربونت داداش زن بابا یا -

 ؟یزنیم ییجدا حرف

 .انداخت خانم حاج سمت یعصب نگاه زهرا مادر

 با پسرت مه؟یحل بشه یخواستیم یچ گهید -

 گهیم زده زل شییدا منو چشم تو تمام وقاحت
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 از ریغ یحرف مگه کنم،یم بدبخت رو دخترتون

 برمیم رو دخترم من مونه؟یم وسط نیا طالق

 .شیااسطوره عشق ادی با بمونه هم شما پسر

 را شیصدا و نشست مبل دسته یرو الیخیب

 .برد باالتر

 بذاره در نیا از رو پاش زهرا قسم خدا کالم به -

 کنم،یم تیشکا ازتون رمیم فردا نیهم رونیب

 .بسازه باهام دیبا و منه زن بعد به نیا از شما دختر

 با و بماند ساکت نتوانست گرید محمد حاج

 عیسر که کند حمله او به خواست تیعصبان

 .کرد مهارش رعطایام

 که روونه آب من یآبرو مگه بچه هیچ غلطا نیا -

 ؟یکنیم یباز باهاش راحت نطوریا
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 که سرش به یدست پدرش یدادها به توجه بدون

 .دیکش کردیم درد هنوز

 دیبر حاال نیدیشن همه و زدم رو هامحرف -

 .باشم تنها زنم با خوامیم رونیب

 مبل یرو و دیکش چادرش به یدست زهرا مادر

 .نشست

 .رمینم جا چیه زهرا بدون که من -

 یتیاهم شیهاحرف یبرا او دید یوقت محمد حاج

 .انداخت خانم حاج سمت یتند نگاه شودینم قائل

. نشده مهربون یالک بچه نیا گمیم یه زن، بفرما -

 دامادش زود دیبا که یزنیم رو خودت حرف فقط

 .ریبگ لیتحو رو گلت دسته ایب حاال م،یکن
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 در را اوضاع شهیهم مثل کرد یسع خانم حاج

 .ردیبگ دست

 کنم،یم درستش من یحاج باش آروم شما -

 .ایب هم شما داداش

 با آهسته داشت یسع که مادرش به پوزخند با

. کرد نگاه کند قانع را اشییزندا و ییدا زدن حرف

 خودش فرزند هم او بود کرده فراموش زن نیا

 ارث به را بدش و خوب اتیاخالق یهمه و است

 .برده

 به یحس چیه بدون که رعطایام یرو کوتاه نگاهش

 رعطایام. افتاد بود اشرهیخ و بود زده هیتک وارید

 نشان واکنش او یهاحرف به که بود یکس تنها

 ینیبشیپ را یزیچ نیچننیا قبل از انگار نداد،

 .بود کرده
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 همسرش و خان تیهدا یادفعه کی رفتن رونیب

 با زهرا. گذاشت تمام مهین را خانم حاج یهاحرف

 آهسته و نشست مادرش یجا مادرش و پدر رفتن

 .کرد هیگر به شروع

 .رفت رونیب طرفش یابُرنده نگاه با هم محمد حاج

 .امیم االن منم باشه بابات به حواست رونیب برو -

 درهم یهااخم با که خانم حاج یبرا یسر رعطایام

 رونیب پدرش سر پشت و داد تکان آمدیم او طرف

 .رفت

 تییدا زن و ییدا از یریم فردا نیهم -

 بشه ریخ به ختم غائله نیا تا ،یکنیم یعذرخواه

 .یدیفهم

 .انداخت باال ییابرو تمسخر با
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 رم؟یبگ خودم ای یداد سفارش رو گلش دسته -

 حاج خود از یروز که یجواب یبرا وجود تمام با

 تیعصبان با خانم حاج. برد لذت بود دهیشن خانم

 .داد تکان شیبرا را انگشتش

 رو سنگام امیم فردا شه،ینم تموم باهات کارم -

 .کنمیم وا باهات

 بردارد شیرو از را نگاهش خانم حاج نکهیا از قبل

 .دیکش شیموها به یدست

 دیکن کنسل رو یپاتخت مراسم فردا یبرا یراست -

 .ندارم رو اطرافم یها یخانباج خاله حوصله

 که داد تکان مخالفت نشانه به یسر خانم حاج

 .بزند یدرار حرص لبخند شد باعث
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 ادیفر هی با فردا خودم خوادینم دلت که شما -

 خواد؟یم کنم رونشونیب

 از بعد و داد رونیب را نفسش حرص پر خانم حاج

 رونیب خانه از گفت زهرا گوش یتو یزیچ نکهیا

 .رفت

 یروبهرو و شد بلند مبل یرو از در شدن بسته با

 ختیریم اشک و بود نییپا سرش که ییزهرا

 .ستادیا

 زهرا یشده خشک صورت یرو آهسته را دستش

 اشچانه ریز تا نییپا به داد سُر آرام و گذاشت

 نگاه او به تا آورد باال را سرش یااشاره با دیرس

 لبخند زهرا یدهیترس از پر نگاه به. کند

 .زد یوحشتناک
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 یبرا زدلم،یعز یاومد خوش اهاتیرو قصر به -

 یداشت یآزاد یهرچ دور کنمیم شنهادیپ اول قدم

 برات رو یزندگ نیبهتر تدارک آخه یبکش خط رو

 .میبرس اشهیبق به تا باش داشته را نایا فعال. دمید

 چشمک خنده با زهرا آلود اشک و مبهوت نگاه به

 .زد

 به دنیرس یایرو مگه زده؟ خشکت چرا هیچ -

 مگه ؟یدینجنگ داشتنم یبرا مگه ؟ینداشت منو

 .گهید باش شاد ؟ینکرد تور یماه شاه آخرش

 و الیخیب انداخت زهرا تن در که یرُعب از بعد

 خواست و برداشت مبل یرو از را کتش زنان سوت

 و شد مانیپش راه انهیم که برود اتاق طرف به

 .برگشت طرفش



shahregoftegoo@  

. pg 1490shahregoftegoo@ 

 گهیم که مامان یهاحرف به بودم تو یجا -

 چون دادم،ینم بها شهیم خوب کم کم یرعلیام

 کافه یتو که یرعلیام اون شد باعث خودش

 متولد ستادهیا جلوت ینیا و رهیبم کرد التماست

 .بشه

 پرت زهرا یپا یجلو و آورد رونیب را دستش حلقه

 .کرد

 تا که ریبگ لیتحو هم رو نکبتت پر طوق نیا -

 .کردم تحملش یادیز االن

 یبرا که یاتاق طرف زهرا به یگرید نگاه بدون

 .رفت بودند گرفته نظر در مهمان

 

 



shahregoftegoo@  

. pg 1491shahregoftegoo@ 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 302پارت#

 

 

 در را تنش راهنیپ اتاق، چراغ کردن روشن بدون

 رهیخ. دیکش دراز اتاق یگوشه تخت یرو و آورد

 چراغ یسو کم نور با فقط که کیتار سقف به

 دو بود گرفته خود به ییروشنا یاندک کوچه

 .کرد قالب هم به شکمش یرو را دستش
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 اشخانواده یاعضا تمام مبهوت و ریمتح یهانگاه

 ظاهر چشمانش یجلو دلش قتیحق گفتن وقت

 یکارها و هاحرف یبرا گرید بود خوب چه. شدند

 نیا. نداشت یوجدان عذاب احساس امشبش

 چند از شتریب یلیخ شیم لباس در گرگ جماعت

 دخترک و او بدهکار نشان و خط و متلک

 .بودند شیهاخاطره

 زود یلیخ و بود ایرو یروز که یدختر ادی با

 و گرفت ایدن یهمه از دلش شد خاطره به لیتبد

 .آمد سراغش دوباره خشم همان

 ریز بالشت بند را دستش و دیچرخ چپ یپهلو به

 ادی اندک با شهیهم مثل رحمیب بغض. کرد سرش

 .کرد حمله شینوایب یگلو به دلداده
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 نییپا چشمش یگوشه از کوچک یاشک قطره

 زمزمه دل در بغض همان با و بست چشم د،یچک

 :کرد

 باش خوش یهست هرکجا ناتمامم؟ یایرو ییکجا»

 ادتی هست، غمت. دارم اریبس یادگاری ازت

 شهیر تنم پود و تار تمام در که عشقت هست،

 «.هست دوانده

 با. دیکش سشیخ صورت به یدست و کرد باز چشم

 فراموش توانستیم چطور قلبش بر قیعم داغ نیا

 آن قتل عامل که ییهانیزتریعز ببخشد و کند

 یهمه که یشب شدند؟ دلش در هامحبت

 زنده به ینیقی کردند یگرید سهم را اشییدارا

 یهاکهیت یپناهیب سر از. نداشت ماندنش
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 یبرا و کرد جمع دست با را دلش یشکسته

 .برد پناه معصومه حضرت حرم به تیشکا

 با بود خانم ییطال حیضر مهمان که یاهفته دو آن

 یپا به پا حانهیر یهانوشتن از خط هر خواندن

 . زد زجه بود دهیکش نوشتن وقت که یزجر

 ساده یپوسته از تا دیکش زجر یمار نیع آخر در

 یخواسته طبق و دیایب رونیب اشیباور خوش و

. ندینب را شکستنش یکس تا شد سراپا اشحانهیر

 تا نشسته اریهوش یایافع مانند به گرید حاال

 .ببلعد را قلبش یسرد نیعامل

 نیا بود، خوب زد لبخند شیهابغض انیم

 دوست یلیخ را یرعلیام دیجد رحمیب تیشخص

 .داشت
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 از دیخورش یدرخشنده نور کرد، باز که چشم

 شبید یکیتار یجا اتاق ییمویل ریحر پرده پشت

 .زدیم چشمک شیبرا بود گرفته را
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 معمول طبق د،یکش باالتر تخت یرو را خودش

 چطور بود دهینفهم الیخ و فکر وسط مدت نیا

 انداز رو و لباس بدون دنیخواب! است رفته خواب

 صبح اول نداشت کدامچیه نبودن به عادت که

 .بود داده هیهد بدنش به یکوفتگ

 وارید یرو بر شده نصب یانهیآ ساعت به ینگاه

 یکم الشیخ مین و نه ساعت دنید با انداخت،

 .داشت مغازه به رفتن یبرا وقت هنوز شد راحت

 ییکذا یعروس یکارها بعد و بتیغ هفته دو آن

 چند دیبا و بود کرده غافلش مغازه یکارها از کال

 آن زیچ همه به بتواند تا گذاشتیم وقت یروز
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. بدهد سامان و سر خواهدیم خودش که طور

 وقت عمرش تمام اگر یحت دانستیم هرچند

 و بایز قبل مثل اشیزندگ گرید گذاشتیم

 .شدینم ییجادو

 اتاق بود قرار که  یاتاق در صدا پر و رفت رونیب

 یصدا با. کرد باز را باشد مشترکشان خواب

 و دیپر خواب از دهیترس زهرا وارید به در دنیکوب

 .کرد نگاهش منگ

 شده؟ یچ -

 طرف خودش، یرو بر زهرا مبهوت نگاه به توجهیب

 همان با. بردارد را رشیز لباس و حوله تا رفت کمد

 :گفت شبید سخت لحن و ابرو دو نیب اخم

 .کن آماده رو امصبحونه گردمیبرم حموم از تا -
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 دادیم شیهاشانه به یقوس و کش که ینیح زهرا

 .دیکش یبلند یازهیخم

 ؟یصبح اول یریم کجا -

 زهرا آلود خواب نگاه در چنان زهرآلودش نگاه غیت

 .کرد جور و جمع را خود عیسر که نشست

 .کنمیم آماده االن چشم -

 .زد پوزخند

 تیزندگ تموم بعد به نیا از خوب دختر نیآفر -

 .شهیم خالصه هاگفتن چشم نیهم یتو

 تا کردیم صحبت رعطایام با دیبا رفت، حمام طرف

 بالیوال یبرا سالن ای باشگاه یهرزگاه دوباره

 .بود شده عادت بد بدنش. رفتندیم
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 زهرا از یخبر گذاشت اتاق به پا که دوم بار یبرا

 خشک سشوار گرم باد کمک با را شیموها. نبود

 ست. داد مدل باال به رو معمول طبق و کرد

 .رفت رونیب و زد تن را اشسورمه شلوار راهنیپ

 آشپزخانه و سالن از را هااتاق که یاپله چند از

 . شد آشپزخانه وارد و رفت نییپا کردیم جدا

 که یاصبحانه رنگارنگ و متنوع زیم یرو نگاهش

 طورنیهم. دیچرخ بود شده دهیچ زهرا توسط

 خودش یبرا یریپن و نان یلقمه زیم کنار ستادهیا

 .گرفت

 .نمشینب زیم سر گهید متنفرم مروین از -

 !بچسبد شیگلو به نبود حناق دروغ
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 .گذاشت شیجلو را کرده نیریش یچا وانیل زهرا

 .خب بخور نیبش راحت -

 .گرفت خود یبرا هم را دوم لقمه
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 یتو ببر رو لمیوسا یهمه ظهر تا شده، رمید -

 .دمیخواب شبید که یاتاق همون

 درهم یصورت با دینوش که را اشییچا از یاجرعه

 از یکم که یطور به د،یکوب زیم یرو را وانیل

 .ختیر زیم یرو وانیل داخل یچا

 کردن خراب جز! دهیم حوض ته آب مزه اه -

 پدرت؟ یخونه یگرفت ادی یچ مردم یزندگ

 آشپزخانه از و کرد پرت زیم یرو را دستش کارد

 جلب باعث فونیآ زنگ یصدا. رفت رونیب

 فونیآ طرف اتاق از را رشیمس و شد توجهش

 .داد رییتغ

 یجلو که زهرا به رو خانم حاج ریتصو دنید با

 .زد پوزخند بود ستادهیا آشپزخانه
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 !جانته عمه -

 به دست یورود در یجلو و فشرد را فونیآ دیکل

 .ستادیا مادرش منتظر بیج

 را چادرش او دنید با و شد اطیح وارد خانم حاج

 .آمد طرفش بلند یهاقدم با و برداشت سرش از

 !زود؟ صبح شده یخبر خانم حاج ریبخ اوغور -

 ریز رهیگ حرص با و شد کشینزد خانم حاج

 .کرد ترسفت را شیگلو

 یاطوارها و ادا اون با توئه دست که خبرا -

 !شبتید

 .برگشت خانه داخل به مادرش از جلوتر و دیخند

 !نیبکش حساب نیاومد یزود صبح پس -

 .رفت دنبال هم خانم حاج
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 صبح تا شبید کن، شرم پسر، بکش خجالت -

 یشد چرا ومدهین پدرت و من چشم به خواب

 عذابمون؟ باعث

 .انداخت باال یاشانه الیخیب

 یجهینت هانیا یهمه بکشم؟ خجالت چرا من -

 .خودتونه یکارها

 با خانم حاج کرد، سالم آرام و شد کینزد زهرا

 .کرد بغلش و رفت طرفش او سمت یتند نگاه

 نکرد؟ که تتیاذ زم؟یعز یخوب -

 و داد جا خانم حاج بغل در را خود شتریب هم زهرا

 .داد تکان نه ینشانه به یسر

 گذشت کنارشان از اشیدست فیک برداشتن یبرا

 .برود اتاق به تا
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 دارم منم د،یباش خوش شوهر مادر و عروس -

 بخت نگون یرعلیام یبرا دیدار وقت یحساب رمیم

 .دیبکش نقشه

 .دیشن سرش پشت را مادرش یهاقدم یصدا

 کاله و شال کجا یصبح اول نمیبب کن صبر -

 ؟یکرد

 :داد جواب کالفه و ستادیا شیسرجا

 .نون لقمه هی دنبال هام،یبدبخت یپ -

 .کرد یکج خنده خانم حاج

 نو اول صبح که ینون لقمه هی درمونده تو مگه -

 ؟یذاریم تنها رو عروست

 .داد ادامه را راهش دستش تکان با

 !عروس نو خوشه، دلش چه -



shahregoftegoo@  

. pg 1505shahregoftegoo@ 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 305پارت#

 

 



shahregoftegoo@  

. pg 1506shahregoftegoo@ 

 که امدین خوش خانم حاج مزاج به حرفش انگار

 .برد باالتر را شیصدا

 خوب، زن داره، رو تو گاهیجا یآرزو یپسر هر -

 یخواهیم یچ گهید امکانات، پول، ،یعال یزندگ

 ما گریج به خون طورنیا که بچه هیچ دردت

 ؟یکنیم

 به یابروها با و برگشت مادرش طرف به هاپله یرو

 .کرد پر را نشانیب فاصله نشسته اخم

 یآرزوها یکجا ه؟یچ من درد دیدونینم شما -

 و خودت بخاطر که داشت دم و شاخ من

 هان؟ یکرد نابودشون دختر نیا یخودخواه
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 یرو دست و شد کشینزد مکث یکم با خانم حاج

 زدندیم دو دو که ییهاچشم با و گذاشت اشنهیس

 .شد اشرهیخ

 بردار یلجباز از دست ایب برم، زمیعز پسر قربون -

 هیبق و خودت از رو آرامش چرا برس، تیزندگ به و

 ؟یگرفت

 وقت هم حانهیر خت،یر فرو و دیلرز دلش

 یصدا دنیشن با او تا شدیم مظلوم تشیعصبان

 از داشت ادعا شهیهم. ردیبگ آرام اشیمخمل

 چیه خوادینم دلش و ترسدیم یلیخ خشمش

 یعصب مرد اون ؟یچ االن. بشود یعصب وقت

 به که ییفکرها از سرش کنه؟ینم تشیاذ شه؟ینم

 یهاخی و دیکش ریت بودند آورده هجوم ذهنش
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 نیب را سرش. کردند برابر نیچند را قلبش

 .گرفت شیهادست

 خودت تو بود خوب حالم من داشتم، آرامش من -

 .یکرد نابودشون

 دست شتریب یشرویپ اجازه نشیغمگ و آرام لحن

 .داد را صورتش یرو بر خانم حاج

 به رو همه نکهیا ارزش پوچ یفکرها اون کن باور -

 .نداره یکن نابود رو تیزندگ و یبکش خیم

 به رو زن به تیعصبان با و دیجوش سرش در خون

 را احساسش مدت همه نیا بعد هنوز که شیرو

 دنیکوب با را خشمش. دوخت چشم نداشت باور

 .کرد یخال وارید بر دستش کنار یکیسرام گلدان
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 و نبود هودهیب دختر اون به من حس نبود، پوچ -

 .ستین

 تن محکم خانم حاج و دیکش یبلند غیج زهرا

 .گرفت بغل را لرزانش

 نبودن؛ پوچ توئه با حق د،یببخش زمیعز باشه -

 هم قسمت شما کن، نگاه رو اطرافت دور االن یول

 .نینبود

 نفس تند د،یکش رونیب مادرش بغل از را خود

 .است آورده کم نفس کردیم حس دیکشیم

 همراهم و یکردیم تا دو رو حرفت تو اگر -

 یتو عروس نو واقعاً االن من یخواستگار یومدیم

 .داشتم خونم

 .کرد رییتغ خانم حاج نگاه رنگ زود یلیخ
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 یکردیم التماس هم گهید سال صد اومدم، ینم -

 .بشه تو زن دختر اون شدمینم یراض

 .کرد یدرد پر یخنده

 نیا یهاکوچه یتو تا ستین گهید دختر اون -

 لذت تشیمعصوم دنید از من و بزنه قدم محله

 عشقش ارزش شهینم باعث موضوع نیا یول ببرم؛

 .بشه فراموش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�



shahregoftegoo@  

. pg 1511shahregoftegoo@ 

 یتنگ�💗💗�

 306پارت#

 

 

 .زد یپوزخند قبل از سردتر ینگاه با خانم حاج

 شهیم آب و نون یعاشق و عشق یکرد فکر -

 واست؟

 یلبخند با دید که را او گنگ نگاه خانم حاج

 :داد ادامه ترقیعم

 به بخواد یرعلیام اگر گفتیم شبید پدرت -

 مطلقاتش و مغازه شهیم مجبور بده ادامه کاراش

 .بدونه رو تیعاف قدر تا رمیبگ ازش رو
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 خواسته هاحرف نیا دانستیم انداخت، باال ییابرو

 نقدریا. ستین شیب یابهانه پدرش و است مادرش

 ندیبب یوقت بداند که داشت مادرش از شناخت

 به زود یلیخ ندارد منفعت شیبرا یدوست در ییجا

 .ونددیپیم دشمن سپاه

 بود بسته رو از شانیبرا را ریشمش او که هم حاال

 خود مثل. باشد زهایچ نیا بدتر منتظر دیبا

 .زد پوزخند مادرش

 چیه که من... دمیم لیتحو لیم کمال با چشم -

 .نداشتم چشم یحاج منال و مال به وقت

 .نشست زهرا یرو ثشیخب نگاه
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 و زیعز برادر دختر یبرا یکم اوضاع بعد دیشا اما -

 و داره خرج یزندگ باالخره. بشه سخت تونینازناز

 .ادیبرب هاشنهیهز پس از تونهینم کاریب شوهر هی

 باد که رفت خطا به هم خانم حاج ریت نیا انگار

 .کرد نگاهش دیناام و دیخواب ذوقش

 ؟یشد هار قدرنیا یک -

 .کرد پچ پچ و برد مادرش گوش کینزد را سرش

 اون چه یکرد بزرگ و یدییزا تو منو یهمه -

 که رو االن گرگ چه رو، مهربون و آروم یرعلیام

 .نداره دنیدر جز یکار

. آمد رونیب فشیک برداشتن از بعد و رفت اتاق به

 نشسته زیم دور آشپزخانه در زهرا و خانم حاج

 .بودند
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 از تا کردیم حجت اتمام دیبا رفتن رونیب از قبل

 ای یشوخ یکس با گرید بفهمند حاال نیهم

 زهرا به رو و رفت ترکینزد. ندارد یستیرودربا

 :گفت

 ،یدیم انجام ظهر تا رو گفتم بهت که ییکارها -

 .خوامیم گوشت رلت هم ناهار یبرا

 تکان سر کوتاه خانم حاج به یکوتاه نگاه با زهرا

 .داد

 .چشم -

 .دیچرخ مادرش سمت زهرا جواب از یراض

 سر قدمتون یزد سر پسرت خونه به هم شما -

 یزیچ ببرم ییبو اگر دینکن فراموش اما چشم؛

 ینیا از بدتر نیخوند گوشش یتو لمیم برخالف
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 بر زیچ همه یوقت تا من. شمیم هار دینیبیم که

 بودنم خوب از پس امیخوب آدم باشه مرادم وفق

 .دیکن استفاده

 یچا فنجان و گرفت حرص رنگ خانم حاج نگاه

 .آورد نییپا را دستش

 .گهید برو ؟ینداشت کار مگه -

 مانده یلیخ هنوز رفت، رونیب سرخوش یاخنده با

 .بشناسند را دیجد یرعلیام تا بود

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 307پارت#

 

 اول صبح درست هم آن مغازه در حضورش

 احسان و دیوح که بود بیعج قدرنیا ازدواجش

 .کنند پنهان را متعجبشان نگاه نتوانستند

 رفاقت با همراه کار یهاسال نیا طول در اما

 دنیپرس جرأت تا بود داده نشان جذبه یطور

 .باشند نداشته موضوع نیا به راجع یسوال

 یکارها و کی درجه یمشتر چند با را خود ظهر تا

 ادی ظهر کینزد. کرد سرگرم اشافتاده عقب

 نکهیا با برادرش بود بیعج شیبرا افتاد، رعطایام

 !امدهین سراغش اما است؛ مغازه در او دانستیم
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 خانه آبدار در که احسان و دیوح به یجان نوش

 و گفت بودند خود ناهار مشغول مغازه کوچک

 .رفت رعطایام مغازه به هم خودش

 غرق و تنها مغازه در رعطایام خوبش شانس از

 .بود شیروروبه توریمان

 !گرسنمه بده، سفارش چلوکباب پرس دو -

 و گرفت باال را سرش شیصدا دنیشن با رعطایام

 .گذاشت شیموها یرو را اشیطب نکیع

 .خونه یرفت کردم فکر ؟ییجانیا سالم -

 که یهمراه تلفن مختلف یهامدل یرو نگاهش

 .دیچرخ بودند شده دهیچ نیتریو در

 .نداشتم رو خونه حوصله -
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 را نظرش یکیبار یِمشک یگوش اول، نگاه همان

 مشغول و برداشت شیجا از را آن. کرد جلب

 .شد اشیوارس

 بوده یراض یمشتر خوبه؟ ایگوش مدل نیا عطا -

 ازش؟

 کوتاه یمکث از بعد اشیصندل به یچرخ با رعطایام

 .داد جواب

 .بوده خوب آره -

 رعطایام یجلو را خودش لیموبا و یگوش همان

 .گذاشت زیم یرو

 .بده برام رو بشیترت پس -

 .انداخت لشیموبا به ینگاه رعطایام

 ؟یکن عوض یخوایم چرا -
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 یپشت به را سرش و شد ولو کنارش یصندل یرو

 .داد هیتک

 کار قبل مثل گهید افتاده آب یتو که یروز از -

 .کنهینم

 فروش؟ بذارمش -

 .کرد بلند سر تند

 نیا یتو من یزندگ یهمه ؟یشد وونهید نه -

 .دارمیم نگهش یادگاری شده، رهیذخ یگوش

 و شد یطوالن صورتش یرو رعطایام قیعم نگاه

 لیموبا شیهاچشم یرو نکیع گذاشتن با بعد

 .برداشت را او یانتخاب

 به شد رهیخ و گذاشت اشچانه ریز یدست

 دادن جا مشغول سکوت در که ییرعطایام
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 از بعد کردیم فکر. بود دیجد لیموبا در کارتمیس

 او رعطایام با شدنش تنها محض به شبید موضوع

 سکوت نیا اما کند؛یم چیپ سوال شهیهم مثل را

 .نداشت دوستش و نبود درک قابل شیبرا

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .دیکش شیموها به یدست و نشست صاف

 حال به را او یالحظه یبرا یلعنت سردرد نیا کاش

 .کردیم شیرها خودش

 ؟یگرفت سکوت یروزه چرا -

 نگاه بدون دستش لیموبا با کار نیح رعطایام

 :گفت

 بگم؟ یچ -

 .رهیم رژه سرت یتو که یسواالت -

 .آمد باال کوتاه رعطایام نگاه

 که یراه عاقبت بدونم دارم دوست فقط االن -

 کجاست؟ یگذاشت پا توش
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 رعطایام همان کنار نکهیا بابت راحت یالیخ با

 .بست را شیهاچشم دوباره نشسته یشگیهم

 .خودم جمله از همه ینابود -

 او! بود غُلو یاذره بدون محض، یقتیحق حرفش

 هم خودش از یحت راه نیا انیپا به دنیرس یبرا

 .گذشت

 ؟یباش داشته یچ عوضش در -

 و ستادیا حرکت از اشقهیشق ماساژ نیح دستش

 دیبا .گذراند نظر از را محالش یهاخواسته دل در

 ندارد سابق یرعلیام به یشباهت چیه کردیم قبول

 گذشته مانند به دینبا هم شیهاخواسته پس

 قرار ممکن حالت نیترحسیب در االن او. باشند

 .داشت
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 .رهینگ بهونه نشه، تنگ که یدل ،یسنگ قلب هی -

 نظر در خودت یبرا که یظلم همه نیا وسط -

 ه؟یچ گناهیب یزهرا گناه یگرفت

 .نشست رعطایام صورت یرو یجد نگاهش

 که بود یچ وسط نیا من گناهیب یحانهیر گناه -

 عطا شد؟ زهرا طرفه کی مسخره یعالقه یقربان

 راهم سر از گفتم کردم التماس دختر اون به من

 کنارم تو خوامینم رو تو من گفتم کنار، برو

 داد؟ جواب یچ یدونیم. یندار یخوشبخت

 .زد یپوزخند حرفش ادامه در

 نمیا بفرما. برات جنگمیم کنم،یم تالش گفت -

 .بده ادامه تونهیم کجا تا نمیبب جنگ دونیم
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 طرف به یکم و گرفت یصندل از را اشهیتک

 .شد خم رعطایام

 دارم منم و کردند شروع رو یباز هی مامان اونو -

 .دمیم اشادامه خودم وهیش به

 یزندگ من، برادر کن فکر عاقالنه و درست -

 فرصت که هست رحمیب و قدرتمند قدرنیا

 که یکس نیاول راه نیا یتو. نده یکس به تازوندن

 .یخودت شهیم تباه

 .رفت باال تمسخر ینشانه به لبش یگوشه

 به دنیرس یزندگ نیا ادامه از منم هدف تموم -

 سال هفت و ستیب. ینگرانش که هی«تباه» نیهم

 مبادا که برنداشتم کج قدم کردم، رفتار عاقالنه

 محمد حاج پسر سر پشت یکس نکرده ییخدا
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 کجا به یول بزنه؛ ینامربوط حرف محله معتمد

 چشم به همه شد پخش هاعکس یروز از دم؟یرس

 نکهیا جرم به. کردندیم نگاهم متجاوزگر هی

 نیترَستپ به بدم بها دلم حرف به یکم خواستم

 کجاست؟ یدونیم شیجالب. شدم لیتبد ایدن آدم

 محترم مرد همون به دوباره ازدواجم با شبید از

 اصالً تو یزندگ طرز... ینیبیم. شدم لیتبد سابق

 خودشون دید با فقط چون ستین مهم هیبق یبرا

 .دنیم نظر و کنندیم نگاه بهش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 نگاهش میمستق و دیکش کار از دست هم رعطایام

 .کرد

 کردن نییتع حکم و شدن یقاض یکنینم فکر -

 .ستین تو فهیوظ گرانید یبرا

 باز بماند یقو تا بود داده خود به که یقول تمام با

 .نشست شیگلو به بغض

 برخورد یطور برادر، نزن رو حرف نیا گهید تو -

 یآدم طورنیا من! یشناختینم منو انگار که نکن
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 ای کنم؟ نییتع حکم هیبق یبرا بودم یآدم بودم؟

 بگم؟ زور یکس به

 .بدهد قورت را بغضش کرد یسع

 رو عشقم به دنیرس راه من میریگیم فرض اصال -

 یبرا یبود شاهد خودت یول کردم؛ انتخاب خطا

 فروگذار یتالش چیه از هیبق به کردنش ثابت

 کرد؟ باورمون یکس اصال شد؟ یچ آخرش. نکردم

 و من خدا به رعطایام کردن، قضاوت فقط همه

 آدم یلهیقب نیب محله نیا مردم یجا اگر حانهیر

 !کردندیم درک رو حرفمون بهتر میبود خواران

 کردند، بد جفتتون حق در دارم، قبول باشه -

 حاال اما داشت؛ رو هانیا از شتریب اقتیل شما عشق

 که ییاونا با دیجد توئه فرق بدونم خوامیم

 ه؟یچ نکردند باورتون
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 .زد لب شیپا ریز یهاکیسرام یدیسف در غرق

 تلخ طعم تا بشم خودشون نیع خوامیم -

 اون از وقته یلیخ بچشند، رو برخودهاشون

 .گرفتم فاصله یمیقد مظلوم یرعلیام

 روشن را دیجد یگوش شد تموم که کارش رعطایام

 .گرفت طرفش به و کرد

 .کن رحم خودت به من، برادر دور زیبر رو همه -

 .ستادیا و برداشت را لشیموبا دو هر یشخندین با

 یچ یفهمینم عطا، یکنینم درک رو حالم -

 دلم ادیم درد قدرنیا قلبم هاوقت یبعض. کشمیم

 یچ. کنم پرتش رونیب و بکنمش جا از خوادیم

 کنم؟ رحم بهش بخوام که مونده یباق ازم

 .گذاشت رعطایام یجلو را اشیبانک کارت
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 .کن کم ازش رو یگوش حساب -

 .برگرداند او بیج به را کارت و ستادیا هم رعطایام

. دونمیم رو همه یرفت نیب از ،یشد نابود -

 نمیا. نکن دچار خودت درد به رو هیبق حداقل

 .نداره رو قابلت

 .گذاشت رعطایام یجلو رو کارت دوباره

 حقت برادر، کا کا حساب حساب گفتن میقد از -

 طوفان هی نیع بعد به نیا از من ضمن در. بردار رو

 نابود رو باشه راهم سر یهرچ که نمیسهمگ

. یباش داشته قرار سرم پشت نکهیا مگه کنمیم

 انمیاطراف یهمه از دست یدونیم خوب خودت

 برام قشنگم گذشته از که ییتو فقط دم،یکش

 یباق کن یسع پس. یداشت باورمون چون ،یموند
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 شتریب نذار کنم، یپوش چشم هم تو از نذار ،یبمون

 .هیبق نیع نشو برام بشم تنها نیا از
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 عیسر رعطایام کرد حرکت که در طرف به

 .گرفت را شیبازو و شد کشینزد

 م؟یبخور ناهار نبود قرار مگه کجا -

 .کرد نگاهش اخم پر

 !بزرگ بابا یذاریم یباق ییاشتها تو مگه -

 .داد هُلش یصندل طرف به رعطایام

 تیزندگ سوختن و شمیم الل بعد به نیا از باشه -

 خوبه؟ کنمیم تماشا رو

 یقهی به یدست مغرور و نشست یصندل یرو

 .دیکش راهنشیپ

 .خوبه یلیخ -

**** 
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 پف و خر یقیموس با همراه اتاق نور بدون یفضا

 یبرا نه اما بود؛ شده آور وهم اشمهیضم حامد

 شیهایداریب شب برکت به هاستمدت که ییاو

 یقیموس نیا به سپردن گوش و یکیتار نیا دنید

 .است شده لیتبد اشیزندگ اتفاق نیتریعاد به

 چند روز؟ چند هفته؟ چند ؟یک از قاًیدق... هامدت

  ساعت؟

 مبهوت و آرام یصدا که یروز همان از دیشا

 گوشش در لیموبا یهاگنالیس قیطر از لوفرین

 به داد را عمرش خبر نیترینکردن باور و دیچیپ

 مرور به و کردیم کز یاگوشه فقط که یاجنازه

 .بود شده لیتبد پرداختیم خاطراتش

 کابوس تحقق قلبش شکستن درد از بدتر

 .بود آور عذاب شیبرا اشیزندگ
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 من؛ جز یداشت رو یهرکس دنید انتظار دونمیم»

 سایپر یواقع تیشخص... بگم دیبا متأسفانه... اما

 «ینیبیم یدار االن که نهیهم

 سر چشمش از یاشک قطره و دندیخند شیهالب

. کرد دایپ دهانش طرف به را خود راه و خورد

 یبرا دلش یروز که یامردانه یصدا آن دوباره

 یهاشب مثل رفتیم ضعف اقتدارش و تَحَکُم

 .شد شیهاگوش مهمان گذشته

 آن کاش. گذاشت شیپاها یرو سر و دیکش یآه

 نظرش در تا بود مانده یباق سایپر همان مرد

 پادشاه طورنیا و باختینم رنگ مغرور یِرعلیام

 .شدینم قلبش

 رمیگیم تماس یند جواب خودت جان به»

 « .حانهیر
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 سبقت هم از تند که یاشک یهاقطره انیم در

 :کرد زمزمه آرام اتاق کوتاه سقف به رو گرفتندیم

 پس از یکنیم فکر که یدید ازم یچ ایخدا - 

 ام؟یبرم درد همه نیا

 با رو تو موضوع نیهم و رتهیاس دلم هاستسال»

 «.کرده متفاوت برام اطرافم یآدما یهمه

 بود ریاس که یدل با تا برد دل انصافیب مرد آن

 با یعاشق رسم به چه را او وگرنه شود، یمساو

 و آرام یایدن با که او! موحدها بزرگ پسر

 .بود خوش خود یخاکستر
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 «کنم؟ فراموش رو دنیکش نفس یخواهیم ازم»

 با کردیم دایپ تنفس یبرا یدیجد یهوا یوقت

 !کند؟ چه ییهوایب نیا با دیبا او دیشیاندین خود
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 و کرد صدام ریام یهست ینفر نیاول یدونستیم»

 «بردم؟ لذت تیعصبان یجا من

 هقش هق تا گرفت دهانش یجلو سفت را دستش

 یوقت اما نگفت؛ خودش به وقت چیه. نشود بلند

 یلیل از ترمجنون کردیم زمزمه را ریام اسم

 .شدیم

 از یاتکه تو باشم بد باهات یستین بهیغر که تو»

 «یخودم وجود

 لیتبد یابهیغر به روزگار چرخ لطف به گرید حاال

 ییجا هم را او یروز اگر مطمئناً که بود شده

 کنارش از حرف بدون و ردیگیم رو ندیبب

 .گذردیم

 «.دلبندم جان نوش قربونت، به استاد »
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 به را یعاشق رسم که بود یآماتور شاگرد او

 رفته، که حاال داندینم. آموخت خودش یاستاد

 اموزد؟یب که از دیبا را یدلتنگ رسم ستین که حاال

 د؟ییبگو دلش در نهفته یدلتنگ از دیبا که با

 رو خودت قلبم یصدا ونیم از کردمیم مجبورت»

 «.یکن دایپ

 خاطره؟ همه نیا و یقلب یهاتپش دنیشن بارکی

! ستین منصفانه او یبرا یکن حساب جهت هر از

 بشیرق به را اششبانه ییالال یمتیق چه به

 فرختند؟

 که ساختم کعبه هی مکه یکعبه مثل دلم تو ازت»

 «کنم طوافت روز و شب دارم دوست
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 تا کرد رانیو تبر کدام با را او یخانه دلش، یکعبه

 بسازد؟ خانه دیجد آدم آن یبرا

 تو نرم پوست یجلو یکن سر نویا یروز مطمئنم»

 «.شهیم زده خجالت

 یباز نیا در سوزد،یم خودش یبرا دلش چقدر

 به دادن بله وقت بود قرار که یاپارچه شیپ یحت

 را شیهاگونه یسرخ عشقش با شدن همسفر

 .بود باخته بپوشاند

 خود متوجه را او و نشست اششانه یرو یدست

 مدت نیا طبق که را حامد و کرد بلند سر. کرد

 .دید کردیم نگاهش نیغمگ

 .شهیم خراب خوشگله هاتچشم نکن، هیگر -
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 سر صاف شد، شتریب شیهااشک انیجر سرعت

 .  نشست شیجا

 معرفت،یب کرد فراموشم زود نبود، نیا من حق -

 . کند دل ازم زود

 و نشست صورتش یرو آرام حامد زمخت دست

 .زد کنار را صورتش یتو یموها

 .یشیم ضیمر نکن هیگر -

 حس شتریب لحظه هر را قلبش شدن مچاله

 بود؛ مشکل شیبرا هیگر وجود با صحبت. کردیم

 بشنود را دلش حرف تا شده دایپ یکس که حاال اما

 شیبرا یحت. کردیم سبک را خود و گفتیم دیبا

 یذهن معلول کی شنونده شخص نیا نبود مهم

 .آوردینم در سر شیهاحرف از یزیچ و است
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 پر ملکه نیا با من نگفت خودش شیپ و رفت -

 کنم؟ کاریچ مدعا
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 .داد تکان سر وارکیستریه و تند تند

 کارهاش هاشحرف کنم باور تونمینم من... من -

 !بود یالک همه گرمش یهانگاه اون یحت

 .خورمیم غصه منم یبخور غصه تو -

 به و شد پاره دلش بند حامد باز چشم کی آن مات

 غصه شیبرا مرد آن چه؟ یرعلیام. رفت فرو فکر

 کرد؟یم تشیاذ نبودنش خورد؟یم

 تعلل و فکر بدون که بود ادیز قدرنیا دلش یتنگنا

 .دیخز حامد آغوش به

 اونم کاش شده، تنگ براش ایدن اندازه دلم -

 در نیا از روزا نیهم از یکی کاش. باشه دلتنگم

 یدید و یدیشن من راجع یهرچ بگه و تو ادیب

 .بوده دروغ همه
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 .چسباند حامد نهیس به شتریب را سرش

 منو و ادیب کاش کنه،یم امخفه داره نبودش -

 .ببره

 .نشست شیبازو یرو حامد دست

 اون خورم،یم غصه شمیم تنا من یبر تو نرو نه -

 .کنهیم دوا حسام داداش وقت

 .شد جدا ناتمامش یهایابافیرو و حامد از

 یکس ندارم رفتن یبرا ییجا گهید رم،ینم -

 .ستین منتظرم

 .دارم دوست خواب من بخواب، نرو آره -

 یروسر با او و دیکش دراز شیسرجا دوباره حامد

 .کرد پاک را شیهااشک کنارش
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 و یابد خواب هی دارم، دوست رو خواب منم -

 ایرو فقط کابوس یجا که یخواب ،یداریب بدون

 .باشه داشته

 غرق زود یلیخ دوباره که حامد صورت دنید با

 الیخ به دل در و دیکش یآه بود شده خواب

 موهبت نیا. خورد غبطه اشیخال ذهن و آسوده

 یهرکس بینص که بود بزرگ یخوشبخت هی

 .شدینم

 و یکیتار اش،ییروشنا. آمد باال که دیخورش

 یفضا نیا نتوانست گرید گرفت را اتاق یهایزشت

 .کند تحمل را آور خفقان

 درست. خواستیم را آزاد یهوا در زدن قدم دلش

 مدت روزها شمارش نظر از که ییهاوقت آن مثل
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 به ذهنش در اما نگذشته؛ هاآن از یادیز زمان

 .بودند شده لیتبد نما نخ و دهیپوس یخاطرات

 نیا یوارید چهار از ریغ ییجا در خواستیم دلش

 به نامعقولش یهاآدم یهمه وجود با حاال که خانه

 و بزند قدم بود شده لیتبد سرپناهش و دیام تنها

 .کند تماشا را یآب آسمان

 یفکرها از یآزاد یبرا مغزش کردیم حس

 کار نیا به یمبرم ازین کننده خسته و یتکرار

 .دارد

 خانه از صدا یب یهاقدم با و کرد سر را چادرش

 .رفت رونیب
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 سوز از تا دیچیپ خود دور محکم را چادرش

 به هنوز مرداد ماه وجود با که یصبح اول یسرما

 .باشد امان در بود یباق خود قوت

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 313پارت#
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 ینما که اطرافش یهاخانه به یکوتاه نگاه با

 یهایبعض و یمانیس حسام خانه مانند به هایبعض

 .کرد زدن قدم به شروع داشتند یآجر ینما گرید

 و هادرخت یرو بر نشسته یپرندها یصدا

 شدندیم رد کنارش از یگهگدار که ییهانیماش

 .شکستیم را اطرافش سکوت

 بود افتاده شیبرا که یاتفاقات آن یهمه وجود با

 شهر تا کردند یکار انشیاطراف نکهیا باور هنوز

 ببندد دل نجایا به و کند فراموش را خودش

 .بود مشکل شیبرا

 یاجبار یفراموش نیا یادآوری از معمول طبق

 آن یبرا او نداشت، یاچاره اما گرفت؛ بغضش
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 گرید که بود شده یناجور وصله مردمش و محله

 .خواستندینم خود کنار را وجودش

 تصاحب یبرا بایز یآرزو و دیام هزار با که یروز

 کردیم سرهم رنگین و کلک یکل معصومه یِگوش

 تماس کی با کردیم فکر که بود دل خجسته چه

 به را او و دیآ یم شیآرزوها اسب بر سوار شاهزاده

 .بردیم اشیخوشبخت قلعه

 زبان از حرف هر دنیشن با که یالحظه از امان

 زده شوک آخر در و شد کم تنش رمق لوفرین

 .افتاد یاگوشه

 وصل ایدن نیا به را او که یاتیح عالئم یهمه انگار

 و باال و هاغیج که چرا! بودند رفته نیب از کردندیم

 یول د؛یدیم را معصومه یهادنیپر نییپا

 .بدهد یجواب توانستینم
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 و دندیرس بزنگاه سر مهدخت و حسام یوقت یحت

 نتوانست باز کردند شکار تیوضع آن در را هاآن

 .کند جور و جمع را خود

 دیشنیم معصومه با تلفن بخاطر را حسام یدعواها

 همان به باز اما د؛ید هم را خوردنش کتک یحت

 یمهربان و یسادگ شرمنده دل در و ماند یباق حال

 .شد را معصومه

 حال آن از نجاتش راه حسام محکم یلیس آخر در

 .بود کننده خفه و بیعج

 صورت یرو بر یطوالن یمکث با و آمد خودش به

 ادشی و شدند دهیچ هم کنار افکارش پازل حسام

 .است آمده سرش ییبال چه آوردند
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 و دیکش رونیب حسام یهادست نیب از را خود تند

 .دیدو رونیب اتاق از چادرش برداشتن یبرا

 که دیدیم خودش یهاچشم با و رفتیم دیبا

 کی وقت آن. اوست انتظار چشم هنوز یرعلیام

 را او گرید تا شدیم لوفرین سهم جانانه یلیس

 .نکند قراریب و نگران طورنیا

 طرف از یبزرگ انتیخ نیچن زد، یپوزخند دل در

 !بود محال یرعلیام

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 مانع دستش گرفتن با و رفت دنبالش حسام

 .شد در طرف به شیهاقدم یشرویپ

 به یمحکم یضربه با و برگشت طرفش به تند

. کند دایپ نجات چنگش از خواست حسام ینهیس

 فکر که بود ادیز یااندازه به دلش یقرار یب

 و ببرد ذهنش یپستو به را ینامحرم ای یمحرم
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 یادا وقت. ستدیبا کنارش فاصله نیترکینزد

 .بود یجد لحنش و نگاه کلمات

 .برم بذار -

 صورتش به یایجد نگاه خودش مثل هم حسام

 .داد هلش اتاق طرف بعد و انداخت

 .یرینم یجهنم چیه تو -

 قدرتش که یحسام برابر در یقلدر دانستیم

 یملتمس لحن با ندارد، یادهیفا بود او برابر نیچند

 :گفت

 روح قاتالن دستهم برم، بذار زتیعز جون رو تو -

 .نشو من

 پرتش اتاق داخل به التماسش به توجهیب حسام

 .کرد
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 رو یداشت شهر اون یتو یهرچ بودم گفته -

 .بذار سر پشت و کن فراموش

 خود کار دنبال و کرد قفل شیرو به را در بعد

 از حسام دل جنس بخورد قسم بود حاضر. رفت

 چند طول در داشت امکان مگر وگرنه. بود سنگ

 دهیناد و ندیبب را هیگر و التماس همه آن روز

 رد؟یبگ

 ییدستشو یبرا فقط اتاقش در اسارتش، روز چند

 شد؛یم باز معصومه کامل یهمراه با خوردن غذا و

 از را ذهنش یالحظه اتفاقات نیا از کدامچیه اما

 .کردینم فارغ رفتن فکر

 قاشق با را نیزم هالمیف مانند به بود قرار اگر یحت

 دینبا. رفتیم دیبا بزند تونل رونیب به و بِکند

 .شود پاره نشانیب دِیام کیبار نخ آن دادیم اجازه
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 هم مثل و انتظار به شیروزها و شب که بس

 سراغش دست به لیموبا حسام یوقت گذشتندیم

 برده ادی از را شدنش یزندان یروزها حساب آمد

 .بود

 بغلش در لیموبا تمسخر پر یپوزخند با حسام

 .کرد پرت

 نیبب خودت چشم با ایب شهینم باورت که حاال -

 .خودش یزندگ سر رفته پسرت دوست

 و برداشت را لیموبا حسام یهاحرف از جیگ

 .کرد یپل را بود پخش آماده صفحه یرو که یپیکل

 یِرعلیام دید یوقت افتاد تنش به یفیخف لرز

 اشزده گل نیماش دهیپوش شلوار و کت و آراسته

 .کرد باز را سمت آن در و زد دور را
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 دید یوقت کرد ریگ شیگلو نیب ییجا نفسش

 از دیسف یچادر در دهیچیپ زهرا قامت به یخانم

 . شد ادهیپ نیماش

 تیجمع طرف هم با قدم هم دید که قلبش

 تکه هزار به رفتند محمد حاج خانه یجلو ستادهیا

 .شد لیتبد

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ختهیر سرشان یرو که یپرپر یهاگل و نُقل

 شیآرزوها کاخ نیآتش یهاگلوله مانند به شدیم

 داماد و عروس یپا یجلو آنجا. کردند رانیو را

 .شدیم ذبح او روح نجایا دندیبر سر گوسفند

 و دیکش سوت سرش دید را پیکل که دوم بار یبرا

 تنش تمام آخر در هادندان ها،دست دیشد یلرزش

 دست به یگوش آمد خود به تا و برگرفت در را

 . کرد سقوط نیزم یرو

 نیآتش یتب در اتاق یگوشه روز سه آن از بعد

 سر از معصومه یگاه فقط که روز سه نیا. سوخت
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 و گوشت با دادیم دستش یآب وانیل یدلسوز

 .کرد حس را اشیکسیب خون

 اما شدند؛ کمتر شیها یعزادار کرد، فروکش تبش

 .بود یباق خود قوت به دلش شکستن یجا

 اما ده؛ید یخواب چه شیبرا سرنوشت دانستینم

 را لبخند هم که یمرد وقت چیه بود مطمئن

 از دلش کیشر را غم هم و کرد شیهالب مهمان

 .بردینم ادی

 به یمحکم یضربه دیرس راه از یهرکس روزها نیا

 بود یکس طرف از نشیبدتر و نیبزرگتر اما زد؛ او

 .اوست نام به شیایدن خودش مثل کردیم فکر که
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 تا که گذاشت دلش بر یداغ کارش نیا با یرعلیام

 دست سوختن از و شدینم سرد داشت عمر

 .داشتیبرنم

 عمر آخر تا و شود ایدن تارک او از بعد نداشت توقع

 دانستیم که یکس با ازدواج اما بماند؛ مجرد

 در دارد بد حس دختر آن به نسبت او چقدر

 .دیگنجینم ذهنش

 را اطرافش و آمد خود به ینیماش یکسرهی بوق با

 .کرد نگاه

 به یشباهت چیه ابانشیخ نه و شیهاخانه نه نجایا

 .نداشت حسام خانه یجا

 چطور دینفهم که بود رفته فرو فکر در چقدر مگر

 آورده؟ در نجایا از سر
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 و هاآدم شتریب تردد و دیخورش شتریب آمدن باال

 که یوقت از ساعت چند دادیم نشان هانیماش

 .گذشته کرده ترک را خانه

 که ییاو کنار از متعجب که ییآقا دو دنید با

 خواست شدندیم رد دیچرخیم خود دور سردرگم

 زود که کند یسوال حسام خانه آدرس مورد در

 یزیچ حسام لیفام و اسم جز که او. شد مانیپش

 دایپ آدرس شدینم هم و اسم کی با و دانستینم

 .کرد

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 تا دیچرخ خود دور هاابانیخ و کوچه در هرچه

 جهینت به کمتر کند دایپ آشنا ینشان و نام دیشا

 کنار جدول یرو درمانده و خسته آخر در. دیرس

 جانش به که ناشناخته یترس از و نشست ابانیخ

 .دیچیپ دورش شتریب را چادرش بود افتاده

 رونیب یپنهان یبرا که یاحانهیر آن بود شده تمام

 . دیپریم هیهمسا یخانه وارید از رفتن،
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 که کردیم شجاع یحس داشتن را حانهیر روزها آن

 شدن گم از حاال او. بود برده یپ اشیپوچ به االن

 مرگ از شتریب یحت بیغر شهر نیا در یآوارگ و

 !دیهراسیم

 دو یرو نگاهش و آمد خود به ینیماش بوق با

 مشمئز یلبخند با که رنگ یمشک دیپرا نیسرنش

 که یپسر. نشست کردندیم براندازش کننده

 از را سرش داشت برعهده را نیماش یرانندگ

 .کرد یاخنده و آورد رونیب پنجره

 مجازه؟ شدن شما مزاحم اجازه، خانم -

 رنگ و کرد رخنه تنش در قبل از شتریب ترس

 به دو با و دیپر جا از. برد یدیسف به رو را صورتش

 پشت را لرزانش تن و رفت کنارش یکوچه طرف

 . داد پناه وارید
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 از افتنی ییرها یبرا خدا از دل در و بست چشم

 .کرد کمک طلب تیوضع نیا

 اششامه تازه نان خوش یبو گرفت آرام که یکم

 . کرد کیتحر را اشگرسنه معده و نوازش را

 تنور از تازه یهانان دنید با و کرد باز را چشمش

 بودند پخش یینانوا یجلو زیم یرو که یاآمده در

 .داد قورت را دهانش آب

 کردن ساکت و ماندن زنده قدر به مدت نیا

 با حاال اما بود؛ خورده غذا اشمعده یغرولندها

 یهمه وسط خواست دلش هانان نیا دنید

 عزا از یدل معروف قول به دارد که ییهایدلنگران

 .آورد در
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 نداشت همراه یپول اشخواسته کردن اجابت یبرا

 یسر با و گرفت نگاه. گرفتیم اشدهیناد دیبا پس

 خفت همه نیا از. گذشت یینانوا یجلو از نییپا

 زدن زار دلش و نشست شیگلو به بغض

 یکس نیحس حاج نوه شدینم باورش خواست،یم

 چتر ریز را میتی بچه یکل ساله هر خودش که

 که دهیرس ییجا به کارش ردیگیم خود تیحما

 ! شده نان یالقمه محتاج

 را شدن طرد نیا ارزش حس آن یتجربه واقعاً

 اشبنده هر به خدا کاش د،یکش یآه داشت؟

 پس از تا دادیم غم و درد طاقتش و صبر اندازه

 .ندیایبرب آن تحمل
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 به چشمش که کردیم ریسِ خود یهوا و حال در

 رفتیم راه خودش از جلوتر یکم که یمسن خانم

 تحمل بود مشخص هم فاصله نیهم از. افتاد

 و ریپ یهادست یعهده از دشیخر از پر لیزنب

 .دیآیبرنم اشنشسته چروک
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 کینزد را خود و کرد شتریب را شیهاقدم سرعت

 .رساند زن

 .سالم -

 بود کرده دوال یکم را گلدارش چادر یباال که زن

 طرفش به شود اشدهیخم قامت یاندازه تا

 یهاچروک و نیچ. کرد نگاهش مهربان و برگشت

 یواقع یاندازه از زتریر را هاآن شیهاچشم اطراف

 که را شیهاچشم رنگ یول داد؛یم نشان خودشان

 دوست داشتند شباهت یطوس هیشب یزیچ به

 . بودند یداشتن

 با و زد لبخند شد، تمام که کردنش برانداز زن

 یسرخ به دشیسف صورت کوچک لبخند همان

 .داد رنگ رییتغ
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 ؟یدار یکار دخترم، سالم -

 آرام را ناآرامش دل حال زن لبخند و کالم آرامش

 یهمه یرو کوتاه یالحظه شد باعث و کرد

 زن مانند به و بگذارد سرپوش دلش یهاغصه

 .بزند لبخند

 .کنم کمکتون دیبد اجازه اگر خواستم -

 تعارف بدون و گرفت عمق قبل از شتریب زن لبخند

 .گذاشت شیجلو نیزم یرو را دستش لیزنب

 خونه تا خدا یفرستاده ینیبب تیجوون از ریخ - 

 .ببرم رو بار همه نیا تونستمینم

 یمهربان کنار در داشت که یقشنگ لهجه ته

 دیکش جلوتر را چادرش. نشستیم دل به شیصدا

 شروع هم همراه. برداشت نیزم یرو از را لیزنب و
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 تازه نان دو گرفتن دهیناد یبرا کردند، زدن قدم به

 سوال با را خود کرد یسع دلش یگرسنگ و

 .کند سرگرم دنیپرس

 شما یجا نبود یکس تتون؟یوضع نیا با چرا شما -

 د؟یخر ادیب

 سرش از خوردن سُر شرف در که را چادرش زن

 .دیکش باالتر بود

 باشه یوقت که دارم دیرش پسر هی جونم، چرا -

 که االنم بزنم، دیسف و اهیس به دست ذارهینم

 مراسم بخاطر یروز چند شد مجبور تنهام ینیبیم

 .شهرشون بره زنش برادر یداماد

 دهیناد را مادرش که یتیمسئولیب مرد دل در

 .کرد مواخذه بود رفته خودش یخوش یپ و گرفته



shahregoftegoo@  

. pg 1567shahregoftegoo@ 

 .برگرده پسرتون تا دیکردیم صبر دیبا شما -

 فکر حال همه در خدا دخترم، رینگ سخت -

 من راه سر زود صبح رو تو وگرنه هست اشبنده

 .دادینم قرار

 یعنی د؟یدینم را او خدا چرا پس گرفت، دلش

 به را او که بوده شیخدا یبرا یبد یبنده قدرنیا

 کرده؟ رها خود حال

 برات؟ ستین نیسنگ -

 .کرد جا به جا شیهادست در را لیزنب

 .خوبه نه -

 حس یراحت به نابش محبت که یگرید نگاه زن

 .انداخت صورتش به شدیم

 دمت؟یند حاال تا محله نیا یاومد تازه -
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 معرفتشیب جان خانم ادی را او نگاهش رنگ

 فکر هم او به بود؟ حال چه در االن یعنی انداخت،

 .داد سرتکان کرد؟یم

 پا شهر نیا به که ستین یادیز زمان مدت بله -

 .گذاشتم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یهاغم یرو شیهاخنده یصدا زنگ و دیخند زن

 .دیکش چادر او قلب

 نیا مال که معلومه کردنت صحبت خوشگل از -

 قدیا ذهنم یول گذشته؛ ازم یسن من ،یستین شهر

 بشناسم رو محله مردم یهمه که کنهیم یاری

 جا؟یا نیگرفت خونه تازه

 بود شده باعث که یاتفاقات یهمه کوتاه یاهیثان

 ذهنش در کند خوش جا سرنوشتش در شهر نیا

 .بست نقش

 .نه -
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 او تا بود منتظر انگار شد، کمتر زن نگاه یکنجکاو

 یول بدهد؛ حیتوض شیبرا شتریب تشیوضع مورد در

 یبرا یزیچ که بود جیگ قدرنیا هنوز هم او خود

 مسخره یطور سرنوشتش پود و تار. نداشت گفتن

 یجا که بودند شده دهیتن درهم باور قابل ریغ و

 یرو به یزیچ زن. بود نگذاشته یکس یبرا فیتعر

 :گفت یاخالق خوش با دوباره و اوردین خودش

 نجات یفرشته شناختت، از شدم شاد خالصه -

 .امروز یشد من

 شناسدیم را محل اهل یهمه گفت زن که یحرف

 حسام داشت امکان یعنی. خوردیم چرخ سرش در

 .کند کمک اشخانه کردن دایپ در و بشناسد هم را
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 با که اوردیب زبان به را ذهنش سوال خواست

 طرفش به ییآشنا یصدا از اسمش دنیشن

 .برگشت

 بلند خودش پیت به جوان پسر چند کنار از هرمز

 .آمد کشینزد و شد

 ؟یدار کاریچ نجایا تو -

 دلش در خواست ییآشنا دنید از که یایخوشحال

 و رفت نیب از هرمز یهااخم دنید با شود جمع

 .کرد اشزده هول

 دخترم؟ شیشناسیم -

 زن سمت به هرمز یسوال صورت یرو از نگاهش

 .داد جهت رییتغ

 .هستند انیآشنا از بله -



shahregoftegoo@  

. pg 1572shahregoftegoo@ 

 .داد حیتوض تند هرمز به رو

 راه که بخورم ییهوا هی رونیب اومدم صبح من -

 خونه دنبال داشتم طورنیهم کردم گم رو خونه

 کمکش خواستم و دمید رو خانم نیا گشتمیم

 ...که کنم

 .دیپر حرفش نیب هرمز

 یتو و رونیب یزد خونه از داره خبر حسام -

 ؟یچرخیم ول ابونایخ

 عقب یقدم دستش در نیسنگ لیزنب همان با

 ترس تشیوضع از حسام یخبریب فکر گذاشت،

 .کرد شتریب را دلش

 .نشد متوجه اومدم زود صبح نه، -
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 دهیتن درهم قبل از شتریب هرمز اخم یهارشته

 .شدند

 گذشته دنبالت رو شهر نصف االن تا حکماً -

 .میبر جلوشو

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 319پارت#

 

 حرف بدون و متعجب که زن سمت نگاهش دوباره

 .برگشت کردیم نگاهشان

 برسونم براش رو خانم نیا لیوسا دیبا من اما -

 .خونش

 سمت دوباره زن به یکوتاه نگاه با هم هرمز

 تماشا جیمه یینمایس لمیف انگار که شیرفقا

 .رفت کردندیم

 شدت از که او سرد یهادست یرو زن گرم دست

 .نشست دندیلرزیم استرس

 !؟یبود کرده گم توخونه -

 .زد جوابش در یمضطرب لبخند
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 ...گهید واردم تازه -

 ؟یرونیح هرمز نیا کاره چه -

 هرمز به زن که یلقب از شیتشو همه آن وسط

 بدهد جواب خواست تا و گرفت اشخنده بود داده

 یموها و کوتاه قامت که پسرها از یکی همراه هرمز

 .شد کشانینزد داشت یپشت کم

 برهیم اش خونه یجلو تا رو خانم لیوسا عقوبی -

 .میبر دیبا ما

 را لیزنب زن به رو و داد تکان سر هرمز یبرا عیمط

 .گذاشت نیزم یرو

 تونیهمراه خونه تا نشد قسمت گهید دیببخش -

 .گرفت بغلش مانهیصم رزنیپ. کنم
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 امون به برو خدا، یفرستاده نکنه درد دستت -

 .خودش

 دهنده آرامش حس یکل امروز که یمهربان زن از

 نیماش و هرمز طرف به بود کرده قیتزر جانش به

 .شد سوار اشاشاره با و رفت کنارش کانیپ

 باشه نشده داریب هنوز حسام یاریب شانس فقط -

 .نهیکاتب و کرام با حسابت وگرنه

 به حسام ترسناک یهاتیعصبان با کم مدت نیا

 ییروبهرو ترس از دلش حاال و بود شده آشنا یخوب

 پشت را کوچه چند. دیلرزیم وحشتناک مرد آن با

 .دندیرس حسام یآشنا خانه به تا گذاشتند سر

 ادهیپ از بعد و کرد پارک یاگوشه را نیماش هرمز

 یوقت. فشرد را زنگ و رفت خانه در طرف شدن
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 حس یراحت به را شیپاها لرزش ستادیا هرمز کنار

 .کردیم

 کنار در هرمز و او دنید با و کرد باز را در معصومه

 .شد گرد ممکن حد تا شیهاچشم هم

 !شما؟ نیبود کجا -

 خانه داخل و زد پس دست با را معصومه هرمز

 .رفت

 یرو ادهیپ هوس خانم عروس نکن، یقاط رو من -

 حسام کردم داشیپ کوچه یتو یاتفاق بوده کرده

 شده؟ داریب

 راه هرمز دنبال و بست را در معصومه او ورود با

 .افتاد
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 شد، یشیآت ستین دختره نیا دید یوقت آره -

 ...برگرده شهر یتو دنبالش بره خواستیم االنم

 از مهدخت که بود نشده تمام معصومه حرف هنوز

 یبلند پوزخند هاآن دنید با و آمد رونیب اتاقشان

 .زد

 .شده دایپ شدهگم پرنسس ایب حسام -

 یمحکم شگونین و آمد طرفش تند یهاقدم با بعد

 .گرفت شیبازو از

 تاره؟یپ یبود رفته یخراب کدوم یپ -

 شده جمع یهااشک تا شد یابهانه شگونین درد

 .شوند یجار پلکش پشت

 .خدا به جا چیه -

 هان؟ یبود یقبرستون کدوم پس -
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 خون به یهاچشم و سرخ صورت دنید با

 کل به و شد خفه گلو در شیصدا حسام ینشسته
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 همان با حسام. کرد فراموش را کردن صحبت

 شگونین زنش که ییبازو و آمد طرفش هااخم

 کرد یسع.  کشاند اتاق طرف و گرفت را بود گرفته

 .کند زدن حرف به شروع خود از دفاع در

 بزنم، قدم کم هی... رفتم... فقط... ف خدا به -

 .کردم گم رو خونه راه هم بعدش

 مانع خواست و رساند هاآن به را خودش هرمز

 .شود بردنش

 هی به داشت دمشید یوقت داداش گهیم راست -

 .کردیم کمک رزنیپ

 .کرد پرت اتاق به را او هرمز به جواب بدون حسام

 .زمیریم رو خونش کنه دخالت یهرکس -
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 در و گفت رونیب یهاآدم به رو را حرفش حسام

 با بود نشسته اتاق یگوشه که حامد. بست را اتاق

 .شد بلند عیسر و کرد پاک را شیهااشک دنشید

 ؟ینذاشت تنا منو ؟ینرفت -

 حضور یالحظه یبرا حامد یهااشک دنید با

 .کرد فراموش را ترسش و حسام

 .رمینم کجا چیه گهید گفتم بهت که من -

 نیب محکم را او صورت و شد کشینزد حامد

 .گرفت شیهادست

 .بمون کنارم نرو، نه -

 یسخت به حامد یبرا لبخند با و ختیر فرو اشکش

 .داد تکان یسر

 .باشه -
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 یصورت با و زد پس کنار را حامد قدرت پر حسام

 .ستادیا شیروبهرو شده سرخ

 که ینفس حسام یهادست در کمربند دنید

 .کرد حبس شیگلو نیب را دیایب باال خواست

 رفتن رونیب حق من اجازه بدون بودم نگفته مگه -

 ؟یندار

 اشهنجره از ینامفهوم اصوات فقط جواب یجا

 .آمد رونیب

 نشست شیبازو یرو که کمربند محکم یضربه

 هم دومش یضربه. کرد آزاد را غشیج یصدا

 .نشست شیبازو یکی آن یرو بالفاصله

 هرزه؟ یدینم جواب چرا -

 .کرد خوش جا شیپهلو یرو یبعد یضربه
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 پدربزرگ اون یخونه مثل هم نجایا یکرد فکر -

 ؟یبکن یبخواه یغلط هر که نامردته

 یهاغیج حسام سواالت و هاضربه به جوابش تنها

 گوش به انگار که ییهاغیج. بود یپ در یپ

 بودند رونیب که ییهاآدم نه دند،یرسینم کسچیه

 .داشت قرار سرش یباال که ییخدا نه و

 که طورهمان حسام یول افتاد؛ یاگوشه جونیب

 به کردیم ضیمستف فحش از را آبادش و جد

 .دادیم ادامه ضرباتش

 حس خودش یرو را یجسم ینیسنگ دفعه کی

 بغل در را او محکم هیگر با که حامد دنید با کرد،

 کارش کردن تمام یبرا حسام به و بود گرفته

 .شد بلندتر اشهیگر هق هق کردیم التماس
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 بعد و دیکش زدنش از دست یالحظه چند حسام

 .زد پس تنش یرو از را حامد ینیسنگ



shahregoftegoo@  

. pg 1585shahregoftegoo@ 

 یهاضربه از تا شد جمع خود در شتریب ترس از

 و سوختیم تنش یهمه. باشد امان در یبعد

 تصورش برخالف. نداشت خوردن کتک جان گرید

 سرش یموها دنیکش با و زد زانو کنارش حسام

 .گرفت خود طرف به را صورتش

 اشاشاره انگشت دید خود یرو که را او انیگر نگاه

 .گرفت طرفش هشدار حالت به

 اره،یم ادتی رو گاهتیجا شهیهم دردها نیا -

 جنازه یرفت رونیب در نیا از خبر بدون بعد دفعه

 کنمیم پست خرفت ریپ اون یبرا رو تتیخاص یب

 ؟یدیفهم

 با. آورد رونیب درد یخلسه از را او حسام آخر داد

 .داد تکان یسر چشم اشک همان
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 .برم ندارم ییجا گهید بخوام خودمم -

 او کنار را خودش حامد رفت رونیب در از که حسام

 را صورتش و گرفت بغل در را سرش و دیکش

 .دیبوس

 تیاذ رو حسام داداش آخرش یدید نکن، هیگر -

 زدت؟ اونم یکرد

 درد با و کرد یخال حامد ینهیس در را هقش هق

 :گفت

 منو گهید که نشسته آسمونش قسمت کدوم خدا -

 نه؟یبینم

 

**** 
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 عکس به و گذاشت شیهادست یرو را اشچانه

 وانیل یهاوارهید یاهیس در اششده منعکس تار

 .شد رهیخ شیروبهرو یسفال

 ریسِ بود خبریب وجودش از که ییجا در روحش

 یهادست با که یکس یکینزد در دیشا کرد،یم

 به بشود لیتبد تا داد شکل گل یمشت به فشیظر

 از بدتر یزندگ نیا در او یدلخوش و دیام نیآخر

 .مرگ

 بدون دختر آن ادی با اشروزه هر عادت طبق

 عیما و دیخز رونیب شیهالب نیب از یآه دخالت

 .شد ریسراز چشمش یگوشه از یامزه شور

 از اصأل دارد، یحال چه دختر آن دانستینم

 یم فقط نه، ای هست یراض اشیزندگ تیوضع

 صبح از اشیشگیهم یدلتنگ کنار در دانست
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 عذابش قبل از شتریب و نشسته دلش به بد یحس

 .دهدیم

 دیخر پاکت و شد آشپزخانه وارد غرولند با زهرا

 .گذاشت زیم یرو را دستش

 انگار ابونایخ یتو ختنیر ملخ و مور نیع مردم -

 اون به یبست حاجت چرا تو! ظهره دَم انگار نه

 قه؟یعت

 دو با و گرفت اشیداشتن دوست سازه از نگاه

 .فشرد را شیهاچشم یگوشه انگشت

 !یکرد رید -

 یآب وانیل و انداخت یصندل یرو را چادرش زهرا

 .کرد پر خودش یبرا خچالی آبسردکن از
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 کردم،یم تیشکا نیهم از داشتم یکن توجه اگر -

 .بود شلوغ یلیخ مارکت سوپر
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 آنقدر کدامچیه که زهرا یدهایخر یرو نگاهش

 هوا نیا در بخاطرشان بخواهد تا نبودند یضرور

 .نشست بدهد خود به دیخر زحمت

 مورد اقالم رفتنم رونیب از قبل بعد به نیا از -

 خوشم. خرمیم برات خودم کن ستیل رو ازتین

 .یبچرخ رونیب یبر دیخر بهونه به دائم ادینم

 چادرش یرو و برداشت سرش از را شالش زهرا

 شال همراه صاعقه نیع لَختش یموها. کرد پرت

 .برگشتند خودشان یجا سر دوباره و آمدند باال

 خونت، یاوردین من که برده ای یمطبخ زیکن -

 .بشه عوض هوام و حال یکم داشتم دوست
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 صدا تبل مانند ادیز درد از که سرش به یدست

 .دیکش زدیم نبض شیهاقهیشق کنار و دادیم

 .ندارم دو به یکی حوصله زهرا امخسته -

 یپشت یرو را چپش دست شد، کشینزد زهرا

 .گذاشت زیم یرو را راستش دست و یصندل

 یکشش گهید ستم؟ین خسته من یکنیم فکر -

. ندارم گرفتنت فاصله و یسرد نیا تحمل یبرا

 .خوادیم محبت شوهرم از دلم هیبق نیع منم

 که یعطر د،یچیپ اشینیب در زهرا سرد عطر

 سرکوب یهاحس دلش یهاخواهش به توجهیب

 خود با دیبا. کردیم کیتحر را اشمردانه شده

 دختر نیا تیشخص از که ینیح کردیم اعتراف

 .دیپسندیم را اشقهیسل بود متنفر
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 یصندل یرو از و زد پس را زهرا دست آمد خود به

 .شد بلند

 از قرارمون یباش داشته ازم دینبا یاگهید انتظار -

 نه؟یا از ریغ بود نیهم اول روز

. ستادیا اشنهیس به نهیس و آمد کشینزد زهرا

 بلندش قامت با زهرا داشتند، یکم یقد فاصله

 .نداشت یبغل و زهیم زهیر یحانهیر یشباهت

 آروم یزندگ هی و آدمم منم یبفهم یخوایم یک -

 حقمه؟ نیترکوچک عشقم کنار در

 بود، انگشت چند اندازه دیشا شانیسرها یفاصله

 حس صورتش یرو یراحت به زهرا نفس یگرم

 یاجزا تک تک یرو و خورد چرخ نگاهش. شدیم

 مرتب یابروها. نشست صورتش دهنده لیتشک
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 یدماغ ،یعسل پررنگ یهاچشم ،یاقهوه شده

 هم یرو. یانار کیبار یهالب آخر در و قوزدار

. بودند کرده درست صورتش از ییبایز بیترک رفته

 دخترک از باتریز زیچ چیه او نفهم زبون دل اما

 خودشان که یبلند یهامزه با یمشک ابرو و چشم

 .نبود بودند، پرستش یبهانه ییتنها به

 فقط مهم؟ دلت یخواسته و یبود آدم فقط تو -

 اون منو ؟یداشت رو عشق با یزندگ هی حق تو

 بود خورد گره هم به آرزوهامون که یدختر

 م؟ینداشت دل یخواسته

 و برداشتند تاب شیابروها رفت، درهم زهرا چهره

 غیج با دیایب خودش به تا. شدند کینزد هم به

 .دیکوب نیزم به را محبوبش یسفال ماگ یبلند
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 از نحسش هیسا که دختر اون و تو به لعنت -

 .شهینم کم میزندگ
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 یرو وانیل یشده خرد یهاتکه به ریمتح و مات

 وجودش تمام با حانهیر که یروز و شد رهیخ نیزم

 مشیتقد را هیهد نیا قشنگ یلبخند با همراه

 .شد زنده ذهنش در بود کرده

 !کرد؟ چه دشیام یمانده ته با دختر نیا

 و خوش شوهرش با گهید شهر یتو االن اون -

 هنوز بدبخت توئه وقت اون کنه،یم یزندگ خرم

 .یزنیم زار و یگرفت عزا براش هابچه نیع

 یدرست کار را جماعت زن زدن کتک شهیهم

 یپشت به محکم را دستش نیهم یبرا دیدینم

 نیا از را درونش حرص مبادا تا فشردیم یصندل

 .کند یخال زهرا صورت یرو قیطر
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 یک تا ،یرعلیام داره یااندازه منم تحمل و صبر -

 ؟یبد عذابم ته و سریب عشق هی بخاطر یخوایم

 منو یکم دختر اون یجا یکنینم یسع چرا

 ؟ینیبب

 دنبال انگار شد،ینم برداشته نیزم یرو از نگاهش

 از اشنهیس. گشتیم یهاتکه آن در وجودش

 در را نفرتش حجم تمام. شدیم نییپا و باال خشم

 .کرد زمزمه زهرا به نگاه با و ختیر شیصدا

 .بشه گم گورت میزندگ از و یریبم که یروز تا -

 وزق یهاچشم با و ناباور که بود زهرا نوبت حاال

 .کند نگاهش شده

 !؟یدار منو مرگ یآرزو تو یعنی -
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 را زهرا تن شیصدا و نگاه یسرد دید خود چشم با

 .لرزاند

 خونه یتو اونم .شدنت مرگ دق نه، مرگت -

 .خودم یهادست با و خودم

 با و شد جمع زهرا یهاچشم در اشک زود یلیخ

 .دیدو اتاقش طرف هیگر

 خودش دست اما کرده؛ یرو ادهیز یکم دانستیم

 چهار با که بود نیا از تر قیعم قلبش زخم نبود

 .شود میترم یبدخلق روز

 مشغول و زد زانو نیزم یرو اطیاحت با و نیغمگ

 .شد هاسفال کردن جمع
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 شده لیتبد زیر یهاتکه به قدرنیا محبوبش وانیل

 سر را آن توانستینم دوباره یبند ینیچ چیه که

 .کند هم

 یبرا برد، اتاقش به و ختیر یپاکت در را هاتکه

 رونیب خانه از و کرد عوض لباس اعصابش دیتمد

 .زد

 لحظه کی بود نگذاشته را قرارها آن خودش اگر

 .کردینم تحمل را زهرا و خانه نیا هم

 اگر بود، ستادهیا مغازه یجلو آمد که خود به

 ییجا گرید باشد روراست خودش با خواستیم

 .نداشت رفتن یبرا

 از و داد تکان دیوح و احسان یبرا یسر حوصلهیب

 یهااخالق قدرنیا مدت نیا در. رفت باال هاپله
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 شود ثابت هم هاآن به که بود سرزده او از بیعج

 و ندارد سابق یرعلیام به یشباهت چیه گرید او

 .بگذارند سرش به سر دینبا

 یروز از. دیکش دراز کاناپه یرو و کرد قفل را در

 اششناسنامه وارد همسر عنوان به زهرا اسم که

 از آرامش خودش خواسته طبق بود شده

 چیه تصورش برخالف اما بست؛ رخت اشیزندگ

 با کردیم الیخ که یفکر آرامش آن از یخبر

 .نبود دیآیم سراغش زهرا و مادرش دادن عذاب

 وجودش یسو کم وجدان با جنگ حال در دائم

 یبرا یشتریب یروین و شود روزیپ بلکه تا بود

 .کند دایپ انشیاطراف با جنگ
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 دنیکوب و رهیدستگ شدن نییپا و باال یصدا با

 چطور و یک دینفهم که یخواب از در به یدست

 شیسرجا آلود خواب. شد داریب بود آمده سراغش

 .دیکش صورتش به یدست و نشست
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 کم یهاچراغ فقط که اتاق کیتار یفضا به ینگاه

 .انداخت بود دهیبخش یروشن آن به ابانیخ نور

 از حاال که در پشت شخص یهاضربه انگار

 .نداشتند یتمام رعطاستیام بود دهیفهم شیصدا

 .کرد باز را قفلش و رفت در طرف به منگ و جیگ

 خودت ؟یدینم جواب رو تیکوفت لیموبا چرا -

 بشه؟ یچ که یکرد یزندون تو نیا رو

 حواسش یکم رعطایام یعصب لحن و درهم صورت

 .دیکش شیهابیج به یدست و کرد جمع را

 شده؟ یچ گذاشتم جا خونه حتماً ست،ین -

 .شد قبل از ترگرفته رعطایام یچهره

 زهرا داد خبر مامان مارستانیب میبر زود دیبا -

 .کرده یخودکش
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 پراند سرش از را خواب یمنگ کل به رعطایام حرف

 .رفت نییپا هاپله از دنبالش و

 و استرس با مارستانیب به مغازه راه طول تمام

 اول روز همان از او. شد یسپر وجدان عذاب حس

 اما بود؛ کرده جزم زهرا کردن تیاذ یبرا را عزمش

 کند تنگ زهرا به را عرصه یطور که ییجا تا نه

. شود مرگ به یراض و دیبشو جانش از دست که

 خودش نیع هم زهرا کردیم فراموش دینبا دیشا

 کرده حال به تا که یکار هر و است عاشق کی

 .بوده عشقش به دنیرس یبرا

 رعطایام نکهیا از قبل مارستانیب یورود در یجلو

 کند پارک ابانیخ کنار نیماش دو نیب را نیماش

 مارستانیب اطیح از بلند یهاقدم با و شد ادهیپ

 .گذشت
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 ؟یرعلیام -

 ستادیا مادرش یآشنا یصدا از اسمش دنیشن با

 کنار خانم حاج و محمد حاج. دیچرخ طرفش به و

. بودند نشسته یدرخت یهیسا ریز مکتین یرو هم

 .کرد کج را راهش طرفشان به

 ...کاریچ نجایا شما سالم -

 محمد حاج که بود دهینرس اتمام به سوالش هنوز

 نثار یایلیس و برداشت زیخ سمتش به پرشتاب

 .کرد صورتش

 !بچه یخورد یریش به لعنت -

 گز که شده کج صورت همان با و ستادیا شیسرجا

 یلیس نیا واقعاً. شد رهیخ نیزم به کردیم گز
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 غلط و درست از گرید دانست،ینم بود؟ حقش

 .نداشت خبر ماتشیتصم بودن

 بهت ینون چه یزحمتکش و حالل نون از ریغ من -

 یاون رتیغیب ؟یشد هار طورنیا که یخورد دادم

 زنته، افتاده شده خراب نیا یتو تخت یرو که

 . ناموست

 یجواب بودند خشم از پر که پدرش یهاحرف به باز

 .کرد دخالت عیسر خانم حاج او یجا نداد،

 رو صداتون همه ،یحاج باش آروم سرم بر خاک -

 .رفت آبرومون دن،یشن

 چه به لیتبد من عاقل پسر بشنون بذار درک به -

 !شده یااعجوبه
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 رد،یبگ را پوزخندنش یجلو نتوانست کرد هرکار

 نییپا را سرش چون آمدیم نظر به عاقل قبالً

 لیم باب که کردیم برخورد یطور و انداختیم

 دلش، لیم باب قدم چند که حاال. باشد هیبق

 لقبش اعجوبه بود برداشته درونش یرعلیام

 !دادندیم

 نگران یاچهره با نیماش پارک از بعد رعطایام

 .شد کشانینزد

 زهرا ن؟یشد جمع نجایا چرا شده؟ یچ سالم -

 خوبه؟ حالش

 یرعلیام به یضیغ پر و یشاک نگاه خانم حاج

 .گرفت ترمحکم گلو ریز را چادرش و انداخت
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 یرو تیم نیع جونش از دور بچه ،یخوب چه نه -

 سرزدن یبرا من خداروشکر. افتاده سرم ریز تخت

 معلوم وگرنه شدم متوجه زود و خونه رفتم بهش

 .دیرسیم کجا به کار نیا آخر نبود

 انگشت و گذاشت جلوتر یقدم محمد حاج

 .دیکوب او ینهیس به محکم را اشاشاره

 یراض که یکرد چه دختر اون با نیبب یرعلیام -

 طلب ازش یریم االن نیهم! شده مرگش به

 آهش نذار بشه، بدتر اوضاع نذار. یکنیم تیحالل

 .رهیبگ رو دامنت

 ذهنش در را امروزشان تلخ و تنش پر یمکالمه

 مرگش یآرزو بود گفته زهرا به کرد، نییپا و باال

 تمام با. نداشت تیواقع حرفش نیا اما دارد؛ را

 باز بود دوانده شهیر دلش در  زهرا از که یتنفر
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 که نشده القلب یقس قدرنیا هنوز کردیم حس

 نیا یهمه با اما. باشد داشته را مرگش یآرزو

 ییزهرا از تیحالل گرفتن نظرش در گرید اتفاقات

 !بود یادیز داد جا اشیزندگ در زور به را خود که

 وجدان عذاب بخاطرش که نکردم یکار من -

 ترهاقبل یلیخ از خودش زهرا باشم، داشته

 به پا و نداره ییجا من قلب یتو دونستیم

 هم کارش عواقب منتظر دیبا گذاشت میزندگ

 ...باشه

 آخرش که کردنت یعاشق اون و تو به لعنت یا -

 !یدیم باد به رو همه سر

 از که یناهنجار یهاحرف دنید با خانم حاج

 حاج دهان از آتش گلوله مانند به ادیز تیعصبان
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 شیبازو یرو یدست آمدندیم رونیب محمد

 .گذاشت

 .باش آروم کم هی یحاج -

 پدرش و بود پدرش کردن آرام مشغول مادرش

 شانییکهربا یبایز رنگ که ییهاچشم با کماکان

. کردیم نگاهش رهیخ سرخ یگوش دو مثال به

 سر بر چه لعنت دو فرستادن با دینفهم کسچیه

 .اندآورده پسرشان قلب

 مارستانیب طرف به و گرفت نگاه حرف بدون

 .کرد حرکت

 یلیخ بود شده رو همه یبرا دلش راز که یروز از

 کدام چیه یول خورد؛ هاکتک یحت د،یشن هاحرف
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 پدرش، دهان از دوبار امروز که «یلعنت» نیا اندازه

 !نداشت درد آمد رونیب اشیزندگ اسطوره

 و شد اورژانس آمد و رفت از پر و شلوغ بخش وارد

 را زهرا اتاق یشماره  شنیاست داخل پرستار از

 . رفت طرفش به و گرفت

 را زهرا در نیب یشهیش از بود نشده اتاق وارد هنوز

 جاهمان. دید تخت یرو دهیخواب دست به سِرم

 . ستادیا شیتماشا به بیج به دست

 که ییزهرا کردن وارد باشد هیبق با حق واقعاً دیشا

 کار واقعاً یباز نیا به نداشت یعاشق جز یگناه

 افتاده جانش به خوره مانند به شَک. بوده یاشتباه

 .دادیم یباز را روانش و روح و بود
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 با و شد اتاق وارد او به توجهیب انسالیم یدکتر

 تخت دو یرو که یگرید ماریب دو و زهرا نهیمعا

 شنیاست راه و آمد رونیب بودند یبستر اشیکنار
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 تیوضع از تا شد روانه دکتر دنبال. گرفت شیپ را

 .بپرسد سوال زهرا

 دکتر؟ یآقا دیببخش -

 .داد ادامه را راهش او به ینگاه مین با دکتر

 مارمیب تیوضع از خواستمیم خوامیم عذر -

 .بشم مطلع

 نشان اشزده باال یجوگندم یموها که دکتر

 را اشیزندگ پنجاه تا چهل دهه انیم دادیم

 یپروفسور لیسب و شیر انیم از کندیم یسپر

 یموها با یجالب تضاد که اشیمشک دست کی

 .زد یکوتاه لبخند داشتند سرش

 د؟یهست ماریب کدوم همراه -
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 یکم دکتر نگاه آورد زبان به را زهرا لیفام و اسم

 .شد ترقیدق او به

 د؟یدار باهاشون ینسبت چه -

 هنوز را زهرا با خودش نسبت گذاشت، جلو یقدم

 که نبود یطور طیشرا امروز اما نداشت؛ باور

 کتمان را نسبت آن دلش احساسات بخاطر بخواهد

 .دیکش شیهالب یرو یزبان. کند

 .هستند همسرم -

 یزیچ نوشتن مشغول و انداخت باال ییابرو دکتر

 .شد دستش ریز یپرونده در

 مصرف که یقرص دوز و حجم که ییجااون از -

. ندارن یخاص مشکل گهید االن بوده کم کردن

 روز چند دیشا میداد شستشو رو شونمعده
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 دشونیتهد یخطر گهید یول کنه؛ تشونیاذ

 . کنهینم

 کار حساب زود یلیخ دکتر یهاحرف دنیشن با

 هاحرف نیا و یخودکش موضوع پس آمد، دستش

 دلش! بود او کردن خراب یبرا نقشه کی همه

 و کرده او خرج که یوجدان عذاب همه آن یبرا

. سوخت بود دهیشن مادرش و پدر از که ییهاحرف

 .بود حرام دختر آن به رحم

 در را دستش تشیعصبان حجم کردن پنهان یبرا

 دکتر به رو خونسرد و کرد مشت شلوارش بیج

 :دیپرس

 نمش؟یبب تونمیم -

 .داد تکان یسر دکتر
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 .دییبفرما بله -

 سمت میمستق و شد اتاق وارد یبلند یهاقدم با

 مشت دست همان حرف بدون رفت، زهرا اتاق

 را زهرا یگلو و آورد رونیب بشیج از را اششده

 .گرفت محکم

 را شیهاچشم زهرا تا دیکش طول یالحظه چند

 با. شود کارش و یرعلیام حضور متوجه و کند باز

 یرو را دستش دو عیسر شده گرد ییهاچشم

 تا داد یتکان را تنش و گذاشت یرعلیام دست

 .بدهد نجات قدرتمندش دست ریز از شیگلو

 را دستش فشار او تالش خالف بر یرعلیام اما

 نیب از ینیخشمگ لحن با و کرد ترمحکم

 :گفت شیهادندان
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 یزیعز خود غلطا نیا با یخواست بعد یدفعه -

 تا بگو خودم به یبد جلوه بد هیبق شیپ منو و یکن

 که زمیبر حلقت به درمون و درست زیچ هی حداقل

 .بشه برداشته سرم از یحساب و درست شرت

 دنیکش عقب با و شد حلقه کمرش دور یدست

 .کرد آزاد زهرا گردن دور از را دستش اشتنه
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 ؟یکنیم کاریچ ایب خودت به داداش! خدا ای -

 دور رعطایام شده دهیچیپ محکم یهادست نیب

 خالص تا داد خودش به یتکان طاقتیب تنش

 .شود

 .کنم کم میزندگ از رو سیابل نیا وجود بذار -

 را آن قبل از ترمحکم رعطایام درخواستش برخالف

 که یفشار و تکاپو همه نیا از خسته. داشت نگه

 نفس چند. گرفت آرام یالحظه بود آمده روانش به

 ماریب دو یرو نگاهش داد، رونیب وقفه بدون و تند
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 مشتاق که همراهانشان و یکنار یهاتخت

 .افتاد کردندیم شانیتماشا

 خودتون کار به سرتون د؟یکنیم نگاه یچ به -

 .باشه

 او ینهیس یرو دستش گذاشتن با رعطایام

 حالت شتریب حاال که هیبق طرف زده خجالت

 با و برگشت شدیم دهید نگاهشان در یدلخور

 .کرد یعذرخواه چشم حرکت

 !؟یدار خداها بنده نیا کاریچ -

 تیاهم شیبرا نکرد، رعطایام حرف به یاتوجه

 حضور اتاق نیا در که ییهابهیغر نظر از نداشت

 روان یحت ای خو تند ،یعصب آدم کی داشتند

 بودن ینیبشیپ رقابلیغ. شود شناخته شیپر
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 آن از و داشت دوست یلیخ را دشیجد تیشخص

 مین تخت یرو که زهرا سمت دوباره. نبود شرمنده

 .برگشت کردیم سرفه و شده زیخ

 یبرس یخواهیم کجا به کارات نیا با بدبخت -

 هان؟

 دوباره خواست شیهاحرف حجت اتمام یبرا

 و دیکش را دستش رعطایام که بشود زهرا کینزد

 .شد مانع

 !تو؟ چته هست معلوم اصال -

 .اوردیب رونیب را دستش کرد یسع

 باهاش خوامیم فقط ندارم باهاش یکار کن ولم -

 .بزنم حرف

 نجا؟یا خبره چه -



shahregoftegoo@  

. pg 1620shahregoftegoo@ 

 و آمدند خود به برادر دو خان تیهدا یصدا با

 .کرد نجوا آرام گوشش کنار رعطایام

 کرده؟ خبر رو نایا یک م،یشد بدبخت -

 جان اتاق در یجلو مادرش و پدر دنید با زهرا

 باز مادرش آغوش یبرا را شیهادست گرفت، تازه

 .داد سر هم هیگر ینوا شیهاسرفه همراه و کرد

 نجات وونهید... د نیا... دست از منو... خدا رو تو -

 .کنه خفم خواستیم ن،یبد

 با زهرا زیانگ رقت تیوضع دنید با خان تیهدا

 دو و آمد او طرف اشقهیشق کنار برآمده یهارگ

 شیهامشت نیب را تنش راهنیپ یقهی طرف

 .گرفت
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 راحتش چرا هان؟ یخوایم جونش از یچ -

 ؟یذارینم
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 الیخیب که بود یقدر به هم او تیعصبان و درد

 یفشار با. شود ترشبزرگ به احترام و مالحظات

 .دیکش رونیب را اشقهی

 بدبخت منه یزندگ از یچ شما دختر -

 به زد گند که خبره چه کردیم فکر خواست؟یم

 ادیب سرش یهرچ االنم بودم؟ ساخته که یزیچ هر

 .حقشه

 نامرد؟ هیچ گناهش -

 را زهرا سر هیگر با که اشییزندا به نگاه بدون

 :زد لب فشردیم آغوشش در ترمحکم

 هم شما دونه،یم خوب رو خودش گناه خودش -

 .یگناهیب کن فکر
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 که دونهیم چاله نجایا مگه ون؟یآقا خبرتونه چه -

 است؟ برنده کنه بلندتر رو صداش یهرکس

 .کنه استراحت دیبا مارتونیب رونیب دییبفرما

 یبرا یسر و رساند او به را خود عیسر رعطایام

 .داد تکان پرستار

 .دیببخش رونیب میریم االن خانم چشم -

 تشیهدا رونیب به خواست او یشانه به یهُل با

 وارد محمد حاج و خانم حاج لحظه همان که کند

 اتاق در زهرا مادر و پدر دنید با و شدند اتاق

 خود به عیسر خانم حاج. کردند نگاهشان متعجب

 .زد یمصلحت لبخند و آمد

 !د؟یکنیم کاریچ نجایا شما داداش -
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 مانند به بود یواکنش منتظر انگار که خان تیهدا

 .رفت خانم حاج طرف نیسهمگ یگردباد

 لیتحو رو شازدت خودت ایب جان خواهر بفرما -

 بخاطر نکهیا یجا روت و چشمیب پسر. ریبگ

 انداخته روز نیا به منو بدبخت دختر که کارهاش

 و گلوش یرو گذاشته دست اومده باشه شرمنده

 طلبکارمون بدتر نایا یهمه از! کنه خفش خوادیم

 .هست هم

 ال» با محمد حاج شد تمام که خان تیهدا حرف

 خانم حاج و رفت رونیب در از یبلند «اهلل اال اله

 .برگشت پسرش سمت متعجب

 !؟یرعلیام گهیم یچ تییدا -
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 یمانیپش حس بود کرده زهرا با که یکار یبرا

. دیدیم هانیا از بدتر قیال را زهرا یحت نداشت،

 لحظه یبرا که یایزندگ با یباز نظرش در

 .نبود یکوچک گناه بود بافته ایرو اشلحظه

 شیروبهرو تیعصبان همان با و رفت مادرش طرف

 ستادیا

 مثل دیبذار نگفتم د؟ینذار سرم به سر نگفتم -

 یداد ادشی مثالً کنم؟ رو خودم یزندگ آدم بچه

 قرار ریتأث تحت من بشه؟ یچ کنه یخودکش

 رم؟یبگ

 .کرد حرفش یچاشن یپوزخند ادامه در

 !گهید نیالیخ خوش -

 



shahregoftegoo@  

. pg 1626shahregoftegoo@ 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 329پارت#

 

 آن به یکس و داد را دومش تذکر یوقت پرستار

 رونیب حراست کردن خبر دیتهد با نکرد، توجه

 .رفت
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 .کرد زهرا به یااشاره خانم حاج به رو

 کنم صشیترخ یکارا رمیم ترهسالم منم از نکهیا -

 .خونه مشیببر

 سرخ یهاچشم با و برگشت طرفش خان تیهدا

 .کرد نگاهش

 کی گناهمیب دختر دمیم اجازه یکرد فکر اگر -

 کور کنه یزندگ تو یشده خراب یتو گهید هیثان

 .یخوند

 نبود، یخبر اول تیعصبان از وجودش در گرید

 .زد یخونسرد لبخند

 داره، یعواقب چه نظرم با مخالفت بودم گفته منم -

 و دیبود من احترام مورد شهیهم شما جان ییدا

 باز هم یرو تو رومون دینکن یکار اما د؛یهست
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 زهرا یدهیترس صورت به یجد ینگاه بعد. بشه

 .انداخت

 ساعت دو تا اگر یول برو؛ یدار دوست کجا هر -

 گفت پدرت که یاشده خراب همون یتو گهید

 .شهیم حالت به یوا یادیز کم هی ینباش

 در را دلش خواسته داشت دوست که طور همان

 همه به دیبا. رفت رونیب و داد جا هیبق ذهن

 آن از یزیچ گرید فهماندیم زهرا مخصوصاً

 یباز شیبرا بتوانند که نمانده یباق قبل یرعلیام

 .ندازندیب راه  دیجد

 حاج که بود نرفته رونیب مارستانیب در از هنوز

 شیپاها توقف با. کرد شیصدا سر پشت از خانم

 ینگاه با و رساند او به را خود عیسر خانم حاج

 یلحن با. گذاشت او ینهیس یرو را دستش ریدلگ
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 شدیم حس هم هافرسنگ تا اشهیگال یبو که

 :گفت

 اهیس رو پدر و مادر نیا یجلو منو نکهیا یبرا -

 کنم؟ نتینفر هان؟ یرعلیام کنم کارتیچ یکرد

 بگو خودت کنم؟ حرومت رو رمیش بگم؟ حرفت

 رم؟یبگ آروم تا کنم کارتیچ

 فکر شهیهم. داد رونیب را نفسش و بست چشم

 یحت ای دوست از خوردن زخم دردِ تحمل کردیم

 کردیم چه دیبا حاال اما است؛ سخت یلیخ بیرق

 و

 نیزتریعز مادرش، گنجاندیم فکرش در چطور

 نیتربزرگ که است یکس اشیزندگ شخص

 کارش نیا و گذشته آن از و زده تنش بر را هازخم

 دارد؟ تکرار هم بازم
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 یرگیت در و شد رهیخ مادرش به ریدلگ هم او

 در شده غرق را اشیزندگ شیهاچشم مردمک

 فقط زدیم پا و دست هرچه که بزرگ یمرداب

 دانستیم. دید رفتیم فرو آن در قبل از شتریب

 ختم مرداب نیا در شدن غرق به ماجرا نیا آخر

 امروز و دهیرس نجایا به کار که حاال اما شود؛یم

 قبل از شتریب بوده زهرا از یدیجد یباز شاهد

 .دارد اصرار خودش همراه زهرا غرق یبرا
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. فرستاد لعنت رمیش به قبالً که پدرم دونم،ینم -

 دیتونیم نگرفته آروم دلتون هنوز اگر هم شما

 .بشه راحت جفتتون الیخ تا دیکن حرومش

 .زد دو دو صورتش یرو بر خانم حاج یهاچشم

 گهید چرا ؟یرعلیام یشد لیتبد یچ به -

 شناسمت؟ینم



shahregoftegoo@  

. pg 1632shahregoftegoo@ 

 آهسته و کرد خم مادرش طرف یکم را خودش

 .زد پچ گوشش کنار

 حرفام، تنفرم، تم،یعصبان خانم، حاج ریبگ میجد -

 از شتریب هامترکش نذار. ریبگ یجد رو ماتمیتصم

 .کنه رونهیو رو هیبق یزندگ نیا

 راه و گذاشت سر پشت را خانم حاج جیگ نگاه

 .گرفت شیپ را مارستانیب خروج

**** 

 و قیعم نفس اشنشسته عرق یشانیپ به یدست با

 یدست فنر با را شیهاضربه دوباره. دیکش یاخسته

 . داد ادامه نکیس یلوله کردن باز یبرا کن باز چاه

 شیپاها و یمتوال یهاضربه بخاطر راستش یشانه

 اما بودند؛ افتاده گزگز به مدت یطوالن ستادنیا از
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 ناهار یهاظرف کوه. بود تحمل و ادامه به مجبور

. دیبوسیم را او خسته یهادست شستنشان

 باز زده زنگ نکیس نیا یلوله یوقت تا دانستیم

 استراحت از یخبر دینشو را هاظرف تمام و نشود

 آن از بعد که چرا. ستین عصر وقت مدت کوتاه

 را شام تدارکات خانه، به حسام برگشتن تا دیبا

 از یدیجد ورق شدن رو با امروز. کردیم آماده

 جرم به که دارند یپدر دیفهم خانواده نیا یزندگ

 حسام. بردیم سر به زندان در نامشخص یخالف

 بود برده همراهش اجبار به را معصومه و حامد هم

 .باشند داشته یمالقات پدرشان با هامدت از بعد تا

 و شد باز لوله راه باالخره ترمحکم یضربه چند با

 در قدرت با و پرصدا نکیس در شده جمع یهاآب

 هاآب به رهیخ. شدند دهیبلع میعظ یااهچالهیس
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 مانند هم او. کرد تصور گونهنیهم را خود یزندگ

 تیهدا چاه قعر به اریاخت بدون که هاآب نیا

 به را خود دیناام آن از بدتر و خسته شدند،یم

 چه سرنوشت ندیبب تا بود سپرده یزندگ انیجر

 نیا آخر باالخره و دهید شیبرا یگرید یهاخواب

 .کجاست راه

 بشیعج و مزاج یدمدم یهاآدم و خانه نیا از

 در قبالً که یانیاطراف یاندازه به نه اما بود؛ متنفر

 .داشت تهران

 نیا است متنفر او از مهدخت اگر حداقل نجایا

 یبعض حسام ای کند،یم انیب واضح را تنفر

 اما دهد؛یم تذکر واضح پسنددینم را شیکارها

 یباز نقش و ییدورو از دیبگو چه دردش از پر دل

 فکر حال به تا که اطرافش یهاآدم یهاکردن
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 هستند، خون هم و خانواده هستند، قیرف کردیم

 فقط همه شده متوجه تازه حاال اما هستند؛ عشق

 .اندبوده یمعنیب حرف یمشت
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 قطره خودش یخواسته بدون گذشته ادی با باز

 اشزده کف یهادست یرو چشمش از یاشک

 بار هر با که ضعف نیا و خودش دست از. دیچک

 گرفتیم دلش اشیزندگ سابق یهاآدم ادی

 شیبرا انشیآشنا که قتیحق نیا چرا. بود یعصب

 شد؟ینم هضم بودند دشمن لشکر کی از بدتر

 یکس گرید که شدیم راحت الشیخ گونهنیا دیشا

 !ندارد اطرافش در را

 مادربزرگش و پدربزرگ دید خود چشم با که او

 از را اعتبارشان بردن و یزیآبرور هیما نکهیا یبرا

 کردند، دشیتبع کده جهنم نیا به کنند دور خود

 کر هم را فلک گوش اشیعاشق یادعا که یکس ای

 یپا هم ماه کی یحت او رفتن از بعد بود کرده
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. رفت خود یزندگ یپِ راحت و نماند شیهاحرف

 تمام زیچ همه کند باور توانستینم باز چرا پس

 !شده؟

 خوفناک یهایکیتار دل از که یمرد... یرعلیام

 داد، نور داد، قلب داد عشق آمد، رونیب اشیزندگ

 چنان اما داد؛ خوش دل داد، دل ته از یخنده

 را او گناهیب دل تلنگر نیاول با  که بود انصافیب

 دلش بر یداغ و کرد رها ظلمت و یکیتار همان در

 .بردینم ادی از دارد عمر تا گذاشت

 فراموش ادشی افکار نیا یهمه وجود با چرا پس

 گرفت؟ینم شکل یتنفر دلش در چرا شد؟ینم

 است؟ قبل روز از زتریعز روز هر خاطرش هنوز چرا

 ادشی با هنوز که یقلب از بود زاریب خواست،ینم

 .دیکوبیم قراریب و محکم
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 دختر؟ ییکجا یهو -

 با صحبت وقت فقط که مهدخت بلند یصدا با

 .آمد خود به شدیم دار عشوه و فیظر حسام

 بله؟ -

 .ستادیا کمر به دست آشپزخانه در یجلو مهدخت

 ساعته؟ هی یکنیم کاریچ تو نیا -

 .کرد شده شسته یهاظرف به یااشاره دست با

 .شستمیم رو نایا داشتم -

 داره؟ کار چقدر ظرف کهیت چهارتا شستن مگه -

 ؟یکن فس فس دیبا همش

 یرو نگاهش گرفته یصورت با و جواب بدون

 کرد یادآوری دل در و ماند یباق مهدخت

 زخم و هایبددهن نیهم با فقط بعد مِن اشیزندگ
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 دوست اگر مُرد، بود یاحترام اگر. گذردیم هازبان

 و کن خاک را گذشته یهمه. مُرد بود یداشتن

 .بخوان یاالفاتحه شیبرا
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 :گفت دوباره و نماند جوابش منتظر مهدخت

 .بخورم کن آماده یزیچ هی گرسنمه -

 کنم؟ گرم رو ظهر یغذا -

 گاز اجاق یرو قابلمه به یکوتاه نگاه مهدخت

 . انداخت

 تا دو برو زود کردم گرم نون با ریپن هوس نه، -

 .اریب ریبگ تازه نون

 استراحت دلش و بود خسته. شد مستأصل نگاهش

 ستادنیا صف در و یینانوا تا رفتن ینا خواست،یم

 .نداشت را
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 و شد خانه وارد حسام یوقت که شیپ روز چند ادی

 اشیباردار خبر و دیپر رونیب خوشحال مهدخت

 .زد زنده ادشی در داد خانه اهل هیبق و حسام به را

 چیه و نداشت او به یربط مهدخت و حسام بچه

 که یزیچ اما اورد؛ین وجود به حسش در یرییتغ

 صورت در حسام از ریغ بود نیا شد تعجبش باعث

 دایپ یخوشحال نشانه خانه یاهال از کدام چیه

 از هم یلب ریز و ناواضح غرولند یحت و شدینم

 !دیشن معصومه

 با نکهیا محض به ناهار لیوسا کردن آماده وقت

 بر نتوانست نیا از شتریب شد تنها معصومه

 یغرولندها لیدل و کند غلبه اشیکنجکاو

 یباردار نیسوم نیا گفت که دیپرس را معصومه

 حال به تا کدام چیه و است مهدخت ناموفق
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 چهارم تاًینها سوم ماه به و نداشتند یاثمره

 گوش وسط نیا فقط. شوندیم سقط دهینرس

 بیعج یهاهوس و شاتیفرما خرده به کردن

 .ماندیم یباق هاآن یعهده بر مهدخت

 رشیدستگ یزیچ معصومه آخر حرف از روز آن

 شاتیفرما خرده با شیفردا از یوقت اما نشد؛

 یها ینیبشیپ یهمه دیفهم شد روبهرو مهدخت

 .آمده در آب از درست معصومه

 از کدامچیه کردن برآورده در حال به تا هم او

 واقعاً االن اما نکرده؛ یکوتاه مهدخت یهاخواسته

 خچالی به یااشاره. نداشت را یینانوا تا رفتن توان

 .کرد سرش پشت یمیقد و رنگ سبز

 .میدار خچالی یتو نون -
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 رنگ هاآن به شیهاچشم کردن گرد با مهدخت

 .دیپاش تعجب

 نون هوس گفتم ان؟تازه خچالی یتو ینونا مگه -

 برم حالم نیا با خودم یدار توقع نکنه کردم، تازه

 !؟یینونوا صف یتو

 یاعضا داشت دوست شد، شتریب نگاهش صالیاست

 از االن نیهم تا داشتند دهان و زبان همه بدنش

 تا ندیبگو مهدخت یبرا شانیهایخستگ و دردها

 ییآنجا از. گذشتیم تازه نان خوردن ریخ از بلکه

 شتریب ذهن یفانتز به دلش یهاخواسته که

 و نگرفت گردن یتیمسئول یکس داشتند شباهت

 . دیبگو را اعتراضش خودش شد مجبور

 ...یول -
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 باال و گرفت خودش به یتفاوتیب چهره مهدخت

 را او حرف شدن لیتکم اجازه اششانه انداختن

 .نداد

 یدونیم خودت اومد حسام یوقت گهید نرو، باشه -

 .ینکرد شحامله زن گوش به حرف که اون و

 نیآخر گند اخالق آن و حسام با شدن روبهرو

 . بود اشخواسته

 یکارها یهمه به هم را یینانوا به رفتن کی

 بر ییجا به کردیم اضافه امروزش کننده خسته

 . خوردینم

 از را شیهادستکش و داد تکان سر ناچار به

 .آورد در دستش

 .رمیم االن باشه -
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 .نشست مهدخت یهالب یرو یثیخب لبخند

 .ایب زود برو ن،یآفر -

 .رفت رونیب و دیسرکش یچادر و کرد عوض لباس

 هوا کی یبرا فقط که ییهاکتک و روز آن از بعد

 دیفهم یوقت حسام. خورد حسام از یمعمول یخور

 یهیرو ندارد را شهر نیا از رفتن ای فرار قصد گرید

 چ،یه نکرد اشیزندان گرید. گرفت شیپ یگرید

 محله یجاها همه سپرد معصومه به روز کی یحت

 گفته. کند دایپ ییآشنا محله با تا بدهد نشانش را

 کارش انجام یبرا تواندیم خواست هروقت بود

 شکل سرش در یفکر دوباره اگر اما برود؛ رونیب

 .است قبل دفعه از بدتر مراتب به مجازاتش ردیبگ
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 یول بترساند؛ را او تا بود کرده را داتشیتهد حسام

 گرفته را پروازش دیام که یاپرنده نداشت خبر

 گرید هم باشد باز هم قفسش در اگر یحت باشند

 .ستین رفتن به لشیم

 و است اخالق بد ذاتا حسام دانستیم گرید حاال

 از دهد انجام یکار لشیم خالف یکس اگر

 آن اگر یحت بردینم در به سالم جان شیهاکتک

 !باشد باردارش زن مهدخت شخص

 آثار هنوز که هاکتک آن از بعد روز چند

 تا شد بلند جا از بود مانده یباق تنش بر شانیبعض

 یزندگ داشته گذشته در هرآنچه کردن فراموش با

 غم یزانو گذشته بخاطر هرچه بود بس گرید. کند

 کرد،یم دایپ را خود دیبا. خورد غصه و گرفت بغل

 گرفتیم ادی دیبا فرسا طاقت و سخت هرچند
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 یکس گرید و مانده یباق خودش یبرا خودش فقط

 آن دیبا. کند تشیحما و باشد بانشیپشت ستین

 در یروز کند فراموش تا ببرد ادی از را خاطره همه

 در عشقش و خانواده که کردهیم یزندگ یشهر

 تالشش حال به تا هرچند. کشندیم نفس آن

 پس پا و شدیم دیناام دینبا اما نداشته؛ یثمر

 .دیکشیم

 تکرار خود یبرا بار هزار یروز که یافکار نیهم با

 را یعاشق یسودا و شوند ذهنش یملکه تا کردیم

 .دیرس یینانوا به ندازندیب رونیب سرش از

 صف در که یمرد چند یرهیخ نگاه از زده خجالت

 کرد یسع و گرفت نان دو بودند ستادهیا یینانوا

 رهیخ نگاه با که ییهاآدم و یینانوا یجلو از زود

 .شود دور داشتندینم بر سرش از دست شانیسوال
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 برگشت را آمده راه و گذاشت دستش یرو را هانان

 مهدخت یهامتلک حوصله برسد خانه به زودتر تا

 .نداشت را
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 جلو که یقدم چند یرنگ زرد پژو نیماش کنار از

 شَک با. زندیم شیصدا یکس کرد حس رفت

. نه ای شنودیم درست ندیبب تا ستادیا یالحظه

 دیخند خود یپرت حواس و یجیگ به بعد یکم

 بخواهد که شناسدیم را او نجایا در یکس مگر

 !باشد؟ داشته هم کارش حاال

 سر پشت از چادرش نکهیا تا داد ادامه را راهش

 با. داشت نگه ثابت شیجا سر را او و شد دهیکش

 نیماش داخل یپسرها روز آن یهامزاحمت ادی

 یمسن زن دنید با و برگشت عقب به دهیترس
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 نگاه. داد رونیب آسوده را نفسش سرش پشت

 خندان ییرو با که زن یچهره به یترقیدق

 در زن یآشنا یچهره انداخت، کردیم نگاهش

 فکر به شناختش یبرا را او و زدیم چشمک ذهنش

 صورت در نگاهش و زد یلبخند زن. برد فرو

 .افتاد گردش به او یسوال

 خدا؟ یفرستاده ینشناخت -

 و گرفت ییآشنا رنگ زن سوال و مهربان لبخند

 روز آن مهربان رزنیپ همان شیروبهرو زن دیفهم

 خوشحال دنشید از چرا دینفهم. است شدنشگم

 دهید را ییآشنا یبیغر نیا در نکهیا از دیشا شد،

 .شد ذوق از پر نگاهش! آمده جالب شیبرا

 .نشناختم دیببخش! ؟ییشما سالم -
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 آرامش قبل یدفعه مانند زن ینما دندان لبخند

 .بود دهنده

 همش روز اون از ؟یخوب جان، زیعز سرت یفدا -

 .اومد در پسرم یصدا که یطور بود رتیدرگ فکرم

 سر آرام و شد تلخ لبخندش نحس روز آن ادی با

 .داد تکان

 .ممنون خوبم -

 از یخبر بارنیا که رزنیپ یهادست به ینگاه

 .انداخت نبود لیزنب

 رون؟یب نیاومد تنها بازم -

 .دیخند رزنیپ

 به دست ذارهینم باشه پسرم بودم گفته جونم نه -

 میاومد دکتر شیپ از اآلنم بزنم دیسف و اهیس



shahregoftegoo@  

. pg 1653shahregoftegoo@ 

 که داشت دیخر یکم مغازه نیا یجلو ستادیوا

 .مینیبب هم رو تو شد قسمت

 ناخواسته. شدند کینزد هم به ینگران از شیابروها

 بود نشسته دلش به بدجور مهربان رزنیپ نیا مِهر

 .دارد دوستش کردیم حس و

 ؟یچ یبرا دکتر نده بد خدا -

 .دیخند رزنیپ

 .دکتر نرم کدوم یبرا درد هزار و یریپ مادر یا -

 م؟یبر دیارینم فیتشر خانم مهربانو -

 زرد یتاکس نیماش کنار که یجوان یآقا یصدا با

 لبخند با زن و آمدند خود به بود ستادهیا جلوتر

 .برگشت طرفش

 .پسرم جان مانیپ -
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 از شناخت بدون روز آن که یمرد به یکوتاه نگاه

 .انداخت بود کرده اشمواخذه اخالقش

 .باشن زنده -

 بود دهیفهم پسرش قیطر از حاال که رزنیپ

 .برگشت طرفش دوباره باشدیم مهربانو اسمش

 .متیرسونیم ما ایب ؟یریم کجا -

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 



shahregoftegoo@  

. pg 1655shahregoftegoo@ 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 335پارت#

 

 

 بود مانده نیهم برداشت، عقب یقدم دهیترس

 داستان تا ندیبب یابهیغر نیماش در را او حسام

 .بسازد شیبرا یدیجد

 .ستین یراه. ممنون رمیم خودم نه نه -

 .گرفت را دستش آهسته مهربانو

 .ایب خب دختر؟ یکنیم تعارف -
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 نگاهش دهد او به صحبت اجازه فرصت نکهیا بدون

 .گرفت یسوال رنگ

 ؟یبگ من به یخواینم رو اسمت یراست -

 .زد لبخند

 .ام حانهیر من -

 .زد برق زن یهاچشم

 گل قشنگه، خودت نیع هم اسمت به به -

 .خوشبو

 واژه دنیشن از گرفت نفسش و ختیر فرو دلش

 تمام با یمرد یروز که یی«خوشبو گل» یآشنا

 نیب از یآه. زدیم صدا اسم نیهم به را او حسش

 .زد یدلتنگ لبخند و دیخز رونیب شیهالب

 .ممنون -
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 نشأت اسمش از که یمهر همان با مهربانو

 سفر نیا در کرد اصرار گرید بار چند گرفتیم

 و زد سرباز ترسش از او اما شود؛ همراهشان کوتاه

 گرم یخداحافظ با و کرد تشکر سخاوت نیا بابت

 .برسد ندامتگاهش به زودتر تا شد جدا مهربانو از

 نگاه با که هیهمسا زن یبرا یسر خانه در یجلو

 برانداز را او اشخانه یجلو شستن نیح کنجکاو

 چند که یدیکل با آهسته را در و داد تکان کردیم

 وارد و کرد باز بود داده دستش حسام شیپ روز

 .شد خانه

 صحبت بلند یصدا دیرس که آشپزخانه کینزد

. کرد جلب را اشتوجه یاهیگر با همراه کردن

 اتاق در کنار و رفت جلو نیپاورچ نیپاورچ

 .ستادیا بود صدا مرکز که مهدخت
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 به رو زیچ همه یپ یکن تمیاذ یبخوا اگر بخدا»

 رو سرم اصال بذار. گمیم حسام به و مالمیم تنم

 «. ستین تو یهاعذاب از بدتر بُبُره

 که یناشناس شخص با مهدخت صحبت موضوع

 .آمد جالب شیبرا است تلفن پشت بود مشخص

 . بشنود بهتر تا برد ترکینزد را خود سر شتریب

 «.بردار سرم از دست گهید باشه گفتم... باشه»

 مهدخت صحبت دیفهم یگرید یصدا دنینشن با

 دنشیفهم که مهدخت راز موضوع. دهیرس انیپا به

 مشغول را فکرش کردیم یعصب همه نیا را حسام

 همان که ردیبگ فاصله در از خواست. بود کرده

 در کنار را حضورش و آمد رونیب مهدخت لحظه

 . کرد شکار
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 اخم با که مهدخت  به و دیپر جا از دهیترس

 .شد رهیخ کردیم نگاهش

 ؟یینجایا یک از -

 .داد قورت را دهانش بزاق
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 .اومدم االن نیهم -

 .انداخت شیپا تا سر به یمشکوک نگاه مهدخت

 .کارت یپ برو خب یلیخ -

 آسوده را نفسش که طورنیهم و داد سرتکان

 .رفت آشپزخانه طرف دادیم رونیب

**** 

 همراه که اشخاله دختر دو از را اشحوصلهیب نگاه

 بگو و خوردن کیک مشغول گرشانید دوست چند

 نبودش یکس که یطور آهسته. گرفت بودند بخند

 یهاپله طرف به و شد جدا جمع از نکند حس را

 .رفت زدندیم چشمک سالن گوشه که یسنگ
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 رو یینما که شاپ یکاف پشت یمحوطه دنید با

 داشت کافه داخل با متفاوت و کیش یزانید و باز

 .دیدرخش شیهاچشم

 یهاقیآالچ از شتریب رفت، نییپا هاپله از

 یگوشه که یبزرگ یسنگ یآبنما دهیسرپوش

 از. کرد جلب را اشتوجه داشت قرار محوطه

. رفت آبنما طرف به و کرد استفاده محوطه یخلوت

 یلبه استرس و دیترد با و گرفت باال را چادرش

 . نشست آبنما اول پله

 تولد به خود همراه را او شیهادخترخاله مثالً امروز

 یکم شیهوا و حال تا بودند آورده دوستشان

 شهیهم نکهیا با چرا دانستینم اما شود؛ عوض

 با نتوانست امروز شدیم اقیع یجمع با زود

 ارتباط تولد یمهمان مهربان یدخترها از کدامچیه
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 االتیخ و فکر دیشا! بگذراند خوش و ردیبگ

 گرید که بودند شده ادیز قدرنیا روزها نیا ذهنش

 دلش فقط که حاال مثل. نداشت را میقد یحوصله

 و ماندیم خانه در قبل یروزها مانند خواستیم

 حس. ختیریم نقشه نامعلومش ندهیآ یبرا

 ذهنش در روزها نیا که ییفکرها به دیبا کردیم

 دادیم بها قبل از شتریب بودند گرفته تیدائم رنگ

 .شدیم دایپ کارش گره یبرا یاچاره دیشا تا

 از آبشار مانند که ییهاآب در را اشاشاره انگشت

 آب گرفت، یباز به ختندیریم نییپا آبنما یباال

 کنار در اما د؛یبخش لرز دستش به و بود سرد یکم

. کند تحمل توانستیم هم را یسرد نیا لذتش

 ازدواج شب سمت ذهنش هاآب با یباز نیح

 توانستیم جرأت به که یشب. کرد پرواز یرعلیام
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 در اشیزندگ شب نیبهتر عنوان به آن از

 ژهیو توجهات با که یشب. کند اشاره ریاخ یهاسال

 حس رعطایام خصوص به شیعمو خانواده طرف از

 بایز حس نیا که افسوس اما داشت؛ بودن ملکه

 یهمه دیفهم که یوقت درست یعروس یفردا

 مادرش و زهرا از تا اندبوده نقشه یرعلیام یکارها

 .شد نابود و ستین ردیبگ انتقام

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یتنگ�💗💗�

 337پارت#

 

 رعطایام ای یرعلیام که یروز تصور از دیلرز تنش

 داشته تماس او با کمک طلب یبرا حانهیر بفهمند

 !کرده سرش به دست دروغ با ادیز حماقت از او و

 ریدرگ فکرش یگرید زیهرچ از شتریب روزها نیا

 دانستینم. بود مهربانش شهیهم دوست حانه،یر

 حل خود در چگونه را یرعلیام ازدواج خبر داغ

 داشت را تشیشکا روز آن که یایزندگ با و کرده

 کند؟یم سر
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 حماقتش لشیموبا از شماره حذف با روز آن کاش

 حداقل گونهنیا رساند،ینم خود تینها به را

 .داشت حانهیر با ارتباط یبرا یدیام

 یرو را تمرکزشان تمام شیعمو یخانواده که حاال

 و یرعلیام یزندگ تیوضع به دادن سامان و سر

 زن یهاقول به هم او یدهایام بودند گذاشته زهرا

 ترس یحت. دیرسیم یپوچ به داشت شیعمو

 تحت هم را رعطایام ،یرعلیام یزندگ طیشرا نکهیا

 کند منصرفش ازدواج از کال و بدهد قرار ریتاث

 یالحظه و بود گرفته فرا را وجودش یهمه

 .کردینم شیرها

 شدندیم جمع سرش در یوقت که افکار نیا یهمه

 دایپ هم را روحش و ذهن دنیخراش قدرت

 کنکور امتحان کردن خراب غم بودند کم کردندیم
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 یاصرارها. بود شده اضافه هاآن بر هم امسالش

 طرف از هم خواندن درس شروع یبرا مادرش

 چگونه دانستینم. دادیم قرار فشارش تحت گرید

 همه نیا وجود با فعالً که کند قانع را مادرش دیبا

 خواندن درس یبرا تواندینم رنگارنگ الیخ و فکر

 دیدیم خود حق مسلماً. باشد داشته یتمرکز چیه

 سال چند که ییاهایرو آن و اشیزندگ فیتکل اول

 بتواند تا شود مشخص بودند شیروزها همدم

 گرید یاهیحاش مسائل به و کند آرام را ذهنش

 .برسد خواندن درس مثل

 !دیببخش خانم -

 دهیکش رونیب ایرو عالم از یآرام و فیلط یصدا با

 و بلند قد یدختر. آورد باال را سرش و شد

 خوشرنگ شال ریز در بلندش یموها که پیخوشت
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 را توجهش بودند پخش شیهاشانه یرو کشیبار و

 کرد یسع و دیپر جا از زده هول. کرد جلب

 .کند مرتب را چادرش

 .نشدم حضورتون متوجه من دیببخش -

 و بلند یهامژه و زد یپلک آهسته لبخند با دختر

 .دیکش او رخ به را اشزده ملیر

 از لطفاً بگم خواستم فقط زمیعز نداره یاشکال -

 موضوع نیا یرو تیریمد د،یریبگ فاصله آبنما

 .هستند حساس

 حد از ادیز که یدختر نیا برابر در کرد حس

 کامل طور به را نفسش به اعتماد بود لباس خوش

 خود تن یهالباس لحظه آن در یحت. است باخته
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 اشیروسر به یدست تند کرد، تجسم کهنه را

 .دیکش

 .دونستمینم دیببخش بله... ب -

 یهادندان که ییبایز لبخند ناز، همان با دختر

 با و زد گذاشتیم شینما به را اشیدیمروار

 نگاه که طورنیهم «کنمیم خواهش» جمله گفتن

 قدم داخل به دیکشیم خود دنبال را او بار حسرت

 یبو هنوز که دختر رفتن از بعد یکم. برداشت

 آمد خود به بود مانده یباق اشکننده مدهوش عطر

 .برگشت شیهادخترخاله شیپ هم او
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**** 

 از استفاده با تا دیکش باالتر یکم را خودش

 اتاقش یمیقد و ساده ونیزیتلو کنار یهادکمه

 .کند نییپا و باال را هاشبکه

 بدون یاشبکه و باشد ارشی شانس بارنیا دیشا

 دایپ کردن تماشا یبرا صدا خش خش و برفک
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 شیتنها یحوصلگیب نیا شده هم یاقهیدق و کند

 .بگذارد

 سر اطیح در هرمز که حامد بلند یقهقهه یصدا

 و دیرسیم گوشش به گذاشتیم سرش به

 .کردیم شتریب را حرصش

 با شیبرخوردها در بردیم کار به که یتالش تمام با

 نیا به بتواند تا باشد خوب خانواده نیا یاعضا

 کمتر هم خودش و کند عادت شیهاآدم و طیمح

 حس االن مثل هاوقت یبعض باز اما شود؛ تیاذ

 پر و شلوغ یزندگ نیا واقعاً. آورده کم کردیم

 برنامه با و آرام یزندگ به یشباهت چیه هیحاش

 به موضوع نیا به گرفتن خو و نداشت سابقش

 توانستینم او و داشت ازین االن از شتریب یزمان

 نیا در. دهد اُخت زیچ همه به را خود عیسر یلیخ
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 قیعم یخواب به را خود داشت دوست فقط لحظه

 تمام ندیبب شودیم داریب یوقت که کند دعوت

 نیریش و تلخ اتفاقات با همراه را اشگذشته

 اوردین ادی به وقت چیه گرید. اندشده فراموشش

 را او چنان و شد دایپ اشیزندگ در یمرد یروز

 تواندینم وقت چیه است مطمئن که کرد متحول

 .بازگردد خود اول روز به

 سرش یرو را دستش مهدخت بلند داد یصدا با

 بوده طورنیهم شهیهم. فشرد محکم و گذاشت

 یطور دیدیم دور را حسام چشم مهدخت یوقت

 یکس که داشتیبرم دور خانه نیا یهاآدم یبرا

 چه حاال دانستینم! دیرسینم هم شیپا گرد به

 به دنیرس یبرا که دارد تنگنا در یزیچ

 مهدخت وقت هر. زندیم داد طورنیا اشخواسته
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 بیعج یهاحرف کردیم فکر آن به ای دیدیم را

 یناشناس شخص به تلفن پشت که روزش آن

 فکر هرچه او و خوردندیم چرخ سرش در گفتیم

 .دیرسیم منظورش یبرا یاجهینت به کمتر کردیم

 صحبت هم او با حسام که ییهاوقت بود حواسش

 مهدخت یکارها و نگاه در یراحت به ترس شدیم

 آن کردیم ثابت اتفاق نیهم. گشتیم داریپد

 مهدخت و است یجد او افکار از شتریب موضوع

 به را شیهادهیشن یهمه او که دارد را نیا ترس

 .برساند حسام گوش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 هم هرمز یصدا نباریا که دادیب و داد گرفتن باال با

 جا از کنجکاو و مشتاق دیرسیم گوش به راحت

. ستادیا شانیتماشا به اتاق در کنار و شد بلند

 به دست هرمز یجلو طلبکارها مانند به مهدخت

 پاشنه گرفتن باال با کردیم یسع و بود زده کمر
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 را خود شیپا شصت انگشت یرو ستادنیا و شیپا

 .کند هرمز قد هم

 خونه نیا یتو یک تو ریغ ،یبرداشت تو معلومه -

 هاسونبه سوراخ یهمه به و کشهیم سرک همش

 داره؟ کار

 تیعصبان و حرص زور از که ییهاچشم با هرمز

 مهدخت کلیه یرو بر نگاهش بودند شده قرمز

 .دیچرخ

 یطالها بودم دزد اگر من که،یزن نمتینب شوگم -

 جمع پدرم مرگ از بعد یبرا که خرفت ریپ اون

 .داشتمیبرم رو کرده

 و شد خارج بود گرفته که یگارد از یکم مهدخت

 .گذاشت نیزم یرو را شیهاپاشنه
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 خودش که من یطال انگشتر هان؟ هیک کار پس -

 .بره رونیب و کنه پرواز اتاق از نداشته بال

 .داد تکان شیبرا یدست هرمز

 به پام امروز و روزید از مگه بدونم، کجا از من -

 ؟یزنیم تهمت بهم راحت تو که شده باز خونه نیا

 کوتاه نگاهش و نداد هرمز هیگال به یجواب مهدخت

 با بعد. ماند ثابت او یرو و دیچرخ اطیح دور

 او طرف را اشاشاره انگشت شده گرد یهاچشم

 .گرفت

 !نباشه تو کار ستین دیبع آره تو، -

 مهدخت که یمتته و گستاخ لحن از دهیترس

 .گذاشت عقب یقدم کردیم نثارش

 .ستین نه... نه -
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 .گرفتند سرعت سمتش به مهدخت یهاقدم

 منو یطال انگشتر خودته، کار نه چرا آره -

 فرار شهر نیا از و یبفروش فرصت سر یبرداشت

 م؟یخر خودت مثل هم ما یکنیم فکر. یکن

 .زد حلقه شیهاچشم در اشک زود یلیخ

 د؟یکنینم باور چرا ستین من کار قسم خدا به -

 .داد تکان یسر مهدخت

 نبود از خودم نکهیا شرط کنم،یم باور باشه -

 .بشم مطمئن لتیوسا یتو انگشتر

 یمیقد کمد طرف او به یواکنش فرصت بدون بعد

 شیپ روز چند او که ییهالباس و رفت اتاق گوشه

 را بود دهیچ کمد در یمرتب و قهیسل تینها در

 .کرد ختنیر رونیب به شروع
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 اتاق داخل به را خود هم حامد و معصومه هرمز

 را مهدخت یهایباز وانهید واج و هاج و رساندند

 .کردندیم تماشا

 افشیق به بچه نیا اصالً بکش خجالت مهدخت -

 تهمت راحت قدرنیا چرا کنه؟ کارا نیا از ادیم

 ؟یزنیم

 رونیب را کمد داخل یهاسلبا همه یوقت مهدخت

 از را یمشک ساک نشد دشیآ یزیچ و ختیر

 گشتن به شروع و دیکش نییپا کمد یباال

 هم را آن خواست یوقت درست. کرد شیهاپیز

 نینگ کی که یدرشت انگشتر ندازدیب یطرف دیناام

 اطرافش ترکوچک نینگ چند و وسطش بزرگ

 یپا یجلو و خورد سُر ساک بغل از داشت

 .افتاد مهدخت



shahregoftegoo@  

. pg 1678shahregoftegoo@ 

 

 :vip یدلتنگ رسم

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 340پارت#

 

 

 با و برداشت شیپا نییپا از را آن شد خم مهدخت

 . داد نشانش هیبق به پوزخند

 گم؟یم دروغ بازم من دیکن قضاوت خودتون حاال -
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 یحرف یکس و بود انگشتر رهیخ همه ناباور نگاه

 گرفت، دهانش یجلو را دستش دو دهیترس. نزد

 در او فیک از سر چطور انگشتر نیا دانستینم

 ! آورده

 اومده چطور نیا دونمینم خدا به من... من -

 !نجایا

 صورتش به یمحکم یضربه و آمد جلو مهدخت

 .دیکش یکوتاه صوت گوشش که زد

 گمیم ادیب حسام بذار هان؟ یدونینم تو که -

 .سگ پدر ارهیب در رو پدرت

 دست و دیناام پدر به که یفحش و شکست دلش

 تصور از. لرزاند را تنش و داده اشیزندگ از کوتاه
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 یهاچشم با و بفهمد را موضوع حسام که یوقت

 .کرد فراموش را گوشش درد دیایب سراغش قرمز

 خواهش نگو یزیچ حسام به خدا رو تو نه -

 .نکردم یکار من. کنمیم

 !لرزهیم چطور ینیبینم مگه مهدخت کن ولش -

 با مهدخت یول هرمز؛ یطرفدار از شد گرم دلش

 .ختیر دلش یرو یسرد آب اشیعصبان یصدا

 .زود یلیخ رونیب دیبر و خفه همه شما -

 اتاق از او به یدیناام نگاه با زود یلیخ سه هر

 کینزد را خود مهدخت رفتنشان با. رفتند رونیب

 .نشست شیجلو و کرد او

 رو انگشتر نیا تو دارم خبر من کوچولو نیبب -

 همه یول بود؛ خودم کار شیجاساز چون یبرنداشت
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 برگ االن پس. کننیم باور تو از شتریب منو حرف

 که یشاهد سه او با مخصوصاً منه شیپ برنده

. کنم معامله باهات حاضرم یول دارم؛ رونیب

 تلفن پشت هامحرف از یچ روز اون دونمینم

 و ادیب رونیب دهنت از یزیچ اگر اما یدیشن

 هم یتو رهیم کالهمون بد یبگ حسام به یبخواه

 رو شتریب تاب و آب با رو انگشتر نیا موضوع منم و

 و یریگیم خون خفه یباش عاقل اگر حاال. کنمیم

 .یبندیم رو دهنت

 کرد رو شیبرا را اشنقشه وقاحت تمام با مهدخت

. رفت رونیب زندینم یحرف شد مطمئن یوقت و

 به که دیشن رونیب از را مهدخت یصدا بعد یکم

 ازین هم هاآن گذشته او گناه از گفتیم هیبق
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 یزیچ حسام به موضوع نیا مورد در ستین

 . ندیبگو

 وسط که رشیز یهالباس از کهیت چند دنید با

 همه هرمز که یالحظه تصور از بودند پخش اتاق

 از را شیهالباس. شد یجار اشکش دهید را هاآن

 یصدا تا گرفت بغل در و کرد جمع اتاق وسط

 هاهیگر همان نیب ما. کند خفه هاآن در را اشهیگر

 .کرد زمزمه

 نگذر ینشست حق یجا و عرشت یباال اگر ایخدا»

 «.شده من روز نیا باعث که یکس یبان از

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 انیم در سردرد وجود بخاطر که یاخم با همراه

 جدا سرگرم را خود بود کرده خوش جا شیابروها

 نشان شیجلو بشقاب داخل یپلو از اهایلوب کردن

 . دادیم

 یهیبق مانند هم سردرد نیا به توانستیم کاش

 را روحش بار چند یروز که قلبش یدردها

 بر سرد یزندگ نیا به دوباره و کشتندیم



shahregoftegoo@  

. pg 1684shahregoftegoo@ 

 تاب گونهنیا دیشا. کند عادت گرداندندیم

 .بود ترراحت شیبرا تحملشان

 ؟یخورینم چرا ،یباز نه خوردنه یبرا غذا اون -

 یصندل یرو بر زهرا حضور جمع حواسش

 او برخالف که سمتش یکوتاه نگاه. شد شیروبهرو

 قاشق. انداخت خوردیم را شیغذا کامل یاشتها با

 .دیکش سرش به یدست و کرد رها بشقابش انیم را

 .ندارم لیم -

 از پر را دستش کنار وانیل یایخنث نگاه با زهرا

 .کرد آب

 رادیا ازش که ستین من دستپخت نایا بخور، -

 .فرستاده مامانت یریبگ
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 طور به را بشقاب و انداخت زهرا سمت یزیت نگاه

 .کرد دور شیجلو از کامل

 بخورم، تونمینم یعنی ندارم لیم گمیم یوقت -

 .باشه خوادیم یهرک دستپخت حاال

 را خود یکم و خورد جا تندش برخورد از زهرا

 .دیکش عقب

 !یبزن یخوایم چرا نخور باشه -

 و شد بلند زیم پشت از د،یکش یاکالفه پف

 یرو و رفت ونیزیتلو یجلو کاناپه سمت میمستق

 آن یبرا را زهرا دُم که یروز از. شد وِلو آن

 طور به زیچ همه بود دهیچ یسور یخودکش

! دیچرخیم او یخواسته و مراد وفق بر یآورتعجب

 به دل اعتراض ای مخالفت بدون زهرا که چرا



shahregoftegoo@  

. pg 1686shahregoftegoo@ 

 و پر به کمتر هم مادرش و بود داده اشیزندگ

 یزیچ کی کردیم حس باز اما د؛یچیپیم شانیپا

 در ینامرئ ییروین انگار. ستین درست وسط نیا

 که یقدرت از دادینم اجازه و زدیم پرسه خانه نیا

 . ببرد لذت آورده دست به

 بود یحصر و حدیب یدلتنگ همان روین نیا دیشا

 هم از قصد و بود گرفته فرا را وجودش تمام که

 .دادیم اششکنجه گونهنیا و داشت را دنشیپاش

 چیه خودش که ییاو یبرا دردها نیا تحمل

 یکم نداشت هاآن آمدن وجود به در یدخالت

 .بود یانصافیب

 و برداشت کنارش از را کنترل حوصلهیب یآه با

. شد ونیزیتلو یهاشبکه کردن نییپا و باال مشغول

 میت دو نیب یفوتبال مسابقه که سه شبکه یرو
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 نگاه و کرد توقف کردیم پخش یخارج

 .دوخت ونیزیتلو صفحه به را حواسشیب
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 نداشت فوتبال به یچندان یعالقه وقت چیه

 را بالیوال تماشا در چه و یباز در چه شهیهم

 یهامیت از یادیز شناخت یحت. دادیم حیترج

 .نداشت فوتبال یایدن مطرح کنانیباز و یخارج

 سبز نیزم نیا یتماشا حاضر حال در اما

 کی دنبال کنیباز دو و ستیب دنیدو و یلیمستط

 شیپ نهیگز نیبهتر اشیحوصلگیب رفع یبرا توپ

 . بود رو

 کرد جمع را شام زیم زهرا تا گذشت یاقهیدق چند

 . نشست کنارش یچا وانیل دو با و

 یبد بهم رو حواست لحظه چند... شهیم یرعلیام -

 م؟یکن صحبت تا
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 و آورد نییپا درجه چند را ونیزیتلو یصدا ولوم

 .برگشت زهرا طرف

 مورد؟ در -

 .چاندیپ درهم را دستش انگشتان مضطرب زهرا

 آدم یجورنیا کن، باز رو اخمت اون لطفاً -

 ! زدن حرف به برسه چه کنه نگاه بهت ترسهیم

 صورتش ثابت یعضوها از یکی گرید هااخم نیا

 دلش چیه حضورشان از یراض او و بودند شده

 بدون. کند جدا خود از را هاآن خواستینم

 از یکی و شد خم صورتش حالت در یرییتغ

 .برداشت زیم یرو ینیس یتو از را یچا یهاوانیل

 رو حرفت نمیبینم شمین کردن باز یبرا یلیدل -

 .بزن
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 .پوشاند را زهرا صورت نیغمگ یابر

 حداقل یکن باز رو شتین نخواست یکس -

 .اخما نیا بدون باش یمعمول

 .داد نییپا را اشیچا از یقلپ الیخیب

 ...یبزن حرف یخواینم نکهیا مثل نه -

 شیرو و سر از استرس که یحالت همان با زهرا

 .دیپر حرفش نیب تند دیباریم

 .گمیم کن صبر نه -

 شیهالب یرو را زبانش کوتاه یسکوت با زهرا

 .داد ادامه و دیکش

 شدم زنت من که یمدت نیا تموم...تو یرعلیام -

 یعزادار حانهیر رفتن یبرا فقط خونه نیا یتو
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 عذاب منو هم کارت نیا با خب... خب. یکرد

 .رو خودت هم یداد

 اون حضور از قبل یروزا به اومده شیپ حاال تا

 ؟یکن فکر تیزندگ یتو

 و رفت فرو فکر در شیجلو یاشهیش زیم به رهیخ

 یچا از یاجرعه فرستادن نییپا با کرد یسع

 روزها آن سمت را فکرش دستش وانیل داخل

 که نبود یمهم و خاص اتفاق نه، اما. دهد پرواز

 فقط آن از قبل انگار. کند ریدرگ را ذهنش بخواهد

 شیهاشب و شب شیروزها یمدار حرکت طبق

 فقط را او قلب و ذهن حجم تمام. شدندیم صبح

 .بودند کرده پر نور از یاهاله مثل حانهیر خاطرات

 ده؟یم یمعن چه سوالت نیا -
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 داده را جوابش تشر و اخم بدون او نکهیا از زهرا

 .شد ترکینزد و گرفت جرأت یکم بود

 عمه پسر هی من هاموقع اون ادیب ادتی شهیم -

 چیه آزار به یراض دلش که داشتم مهربون

 لحظه چند یبرا فقط شهیم. شدینم یاجنبنده

 و یبزن پس ذهنت از رو حانهیر به نسبت حست

 یرانیو جز عشق اون ینیبب یکن فکر یمنطق

 گذاشته؟ جا برات یچ تیزندگ
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 یپا یرو را چپش یپا و داد هیتک مبل یپشت به

 .انداخت راستش

 آدم نیا زمیعز ییدا دختر نکن اشتباه -

 خودته یکارا جهینت نشسته کنارت که یپرخاشگر

 یرعلیام اون وگرنه. یشد تولدش باعث خودت و

 یداشتن دوست و مهربون هم یلیخ حانهیر عاشق

 .بود
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 و دیکش ریت اشنهیس حانهیر عشق دوباره ادی با

 .شد ریسراز دلش بر عالم یهاغم

 اصالً بود، خوب حالم دختر اون با من -

 اون از رو من خودتون. هیچ غم و درد دمیفهمینم

 ازم یچ توقع حاال نیدیکش رونیب خوش حال

 ن؟یدار

 یکم و امدین خوش زهرا مذاق به او یجانب به حق

 .شد ختهیآم لحنش در خشم

 یپا رو تیزندگ یخوایم یک تا هان؟ یک تا -

 نابود شده یاگهید کس به متعلق حاال که یزن

 ؟یکن

 لحظه کی خواستینم دلش که یقیحقا دنیشن

 و برآمده را گردنش یهارگ کند فکر هاآن به هم
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 را دستش وانیل بردند، یسرخ به را صورتش

 .دیکوب زیم یرو محکم

 من قلب یتو شهیهم حانهیر. شو خفه کن، بس -

 تا کردیم فرار دستم از که یمعصوم دختر همون

 من یبرا حانهیر. مونده یباق رهینپذ رو عشقم

 رنگ کی و هزار دلم حرف هر با که هیدختر همون

 منو یحانهیر. بردمیم لذت من و کردیم عوض

 نیهم نذار نکش، ریتصو به یاگهید مرد کنار

 نیا یادآوری از قلبم مهین و نصف یهاتپش

 .ستهیبا کار از تیواقع

 بند را دستش و دیکش جلوتر یکم را خودش زهرا

 .کرد او یبازو

 حانهیر به تو عشق دارم قبول باشه یرعلیام نیبب -

 یتو روز اون نکهیا از. بوده ییایرو و قیعم یلیخ
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 یول متأسفم؛ دل ته از نکردم گوش حرفت به کافه

 نیا دیبا باالخره یروز هی. ایب خودت به گهید االن

 آخر تا یتونینم ،یکن دور دلت از رو خواستن

 عذاب رو هیبق هم و خودت هم اهایرو اون با عمرت

 .یبد

 و دیکش رونیب زهرا یهادست حصار از را شیبازو

 کم یفاصله همان با. برگشت طرفش کامل

 دست در محکم را زهرا یهادست صورتشان

 .گرفت

 ریکو هی قلبم میزندگ به حانهیر اومدن از قبل -

 نفس باشم، زنده تا دیتپیم فقط که بود خشک

 بدون اومد دختر اون یروز هی. برم راه بکشم،

 اولش. کاشت ریکو نیا یتو نهال هی اجازه

 کنم نابودش کردمیم یسع دائم نداشتم، دوستش
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 از بعد چون بره نیب از نبود قرار اون یول نباشه؛ تا

. کردیم رشد و زدیم جوونه دوباره کردن قطع هر

 ریکو نیا یتو وجودش دمید اومدم خودم به تا

 وجودش به کم کم. ستین بد هم آنچنان خلوت

 بهش امعالقه یهمه با روز اون از و گرفتم اُنس

 به لیتبد کوچک نهال اون تا کردم یدگیرس

 . شد یتنومند درخت
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 تمام با و بودم میزندگ یتو درخت نیا عاشق من

 و تو شد؟ یچ یول بردم؛یم لذت بودنش از وجود

 دو هر ن؟یکرد کاریچ من یدلخوش تنها با مادرم

 قطع قلبم از رو درخت نیا و دیگرفت دست اَره هی

 اشهیسا لذت و هاشییبایز دنید از منو. دیکرد

 هی جز مونده برام ازش یچ گهید. دیکرد محروم

 یتوقع چه حاال دلم؟ یصحرا یتو تنومند شهیر

 دور و بکنم هم رو شهیر اون یخوایم ؟یدار

 یتو که شهیر اون از بعد یکرد فکر نیا به بندازم؟
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 یچ گهید کرده نفوذ قلبم یهاقسمت نیترقیعم

 مونه؟یم یباق دلم از

 دراز کاناپه یرو و کرد رها را زهرا یهادست

 .دیکش

 یحرف یداشت یاخواسته هر عمرم آخر تا حاال از -

 اون شهیر آوردن در با نخواه ازم گهید یول ست؛ین

 .بذارم یباق خودم از شده یمتالش قلب هی درخت

 رو باشه زهرا طرف از یحرف منتظر نکهیا بدون بعد

 :کرد زمزمه خانه سقف وسط نور پر لوستر به

 که بود یکار قلبم بر چنان حانهیر رفتن یضربه -

 نگهم سرپا که یلیدل تنها نمونده، یباق ازم یچیه

. گرفت ازم رفتنش از قبل که بود یقول اون داشته

 وگرنه دمیرس نجایا تا من خواهشش نیآخر بخاطر
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 کجا به کارم اول شب همون نبود مشخص

 .دیکشیم

 دستش گرفت، یشتریب جرأت او یهاحرف از زهرا

 شیهاچشم در میمستق و گذاشت اشنهیس یرو را

 .زد زل

 درکت کن باور ،یگیم یچ فهممیم من یرعلیام -

 حرف حانهیر مورد در کال امشب ایب اصالً. کنمیم

 گوش شمیم منم و بگو خاطراتت از تو میبزن

 ،یکن تمومش گهید فردا از بده قول یول شنوات؛

 یزندگ هی کن یسع و بکش دورش قرمز خط هی

 تموم دمیم قول منم. میکن شروع هم با دیجد

 خدا رو تو. باشم همراهت که کنم رو خودم تالش

 .رینگ مونییدوتا از رو فرصت نیا
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. نشست و زد پس اشنهیس یرو از را زهرا دست

 خودش کنار را زهرا مرز بدون یهایکینزد نیا

 ندیبب دییایب خود به تا خواستینم نداشت، دوست

 .شده شیهایزنانگ یاغوا

 یم رو من حرف تو نه زهرا بردار سرم از دست -

 ستین قلبم یتو حانهیر رو، تو حرف من نه یفهم

 روز فقط و قلبمه خود اون رونیب کنم پرتش که

 .رهیمیم من همراه مرگم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 گرفت را دستش زهرا شود بلند شیجا از خواست

 .نداد اجازه و

 با رو تیزندگ هیبق یخوایم تو باشه کن، صبر -

 یول ست؛ین یامسئله یکن حروم مسخره عشق نیا

 .میزندگ سراغ برم بذار کن آزاد منو

 .انداخت باال ییابرو طرفش به
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 منظور؟ -

 لب دیترد با و داد قورت را دهانش آب صدا پر زهرا

 :زد

 خودت بعد بده طالقم خوام،یم طالق من -

 .برم من بذار فقط کن یزندگ خوادیم دلت هرطور

 .داد یعصب یپوزخند به را شیجا صورتش تعجب

 و شده مهربون امشب خانم زهرا چرا بگو پس -

 یهانقشه! شوهرش دل درد یپا نشسته

 .داره ذهنش یتو ترخوشگل

 پشت که زهرا یموها دور انداخت دست کبارهی

 حرص با و بودند شدن بسته یاسب دم سرش

 .کرد خودش کینزد را صورتش
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 هر انتخاب میدار تو و من که یایزندگ نیا -

 داده هشدار بهت موردش در قبالً من و دومونه

 رو هاتچشم یخواست که یبود خودت. بودم

 .ینینب یزیچ و یببند

 از کال رو طالق فکر کنمیم شنهادیپ بهت حاال

 نیهم یتو خودم کنار قراره چون کن رونیب سرت

 رنگ و بشه دیسف دندونات نیع موهات خونه

 .ینینب رو یخوش

 بود گرفته فرا را زهرا صورت که یدرد به توجهیب

 هنوز. رفت اتاقش طرف به و داد هلش عقب به

 تک در دیبا بود، زود یلیخ زهرا یمانیپش یبرا

 همراهش کشدیم و دهیکش او که ییدردها تک

 .بکشد زجر شیپا به پا و باشد

**** 
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 از نداشت را صورتش از ییجدا قصد که یلبخند با

 حواسش تمام که طورهمان و شد ادهیپ یتاکس

 بود شاپ یکاف یباال رنگ یمشک یتابلو معطوف

 . کرد حساب را یتاکس هیکرا

 به را او شدیم دور کنارش از که نیماش یصدا

 یهاقدم و دیکش یبلند و قیعم نفس. آورد خود

 تمام از امروز. برداشت کافه سمت به را لرزانش

 کرده استفاده لباس انتخاب یبرا دقتش و قهیسل

 دوباره نداشت دوست. دیایب نظر به نیبهتر تا بود

 احساس پوش کیش دختر آن با ییارویرو وقت

 .کند حقارت

 افراد به را ورودش در، یباال زیآو زنگ یصدا

 به نفر چند سر شد باعث و کرد اعالم کافه داخل

 .برگردد سمتش



shahregoftegoo@  

. pg 1706shahregoftegoo@ 

 یدست شد ریسراز جانش در بارهکی که یخجالت با

 دو یخال زیم نیاول طرف و دیکش چادرش یباال به

 یکی یرو و رفت داشت قرار وارید کنار که یانفره

 .گرفت جا آن یهایصندل از

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دیسف شلوار و بلوز از که یجوان پسر دینکش یطول

 از بدهد صیتشخ توانست یراحت به تنش یمشک و

 و آمد طرفش یلبخند با است کافه کارکنان

 .ستادیا کنارش

 ن؟یدار لیم یچ دیاومد خوش خانم، ریبخ عصر -

 را اضطرابش داشت یسع که یکوتاه لبخند هم او

 .زد بپوشاند

 .دارم قرار یمانیا خانم با نجایا من ر،یبخ عصر -

 یرو یشتریب دقت با بارنیا پسر یاقهوه نگاه

 .نشست صورتش

 درسته؟ د،یباش موحد خانم دیبا شما -
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 .داد تکان یسر

 .هستم خودم بله -

 .کرد شیبرا یکوتاه میتعظ پسر

 فیتشر دمیم اطالع خانم به االن د،یآمد خوش -

 .بودند منتظرتون اتفاقاً د،یآورد

 .شد شاد دلش پسر گرم استقبال از ناخواسته

 .ممنونم -

 ارم؟یب براتون دیدار لیم یزیچ خانم اومدن تا -

 استرس و التهاب شدن کمتر یبرا کرد فکر

 .باشد موثر یآب وانیل فقط درونش

 .آب وانیل هی -

 دور کنارش از و داد سرتکان لبخند همان با پسر

 . شد
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 که یمختلف یهایمشتر و کافه طیمح در نگاهش

 هنوز. دیچرخ بودند کرده اشغال را زهایم

 یمحوطه آن مخصوصاً کافه نیا دیفهمینم

 خود مجذوب را او گونهنیا که داشت چه رونشیب

 یالحظه نتوانست روز آن از که یطور به. بود کرده

 .دیایب رونیب فکرش از

 یبرا گرفت قرار شیرو یجلو که یآب وانیل با

 به چشمش لحظه همان و آورد باال را سرش تشکر

 زده هول و افتاد آمدیم سمتش که روز آن دختر

 . دیپر جا از

 که داشت فاصله زشیم با یقدم چند هنوز دختر

 رشینظیب یلبخندها همان از یکی او نگاه دنید با

 . کرد مشیتقد یبخشندگ با را
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 مین کنار در تنش رنگ یکرم شلوار و بلند مانتو

 و قشنگ ست سرش یاقهوه زهییپا شال و بوت

 از یانندهیب هر که بود کرده جادیا ییتماشا

 .بردیم لذت دنشید

 دستش یتربزرگ لبخند با و دیرس کشینزد دختر

 . کرد دراز او طرف را

 خانم؟ لوفرین سالم -

 دختر دست در را لرزانش دست که ینیح

 و داد تکان مثبت ینشانه به یسر گذاشتیم

 :دیپرس نانیاطم یبرا

 ؟یمانیا خانم -

 آزاد او سرد یهادست بند از را گرمش دست دختر

 .کرد نشستنش به دعوت و کرد
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. راحتترم کوچک اسم با زم،یعز صدف بگو -

 .گذاشتم منتظرت دیببخش

 .نشست شیجا سر تشکر با

 .دادم زحمت دیببخش شما کنمیم خواهش نه -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 صدف بود دهیفهم خودش یمعرف با حاال که دختر

 و مرتب یابروها زشیم به نگاه با دارد نام

 .کرد کینزد هم به را خوشحالتش

 زم؟یعز نکردن ییرایپذ ازت چرا -

. باشد او طرف از یحرف منتظر نکهیا بدون بعد

 .زد صدا را هاگارسون از یکی

 .لطفاً ایب جان دیام -

 شانیکنار زیم سفارش دنیچ مشغول که یپسر

 .وستیپ هاآن به زود یلیخ و داد تکان یسر بود

 خانم؟ بله -

 .کرد او به یکوتاه اشاره دختر
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 .اریب قهوه و کیک مهمونم و من یبرا -

 .داد تکان یسر پسر

 .حتماً چشم -

 .نره ادتی هم رو یامانت اون -

 به و گذشت کنارشان از یکوتاه «چشم» با پسر

 .رفت کافه سالن ته شخوانیپ طرف

 نیا انگار کرد، نثارش یغیدریب لبخند باز صدف

 تواندیم چقدر لبخندش بود واقف یخوب به دختر

 غیدر را آن که ببخشد یانرژ مقابلش طرف به

 .کردینم

 .یباش داشته دوست قهوه دوارمیام -

 رنگ نگاهش و کرد سکوت یالحظه حرفش انیم

 .گرفت طنتیش
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 قدرنیا نجایا یهاقهوه نباشه خود از فیتعر البته -

 دیجد یهایمشتر به بار هر به که هست یعال

 .بشه ژهیو شنهادیپ

 استرس، بدون صدف مانند داشت دوست یلیخ

 نیچن اما کند؛ صحبت اضطراب بدون و مسلط

 .بود محال شیبرا حاضر حال در یامر

 .طورهنیهم مطمئناً -

 او گلدار پول فیک که یاینیس دیام لحظه همان

 .گذاشت صدف دست کنار را داشت قرار درونش

 .دییبفرما -

 .داد هل او طرف را ینیس دیام از یتشکر با صدف

 نکهیا بخاطر فقط شما یامانت نمیا دییبفرما -

 کنم، باز رو درش شدم مجبور بشناسم رو صاحبش
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 کم ازش یزیچ نیبب کن چک رو اتشیمحتو لطفاً

 .باشه نشده

 .برداشت را فیک و کرد دراز دست آهسته

 نشیرسوند دستم به کهنیهم د،یدار اریاخت -

 .داره ارزش برام ایدن اندازه

 .زد یگرید لبخند صدف

 یلیخ عکست از کنم اعتراف خوامیم -

 !جان لوفرین یخوشگلتر

 .رفت یسرخ به رنگش خجالت از

 .شما دیدار لطف ممنون -

 با گارسون و دیرس صدف یهاسفارش لحظه همان

 و گفت صدف به یا«اجازه» با زیم یرو دنشانیچ

 .شد دور هاآن از
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 قهوه فنجان و کیک کهیت به یااشاره صدف

 .کرد شیجلو

 .زمیعز دییبفرما -

 به هم او. زد لب را اشقهوه از یکم خودش بعد

 برد دهانش کینزد را قهوه فنجان صدف از تیتبع

 فوق یبو و مزه اش،یتلخ وجود با زد، لب یکم و

 .داشت یاالعاده

 جان؟ لوفرین یخونیم درس -

 شیجا سر اطیاحت با را فنجانش صدف سوال با

 .دیمک را نشییپا لب کوتاه و برگرداند

 داستانا نیا و رستانیدب ریدرگ پارسال تا واال -

 منتظر دانشگاه یهادروازه پشت هم االن بودم،

 .اماجازه
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 درهم یاخم و داد هیتک اشیصندل به صدف

 .دیکش
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 کنکور امتحان یبرا خوندن درس من نظر به -

 .استیدن کار نیترسخت

 .داد ادامه زیر یاخنده با بعد

 امتحان سال دو از بعد دید یوقت که من نامزد -

 نجایا سرگرم کرد یکار ادینم در ازم یزیچ دادن

 رونیب زایچ نیا و خوندن درس فکر از کال و بشم

 .امیب

 به آبنما کنار اولشان دارید در که یااشاره وجود با

 حرف از اما ست؛یگرید شخص نجایا ریمد نکهیا

 گذشته آن از. کردیم یگرید برداشت دیبا االنش

 بودند قائل صدف یبرا نجایا کارکنان که یاحترام

 خور در مهم پست بود مشخص پشیت و

 :دیپرس دیترد با. دارد یاستهیشا
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 د؟یهست نجایا صاحب شما دیببخش -

 .دیخند صدف

 فقط من بود، من یبرا نجایا کاش بابا نه -

 .دارم عهده بر رو تشیریمد

 :گفت شیپهلو دو یهاحرف از جیگ

 تیریمد دیگفت آبنما کنار روز اون آخه... آخه -

 دیشا کردم فکر نیهم یبرا هستند حساس نجایا

 .دینباش شما رشیمد

 لب اشقهوه از گرید یکم و داد تکان یسر صدف

 .زد

 و ساالر نامزدم نجایا یاصل صاحب گفتم درست -

 دو هر که ییجااون از خب اما هستند؛ دوستش

 به یدگیرس دارن رو خودشون یکار یگرفتارها



shahregoftegoo@  

. pg 1720shahregoftegoo@ 

 روز اون خب یول سپردن؛ من به رو نجایا  یکارها

 نیا و بودند نجایا یاصل ریمد دو هر شما شانس از

. بدم تذکر خواستند من از یشرمندگ کمال در شد

 تیحساس یلیخ مواقع طورنیا رادمان کل در

 .دهیم نشون

 را سرش روزش آن فکریب کار از زده خجالت

 .انداخت نییپا

 .امشرمنده من دیینفرما -

 کیک صرف به هم کنار در را یقیدقا دختر دو هر

 آخر. شوند آشنا هم با شتریب تا گذراندند قهوه و

 حساب را اشقهوه پول خواست یوقت دارشانید

 و شد مانیپش کارش از صدف یغره چشم با کند

. کرد تشکر پولش فیک دادن پس بابت گرید بار

 نیا ادامه یبرا صدف به اششماره دادن از بعد
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 اتفاق نیا از خوشحال زده جوانه تازه یدوست

 توجه مورد کردینم باور. آمد رونیب منیُ خوش

 !است گرفته قرار صدف مثل ییبایز یدختر

 دیرس ذهنش به لحظه کی تولد روز آن نکهیا از

 زیآم اسرار یکافه نیا به زدن سر دیجد بهانه یبرا

. گفت کیتبر خودش به بگذارد جا را پولش فیک

 بازار آشفته نیا در صدف با اشیدوست شروع

 .باشد ممکن اتفاق نیبهتر توانستیم ذهنش،
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**** 

 جانبش به یمعذب لبخند مهربانو تعارف یصدا با

 از دانستینم هنوز. شد کوچکش خانه وارد و زد

 بر یمبن را مهربانو اصرار مارستانیب در روزید نکهیا

 یدرست کار آمده و کرده قبول اشخانه به زدن سر

 آشنا رزنیپ نیا با که یاول روز همان از. نه ای است

 و نکرد افتیدر او از یبد یانرژ ای حس چیه شد،

 .بود شنهادشیپ قبول لیدال همان از یکی نیا
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 گرم و کوچک یخانه محو اریاختیب نگاهش

 ،یمتر ستیب حدوداً یسالن از متشکل که مهربانو

 دو به احتماالً که یچوب در دو و ینقل یاآشپزخانه

 .شد داشتند راه اتاق

 کی آشپزخانه اُپن یروروبه سالن از یاگوشه

 با سالن گرید طرف. بود شده دهیچ مبل دست

 همرنگ که یمیقد رنگ یالک یپشت چند وجود

 سماور و بودند نیزم کف بر شده فرش یهایقال

 خانه به ساده و یسنت ییفضا وارید یگوشه یانقره

 .بود دهیبخش

 در خانه یفضا دنید از آن کی که یآرامش حس

 ابهت دنید با بار نیآخر افتاد انیجر به شیهارگ

 محمد حاج خانه اطیح وسط در استوار مهیخ
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 یتلخ لبخند روزها آن ادی با. بود آمده سراغش

 .نشست شیهالب یرو

 بود خانه در یزن گشت مشغول هنوز نگاهش

 جلب را اشتوجه وارید وسط شکل یحالل یاتاقچه

 .شد کینزد آن به یقدم کرد،

 اهیس و یمیقد یرهایتصو با عکس قاب نیچند

 خبر همه شیوارهاید به متصل و تاقچه در دیسف

 بودند؛ یمیقد هاعکس. دادیم ادشانیز قدمت از

 آنکه وجود با را مهربانو توانستیم یراحت به اما

 نبود بایز و دیسف صورت آن از یخبر گرید حاال

 یهانشانه وجود با که چرا. بدهد صیتشخ

 ییبایز شیهاچشم هنوز صورتش در یسالخوردگ

 از یشتریب تعداد در. بودند نداده دست از را خود

 عده کنار زن چند ای یمرد همراه مهربانو هاقاب
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 نیدورب به یخوشحال با همه و ستادهیا بچه یادیز

 .بودند رهیخ

 در هابچه ادیز تعداد و هاعکس نیا دنید با

 یشغل یجوان در مهربانو دیشا زد حدس اطرافش

 .داشته یمعلم مانند

 جان؟ دختر یشد من خاطرات غرق هم تو -

 در یاوهیم ظرف با که مهربانو طرف به عیسر

 .دیچرخ بود ستادهیا سرش پشت دست،

 .کردنیم توجه جلب یلیخ آخه دیببخش -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ�💗💗�

 350پارت#

 

 

 و گذاشت سماور زیم کنار را اشوهیم ظرف مهربانو

 نیزم یرو شیپاها درد بخاطر یکوتاه «آخ» با

 .نشست

 من عمر گذر روز هر خونه قسمت نیا مادر یا -

 شونیکی هم اگر یول اره؛یم هامچشم یجلو رو

 ایب ؟یستادیا چرا. کردم گم رو خودم انگار نباشه

 .نیبش
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 گرفته ملحفه پتو یرو مهربانو کنار و رفت جلو

 .نشست وارید گوشه

 .دادم زحمت دیببخش -

 یقرمز گل ینیچ یقور برداشتن نیح مهربانو

 .زد یمهربان لبخند سماور یباال

 !بوده کجا زحمت جان دختر ییخدا بیحب -

 کنار ینیس در شده دهیچ یهافنجان از یکی

 ختیر آن داخل یپررنگ یچا و برداشت را سماور

 را یچا. کرد میتنظ را رنگش سماور جوش آب با و

 شیجلو نبات و قند از پر ینیچ یقندان همراه

 .گذاشت

 شد؟ مرخص حسام زن -
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 که رفت روزید سمت فکرش مهربانو سوال با

 را او کرد مجبور را هاآن مهدخت کبارهی یزیخونر

 از بعد دکتر. ببرند مارستانیب به عیسر حسام با

 شکم در نیجن داد صیتشخ یسنوگراف دنید

 عمل اتاق کردن آماده دستور زود یلیخ و مرده

 در مهدخت که یاینامرد آن با. داد را کورتاژ یبرا

 اما نداشت؛ او از یخوش دل چیه بود کرده حقش

 راه در خدا به شیهاالتماس و هاهیگر ادی یوقت

 افتادیم فرزندش ماندن زنده یبرا مارستانیب

 فنجان و کرد یتشکر. سوختیم شیبرا دلش

 .گرفت شیهادست انیم را یچا

 .باشه دکتر نظر تحت دیبا گهید شب هی هنوز، نه -

 یتو که یتهرون دختر شهینم باورم هنوز بگم اگر -

 یباش تو شده حامد زن بود شده پخش محله
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 یکس هی داشتم توقع حداقلش ؟یشینم ناراحت

 !یباش خودش مثل

. انداخت نییپا را سرش و زد یازده خجالت لبخند

 مهدخت عمل یکارها حسام همراه که یوقت روزید

 و مهربانو گرید یبار مارستانیب راهرو در کردیم را

 مهربانو کندینم فراموش وقت چیه. دید را پسرش

 با و شد متعجب چقدر حسام کنار در او دنید از

 را تعجب نیا نتوانست کردنش یباز نقش تمام

 . کند پنهان

 یمناسب فرصت او و بردند عمل اتاق به را مهدخت

 که مهربانو شیپ یاحوالپرس یبرا تا کرد دایپ

 با مهربانو خانه دیفهم آنجا. برود بود دکتر منتظر

 کامل و است حسام خانه کینزد کوچه دو فاصله

 یخداحافظ وقت آخر در. شناسدیم را اشخانواده
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 اشخانه به زدن سر بر یمبن مهربانو اصرار با

 .شد روبهرو
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 مهدخت تا رفت مارستانیب به معصومه که امروز 

 فرار یبرا کارها انجام از بعد نباشد یهمراه بدون

 دعوت به گرفت میتصم خانه در اشییتنها از

 .شود مهمانش و دیبگو کیلب مهربانو

 دهیم نشون بهت رو یراه ریتقد هاوقت یبعض -

 .نداشته خبر ازش روحتم یحت که

 منتظر مشتاق و گرم نگاه با و نداد یجواب مهربانو

 .شد حرفش ادامه

 رمیتقد وسط که بود من اشتباهات هیتنب حامد -

 .گرفت قرار

 شد جمع درهم شتریب مهربانو زده چروک یشانیپ

 .کرد کینزد هم به را پشتش کم یابروها و
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 به دختر دختر؟ چشماته یتو غم قدرنیا چرا -

 یتو تونهیم یاشتباه چه یمحجوب و یمظلوم نیا

 به دادن تن تاوانش که باشه داشته شیزندگ

 !باشه؟ حامد مثل یآدم با ازدواج

 ای حرف مقاومتش تمام با بوده، طورنیهم شهیهم

 هاآن یرو کردیم یسع که ییهاغم تمام یااشاره

 دلش در و کردندیم سرباز دوباره بگذارد سرپوش

 .شدندیم ریسراز

 هم به گرانید یهایخودخواه منو سرنوشت -

 دوست یادعا که یمرد به دلدادن گناهم. بافتند

 و شهر نیا به دیتبع حکمم و داشت رو داشتنم

 یهاحرف و خودم یدل ساده. شد حامد با یزندگ

 یآبرو یرو ببندم چشم شد باعث مرد اون قشنگ
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 بشه عاقبتم تا پدربزرگم عمر کی اعتبار و خودم

 .دینیبیم دیدار که ینیا

 کردیم قرص را دلش که مهر پر ینگاه با مهربانو

 .گذاشت او یزانو یرو را دستش

 طورنیا چرا دخترم، ستین گناه که دادن دل -

 کردن؟ مجازاتت سخت

 قطره زود یلیخ و کند تحمل نتوانست گرید

 .دیچک نییپا اشکش

 که یآدم هی بود، یاشتباه آدم مقابلم طرف -

 .است ممنوعه نداشت خبر روحمم

 کوچکت دل اون یتو یهرچ مادر، کن فیتعر -

 بشن یچرک دمل نذار و رونیب زیبر رو کرده خونه
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 یافاصله ینابود تا ینیبب ییایب خودت به تا و

 .یندار

 با و کرد پاک چادرش یگوشه با را شیهااشک

 به را دردش بدون و نیریش یگذشته بغض، همان

 .آورد ادی

 اخمو یبزرگ پدر کنار شناختم رو خودم یوقت از -

 همه براش شوهرش که یبزرگ مادر و متعصب و

 به پدرم ینشون تموم. کردمیم یزندگ بود ایدن

 یابهیغر مرد زن مادرم و شدیم ختم یقبر سنگ

 هر آخر فقط اون از پدربزرگم تنفر بخاطر که بود

 . داشتم رو دنشید حق خواهش و اصرار یکل با ماه

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یمحبت محبت، جز داشتم زیچ همه میزندگ یتو

 نکهیا با. کردیم امخانواده و خونه عاشق رو من که

 بودم، عیمط و آروم شهیهم یول دم؛یدینم محبت

 هیگال یکس به وقت چیه تمیوضع بخاطر ندارم ادی

 ! کنم
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 یتو باهاش که میگوش و یسفالگر میسرگرم تموم

 شهیهم. بود داشتم تیفعال یمجاز شبکه چند

 آقاجونم غضب از ترس بخاطر و بودم کار محافظه

 .کردمینم خطا از دست

 کنجکاو همچنان که مهربانو به یکوتاه نگاه با

 .داد ادامه را حرفش و دیکش یآه کردیم نگاهش

 بروم رانیو منزل نیا کز روز آن خرم» -

 «.بروم جان یپ از و طلبم جان راحت

 یناشناس شخص که شد شروع یشب از زیچ همه

 بود لمیپروفا عکس که حافظ شعر تیب نیا ادامه

 . فرستاد برام رو

 بیغر راه نبرد ییجا به که دانم گرچه»

 «.بروم شانیپر زلف آن سر یبو به من
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 کنه یمعرف رو خودش خواستم ازش نکهیا از بعد

 از یکی یتو و ساستیپر اسمش گفت

 نیهم. کنهیم یزندگ تهران اطراف یهاشهرستان

 هر صحبت و شتریب ییآشنا یبرا یابهانه موضوع

 و جالب دختر. شد بهیغر دختر اون با من روز

 گفتن یبرا یحرف شهیهم بود، یایداشتن دوست

 داشت، مشکالتم یبرا یحل راه شهیهم داشت،

 یهمه. داشت دردام یبرا ییشنوا گوش شهیهم

 امیب خودم به تا داد هم دست به دست اتفاقات نیا

 نه و دمید رو عکسش نه که یدختر نیا نمیبب و

 آدم نیترکینزد به بودم دهیشن رو صداش یحت

 واقف میزندگ یرازها یهمه به و لیتبد میزندگ

 شناخت،یم خودم از شتریب منو گهید حاال. شده

 یتو حضورش با یول اد؛یب نظر به بیعج دیشا
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 یکس دمیدیم نکهیا. داشتم یخوب حس میزندگ

 رو دلم درد کردن قضاوت بدون که دارم رو

 .دمیدیم خوشبخت رو خودم فهمهیم

 از میزندگ راز نیتروحشتناک با صبح هی نکهیا تا

. شدم روبرو سایپر همون طرف از لمیف هی قیطر

 خنده خوش دختر هی یجا کردم باز رو لمیف یوقت

 یادیز برام که اخمو شهیهم مرد هی با یانرژ پر و

 هاشصحبت یتو مرد اون. شدم روبهرو بود آشنا

 اسم و پوشش یتو اون مدت نیا تموم کرد اعتراف

 .بوده ارتباط در من با دختر هی یقالب

 گذشته خاطرات از مهربانو زیانگ رتیح نیه با

 .زد ینیغمگ لبخند و گرفت فاصله

 شد؟ یچ بعدش خب -
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 .داد رونیب خسته را نفسش

 تالشم و یسع تموم افتاد، اتفاقات یلیخ بعدش -

 مرد هی که بودم ساده چقدر کنم فراموش کردم رو

 اصالً. کنه یباز باهام یطورنیا تونسته یراحت به

 از یکی بزرگ پسر دیگنجینم املهیمخ یتو

 قیرف ترمهم همه از و محله یهاآدم نیمعتمدتر

! بشه کینزد بهم که داده میباز ماه شش آقاجونم

 یول بشه؛ تموم تا زمیبر دور رو زیچ همه خواستم

 . دادینم یفراموش اجازه که بود اون شدینم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 اتفاقات و بزنه حرف باهام که بود یراه دنبال دائم

 نیا بهش شدم مجبور نکهیا تا. کنه جبران رو

 برام گفت، دلش درد و خودش از. بدم رو فرصت

 نیا از و داشته گروهم در دل سال چند گفت

 .بشناسه بهتر رو من تا شده کینزد بهم قیطر

 ثابت رو خودش بدم فرصت بهش خواستیم ازم

 رشیپذ. داره دوستم چقدر بفهمونه بهم و کنه

 سبک به توجه با و بود سخت برام هاشحرف
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 اما. کنم قبول رو شنهادشیپ تونستمینم میزندگ

 داشت تکرار اصرارش قدرنیا نبود بردار دست اون

 و دادم وا دهیند محبت منه که کرد محبت و

 به یوقت هنوزم. کردم قبول رو شیدوست شنهادیپ

 وا اون یبرا خودم به کنمیم فکر روزام اون طیشرا

 یخال یجا که بودم یدختر من. دمیم حق دادن

 حق پس شد،یم حس شیزندگ یتو یلیخ محبت

 مرد هی غیدر یب یهامحبت رام زود یلیخ داشتم

 بدون خوب، یلیخ یلیخ بود، خوب یرعلیام. بشم

. دیبخشیم مهر و کردیم محبت فقط داشت چشم

. کرد پر منو یهانداشته یهمه یجا زود یلیخ

. نداشتم ازین یکس چیه به بود اون یوقت گهید

 که گذشتیم مونیتلفن یپنهون رابطه از یمدت

 همو هیبق چشم از دور و انهیمخف کرد اصرار
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 جلوه ترسناک یلیخ برام موضوع نیا اولش. مینیبب

 بود بلد خوب یلیخ اون شهیهم مثل یول کرد؛

 و کنم گوش رو حرفش که کنه مجابم یچطور

 قبول بود شده اون گوشم و چشم همه که یمن

 دارمونید روز. گذاشتم قرار باهاش و کردم

 لذت هم وجود از فقط گذاشت یعال العادهفوق

 خبریب خدا از هی بعدش اما م؛یشد رابیس و میبرد

 صاعقه بود گرفته دارمونید روز که ییهاعکس با

 یعلن همه یبرا حاال که مونرابطه نیب انداخت

 . بود شده

 کتک کردم، تجربه رو یترسناک یروزها اون از بعد

 عقب پسر هی عقد دروغ به شدم، ریتحق خوردم،

 .کردند بمیغر شهر نیا یراه و آوردن درم افتاده
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 یدور نچندان یگذشته نحس اتفاقات یادآوری با

 داشت را یآدم هر یموها کردن دیسف تیقابل که

 هق هق همان انیم از و شد بلند اشهیگر هق هق

 .دینال ها

 آوردن خبر که یروز اندازه کدوم چیه اما -

 یادعا که یمرد. نکرد داغونم کرده ازدواج یرعلیام

 نیع منم از که یمرد بود، کننده وونهید شیعاشق

 رفتنم از بعد ساخت، اریع تموم مجنون هی خودش

 ازدواج یکس با و رفت. نموند پام به هم ماه کی

. هستم حساس روش چقدر دونستیم که کرد

 شبه کی شکست، رو کمرم موضوع نیا دنیفهم

 هنوز من و داره یزندگ و زن اون حاال. کرد رمیپ

 کی یبرا دلم و دمیم جون شیدلتنگ از نجایا دارم

 .زنهیم پر پر دنشید لحظه
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 چند یهاچشم در که یترحم و یناراحت با مهربانو

 .دیکش اششانه به یدست زدیم موج رنگش
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 دمیم حق اتشکسته دل به دخترم، باش آروم -

 یوقت ستین بهتر یول کنه؛ هیگر خون اشک یجا

 هم تو رفته شیزندگ سراغ مرد اون ینیبیم

 به موضوع نیا به شکست یجا ایب ؟یکن تمومش

 یبعض. ریبگ درس ازش و کن نگاه تجربه هی عنوان

 خودمون نکهیا بدون ما یزندگ یتو اتفاقات

 از کننیم یکار و کننیم بزرگ رو ما میبفهم

 انگار اصالً. میریبگ فاصله بچگانه افکار و ذهن اون

 بزرگ رو اون تا آدم سراغ ادیم عشق سن نیا یتو

 هم تو. بده درسا یلیخ بهش و کنه دهید ایدن و

 تو که ییدردها گذشته، بهت سخت دونمیم

 تحمل. کنمینم آرزو هم دشمنت یبرا رو یدیکش

 یلیخ دل شکستن و یکسیب با همراه غربت درد

 رونیب بلند سر ازش تو یول فرساست؛ طاقت
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 یبرا و کن استفاده فرصت نیا از حاال. یاومد

 از بعد مِن نیبب. ریبگ یبزرگ ماتیتصم تیزندگ

 .یخوایم یچ تیزندگ هیبق

 به سکوت در و بود کرده فراموش را اشهیگر

 گوش داشتند یتازگ شیبرا که مهربانو یهاحرف

 .دادیم

 و کردندیم حذر خطا از را او انشیاطراف عمر همه

 حل راه را هیتنب فقط بود جانبش از یاشتباه اگر

 نگفته گوشش در چکسیه. دانستندیم موضوع

 به تجربه تا ریبگ درس یدار که ییخطاها از بود

 راه نیا از بهتر تا ،یبش بزرگ و یاریب دست

 .یکن دایپ رو یزندگ
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 را او یشده سرد و خورده مهین یچا مهربانو

 شیجلو و کرد پر یچا از یگرید فنجان و برداشت

 .گذاشت

 گرفته یهوا و حال نیا از تا بخور مادر، بخور -

 .ییایب رونیب

 کردیم حس که یمهربان همه نیا یبرا خواست

 دنیشن اما کند؛ تشکر کرده فراموش را طعمش

 دختر غیج بعد و دیکل با خانه در بازشدن یصدا

 نگاه در به هول با و داد انیپا اشخواسته به یابچه

 .داشت وا خنده به را مهربانو کارش نیا کرد،

 باز محض به یاساله شش ای پنج یبچه دختر

 و بلند خنده آن با و آمد داخل دوان دوان در شدن

 .انداخت مهربانو بغل را خود نوازگوش
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 .جونم مهربانو سالم -

 نهیع به روزه چند نیا که یمحبت با هم مهربانو

 را بچه دختر و دیدرخش شیهاچشم بوده شاهدش

 .گرفت آغوش در سفت

 .مهربانو دل زیعز سالم -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 355پارت#

 

 

 که یبلند قد جوان خانم و مهربانو پسر دنید با

 بلند شیجا از تند بودند ستادهیا یورود در کنار

 .شد

 .سالم -

 اطرافش از را او بزرگ مادر و نوه بش و خوش

 .شد خجالتش باعث موضوع نیا و بود کرده غافل

 با است مانیپ نامش داشت ادی که مهربانو پسر

 .داد تکان شیبرا یسر احترام

 .نیاومد خوش خانم سالم -
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 با است مانیپ همسر داد احتمال که جوان زن

 .آمد طرفش یلبخند

 د؟یهست خانم حانهیر حتماً شما -

 .داد تکان را سرش آهسته و خجالت با

 .هستم خودم بله -

 اشگونه یرو یکوتاه بوسه و شد کینزد زن

 .نشاند

 یکل جون مهربانو زمیعز تییآشنا از خوشبختم -

 .بود کرده برامون رو فتیتعر

 بود شده خانواده جمع مزاحم نکهیا از معذب

 .دیکش باال سرش یرو را چادرش

 .دارن لطف جون مهربانو -
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 و شد خم تمام یفروتن با که مانیپ دنید از

 دستش دیپرسیم را مادرش احوال که طورنیهم

 صورت ذوق با هم مهربانو. شد لذت غرق دیبوس را

 ناب محبت همان با را جوابش و دیبوس را پسرش

 مانیپ همسر تعارف با. داد خودش مخصوص

 یجوان دختر که ندیبنش شیجا سر دوباره خواست

 :گفت مانیپ همسر به رو خنده با و شد خانه وارد

 یکرد باز خودت سر از نویا ینامرد یلیخ مینس -

 .من جون به یانداخت و

 دختر یبرا آشپزخانه به رفتن نیح هم مینس

 .دیخند

 .ییایم بر اون زبون پس از فقط تو آخه -
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 او به چشمش بدهد مینس به یجواب خواست دختر

 یجا تعجب افتاد، کردیم شیتماشا مضطرب که

 را شیهاکفش تند. گرفت را دختر صورت در خنده

 .آمد طرفش و آورد در

 یکل و صحبتشه خونه یتو همش که یاون نگو -

 !یبود تو کرده کیتحر منو حسادت

 هم یشوخ یچاشن که دختر حرف به دانستینم

 فقط دهد نشان یواکنش چه شدیم حس درونش

 .کرد اکتفا یمعذب لبخند به

 .دیخند مهربانو

 .نکن تیاذ دخترمو دهیسپ -

 .دیخند هم دهیسپ

 .جان مهربانو چشم -
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 در محکم و مهربان مینس مانند هم دهیسپ

 .گرفت آغوشش

 مهربانو دختر دهیسپ من زمیعز یاومد خوش -

 .هستم جون

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�



shahregoftegoo@  

. pg 1754shahregoftegoo@ 

 356پارت#

 

 

 و چشم ادیز شباهت از توانستیم هم ناگفته

 به یپ مانیپ و دهیسپ درشت و دهیکش یابرو

 یشباهت چیه هرچند. ببرد بودنشان برادر و خواهر

 نیهم و نداشت وجود مادرشان و فرزندان نیب

 به دهیسپ و مانیپ شباهت گمان به را او موضوع

 .بردیم پدرشان

 .ممنونم -

 کنار ذهنش در زنده یهاغم به فکر بدون یساعات

 .گذراند مهربانو شاد خانواده
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 برخورد یمیصم او با یطور مهربانو خانواده

 از هم ساعت کی انگار نه انگار کردندیم

 ساعت شدن کینزد با! است نگذشته شانییآشنا

 و کرد رفتن قصد یمهمان یبرا حسام اجازه اتمام

 ینیبشیپ قابل ریغ اتفاقات از ماندن امان در یبرا

 رد رساندش بر یمبن را مانیپ شنهادیپ رو شیپ

 یط ادهیپ و تنها را کوچه دو نیا داد حیترج. کرد

 وعده و قرار و قول یکل با یخداحافظ وقت. کند

 کرد یخداحافظ مهربانو و دهیسپ به سرزدن دوباره

 .آمد رونیب و

 حس کرد زدن قدم به شروع ابانیخ در یوقت

. داشت مهربانو یهاحرف دنیشن از یخاص یسبک

 او به امروز تا که ییهاعذاب از کدام چیه گرید

 در که چرا داد،ینم عذابش بودند کرده لیتحم
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 گفتیم راست مهربانو. نبود مقصر کدام چیه

 با بود کرده یط یرعلیام کنار در که را یدوران

 کی عنوان به آن از شدیم بدش و خوب همه

 .کند ادی تجربه

. دید حوض کنار نشسته را حامد شد، که خانه وارد

 به رفته حسام دانستیم گرداند اطراف در یچشم

. برسد شدندینم تمام وقت چیه که شیکارها

. نبود خانه در هرمز از یخبر که بود بیعج شیبرا

 گرفته شیهادست نیب را سرش که حامد به آرام

 و شد کینزد بود نشده آن آمدن متوجه و بود

 عمر آخر تا بود قرار اگر. نشست حوض لبه کنارش

 باز کند دیسف را خود یموها و بماند خانه نیا در

 او. ردیبپذ شوهر عنوان به را مرد نیا توانستینم
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 انیم افتاده ریگ مظلوم یابچه پسر را حامد فقط

 .دیدیم ایر و رنگین از پر آدم یمشت

 ؟ینشست تنها چرا -

 طرفش به زده شوک شیصدا دنیشن با حامد

 یرو بر حامد مظلومانه یهااشک دنید با. برگشت

 حس. شد یخال دلش ته یزیچ انگار صورتش

 گاهیجا تشیمظلوم و حامد کم مدت نیهم کردیم

 عشق گاهیجا نیا. است کرده دایپ دلش در یاژهیو

 آن یهمه از بعد که چرا نبود داشتن دوست ای

 یصندل بر سخت و سفت یرعلیام هنوز اتفاقات

 برخواستن قصد و بود زده هیتک او قلب یپادشاه

 دلش چیه حامد تیمظلوم دنید با اما. نداشت هم

 تشیاذ یحت ای براند خودش از را آن خواستینم

 روز به روز حامد دیدیم یوقت خصوص به. کند
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 کندیم عادت خانه نیا در حضورش و او به شتریب

 مخصوص یعروسک را او انگار. شودیم وابسته و

 .دیدیم خودش

 ؟یکنیم هیگر چرا -
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 یرو اشک و زد برق شیهاچشم دنشید با حامد

 .کرد پاک نشیآست یگوشه با را صورتش

 !یرفت کردم فکر ینبود اتاق تو -

 .دیخند

 .هستم شتیپ شهیهم من رم،ینم ییجا -

 نگاهش متعجب بازش چشم کی همان با حامد

 .کرد

 ؟یگیم راست -

 پوست ریز یطنتیش امروزش لیدلیب یخوشحال

 .ختیر حامد صورت یرو یآب مشت و خزاند
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 .گمیم راست که بله -

 .شد تر گرد حامد چشم

 ؟یختیر اب -

 .ختیر هم یگرید مشت و دیخند

 .ختمیر آره -

 و دیخند پرصدا و بلند اشخنده دنید با هم حامد

 از یکوتاه غیج با او که برد هاآب در را مشتش دو

 یکم باز اما. گرفت فاصله آن از و شد بلند کنارش

 حوض گرید یگوشه. شد ختهیر چادرش یرو آب

 حامد و ختیر حامد یرو آب یکم و گرفت سنگر

 و دیخند باز بود آمده خوشش او کار از انگار که

 بودند یباز آب گرم. ختیر آن یرو یگرید مشت

 با و آمدند خود به در شدن بسته یصدا با که
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 تیعصبان یاندک و تعجب با که حسام دنید

 موجود دو نیع زده خجالت کردیم شانیتماشا

 حسام نگاه. ستادندیا خودشان یجا سر خطاکار

 .دیچرخ دو هر یرو

 نجا؟یا خبره چه -

 و نداشتند حسام سوال یبرا یجواب کدام چیه

 او یرو حسام نگاه. ستادندیا حرف بدون طورهمان

 .کرد ینیسنگ قبل از شتریب

 نیا یتو هیچ کارا نیا ده،یبع تو از خانم حانهیر -

 !سرد یهوا

 حرف بدون و کند تحمل را خجالت نتوانست گرید

 از را اششده سیخ چادر. دیدو اتاقش طرف به

 هیبق چادر نیهم لطف به برداشت، سرش
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 حامد. بودند شده سیخ کمتر گرشید یهالباس

 یاخنده همان با و آمد اتاق داخل سرش پشت هم

 . ستادیا کشینزد بود نشده قطع هنوز که

 یبهانه و داد حامد به زیتم لباس دست کی

 را لباسش هم حامد تا رفت رونیب چادرش شستن

 . کند عوض
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 358پارت#

 

 اتاقش به هم او انگار نبود اطیح در حسام از یاثر

 . بود رفته

 به رفتن یبرا شب دانستیم که را چادرش

 وسط رخت بند یرو شودیم ازشین مارستانیب

 با حامد. برگشت اتاق داخل به و کرد پهن اطیح

 یبخار کنار حرف بدون سیخ یموها همان

 یموها یرو برداشت را حوله. بود نشسته کوچک

 شیموها کردن خشک به شروع و انداخت حامد

 نگاهش خندان چشم با که طورهمان حامد. کرد

 محکم و گرفت را او صورت طرف دو کردیم
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 کی محکم یهابوسه به گرید. دیبوس را اشگونه

 از مرد نیا دانستیم و بود کرده عادت شیادفعه

. است بلد را دنشیبوس صورت فقط کردن محبت

 یتصادف همان در را اشمردانه یازهاین همه انگار

 گذاشته جا انداخت روز نیا به را آن یبچگ در که

 .بود

 بود گذاشته اشطالع در را حامد خدا نکهیا از لیاوا

 بابت را خدا حاال اما داشت؛ یبدبخت حس

 اگر که موضوع نیا به فکر. کردیم شکر حکمتش

 شک بدون داشت یبالغ و عاقل شوهر حامد یجا

 مرد ریدرگ قلبش یوقت لشیم برخالف دیبا

 آن بدهد، یگرید مرد با رابطه به تن ستیگرید

 کار انتیخ نبات با یفرق چیه یراست به گرید وقت

 سر پشت که ینحس گذشته و نبات ادی. نداشت
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 دلش گرید. زد پس ذهنش از را بود گذشته

 زده پس یهاآدم آن از کدام چیه به خواستینم

 کردن خشک را حامد یموها. کند فکر ذهنش در

 آشپزخانه به حسام عصرانه کردن آماده یبرا و

 نیتربزرگ پدربزرگش همانند هم حسام. رفت

 که یروز از اما بود؛ کرده او حق در را هاتیجنا

 و گرفته را او چنان بود سومش بچه مرگ شاهد

 باشد خودش دست آنکه بدون دیدیم نیغمگ

 پدر حسرت خواست خدا از و سوزاند دل شیبرا

 .نگذارد بردلش را شدن

**** 

 یازده خجالت و معذب نگاه صدف بلند یقهقهه با

 همراه دیخر از بعد که یرستوران آرام طیمح به

 با. انداخت بودند کرده انتخاب ناهار یبرا صدف
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 از دورتر زیم چند که یپسر سه یرهیخ نگاه دنید

 :کرد زمزمه لب ریز صدف به رو بودند نشسته هاآن

 نگاهمون دارن همه آرومتر خدا رو تو صدف یوا -

 !کننیم
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 ییروترش با و شد قطع صدف یخنده یصدا

 .انداخت باال ییابرو

 که من. درآد چشمشون تا کنن نگاه بذار -

 از رو خودم ایبعض فیکث نگاه بخاطر تونمینم

 .کنم محروم میزندگ یهالذت نیترکوچک

 یمیصم صدف با اشیدوست رابطه که یروز از

 اما بوده؛ جانبش از یبرخورد نوع همه شاهد شده

 نظرش به بود شاهدش امروز که یاستدالل نیا

 .کرد نگاهش کنجکاو آمد، جالب

 هی دیبا و میهست یعموم مکان هی یتو ما یول -

 !میکن تیرعا رو هامیحر یسر
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 سمت را وانشیل داخل یاشهیش ین ناز با صدف

 .دینوش را اشنوشابه از یکم و برد دهانش

 حسم هستم یطیشرا هر یتو دارم دوست من -

 ای باشه شاد حس اون خوادیم حاال کنم، انیب رو

 مکان نیا یتو که ییآدما نیا از کدوم چیه به. غم

 ای ناراحتن اگر نداره، یربط هم هستند یعموم

 . نباشن توننیم دارن موضوع نیا با یمشکل

 را انگشتش و گذاشت زیم یرو را وانشیل صدف

 .گرفت او طرف

 خود از چکسیه ایدن نیا یتو ریبگ ادی هم تو -

 کار هر یتو دیبا تو یعنی ست،ین ترمهم آدم

 یکار چه با ینیبب که باشه خودت حال تتیالو

 .یباش هیبق فکر به بعد شاده و خوشحال
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 طرز نیب چقدر. رفت فرو فکر به صدف حرف با

 و فکر طرز اول هرکار یبرا که ییاو یزندگ و تفکر

 آن به دست بعد گرفتیم نظر در را هیبق نگرش

 ادعا که شیروبهرو در نشسته دختر با زدیم کار

 مهم شیهاخواسته و خودش فقط ایدن در داشت

 نیا کردیم حس! داشت وجود تفاوت هستند

 .زد چانه ریز یدست باشد، جالب دیبا هم نگرش

 دوست تو که یکار با هم ساالر آقا اگر یعنی -

 ؟یدیم ادامه باز باشه مخالف یبد انجام یدار

 .زد یپوزخند صدف

 یراه اول هنوز مسائل طورنیا یتو لوفرین نیبب -

 ؛یکنیم کسب یادیز یهاتجربه بعد به نیا از و

 بشنو، من طرف از حتینص هی کار اول نیهم یول

 تیزندگ یتو رو یمرد چیه وجود وقت چیه
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 بودن وابسته تیزندگ تمام که رینگ یجد قدرنیا

 رو میزندگ یادامه ساالر با خوامیم من. بشه اون

 اگر دارم یخوب حس کنارش در چون باشم همراه

 باشم دور قمیعال از من کنه یکار بخواد اون

 از. کنم تحملش قهیدق کی یحت ندارم دوست

 بار دو اگر من یکنیم فکر گذشته نایا همه

 ای رونیب همراهش کرده تانیپ تانیچ طورنیا

 داف هی سوم دفعه یچیه شه؟یم یچ نرم یمهمون

. رهیگیم نشیماش یصندل یرو منو یجا خوشگلتر

 برد، لذت وجودش از دیبا هست تیموقع تا پس

 ریخ به رو ما کنه ساپرتت نتونست نشد هم هرکجا

 .سالمت به رو شما
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 360پارت#

 

 

 در صدف طرف از یخودخواه همه نیا باور گرید

 مقدس قدرنیا عشق نظرش به! دیگنجینم ذهنش

 تند. یبگذر هم خودت از بخاطرش شدیم که بود

 هم را صدف نظر تا آورد زبان به را ذهنش سوال

 .بداند
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 یچ عشق یتو یخودگذشتگ از فیتکل پس -

 شه؟یم

 داخل را بود چنگالش سر که یکباب تکه صدف

 قورت را آن دنییجو بار چند با و گذاشت دهانش

 .داد

 از. دور زیبر رو بوق عهد دیعقا نیا خدا رو تو -

 چه اصال! ه؟یچ گهید عشق یتو یگذشتگ خود

 بخاطر تیزندگ یهایخوش تموم از دهیم یمعن

 ؟یبگذر نداره رو ارزشش یحت که یکس

 نداره؟ ارزش گفته یک -

 .انداخت باال ییابرو صدف

 نامزدت اون خرج تو که یوفادار نیا یعنی آهان -

 داره؟ رو ارزشش عطا آهان بود؟ یچ اسمش
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 را دلش حرف دیترسیم و بود مردد جوابش یبرا

 بعداً تا گفتیم دیبا یول رد؛یبگ تمسخر به صدف

 .نباشد مانیپش نگفتنش از

 .آره باشه وفادار نمونیب تعهد و من به اون یوقت -

 هم تمسخر بارنیا که صدف یخنده دوباره

 .کرد ساکتش زدیم موج درونش

 به نهیبیم رو تو یوقت یگینم مگه کدومه؟ تعهد -

 کدوم از قاًیدق پس ده؟یم رو سالمت جواب زور

  ؟یزنیم حرف عهد

 من نظر به یول گم؛یم نویا که خوامیعذرم یلیخ

 خوشگل نیهمچ رو تو. هیزبل بد شما خان عطا نیا

 موعود روز تا هم خودش نمکآب یتو خوابونده
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 از دم ساده توئه بعد. خودش حال و عشق دنبال

 !یزنیم تعهد

 به یزیچ یول رنجاند؛ را دلش صدف کالم تمسخر

 رعطایام از یجانبدار یبرا. اوردین خودش یرو

 .داد تکان یسر

 مغرور نقدریا رعطایام ندارم قبول رو حرفت -

 .نباشه حرفا نیا اهل که هست

 و کرد رها بشقاب در را چنگالش و قاشق صدف

 .شد خم طرفش یکم

 رو شما خان رعطایام نیا ایب زم،یعز نداره یکار -

 با دوباره دمیم قول بهت م،یکن کوچولو امتحان هی

 کال که بپره سرش از هوش چنان من صحبت ناز

 .کنه فراموش رو لوفرین
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 دلش یحت لرزاند، را تنش صدف حرف وحشت

 عشوه اغوا رعطایام که یالحظه به خواستینم

 .کند فکر شود صدف کننده وانهید یها

 یخوب عاقبت اصال کارا نیا دمیشن من نه، یوا -

 .نداره

 .دیخند پروایب صدف

 خودت چشم با تا نیبش راحت نقدریا پس -

 .ینیبب

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 سفره دستمال به رهیخ و انداخت نییپا را سرش

 منطق یبو که صدف یهاحرف دستش کنار دیسف

 رعطایام اگر. خوردندیم چرخ سرش در دادندیم

 داده نشان همه به هاسال نیا که یتیشخص آن

 همه آن با که یرعلیام مثل درست چه؟ نباشد

 یقالب رسم و اسم با ماه شش کردند کشف ابهت
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 در را او صدف، قول به اگر ای!  بوده یدختر یپ در

 یهانوش و فیک از بعد تا کرده رهیذخ نمک آب

 کرد؟یم دیبا چه دیایب سراغش یجوان

 آقا اصالً کردم یشوخ نرو فکر یتو بابا خب -

 .گهید الیخ یب مطهره و پاک شما رعطایام

 که صدف روانه و آورد باال را ناراحتش نگاه

 .کرد بود شیغذا ریدرگ الیخیب

 باشه تو با حق واقعاً اگر شد، ریدرگ فکرم اتفاقاً -

 نشون همه به که یآدم اون رعطایام اگر ؟یچ

 !وحشتناکه هم تصورش خدا یوا نباشه، دهیم

 .کرد حفظ را خود جانب به حق یافهیق صدف

 دوره نیا یپسرا از زم،یعز طورهنیهم نکن شک -

 . یباش داشته دیبا رو یزیهرچ انتظار زمونه و
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 .داد شیابرو به ینیچ حرفش ادامه در

 داداش ینگفت خودت مگه میریم دور راه چرا -

 و گهید دختر هی سراغ رفت نامزد وجود با بزرگش

 همونه برادر نمیا خب خت؟یر یدوست طرح باهاش

 .گهید

 به شروع حانهیر و یرعلیام با رابطه مورد در تند

 .کرد دادن حیتوض

 یرعلیام نامزد زهرا موقع اون نکن، اشتباه نه -

 گذشته اون از. بودن هم خورده ینیریش فقط نبود

 چون ختیر یدوست طرح حانهیر با یرعلیام

 .داشت دوستش

 .انداخت باال ییابرو شیهاچشم به رهیخ صدف
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 یفرق چه شما االن طیشرا با اونا طیشرا خب -

 نیهم جز یزیچ پسره اون و تو نیب مگه داره؟

 حال در شما هست؟ گذشته خورون ینیریش قرار

 پس. یچیه دیشد نامزد نه د،یکرد ازدواج نه حاضر

 جز داد حق خودش به بزرگتر برادر که طورنیهم

 بره یاگهید دختر سمت تونهیم شییدا دختر

 خودش در رو حق نیا هم ترشکوچک برادر

 .نهیبیم

 آرامشش کرد رخنه وجودش در کبارهی که یآشوب

 را تلفنش حاال نیهم داشت دوست. گرفت را

 بابت از را الشیخ بخواهد رعطایام از و بردارد

 اما ؛کند راحت انداخته دلش به صدف که یاتیشک

 کار نیا اگر و است محال یامر نیا باز دانستیم
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 یباق غرورش از یزیچ چه گرید کردیم را

 .برآشفت صدف نیزبیت نگاه به رو ماند؟یم

 من شه؟یم یچ من فیتکل حساب نیا با خب -

 .باشم یکس رهیذخ مهره خوامینم

  

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 .زد یآرام لبخند و داد هیتک اشیصندل به صدف

 نده اجازه بشو، خودشون مثل هم تو نداره یکار -

 هر که یسرراه جنس هی یبش عموت پسر یبرا

 .کنه استفاده ازت داشت دوست وقت

 .شد برابر نیچند سرش یفکرها و نگاه یکالفگ

 بشم؟ متوجه منم تا یبزن حرف درست شهیم -

 .انداخت باال یاشانه صدف

 که ببر لذت تیزندگ از یآزاد یوقت تا هم یتو -

 .ینخور رو حسرتش بعداً حداقل
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 کاریچ تونمیم من انگار ببر لذت گهیم نیهمچ -

 !کنم

 .زد یثیخب لبخند و شد طنتیش از پر صدف نگاه

 که یکرد کاریچ کافه یتو روز اون گرفته بال -

 نخت؟ تو رفته یجورنیا رادمان

 .دیپر جا از گرفته برق یهاآدم مثال

 آقا به بود کارمیچ من حرف؟ نیا یچ یعنی -

 !رادمان؟

 گرفتینم تماس من با ماه به ماه رادمان نیبب -

 از یول داشت؛ کار باهام کافه انیجر سر نکهیا مگر

 تماس یابهونه به روز هر دهید رو تو که یروز اون

 مهمتر نایا یهمه از کنه،یم صحبت رهیگیم
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 و ارهین وسط رو تو حرف هاشصحبت نیب محاله

 .رهینگ رو سراغت

 دعوت کافه به را او صدف دوم بار یبرا که یروز

 رادمان و صدف نامزد ساالر با یاتفاق آنجا کرد

 .شد باز شانییآشنا باب دوستش

 رنگ یموها آن با رادمان ینشدن انکار جذابت

 نبود یزیچ رنگش یآب یبایز یهاچشم و روشن

 یوقت خصوص به. کرد فراموش یراحت به بشود که

 قرار کنارش در مردانه یصدا و بایز لیاستا آن که

 را یدختر هر ذهن توانستیم یراحت به گرفتیم

 .کند مشغول خود به

 دلش بر یاشعله صدف یهاحرف کرد حس

 هم یطرف از کرد، گرم یحساب را آن و انداخت

 باعث رعطایام به انتیخ وجدان عذاب مانند یحس



shahregoftegoo@  

. pg 1784shahregoftegoo@ 

 از شتریب تا کرد جور جمع را خود. شدیم آزارش

 .ندهد پرورش ذهنش در را اشتباه یفکرها نیا

 خودت نیع منم جون، صدف نزن رو حرفا نیا - 

 اصالً یابهیغر مرد مورد در صحبت و دارم نامزد

 .ستین درست

 .داد تکان شیبرا یدست تمسخر با صدف

 نشونم یچشم گوشه رادمان اگر من بابا برو -

 بگم دیبا. کوچکم بیج ذاشتمیم رو ساالر دادیم

 رادمان به پسره اون بخاطر یخواهیم اگر هم تو

. یهست یحساب و درست مغز شل هی یبزن پا پشت

 ایدن تموم از تونهیم رادمان با رابطه یدونیم اصالً

 !داره خود یجا گهید که پسره اون کنه؟ ازتینیب
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 اگر. شد رهیخ شیجلو مهین پلو سید به

 از هم رعطایام باشد صادق خودش با خواستیم

 چیه یاجتماع تیموقع و پول نظر از هم چهره نظر

 او که موضوع نیا. نداشت رادمان برابر در یشانس

 را رادمان مثل یکس نظر یخاص کار بدون توانسته

 یلبخند ناخواسته و کرد یغرور حس کند جلب

 .نشست لبش یرو

. 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 بشنوه رو حرفامون یهرکس یگیم تو ینطوریا -

 .داده شنهادیپ بار ده رادمان کنهیم فکر

 .زد یچشمک صدف

 خودم، با اشهیبق بده یاوک هی خودت طرف از تو -

 آقا فاب دوست یبش دهینکش ماه به کنمیم یکار

 .رادمانمون

 ولوله کرد یسع و زد لبخند فقط صدف جواب در

 .ندهد بروز را درونش بیعج
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 مبدل تیواقع به ایرو نیا اگر شدیم خوب چه

 رادمان مثل یقدرتمند مرد کنار در گرید. شدیم

 که یاآزاردهنده یعالقه نیا توانستیم یراحت به

 فراموش را بود شده جمع وجودش در رعطایام از

 او عشق و عالقه نداشت اقتیل بفهماند او به و کند

 .باشد داشته خود یبرا را

**** 

 یهدفون مدل نیا دیکن توجه محترم یهاخانم -

 ریخ دوستان نیا اگر کردم یمعرف شما به بنده که

 اضافه بهش گهید تیقابل هی یبادوم چشم دهیند

 یتو و کنارتون نشستیم راحت یلیخ کردنیم

 . کردیم کمکتون کردن پاک یسبز

 رهیخ اشیشگیهم یهااخم با که طورنیهم

 شیهالب یرو یانگشت بود شیروبهرو توریمان
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 با همراه شیهالب یرو بر نشسته لبخند تا دیکش

 یبرا که یدختر دو یقهقهه یصدا شدن بلند

 دید معرض در بودند آمده مغازه به هدفون دیخر

 دختر دو خنده دنید با انگار که رضا. ردینگ قرار

 :داد ادامه بود گرفته یانرژ قبل از شتریب

 از ریغ االن شما یعنی گم،یم راست خودم جون -

 هی از یاگهید یانتظار هر کردن پاک یسبز

 .کنهیم برآورده براتون دیباش داشته هدفون

 رضا ساعته کی یهاگفتن پرت و چرت باالخره

 همان دیخر به یراض نوجوان دختر دو و داد جواب

 .شدند اشیشنهادیپ هدفون مدل

 با توانستیم سخت شهیهم که او برعکس

 رضا کند، برقرار ارتباط خانمشان یهایمشتر

 کمتر. آمدیبرم کار نیا پس از خوب یلیخ
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 یناراض او با صحبت از بعد شدیم دایپ یایمشتر

 یمدار یمشتر نیهم دیشا. برود رونیب مغازه از

 چند یهمکار تداوم یبرا لیدل نیتربزرگ رضا

 یمشتر با را بخند و بگو اصوالً. بود هاآن نیب ساله

 که ییآنجا از اما د؛یدیم ینامعقول و هودهیب کار

 را هامیحر شیهایشوخ کنار در رضا دانستیم

 . گرفتینم یرادیا کارش به کندیم تیرعا هم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دشانیخر از بعد که دختر دو یخداحافظ جواب در

 با و داد تکان یسر داشتند را مغازه از خروج قصد

 .دیچرخ رضا طرف اشیصندل به یچرخ

 یچ دخترا نیا گذاشتن سر به سر از موندم من -

 !شهیم دتیعا

 .نشست زشیم لبه و آمد جلو خنده با رضا

 مفرح کم هی روزم خوامیم فقط ،یچیه تو جون -

 .بگذره

 .نده دستت کار بودن مفرح نیا باش مواظب -
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 از دست نجایا که ما داداش، جون هست حواسم -

 دختر لبخند هی جرممون تینها میکنینم خطا پا

 .کشه

 ادامه کارش به تا دیچرخ توریمان طرف دوباره

 .دهد

 !یدار مرده کشته هم چقدر آخ -

 صد یهااخم وجود با مگه جانیا باش، رو آقا -

 !کنه عالقه ابراز داره جرات یکس تو یمن

 .دیبخش غرور یکم لحنش به حرفش ادامه در

 .بابا یخونه در ادیم هانامه شتریب -

 .دیخند زیر

 که یروز به یوا روزت، و حال نهیا کنمیم اخم -

 !بخندم خودت نیع یهایمشتر اون و تو به
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 بلند زیم یرو از رضا مغازه در شدن باز یصدا با

. دیچرخ در سمت نگاهش عادت طبق هم او و شد

 یرو از متعجب شیعمو زن هیمهد دنید با

 .شد بلند یصندل

 !نیاومد خوش عمو زن سالم -

 لبخند با و بست سرش پشت را در یآرام به هیمهد

. داد را سالمش جواب و اومد جلو قدم چند

 زن نیا لبخند دنید و صورت به نگاه از شهیهم

 دامن در لوفرین بود خوشحال و گرفتیم آرامش

 . افتهی پرورش یزن نیچن

 و بود کامل حجابش شهیهم که یوجود با هیمهد

 ای مادر مثل وقت چیه اما کرد؛یم سر چادر

 او و گرفتینم تنگ را شیرو متعصب اشییزندا

 . کردیم نیتحس را کردن تیرعا اعتدال نیا
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 یاحوالپرس و ستادهیا نیتریو پشت هیمهد

 اشخانواده با ییآشنا مختصر که رضا با یمختصر

 .دیچرخ او طرف و کرد داشت

 لحظه چند خواستم ستمین مزاحم اگر جان عطا -

 .میکن صحبت کلمه چند و رمیبگ رو وقتت

 روز وقت نیا در شیعمو زن خبریب زدن سر

. اوردین خود یرو به یزیچ اما بود؛ کرده متعجبش

 .دیکش عقب را کنارش یمشک یصندل

 .طرفنیا دییبفرما ن،یاومد خوش -

 مغازه از و کرد بهانه را یکار زود یلیخ هم رضا

 .بپردازند صحبتشان به راحت دو آن تا رفت رونیب
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 خوش» احترام با گرفت جا یصندل یرو که هیمهد

 اشیصندل یرو و گفت یمجدد ییگو «آمد

 .نشست

 مصرف کباری وانیل دو شیپا کنار کمد داخل از

 یمقدار آورد، رونیب یلیاست فالکس و یکاغذ

 نفرشان دو یجلو و ختیر وانیل دو هر داخل یچا

 که یدیسف ظرف در کردن باز از بعد. گذاشت

 .گذاشت خودشان نیب هم را آن بود قند داخلش

 .نجایا محدوده ییرایپذ لهیوس گهید دیببخش -

 مغازه نیا با یطالفروش مغازه ته کوچک آبدارخانه

 اشاستفاده نیشتریب هاآن یبرا اما بود؛ مشترک

 .بود مغازه دو هر به راحت آمد و رفت
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 نیب را خودش سهم وانیل لبخند همان با هیمهد

 .گرفت دستش دو

 .شدم مزاحمت دیببخش شما زم،یعز خوبه -

 :گفت جواب رک یالک تعارفات یجا

 .کرد متعجبم دنتونید قتشیحق -
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 یتنگ�💗💗�
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 را هیمهد صورت آرامش یجا انیع قابل یاینگران

 .گرفت فرا

 کردم حس اومده شیپ کوچک مشکل هی -

 هنوز یعنی. شهیم باز تو یهادست با فقط اشگره

 رو جلوش اگر بگم؟ یچطور... ستین یمشکل

 .شهیم مشکل به لیتبد حتماً میرینگ زودتر

 .گذاشت زیم یرو را راستش آرنج کنجکاو

 !افتاده؟ یاتفاق -

 .شد اضافه شیروبهرو زن مضطرب نگاه به هم غم
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 و هوش برام روزا نیا لوفرین ینگران... لوفرین -

 .نذاشته حواس

 و کرد تیسرا هم او دل به هیمهد یصدا دلهره

 .شد هم به شیابرو دو شدن کینزد باعث

 شده؟ یچ لوفرین -

 .شد داریمعن و قیعم طرفش هیمهد نگاه

 عشق هیسا شناخت رو خودش یوقت از من دختر -

 برعکس یول دم؛یدیم هاشچشم یتو رو تو

 باعث که نبود یزیچ اصال اتفاق نیا مادرا یهمه

 لوفرین پاک احساس اقتیل تو نظرم به. بشه مینگران

 از. یهست دخترم یبرا یخوب قسمت و یدار رو

 چیه نکهیا با چون مطمئنم تو به لوفرین عشق

 دایپ شیزندگ یتو تو داشتن دوست از یانشونه
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 یبرا. دیکشینم عشق نیا از دست باز کردینم

 هر کردن بدل و رد از قبل خوامیم امروز نیهم

 .بشم مطمئن زیچ کی از یحرف

 به قبل از شتریب هیمهد یمادرانه نگران لحن

 چرخدارش یصندل کمک با زد، دامن اشیدلواپس

 .کرد کینزد هیمهد به شتریب را خود

 د؟یبش مطمئن دیخواهیم یچ از -

 عنوان به را شانرنگ که هیمهد یاقهوه یهاچشم

 .شد دوخته نگاهش به بود کرده لوفرین میتقد هیارث

 عالقه من دختر به هم تو بشم مطمئن اومدم -

 گهید کس یپ در دلت و فکر برادرت مثل ای یدار

 خوامیم رو یاگهید کس یبگ اگر کن باور است؟

 باالخره. ندارم ازت یاگله چیه و کنمیم درکت
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 یحت که کرد خونه ییجا ینیبیم هوی دله کار

 پا ینیبیم االن هم اگر. وفتهیب گذرش دینبا

 در و نجایا اومدم بچم و خودم غرور یرو گذاشتم

 وقت تا خوامیم پرسمیم سوال ازت موردش

 .برسم بچم داد به هست
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 یحت یکس به احساسش مورد در حال به تا او

 بود اشیزندگ به شخص نیترکینزد که یرعلیام

 نیا دیبا کردیم فرق اوضاع حاال اما نداده؛ حیتوض

. کند مطمئن بودنش و عالقه از را نگران مادر

 را وجودش استرس حجم و انداخت نییپا را سرش

 .کرد کم یصندل دسته به فشار با

 و دارم خودش حس مشابه یحس لوفرین به منم -

 خودم یخونه خانم رو اون هاسال نیا یهمه

 به یاگهید دختر وقت چیه که یطور دمیدیم

 سال چند نیا که یلیدل تنها. ومدهین چشمم

. بود لوفرین سن نزدم یحرف و کردم سکوت

 ازش خودمم که یاندهیآ مورد در خواستمینم

 زیچهمه فردا اگر و بدم یقول بهش خبرمیب
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 شرمنده نرفت شیپ میخواستیم ما که طوراون

 .نشم میبدقول

 هیمهد نگاه ذوق و لبخند دنید با آورد باال که سر

 شیپ لحظه چند استرس و گرفت آرام دلش یکم

 .گذاشت شیتنها

 .جان عطا شنومیم ازت رو حرفا نیا خوشحالم -

 موضوع سراغ زود یلیخ دوباره و زد یلبخند

 .رفت بود کرده ریدرگ را ذهنش که لوفرین

 شده؟ یچ دیگیم حاال -

 گره هم به را دستش دو اضطراب با دوباره هیمهد

 .زد
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 روزا نیا یول جان؛ عطا دونمینم درست خودمم -

 بیعج یکم لوفرین یرفتارا و کارا کنمیم حس

 .شده

 !شده؟ بیعج یچ یعنی -

 خونه از رونیب مختلف یهابهانه به اوقات شتریب -

 ای ناهار خوردن یبرا فقط باشه خونه هم اگر است،

 منم. اتاقشه یتو کال اشهیبق رونیب ادیم شام

 دردش دیشا بزنم حرف باهاش کردم یسع یهرچ

. بود دهیفایب ارمیب در کارش از سر ای بفهمم رو

 من خوبه زیچ همه گهیم فقط زنه،ینم حرف اصالً

 .ندارم یمشکل

 تاب به شروع تند و برداشت را زیم یرو خودکار

 .کرد انگشتانش انیم دادنش
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 شده؟ یطورنیا یک از -

 در وقت هر بود، دمغ یکم یرعلیام ازدواج از بعد -

 یبرا شیدلتنگ از دمیپرسیم سوال موردش

 بر دستم از یکار منم خب. گفتیم حانهیر

 رو خودش باشم منتظر تونستمیم فقط و اومدینم

 با گفت و خونه اومد خوشحال روز هی تا. کنه دایپ

 از یکل بعد و شده آشنا کافه یتو دختره هی

 همون از درست کرد، فیتعر شییبایز و محسنات

 االن من. دمیند رو میقد لوفرین گهید که بود روزا

 دختر اون سر ریز راتییتغ نیا همه نهیا ترسم کل

 . باشه

 باهاش دنش؟ید شما دختره؟ نیا هست یک -

 ن؟یشد آشنا
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 شدیم یراحت به هیمهد لحن و نگاه اضطراب از

 .کرد حس را زدیم دَم ازش که یاینگران

 لوفرین دنبال اومد بار هی فقط مادر نه که ییآشنا -

 رو یکس خوامینم ببخشه منو خدا. دمشید دور از

 و سر اصال دختره یول کنم؛ قضاوت ظاهر یرو از

 .نداشت یدرست وضع

 در محکم را خودکار شیروبهرو وارید به رهیخ

 لوفرین کنار در حانهیر وجود با قبالً. فشرد دست

 نااهل آدم با که موضوع نیا بابت از الشیخ

 حانهیر رفتن با االن انگار اما بود؛ راحت گرددینم

 !بود شده لیتبد معضل کی به موضوع نیا
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 و رفتار مورد در زن بازخواست کردیم فکر شهیهم

 یحت. کندیم وسیمأ رابطه ادامه از را او شیکارها

 و بود ارتباط در حانهیر با یرعلیام که ییهاوقت

 باخبر اشروزانه یهابرنامه یهمه از داشت دوست
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 نیا بود معتقد که چرا. دیپسندینم را کارش باشد

 باشد یمرد همسر ای عشق نکهیا از قبل دختر

 طبق دارد حق و است آزاد انسان کی خودش یبرا

 به داشتن دوست ییبایز. کند یزندگ اشقهیسل

 هست که گونه همان را اتمعشوقه که است نیا

 هم یادیز یآزاد دیدیم حاال اما ؛یبدار دوست

 از تا کرد محدودش دیبا ییجاها کی ستین خوب

 .اوردین در سر راههیب

 به یلبخند با کرد یسع و آمد رونیب فکر از

 را شیهاینگران از یکم هیمهد خسته یچهره

 .بکاهد

 صحبت باهاش حتماً جان عمو زن دینباش نگران -

 ییخدا هم اگر. قراره چه از اوضاع نمیبب تا کنمیم
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 شیشرویپ اجازه باشه اومده شیپ یمشکل نکرده

 .دمینم رو

 .نشست هیمهد یهالب یرو یمندتیرضا لبخند

 خدا یول ندارم پسر که من مادر، بده رتیخ خدا -

 خودم پسر چشم به اول روز همون از رو تو شاهده

 رو یکس هم تو از ریغ تیموقع نیا یتو. دمید

 .رمیبگ کمک ازش مورد نیا در که نداشتم

 .داد تکان یسر لبخندش تداوم با

 لوفرین مورد در جان، عمو زن دیدار لطف شما -

 قیال شماست دختر اگر اون راحت التونیخ هم

 منم ینگران پس. بشه منم زن قراره بعدها دیبدون

 رو خودم یسع تموم و ستین شما از کمتر براش

 .کنم حلش هست یمشکل اگر تا کنمیم
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 ؟یکن کاریچ یخوایم االن مادر بده عمرت خدا -

 ساعت کی من خونه دیببر فیتشر االن شما -

 ببرمش رمیگیم اجازه شما از اونجا امیم گهید

 حرف نمیبب و کنمیم صحبت باهاش گهید. رونیب

 و میکنیم اشتباه ما اصالً دیشا. هیچ حسابش

 .نداره یمشکل لوفرین

 نانیاطم هم خودش آخرش حرف صحت از

 نگران مادر نیا به دادن دیام یبرا اما نداشت؛

 .دانست الزم را گفتنش

 .شد بلند شیجا از یریخ یدعا با هیمهد

 بهونه به بهتره خونه برم زودتر هرچه گهید منم -

 شک اوضاع به کنم رید ادیز رونیب اومدم دیخر

 .کنهیم
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 تا را شیعمو زن و شد بلند یصندل یرو از هم او

 .کرد بدرقه در یجلو

 دینزن یحرف اومدم من باشه حواستون لطفاً پس -

 .کنه شک مالقات نیا مورد در که

 .کرد مرتب را چادرش و ستادیا شیروبهرو هیمهد

 .هست حواسم مادر نه -

 هم او و گذاشت شیتنها یخداحافظ با که هیمهد

 .برگشت مغازه داخل مشغول یفکر با
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 مغازه به رضا اشیتلفن تماس با که یالحظه از

 به اشافتاده عقب یکارها سپردن و بود برگشته

 حدود که االن و شد شده شیعمو خانه یراه رضا

 نیماش داخل شیعمو یخانه یروبهرو ساعت مین

 در ضینق و ضد فکر کی رو هزار بود نشسته

 یسع دلهره با هرچقدر. بود خورده چرخ فکرش
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 بدهد بها سرش در خوب افکار به هاآن جا داشت

 .شدینم موفق

 را خودش بلند یهاقدم با و شد ادهیپ نیماش از

 .رساند شیعمو خانه یجلو

 به ینگاه و دیکش یمشک زهییپا یپالتو به یدست

 دشیسف اسپرت یهاکفش و یزغال یل شلوار

 مهم شیبرا پشیت کباری چرا دینفهم انداخت،

 بود کرده رخنه جانش در که یاسترس نیا ای شده،

 !است گرفته نشأت کجا از

 یکم. فشرد را فونیآ یدکمه یقیعم نفس با 

 در لوفرین فیلط و آرام یصدا تا دیکش طول

 .دیچیپ گوشش

 بله؟ -
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 صورتش ریتصو لوفرین تا برد جلوتر یکم را خودش

 .ندیبب را

 .منم کن باز -

 بارنیا لوفرین یصدا دوباره کوتاه یسکوت از بعد

 .دیچیپ گوشش در بهت با همراه

 .است خونه مامانم رعطا؟یام یدار کاریچ -

 باال متعجب را شیابروها لوفرین بیعج واکنش

 نیا یمخف پسر دوست کرد فکر یالحظه. پراند

 باخبر وجودش از مادرش دینبا که است دختر

 !شود

 !جانم؟ -
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 با بود شده حرفش یمعن متوجه تازه لوفرین انگار

 را «یچیه» یکلمه بار چند یازده خجالت لحن

 .گشود را در و کرد تکرار

 یهمه خانه به ورود قبل داد، رونیب را نفسش

 با برخورد نیح امروز تا که یتیعصبان و هااخم

 و گذاشت جا در همان پشت را کردیم خرج لوفرین

 کارش به ادیز امروز دانستیم که ییخوشرو بار

 .شد وارد دیآیم

 که یورود در به را خودش و گذشت اطیح از تند

 شیجلو سر بر ییبایز یرنگ یچادر با شیعمو زن

 . رساند دیکشیم را انتظارش

 د؟یهست خوب عمو زن سالم -
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 از بعد و زد ییآشنا لبخند خودش نیع هم هیمهد

 هامدت از بعد که  یشخص مثال ییگو آمد خوش

 و مادر حال و کرد یاحوالپرس گرم گرما دهید را او

 .شد ایجو را پدرش

 یدفعه مثل را لوفرین گذاشت، خانه داخل به قدم

 یرعلیام یهاعکس مورد در صحبت یبرا که قبل

 داده هیتک و چادر بدون بود آمده نجایا به حانهیر و

 دنشید با هم لوفرین. دید منینش داخل مبل به

 .کرد سالم و ستادیا راست

 صورت یرو نگاهش اریاختیب و زد یکوچک لبخند

 .شد ماندگار لوفرین یبایز و آرام

 ؟یخوب -
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 را سرش و زد یکیبار لبخند جوابش در فقط لوفرین

 .داد تکان

 .ممنون -

 .شد کشانینزد هیمهد

 ؟ییسرپا چرا پسرم نیبش -

 هیمهد طرف و گرفت نگاه لوفرین از یسخت به

 .دیچرخ

 اجازه اگر اومدم قتشیحق جان عمو زن ممنون -

 .میبزن کوچک دور هی میبر لوفرین با نیبد

 حاال که لوفرین صورت به یکوتاه نگاه هیمهد

 .انداخت شدیم دهید آن در تعجب یهانشانه

 پسرم؟ افتاده یاتفاق -

 



shahregoftegoo@  

. pg 1816shahregoftegoo@ 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 369پارت#
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 هیمهد کردن یباز نقش یعیطب گونهنیا به دل در

 تکان یسر لبخند همان حفظ با و گفت نیآفر

 .داد

 میبزن کوچک دور هی خواستم فقط ،یاتفاق چه نه -

 .میکن صحبت و

 زود نداره یاشکال اگر فقط دیبر پسرم باشه -

 .دیبرگرد

 .گذاشت هم یرو پلک تشکر عنوان به

 .نکشه طول ادیز دمیم قول چشم، -

 نگاهشان متعجب هنوز که یلوفرین طرف هیمهد

 .دیچرخ کردیم

 عموت پسر شو آماده برو مادر؟ یستادیا چرا -

 .منتظره
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 .دیچرخ هاآن نیب لوفرین دودل نگاه

 .خونه داشتم کار... کم هی من زهیچ... آخه -

 لوفرین طرف از بیعج برخورد نیدوم حرف نیا

 یهاحرف صحت به قبل از شتریب را او که بود

 یرعطایام مثل خواستیم اگر. کرد کینزد هیمهد

 یخداحافظ کی با االن نیهم کند برخورد شهیهم

 داشت فرق طیشرا االن اما کرد؛یم ترک را خانه

 یپافشار با و گذاشتیم غرورش یرو پا دیبا

 لبخند. آوردیم در لوفرین کار از سر شتریب

 .داد کش شتریب را اشیمصلحت

 رو وقتت ادیز دادم عمو زن به که یقول طبق -

 .زمیعز رمیگینم
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 تکان یسر هیمهد یابرو و چشم اشاره با لوفرین

 . رفت اتاقش به شیهالباس ضیتعو یبرا و داد

 کینزد او به یقدم هیمهد اتاق در شدن بسته با

 .کرد پچ پچ آهسته و شد

 لوفرین اگر دختر نیا شده؟ عوض چقدر ینیبیم -

 چه آورد یم در بال نجایا تو دنید با بود یشگیهم

 .رفتنت رونیب شنهادیپ به برسه

 نسبت قدرنیا دیبا چرا نشست، دلش در یحسرت

 کردیم عمل تفاوت یب نقدریا دخترکش حس به

 را حرفش شیعمو زن یشوق از یانشانه حاال که

 به دادن نانیاطم یبرا. نباشد نگاهش در زدیم

 .کرد زمزمه آهسته خودش مثل هیمهد
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 از امروز خودم عموجان، زن دینباش نگران شما -

 .ارمیم در سر موضوع همه

 با دو هر شد تمام که لوفرین لباس ضیتعو

 نیماش سوار و آمدند رونیب هیمهد از یخداحافظ

 .شدند

 نیماش کردن روشن نیح و بست را کمربندش

 کنارش یصندل یرو که لوفرین سمت ینگاه

 .انداخت بود نشسته

 رونیب واسه گهید حاال خانم؟ لوفرین میداشت -

 ؟یاریم بهونه من با اومدن

 طرفش به یکم اشیشوخ به یواکنش بدون لوفرین

 .دیچرخ

 شده؟ یچ -



shahregoftegoo@  

. pg 1821shahregoftegoo@ 

 .کرد یکوچک اخم لوفرین ربطیب سوال از

 ه؟یچ منظورت -

 من ادی افتهیم یاتفاق هی وقت هر شما آخه -

 حانهیر و یرعلیام بار هی. ییایم سراغم و یکنیم

 کردم،یم یونیپادرم یآشت یبرا دیبا من بودن قهر

 کوتاه یوارید نیگشتیم متهم دنبال گهید بار هی

 دوباره البد. من سراغ نیاومد و نبود من از تر

 .گهید دیینجایا که افتاده یاتفاق

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ�💗💗�
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  رفت، فرو فکر به شیروبهرو ریمس به رهیخ

 باشد منصف خواستیم اگر نداد، لوفرین به یجواب

 شهیهم او. داشت حق کامالً مورد نیا در لوفرین

 فکر یحت دیدیم خود کینزد را لوفرین قدرنیا

 با و آهسته. برسد نجایا به کارشان یروز کردینم

 .داد تکان یسر صداقت

 خودمون بخاطر فقط امروز یول ؛یدار حق آره -

 .کنم جبران رو گذشته دارم یسع و نجامیا
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 نیع دوباره و انداخت سمتش ینگاهمین لوفرین

 .شد رهیخ روبهرو به خودش

 اوقات یگاه. وقتش به یول خوبه؛ یلیخ جبران -

 .شهیم رید یلیخ جبران یبرا

 یراحت به را لوفرین یهاحرف یمنف یهاگنالیس

 .اوردین خودش یرو به یزیچ یول کرد؛ افتیدر

 ؟یموافق کافه با برم؟ کجا -

 .داد جواب سمتش نگاه بدون لوفرین

 دیبا یبگ جانیهم یدار یمهم حرف اگر شهیم -

 .خونه برگردم زود

 حواسش بهتر بتواند تا کرد کمتر را نیماش سرعت

 .کند تمرکز را
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 بعد حاال ؟یدار شوعجله قدرنیا خبره چه خونه -

 .رونیب میاومد بار هی یعمر از

 یدارطعنه نگاه و برگشت طرفش تند لوفرین

 .کرد اشروانه

 گهید ندارم کارات نیا به عادت که ستین -

 .نمیبچ خودم یبرا ییهابرنامه مجبورم

 بر تسلط داد، رونیب را نفسش و بست چشم کوتاه

 کار لوفرین یهایباز سرتق نیا برابر در اعصابش

 .بود یدشوار

 خوامیم االن یول بودم؛ غافل ازت حاال تا باشه -

 .کن بس هم تو پس کنم، جبران

 انتظار چشم آدم که خوبه یوقت یبرا جبران -

 یکار هر یبرا میگرفتیم ادی ما اگر باشه، داشته
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 یقشنگتر دور یرو ایدن االن میندار وقت عمر هی

 .دیچرخیم

 باز از بعد و کرد متوقف ابانیخ یگوشه را نیماش

 .دیچرخ لوفرین طرف کامل کمربندش کردن

 یاگهید کوفت هر و کافه الیخیب ما باشه -

 یصغر نیا یجا هیال سرکار شهیم فقط. میشیم

 ؟یبگ بهم رو منظورت واضح و درست دنایچ یکبر

 بدون و داد هیتک در به خودش مثل هم لوفرین

 شدیم دهید ادیز نگاهش در قبالً که یخجالت

 .کرد نگاه شیهاچشم به رهیخ

 دلم گهید من نداره، دنیچ یکبر یصغر -

 رو شده تموم که یاگذشته برام یکس خوادینم

 .کنه جبران
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 یحساب که لوفرین دیجد برخورد از ریمتح

 .انداخت باال ییابرو بود کرده رشیغافلگ

 یجهینت نیا به شده یچ یبگ شهیم حاال! عجب -

 ؟یدیرس گهربار

 کنم یزندگ چطور گرفتم ادی تازه کن فکر شما -

 .نباشم یکس جبران منتظر و محتاج که

 .زد یلبخند

 ادی رو کردن یزندگ حیصح طرز که یعال چه -

 .کنهیم کمکمون یلیخ ندهیآ در یگرفت
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 .کند نگاهش گنگ که بود لوفرین نوبت حاال

 ه؟یچ منظورت -

 تماشا را لوفرین صورت حیتفر یکم با و خونسرد

 .کرد
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 کم کم گهید کنم صحبت نایا مامان با خوامیم -

 نظرم به. مینیبچ رو عقد و یخواستگار مقدمات

 دست دست شتریب یهرچ تهیموقع نیبهتر االن

 مورد در امروزمم کار. میکرد تلف وقت فقط میکن

 ...بپرس رو خودت نظر خواستم بود موضوع نیهم

 .نه -

 عجله با لوفرین دهان از که یترس از پر و بلند «نه»

 را حرفش شدن کامل اجازه یحت و دیپر رونیب

 چند. شد یجار سرش یرو یسرد آب مثل نداد

 نگاه از که یلوفرین به رهیخ یواکنش بدون لحظه

 نداد اجازه و آمد خود به. شد کردیم زیپره او به

 .بکشد درازا به نشانیب نشسته سکوت نیا

 داد؟یم یمعن چه نه نیا -
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 اشزده گره یهادست به که طورهمان لوفرین

 .کرد زمزمه آرام بود رهیخ

 رونیب اومدم ازدواج فکر از فعالً من یعنی... یعنی -

 .کنم فکر زایچ نیا به خوامینم و

 دانستینم یحت که بود شده مات و شیک چنان

 به! بدهد نشان یواکنش چه لوفرین حرف مقابل در

 ای بدهد فوران اجازه دلش در شده جمع تیعصبان

 قبل هیرو و بپوشاند را تیعصبان نیا یرو قبل مثل

 !ردیبگ شیپ را

 االن نه کرد تکرار خود با بار چند و بست چشم

 که یدختر تا باشد آرام دیبا. ستین تیعصبان وقت

 .نترساند خود از را است نشسته کنارش
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 از ما ازدواج میتصم یدونیم خودت جان لوفرین -

 دو هر به مربوط موضوع نیا و شده گرفته قبل

 میتصم براش ییتنها به یندار حق پس ماست،

 نه؟ مگه یریبگ

 و آورد باال را سرش لوفرین تا دیکش طول یکم

 .شود رهیخ شیهاچشم به میمستق

 هیبق میتصم نیا یبرا تونستیم داداشت چطور -

 تا تو چطور تونم؟ینم من رهیبگ میتصم ییتنها به

 بدون که یگرفتیم میتصم ییتنها خودت االن

 نگم پدرم خونه رهیذخ مهره هی مثل حسم به توجه

 ؛یکن استفاده ازم خواست دلت وقت هر تا یدار

 دخترم؟ چون چرا شه؟ینم دیرس که من به یول

 فم؟یضع چون
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 یرو یکس فکر طرز کردیم اشتباه شیعمو زن نه

 اشیمغز یشستشو بلکه بود نگذاشته ریتاث لوفرین

 !بودند داده

 زاده کدام چیه لوفرین یهاحرف نیا بود مطمئن

 یسوم شخص طرف از همه و ستندین خود ذهن

 . بودند شده کتهید شیبرا

 قرار از ازدواجشان موعد به دنیرس تا شهیهم

 و دیهراسیم شانرابطه وسط یسوم فرد گرفتن

 .بود شده آوار سرش بر ترس همان حاال انگار

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 انیم از و فشرد نیماش فرمان به محکم را دستش 

 .کرد نجوا شیهادندان

 یپا چون خواستینم رو رابطه اون اگر یرعلیام -

 یپا هم ما یبرا نکنه بود، وسط یسوم شخص

 اومده؟ وسط یسوم شخص

 با بعد و کرد نگاهش دهیترس لحظه چند لوفرین

 :گفت قبل لحن همان
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 ادی تا کنم ازدواج باهات خوامینم گهید من -

 هر که ستمین بازت شب مهیخ عروسک یریبگ

 هر و بزنه سرت به ازدواج فکر دیکش عشقت وقت

 یمحل کم بهش ینداشت حوصله یاگهید وقت

 .یکن

 همان با و کند پنهان را تشیعصبان نتوانست گرید

 .زد نیماش فرمان به یمحکم یضربه دست

 یپا لوفرین بده منو جواب پرتا و چرت نیا یجا -

 وسطه؟ یسوم شخص

 چون شدینم مربوط تو به گهید بود هم اگر نه، -

 .شده ارزشیب گهید یمیقد قرار اون من نظر از

 شخص کند تصور ذهنش در توانستینم یحت

 و شوق آن و ردیبگ را او یجا لوفرین دل در یگرید
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 به یدست! کند خود ازآن را شیهاچشم برق

 خانه دلش در که یغم با و دیکش شیهاچشم

 .کرد زمزمه آهسته بود کرده

 هاتچشم یتو که یعشق همه اون شد یچ پس -

 دوست منو تو مطمئنم من لوفر؟ین دمیدیم

 !یداشت

 یهاحرف گفتن ای بود او یصدا غم دانستینم

 که بود، ختهیر رونیب را ترسش نگونهیا لوفرین قبل

 .کرد نگاهش خونسرد طورنیا

 بود نیا میزندگ یآرزو نیبزرگتر یروز هی آره -

 گهید یول باشم؛ داشته تو طرف از ینظر گوشه

 کنمیم یسع دارم االن و شد تموم روزا اون

 .بدم رییتغ رو آرزوهام
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 .کرد نجوا و ختیر شیصدا در را دلش یتمنا تمام

 به خوامینم و دارم دوستت هنوز من لوفرین -

 .بدم انیپا امرابطه

 دوست منو وقت چیه تو رعطایام ینداشت -

 با سالها نیا بود داشتن دوست اگر ،ینداشت

 پدر دستور فقط تو. یگذشتینم کنارم از یمحلیب

 مبادا تا یکردیم کتهید خودت یبرا رو مادرت و

 .یباش کرده یچیسرپ شونخواسته از

 ریز به سر و آرامش با شهیهم را لوفرین او

 لوفرین سرکش و سرتق یرو نیا. شناختیم

 درکش تواندینم کردیم حس و بود دیجد شیبرا

 دوست حس از لوفرین خود نظر برخالف اما. کند

 اگر دانستیم و بود مطمئن قلبش در داشتن

 در یاحفره مانند نبودش بدهد، دست از را لوفرین
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 یبرا را تالشش تمام دیبا پس. ماندیم یباق قلبش

 .کردیم داشتنش

 میقد سنت اون من اصال ،یبخوا تو یهرچ باشه -

 چند تا من. ندارم یکار باهاش و کنار ذارمیم رو

 با ساده یعمو پسر هی عنوان به خوامیم گهید روز

 .تیخواستگار امیب امخانواده

 و تو یبرا من گفتم، که همونه من جواب عطا نه -

 نه جواب با خوامینم. قائلم احترام یلیخ عمو

 به و بشکنم رو غرورت هیبق یجلو امدوباره

 .کنم یاحترامیب خانوادت
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 رونیب را نفسش بار نیچندم یبرا و بست چشم

 .باشد آرام تا داد

 .خوامیم جوابت نیا یبرا موجه لیدل -
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 و خوامتینم گهید که نیا از ترموجه یلیدل چه -

 .کنم تحمل کنارم رو بودنت تونمینم

 لگد و دیشن یراحت به را غرورش شکستن یصدا

 .دید خود چشم با را کردنش مال

 در حرکت به را نیماش یگرید حرف گفتن بدون

 دوباره و زد دور برگردان دور نیاول دنید با و آورد

 .گرفت شیپ را شیعمو خانه مقصد

 یهاحرف نیا که اومده سرت یچ دونمینم -

 هم مهم گهید یول ؛یزنیم رو بیغر و بیعج

 یداشت گهید لیدل هی ازدواج نیا یبرا اگر. ستین

 رو حسم تا دمیجنگیم داشتنت یبرا جونم یپا تا

 همه اون پشت بفهمونم بهت و کنم ثابت بهت

 اما. بود دهیخواب عشق ییایدن یتفاوتیب و یسرد

 گهید من یوقت کنهیم فرق داشتن دوست موضوع
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 شهیهم یبرا دیبا یعنی باشم نداشته رو تو عشق

 بند عمر تموم اگر یحت چون. بخونم رو اتفاتحه

 من. ستین من یبرا قلبت وقت چیه یباش میزندگ

 باشم داشته خودم یبرا رو تو زور به خوامینم

 ضمن در. برو گهیم دلت که کجا هر ذارمیم آزادت

 خوردن هم به مورد در خودت ستین یازین

 رو زیچ همه خودم. یبگ هیبق به یزیچ مونرابطه

 رو تو که بودم من نیا گمیم و کنمیم تموم

 .نخواستم

 حاج یپسرا جفت کار نیا با بذار سرت یفدا

 .بشن شهر ینما انگشت ییوفایب یتو محمد

 شکستن از که یبغض حفظ با را شیهاحرف همه

 حرف تا گفت بود کرده ریگ شیگلو در غرورش

 آزاد را لوفرین. باشد نگذاشته یباق یا نگفته
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 یسرکوفت بعدها و ردیبگ میتصم خودش تا گذاشت

 یکرد یزندگ نیا به مجبور مرا تو نکهیا به راجع

 دارد؛ شیپ در یسخت یروزها دانستیم. نشنود

 اششده لگدمال غرور شدن خرد از بهتر یلیخ اما

 .بود

 نگه یحرف بدون شیعمو یخانه یجلو را نیماش

 یالحظه چند. شد رهیخ روبهرو به منتظر و داشت

 یرو بر را لوفرین نگاه ینیسنگ گذشت، سکوت در

 نشان یواکنش یول کرد؛یم حس خود رخ مین

 .کرد باز را نیماش در لوفرین. نداد

 انگار یول عمو پسر متأسفم زیچ همه بابت من -

 یبرا خودشون قول به ترهابزرگ که یوقت همون

 اون خورندیم ینیریش ما سرنوشت شدن یکی

 تو. بافتیم جداگانه رو کدوم هر سرشت ییباال
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 خوشبخت دوارمیام منه از شتریب یلیخ اقتتیل

 .خداحافظ یبش

 به و نداختین سمتش هم ینگاه یحت نداد یجواب

 نیماش در شدن بسته و لوفرین شدن ادهیپ محض

 دور تا فشرد گاز پدال یرو قدرت تمام با را شیپا

 .کند دور را االتشیخ و شود

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 بره گرفت اجازه پدرش از فردا یبرا االن نیهم»

 «دختره یدوستا از یکی ینقاش یگالر

 دیجد امکیپ گاریس یدود پرده پشت از که ینیح

 قیعم را آخر پُک گذراندیم نظر از را شیعمو زن

 انگشتانش انیم گرفته جا گاریس از یطوالن و

 .گرفت

 کنار یآهن یقوط در را گاریس شده سوخته لتریف

 .داد جواب تند و کرد خاموش دستش

 «.دیبد اجازه لطفاً هم شما خوبه، »

 لتریف از باًیتقر کم مدت نیهم که یاجعبه درِ

 اش،یشگیهم یجا و بست را بود شده پر گاریس
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 اشیزندگ راز نیتربزرگ تا کرد پنهان تخت ریز

 یبرا نداشت خبر آن از هم یرعلیام یحت که

 . آمد جواب توقعش از زودتر. نشود برمال یکس

 «پسرم باشه»

 سر پشت که یریاخ روز چند نیا مثل ،یگاه

 یلیخ که شدیم ریدرگ چنان ذهنش بود گذاشته

 یبرا کش،یبار و دیسف دوست نیا به سخت

 به توجه با. کردیم دایپ ازین اعصاب نیتسک

 یکار پنهان نیا از اشخانواده یهاتیحساس

 یجلو داشت یسع یلیخ و بود یناراض

 قدرت اما رد؛یبگ را گاهشیب و گاه یهاوسوسه

 شهیهم مثل جهینت در و بود کم اشمقابله

 چراغ موردش در بود مجبور و شدیم مشیتسل

 .نشود خبردار یکس تا کند عمل خاموش
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 بست اشیزییپا سرد یهوا سوز یرو بر را پنجره

 اندک همان کننده خوشبو یاسپر از استفاده با و

 خاموش را اتاق چراغ. برد نیب از هم را گاریس بو

 و ته و سر یب افکار از خسته یذهن با و کرد

 .دیکش دراز تخت یرو یتکرار

 نه انگار بودنش مسکوت با که شانیخانه جَو داًیجد

 دوست را کنندیم یزندگ آن در زنده آدم سه انگار

 اگر بود مطلق یرحمیب دانستیم و نداشت

 به یرعلیام مثل هم او دارد دوست کردیم اعتراف

 .کند آزاد طیمح نیا از را خود یقیطر

 یتپنده نبض نامهربانش برادر نیا انگار ،یرعلیام

 سرتاسر بر مرده خاک ییگو رفتنش با که بود خانه

 نفس قلبشان ضربان اجبار به همه و اندختهیر خانه

 !کشندیم
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 که شانبرادرانه یهابحث یبرا دلش چقدر یگاه

 شب و شدیم تمام یشوخ و خنده با آخرش

 مورد در که شاننفره چهار یشبانه یهاینینش

 ! شدیم تنگ کردندیم صحبت مختلف موضوعات

 که یدیجد آدم وجود در گرید حانهیر رفتن از بعد

 ای اثر کشدیم دکی را موحد یرعلیام نام فقط

 دایپ سابقش مهربان و قلب خوش برادر از یانشانه

 .نکرد

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 نفس یمتحرک مرده مثال فقط حاال یِرعلیام

 نیا نیعامل از را بدش حال انتقام تا دیکشیم

 .ردیبگ شده حقش در که یتیجنا

 شد، حک یپوزخند طرح شیهالب یرو بر

 ندیبب گود از رونیب را هاآن یزندگ طیشرا یهرکس

 و داشته ژهیو تیعنا هاآن به خداوند کندیم فکر

 خبر یکس اما هستند؛ یخوشبخت در غرق همه
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 و سرخ بیس مانند موحد نامدار یخانواده نداشت

. اندبرده نیب از هاکرم را درونش که ماندیم یبراق

 ینشو کشینزد یوقت تا هم را یزدگ آفت نیا

 .یکن درک یتوانینم

 گم یاهیس دل در که اتاقش دیسف سقف به رو

 و دیجد یهاحرف با لوفرین که یروز آن بود شده

 ختیر دستانش یرو را یپاک آب باورش رقابلیغ

 .شد زنده ادشی در

 با دیخورش زییپا گرید یروزها مثال هم روز آن

. کردیم آماده زیانگ دل یغروب یبرا را خود عجله

 لگدمال یتیشخص و برداشته ترک یغرور با همراه

 با تا رساند یطالفروش مغازه به را خود شده

 همان بود مطمئن وگرنه کند، صحبت یرعلیام

 .ردیگیم باد غم شب
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 یرعلیام سراغ میمستق مغازه یشلوغ به توجهیب

 با همراه و بود ستادهیا خانم دو یروبهرو که

 مورد در دستش ریز یبرگه در یزیچ نوشتن

 گفتن بدون و رفت کردیم صحبت یموضوع

 تا رفت هاپله طرف و گرفت را دستش یکالم

 .کنند صحبت مزاحم بدون و راحت

 را دستش کرد یسع کارش از متعجب یرعلیام

 .کند آزاد

 مگه نم،یبب کن صبر! ؟یکنیم کاریچ عه عه -

 دارم؟ یمشتر ینیبینم

 سمت یکوتاه نگاه یرعلیام دست کردن رها بدون

 شیتماشا تعجب با مغازه یگوشه از که دیوح

 .انداخت کردیم
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 ما بنداز راه رو هایمشتر کار لطفاً جان دیوح -

 .مییایم االن

 یرعلیام دست شد که اتاق وارد رفت، باال هاپله از

 . کرد زدن قدم به شروع کالفه و کرد رها را

 یشاک ینگاه دستش مچ ماساژ با همراه یرعلیام

 .انداخت او به

 !هیچ کارا نیا تو؟ چته -

 ساعت چند آزاردهنده یهاحرف از ییرها یبرا

 تکرار سرش در یصوت ضبط مانند که لوفرین شیپ

 شدت به را هاآن و برد شیموها در دست شدندیم

 .دیکش

 دهیناد یراحت نیهم به رو زیچهمه شهینم باورم -

 !زد امنهیس به رد دست و گرفت
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 مانع تا گرفت را شیبازو و شد کشینزد یرعلیام

 .شود انشیپایب زدنقدم

 شده؟ یچ -

 ینگران حس که یرعلیام اهیس مردمک به نگاه با

 زدیم موج درونش یکنجکاو یاندک با همراه

 .کرد زمزمه آهسته

 ادامه یبرا گفت خواد،ینم منو گهید گفت -

 ییجا گهید من و کرده دایپ رو راهش شیزندگ

 .ندارم راه اون یتو

 .ندیبنش مبل یرو تا کرد کمکش یرعلیام

 متوجه منم تا بزن حرف درست ییگو اوهی یجا -

 .بشم
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 یهابرگ و اتاق گوشه بزرگ گلدان به را نگاهش

 .نشود بغضش متوجه یرعلیام تا دوخت پهنش

 هیبق و یخواستگار مورد در تا لوفرین سراغ رفتم -

 .کرد جوابم که بزنم حرف مراسمات

 زیم یرو او صورت بر کامل تسلط یبرا یرعلیام

 سمت را صورتش دست با و نشست شیجلو

 .آورد خودش

 یچ یعنی خب کن، نگاه من به صحبت وقت -

 کرد؟ جوابم

 یخواسته به توجهیب و دیکش یقیعم نفس

 گلدان همان سمت را نگاهش دوباره یرعلیام

 .دوخت
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 دل سنگ قدر نیا... نیا خوامت،ینم گهید گفت -

 !نکرد عشقمم اعتراف به یتوجه یحت که بود شده

 آن یرو را دستش اشیشانیپ ماساژ یبهانه به

 یرعلیام شیپ کمتر صورتش غم تا گذاشت

 و آرام کوتاه سکوت از بعد یرعلیام. کند شیرسوا

 :دیپرس شک با

 یرفت حاال که یداشت دوست رو لوفرین مگه تو -

 ؟یکرد اعتراف ششیپ

 در را غصه یجا که یبُهت با بود او نوبت حاال

 .بزند زل یرعلیام به بود گرفته صورتش

 !؟یرعلیام دهیم یمعن چه سوالت نیا -

 به من یعالقه متوجه سال همه نیا یتو یعنی

 ؟یکرد تعجب اعترافم از حاال که ینشد لوفرین
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 خونسرد یرعلیام او تیعصبان و حرص برخالف

 .انداخت باال یاشانه

 راز نیا یمتوجه دیبا باهاش رفتارت کدوم از نه، -

 شدم؟یم بزرگ
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 .ختیر شیصدا در را درونش حرص

 به دم تو مثل اگر قاً؟یدق کردمیم کاریچ دیبا -

 اشصدقه قربون و دمیدویم دنبالش قهیدق

 ؟یواقع عاشق هی شدمیم رفتمیم

 اشاشاره انگشت بار چند لبخند همان با یرعلیام

 .داد تکان او صورت یجلو هشدار حالت را

 اصالً مثالت ،زمیعز برادر گهید نشد نچ، نچ -

 عشق نیع گهید ایدن نیا یتو. نبود جا به و قشنگ

 .شهینم دایپ دختر اون به من

 .زد دادیم یدلتنگ یبو که یلبخند ادامه در
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 هی فقط یخاطرخواه و عشق همه اون از هرچند -

 رو لوفرین واقعاً اگر هم تو. مونده برام حسرت مشت

 دلش که یفهموندیم بهش دیبا یداشت دوست

 بدو بدو دنبالش من مثل گمینم حاال. بشه قرص

 . یکن عمل خودت وهیش یتونستیم یول کن؛

 با و گذاشت شیپاها یرو را آرنجش دو یرعلیام

 او به را خود یکم هم در انگشتانش کردن قفل

 .کرد ترکینزد

 نیا مورد در من بگم دیبا خورهیبرنم بهت اگر -

 با یابچه هر. دمیم حق بهش لوفرین یهاحرف

 یتو قیعم عشق متوجه تو به لوفرین نگاه هی دنید

 که بوده تو جانب از اشتباه پس. شدیم هاشچشم

 خودت یرو به یزیچ یول یدیدیم رو عشق اون

 چیه اشیح و حجب دختره هی اون ،یاوردینم
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 طلب ازت و ادیب سراغت خودش دهینم اجازه وقت

 . کنه عشق

 .کرد صحبتش مهیضم یزیر یخنده یرعلیام

 میهست هم به هیشب تو و من چقدر من، یخدا -

 هیبق به سکوتم با خواستمیم من! جان برادر

 تو ام،یناراض میزندگ یتو زهرا وجود از بفهمونم

 وجود از بفهمن هیبق یخواستیم سکوتت با هم

  نه؟ جالبه! یهست یراض  لوفرین

 ریز یمشک کیسرام به رهیخ و بود نییپا سرش

 و هیتجز ذهنش در را یرعلیام یهاحرف شیپا

 در یرعلیام صحبت شدن تمام با. کردیم لیتحل

 :کرد زمزمه حالت همان
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 بودم، کرده مطمئن حسم از رو لوفرین قبالً من -

 عمر کی یبرا من طرف از دونستیم خوب یلیخ

 یهاحرف امروز یول شده؛ انتخاب یخوشبخت

 چیه دارم نیقی که ییهاحرف زد،یم یدیجد

 فقط امروز لوفرین. نبود خودش یبرا کدوم

 رو یاگهید کس طرف از شده کتهید یهاحرف

 زیچ همه از شتریب موضوع نیهم و کردیم تکرار

 .دهیم عذابم
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 متفکر و کرد یاخم یرعلیام آورد باال که را سرش

 :دیپرس

 پاش؟ ریز نشسته یکی یعنی -

 .دیکش اشقهیشق به یدست

 یدختر با مدته هی گفتیم عمو زن دونمینم -

 با آمدش و رفت روزا نیا و شده آشنا کافه یتو

 خط بهش همون ادیز احتمال به. ادهیز دختره اون

 ...دهیم
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 :دیپر حرفش نیب تند یرعلیام

 بهت رو حرفا اون لوفرین یوقت نمیبب کن صبر -

 بود؟ یچ بهشون تو جواب گفت

 یچ نمیبب تیزندگ دنبال برو گفتم بهش یچیه -

 .ادیم رتیگ

 از سرعت با بعد کرد نگاهش رهیخ یکم یرعلیام

 که یمبل یدسته گرفتن با و شد بلند شیجلو

 .شد خم طرفش یکم بود نشسته شیرو

 !عطا یزد یگَند چه تو -

 .برد باالتر یکم را شیصدا

 مشیشناسینم ما که یکس با لوفرین یدیفهم تو -

 قرار هاشحرف سلطه ریز بدتر اون از و شده آشنا
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 نیهم! ؟یکرد ولش خدا امون به وقت اون گرفته

 رت؟یغیب عشقت یادعا بود

 .برگشت یرعلیام طرف تند نگاهش

 ولش راحت طورنیهم خواستمینم که معلومه -

 برم بعد رمیبگ آروم یکم خواستم فقط کنم،

 .سراغش

 :گفت یعصب و گرفت فاصله ازش یرعلیام

 ینکرد فکر نیا به اصالً! سراغش؟ یبر بعداً - 

 رو لوفرین و نباشه یدرست دوست دختر اون دیشا

 کنه؟ در به راه از

 راست راست داداش؟ کردمیم کاریچ خب -

 !خوامینم رو تو گهید من گهیم برگشته
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 حانهیر مگه! ناز هزار رو دختر شعور،یب بگه خب -

 سرش از دست کرد؟ ناز کم زد؟ پس رو من کم

 یبرا فقط رو خوشگل یهاحتینص اون برداشتم؟

 ؟یداد وا دیرس خودت عمل یپا ؟یبود بلد من

 یسع که یقیعم نفس و کوتاه یسکوت با یرعلیام

 :گفت داشت خودش آرامش در

 حرفا نیا و ینامزد مسخره موضوع نیا از اصالً -

 پسر عنوان به توئه یعمو دختر لوفرین م،یگذریم

 بخاطر نه یدار رو ازش محافظت یفهیوظ عمو

 .یکن رهاش خدا امون به حرف کلمه چند

 بود کرده رخنه دلش در که یدیجد ینگران با

. نداشتند ییجا سابقش تیعصبان و یناراحت گرید

 و او یانگار سهل و باشد یرعلیام با حق اگر

 ندازدیب خطر در را اشیپاک و عفت لوفرین یسادگ
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 اگر بود کردمطمئنیم چه دیبا وقت آن

 به رید او و کند دیتهد را لوفرین یاتفاق نیترکوچک

 .دیبخشینم را خودش هرگز برسد دادش

 فکر از اششانه یرو بر یرعلیام دست ینیسنگ

 .برگردد عقب به شد باعث و آورد رونشیب

 بجنگ، داشتنش یبرا یدار دوستش واقعاً اگر -

. یبش روبهرو خودش طرف از نخواستن با اگر یحت

 شتریب یدلتنگ و یدور نیا تحمل و تاب کن باور

 . ترهسخت یکس هر تصور از

 یغم  نهیع به یرعلیام آخر یجمله یادا نیح

 .دید بود گرفته فرا را شیهاچشم که نیسهمگ
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 هی خودت از غرورت بخاطر کنمیم خواهش -

 و ریپ قلب هی شیجوون یتو که گهید یرعلیام

 .نساز کنهیم تحمل رو پژمرده

 در را خود شب تمام شد جدا یرعلیام از شب آن

 به که یدیجد افکار به تا کرد حبس اشمغازه

 ینقشه و ببخشد سامان بودند آورده هجوم ذهنش

 . بکشد موضوع نیا حل یبرا یدیجد

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 379پارت#

 

 فکر بست نقش ذهنش در که یدیجد حل راه

 یهمکار با توانستیم راحت که نبود یبد چندان

 . ببرد شیپ نقصیب و کامل را آن شیعمو زن

 یرعلیام با یکار هر از قبل که بود خوشحال

 گرفتن ییراهنما با توانستیم حاال و کرده صحبت

 موضوع نیا به یدیجد فکر طرز شیهاحرف از

 آرام نیح داد ادشی که یایرعلیام. باشد داشته

 یجا و کند تمرکز آرامش با غضبش داشتن نگه

 کار نیا لیدل تا باشد جستجو در ینینش عقب

 .بداند را لوفرین باور از خارج
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 چه دختر نیا زد، پوزخند لوفرین یسادگ به دل در

 یراحت به زیچهمه کردیم فکر که بود الیخخوش

 فرستاده خود کار سراغ را رعطایام و شده تمام

 !است

 و کار باًیتقر یرعلیام با صحبتش روز یفردا از

 رفتن رونیب یهاوقت و کرد لیتعط را اشیزندگ

 .کردیم بشیتعق نامحسوس لوفرین

 دختر آن با آمدش و رفت دیدیم نکهیا وجود با

 است؛ ادیز است صدف نامش دانستیم حاال که

. بود دهیند سرش ریز یعرف از خارج اتفاق چیه اما

 همان به رفتن و دیخر به فقط شانیقرارها تمام

 .شدیم ختم صدف کافه

 لوفرین به حسش از گرانید تفکر برخالف او

 یرعلیام یهاحتینص طبق و بود مطمئن
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 او را کرده تجربه یرعلیام که یدرد خواستینم

 دیجنگیم لوفرین داشتن یبرا دیبا پس. بچشد هم

 انیپا یدرصد اگر یحت. کند خود یبرا را او تا

 شیپ گرید حداقل بود دنینرس به شانرابطه

 ریدرگ. شدینم شرمنده و زده خجالت وجدانش

 او به را یگرید فکر فرصت روزها نیا که یافکار

 یخواب میتسل اشخسته تن که بود دادندینم

 .شد قیعم

 

 یصندل آمد رونیب خانه از که لوفرین دنید با

 نگاه اگر تا آورد در دهیخواب حالت به را نیماش

 .ندینب را او افتاد طرف نیا به لوفرین

 از که یلبخند با اطرافش به توجهیب لوفرین اما

 یالحظه چند شدینم برداشته صورتش یرو
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 هفت و ستیدو یپژو نیماش تا ستادیا منتظر

 ترمز شیپا یجلو سرعت با صدف یآشنا و دیسف

 خوشحال یلیخ دنشید از انگار که هم لوفرین. کرد

 یصندل یرو و کرد یامستانه و بلند یخنده شد

 با نیماش زود یلیخ دوباره. گرفت جا کنارش

 .شد کنده جا از سرعت

 نشیماش بیتعق نیح روز چند نیا در نکهیا یبرا

 با را خودش نیماش نشود ییشناسا لوفرین توسط

 .بود کرده عوض دوستانش از یکی یایزانت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یجلو و شد یط یاقهیدق ستیب یریمس

 یگالر بزرگ یتابلو که یسنگ ینما با یساختمان

 توقف کردیم ییخودنما آن در سر یرو ینقاش

 . کردند

 چند با و کرد پارک یمناسب یجا را نیماش

 به دختر دو شد مطمئن یوقت صبر، یالحظه

 گذاشتن و کاله کردن سر از بعد رفتند داخل
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 یبرا شیهاچشم یرو بر یبزرگ یآفتاب نکیع

  نشدنش ییشناسا

 .گذاشت ساختمان آن داخل به پا اطیاحت با

 سالن وارد و گذشت یکار نهیآ تماما ییراهرو از

 .شد یاصل

 رنگ که ییطال دیسف یینما با مجلل یسالن

 که وارهاید بر شده نصب یتابلوها یبایز یزیآم

 یباال کوچک یلوسترها نور یدرخشندگ ریز

 .شدیم برابر چند شانیجلوه سرشان

 سالن در که یبخش آرامش و بایز یفضا دنید از

 شیهالب یرو یلبخند ناخواسته بود انیجر در

 لوفرین توسط شدنش دهید استرس اگر. نشست

 نیبهتر به فضا نیا از توانستیم شک بدون نبود
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 وقت حاال که فیح. ببرد لذت ممکن شکل

 .نبود کار نیا یبرا یمناسب

 خود فاصله، قدم نیچند با ظاهر به که طورنیهم

 نشان وارید یرو یتابلوها یتماشا مشغول را

 داشتن نظر ریز یبرا را حواسش از یمین دادیم

 یدختر لحظه همان. بود گذاشته صدف و لوفرین

 به ینارنج یشال و بلند دیسف یلباس که بلند قد

 از. شدند صحبت گرم و شد کشانینزد داشت سر

 و دختر شال ریز از ختهیر رونیب فر یموها

 به بود گردنش و دست به که یایرنگ ورآالتیز

 را بودندش هنرمند صیتشخ توانستیم یراحت

 .بدهد

 با گرفت دخترها بلند یقهقهه یصدا از نگاه

 یروز کردینم باور. دیچرخ تابلوها طرف حرص
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 لوفرین بلند یهاخنده یصدا باشد مجبور که برسد

 !اوردین بر دَم و ندیبب بهیغر یجمع در را

 یزیهرچ از شتریب لوفرین یالیخیب و یمعرفتیب از

 نه انگار. گرفت یناراحت و تعصب از شتریب دلش

 دل شیهاحرف با شیپ روز چند دختر نیا انگار

 !رنجانده را سابقش عشق

 مختلف یتابلوها یتماشا سرگرم که طورنیهم

 و یمشک یموها با یکی بلند قد مرد دو بودند

 چند اول. شدند یگالر وارد روشن یموها یگرید

 صاحب زد حدس که یدختر همان با یاکلمه

 و لوفرین طرف به بعد کردند صحبت باشد یگالر

 .رفتند صدف

 یانکته نیاول مرد دو هر تیجذاب و یپوش کیش

 . کرد انکار را آن شدینم که بود
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 نیا از و داشت یارهیت پوست که یمشک مو پسر

 صیتشخ را شیهاچشم رنگ توانستینم فاصله
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 صدف کرد، حلقه صدف کمر دور را دستش بدهد

. زد مرد به یبزرگ لبخند و داد جا بغلش در را خود

 شیموها رنگ کنار در روشنش پوست که مرد آن

 طرف به لبخند با کردیم چندان دو را تشیجذاب

 که گفت گوشش کنار یزیچ و شد خم لوفرین

 و زد یازده خجالت لبخند جوابش در هم لوفرین

 .انداخت نییپا را سرش

 و شدند مشت بدنش کنار در ناخودآگاه دستش دو

 احساس یراحت به سرش در را خون جوشش

 شخص یپا بود، درست حدسش پس. کردیم

 شده باز وسط نیا او از بهتر یلیخ قضا از یسوم

 !دیدینم را او گرید که بود
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 با آن از که یایجد میتصم همان نیا یعنی

 بخاطر توانست چطور بود؟ زدیم حرف افتخار

 زد؟ پا پشت عشقش و او به پسر نیا کنار در بودن

 زود  یلیخ یگالر در را کارشان مرد دو آمدن با

 نیا به آمدن انگار اصالً. رفتند رونیب و کردند تمام

 .نبود شیب یابهانه یگالر

 سرشان پشت و دیکش ترنییپا را کالهش یلبه

 .رفت رونیب

 نیماش سوار روشن مو پسر همان همراه لوفرین

 حرکت و شدند یبلند یشاس یمشک شورلت

 نیماش طرف هم مرد یکی آن و صدف. کردند

 .افتادند راه به سرش پشت و رفتند صدف
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 از تا برد باالتر یکم را نشیماش سرعت

 .نماند عقب کندیم بیتعق که ییهانیماش

 کاش د،یکوب نیماش فرمان به یاضربه دست با

 روز چند که یدختر دیدیم و بود نجایا یرعلیام

 چطور کردیم خطابش ریتقصیب و معصوم شیپ

 دهدیم سر مستانه یقهقهه یابهیغر مرد کنار در

 .کرد پنبه یآسان به بودند بافته که ییایرو هر و

 فکر خوب و بود هاصحنه نیا شاهد که حاال 

 که بود او ساده ست،ین ساده لوفرین دیدیم کردیم

 وفادار او به عمر کی دختر نیا کردیم فکر

 .ماندیم

 هم از را رشانیمس نیماش دو گذشت که یمسافت

 آن در لوفرین که ینیماش بیتعق به او و کردند جدا

 .پرداخت بود نشسته
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 از بعد و کردند توقف کیش یرستوران یجلو

 هم در یجلو نگهبان به نیماش چییسو سپردن

 .شدند رستوران وارد هم با قدم

 عشق شاهد و ستدیبا عقب توانستینم گرید

 عشق هاآن از یکی قضا از که دلقک دو یهایباز

 .باشد بود خودش وانهید

 نداشت، آن کنترل در یایسع چیه که یعصبانت با

 یفضا داخل به پا نگهبان با یطوالن یبحث از بعد

 .گذاشت رستوران ییایرو و کیش
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 در لوفرین یپ در را شیهاچشم در یجلو همان

 ماه در بخواهد اگر  دانستیم که یرستوران طیمح

 بدون دیایب نجایا به خوردن غذا یبرا بار سه فقط

 از یاثر یول داد چرخ شودیم ورشکست شک

 .نبود لوفرین
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 با و نشست دلش به وقت یب یاینگران و دلهره

 یجستجو به یشتریب دقت با دهیترس ینگاه

 یحصارها با ییطال یهاپله. پرداخت لوفرین

 شلوار و کت یمرد که یمشک انویپ کنار یاشهیش

. کرد جلب را اشتوجه بود نواختنش مشغول پوش

 سرش پشت که یگارسون تذکرات به توجه بدون

 . رفت باال عیسر یهاقدم با دادیم هشدار

 طبقه از ترمتفاوت و ترکیش یزانید با باال طبقه در

 در یکی جز همه که زیم چند وجود بخاطر نییپا

 را ها آن زود یلیخ بودند پسر آن و لوفرین قرغ

 با و زد پس اششانه یرو بر را گارسون دست. دید

 .رفت طرفشان بلند یهاقدم
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 توجه که داشت فاصله زشانیم با یقدم چند هنوز

 به رو اخم با و شد جلب او به لوفرین یروبهرو پسر

 :گفت گارسون

 نشه؟ مزاحم یکس نگفتم مگه -

 .برگردد طرفش هم لوفرین شد باعث پسر سوال 

 با و دیپر جا از او شده سرخ یچهره دنید با

 و دیرس شیجلو. کرد نگاهش شده گرد یهاچشم

 با باشد داشته کارش از یاریاخت آنکه بدون

 از یاجرعه لوفرین صورت به محکم یایلیس

 . داد بروز را خشمش

 اون بود نیا دخترش، نیا با نکنه درد عمو دست -

 ؟یکرد انتخاب خودت یبرا که یاندهیآ
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 به ترس وقت شیهایبچگ عادت نیع که لوفرین

 به شروع دهیترس نگاه همان با افتادیم سکسکه

 .افتاد سکسکه

 تو...عیه... طا...ع ر..یام -

 در لوفرین زبان از یحرف چیه خواستینم دلش

 .زد داد قبل از بلندتر بشنود، کارش مورد

 .شو خفو فقط نگو، یچیه -

 فشار و گرفت دستش در محکم را لوفرین دست

 دنید با که کرد بلند را لوفرین «آخ» که یمحکم

 .شد خفه گلو در او اخم

 ؟یدیفهم میریم شده خراب نیا از االن نیهم -

 انگار که مرد ببرد نییپا خود با را لوفرین خواست

 داد نشان واکنش بود آمده در بُهت از تازه
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 ؟یهست یک گهید تو آقا، نمیبب سایوا -

 و برگشت مرد طرف نیسهمگ یباد و گرد مانند به

 در را آتشش یگلوله دو به شباهتیب یهاچشم

 زیم به انگشت با و دوخت مرد ییایدر یهاچشم

 .کرد اشاره
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 یغذا از و نیبش جات سر برو االن نیهم -

 بعد دفعه ببر، لذت شده دهیچ جلوت که یالکچر

 یکار یشد رد دختر نیا یفرسخ صد از نمیبب هم

 هم ساده لقمه هی برداشتن توان یحت کنم یم

 ؟یفوکول بچه یدیفهم. یباش نداشته

 .گرفت مشتش در را دستش پسر

 قهی نجایا من یبرا یاومد که یکارشیچ گهید تو -

  ؟یدیم جر

 .دیکش رونیب پسر دست از شدت با را دستش 

 دختر نیا کردیم فکر روزید تا که بدبخت هی من -

 .باشه شیزندگ وفادار زن عمر کی قراره
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 به ترس از که لوفرین و شد دور بلند یهاقدم با

 .کشاند خود دنبال را دیلرزیم خود به انیع طور

 باز از بعد و کرد رها را لوفرین دست نیماش کنار

 کرد اشاره شیابرو دو انیم کور یاگره با در کردن

 همان با لوفرین ند،یبنش یصندل یرو که

 تکان یسر تند بود امدهین بند هنوز که یاسکسکه

 .شد سوار زود یلیخ و داد

 از خارج گاز پدال یرو بر شیپا یفشارها

 مقصد. بود اشیمنطق شهیهم مغز دستورات

 ماندن امان در یبرا نداشت، ذهن در یمشخص

 رقابلیغ خشم از بود نشسته کنارش که یدختر

 یمکان در را خود تا راندیم سرعت با کنترلش

 که یطوالن یمسافت رفتن از بعد. کند یخال خلوت

 بود شده خارج دستش از لومترشیک شمارش
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 نیماش از. ستادیا یکوتاه پرتگاه لبه خلوت، ییجا

 زدن نعره به شروع دل ته از تحملیب و شد ادهیپ

 حل خودش در را تیعصبان حجم یکم تا کرد

 .کند

 به را اششده خشک یگلو که ادیفر چند از بعد

 و رفت نیماش طرف دوباره بود انداخته سوزش

 .کرد باز را درش

 و کوتاه غیج سرخش چهره دنید با لوفرین

 را لوفرین یبازو. رفت عقب به و دیکش یادهیترس

 برابر نیچند بدنش در انگار که یزور با و گرفت

 نیماش از و دیکش خود طرف را او بود شده

 .کرد اشادهیپ

 نداشت آمدن بند قصد که یاهیگر همان با لوفرین 

 .چسباند نیماش بدنه به را خود
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 .کردم... عیه...غلط...غ -
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 حصار در را او تن و کرد ترکینزد لوفرین به را خود

 یگلو به توجهیب. کرد یزندان نیماش بدنه و خود

 :دیپرس محکم لحن همان با دردناکش و خشدار

 همه از یشد یراض که داد بهت یاوعده چه -

 هان؟ یبگذر زیچ

 .داد سرتکان تند لوفرین

 ی...عیه...چیه -

 .داد تکان افسوس به را سرش 

 و من اعتماد به یزد پا پشت که یداشت کم یچ -

 هان؟ پدرت

 شیبازو کرد،یم هیگر همچنان جواب بدون لوفرین

 .داد تکانش محکم و گرفت را
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 بلندت خنده یصدا که شیپ ساعت کی تا -

 ادتی یدیرس که من به کردیم کر رو فلک گوش

 !یکن هیگر اومده

 .زد داد درونش خشم اعماق از

 پسر اون یچ به منو غرور و وفا لوفرین بهت لعنت -

 ؟یباش داشته یخواستیم یچ ؟یفروخت

 ...توجه -

 گوش و بلند خودش مانند که لوفرین غیج با

 . ستادیا حرکتیب بود خراش

 او خاموش نگاه و سکوت دنید با انگار هم لوفرین

 .برد باال را شیصدا طورهمان و گرفت جرأت
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 بهم وقت چیه تو که یزیچ... خواستمیم توجه -

 از ریغ داشتم،... زیچ همه من... عیه... ینداشت

 .تو سمت از ینظر گوشه

... عیه...و یرعلیام رابطه به دیبا چرا ...عیه...من

 .داشتم کمبود چون کنم؟ حسادت حانهیر

 شده دهیدر خودش مثل هم لوفرین یهاچشم حاال

 .زدیم داد مبهوتش صورت یتو و بود

 کم میزندگ یتو شهیهم... عیه... حضورت کمبود -

... عیه... یاکلمه حسرت شهیهم... عیه... عطا بوده

 فقط تو یول. داشتم رو طرفت از زیآم محبت

 برات جا همه که اتمسخره غرور اون یبود خودت

 داشتم یتحمل منم خب. داشت... عیه... تیارجح

 .گهید
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 را دستش همان بعد و دیکش صورتش به یدست

 نیماش سقف به محکم بار نیچند و کرد مشت

 .دیکوب لوفرین سر کنار

 بخاطر حاال که دستش و آورد باال را سرش لوفرین

 نیب را بود نشسته خون به اشیپ در یپ ضربات

 .گرفت شیهادست

 .خودت با رو کار نیا نکن... عطا کردم غلط -
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 شیموها نیب و دیکش رونیب خشم با را دستش

 .گرفت فاصله لوفرین از قدم چند و برد فرو

 یوقت از انصافیب لوفر؟ین تو من با یکرد کاریچ -

 یبود اهامیرو یهمه یتو تو شناختم رو خودم

 صدقه قربون یرعلیام مثل دیبا همه مگه. المصب

 بودم نیهم من دارن؟ دوستت یبفهم تا برن

 دوستم گندم اخالق نیهم با بود خوش دلم دختر،

 !یخوا یم خودم بخاطر منو و یدار
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 م؟یببر قهقرا به ینطوریا اومد دلت چطور

 و رفت پرتگاه طرف سست یهاقدم با و گرفت نگاه

 .نشست آن یلبه

 یشهر گذراند، نظر از غم با را شیپا ریز شهر

 یاساده یهابره دنبال فقط که گرگ از پر و بزرگ

. بدرن راحت الیخ با را او تا بودند لوفرین مثل

 نفهم زبان دختر نیا به چگونه را نیا دانستینم

 .بفهماند بود چشمش به عقلش فقط که

 یهاغفلت بخاطر االنش تیعصبان و یشرمندگ

 به را دلش االن دختر نیا اگر بود خودش گذشته

 چاه به کورکورانه دارد قصد و کرده خوش پسر آن

 .بود او یتوجهیب ریتقص تمامش برود
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 یکم تا داشت یگاریس نخ خواستیم دلش

 فرو خود در چقدر دینفهم. کند آرام را خودش

 بلند جا از و آمد خود به هوا یکیتار با بود رفته

 حس روحش تمام در یایخستگ احساس. شد

 یکس که خواستیم یاییتنها دلش. کردیم

 .کند دایپ را خودش بتواند و نباشد اطرافش

 نیماش در به و نشسته نیزم یرو که دید را لوفرین

 سوار و زد دور را نیماش حرف بدون. بود داده هیتک

 سکوت در و دیفهم را تیموقع تند لوفرین. شد

 .گرفت جا کنارش

 سکوت. افتاد راه به و کرد روشن را نیماش

 حال در اما نداشت؛ دوست را نشانیب آزاردهنده

 یبرا هم یحرف آمده شیپ اتفاقات با و حاضر

 .بود نمانده یباق نشانیب گفتن
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 ادهیپ منتظر و کرد متوقف شیعمو یخانه یجلو

 بود نشسته شیجا سر مصرانه که لوفرین شدن

 لوفرین طرف یکوتاه نگاه با. شد شود، ادهیپ

 .کرد نگاه شرم و هیگر از سرخ صورت به و برگشت

 شیهالب یرو را زبانش نگاهش دنید با لوفرین

 .دیکش

 ...من -

 به را جمله ادامه یاجاره و آورد باال را دستش تند

 .نداد لوفرین

 ییبال به برو فقط بشنوم، خوامینم یچیه فعال -

 .کن فکر یآورد مونیزندگ و من سر که

 کوتاه ینگاه با و شد ادهیپ نیماش از آهسته لوفرین

 .رفت شانخانه به او طرف یادوباره
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 تا دو اون یدستهم با صدف همون ای ترایم»

 یدخترا زدن گول کارشون خودش، از ترشرفیب
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 شیپ از یانقشه و آرامش با. زودباوره و ساده

 بهش و شنیم کینزد دختر اون به شده نییتع

 اون یوقت. دنیم رو ییایرو یزندگ هی یوعده

 خود شد نشونیدروغ یاهایرو غرق یحساب دختر

 بخت دختر اون از و دنیم نشون رو شونیواقع

 شرم گفتنش از یحت که خوانیم ییکارا برگشته

 «.دارم

 یصدا دانستینم که یدختر یهیگر دنیشن با

 کندیم گوش بار نیچندم یبرا را اششده ظبط

 بنا کالفه و کرد قطع را یصوت لیفا یادامه یعصب

 در دروغ و انتیخ تلخ حس. گذاشت زدن قدم به

 شدینم باورش. بود شده یجار شیهارگ تمام

 یدخترها نیا از یکی بوده قرار هم خودش
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 گفته آنها از شیهاصحبت در دختر آن که یاساده

 !باشد بود

 کوسن گرفتن بغل با و دیکش دراز تخت یرو

 . شد جمع خودش در وارنیجن

 و بود افتاده انیجر به سرش در کامل یبرزخ

 یواکنش چه تلخ اتفاق نیا مورد در دانستینم

 .بدهد نشان دیبا

 رستوران در را مچش رعطایام که یروز همان از

 او از راحت الیخ و خواب گرید گرفت رادمان کنار

 !شد ربوده

 نیخشمگ تیشخص دنید از که یترس دانستیم

 به گرید بود نشسته جانش بر رعطایام دیجد و

 .داردینم بر سرش از دست یراحت
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 تماس نیچند و دیرس خانه به یوقت روز آن

 لشیموبا صفحه یرو بر صدف طرف از پاسخیب

 در دشیجد یهادوست وجود از دلش یکم دید

 .شد شاد مشکل نیا

 وجدان عذاب گرفتیم ادی داشت کم کم انگار

 زباله سطل به چگونه را آمده شیپ تیوضع یبرا

 . کند تیهدا ذهنش

 که یعیوقا از و گرفت تماس صدف با لحظه همان

 صدف. کرد فیتعر شیبرا بود گذاشته سر پشت

 یوحش یرعطایام به گفتن راهیبدب یکل از بعد هم

 را او و گفت شیبرا را رادمان ینگران سراسر غامیپ

 مطمئن قبل از شتریب اشیزندگ در حضورشان از

 .کرد



shahregoftegoo@  

. pg 1899shahregoftegoo@ 

 ترس اندک همان شد تمام که صدف با صحبتش

 مجدد لیتحل با و شد نینش ته دلش در رعطایام از

 و کارها از شدن یعصب فرصت رعطایام یرفتارها

 یمعنیب تعصب با رعطایام. کرد دایپ را شیهاحرف

 عمرش روز نیبهتر بود قرار که یروز موردشیب و

 . کرد مبدل انتهایب یکابوس به را باشد

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�



shahregoftegoo@  

. pg 1900shahregoftegoo@ 

 387پارت#

 

 

 

 یبرا رعطایام به رد جواب از بعد او که افکار نیا

 دوست که طور هر تواندیم و ستیآزاد دختر خود

 هیتوج را شیکارها کند عمل و ردیبگ میتصم دارد

 .کردیم

 وحشتناک، روز آن یتجربه از بعد هفته کی

 در رادمان از عکس چند دنید با را صبحش

 از همه که دختر چند کنار در و مختلف هامکان

 مضمون با یکوتاه امیپ با همراه رعطایام طرف



shahregoftegoo@  

. pg 1901shahregoftegoo@ 

 یجد میتصم یاصل تیشخص با اومد فمیح»

 .شد شروع بودند «ینش آشنا شتریب تیزندگ

 دنید با که یدیترد و شک ،یدل دو تحمل

 و بود اشعهده از خارج آمد سراغش هاعکس

 در او از صدف یبرا هاعکس ارسال با لحظه همان

 .خواست حیتوض موردشان

 یول نداشت؛ رادمان به یخاطر تعلق چیه هنوز او

 .باشد دستش چهیباز خواستینم دلش

 الشیخ و دیخند آرامش با هاعکس دنید با صدف

 یگذشته به هاعکس نیا همه نکهیا مورد در را

 دوباره روزید تا. کرد راحت هستند مربوط رادمان

 کردیم ریسِ ایرو در باز و بود شده راحت الشیخ

 که یصوت لیفا چند نیا فرستادن با رعطایام که

 رادمان با شانیدوست عاقبت از دخترها همان
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 در که ییبایز یندهیآ دوباره بودند، کرده صحبت

 .کرد رانهیو را بود ساخته شیاهایرو

 نیا رعطایام یجا دیفهم هاحرف آن دنیشن با

 . کردیم رادمان و صدف خرج دیبا را ترس

 برداشته او از کننده سِحر یطلسم که یکس مثل

 تیواقع یرو به چشمش روزید از تازه انگار شده

 توانستیم تازه. شد باز افتاده اتفاقات و رفتارش

 بابت و کند لیتحل و هیتجز را رعطایام خراب حال

 . بفرستد لعنت خودش به شأنش از دور یکارها

 و قرار بار دو با کردیم فکر که بود باور خوش چه

 یساله چند عشق تواندیم ادیش ردمان با صحبت

 یعشق! کند منسوخ قلبش یسلطنت از را رعطایام

 به و بود پخش شیهارگ در خون همراه یجا که

 . کردیم کمک اتشیح
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 یبرا همه که رعطایام شانیپر یچهره یادآوری از

 نیچندم یبرا بود رتشیغ و غرور گرفتن یباز به

 نیزم دل به و شدیم یآب قطره کاش کرد آرزو بار

 یهاچشم به نباشد مجبور گرید تا رفتیم فرو

 کی از یحت که یکار بابت و کند نگاه رعطایام

 نیا یهمه البته. بدهد حیتوض بود دیبع هم بچه

 که باشندیم طیشرا نیا بر مشروط اتفاقات

 .بشنود را حشیتوض بخواهد و ببخشد را او رعطایام
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 او فکر از خارج واکنش و آمده شیپ طیشرا نیا با

 و ندیبب را او دوباره نخواهد رعطایام اگر

 دردش چاره دانستینم ردیبپذ را اشیعذرخواه

 !شودیم چه

 که رعطایام مثل یآدم رتیغ و غرور با یباز

 زدیم را اول حرف اشیزندگ در غرور شهیهم

 از کند ثابت چطور دانستینم. نبود یکوچک جرم
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 آن گفتن جز به البته اشگذشته یکارها

 ینیسنگ دلش بر مدت نیا تمام که ییهاحرف

 اگر بود مطمئن! است مانیپش ای ناراحت کردندیم

 باز شدندیم تکرار هم گرید بار نیچند اتفاقات نیا

 مورد نیا در حداقل تا گفتیم را دلش یهاحرف

 .کند یسبک احساس

 وجدان عذاب و درد بسا چه االن هرچند

 یحت گرید که بود آمده سراغش یترنیسنگ

 .بگذارد انیم در یکس با را آن توانستینم

 در یابهانه ای جرأت خدا کاش کرد آرزو دل در

 و بردارد را تلفنش االن نیهم تا انداختیم دلش

 رعطایام از آمده شیپ اتفاقات نیا تمام بابت

 هم او وسط نیا حال هر به اما کند؛ یعذرخواه
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 آن به یاخدشه خواستینم دلش و داشت غرور

 .کند وارد

 دیپر جا از تند یپاتخت یرو بر لشیموبا یبرهیو با

 یدعوا یحت یموضوع یبرا رعطایام آنکه دیام با و

 اما گرفت؛ دست در را لشیموبا کرده ادشی دوباره

 به را االتشیخ بودن یواه گرید یبار صدف نام

 خوش نیهم از دیکشیم هرچه. دیکش رخش

 خودش الیخ به یوقت. بود حدشیب یالیخ

 او از یخبر بود حسنه رعطایام با اشرابطه

 .زده گند همه آن که االن حال به یوا گرفتینم

 دراز دوباره و انداخت تخت یگوشه را لیموبا

 صدف چندش و یواقع تیشخص تصور با. دیکش

 در قبل از شتریب تنفر بندهیفر نقاب نیا پشت

 چیه خواستینم دلش گرید و دواند شهیر دلش
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 بود شده باعث لیدال نیهم. باشد نشانیب یارابطه

 .ندهد را شیهاتماس جواب روزید از

 گرید باشد دروغ دختر آن یهاحرف تمام اگر یحت

 داشته دوستانش و صدف با یارتباط خواستینم

 سبک و هاقاعده موعد از زودتر یلیخ.  باشد

 عشق دوباره و بود باخته رنگ شیبرا صدف یزندگ

 .تاختیم برقلبش که بود رعطایام

 جواب گرفت میتصم بارنیا صدف مجدد تماس با

 . بدهد

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 389پارت#

 

 

 موردشان در که ییهاحرف اگر دانستیم یخوب به

 چیه با مقابله قدرت باشد درست است دهیشن

 را خود توانستیم وسط نیا اما ندارد؛ را کدامشان

 و کرد وصل را تماس. دهد نجات مخمصه نیا از

 .گذاشت گوشش کنار را لیموبا

 بله؟ -
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 در صدف طلبکار حال نیع در یجد یصدا

 .دیچیپ گوشش

 تماس همه نیا دختر؟ ییکجا هست معلوم چیه -

 ؟یدینم جواب چرا گرفتم

 حس شیهاسلول تک تک در را ترس آنکه با

 یجد صدف خود مثل کرد یسع اما شد؛یم

 .کند برخورد

 دادن جواب به یلیتما فقط نبودم یخاص یجا -

 .نداشتم تماست

 نیا توقع اصالً که دادیم نشان صدف کوتاه سکوت

 به حلقه یغالم مثل مدت نیا که ییاو از را حرف

 .نداشته را بود گوش

 !وقت؟ اون چرا -
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 جرأت و نفس به اعتماد خود به یقیعم نفس با

 .کرد قیتزر

 من نیب یارابطه خوامینم گهید من خانم صدف -

 من سر از دست گهید ترساده زبون به باشه، شما و

 .بردار

 چیه گرید شد، ختهیر صدف یصدا در حرص

 اول روز صحبت خوش صدف آن به یشباهت

 .نداشت

 گوشت ریز یچ دوباره قتیعت یعمو پسر اون -

 کرده؟ وزوز

 قبالً چقدر انداخت، هیسا دلش بر سابقهیب یخشم

 هر خودخواه دختر نیا دادیم اجازه که بود احمق
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 کند فکر اشخانواده مورد در خواهدیم دلش طور

 .بدهد نظر و

 اجازه بهت گهید خانم، نگهدار رو خودت احترام -

 با نمیبب هم بعد دفعه. یکن نیتوه بهش دمینم

 تیشکا ازت مزاحمت جرم به یگرفت تماس من

 .کنمیم

 :گفت یتمسخر از پر لحن با و دیکش یسوت صدف

 انیجر! رو راه همه نیا رهیم یک گاد یما اوه -

 یکل روزید نیهم تا خوبه ه؟یچ هایطرفدار نیا

 .بود بل و ابل

 باالخره باشه هم ایدن آدم نیبدتر اگر رعطایام -

 نیتوه بهش یکس خوادینم دلم و عمومه پسر

 . کنه
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 .زد یبلند پوزخند جوابش در صدف

 هم طال تاج قورباغه سر یرو اگر گنیم یدیشن -

 یزندگ که یباتالق همون یتو جاش باز یبذار

 به چه رو تو. شده تو تیحکا قاًیدق االن کرده؟یم

 حقا. مشنگ یدختره قشنگ و ییایرو یزندگ هی

 عمر تا که بوقته عهد یعمو پسر همون اقتتیل

 و یکن عوض بچه پوشک خونش یتو یدار

 .گذاشتم تو یبرا که یوقت فیح. یبش زشیکن

 رونیب اتاق از یعصب کرد قطع را تماس که صدف

 آب مشت چند آشپزخانه نکیس داخل و رفت

 تیعصبان شدت از نفسش تا ختیر صورتش یرو

 به پدرش با همراه مادرش آورد شانس. دیایب باال

 دنید با وگرنه. نبود خانه در و بودند رفته دیخر
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 است متنفر آن از چقدر دانستیم که کار نیا

 .بود مباح خونش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 جا تخت یرو دوباره و برگشت اتاقش به حالیب

 که بس روز چند نیا مادرش قول به. گرفت

 بستر زخم آخر زده غلت تخت نیا یرو هدفیب

 . شدیم بشینص

 در ماندن شتریب یبرا که یدختر کردینم باور

 گذاشتنش جا فیک ینقشه شیبرا کنارش

 بود شده شیاهایرو سنبل زود یلیخ و دیکشیم

 !باشد یرتیسیب وید نیچن

 بود کرده شیرها همانجا که لشیموبا زن چشمک

 دیشا که صدف به فکر با. کرد جلب را اشتوجه

 یگوش قفل کرده فراموش را شیهاحرف از یزیچ

 در رعطایام نام با یامیپ دنید با اما کرد، باز را

 محکم سرش و دیپر جا از زده هول واتساپ برنامه

 نیح و گفت یکوتاه «اخ». خورد تختش تاج به
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 چند یحاو امشیپ. کرد باز را امیپ سرش ماساژ

 .بود زن چند لیفام و اسم با همراه شماره

 یبرا رعطایام از یلیدل دنبال ذهنش در هنوز

 امیپ لحظه همان که بود هاشماره نیا فرستادن

 .شد ارسال شیبرا یگرید

 صدا که هستند ییدخترها شماره و اسم همه نایا»

 باور هنوز اگر فرستادم برات رو رشونیتصو و

 «.یبش مطمئن خودت یتونیم ینکرد

 وجودش در تیامن نیریش حس امشیپ خواندن با

 با را حرفش خواستیم رعطایام نکهیا شد، ریسراز

 .بود دادنش نانیاطم از نشان کند ثابت سند

 عمر تمام یاندازه حاال قشنگ، حس نیا کنار در

 نیا دیبا چرا. کردیم خجالت و یمانیپش احساس
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 یخوشگذران یفدا را اشیزندگ شوق و عشق همه

 که دیدیم احمق را خود چقدر کرد؟یم یالحظه

 تنوع اشیزندگ به تواندیم گونهنیا کردیم فکر

 هر به تنوع نیا تجربه بود دهیفهم االن یول بدهد؛

 طرف یدیجد قدم یبرا. ندارد ارزش یمتیق

 شیبرا و داد جرأت خود به برداشتن رعطایام

 . نوشت

 چون ادینم کارم به گهید اما ت؛یریگیپ از ممنون»

 رو بود آدما اون و من نیب یزیهرچ االن نیهم

 «.کردم تموم

 را امشیپ رعطایام تا دیکش طول یاقهیدق چند

 .نداد یجواب یول خواند
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 یبرا دانستیم شد، یجار اریاختیب شیهااشک

 و تالش به رعطایام دل مجدد آوردن دست به

 .دارد ازین یشتریب زمان

 حضور که داشت یقدرت کاش کرد آرزو دل در

 اشیزندگ از را بهیغر یهاآدم آن مدت کوتاه

 . کند حذف

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 391پارت#

 

 

 االن مثل را رعطایام حضور حداقل هاوقت آن

 فکر یبرا یحت که دیدینم دور خود از قدرنیا

 !شود ترس از پر دلش او به کردن

 .نوشت و داد دوباره یجرأت شیترسو دل و خود به

 «م؟یکن صحبت هم با شهیم »

 و شد خوانده نه امشیپ دیکش انتظار هرچه گرید

 .شد داده آن به یجواب نه

 

 آنکه با شیدخترها و خاله حضور به احترام یبرا

 نشسته مبل یرو صاف دیدینم خود تن در یینا



shahregoftegoo@  

. pg 1919shahregoftegoo@ 

 یرو بر یپوشش فقط که نینماد یلبخند با و بود

 یهمراه را شانیهاصحبت بود اشخسته صورت

 رها خود حال به را او االن نیهم اگر. کرد یم

 خواستیم دلش مدت نیا تمام مثل کردندیم

 که موضوع نیا یبرا و ردیبگ بغل غم یزانو

 .بخورد غصه نگرفت را سراغش یحت گرید رعطایام

 زنگ یصدا شدن بلند با که بود خود افکار ریدرگ

. انداخت سمتش ینگاه و دیپر جا از خانه تلفن

 خود به دادن جواب یبرا او نکهیا از قبل هیمهد

 طرف خواهرش از یعذرخواه با بدهد، زحمت

 بدون و کوتاه نگاه شماره دنید با و رفت تلفن

 . داد جواب و انداخت او جانب یحرف

 صیتشخ مادرش یاحوالپرس ینحوه از زود یلیخ

 که شهیهم برخالف. است خط پشت خانم حاج داد
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 یاجازه یایرو و الیخ با خانم حاج تماس از

 ینگران و استرس بارنیا کردیم ذوق یخواستگار

 متوجه خودش نکهیا بدون. دواند شهیر جانش به

 پوست دنییجو به شروع مادرش به رهیخ شود

 خود به انگشتش سوزش با. کرد انگشتش یگوشه

 یخون و قسمت آن شده کنده پوست دنید با آمد،

 دستش در را انگشتش بود یجار کنارش از که

 .ندینب را آن یکس تا کرد پنهان

 طول یاقهیدق چند خانم حاج با مادرش مکالمه

 و کرد قطع را تماس تعارف چند از بعد و دیکش

 از خانواده اهل یهمه. وستیپ جمعشان به دوباره

 باخبر رعطایام و لوفرین انیم نشده ثبت ینامزد

 خود به انیآشنا از کدام چیه لیدل نیهم به. بودند

 پا لوفرین از یخواستگار یبرا دادندینم جرأت
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 همه از زودتر اشخاله. بگذارنند شیپ

 به را همه ذهن که یسوال و کرد گل اشیکنجکاو

 .دیپرس را بود کرده مشغول خود

 داشت؟ کاریچ خانم حاج -

 یکوتاه نگاه یپرتقال گرفتن پوست نیح هیمهد

 .انداخت خواهرش سمت

 خوان یم شام از بعد شب فردا داد خبر یچیه -

 .بزنن سر هی نجایا انیب

 !ه؟یخبر -

 .انداخت باال یاشانه آرامش با هیمهد

 !یخبر چه نه -
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 را قلبش و شد اضافه دلش اضطراب به هم ینگران 

 یسع هرچه. داشتیم وا ترمحکم یهاکوبش به

 افتیدر یخوب حس یمهمان نیا از نتوانست کرد

 نشان آرام را خود مادرش آنکه وجود با. کند
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 را زدیم موج نگاهش در که یاینگران اما داد؛یم

 دیتشد باعث نیهم و گرفت دهیناد شدینم

 .شدیم اضطرابش

 را وجودش تمام چنان رعطایام دادن دست از ترس

 آن با تولد بدو همان از ییگو که بود کرده ریتسخ

 !شده زاده ترس

 از یمهمان هوس شیدخترها و خاله یوقت تا

 فرو فکر به همانجا کردند رفتن عزم و دیپر سرشان

 طاقتیب اشخاله رفتن با. کرد یخودخور و رفت

 لیوسا کردن جمع مشغول که مادرش به را خود

 دیترد با و کرد کینزد بود زیم یرو از ییرایپذ

 :دیپرس

 ییهوی یمهمون نیا لیدل از عمو زن مامان، -

 نگفت؟ یزیچ
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 طرف و برداشت را ینیریش و وهیم سید هیمهد

 .رفت آشپزخانه

 .نگفت یزیچ نه -

 اپن کنار و شد روانه آشپزخانه به مادرش دنبال

 .ستادیا

 و قول کردن تموم یبرا اگر مامان، ترسمیم من -

 !؟یچ انیب میقد قرار

 کشینزد و گذاشت زیم یرو را سید دو هیمهد

 .شد

 با تو وصلت ما همه یقلب یآرزو نکهیا با -

 دیکش پس پا ای نخواستت اگر اما رعطاست؛یام

 کوه مثل ما ومدهین سر که ایدن سرت، یفدا

 .نبوده هم به شما قسمت اصال دیشا. میپشتت
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 قلبش به یآلود زهر شین همه مادرش یهاحرف

 خانه خانم او از ریغ گرید یکس نکهیا فکر با. شدند

 .داد بارش اجازه اشکش به شود رعطایام قلب و

 من مگه د؟یبگ ینطوریا ادیم دلتون چطور -

 . نمیبب عطا کنار رو یا گهید کس تونمیم

 یبرا و پوشاند را هیمهد صورت بزرگ یغم

 .گرفت را لوفرین دست یهمدرد

. کرد فرار شهینم هم هاتیواقع از یول اد؛ینم دلم -

 زیچ همه بخواد رعطایام موضوعات اون از بعد اگر

 مشیتصم به و میبد حق بهش دیبا بزنه هم به رو

 .میبذار احترام

 رونیب مادرش دست ریز از را دستش هیگر با

 .دیکش
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 .ذارمینم من خوام،ینم من -

 یهازدن صدا یرو را در و دیدو اتاقش طرف تند

 .بست مادرش

 شیهااشک کردن پاک یبرا یتالش آنکه بدون

 کارش بودن بد ای خوب به فکر از قبل کند

 .گرفت را رعطایام یشماره

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل�💗�



shahregoftegoo@  

. pg 1927shahregoftegoo@ 

 یتنگ�💗💗�
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 اما. شد جکتیر تماس دهینرس یدوم به یاول بوق

 یکار مشغول رعطایام دیشا نکهیا به فکر بدون او

. گرفت تماس دوباره نداره صحبت تیموقع و است

 دهید خودش در را تماس جرأت که حاال دیبا

 .کردیم تمام امروز نیهم را موضوع

 را آخرشان یهانفس هابوق دوم تماس در

 در رعطایام سرد و یجد یصدا که دندیکشیم

 .دیچیپ گوشش

 بله؟ -
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 رعطایام یهااخم یراحت به تماس نیهم پشت از

 .داد قورت را دهانش بزاق. دیدیم را

 .سالم -

 ؟یدار یکار -

 یعنی کرد، صاف را شیصدا یمصلحت یاسرفه با

 یحت که بود ادیز یقدر به رعطایام یریدلگ زانیم

 نیا بدهد؟ را سالمش جواب خواستینم دلش

 .زد پس را مزاحم افکار

 خبر شب فردا یبرا و گرفت تماس عمو زن االن -

 .هستند ما مهمان که داد

 .بشنود را رعطایام جواب تا دیکش طول یکم

 خب؟ -
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 یادفعهکی یمهمون نیا لیدل تو بپرسم خواستم -

 ؟یدونینم رو

 دیجد میتصم مورد در دیشا یول دونم؛ینم نه -

 .باشه من

 با و گذاشته او یگلو بر را دستش یکس کرد حس

 مسدود را نفسش راه یپ در یپ و محکم یفشارها

 .کرده

 ؟یمیتصم... چه -

 .کرد زمزمه یحوصلگیب با رعطایام

 یبرا من از گهید یفهمیم شب فردا خودت حاال -

 ؟یپرسیم یچ

 ای زدن حرف توان نشست، نشانیب یبزرگ سکوت

 منطقش و عقل. دیدینم خود در را تماس قطع
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 را زیچهمه کردن تمام قصد رعطایام اگر گفتیم

 زبان دل یول دهد؛ حق او به دیبا باشد داشته

 خواستیم و کردیم شِکوه کارش نیا از نفهمش

 دوست به اعتراف که  ییرعطایام همان گرید یبار

 نیآخر عنوان به. ندیبب کردیم را داشتنش

 در التماس یکم رابطه نیا یبندیپا یبرا تالشش

 .ختیر شیصدا

 .نکن غیدر من از رو خودت کنمیم خواهش -

 .داد رونیب را نفسش سکوت یکم از بعد رعطایام

 .خداحافظ برم دیبا من -

 شد قطع اشبرداشته ترک دل یرو بر که تماس

 پتو ریز و کرد پرت یاگوشه هیگر با را لیموبا

 .دیخز
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 و نبود شیبرا یکوچک درد معشوقه دادن دست از

 کند دایپ ادامه گونه نیهم به خواستیم اگر

 یباق او از آمده در پا از و افسرده یزن جز یزیچ

 .ماندینم

 یدختر شد، زنده ذهنش در حانهیر ادی اریاختیب

 یناجوانمردانگ با او و بود اشیمیصم قیرف تنها که

 . زد خنجر شانیساله چند رفاقت به پشت از

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 394پارت#

 

 

 از آمده سرش که یاتفاقات نیا یهمه کردیم حس

 و ییتنها در که یاحانهیر. است حانهیر مظلوم آه

 ترسخت بسا چه و دردها نیا غربت و یکس یب

 یبرا. سرپاست هنوز و اوردهین بر دَم و دهیکش

 یراست به اصالً افتاد، دلش به شک تفکرش

 اشیاری دست دارد را یکس کندیم چه سرپاست؟

 رد؟یبگ را
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 و برود خانم فرخنده سراغ فرصت نیاول در دیبا

 که بود یمعرفتیب دوست چه. شود ایجو را حالش

 راه ای تماس شماره دیبا. کردینم ادشی یحت

 اشگذشته یخطاها یبرا تا کردیم دایپ یگرید

 .کند بخشش طلب داده انجام یعقل یب در که

 

 نابسامان اوضاع و هیگر ،یدلواپس در کامل روز کی

 شرکت یمهمان در کرد قصد یحت. گذشت یروح

 انصراف میتصم شیعمو زن ای عمو یوقت تا نکند

 شاهد گذارندیم انیم در هاآن با را رعطایام ازدواج

 مادر معمول طبق اما نباشد؛ غرورش شکست

 یحت و نداد او به را اجازه نیا ششیاند صالح

 دایپ حضور ممکن شکل نیبهتر به داشت اصرار

 .کند



shahregoftegoo@  

. pg 1934shahregoftegoo@ 

 مادرش توانست یسخت به و تمام یحوصلگیب در

 یصدف شلوار و کت دنیپوش از تا کند یراض را

 کیتون به و شود منصرف اشیمجلس رنگ

 .کند بسنده یمشک شلوار و یکالباس

 شدیم ترکینزد هامهمان آمدن زمان به هرچه

 او و دیکوبیم شیگلو به ترکینزد او قلب

 دست چه بر استرسش بر تسلط یبرا دانستینم

 حاج تماس یلحظه همان از. شود زیگالو یزیآو

 با امشب یمهمان گفتیم ششمش حس خانم

 .است متفاوت هایمهمان گرید

 دادندیم نشان را شب مین و نه ساعت یهاعقربه

. داد هامهمان آمدن از خبر شانخانه در یصدا که

 خی یهادست استرس با و کرد سر را چادرش

 .داد چیپ درهم را اشزده
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 ناتوان او و در یجلو استقبال یبرا مادرش و پدر

 شیعمو ورود با. بودند ستادهیا ترعقب قدم چند

 یبوسرو و داد دست پدرش با در یجلو همان که

 با که بگذارد جلو یقدم سالم یبرا خواست کرد

 دستش در ینیریش جعبه و خانم حاج دنید

 شیجا سر مبهوت و شدند خیم نیزم بر شیپاها

 او ذهن در که یمنظور با ینیریش نیا. ستادیا

 داشته یتناقض چیه توانستینم بود بسته نقش

 و یشاد را دلش اندوه و غم یهمه کبارهی. باشد

 که یلبخند با. گرفت فرا یداشتن دوست یاهلهله

 جلو بود گمشده ذهنش در روزید از کردیم حس

 معمول طبق محمد حاج. داد «سالم» آرام و رفت

 یرو از را سرش مهربان یلبخند و ییخوشرو با

 آغوشش در محکم خانم حاج اما د؛یبوس چادر
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 بینصیب شیهابوسه از را اشگونه دو هر گرفت

 .نگذاشت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و شد وارد زیر یهااخم با که بود زهرا یبعد نفر

 کنارش از او با گرم نچندان یایاحوالپرس از بعد

 که بود ادیز یقدر به امشبش یخوشحال. گذشت

. نکند وارد آن به یاخدشه زهرا بیعج رفتار

 رعطایام که یوقت شدند قلب سراسر شیهاچشم

 وارد بایز و متوسط یگل سبد با یرعلیام سر پشت

 . شد خانه

 از بعد و کرد یاحوالپرس محسن با در یجلو همان

 کارش بهت از هنوز که او طرف هیمهد به سالم

 گل دست میمال یلبخند با. آمد بود امدهین رونیب

 .گرفت طرفش را

 !یادهیپر رو رنگ عروس چه -
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 احساساتش بر تا دیکش ینامحسوس قیعم نفس

 ذوقش از یناش یهااشک یجلو نباریا و کند غلبه

 .ردیبگ را

 .گرفت رعطایام از را گل سبد لرزان یهادست با

 .افتادمیم پس ینگران از داشتم ینامرد یلیخ -

 و زد پس را کوچک لبخند همان رعطایام صورت

 .گرفت خود به یجد حالت

 .یکرد درک منو مدت نیا حال یکم خوبه، -

 دوست گل سبد وستیپ هیبق جمع به که رعطایام

 و گذاشت ییرایپذ یگوشه زیم یرو را اشیداشتن

 یچا مادرش کمک با. رفت آشپزخانه به

 از بعد. برگشت سالن به و ختیر یرنگخوش

 .نشست مادرش کنار آرام یچا یهافنجان تعارف
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 و یمعمول یهاحرف ترهابزرگ تا نبود دلش در دل

 در نیریش یهاصحبت به و کنند تمام را یشگیهم

 به یکوتاه نگاه مین. برسند یخواستگار مورد

 یهاحرف به خونسرد یاچهره با که رعطایام

 انداخت کردیم گوش کنارش در نشسته یرعلیام

 .خورد غبطه یخونسرد همه نیا به دل در و

 و دیدیم ایرو مثل شانیخانه در را حضورش هنوز

 باور ندیبیم شیروبهرو که را یزیچ توانستینم

 !کند

 سر محمد حاج و دیشن را شیدعا خدا باالخره

 قبل سال هجده عهد به یوفا و کرد باز را صحبت

 استقبال با که کرد مطرح امشب یمهمان یبهانه را

 نیا بود خجسته چه زد، لبخند. شد روروبه پدرش

 !بودند وصلتش یراض حاضر افراد همه که مجلس
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 از رسومات و رسم کردن مطرح از قبل محمد حاج

 اجازه رعطایام و او یخصوص صحبت یبرا برادرش

 یباق وسط نیا یاناگفته نکرده ییخدا تا گرفت

 .نماند

 و گفتن یااجازه با محسن موافقت از بعد دو هر

 .گذاشتن لوفرین اتاق به پا قدم هم

 خجالت رعطایام یجلو اتاقش کم بودن نامنظم از

 کف داد،یم حق خودش به یجهت از البته دیکش

 زا استرس یهمانیم نیا بود نکرده بو که را دستش

 !شودیم لیتبد اشیخواستگار مراسم به
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 خودش به متعلق اتاق که یکس مانند به رعطایام

 یرو هم خودش و کرد او تعارف را تخت است

 که ینیح. نشست تخت یروبهرو چرخدار یصندل
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 رهیخ نهیس به دست دادیم چرخ یصندل به

 .کرد نگاهش

 .خانم عروس شنومیم رو شروطت و شرط خب -

 یهاچشم به ینگاه با و آورد باال را سرش

 صادقانه و دیگز لب کوتاه رعطایام خوشرنگ

 .کرد اعتراف

 ،یخواستگار یاومد شهینم باورم هنوز من -

 !خوابه هی کنمیم حس همش

 وسعت شتریب شیهالب یرو بر رعطایام لبخند

 .گرفت

 زیچ همه یکن باور تا رمیبگ شگونتین امیب -

 قته؟یحق
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 عقب به یکم و کرد بدنش گاههیتک را دستش

 نیا در که رعطایام از نگاه توانستینم. شد لیمتما

 رنگ یآب تک کت همراه به یمشک شلوار بلوز

 .ردیبگ بود شده برابر نیچند تشیجذاب

 فراموش رو اتفاقات اون یهمه کنم باور یعنی -

 سراغم؟ یاومد و یکرد

 خم جلو به و گرفت یصندل از را اشهیتک رعطایام

 .شد

 اون هاصحنه اون نشده، فراموش زیچ چیه نه -

 یکل بعد. شنیم تکرار مغزم یتو دائم هاحرف

 شیپ پا داشتنت یبرا خودم با رفتن کلنجار

 بهش رو تو و نشم دلم شرمنده بعداً که گذاشتم

 که گمیم بهت رک االن نیهم یول نباشم؛ بدهکار

 یاعتماد چیه من لوفرین. ینکن هیگال ازم بعدها
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 اول قدم. گذاشتم جلو پا دیترد یکل با و ندارم بهت

 همه بعدش به نیا از گذاشتم جلو که بود من یبرا

 برات رابطه نیا اگر داره یبستگ خودت به زیچ

 شروع هنوز نذار کن تالش استحکامش یبرا مهمه

 .بپاشه فرو نگرفته جون و نشده

 و شد رعطایام صورت یتماشا ادامه مانع خجالت

 دیبا یاعتمادیب نیا یبرا. انداخت نییپا را سرش

 آرام چادرش به یدست با. دادیم حق رعطایام به

 .کرد زمزمه

 خراب یهرچ تا کنمیم رو خودم تالش تمام -

 .کنم درست دوباره رو کردم

 کافه اون به رفتن گهید اول قدم یبرا خوبه، -

 عوض دیبا هم رو کارتت میس و شهیم قدغن

 .یکنیم
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 .آورد باال را سرش

 باهاشون رو امرابطه من که گفتم بهت قبول، -

 .کردم تموم

 .داد هیتک یصندل به غرور با دوباره رعطایام

 یحت گهید کباری اگر یول کنم؛یم باور رو حرفت -

 شهیهم یبرا نمیبب تیزندگ یتو هااون از یانشونه

 روشنه؟. یباش بچم مادر اگر یحت زنمیم رو دتیق

 یبرا اما ترساندش؛ یجد حجت اتمام نیا نکهیا با

 .داد تکان را سرش یرعلیام نانیاطم

 .یبگ تو یهرچ -

 رنگ نگاهش دخترها عکس یادآوری با بعد

 .گرفت یکنجکاو
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 او اصال ؟یکرد دایپ کجا از رو دخترا اون -

 ؟یآورد ریگ کجا از رو اطالعات

 کم دست منو تو نهیا مهم ست،ین مهم اونش -

 .یرینگ

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 .داد جواب تند

 .دمیم قول وقت، چیه گهید -

 .خانم عروس ینگفت رو شروطت و شرط خب -

 برگشته شانرابطه به که یآرامش نیا زد، لبخند

 .داشت دوست را بود

 کنارم خودت یدائم بودن جز یشرط چیه من -

 .ندارم

 .شد بلند یصندل یرو از رعطایام

 دهنشون راحت الیخ با هیبق تا رونیب میبر پس -

 .کنن نیریش رو
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 یزندگ یزیریپ یبرا هم با و داد تکان یسر

 .رفتند رونیب دشانیجد

**** 

 به یخوابیب بخاطر که شیهاچشم به یدست

 دستمال گرید یبار و دیکش بودند افتاده سوزش

 دیشا تا گذاشت حامد داغ یشانیپ یرو را نمدار

 . اوردیب نییپا یکم را بدنش یباال یدما گونهنیا

 در حامد ینامفهوم و لب ریز یهاکردن صحبت

 دو اشیماریب یبرا را شیهاینگران تب، اوج

 .کردیم چندان

 به ینگاه درمانده و داد تنش به یقوس و کش

 که شیپ روز دو از. انداخت حامد سرخ صورت

 باران ریز در مدت یطوالن ماندن از بعد حامد
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 آرامش با خواب یساعت بود شده تب دچار دیشد

 حامد به حواسش او نکهیا از بماند. دیند خود بر

 مورد چقدر حسام یسو از نماند باران ریز تا نبوده

 او گردن را تشیمسئول کل و گرفت قرار مواخذه

 .انداخت

 که حامد کردن تب شب دو نیا در یخواب و داریب

 با. دادیم عذابش بد نداشت نشستن فرو قصد انگار

 آمدینم دلش یخستگ و احواالت نیا یهمه

 باال تب نیا مبادا تا شود غافل حامد از یالحظه

 خبر با از بعد حسام یوقت. اوردیب سرش ییبال

 رفع ساده یبردن دکتر با فقط اشیضیمر از شدن

 عنوان چیه به گفت معصومه و بود کرده تیمسئول

 یگاه فقط و بگذرد اششبانه خواب از تواندینم

 بود دهیفهم یخوب به کردیم کمکش روز طول در
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 در یاگوشه تیمظلوم با خودش مثل هم حامد

 مرد نیا واقع در. شده رها خود حال به ایدن نیا

 که بود یکس تنها اشیکودک در مانده جا مهربان

 گرید شترشیب شناخت با و دیدیم خود یبرا

 .بدهد دستش از نبود حاضر

 آرام حامد دادن، هیپاشو ساعت دو از بعد یوقت

 یکم صورتش و یشانیپ پوست حرارت و گرفت

 و برگشت جانش به تازه نفس انگار رفت ترنییپا

 همانجا. کند غلبه یخوابیب بر نتوانست گرید

 و گذاشت حامد سر کنار بالشت یرو را سرش

 .رفت قیعم یخواب به زود یلیخ
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 عالم دست ریاس خوب یحال با اشخسته جسم

 پوست یرو بر یدست حرکت اما بود؛ خواب

 را خوب حال نیا از بردن لذت یاجازه صورتش

 فاصله حالش و او نیب شتریب لحظه هر و دادینم

 یلیمیب با و شد میتسل آخر در. انداختیم

 .کرد باز را خمارش یهاچشم
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 از یکوتاه یفاصله در حامد صورت دنید با

 سالمش چشم کی همان بودن باز و صورتش

 دست. نشست شیجا سر و دیپر جا از هولزده

 بود صورتش راست سمت نوازش مشغول که حامد

 .افتاد نییپا

 خوبه؟ حالت -

 یرو دوباره را دستش و کرد یکوتاه خنده حامد

 یخوب به گرید حاال. گذاشت اشگونه همان

 یلیخ را صورتش دنیبوس و لمس حامد دانستیم

 شاد دلش او سمت از توجه هر با و دارد دوست

 یبرا را ذوقش یوقت. دهدیم سر خنده و شودیم

 آمدینم دلش گرید دیدیم کوچک یهازیچ نیا

 .شود کارش مانع
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 یشانیپ یرو را دستش نانیاطم یبرا و شد خم

 لبخند پوستش بودن سرد با و گذاشت حامد

 .زد یخوشحال

 حالت و داده جواب هامیپرستار شکر رو خدا -

 .شهیم خوب داره

 را دستش اشزده ذوق حرف به جواب بدون حامد

 بالشت یخال قسمت به و برداشت صورتش یرو از

 .زد ضربه سرش ریز

 .بخواب -

 یموها دیترد از پر ینگاه و باخته رنگ یلبخند با

 .فرستاد گوش پشت را سرکشش و نامرتب

 یحت بود، رفتهیپذ اشیزندگ در را حامد حضور او

 شوهر، عنوان به نه اما داشت؛ دوستش هم یلیخ
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 که یسلول هم کی دوست، کی عنوان به بلکه

 ریاس گرانید یهایخودخواه زندان در او همراه

 وقت چیه مرد نیا با دانستیم یخوب به. بودند

 یحت و کندینم تجربه را ییزناشو یرابطه کی

 .بمانند یباق بکر روحش و تن عمر آخر تا دیشا

 و آمدنش نجایا لیاوا که ییخدا نزد در بابت نیا از

 شکرگذار کرده فراموشش کردیم فکر حامد دنید

 یرعلیام عشق وجود با توانستینم هرگز رایز. بود

 اههیس که یگرید کس ینیبال هم قلبش در

 نیا. ردیبپذ را خواندیم شوهرش را او شناسنامه

 وقت. دیدیم مقابلش طرف و خود به انتیخ را کار

 در تصورات نیهم هم حامد به شدن کینزد

 یذهن مشکل مرد نیا گرفت،یم شکل ذهنش

 ییاو اما آورد؛ینم در سر او افکار از یزیچ و داشت
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 بود کرده شیعطا کامل درک و عقل خداوند که

 و پاک روح به انتیخ او. کردیم رفتار عاقالنه دیبا

 یحت که دیدیم رهیکب یگناه را حامد زالل

 .کند فکر آن به دیکشیم خجالت

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 399پارت#



shahregoftegoo@  

. pg 1956shahregoftegoo@ 

 

 

 خواب یساعت یبرا که تنش یخستگ وجود با

 و زد حامد به یلبخند کردیم التماس گرید

 سرش یباال مو رهیگ با را شیموها که طورهمان

 .شد بلند شیجا از بستیم

 درست خوشمزه یغذا هی رمیم من بخواب تو -

 .یبش خوب زود یبخور تا کنم

 از بعد و انداخت سرش یرو را بلندش یروسر

 . رفت رونیب اتاق از ژاکتش دنیپوش

 و کسالت یزییپا صبح اول سرد سوز برخورد

 ییهوا به لبخند با. ربود تنش از را یآلودگ خواب

 کش تنش به بود ملس یحساب جان خانم قول که
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 دور هم را شیهایخستگ مانده یباق تا داد یقوس و

 .زدیبر

 خودش یقهیسل به داًیجد که یاآشپزخانه به

 یم تازه و بود داده انجام درونش راتییتغ یکم

 و رفت کند یآشپز داخلش بهتر یحال با توانست

 باور. شد یعدس پختن لیوسا کردن آماده مشغول

 دوست اما بود؛ رممکنیغ شیبرا فکر نیا کردن

 یصدا و شود خوب حامد حال زود دوباره داشت

 داشت خوف هاآن از یروز که بلندش یهاقهقهه

 حال نگران که یمادر حس قاًیدق. چدیبپ خانه در

 آنکه یبرا. داشت حامد به را بود فرزندش

 در را مواد یهمه شود آماده زودتر اشیعدس

 که بود زودپز در بستن ریدرگ. ختیر زودپز
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 آشپزخانه وارد دستش در تازه نان چند با معصومه

 .شد

 !؟یداریب تو عه -

 که یامعصومه طرف و کرد کم را گاز اجاق یشعله

 نداشت نجایا در را او دنید توقع بود مشخص

 .رفت

 کنم درست حامد یبرا یعدس کم هی اومدم -

 .بشه باز گلوش بخوره

 از خودش یبرا یاتازه و گرم نان تکه خواست

 برخالف که کند جدا معصومه دست یهانان

. نداشتند یگرم چیه گرید نان پنج هر انتظارش

 کرده پف یهاچشم به و آورد باال را سرش متعجب
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 نگاه شدیم شتریب پفشان صبح وقت که معصومه

 .کرد

 سرد نونا همه یبود رونیب قهیدق چند مگه -

 !شدن؟

 و کرد فرار نگاهش ینیسنگ ریز از تند معصومه

 .رفت هانان مخصوص سبد طرف

 محله فضول یزنا نیا دست از یوا... زهیچ هان؟ -

 ساعت کی کدوم هر خونه؟ ییایب زود شهیم مگه

 .کردندیم چمیپ سوال یکل و داشتنیم نگهم
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 موج یسادگ قدرنیا حامد و معصومه یرفتارها در

 در یادیز زمان مدت که ییاو یحت زدیم

 دیفهمیم راحت یلیخ کردینم یزندگ کنارشان

 !زنندیم حرف صادقانه کجا و ندیگویم دروغ کجا

 معصومه یهادنیدزد چشم از حاال مثل درست

 درست وسط نیا یزیچ کی بود شده متوجه
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 در یگرید یکنجکاو و کنکاش حوصله. ستین

 مهدخت همان نداشت، خانه نیا افراد بیعج رفتار

 !بود بس پشتش هفت یبرا

 دم،ید رو مهربانو عروس یینونوا راه تو یراست -

 دلتنگت نداره خبر ازت روزه چند مهربانو گفتیم

 .بزن بهش سر هی شده،

 مهربانو یداشتن دوست صورت معصومه حرف با

 و زن نیا وجود. بست نقش شیهاچشم یجلو

 یموهبت اشیزندگ یوانفسا نیا در هم اشخانواده

 .کردیم راهبهرو یحساب را حالش که بود بزرگ

 او به تا داده قرار راهش سر را مهربانو خدا انگار

 ینظر گوشه هنوز و نکرده فراموشش بفهماند

 .دارد سمتش
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 رمیم شد بهتر حامد حال دلتنگشونم، یکل منم -

 .زنمیم سر هی

 دوباره که را حامد یشانیپ یدما گرید یبار یبرا

 از الشیخ یوقت و کرد چک بود رفته خواب به

 یبرا شد راحت بندش یدما بودن یعیطب بابت

 و انداخت اتاق یگوشه را بالشتش کوتاه یاستراحت

 آماده و حسام شدن داریب تا هنوز. دیکش دراز

 .داشت فرصت یکم اشصبحانه کردن

 سقف به و گذاشت اشیشانیپ یرو را ساعدش

 نیا از بعد که آمد جالب شیبرا. شد رهیخ اتاق

 با داشتن کار و سر و خانه نیا در یزندگ مدت

 حسام شغل بود دهینفهم درست هنوز شیهاآدم

 راه کدام از را اشیاهال و خانه نیا یخرج ست،یچ

 و رودیم رونیب صبح هر دیدیم فقط. آوردیم در
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 به روزه چند سفر هم یگاه. گردیم باز هم شب

 یبعض اصالً. دیآیم شیپ شیبرا ناشناخته یجاها

 سوال عالمت شوهر و زن نیا یرفتارها و کارها از

 دانستینم که کردندیم روشن سرش در یبزرگ

 .رسدیم هاآن به دادن پاسخ موعد یک
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 کم کم که یخواب داخلش یعدس و زودپز ادی با

 به دوباره و زد پس را آمدیم سراغش داشت

 . برگشت آشپزخانه

 و آراسته و مرتب که حسام به یکوتاه «سالم»

 نامنظم و دهیژول مدت نیا معمول طبق مهدخت

 از بعد و کرد بودند نشسته صبحانه یسفره سر

 .رفت شیغذا سراغ کوتاهشان جواب

 مهدخت نیجن سقط از یماه کی حدود

 کنار موضوع نیا با هنوز انگار او و گذشتیم

 روزید از ترآشفته و ترنیغمگ روز هر که بود امدهین
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 در را خود اوقات شتریب. شدیم ظاهر هیبق یجلو

 .نداشت یکس به یکار و کردیم حبس اتاقش

 و کرد یخال یاقابلمه درون را شده آماده یعدس

 به فلفل و نمک یکم آن بهتر یطعم خوش یبرا

 .کرد اضافه آن

 ارم؟یب هست، هم یعدس حسام آقا -

 !صبح؟ وقت نیا بوده کجا یعدس -

 و انداخت حسام یسوال یهاچشم به یکوتاه نگاه

 مرد نیا از ترس و تنفر. برگشت گاز طرف دوباره

 یاچاره یول بود؛ نشده کم دلش در یاذره هنوز

 .نداشت حضورش تحمل جز

 .کردم درست حامد یبرا زود صبح -
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 یمهربون زن طورنیا که حامد آقا خوشبحال -

 !داره

 در قاشق کاسه در شده پخته یهاعدس به رهیخ

 یلیتحل چه دانستینم ذهنش. ماند ثابت دستش

 داشته داشت یتازگ شیبرا که حسام حرف از

 !باشد

 که بود دهینرس یاجهینت به فکرش در هنوز

 به رو حوصلهیب و گرفته یصدا همان با مهدخت

 :گفت شوهرش

 یمهربون زن طورنیهم برو هم تو نداره یکار -

 .برسه بهت خوشگل که ریبگ



shahregoftegoo@  

. pg 1967shahregoftegoo@ 

 بود امدهین بدش مهدخت متلک از انگار که حسام

 رهیخ که او سمت یچشمک با و کرد یکوتاه خنده

 :داد جواب کردیم شانیتماشا

 .چشمام یرو به یباش یراض تو اگر -

 بغض با و دیچرخ حسام و او یرو مهدخت نگاه

 :گفت

 باشه مهربون هم که یزن ،یریبگ دیبا حتماً آره -

 .ارهیب بچه سر درد بدون برات هم

 بزرگ یبغض با او به رهیخ که مهدخت حرف از

 از هم اندازه همان. شد ریمتح کرد اشزمزمه

 .افتاد جانش به یبد حس حسام چشمک

 عیسر د،یند حیصح آشپزخانه در را حضورش گرید

 سفره یرو را دستش یعدس کاسه زده خجالت و
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 پناه اتاقش به یکوتاه «جان نوش» با و گذاشت

 یشوخ یبهانه به حسام نداشت دوست چیه. برد

 یقیطر هر به دیبا. شود کشینزد یگرید زیچ ای

 .کردیم حفظ را نشانیب میحر نیا شده که
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 روز هر و گذشتیم حامد یضیمر از یروز چند

 هم او. رفتیم یبهبود به رو قبل از شتریب حالش

 تمرکزش تمام حامد بدن بودن فیضع به توجه با

 دوباره تا بود گذاشته خوراکش و پوشش یرو را

. ندیاین سراغش وحشتناک یهاتب و یضیمر آن

 گرفتن نظر در بدون را هاآن خداوند انگار

 قرار هم راه سر نشانیب تفاوت و فاصله هافرسنگ

 .کنند رفع را گریهمد ییتنها و یپناهیب تا داده

 بود دهیخر روزید حسام که یمرغ یهاتکه شستن

 و حامد به یکوتاه نگاه با. شد تمام حوض کنار در

 حال در یزییپا ظهر کینزد آفتاب ریز که هرمز

 را هامرغ تا رفت آشپزخانه به بودند زدن چرت

 .کند پاکت کردن زیفر یبرا
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 به خانه یبلبل زنگ بود نشده تمام کارش هنوز

 که معصومه و او دید یوقت هرمز.  آمد در صدا

 چیه بود مهدخت و حسام اتاق کردن زیتم مشغول

 ریز یغرولند با ندارند را در کردن باز فرصت کدام

 پاکت یهامرغ. کرد باز را آن و رفت در طرف لب

 در یجلو هرمز که دادیم جا زریفر در را شده

 .شد ظاهر

 .دارن کارت در یجلو -

 به نانیاطم یبرا و دیکش کار از دست متعجب

 .کرد اشاره خودش

 !من؟ -

 .داد تکان یسر یهرمز

 .خانمه هی آره، -
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 سر از بعد و شست نکیس در را شیهادست مجدد

 اوج اریاختیب که یقلب ضربان با چادرش کردن

 مورد در. رفت اطیح در طرف به بودند گرفته

 به یادهیا چیه است در پشت یکس چه نکهیا

 .افتیینم راه ذهنش

 منتظر دهیسپ دنید با کرد باز که را بسته مهین در

 تجربه را مختلف حس دو نیح همان آن، پشت

 مین و شاد دهیسپ دنید یبرا ذهنش از یمین. کرد

 کرده خطور فکرش به کوتاه نکهیا از ذهنش گرید

 آمده دنشید یبرا تهران از یکس دیشا که بود

 به شیپ وقت یلیخ از که را غم آن. شد نیغمگ

 یشاد با و زد پس زود بود کرده عادت بودنش

 .گرفت بغل را دهیسپ
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 !؟یکنیم کاریچ نجایا تو جانم، دهیسپ سالم -
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 در را او محکم و زد لبخند خودش مثل هم دهیسپ

 .گرفت آغوشش

 ما از یادی وقت هی معرفتیب دختر سالم کیعل -

 !ینکن منتظر رزنیپ اون و

 شیبرا را مینس غامیپ معصومه که یروز یادآوری با

 جدا دهیسپ از بود کرده فراموشش کل به او و آورد

 .دیگز لب خجالت با و شد

 قدرنیا روز چند نیا قسم بخدا ام،شرمنده -

 .بزنم سر هی کردم فراموش کل به بودم گرفتار

 به ابرو و چشم با و نداد حرفش به یجواب دهیسپ

 منظورش دنیفهم یبرا. کرد اشاره سرش پشت

 درست که هرمز دنید با و برگشت عقب به عیسر

 با و بود ستادهیا او سر پشت یگاردیباد مانند
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 باال ییابرو کردیم تماشا را دهیسپ صورت یرگیخ

 .انداخت

 !؟یدار یکار هرمز آقا -

 بود آمده خود به او یصدا با تازه انگار که هرمز

 .برداشت دهیسپ یرو از را نگاهش

 .یچیه نه هان؟ -

 تنها را هاآن و رفت کنار در یجلو از زود بعد

 .داد رونیب را نفسش دهیسپ هرمز رفتن با. گذاشت

 کن تصور دارن، کم تخته هی دم از همه نایا یوا -

 به زده زل بز نیع هستن خانم حانهیر گمیم بهش

 !هیک خانم حانهیر گهیم و من

 .کرد دهیسپ حرص پر و بامزه لحن به یزیر خنده

 .گرفت دل به رو یزیچ دینبا ازش هیخوب پسر -



shahregoftegoo@  

. pg 1975shahregoftegoo@ 

 دعوت داخل به و گرفت را دهیسپ دست دو بعد

 .کرد

 .داخل ایب ،یاومد خوش یلیخ -

 .دیکش عقب را خود تند دهیسپ

 یکل اومدم کار سر از تازه زمیعز برم قربونت نه -

 غامیپ و چطوره حالت نمیبب اومدم فقط ام،خسته

 .بدم بهت رو مهربانو

 آن نشنود را شیصدا یریغ شخص نکهیا یبرا بعد

 .آورد نییپا یکم را

 خونه نیا یاعضا از چکدومیه به مهربانو آخه -

 . نداره اعتماد

 به هم او باشد صادق خودش با خواستیم اگر

 فقط. نداشت اعتماد خانه نیا یاعضا از کدامچیه
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 را حضورشان بود کرده مجبورش اجبار و ترس

 مهربان زن نیا که یمحبت یبرا. کند تحمل

 .زد یقدردان لبخند کردیم بشینص

 مهربانو از منم طرف از زم،یعز محبتت از ممنون -

 سر بهش فردا ای امروز حتما بگو و کن تشکر

 .زنمیم

 مطمئن حالش بودن خوب از نکهیا از بعد دهیسپ

 مهربانو به زدن سر دیتاک بار چند و شد

 .رفت شانیخانه به و کرد یخداحافظ

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ�💗💗�

 404پارت#

 

 را چادرش و بست را اطیح در دهیسپ رفتن از بعد

 نیزم به دومش قدم هنوز. برداشت سرش از

 .شد ظاهر شیجلو جن مانند هرمز که بود دهینرس

 بود؟ یک نیا -

 و سر از یآشفتگ که هرمز به ینگاه متعجب

 .انداخت دیباریم شیرو

 !چطور؟ -
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 و آرام را خود او سوال برابر در کرد یسع هرمز

 موفق کار نیا در ادیز اما بدهد؛ نشان خونسرد

 .نبود

 یبرا یندار یدوست نجایا تو که ستین ،یچیه -

 .کردم تعجب نیهم

 آشپزخانه طرف و گذاشت اتاقش در را چادرش

 سامان و سر را اشمانده یباق یکارها تند تا رفت

 اجازه حسام از اشیکاریب وقت عصر بتواند و بدهد

 .بزند مهربانو خانه به یسر و ردیبگ

 و خانه آن یبرا االن نیهم دلش کردیم حس

 یاردک جوجه مانند هم هرمز. شده تنگ شیگرما

 .رفتیم دنبالش جا همه

 بود؟ یک دختره نیا ینگفت خانم حانهیر -
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 د،یشنیم هرمز زبان از را اسمش بود بار نیاول

 انگار اصال. کردیم صدا عمو عروس را او شهیهم

 .بود گرفته ادی را او اسم تازه

 معصومه به ی«دینباش خسته» هرمز به نگاه بدون

 ختنیر یبرا و گفت بود شده تمام کارش تازه که

 .رفت آشپزخانه به شیبرا ییچا وانیل

 یروز چند مهربانو، دختر بود دهیسپ خانم نیا -

 .رهیبگ رو سراغم بود اومده نداشتن خبر ازم

 !داره؟ هم دختر مهربانو مگه -

 .رفت رونیب و گذاشت ینیس داخل را یچا وانیل

 ؟یدونستینم بله -

 .دیکش شیموها به یدست کالفه هرمز

 .بودمش دهیند حاال تا کور خرِ منه نه -
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 هم به را در و رفت رونیب خانه از حرف بدون بعد

 معصومه به هرمز بیعج رفتار از متعجب. دیکوب

 را ینیس و شد کینزد بود نشسته حوض لبه که

 .گذاشت کنارش

 !ن؟یا شد چش -

 .برداشت را اشیچا وانیل و کرد یتشکر معصومه

 .داره کم اونو، کن ولش -

 به دوباره شیکارها به یدگیرس یبرا و زد یلبخند

 .رفت آشپزخانه

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 که بودند نیدلنش چنان مهربانو ناب یهامحبت

 گرید. آوردندیم وجد به را یاحساسیب جنبنده هر

 یاجرعه یتشنه و خشک یریکو دلش که ییاو

 .داشت خود یجا بود محبت

 و ریپ یهادست به شتریب را خود و زد یلبخند

 رابیس تا سپرد آغوشش آرامش و مهربانو توانکم

 .شود
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 نیا منظور بدون یلبخندها و هانگاه اوقات یگاه

 از. کردیم زنده شیبرا را جانش خانم ادی زن،

 با که بود یعصب اشعرضهیب قلب و خود دست

 هاآن ادی به قلبش ظلم و حقارت همه آن وجود

 . شودیم هم دلتنگ و دیکوبیم

 تماس حسام با یگاه از هر هنوز جان خانم

 او اما اوست؛ با صحبت خواستار و ردیگیم

 صحبت از حسام یاصرارها به توجهیب همچنان

 اگر سپرده حسام به یحت. زندیم باز سر کردن

 تماس او بخاطر تهران درندشت شهر از یهرکس

. کند ردشان او به دادن خبر بدون خودش گرفت

 چیه گرید او بود؛ قاطعانه مورد نیا در مشیتصم

 .نداشت شیوفایب یاهال و شهر آن با یکار
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 یگینم! مکه یحاج حاج یرفت طورنیهم دختر -

 !دلنگرونته؟ که نجاستیا هم رزنیپ هی

 ینگاه کنارش نشستن نیح و شد جدا مهربانو از

 .انداخت بخشش آرامش صورت به

 دهیسپ یبرا هستم، ماهتون یرو شرمنده من -

 یضیمر گرفتار که بس مدت نیا گفتم هم جون

 شیپ یاگهید کار فرصت گهید بودم حامد

 .اومدینم

 که یاینگران با و دیکش صورتش به یدست مهربانو

 .کرد رصدش زدندیم ادیفر را آن شیهاچشم

 خودت که یشد پسر اون ریدرگ قدرنیا نمیبیم -

 ه؟یحال و رو و رنگ چه نیا. یکرد فراموش رو

 .فشرد مشتش در را چادرش زده خجالت
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 .خوبم من ست،ین یزیچ نه -

 یفنجان مهربانو روشن شهیهم سماور از دهیسپ

 .گرفت جا کنارشان و ختیر خودش یبرا یچا

 خوبه؟ کجات یبد حیتوض ما یبرا قاًیدق شهیم -

 از اونم گه،یم مامان که حالت و رنگ از نیا

 کال یبود دهیپوش خونه یتو امروز که ییهالباس

 !زدنیم زار تنت یتو

 بر آسا غول یمار مانند به حقارت یگزنده حس

 دهیسپ حرف از آنکه یجا بیعج و زد شین قلبش

 قبل از شتریب فکرش طرز بابت ردیبگ دل به خُرده

 اشیالغر یمتوجه هم خودش! شد زده خجالت

 هالباس زدن زار آن یهمه دانستیم اما بود؛ شده

 نداشت دوست. ستین اشیالغر بخاطر تنش، بر

 آن مردان یجلو نکهیا از کند عنوان جمع نیا در
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 یهالباس نیچن ندارد یراحت احساس خانه

 . کندیم تن یگشاد

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 آمد خود به شیپا یرو مهربانو گرم دست حس با

 .گرفت باال را سرش و

 تو شاهده خدا قشنگم، دختر رینگ دل به ما از -

 ینطوریهم. یندار مینس و دهیسپ از کم برام

. هستم هم تو نگران شمیم اونا نگران ناخودآگاه

 یتو نمیبیم یوقت رهیگیم شیآت دلم شاهده خدا

 آب ذره ذره شمع مثل یدار ییبایز و یجوون اوج

 یتیشکا یکس از تتیمظلوم بخاطر یول ؛یشیم

 .یندار

 یکیک سید با مینس و کرد نگاهش ناراحت دهیسپ

 :گفت و وستیپ جمعشان به بود پخته تازه که
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 و حسام از شتریب یلیخ تو اقتیل دلم زیعز -

 .اطرافشه یآدما با کردن یزندگ

 قطره بود شده حقش در که ییهایناعدالت ادی با

 یرو و دیچک نییپا چشمش از دعوت بدون یاشک

 .خورد سُر اشگونه

 یمرد به فکر با نیشاهنش یخونه یتو یروز هی -

 از کمتر رو خودم اقتیل بود پادشاه ذهنم یتو که

 کورم قدرنیا قشنگ الیخ نیا. دمیدینم ملکه

 ییکارا چه بهش دنیرس یبرا دمیند که بود کرده

 کشمیم یدرد ای یسخت من اگر امروز. کنمیم

 طاقت و سخت درسته. اشتباهاته همون تاوان

 هر رمیگیم ادی نهیا حداقلش یول فرساست؛

 .نداره شدن ریاس ارزش ییایرو
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 سر رفتن از را آن نشیماش یخراب امروز که مانیپ

 به او ورود وقت از و بود کرده مرخص کارش

 یرو را خودش هاآن یراحت یبرا مهربانو یخانه

 با دادیم نشان دخترش با یباز سرگرم هامبل

 کنار و گرفت بغل را الناز او یهاحرف شدن تمام

 .نشست همسرس

 ن؟یدار برادر شما خانم حانهیر -

 .کرد پاک چادرش گوشه با را اشگونه یرو اشک

 برادر رو مادرم پسر شهیهم یول نه؛ برادر -

 .دمید کوچولوم

 .زد یکوچک لبخند مانیپ

 نیهم که نینخور شوغصه بعد به نیا از پس -

 .دیدار مانیپ اسم به هم گهید یکی حاال
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 .دیکش جلوتر را اشیروسر و چادر زده خجالت

 .نکنه کمتون یبزرگ از خدا -

 .داد ادامه یتشکر از بعد مانیپ

 خواهرش به داره فهیوظ برادر یطیشرا هر یتو -

 سرنوشت مورد در ختهیگر و جسته من کنه، کمک

 کامل یول دم؛یشن مهربانو از ییزایچ شما تلخ

 شده عاقبتتون که گذشته شما به یچ دونمینم

 االن تا. حسام یخانواده با کردن سر و جانیا

 پناه و پشت نداشتن بخاطر گذشته، سخت بهتون

 اشخانواده و حسام که یظلم یهمه برابر در

 شد تموم گهید یول ن؛یبود ساکت کردن بهتون

 از کنمیم کمکتون و پناهتون و پشت شمیم خودم

 .دیبش خالص جهنم اون
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 بتواند تا بود رهیخ مانیپ دهان به مبهوت

 .کند درک را منظورش
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 ؟یچطور -

 یرو را خوردیم تکان بغلش در که را الناز مانیپ

 .گذاشت نیزم

 شما حامد طیشرا به توجه با خواهرم، نیبب -

 گهید حسامم. یبش جدا ازش یتونیم راحت یلیخ

 یزندگ هی هم بعد داره، توننگه اونجا تونهینم

 .دیکن پا و دست خودتون یبرا راحت و دیجد

 جانش به یبیعج یوسوسه مانیپ یهاحرف

 گرید که ندیبب را یروز توانستیم یعنی انداخت،

 با شدن خور دم و حسام یسلطه از یخبر

 قدرنیا اتفاق همه آن از بعد نه، نباشد؟ اشخانواده

 یایرو و الیخ با که بود دهیرس یعقل رشد به

 از ییرها زد، پس را زیچ همه. نکند یزندگ قشنگ
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 را سرش! بود محال یامر تیواقع در حسام دست

 .داد قرار کالمش مخاطب را مانیپ و انداخت نییپا

 از من شدن جدا دیکنیم فکر هم قدرنیا -

 رو من حسام. ستین یراحت کار حسام خانواده

. کنه آزادم نداره قصد وقت چیه و کرده ریاس نجایا

 چنان رو قدرتش موضوعات نیا یهمه از قبل

 دایپ رو باهاش مقابله جرأت هرگز که داده نشونم

 اگر تا ندارم یمال استقالل هی یحت من. نکنم

 هیتک بهش بتونم شدم جدا حامد از یوقت بالفرض

 ینیا از رو میزندگ طیشرا نداره یلیدل گهید کنم،

 .کنم ترسخت هست که

 نانیاطم شیهاچشم با و گرفت را دستش مهربانو

 .دیپاش وجودش به
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 خوبه م؟یهست کارهیچ نجایا هامبچه و من پس -

 کمکت داد نانیاطم بهت مانیپ االن نیهم

 .یبش خالص خونه اون از تا کنهیم

 یهمه وجود با که یلبخند مهربانو جواب در

. زد کند پنهان را اضطرابش نتوانست تالشش

 یخانواده نیا دانستیم هم دهینشن و دهیند

 دادن نجات غمشان و هم یهمه حاال که یمهربان

 مشکالت خودشان یبرا است حسام منجالب از او

 دادینم تیرضا وقت چیه دلش. دارند یادیز

 یرو بر اضافه یبار و مشکل اشیآزاد متیق

 حرفش شتریب ریتأث یبرا. باشد هاآن یهاشانه

 .فشرد را مهربانو یهادست

 من یمسئله برم، شما یمهربون قربون من یاله -

 هی رو خودم االن من. ستین موضوعات نیا االن
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 وزش نیاول با که نمیبیم درخت نازک یترکه

 یکار باشه پشتم جنگل هی اگر یحت شه،یم نابود

 من میکنیم فکر اصالً. ادیبرنم یکس دست از

 با جنگ یتو یحت و کردم قبول رو شما حرف

 دیبا کاریچ ؟یچ بعدش شدم، روزیپ هم حسام

 ندارم؟ ییجا یوقت برم دیبا کجا کنم؟

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 وقت هر تا دخترم، خودمه چشم سر قدمت -

 .یمونیم خودم دختر نیع نجایا یخواست

 اول روز دو و روز کی مهمون زیچ هر از اول -

 از بعد بخوام اگر من بعد جونم، مهربانو زهیعز

 از دست حسام مطمئنم باشم شما مهمون ییجدا

 .دارهیبرنم کدوممون چیه سر
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 یزیچ خواست و رفت درهم مهربانو یهاسگرمه

 .کرد صحبت به شروع آن از زودتر مانیپ که دیبگو

 یعنی میداد رو شنهادیپ نیا بهتون ما یوقت -

 یچ میدونیم و میکرد رو زیچهمه فکر خودمون

 زایچ نیا نگران ستین الزم پس. انتظارمونه در

 .دینباش

 به یکوتاه نگاه با و برگشت مانیپ طرف به

 .انداخت نییپا را سرش صورتش

 یآزاد بخاطر خوامیم یوقت داداش، هستم -

 شهیم مگه بندازم خطر به رو شما یزندگ خودم

 رو حرفش که حاال شما دونمیم من نباشم؟ نگران

 من به تا دیذاریم هیما وجودتون تموم از نیزد

 به یکس ستمین یراض اصالً من یول د؛یکن کمک

 .نهیبب یناراحت و وفتهیب زحمت من خاطر
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 میتسل ینطوریهم یخوایم تو یعنی پس -

 ؟یبش ریپ خونه اون یتو تا یبمون سرنوشت

 ؟یبجنگ تیزندگ یبرا یخواینم

 دیام براش که کنهیم دایپ یمعن یوقت جنگ -

 میزندگ ادامه یبرا من جان، مینس یباش داشته

 ،یک به دنیرس دیام به. ندارم یدیام و هدف چیه

 حسام با بشم؟ جدا حسام خانواده از هدف کدوم به

 نخواستن؟ منو که یاخانواده برسم یک به بجنگم

 ستین سخت هم قدرااون حسام یخونه تو یزندگ

 .کرد تحملش بشه کنمیم فکر و

 یهاگل به رهیخ حامد مظلوم یچهره یادآوری با

 :داد ادامه و دیکش یآه یقال

 حامد میزندگ رنگ هزار یهاآدم نیب از -

 من به یلیخ االن اون. نهیترگناهیب و نیتررنگیب
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 دوست میزندگ یتو رو وجودش منم شده، وابسته

 .کنم تشیاذ خودم بخاطر ادیینم دلم و دارم

 از بود شده کالفه او یهامخالفت از انگار که مانیپ

 .کرد زدن قدم به شروع و شد بلند جا

 پا پشت یخوایم وونهید هی بخاطر شهینم باورم -

 !یکن نابود رو زیچ همه و خودت ندهیآ به یبزن

 .کرد دفاع خودش از تند

 دل شکستن یول ست؛ین حامد بخاطر همش -

 .ادیبرنم من یعهده از پاکش

 .است حانهیر با حق من نظر به -

 با بود نکرده شرکت بحثشان در االن تا که دهیسپ

 سر را اشییچا مانده ته و گفت را حرفش آرامش

 .دیکش
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 ه؟یچ منظورت -
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 نگاهش و گذاشت نیزم یرو را فنجانش دهیسپ

 .دیچرخ مانیپ طرف

 حانهیر خواستگار عنوان به حسام شدن دایپ -

 شیپ اشخانواده یبرا مشکل اون که یزمان درست

 ازش ساده دینبا و ستین یعیطب اصال اومده

 مینیبچ هم کنار کم کم رو اتفاقات اگر. میبگذر

 یباز نیا وارد یکس یواسطه به حسام میفهمیم

 دور که یکس آورده، شهر نیا به رو حانهیر و شده

 به گداریب ما اگر حاال. بوده نفعش به حانهیر بودن

 دونیم میبفرست رو حانهیر فکر بدون و میبزن آب

 نقشه و نهیشینم آروم هم طرف اون جنگ،

 .کشهیم حانهیر شکست یبرا یدیجد
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 بودند پوشانده را اشیشانیپ که ییهایچتر دهیسپ

 شیهاحرف دقت با که هیبق به رو و فرستاد عقب

 :داد ادامه کردندیم گوش را

 حامد از طالق به اقدام دفعه کی االن اگر حانهیر -

 فقط که ییما طرف از فهمهیم زود حسام کنه

 پس. شهیم ساپورت شناسهیم شهر نیا یتو

 با رو اون اطرافش از ما کردن دور با زود یلیخ

 فرض دییایب. کنهیم مات و شیک حرکت نیاول

 هی با هیکاف وقتاون کنه، دور رو ما نتونست میکن

 محسوب حانهیر میِقَ هنوز که پدربزرگش به ندا

 .زهیبر سرش رو شیمیقد یدردسرا دوباره شهیم

 قدرنیا که ییشما باهوشم خواهر خب -

 چه آخرش یکرد نگاه هیقض به هوشمندانه

 ؟یدار یشنهادیپ
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 و دیگز لب طنتیش با مانیپ فیتعر از دهیسپ

 .گذراند نظر از را همه صورت

 جلو، بره خاموش چراغ میبد ادی حانهیر به دیبا -

 نقطه که بمونه کینزد دشمنش به قدرنیا یعنی

 ضربه بهش همون قیطر از و بشناسه رو ضعفش

 ییهاسالح به حسام با جنگ یبرا حانهیر. بزنه

 هم سالحش نیاول به. داره ازین ما از تریقو

. یمال استقالل کرد، اشاره موقع اون خودش

 یمردا شده باعث زن هی یمال استقالل شهیهم

 فیضع جنس هی چشم به رو اون کمتر اطرافش

 کم باشه داشته یمال استقالل اگر حانهیر. ننیبب

 نیا از الشیخ و رهیم باالتر نفسش به اعتماد کم

 پس از و ستین یکس بار سر گهید که راحته بابت
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 گمینم درست. ادیبرم خودش مخارج و خرج

 جان؟ حانهیر

 وانیل که مهربانو یبرا تشکر عنوان به یسر حانهیر

 شیجلو مینس دستپخت یکیک تکه با همراه یچا

 :گفت دهیسپ به رو و داد تکان گذاشتیم

 فکر اما موافقم؛ هاتونحرف یهمه با زمیعز نه -

 کامل رو درسم نه که یمن. ادین من کار به کنم

 بیغر شهر نیا یتو بلدم یخاص هنر نه خوندم،

 به شهیم دایپ یکس اصال کنم؟ دایپ کار یچطور

 نگرفته پلمشمید مدرک یحت که من سن یدختر

 بده؟ کار
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 یروسر  نییپا با و انداخت نییپا را سرش مهربانو

 .کرد پاک را شیهاچشم یگوشه نم دشیسف

 اگر که مادر ببخشه رو دردهات یبان باعث خدا -

 .انتظارشونه در یبد تقاص نبخشه

 مهربانو جواب در یحرف چیه د،یکش آه گرید یبار

 بود شکسته آقاجانش کار از قدرآن دلش. نداشت



shahregoftegoo@  

. pg 2005shahregoftegoo@ 

 کتمان را نسبتشان عمر آخر تا داشت دوست که

 .زد نهیس به یدست مغرور دهیسپ. کند

 رو مشکل یسخنران با وقت همه نیا خودم یوقت -

 هم حلش یبرا یشنهادیپ حتماً کردم یابی شهیر

 .گهید دارم

 دخترش به زیبرانگنیتحس ینگاه با مهربانو 

 .دیخند ینخود

 من؟ مارپل خانم یدار یشنهادیپ چه -

 .انداخت باال یاشانه دهیسپ

 .کنمیم کار خودم که یاکتابخونه -

 !خواد؟یم دیجد روین اونجا مگه -

 .داد تکان مینس متعجب سوال یبرا یسر دهیسپ
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 چند از بعد یقائم خانم بود گفته که بهتون بله، -

 باردار کرده لطف بهش خدا درمون و دوا سال

 شوهرش گفت و داد استعفا اومد روزید. شده

 از بعد کنه، کار شیباردار دوران یتو نداره دوست

 تونهینم و شهیم اون ریدرگ هم اشبچه اومدن ایدن

 یسجاد یآقا روزید همون شد نیا. سرکار ادیب

 به حانهیر منم و میباش دیجد روین دنبال دیبا گفت

 در و نکردم تلف رو وقت خالصه. اومد ذهنم

 صد گمینم. کردم صحبت یسجاد یآقا با موردش

 تا ادیب شنبه تونهیم گفت یول کرد؛ قبول صد در

 .حالجه مرده چند نهیبب

 آمد،یم یخوب دهیا یلیخ نظر به کردنش کار فکر

 دوست شهیهم که یمال استقالل به کار نیا با

 دهیسپ خبر لذت حسام سد باز اما د؛یرسیم داشت
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 از یکار چیه دادینم اجازه حسام تا. گرفتیم را

 مخالفت وارید از شدن رد آمد،یبرنم او دست

 نبود، هم محال یول ست؛ین راحت کار حسام

. کند امتحان را شانسش توانستیم حداقل

 از را خانواده نیا اشدوباره مخالفت با خواستینم

 تا چاندیپ درهم در را دستش دو. کند وسیمأ خود

 .شود پنهان استرسش

 حسام کردن یراض پس از دوارمیام خوبه، یلیخ -

 .امیب بر

 .دلم زیعز یریبگ تیرضا شده یقیطر هر به دیبا -

 به سرش در مهربانو یخانواده که یدیجد افکار با

. شد حسام خانه رهسپار بودند انداخته انیجر

 با که بود جذاب شیبرا قدرنیا دهیسپ کار شنهادیپ
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 توانستینم را لبخند شیهادلهره و هاترس وجود

 .کند جدا شیهالب یرو از
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 یراض یبرا را تالشش تمام دیبا دهیسپ قول به

 در یمثبت قدم حداقل تا ردیبگ بکار حسام کردن

 .باشد برداشته اشیزندگ

 یراض یبرا اشروزه دو اندک مهلت به توجه با

 مطرح را موضوع امشب نیهم دیبا حسام کردن

 یباق فرصت از دیشنیم یمخالفت اگر تا کردیم

 .کند استفاده کردنش یراض یبرا مانده

 نبود، زنش و حسام از یخبر دیرس که خانه به

 رفت رونیب حال آن با که صبح همان از هم هرمز

 .نشد شیدایپ گرید

 در معصومه زد حدس اتاقش داخل حامد دنید با

 سرش از را چادرش. باشد خودش اتاق ای آشپزخانه

 نشسته اتاق گوشه که حامد طرف به و برداشت
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 نگاهش رهیخ بازش چشم کی همان با و بود

 . نشست کنارش و رفت کردیم

 ؟ینشست تنها چرا -

 .نرفتم منم نرو رونیب یگفت خودت -

 حد نیا تا بود توانسته نکهیا از زد، یکوچک لبخند

 او خواسته بدون که کند نفوذ حامد تیشخص یرو

 حامد کنار زانو دو. بود خوشحال کردینم یکار

 د،یبوس را اشقهیشق کوتاه بارنیاول یبرا و نشست

 خدا قلب در یاژهیو گاهیجا مرد نیا شکیب

 .داشت

 دعا کنم شروع یدیجد کار هی خوامیم حامد -

 .کنه قبول حسام کن

 .شد یسوال نگاهش



shahregoftegoo@  

. pg 2011shahregoftegoo@ 

 ؟یکنیم دعا واسم - 

 از یجزئ انگار که یسوال و شد جیگ حامد نگاه

 .کرد تکرار را بود شده اشیزندگ یهاترس

 ؟یبر یخوایم -

 :دیپرس کنجکاو و کرد خم را سرش یکم

 ؟یشیم ناراحت تو برم من -

 تند و شد اشک از پر حامد یهاچشم زود یلیخ

 .داد تکان را سرش

 .کنمیم هیگر خورم،یم غصه شم،یم ناراحت آره -

 انیجر به دلش در یدرد حامد یهااشک دنید از

 نیا از او داشتند توقع چگونه مهربانو خانواده افتاد،

 سراغ خودخواهانه و بکند دل تیمظلوم همه

 روزگار و اشیمیقد یاهایرو به برود؟ اشیزندگ
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 را حامد اشک دستش کف با و دیخند تلخ شیحاال

 .کرد پاک

 بخوام اگر ذارم،ینم تنها رو تو وقت چیه من -

 .بخند حاال برم،یم خودم با هم رو تو برم ییجا
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 و فرستاد رونیب را نفسش د،یخند بلند که حامد

 یروزها از ترتیفیک با یشام کردن آماده یبرا

 یمیقد ترفند نیا دیشا. رفت آشپزخانه به گذشته

 توانستیم و داد جواب حسام یرو خانمانه

 .کند کسب را تشیرضا

 اشیزعفران یپلو همراه اشافتاده جا یسبز قرمه

 را حسام نیماش ورود یصدا که بود خوردن آماده

 آشپزخانه در وسط شهیش از یپنهان. دیشن خانه به

 از تند مهدخت. کرد تماشا را شدنشان ادهیپ

 که حسام به یحرف گفتن با و شد ادهیپ نیماش

 از اما نداد؛ را دنشیفهم اجازه نشانیب ادیز فاصله

 یجلو انگشتش دادن تکان و صورتش یگرفتگ
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 یادوستانه حرف دیفهم یراحت به حسام صورت

. دیکوب هم به محکم را در و رفت اتاقشان به نبوده

 چیه انگار و آرامش با حسام مهدخت برخالف

 که پاکت چند و شد ادهیپ نیماش از دهینشن یحرف

 و آورد رونیب را بودند خانه یبرا دیخر دیفهم بعداً

 رونیب اتاقش از لحظه همان که معصومه دست به

 .داد آمد

 ممکن شکل نیبهتر به را سفره معصومه کمک با

 تشیرضا گرفتن یبرا که حسام به دل در و دیچ

. فرستاد لعنت دادیم زحمت خود به همه نیا دیبا

 چهره در که یمهدخت و حسام آمدن از بعد

 نبود قبل قهیدق چند یناراحت از ینشان الشیخیب

 یکم خواست. نشستند سفره سر یهمگ حامد و
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 زد،یبر بود نشسته کنارش که حامد پشقاب در پلو

 .ستادیا حرکت از دستش مهدخت متلک با

 هم ما با داده افتخار یتهرون دختر شده یچ -

 بشه؟ سفره

 قانون که یلیدال از یکی کردیم اعتراف دلش در

 کی سر هیبق با شد حاضر و شکست را اولش روز

 اما است؛ بوده حسام کردن یراض ندیبنش سفره

 را زیچهمه و کرد باز را موضوع نیا مهدخت نکهیا

. کرد دارحهیجر را غرورش دیکوب صورتش در

 . برگرداند اولش یجا سر را بشقاب

 .سفره سر نمیشینم نیناراحت -

 یسرجا حسام داد که شود بلند شیجا از خواست

 .کرد خکوبشیم
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 ؟یشینم خفه تو چرا -

 طرف یحرص پر نگاه فقط جواب بدون مهدخت

 سرخ نگاه. شد شیغذا مشغول و انداخت حسام

 او به رو و شد برداشته مهدخت یرو از حسام

 .کرد بشقابش به یااشاره

 .بخور رو غذات و جات سر نیبش هم تو -

 آخر تا و داد همه دست را کار حساب حسام تشر

 . بود خود یغذا مشغول سکوت در یهرکس شام

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��



shahregoftegoo@  

. pg 2017shahregoftegoo@ 

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 413پارت#

 

 انیب مختلف یهاراه و بود نییپا سرش مدت کل

. دادیم قرار یبررس مورد ذهنش در را اشخواسته

 نگاه ینیسنگ شدینم باعث ذهنش یمشغول

 مهدخت ینهیک دانستیم. نکند حس را مهدخت

 راه موضوع نیا یبرا. شودیم شتریب او از روز هر

 سکوت توانستیم فقط آمدینم ذهنش به یحل

 را اوضاع که اوردین خود یرو به یزیچ و کند

 .نکند نیا از ترخراب
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 گذاشت دهانش داخل را آخرش یلقمه که حسام

 رایز. کرد آماده حرفش انیب یبرا را خودش

 دارد امکان باشد او خوب شانس به اگر دانستیم

 چند و بزند سرش به سفر هوس دفعه کی حسام

 .شود خارج دسترس از روز

 تمام چیه که کار یروز کردینم فکر وقت چیه

 حسام مثل یوجدانیب آدم دست به اشیزندگ

 نیا یرو امروز شیایدن که بود رفتهیپذ اما وفتد؛یب

 یروز باالخره تا بسازد دیبا و چرخدیم پاشنه

 .بتابد او سمت از هم روزگار دیخورش

 باهاتون کلمه چند شهیم حسام آقا دیببخش -

 بزنم؟ حرف
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 هم حامد سر بلکه داشت، خود یجا که حسام

 با او حرف ندیبب تا برگشت سمتش به متعجب

 !ستیچ حسام

 ! تو؟ یدار حسام آقا با یحرف چه -

 یببر ماده مثل که مهدخت یعصب و خشن یصدا

 گلو در را نطقش کل به بود او طرف حمله آماده

 مهدخت یافسردگ مدت نیا انگار. کرد خفه

 با که است یزن همان نیا بود کرده فراموش

 دستش در ییآتو تا زد تهمت او به یرحمیب

 .باشد داشته

 با و داد اخطار مهدخت به نگاه با فقط بارنیا حسام

 .برگشت او طرف آرامش

 .شنومیم بگو -
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 چاند،یپ انگشتش دور را اشیروسر نییپا سردرگم

 درست حسام با کردن صحبت تنها دانستینم

 خواستینم دلش کهییآنجا از جمع؟ در ای است

 کرد دل کی را خود دیایب شیپ یدیجد سوءتفاهم

 .دیبگو را اشخواسته جمع انیم تا

 آرام و انداخت نییپا را سرش یقیعم نفس با

 .کرد زمزمه

 برام نجایا یکار تیموقع هی قتشیحق... حق -

 نمیبب برم نیبد اجازه اگر خواستمیم اومده، شیپ

 .هیچطور

 !؟یکار چه کار؟ -

 جمع را خود شتریب حسام یسوال و متعجب لحن با

 .برد فرو اشنهیس در را سرش و کرد جور و
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 کنهیم کار کتابخونه هی یتو خانم مهربانو دختر -

 استعفا روهاشین از یکی جااون گفتیم امروز و

 .اون یجا برم تونمیم بخوام اگر و داده
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 414پارت#

 

 بدون یصدا استرس پر لحظه چند گذشتن از بعد

 .دیچیپ شیهاگوش در حسام حس

 برات بگو یداشت کم یهرچ کردن کار یجا -

 کار من یخونه یاعضا هیبق مگه شه،یم فراهم

 شیدوم االن تو که محتاجن پول به ای کننیم

  ؟یباش

 خانواده از یعضو اجبار به که یماه چند نیا در

 طلب او از یاخواسته چیه حال به تا شده حسام

 که ییهالباس همان با و خورده بوده هرچه. نکرده

. است کرده سر بوده گذاشته چمدان در جان خانم

 شدن عوض یبرا که شیپ روز چند خودش حسام
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 معصومه او، یبرا بود برده دیخر را او مهدخت حال

 .بود دهیخر ژاکت کی هرکدام حامد و

 هاآن کردیم فکر که حسام تفکر طرز و استبداد از

 و یدلسوز سر از او و هستند یمیتی یهاطفل

 البته. بود متنفر کنندیم یدگیرس هاآن به ترحم

 یتیذهن نیچن داشت حق که او مورد در نظرش به

 را او نیچننیا خودش پدربزرگ یوقت. باشد داشته

 حق هم هیبق کردیم پرت رونیب یازباله مثل

 فکر موردش در دارند دوست طور هر داشتند

 .داشت خود یجا که یدلسوز و ترحم کنند،

 یول نداشتم؛ کسر کم یزیچ نجایا من نه -

 کار فکر بخواد یکس شهینم باعث کمبود شهیهم

 .برسه ذهنش به کردن

 ؟یکن کار یخوایم چرا پس -
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 را حسام بتواند نکهیا و کارش شدن تر راحت یبرا

 .شد متوسل دروغ به کند یراض

 تهران یحت شه،یم خوب حالم کردن کار با من -

 .کردمیم یریسفالگ کار بودم هم

 را سرش و داد جرأت خودش به حسام سکوت از

 حسام یرو بر یریتاث شیهاحرف ندیبب تا آورد باال

 نتوانست که حسام یرهیخ نگاه. نه ای است گذاشته

 قفل صورتش یرو بر کند برداشت آن از یزیچ

 . انداخت نییپا را سرش دوباره خجالت با بود،

 آمد و رفت مهربانو خانواده با دادم اجازه بهت -

 اسارت به یکن فکر خواستمینم چون یباش داشته

 بهت یول ؛یهست یزندان نجایا فقط و آوردمت

 یکارا بخوان جااون که دفعه هر اگر دمیم هشدار
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 بخونن گوشت یتو حرف ای بدن، ادتی دیجد

 .ینینب رو رنگشون وقت چیه گهید کنمیم یکار
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 از حسام که یالحظه از یوا شد، آشوب دلش

 به تند! ببرد ییبو مانیپ امروز شنهادیپ و هاحرف

 دادن حیتوض به شروع مهربانو خانواده یجانبدار

 .کرد

 من با اونا. دینکن بد فکر کنمیم خواهش نه نه -

 خوب اما دارن؛ دوستم هم یلیخ مهربونن، یلیخ

 یکس دست از یکار من تیوضع مورد در دوننیم

 برام یکار یکس خوامینم خودم یعنی... ادینم بر

 .کنه

 رو مهربانو خانواده از کردنت دور من پس باشه، -

 تیموقع اصطالح به اون هم تو و کنمیم فراموش

 .کن فراموش رو کار

 رفت، رونیب آشپزخانه از و شد بلند جا از حسام

. ماند رهیخ حسام یخال یجا به مات یالحظه
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 اجازه دینبا. بود خورده سنگ به رشیت نیاول

 تمام آسان و راحت طورنیهم زیچ همه دادیم

 ارشیاخت در خدا که یایشانس نیا دیشا. شود

 دیپر جا از عیسر. نداشت یتکرار گرید بود گذاشته

 . دیدو رونیب حسام دنبال و

 حسام؟ آقا -

 یزمستان آمدن دینو که زییپا اواخر یسرما سوز

 شد باعث و نشست تنش بر محکم دادیم را سرد

 نفس حسام منتظر نگاه دنید با. ردیبگ بغل را خود

 .دیکش یقیعم

 یچ از ه؟یچ مخالفتتون لیدل بپرسم شهیم -

 کنم؟ کار من نیدینم اجازه که دیترسیم
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 که نبود ندیخوشا حسام یبرا یادیز حرفش انگار

 دوست. برداشت طرفش به یقدم یپوزخند با

 تا برود عقب حسام قدم همان نسبت به داشت

 حسام االن دانستیم اما شود؛ حفظ شانیفاصله

 دیجد یابهانه تا اوست طرف از یخالف کار منتظر

 .دیایب دستش به مخالفت یبرا

 از یباچید حسام جون، بچه نکن شییجنا -

 .ترسهینم یچیه

 از دفعه کی دینفهم که یشجاعت با بارنیاول یبرا 

 .زد زل حسام یهاچشم به آمد سراغش کجا

 ،یترسینم یزیچ از شما دمیفهم وقته یلیخ -

 مهم براتون خدا قهر درصد کی نیدیترسیم اگر

 .نیشدینم میسه من پدربزرگ تیجنا یتو و بود
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 انگشت و داد رونیب را نفسش تیعصبان با حسام

 .گرفت او طرف را اشاشاره

 زیچ همه جان دختر نبوده کار در یتیجنا چیه -

 متوجه شده، انجام جونت آقا خود رغبت و لیم با

 کنم؟ رفهمتیش ای یهست
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 انداخته دلش بر حسام یجد لحن که یترس یرو

 نقطه غضبش نفهمد حسام تا دیکش یپوشش بود

 :دیپرس مجدد یلجباز با. اوست ضعف

 ن؟یدینم من به کردن کار اجازه چرا پس... پس -

 هر انگار د،یکش اشیشانیپ به یدست کالفه حسام

 .بودند کرده عادت هوا یسرما دو

 رو وقتت دیبا و یدار ضیمر شوهر هی چون -

 فراموش جانیا به رو اومدنت لیدل. یبذار براش

 .نکن

 گرید حاال گذاشت، جلو یقدم و داد جرأت خود به

 .بود کیموزائ دو اندازه فقط نشانیب یفاصله
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 که یلیدل کنمیم باور من نداره یاشکال باشه -

 بشم مشغول یکار به یبد اجازه یخواینم شما

 یراحت یبرا خوامیم یول حامده؛ حضور فقط

 من. بگم بهتون رو هاحرف یسر هی خودم الیخ

 یرو کردنم کار دمیم قول بهتون جانیهم

 نذاره، یریتاث چیه حامد تیوضع به یدگیرس

 یدگیرس بهش االن تا که یمنوال نیهم به یعنی

 بهتون. دمیم ادامه هم بعد به نیا از کردمیم

 با که دیکن حساب قولم یرو کنمیم شنهادیپ

 تا قولم یرو ذارمیم رو شرفم بودنم زن تموم

 ییخدا اگر. باشم نکرده یعهد بد یکس شیپ

 کار که کرده خطور ذهنتون به فکر نیا نکرده

 بهتره پس باشه نجایا از فرارم راه خوادیم کردنم

 هم نهایا به تا کنم یادآوری بهتون رو ییزایچ هی
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 االن من. اشتباه ای درسته حرفم دینیبب و دیکن فکر

 یخونه برم؟ کجا کنم فرار شما خونه و شما از

 خودش قول میزندگ اشتباه نیاول با که یپدربزرگ

 دور چشمهاش یجلو از منو ننگ لکه هی نیع

 خودتون بشه خبر یکس نیاول برم اونجا اگر کرد؟

 ای ست؟ین نجایا دوباره جام گهید روز سه د؟یستین

 خودم مثل کردمیم فکر که یمرد شیپ برم

 نتونست هم ماه کی رفتنم از بعد یول عاشقه؛

 خودش؟ ندهیآ و یزندگ سراغ رفت و کنه تحمل

 پس دیدار خبر میزندگ همه از دونمیم حسام آقا

 گمیم یوقت و گمیم یچ دیبفهم دیتونیم راحت

 چیه بزرگ یایدن یتو خونه نیا از ریغ گهید من

 نمیبیم خوب یلیخ من. دیکن باورم ندارم یپناه

 از و شده وابسته بهم چقدر حامد مدت نیهم یتو
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 تونمینم من. است طرفه دو یوابستگ نیا قضا

 و رنگ کی آدم تنها اون چون بشم جدا ازش

 حس تا کنم کار خوامیم من. مهیزندگ قلب خوش

 پس باشم، داشته بودن دیمف و موندن زنده

 .دینکن غشیدر ازم کنمیم خواهش

 با و زد بودند کرده خشک را شیگلو که ییهاحرف

 چشم حسام به کارش جهینت یبرا منتظر چشم

 به رهیخ نگاه لحظه چند از بعد حسام. دوخت

 ششیر به یدست کالفه و آورد باال را سرش نیزم

 .بود شده او یهاحرف ریدرگ فکرش انگار د،یکش

 .کنم فکر موردش در دیبا -
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 فرصت نکهیا بدون و گفت را حرفش حسام

 که ییاو و رفت اتاقش به بدهد او به گرید صحبت

 اشتوجه و برود را راه از یمین توانسته بود دهیفهم

 دستش. گذاشت تنها کند جلب شیهاحرف به را

 چشم از ذوقش پر خنده تا گرفت دهانش یجلو را
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 خود عملکرد از. بماند دور خانه نیا یاهال گوش و

 بودند شده بلند دلش یرو از همه که ییهاحرف و

 یکارها به تا دیچرخ آشپزخانه طرف. بود یراض

 یهاچشم و مهدخت با که برسد اشافتاده عقب

 یلیخ از. شد روبهرو آشپزخانه در کنار سرخش

 دور زن نیا از دیبا که بود شده ثابت او به ترهاقبل

 به مهدخت حضور به توجه بدون خواست. بماند

 قرار شیجلو یحرکت با مهدخت که برود آشپزخانه

 .گذاشت او نهیس یرو را دستش و گرفت

 سرت یتو یچ فهممینم من کوچولو نیبب -

 خوب رو هامهمجنس خوشبختانه یول گذره؛یم

 ریز آب تو مثل که ییاونا خصوص به شناسمیم

 صلح از بهتر اول جنگ گفتن میقد از. هستند کاه

 و فکر هر گمیم بهت االن نیهم پس آخره،
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 رونیب زیبر االن نیهم یدار حسام یبرا یانقشه

 دو من رو مرد اون. بشه باد بر همش دمیم قول که

 .کنم رهاش ستین قرار و دمیچسب یدست

 چه مردم نیا شد، نیغمگ لرزانش یهاچشم

 قرار راهشان سر یهرکس به سر درد بدون و راحت

 قورت را بغضش! زدندیم افترا و تهمت گرفتیم

 .زد لب آرام و داد

 مانده یباق مرد نیآخر حسام اگر راحت التیخ -

. کنمینم بهش هم نگاه هی من باشه نیزم یرو

 .وقت چیه... فراموش یول شهیم تموم دردا

 هنوز موقع آن از که حامد رفت، آشپزخانه به

 شد بلند جا از عیسر دنشید با بود خوردن مشغول

 .ستادیا شیجلو و
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 ؟یبر یخوایم -

 پنهان یمهربان پرده پشت را صورتش یرو غم

 به دادن جواب از حامد خود مثل وقت چیه. کرد

 .شدینم خسته سوال نیا

 .شتمیپ شهیهم من نه -

 از اشگسسته و نامنظم افکار به دادن نظم یبرا

 تا دیبشو خودش را هاظرف خواست معصومه

 .شود آرام ذهنش

 که یوقت جمعه غروب کینزد تا حسام کردن فکر

 طول بود نمانده یباق یزیچ دلش در دیام از گرید

 بر مشروط را موافقتش آخر یلحظه در و دیکش

 شیهمکارها گرید با ییآشنا و کارش محل دنید

 .کرد اعالم
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 قهی به یدست نانیاطم یبرا کنارش یقد نهیآ در

 تنش یطوس جذاب شلوار و کت ریز دیسف راهنیپ

 پشیت بودن مرتب از بار نیآخر یبرا تا دیکش

 به یدست عادت به خواست. شود راحت الشیخ

 بودند شده کوتاه یدیجد مدل حاال که شیموها

 شگریآرا که ییموها چسب و هاتافت ادی با بکشد

 از بود کرده استفاده شیموها به دادن مدل یبرا

 در خودش به یلبخند با و شد مانیپش کارش

 .آورد نییپا را دستش نهیآ

 اش،یزندگ شب نیترتیاهم پر و نیترمهم امشب

 امشب. بود خودش ازدواج مراسم از شتریب یحت

 عمرش یهاسال یهمه همراه و قیرف برادر، تنها

 داغ که حانهیر از بعد. کردیم بخت خانه رهسپار را

 رعطایام بودند گذاشته دلش به بدجور را داشتنش
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 دوست چیه او و بود اشیزندگ شخص نیزتریعز

 نیا دل اشیشگیهم یهایبدخُلق با امشب نداشت

 .بشکند را اشیزندگ کرده زیعز

 و شد باز بود شگاهیآرا سالن آخر که یاتاق درِ

 رونیب به قدم دهیپوش لباس و آراسته رعطایام

 شیسرتاپا وافر یلذت با و دیچرخ طرفش. گذاشت

 ،یخاکستر شلوار و کت آن در. گذراند نظر از را

 نظرش در بیعج یمشک یهاکفش و قهیجل

 .دیدرخشیم

 در دل ته از و محکم رفت رعطایام طرف ذوق با

 خانم حاج که صبح امروز ادی با. گرفت آغوشش

 را داماد لباس رسم، و سنت طبق داشت اصرار

 نیا بار ریز او و بپوشانند رعطایام تن به خودشان

 .کرد خفه گلو در را اشخنده نرفت کار
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 !کهیکوچ داداش باشه مبارکت -

 خجالت لبخند و گرفت فاصله بغلش از رعطایام

 .زد یازده

 .ممنونم -

 به رهیخ و گرفت را رعطایام شانه طرف دو

 :زد لب نیغمگ خوشرنگش یهاچشم

 موند، من دل یرو که بود ییآرزو روز نیا دنید -

 و ببر لذت قشنگ حس نیا از منم یجا تو

 .بشو خوشبخت

 اکتفا یآرام لبخند به فقط جوابش در رعطایام

. نبود یحرف منتظر هم خودش هرچند کرد،

 . نداشتند جواب وقت چیه او دل یهاحسرت
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 رونیب دو هر شد تمام شگاهیآرا در که کارشان

 از بعد رعطایام. شدند او نیماش سوار و آمدند

 .کرد چک را لشیموبا کمربندش بستن

 لمیف یفروش گل یجلو برسون منو لطفاً داداش -

 منتظرمه اونجا داده امیپ بردار

 . داد تکان یسر

 انجام زیچ همه موقع به داماد یآقا نباش نگران -

 .شهیم
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 جاجابه یصندل در یکم و دیخند آرام رعطایام

 .شد

 کنمیم حس جانه،یه ینگران از شتریب یدونیم -

 ندارم باهاش ییآشنا چیه که کیتار ریمس هی یتو

 .گذاشتم پا

 آماده زیچ همه یبرا رو خودت یول ؛یدار حق -

 .کن
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 حرفش یمهیضم یزیآم طنتیش یخنده ادامه در

 .کرد

 از ترسخت یکم مخالف جنس با یزندگ -

 .ظاهرشه

. دیکش گردنش به یدست و دیخند هم رعطایام

 صورت و حرکات در یراحت به را استرس یهانشانه

 خودش به یایجد لحن. بود دایهو کنارش داماد

 .گرفت

 جنس اون مهر اگر زم،یعز کنمیم یشوخ -

 سخت اصالً مشکالتتون گهید باشه دلت به مخالف

 یکن یحال دلت به اول همون هیکاف. انینم نظر به

 در و خوامیم رو شده میزندگ وارد که یشخص نیا

 که وقته اون. بره رونیب ستمین یراض صورت چیه

 .شهیم آسون براتون یزندگ یهاخم و چیپ از گذر
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 نهیس به دست و برگشت طرفش به کامل رعطایام

 .کرد نگاهش

 خوابت چرا یبلد ییالال خوشگل قدرنیا که تو -

 بره؟ینم

 امروز بود داده قول خودش به صبح اول از آنکه با

 غم اجازهیب یول نباشد؛ یناراحت رفتارش و دل در

 .شد دلش از یاگوشه مهمان

 همون من قرار داداشم، کنهیم فرق من حساب -

 خودم من. بود نشدن خوشبخت خودم با اول روز

 سهمم یخوش گهید دختر اون از بعد خوامینم

 .بشه

 او و نزد مورد نیا در یحرف گرید رعطایام

 را حتینص یبنا شهیهم مثل بود خوشحال
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 قول دانستیم دیبع صورت آن در چون برنداشت

 .نگذارد پا ریز را صبحش اول

 و گل دسته که یا یفروش گل یجلو را رعطایام

 بودند سپرده ییآرا گل یبرا را عروس نیماش

 .رفت شگاهیآرا سمت به زهرا دنبال و کرد ادهیپ

 غمِ یجا کل به امروز داشت میتصم نکهیا وجود با

 دلش در را برادرش ازدواج ذوق گذشته شکست

 از امروز داماد که یشوق به نتوانست باز اما رد؛یبگ

 حسرت و نورزد حسد داشت عشقش به دنیرس

 و شدنش تمام منتظر فقط که خودش ازدواج شب

 یخودخواه. نخورد را بود انتقامش نقشه کردن رو

 داده باد به او از یادیز یاهایرو و آرزوها گرانید

 و آزاردهنده یفکرها دیبا داد، تکان یسر. بودند
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 به را امروز تا دادیم یفرار را ذهنش یتکرار

 .نکند زهر هیبق و خود به نیا از شتریب

 را دنشیرس زهرا به یامکیپ با شگاهیآرا یجلو

 . نشست منتظرش و کرد اعالم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و شد باز شگاهیآرا در دیکش طول یاقهیدق چند

 طرف بود گرفته چادر واسطه به را شیرو که زهرا

 .شد سوار و آمد نشیماش

 .سالم -

 تاالر سمت به و داد را زهرا جواب سر تکان با

 .کرد حرکت

 بنداز ما به نظر هی خواست دلت اگر پهیخوشت آقا -

 .شدم چطور نیبب

 حاال که زهرا طرف کوتاه و گرفت ابانیخ از نگاه

 شیآرا دنید با. دیچرخ بود کرده باز را چادرش

 اریاختیب بود افزوده صورتش ییبایز بر که یاساده

 .زد لبخند
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 !یشد خوشگل هوم -

 ذوق با نداشت او از را حرف نیا توقع انگار که زهرا

 .دیخند

 ؟یگیم راست -

 از یکی مشترکشان یزندگ در بارنیاول یبرا دیشا

 .کرد زهرا میتقد را اشیواقع یلبخندها

 !هیچ دروغم آره -

 تاالر به زودتر تا فشرد گاز پدال یرو را شیپا

 مثل داشت دوست یلیخ رعطایام. برسند یعروس

 برگذار پدرش یخانه در را اشیداماد جشن او

 را اجازه نیا هوا یسرد و زمستان فصل یول کند؛

 تاالر در جشن به لشیم برخالف و نداد او به

 .داد تیرضا
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 زنانه قسمت به زهرا رفتن از یوقت تاالر یجلو

 مردانه قسمت به هم خودش شد راحت الشیخ

 اول درجه لیفام چند فقط هنوز هامهمان از. رفت

 آمد خوش و کرد یاحوالپرس همه با بودند، آمده

 یناراحت. نشست پدرش کنار یصندل یرو و گفت

 حدس یراحت به گذشته اتفاقات از را اشییدا

 یزیچ اما است؛ نیدلچرک هنوز دانستیم و زدیم

 زخم یاو دست دختر سپردن. اوردین خود یرو به

 مثل دیبا که بود مرد نیا اشتباه نیتربزرگ خورده

 .دادیم را اشتباهش تاوان هیبق

 حالت مراسم داماد عروس و هامهمان آمدن با

 با یمهمان طول تمام. گرفت خود به یتریرسم

 یپا به پا کردیم شاد را دلش که یایخوشحال
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 به و زیعز شب نیا در او تا رفت دامادش برادر

 . باشد نداشته کسر کم یزیچ یادماندنی

 ساز رعطایام یاصرارها یبرا عقد مراسم یبرا

 یوقت. زد باز سر همراهش رفتن از و زد مخالفت

 شد مردانه قسمت وارد انگشت به حلقه یرعطایام

 دل در شده جمع ذوق تمام با که بود ینفر نیاول

 .گفت کیتبر و گرفت بغلش

 یپا به پا مراسم، انیپا و شام خوردن از بعد

 یراه را امشب نیریش داماد و عروس اشخانواده

 .کرد شانیخوشبخت کوچک کلبه

 از خسته یتن با شدیم کینزد اشمهین به شب

 یراه زهرا همراه و کرد یخداحافظ مادرش و پدر

 .شدند خودشان یخانه
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 با همراه نشست، مبل یرو و آورد در را کتش 

 .آورد در شیپا از را شیهاجوراب بلند یاازهیخم

 !امخسته چه خدا یوا -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 از را رمق روز چند نیا یعروس تدارکات یتکاپو

 خواستیم دلش که یطور به بود، گرفته جانش

 . بخوابد فقط کامل روز کی

 هم تو کرده دم تازه یچا هوس دلم من یرعلیام -

 بذارم؟ یخوریم

 انگشت با و برداشت مبل یپشت یرو از را سرش

 .فشرد را شیهاچشم یگوشه

 کننیم خواب التماس بدنم یاعضا کل که من -

 ...یکرد یچا هوس شب وقت نیا یچطور تو

 کالم شیروبهرو در زهرا از یدیجد چهره دنید با

 او تاالر به شگاهیآرا ریمس در. شد گم شیگلو در
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 نیا دانستینم و بود دهید را زهرا صورت فقط

 کرده پناه چادر ریز را خداوند خلقت ییبایز همه

 .کند ریغافلگ یوقت نیچن را او تا

 دو و دیپر سرش از یخستگ و خواب اریاختیب

 صبح. گرفت قرض زهرا یتماشا یبرا گرید چشم

 سفارش برساند شگاهیآرا به را زهرا نکهیا از قبل

 شیموها از و باشد ساده صورتش شیآرا بود کرده

 وجود با حاال اما نسازد؛ سرش یباال بزرگ یگنبد

 و رییتغ حجم همه نیا شیهاهیتوص به کردن عمل

 رنگ که ییموها! نبود یکردن باور شیبرا ییبایز

 یتاب و چیپ با را بودند گرفته خود به یعسل دیجد

 شیآرا. بود کرده رها دورش فر مدل مثال قشنگ

 راهنیپ آن همراه به شیبایز حال نیع در ساده

 قاب را اشییتماشا اندام که بلند رنگ یخردل
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 طور به را اشزنانه یهایبرجستگ و بود گرفته

 از بردن لذت و شینما معرض در یاکننده محصور

 یرو را او رهیخ نگاه یوقت زهرا. دادیم قرار آن

 جلو قدم دلبر لبخند و عشوه همان با دید خود

 .کرد ترکینزد را خود و گذاشت

 ؟یزد زل بهم یطورنیا چرا هیچ -

 تالشش تمام با او نکهیا دنید از زهرا دانستیم

 اما برد؛یم لذت شود او یافسونگر فیحر تواندینم

 در خدا که ییبایز هم نیا از توانستینم واقعا

 نگاه و بگذرد داده قرار شیرو یجلو زن وجود

 در را اشیمردانگ اراده تمام امشب زن نیا. ردیبگ

 رونیب نیسنگ را نفسش. بود گرفته خود رهیزنج

 .داد

 ؟یدیچرخ خانما یتو کال وضع نیهم با امشب -
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 او مبل دسته یرو و رساند انتها به را جرأتش زهرا

 .شد خم طرفش به یکم و نشست

 ه؟یچ اشکالش آره -

 مثل شود رید نکهیا از قبل تا داشت دوست یلیخ

 سمت و کند دور خود از را زهرا دست با شهیهم

 کننده مست یبو نیا اما بگذارد؛ فرار به پا اتاقش

 قهی یباز از زهرا که یدیسف باالتنه دنید و

 بود داده قرار دشید معرض در سخاوت با لباسش

 نیا از کرد یسع. کرد سلب او از را یهرکار اریاخت

 همسرش زهرا ردینگ خود به یوجدان عذاب بابت

 .حاللتر شیبرا یحالل از و بود
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 .زد لب نقصشیب صورت به رهیخ 

 !کرده خوشگلت یادیز نهیا اشکالش -

 را شیموها تمام سرمست و بلند یاخنده با زهرا

 .ختیر گردنش راست سمت
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 ماشااهلل ییبایز همه نیا به دیدیم یهرکس اتفاقا -

 من سر دور عروس از شتریب مامانت گفت،یم

 .داد خوردم به نمک و چرخوند اسپند

 .واال داشته حق -

 اغوا در دانستیم که یلبخند گرید یبار زهرا

 که ینیح با و زد دارد ریتأث قبل از شتریب او کردن

 با آورد او صورت یوجب مین فاصله در را صورتش

 .کرد لمس را اشچانه ریز شیر انگشت

 گشتم لباس نیا با امشب کل ه؟یچ یدونیم -

 خواب لباس هی با االن خوادیم دلم کرده، امخسته

 کردنش عوض یبرا تونمیم کنم، عوضش راحت

 کنم؟ حساب هم تو کمک یرو
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 شانس شتریب که زهرا یعسل یهاچشم به

 .زد زل بود هاآن ونیمد را اشییبایز

 بود، ازین از پر عاشق مرد کی حاضر حال در او

 کندینم شیرها عمر آخر تا عشق درد دانستیم

 از بعد را امشب کی نیهم فقط توانستیم پس

 اشمردانه یهاخواسته برابر در مقاوت سال چهار

 که را زهرا دست مچ. بدهد استراحت خودش به

 یفاصله و گرفت بود او شیر با یباز مشغول هنوز

 و رفت یبرا یاکهیبار راه اندازه به را صورتشان

 .کرد ینفس برگشت

 یبرا فقط ادیب شیپ ما نیب یاتفاق هر امشب -

 .نکن فراموش نویا ازهین رفع

 و شد بلند مبل یرو از تمندیرضا یلبخند با زهرا

 .کرد دراز او طرف را دستش
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 من یبرا ازین رفع بذار رو اسمش یدار دوست تو -

 .توئه به دنیرس مهم

 دنبال ذهن در توانش نیآخر با و بست چشم کوتاه

. گشت زهرا یافسونگر دست از فرار یبرا یراه

 یدرها تمام هوس انگار نکرد، دایپ یزیچ... نبود

 دست در فقط قدرت امشب تا بود بسته را ذهنش

 دست از نگاهش نکرد باز چشم. باشد خودش

 یهاچشم به تا رفت باال زهرا شده دراز و برهنه

 .دیرس منتظرش

 . کنمینم رد رو کمکت درخواست پس -

 .گرفت را دستش یمطمئن لبخند با زهرا

 .یبکن دل ازم یتونینم گهید مطمئنم -
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 بود نشسته جانش در که یطلسم از شده مسخ

 .گرفت شیپ را خواب اتاق راه زهرا دنبال
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 دهینرس هفت عدد به دل در هنوز... سه دو، ک،ی

 ریز از را سرش شیهاهیر در هوا کمبود با که بود

 و دیکش صورتش یرو را دستش. آورد باال آب

 هنوز. داد رونیب هم سر پشت را نفسش بار چند

   رانیو افکار بود برنگشته شیجا سر کامل نفسش

 مجبور را او و آمدند سراغش دوباره مغزش کننده

 دوباره شانیشرویپ از یریجلوگ یبرا کردند

 نیهم خواستیم دلش. ببرد آب ریز را سرش

 یدردها تمام اشیزندگ به دادن انیپا با حاال

 گرید دلش. دهد خاتمه را دلش در شده جمع

 غم همه نیا کردن انبار و تحمل یبرا یشیگنجا

 به و آمد رونیب آب ریز از گرید یبار. نداشت

 توانستینم نکهیا یبرا خودش بودن عرضهیب

 را دستش دو. فرستاد «لعنت» شود مرگ میتسل
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 زهرا ینازها یصداها تا گذاشت شیهاگوش یرو

 و نشوند تکرار گوشش در خودش یازهاین و

 .ندهند شکنجه نیا از شتریب را روحش

 لبه به پشت از را سرش بار نیچند حال همان در

 از همه که قبل قهیدق چند اتفاقات تا کوباند وان

 از را شدندیم اجرا اشمردانه الیام یفرمانبردار

 هاآن اما بروند؛ خود کار سراغ تا کنند دور ذهنش

 از شیب را او و شدندیم تکرار هم سر پشت مصرانه

 .کردندیم متنفر خود از قبل

 یالحظه چند یارضا بخاطر! بود؟ کرده چه او

 چطور! بود؟ کرده چه روحش و جسم با الشیام

 پاکش عشق به تا باشد مسلط خودش بر نتوانست

 یرو بر یفیلط یانگشت حرکت با! نکند؟ انتیخ

 باز را شیهاچشم و آمد رونیب الیخ از اششانه
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 تا بود گرفته دورش که یدیسف ملحفه با زهرا. کرد

 کنارش وان لبه بدهد پوشش را اشبرهنه بدن

 .زد یلبخند دنشید با و بود نشسته

 چه نمیبب گفتم دیکش طول حمومت دمید -

 !یکنیم

 کی یبایز شیآرا از حاال که زهرا صورت به رهیخ

 رونیب نیسنگ را نفسش نبود یخبر قبلش ساعت

 در زهرا حضور. رفتند درهم شیهااخم و داد

 شتریب را شیدردها بر وجدان عذاب فشار کنارش

 یبرا ییهوا بودنش آب ریز وقت مثل و کردیم

 در زهرا دنید. دیدینم اطرافش در دنیکش نفس

 بر قبل از ترمحکم را حماقتش فقط لحظات نیا

 .دیکوبیم سرش
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 گفت بهت یک ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو -

 تو؟ ییایب و یبنداز رو سرت

 ینیح مبهوت یصورت و دهیترس ییهاچشم با زهرا

 فشردیم مشتش در ترمحکم را ملحفه یباال که

 .گرفت فاصله کنارش از یکم
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 ...کردم فکر... من... من -

 را سرش محکم دست با و بست را شیهاچشم

 آرام دیچیپ سرش در که یدرد از پر ریت تا گرفت

 یروز یعصب یسردردها نیهم بود مطمئن. ردیبگ

 .کرد خواهد قبرستان یراه را او

 .رونیب شوگم فقط... نزن حرف... شو خفه -

 تیعصبان صورتش در زود یلیخ و ستادیا زهرا

 .گرفت را بهت یجا

 ...تو چته -
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 .دیچیپ حمام کوچک اتاقک در بلندش ادیفر

 .رونیب شوگم گفتم -

 که ییاو و رفت رونیب حمام از یریدلگ نگاه با زهرا

 تندش اخالق از یاریاخت چیه لحظه نیا در

 . گذاشت تنها را نداشت

 یبان و باعث بقبوالند ذهنش به داشت یسع یلیخ

 یمرموز حس اما زهراست؛ شوم اتفاقات آن یهمه

 یادآوری با وجدانش عذاب از برخواسته

 یمعرف اول فیرد متهم را خودش ش،یرفتارها

 او تبرعه یبرا را یدفاع چیه و کردیم

 قهیدق چند فقط اگر بود معتقد. رفتیپذینم

 مثل کند کنترل را هوسش و هوا توانستیم

 دایپ نجات زهرا یهایاغواگر دست از شهیهم

 دادینم رخ قبل قهیدق چند تیجنا آن و کردیم
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 شود باعث و کند بیتخر را درونش حاال که

 .ردیبگ بغل غم یزانو گونهنیا

 با. ستادیا دوش ریز و شد بلند وان داخل از

 و فیل بود مغزش بیتخر حال در که یوسواس

 نیا دیشا تا افتاد تنش جان و برداشت را صابون

 .شود زیتم بود زده مهیخ بندش یرو که ینجاست

 تمام پاکش عشق به انتیخ ندیناخوشا حس

 نگاه و هاچشم به او. بود کرده ریدرگ را ذهنش

 نیا بابت و بود کرده انتیخ حانهیر معصوم و پاک

 .دیبخشینم را خود هرگز گناه

 خودش با رفتیپذ دلش بر را حانهیر عشق یوقت از

 یبرا هم خودش پاکش، حانهیر احترام به کرد عهد

 را بارشاننیاول هم کنار در دو هر تا بماند بکر او

 را تنش تمام نبود، پاک گرید حاال اما کنند؛ تجربه
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. بود گرفته فرا حانهیر عشق به انتیخ گناه یآلودگ

 و نشست مغزش یرو آن کی در دهنده آزار یفکر

 . کرد آن کردن سوراخ به شروع مته مانند به
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 در تا نبود او یبرا و پاک گرید هم او یحانهیر

 یبرا را او آسمان مهتاب چراغ ریز یشب شیاهایرو

 اتفاق نیا انگار. کند خود به متعلق شهیهم

 قتیحق یرو بر قبل از بهتر و شتریب را شیهاچشم

 باور نیا به را او و کرده باز حانهیر و خود یرابطه

 در را او گل تن حاال یابهیغر شخص که رسانده

 ریز. شودیم مست او تن یبو از و ردیگیم آغوش

 فغان و زد زانو نیزم یرو داد کف از تحمل دوش

 همه آن با بودند؟ کرده چه. شد بلند دردش

 وستندیپینم تیواقع به وقت چیه گرید که ییایرو

  بودند؟ کرده چه



shahregoftegoo@  

. pg 2071shahregoftegoo@ 

 ریز سیخ کیسرام یرو بر و کرد مشت را دستش

 .دیکوب شیپا

 !تون همه به لعنت -

 هم از باعث که یکسان یهمه و ستیگر دل ته از

 را بودند پاکش یاهایرو و احساسات گسستن

 و دندیرس خدا گوش به دیشا تا فرستاد لعنت

 .ردیبگ نشیعامل از را شیدردها همه تقاص

 از و کرد تن یاحوله بغرنجش اوضاع از یخستگ با

 و وجود از حد نیا به حال به تا. آمد رونیب حمام

 که ییموها و حوله همان با. بود نشده زاریب تنش

 را سرش و نشست مبل یرو دیچکیم هاآن از آب

 امشبش فکر بدون کار. گرفت دستش دو نیب

 نیا دادن ادامه چگونه یبرا یریگمیتصم قدرت

 وا چنان کردینم باور. بود گرفته او از را یزندگ
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 به زهرا ورود یبرا کرده فراموش کل به که داده

 به کارشان حاال و دهیکش ییهانقشه چه اشیزندگ

 !دهیرس کجا

 ؟یخوب... یرعلیام -

 فشرد، هم به را شیهاچشم محکم زهرا یصدا با

 به دادیم اجازه و داشتیبرم سرش از دست کاش

 کرد باز را شیهاچشم. ردیبم دلش وحشتناک درد

 در ملحفه همان با هنوز که زهرا به یکوتاه نگاه و

 کردیم نگاهش مردد و بود ستادهیا اشیقدم چند

 تماشا یبرا را گرید یسمت و گرفت نگاه. انداخت

 .کرد انتخاب

 .بپوش رو لباست برو -
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 جرأت یکم او آرام لحن دنیشن با انگار زهرا

 .کرد ترکینزد را خودش و گرفت

 هی ما هو؟ی شد چت کنم،ینم درکت یرعلیام -

 ...تجربه رو خوب رابطه

 ادامه را حرفش زهرا تا آورد باال را دستش زود

 .ندهد

 .بشنوم خوامینم یچیه... سیه -
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 تا زد زانو بود نشسته آن یرو که یمبل کنار زهرا

 .ندیبب را او صورت بتواند بهتر

 یچ یبرا بگو و کن نگاه هامچشم به یرعلیام -

 نیتر یمعمول نیا ؟یبشنو موردش در یخواینم

 نمیبینم یلیدل اصالً ه،یشوهر و زن هر نیب اتفاق

 .یریبگ عزا ینطوریا بخاطرش تو

 .گذراند نظر از را صورتش و برگشت زهرا طرف به
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 وقت چیه من نه یول د؛یشا یعاد شوهر و زن هی -

 شوهر برات تونمیم نه نمیبیم زن عنوان به رو تو

 حضورت لیدل یدونیم خوب خودت. باشم مناسب

 .هست و بوده یچ من یزندگ یتو

 .زد حلقه زهرا یهاچشم در اشک

 منو یتونینم که دارم کم دختر اون از یچ -

 ؟یبد بهم گهید شانس هی و یکن نشیگزیجا

 .داد تکان یسر

 یول ؛یبود هم سر دختر اون از یحت ،یچیه -

 نشیگزیجا رو تو راحت که ستین قلبم یتو اون

 گهید رونیب بندازمش بخوام قلبمه، خود اون کنم

 .موندن زنده یبرا ندارم یقلب
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 یهاچشم به و کند تحمل نتوانست گرید زهرا

 همانطور و داد بارش اجازه شیبایز رنگ یعسل

 .کرد زمزمه آرام

 فیک که حاال ،یاحساسیب یلیخ ،ینامرد یلیخ -

 گهید کس قلبت افتاد ادتی شد تموم نوشت و

 تو با تونمیم کردمیم فکر که من به لعنت است؟

 .باشم داشته یادوباره شانس

 .کردندیم التماس زدن زار یبرا هم او یدردها

 خودت یخوش یبرا که بهت لعنت زهرا آره -

 ما امشب رابطه. یرسوند نجایا به رو من یزندگ

 اجازه وقت چیه گهید که بود حماقتم نیتربزرگ

 .باشه داشته تکرار دمینم
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 و شوهر االن خودش که یزن بخاطر ؟یک بخاطر -

  داره؟ یزندگ

 .خودم هیتنب بخاطر نه -

 راه به شروع عقب به و شد بلند نیزم یرو از زهرا

 .کرد رفتن

 .زارمیب ازت ،یرعلیام متنفرم ازت -

 .زد یتلخ پوزخند

 ای داشتن دوست زهرا، حرفا نیا یبرا رهید یلیخ -

 .یهست تحملم به محکوم یداشت رو کدوم هر تنفر

 .دیدو اتاقش طرف به و داد تکان یسر تند زهرا

 خواب یالحظه دلش بود انفجار به رو درد از سرش

 .خواستیم مرگ مثل راحت
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 به معصومه که یریپن و نان یلقمه عجله با و تند

 دنیپوش یبرا. برد دهانش داخل را داد دستش

 بودند حسام یهیهد نیدوم که یدیجد یهایکتان

 به را آن لقمه، چرخش چند با. نشست نیزم یرو

 که بود دوم بند زدن گره ریدرگ. داد قورت زحمت

 .شد خانه وارد هرمز و زد باز اطیح در

 دهیرس یحد به پسر نیا از شناختش مدت نیا در

 چیه اندازش غلط ظاهر باشد مطمئن حاال که بود

 اشلهیپ و لهیش بدون و پاک باطن به یشباهت

 شتریب یلیخ هرمز چشم یپاک او یبرا البته. ندارد

 یحت شدیم باعث که داشت تیاهم دلش یپاک از

 برعکس. کند تیامن احساس باشد تنها کنارش اگر

 تیشخص از یتنفر چیه گرید آمدنش نجایا لیاوا

 تا ستادیا هرمز سمت یگاهمین با. نداشت هرمز
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 مخاطب را او نیح همان در و کند سر را چادرش

 .داد قرار

 شده، شتریب کم هی هاشسرفه شبید از حامد -

 رونمیب. باشه بهش حواست لطفاً یبود نجایا اگر

 سر هابچه کوچه یتو رهیم نبرش، خودت با یرفت

 .ادینم خوش رو خدا شهیم تیاذ ذارنیم سرش به

 یایخداحافظ با نکرد افتیدر هرمز از یجواب یوقت

 ستادهیا آشپزخانه در یجلو که معصومه از کوتاه

 دهیسپ. رفت در طرف تند و بلند یهاقدم با بود

 با برسد رید اگر و بود منتظرش ابانیخ سر االن

 کردن غلط به رسماً را او اشینشدن تمام یغرغرها

 . اندازدیم

 بود ستادهیا در کینزد هنوز که هرمز کنار از

 با هرمز که کند باز را در قفل خواست و گذشت
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 متعجب. شد کارش مانع در یرو دستش گذاشتن

 .برگشت طرفش به

 ؟یبندیم رو در چرا ه؟یچ -

 هرمز رنگ یخاکستر یهاچشم در که یایکالفگ

 بود یمدت نبود، روزید ای امروز یبرا زدیم موج

 و دیدیم هرمز یهاحرف ای رفتار در را یفیبالتکل

 .آوردینم خود یرو به یزیچ

 کتابخونه؟ یریم یدار - 

 .برد باال را شیابروها هرمز کار از تربیعج سوال

 !برم؟ دارم رو کجا پس معلومه، خب -

 ده؟یسپ ؟یریم یک با -

 هاآن یرهیخ هنوز که معصومه سمت یکوتاه نگاه

 .برگشت هرمز طرف دوباره و انداخت بود
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 !خوبه؟ حالت -

 یرو و برداشت در یرو از را دستش عیسر هرمز

 .دیکش صورتش

 باهات خواستمیم فقط خوبم آره آره هان؟ -

 .کنم صحبت
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 428پارت#

 

 

 بود؛ شده متعجب هرمز بیعج خواسته از آنکه با

 دیچرخ در سمت و اوردین خود یرو به یزیچ اما

 .کند باز را آن دوباره تا

 شده رمید یلیخ بعد؟ یبرا شیبذار شهیم -

 .برهیم رو سرم االنشم نیهم تا دهیسپ

 .کرد باز کامل را اطیح در و شد کینزد هرمز

 .بزنم حرفمم که امیم باهات ابونیخ سر تا پس -

 رونیب تا ستادیا هرمز منتظر و رفت رونیب در از

 .دیایب

 !مهمه؟ قدرنیا -



shahregoftegoo@  

. pg 2084shahregoftegoo@ 

 کاپشن پیز دنیکش باال از بعد و بست را در هرمز

 در را شیهادست تنش رنگ سبز یباد

 .کرد پنهان شیهابیج

 .یلیخ آره -

 .شد قدم هم همراهش

 .شنومیم خب -

 را مانندش بخار نفس روروبه ریمس به رو هرمز

 .داد رونیب

 و درست زن هی وقت چیه من حانهیر یدونیم -

 باهاش درست بخوام که نبوده اطرافم یحساب

 تا دو. کنم حساب کنارم بودنش یرو و بزنم حرف

 عجوزه اون دست از تا شدن عروس کم سن امیآبج

 .یشاهدش خودت که خودمم تیوضع کنن، فرار
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 لحن با و انداخت او سمت یکوتاه نگاه هرمز

 :داد ادامه یترآرام

 و بودن از لیاوا نکهیا با ،یکنیم فرق تو یول -

 با اما بودم؛ زده رتیح عمو خونه یتو موندنت

 اطرافم که ییزنا همه با دمیفهم اول نگاه همون

 خبر خودت دیشا. یکنیم فرق یلیخ دارم و دمید

 هست ارزشمند وجودت قدرنیا یول یباش نداشته

 نیا. باشه گرم کنارت در یمرد هر پشت که

 ساختن و حامد طیشرا رفتنیپذ با االن رو یژگیو

 .یکرد ثابت همه به تیزندگ مجدد

 جز داشت هرمز طرف از یحرف هر دنیشن توقع

. شد دلش مهمان آرام آرام ترس خودش، از فیتعر

 کمتر تا کرد فشیک بند چادر ریز از را دستش

 بیعج یهاحرف به بهتر را حواسش بتواند و بلرزد
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 نیا گفتن از هرمز دانستینم. کند جمع هرمز

 نداشت دوست چیه یول دارد؛ یتین چه هاحرف

 یتیذهن و کند فکر هرمز دل بد یهاتین به یحت

. کند خراب ساخته خودش یبرا تشیشخص از که

 .انداخت یکوچک فاصله نشانیب نامحسوس و آرام

 حرفا نیا از منظورت یبگ شهیم حاال... خب -

 ه؟یچ

 انگار ستاد،یا شیجلو و دیچرخ سمتش تند هرمز

 .بود شده ترسش یمتوجه

 چه یبش متوجه تا گفتم رو نایا نترس، ازم نه -

 با خدا و یدار نتیس یتو گوهر یارزش با به یقلب

 و نیترخوشبخت رو اون حامد به تو دادن

 اومدم منم قتشیحق. کرده ایدن آدم نیترازینیب
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 در کنم خواهش ازت... کنم خواهش ازت تا شتیپ

 .یکن یخواهر حقم
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 رنگ یآن به بود کرده نفوذ دلش در که یترس

 نفس نامحسوس ،یلبخند با شد باعث و باخت

 .بدهد رونیب را راحتش

 ؟یگفتیم رو کارت اول همون نبود بهتر خب -

 .نداشت دنیچ یکبر و یصغر همه نیا گهید

 پر نگاه با و دیکش شیهالب یرو یزبان هرمز

 :گفت آرام اطرافشان به یدیترد

 .دهیسپ -

 دید را دهیسپ لحظه همان هرمز یهاشانه کنار از

 از را نگاهش. ستادیا انتظارش به ابانیخ سر که

 .گرفت دهیسپ

 !؟یچ دهیسپ -
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 که دهیسپ به رهیخ و برگشت سرش پشت به هرمز

 :زد لب آرام کردیم نگاهشان یرکیرزیز

 دمشید یوقت از اصالً خوام،یم رو خاطرش بد -

 .شده تار و رهیت امیدن

 لب دنیگز با کرد یسع و انداخت باال ییابرو

. کند مهار را شود رها خواست که یاخنده نشییپا

 اما بود؛ ذهن از دور یادیز دهیسپ به هرمز یعالقه

 یخوب به را موضوع نیا یتجربه خودش که او

 سراغت ممنوعه حس نیا یوقت دانستیم داشت

 ستین مهم شیبرا که یزیچ تنها دیآیم

 بدون خودش مگر. است مقابلت طرف یهاتفاوت

 نیترممنوعه به دل باشد داشته خبر روحش آنکه

  بود؟ نبسته اشیزندگ آدم
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 ریاس را او گذشته خاطرات یادآوری نکهیا از قبل

 کنترل را احساساتش یقیعم نفس با کند خود

 :گفت هرمز به رو نهیس به دست و کرد

 ؟یخوایم یچ من از حاال خب باشه، مبارک -

 مورد در رو نظرش و یبزن حرف باهاش خوامیم -

 خوامیم و هیجد من یبرا موضوع ،یبپرس من

 .بذارم شیپ پا شیخواستگار یبرا

 یاهال هیبق و هرمز مورد در را دهیسپ نظر دهینپرس

 هاآن تک تک از دهیسپ دانست،یم خانه آن

 داشت یسع هرچقدر هم او و بود متنفر تینهایب

 اشخانه هم یهاآدم که بدهد حیتوض شیبرا

 گوشش ستند؛ین بد کندیم فکر او که یآنقدر

 .نبود بدهکار
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 برات کار اول نیهم خوامینم من هرمز نیبب -

 طیشرا به توجه با نظرت به یول بخونم؛ أسی یهیآ

 یراض دهیسپ یبذار شیپ پا اگر خانوادت و خودت

 بشه؟ زنت شهیم

 .انداخت نییپا را سرش هرمز

 من. یکن کمکم که تو سراغ اومدم نیهم یبرا -

 خوادیم منو باشم مطمئن دهیسپ طرف از اگر

 خونوادش تا کنم جاجابه هم رو کوه حاضرم

 منت دهید به باشن داشته یشرط هر. بدن تیرضا

 .کنمیم قبول
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 هم یرعلیام د،یلرز غم از دلش و شد تلخ لبخندش

 مطمئن کنارش او بودن از اگر داشت ادعا یروز

 جاجابه را کوه داشتنش یبرا است حاضر باشد
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 اهیس و یپوچ... چیه شد؟ چه آخرش اما کند؛

 . او یبخت

 رابطه نیا از را هرمز یزود نیا به دیند یلزوم

 دادیم ثمر یکم او کوچک تالش دیشا کند دلسرد

 عشقش به دنیرس یبرا ندهیآ در یشانس هرمز و

 .داشت

 موردت در حتماً دمیم قول برم یبد اجازه اگر -

 ینیبیم بپرسم، رو نظرش و کنم صحبت باهاش

 کنارش برم رید اگر و منتظرمه وقته یلیخ االن که

 .گوشمه بزرگم کهیت

 رخ به را شیهادندان تمام هرمز بزرگ لبخند

 .دیکش

 .دختر ینیبب تیجوون از ریخ -
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 .گرفت فاصله هرمز از قدم کی یزیر یخنده با

 در ،یکن دعام رزنایپ مثل خوادینم بابا باشه -

 جابهجا کوه یجا یگرفت رو تشیرضا اگر ضمن

 ییخدا تا یبمون حرفات یپا هیکاف فقط کردن

 یدلخوش جرم به اون بود دنینرس قسمتتون نکرده

 .نشه ریپ شبه هی حرفات به

 هرمز باز که دهد ادامه را راهش تا دیچرخ

 .کرد شیصدا

 عمو؟ عروس -

 تا کرد نگاه را هرمز حرف بدون و برگشت کالفه

 از دست و دیبگو را اشینشدن تمام یهاحرف

 .بردارد سرش



shahregoftegoo@  

. pg 2095shahregoftegoo@ 

 هی تو نبود یکبر و یصغر کدوم چیه حرفام اون -

 .یادونه

 دهیسپ طرف به را شیهاقدم و زد یمجدد لبخند

 درون حرص شد کینزد که دهیسپ به. کرد تند

 .دید یراحت به را نگاهش

 قهیعت نیا گفتیم یچ ؟یکرد دایپ گاردیباد -

 !سرما از زدم خی ؟ییایب ذاشتینم

 طرف به و گرفت را دهیسپ دست خنده همان با

 به رفتن یبرا شهیهم که یاتوبوس ستگاهیا

 .دیکش کردندیم استفاده آن از کتابخانه

 .کنمیم فیتعر برات بعداً میبر ایب فعالً تو -

 گرگا گله نیا دست از باشه یک حانهیر یوا -

 .یبش راحت
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 ستادهیا را اتوبوس دندیرس که اتوبوس ستگاهیا به

 تند سمتش را شانیهاقدم و دندید ستگاهیا در

 هیتک یصندل یپشت به دهیسپ. شدند سوار و کردند

 یباق صورتش در هنوز که یحرص همان با و داد

 .کرد نگاهش بود مانده

 اتوبوس اگر وگرنه میدیرس موقع به آورد شانس -

 .بستمیم رگبار به رو تیقزم پسره اون رفتیم

 اشخنده یصدا تا گرفت دهانش یجلو را دستش

 یبرا هرمز بود مشخص که طورنیا نشود، بلند

 شیپ در را یناهموار راه دهیسپ تیرضا جلب

 . داشت
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 آن ریدرگ لشیموبا یبرا یامکیپ دنیرس با دهیسپ

 ابانیخ یتماشا با را وقتش داد حیترج هم او و شد

 . کند پر بودند تردد حال در که ییهانیماش و
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 یبرا همراهش حسام که یزمان از هفته دو قاًیدق

 کارکنانش هیبق و صاحب با ییآشنا و طیمح دنید

 گذاشت «راهبرد» دلباز و بزرگ یکتابخانه به پا

 یسجاد یآقا برخورد روز آن در. گذشتیم

 دیفهم بعداً که همکارش گرید و کتابخانه صاحب

 معقوالنه چنان بودند شده هیتوج دهیسپ طرف از

. ردیبگ هاآن از یرادیا چیه نتوانست حسام که بود

 به مشروط لشیم برخالف شد مجبور هم آخر در

 . بدهد را او کردن کار اجازه روند نیهم بودن روال

 خانه در که ییکارها و حامد تیوضع به یدگیرس

 یکم کارش نیا با همراه بود شده محول او به

 و دادیم ادامه یصبور با اما کرد؛یم تشیاذ

 .ندهد دست از را دشیام روزنه تا کردینم یتیشکا
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 و نیتربزرگ از یکی که راهبرد یکتابخانه

 یفضا بخاطر بود شهر یکتابخانه نیترمعروف

 کارمند سه فتیش هر در بودنش طبقه سه و بزرگ

 عصر و صبح به شانیهافتیش هفته هر و داشت

 خانم و دهیسپ او، یعنی. کردندیم دایپ رییتغ

 ظهر تا صبح از هفته کی همکارشان گرید یسالمت

. بودند کار مشغول شب تا عصر از بعد یهفته و

 آرام یایدن در کار تجربه داشت، دوست را کارش

 .بود ریناپذ یریس و بخش لذت شیبرا هاکتاب

 و شدند ادهیپ نظرشان مورد ستگاهیا به دنیرس با

 از باالتر ابانیخ کی که کتابخانه سمت را راهشان

 .دادند ادامه بود ستگاهیا

 صحبت مهربانو درد پا مورد در دهیسپ با که ینیح

 صبح و سالم با و دندیرس کتابخانه به کردندیم
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 و ساله یس یخانم که یسالمت خانم به یریبخ

 .رفت خودش کار سراغ یهرکس بود مجرد

 نجایا در بود فروش باجه مسئول که دهیسپ مثل او

 هاکتاب نیب دائم دیبا نداشت، یمشخص فهیوظ

 اگر و شود مطمئن هاکتاب نظم از تا گشتیم

. باشد پاسخگو داشت یسوال یکتاب مورد در یکس

 با و باشد داشته دوست را کارش کردیم یسع

 را آن اشیکاریب وقت در متعدد یهاکتاب خواندن

 .ندیبب زمان در گردش مثل

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 کردن مرتب یبرا و سپرد دهیسپ دست را فشیک

 در بودند دهیرس دستشان به که یدیجد یهاکتاب

 . رفت باال یطبقه به هاقفسه
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 کد ثبت ریدرگ و گذاشتیم کارش از یساعت دو

 رونیب هاقفسه نیب از دهیسپ که بود هاکتاب یبرا

 .شد کشینزد و آمد

 نشدن؟ تموم هنوز ،ینباش خسته -

 به یدست کنارش یجعبه دو به یاخسته نگاه با

 .دیکش اشیشانیپ

 .گهید نمونده یلیخ ممنون، -

 و دیکش خود طرف را کنارش هیچهارپا دهیسپ

 و کرد باز را دستش ظرف در نشست، آن یرو

 .کرد تعارف او طرف

 .دییبفرما -

 دهیسپ دست ظرف از یخشک ریانج تشکر با

 به ینگاه دهیسپ. برد دهانش طرف و برداشت
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 در دیبا هنوز که کنارش یهاکتاب کوه و هاجعبه

 که یطور آرام و انداخت گرفتندیم قرار خود یجا

 :گفت نکند جادیا مزاحمت یکس یبرا صحبتشان

 !هایشد خسته امروز -

 .زد یآرام لبخند و داد رونیب ینفس

 .ندارم یتیشکا گه،ید کارمه -

 .برد دهانش به یخشک توت دهیسپ

 یندرالیس ،یندار تیشکا یچیه از کال که تو -

 .شهر

 دهیسپ دیسف صورت از را نگاهش حرف بدون

 نداشت دوست. داد ادامه کارش به و گرفت

 شدیم ناتمامشان بحث باعث شهیهم که یامسئله

 عوض یبرا یابهانه دنبال ذهنش در. کند شروع را
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 و هرمز ادی با دفعه کی که بود نشانیب بحث کردن

 دهیسپ به رو کنجکاو و زده جانیه شیهاصبحت

 :دیپرس

 ؟یندار ازدواج قصد تو نمیبب -

 .کرد نگاهش متعجب دهیسپ

 !؟یافتاد من ازدواج فکر به شد یچ -

 یمشک جلد کتاب یهانوشته خواندن نیح

 .انداخت باال یاشانه الیخیب دستش

 مدت نیا یتو دمیند آخه نداره، یخاص لیدل - 

 .یکن خواستگار ای ازدواج از صحبت

 پشتم هفت یبرا کردم ازدواج بارکی همون -

 !چه خوامیم شوهر گهید هیکاف
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 ظرف طرف یخشک وهیم برداشتن یبرا که دستش

 باال را سرش متعجب و شد خشک راه وسط رفت

 .آورد

 !؟یکرد ازدواج تو مگه -

 حیتصح را او حرف سرش دادن تکان با دهیسپ

 .کرد

 .شدم جدا االن بودم کرده ازدواج -

 .کرد کینزد دهیسپ به را خود یکم زده جانیه

 !؟یشد جدا االنم که یکرد ازدواج یک تو مگه -

 بلند هیپا چهار یرو از اطرافش به ینگاه با دهیسپ

 .شد

 یدید هوی ستین گذشته از صحبت وقت که االن -

 .گرفت رو دزدمون و دیرس سر یسجاد
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 را او که اشقلمبه شکم آن و یسجاد یآقا ادی با

 .دیخند زیر دادیم نشان بامزه یمسن دوران در

 یول ست؛ین یمناسب وقت االن یگیم راست آره -

 رو زیچ همه برام خونه به رفتن وقت یبد قول دیبا

 .یکن فیتعر برام

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 کار سراغ و داد تکان یسر موافقت نشانه به دهیسپ

 .رفت خودش

 و بود کارش مشغول باال کتابخانه یلیتعط زمان تا

 آمدند رونیب کتابخانه از یوقت. دیند را دهیسپ گرید

 .داد شیهادست به یقوس

 !خستم چقدر خدا یوا -

 .کرد مرتب دوشش یرو را فشیک بند دهیسپ

 خدمت نیظالم قوم اون به یبر دیبا که اآلنم -

 ! مونهیم استراحتت یبرا یوقت مگه یکن یرسان

 .زد دهیسپ یپهلو به آرنجش با یشوخ به

 انیجر دیبا رهیم ادمی حرفا نیا با نکن فکر -

 .نمیبب باش زود یکن فیتعر رو تییجدا
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 و درد جز یزیچ ییجدا قصه یتو مگه بابا یا -

 ؟یبشنو یخوایم تو که هست هم غم

 با منتها دارن و داشتن همه که رو غم و درد -

 فیتعر حاال. مهمه تجربه نیا متفاوت، یهاتجربه

 .کن

 .گفت آرام کوتاه یسکوت از بعد دهیسپ

 هی با بود سالم ستیب یوقت شیپ سال پنج -

 آرزوهام قله باهاش قراره کردمیم فکر که یعوض

 دهینرس سال دو به یول کردم؛ ازدواج کنم فتح رو

 دمشید تختم یتو خودش از تریعوض هی با یوقت

 .مهربانو خونه برگشتم شرمنده و درازتر پا از دست

 یرو فکر در غرق و مبهوت دندیرس که ستگاهیا به

 زخم. گرفت بغل در را فشیک و نشست یصندل
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 میترم وقت چیه که بود یزخم تنها انتیخ

 زجر و بسوزاند ادشی با را تو شهیهم تا شدینم

 .دهد

 سرحال و شاد شهیهم که یادهیسپ کردینم باور

 !دهیچش را درد نیا او مثل هم دشیدیم

 .داد تکان تأسف به یسر و دیکش یآه

 رو مرد هی با یزندگ تجربه تو مثل من دیشا -

 و خواهر کنمیم درکت خوب یول نداشتم؛

 میتقد یدست دو رو گناهتیب قلب یوقت دونمیم

 دارهیبرم خنجر یرحمیب با اون و یکنیم مرد هی

 بدتر. کرد تحمل دیبا رو یدرد چه کنهیم پارش و

 و رهیگینم رو خودش یجا زیچ چیه گهید او از

 .یکن دایپ رو خودت یتونینم
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 .گرفت بر در هم را دهیسپ چهره قیعم یغم

 شکسته دل درد از شتریب ییجدا از بعد من -

 من ازدواج با اون آخه بودم، مهربانو شرمنده خودم

 وصله و یزندگ مرد گفتیم نبود موافق احمد و

 رو چشمام چنان عشق خر من اما ست؛ین تو تن

 نه دمیدیم یزیچ نه و بود کرده کَرم و کور

 مرد اون اگر کردمیم فکر. دمیشنیم یحتینص

 حانهیر بودم احمق یلیخ ندارم یزندگ گهید نباشه

 .یلیخ

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و شدند سوار سکوت در زن دو اتوبوس آمدن با

 همان با دهیسپ گرفتند جا هایصندل یرو یوقت

 :داد ادامه غم

 دیکش زحمت یلیخ مانیپ و من یبرا مهربانو -

 بچش یبرا یواقع مادر هی ممکنه که یزحمات

 .نکشه
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 دیچرخ دهیسپ طرف شده گرد ییهاچشم با و تند

 . داد قرارش رشیمتح نگاه هدف مورد و

 ست؟ین شما مادر مهربانو! ؟یگفت یچ -

 .زد ینیغمگ لبخند دهیسپ

 .گفته بهت مهربانو کردم فکر ؟یدونستینم -

 که چرا کردیم جانانه تشکر کی هرمز از دیبا امروز

 یپ مهم یرازها نیا به حاال او نبود شنهادشیپ اگر

 .بردینم

 نمیبیم رو یطفل مهربانو وقت هر که من واال نه -

 حرف اجازه اصال گم،یم خودم یدردها از فقط

 .دمینم خدا بنده اون به زدن

 ابانیخ طرف به را نگاهش غم همان با دهیسپ

 .گرفت
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 سالم کی دم،یند وقت چیه رو میواقع مادر من -

 به پدرم. ذارهیم تنهامون تصادف هی با که بوده

 و آب از تا کرد خشک و تر رو مانیپ و من یسخت

 مونیشونیپ طالع که ییاونجا از یول م؛یایدرب گل

 سالش ازدهی مانیپ و شش من یوقت بوده کوتاه

 .کرد فوت و افتاد ساختمون یباال از بابام بود

 پدر داغ هم او خود گرفت، تاسف رنگ نگاهش

 سخت یلیخ پدر نداشتن دانستیم و بود دهید

 دهیسپ دست یرو را دستش یهمدرد یبرا. است

 .گذاشت

 .بوده ینیسنگ درد یلیخ دونمیم متأسفم -

 یگوشه سخت یروزها آن ادی با دهیسپ

 .فشرد را شیهاچشم
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 یکس که هیاون از تر فرسا طاقت یلیخ دردش -

 شده لیتبد شبه هی مانیپ و من. کنه تصور بتونه

 ییهابچه. کار و کسیب میتی بچه تا دو به میبود

 خودمون به تا. بودند لیفام یبرا اضافه بار که

 رو کدوممون هر و کردن جدامون هم از میاومد

 مانیپ از ییجدا یبرا لیاوا. خونه میتی هی بردن

 تنها از خواستینم دلم کردم،یم یقراریب یلیخ

 حالم یخراب همون یتو. بشم جدا ایدن یتو کَسم

 یستیبهز یکارمندا از که مهربانو ای گندم خاله با

 .شدم آشنا بود

 شیهاحرف به دقت با که ییاو سمت دهیسپ نگاه

 .زد حسرت پر یلبخند و برگشت دادیم گوش

 همه زمان اون که بود گندم مهربانو یواقع اسم -

 مهربون که بس کم کم. گندم خاله گفتنیم بهش
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 شد اسمش کردیم محبت هابچه ما به و بود

 شهیهم من یول اد؛یب پاکش قلب به تا مهربانو

 نظرم به داشتم، دوست رو گندمش اسم همون

 و دهیم برکت هست کجا هر گندم نیع وجودش

 ...رسهیم همه به رشیخ

 .دیپر دهیسپ حرف نیب

 یحت زن نیا ریخ دارم قبول رو حرفت نیا آره -

 ! دهیرس هم بهیغر پشت صد منه به

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .دیچرخ دهیسپ طرف شتریب مشتاق

 اش؟هیبق خب -

 مهربانو سخت یروزا اون یتو اگر گهید یچیه -

 بود اون آوردم،یم کم یواقع یمعن به نبود کنارم

 بهم وجودش و کردیم آرومم هاشمحبت با که

 و تلخ یهاتیحکا با روزگار خالصه. دادیم آرامش

 دیبا مهربانو گهید. شد سالم ده و گذشت نشیریش

 روز آرامش موضوع نیا و شدیم بازنشسته کم کم
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 ناب محبت با رو من مهربانو. بود گرفته رو شبم و

 دادمیم حق خودم به دیبا پس کرد، آشنا یمادر

. بدم دستش از نباشم حاضر یصورت چیه در که

 یسر هی براش مهربانو شدن بازنشسته از بعد

 مثل دادینم اجازه که کردند نییتع هاتیمحدود

 کی مهربانو رفتن از بعد ادمهی. باشه شمیپ قبلنا

 رو بودنش یبهونه و سوختم تب یتو هفته

 و کنه تحمل نتونست مهربانو سر آخر. گرفتمیم

 از بعد داد، رو میخوندگ فرزند درخواست

 اشخونه به پا دخترش عنوان به رسماً رفتنشیپذ

 از تریعال زیچ همه مهربانو یخونه. گذاشتم

 هم خودش هم. رفتیم شیپ خوب تصوراتم

 و بودند مهربون باهام یلیخ یمرتض آقا شوهرش

 باهام خودشون ینداشته یبچه مثل درست
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 یخوشبخت همه نیا وسط فقط. کردندیم برخورد

 به دادینم اجازه و کردیم تمیاذ یکم مانیپ یدور

 هی نکهیا تا. ببرم لذت یخوشبخت نیا از کامل طور

 مژده و اومد خونه به مانیپ با همراه مهربانو روز

 اون. کنهیم یزندگ ما با بعد به نیا از هم اون داد

 تموم ما حق در رو شیمادر محبت مهربانو روز

 چهار کامل خانواده هی میشد بعد به اون از و کرد

 باعث زیچ چیه دادندینم اجازه که خوشبخت نفره

 شیپ یعال زیچ همه. بشه قلبشون و روح یناراحت

.  میداد دست از رو یمرتض آقا که یروز تا رفتیم

 سر اشخانواده یمرتض آقا مرگ از بعد رهینم ادمی

 اما کردند؛ تیاذ رو مهربانو چقدر راثشیم و ارث

. کنه دفاع ما از تا دیجنگیم همه با تنه هی اون

 زیچ همه ینشدن تموم یهاجنگ از خسته باالخره
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 سه و گرفت رو ما دست کرد محول همونا به رو

 خدمت در که االن تا و میاومد خونه نیا به ینفر

 یبرا فرزندها نیبهتر میکرد یسع میهست شما

 .میباش مهربانو

 .زد دهیسپ نیریش خاطرات به یلبخند

 .باشه سرتون یباال اشهیسا شهیهم شاءاهللان -

. داد خاتمه صحبتشان به یکوتاه تشکر با دهیسپ

 هرمز و خود فکر طرز از متفاوت یداستان که حاال

 مورد در داد حیترج بود دهیشن دهیسپ زبان از

 کردیم حس. اوردین وسط یحرف هرمز شنهادیپ

 و کند صحبت هرمز با مورد نیا در دیبا اول

 شنهادشیپ یرو هنوز اگر بعد بداند، را نظرش

 .دیایب دهیسپ سراغ داشت اصرار
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 یرو بر ناگهان که بود ستگاهیا کینزد اتوبوس

 شیهاچشم ستگاهیا کنار پارک یجلو مکتین

 کینزد را صورتش. کردند شکار را ییآشنا یشخص

 ببرد؛ یپ آن به دیدیم اشتباه اگر تا آورد شهیش

 مکتین یرو که یزن. نبود کار در یاشتباه نه اما

 کردیم صحبت و بود نشسته انسالیم یمرد کنار

 که ییجا تا. باشد توانستینم معصومه جز یکس

 اششده گرد یهاچشم دید و شد دور اتوبوس

 دشید از یوقت. کرد شانیتماشا کردیم یاری

 فرو فکر به و نشست شیجا سر صاف شدند پنهان

 را او حال به تا که یابهیغر مرد نیا یعنی. رفت

 نیا در باشد؟ توانستیم یکس چه بود دهیند

 نیا اطراف هرمز پدر جز یمسن مرد چیه مدت

 و مشکوک یکارها یادآوری با. بود دهیند خانواده
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 ذهنش ته یزیچ کی معصومه یروزها نیا یمخف

 .ستین لیفام و اقوام از مرد نیا گفتیم

 و حواسیب شد، ادهیپ اتوبوس از دهیسپ تذکر با

 دهیسپ یهاحرف یرو بر یتمرکز چیه بدون

 شیهاقدم خانه طرف و کرد یسرسر یخداحافظ

 .کرد تند را

 حضور از دید اطیح در را حسام نیماش یوقت

 سابقه حال به تا کرد، تعجب خانه در وقتشیب

 در وقتش ای دیایب خانه به روز وقت نیا نداشته

 یکارها به بود نتوانسته هنوز چرا! بگذراند خانه

 ! کند؟ عادت خانه نیا یهاآدم سوال از پر و بیعج

 حامد حضور از یخال اتاق وسط را فشیک و چادر

 و آشپزخانه به کردنش دایپ یبرا و کرد پرت
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 کدام چیه در که رفت یبهداشت یهاسیسرو

 .نبود حامد از یخبر

 ستین اتاقش در معصومه دانستیم که ییآنجا از

 حامد از یخبر تا رفت حسام اتاق سراغ اجبار به

 .ردیبگ

 رونیب دوباره باشد دواریام توانستیم فقط فعآل

 .است نرفته

 انگشت با و دیکش سرش مقنعه به یدست در پشت

 دیکش طول یالحظه چند. زد در پشت به ضربه دو

 یرو را چرمش کاپشن که طورنیهم حسام تا

 دنید با. آمد رونیب دیپوشیم تنش یمشک یرکاب

 آب و رفت عقب یقدم ناخودآگاه بلندش قامت

 و زیر اتفاقات یهمه وجود با. داد قورت را دهانش

 از ذهنش از یاگوشه هنوز بود افتاده که یدرشت
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 تنفر را قلبش از یبزرگ حجم و دیترسیم مرد نیا

 رفتنیپذ عامل تنها را ترس. بود کرده پر او از

 .دیدیم اشیزندگ در حسام

 .سالم -

 سالم ینشانه به یسر صورتش به رهیخ حسام

 با. شد حرفش ادامه منتظر و داد تکان شیبرا

 .کرد اشاره اتاقشان طرف انگشت

 ازش شما نمیبب خواستم ست،ین اتاق یتو حامد -

 د؟یندار خبر

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ



shahregoftegoo@  

. pg 2125shahregoftegoo@ 

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 437پارت#

 

 .رونیب رفت هرمز همراه -

 .داد تکان یسر کوتاه

 .شدم مزاحم دیببخش باشه، آهان -

 حسام که برود اتاقش طرف به خواست و دیچرخ

 .زد شیصدا

 .کن صبر حانهیر -
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 حسام طرف دوباره یکوتاه مکث با و ستادیا

 .برگشت

 بله؟ -

 نفوذش عمق حاال که آرام نگاه همان با حسام

 و شد کشینزد یقدم با بود شده برابر نیچند

 .ستادیا اشنهیس به نهیس

 یکار پنهون چیه بودم گفته بهت قبالً کنم فکر -

 نه؟ مونهینم دور چشمم از

 حرف ادامه منتظر شده کینزد هم به یابروها با

 .شد حسام

 خب؟ -
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 فکر که شده عوض یچ بدونم خوامیم حاال -

 یکار من از پنهون و یرکیز ریز یتونیم یکرد

 ؟یکن

 یعنی که فکر نیا و شد ریسراز جانش به دلشوره

 یهابچه با او یهاحرف از حسام داشت امکان

. خورد چرخ ذهنش در باشد شده خبر با مهربانو

 کوچه از یقول به و باشد مسلط خود به کرد یسع

 .شود وارد چپ یعل

 به دیکنیم فکر که شده عوض یچ حاال -

 نشده؟ گذاشته احترام قانونتون

 یکم و گذاشت شیهابیج در را دستش دو حسام

 .شد خم سمتش به
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 خواستهیم که داشته کاریچ تو با صبح هرمز -

 کنه؟ صحبت یخصوص باهات

 بودند شده حفظ کوچکش راز هنوز نکهیا از

. داد رونیب را نفسش نامحسوس و شد خوشحال

 بافت یهابیج در را دستش حسام خود مثل

 باال ییابرو طنتیش با و برد تنش یخاکستر

 .انداخت

 نداره یلیدل پس یخصوص دیگینم خودتون مگه -

 خودش از دیبر. بدم یحیتوض کارش مورد در

 .گهیم بهتون دونست صالح اگر دیبپرس

 .نشست حسام صورت یرو یاخم

 !یآورد در دم نمیبیم -
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 برد لذت بود نهفته حسام یصدا در که یحرص از

 .زد نهیس به دست و

 گرفتم ادی بمونم خونه نیا یتو بتونم نکهیا یبرا -

 .باشم خودتون مثل
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 یجا یجا در حوصله با حسام نگاه که ینیح

 رصد مورد را شیجا همه و خوردیم چرخ صورتش

 لبخند و کرد محو را صورتش اخم دادیم قرار

 .نشاند شیهالب یرو یخبث

 و نجایا با رو خودت یدار یسع دمیشن نکهیا از -

 پدر اتفاقاً. شدم خوشحال یبد اُخت طشیمح

 بود نگران تماسش یتو شیپ روز چند بزرگت

 یلیخ منم هرچند. بزنه سرت به رفتن یهوا دوباره

 نیا بهت وقت چیه دادم نانیاطم بهش خوب

 .دمینم رو اجازه

 باال مانع بغض و کرد نیسنگ را دلش میعظ یغم

 آن وسط مدت نیا در. شد نفسش راحت آمدن

 بود کرده رشد دلش در آقاجانش از که یتنفر همه
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 از یروز که فکر نیا یسو کم نور با یدواریام گل

 اما د؛ییرویم دیایب دنبالش و شود مانیپش کارش

 بسته نور روزنه تمام حسام حرف دنیشن با حاال

 .دید را گلش شدن پژمرده خود چشم با و شد

 نفس کمک با و زد پلک بار چند حوض به رهیخ

 ته تا گرفت را شیهااشک زشیر یجلو یقیعم

 .نرود تاراج به حسام نزد غرورش مانده

 راحت التیخ بگو بهش زد زنگ اگر بعد مِن -

 رو جلوت صراط پل سر یوقت تا رو حانهیر گهید

 .ینیبینم رهیگیم

 طرف تند شیهااشک خود سر زشیر از قبل

 حاال. برداشت قدم آن یسو به و دیچرخ اتاقش

 کنار را اگرها اما و احتماالت یهمه دیبا گرید

 از جماعت آن کردن فراموش یبرا و گذاشتیم
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 بود بس. گرفتیم کمک خود توان و روین تمام

. شدیم دلتنگ کورکورانه یدل ساده با هرچه گرید

 نه کرد، پاک شیهاگونه یرو از را شیهااشک تند

 یهاآدم از کدامچیه گرید کرد،یم هیگر دینبا گرید

 خوردن غصه یحت چیه که اشک ارزش اشگذشته

 و ادی لحظه نیهم در حاال نیهم. نداشتند هم

 باورخوش و ساده حانهیر با همراه را خاطراتشان

 و شوند تمام تا سپردیم ذهنش گورستان به قبل

 .نباشند دشیجد یزندگ در کدام چیه اثر

 تیشخص حسام نفرت از پر خانه نیهم در او

 یبرا ییهاهمان که ساختیم خودش از یدیجد

 را نگاهش یآرزو کردند گذر او یرو از رفتند باال

 خدا از دل در و بست را شیهاچشم. باشند داشته
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 او جز که چرا باشد، اورشی راه نیا در خواست

 .دیدینم اورشی را یکس

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 439پارت#

 



shahregoftegoo@  

. pg 2134shahregoftegoo@ 

 ذهنش افکار از اطیح در شدن بسته یصدا

 با. کند باز را شیهاچشم شد باعث و داد اشفاصله

 طرف تند که در انیم شهیش از معصومه دنید

 .افتاد مرد آن و پارک ادی رفتیم اتاقش

 غلبه دلش یهاغم بر معصومه یکارها یکنجکاو

 از سر االن نیهم دیبا. شد بلند شیجا از و کرد

 قصد مرد آن اصالً دیشا آورد،یم در معصومه کار

 دلش. داشت را معصومه ساده دل به زدن بیآس

 معصومه دل از یگرید یحانهیر خواستینم

 .دیایب رونیب

 یتقه با و رفت معصومه اتاق سراغ میمستق

 .کرد دعوت داخل به را خود در به یکوچک

 قرمز یجعبه کردن پنهان ریدرگ که معصومه

 یگوشه شده دهیچ خواب رخت چند نیب یرنگ
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 برگشت طرفش عیسر در یصدا دنیشن با بود اتاق

 یکم او دنید با انگار اما کرد؛ نگاهش دهیترس و

 .داد رونیب را اشآسوده نفس شد راحت الشیخ

 !دمیترس تو؟ ییایم یطورنیهم چرا -

 صورت به رهیخ. گذاشت جلو یقدم و بست را در

 رک و کرد تر را شیهالب کوتاه معصومه طلبکار

 :گفت

 .دمتید آقا اون با من -

 آب از که یایماه مانند یالحظه چند معصومه

 ییآوا اما شدند؛ بسته و باز شیهالب مانده رونیب

 را ترسش از پر نگاه. امدین رونیب هاآن نیب از

 .دیچرخ هاخوابرخت طرف دوباره و گرفت

 .نمیبب برو! بوده؟ کجا آقا -
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 درست یزیچ کی زدیم داد معصومه لرزان یصدا

. وستندیپ قتیحق به شیهاحدس یهمه و ستین

 .برگردد سمتش دوباره تا گرفت را معصومه دست

 کن، نگام معصومه هان؟ یبود کجا االن تا پس -

 نشسته مکتین یرو پارک اول ؟یگرفت رو چرا

 یخاکستر کاپشن و یمشک کاله آقا اون د،یبود

 بگم؟ هنوزم. داشت تنش

 دو از که ینیح و برگشت طرفش تند معصومه

 :زد لب تیمظلوم با بود یجار اشک چشمش

 ؟یبگ داداش به یخوایم -

 .داد رونیب را نفسش و بست چشم

 خودت سراغ اول بگم خواستمیم اگر گم،ینم نه -

 .ومدمینم
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 .کرد اشاره نیزم به بعد

 آقا نیا نمیبب کن فیتعر برام قشنگ نیبش حاال -

 .هیک

 نشست، زانو دو یرو و داد سرتکان عیمط معصومه

 .نشست شیروبهرو زانو چهار هم او خود

 .کن فیتعر خب -

 

 :vip یدلتنگ رسم

 رسم��
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 دست شانیپا ریز یزرشک فرش به رهیخ معصومه

 .دیکش شیهاچشم ریز را تپلش

 و خوادیم منو که هیکس نیاول مادرم از بعد اون -

 باالتر ابونیخ چند کماله، آقا اسمش. داره دوست

. شناسنشیم محل همه داره نیماش رگاهیتعم

 داشته دختر تا دو شده، فوت زنش شیپ سال چند

 . شدن عروس که

 آمدندینم او کار به حاال مرد آن یشخص اطالعات

 در شانیرابطه عمق از سر دیبا حاضر حال در

 .آوردیم

 ه؟یچ تو با رابطه از هدفش -
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 .آورد باال را سرش تند معصومه

 دوستم گفت گفت، بهم خودش خوادیم منو -

 .داره

 یهمه حاال که خودش یگذشته یخطاها ادی با

 :دیپرس کردیم تکرار معصومه را هاآن

 و کنه صحبت داداشت با ادینم چرا خوادیم اگر -

 شونزده پسر دختر شما مگه د؟یبر جلو یرسم

 د؟یذاریم قرار یپنهون که دیاساله

 نامزد تازه دومش دختر. تونهینم شه،ینم االن -

 سرش داده قول اونه، ازدواج مراسم ریدرگ و کرده

 .داداش شیپ ادیم شد خلوت یکم

 بر قبل از شتریب معصومه تیموقع یبرا ینگران

 .فشرد ترمحکم را معصومه دست. نشست دلش
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 که نده دلش به دل یطور جان، معصومه نکن -

 جا همه کنه فکر نکن یکار. بشه کم براش ارزشت

 داشته رو تو تونهیم کرد اراده وقت هر و یهست

 .باشه

 .شد جیگ معصومه نگاه

 !؟یعنی کنم کاریچ -

 نداشته یکار باهاش ومدهین جلو یرسم یوقت تا -

 .بنداز دلش به رو دادنت دست از ترس باش،

 .گرفت ینگران رنگ معصومه صورت

 ادینم دلم خوادیم یلیخ منو اون داره، گناه -

 .کنم تشیاذ

 از داشت یجد یجد واقعاً نه شد، گرد شیهاچشم

 !شدیم متولد یگرید یحانهیر معصومه
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 !معصومه؟ یگیم یچ -

 .کرد اشاره خودش به

 نیهم انیپا االنم روزگار و من ن،یبب خوب منو -

 همه. میهست یدار االن تو که یقشنگ یروزا

 .هیالک حرف همه کلکه، همه دروغه،

 ،یخواستگار ادیم داد قول بهم خودش ستین نه -

 .خوادیم یلیخ منو اون

 هی قولش که شد نابود یمرد یپا امندهیآ من -

 از کدوم چیه یول داشت؛یم نگه سرپا رو شهر

 نکن. نشد یعمل دادیم من به که ییعهدها

 .نکن نابود رو خودت معصومه
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 گرفت، دستش از یکوچک شگونین معصومه

 ادیز استرس ینگران وقت را کار نیا دانستیم

 .دهدیم انجام

 کنم؟ کاریچ دیبا من پس -
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 رفته؛ شیپ کجا تا تونرابطه دونمینم من نیبب -

 جانیهم هست یهرچ کنمیم خواهش یول

 پا یخواهیم منو اگر بگو آقا اون به و کن تمومش

 .زمیعز نخر خودت یبرا رو حسام غضب. بذار شیپ

 

 اتاق از یخاص یسبک حس و فارغ یالیخ با

 با بود توانسته نکهیا. آمد رونیب معصومه

 یبرا را او عاقبت کند قانع را معصومه شیهاحرف

 نیا بود دواریام البته. بود خوشحال نخرد خود

 عمل وقت و نباشد حرف حد در فقط کردن قبول

 .کند عمل هاآن به بتواند هم

 کردند بزرگ را او داشتند یبد هر شوم اتفاقات آن

. نکند عمل خام دختران مانند گرید شدند باعث و
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 شدن بزرگ نیا یبرا دیبا کردینم فکر وقت چیه

 !بدهد ینیسنگ نیچن یبها

 برود خانه آشپز به خواست و کرد عوض را لباسش

 دنشید با حامد. شدند خانه وارد هرمز و حامد که

 .دیدو طرفش تند و زد برق چشمش کی همان

 !؟یاومد -

 .دیخند ذوقش به

 تا کن عوض رو لباست اتاق تو برو اومدم، آره -

 .بدم غذا بهت

 اتاق به یااضافه حرف و چرا و چون بدون حامد

 حامد وجود تا بود گذاشته وقت خود با یلیخ. رفت

 در بدهد ادی حامد به و کند حل خود یبرا را
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 کند برخورد یمعمول یهاآدم مانند گرانید مقابل

 .ندهد نشان بد برخورد و

 و منتظر ییهاچشم با همراه هرمز حامد، رفتن با

 .شد کشینزد دیام از پر

 تو صبح از بده بهم خوش خبر فقط خدا رو تو -

 .دهیکوب دهنم وسط قلبم یرفت

 .زد هرمز استرس به یلبخند

 .بهش نگفتم بگم دیبا متأسفم، -

 کیالست مانند و شد یخال هرمز دیام باد تمام

 .کرد شیتماشا پنچر

 چرا؟ -

 نکهیا یبرا بودم ینیچ مقدمه دنبال قتشیحق -

 در دهیسپ که کنم مطرح رو تو شنهادیپ یچطور
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 فکر اونا وجود با و کرد رو راز تا دو شیزندگ مورد

 مجدد میتصم بعد یبشنو دیبا اول خودت کردم

 .یریبگ

 .شدند هم کینزد هرمز یابروها

 !؟یراز چه راز؟ -
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 هرمز به را سرش و داد هیتک کنارش وارید به

 .کرد ترکینزد

 در که یبخور قسم دیبا یول گم؛یم بهت -

 .یباش کوشا راز نیا ینگهدار

 .داد سرتکان تند تند هرمز

 .خورمیم قسم دمیم قول حتماً باشه، باشه -

 ازدواج هی و ستین مهربانو یواقع دختر دهیسپ -

 .داشته ناموفق
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 بعد و شد رهیخ نیزم به یالحظه چند هرمز

 .کرد نگاه او به و آورد باال را سرش

 ؟یمطمئن تو -

 .گفت بهم دهیسپ خود آره -

 و شده جدا االن یعنی داشته ناموفق ازدواج -

 نداره؟ شوهرش به یکار

 .کرد حیتصح را هرمز حرف

 سابقش شوهر با یکار چیه گهید نه سابق، شوهر -

 .نداره

 .دیکش درهم یاچهره هرمز

 یالک یهاموضوع نیهم بخاطر حانهیر بابا یا -

 !شده یچ گفتم من بهش؟ ینگفت یزیچ

 .دیپر باال شیابروها
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 !ست؟ین مهم تو یبرا کدوم چیه واقعاً یعنی -

 یبرتر چه خودمم یبابا ننه بچه که من حاال نه، -

 تو قول نامرد شوهر اون کهنیهم ای دارم؟ اون به

 تیکفا من یبرا ستین برش و دور گهید سابقش

 .کنهیم

 .کرد یزیر خنده

 قول و گمیم کیتبر دوباره اوصاف نیا با پس -

 رو نظرش و بزنم حرف باهاش فردا حتماً دمیم

 .بپرسم

 .زد لبخند کوتاه هم هرمز

 جونم به کامل استرس شب هی دوباره نکهیا با -

 ...بگو حتماً گهید فردا سرت یفدا یول ؛یانداخت

 .نمیبب ایب هرمز -
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 حسام که بود نکرده ادا کامل را حرفش هرمز هنوز

 و آورد خود به را هاآن یعصب یکم و بلند یصدا با

 هم از شد باعث

 صاف که حسام یرو دو هر نگاه. رندیبگ فاصله

 کردیم شانیتماشا و بود ستادهیا اطیح وسط

 .زد پچ هرمز یبرا آهسته. نشست

 .یشد احضار برو -

 را هاآن تا رفت خانه آشپز به میمستق خودش بعد

 شتریب یگاه حسام یهایقلدرباز نیا. بگذارد تنها

 .کرد یم تشیاذ تصورش از

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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**** 

 یگرید وقت هر از ترزهیانگیب و خسته

 بدون و حوصلهیب. شد کشیتار و سرد خانه وارد

 یاگوشه را دستش فیک یچراغ چیه کردن روشن

 راهش سر مبل نیاول یرو هم خودش و انداخت

 . نشست
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 یروزها نیا در یسهم چیه او زده خی یخانه انگار

 کننده مست یبو که ماه اسفند یانیپا ریدلپذ

 رییتغ و جوش جنب به را مردم یهمه بهارش

 یپشت به را سرش. نداشت بود، داشته وا تحول

 خاطرات شیهاچشم بستن با و داد هیتک مبل

 در پرواز به ذهنش در را اشگذشته سال نیریش

 قبل سال. شد لذت غرق شانیادآوری از و آورد

 داشت خود کنار را شیخوشبو گل هنوز روزهانیا

 یبرا طیشرا نیا کردیم فکر خود مغرور ذهن در و

 نیچن در ندهیآ سال دانستینم. است شهیهم

. بکشد را گذشته یروزها حسرت دیبا ییروزها

 دوباره تا کند فدا را اشیزندگ تمام بود حاضر

 دختر هنوز حانهیر که ییروزها به گشتندیبرم

 دور راه از همان با او و بود پدربزرگش یخانه
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 تیشخص قیطر از شیکارها بر تسلط و دنید

 تمام فیح. بردیم لذت وجودش از سایپر یپوشال

 یخاموش وقت چیه که یدل آتش ماند او و شدند

 .نداشت

 به و داشت دوست را شیاهایرو چقدر هازمان آن

 جرأت یحت حاال اما د؛یورزیم عشق تکشان تک

 نه گرید. کند فکر هاآن از کدام چیه به کردینم

 نه و دیدیم گلش قیال و پاک مرد آن را خود

 افکار نیا بغض. بود مانده دلش و او یبرا حانهیر

 هربار دلش و بودند شده اشیشگیهم همراه

 به متعلق حانهیر حاال که موضوع نیا از شتریب

. داشت دادنیم سر فغان لیم ستیگرید شخص

 به هم را او یزندگ خود با همراه دختر آن انگار

 هدفیب نیا یرو وگرنه! بود برده هادست دور
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 که رفتن کار سر عادت یرو از و دنیکش نفس

 !گذاشت یزندگ نام شدینم

 و او نیب کنترل خارج اتفاق آن که یشب یفردا

 از یاثر و آمد خانه به مغازه از یوقت افتاد زهرا

 ییدا دختر دیفهم دیند اشیشخص لیوسا و زهرا

 و کند تحمل را اوضاع نتوانسته گرید شیجنگجو

 . داده حیترج ماندن بر را رفتن

 یپ عیسر شد باخبر موضوع از یوقت خانم حاج

 اما برگرداند؛ اشخانه به را زهرا تا گرفت را ماجرا

 طالق از ریغ و داشت پا کی زهرا مرغ نباریا انگار

 و حرف بدون. نبود میمستق یصراط چیه به

 خانه در زهرا که یماه دو نیا در یخاص واکنش

 او که الیخ نیا با زهرا داد اجازه بود مانده پدرش

 . باشد خوش است یراض ییجدا به هم
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 شیپالتو بیج از را لشیموبا و نشست راست

 دیبا بود، بس بودن دور و ییجدا گرید. آورد رونیب

 کردیم دعوت خودش کده جهنم به را زهرا دوباره

 وصال زحمت. گذراندندیم خوش هم با یکم و

. انداختیم خانم حاج گردن دیبا هم را مجدد

 ضربه اششماره یرو مادرش همراه با تماس یبرا

 هم سر پشت یهابوق به پاسخ انتظار در و زد

 حاج مندگله یصدا که دینکش یطول. سپرد گوش

 .شد هابوق نیگزیجا خانم

 یلیخ! رخانیام یافتاد مادرت ادی عجب چه -

 !یلیخ پسر، یمعرفتیب

 را یمهربان پسر آن. رفت فرو مبل در قبل از شتریب

 زدیم پر مادرش داربغض یصدا یبرا دلش که

 او و بود شده کشته وجودش در شیپ وقت یلیخ
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 آدم آن به دوباره خواستینم دلش چیه حاال

 .برگردد سابق

 کجا گهید امیبدبخت و یزندگ دنبال از ریغ -

 باشم؟ تونمیم

 یکنیم مونمیپش آوردنت ایدن از یدار گهید -

 ینذاشت تیعروس روز از ه؟یچ اداها نیا! یرعلیام

 مثل هم تو چرا. بره نییپا گلومون از خوش آب هی

 آروم و تیزندگ دنبال یرینم برادرت او

 ؟یریگینم

 و هاحرف یلیخ مدت نیا آمد، درد به دلش

 گرید مادرش االن حرف اما بود؛ دهیشن هانیتوه

. بود رمنصفانهیغ و بزرگ گناهانش یبرا یکم

 .نشست شیجا سر اریهوش و راست
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 یفرزند به رو یآهن آدم هی یرفتیم اول همون -

 یکرد یامر هر دغدغه بدون و راحت تا یگرفتیم

 مثل بدبخت هی یداشت کاریچ. چشم بگه بهت فقط

 و حرص یقربون که یاریب ایدن به رو من

 بشه؟ اتیخودخواه

 چقدر حرفش بود دهیفهم تازه انگار که خانم حاج

 و آمد نییپا خود موضع از یکم رنجانده را او دل

 :گفت یترآرام لحن با

! بگه ییحرفا چه یکنیم یعصب رو آدم نیبب -

 یکار هر من ،یچشمام نور و پسرم تو رجانیام

 .خودته یخوشبخت یبرا فقط کنمیم و کردم

 .داد ماساژ را اشقهیشق انگشت با
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 نور شما یبرا یوقت تا یرعلیام زم،یعز مادر نه -

 چشم هی دستورتون هر پشت که بود چشم

 .نیدیشنیم خوشگل

 برخالف یرعلیام دل خواسته و حرف یوقت از

. شیدید گلو یتو خار هی نیع شد، شما خواسته

 رو پسرت هست یقیطر هر به تا یکرد تن به زره

 . یکن قهرمان رو خودت و نابود

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 445پارت#

 

 

 پرده دلش یهاحرف از تا داد ادامه یکوتاه آه با

 کمتر بود همراهش صبح از که را یبغض و بردارد

 .کند

 و ادی یگاه مامان، یداشت خبر دلم از کاش -

 که شهیم ادیز قدرنیا دختر اون یبرا یدلتنگ

 هم طرف اون از. داره رو کردنم خفه قصد حجمش

 شوهرداره زن هی یبرا یدلتنگ نیا ادیم ادمی یوقت

 راحت و کنه خفم بغض نیهم یروز کنمیم آرزو

 .بشم
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 یهانیف نیف آن از فقط و دینشن مادرش از یجواب

. بدهد را کردنش هیگر صیتشخ توانست کوتاه

 همان با خانم حاج که گذشت سکوت در یکم

 .کرد زمزمه انیگر یصدا

 یدیکش یسخت مادر، من جون به دردات یهمه -

 عذاب با یول دارم؛ قبول باشه یبرد رنج شیدور از

 از بخدا هان؟ شهیم بتینص یچ زنت و من دادن

 ترسمیم دارم الیخ و فکر شبا بخاطرت بس

 اون. دستتون یرو وفتمیب و کنم سکته آخرش

 .یمونیپش عمر هی یمونیم تو وقت

 فراموش چرا داد، رونیب عجز با و خسته را نفسش

 است یشگیهم خانم حاج همان مادرش بود کرده

 اوضاع برنده که کند یباز یطور تواندیم و

 ستین مهم شیبرا اصال زن نیا. باشد خودش
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 و تند فقط است نگیر در یکس چه مقابلش طرف

 مقابل طرف از مبادا تا زندیم ضربه هم سر پشت

 .باشد خودش بازنده آخر و بخورد

 سخت یرعلیام همان جلد در دوباره و آمد خود به

 .برگشت سابق سرد و

 پر خواستم یبرا جلوتون تموم ماه چند من مگه -

 اون از یوا شب، اون بود؟ التونیخ نیع زدمیم پر

 میتقد رو گلم دمید خودم یچشما با که یشب

 ذره ذره شب اون من مامان! کردن گهید یکی

 داغ با عمر همه تا موندم. نمردم یول دادم؛ جون

 رفتن نیب از یبرا یک شب اون. بکشم حسرت دل

 داشته یمحبت و دل حاال که سوزوند دل من روح

 کنم؟ هیبق خرج که باشم
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 بکن دل گذشته از مادر، بشه فدات من، یِرعلیام -

 یوقت ادیم قهرش رو خدا کن باور. دلم جون

 ارزش و شده تموم که یاگذشته بخاطر نهیبیم

 گریج به خون رو خانوادت طورنیا نداره یچیه

 یلیخ تییدا با مدت نیا من بشم فدات! یکنیم

 بده تیرضا که شهیم نرم کم کم داره زدم حرف

 و شناسمیم خودم هم رو زهرا. برگرده دخترش

 هر داشتنت یبرا و خوادینم رو تو بد دونمیم

 یزیچ که طالق از اومدن کوتاه کنهیم یکار

 هی تییدا خونه میبر سر هی فردا پاشو. ستین

 .بشه تموم زیچ همه تا بکن همه از یعذرخواه
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 446پارت#

 

 را مادرش یالیخیب نطوریا یوقت اوقات یگاه

 شک هم داشتنش احساس به یحت دیدیم

 .رفت مادرش حرف نیب حوصلهیب. کردیم

 خونه یریم فردا گرفتم، تماس نیهم یبرا اتفاقاً -

 یگیم دشیسف چشم دختر اون به و داداشت

 سر یاومد خوش زبون با اگر گفته یرعلیام
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 تتیشکا دادگاه رمیم ییاین اگر چ،یه که تیزندگ

 برت رمتیگیم سیگ از آخرشم کنمیم رو

 بسه گهید. خودم شده خراب نیهم گردونمیم

 .یگذروند خوش جونت بابا یخونه یهرچ

 قدرنیا چرا تو آخه پسر حرفا؟ نیا یچ یعنی -

 نیا با یکنیم رمیپ یدار چرا ؟یغد و لجباز

 کارات؟

 خودت منو یرو نیا خانم حاج یخواست خودت -

 اگه بود؟ تر راه به سر یک من از ،یخواست

 اون از االن دیبود گرفته مهم رو دلم یخواسته

 دیموظف حاال پس. بودم بهتر هم سابق یرعلیام

 د،یریبگ لیتحو رو دیساخت خودتون که ینیا

 و ریبگ یجد رو حرفام. جونتون نوش دییبفرما

 برنگرده گهید روز دو تا اگر که برگرده کن شیراض
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 خوش جونت داداش خونه یجلو دادگاه هیاحضار

 .خداحافظ کنهیم یرقص

 یکم را شیهاعقده و هانهیک گفت، را شیها حرف

 را لشیموبا تماس قطع از بعد و کرد یخال

 و دیکش دراز مبل همان یرو. انداخت یاگوشه

 کرد یسع اشگرسنه شکم یغرولندها الیخیب

 .بخوابد یکم

 

 یگاه فقط که جمع سکوت به توجهیب

 را آن اشییدا و پدر یاکلمه چند یهاصحبت

 لیموبا یباز مشغول را خودش شکستندیم

 شانیخانه امروز سرد جمع. دادیم نشان دستش

 روز یمهمان جز داشتیم شباهت یزیچ هر به

 را آن مادرش که یایدنید دیع یمهمان! دیع اول
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 از. بود کرده زهرا و او دادن یآشت یبرا یابهانه

 یرابطه شکست ناقوس نو سال توپ با که پارسال

 در نو سال از تنفر بذر. شد زده هم حانهیر و او

 هامیتقو از را نوروز یدهایع کاش. شد کاشته دلش

 اول روز مردم دادندیم اجازه و کردندیم حذف

 سابقشان یهایبدبخت همان با هم را دیجد سال

 و یمصنوع باشند مجبور نکهیا نه. کنند شروع

 .بدهند نشان خوب را خود نینماد

 و صورتش یجلو یچا ینیس گرفتن قرار با

 و آمد خود به لوفرین تعارف حیمل یصدا دنیشن

 به آن در یزنانگ رنگ حاال که صورتش به کوتاه

 با و زد یکوچک لبخند. انداخت شدیم دهید نهیع

 .زد پس را ینیس دست

 .خورمینم ممنون -
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. کرد بشیتعق نگاه با شد دور کنارش از که لوفرین

 یچا چند داد دور مجلس در کامل را ینیس یوقت

 گذاشت زیم وسط ینیس همان همراه را مانده یباق

 .نشست رعطایام کنار و

 یوقت دیدر را شیگلو یخنجر مثل حسرت خار

 برد لوفرین گوش کینزد را سرش آرام رعطایام دید

 یلیخ که کرد زمزمه گوشش در یحرف آهسته و

 حجم از صورتش و آمد کش لوفرین لبخند زود

 نیا. شد سرخ بود گرفته را شیجلو که یاخنده

 رعطایام رفتار راتییتغ متوجه خوب یلیخ روزها

 کردیم لیتعط را مغازه ساعت سر گرید. بود شده

 از قبل بزرگ یمردها مانند. رفتیم خانه به و

 اقالم خواستیم لوفرین از تماس با خانه به رفتن

 .کند امکیپ شیبرا را ازشین مورد
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 و بغض شاهد یکس تا انداخت نییپا را سرش

 چه او. نباشد شیهاچشم در شده جمع یهااشک

 غیدر او از را لحظات نیا خدا داشت کم یزیچ

 حضور از نداشت حق برادرش مثل او چرا کرد؟

 ببرد؟ لذت کنارش در عشقش

 و بود نشسته مادرش کنار که زهرا به یکوتاه نگاه

 در. انداخت دادیم نشان لشیموبا سرگرم را خود

 طور به هاآن از کدام هر ماجراها نیا دار و ریگ

 هرکدام احوال از و بودند دهید ضربه یاجداگانه

 آن از ترجالب. ندارد یخوب اوضاع است مشخص

 و دیدیم خود بد حال مقصر را یگرید ،یهرکس

 . نداشتند آمدن کوتاه قصد کدامچیه

 وهیم سید و آمد رونیب آشپزخانه از خانم حاج

 .گذاشت زیم یرو را دستش
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 .دیاومد خوش یلیخ جان داداش -

 رعطایام کنار نفره کی مبل یرو که ینیح بعد

 با ورود بدو همان از که اشییزندا به رو نشستیم

 .داد ادامه را تعارفش بودش دهید ناراحت یصورت

 تو دییبفرما ن؟ینکرد لیم یزیچ چرا داداش زن -

 .خدا رو

 حوصلهیب و داد تکان یسر آرام اشییزندا

 .زد لب ی«ممنون»

 یبیس و پرتقال زیم یرو وهیم سید از خانم حاج

 یاسرفه با و گذاشت  دستش یدستشیپ داخل

 .گرفت دست را سخن یرشته یمصلحت

 صحبت کننده شروع دیبا خودم کنم فکر... خب -

 .باشم امروز
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 .گذاشت خان تیهدا یجلو را وهیم یدستشیپ

 کردم خواهش ازتون امروز من داداش خان -

 رو جوون تا دو نیا فیتکل تا نجایا دیاریب فیتشر

 هی بخاطر ستین درست باالخره. میکن مشخص

 هم از مدت همه نیا هامون بچه سوتفاهم یسر

 ماست فهیوظ نیا تربزرگ عنوان به االن. باشن دور

 .میکن دایپ مشکلشون حل یبرا یاچاره که

 اشیناراحت عمق که گرفته یاچهره با خان تیهدا

 .انداخت خانم حاج به ینگاه دادیم نشان را

 سر تا دو نیا یوقت از من؟ خواهر سوتفاهم کدوم -

 میدید ازشون یزیچ تنها رفتند خودشون یزندگ

 !بوده دعوا و جنگ فقط
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 دنیگز نیح که را زهرا دست با خان تیهدا

 داشت شیپا لرزش کنترل در یسع شیهالب

 .داد نشان

 پسر یزندگ یتو پا که یروز از من یبچه نیا -

 سالم دختر. دهیند خوش روز هی گذاشته شما

. گرفتم لیتحو دینیبیم که ینیا و دادم لیتحو

 دل چه با گهید من دیکن قضاوت خودتون حاال

 پسرت؟ خونه بفرستم رو بچم دوباره یخوش

 ییهاجوش و حرص نیا با بگذره کم هی ترسمیم

 .ارهیب در مارستانیت از سر خورهیم که

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .دیکش شیهاحرف نیب یقیعم نفس خان تیهدا

 احترام من دیدونیم خوب خودتون خانم حاج 

 احترام نیهم اصالً قائلم، یحاج و شما یبرا یادیز

 زد پسرت که ییگندا وجود با شد باعث عالقه و

 االن یول بدم؛ بهش رو دخترم دونه هی بشم یراض

 یزیهرچ به دخترم یخوشحال و یسالمت. نه گهید
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 صالح به بشن جدا هم از نفر دو نیا. داره تیارجح

 .است همه

 کرد، نثارش یپوزخند سکوت در اشییدا به رهیخ

 !بدهد طالق را دخترش که باشد الیخ نیهم به

 برادرش از را حرف نیا توقع انگار که خانم حاج

 به زود یلیخ و کرد نگاهش یکم بُهت با نداشت

 .آمد خودش

 ؟یراحت نیهم به بشن جدا! داداش؟ یچ یعنی -

 شش هنوز تا دو نیا من؟ برادر گنیم یچ مردم

 به میبزن حراج چوب نگذشته، شونیزندگ از ماه

 ندشون؟یآ و آبرو
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 با بود نییپا سرش لحظه آن تا که خان تیهدا

 باال را سرش تند خانم حاج یپ در یپ سواالت

 .آورد

 بچم؟ حال ای تره مهم مردم حرف درک، به -

 شیهاانگشت فشار و سرگردان نگاه که محمد حاج

 زدیم ادیفر را اشیکالفگ حیتسب یهادانه یرو بر

 .دیکش ششیر به یدست

 ممیتصم دینبا که شما م،ینیبب دیکن صبر -

 نیا مورد در خودشون نظر مینیبب دیبا. دیریبگ

 .هیچ موضوع

 تمام شیپاها یهاتکان هنوز که زهرا طرف به بعد

 .دیچرخ بودند نشده

 دخترم؟ هیچ خودت نظر جان زهرا -
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 حاج به را اشآشفته نگاه و آورد باال را سرش زهرا

 .دوخت محمد

 یرفتارها تحمل ،یحاج خوامیم طالق من -

 ازش اصأل شده، تحملم از خارج گهید یرعلیام

 .شدم متنفر

 هم دور که یوقت از بار نیاول یبرا و زد یشخندین

 .آمد حرف به بودند شده جمع

 نیهم یبرا عاشقتم، یلیخ من که ستین -

 .کنم تحمل رو تیدور تونمینم

 .شو خفه -

 کرد پرت یرعلیام سمت که یکوسن و زهرا غیج

 .داشت همراه به را همه زده شوک نگاه
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 توئه که خوادیم اقتیل من داشتن دوست -

 خوب؟ یزندگ به چه رو تو بدبخت ،ینداشت کثافت

 .نکبتت عشق همون به بچسب هاچارهیب مثل برو

 قراریب یزهرا شیهادست با کرد یسع اشییزندا

 توقع یکس جمعشان در حاضر افراد از. کند آرام را

 نیا که ییاو اما نداشت؛ زهرا از را یبرخورد نیچن

 بود کرده سر سقف کی ریز زهرا با ماه چند

 باب یزیچ اشعمه اخالق مانند قاًیدق دانستیم

 نابودش و ستین خواهدیم دلش نباشد لشیم

 به سر خواهدیم دلش که االن مثل درست. کند

 .نباشد او تن
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 خوشحال  موضوع نیا از تیعصبان ای یناراحت یجا

 اشرابطه یبرا که یاندهیآ انیپا به داشت رایز. بود

 الیخ یزه اما شد؛یم کینزد بود دهید زهرا با

 زهرا و خود انیپا نبود حاضر یصورت چیه در باطل

 .برساند سرانجام به نیچن نیا را
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 را کرد پرت طرفش زهرا که یکوسن خنده با

 .گذاشت شیپاها یرو و گرفت

 نداره، یلطف برام تو بدون یزندگ گهید جونم نه -

 .کنارم یباش دیبا

 نشان سرخ را صورتش که یحرص همان با زهرا

 از زودتر خانم حاج که بدهد یجواب خواست دادیم

 :گفت یگریانجیم تین به او

 من برم، قربونت باش آروم تو دخترم جان زهرا -

 ...نیا با یول ؛یباش یعصب دمیم حق بهت

 حاج طرف آتش یگلوله دو مانند به زهرا نگاه

 یادامه مانع تا آورد باال را دستش و برگشت خانم

 .شود حرفش
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 طناب نیهم ن،ینگ یچیه لطفاً گهید شما -

 .رسوند منجالب نیا به منو که بود شما دهیپوس

 قرار یگرید تیوضع هر در ای و وقت هر اگر

 مادرش به گونهنیا یکس نکهیا از داشتند

 و شدیم یعصب مرگ حد در کند یاحترامیب

 حاال اما کرد؛یم نثارش یایلیس جمع به توجهیب

 دلش شتریب تیعصبان یجا کردیم اعتراف دیبا

 مادرش شدن ریتحق نکهیا نه. بود شده خنک

 خانم حاج نکهیا از. نه باشد داشته یخوشحال

 آمده فیک سر دیدیم را خودش انتخاب جهینت

 .بود

 را شیهاسگرمه ناراحت یاچهره با خانم حاج

 .دیکش درهم
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 همه اون جواب نهیا خانم زهرا نکنه درد دستت -

 ؟یبانیپشت و یطرفدار

 با نبود مانیپش اشیاحترامیب از انگار که زهرا

 :گفت سابق لحن همان

 نه خوامینم شما از یچیه گهید عمه خوامینم -

 من به شما لطف نیتربزرگ محبت، نه ،یبانیپشت

 .برداره سرم از دست پسرتون دیکن یکار نهیا

 .انداخت زهرا طرف یتند نگاه خان تیهدا

 و برداشته دور گمینم یچیه یه گهید بسه -

 .دارهینم نگه رو اشعمه احترام

 .انداخت پا یرو پا خونسرد و داد هیتک مبل به

 چیه به و دارم دوست بیعج رو میزندگ که من -

 .بدم دستش از ستمین حاضر عنوان
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 هان؟ یدار دوست رو یجهنم یزندگ اون یکجا -

 کردم غلط بابا ؟یکن شهیش یتو منو خون نکهیا

 ؟یدارینم بر سرم از دست چرا دارم دوستت گفتم

 جمع مالحظه و گرفت مبل از را اشهیتک

 .گذاشت کنار را ترهابزرگ

 کنهیم فکر نییپا اریب من یبرا رو صدات -

 نیهم بذار زهرا نیبب غاش،یج غیج از ترسمیم

 که هایباز یهوچ نیا  کنم راحت رو التیخ االن

 حلق جلوم رو خودت االن نیهم اگر یحت ،یچیه

 بچه مثل پس. دمینم طالقت من یکن هم زیآو

 گهید که خونه ییایم من همراه یشیم پا آدم

 .ندارم رو هایباز مسخره نیا حوصله
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 یرو از شدن فعال آماده یآتشفشان مانند به زهرا

 .گرفت دست در را فشیک و شد بلند مبل
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 یتو پا ستمین حاضر رمیبم یحت گهید ام،ینم -

 .بذارم خونه اون

 هم به محکم را در و رفت رونیب خانه از زهرا

 دو آن نیب بحث دنیشن از که یسکوت. دیکوب

 اشییزندا کبارهی هق هق را بود آمده شیپ

 .شکست

 و نشست اشییزندا کنار زهرا یجا خانم حاج

 .برداشت صورت یرو از را دستش

 هم به قدرنیا چرا بود؟ چش زهرا جان زهره -

 خونتون اومدم من که شیپ روز چند خته؟یر

 !نبود یجورنیا

 با و آورد رونیب خانم حاج دست از را دستش زهره

 از بعد. کرد پاک را شیهااشک اشیروسر یگوشه
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 در نگرانش نگاه چرخاندن با سکوت لحظه چند

 .زد لب آرام جمع

 درد بود کم اشغصه بچم نیکرد اشوونهید -

 .شده اضافه بهش هم دیجد

 ادامه به اصرار اگر من کن باور شده؟ یچ مگه -

 خوادینم دلم نهیا یبرا دارم شونیزندگ

 .زهیبر هم به یراحت نیهم به شونیزندگ

 توجهیب ناراحت چهره و نگران حال همان با زهره

 هیتوج را شیکارها داشت یسع که خانم حاج به

 .زد لب آهسته کند

 هی ییدستشو زباله سطل یتو روزید... روزید -

 به شیپ وقت چند از. دمید یباردار مثبت تست

 بودم؛ کرده شک بهش دشیشد یهاتهوع خاطر
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 یهمه. موضوع نیا از شدم مطمئن روزید یول

 تشیاذ خدا رو تو شهیباردار بخاطر زهرا یقراریب

 .دینکن

 هم کنار در ارزشیب یکلمه چند نیهم دمانیچ

 سر یمو از را او یکس انگار که داشت یقدرت چنان

 پرت نییپا به قدرت همان با دوباره بعد برد باال

 یصدا با «یباردار مثبت تست» حرف تکرار. کرد

 در هم سر پشت و تند اشییزندا یگرفته

 به دادینم اجازه و شدیم تکرار شیهاگوش

 .کند دقت خبر نیا دنیشن مورد در هیبق واکنش

 شده تمام تنفس یبرا پدرش یخانه یهوا انگار

 نفس. کردند شدن جمع به شروع شیهاهیر که بود

 یرو از را کتش هوا افتنی یبرا و دیکش یبلند

 .زد رونیب خانه از هیبق به توجهیب و زد چنگ مبل
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 از یبرا را نامعلوم یمقصد و شد نشیماش سوار

 و داشت قرار اشنهیس یرو که یسنگ بردن نیب

 .کرد انتخاب بود بسته را تنفسش راه

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 هر شیپ ساعت کی نیهم تا و قبل سال چهار از

 تصور خود یبرا را فرزندش چهره خواستیم وقت

 یهاچشم همان با حانهیر شده کوچک صورت کند

 یصورت. شدیم یتداع ذهنش در یمشک درشت

 دل او از بار هزار یروز مادرش مانند به بود بنا که

 به را اهایرو آن همه دیبا حاال چه؟ حاال اما ببرد؛

 در که یابچه دل به را قرارشیب دل و بردیم گور

 آمدیم ایدن و کردیم رشد گرید یمادر بطن

 و گوشت از یفرزند داشتن اصالً. کردیم خوش

 هرچه که بود ذهن از دور شیبرا چنان زهرا خون

 اشییدا زن یهاگفته توانستینم کردیم تالش

 یدم دم ماتیتصم و خودش از. کند هضم را

 آن تواندیم دانستینم و نبود مطمئن مزاجش

 به گذاشتن قدم یبرا یمناسب وقت اصالً که یابچه



shahregoftegoo@  

. pg 2190shahregoftegoo@ 

 دوست پدران گرید مانند را بود نکرده انتخاب ایدن

 !ریخ ای باشد داشته

 پدرش یخانه مخصوص هوا کمبود نکهیا مثل نه

 دهیکش نییپا یشهیش با نیماش نیکاب در نبود،

 یابانیخ از یاگوشه. شود گم توانستیم هوا هم

 ستادیا بود کرده انتخاب رفتن یبرا را رشیمس که

 یهاجدول به را خودش شدن ادهیپ از بعد و

 .رساند کنارش

 هاجدول کنار و دیکش راهنشیپ یقهی به یدست

 شده متورم قبل از شتریب شیگلو بغض. نشست

 یمدت کردیم حس که ییخدا و آسمان به رو بود،

 :کرد زمزمه عجز با گذاشته وا خود به را او است

 شروع باهام که ییهایباز از رو هدفت چرا -

 فکر که یدید وجودم یتو یچ فهمم؟ینم یکرد
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 به ستین هستم؟ صبور تو امتحان اندازه یکرد

 شیگنجا گهید ست،ین یصبر گهید قسم خودت

 گناهیب طفل نیا حضور بگو بهم حداقل. ندارم

 که داره یحکمت چه من یآشفته یزندگ وسط

 خبرم؟یب ازش

 گذشتندیم کنارش از که ییهانیماش به توجهیب

 شیهاچشم از اشک نانشیسرنش نیسنگ نگاه و

 .رفت هوا به اشمردانه ناله و شد ریسراز

 همه نیا کن بس امخسته قسم خودت به -

 اتیدن نه گهید ده،یکش ته توانم. رو سختت امتحان

 رو، قشنگم یآرزوها شدن برآورده نه خوامیم رو

 .کن تمومش فقط
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 بغض همان با و کرد جمع شکمش در را شیپاها

 کردیم ینیسنگ اشنهیس در که ینفس و گلو

 در کنارش از شتاب با که ییهانیماش به رهیخ

 که دلش نیریش یهاخواسته. بودند عبور حال
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 مرور ذهنش در را بودند گرفته محال رنگ حاال

 هوا. نشستند دلش بر که بود هاحسرت فقط و کرد

 از را اشکوفته و خسته بدن رفتیم یکیتار به رو

 نیماش به را خود دوباره و کرد جمع نیزم یرو

 ییتنها کلبه لقب حاال که اشخانه یراه و رساند

 .شد آمدیم آن به شتریب

 آرام تا د،یایب باال نفسش تا بود زده رونیب خانه از 

 قبل از قرارتریب دلش یخواسته برعکس اما رد؛یبگ

 انگار. بردیم پناه خودش به شیدردها از فرار یبرا

 عادت نیسنگ نهیس نیا به دیبا حاالها حاال

 اشیزندگ در را آن شیدردها هیبق مثل و کردیم

 .رفتیپذیم

 شد، ادهیپ نیماش از در کردن باز یبرا خانه یجلو

 و روشن که بود نچرخانده قفل در را دشیکل هنوز
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 سر پشت از ینیماش یهاچراغ شدن خاموش

 از برگشت که طرفش به. کرد جلب را اشتوجه

 یراحت به پشتش یکیتار و نور همه آن نیب

 .بدهد صیتشخ را پدرش نیماش توانست

 ادهیپ با و شدند باز نیماش یجلو در دو زود یلیخ

 به اندکش شک محمد حاج و خانم حاج شدن

 .شد لیتبد نیقی

 در طرف دوباره و داد رونیب کالفه و بلند را نفسش

 .کند باز را آن تا برگشت

 فراموش را امشب نیهم مادرش و پدر کاش

 با دیبا که دارند یکار خطا پسر کردندیم

 امشب. کنند تشیهدا راست راه به شانیهاحتینص

 ییتنها یتمنا فقط دلش و بود لیتکم نظر همه از

 .داشت
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 کردیم پارک اطیح داخل را نیماش که ینیح

 را در و شدند خانه وارد خانم حاج و محمد حاج

 .انداخت سمتشان یاحوصلهیب و کوتاه نگاه. بستند

 .سالم -

 خانم حاج او کالم یخستگ و یحوصلگیب برخالف

 محکم و آمد طرفش یچراغان ییهاچشم و شوق با

 .گرفت آغوشش در

. دلم وهیم روشن دلت چشم برم، قربونت سالم -

 .نمیبیم تو بچه و نمردم من خداروشکر

 شیگلو مهمان بغض دوباره بچه اسم یادآوری با

. کردند التماس دنیبار یبرا شیهاچشم و شد

 ابانیخ کنار قبل قهیدق چند نیهم تا انگار نه انگار
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 شدن تمام یبرا و ختیر اشک یملت محضر در و

 !بود کرده را شیخدا التماس شیدردها

 با و سکوت در که پدرش سمت یکوتاه نگاه با

 به دست با بود گرفته نظر ریز را صورتش دقت

 .کرد اشاره خانه داخل

 .دیاومد خوش دییبفرما -

 را خانم حاج ذوق فیکث آشپزخانه و نامرتب خانه

 سراغ آورد در را چادرش ورود محض به و کرد کور

 .رفت ها مبل یرو بر شده پخش یهالباس

 نبوده خونه یتو زن ؟یرعلیام وضعشه چه نیا -

 ؟یکن جمع را نایا ینداشت دست خودتم
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 کردن روشن از بعد و رفت آشپزخانه به میمستق

 قرص تا رفت داروها جعبه سراغ سازیچا دکمه
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 آن از استفاده با و کند دایپ خود یبرا یمسکن

 .دیببخش امیالت را سرش درد از یکم بتواند

 یحت بود گذرانده ییتنها در که ییروزها نیا

 گرید خانه به یدگیرس نداشت را خودش یحوصله

 .باشد شکششیپ

 .کنمیم جمع بعداً خودم مامان نزن دست شما -

 جمع که یفیکث یهالباس حرص با خانم حاج

 درش و ختیر ییلباسشو نیماش داخل بود کرده

 .بست را

 نیا به خونه نیا یداشت کردن جمع قصد اگر -

 .افتادینم روز

 .دارم حرف باهات بابا نیبش ایب یرعلیام -
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 را دستش قرص یااضافه حرف بدون و یناراحت با

 رونیب آشپزخانه از و داد قورت یآب وانیل با همراه

 انتخاب نشستن یبرا را پدرش یروبهرو مبل. رفت

 محمد حاج. شد پدرش صورت رهیخ منتظر و کرد

 آشپزخانه سمت به یکم یتمندیرضا نگاه با

 .شد لیمتما

 از مهمتر اآلنم یهاحرف ایب هم شما خانم حاج -

 .است خونه کردن جمع

 .شد بلند آشپزخانه از خانم حاج یصدا

 .زمیبر ییچا تا دو امیم االن یحاج چشم -

 چرا کرد فکر تیعصبان با و دیکش سرش به یدست

 آرام را سرش درد توانستینم یلعنت مسکن نیا

 خانم حاج تا دیکش طول یالحظه چند کند؟
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 به دستش ینیس در یچا وانیل سه با همراه

 .گذاشت زیم یرو را ینیس و وستیپ جمعشان

 .یچا نمیا دییبفرما -

 یزیچ هر از شتریب مادرش تینهایب شوق نیا

 نیا برنده خواستینم دلش اصالً داد،یم عذابش

 . باشد او جنگ

 نیا با داد، تکان خودش یبرا تأسف با را سرش

 بود داده مادرش و زهرا دست که یابرنده برگ

 .خواندیم را شیهانقشه همه یفاتحه دیبا گرید

 به و برداشت را یچا یهاوانیل از یکی محمد حاج

 .داد لم مبلش یپشت

 بچه نیا وجود نمیبب کن فیتعر رخانیام خب -

 است؟ نقشه جز خواد؟یم یچ شما انتقام وسط



shahregoftegoo@  

. pg 2201shahregoftegoo@ 

 ماساژ را شیهاقهیشق یدوران حالت و بست چشم 

 .داد

 .بود اشتباه هی فقط کار اون -

 لحن از اما د؛یدینم را مادرش صورت حالت

 به و دهینپسند ادیز را او حرف دیفهم اشیعصب

 .امدهین خوش مزاقش

 اشتباه رو بچت ادیم دلت چطور مادر، نگو -

 آشوب همه نیا وسط بچه اون حضور اصالً ؟ینیبب

 از بعد تا خداست فرستاده بچه او. رهیخ پر یلیخ

 .بده خستمون یدال به آرامش کم هی هامدت
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 .کرد نگاه مادرش به تند و آورد باال را سرش کالفه

 باهلل نعوذ رمینگ رو جلوتون من مادر کن بس -

 !بچه نیا یریخ قدم یپا دیذاریم رو قرآن نزول
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 طبق محمد حاج به یمبهوت نگاه با خانم حاج

 .دیگز را اشاشاره و شصت انگشت نیب معمول

 ! تو؟ یگیم هیچ نایا بچه، استغفراهلل -

 یریبم تو اون از گهید یریبم تو نیا رخانیام

 پاش مردونه و مرد دیبا یکرد یکار هاست

 .یستیبا

 .شد بلند جا از تند و کند تحمل نتوانست گرید

 هی نیحس حاج شب هی خدا، رو تو دیکن بس -

 سه که یاون گفت و داد نشونم یکوفت عقد سفره

 گهید یکی زن یباخت بهش رو اتیدن و نید سال

 چرا. کن فراموشش و باش مرد قدرنیا حاال شده،

 به من بودن مرد اونجا چون شدم؟یم مرد دیبا

 تیمسئول و باش مرد یگیم االن شما. بود نفعش
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 چون باشم؟ مرد دیبا چرا. ریبگ گردن رو کارت

 اون و شما چرا. شماست نفع به بودنم مرد نجایا

 ییقوال یپا و باش مرد دینگفت بار هی صفتیب مرد

 دوارشیام خودت به و یداد دختر اون به که

 نفع به من بودن مرد اونجا چون باش؟ یکرد

 .نبود کدومتونچیه

 و شد بلند جا از خودش مثل هم خانم حاج

 .ستادیا شیجلو

 ایرو یتو یخوایم یک تا یرعلیام ایب خودت به -

 یب موجود هی ناخواسته ای خواسته تو ؟یکن ریس

 دعوت ایدن به رو نداره خبر تو یهانهیک از که گناه

 در تو. یریبپذ رو کارت عواقب دیبا پس یکرد

 . یمسئول ادیم داره که یابچه برابر
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 یرو نمک دردش بر مرهم یجا مادرش یهاحرف

 ادی تنها یزندگ یوانفسا نیا در. شدند شیهازخم

 دوارشیام یزندگ به یکم حانهیر خاطرات و

 هاآن خواستیم مادرش خواسته طبق اگر. کردیم

 یباق روحش از یزیچ شک بدون کند فراموش را

 موضوع نیهم در اشیدلخوش تمام. ماندینم

 را خودش توانستیم و شدیم خالصه انتقامش

 کی با قبوالندیم خود به دیبا چطور حاال. کند آرام

 همه هوسش یارضا قهیدق چند بخاطر و اشتباه

  بود؟ داده باد بر را زیچ

 هاست نیا به یمرد اگر خوامینم خوامینم -

 .بودن نامرد به رحمت صد باشم مرد خوامینم

 اعتراضاتش به که بود محمد حاج نوبت بارنیا

 .دهد نشان واکنش
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 بچه هی هرته شهر یکرد فکر پسر، نکن مغلطه -

 یبگ و رشیز یبزن بعد یبد ایدن به سر

 به یزد حراج چوب غلطات با االن تا خوامش؟ینم

 ذارم،ینم رو یکی نیا یول نگفتم؛ یزیچ آبروم

 یستیبا کارت یپا دیبا گهیم راست مادرت

 ؟یدیفهم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 455پارت#

 

 تا گذاشت محمد حاج نهیس یرو یدست خانم حاج

 یترمیمال لحن با و کند دعوتش آرامش به

 :داد ادامه را محمد حاج یهاحرف

 یفکرا بخاطر یخوایم یک تا زمیعز پسر -

 همه رفته قهقرا به که یاگذشته و ذهنت احمقانه

 وسط نیا گهید حاال دلم جون ؟یبد عذاب رو

 دلت دادنمون عذاب با که ستین زهرا و من مسئله

 با که اومده وسط بچت صحبت االن. بشه شاد

 .ادیم ایدن نیا به پا مادرش و تو به دلخوش

 یرحمیب با دوستانش که یابچه پسر مانند به

 را شیهالهیت از بردن لذت و یباز فرصت تمام



shahregoftegoo@  

. pg 2208shahregoftegoo@ 

 در را شیپا دو و نشست مبل یرو اندگرفته

 .گذاشت هاآن یرو را سرش و کرد جمع شکمش

 احساسات به دادن بها مادرش و پدر نظر در چرا

 در شده تلنبار عشق درک مگر! نداشت؟ یمعن

 بر آن پس از که بود سخت چقدر قلبش

 آمدند؟ینم

 تا خواستیم فرصت نهایا از شتریب یلیخ هنوز او

 انسان لشیم برخالف کند هضم خود ذهن در

 از ریغ یمادر که کرده دعوت ایدن به را یکوچک

 .دارد پاکش یحانهیر

 عاشق سال چند نیا طول در دیآیم ادشی

 وقت هر از بهتر مهیخ یبرگذار یهاشب بودنش،

 یکارها بر شدن قیدق و دنید یبرا فرصت یگرید

 که بود عادتش هاوقت آن. کردیم دایپ حانهیر
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 مادر را حانهیر سرخوش یدل با و ندیبنش یاگوشه

 یگاه یحت! کند تصور گوششیباز و طانیش پسر

 شیاهایرو در باز یهاچشم با و یداریب همان در

 یهایگوشیباز دست از شده یعاص را حانهیر

 یهاتیعصبان از را او حرص با که دیدیم فرزندش

 آن دنید از لحظه آن در چقدر. ترساندیم پدرش

 زدیم محال مُهر شانیرو دیبا حاال که ییاهایرو

 .بردیم لذت

 نکبت یزندگ تیواقع دیبا چطور حاال دانستینم

 تا دادیم حیتوض نفهم زبان دل نیا یبرا را بارش

 و ندیبب شده دفن را اهایرو آن یهمه کند مجابش

 آمده وجود به نهیک و نفرت انیم که یابچه به

 همه آن وجود با مگر اصأل بدهد؟ رشد اجازه

 و کند تیترب یسالم فرزند توانستیم دل آشوب
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 مورد نیا در... نه قطع طور به بدهد؟ جامعه لیتحو

 یطرف از. نداشت خودش به ینانیاطم چیه هنوز

 از که یکاذب وجدان عذاب نیا دانستینم هم

 !کند سرکوب دیبا چگونه را بود آمده سراغش عصر

 .رفت اتاقش طرف و شد بلند مبل یرو از رمقیب

 برش و کنمیم صحبت زهرا با رمیم فردا -

 نیبد فرصت بهم رو امشب فقط خونه، گردونمیم

 .امیب کنار خودم با تا

 یبرا یعزادار به را دردمندش دل و رفت اتاقش به

 .کرد دعوت اشرفته دست از زیعز
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 سشوار باد کمک با را سرکشش اما کوتاه؛ یموها

 یهادکمه بستن مشغول و داد حالت باال به

 در را شبید تمام. شد اشیشطرنج راهنیپ

 و گذشته مورد در و دیغلت خود به خوابتخت
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 کردیم رییتغ یحساب بچه آن حضور با که یاندهیآ

 یحت نداشت تعارف که خودش با. بود کرده فکر

 نبودند هم مادرش و پدر شبید یهاحرف اگر

 یعهده از بچه آن گرفتن دهیناد و دنیکش دست

 و خود دل گرفت میتصم آخر در. آمدینم بر او

 هم او فرزند ندهیآ در تا کند یقربان را احساسش

 .نکند تیشکا پدرش بودن مهر یب از خودش مثل

 شیپ را اشییدا خانه ریمس و رفت رونیب خانه از

 دیبا مادرش و پدر به شبشید یگفته طبق. گرفت

 به خواستیم او از و کردیم صحبت زهرا با

 در شده جمع احساس و خود از. برگردد اشیزندگ

 تواندینم وقت چیه دانستیم بود، مطمئن دلش

 کند؛ حانهیر نیگزیجا را زهرا یاهیثان یبرا یحت

 یهادغدغه و خود از دیبا نداشت یاچاره یول
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 فرزندش مادر عنوان به را زهرا و گذشتیم دلش

 کنار را دلشان یهاخواسته دو هر دیبا. رفتیپذیم

 فدا را خود شده هم بچه آن بخاطر و بگذارند

 .کنند

 گفت یاگرفته حالت و اخم یکم با اشییزندا

 و هااخم از. کرد دعوتش داخل و ستین خانه زهرا

 نگرفت، دل به یزیچ اشییدا زن رفتار یسرد

  داشت دهیعق یحت

 یمحل کم نیا زجر و یحرمتیب همه آن برابر در

 یکس اگر شک بدون. است شیبرا جواب نیکمتر

 ایدن یرو از انداختیم چپ نگاه خودش دختر به

 حالش و دیلرز وجودش در یزیچ. کردیم محوش

 که یکوچک موجود... پسر ای دختر کرد، دگرگون را

 همه شیهارگ در خون هم اوست، خود به متعلق
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 در را شدنش پدر خبر اگر! اشیخانوادگ نام

 توانستیم دیشا دیشنیم یترمناسب تیوضع

 یزیچ چیه حاال اما ببرد؛ لذت حس نیا از یحساب

 .کردینم حس وجدان عذاب و یمانیپش جز

 بعد شد کشینزد تیسکویب و یچا ینیس با زهره

 .نشست کنارش تعارف از

 بهت رو شیباردار موضوع دیفهم یوقت روزید -

 !نیبب و ایب کرد ییغوغا چنان میگفت

 .دیکش درهم را شیهااخم و شد خم جلو به

 !شدم؟یم خبر دینبا من ؟یچ یعنی -

 بیعج یبالها قدرنیا مدت نیا بخدا، دونمینم -

 نه کنمیم حس گهید اومده سرش بیغر و
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 کارش کدوم ارمیم در سر نه کنم درکش تونمیم

 !غلط کدوم درسته
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 اشیشانیپ به یدست و انداخت نییپا را سرش

 .دیکش

 نیا کل بلکه دخترتون، و شما نه جان ییدا زن -

 دوست رو گهید کس هی من داشتند خبر شهر

 یزندگ یهمه دختر اون. دارم هنوز البته و داشتم

 یهرکس به شدم حاضر داشتنش یبرا و بود من

 زهرا از شما، دختر یحت. کنم التماس رسمیم

 ترراحت تا کنار بره راهمون سر از کردم خواهش

 کرد؟ کاریچ عوضش در یول کنم؛ یراض رو مادرم

 دوست رو تو منم یدار دوست رو اون اگر تو گفت

 اون کرد یکار. جنگمیم داشتنت یبرا و دارم

 کجاست دونمینم یحت که یدور راه رو دختر

 به نهیک از پر موجود هی عاشق منه از و بدن شوهر

 !کنم خوشبختش داشت؟ یتوقع چه بعد. بمونه جا
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 خودت مثل خواستینم که ییزهرا حق واقعاً -

 خشم و عذاب همه نیا بده دست از رو عشقش

 نگاه هیقض به یانصافیب با قدرنیا چرا! بود؟

 ؟یکرد

 فقط اون ،ییدا زن نبود عاشق وقت چیه زهرا -

 رو عالقش مورد یباز اسباب من نداشتن با دیترس

 به یبد تیرضا که اونه عشق. بده دست از

 نیاول یتو نکهیا نه معشوقت، آرامش و یخوشحال

 تنش یتو جون تا و گلوش یرو یبذار پا تنگنا

 بودنم خوب بودم خوب اگر من. یبد فشار داره

 وقت چیه که ییشما دختر نه. بود گهید کس یبرا

 .نمشیبب نتونستم ساده ییدا دختر هی جز یچیه

 ییشنوا گوش اشییزندا زهرا بتیغ در روز آن

 را دلش یهاحرف قضاوت و اعتراض بدون و شد
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 و داشت توقع مادرش از که یکار. دیشن

 مشغول. شودینم یعمل وقت چیه دانستیم

 را سخن رشته خانه به زهرا ورود که بودند صحبت

 بدون پیت دنید از گفتیم اگر. گرفت دستشان از

 به! بود محض دروغ که نکرد تعجب زهرا چادر

 و باشد بلند تنش یمشک یمانتو هرچند نظرش

 داده پوشش را شیموها تمام سرش یزرشک شال

 نیا. کردندینم هیتوج را چادر نداشتن باز باشند

 .بوده غافل شیکارها و زهرا از یادیز مدت

 نداشت را شانیخانه در دنشید توقع انگار هم زهرا

 بعد کرد، نگاهش خورده جا یکم دنشید با که

 را شیها اخم و کرد جور و جمع را خود زود یلیخ

 .دیکش درهم

 ؟یخوایم یچ نجایا تو -
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 از و دیپاش تیجد صورتش حالت و صدا لحن به

 .شد بلند مبل یرو

 ساعته کی! شد داتیپ باالخره عجب چه -

 .منتظرتم

 .رفت اتاقش طرف و گرفت نگاه الیخیب زهرا

 .ینباش اسیم چه من به -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یتنگ�💗💗�

 458پارت#

 

 

 از ترپررنگ ذهنش در لحظه هر که یتیعصبان با

 و انداخت اشییدا زن به یکوتاه نگاه شدیم قبل

 دادیم اجازه دینبا. رفت اتاقش به زهرا سر پشت

 افسار تواندیم شده حامله که حاال کند الیخ زهرا

 دلش کار هر و ردیبگ دست به کامل را او

 .بدهد انجام خواهدیم

 .کن صحبت درست! کردنه؟ صحبت طرز چه نیا -

 سرش از را اشیروسر و شد اتاقش وارد زهرا

 .برداشت



shahregoftegoo@  

. pg 2221shahregoftegoo@ 

 .سالمت به یناراحت ستم،ین بلد یاگهید طور -

 .زد یپوزخند و داد هیتک اتاق در به نهیس به دست

 از بهتر برم کجا خانم، محضرتون در میهست فعال -

 بچم؟ شیپ

 شانشانیپر یکم و برد شیموها در یدست زهرا

 .کرد

 که من هان؟ یداریبرنم سرم از دست چرا -

 به ستمین حاضر گهید و خوامیم طالق گفتم روزید

 یگذاشت خونه رو اسمش تو که یاشده خراب اون

 .برگردم

 همان هنوز که زهرا اتاق در را نگاهش آرامش با

 دوباره و چرخاند داشت را اشیمجرد زمان دکور

 .نشست زهرا صورت یرو
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 طالق حکم یدادگاه کدوم نمیبب ریبگ طالق برو -

 .کنهیم صادر رو حامله زن هی

 یسرخ به رنگشان کم کم که ییهاچشم با زهرا

 .شد اشرهیخ رفتیم

 من مادر بوده؟ کجا بچه باشه، ریخ یدید خواب -

 چرا گهید شما گفته یزیچ و زده یتوهم هی روزید

 د؟یکرد باور

 .کرد یمصنوع خنده حرفش ادامه در

 !دیاساده چقدر که یوا -

 لرزانش یهاچشم و زهرا صورت قراریب مکیم

 باال ییابرو زدند،یم ادیفر را دروغش حرف

 .انداخت

 !؟یستین حامله عه -
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. شد حرفش یادامه منتظر یواکنش بدون زهرا

 .ستادیا صاف و گرفت در چهارچوب از را اشهیتک

 شگاهیآزما میبر هم با االن نیهم ایب قبول، باشه -

 با فردا قسم شرفم به بود یمنف اگر بده شیآزما هی

 دمیدیم یتوافق طالق یتقاضا و دادگاه میریم هم

 خوبه؟

 .رفت عقب یقدم و کرد گرد را شیهاچشم زهرا

 .امینم باهات کجا چیه من بردار سرم از دست -

 و گرفت را دستش مچ شود دور زهرا آنکه از قبل

 .کرد ستادنشیا به مجبور

 ازم موبچه وجود یداشت یسع چرا دونمینم -

 یبرا بفهمم اگر احوالت به یوا یول ؛یکن پنهون
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 سرت یتو یاگهید یهانقشه ازش شدن خالص

 .تو و دونمیم من وقت اون. بوده
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 از را دستش مچ داشت یسع که طورنیهم زهرا

 :گفت تیعصبان با اما آرام؛ کند آزاد او دست

 سنگ به سرت کنم فکر که نزن حرف یطور -

 یجلو خواهشاً! ییخوایم رو بچه نیا و خورده

 آدم یادا یمتنفر بچه نیا از دونمیم که یمن

. نده جر قهی بودنش یبرا و ارین در رو خوبه

 از بوده مهم برات حاال تا بچه نیا مادر قدرنیهم

 قسم حاضرم. شهیم مهم هم بچه خود بعد به نیا

 بچه نیا وجود خبر که یروز هی نیا تموم بخورم

 من یجا چرا یخورد غبطه فقط دهیرس گوشت به

 .ستین مادرش حانهیر

 و کرد شتریب زهرا مچ دور بر را دستش فشار

 .دیغر محکم
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 آخرش یول خوردم؛ حسرت یلیخ شبید از آره -

 باشم یابچه پدر بودم یاون از تراقتیلیب دمیفهم

 چقدر هر من ضمن در. است فرشته او مادرش که

 .خوامیم موبچه بازم باشم ریحق و پست هم

 به و کرد رها را زهرا دست حرفش شدن تمام با

 .داد هُلش اتاق داخل

 یکنیم جمع رو لتیوسا خوش زبون با هم حاال -

 حامله که حاال نکن فکر زهرا. خونه ییایم من با و

. یریبگ ازم یتونیم خوادیم دلت یسوار هر یشد

 پس روزمید اخالق سگ یرعلیام همون هنوز من

 .کنم رفتار آدم نیع بده اجازه و نذار دمم یرو پا

 نگاه لحظه چند از بعد و نشست تختش یرو زهرا

 کرد پنهان شیهادست نیب را صورتش او به رهیخ

 .رفت هوا به اشهیگر هق هق و
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 رو تو ؟یداریبرنم سرم از دست چرا... یرعلیام -

 رو تو. میزندگ به برسم من و میبش جدا بذار خدا

 یروز شکمش یتو بچه و زهرا کن فراموش خدا

 گهید دمیم قول قسم بخدا بودن، تیزندگ یتو

 .نشه دایپ تیزندگ یتو ازم یرد وقت چیه

 تعجب با که ییاو به حرف فرصت آنکه بدون زهرا

 شیهادست نیب از را سرش بدهد کردیم نگاهش

 .دوخت او به را اشیاشک یهاچشم و آورد باال

 عروس شهر کدوم حانهیر بگو بهم اصالً... اصالً -

 پاش به زنمیم حرف باهاش رمیم خودم شده،

 برگرده دوباره و بشه جدا شوهرش از تا افتمیم

 .بردار من سر از دست فقط. شتیپ
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 را اتاق در زهرا ینیبشیپ قابل ریغ کار از مبهوت

 کنارش و نرود رونیب شیهاهیگر یصدا تا بست

 .نشست تخت یرو

 کاریچ ؟یگیم پرت و چرت یدار چرا چته؟ زهرا -

 ؟یدار مردم زن به

 بود شده رگه دو هیگر بخاطر که ییصدا با زهرا

 :گفت

 تیاذ همه نیا منو اون نداشتن بخاطر تو مگه -

 یراض االن خودم ؟یخوایم یچ گهید خب ینکرد

 تو فقط برشگردونم، بهت و کنم داشیپ برم شدم

 .بذار راحتم خدا رو
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 داد تکان محکم و گرفت را زهرا یهاشانه طرف دو

 .دیایب خود به تا

 حانهیر یوقت اون من بگو، پرت و چرت کم زهرا -

 زن که حاال نه بود مجرد دختر هی خواستمیم رو

 .شده مردم
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 تا کنم کاریچ بگو خودت کنم؟ کاریچ من پس -

 جلوم یراه هر بخدا ؟یکن رهام خودم حال به

 .نباشم تو یزندگ یتو گهید تا رمیم یبذار

 تا داد رونیب قیعم را نفسش و بست چشم کوتاه

 .باشد مسلط خودش به

 .بگو بهم زهرا؟ دفعه هی یشد یچ -

 .دیکش شیهاچشم ریز یدست زهرا

 تو با یزندگ کردمیم فکر من... من یرعلیام -

 در رو تیزندگ زن یتونیم تو داره، جانیه یلیخ

 اون به که یاعالقه. یکن خوشبخت ملکه هی حد

 از زود کردمیم فکر نداشتم، قبول رو یداشت دختر

 رو پام که مونمیپش یلیخ االن یول ره؛یم سرت

 به دنتیرس مانع مونمیپش. گذاشتم تیزندگ یتو
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 یتو عمرم خوامینم من یرعلیام. شدم دختر اون

 فقط. بشه تموم غضبت و حرص کنار تو یخونه

 انجام رو کار همون دمیم قول کنم، کاریچ بگو بهم

 .بدم

 .شد رهیخ زهرا آشفته صورت به نیغمگ

 از بعد دارو نوش ؟یمونیپش االن زهرا؟ االن -

 دور هافرسنگ دختر اون که یاالن سهراب؟ مرگ

 یزندگ و کشهیم نفس گهید مرد هی کنار من از

 هی یشد باعث که یاالن ؟یشد مونیپش کنهیم

 وقت بشه باز ایدن نیا به پاش گناهیب بچه

 من مثل دیبا گهید ست،ین زهرا نه ه؟یمونیپش

 صبح تا شبید از من. یبذار کنار رو ایرو و الیخ

 خطام یپا دیبا که کردم یحال خودم به نویا

 کنم، بچه اون یفدا رو احساسم و خودم و ستمیبا
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 چاره یعنی یکن کار نیهم یریبگ ادی دیبا هم تو

 .یندار یاگهید

 عقب را خود و گرفت فاصله او از زده وحشت زهرا

 .دیکش

 من ستم،ین یفداکار آدم من یرعلیام نه -

 بشه، دیسف تو مهریب یخونه یتو موهام خوامینم

 .ببرم لذت میزندگ از جوونم تا خوامیم

 .زد پوزخند نیغمگ

 سراغت امیب که نشدم ابروت و چشم عاشق منم -

 و گذشت نیا م،یزندگ به یبرگرد بخوام ازت و

 اگر تا گذشتم یول نبود؛ راحت منم یبرا یفداکار

 بچم شرمنده روز فردا گهید شدم حانهیر شرمنده

 .نباشم
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 شیبازو و شد کشینزد دوباره کوتاه یسکوت با زهرا

 .زد چنگ را

 .میبر ما بذار حانهیر همون جان رو تو یرعلیام -

 شیبازو یعصب و تند حانهیر جان قسم دنیشن با

 .دیکش رونیب زهرا چنگ از را

 کجا سرت؟ به زده دختر؟ یگیم چرت چرا -

 حرف همش شده چت روزید از ؟یبر یخوایم

 افته؟ینم دهنت از طالق و رفتن

 و یرعلیام کردم یغلط چه دمیفهم تازه من -

 و یبردار سرم از دست تا وفتمیب پات به حاضرم

 .برم یبد اجاره
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 شیآرا هیگر که زهرا صورت به یقیعم نگاه با

 خودش به دل در بود، ختهیر هم به را مشیمال

 زود قدرنیا شدینم باورش. زد پوزخند

! شوند لیتبد تیواقع به اشییزندا به شیهاحرف
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 اشیزندگ به پا زهرا که یاول روز همان از اصالً

 تواندینم که بود مشخص و واضح شیبرا گذاشت

 .دهدیم وا زود یلیخ و اوردیب دوام

 ؟یبر یخوایم -

 یسر و زد برق یدیام یکورسو از زهرا یهاچشم

 .داد تکان مثبت ینشانه به

 ادیم ایدن بچه که یوقت تا ندارم، یحرف باشه -

 .یبر ذارمیم آزادت بعد کن تحمل

 آرام و شد خاموش زهرا یهاچشم دیام یکورسو

 .زد لب

 دل ازش چطور هست، منم یبچه اون اما... اما -

 بکنم؟

 .انداخت باال یاشانه
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 پدرش کنار یزندگ به دیبا یخوایم رو بچت اگر -

 تو؟ به بدم رو بچم یدار توقع نکنه ،یبد تیرضا

 .داد تکان را سرش تند زهرا

 فقط خوامش،ینم من خودت یبرا باشه نه نه -

 و یبد طالقم اومدنش ایدن از بعد بده قول بهم

 .یبذار آزادم

 .داد رونیب نیسنگ را نفسش

 .دمیم قول باشه -

 .بخور قسم -

 یخواست اومد ایدن بچه یوقت قسم حانهیر جان -

 خوبه؟ شمینم مانعت یبر

 لبخند با یتیسنخ چیه که یعاجز نگاه با زهرا

 .داد تکان سر نداشت لبش یرو کمرنگ



shahregoftegoo@  

. pg 2237shahregoftegoo@ 

 .خوبه یلیخ آره -

 .انداخت تخت یروبهرو دیسف کمد به ینگاه

 حاال خونه، میبر کن جمع رو لتیوسا پاشو پس -

 یتو یهرچ خوامیم میگذاشت قرار و قول هم با که

 چند نیا تا میکن فراموش موقتا رو بوده گذشته

 .بگذره آرامش یتو تیباردار ماه

 .رفت کمد طرف به و شد بلند تخت یرو از زهرا

 .شمیم آماده االن باشه -

 یاحتمال هر به شبید از د،یکش شیموها به یدست

 یبرا زهرا شدن راه مهین قیرف جز بود کرده فکر

 !شانیبچه کردن بزرگ
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 تا ندارد را زهرا راه ادامه در که حاال دانستینم

 ریمس نیا از دیبا چطور کند یمادر فرزندش یبرا

 !بگذرد؟ العبورصعب
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**** 

 صورت و لرزان یهادست که معصومه به یلبخند

 دادندیم دلش ادیز استرس از خبر اششده سرخ

 .کرد یچا از پر را دستش کنار آخر فنجان و زد

 نبودن از بعد و شد قیدق ینیس به آخرش نگاه

 .داد معصومه دست را آن یمشکل

 .منتظرن گهید برو د،ییبفرما -

 .گرفت را ینیس دست لرز همان با معصومه

 .ترسمیم من ؟ییایب هم تو شهیم -

 سر دیسف یروسر یگلو ریز گرفت، اوج لبخندش

 لباس شانه به یدست و کرد شل یکم را معصومه
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 بودند امشب یبرا خودش دیخر دو هر که بلندش

 .دیکش

 شه،یزندگ شب نیبهتر یدختر هر یبرا امشب -

 .یببر لذت کن یسع ترس یجا پس

 یبرا که یاجوشانده و رفت گاز یرو یقور طرف

 .داد نشان را بود کرده آماده حامد

 ملحق بهتون بعد حامد شیپ سر هی رمیم منم -

 . شمیم

 اریبس او نظر در که یاضطراب همان با معصومه

 را معروف یچا تا رفت حسام اتاق به بود نیریش

 .کند تعارف شیخواستگارها به

 یرو شیهاحتینص زود یلیخ تصورش برخالف

 آقا به کردن یمحل کم با و داد جواب معصومه
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 به تا گرفت شیپ را او یشنهادیپ راه کمال

 با هم کمال آقا انگار. برسد خواهدیم که یمقصد

 دادن دست از ترس معصومه اخالق یسرد دنید

 یبرا شیپ روز چند که بود افتاده دلش به معصومه

 جهینت. آمد حسام نزد اجازه کسب و صحبت

 همراه کمال آقا حضور و امشب قرار به صحبتشان

 و عقد مراسم خیتار نییتع یبرا دخترش دو با

 بود، خوشحال معصومه یبرا دل ته از. بود یعروس

 را هانیا از شتریب استحقاق اشساده دل و او

 که دلخواهش مرد کنار در شدن خوشبخت داشت

 .نبود یزیچ گرید

 وانیل در را شده آماده یجوشانده از یمقدار

 همان در هنوز حامد. رفت اتاقشان به و ختیر

 دراز یبخار کنار اتاق از آمدن رونیب وقت حالت
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 و شد کشینزد. زدیم سرفه کماکان و بود دهیکش

 .دیکش اششانه به یدست

 زود یبخور آوردم برات جوشانده پاشو حامد -

 .یبش خوب

 باز را چشمش کی زود شیصدا دنیشن با حامد

 همراه را وانیل. نشست شیجا سر عیمط و کرد

 کینزد حامد دهان به داغش یهاجوشانده همان

 کمتر و کنند باز را اشیتنفس یمجرا دیشا تا کرد

 . بزند سرفه

 آماده دوباره شیهاقرص خوردن از بعد که حامد

 کنارش جانیهم هم او داشت دوست شد خواب

 اما داد؛یم استراحت اشخسته تن به و دیخوابیم

 یرو پا بود داده معصومه به که یقول بخاطر
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 کردن عوض یبرا و گذاشت دلش یخواسته

 .رفت کمدش سمت به شیهالباس

 تنش یرو یادیز اشدخترانه یخاکستر کیتون

. آمدیم او به همرنگش یروسر همراه و بود نشسته

 از بعد دیکش تنش یمشک شلوار کمر به یدست

 یراه و داد رونیب را نفسش ظاهرش از نانیاطم

 .شد حسام اتاق
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 463پارت#

 

 

 سرش یروسر به یدست بار نیآخر یبرا در پشت

 دلهره کردن آرام یبرا یقیعم نفس از بعد و دیکش

 آنکه بدون و زد در به یکوتاه یتقه اشیدرون

 پا و کرد باز را در باشد یااجازه ای واکنش منتظر

 .گذاشت اتاق داخل به

 رنگ دیسف یهاکناره یرو اتاق یباال مهمانان

. بودند داده هیتک رنگ کرم یهایپشت به و نشسته

 پیت برخالف امشب که کمال آقا سر ورودش با

 و یمشک شلوار و کت پارک، در روزش آن یمعمول
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 دانستیم که کنارش زن دو و داشت تن به ییبایز

 .برگشت طرفش به هستند دخترانش

 .سالم -

 کنار که در به جا نیترکینزد زده خجالت و آرام

 حسام. کرد انتخاب نشستن یبرا را بود معصومه

 با و برداشت او یرو از یسخت به را نشیسنگ نگاه

 به دادن جواب فهیوظ هامهمان به کردنش یمعرف

 .گرفت برعهده را شانیسوال نگاه

 .هستند داداشم همسر خانم حانهیر -

 لبخند و گرفت ییآشنا رنگ یکم کمال آقا نگاه

 .زد یمهربان

 از خوشبختم! هستند شونیا خانم حانهیر پس -

 .تونییآشنا
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 فیتعر کمال آقا یبرا او از معصومه دانستیم

 او. شناسدیم اسم یرو از را او کمال آقا و کرده

 .داد تکان یسر مودبانه هم

 .نیهمچن به ممنونم -

 یادیز شباهت اول نگاه در که کمال آقا دختر دو

 یدگیکش صورتشان فرق تنها و داشتند هم به

 با. بود داشت سر به چادر که بزرگش دختر صورت

 زود و کردند هم گوش در یکوتاه پچ پچ او به نگاه

 هم خواهر دو نیا دانستیم. گرفتند فاصله هم از

 حامد مثل یآدم با ازدواج به او شده چه نکهیا از

 یتوجه کرد یسع. اندکرده تعجب داد تیرضا

 کنار از تیاهمیب مواقع هیبق مثل و ندهد نشان

 .بگذرد هم نیا
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 مهدخت کنار کمال آقا از دورتر یکم که حسام

 را ریمس دوباره و کرد صحبت به شروع بود نشسته

 .برد مربوطش یکارها و ازدواج سمت

 فرصت حسام یهاحرف به دادن گوش نیح

 پا بارنیاول یبرا که اتاقشان یابیارز یبرا یمناسب

 و تصورش برخالف. کرد دایپ گذاشتیم آن به

 دو حسام یاختصاص اقامت محل هیبق یهااتاق

 شتریب یکم دیشا چهار در سه حدوداً تو در تو اتاق

 هااتاق نیب دیسف یتور پرده پشت از. بودند

 آن از دیفهم و دید را رنگ یاقهوه خواب سیسرو

 یپشت و یقال با که یاتاق نیا و خواب یبرا اتاق

 .شودیم استفاده منینش یبرا بود شده فرش
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 و عقد مراسم یبرگذار یچگونگ به ادیز حسام

 با و نکرد اصرار هیمهر یهاسکه تعداد و یعروس

 یخودمان و کوچک یمراسم و سکه چهارده نییتع

 .کرد اعالم را خودش تیرضا گرید یهفته دو در
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 یلهیوس و هیزیجه چیه توقع گفت هم کمال آقا

 اشخانه که چرا ندارد، معصومه طرف از یزندگ

 .است عروسش منتظر فقط آماده و کامل

 شروع انشیپا بود قرار که یسادگ همه نیا از

. شد لذت در غرق باشد معصومه یهایخوشبخت

 عقد مراسم برابر در معصومه ازدواج مراسم هرچند

 محسوب شاهانه مراسم کی خودش محقرانه

 دانستینم یحت هانیا از ترجالب. شدیم

 چه یکس داشت؟ یاهیمهر اصالً! ستیچ اشهیمهر

 اطراف از او کردن دور یبرا آقاجانش دیشا داندیم

 !کرده پرداخت هم یانهیهز یحت خودش

 که ییبالها از کدامچیه بابت بود کرده عادت گرید

 هیگال خدا نزد اندآورده سرش اطرافش یهاآدم

 نیبهتر که بسپرد خودش به را همه فقط نکند،
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 دلش باز تالشش تمام با اما است؛ دهنده جواب

 راحت طورنیا یسادگ کمال در که خودش یبرا

 .سوخت بود شده فدا

 یگوشه با رفتن ور با و انداخت نییپا را سرش

 .کرد خفه گلو در را آهش انگشتش

 اتاق در حاضر افراد سمت گرید یبار را افکارش

 در دوباره آزاردهنده یفکرها آن تا داد سوق

 .برگردند باز ذهنش صندوقچه

 دیخر گرید روز چند و شگاهیآزما قرار فردا یبرا

 .شد گذاشته

 رفتن عزم که صحبتشان شدن تمام با هامهمان

 کینزد معصومه کنار و رفت رونیب اتاق از کردند
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 تمام حسام یخداحافظ پروسه تا ستادیا حوض

 .شود

 که داد تکان کمال آقا اول دختر رایسم یبرا یسر

 و شد گرفته معصومه دست توسط دستش

 .کرد جلب را اشتوجه

 یبرا خودش و برگشت طرفش یخوشحال لبخند با

 .شد قدمشیپ معصومه دست یکی آن گرفتن

 طبق باالخره یدید جان، معصومه گمیم کیتبر -

 شد؟ درست زیچ همه اموعده

 یهاچشم و فشرد را دستش دو معصومه

 .دوخت او به را خوشحالش

 آدم هی کردمیم فکر نجایا یاومد که یاول روز -

 نیا و افتاده رمونیگ مهدخت از بدتر گهید یاافاده
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 اون بابت االن یول کنم؛ تحملش منه یفهیوظ

 بدونم خواستیم دلم شهیهم. مونمیپش قضاوتم

 افتاده، ما یخونه به گذرت که گذشته بهت یچ

 رو تو خدا معتقدم چون ستین مهم برام گهید االن

 یهاییتنها مونس و همدم تا فرستاد شهر نیا به

 .یباش حامد و من

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�



shahregoftegoo@  

. pg 2253shahregoftegoo@ 

 465پارت#

 

 پاکش دل از همه که معصومه یبایز یهاحرف

 را او دل و نشاند لبش به یلبخند شدندیم بلند

 .کرد مسرور

 شما کنار نکهیا از کنم اعتراض دیبا حاال منم -

 رنگ تک که ییشما کنار بودن خوشحالم، هستم

 .باشه کوچک یخوشبخت هی تونهیم دیهست

 طرفشان شد، فارغ هامهمان کردن بدرقه از حسام

 .ستادیا کنارشان و آمد

 جان خواهر باشه مبارکت خانم معصومه خب -

 .یبش خوشبخت
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 و آرام گونهنیا حسام دیدیم که بود بار نیاول یبرا

 !دهدیم قرار خود مخاطب را معصومه محبت با

 شده زده شگفت موضوع نیا از هم معصومه انگار

 سرش و شد سرخ شیهاگونه عیسر یلیخ که بود

 .انداخت نییپا را

 .ممنون -

 طرف خجالت همان با و کرد تشکر زود معصومه

 شکل در یدخالت چیه که یلبخند با. رفت اتاقش

 معصومه رفتن نداشت شیهالب یرو بر اشیریگ

 دختر نیا خواست خدا از دل در و کرد تماشا را

 خوشبخت قدرنیا اتشیح ادامه دل ساده و مظلوم

 نیا به تا اوردیب ادی یسخت به که باشد خوشحال و

 !است گذارنده چگونه را سن
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 چطوره؟ حامد حال - 

 خودش کنار در حضورش ادی تازه حسام یصدا با

 صورتش به یکوتاه نگاه و برگشت طرفش افتاد،

 .انداخت

 هنوز هاشسرفه یول ست؛ین بد شیجسم حال -

 .نشده قطع

 .داد تکان یسر حسام

 دکتر هی حتماً نشد بهتر فردا پس ای فردا تا اگر -

 .مشیبریم

 خواست و داد تکان یسر دییتا به فقط جوابش در

 که ببرد پناه اتاقش به هم او یآرام «ریبخ شب» با

 به را اجازه نیا و خواند را دستش زود یلیخ حسام

 .نداد او
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 .کن صبر -

 به حرفش منتظر و ستادیا حسام یخواسته طبق

 که حاال چرا دانستینم. دوخت چشم نیزم

 قلبش در را هرمز یحت و معصومه حامد، حضور

 دارد دوست اریبس هم را هاآن و رفتهیپذ

 نگاه مهدخت زنش و حسام به توانستینم

 یانرژ افتیدر گذشته در! باشد؟ داشته ینیخوشب

 شتریب یاخرافه انشیاطراف از را یمنف و مثبت

 سمت از یمنف یهایانرژ حس با اما د؛یدینم

 تیواقع هاحرف آن یهمه شد مطمئن حسام

 .نبودند شیب یپنهان
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ای حرف و شد دهیکش درازا به انتظارش یوقت

 باال را سرش کوتاه دیند حسام از یخاص واکنش

 .آورد
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 د؟یداشت یکار -

 و برداشت او یرو از را نشیسنگ نگاه حسام

 دو حرفش گفتن یبرا انگار. داد رونیب را نفسش

 :دیپرس هوایب و دیکش دهانش دور یدست بود، دل

 شده؟ یزیچ یاگرفته امشب کردم حس -

 سوال عالمت حسام نابهنگام و نابجا سوال از

 کل که یحسام! شد لیتشک سرش در یبزرگ

 یک بود شیهامهمان با صحبت مشغول امشب

 بفهمد و ردیبگ نظر ریز را او کرد دایپ فرصت

 تا برد کار به را خود تالش! است؟ ناراحت ای گرفته

 و نباشد دایپ سوال عالمت نیا از یاثر اشچهره در

 .کند برخورد یمعمول

 .حامدم نگران کم هی فقط ست،ین یزیچ نه -
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 شد، ترقیدق صورتش یرو بر حسام نگاه کنکاش

 حرفش بودن دروغ ای راست از خواستیم دیشا

 .شود مطمئن

 حامد یبرا فقط نگران یهاچشم نیا دوارمیام -

 !باشه

 .هست حتماً -

 از را نگاهش یادوباره کوتاه سکوت با حسام

 بر را شیپا تا سر دقت با و گرفت او یهاچشم

 .کرد انداز

 همه نیا ساده لباس هی با یچطور ارمینم در سر -

 !یشد خوشگل

 دیشد و خون نیآدرنال رفتن باال نیب کبارهی به

 از و شد پا به بزرگ یامسابقه قلبش ضربان شدن
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 یکاف آوردنش در پا از یبرا دو هر بدش شانس

 .بودند

 بزاق حسام گستاخ یهاچشم به یادهیترس نگاه با

 سمت تند و داد قورت را دهانش در شده جمع

 عهد خود با نبود مهم شیبرا گرید. دیدو اتاقش

 ندهد اجازه اشیزندگ از یموقع چیه در بود بسته

 نیا از بعدها حسام دیشا. ببرد ترسش به یپ حسام

 او دادن آزار یبرا یضعف نقطه عنوان به ترس

 باشد محکم قرارش طبق نتوانست اما کند؛ استفاده

 !است یادیز فاصله عمل تا حرف از دیفهم و

 و نشست نیزم یرو و خورد سُر اتاق در پشت

 شده ریسراز وجودش در که یحرارت از ییرها یبرا

 یاگوشه و برداشت سرش از را اشیروسر بود

 .کرد پرت
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 در. کردیم حس بدنش تمام در را شرم عرق وجود

 چمبره پناهیب نیزم یرو گونهنیا که یالحظه نیا

 پود و تار تمام در یپناهیب تلخ حس بود زده

 . داشت را اشیرانیو قصد و کرده رسوخ وجودش

 فکر حسام انیب طرز و حرف به یجهت هر از

 دایپ پشتش یریخ منظور توانستینم کردیم

 آن یادا وقت حسام شرارت از پر یهاچشم. کند

 شیهاچشم یجلو از یالحظه فیسخ یجمله

 .رفتینم کنار

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یاهویه از فارغ که حامد یرو اشدرمانده نگاه

 قیعم یخواب در او قلب در شده پا به آشوب و ایدن

 .شد یجار چشمش اشک و نشست بردیم سر به

 یایدن با رو خودم و کندم دل ایدن همه از من -

 یحام یبرا یتوان هم تو کاش دادم، اُنس تو یایریب

 که یگرگ همه اون با دنیجنگ! یداشت بودنم

 بدرن منو تا منتظرن یوارید چهار نیا رونیب

 !یبود پناهم کاش ه،یسخت کار یلیخ
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 شیهاچشم بستن با و گذاشت شیپاها یرو سر

 دایپ دلش از یاگوشه در را خدا حضور کرد یسع

 .کند

 طورنیا رو من نکهیا از حکمتت دونمینم ایخدا -

 بندهات از که حاال اما! هیچ یکرد پناه و پشتیب

 و پناه خودت حداقل کنمیم التماست دم،یناام

 پاکم دامن تا باش نگهدارم خودت. باش مواظبم

 .نشه دار لکه

 

 چند باران زدهنم و لکدار یشهیش به را سرش

 به را قرارشیب نگاه و داد هیتک اتوبوس قبل ساعت

 ابانیخ کنار درختان زده جوانه تازه یهاشکوفه

 دیشا که اشیجوان یروزها کردیم حس. دوخت
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 به فقط بگذراند را هاآن ترخوش یدل با توانستیم

 .گذشتندیم یپوچ و بطالت

 شب چند و گذشت زود معصومه ینامزد هفته دو

 سراغ کوچک یجشن با نیطرف دو قرار طبق شیپ

 نبود دیشا. رفت شیاهایرو ساختن و اشیزندگ

 !بود ختهیهمر به نیچن نیا را او خانه در معصومه

 خانه، یکارها در او شدن تنها و معصومه رفتن با

 مهدخت به نینماد دهیسپ قول به یاقدام با حسام

 یرو فیوظا یهمه تا کرد محول ییکارها هم

 یتنبل و غرولندها با هرچند. نباشد او دوش

 یهمه خودش دادیم حیترج کارها در مهدخت

 دستش کنار مهدخت یول دهد؛ انجام را کارها

 .نزند پرسه
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 لیتحو سال در که یطوفان از سال کی قاًیدق

 کرد رو و ریز  را آن و افتاد اشیزندگ به گذشته

 سال ده دیبا نظرش به که یسال. گذشتیم

 حل خود یبرا را اتفاقاتش بتواند تا گذشتیم

 سالکی نیا در که یسرنوشت نیا دانستینم. کند

 چه گرید زده رقم شیبرا ییبایز یهایباز نیچن

 با اشادامه خواستیم خدا از اما ده؛ید یخواب

 گرید. بگذرد گرفته خو آن با که یآرام روند نیهم

 .بود اشعهده از خارج یزندگ یجزرومدها تحمل

 دهیسپ طرف و آمد خود به شیبازو به یاضربه با

 .برگشت بود نشسته کنارش یصندل یرو که

 بله؟ -

 جدا را دستش لواشک طرف دو کیپالست دهیسپ

 .گرفت سمتش به و کرد
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 نیا از کرده سفارش مهربانو د،ییبفرما -

 دختر به حتماً خودش دستپخت یهالواشک

 .بدم هم کوچولوش

 دهیسپ دست از را لواشک تکه یآرام لبخند با

 .گرفت

 .ممنون -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .داد تکان یسر سمتش یسوال نگاه با دهیسپ

 !؟ییایم نظر به گرفته امروز شده یزیچ -

 مشغول و برد دهانش داخل را لواشک از یاتکه

 .شد دنشیمک

 ؟یکنیم باور دونمینم خودمم بگم اگر -

 یدردها هست ییهاوقت هی نکنم؟ باور چرا آره -

 از خبریب یکرد پنهون دلت یتو که یاکهنه

 خودت الیخ به که ییتو و کننیم باز سر خودت

 خودشون دست ملعبه رو یکرد فراموششون

 دلت آدم عالم تموم از ینیبیم وقته اون. رنیگیم

 !چته یفهمینم و گرفته
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 داد رونیب یآه فقط دهیسپ یهاحرف جواب در

 .کرد شتریب را دهیسپ یکنجکاو که

 چرا؟! دهیم یدلتنگ یبو حرفات و کارات امروز -

 چرا ده،یسپ متنفرم نفهمم زبون دل نیا از -

 به تا گذشتن روش از که ییاونا دیبا ستین شیحال

 یزندگ باشه؟ متنفر برسن خودشون یهاخواسته

 یراض یول گذشت؛یم محبت بدون و سخت من

 رنگ میزندگ به قدرنیا اومدنش با سایپر. بودم

 از. نداشت یمعن یرنگیب برام گهید که دیپاش

 ینیریش و تلخ همه با کردم دایپ رو یکی نکهیا

 دهیم تیاهم دردام به و هست کنارم میزندگ

 که یلیدال از یکی اصالً. بودم خوشحال یلیخ

 دست از فرار یبرا شدم یرعلیام جذب زود یلیخ

 وقت خاطرات. بود سایپر حضور فقدان و ییتنها
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 که شدن هک ذهنم یتو چنان یرعلیام با بودنم

. ببرم نیب از کال رو مغز نیا شونینابود یبرا دیبا

 کنن رهام ایدن تموم اگر کردمیم فکر هاوقت اون

 یوقت یول هست؛ پشتم محکم کوه هی نیع اون

 با رفت نگذشته نشدنم دور از ماه کی هنوز دمید

 کارم یحت نمشیبیم دشمنم دونستیم که یکس

 .گذشت هم ینابود از

 :داد ادامه و کرد پاک را چشمش یگوشه اشک

 میزندگ یتو رو مرد اون خوامینم گهید من -

 دست اشکننده وونهید یهاخاطره چرا یول نم؛یبب

 دارن؟ینم بر سرم از

 نوازش را صورتش دست با و زد یلبخند دهیسپ

 .کرد
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 تو ست،ین تو مخصوص فقط تلخ یهاتجربه نیا -

 یبپرس اتوبوس نیا یتو یآدما نیا از کدوم هر از

 نیا ایبعض یبرا حاال. داشتن رو تجربه نیا همه

. تلخ تو و من مثل هم ایبعض بوده ندیخوشا تجربه

 وقت چیه ستین قرار تجربه نیا ه؟یچ یدونیم

 یکس بشه هم سالت نود اگر یعنی. بشه فراموشت

 یتو خاطراتش و آقا اون ادی تو بزنه، عشق از حرف

 دنبال وقت چیه پس. بندهیم نقش ذهنت

 .بشه دتیعا یزیچ ستین قرار که نباش یفراموش

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 469پارت#

 

 

 .کرد پاک را اشکش و زد ینیغمگ لبخند

. شدند ادهیپ اتوبوس از ستگاهیا در دهیسپ همراه

 به چشمش که بودند نگرفته فاصله قدم چند هنوز

 هرمز خود و ابانیخ کنار شده پارک هرمز نیماش

 حرکت از شیپاها ناخودآگاه. افتاد داخلش

 .کرد ستادنیا به مجبور هم را دهیسپ و ستادندیا
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 هرمز نگاه حسرت توانستیم هم فاصله نیهم از

 بود نشده حضورش متوجه هنوز که دهیسپ یرو را

 دهیسپ یبرا را هرمز شنهادیپ که یروز. ندیبب

 اشیمنف جواب و دهیسپ تند واکنش با کرد مطرح

 شیبرا دهیسپ برخورد یقدر به روز آن. شد روبهرو

 مهربان دختر همان او کرد شک بود زیبرانگ تعجب

 !باشد مهربانو

 شد هرمز حضور متوجه او نگاه بیتعق با که دهیسپ

 .گرفت را او دست و داد ینیچ را صورتش

 میبر ایب شد، داشیپ که تحفه نیا باز! شیا -

 .نمیبب

 و نشد دیناام عشقش از شکست نیاول از بعد هرمز

 یسع او کمک با بار نیچند. ننشست پا از مردانه

 یب اما کند؛ ثابت دهیسپ به را اشعالقه زانیم کرد
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 شتریب موضوع نیا تکرار هربار با دهیسپ. بود دهیفا

 او بار نیآخر که یطور به شد،یم یعصبان قبل از

 را آوردن غامیپ و بردن غامیپ نیا اگر کرد دیتهد را

 شهیهم یبرا و ندارد او با یکار گرید نکند تمام

 دست از را دستش. دیشویم رفاقتشان از دست

 .دیکش رونیب دهیسپ

 .گهیم یچ نمیبب برم داره کار من با حتماً -

 .وی یس رم،یم من پس باشه -

 هرمز نیماش طرف و کرد یخداحافظ دهیسپ از

 یهاقدم هرمز پژمرده و زده غم نگاه. برداشت قدم

 و ستادیا نیماش کنار کرد،یم بیتعق را دهیسپ

 .داد رونیب را نفسش کالفه
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 ادهیپ طونیش خر از چرا تو کرده، لج اون -

 ؟یشینم

 طرفش و گرفت دهیسپ رفتن ریمس از نگاه هرمز

 .برگشت

 .دارم کارت بشو من خر نیا سوار ایب تو حاال -

 

 به را نیماش هرمز و شد سوار یکوچک لبخند با

 .آورد در حرکت

 گرفته دهیناد هیبق توسط شهیهم ادمهی یوقت از -

 ایدن یتو یهرمز نبود مهم یکس یبرا انگار شدم،

 منم شد باعث هایالیخیب نیهم! نه ای باشه

 نیتربزرگ شهیهم بشم، بزرگ یخنث و الیخیب

 یوقت یول ناراحت؛ نه کردیم خوشحالم نه اتفاقات
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 به هامچشم تازه انگار داد نه جواب بهم دختر اون

 هست ایدن یتو یزیچ هی دمیفهم و شد باز ایدن

 روز چند نیا. باشه مهم برام نبودنش ای بودن که

 اون نه جواب یهالیدل و خودم طیشرا به یلیخ

 نخواد داره حق دهیسپ دمیفهم. کردم فکر دختر

 یبرا یزیچ چیه من باشه، من با شیزندگ ادامه

 .ندارم دختر اون یدلخوش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 470پارت#

 

 

 :داد ادامه و گرفت یکوتاه نفس هرمز

 کار هی هیعسلو یتو رفقام از یکی قتشیحق -

 دیشا اونجا برم خوامیم کرده، دایپ برام خوب

 باشه دختر نیا قیال که یآدم اون خودم از بتونم

 تا باشم تنها یکم خودم با اونجا خوامیم. بسازم رو

 .خوامیم یچ ایدن نیا از اصال بفهمم

 هرمز بیعج یهاحرف به باز دهان با و متعجب

 قاطع و محکم لحن نیا کردینم باور داد،یم گوش

 !است گو بزله شهیهم هرمز از
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 !یکنیم یشوخ بگو هرمز -

 یجد داشت یسع که ینگاه با و دیخند زیر هرمز

 .کرد براندازش باشد

 بچه؟ دارم یشوخ تو با من مگه -

 چادرش به یدست و کرد جور جم یکم را خود

 .دیکش

 یلیخ یکن کار یگرفت میتصم نکهیا خب خب -

 چرا ؟یستین کار دنبال جانیهم چرا یول خوبه؛

 دور؟ شهر یبر یخوایم

 .کرد یکج خنده هرمز

 دیشا باشم دور برم خوامیم است بهونه دور شهر -

 .دمید چه و کردم چه کنم فراموش
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 خودش قول پسر نیا شد، نیغمگ هرمز به نگاهش

 شهر نیا در شیهایدلخوش از یکی به خوش سر

 رفتن مثل رفتنش دانستیم. بود شده لیتبد

 .کندیم تشیاذ معصومه

 !هیجد رفتن موضوع یحساب کنم فکر پس -

 .کرد عقب یصندل به یااشاره هرمز

 .یخداحافظ یبرا اومدم واقع در -

 یساک دنید با و برگشت عقب یصندل طرف تند

 .شد گرد شیهاچشم یصندل یرو

 اومده ادتی رفتن دم! هرمز یمعرفت یب یلیخ -

 ؟یکن یخداحافظ

 .انداخت نشیماش بغل نهیآ به ینگاه هرمز
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 که یهست یکس تنها تو واقع در عمو، عروس -

 .کنمیم یخداحافظ ازش دارم

 .کرد نگاهش حرص پر

 !لطف همه نیا از یمرس -

 کرد، متوقف حسام خانه یجلو را نیماش هرمز

 .شد یجد و باخت رنگ اشخنده

 برگشت یبرا رمیم من دونم،ینم ندهیآ از یچیه -

 دیشا یدید چه رو خدا کار یول د؛یجد یهرمز

 .برنگشتم وقت چیه گهید

 خونه مرداب یتو کنمینم فراموش یبدون خوامیم

 خودت مواظب یلیخ پنهونه، ناب گوهر هی عموم

 .باش
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 مانع داشت دوست شد، برابر نیچند نگاهش غم

 یخودخواه بخاطر خواستینم اما بشود؛ رفتنش

 وا بهتر یاندهیآ به دنیرس از را هرمز خودش

 .بدارد

 شهر نیا کل یبرا اگر یبدون خوامیم منم -

 ،انتظارته چشم که یدار عمو عروس هی یتیاهمیب

 .برگرد زود اون بخاطر پس

 .بست را در و شد ادهیپ و کرد باز را نیماش در

 .حق پناه در برو حاال -

 دور کنارش از زود یلیخ و داد تکان یسر هرمز

 .برسد حاجتش و ندهیآ به تا شد
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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**** 

 و گذاشت دهان در را شیجلو یمروین آخر یلقمه

 یرو نگاهش منینش تا آشپزخانه فاصله همان از

 ثابت کردیم کار لشیموبا با او به توجهیب که زهرا

 از خبر کرده پف کلیه و بزرگ شکم آن. ماند

 عمق به یوقت او و دادیم اشیباردار انیپا یروزها
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 روز چند که ییزهرا از شتریب کردیم فکر موضوع

 جانیه و استرس رفتیم عمل اتاق به دیبا گرید

 .داشت

 آمدن ایدن از بعد دانستینم نکهیا و یتجربگیب از

 رودیم شیپ چگونه اشیزندگ روال نوزادش

 از خودش کردن آرام یبرا یکار و داشت واهمه

 .آمدینم بر دستش

 با و گذاشت کنارش زیم یرو را لشیموبا زهرا

 .کرد شکار را اشرهیخ نگاه نشسته عرق به یصورت

 ؟یخوب - 

 با و داد تکان نه جواب عنوان به را سرش زهرا

 .گرفت را اشیشانیپ یرو عرق نشیآست یگوشه
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 آهسته و شد بلند مبل یرو از زحمت به بعد

 .کرد زدن قدم به شروع

 دو و انداخت نکیس داخل را مروین فیکث ظرف

 پاکت داخل را زیم یرو نان مانده یباق تکه

 .برگرداند مخصوصش

 ینجوریا بکش دراز کم هی برو گردشا نیا یجا -

 .یشیم بدتر

 .دیکش اشیشانیپ به را دستش کالفه زهرا

 . ادینم باال نفسم بخوابم یرعلیام تونمینم -

 .گرفت خودش به یاهیگر حالت بعد

 من تا شهینم تموم چرا روز چند نیا خدا یوا -

 !بشم؟ راحت

 .شد تنش لباس نیآست سر یدکمه بستن مشغول
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 یسر هی کارگاه از امروز شت؟یپ ادیم یک مامانت -

 .برسونم رو خودم زودتر دیبا ادیم دیجد جنس

 کینزد هم به یابروها با و ستادیا شیجا سر زهرا

 .کرد نگاهش طلبکار شده

 ینیبینم! شده مهم قدرنیا رفتنت مغازه حاال -

 بده؟ حالم چقدر

 جهتیب یغرولندها و یدرکیب دست از یگاه

 یسع تشیوضع بخاطر اما آمد؛یم ستوه به زهرا

 روز چند نیا تا باشد صبور و کند درکش کردیم

 زیم به دست با و ستادیا شیجا سر. شود تمام هم

 .داد هیتک شیجلو

 کارم به و نمیبش کنارت خونه یتو من االن -

 خودت. نه خب شه؟یم بهتر حالت تو نرسم
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 و راست رو کارام تند تند دارم روزا نیا یشاهد

 هر شیپ بچه اومدن ایدن از بعد تا کنمیم ستیر

 .کن درکم کم هی لطفاً. باشم دوتون

 .گرفت رو قهر با زهرا

 برو زود هم تو ندارم، درک من یگیم راست آره -

 .بشه رید مبادا که برس کارت به

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 به رو کم کم که اعصابش به شتریب تسلط یبرا

 دوباره و بست چشم کوتاه رفتیم شدن مخدوش

 از را لشیموبا دیوح ادی با. نشست اشیصندل یرو

 یکم نکهیا بر یمبن یامکیپ و آورد رونیب بشیج

 را کارها یهوا خودش رودیم مغازه به رترید

 اشییدازن آمدن منتظر و فرستاد باشد داشته

 .کوباند نیزم یرو کالفه را شیپا

 از نگران و برگرداند قبلش یجا سر را لشیموبا

 هنوز. دیکش یسر سمتش به دوباره زهرا سکوت

 دانستیم. بود زدن قدم مشغول حال همان در

 ییبایز نکهیا یباردار یدردها از شتریب را زهرا

 وقت چیه دیشا و ستین سابق مثل گرید اندامش

 یول است؛ کرده ناراحت برنگردد قبل طیشرا به
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 خود که ییکوچولو دختر نیا داشتن یبرا

 ایدن به پا یکس خواست بدون و داوطلبانه

 تاوان که دادند یتاوان کدامشان هر گذاشتیم

 . بود گونهنیا هم زهرا

 یبارکسالت یزندگ نکهیا با گذشته ماه چند نیا

 ییجدا از یحرف کدام چیه اما گذراندند؛ هم کنار

 و ییجدا به مصر آنچنان اول روز که ییزهرا. نزدند

 از صحبت و بچه اتاق دمانیچ شوق حاال بود رفتن

 را او و داشت گفتن یبرا یگرید حرف آمدنش ایدن

 شیبرا زهرا نرفتن ای رفتن. کردیم جیگ یحساب

 اگر نظرش به هرچند نداشت، یادیز تفاوت

 بهتر بسا چه ماندیم و کردیم قبول را طشیشرا

 یبزرگ کمک بچه کنار در مادر وجود باالخره بود،

 عهد خود با اول روز همان اما کرد؛یم حالش به
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 مانعش هرگز داشت رفتن قصد زهرا اگر بود کرده

 .نشود

 به انداخت، رونشیب افکار گودال از زهرا بلند غیج

 . دیدو رونیب آشپزخانه از تند و آمد خود

 شد؟ یچ -

 خانه وسط شده سرخ صورت با که زهرا دنید با

 .کرد کشینزد را خود بود نشسته

 ؟ینشست جانیا چرا -

 نییپا حد از شیب یسیخ دنید با شد که کشینزد

 .کرد نگاهش دهیترس زهرا بلند لباس

 زهرا؟ یشد یچ خدا ای -

 .داد رونیب قیعم و تند را نفسش بار چند زهرا

 ...شد پاره آبم سهیک سهیک... ریام یوا -
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 فونیآ زنگ با و بود بلندتر یکم زهرا دوم غیج

 در طرف عیسر دهیترس حال همان با. شد همراه

 که اشییدا زن یبرا را در حرف بدون و رفت

 . کرد باز دیدیم فونیآ در را رشیتصو

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 تا کند کمکش کرد یسع و رفت زهرا سمت دوباره

 .شود بلند نیزم یرو از

 .یبلندش تا من بده رو دستت -

 عقب را خود که ردیبگ را زهرا یبازو ریز خواست

 .افتاد هیگر به و دیکش

 .سهیخ کال رمیز تونمینم ریام نه -

 مسلط خودت به نترس اصال زم،یعز سرت یفدا -

 متیبریم االن اومد هم مامانت نیبب باش،

 باشه؟ مارستانیب

 . نگفت یزیچ اما داد؛ تکان را سرش زهرا
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 دنید با و شد خانه وارد زهره لحظه همان

 و افتاد نیزم یرو دستش فیک تشانیوضع

 .دیدو طرفشان

 شده؟ یچ خدا ای -

 حیتوض اشییزندا یبرا و کرد رها را زهرا دست

 .داد

 .مارستانیب مشیببر دیبا شده پاره آبش سهیک -

 نگاه را یرعلیام و شد مسلط خود به زود زهره

 .کرد

 ساک برو کنمیم عوض رو لباسش من تا باشه -

 زود که نیماش داخل ببر رو خودش لیوسا و بچه

 .میبر
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 که اشییزندا کنار را زهرا ازین مورد یهالباس تند

 از زهرا سیخ لباس صدقه قربان با داشت یسع

 لیوسا فیک و بچه ساک. گذاشت اوردیب در تنش

 داخل دوباره و گذاشت نیماش در زهرا خود

 .برگشت

 و کردند نیماش سوار را زهرا اشییزندا کمک با

 گرید روز چند زهرا بود قرار که یمارستانیب سمت

 .افتاد راه شود یبستر

 بهش و ریبگ مامانت با تماس هی جان یرعلیام -

 .مارستانیب ادیب بده خبر

 یرو که اشییزندا یبرا یسر شیجلو نهیآ در

 و داد تکان بود نشسته زهرا کنار عقب یصندل

 یرو از را لشیموبا پدرش و مادر کردن خبر یبرا

 .زد چنگ داشبورد
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 با اشییزندا و کتاب با مادرش عمل اتاق در پشت

 هم اشییدا و پدر بودند، ثنا و ذکر مشغول حیتسب

 پچ و ستادهیا هم کنار استرس پر حالت همان با

 تنش تمام اضطراب از که ییاو و کردندیم پچ

 از دیکوبیم نهیس به نابسامان قلبش و دیلرزیم

 گرید بود رفته رو قدم را عمل اتاق در یجلو بس

 .بود بر از را کف یها کیسرام تعداد

 طرف به و ستادیا شیجا سر یکفش یصدا با

 طرفشان ینگران با سالن ته از که لوفرین و رعطایام

 .دیچرخ آمدندیم

 سالم عنوان به یسر لوفرین شدنشان، کینزد با

 رعطایام نشست، خانم حاج کنار و داد تکان شیبرا

 .ستادیا کنارش
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 خبر؟ چه -

 .کرد اشاره عمل اتاق در به یمضطرب نگاه با

 .ستین یخبر که هنوز -

 .فشرد را آن و گذاشت اششانه یرو دست رعطایام

 ؟یخوب خودت -

 شیهاچشم به یدست و داد رونیب را نفسش

 .دیکش

 .ادینم باال نفسم کنمیم حس اصال، -

 یاهیهد گهید لحظه چند تا داداشم نباش نگران -

 هاتغم یهمه و ینیبیم رو فرستاده برات خدا که

 .شهیم فراموشت
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 474پارت#

 

 

 خودش وقت مانده یباق در کرد یسع و نزد یحرف

 آوردیم تیامن شهیهم که رعطایام حضور با را

 که یاسترس پر طیشرا از یکم تا کند سرگرم

 .کند فراموش را شده دچارش
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 گذشتندیم هاقهیدق بیتعق در یکند به هاساعت

 به عمل اتاق از آمدن رونیب با دکتر باالخره تا

 . داد خاتمه انتظارشان

 در بچه کرد اعالم منتظرشان نگاه به رو لبخند با

 مادرش یعموم حال و آمده ایدن به کامل یسالمت

 .است خوب هم

 بغلش یخوشحال با که بود یکس نیاول رعطایام

 .گرفت

 .پدر یآقا گمیم کیتبر -

 از خارج یاسترس و ینگران تحمل ساعت دو از بعد

 آرام و بست چشم رعطایام آغوش همان در تحمل

 .کرد شکر خوش خبر نیا دنیشن بابت را خدا



shahregoftegoo@  

. pg 2297shahregoftegoo@ 

 به هم کوچکش دخترک و یکاوریر بخش به زهرا

 یهاپروانه از پر دلش. شدند منتقل نوزادان بخش

 موجود آن بارنیاول یبرا یوقت شد دهنده قلقلک

 یتخت در دهیخواب را پوش دیسف کوچک

 ضربان در وجودش تمام و دید شهیش از دهیسرپوش

 دادن تکان با موجود آن یوقت شدند خالصه قلبش

 . گذاشت اشیزخم قلب به پا دستش کوتاه

 به جیگ مه،ین و نصف آمدن هوش به از بعد را زهرا

 بود کرده رزرو قبل از که یایخصوص اتاق و بخش

 .کردند منتقل

 و نشست اتاق یگوشه خشک و چرم مبل یرو

 دور پروانه نیع که اشییزندا و مادر یتکاپوها

 فرزندش سراغ یجیگ همان با لحظه هر که ییزهرا

 .کردیم تماشا را دندیچرخیم  گرفتیم
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 یمعمول و خونسرد را خود داشت یسع آنکه با

 میعظ تحول نیا از درونش اما بدهد نشان

 دانستیم. بود دلهره و استرس از پر اشیزندگ

 را سابق روال وقت چیه بچه آن وجود با اشیزندگ

 مانند تواندینم وقت چیه گرید. کندینم دایپ

 تمام بود الیخیب و مجرد یپسر که ییروزها

 بلند جا از. باشد حانهیر به کردن فکر اشدغدغه

 به اشیزندگ در زهرا. رفت زهرا تخت طرف و شد

 در و کشته را او دل زهرا بود، کرده هاظلم یلیخ او

 االن اگر کردیم فرق حاال اما بود؛ کرده دفن خود

 بخاطر فقط بود افتاده تخت یرو خراب حال نیا با

 طرف به و ستادیا تخت کنار. بود او یبچه و او

 .شد خم صورتش

 ؟یخوب -
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 شد باعث و کرد خود متوجه را زهرا آرامش سوال

 منتظرش نگاه دنید با. برگردد او سمت صورتش

 اشیشانیپ به یکوتاه یبوسه و شد خم آهسته

 .زد

 .خانم دینباش خسته -

 داشت ادامه شیهاچشم به هنوز زهرا رهیخ نگاه

 آرام. شد یجار چشمش دو یگوشه از اشک که

 .گرفت را شیهااشک و برد جلو دست

 یبرا اگر یحت نداره، شگون چیه االن هیگر -

 !باشه یخوشحال

 او از نگاه و برگرداند را سرش جواب بدون زهرا

 . گرفت
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 475پارت#
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 مخصوص تخت با پرستار که دیبگو یزیچ خواست

 را او قلب گرید بار یبرا و شد اتاق وارد نوزاد حمل

 پرستار که یهنگام. داشت وا سخت یهاتپش به

 تخت از بدهد رشیش تا دادیم زهرا بغل را بچه

 .نشست اشیقبل یصندل یرو و گرفت فاصله

 به شروع شیهاهیبخ درد تحمل و زحمت با زهرا

 فرصت نیبهتر او یبرا او و کرد نوزاد دادن ریش

 وفق بچه نیا با قبل از شتریب را دلش و خود تا بود

 .دهد

 

 تک حوصله با و بست را تنش راهنیپ یباال دکمه

 عطر یکم با. کرد تن به را شیاسورمه بهاره کت

 از و داد خاتمه کارش به دستش مچ و گردن به

 .رفت رونیب اتاق
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 آن با هنوز که شیکوچولو دختر آنکه از بعد زهرا

 دست به را او داد ریش را کردیم یبگیغر احساس

 یرو از. کرد مرتب را لباسش و سپرد خانم حاج

 قدم یکم پزشک هیتوص طبق تا آمد نییپا مبل

 .بزند

 ؟یریم یدار -

 در و برداشت زیم یرو از را ازشین مورد اسناد

 .گذاشت اشیدست فیک

 د؟یندار ازین یزیچ به رونیب آره، -

 گوشش پشت را شیموها و ستادیا کنارش زهرا

 . فرستاد

 با و میمستق یگرفت رو شناسنامه یوقت فقط نه -

 .خونه ایب ینیریش جعبه هی
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 یبرا و انداخت کتش بیج داخل را لشیموبا

 هاآن و رفت یکفش جا طرف شیهاکفش دنیپوش

 .برداشت را

 .باشه -

 به نگاهش شد تمام که شیهاکفش دنیپوش

 درهم ییهااخم با که خانم حاج گرفته صورت

. افتاد بود بچه یصورت یپتو کردن مرتب مشغول

 شبید بحث از مانده یباق یناراحت نیا دانستیم

. است مانده یباق بچه اسم سر زهرا و خانم حاج

 بچه، آمدن ایدن روز سه بر عالوه ماه نه نیا کل

 نظر اختالف اسم انتخاب سر خانم حاج و زهرا نیب

 .بود

 یبرا را نبیز اسم دیبا داشت دهیعق خانم حاج

 و آمدیم زهرا اسم به هم چون کنند انتخاب بچه
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 اول یهاماه همان از که زهرا اما بود؛ متبرک هم

 ییایآر نام فرزندش دارد دوست بود کرده اعالم

 حاج یشنهادیپ نام با بود ینفر نیاول باشد داشت

 اعالم جمع در شبید آخر در. کرد مخالفت خانم

 و بگذارد سیپارم را دخترکش نام دارد دوست کرد

 یدخالت مورد نیا در خواست اشعمه از لفافه در

 . نکند

 اعالم و دیکش کنار را خود کار اول همان که او

 هرچه و ندارد اسم مورد در ینظر چیه بود کرده

 کنند انتخاب توانندیم دارند دوست خودشان

 سرانجامشانیب کل کل به و بود نشسته یاگوشه

 .دیخندیم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 476پارت#

 

 کردن تیاذ یبرا و زد یثیخب لبخند یبدجنس با

 :دیپرس گرید یبار طرف دو هر

 دیبگ گهید بار هی شد؟ یچ اسمش باالخره حاال -

 .بشم مطمئن من
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 دخالت جواب یحساب قبل شب که خانم حاج

 شتریب را شیها اخم او سوال با بود گرفته را شیها

 بچه سرگرم را خود کماکان و دیکش درهم قبل از

 خباثت با او بود دهیفهم که هم زهرا. دادیم نشان

 اخم اشعمه به یرکیز ریز نگاه با زده را حرف نیا

 به یآرام مشت او هیتنب یبرا و کرد یکوتاه

 .دیکوب شیبازو

 من یدونینم تو یعنی ،یرعلیام یجنس بد یلیخ -

 قبول سیپارم از ریغ یاسم چیه دخترمون یبرا

 .ندارم

 از یخداحافظ از بعد و داد تکان یسر لبخند با

 .کرد حرکت احوال ثبت طرف به و زد رونیب خانه
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 جعبه یرو بر که یخوشرنگ و کوچک شناسنامه به

 حس. زد لبخند کردیم ییخودنما ینیریش دیسف

 بهتر و ستین بهیغر شیبرا طفل آن گرید کردیم

 احساس و بداند خودش یبرا را او توانستیم

 و کرد باز دیکل با را خانه در. کند یبهتر تیمیصم

 به زودتر تا کرد یط بلند یهاقدم با را اطیح طول

 نیا یبرا گفتیم اگر بود دروغ. برسد داخل

 را میتصم نیا اما ندارد؛ استرس ای جانیه موضوع

 .داشت دوست خطراتش یهمه با

 «ااهللی» گفتن با و کرد باز را خانه یورود در

 .کرد مطلع خود حضور از را خانه یاهال یبلند

 .ستین نمونیب بهیغر مادر ایب -

 رفتنش وقت از که هاخانم جمع به و رفت جلو

 با. شد کینزد بود شده اضافه هاآن به لوفرین فقط
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 احوال و داد را لوفرین سالم جواب یبشاش لبخند

 .شد ایجو را رعطایام

 زیم وسط را شناسنامه با همراه ینیریش جعبه

 .گذاشت

 .شما خدمت دییبفرما -

 و رفتن کوتاه مدت نیهم انگار که خانم حاج

 پر نگاه بود شده یراض سیپارم نام به او برگشتن

 .انداخت شناسنامه به یذوق

 مبارکش رم،یبگ رو شناسنامه یبال و درد یاله -

 .چشمام نور باشه

 که یاکاناپه طرف بالفاصله مادرش به جواب بدون

 کرده لیتبد تخت به را آن بچه و زهرا یراحت یبرا

 .نشست خوابش غرق فرزند کنار آرام و رفت بودند
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 و زد یپاک و تیمعصوم همه نیا به یبزرگ لبخند

 کاله یرو از را کوچکش سر اشاره انگشت با

 .کرد نوازش یصورت

 از گهید ام،حانهیر یاومد خوش میزندگ به -

 من از رو تو تونهینم یکس بباره هم سنگ آسمون

 .رهیبگ

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 477پارت#

 

 

 !ر؟یام هیچ نیا -

 کهی و دندیپر جا از دهیترس همه زهرا غیج با

 حاال که ینوزاد یحت. کردند تماشا را زهرا خورده

 بود او فقط. خورد یکوتاه تکان هم داشت تیهو

 شیتماشا یخاص واکنش چیه بدون و خونسرد که

 .کرد

 د؟یترس بچه یزنیم داد چرا -

 .زد یگرید داد و ستادیا تیعصبان با زهرا

 !ه؟یچ نیا گمیم -
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 که یایخونسرد همان با و زد نما دندان لبخند

 :گفت بود گرفته را وجودش تمام

 شیپ یمشکل موحد یرعلیام فرزند موحد حانهیر -

 اومده؟

 که سالن در حاضر افراد هیبق شده گرد یهاچشم

 به بودند نشده موضوع متوجه درست االن تا

 .دیبخش وسعت لبخندش

 با که زهرا دست از را شناسنامه خانم حاج

 نگاه و دیکش کردیم شیتماشا تند یهانفس

 .انداخت اولش صفحه به یکوتاه

 !حانه؟یر یگذاشت رو بچه اسم -

 دایپ سوق مادرش سمت به زهرا یرو از نگاهش

 .کرد
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 یتو رهیم یروز هی اسم نیا بودم گفته -

 عنوان به نینداد اجازه شما که حاال امشناسنامه

 .بردمش فرزند عنوان به بره همسر

 و بست را خود یهاچشم عیسر خانم حاج

 .داد ماساژ را اشنهیس

 گناه کدوم جواب بچه نیا یکارا ایخدا یوا -

 منه؟ نکرده

 داشت کنترلش در یسع یسخت به که یاخنده با

 هم لوفرین که خانم حاج یهاکردن یباز لمیف

 .کردیم تماشا دادیم ماساژ را شیهاشانه

 مردک یکرد نحس منو بچه اسم یکرد غلط تو -

 !یروان



shahregoftegoo@  

. pg 3132shahregoftegoo@ 

 بود؛ هاحرف یلیخ منتظر گرید یروزها و امروز او

 اجازه و ردیبپذ را هاحرف آن شدینم لیدل باز اما

 و شد بلند بچه کنار از. بدهد را یکس به نیتوه

 .ستادیا

 بودم خودم بچه اسم دار نگه رو خودت احترام -

 سننه؟ رو تو بذارم روش رو اسم نیا خواسته دلم

 چشم با بود ساکت لحظه نیا تا که اشییزندا

 .شد کشینزد مندهیگال

 بخت نیا ؟یحساب مرد هیچ سننه رو تو -

 مادر کنهیم ولز و جلز داره نجایا که یابرگشته

 نیا یرو یگذاشت رو دختر اون اسم. است بچه نیا

 ؟یبسوزون رو من دختر عمر هی که بچه
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 اشییزندا یهاچشم به ییپررو و وقاحت کمال با 

 یرعلیام با یکار گرید بود وقت یلیخ زد، زل

 .نداشت سابق ریز به سر و محجوب

 از یاگوشه هنوز بسوزه نایا برابر صد شما دختر -

 .شهینم جبران انداخت من دل یتو که یآتش

 شروع یمتوال یهاغیج با همراه حال همان با زهرا

 .کرد شیموها دنیکش به

 ازت عمرم تموم اندازه ،یرعلیام متنفرم ازت -

 برات رو نکبتت عشق اون مرگ خبر یاله متنفرم،

 خاکش سر نمیبب خودم یچشما با یاله ارن،یب

 .یکن ونیش

 از قلبش شد، تار و رهیت شیهاچشم یجلو ایدن

 یحت که یاچارهیب دختر آن به یرحمیب همه نیا
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 خبر اتفاقات نیا از کدام چیه از هم روحش

 یزندگ طول در بار نیاول یبرا و آمد درد نداشت

 حرف محکمش یدهن تو با و رفت جلو مشترکشان

 .خشکاند زهرا دهان در را

 و بشه باز نینفر به دهنت بعد یدفعه شو، خفه -

 رو زبونت خودم ادیب رونیب دهنت از حرفا اون

 ؟یدیفهم کنمیم یچیق

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�



shahregoftegoo@  

. pg 2316shahregoftegoo@ 

 یتنگ�💗💗�
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 طورهمان بعد کرد نگاهش مبهوت لحظه چند زهرا

 :گفت بردارد را او تا رفتیم بچه طرف که

 شده خراب نیا یتو قهیدق کی گهید من -

 یساز خاطره عشقت با و بمون هم تو مونم،ینم

 .کن

 مچ و شد خم برسد بچه به زهرا دست آنکه از قبل

 .گرفت محکم را دستش

 از منو بچه یول ؛یهر یریم یجهنم هر خودت -

 خراب سرت یرو رو ایدن یببر رونیب خونه نیا

 .کنمیم
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 داشت یسع که ینیح و ستادیا صاف دوباره زهرا

 بود انداخته دلش به او یجد کالم که یترس از

 .دیکش رونیب را دستش ندهد بروز یزیچ

 نجایا قهیدق کی بچم بذارم عمرا من بابا برو -

 . بمونه یروان توئه شیپ

 وقت نیبهتر حاال زد، پوزخند نهیس به یدست با

 .بود گذشته یقرارها و قول اعالم یبرا

 رو شمونیپ ماه چند یهاحرف نکهیا مثل -

 بچه یگفت کنم، یادآوری بهت بذار! کرد فراموش

 میزندگ از رو گورت و یدیم لیتحو یاریم ایدن رو

 .یکنیم گم

 .کرد اشاره در به حرفش ادامه در
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. سالمت به پس یداد انجام رو تتیمامور حاال -

 و حق یهمه یکن طالق درخواست یبر یتونیم

 .دمیم هم رو حقوقت

 یبار کرد یسع شد، گرد وحشت از زهرا یهاچشم

 بچه به تا بدهد نجات دستش ریز از را خود گرید

 .برسد

 منه، مال اون دمینم تو به رو بچم من نه، نه -

 .بردار سرم از دست

 .زد لب مغرور پوزخند همان با

 یندار باور منم، داره تعلق یکس تنها به بچه نیا -

 منو دیبا یباش باهاش نکهیا یبرا. کنم ثابت

 رفهمتیش گهید جور ای یدیفهم یریبپذ کنارش

 کنم؟
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 هم خودش یحت محکمش و یجد لحن نیا از

 در که افراد هیبق به برسد چه بود کرده تعجب

 اشییزندا. کردندیم تماشا را دو آن یدعوا سکوت

 تا گرفت را شیبازو ریز دست با و شد زهرا کینزد

 .کند بلند را او

 دیبا. یندار نجایا ییجا گهید تو نم،یبب پاشو -

 .کنه مشخص رو فتیتکل ادیب پدرت میبر

 .زد پس را مادرش هیگر با زهرا

 کجا چیه بچم بدون من ام؟یب کجا کن ولم -

 .رمینم

 تا کرد شتریب را زورش تیعصبان با نباریا زهره

 .کند بلند جا از را زهرا بتواند
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 نیا از شتریب بشه؟ چه یبمون نجایا نمیبب پاشو -

 تا باشه خودش دل ور هم توله نیا بزنه؟ سرت تو

 .داره نگهش تونهیم نمیبب

 و انداخت ییزهرا سر یرو یچادر و یروسر زهره

 .داد هُلش در طرف به

 .میبر باش زود -

 در چقدر زهره بود دهیفهم تازه که خانم حاج

 .کرد مداخله عیسر است یجد حرفش

 شهیم مگه هیچ کارا نیا برم قربونت داداش زن -

 کرد؟ جدا مادرش از رو اومده ایدن تازه بچه

 خانم حاج سمت یابرنده و یجد نگاه زهره

 .انداخت
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 خام یهرچ گهید بسه خانم حاج کنار برو -

 تیاذ رو بچم شازدت گذاشتم و شدم تو یهاحرف

 که ییتو من بچه حال نیا یبان باعث. کنه

 .ینیبب رو جوابش دوارمیام

 از نگاهش همچنان که ییزهرا دست تند زهره

 .برد رونیب به و گرفت شدینم کنده بچه

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 479پارت#

 

 نشده بسته اطیح در یوقت تا زهرا یهیگر یصدا

 یاشنونده هر دل و دیرسیم گوش به کماکان بود

 و نشست مبل یرو. انداختیم خراش به را

 در. برد فرو شیموها در یعصب و کالفه را دستش

 بود کرده فکر زهرا رفتن ابعاد یهمه به گذشته

 که فرزندشان به اشیدلبستگ زانیم نیا از ریغ

 نبود یآدم هم او یطرف از. کردیم مشکل را کارش

 نیا. بگذرد خود حق از مورد نیا در و دیایب کوتاه

 دینبا بود، خودش یبرا کمال و تمام گرید حانهیر

 گرید یبار یبرا را حقش دادیم اجازه یکس به

 دشیجد ماتیتصم با را او بگذار اصالً. کنند تصرف

 از یفکر طرز چیه گرید شیبرا بنامند خودخواه
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 یحانهیر با خواستیم فقط او. نبود مهم یکس

 .کند یزندگ فرستاده شیبرا خدا که یدیجد

 خدا یکنیم فکر! خان یرعلیام رتتیغ به نیآفر -

 یبچه از حال اون با رو مادر هی ادیم خوش رو

 ؟یکرد جدا نوزادش

 طرح یقال زیر یهاگل و انداخت نییپا سر

 .داد قرار نگاهش ررسیت در را یاسورمه

 .رفت خودش -

 .شد بلند خانم حاج حرص از پر یصدا

 ؟یشد لیتبد یچ به تو یرعلیام ،یوا یوا یوا -

 کرد ول رو روزش سه بچه و خونه یخوش سر از

 با و بکنه دل یکرد مجبورش کارت با تو نه رفت؟

 ریخ کارات نیا با یکنیم فکر بره، ونیگر چشم
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 حانهیر یگذاشت رو بچه اون اسم یرفت ؟ینیبیم

 به هنوز یکن ثابت همه به هان؟ بشه یچ که

! رتتیغ به هاشا شوهردار؟ زن هی فکر به ؟یفکرش

 خودت یبرا قراره که بده ادامه طورنیهم خوبه

 چرا من نادونِ بچه آخه. یبخر گناه فقط

 سر رفت شد تموم بود یهرچ دختر اون یفهمینم

 یکجا ینیبب و ییاینم خودت به چرا ش؟یزندگ

 نابود رو همه کارات با یدار و یستادیا تیزندگ

 ؟یکنیم

 نگاه مادرش به درهم یهااخم با و آورد باال سر

 .کرد

 یول شد؛ گهید یکی زن دختر اون نشده، تموم نه -

 هم بچه چهارتا مادر فردا اگر نشد، تموم من یبرا

 گناهش یهمه. شهینم تموم من یبرا بازم بشه
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 چقدر یبفهم ینخواست که شماست گردن هم

 عالقه نیا عمق تا یبست رو هاتچشم خوامش،یم

 میزندگ از رو دختر اون یپا یجور ،ینینب رو

 وونهید خاطره مشت هی جز یزیچ گهید که یدیبر

 .ندارم ازش کننده

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ�💗💗�
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 حرفش یادامه در و داد رونیب را نفسش نیغمگ

 شیجا سر آرام طورهمان که لوفرین به یااشاره

 .کرد بود نشسته

 یول ؛یبشنو ینخواست وقت چیه خودم زبون از -

 نیا کنار بارکی فقط خدا یرضا محض بار کی اگر

 پسرت کردیم فیتعر برات ینشستیم دختر

 با یکرد چه تو و بود دختر اون خاطرخواه چقدر

 !ایرو و عشق همه اون
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 به حاال که لوفرین سمت ینگاه مین خانم حاج

 صورتش حالت از را ترس توانستیم یراحت

 .برگشت او طرف دوباره و انداخت بدهد صیتشخ

 من ریتقص اتفاقات اون یهمه میریگ اصال باشه -

 دختر اون به تو نذاشتم که کردم بد من بوده،

. کن تمومش گهید قسم خدا به رو تو یول ؛یبرس

 یتو و بوده گذشته همون یبرا بوده یزیهرچ

 قدرنیا پسر ایب خودت به. شده دفن گذشته همون

 و نکن ندتیآ یفدا رو هیحاش از پر یگذشته اون

 . بشه تباه ندتمیآ نذار

 به یدست و داد هیتک مبل یپشت را سرش

 .دیکش شیهاقهیشق
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 دیدار که نهیهم بعد به نیا از من یزندگ -

 به ومدین خوشش ای نخواست یکس د،ینیبیم

 .کنمینم تحملش به مجبور سالمت

 لحن با خانم حاج یصدا سکوت لحظه چند از بعد

 .دیچیپ شیهاگوش در یتمسخر از پر

 رو همه که کارات نیا با ن،یبب رو اطرافت خوب -

 فکر چیه. مونده برات یک گهید یروند خودت از

 مادر بدون روزه چند یبچه هی با یخوایم یکرد

 رو مادرش ریش و شهیم داریب گهید قهیدق چند که

 نمیشیم من یکرد فکر اگر ؟یکن کاریچ خوادیم

 دیبا کنمیم رو بچت یللگ اداهات نیا با و نجایا

 .یخوند کور بگم

 .زد یشخندین و آورد باال را سرش
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 ینیبش نجایا ندارم توقع ازت اصالً زمیعز مادر نه -

 شما دمیفهم وقته یلیخ. یکن منو بچه یللگ

 سر نداره منفعت براتون که یگید یدیم حیترج

 یسود من یخونه یتو االنم. بجوشه توش سگ

 هم بچه نیا. سالمت به پس ستین شما یبرا

 اشتباهم یپا خودم و خودمه اشتباه تقاص

 .مونمیم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ�💗💗�
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 مهمان اتاق طرف و شد بلند جا از تند خانم حاج

 نیح. برگشت فشیک و چادر با زود یلیخ رفت،

 و انداخت او سمت یریدلگ نگاه چادرش کردن سر

 :کرد زمزمه بغض با

 یول کنه؛ یصبور و باشه صبور تا شده زاده مادر -

 دلم به خون قدرنیا دمیم هشدار بهت یرعلیام

 به تا و کنم تحمل نتونم بعد به ییجا هی از که نکن

 طرفت نتونم گهید عاق هی با نمیبب امیب خودم

 .برگردم

 .نشست حانهیر کنار و شد بلند جا از
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 هیکس از بهتر یلیخ میزندگ تیوضع مثالً االن -

 نیا از رو یکس خانم حاج شده؟ نیوالد عاق که

 دهینرس یاهیس رنگ به هنوز که بترسون زایچ

 .باشه

 مدعا پر یآقا نیا نمیبب میبر پاشو لوفرین -

 .کنه کاریچ خوادیم

 و او نیب دشیترد از پر نگاه و شد بلند جا از لوفرین

 .دیچرخ خانم حاج

 دیشا بمونم، عمو پسر شیپ من دیبد اجازه اگر -

 .باشه سختشون بچه یکارها به یدگیرس

 .زد لوفرین به ینیغمگ لبخند
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 من اطراف روزا نیا برو، هم شما داداش زن نه -

 کمینزد بخواد یهرکس که روشنه بزرگ آتش هی

 .سوزونهیم رو بمونه

 با  بزند یحرف لوفرین نکهیا از قبل خانم حاج

 .دیکش در سمت و گرفت را دستش حرص

 .کردینم رونیب رو زنش بود سختش اگر میبر ایب -

 به یدست رفتند رونیب که لوفرین و خانم حاج

 مانده. داد رونیب خسته را نفسش و دیکش صورتش

 باز دیبا چگونه را اشیزندگ خورده گره کالف بود

 آرام کنارش در یکم هم تابشیب دل تا کند

 .ردیبگ

 نازک و آرام یصدا که بود غرق االتشیخ و فکر در

 .آورد خود به را حواسش حانهیر



shahregoftegoo@  

. pg 2333shahregoftegoo@ 

 را اشهیگر و یداریب استرس درون از نکهیا با

 از را پتو و برگشت طرفش لبخند با اما داشت؛

 دست ترراحت شیکوچولو حانهیر تا زد کنار شیرو

. کند لذت غرق شتریب را او و بدهد تکان را شیپا و

 را حانهیر نازک صورت ششیر یزبر نکهیا یبرا

 سرش کاله همان یرو و شد خم آرام نکند تیاذ

 به را خوبش یبو و بست چشم عالقه با. دیبوس را

 مست و ناب یبو نیا از رابیس د،یکش مشام

 یشده مشت کوچک دست و آورد باال سر کننده

 .گرفت دست در را حانهیر

 اصال یول ؛ییبابا گذاشتن تنها رو تو و من همه -

 و میشیم یقو میت هی خودمون ما نداره یاشکال

 . دمیم شکست رو همه
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 تو باشم داشته دوست یلیخ رو تو دمیم قول من

 از تا یبمون من یحانهیر شهیهم یبرا بده قول هم

 باشه؟ ببرم لذت فقط وجودت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یبلندتر نِق با و شد درهم حانهیر کوچک چهره

 شیپا و دست دادن تکان به شروع قبل از شتریب

 . کرد

 تا و است یگرسنگ هیگر ه،یگر نیا دانستیم

 دیتقل به. شودینم ساکت نرسد بچه به ریش یوقت

 را نوزاد اشییدازن و مادر گرفتن بغل نحوه از

 به شروع آرام و گرفت بغل شیپتو همان همراه

 .کرد تنش دادن تکان

 .جانم آرام... جانم -

 حانهیر گرفتن ترمحکم با و شد بلند مبل یرو از

 زودتر هرچه دیبا. کرد زدن قدم به شروع

 نیا از شتریب تا کردیم هیته بچه یبرا یرخشکیش



shahregoftegoo@  

. pg 2336shahregoftegoo@ 

 ای مارک چه دانستینم که او اما نکند؛ یتابیب

 !است نوزاد مناسب یاشماره

 بغلش در لحظه هر که حانهیر به ینگاه مستأصل

 دست یرو دست اگر انداخت، شدیم ترتابیب

 ادامه اشهیگر به گونه نیا حانهیر تا گذاشتیم

 .نبود بچه شدن هالک تا یراه شکیب بدهد

 داشت ازین کنارش در را یکس وجود لحظه نیا در

 با. کند کمکش یامواخذه ای خیتوب چیه بدون که

 رها مبل یرو که لشیموبا طرف به تند دیوح ادی

 با بخواهد دیوح از توانستیم رفت، بود شده

 ترشبزرگ خواهر یهاییراهنما از گرفتن کمک

 هیته یمناسب رخشکیش داشت کوچک یبچه که

 او دست به ازشین مورد لیوسا گرید همراه و کند

 .برساند
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 مورد مخاطب هنوز لشیموبا قفل کردن باز از بعد

 خانه فونیآ زنگ یصدا بود نکرده دایپ را نظرش

 .شد بلند

 فونیآ به و کرد جاجابه بغلش در را انیگر حانهیر

 در شیعمو زن و رعطایام دنید با. شد کینزد

 نیا در دو نیا که سوال از یکوه فونیآ ریتصو

 لیتشک کنندیم چه او یخانه یجلو شب وقت

 ای لوفرین دادن خبر به شد ختم همه جواب که شد

 از همه به امروز آمده شیپ اتفاقات از مادرش

 اما ندهد؛ نشان یواکنش خواست اول. هاآن جمله

 او بود شده غیج به لیتبد حاال که حانهیر یهیگر

 را فونیآ یدکمه یحرف بدون کرد، منصرف را

 .شود باز اطیح در تا فشرد
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 با را حانهیر کرد یسع دوباره و رفت عقب قدم چند

 .کند آرام حرف

 یبرا رمیم االن بابا دختر نکنه هیگر جانم، -

 .بشه ریس بخوره خرمیم ریش دخترم

 اشیزندگ به گذاشته قدم تازه یحانهیر اما

 غیج به چنانهم او زیآم محبت لحن به توجهیب

 .دادیم ادامه زدنش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 با شیعمو زن و رعطایام کرد، باز را یورود در

 :کرد زمزمه درمانده. شدند وارد یسوال یهانگاه

 برم دیبا کرده هیگر فقط شده داریب یوقت از -

 یریش چه دونمینم یول بخرم؛ رخشکیش براش

 .باشه دیبا

 را دستش پاکت و چادر تند جواب بدون هیمهد

 رخشک،یش یقوط پاکت از و گذاشت مبل یرو

 .رفت آشپزخانه طرف و برداشت را ریش شهیش

 .شد کشینزد یقدم حانهیر به نگاه با رعطایام

 !من؟ برادر یکنیم کاریچ خودت با یدار -
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 از پر لحن آن با رعطایام سوال به یتوجه

 .نکرد بود نهفته درونش که یامواخذه

 خبر بهتون یک اصال د؟یکنیم کاریچ نجایا شما -

 داد؟

 و داد تکان یسر تأسف از پر نگاه همان با رعطایام

 .نشست مبل یرو

 افتاده، یاتفاق چه امروز داد خبر بهم لوفرین -

 قند ینرسون بچه به ریش موقع سر بود نگران مامان

 ادیب تا عمو زن سراغ رفتم گهید ن،ییپا ادیب خونش

 .کمک

 :گفت یریدلگ لحن با و داد حانهیر به یگرید تکان

 خدا امان در بود من بچه نگران اگر مادر اون -

 .بره کردینم ولش
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 شهیش با همراه هیمهد تا دیکش طول یاقهیدق چند

 بود خشک ریش از پر که یابامزه و کوچک ریش

 یرو. گرفت او از اطیاحت با را بچه و آمد رونیب

 شهیش سر کردن کینزد محض به نشست، مبل

 شروع هازده یقحط مانند به حانهیر دهان به ریش

 . کرد زدن مک به

 به حانهیر یقراریب که یاسترس تحمل از خسته

 یدست و نشست هیمهد یروبهرو بود ختهیر جانش

 .دیکش شیهاچشم به

 .براتون شد زحمت عمو زن دیببخش -

 نگاهش دوباره و زد لبخند فقط جوابش در هیمهد

 بود رشیش خوردن مشغول چنانهم که بچه به را

 .داد
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 به رو گناهیب بچه نیا یپا نکهیا از االن خب -

 یکرد باز خودت نهیک آتش و زهرا یهاتیخر

 نیتربزرگ اگر زهرا انصافیب آخه ؟یهست یراض

 عمر هی ستین حقش باز بود کرده هم رو تیجنا

 تحمل دخترش یرو رو شوهرش معشوقه اسم

 .کنه

 که ییرعطایام طرف تند و دیکش درهم ییابرو

 او با تیعصبان و حرص از پر لحن با بارنیاول یبرا

 .دیچرخ کردیم صحبت

 جواب تکتون تک به دیبا که کردم کاریچ مگه -

 اسم نیا خواسته دلم بوده خودم یبچه بدم؟ پس

 رو تو دیبردار سرم از دست کنم انتخاب براش رو

 .خدا
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 آرامتر یکم را لحنش او به یکوتاه نگاه با رعطایام

 .کرد

 یجلو عمر هی که حانهیر یگذاشت! حانه؟یر آخه -

 یبود یچ ارهیب ادتی و بچرخه خودت یچشما

 ؟یشیم خودت عذاب باعث چرا ؟یدیکش یچ

 قابل دردش ریت تا دیکش سرش یرو بر را دستش

 .شود ترتحمل

 که دمیشن قدرنیا گهید امروز عطا کن باور -

 ساکت لطفاً پس ندارم تو یحرفا یبرا یشیگنجا

 .بسوزم خودم درد به بذار و باش

 گند شتریب بار هر که بشم ساکت شهیهم مثل -

 ت؟یزندگ به یبزن
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 باالتر یکم را شیصدا شیعمو زن مالحظه بدون

 .برد

 خوامیم قبل از شتریب و منه یزندگ نیا آره -

  ؟یخوریم حرص چرا تو بزنم، گند بهش

 آن هیمهد مداخله که بدهد جواب خواست رعطایام

 .کرد منصرف را

 تا رونیب دیبر دیدار دعوا اگر ساکت جفتتون -

 .نیننداخت هیگر به رو بچه دوباره

 که یبحث به و شدند ساکت برادر دو هر

 .دادند انیپا ندارد یعاقبت دانستندیم

 با هیمهد زد پس را ریش شهیش و شد ریس که بچه

 را آروغش تا گرفت دستش یرو را آن حوصله
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 آن دوباره حانهیر پوشک کردن عوض از بعد بزند،

 .خواباند شیجا سر را

 رعطایام سمت دوباره شد راحت که بچه از الشیخ

 :گفت یجد و برگشت

 رو اون یکس اگر است حانهیر اسمش من دختر -

 گهید من نظر از شناسهینم تیهو و اسم نیا به

 و مادرت به برو نویا نداره، من با ینسبت چیه

 .بگو هم التیفام یهمه

 .کرد نگاهش حرص با رعطایام

 .یتازونیم خوب فعالً که بتازون -

 و کرد مرتب شیرو بر را حانهیر یپتو هیمهد

 .شد اضافه جمعشان به دوباره
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 یخواهیم ستین بچه نیا مادر که االن رجانیام -

 ه؟یچ ندهیآ یبرا اتبرنامه یعنی ؟یکن کاریچ

 .کرد تر زبان با را شیها لب

 با قرارش اول روز همون از زهرا جان عمو زن -

 که کرد لج شیباردار لیاوا یعنی. بود نیهم من

 من بچه باشه گفتم هم من ،یبد طالق رو من دیبا

 اونم تیزندگ دنبال برو بعد بده لیتحو اریب ایدن رو

 کنمیم فکر بهش که االن دونمینم. کرد قبول

 بره که کرده بهونه رو گذاشتن اسم نیا دیشا

 قول بهش ندارم یحرف منم باشه. شیزندگ دنبال

 بره خوادیم اگر هستم، قولم سر هم مردونه و دادم

. دمیم رو حقوقش و حق همه و ذارمشیم آزاد

 بشه؛ بزرگ تا رمیگیم پرستار بچم یبرا خودمم

 یزندگ طرف اشهیسا دینبا یحت گهید زهرا یول
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 گل شیمادر مهر هم اگر. بشه دایپ بچم و من

 رو اسمش نیهم دیبا خوادیم رو بچش و کرده

 ادامه شیزندگ به بچش کنار بدم اجازه تا رهیبپذ

 .بده
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 .شد خم جلو به و زد گره را دستش دو هیمهد

 هنوز تو که باستیز یلیخ نیا جان یرعلیام -

 ؛یداشت نگه خودت دل یتو رو دختر اون عشق

 رو همه و گذرهیم عشق از داره تو یکارا نیا یول

 یهرچ حقشونه و کردن گناه هیبق. دهیم آزار

 یتو هم بچه نیا نکن یکار یول اد؛یب سرشون

 . بشه نابود و بسوزه شما خشم آتش

 .دوخت بچه به را نگاهش

 چقدر دیکن فکر االن شما دیشا عمو زن دینیبب -

 عذاب قدرنیا مدت نیا من یول خودخواهم؛

 دونمیم خودم حق رو یخودخواه نیا که دمیکش

 ییدارا تنها االن بچه نیا. ستمین مونیپش ازش و

 بشم نابود خودم وسط نیا است،یدن تمام در من

 .برسه بهش یگزند دمینم اجازه



shahregoftegoo@  

. pg 2350shahregoftegoo@ 

 .داد تکان یسر هیمهد

 صالح که یهست عاقل قدرنیا خودت دونمینم -

 آرزو دل ته از فقط یدونیم بهتر رو خودت یزندگ

 .ارهین بار یمونیپش ایلجباز نیا کنمیم

 شیعمو زن سمت یلبخند بحثشان خاتمه یبرا

 .زد

 .شهینم فراموشم محبتتون امروز، بابت ممنون -

 بچه به یااشاره و داد را لبخندش جواب هیمهد

 .کرد

 خودم با ای شتیپ بمونم امشب یخواهیم اگر -

 .کنه تتیاذ امشب ممکنه ببرمش؟

 کنند جدا او از را اشحانهیر گرید یبار نکهیا از

 .داد نشان واکنش زود و خورد تکان دلش
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 نیبد ادی خودم به اگر شمینم شما مزاحم نه نه -

. امیبرم پسش از خودم کنم آماده رو رشیش چطور

 دایپ براش مطمئن پرستار هی هم بعداً یبرا

 .کنمیم

 گرید بود شده افکارش متوجه انگار که هیمهد

 کنار از را ریش شهیش و نزد مورد نیا در یحرف

 .برداشت حانهیر

 دیبا ریش کردن آماده از قبل زیهرچ از اول نیبب -

 از شماره هر اندازه به بعد ،یبشور زیتم رو شهیش

 زیبر داخلش خشک ریش کامل مونهیپ هی شهیش

 تا بده تکونش محکم یبست رو درش یوقت

 .بشه حل آب داخل خوب خشک یرهایش

 و حوصله با ریش هیته طرز دادن ادی از بعد هیمهد

 پوشکش کرده عوض و بچه گرفتن آروغ زیر به زیر
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 یرو را تمرکزش تمام هم او. داد ادشی را

 قلم از یزیچ تا گذاشت شیعموزن یهاگفته

 .ردیبگ ادی را زیچ همه و فتدین

 دوباره شد تمام که هیمهد یهاهیتوص و حاتیتوض

 همان با هم او. کرد ماندن شب به تعارف

 کرد تشکر آمدنش یبرا گرید یبار قبل یشرمندگ

 طیشرا به تا باشد تنها دهدیم حیترج گفت و

 .کند عادت

 پشت را یورود در شیعمو زن و رعطایام رفتن با

 .رفت دخترکش نزد دوباره و بست سرشان

 یکس که امشب من، یکوچولو خانمِ حانهیر خب -

 پدر دل درد یکم میخواهیم ستین شمونیپ

 ؟یموافق میکن یدختر
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 حانهیر دست آرام و شد خم جواب به انتظار بدون

 .دیبوس را

 بابا یبمون تنها کوچولو هی پس من، برم قربونت -

 .شتیپ ادیم زود
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 با را شیهاسلبا نظم یب و تند رفت خواب اتاق به

 را نظرش مورد یجعبه کرد عوض یراحت لباس

 .رفت رونیب و برداشت

 یجلو را سرش نشست، خوابش در غرق نوزاد کنار

 یرو اطیاحت با و دییبو را گردنش لذت با و برد

 نیا به کم مدت نیهم در انگار. دیبوس را سرش

 !داشت ازین آن به بیعج و بود شده معتاد کار

 خوشگل راز هی سال چند بابا خانم حانهیر خب -

 کوچک یانگار سهل هی و داشت نگه دلش یتو رو

 دارم دوست. کرد خاصش و عام مضحکه راز همون

 ازت یزیچ خوامینم ،یبش باخبر راز نیا از هم تو

 نیهم با تو قرار باالخره. باشم داشته پنهون

 .یبش بزرگ هاخاطره
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 دنید با و کرد باز را شیجلو یاقهوه یجعبه در

 یجلو خاطره ییایدن یادگاری تکه چند

 .آمد در شینما به شیهاچشم

 بابا یزندگ یتو گهید حانهیر هی تو اومدن از قبل -

 نیا به اسم شد باعث که بود اون حضور اصأل بود،

 مثل هم اون به حسم. کنم انتخاب تو یبرا ییبایز

 یهاچشم یوقت. بود نیدلنش و قشنگ یلیخ تو

 یبرا ایدن تمام کردمیم نگاه رو خوشگلش یمشک

  و شدیم من

 .دمیپسندیم رو بایز ایدن نیا عاشقانه

 جعبه از یکوچک رنگ قرمز یمخمل یجعبه

 و فیظر گردنبند جعبه کردن باز با و برداشت

 حسرت تمام با. زد چشمک یاروزهیف نینگ
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 یجلو و برداشت را گردنبند گذشته خوش یروزها

 .داد تاب شیهاچشم

 اممغازه وارد زده سر میدیناام اوج یتو یروز هی -

 دوباره گردنبند نیا به اشرهیخ نگاه با و شد

 باور. کرد خودش محصور رو وجودم یهمه

 یداشتن دوست و معصوم نقدریا هاشنگاه یکنینم

 و ینیبش جلوش عمر هی خواستیم دلت که بود

 رفت رونیب نکهیا محض به. یبزن زل بهشون

 هیهد بهش مناسب وقت تا برداشتم رو گردنبند

 رو اون گردن اقتیل فقط گهید گردنبند نیا بدم،

 و دینرس وقت چیه مناسب وقت اون یول داشت؛

 .موند صاحب یب شهیهم یبرا بایز طوق نیا

 جعبه از بعد و داد رونیب دلتنگ و کالفه را نفسش

 و آورد باال را یسفال وانیل کی یهاشکسته خرده
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 غم هزار از ترتلخ یاخنده هاتکه تک تک دنید با

 .کرد

 بود خوشگل ماگ هی نیا نکن نگاه ینطوریا نویا -

 به رو ماگ نیا. آورد سرش رو بال نیا مامانت که

 درست برام خودش یدستا با تولدم هیهد عنوان

 ...گفت بده بهم خواستیم یوقت بود کرده

 ادامه اجازه بود نشسته شیگلو در که یبغض

 یبرا دیبا گفت،یم دیبا اما داد؛ینم را حرفش

 خودش با را بایز خاطرات آن یهمه بار نیآخر

 نیا همه فردا از. شوند تمام تا کردیم دوره

 ذهنش خاطرات صندوقچه به دیبا را هایادگاری

 .سپرد یم

 بچه پدر یآقا مبارک تولدت گفت بهم... بهم -

 ... هام
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 .داد رونیب نیغمگ را نفسش
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 یایدن به پا زمیعز فرزند بگم بهت االن نیهم از -

 منتظره قشنگ که ییایدن ،یگذاشت یرحم یب

 اون برعکس درست یخواهیم ازش یچ تو نهیبب

 من گذشت، یلیخ روز اون از. کاست یتو بذاره رو

 چیه یول شده مادر اون دیشا... دیشا شدم پدر

 .میستین هم یبرا کدوم

 را ماگ یهاتکه و کرد پاک را صورتش یرو اشک

 از لیموبا یگوش کی و برگرداند جعبه داخل

 .برداشت داخلش

 تیزندگ دوران نیبهتر بپرسن ازم یروز اگر -

 که یماه چند اون دمیم جواب شک بدون کدومه

 نیا یتو همه ماه چند اون و داشتم رو حانهیر

 .من یدلتنگ یروزها یبرا شده رهیذخ
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 یرنگ یصورت ادداشتی دفتر به نوبت لیموبا از بعد

 یدلتنگ آه با همراه و برداشت را آن که شد

 گذراند نظر از را شیهاورق

 رسوند، بهم موندنش نجایا آخر روز رو دفتر نیا -

 و بخونم رو آخرش یروزها یدردها تا فرستاد

 رو دفتر نیا پنهون چه تو از. بسوزم قبل از شتریب

 از رو کلماتش تک تک حاال که کردم دوره قدرنیا

 حرفا نیا نوشتن وقت که ییهارنج یهمه شدم، بر

 دفترچه نیا همه بخوام اگر. کردم درک رو داشته

 نیهم یبرا ادیم درد خوشگلت سر بخونم برات رو

 برات رو همون فقط و ارمیم رو صفحه هی یشانس

 .خونمیم

 لبخند شیهانوشته به رو و کرد باز یاصفحه

 .زد ینیغمگ



shahregoftegoo@  

. pg 2361shahregoftegoo@ 

 منِ سهم دیبذار شما، سهم اشیخوب و بهشت -

 آدم آن فقط بهشت و ایدن یهاکرانهیب از حوا

 .باشد سوزان جهنم همان در خودم خطاکار

 .دیکش یآه

 ...هیدلتنگ حس از پر دارم دوست شونوشته نیا -

 آورد نییپا را دفتر بعد شد ریخ صفحه به یالحظه

 .شد رهیخ اشروزه چند نوزاد به یسوال و

 شه؟یم دلتنگ من مثل هنوز نظرت به حانهیر -

 به داره کنارش گهید مرد هی نکهیا وجود با هنوز

  کنه؟یم فکر من

 .فشرد دستش در را دفتر

 منو یاهایرو االن که یکس هیخوشبخت مرد چه -

 !داره



shahregoftegoo@  

. pg 2362shahregoftegoo@ 

 گودال از را او کوچولو حانهیر یهاتکان دوباره

 شیجا سر را دفتر شد باعث و داد نجات خاطراتش

 .برگرداند

 طبق و برداشت را زیتم و کوچک ریش شهیش

 به تا کرد آماده را ریش شیعمو زن دستورات

 .باشد آماده شیغذا دخترش شدن داریب محض

 انجام از را او الیخ حانهیر آرام آروغ یصدا دنیشن

 عوض در. کرد راحت تشیمأمور حیصح دادن

 و شیعموزن یهاگفته از یکم پوشاک ضیتعو

 کردن خراب با اما بود؛ ترسخت خودش تصورات

 یخوب به هم را آن توانست باالخره پوشاک دو

 .دهد انجام

 



shahregoftegoo@  

. pg 2363shahregoftegoo@ 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 488پارت#

 

 

 سر دوباره را آن شد تمام که حانهیر یکارها

 پر ینگاه با. رفت جعبه سراغ و برگرداند شیجا

 .دیکش شیهایادگاری همه به یدست حسرت
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 کاریچ و ییکجا االن دونمینم خانم حانهیر -

 تیخال یجا وجود با دمیم قول بهت یول ؛یکنیم

 .محفوظه جات شهیهم قلبم یتو کنارم

 و آورد در دستش از آرام را حانهیر ییاهدا دستبند

 .گذاشت هیبق کنار را آن یابوسه با

 یزمان تا یگفت یانداختیم دستم نویا که یروز -

 دستم نویا رهیم انگشتم به تعهدت حلقه که

 ارمیم در رو تعهدت دستبند امشب. باشم داشته

 مثل گهید پاک حانهیر هی به گرفتم میتصم چون

 یول یبود رمیتقد یتو تو. باشم متعهد خودت

 دلم یرو شهیهم اتفاق نیا داغ و نه قسمتم

 تو خوامیم امشب رمیتقد دختر نیزتریعز. مونهیم

 سرنوشتم و بسپرم ریتقد همون به شهیهم یبرا رو

 .بزنم گره بود خدا هیهد که یاحانهیر با رو
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 کمد یباال در را حانهیر یادگاری اتیمحتو جعبه

 گرفته نظر در شیبرا شهیهم یبرا که یگاهیجا

 و گذاشت بود

 دنیکش دراز به را اشخسته تن. آمد رونیب اتاق از

 .کرد مهمان کوچولو حانهیر کنار

 دخترش و او شدن تنها و زهرا رفتن از روز سه

 دست به را مغازه روز سه نیا تمام گذشت،یم

 کردن خاموش با و بود سپرده احسان و دیوح

 کرده خارج گرانید دسترس از را خودش لیموبا

 حانهیر از ینگهدار به وقتش یهمه و بود

 .گذشتیم

 یهاهیگر بخاطر گرید یبار فقط رونیب یهاآدم از

 در تا بود گرفته تماس شیعمو زن با حانهیر دیشد

 چیه با گرید ردیبگ ییراهنما بچه کردن آرام مورد
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 کردن مواخذه فقط که اشخانواده یاعضا از کدام

 .نداشت ارتباط بودند بلد را

 که بود نگذشته دیخورش آمدن باال از یادیز وقت

 نگاه. داد تنش به یقوس و کش یبلند ازهیخم با

 یهیگر یساعت از بعد که حانهیر به یکوتاه

 با و انداخت بود رفته خواب به تازه لیدلیب

 پدر» لب ریز شیبایز و کوچک صورت به یلبخند

 .رفت آشپزخانه طرف و کرد نثارش یا«سوخته

 آشپزخانه یشلوغ وسط اشیخستگ رفع یبرا

 به ینگاه با و کرد آماده خودش یبرا یانسکافه

 هم یفکر دیبا. زد لب را نسکافش از یکم اطرافش

 را آن یحساب روز چند نیا در که اشخانه حال به

 .کردیم بود ختهیر هم به
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 و کرد جمع را حواسش خانه در شدن باز یصدا

 آمدیم ادشی ییجا تا د،یکش درهم را شیهااخم

 !شود وارد سرزده که نداشت را اشخانه دیکل یکس

 دنید با و رساند آشپزخانه یجلو به را خودش

 در کنار همان حانهیر به رهیخ و معذب که زهرا

 . دیپر باال شیابرو بود ستادهیا

 .سالم -

 را دستش نسکافه از یگرید یجرعه جواب بدون

 کم انیع یلیخ که ییزهرا به قدم چند و دینوش

 .شد کینزد بود مشخص وزنش کردن

 ؟یدار یکار نجایا -

 .کرد اشاره حانهیر به یمظلوم نگاه با زهرا

 .اومدم بچم یبرا... یبرا -
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 اتفاقات و ایدن از فارغ که حانهیر به یکوتاه نگاه

 دوباره و انداخت بود خواب غرق نشیریش و تلخ

 .برگشت زهرا پژمرده صورت سمت

 از بعد یبود گفته امنه، پدرش شیپ جاش بچت -

 گهید سالمت به هم حاال یریم اومدنش ایدن

 ؟یدار کاریچ

 کرد پاک را صورتش یرو بر شده یجار اشک زهرا

 .زد لب بغض با و

 تونمینم بچم بدون من کردم، غلط موقع اون -

 .بمونم

 برابر در یکم شیهاحرف و کارها نیا دانستیم

 کردیم نگاه اشبچه به حسرت با که یمادر نیا

 را خشیم دیبا االن نیهم یول بود؛ یسنگدل
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 به کردن رَم هوس گرید زهرا تا دیکوبیم محکم

 .داد تکان سر متفکر. نزند سرش

 یبمون خودت خونه یتو بچت شیپ یاومد پس -

 درسته؟

 ترکینزد را سرش. داد سرتکان دییتا به فقط زهرا

 .کرد زمزمه زهرا صورت در آرام و برد

 یشد متوجه قشنگ روز اون از کنم فکر خوبه، -

 ه؟یچ من بچه اسم

 او یهاچشم به یادهیترس نگاه با دوباره زهرا

 .داد سرتکان

 بود؟ یچ -

 .حانهیر... یر -

 .رفت عقب یقدم و داد تکان تیرضا با را سرش
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 .ششیپ یبر یتونیم حاال خوبه -

 کرد پرواز حانهیر سمت به حرفش دنیشن با زهرا

 از که حانهیر. گرفت آغوشش در سفت هیگر با و

 تند زهرا افتاد، هیگر به بود دهیترس مادرش حرکت

 حانهیر دهان در صدقه قربان یکل با را اشنهیس

 . گذاشت

 حاال رفت، اتاق طرف و گرفت دختر و مادر از نگاه

 دلش بود شده راحت حانهیر بابت از الشیخ که

 ختهیر هم به اوضاع اما بخوابد؛ یکم خواستیم

 دیشنیم دیوح از را گزارشش شب هر که مغازه

 یسر دیبا. بود کرده مشغول را ذهنش گرید طرف

 .ندیبب کینزد از را اوضاع تا زدیم جاآن به

 گرم آب دوش به را اشخسته تن و رفت حمام به

 آمد رونیب اتاق از که دهیپوش لباس و مرتب. سپرد
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 د،ید حانهیر یها لباس کردن عوض سرگرم را زهرا

 امدهین بر پسش از روز سه نیا خودش که یکار

 زهرا یروبهرو و حانهیر کنار رفت طرفشان. بود

 صحبت به شروع حانهیر یشانیپ نوازش با و نشست

 .کرد

 اصال برام ازت بچه نیا کردن دور زهرا نیبب -

 نشدم القلب و یقس قدرنیا هنوز یول نداره؛ یکار

 هی خودمون به. کنم جدا بچش از رو مادر هی

 گریهمد شده هم بچه نیا بخاطر تا دمیم فرصت

 امگذشته همه بچم بخاطر من زهرا. میکن تحمل

 یکن برخورد یطور کن یسع پس کنار گذاشتم رو

 نیهم جان به.  یبمون یباق زیعز طورنیهم که

 نمیبب سرت ریز ییخطا نیترکوچک قسم حانهیر

 ؟یدیفهم ذارمیم دلت یرو رو حانهیر دنید داغ
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 .داد تکان یسر حانهیر صورت به نگاه با زهرا

 .باشه -

 خانه یکوتاه یخداحافظ با و دیبوس را حانهیر سر

 .کرد ترک را

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و احسان خوشحال با همراه متعجب نگاه جواب در

 .گرفت آغوش در را دو هر و زد لبخند دیوح

 !نداشتم خبر و بودم زیعز قدرنیا -

 دیوح بودند خانم دو که دیجد یمشتر ورود با

 .رفت طرفشان و کرد جدا او از را خود

 شدن پدر میدونستینم نا،یا از شتریب یلیخ -

 !سازهیم لیسه ستاره ازتون

 بزرگ زیم به یدست با. رفت باال هاپله از و دیخند

 خود به یچرخ و نشست یصندل یرو اشیمشک

 عادتش بد چنان حانهیر کنار ماندن روز سه. داد

 خانه ترک از ساعت کی هنوز که بود کرده

. بود آمده سراغش یدلتنگ مثل یحس نگذشته
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 کردن سرگرم با کرد یسع و دیکش یقیعم نفس

 .ندازدیب رونیب سرش از را فکرها نیا خودش

 شیجلو یفاکتورها و هاحساب در شتریب هرچه

 در دیوح یهاحرف عمق به شتریب شدیم غرق

 را اشمطالعه نکیع. بردیم یپ اوضاع یخراب مورد

 در. کرد پرت زیم یرو و برداشت شیهاچشم از

 هم پدرش یفکریب و یتوجه کم از مورد نیا

 نیا او دانستیم که محمد حاج. بود یعصبان

 مغازه یکارها به تواندینم و است گرفتار روزها

 ندیبب تا بزند یسر خودش ستیباینم برسد

 ! است؟ حال چه در اشییدارا

 از را سرش اتاق در به یاتقه یصدا دنیشن با

 .نشست صاف و برداشت یصندل یپشت

 .دییبفرما -
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 تیهدا او متعجب یهاچشم یجلو و شد باز در

 پشت را در و شد اتاق وارد درهم ییهااخم با خان

 شیجا سر و شد بلند یصندل یرو از. بست سرش

 .ستادیا

 .سالم -

 گره شتریب شدن کور و نداشت جواب که سالمش

 نجایا به آمدنش دادیم نشان خان تیهدا یابروها

 .ندارد شیپ در یریخ امر

 !جان ییدا نیاومد خوش -

 بدون و شد کشینزد بلند قدم چند با خان تیهدا

 .کرد صورتش مهمان یایلیس حرف

 .حروم به نمک پسره ادیب روت به تف -
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 یجا و صورتش به یدست و نشست یصندل یرو

 .دیکش یلیس

 زده؟ سر ازم یگناه چه گهید -

 را اشاشاره انگشت یتلخ نگاه با خان تیهدا

 .داد تکان زیآم هشدار

 من دختر بغل یانداخت بچه هی یکرد فکر -

 اونم یاریب سرش خواست دلت ییبال هر یتونیم

 نکشه؟ نُطُق

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 سر خود از یستیناشا حرکت دیجنگ خود با هرچه

 باز نزند دامن اشییدا تیعصبان به شتریب تا نزند

 .ردیبگ را شخندشین یجلو نتوانست

 روز سه رو بچش که بود شما دختر اون فعالً -

 بابا یخونه رفت و بدبخت منه دامن یتو انداخت

 سراغ یاومد پر توپ نیا با شما وقتاون جونش،

 !من؟
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 روز سه نیا یتو هاشیقراریب اگر کرد، خوب -

 به پا دوباره ذاشتمیم اگه خودش جان به نبود

 ازت روز همون که بود من به اگر. بذاره خونت

 .ارنیب در رو پدرت تا کردمیم تیشکا

 به و گرفت شکل شیهالب یرو یبند مین لبخند

 .داد هیتک اشیصندل یپشت

 اون بود یچ تتونیشکا لیدل بپرسم تونمیم -

 دخترم؟ یرو گذاشتم رو عشقم اسم نکهیا وقت؟

 در شده جمع حرص همان با یالحظه خان تیهدا

 .شد رهیخ او به صورتش

 به تیپررو نیا مادر و پدر اون وجود با موندم -

 !رفته؟ یک
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 بار ییرسوا نیا از شتریب اشقهقهه تا دیگز لب

 .اوردین

 به زاده حالل گفتن میقد از یول واال؛ دونمینم -

 .رهیم شییدا

 .کرد نگاهش یناباور با لحظه چند خان تیهدا

! شدت نیا به نه اما ؛یشد هار بود گفته زهره -

 فقط گذشتم گناهت از هم دفعه نیا اگر نیبب

 سه نیا کل که بود دختر اون یهایقراریب بخاطر

 بدم اجازه و نکنم تیشکا ازت کرد التماسم روز

 اگر کنم، حجت اتمام باهات نجایا اومدم. برگرده

 پا یکن تیاذ رو بچه اون یبخوا گهید بارکی

 یهمه از کنمیم یکار و زیچ همه یرو ذارمیم

 .یبش مونیپش اتنکرده و کرده یکارها
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 خان تیهدا یروبهرو و شد بلند زیم پشت از

 .ستادیا

 ییبال حاال تا اگر دونهیم هم خودش شما دختر -

 لیدلیب من بوده، خودش مقصرش اومده سرش

 هم االن گفتم خودش به امروز. نگرفتم خرده بهش

 چال موگذشته تموم بچم بخاطر من گمیم شما به

. باشم داده یزندگ فرصت مونسه هر به تا کردم

 که داره یبستگ زهرا به زیچهمه بعد به نیا از حاال

 .نه ای بمونه شیزندگ یپا بخواد

 او قهی به یدست و گذاشت جلو یقدم خان تیهدا

 .دیکش

 نذار ،یفهمیم منو درد و یپدر بعد مِن خودت -

 دامن فردا که بکشم یآه ناخواسته ای خواسته

 .رهیبگ رو بچت
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 یلیدل نیتربزرگ موضوع نیهم کن فکر شما -

 ماجرا نیا برنده گذاشتم و اومدم کوتاه که بود

 .بشه خواهرت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ...آموختند همگان بود یهنر دلشکستن »

 تا یمهریب صبر دیبگو کس جان آشفته من به

 ؟یک

 از میبجو تا وفایب ارانی یسرا بر رفت خواهم یروز

 ...نه درمانش آمد؛ درد چه

 «! نه؟ غمخوارش صبر آمد؛ غم

 خواندن وقت شهیهم که یادلهره با و آورد باال سر

 افراد به نشستیم جانش به شیهانوشته دست

 طبق. دوخت چشم مُدور زیم دور حاضر ساکت

 دو دنیکوب با که بود کاوه استاد نفر نیاول معمول

 به و آوردیم رونیب خلسه از را هیبق هم به دستش

 باال با و زد یکوتاه لبخند. کردیم دعوت قیتشو
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 یجا اشیصندل یرو دوباره چادرش دنیکش

 .گرفت

 بود نیدلنش و زیبرانگ نیتحس کلمه کی یتو -

 چند از بعد کم؟ قدرنیا چرا اما خانم؛ حانیر

 داشتم ازت یشتریب توقع آمدن یخال دست جلسه

 .جان دختر

 بخش نتیز همچنان جانش کم لبخند کرد یسع

 دنید با ورود بدو همان از. بماند یباق صورتش

 خواندن دانستیم کاوه استاد کنجکاو نگاه

 دنبال به هم را دلسوزانه یهیگال نیا اشدلنوشته

 .دارد

 نیا دیدونیم خودتون اما شماست؛ با حق بله -

 هم رو خودم یگاه که رهیدرگ ذهنم قدرنیا روزا

 .کنمیم فراموش
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 که چشمانش از نکیع برداشتن نیح کاوه استاد

 .کرد نگاهش داد تاب هوا در را دارش مهره بند

 یبد اجازه دینبا گفتم بارها اما دارم؛ خبر بله -

 کور رو ذوقت و استعداد روزگار نیا یفان یهاغم

 .کنه

 .داد سرتکان نیغمگ

 هاتونهیتوص به شهیهم مثل دادم قول منم و بله -

 .کنم عمل

 .دارم دوست رو ارادت و شجاعت یدونیم خوبه -

 و برداشت او یرو از را نشیسنگ نگاه کاوه استاد

 ذوق خوش شاعران از یکی نیآفر نوش طرف به

 شعر خواست او از و دیچرخ انجمن یاعضا

 .بخواند شانیبرا را دشیجد
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 و شعر دفتر به را نگاهش و انداخت نییپا را سرش

 ورودش روز در دهیسپ یهیهد که شیهادلنوشته

 چند و سال کی باًیتقر. دوخت بود انجمن نیا به

 از یکی که کاوه استاد با یاتفاق طور به شیپ ماه

 آشنا بود کتابخانه سییر یسجاد یآقا دوستان

 او یدلنوشته چند یوقت دوست هنر مرد نیا. شد

 که یکوچک یخوان شعر انجمن به شوق با خواند را

 . کرد دعوتش بود فعال خودش نظر ریز

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 493پارت#

 

 

 

 با و گذاشت سالن آن به پا بارنیاول یبرا یوقت

 دوست کاوه استاد خود مثل که ذوقش پر یاعضا

 هاآن یبرا دلش شتریب شد آشنا بودند یداشتن

 خانه آن افراد یباق و حسام چشم از دور به و رفت

 یهاحرف صورت نیا به تا داد ادامه جلساتش به

 هاآن یبرا ییشنوا گوش که یکسان یبرا را دلش

 .زدیبر رونیب داشتند
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 نفس کرد اعالم را جلسه ختم که کاوه استاد

 امروز کردیم حس داد، رونیب را اشآسوده

 .گذشت نیسنگ ییفضا در قبل جلسات برخالف

 در حسام شیپ یمدت که اشیمشک و ساده لیموبا

 از را نباشد خبریب او از تا بود گذاشته ارشیاخت

 طرف از یامکیپ دنید با و آورد رونیب فشیک

 .افتاد جانش به استرس اریاخت یب حسام

 دیبا من حامد، شیپ ایب زودتر یتونست اگر امروز»

 «.ییجا برم

 بوده شیپ ساعت کی یبرا امکیپ ارسال ساعت

 اشمتوجه لشیموبا بودن لنتیسا بخاطر او که

 .کرد پیتا جوابش در تند. بود نشده
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 تنهاش لطفاً دمید االن رو امتونیپ من سالم»

 «.رسونمیم رو خودم زود دینذار

 با و انداخت فشیک در را لشیموبا و دفتر عجله با

 ترک را سالن دوستانش از یسرسر یخداحافظ

 .کرد

 یمدت که اشییالبالو دیپرا در شهیهم مثل دهیسپ

 سالن یجلو بود، دهیخر مانیپ کمک با شیپ

 را او انتظار لبش رژ دیتمد با و کرده توقف

 .دیکشیم

 .بست را در محکم و شد سوار

 خونه؟ میبر زود شهیم جان دهیسپ سالم -

 داشبرد در و بست را لبش رژ آرامش با دهیسپ

 .گذاشت نیماش



shahregoftegoo@  

. pg 2390shahregoftegoo@ 

 خونه؟ خبره چه خانم سالم -

 از یخبر اما کرد؛ چک را لشیموبا گرید یبار یبرا

 جواب دهیسپ به نیح نیهم نبود حسام جواب

 .داد

 تونستم اگر داده امیپ حسام شیپ ساعت کی -

 کار رونیب بره خوادیم خونه برسونم زود رو خودم

 .باشه گذاشته تنها رو حامد و رفته ترسمیم داره،

 به کامل و گذاشت فرمان یرو را دستش دهیسپ

 .برگشت طرفش

 شه؟یم یچ باشه تنها خانتون حامد خب -

 .انداخت دهیسپ به ینگاه ریدلگ
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 تیوضع از انگار که نکن برخورد یطور خواهشاً -

 روشن عیسر لطفاً االنم ،یندار خبر حامد و من

 .نشده نیا از رترید تا میبر کن

 حرکت به را نشیماش کمربند بستن از بعد دهیسپ

 .آورد در

 خدا یبردار کارات نیا از دست یخوایم یک -

 !عالمه

 را شالش ریز رهیگ نیماش بغل ندهیآ به نگاه با

 .کرد ترمحکم

 حرف تو و من مورد نیا در ده،یسپ کن بس -

 صحبت موردش در پس میفهمینم رو گریهمد

 .است همه صالح به مینکن
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 به دوباره و انداخت سمتش یکوتاه ینگاه دهیسپ

 .شد رهیخ روبهرو
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 کنم یخال رو خودم سر چرا من یگیم راست آره -

 فقط شه؟ینم تیحال حساب حرف تو نمیبیم یوقت

 اضافه وقت بزرگت و کوچک یهایگرفتار نیب اگر

 روزه چند بزن هم ما ریپ مادر به سر هی یآورد

 .رهیگیم رو سراغت همش

 .امیم فردا ای امروز چشم، -

 ؟یخوند تودلنوشته بود؟ چطور امروز جلسه - 

 .زد یلبخند

 کاوه استاد یول دن؛یپسند هم همه بود خوب آره -

 .گرفت رو بودنش کوتاه رادیا

 یزیر یخنده با کوتاه یسکوت از بعد دهیسپ

 و زد باال را صورتش در شده پخش یهایچتر

 .گرفت محکم را فرمان دوباره
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 یکس چه باب در نهیبب نخواست بارنیا نمیبب -

 رو؟ دلنوشته نیا یگفت

 .دیخند زیر دهیسپ مثل هم او

 .خداروشکر نه -

 در یهابرگ با ییهادرخت و ابانیخ به را نگاهش

 بهار نیسوم شیپ ماه کی. دوخت زده جوانه حال

 بود گرفته جشن هم را بیغر شهر نیا به آمدنش

 شهر را نجایا گرید داشت یسع دهیسپ قول به و

 .ندیبب خود یوطن

 را او شهر نیا یهاآدم با یزندگ سال سه نیا

 پرورده ناز دختر آن از گرید بود، کرده بالغ و بزرگ

 یخال شیهاداشته یهمه از مشتش دفعه کی که
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 تنها بود داده ادی خودش به. نبود یخبر شد

 .بس و است خودش فقط ایدن نیا در کسش

 خانه طرف و کرد یخداحافظ دهیسپ از خانه یجلو

 .رفت

 یصدا که بود نچرخانده قفل در را دیکل هنوز

 به است مهدخت یبرا بود مشخص که یغیج

 .رفت داخل و کرد باز را در عیسر. دیرس گوشش

 بلند یموها حسام که شیروبهرو صحنه دنید با

 در را آن و بود دهیچیپ دستش دور را مهدخت

 زده هول و تعجب با دیکشیم نیزم یرو اطیح

 یسع. دیدو طرفش و کرد رها نیزم یرو را فشیک

 باز مهدخت یموها دور از را حسام دست کرد

 .کند
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 شد کنده که موهاش شده؟ یچ حسام آقا یوا -

 .دیکن ولش

 .راند عقب به را او یکوچک هل با حسام

 .کنم آدمش دیبا نویا من کن صبر نه -

 .گرفت را حسام مچ محکم و رفت طرفشان دوباره

! رهیمیم شدن آدم از قبل که ینجوریا خب عه -

 .دیکن ولش شما

 و دیکش تند نفس چند او صورت به رو حسام

 غیج درد از که را مهدخت یموها باالخره

 به مهدخت. کرد رها را کردیم هیگر و دیکشیم

 عقب را خودش نشسته طورهمان شدن رها محض

 .باشد دور حسام از تا دیکش



shahregoftegoo@  

. pg 2397shahregoftegoo@ 

 کنده سرم یموها همه حسام یبش لیزل یاله -

 .شد

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .کرد زمزمه یعصب او سمت ینگاه با حسام
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 !من واسه داره یزبون چه نیبب -

 مهدخت طرف به قبل مثل دوباره خواست حسام

 کارش مانع تا گرفت را شیبازو عیسر کند حمله

 .شود

 نیا که ییتو ای ایحیب یکهیزن بشم لیزل من -

 خودت انگشت یرو منو دروغات با سال همه

 ؟یچرخوند

 عقب شتریب را خودش یادهیترس غیج با مهدخت

 .دیکش

 .ینکن ولش نویا مادرت جون حانهیر -

 را حسام دست ترمحکم شد باعث مهدخت حرف

 . داشت جا بغلش در کامل دستش که یطور ردیبگ

 شده؟ یچ آخه د،یکن بس خدا رو تو حسام آقا -
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 را سرش شد باعث دینشن حسام طرف از که یجواب

 رهیخ نگاه با. کند نگاه شیهاچشم به و اوردیب باال

 یتیوضع چه در دیفهم تازه و آمد خود به حسام

 قدم دو و کرد رها را حسام دست عیسر. دارند قرار

 .رفت عقب

 شده؟ یچ دیگینم چرا... خب -

 .دیکش اشیشانیپ به یدست و گرفت ینفس حسام 

 یزندگ مثالً سال پنج از بعد امروز احمق من -

 یخانم نیهم دمیفهم تازه کهیزن نیا با مشترک

 هی االن کرده ازدواج من با مجرد دختر اسم به که

 اون دمیفهم تازه نایا از بدتر! داره ساله هشت پسر

 رو گرفتهیم ازم مختلف یهابهونه که یپول همه

 .کردهیم وزشیپف پدر و یحروم بچه اون خرج



shahregoftegoo@  

. pg 2400shahregoftegoo@ 

 پر و یعصب چنانهم که مهدخت طرف به ریتح با

 به گرید حاال. برگشت کردیم نگاه حسام به نهیک

 هم طانیش یبرا دیبا زن نیا بود دهیرس باور نیا

 کامل شیهادوره تا گذاشتیم یخصوص کالس

 سال چند تلفن آن البد گذشت ذهنش از! شود

 به مربوط کرد جادیا دردسر هم او یبرا که شیپ

 کرد جور و جمع را خودش زود. بود موضوع نیهم

 حسام به و نباشد مشخص ادیز اشیزدگ بهت تا

 .انداخت ینگاه

 شما شهینم لیدل زده سر ازش یاشتباه هر حاال -

 دینیبب دیکن صحبت باهاش لطفاً د،یبزن کتک

 . بوده یچ موضوع

 !داشته یلیدل چه گهید ییایحیب از ریغ -
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 بود برجا پا هنوز که یتیعصبان همان با حسام

 .رفت مهدخت سمت یاغره چشم

 رو جلوم و دیرس سر دختر نیا یآورد شانس -

 نامردت ییدا  اون خونه یجلو تا وگرنه گرفت

 جنازه هی بعد کردمیم کشت خِر طورنیهم

 سگم یرو اون دوباره تا حاال. دادمیم لشونیتحو

 گهید که رونیب شوگم من یخونه از ومدهین باال

 .نمیبب رو ختتیر خوامینم

 یرو از حسام و او به یانهیک پر نگاه با مهدخت 

 . رفت اتاقش طرف زنان لنگ و شد بلند نیزم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 سمت یقدم شد پنهان دشانید از که مهدخت

 .رفت حسام

 از قبل کاش ن؟ینرفت تند کم هی خودتون نظر به -

 یبرا دیشا نیزدیم حرف باهاش کردنش رونیب

 .داشت لیدل کارش

 تیعصبان از دور به و برگشت طرفش حسام نگاه

 .شد اشرهیخ قبل
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 ،یخوریم رو صداقتت و یپاک چوب شهیهم -

 زالل خودت نیع همه ریبگ ادی شهیهم یبرا کباری

 .ستنین

 .زد ینیغمگ لبخند

 حکمم که ستمین پاک گهید منم نیکرد فراموش -

 شما؟ با یزندگ تحمل شد

 حقته؛ نیسنگ حکم نیا کردمیم فکر آره، اولش -

 تو تیتبع بفهمم شناختمت قدرنیا گهید االن یول

 روح یاهیس نه بوده انتیاطراف یاقتیلیب از نجایا به

 ...تو

 با و آمد رونیب فشیک و یدست ساک با مهدخت

 دادیب درونش نفرت و نهیک هنوز که ینگاه همان

 .شد رهیخ حسام به کردیم
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 قول گذره،یم سرت یتو یچ فهممینم نکن فکر -

 .ینرس خواستت به تا بذارم رو توانم تموم دمیم

 به یااشاره پوزخند با و زد نهیس به دست حسام

 .کرد اطیح در

 .ببند سرت پشت هم رو در یرفت -

 لنگ که ییهاقدم و آشفته اوضاع همان با مهدخت

 .رفت رونیب خانه از زدندیم

 و نشست حوض لبه حسام مهدخت رفتن رونیب با

 هنوز که او به رو. زد آتش خودش یبرا یگاریس

 به یااشاره بود ستادهیا شیسرجا رانیح و جیگ

 .کرد اتاقش

 نیا ریدرگ من چطوره، حامد حال نیبب برو -

 .بزنم سر بهش کردم فراموش شدم تارهیپ
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 شیروزها نیا میوخ اوضاع و حامد یادآوری با

 یرو از فشیک برداشتن از بعد و گفت ی«یوا»

 .دیدو اتاق طرف به نیزم

 کردندیم فکر همه که شیپ سال دو یهاسرفه آن

 حالت کم کم هستند یخوردگ سرما بخاطر

 خون استفراغ یگاه و گرفتند خود به یتریجد

 .شد همراهشان هم

 سرطان یماریب زود دکترها شیآزما چند از بعد

 درمان و دادند صیتشخ حامد یبرا را هیر میبدخ

 .کردند شروع را

 یهامراقبت و درمان یبرا یدوندگ سال دو از بعد

 یالغر و فینح تن فقط او از حاال یروز شبانه

 ژنیاکس دستگاه با تنفس و رختخواب در افتاده

 .بود مانده یباق
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 بدن نیا نکهیا با. شد اتاق وارد و کرد باز را در

 روز هر را مویب سر افتاده، گود به یهاچشم الغر،
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 نیغمگ و گرفتیم دنشید از دلش باز دیدیم

 .شدیم

 یخوب بنده حق را درد و عذاب همه نیا تحمل 

 در ییروزها و هاشب چه. دیدینم حامد مثل

 یپا به پا او و دیچیپیم خود به درد از اتاق نیهم

 شیشفا طلب خدا از و ختیریم اشک شیدردها

 . داشت را

 ژنیاکس ماسک ریز در حامد آرام صورت دنید با

 از. آمد دلش سراغ لیدلیب یاسترس و ینگران

 بخاطر توانستینم گرید حامد قبل هامدت

 راحت گونهنیا ناتمامش یهاسرفه و تنش یدردها

 نقاب پشت را شیهاینگران کرد یسع. بخوابد

 .کند پنهان لبخندش

 ؟یخواب حامد آقا -
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 و کرد زانیآو در کنار یجالباس به را فشیک و چادر

 .شد کشینزد سست یهاقدم با

 از شد، اشرهیخ ترس با و نشست زانو یرو کنارش

 گرید بود، کرده ریگنیزم را حامد یماریب یوقت

 لبخند با فقط گشتیبرم کار سر از یوقت

 در یحت را کار نیا کرد،یم استقبال او از جانشکم

 اواخر نیا حامد. کردینم فراموش هم دردش اوج

 هم اگر د،یخوابیم کم شیدردها بخاطر گرید

 داریب حرکت و صدا نیترکوچک با رفتیم خواب

 همه آن وجود با امروز چرا آوردینم در سر. شدیم

 آرام گونهنیا مهدخت و حسام یصدا و سر

 !است؟ دهیخواب

 بشه؟ داریب خوادینم امروز من خوب پسر -
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 حامد حرکتیب دست یرو و برد جلو را دستش

 مانند به پوستش تینهایب یسرد حس با گذاشت،

 به رهیخ. شد پرت عقب به گرفته صاعقه یهاآدم

 رفت جلو دوباره بود آرام همچنان که حامد صورت

 دوباره اشیسرد که کرد لمس را صورتش نباریا و

 .کرد تیسرا جانش به

 حامد؟... حا -

 حوض کنار هنوز انگار که را حسام بلندش غیج

 .فراخواند اتاق طرف به بود نشسته

 شده؟ یچ -

 نبود خودش دست زششانیر که ییهااشک با

 .کرد حامد جانیب جسم به یااشاره

 ...سرده... بدنش... شهینم... داریب... یب -
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 به یتکان و رفت ژنیاکس کپسول طرف تند حسام

 .داد آن

 !شده تموم یک نیا یلعنت -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 498پارت#
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 را ماسک. نشست حامد یجلو و زد پس را او بعد

 اششانه کرد یسع و برداشت حامد صورت یرو از

 .بدهد تکان را

 ...داداش حامد -

 یرو را سرش نگرفت حامد از یجواب یوقت

. گرفت را دستش نبض بعد و گذاشت اشنهیس

 مضطرب و دهیترس نگاه به رو شد تمام که کارش

 .داد تکان یسر و شد جمع یناراحت از صورتش او

 .کرده تموم -

 چند و دیچرخ حامد جانیب بدن طرف به مبهوت

 .داد سرتکان تند تند بعد کرد، نگاهش رهیخ لحظه
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 به ستین معرفتیب قدرنیا حامد... نه.... نه -

 گرفته، شیباز االنم. بره من شیپ از یراحت نیهم

 .کنهیم یشوخ

 :گفت التماس با و گرفت را حامد سر دست دوباره

 نذار تنهام فقط بکن دوست یکار هر حامد -

 وقت چیه گهید دمیم قول پسر، پاشو باشه؟

 چشمت فقط تو. نرم ییجا گهید دمیم قول نخوابم،

 .کن باز رو

 سرد ینهیس یرو را سرش و دیکش جلو را خود

 یصدا نه کرد حس یحرکت نه اما گذاشت؛ حامد

 .دیشن را یآرام کوبش

 .آورد باال سر ناباور
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 من مگر معرفتیب حامد؟ آره! ؟یگذاشت تنهام -

 داشتم؟ ایدن نیا یتو ویک تو ریغ

 کرد یسع و داد سرتکان تند بعد لحظه چند دوباره

 .ردیبگ آغوش در را حامد سر

 ،یستین بلد رو رفتن هیبق مثل تو یرینم تو نه -

 تو یکن ناراحت منو ادینم دلت یمهربون تو حامد

 .توام با حامد بده منو جواب پاشو خدا رو

 او و گرفت قرار اششانه طرف دو حسام دست دو

 .کند جدا حامد از را

 .ایب خودت به رفته، حامد حانهیر باش آروم -

 از پر صورت تعجب با و برگشت حسام طرف به

 .کرد زمزمه بهت با و گذراند نظر از را اشکش

 !رفت؟ -
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 .داد تکان سر فقط حسام

 امروز از سال دو از بعد کنم؟ کاریچ دیبا من پس -

 باشم؟ یک نگران گهید اونجا رمیم سرکار بعد به

 نم؟ینب دهیخواب نجایا رو حامد و خونه امیب چطور

 مدت نیا. شد بلند حسام یمردانه یهیگر یصدا

 ن،یغمگ بود، دهید هاحالت یهمه در را حسام

 بود بارنیاول نه... هیگر یول ؛یعصبان خوشحال،

 همه یعنی پس. دیدیم را اشمردانه یهااشک

 .گشتیبرنم گرید حامد و داشت تیواقع زیچ

 در حامد بودن یبرا یافاتحه دل در و بست چشم

 . خواند کنارش
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�

 499پارت#

 

 قرار حسام یهادست نیب هنوز که طورهمان

 .کوباند اشنهیس به یمشت حرصش تمام با داشت

 یلیخ نکردم سفارش بهت رفتن وقت من مگه -

 که کنه لعنتت خدا هان؟ باشه بهش حواست

 .یگرفت ازم رو هامداشته یهمه
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 آغوش در را او داشت یسع هیگر همان با حسام

 نیا و کرد زدن پا و دست به شروع اما رد؛یبگ

 .نداد او به را اجازه

 قاتل که ییتو از متنفرم، ازت حسام کن ولم -

 !متنفرم یهست میزندگ یهایخوش یهمه

 .کرد جدا او از را شیهادست حسام

 حامد ایب خودت به حانهیر باش، آروم باشه باشه -

 .شد راحت درد همه اون از بود، رفتن به راهش

 پشت وارید به و رفت عقب عقب نشسته طورهمان

 .داد هیتک سرش

 یشد باعث و نبود بهش حواست تو ش،یکشت تو -

 .رهیبم
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 را دیسف ملحفه حرفش به یواکنش بدون حسام

 .رفت رونیب اتاق از و دیکش حامد تن یرو

 زشیر با و کرد جمع شکمش در را شیپا دو

 اول روز همان از حامد با را خاطراتش شیهااشک

 یروزها همان اشیعقلیب تمام با حامد. کرد دوره

 حسام یهاکتک یبرا او یبال سپر را خود که یاول

 دلش. بود کرده ثابت او به را اشیمردانگ کردیم

 نیا که بلندش و غش و غلیب یهاخنده یبرا

 تنگ بودند شده لیتبد لبخند به فقط اواخر

 .شدیم

 را نفر چند صحبت یصدا خانه اطیح از زود یلیخ

 حامد مرگ از هم را هیبق حسام دیفهم و دیشن

 . کرده خبر
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 بود مطمئنم ند،یبب را یکس خواستینم دلش

 اگر شیپ وقت چند که هستند ییهاهمان هانیا

 یبرا ای گرفتندیم رو دندیدیم کوچه در را حامد

. کردندیم تشیاذ و گذاشتندیم سرشسربه خنده

 عزا صاحب و آمدند یم ناراحت یاچهره با حاال

 هم را هاآن خواستندیم او از و گفتندیم تیتسل

 .بداند غمش کیشر

 .زد ینیغمگ پوزخند حامد جانیب جسم به نگاه با

 راحت فیکث یایدن نیا از حسام، گهیم راست -

 !خوشبحالت. یشد

 را خود زنان نهیس و سر بر کردند، خبر را معصومه

 دختر دو. داد سر به ونیش و رساند حامد جنازه به

 نیجن و خود کمتر تا بودند همراهش شوهرش

 در هم او. کند تیاذ را شکمش در ماهه چند
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 و کردیم تماشا را معصومه نشسته حالت همان

 . ختیریم اشک صدایب فقط

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 که بود نکرده دل و درد حامد با ریس دل کی هنوز

 .آمد کش نعش دنیرس خبر

 اتاق از که حامد یجنازه دنبال دشیناام نگاه

 توان کم حال همان در و شد روانه رفتیم رونیب

 :کرد نجوا

 !ترسمیم خونه نیا از حامد بدون من دش،ینبر -

 بود شده ینامرئ انگار نکرد، توجه حرفش به یکس

 خانه آن در حاضر یهاآدم از کدام چیه چشم به و

 از را شیدلخوش تنها یزدن پلک سرعت به. آمدینم

 .بردند خانه

 یجا همه شهیهم از زتریبرانگ وهم شب یکیتار

 هیهمسا یهازن از یکی که بود برگرفته در را خانه
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 دلش. برود هیبق نزد رونیب خواست و آمد سراغش

. بود گرفته سرش یباال یخدا یحت ایدن یهمه از

 با بخواهد که دیدینم خود در را صحبت توان

 چمبره بغض همان با. کند بش و خوش هامهمان

 .کرد یعذرخواه نرفتنش یبرا شیگلو در زده

 درخواستش شدن یعمل از یوقت هیهمسا زن

 اتاق از و گفت تیتسل گرید یبار یبرا شد دیناام

 .رفت رونیب

 گرید و بود نیزم پهن هنوز که یخوابرخت به

. شد رهیخ بکشد درد آن یرو که نداشت یصاحب

 گرید که بفهماند مغزش به بود نتوانسته هنوز

 .کند او سهم را شیهاینگران تمام تا ستین یحامد

 تیمظلوم یبرا و ماند اتاق در تنها را شب کل

 تمام با و بود یحام بودنش کم تمام با که یمرد
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 اشک داشت دوست خوب را او شیهاینابلد

 .ختیر

 بود، آمده باال یدیجد روز شروع یبرا دیخورش

 را او اطیح از نفر چند یهمهمه و صحبت یصدا

 بود آمده شیهاچشم به سحر کینزد که یخواب از

 از را سرش اتاق در شدن باز یصدا با. داد فاصله

 در دهیسپ و مهربانو دنید. آورد باال شیپاها یرو

 زنده ذهنش در را روزید اتفاقات یهمه در آستانه

 .شود یجار صدا یب اشکش شد باعث و کرد

 .آمد طرفش و کرد باز را دستش دو مهربانو

 .کردن خبرم االن دونستمینم مادر اهیس روم -

 هق هق به و گرفت جا مهربانو گرم آغوش در

 .داد ییخودنما یاجازه اشهیگر
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 اونم یدید گذاشت؟ تنهام حامدم یدید مهربانو -

 بودم نکرده بد اون به که من شد؟ وفایب هیبق مثل

 باشم، یبد زن براش نکردم یسع وقت چیه کردم؟

 کردم؟

 مانند به و فشرد آغوش در را او شتریب مهربانو

 .داد تکانش آرام گهواره

 اون حق در تو ،یبود خوب یلیخ تو دخترم نه -

 بوده، تیخوب از یکرد هرچه تو ،یکرد جهاد مرد

 .بوده محبتت از

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ�💗💗�

 501پارت#

 

 .گرفت شدت قبل از شتریب اشهیگر

 کرد؟ تنهاترم چرا رفت؟ چرا پس -

 نیهم تا سرنوشتنش جان، مادر بوده قسمتش -

 شاهد خودت. شده تموم هم بعد و بوده لحظه

 شد سبکبال گهید االن. دیکشیم زجر چقدر یبود

 براش هیگر یجا ره،یبگ آروم درد بدون و راحت تا

 .مادر بخون دعا و قرآن
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 هر چرا مهربانو، ترکهیم اهمیس بخت از داره دلم -

 است؟ بسته زنمیم رو یدر

 و آمد داخل حسام که بود مهربانو از یجواب منتظر

 کمک با. شوند آماده جنازه عییتش یبرا کرد اعالم

 کردن سر از بعد و دیپوش یایمشک لباس دهیسپ

 .رفتند رونیب هم با چادرش

 د،یچرخ کور و سوت قبرستان در چشمش

 با. بودند آمدند عییتش مراسم یبرا یکم تیجمع

 محله نیا در حسام خانواده بد سابقه به توجه

 .کند توقع ستیباینم هم نیا از شتریب

 خاک به ابد یبرا را حامد جانیب کریپ یوقت

 مانند به خواستیم دلش یلیخ سپردندیم

 هرچه اما باشد؛ اتفاق نیا یتماشاچ فقط گرانید

 در حامد تیمظلوم ادی کند، تحمل نتوانست کرد
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 قبل از بلندتر شد باعث و کرد پا به آتش دلش

 همان پچ پچ و تعجب که یاهیگر. دهد سر هیگر

 کردیم یسع او و داشت دنبال به را کم تیجمع

 . ندهد نشان یتوجه

 جمع را حامد خواب یجا یوقت برگشتند، خانه به

 به یکس چه دانستینم. گرفت دلش دید شده

 از تربزرگ بغضش اما کرده؛ را نکاریا و آمده اتاقش

 دندیفهمینم چرا. ردیبگ خرده یکس به که بود یآن

 بود؟ زهایچ نیهم او یدلخوش تنها

 حد در امروز یهایقراریب و هاهیگر از سرش

 .کردیم درد انفجار

 قاشق دو مهربانو یاصرارها دست از یخالص یبرا

 داده سفارش ناهار یبرا حسام که ییپلو عدس از

 .خورد را بود
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 یساعت تا کرد تقاضا یبخشآرام قرص مهربانو از

 .بگذراند دغدغه و غم بدون

 دیخورش از یخبر شد، داریب خواب از یوقت

 یکیتار به را شیجا دوباره و نبود امروز تیکفایب

 .بود داده محض

 در دهیسپ دنید با کرد، نگاه را اطرافش جیگ

 را خود شرمنده بود لشیموبا مشغول که کنارش

 دانستیم. نشست شیجا سر و دیکش باال یکم

 و دیآینم خوشش حسام خانواده از چیه دهیسپ

 تحمل به مجبور او نبودن تنها بخاطر فقط حاال

 یآلود خواب و خشدار یصدا با. شده شیفضا

 :کرد زمزمه

 !یشد تیاذ من بخاطر جان دهیسپ دیببخش -
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 قفل بود شده شدنش داریب متوجه تازه که دهیسپ

 .دیچرخ طرفش به لبخند با و زد را لشیموبا

. یبود سر درد تیزندگ کل گهید کنم کارتیچ -

 ؟یخوب حاال
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 کور درد سر آن از گرید دیکش سرش به یدست

 .نبود یخبر کننده

 .خوبم آره -

 به رفتن قصد شد مطمئن حالش از یوقت دهیسپ

. کرد اشیهمراه اطیح در جلو تا کرد، خانه

 در مهمان چند هنوز که حسام اتاق به ینگاه

 نشان یخود بود بهتر دیشا انداخت؛ بود اتاقش

 رسد چه نداشت هم را خودش حوصله اما داد؛یم

 از بعد و رفت آشپزخانه به. گرانید با زدن حرف به

 که حامد یبرا یافاتحه یآب وانیل خوردن
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 نثار شده آرامش و رحمت نیقر االن دانستیم

 .برگشت اتاقش به دوباره و کرد

 

 حامد مانده اسارت در جسم دنیکش پر از روز سه

 همان فقط حسام یخانه و گذشتیم خانه نیا از

 از بعد حسام. بود شیهامهمان یرایپذ اول شب

 به خواهدیم را مراسماتش هیبق خرج کرد اعالم آن

 در یاهیریخ واقعاً داشت شک او حاال. بدهد هیریخ

 موضوع نیا به نسبت کرد یسع ر،یخ ای است کار

 حسام خود گردن را گناهش و باشد تیاهمیب

 .بندازد

 و ختیر یسید در را آن شد آماده شیحلوا یوقت

 یالیخ حسام دید یوقت امروز. کرد نییتز را شیرو

 خودش گرفت میتصم ندارد، گرفتن مراسم یبرا
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 روح نثار یافاتحه تا کند پا به ییحلوا یبو خانه در

 .شود حامد پاک

 یبرا تا کرد نییتز هم یگرید کوچک سید

 در فعآل حامد فوت از بعد که کمال آقا و معصومه

 .ببرد بودند شده ساکن معصومه اتاق

 خودش و داد معصومه دست به را سید در یجلو

 و نبود حسام از یخبر امروز رفت، اتاقش به هم

 .دیند گرید روز همان از هم را مهدخت

 میتصم شد، رهیخ سقف به و دیکش دراز اتاق وسط

 فردا از ینشدن تمام االتیخ از فرار یبرا داشت

 کردن کار با را خود سر و برود کتابخانه به دوباره

 اشهیروح فقط شتریب ماندن خانه در. کند سرگرم

 . کردیم بیتخر را
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 در دهیسپ با تلفن قیطر از را مشیتصم یوقت

 گفت و کرد استقبال شنهادشیپ از گذاشت انیم

 که یاخانه نیا در روزها نیا. دیآیم دنبالش فردا

 حس بود کرده تلف آن در را عمرش سال سه

 دیبا زودتر هرچه کردیم فکر و داشت یبیغر

 .بکند خودش شدن مستقل یبرا یفکر

 از را استقالل نیا دانستینم بود نجایا مشکلش

 و پشتوانه چیه فعال که او کند، شروع چگونه و کجا

 .نداشت یایحام

 پسر مانیپ کمک یرو روزها نیا یبرا شهیهم

 چند از بدش شانس از که کردیم حساب مهربانو

 زندان در رعمدیغ قتل و تصادف بخاطر شیپ وقت

 .بردیم سر به
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 تا کردیم صحبت حسام با خوش زبان با دیبا پس

 به کارش اگر که ردیبگ خانه از را رفتنش اجازه

 یشانس چیه بود مطمئن دیرسیم یلجباز و جنگ

 .نداشت شدن برنده یبرا

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ�💗💗�
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 خوابرخت در شهیهم از شتریب بعد روز یفردا

 شیکارها به یدگیرس که نبود یحامد گرید ماند،

 عجله سرکار به رفتن یبرا بخواهد و باشد برزمان

 .کند

 و سر را آشپزخانه و کرد مرتب را اتاقش یکم

 را صبحانه سفره شهیهم عادت طبق داد، سامان

 اطیح در شیهالباس دنیپوش از بعد و کرد آماده

 کرد یخداحافظ بود شده داریب تازه که کمال آقا از

 .رفت رونیب خانه از و

 و صداقت معصومه با یزندگ مدت نیا در کمال آقا

 کرد ثابت هاآن خانواده به خوب یلیخ را اشیپاک

 ذوق و نور از که معصومه یخوشبخت یبرا او و
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 شکر را خدا دل ته از بود مشخص شیهاچشم

 .کردیم

 بود منتظرش خانه یجلو که دهیسپ نیماش سوار

 .بست را در و شد

 .ریبخ صبح سالم -

 نظر از قیدق را صورتش دیچرخ طرفش دهیسپ

 :دیپرس دیترد با آخر در و گذراند

 ؟یخوب -

 .داد تکان یسر آرام

 .خوبم آره -

 .آورد در حرکت به را نیماش دهیسپ

 غصه و یستین ناراحت گهید باشم مطمئن -

 ؟یخورینم
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 مهربانو یواقع دختر دهیسپ که موضوع نیا اگر

 محال دیشنیم خودش از ریغ یکس از را ستین

 دلسوز و مهربان یخو و خلق که چرا! کند باور بود

 ینیغمگ لبخند. بود مهربانو از برداشته یکپ دهیسپ

 .زد

 یبرا زود یلیخ حامد رمتعارفیغ حضور رشیپذ -

 تمیاذ واقعاً رفتنش بود نیهم یبرا عادت، شد من

 آروم االن کنمیم فکر نیا به یوقت یول کرد؛

 رو هاشناله دائم که ییدردها اون از گهید و گرفته

 آروم یکم منم ستین یخبر بردنیم هوا به

 .رمیگیم

 .انداخت نشیماش بغل ینهیآ به ینگاه دهیسپ

 .یدیرس جهینت نیا به خودت خوبه یلیخ -
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 یهمدرد ابراز از دندیرس که کتابخانه به

 و کرد تشکر یسجاد یآقا خصوص به همکارانش

 بعد دانستیم. رفت کارش سراغ وقت فوت بدون

 ادیز هم یرو بر شده تلنبار کار نبودن روز سه از

 .دارد

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ�💗💗�

 504پارت#

 

 

 نسبت صبح یهاوقت شهیهم که مطالعه سالن در

 بدون و آرامش در بود ترخلوت عصرها به

 هفته یهامجله دنیچ مشغول ییصدا نیترکوچک

 لبخند با دهیسپ که بود خودشان یهاقفسه در

 .شد کشینزد و آمد باال هاپله از اشیشگیهم

 !خانم ینباش خسته -

 در اششماره طبق هم را مجله یدسته نیآخر

 .کرد راست کمر و گذاشت خودش یجا

 .دینباش خسته هم شما جان دهیسپ ممنون -
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 را مطالعه نفره دو کوچک یزهایم از یکی دهیسپ

 که دستش ظرف در و کرد انتخاب نشستن یبرا

 .کرد باز را بود شده آن یمتوجه تازه

 ژهیو سمبوسه برات مهربانو که ایب خانم حانهیر -

 .کرده درست

 سالن در که ینفر چند سمت یدل دو و کوتاه نگاه

 .انداخت بودند مطالعه مشغول

 هوس همه چهیپیم بوش که یجورنیا خب -

 !کننیم

 .کرد براندازش یهیسف اندر عاقل نگاه با دهیسپ

 همه به رو سمبوسه تا دو نیا یدار توقع نکنه -

 هم رو تو سهم تا نمیبب نیبش ایب کنم؟ تعارف

 .نخوردم
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 از بعد و داد تکان دهیسپ یبرا افسوس به یسر

 شیروبهرو یصندل یرو شیهادست شستن

 .نشست

 .رهینگ ما از رو مهربانو خدا -

 از یکی و گفت ی«نیآم» لب ریز دهیسپ

 .داد دستش را هاسمبوسه

 مزه گاز نیاول با ختیر سمبوسه یرو سس یکم

 .کرد لذت غرق را او و دیدو زبانش ریز خوشش

 حانه؟یر گمیم -

 ریدرگ دستش سس با هنوز که دهیسپ به نگاه با

 ی«هوم» پر دهان همان با و داد تکان یسر بود

 .گفت
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 موندن یبرا یابهونه تو و بود حامد حاال تا گمیم -

 کاریچ ستین گهید که االن یداشت خونه اون یتو

 ؟یدار اومدن رونیب قصد یک یکن یخواهیم

. دوخت دستش سمبوسه به و گرفت دهیسپ از نگاه

 صد در صد مخالف مهربانو و دهیسپ دانستیم

 مسئله نیا هستند، حسام یخانه در او ماندن

 حاال. بود شده ثابت شانییآشنا اول روز همان

 حتماً حامد رفتن با داشت صد در صد نیقی

 میتصم چه نندیبب تا کشندیم شیپ را صحبتش

 حاال هم او بفهمند اگر شک بدون. گرفته یدیجد

 را خود توان یهمه شده دهیعق هم هاآن فکر با

 بدهد؛ نجات را خود کنند کمکش تا گذاشتندیم

 بازار آشفته در خواستینم دلش چیه اما
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 یرو یااضافه بار هم او مانیپ یبرا شانیهاینگران

 . باشد دوششان

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یبرا حل راه نیبهتر را صبر حاضر حال در

 . دیدیم مشکلش

 نکردم فکر هم موردش در یحت دونم،ینم فعالً -

 .ادیم شیپ یچ مینیبب بذار حاال

 ده؟یم یمعن چه ادیم شیپ یچ نیا االن -

 برسه؟ یبیغ کمک ای بشه زنده حامد یمنتظر

 پاشم یطور نیهم تونمینم که من کدوم، چیه -

 رون،یب بزنم خونه اون از و کنم جمع رو لمیوسا

 به بعدش تا باشم داشته یزیر برنامه هی براش دیبا

 .نخورم بست بن

 به خونه اون یتو گهید االن تو شه؟ینم چرا -

 خودت یبرا یتونیم و یندار یتعهد یکس
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 کردن دست دست نیا یمعن من. یریبگ میتصم

 !واقعاً فهممینم رو

 یآرام و یمصلحت خنده فضا یجد جو از فرار یبرا

 .کرد

 کامالً خودم و درست یگیم که یینایا یهمه -

 یعمل یبرا گمیم هنوزم اما هستم؛ واقف بهشون

 .دارم وقت به ازین یمیتصم هر کردن

 یرو و کرد باز را سس حرص با دهیسپ

 .ختیر اشسمبوسه

 لجم دستت از قدرنیا ییوقتا هی حانهیر یوا -

 !نگو که رهیگیم

 دهانش بودن زیتم از نانیاطم یبرا و زد لبخند

 .دیکش آن دور یدست
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 .شهیم خشک رتیش نخور حرص حاال -

 .انداخت طرفش یچپ نگاه دهیسپ

 منو یتونست اتیچرند نیا با نکن فکر نیبب -

 به شهیهم مثل بازم ه؛یعل سرکار یچونیبپ

 خودت دمیم اجازه و ذارمیم احترام متیتصم

 که نکشه طول ادیز کن یسع اما ؛یکن تشیریمد

 همه یرو بندمیم چشم شخصه به خودم بشه اگر

 .شمیم عمل وارد و زیچ

 یسر تند موضوع شدن تمام زودتر هرچه یبرا

 .داد تکان

 زیچ همه به حواسم خودم نباش نگران تو باشه -

 .هست
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 دوباره خواست و زد سمبوسه به یبزرگ گاز سپبده

 افتاد او سر پشت به که نگاهش اما د؛یبگو یزیچ

 .کرد سرفه به شروع و دیپر شیگلو به لقمه

 یبطر و گذاشت زیم یرو را دستش سمبوسه تند

 .داد دهیسپ دست را کنارش یمعدن آب

 .نمیبب بخور هو؟ی شد چت -

 او سر پشت به نگاهش هنوز که طورنیهم دهیسپ

 عقب به. ردیبگ آرام تا دینوش را آب از یکم بود

 از فاصله قدم چند با که یمرد دنید با و برگشت

 شیهاچشم کردیم شانیتماشا و بود ستادهیا هاآن

 .شد گرد

 !هرمز؟ -
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 با هم آن دوباره را او سال دو از بعد کردینم باور

 !ندیبب خود کنار در متفاوت ظاهر نیا

 معلوم قرار از که سابق لبخند همان با هرمز

 جلو یگرید قدم بدهد آن به یرییتغ بود نتوانسته

 .ستادیا او یقدم کی در و آمد

 .سالم -

 بود گرفته بر در را وجودش تمام که یشوق با و تند

 را شیسرتاپا لذت با و آمد رونیب زیم پشت از

 تک و دوخت خوش یمشک شلوار بلوز نیا. دیکاو

 آن با یشباهت چیه شیرو یخاکستر اسپرت کت

 سابق رنگ سبز یباد کاپشن و بیج شش شلوار

 نیا و کجا گذشته کوتاه شهیهم یموها. نداشت

 شده داده حالت سرش یباال که یبلند یموها
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 شیروبهرو مرد از هانیا یهمه! کجا؟ بودند

 !بود ساخته باور رقابلیغ یهرمز

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو -

 نجایا گفتن معصومه و حسام دنید رفتم -

 .کنم داتیپ تونمیم

 .گرفت عمق شتریب لبخندش

 !نمتیبیم خوشحالم ،یاومد خوش یلیخ -

 و برد بشیج در را دستش مهربان ینگاه با هرمز

 .ستادیا استوارتر

 !من یاندازه نه مسلما -

 .سالم... س -
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 یابرخواسته چاه قعر از و فیضع یصدا با دهیسپ

 نگاه هرمز شد باعث و کرد خود یمتوجه را هاآن

 .بندازد سمتش یکوتاه

 شما؟ حال خانم سالم -

 .دیکش سرش یمقنعه به یدست هول با دهیسپ

 .ممنون -

 .برگشت او سمت یگرید واکنش بدون هرمز

 م؟یبزن حرف هم با تنها یکم یدار وقت -

 یسمبوسه دو تند دهیسپ او دادن جواب از قبل

 بستن با و گذاشت ظرف درون را خورده مهین

 :گفت او به رو و گرفت فاصله زیم از یقدم درش

 .نمییپا یداشت یکار ذارمیم تنهاتون من حانهیر -
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 شیروبهرو یصندل و داد تکان دهیسپ یبرا یسر

 تعارف هرمز به را بود دهیسپ گاهیجا نیا از قبل که

 .کرد

 .لطفاً نیبش -

 جیپ در و گرفت فاصله تند یهاقدم با که دهیسپ

 .نشست یصندل یرو هرمز شد گم هاپله

 شدم؟ مزاحم تونهیتغذ زنگ -

 جا دهیسپ که یمعدن آب یبطر در و دیخند

 .بست را بود گذاشته

 انیم هی هرروز کرده عادتمون بد مهربانو نه، -

 ضعف نجایا خودش قول به تا فرستهیم وعده

 .مینکن
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 .زد گره زیم یرو را دستش دو هرمز

 با یکنیم چه خانم حانهیر خب ،یعال هم یلیخ -

 روزگار؟
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 نشستن طرز یحت که یدیجد هرمز یرو نگاهش 

. دیچرخ بود کرده فرق سابق با هم زدنش حرف و

 شیهاانگشت در درشت نینگ انگشتر سه یجا

 در یمشک نینگ کیش و مردانه انگشتر کی فقط

 . کردیم ییخودنما راستش دست

 در هاگذشته ادی و خورد تکان دلش در یزیچ

 یادامه دیام یروز که یمرد. شد زنده ذهنش

 در یانگشتر طورنیهم شهیهم هم بود یزندگ

 ینامحسوس قیعم نفسش. داشت جا انگشتش

 رو. ردیبگ فاصله انداخته دور یگذشته از تا دیکش

 .زد لبخند هرمز به

 ...سازهاش با میگذرونیم که ما -

 .کرد هرمز خود به یا اشاره دست با بعد
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 !ساخته خوب یلیخ شما به روزگار کنم فکر یول -

 .انداخت خودش به یکوتاه نگاه خنده با هرمز

 شدم؟ بد -

 یتاپا سر گرید یبار لذت با و انداخت باال ییابرو

 مرد نیا هاوقت همان از. گذراند نظر از را هرمز

 دیشا. کرد دایپ قلبش در یاژهیو گاهیجا زود یلیخ

 او از کمتر هرمز داشت یهمخون و یواقع برادر اگر

 .نبود زیعز شیبرا

 !هرمز آقا یشد یعال هیچ خوب -

 در یغم و شد نینش ته زود هرمز خنده

 .نشست شیهاچشم

 !شدم متأسف یلیخ حامد بابت -
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 آه را نفسش و شد کور هم او لبخند و نگاه ذوق

 .داد رونیب مانند

 .بشم هستم ینیا از تنهاتر من تا رفت هم حامد -

 شیهاچشم به و دیکش جلوتر را خود یکم هرمز

 .شد رهیخ

 االن نیهم تا دمیشن رو خبر نیا که یالحظه از -

 آخرش نرفته رونیب ذهنم از یاهیثان فکرت

 تا گرفتم روزه هی یمرخص هی کنم تحمل نتونستم

 .بشم خبر با حالت از و امیب

 شد باعث و کرد گرم را دلش یکم هرمز حرف

 .دیبرو لبش یرو یکوتاه لبخند دوباره

 .یبود فکرم به که ممنون -
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 رنگ که نگاهش او حرف به یواکنش بدون هرمز

 صورتش در شد یم دهید وضوح به آن ینگران

 .داد چرخ

 متیتصم حانه؟یر یکن کاریچ یخوایم حاال -

 ه؟یچ ندهیآ یبرا

 به یهرکس روزهانیا چرا نشست، شیگلو به بغض

 ندهیآ یبرا ماتشیتصم از خواستیم دیرسیم او

 هم خودش یبرا یحت که یماتیتصم شود؟ مطلع

 .بودند مبهم

 ریتصو شدم رونیح و سرگردون هرمز، دونمینم -

 دونمینم که شده مبهم و گنگ برام قدرنیا ندهیآ

 .رمیبگ دیبا یمیتصم چه

 .میبر ایب من با پس -
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 کبارهی و بیعج یخواسته از اریاختیب شیهاچشم

 .شد گرد هرمز

 !ام؟یب کجا تو؟ یگیم یچ -
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 نگاهش آرام و خونسرد سابق مثل همچنان هرمز

 .کردیم

 ،یندار شتریب راه سه حامد مرگ از بعد تو نیبب -

 یآشت اقوامت با و تهران خودت شهر یبرگرد اول

 .یکن

 نیب و داد تکان مخالفت نشانه به را سرش تند تند

 .دیپر هرمز حرف

 گردم،یبرنم شهر اون به گهید وقت چیه من نه -

 .ستین منتظرم یکس ندارم یکار اونجا

 یخونه عمرت آخر تا نهیا هم دومت راه باشه -

 ...یبش موندگار حسام
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 .دیپر هرمز حرف نیب دوباره

 فقط رو اونجا من خوامینم هرگز هم نویا نه -

 گهید که االن کردمیم تحمل حامد بخاطر

 !ستین شتریب یاماتمکده

 رو یدیجد یزندگ هی که سوم راه مونهیم پس -

 نیهم یبخوا چون یکن شروع دیجد یجا در

 از خوش آب ذارهینم حسام مطمئناً یبمون کاشان

 آدم من از که یشهر به چرا خب. بره نییپا گلوت

  ؟یکنینم فکر ساخت یدیجد

 با را خودش و انداخت نییپا را سرش خجالت با

 .کرد سرگرم زیم هیحاش

 کنم؟ کاریچ بیغر شهر اون امیب من شه،ینم -
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 تا کرد خم جلو به را خود قبل از شتریب هرمز

 .باشد او کینزد

 خواهر دو از یدونیم خودت زمیعز جان حانه،یر -

 احترام برات و دارم دوستت شتریب خودم یخون

 هی دمیم قول جان، حانهیر ایب من با پس. قائلم

 .بذارم هامچشم یرو رو قدمت عمر

 یهاچشم به را شیهاچشم غم و آورد باال را سرش

 .دوخت هرمز منتظر

 نیا بخوام یگینم خودت مگه جان، هرمز شهینم -

 ده؟ینم بهم راحت یزندگ اجازه حسام بمونم شهر

 برم؟ گهید شهر هی ذارهیم چطور پس

 همان به و شدند کینزد هم به هرمز یابروها

 .دادند فاصله یمهربان از را صورتش نسبت
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 دیبا حاال تو مگه ده؟ینم اجازه حسام یچ یعنی -

 شوهرت مرگ از بعد تو ؟یباش حسام اجازه منتظر

 یمیتصم هر تونهیم راحت که یهست تنها زن هی

 .رهیبگ

 .داد آرامش یکم لحنش به بعد

 حسام یبمون نجایا گمیم اگر جان حانهیر نیبب -

 شناسمشیم چون دهینم راحت یزندگ اجازه بهت

 ایب من با گمیم اگر حاال. هیانهیک چقدر دونمیم و

 اونجا خودم و یشیم پنهون چشمش از چون

 خوامیم فقط من. کنمیم محافظت ازت و هستم

 ،یکن شروع آلدهیا و دیجد یزندگ هی کنم کمکت

 یبرا ،یبد ادامه رو درست کنم کمکت خوامیم

 چه رو خدا اصالً. یکن تالش آرزوهات به دنیرس

 رو پاکت قلب اقتیل که یکس اونجا دیشا یدید
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 خوشبخت واقعاً بارنیا و گرفت قرار راهت سر داره

 .یشد
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 ریتصو به شیبرا ندهیآ از هرمز که ییاهایرو

 دلخوش از بارکی او اما بودند؛ بایز یلیخ دیکشیم

 بود خورده یاضربه چنان اهایرو نیهم به شدن

 بد او و بود نگرفته را خود یجا اشیزندگ هنوز که

 .دیترسیم اهایرو به دوباره اعتماد از

 دیبا کنه،ینم یاری درست ذهنم االن دونمینم -

 .کنم فکر بهش

 بدون که کرد امشوکه قدرنیا حامد مرگ خبر -

 .رسوندم نجایا رو خودم فقط برنامه

 و گرفت طرفش و آورد در یکوچک کاغذ بشیج از

 .داد ادامه

 شماره نیا یول برگردم؛ دیبا زود صبح فردا من -

 و یکرد رو فکرات خوب هروقت باشه شتیپ منه
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 یبرا رو اوضاع تا بده خبر بهم یدیرس جهینت به

 لطفاً فقط. دنبالت امیب و کنم درست اومدنت اونجا

 لیدخ رو حسام از ترست یریگمیتصم نیا یتو

 یاصدمه نیترکوچک نذارم دمیم قول که نکن

 .برسونه بهت

 دستش نیب و برداشت زیم یرو از را کوچک کاغذ

 .فشرد

 .کنم فکر بهش دمیم قول باشه -

 .کرد بسته و باز را شیهاچشم تیرضا با هرمز

 !خوبه یلیخ -

 رندیبگ فاصله هم از شد باعث یکس یسرفه یصدا

 مشکوک نگاه. بچرخند سرفه صاحب طرف به و
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 ثابت او یرو آخر در و دیچرخ دو هر یرو دهیسپ

 .ماند نگه

 مثل داره، کار باهات یسجاد یآقا جان حانهیر -

 .دنتید اومده کاوه استاد نکهیا

 .داد تکان یسر

 .ششونیپ رمیم شد تموم کارم زمیعز باشه -

 هرمز به یکوتاه نگاه با و حرف بدون دوباره دهیسپ

 را رفتنش چشم یگوشه از که هرمز رفت، نییپا

 .کرد ها پله به یا اشاره کردیم تماشا

 شاهزاده منتظر هنوز ای کرده ازدواج دوستت -

 نشسته؟ دیسف اسب بر سوار

 .زد یکوتاه لبخند

 .مجرده هنوز نه -
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 یکنجکاو نگاهش در هرمز تیوضع یادآوری با

 .نشست

 اونجا؟ ینکرد زن فکر ،یچ خودت -

 .شد بلند یصندل یرو از و دیخند هرمز

 رو خوبش هی و اونجا ادیب خواهرم منتظرم بابا نه -

 .کنه جدا برام
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 .شد بلند یصندل یرو از هرمز مثل و دیخند هم او

 ؟یریم یدار حاال شاءاهلل،ان -

 راه هاپله طرف به و کرد مرتب را کتش قهی هرمز

 .افتاد

 از قبل خوامیم برگردم دیبا فردا که گفتم آره -

 .بزنم میمیقد یدوستا و خواهرام به سر هی رفتن
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 رفتیم راه سرش پشت که ییاو طرف دفعه کی

 سرش یمقنعه نییپا به یدست لبخند با و برگشت

 .دیکش

 ،یکن فکر یجد شنهادمیپ مورد در بده قول -

 .باشه راحت بابتت المیخ اونجا بده اجازه

 سر کند پنهانش توانستینم که یاضطراب همان با

 .داد تکان

 .دمیم قول باشه -

 یورود در یجلو رفتند نییپا هاپله از هم با

 .آورد رونیب بشیج از را نکشیع هرمز کتابخانه

 .ینکن فراموش رو هامحرف -

 .داد تکان یسر مجدد لبخند با

 .راحت التیخ نه -
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 و بود نشسته زشیم پشت که دهیسپ طرف هرمز

 .دیچرخ کردیم شانیتماشا کنجکاو

 .خانم خدانگهدار -

 نکشیع بماند دهیسپ جواب منتظر نکهیا بدون بعد

 رونیب او از یخداحافظ با و زد شیهاچشم به را

 .رفت

 که دهیسپ طرف و بست را در هرمز رفتن از بعد

 .رفت کردیم نگاه را یورود در مبهوت هنوز

 ؟یخوب دهیسپ -

 از آمده رونیب یموها و آمد خود به دهیسپ

 .فرستاد داخل را اشمقنعه

 بود رونیح هرمز واقعاً نیا گمیم. خوبم آره هوم؟ -

 کردم؟ اشتباه من ای
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 از شیب تعجب متوجه هرمز ورود لحظه همان از

 شده هرمز دیجد تیشخص به نسبت دهیسپ اندازه

 :گفت یبدجنس با و زد یلبخند بود،

 رون؟یح یبگ جنتلمن نیا به ادیم دلت گهید -

 .دیخند هم دهیسپ

 داشت؟ کاریچ حاال واال، نه -

 را خود یقطع میتصم یوقت تا نداشت دوست

 چهره شود، باخبر هرمز شنهادیپ از یکس نگرفته

 باال یاشانه خونسرد و گرفت خود به یالیخیب

 .انداخت

 فردا بگه، تیتسل بهم و بزنه سر بود اومده یچیه -

 .گردهیبرم دوباره

 !سرعت؟ نیهم به -
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 دوست اما بود؛ جالب شیبرا دهیسپ شدن هول نیا

 گاز دهان داخل از را لپش کند موذبش نداشت

 .نشود بلند اشخنده یصدا تا گرفت

 .نداره نجایا یکار گهید آره -

 در را خودکارش کالفه و شد گرفته دهیسپ نگاه

 .چرخاند دست

 .نداره نجایا یکار یگیم راست آره -

 .کرد یسجاد یآقا اتاق به یااشاره بعد

 .منتظرته وقته یلیخ کاوه استاد برو یراست -

 دادن رونیب با و کرد مرتب سرش یرو را چادرش

 .افتاد راه یسجاد یآقا اتاق طرف به نفسش
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 تا شیهاعقربه که دستش یمچ ساعت به ینگاه با

 سرعت نداشتند یافاصله شب هشت به دنیرس

 یباق سفارش چند تا برد باالتر را کارش انجام

 با طورنیهم اگر. کند ثبت زودتر را یمشتر مانده

 قرار حتم به برود شیپ خواستندیم آرامش

 .شدیم رید امشبش

 ؟یخورد رو چتیساندو خانم حانهیر -

 از حانهیر یصدا تا دیکش طول یالحظه چند

 به پر دهان با مغازه کوچک آبدارخانه داخل

 .برسد گوشش

 .نه -

 برکت پر وجود بابت را خدا دل در و زد لبخند

 موجود نیا اگر که گفت شکر اشیزندگ در حانهیر
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 به یدیام گرید او نبود یداشتن دوست و کوچک

 .نداشت اشیزندگ یادامه

 بست، عجز با را شیهاچشم در بازشدن یصدا با

 یمشتر نیهم اشعجله و او اوضاع یشلوغ نیا در

 آورد باال ستمیس از را سرش. داشت کم را وقتیب

. شد وقتشیب حضور رهیخ خانم فرخنده دنید با و

 یاتفاق بار نیچند را نیحس حاج سال دو نیا در

 گرید یحت. نه را خانم فرخنده اما بود؛ دهید

 !آمدینم مهیخ به هم محرم یهاشب

 احترام یادا یبرا شد کشینزد که خانم فرخنده

 .ستادیا

 .نیاومد خوش... سالم -
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 در قبل از شتریب یلیخ یسالخوردگ و یریپ گرد

 بر سال ده دوسال نیا انگار. بود نشسته اشچهره

 !بود کرده اششکسته نیچن که گذشته زن نیا

 پاسخ را سالمش ینیغمگ لبخند با خانم فرخنده

 جواب احترام همان با که دیپرس را احوالش و داد

 .داد

 نیتریو یرو را دستش تعارف و یمعطل بدون

 .داد نشان را شیالنگوها و گذاشت

 داشتم رو شما فاکتور چون بفروشم رو نایا اومدم -

 .دیبردار مناسبتر خودتون دیشا گفتم

 که یدخترک همراه که یروز ادی النگوها دنید با

 ناخواسته و افتاد داشت جا شیاهایرو در فقط حاال

 .دیخز رونیب شیگلو از افسوس پر یآه
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 ن؟یآورد ضیتعو یبرا -

 نگاهش غم همان با و آورد باال را سرش فرخنده

 .کرد

 .بفروشم خوامیم گفتم نه -

 از دادیم نشان که یکاغذ و برد فشیک در دست

 .آورد رونیب را است خودشان یفاکتورها

 .فاکتورش نمیا -

 د؟یمطمئن شما -

 .بره اریب در مادر آره -
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 فرخنده سمت دوباره و کرد خاموش را ستمیس

 .کند یعمل را اشخواسته تا رفت خانم

 یراض تشونیفیک از د؟یدار فروش قصد چرا -

 زدن؟ رو دلتون ای دینبود
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 .دیکش یآه خانم فرخنده

 سر ابد تا داشتم دوست بود من دل به اگر -

 ...فیح یول زن؛یعز یلیخ چون بمونن جاشون

 .بود کارش مشغول و داد تکان یسر

 در حانهیر فیظر یصدا دیچ که را النگو نیاول

 .دیچیپ گوشش

 اد؟یب عانهیر بابا -

 کنار از را سرش طنتیش با که حانهیر طرف به

 و برگشت بود کرده زانیآو مغازه ابدارخانه وارید

 .زد یلبخند شیبرا

 .بابا خانم حانهیر ادیب بله -
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 طرفش ذوق با او حرف دییتأ دنیشن با حانهیر

 از بعد و گرفت بغل را دخترش شد خم. دیدو

 .نشاند کنارش یصندل یرو را آن لپش دنیبوس

 حانهیر یرو از یالحظه خانم فرخنده نیسنگ نگاه

 کردیم یباز رنگش یفندق یخرس عروسک با که

 .شدینم برداشته

 حانهیر دیگذاشت رو دخترتون اسم بودم دهیشن -

 !شدینم باورم

 خود به زود یلیخ اما دیکش کار از دست یالحظه

 .داد ادامه و آمد

 و دیدید رو زایچ یلیخ شما ست،ین یبیعج زیچ -

 .دینکرد باور یول دیدیشن
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 نظرش از د،یکش یآه دوباره خانم فرخنده نفس

 !دیکشیم آه امروز چقدر زن نیا گذشت

 .دیکن فراموشش هم شما گذشته هاگذشته -

 اما کند؛ یگستاخ ای یادبیب خواستینم دلش

 دیشا تا گفتیم دیبا نبود خودش دست متلکش

 .گرفتیم آرام ساله چند درد نیا

 که گناهیب آدم تا دو پاک روح شدن یسالخ آره -

 و گذشته بود هم داشتن دوست جرمشون فقط

 .مشیاریب ادمونی یحت دینبا

 چشم یگوشه از اما نزد یحرف گرید خانم فرخنده

. دیکش شیهاچشم ریز را اشیروسر نییپا دید

 ترازو یرو را همه شد تمام که النگوها دنیچ

 .آورد در را متشانیق حساب نیماش با و گذاشت
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 ستین موجود مغازه در االن نقد پول مقدار نیا -

 کنم زیوار براتون فردا دیبد حساب شماره دیتونیم

 .بدم هم فردا ای روز چک تونمیم ای

 .لطفاً نیبد چک همون -

 از چک دسته برداشتن از بعد و داد تکان یسر

 .شد نظرش مورد مبلغ نوشتن مشغول زیم یکشو

 لبخند با که خانم فرخنده طرف و کرد جدا را چک

 حانهیر طرف و آورد رونیب فشیک از یشکالت

 .رفت گرفت

 .دیکن استفاده یخوش به د،ییبفرما -

 از را چک و کرد یکوتاه تشکر خانم فرخنده

 .گذاشت فشیک داخل و گرفت دستش
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�
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 جلد کردن باز مشغول که حانهیر به یلبخند با

 و بُلند یموها و آورد باال را دستش بود شکالتش
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 بودند زهرا طرف از دهیرس هیارث که را لختش

 .فرستاد گوشش پشت

 .پسرم ممنون -

 شیتماشا و برگشت خانم فرخنده طرف دوباره

 تمام سال سه از بعد زن نیا دوباره دنید با. کرد

 یخودخواه بخاطر که نشیریش یگذشته

. شدند زنده ادشی در بود شده منحوس انشیاطراف

 به اسم کی فقط او از که یدخترک یاهایرو یهمه

 یجلو و گرفت جان شیبرا بود مانده ادگاری

 یبغض با همراه. کردند یرقص خوش شیهاچشم

 بود شده لیتشک شیگلو در ناخودآگاه که مردانه

 چرا. دیکش شیجلو نیتریو یرو ینامفهوم خطوط

 رنگ ادی آن سال سه از بعد چرا شد؟ینم تمام

 گرفت؟ینم یفراموش و عادت
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 :دیپرس آرام و بدهد ادامه سکوتش به نتوانست

 د؟یهست یراض حاال -

 !؟یچ -

 خانم فرخنده سردرگم یهاچشم به و آورد باال سر

 .کرد نگاه داشتند را سابق غم همان هنوز که

 یتو کنکاش دیشا سال سه گذشت از بعد -

 درست یکن فراموش یخوایم شما که یاگذشته

 دوست یلیخ یول بزنم؛ شخمش دینبا من و نباشه

 د؟یهست یراض دیکرد جدامون نکهیا از بدونم دارم

 د؟یدیرس دیخواستیم که یزیچ اون به

 ینیغمگ لبخند و آمد جلوتر یقدم خانم فرخنده

 .زد
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 هیگال یلیخ ازت دم،ید رو خانمت مادر روز هی -

 ،یکرد بخت اهیس رو دخترش گفتیم. داشت

 مادرت و پدر فقط تا یگرفت رو دخترش گفتیم

 و خون دل با رو دختر اون هم ما. یبد عذاب رو

 مثل و رفت. بیغر شهر میفرستاد چشم اشک

 حاضر سال سه نیا یتو کرد، همونیتنب خودت

 پر دلم ساله سه. بزنه حرف باهام کلمه کی نشده

 پدربزرگش. نمیبب رو نگاهش لحظه هی کشهیم

 دوستش خوبه شوهرش خوبه، حالش گهیم همش

 ه؛یراض و کرده عادت شیزندگ اوضاع به اونم داره،

 خواستم؛یم براش من که بود ییزهایچ همه نایا

 پدر یهاحرف با و ناآرومه دلم چرا دونمینم یول

 !شهینم یراض بزرگش
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 در آزادانه تا بود شده دایپ یکس سال دو از بعد

 نیهم و کند صحبت دل، کرده زیعز آن مورد

 انداخته انیجر به دلش در یخوب حس موضوع

 و کرده عادت شیزندگ به» یجمله آن اما بود؛

 و شد دهیکوب سرش بر نیسنگ یپت مانند «هیراض

 . کرد نابود را خوب یهاحس آن یهمه

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�
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 یتنگ�💗💗�

 514پارت#

 

 

 همان قطع به شروع و اصابت قلبش به یدیناام تبر

 سال سه از بعد که یاحانهیر. کرد کیبار انیشر

 اشیزندگ از زدیم پرسه او افکار در یگاه هنوز

 حس یخوشحال یجا او چرا پس! بود؟ یراض

 عاشق اندنگفته مگر کرد؟ رخنه جانش در حسادت

 باشد؟ خرسند معشوقش یخوشبخت از دیبا یواقع

 مثل مدت نیا هم حانهیر بفهمد داشت دوست چرا

 !نبوده؟ یراض اشیزندگ از او
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 توانسته چگونه حانهیر داشت سوال یجا شیبرا

 جا یفراموش صندوقچه در را خاطره و ایرو همه آن

 ببندد؟ دل او ریغ یمرد به شهیهم یبرا و دهد

 موضوع نیا هضم تصورش از شتریب اما بود؛ بیعج

 !بود فرسا طاقت و سخت شیبرا

 مقابل در را او سکوت یوقت خانم فرخنده

 ترک را مغازه یآرام یخداحافظ با دید شیهاحرف

 را خانم فرخنده رفتن یواکنش و حرف بدون. کرد

 یزندگ ساده ظاهر به ییجدا نیا انگار کرد، تماشا

 !بود کرده دگرگون را همه

 .تمومه عانهیر شوالت بابا -

 و آمد خود به حانهیر فیلط و فیظر یصدا با

 مخصوصاً اش،بامزه چهره دنید. دیچرخ طرفش

 فیکث شکالت کاکائو بخاطر که دهانش اطراف
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 بغل را حانهیر خنده با. داد ضعف را دلش بود شده

 صورتش و هادست تا رفت آبدارخانه طرف و گرفت

 .بشورد را

 یخورد شکالت هی خوبه بره، قربونت بابا -

 !دخترکم

 زهایچ نیهم او یزندگ تیواقع رفتیپذیم دیبا

 یبرا سال چهار که یاحانهیر دیشا اصالً. است

 در وقت چیه بافت ایرو و ختیر نقشه داشتنش

 همه آن از او سهم و نداشته ییجا او طالع

 نامش عمر تمام که است یدخترک فقط خواستن

 .بود او یاهایرو کش دکی

 یکاغذ دستمال چند با را حانهیر سیخ صورت

 .گرفت لپش از یابوسه لذت با و کرد خشک
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 !؟یاخوشمزه قدرنیا چرا تو آخه -

 به یتاب ناز با بغلش در و دیخند ینخود حانهیر

 .داد خودش

 .خوردم شوالت -

 ترمحکم خودش خواست بدون بارشنیا یبوسه

 .بود

 من دختر اندازه که یشکالت اون کرده غلط -

 .باشه خوشمزه

 و کرد ستیر و راست تند را مغازه داخل یکارها

 روزها نیا که دیوح عهده به هم را سفارشات هیبق

 دو و دیجد یزندگ با سرش کردن کار از شتریب

 .گذاشت بود گرم اشنفره
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 طرف به و شدند نیماش سوار حانهیر با همراه

 کرده سفارش یکل امشب یبرا که رعطایام یخانه

 .کردند حرکت بشوند مهمانش بود

 زَال؟ ماما شیپ میریم بابا -

 بزرگ یهاخانم مانند که حانهیر به یکوتاه نگاه

 هم یرو را شیپاها و نشسته کنارش یصندل یرو

 .دیبوس را کوچکش دست و انداخت بود داده تاب

 شیپ عطا عمو یخونه میریم امشب خوشگلم نه -

 .کوچولو نیمت

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 515پارت#

 

 

 نام دنیشن با که شهیهم برخالف حانهیر یهاچشم

 یخوشحال غیج و زدیم برق نیمت و عمو یخانه

 .شد نیغمگ دادیم سر

 زَال ماما شیپ میبر -
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 یحت نبود حاضر که زهرا یسنگدل به دل در

 یلعنت بگذارد کنار را غرورش اشبچه بخاطر

 .زد لب به یلبخند دوباره و فرستاد

 شیپ میریم منتظرمونه کوچولو نیمت امشب -

 خوبه؟ ماما شیپ میریم فردا بعد اون،

 و شگفت یگل مانند دوباره حانهیر یکودکانه چهره

 .زد ینیدلنش لبخند

 .آره -

 را نفسش شیروبهرو ابانیخ به رهیخ و گرفت نگاه

 آمد ایدن حانهیر که یاول روز. داد رونیب خسته

 یتیمسئول پر و نیسنگ یایدن به پا دانستیم

 شدیم تربزرگ دخترکش هرچه انگار اما گذاشته؛

 تیمسئول نیا دیفهمیم متوجه قبل از شتریب
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 حاال مخصوصاً. است تربزرگ تصورش برابر نیچند

 یب آدم با حانهیر داشتن یبرا همزمان دیبا که

 حس یگاه. کند مقابله هم زهرا مثل یمنطق

 نیا یهمه مقابل در مقاومتش کم کم کردیم

 نیهم در است یفروپاش به رو متعدد یفشارها

 اوردیب فرود میتسل دست خواستیم دلش هاوقت

 حضور باز بد حس نیا یهمه انیم اما. بزند زانو و

 کردیم منع کار نیا از را او که بود حانهیر نیریش

 فرداها نکهیا یبرا. شدیم ادامه یبرا مشوقتش و

 نیا یهمه دیبا نباشد سرافکنده فرزندش مقابل در

 آخر نفس تا و گذاشتیم سر پشت را هامشقت

 .دیجنگیم

 فشرد را شش شماره یدکمه و شد آسانسور سوار

 یانهیآ وارهید به لبخند با و شد بسته که در
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 که یبیغر و بیعج حرکات و داد هیتک آسانسور

 از رقص عنوان به کالمیب آهنگ همراه حانهیر

 .کرد تماشا را آوردیم در خودش

 شد باز ششم یطبقه یرو به که آسانسور در

. دید منتظرشان آپارتمانش یجلو را رعطایام

 نشست نیزم یرو حانهیر دنید محض به رعطایام

 .کرد باز را دستش دو شوق با و

 خانم؟ حانهیر احوال -

 جا بغلش در را خود و دیدو طرفش ذوق با حانهیر

 .داد

 .جونم عمو سالم -

 از شدنش بلند با و دیبوس را حانهیر سر رعطایام

 به ی«سالم». گرفت بغل هم را حانهیر نیزم یرو
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 کمرش پشت هم را دستش یکی آن و داد او

 .کرد دعوتش داخل به و گذاشت

 دوست شتریب رو عمو ینگفت آخرش خانما خانم -

 رو؟ بابا ای یدار

 او از را سوال نیا رعطایام که شهیهم مثل حانهیر

 شمارش به شروع انداخت نییپا سر دیپرسیم

 باال را شیبایز نگاه آخر در و کرد شیهاانگشت

 :گفت رعطایام به رو و آورد

 .بابا -

 در شیپا از را حانهیر یهاکفش او که ینیح

 .دیکش درهم را صورتش ظاهر به رعطایام آوردیم

 .شده یاَک باش نداشته دوست رو بابا -
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 بود گرفته را دگانشید یجلو که ییموها حانهیر

 .زد کنار

 !رهیم حموم ستین یاَک بابا -
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 نداشت یتمام وقت چیه که حانهیر یزبان نیریش

 راهرو از یوقت. انداخت خنده به را برادر دو هر

 پدر به چشمش و گذشتند یورود در یجلو کیبار

 .باخت رنگ اشخنده افتاد مادرش و

 طرف و گفت دو هر به یلب ریز و آرام «سالم»

 از یکی کنار و بود گرفته بغل نیمت که لوفرین

 سالمش پاسخ از بعد. رفت بود ستادهیا هامبل

 آغوش در را رعطایام یماهه شش پسرک نیمت

 .گرفت

 که نیمت با یباز مشغول و نشست مبل یرو

 برخالف شد، داشت پدرش به یتوجه قابل شباهت
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 از برگرفته صورتش یاجزا یهمه که او یحانهیر

 یکی به لیتبد موضوع نیهم و بودند زهرا صورت

 .بود شده شیهاحسرت از

 جواب که مادرش و پدر به یچشم ریز نگاه با

 بودند حانهیر گرم حال و بودند داده زور به را سالم

 .کرد ترش ییابرو رعطایام به رو

 ایب اصرار همه نیا پشت زدمیم حدس دیبا -

 .دهیخواب یانقشه نمتیبب ایب نمتیبب

 .شد کشینزد ناراحت یصورت با رعطایام

 ...هیچ حرفا نیا داداش -

 یادامه مانع تندش لحن آن با محمد حاج یصدا

 .شد رعطایام حرف
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 بابات خونه طرف یکنینم رغبت گهید یوقت -

 .جانیا متیبکشون یجورنیا میمجبور هم ما ییایب

 تپلش دست دو داشت یسع که نیمت به یلبخند

. دیبوس را اشقهیشق و زد دهد جا دهانش در را

 فراموش را پدرش مهربان لحن بود وقت یلیخ

 :گفت آرام بود، کرده

 .شده ادیز هامیگرفتار روزا نیا دیببخش -

 کنارش نشستن نیح و دیدو طرفش حانهیر

 .شد نیمت پشت کم یموها نوازش مشغول

 کاریچ زهرا با یدار هست معلوم چیه جان پسر -

 همه یجلو مسجد یتو اومده گهید امروز ؟یکنیم

 به خوش زبون با اگر گفتیم. کنهیم دیتهد منو

 یپ برم بچم با بذاره و بده طالق منو ینگ پسرت
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 خودشون یکرده از همه کنمیم یکار میزندگ

 یدار آبرو عمر هی از بعد ینیبیم. بشن مونیپش

 افسار یحساب و درست دختر اون که یکرد یکار

 .بره و بهش بزنه حراج چوب ادیب و کنه پاره

 .کرد نوازش را نیمت یپاها و زد یلبخند

 یکس خانم، حاج بوده خودتون یانتخاب عروس -

 چرا گهید کنه خوشبختم ستیبایم عمر هی که

 !؟یناراحت

 صحبت حیتفر با و یخونسرد از انگار که خانم حاج

 درشت یهاچشم با بود گرفته حرصش او کردن

 .کرد نگاهش شده

 یزندگ درست دختر اون گذاشت تو یاداها مگه -

 .بره خوادیم و یکرد سرش به جون کنه؟
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 خانم حاج دهیبرچ یهالب با که حانهیر به نگاهش

 .داد تکان یسر افتاد، کردیم تماشا را

 ریز ایدن یهایبد تموم من، مادر مقصرم من آره -

 .دیکن بس بچه یجلو حاال منه سر

 سمت بعد کرد سکوت یالحظه چند خانم حاج

 کردیم نگاهش دهیترس طورهمان هنوز که حانهیر

 .زد یمهربان لبخند و برگشت

 کمکش تا عمو زن شیپ یریم جونم حانهیر -

 اره؟یب ییچا بابات یبرا یکن

 از تند داشت را کارها نیا شوق شهیهم که حانهیر

 :دیپرس بزرگش مادر به رو و دیپر نییپا مبل یرو

 کمک؟ بره عانهیر شه؟یم زیج لویل عمو زن -

 .داد تکان یسر هم خانم حاج
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 .نشه زیج تا عمو زن کمک بره زمیعز دختر بله -

 الیخ به تا رفت آشپزخانه طرف شوق با حانهیر

 دوباره خانم حاج رفتنش با. کند کمک خود

 :گفت متیمال با و برگشت طرفش

 هم زهرا توئه ریتقص زیچ همه گمینم که من -

 هی از یول م؛یستین ریتقصیب هم ما اصالً مقصره،

 ادامه چنانهم نذار کن تمومش تو بعد به ییجا

 تونمینم گهید گهیم من به امروز زهرا. باشه داشته

 ما نیب ایح یهاپرده یسر هی بدم ادامه یرعلیام با

 .میکن درستش شهینم گهید که شده دهیدر

 خونسرد چنانهم و فشرد بغلش در شتریب را نیمت

 :گفت
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 رو طالقش کنه، یزندگ باهاش خواست یک -

 .کارش یپ بره رهیبگ

 .زد یپوزخند اشرهیخ نگاه همان با محمد حاج

 رو یرعلیام یهایبد تونمینم من گفتهیم -

 !بسازم باهاش و کنم فراموش

 درهم را شیابروها و شد هوا دود اشیخونسرد

 .دیکش

 هان؟ کنه فراموش تونهینم که کردم کارشیچ -

 گشته آزاد ده،یپوش خورده، االن تا داشته؟ کم یچ

 بهم که ییهایبد همه با خواسته؟یم یچ گهید

 یکرد کار هر گفتم اومد ایدن بچه نیا یوقت کرد؛

 تو گذرمیم نداره اشکال یزد آتش رو دلم ینکرد

 کی شد؟ یچ بساز بچه نیا بخاطر باش آدم هم
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 و زبونش یرو افتاد طالق کلمه دوباره دهینرس ماه

 گفتم نداشتم یحرف که منم. کرد یعاص رو همه

 باشه خاطرتون اگر محضر، میبر یخواست لحظه هر

 تا دادم هم رو اشهیمهر تموم پارسال یدعوا یتو

 جونم از یچ گهید باشه نداشته یاگهید یبهونه

 .بشه جدا بره خوادیم

 یراض یهست یپدر چطور تو انصافیب آخه د -

 از و یبد زجر رو بچت خودت دل بخاطر یشیم

 بچت یدور و یپدر تو اگر ؟یکن جداش مادرش

 بچش خوادینم دلش و مادره اونم سخته برات

 !بشه جدا ازش
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 518پارت#

 

 

 

 و گرفت یریدلگ رنگ نگاهش محمد حاج حرف با

 .زد لب آرام مادرش و پدر به نگاه با
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 دیشد یراض که دیبود یمادر و پدر چطور شما -

 سه د؟یبد زجر رو پسرتون خودتون دل بخاطر

 دیساخت برام خودتون که یآتش یتو دارم ساله

 که صبح هر ساله سه. زنمینم دم و سوزمیم

 امروز قطعاً گمیم خودم شیپ شهیم باز هامچشم

 .ستین یخبر یول هیخوب روز

 .دوخت مادرش یرو را نگاهش

 پسر شدم که یسال سه نیا یتو خانم حاج -

 بار چند ؟یدید رو یرعلیام خود بار چند ناخلف

 یگفت بار چند ؟ینشست دلش و درد و حرف یپا

 چطور چطوره؟ دلت حال نمیبب نیبش ایب پسرم

 ؟یکن راست کمر یتونست ظلم هم اون از بعد

 هر! ؟ییایب کنار کردن باهات که یکار با یتونست

 !یکرد هیگال ،یگرفت رادیا فقط یدید منو وقت
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 :داد ادامه محمد حاج به رو

 یزد زل بار چند روز اون از جان؟ پدر یچ شما -

 هیچ صحبت ؟یکرد صحبت باهام و هامچشم به

! یکرد موعظه ،یکرد مواخذه ،یکرد دعوا فقط

 زبون دیبا یوحش گرگ هی کردن رام یبرا گنیم

 محبت کدوم شدم گرگ که یمن. یباش بلد محبت

 جلوم لشکر مثل تنه هی همه بشم؟ رام تا دمید رو

 .نیبد شکستم تا نیستادیا

 .داد رعطایام دست را نیمت و شد بلند مبل یرو از

 یفرزنددار رسم االن من اگر زمیعز مادر و پدر -

. نداشتم خودم کنار یخوب یالگو چون ستمین بلد

 خوادیم رو بچش اگر دیبگ زهرا به من طرف از

 نیا کنه تموم و شیزندگ سر نهیبش ادیب آدم مثل

 خوادیم هم اگر. رو یقهرکش و قهر یباز مسخره
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 ییجدا به تیرضا حانهیر حضانت صورت در بره

 . دمیم

 کنار که را حانهیر و ستادیا آشپزخانه در یجلو

 .زد صدا بود قند قندان کردن پر مشغول لوفرین

 م؟یبر بابا جان حانهیر -

 ییخوشرو با و رفت جلو دید که را حانهیر مخالفت

 .گرفت بغلش

 دوست مگه بخرم تزایپ دخترم یبرا میبر -

 ؟ینداشت

 فراموش را زیچ همه تزایپ اسم دنیشن با حانهیر

 .دیچسب بغلش به و کرد



shahregoftegoo@  

. pg 2511shahregoftegoo@ 

 همه اصرار به توجه بدون و گرفت بغل را حانهیر 

 شام یبرا ماندن بر یمبن لوفرین و رعطایام جمله از

 .آمد رونیب خانه از و کرد یخداحافظ

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 519پارت#

 

**** 
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 به ورود محض که آورشوهم سکوت و خانه یخلوت

 یکم دیخورش غروب یلحظه در آمد استقبالش

 .ختیر دلش به هراس

 مطمئنش کمال آقا و معصومه اتاق بودن یخال

 شدن کور و سوت از دلش و ستین یکس کرد

 آدم شیوارهاید و در از اول روز که یاخانه

 .گرفت ختیریم

 رونیب و کند تحمل نتوانست ادیز را اتاقش یفضا

 باز دهان دنشیبلع یبرا وارهاید کردیم حس آمد،

 .اندکرده

 فقط هستند، کجا کمال آقا و معصومه دانستینم

 امشب دوباره باشد دواریام و کند دعا توانستیم

 با ای تنها را امشب خواستینم دلش چیه. برگردند

 . کند سَر خانه نیا در حسام
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 تا کرد سرگرم خانه یکار زیتم و یآشپز با را خود

 توهمات و الیخ و فکر ریاس کمتر او و بگذارد وقت

 .شود یذهن

 شب مهین به ساعت شدن کینزد تا یادیز زمان

 به اطیح در شدن بسته یصدا که بود نمانده

 آخر تا را خوابش از پر یهاچشم و دیرس گوشش

 .کرد باز

 را حسام شیباال یشهیش پشت از و رفت در طرف

 در. آمدیم جلو وارفته و شل یهاقدم با که دید

 نیزم یرو حوض کنار و کند تحمل نتوانست آخر

 . افتاد

 یایروسر باشد آمده حسام سر ییبال نکهیا فکر با

 .دیدو رونیب و انداخت شانشیپر یموها یرو
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 جور و جمع را خودش داشت یسع که حسام کنار

 شیپاها یرو بدهد هیتک حوض وارهید به و کند

 .گذراند نظر از را صورتش کل و نشست

 شده؟ یزیچ حسام آقا خوبه حالتون -

 بدون و شدند باز یکم حسام خمار یهاچشم

 نگاه. کردیم نگاهش رهیخ فقط یخاص حرکت

 ندارد یعیطب حالت بود دهیفهم که حسام نیسنگ

 طرف دو که ییموها شد باعث و کرد معذبش یکم

 یروسر داخل شتریب بودند گرفته قاب را صورتش

 .بفرستد

 یرو دادینم او به یخوب حس که یلبخند کم کم

 و یموذ ییصدا مثل یزیچ. نشست حسام یهالب

 نرمال حالت مرد نیا کردیم نجوا سرش در مزاحم

 !ندارد
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 یهرکس که یخوند یطلسم چه چشمات یبرا -

 اون یحت کنه؟یم خودش ریاس رو رسهیم راه از

 !رو من یمغز وبیمع برادر

 صورتش حسام دهان کننده مشمئز و گند یبو از

 تا نماند شیبرا یتمرکز که یطور شد، درهم

. بگذارد آن یمعن و حسام حرف یبرا یفکر

 حسام بود مطمئن اما نداشت؛ موردش در یاتجربه

 هاآن به شهیهم جان خانم که یعاتیما همان از

 که ییهاهمان. کرده مصرف گفتیم یزهرمار

 .کنندیم ساطع عقلش از را آدم اریاخت
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 520پارت#

 

 

 

 ببرد؛ پناه اتاقش به حاال نیهم خواستیم دلش

 در را حسام شدینم یراض دلش هم یطرف از یول

 یرو را زبانش دیترد با. کند رها خراب حال نیا

 .کرد تر را هاآن و دیکش شیهالب
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 براتون کاریچ ستین خوب حالتون حسام آقا -

 کنم؟

 و رفت هوا به حسام یمستانه و بلند یقهقهه

 .کرد قبل از فراتر را دلش در ترس وسعت

 دوست اون از دل بلندت یهاخنده با که یروز -

 نیا گفتم خودم شیپ یبردیم خودپسندت پسر

 من یخونه یتو روز هی عمراً خوشگل یآهو

 فقط امروز نیبب رو خدا یکارا یول بشه؛ موندگار

 فقط کردن ترکم همه رفتن، همه. یموند برام تو

 !مونده بمونه کردمینم گمون که ییتو

 حسام نکهیا ریدرگ فکرش و شد جمع حواسش

 جیگ نگاه که بود شناسدیم کجا از را یرعلیام

 .شد یسوال او سمت حسام
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 یروز مثل من یخونه تو وقت چیه چرا یراست -

 یدیخندیم پسر اون یبرا پارک یتو که

 طورنیا که داشت یچ یقرت بچه اون! ؟یدینخند

 ؟یکنینم ولش و یشد بندش

 پرسه فکرش در سوال یکل و شد ارتریهوش ذهنش

 .آورد زبان به را نشیاول تمرکز بدون. زد

 ما کجا از تو ؟یدید پارک یتو رو ما روز اون تو -

  ؟یشناختیم رو

 که حسام طرف از یواکنش ای جواب یوقت

 گوشه انگشت دو با دیند بود بسته را شیهاچشم

 .داد تکان و گرفت را لباسش یقهی

 .بده رو سوالم جواب گه،ید بزن حرف -
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 دوباره آمده رونیب یاخلسه از انگار که حسام

 .زد یهیکر لبخند و کرد نگاهش

 همه اون با که یدار یبخاریب پسر دوست یول -

 بودم جاش من اگر نداشت بهت یکار غمزه و ناز

 .دیکشیم کجا به کار دونمینم

 حسام یجلو و شد بلند نیزم یرو از هیگر با

 .ستادیا

 از منو یهست یک یگینم چرا کنه لعنتت خدا -

 کجان کمال آقا و معصومه اصالً ؟یشناختیم کجا

 گذاشتن؟ تنها وونیح یتو با امشب منو که

 مجدد و کرد کج حوض طرف را گردنش حسام

 .داد سر بلند یاخنده

 .خودشون عشق ونهیآش رفتن -
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 آهسته و کرد پاک را صورتش یرو یهااشک 

 سر کنار درست سر پشت از. زد دور را حوض

 است درست کارش دانستینم. گرفت قرار حسام

 در اما رد؛یبگ جواب کار نیا با تواندیم یحت نه ای

 .بود نیهم ذهنش حل راه نیبهتر حاضر حال

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�
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 521پارت#

 

 امروز نیهم که حوض آب درون را دستش دو

 کبارهی به و برد فرو بود کرده عوض را آن خودش

 یرو را بود گرفته جا شیدستها در که یآب حجم

 شد باعث حسام بلند ادیفر. کرد یخال حسام سر

 اتاقش طرف به تند و بدهد حیترج قرار بر را فرار

 آن الشیخ نانیاطم یبرا و بست را اتاق در بدود،

 .کرد قفل را

 !بود یکار چه نیا دختر کنه لعنتت خدا -

 در یشهیش از آرام زدیم نفس نفس که ینیح

 یسع که حسام تیموقع تا انداخت رونیب به ینگاه

 دید یوقت. ندیبب را شود بلند نیزم یرو از داشت
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 رفت اتاقش طرف خوران تلو تلو طورهمان حسام

 رفتن از که الشیخ. داد رونیب را اشآسوده نفس

 شیزانوها و نشست اتاق یگوشه شد راحت حسام

 .گرفت بغل را

 نوسان به یادیز ضینق و ضد افکار ذهنش در

 کجا از را یرعلیام و او حسام یعنی بود، افتاده

 هاآن پخش و هاعکس گرفتن دیشا شناخت؟یم

 که یشخص آن نباشد هم اگر بود؟ خودش کار

 .شناختیم حتماً کرده نابود را اشیزندگ

 در را سواالتش یهمه جواب نکهیا از بعد دیبا فردا

 ...گرفت مورد نیا

. داد ستیا دستور افکارش به مغزش یالحظه چند

 چه بشود؟ چه که کند دایپ را شخص آن اصالً

 تلف سال سه گردد؟یبرم سابقش یسرجا یزیچ
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 اطرافش یهاآدم ییوفایب ای او یزندگ شدن

 نداشتند؛ جبران راه کدام چیه نه شود؟یم جبران

 یگرید دشمن چه بداند تا دیپرسیم دیبا باز اما

 !بوده خبریب و داشته خود کنار

 کردن زنده جز که موضوع نیا دنیفهم از بعد

 نداشت، شیبرا یگرید سود یمیقد یدردها

 با گرید. کند مطرح را رفتنش یمسئله توانستیم

 نیا در کمال آقا و معصومه حضور عدم به توجه

 رفتن از دلش آنکه با. نبود هم او ماندن امکان خانه

 از نداشت دوست اما بود؛ گرفته معصومه خبریب

 یایزندگ هم هاآن باالخره باشد ناراحت دستشان

 ریاس عمر آخر تا توانستندینم و داشتند خود یبرا

 .بمانند نجایا
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 در یمدت رفت که نجایا از بود، گرفته را مشیتصم

 یبرا یمناسب یجا بتواند تا ماندیم مهربانو یخانه

 شنهادیپ به بود وقتش دیشا اصالً. کند آماده خود

 یشهر به رفتن با و کند فکر قبل از تر یجد هرمز

 .بدهد اشیزندگ و خود به یادوباره شانس گرید

 از ترس با بارکی یساعت هر ماجرا پر شب آن

 حسام شدیم مطمئن نکهیا از بعد د،یپریم خواب

 دوباره است امن اتاق در شیجا و امدهین سراغش

 .گرفتیم آرام

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 522پارت#

 

 

 

 

 یخانه به بود خواب حسام هنوز که صبح فردا

 کردن سانسور با. رفت دهیسپ و او نزد مهربانو

 ترک موضوع دارد قصد داد خبر شبید اتفاقات

 ذوق پر استقبال با خبرش. دیبگو حسام به را خانه

 زودتر هرچه خواست او از و شد روبهرو مهربانو
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 یدلواپس از را او و دیایب اشخانه به شهیهم یبرا

 هرچند. کند راحت حسام یخانه در ماندنش تنها

 و ندارد ازین حسام اجازه به او داشت اعتقاد دهیسپ

 جمع را ساکش حرف بدون االن نیهم تواندیم

 که ییاو اما برود؛ بخواهد دلش هرکجا و کند

 جواب در دانستیم و شناختیم خوب را حسام

 آب به گداریب خواستینم ماندینم ساکت او کار

 .بزند

 آماده کتابخانه به رفتن یبرا دهیسپ یوقت عصر

 یآقا از امروز فتیش یبرا خواست او از شدیم

. برگشت خانه به و ردیبگ را اشمرخص یسجاد

 دیبا و داشت حسام با یمهم یهاحرف امروز

 .شدیم مشخص هازیچ یلیخ فیتکل
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 اطیح در حسام نیماش وجود و خانه سکوت

 یبرا. نشده داریب خواب از هنوز کردیم مشخص

 با را خودش و رفت اتاقش به زمان ترراحت گذر

 .کرد سرگرم خواندن کتاب

 حسام اتاق در یصدا باالخره که بود غروب کینزد

 لباس تند. شده داریب دیفهم و آورد خود به را او

 که شبید یغذا کردن گرم یبرا و زد تن یمناسب

 به بود مانده یباق نخورده دست طورهمان

 در یبرا یابهانه خواستیم. رفت آشپزخانه

 .باشد داشته صحبت و ماندن آشپزخانه

 شد، آشپزخانه وارد حسام تا گذشت یاقهیدق چند

 لب یآرام «سالم» و انداخت سمتش یکوتاه نگاه

 دلش ته یحساب حسام یدهیکش درهم چهره. زد
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 خود به تا دیکشیم قیعم نفس اما کرد؛ یخال را

 .باشد مسلط

 را داروها جعبه و داد تکان یسر جوابش در حسام

 و رفت ترکینزد یکم. کرد گشتن به شروع

 .کرد دراز داروها یجعبه سمت را دستش

 کنم؟ کمک دیدار ازین یزیچ به -

 یدست و داد دستش را جعبه مقاومت بدون حسام

 دیکش سرش به

 .ترکه یم داره سرم خوام،یم مسکن هی -

 .شد گشتن مشغول آرامش با و رفت ترعقب یقدم

 .بهتره دینخور یخال معده با -

 .بخورم یزیچ تونمینم دارم تهوع -

 .شهیم درست دیبخور غذا لقمه چند -
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 دست ناگهان که بود قرص کردن دایپ سرگرم

 .کرد حس صورتش کینزد را حسام

 نامفهوم صورت به را اشدهیترس نگاه و دیپر جا از

 .دوخت نداشت را شبید یجیگ گرید که حسام

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 523پارت#



shahregoftegoo@  

. pg 2530shahregoftegoo@ 

 

 یشرویپ آرام را دستش او ترس به توجهیب حسام

 مرتب اششانه یرو را اشیروسر یگوشه و داد

 .کردیم

 ترسوندمت؟ شبید -

 ریز خون حسام شبید یهاحرف یادآوری از

 را سرش خود دنیکش عقب با و دیدو پوستش

 .انداخت نییپا

 .دینداشت یعاد حالت اصال... اصال -

 کردم؟ تتیاذ -

 را آن و کرد دایپ را نظرش مورد قرص خشاب

 .گرفت حسام طرف
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 حرف باهاتون خواستمیم دیخورد رو غذاتون نه، -

 .دینر ییجا لطفاً بزنم

 آب یکم با و آورد رونیب بسته از قرص دو حسام

 دوباره را وانیل یارفته باال ییابرو با. داد فرو

 .داد دستش

 کار؟یچ -

 شده پهن یسفره به یااشاره چشم با و رفت عقب

 .کرد آشپزخانه وسط

 .گمیم دیخورد -

 به دست با و نشست سفره سر یمعطلیب حسام

 .کرد اشاره شیروبهرو

 حرفت هم تو خورمیم من طورنیهم نیبش خب -

 .بزن رو
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 دو یرو بود داده نشانش حسام که ییجا دیترد با

 پلو قاشق نیاول که حسام به نگاه با و نشست زانو

 دور را شالش شهیر گذاشتیم دهانش داخل را

 و رک استرسش شدن تمام یبرا. دیچیپ انگشتش

 :دیپرس درنگ بدون

 منظورم مرد اون و من یگذشته مورد در شما -

 د؟یدونیم یچ یرعلیام... ریام

 حسام دهان طرف خواست که دوم شده پر قاشق

 .برگشت بشقاب داخل دوباره نرفته برود

 !؟یک -

 یگذشته مورد در نبود خوب حالتون که شبید -

 خواستمیم کرد، کنجکاوم که دیزد ییهاحرف من

 د؟یدونیم من مورد در یچ نمیبب
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 یسردرگم و ترس یانندهیب هر که ینگاه با حسام

 بدهد صیتشخ آن از توانستیم یراحت به را

 .شد اشرهیخ

  گفتم؟ یچ... یچ -

 حرف او یطناز و ییبایز از دیبگو دیکش خجالت

 .زده

 .نامفهوم یهاحرف یسر هی -

 خود به دوباره حسام تا دیکش طول یالحظه چند

 تند و برگشت صورتش به قبل حالت زود آمد،

 .گذاشت دهانش داخل یگرید یالقمه

 دونمیم چه من! ها یپرسیم ییسواال چه هم تو -

 .گفتم یچ بد حال اون یتو شبید
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 دروغ حسام صورت هیاول ترس و رفتار تناقض

 .کردیم مشخص را االنش حرف بودن

 !بودن درست نامفهوم یهاحرف اون یهمه یول -

 .کرد رها بشقاب در قاشقش کالفه حسام

 م؟یکن کوفت لقمه هی یذاریم بابا یا -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و بود بیعج یکم هم رفتن در کوره از زود نیا

 .رساندیم نیقی به را او شتریب

 آورده؟ سرم بال همه نیا یک بدونم ستین حقم -

 که هیک یخودخواه بخاطر بدونم ستین حقم

 نجام؟یا

 اوج یکم را شیصدا سمتش، یتند نگاه با حسام

 .داد
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 رو گذشته یاومد سال سه از بعد حق؟ کدوم -

 ؟یبرس کجا به بشه؟ یچ که یکنیم قبر نقش

 شهر او یتو خانم، حانهیر نهیا تو یزندگ قتیحق

 پدر نیهم یبرا و خواستینم رو تو یکس گهید

 راحت دستت از که ما سمت داد پاست بزرگت

 ؟یدیفهم بشن

 قیعم یدرد داشت، درد حسام یهاحرف دنیشن

 اما نشست؛یم قلبش وسط قاًیدق که جانگداز و

 نیا قصد به حسام دانستیم. آوردیم کم دینبا

 و نیغمگ شهیهم مثل را او تا زندیم را هاحرف

 یمتالش متیق به یحت دینبا بارنیا. کند ساکت

 . باشد حسام برنده دادیم اجازه قلبش شدن

 کجا از دفعه کی تو اصال بود؟ یچ گناهم چرا؟ -

 گوش تو یچ ؟یخواستگار یاومد و شد داتیپ
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 یذهن معلول هی به منو شد یراض یخوند آقاجونم

 بده؟ شوهر

 و زد پس یکم را شیجلو بشقاب حرص با حسام

 .شد بلند نیزم یرو از

 تو بستن غر غر با رو مهدخت ناف گفتمیم من -

 هی به یزد گند! دهیآمرز پدر یبدتر اون از که

 که یاون بگم دیبا هم اطالعت محض غذام، لقمه

 نه بود آقاجونت خود سراغم اومد و کرد دایپ منو

 .من

 قلبش بود، کرده ینیبشیپ خودش که شد همان

 به اما شد؛ یمتالش حسام یجمله دنیشن از

 یعصب را نفسش. دینرس سواالتش از کدامچیه

 موضوع دیبا بود باز بحث سر که حاال داد رونیب

 .کردیم تمام را زیچ همه و گفتیم را رفتنش
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 .برم نجایا از خوامیم من -

 و ستادیا شده خشک شیجا سر لحظه چند حسام

 .برگشت طرفش تند بعد

 !کجا؟ -

 .دیکش شالش به یدست و ستادیا

 .نجایا از ریغ هرجا -

 .ستادیا کشینزد یقدم اخم با حسام

 رزنیپ اون باز نکنه ؟یبر یخواهیم کجا گفتم -

 ییهوا که خونده گوشت ریز یحرف هاپو هاپ

 ؟یشد

 با شیپا ریز فرش به نگاه با و دیکش یقیعم نفس

 :گفت باشد محکم کردیم یسع که یلحن



shahregoftegoo@  

. pg 2539shahregoftegoo@ 

 به یزیچ اون د،ینکن یاحترامیب مهربانو به لطفاً -

 در که دارم عقل قدرنیا گهید خودم نداده، ادی من

 یهفته دو تا من. رمیبگ میتصم میزندگ مورد

 مرده شوهرم االن یول بودم؛ خونه نیا عروس شیپ

. ندارم شیاهال و خونه نیا با ینسبت چیه گهید و

 یکار و برم دارم دوست که ییجا دارم حق پس

 .کنم دارم دوست

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 باال را سرش نزد، یحرف یالحظه چند حسام

 بر را زشیت نگاه ینیسنگ یراحت به یول اورد؛ین

 .کردیم حس خود یرو

 در یدار حق تو درسته، یگفت یینایا یهمه آره -

 فقط. یریبگ یبخواه میتصم هر تیزندگ مورد

 کجا یکرد دایپ ییجا ینداد رو من سوال جواب

 ؟یبر یخوایم
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 .داد جواب قبل حالت همان در و دیگز را لبش

 .دونمینم درست هنوز -

 او که کرد کینزد او به را خودش یکم حسام

 یفاصله از تا رفت عقب نامحسوس را فاصله همان

 . باشد راحت الشیخ نشانیب

 شهر از رو تو من نمردم، که من مرده شوهرت -

 بشه یراض دلم چطور آوردم نجایا خودت

 کنم؟ رهات خودت حال به طورنیهم

 سال چند نیا در که طورهمان دیبگو خواست

 لحن یول ؛یگرفت دهیناد ،یکرد ریتحق ،یزد کتک

 متلک و یتند به دلش که بود آرام قدرنیا حسام

 .نرفت
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 شما که میندار هم با ینسبت گهید شما و من - 

 سه نیا یتو راحت التونیخ ،یبش نگرانم یبخواه

 و بشه کلفت پوستم که دمیکش درد قدرنیا سال

 نایا یهمه از. کنم تحمل رو یدرد هر بتونم

 و میشد تنها خونه نیا یتو شما و من االن گذشته

 پشت یحرف خوادینم دلم ست،ین درست اصال نیا

 .ادیب رونیب سرم

 خونه یتو موندمون تنها رفتنت لیدل اگر نیبب -

 یبرا شوهرش و معصومه له،یدلیب بگم دیبا است

 .گردنیبرم دوباره شب فردا از نرفتن شهیهم

 حسام مستأصل یهاچشم به و آورد باال را سرش

 .کرد نگاه
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 میتصم من دهینم رییتغ رو یزیچ نیا باشه -

 موندهیآ و خودم یزندگ دنبال برم خوامیم گرفتم

 .کنم دایپ

 و رک را دلش حرف گونهنیا توانسته بود خوشحال

 حسام. کند راحت را خود و دیبگو حسام به راست

 دیترد با آخر در یول نگفت؛ یزیچ لحظه چند

 .داد تکان یسر

 یبرا یتونیم و یهست عاقل زن هی االن تو آره -

 عجله لطفاً یول ؛یکن شروع جدا یزندگ هی خودت

 حانهیر. کنم کمکت راه نیا یتو بده اجازه نکن

 دلم و مونمیپش امگذشته یهاکرده از االن من

 یبردار قدم یخوایم که یراه یتو خوادیم

 جبران رو نحس یگذشته دیشا تا کنم کمکت



shahregoftegoo@  

. pg 2544shahregoftegoo@ 

 برات ادیب بر دستم از یکمک هر بذار پس. کنه

 .بدم انجام

 تعجب حسام بیعج حرف از که بود او نوبت حاال

 بیعجا از او استقالل یبرا حسام کمک. کند

 !بود روزگار

 خود به را دو هر اطیح در بستن محکم یصدا

 .بروند رونیب شد باعث و آورد

 مانند به یچشمان و سرخ یصورت با مهدخت دنید

 عیسر حسام! نبود کدام چیه توقع آتش یگلوله دو

 :دیپرس اخم با و داد نشان واکنش

 ؟یدار کاریچ نجایا تو -
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 پرت نیزم یرو را سرش شال و فیک تند مهدخت

 حسام از یکوتاه فاصله با که ییاو طرف و کرد

 . رفت بود ستادهیا در کنار
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 را اششانه محکم مهدخت شده چه بفهمد تا

 د،یکوب سرش پشت وارید به را کمرش و گرفت

 .داد فشار و برد شیگلو ریز را دستش

 من یزندگ جون از یچ تارهیپ نیا نمیبب اومدم -

 !خوادیم

 به دنیرس یبرا و بود شده بسته تنفسش راه

 تازه انگار که حسام. کرد تقال به شروع هوا یاذره

 او از و دیکش عقب را مهدخت بود آمده خود به

 مهدخت یهایباز وانهید از متعجب. کرد شیجدا

 به شروع و گذاشت شیگلو یرو بر را دستش

 .کرد سرفه
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 یهادست انیم داشت یسع چنانهم مهدخت

 . کند حمله او به و بکشد رونیب را خودش حسام

 به که یمهدخت و حسام از یکم شیهاسرفه انیم

 .گرفت فاصله کردیم یفحاش اجدادش و او

 نیا بند االن تا اگر یپاپت یایحیب یدختره -

 شوهر اون یسر صدقه یبود آدماش و خونه

 اون که حاال بدونم خوامیم من. بوده تیروان

 کاریچ نجایا گهید تو شده گور به گور پدرسگ

 یتو االن شه؟ینم گم گورت گهید چرا هان؟ یدار

 نیا نوبت ؟یدار کاریچ من شوهر با تنها خونه نیا

 یخوند کور ؟یکن پهن دام براش دهیرس اسکول

 ؟یدیفهم

 و دهیچسب شیگلو بر که یزیچ کردیم حس

 خفه قصد مهدخت یهادست از تر پرقدرت
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 یمعمول بغض کی از فراتر یزیچ دارد، را کردنش

 حجم نیا با که مهدخت یهاحرف از یدرک! است

 چطور. نداشت بود آمده سراغش تیعصبان

 از یحس چیه تنفر جز که ییاو به توانستیم

 کردن پهن دام تهمت شدینم دایپ دلش در حسام

 !بزند؟

 کمر دور شیهادست که طورهمان حسام 

 .برد آشپزخانه به را او یحرکت با بود حلقه مهدخت

 کارا و حرفا نیا ؟یشد هار چرا هان؟ تو چته -

 ه؟یچ

 انداختن چنگ و زدن لگد به شروع بارنیا مهدخت

 .کند شیرها تا کرد حسام به
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 یکنیم فکر کثافت، نزن حرف گهید تو -

 یکی به چشمت گذره؟یم سرت تو یچ فهممینم

 سر از منو یتونیم یکرد فکر افتاده من از بهتر

 کور جونم نه ؟یباش خوش اون با و یکن باز خودت

 یرو دست دمینم اجازه و زنتم من نجایا. یخوند

 حق خونه نیا یتو یزندگ ،یبذار یاگهید ریغ آدم

 ؟یدیفهم یاگهید خر چیه نه منه

 اشک و یناباور با بود ستادهیا شیسرجا هنوز

 خود از را مهدخت حسام. کردیم نگاهشان چشم

 . داد هل جلو به درهم یصورت با و کرد جدا

 هان؟ یکرد فکر یچ من مورد در تو بابا، شوگم -

 یخونه بودنت زیعز دوره دمینفهم یکرد فکر

 یکنیم قار قار نجایا یاومد که شده تموم تییدا

 ؟یبمون بدم اجازه دوباره تا
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 .نشست حسام صورت یرو زیتمسخرآم یشخندین

 قرمصاقت؟ شوهر همون خونه یرینم چرا -

 .برآشفت حسام مثل هم مهدخت

 خر چیه نه ییتو االن من قرمصاق شوهر -

 .یاگهید

 به شتریب یانداخت پس کره براش که یاون فعالً -

 . ادیم کارت
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 فقط بعد به آن از و شد روانه اتاقش طرف رمقیب

 .دیشنیم را حسام و مهدخت بحث بلند یصدا

 رونیب شوگم خوش زبون با االن نیهم مهدخت -

 لحظه هی یحت و یافتاد چشمم از یحساب که

 .کنم تحملت تونمینم گهید
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 نیا یبرا جا برم من یزرنگ یکنیم فکر عه -

 اگر یخوند کور بشه؟ باز کن خراب خونه دختره

 حق همه دیبا یکن باز خودت سر از منو یبخوا

 ولت یراحت نیهم به یکرد فکر ،یبد رو حقوقم

 کنم؟یم

 نیا تو داشته؟ ورت االتیخ حقوق؟ و حق کدوم -

 نیا ینگران حاال که یبود من یزندگ یکجا سالها

 بابت برم اگر یدونیم چیه اصالً! کنه؟ پرش دختر

 ازت یگفت من به سال همه نیا که یدروغ نیهم

 پدریب بدبختِ ارن؟یم سرت ییبال چه کنم تیشکا

 طورنیهم گذاشتم بوده میبخشندگ از من تازه

 اون. یبر رونیب میزندگ از خودت صدا و سریب

 ؟یهست هم طلبکار یاومد وقت
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 یبترسون منو یتونیم اتیچرند نیا با نکن فکر -

 ،یبکش راحت نفس هی نذارم خورمیم قسم حسام

 خودت از که شمیم روحت و فکر سوهان چنانآن

 .یبش زاریب

 بر شیهااشک زشیر از یاریاخت که طورهمان

 کردن جمع به شروع نداشت صورتش یرو

 را دردها یلیخ سال چند نیا در. کرد لشیوسا

 ییآبرویب تهمت پس از یول بود؛ کرده تحمل

 حامد مثل یآدم با را یزندگ سال سه. آمدیبرنم

 الیخ یکس تا برنداشت کج قدم و کرد تحمل

 یلیخ حاال. نزدند سرش به او مورد در ینامربوط

 و رفتن قصد خودش که یصورت در داشت درد

 ییزهایچ نیچن به بود کرده را قفس نیا از دنیپر

 .شود متهم
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 و خورد در به یاتقه تا دیکش طول یاقهیدق چند

 نگاه که بزند یحرف خواست. شد وارد حسام

 یقدم افتاد، دستش ساک و او یرو بر سردرگمش

 .گذاشت جلو

 ؟یکنیم کاریچ -

 اتاق از رونیب هنوز ای رفته مهدخت دانستینم

 گرید کند؛ خفت را او گرید یبار تا کرده نیکم

 .نداشت یتیاهم شیبرا

 ساک در مچاله و نامنظم را دستش یروسر دو

 .انداخت

 چنگ نزنه تهمت بهم یکس گهید تا برم خوامیم -

 .مردم یزندگ یرو انداختم
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 ساک کرد یسع و نشست زانو یرو شیجلو حسام

 .اوردیب رونیب او لرزان یهادست انیم از را

 تیاهم یروان اون یحرفا به چرا گهید تو حانهیر -

  ش؟ینشناخت یزندگ سال چند نیا مگه یدیم

 :کرد زمزمه یدلخور با و دیکش باال را اشینیب

 طورنیا اومد که شناختینم منو مهدخت مگه -

 زد؟ بهم یکمرشکن تهمت

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��



shahregoftegoo@  

. pg 2556shahregoftegoo@ 

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 528پارت#

 

 

 

 و دیکش رونیب او یهادست انیم از را ساک حسام

 .کرد پرت یطرف

 اهیس نیا با بود اومده اون دختر یاساده چرا -

 خونه نیا یتو ییجا دوباره تا بترسونه منو هایباز

 .بود بهونه حرفا نیا یهمه کنه، باز

 خواست و کرد پاک را صورتش یرو یهااشک

 .بردارد را ساکش دوباره
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 اول از بودم کرده فراموش من نیگیم راست آره -

 یطعمه یبرا یقربون گوشت عنوان به فقط عمرم

 آشپزخونه یتو حسام آقا. شمیم استفاده اون و نیا

 صورت گهید نجایا من موندن گفتم بهتون هم

 که حاال. ینکرد توجه شما برم دیبا و نداره یخوش

 روبهرو اطرافتون ضیمر یآدما فکر طرز از یکی با

 .برم دیبذار کنمیم خواهش دیشد

 مچش حسام که بود دهینرس ساک به دستش هنوز

 .شد کارش مانع و گرفت را

 دوست هرکجا حقته، برو یبر یخوایم باشه -

 با و شبونه کنمیم خواهش نه االن یول برو؛ یدار

 محله نیا مردم. نکن ترک منو یخونه حال نیا

 هم یرتیغیب نذار یول ندارن؛ من به یخوب دید

 تا لطفاً یکرد صبر که تو. بشه اضافه بهش
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 بعد شد بهتر حالت کن صبر هم سحر یدهیسپ

 اونجا مهربانو یخونه همون برو موقتا اصالً. برو

 باشه؟. راحته بابتت از منم الیخ

 نیچننیا بود بارنیاول که حسام یصدا عجز

. کرد شل رفتن یبرا را شیپا و دست دشیدیم

 هشت به کینزد که وارید یرو ساعت به ینگاه

 به رفتن بود، حسام با حق دیشا. انداخت بود شب

 انیگر یصورت با شب وقت نیا در مهربانو یخانه

 آورد رونیب حسام دست از را دستش. نبود درست

 .رفت ترعقب و

 زود؛ صبح فردا یبرا ذارمشیم رمینم االن باشه -

 رو جلوم تو دمینم اجازه گهید و رمیم حتماً یول

 .یریبگ
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 عقب به که طورنیهم و شد بلند جا از حسام

 .داد سرتکان شیبرا رفتیم

 کمتر تا رمیم االنم اونجا، رسونمتیم خودم فردا -

 یحال پدریب کهیزن نیا به برم خوامیم. یبش تیاذ

 .داره یعواقب چه هاشیباز وونهید کنم

 تماشا را حسام رفتن فقط و نداد نشان یواکنش

 رونیب تنگ را نفسش رفت رونیب که حسام. کرد

 یکس با دل درد و صحبت هوس بیعج دلش. داد

 از یکس یبرا فقط خواستیم دلش. داشت را

 فقط قضاوت و حرف بدون او و دیبگو شیدردها

. داشت ییسایپر که یزمان مثل درست. بشنود

 با و برداشت اتاق یگوشه از را اشساده لیموبا

 ارقام چرا دینفهم رنگش اهیس یهادکمه به نگاه

 !بستند نقش شیهاچشم یجلو یرعلیام شماره
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 فکر سرش در عددها رژه به و بست را شیهاچشم

 یاذره بدون را تکشان تک بود بر از را همه کرد،

 یرو نوبت به را انگشتان بود یکاف فقط! یفراموش

 از یروز که شود گرفته یاشماره تا بفشرد هادکمه

 یزندگ وارد را او تا کرد استفاده احساسش تمام

 .کند خود

 بعد هنوز که کرد خود یبرا را دلش چنان مرد آن

 را آن از یقسمت یحت نتوانسته یدور سال سه از

 پرت یکنار را لیموبا عیسر. برگرداند خود نزد

 دینبا نه. گرفت دستانش دو نیب را سرش و کرد

 همان تاوان هنوز شود، احساساتش خام دوباره

 با بود یهمان مرد آن. دادیم را گذشته یخطاها

 روز نیا به را او اشیعاشق و عشق با ش،یکارها

 . رفت اشیزندگ دنبال خودش بعد و انداخت اهیس
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 کی با او د؟یبگو چه بزند زنگ خواستیم اصالً

 گرید حاال دیشا! داشت؟ یحرف چه دار زن مرد

 ادامه اشیزندگ به خرم و خوش و دارد هم بچه

 دلش احمق کی مثل نجایا او وقت آن. دهدیم

 یارتباط راه خواهدیم و ردیگیم را بودنش یبهانه

 !کند دایپ

 او دیایب رونیب یرعلیام فکر از که داد سرتکان

 راه کدام هر و نداشت یربط چیه مرد آن به گرید

 .رفتندیم را خودشان

 یگوشه در شده جمع غم و بغض نیا فیتکل اما

 طورنیهم صبح تا بخواهد اگر دانستیم که دلش

 چه ماندینم یباق او از یزیچ گرید کند سر او با

 تا نداشت را یکس چرا آمد درد به دلش شد؟یم

 چطور اشخانواده د؟یبگو شیدردها از شیبرا
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 و بزنند پا پشت او به راحت نیچن توانستند

 کنند؟ شیرها

 خانم کنار بودنش خوش یروزها یهوا ناگهان

 یدردها که ییروزها آن افتاد، سرش به جانش

 جان خانم یپاها یرو گذاشتن سر با را دلش

 مهربان رزنیپ آن یهادست انگار. کردیم درمان

 یهمه شیموها نوازش با که بودند بخش شفا

 ! رفتندیم خود کار یپ شیهایناخوش

 را او و زد زخم دوا یجا را آخرش درد چرا پس 

 یقصه مگر کرد؟ دور خود از ظالمانه طورنیا

 از بعد هنوز! بود؟ باور قابل ریغ شیبرا چقدر عشق

 هضم درشت و زیر اتفاق یکل یتجربه و سال سه

 چطور مِهر همه آن با جان خانم که موضوع نیا
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 نیچن او با و شود بزرگش پدر همدست توانست

 !بود مشکل کند یکار

 را لشیموبا تند ذهنش یتشرها به دادن بها بدون

 را خودش یروز که یاخانه وشماره برداشت

 از امتناع سال سه از بعد. گرفت دیدیم دخترش

 دلش د،یبگو خواستیم دلش زدن حرف

 همه از جدا را او که یجان خانم از خواستیم

 یهمه از خواستیم دلش. کند هیگال دیدیم

 تا بردارد پرده شیبرا سال سه نیا یهایسخت

 گرید یلعنت بغض نیا دیشا شود، سبک یکم دیشا

 .دیاین سراغش
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 یخواسته که بود نشده کامل هنوز چهارم بوق

 در جان خانم آرام یصدا و شد اجابت دلش

 .دیچیپ گوشش

 بله؟ الو -

 نیهم از فشرد، انگشتانش انیم محکم را لیموبا

 وسعت شتریب بغضش و شد روانه اشکش کار اول

 حرف چگونه بغض حجم نیا با بود مانده. گرفت

 !باشد شکششیپ دل و درد بزند

 ؟یزنینم حرف چرا الو -

 گفتن یبرا یحرف اما د؛یبگو یزیچ کرد باز لب

 ذهنش در کلمات یهمه کردیم حس نکرد دایپ

 تا شودینم دایپ سرش در یاواژه و اندباخته رنگ

 !کند حضور اعالم آن با
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 فرخنده یبخون ییالال یتونیم مایقد مثل هنوزم -

 خانم؟

 یبرا د،ینشن تلفن پشت از ییصدا یالحظه چند

 هم خوش. دادیم حق جان خانم به سکوت نیا

 به میتصم سال سه از بعد شدینم باورش هنوز

 بود نشناخته را شیصدا هم دیشا ای! گرفته صحبت

 چه کردیم جستجو ذهنش در سکوت نیا با و

 حرف گونه نیا که گرفته قرار تماسش پشت یکس

 !زندیم

 مادر؟ ییتو حانهیر -

 کنارش یپشت یرو بر سرش هیتک با و بست چشم

 .کرد تصور خودش یبرا را جان خانم یشانه
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 فرخنده کرده رو هاتییالال یهوا یلیخ دلم -

 موهام یرو رو گرمت یهادست االن دلم خانم،

 .بخوابم ریس دل هی تا خوادیم

 .شد بلند هیگر به ختهیآم بارنیا جان خانم یصدا

 ؟یزد زنگ باالخره حانهیر سرم به بالت و درد -

 یتو که یدار هم یجون خانم افتاد ادتی باالخره

 !سوزه؟یم صدات حسرت

 .زد لب دلخور و خاطر آزرده

 از که بیغر شهر نمینفرستاد مگه! حسرت؟ -

 !؟یچ یبرا حسرت گهید پس د؟یبش راحت دستم

 .گرفت اوج شتریب جان خانم یهیگر یصدا

 نیا یدونیم دختر، یکرد همیتنب خوب هم تو -

 دم؟یکش یچ سال سه
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 ترراحت بتواند تا داد قورت را شیگلو مزاحم بغض

 .کند صحبت

 ن؟یآورد من سر یچ دیدونیم شما ؟یچ شما -

 یکار توقع آقاجون از وقتچیه من جون خانم

 هستم ارزشیب قدرنیا دونستمیم چون نداشتم،

 فراموشم چهارم روز نباشم کنارش روز سه اگر که

 یبود مادرم ،یبود همدمم که شما از یول کرده؛

 ؟یبزن نارو بهم اومد دلت چطور. بود باال توقعم

 یچ خوردم پشت از که یخنجر نیا یبرا گناهم

 عاشق یسادگ یرو از فقط من خانم؟ فرخنده بود

 پدرش نداشت خبر روحمم که شدم یمرد

 . بوده مادرم معشوقه
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 مادر، یبش خوشبخت خواستمیم فقط من... من -

 اد،یب نییپا زبونا سر از حرفت خواستمیم
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 به آرامش یکم تا یبش دور نجایا از خواستمیم

 .برگرده تیزندگ

 همان هنوز زن نیا شد، برابر نیچند دلش درد

 هاحرف نیا با هنوز زد،یم را سابق یهاحرف

 !کند هیتوج را کارش داشت یسع

 معلول هی گذاشتم خونه نیا به پا که یاول روز -

 نشونم رو کنم نگاهش دمیترسیم یحت که یذهن

 یموظف و شوهرته بعد به نیا از گفتن و دادن

 بود سرم یباال شوهر برادر هی. یکن یزندگ باهاش

 رو نفس اون کتک با دمیکشیم اضافه نفس اگر

 جلو که بود کنارم یشوهر برادر زن. کردیم آروم

 یکجا. بدم لو رو رازش مبادا تا زدیم تهمت جلو

 بیفر با رو من که نیدیدیم آرامش یزندگ نیا

 و بیعج آدم مشت هی نیب بیغر شهر نیفرستاد
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 میراض ییکذا یزندگ نیا به یوقت منطق؟ یب

 دختر نیا ینگفت بود؟ کجا وجدانت یکردیم

 رو شیواقع شوهر یوقت چطور من بخت نگون

 من دختر فیظر تن ینگفت نکنه؟ سکته نهیبیم

 و ارهیب دووم تهمت و کتک همه اون ریز چطور

 چیه خودت تو ندارم یکار هیبق با نشه؟ خرد

 ؟یکرد کاریچ من با یدیفهم

 یادامه از را او خانم فرخنده مبهوت یصدا

 .داشت باز شیهاهیگال

 تو شوهر ه؟یچ یذهن معلول دختر؟ یگیم یچ -

 !نداشت یمشکل که

 و بود حامد برادر که یصفت گرگ مرد اون اره -

 چیه نینشوند عقد سفره سر باهاش نجایا منو

 دمیفهم نجایا دمیرس یوقت. نداشت یمشکل
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 خانم دیکرد نابودم. است یاگهید کس شوهرم

 نابود کلمه یواقع یمعن به روز همون من جون

 .شدم

 دیکش یقیعم نفس نحس یروزها آن یادآوری با

 .بدهد ادامه بتواند تا

 حقم که یعذاب تحمل جون، خانم داشت درد -

 بگن بهت درد اون بدتر. داشت درد یلیخ نبود

. یشد یک زن تو داشتن خبر کارت و کس یهمه

 کشنده کنن باز سرشون از رو تو خواستن فقط

! بود؟ رهیکب چقدر گناهم مگه جون؟ خانم چرا. بود

 کنم؟ نگاهتون نخواد دلم نداشتم حق حاال

 تا یبکش دیبا فقط نه د؟یآورد سرم به چه دیدیفهم

 یافتاده عقب شوهر هی ریدرگ سال سه یبفهم

 !داره یدرد چه یباش یسرطان
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 بهم سال سه نیا بودم، خبریب من... من -

 یراض تیزندگ از خوبه، حالت ،یخوب تو گفتنیم

 .یهست

 نیا من. شد تموم زیچ همه نداره، تیاهم گهید -

 که یدرد یاندازه یول دم؛یکش ادیز درد سال سه

 بخشمینم. نبوده دیداد بهم همخونم یآدما شما

 رو شهر اون یآدما وقت چیه جون خانم

 هم اورمهی خودش فقط که ییخدا به بخشم،ینم

 .رو شما نبخشه سپردم

 در نفسش یوقت شیهاحرف شدن تمام پس در

 و داد خاتمه تماسش به کرد،یم ینیسنگ نهیس

 یرو را دستش. شد مچاله خود در اتاق یگوشه

 .کرد نوازش را شیموها آرام و گذاشت سرش
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 یروز هی باالخره ،حانهیر بخواب دغدغهیب و آروم -

 ته از دهیم اجازه و زنهیم رو تو یخونه در یخوش

 .یبخند دل

**** 

 هم نیسنگ ادیز نظر به که دشیخر یهاپاکت

 وارد و کرد جاجابه شیهادست نیب را آمدندینم

 شدن ریپ به رو واقعاً او یهامفصل دیشا. شد خانه

 اگر. کردندینم اشیهمراه گرید و رفتندیم

 و یریپ سمت یقدم خواستینم هم خودش

 و زیر یهارنج و مشکالت بگذارد تن یفرسودگ

 نیچن بودند ربوده او از را راحت یزندگ که یدرشت

 .دادندینم یااجازه
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 هول و یعقلیب از که بهمن یورشکستگ مشکل

 و بود شده شیدردها یهمه آمد سر بود مشیحل

 .کند حل را آن چگونه دانستینم

 یخال آشپزخانه در تعجب با را دشیخر یهاپاکت

 . گذاشت خانم فرخنده حضور از

 نداشته سابقه شانیزندگ یهاسال نیا یهمه در

 تند او آمدن کینزد ساعت نیا در شهیهم که یزن

 از را ییرایپذ نیبهتر تا دیچرخیم اشآشپزخانه در

 گرید ییجا در را باشد داشته اشخسته شوهر

 !ندیبب

 بودن آماده از خبر گاز یرو بر قابلمه دو وجود

 چشم به بد فرخنده خود نبود اما دادند؛یم شامش

 .زدیم
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 سرش از را کالهش آمد رونیب آشپزخانه از

 . آورد در تنش از را کتش آن از بعد و برداشت

 ؟ییکجا خانم فرخنده -

 همچنان کرد ضیتعو را شیهالباس رفت اتاقش به

 واقعاً گرید نیا و نشد خانم فرخنده از یخبر

 !بود باور قابل ریغ و بیعج شیبرا

 در کرد چک را هاسیسرو و یانبار من،ینش اتاق

 . نبود زنش از یخبر کجا چیه

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 بهناز از را فرخنده سراغ تا رفت تلفن طرف نگران

 سابق اتاق یجلو از که ینیح. ردیبگ دخترش

 را نظرش اتاق در کوچک ییصدا شدیم رد حانهیر

 طبق انگار داد، رونیب آسوده را نفسش. کرد جلب

 قول تا کرده حبس اتاق آن در را خود معمول

 .کند یدلتنگ رفع خودش

 .زد در به یاتقه
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 زیعز رونیب ییاینم یکنیم چه خانم فرخنده -

 جان؟

 نداشت دوست که لشیم برخالف د،ینشن یجواب

 بگذارد اتاق نیا به پا وقت چیه حانهیر رفتن از بعد

 .رفت داخل به و دیکش نییپا را رهیدستگ

 یعنی بود، حانهیر رفتن از قبل اتاق همان اتاق

 یحت. کند رییتغ آن در یزیچ نداد اجازه فرخنده

 اتاق لیوسا خواستند بهناز دختران پارسال یوقت

 خواندن درس یبرا یمکان را آن و بدهند رییتغ را

 خانم غضب با بار نیاول یبرا کنند آماده خود

 تکه نداد اجازه یحت که شدند روبهرو جانشان

 فرخنده اگر هرچند. ببرند رونیب اتاق از را یجوراب

 دادینم را اجازه نیا خودش دادیم اجازه هم
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 صاحب خودش اتاق نیا کنند، جاجابه یزیچ

 .گشتیم باز هاآن نزد یزود به صاحبش و داشت

 یرو آخر در و خورد چرخ اطراف در نگاهش

 قاب و بود نشسته وارید یگوشه که فرخنده

 کردیم نگاه رهیخ را بود دستش که یعکس

 دستش دو بردن با و رفت جلو یقدم. نشست

 فرخنده یروبهرو اشیراحت شلوار بیج دو داخل

 بود رهیخ قاب به هنوز حضورش به توجهیب که

 .ستادیا

 ؟یگرفت ماتم اتاق یتو که بس ینشد خسته -

 یزندگ خرم و خوش داره گهید شهر هی خوبه

 !یکنیم یعزادار براش طورنیا تو و کنهیم

 نیا از انگار نکرد، نگاهش چنانهم خانم فرخنده

 .بود یفرار کار
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 چشم سال سه از بعد گرفت، تماس امشب -

 .دمیشن رو صداش باالخره یانتظار

 که بود شده چه یعنی شدند، فعال شیهاشاخک

 صحبت و گرفته تماس سال سه از بعد حانهیر

 تماس حسام با وقت هر که او! است؟ کرده

 شدیم حانهیر با صحبت خواستار و گرفتیم

 جلو! بزند یحرف یکس با ستین یراض دیشنیم

 .زد زانو خانم فرخنده یپا یجلو و رفت

 حانه؟یر گرفت؟ تماس یک -
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 شیهاچشم در فرخنده یدلخور و اشک از پر نگاه

 .نشست
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 هیگال ومد،ینم باال بچم یصدا داشت، درد -

 .داشت گله برسر خاک من از داشت،

 اومد؟ دلت چطور ن؟یحس بچم با یکرد چه

 دست در عکس به ینگاه و انداخت نییپا را سرش

 . انداخت بود حانهیر خندان صورت که فرخنده

 و بود دهیفهم را او کوچک راز فرخنده باالخره

 .دیرس فرا دیدیم را کابوسش شهیهم که یالحظه

 گفت؟ بهت یچ... یچ -

 سرخ صورت شدند، ریسراز خانم فرخنده یهااشک

 حضور از قبل کردیم مشخص اشگرفته یصدا و

 .کرده هیگر ادیز هم او

 رنگین و دروغ با ،یکرد بدبختش چطور گفت -

 . بشه معلول هی زن یشد باعث
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 .کرد دفاع کارش از تند

 هی فقط پسر اون ه؟یذهن معلول حامد گفته یک -

 .نیهم است ساده یکم و دهید بیآس چشمش

 اعتماد به نیحس یگیم و یگفت دروغ منم به تو -

 ازت رو سراغش وقت هر. یکرد انتیخ ساله چند

 شیزندگ به خوبه، حالش یگفتیم گرفتمیم

 تو که یمدت تموم گفتیم بچه اون. کرده عادت

 کتک یکردیم راحت بابتش از منو الیخ

 .دهیشنیم حرف و خوردهیم

 جرأت یکس چه شدند، دهیکش درهم شیهااخم

 وقت هر که او برساند؟ یگزند او امانت به کرده

 خوب از را الشیخ نامرد حسام آن گرفتیم تماس

 امشب نیهم دیبا. کردیم مطمئن حالش بودن
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 اما کرد،یم معلوم یعوض حسام با را فشیتکل

 .شدیم آرام دیبا دهیرنج زن نیا قبلش

 بسوزه تو دل تا کرده اغراق یکم حانهیر حتماً -

 اوضاع از قیدق من ستین هم یجور نیا وگرنه

 .داشتم خبر شیزندگ

 آغوش در را خانم فرخنده لرزان جسم خواست

 .زد پس را آن خشونت با و تند که ردیبگ

 کینزد از یرفت هان؟ یداشت خبر یچطور -

 دردش بچم یصدا بهش؟ یزد سر یرفت ؟یدید

 یکرد فکر بگه، داشت یدروغ چه زدیم ادیفر رو

 گفتیم بچه اون بازن؟ حقه خودت مثل همه

 بخشمت،ینم منم داشت، حق بخشمتونینم

 شیارین و دنبالش ینر اگر کنمینم حاللت نیحس

 ایدن اون چطور من بگو خودت آخه. شمیپ خونه
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 سر ییبالها با کنم نگاه بهروز یچشما یتو

 م؟یآورد دخترش
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 بلند شیجلو از هیگر حالت همان با خانم فرخنده

 فشردیم اشنهیس بر را عکس قاب که ینیح و شد

 .دیکش دراز حانهیر تخت یرو

 نجات اونجا از رو بچم و برو ن،یحس رونیب برو -

 کی بخشمت،ینم یارین من شیپ رو حانهیر بده

 اریب رو بچم. کنمینم حاللت رو یزندگ عمر

 همون خوامیم خدا از یبش غافل ازش اگر ن،یحس

 قسمتت رو یترسیم یلیخ ازش که یجهنم آتش

 .کنه

 یرو از طورهمان که فرخنده به یالحظه چند

 لب ریز و کردیم نوازش را حانهیر صورت شهیش

 آخر در و کرد نگاه خواندیم ییالال شیبرا

 . آمد رونیب اتاق از دلشکسته
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 و باال تیعصبان و حرص شدت از که یانهیس با

 برداشتن از بعد و رفت اتاقش به شدیم نییپا

 حسام با درنگ بدون شلوارش بیج از لشیموبا

 . گرفت تماس

 حسام دادن جواب منتظر اتاق در زدن قدم نیح

 . شد

 بله؟ -

 رخ به را تشیعصبان اوج تا برد باال را شیصدا

 .بکشد حسام

 به زده زنگ یآورد حانهیر سر یچ یحساب مرد -

 کرده؟ نینفر و ناله یکل بزرگش مادر

 تماس پشت از حسام یصدا او تیعصبان برخالف

 .بود خونسرد و آرام
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 دیهست خوب آقا حاج کمیعل و سالم به -

 الحمدهلل؟

 شهیهم مثل که بود یحد به تشیعصبان

 .شود تمام حسام فیاراج تا کند صبر توانستینم

 شرف؟یب کجاست حانهیر -

 .شد یجد خودش مثل هم حسام

 هم خاموشش چراغ اتاقش یتو شهیهم مثل -

 .نگران و مهربان بزرگ پدر خوابه دهیم نشون

 یوقت حسام کردن صحبت یالیخیب با طورنیا

 شتریب است انفجار به رو تیعصبان از او دیدیم

 .کردیم اشیحرص

 باهاش یکار بفهمم اگر حالت به یوا حسام -

 .یکرد تشیاذ ای یداشت
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 نیا اگر کرد مطمئن را او و شد بلند حسام قهقهه

 گردنش شک بدون داشت قرار اشیکینزد در مرد

 .شکستیم را

 یعمل قدرت جلوش که کن دیتهد رو یکس -

 نه جون یحاج یباش داشته رو دیتهد اون کردن

 .منو
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 اگر زد، نفس نفس سکوت در لحظه چند

 گفتیم درست حسام کند فکر حق به خواستیم

 بودن یفرار اوضاع با نداشت، چنته در زیچ چیه او

 .بود شده ترخراب زیچ همه بهمن

 تحمل نتونسته که گذشته بچه اون بر چه امروز -

 هان؟ هیگال مادربزرگش زده زنگ و کنه
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 یجد نباریا و داد رونیب را نفسش آرام حسام

 :گفت

 مرگ ومده،ین سرش بال کم مدت نیا شما دختر -

 خون ادیز تو یول ش؛یجار یناروا تهمت شوهرش،

 گذشته برخالف حاال حانهیر نکن فیکث رو خودت

 .پشتشه کوه نیع که داره حسام هی

 :دیپرس متعجب

 ؟یک مرده؟ حامد مگه -

 .دیخند دوباره حسام

 است هفته دو! جون یحاج خواب ساعت بَه -

 .دهیکش سر رو رحمت قیر حامد

 .کرد مشت را دستش
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 تیاذ دینبا بچه نیا نگفتم من کنه لعنتت خدا -

 نه؟یبب رنج دینبا نگفتم بشه؟

 .داره درد شوهر مرگ باالخره نبود من دست -

 دیکش عذاب و موند تو شیپ یهرچ بسه گهید -

 .خودش شهر برگرده تا دنبالش امیم

 بلند حسام خورد اعصاب یهاقهقهه از یکی دوباره

 .شد

 بهت هم نگاه تو نوه مگه ش؟یببر ییایب بابا نه -

 گهید من طرف از حتینص هی نیحس حاج کنه؟یم

 در االن چون نشو کینزد اتنوه به وقت چیه

 در. یستین شیب میرج طانیش هی فقط نظرش

 یباق و بوده شهر نیا عروس دختر اون ضمن

 .سالم و مونهیم
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 امیم فردا نیهم مردک نگو پرت و چرت -

 .دنبالش

 یلیخ نجایا ییایب یدونیم خوب خودت یحاج -

 هست که ینیا از رو اوضاع پس برات شهیم بد

 .خدانگهدار نکن خرابتر

 شروع و کرد پرت یاگوشه را لیموبا تیعصبان با

 آخر حسام نیا زدیم حدس دیبا. کرد زدن قدم به

 آزاد را ذهنش یکم دیبا. شودیم شر شیبرا

 .کند موضوع نیا یبرا یمناسب فکر تا کردیم
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 اتاق آن در تا داد فرصت فرخنده به را شب تمام

 .دیایب رونیب شد سبک که شهیهم مثل و بماند

 اریبس کار امروز شد، داریب خواب از زود صبح فردا

 یبرا که یایمشتر چند به دیبا اول داشت

 حسام با دوباره بعد دیرسیم آمدیم کارواش

 اشیراض خوش زبان با شد اگر تا گرفتیم تماس
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 دلش. برگردد تهران به حانهیر بدهد اجازه کند

 . شود یطوالن ادیز فرخنده قهر آمدینم

 فرخنده از یخبر خانه یکجا چیه شبید مثل باز

 هنوز که بوده ترنیسنگ دردش بارنیا انگار. نبود

 دنید با و شد اتاق وارد آهسته. امدهین رونیب

 بود دهیخواب شبید شکل همان و آرام که فرخنده

 رونیب که رفته خواب جانیهم پس. زد لبخند

 !امدهین

 عکس هنوز یحت نبود، بلد کردن قهر زن نیا

 عکس تا رفت جلو آرام. داشت بغلش در را حانهیر

 .بخوابد ترراحت بگذارد و اوردیب رونیب را

 که اوردیب رونیب را عکس خواست یکوتاه فشار با

 یرو صدا با عکس قاب و شد شل فرخنده دست
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 یجلو گرید یبار حانهیر لبخند و افتاد نیزم

 .بست نقش چشمش

 یرو شیجا سر و برداشت را عکس قاب شد خم

 هم او دل گفتیم اگر بود دروغ. گذاشت یپاتخت

 نیا دنیشن با فرخنده نکهیا از.  نشده تنگ شیبرا

 شل دست. کرد تعجب بود نشده داریب صدا

 با بگذارد تنش کنار تا گرفت دست در را اششده

 و کرد رها را آن اریاختیب دست یسرد حس

 .رفت عقب یقدم دهیترس

 که یقلب با و داد فرو صدا پر را دهانش بزاق

 تخت کینزد بودند گرفتن اوج حال در شیهاتپش

 خانم فرخنده ینهیس قفسه یرو را دستش. شد

 .داد تنش به یتکان و گذاشت

 .پاشو... پاشو جان فرخنده -
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 همچنان همسرش صورت و نکرد افتیدر یجواب

 اتاق از رونیب تند. ماند یباق آرام حالت همان در

 فرخنده حال بود بد. کند خبر را یکس تا دیدو

 !او مرگ با بود یمساو

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 538پارت#
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**** 

 و آروم زن کال خانم فرخنده کنه، رحمتش خدا -

 بشنوم اومدیم شیپ کم یلیخ. بود یآزاریب

 اواخر نیا. بشه پخش محله یتو زبونش از یحرف

 خونه از ادیز و نداشت یکس به یکار گهید که

 !بود شده افسرده یانگار اومد،ینم رونیب

 چهار هر. فشرد فرمان یرو ترمحکم را دستش

 دور نیماش نیا در گرفته یهاچهره با که ینفر

 لیدل دانستندیم یخوب به بودند جمع هم

 چرا و ستیچ گفتیم خانم حاج که یایافسردگ

 با حانهیر انگار اصالً. افتاده روز نیا به رزنیپ آن

 برده خودش با شهر نیا از هم را یخوش رفتنش

 !دیند آرامش رنگ کس چیه گرید که بود
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 تمرکز اشیرانندگ یرو فقط سکوت در داد حیترج

 درد اگر که ندهد مادرش به یجواب و باشد داشته

 .آمدیم رونیب من هفتاد یمثنو شدیم باز دلش

 داد او به را خانم فرخنده فوت خبر پدرش یوقت از

 دارید در اشیپ در یپ یهاآه و نیغمگ چهره

 .رفتینم کنار شیهاچشم یجلو از آخرشان

 .کنه رحمتش خدا -

 به حرف نیهم گفتن با و دیکش یآه محمد حاج

 یسکوت دوباره. داد خاتمه خانم حاج یهاصحبت

 انگار گرفت، فرا را نیماش نیکاب کننده خسته

 !نداشت را یگرید یحوصله یکس

 یخانه به پا دوم بار یبرا خواستینم دلش چیه

 بگذارد؛ بود منحوس شیبرا یادیز که نیحس حاج
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 مخالف اشخواسته با شهیهم مثل خانم حاج اما

 عییتش مراسم در رعطایام و او حضور گفت و کرد

 نیب یمشکل بفهمند محله مردم تا ستیالزام جنازه

 نیا دانستینم د،یکش یپوف. ستین خانواده دو

 پاک است قرار یک تا مادرش یدهیپوس یهانسخه

 استاد زن نیا اصالً. باشد هامسئله صورت کننده

 سه انگار نه انگار. است طیشرا دادن جلوه خوب

 تا دیکش خون و خاک به را خودش او خود سال

 اورد؛یب خانه نیا به یخواستگار یبرا را زن نیهم

 یآرزوها از پر یدل و ماند او و نشد موفق اما

 .نافرجام
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 زور حرف برابر در که نبود یآدم گرید هم او البته

 احترام یبهانه به و اوردیب فرود میتسل سر گرانید

 رفتیپذ را طیشرا اگر. دینگو یزیچ و ردیبپذ را آن

 بگذارد خانه آن به قدم سال سه بعد شد یراض و



shahregoftegoo@  

. pg 2604shahregoftegoo@ 

 که بود دلش یهاییجوبهانه فقط لشیدل

 .کند آرامش چگونه دانستینم

 زهرا مداوم یهایآشت و قهر لطف به که یاحانهیر

 یوقت امروز بود، شده وابسته او به حد از ادیز

 هیگر یبنا دیایب نجایا به ییتنها خواهدیم دیفهم

 یشهرباز و پارک دیوع وعده یکل با آخر و داد سر

 شیپ روز چند از انگار که زهرا نزد شد یراض

 سر به آدم مثل و خورده سنگ به سرش

 .ماند برگشته اشیزندگ

 با قدم هم کردند، پارک یمناسب یجا را نیماش

. شدند خانه وارد مادرشان و پدر سر پشت رعطایام

 اگر یحت بود، بیترک نیا عاشق شهیهم خانم حاج

 .باشد دهیگند و تار و رهیت نشانیب یرابطه
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 دادیم نشان اطیح داخل و خانه رونیب یشلوغ

 .اندشده خبردار اقوامشان و محله اهل یهمه

 اطیح نیا در کرد حس گذاشت اطیح داخل که پا

 گونهنیا که ستین هوا از یخبر سرسبز و بزرگ

 جان سال سه که یخاطرات یهمه! آورده کم هوا

 هجوم ذهنش به باره کی کند فراموش تا داد

 یبسته یقهی به یدست یبلند نفس با. آوردند

 بدش حال یمتوجه زود رعطایام د،یکش راهنشیپ

 .کرد کشینزد را خود یکم و شد

 ؟یخوب -

 .داد تکان یسر

 .باشم دیبا یعنی خوبم، آره -
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 یصدا و بودند شده جمع اطیح در مردها اکثر

 هااتاق از یکی داخل از زن چند یهیگر ونیش

 محمد حاج گوش در یزیچ خانم حاج. آمدیم

 .رفت اتاق طرف به و گفت

 یروز که یاتاق همان طرف پدرش دید یوقت

 رفت بودند دهیچ را محبوبش عقد یسفره

 و زدند باز سر مغزش یرویپ از شیپاها یالحظه

 و باز را شیهاچشم. شدند خکوبیم خود یسرجا

 که باشد شجاع قدرنیا دیبا برود، دیبا کرد، بسته

 .شود روبهرو اتاق آن با دوباره بتواند

 

 :vip یدلتنگ رسم

 رسم��
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 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 540پارت#

 

 

 

 مجلس یباال در شانیپر یاچهره با نیحس حاج

 در هم دامادش و کوچکش پسر بهادر بود، نشسته

 تیجمع انیم در چرخاند چشم هرچه. طرفش دو

 مورد در حدسش. نبود بهمن از یخبر اتاق

 .وستیپ نیقی به بهمن بودن یفرار عاتیشا
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 حاج با پدرش سر پشت اشیقلب تیرضا برخالف

 اتاق از یاگوشه. گفت تیتسل و داد دست نیحس

 .نشست رعطایام کنار

 آرام یهاحرف ناخواسته شد باعث جمع سکوت

 علت مورد در که هاهیهمسا از یکی با محمد حاج

 دکتر گفتندیم. بشنود را بود خانم فرخنده مرگ

. کرده اعالم خواب در یقلب یسکته را مرگ علت

 دارید در خانم فرخنده از که یحال به توجه با او اما

 آن حانهیر یدور غم بود مطمئن دید آخرشان

 .آورده در پا از را رزنیپ

 بود امدهین شیپ اصالً حانهیر با اشرابطه یدوره در

 هیگال آقاجانش مثل جانش خانم ینامهربان از که

 یکس تنها خانواده نیا در گفتیم شهیهم. کند

 خانم دارد دوستش و دهدیم بها وجودش به که
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 و انداختیم غبغب به یباد هم او. است جان

 محبت قدرنیا خودش بعد به نیا از گفتیم

 کس محتاج ستین یازین که کندیم خرجش

 غافل هازمان آن زد، یآرام پوزخند. باشد یگرید

 فکر و داشت یباد پر سر چه  روزگار یهایباز از

 تکان را ایدن تواندیم داشتنش دوست با کردیم

 !دهد

 یهایصندل شب آن که ییجا سمت یکوتاه نگاه

 و نیحس حاج حاال و داشتند قرار داماد و عروس

 .انداخت بودند نشسته پسرش

 زشیر از تا فشرد را پلکش یگوشه یآرام آه با

 و بود مطمئن خودش از. کند یریجلوگ اشکش

 در اشنهیس در نفس که یروز تا دانستیم

 شب آن تواندینم وقت چیه است گردش
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 فراموش را ساخت یدیجد آدم او از که وحشتناک

 .کند

 سکوت در و هدفیب جاهمان قهیدق چند دینفهم

 بهشت به رفتن یبرا دادند خبر که بودند نشسته

 .شوند آماده جنازه عییتش و زهرا

 نیماش سوار برادرش و مادر و پدر همراه دوباره

 قبرستان طرف هانیماش یهیبق سر پشت و شدند

 .کردند حرکت

 و بود داده هیتک نیماش به رعطایام کنار حوصلهیب

 و داده غسل جنازه که یتیجمع نهیس به دست

 اشیابد منزل به تابوت در را دهیپوش کفن

 و بود گرفته درد سرش. کردیم تماشا بردندیم

 گرید یحت. خواستیم را خانه به رفتن دلش
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 فقط دیناام نبود، هم دلش هیاول جاناتیه از یخبر

 .شود تمام زودتر بود منتظر
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 کنان هیگر که یدختر و زن چند به اشتوجه

 فقط هاآن نیب از. شد جلب رفتندیم جنازه دنبال

 هیبق زدیم حدس شناخت،یم را فرخنده دختر

 نیآخر یجا چقدر. باشند شیهاعروس و هانوه

 .بود یخال نشانیب در خانم فرخنده ینوه

 را تابوت و دیرس آخرش منزل به جنازه باالخره

 .گذاشتند نیزم بر اشآماده قبر کنار

 شهیهم جنازه، عییتش یهاقسمت آن برخالف

 داشت، دوست خاک به را تیم سپردن ینحوه

 .بروند جلو خواست رعطایام به یااشاره با نیبنابرا
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 کمک با و بود رفته قبر داخل خانم فرخنده داماد

 جا به را اعمال مسجد یروحان ،یمدد آقا حاج

 .آمد رونیب خاک داخل از و آورد

 که یاهیگر با نیحس حاج خود را خاک لیب نیاول

 دلش. ختیر بود کرده یخوددار آن از االن تا

 داندیم که یآدم چرا دینفهم وقت چیه گرفت

 همه نیا جاست متر کی نیهم مانیهمه عاقبت

 کند؟یم ظلم و مکر

 و دندیکش شیرو یمشک یاپارچه شد، پر که قبر

 . گذاشتند پارچه یرو یگل تاج

 را شانهیگر و شدند جمع قبر دور هازن زود یلیخ

 که بود هاخانم ریدرگ هنوز نگاهش. گرفتند سر از

 سر اشاره با. آمد خودش به رعطایام دست ضرب با

 از و دیچرخ دادیم نشانش که ییجا طرف رعطایام
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 تیجمع کینزد که یسر به چادر زن دنید

 نبود تنها دلش نه. ختیر فرو قلبش ناگه به شدیم

 قلبش. شد مخرب یازلزله ریدرگ تنش تمام بلکه

 نیا فهماند او به و کرد زدن به شروع مهیسراس

 از شیب ادشی بلکه نشده، فراموش تنها نه دردانه

 !شده زیعز قبل

 که شیپ سال هفت مثل درست شیحاال حال

 بود شده کرد اشوانهید نگاهش برق بارنیاول یبرا

 یلیخ که یابچه دختر یجا حاال که تفاوت نیا با

 ردیبپذ اشیزندگ در را حضورش تا دیکش طول

. داشت قرار شیجلو ترقشنگ و جاافتاده یزن

 نیا مبادا تا کرد باز را راهنشیپ اول یدکمه

 او از یخاکستر تنها وجودش در شده جمع حرارت

 جمع شیهاچشم در را حواسش تمام. بگذارد یباق
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 دست از را گلش حضور از یاصحنه مبادا تا کرد

 ! بدهد
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 542پارت#

 

 

 

 شیهاچشم یرو بر یآفتاب نکیع بود خوب چه

 را اشتشنه نگاه دادن لو اجازه که داشت

 سه که یدختر همان بود، خودش خود. دادندینم

 .بودند کرده حرام او بر را فکرش تمام سال

 نگاه به توجهیب هاسال همان مثل درست حانهیر

 مبهوت دنشید با که یتیجمع یحت ای او پرالتهاب

 داریناپا یهاقدم با کردندیم شیتماشا یسوال و

 .رفتیم جلو
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 آن انگار اندآمده بند شیهانفس کردیم حس

 .داشتیبرم او ینهیس یرو را شیهاقدم دختر

 از دنشید با که یزن دو یجا و رفت جلو حانهیر

 از که یخاک تل به و ستادیا رفتند عقب قبر کنار

 گذشت یکم. شد رهیخ بود مانده یباق مادربزرگش

 باز سرش حصار از را چادرش کش نگاه همان با

 همان در. انداخت صورتش یرو را چادر و کرد

 ولیگال یهاگل به یدست و زد زانو قبر نییپا حال

 .دیکش گل تاج

 کردم؟ گمت چرا! ؟ییکجا... خدا -

 سکوت در حانهیر هیگر با همراه و بلند غیج

 بر یدرد داغدارش یصدا سوز و دیچیپ قبرستان

 .کرد اضافه دلش یدردها
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 یرو را خود گرانید حضور به تیاهمیب حانهیر

 نامفهوم یهازمزمه با همراه و انداخت خاک

 .داد سر را اشهیگر

 قبال ییجا انگار بود، آشنا یلیخ شیبرا صحنه نیا

 !است دهید را صحنه نیهم

 آمد رونیب حانهیر دهان از دوباره که ییخدا نام

. کردند یتداع ذهنش در را اشگذشته یهاخواب

 دهید خواب در را صحنه نیهم قاًیدق بود، خودش

 .بود

 آرام یبرا خواست و کند تحمل نتوانست گرید

 نبود مهم شیبرا گرید برود، جلو حانهیر کردن

 موردشان در یفکر چه شده جمع تیجمع

 به قدرنیا را زن نیا داشت دوست فقط کنندیم

 .ردیبگ آرام دو هر ناآرام وجود تا بفشارد اشنهیس
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 توسط آرنجش بگذارد جلو را قدمش آنکه از قبل

 تا برگشت رعطایام طرف تند شد، گرفته یدست
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 رعطایام که بدهد تذکر آرنجش کردن رها یبرا

 :زد لب آهسته

 .باش آروم -

 کنارش را یمرد برگشت حانهیر طرف که دوباره

 آرامش شیهاشانه گرفتن با داشت یسع که دید

 .کند

 آب سطل کرد حس شیروبهرو ریتصو دنید با

 تنش یهمه اند،کرده یخال سرش یرو یسرد

 .شد منجمد

 درشتش کلیه بخاطر تالش یکم از بعد مرد آن

 با شد موفق و دیچرب فیضع حانهیر بر زورش

 یکم. کند بلندش خاک سر از یگرید زن کمک

 یدرخت هیسا ریز تیجمع از دورتر و رفتند عقب



shahregoftegoo@  

. pg 2621shahregoftegoo@ 

 همان درست هانیا ،یانصافیب یایدن چه. نشستند

 حانهیر یبرا شیایرو در االن که بودند ییهایکار

 .دادیم انجام

 تیواقع د،یکش شیموها به یدست قراریب

. شد دهیکوب برسرش محکم یپتک مانند اشیزندگ

 که داشت یمرد به تعلق حاال او یاهایرو دخترک

 .کند آرامش حرف با داشت یسع و نشسته کنارش

 و برد جلو را سرش هیگر با که حانهیر ریتصو دنید

 داد ادامه اشهیگر به و گذاشت مرد یشانه یرو

 را فضا تحمل توان گرید. کرد مچاله را قلبش

 .است دادن جان حال در کرد حس نداشت،

 .نشست رعطایام یرو اشدرمانده نگاه

 .دییایب زود هم شما نیماش یتو رمیم من -
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 همان از که مادرش به چشمش رفتن از قبل

 تکان از بعد و افتاد کردیم نگاهش نگران فاصله

 را نیماش راه شیبرا افسوس عنوان به یسر دادن

 که یقسمت خواستینم دلش گرید. گرفت شیپ

 دل کند، نگاه را بودند نشسته همسرش و حانهیر

 سوختن تحمل نیا از شیب اششده تکه تکه

 .نداشت

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 544پارت#

 

 

 شیهاچشم محکم و گذاشت فرمان یرو را سرش

 چند یهاصحنه تکرار با خواستینم گرید. بست را

 . شود تار و رهیت شیایدن باز شیپ لحظه

 از ترنیسهمگ بسا چه دلش در شده بپا طوفان

 زیعز عقد یسفره خودش یهاچشم با که یشب

 با را خودش دائم مدت نیا در. بود دید را اشکرده

 عذاب تا زدیم گول معقول ریغ و یالک یفکرها

 شهیهم که ییهاصحنه دنید با امروز یول ند؛ینب
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 به لیتبد شیبرا قبرستان کردیم کتمانشان

 .شد سوزان یجهنم

 دلش دستور به و برداشت فرمان یرو از را سرش

 نشسته شوهرش و حانهیر که ییجا طرف دوباره

 اگر شد،یم شکنجه اگر طورنیا. کرد نگاه بودند

 دنید از سال سه از بعد حداقل دیکشیم زجر

 ریز کدام چیه نبودند، اما. شدیم ریس محبوبش

 هول با و دهیترس. امدندین چشمش به درخت هیسا

 متفرق یخاکسپار از بعد که یتیجمع در یچشم

 خود یزندگ به دوباره یهرکس تا بودند شده

 کوتاه دارید نیا خواستینم دلش. چرخاند برگردد

 !بود نشده ریس هنوز که او شود، ختم جانیهم به

 حال در نیحس حاج کنار زود را حانهیر شوهر

 یهمه حاال که یمرد رخمین به. کرد دایپ صحبت
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 وجود. شد رهیخ داشت خود یبرا را او یآرزوها

 و هیتجز اجازه صورتش یرو بر یآفتاب نکیع

 صورت اما داد؛ینم را اشچهره درست لیتحل

 دنیشن از کردیم مشخص نیحس حاج درهم

. ستین خشنود و یراض حانهیر شوهر یهاصحبت

 بفهمد تا بود کنارشان االن خواستیم دلش چقدر

 مزاق به که کنندیم صحبت یزیچ چه مورد در

 !امدهین خوش نیحس حاج

 چشم تیجمع در کوتاه حانهیر دنبال و گرفت نگاه

 اشدوره که زن چند از دش،ید باالخره. گرداند

 سمند نیماش طرف و شد جدا بودند کرده

 بود پارک او نیماش از فاصله چند با که یایمشک

  لبخند. گرفت جا شیجلو یصندل یرو و رفت
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 مثل هم هنوز نشست، شیهالب یرو یکوچک

 !بود آرامش از سرشار وجودش سابق

 باورش کرد، بسته و باز کوتاه را شیهاچشم

 یدختر توانسته دوباره سال چند از بعد شدینم

 از بدتر و ندیبب را بود اشیزندگ یهمه یروز که

 !کند یکار نتواند دلش یقرار یب وجود با آن

 گذاشته داشبرد یرو را سرش حانهیر دید یوقت

 پر داغ ریق با را قلبش از یادیز حجم کرد حس

 .بسوزد هم او تا کردند

 و بیغر اشخانواده جمع انیم هم هنوز دختر نیا

 . بود تنها

 بدور و رفتیم کنارش االن نیهم اگر شدیم چه

 دادیم اشیدلدار یکم خودش یقلب احساسات از
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 آشنا یهابهیغر جمع نیا در بفهمد حانهیر تا

  است؟ همدردش که دارد را یکس

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�
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 عقلش منطق یجلو اشیقلب زده فوران احساسات

 شتریب یشرویپ با ندادند اجازه و زدند محکم یسد

 .کنند منع دارد دوست که یکار از را او

 چشم نگاه کی یقراریب و یدور همه نیا از بعد

 حقش حانهیر زبان از یاکلمه دنیشن ای چشم در

 کار انتیخ جماعت نیا نظر در بگذار اصالً. بود

 .بسوزد خدا جهنم در امتیق تا ای کند جلوه

 خودش به دلش یخواسته کردن اجابت یبرا

 یرو را شیپا کهنیهم. کرد باز را در و داد جرات

 جلو، پدرش شدند، باز درها هیبق گذاشت نیزم

 شانس به دل در. نشستند عقب رعطایام و مادرش

 را در و نشست صاف دوباره فرستاد یلعنت گندش

 .بست

 رجان؟یام یبر یخواستیم ییجا -
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 .زد لب آرام مادرش به نگاه بدون

 خونه؟ برم کجا بخورم، ییهوا خواستم -

 یبرا خونش رو همه نیحس حاج جان بابا نه -

 .جااون برو گرفته، دعوت ناهار

 .کرد روشن را نیماش استارت با

 خونه، رمیم خودمم اونجا رسونمیم رو شما پس -

 .هیلیخ باشه نکرده وونهید رو زهرا االن تا حانهیر

 و زیعز شیبرا یادیز که یاحانهیر اسم تکرار از

 نیماش خواست کهنیهم د،یکش یآه بود مقدس

 که حانهیر شوهر دنید با اوردیب در حرکت به را

 پدال به دهینرس جاهمان شیپا شد نشیماش سوار

 .برسد مقصد به نتوانست و شد خشک گاز
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 که ینیح مرد آن دید خود افسرده یهاچشم با

 تازه که حانهیر به یزیچ داشتیبرم را نکشیع

 و گفت بود برداشته داشبرد یرو از را سرش

 نیماش یجلو یکاغذ دستمال جا از یدستمال

 . گرفت طرفش و برداشت

 تنش یاعضا از کدام چیه دادن حرکت توان گرید

 مرگش شب عقد، شب کردیم اشتباه نه. نداشت را

 را او یجیتدر مرگ هاصحنه نیا دنید بلکه نبود

 .زدندیم رقم

 در کامل حاال که مرد نیا صورت کردیم حس

 قبال انگار و آشناست داشت قرار نگاهش درسید

 !دهید را او ییجا

 یناراحت نگاه و کرد باز را او سمت در رعطایام

 .انداخت سمتش
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 یرانندگ من کن، استراحت عقب شما داداش -

 .کنمیم

 شد، ادهیپ مقاومت بدون و آمد رونیب االتشیخ از

 هم زبانش انگار. دیدینم خودش در یمقاومت توان

 داده دست از را خود ییکارا بدنش هیبق همراه

 .بودند

 را درش و گرفت جا یصندل یرو نکهیا محض به

 .آورد در حرکت به را نیماش رعطایام بست

 را شیهاچشم و داد هیتک یصندل یپشت را سرش

 . شد کشینزد یکم خانم حاج. بست

 رجان؟یام یخوب -

 .آورد باال را دستش
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 خودم درد به بذار نگو، یچیه مامان، یچیه -

 .رمیبم

 .امدین رونیب ییصدا چکسیه از گرید

 که فرسا طاقت یدرد بود، آمده درد به دلش

 یروز تا زدینم دم دیبا او و کردیم اششکنجه

 .شود تمام

 و شد ادهیپ نیماش از حالیب اشخانه در یجلو

 کند یخداحافظ یکس با باشد حواسش آنکه بدون

 .کرد باز را اطیح در

 شیبرا حانهیر اسم به یازلزله وجود با خانه سکوت

 !بود بیعج
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 یصدا با. نبود حانهیر از یخبر شد، خانه وارد

 از دست به مالقه زهرا یورود در شدن بسته

 .آمد رونیب آشپزخانه
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 شد؟ تموم ؟یاومد عه -

 .داد چرخ خانه اطراف در را حالشیب نگاه

 کجاست؟ حانهیر -

 .کرد اشاره حانهیر اتاق به زهرا

 !ییاینم نظر به خوب شده؟ یزیچ ده،یخواب -

 یجاکفش یرو را لشیموبا و خانه یدهایکل

 اتاق طرف شیهاکفش آوردن در از بعد و گذاشت

 .رفت حانهیر

 .کنهیم درد سرم ستین یزیچ -

 حسرت با. شد حانهیر و خود مشترک اتاق وارد

 شیکوچولو دختر به و نشست حانهیر تخت کنار

 . شد رهیخ بود دهیخواب فرشته مثل که
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 حانهیر ذهن و الیخ یراحت همه نیا به چقدر 

 تمام بود حاضر لحظه نیا در کردیم حسادت

 .باشد او یجا تا بدهد را اشییدارا

 از. کرد احساس اتاق در را زهرا حضور و شد باز در

 شوهر زهرا یبرا او نه گرید حانهیر تولد بدو همان

 گریهمد خانه هم دو نیع. زن او یبرا زهرا نه بود

 هرچند. کردندیم تحمل حانهیر بخاطر فقط را

 آمده وجود به تیوضع از که زهرا هاوقت یلیخ

 خانه یراه و اوردیب دوام توانستینم شدیم خسته

 مجبور حانهیر بخاطر زود یلیخ اما شد؛یم پدرش

 ادامه نحسشان یزندگ به تا شدیم برگشتن به

 .بدهند

 را لباسش تا رفت کمد طرف به و شد بلند جا از

 .کند عوض
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 برو لطفاً بخوابم خوامیم زهرا ستین خوب حالم -

 .رونیب

 :دیپرس آرام و آمد ترکینزد زهرا

 ؟یخورینم ناهار -

 کردن باز به شروع کتش آوردن در از بعد

 .کرد راهنشیپ یهادکمه

 .ندارم لیم نه -

 .بست را در و رفت رونیب یگرید حرف بدون زهرا

 تن یشلوارک و شرتیت شیهالباس آوردن رونیب با

 دنیبوس با. دیکش دراز حانهیر کنار تخت یرو و زد

 کرد یسع دخترکش یموها عطر دنیکش هیر به و

 شیهاچشم بستن محض به اما بخوابد؛ یکم

 بودند داده اششکنجه ادیز امروز که ییهاصحنه
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 در شده جمع یدردها. شدند یتداع ذهنش در

 فرو چشمش یگوشه از اشک عنوان به دلش

 تاوان عشق نیا درد دانستیم کاش. دندیچک

 آسانتر تحملش گونهنیا دیشا است گناهش کدام

 .شدیم

**** 

 که یاملحفه ریز از را سرش در به یاتقه یصدا با

 زیخ مین نیح و آورد رونیب بود دهیکش شیرو

 کاش. زد لب یآرام «دییبفرما» تخت یرو شدن

 تا کردیم رها خود حال به را او یکم حسام

 دشیجد یآرزو به دیشا و دادیم جان جانیهم

 .دیرسیم مردن یعنی
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 انینما در چهارچوب در حسام قامت و شد باز در

 جلوه ترمردانه یمشک راهنیپ نیا در کلشیه شد،

 .کردیم

 ؟یخوب -

 حالیب را اشیمشک یروسر و انداخت ریز به سر

 را صورتش یجلو سرکش یموها تا دیکش جلوتر

 پناهیب که یالحظه یادآوری از هنوز. بدهد پوشش

 و گلگون صورتش بود برده پناه حسام آغوش به

 .نشستیم بدنش بر شرم عرق

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 تینهایب شیهاچشم کردند،یم درد شیگلو و سر

  یبرا یاحوصله اما سوختند؛یم

 سر همان. نداشت شیدردها تک تک حیتشر

 .داد تکان را ادشیز یهیگر از شده نیسنگ

 .خوبم بله -
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 از شتریب را بدش حال اشگرفته و شده بم یصدا

 تخت یگوشه و آمد جلو حسام. کردیم فاش قبل

 یگوشه به ینگاه حضورش به تیاهمیب نشست،

 وقت استرس جهینت همه که انگشتانش یزخم

 .انداخت بودند تهران به کاشان از سفر

 یخانه یجلو را حسام یوقت زود صبح امروز 

 جمع ترس دلش در تعجب از شتریب دید مهربانو

 یزندگ در گرید خواستینم دلش چیه. شد

. باشد حسام از ینشان چیه سروتهشیب و سردرگم

 باز لب او دهیترس یهاچشم برابر در حسام یوقت

 و ستین مساعد ادیز جانش خانم حال گفت و کرد

 هول چنان ببرد تهران به را او تا شود آماده دیبا

 نیماش در شدن سوار وقت تا دینفهم که کرد

 !دهیشن دهیسپ و مهربانو از چه و کرده چه حسام
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 جان خانم به شب آن که ییهاحرف راه طول تمام

 یهمه بابت و شدند تکرار سرش در بود گفته

 . گرفت وجدان عذاب هاآن

 آن گرید بود ساخته شیدردها با حاال که او کاش

 االتیخ با دادیم اجازه و کردینم ناراحت را رزنیپ

 !باشد خوش او بودن خوشبخت

 تلفن بار چند با حسام و دندیرس تهران یوقت

 بهشت راه ادهیپ نیعابر از جوپرس و کردن صحبت

 یلیخ دیفهم گرفت شیپ مارستانیب یجا را زهرا

 خدا نزد در شیدعاها و ازین و راز است وقت

 .ندارند یاعتبار

 یهمه که یخاک تل یجلو را خود یوقت

 گرید دید بود مهربانش جان خانم از اشیادگاری

 از چیه که خدا عدالت نیا برابر در نتوانست
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 یهمه و کند سکوت آوردینم در سر حکمتش

 را اشساله سه سکوت نیا شده دفن یهاعقده

 خواستیم مرگ دلش لحظه آن در. ختیر رونیب

 و کنند خاکش بزرگش مادر آغوش در جاهمان تا

 .بخوابد آرام و بشنود ییالال عمر کی

 .یدار مهمون -

 رهیخ نگاه به و آورد باال را درهمش و کالفه نگاه

 زود را خود یخاکسپار مراسم از بعد. دوخت حسام

 با یصحبت و دارید تا بود رسانده نیماش به

 .باشد نداشته اطرافش یآشنا یادیز یهاآدم

 داخل به پدربزرگش با یصحبت از بعد حسام

 حتما کرده سفارش نیحس حاج گفت آمد نیماش

 حاج جمع آن در که ییآنجا از اما بروند؛ خانه به

 آخر تا خواستینم دلش بود یکس تنها نیحس
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 یبرا را او کرد خواهش آرام فقط ندیبب را او عمر

 نیا از کدامچیه از ینشان که ببرد ییجا استراحت

 به آمدنشان به خواهشش جهینت در. نباشد هاآدم

 .شد ختم یهتل

 صورت یتماشا از و بود نییپا چنانهم سرش

 :گفت یآرام و ریدلگ لحن با کرد،یم زیپره حسام

 نجایا که یروز دو نیا نکردم خواهش مگه -

 نشم؟ روروبه یکس با من دیکن یکار میهست

 دوست که یستیل جز اسمشون شونیا آخه -

 یلیخ ندم، اجازه نخوام که ستین ینیبب ینداشت

 .داره دنتید به اصرار هم
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 یهاچشم به و آورد باال را سرش کنجکاو و تند

 طنتیش رنگ او یکنجکاو دنید با حاال که حسام

 .کرد نگاه بودند گرفته

 مگه؟ هیک -

 خالت رو خودش یول نشناختمش؛ که من -

 .ازهین اسمش گهیم کرد یمعرف
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 ازین یرسم رفتار و خونسرد شهیهم صورت ادی با

 بار نیآخر. زد یدلتنگ لبخند نبات خواهر

 شیپ با بود، کرده فراموش کل به را دارشانید

 را ادشی یحت گرید شیپ سال چند اتفاقات آمدن

 .بود کرده فراموش هم

 شهیهم ازین متفاوت یهایمهربان و زنانه یرهایتدب 

 از مشتاق. کردیم جدا خواهرش از را او حساب

 .شد بلند تخت یرو

 کجاست؟ -

 .شد بلند شیجا از و کرد یکوتاه خنده هم حسام

 نشون واکنش نفر کی حضور به شما عجب چه -

 برم خواستم. شدمیم نگرانت داشتم گهید! یداد

 یوقت ره؛یگیم رو ما سراغ یالب یتو دمید رونیب
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 دوست تو گفتم و کردم یمعرف بهش رو خودم

 خواست ازم محترمانه یلیخ ینیبب رو یکس یندار

 مالقات نیا یبرا رو تتیرضا و کنم صحبت باهات

 .رمیبگ

 فراتر برام شهیهم ازین نمش؟یبب ادیب دیبگ شهیم -

 .بوده نبات خواهر از

 در را شیهادست خنده همان مانده ته با حسام

 .برد شلوارش بیج

 .بانو بفرما امر شما چشم، به -

 و ردیبگ را احساساتش یجلو بود نتوانسته نکهیا از

 و دیکش خجالت بود کرده ذوق بچگانه نگونهیا

 .انداخت نییپا را سرش
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 امزده جانیه ازین اسم دنیشن آخه د،یببخش -

 .کرد

 .زد یمرموز لبخند صورتش به رهیخ نگاه با حسام

 رو ایدن یهایخوش تموم اقتیل تو سرت، یفدا -

 .نبود یزیچ نکهیا یدار

 .داد ادامه یکوتاه مکث با

 .ادیب بگم رمیم من پس -

 یروسر تا دیچرخ نهیآ طرف به حسام رفتن با

 یرو و رنگ دنید اما کند؛ مرتب را سرش یرو

 کارش از را او اشخورده ترک یهالب و دهیپر

 را قبل لحظه چند نیهم که یغم و کرد منصرف

 رمیگ. آورد ادشی به دوباره را بود کرده فراموش

 را رفته رو و رنگ نیا کرد،یم مرتب را اشیروسر
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 فقط دلزده و دیناام! پوشاند؟یم دیبا چگونه

 یرو دوباره و فرستاد یروسر داخل را شیموها

 . نشست تخت
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 تمام با نهیآ داخل یپژمرده دختر نیا چقدر

 دیدیم ابانیخ در که سالش و همسن یدخترها

 عدد چرا داشت؟ سال چند او اصال! داشت تفاوت

 ستیباینم بود هرچه آورد؟ینم ادی به را سنش

 که سال ستیب! باشد داشته سال ستیب از شتریب

 پس! یجوان طراوت و یشاداب سن. بود یخوب سن

 فرتوت و خسته ساله شصت یهازن مثل او چرا

 و سن هم مثل توانستینم چرا کرد؟یم جلوه

 را نفسش ببرد؟ لذت ایدن از و بخندد شیهاسال

 تمام شبه کی او سن به یدختر چیه داد، رونیب

 یدختر چیه. بود نداده دست از را کارش و کس
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 افتاده عقب و ماریب شوهر کی با سال سه او سن

 نهیآ درون دختر نیا به دیشا پس. بود نکرده سر

 .باشد دلمرده نیچن دادیم حق

 بلند تخت یرو از مضطرب در به یاتقه دنیشن با

 .ستادیا در یجلو و شد

 .دییبفرما -

 با هاوقت همان مثل درست ازین و شد باز آرام در

. گذاشت داخل به پا دهیاتوکش و یرسم یظاهر

 با همراه یمشک چرم یهاکفش یپاشنه یصدا

 چیه دادیم نشان اشیمشک ست شلوار مانتو

 . است نکرده گذشته از یرییتغ

 انگار کرد، نگاهش ریمتح یالحظه دنشید با ازین

 زود یلیخ اما نداشت؛ حال نیا با را دنشید توقع
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 میفر نکیع کردن جاجابه با و آمد خود به

 .زد یلبخند  اشیمربع

 .ما یجوجه یچطور -

 خنده بود شده آوار دلش بر که یغم همان با

 ما یجوجه را او ازین داشت ادی یوقت از. کرد یتلخ

 دست کارش از وقت چیه و کردیم صدا

 .دیکشینم

 را مادرش یبو که یآغوش آن یبرا دیکش پر دلش

 جلو ازین طرف از واکنش به انتظار بدون و دادیم

 .انداخت آغوشش در را خود و رفت

 دوستش یکس که یزشت اردک جوجه بگو گهید -

 .نداره
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 پشتش یدست و فشرد خودش به محکم را او ازین

 .دیکش

 من؟ زیعز گذشته بهت یچ -

 شیهااشک دوباره تا بود یکاف ساده سوال نیهم

 .برود باال اشهیگر هق هق و شوند یجار

 خانم شیپ رفتن و مرگ دلم خاله، گرفته دلم -

 . خوادیم جون

 .فشرد اشنهیس یرو را سرش ازین

 !هیحرف چه نیا جانم نکنه خدا -
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 خوردنش نیزم از قبل و کرد جدا ازین از را خودش

 .نشست تخت یرو جهیسرگ بخاطر

 دوست که متنفرم میزندگ یروزها نیا از قدرنیا -

 هی دنید با که یایبچگ همون به برگردم بازم دارم

 .شدیم من یبرا ایدن تموم شکالت
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 دور را دستش و نشست تخت یرو هم ازین

 .انداخت اششانه

 ؟یبرگشت یک -

 .زد لب شیپا ریز پرزدار فرش به رهیخ

 .جون خانم یسپار خاک روز -

 حاضر دنتید اومده بار هی گفتیم مامانت -

 چرا؟ ش،ینیبب ینشد

 از که یخوب یهاحس یهمه نبات نام دنیشن با

 کبارهی به بودند کرده رشد وجودش در ازین آمدن

 ینگاه با و کرد پاک را شیهااشک. شدند منجمد

 .برگشت ازین طرف سرد

 نمونیب یحرف رونیب برو لطفاً ینبات قاصد اگر -

 .مونه ینم
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 شد، رهیخ کنارش دیسف وارید به و چرخاند نگاه

 ازین کردیم فکر که بود الیخ خوش و ساده چه

 !نجاستیا خودش دنید بخاطر

 به را صورتش و گذاشت اشچانه ریز یدست ازین

 .برگرداند خود طرف

 ذره هی برات دلم! جان حانهیر هیچ حرفا نیا -

 حاضر کرده چه نبات مگه برم؟ بذارم حاال بود شده

 ش؟ینیبب ای یبشنو ازش یستین

 سخت شیبرا را صحبت و دیدو شیگلو به بغض

 .کرد

 به وقت هر خاله، گرفته ازش ایدن قدر دلم -

 یمادر وقت چیه نبود، داشتم ازین وجودش

 .دمیند رو کردنش
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 اگر دینگو تا گرفت را خود زبان یجلو یسخت به

 تاوان همش شده دهیکش یتباه نیا به او سرنوشت

 .بوده زن آن یهایباز هوس

 .یکن فراموشش دینبا و مادرته نبات باالخره -

 فراموش منو آسون و سهل قدرنیا چطور اون -

 کرد؟

 دستش و شد برداشته اششانه یرو از ازین دست

 .گرفت را

 تو غصه شهیهم بودم شاهد من دلم، جان نکرد -

 .داشته رو

 .خورد سر اشگونه یرو دیجد یاشک قطره

 ول آقاجونم یخونه یتو منو یوقت همون نبات -

 . کرد فراموشم رفت خودش یزندگ سراغ و کرد
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 توقع نکنه دلم، زیعز نزن منطقیب یهاحرف -

 بشه؟ ایدن تارک عمرش آخر تا ینداشت
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 حاال داد، رونیب نیغمگ ینفس و گرفت را اشکش

 منطقیب دیبگو دل حرف یکم خواستیم که

 !شدیم خوانده

 االن اون ندارم، و نداشتم یتوقع وقت چیه نه -

 رو، خودم یزندگ منم داره رو خودش یزندگ

 وقت چیه بگو بهش من طرف از. جداست راهمون

 .ادین سراغم

 کنجکاو انداخت اتاق بسته در به یکوتاه نگاه ازین

 :دیپرس آرام و

 که من ؟یهست یراض تیزندگ از خوبه؟ شوهرت -

 !ومدیم نظر به یمعقول مرد دمشید

 .زد یپوزخند دل در
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 حسام و اوست شوهر حسام کردندیم فکر همه -

 نقش نیا چطور بود بلد خوب خواسته خدا از هم

 او کنند فکر بگذار داشت اشکال چه. کند یباز را

 را دلش راز حاال. دارد یآرام یزندگ ایدن سر آن در

 یمانیپش و حسرت جز یزیچ چه گفت یکی یبرا

 !بفهمند؟ هم هیبق که ماند شیبرا

 .داد تکان را سرش

 زهایچ یلیخ شده باعث وجودش هیخوب مرد آره -

 .کنم فراموش رو

 .زد یتمندیرضا لبخند ازین

 .شهیم راحت المونیخ نظر نیا از پس خوبه -

 .بود یقبل از تربزرگ دومش پوزخند

 .باشه راحت یلیخ آره -
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 کردن لیتکم یبرا فقط دیفهم او و رفت ازین

 حسام گذشت یکم. بوده آمده نبات اطالعات

 زیم یرو را ینیس و شد وارد دست به ینیس

 .گذاشت اتاق یگوشه

 رفت؟ مهمونت -

 .داد تکان یسر

 ره،یبگ اطالعات مادرم یبرا بود اومده فقط آره -

 عذاب تا هستم خوشبختم نهیبب خواستیم

 .کنه خاموش رو وجدانش

 مشتاق و گذاشت زیم یرو را دستش دو حسام

 .کرد نگاهش

 ؟یداد جواب یچ تو -

 .رفت پنجره طرف و زد یشخندین
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 نیبهتر گفتم کردم، راحت رو الشونیخ منم -

 .دارم رو یزندگ و شوهر

 .کرد یکوتاه خنده حسام

 تو ریدرگ ذهنشون گهید حداقل یکرد خوب -

 بخور ناهار ایب نداره یاشکال حاال مونه،ینم

 یگفت براشون که ییاهایرو زود یلیخ شاءاهللان

 .شنیم یواقع
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 که شیجلو ابانیخ به ینگاه دوم طبقه پنجره از

 نگاه بدون و انداخت بود ترخلوت روز وقت نیا در

 .داد جواب حسام به

 .جان نوش دیبخور شما ندارم لیم من -

 از رفتم جو پرس یکل با خورم؟ینم رو یچ یچ -

 ایب. گرفتم کباب جوجه برات شهر رستوران نیبهتر
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 قور و قار به شکمت یبنداز بهشون نگاه هی

 . افتهیم

 کرده اضافه هم شیدردها هیبق به را تهوع غذا یبو

 ! کند دیبا چه دانستینم و بود

 در عاشقانه یروز که یشهر از تنفرش

 !بود بیعج اندازه نیا به زدیم قدم شیهاابانیخ

 کاشان؟ میگردیبرم یک -

 !سرعت؟ نیا به یشد خسته -

 .داد رونیب را نفسش

 گهید شدم، متنفرم شهر نیا از من نشدم خسته -

 و آدماش از کدوم چیه به چشمم خوامینم

 .وفتهیب هاشابونیخ

 .شد بلند پر دهان با حسام یصدا
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 سر پشت امروز رو جونتخانم سوم مراسم -

 خوبه؟ میکنیم حرکت زود صبح فردا میبگذار

 .برگشت حسام طرف و گرفت ابانیخ از نگاه

 م؟یبر هم ما قرار مگه ؟یچ مراسم -

 و گذاشت بشقاب داخل را چنگالش و قاشق حسام

 .زد لب کنارش وانیل داخل از نوشابه یکم

 ؟یبر یخواهینم -

 .چرخاند اتاق در را نگاهش سردرگم

 من دیام یهمه جون خانم فقط آدما اون نیب -

 ویک چشمم بشه؟ یچ برم ستین االن گهید که بود

 نه؟یبب
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 مراسم نیا دیبا شما من نظر به خانم حانهیر نه -

 همه نیا که جونت خانم روح به احترام بخاطر رو

 .یبر بوده زیعز برات

 .گرفت دیترد رنگ نگاهش

 .بشم روبهرو یکس با خوامینم گهید من اما -

 یکار نزن، حرف آشناها از یکس با اونجا تو -

 مردم بذار. نذار مراسم یرو پا یول باش؛ نداشته

 اون با و سرپاست هنوز جون خانم آخر نوه نیبب

 .بده شکستش نتونسته یکس ظلم همه

 خورده شکست یانسان جز واقعاً او رفت، فرو فکر به

 یرو به یزیچ اما داشت؟ شباهت یکس چه به

 یهاحرف کردن امتحان کرد فکر و اوردین خود

 .باشد بد توانستینم هم حسام
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 .باشه -

 .زد برق حسام یهاچشم

 جون عصر یبرا بخور لقمه هی ایب حاال خوبه -

 .یباش داشته

 را خود و بخورد لقمه چند تا رفت جلو حوصلهیب

 .کند راحت حسام یاصرارها دست از
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 نهیحس در سر یاروزهیف یهایکاش یرو نگاهش

 بود شده نیمز هاآن بر حمد مبارکه یسوره که

 از آرام یآه بخواهد خودش آنکه بدون و دیچرخ

 به و ستادیا کنارش حسام. دیخز رونیب دهانش

 .شد رهیخ رخشمین

 !داره یدلتنگ حس نگاهت چقدر -

 به کردن نگاه بدون بغض همان با و دیگز را لبش

 :زد لب حسام
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 دلم یلیخ داشتم که سال شش ای پنج ادمهی -

 خوشرنگ یهایکاش نیا یرو بدونم خواستیم

 بابام از و ایدر به زدم رو دلم روز هی. نوشته یچ

 امخواسته از خنده با بابام یول بخونه؛ برام خواستم

 گفت دید رو میناراحت یوقت. نخوند و کرد یچیسرپ

 ایب خودت یگرفت ادی سواد و یشد بزرگ وقت هر

 از. یریبگ من از خوشگل زهیجا هی تا بخون برام

 دلم بود، شدن بزرگ آرزوم تنها روز اون

 و رمیبگ ادی سواد مدرسه برم زودتر خواستیم

 یبرا دیکشیم پر دلم. بخونم رو نوشته نیا بتونم

 .رمیبگ بابا دست از بود قرار که یازهیجا

 تا داد قورت را دهانش آب هایکاش همان به رهیخ

 و رفتیم نییپا هم کننده خفه بغض نیا دیشا

 .داشتیمبر سرش از دست
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 نیا تونستم گرفتم، ادی سواد شدم، بزرگ من -

 زهیجا برام که نبود ییبابا یول بخونم؛ رو نوشته

 رفتن از بعد میزندگ حسرت نیاول شد نیا و رهیبگ

 یبرا رو انیجر نیا منظوریب بعد سال چند. بابام

 یمشک چادر هی فرداش و کردم فیتعر جونم خانم

 خانم از موردش در یوقت. دمید اتاقم یتو آماده

 از رو زهیجا نیا کرد خواهش کردم سوال جون

 .نباشه ونمیمد قولش بخاطر تا رمیبپذ بابام طرف

 چشمش یگوشه از یاشک قطره شکست بغضش

 مکرر یهاهیگر بخاطر چشمانش خورد، سُر نییپا

 توانستینم یول بودند؛ گرفته درد مدت نیا

 ریسراز خود سر که ییهااشک یبرا یاچاره

 .کند دایپ شدندیم
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 یهاآدم فقط که هیچ خدا حکمت دونمینم -

 یسع شهیهم من! برهیم شمیپ از رو میزندگ خوب

 اون یول باشم؛ براش یخوب بنده توانم حد در کردم

 کره از یاگوشه هی کرده فراموش و نهیبینم منو

 .اونه طرف از ینظر ازمندین که داره بنده هی یخاک

 در طرف به و گرفت را چادرش یگوشه حسام

 .کشاند یهینیحس

 که داشته ژهیو تیعنا تو به خدا من نظر به اتفاقاً -

 .داخل میبر ایب داده، بهت رو یمهربون نیا به قلب

 ردیبگ را شیهااشک نم تا دیکش صورتش به یدست

 هینیحس بزرگ محوطه به قدم حال همان با و

 .گذاشت
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 شدن بزرگ یآرزو یبچگ در نکهیا از اوقات یگاه

 شدن بزرگ یبرا او. شدیم مانیپش بود کرده
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 قلبش از زیچ چیه که یتاوان داد، یسخت تاوان

 .نذاشت یباق

 یبرا که هینیحس آمد و رفت پر و شلوغ اطیح در

 حسام از بود مشترک زنانه و مردانه یهاقسمت

 مردانه سمت ینگاه نیکوچکتر بدون و شد جدا

 .رفت زنانه قسمت طرف

 یتیجمع و بودند امدهین یادیز یهامهمان هنوز

 بودند شده جمع شیعموها زن و عمه دور که

 .بودند یخودمان باًیتقر

 مکار یهاآدم با ییروروبه از که یاسترس با

 در را شیهاکفش بود ختهیر جانش به اشیزندگ

 . رفت جلو قدم چند و گذاشت یکفش جا
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 در من یکن فیتعر یکس یبرا ایدن یکجا هر اگر

 داشتم یبیغر حس میهاخونهم و انیآشنا انیم

 در او اما خوانند؛یم بزرگ یاوانهید را تو شکیب

 ستادهیا هینیحس وسط فیبالتکل که یالحظه نیا

 را حس نیهم قاًیدق کند چه دانستینم و بود

 ! داشت

 چند تا رفت طرفشان هاقرآن یقفسه دنید با

 .کند هیهد بزرگش مادر روح به یقرآن یهیآ

 او و شد بلند بهنازش عمه یهیگر یصدا بارهکی

 .داشت باز شیهاقدم یادامه از را

 یدید و یاومد باالخره جان؟ حانهیر یبود کجا -

 از مادرمون چه یدید شد؟ چراغیب خونمون چه

 رفت؟ دست
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 که اشعمه به تعجب با و ستادیا شیجا سر ریمتح

 اشنهیس بر هم را دستش هاییسرا نوحه نیا نیح

 یبهناز از یاستقبال نیچن. کردیم نگاه دیکوبیم

 کارش به یکار ادیز هم میقد امیا همان که

 !بود دیبع نداشت

 .کرد باز او طرف را دستش دو بهناز

 از تا کنم بوت کم هی ایب خودم، شیپ ایب عمه، ایب -

 .دلم جون ایب امیب در تیدلتنگ

 از کدام چیه هنوز او داشت، دیترد رفتن یبرا

 را بودند کرده حقش در جماعت نیا که ییهایبد

 .بود نکرده فراموش
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 یاتفاق چیه نکهیا به فکر با توانستیم چطور حاال

 یزندگ ینابود یبرا که برود یزن آغوش در فتادهین

 !شد؟ نیاطیش دستهم او

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 به یچشم ریز نگاه و داد قورت را دهانش آب

 شانتوجه تیجمع نصف باًیتقر. انداخت اطراف

 از یواکنش منتظر و بود شده جلب هاآن سمت

 اشعمه یخواسته اگر. کردندیم شنگاه او طرف

 یلیخ رفتیم خود کار سراغ و گرفتیم دهیناد را

 و حرف نداشت دوست که ییآنجا از. شدیم بد

 تیرضا بدون اوردیب وجود به مجلس در یثیحد

 آغوشش به را خود و رفت اشعمه طرف یقلب

 ای بود دلش یدردها بخاطر دینفهم اما. سپرد

 اشعمه یپا به پا که جان خانم یبرا یدلتنگ

 !کرد هیگر به شروع
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 از انشانیاطراف اصرار با شدند ترآرام که بعد یکم

 غم. گرفت را شیهاچشم اشک و شد جدا اشعمه

 سخت شیبرا یقدر به جان خانم دادن دست از

 دلش یسبک از یخبر کردیم هیگر هرچه که بود

 .نبود

 انیم از و آورد باال سر اشعمه کنار جا همان

 اقوام و هاهیهمسا از که یخانم چند با تیجمع

 تشانیتسل جواب محترمانه و کرد یاحوالپرس بودند

 اشدهیناد عمالً که شیعموها زن. داد را

 برخورد خودشان مثل درست هم او و گرفتندیم

 .نداشت کارشان به یکار و کرد

 شدیم ترشلوغ لحظه هر که مجلس در یچشم

 حاج ناگهان اندآمده یکسان چه ندیبب تا چرخاند

 قسمت در گرفت؛ قرار نگاهش درسید در خانم
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 نگاه او به و بود نشسته هینیحس از یترخلوت

 را هانگاه هاآدم از یلیخ مثل نبود بلد او. کردیم

 یخوب حس خانم حاج نگاه نیا از یول کند؛ یمعن

 یکم شد باعث موضوع نیهم و کردینم افتیدر

 .زدیبر دلش به هول

 از یبعض گذشته سال سه تلخ اتفاقات بخاطر او

 را مادرش و بزرگ پدر جمله از اشیزندگ یهاآدم

 حاج. بود گذاشته کنار و دهیبوس شهیهم یبرا

 عامل نیبزرگتر سرسختش یهامخالفت با خانم

 نتوانست وقتچیه اما بود؛ عشقش در او شکست

 یبرا و ردیبگ یانهیک زن نیا به نسبت دلش در

 .دادیم حقش کامالً مخالفت

 آن از و ییآشنا سال همه نیا احترام یادا یبرا

 سالم عنوان به یسر بودنش یرعلیام مادر ترمهم
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 به یواکنش بدون خانم حاج اما داد؛ تکان شیبرا

 قرآن خواندن مشغول دوباره و گرفت نگاه سالمش

 نبود بنا زن نیا انگار گرفت دلش. شد دستش در

 توانستیم کاش. کند فراموش را یمیقد ینهیک

 که یقرآن نیا یکجا بپرسد او از برود کنارش

 را مادر گناه دیبا نوشته یدار باورش و یخوانیم

 نوشت؟ فرزندش یپا

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 که بود خانم حاج واکنش ریدرگ ذهنش هنوز

 آنکه از قبل سوخت، یآرام شگونین با شیپهلو

 بپرسد را کارش لیدل و برگردد اشعمه سمت

 ناالن یصدا با یشباهت چیه که اشیحرص یصدا

 گوشش کنار را نداشت قبل لحظه چند نیغمگ و

 .دیشن

 یاومد یپاشد یدار ییرو چه تو دونمینم من -

 رحمتیب خود یوقت امرزیخداب رزنیپ اون مجلس

 دلم موقع اون یعنی! ؟یکرد مرگش دق
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 از و گرفتمیم رو ساتیگ نیا بغل یجا خواستیم

 دهن و مردم نگاه که فیح کردم،یم رونتیب نجایا

 دختره. بود بسته رو پام و دست بازشون

 سال سه ؟یخواستیم جونش از یچ زیچهمهیب

 یزد زنگ که بود کمش تیآبرویب اون یبرا غصه

 ؟یداد دقش دروغات با و

 با گرفته یاچهره با و دیکش عقب را سرش بهناز

 کینزد دوباره. کرد یاحوالپرس دیجد مهمان چند

 گونهنیا که یوقاحت همه نیا از ریمتح که ییاو

 .شد بود رهیخ نیزم به کردندیم خرجش پروایب

 بخاطر فقط میندار کارت به یکار اگر نیبب -

 نیا خوامینم گهید یول جونه؛ آقا درخواست

 شهر نیا از رو گورت امروز نیهم. نمتیبب اطراف

. یبود که یقبرستون همون یریم و یکنیم گم
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 دلش جون خانم فقط خانواده از و شهر نیا یتو

 ،یکرد پر پر اونم که سوختیم تهیعفر توعه یبرا

. بشه دایپ ازت یرد خوامینم وقت چیه گهید پس

 ما مرگ خبر جون از دور یحت اگر بعد به نیا از

 یکار و کس کن فراموش کال ا،ین دیرس بهت هم

 یبرا. هاتیخرابکار دنبال جا همون برو و یداشت

 شده دایپ دار رسم و اسم خواستگار هی ترنم

. بشن مونیپش تو یآبروهایب دنیشن با خوامینم

 یرو ذارمیم پا ینر و یکن لجاجت یبخوا اگر پس

 رونتیب شهر نیا از خودم جون آقا حرف و آبرو

 ؟یدیفهم کنمیم

 اشساده دل به یپوزخند فقط اشک یجا بارنیا

 و دارند وجدان یکم جماعت نیا کردیم فکر که

 راست بهناز. زد هستند مانیپش خود کار از
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 اصالً نداشت، ییجا نجایا در گرید او گفتیم

 یهاآدم بودن ریحق فقط و بود دهیفایب برگشتنش

 .دیکش رخش به شتریب را اطرافش

 نشان و خط یکل از بعد حاال که اشعمه از

 بود کرده هامهمان سرگرم را خود او یبرا دنیکش

 . گرفت فاصله
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 یبرا و آورد رونیب شیمانتو بیج از را لشیموبا

 :نوشت حسام

 ییجا رنگ هزار یهاآدم نیا نیب من بودم گفته»

 نجایا خوامینم گهید من. ینکرد باور تو ندارم،

 نیا از منو دمیم قسم حامد خاک به رو تو باشم

 دورم شهر نیا ظالم یهاآدم یهمه از. ببر شهر

 «.کن

 .آمد حسام جواب تا دیکش طول یالحظه چند

 یداشت دوست وقت هر باش، آروم تو باشه »

 «.میریم
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 از یالحظه خوادینم دلم گهید... االن نیهم»

 «.کنم تنفس شهر نیا مسموم یهوا

 «.میبر که اومدم منم رونیب ایب باشه »

 به ینگاه و داد سُر شیمانتو بیج در را لیموبا

 مادرش یبرا تیمظلوم همان با که اشعمه

 حرف بدون خواست اول. انداخت کردیم یعزادار

 و کند واگذار خدا به را زیچهمه فقط یکالم و

 اما نکند؛ نگاه را سرش پشت گرید و برود. برود

 را دلش حرف دیبا. شد مانیپش آخر یلحظه

 رنج دل نیا شرمنده کمتر بعدها تا گفتیم

 کینزد را سرش بهناز خود مثل. باشد اشدهیکش

 :زد لب آرام و برد

 جون خانم نداد، دق من یهاحرف رو جون خانم -

 بچه هی حق در انشیاطراف و شوهرش دیفهم یوقت
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 هدف به رو یکی. مرد و کرد دق کردن کاریچ میتی

 رو خودمون اشتباهات یهمه و بستن دارت

 یول ست؛ین یسخت کار اصالً گرفتن نشونه سمتش

 یبد یآزاد اجازه وجدانت به لحظه چند اگر

 به رو من گهید و یستادیا ایدن یکجا یفهمیم

 من. یکنینم دیتبع گهید شهر و متهم یخراب

 چیه گهید خودتون یخواسته طبق و رمیم امروز

 خوام یم بارنیاول یبرا یول گردم؛یبرنم وقت

 هی خدا دوارمیام بگم و بشه باز نینفر به دهنم

 درد دیبفهم تا ارهیب سرتون یقیحق ییآبرویب

 .هیچ ییآبرو یب یواقع

 ای آبرو مراعات بارنیا نکهیا بدون و گفت را حرفش

 نیب از کند را اطرافش یهاآدم رهیخ یهانگاه
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 رونیب شیهاکفش دنیپوش با و گذشت تیجمع

 .رفت

 تا دیکش قیعم نفس چند آزاد یهوا و اطیح در

 بخاطر خواستینم گرید. ردیبگ آرام تنش لرزش

 را خودش بهناز مثل ییهاآدم یهازبان و زخم

 یرحمیب در هرچه بود بس. کند هیگر ای ناراحت

 .نزد دَم و سوخت گرانید

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 کردن دایپ یبرا اطیح در مردها تیجمع به ینگاه

 بود حسام یجستجو در که ینیح انداخت، حسام

 از که نیحس حاج یهاچشم با چشمش لحظه کی

 را دلش یدردها و یتالق بود اشرهیخ فاصله همان

 در را بود وجودش در نفرت هرچه. کرد زنده

 را اشیواقع حس مرد آن به تا ختیر شیهاچشم

 .بفهماند
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 و گفت بهادر شیعمو به یزیچ نیحس حاج

 رفت رونیب اطیح از زود که برداشت یقدم طرفش

 یکی نیا تحمل. رینگ صورت نشانیب یبرخورد تا

 ایدن تمام یروز اگر نداشت، عنوان چیه به گرید را

 !هرگز را مرد نیا دیبخشیم را

 یشلوغ انیم در و رفت رونیب اطیح از

 پارک هینیحس ابانیخ طرف دو که ییهانیماش

 نشیماش ای حسام از ینشان و رد دنبال بودند شده

 هینیحس در از یکم. دیند آن از یاثر اما گشت؛

 ندیبب و ردیبگ تماس حسام با تا گرفت فاصله

 .کجاست

 و ابانیخ سمت آن به نگاهش یریگشماره از قبل

 یشاس نیماش کنار از که یکوچک بچه دختر

 .افتاد دیدو ابانیخ وسط یبلند
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 به ابانیخ طرف آن از سرعت با که یموتور

 در را لیموبا. کرد جلب را نظرش آمدیم طرفشان

 وسط خوش سر که بچه طرف و فشرد دستش

 دستش یتیک عروسک با و بود ستادهیا ابانیخ

 را خود و گرفت بغل را بچه تند. دیدو کردیم یباز

. بمانند امان در موتور بیآس از تا دیکش عقب

 از کردیم نثارش یفحش که همانطور سوار موتور

 .شد دور و گذشت کنارشان

 دختر شد مطمئن تشانیامن از یوقت نفس نفس با

 نیزم یرو را زدیم پا و دست بغلش در که را بچه

 یبرا بدنش و صورت یوارس از بعد. گذاشت

 نقص یب و بایز صورت به الش،یخ نانیاطم

 .کرد نگاه دخترک

 زم؟یعز یخوب -
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 یسر آرام فقط دهیترس نگاه همان با بچه دختر

 ییخرما یموها به یدست لبخند با. داد تکان

 .دیکش دخترک

 !کوچولو یخوشگل چقدر تو -

 !بابا؟ جان؟ حانهیر -

 بود دخترک یبایز صورت یرهیخ هنوز نگاهش

 دستش یمرد یآشنا یادیز یصدا دنیشن با که

 . ستادیا حرکت از

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 بود شده حسیب حاال که او آغوش از دخترک

 .دیدو مرد آن طرف و رفت رونیب

 .دیترس عانهیر بابا -

 بابا تماس کن صبر نگفتم مگه بره، قربونت بابا -

 م؟یبر هم با بعد بشه تموم
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. نداشت را سمتشان کردن نگاه و آوردن باال قدرت

 اعتراف که کردیم التماس شیهاگوش به دل در

 اشتباه را مردانه و گرم یصدا نیا صاحب کنند

 که شینوایب قلب بخاطر حداقل. اندداده صیتشخ

 را شانیهاگفته نداشت یادیز فاصله ستادنیا تا

 . رندیبگ پس

 باال یبرا را داشت سراغ خودش در که یجرأت تمام

 را اششده نیسنگ سر و برد کار به سرش آوردن

 را آنچه باالخره تابشیب یهاچشم. گرفت باال

 شکار بودند داده را حضورش هشدار شیهاگوش

 .ماندند ثابت شیروبهرو یصحنه یرو و کردند

 نهیس به را خود یخال تو یتبل مانند به قلبش

 تنش جوارح یهمه از را قرار آرام و کوباندیم

 .بود ربوده
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 و قد دنید از یروز که یمرد همان بود، خودش

 یخوشبخت و لذت غرق وجودش تمام شیباال

 آغوشش در دخترک یبرا که مرد لبخند. شدیم

 اشآمده وجد به تازه قلب نیزهرآگ ریت مانند بود

 .کرد پاره را

 توانستینم را دیدیم شیهاچشم یجلو را یزیچ

 .بگنجاند باورش در

 خواندیم پدر را او یاهایرو مرد که یدخترک

 دخترک نیا نداشت، یمشک یهاچشم و فر یموها

 یهمه که یزیچ! داشت زهرا به یبیعج شباهت

 قرار روز آن یقرارها قول و هاصحبت نیقوان

 . کردیم نقص را پارکشان

 مگر زد؟یم صدا او نام با را دخترکش یرعلیام چرا

 با بود؟ نرفته خود یزندگ دنبال او یفراموش یبرا
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 را او نفس مانده یباق نیهم خواستیم فقط نکاریا

 رد؟یبگ

 نجات یبرا ازتون یزبون چه با دونمینم من خانم -

 .ممنونم واقعاً. کنم تشکر دخترم

 نیترکینزد در بارنیا اشدهنده آرامش یصدا

 را زیچ همه یعنی نیا د،یشن خودش از فاصله

 نشان را اشخورده شکست چهره دیبا و باخته

 .دهد یرعلیام

 د،یچرخ یرعلیام سمت و شد بلند نیزم یرو از

 کرد تربزرگ را بغضش یرعلیام ریمتح چهره دنید

 هابغض تمام با بغض نیا. داد خراش را شیگلو که

 سه یقدمت بغض نیا کردیم فرق سابق یدردها و

 .داشت ساله
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 ...!حانهیر... یر -
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 به را دو هر شانیکینزد در ینیماش بوق یصدا

 نیماش در را حسام و برگشت طرفش به آورد، خود
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 شیپاها ریز داغ سرب که یکس مانند. دید

 توان اندچسبانده نیزم به را هاآن و اندختهیر

 یالحظه یبرا زجه با دلش. نداشت یقدم برداشتن

 اشنهیس وارید و در به را خود ماندن شتریب

 هم را درد نیا دیبا رفت،یم دیبا اما کوباند؛یم

 و گذاشتیم دوشش یرو بر شیدردها هیبق کنار

 .کردیم یعزادار شانیبرا شهر همان رفتیم

 یواه یدهایام یبرا برداشت را اشمرده دل

 نیماش طرف خواست و خواند یافاتحه سابقش

 .برود

 خانم؟... حانهیر -

 مگر کرد، متوقفش باز یرعلیام زده شتاب یصدا

 ییصدا نیا یبرا بود حاضر او ستد؟ینا توانستیم

 بود شیدردها مرهم و خوابش ییالال یروز که
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 دنیشن با تواندیم هم هنوز بود، خوب. بدهد جان

 و برگشت. بماند آن عاشق مرد نیا زبان از نامش

 .کرد نگاهش حرف بدون دوباره

 .گمیم... تیتسل -

 ؟...نیهم د،یخشک دلش در دهییرو کوچک غنچه

 کی فقط دنیکش درد و یدور سال سه از بعد

 هیگر خون خودش یبرا دل در! ساده؟ تیتسل

 هم نیهم محبوب از نداشت، یرادیا اما کرد؛

 . بود متیغن

 دختر و یرعلیام نیب بارنیآخر یبرا نگاهش

 خواستیم. افتاد گردش به آغوشش در یکوچولو

 گرید تا بماند ثبت ذهنش در شهیهم ریتصو نیا

 .نبافد یواه الیخ و دیام



shahregoftegoo@  

. pg 2699shahregoftegoo@ 

 .مادرشه هیشب... دیدار ییبایز دختر -

 آن پس از و شد بلند حسام نیماش دوباره بوق

 .خودش یصدا

 زم؟یعز ییاینم جان حانهیر -

 به نگاه با آخر یلحظه در اشیخوددار تمام با

 یرو اشک یقطره یرعلیام زده غم صورت

. شد سوار و رفت نیماش طرف. دیچک صورتش

 . آورد در حرکت به را نیماش درنگیب حسام

 برم؟ کجا -

 شیدردها به و دیکش صورتش یرو را چادرش

 شیهااشک یبرا یابهانه تا داد حضور اعالم اجازه

 .باشد داشته

 .شمیم خفه دارم م،یبر شهر نیا از فقط -
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 دو دنید یروز اما بود؛ متنفر جنگ از شهیهم

 داد ادشی آن، یبایز یهاشبرنگ و براق یگو

 . بجنگد شیآرزوها و هاآن داشتن یبرا چطور

 بند را نفسش کرد،یم اشخسته یگاه جنگ نیا

 اجازه آخرش نیریش وصال دیام آن اما آورد؛یم

 نیغمگ ای خسته وقت هر. دادینم شدن میتسل

 که یبراق نگاه ای یاخنده ادی با را شیدردها شدیم

 امیالت بود کرده رهیذخ خود یبرا گذشته از

 ادامه قبل از ترقدرت پر بتواند دوباره تا دیبخشیم

 .دهد

 که بود شده شیاهایرو غرق قدرنیا مدت نیا در

 دنید با دیام نیا یروز اگر نکرد فکر وقتچیه

 زبان از «زمیعز» یکلمه دنیشن و یسرد نگاه

 توانستیم چگونه کند؟ دیبا چه شود محو یریغ
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 شده تلنبار غم نیا از د؟یایب کنار یتباه همه نیا با

 ابد؟ی ییرها چگونه دلش در

 یرو از را سرش یصندل دنیکش یصدا با

 پف یهاچشم با که بود زهرا. برداشت شیهادست

 خواب لباس و شلخته یموها اد،یز خواب از کرده

 یرو دستش در یچا وانیل با همراه نما بدن

 .نشست شیروبهرو یصندل

 که یاومد یک شبید اصالً ؟یبود کجا روزید -

 دم؟ینفهم من

 یچا مانده ته زهرا سوال به جواب ای نگاه بدون

 بلند یصندل یرو از و دیکش سر را اششده سرد

 .شد
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 آشفته و خسته روزید اتفاقات از یقدر به ذهنش

 یبرا شانیدوباره تکرار با نداشت دوست که بود

 . کند تازه خود یبرا را هاعذاب آن یهمه زهرا

 دور راه از حانهیر کوتاه دارید همان دیام به روزید

 اما برود؛ مراسم به تا کرد یراض یسخت به را خود

 یدیوع وعده ای بهانه چیه با نتوانست بارنیا

 و کند زهرا کنار ماندن به یراض را دخترکش

 .ببرد مراسم به خود همراه شد مجبور

 داشت؛ را دور راه از یحت حانهیر دنید یآرزو او

 نظر در یبهتر یریغافلگ شیبرا خدا انگار اما

 . بود گرفته

 نیترکینزد در را شیاهایرو دختر اش،حانهیر

 حضور شود لذت غرق آنکه یجا و دید خود فاصله

 به را روحش یاانهیتاز مانند کنارش مرد آن
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 شد ریس شیایدن و خود از چنان و آورد در شکنجه

 زد یکل به را مراسم دیق. کند تحمل نتوانست که

 انیگر یحانهیر سپردن و خانه به برگشتن از بعد

 کرد گور و گم را خود شب یهامهین تا زهرا دست

 غمای دیام و یزخم دل یبرا بتواند ترراحت که

 . کند یعزادار اشرفته
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 نحس شب آن دینفهم که داشت درد قدرنیا

 خانه به بود صبح اذان کینزد و گذشت چگونه

 آن توانست ساعت کی فقط که یخواب با برگشت،

 با و برود رونیب شد آماده دارد نگه یخبریب در را

 مغزش یساعت چند دیشا کار در خود کردن غرق

 .بفرستد یمرخص به را
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 یبرا یرغبت یحت که بود یقدر به اشیدلمردگ

 بارنیاول یبرا و نداشت شیهالباس کردن عوض

 شبید نامنظم یهالباس همان با خواستیم

 و آراسته یظاهر با سال همه نیا حاال. برود رونیب

 نیا که کرد چه بود شده ظاهر مردم نیب کیش

 با که روزید از! بکند؟ توانستینم آشفته ظاهر

 را هاصحنه آن خورده زخم قلب و آزرده یهاچشم

 تا دیکشیم نفس یمصنوع و زور به گرید بود دهید

 .بماند قلبیب زندگان نیا انیم یمتحرک یمرده

 تا کرد چک را اشیدست فیک اتیمحتو حوصلهیب

 .نگذاشته جا یزیچ ندیبب

 ؟یدینم جواب چرا کنم؟ینم سوال شما از مگه -

 .بست را فشیک
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 .بدم جواب تا بپرس یآدم یهاسوال -

 ؟یریگیم پاچه یصب اول هیچ -

 کمر به دست آشفته یموها همان با که زهرا طرف

 .دیچرخ بود ستادهیا کنارش

 بزن یدار یحرف ندارم تو حوصله اصال نیبب -

 .برسم میزندگ به برم بذار هم یندار

 .دیکش شیموها به یدست پوزخند با زهرا

 تو ببر نام رو روزش هی یزندگ سال سه نیا یتو -

 .یداشت منو حوصله

 شیهاکفش تا رفت در طرف و برداشت را فشیک

 .کند پا به را

 .یندار کار واقعاً نکهیا مثل نه -
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 هی خونه اومد که حانهیر روزید نمیبب کن صبر -

 !کردیم فیتعر یبیعج یزایچ

 که یاتفاقات یهمه زبان چلچله حانهیر دانستیم

 لیتحو صوت ضبط مثل را بوده شاهدشان روزید

 روزید ادی. اوردین خود یرو به یزیچ اما داده؛ زهرا

 .کرد نیسنگ را دلش دوباره

 گفت؟یم یچ -

 کنه تصادف موتور با خواستهیم روزید گفتیم -

 خانمم اون به تو بعد. نذاشته کرده بغلش یخانم

 !حانهیر یگفت

 اشخنده دل هایقراریب و دردها همه آن وسط

 چیه که حانهیر نثار یاسوخته پدر دل در. گرفت

 .کرد بود انداختهین قلم از را زیچ



shahregoftegoo@  

. pg 2709shahregoftegoo@ 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 563پارت#

 

 خواب از یزود نیا به صبح زهرا نکهیا دانستیم

 یهاحرف که روزید اتفاقات مورد در تا زده نازش
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 کند سوال بود کرده کشیتحر حانهیر مهین و نصف

 را فشیک. ردیبگ آرام تا اوردیب در را ماجرا ته دیبا

 .برگرداند شیجا سر

 ؟یبشنو یخوایم یچ -

 من بچه مواظب چرا تو اصالً بوده؟ یک زن اون -

 وفته؟یب اتفاق نیا بخواد که ینبود

 سه نیا در د،یکش شیهاچشم به یدست کالفه

 بود شده ثابت او به گرید مهین و نصف یزندگ سال

 چیه نبود دلش در حانهیر حس از یخبر یحت اگر

 یهاینیخودب نیا یبرا را زهرا توانستینم وقت

 :داد حیتوض آرام. کند تحمل اشیافراط

 صحبت تلفن با داشتم روزید من بابا یچیه -

 قرار و آروم لحظه هی که هم وروجک نیا کردمیم
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 ادشی ابونیخ وسط دمید اومدم خودم به تا. نداره

 لحظه همون کنه، صحبت عروسکش با دیبا افتاده

 شاهد که هم خانم اون شدیم کشینزد یموتور هی

 طرف اون برد گرفت بغل رو بچه بود صحنه نیا

 .نهینب صدمه تا ابونیخ

 را مغزش یهاعصب زهرا لب یگوشه پوزخند

 .کرد کیتحر

 !حانهیر بود؟ یک خانم اون -

 مهمه؟ تو یبرا مگه -

 به رو را شیهالب گرید سمت به ینگاه با زهرا

 .آورد در کردن فکر یادا و داد سوق نییپا
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 ست،ین مهم برام اصال گهید االن بگم صادقانه -

 اصالً. یبش دلتنگش ،یکن فکر بهش ش،ینیبب

 .بکن خوادیم دلت هرکار

 .مونهینم یحرف گهید خب -

 داشت؟ کاریچ اونجا نمیبب بگو حاال -

 .چرخاند یچشم حوصلهیب

 بذارم؟ یچ یپا رو هاپرسش سوال نیا االن -

 به صحبت وقت شهیهم که یناز همان با زهرا

 .انداخت باال ییابرو دادیم شیصدا

 .یکنجکاو کن فکر -

 باشه؟ کجا یخواستیم بوده بزرگش مادر مراسم -

 هی نیع که بوده ابونیخ وسط مراسم مگه -

 !داده؟ نجات رو بچه و دهیپر سوپرمن
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 که یخونسرد لحن آن با زهرا یهاسوال نیا

 هستند او کردن کیتحر یبرا همه دانستیم

 به داشت یسع یسخت به بود، کرده اشیعصب

 شیصدا و نرود در کوره از تا باشد مسلط خودش

 .نکند بلند را

 من ،یگیم هیچ هاپرت و چرت نیا زهرا یوا -

 شوهرش منتظر رونیب مجلس برم خواستم یوقت

 سوالت یهاجواب به ؟یدیفهم حاال. بود ستادهیا

 ؟یدیرس

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 به یحیتفر صورتش در زهرا خندان یهاچشم

 .افتادند گردش

 ؟یدید شوهرش با اونو برات، متأسفم اوه -

 سر قصه نیا انگار نه کرد، بسته و باز چشم کوتاه

 را او تا بود کرده جزم را عزمش زهرا و داشت دراز

 فرو یبرا شد، چه دینفهم. کند خودیب خود از
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 یجلو یقد ینهیآ کنار مجسمه خشمش نشاندن

 .آورد نییپا را تمامش و کوباند نهیآ به محکم را در

 پر خوشم االتمیخ یهمه دم،ید رو شوهرش آره -

 رو یگرید کس تعهد حلقه شدم، وونهید و دیکش

 یگفتنا زمیعز دم،ید انگشتش یتو خودم از ریغ

 حاال. شدم نابود و دمیشن بهش رو یاگهید کس

 .بردار سرم از دست گهید ؟یشد یراض

 دهیترس و کرد جور و جمع را خود یکم زهرا

 .انداخت نیزم یرو یهانهیآ خرده به ینگاه

 !هیچ کارا نیا ،یشد یروان دمیفهم بابا باشه -

 شد باز کامل حانهیر باز مهین اتاق در لحظه همان

 شکسته یصدا و داد از بود مشخص که حانهیر و

 زهرا. آمد رونیب هیگر و غیج با دهیترس نهیآ شدن
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 آغوشش در را حانهیر کرد یسع و رفت طرفش

 .کند آرام

 شد؟ راحت التیخ ؟یخواستیم نویهم -

 .دیکش صورتش به یدست

 آروم قهیدق هی یذاریم مگه یلعنت توعه آخه -

 ! باشم

 اون عشق یواه االتیخ ،یرعلیام یاوونهید هی تو -

 رو خودت برو بدبخت کرده، تیروان جادوگر دختره

 .یبش خوب بلکه بده نشون دکتر به

 روزید که یاحانهیر یبرا جادوگر لقب دنیشن از

 شیهاچشم از را سابق تیمعصوم و یپاک همان

 .گرفت اوج شتریب تشیعصبان بود خوانده
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 تو وقت اون شعور،یب داد نجات بچتو زن اون -

 !یگیم یطورنیا سرش پشت

 دادیم تاب بغلش در را حانهیر که گونههمان زهرا

 .زد یتمسخر پر پوزخند

 همون منه یبچه دیفهمیم اگر باش مطمئن -

 خفش و گلوش یرو گذاشتیم دست لحظه

 .کردیم

 خنده زهرا یطانیش افکار به که بود او نوبت حاال

 .کند یعصب

 قلبش دختر اون نینب وید خودت مثل رو همه -

 .است نهیآ نیع

 خداروشکر سرت، یتو بخوره مهربونش قلب -

 حالت نیا دنید از من و مونده دلت به داغش
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 یهرچ گهید بسه ،یرعلیام بسه. کنمیم فیک

 هم به حال عشق نیا یبهونه به تو و شدم ساکت

 رو بچه نیا هم و خودم هم. یداد عذابمون زنت

 .دمیم نجات دستت از شهیم یروان کنارت داره که

 همان با زهرا که برداشت زهرا طرف تند قدم دو

 .دیکش عقب را خود دهیترس نگاه

 من وجدان،یب یساخت ازم تو رو یروان مرد نیا -

 یاون بودم؟ بلد شکستن شهیش و کردن دعوا مگه

 تو ساخت والیه هی ازم و نشوند روز نیا به منو که

 .یبود

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .داد تکان هم سر پشت بار چند را سرش زهرا

 نمیبیم یوقت یکنینم باور من، به نیآفر -

 !کنمیم یفیک چه یکشیم زجر طورنیا

 ه؟یک ضیمر یدیفهم حاال -

 .زد یشخندین زهرا
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 نیا ینداد اجازه تو بودم، خوش بودم، خوب منم -

 ازت وجودم تموم با. باشه داشته ادامه یخوش

 .متنفرم

 .کرد یدار صدا و بلند خنده

 خودت به منو حس بهتر یلیخ االن! یعال چه -

 نکردم، موندنت به مجبور وقت چیه. یکنیم درک

 من دق نهیآ نجایا یموند چرا یهر یبر یخوایم

 ؟یشد خودت و

 .نشست او صورت یرو زهرا سرد نگاه

 بهم بده اونو بچمه، بخاطر فقط نجامیا اگر -

 .کنمینم نگاه سرمم پشت باش مطمئن
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 آرام زهرا بغل در حاال که حانهیر به یکوتاه نگاه

 کردیم نگاهشان چشم اشک با و بود گرفته

 .انداخت

 تا اگر زهرا، کن رونیب سرت از رو بچه نیا فکر -

 رو خودت یموها ،یبمون نجایا هم عمرت آخر

 کنارم از ذارمینم باز یکن وونهید منو و دیسف

 ایدن نیا یتو که هیحق تنها بچه نیا. یبد تکونش

 دستش از ستمین حاظر ادیب آسمونم به نیزم دارم،

 به که زیبر رونیب سرت از رو یالک یفکرا پس بدم

 ؟یدیفهم ماست همه نفع

 یجا و داد رییتغ را نگاهش ریمس حرص با زهرا

 .کرد نگاه را یگرید



shahregoftegoo@  

. pg 2722shahregoftegoo@ 

 باالخره مونهینم بچه عمرش آخر تا که بچه نیا -

 دیبا ویک وسط نیا فهمهیم خودش و شهیم بزرگ

 .کنه انتخاب

 .زد یپوزخند

 هستم شدنش بزرگ منتظر صبرانهیب منم اتفاقاً -

 .باشه زهایچ یلیخ ناظر و شاهد خودش تا

 تا برد اشنهیس در را حانهیر سر قبل از شتریب زهرا

 .کند دعوتش خواب به دوباره قیطر نیا از

 تو یرو نیا سال همه نیا چطور احمق منِ یوا -

 !ساختم شاهزاده هی ذهنم یتو ازت و دمیند رو

 فقط من عشق و هایخوب دختر، یکرد اشتباه -

 یبرا موند، دلم به داغش که بود نفر هی یبرا

 .کمه بازم باشم هم اژدها شماها
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 یکار عمه، پسر ادیب دلت به داغ مونده هنوز -

 برخورد که کردم غلط یبگ بار هزار یروز کنمیم

 !ینشناخت منو هنوز تو. بود نیا رفتارم و

 زهرا ینشدن تمام یهایباز وونهید از حوصلهیب

 .رفت در طرف

 خودت م،یش آشنا ایب بعداً نشناختم باشه -

 ادیبرنم دستت از یکار چیه مورد نیا در یدونیم

. یبود نگذاشته دست یرو دست حاال تا وگرنه

 بچم مورد در پا از دست دمیم و دادم هشدار یول

 تا افتمیم جونت به و شمیم سگ چنان یکن خطا

 پا. داره رو تا چند یرعلیام یبفهم درست ندفعهیا

 .نذار دمم یرو
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 بود افتاده انیغل به وجودش در که یحرص با

 به دیبا. زد رونیب خانه از و گفت را شیهاحرف
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 را میقد صبر و حوصله گرید کردیم ثابت زهرا

 .ندارد کردن بحث یبرا

 از نبود اشیزندگ در حانهیر حضور اگر شک بدون

 نیا در یزندگ از را خود باره نیچند حاال تا روزید

 غم پرونده کل به و کردیم راحت ایر از پر یایدن

 نخ نیهم که حاال. بستیم را موحد یرعلیام زیانگ

 چیه به بود کرده متصل ایدن نیا به را او کیبار

 از را اشیزندگ یبهانه یکس دادینم اجازه عنوان

 .ردیبگ او

 شتریب گذشتیم زهرا با اشیزندگ عمر از هرچه

 در زهرا با یزندگ تحمل دیرسیم جهینت نیا به

 در که زهرا. ستین یراحت کار سقف کی ریز

 جهنم مامور مانند را او کردیم دخالت شیکارها

 بخاطر خواستینم دلش اصال یطرف از. دیدیم
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 یمادر یب درد عمر کی فرزندش او یهاخواسته

 .کند مواخذه را او موضوع نیهم یبرا و بکشد

 اول کارگاه مسئول خیمشا یآقا سفارش به بنا

 پدرش قول به هامدت از بعد تا زد آنجا به یسر

 کردن یخال شانه کار ریز از و انداختن گوش پشت

 کارش. باشد داشته کارگاه تیوضع از یدیبازد

 مجبور آخر در و دیکش طول انتظارش از شتریب

 هم را ناهار خیمشا یآقا ادیز یاصرارها بخاطر شد

 .شود مغازه رهسپار بعد بخورد او با همراه

 حانهیر یبرا دلش چقدر کرد حس کبارهی راه نیب

! شده تنگ نداشت تشیوضع از یخبر صبح از که

 دخترک با یاکلمه چند تا گرفت خانه با یتماس

 خوب از نانیاطم با و کند صحبت زبانش نیریش

 بفرستد؛ خود کار سراغ را ینگران نیا حالش بودن
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 و زدند زنگ گوشش در یمتوال یهابوق یوقت اما

 در شتریب ینگران نیا نشد تماسش یجوابگو یکس

 کنار را غرور لشیم برخالف. دواند شهیر دلش

 هم او که گرفت تماس زهرا همراه با و گذاشت

 صبح یقراریب و هیگر به توجه با. ماند پاسخیب

 زهرا که کرد نگاه موضوع نیا به نانهیخوشب حانهیر

 شانیخانه کنار پارک به را او کردنش آرام یبرا

 .است برده

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 گذاشت بشیج در را لشیموبا دیرس که مغازه به

 چند بر عالوه. ردیبگ تماس گرید قهیدق چند تا

 احسان یروبهرو که رعطایام حضور آشنا یمشتر

 نیتریو یرو انگشتر قاب مورد در و بود ستادهیا

 .کرد جلب را اشتوجه کردندیم صحبت
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 همه با یگرم یاحوالپرس یمدار یمشتر رسم به

 جواب در و رفت احسان و رعطایام سمت و کرد

 زیم یرو را فشیک. داد تکان یسر دو هر سالم

 دنید از بود مشخص که رعطایام به رو و گذاشت

 نبود مرتب و دهیکش اتو شهیهم مثل که پشیت

 .زد یلبخند کرده تعجب

 ؟یکنیم دیخر یسالمت به -

 گردنش به یدست و دیخند خجالت با رعطایام

 .دیکش

 .اجازتون با بله -

 رعطایام یخصوص یزندگ سال دو نیا طول در

 در بود کرنا و بوق در دائم که او یزندگ برعکس

 همه انگار گذشت،یم دهنده آرامش یسکوت
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 که شدیم یط خودشان قاعده و قانون با زشیچ

 عمق شتریب لبخندش. نداشت یاعتراض یکس

 شیرو که رعطایام دست انگشتر به ینگاه و گرفت

 :دیپرس کنجکاو و انداخت بود رز گل طرح

 !مناسبت؟ چه به وقت اون -

 .گرفت عمق خودش مثل هم رعطایام لبخند

 مناسبت بدون و ییهوی به دادن هیهد لذت تموم -

 !بودنشه

 یفکر بلوغ به شیپ وقت یلیخ از داد، باال ییابرو

 دیبا. بود کرده اعتراف هانهیزم همه در برادرش

 به بدجور که باشد نهیزم نیا در هم دومش اعتراف

 حسادت برادرش هیحاش یب و ساده یزندگ

 دوست را اشیزندگ زن ستیباینم او چرا. کردیم
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 او رعطایام مثل بارکی وقت هرچند تا باشد داشته

 خود و کند خوشحال مناسبت بدون یهاهیهد با را

 ! شود؟ خوشحال آن از شتریب

 دینبا هم او نه زد، یمحو لبخند حانهیر ادی با

 خودش یبرا را یکی هنوز هم او شد،یم دیناام

 . کند خوشحالش کردن محبت گونهنیا با تا داشت

 با گرید یبار و آورد رونیب بشیج از را لشیموبا

 .گرفت تماس زهرا شماره

 ناشناس یصدا که ماند منتظر بوق چند دینفهم

 گرفتن اشتباه به شک با. دیچیپ گوشش در یزن

 به ینگاه و داد فاصله گوشش از را لیموبا شماره،

 شماره بودن حیصح از یوقت انداخت اشصفحه

 گوشش کنار را لیموبا دوباره شد مطمئن زهرا
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 چندم بار یبرا که بهیغر زن جواب در. گذاشت

 :دیپرس کردیم تکرار هم سر پشت را «الو» کلمه

 !شما؟ دیببخش -

 .داد جواب سوال با را سوالش تند بهیغر زن

 د؟یدار ینسبت لیموبا نیا صاحب با شما -

 دلش در شده جمع ینگران لیدل بدون و ناگهان

 .کرد ییخودنما شتریب

 چطور؟ هستم همسرش -

 فیتشر عیسر لطفاً کرده تصادف همسرتون آقا -

 .ندارن یمناسب تیوضع مارستانیب دیاریب
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 گفتنش «خدا ای» یصدا و شدند سست شیپاها

 خود به را همه توجه و دیچیپ یطالفروش یفضا در

 . کرد جلب
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 دستش از را لیموبا یک رعطایام دینفهم گرید

 را مارستانیب آدرس صحبت با و دیکش رونیب

 !کردند حرکت آن سمت و گرفت

 بحث او با آنگونه صبح که ییزهرا آوردینم در سر

 به راهش انیپا که رفتهیم کجا خبر بدون کرد

 !شده ختم تصادف

 نظمیب و تمرکز بدون را نشیماش رعطایام

 طرف بلند یهاقدم با دو هر کرد، پارک یاگوشه

 مارستانیب اطالعات به را خود و دندیدو مارستانیب

 .رسانند

 اطالعات یتابلو یشهیش پشت که یخانم به رو

 توریمان به آرامش با و بود نشسته سرش یباال

 :دیپرس کردیم نگاه شیرو یجلو
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 تصادف همسرم دادند خبر من به خانم دیببخش -

 نمیبب خواستمیم جا،نیا کردند منتقلش و کرده

 .کجاست

 صورت به یکوتاه نگاه و آورد باال را سرش زن

 .انداخت او شیتشو پر و نگران

 اسمشون؟ -

 .یبهرام زهرا -

 شیجلو توریمان همان با رفتن ور یکم با زن

 .کرد نگاهش دوباره

 بخش دییبفرما آوردن، شیپ ساعت دو حدود بله -

 .کنندیم تونییراهنما اورژانس
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 رعطایام همراه و داد تکان تشکر ینشانه به یسر

 داده نشانشان پرستار که اورژانس بخش طرف به

 .رفتند بود

 

 که بوده یحد به تصادف شدت متاسفانه -

 حال با همراهانش از کدوم چیه و همسرتون

 یبهرام خانم. نشدند منتقل مارستانیب به یمساعد

 عمل اتاق یتو االن مشونیوخ اوضاع بخاطر

 میدیفهم شونیشناسا مدارک از که ییآقا هستند،

 هم شونیا که هستش پور یهاد وانیک اسمشون

 سر به کما در فعال و ندارند یمساعد طیشرا

 بوده هم ساله دو حدود دختر هی متاسفانه. برندیم

 .کرده تمام مارستانیب به دهینرس که
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 دهان از یمنحوس یکلمه هر آمدن رونیب با

 خارج او بدن از توان و روح اورژانس بخش پرستار

 نتوانست آخر در. کردیم زیلبر را صبرش و شدیم

 و کند حمله پرستار طرف کرد یسع و کند تحمل

 در را شیهاحرف ادامه خودش یهادست با

 .کند خفه شیگلو

  زنک؟ یگیم چرند چرا -

 رفت؛ عقب یقدم شده گرد یهاچشم با پرستار

 شیکارها و چهره در ترس نیا کرد یسع یول

 .نباشد مشخص

 !زدنه؟ حرف طرز چه نیا آقا باش مودب -
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�
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 کند حمله پرستار طرف به خواست دوم بار یبرا

 از را او و شد مانعش رعطایام یقو یهادست که

 .گذاشت ناکام پرستار به دنیرس

 یتو االن من بچه زن! یگیم پرت و چرت آخه د -

 که الدنگ هی با یگیم تو وقت اون منتظرمن خونه
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 حال و کردن تصادف نیماش یتو هیک دونمینم

 !ستین خوب کدوم چیه

 .برد باال را شیصدا یکم خودش مثل هم پرستار

 هم بچه اون و هیبستر وییسیآ بخش آقا اون -

 اقوام از دینیبب دیبر دیتونیم است سردخونه یتو

 کردن دادیب و داد نیا گهید نه ای هستند شما

 .نداره

 و گذاشت شانیتنها حرفش گفتن از بعد پرستار

 .رفت خود کار سراغ

 را او و کند جمع را اشیانرژ کرد یسع رعطایام 

 .ببرد سرشان پشت یهایصندل سمت

 یچ مینیبب تا باش آروم من برادر هیچ کارا نیا -

 .شهینم درست که دادیب و داد با شده،
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 نگاه د،یلرزیم حرص شدت از تنش یهمه

 .برگشت رعطایام سمت تند قرارشیب

 یدار توقع دادن لمیتحو پرت و چرت مشت هی -

 باشم؟ آروم

 یرو کرد مجابش اششانه به یفشار با رعطایام

 .ندیبنش یصندل

 و چرت حرفشون شده یچ مینیبب باش آروم بله -

 رو کارانیا یول م؛یاریم در رو همه پدر بود پرت

 !شهیم بد خودمون یبرا فقط که یکن

 به شروع یعصب و داد چیپ درهم را انگشتانش

 .کرد راستش یپا دادن تکون

 زهرا که یمردک نیا اسم پرستار؟ نیا گفت یچ -

 ه؟یچ بوده باهاش نیماش یتو
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 ناراحت و انداخت طرفش گرفته ینگاه رعطایام

 .زد لب

 .پور یهاد وانیک گفت کنم فکر -

 ست؟ین آشنا تو یبرا پور یهاد وانیک نیا هیک -

 .انداخت باال یاشانه رعطایام

 من ینیشیم آروم نجایا تو اگر یول دونم؛ینم نه -

 .شناسمشیم اصال هیک طرف نیا نمیبب برم

 .داد تکان یسر و دیکش شیموها به یدست

 .برو باشه -

 بلند جا از و فشرد را اششانه گرید یبار رعطایام

 .شد

 .گردمیبرم زود من باش آروم تو -
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 به رهیخ و داد نشان رعطایام حرف به یواکنش

 .رفت فرو فکر به شیرو یجلو یهاکیسرام

 یهمه داشت کامل نانیاطم یعنی دانست،یم

 تشابه کی زیچ همه ای دروغ پرستار یهاحرف

 او منتظر خانه در حاال حانهیر و زهرا. است یاسم

 خانه به یمعطل یجا دیبا. برود خانه به تا هستند

 با امروز باور از خارج اتفاقات فیتعر با و رفتیم

 .دندیخندیم یکل هم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یتنگ�💗💗�

 570پارت#

 

 

 دوام که او بود یگرید طور شد،یم طورنیهم دیبا

 دختر پدر یبرا آمد درد قلبش. آوردینم

 و دهیخواب آرام نجایا یسردخانه در که ییکوچولو

 ! خوانندیم او مظلوم یحانهیر را آن همه

 دانستیم و گرفت شدت نیزم بر شیپا ضربات

 آرامش حانهیر گرفتن بغل و دنید فقط االن

 نیا نیب در نجایا دیبا چرا دیفهمینم اصالً کند،یم
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 داشت نانیاطم یوقت بزند پا و دست استرس همه

 !گذارد؟ینم تنها را او اشحانهیر

 در رعطایام حضور که کند رفتن عزم خواست

 طرفش تند و کرد منصرف کارش از را او کنارش

 .دیچرخ

 شد؟ یچ -

 ندانستن ینشانه به سمتش نگاه بدون رعطایام

 .انداخت باال یاشانه

 .نشناختمش که من دونم،ینم -

 دست قبل از ترمطمئن و داد رونیب را نفسش

 .شد بلند یصندل یرو از و گرفت را رعطایام

 و زن اصالً! سرکار گذاشتن رو همه گفتم یدید -

 بخوان که بهیغر مرد هی به کارشونیچ من یبچه



shahregoftegoo@  

. pg 2745shahregoftegoo@ 

 حالم که خونه میبر پاشو کنن؟ تصادف همراهش

 یتو من یبچه خوره،یم هم به اوضاع نیا از داره

 به نجایا نشستم من وقت اون منتظرمه خونه

 ایب. دمیم گوش وونهید آدم مشت هی اتیچرند

 دلم االن. رسمیم رو حسابشون امیم بعداً میبر االن

 ریس دل هی برم خوامیم شده، تنگ حانهیر یبرا

 یحال هی دمشیند صبح از ببوسمش و کنم بغلش

 .هستم

 بود نشسته شیسرجا هنوز که طورنیهم رعطایام

 را او دوباره کرد یسع و گرفت محکم را دستش

 .بنشاند کنارش

 زهرا لیموبا با خودت مگه ا،یب خودت به داداش -

 پس دادن؟ بهت رو نجایا آدرس که ینگرفت تماس

 برم من کن صبر. باشه شده اشتباه زیچهمه شهینم
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 بعد میشد که مطمئن کنم ییشناسا هم رو بچه

 .میریم

 ییخودنما یاندک دوباره دلش در شده پنهان ترس

 کرد یسع. آمد سراغش بیعج یادلشوره و کرد

. باشد نداشته شیهاحالت از کدامچیه به یتوجه

 آن یهمه ستیبایم کند توجه خواستیم اگر

 به یدست و شد بلند جا از. رفتیپذیم را اتیچرند

 .دیکش راهنشیپ یقهی

 بشم، مطمئن و نمیبب برم دیبا یگیم راست آره -

 نیاول یبرا امیم نبود من یحانهیر جنازه اون یوقت

 تا کنمیم یخال زن نیا فک یتو مشت هی بار

 کدوم از. بزنه رو یمفت حرف هر دینبا گهید بفهمه

 برم؟ دیبا طرف
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 .کرد نگاهش نگران و ستادیا کنارش رعطایام

 .برم من بده اجازه -

 برم؟ کجا بگو خودمه، کار یکی نیا نه -

 قرار راهرو یانتها که یدر به دست با رعطایام

 قدم در طرف حرف بدون. کرد اشاره داشت

 نشان هم رعطایام یهاکفش یصدا برداشت،

 .دیآیم دنبالش دادیم

 گذشتند رعطایام یکرده نشان در از راهرو یانتها

 مهین و کیبار یراهرو به. رفتند نییپا پله چند از و

 .دندیرس یگرید کیتار

 یاسابقهیب یسست سالن آور وهم و مسکوت یفضا

. کرد حالیب را شیهاقدم و آورد شیپاها سراغ
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 که شدیم کم راهرو نیا در هوا اتمسفر انگار

 !آمدندیم باال نیسنگ شیهانفس

 بود جوش و جنب از پر که باال یطبقه برخالف

 سکوت که نداشت ستنیز ینا چکسیه نجایا

 .بود گرفته فرا را جاهمه

 یانتها یهااتاق از یکی در رفتند، جلو یقدم چند

 تنومند یکلیه با و بلند قد یمرد شد باز سالن

 پرسنل از دادیم نشان تنش روپوش. آمد رونیب

 .است مارستانیب نیهم

 از زودتر را خود و کرد تندتر را شیهاقدم رعطایام

 با مرد که کردند یکوتاه صحبت رساند، مرد به او

 اشاره شانیروبهرو بزرگ در به او سمت ینگاه

 .کرد
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 .ییشناسا یبرا ارهیب فیتشر نفر هی فقط لطفاً -

 التماس نگاهش در و برگشت سمتش رعطایام

 .ختیر

 .برم من بذار -

 ییهاوقت چه بود، همراه شهیهم یمرد برادر نیا

 که ییهاوقت چه خواستیم را حضور نیا

 رفتیم خودش دیبا نه، بارنیا اما نداشت؛ ییتقاضا

 دانستیم. آوردیم رونیب توهماتشان از را همه و

 رحمیب هم قدرهاآن هنوز سرش یباال یخدا

 بود شده اشیدلخوش که یاحانهیر دوباره تا نشده

 دیدیم اهیس یایدن نیا در دشیام تنها را او و

 . کند غیدر
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 پس را او و گذاشت رعطایام یشانه یرو را دستش

 .  زد

 .خودمه کار گفتم -

 یبرا شیپاها قلبش مطمئن یباورها برخالف

 یسخت با که بودند دهیترس ییجا نیچن به رفتن

 دلشان هرکدام و کردندیم یاری را گریهمد

 مورد مقصد به تا کنند فرار یسمت خواستیم

 .نرسند نظرشان

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 پس را دهانش آمده باال اتیمحتو مرد سر پشت

 سرد و کیتار مهین راهرو مثل که یاتاق وارد و زد

 افتادن از تا کرد در بند را لرزانش دست. شد بود

 یقدر به تنش حرارت. کند یریجلوگ اشیاحتمال

 بر یریتأث نتوانست هم اتاق یسرما که بود باال

 .باشد داشته اشقهیشق کنار از شده شره یهاعرق
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 به رو شتریب لحظه هر که او حال به توجهیب مرد

 سردخانه سراغ یخونسرد با رفتیم شدن خراب

 کشو و کرد باز را دومش یطبقه در و رفت

 و بزرگ یهادست. دیکش رونیب را داخلش

 کی و دیکش نییپا را خواب سهیک پیز زمختش

 .رفت عقب قدم

 لرزانش قدم دلش در شده جمع دیام یمانده ته با

 قرارشیب یهاچشم و برداشت سردخانه سمت را

 نیب از آمده رونیب کوچک و یمهتاب صورت یرو

 صورت فرم کوچک، ینیب ها،چشم. نشست پیز دو

 دهیخواب آرام و بسته چشم دخترک یموها یحت

 اما داشت؛ او یحانهیر به یبیعج شباهت شیجلو

 !نبود درست وسط نیا یزیچ کی
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 از اشک همراهش که کرد درد از پر یاخنده

 .شد ریسراز شیهاچشم

 ! خوابهینم آروم قدرنیا وقت چیه من یحانهیر -

 گرفت، ترحم رنگ شیروبهرو مرد خونسرد نگاه

 پاک را شیهااشک دست دو با و رفت عقب یقدم

 .کرد

 مطمئن تا شمیم داریب خواب از بار چند شب هر -

 .باشه دهیخواب درست بشم

 صورت یرو لرزانش نگاه دوباره فاصله همان از

 تنها خدا کردیم باور چطور. نشست حانهیر کوچک

 او گرید که کرده چه! گرفته؟ را او یهانفس دیام

 قشیال را عذاب همه نیا و ندیبینم خود بنده را

 توانستیم چگونه آمد،ینم باال نفسش! داند؟یم
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 تا کرد وارید بند را دستش! کند؟ تحمل را داغ نیا

 مرد. باشد امان در سرش دور اتاق چرخش از

 .آمد سراغش و بست را کشو عیسر

 آقا؟ خوبه حالت -

. زد پوزخند اشیمعنیب سوال با مرد به دل در

 بود کرده فراموش قبل هامدت از خوب؟ حال

 !ستیحال چه خوش احوال

 با شد مجبور که افتاد انیجر به اشمعده در یدرد

 را اتیمحتو دوباره دهانش یجلو دستش گرفتن

 .بزند پس

 حاال که یاسردخانه به یغم از پر و خسته نگاه

 و انداخت داده جا خود در را او دخترک دانستیم
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 زودتر هرچه خواستیم دلش برگشت، در طرف

 .کند ترک را نحس و آور خفقان مکان نیا

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 573پارت#
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 دیلرزیم تنش تمام بلکه شیپاها تنها نه گرید حاال

 رونیب طرف نیسنگ و سخت را شیهاقدم

 .برداشت

 رو یمتوف نیا اسم ینگفت آخرش آقا؟ یریم کجا -

 سم؟یبنو یچ

 دردناکش ینهیس یرو یدست و ستادیا در یجلو

 تحمل اجبار و یسخت به را نشیسنگ قلب که

 .دیکش کردیم

 ...حانهیر بزن -
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 دیام که یاحانهیر کرد زمزمه خود یبرا دل در

 ظلمت از را او تا بود نور که حانهیر بود، یزندگ

 .برد باالتر یکم را شیصدا... و دهد نجات خودش

 .موحد حانهیر -

 یصندل یرو از رعطایام رفت رونیب که در از

 مضطرب و نگران یاچهره با و شد بلند در کینزد

 .آمد طرفش

 داداش؟ شد یچ -

 هم را تعادلش جهیسرگ بردارد جلو یقدم خواست

 کنار که دیکش رونیب را شیپاها توان و زد

 .افتاد نیزم یرو هایصندل

 شدن بلند یبرا تا گرفت را شیبازو ریز رعطایام

 .کند کمکش
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 ؟یشد یچ داداش یوا -

 شیهاچشم در اشک حانهیر آرام صورت ادی با

 رعطایام یرو قرارشیب و لرزان نگاه زد، حلقه

 .نشست

 کدوم تاوان عطا؟ کرده فراموش منو خدا چرا -

 بود؟ بچم داغ گناهم

 هم را او یهااشک خروج مجوز رعطایام یهااشک

 .گرفت آغوشش در هیگر همان با رعطایام دادند،

 .رمیبم برادرم دلت یبرا رمیبم -

 برسر که ییدردها فکر از دیرس جنون به دلش

 د،یدو اشخسته جان به تازه ییروین. بود شده نازل

 دلش. شد بلند نیزم یرو ازر و زد پس را رعطایام

 یادیز یهاعقده خواستیم خلوت ییجا به رفتن
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 و غم درد، سرش در. داشت کردن یخال یبرا

 .دادیم جوالن سوال ییایدن

 با عمل اتاق در باال آن زهرا نبود مهم شیبرا گرید

 ممکن یحت و کندیم نرم پنجه و دست مرگ

 گرید یکشوها از یکی در گرید ساعت کی تا است

 .بخوابد فرزندش کنار سردخانه

 قدرت نفرت و خشم از حاال که یبلند یهاقدم با

 دنبالش که رعطایام به توجهیب بودند گرفته

 از کردیم تکرار هم سر پشت را نامش و دیدویم

 .شد نیماش سوار و آمد رونیب مارستانیب اطیح

 از چقدر و چطور آورش سرسام سرعت با دینفهم

 کم هاخانه تعداد که کرد یط را هاابانیخ ریمس

 را نیماش جا همان. دیرس شهر هیحاش به و شد

 قطره چند دنیبار با. شد ادهیپ آن از و کرد متوقف
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 که ینم نم باران متوجه تازه صورتش یرو باران

 .شد دیباریم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 به یریدلگ نگاه و گرفت فاصله نیماش از قدم چند

 .انداخت یباران آسمان

 باور ؟یکنیم هیگر من دل یبرا هم تو کنم باور -

 بارون نیا با و سوخته برام دلت هم خودت کنم

 ؟یکنیم هیگر برام یدار

 .برد باال رار شیصدا و کرد باز هم از را شیهادست

 بنده من به حواست ؟ییکجا هست معلوم اصال -

 دیبا رو درد همه نیا هیچ گناهم هست؟ رتیحق

 که یعشق هی بخاطر فقط! ؟...عشق کنم؟ تحمل

 دیبا ینگرفت هم گهید و یانداخت جونم به خودت

 آخه د نکنم؟ تیشکا و بکشم درد همه نیا

 کردم التماس تیبندگ سجاده سر کم انصافیب

 شد؟ یچ جشینت کن؟ رونیب دلم از رو عشق نیا

 یتو شتریب تا یکرد یکار و شد شترشیب روز هر
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 به... امخسته گهید بسه یول برم؛ فرو گرداب اون

 ندارم اوضاع نیا ادامه یبرا یینا گهید قسم خودت

 صبرم بشه؟ یچ یگرفت ازم رو حانهیر. کن تمومش

 یطرف وبتیا با یکرد فکر برم قربونت ؟یبسنج رو

 ؟یدیم دلم به درد همه نیا که

 شدند سست شیپاها و رفتند یاهیس شیهاچشم

 هیگر به شروع درد پر و مردانه افتاد، زانو دو یرو و

 .کرد

. ندارم ادامه یبرا یتوان گهید تونم،ینم گهید -

. ببر رو من یبرد رو میزندگ به دیام تنها که حاال

 به. بمونم فتیکث یایدن نیا یتو خوامینم گهید

 .ام خسته بد قسم خودت

 .کرد سجده نیزم بر هیگر همان با
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 .بشم راحت تا ببر منم کنمیم التماست -

 به شد چه دینفهم که بود شیهاهیگر همان انیم

 .رفت فرو یخبریب و یاهیس ایدن

 

 یهیپا به زانیآو سرم چکان قطره یرو نگاهش

 از را خود و شود تمام زودتر هرچه تا بود کنارش

 .کند راحت شرش

 مثل رفت هوش از باران ریز برهوت آن در قبل روز

 تا بود آمده دنبالش یتاکس با که رعطایام شهیهم

 جسم و شد اشیناج اوردین خود سر ییبال

 یوقت هم دکتر. رساند مارستانیب به را هوششیب

 با همراه سرم دستور بود دهید را نابسامانش اوضاع

 آرامش همان یواسطه به تا داد یقو بخش آرامش
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 غافل اطرافش یایدن از و بخوابد را شب کل بخش

 خواب در قدرنیا شانیخواسته طبق. باشد

 دینفهم و شد غافل زیچ همه از که ماند یمصنوع

 عمل اتاق از را بود هوشیب هنوز که ییزهرا یک

 !آوردند رونیب

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�
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 575پارت#

 

 

 و چسب خودش حوصلهیب سُرم شدن تمام با

 .کرد پرت یطرف و آورد رونیب دستش از را برانول

 و شد اتاق وارد دستش در یپاکت با محمد حاج

 .انداخت سرم به یمتعجب نگاه

 !؟یآورد در خودت -

 به یجواب و گرفت بغلش در را شیپاها تخت وسط

 در که بود دلش رو دِق و درد قدرنیا. نداد پدرش

 یوقت محمد حاج. کردیم عاجزش زدن حرف

 دست در را سخن یرشته دوباره دید را سکوتش

 .گرفت
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 حانهیر صیترخ یبرا کارها یهمه گفت رعطایام -

 یبرا شدند خبر که هم مردم است، آماده

 یتونینم اگر تو یول منتظرن؛ رونیب یخاکسپار

 ...خودمون ییایب خوادینم

 نییپا تخت از پدرش حرف ادامه به فرصت بدون

 .کرد باز را تنش فیکث راهنیپ یهادکمه و آمد

 گذاشت تخت یرو را دستش پاکت محمد حاج

 دستش و آورد رونیب آن از یایمشک شلوار و بلوز

 و انداخت دستش ساده راهنیپ به ینگاه. داد

 .دیدو شیگلو به بغض

 بابا؟ یآورد رو دخترم یعروس لباس -

 را او سر و شد جمع یناراحت از محمد حاج صورت

 .گرفت آغوشش در
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 !جان بابا بده صبرت خدا -

 یکم تا داد فرصت او به پدرش گرم آغوش

 کمک با بعد یکم کند، یخال را دلش یدردها

 هم با و کرد عوض را شیهالباس محمد حاج

 .رفتند رونیب

 یهاونیش و هیگر یصدا مارستانیب از خروجش با

 ستادهیا اشییدا نیماش کنار که اشییزندا و مادر

. زدند دامن حالش یخراب به و گرفت شدت بودند

 و مادر یعزادار به دل که دیدینم خود در یتوان

 سوار یخاص واکنش بدون بدهد، اشییزندا

 از ییبایز عکس و گل تاج با حاال که نشیماش

 راننده که رعطایام و شد بود نییتز شیجلو حانهیر

 آن پس در و غسالخانه سمت را نیماش بود

 .آورد در حرکت به قبرستان
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 یخانه امروز از که یاآماده و کوچک قبر دنید با

 یگوشه از اشک صدا بدون شدیم فرزندش

 . شد ریسراز چشمش

 و گرفت قرار قبر کنار حانهیر کوچک جنازه یوقت

 با کرد یآمادگ اعالم قبر داخل رفتن یبرا رعطایام

 کارش مانع رعطایام ینهیس یرو دستش گذاشتن

 . رفت قبر سمت خودش و شد

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 576پارت#

 

 

 

 درک را شیدردها انیاطراف که بود خوب چه

 . شدندینم شیهاخواسته مانع و کردندیم

 دادند دستش که را دهیپوش کفن و کوچک جنازه

 گفتنش بابا و حانهیر بلند یهاغیج یصدا ناگهان

 و دیچیپ شیهاگوش در شده ضبط ینوار مثل

 .کرد یزخم قبل از شتریب را قلبش
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 وداع بدون نتوانست رفت کلنجار خود با هرچه

 ینگهدار آن از تا بسپرد قبر به را فرزندش دوباره

 شکستن با و فشرد اشنهیس به را جنازه. کند

 قبرستان در اشمردانه یهیگر یصدا بغضش

 . دیچیپ

 از دهیخم یکمر با حانهیر سپردن خاک به از بعد

 چطور دید اشخسته یهاچشم با و آمد رونیب قبر

 .کنندیم دفن خاک خروارها ریز را دشیام

 هیبق یاصرارها برخالف شد تمام که مراسم

 قبرستان و شده بسته تازه قبر از دل نتوانست

 یکیتار و ییتنها از شهیهم اشحانهیر. بکند

 !بگذارد؟ شیتنها توانستیم چطور د،یترسیم

 تل بود مانده او و بودند رفته همه گذشت یساعت

 قاب و حانهیر اسم به رهیخ. شیآرزوها از یخاک
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 قبر یرو تاج یهاگل یهمه کنارش خندان عکس

 دو تمام سیخ ییهاچشم با همراه و کرد پر پر را

 .ختیر اشک و کرد زنده ادشی در را ماندنش سال

 تنها قبر یرو فانوس دو و بود شده شب

 خوش الیخ در. بودند اطرافش یهاییروشنا

. نشست کنارش یکس که کردیم ریس اشگذشته

 رعطایام ناراحت و گرفته صورت یرو نگاهش

 عکسش قاب و حانهیر با را خود دوباره و دیچرخ

 .کرد سرگرم

 وفان؟یب من یزندگ یهاحانهیر چرا نظرت به -

 !نکردم باهاشون یاگهید کار محبت جز که من

 کنار نیزم یرو را دستش دیسف سبد رعطایام

 .گذاشت شیپا
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 ؟یخوب -

 یکم سبد داخل فالکس از رعطایام نداد که جواب

. گرفت طرفش و ختیر دستش وانیل در یچا

 یهاگل به دوباره و انداخت باال نه ینشانه به یسر

 بخاطر شیگلو. شد رهیخ قبر یرو شده پرپر

 به داشت یسع یول سوخت؛یم هاهیگر و هابغض

 بغض نیا دانستیم چون کند عادت وجودش

 .اوست یزندگ یشگیهم مهمان گرید

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 داره درد حجم از قلبت دونم،یم یعزادار -

 کردم یسع بار صد صبح از. دارم قبول ترکهیم

 یحت یکشیم یچ بفهمم و بذارم جات رو خودم

 یلیخ دردش دونمیم. نتونستم هم هیثان کی

 نهیا شیبدبخت. هیانسان هر تصور از تربزرگ یلیخ

 تموم بعد و باشه کوتاه مدت هی داغ نیا ستین قرار
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 دلت یتو دختر اون داغ دیبا عمرت آخر تا تو بشه،

 .یدار نگه

 بهت یکس یکن یعزادار هم عمرت آخر تا اگر

 یبخور یزیچ دیبا کنارش در یول ره؛یگینم خرده

 برات یعزادار جون حداقل تا یکن یاستراحت

 .بمونه

 رعطایام دست از را وانیل تیشکا ای حرف بدون

 را آن دیشد تهوع که دینوش آن از یقلوپ و گرفت

 .کرد مانیپش کارش از

 بوده؟ خبر چه خونه یبدون یخواینم -

 را آسمان و نیزم دادندیم خبرش اگر یحت گرید

 نداشت؛ تیاهم شیبرا بدوزند هم به خواهندیم

 به یسوال و آورد باال را سرش حال نیا با اما
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 دست دیشا و دیبگو را حرفش تا شد رهیخ رعطایام

 .بردارد سرش از

 آماده زهرا عمل از بعد یهاشیآزما جهینت امروز -

 به از بعد گفته و کرده صحبت ییدا با دکتر شده

 به یاعارضه هر منتظر دیبا زهرا اومدن هوش

 یاگهید زیچ هر ای یکور ای یفلج مثل بدنش

 یالحظه دنیشن یوقت از ییدا زن و ییدا. میباش

 .ندارن قرار و آروم

 در دخترش و زهرا دانستینم چکسیه هنوز

 که خواستندیم چه بهیغر مرد آن نیماش

 ! بود شده فرزندش رفتن نیب از اشجهینت

 سمت ذهنش بود کرده یسع هرچه روز دو نیا

 نتوانست و نشد نرود هرز یسم و بد یفکرها

 که ییاو به زهرا انتیخ. ردیبگ را چکدامیه یجلو
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 یاضربه گرید بود رفته نیب از شیهاداشته تمام

 چه وانیک نیا. آمدیم حساب به یکار و مهلک

 و شده دایپ او یزندگ در باره کی که بود یکس

 روحش بر یسوهان اسمش تکرار بار هر با حاال

 !شد؟یم

 قاب به خودش مثل او به یکوتاه نگاه با رعطایام

 .شد رهیخ عکس

 تماس باهام ییشمسا سروان جناب یعصر -

 و کردن دایپ را آقا نیا خانواده گفتیم گرفت،

 داشتن عادت نکهیا مثل. دادن خبر بهشون

 بزنه سرش به شدن بیغ ای سفر فکر هوی پسرشون

 مهمتر همه از. بودن نشده نگرانش نیهم یبرا

 رو زهرا اصال هم مرد اون خانواده نکهیا

 !شناختنینم
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 یبایز لبخند به رو شد تمام که رعطایام حرف

 زنده دخترکش اگر. دیکش یحسرت پر آه حانهیر

 زبان از را قیحقا یهمه توانستیم یراحت به بود

 .بشنود نشیریش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دینفهم که یچرت عالم از خانه تلفن زنگ یصدا با

 و شد داریب بود آمده سراغش دفعه کی چطور

 . برداشت شیهاچشم یرو از را ساعدش

 اطرافش به ینگاه و دیکش شیهاچشم به یدست

 آن از که یاهفته دو نیا معمول طبق انداخت،

 اشیمجرد دوران اتاق در گذشتیم شوم یواقعه

 .کند دایپ آرامش یکم دیشا تا گذراندیم

 هوش به زهرا که یروز همان درست شیپ روز ده

 نیب جنگ نتوانست گرید مجهول مرد آن آمد

 وداع را یدارفان و کند تحمل را یزندگ و مرگ

 .گفت

 بدون ذهنش سواالت نکهیا مرد آن مرگ از شتریب

 .بود ناراحت بودند مانده پاسخ
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 با دکتر اما آمد؛ هوش به نایب ییهاچشم با زهرا

 به کمر از شدن فلج مجدد ناتیمعا و هاشیآزما

 .  کرد دییتا را نشییپا

 مرگ خبر توانستند روز کی فقط انشانیاطراف

 دنیشن. کنند پنهان زهرا از را مرد آن و حانهیر

 هنوز که یسکوت به را زهرا کننده رانیو خبر نیا

 در و برد بشکند را آن نتوانسته یکس روز ده از بعد

 یعزادار دخترش دادن دست از یبرا حال همان

 .کرد

 به رفتن یبرا خودش در یرغبت هم او هرچند

 پدرش منزل در را خودش و دیدینم مالقاتش

 یخانه به رفتن هوس مبادا تا بود کرده یزندان

 آن با شود مجبور آنجا و بزند سرش به خودش

 .بجنگد خاطره همه
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 کردن مرتب از بعد و دیکش صورتش به یدست

 اتاق از کامل هنوز. رفت رونیب اتاق از لباسش

 دلش. افتاد نیمت به چشمش که بود امدهین رونیب

 یاشده کوچک یرعطایام نیا دنید از رفت ضعف

 آوردن در با و بود نشسته یراندازیز وسط که

 دهانش لوفرین که یسرالک نامفهوم اصوات

 .خوردیم را گذاشتیم

 از شتریب را شیکارها نیا شهیهم که حانهیر ادی از

 در اشک دادیم انجام عشق تمام با خودش زهرا

 قورت را شیگلو تازه بغض. زد حلقه شیهاچشم

 .شد کینزد نیمت به و داد

 رونیب شیگلو از یآه بخواهد خودش آنکه بدون

 را هفته دو نیا چطور کردینم درک اصالً د،یخز
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 هنوز و گذرانده حانهیر یهایزبان نیریش بدون

 !کشدیم نفس
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 و شد حضورش متوجه لوفرین نشست که کنارشان

 را بود افتاده گردنش دور که چادرش لبخند با

 .دیکش سرش یرو

 .سالم -

 که را نیمت و داد تکان یسر فقط لوفرین جواب در

 را سرش. گرفت آغوش در کردیم نگاهش شوق با

 .دیکش بو دلتنگ و برد نیمت گردن در

 کرد؟ دارتونیب شرمنده -

 به دوباره داد،ینم زدن حرف اجازه شیگلو بغض

 .داد تکان نه ینشانه به یسر اجبار
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 نامفهوم اصوات همان با و کرد یبلند خنده نیمت

 او صورت یرو را تپلش و کوچک دست دو

 برادر کار نیا از که طورنیهم هم او. دیکوبیم

 را دستش دو نوبت به بردیم لذت اشزاده

 .دیبوسیم

 ادیز نشیغمگ یخنده مدت نیا معمول طبق

 .دیچک نییپا اشکش آن پس از و نبود ماندگار

 از را هاسرالک ظرف و دیکش شیهاچشم به یدست

 نیمت به دادن غذا با را خودش تا گرفت لوفرین

 . کرد سرگرم

 خواستینم دلش گرید بود خودش به اگر

 اما فتد؛یب زهرا چشم به یالحظه یحت چشمش

 از سر و رفتیم بار نیآخر یبرا دیبا که بود یراه

 بداند نکهیا. آوردیم در مجهول تصادف نیا کار
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 آمده دلش یرو فرزندش داغ لیدل چه به و چرا

 .بود مسلمش حق

 

 نیا در که مارستانیب به و شد ادهیپ نیماش از

 ینگاه بود تریچراغان شهر کل از شب وقت

 .انداخت

 حرف و زدن حرف یبرا را یمناسب وقت دانستیم

 و تاب گرید اما نکرده؛ انتخاب زهرا از دنیشن

 . دیدینم خود در صبر یبرا یتوان

 یسرتاپا و گرفت مارستانیب ینما از را نگاهش

 یورزش ست همان. گذراند نظر از را خودش

 تیوضع از الیخیب. بود تنش یخانگ یمشک
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 در یاحوصله گرید شد، مارستانیب وارد نامناسبش

 .دیدینم شیهالباس کردن عوض یبرا یحت خود

 ساعت به توجه بدون که اورژانس بخش کنار از

 تردد از پر و شلوغ همچنان شب مهین از گذشته

 .گذاشت بود

 با مسن ینگهبان که بود نرفته جلو قدم چند هنوز

 کالهش ریز از که پشتش کم و یجوگندم یموها

 . گرفت را شیجلو بودند مشخص

 آقا؟ کجا -

 .کرد بخش به یااشاره سر با

 .بزنم بهش سر هی رمیم هیبستر همسرم -

 !؟یریم موقع نیا که گرفتن ازت رو روز مگه -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 580پارت#
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 و تنهاست مارستانیب در هاشب زهرا دانستیم

 وقت نیا که یلیدال از یکی ماند،ینم کنارش یکس

 نیهم بود کرده انتخاب صحبت یبرا را شب

 .بود زهرا ییتنها موضوع

 اومدم شده بد حالش بود کنارش خانمم مادر -

 ضیمر وگرنه. خونه بره اون که بمونم خانمم شیپ

 !کنم نجایا آواره رو خودم شب وقت نیا ستمین

 و دیرس ذهنش به تمرکز بدون و بارکی دروغش

. دیبگو را همان شد مجبور وقت یتنگ بخاطر

 از بعد و دیپرس را زهرا لیفام و اسم نگهبان

 اجازه باالخره دستش، کنار ستیل در کوتاه یسرچ

 .کرد صادر را ورود
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 زهرا اتاق حداقل که کرد شکر را خدا دل در

 در جواب و سوال بابت یمشکل و بود یخصوص

 .نداشت شیهایتخت هم مورد

. دیرس نظرش مورد بخش به و رفت باال هاپله از

 از که یطور یحت بود، رفته فرو سکوت در بخش

 یخبر مارستانیب کارکنان از کدامچیه ای یپرستار

 به متعلق دانستیم که پنجم اتاق در یجلو. نبود

. داد رونیب قیعم را نفسش و ستادیا زهراست

 نییپا به رو و گذاشت رهیدستگ یرو را دستش

 یسو کم نور با فقط که کیتار اتاق به قدم. فشرد

 .گذاشت بود روشن زهرا سر یباال چراغ

 که زهرا تخت طرف آرام یهاقدم با و بست را در

 تخت کنار یصندل یرو و رفت بود خواب در غرق

 .نشست
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 ریز آن از یمین که زهرا صورت یرو از نگاهش

 اشدهیکش قامت به بود پنهان سرش یمشک شال

 .افتاد تخت یرو

 شدن فلج کرد، مکث تراشش خوش یپاها یرو

 از گرید یکی حانهیر مرگ از بعد زهرا یپاها

 !داشت مشکل باورش در هنوز که بود یاتفاقات

 یگرید زیچ ای بود نگاهش ینیسنگ ریتأث دینفهم

 باال به یتکان و کرد داریب خواب از را زهرا که

 . داد اشتنه

 در زنش عنوان به سال سه زهرا آمد، جالب شیبرا

 دانستینم یحت او و کردیم یزندگ او کنار

 !نیسنگ ای است سبک خوابش
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 را موضوع نیا  زد پس را رشیتح عقل بعدتر یکم

 اخالق از زیچ چیه او داد، جلوه یعاد یامر شیبرا

 !دانستینم زهرا اتیخلق و

 کنار دنشید با اول شیهاچشم کردن باز با زهرا

 بلند تخت یرو از خواست و دیترس خود تخت

 آرام بعد و شد طشیشرا متوجه زود یلیخ که شود

 . گذاشت بالشت یرو را سرش

 منتظرت شیپ وقت یلیخ از ؟یاومد باالخره -

 .بودم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 581پارت#

 

 

 

 یزخم مین دادینم اجازه سرش یمشک شال

 . ندیبب را صورتش

 فکر بود، سخت شیبرا زهرا صحبت اقیاشت باور

 سکوتش شکستن یبرا دییایب که نجایا به کردیم

 !بکشد نشان و خط یکل دیبا
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 .آورد زبان به را دلش حرف و داد هیتک مبل به

 !یگرفت سکوت روزه بودن گفته بهم -

 همان با و برد فرو بالشت در را سرش شتریب زهرا

 :گفت خشدار و گرفته یصدا

 خودت به دیبا فقط که یراز نیا تحمل گهید -

 زودتر هرچه خواستیم دلم نداشتم، رو گفتمیم

 .کنم راحت رو خودم و بگم رو زیچ همه بهت

 را خود بود التهاب و آشوب از پر درونش آنکه با

 .داد نشان خونسرد و آرام

 ه؟یک وانیک -

 شیتشو و استرس از یخبر گرید هم زهرا نگاه در

 یکار چه یبرا او نداشت تیاهم انگار نبود، قبل
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 را انتظارش ندهیآ در یزیچ چه و آمده سراغش

 !کشدیم

 هی عمه؟ پسر یدار دنیشن قصه یحوصله -

 یزیبر رو گذشته یفکرها یهمه یتونیم امشب

 ؟یبد گوش تییدا دختر یزندگ داستان به و دور

 ییهاحرف یهمه خوادیم دلم بده، یلیخ حالم

 یکم دیشا تا بزنم ادیفر رو مونده دلم یرو که

 وانیک و حانهیر داغ درد. بشم سبک یکم فقط

 .کنهیم خاکسترم و سوزونهیم درون از منو داره

 زیچ همه خوامیم امشب بسه، یکار پنهون گهید

 یحت بعدش کنم، راحت رو خودم و بگم بهت رو

 .امیراض هم مردم تو یهادست با اگر
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 کردیم ادی وانیک از راحت قدرنیا زهرا نکهیا

 یصبور باز اما بود؛ هاتیواقع یلیخ یایگو خودش

 .بشنود را شیهاحرف تا کرد

 .بزن حرف پس -

 وارید به و گرفت او منتظر یهاچشم از نگاه زهرا

 .شد رهیخ شیروبهرو اهیس و کیتار

 دلم داشتم، یشور پر سر یبچگ همون از -

 ایدن نیا یتو یشر و ریخ کار هر خواستیم

 نشستن جاکی و کاریب از کنم، تجربه رو هست

 اون و داشتم برنامه یکل امندهیآ یبرا. بودم زاریب

 هر خونه یتو. دمیدیم مسخره رو یمیقد رسم

 تا گرفتمیم گارد بدجور اومدیم تو اسم وقت

 خواب یتو یحت. نزنه یکس سر به خام االتیخ
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 تحمل رو عنقت بد یهااخم اون تونستمینم هم

 ! یزندگ و یداریب برسه چه کنم

 یدیدیم بهتر و باالتر یلیخ رو خودت نکهیا از 

 .کردیم امههیکر

 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یتنگ�💗💗�
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 آشنا میهمکالس وانیک با که بود دانشگاه دوم سال

 بود، خودم هیشب یلیخ رفتارهاش و اخالق. شدم

 !یزندگ اتیکشف دنبال و شور از پر

 شیجوون از و بگرده رو ایدن همه داشت دوست

 سه د،یکش طول سال سه مونرابطه. ببره لذت

 دلبسته وانیک به وجودم اعماق از من که یسال

 یول شد؛ یمعنیب برام اون بدون یزندگ و شدم
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 عاشق و داشت یباد پر سر چنانهم اون

 !دیجد یهاتجربه

 رو ایدن بعد میکن ازدواج هم با داشتم دوست من

 فعالً گفتیم و رفتینم بار ریز اون یول م؛یبگرد

 تاشیمسئول و ازدواج بندیپا رو خودش خوادینم

 . کنه

 ردیبگ وارید همان از را نگاهش آنکه بدون زهرا

 ادامه یترنیغمگ لحن با و دیکش باال را اشینیب

 :داد

 به تا و دیکش باال مون اختالف موضوع نیهم سر -

 خبر یب و یخداحافظ بدون دمید اومدم خودم

 سخت برام یلیخ رفتنش. شییدا شیپ کانادا رفته

 و بود
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 و اومدمیم کنار دیبا یول داد؛ عذابم یلیخ

 شیزندگ یهایآزاد به رو من وانیک رفتمیپذیم

 . داده حیترج

 برم خودش مثل شدم راغب قبل از شتریب شد نیا

 منم یدید کنم ثابت بهش و اهامیرو دنبال

 میزندگ یهاخواسته به شدم موفق منم تونستم،

 و میزندگ یهاتیمحدود شدینم یول برسم؛

 فکر دفعه کی. بود بسته رو پام و دست امخانواده

 طورنیا. دیرس ذهنم به ییجدا اون از بعد و ازدواج

 یهادخالت یحت گهید و شدمیم آزاد طالق مُهر با

 به دنیرس یبرا من مانع تونستینم هم بابا

 میاصل مشکل. بشه وانیک زدن خاک به و آرزوهام

 پولدار. بود مناسب نظر همه از سیک هی کردن دایپ

 کردم،یم فکر بهش که بود یانهیگز نیاول بودنش
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 یتو که باشه پول پر دستش قدرنیا ستیبایم

 .ادین شیپ یمشکل هیمهر پرداخت

 یهرکس یول بودم؛ مناسب سوژه دنبال یوقت چند

 تو نکهیا تا. داشت یمشکل هی اومدیم ذهنم به

 اون یهمه دمیفهم زود و یکرد جلب رو توجهم

 .یدار رو خوامیم من که یطیشرا

 ذهنم به که یراه هر با کردم یسع بار چند

 هم سنگ از تو یول بشم؛ کینزد بهت دیرسیم

 با. نبود یراحت کار بهت نفوذ و یبود ترسخت

 دمیفهم زود یلیخ تونیزندگ یرو تمرکز یکم

 اگر دونستمیم. است عمه به احترام ضعفت نقطه

 مسخره رسم اون به توجه با و بذارم وقت عمه یرو

 زیچ همه گهید ارمیب دست به رو دلش یمیقد



shahregoftegoo@  

. pg 2801shahregoftegoo@ 

 موحد خانواده ارشد عروس من و شهیم تموم

 .شمیم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 583پارت#
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 کار اشخواسته طبق کردن رفتار و عمه به یکینزد

 امندهیآ یبرا کردمیم تحمل دیبا یول نبود؛ یراحت

 . بود یضرور و الزم

 تو یهایتوجهیب به توجه با رفتمیم جلوتر هرچه

 به شمارتیب توجهات از. شدیم ترسخت کارم

 یکس یپا دمیفهم هاتیپرت حواس و لتیموبا

 بردشیپ یبرا اصالً نیا و شده باز تیزندگ یتو

 مشتاق یلیخ هم یطرف از. نبود خوب هامنقشه

 جا سختت قلب یتو که هیک اون بدونم بودم شده

 !کرده باز

 و مهیخ یهاشب که یایدزد یهانگاه

 مشکوکم یداشت حانهیر به مختلف یهامناسبت

 اون دل به دل کنم باور تونستمینم یول بود؛ کرده

 ! یداد بچه دختر
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 یتو مهیخ شب اون دمید خودم چشم با نکهیا تا

 قرار اونجا کردم فکر اول سراغش، یرفت یانبار

 رنگ صورت و لرزون نگاه یوقت یول ن؛یدار

 یرفت یناگهان دیفهم دمید رو حانهیر یدهیپر

 .نداره تو احساس یتو یدخالت اون و سراغش

 نبود مهم برام دختر اون به حست اصالً قتشیحق

 هامخواسته به دنیرس یبرا داشتم دوست فقط و

 زنت ساعت کی شده اگر یحت ارمیب دست به رو تو

 . بود یکاف برام باشم

 دمیرسینم یاجهینت به خودت از یوقت متأسفانه

 نقش قبل از شتریب مادرت شیپ شدمیم مجبور

 هدفم به تا کنم یباز رو تو یدلباخته و مجنون

 . برسم



shahregoftegoo@  

. pg 2804shahregoftegoo@ 

 ارتباط در هم با بودم شده مطمئن ایآخر نیا گهید

 .کردیم میعصب یزیهرچ از شتریب نیا و دیهست

 زیچ همه و گرفت باال عکساتون ییرسوا نکهیا تا

 نفع به باشم داشته توش یدخالت من نکهیا بدون

 وقت چیه عمه بودم مطمئن که چرا. شد تموم من

 ریز وسط نیا البته کنه،ینم موافقت ازدواجتون با

 .نبود ریتاثیب هم من دادن باال

 قتیعم عشق فیتعر با سراغم یاومد که یروز

. یکرد بیترغ شتریب آوردنت دست به یبرا منو

 ادیز قدرنیا دختر اون به عشقت شدینم باورم

 التماسم و سراغم یاومد غرورت یهمه با که باشه

 !کنار برم راهتون سر از یکنیم

 حسادت یلیخ حانهیر به لحظه اون چرا دروغ 

 نصف که یدختر نکهیا باور بود سخت کردم
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 ریاس رو تو یطورنیا نداره منو تیجذاب و ییبایز

 !کرده خودش

 برام گهید خودم تیموقع و نقشه اون از بعد

 یتو همش مرموز حس هی و بود شده کمرنگ

 ،یبرس حانهیر به تو ندم اجازه که گفتیم ذهنم

 .بود ادیز حسادت از دیشا دونمینم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�
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 یهادست و دادیم ادامه وارید به رو همچنان زهرا

 که ییهادست د،یند شیپا کنار در را او شده مشت

 زهرا صورت یرو تا گذاشتیم را توانش یهمه

 .بشنود را شیهاحرف یادامه بتواند و دیاین فرود

 من که طورهمون زیچ همه حانهیر ازدواج با -

 فکر درصد کی یحت یول شد؛ خواستمیم

 با اونم ،یکن ازدواج یبخوا و یبرگرد کردمینم

 ! یداشت ازم نفرت و نهیک همه نیا که یمن
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 ،یدار سرت یتو یانقشه چه نبود مهم برام باز اما

 تیموقع نیبهتر یبفهم خودت نکهیا بدون که چرا

 زود یلیخ بود نیا دمیام تموم. یکرد جور برام رو

 .یبد طالقم و یبش خسته ازم

 منو ازدواجمون شب هاتحرف کنم اعتراف دیبا

 یاچاره. کرد خراب رو زیچ همه و اوت ناک

 یزدیم که ییسازها یهمه به دیبا نداشتم

 رهام خودم حال به و یبش دلزده ازم تا دمیرقصیم

 .یکن

 یول بودم؛ کرده حساب یلیخ عمه نفوذ یرو اولش

 گهید دمیفهم و دمید رو رییتغ همه اون یوقت

 و شدم دیناام ازش نداره یرنگ شتیپ حناش

 .زدم پسش
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 فکرش تا آوردم وسط رو طالق یهازمزمه کم کم

 از تر مصمم تو نکهیا از غافل بندازم، سرت به رو

 انتقام بره، زایچ نیا سمت فکرت که یبود اون

 .بود کرده کور بد رو چشمت

 یاتفاق روز هی که گذشت ازدواجمون از یمدت

 مونیپش بود برگشته. دمید کافه هی یتو رو وانیک

 نتونسته کرده هرکار گفتیم اش،گذشته یکارا از

 با و میکن ازدواج تا دنبالم اومده و کنه فراموش منو

 .میبر هم

 ازش شد، وونهید کردم ازدواج دیفهم یوقت

 م؛یبش جدا شهیهم یبرا تا کنه فراموشم خواستم

 شتریب قبل به نسبت حسمون مینتونست نشد، یول

 امکان برامون ییجدا گهید میدیفهم و بود شده

 . ستین ریپذ
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 ازت ییجدا امخواسته تموم گهید وانیک وجود با

 فقط. هیمهر یالیر بدون شده یحت بود،

 .نباشه نجایا ازم یاثر گهید و برم خواستمیم

 به میزدیم یدر هر به ازت ییجدا مورد در

 با امرابطه رعطایام ازدواج شب. میخوردیم بستبن

. کرد بدتر رو زیچ همه قهرم اون از بعد و تو

 وانیک به شد باعث تو یکارها دست از تمیعصبان

 درست ماه دو از بعد. بشم کینزد قبل از شتریب

 سراغم یاومد امحامله دمیفهم که ییروزها همون

 داشتم قصد. یزد گره مشکالتم به قبل از شتریب و

 شانس یول کنم؛ سقط یکس خبر بدون رو بچه

 تا دادن هم دست به دست مامان یلق دهن و بدم

 .یند بهم رو اجازه نیا و یبفهم رو موضوع اون
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 باردار رابطه بار هی همون از من یکردیم فکر تو

 از بچه بودم مطمئن خودم که یصورت در شدم

 .وانهیک
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 زهرا خاطرات دنیشن به سکوت در که یمدت تمام

 و یپست به یپ قبل از شتریب لحظه هر گذراندیم

 . بردیم زن نیا یخودخواه

 که شد ریمتح چنان آخرش حرف دنیشن از اما

 ! کرد فراموش را آمدن باال راه نفسش

 یتند چرخ اتاق سقف کرد حس لحظه همان در

. ختیر فرو سرش یرو آن تمام آخر در و خورد

 صورت یرهیخ حرکت بدون قهیدق چند دینفهم

 هضم خود یبرا را حرفش بتواند تا بود زهرا انیگر

 . کند
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 باور به را مهمل حرف نیا بتواند بود محال نه،

 ! برساند ذهنش

 یهادنیپر تا دیکش چپش چشم یرو را دستش

 .کند کنترل را اشیپ در یپ

 !؟یگیم یچ...چ -

 .گرفت اوج زهرا یهیگر

 یمخف از سال دو نیا که بزرگ قتیحق هی -

 .داشتم یخفگ حس کردنش

 شده مشت یهادست با و رفتند درهم شیهااخم

 .شد بلند یصندل یرو از تند

 هان؟ هیچ پرتا و چرت نیا گفتن از قصدت -

 من؟ کردن وونهید



shahregoftegoo@  

. pg 2813shahregoftegoo@ 

 دهیترس او سرخ چهره از بود مشخص که زهرا

 تخت قسمت نیدورتر به را خودش کرد یسع

 .برساند

 نیا بخاطرش من تا بودن پرت و چرت کاش -

 .دمیکشینم زجر همه

 که کرد فوران وجودش در سابقهیب یخشم

 .بود وارید به محکم یمشت اشجهینت

 خر چیه نه بود من مال فقط بچه اون شو،خفه -

 .یاگهید

 ...یرعلیام دارم سند حرفام یبرا من... من -

 شد باعث و بود ترمحکم وارید بر دومش مشت

 .برود فرو وارید قسمت آن از یکم

 .شو خفه گمیم بهت -
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 یسع که یپرستار و شد باز اتاق در لحظه همان

 ببندد را دشیسف روپوشش یهادکمه تند کردیم

 .شد اتاق وارد

! سرتون یرو نیگذاشت رو بخش کل یشب نصف -

 نجا؟یا خبره چه

 نکند، را یکس مراعات که بود یقدر به تشیعصبان

 .نشست پرستار یرو اشنشسته خون به نگاه

 .رونیب برو -

 داشت سن سال یس حدود یزیچ که جوان زن

 .آمد جلو یقدم او خشم به توجهیب

 رو نگهبان تا آقا، ییتو رونیب بره دیبا که یاون -

 .کن ترک رو اتاق االن نیهم نکردم خبر
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 به قبل از شتریب را او و دیکش ریت درد از سرش

 .رساند جنون

 .رونیب شوگم گفتم -
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 .رفت فرو درهم پرستار یهااخم

 !آقا زدنه حرف طرز چه نیا -

 او که یامشب نیهم دیکش سرش به یدست

 و بود آمده زن نیا نداشت هم را خودش یحوصله

 که بدهد یجواب خواست. گذاشتیم سرش به سر

 .کرد یگریانجیم زودتر زهرا

 خوامیم معذرت شما از من یقربان خانم -

 مشکالت یسر هی شوهرمه آقا نیا د،یببخش

. بشه حل دیبا امشب نیهم که اومده شیپ نمونیب

 گهید دمیم قول بمونه، دیبد اجازه کنمیم خواهش

 .نشه بلند صدامون
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 یدیترد پر نگاه و شد ساکت لحظه چند پرستار

 هوا در را انگشتش آخر در انداخت، زهرا و او نیب

 .داد تکان

 اگر یول دم؛یم بهتون گهید فرصت هی -

 بدون ادیب رونیب اتاق نیا از ییصدا نیترکوچک

 .کنمیم خبر رو نگهبان وقت فوت

 تکان رفتیم رونیب که پرستار سر پشت یدست

 .داد

 .بابا برو -

 در از نگاه شد باعث یآرام لحن با زهرا یصدا

 .ردیبگ

 رو زیچهمه برات تا باش آروم لطفاً یرعلیام -

 .کنم فیتعر
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 نشده کم آن از یاذره هنوز که یخشم همان با

 .برداشت یقدم زهرا طرف بود

 یزندگ یوونیح چه با مدت همه نیا من یوا -

 نسبت بهش رو تو که وونیح فیح آخ! کردمیم

 یحرومزادگ انگ بچش به یوونیح کدوم. دادم

 زجر حرفا؟ نیا از رسهیم بهت یچ آخه؟ زنهیم

 بخشه؟ لذت برات من دنیکش

 منو تیموقع و کن باز رو هاتچشم یرعلیام -

 رو یکس بتونم هستم یگاهیجا یتو من ن،یبب

 یروز عشقم و بچم داغ از دارم االن کنم؟ تیاذ

 وجدان عذاب شم،یم زنده و رمیمیم بار هزار

 برام آرامش لحظه هی تو به هامدروغ و انتیخ

 حرفا نیا اعتراف دونمینم یکنیم فکر. نگذاشته

 یپرستیم ییخدا همون به یول داره؟ یجرم چه
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 راحت و مردمیم کاش کنم تحمل تونمینم گهید

 . شدمیم

 :داد ادامه و دیکش باال را اشینیب زهرا

 همون که حانهیر یا ان ید شیآزما جواب هنوز -

 یبر یتونیم است، خونه یتو گرفتم ازش اول ماه

 . رنگه زرد پوشه هی یتو یکن داشیپ کمد یباال

 از را طاقت و کرد ینیسنگ قلبش درون یزیچ

 کنارش یصندل یرو رمقیب. ربود بدنش یهمه

 . نشست
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 اگر تا زد شیموها به یچنگ لرزانش یهادست با

 نبود،. شود تمام بردیم سر به ناباور یکابوس در

 توهم و الیخ امشبش یهادهیشن از کدام چیه

 در یناباور اشک و دیکش ریت قلبش. نبودند

 .زد حلقه شیهاچشم

 طورنیا که دهیرس بهت یچ زهرا بهت لعنت -

 یهمه بچه اون ؟یبست میزندگ ینابود به کمر
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 نیا با یتونست چطور انصافیب بود من یایدن

 ؟یبشکن رو کمرم کارت

 .دیچیپ اتاق در زهرا یهیگر یصدا

 از کدوم چیه به یراض دلم قسم حانهیر خاک به -

 هی امحامله دمیفهم یوقت من. نبود اتفاقات نیا

 نیهم یبرا وانه،یک بچه پدر بودم مطمئن ییجورا

 یدیفهم تو بزنگاه سر یول ببرمش؛ نیب از خواستم

 از اوضاع کنترل کال و ینداد بهم رو اجازه نیا و

 که ییروزها یهمه کن باور. شد خارج دستم

 آرزو دل ته از دمیدیم حانهیر به رو هاتمحبت

 رو خودم تا بود خودت دختر واقعاً کاش کردمیم

 وانیک از بار چند یحت. کردمیم گم تونیزندگ از

 م؛یبر هم با و میبش حانهیر وجود الیخیب خواستم
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 هیسا ریز دخترش خواستیم دلش اونم نشد اما

 .بشه بزرگ خودش

 نیب سوزن مثل نفر دو شما وسط سال دو نیا کل

 دو هر فشار دیبا و بودم کرده ریگ منگنه اهرم دو

 بود مونده برام پس راه نه کردمیم تحمل رو طرف

 وانیک شدیم تربزرگ حانهیر یهرچ. شیپ راه نه

. شدیم ترتحمل کم خودش کنار داشتنش یبرا

 رو اون یقیطر به تا گذاشتیم فشارم تحت دائم

 ایآخر نیا گهید. برسونم دستش و کنم جدا تو از

 بچه روز هی نکنم یکار خودم اگر کردیم دمیتهد

 دونستیم. رهیم کشور از من بدون و دزدهیم رو

 و منه یزندگ کابوس نیبزرگتر موضوع نیا

 حانهیر بدون. امیب کنار باهاش جوره چیه تونمینم

 .موندینم یباق من از یچیه وانیک و
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 .زد یازجه حرفش انیم زهرا

 حانهیر گرفتن با خدا نمونده، االن که طورنیهم -

 رو کردم تو به که ییهاظلم یهمه تاوان وانیک و

 .آورد در سرم از
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 دوباره گذشت هیگر با که کوتاه یسکوت از بعد زهرا

 .کرد صحبت به شروع

 یابهونه  و کرد میعصب صبحمون اون یدعوا -

 گرفتم میتصم. کنم وانیک گوش به حرف که شد

 یهمه و بدم خرج جرأت شهیهم یبرا بارکی

 یبرا لیوسا خرده یسر هی. کنم تمام رو هارنج

 دادم خبر وانیک به و کردم جمع حانهیر و خودم

 حانهیر منو یروز دو یکی بود قرار. ادیب دنبالمون

 تا میبش پنهون شهر نییپا مسافرخونه هی یتو

 نشد، یول. کنه درست رو رفتنمون یکارها وانیک

 میبود کرده یزیربرنامه که طور اون زیچ همه

 دهیترس یحساب ما یدعوا با که حانهیر. نرفت شیپ
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. گرفتیم رو تو سراغ و کردیم هیگر دائم بود

 رو اون بارنیاول یبرا که وانیک به چشمش یوقت

 کردمیم هرکار. شد بلندتر اشهیگر افتاد دیدیم

 کنه تحمل نتونست وانیک آخر در گرفت،ینم آروم

 . بشه ساکتش تا زد سرش یبلند داد

 بغل از امیب خودم به تا و شد ساکت کبارهی حانهیر

 دنیکش به شروع و دیپر وانیک سر یرو من

 نیماش کنترل دار و ریگ نیهم یتو. کرد موهاش

 به دیرس کارمون و شد خارج وانیک دست از

 .میهست ییجانیا

 را صورتش یرو یهااشک او به نگاه نیح زهرا

 .کرد پاک

 بودم یخوشبخت کم هی یپ در فقط من یرعلیام -

 .نیهم
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 پرده د،یلرزیم خشم و حرص از تنش یهمه

 اریاخت بود پوشانده را شیهاچشم یجلو که یخون

 زهرا تا و دیپر جا از. گرفت مغز از را ماتیتصم

 شیگلو بر را دستش بفهمد قصدش از یزیچ

 .فشرد و گذاشت

 یخوشبخت یمتیق چه به آبرویب یکهیزن -

 همه نیا کردن بدبخت متیق به ؟یخواستیم

 اون گناه ؟یکرد کاریچ ماها یزندگ با نیبب آدم؟

 رو تو یهایکار کثافت تاوان که یمعصوم طفل

 هان؟ بود یچ داد پس

 یکبود به رو او دست فشار از زهرا صورت

 گذاشت؛ او یهادست یرو را دستش دو رفت،یم

 .نکرد خودش نجات یبرا یتالش اما
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 حانهیر یجا کاش کنه،یم نابودم داره که نهیهم -

 راحت درد همه نیا دست از حاال تا بودم رفته من

 .شدمیم

 .کرد شتریب زهرا گردن یرو را دستش فشار

 کم ایدن نیا از رو نحست وجود االن خودم -

 .میبکش راحت نفس هی همه تا کنمیم
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 .زد یجانیب لبخند شیهاسرفه انیم زهرا

 از و بکش منو حانهیر جان... رو تو یعل... ریام آره -

 و عشقم شیپ برم بذار کن، راحتم زجر همه نیا

 یایدن نیا رنگ وقت چیه گهید کن یکار. امبچه

 .نمینب رو اهیس

 و کارها نیب ارتباط دوباره ینامرئ ییروین انگار

 سمت از ینه دستور و کرد فعال را مغزش عملکرد



shahregoftegoo@  

. pg 2829shahregoftegoo@ 

 زهرا یگلو یرو از را دستش شد باعث مغزش

 وقفهیب و تند که زهرا به ینگاه انزجار با. بردارد

 .انداخت کردیم سرفه

 تو ،یشیم فیح یریبم اگر یگیم درست آره -

 .یبکش زجر و یبمون دیبا

 تا دیکش زهرا تن لباس به را دستش وسواس با بعد

 .کند پاک را آن

 که کنم آلوده تو فیکث خون به رو دستم من -

 یهانهیک یقربان مظلوم دختر بگن فردا بشه؟ یچ

 شد؟ شوهرش

 زهرا صورت یرو شال انداخت دست حرکت کی با

 یباال از که صورتش بزرگ زخم و زد کنار را
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 معرض در را داشت ادامه لبش کینزد تا شیابرو

 .داد قرار دید

 برم خدا قربون ارم،یب سرت بال من ستین یازین -

 درد دیبا یدار عمر تا که یخورد رو چوبش یطور

 .یبکش

 .زد یپوزخند حرفش انیم

 که یدختر اون و من باالخره خانم زهرا آره -

 ییخدا شد یبیغر شهر آواره تو یخودخواه بخاطر

 .میداشت

 .گرفت فاصله تخت از یقدم

 دلم یحت که ییایم ریحق جلوم قدرنیا االن -

 تلف رو وقتم برسه چه کنم نگاهت خوادینم

 هنوز. کنم اتگذشته یهایکار کثافت از تیشکا
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 ندارم؛ اعتماد حانهیر موضوع مورد در هاتحرف به

 بودم رفتنش عزادار االن تا باشه راست اگر یول

 به کنار یاندهیآ و مرد خداروشکر گمیم االن

 صد اگر بعد به نیا از. نداشت مادر توعه اصطالح

 مهین اون کنمیم یکار نمتیبب میزندگ یفرسخ

 .وفتهیب کار از هم بدنت

 طرف دوباره کوتاه یمکث از بعد رفت اتاق یجلو تا

 .برداشت زهرا

 ییدعا هر شکسته دلت یوقت گنیم شهیهم -

 نیا با حال، نیا یتو االن شه،یم مستجاب یکن

 بهت یطوالن عمر هی خوامیم خدا از شکسته دل

 ذلت از و نشه تموم یکن التماسش یهرچ که بده

 .ینش خالص
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. گرفت شیپ را شیجلو راه و رفت رونیب در از

 اشکش تا بود گرفته دندان به را اشاشاره انگشت

 .کند جماعتش یرسوا و زدینر فرو
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 شیهاسوال جواب تا بود آمده نجایا به دیام یکل با

 یقلب با برعکس یول شود؛ آرام یکم و ردیبگ را

 .آمد رونیب قبل از ترنیسنگ

 هفته دو از بعد که اشخانه یجلو را نیماش یوقت

 یصدا کرد متوقف بود آمده سراغش دوباره یدور

 خانه کینزد مسجد از صبح اذان «اکبر اهلل» بلند

 خدا از دل در و بست چشم. دیچیپ گوشش در

 دل به آرامش یکم زیعز وقت نیهم در خواست

 یهمه با ترراحت بتواند تا بدهد هیهد ناآرامش

 کشندیم را انتظارش خانه نیا در که یخاطرات

 .دیایب کنار

 و کرد باز دیکل با را خانه در و فرستاد صلوات چند

 کوتاه یورود در سمت شیهاقدم. شد اطیح وارد
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 امشب دیبا رفتیم دیبا اما بود؛ نامطمئن و

 . کردیم تمام را زیچهمه

 وسط لوستر کردن روشن و یورود در کردن باز

 که خاطره از ییایدن هجوم با شد یمساو خانه

 .آوردند قلبش به یتحمل رقابلیغ فشار یهمگ

 از که یدرشت و زیر لیوسا به یتوجه کرد یسع

 سراغ میمستق و نکند بودند پخش خانه در حانهیر

 .رفت زهرا اتاق

 یطبقه لیوسا یهمه و کرد باز را یوارید کمد

 که یرنگ زرد یپوشه. ختیر نیزم یرو را شیباال

 . زد چشمک شیبرا کمد ته داشت را شیادعا زهرا

 انگار داد، قورت پرصدا را دهانش آب دنشید با

 یهادست! بود گرفته قرار فعال یبمب یروبهرو
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 ضربان. برداشت را پوشه و برد جلو را لرزانش

 است ممکن کرد حس که زدیم تند چنان قلبش

 .بزند رونیب اشنهیس از یفشار با لحظه هر

 یفشار با را پوشه یدکمه و دیکش یقیعم نفس

 .کرد باز

 رونیب پوشه از که یدیسف آچهار کاغذ چند انیم

 اسم که یسیانگل یهانوشته با برگه دو. آورد

 در بود شده حک آن یرو معتبر یشگاهیآزما

 آورد رونیب را برگه تند. گرفت قرار دشید معرض

 ماه کی یبرا خشیتار کرد، خواندنشان به شروع و

 از یادیز زیچ. بود حانهیر آمدن ایدن از بعد

 سینو دست اما آورد؛ینم در سر شیهانوشته

 را نظرش دوم برگه نییپا در یبدخط و یفارس

 .بخواند را آن توانست دقت یکم با که کرد جلب



shahregoftegoo@  

. pg 2836shahregoftegoo@ 

 نمونه با درصد نه و نود کودک یا ان ید نمونه»

 «.دارد مطابقت پور یهاد وانیک یآقا یا ان ید

 بود شده دهیکش نوشته نیا دور که یخط چند

 شده نوشته یکس  هیتوج یبرا کردیم مشخص

 .است
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 یدیام مانده ته همان زد، زانو نیزم یرو طاقتیب

 با هم بود داشته نگه قلبش در مارستانیب از که

 مدت به کوتاه،. وستیپ هوا باد به برگه نیا دنید

 یهمه و بست را شیهاچشم هیثان چند گذر

 در کوچولو حانهیر با را اشساله دو خاطرات

 چشمش دو کردن باز با همزمان. کرد مرور ذهنش

 زمزمه آرام و خسته. شدند یجار هم شیهااشک

 .کرد

 !زن کنه لعنتت خدا -

 اتاق در زهرا یشده دهیچ لیوسا کرد حس کبارهی

 از اشنهیس یقفسه. کنندیم یکج دهان شیبرا

 یناگهان میتصم کی در شد،یم نییپا و باال خشم

 انداخت دست. رفت کمد در زهرا یهالباس سراغ
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 پنجره کردن باز با و برداشت زیآو رخت از را همه

 کتاب، ها،فیک ها،کفش. ختیر اطیح در را همه

 به را بود هرچه... و عکس یهاقاب ،یشیآرا لوازم

 .کرد دچار هالباس سرنوشت

 اتاق سراغ شد تمام زهرا اتاق در که کارش

 و هالباس دنید با. رفت حانهیر و خودش مشترک

 از روین یالحظه حانهیر یکودکانه یهایباز اسباب

 در کنار همان. دیکوب جانیب قلبش و رفت تنش

 توانستیم چطور. نشست نیزم یرو و خورد سُر

 نیتر گناهیب حانهیر بگذرد؟ خاطره همه نیا از

 او یخون دختر اگر یحت و بود ماجرا نیا شخص

. بودند گذرانده هم با را عمرش از سال دو نباشد

 اما بود؛ محال شب کی عرض در کردنش فراموش
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 و برسد الیخ آرامش به تا کردیم فراموشش دیبا

 .داشت ازین زمان به یفراموش نیا یبرا

 لیوسا نتوانست رفت کلنجار خودش با هرچه

 لیوسا سرنوشت به و زدیبر اطیح یرو را حانهیر

 یقربان او مانند هم طفلک آن. کند دچار زهرا

 .بود شده زهرا یهایخودخواه و هوس

 شیبرا نیسهمگ خاطرات از یکوه که یلیوسا از

. رفت کمد طرف و گذشت بودند گذشته جا به

 چند که ییهاعکس و حانهیر یهایادگاری یجعبه

 به و برداشت بود دهید اتاقش در اتفاقا شیپ وقت

 . رفت اطیح

. گذاشت یگوشه را هاعکس با همراه را جعبه

 را اطیح وسط در شده پال و پخش لیوسا یهمه

 یانبار یگوشه از. کرد جمع هم یرو یکوه مانند
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 چیه بدون و برداشت را نیبنز یتریل چهار

 با و کرد یخال زهرا لیوسا یهمه یرو یدیترد

 یبرا را وجودش هاآن زدن آتش و تیکبر دنیکش

 .کرد حذف اشیزندگ از شهیهم

 شانیتماشا به آتش یجلو و برداشت را هاعکس

 .نشست
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 اشیزندگ چقدر زد، یدرد از پر و نیغمگ پوزخند

 ! داشت یبیعج یهایباز

 پخش با که بودند ییهاهمان هاعکس نیا

 به را شانیدو هر یآبرو محله و کوچه در شدنشان

 اما. دادند ناحق یهاحرف و ناروا یهاتهمت باد

 دکی به یرییتغ چیه بدون ها،عکس نیهم حاال

 شده لیتبد اشیزندگ خاطرات نیبهتر کش

 . بودند
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 زدنشان قدم ریتصو که عکس نیاول یرو نگاهش

 اجازه بدون آهش دنشید با و نشست بود پاساژ در

 یبالها قدرنیا مدت نیا در آمد، رونیب دهانش از

 آن از کردیم حس که بود آمده سرش گوناگون

 !گذشته یقرن هازمان

 نجایا در بودند، نشسته مکتین یرو یبعد عکس

 هم کینزد شانیسرها تنشان یفاصله برخالف

 طرح نیغمگ یلبخند یبرا شیهالب. بودند

 یالحظه همان در عکس نیا زد حدس گرفتند،

 پنج یآرزو و گرفتندیم یچا فال که شده گرفته

 .کردندیم خودشان یبرا بچه

 یبایز خاطرات در کردن ریسِ ریدرگ یساعت مین

 آن پس از. دیشن را ینیماش یصدا که بود گذشته
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 حاال که یآتش و او طرف که مادرش و پدر حضور

 .دندیدو بود شده قبل از کمتر شیهاشعله

 ؟یسوزونیم یچ یرعلیام خدا ای -

 ؟یکنیم کاریچ بابا یرعلیام -

 کنارش زده هول که مادرش و پدر به یجواب

 به همچنان و نداد دندیپرس سوال و دندیرس

 ناهار لحظات یبعد عکس. بود رهیخ هاعکس

 به دانگ شش نگاهش. آورد ادشی را خوردنشان

 فاصله نیهم از شد، دوخته حانهیر مرخین ریتصو

 صیتشخ را اشچهره یگرفتگ توانستیم هم

 که باشد یوقت همان دیشا دیرس ذهنش به. بدهد

 . بود تولدش در زهرا حضور نگران حانهیر
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 اگر لحظه آن در شد، نیغمگ قبل از شتریب دلش

 انتظارت در یاهیس ندهیآ چه گفتندیم شیبرا

 شک بدون که بود مطمئن خودش به قدرنیا است

 .دیخندیم اشییگو اوهی به ریس دل کی

 مادر؟ یشد یچ بگردم دورت یرعلیام -

 نگاه بدون و کرد نوازش را حانهیر عکس انگشت با

 :کرد زمزمه مادرش به

 صورتم یتو رو هاعکس نیهم از یکی یروز هی -

 من پسر همراه که یدختر یگفت و یکرد پاره

 ما یزندگ یتو ییجا چیه و است هرزه رفته رونیب

 .نداره

 خانم حاج طرف اشنشسته اشک به و نیغمگ نگاه

 :داد ادامه و برگشت
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 لمسش پسرت دست یحت که یدختر اون اگر -

 حروم یبچه هی سال دو که یدختر بود هرزه نکرد

 توئه بچه گفت و انداخت پسرت بغل یتو رو زاده

 ه؟یچ
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 از را نگاهش شده گرد یهاچشم با خانم حاج

 .زد صورتش به یچنگ و گرفت او دست عکس

 .کن استغفار مادر؟ هیچ حرفا نیا سرم بر خاک -

 صورت رهیخ یواکنش و حرف بدون طورهمان

 یهایخودخواه سمت فکرش و شد مادرش درهم

 در را او که مادرانه یهایدلسوز بهانه به زن نیا

 .رفت بود گذاشته اشیزندگ یاهایرو حسرت

 ه؟یچ منظورت بابا یگیم یچ -

 مادرش از نگاه اششانه یرو محمد حاج دست با

 .دیچرخ پدرش سمت و گرفت

 را دردش مواخذه از قبل پدرش حداقل بود، خوب

 در حاال تا که یاشک طاقتیب. دیپرسیم
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 یجار اشگونه یرو بود کرده مهار شیهاچشم

 .شد

 به تموم سال دو بابا، نبوده من دختر حانهیر -

 کمرم. بودم کرده دلخوش یاگهید کس دختر

 .قتیحق نیا دنیفهم از شکست

 را گوشش پرده خانم حاج یعصبان و ریمتح یصدا

 .لرزاند

 در کجات از گهید حرف نیا! نیحس امام ای -

 تهمت نیهم فقط ر؟یام یکنینم بس چرا اومد؟

 ؟یبزن دختر اون به بود کم

 و کرد برآمده را شیهارگ مادرش یمنطق یب

 بلند جا از. فتدیب انیغل به هاآن در خون شد باعث

 .زد داد و شد
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 قبول چرا خانم؟ حاج ییاینم خودت به چرا تو -

 من ؟ینشوند اهیس خاک به رو پسرت یکنینم

 یتو االن من زنم؟یم تهمت من گم؟یم دروغ

  کنم؟ یباز زدن تهمت نقش که امیحال

 یتریل چهار ریز به زدن ضربه یرو را خشمش

 .کرد یخال کنارش

 برام و بودم آشغالش خود شیپ االن نیهم تا -

 به یک تو اصال. کرده ییغلطا چه کرد اعتراف

 باشه؟ دومت بار که یکرد اعتماد پسرت

 و آورد رونیب بشیج از را شیآزما جواب یهابرگه

 .کرد پرت  خانم حاج بغل در

 دختر اون یگندکار سند بخون، نویا نییپا ایب -

 .مردمه
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 از را برخورد نیا توقع بود مشخص که خانم حاج

 نگاهش و برداشت را برگه تند نداشته او جانب

 .کرد

 .اومده کجا از ه؟یچ گهید نیا -

 شیدادها بخاطر شد،یم نییپا و باال تند اشنهیس

. نداشت زدن حرف توان گرید و بود گرفته نفسش

 شدند حضورش متوجه تازه همه که رعطایام دست

. دیکش مادرش دست از را برگه آرام و آمد جلو

 دیرس صفحه آخر به یوقت شد، خواندنش مشغول

 او یرو متعجبش نگاه و دندیپر باال شیابروها

 .نشست

 نو؟یا یآورد کجا از اصال ه؟یچ نیا داداش -

 .گرفت را رعطایام مچ طاقتیب محمد حاج
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 نوشته؟ یلعنت برگه نیا یتو یچ مگه -

 پدرش به رو و گرفت او از را بهتش پر نگاه رعطایام

 :کرد زمزمه

 یعنی... پور یهاد وانیک دختر حانهیر نوشته -

 .است بوده زهرا همراه که ییآقا همون
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 زمزمه با و بست را شیهاچشم محمد حاج

 هاآن از و دیکش صورتش به یدست ی«استغفراهلل»

 با که بود خانم حاج نوبت. گرفت فاصله یقدم

 نگاه و شود رعطایام کینزد شده گرد یهاچشم

 .بدوزد دستش کاغذ به را لرزانش

 اومده؟ کجا از کاغذ نیا اصالً ؟یچ یعنی -

 منتظر و نداد مادرش سوال به یجواب رعطایام

 شیموها به یدست دوباره. شد او یرهیخ حیتوض

 .کرد صحبت به شروع قبل از ترآرام و دیکش
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 ازش مرد اون مورد در تا زهرا شیپ رفتم امشب -

 با ازدواج از قبل کرد اعتراف خودش. بپرسم سوال

 پول به دنیرس ینقشه با و بوده دوست باهاش من

 ....شده من کینزد یآزاد و

 :داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 و داشته ادامه هم ازدواج از بعد شونیدوست گفت -

 باور یبرا. بوده مرد اون دختر هم حانهیر یحت

 بهم خونه یتو رو کاغذ نیا یجا آدرس حرفاش

 .داد

 نداشت را ستادنیا توان گرید انگار که خانم حاج

 .کرد هیگر به شروع و زد زانو نیزم یرو

 !شنومیم یچ... توبه ایخدا... توبه ایخدا -
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 رو و انداخت کاغذ به یگرید یسرسر نگاه رعطایام

 :گفت جمع به

 ای کنه تیاذ رو ریام تا گفته دروغ زهرا دیشا -

 !باشه یجعل برگه نیا اصالً

 دوباره که ینگاه با و آورد باال را سرش خانم حاج

 و کرد پاک را اشکش بودند گرفته یدواریام رنگ

 .داد تکان رعطایام یهاحرف دییتأ به یسر

 یتو بچش و زهرا حضور باشه یجعل برگه نیا -

 یهاانتیخ شه؟یم دروغ هم مرد اون نیماش

 شه؟یم پاک مکررش

 از یکی و زد زانو خانم حاج یجلو ریدلگ ینگاه با

 صورتش یجلو را حانهیر و خودش یهاعکس

 .گرفت
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 و تعصب بدون رو عکس نیا بارکی یبرا -

 دختر نیا به یکار. خانم حاج کن نگاه یخودخواه

 رو حواست کل باش نداشته شده مردم زن االن که

 نیا یوقت از ن،یبب رو هامخنده. بده پسرت به

 یک بار نیآخر یکرد رونیب میزندگ از رو دختر

 ترقیدق دم؟یخند دل ته از و خوش دل با طورنیا

 آورده سرم یچ ناقابل سال سه نیا نیبب کن نگاه

 چه باهام خودت کن تماشا خوب! کرده رمیپ و

 ! یکرد
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 و نییپا یسر شیهاهیگال تمام به خانم حاج جواب

 از بعد و گرفت نگاه. بود یشرمندگ یهیگر

 .رفت در طرف شیهاخاطره جعبه برداشتن

 ینگاه بار نیآخر یبرا و ستادیا یالحظه در یجلو

 به آن در را عمرش از سال سه که یاخانه به

 در. رفت رونیب یآه با و انداخت بود رسانده یپوچ

 یخواسته به نکرد و کرد هرکار سال سه نیا

 بود گذاشته خانه نیا به پا بخاطرش که اشهیاول

 را زهرا و خودش یزندگ تا آمد خانه نیا به. دیرس

 .شد اجابت اشخواسته خوب که کند نابود

 شد، خانه وارد شبانه یخوابیب از درمانده و خسته

 پدر ستیبایم صبح وقت نیا که شهیهم برخالف

 خوردن مشغول و آشپزخانه در را مادرش و

. بود رفته فرو سکوت در خانه کردیم دایپ صبحانه
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 وارد خانه یاهال یبرا ییصدا نیترکوچک بدون

 . شد اتاقش

 همراهش و همدم ساعت چند نیا که یاجعبه

 و گذاشت زیم یرو را بود شده

. انداخت نهیآ در اشپژمرده صورت به یکوتاه نگاه

 لیدل به یپ تازه سرخش یهاچشم دنید با

 شب تمام که ییهاچشم از. برد امانشانیب سوزش

 از شتریب توقع ستیباینم که بودند کرده هیگر را

 !باشد داشته نیا

 راهنیپ یهادکمه و نشست تخت یرو خسته

 زیم یرو یجعبه به ینگاه. کرد باز را تنش یمشک

 جا خود در را اشساله هفت عشق یهایادگاری که

 حاال که یزن به فکر دانستیم. انداخت بود داده

 یگناه دارد ییجدا یزندگ و شوهر خودش یبرا
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 را االتشیخ یجلو توانستینم اما است؛ رهیکب

 امشب. نزنند پرسه گذشته خاطرات سمت تا ردیبگ

 شک بدون نبودند یادگاری قلم چند نیا اگر

 . اوردیب دوام درد همه نیا برابر در توانستینم

 آرامش یبرا و زد تن یراحت شلوار و شرتیت

 به و ردیبگ وضو تا رفت ییدستشو به روحش

 . ببرد پناه شیخدا

 شاهد سجاده نیا د،یکش اشترمه سجاده به یدست

 از یعصب یروز. بوده او یروح حاالت از یلیخ

 بود، دهیکوب را قلبش یخانه در خبریب که یعشق

 قصد انگار که یعشق از درمانده و شانیپر یروز

 دست به از خوشحال گرید روز. نداشت یفراموش

 از دلمرده هم بعد روز محبوبش، دل آوردن
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 مثل هم یروز و شیاهایرو یهمه شدن سوزانده

 !نیریش و تلخ یروزها نیا یتجربه از خسته امروز
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 خواست خدا از و خواند را صبحش یقضا نماز

 را کرده گم را او بود وقت یلیخ که روحش آرامش

 به درد بدون سابق مثل تا بازگرداند دوباره

 .برسد اشیزندگ

 با تا رفت آشپزخانه به ششیاین و نماز انیپا با

. کند تمام را اشمعده یغرولندها یزیچ خوردن

 ریش وانیل خچالی اتیمحتو به ییگذرا نگاه از بعد

 .دید نهیگز نیبهتر را یگرم

 حوصلهیب و ختیر یوانیل در را شده گرم ریش

 .نشست یصندل یرو
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 بود آشفته چنان ذهنش د،یکش سرش به یدست

 قرار تیالو در را فکر کدام اول دانستینم یحت که

 .بدهد

 وارد محمد حاج که دینوش را رشیش از یاجرعه

 و گفت پدرش به یلب ریز «سالم». شد آشپزخانه

 به یدست محمد حاج. دوخت وانیل به را نگاهش

 .نشست شیروبهرو و دیکش اشآشفته یموها

 خونه؟ یاومد یک بابا سالم -

 .ستین وقت یلیخ -

 خوبه؟ حالت -

 .دیبرسون سالمش نیدید خوب حال -

 .دیکش یآه کوتاه یسکوت از بعد محمد حاج
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 قرار و آروم یالحظه مادرت میبرگشت یوقت از -

 زهرا سراغ مارستانیب بره کرد قصد بار چند نداره،

 مطمئن کن صبر اول گفتم و گرفتم رو جلوش من

 .بکن خواستیم دلت کار هر بعد میبش

 پدرش سمت یسوال نگاه و آورد باال را سرش

 .انداخت

 ؟یچ از د؟یبش مطمئن -

 ببره رعطایام دادم را شیآزما یهابرگه -

. نباشه یتقلب میبش مطمئن تا بده نشون شگاهیآزما

 گفته دروغ زهرا تا کرده ازین و نذر یکل مادرت

 .باشه

 ینامرئ و نازک ینخ مثل دیام حرف، نیا دنیشن با

 خدا از کوتاه و کرد وصل یزندگ به را اشمرده دل
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 یزادگ حرام مورد در زهرا یادعا حداقل خواست

 او دادن عذاب یبرا فقط و کذب یدروغ حانهیر

 نیا اگر یحت بود، دهیفایب نظرش در باز اما باشد؛

 ترک قلب توانستینم نباشد حیصح ادعاها

 .کند میترم را اشخورده

 محو زهرا یهایهرزگ بشه؟ یچ که کنهیم نذر -

 یکم احساسم و حرفم به دیبا یوقت اون بشه؟

 ...کردیم توجه

 ادامه را حرفش آشپزخانه به خانم حاج ورود با

 مانده یباق سرگرم را خود وارید به رو و نداد

 . کرد رشیش
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 و بود گرفته مادرش مخصوصاً ایدن یهمه از دلش

 را یدلخور نیا توانستینم تالشش یهمه با

 شوهرش کنار یحرف بدون خانم حاج. کند کتمان

 . دوخت یزیروم به را نگاهش و نشست
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 دستش ریش از یگرید یجرعه دنینوش یبهانه به

 یکوتاه نگاه رفتیم شدن سرد به رو کم کم که

 یهاچشم دنید با و انداخت خانم حاج سمت

 یرو به یزیچ یول شد؛ متعجب قرمزش و متورم

 .اوردین خودش

 بدون را ساعت یهاعقربه گذر از چقدر دینفهم

 در شدن باز یصدا که بودند نشسته هم کنار حرف

 دانستندیم همه هم دهیند. دیرس گوش به

 را خانه دیکل یکس او ریغ که چرا رعطاست،یام

 . نداشت

 وارد پکر یاچهره با رعطایام گذشت یالحظه چند

 او کنار جمع به یآرام «سالم» با و شد آشپزخانه

 همه یایگو خود ناراحتش و گرفته چهره. نشست
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 یسوال یکس دندیدینم یازین گرید بود، زیچ

 . بپرسد

 جمع نیب چنانهم دهنده عذاب و تلخ سکوت

 شکستنش یبرا یاحوصله یکس انگار داشت، ادامه

 .دیدینم خود در

 و نفره چهاره جمع نیچن نیا گرید بود هامدت

 کنار میقد نیع دوباره حاال. نداشتند یایخودمان

 دل در گرید که تفاوت نیا با اما بودند؛ هم

 !شدینم دایپ میقد شوق از یخبر کدامچیه

 انجام رو سپردم بهت که یکار جان بابا شد یچ -

 ؟یداد

 نیا و داد خرج جرأت که بود محمد حاج باالخره

 به یسر رعطایام. دیپرس رعطایام از را سخت سوال
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 و آورد رونیب بشیج از را کاغذ داد، تکان دییتأ

 .انداخت زیم یرو

 شیآزما هم متأسفانه ام،یم همونجا از االن بله -

 ...بود شده نوشته برگه یتو که یجواب هم درسته

 .کرد قطع خانم حاج هیگر یصدا را رعطایام حرف

 یجلو منو طورنیا که دختر کنه لعنتت خدا -

 .یکرد شرمنده بچم

 و ندود شیگلو به بغض دوباره تا دیگز را نییپا لب

 .نکند یجار را اشکش

 حرف نیا دنیشن با هم کیبار و ینامرئ نخ نیهم

 یباق شیبرا یگرید چاره. رفت تاراج به رعطایام

 سال دو که یدختر کردیم باور دیبا بود، نمانده

 تا گذاشت دنشیکش قد یپا به را اشیزندگ تمام
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 نبوده او یبرا وقت چیه باشد درد درمان ندهیآ در

 .ستین گرید و
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 یگوشه به یدست گذاشت، زیم یرو را ریش وانیل

 :گفت آرام یاگرفته یصدا با و دیکش شیهاچشم

 اشنوه و دختر لیوسا دیبد خبر ییدا خانواده به -

 صاحبش به رو خونه هم بعد ببره خونه اون از رو

 ...ندارم اونجا یکار من گهید. دیبد لیتحو

 یوقفه خانم حاج یهیگر شدن بلند یصدا

 مادرش شدن آرام تا و انداخت حرفش نیب یکوتاه

 .داد سکوت به حیترج

 باشم، خودم یبرا خوامیم ستم،ین یروز چند هی -

 دوباره خوادیم دلم. گردمیبرم شد بهتر که حالم

 بدون و سکوت در کنم، شروع رو دیجد یزندگ هی

 .ندهیآ از ییآرزو و خواسته چیه
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 پدرش سوال که شود بلند یصندل یرو از خواست

 .کرد منصرفش

 جان؟ بابا یبر یخوایم کجا -

 یوقت چند خوامیم فقط فعالً دونمینم خودمم -

 .باشم دور آدماش و شهر نیا از

 بارنیا که بود نرفته رونیب آشپزخانه در از هنوز

 شیجا سر لحظه چند. زد شیصدا بود مادرش

 هم یروز کاش. برگشت طرفش بعد و کرد تأمل

 جانش به زن نیا که ییدردها توانستیم دیرسیم

 !ببخشد را او و کند فراموش را ختهیر

 بله؟ -

 و برافراشته سرش شهیهم برعکس خانم حاج

 .کردیم نگاه را نیزم بارنیا بود مطمئن نگاهش
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 ...خواستمیم مادر جان... ریام -

 :گفت تند و داد رونیب قیعم را نفسش

 آخرش نخواستم وقت چیه مادر ببخش منو -

 .بشه یجورنیا

 .زد ینیغمگ لبخند

 نجایا به کار دیخواستینم زهرا و شما خوبه -

 اگر موندم اومد، سرم بال همه نیا برسه

 !شدیم یچ گهید دیخواستیم

 یموضوع یادآوری با که برود خواست و برگرداند رو

 .برگشت مادرش سمت دوباره

 ییدا خانواده و شما یرابطه یتو خوامینم -

 رو هامحجت اتمام زهرا با شبید یول کنم؛ مداخله

 بار هی اگر ندارم؛ کارش به یکار گفتم و کردم
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. شهیم بد یلیخ براش نمشیبب میزندگ یتو گهید

 اون با رو تونرابطه دیخواست اگر گمیم شما به حاال

 به یپسر دیکن فراموش گهید دیبد ادامه خانواده

 .دیدار یرعلیام اسم
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 حانهیر لیوسا جعبه وقت فوت بدون شد، اتاق وارد

 اول همان که ییجا تختش، ریز را شانیهاعکس و

. دیکش دراز آن یرو و گذاشت بود کرده شیدایپ

 به سفرش بود، نیهم هم اول همان از قرارش

 یبرا گرید و باشد ساعت چند همان گذشته یایدن

 دست یفراموش شهر همان در را حانهیر شهیهم

 .بسپرد بود زشیعز حاال که یمرد

 یسفر دلش. گذاشت شیهاچشم یرو را ساعدش

 رانیا یشهرها تمام به یسفر خواستیم یطوالن

 خود هاآن از کدام کی از یاگوشه در دیشا که

 و تن دیبا آن از قبل. کردیم دایپ را اششدهگم

 بدون کرد آرزو که یخواب مهمان را اشخسته ذهن

 .کردیم باشد ایرو یحت کابوس
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**** 

 به یازین هم تو. ندارم تو به یازین من: گفت روباه»

 به هیشب هستم یروباه تو یبرا من. یندار من

 یکن یاهل مرا اگر تو یول...گرید روباه هزار صدها

 در من یبرا تو. شد میخواه ازمندین هم به دو هر

 ایدن در تو یبرا من و داشت ینخواه همتا عالم

 «...بود خواهم گانهی

 دیرس که کوچولو شازده داستان از قسمت نیا به

 برداشت، اشادامه خواندن از دست ناخودآگاه

 چاپ خطوط از کی چیه گرید شیهاچشم یعنی

 سمت فکرش که چرا. دیند را صفحه یرو شده

 یبرا یحواس و کرد پرواز دورش نچندان یگذشته
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 هاقسمت نیا چقدر. نگذاشت یباق داستان ادامه

 !بود خودش شدن عاشق و یزندگ به هیشب

 گرید مرد هزار مثل را مرد آن یروز هم خودش

 طرز و ادیز غرور بخاطر دیشا یحت د،یدیم

 بود؛ هیبق از ترنییپا پله چند او نظر در اشیزندگ

 و کرد خود یاهل را او شد، مهم گرفت، دل آمد، اما

 !نکرد نگاه هم را سرش پشت گرید و رفت بعد

 را کتاب نفهمش زبان دل نیا و افکار از یشاک

 را شیهاچشم گوشه محکم انگشت دو با و بست

 شدن ریسراز هوس شیهااشک دوباره تا فشرد

 یهاصدقه قربان ریتصو آن توانستینم چرا. نکنند

 باعث! کند؟ فراموش را دخترش یبرا یرعلیام

 یکل و یدور سال سه گذشت از بعد بود، خجالتش

 ساله دو یدختر به هنوز یفراموش یبرا تالش
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 یم حسادت پدرش صدقه قربان دنیشن بخاطر

 !کرد

 به شدن پدر چقدر. زد یآرام لبخند بغض انیم

 یهامحبت او اندازه چکسیه! آمدیم اشمعشوقه

 جهت نیهم از و بود دهیند را یرعلیام زیسحرآم

 .شودیم ایدن پدر نیبهتر شک بدون دانستیم
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 زیم یرو را سرش و زد کنار را کتاب حوصلهیب

 را یرعلیام که یروز از روز هفتاد قاًیدق گذاشت،

 مدت نیا در. گذشتیم بود دهید دخترش همراه

 آن توانستینم رفتیم کلنجار خودش با هرچه

 .کند فراموش را ریتصو

 یگرید زیچ هر به ای شدیم مشغول یهرکار به

 آن مورد در فکر به زیچ همه آخرش کردیم فکر

 االن مثل قاًیدق. شدیم ختم حسرت یکل و صحنه

 استراحتش زمان در خواستیم خودش الیخ که

 یکم کند حس کمتر را دهیسپ بتیغ آنکه یبرا
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 فکرها نیا از ذهنش جمله کی با که بخواند کتاب

 .بود آورده در سر

 کم کلمه یواقع یمعن به گرید کردیم اعتراف دیبا

 منوال نیهم به بخواهد اگر بود مطمئن و آورد

 بشینص ینابود جز یزیچ انیپا در بدهد ادامه

 االن نیهم خواستیم دلش چقدر. شد نخواهد

 وقت کردیم زمزمه آرام گوشش کنار یکس

 پس را اتبرگه دیبا و دهیرس انیپا به امتحانت

 شهیهم یبرا برو شد تمام رنج و درد گرید. یبده

 . باش خودت مال یبد فکر و درد بدون

 لیم کمال با! زمان آن شدیم ینیریش یلحظه چه

 شیبرا یحت گرید کرد،یم قبول را شانیخواسته

 .رفوزه ای شده قبول امتحان نیا در نداشت تیاهم
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 و شد بلند شیجا از یتکرار یفکرها از خسته

 . برگرداند شیسرجا را کتاب

 عمل نقاهت دوران دهیسپ که یروز چند نیا

 تنها گذراندیم را سشیآپاند یادفعهکی یجراح

 بود مجبور اما نداشت؛ دوست را آمدن کتابخانه

 همراهش میقد مثل دوباره دهیسپ تا کند تحمل

 .شود

 دستش یرو کیبار و یانقره ساعت به ینگاه با

 انیپا تا دید یوقت بود مانیپ همسر مینس هیهد که

 به ینگاه نمانده یباق یزیچ اشیکار ساعت

 که زیچهمه بودن مرتب از. انداخت اطرافش

 .برود خانه به تا رفت هاپله طرف شد مطمئن
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 به چشمش بود دهینرس دوم یپله به شیپا هنوز 

 سر شیپاها و افتاد شد کتابخانه وارد که حسام

 .شدند خشک شانیجا

 رنگ، یآب نیج شلوار کت کرد، تعجب دنشید از

 و تنش شرتیت همرنگ یهاکفش و دیسف شرتیت

 شهیهم با شده کوتاه متفاوت مدل طورنیهم

 !بودند ساخته یگرید حسام او از شیموها

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 در را نگاهش و بست خود سر پشت را در حسام

 نکهیا حدس. داد چرخ کتابخانه نییپا محوطه

 اما نبود؛ یسخت ادیز کار گرددیم او دنبال

 باشد؟ داشته توانستیم کاریچ او با دیفهمینم

 هم با ینسبت و ربط گرید بود هامدت که هاآن

 !نداشتند
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 هم را هاپله یباق یقیعم نفس با و آمد خود به

 .برداشت قدم طرفش و رفت نییپا

 .سالم -

 .زد لبخند و برگشت طرفش تند حسام

 .گشتمیم دنبالت سالم، -

 چه حسام حضور از وقت چیه سال سه نیا در

 و گرفتینم یخوب حس شر وقت چه و ریخ وقت

 لبخند. داشت را سابق حس همان قاًیدق حاال

 .زد یمصنوع

 افتاده؟ یاتفاق د؟یکنیم کاریچ نجایا شما -

 زیر یکم را شیهاچشم او صورت به رهیخ حسام

 .کرد
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 ما از یادی گهید یرفت یوقت از و یمعرفتیب شما -

 بشه تنگ برات دلمون میتونیم که ما ،یکنینم

 م؟یتونینم

 بخواهد خودش آنکه بدون حسام یپهلو دو حرف

 نیا ماندن پنهان یبرا. انداخت جانش به یاضطراب

 ریز یروسر کردن مرتب با را شیهادست اضطراب

 نیا در اشخواسته نیآخر. کرد مشغول چادرش

 .بود او یبرا حسام یدلتنگ ایدن

 .کرد اشاره باال طبقه به دست با

 صحبت شهیم ترراحت جااون باال، میبر دییبفرما -

 .کرد

 دستش ساعت به بعد اطرافش به ینگاه اول حسام

 .انداخت
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 ییجا میبر شده تموم کارت اگر ره،ید گهید نه -

 .میبزن حرف هم میبخور ناهار هم

 لعنت خودش به کوتاه دل در و بست چشم کوتاه

 یهمه حسام دانستهیم یوقت چرا که فرستاد

 عوض را هاآن داندیم را اشیکار یهافتیش

 .است نکرده

 دیایب سراغش یوقت چه دانستیم خوب هم حسام

 .داد تکان یسر ناچار به. دیبگو نه نتواند او که

 .شده تموم گهید بله -

 دشیجد همکار یفرخ خانم از را فشیک که ینیح

 دلش در کردیم یخداحافظ هیبق با و گرفتیم

 غبطه ستین همراهش دهیسپ نکهیا از گرید یبار

 . خورد
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 آن با توانستیم دیشا بود کنارش حاال دهیسپ اگر

 نیا از را او و دییبگو یکالم زیت و تند زبان

 و خجالت نیا از امان. بدهد نجات مخمصه

 !شدیم دردسرش باعث شهیهم که او یزبانیب

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 از را لشیموبا. شدند نیماش سوار حسام همراه

 حسام کنجکاو نگاه برابر در و آورد رونیب فشیک

 :داد حیتوض

 نگران خونه رمیم رید بدم مهربانو به خبر هی -

 .نشه

 .بست را کمربندش یشخندین با حسام

 کال رزنیپ اون بابا شه؟یم هم تو نگران مگه -

 ! داره بودن مادر توهم

 حسام دهان از که یاگستاخانه کلمات حرص از

 .فشرد دستش در را لیموبا آمدیم رونیب

 از کرده حقم در مهربانو که ییهامحبت -

 گردن حقش پس دم،یند هم مادرم یحت کسچیه

 .هاستحرف نیا از شتریب من
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 به را نیماش که طورنیهم و کرد یاخنده حسام

 .گرفت باال را دستش کی آوردیم در حرکت

 ،یدار دوست یلیخ رو مهربانو دمیفهم بابا باشه -

 .یبزن یخوایم چرا گهید

 تعداد کم نیمخاطب در و داد رونیب را نفسش

 حرف با که بود مهربانو اسم دنبال کوچکش لیموبا

 .ستادیا حرکت از انگشتش حسام

 یخوب یآدما اشخانواده و مهربانو دارم قبول -

 به ادیز رو خودت کن یسع یول هستند؛

 . ینکن وابسته شونیزندگ

 انیب کامل یخونسرد با که حسام یهاحرف

 دلش به را دارشانید ترس نیاول شدندیم
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 لیدلیب را یحرف چیه حسام دانستیم دند،یبخش

 .زندینم

 !چطور؟ -

 .انداخت باال یاشانه حسام

 یبخواه بعداً دیشا داره، رو هزار یزندگ باالخره -

 ییجدا نیا خوادینم دلم یکن یزندگ ازشون جدا

 .بشه سخت برات

 متوجه اصال من چون شد، تردهیچیپ االن خب -

 !نشدم منظورتون

 که دستش لیموبا به یااشاره چشم با حسام

 .کرد بود مانده کاریب چنانهم

 ادیز صحبت یبرا وقت ریبگ رو تماست فعالً -

 .میدار
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 همراه رفتنش رونیب خبر و گرفت تماس مهربانو با

 از پر یهاسوال یهمه جواب در داد، را حسام

 آمد خانه به یوقت گفت فقط مهربانو ینگران

 خاتمه تماسشان به و کندیم فیتعر را زیچهمه

 . داد

 رفتیم کلنجار درونش حس و خود با هرچه

 چیه اما باشد؛ نیخوشب مالقات نیا به توانستینم

 دست به را خودش دیبا. نداشت یگرید راه

 .کردیم یسپر را راه نیا و سپردیم شیخدا

 زندانه؟ هنوز پسرش از خبر چه گمیم -
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 را همه روزها نیا که بودنش یزندان و مانیپ ادی با

 .دیکش یآه بود کرده نیغمگ و افسرده خانه آن در

 .زندانه هنوز بله -

 باشه؟ دیبا یک تا خب -
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 اون یپسرا داده، هید پرداخت به حکم دادگاه -

 کرده تصادف باهاش که هم یامرزیخداب رمردیپ

 .دنیم تیرضا پول افتیدر صورت در فقط گفتن

 .گرفت یدلسوز رنگ یکم حسام صحبت لحن

 .المصب ستین هم یکم پول! بد چه -

 روز دو نیماش مهیب خیتار شونیشانس کم از آره -

 بودن کرده فراموش نایا و بوده شده تموم بود

 . کنن دیتمد

 امروز کجاست دخترش گه،ید کردن غفلت -

 نبود؟ همراهت

 داشت، سیآپاند یجراح عمل شیپ روز چند -

 .داره استراحت یمرخص فعالً

 .نزد یگرید حرف و داد تکان یسر حسام
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 انگار که رستوران ینما رفتند، یسنت یرستوران به

 قهیسل و ذوق یکم با و بوده یمیقد یاخانه قبالً

 بودند کرده لیتبد یکنون رستوران نیا به را آن

 . کرد جلب را اشتوجه

 اهل آمدینم حسام به اصالً کردیم اعتراف دیبا

 !باشد جاها طورنیا رفتن

 یرو و دیکش باال را چادرش افکارش به یلبخند با

 چییسو و پول فیک هم حسام. نشست یصندل

 به رو یصندل یرو و گذاشت زیم یرو را نشیماش

 .گرفت جا او یرو

 ؟یکنیم نگاه رو نجایا تعجب با چرا هیچ -

 در را نگاهش گرید یبار و زد یکوچک لبخند

 .داد دور رستوران طیمح
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 !هیقشنگ یلیخ یجا -

 از که ستین ییجا یول ه؛یقشنگ یجا آره -

 .یکن تعجب دنشید

 .شد خجالت از پر لبخندش

 .بود یاگهید زیچ هی یبرا تعجبم نه -

 او به رهیخ و دیکش جلو زیم یرو را خود حسام

 .گذاشت اشچانه ریز را دستش

 داشت تعجب آوردم جانیا به رو تو من نکهیا -

 نه؟ مگه

 یجلو دستش راحت طورنیا شدینم باورش

 ینیتریو مثل مغزش کرد حس! شده رو حسام

 یراحت به را افکارش توانندیم همه که است

 !بخوانند و نندیبب
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 :گفت خجالت یکم با و رک

 رو دستم راحت طورنیا شهینم باورم یوا -

 اهل ادینم بهتون اصال کنم اعتراف دیبا آره! دیبخون

 !دیباش جاها طورنیا

 :گفت بود او یرهیخ هنوز که ینگاه با حسام

 یشفاف و پاک قدرنیا بگم دیبا که تو مورد در -

 آدم و مونهینم پنهون احساساتت از کی چیه

 . ببره یپ درونت حس به تونهیم راحت یلیخ

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دستش بازجوها مثل و داد هیتک اشیصندل به بعد

 .زد نهیس به را

 شناخت من از چقدر تو مگه من، مورد در اما و -

 اد؟ینم بهم زایچ نیا یگیم که یدار

 بوده یقدرنیا باهاتون یزندگ سال سه کنم فکر -

 نه؟ بشناسمتون یکاف اندازه به بتونم که

 امروز که یارهیخ نگاه همان با لحظه چند حسام

 .کرد شیتماشا بود شده قبل از ترسوزنده و شتریب
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 تا بگذارد وسط را توانش یهمه داشت یسع هم او

 .اوردین کم نگاه نیا مقابل در

 هی فقط رو من سال سه اون تموم تو نبود، نه -

 از شناختت بگم دیبا واقع در. یدید شوهر برادر

 .صفره ریز حسام خود

 شده زاده او انگار اصالً لرزاند، را دلش دوم شوک

 ییهاوقت چه .بترسد حسام از عمرش تمام تا بود

 مهربان که حاال چه و داشت ینیخشمگ یرو که

 !کردیم برخورد

 آرام و داد قورت را دهانش در شده جمع بزاق

 :گفت

 حسام خود شناخت به یازین گهید نکنم فکر -

 .شده جدا وقته یلیخ ما راه باشه،
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 کینزد داشت تن ییبایز و یسنت لباس که یپسر

 نیب و گرفت را شانیغذا سفارش احترام با و شد

 یتیحساس غذا انتخاب در. انداخت وقفه صحبتشان

 کباب چلو همان که منو یغذا نیاول و نداد نشان

 قرار نیا داشت دوست فقط. داد سفارش را بود

 او سر از دست حسام و شود تمام زود ناخواسته

 که حسام و گذاشت شانیتنها گارسون. بردارد

 دو و دیکش جلو را خود بود رفتنش منتظر انگار

 . گذاشت زیم یرو را آرنجش

 کردم دعوتت جانیا امروز من کن فکر شما خب -

 .میکن دایپ شناخت نیا یبرا یدیجد راه که

 دستش دو حسام یپهلو دو یهاحرف از مضطرب

 .زد گره را
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 صحبت مبهم یلیخ شما ای امروز حسام آقا -

 ترواضح شهیم ن،ییپا اومده من ییرایگ ای دیکنیم

 .دیبگ رو منظورتون

 رونیب را نفسش اطرافش به ینگاه با حسام

 . فرستاد

 یخواستگار ازت اومدم امروز گم،یم واضح باشه -

 .کنم

 کهی لحظه چند نگاهش و آورد باال را سرش تند

 ثابت بود اشرهیخ لبخند با که حسام یرو خورده

 .ماند

 ؟یچ یعنی... عی -

 کنم خواهش ازت یعنی نداره، یسخت ادیز یمعن -

 .یبگذرون من با رو تیزندگ ادامه
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 دندیلرزیم بدنش یاجزا تمام بلکه دست، تنها نه

 یزندگ. دیکوبیم محکم جانیه شدت از قلبش و
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 حس فقط دلش در او از که حسام مثل یمرد با

 و بود ترسناک یکابوس شدیم دایپ نفرت و ترس

 حیترج یزندگ آن به را مرگ بود انتخابش به اگر

 .دادیم

 از نگو! ؟یکنیم نگام ینطوریا چرا هیچ -

 خودت به امعالقه یمتوجه مدتم نیا یبرخوردها

 !ینشد

 و باز آب از مانده دور یِماه مثل را دهانش بار چند

 چیه نداشت یادهیفا اما د؛یبگو یزیچ تا کرد بسته

 از نگاه یدرماندگ با. امدین رونیب شیگلو از ییآوا

 نییپا را سرش و گرفت حسام رهیخ یهاچشم

 خبر چه! داشت عالقه او به حسام. انداخت

 !بود دهیشن یوحشتناک
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 خودش از دیبا گفتیم یزیچ تیموقع نیا در دیبا

 تیرضا یپا را سکوتش حسام مبادا تا کردیم دفاع

 .است یراض او به وصلت به کند فکر و بگذارد

 .بودم نشده متوجه نه... نه -

 .رفت هوا به حسام سرخوش و بلند یقهقهه

 مثل رو ایدن یهمه من، زیعز یاساده که بس -

 استیس کم هی. ینیبیم قشنگ و رنگکی خودت

 . ستین بد مواقع طورنیا در

 که «من زیعز» واژه دنیشن از شد مورمور تنش

 حسام حرف آخر قسمت با. کردیم خرجش حسام

 مواقع در بود گرفته ادی اگر دیشا بود، موافق کامالً

 سرنوشتش االن بدهد خرج استیس یکم خاص

 .نبود روزگار نیا گرفتار
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 استرس ای وحشت از شتریب حسام شنهادیپ

 راحت قدرنیا را او حسام یعنی بود، کرده ناراحتش

 و آمده سراغش زن وجود با که دیدیم یدست دم و

 دهد؟یم ازدواج شنهادیپ

 یخواینم جان؟ حانهیر یزنینم یحرف چرا -

 ؟یبد رو جوابم

 باال را سرش آنکه بدون و دیگز کوتاه را لبش

 .کرد زمزمه آرام اوردیب

 !یدار زن شما یول -

 .ندارم -

 با حسام آمد باال تعجب از و تند که سرش

 :داد ادامه یلبخند
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 یپ رفت دادم طالقش شیپ وقت چند نیهم -

 .خودش کار

 !د؟یشد جدا مهدخت از... از -

 قدرنیا که یآدم با تونمینم گهید بودم گفته آره -

 ...کنم یزندگ گهیم دروغ بهم راحت

 به شروع دوباره و داد رونیب قیعم را نفسش حسام

 .کرد صحبت

 دلت به دل وقته یلیخ من جان حانهیر نیبب -

 مثل موانع یسر هی هاموقع اون خب دادم،

 ابراز فرصت بهم که بود نمونیب حامد و مهدخت

 خودشون موانع نیا که االن. دادینم رو احساسات

 راز سکوت با نمیبینم یلیدل گهید رفتند نیب از

 .کنم یمخف رو دلم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 حسام. کرد مشت حرص از زیم ریز را دستش

 در که یدرد همه آن کرده فکر خودش با چطور
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 به یراض و کندیم فراموش را داده او به گذشته

 کمربند ضربات یجا هنوز شود؟یم اشیهمسر

 ادگاری به بدنش یجاها از یبعض یرو بر حسام

 را شیهاخوردن کتک کابوس هاشب یگاه و مانده

 !دیدیم

 ز،یم یرو گارسون توسط شانیغذا دنیچ از بعد

 غرق از را او و کرد صحبت به شروع حسام دوباره

 .داد نجات افکارش در شدن

 م،یهست بزرگ و بالغ آدم دو تو هم من هم االن -

 یلیخ و میندار یتعهد چیه کسچیه به که یکسان

 میتصم ندمونیآ و خودمون یبرا میتونیم راحت

 هوم؟ مینکن فکر هم مورد در چرا پس. میریبگ

 چه تو دونمیم خوب یلیخ من جان حانهیر
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 خوشبختت دمیم قول بهت و یدیکش ییهایسخت

 .یکن فراموش رو گذشته یهمه که یطور. کنم

 قول چطور مرد نیا زد، یپوزخند دل در

 دادیم را اهشیس یگذشته یفراموش و یخوشبخت

 نیا لیدل نیتربزرگ خودش که یصورت در

 که بود حسام نیا دوباره! بود؟ اهیس یگذشته

 .گرفت سر از را صحبتش

 ؟یدار یبرگرد تهران یندار قصد گهید که تو -

 حسام که انداخت باال نه ینشانه به یسر صادقانه

 :داد ادامه

 و منسجم یزندگ منم یبود شاهد خودت -

 دوازده که دارم پدر هی ایدن دار از نداشتم، یمنظم

 شکر هم معصومه مونده، حبسش انیپا تا سال
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 نیا یتو االن تا اگر. رفته خودش یزندگ سر خدا

 که بود حامد بخاطر فقط موندم خونه اون و شهر

 یدوب یتو دوستام از یکی قتشیحق. ستین االن

 هم رو تو خوادیم دلم کرده، دایپ برام خوب کار هی

 رو دیجد یزندگ هی دومون هر و ببرم خودم با

 آخر تا یتونینم گهید هم تو باالخره. میکن شروع

 .یباش مهربانو یزندگ مزاحم عمرت

 بهم هیکاف یباش داشته یکمبود گهید دمینم اجازه

 .یکن اعتماد

 کنار حسام ازدواج یمنتظره ریغ شنهادیپ با هنوز

 به رفتنشان یدوب یماجرا فیتعر که بود امدهین

 .دیبخش شدت تعجبش

. بدهد نشان یواکنش چه دانستینم که یطور

 نیا زیم پشت نجا،یا یجا داشت دوست فقط االن
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 فنجان کی خوردن با و بود مهربانو کنار. رستوران

 و مزاحم افکار و یخستگ یهمه دستش از یچا

 . ختیریم دور را ذهنش دهنده آزار

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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. کرد صاف را چادرش و آورد باال را لرزانش دست

 .زد لب صادقانه

 هنوز که بود رمنتظرهیغ قدرنیا شنهادتونیپ -

 طورنیا تونمینم مسلما خب. هستم شوک یتو

 .بدم جواب بهش زود یلیخ و راحت

 وقت؟ ؟یخوایم یچ -

 شک بود حسام انتظار در که یا«نه» جواب به

 اما شود؛ ابانیخ نینش گوشه بود حاضر. نداشت

 .نگذراند حسام یزندگ به پا یالحظه گرید

 با طورنیا که یحسام بود مطمئن یطرف از

 با دهدیم ازدواج شنهادیپ و آمده سراغش نانیاطم

 سرش از دست یراحت به نه جواب دنیشن
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 دیخریم وقت یکم خودش یبرا دیبا. داردیبرنم

 یسر. برسد یمناسب حل راه به و کند فکر بهتر تا

 گرید و داد تکان حسام سوال یبرا بله ینشانه به

 .نگفت یزیچ

 یخوایم وقت چقدر فقط دم،یم وقت بهت باشه -

 برم؟ دیبا ندارم فرصت ادیز من چون

 زمیبر دور رو گذشته بتونم که قدراون دونمینم -

 .امیب کنار خودم با و

 .زد یچشمک نما دندان یاخنده با حسام

 تیزندگ یتو منو و ایب کنار خودت با فقط تو -

 زود یلیخ کنم کمکت خودم دمیم قول ر،یبپذ

 .یزیبر دور رو گذشته
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 را نگاهش شد، چندشش آور تهوع چشمک آن از

 چشمش در حاال که رستوران طیمح و اطرافش به

 یبرا یابهانه تا. داد سوق نداشت را سابق ییبایز

 .باشد داشته حسام از گرفتن نگاه

 م؟یبر شهیم -

 نخورده دست بایتقر که شیغذا به ینگاه حسام

 .انداخت بود مانده یباق

 !ینخورد رو غذات -

 .میبر ندارم لیم -

 صورت پرداخت از بعد و نکرد اصرار گرید حسام

 .آمدند رونیب رستوران از حساب

 سرعت حسام که بودند مهربانو یخانه کینزد

 .کرد کم را نیماش
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 احساسات به دادن بها از شتریب من خانم حانهیر -

 گرفتم، هردومون یبرا رو میتصم نیا عقل با دلم

 کن یسع هم تو پس. نفعمونه به دونمیم چون

 نکن فراموش هم رو نیا. یریبگ میتصم عاقالنه

 تو پس داره غم یکاف اندازه به خودش مهربانو

 .نکن بدتر رو طشیشرا کارات با گهید

 نیا نداد، نشان حسام یهاحرف مقابل در یواکنش

 یهاحرف او. نبود خواهش ای درخواست گرید

 .دیدیم دیتهد را حسام لفافه در دهیچیپ

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 با حسام حرف به یجواب بدون خانه یجلو

 در، کردن باز از بعد و شد ادهیپ یآرام یخداحافظ

 .بست را در و شد خانه وارد عیسر

 چند با و گذاشت قلبش یرو را دستش راهرو در

 در که یترس و خود به کرد یسع قیعم نفس

 . باشد مسلط بود افتاده انیجر به شیهارگ



shahregoftegoo@  

. pg 2914shahregoftegoo@ 

 بتواند فعالً و شود آرام تا کردیم را تالشش دیبا

 .کند یباز نقش دهیسپ و مهربانو یجلو

 داخل مرتب و آورد رونیب شیپا از را شیهاکفش

 نیاول بودن نظم با و یزیتم. گذاشت یجاکفش

 یصورت چیه در و است مهربانو یخانه قانون

 نیا البته. دهدینم یکس به را آن نقض یاجازه

 را بودن منظم هم خودش که ییاو یبرا قانون

 .رودیم شمار به یجذاب قانون دارد دوست

 چادر آوردن در نیح گذاشت، سالن به قدم

 با و داد چرخ اطراف در را نگاهش اشیمشک

 .کرد حضور اعالم سالن در یکس دنیند

 .سالم -
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 از بعد و آشپزخانه از آب ریش یصدا لحظه همان

 .دیشن را مهربانو گرم یصدا آن

 ؟یاومد مادر سالم -

 آشپزخانه به و انداخت دستش یرو را چادرش

 .رفت

 .دینباش خسته جونم مهربانو سالم -

 آب را زده کف بشقاب که طورهمان مهربانو

 .زد یلبخند و برگشت طرفش دیکشیم

 گذشت؟ خوش ناهار؟ یرفت مادر، یباش زنده -

 یهانیآست و گذاشت زیم یرو را چادرش و فیک

 .زد باال را شیمانتو

 .یاخسته شما بشورم شوهیبق من بده اجازه -

 .زد پس کنارش از را او آرنج با مهربانو
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 گهید تو ام،یم بر پسشون از خودم ستنین ادیز -

 .نکن سیخ رو لباست

 که مهربانو قبل سوال جواب در و رفت عقب یقدم

 لبخند است جوابش منتظر تابانهیب دانستیم

 .زد یمصلحت

 و میخورد یناهار هی نبود بد یخال شما یجا -

 .میبرگشت زود

 .شد کنجکاو مهربانو نگاه

 کار نزد؟ یخاص حرف! بود؟ یخال ناهار هی فقط -

 !نداشت؟ یخاص

 حق در امروز قرار قتِیحق کردن پنهان دیشا

 یانصافیب نبوده شیبرا مادر از کم که ییمهربانو

 نیا در که یوقت تا خواستینم اما باشد؛ یبزرگ
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 دیبگو او به یزیچ دهینرس یدرست جهینت به مورد

 . کند نگرانش و
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 لیدل یول آورد؛ینم خودش یرو به یزیچ دیشا

 مشکل بخاطر چقدر رزنیپ نیا نفهمد شدینم

 گرید. خوردیم غصه دهیسپ بغرنج اوضاع و مانیپ

 یهیبق یرو هم او مشکل خواستینم دلش چیه

 .شود تلنبار شیدردها

 از را اشیروسر مهربانو نیسنگ نگاه از فرار یبرا

 کردن مرتب سرگرم را خود و برداشت سرش

 .کرد اشختهیر هم به یموها

 ازت وقته یلیخ گفت فقط! ؟یحرف چه نه -

 نداشته یزیچ یمشکل نمیبب خواستم بودم خبریب

 .یباش
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 چادرش یرو مرتب هم را اشزده تا یروسر

 بود اشرهیخ که مهربانو به ینگاه و گذاشت

 .انداخت

 امروز؟ بوده چطور حالش کجاست؟ دهیسپ -

 هاظرف یباق شستن مشغول و گرفت نگاه مهربانو

 .شد

 دراز رفت داشت درد یکم خورد ناهار ست،ین بد -

 .بکشه

 .کنم عوض رو لباسم برم منم پس باشه، -

 که برود رونیب خواست و برداشت را لشیوسا

 .کرد شیصدا مهربانو

 حانه؟یر -

 .دیچرخ مهربانو طرف دوباره و ستادیا
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 جونم؟ -

 یراحت به را غمشان رنگ حاال که مهربانو نگاه

 .افتاد گردش به صورتش در دیدیم

 رم؛یبگ رو مادربزرگت ای مادر یجا نتونم دیشا -

 و یندار برام مانیپ و دهیسپ از کم یدونیم یول

 نه؟ مگه نگرانتم یلیخ

 تمام که مهربانو غیدریب محبت به یلبخند با

 محکم و رفت جلو کردیم عشق از پر را وجودش

 .دیبوس را اشگونه

 برم، قربونتون دیبود بهتر هم هااون از شما -

 که ستین یاکننده نگران زیچ چیه دیباش مطمئن

 شما جز من مگه. کردمینم پنهانش شما از بود اگر
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 پنهون رو یزیچ تونمینم بخوام دارم؟خودمم ویک

 .کنم

 بود شده راحت الشیخ یکم انگار که مهربانو

 .داد تکان یسر

 .کن استراحت برو مادر باشه -

 به صورت. رفت دهیسپ و خودش مشترک اتاق به

 دردش از نشان خواب در دهیسپ ینشسته اخم

 . داشت

 اتاق یگوشه ییصدا چیه دیتول بدون و آرام

 در کردنشان مرتب با و کرد عوض را شیهالباس

 در را شیپاها و نشست نیزم یرو همانجا کمد

 شنهادیپ که یآشوب دانستینم. کرد جمع بغلش

 ! کند آرام چگونه را بود انداخته دلش به حسام
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 رنگ دینبا وقت چیه که بود چه گناهش اصالً

 دیبا حال همه در و شهیهم د؟یدیم را آرامش

 یراحت و بدهد آزارش تا شدیم دایپ یموضوع

 .ردیبگ او از را الیخ
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 موضوع کنار از بشود ستین یآدم حسام دانستیم

 رستوران در اگر. بگذرد یراحت به اشیخواستگار

 از بعد باشد نیخوشب نیچننیا توانستیم

 . کند فکر نیچن توانستینم هرگز گرید دشیتهد

 اشخواسته به تا حسام بود مطمئن نه، که ممکن

 زبان با اول حاال. داردیبرنم سرش از دست نرسد

 خوش زبان دیدیم که بعد گفتیم خوش

 . کردیم ماجرا وارد را زور نداشته یاجهینت

 نداشت، خودش یبرا یاینگران چیه مورد نیا در

 اندک نیهم ختنیر بهم یبرا ترسش یهمه

 . بود مهربانو خانواده آرامش
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 پناه شانیخانه به نابسامان اوضاع نیا در که نیهم

 گرید شد،یم خجالتش باعث شهیهم بود آورده

 .دادندیم جا دلشان یکجا را اشاضافه یدردسرها

 مهربانو بود دهید خودش یهاچشم با بارها

 نبود بخاطر ستیکار مشغول ای تنها که ییهاوقت

 یبرا اما زد؛یریم اشک آرام  کنارش در مانیپ

 است جمع در یوقت زدینر هم به خانه جو آنکه

 .دهد نشان سرپا و خوب هیبق یجلو را خودش

 یمنف را حسام جواب خواستیم اگر ریتفاس نیا با

 در هم خودش و نرساند صدمه یکس به و بدهد

 که چرا. رفتیم شهر نیا از دیبا بماند آرامش

 آرامش رنگ هرگز شهر نیا در گرید داشت نیقی

 هم را مهربانو دامن او دردسر بالطبع و دیدینم را

 . گرفتیم
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 یدروغ هم یدوب در یزندگ وعده نیا اصالً دیشا

 نیا که هرچند کند، ییهوا را او تا نبود شیب کذب

 آن یحت نبوده، مهم شیبرا وقت چیه زهایچ

 چشمش به یاذره پدرش و یرعلیام ثروت هاوقت

 .نداشت شانیرابطه در یریتأث و امدین

 به شهر نیا از کوچ جز بود نمانده شیبرا یاچاره

 و گرفت فکر نیا از دلش ،یگرید بیغر شهر

 چگونه. زد حلقه شیهاچشم در اشک ناخودآگاه

 را اشخانواده و مهربانو مهر همه نیا توانستیم

 شاهد شیخدا اما رفت؟یم و گذاشتیم سر پشت

 دیبا. است نمانده یباق شیبرا یگرید چاره بود

 و خود رفتیم شده هم مهربانو خود تیامن یبرا

 دلش چیه. کردیم گور و گم را مشکالتش
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 هاآن به حسام با مشکالتش ترکش خواستینم

 .کند اصابت هم
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 شناختینم دور یشهر در را یکس که او کجا؟ اما

 و خود سر. کند دراز سمتش یاری دست بخواهد

 یشهر به توانستینم هم یبانیپشت چیه بدون

 دختر با تفاوتش کردیم را کار نیا اگر برود، بیغر

 گر؟ید بود چه یفرار

 شدیم مبدل میتسل به فرارش فکر داشت کم کم

 به کتابخانه در که یشنهادیپ و هرمز ادی ناگه که

 یکمرنگ لبخند و شد زنده ذهنش در بود داده او

 کمک یرو توانستیم یعنی. اندیرو شیهالب یرو

 یاعتماد قابل آدم یقدرنیا کند؟ حساب هرمز

 به همراهش و کند نانیاطم آن به بتواند که بود

 با را دلش التهاب کرد یسع برود؟ بیغر یشهر

 آرام هرمز تیشخص از شناختش و گذشته یادآوری

 ادامه است بهتر که داد یدلدار خود به. کند
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 دیشا تا گذراندیم هرمز کنار دور ییجا را رشیتقد

 توانستیم و دیدیم آرامش رنگ یکم آنجا

 .بسازد خود یبرا یدیجد یزندگ

 ؟یشد یچ غرق قیعم طور نیا -

 رونیب فکر از دهیسپ آلود خواب و گرفته یصدا با

 اضطراب پوشش داشت یسع که یلبخند با و آمد

 .برگشت سمتش باشد درونش

 ؟یخوب! خانم خواب ساعت -

 .دیکش باالتر را خود یکم یآرام «آخ» با دهیسپ

 درسته؟ حسام شیپ یریم گفت مامان خوبم، -

 از شتریب که یادهیسپ نزد در کردن یباز نقش

 شدیم قیدق شیهاحرف و کارها به مهربانو

 . بود ترسخت
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 هم با میرفت دنبالم کتابخونه اومد نرفتم؛ ششیپ -

 .خونه اومدم هم بعد میخورد ناهار

 .انداخت باال ییابرو دهیسپ

 وقت؟اون یمناسبت چه به -

 تنش کیتون نییپا یاسورمه یهاگل به یدست

 .کند فرار دهیسپ رهیخ نگاه از تا دیکش

 .بپرسه رو حالم بود اومده فقط نداشت یمناسبت -

 انگار کرد، نگاهش رهیخ لحظه چند دهیسپ

 را حرفش دروغ ای راست نگاه نیا با خواستیم

 .بفهمد

 ؟یگیم ،یگینم دروغ ما به که تو حانهیر -

 یرو یلبخند زحمت به و آورد باال را سرش

 .نشاند شیهالب
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 !یدروغ چه نه -

 را سرش ریز بالشت کرد یسع و گرفت نگاه دهیسپ

 .کند صاف

 .یبگ راست دوارمیام -
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 بالشتش و شد دهیسپ کینزد زانو یرو رفتن راه با

 .بخوابد ترراحت تا دیکش باالتر را

 ؟یندار ازین یزیچ -

 شیداروها مصرف بخاطر بود مشخص که دهیسپ

 .بست را شیهاچشم دوباره است جیگ هنوز

 .هنوز ادیم خوابم نه -

 .بخواب راحت تو مهربانو شیپ رمیم من باشه -
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 یهاچشم همان با او به کردن نگاه بدون دهیسپ

 . داد تکان یسر بسته

 چند. رفت رونیب اتاق از و برداشت را لشیموبا

 که یآرام یهاضربه با و نشست مبل یرو یاقهیدق

 سماورش کنار که را مهربانو رهیخ زدیم نیزم یرو

 خوابش اوج از تا کردیم نگاه بود دهیکش دراز

 . شود مطمئن

 جوالن سرش در که یکار به فکر و استرس بخاطر

 معمول حد از شتریب یکم قلبش ضربان دادیم

 .بودند گرفته اوج

 از دیبا که بود یکار نیا د،یکش یقیعم نفس

 . کردیم تمامش و آمدیم بر پسش
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 پشت کوچک اطیح به و شد بلند جا از آرام

 کردیم هرچه که یاسترس با. رفت ساختمان

 وسط یسکو یرو ردیبگ اشدهیناد توانستینم

 .نشست اطیح

 شده ویس شماره به یدیترد از پر و نامطمئن نگاه

 .انداخت لشیموبا در هرمز

 اما نبود؛ مطمئنم مشیتصم بودن درست از هنوز

 یبرا تا زدیم یحرکت ای کردیم یکار دیبا باالخره

 به تا دیترسیم. شود راحت حسام شر از شهیهم

 شده حسام خود عروس واقعاً بارنیا دییایب خودش

 .باشد

 بدون و شد خیس تنش به مو موضوع نیا به فکر از

 سراغش داشت امکان که ییآمدها شیپ به فکر

 .گرفت تماس هرمز شماره با دیایب
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 هرمز یمردانه یصدا تا ماند منتظر را یبوق چند

 .دیچیپ گوشش در

 بله؟ -

 کلمه کی همان از که هرمز یصدا یخستگ

 درست از و آورد سراغش را دیترد دوباره دیباریم

 از هرمز اگر. کرد شکش به دو مشیتصم بودن

 به رد دست االن و باشد شده مانیپش شنهادشیپ

 دشیام تنها! کرد؟یم دیبا چه بزند اشنهیس

 .داشتیم نگه آرام یکم را او که بود هرمز تیحما
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 حواسش و آمد خود به هرمز مجدد گفتن «الو» با

 .کرد جمع را

 .سالم... س -
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 جواب سپس و کرد سکوت یالحظه چند هرمز

 .داد

 !شما؟ سالم -

 مشتش در را اشیروسر نییپا و بست چشم

 اصالً که بدهد یدلدار خود به کرد یسع فشرد،

. ستین شیتشو و استرس همه نیا یبرا یلیدل

 از که است یشگیهم هرمز همان مخاطبش مرد

 آرامش شیهایطبع شوخ و مهربان نگاه وجود

 .آمدیم وجد به و گرفتیم

 .امحانهیر... یر -

 شد، برقرار انشانیم سکوت یالحظه چند دوباره

 دنبال اطرافش یآشنا اشخاص انیم در هرمز انگار
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 جهینت به زود یلیخ و گشتیم حانهیر اسم به یزن

 :گفت وجد با بارنیا که دیرس

 !یمیقد یعمو عروس به به -

. کرد خانه دلش در انتهایب یغم کار اول نیهم

 زنده ضیمر حال همان با حامد کاش کرد آرزو

 اششناسنامه در یشوهر اسم حداقل گونهنیا بود،

 طمع داشتنش یرو یکس و دیکشیم دکی

 . کردینم

 !خانم حانهیر یکرد ما ادی عجب چه -

 به یلبخند هرمز ییگو مزاح یبرا خواست هرچه

 یااجازه نیچن دلش یهاآشوب نشد، اوردیب لب

 .زد لب غم با کار اول نیهم. ندادند
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 عروس شمیم دوباره بذارم دست یرو دست اگر -

 .عمو

 به هرمز متعجب یصدا تا دیکش طول یکم

 .برسد گوشش

 !؟یچ یعنی -

 زمزمه درمانده امروز اتفاقات ادی با و بست چشم

 :کرد

 .کرد یخواستگار ازم حسام امروز -

 .نمیبب بزن حرف درست! حانه؟یر یگیم یچ -

 را غم قبل از شتریب هرمز یصدا یقراریب و بهت

 یستیرودربا بدون شد باعث و کرد دلش مهمان

 .دیبگو را دردش
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 دیتهد داد، دستور هرمز، نبود خواهش هی اما -

 دیبا کنم یزندگ یدوب برم خوامیم گفت. کرد

 یبرا موضوع نیا نشم زنش اگر گفت ،ییایب باهام

 ...شهیم بد یلیخ مهربانو خانواده

 پناهیب و تنها رو تو. شرفتیب کهیمرد کرده غلط -

 کنه بخواد یغلط هر کنهیم فکر آورده ریگ

 .تونهیم

 ریسراز را اشکش و قطع را حرفش هرمز بلند داد

 .شد برابر نیچند شیصدا یدرماندگ کرد،

 وفتهیب مهربانو یبرا یاتفاق خوامینم من... من -

 داره درد یکاف اندازه به االن خودش مهربانو هرمز،

 یلیخ دونمیم. بدم بهش اضافه درد خوامینم

 و ییایب کنم خواهش شهیم یول ه؛یبزرگ یخواسته

 باشم، دور حسام از خوامیم ؟یببر نجایا از رو من
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 به تونهینم گهید اون برم من. ترسمیم ازش من

 با. بشم دور ازشون دیبا من بزنه صدمه نایا مهربانو

 به بمب هی براشون من حسام یخواسته به توجه

 ...امیم حساب
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 .دیپر حرفش نیب دوباره هرمز

 چه مهربانو یبرا مگه ر،یبگ ترمز دختر کن صبر -

 نجایا یزد زنگ زار حال نیا با افتاده؟ یاتفاق

 ؟یکن العمرم نصف

 یهمه یقیعم نفس با و کرد پاک را اشکش

 یخانواده و خودش سر مدت نیا که یاتفاقات

 . کرد فیتعر هرمز یبرا را بود آمده مهربانو

 شیهاگوش در هرمز بلند داد شد که ساکت

 .دیچیپ
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 به دیبا االن تو وقت اون افتاده اتفاق همه نیا -

 کارد قشنگ که یوقت! نود یقهیدق دختر؟ یبگ من

 د؟یرس همه استخون به

 .داد رونیب نیسنگ را نفس

 بر دستت از یکار چه ایدن سر اون تو آخه -

 اومد؟یم

 سرم به یخاک هی رسوندمیم رو خودم -

 .ختمیریم

 کنم؟ کاریچ دیبا االن من ترسم،یم من هرمز -

 زود داده بهم هم یوقت روز چند نیا ترسمیم

 یابهونه تونمینم گهید سراغم، ادیب و بشه تموم

 .ارمیب
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 نفس شیهاحرف نیب مجدد صحبت وقت هرمز

 .بود رفتن راه حال در انگار زدیم نفس

 گره یکم من ینجایا یکارا االن حانهیر -

 .دهینم یمرخص اجازه سمییر... خورده

 تنش به لرز و کرد رخنه جانش تمام در ترس

 .انداخت

 پس؟ کنم کاریچ من یوا -

 تو دمیم قول رسونم،یم رو خودم زود زود حانهیر -

 .کن تحمل روز چند فقط

 .دینال عاجزانه 

 دمیام تنها من هرمز، ایب زود کنمیم خواهش -

 .ییتو

 .زود یلیخ امیب دمیم قول باشه -
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 خودش به زدیم صدا را اسمش که مهربانو یصدا با

 .شد بلند سکو یرو از و آمد

 من پس کنم، قطع دیبا زنهیم صدام داره مهربانو -

 .منتظرتم گهید

 ؟...حانهیر فقط برو باشه -

 بله؟ -

 :دیپرس قبل از ترآرام دیترد با هرمز

 االن؟ چطوره دهیسپ حال -

 .زد یلبخند هرمز یبایز ینگران یبرا

 .نباش نگران االن خوبه -

 .دمیپرس نانیاطم یبرا فقط ستمین نگران نه -

 .شد لیتبد یزیر خنده به لبخندش
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 .خداحافظ دونمیم آره -

 ترراحت یکم که یالیخ با و کرد قطع را تماسش 

 .شد خانه وارد بود شده قبل از
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 فرو اشیمشک شلوار یهابیج در را دستش دو

 دشیجد یخانه یفضا به یتمندیرضا نگاه و برد

 . انداخت

 کیشر چیه بدون که خوابه کی و کوچک یاخانه

 . بود خودش یبرا فقط یاخانههم و یزندگ

 بعد اشیزندگ یجد میتصم نیاول شدن مستقل

 و پدر با رفتن کلنجار. بود اشماههکی سفر از

 زمان یکم بودند یناراض موضوع نیا از که مادرش

 بنشاند یکرس به را حرفش توانست باالخره اما برد؛

 .کند یعمل را آن و
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 که یاقهوه کرم یرنگ تم د،یچرخ سالن در نگاهش

 یجلو مبلمان ست مین و پرده ،یوارید کاغذ در

 داشت دوست را بود شده اجرا ییبایز به ونیزیتلو

 .گرفتیم آرامش وجودشان از و

 طبق کردم رو تالشم تمام من موحد جناب -

 نیبهتر کوچک یفضا نیا از خودتون یخواسته

 یراض دوارمیام حاال م،یباش داشته رو استفاده

 .دیباش

 نیزاید تیمسئول که یدخترک به نگاه بدون

 آشپزخانه طرف بود گرفته عهده به را اشخانه

 جدا سالن از کوچک یاُپن با که ییبایز و ینقل

 .دیچرخ شدیم

 !شده انتظارم از تریعال کنم اعتراف دیبا -
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 در را خود و برداشت جلو به یقدم غرور با دخترک

 .داد قرار او دید معرض

 هدف نیترمهم یمشتر تیرضا! خوب چه -

 .ماست

 شده شیآرا و نقش زیر صورت یرو کوتاه نگاهش

 یرنگیب و کوچک لبخند با و دیچرخ دخترک

 . رفت آشپزخانه اُپن طرف

 آنکه با دخترک نبود، تعارف یبرا ای دروغ حرفش

 را کارش اما زد؛یم جیگ یکم اولشان یدارهاید در

 !بود داده انجام خوب یلیخ

 قرار اُپن یرو که اشیدست فیک از را چکش دسته

 و دوم قسط مبلغ نوشتن مشغول و برداشت داشت

 .شد کار آخر
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 ...خانم ممنون زیچ همه بابت -

 یخانوادگ نام ذهنش در تا نگفت را حرفش یادامه

 تا پنج و ستیب از شتریب بود مشخص که دخترک

 که سکوتش. اوردیب ادی به را ندارد سن سال شش

 یصدا بعد و هاکفش پاشنه یصدا اول شد یطوالن

 .دیشن خود کینزد را دخترک حرص از پر

 فراموشتون زود چه هستم، یالهام روشنک -

 !شهیم

 یالهام نثار یگرید کوچک لبخند و ستادیا راست

 .کرد

 .بودم کرده فراموش دیببخش بله -

 .گرفت طرفش را چک

 .کارتون آخر مزد نمیا -
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 از را چک انگشت دو با آمد ترکینزد یالهام

 .انداخت آن به ییگذار نگاه و دیکش رونیب دستش

 زود قدرنیا خانما یهمه اسم برام، جالبه -

 شه؟یم فراموشتون

 و زرق پر یمغازه آن در اشساله چند کردن کار

 که بود نیا تشیمز حداقل داشت، یبیع هر برق

 یرو بر را هاخانم خصوص به گرانید نگاه جنس

 . داد ادشی خوب یلیخ خود

 اولشان دارید همان در یالهام خانم نیا مثل قاًیدق

 همان دیفهم راحت که دیدرخش شیهاچشم چنان

 .گذردیم حاال و گذشته سرش در چه لحظه

 فیک در چک دسته دادن جا سرگرم را خودش

 را پوزخندش یالهام خانم تا داد نشان اشیدست
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 فراموش درد خودش در قدرنیا گرید. ندینب

 کارها و هاحرف نیا یبرا ییجا که داشت ینشدن

 .ماندینم یباق

 لبخند همان با دخترک سوال به دادن بها بدون

 .کرد در به یااشاره و رفت عقب یقدم سرد

 .دیدیکش که یزحمت از ممنون -

 یحساب جوابش به دنینرس از انگار که یالهام خانم

 اششانه یرو را فشیک اخم با بود شده یعصب

 .انداخت

 بود یکار بازم د؟یدار که رو کارتم خب، اریبس -

 .خدمتم در

 .داد تکان یسر آرام

 .حتماً چشم -
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 خانه از یکوتاه یخداحافظ با که یالهام خانم

 .داد رونیب آسوده را نفسش رفت رونیب

 تنش یمشک کت خانه به یگرید یسرسر نگاه با

 . انداخت اپن کنار یصندل یرو و آورد رونیب را

 قدم نیاول فهماندند او به خچالی یخال یهاقفسه

 و سرد دستگاه نیا کردن پر مستقل یزندگ یبرا

 . است اشهیاول حتاجیما یهیته

 را صبح ازدهی که دستش یرو ساعت به ینگاه

 به رفتن یبرا عصر تا هنوز. انداخت دادیم نشان

 تا توانستیم یراحت به. داشت یادیز فرصت مغازه

 .بدهد انجام هم را شیدهایخر وقت آن

 یخودکار و کارهیب یکاغذ اشیدست فیک از

 .سدیبنو را شیدهایخر ستیل تا برداشت
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 یشهرها یهمه باًیتقر که یاماهه کی سفر آن

 یلیخ اشهیروح تحول یبرا گشت، را کشورش

 که ییهازخم با حداقل کرد کمکش و بود موثر

 دیجد یایزندگ یبرا بتواند و دیایب کنار خورده

 .کند آماده را خود

 خچالی در دیبا که ازشین مورد اقالم نوشتن

 رفت هانتیکاب سراغ شد، تمام شدندیم ینگهدار

 در یزیچ هم اگر و کند دایپ را لیوسا یجا هم تا

 .کند ادداشتی دیخر یبرا را آن بود کم نظرش

 برگه کنار را خودکار خانه زنگ یصدا دنیشن با

 دل ته از نیح همان در رفت، طرفش و گذاشت

 چیه که نباشد یالهام خانم گرید کرد دعا

 . نداشت را اشحوصله
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 چنان در پشت بغل به نیمت یرعطایام دنید

 به شیهااخم زود یلیخ که کرد اشزده شگفت

 .شد باز لبخند ینشانه

 !د؟یکنیم کاریچ نجایا شما -

 جابجا بغلش در را نیمت که طورنیهم رعطایام

 .گرفت باال را یرنگ دیسف گل کوچک سبد کردیم

 صاحب یگینم آمد خوش مهمونات نیاول به -

 خونه؟

 آغوش از را نیمت گل سبد یجا و زد لبخند

 .گرفت رعطایام

! یاخوشمزه و خوشگل یهامهمون چه به به -

 .دیآمد خوش دییبفرما
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 نگاه را اطرافش کنجکاو که رعطایام تا رفت عقب

 .شود وارد کردیم

 خوب رو کارش دختره اومد خوشم یرعلیام نه -

 !بود بلد

 .زد نیمت یگونه به یبزرگ بوسه

 یاگهید یکارا یحرف پر از ریغ به نکهیا مثل آره -

 !بلده هم

 دست عادت به و فشرد آغوش در محکم را نیمت

 نِق یصدا که فشرد شیهادندان نیب آرام را تپلش

 .کرد بلند را اشکودکانه

 ونیزیتلو کنار زیم یرو را گلش سبد رعطایام

 .گذاشت
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 گاز و دیرس تو به بچه نیا باز ،یرعلیام نکن -

 !شد شروع تیگاز

 نیب که نیمت رنگ سبز یهاچشم به ینگاه

 دندیدرخشیم زمرد نیع بلندش یمشک یهامژه

 به نسبت یبیعج خاطر تعلق دلش در. انداخت

 یلیخ حانهیر رفتن با حس نیا و داشت نیمت

 . بود شده قبل از شتریب
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 .دیبوس را نیمت یموها گرید یبار و دیخند

 کرده رونیب رو پسر و پدر زود صبح لوفرین نمیبب -

 عمو؟ سر یرو نیشد خراب ییدوتا که

 .داد لم کاناپه یرو رعطایام

 من به سپرده رو نیمت امروز لوفرین بابا نه -

 پدر هم ما گهید زنانه، دوزک بزک رفته خودش

 میبد افتخار میگفت بود رفته سر مونحوصله یپسر

 .میبش مهمونش و ییعمو به
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 .گذاشت بغلش در را نیمت و رفت رعطایام طرف

 هی میبر اول دمیم شنهادیپ دیداد افتخار که حاال -

 از ییرایپذ یبرا که دیخر برم من بعد میبزن دور

 .ندارم خونه یتو یچیه مهمونام

 با نیمت گرفتن بغل از بعد داد تکان یسر رعطایام

 .رفتند رونیب هم

 

 را نیمت برادر دو یارهیزنج بزرگ فروشگاه کی در

 در یجد یلیخ و بودند گذاشته دیخر چرخ در

 ازشانین مورد لیوسا دنبال هاقفسه نیب

 .گشتندیم

 چرخ وسط که نیمت از یعکس خنده با رعطایام

 .انداخت کردیم یباز شیهادست با دیخر
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 حرص کم هی لوفرین یبرا بفرستم نویا بذار -

 .بخوره

 که  دستش در یچا رنگ قرمز بسته از نگاه

 لپ آرام و گرفت خواندیم را شیرو یهانوشته

 .دیکش را نیمت

 .حاال از دیرینگ سخت بچه به -

 گذاشت شلوارش بیج داخل را لشیموبا رعطایام

 .دادند ادامه زدنشان قدم به و

 قدرنیا که بگو تیوسواس داداش زن به برو نویا -

 کن باور. باشه نداشته تاب و آب بچه نیا یبرا

 .کنهیم یعاص خودمم هاوقت یبعض

 .گذاشت یچا بسته کنار هم را یانسکافه بسته
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 هی نیمت چون دیشا یکرد فکر نیا به حاال تا -

  شده؟ زیعز براش قدرنیا توعه از یادگاری

 را پسرکش شود خم بود رعطایام نوبت بارنیا

 .ببوسد

 مواظب هیکار چه کنارشم خودم یوقت تا -

 .برسه خودم به ادیب باشه میادگاری

 هم خودش از زیعز یهایادگاری اوقات یبعض -

 .هستند زتریعز

 و برداشت قفسه از را آلبالو ژله بسته رعطایام

 .داد نشانش

 ؟یخوا یم تا چند نایا از -

 .کرد نازک یکم شیصدا
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 مختلف رنگ چند جان خواهر دستت قربون -

 . کنم درست یبیترک یمهمون وقت تا بردار
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 حالت به دوباره شد، بلند که رعطایام یقهقهه

 .برگشت قبلش یجد

 شتریب کن یسع من؟ برادر یداریبرم هیچ نایا -

 از تا یبر مرغ تخم و آماده مهین یغذاها سراغ

 .خونه اون یتو رمینم یگرسنگ

 سر اشحوصله چرخ در انگار که را نیمت رعطایام

 در خودش از هیگر هیشب ییصداها و بود رفته

 :گفت یجد خودش مثل و گرفت بغل را آوردیم

 به کردم یسع شهیهم یبود شاهد خودت -

 هوس یکنینم فکر یول بذارم؛ احترام ماتتیتصم

 بود؟ یاعجله یکم کردن جدا خونه

 .داد رونیب کالفه را نفسش
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 تحمل گهید یول شدم؛ لوس دیکن فکر دیشا -

 خواستمیم اگر.  بود شده سخت برام بابا یخونه

 و افتادمیم تلخ یهاگذشته ادی دائم بمونم اونجا

 .رو اونا هم کردمیم تیاذ رو خودم هم یجورنیا

 هر شکن کمر اتفاقات اون از بعد کنمیم درکت -

 یسع یول ؛یدار حق یبگ یزیهرچ ای یکن یکار

 بابا مامان یکارها یرو رو چشمت کم هی کن

 یدید خودت مامان، بخصوص. یکن باز شتریب

 تالشش یهمه و ناراحته زهرا موضوع بخاطر چقدر

 به رو تو دل و بشه جبران گذشته که کنهیم رو

 .ارهیب دست

 را آن و انداخت رنگ یآب ییظرفشو عیما به ینگاه

 .گذاشت سبد در
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 بگو خودت یول شدم؛ همه یمتوجه و دمید آره -

 که یاحانهیر کنه؟یم درست ویچ هااون یمونیپش

 ای گردونهیم بر رو است گهید یکی به متعلق حاال

 من مشکل کنه؟یم پاک ذهنم از رو زهرا خاطرات

 بابا و مامان از شتریب انیجر نیا یتو رو خودم نهیا

 سرم به انتقام قصد اگر دیشا نم،یبیم مقصر

 راه. افتادینم اتفاقات نیا از کدوم چیه االن زدینم

 که یتباه همون به دمیرس تا رفتم اشتباه رو

 دمیفهم که بود آخرش نیا و خواستمیم خودم

 هی گذشته هانیا یهمه از. بوده اشتباه همش

 که شده دهیدر بابا مامان و من نیب هامیحر یسر

 بهمون ترراحت روزگار مینباش هم کنار اگر

 و ندارم یمشکل کردن یزندگ تنها با من. گذرهیم

 .من برادر انیب کنار باهاش دیبا هم اونا
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 را دشانیخر زودتر شد باعث نیمت نابهنگام یهیگر

 از هرکدام او یاصرارها برخالف و اوردندیب هم سر

 .شوند خودشان یخانه یراه برادران
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 دیبا امروز که ییهاحساب یختگیر هم به از کالفه

 همه بود دهیفهم تازه و کردیم یگانیبا را هاآن

 به یدست نکیع ریز از دارند یاساس مشکل

 وانیل داخل ییچا از یاجرعه. دیکش شیهاچشم

 اشخسته تن به توان یکم تا دینوش دستش کنار

 . بدهد ادامه بتواند و کند قیتزر

 دند؛یرسیم مغازه به دیجد اجناس گرید روز چند

. بودند نبسته را یقبل یهاحساب هنوز هاآن اما

 ارقام و حساب نیماش ریدرگ دوباره را خود

 باال بدون. خورد در به یاتقه که بود کرده شیجلو

 ادامه کارش به و گفت ی«دییبفرما» سرش آوردن

 .داد
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 انینما را خود انشیم از آرام رعطایام و شد باز در

 باال ییابرو سمتش یکوتاه نگاه مین با کرد،

 .انداخت

 !؟یزنیم در حاال تا یک از ؟ییتو -

 :داد ادامه نییپا سر همان با دینشن که یجواب

 رو هاحساب نیا کن کمک نیبش ایب یکاریب اگر -

 .ستنین بشو تموم و کردن خستم م،یکن جمع

 را سرش دینشن رعطایام جانب از ییصدا که دوباره

 .کرد نگاهش و آورد باال کامل

 داخل؟ ییاینم چرا پس شده؟ یزیچ -

 .کرد نگاهش دیترد با رعطایام

 .یدار مهمون... داداش -
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 نکیع رعطایام بیعج برخورد از متعجب

 یرو و برداشت شیهاچشم یرو از را اشمطالعه

 .گذاشت زیم

 حاال؟ هست یک! ؟...مهمون -

 به دست با و گذاشت اتاق داخل به یقدم رعطایام

 . شود وارد که کرد تعارف در پشت شخص

 نیا ندیبب تا بود دوخته چشم در به کنجکاو

 اول. است یکس چه مرموز و موقعیب مهمان

 که یمرد آن از بعد و شد وارد یاقهوه ییعصا

 . نداشت آن از یخوش دل و بود آشنا شیبرا یادیز

 ریمتح کارش اتاق وسط نیحس حاج دنید با

 .نشست شده خشک شیجا سر همان
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 کال آن به احترام و مرد نیا حانهیر ازدواج از بعد

 برخورد نیآخر. بودند شده کمرنگ ذهنش در

 مجلس در سال سه از بعد هم شانیحساب درست

 چیه لیدل نیهم به. بود خانم فرخنده میترح

 .نداشت آمده سراغش چرا نکهیا از یادهیا

 ترکینزد قدم چند شیعصا کمک با نیحس حاج

 .آمد

 جوون؟ میبزن حرف یدار فرصت لحظه چند -
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 تک مبل به شد بلند شیجا از و آمد خودش به

 .کرد اشاره شیروبهرو نفره

 .دییبفرما بله -

 کرده تعارفش که یمبل همان یرو نیحس حاج

 .برداشت سرش از را کالهش و نشست بود
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 نیماش و فاکتور یهابرگه تند رعطایام کمک با

 را زیم و برداشت شانیجلو زیم یرو از را حساب

 .کرد خلوت

 .ارهیب ییچا تا چند بگو دیوح به لطفاً جان عطا -

 را او خورده مهین یچا وانیل حرف بدون رعطایام

 خودش یقبل مبل یرو. رفت رونیب و برداشت

 نییپا سرش که نیحس حاج به ینگاه و نشست

 کردیم یباز اشیمشک کاله یهالبه با و بود

 .انداخت

 من؟ با دیداشت یامر -

 شیهاچشم به و آورد باال را نگاهش نیحس حاج

 .دوخت

 نه؟ یکرد تعجب نجایا دنمید از -
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 .زد نهیس به دست و داد هیتک مبل یپشت به

 !کنم؟ تعجب نداشتم حق -

 .داد تکان دییتا به را سرش بار چند نیحس حاج

 شهینم باورم هنوز خودمم ،یداشت حق چرا -

 یلیخ جوون داره یبیعج یهایباز ایدن! نجامیا

 یاومد خاطرخواه عنوان به که یروز ب،یعج

 کارام و خودم از قدرنیا. شیخواست ازم و کارواش

 ادیب یروز کردمینم رو فکرش یحت بودم مطمئن

 نمونده برام شدن تو دامان به دست جز یراه که

 !باشه

 سه با لحظه همان که رعطایام سمت یسوال نگاه

 طرف دوباره و انداخت شد اتاق وارد یچا فنجان

 .برگشت نیحس حاج
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 !شمینم منظورتون متوجه اصال -

 نییپا را سرش سکوت در لحظه چند نیحس حاج

 .شد ریدرگ کالهش با دوباره و انداخت

 شانیجلو زیم یرو را یچا فنجان سه رعطایام

 .نشست او کنار و دیچ

 ؟یحاج خوبه حالتون -

 به توجه بدون و آورد باال را سرش نیحس حاج

 :گفت او به رو یاشک ییهاچشم با رعطایام سوال

 تیموقع هی یتو اگر ،یمتنفر من از دونمیم -

 یول شدم؛ینم یآفتاب جلوت وقت چیه بودم یعاد

 ،یرعلیام خطره تو حانهیر جون. کنهیم فرق االن

 .یبد نجاتش که توعه به دمیام تموم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 622پارت#

 

 سال چند نیا که ینیریش و تلخ اتفاقات یهمه با

 روانش حانهیر نام دنیشن باز بود گذاشته سر پشت
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 که حاال. لرزاندیم را دلش و ختیریم هم به را

 گرید بود آمده انیم در جانش بودن خطر در اسم

 خونسرد را خودش توانستینم و داشت خود یجا

 .شد زیخ مین شیجا سر هول با. بدهد نشان

 !شده؟ یچ حانهیر -

 .کرد مبلش به یااشاره دست با نیحس حاج

 فیتعر برات رو زیچ همه تا نیبش باش آروم -

 .یبدون موردش در دیبا که هست زایچ یلیخ کنم،

 دو کردن گره با و نشست شیجا سر قراریب

 یرو شیپاها دادن تکان به شروع درهم دستش

 .کرد نیزم

 .شنومیم دییبفرما -



shahregoftegoo@  

. pg 2978shahregoftegoo@ 

 به تا که آرام یلحن و نییپا یسر با نیحس حاج

 .کرد صحبت به شروع بود دهیند آن از حاال

 که بود یسال کی بهمن رو یباچید حسام -

 مورد در وقت هر بود، کاشان اهل. شناختیم

 من به دمیپرسیم سوال بهمن از شونیآشنا نحوه

 یول شدن؛ آشنا فرش ستد و داد یتو گفتیم

 یجا از شونیآشنا و گفتهیم دروغ دمیفهم بعداً

 فیتعر اما بودمش؛ دهیند هنوز خودم. بوده یاگهید

 .دمیشنیم بهمن زبون از شهیهم رو شیزرنگ

 روز هی شما مشترک یهاعکس پخش دار و ریگ تو

 یوقت. اومد سراغم بیعج یشنهادیپ با بهمن

 که شدم یعصب قدرنیا اولش شد تموم هاشحرف

 با بعداً اما. کنم رونشیب کارواش از خواستم
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 ادیز دمیفهم بهمن حرف جوانب یهمه دنیسنج

 .گهینم هم راهیب

 که داره دل ساده برادر هی حسام گفتیم بهمن

 داده، دست از تصادف یتو رو هاشچشم از یکی

 گردهیم براش راه به سر زن دنبال حسام گفتیم

. باشه دستش کمک کردنش خشک و تر یتو تا

 عقد رو حانهیر کوتاه مدت هی داد شنهادیپ بهم

 حرف و اسمش تا میاریب در حسام برادر حامد

 مطمئن ییجااون از. وفتهیب هازبون سر از شیرسوا

 یبرا رو مادرت و پدر یتونینم وقت چیه تو بودم

 و بیعج شنهادیپ نیا به یکن یراض یخواستگار

 .دادم تیرضا بیغر
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 623پارت#

 

 

 ضرب و شدند زده گره درهم شتریب شیهادست

 و آورد تاب اما شد؛ ترمحکم نیزم بر شیپاها

 صحبتش تا نگفت نیحس حاج حرف انیم یزیچ

 .کند لیتکم را
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 دم،ید رو حسام تازه بهمن شنهادیپ قبول از بعد -

 قول بهم جوره همه. کردیم برخورد نیمت و موقر

 خواستم وقت هر و باشه حانهیر مواظب کاشان داد

 خودم خوش الیخ به. برگرده تا بده طالقش

 حسام یخونه مهمون عنوان به رو حانهیر

 به یمبلغ ماه هر گفتم حسام به یحت. فرستادمیم

 یمال مشکل جااون حانهیر تا زمیریم حسابت

 .باشه نداشته

 وانمود یطور خانواده یهمه یجلو عقد وقت

 حانهیر خواستگار خودش حسام انگار که میکرد

 عکس هی فقط که یحامد با رو عقدش و است

 . کردم کاشانش یراه و شد یجار بودم دهید ازش

 به ینگاه با کرد، یکوتاه سکوت نیحس حاج

 به را او شیهاچشم با داشت یسع که رعطایام
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 کنار و شد بلند شیجا از کالفه کند دعوت آرامش

 .کرد رفتن راه به شروع پنجره

 .بده ادامه -

 از را صحبتش سرش آوردن باال بدون نیحس حاج

 .گرفت سر

 کرده که ییهاکتاب حساب و فکرهام یهمه اما -

. ختیر هم به کاشان به حانهیر دنیرس با بودم

 همه از دید رو شیواقع شوهر و رفت که حانهیر

 کدوممون چیه با نشد حاضر گهید و کرد نهیک

 . ادیب سراغمون و بزنه حرف

 یهایقرایب گذشتمیم خودم یهایدلنگران از

 و بود هیگر کارش دائم. بود کرده وونمید فرخنده

 صحبت به یراض حانهیر چرا بدونه خواستیم
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 بخاطر ارمیب بهونه شدمیم مجبور منم. شهینم

 .ناراحته ازمون تو به دنینرس

 و بزن حرف حانهیر با گفتمیم حسام به هرچقدر

 بزرگش مادر با حداقل یچیه من با کن شیراض

 حسام .نداشت یادهیفا دنشید ادیب ای بزنه حرف

 ادیم شما اسم فقط خوبه، حالش گفتیم دائم

 یارابطه شما با خوادینم گهید و شهیم یعصب

 .باشه داشته

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 624پارت#

 

 

 

 .دیپر نیحس حاج حرف نیب طاقتیب رعطایام

 اون یعنی نشدم متوجه درست االن من دیببخش -

 روز و رفت باهاش عقدش شب حانهیر که ییآقا

 شوهرش اومد باهاش خانم فرخنده یسپار خاک

 !نبود؟
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 نگاه همان با و آورد باال را سرش نیحس حاج

 .کرد نگاه را رعطایام نیغمگ

 .بود شوهرش برادر نه -

 کف از عنان قلبش حاالست نیهم کردیم حس

 چه او غفلت در. بزند رونیب اش نهیس از و بدهد

 و برد شیموها در دست! محبوبش؟ با بودند کرده

 :گفت قبل از تریعصبان و بلندتر. دیکش محکم

 .بده ادامه -

 محزون لحن همان با دوباره نیحس حاج

 .کرد اجابت را درخواستش

 گذشت، حانهیر ازدواج موضوع از یماه چند -

 به زیچ همه و یبود کرده ازدواج هم تو گهید

 به خواستم حسام از. بود برگشته قبلش آرامش
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 .بده طالق رو حانهیر و کنه وفا اشوعهده

 و شیزندگ سر برگرده دوباره حانهیر خواستمیم

 رنگ که بود حسام بارنیا اما. بشه تموم زیچهمه

. داد نشون خودش از یاگهید یرو و کرد عوض

 داره و اومده کنار حامد اوضاع با حانهیر گفت

 . کنهیم رو شیزندگ خوشان خوش

 رو آبروم کاشان دنبالش برم بخوام اگر کرد دیتهد

 رو حانهیر گهیم فرخنده مخصوصاً همه به بره،یم

 .دادم شوهر یذهن مونده عقب هی به

 آخر یجمله دنیشن با که بود زدن قدم مشغول

 و دست از رمق یهمه کرد حس نیحس حاج

 کرد شیجلو مبل بند را دستش. رفت رونیب شیپا

 و بهت با. کند یریجلوگ خوردنش نیزم از تا
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 زمزمه نیحس حاج زده غم صورت به رهیخ یناباور

 :کرد

 !؟...یذهن مونده عقب -

 به شروع و کند تحمل نتوانست گرید نیحس حاج

 .دینال مردانه هیگر همان انیم و کرد هیگر

 دمیفهم موقع اون تازه سر بر خاک منه آره -

 .هیذهن مونده عقب هی حانهیر شوهر

 به را شیهادندان و فشرد را شیجلو مبل دست با

 .دیساب هم

 اون با یکرد کاریچ تو زیچ همه یب شرف،یب -

 خاک به داد دل نکهیا ریغ بود یچ گناهش بچه؟

 برسر؟
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ�💗💗�

 625پارت#

 

 حیتوض تند و کرد پاک را شیهااشک نیحس حاج

 .داد
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 یبدبخت هر به و سراغش برم کردم قصد بار صد -

 ضعفم نقطه حسام یول برگردونم؛ رو حانهیر هست

 از. کردیم دمیتهد دائم همون با و بود دهیفهم رو

 کاشان یتو ازش یزیچ و یآدرس طرف اون

 گذشت یکم. سراغش برم خودم که نداشتم

 و کرده اضافه غلط حسام با قبالً بهمن دمیفهم

 مجبورم هم با نایا یهمه. داره ادیز دستش گاف

 یگندکار کم کم. کنم سکوت سال سه کردند

 قاچاق کار شرفیب اون با دمیفهم و شد بلند بهمن

 یپا زیچ همه هانیا یهمه از بدتر و کردهیم

 شد خبر با ماجرا از سیپل. بود شده نوشته بهمن

 شد مجبور طلبکارهاش و سیپل ترس از هم بهمن

 برده پناه حسام به احمق پسره. بشه پنهون ییجا

 شب کی تا. داد دستش ضعف نقطه شتریب و بود
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 سه سکوت که بود گذشته حانهیر به یچ دونمینم

. زد زنگ جونش خانم به و شکست رو اشساله

 دهیکش سال سه نیا که ییدردها و ماجرا یهمه

 بدجور شب اون فرخنده. کرد فیتعر براش رو بود

 .اومد دلش به درد و شکست

 نمینفر گفت، بهم راهیب بد یکل خونه رفتم یوقت

 چیه وگرنه برگردونم رو حانهیر داد قسمم کرد،

 . بخشهینم رو من وقت

 .شد بلند نیحس حاج یهیگر دوباره

 داره نگه دلش یتو رو درد نتونست امرزیخداب -

 ونیمد منو و رفت. مرد و کرد دق خواب یتو شب

 دمیفهم گرفتم تماس که حسام با. کرد خودش

 .میبود خبریب ما و کرده فوت حانهیر شوهر هیمدت
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 و خواب گهید کرده نمینفر فرخنده یوقت اون از

 رو حانهیر دیبا من. نمونده برام خوراک

 بدون گهید اون. خودش خونه به گردوندمیبرم

 خدا از حسام باز یول نداشت؛ ییجا جا اون شوهر

 مثل. بشم کینزد بهش دادینم اجازه خبریب

. بود داشته نگهش خودش شیپ یجنگ متیغن

 از یکی یخونه رفته خونش از گفت یوقت

 تا.  گرفت آروم دلم کنهیم یزندگ هاشونهیهمسا

 شرفیب بپرسم رو حالش حسام از زدم زنگ روزید

 رو حانهیر خوامیم و دادم طالق رو زنم گهیم بهم

 فراموش گهید مه تو کنم یزندگ باهاش یدوب ببرم

 .یدار حانهیر اسم به یانوه کن

 بلند یصدا با خجالت بدون گرید نیحس حاج

 .کرد هیگر به شروع
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 یحال چه حانهیر دونمینم االن من یرعلیام -

. ستین یراض طشیشرا از مطمئنم یول داره؛

. بده نجاتش شرفیب اون دست از کنمیم التماست

 .برده رو نفسم مونده ته ببره رو حانهیر حسام

 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ �💗💗�

 626پارت#

 

 

 نداد را نیحس حاج به زدن حرف شتریب امان هیگر

 آبسردکن از دیکش یپوف رعطایام. شد ساکت و

 یجلو زیم یرو و ختیر یآب وانیل اتاق یگوشه

 . گذاشت نیحس حاج

 .یحاج دیبش آروم تا دیبخور آب نیا از کم هی -

 درهم را قلبش محکم یدست کردیم حس

 اشیزندگ به خواهدیم االن نیهم و فشردیم

 را شیموها داشت توان که ییجا تا. بدهد خاتمه
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 کمتر را قلبش درد گونهنیا دیشا د،یکش محکم

 . کردیم حس

 !من یخدا! من یخدا! من یخدا -

 کردیم تالش هرچه ذهنش د،یگنجینم

 او دل یمحبوبه به که یدرد همه نیا توانستینم

 تنها سال سه تمام. کند باور را بودند داده

 و اتفاقات از دور به حانهیر که بود نیا اشیدلخوش

 تنش همه. کندیم یزندگ راحت شهر نیا یاهویه

 دنیلرز به شروع یفوران آماده آتشفشانِ کوه مثل

 یسفال گلدان آمد خود به تا شد چه دینفهم. کرد

 آن و گرفت قرار خشمش آماج مورد اتاق یگوشه

 .دیکوب وارید به را

 !من یخدا -
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 و شده تکه تکه گلدان داخل یقاشق گل زود یلیخ

 حاج طرف به. شدند پخش نیزم یرو شیهاخاک

 رگه دو خشم از که ییصدا با و برگشت نیحس

 .زد ادیفر بود شده

 باهاش اومد دلت چطور بود بچت انصافیب -

 ؟یکن رو کارنیا

 با که بود رشیز یچوب زیم نوبت گلدان از بعد

 .شود دهیکوب وارید به بلند یادیفر

 ! شرفیب بود همخونت -

 او دور را شیهادست و شد کشینزد عیسر رعطایام

 .کند مهار را خشمش تا کرد حلقه

 .من برادر باش آروم -
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 کمکش و برد مبل طرف را اششده سفت بدن

 .ندیبنش آن یرو کرد

 ینیبیم یول کنم؛یم درکت تیعصبان نیا یبرا -

 یبرا یراه دنبال و موننیپش هم خودشون که

 .اومدن نجایا به حانهیر نجات

 حرف با دارد نگه آرام را خود یکم آمد که نیهم

 .دیکش ادیفر و برآشفت دوباره رعطایام

 سرم یتو بخوره ،یمونیپش سرش یتو بخوره -

 ...حسرت نیا
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 627پارت#

 

 

 

 در که یاکننده دیناام افکار از آمد درد به دلش

 :دینال آرامتر زدند،یم پرسه سرش
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 طفل اون به یچ سال سه اون یتو دونهیم یک -

 !وونهید مرد هی کنار گذشته معصوم

 .نشست شیزانو یرو رعطایام دست

 یچ دختر اون به دونستینم کسچیه آره -

 یجا دیبا حاال م،یدونیم که حاال اما گذشته؛

 میزیبر هم یرو رو فکرامون ادیفر داد و تیعصبان

 .داد نجاتش اونجا از دیبا چطور میبفهم تا

 ختیریم اشک سکوت در االن تا که نیحس حاج

 و آورد رونیب بشیج از یاشده یگلدوز دستمال

 .دیکش شیهاچشم یرو

 یبرا نجایا حسام شما، سراغ اومدم نیهم یبرا -

 یول بردارم؛ قدم از قدم تونمینم و گذاشته بپا من
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 نجات یبرا دیتونیم و دیستین نشیذرب ریز شما

 .دیبش قدم شیپ حانهیر

 و زد کنار شیزانو یرو از را رعطایام دست تند

 .برگشت نیحس حاج طرف

 گوشت رو مظلوم دختر اون یرفت شرفیب -

 االن؟ خوبته یکرد فطرتت پست پسر یقربون

 !دهیبع تو از هایاحترامیب نیا ریام باش آروم -

 .زد رعطایام به یپوزخند

 گرگ بذارم؟ احترام من که ینیبیم آدم تو مگه -

 کارنیا خودش نوع هم بماند که بچه با هم ابونیب

 .کنهینم رو

 قبل از ترشکسته نییپا سر همان با نیحس حاج

 .کرد زمزمه



shahregoftegoo@  

. pg 3000shahregoftegoo@ 

 جز خدا از قبلش یول آرزو؛ شده من یبرا مرگ -

 .خوامینم یزیچ حانهیر نجات

 پر یهاچشم به را نگاهش و آورد باال را سرش

 .دوخت او حرص

 از دونمیم که ییتو سراغ اومدم نیهم یبرا -

 نجاتش خدا رو تو ،یدختر اون یبرا دلسوزتر همه

 .بده

 .دیکش اشیشانیپ به یدست درمانده

 داشیپ ینشون و آدرس بدون چطور من االن -

 هان؟ کنم

 خب گذاشته، بپا من یبرا نجایا حسام که گفتم -

 رو حسام آدرس همون از بشه دیشا کردم فکر

 .گرفت
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 .داد سوق جلو به یکم را خود کنجکاو رعطایام

 !دش؟یشناسیم مگه -

 .دیچرخ رعطایام طرف نیحس حاج نیغمگ نگاه

 حسام کرده شک گفت بهم بهمن شیپ ماه چند -

 رو نجایا اتفاقات یهمه که داره کمونینزد آدم

 دمید فرخنده مراسم روز تا. کنهیم مخابره بهش

. زنهیم حرف دیفرش با یشلوغ نیب و یپنهون

 که حاال مخصوصاً حسامه، آدم دمیفهم همونجا

 .نمشیبیم خودم اطراف یاگهید وقت هر از شتریب

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 نیخشمگ اشیمیقد ینهیک و دیفرش یادآوری با

 .کوباند گرشید دست کف را اششده مشت دست

 !کثافت -

 رو حسام آدرس شهیم دیفرش از دیمطمئن شما -

 آورد؟ رونیب
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 .دیکش یآه نیحس حاج

 بعد البته. همونه دمیام تنها یول ستم؛ین مطمئن -

 حانهیر که یرزنیپ یخونه آدرس دنبال دیبا اون از

 .میباش کنهیم یزندگ ششیپ

 .کرد تر آرام یکم را لحنش نیحس حاج

 !باشه گفته راست مورد نیا در حسام اگر البته -

 .رفت در طرف و شد بلند مبل یرو از طاقتیب

 کجا؟ داداش کن صبر -

 .برگشت رعطایام طرف حوصلهیب

 .پسره نیا سراغ رمیم برم؟ دارم رو کجا -

 از زود نیحس حاج به یکوتاه نگاه مین با رعطایام

 .آمد طرفش و شد بلند جا
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 بدتر زیچ همه سراغش یبر که خشم نیا با -

 زبونش ریز از میبتون تا یباش آروم دیبا اول شه،یم

 .میبکش حرف

 .زد یپوزخند

 حالل امروز خونش! بکشم؟ حرف خوش زبون با -

 .شرفیب کهیمرد شده

 و شد مانیپش آخر لحظه که برود رونیب خواست

 که یخشم همان با برگشت، نیحس حاج طرف

 اشاشاره انگشت بود مانده یباق وجودش در هنوز

 .گرفت طرفش را

 یبرا یاتفاق و برسم موقع به کن دعا برو فقط -

 زنده قسم شرفم به وگرنه باشه، وفتادهین حانهیر

 .زنمیم شتیآت زنده
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 و رفت رونیب مغازه از یکس به توجه بدون و تند

 کنارش زود هم رعطایام. شد نشیماش سوار

 ای کند هرکار دانستیم. بست را در و نشست

 شیتنها لحظه نیا در رعطایام دیبگو هرچه

 مورد نیا در یصحبت گرفت میتصم پس گذاردینم

 :دیپرس رعطایام که انداخت راه به را نیماش. نکند

 کرد؟ داشیپ شهیم کجا االن نظرت به -

 .برد باالتر را نیماش سرعت

 مغازه اون از ریغ باشه تونهیم کجا قبرستون، -

 .اشدخمه

 دیفرش یعطار یمغازه به تا گذشت یاقهیدق چند

 مشت مغازه نییپا کرکره دنید با دند،یرس

 .دیکوب فرمان به یمحکم
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 !یلعنت -

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 زود که دیبنداز راه به را نیماش دوباره خواست

 .نشست مچش یرو رعطایام دست

 کجا؟ گهید -

 یجلو برم خوامیم است بسته ینیبینم مگه -

 .پدرش یخونه

 را چییسو و کرد خاموش را نیماش زود رعطایام

 .کرد نگاهش رتیح با. برداشت

 !نمیبب من بده بود یکار چه نیا -

 .کرد نگاهش خونسرد رعطایام

  هان؟ بشه یچ که یکن یزیآبرور جااون یبر -

 .زمیریم رو شرفیب اون خون امشب من -
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 .برگشت سمتش کامل رعطایام

 بستن، زدن، اتفاقات به واکنشت نیاول شهیهم -

 دل هی جز شده بتینص یچ حاال. بوده ادیفر و داد

 کن فکر یمنطق و آرامش با بار هی حسرت؟ پر

 یجلو یرفت رمیگ. مرد هیچ درست کار نیبب

 شیکشت اصال ،یکرد یزیآبرور پدرش یخونه

 ؟یکنیم دایپ رو حانهیر هان؟ یدار یچ بعدش

 .نه که معلومه

 من کنم؟ کاریچ االن من بگو تو کل عقل یآقا -

  دارم؟ گذاشتن دست یرو دست وقت االن

 نیا با االن یول تنگه؛ وقتت دونمیم ،یندار نه -

 اگر یحت. یرسینم جا چیه و زیچ چیه به حال

 نصف یریبگ دیفرش از رو حسام یخونه آدرس

 االن. یکن حرکت کاشان طرف شهینم که شب
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. بده مغزت و تن به استراحت هی خونت برو قشنگ

 است، مغازه صبح فردا دیفرش اروی نیا مطمئنم من

 وقت اون میکشیم حرف زبونش ریز از مییایم

 .امهیپا خودمم شیبکش یخواست اگر یحت

 فرو فکر به و شد رهیخ شیروبهرو به لحظه چند

 حال نیا در االن و بود رعطایام با حق دیشا. رفت

 را حانهیر و خودش اوضاع فقط دیفرش دنید

 و داد رونیب را نفسش. کردیم نیا از ترخراب

 .برد رعطایام طرف را دستش

 .خونه رمیم بده رو چییسو باشه -

 قول؟ -

 .داد تکان را دستش تریعصب

 .گهید من بده -
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 روشن از بعد و داد دستش را چییسو رعطایام

 .رفت اشخانه طرف نیماش کردن

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 وارد رعطایام بعد خودش اول کرد باز را خانه در

 یرو را نیماش چییسو و لیموبا حوصلهیب. شدند

 آوردن در با. گذاشت در کنار یکفش جا

 ونیزیتلو یجلو کاناپه یرو را خود شیهاکفش

 .دیکش شیهاقهیشق به یدست و انداخت

 نیحس حاج زبان از تلخ قیحقا آن دنیشن

 کرده زنده دلش در را متفاوت حس چند همزمان

 دیفهم یوقت شد درد تنش تمام یطرف از. بود

 یسخت با را هاسال نیا یهمه مظلومش یحانهیر

 اعماق در مرموز یحس با گرید یطرف از گذرانده،
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 حاال حانهیر دهیفهم که بود خوشحال قلبش

 میقد مثل تواندیم او و ندارد یکس به یتعهد

 وصال یبرا و کند فکر موردش در آزادانه

 .ببافد ایرو مجددشان

 .باهات دارم حرف ینیشیم لحظه چند ریام -

 نشست، شیجا سر و کرد باز را شیهاچشم

 و نشست طرف آن مبل تک یدسته یرو رعطایام

 .کرد باز را یمعدن آب یبطر در

 بله؟ -

 .کرد دراز طرفش را آب یبطر رعطایام

 .برداشتم خچالی از االن خنکه بخور کم هی -

 .زد پس را یدست

 .بزن رو حرفت خورمینم -
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 را سرش دوباره و دینوش را آب از یاجرعه رعطایام

 .بست

 شد پخش شما یهاعکس که یلیاوا اون نیبب -

 بوده کار نیا پشت که یکس دنبال یلیخ من

 و رد چیه طرف چون دمینرس ییجا به یول گشتم؛

 . بود نگذاشته جا به خودش از ینشون

 .دیکش درهم ییابرو

 .خب -

 مطمئنم نیحس حاج یهاحرف با االن خب -

 یحت داشته، دست هاعکس پخش یتو هم دیفرش

 نهیک بخاطر. باشه خودش کار کال داره امکان

 احتمال. کنه یباز آبروتون با خواسته یمیقد

 از که کرده ماجرا وارد خودش هم رو حسام داشته
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 با معلوم قرار از. کنه جدا رو شما راه کال قیطر نیا

 .دهیرس هدفش به خوب زهرا با تو ازدواج

 به دل در و دیکش شیهاچشم یگوشه به یدست

 و لعنت را خود هزارم بار یبرا اشگذشته تیخر

 .کرد نینفر

 . بده جواب سواال یلیخ به دیبا فردا دیفرش -

 .داد تکان دییتأ به یسر رعطایام

 حال نیا با و امشب نخواستم نیهم یبرا قا،یدق -

 .سراغش یبر

 

 :vip یدلتنگ رسم

 رسم��

 دل�💗�
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. رفت خواب اتاق طرف و شد بلند شیجا از حالیب

 .دیشن سرش پشت را رعطایام یصدا

 بدم؟ سفارش یزیچ شام یبرا -

 :کرد زمزمه آرام برادرش به نگاه بدون

 .تنهان بچت و زن خونت برو خوام،ینم یزیچ -

 :داد جواب وقت فوت بدون رعطایام

 گمیم لوفرین به فوقش ذارمینم تنهات امشب نه -

 .عمو یخونه بره
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 .برگشت رعطایام طرف و ستادیا اتاق یجلو

 ...باشم تنها خوامیم برو لطفاً -

 بودن شاد از شتریب که یلبخند حرفش ادامه در

 .زد دادیم غم یبو

 دمیترسیم یحت که سال سه از بعد امشب -

 تنهاست، دمیفهم کنم تکرار خودم یبرا رو اسمش

 من درد از نیسنگ دل امشب. یکس به تعهد بدون

 هم با کارا یلیخ اون از مونده جا به یهایادگاری و

 .میدار

 تکان شیبرا یسر سکوت لحظه چند با رعطایام

 .داد

 زود فردا رمیم من پس ،یراحت طور هر باشه -

 .دیفرش سراغ میبر که امیم
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 .بست را اتاق در جواب بدون و زد یکیبار لبخند

**** 

. شد خانه وارد پرتکاپو و یطوالن یروز از خسته

 ادی دوباره خانه در دهیچیپ یسبز قرمه عطر

 جز یزیچ صبح از که اشیخال معده و یرعلیام

 پررنگ نظرش در بود نداده جا آن در رنج و درد

 سخت طیشرا نیا در خواستینم دلش چیه. شد

 طور آن یرعلیام یوقت اما بگذارد؛ تنها را برادرش

 با تا بگذارد شیتنها خواست مظلومانه

 اطاعت جز یراه کند خلوت حانهیر یهایادگاری

 .دیند خود راه شیپ کردن

 از و کرد عوض یروفرش صندل با را شیهاکفش

 و خانه سکوت. گذشت خانه یجلو کیبار یراهرو

 .کرد متعجبش نیمت و لوفرین از ییصدا نبود
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 ؟ییکجا خانم لوفرین -

 .نجامیا -

 خواب اتاق طرف به و انداخت مبل یرو را کتش

 و بود نشسته تخت یرو لوفرین. رفت مشترکشان

 .دادیم تکان شیپا یرو را خواب جیگ نیمت

 .سالم -

 .نشست لوفرین کنار تخت یلبه و زد یلبخند

 .خودم الیع به سالم -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ



shahregoftegoo@  

. pg 3019shahregoftegoo@ 
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 که بزند نیمت یشانیپ به یآروم بوسه تا شد خم

 .شد مانع اششانه گرفتن با لوفرین

 در رو پدرم امروز نکن، دارشیب خدا رو تو نه -

 . کنهیم تیاذ بشه داریب دوباره اآلنم. آورده

 .نشست راست
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 ؟یکرد رو خوابوندنش قصد زود قدرنیا چرا حاال -

 .دیخند آرام لوفرین

 ساعت آقا گذرهیم بهت یلیخ نکهیا مثل! زود؟ -

 !گذشته هم ده از

 به یدست یپاتخت یرو دار زنگ ساعت به ینگاه با

 .دیکش گردنش

 !ایگیم راست آره -

 که لوفرین یموها و صورت یرو گرید یبار نگاهش

 گرفته خود به یعسل دیجد رنگ شیپ روز چند از

 .دیچرخ بودند

 یگونه شد خم لب بر لبخند و نگاه شوق همان با

 .دیبوس را همسرش
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 مجبورم ببوسم تونمینم رو پسرم که حاال -

 .زهیبر میخستگ تا ببوسم رو مامانش

 تخت یرو از و زد لوفرین گلگون چهره به یچشمک

 باز را تنش راهنیپ یهادکمه که ینیح. شد بلند

 .رفت شیهالباس کمد طرف کردیم

 تخت یرو را خواب در غرق نیمت آرام لوفرین

 .گذاشت

 بار دو ؟یکرد رید چرا بپرسم رفت ادمی یراست -

 !ینداد جواب گرفتم تماس باهات هم

 و برداشت کشو از رنگ یلجن یشرتیت رعطایام

 تأسف ینشانه به یسر نیح همان در. کرد تنش

 .داد تکان لوفرین یبرا

 !شده یچ یبدون اگر -
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 طرف و آمد نییپا تخت از نگران و تند لوفرین

 بود شلوارش کمربند کردن باز مشغول که رعطایام

 .رفت

 !شده؟ یچ مگه -

 عوض اشیخانگ شلوارک با را شلوارش رعطایام

 .کرد

 .یرعلیام شیپ اومد نیحس حاج امروز -

 رعطایام دست شلوار شده گرد ییهاچشم با لوفرین

 اتاق گوشه یهاچرک رخت سبد داخل و گرفت را

 .انداخت

 !داشت؟ کاریچ -

 بعد دیکش شیموها به یدست نهیآ در رعطایام

 .کرد حلقه لوفرین کمر دور را دستش
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 .کنم فیتعر تا رونیب میبر -

 رعطایام همراه منتظر ینگاه با و سکوت در لوفرین

 گذاشت باز مهین تا را اتاق در رعطایام. آمد رونیب

 . بشوند اشهیگر یمتوجه شد داریب نیمت اگر که

 لوفرین شد، ختم آشپزخانه به میمستق رشانیمس

 .رفت شیغذا و گاز اجاق سراغ

 ارم؟یب شام -

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .داد یماساژ را اشخسته یهاچشم

 کنم؟ کمک گرسنمه، اریب آره -

 .برداشت بشقاب دو نتیکاب از لوفرین

 رو امروز یماجرا برام نیبش شما یاخسته نه -

 .کنمیم آماده رو زیچ همه خودم کن فیتعر
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 و نشست یصندل یرو لوفرین یخواسته طبق

 .داد هیتک آن یپشت به را شیپهلو

 سراغم، اومد نیحس حاج بود غروب یکاینزد -

 بزنه حرف یرعلیام با یاکلمه چند خوادیم گفت

 .باشم منم داره دوست و

 کنار را وانیل دو و چنگال قاشق چهار لوفرین

 .گذاشت زیم یرو بر شده دهیچ یهابشقاب

 خب؟ -

 یوا ،یرعلیام شیپ بردمش منم گهید یچیه -

 از کم که کرد اقرار ییکارها به یکنینم باور لوین

 !نداشتند تیجنا

 !؟یچ یعنی -

 کردم؟ فیتعر برات حانهیر شوهر از ادتهی -
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 .رفت گاز طرف و برداشت نتیکاب از یسید لوفرین

 خب؟ آره، -

 اون واقع در گفت نیحس حاج گه،ید یچیه -

 نکهیا بدون نجایا رو حانهیر. بوده شوهرش برادر

 یذهن مونده عقب هی به بشه دار خبر خودش

 تازه کاشان رفته یوقت یطفلک. دادن شوهر

. کردن حقش در یظلم چه دادیب داد یا دهیفهم

 قهر همه با سال سه نیا موضوع نیهم سر اونم

 .بوده

 با بود سید در خورشت ختنیر مشغول که لوفرین

 .برگشت طرفش زده هول او یهاحرف دنیشن

 !؟یچ -
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 یجلو یهاکیسرام و شد رها دستش از سید

 توجهیب لوفرین اما داد؛ جال سبز رنگ به را شیپا

 :کرد زمزمه مبهوت اتفاق نیا به

 !؟...یذهن مونده عقب -

 هنوز که را لوفرین دست و شد بلند جا از تند

 .گرفت کردیم نگاهش ریمتح

 .نمیبب عقب ایب ؟یکرد کاریچ -

 یرو بود صورتش رهیخ هنوز که لوفرین کرد کمک

 .ندیبنش یصندل

  ؟یخوب هو؟ی تو یشد یچ -

 دستش لوفرین که اوردیب شیبرا یآب وانیل خواست

 .نداد را اجازه نیا او به و گرفت را
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 یچ حانهیر شوهر مورد در تو نم،یبب کن صبر -

 ؟یگفت

 را لوفرین صورت در شده پخش یموها دست با

 .فرستاد گوشش پشت

 لطفاً یول زم؛یعز یبش شوکه دمیم حق بهت -

 آروم که بعد ارمیب آب وانیل هی برات اول کن صبر

 .کنمیم فیتعر رو زیچ همه یشد

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��



shahregoftegoo@  

. pg 3029shahregoftegoo@ 

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 635پارت#

 

 با و گرفت را دستش قبل از ترمحکم لوفرین

 به بود زده حلقه درونشان اشک که ییهاچشم

 .کرد نگاه شیهاچشم

 درست خدا رو تو فقط خوام،ینم یچیه نه -

 .یدیشن یچ حانهیر از نمیبب کن فیتعر

 لوفرین کنار و دیکش ترکینزد را اشیصندل

 .نشست

 فیتعر نیحس حاج گه،ید گفتم رو هایگفتن -

 وفتهیب زبونا سر از حانهیر اسم نکهیا یبرا کردیم
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 در یذهن مونده عقب پسره هی عقد به رو اون

 که یمدت از بعد تا کردن کاشان یراه و آوردن

 چند اون یول. رنیبگ رو طالقش دیخواب هاحرف

 حانهیر برگشت با شوهره برادر گذرهیم که وقت

 به نیحس حاج دهینم اجازه و کنهیم مخالفت

 نیا یتو دونهینم کس چیه. بشه کینزد حانهیر

 نیحس حاج. گذشته حانهیر به یچ سال سه

 شوهرش برادر و مرده حانهیر شوهر االن گفتیم

 ارهیب در خودش عقد به رو زبونیب دختر خوادیم

 باور یعنی. یدوب ببره رو اون شهیهم یبرا و

 به مرد ن،یحس حاج موضوع نیا بخاطر یکنینم

 هیگر بلند یصدا با و بود نشسته یمغرور اون

 .کردیم
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 اشنهیس یرو را دستش شد، یجار لوفرین اشک

 .گذاشت

 !شنومیم یچ خدا یوا -

 را اشکش و دیکش لوفرین یگونه به یدست لبخند با

 .گرفت

 یلیخ یرعلیام خدا دیام به زم،یعز نباش ناراحت -

 گردونهیمبر دوباره و دهیم نجات رو حانهیر زود

 .خودمون شیپ

 یاشک ییهاچشم با و آورد باال را سرش لوفرین

 .دینال نیغمگ

 !کردم یغلط چه من یوا -

 لوفرین یشانه به یتکان با و رفتند درهم شیهااخم

 .اوردیب خود به را او کرد یسع
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 .نمیبب بزن حرف درست ؟یچ یعنی -

 سرش به یدست او یگفته به توجهیب دوباره لوفرین

 :گفت هیگر همان با و دیکش

 یبرا گرفت تماس من با که یروز اون پس -

 طورنیا شهینم باورم خدا یوا. بود موضوع نیهم

 !کردم دشیناام راحت

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��



shahregoftegoo@  

. pg 3033shahregoftegoo@ 

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 636پارت#

 

 

 

 را او قبل از شتریب لوفرین بیعج یهاحرف و کارها

 کنار یایمنطق موضوع چیه توانستینم کرد، جیگ

 ریپذ باور تیموقع نیا در تا اوردیب لوفرین یهاحرف

 .باشند

 .آورد لوفرین یشانه به یگرید تکان 

 حرف درست گهیم یچ فهممینم اصالً من نیبب -

 .بزن
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 به یدست بود آمده خود به تازه انگار که لوفرین

 .دیکش اشینیب و صورت

 روز هی رفت شهر نیا از که یلیاوا همون حانهیر -

 خبر یرعلیام به خواست ازم و گرفت تماس من با

 ...بده نجاتش بره و ستین خوب جااون حالش بدم

 اشهیگر دوباره دیرس که حرفش یجانیا به لوفرین

 .گرفت اوج

 به حسش بخاطر کردم فکر احمق من یول -

 به خوادیم و داره رو درخواست نیا یرعلیام

 گفتم بهش نیهم یبرا. کنه انتیخ شوهرش

 بره و بشه راحت الشیخ تا کرده ازدواج یرعلیام

 .شیزندگ سر
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 از که یکلمات ذهنش در بتواند تا دیکش طول یکم

 و ندیبچ هم کنار را آمدندیم رونیب لوفرین دهان

 آنجا از حانهیر یوقت یعنی نیا. بفهمد را شانیمعن

 مورد در یرعلیام دش،یام تنها به کرده یسع

 به رد دست لوفرین بدهد خبر خود تیوضع

 !زده اشنهیس

 .شد رهیخ لوفرین یاشک یهاچشم به مبهوت

 !دختر؟ یکرد کاریچ تو -

 .بدهد حیتوض هیگر همان انیم داشت تالش لوفرین

 ...یااشاره... چیه ش...حرفا... ی...تو ن...او -

 را دستش لوفرین یهاحرف بودن نامفهوم از یعصب

 .دیکوب زیم یرو محکم
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 نمیبب بزن حرف درست و نکن زر زر قهیدق دو -

 .یگیم یچ

 صورتش به یدست تند و دیپر جا از ترس با لوفرین

 .ردیبگ را شیهااشک تا دیکش

 دیخر روز... روز ،یرعلیام ازدواج از قبل -

 ما بودم منتظرت نیماش یتو که عصر ازدواجشون

 و گرفت تماس ناشناس شماره هی از دیخر میبر هم

 خواهش. ستین دسترس در یرعلیام شماره گفت

. بده نجاتش اونجا بره برسونم غامیپ بهش کرد

 ... منم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 637پارت#

 

 

 زد دامن شتریب تشیعصبان به لوفرین دوباره سکوت

 زیم به قبل از ترمحکم را دستش شد باعث و

 .بکوبد

 خب؟ -
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 او تیعصبان از یلیخ بود مشخص که لوفرین

 .شد جمع خود در شتریب دهیترس

 نویا یرعلیام به احساسش بخاطر کردم فکر منم -

 رفته و کرده ازدواج زهرا با گفتم یالک خوادیم

 .شیزندگ سراغ

 و کرد کترینزد او به را خود یمضطرب نگاه با لوفرین

 .ببرد پناه بغلش به خواست

 دونستمینم نیمت جان به خودت، جان به عطا -

 رو نکاریا وقت چیه وگرنه داره یمنظور نیچن

 تیوضع به یااشاره چیه اصال حانهیر. کردمینم

 !نکرد شوهرش

 بلند یصندل یرو از و زد پس رو لوفرین دست با

 .باشد دور دسترسش از تا شد
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! تا؟ دو اون با یکرد کاریچ یدیفهم اصال تو -

 و یدادیم خبر یرعلیام به روز همون اگر یدونیم

 اتفاقات نیا از کدوم چیه گهید دنبالش رفتیم

 افتاد؟ینم

 .شد یجار دوباره لوفرین اشک

 داشتم وجدان عذاب هاسال نیا یهمه بخدا -

 اگر کردمیم فکر بودم بچه وقتا اون بخاطرش،

 همه وسط ادیب حانهیر و یرعلیام داستان دوباره

 وقت چیه گهید و زهیریم هم به تو و من نیب زیچ

 .برسم بهت تونمینم

 .کرد بلند را ادشیفر و دیکش یمحکم ریت قلبش

 ستین معلوم تو یخودخواه بخاطر بهت لعنت -

 اومده، دختر اون سر یچ سال سه نیا یتو
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 انتیخ د،یکش درد رو ساعتش هر نجایا یرعلیام

 عشقت از یخواستیم تو وقت اون. شد داغون د،ید

 !؟ینش جدا

 به شروع بود دهیشن که یاعترافات از جیگ و یعصب

 دل در شیپ لحظه چند نیهم تا. کرد زدن قدم

 کردیم لعنت را نیحس حاج یحت دیفرش حسام،

. اندکرده جدا را آن یمعشوقه و برادر سال سه که

 و یرعلیام را خنجر یضربه نیتربزرگ نگو

 خود دوست نیترکینزد از برگشته بخت یحانهیر

 اشنهیس بر اعتراف نیا دنیشن درد! بودند خورده

 . بود آورده تنگ را نفسش
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 638پارت#

 

 

 راه یکم دیشا دیکش شرتشیت قهی به یدست

 به را ماجرا یهمه االن نیهم دیبا. شود باز نفسش

 از انتیخ نیا داشتن نگه یمخف گفت،یم یرعلیام

 رونیب آشپزخانه از خواست. بود خارج او یعهده
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 و رساند او به را خودش عیسر لوفرین که برود

 .گرفت را شیبازو

 خدا اما بوده؛ زشت یلیخ کارم دونمیم رعطایام -

 ...دمینفهم وقت اون شاهده

 یدلخور نگاه با و برگشت لوفرین سمت تند

 .کرد آزاد او دست حصار از را شیبازو

 به دنیرس یبرا مقابلت طرف به کردن انتیخ -

 نکهیا یبرا دفعه اون لوفر،ین شده عادتت منافعت

 دمید یهرچ از گذشتم بود وسط احساسم و خودم

 بخاطر تو گذرمینم بارنیا یول دم؛یشن و

 سال سه رو گناهیب تا دو اون خودت یخودخواه

 . یداد عذاب
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 بود افتاده کتش کنار مبل یرو که لشیموبا طرف

 کنارش دهیترس لوفرین. برداشت را آن و رفت

 .گرفت را دستش هیگر با و ستادیا

 تماس یرعلیام با عطا؟ یکن کاریچ یخوایم -

 ،ینکن رو کارنیا دمیم قسمت خدا به ؟یریگیم

 .نبر منو یآبرو

 و انداخت لوفرین سمت یانهیک و خشم از پر نگاه

 .گذاشت اشینیب یرو سکوت عالمت به را دستش

 .کنمیم خفش خودم بشنوم رو صدات -

 با و گذاشت دهانش یرو را دستش دو لوفرین

 با. کرد نگاهش یاشک و شده درشت یهاچشم

 نگاه دنیند یبرا و گرفت تماس یرعلیام شماره

 یهابوق تعداد. دیچرخ او به پشت لوفرین ملتمس
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 یصدا که شدندیم ادیز سرهم پشت و یمتوال

 .دیچیپ گوشش در یرعلیام رمقیب

 بله؟ -

 بازگو یبرا اشاراده حالیب یصدا نیا دنیشن از

 نیا به خواستیم چه شد، سست قتیحق کردن

 د؟یبگو بود درد کوه خودش امشب که یمرد

 بر را خنجر که یکس نیاول برادرم کیتبر دیبگو

 بعدها اما! بوده خودم همسر کرده فرو شما پشت

 شیهاچشم در توانستیم خودش چطور گرید

 کند؟ نگاه

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 639پارت#

 

 

 اشیریتدبیب یبرا یلعنت لب ریز و آمد خود به

 یهمه گفتن قصد شک بدون که او. فرستاد

 مهین نیهم چرا اما داشت؛ یرعلیام به را موضوع

 را آرامشش اندک و کردیم را کار نیا دیبا شب

 شتریب جز االن تلخ قتیحق نیا دانستن گرفت؟یم



shahregoftegoo@  

. pg 3046shahregoftegoo@ 

 یگرید یدهیفا که برادرش غصه و درد شدن

 . بود خدا روز هم فردا نداشت،

 و آمد خود به یرعلیام مجدد یهاگفتن «الو» با

 جمع بهتر را حواسش تا دیکش اشیشانیپ یدست

 .کند

 داداش؟ یخوب -

 و کرد صاف را اشگرفته یصدا یاسرفه با یرعلیام

 :دیپرس متعجب

 فقط رو حالم یگرفت تماس شب وقت نیا -

 !؟یبپرس

 .فشرد ترمحکم را شیهاچشم

 .بودم نگرانت یلیخ آخه د،یببخش -

 .کرد زمزمه تلخ و کوتاه یاخنده با یرعلیام
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 حس خوردم زخم قدرنیا داداش نباش نگران -

 یاتفاق ستین قرار و شدم ضربه ضد گهید کنمیم

 .وفتهیب برام

 چطور. افتی گسترش شتریب قلبش بر درد یهیسا

 یبرا هنوز دیبگو شکسته مرد نیا به توانستیم

 وقت تازه دیبگو برادرم؟ است زود شدن ضربه ضد

 را یخورد که ییهازخم صاحب دهیرس آن

 ما، یِزندگ یغولهیب نیا در دیبگو ؟یبشناس

 خود منافعه به دنیرس یبرا دیرس راه از یهرکس

 کرد؟ یقربان را شما عشق

 شت؟یپ امیب کنهیم تتیاذ ییتنها اگر... اگر -

 فردا تا برو! هاشده زتیچ هی شب نصف هم تو -

 .ستین یخبر جانیا من، برادر بخواب راحت صبح
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 شهیهم که یبرادر یبرا کردن یباز نیدروغ نقش

 در مخرب بغض نیا وجود با کرده یباز رو شیبرا

 یکم به اجیاحت. بود رممکنیغ یکار شیگلو

 .داشت کردن فکر یبرا ییتنها و خلوت

 ؟یندار یکار باشه -

 .سالمت به -

 پشت از فیظر دست دو کرد قطع که را تماس

 طورنیهم لوفرین آن از بعد و شد حلقه کمرش دور

 :گفت آرام بود داده هیتک او کمر به را سرش که

 .عطا ممنونتم ایدن هی -

 دنیچرخ با و کرد باز دورش از را لوفرین یهادست

 .رفت عقب قدم دو طرفش
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 با اصال ستین قرار چون نباش خوشحال ادیز -

 هامچشم از تا بگم بهش رودررو خوامیم نشه، خبر

 .امشرمنده جلوش انتخابم از چقدر بخونه

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .دیچک نو از لوفرین اشک

 !رعطایام یانصافیب یلیخ -

 .دییسا هم به یدندان خشم از

 انصافم؟یب من -

 پشت و دیکش یغیج ادشیفر از دهیترس لوفرین

 .شد پنهان مبل

 چند قیرف به یحت که ییتو ای انصافمیب من -

 ؟ینکرد رحم هم اتساله

 .دیکش یسرک طرفش مبل یگوشه از آرام لوفرین
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 یخواینم یحت تو نهیهم یبرا یانصافیب گمیم -

 خودم من وگرنه بوده تو بخاطر نایا یهمه یبفهم

 با که یکار بخاطر یکاف اندازه به سال چند نیا

 .داشتم وجدان عذاب کردم حانهیر

 .زد یبزرگ پوزخند

 رو، گذشته نکنم قبر نبش و باشم ساکت بذار -

 یگذشتگ خود از من یبرا چقدر ارمین ادتی بذار

 .یکرد

 مناسب شلوار و بلوز کی شد، خوابشان اتاق وارد

 یفضا تحمل گرید. زد تن و برداشت رونیب

 دلش. بود ناممکن و سخت شیبرا خانه مسموم

 آن با را شیدردها تا بود کرده گاریس ینخ یهوا

 نیا در هم با و کند میتقس دیسف کیبار قیرف

 یباال از را اشیدست ساک یوقت. بسوزند طیشرا
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 تکه چند همراه لباس دست چند و برداشت کمد

 به هنوز ختیر آن داخل را اشیشخص لیوسا از

 اما نبود؛ مطمئن مشیتصم ینادرست ای یدرست

 بماند خانه نیا در نشده آرام که یوقت تا دانستیم

 پس. شودیم شتریب لوفرین با اعصابش جنگ فقط

 فرصت ذهنش به تا شدیم دور دیبا یمدت

 .دادیم کردن فکر درست آن از بعد و استراحت

 خواب حالت همان در هنوز که نیمت یرو نگاهش

 غبطه اشآسوده و پاک الیخ به دل در افتاد، بود

 خواب مزاحم آنکه بدون و رفت کشینزد. خورد

 .زد پسرش یموها یرو یآرام بوسه شود قشیعم

 .کار نیا الزمه یلیخ یول ؛ییبابا دیببخش -
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 نشسته مبل یرو که لوفرین. رفت رونیب اتاق از 

 نگاهش دهیترس و دیپر جا از عیسر دنشید با بود

 .کرد

 !عطا؟ یکنیم کاریچ -

 را خود لوفرین وحشت از پر نگاه و سوال به توجهیب

. کرد پا به کفش جفت کی و رساند یکفش جا به

 بند طرف آن و رساند او به را خود عیسر لوفرین

 .گرفت را ساکش

 ؟یبر یخوایم... کجا -

 .برداشت را لشیموبا و چییسو

 در ،یزنینم زنگ. باشم خوامینم ستم،ین مدت هی -

 و پدر خونه تیشکا و گله یبرا ،ییاینم مغازه

 یبرا رو بابات یخونه یخواست اگر ،یرینم مادرم
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 رو من رفتن یاصل لیدل حتماً یکن انتخاب رفتن

 رو زحمتش خودم ینگ اگر که یگیم براشون

 .کشمیم
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 بند لوفرین دوباره برود رونیب که کرد باز را در

 رفتن رونیب اجازه هیگر همان با و گرفت را ساکش

 .نداد

 خوب خودت... نکن رو نکاریا خدا رو تو رعطایام -

 بدون یزندگ. ستمین یچیه تو بدون من یدونیم

 !محاله من یبرا تو

 از پر صورت به یدست و برگشت لوفرین طرف

 .دیکش اشکش

 تیمسئول حداقل شو، بزرگ لوفرین ایب خودت به -

 .ریبپذ یکرد که رو یاشتباه
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 مشتش در را لوفرین یهااشک و برداشت را دستش

 .کرد پنهان

 امکیپ بهم اومد شیپ یکار نیمت مورد در اگر -

 .بده

 به آسانسور یدرها یوقت تا آمد رونیب خانه از

 یهیگر یصدا چنانهم بودند نشده بسته شیرو

 شبانه مارکت سوپر یجلو. دیشنیم را لوفرین

 و دیخر خود یبرا گاریس یابسته ستادیا یروز

 یجلو را اشیبعد مقصد. شد نیماش سوار دوباره

 .کرد انتخاب یرعلیام یخانه

 یهاچراغ که یرعلیام یخانه یپنجره به ینگاه با

 اشبسته از یگاریس نخ دادیم نشان را آن خاموش

 .کرد روشنش فندک با و برداشت
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 یجلو را آن گاریس از قیعم پُک نیاول از بعد

 را شیهاتوتون و کاغذ سوختن و گرفت صورتش

 چیه نکهیا و اشیزندگ دوام یبرا. کرد تماشا

 نیاول زن آن. نباشد لوفرین و او نیب یکار پنهان

 بود گفته صادقانه شد، باخبر رازش از که بود یکس

 بر تسلط یبرا شودیم یعصبان که یگهگاه

 .بردیم پناه گاریس ینخ به اعصابش

 چه در او هاوقت آن زد، یپوزخند اشیسادگ به

 !یاالتیخ چه در لوفرین و بود فکر

 به رو و آورد در دهیخواب حالت به را اشیصندل

 ساعت نیا در دانستینم. زد را دوم پک پنجره

 دل به را خودش او مثل ای است خواب برادرش

 کردن فکر یبرا سکوتش از تا سپرده شب کیتار

 .کند استفاده شیدردها به
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 گرفته دل به لوفرین از امشب که یایناراحت یهمه

 حس هم خودش نبود، یرعلیام بخاطر فقط بود

 . داشت را خورده بیفر آدم کی و بازنده

 دیخورش یپرتوها که سحر یدهیسپ یلحظه تا

 کردندیم آماده دیجد یروز شروع یبرا را شهر

 نیماش کوچک یفضا در را گارشیس یبسته نصف

 .نبود آرامش یاذره از یخبر اما کرد؛ دود
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 گرید دیکش صورتش به یدست و نشست راست

 مهم شیبرا. اوردیب دوام توانستینم نیا از شتریب

 یجلو او دنید از ای ستیحال چه در یرعلیام نبود

 نشان یواکنش چه صبح وقت نیا در اشخانه

 تمام دیشا تا گفتیم را زیچ همه دیبا. دهدیم

 .بود کرده رخنه جانش یهمه در که یدرد شود

 تنش به قوس و کش چند با و شد ادهیپ نیماش از

 .فشرد را خانه زنگ و مودیپ را ابانیخ
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 یعنی نیا شد، باز حرف بدون در زود یلیخ

 !دهیکش یخوابیب را شب کل او مثل هم یرعلیام

 به دست را یرعلیام دیرس سوم طبقه به یوقت

 .دید واحدش در یجلو نهیس

 ؟یندار خواب تو بچه -

 یآشفتگ حداقل اما بود؛ خسته هم برادرش صورت

 و زد کنار را یرعلیام حوصلهیب. نداشت را او حال

 .شد خانه وارد

 .بودم داریب رو شبید کل نه -

 .بست را در یرعلیام

 ه؟یوضع چه نیا -

 :دیپرس دیترد با و آمد جلو یکم

 گاره؟یس یبو نیا -
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 شیهانتیکاب در و رفت آشپزخانه سراغ میمستق

 با تا کرد گشتن به شروع گاوزبان گل دنبال

. کند آرام را مخشوشش اعصاب یکم اشجوشانده

 :داد جواب نیح همان در

 یلعنت یول م؛یدیکش رو بسته از مهین هی االن تا -

 .کنه آرومم نتونست

 .ستادیا اپن کنار و آمد طرفش تند یرعلیام

 غلطا؟ نیا سراغ یرفت گهید یک از -

 بازگو از ییابا و ترس چیه یگرید زد، یپوزخند

 . نداشت برادرش به موضوع نیا کردن

 کاریچ باشه بد حالت یوقت تو دونمینم من -

 نیا به ارمیم یرو وقته یلیخ من یول ؛یکنیم

 .ناباب قیرف
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 .شد آشپزخانه وارد یرعلیام

 یتو یخوایم یچ اصالً افتاده؟ یدیجد اتفاق -

 برگشته؟ بخت یهانتیکاب نیا

 یخوابیب از شده سرخ یهاچشم به رو و ستادیا

 .داد رونیب را نفسش یرعلیام

 .کرد آرومم اون دیشا ؟یندار گاوزبان گل -

 آشپزخانه از رونیب و گرفت را دستش یرعلیام

 .کرد تشیهدا

 نوش دم! ستین خوب حالت واقعاً نکهیا مثل نه -

 ترسمیم نیبش برو تو ارمیم االن دارم رو اشآماده

 .ییایدرب پا از حالت نیا با

 یکی یرو و رفت رونیب آشپزخانه از اعتراض بدون

 چند. نشست آشپزخانه کینزد یهایصندل از
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 ینیح و آمد کنارش وانیل دو با یرعلیام بعد لحظه

 گذاشتیم شیجلو زیم یرو را هاوانیل از یکی که

 آمد باال نیزم از حالشیب نگاه. نشست شیروبهرو

 به وجود با. دیچرخ یرعلیام صورت یرو و

 یخستگ به صورتش اما ش؛یموها یختگیهمر

 . نبود گذاشت شیتنها که یوقت شب،ید

 ؟یخوب -
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 را نوش دم پاکت و داد هیتک یصندل به یرعلیام

 .کرد نییپا باال دستش وانیل در بار چند

 یچ بپرسم، ازت رو سوال نیا دیبا من کنم فکر -

 ؟یختیر هم به طورنیا که شده

 .انداخت نییپا را سرش دوباره و گرفت نگاه

 هیقض کل راست و رک االن نیهم خوادیم دلم -

 از بعد نجاستیا مشکل یول کنم؛ فیتعر برات رو

 .کنم نگاه چشمات یتو یچطور دونمینم اون
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 به یکم و گذاشت زیم یرو را وانشیل یرعلیام

 .شد خم جلو

 بزن حرف یکنیم نگرانم یدار واقعا گهید عطا -

 .پسر

. شد رهیخ اشخورده گره یهادست به لحظه چند

 نیغمگ را یرعلیام نداشت دوست چیه دل ته از

 یدرد سال سه از بعد موضوع نیا گفتن دیشا. کند

 پنهان با خواستینم دلش اما داشت؛ینمبر دل از

 دو نیا دل به درد که ییهاآدم همان از یکی یکار

 زبان را اششده خشک یهالب. باشد اندختهیر نفر

 .کرد تر

 رو نیحس حاج یماجرا خونه رفتم که شبید -

 دنیشن از بعد دمید. کردم فیتعر لوفرین یبرا

 کردم فکر اولش کرد، هیگر به شروع هامحرف
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 اما شده؛ ناراحت حانهیر بغرنج اوضاع بخاطر

 از قبل یروزا کرد اعتراف زود یلیخ خودش

 ازش و گرفته تماس باهاش حانهیر تو ازدواج

... یول دنبالش؛ یبر برسونه غامیپ تو به که خواسته

 برگشتن با دوباره خواستهینم چون لوفرین یول

 ازدواج تو گفته یالک زهیبر هم به اوضاع حانهیر

 .کنه دیناام رو حانهیر تا یکرد

 یاضطراب با و داد خاتمه جانیهم را حرفش

 به سکوت در یرعلیام واکنش از انکار رقابلیغ

 .شد رهیخ شیپا ریز فرش

 بهت یصدا تا گذشت سکوت در یاقهیدق چند

 .دیشن را یرعلیام یزده
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 یبرا ایدن سر اون از من مظلوم یحانهیر یعنی -

 با لوفرین و گرفته تماس لوفرین با کمک درخواست

 !کرده؟ سر به دست رو اون دروغ

 آورد، باال سر یشرمندگ با و داد جرأت خود به

 .انداخت یرعلیام یسوال و نیغمگ صورت به ینگاه

 لحظه هی دمیشن رو هاحرف نیا که شبید از -

 نیچن لوفرین شهینم باورم داداش، ندارم آرامش

 !زده ما یهمه به پشت از یخنجر

 نفس چند اطراف به نگاهش گردش با یرعلیام

 .دیکش صدادار و بلند

 هی فقط دختر، اون بدبخت من، بدبخت... یوا -

 .بودن گرفته رو دورمون طلب فرصت آدم مشت

 .نشست شیهاچشم در یرعلیام شانیپر نگاه
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 حانه،یر با اومد دلش چطور درک، به من عطا -

 بهش یچ! کنه؟ رو کارنیا دوستش نیتریمیصم

 انصاف؟یب دیرسیم

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�



shahregoftegoo@  

. pg 3069shahregoftegoo@ 

 644پارت#

 

 

 یرو نشسته عرق و انداخت نییپا را سرش

 .گرفت را اشیشانیپ

 رو خودم داشتم شب تمام ،یرعلیام امشرمنده -

 دست از یبرا سرش ریخ آخه. کردمیم لعنت

 .کرده رو نکاریا من ندادن

 شیهادست انیم را سرش قهیدق چند یرعلیام

 دل در که یدرد از. شد رهیخ نیزم به و گرفت

 کرد سکوت اما داشت؛ خبر بود انیجر به برادرش

 یبرا یحرف یعنی د،یایب کنار خودش با بتواند تا
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 االنش درد از یزیچ گفتیم هرچه. نداشت گفتن

 . کردینم کم

 و شد بلند جا از حرف بدون یرعلیام بعد یکم

 یرعلیام رفتن نگاهش با متعجب رفت، اتاق طرف

 .کرد دنبال را

 !کجا؟ -

 تکان شیبرا کن صبر حالت به را دستش یرعلیام

 لباس یرعلیام بعد لحظه چند. شد اتاق وارد و داد

 .آمد رونیب آماده و دهیپوش

 د؟یفرش سراغ میبر -

 تا شیهاعقربه که وارید به متصل ساعت به ینگاه

 .انداخت نداشتند یافاصله صبح شش به دنیرس

 !ست؟ین زود -
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 .رفت خانه در طرف یرعلیام

 اونجا تا میکن دست دست قدرنیا ترسمیم نه -

 .بگذره کار از کار

 .آمدند رونیب خانه از هم با و نکرد یمخالفت گرید

 یمغازه یجلو را خود زود و شدند نشیماش سوار

 از یاندک تعداد فقط هنوز. رساندند دیفرش یعطار

 .بودند باز راسته آن یهامغازه

 دینبا تنبل دیفرش از دانستندیم یخوب به دو هر

 دیبا پس دیایب مغازه به صبح وقت نیا داشت توقع

 . ماندندیم منتظر فعالً

 کردیم تماشا را ابانیخ که یرعلیام به ینگاه

 از که یسکوت نیا دادیم اجازه دینبا انداخت،

 از شتریب بود افتاده انیجر در انشانیم خانه یجلو
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 با و دیگز را لبش یگوشه. کند دایپ کش نیا

 :دیپرس دیترد

 ؟یخوب داداش -

 به یدست و گرفت ابانیخ از نگاه یآه با یرعلیام

 .دیکش نیماش داشبرد

 .ذارهینم آرومم یالحظه استرس اصال، نه -

 حرف یاکلمه چند او با یرعلیام نکهیا از یراض

 هیتک نیماش در به و برگشت طرفش کامل زده

 .داد

 ؟یچ یبرا استرس -
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 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 645پارت#

 

 

 چرخ سرم یتو داره الیخ و فکر کی و هزار -

 بده اگر ای ؟یچ نده آدرس دیفرش اگر. خورهیم

 باشه دهیپر قفس از مرغ اونجا برسم من یوقت

 حسام مردک اون برسم تا نکرده ییخدا اگر ؟یچ

 گذشته نایا همه از ای باشه؟ کرده عقد رو حانهیر
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 نخواد و نهیبب اتفاق همه نیا از بعد منو حانهیر

 کنم؟ دیبا کاریچ رهیبپذ رو کمکم

 به را سرش و دیکش شیموها به یدست یرعلیام

 .داد هیتک یصندل

 وونمید سواالت نیا از یکی به کردن فکر یوا -

 !همه به برسه چه کنهیم

 راحت، التیخ که دیفرش مورد در داداشم نیبب -

 گورش به زنده مغازه نیهم یتو شده قرار امروز

 زود ای رید مورد در م،یکشیم حرف ازش میکن

 مورد در اما باشه؛ خدا به توکلت هم دنتیرس

 نشون یبرخورد هر تو دنید با کنم فکر حانهیر

 سال سه نیا یتو اون. میبد حق بهش دیبا داد

 ما یهمه از هیعیطب و دهیکش زجر یلیخ

 اونجا از تو یوقت داره امکان یحت. باشه نیدلچرک
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 ای نمتیبب خوامینم گهید بگه بهت یداد نجاتش

 یندار یراه چیه تو وقت اون. یباش میزندگ یتو

 .مشیتصم به احترام جز

 .دیکش شیهاچشم به یدست یرعلیام

 امن یجا هی کنم کمکش بده اجازه دوارمیام -

 گهید. ارمینم نه گرفت یمیتصم هر بعد ببرمش،

 و نیزم داشتنش نگه یبرا که یایرعلیام اون مرد

 ...دوختیم هم به رو زمان

 مغازه از جلوتر قدم چند که دیفرش نیماش دنید با

 :گفت لب ریز کرد پارک

 .شرفیب اومد -

 .نشست راست یرعلیام

 کجاست؟ -
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 لنگ و شد ادهیپ نیماش از دیفرش لحظه همان

 سانت کی قبل سال تصادف در که ییپا با زنان

 کردند صبر. رفت اشمغازه طرف بود شده ترکوتاه

 اشیکنار یهامغازه نیصاحب با لحظه چند تا

 باال را خود مغازه کرکره بعد کرد بش و خوش

 . شد آن وارد و دیکش

 طرف دو به نگاه با و شدند ادهیپ نیماش از دو هر

 مغازه یجلو. برداشتند قدم مغازه سمت ابانیخ

 هاآن متوجه هنوز که دیفرش به ینگاه یرعلیام

 کردیم جاجابه را یرنگ زرد یگون و بود نشده

 :گفت یجد و دیچرخ او سمت. انداخت

 یکنینم دخالت تو افتاد جانیا امروز یاتفاق هر -

 باشه؟

 .گذاشت جلو یقدم یرعلیام درخواست از متعجب
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 ...اما -

 مانع و گذاشت او ینهیس یرو را دستش یرعلیام

 .شد حرفش ادامه

 و یشخص حساب هیتصف هی نیا میندار اگر و اما -

 دخالت تو پس آقا نیا و من نیب است ساله چند

 خب؟ یکنینم

 .داد تکان یسر اجبار به

 .چشم -

 تنش راهنیپ قهی به یدست تیرضا با یرعلیام

 .دیکش

 .میبر حاال خوبه -

 .گذاشت مغازه به قدم او از زودتر بعد
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 646پارت#

 

 

 دیفرش نیزم یرو بر محکمشان یهاقدم یصدا با

 .آورد باال را نگاهش و آمد خود به
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 و کرد راست قامت افتاد که دو هر به چشمش

 .تکاند را لباسش یاحتمال خاک

 !دادن افتخار صبح اول ایک نیبب به به -

 همان یرعلیام یخواسته طبق و لشیم برخالف او

 نداشته موضوع در یدخالت تا ستادیا در یجلو

 . باشد

 فرو شلوارش یهابیج در را دستش دو یرعلیام

 .رفت جلو قدم چند یخونسرد با و برد

 .یستین حدودم و حد در یدونیم خودتم خوبه -

 ستادنیا طرز یحت ای نگاه کالم، در که یغرور

 در شیپ وقت یلیخ از را زدیم موج برادرش

 .بود کرده گم تشیشخص

 .آمد جلو یقدم و کرد یمصنوع یاخنده دیفرش
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 دیکرد منور رو بنده مغازه شده یچ حاال خب -

 !موحد؟ جناب

 از بعد و برداشت کنارش ظرف از یاپسته یرعلیام

 .برد دهانش طرف را آن اشپوسته کردن جدا

 بنده هی آدرس اومدم فقط نداشتم یخاص کار -

 .رمیبگ ازت رو ییخدا

 هم دیفرش یبرا یرعلیام آرامش و یخونسرد انگار

 و انداخت او به ییگذرا نگاه که بود آمده بیعج

 .شد رهیخ یرعلیام به دوباره

 ؟یک آدرس -

 .حسام -

 .زد یشخندین و انداخت باال ییابرو دیفرش

 هست؟ یک -
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 و برد نیب از را نشانیب مانده یباق فاصله یرعلیام

 .ستادیا دیفرش یروبهرو درست

 حاج یدار خبر دونمیم که یجهت اون از نیبب -

 برام رو ماجرا یهمه و بوده من شیپ روزید نیحس

 امروز من. میباش عاقل دو هر ایب پس کرده فیتعر

 دور رو یکرد گذشته یتو که ییکارها یهمه

 حسام یخونه آدرس سراغت اومدم فقط و ختمیر

 یتونیم یمختار مورد نیا در هم تو. رمیبگ رو

 .یند یتونیم و یبد رو آدرس

 .زد نهیس به یدست تمسخر با دیفرش

 خوامینم من حاال باهوش، پسر تو به نیآفر -

 .رونیب برو پس بدم بهت رو حسام آدرس
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 ییاو طرف و داد تکان دیفرش یبرا یسر یرعلیام

 و دیچرخ کردیم نگاهشان مبهوت و جیگ که

 :گفت

 بهش هم ما. نداره دوست گه،ید بگه خوادینم -

 ...نگه نداشت دوست که میداد حق

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 647پارت#

 

 

 

 الیخیب که دیفرش طرف کبارهی و تند یرعلیام

 لگد دیایب خودش به تا و برگشت بود ستادهیا

 . زد شیپا دو وسط یمحکم

 .ادیم سرش ییبال چه نزنه حرف اگر نگفتم یول -

 ریغافلگ یحساب یرعلیام حرکت نیا از که دیفرش

 با و برد شیپاها وسط را دستش دو بود شده

 .افتاد نیزم یرو یاناله
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 گرفته را برادرش کار استرس که ینیح همان در

 نییپا را مغازه کرکره داخل از یرعلیام اشاره با بود

 .نرود رونیب ییصدا تا دیکش

 را اطرافش یوارهاید شد، کیتار که مغازه یفضا

 تا فشرد را آن چراغ دیکل دنید با و کرد جستجو

 .بدهد نجات یکیتار از را فضا

 دو یرو کردیم ناله هنوز که دیفرش کنار یرعلیام

 را شیموها و دیکش سرش یرو یدست. نشست زانو

 صورت. اوردی باال را سرش تا گرفت مشتش در

 یروبهرو زدیم ادیفر را درد که دیفرش درهم

 .گرفت خود صورت

 هر امروز اگر د،یفرش گذشته من سر از آب -

 یدختر همون جان به یند جواب دمیپرس یسوال
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 رو خونت دمیم جون دارم شیدلواپس یتو که

 .یبترس خشمم از امروز نفعته به. زمیریم

 کرد یسع لب ریز یکیرک فحش و ناله با دیفرش

 .بدهد نجات یرعلیام چنگال از را شیموها

 .کن ولم نامرد؟ یخوایم ازم یچ -

 ریز چقدر دیفرش بود دهیفهم خوب که یرعلیام

 ترمحکم را دستش فشار است عذاب در دستش

 .کرد

 .برسونه حانهیر به منو که یزیهرچ -

 بامزه یافهیلط شیبرا یرعلیام انگار که دیفرش

 نیسنگ و کوتاه درد همه آن انیم کرده فیتعر

 .دیخند

 !رخان؟یام یوفتادین ادشی رید کم هی -
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 بر یرعلیام دست دید یراحت به هم فاصله همان از

 از پر ینگاه با و شد شل دیفرش یموها یرو

 برادرش به کوتاه یلبخند.  برگشت او طرف ینگران

. دهد ادامه و باشد آرام خواست دست اشاره با و زد

 شیپ یرعلیام که یراه نیهم بود مطمئن رایز

. رساندیم مقصد به را هاآن راحت یلیخ گرفته

 را نگاهش یمعن زود یلیخ شهیهم مثل یرعلیام

 را شیموها و دیچرخ دیفرش سمت دوباره و دیفهم

 .گرفت سفت

 .بزن حرف آشغال؟ هیچ منظورت -

 به تو تشر تا دو با من یکرد فکر اگر یحاج پسر -

 نه یول ؛یخوند کور بدجور بگم دیبا امیم حرف

 گهید روز چند تا حانهیر بدون نقدریهم... کن صبر
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 کنهیم کوچ شهیهم یبرا و شهیم حسام خانم

 .ییایرو یآرزوها شهر

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 تمام دیفرش دهان از کلمه چند نیهم آمدن رونیب

 جا از یادیفر با داد، باد به را یرعلیام یخونسرد

 یپهلوها و شکم به زدن لگد به شروع و شد بلند

 .کرد دیفرش

 ای یزنیم حرف شرفا؟یب نیآورد سرش به یچ -

 .زمیبر رو خونت

 را اشیزندگ مشکالت بود کرده یسع شهیهم

 نقش نیکمتر خشونت که کند فصل و حل یطور

 را هاکتک نیا یهمه امروز اما باشد؛ داشته آن در

 دنید از شهیهم برخالف و دیدیم دیفرش حق

 لیم با گرید بارنیا. بردیم لذت برادرش خشم

 را شیهاعقده یرعلیام تا نگذاشت جلو یقدم خود

 خسته دیفرش زدن کتک از یرعلیام یوقت. زدیبر
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 چند برداشت سرش از دست نفس نفس با و شد

 شیجلو نیتریو به هیتک با و رفت جلو قدم

 .زد دیفرش یشده مچاله جسم به یلبخند

 حرف و کردمینم یباز جونم با بودم تو یجا -

 موحد خانواده یبرا هید پرداخت نهیهز زدم،یم

 .ستین یرقم

 هاکتک با تازه انگار و نداشت یینا گرید که دیفرش

 یخال دیتهد فقط امروز برادر دو نیا بود دهیفهم

 .داد تکان یسر زحمت با ستندین

 .دیبردار سرم از دست فقط گمیم باشه -

 خشم از شده سرخ صورت همان انیم از یرعلیام

 بود کرده ترسناک را اشچهره یحساب که یلبخند

 .زد
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 .خوبه یلیخ -

 و برداشت را بود مغازه یگوشه که یایصندل بعد

 یصندل. آمد نیزم یرو بر افتاده دیفرش سراغ باز

 شیهاهیپا که یطور دیفرش شکم قسمت یرو را

 آن یرو و گذاشت داشتند قرار تنش طرف دو

 ینهیس یرو کفش با و آورد باال را شیپا. نشست

 .گذاشت دیفرش

 .بزن حرف حاال -

 و گذاشت یرعلیام کفش یرو را دستش دو دیفرش

 .بردارد اشنهیس یرو از را هاآن کرد یسع

 ؟یکرد فکر حسام مورد در یچ پسرجون آخه -

 مُقرم و یزد من به لگد تا چهار اگر یکنیم فکر
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 بهت ؟یاریب مقر طورنیهم یتونیم اونم یآورد

 .یبش کینزد حانهیر به نده اجازه یحت دمیم قول

 هم به یدندان دیفرش به رو حرص از یرعلیام

 .کرد شتریب را شیپا فشار و دییسا

 .بزن حرف باش نداشته زایچ نیا به یکار تو -

 یرعلیام یپا فشار با مقابله از انگار که دیفرش

 .دیکش یبلند نفس و کرد شیرها بود شده خسته

 یاگهید کس یگو قربان بله خودشم اون هرچند -

 که هست مصمم کارش یرو یقدرنیا یول است؛

 .بذاره چرخش یال چوب یکس دهینم اجازه
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 نهیس به یفشار دوباره و شد خم جلو به یرعلیام

 .آورد دیفرش

 اتخفه تا بزن حرف پرتا و چرت نیا یجا -

 .نکردم

 .کرد یاسرفه و دیکش شیگلو به یدست دیفرش
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 ؟یحاج پسر بودن خودت مثل همه یکرد فکر -

 پات ریز نیماش و کارت نشده سبز لبت پشت هنوز

 یوقت م،ینبود طورنیا بدبختا ما آقا نه باشه؟ حاضر

 رو خرجت االن تا گفت پدرم برگشتم یسرباز از

 کار هی دنبال برو خودته، فهیوظ االن از دادم

 نیا. اریب در رو اتندهیآ و یزندگ خرج و آبرومند

 کمک یقصاب برم داد شنهادیپ هم بار چند نیماب

 مغازه هی مگر نکردم قبول من یول خودش؛ دست

 پدرم، یزندگ خرج داشت درآمد چقدر یفکستن

 راه خواستیم دلم من بده؟ منو یآرزوها و برادرم

 از بعد خواستینم دلم برم، شبه کی رو ساله صد

 هنوز دمیرس پدرم سن یوقت کندن جون یعمر

 .باشه نه گرو میزندگ هشت
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 قهوه یتو هابچه با که روز هی تا گذشت یوقت چند

 شناختمش،ینم. سراغم اومد ییآقا هی میبود خونه

 و مصمم یلیخ اون یول بودمش؛ دهیند حاال تا

 گفت بهم پرده بدون و رک. زدیم حرف مطمئن

 عوضش در و کنم براش کوچک کار هی خوادیم

 باهاش که ذارهیم دستم کف هنگفت پول هی اونم

 دنبال شهیهم که منم. کنم دنبال رو اهامیرو

 . کردم قبول عیسر بودم ییطال تیموقع طورنیهم

 نقش وقت چند دیبا بود، تصورم از آسونتر شرطش

 با. کردمیم یباز دختر هی یبرا رو دلسوخته عاشق

 هم کار نیا شدم زده ذوق شتریب کارش دنیشن

 دروغ اما داشت؛ آخرش یخوب پول هم بود حیتفر

 هی نهیحس حاج نوه دختره، اون دمیفهم یوقت چرا

 .شدم شل و دمیترس کم
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 از دیبا شده اهاممیرو بخاطر کردم عهد خودم با

 هر از بود، یسخت سر و مغرور دختر. امیبرب پسش

 و دادینم پا بشم کینزد بهش خواستمیم یراه

 تحت روز هر هم مرد اون یطرف از. زدیم پسم

. ببرم شیپ تر عیسر رو کار تا گذاشتیم فشارم

 اون تا زمیبر یدوست طرح حانهیر با دیبا گفتیم

 بار چند. کنه استفاده موضوع نیا از بتونه بعداً

 تا بکشم حرف مرد اون زبون ریز از کردم یسع

 خوادیم که هیچ حانهیر با شیدشمن بفهمم

 و بود یرکیز مرد یول کنه؛ نابود رو شیزندگ

 .دادینم لو یزیچ
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 و دیفرش کنار یایصندل یطوالن ستادنیا از خسته

 کار نیا با نشست، آن یرو و گذاشت یرعلیام

. باشد یرعلیام حال به حواسش خواستیم شتریب

 که یرعلیام نشسته اخم به صورت از نگاه

 به دوباره و گرفت بخواند آن از یحس توانستینم

 .برگشت دیفرش سمت
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 امخواسته به دنیرس یبرا حانهیر دمید یوقت -

 با مشورت بدون خود سر کنهینم یهمکار چیه

 حانهیر خاطرخواه گفتم پدرم و مادر به مرد اون

 دیشا چهیبپ محله یتو حرفش خواستمیم. شدم

 دنیفهم یوقت پدرم و مادر. کنه باورم دختر اون

 که شدن خوشحال قدرنیا دارم نظر حانهیر یرو

 مادرم دیرس ییجا به کار. شناختنینم پا از سر

 موضوع و خانم فرخنده شیپ رفت بدو بدو فرداش

 آخه. رهیبگ یخواستگار اجازه تا گفت بهش رو

 نبود یکم افتخار نیحس حاج مثل یآدم با وصلت

 . بدن دستش از دینبا کردندیم فکر که

 اندازه از شیب کردم کاریچ دیشن یوقت مرد اون

 بشه یزیآبرور خواستمیم من گفت. شد یعصب

 . یگذاشت شیپ ریخ قدم تو وقت اون
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 اون نکنم درست رو کار اگر کرد دمیتهد آخرش

 یخوش رنگ هرگز گهید من که کنهیم یکار

 رام و مادرم ذوق دار و ریگ نیهم یتو. نمینب

 و اومد شیپ تو با بحث روز که بودم حانهیر کردن

 . شد دهیکش هاخانواده نیب حرفش

 کرد حجت اتمام پدرم با نیحس حاج خوشبختانه

 بابت از المیخ و بده من به دختر ستین قرار که

 .شد راحت اونا

 تا سراغت سالن یتو اومدم مرد اون دستور طبق

 .هیچ دهنت مزه و حساب حرف نمیبب

 انداخت، شَکم به برخوردت طرز و حرفا

 که یبود متشکر خود از قدرنیا شناختمتیم

 .یبد جر قهی یکس یبرا لیدلیب ینخوا
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 خوشش یباز از گفتم مرد اون به رو موضوع یوقت

 داد دستور شده، عوض نقشه گفت بهم اومد،

 در یریم کجا هر تا کنم لیتعط رو میزندگ یهمه

 لیتکم تو با دشیجد نقشه انگار. باشم بتیتعق

 .شدیم

 دستمون یگاف و یبود کار محافظه تو اما

 با منو مرد اون که بود روزها همون. یدادینم

 بهتر روند یبرا گفت بهم و کرد آشنا حسام

 باهاش تا بهمن سراغ فرستاده رو حسام اشنقشه

 مرد اون شدم مطمئن گهید. زهیبر رفاقت طرح

 ...بسته نیحس حاج خانواده ینابود به کمر بدجور
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 651پارت#

 

 

 و شد بلند یصندل یرو از تیعصبان با یرعلیام

 .ستادیا دیفرش سر یباال
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 طورنیا که یزنیم حرف یک از بود؟ یک مرد اون -

 کرده؟یم عمل شده حساب

 شیهاخنده انیم یسرفه و دیخند دوباره دیفرش

 .کرد زهر جانش به را آن

 که حاال آدم، اون شناخت یبرا زوده هنوز... هنو -

 .نیبش صبور پس یبشنو یاومد

 .گرفت سر از را حرفش دوباره حال همان با دیفرش

 یخاص اتفاق بدون و یمعمول داشت زیچ همه -

 خسته بتیتعق از داشتم گهید رفت،یم شیپ

 با. شد عوض زیچ همه یبرف روز کی که شدمیم

 موعود شگفت، گلم از گل حانهیر کنار دنتید

 . بود دهیرس باالخره میبود منتظرش ماها که یاتفاق
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 گفتم بهش رو موضوع و گرفتم تماس مرد اون با

 فرستاد یعکاس نیدورب هی با رو حسام زود یلیخ

 بود بلد خوب رو کارش مورد نیا در حسام سراغم،

 مخاطب بعداً تا رهیبگ عکس یچطور دونستیم

 .بزنه گول رو

 دست اول هاعکس اون شده حساب یانقشه با

 .دیچرخ محله مردم کل بعد هاتونخانواده

 با کارش گهید بزرگ یزیآبرور اون با کردمیم فکر

 نبود، ینطوریا نه یول شده؛ تموم هم نیحس حاج

 یزیر آبرو نیا با مرد اون یاصل نقشه انگار اصال

 .شدیم شروع

 ماجرا وارد بهمن دلسوز دوست عنوان به حسام

 وسوسه ینقشه پسر و پدر به یرکیز یکل با و شد

 . بگذرن رشیخ از نتونن که داد شنهادیپ یاکننده
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 .زد پوزخند خاطراتش ادامه در دیفرش

 مونده ته از نیحس حاج اگر بخورم قسم حاضرم -

 خونه از رو حانهیر روزا اون دیترسینم آبروش

 مونده عقب هی به دادنش شوهر. کردیم رونیب

 البته. بود دختر اون حق در یبزرگ سخاوت یلیخ

 مشکل دونستینم کامل نیحس حاج نماند ناگفته

 چه اون از ترراحت گرفتنش تیرضا که هیچ حامد

 .شد کردنیم فکر

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 652پارت#

 

 

 تکان توان بود مشخص که یحال همان با دیفرش

 یصندل ریز از را خود کرد یسع ندارد خوردن

 عیسر شد، تشین متوجه یرعلیام. بکشد رونیب

 مجبورش و گذاشت دیفرش یشانه یرو را شیپا

 .بماند شیجا سر همان کرد

 .نشده تموم حرفامون هنوز ما کجا؟ -

 یپا خواست یادرمانده و بلند ادیفر با دیفرش

 .بزند پس را یرعلیام
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 ؟یخوایم جونم از یچ نامرد کن ولم -

 یشانه یرو ترمحکم را کفشش پاشنه یرعلیام

 .فشرد دیفرش

 .جذابتم داستان ادامه منتظر هنوز -

 .آمد باال شتریب دیفرش داد

 خدا به گمیم کن ولم یآ.. شرفیب شکست یآ -

 .کن ولم

 اشیصندل یرو و برداشت را شیپا یرعلیام

 .نشست

 غلط به یکن سکوت ،یبزن حرف دیبا فقط امروز -

 دوست رو جونت مونده ته اگر حاال. یوفتیم کردن

 .بده ادامه یدار

 .کرد یاناله و گرفت دست در را اششانه دیفرش
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 رو زیچ همه نیحس حاج یکنینم ادعا مگه -

 ؟یبشنو یخوایم یچ گهید کرده فیتعر برات

 دیفرش شانه به یگرید یضربه پا با یرعلیام

 .دیکوب

 .بزن حرف نباشه زایچ نیا به کارت تو -

 با حانهیر... گمیم باشه نزن کنه لعنتت خدا یآ -

 به و شد همسفرش شوهرشه حسام نکهیا الیخ

 به تازه و دید رو حامد بود اونجا. رفت کاشان

 سر آروم شهیهم یحانهیر. برد یپ ماجرا قتیحق

 یصورت چیه در. شد یاغی و برداشت یناسازگار

 یحت بده، تیرضا دشیجد یزندگ به نبود حاضر

 باعث موضوع نیا و داشت هم نافرجام فرار دو

 اوقات شتریب بود مجبور حسام. بود شده ما ینگران

 . کنه آرومش یکم حبس و کتک با



shahregoftegoo@  

. pg 3107shahregoftegoo@ 

 رونیب زنش همراه یوقت داد خبر حسام روز هی

 یکل با کرده استفاده خونه یخلوت از حانهیر بودن

 رو حسام دل ساده خواهر وعده تا چند و دروغ

 حسام یوقت. رهیبگ رو لشیموبا و کنه خودش خام

 کنه،یم دایپ جونیب رو حانهیر دهیرس سر

 خبر که گرفته تماس یک با دهینفهم گفتیم

 .بودن داده بهش رو تو ازدواج

 با طورهمان که یرعلیام از زده خجالت و کالفه

 و شد بلند یصندل یرو از بود رهیخ دیفرش به اخم

 را لوفرین گرید یبار دل در. گذاشت زدن قدم یبنا

 لوفرین اگر که چرا کرد، لعنت حماقتش نیا بخاطر

 گفتیم یرعلیام ای او به را موضوع لحظه همان

 خورده رقم یگرید شکل همه ریتقد االن دیشا

 . بود
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 به مغازه یهاقفسه به هیتک با و ستادیا یاگوشه

 .کرد گوش دیفرش یهاحرف ادامه

 تو نشده باورش حانهیر روز اون گفتیم حسام -

 اومد جا یکم حالش نکهیا از بعد ،یکرد ازدواج

 تهران به خواستیم و شد شروع نو از قصه دوباره

 مرد اون دستور به باز شد مجبور حسام. برگرده

 یهمه و برگرده مبادا تا کنه حبس رو حانهیر

 .کنه خراب رو ما زحمات

 و تو ورود از کوچک لمیف هی تیعروس شب

 حسام یبرا و گرفتم بابات یخونه به عروست

 باور طورنیا دیشا بده، حانهیر نشون تا فرستادم

 ینیبیم. میگرفت جهینت خوب که شد آروم و کرد

 زیچ همه یشد باعث هم تو خود یحاج پسر
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 و میبود کرده یزیر برنامه ما که طوراون

 .بره شیپ میخواستیم

 وارکیستریه و بلند صدا شیهاحرف نیب دیفرش

 .دیخند

 روز سه دختره لمیف اون دنید با گفتیم حسام -

 ینجایا... کنم اعتراف دیبا... سوخت تب یتو

 نبود حقش سوخت حانهیر یبرا منم دل داستان

 ...درد همه نیا

 یهانفس یصدا که بود دیفرش یهاحرف محو

 یرعلیام. کرد جلب را اشتوجه یرعلیام بلند

 دیلرزیم تنش تمام بود دیفرش رهیخ که طورهمان

 را خود عیسر. آمدیم رونیب صدا با و تند نفسش و

 .داد تکان را اششانه و رساند برادرش به
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 شد؟ یچ داداش خدا ای ؟...داداش -

 آمده رونیب گرید یعالم از تازه انگار که یرعلیام

 بلند شیجا از و زد پس را او لرزش همان با بود

 به و برداشت را دیفرش یرو یصندل یادیفر با. شد

 .ختندیر نییپا همه که دیکوب هاهیادو قفسه

 !نیآورد سرمون یچ کنه، لعنت رو تونهمه خدا -

 لگد به شروع و برد ورشی دیفرش سمت دوباره

 .کرد شکمش و پهلو به زدن

 ...شرفیب آشغال، کثافت، -

 کتک شتریب مانع تا گرفت را یرعلیام و رفت جلو

 .بشود دیفرش خوردن

 .کن ولش ریام -

 .بزند پس را او خواست دوباره یرعلیام
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 .میبش راحت همه بکشم رو شرفیب نیا بذار -

 ترمحکم را یرعلیام و کرد مقاومت شتریب بارنیا

 .نرسد مقصدش به تا گرفت

 اول بده اجازه یول دم؛یم قول مشیکشیم باشه -

 حانهیر میبفهم کنه فیتعر رو داستان یباق

 .میدار ادیز کشتنش یبرا وقت بعد کجاست

 از سرخ یهاچشم با و دیکش کنار یرعلیام

 خود در شتریب که دیفرش به ینگاه تیعصبان

 .انداخت بود شده مچاله

 رو نفست ذره هی نیهم تا بگو جنازه، بزن حرف -

 .نگرفتم ازت
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shahregoftegoo@  

. pg 3114shahregoftegoo@ 

 تند یرو نیا از قبل از شتریب انگار که دیفرش

 و کرد جور و جمع را خود بود دهیترس یرعلیام

 چند یصدا که ردیبگ سر از را صحبتش خواست

 خود به را هاآن رونیب از مغازه کرکره به ضربه

 .آورد

  خبره؟ چه جااون خوبه؟ حالت دیفرش آقا -

 یهمه باشد دهید یدیام نور انگار که دیفرش

 .کرد جمع را توانش

 ...کمک -

 دهانش یجلو دست با و رفت دیفرش طرف عیسر

 خشم همان با یرعلیام شد چه دینفهم. گرفت را

 ادیفر و زد مغازه کرکره بر یلگد و رفت در طرف

 .دیکش
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 .کارتون یپ دیبر خبره چه نجایا چه شما به -

 :کرد زمزمه برادرش فکریب یکارها از حرص با

 کار یخوایم هیچ کارا نیا یرعلیام یوا -

 !؟یبد دستمون

 .برگشت طرفش خشم همان با یرعلیام

 کنن؟ کارمونیچ خوانیم مثالً درک، به -

 .شد دهیشن مغازه از رونیب دوباره ییصدا

 خبر رو سیپل دینکن باز رو در االن نیهم اگر -

 .میکنیم

 .کند نگاه غضب با را یرعلیام بود او نوبت حاال

 ؟یخواستیم نویهم -

 چیه رشیپذ قدرت ذهنش فعال انگار که یرعلیام

 .زد ادیفر دوباره نداشت را یمنطق حرف
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 ...درک به -

 .دیکوب کرکره به یگرید لگد

 .دیبکن خوادیم دلتون یغلط هر هم شما -

 قانع بودن آرام یبرا را برادرش تواندینم دید یوقت

 مشکلشان حل یبرا یراه خودش شد مجبور کند

 نیتریو یرو که لشیموبا به ینگاه با. کند دایپ

 . دیرس ذهنش به یفکر بود گذاشته

 کردیم یسع که دیفرش صورت یرو اشیجد نگاه

 .نشست بدهد نجات او دست ریز از را دهانش

 یکرد شروع رو صحبتت که یاول همون از نیبب -

 پس. کرده ضبط رو هاتحرف یهمه من لیموبا

 جرم همه اون اثبات یبرا بزرگ مدرک هی ما االن

 باشن؛ داشته یکم مجازات نکنم گمون که میدار



shahregoftegoo@  

. pg 3117shahregoftegoo@ 

 همه آدم بچه مثل و بردارم رو دستم االن اگر یول

 ای حسام از یآدرس آخر در و یکرد فیتعر رو زیچ

 پاک یصوت لیفا اون خودت یجلو ،یداد حانهیر

 مهمه ما یبرا که یزیچ تنها االن چون. شهیم

 یشکیه گهید است حانهیر تیامن و یسالمت

 و شما از بخواد نداره رو گذشته کنکاش حوصله

 نه؟ ای یدیفهم. کنه تیشکا هیبق

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 نگاهش دهیترس یهاچشم با حاال که دیفرش

 یلبخند. داد تکان بله ینشانه به یسر کردیم

 .نشاند لب یرو اشنقشه دنیرس جهینت به یبرا

 آدم بچه مثل دارمیبرم رو دستم حاال! نیآفر -

 میریم هم ما بعدش یکنیم خواستم ازت یهرکار

 باشه؟ مونیزندگ سراغ

 از و برداشت را دستش داد سرتکان باز که دیفرش

 .شد بلند شیجلو
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 .بزن حرف حاال -

 در کنار همانجا که یرعلیام به ینگاه با دیفرش

 رونیب را نفسش کردیم شانیتماشا کمر به دست

 .داد

 حانهیر گهید گفتیم حسام موضوع اون از بعد -

 سه. داده تیرضا دشیجد یزندگ به و شده آروم

 مشخص رو یکس فیتکل مرد اون و گذشت سال

 کجا به موضوع نیا آخر میبفهم تا کردینم

 از یکی با حانهیر مدت اون در. رسهیم

 دختر. بود گرفته یخوب رابطه هاشونهیهمسا

 دایپ کار کتابخونه هی یتو براش خانواده همون

 دل که بود حانهیر کار زیچ همه از تربیعج و کرد

 طول در و اشافتاده عقب شوهر با یزندگ به داد
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 چشم بدون شد دچار سرطان به حامد که سال دو

 !کرد ینگهدار ازش داشت

 باالخره حامد نکهیا تا رفتیم شیپ آروم زیچهمه

 حامد فوت از بعد. کرد فوت و شد سرطان میتسل

 خانواده با ینسبت گهید که ییجااون از حانهیر

 باهاشون خونه هی یتو خواستینم نداشت حسام

 هی سر رو زنش حسام یوقت مخصوصاً. باشه

 . کرد رونیب خونه از اختالف

 د،یرس تشینها به حانهیر یلجباز بود موقع اون

 خانواده اون با و بره هست که طور هر خواستیم

 فوت فرخنده که تا. کنه یزندگ اشهیهمسا رزنیپ

 و تهران ارهیب رو حانهیر شد مجبور حسام و کرد

. خواستیم مرد اون که نبود یزیچ نیا

 یطور حانهیر خانواده برخورد نجایا خوشبختانه
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 زود خواست و شد مونیپش اومدنش از کال که بود

 هی رزنیپ همون یخونه حانهیر مدت نیا. برگرده

 نویا مرد اون که ییاونجا از اما داشت؛ آروم یزندگ

 شیپ روز چند حسام  دستورش طبق خواستینم

 دلداده هی نقش کردن یباز با و حانهیر سراغ رفت

 مناسب کار هی گفته بهش. کرد یخواستگار ازش

 میبر و میکن ازدواج هم با خوامیم کردم دایپ یدوب

 خوب یزندگ هی یدوب یتو داده وعده بهش اونجا،

 رو حسرتش همه که یطور کنمیم فراهم برات

 .بخورن
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 کرده؟ قبول... قبو... حانهیر -
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 یقدم و دیپرس را سوالش ترس و لکنت با یرعلیام

 به فاصله همان از دیفرش. برداشت جلو به

 .زد زل یرعلیام نیغمگ منتظر یهاچشم

 اری باهات شانس مورد نیا در نه فعالً البته نه -

 یهاحرف نهیا مهم ستنین مهم نایا االن اما بوده؛

 عقد هی با خوادیم اون است نقشه همه حسام

 شوهر صادق لیتحو یدوب ببره رو حانهیر یسور

 .بده حانهیر مادر

 نیغمگ و جیگ که یرعلیام به ینگاه اول تعجب با

 .برگشت دیفرش طرف بعد انداخت کردیم نگاهش

 صادق سر ریز هانقشه و کارها نیا یهمه یعنی -

 !بود؟ حانهیر مادر شوهر

 .داد تکان یسر دیفرش
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 هیک دمیفهم بعدها شناختمشینم اول منم آره -

 . داره نیحس حاج خانواده به یربط چه و

 ذهنش دنییجو مشغول انهیمور مثل که یسوال

 .آورد زبان به را بود

 خبر ماجراها نیا از اون ؟یچ حانهیر مادر -

 داشته؟

 صادق دونمیم من که ییجااون تا وقت، چیه نه -

 با خواستهیم داشته، یدشمن نیحس حاج با

 رو نیحس حاج یآبرو هم حانهیر طرف از ییرسوا

 و بشه خورده لک یبیس به لیتبد حانهیر هم زهیبر

 سه نیا. کنه تصاحب رو اون بتونه راحت آخرش

 بتونه تا داشت نگهش حسام شیپ امانت سال

 یتو یعال یزندگ هی یبرا رو خودش یکارا نجایا

 .کنه ستیر و راست یدوب
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 اون حسام منتظر راحت الیخ با یدوب هم االن

 لگد تا چند نیا نکن فکر یحاج پسر. ششیپ ببره

 طورنیا من دینیبیم اگر. آورده حرف به رو من تو

 کردم رو براتون رو همه دست و اومدم مُقر راحت

 از بعد. کردن یحق نا حقم در که بود نیا بخاطر

 بود قرار کندن جون همه اون و انتظار سال سه

 نیماش و خونه هی مغازه نیا دیخر پول من سهم

 پول منت یکل با صادق کار آخر یول باشه؛ خوب

 جلوم رو داخلش لیوسا و مغازه نیهم رهن

 یسهم پس ینکرد یخاص کار تو گفت و انداخت

 چه اون من سهم ماجرا نیا آخر یوقت. یندار

 به و درست اونا سهم ادیم زورم نشد خواستمیم

 .باشه جا
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 و زد یبزرگ پوزخند جوابش در فقط یرعلیام

 .نزد یحرف

 مشخص رو فتونیتکل ادیم االن سیپل زدم زنگ -

 .کنه

 خودشان به دوباره رونیب از یابهیغر مرد یصدا با

 .ندارند یادیز فرصت گرید دندیفهم و آمدند

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 657پارت#

 

 

 

 در و انداخته نییپا را سرش یرعلیام دید یوقت

 دیرس سر دفتر طرف کندیم ریس یگرید یایدن

 وسطش در یخودکار با را آن و رفت ترازو کنار

 .برگشت دیفرش کنار و برداشت

 حانهیر یگیم که یرزنیپ اون حسام، آدرس -

 که یزیهرچ و کتابخونه کنه،یم یزندگ ششیپ
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 برامون رو خورهیم ما درد به یکنیم فکر و یدار

 .سیبنو

 یهاناله با و داد تنش به یتکان زحمت به دیفرش

 دست از را خودکار. دیکش باال را خود یکم کوتاه

 باز شیجلو که یدیسف صفحه یرو و گرفت او

 .کرد نوشتن به شروع ینظمیب با بود کرده

 کتابخونه و رزنیپ اون یخونه از یقیدق آدرس -

 یهرک از حسام یخونه یمحله یتو یول ندارم؛

 .دنیم نشون بهتون دیریبگ رو مهربانو خونه سراغ

 به ینگاه شد تمام که دیفرش نوشتن آدرس

 .انداخت یرعلیام

 هیقض نیا یتو اما کردم؛ یهرکار پول یبرا من -

 سهم اندازه یهرکس وسط نیا نبودم، تنها من
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 یینجایا که داره ریتقص ماجرا نیا یتو خودش

 نیترگناهیب وسط نیا حانهیر یول م؛یبرس میهست

 هنوز اگر. سوخت هیبق گناه آتش یتو فقط که بود

 نذار و بده نجاتش برو یقائل ارزش براش قبل مثل

 از گهید زیچ هی. بشه حروم صادق یپا عمرش یباق

 حسام نذار و کن کار خاموش چراغ یشنویم من

 .بشه شهر اون یتو حضورت متوجه

 بود انینما صورتش در کامالً که یحرص با یرعلیام

 .گذاشت جلو یقدم

 یجبران چیه کمکت و اعتراف نیا من نظر از -

 قدرنیا االن عطا قول یول ست؛ین خطاهات یبرا

 رو وقتم نخوام که هستم دختر اون حال نگران

 دعا به دست برو. کنم حروم تو کردن مجازات یبرا

 باشه دهینرس حانهیر به یبیآس و برسم موقع به کن
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 دیخورش رنگ بذارم اگر قسم شرفم به وگرنه

 دار یباال متیق به یحت ینیبب رو روز اون یفردا

 .باشه سر رفتن

 دنیکش نشان و خط مشغول یرعلیام که ینیح

 وسط از را آدرس یحاو برگه تند بود دیفرش یبرا

 .گذاشت بشیج داخل و کرد پاره دیرس سر صفحه

 :گفت دیفرش به رو و برداشت را لشیموبا

 یبرا یگفت سیپل به یزیچ امروز یماجرا از اگر -

 .نکن فراموش نویا خودته شهیم بد که یکس نیاول

 وارید به و دیکش باالتر را خود زحمت با دیفرش

 .داد هیتک سرش پشت

 .راحت التونیخ ندارم یتیشکا یکس از من -
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 زودتر هرچه دیبا و بود شده تمام نجایا در کارشان

 خواست. رفتندیم سیپل دنیرس سر از قبل تا

 به چشمش آخر لحظه که برود یرعلیام طرف

 کرد فکر خود با. افتاد زیم یرو دیفرش لیموبا

 اما بود؛ یباز کارگاه یادیز گرید کارش نیا دیشا

. کندینم بیع یکار محکم از کار اندگفته میقد از

 کوباند نیزم یرو دیفرش یجلو برداشت را لیموبا

 گرید تا زد ضربه اشصفحه یرو کفش با بار چند و

 .نباشد استفاده قابل

 اوضاع یوقت ،یدار طلب من شیپ هم لیموبا هی -

 .دمیم بهت ایب گرفت آروم

 و گذاشت بشیج داخل هم را شکسته لیموبا

 .رفت یرعلیام طرف

 .شده تمام نجایا ما کار میبر داداش -



shahregoftegoo@  

. pg 3133shahregoftegoo@ 

 دیفرش به یدگریتهد و آخر نگاه با یرعلیام

 .دیکش باال را کرکره و شد همراهش

 بود مشخص که ییهاآدم و کسبه از نفر چند

 یرعلیام. بودند شده جمع در یجلو هستند رهگذر

 .گذاشت جلو یقدم زودتر

 ن؟یشد جمع دنیم ینذر خبره چه -

 .شد بلند مسن یمرد یشاک یصدا

 کاریچ چخبر نجایا نیبد حیتوض دیبا شما -

 تو؟ اون نیکردیم

 را شیبازو زود که بدهد یجواب خواست یرعلیام

 جواب نیح همان در برد نیماش طرف و گرفت

 :داد

 .بود دوستانه صحبت هی فقط یچیه -
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 را کمربندش شدند، نیماش سوار یرعلیام همراه

 .بست

 برم؟ کجا -

 .خونه برو -

 از رفتند جلوتر یکم آورد در حرکت به را نیماش

. ستادیا دیفرش مغازه یجلو سیپل نیماش دید نهیآ

 .کرد شانیروزیپ به یاخنده

 .دنیرس رید شهیهم مثل -

 دوباره و کرد نگاه را عقب برگشت کوتاه یرعلیام

 .نشست شیجا سر

 .نده دستمون کار یجد یجد حاال -

 .برد باالتر یکم را نیماش سرعت
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 خودش یپا بفهمه هست عاقل قدرنیا بابا نه -

 یول ره؛یگ موضوع نیا یتو یهرکس از شتریب

 نیوالد جمله از همه گوش به زود یلیخ خبرش

 .رسهیم یگرام

 .کرد یکوتاه خنده یرعلیام

 تا جونش، نوش بود دیفرش حق که کتکا اون -

 نجایا از من برسه هیبق گوش به بخواد هم یوقت

 یبرا یدفاع زره دنبال دیبا تو فقط کنم فکر رفتم،

 .یباش خودت

 .کرد نگاه یرعلیام به وستهیپ هم به یابروها با

 !یبر شهینم که تنها همراهت؟ امین من -
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 .برگشت طرفش هم یرعلیام
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. بشم گم ستمین که بچه برم؟ تنها تونمینم چرا -

 یباش نجایا اوضاع به حواست یبمون نجایا دیبا تو

 ستین مشخص گذشته نایا از نشه، خراب کارا تا

 که تو بکشه طول کارم چقدر اد،یب شیپ یچ اونجا

 .یکن لیتعط من بخاطر رو تیزندگ یتونینم

 یهاحرف دهد نشان که داد تکان یسر ظاهر در

 که یروز تا دانستیم اما کرده؛ قبول را برادرش

 نخواهد قرار و آرام یالحظه برگردد یرعلیام

 .داشت

 در را شیهاکفش تند یرعلیام دندیرس که خانه به

 تنش راهنیپ یهادکمه کردن باز با همراه و آورد

 . رفت حمام طرف

 که ببند من یبرا کوچک ساک هی زحمتیب عطا -

 .نشم رونشیح اومدم رونیب
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 را صبح نه تازه که دستش یرو ساعت به ینگاه

 .انداخت دادیم نشان

 !؟یبر یخوایم االن -

 . برگشت طرفش به و کرد باز را حمام در یرعلیام

 رو خودم زودتر دیبا گفت؟ یچ یدینشن آره -

 .میندار کردن تلف یبرا یوقت کاشان برسونم

 هم شبید ؟یکن استراحت هی اول یخواینم -

 .یاخسته یدینخواب

 .گذاشت حمام داخل پا لبخند با یرعلیام

 .هیخستگ کنمینم حس که یزیچ تنها االن -

. رفت خواب اتاق به ناچار به شد بسته که حمام در

 کمد در شده دهیچ یهالباس نیب از کرد یسع

 در. کند انتخاب را روشن رنگ یهالباس شتریب
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 تن را رنگ رهیت یهالباس که بس مدت نیا

 .شده دلمرده کردیم حس بود دهید یرعلیام

 فکر که یالهیوس هر لباس دست چند همراه

 داخل را شودیم یرعلیام ازین مورد آنجا در کردیم

 را ساک پیز کارش شدن تمام با و گذاشت ساک

 .بست

 آمد رونیب حمام از تن به حوله یرعلیام بعد یکم

 .شد شیموها کردن خشک مشغول سشوار باد با و

 بسته قهی مدل به یرنگ یآب یراهنیپ کمد داخل از

 تخت یرو و برداشت یمشک یشلوار همراه به

 یموها دادن حالت و کردن خشک. گذاشت

 یهالباس سراغ حرف بدون شد تمام که یرعلیام

 .دیپوش را آنها و رفت او یانتخاب
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 ؟یکرد آماده رو ساکم -

 .داد تکان یسر

 حاال گذاشتم بشه ازتین کردمیم فکر یهرچ آره -

 .بنداز نگاه هی خودت باز

 باال مشغول و بست را شلوارش کمربند یرعلیام

 .شد راهنشیپ یهانیآست زدن

 .نکنه درد دستت -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 660پارت#

 

 

 

 

 .انداخت داخلش یکوتاه نگاه و رفت ساکش سراغ

 ؟ینگذاشت عطر -

 .انداخت باال ییابرو

 ؟یخواستیم هم عطر -



shahregoftegoo@  

. pg 3142shahregoftegoo@ 

 نیب از و رفت نهیآ طرف تند لبخند با یرعلیام

 با داشتند قرار نهیآ یجلو که یعطر شهیش چند

 ساکش داخل و کرد انتخاب را هاآن از یکی دیترد

 .گذاشت

 .شد ازین دیشا حاال -

 مشغول و کرد ساک در یگرید کوتاه یجستجو

 .شد شیهاجوراب دنیپوش

 با بذار هم اونو دمیخر تازه یزغال نیج شلوار هی -

 .شهیم جالب یگذاشت که یدیسف راهنیپ نیا

 و نیریش بد که برادرش یهااسترس به یلبخند

 .رفت کمد طرف و زد بودند دلچسب

 .چشم -
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 عقب یصندل یرو را ساکش یرعلیام نیماش کنار

 اما بود؛ آماده رفتن یبرا ظاهر در برادرش گذاشت،

 را در. دید را استرسش شدیم یراحت به نگاهش از

 آغوشش در مردانه و شد کشینزد یرعلیام بست

 .دیکش

 یچ شهر اون یتو دونمینم عطا، کن دعا برام -

 و نمشینب تا دونمیم یول کشه؛یم رو انتظارم

 .رهیگینم آروم دلم نرسونمش امن یجا

 .فشرد خود به را یرعلیام حسش تمام با و محکم

 من کن، رو خودت تالش تموم برگردوندش یبرا -

 .نگذار خبریب کارات کدوم چیه از هم رو

 .زد لبخند و شد جدا او از یرعلیام
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 نیریش و تلخ مراحل یهمه یتو تو رعطایام -

 فهیوظ از شتریب یحت یبود همراهم میزندگ

 ندارم دل به یناراحت چیه زنت و تو از من. یبرادر

 یبچگانه میتصم هی بخاطر کنمیم خواهش پس

 .نکن تلخ رو تیزندگ و تیاذ رو زنت یمیقد

 بود؛ کرده آرامش یکم یرعلیام یهاحرف نکهیا با

 یکاف لوفرین یبرا هنوز هیتنب قدرنیا دانستیم اما

 .داد تکان یسر یشوخ به یآرام خنده با. ستین

 رو خودت یزندگ برو فعال شما جان داداش -

 .چیبپ نسخه من یزندگ یبرا بعد بده نجات

 سرش یرو را دشیسف دار لبه کاله یرعلیام

 .شد نیماش سوار و گذاشت
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 کوچولو هی بشه حاضر دوباره میزندگ کن دعا -

 .خوامینم یچیه گهید کنه اعتماد بهم

 .بست را نیماش در

 یصندل یبرگشت یوقت کنمیم دعا دل ته از -

 .نباشه یخال کنارت

 به را نیماش یبوق با و داد تکان یسر یرعلیام

 .آورد در حرکت

 کردیم تماشا را نیماش شدن دور که طورنیهم

 خدا پناه در تا خواند قل چهار دل در سرش پشت

 فکر از لشیموبا زنگ یصدا با. برسد مقصد به

 «بابا» نام دنید. گرفت ابانیخ از نگاه و آمد رونیب

 لبش یرو یلبخند لشیموبا یصفحه یرو بر
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 دهیرس گوششان به خبر انتظارشان از زودتر آورد،

 !بود

 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 661پارت#

 

 

**** 

 به گوش هرمز یسو از یپاسخ منتظر که ینیح

 الناز به یلبخند با داد،یم تماسش یمتوال یهابوق

 مداد بود السا ینقاش دامن کردن رنگ مشغول که

 یشده بافته یموها سراغ و برداشت را ینارنج

 . رفت شیجلو یزیآم رنگ کتاب ریتصو یآنا

 از هرمز یصدا که بود کرده رنگ را موها از یمین

 .دیرس گوش به ییصدا و سر پر و شلوغ جمع نیب

 جانم؟ -
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 استراحت و کار مزاحم راهیب و راه طورنیا نکهیا از

 یطرف از اما د؛یکشیم خجالت واقعا شدیم هرمز

 سر استرس. بود نمانده یباق شیبرا یگرید چاره

 یالحظه اشخواسته به جواب و حسام دنیرس

 داشت فرصت تا زودتر هرچه دیبا. کردینم شیرها

 آن از هامدت از بعد تا کردیم تمام را زیچهمه

 .شود راحت باالخره خوردن دل خون همه

 .جان هرمز سالم -

 تو؟ یخوب خودمون، یتهرون دختر به سالم -

 تمام که الناز به یگرید نگاه و دیگز کوتاه را لبش

 اشینقاش کردن رنگ زیتم و مرتب به حواسش

 .انداخت بود



shahregoftegoo@  

. pg 3149shahregoftegoo@ 

 یالحظه دلهره و استرس ستم،ین خوب اصال نه -

 .کنهینم رهام

 یصداها که بود رفته یترآرام یجا هرمز انگار

 .شد کمتر تلفن پشت

 دل؟ زیعز یچ یبرا استرس -

 خت،یر رونیب ینگران و استرس بدون را دلش درد

 .بود او یبرا نیترمحرم حاضر حال در هرمز

 نباشه، پنهون هم تو از ستین پنهون که خدا از -

 بزنه رو مهربانو یخونه در کبارهی حسام نگرانم دائم

. جوابم دنبال اومدم بگه تو ادیب کتابخونه درِ از ای

 باهاش دوباره ییارویرو فکر از یحت یکنینم باور

 .شهیم خیس تنم به مو
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 هیشب را شیصدا او یهاینگران به توجه بدون هرمز

 .کرد ونیزیتلو غاتیتبل ندگانیگو

 نداشته ینگران چیه گرید ید تو ید هرمز با -

 .دیباش

 دهانش یجلو را دستش التهاب همه آن انیم

 کتابخانه آرام یفضا در اشقهقهه یصدا تا گرفت

 .چدینپ

 ه؟یچ فیاراج نیا زهرمار -

 ناراحت گهید بگم بهت بخوام رو کالم مخلص -

 .امیم دارم طیبل فردا نباش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��
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 در را وجودش یهاینگران یهمه وافر یذوق

 .رفت باالتر یکم شیصدا اریاخت بدون و برگرفت

 ؟یگیم راست -

 قد هم تو مگه بچه ر،یبگ ماست اریب تو کاسه -

 کنم؟ یشوخ باهات یمن
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 !عاشقتم هرمز یوا -

 .دیخند هم هرمز

 ؟یداد وا هم تو آخرش آخ آخ -

 درهم ییابرو کوتاه هرمز ربطیب سوال از متعجب

 .دیکش

 ؟یچ یبرا -

 وا هم تو آخرش گمیم ؟یعاشقم یگینم مگه -

 ؟یشد عاشقم یداد

 یجد را زیچ چیه که هرمز یباز مسخره به

 .زد لبخند گرفتینم

 .شدم یک دست ملعبه بگو منو! یکار کوفت -

 آقا، دارم؟ کم یچ بخواد، دلت هم یلیخ -

 ...دل و دست خوشگل، پ،یخوشت



shahregoftegoo@  

. pg 3153shahregoftegoo@ 

 .دیپر هرمز حرف نیب حوصلهیب

 ؟ییایم فردا واقعا هرمز -

 و یشوخ حوصله واقعاً بود دهیفهم انگار هم هرمز

 .داد شیصدا به یجد لحن ندارد اضافه حرف

 اونجا رو کارات هم تو ام،یم فردا زمیعز آره -

 من نجایا. میبرگرد فردا پس که بده سروسامان

 هی اما ست؛ین تو مناسب که دارم خوابگاه خودم

 با یمدت تو کرده قبول که کردم دایپ یبوم قیرف

 هی فرصت سر تا یکن یزندگ خواهرش و مادر

 .کنم دایپ برات مناسب خونه

 که یدربدر همه نیا بابت از خودش یبرا دلش

. داشت ارزش نظرش از باز اما سوخت؛ دیکشیم

 یول شود؛ نینش چادر بیغر شهر آن در بود حاضر
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 بغض با. نباشد حسام دست ریاس یالحظه گرید

 :کرد زمزمه

 چه با دونمینم اصالً هرمز، خوبه یلیخ نیا -

 !کنم تشکر یزبون

 در از و بست را بودن یجد پنجره دوباره هرمز

 .شد وارد یشوخ

 چشه؟ یدار یزبون نیهم مگه -

 .زد لبخند آسوده الیخ یکم با

 !یمرس ایدن هی باشه -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ! ایدن هی من خوشبحال اوه -

 یکار برم دیبا من هاقصه خوشگل دخترک خب

 ؟یبار

 منم ،یبرس یسالمت به فردا دوارمیام ممنون نه -

 گمیم نایا مهربانو به رو موضوع یهمه امشب

 خود یول بشن؛ ناراحت دستم از ممکنه دونمیم

 .نمونده برام یاگهید راه شاهد هم خدا
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 زنمیم حرف باهاشون امیم خودم نباش اونا نگران -

 مُد خانم دهیسپ از خبر چه یراست. بشن قانع تا

 شده؟ خوب حالش باال

 کرده عفونت هاشهیبخ از تا دو نه، کامل خوب -

 .سرکار ادیب تونهینم هنوز یمرخص رفته دوباره

 .شد دهیپاش ینگران رنگ هرمز یصدا به نباریا

 براش؟ خطرناکه -

 نگران یکس و یندان خودت باستیز چه زد، لبخند

 .باشد خوبت حال

 تا کنه جان نوش سرم تا چند دیبا فقط نه -

 .بشه خوب حالش

 .داد رونیب را راحتش نفس هرمز
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 اون تا نداره اشکال حاال خداروشکر، خب آهان -

 .نشکنه دل باشه

 تو؟ ادتهی هنوز -

 ره؟یم ادی از نظرت به -

 خیم جانشیب قلب بر گذشته یدردها حسرت

 .داد زجرش و شد یفوالد

 به که نهیشیم گلوت خیب ادیم چنان! محاله -

 داره بازدم و دم هر با ینیبیم ییایم خودت

 .شهیم یادآوری

 راست حرف هی اگر که امرزهیب رو پدرت خدا آخ -

 .نهیهم یزد تیزندگ یتو

 از یکی هرمز حضور دیشا کرد فکر و دیخند باز

 .باشد اشیزندگ در خدا رنگکم یهاموهبت
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 .هرمز یشعوریب یلیخ -

 .خداحافظ رمیم گهید من میفهم خانم باشه -

 .خدانگهدار باش خودت مواظب -

 تماسش به اوضاع شدن بهتر از راحت یالیخ با

 . گذاشت دستش کنار را لیموبا و داد انیپا

. بود آنا لباس ریدرگ و کرده تمام را السا لباس الناز

 یخرگوش که الناز نرم یموها و کرد دراز دست

 .کرد نوازش را بودند شده بسته

 !خاله یزنیم رنگ تند تند چه -

 .انداخت او به یمغرور نگاه الناز

 رفت ادتی و شد تلفن گرم سرت شما خاله -

 ینقاش شهیهم من ضمن در ،یکردیم کاریچ

 .شده تند دستم کشمیم
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 بود ینارنج همان هنوز که دستش مداد به ینگاه 

 .دیخند و انداخت

 .یگیم درست شما بله -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .گذاشت یرنگ یمدادها هیبق کنار را مداد بعد

 نییپا رمیم من کن رنگ شما خانم خوشگل -

 .گردمیبرم دوباره نداره یکار باهام سمیرئ نمیبب

 .داد تکان را سرش حال همان در الناز

 .برو خاله باشه -

 از چادرش کردن مرتب با شد بلند یصندل یرو از

 . رفت نییپا هاپله

 بخاطر نقاهت، دوران و یجراح عمل از بعد دهیسپ

 به برگشتن ییتوانا هنوز آخرش یهیبخ دو عفونت

 آمد و رفت دیبا تنها او و نداشت را کارش سر

 مهربانو خانه مهمان الناز و مینس که امروز. کردیم
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 به خود همراه را الناز کرد خواهش مینس از بودند

 داشت هدف دو خواهش نیا از اورد،یب کتابخانه

 سر شهیهم مثل پدرش یدور از که الناز هم اول

 هم و شدیم عوض شیهوا و حال نبود حال

 تنها حس کمتر برگشت و رفت راه نیب خودش

 .کردیم حسام یسو از خطر و بودن

 یزندان مدت هرچه که یمانیپ سمت رفت فکرش

 یبرا خانه یاعضا دیام افتیم شیافزا بودنش

 از کدام چیه که چرا. شدیم کمتر اشیآزاد

 یبرا پول مقدار نیا پرداخت ییتوانا انشانیاطراف

 و مانیپ نبود فشار تحمل چقدر و نداشتند را هید

 !بود نیسنگ هیبق و مهربانو یبرا پول نداشتن

 با مینس که بود کینزد مغازه یلیتعط ساعت

 الناز حال دنیپرس نیح و گرفت تماس همراهش
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 سر دیآیم خانه به طورنیهم سپرده مهربانو گفت

 . بخرد هم تازه ینیریش لویک دو راه

 اما بود؛ کرده تعجب مهربانو درخواست از آنکه با

 لیم کمال با و اوردین خود یرو به یزیچ

 .رفتیپذ را اشخواسته

 لویک دو یکتابفروش کینزد یفروش ینیریش از

 با همراه آمدندیم خوشمزه نظرش به که ینیریش

 ستگاهیا سمت هم با و دیخر الناز یبرا یایبستن

 .رفتند اتوبوس

 . فرستاد داخل را الناز و کرد باز دیکل با را خانه در

 در انگار نه انگار که مضاعف یایانرژ با الناز

 یهمه و دهیپر نییپا و باال قدرنیا کتابخانه
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 شیهاکفش گذارند نظر از یکنجکاو با را طبقات

 .دیکش یبلند غیج و آورد در شیپا از را

 .میاومد ما -

 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یهاسیسرو یجلو یراهرو و خانه که یبریف در

 لبخند با مهربانو و شد باز کردیم جدا را یبهداشت

 .آمد رونیب ییبایز

 !من زانیعز نیاومد خوش -

 .چسباند مهربانو تنه نییپا به را خود الناز

 خوش قدرنیا کتابخونه جونم، مهربانو سالم -

 !گذشت

 .دیبوس را الناز سر شد خم مهربانو
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 یکل که مامانت شیپ برو بدو مادر خداروشکر -

 .بود دلتنگت

. شد خانه وارد و کرد باز را در خواسته خدا از الناز

 لبخند همان با که مهربانو به ی«سالم» با

 یکفش جا در را شیهاکفش کردیم شیتماشا

 . گذاشت

 که یمشک مردانه کیش یکتان جفت کی همان

 اشتوجه بودند شده گذاشته یکفش جا کنار مرتب

 مهربانو به ینگاه و آورد باال را سرش. کرد جلب را

 .انداخت

 !م؟یدار مهمون -

 و گذاشت او کمر پشت را دستش لبخند با مهربانو

 .کرد تشیهدا داخل به در کردن باز با
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 .ستین بهیغر ایب مادر آره -

 در کنجکاو و گذاشت داخل به قدم مهربانو همراه

 او یبرا قضا از که مهمان نیا کرد جستجو ذهنش

 !باشد تواندیم یکس چه نبود بهیغر هم

 که خانه ساکت یفضا دنید از سالن به ورود با

 یرو یآرام لبخند با و مودب  مینس و دهیسپ

 قبل از شتریب بودند نشسته شیروبهرو یهامبل

 .انداخت باال ییابرو و کرد تعجب

 بود نشسته او به پشت که مجهولشان مهمان از

 او و شدیم دهید اشیمشک شلوار و هاجوراب فقط

 یالحظه چند. کردیم ترمشتاق دنشید یبرا را

 و قامت شد بلند مبل یرو از مرد تا دیکش طول

 .داد قرار او دید معرض در را صورتش
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 .سالم -

 دارد، دنیتپ نام به یافهیوظ کرد فراموش قلبش

. شد متوقف شیها رگ در خون گردش

 جعبه دور ترمحکم را جانشیب یهاانگشت

 حال و نشود رها دستش از تا چاندیپ ینیریش

 مرد خود چشم با نکهیا با. نزند ادیفر را خرابش

 کند باور توانستینم باز اما د؛یدیم را شیروبهرو

 ادعا مهربانو و بود امشبشان مهمان که یمرد

 !باشد موحد یرعلیام ستین بهیغر داشت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دیکش اشنهیس یرو چادر ریز از را لرزانش دست

 یرو از نگاهش. کند دایپ را آمدن باال راه نفسش تا

 افراد یهیبق یرو بود اشرهیخ همچنان که مرد آن

 .ماند ثابت مهربانو یرو و دیچرخ سالن در حاضر

 م؟یدار بهیغر مهمون دینگفت چرا -

 بزند یحرف خواست و برداشت جلو یقدم یرعلیام

 و سپرد مهربانو دست را ینیریش یجعبه تند که
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 از کردیم اقرار دیبا واقع در. رفت اتاقش سمت به

 . کرد فرار یرعلیام نیسنگ حضور و هانگاه ریز

 سر وارید کنار و شد تمام ماندن سرپا یبرا توانش

 ثبت باورش در چرا. نشست نیزم یرو و خورد

 یایرعلیام همان نشسته رونیب که یمرد شدینم

 یخانه در از بود نیا دشیام تمام یروز که است

 اما! بدهد نجاتش بتمن مثل و شود وارد حسام

 پس. نبود او بزرگ و کوچک یدردها شاهد... امدین

 کرده عادت نداشتنش و نبودنش به که ییحاال

 تنها را اشبچه و زن چرا! خواست؟یم چه نجایا

 ست؟یچ دنبال اصال آمده؟ نجایا به و گذاشته

 یجواب کدامچیه یبرا که یسواالت از ییایدر

 .بود شده لیتشک ذهنش در نداشت
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 بود ذهنش سواالت کردن ستیر و راست ریدرگ

 ینگاه. آمد داخل به مهربانو و شد باز اتاق در که

 و انداخت بود نشسته نیزم یرو رفته وا که او به

 .دیکش درهم ییابرو

 عوض رو لباست پاشو مادر؟ ینشست نجایا چرا -

 دنید یبرا فقط امشبمون مهمون رون،یب ایب کن

 !ینشست نجایا تو بعد اومده تو

 بدنش بر سرد یلرز یرعلیام دوباره یادآوری از

 را چادرش و شد جمع خود در شتریب نشست،

 .دیچیپ خود دور محکم

 داره؟ کاریچ نجایا یرعلیام -
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 بود شیپاها درد یبرا که یفیضع «آخ» با مهربانو

 یرو را لبخند همان دوباره و نشست کنارش

 .برگرداند صورتش

 مودب، آقا،. است برازنده چقدر مادر ماشااهلل -

 .بینج... صحبت خوش

 رفتار یفتهیش بدجور انگار که مهربانو از متعجب

 .شد گرد شیهاچشم بود شده یرعلیام

 کاریچ نجایا آقا نیا گمیم من مهربانو یوا -

 و داشته صفات شما خواد،یم یچ کنه،یم

 کجا از رو نجایا اصال! ؟یکنیم قطار برام شونداشته

 دار؟ و ریگ نیا یتو کرده دایپ

 در را خوشرنگش یهاچشم حوصلهیب مهربانو

 .چرخاند حدقه
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 در گذشتیم تو رفتن از یساعت کی عصر امروز -

 یلیخ آقاست، نیا دمید در یجلو رفتم زدند

 تو با اومده گفت و کرد یمعرف رو خودش مودب

 و رهیم گفت یستین خونه گفتم منم. داره کار

 .ادیم یبرگشت یوقت دوباره

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 667پارت#

 

 .داد نگاهش به حرص

 من با بگه و بزنه رو خونه نیا در یهرکس یعنی -

 !د؟یکن استقبال عیسر دیبا شما داره کار

 .ستین یهرکس تو یبرا مرد نیا یدونیم خودتم -

 .شد جمع خودش در شتریب ترس از

 درد یهرچ دیکرد فراموش شما نکهیا مثل نه -

 یتو مرد نیهم وجود بخاطر کشمیم و دمیکش

 .بوده میزندگ

 در منتظرته هست یساعت مین آقا نیا مادر نیبب -

 شیزندگ مورد در کردم یسع من مدت نیا طول

 مثل دمیشن ازش که نطوریا بفهمم رو ییزایچ هی
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 چند حقشه پس دهیکش یادیز یسخت اونم نکهیا

 .یکن گوش هاشحرف به لحظه

 :کرد زمزمه بغض با و شد درمانده نگاهش

 کاریچ من با اصالً من؟ اندازه ده؟یکش یسخت -

 یکار اون با من شیزندگ دنبال بره دیبگ داره

 .امینم رونیب من. ندارم

 اخم از پر نگاهش و دیکش درهم یاچهره مهربانو

 .شد

 یدونیم خوب خودت خودته؟ دست مگه خود،یب -

 نیا. رمیپذینم وقت چیه رو مهمون به یاحترامیب

 تو داشته تو با ینسبت هر و بوده یهرکس قبالً آقا

 حرفش ییایب دیبا بودنش مهمون احترام به االن
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 موردش در بعد گه،یم یچ ینیبب تا یکن گوش رو

 .زنمینم یحرف یگرفت یمیتصم هر

 ادامه را حرفش و شد بلند نیزم یرو از مهربانو 

 .داد

 قشنگ لباس هی نیمت خانم هی مثل االنم -

 ؟یدیفهم رونیب ییایم و یپوشیم

 رونیب یناراحت با و داد تکان مهربانو یبرا یسر

 سه از بعد توانستیم چطور. کرد تماشا را رفتنش

 ندیبنش مرد آن یجلو برود خوردن دل خون سال

 فتاده؟ین یاتفاق چیه انگار که کند وانمود یطور و

 را امشب رفت، کمد طرف و شد بلند نیزم یرو از

 و گذاشتیم دردها و هایسخت هیبق کنار دیبا هم

 خودش دل ته گذشته هانیا همه از. کردیم گذر
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 او با یحرف چه مرد نیا بداند بود شده کنجکاو هم

 .دارد

 یمشک شلوار و شال ،یکالباس زیشوم با را لباسش

 بدون اشیرنگ چادر کردن سر از بعد و کرد عوض

 رونیب نهیآ در صورتش به ینگاه نیترکوچک

 با. بودند مشغول آشپزخانه در دهیسپ و مینس. رفت

 بود افتاده ادشی تازه که یقلب و آرام یهاقدم

 به یسالم با و رفت هامبل طرف بکوبد قراریب

 از یکی یرو بود ستادهیا احترامش به که یرعلیام

 . نشست هامبل
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 668پارت#

 

 که بود نگذشته یالحظه چند او نشستن از هنوز

 .ستادیا و شد بلند مهربانو

 دوباره کردن چه غذا با دخترا نمیبب من دیببخش -

 .گردمیبرم

 که است یرعلیام با صحبتش یرو بود مشخص

 .گرفت جواب آرام
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 .دیباش راحت کنمیم خواهش -

 زود من کن ییرایپذ مهمونمون از جان حانهیر -

 .گردمیبرم

 نییپا سر همان با مهربانو به جواب بدون

 تماشا را گرفتیم فاصله هاآن از که شیهاقدم

 .کرد

 یروز که یمرد با را او و رفت آشپزخانه به مهربانو

 جا آن وجود در را خود یآرزوها و آمال یهمه

 .گذاشت تنها بود داده

 رهیخ شیهاانگشت به و انداخت نییپا را سرش

 برسد فرا یروز بود ذهن از دور شیبرا چقدر. شد

 خود یروروبه و یقدم کی در درست یرعلیام



shahregoftegoo@  

. pg 3179shahregoftegoo@ 

 نداشته صحبت یبرا یکالم و حرف اما ند؛یبب

 ! باشد

 آرام یصدا که بود سرگرم االتشیخ و خود با

 .آورد خود به را او و دیچیپ شیهاگوش در یرعلیام

 ...باوقار خانم،! یشد عوض چقدر -

 یرعلیام چهره به و آورد باال را سرش اریاخت بدون

 ،یشد عوض هم تو دیبگو داشت دوست شد، رهیخ

 یوقت از رتریپ یحت تر،جاافتاده تر،مردانه اتچهره

 ریس دل کی دفترت در بار نیآخر یبرا که

 حاال دیبگو خواستیم دلش. شده کردم تیتماشا

 بد مرا که یشاداب یرعلیام آن به یشباهت کمتر

 یهمه هم و او هم اما ؛یدار کرد خود وابسته

 هنوز نکهیا با شیروبهرو مرد دانستندیم کائنات

 به یتعلق چیه گرید دارد خود اسارت در را او قلب
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. شده یگرید کس سهم خواسته خود و ندارد او

 از یدرد چیه ستین قرار هاحرف نیا حاال

 یهازخم شتریب دادن عمق جز بردارد شیدردها

 درد همه آن یجا د،یکش یاخفه و کوتاه آه. قلبش

 محض به کردیم فکر شهیهم که یاهیگال و دل

 :دیپرس کوتاه کندیم یجار زبان بر یرعلیام دنید

 د؟یکنیم کاریچ نجایا شما -

 قرار با و ردیبگ نگاه بود یرعلیام نوبت بارنیا

 .اندازدیب نییپا را سرش مبل یلبه به گرفتن

 بهت یچ سال سه نیا دمیفهم تازه احمق منِ -

 اومدم. یکرد تحمل درد چقدر دمیفهم گذشته،

 .کنم کمکت یبد اجازه کنم خواهش ازت
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل�💗�
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 غم رنگ پوزخندش خودش یخواسته برخالف

 .گرفت
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 یاحانهیر! رید چقدر موحد؟ جناب کمک یاومد -

 کیتار اتاق هی یتو چشم اشک با شب تا صبح که

 در از تا بود دوخته در به چشم منتظرتون نمزده و

 یبد نجاتش بغرنج تیوضع اون از و تو ییایب

 کشتمش، خودم یهادست با. مرده وقته یلیخ

 خوش عروستون تازه با شما که ییهاوقت همون

 چکسیه نجایا. روحش اتیح به دادم انیپا نیبود

 .آقا نداره ازین شما کمک به

 که ییهاچشم با و آورد باال را سرش یرعلیام

 .کرد نگاهش داد صیتشخ یراحت به را عجزشان

 یخبریب موضوعات یلیخ از تو جان حانهیر -

 خوامیم من. بدم حیتوض زیچ همه برات بده اجازه

 .کنم جبران
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 شیروبهرو زیم به و گرفت یرعلیام صورت از نگاه

 جنبهیب یقدر به دلش دانستیم که چرا دوخت،

 شب نگاه آن در شدن غرق با است ممکن که است

 .بدهد وا رنگ

 از که یعمر سال سه قاً؟یدق دیکن جبران ویچ -

 گهید و شد نابود که یدل ای شد حروم من

 ندارمش؟

 .کرد اشاره یورود در به

 یکس نجایا نیاومد اشتباه موحد جناب دییبفرما -

 .ستین شما جبران منتظر

 فرار نشانیب نیسنگ جو از تا شد بلند مبل یرو از

 ریت اوردیب زبان به خواستیم که یحرف نیا. کند
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 نیا به تا گفتیم دیبا اما بود؛ قلبش بر یمحکم

 .شده جدا است وقت یلیخ راهشان بفهماند مرد

 .نینذار منتظر نیا از شتریب رو بچتون و زن -

 هم یرعلیام که برود آشپزخانه طرف خواست

 .زد شیصدا و ستادیا

 .کن صبر حانهیر -

 .برنگشت یرعلیام طرف اما کردند؛ توقف شیپاها

 یهانقشه حسام گفته، بهم رو زیچ همه دیفرش -

 خواهش دختر خطره در جونت نداره برات یخوب

 .کن گوش حرفم به رو بارکی نیهم کنمیم

 طرفش یرعلیام نامفهوم یهاحرف از سردرگم

 :دیپرس تعجب با و برگشت
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 حسام شما اصالً داره؟ حسام به یربط چه دیفرش -

 !د؟یشناسیم کجا از رو

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رهیخ صورتش به حرف بدون لحظه چند یرعلیام

 برد شیموها درون را دستش صالیاست با بعد شد

 :زد لب و

 نیا یدلتنگ سال سه تونستم چطور من خدا یوا -

 کنم؟ تحمل رو هاچشم

 او جان به ندیخوشا یحرارت که حرف نیا گفتن با

 را شیهاچشم لحظه چند بود کرده قیتزر هم

 .باشد مسلط خودش به خواستیم انگار بست،

 برات رو زیچ همه دمیم قول مفصله، داستانش -

 دیفرش و حسام بدون قدرنیهم فقط کنم فیتعر

 همدست هم با ما رابطه و تو یزندگ ینابود یبرا

 من با دیبا تو خورده، گره زیچ همه االن. بودن

 .خطره در جونت یبمون نجایا تهران یبرگرد
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 ختیر جانش به ترس یرعلیام یهاحرف دنیشن

 تا شود لیدل توانستینم ترس نیا باز اما بود؛

 .کند اعتماد مرد نیا به گرید یبار

 از یچطور دونمیم خودم من نکش زحمت شما -

 نویا ییتنها سال سه نیا یتو کنم، مواظبت خودم

 .گرفتم ادی خوب

 گمیم آخه؟ یکنینم اعتماد بهم چرا حانهیر -

 خوادیم اون داره یشوم یهانقشه برات حسام

 .کنه تتیاذ

 .کرد نگاه را یرعلیام تیعصبان با و تند

 تیاذ یزندگ یتو رو من شما اندازه کسچیه -

 .نکن فراموش وقت چیه نویا موحد، جناب نکرد
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 از دستش در سفره با مهربانو لحظه همان

 .آمد رونیب آشپزخانه

 آماده ما شام یول. دمیپر بحثتون نیب دیببخش -

 .شام از بعد یبرا دیبذار رو اشادامه لطفاً است

 .دیکش گردنش به یدست یرعلیام

 .کنم زحمت رفع گهید من اجازه با پس -

 .کرد نگاهش تعجب با مهربانو

 رو شب هی کرده درست شام عروسم پسرم؟ کجا -

 حانهیر دیباش من یخونه مهمون و دیبگذرون بد

 ییرایپذ مهمونم شمیم ناراحت من دونهیم خانم

 .رونیب بره امخونه از نشده

 .گرفت او طرف را سفره بعد

 خانم؟ حانهیر نه مگه -
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 با و گرفت مهربانو از را سفره یکس به نگاه بدون

 :گفت حرص

 .دیباش داشته فیتشر بله -

 آشپزخانه به و کرد پهن نیزم یرو را سفره بعد

 .رفت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 671پارت#

 

 یخوشمزه یهاخورشت ختنیر مشغول مینس

 یهاماست یرو دهیسپ و بود سید در اشهیبام

 به مینس کنار. کردیم نیتزئ نعنا با را الهیپ داخل

 .داد هیتک نتیکاب

 دعوت مهمون ادیم خوشش جونم مهربانو -

 !کنهیم

 .دیخند زیر مینس

 هم شام هی رگبار به یبست ومدهین رو خدا بنده -

 ؟یکنیم غیدر ازش

 .برگشت مینس طرف یعصب و زده حرص نگاهش

 .بودم نفرستاده که نامه دعوت ادین خواست -
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 .کرد پچ پچ آرام و شد کشانینزد دهیسپ

 حانهیر بشه کوفتت په،یخوشت یلیخ المصب یول -

 !یبود دوست یلعبت چه با

 نیا دنیشن با بود شیپ سال سه یحانهیر اگر

 نیتحس را اشمعشوقه یکس نکهیا از و فیتعر

 چیه حاال اما شد؛یم یخوشحال غرق دلش کندیم

 .بود نمانده یباق شیبرا پرحسرت یدل جز زیچ

 نیح همان در و برداشت نان دو کنارش یجانان از

 :گفت دهیسپ به رو

 مبارک االنم شد کوفتمون واقعاً که ما یبرا -

 .باشه صاحبش

 یرو مهربانو و یرعلیام رفت، رونیب آشپزخانه از

 نگاه با. کردندیم صحبت و بودند نشسته یمبل
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 سفره یرو را دستش یهانان سمتشان یکوتاه

 .برگشت آشپزخانه به دوباره و گذاشت

 ماست یهاالهیپ الناز کمک با که طورهمان دهیسپ

 مجدد دنشید با دیچیم ینیس در را یترش و

 .دیخند

 دنبال نمیبب دمیپرسیم داشتم رو روش کاش -

 یهرچ ه،یسیک خوب ماشااهلل. گردهینم دوم زن

 .بگذرم ازش تونمینم کنمیم فکر

 .گرفت اشخنده دهیسپ حسرت پر لحن از

 !بکش خجالت -

 یدونینم که تو هیچ یبرا خجالتم خب عه -

 تموم زیچ همه افتاد چشمش به چشمم کهنیهم

 .گرد دوره مجنون شدم شد،
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 یشوخ دهیسپ یهاحرف نیا یهمه دانستیم

 باز اما کند؛ عوض را او یهوا و حال تا است

 هاآن در مرد نیا اگر که گذشته یروزها حسرت

 خوردندیم رقم یبهتر شکل دیشا نداشت ییجا

 آن و انداخت اهیس یاهیسا کوتاه یخنده نیا یرو

 .خشکاند را

 ستین قشنگ هم یشوخ یبرا یحت حرف نیا -

 و یبدبخت عمر هی با یمساو آقا نیا به دادن دل

 .یآوارگ

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل�💗�
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 آنکه با سفره یرو بر شام لیوسا دنیچ وقت کل

 یگاه اما بود؛ مهربانو با صحبت مشغول یرعلیام

 و کردیم احساس خود یرو بر را نگاهش ینیسنگ

 دلش از را آرامش و قرار کوچک موضوع نیهم

 .گرفتیم
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 یرعلیام مهربانو تعارف با شد آماده که سفره

 سفره سر هاخانم از فاصله یکم با و کرد یتشکر

 نقطه نیدورتر دهیسپ کنار ییجا هم او. نشست

 . نشست و کرد انتخاب را یرعلیام به سفره

 گاه تعارفات فقط را خوردنشان شام وقت سکوت

 نظرش در. شکستیم یرعلیام به مهربانو گاهیب

 .بود محبت و یمهربان یخدا زن نیا

 حانهیر فاتیتعر یواسطه به قبالً ما موحد جناب -

 االن یول م؛یبود کرده دایپ باهاتون ییآشنا اندک

 خرسند باهاتون ییآشنا از یلیخ بگم دیبا جدا

 .شدم

 ثابت جاهمان بود دنشییجو حال در که یالقمه

 همه نیا از و بست را شیهاچشم عجز با ماند،

 !ماند عجب در مهربانو یدل ساده
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 لبخند با و گذاشت بشقاب کنار را قاشقش یرعلیام

 .داد جواب

 طورنیهم هم بنده دارن، لطف خانم حانهیر -

 .شد افتخارم باعث باهاتون ییآشنا

 فکر یرعلیام خواستینم دلش چیه زد، پوزخند

 فیتعر هیبق یبرا نشسته او سال سه نیا همه کند

 .کرده را اشیمردانگ و یخوب

 !نبوده یخوب صحبت -

 یصدا یالحظه دهانش از کالم آمدن رونیب با

 تعجب با همه و شد متوقف هم هاچنگال و قاشق

 یرییتغ نیترکوچک بدون یرعلیام. کردند نگاهش

 بود برجا پا هنوز که یلبخند همان با صورتش در

 .کرد نگاهش هیبق مثل
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 کالم یحت کوستین رسد دوست از یهرچ -

 .ندیناخوشا

 از معذب و خودش نامعقول برخورد از مانیپش

 و انداخت نییپا سر دوباره یرعلیام خوب برخورد

 .شد سرگرم شیغذا با

 یرشته دوباره دید را جمع سکوت یوقت مهربانو

 .گرفت دست در را سخن

 د؟یدار برادر و خواهر تا چند خان یرعلیام -

 .داد جواب لبخند با یرعلیام

 برادر هی یول بودم؛ محروم که خواهر نعمت از -

 .دارم خودم از کوچکتر

 کرده؟ ازدواج شونمیا مادر باشه زنده -

 .داره هم ماهه هفت پسر هی بله -
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 :زد لب گوشش کنار آرام دهیسپ

 .دیپر که نمیا شانس یبخشک یا -

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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shahregoftegoo@  

. pg 3199shahregoftegoo@ 

 

 

 چیه بود گرفت شکل لبش یرو که یضیعر لبخند

 از دلش نداشت، دهیسپ طنز حرف به یربط

 بود خوشحال. شد شاد شیآرزو به لوفرین دنیرس

 دهیرس شیآرزو به لوفرین حداقل نفر دو آن نیب از

 .دارد یآرام یزندگ عشقش کنار و

 دیکرد چه همسرتون و شما باشن، خوشبخت -

 دخترتون؟ فوت از بعد

 .میشد جدا -

 برود دهانش طرف خواست که ییغذا از پر قاشق

 نیه با یرعلیام جواب و مهربانو سوال دنیشن با

 رهیخ مبهوت. افتاد سفره یرو دستش از یبلند
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 که یخبر ذهنش در یرعلیام افتاده نییپا سر

 نیا یعنی. کردیم لیتحل و هیتجز را بود دهیشن

 فرزند داغ نشسته شیروبهرو نجایا که یمرد

 !داشت؟ دل بر را کوچکش

 دختر آن مرگ خبر دنیشن از آمد درد به قلبش

 و ختیریم ناز پدرش یبرا روز آن که ییکوچولو

 .کردیم لذت غرق را او

 خرمن در که ییمو شاخه چند یرو نگاهش

 حاال د،یچرخ بودند شده دیسف یمشک یموها

 یهمه یبرا یاکننده هیتوج لیدل توانستیم

 .اوردیب هانیا

 بود نتوانسته نیا از شتریب انگار که یرعلیام

 و آورد باال را سرش اوردیب تاب را نگاهش ینیسنگ

 یالحظه یبرا. شد رهیخ او یهاچشم به غم با
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 را نشانیب نیریش و تلخ یگذشته یهمه موقت

 یبرا حاضر حال در که یدرد تمام با. کرد فراموش

 تکان شیبرا یسر کردیم حس قلبش در مرد نیا

 .داد

 !متاسفم -

 گرفت شکل یرعلیام یهالب یرو که یلبخند

 را شیهاچشم غم بتواند که نداشت قدرت قدرآن

 یسر فقط خودش مانند هم یرعلیام. ببرد نیب از

 .نزد یحرف گرید و داد تکان شیبرا

 موحد؟ جناب بود سالش چند دخترتون -

 که یاخلسه از را دو آن مینس کنجکاو سوال

 هم از نگاه شد باعث و آورد رونیب بودند رشیاس

 .رندیبگ
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 .جنباند لب آرام یرعلیام

 .سال دو -

 زود که بود خدا فرشته کنه رحمتش خدا -

 .خودش شیپ برگشت

 زمزمه ی«ممنون» آرام مهربانو جواب در یرعلیام

 انگار اما شد؛ مشغول شیغذا با سکوت در و کرد

 شیاشتها اشرفته دست از کودک مورد در صحبت

 . کردیم یباز هاآن با فقط که بود کرده کور را

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 674پارت#

 

 

 

 به را ذهنش یفکرها گرید یبار یکنجکاو حس

 که شده چه بداند داشت دوست آورد، در قلقلک

 گرید یرعلیام یکوچولو دختر مرگ از بعد

 ختم ییجدا به و نداشته دوام زهرا با اشیزندگ

 سه نیا بداند خواستیم دلش چقدر اصال. شده
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 یحس چیه کردیم ادعا که یزندگ با چطور سال

 ! کرده یزندگ ندارد او به

 امروز بکش رو حانهیر خاله گوش بعداً مامان -

 .زد یادبیب حرف تلفن پشت

. زد یلبخند و آمد رونیب فکر از الناز یصدا با

 کنار را الناز بشقاب در شده پخش یپلوها مینس

 :دیپرس و کرد جمع هم

 مامان؟ زده یادبیب حرف چه خاله -

 ینگفت خودت مگه هرمز، یشعوریب یلیخ گفت -

 م؟یبزن بد یهاحرف نیا از یکس به دینبا

 میبزن یکس به زشت حرف دینبا جان مامان بله -

 .نبوده حواسش حتماً هم حانهیر خاله

 مادر؟ یدار رابطه هرمز با تو مگه -
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 یبرا را دستش گونهنیا الناز نکهیا از زده خجالت

 . شد جمع خود در یکم کرده رو هیبق

 دنمید به حامد مرگ یبرا که یادفعه اون بله -

 صحبت باهاش یگاه داد بهم رو اششماره اومد

 .کنمیم

 ه؟یک هرمز بپرسم تونمیم دیببخش -

 .داد حیتوض یرعلیام جواب در تند مهربانو

 .است حانهیر امرزیب خدا شوهر یعمو پسر هرمز -

 دوباره و نگفت یزیچ او به ینگاه با یرعلیام

 ادشی هرمز نام آوردن با. انداخت نییپا را سرش

 در هیبق و مهربانو با را سفرش موضوع دیبا افتاد

 موضوع نیا خواستیم دلش هرچند. بگذارد انیم

 انیم نیا در کرد فکر اما د؛یبگو بودند تنها یوقت را
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 او فهماندیم مرد نیا به طورنیا نشد، بد هم ادیز

 توهم تا دارد اشیزندگ یبرا ییهابرنامه هم

 یرعلیام. کند رونیب ذهنش از را بودن سوپرمن

 او داشتن یبرا شهیهم تا کند فکر نداشت حق

 سراغ تواندیم داشت دوست زمان هر و دارد وقت

 .شود همراهش تا دیایب او

 نامفهوم شکل چند بشقابش در مانده یباق یغذا با

 گفتن یبرا را شیهاحرف بتواند تا کرد درست

 .دیکش یقیعم نفس آخر در کند، آماده

 مورد در دیبد اجازه اگر خواستمیم جان مهربانو -

 .بزنم حرف باهاتون یموضوع

 .بگو مادر جونم -



shahregoftegoo@  

. pg 3207shahregoftegoo@ 

 صورت یرو نگاهش و دیگز دیترد با را لبش

 .نشست مهربانو منتظر

 .کردم پنهون ازتون رو یموضوع هی من قتشیحق -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .خوردند گره یسوال مهربانو یابروها

 !؟یموضوع چه -

 میخورد ناهار میرفت حسام همراه که یروز اون -

 ازم حسام روز اون نگذشت، یعاد زیچهمه

 .کرد یخواستگار

 یرو بر یرعلیام چنگال و قاشق افتادن یصدا

 نگاهش شد باعث و زد هم به را تمرکزش بشقاب

 .شود روانه او سمت کوتاه

 ؟یداد جواب یچ تو خب -
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 و اخم از پر صورت از نگاه مهربانو سوال با

 .گرفت یرعلیام زده گره یهادست

 فکر دیبا گفتم بهش ندادم، یجواب چیه هنوز -

 .کنم

 فکر حسام شنهادیپ به یخواستیم واقعاً تو یعنی -

 !؟یکن

 او سمت کرد مجبورش دهیسپ سوال بارنیا

 .برگردد

 بود؛ کوبنده نه هی بهش من جواب نه، که معلومه -

 نه حرف که اون د؟یشناسینم رو حسام شما یول

 سراغم بود اومده دواریام قدرنیا رهینم سرش یتو

 زیچهمه و بگم رو بله لحظه همون بود منتظر که

 .کنم تموم رو
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 یکی گنده نه هی همراه لحظه همون چرا پس -

 دهنش اندازه لقمه بفهمه تا دهنش یتو ینزد

 از رو تیالک ترس نیا اصال حانهیر یوا برداره؟

 !کنمینم درک حسام

 ترس با سال سه تو ده،یسپ یکن درک هم دینبا -

 حد تا دستش ریز تو ،ینکرد یزندگ خونش یتو

 اتاق یتو دستش به تو ،ینخورد کتک مرگ

 سیسرو هی به رفتن یبرا که ینشد حبس

 تو. یکن التماس بهش هاساعت ساده یبهداشت

 که ینکرد حس خودت یرو رو زشیه یهانگاه

 یبرا و دمیکش رو هانیا یهمه من. یبترس ازش

 ...دمیم حق خودم به ترس نیا
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 از و فرستاد طانیش به یلعنت لب ریز یرعلیام

 از نگاه. کرد زدن قدم به شروع و شد بلند شیجا

 :داد ادامه دهیسپ به رو و گرفت یرعلیام

 و بشنوه من از رو نه جواب ستین یآدم حسام -

 یول داد؛ کردن فکر فرصت بهم اون ره،یبگ آروم

 همه یبرا بگم نه اگر کرد دمیتهد کنارش

 ...شهیم بد یلیخ شما خانواده مخصوصاً

 ینگفت بهمون رو هاحرف نیا روز همون چرا -

 االن؟ یبرا یگذاشت چرا مادر؟

 مشکل درد یکاف اندازه به روزا اون خودتون شما -

 هم من درد خواستمینم مهربانو، دیداشت رو مانیپ

 نیا یبرا یحل راه دیبا خودم بشه اضافه بهش

 .کردمیم دایپ مشکلم
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 باب عکس که الناز وانیل در دوغ یکم مینس

 .داد دستش و ختیر بود آن یرو یاسفنج

 درکت رو منظورت قشنگ من جان حانهیر نیبب -

 خودمون یخونه یتو رو تو ما یوقت یول کنم؛یم

 ،یهست ما از یعضو هم تو گهید یعنی میرفتیپذ

 ماست یفهیوظ یبود گرفتار ای یداشت غم اگر پس

 .بشه حل مشکل اون تا میکن کمکت

 :کرد زمزمه قبل از ترشرمنده و ترنیغمگ

 گرفتن دهیناد ای یاحترامیب قصد دیکن باور -

 ...نداشتم رو شما یهایخوب و هامحبت

 دیبا االن شده، که هیکار دیکن ول رو نایا حاال -

 درست راه مینیبب تا میزیبر هم یرو رو عقالمون
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 از دردسر بدون حانهیر که میکن دیبا کاریچ ه،یچ

 .بشه خالص حسام دست

 حرف با بود زدن قدم مشغول هنوز که یرعلیام

 .ستادیا شیجا سر دهیسپ

 یهمه از گمیم بهش و سراغش رمیم فردا -

 دست اگر کنمیم دشیتهد دارم، خبر گندکارهاش

 کردن غلط به کنمیم یکار برنداره حانهیر سر از

 .وفتهیب

 را سرش یرعلیام دنیکش نشان و خط از دهیترس

 .آورد باال

 همه نجایا نیاومد شما بفهمه حسام اصال، نه -

 .شهیم بدتر زیچ
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 طورنیهم که شهینم م؟یکن کاریچ دیبا پس -

 .گذاشت دست یرو دست

 انداخت، نییپا را سرش دهیسپ به یکوتاه نگاه با

 دانستینم او و بود دهیرس فرا ماجرا سخت قسمت

 چه شیهاحرف دنیشن با منتظر جماعت نیا

 .دهندیم نشان یواکنش

 .کردم دایپ رو حلش راه خودم اجازتون با -

 با و آورد باال مضطرب را سرش نزد، یحرف یکس

 .کرد صحبت به شروع آرام هیبق منتظر نگاه دنید

 داد شنهادیپ بهم شمیپ اومد که دفعه اون هرمز -

 رو دیجد یزندگ هی اونجا و هیعسلو برم همراهش

 یجد رو شنهادشیپ اول قتشیحق. کنم شروع
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 رفتنم کردم فکر حسام یماجرا با اما م؛ینگرفت

 .ستین بد هم یلیخ

 !؟یکن ترک رو ما یخوایم تو یعنی -

 بمونم نجایا من جان دهیسپ ندارم یاگهید چاره -

 دنیکش درد و شدن تیاذ ای بشم حسام زن دیبا ای

 .نمیبب رو شما

 یشاک حالت با او هیتوج به توجه بدون دهیسپ

 .دیچرخ بود رهیخ سفره به ساکت که مهربانو طرف

 دختر نیا گفتم چقدر خانم مامان یدید -

 نه یگفت دهیم لو رو دروغش داره هاشچشم

 نمیا بفرما کنه،ینم پنهون رو یزیچ حانهیر

 .اشجهینت
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 ینگاه کوتاه یآه با و نداد دهیسپ به یجواب مهربانو

 .انداخت یرعلیام به

 بود؟ بد موحد جناب دینکرد تمام رو غذاتون چرا -

 .زد یموقر و آرام لبخند یرعلیام

 ادیز من دیببخش ممنون، بود یعال هم یلیخ نه -

 .نداشتم لیم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 677پارت#

 

 

 

 بشقابش درون را دوغش خورده مهین وانیل مهربانو

 .گذاشت

 ...جان نوش -

 بدون و متعجب هیبق مثل که مینس به رو بعد

 :گفت کردیم شیتماشا حرف

 رو سفره مادر یخورد رو غذات اگر جان مینس -

 .دیکن جمع
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 نداد نشان او خبر به یواکنش چیه مهربانو نکهیا

 .داشت اشیدلخور از خبر

 ن؟یناراحت من از جون مهربانو -

 :داد جواب آرام سمتش نگاه بدون مهربانو

 قدرنیا خودت ماشااهلل یچ یبرا ناراحت نه -

 میتصم خودت یبرا یبتون یهست عاقل و بزرگ

 .نباشه ما دخالت به یازین و یریبگ

 طرف از یبرخورد هر دیدو شیگلو به بغض

 کم و یناراحت جز کند تحمل توانستیم را مهربانو

 .را کردنش یمحل

 نگفتم یزیچ موضوع نیا از اگر جان مهربانو -

 به یاگهید درد خواستمینم بود نیا بخاطر فقط
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 غصه فهممینم دیکنیم فکر. کنم اضافه دردهاتون

 کنه؟یم آبتون شمع مثل داره مانیپ داداش

 .نشست نگاهش در مهربانو ریدلگ یهاچشم

 هم رو تو نمیبیم پسرم رو مانیپ قدر نیهم -

 غصه هاشبچه یبرا مادر اصالً نم،یبیم دخترم

 خود سر یکنیم فکر بخوره؟ یک یبرا نخوره

 ناراحت من گهید بیغر شهر یبر یگرفت میتصم

 آواره رو خودت یخوایم ره؟یگینم دلم شم؟ینم

 بشه؟ یچ که یکن

 .زد ینیغمگ لبخند

 نجایا مگه مهربانو، کردم عادت یآوارگ به من -

 نبودم؟ بهیغر

 ؟یکن دایپ مهربانو هی یخوایم هم اونجا -
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 .تکه ایدن تو من یمهربانو زمیعز نه -

 یقیعم نفس داشت، هیگر به لیم بیعج دلش

 :داد ادامه و دیکش

 یهامحبت یهمه برابر در کارم نیا دونمیم -

 برم دیبا من یول بزرگه؛ یناسپاس هی شما غیدریب

 از یحت من یبرا شما. رفتن به مجبورم یعنی

 نیهم به. دیهست زتریعز خودم یواقع یخانواده

 تتونیاذ من بخاطر حسام شهینم یراض دلم لیدل

 بند کجاچیه به حسام دست گهید برم که من. کنه

 شیپ رمیم منم. بهتره ما یهمه یبرا نیا و ستین

 یبرا بهتر یزندگ هی تونستم اونجا دیشا هرمز

 .کنم پا و دست خودم
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 ست؟ین حسام همون یعمو پسر هرمز نیا مگه -

 و یاریدرب چاله از رو خودت یخوایم چطور پس

 چاه؟ یتو یبنداز

 :داد جواب یرعلیام به نگاه بدون

 شناختم نداره، حسام به یشباهت چیه هرمز -

 رو میتصم نیا بشه باعث که هست یااندازه ازش

 .رمیبگ

 .زد پوزخند یرعلیام

 فرشته هی پدربزرگت یبرا اول روز هم حسام -

 .شده نازل اون نجات یبرا آسمون از که بوده خدا
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 کردن مرتب از بعد و شد بلند نیزم یرو از

 .برداشت یرعلیام سمت یقدم چادرش
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 یتین چه با شما دونمینم من موحد جناب -

 د؛یکن کمک بهم خودتون قول به تا نجایا دیاومد

 از خودم ندارم، یازین چیه شما کمک به من یول

 ییتنها سال چند نیا. امیبرم میزندگ نجات پس

 ادمی خوب نویا عوض در گرفت ازم رو یزیچ هر

 .داد

 یهمه تا هیعسلو رمیم هرمز همراه فردا من

 شما کنم، فراموش رو شما خصوص به امگذشته

 ...گهید هم

 یرعلیام محکم پنجه در شیبازو شدن ریاس

 که طورهمان یرعلیام. گذاشت ناتمام را حرفش

 با داشتیم نگه دستش در ترمحکم را او یبازو

 . برگشت مهربانو طرف حرص پر چشمان
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 خانم نیا با دارم اجازه خانم مهربانو دیببخش -

 کنم؟ صحبت یخصوص لحظه چند

 نجات را خودش یپ در یپ یهاتکان با کرد یسع

 .بدهد

 .ندارم یخصوص حرف شما با من کن ولم -

 یرو هنوز که ینگاه با او به توجهیب یرعلیام

 :داد ادامه بود ثابت مهربانو

 باشه؛ شما به یاحترامیب کارم نیا دیشا دونمیم -

 لجبازه قدرنیا میقد مثل هم هنوز دختر نیا یول

 .رهینم سرش یتو زور حرف جز یحرف چیه که

 .کرد اشاره اتاق به مهربانو

 .دییبفرما -
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 به را او و داد تکان تشکر نشانه به یسر یرعلیام

 بعد خودش اول کرد باز را اتاق در برد، اتاق طرف

 .بست را در و کرد اتاق به ورود به مجبور را او

 اوردیب رونیب را دستش کرد یسع در شدن بسته با

 اندکرده ثابت گذشته خاطرات کند، فرار اتاق از تا

 هابودن تنها نیا او یجنبهیب دل وجود با

 .اندنداشته باشد عقلش لیم باب که یاجهینت

 سرم از دست چرا خوامیم جونم از یچ -

 ؟یداریبرنم

 اتاق لیوسا یرو یعصب و تند یرعلیام نگاه

 اتاق یگوشه یصندل و کرد رها را شیبازو د،یچرخ

 .داد نشان را

 .دارم حرف باهات نیبش برو -
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 .برود در طرف خواست مبل یجا

 .ندارم یحرف من -

 .دیکش را چادرش یرعلیام

 دارم حرف کلمه چهار نیبش برو گمیم المصب -

 .کنمیم گم رو گورم ینخواست بعد

 که بود یعصب و یجد یقدر به یرعلیام یصدا

 چادرش و نشست مبل یرو شتریب مخالفت بدون

 .کرد مرتب شیپاها یرو را

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 679پارت#

 

 قدم نیح که یرعلیام به ینگاه و آورد باال سر

 دیکشیم عقب را شیموها دست با شیجلو زدن

 او کند فکر یرعلیام خواستینم دلش. انداخت

 است سابق یخجالت و ترسو دخترک همان هنوز

 به دل او تشر و دیتهد نیترکوچک با که

 گرید دیفهمیم دیبا یرعلیام. دهدیم اشخواسته

 .بود نخواهد و ستین سابق مثل زیچ چیه

 ...موحد جناب دینیبب -

 .کرد نگاهش اخم با و برگشت طرفش تند یرعلیام
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 ...و موحد جناب -

 ی«ال اله الاهلل» و دیکش صورتش به یدست دوباره

 .کرد زمزمه

 نداره؟ اسم خودش موحد جناب نیا مگه -

 را نگاهش حرص با و برد ادی از را حرفش ادامه

 نیا ییزورگو انگار کرد، لیمتما اتاق گرید سمت

 یرییتغ سال چند نیا در که بود یخصلت تنها مرد

 !نکرده

 کنار پنجره یلبه و داد رونیب را نفسش یرعلیام

 نامحسوس. کرد انتخاب نشستن یبرا را او یصندل

 یفاصله تا کرد لیمتما یصندل طرف آن به را خود

 پنهان یرعلیام چشم از کارش. شود شتریب نشانیب

 .نماند
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 ؟یترسیم من از -

 با را خود و انداخت نییپا را سرش جواب بدون

. کرد مشغول انگشتش یگوشه یاضافه پوست

 که دیترسیم دردسر از مرد نیا حضور از شتریب

. شود برداشته نشانیب یفاصله خواستینم دلش

 :دیپرس دوباره یرعلیام

 نه؟ یمتنفر ازم -

 کنکاش هرچه نه، تنفر؟ کرد، رجوع دلش به

. شدینم دایپ مرد نیا یبرا تنفر از یانشانه کردیم

 اجازه که بزرگ یریدلگ کی بود، ریدلگ فقط او

. دادینم را دل یکرده زیعز نیا به شدن کینزد

 :کرد زمزمه اشیقلب یخواسته بدون و آرام

 .ندارم یحس هابهیغر به -
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 از نگاهش ینیسنگ جز یحرکت لحظه چند

 .دیند یرعلیام

 ! شدم بهیغر برات پس -

 سوخت دلش شد، برقرار نشانیب سکوت دوباره

 حق حاال که گذشته یبایز حس همه آن یبرا

 محزون و آرام یصدا. دهد بها کدام چیه به نداشت

 .دیچیپ گوشش در یرعلیام

 کردم تالش هم یلیخ ؟ینشد بهیغر تو چرا پس -

 یتو رو پات یجا چنان یول ؛ینباش رون،یب یبر

 کردنت رونیب یبرا که یبود کرده محکم قلبم

 .انداختمیم رونیب نهیس از رو قلبم دیبا فقط
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 و گذشت که یاگذشته مورد در خواستینم دلش

 مورد در صحبت دانستیم. بزند حرف شده تمام

 کرد هرچه یول کند؛یم رو را دستش آخر گذشته

 .بگذارد جوابیب را یرعلیام حرف نیا نتوانست
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 بود نگذشته رفتنم از ماه کی هنوز نیهم یبرا -

 ؟یکرد خونت عروس رو زهرا

 یخوشبخت به دنیرس ای آرامش یبرا من ازدواج -

 و زهرا دادن زجر با خواستم سرم ریخ مثالً نبود،

 که ییدردها و تو دادن دست از انتقام مادرم

 رو تو که یسال سه نیا من. رمیبگ رو میدیکش

 خودم چون دمیند یخوش رنگ یالحظه نداشتم

 یزندگ خوب تو رفتن از بعد چون خواستم،ینم

 خوامینم حانهیر. دمیدیم حروم خودم بر رو کردن

 دوست شدمیم خسته ییجاها هی بگم دروغ بهت

 اون ورود با کردم یسع یحت ؛یبش فراموش داشتم

 کنم؛ گهید حانهیر هی وصل رو دلم میزندگ به بچه

 مثل هم رو اون و خواستینم خدا انگار نشد، یول

 . گرفت ازم تو
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 ترگرفته یلحن با و کرد سکوت لحظه چند یرعلیام

 :داد ادامه سابق از ترمحزون و

 یادیز نییپا و باال من یزندگ سال سه نیا -

 تو کردمیم فکر همش قسم نگاهت به یول داشت؛

 یآروم یزندگ شهر اون یآدما یاهویه از بدور

 که ومدمین سراغت نگرفتم، رو خبرت. یدار

 . بگذره آسوده تیزندگ

 را دلش بود گذرانده سر از که یاگذشته به فکر

 از کم شیبرا عذاب همه آن مرور داد، تاب و چیپ

 .نبود دادن جان

 تموم که یاگذشته مورد در فقط صحبتتون اگر -

 دوباره خوادینم دلم اصالً چون برم، من است شده

 تلخ اتفاق همه اون یتجربه اتفاقا. کنم مرورش

 وعده به گهید گرفتم ادی حداقل نبود هم بد ادیز
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 جز گرفتم ادی نکنم، خوش دل یکس یدهایوع

 یهمه دمیفهم. خورهینم دردم به یکس خودم

 سراب هی فقط گذشته نیریش ظاهر به اتفاقات اون

 .کرد نابودم بهشون کردن خوش دل که بوده

 هم دنمیکش نفس از تو به من حس حانه،یر نبود -

 چطور نبودم بلد فقط من. هست و بود تریواقع

 .کنم محافظت ازت

 از بعد که یاحساسات و خودش به تا بست چشم

. باشد مسلط بودند آمده در انیغل به سال سه

 یهاحرف رام سابق مثل دوباره خواستینم دلش

 . شود مرد نیا احساس پر
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 .کرد را مبل یرو از شدن بلند قصد

 و یندار گفتن یبرا یحرف واقعاً شما انگار نه -

 ...هیالک نجایا موندنم

 مانع و گرفت را چادرش یگوشه عیسر یرعلیام

 . شد رفتنش
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 .گمیم کن صبر نه -

 یرعلیام سمت باشد یجد داشت یسع که ینگاه

 .داد تکان هشدار حالت به را انگشتش و انداخت

 !گذشته مورد در یحرف چیه بدون -

 یمحزون لبخند بود اشرهیخ که طورهمان یرعلیام

 .زد

 ...نیدلنش ن،یریش! برام یهمون هنوزم خوبه چه -

 دلتنگ و تشنه بدجور که دلش یخواسته برخالف

 .کرد یاخم بود هاحرف نیا

 .دیکن تیرعا رو خودتون حد محترم یآقا -

 .کرد رها را چادرش و دیکش یآه یرعلیام

 به فقط دم،یم قول گمینم یچیه گهید باشه -

 .کن گوش هامحرف
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 .دیکش باال را چادرش و گرفت آرام شیجا سر

 .دییبفرما -

 .شد رهیخ نیزم به و گرفت نگاه یرعلیام

 زهرا و من ییجدا از یمدت که شیپ روز چند -

 اومد خوب نچندان یحال با آقاجونت بود گذشته

 تو ازدواج تیواقع مورد در رو زیچ همه و سراغم

 یتو من یوقت دمیفهم بود اونجا. کرد فیتعر

 زاریب خودم از! گذشته تو به یچ بودم غفلت خواب

 هی با سال سه یشد مجبور دمیشن یوقت شدم

 .یکن یزندگ ضیمر افتاده عقب شوهر

 .دیپر حرفش نیب

 حامد از لیاوا دیشا نبود؛ یاجبار چیه -

 خودم تیرضا و لیم با بعد یول دم؛یترسیم
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 یبرا حامد. کردمیم خشکش و تر و بودم کنارش

 .دیدینم رو هاشبال یکس که بود فرشته هی من

 تا شد اشرهیخ گنگ ینگاه با لحظه چند یرعلیام

 .انداخت ریز به سر دوباره و آمد خود به

 حامد با تو ازدواج مورد در حسام گفت آقاجونت -

 شیپ یتو دیفرش دهیفهم بعدها گفت زده، گولش

 نکهیا یبرا. بوده دستهم باهاش هاشنقشه برد

 سراغ میرفت عطا با بشم قیحقا یهمه یمتوجه

. ادیب حرف به کردم مجبورش کتک با و دیفرش

 پخش و ما یهاعکس گرفتن کرد اعتراف دیفرش

 .بوده حسام و خودش کار هااون

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .کرد کینزد هم به را شیابروها کنجکاو

 حسام و دیفرش به یچ یهمکار نیا از چرا؟ -

 ده؟یرسیم

 به را نگاهش و آورد باال را سرش یرعلیام

 .دوخت او منتظر یهاچشم

 نبوده خودشون خواست به کدوم چیه کارها نیا -

 بخوام ترساده. گرفتندیم پول نفر هی از همه یبرا
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 هی بخاطر که یکس دارن، سیرئ هی دو هر بگم

 داشته، رو آبروش ختنیر قصد آقاجونت از نهیک

 هاشنقشه یهمه دنیرس جهینت به از بعد هم حاال

 بهش و ببره رو تو حسام تا نشسته منتظر یدوب

 . بده لیتحو

 یرعلیام یهاحرف وستنیپ قتیحق به از تنش

 :کرد زمزمه ترس با و دیلرز

 آدم؟ نیا هست یک -

 :کرد زمزمه آرام و داد رونیب را نفسش یرعلیام

 .مادرت شوهر صادق، -

 یهاچشم با و گذاشت دهانش یجلو را دستش دو

 یاکلمه دیشا تا شد رهیخ یرعلیام به شده گرد

 بوده کذب یدروغ ای یشوخ حرفش نکهیا بر یمبن
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 فقط یخاص واکنش چیه بدون یرعلیام اما بشنود؛

 لیدل دنبال خود شیپ هنوز مغزش. کرد نگاهش

 خاطرات که بود نکردن باور یبرا یاکننده قانع

 شدند زنده شیبرا آقاجانش از نبات تینهایب نفرت

 وحشتناک فکر نیا داشتن قتیحق ترس از دلش و

 .دیلرز

 ...نیا یتو هم مانم... ما -

 یسوال نداد اجازه و داد تکان را سرش تند یرعلیام

 کامل بود دادن جان حال در کردنش ادا یبرا که

 .شود

 نیا یتو ینقش چیه مامانت راحت التیخ نه -

 .نداشته اتفاقات
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 مادرش مهلک یضربه نیا در حداقل نکهیا از

 همان. شد آسوده یکم الشیخ نداشته یدخالت

 را چندشش یرفتارها و صادق که ییهاوقت

 ست؛ین یسالم و نرمال انسان زدیم حدس دیدیم

 نیچن آقاجانش از نهیک کی بخاطر نکهیا اما

 شیبرا دهیکش او یزندگ یبرا را یدیپل یهانقشه

 .نبود باور قابل

 بوده؟ یچ سر آقاجونم از صادق ینهیک -

 حسام و دیفرش نداده اجازه یحت دونم،ینم منم -

 نیا یاصل لیدل متوجه کردندیم کار کنارش که

 .بشن اتفاقات

 که داشته یربط چه من به آقاجونم از اون انتقام -

 ؟یقربان شدم
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 :کرد زمزمه قبل از ترآرام یرعلیام

 رو دیفرش داشته، نظر هم تو به انتقام همراه انگار -

 آبروتون یوقت زهیبر رفاقت طرح باهات تا فرستاده

 خودش بینص دار لک بیس هی عنوان به تو رفت

 .یبش

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 683پارت#

 

 سوخت، خودش تیمظلوم و دردها یبرا دلش

 هوس و یخودخواه سال؟ سه نیا داد چه تاوان

 !را گرانید

 .دیچک نییپا اشکش قطره

 گرانید گناهان توان نکهیا به شدم محکوم انگار -

 !بدم پس رو

 شیپا یجلو و آمد نییپا پنجره یلبه از یرعلیام

 جورتر و جمع یکم و آمد خودش به زد، زانو

 .نباشد نشانیب یبرخورد تا نشست

 !؟یکنیم کاریچ -

 :گفت او تعجب و ترس به توجه بدون یرعلیام
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 با دمیشن رو دیفرش یهاحرف که یروز همون -

 یباش نداده بله حسام به هنوز که آرزو کی و هزار

 بهت تا کنم، منصرفت کارت از تا اومدم سراغت

 یهاحرف با یول باش؛ حسام لهیح مواظب بگم

 کردمیم فکر که ییهاطور اون دمیفهم امشبت

 خودت یبرا یاگهید  ماتیتصم تو نکهیا نبوده،

 اومده تیزندگ یتو یاگهید شخص نکهیا ،یگرفت

 .دیگنجینم هم تصورم یتو یحت

 در را هرمز حضور گاهیجا هنوز یرعلیام دانستیم

 مبهم شیبرا شانیرابطه و نکرده درک اشیزندگ

 نیا از شتریب یرعلیام اتیشک به آنکه یبرا. است

 .دیپر حرفش نیب تند نزند دامن
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 اون داره، رو یحام هی حکم فقط من یبرا هرمز -

 دایپ نجات تیوضع نیا از تا کنه کمکم خوادیم

 .کنم

 :داد ادامه دوباره بست چشم کوتاه یرعلیام

 یزیچ تو یبرا یحام جز اون قبول، باشه خب -

 با یخوایم یبگ شهیم جانم حانهیر یول ست؛ین

  ؟یکن کاریچ بیغر شهر یبر مرد اون

 حالت و کرد خوش جا اشیشانیپ یرو یاخم

 .گرفت خود به یتدافع

 من دیباش زدنتون حرف مواظب زیهرچ از اول -

 نگران شما دوماً باشم، شما جان کنم غلط گهید

 .کنمیم کاریچ دونمیم خودم نباش اونش
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 لبخند یرعلیام امشبشان دارید در بارنیاول یبرا

 .زد یآرام

 کنم؟ صدات یچ یجانانم جان یوقت -

 .شود بلند خواست دوباره

 دیکنینم یتوجه من خواست به شما یوقت -

 .بدم انجام رو کار نیا من نداره یلیدل

 را رفتنش راه تا نخورد تکان شیجلو از یرعلیام

 .کند صد

 حانهیر اصال گم،ینم یزیچ گهید نیبش باشه -

 خوبه؟ خانم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .نداد یجواب و برگرداند گرید طرف را شیرو

 یکن فرار حسام دست از یخوایم نکهیا نیبب -

 اومدم تین نیهم به خودمم من اصال هیخوب کار

 زادگاه مگه ؟یاگهید بیغر شهر چرا یول سراغت؛

 چشه؟ خودت

 پنهان بغضش تا گرفت یرعلیام از نگاه همچنان

 .بماند
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 نمیبینم خودم زادگاه گهید رو شهر اون من -

 .آدماش هم خودش هم است، بهیغر برام اونجا

 را چادرش یگوشه و آمد باال آرام یرعلیام دست

 .کرد لمس

 اون آدم نیگناهکارتر شتیپ االن دونمیم -

 تمنا یول بهت؛ کردم بد یلیخ دونمیم شهرم،

 باهام و بده گوش حرفم به رو بار هی نیهم کنمیم

 باشه؟ کنم درست رو زیچ همه دمیم قول ایب

 شیهاچشم در که یاشک همان همراه نگاهش

 .برگشت یرعلیام سمت تند بود زده حلقه

 اون یتو ام؟یب کجا ؟یگیم یچ یامتوجه اصال -

 یاعمه بده؟ پناهم دارم ویک منه؟ منتظر یک شهر

 و دختراش یبرا پاقدمم کنهیم فکر که
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 که شما مادر ای ارهیم ینحس خواستگارهاشون

 کنم؟ در به راه از رو پسرش اومدم کنه فکر دوباره

 به منو تا بشم حسام زن دمیم حیترج من آقا نه

 شهر اون به قدم گهید یول بفروشه؛ بهیغر تا صد

 ...نذارم

 یصدا با و رفت یسرخ به رو یرعلیام یهاچشم

 .کرد قطع را حرفش یبلند نسبتاً

 .نگو خودت مورد در یطور نیا... نگو -

 :کرد زمزمه آرام و شد جمع خودش در شتریب

 گم؟یم دروغ مگه -

 اعصابش آرامش یبرا قیعم نفس چند یرعلیام

 .دیکش
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 یباش داشته یاهیگال هر زم؛یعز یدار حق -

 سه نیا ستین سابق مثل یچیه گهید یول حقته؛

 رییتغ رو ما اطراف یهاآدم یهمه طیشرا سال

 نیا بارنیا بزنه یحرف بهت بخواد هم یکس. داده

. پشتتم خودم دم،ینم بهش یااجازه نیچن منم

 حاال باشه، بسته قبل سال سه مثل دستم ذارمینم

 یهایسخت تک تک اومدم قبل از تریقو

 .کنم جبران رو میدیکش هردومون که یاگذشته

 .دیکش شیهاچشم ریز یدست

 ندارم، شما شر و ریخ جبران به یازین گهید من -

 گهید و شده تمام میداشت یاگذشته هر هم با ما

 جناب تیزندگ دنبال برو. بشه تکرار خوامینم

 .کن فراموش رو زیچهمه من مثل و موحد
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 به یکم و گرفت را یصندل یدسته دو یرعلیام

 .شد لیمتما جلو
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 فراموش رو خاطره همه اون منو، تو حانهیر -

 ؟یکرد

 دروغ وقت تا انداخت نییپا را سرش جواب بدون

 .نشود یرعلیام چشم در چشم گفتن

 تنگ کدوم چیه یبرا دلم گهید وقته، یلیخ آره -

 .شهینم

 تا نشد دهیشن یرعلیام از ییصدا یالحظه چند

 :گفت آرام

 بهم رو حرف نیا و کن نگاه هامچشم تو حانهیر -

 فکر بهم گهید بگو ،یکرد فراموشم بگو بگو،

 و رمیم نمیبب رو صداقتت خودت جان. یکنینم

 .کنمینم نگاه سرمم پشت گهید
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 که ییاو به ترکینزد را صورتش یکم یرعلیام

 دیچسبیم اشنهیس به شتریب لحظه هر اشچانه

 .برد

 ها؟وقت اون از مونده یحس حانه،یر بگو بهم -

 پنهان کفشان یهاعرق تا کرد مشت را دستش

 سرش بردن باال یبرا خودش در یقدرت بمانند،

 یرعلیام با اگر بود مطمئن گذشته آن از دیدینم

 از را دروغش یهمه شود چشم در چشم

 بود یعصب خودش دست از. خواندیم شیهاچشم

 مرد نیا تشر و حرف با قبل مثل تواندینم چرا که

 شیهاچشم درمانده کند، دور خود از را خطرناک

 .بست را

 من دل یتو یخبر چیه عالقت از گهید نه -

 .یکنیم تمیاذ یدار رونیب برو هم حاال... ستین
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 .کرد باز را تنفسش راه و رفت عقب یکم یرعلیام

 یبرا وقت چیه تو یدونیم خوب خودت حانهیر -

 خود تو. یستین و ینبود گذر زود و یالک حس من

 نه خوامیم نه یهست و یبود روحم ،یبود من

 .کنم فراموشت تونمیم

 :داد ادامه و شد بلند شیجلو از یرعلیام

 چشم تو چشم باهام جواب یبرا که نیهم االنم -

 عقب قصد من رم،یگیم کین فال به رو ینشد

 یبرا وقتا همون مثل گهید بار هی ندارم، ینینش

 نیا با شده یحت جنگمیم کنم،یم تالش داشتنت

 کردم تتیاذ یلیخ امشب دونمیم. دیجد یحانهیر

 یانرژ بگم بهتره البته ،یکن استراحت تا رمیم

 .یکن رهیذخ
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 طرف و گفت یخونسرد با را شیهاحرف یرعلیام

 طرفش دوباره نکرده باز را آن هنوز یول رفت؛ در

 .برگشت

 کنجکاو ه؟یچ مهربانو پسر مشکل موضوع یراست -

 .شدم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 شانیگفتگو موضوع شدن عوض از خوشحال

 .انداخت یرعلیام صورت به ینگاه

 شانس از کرد، تصادف شیپ وقت چند مانیپ -

 هید پرداخت بخاطر حاال و کرد فوت طرف بدش

 .زندانه ندارن رو پرداختش توان مهربانو خانواده که

 یسر بعد و کرد نگاهش رهیخ یالحظه یرعلیام

 .داد تکان

 .خانم حانهیر ریبخ شبتون -

 رونیب و گرفت او از طنتیش با را نگاهش یرعلیام

 .رفت
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 یهاحرف و کارها طلسم االن تا انگار که بدنش

 به هم او و کرد بلند یصندل یرو از را بود یرعلیام

 .رفت در طرف

 یرو از هاآن دنید با دهیسپ و مینس مهربانو،

 فقط. کردند نگاهشان منتظر و شدند بلند هامبل

 یتماشا سرگرم امشب یاهویه به توجه بدون الناز

 لبخند مهربانو به رو یرعلیام. بود خود شنیمیان

 .زد یمحجوب

 ییرایپذ بابت تشکر ایدن هی خانم مهربانو -

 قرار ارمیاخت در که یفرصت طورنیهم و تونیعال

 کنم؟ زحمت رفع فعال دیبد اجازه اگر. دیداد

 شتریب بود مشخص سردرگمش نگاه از که مهربانو

 صحبت جهینت دارد دوست یرعلیام یهاحرف از

 .انداخت نشانیب ینگاه بداند را هاآن
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 یخواهیم کجا حاال پسرم، کنمیم خواهش -

 ؟یدار شهر نیا یتو ییآشنا ؟یبر

 ریمهمانپذ هی یتو اجازتون با یول نه؛ که آشنا -

 .همونجا رمیم هم االن کردم رزرو اتاق

 .پسرم یاومد خوش بازم -

 شد، کشانینزد یقدم تأمل یکم از بعد یرعلیام

 سمت و آورد رونیب بشیج  از کوچک یکارت

 .گرفت دهیسپ

 خان هرمز وقت هر لطفاً است بنده شماره نیا -

 یلیخ د،یکن خبر هم رو من آوردن فیتشر

 .نمشونیبب مشتاقم

 و انداخت باال او یبرا ییابرو طنتیش با دهیسپ

 .گرفت یرعلیام دست از را کارت



shahregoftegoo@  

. pg 3261shahregoftegoo@ 

 .حتماً چشم -

 یخداحافظ جمع از دوباره یتشکر از بعد یرعلیام

 .رفت رونیب و کرد

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 منتظر و مشتاق چشم جفت سه یرعلیام رفتن با

 گرفت در چوب چهار از را اشهیتک شد، رهیخ او به

 .برداشت سرش از را چادرش و

 د؟یکنیم نگام یجورنیا چرا هیچ -

 .آمد جلو یقدم مهربانو

 .یبزن حرف میمنتظر -

 بوده خبر چه اتاق نیا یتو دیبفهم دیمنتظر اگر -

 رو جوابش و زد هاحرف یسر هی آقا اون بگم دیبا

 .شد تموم و گرفت

 .زد نهیس به دست دهیسپ

 دیبع داشت هرمز دنید یبرا که یاقیاشت نیا از -

 !باشه شده تموم زیچ همه دونمیم
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 را دستش و شد کشینزد یگرید قدم مهربانو

 .گرفت

 ؟یبر هرمز همراه یخوایم واقعا تو -

 ینانیاطم چیه آن بودن یواقع به که یلبخند

 .زد نداشت

 با رو من طالع اول همون از میکن فکر ایب -

 .نوشتن یدربدر

 .داد تکان یسر افسوس با مهربانو

 .دختر نکن ظلم خودت حق در -

 بار هی بذار کردند ظلم حقم در هیبق همه نیا -

 .بشه لیتکم زیچ همه تا کنم ظلم خودم

 !کنمینم درک رو تیباز سرتق و یلجباز نیا -
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 هم خودش با فشیتکل هنوز یوقت نداد، یجواب

 درک توقع توانستینم گرانید از نبود مشخص

 !باشد داشته را رفتارش

 را الناز آلود خواب چهره یوقت مینس گذشت یکم

 یاصرارها و کرد را اشخانه به رفتن قصد دید

 ییجا به راه هم ماندنش شب بر یمبن مهربانو

 به یآرام ریبخ شب مهربانو مینس رفتن از بعد. نبرد

 دانستیم. شد اتاقش یراه گفت دهیسپ و او

 یاچاره اما است؛ ریدلگ بد دستش از مهربانو

 عقل یهامصلحت یدوراه نیب هم خودش نداشت

 فقط وسط نیا. بود افتاده ریگ دل یهابهانه و

 صحبت با و دیایب هرمز باشد دواریام توانستیم

 .کند یراض را یمابق و مهربانو



shahregoftegoo@  

. pg 3265shahregoftegoo@ 

 بود نیزم یرو بر خوابشرخت کردن پهن مشغول

 .انداخت سمتش ینگاه شد، اتاق وارد دهیسپ که

 نه؟ ناراحته یلیخ من دست از مهربانو -

 باز به شروع و برداشت سرش از را شالش دهیسپ

 .کرد کشیتون یهادکمه کردن

 ؟یکنیم فکر یچ خودت -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یبرا و انداخت تشک یرو را شیپتو و بالشت

 .رفت کمد سراغ شیهالباس کردن عوض

 ناراحت قدرنیا ناراحته، یلیخ کنمیم فکر خودم -

 به یتوجه بدم حیتوض بهش یهرچ بخوام االن که

 یهاحرف با حداقل دوارمیام. کنهینم هامحرف

 .است همه صالح به من رفتن که بشه قانع هرمز

 مشغول تن از کشیتون آوردن در از بعد که دهیسپ

 هرمز اسم دنیشن با بود، شیموها بافت کردن باز

 .نشست کنارش یصندل یرو و دیکش کار از دست
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 ینسبت چه با حانه؟یر هیچ هرمز با تو رابطه -

 یزندگ باهاش و بیغر شهر یتو یبر یخوایم

 ؟یکن

 تنش از را آن تا رفت زیشوم سمت که دستش

 .شد خشک شیسرجا دهیسپ سوال با اوردیب رونیب

 من کنه کمکم خوادیم فقط هرمز! ؟یارابطه چه -

 حس همه. نیهم کنم دایپ نجات یگرفتار نیا از

 .است برادرانه اون به من

 .زد یپوزخند دهیسپ

 برادرانه حس نیا عاقبت یرفت اونجا باش مواظب -

 .نشه قد مین و قد بچه تا دو

 شرتیت با را لباسش و گرفت دهیسپ از نگاه ناراحت

 .کرد عوض یراحت شلوارک و
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 دارم مانیا هرمز دل بودن پاک به یقدرنیا من -

 خودش اون میبگذر نایا یهمه از ندارم، خودم به

 من اگر پس داره، دوست رو یاگهید کس هی

 به رو من ادینم وقت چیه اون بخوام خودمم

 .بده حیترج عشقش

 از را خود او یناراحت به دادن تیاهم بدون دهیسپ

 .نشست کنارش و دیکش نییپا یصندل یرو

 هست؟ یک -

 آنکه با. شد رهیخ دهیسپ مشتاق یهاچشم به

 مورد در یحرف میمستق وقت چیه گرید هرمز

 مطمئن شیهاحرف و کارها از اما نگفت؛ دهیسپ

. نکرده فراموش را سرکش دختر نیا هنوز بود

 گرفت اوج خونش خباثت حس کبارهی چرا دینفهم

 .کند تیاذ یکم را دهیسپ تا
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 نجایا یاومد گفته دمش،یند هنوز منم دونمینم -

 .کنمیم آشناش باهات

 نیا از ریغ گرید ییجا فکرش که ینیح دهیسپ

 .داد تکان یسر کردیم ریس اتاق

 !همونجاست یدخترا از پس -

 .گهید آره -

 .کرد یکوتاه اخم و آمد رونیب فکر از دهیسپ

 گاراژ نیع ماشااهلل هم خان هرمز نیا دل -

 عاشق یروز هر رن،یم و انیم یه دخترا مونه،یم

 !است گهید یکی

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 به را اشیبدجنس تشک یرو پتو کردن پهن نیح

 .رساند خود تینها

 یکی از یوقت ؟یدار خدا بنده از یتوقع چه -

  بشه؟ ایدن تارک دیبا گهید نگرفت جواب

 بود مشهود نگاهش و کالم در که یحرص با دهیسپ

 رخت تا رفت کمد سمت و شد بلند کنارش از

 .اوردیب رونیب را خوابش
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 حرف مردک اون مورد در که چه ما به اصال -

 .کنه خوادیم دلش کار هر میزنیم

 که یکارت و داد کش زیم سمت یکم را تنش

 نگاهش و برداشت را بود داده دهیسپ به یرعلیام

 غیتبل که یمشک یهانوشته با ییطال یکارت. کرد

 شماره درشت یفونت با کارت پشت. بود یطالفروش

 .بود شده درج یرعلیام همراه و مغازه

 و نُقل مثل نمیبیم موحد جناب روشن چشمم»

 !یکنیم پخش شماره نبات

 «.رهیگینم رهیبگ تماس دیبا که یاون دهیفا چه

 یرعلیام شماره دهنده لیتشک ارقام به رهیخ

. شد زنده ذهنش در شیپ سال سه خاطرات

 عقل کم هازمان آن چقدر دیکش یآه اریاختیب
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 خوش یرعلیام یقرارها و قول به را دلش که بود

 !کرد یم

 کرده؟ رو اری هوس دلت هیچ -

 دهیسپ سمت دلواپس و گرفت کارت از نگاه

 .برگشت

 هرمز که فردا کنم خواهش شهیم دهیسپ گمیم -

 .بشه شر ترسمیم ؟یند خبر یرعلیام به اومد

 .انداخت باال ییابرو یبدجنس با دهیسپ

 بدجور ندم خبر اگر ،یکن خواهش شهینم ریخ -

 .شمیم موحد جناب ونیمد

 در را او حرص که بود دهیسپ نوبت حاال انگار

 .گرفت شیهادست انیم را سرش ناراحت. اوردیب
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 ومدهین هنوز خوادیم یچ موحد جناب نیا آخه -

 !شده؟ من روح سوهان

 .نشست کنارش دوباره دهیسپ

 اتاق یتو ییتنها وقت نمیبب کن فیتعر یراست -

 شد؟ یچ

 :کرد زمزمه حال همان در

 و میزد حرف فقط کنم؟ فیتعر بار چند گهید -

 .داد دیوع وعده و قول مشت هی قبل مثل

 آوردن باال با و نشست اشچانه ریز دهیسپ دست

 افتاده نیزم یرو که کارت از را حواسش سرش

 .گرفت بود

 فیتعر اتییجز با و درست من یبرا گهید نه -

 .کن
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 .کرد نگاه را دهیسپ یسوال

 ؟یاتییجز چه! ات؟ییجز -

 .گرفت طنتیش رنگ دهیسپ یهاچشم

 نیا لیقب نیا از یاتفاق یبغل... یبوس دونم،ینم -

 نداد؟ رخ وسط

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 .رفت عقب یکم خجالت و وحشت با

 !ه؟یچ حرفا نیا بکش خجالت -

 .انداخت باال یاشانه خونسرد دهیسپ

 نیدید همو سال چند از بعد دیشا گفتم -

 .دیکن یدلتنگ رفع دیخواست

 برسه چه نکردم هم نگاهش یحساب درست من -

 !کارا نیا
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 محض به بودم تو یجا من ،یشعوریب که بس -

 .بغلش یتو دمیپریم دنشید

 .زد ینیغمگ پوزخند

 رفتم؛ هم بغلش یتو یدلتنگ سر از یروز هی -

 دل ترسمیم. نشد دمیعا یبدبخت جز یزیچ یول

 یتو. باشه داشته نیا از بدتر یعاقبت امدوباره دادن

 .پسندهینم رو ما بودن هم با چکسیه شهر اون

 .دیکش دراز شیسرجا دهیسپ

 گمیم یول حانه؛یر کنمیم درک رو تو ترس من -

 صباح چند نکن یکار یدلخور ،یناراحت که االن

 داد مرد اون نگاه. یبخور رو روز نیا حسرت گهید

 من از. عاشقته و داره دوستت چقدر زدیم
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 ثابت بهت رو خودش گهید بار هی بذار یشنویم

 .کنه

 :کرد زمزمه نیغمگ و دیکش دراز هم او

 یلیخ یرعلیام توسط شدن داشته دوست -

 هم اهایرو یتو یحت که قشنگ قدرنیا! قشنگه

 ستمین سابق حانهیر اون گهید من اما د؛ید شهینم

 از. بشم همراه باهاش و دلش به بدم دل بتونم

 هی برم خوادیم دلم ام،خسته درد همه اون تحمل

 یرعلیام عشق کردن قبول. کنم یزندگ آروم گوشه

 سر از که ییهایبدبخت یهمه دوباره شروع یعنی

 .گذروندم

 .کرد نگاهش و دیچرخ راستش یپهلو به دهیسپ
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 گهید شهینم باورم ،یبر یخوایم شهینم باورم -

 !نمیبینم شهر نیا یتو رو هرمز و تو

 من خبره، چه خودم دل یتو یدونینم -

 چند ناراحتم مهربانو و شما ترک از االن یقدرنیا

 !نبودم خودم خانواده ترک از شیپ سال

 ینیغمگ لبخند با را دستش کرد دراز دست دهیسپ

 .گرفت

 فکر تو و من اونچه از ترمتفاوت فردا دوارمیام -

 .بگذره میکنیم

 لبخند اما نداشت؛ دهیسپ حرف به یدیام آنکه با

 .زد

 .دوارمیام منم -
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 یلیخ کردیم مصرف که ییهاقرص بخاطر دهیسپ

 از را خواب شب غول انگار اما رفت؛ خواب به زود

 خواب شدیم پهلو به پهلو هرچه که بود ربوده او

 که یاتفاقات و فردا ینگران. آمدینم شیهاچشم به

 . بود کرده سلب را آرامشش یهمه داشت رو شیپ

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 691پارت#

 

 

 و تن یخستگ باالخره سحر طلوع کینزد

 روزیپ مغشوشش ذهن با جنگ در شیهاپلک

 .کردند غرق خواب ایدن به را او و شدند دانیم

 صورتش یرو بر آفتاب گرم یهادست نوازش با

. داد فاصله هم از را شیهاپلک اشخواسته برخالف

 با پرده بودن عقب بخاطر که پنجره به ینگاه

 با. انداخت بود دهیبخش اتاق به را نورش سخاوت

 گرشید سمت ینگاه و دیچرخ بلند یاازهیخم

 نبود و دهیسپ خواب رخت بودن جمع. انداخت
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 روز از یادیز مدت او دادیم نشان اتاق در خودش

 .کرده سر خواب در را

 سر عیسر و دیپر سرش از خواب هرمز آمدن ادی با

 ده شیهاعقربه که ساعت به ینگاه. نشست شیجا

 زد اشیشانیپ به یدست دادیم نشان را صبح مین و

 را آن و شد زیخ مین لشیموبا طرف زده هول و

 هرمز طرف از پاسخیب تماس دو دنید با. برداشت

 نیا به روز کردینم باور. شد بلند نهادش از آه

 !گذرانده ناز خواب در را یمهم

 شماره کردیم جمع را خوابش رخت تند که ینیح

. گذاشت گوشش کنار را یگوش و گرفت را هرمز

 در هرمز سرخوش یصدا تا دیکش طول یکم

 .دیچیپ گوشش
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 دعوت مهمون عادتته شما خانم! مکرمه یبانو به -

 ؟یند جواب بعد یکن

 خواب شبید من دیببخش جان هرمز سالم -

 خواب صبح امروز نیهم یبرا نداشتم یآروم

 .موندم

 .گرفت خود به طنتیش قبل از شتریب هرمز لحن

 ؟ینرفت خواب من عشق از بگو رو راستش -

 کرد، بسته و باز را شیهاچشم یاکالفه پوف با

 دیبا چطور بغرنج تیوضع نیا در دیفهمینم اصال

 .کند تحمل را هرمز یهایشوخ

 ؟یکرد چه نمیبب بگو گفتن چرت یجا -

 دمیرس هست یساعت سه دو االن من واال -

 .نکردم دایپ رو شما یول کاشان؛
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 .دیکش یخوشحال و کوتاه غیج

 !؟یاومد واقعا هرمز؟ یگیم راست -

 با دهینرس هنوز ستین یزیچ نکهیا تازه بابا آره -

 .گرفتم هم دعوا هی ریپ عجوزه نیا

 ؟یچ یبرا -

 نذاشتم خونه یتو رو پام هنوز خرفت ریپ یچیه -

 میداد رو خرجت ما یگشت عالف عمر هی گهیم

 یکنینم باور یعنی. یکن جبران توعه نوبت حاال

 آورم تا بزنمش ریس دل هی خواستیم دلم حانهیر

 .شدم متنفر شهر نیا از اصالً بشم،

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .دیکش صورتش به یدست خجالت با

 و یبرگرد یشد مجبور من بخاطر دیببخش -

 .یکن تحمل رو نایا یهمه

 ؟یبگ چرت شد تو نوبت حاال یدید -

 .زد یآرام لبخند
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 کن یسع یول گه؛ید بوده تو با ینیهمنش کمال -

 من از بهتر خودت یرینگ یجد رو بابات زن ادیز

 بلدرم اولدرم بلده فقط یدونیم و شیشناسیم

 .کنه

 خونه اومدم پاشدم نگرفتم، ورمم هی به بابا نه -

 تو. وفتهین بهش چشمم میگردیبرم یوقت تا میآبج

 ؟یگفت نایا مهربانو به رو موضوع یکرد کاریچ

 .داد رونیب را نفسش

 اون از قتش،یحق نکردن استقبال ادیز گفتم آره -

 که اومده شیپ هم گهید کوچولو مشکل هی گذشته

 .یکن رفع رو دو هر یبتون خودت دوارمیام فقط

 شده؟ یچ -
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 تجسم ذهنش در را یرعلیام چهره و بست چشم

 .کرد

 .دنبالم بود اومده یرعلیام شبید -

 .شد کنجکاو هرمز یصدا

 !ه؟یک یرعلیام -

 نیا عشقش جرم به که ییآقا همون... همون -

 .اومد سرم بال همه

 در انگار نشد، بلند هرمز از ییصدا لحظه چند

 را او یهاگفته که یمرد از یانشانه دنبال ذهنش

 .گشتیم باشد داشته

 سابقت؟ پسر دوست همون آهان -
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 د؛یند پسر دوست چشم به را یرعلیام وقت چیه

 دییتا را حرفش شود متوجه هرمز نکهیا یبرا یول

 .کرد

 .بله -

 داشت؟ کاریچ خب -

 باهاش خواستیم و دنبالم بود اومده یچیه -

 قرار و قول تو با دیفهم یوقت تهران، برگردم

 رو تو شد مشتاق هیعسلو برم همراهت که گذاشتم

 .نهیبب

 حاال. نمشیبب شدم مشتاق منم! جالب چه اوه -

 کنم صحبت مهربانو خونه امیب یک کن ول اونو

 باهاشون؟



shahregoftegoo@  

. pg 3288shahregoftegoo@ 

 اوضاع نمیبب نرفتم رونیب هنوز من دونمینم -

 .دمیم خبر بهت کن صبر چطوره،

 یند طولش ادیز کن یسع منتظرم، من باشه -

 ادیز میبرگرد که رمیبگ طیبل فردا یبرا دیبا

 .ندارم یمرخص

 .کرد حمله دلش به دوباره اضطراب

 .خداحافظ فعالً کنمیم چه نمیبب باشه -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 693پارت#

 

 و سر ظاهرش اوضاع به شد تمام هرمز با صحبتش

 .رفت رونیب اتاق از و داد یسامان

 به را او سالن در یکس نبود و خانه سکوت

 یصندل یرو بر نشسته را مهربانو. کشاند آشپزخانه

 در شده ختهیر یهالپه کردن پاک مشغول و

 .دید شیجلو ینیس

 .سالم -

 لشیتحو یآرام لبخند و آورد باال را سرش مهربانو

 .داد
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 ؟یشد داریب مادر سالم -

 .نشست و دیکش عقب را یصندل زده خجالت

 د؟ینکرد دارمیب چرا دم،یخواب ادیز دیببخش بله -

 یبرا یباش داشته یناآروم شب زدمیم حدس -

 تنت از شیخستگ تا نداشتم باهات یکار نیهم

 .بره رونیب

 .دیکش چشمش یگوشه به یدست

 به خواب اصال شبید بود درست حدستون -

 .ومدین چشمم

 هم یمیتصم شد یچ یخوابیب نیا جهینت حاال -

 ؟یگرفت

 .داد نشان شیهاانگشت مشغول را خود

 .بودم گرفته رو ممیتصم -
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 همراه هست یقیطر هر به یگرفت میتصم پس -

 آره؟ یبر هرمز

 .اجازتون با بله -

 ؟یرینم ندم اجازه -

 مهربانو به یعاجز نگاه و آورد باال را سرش

 .انداخت

 نیند قرار تیمعذور یتو نیا از شتریب منو -

 .هست سخت برام رفتن ینجوریهم جان، مهربانو

  دنبالت؟ ادیم یک حاال گم،ینم یزیچ باشه -

 رمیبگ اجازه ازتون خواست اومده االن قتشیحق -

 .کنه صحبت باهاتون ادیب تا

 گمیم هم موحد یآقا به اد،یب ناهار یبرا بگو -

 .ادیب موقع همون
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 سراغ دیترد یرعلیام شبید درخواست ادی با

 آمد ماتشیتصم

 نباشه؟ اون نداره یراه -

 .شد بلند یصندل یرو از مهربانو

 اومده آرزو و دیام یکل با هم طفلک اون نداره نه -

 کاریب هم تو. بشه روشن فشیتکل دیبا دنبالت

 جارو هی برو کنمیم آماده رو ناهار من تا نینش

 .بکش خونه یتو

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 جانبدار نیچن مهربانش شهیهم یمهربانو نکهیا از

 .گرفت حرصش بود شده یرعلیام

 که بودم نفرستاده براش شوم تیفدا نامه -

 .دیکوبیم سرم یتو یجورنیا رو اومدنش

 شد مانیپش که برود نکیس طرف خواست مهربانو

 .برگشت سمتش و

 یدلواپس که یشد رحمیب قدرنیا حاال تا یک از -

 ارزشه؟یب برات نفر هی
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 من شیپ گهید آقا نیا حنا فقط ست،ین ارزشیب -

 بهش تونمیم نه خوامیم نه من. نداره یرنگ

 .نیهم کنم اعتماد

 یبرا ییجدا نیا دخترم، کن فکر یمنطق کم هی -

 انتقام یندار حق پس داشته، درد شما یهردو

 یرعلیام از تنه کی رو یدیکش که ییهایسخت

 .یریبگ

 .شد ریدلگ نگاهش

 از اگر من حرفام؟ نیا آدم من مهربانو! انتقام؟ -

 و سپردمینم خدا به رو آدما اون بودم بلد کارا نیا

 . کردمینم بهشون پشت

 ییجا میزندگ یتو یرعلیام خوامینم گهید من

 احترام ممیتصم به موظفه هم اون و باشه داشته
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 کجاش ه؟یرحمیب کجاش نیا ارمیسردرنم. بذاره

 انتقامه؟

 .رفت کارش سراغ کالفه یپوف با مهربانو

 میگیم ما هم یهرچ داره، پا هی مرغت فعال -

 .است دهیفایب

 بود پا به دلش و عقل انیم که یجنگ از خسته

 کند تمام را یرعلیام مورد در صحبت نکهیا یبرا

 .انداخت اطرافش به ینگاه دهیسپ یپ در

 کجاست؟ دهیسپ یراست -

 مشغول و ختیر یظرف در را هالپه مهربانو

 .شد شستنشان

 .ادیم گهید حاال رونیب رفت داشت دیخر -

 .ستادیا و شد بلند یصندل یرو از
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 کتابخونه، برم سر هی خواستمیم دیبد اجازه اگر -

 .کنم یخداحافظ هابچه از دیبا

 .دیکش کار از دست مهربانو

 من یابرو و چشم یتماشا بخاطر آقا تا دو نیا -

 بعد بشه مشخص فتیتکل امروز بذار ان،ینم که

 .ببند ساک و بنداز راه یخداحافظ مراسم

 نهفته مهربانو یهاحرف در که یتیعصبان و حرص

 اشخنده به و برد ادشی از را اشیناراحت بود

 اشخنده یصدا تا گرفت گاز را لبش انداخت،

 .نکند یعصب نیا از شتریب را مهربانو

 .ها ستین منم یابرو و چشم بخاطر -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .زد لبخند و شد باز یکم مهربانو اخم
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 یآقا مورد در یول خبرم؛یب هرمز تین از هنوز -

 .ندارم شک موحد

 سرش یباال و کرد جمع دستش دور را شیموها

 .بست

 هردومون حال که مینزن حرف موردش در ایب -

 یتیشکا امروزش اومدن از اگر من باشه، خوب

 .بوده شما احترام به فقط ندارم

 !ادینم بهت بودن رحمیب -

 .انداخت باال یاشانه

 .خواستن خودشون -

 سالن به ینگاه با و رفت رونیب آشپزخانه از

 :دیپرس

 بزنم؟ جارو فقط -
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 .دیشن سرش پشت را مهربانو یصدا

 .دهنت بذار صبحانه لقمه هی اول -

 .ممنون ندارم لیم -

 نکهیا از قبل برداشت، یانبار از را یبرق جارو

 کند متصل ونیزیتلو کنار برق زیپر به را مشیس

 یبرا دعوتش خبر و فرستاد هرمز یبرا یامکیپ

 .شد کارش مشغول بعد داد را ناهار

 بود زدن جارو مشغول او و گذشت چقدر دینفهم

 خود به دیخر از پر یهادست با دهیسپ دنید با که

 یهاپاکت به یااشاره. کرد خاموش را جارو. آمد

 بودند خانه یبرا یخوراک مواد همه که دیخر

 .دیکش اشکرده عرق یشانیپ به یدست

 !خبره چه -
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 .رفت آشپزخانه به و دیخند دهیسپ

 .کردم امر اطاعت فقط من بوده مهربانو دستور -

 تا برد باال را شیصدا بود ستادهیا که ییجاهمان از

 .برسد مهربانو گوش به

 خرج یتو رو خودتون قدرنیا چرا جان مهربانو -

 !آخه؟ دیانداخت

 .داد جواب بلند یصدا با خودش مثل هم مهربانو

 اگر ،ینکن دخالت ترتبزرگ کار یتو ریبگ ادی -

 کم گهید کن عوض رو لباست برو شده تموم کارت

 .رسنیم سر مهمونات کم

 آن تا رفت یانبار طرف به و دیکش برق از را جارو

 .بگذارد شیجا سر را
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 یرعلیام مهمونت، جان مهربانو نه مهمونات -

 .ستین من مهمون

 را کاهو شده شسته برگ که طورنیهم دهیسپ

 و آمد رونیب آشپزخانه از بردیم دهانش داخل

 .رفت اتاق طرف

 با منه مهمون یرعلیام آقا اصال د،ینکن دعوا -

 .رمیگیم گردن رو تشیمسئول تواضع

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یوقت رفت، اتاق به و گذاشت شیجا سر را جارو

 با دید اطرافش در لباس از یکوه انیم را دهیسپ

 .کرد نگاهش تعجب

 !جا؟نیا خبره چه -

 .کرد نگاهش گرفته یاچهره با دهیسپ

 بپوشم؟ یچ من نظرت به -

 .کرد باز را شیموها دور کش و نشست نهیآ یجلو

 گرفتن عزا گه،ید بپوش رو یکی لباس همه نیا -

 .نداره
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 !ستنین خوب کدوم چیه آخه -

 شیموها جان به و برداشت را رنگش قرمز برس

 .افتاد

 ای خبره چه مگه ستنین خوب یچ یعنی -

 !ینگران ظاهرت یبرا تو که هستن یک هامهمون

 .کرد نگاهش کنجکاو دهیسپ

 یجلو یپیت چه با ستین مهم برات االن تو یعنی -

 ؟یبش ظاهر ونیآقا اون

 بستن مشغول دوباره و گذاشت زیم یرو را برس

 .شد شیموها

 یبد و خوب حالت هر در که هرمز نه، معلومه -

 گذشته اون از. ستین مهم هم یرعلیام ده؛ید منو
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 یلیدل پس شهیم پنهون چادر ریز بپوشم یهرچ

 .کنم تیاذ رو خودم نداره

 و کیتون وسواس بدون دهیسپ به اشگفته طبق

 از استفاده با و کرد تن یرنگ یتونیز ست شلوار

 که را دهیسپ. داد پوشش را شیموها دیسف یشال

 گذاشت تنها داشت دیترد لباس انتخاب یبرا هنوز

 .رفت رونیب اتاق از

 دستپخت بادمجان مهیق خورشت خوش یبو

 لذت غرق را او و بود گرفته را خانه تمام مهربانو

 .کرد

 او انگار نبود مهربانو از یخبر آشپزخانه و سالن در

 بیعج یمهمان نیا یبرا را خودش تا بود رفته هم

 خواست. کند آماده داشت را استرسش صبح از که
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 زنگ یصدا که برود آشپزخانه به غذا چک یبرا

 .شد مانع خانه

 مین دوازده که وارید به متصل ساعت به ینگاه

 طرف که طورنیهم و انداخت دادیم نشان را ظهر

 زد لبخند. کرد سر را اشیرنگ چادر رفتیم در

 مثبت پوئن کی توانستیم هرمز یقول خوش نیا

 .باشد مهربانو شدن یراض بهتر یبرا

 

 :vip یدلتنگ رسم
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 ییبایز ژست با که یرعلیام یرو در هرمز یجا

 یزیچ لشیموبا در و بود ستادهیا بیج به دست

 .شد باز کردیم پیتا

 بتواند که بود شده یماهر گریباز قدرنیا دیشا

 یرعلیام حضور کند وانمود هیبق و مهربانو یجلو

 خلوت مجال یالحظه اگر اما شده؛ ارزشیب شیبرا

 همان به دیرسیم باز دادیم دلش و خودش به

 یرعلیام سمت از ینگاه گوشه دنید که یاحانهیر

 آنکه با حاال، مثل درست. آوردیم بند را نفسش

 است شانیخانه مهمان مرد نیا دوباره داشت خبر

 . افتادند نوسان به قلبش یهاتپش باز
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 گذاشت بشیج در را لشیموبا دنشید با یرعلیام

 .برداشت شیهاچشم از را اشیآفتاب نکیع و

 .خانوم سالم -

 نیا داشت یتوان کاش کرد آرزو لحظه نیهم در

 پرت ییجا و اوردیب رونیب نهیس از را جنبهیب دل

 شیروبهرو مرد نواز گوش یصدا دنیشن با تا کند

 .نشود تابیب گونهنیا

 در یجلو از حرف بدون و داد قورت را دهانش آب

 . دیایب داخل مهربانو مخصوص مهمان تا رفت کنار

 کنار و شد خانه وارد تشکر با و زد لبخند یرعلیام

 رهیخ. اوردیب در را شیهاکفش تا ستادیا یجاکفش

 امکان گذشت فکرش از یرعلیام مردانه قامت به

 سراسر پیت نیا با را مرد نیا یدختر هر دارد
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 در که اوست فقط ای بلرزد دلش و دست یاسورمه

 برد؟یم سر به گذشته یتباه حس همان

 نه؟ قشنگه -

 نگاهش جیگ و آمد رونیب فکر از یرعلیام سوال با

 .کرد

 !؟یچ -

 .گرفت وسعت یرعلیام لبخند

 .گرم نگاه نیا به برسه رتیمس یانتها نکهیا -

 اشرهیخ نگاه متوجه یرعلیام نکهیا از زده خجالت

 به جواب بدون و دیکش باالتر را چادرش شده

 .کرد باز را سالن در حرفش

 .هستند منتظرتون مهربانو دییبفرما -
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 که کند فرار نیسنگ یفضا نیا از زودتر خواست

 مجبورش و گرفت را چادرش یگوشه یرعلیام

 .ستدیبا کرد

 .کن صبر حانهیر -

 مخمصه در و هاماندن تنها نیا بست، چشم عجز با

 باالخره دیترسیم. نداشت دوست را هاکردن ریگ

 خودش از داًیجد که یاحانهیر نیا بر عاشق حانهیر

 اولش یخانه به دوباره و شود روزیپ دادیم نشان

 .برگردد

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 را یرعلیام یصدا که بود ستادهیا شیسرجا هنوز

 .دیشن خود به قبل از ترکینزد

 االن شهیم دمیکش ادیز رو نگاهت یدلتنگ من -

 ؟ینکن غشیدر

 یالحظه سال سه نیا در که یحس... یدلتنگ

 نیا در کردیم باور دیبا یعنی. بود نکرده شیرها

 دهیجنگ درد نیا با خودش مثل هم یرعلیام مدت

 یصدا از که یدل لرزش وجود با نکند؟ نابودش تا
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 یبرا بود آمده سراغش یرعلیام یپرتمنا و آرام

 ماسک یسخت به قرارشیب قلب نشدن ییهوا

 .برگشت طرفش و زد صورت به یتفاوتیب

 بله؟ -

 سرش بعد کرد نگاهش رهیخ لحظه چند یرعلیام

 .انداخت نییپا را

 ریس تا کنم نگاهت یکم خواستم فقط یچیه -

 .هاچشم تیمعصوم همه نیا از بشم

 و او نیب یشباهت گرید خواستیم دلش یلیخ

 یرعلیام کلمه هر با که شیپ سال چند یحانهیر

 نو از را زیچهمه بود مجبور و ختیریم فرو دلش

 که چرا بود محال یامر نیا انگار اما نباشد؛ کند بنا

 به وجودش در گرید یازلزله کوتاه یجمله نیهم
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 داشت یروزیپ رنگ که یلبخند با یرعلیام. کرد پا

 . شد خانه وارد

. دیکش صورتش به یدست و داد هیتک در به

 در شیهاینابلد تمام با بود، همان هنوز یرعلیام

 یاالعاده خارق تبحر کلمات از مناسب استفاده

 نفر کی به دانستیم خوب یلیخ یعنی داشت؛

 نیا او و شود خکوبیم شیروبهرو فرد تا دیبگو چه

 .دیدیم خود یبرا یجد خطر را استعدادش

 فقط که خدا به توکل با و داد رونیب را نفسش

 را زیچهمه امروز خودش باشد دواریام توانستیم

 .شد سالن وارد کند ریخ به ختم

 اتاق از لحظه همان که دهیسپ و مهربانو با یرعلیام

 یرو مهربانو تعارف با و کرد یاحوالپرس آمد رونیب

 دیسف چادر که هم مهربانو. نشست هامبل از یکی
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 نماز مشغول االن تا کردیم مشخص سرش یرو

 و گرفت جا یرعلیام کنار مبل یرو بوده خواندن

 .کردند صحبت به شروع آرام

 .شد آشپزخانه وارد و گذشت شیجلو از دهیسپ

 !رو مردم پسر یخورد بسه -

 دهیسپ طرف و گرفت مهربانو و یرعلیام از نگاه

 .برگشت

 !نشدن؟ یمیصم زود کم هی نفر دو نیا نظرت به -

 دستش ینیچ یقور در خشک یچا یکم دهیسپ

 آب پر تا گرفت سماور ریش ریز را آن و ختیر

 .کند جوشش

 زود برسه بهش یهرکس داره مار مهره مامان -

 .هاشیمهربون به رهیگیم اخت



shahregoftegoo@  

. pg 3314shahregoftegoo@ 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 700پارت#
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 دهیسپ تفکر برخالف چون نداد دهیسپ به یجواب

. زدندیم پرسه سرش در یگرید یهاینگران

 نرمش و چرب زبان آن با یرعلیام دیترسیم

 هرمز همراه او ندهد اجازه تا کند یراض را مهربانو

 .شود هیعسلو رهسپار

 رونیب یمنف یفکرها نیا تا داد تکان را سرش

 شخص نیترمهربان و نیبهتر مهربانو نه زند،یبر

 مثل شدینم حاضر هرگز مسلماً. بود اشیزندگ

 مجبور را او خودش یشیاند مصلحت یبرا هیبق

 .دهد انجام لشیم برخالف یکار کند

 سماور یرو را دستش شده پر یقور دهیسپ

 هاوهیم سراغ یسید برداشتن از بعد و گذاشت

 دیسف یشطرنج کیتون. رفت سبد در شده شسته

 شلوار و شال با همراه مردانه راهنیپ مدل یمشک
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 به یاتوجه قابل ییبایز یسادگ نیح یمشک

 .بودند دهیبخش دهیسپ

 یصدا دوباره که اوردیب زبان به را فکرش خواست

 و باز را چادرش در به نگاه با. شد بلند خانه زنگ

 در پشت شخص بود مطمئن گرید بارنیا کرد بسته

 .است هرمز

 یبرا خواست در به رشیمس بودن کینزد بخاطر

 مانع مهربانو یصدا که شود قدم شیپ کردنش باز

 .شد

 .کنمیم باز من کن صبر جان حانهیر -

 تکان یسر ناچار به و ستادیا آشپزخانه وارید کنار

 .داد

 .چشم -
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 یصدا زود یلیخ و رفت رونیب مهربانو

 به هرمز یآشنا و مردانه یصدا با اشیاحوالپرس

 هیتک با که یرعلیام به یکوتاه نگاه با. دیرس گوش

 و بود انداخته هم یرو را شیپاها مبل یپشت به

. دیکش جلوتر را چادرش کردیم شیتماشا رهیخ

 در ینیریش یاجعبه با مهربانو اول شد باز سالن در

 . شدند وارد هرمز بعد دست

 کشینزد و زد یجانیه از پر لبخند هرمز دنید با

 .شد

 .ریبخ دنیرس سالم -

 را لبخندش خودش از ترگرم بسا چه هم هرمز

 .داد پاسخ

 .جان حانهیر ممنون سالم -
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 یبرا هرمز تن یآب نیج شلوار و دیسف شرتیت

 .کردیم دییتأ را اشیپوش خوش گرید یبار

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .دیاومد خوش سالم -

 خودش به را هرمز توجه آرامش سالم با دهیسپ

 کوتاه ینگاه با و برگشت سمتش هرمز کرد، جلب

 .داد تکان یسر

 .ممنون سالم -

 .گرفت دهیسپ سمت را ینیریش یجعبه مهربانو

 .دهیکش رو زحمتش هرمز آقا -

 .گرفت را جعبه دهیسپ

 .نکنه درد دستشون -

 .کرد دراز هامبل طرف را دستش مهربانو
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 االن من دییبفرما هرمز آقا یاومد خوش یلیخ -

 .امیم

 .داد تکان یسر احترام با هرمز

 .چشم باشه -

 شد ترکینزد هرمز به اتاقش سمت مهربانو رفتن با

 .زد پچ آرام و

 !؟یآورد ینیریش یخواستگار یاومد مگه -

 :داد جواب آرام خودش مثل هرمز

 من هست خوشگل یپر اون یوقت تا دور، به بال -

 !تو یخواستگار امیب کنمیم غلط

 به رو پرحرص و انداخت آشپزخانه به یکوتاه نگاه

 :کرد زمزمه هرمز

 !یریبگ منو زنمیم پر پر من که ستین -
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 .دیخند آرام هرمز

 نگهم خدا یجذاب نیا به پسر یبزن پر پر هم دیبا -

 .واست داره

 .ریبگ لیتحو رو خودت کم -

 کنار را سرش هرمز دندیرس که یرعلیام کینزد

 .آورد گوشش

 !دهیورپر یداشت یپیخوشت پسر دوست عجب -

 که یرعلیام توسط کارها نیا یهمه دانستیم

. شودیم ضبط و ثبت کردیم نگاهشان رهیخ

 دوست اما بود؛ مبهم هم خودش یبرا لشیدل

 به مدت نیا در او کند فکر یرعلیام نداشت

 آرام. شده لیتبد بار و بندیب ای سرخوش یدختر

 :کرد نجوا هرمز یبرا شیهالب یال به ال از
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 .ببند -

 هرمز یسرتاپا که طورهمان دند،یرس یرعلیام کنار

 شد بلند مبل یرو از آرامش با گذراندیم نظر از را

 لحظه آن تا که اشهیاول لبخند با هرمز. ستادیا و

 .برد جلو را دستش بود کرده حفظش

 .تونییآشنا از خوشبختم هستم هرمز سالم -

 را دستش سرد ینگاه با و لبخند بدون یرعلیام

 .فشرد

 .نیهمچن موحد، یرعلیام -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یرعلیام دانستیم د،یگز را لبش زده خجالت

 اشیبرتر و قدرت غرور پر لحن نیا با دارد یسع

 نیهم بود کرده فراموش چرا. بکشد هرمز رخ به را

 یچراغان شیهاچشم او دنید با حاال که یمرد

 خاص و عام صحبت غرورش یروز شودیم

 !بود؟ شهرشان
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 سه هر مجددش تعارف و سالن در مهربانو حضور

 بودند رشیدرگ که نیسنگ جو آن از را شاننفره

 .داد نجات

 .زد اششانه به یدست مهربانو

 .مادر اریب ییچا تا چند -

 باال نتیکاب از فنجان چند تند رفت، آشپزخانه به

 یتکان خانه وقت دهیسپ اصرار به که مهربانو سماور

 در و برداشت بود شده منتقل آشپزخانه به دیع

 .داد قرار ینیس

 پسره نیا بار حرف تا چند برم گهیم طونهیش -

 .کنم نکبت

 کنارش نهیس به دست که دهیسپ به حواسش

 .شد جلب بود ستادهیا



shahregoftegoo@  

. pg 3325shahregoftegoo@ 

 !؟یک -

 به یااشاره حرص با و دیچرخ سمتش دهیسپ

 .کرد رونیب

 من به ینیبینم گمیم رو شعوریب هرمز نیهم -

 چه انگار که کنهیم باد رو خودش چنان رسهیم

 !خبره

 دهیسپ به ینگاه کنجکاو و دیکش کار از دست

 .انداخت

 همونه؟ هرمز مورد در نظرت هنوز دهیسپ -

 کدومه؟ -

 اطیاحت با و برداشت سماور یرو از را یقور

 .شد هافنجان در یچا ختنیر مشغول

 ؟یمتنفر ازش هنوز -
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 به حق افهیق سکوت لحظه چند از بعد دهیسپ

 .گرفت خودش به یجانب

 که حاال مخصوصاً! چاکشم نهیس عاشق پس نه -

 .نهیبیم باال دست رو خودش طورنیا

 را او بیعج دهیسپ رفتار نیا زد، یدلتنگ لبخند

 وجود با که خودش شیپ سال سه یرفتارها ادی

 . انداختیم زدیم پس را آن یرعلیام خواستن

 !عجب -

 .زد کمر به یدست یشاک دهیسپ

 االن؟ داشت یمعن چه عجب نیا -
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 .کرد آماده ینیس به یااشاره و دیخند

 ؟یکشیم رو نایا زحمت ،یچیه -
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 ییچا براشون که میخواستگار اومدن مگه عمرا، -

  ببرم؟

 .بود دارتر صدا یکم بارشنیا خنده

 .ومدهین منم یخواستگار یکس واال -

 .چرخاند یچشم و دیخند هم دهیسپ

 خودت ستین تو به ربطیب حضورشون که فعالً -

 .ببر

 از قبل برداشت، را ینیس و دیکش باالتر را چادرش

 .شد رهیخ دهیسپ یهاچشم به رفتن رونیب

 خواهر ببر رو فشیک حال، نیا هیحال خوش -

 ...جان

 .کرد وهیم سید به یااشاره بعد

 .لطفاً اریب رو وهیم سید اون رونیب یاومد - 
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 .داد تکان یسر او به رهیخ دهیسپ

 .برو باشه -

 جمع طرف به آرام و آمد رونیب آشپزخانه از

 و رفت مهربانو سراغ نفر نیاول. کرد حرکت

 اشینیس مهربانو اما شد؛ خم تعارف یبرا شیجلو

 .زد پس را

 .مهمون اول -

 نشسته مهربانو به ترکینزد که یرعلیام طرف به

 کوتاه یتشکر با یرعلیام. کرد تعارفش و رفت بود

 حرف بدون هم هرمز برداشت، را هافنجان از یکی

 حضور انگار. گذاشت زیم یرو و برداشت یفنجان

 ریتاث هرمز مخصوصاً هم کنار مرد دو یرو مهربانو
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 مودب و ساکت دو هر که بود گذاشته ییبسزا

 .بودند نشسته

 آن برداشتن نیح که شد مهربانو سهم آخر فنجان

 .کرد اشاره کنارش مبل به

 .زمیعز نیبش هم شما -

 زیم یگوشه ینیس گذاشتن با و گفت ی«چشم»

 .نشست مهربانو کنار

 حانهیر از یوقت مان؟یپ آقا از خبر چه یراست -

 یلیخ اومده شیپ براشون مشکل نیا دمیشن

 .شدم ناراحت

 یآه با و انداخت هیسا مهربانو صورت یرو یناراحت

 .گذاشت زیم یرو را فنجانش شد خم

 .بوده من یبچه قسمت نمیا هرمز آقا بگم یچ -
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 بوده؟ یچ دادگاه یرا دهیرس کجا به کارش حاال -

 از هم ما داده هید پرداخت به یرا دادگاه یچیه -

 که فروش یبرا میدار رو خونه نیمه فقط ایدن دار

 ندارم یراض گهیم نرم، طرفش داده قسمم خودش

 .یبد دست از رو ندارت و دار من بخاطر

 دیشا د؟یکرد صحبت مرحوم اون خانواده با خب -

 مبلغ حداقل ای پول گرفتن بدون شدن یراض

 .بدن تیرضا یکمتر

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .داد ماساژ را آن و دیکش شیزانو به یدست مهربانو

 حرف بار چند کباری یجا به مادر کردم صحبت -

 پسر تا دو امرزیخداب اون ما شانس از یول زدم؛

 هید مبلغ از قرون هی ستنین حاضر که داره طماع

 .کنن کم رو
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 دو برم عصر نیبد من به آدرسشون شما حاال -

 .شدن یراض دیشا بزنم حرف باهاشون کلمه

 بهتون رو آدرس باشه یول ندارم؛ یدیام که من -

 .دمیم

 .گرفت مبل از اشهیتک و کرد صاف ییگلو یرعلیام

 مورد نیا در خواستم اتفاقاً خانم مهربانو دیببخش -

 . کنم صحبت باهاتون

 .نشست یرعلیام یرو مهربانو نگاه

 جان؟ مادر یچ مورد در -

 از من قتشیحق حرفا، نیا و هید موضوع نیهم -

 رو موضوع ندارم خبر پسرتون پرونده یقانون روند

 اگر بگم خواستم. دمیشن حانهیر از شبید نیهم
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 من شهیم حل هید پرداخت با پسرتون مشکل

 .کنم تقبلش حاضرم

 همان که دهیسپ و او به یمتعجب نگاه مهربانو

 مبل یرو و گذاشت زیم یرو را وهیم ظرف لحظه

 :گفت لکنت با و انداخت نشست نفره تک

 دیدونیم... شهینم طورنیا... موحد یآقا نه -

 پوله؟ چقدر از صحبت

 تکان یسر آرامشش از پر نگاه همان با یرعلیام

 .داد

 .کردم قیتحق موردش در دونمیم بله -

 تا رو پول نیا نتونم من دیشا شهینم باز خب -

 قرضتون و نید ریز خوامینم بدم پس عمرم آخر

 .باشم
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 دیباش داشته حانهیر گردن نید قدرنیا کنم فکر -

 ششیپ دیکنیم رو صحبتش یقرض نیا از که

 .نباشه یزیچ

 ینگاه یرعلیام کردن صحبت پهلو دو از سردرگم

 منظورش متوجه دیشا تا انداخت سمتش یسوال

 ادامه خونسرد او به نگاه بدون یرعلیام که شود

 :داد

 هیهد عنوان به حانهیر طرف از پول نیا چون -

 که ییهامحبت از تشکر یبرا شه،یم داده بهتون

 ما یهمه هرچند... نیکرد حقش در مدت نیا

 یرقم چیه و کار چیه با شما یهامحبت میدونیم

 .ستین جبران قابل

 را نفسش و رفت باال یکم اشنهیس در قلب ضربان

 کردن مرتب یبهانه به کرد، حبس جاهمان
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 دیکش حرارتش پر صورت به یدست شالش یگوشه

 نگرفته سرخ رنگ شیهاگونه کرد دعا دل در و

 نیا به دانستینم. برود حراج به شیآبرو تا باشند

 ای باشد داشته مثبت دگاهید یرعلیام یبخشندگ

 یرعلیام کار نیا یبرا دلش یگوشه اما ؛یمنف

 .شد شاد و کرد ذوق

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .انداخت او به یمحبت با و ذوق پر نگاه مهربانو

 اول دارید همون موحد یآقا هیچ هاحرف نیا -

 مثل که افتاد دلم به خانم حانهیر نیا مهر چنان

 یفهیوظ کردم هم یهرکار. دمشید خودم دختر

 . بوده میمادر

 را مهربانو شانه و زد حلقه شیهاچشم در اشک

 شهر نیا در را مهر سراسر زن نیا خدا. دیبوس

 تنها بفهماند او به تا بود داده قرار او راه سر بیغر

 خواستیم دلش. نکرده فراموشش هنوز و ستین
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 یقدردان یبرا یسخن ای یحرف لحظه نیا در

 .بود برده ادی از را گفتن سخن توان انگار اما د؛یبگو

 شهیم مگه اصالً موافقم، سخت حرفتون نیا با -

 !نشد رشیاس و شناخت رو خانم حانهیر

 برد، فرو اشنهیس در شتریب را سرش خجالت با

 !بود کرده را او جان قصد امروز یرعلیام انگار

 و دیایب شیپ یطیشرا نکهیا از اوصاف نیا با اما

 محبت از ریغ که خانواده نیا یبرا یکار بتواند

 نیا دست از تا کند بود دهیند هاآن از یزیچ

 . بود خوشحال شوند راحت مشکل

 جناب شنهادیپ نیا منم نظر به خانم مهربانو -

 رو پول نیا مخصوصاً ستین یبد ادیز فکر موحد

 ...کنه میتقد بهتون حانهیر طرف از خوادیم
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 .برگشت یرعلیام طرف کامل حرف ادامه در

 ،یرعلیام آقا مونهیم یباق نجایا مسئله هی فقط -

 فیک ای رونیب ادیم یدد بیج از یبخشندگ نیا

 ؟یمام

 تا دیگز را لبش و دیکش اشیشانیپ به یدست

. نشود بلند هرمز بامزه لحن از اشخنده یصدا

 گفتیم راهیب بد هرمز به دلش در که ینیح

 برابر در را واکنشش تا انداخت یرعلیام به ینگاه

 یدد و یمام عنوان به مادرش و پدر کردن ادی

 یسرد وجود با یرعلیام انتظارش برخالف. ندیبب

 .دیخند آرام دارشانید اول در هرمز با رفتارش

 .بشکنم رو خودم قُلک خوامیم کن فکر شما -

 .داد تکان را سرش هرمز
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! بوده هم یبرکت پر قلک چه ماشااهلل ح،یصح -

 ه؟یچ فیشر شغل بپرسم تونمیم

 طال یگالر دادم، ادامه رو یاجداد و آبا شغل -

 .دارم یفروش

 پر مالتون آقا بده، اجداد و آبا نیا از همه به خدا -

 .شاءاهللان برکت

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یتنگ �💗💗�

 706پارت#

 

 

 :داد ادامه مهربانو به رو را حرفش هرمز

 از دیتونیم خانم مهربانو میبگذر یشوخ از یول -

 آزاد که یسالمت به مانیپ آقا ردیبگ قرض شونیا

 کم کم و کنهیم کار شیزندگ سر برگشت و شد

 جناب نه مگه... دیگردونیبرم بهشون رو پول

 موحد؟

 .انداخت باال یاشانه یرعلیام
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 مبلغ نگرفتن ای گرفتن پس مورد در گهید -

 .رنیبگ میتصم دیبا خانم حانهیر

 بود جیگ یرعلیام شنهادیپ از هنوز انگار که مهربانو

 تکان یسر ستیچ درست میتصم دانستینم و

 .داد

 یبرا االن بعد، یبرا میبذار رو بحث نیا حاال -

 هرمز آقا. میشد جمع هم دور یاگهید موضوع

 و گرفته یمیتصم هی گفت من به حانهیر شبید

 درسته؟ دیکن تشیحما دیکرد قبول شما

 حالت و داد هیتک مبل دسته به را آرنجش هرمز

 .گرفت خودش به یجد

 یلیخ من یبرا خاطرش حانهیر درسته کامالً بله -

 خودمم یخواهرا از دونهیم هم خودش زه،یعز
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 ششیآسا و یخوشحال یبرا و دارم دوستش شتریب

 حسام ترس از گفت من به. کنمیم یهرکار

 کردم قبول منم کنم یزندگ تو شیپ امیب خوامیم

 .کنمیم و کنم تشیحما

 او یهاچشم در کوتاه را ناراحتش نگاه مهربانو

 .برگشت هرمز سمت دوباره و داد چرخ

 یراض کارش نیا از اصالً من یبخوا رو راستش -

 رو خودش دوباره نمیبب نداره تحمل دلم ستمین

 .کنه بیغر شهر آواره

 .گرفت یریدلگ رنگ هرمز نگاه

 دیبگ یکبارگی خانم مهربانو نکنه درد دستتون -

 حانهیر از من یوقت تا چرا! جمیهو اونجا من

 شه؟یم آواره دیکن فکر دیبا کنمیم تیحما
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 براش رفاه نیبهتر االن اونجا بگم خوامینم

 رو خودم یسع یهمه دمیم قول من اما است؛یمه

 یتو حانهیر. نکنه حس یکسر و کم تا کنم

 دهیکش درد و زجر یکاف اندازه به حسام یخونه

 تکرار براش دردا اون بدم اجازه خوامینم گهید

 .بشه

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 هرمز سمت یسوال ینگاه و آورد باال سر یرعلیام

 .انداخت

 شما شغل بپرسم تونمیم من حاال دیببخش -

 ه؟یچ جااون

 یجانیب لبخند هرمز محکم و خجالت بدون جواب

 .آورد لبش به

 االن مهمه؟ مگه کنمیم یکارگر کن فکر شما -

 .نهیبب یبیآس حانهیر گهید ندم اجازه نهیا مهم

 صحبت رک طورنیا دیببخش منو هرمز آقا -

 یهاینگران یپا دیبذار رو تندم یهاحرف کنم،یم

 دختر نیا گفتم موحد یآقا به یوقت چون مادرانه

 نکهیا در. نبوده یالک نمیبیم خودم یبچه مثل رو
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 یشک دیدار رو حانهیر به کمک قصد االن شما

 یوقت است، ندهیآ یبرا من ینگران یول ست؛ین

 با همسرتون اگر یکرد ازدواج یسالمت به شما

 اون داشت مشکل تونیزندگ یتو حانهیر حضور

 ؟یچ وقت

 به یدست دهیسپ به یکوتاه نگاه مین با هرمز

 .دیکش سرش یموها

 بله من به یدختر راحت التونیخ نظر اون از -

 بله میزندگ یتو حانهیر حضور به قبلش که دهیم

 فکر یوقت دمیم قول من گذشته اون از. داده

 سامون و سر رو حانهیر که فتمیب خودم ازدواج

 آخر تا تونهینم هم حانهیر باالخره باشم داده

 ...بمونه مجرد عمرش



shahregoftegoo@  

. pg 3347shahregoftegoo@ 

 یرو تند راستش یپا با که طورهمان یرعلیام

 .دیپر هرمز حرف انیم زدیم ضربه نیزم

 خودت دادن سروسامون فکر فقط لطفاً شما -

 .باش

 بردیم لذت یرعلیام دادن حرص از انگار که هرمز

 .کرد یزیر یخنده

 از حانهیر نجات مسئله االن حال هر به چشم، -

 کس چیه. حرفاست نیا از ترمهم حسام دست

 رو اون هستم حسام همخون که یمن اندازه

 .داره یجلب جنس چه دونهینم و شناسهینم

 و رفت یسرخ به یرعلیام صورت لحظه کی در

 .شدند دهید یراحت به گردنش یهارگ تورم
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 پسر از یقیدق شناخت قدرنیا که ییشما جالبه -

 زیعز و مهم براتون هم حانهیر و دیداشت عموتون

 !؟ینکرد کمکش سال سه اون چرا بوده

 چقدر کردیم مشخص یرعلیام یعصب مهین لحن

 به یتندتر و بدتر حرف تا آوردیم فشار خودش به

 از کرد یسع و اوردین کم هم هرمز. دینگو هرمز

 .کند دفاع خودش

 اریاخت صاحب داشت شوهر موقع اون دختر نیا -

 اومد؟یم بر من دست از یکار چه داشت،

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .زد پوزخند حرص همان با یرعلیام

 اریاخت یحت که یآدم همون شوهر؟ کدوم -

! زنش؟ برسه چه نداشته هم خودش یبرا یزندگ

 شدیم دایپ خونه اون یتو انسان هی آدم، هی اگر

 همون دادگاه بردیم گرفتیم رو دختر نیا دست
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 الزم گهید. دستش دادنیم رو طالقش حکم لحظه

 .بکشه زجر سال سه نبود

 رو طالقش موحد، جناب خوشه دلتون -

 یبرا آماده یلقمه هی بشه بشه؟ یچ میگرفتیم

 یذهن مشکل اگر بود، وونهید اگر حامد حسام؟

 زره هی عنوان به ازش شدیم عوض در داشت

 حانهیر یبرا حسام یهابیآس برابر در یدفاع

 حسام که بود یکس تنها حامد چون کرد، استفاده

 .کنه تشیاذ خواستینم دلش و داشت دوستش

 یخودخواه تاوان دیبا چرا گناهیب دختر نیا -

 حسام داد؟یم پس رو شما یعرضگیب و حسام

 برادرش کردن سرگرم یبرا عروسک دنبال مگه

 به حانهیر یآبرو دادن تاراج متیق به که بوده

 آورده؟ دستش
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 دعوا سمت شتریب لحظه هر یرعلیام و هرمز بحث

 از پر و تلخ یگذشته ادی از را دلش و رفتیم

 خودش آنکه بدون. کردیم نیغمگ بتشیمص

. ختیر فرو چشمش گوشه از یاشک قطره بخواهد

 قول به حاال که یمرد دو نیا خواستینم دلش

 یخانه حرمت بودند شده او دلسوز خودشان

 .ببرند نیب از را زشیعز یمهربانو

 دیزنیم شخم منو گذشته دینشست... بسه بسه، -

 خودم موندم حامد یپا اگر من بشه؟ یچ که

 براش کار همه خودم رغبت و تیرضا با خواستم،

 .کردم

 .کرد یرعلیام به یااشاره هرمز

 دنبال و طلبکار ومدهین که بگو آقا نیا به رو نایا -

 .هستند مقصر
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 .نشست یرعلیام نیغمگ نگاه در اشیاشک نگاه

 سال سه اون بشه؟ یچ که یهست مقصر دنبال -

 روز به گردهیبرم زیچ همه ره؟یم نیب از درد پر

 وسط؟ نیا یهست یچ دنبال اولش؟

 انیپا را سرش و دیکش صورتش به یدست یرعلیام

 .انداخت

 یناراحت قصدم کن پاک رو اشکت د،یببخش باشه -

 خوامیم عذر هم شما از خانم مهربانو. نبود تو

 .بردم باال منزلتون یتو رو صدام
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 .زد یلبخند یرعلیام به مهربانو

 اون گهیم درست جان حانهیر کنم،یم خواهش -

 اگر یحت شده تموم گهید گذشته هرطور سال سه
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 مالمت بابتش رو خودمون هم عمرمون آخر تا

 حسام از رو حانهیر که االنه مهم. گردهیبرنم میکن

 . میکن دور دشیپل نقشه و

 .داد تکان مهربانو یهاحرف دییتأ به یسر هرمز

 وقت چیه حسام که ییاونجا از ح،یصح کالمتون -

 بزرگ گند هی االن مطمئنم نبود رفتن خارج اهل

 ...کنه فرار خوادیم که زده

 لیمتما جلو به درهم یهااخم همان با یرعلیام

 .شد

 یسر هی پسرش بهمن با گفت نیحس حاج آره -

 یهمه که نمونه ناگفته البته داشتن، خالف یکارا

 نکهیا مثل. شدن نوشته بهمن یپا خالفا نیا

 .کردهیم کار صادق یبرا حسام نداشته خبر بهمن
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 اگر کرده فکر درست حانهیر حساب نیا با پس -

 یبرا نرسه بهش حسام دست و بشه پنهون یمدت

 .بشه خالص شرش از تونهیم شهیهم

 یهاصحبت در بارنیاول یبرا سوالش با دهیسپ

 .کرد شرکت جمع

 دیدار حسام مورد در اطالعات همه نیا اگر خب -

 ن؟یدینم لوش سیپل به چرا

 .داد را دهیسپ جواب همه از زودتر هرمز

 قبول یطورنیهم رو حرفمون که سایپل -

 مدرک هاگفته نیا یهمه یبرا دیبا کنن،ینم

 .هیخال دستمون ما که میباش داشته

 هیبق به رو و گرفت هرمز از نگاه ینگران با دهیسپ

 :گفت
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 دست طورنیهم که شهینم ه؟یچ فیتکل پس -

 .گذاشت دست یرو

 قدم شیپ دهیسپ به دادن جواب یبرا دوباره هرمز

 .شد

 ادیم من با کرده مشخص حانهیر خود رو فیتکل -

 .بشه تموم زیچ همه تا

 که یلحن با بعد شد هرمز رهیخ لحظه چند دهیسپ

 :زد لب بود انیع آن در بغض

 ادی فرار خودتون مثل هم حانهیر به نیخواهیم -

 ن؟یبد

 .شد دهیسپ یهاچشم رهیخ هم هرمز نگاه
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 جز یندار یاچاره نخواستت یکس ییجا یوقت -

 و یکن جمع خودت دست با رو دلت یهاتکه نکهیا

 .یبر جااون از

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 710پارت#



shahregoftegoo@  

. pg 3358shahregoftegoo@ 

 

 

 

 لحن با و زد مبلش یدسته به یمشت یرعلیام

 که ییهوا و حال از را دو آن اشیعصب مهین

 .آورد رونیب بودند دچارش

 براش شما داره انتخاب حق خودش حانهیر -

 .لطفاً نکن یریگ میتصم

 یرعلیام یبرا یسر و گرفت دهیسپ از نگاه هرمز

 .داد تکان

 و یریگ میتصم قدرت حانهیر دیگیم راست -

 ...داره انتخاب

 .برگشت او طرف
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 خوامیم فردا پس تاًینها فردا من جان حانهیر -

 از قبل لطفاً یهست من همسفر تو اگر برگردم،

 طیبل برات تا بده رو تیمل کارت و شناسنامه رفتنم

 تا بگو بهم یگرفت گهید میتصم هی هم اگر. رمیبگ

 .نشم معطل نجایا یالک

 نیا یبرا تا انداخت مهربانو به ینگاه درمانده

 . دیبجو یاچاره بود آمده سراغش که یدیترد

 از را اشخواسته زود یلیخ هم مهربانو خوشبختانه

 مبل یرو از که طورنیهم و خواند شیهاچشم

 .کرد اجابت را آن شدیم بلند

 بعداً میبخور ناهار میبر م،یهست گرسنه همه فعالً -

 .هست حانهیر میتصم مورد در صحبت یبرا وقت
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 به دهیسپ همراه و شد بلند خواسته خدا از

 طیشرا نیا از یالحظه یبرا. رفتند آشپزخانه

 .بود متیغن هم کردیم دایپ نجات

 مشغول تند تند و آورد در را چادرش آشپزخانه در

 با و ستادیا کنارش دهیسپ. شد هاظرف کردن آماده

 .انداخت باال ییابرو طنتیش

 !دلبازه و دست عجب موحدتون جناب نیا گمیم -

 دهیسپ به جواب عنوان به را اشکالفه نگاه فقط

 قابلمه که مهربانو به را دستش یهاسید داد،

 خودش و داد گذاشتیم نیزم یرو را خورشتش

 . نشست کنارش هم

 .انداخت دهیسپ سمت ینگاه مین مهربانو
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 نیا به نید خوادیم دهینرس سر هنوز خدا بنده -

 .گردنمون بندازه یبزرگ

 .دیخند زیر دهیسپ

 تا انداخت حانهیر گردن رو زیچ همه زرنگ بچه -

 .دیارین نه گهید شما

 گفت یرعلیام که یالحظه آن سمت رفت فکرش

 دروغ کند،یم مهربانو میتقد او طرف از را پول نیا

 کار نیا از خودش شیپ گفتیم اگر بود یبزرگ

 یطرف از. نکرد ذوق و نشد خوشحال یرعلیام

 رشیپذ برود هرمز همراه بخواهد اگر دانستیم

 اگر یحت نظرش به اما ست؛ین حیصح حرف نیا

 و کردن خوشحال یبرا فقط کارش نیا یرعلیام

 یراحت و مانیپ یآزاد به هم باز بوده او توجه جلب

 . دیارزیم مهربانو الیخ
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 نیا مخالفش ساز با بخواهد دیدینم یلیدل پس

 .بزند پس را ییطال تیموقع

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 مقدوره براتون اگر گمیم جون مهربانو -

 از گفت نکهیا بخاطر نه د،یکن قبول رو شنهادشیپ

 االن مطمئنم که خودش بخاطر فقط منه، طرف

 کال یرعلیام. باشه کرده بهتون یکمک داره آرزو

 من ییاونجا تا بوده، یریخ به دست آدم شهیهم

 کارگاهش و یطالفروش از خداروشکر دارم اطالع

 به یضرر پول نیا که دارن درآمد قدرنیا

 .نرسونه شیزندگ

 .داشت دیترد مهربانو نگاه

 حاال هستم دل دو خودمم فعالً مادر بگم یچ -

 .ادیم شیپ یچ مینیبب بذار
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 نشده زده هید و پول موضوع مورد در یحرف گرید

 لیوسا کردن آماده مشغول سکوت در هاخانم و

 . شدند ناهار

 دنید با رفت رونیب سفره کردن پهن یبرا یوقت

 هرمز کنار مبل یرو یرعلیام که شیجلو یصحنه

 چند گفتیم یزیچ گوشش کنار و بود نشسته

 سر. کرد نگاهشان رهیخ بخواهد آنکه بدون لحظه

 شانیتنها که یالحظه چند نیهم در آوردینم در

 را دو نیا که بود افتاده یاتفاق چه بودند گذاشته

 دلش چقدر! کرده؟ کینزد هم به طورنیا

 به و برود کنارشان حاال نیهم خواستیم

 فکر به طورنیا را هرمز که یرعلیام یهاصحبت

 که ییهاحرف شک بدون. بدهد گوش بود برده فرو
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 گونهنیا را شیپ لحظه چند بداخالق یرعلیام

 . داشتند دنیشن بودند کرده راغب

 .آمد خود به دهیسپ دست ضربه با

 .کردن صلح کنم فکر -

 هرمز و یرعلیام با منظورش دیفهم زود یلیخ

 کینزد با کردیم اعتراف اگر بود یبدجنس. است

 دشیام نیآخر نداشت دوست نفر دو نیا شدن

 برود؟ باد به گذشته کردن فراموش یبرا

 .برد آشپزخانه به و گرفت را دهیسپ دست

 زنن؟یم حرف یچ مورد در نظرت به -

 .انداخت باال یاشانه دهیسپ

 ...دونمینم -
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 نگاه را او یساختگ یا ینگران با زود یلیخ دهیسپ

 .کرد

 ست؟ین هست یاهل آدم که خانتون یرعلیام نیا -

 !نکنه در به راه از از رو هرمز نکرده ییخدا

 و دیخند زیر یدلمشغول استرس همه آن انیم

 .زد دهیسپ یبازو به یاضربه

 از رو آدم و عالم خودش هرمز نیا نمیبب شوگم -

 .کنهیم در به راه

 .دیدرخش دهیسپ یهاچشم

 !ییآقا نیا به بچم نگو -

 .دیخند

 بچت؟ یبابا ای بچت _
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 را خود گفته چه بود دهیفهم تازه انگار که دهیسپ

 ینشانه به دستش دادن تکان با و کرد جور جمع

 . رفت خچالی سراغ او یبرا «بابا برو»

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 تعارفات و یمعمول یهاحرف با و سکوت در ناهار

 مشغول دهیسپ همراه. شد خورده مهربانو متعدد

 اعالم هرمز و یرعلیام که بودند هاظرف شستن

 . گردند یبرم زود دوباره و دارند یکار رونیب کردند

 و یرعلیام بیعج یرفتارها و برخورد از تعجب با

 رفتند رونیب قصد که شانیحاال کار و هرمز

 یجلو را خود و دیکش آب را شیهادست داشتند

 .رساند آشپزخانه

 با و بیج به دست که یرعلیام به یکوتاه نگاه

 به رو و انداخت کردیم شیتماشا یآرام لبخند

 :دیپرس هرمز

 د؟یریم ییجا -

 .برگشت او طرف و زد یرعلیام به یلبخند هرمز
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 یتو دور هی رو محلتون بچه نیا برم خوامیم -

 رفت فردا تا کنم، مهمونش یبستن و بدم شهر

 .رفقاش شیپ نگه بد ما ینواز مهمون از شهرشون

 .گرفت را لبش یرو لبخند یجا دیترد

 یعنی... یام حسام اگر یدونیم خودت هرمز -

 شه؟یم بد یلیخ نهیبب نجایا رو موحد یآقا

 حسام گذر یحت میریم یجا دختر راحت التیخ -

 ؟یخورد ویچ غصه وفتهین هم

 مثل یزیچ ساعت چند نیهم در کردینم باور

 هم به نیچننیا را دو نیا و داده رخ معجزه

 یشوخ راحت الیخ با هرمز که کرده کینزد

 !خنداندیم را یرعلیام و کندیم
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 انداخت، شیروبهرو مرد یدو هر به ینگاه دل دو

 کار یرعلیام برابر در سوال نیا دنیپرس دیشا

 هنوز فهماندیم بهش دیبا باالخره اما نبود؛ یدرست

 .هست مشیتصم سر

 شه؟یم یچ طیبل پس -

 او سوال دنیشن از که یرعلیام به ینگاه هرمز

 بود کرده خوش جا شیابرو یگوشه اخم یکم

 .انداخت

 رمیم برگشتم کن صبر ستین باز ییجا که االن -

 .دنبالش

 .داد تکان یسر ناچار به

 .سالمت به دیبر باشه -
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 شیجا سر همچنان یرعلیام اما رفت؛ رونیب هرمز

 . کردیم نگاهش رهیخ و بود ستادهیا

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 .داد رونیب رو نفسش یرعلیام او سوال با

 دارن کردن وونهید قدرت هم هنوز هاتخنده -

 !باشن گهید یکی یبرا اگر یحت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 713پارت#

 

 

 با هم او نداد اجازه و رفت رونیب بالفاصله یرعلیام

 هم او یهاحرف کند اعتراف مانده راه انیم ینفس

 .دارند را او کردن سالح خلع قدرت  هنوز

 کتابخانه به تا شد آماده اشروزه هر یبرنامه طبق

 از شدن دور و یخداحافظ یبرا نباریا اما برود؛

 تجربه یکل کنارشان در ماه نیچند که یدوستان

 .بود کرده کسب

 تکرار دنید سرگرم که مهربانو آمد، رونیب اتاق از

 .انداخت سمتش ینگاه بود اشعالقه مورد الیسر
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 ؟یریم ییجا -

 .انداخت سرش دور را چادرش کش

 یخداحافظ کتابخونه یهابچه از برم اجازتون با -

 .کنم

 از دستش ینیس در یچا فنجان دو با دهیسپ

 .کرد نگاهش و آمد رونیب آشپزخانه

 سرم میریم من گهید ساعت کی کن صبر خب -

 هم با شمیم کاریب بعد کنم وصل درمانگاه رو آخرم

 .برس کارات به میریم

 .داد تکان نه نشانه به یسر لبخند با

 هم دیخر بزنم قدم کم هی خوامیم یمرس نه -

 .نباش نگران گردمیبرم زود دارم
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 بهار خوش یهوا استشمام با و رفت رونیب خانه از

 اتوبوس ستگاهیا طرف زنان قدم و کرد تازه ینفس

 .افتاد راه به

 یظاهر با حسام بود، دهینرس ابانیخ سر هنوز

 خودش دور کوچه در که شانیپر یاچهره و آشفته

 .کرد جلب را اشتوجه دیچرخیم

 که بود بیعج شیبرا یقدر به حسام یرفتارها

 .شد کشینزد کارش یآمدها شیپ به فکر بدون

 .سالم -

 کنارش او دنید با و برگشت طرفش به حسام

 .دیکش یا آسوده نفس

 ینگران از داشتم دمتید خداروشکر حانهیر یوا -

 .شدمیم وونهید
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 از شتریب هم او به حسام یصدا و چهره ینگران

 .کرد تیسرا قبل

 شده؟ یچ -

 ...معصومه -

 .شد کینزد حسام به یقدم اریاختیب

 ؟یچ معصومه -

 سهیک بدمون شانس از ماست، خونه معصومه -

 به شروع و شد پاره شیپ قهیدق چند آبش

 رو تو کنم کارشیچ دونمینم من. کرد یزیخونر

 .برس دادش به میبر ایب خدا

 .ششیپ میبر دیهست یچ منتظر پس خدا ای یوا -

 .امروز یشد نجاتم یفرشته بده رتیخ خدا -
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 در و رفتند خانه طرف بلند یهاقدم با دو هر

 . کرد دادن حیتوض به شروع حسام نیح همان

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 افتاد و نیزم خورد معصومه شیپ روز ده حدود -

 مراقب یلیخ دیبا گفت دکتر ،یزیخونر سر

 به بچش و بگذره هم ماه کی نیا تا باشه خودش

 کمال آقا یبرا شیپ روز دو. ادیب ایدن یسالمت

 روزه چند سفر هی به شد مجبور و اومد شیپ یکار

 نکهیا یبرا رو معصومه خواستم احمقم خود. بره

 ینگهدار ازش هم تا من شیپ ارهیب نباشه تنها

. باشم ششیپ شتریب آخر روز چند نیا هم کنم

 شد یچ دونمینم تا رفتیم شیپ خوب زیچهمه

 ...یزیخونر سر افتاد دوباره شیپ ساعت کی

 .گرفت خود به هیگر لحن حسام یصدا
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 تا رونیب اومدم کنم، کارشیچ دونستمینم... من -

 .رمیبگ کمک یکس از

 .نکند کند را رفتنش راه تا گرفت باالتر رو چادرش

 .مارستانیب مشیببر زودتر دیبا -

 اطیح وارد زودتر او و کرد باز را اطیح در حسام

 .شد

 کجاست؟ -

 .ششیپ برو خودشه اتاق یتو -

 محض به. شد وارد و دیدو معصومه اتاق طرف به

 اتاق بودن یخال زد کنار را در یجلو پرده نکهیا

 . گرفت را چشمش یهمه

 ...یکس که نجایا حسام آقا -
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 حسام توسط زودتر در برود رونیب اتاق از خواست

 .شد قفل و بسته سر پشت از

 چیه گرید که حسام به ینگاه متعجب و دهیترس

 و انداخت نبود صورتش در یکالفگ از ینشان

 .زد در به یاضربه

 ؟یکنیم کاریچ -

 .زد داشت یترسناک جلوه حاال که یلبخند حسام

 فکر ؟یکنیم یارکشی من یبرا گهید حاال -

 گولیج بچه اون و زاده حروم هرمز اون یکرد

 شن؟یم من فیحر پسرت دوست

 رودست نیچن شدینم باورش گرد، شیهاچشم

 تمام با! است خورده کار دغل حسام از یبزرگ

 .دیکوب در به محکم ضربه چند قدرتش
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 کن، باز رو در خدا رو تو یکنیم کاریچ حسام -

 .رونیب امیب نجایا از من بذار حسام

 .انداخت باال یسر حسام

 میهست عازم امشب ما جان، دختر شهینم نوچ -

 یخواینم که تو. کنم ولت یطورنیهم تونمینم

 پس ؟یخوا یم بشم بدقول ییخدا بنده هی شیپ

 یراست. برسم کارام یباق به من تا باش یخوب دختر

 رو صدات نه زنهیم سر نجایا به چکسیه نه

 من از نکن، خسته رو خودت پس. شنوهیم

 که کن رهیذخ امشب یبرا رو تیانرژ یشنویم

 .یدار الزمش یلیخ

 او و رفت رونیب خانه از سمتش یچشمک با حسام

 سُر در پشت دیکوبیم در به که طورنیهم هیگر با

 .نشست نیزم یرو و خورد
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**** 

 یمهمان ازین مورد اقالم از که دیخر پاکت نیآخر

 یرو و گرفت هرمز دست از را بود امشبشان

 . گذاشت نیماش عقب یصندل
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 شدن؟ تموم -

 به دوباره را شیموها یرو یآفتاب نکیع هرمز

 .داد تکان یسر و زد شیهاچشم

 .میندار ازین یزیچ گهید آره -

 .گرفت جا جلو یصندل یرو و بست را عقب در

 .میبر پس -

 در. نشست فرمان پشت و زد دور را نیماش هرمز

 بود ناآشنا شیهاابانیخ و کوچه با که شهر نیا

 یمشکل تا باشد یرانندگ مسئول هرمز داد حیترج

 با را حانهیر خوب برخورد یوقت امروز. دیاین شیپ

 تنها مرد نیا حاضر حال در دیفهم دید هرمز

 احساس و دارد اعتماد آن به حانهیر که است یکس

 یجا را هرمز با رفاقت لحظه همان. کندیم یراحت
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 کرد یسع نیبنابرا د،ید یترعاقالنه کار تخم و اخم

 گروه به را هم او تا شود وارد هرمز با یدوست در از

 چند نیهم در البته. کند اضافه خود همراهان

 از را معرفتش خلوص شدن کالم هم و آشنا ساعت

 به شودیم دیرس جهینت نیا به و شناخت رفتارش

 .کرد حساب آن یرو دوست عنوان

 با و کرد میتنظ را نیماش یجلو ینهیآ هرمز

 .انداخت راه به را آن یاستارت

 امشبمون کار نیا به نسبت مهربانو دوارمیام -

 .نده نشون بد واکنش

 .نشست هرمز رخمین یرو نگاهش

 کار؟ کدوم -

 .گهید امشب پز مردونه شام یبرا دیخر نیهم -
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 .زد گره نهیس به یدست روبهرو به نگاه با

 م؟یکرد کاریچ مگه بابا نکن سختش -

 رو لجباز دختر و مادر نیا که تو آخه -

 بهشون داره برشون فاز ترسمیم ،یشناسینم

 .میکرد ترحم

 روز دو نیا من که یزن اون نباش نگران نه -

 به یکس که داره نفس عزت قدرنیا شناختم

 مهم نایا االن. کنه ترحم بهش نده اجازه خودش

 که پول موضوع یبرا بذار رو تمرکزت تو ستین

 .کنه قبول رو اون میکن شیراض چطور

 اون پسر با میرفت دیفهم یوقت دوارمیام من -

 یتو میگذاشت قرارها قول و میکرد صحبت مرحوم

 ...ارهین نه و رهیبگ قرار شده انجام عمل
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 مشت دست متعجب حرفش ادامه در هرمز

 .گرفت دهانش یجلو را اششده

 ناخون تونهیم چقدر آدم هی آخه... عه... عه -

 حداقل تا نکرد کم تومن ده المصب باشه؟ خشک

 .رهیبگ رو خودشون دست یمبلغ هی تو چک نیا ته
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 .رفت هرمز طرف یاغره چشم

 قلدر اون با یداشت ،یاوردین کم که هم شما -

 یتونستینم. یکردیم خراب رو زیچهمه تیباز

 تموم کارمون تا یباش مسلط خودت به لحظه چند

 بشه؟

 و کلم پس زده عشق نکن نگاه منو االن ریام آقا -

 یبرا بودم یشر قبال دم،یکش قبل هرمز از دست

 فیتعر برات یچ نیبب بپرس حانهیر از خودم،

 با تا بودم سابق هرمز امروز اگر خدا به. کنهیم
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 کردمینم یخط خط رو مردک اون یجا هی چاقو

 .داشتمیبرنم سرش از دست

 .دیخند

 االن وگرنه یستین یمیقد آدم خداروشکر پس -

 لطفاً هستم یرعلیام من ضمن در. پر زیچهمه

 .کن ادا رو اسمم کامل

 .میراحتتر ریام با ما بابا داره یفرق چه -

 اسمم یکس ندارم دوست کال ناراحتم، خودم من -

 .کنه کوتاه رو

 توانستیم باز هرمز یهاچشم یرو نکیع وجود با

 اسمش کردن ادا درست بر اصرار یبرا را تعجبش

 خود در یبچگ از که بود یعادت نیا اما ند؛یبب

 را آن یراحت نیهم به توانستینم و داشت سراغ



shahregoftegoo@  

. pg 3388shahregoftegoo@ 

 حق نفر کی فقط ایدن در. کند رونیب سرش از

 نام گفتن با فعالً انگار که کند صدا ریام را او داشت

 .بود ترراحت اشیخانوادگ

 یندار کار گهید یجا اگر خان یرعلیام چشم -

 دلبرا؟ خونه سمت برم

 تموم کارت هم خودت ندارم یکار گهید که من -

 .برو شده

 خانه مقصد به و داد تکان نه عالمت به یسر هرمز

 .برد باالتر را نیماش سرعت مهربانو

 رخت تازه که ییهادرخت و ابانیخ به را نگاهش

 داستان یوقت از. داد بودند پوشانده خود تن بر سبز

 فیتعر هرمز یبرا را خود یزندگ ادامه و یعاشق

 یلیخ. دیدینم نشانیب یاناگفته گرید بود کرده
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 مورد در بودند شده یمیصم که حاال داشت دوست

 هرمز از یاطالعات حانهیر قبل سال سه یزندگ

 دیترد به را او دنشیپرس یبرا یحس اما رد؛یبگ

 یبرا اشوسوسه یجلو یطرف از. انداختیم

 خود یقیعم نفس با. ردیبگ توانستینم را دنیشن

 .برگشت هرمز طرف  و کرد کدلی را

 بود؟ چطور حامد شوهرش و حانهیر رابطه هرمز -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ �💗💗�

 717پارت#

 

 

 به دوباره و انداخت سمتش ینگاه مین هرمز

 .شد رهیخ روبهرو

 ازش یلیخ بود اومده حانهیر که یلیاوا ادمهی -

 به حانهیر کردیم نگاهش حامد یعنی دیترسیم

 از آزارتریب حامد دیفهم مرور به اما افتاد؛یم هیگر

 به کم کم.  شد آروم گهید یبترس ازش که هیاون

 اون شد، وابسته یحت و گرفت اخت وجودش

 با حانهیر دمیدیم بودم ششونیپ من که یاواخر

 امرزهیب خدا. کنهیم مراقبت حامد از توانش تموم
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 شهیهم داشت دوست یلیخ رو حانهیر هم حامد

 هر ینکن باور دیشا. کنه ترکش حانهیر بود نگران

 بهش هم حانهیر یبر یخوایم دیپرسیم ازش روز

. رمینم ییجا تو بدون من نه گفتیم و دیخندیم

 ینیسنگ که خودشون یبرا داشتن یعالم کال

 دوش یرو فقط رابطه نیا داشتن نگه متعادل

 و هایکینزد نیا همه با یول بود؛ حانهیر

 بود، واضح یلیخ نشونیب زیچ هی هاتیمیصم

 شوهر چشم به رو حامد وقت چیه حانهیر نکهیا

 .دیند

 در لیدل چه به دانستینم حاال تا که ینفس

 تنگنا از را او و آمد باال بود کرده ریگ اشنهیس

 هم او و نداد ادامه را حرفش هرمز گرید. داد نجات

 . دینپرس یسوال
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 بود داده شب یکیتار به را شیجا دیخورش غروب

 ادهیپ نیماش از خانه یجلو. دندیرس مقصد به که

 .کرد باز را عقب در و شد

 در شما دارمیبرم رو لیوسا من تا جان هرمز -

 .بزن

 ضربه دو دستش چییسو با و رفت در سمت هرمز

 دهیسپ که بزند را سوم یضربه خواست. زد آن به

 یجا که انگار اما کرد؛ باز را در شتاب با و تند

 رونیب را نفسش باشد یگرید شخص منتظر هاآن

 گوشش پشت را اطراف در آشفته یموها و داد

 .فرستاد

 ؟ییشما سالم -

 .ندیبب را دهیسپ بهتر تا رفت عقب یقدم هرمز
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 و رنگ چه نیا ؟یبود یاگهید کس منتظر سالم -

 ه؟ییرو

 و بست را نیماش در هاپاکت برداشتن از بعد

 به دهیسپ نگران چهره دنید با شد، کشانینزد

 . داد حق سوالش دنیپرس یبرا هرمز

 افتاده؟ یاتفاق خانم دهیسپ سالم -

 اششده خشک یهالب دو هر به ینگاه با دهیسپ

 .رفت کنار در یجلو از و کرد تر را

 .داخل دییبفرما اول -

 وارد او سر پشت کرد فعال رو نیماش قفل هرمز

 .بست را در و شد خانه

 

 



shahregoftegoo@  

. pg 3394shahregoftegoo@ 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 718پارت#

 

 شده؟ یچ یکن فیتعر شهیم حاال خب -

 .زد گره را لرزانش یهادست دهیسپ
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 گفت حانهیر یرفت که شما عصر راستش -

 کنه یخداحافظ همکاراش با کتابخونه بره خوادیم

 .برنگشته هنوز یول... یول برگرده؛ زود داد قول و

 شل هاپاکت که بست رخت شیهادست از توان

 .افتادند نیزم یرو و شدند

 پس؟ کجاست -

 .میدونینم -

 ؟یریگینم تماس باهاش چرا خب -

 یگوش هرمز به رو اضطراب همان با دهیسپ

 هاآن نشان و آورد رونیب لباسش بیج از یکوچک

 .داد

 رفتم شیپ قهیدق چند گذاشته، جا رو لشیموبا -

 .نرفته اونجا اصال گفتن دنبالش کتابخونه
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 .دیکش شیموها به یدست

 کجاست؟ یعنی... خدا ای -

 اشکش و کند کنترل را خود نتوانست گرید دهیسپ

 .شد یجار

 .دونمینم -

 رونیب ناراحت یاچهره با مهربانو و شد باز خانه در

 رنگ شده نیزم پخش لیوسا یرو بر نگاهش آمد،

 .گرفت تعجب

 !خبره؟ چه نجایا -

 و شد کشینزد یقدم مهربانو سوال به جواب یجا

 :کرد زمزمه یدرماندگ با

 کجاست؟ من یحانهیر خانم مهربانو -
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 سابق یگرفته حالت همان به دوبار مهربانو نگاه

 یذکر دستش حیتسب با که ینیح و برگشت

 .داد تکان یسر گفتیم

 .نباش نگران مادر ادیم -

 به دادیم نشان مهربانو یدلواپس از پر و لرزان لحن

 به یدست. ندارد یمانیا چیه زده که یحرف

 .دیکش اشیشانیپ

 کاریچ دیبا من باشه اومده سرش ییبال اگر -

 کنم؟

 از قبل آوردند هجوم ذهنش به که یشوم افکار با

 .رفت در طرف تند بزند یحرف یکس نکهیا

 دیشا گردمیم رو اطراف یهاابونیخ رمیم من -

 .کردم دایپ ازش یانشونه
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 هرمز دست نشیماش چییسو افتاد ادشی در یجلو

 آن هرمز که ردیبگ را چییسو تا برگشت جیگ است،

 مقاومت دادنش پس در و گرفت دست در محکم را

 لیدل تا انداخت هرمز صورت به یسوال ینگاه. کرد

 هرمز دهیترس یهاچشم با که بداند را کارش

 .شد روبهرو

 ...حسام -

 حانهیر یبرا که یفیکث ییهانقشه و حسام ادی با

 .ختیر جانش به وحشت از یلرز بود دهیکش

 دهیرس حانهیر به اون دست اگر... نیحس امام ای -

 !میشد بدبخت رسماً که باشه
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 آمد رونیب مهربانو زبان از که یادهیترس «یوا» با

 . ستین موضوع نیا نگران تنها خودش دیفهم

 از د،یکش قیعم نفس چند و بست چشم کوتاه

 کرده دایپ حانهیر از نامعلوم هرچند یانشانه نکهیا
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 هرمز دست از را چییسو. برگشت دلش به دیام بود

 .گرفت

 حسام خونه در میبر ؟یهست یچ منتظر خب -

 .میکرد دایپ ازش یرد دیشا

 در دهیسپ هرمز طرف از یحرکت ای حرف از قبل

 .کرد مداخله بحثشان

 نشون با وقت اون ؟یچ نباشه حسام شیپ اگر -

 .دیکرد ترخراب رو کارها خودتون دادن

 .انداخت دهیسپ سمت ینگاه عجز با

 دنبالش؟ برم کجا کنم کاریچ دیبا پس -

 پکر که جمع افراد یرو بر نگاهش لحظه چند

 کدامچیه از یجواب یوقت دیچرخ بودند ستادهیا

 .برد در قفل طرف را دستش نگرفت
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 من حسام بذار درک به اصالً سراغش، رمیم من -

 اگر خدا یخداوند به. بفهمه زیچ همه و نهیبب رو

 راحت شرش از رو همه باشه حسام شیپ حانهیر

 .کنمیم

 را دستش هرمز که برود رونیب در از خواست

 .داشت نگه شیجا سر را آن و گرفت

 کنه،یم کورتر رو کارها گره فقط تیعصبان نیا -

 راه دیشا تا هم یرو میزیبر رو فکرامون کن صبر

 .میکن دایپ یحساب درست حل

 رفتیم باالتر لحظه هر که یتن حرارت با و تند

 .دیچرخ هرمز سمت

 سر ییبال شب وقت نیا که ینگران از دارم من -

 اون شمیم وونهید باشه ومدهین معصوم طفل اون
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 حل راه به نمیبش باشم آروم یدار توقع تو وقت

 کنم؟ فکر یمنطق

 تا گرفت ترمحکم را یرعلیام یهادست هرمز

 .کند مهارش

 از ترخراب کله حسام خان یرعلیام نشو وونهید -

 اگر ،یکنیم رو تصورش االن تو که هیزیچ اون

 تو کار نیا با ممکنه باشه ششیپ هم حانهیر یحت

 .بشه بدتر حانهیر یبرا زیچ همه

 سرخ یهارگ تا برد ترکینزد هرمز به را صورتش

 حرص با و بدهد نشانش بهتر را صورتش برآمده و

 :کرد زمزمه

 سه بدبخت اون شده باعث شما ترس نیهم -

 و شرفیب حسام مواجب و رهیج یب کلفت سال
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 یکس یب از و نهیبب رنج و بکشه درد. باشه برادرش

 دمینم اجازه گهید من یول اد؛ین در هم صداش

 شهیم ختهیر ماها از یکی خون امشب تشینها

 هست؟ نیا از باالتر

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 در افراد یهمه و قطع را او حرف در زنگ یصدا

 و انداخت هیبق به یکوتاه نگاه. پراند جا از را راهرو

 . کرد باز را در

 از پر یچادر و دهیپر رو رنگ یحانهیر دنید با

 .گرفت فرا ینگران را قلبش حجم یهمه خاک

 دختر؟ یبود کجا -

 بچه تو ادیب اول بذار پرسش و سوال یجا -

 .پیخوشت

 به بود ستادهیا حانهیر سر پشت که یزن حرف با

 .کرد باز شتریب را در و آمد خود

 خانه وارد و گرفت او از را اشدهیترس نگاه حانهیر

 دست متوجه تازه حانهیر یسرتاپا به ینگاه با. شد
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 با شد بود بسته آن دور یخون یدستمال که چپش

 :گفت ینگران

  اومده؟ سرت ییبال چه شده؟ یچ خدا ای -

 و رفتند حانهیر طرف دهیسپ آن از بعد مهربانو

 .برود خانه داخل به کردند کمکش

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو -

 سوال با که شود خانه وارد حانهیر دنبال خواست

 بود حانهیر همراه که یزن به اشتوجه دوباره هرمز

 تن نامناسب یهالباس و ظیغل شیآرا. شد جلب

 هرمز به و ردیبگ نگاه او از عیسر شد باعث زن

 را دهانش داخل کرده باد آدامس زن. بدوزد چشم

 :گفت خونسرد و ترکاند
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 اجازه! آشنا امسال دوست پارسا خان هرمز بَه -

 دارم؟ حرف تو امیب یدیم

 .کرد داخل به یا اشاره هرمز

 .داخل ایب یستین شر اگر -

 پا از را اشتابستانه یهاکفش و شد خانه وارد زن

 .آورد رونیب

 فکر رم،یخ شما یبرا بارنیا خوبتون شانس از -

 حسام دست از رو دختر اون االن یک یکنیم

 داد؟ نجات

 و رفت جلوتر یقدم گرفت دهیناد را زن تیموقع

 .داد مداخله بحثشان نیب را خود

 کرد؟یم کاریچ حسام شیپ حانهیر -
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 و انداخت او یپا تا سر به ییپروایب نگاه زن

 :دیپرس هرمز به رو کنجکاو

 !ه؟یک نیا -

 دوباره تا دنبالش اومده است حانهیر سابق نامزد -

 .شهرشون برشگردونه

 .داد تکان یسر زن

 از سر چطور داشته ینامزد طورنیا اگر حانهیر -

 آورده؟ در حسام دخمه

 را راهرو در و انداخت او سمت یکوتاه نگاه هرمز

 .شود وارد دهیسپ تا کرد باز

 بهت یربط که باش نداشته یکار زایچ نیا به تو -

 .بوده خبر چه حسام خونه نمیبب کن فیتعر نداره،
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 .داد جواب نیح همان در شد خانه وارد زن

 خوادیم یوقت تا تونهیم کردیم فکر حسام -

 گفت شد ریس که بعد ببره من از رو هاشاستفاده

 نوش و فیک سراغ بره اونم چشم، بگم منم شوگم

 کی دارم مدرک کرده که ییخالفا همه از. خودش

 فکر تا باشه دایناپ سرش اون ارمیدرب ازش یپدر

 ...طرفه یگالب ببو با نکنه

 دهیسپ و مهربانو به رو و کرد قطع را حرفش زن

 .داد تکان یسر کردندیم نگاهش تعجب با که

 کلوم چند شدم مزاحم شرمنده خانما سالم -

 .داشتم عرض

 مشخص زن یرو بر دهیسپ دوستانه ریغ نگاه

 ستین یراض شانیخانه در جودش از اصالً کردیم
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 داد؛ ادامه کارش به و گرفت نگاه حرف بدون که

 .داد تکان سر شیبرا مهربانو اما

 .بفرما خانم مهدخت یاومد خوش -

 است مهدخت نامش بود دهیفهم حاال که زن

 .زد لبخند

 حسام مورد در اومدم نکنه درد دستتون -

 .شمینم مزاحمتون ادیز برم کنم آگاهتون

 دهیسپ و نشسته آن یرو حانهیر که یمبل طرف

 رو آرام و رفت بود دستش کردن پانسمان مشغول

 :دیپرس دهیسپ به

 م؟یبزن هیبخ مارستانیب مشیببر ستین ازین -

 .انداخت باال سر دهیسپ

 .ستین قیعم نه -
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 .برگشت حانهیر طرف

 شده؟ یچ یکن فیتعر یخواینم -

 حرف بدون و گرفت او از را اشیاشک نگاه حانهیر

 .انداخت نییپا را سرش

 .کرد مداخله بحثشان در و آمد جلو زن

 کرده شیزندان خونه یتو حسام بپرس، من از -

 خونه رفتم سرزده شهیهم مثل من آورد شانس بود

 معلوم وگرنه بگردم ازش دیجد آتو دنبال تا حسام

 ییبال چه حسام و دیکشیم کجا به کارش نبود

 .آوردیم سرش

 .آمد کینزد هرمز

 ؟یکردیم کاریچ حسام خونه شما خانم حانهیر -
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 را صورتش یرو اشک سالمش دست با حانهیر

 .گرفت

 ابونیخ سر کتابخونه رفتمیم داشتم... داشتم -

 گفت بهم... بود ناراحت و شونیپر دمشید

 کمکش خواست ازم ستین خوب حالش معصومه

 کرد میزندان اتاق یتو و خونه یتو رفتم یوقت کنم

 یلیخ... بود وحشتناک یلیخ. گهیم دروغ دمیفهم

 دستم با. کنم کاریچ دیبا دونستمینم دمیترس

 یول کنم باز رو قفل یجور هی تا شکستم رو شهیش

 شتریب من شدیم ترکیتار هوا یهرچ. نشد

 یراه شب آخر بود گفته بهم چون دمیترسیم

 . میشیم یدوب
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 حانهیر طرف و گذاشت مبل یپشت یرو را دستش

 .شد خم
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 بهت حسام شوم تین و قصد مورد در من یوقت -

 و یکرد یاطیاحتیب چرا بودم داده هشدار

 هوم؟ خونش یرفت فکر بدون طورنیهم

 و دیغلتیم حانهیر یگونه یرو دیجد اشک

 .کرد نگاهش

 حالش و کرده یزیخونر معصومه گفت بهم یوقت -

 انگار که شدم نگران قدرنیا بخدا ستین خوب

 فکر بدش تین و حرفاش به تا شد لیتعط مغزم

 .کنم

 و خود به تا کرد بسته و باز را شیهاچشم

 مسلط دهیترس دخترک نیا مقابل در برخوردش

 .باشد
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 چه دیبا من آوردیم سرت ییبال اگر ینگفت -

 کردم؟یم یغلط

 .رو دستم نیبب خودت نبود قصد از بخدا -

 .داد نشانش و آورد باال دیلرزیم که را دستش بعد

 نیهم مهمه برات حانهیر اگر خوشگل بچه نیبب -

 دوباره تا کن خارجش یلعنت شهر نیا از امشب

 یادیز دختر نیا. وفتهین یلعنت حسام نیا دست

 کنه دفاع خودش از ستین بلد است ساده و احمق

 خونه اون از که بودم من بارنیا. باش محافظش تو

 دادم؛ نجاتش بود کرده شیزندان که یاتاق و ینکبت

 .نباشم منم بعد دفعه دیشا یول

 مهدخت به و گرفت حانهیر از نگاه ستاد،یا راست

 .دوخت
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 ما بده یدار مدرک حسام یهاخالف از اگر -

 .میبش راحت شرش از همه تا سیپل شیپ میببر

 .دیکش باالتر اششانه یرو را فشیک بند مهدخت

 و راست خودم ستین مربوط شما به که اون -

 دختر نیا به حواستون فقط شما کنمیم ستشیر

 یمدت اون خانم حانهیر. ارهین باال گند دوباره باشه

 کن حاللم کردم تتیاذ یکم یبود حسام خونه

 کنم فکر گهید امشبم بزرگ کمک نیا با هرچند

 نیا یتو حسام یوقت تا برو یول م؛یشد حسابیب

 نجایا کرده زیت دندون تو یبرا و چرخهیم شهر

 .ادیز زت نباش،

 خانه از و کرد یخداحافظ هیبق از سر با مهدخت

 :دیپرس هرمز به رو رفتنش با. رفت رونیب
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 خانم؟ نیا بود یک -

 .حسام سابق زن -

 .کرد مهدخت رفتن ریمس به ینگاه

 حسام به تا میکن بشیتعق ستین ازین نظرت به -

 م؟یبرس

 نهیا مهم بشه؟ یچ که یبرس حسام به یخوایم -

 من که یمهدخت نیا. ماست شیپ االن حانهیر

 و بشونه جاش سر رو حسام چطور بلده خوب دمید

 .رهیگینم آروم نکنه رو کار نیا تا

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یقند آب وانیل و آمد رونیب آشپزخانه از مهربانو

 .داد حانهیر دست را زدیم هم که

 از رو حانهیر گفت مهدخت نکهیا نظرتون به -

 رو ذهنم حرفش بود؟ یجد چقدر دیکن دور نجایا

 .کرده مشغول یحساب
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 نخورده را قندش آب شربت از یقلپ هنوز حانهیر

 را اشوحشتزده نگاه و آورد نییپا تند را وانیل بود

 .دوخت مهربانو به

 از و برم دیبا زود یلیخ... جون مهربانو یلیخ -

 من... م. نرسه بهم حسام دست تا بشم دور نجایا

 ادیم ستمین نهیبب و خونه برگرده اگر مطمئنم

 دیکن باور. برهیم زور به منو و سراغم جانیهم

 و دست باهاش عصر از که یحس اون دوباره تجربه

 .خارجه تحملم از گهید کردم نرم پنجه

 حلقه حانهیر یمشک یهاچشم در اشک زود یلیخ

 ادامه هرمز به رو بغض پر یلحن با را حرفش و زد

 :داد
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 نکهیا از قبل امشب نیهم ایب خدا رو تو هرمز -

 از بشه من نبودن متوجه و خونش برگرده حسام

 .میبر نجایا

 از را مقدمهیب درخواست نیا توقع انگار که هرمز

 رو و انداخت او سمت ینگاه هول با نداشت حانهیر

 :داد جواب حانهیر به

 اصال م؟یبر کجا االن جان، حانهیر ستین یشدن -

 !ساعت نیا یتو شهیم دایپ طیبل مگه م؟یبر یچ با

 یرو به و شد تمام اشزده حلقه اشک مقاومت

 .آمد فرود شیهاگونه

 نالیترم میبر االن نیهم اگر میریم اتوبوس با -

 نیماش با نشد هم اتوبوس اصال هست، طیبل حتماً
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 کن دور نجایا از منو فقط خدا رو تو. میبر یشخص

 .نخوام ازت یچیه دمیم قول گهید

 کند حانهیر عجز و یدرماندگ دنید با قلبش تمیر

 دخترکش حال نیا یبان و باعث داشت آرزو شد،

. کند خورد را گردنش تا بود کنارش االن نیهم

 ترس همه نیا نیگزیجا آرامش یکم طورنیا دیشا

. شدیم حانهیر یداشتن دوست یهاچشم در درد و

 جرم به انگار که شیروبهرو دخترک یبرا دلش

 به یبدبخت دار طلسم طوق او عشق رشیپذ

 از دادنش نجات و سوخت بودند ختهیآو گردنش

 . دیدیم خود فهیوظ را مشکل نیا

 حسام کردن ستین به سر از قبل لحظه نیا در

 دیشا. داشت تیارجح شیبرا دختر نیا کردن آرام

 دایپ الیخ یراحت یکم هم خودش گونهنیا
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 ختهیر جانش به وجدانش که یدرد نیا و کردیم

 یالحظه نیهم دیبا کرد حس. گرفتیم آرام بود

 یراض تا بزند یحرف است فرار به راغب حانهیر که

 .کند قبول را او یهمراه و کمک بشود

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 724پارت#
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 حضور به توجه بدون و شد حانهیر مبل کینزد

 یجلو گرید یبار بودند خانه در که ینفر چند

 یلحن با حانهیر نیغمگ نگاه به رو. زد زانو شیپا

 :زد لب مهربان حال نیع در محکم

 .ایب من با خانم حانهیر -

 یرو یزبان شد، گنگ و متعجب حانهیر نگاه

 :داد ادامه ترآرام و دیکش شیهالب

 جلوت که یمرد کن فراموش لحظه نیا در لطفاً -

 قبول رو کمکش کنهیم خواهش ازت و نشسته

. یعشقش هنوز تو و بوده عشقت یروز هی یکن

 و ببر ادی از رو بودنمون هم با یروزها اون یهمه

 حاج متشکر خود از پسر همون هنوز من کن فکر

 شوق یکل با سال هر که همون. هستم محمد



shahregoftegoo@  

. pg 3424shahregoftegoo@ 

 یتو خودت سهم اندازه تا شونخونه یاومدیم

 ...یکن کمک مهیخ یکارها

 تک تک یرو را نگاهش و کرد سکوت یالحظه

 .داد چرخ حانهیر صورت یاجزا

 هم عنوان به موحد یرعلیام یکن فکر شهیم -

 قبول از ریغ و کنه کمکت اومده یامحله

 ازت یاگهید یخواسته چیه کمکش درخواست

 نداره؟

 :گفت آرام و گرفت را صورتش نم حانهیر

 اعتماد از من کنم؟ باور رو حرفتون یچطور -

 .ترسمیم شما به دوباره

 ند،ینب را شکستش حانهیر تا بست را شیهاچشم

 مجبور پس نداشته گذشته در خطا و اشتباه کم
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. بدهد حق دخترکش به یاعتمادیب نیا یبرا بود

 یبرا یمصلحت یاسرفه با و کرد باز را شیهاچشم

 داد، نفس به اعتماد یبار خودش به شتریب تالش

 .کردیم یخال را دانیم زود دینبا

 کنم،یم قبول یداشت مورد نیا در یشرط هر -

 نیا لطفاً فقط دم،یم انجام رو همون یبگ تو یهرچ

 یوقت تا دمیم شرف قول. نکن رد رو درخواستم

 ازت یریغ درخواست چیه ینباش یراض خودت

 خوبه؟ باشم نداشته

 یانرژ با دید که را حانهیر دیترد از پر نگاه

 :داد ادامه یترمضاعف

 قول بهت تهران میبر من با امشب ایب تو اصالً -

 اگر شد امن حسام حضور از شهر نیا یوقت دمیم

 .جانیهم برگردونمت دوباره یخواست
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 کشانینزد مهربانو حانهیر طرف از یحرف از قبل

 .کرد مداخله بحثشان در و شد

 با حسام میدونیم ما یهمه مادر گهیم راست -

 ادیز کرده درست خودش یبرا که یتیوضع نیا

 ریدستگ ای زود شاءاهللان ست،ین موندگار نجایا

 موحد یآقا همراه امشب تو. کنه فرار دیبا ای شهیم

 بهت خودم شد امن شهر نیا اوضاع وقت هر برو

 خودم شیپ شهیهم یبرا و یبرگرد تا دمیم خبر

 .یباش

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دیچرخ همه یرو دور کی حانهیر دیترد از پر نگاه

 شنهادیپ از انگار نشست، او منتظر نگاه در آخر در

 .نبود یناراض هم ادیز مهربانو

 یروز اگر و یبمون یباق موحد یآقا بخور قسم -

 .ینش مانعم برگردم نجایا به خواستم
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 دادن قول گرفت، فرا کهنه یغم را قلبش تمام 

 شانیعاشق بستبن حانهیر یخواسته نیا یبرا

 خود به تا داشت تجربه قدرنیا حاال اما بود؛

 شده تمام را زیچهمه بود وقتش گرید بقبوالند

 .ندیبب

 نیا ییجادو یهایگو که یاول همان از دیشا اصالً

 قسمتشان بردند اسارت به را شیایدن و دل دختر

 تا نبود سابق هیشب زیچ چیه گرید. بود دنینرس به

 خود یبرا را حانهیر که کند تالش یخودخواه با او

 یاپرنده مثال دخترکش رفتیپذیم دیبا. دارد نگه

 حاضر وقت چیه گرید و کرده فرار مشتش از

 .برگردد نزدش ستین
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 برام چقدر یدونیم خودت که رعطایام جان -

 ازت یاخواسته چیه گهید خورمیم قسم زهیعز

 خوبه؟ باشم نداشته

 دندیدرخشیم تیرضا از که ییهاچشم با حانهیر

 :گفت مهربانو به رو و داد تکان شیبرا یسر

 دیبد قول هم شما یول رم؛یم من اجازتون با -

 برگردم تا دیکن خبرم کرد گم رو گورش که حسام

 باشه؟ بمونم دخترتون شهیهم یبرا و

 .زد لبخند و گرفت را اشکش مهربانو

 خدا دست سپرمتیم اول هم االن مادر، باشه -

 .باشه مواظبت که موحد یآقا هم بعد

 چندان حانهیر قیطر از درخواستش قبول هرچند

 یراض باالخره نکهیا هم اما نبود؛ دلش لیم باب
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 یبزرگ یروزیپ خودش کند قبول را کمکش شد

 یپا یجلو از لبخند با. شدیم محسوب شیبرا

 .شد بلند حانهیر

 .باشه بهتر میبر زودتر هرچه کنم فکر پس -

 دهیسپ همراه و شد بلند مبل یرو از تند حانهیر

 رفتن با هم مهربانو. رفت مشترکشان اتاق طرف

 شیتنها و گرفت شیپ را آشپزخانه ریمس دخترها

 . گذاشت

 نیغمگ را نفسش حانهیر رفتن ریمس به رهیخ

 حانهیر همراه داشت دوست چقدر داد رونیب

 که یشکل کردیم ترک را شهر نیا یگرید یشکل

 .باشد یراض دو هر دل
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 طرفش اششانه یرو هرمز مردانه دست حس با

 .زد یکوتاه لبخند هرمز برگشت،

 اصرار حانهیر یهمراه یبرا یوقت چرا دونمینم -

 یدار رو فرصت نیا اقتیل گفت حسم یکردیم

 فرصت نیا قدر پس. نکردم دخالت کارت یتو که

 .نکن سوختش و بدون رو
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 شده یراض حانهیر بود نکرده باور هنوز هم خودش

 تهران به همراهش موقت مدت یبرا هرچند

 !برگردد

 باهام کرد قبول ترسش از یدیند فرصت؟ کدوم -

 بود خودم به دادن فرصت به بنا اگر بشه همراه

 .نکنه نگاهمم دادیم حیترج اصأل

 نشون نکن، سوختش گمیم نیهم یبرا قاًیدق بله -

 زنده قلبش یتو رو خودت اسم یتونیم هنوز بده

 .یکن
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 یباق راهرو در هنوز که یلیوسا تا رفت در سمت

 .اوردیب داخل را بودند مانده

 یقول به خوامیم واقعا بار نیا یبخوا رو راستش -

 از یطورنیا دیشا باشم، بندیپا دادم بهش که

 یباق یاگهید زیچ خورده شکست آدم هی جز خودم

 یراض ازم بارنیاول یبرا نهیا مهم یول ذارم؛ینم

 .شهیم

 در یجلو و آورد داخل به را دیخر یهاپاکت

 که مهربانو به رو نیح همان در. گذاشت آشپزخانه

 بود دستش پاکت در ینان تکه دنیچیپ مشغول

 :داد حیتوض

 میتصم هرمز و من قتشیحق خانم مهربانو -

 مردونه شام هی به رو هاخانم شما امشب میداشت

 انگار اوضاع نیا اومدن شیپ با که میکن دعوت
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 درست هرمز ما ابیغ در حاال. نبوده ما قسمت

 هم رو ما یجا و دیکن جان نوش شما کنهیم

 .یخال

 را دستش پاکت شیهاحرف به توجهیب مهربانو

 کشینزد نگران ینگاه با و گذاشت نتیکاب یرو

 .شد

 ادیب باهات یکرد شیراض باالخره که ممنونم -

 یلیخ المیخ باشه خودش شهر یتو باز حاال

 کنار خوامیم یول است؛ بهیغر شهر اون از ترراحت

 منم به یداد حانهیر خود به که ییهاقول همه

 به یبخوا نکهیا یجا شیبرد یبد قول

 دوست هی مثل یکن لیتحم بهش رو خودت زور

 لحظه هر دختر اون. یکن کمکش و یباش کنارش
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 یکار بده قول تو دهیکش زجر رو سال سه نیا

 .بشه تموم جانیهم دردهاش یهمه یکن

 نیا از اما بود؛ داده قول عمرش تمام اندازه امشب

 برعکس چ،یه کردینم حس یناراحت اصالً بابت

 .آمدندیم نیریش شیبرا هاینگران نیا

 رنجشش باعث ناخواسته من گذشته در دیشا -

 منه، جون تموم دختر اون دیکن باور یول شدم؛

 دمیم قول هم شما به چشم التونیخ یراحت یبرا

 .باشم یخوب دار امانت بعد به نیا از

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 727پارت#

 

 

 نیا خواستم نکردم یمخالفت رفتنش یبرا اگر -

 بارنیا دیشا باشه دوتون هر یبرا یفرصت وسط

. دیخواهیم یچ هم از نیدیفهم قبل از بهتر

 جناب یمواظبش یکن مطمئنم گهید بار خوامیم

 دهید آزار تو طرف از برسونه گوشم به باد موحد

 خودش ینیبب رو نگاهش یحت دمینم اجازه گهید
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 و من از یکن فکر یروز مبادا. باشه شکشیپ گهید

 .شده تنها گهید شیبرد شهر نیا

 راستش چشم یرو را دستش بزرگ یلبخند با

 .گذاشت

 التونیخ چشمام جفت یرو به دیگفت هرچه -

 .راحت

 بود گرفته خود به که یدفاع حالت آن از مهربانو

 .زد لبخند و آمد رونیب

 رو المیخ که ینیبب ریخ چشمتون، نگهدار خدا -

 هم دهایخر نیا بابت. یکرد راحت دختر نیا از

 .نکنه درد جفتتون دست

 هرمز چشمک با و داد تکان مهربانو یبرا یسر

 طاقچه طرف. دهیرس فرا چک دادن موعد دیفهم
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 نزد دوباره و برداشت را آن وسط قرآن و رفت

 جلد قرآن مهربانو خود یجلو. برگشت مهربانو

 چک برگه گذاشتن از بعد و کرد ارتیز را یمشک

 .گرفت مهربانو طرف را آن وسطش

 مرحوم اون یپسرا با میرفت هرمز آقا و من امروز -

 هید پرداخت قرار و قول و میکرد رو هامونصحبت

 دیکن قبول رو هیهد نیا لطفاً هم شما. میگذاشت رو

 میریم شهر نیا از یوقت خانم حانهیر و من تا

 .باشه راحت شما ینگران بابت از المونیخ رونیب

 هم کینزد اخم ینشانه به یکم مهربانو یابروها

 .شدند

 قرار و قول دیرفت سرخود دیکرد اشتباه شما -

 قبول تونمینم رو بزرگ هیهد نیا منم د،یگذاشت

 .کنم



shahregoftegoo@  

. pg 3439shahregoftegoo@ 

 را خود تا دیکش شیموها پشت به یدست یرعلیام

 .بدهد نشان زده خجالت

 نیا. بزرگانه از بخشش اما م؛یکرد اشتباه ما بله -

 بهتون قلبم خوب یهاحس تموم با من رو هیهد

 .دیکن قبولش لطفاً پس دمیم

 .شد کشانینزد هرمز

 ما همه الیخ تا دیکن قبول خانم مهربانو بله -

 .بشه راحت مانیپ آقا بابت

 .دیکش سرش یمشک شال به یدست مهربانو

 بر بزرگ نید نیا پرداخت پس از من شهینم -

 .امینم

 چک ست،ین گردنتون ینید چیه که من نظر از -

 به دشیبذار فردا شده نوشته خودتون وجه در
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 مانیپ آقا یآزاد یکارا دنبال دیبر بعد حساب،

 یقانون مراحل یتو و هست همراهتون هم هرمز

 .کنهیم کمکتون پول پرداخت
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 .داد تکان او یهاحرف دییتأ به یسر هرمز

 .هستم خودم راحت التونیخ بله -

 را قرآن دیلرزیم که دستش با و زد لبخند مهربانو

 .گرفت

 پر یعمر شاءاهللان باشه، یراض هردوتون از خدا -

 .دیباش داشته زانتونیعز کنار عزت

 یبرا را تیموقع مهربانو ریخ یدعا به یلبخند با

 بود کرده نیسنگ را دلش سر که یحرف گفتن

 .دید مناسب

 یتو نکرده ییخدا خوامینم خانم مهربانو -

 ...کنم دخالت خانم دهیسپ و شما ماتیتصم
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 .زد هرمز شانه به یدست حرفش ادامه در

 آقا نیا با ییآشنا ساعت چند نیهم یتو یول -

 اگر لطفاً ه،یقلب خوش و صادق پسر دمیفهم

 فکر شتریب کم هی موردش در دوباره هست امکانش

 بودن دور کنهینم درک من اندازه کسچیه. دیکن

 .داره یترسناک درد چه معشوق از

 را سرش خجالت با که هرمز به ینگاه مهربانو

 .داد سرتکان و انداخت بود انداخته نییپا

 کنم فکر موضوع نیا مورد در مادر بگم یچ من -

 .برسن جهینت به تا کنند صحبت دیبا خودشون

 عوض لباس حانهیر شد، باز اتاق در لحظه همان

 در که یشوق با. آمد رونیب دست به ساک و کرده



shahregoftegoo@  

. pg 3443shahregoftegoo@ 

 بود افتاده انیجر به حرف نیا گفتن از قلبش

 .گرفت دستش از را ساک و رفت طرفش

 م؟یبر یاآماده -

 به را خودش و زد لب یآرام «بله» شیبرا حانهیر

 .رساند مهربانو آغوش

 نیماش در را حانهیر ساک تا رفت رونیب خانه از

 مهم یهاآدم از یخداحافظ یبرا یفرصت و بگذارد

 سرش پشت هم هرمز. باشد داده او به اشیزندگ

 را ساک. داد هیتک وارید به کنارش و آمد رونیب

 به در بستن از بعد و گذاشت عقب یصندل یرو

 .داد هیتک نیماش بدنه

 خواستیم دلم بود ومدهین شیپ طیشرا نیا -

 یول بدم؛ انجام رو مانیپ یآزاد یکارا خودم
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 رو زیچ همه پس تره،مهم حانهیر حال که ینیبیم

 .باش داشته رو هواشون خودت به سپرمیم

 از یکی و آورد رونیب بشیج از تخمه یمشت هرمز

 .انداخت دهانش داخل را هاآن

 نیا یتو گهید منم کنمیم حس حانهیر رفتن با -

 .برگردم دیبا زودتر هرچه ندارم یکار شهر

 هرمز دست کف از یآفتابگردان یتخمه خنده با

 .برداشت

 یرو که ینیسنگ تیمسئول نیا از بعد واقعاً -

 دلت کردم برات که یونیپادرم و گذاشتم دوشت

 ؟یبر ادیم
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 را دهانش داخل تخمه پوسته و گرفت نگاه هرمز

 .انداخت رونیب

 در ،یآورد ریگ رو ما ضعف نقطه هم تو کوفت -

 از یکرد سبک رو خودت فقط هم یونیپادرم مورد

 هرمز همون هنوز من دخترش و مهربانو نظر

 .هستم سابق رونیح
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 .گفتیم یاگهید یزیچ بهت که دختر اون نگاه -

 چند. نگفت یزیچ و انداخت نییپا را سرش هرمز

 با حانهیر باالخره تا بودند منتظر یالحظه

 .آمد رونیب خانه از یاشک یهاچشم

 در حرف بدون و گرفت نیماش از را اشهیتک

 .کرد باز را نیماش یجلو

 سرش پشت که دهیسپ و مهربانو به ینگاه حانهیر

 .شد هرمز کینزد و انداخت بودند آمده رونیب

 .کردم تتیاذ مدت نیا دیببخش -

 .زد حانهیر یرو به ینیغمگ لبخند هرمز

 شهیهم بعد به نیا از یبد قول نکهیا شرط -

 .بخشمتیم یبخند و باشه خوب حالت

 .دیکش شیهاچشم ریز یدست حانهیر



shahregoftegoo@  

. pg 3447shahregoftegoo@ 

 یراض شما تا خندمیم فقط بعد به نیا از چشم -

 .یباش

 .کرد نیماش به یااشاره هرمز

 .سالمت به برو حاال خوبه -

 یرو و زد لب هرمز یبرا یآرام یخداحافظ حانهیر

 لبخند با و بست را نیماش در. نشست یصندل

 . گرفت آغوش در را هرمز

 ایب یروز هی حتما هم تو ممنون، زیچ همه بابت -

 هاتونمحله بچه یبرا ییایب تا گردش ببرمت تهران

 .یکن فیتعر

 .امیم حتما یکرد تعارف که حاال -
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 و مهربانو از یگرم یخداحافظ با و شد جدا هرمز از

 هیبق یبرا یبوق با نشست، فرمان پشت دهیسپ

 .انداخت راه را نیماش

 مهمانسرا میبر لحظه چند هی نداره اشکال اگر -

 .میبر گهید بردارم رو ساکم بدم لیتحو رو اتاق من

 یسر کردیم نگاه روبهرو به که طورهمان حانهیر

 .داد تکان

 .یاشکال چه نه -

 اتاق دیکل لیتحو و شیهالباس ساک کردن جمع

 و داد انجام ممکن شکل نیترعیسر به را مهمانسرا

 سوار دوباره حانهیر ساک کنار ساکش گذاشتن با

 .شد نیماش

 م؟یبر شد تموم من کار خب -
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 .میبر -

 .انداخت راه به را نیماش

 ؟یستین گرسنه ؟یندار ازین یزیچ -

 .ممنون نه -
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 را نیماش سکوت و گذشت حرف بدون یمسافت

 هم به حانهیر دست یهاقلنج شکستن یصدا

 .زدیم

 داشت دوست چقدر انداخت سمتش ینگاه مین

 ای ردیبگ شیهادست انیم را فیظر یهادست نیا

. کند آرام را قرارشیب دل بتواند که بزند یحرف

 اشمعشوقه شیپ اعتبار قدرنیا خواستیم دلش

 که کند راحت را الشیخ بتواند تا باشد داشت

 اشندهیآ یبرا تواندیم و است همراهش شهیهم

 یهاپل قدرنیا دانستیم اما کند؛ حساب او یرو

 همه بخواهد اگر که کرده خراب را سرش پشت

 تالش گذشته برابر چند دیبا کند درست را زیچ

 .شود جلب دوباره حانهیر اعتماد تا کند
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 بتواند تا آورد ترنییپا یکم را نیماش سرعت

 .باشد داشته کنارش شخص یرو یترکامل تسلط

 کنهیم تتیاذ یچ یبگ بهم شهیم خانم حانهیر -

 یهاانگشت نیا جون به یافتاد طورنیا االن که

 نوا؟یب

 .داد فاصله هم از را شیهادست حانهیر

 یطرف از شهیم تنگ دهیسپ و مهربانو یبرا دلم -

 در اونا سر منو نبودن یتالف بخواد حسام نگرانم

 .ارهیب

 یادیز کم هی رو حسام یدار کنمیم فکر گهید -

 تو سر ییبال میگفتیم. یکنیم بزرگ خودت یبرا

 یبرا و یبود اشطعمه چون بود قبول قابل ارهیب

 یول داشت؛ ازین بهت یدوب یتو خوب یزندگ هی
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 در جور عقل با اصالً مهربانو یخانواده به بیآس

 .ادینم

 سمت به نگاه بدون و شد جابجا شیجا سر حانهیر

 .داد جواب او

 نیهم داشتم شناخت حسام از تو اندازه اگر منم -

 .بود راحت المیخ قدر

 حسام و درسته تو حرف میکن تصور ایب اصال -

 سراغ رهیم تو فرار یتالف یبرا که احمقه قدرنیا

 پس. ارهیب سرشون ییبال تا اشخانواده و مهربانو

 دهیم اجازه یکنیم فکر است؟ کارهیچ جااون هرمز

 هاهیفرض نیا یهمه البته برسه؟ بهشون یبیآس

 که یخالف یکارا وجود با حسام که هیوقت یبرا

 احتمالش که کنه فرار سیپل دست از بتونه کرده

 .کمه یلیخ
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 هیتک یصندل یپشت به سرش و دیکش یآه حانهیر

 .داد

 من یزندگ یرو از حسام نحس هیسا که یروز -

 .منه دیع روز بشه برداشته
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 دنید و لشیموبا کالمیب و میمال آهنگ دنیشن

 شانیهاحرف نیب لیموبا صفحه وسط رعطایام نام

 رعطایام با صحبتش بار نیآخر. انداخت فاصله

 یبرا هرمز همراه خواست یم که یوقت عصر

 از گرید و بود بروند مرحوم آن پسران با صحبت

 . نداشت خبر ریاخ اتفاقات

 صفحه یرو بر را رعطایام نام حانهیر اول داد اجازه

 .داد جواب بعد ندیبب

 عطا؟ جونم -
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 حال در که انگار و ریتأخ یکم با رعطایام یصدا

 .دیچیپ گوشش در باشد یزیچ خوردن

 ؟یحال چه در ؟یخوب داداش سالم -

 .گردمیبرم دارم تهرانم راه تو جان، عطا خوبم -

 و کرد یکوتاه یسرفه خط طرف آن از رعطایام

 :دیپرس تعجب با بعد

 افتاده؟ یاتفاق! خبر؟یب چه ؟یجد -

 و گرفت سبقت شیرو شیپ دیپرا نیماش از

 :گفت خونسرد

 یبود خبریب ازم که یکم میتا نیهم یتو بله -

 برات رو همه فرصت سر بعداً افتاد اتفاق یکل

 .کنمیم فیتعر



shahregoftegoo@  

. pg 3456shahregoftegoo@ 

 یصندل ای یگردیبرم تنها نمیبب بگو فقط باشه -

 داره؟ صاحب کنارت

 جاده یتماشا وجود با که حانهیر سمت ینگاه مین

 اوست یهاصحبت یپ حواسش بود مشخص

 .زد لبخند و انداخت

 ؟یکنیم فکر یچ خودت -

 :گفت خنده با رعطایام

 و یاومد در کار از زرنگ بچه کنمیم فکر من -

 .یکن شیراض یتونست باالخره

 دنیخند به شروع برادرش همراه خوش سر هم او

 .کرد

 .یکرد فکر درست قاًیدق -

 .بابا نیآفر -
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 :گفت یجد و کرد تمام را اشخنده

 ؟یندار یکار باهام فعالً برم دیبا من جان عطا -

 .بده خبر یدیرس د،یباش خودتون مواظب نه -

 .دمیم خبر چشم یول م؛یبرس وقت آخر کنم فکر -

 قبلش یجا سر را لیموبا رعطایام از یخداحافظ با

 یالحظه اول حانهیر نگاه. داد قرار داشبرد یرو

 .دیچرخ او طرف به بعد نشست لیموبا یرو

 با وصال یآرزو یلیخ هاموقع اون لوفرین -

 خوشبخت دهیرس که االن داشت رو داداشتون

 هستند؟

 جاده به و گرفت حانهیر یهاچشم از نگاه

 ادی دوباره لوفرین اسم دنیشن با داد، شیروبهرو

 اشیخودخواه بخاطر که ششیپ سال چند انتیخ
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 خواستینم دلش. افتاد بود داده انجام حقشان در

 با داده قرار هم کنار را هاآن دوباره ریتقد که حاال

 یطرف از اما کند؛ خرابش تلخشان یهاگذشته ادی

 .دیدیم حانهیر حق را موضوع نیا دنیشن هم
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 و خودشون دل حال که شیپ روز چند تا -

 قتیحق هی شدن برمال یول بود؛ خوب شونیزندگ

 از فعال و کرده خراب رو زیچهمه لوفرین زبون از

 .شدن دور هم

 در به و برگشت سمتش کامل کنجکاو حانهیر

 .داد هیتک نیماش

 !بوده؟ یچ مگه -

 .داد رونیب نیسنگ را نفسش

 تماس لوفرین با ازدواجت لیاوا اون هست ادتی -

 کنه باخبر تماست از منو یخواست ازش و یگرفت

 داده؟ بهت رو ازدواجم خبر اون که

 را شیهاچشم او رهیخ نگاه از فرار یبرا حانهیر

 .داد سوق یگرید سمت
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 خب؟ بله -

 بهت لوفرین بودم نکرده ازدواج هنوز من روز اون -

 .بود گفته دروغ

 همانطور و نشد دهیشن حانهیر از یحرف لحظه چند

 تماشا را نیماش یجلو قرآن کوچک زیآو رهیخ

 .داد او یهاچشم به را نگاهش بعد کرد،

 گفت؟ دروغ بهم چرا -

 ترراحت بتواند که ردیبگ نگاه تا بود او نوبت حاال

 .کند صحبت

 همون شیاصل لیدل کنم فکر یول دونم؛ینم -

 خواسته مثالً. بوده رعطایام با زودتر وصال یآرزو

 .نشم تو ییهوا دوباره من سرش ریخ
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 نیغمگ و شد رهیخ رونیب به پنجره از هم حانهیر

 :کرد زمزمه

 کردم یباز حامد خواهر یبرا لمیف یکل روز اون -

 فکر. بده بهم رو لشیموبا لحظه چند بشه یراض تا

 مثل رمیبگ ارتباط باهاتون کهنیهم کردمیم

 اون چقدر خدا یوا ،یدیم نجاتم و ییایم هیشوال

 !بودم ساده هاموقع

 اشینیب و کرد یسکوت شیهاحرف نیماب حانهیر

 .دیکش باال را

 دنبال میبخواه چقدر هر گهید الشیخیب اصال -

 همه. نداره یفرق ماجرا اصل یتو میبگرد ها مقصر

 شده یقربون که یبخت نگون حانهیر هی دیگفت

 استفاده اومده شیپ فرصت از هم ما دیبذار

 .میببر رو خودمون
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 حق را هاآن برابر نیچند یحت هاهیگال نیا یهمه

 در اما دشان؛یخریم جان به دیبا و دیدیم حانهیر

 اجازه دینبا دیدیم خود حق را دفاع هم کنارش

 نیا از ترخراب موردش در حانهیر فکر طرز دادیم

 .شود

 به روز همون لوفرین اگر کنهیم فرق یلیخ چرا -

 یم داتیپ یگرفت تماس تو که دادیم خبر من

 و خودم به تموم سال سه دادمینم اجازه و کردم

 به هم رعطایام قاًیدق. بگذره سخت همه نیا تو

 .ببخشه رو لوفرین تونهینم لیدل نیهم
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 یبرا و دید را حانهیر یگونه یرو بر اشک زشیر

 :داد حیتوض شتریب هیتوج

 بخواد که نبود مصلحت و عشق سر از من ازدواج -

 یدیام تو طرف از اگر. بشه حفظ یطیشرا هر در

. شدیم تموم زیچهمه لحظه همون کردمیم دایپ
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 رو ناکامم عشق انتقام که کردم ازدواج زهرا با من

 .رمیبگ

 ریدلگ و برگشت طرفش دوباره حانهیر انیگر نگاه

 .کرد براندازش

 انتقام یبرا تونیزندگ یتو هم بچه اون حضور -

 موحد؟ جناب یکرد فرض یچ منو بود؟

 کار به را تالشش تمام که حانهیر موضوع یادآوری

 قابل ریغ فشار کند حذفش فکرش از تا بردیم

 فرمان به یاضربه دست با. آورد ذهنش به یتحمل

 .زد نیماش

 بچه اون دمیفهم شیپ وقت چند نیهم نبود، نه -

 .بوده تقاص هی یاله نعمت یجا
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 کرد، نگاهش حانهیر تا دیکش طول یالحظه چند

 به دانستینم و داشت دیترد کارش یبرا انگار

 .بدهد بها حس کدام

 !نشدم؟ متوجه یچ یعنی -

 یهانفس به تا بست را شیهاچشم یالحظه

 یبرا شکست نیا اعتراف شود مسلط نشیسنگ

 لوفرین انتیخ اعتراف از سختر یلیخ کنارش دختر

 .بود

 یابچه یپا رو عشقم و یانرژ همه سال دو -

 .نبوده من یبچه دمیفهم که گذاشتم

 دهانش یجلو را دستش یبلند نیه با حانهیر

 به لحظه چند از بعد. کرد نگاهش رهیخ و گرفت

 .برداشت را دستش و آمد خودش
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 ...یعنی -

 .شود کامل حانهیر حرف نداد اجازه

 رو پسرش دوست بچه سال دو زن اون بله -

 .کن بزرگ گفت و بغلم تو گذاشت

 :کرد زمزمه یدلسوز لحن با و آرام حانهیر

 !شده بهت یظلم چه -

 .زد پوزخند گذشته در خودش روز و حال به

 بهم خدا کردمیم فکر ساده منه... ظلم از فراتر -

 بچه بهم مهین و نصف رابطه هی از و اومده رحمش

 .بشه دمیام تا داده

 :گفت آرام و دیکش جلوتر را چادرش حانهیر

 بهم رو تونیقانون همسر با تونرابطه ستین الزم -

 .نیبد حیتوض
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 یراحت به حانهیر یهاحرف از را خجالت حس

 که ندهد ییبها کرد یسع اما داد؛یم صیتشخ

 حرف نیب دوباره. دیبگو کامل را دلش حرف

 .دیپر حانهیر

 دمیند زنم چشم به وقت چیه رو زهرا من... نبود -

 هر. باشم باهاش مداوم رابطه هی فکر بخوام که

 نمونیب دعوا و بحث فقط میبود هم شیپ وقت

 زهرا با ازدواجم میتصم کنمیم فکر که االن. بود

 بدجور که بود میزندگ میتصم نیتر احمقانه

 .دادم پس رو تاوانش
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 یهاحرف حانهیر داد اجازه و کرد سکوت ادامه در

 .کند هضم خود یبرا را او

 زنهیم آدم به رو ضربه نیترمهلک... انتیخ -

 اجازه نه شهیم خوب نه یدار عمر تا که یطور

 شعار خوامینم نیهم یبرا. یکن فراموشش دهیم

 رو کرده حقتون در زهرا که یتیجنا اون آره بدم

 فقط. ستین امکانش اصالً چون د،یکن فراموش
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 که دیبر رو یراه بعد به نیا از دیکن یسع گمیم

 یجورنیا دیشا تا نشه ختم تونگذشته به فکرش

 .دیکن راحت عذاب نیا از رو خودتون

 با داشت یسع اشیدلخور وجود با حانهیر نکهیا

 ارزش با یلیخ شیبرا کند آرام را او شیهاحرف

 . بود

 احساسش و او یبرا زیچ همه هنوز ،زد یلبخند

 کنارش در حانهیر وجود از هنوز. بود سابق نیع

 را ایدن یهایبد یهمه و شدیم لذت غرق

 .کردیم فراموش

 و شب یاهیس فقط که حاال داشت دوست چقدر

 در بودند هاآن خلوت نیشاهد انتهایب یجاده

 قبول خودش. دیبگو حانهیر یبرا احساساتش مورد

 اما داشته؛ یادیز اشتباهات گذشته در داشت
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 آن تمام با نکهیا بود، واضح شیبرا که یزیچ

 نیا عشق به نسبت حسش اشتباهات و دردها

 داشتن دوست حکم انگار. نشد کم یاذره دختر

 . بود یابد او یبرا حانهیر

 کردن زنده یبرا یتالش هر هنوز دانستیم

 یدرشت و زیر یهاقول و است زود حانهیر احساس

 مهربانو و حانهیر به شیپ ساعت چند نیهم که

 نتوانست باز اما شد؛یم هنگامش زود کار مانع داده

 :کرد زمزمه آرام و اوردیب تحمل

 آرامش منبع هی هنوزم نمونیب یفاصله وجود با -

 !یبزرگ

 یجواب و خورد اشیصندل در یکوچک تکان حانهیر

 منتظر دینبا بود رفتهیپذ خود یبرا هرچند. نداد
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 را وجودش یدیناام مثل یحس باز اما باشد؛ جواب

 .گرفت

 موحد؟ یآقا -

 .برگشت طرفش دوباره حانهیر فیظر یصدا با

 جونم؟ -

 واضح. دیکش سرش یروسر یلبه به یدست حانهیر

 اما کند؛یم معذبش کردن صحبت پردهیب نیا بود

 دوست. بردارد شیکارها از دست نبود قرار هم او

 کی اگر یحت شود دیناام قطع طور به نداشت

 .بود مانده یباق حانهیر بازگشت دیام درصد

 کنهیم قبول یهتل یاخونه مسافر نظرتون به -

 بده؟ اتاق بهم هستم تهران من که یروز چند نیا

 !دنینم اتاق تنها زن به دمیشن قبال آخه
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 .کرد یکوتاه اخم

 ؟یچ یبرا خونه مسافر -

 یروز چند نیا خواب یجا یبرا یفکر دیبا خب -

 .باشم داشته بمونم تهران خوامیم که

 نیا دانستینم داد، رونیب حرص پر را نفسش

 ماندن تنها به تا گرفته جرأت یفکر چه با دختر

 بود کرده فکر چطور اصالً. کند فکر مسافرخانه در

 !دهد؟یم را اجازه نیا او

 محله اون یهاآدم ای خانوادت از ینخواه نکهیا -

 دادن حق نیا یول دم؛یم حق بهت ینیبب رو یکس

 یبر تنها بدم اجازه ستین یمعن نیا به

 .مسافرخونه
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 دید خود یرو که را حانهیر منتظر و ساکت نگاه

 :داد ادامه

 راحت روز چند نیا میدار یاخرابه کلبه هی -

 ...یباش

 حرفش نیب تند شده گرد ییهاچشم با حانهیر

 :دیپر

 درست نیا اصالً نه... نه! شما؟ یخونه امیب -

 .ستین

 دخترک یسادگ همه نیا یبرا خواستیم دلش

 .بزند قهقهه کنارش

 باشم مزاحمت من ستین قرار دخترجان نترس -

 دمیم لیتحو بهت رو دیکل خونم میرفت اونجا،

 .یباش اونجا یتونیم تنها و راحت
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 شما شنهادیپ نیا بشم مزاحم خوامینم... نه -

 .دمیم حیترج رو خونه مسافر ست،ین درست

 نیا در و نداشت یاعتماد خودش حرف به هرچند

 فتد؛ین اتفاق نیا که کردیم را تالشش تمام مدت

 :گفت حانهیر توجه جلب یبرا اما

 مهمون شما روز چند نیا باالخره کدومه؟ مزاحم -

 که طوراون شکل نیبهتر به دیبد اجازه دیهست ما

 .میکن ییرایپذ ازتون شماست شأن در زیچ همه

 .کرد تر زبان با را شیهالب او نگاه به رو حانهیر

 دلم شده، ازم کامل ییرایپذ قبال ممنون -

 گذشته یهاحرف دوباره برگشتنم با خوادینم

 من از شما که یاخواسته اگر دیدونیم. بشه شروع
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 چه دوباره برسه محل یاهال از یکی گوش به دیدار

  افته؟یم یاتفاق

 .کرد یاخم

 همه گوش به نه یکی گوش به اصالً... برسه -

 یهمه تو و من کنن؟ خوان یم یغلط چه. برسه

 یآدما یگشاد دهن نیهم یبرا رو مونیزندگ

 یتو خانم حانهیر نیبب. میداد دست از اطرافمون

 رادیا بهت یکن یهرکار یبخوا جامعه نیا

 آدم من نظر به ادیم در ازش یحرف و رنیگیم

 .نباشه دلش شرمنده حداقل که کنه رو یکار دیبا

 جانیهم رو بحث االن نیهم کنم فکر... اوم -

 هیتوص به بار هی من چون. باشه بهتر میکن تموم

 شرمنده بدجور که بشم دلم شرمنده نخواستم شما
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 تکرار روزا اون خوادینم دلم اصال و شدم خودم

 .بشه

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 736پارت#

 



shahregoftegoo@  

. pg 3478shahregoftegoo@ 

 

 با. گرفت حانهیر حرف نیا از دلش چرا دینفهم

 چیه شد آوار برسرش مدت نیا که ییبالها تمام

 بود ارتباط در حانهیر با که یمدت آن بابت از وقت

 خاطرات همان برعکس و نکرد یمانیپش احساس

 .بماند سراپا شدندیم باعث

 ؟یمونیپش تو -

 .برگشت سمتش حانهیر

 ؟یچ از -

 :دیپرس خجالت بدون و رک

 بود؟ نمونیب شیپ سال چند که یارابطه از -

 .گرفت نگاه حانهیر

 .کردم فراموشش -
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. بود سخت حانهیر حرف باور داد، رونیب را نفسش

 و برود کلنجار خودش با نتوانست کرد هرچه

 .بماند خاموش

 من یبرا یکن فراموششون یتونست که خوب چه -

 !میزندگ همه شدن

 قلبش بر که یدرد وجود با. نداد یجواب حانهیر

 .کرد عوض را بحث بود انداخته هیسا

 حتما یگذاشت سر پشت یبد استرس امروز -

 .کنمیم دارتیب میدیرس بخواب ،یاخسته یلیخ

 .داد هیتک یصندل یپشت به را سرش حانهیر

 تنها شما که بمونم داریب دیبا اد،ینم خوابم نه -

 .رهیبگ خوابتون مبادا و ینمون

 .بود هم درمان درد همراه دختر نیا زد، لبخند
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 !خانوم شما یهمراه از ممنون -

 که بود شب یهامهین به دنیرس کینزد ساعت

 به شهر روشن یهاچراغ یوقت از. شدند تهران وارد

 دیدیم خود چشم با بودند آمده استقبالشان

 انگار. ندارد قرار و آرام شیجا در یالحظه حانهیر

 او! بود گرفته استرس زادگاهش شهر به ورود یبرا

 دستش از یکار یقراریب نیا یتماشا جز هم

 را اشخانه ریمس حانهیر به یحرف بدون. آمدیبرنم

 خانه از ترنییپا ابانیخ چند یوقت. گرفت شیپ

 یگوشه اشنقشه کردن یعمل یبرا دندیرس

 .برگشت حانهیر طرف و ستادیا ابانیخ

 برم؟ کجا االن تهران نمیا خانم خب -

 .انداخت اطرافش به یجیگ نگاه حانهیر
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 ست؟ین طرفانیا یهتل ،یاخونه مسافر دونمینم -

 ستیب انداخت، دستش یرو ساعت به ینگاه

 قانون از یزیچ. بود شب دوازده تا مانده قهیدق

 چیه در یول دانست؛ینم هاهتل و هامسافرخانه

 به کارش حانهیر دادیم اجازه دینبا یصورت

 .برسد رفتن مسافرخانه

 چیه االن داره امکان خودت قول یول هست؛ چرا -

 .ندن اتاق تنها زن به کدوم
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 .گرفت یدرماندگ رنگ حانهیر نگاه

 کنم؟ کاریچ من پس -

 .خورد تکان یکم اشیصندل در

 اگر هیخال االن من یخونه خانم حانهیر نیبب -

 کن استراحت رو امشب اونجا برمتیم یبد اجازه
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 و هتال همه میریم دنبالت امیم صبح فردا

 باالخره تا میگردیم رو شهر نیا یها مسافرخونه

 خوبه؟. میکن دایپ برات امن اتاق هی

 .کرد نگاهش دیترد با حانهیر

 ...آخه -

 رو تو ورود یکس ستین قرار یشب نصف نترس -

 از. ادیب در یحرف بخواد که نهیببب من یخونه به

 هزار اگر تو چیه که امشب راحت التیخ هم یطرف

 تیدامن پاک یباش من خونه یتو هم گهید شب

 . امانه در شمیپ

 .انداخت نییپا را سرش حانهیر

 .نبود نیا منظورم نه... نه -

 .کرد استفاده آمده شیپ فرصت از
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 نبود من سر یتو فکر منظورت که حاال پس -

 !امخسته یلیخ کن باور خونه؟ میبر یدیم اجازه

 باشد نمانده حانهیر یبرا یگرید چاره که انگار

 .داد تکان یسر

 .میبر باشه -

 را نیماش حرفش نشاندن یکرس به از تیرضا با

 . آورد در حرکت به اشخانه سمت

 

 یرو مضطربش نگاه که حانهیر به یآرام یلبخند

 .برد قفل در را دیکل و زد دیچرخیم خانه در

 یهاکوب وارید با که خانه یفضا کرد، باز را در

. گرفت قرار دشانید معرض در بودند روشن یرنگ
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 کار هاوارکوبید کردن روشن دانستیم

 .کرد اشاره خانه داخل به دست با رعطاست،یام

 .یاومد خوش دییبفرما -

 و گذاشت خانه داخل به پا یآرام تشکر با حانهیر

. انداخت اشخانه یبایز و کوچک یفضا به ینگاه

 ساک. بست را در و شد وارد حانهیر سر پشت

 و گذاشت یکفش جا یجلو را حانهیر و خودش

 عوض یمشک و چرم یهاصندل با را شیهاکفش

 . کرد

 و آورد در را شیهاکفش او از دیتقل به هم حانهیر

 .گذاشت یاگوشه منظم

 آشپزخانه طرف و کرد روشن را سالن وسط لوستر 

 گذاشت، اپن یرو را لشیموبا و چییسو. رفت
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 سر رانیح طورهمان هنوز که حانهیر به ینگاه

 به یا اشاره و انداخت بود ستادهیا در کنار شیجا

 .کرد هامبل

 .باش راحت نیبش برو ؟یستادیا چرا -

 آن یرو و رفت کاناپه کنار مبل تک طرف حانهیر

 سر و کرد آب از پر را سازیچا یکتر. نشست

 .گذاشت شیجا

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 اما بود؛ آمده در شیصدا یگرسنگ از شکمش

 قابل یخوراک کرد جستجو را خچالی هرچه

 یکم را شیصدا. نکرد دایپ خوردن یبرا یاتوجه

 .برسد حانهیر گوش به تا برد باال

 شام یبرا یزیچ میرونیب تا رفت ادمونی یدید -

 متوسل نکهیا جز ستین یاچاره گهید م؟یریبگ

 فقط دارم، رو اشتراکش که یفود فست به میبش
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 یبخور بدرد زیچ چون باشه باز هنوز دوارمیام

 .ستین خچالی یتو

 حانهیر آرام یصدا بعد یپاکت خشخش یصدا اول

 .دیشن اشیکینزد در را

 راهمون یتو یبرا جون مهربانو رو هالقمه نیا -

 .دیبخور نایا از دییبفرما دیاگرسنه کرد، درست

 اپن کنار که حانهیر طرف و بست را خچالی در

 .رفت بود ستادهیا

 که نایا فقط نکنه درد خانم مهربانو دست -

 !کنهینم رمونیس

 .جان نوش دیبخور شما ندارم لیم -
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 کردن اهرم با و شد کینزد اپن به شتریب

 حانهیر طرف به را خودش اپن یرو بر شیهادست

 .کرد لیمتما

 از که منم یندار لیم ینجوریا شما یوقت خب -

 !رمیم لیم

 در دو به یا اشاره لبخند با حرفش ادامه در

 .کرد شیروبهرو

 به یآب تو تا هیبهداشت سیسرو چپ سمت در -

 . دمیم سفارش رو غذا منم یبزن صورتت و دست

 .رفت در طرف و داد تکان یسر حانهیر

 خوبه؟ تزایپ یخوریم یچ -

 .شد وارد و انداخت باال یاشانه در یجلو حانهیر
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 هنوز نظرشان مورد یفود فست خوبشان شانس از

 مشغول و داد سفارش مخلفات و تزایپ دو بود، باز

 .شد اشیچا کردن آماده

 در را تیسکویب ظرف همراه دیسف فنجان دو

 لحظه همان که رفت هامبل طرف و گذاشت ینیس

 .آمد رونیب شسته رو و دست حانهیر

 تیسکویب یچا با کم هی رسهیم غذا تا گفتم -

 .نیبش بفرما میکن ریس رو خودمون

 از یکی برداشتن با و گذاشت زیم یرو را ینیس

 ونیزیتلو یجلو کاناپه چپ سمت هافنجان

 گرید سمت خانه به ینگاه با هم حانهیر. نشست

 . کرد انتخاب نشستن یبرا را کاناپه
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 یبرا کنم فکر یول د؛یدار یخوشگل خونه چه -

 !هینقل یادیز گهید شما

 .زد لبخند

 .برام بود بس نفرم؟ چند مگه نداره، رو شما قابل -

 .برداشت زیم یرو از را فنجانش حانهیر

 ...نجایا مگه یول صاحبشه؛ برازنده -

 حرفش انیم و شد حانهیر منظور متوجه عیسر

 :دیپر

 گرفتم، زهرا از ییجدا از بعد رو نجایا نه -

 یتو یرد گهید دختر و مادر اون از خواستمینم

 .باشه میزندگ
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 و زد آن از یکوچک گاز برداشت یتیسکویب حانهیر

 و رهیخ نگاه. داد فرو اشییچا از یاجرعه همراه

 متعجبش شدینم برداشته او یرو از که مظلومش

 در چشم هم با که یکوتاه بار دو یحت. بود کرده
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 را اشرهیخ نگاه حانهیر نشد باعث شدند چشم

 .ردیبگ

 یچ ینشانه به یسر کند، تحمل نتوانست آخر در

 دستش در را فنجان حانهیر. داد تکان شیبرا

 .زد لب آهسته نشییپا لب دنیمک با و کرد جابجا

 !یشد ریپ -

 یوقت که گردششان روز ادی و زد ینیغمگ پوزخند

 .شد زنده بود نشسته سرش یرو برف

 دادم قول دونمیم... گذشت سال سه! ؟...ریپ -

 فقط یول م؛یفتیب گذشته ادی نزنم یحرف چیه

 ادی. گذشت سخت یلیخ تو بدون یبدون خوامیم

 قفس هی اندازه برام رو درندشت شهر نیا نبودنت

 کنار رو موها نیا کردمیم فکر شهیهم. بود کرده
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 تو یدور نکهیا از غافل یول کنم؛یم دیسف تو

 .کنهیم عوض رو رنگشون زودتر

 در یکم نداشت را جواب نیا توقع انگار که حانهیر

 .دیکش چادرش به یدست و شد جابجا شیجا

 عادت فقط شما موحد جناب دینکن اشتباه -

 یتو دیدار دوست منو دیکن فکر نکهیا به دیکرد

 نکاریا عشقش با یعاشق کدوم وگرنه مونده، دلتون

 کنه؟یم رو

 :داد تکان یسر و فشرد دستش دو انیم را فنجان

 من باشه، عادت خودت قول دیشا دونمینم -

 داشته دلم یتو تو از یحس هی شهیهم کردم عادت

 یجلو مدت هی یزیچ هی گنینم مگه یول باشم؛

 چرا پس ره؟یم سرت از عادتش نباشه چشمت
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 ینبود یوقت نرفت؟ سرم از داشتنت دوست عادت

 ؟ینشد فراموش چرا

 لحظه چند از بعد و انداخت نییپا را سرش حانهیر

 :کرد زمزمه آرام

 بدم؟ بها حستون به دوباره دیدار توقع نکنه -

 .داد تکان تند را سرش

 چیه گهید دادم قول مهربانو به من... زمیعز نه -

 از عالقه نیا نکنم لیتحم بهت رو خودم وقت

 بدون. کنم تحملش دیبا خودم پس منه سمت

 یبدون گفتم رو هانیا فقط یکس از درخواست

 .نکرده رییتغ یچیه من یبرا
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 خانه در زنگ که بود نگفته یزیچ حانهیر هنوز

 و گرفت لیتحو را تزاهایپ. زد هم به را خلوتشان

 .برگشت زیم سر دوباره

 شما شأن در مونییرایپذ امشب گهید دیببخش -

 .نبود

 و گرفت را تزاهایپ از یکی یآرام لبخند با حانهیر

 .گذاشت خودش یجلو

 .ممنون خوبه یلیخ -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و کندیم تیاذ را حانهیر حضورش دانستیم

. ببرد لذت خوردنش غذا از راحت دهدینم اجازه

 سس و نشست حانهیر یروبهرو مبل یرو بارنیا

 .کرد باز را تزایپ کنار کوچک

 یبد اجازه کنهیم تتیاذ بودنم نجایا دونمیم -

 .یباش راحت که رمیم بعد بخورم رو غذام
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 را بود زده شیتزایپ برش از که یکوچک گاز حانهیر

 .داد قورت

 د؟یریم کجا -

 :زد لب صادقانه و انداخت باال یاشانه

 االن یول بابا؛ خونه برم داشتم میتصم قتشیحق -

 من کنم خوابشون بد برم ادینم دلم روقتهید گهید

 نجایا هم تو خوابمیم نیماش یتو نییپا رمیم

 .باش راحت

 .آورد نییپا را دستش تعجب با حانهیر

 !سختتونه که نیماش یتو -

 .زد یلبخند

 .شهینم شب هزار که شب هی سرت یفدا -
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 شد رهیخ دستش لقمه به دیترد با یالحظه حانهیر

 .آورد باال را سرش بعد

 دیبمون جانیهم نداره اشکال براتون اگر -

 تیاذ بخاطرم که شمیم ناراحت من یجورنیا

 .نیبش

 بود کرده ذوق حانهیر حرف از که یدل و خودش با

 هنوز اتفاقات نیا یهمه با نکهیا از. نداشت تعارف

 و شد شاد است سابق مهربان حانهیر همان حانهیر

 ذوق پر و بلند یصدا با االن نیهم داشت دوست

 یلبخند با. برود بامزه لحن نیا صدقه قربان یکل

 .گذاشت دورنش یهاحس یرو یسرپوش خونسرد

 .یباش ناراحت تو خوامینم ست،ین یامسئله نه -
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 هر یبرا جا خونه نیا یتو چرا؟ ناراحت نه -

 شب هزار که شب کی خودتون قول هست دومون

 .شهینم

. شد برقرار نشانیب سکوت دوباره و داد تکان یسر

 به شروع و برداشت را شیتزایپ از یگرید برش

 تمام داشت دوست که بود او به اگر. کرد خوردن

 نیا تا ندیبگو هم از و نندیبنش جانیهم را شب

 حانهیر نکهیا از. شود شسته نشانیب از یدلتنگ

 جز یاچاره اما بود؛ ناراحت کردیم یبیغر نطوریا

 .نداشت تحمل

 حانهیر یخسته یهاچشم شد تمام که شامشان

 .شود بلند شیجا از کرد مجابش

 .بدم نشونت رو اتاقت ایب باهام -
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 بعد لحظه چند افتاد، راه خواب اتاق طرف خوش

 را دنبالش و برداشت در کنار از را ساکش حانهیر

 . افتاد

 یوارید کمد طرف میمستق و کرد باز را اتاق در

 بعد یراحت لباس دست کی اول رفت اتاق گوشه

 حانهیر طرف و برداشت یبالشت و یمسافرت پتو

 .برگشت

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یرو هم دیکل خوابمیم کاناپه یرو رونیب من -

 فکر باش راحت ،یکن قفل رو در یتونیم هست در

 .ریبخ شب خودته خونه کن

 اتاق از رونیب یوقت را حانهیر آرام «ریبخ شب»

 . دیشن رفتیم رونیب

 سالن گوشه و انداخت کاناپه یرو را بالشت و پتو

 و کرد عوض یراحت شلوار و شرتیت با را لباسش

 کیتار مهین سقف به رو. دیکش دراز کاناپه یرو

 هر. گذشتند ذهنش از روز چند نیا اتفاقات خانه
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 یادیز استرس کوتاه مدت نیهم در شانیدو

 .بودند کرده تحمل

 یجا که حاال کرد یسع و دیکش سرش یرو را پتو

 تا بخوابد یکم است امن خودش کنار در حانهیر

 .برود رونیب ذهنش از مدت نیا همه یخستگ

**** 

 عالم از پنجره شهیش به یزیچ برخورد یصدا با

 باز را شیهاچشم و گرفت فاصله خواب نیسنگ

 قرار یتخت پا یرو که یرعلیام عکس ریتصو. کرد

 ادشی و نشست نگاهش در بود یزیچ نیاول داشت

 نگاهش. کندیم چه و کجاست حاضر حال در آورد

 پنجره طرف یرعلیام صورت خندان عکس یرو از

 وجود. دیچرخ بود نشسته آن یرو یکبوتر که
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 گرفت منی به را پنجره پشت یبایز و دیسف کبوتر

 .زد یلبخند و

 شیهاچشم به یدست و زد تخت یرو یچرخ

 خواب یبرا یرعلیام نکهیا از بعد شبید. دیکش

 که یمغشوش و درهم افکار بود گذاشته شیتنها

 خواب اجازه بودند شده ورحمله ذهنش سمت همه

 و هاحرف یفکر هر از شتریب. دادندینم او به را

 چیه. بود کرده مشغول را ذهنش یرعلیام یاکاره

 یکارها یاغوا سابق مثل دوباره خواستینم دلش

 تبحر او دل گرفتن یباز در یرعلیام. شود مرد نیا

 آب را بند باشد مواظب دیبا پس داشت، یخاص

 داد، هیتک تخت تاج به و دیکش باال را تنش. ندهد

 گوشش پشت را صورتش طرف دو شانیپر یموها
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 شده نوشته اشطالع در اول همان از انگار. فرستاد

 .باشند زورگو دیبا شیمردها که بود

 و بگذارد کنار را احتماالت هیبق اگر نداشت شک

 بدون بماند یرعلیام خانه در مدت نیا بخواهد

 سخت شیبرا کندن دل و ریاس قلبش شک

 یدیجد میتصم ادیز فکر با بود نیهم. شودیم

 آن واسطه به فقط که گرفت اشیزندگ یبرا

 . کند دایپ نجات یرعلیام دام شر از توانستیم

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��



shahregoftegoo@  

. pg 3506shahregoftegoo@ 

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 742پارت#

 

 

 و کش و آمد نییپا تخت یرو از یاازهیخم با

 بدون طور همان را شیموها داد، تنش به یقوس

 کردن عوض از بعد و بست سرش پشت زدن شانه

. انداخت سرش یرو را بلندش یروسر شیهالباس

 قرض را یرعلیام لیموبا امروز نیهم دیرس فکرش

 از را خودش الیخ مهربانو به یتماس با و ردیبگ

 و حسام فکر از یحت. کند راحت شانتیوضع بابت

 .دیلرزیم تنش شیهابیآس



shahregoftegoo@  

. pg 3507shahregoftegoo@ 

 بغل در دار نینگ رهیگ کردن محکم مشغول

 بسته یصدا که بود یلبنان مدل یبرا اشیروسر

 .کرد جلب را اشتوجه در شدن

 را او و باشد شده خانه وارد یکس نکهیا از ترس با

 را گوشش و رفت در طرف ندیبب یامبرعل خانه در

 از بعد. دینشن یگرید یصدا اما چسباند؛ در به

 یبرا دانستیم که یدر یصدا لحظه چند

 .دیرس گوشش به هاستسیسرو

 و کرد باز را در آرام متالطم پر یقلب با و آهسته

 سالن در یکس نبود. دیکش رونیب به یسرک

 . کرد شتریب رفتن رونیب یبرا را جرأتش

 یخال یپتو و شد بلند آب ریش یصدا لحظه همان

. رفته حمام به یرعلیام دادیم نشان کاناپه یرو

 .رفت آشپزخانه طرف و شد راحت الشیخ یکم
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 توانستیم که یپاکت و گرم سنگک نان دنید با 

 بیعج ندیبب داخلش را گرید بسته چند و ریپن

 .کرد یگرسنگ حس

 آماده ذهنش درهم افکار و هاینگران از فرار یبرا

 همان در. دید نهیگز نیبهتر را صبحانه کردن

 با و زد صورتش و دست به یآب آشپزخانه نکیس

. شد صبحانه کردن آماده مشغول یکتر کردن پر

 در زیچ همه... ریش ،یعسل خامه مربا، کره ر،یپن

 دنیچ نیح. شدیم دایپ یرعلیام یهادیخر بساط

 باشد قهیسل تینها در داشت یسع که هایخوراک

 در اشخنده یصدا تا دیگزیم تند تند را لبش

 به یلشکر کرده فکر البد یرعلیام. چدینپ خانه

 با. بود کرده خرج همه نیا که اندآمده اشیمهمان

 سبد در و کرد تکه تکه را هانان یچا شدن آماده
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 که برود زیم طرف دیچرخ و گذاشت نان مخصوص

 دهیترس آشپزخانه در یجلو یرعلیام دنید با

 .رفت عقب یقدم و گذاشت قلبش یرو یدست

 !دمیترس یوا -

 شیموها یرو که یکوچک یحوله با یرعلیام

 لب به لبخند و ستادیا زیم کنار دیکشیم

 انداخت گردنش دور را اشحوله. کردیم شیتماشا

 .داد نظم را اشآشفته و نمدار یموها دست با و

 .ترسوندمت دیببخش -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 خانه صاحب اجازه و فکر بدون نکهیا از یالحظه

 بود خودش یبرا کار مشغول راحت طورنیا

 .انداخت نییپا را سرش و دیکش خجالت

 آشپزخونه وارد اجازه بدون من دیببخش شما -

 مشغول فکرم آخه کنمیم کار خودم یبرا و شدم
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 تا کردمیم یکار هی دیبا جونه مهربانو تیوضع

 .بشم سرگرم

 یصندل یپشت یرو را اشحوله خنده با یرعلیام

 .نشست آن یرو و گذاشت

 امخونه یتو امروز من دختر؟ گرفته تیشوخ -

 یتو دمیترسیم یحت که بودم یاصحنه شاهد

 نیا از یخوشبخت چه کنم فکر بهش اهامیرو

 باالتر؟

 .انداخت زیم یرو لیوسا به یذوق پر نگاه بعد

 !خانم حانهیر دهیکش یزحمت چه نیبب به به -

 .گذاشت زیم یرو را سبد و زد لبخند

 .بوده شما دوش یرو که دشونیخر زحمت -
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 خجالت ازتون ییرایپذ یتو شبید گفتم گهید -

 .بشه جبران یکم امروز میشد زده

 .آمد رونیب آشپزخانه از و ختیر یچا فنجان دو

 نیا دیخر یبرا دیرفت یک اصال ن؟یشد داریب یک -

 ؟یخوراک همه

 .داد یچرخ او صورت در را شیهاچشم یرعلیام

 و درست نتونستم اصال یخستگ وجود با شبید -

 . بخوابم یحساب

 یصندل یرو و گذاشت شیجلو را یرعلیام فنجان

 .نشست

 مهربانو تیوضع الیخ و فکر طورنیهم منم یوا -

 .نکرد رهام یالحظه

 :کرد زمزمه آرام و زد لبخند یرعلیام
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 فکر در اری و اری فکر در ما ایدن یکارا از امان -

 با صبح نباش نگران هم مهربانو مورد در... یگرید

 فعالً امانه و امن زیچ همه کردم صحبت هرمز

 .نشده حسام از یخبر

 را گذشته هودهیب بحث خودش یرعلیام نکهیا از

 داد مهربانو جانب از خوش خبر و کرد تمام

 راحت یالیخ با و بست را شیهاچشم یالحظه

 .کرد فوت را نفسش

 .خداروشکر یوا -

 یریپن یلقمه و برداشت سبد از ینان تکه یرعلیام

 .گرفت

 شهیهم خانم شما موردهیب تینگران بودم گفته -

 صبحانه از بعد گهید من. یکردینم گوش نگران
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 فکر باش، راحت هم شما کنمیم کم رو زحمت

 .خودته خونه کن

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 مشغول را خود و ختیر فنجانش در شکر یکم

 .کند صحبت ترراحت تا داد نشان همزدنش

 موضوع نیهم مورد در خواستمیم راستش -

 .کنم صحبت باهاتون

 .دیکش جلوتر یکم را اشیصندل یرعلیام

  جونم؟ -

 .داد قورت رو دهانش آب

 فکر یلیخ موندنم نجایا مورد در شبید من -

 نیا به شتریب کردمیم فکر شتریب یهرچ و کردم

 صالح به اصال نجایا موندنم دمیرسیم جهینت

 ستمین میقد آدم اون گهید منم. ستین هردومون

 .باشم داشته رو مردم حرف حوصله و صبر که

 .زد اشچانه ریز را دستش کنجکاو یرعلیام
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 یتو ؟یباش راحت تا برات کنم کاریچ االن خب -

 برات؟ رمیبگ خونه نشناسه رو ما یکس که یامحله

 :داد سرتکان تند

 برم مدت نیا گرفتم میتصم ستین یازین نه -

 موندنم با نکنم فکر تنهاست اونم خالم، شیپ

 .باشه داشته یمشکل ششیپ

 دمش؟ید من هیک خالت -

 آشنا ششیپ میرفت حاال دونمینم یعنی... نه -

 .دیشیم

 .شد دیناام یرعلیام نگاه

 چرا یدینم انجام یاشتباه کار موندنت با که تو -

 ؟یترسیم

 .فشرد شیهاانگشت نیب را نان از یکوچک تکه
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 کار چیه میکردیم فکر هم شیپ سال چند -

 یچ عاقبتش نیدید خودتون اما م؛ینکرد ییخطا

 شد؟

 به نگاه با و شد لیمتما جلو به یرعلیام

 .کرد زمزمه شمرده شمرده شیهاچشم

 که بود من یزندگ اتفاق نیترقشنگ تو عشق -

 ؟یامتوجه. کردم خرابش یکار ندونم با خودم

 سه یرعلیام ادی دوباره را او یرعلیام محکم لحن

 او یسو از یاشتباه کار با که انداخت شیپ سال

 نشانه به یسر اریاختیب. دادیم تذکرش گونهنیا

 لحن با دوباره و زد لبخند یرعلیام که داد تکان بله

 :گفت سابقش مهربان
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 یترراحت من خونه از اونجا یکنیم فکر اگر -

 اونجا اگر کنمیم خواهش یول ست؛ین یحرف باشه

 باشه؟. یبد خبر بهم ینبود راحت

 .داد سرتکان تند یرعلیام الیخ نانیاطم یبرا

 .دمیم خبر حتماً بود سخت طشیشرا اگر باشه -

 باعث کارش و داد هیتک یصندل به دوباره یرعلیام

 .شود باز او نفس راه شد

 .رسونمتیم شو آماده صبحانه از بعد خوبه -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یرو موقر و نیمت که یرعلیام به یآرام لبخند

. زد دادیم تکان را شیپا و بود نشسته کنارش مبل

 ازین آپارتمان دلباز و شاد طیمح در نگاهش

. شد لذت غرق قهیسل ییبایز همه نیا از و دیچرخ

 یمتفاوت یهاگل از پر بزرگ و کوچک یهاگلدان

 بودند شده دهیچ تراس یرو و خانه اطراف که

 ازین. گرفتندیم یباز به را دلش یزیهرچ از شتریب

 حواسش و آمد رونیب آشپزخانه از دست به ینیس

 شلوار و زیشوم ست گرفت، اطراف طیمح از را
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 که یایمشک شال با همراه تنش رنگ یآجر

 انداخته سرش یرو یرعلیام احترام به دانستیم

 . کردیم دییتأ را اشیپوش کیش سابق مثل بود

 زیم یرو ینیس گذاشتن با و شد کشانینزد ازین

 . نشست او کنار

 از چقدر یدونینم زمیعز یاومد خوش یلیخ -

 .شدم خوشحال دنتید

 .دیچرخ یرعلیام طرف بعد

 .موحد جناب طورنیهم هم شما -

. کرد تشکر و داد تکان یسر احترام با یرعلیام

 .کرد جور جمع یکم را خودش مبل یرو

 تهران که یمدت نیا شدم مجبور خاله دیببخش -

 .بشم مزاحمت هستم
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 دستش یرو و آورد جلو را فشیظر دست ازین

 .گذاشت

 خوب کار یلیخ ه؟یچ مزاحم من بشم قربونت -

 کی که شده یچ یبگ بهم یخواینم فقط ،یکرد

 نجا؟یا یاومد دفعه

 یسرفه با یرعلیام او طرف از یحرف از قبل

 :داد جواب یکوچک

 یکل بخوام اگر خانم ازین مفصله یلیخ داستانش -

 برادر طرف از حانهیر شوهر مرگ از بعد بگم

 اومد شیپ براش مشکالت یسر هی حسام شوهرش

 نجات بخاطر میشد مجبور شبید ما که یطور به

 .تهران مییایب و میکن فرار کاشان از جونش
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 دنیشن با بود یرعلیام یهاصحبت محو که ازین

 با و گرفت دهانش یجلو را دستش حرف نیا

 .کرد نگاه را او وحشت

 زم؟یعز اومده سرت یچ -

 کرد بغض بود گذارنده سر از روزید که یترس ادی با

 .زد لب حال همان در و

 مدت نیا که ییبالها یهمه یدونستیم خاله -

 بوده؟ صادق سر ریز اومده سرم

 .شد گردتر ازین یهاچشم

 خاله؟ یگیم راست -

 .داد تکان یسر یرعلیام

 .متأسفانه بله -
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 :داد ادامه را یرعلیام حرف بغض همان با

 یزندگ به حسام کردن وارد ما، یهاعکس پخش -

 به یآخر نیا یحت بوده صادق سر ریز همه من
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 اصالً. یدوب ببره زور به بدزده منو سپرده حسام

 ییبال چه بود قرار اونجا کنم فکر خوادینم دلم

 .ارهیب سرم

 نبات شیپ روز چند دمید خاله، بده مرگم خدا -

 و اومده شیپ براش ییهوی سفر هی صادق گفتیم

 .رفته

 .زد پوزخند یرعلیام

 ...شاءاهللان سفر نیا باشه برگشتیب -

 :داد ادامه ازین به رو و آورد باال را سرش

 خوب خودم که حسام ای صادق اصالً االن دینیبب -

 االن ستن،ین مهم کنم کاریچ باهاشون دونمیم

 همون از من. خانمه حانهیر ما مسئله نیتربزرگ

 یخونه گفتم بهش تعارف بدون میاومد که شبید
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 خواست وقت هر تا و ارشهیاخت در کامل من

 که نبود راحت خودش انگار اما باشه؛ تونهیم

 .بمونه شما شیپ خواست

 رو و آمد رونیب قبل یگرفتگ از یکم ازین یچهره

 .زد لبخند او به

 .چشمم سر قدمش خالش دل زیعز کرد خوب -

 .گرفت صورتش به یجد حالت یرعلیام

 یول باالتره؛ یلیخ کاشان از نجایا حانهیر تیامن -

 که حاال لطفاً گرفت یسرسر رو یزیچ دینبا خب

 مواظبش یلیخ شما بمونه من خونه نخواست

 حسام یریدستگ خبر شاءاهللان که یروز تا دیباش

 .میبشنو رو صادق و
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 چشام مثل موحد جناب باشه راحت التونیخ -

 .هستم جوجه نیا مواظب

 .شد بلند مبل یرو از و زد یآرام لبخند یرعلیام

 .کنمیم کم رو زحمت گهید من پس -

 .ندشد بلند جا از مهمانشان احترام به هم ازین و او

 رو ما حانه،یر برگردوندن بابت ممنون بازم -

 .موحد جناب دیکرد خودتون ونیمد

 .داد تکان یسر ازین جواب در یرعلیام

 .بوده فهیوظ -

 .برگشت او طرف بعد

 حتماً یداشت یکار ینکن فراموش هم شما خانم -

 .بده خبر بهم

 .کرد بسته و باز آرام را شیهاچشم
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 .زیچ همه بابت ممنون چشم، -

 با بعد و کرد نگاهش رهیخ یالحظه یرعلیام

 . رفت رونیب ازین از یخداحافظ
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 که ینیح و بست را در یرعلیام سر پشت ازین

 کنارش و شد کشینزد داشتیبرم را شالش

 تمام و کرد نگاهش رهیخ لحظه چند. نشست

 .گذراند نظر از را صورتش یاجزا

 کنم فکر خاله، بشم اتدهیکش یسخت دل قربون -

  ؟یدار بهم گفتن یبرا حرف یلیخ

 .زد یآرام لبخند

 نیا دمیم حیترج یول اره؛یبس که درد و حرف -

 مکدر رو خاطرتون هستم مهمونتون که یروز چند

 .نکنم

 تعارف طرفش و برداشت را ینیریش سید ازین

 .کرد
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 !روز؟ چند یچ یعنی -

 .زد پس را سید دست با

 که یروز تا فقط من بهتون گفت که یرعلیام -

 هستم مهمونتون بشه کم کاشان از حسام شر

 .جا همون گردمیبرم دوباره بعدش

 .گرفت یگلگ رنگ ازین رنگ یعسل یهاچشم

 دست از قدرنیا یعنی ؟یدار یاعجله چه حاال -

 یبرگشت بفهمه نبات یدونیم اصالً ؟یاخسته ما

 شه؟یم خوشحال چقدر

 .شد گرد تعجب و وحشت از شیهاچشم

 سرم مدت نیا که ییبالها همه گمیم من خاله -

 منو یگیم شما بوده نبات شوهر سر ریز اومده

 !شه؟یم خوشحال نهیبب
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 .کرد کیبار را شیهاچشم ازین

 نکنه ؟یکرد شک هم مادرت به تو نکنه نمیبب -

 دست هم صادق یکارها یتو هم نبات یکرد فکر

 !بوده؟

 .داد تکان سر تند

 هم صادق موضوع اگر یول نکردم؛ رو فکر نیا نه -

 یتو نم،یبب رو نبات خواستمینم بازم نبود وسط

 از لطفاً پس نبات نه آوردم پناه شما به اوضاع نیا

 .دینکن مونمیپش کارم

 حانهیر ینیبب رو نبات ینخواه دوباره شهیم مگه -

 تو غصه چقدر یدونینم نگرانته... مادرته اون جان؟

 .خورهیم رو
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. دمیند ازش محبت خاله، حقم در نکرد یمادر -

 خودم االنم نبود داشتم ازین بهش که ییروزها

 فقط زن اون بودن مادر از من. نباشه دمیم حیترج

 سه. دمید گرفت رو میزندگ دامن که هوسش آتش

. دمیکش زجر بودن زن اون دختر جرم به سال

 نییپا و باال بار هزار یروز ایدن ببخشم، تونمینم

 یتو. ببخشم رو آقاجونم و مامان تونمینم من بشه

 دم؛ید انتیخ همه از دم،یکش همه از مدت نیا

 چون ندارم، یاهیگال چیه کسچیه از االن یول

 چطور اما نداشتم؛ ازشون یتوقع و بودن بهیغر

  ببخشم؟ رو دادن بهم هامهمخون که ییدردها
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 :داد ادامه و دیکش قلبش به یدست

 نجایا خودشون یخودخواه سر از که یدرد -

 .شهینم فراموش وقت چیه نشسته
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 رو آقاجون و مادرت ؟یبر یخوایم کجا حاال -

 حداقل یول ست؛ین یحرف باشه ینیبب یخواینم

 من کن باور کن یزندگ جانیهم خودم شیپ بمون

 .شمیم خوشحال حضورت از

 .دیکش شیهاچشم ریز یدست

 جااون ستمین تنها قدرنیا منم اما خاله؛ ممنون -

 مهربون آدم یکل با خوب یزندگ هی خودم یبرا

 براشون من نبودن ای بودن که ییآدما دارم، اطرافم

 .مهمه

 .شد مشتاق ازین نگاه

 دایپ یزندگ یبرا دیجد آدم هی اونجا نکنه کلک -

 انداخته؟ چشمت از رو ماها یهمه که یکرد

 .انداخت اشخنده به ازین اشتباه فکر طرز
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 فکرتون یتو االن که یزیچ اون جان خاله نه -

 من. کنهینم دایپ قتیحق وقت چیه زنهیم پرسه

 خواهر هی ه،یواقع مادر که کردم دایپ مهربون زن هی

 برام یخون خواهر هزار هزار از شتریب که دارم

 گهید شهر نیا یتو گمیم نیهم یبرا. داره ارزش

 .یدل نه هست موندن یبرا یلیدل نه

 .دیخند طنتیش با و زیر ازین

 رو تو یدلواپس یکل با که یمرد اون فیتکل پس -

 ه؟یچ سپرد من به

 اشروزه چند نیا یهامحبت و یرعلیام ادی از

 نظرش به. گرفت بر در را قلبش ندیخوشا یحرارت

 اما بود؛ نیبهتر داشتن دوست یبرا هنوز مرد نیا

 قرار یبزرگ سد نشانیب سخت طیشرا نیا اگر

 .دادینم
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 به اونم خودم شهر رفتم که من نداره یفیتکل -

 .دهیم ادامه شیزندگ

 یا گهید زیچ اون مشتاق یهاچشم از که من -

 .زیبر برنامه خودت یبرا یه حاال تو خوندم

 ازین زدن حرف نیح تا انداخت نییپا را سرش

 .ندینب را شیهاچشم

 بشم جدا ازش شدم مجبور یوقت قبل سال سه -

 یماجرا از یرعلیام. بود بغرنج یلیخ نمونیب اوضاع

 خانم حاج نداشت، خبر خودش پدر و من مادر نیب

 اون از سال سه االن. دیدیم دشمن چشم به منو

 نکرده یرییتغ نیکمتر ما تیوضع و گذشته روزا

 هنوز. میدیکش درد یکل هردومون نکهیا جز

 یزیچ خودش پدر و من مادر موضوع از یرعلیام

 یواکنش چه دنشیشن با دونمینم من و دونهینم
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 و مادرشم کی درجه دشمن من هنوز. دهیم نشون

 . خوادینم هم کنار رو ما چکسیه هنوز

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .نشست شیپا یرو ازین دست

 یآدما و لیدال نیا یهمه لحظه هی یبرا -

 خودت یچ خودت زمیعز کن فراموش رو اطرافت

 ؟یدار دوستش هنوز

 مجسم خود یبرا را یرعلیام صورت و بست چشم

 .کرد

 هنوز اون کردم اعتراف خودم شیپ االن نیهم - 

 .داشتنه دوست یبرا آدم نیبهتر

 یطفلک اون و خودت حس به چرا گهید پس -

 رو اتعالقه ه،یبق یبابا گور دختر؟ یکنیم ظلم

 یس نده اجازه یدیکش درد سال سه اگر بچسب

 .باشه دوشت یرو اون یدور درد سال
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 اشیزندگ یهاتیواقع با تا کرد باز چشم زود

 .شود روبهرو

 کرد اعتراف رک یلیخ خودش شبید یرعلیام -

 فکرمه؛ به هنوز و کنه فراموشم نتونسته وقت چیه

 زبان نقل خوامینم گهید خاله، ترسمیم من یول

. کنم تحمل رو گرانید یهایباز چشم ریز و بشم

 ندارم، رو شیپ سال سه حانهیر توان و شور گهید

 در یباز بچه اگر هم شیپ سال سه همون هرچند

 کردمیم فکر منطق و عقل با یکم و آوردمینم

 من از کل به شیزندگ راه آقا نیا شدمیم متوجه

 .جداست

 

 خاطرات فیتعر و ازین با همراه را روز آن کل

 . گذراند اشگذشته
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 و گرفت قرض را ازین لیموبا خواب از قبل شب

 تا کرد صحبت دهیسپ و مهربانو با یاقهیدق چند

 یوقت. شود راحت تشانیامن و سالمت از الشیخ

 نفس ستین حسام از یخبر فعال شد مطمئن

 سرشان از حسام شر زود کرد آرزو و دیکش یراحت

 به زانشیعز و او نیب یدور نیا تا شود برداشته

 نیب نهفته یذوق با دهیسپ. برسد اتمام

 یبهانه به را امروز کل کرد فیتعر شانیهاصحبت

 همراه هرمز با مانیپ یآزاد یکارها به یدگیرس

 کرده دل درد و زدند یکل حرف هم با و اندبوده

 کرد ذوق دهیسپ یپا به پا خبر نیا دنیشن با. اند

 .خواست خدا از را شانیخوشبخت و وصال دل در و

 شد داریب زود شهیهم مثل خود الیخ به صبح فردا

 آماده را صبحانه اشساله چند نیا عادت طبق تا
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 مشغول که آشپزخانه در ازین دنید با اما کند؛

 .ستادیا شیجا سر متعجب بود صبحانه زیم دنیچ

 !خاله؟ نیداریب -

 و برداشت تستر دستگاه از را داغ تست نان سه ازین

 .گذاشت دستش بشقاب در

 .خودم خوشگل دختر ریبخ صبح -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ �💗💗�

 750پارت#

 

 

 

 .شد آشپزخانه وارد و زد لبخند

 خودم الیخ به بگو منو ر،یبخ هم شما صبح -

 !کنم آماده صبحانه شما یبرا خواستم

 .انداخت سمتش یکوتاه نگاه ازین

 رو آدم رفتن کار سر مداوم سال نیچند -

 داریب زود چرا تو خوشگلم، کنهیم زیسحرخ

 ؟یشد

 .نشست و دیکش عقب را یصندل
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 یذهن افتاده عقب آدم هی کردن خشک و تر -

 آدم از رو یحساب و درست خواب هم یسرطان

 .رهیگیم

 و گذاشت زیم یرو را هانان بشقاب یآه با ازین

 .نشست کنارش

 االن یول نبودم؛ یکس نینفر اهل وقت چیه -

 رو تو که یکس نهیبش اهیس روز به دوارمیام گمیم

 .نشوند روز نیا به

 .کرد یکوتاه خنده

 شروع نینفر با رو صبحت جان خاله الیخیب -

 .نکن
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 بلند یصدا که بود اشیچا کردن نیریش مشغول

 با ازین. بپرد جا از اریاختیب شد باعث خانه در زنگ

 .کرد نگاهش تعجب

 !بود در زنگ فقط خاله هیچ -

 به یلعنت دل در و دیکش اشیشانیپ به یدست

 هیسا از نیچننیا را او شیکارها با که حسام

 دائم که یطور. فرستاد بود ترسانده هم خودش

 حسام هازنگ و هاتماس نیا پشت کردیم فکر

 .ببرد خودش همراه زور به را او تا ستادهیا

 .نبود خودم دست دیببخش -

 در مطمئن و کرد نوازش را شیبازو ازین

 .زد زل شیهاچشم
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 یکس میدینم اجازه و زمیعز میکنارت گهید ما -

 باشه؟ کنه تتیاذ

 .زد لب آرام و داد تکان یسر

 .باشه -

 با صحبت لحظه چند از بعد و کرد باز را در ازین

 را در بود ساختمان نگهبان معلوم قرار از که یمرد

 ییکادو یجعبه. آمد آشپزخانه به دوباره و بست

 ونیپاپ سرش یرو که یرنگ یمشک متوسط

 جلب را اشتوجه ازین دستان در داشت یبنفش

 .زد لبخند و انداخت باال ییابرو. کرد

 فرستادن؟ هیهد براتون صبح اول خاله -

 سر و گذاشت او یجلو را باکس و دیخند ازین

 .نشست شیجا



shahregoftegoo@  

. pg 3545shahregoftegoo@ 

 خانم دست به برسه گفتن ستین من یبرا ریخ -

 .یاسد حانهیر

 خندان صورت و بسته نیب بار چند متعجبش نگاه

 .دیچرخ ازین

 زود صبح دارم ویک من آخه منه؟ یبرا دیمطمئن -

 !بفرسته؟ یخوشگل به بسته برام

 را اشییچا از یکم و انداخت باال یاشانه ازین

 .دینوش

 .هیک طرف از نیبب کن باز دونم،ینم منم -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .نشست جعبه یرو نگاهش دیترد با

 !نباشه خطرناک -
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 یسر خنده پر لحن همان با و شد بلند ازین قهقهه

 .داد تکان

 باز فرستادن؟ برات بمب یکرد فکر نکنه هیچ -

 .نمیبب کن

 و سرخ گل نیچند برداشت، را جعبه در آرام

 در یکی صورت به و خاص ینظم با که یدیسف

 بود یزیچ نیاول بودند شده دهیچ باکس در انیم

 هاگل وسط در. کردیم جلب را نندهیب توجه

 شکالت نیچند و یدیسف شکل لیمستط یجعبه

 جعبه اطراف رنگ ییطال شکل یارهیدا کوچک

 .دیدرخش شوق با ازین یهاچشم. شدیم دهید

 نیا نمیبب بذار! خوشگله چه نیا من یخدا -

 طورنیا یومدین هنوز هیک قهیسل خوش جناب

 .کرده استقبال ازت
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 که یکوچک ادداشتی برگه و کرد دراز دست بعد

 یصدا با و برداشت را آمدیم چشم به هاگل وسط

 .خواند را ادداشتی یبلند

. برد جانان و آمد دعوتیب که یکس به میتقد»

 «متشکر خود از جناب هی طرف از یادگاری بماند

 .نشست اشدرمانده یهاچشم در ازین ذوق پر نگاه

 ه؟یرعلیام -

 یرو نگاهش و دیکش حرارتش پر صورت به یدست

 .دیچرخ باکس اتیمحتو

 .بله معلوم قرار از -

 .برداشت را هاگل نیب دیسف جعبه و دیخند ازین

 !قشنگه حس از پر پسر نیا چقدر -
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 رونیب یرنگ دیسف لیموبا و کرد باز را جعبه در

 .شد اشیوارس مشغول و آورد

 . هست هم روشن عه! قهیسل خوش چه به به -

 .گرفت شیهادست نیب را سرش یدرماندگ با

 هیآدم همون نیا کنه؟یم نکاریا من با چرا آخه -

 .باشه نداشته بهم یکار که داد قول یکل کاشان

 لشیموبا زنگ تک دیبگو یزیچ خواست ازین

 منتظرش سرکار رفتن یبرا دوستش آورد ادشی

 را یرعلیام ییاهدا لیموبا  و شد بلند جا از. است

 .گذاشت بغلش در

 در یارتباط راه نیبهتر کوچک یلهیوس نیا -

 خانم هی نیع و ریبگ تماس باهاش امروزه، جهان

 یکنیم فکر اگر. کن صحبت باهاش متشخص
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 تا بگو رک بهش یبد ادامه باهاش یتونینم واقعاً

 .رونیب بره شهیهم یبرا تیزندگ از

 و دیبوس را او یگونه فشیک برداشتن از بعد ازین

 .برداشت جعبه از شکالت چند

 فیح برمیم هاشکالت نیا از تا چند اجازه با -

 تا کن سرگرم رو خودت. یبخور رو همه ییتنها

 .خداحافظ امیم
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 و رفت رونیب خانه از و دیپوش را شیهاکفش ازین

 .گذاشت تنها دیجد الیخ و فکر یکل با را او

 یهاگل یتماشا نیح و زد اشچانه ریز را دستش

. کرد نوازش را هاآن انگشت با باکس داخل

 از یناش قلبش رفته باال ضربان به دانستینم

 زدن پس یبرا ذهنش تذکرات ای بدهد بها جانیه

 . ردیبگ نظر در را یرعلیام

 اشیوارس یکم و برداشت زیم یرو از را لیموبا

 از یلیخ بود دهیفهم ساده یوارس نیهم با کرد،
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 حق دیشا. است باالتر قبلش هوشمند لیموبا مدل

 یبرا کباری و گرفتیم تماس دیبا بود ازین با

 .کردیم روشن مرد نیا با را فشیتکل شهیهم

 را یرعلیام شماره و شد لیموبا دیکل صفحه وارد 

 را بود ثبت ذهنش در سال چند از بعد هنوز که

 بود مطمئن که موحد جناب اسم دنید با. گرفت

 یآرام لبخند کرده ثبت لیموبا در یرعلیام خود

 .نشست لبش یرو

 داشت را او کردن وانهید قصد مرد نیا شک بدون

 روحش و قلب بر رحمانهیب نیچننیا که

 !تاختیم

 که بود دهینرس چهارم بوق به هنوز سوم بوق 

 . دیچیپ گوشش در یرعلیام یصدا
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 جونم؟ یکن دعوام ستین قرار اگر -

 چنان یرعلیام مظلوم حال نیع در شوخ لحن

 یجلو نتوانست که گرفت یباز به را دلش

 .ردیبگ را اشخنده

 ؟یچ باشم داشته دعوا قصد -

 .گرفت یشتریب شوق یرعلیام یصدا

 دلم؟ جون -

 را دیسف یهاگل از یکی و برد جلو انگشت دوباره

 .کرد نوازش

 موحد؟ جناب دیکرد فراموش رو قولتون -

 .گرفت حسرت رنگ یرعلیام لحن

 شتیپ بدجور موحد جناب که نگو قرار قول از -

 .است شرمنده
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 خودتون به بار هر که منه از بیع کنم فکر پس -

 .کنمیم اعتماد نیدیم که ییهاقول و

 .مهربونته قلب از جونم ستین بیع نه -

 تا بست را شیهاچشم و زد پس را باکس مانده در

 .ندهد شیهااشک به زشیر اجازه

 آدمش گهید من یرعلیام کن تموم رو یباز نیا -

 .لیم نه دارم توان نه ستمین

 آرام بعد نشد بلند یرعلیام از ییصدا لحظه چند

 .کرد زمزمه

 یرعلیام قربون بگم یجواب هر گفتن از قبل -

  ؟یکنینم قطع بشم گفتن

 .کرد فرار شیهامژه انیم از اشکش و دیلرز دلش

 ؟یکنینم تمومش چرا -
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 شده هم کباری یبرا دارم دوست یلیخ کن باور -

 از دل نیا کنم چه یول باشم؛ قول خوش شتیپ

 .کرده پاره افسار دهید رو هاتچشم دوباره یوقت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .گرفت را شیهااشک

 یهاخواسته تاوان گهید من بود قرار کنم فکر -

 !ندم رو شما دل

 .آمد رونیب حسرت با یرعلیام نفس

 حرف بذار شکستم قرار و قول دوباره که حاال -

 من عشق یپا تو یگیم درست تو بگم، رو دلم

 چیه بابتشون که ییهاتاوان ،یداد تاوان یلیخ

 یادهیکش درد دونمیم. بخشمینم رو خودم وقت

 بهت یدلخور یلیخ دستم از دونمیم برم، قربونت

 یهمه از یدار غم دونمیم دم،یم حق بابتش

 زیچ همه یپا خودت جان. هستم خبر با احواالتت

 بهت کردن فکر فرصت یبخوا هرچقدر ستادم،یا

 صبر برات عمرم آخر تا یبخوا اگر یحت دم،یم

 .بده بهم جبران فرصت فقط تو نرو فقط تو کنمیم
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 جانیه با یرعلیام که دیبگو یزیچ خواست

 .داد ادامه را حرفش

 رو کوچکش اسم ادته؟ی رو یمالک خانم حانهیر -

 .کردم فراموش

 دنبال ذهن در شیروبهرو دیسف خچالی به رهیخ

 یمالک خانم نامش که اشگذشته از ییآشنا آدم

 ییراهنما دنیرس جهینت به از قبل گشت باشد

 .شتافت کمکش به یرعلیام

 تو و داشت یسفالگر کارگاه که یخانم همون -

 .یبود ششیپ

 لبخند و بست نقش ذهنش در خانم الیل چهره

 .کرد شیهالب مهمان

 خب؟ خانمه، الیل منظورتون آهان -
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 در کارگاه رفتم روزید شما، خانم الیل همون بله -

 نمیبب خواستمیم کردم صحبت باهاشون تو مورد

 ششونیپ کارگاه یبرگرد هست امکانش دوباره

 بهشون حتما گفت و شد خوشحال یکل خدا بنده

 با سابقت مدرسه برم امروز دارم میتصم. یبزن سر

 لتیتحص ادامه طیشرا نمیبب کنم صحبت رشیمد

 رو کار تا دو نیا تو. یبد ادامه رو درست یبر هیچ

 به عشقت از شهیهم ادتهی یداشت دوست یلیخ

 کتاب به یاگهید ذوق هی ؟یگفتیم سفال و خاک

 ریدرگ من روز هی ادتهی ؟یداشت مدرسه اتیادب

 شدم نیآنال یوقت نداشتم خبر ازت روز کل بودم

 یشعرها از خودت یصدا با سیو تا دو برام دمید

 دلم دمیشن یوقت که یفرستاد یبود خونده موالنا

 هم منو تو حانهیر زه؟یبر میخستگ و بشه آب
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 باور نخواه ازم مطمئنم، نویا یداشت دوست یلیخ

 فراموش رو خاطره همه اون مدت نیهم کنم

 .یکرد

 را شیگلو راه که یبزرگ بغض نیا دانستینم

 را نفسش آمدن باال فرص یحت و بود گرفته

 او احساسات ای است یعیطب وجودش دادینم

 که یخاطرات همه! اند؟کرده فوران حد شتریب

 کند ییهوا دوباره را او تا کردیم فیتعر یرعلیام

 . خوردند چرخ ذهنش در

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 754پارت#

 

 نیا شر از دیشا تا داد قورت را دهانش آب بار چند

 همان با. نداشت یادهیفا که شود خالص بغض

 :زد لب آرام حال

 قدرنیا ،یبود میزندگ یهمه نداشتم دوستت -

 هامنداشته همه یجا زود یلیخ که بودم اتوابسته

 حجم همه نیا با یوقت کن تصور حاال. یگرفت رو

 یکنیم باز رو هاتچشم دفعه هی یوابستگ
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 یموند تو و گذاشته تنهات دتیام یهمه ینیبیم

 ده؟یم دست بهت یحال چه یپوچ هی و

 دمیم قول کنمیم جبران زمیعز دلت یبرا رمیبم -

 ایب اصالً. کنم جبران رو تلخمون یگذشته یهمه

 قبلمون سال چهار لیتحو سال از قبل ساعت کی

 چیه میکن فکر ایب م،یبزن وندیپ لحظه نیا به رو

 یآرزو یکل با دیجد یزندگ هی و فتادهین یاتفاق

 .میکن شروع قشنگ

 شیهاینیب و برداشت کنارش یجعبه از یدستمال

 .کرد پاک را

 یطوالن قدرنیا سال سه اطرافمون یآدما یبرا -

 هم االن کنن، فراموش رو ما قصه بخوان که ستین

 یهاقصه دوباره ما طرف از حرکت نیترکوچک با

. شهیم شروع قبل از تر ظیغل یچاشن با گذشته
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 ستین وقت یلیخ شما باشه یهرچ باالخره

 جدا سابقت همسر از و یداد دست از رو دخترتون

 ننیبب سابقتون معشوقه با حرکت نیکمتر. یشد

 چارهیب اون سر یرو رو هاکوزه کاسه همه

 .شکننیم

 یعصب حال نیع در محکم یرعلیام مهربان لحن

 .شد

 پس نبود من بچه دختر اون یزیهرچ از اول -

 بشنوم، کدومشون چیه از یاسم خوامینم گهید

 که مهمه برات مردم حرف قدرنیا یعنی اون از بعد

 دلت؟ یرو یبذار پا بخاطرش یخواهیم

 یتو دوباره بخوام اگر من باشه، دیبا مهمه بله -

 و هاشونطعنه با دیبا کنم یزندگ شهر نیا

 اون دونمیم من. بسازم شونهیکنا از پر یهانگاه
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 خانوادت ،یدونیم خودت نبوده، شما بچه بچه

 یرعلیام دونن؟یم دوننینم که هیبق دونن،یم

 همه نیبب باش نیب واقع شده هم بارکی یبرا

 یاگذشته از بود خاطره یکرد فیتعر که ییهانیا

 تمام یبرا که یاگذشته گردهیبرنم وقت چیه که

 .داد هردومون به درد یلیخ شدنش

 .کنم جبران خوامیم من یول دارم؛ قبول باشه -

 ستمین موندگارت نجایا من خوام،ینم گهید من -

 جفتمون به دوباره و کنم فکر گذشته به بخوام که

 .بدم فرصت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 همه اون یرو رو هاتچشم چرا جانم حانهیر -

 ؟یکنینم باز میداشت هم با قبالً که یقشنگ حس

 دخالت بدون و میهست آزاد آدم تا دو االن تو و من

 میتصم مونیزندگ و خودمون یبرا میتونیم یکس

 ازین که یستین سابق حانهیر اون گهید تو. میریبگ

 چرا. یباش داشته بزرگت پدر میتصم و اجازه به

 زم؟یعز یستین متوجه



shahregoftegoo@  

. pg 3565shahregoftegoo@ 

 متوجه خوب او اتفاقا. دیکش شیهاچشم به یدست

 فقط شدیم یرعلیام منظور و هاحرف نیا

 یدیجد میتصم هر یبرا هنوز بود نیا مشکلش

 لیدل نیهم دیشا گرفتیم را مرد آن اجازه دیبا

 .نرود ازدواج سراغ وقت چیه گرید شدیم باعث

 نکرده یفرق چیه گذشته با تو و من نیب اوضاع -

 وجود یتو سابق صبر اون گهید من و یرعلیام

 بهم دیشا. بجنگم بمونم بخوام که نمیبینم خودم

 عوضش در رو رفتن حاضرم یول ترسو؛ یبگ

 .رمیبپذ

  دلته؟ ته از خواسته نیا -

 شیبرا یسر باشد نشسته کنارش یرعلیام که انگار

 .داد تکان
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 تا بذار احترام بهش بار نیاول یبرا لطفاً آره -

 یزایچ هی خودت یخودخواه از ریغ بفهمم

 .مهمه برات هم یاگهید

 انگار که یطور آرام حرفش به توجهیب یرعلیام

 کرد؛ زمزمه کندیم تکرار خودش یبرا را یزیچ

 حانهیر کنم یحال قرارمیب دل نیا به یچطور -

 خواد؟ینم رو تو گهید

 نگاه موضوع نیا به گهید دید هی از ایب یرعلیام -

 یول م؛ینبود هم وصله اول همون از تو و من میکن

 رو یچیه شدیم باعث نمونیب داغ حس اون

 ما مینیبب دیبا م،یکن توجه دیبا االن اما م؛ینینب

 که میستین قبل یآدما هیشب کدوم چیه گهید

 .میکن برخورد طورهمون هنوز
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 :گفت آرام یرعلیام سکوت لحظه چند از بعد

 یوقت یخواهینم یوقت کنمینم یاصرار باشه -

 یوقت تا من بگم؟ تونمیم یچ گهید یندار قبولم

 دونیم ور اون هم تو که بجنگم برات تونمیم

 خودت یوقت اما ؛یباش منتظرم مشتاق جنگ

 گهید یجنگیم باهام و یکرد تن به رزم لباس

 زیچ چیه اگر بودم خودخواه من اگر کنم؟ کاریچ

 باشه.  بود باعثش تو عشق دمیدینم خودم جز

 جناب همون من بعد به نیا از ستین یحرف گهید

 خانم مهربانو شیپ نده اجازه لطفاً فقط موحدم،

 لطفاً یهست شهر نیا یتو یوقت تا بشم شرمنده

 هم شهر اون. بده خبر خودم به یداشت یکار هر

 خانم مهربانو شیپ برمتیم خودم شد امن
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 من بدون دیشا گردمیبرم و خدا دست مسپرمت

 .یبود ترخوشبخت

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 در که شیهاحرف گفتن از بعد بالفاصله یرعلیام

 را تماس زدیم موج بغض اشکلمه به کلمه انیم

 که لیموبا خاموش صفحه به ینگاه با. کرد قطع

 نیریش و تلخ یهاصحبت شمارشش هیثان گرید

 یرو را سرش و انداخت کردینم محاسبه را هاآن

 . گذاشت زیم

 نیا بتواند دیشا تا داد دنیبار اجازه شیهااشک به

 مشخص وگرنه ببرد نیب از را کننده خفه بغض

 دوباره آمدیم باال یسخت به که ینفس نیا نبود

 !نه ای باشد داشته یبازگشت

 تیرضا بدون که کارش بودن غلط ای درست از

 اما نداشت؛ یاطالع بود داده انجام قلبش

 دنبال فقط بعد به نیا از که ییاو یبرا دانستیم
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 کار نیبهتر گشتیم دردسریب و آرام یزندگ کی

 را نامشان که یمعنیب یروزها نیا از. بود  ممکن

 دارد تعلق کجا به دانستینم و بود گذاشته یزندگ

 .بود متنفر

 

 دستش دو کردن حلقه با و بود نشسته کاناپه یرو

 خود یپرتوها نیآخر که را دیخورش شیپاها دور

 را آن یاهال کم کم تا کردیم میتقد نیزم به را

 .کردیم تماشا کند آماده ریدلگ غروب کی یبرا

 خانه در تنها ازین یکار مشکل بخاطر را امروز تمام

 و شیکارها به تا داد فرصت خود به و بود گذرانده

 اما کند؛ فکر داشت اشیزندگ یبرا که ییهابرنامه

 دیناام که یدیام و یرعلیام جز زیچ چیه انگار

 نشستن از خسته. شدینم دایپ ذهنش در بود شده
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 نفسش سقف به رو و دیکش دراز کاناپه یرو مداوم

 یبرا یحت را رغبتش تمام کسالت. داد رونیب را

 فقط صبح از که بود گرفته غذا یالقمه خوردن

 یراه را ازین کنار صبحانه لقمه چند همان

 با اشساعته کی صحبت یحت. بود کرده اشمعده

 هرمز یهاحرف و رفتار یبررس مورد در که دهیسپ

 شیسرجا را اشرفته یحوصله نتوانست هم بود

 به دانستینم یحت که بود جیگ قدرنیا. اوردیب

 دلش یطرف از. بدهد بها دلش در حس کدام

 فغان به سر دوباره که ییهاحس و یرعلیام سمت

 از دادیم عذابش کنند شیرسوا تا بودند برداشته

 شومش یهانقشه و حسام از یخبریب گرید یطرف

 یهاحس شدیم باعث و دادیم عذابش شتریب

 .برندارند سرش از دست یفیبالتکل
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 دنیشن با که بود ذهنش مخرب افکار دار و ریگ در

 شیجا سر و شد بلند جا از دهیترس در زنگ یصدا

. دوخت خانه یاقهوه در به را نگاهش و نشست

 کی با اما ستاده؛یا در پشت یکس چه دانستینم
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 سرش به حسام اگر یحت که یانگشت سر حساب

 نیا از یآدرس چیه دیایب دنبالش تهران تا و بزند

 سر دوباره و گرفت آرام دلش یکم ندارد خانه

 دوم زنگ یصدا دینکش یطول.  دیکش دراز شیجا

 شد بلند مبل یرو از خت،یبرانگ را اش یکنجکاو

 در سمت ییصدا دیتول بدون نیپاورچ نیپاورچ و

 ینگاه در یچشم از و چسباند در به را خود. رفت

 . انداخت رونیب راهرو به

 و دیپر جا از خورده کهی در پشت شخص دنید با

 در به وحشت با و رفت عقب یقدم ناخودآگاه

 در پشت را حسام یحت یهرکس توقع. شد رهیخ

 !یرعلیام مادر خانم حاج از ریغ داشت

 شروع بدنش و گرفتند اوج قلبش ضربان اریاختیب

 شهیهم که یزن نیا دانستینم. کرد دنیلرز به
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 خانه نیا در پشت داشت را آن با ییروبهرو ترس

 و تند آورد خود به را او سوم زنگ! کند؟یم چه

 یرو از را اشیروسر کارش عاقبت به فکر بدون

 .کرد سر و برداشت مبل

 نیتربزرگ یرو به آرام را در و فرستاد صلوات دو

 . گشود اشیزندگ ترس

 و بود ستادهیا شیروبهرو حاال که یزن نیا هرچه

 قلبش در عشق و او حق در کردیم نگاهش رهیخ

. دانستینم را یاحترامیب رسم او بود کرده ظلم

 .داد قورت را دهانش در شده جمع بزاق

 .سالم -
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 یهالبه لبش یرو آرام یلبخند با خانم حاج

 و باشند آزاد صورتش یرو تا کرد رها را چادرش

 .گذاشت جلو یقدم

 لحظه چند یخواینم مهمون جان حانهیر سالم -

 رم؟یبگ رو وقتت

 اریاختیب زمیپنوتیه به شده مسخ یهاانسان مانند

 .رفت کنار در یجلو از

 .دییبفرما بله -

 اطرافش به ینگاه با و شد خانه وارد خانم حاج

 .کرد تکرار را لبخندش و برگشت او طرف

 ؟ییتنها -

 یجلو یمو چند تا دیکش جلوتر اشیروسر

 .بدهند پوشش هم را صورتش
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 تا اومده شیپ براشون یکار یگرفتار هی خاله بله -

 .انیم گهید ساعت کی

 انتخاب صحبت یبرا رو یخوب وقت پس خوبه -

 .کردم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 758پارت#

 

 

 به دیشد یالرزه پس خانم حاج حرف آنکه با

 و محکم را خود کرد یسع اما انداخت، جانش

 را اشرابطه همه امروز نیهم او. دهد نشان مقاوم

 دینبا گرید پس بود کرده تمام زن نیا پسر با

 به یااشاره دست با. دادیم راه خود به یترس

 .کرد هامبل

 .دیآمد خوش دییبفرما -

. نشست آن یرو و رفت یمبل طرف خانم حاج

 حاج یصدا که برود آشپزخانه طرف خواست جیگ

 .کرد منصرفش خانم
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 جان حانهیر نیبش ایب ستین ییرایپذ به ازین -

 .بزنم حرف خودت با کالم چند اومدم

 .امیم بعد ارمیب خنک شربت هی -

 .انداخت باال یسر خانم حاج

 ...خورمینم یزیچ نیبش ایب خوادینم -

 :داد ادامه ترآرام

 .امروز امروزه -

 حاج یروبهرو مبل یرو خواست و دیگز را لبش

 اشاره کنارش به و شد مانعش باز که ندیبش خانم

 .کرد

 ؟ینیبش نجایا ییایب شهیم -
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 دیکشیم شعله جانش در که یاسترس با و متعجب

 یهاانگشت به و نشست خانم حاج کنار مبل یرو

 .شد رهیخ دستش شد دهیچ مرتب

 را دستش و کرد ترکینزد را خود یکم خانم حاج

 .گرفت

 بذارم استرس یپا رو رفتارت تیمعذب نیا االن -

 خجالت؟ ای

 .آورد باال را سرش و دیکش لب یرو یزبان

 در قراره صحبتمون دونمینم نکهیا یپا دیبذار -

 !باشه یچ مورد

 .شد اشرهیخ خانم حاج

 .یرعلیام مورد در کن فکر -
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 رهیخ همانطور و برد ادی از را دنیکش نفس یاهیثان

 . کرد تماشا را خانم حاج

 ...من... من -

 با و فرستاد یلعنت وقتشیب لکنت به یالحظه

 .کند آرام را خود کرد یسع یقیعم نفس

 خانم حاج ندارم پسرتون آقا با یکار گهید... من -

 گفتم، خودشون به هم صبح امروز راحت التونیخ

 سرمم پشت رمیم گهید یروز چند دیکن تحملم

 .کنمینم نگاه

 شیهاچشم به دقت با و شد خم جلو به خانم حاج

 .زد زل

 ؟یخواینم رو یرعلیام گهید یعنی -
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 پسرتون منو نهیا مهم ست،ین مهم گهید نیا -

 چیه گهید و شد جدا راهمون شیپ سال سه همون

 .بده وندشیپ تونهینم یزیچ

 و شتیپ اومدم االن که یمن یبرا مسلما -

 برام کنم یخواستگار پسرم یبرا رو تو خوامیم

 !نه ای یدار حس بهش هنوز بدونم مهمه یلیخ

 بود خانم حاج صورت رهیخ مات که طورهمان

 از که گشتیم نفسش آمدن باال یبرا یراه دنبال

 اعتماد و نانیاطم جز. شود خالص نفس یتنگ نیا

 خونسرد چهره از توانستینم یگرید زیچ نفس به

 یپا را حرفش بتواند تا ردیبگ شیروبهرو زن

 طول یکم. بگذارد مضحک یشوخ ای مسخره

 کامل دقت با که خانم حاج یجلو را خود تا دیکش

 .کند جور و جمع کردیم شیتماشا
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 759پارت#

 

 

 که خبر نیا دنیشن بود، شیپ سال چند اگر دیشا

 تمام یاندازه شیبرا دیکشیم را انتظارش هیثان هر



shahregoftegoo@  

. pg 3583shahregoftegoo@ 

 االن اما بود؛ یداشتندوست و نیریش ایدن

 به دلش در که یاحساسات کدام به دانستینم

 جشن باشد، نیغمگ. بدهد بها بودند افتاده انیجر

 !دهد قرار تیالو در را شیعصبان یحت ای ردیبگ

 ...ریام -

 خجالت د،یگز را لبش و گذاشت ناتمام را حرفش

 به را یرعلیام اسم پروایب خانم حاج یجلو دیکش

 .اوردیب زبان

 نجا؟یا دییایب خواسته شما از یرعلیام آقا یعنی -

 .داد تکان سر لبخند همان با خانم حاج

 .نجایا اومدم من نداره خبر اصال طفلک اون نه -

 به توجهیب و گرفت شیهاچشم از نگاه خانم حاج

 .کرد صحبت به شروع حالش یاغما
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 اول شتیپ اومدم خودم یخواسته به امروز من -

 بد یلیخ حقت در رم،یبگ تیحالل ازت یزیهرچ از

 یروز هی. میکرد بد همه یعنی حانهیر کردم

 خودش حانهیر بده اجاره مامان گفت بهم یرعلیام

 عاشقش پسرت مثل دمیم قول کنه ثابت بهت رو

 که ییهایژگیو اون یرو من یهاچشم اما ؛یشیم

 دنبال وجودت یتو فقط و بود بسته گفتیم پسرم

 اصالً گشتم،یم مادرت مثل ثیخب ذات هی

 دختر زن اون مثل یمادر از کنم قبول تونستمینم

! برده منو پسر دل که کرده دایپ پرورش یمعصوم

 میزندگ یاومد مادرت یجا تو حاال کردمیم فکر

 .یریبگ دستم از رو
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 شیپ لحظه چند حرف از که یخوب یهاحس تمام

 به را شیجا بود ختهیر جانش به خانم حاج

 .داد خجالت

 نکهیا بابت ندادم اجازه خودم به وقت چیه -

 ازتون دیهست یرعلیام آقا منو وصلت مخالف

 دینخواه بود شما حق نیا. باشم داشته یاهیگال

 .بشه تونیزندگ وارد زن اون دختر

 انتیخ یوقت باشه یقو هم هرچقدر زن هی -

 طول یلیخ شه،یم نابود باورهاش یهمه نهیبیم

 اگر البته کنه سرپا رو خودش بتونه دوباره کشهیم

 ینیسنگ درد تیموقع اون یتو یحاج دنید. بتونه

 تا دو بخاطر. نکردم هیگر نکردم، قهر اما داشت؛

 قلب از وجودم ذره ذره از ستادم،یا سرپا پسرام
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 خونه هی یتو هامبچه تا گذشتم امشده کهیت کهیت

 . بشن بزرگ جنجال بدون و آروم جو با

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 وسط دیشا کردمیم فکر خودم شیپ هم یطرف از

 که بودم مقصر من درصد کی گناه همه اون

 یهمه از. شده لیمتما یاگهید کس سمت شوهرم

 یتو یکمبود گهید تا گذشتم خودم وجود و غرور

 نداشته خانوادم به ینید چیه و نشه حس میزندگ

 .باشم

 انتخاب ازدواج یبرا رو تو گفت یرعلیام یوقت

 بودم گذشته خود از هرچقدر شدم وونهید کرده

 به زن اون دختر یپا کنم قبول تونستمینم گهید

 .بشه باز میزندگ

 رو خودم تالش تمام یخودخواه با هامیلجباز با

 رو اد،ین وجود به ییما نفر دو شما نیب کردم

 یتو فرستادم خودم دست با رو بچم که اهمیس
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. کنم محافظت ازش خواستمیم سرم ریخ آتش،

 با کرد رشیپ برادرم یدهیند ریخ دختره اون

 شده؛ ریس به یزندگ از دمیدیم خودم یهاچشم

 ادامه طورنیهم بده عذاب منو نکهیا یبرا یول

 زهرا با یزندگ سال چند یتو یرعلیام. دادیم

 امروز مثل وقت چیه یول د؛یکش یسخت یلیخ

 دلش و درد یپا. دمشیند شونیپر و ناراحت ظهر

 دوباره شانس هی ینخواست تو گفت بهم نشستم که

 اومدم امروز نیهم یبرا. یکرد ردش و یبد بهش

 و یبد بله پسرم به کنم خواهش ازت تا شتیپ

 با امروز تا من. یبش همراهش راه ادامه

 تو کردم خراب رو شیزندگ خودم یهایخودخواه

 تو با خوشحاله تو با فقط من پسر بسازش، و بمون

 . زنهیم برق هاشچشم
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 به نسبت هم او شد باعث خانم حاج یهاحرف

 را دلش حرف بخواهد و کند یراحت احساس قبل

 .دیبگو

 به رو داشتم احساس یهرچ من شیپ سال چند -

 یایدن تموم زود یلیخ زدم شما پسر نام

 حس که یطور. زد خودش اسم به منو یهاییتنها

 یسر هی یول ستم؛ین منم نباشه اون کردمیم

 بعد به یسن هی از یبفهم شهیم باعث هاتجربه

 ینیبب دیبا یکن گوش دلت حرف به دینبا گهید

 اون. یبر شیپ همون با که گهیم یچ منطق

 یبرا دیبا کردمیم فکر بودم خام قدرنیا هاموقع

 بگذرم؛ جونم از بود ازین یحت یرعلیام به دنیرس

 یحاج و مادرم یگذشته موضوع از یوقت یول

 پس چون کردم قبول رو شکست گهید شدم باخبر
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 خود جز کنم تحمل تونستمیم رو یهرکس زدن

 منو هنوز یرعلیام که تیذهن نیا تا رفتم. یرعلیام

 خبر با اونم که بمونه یباق ذهنم یتو خوادیم

 .شد نابود ازدواجش
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 کی درجه دشمن شدم من تو ازدواج از بعد -

 تا کرد یکار هر. داشت حق بچم البته ،یرعلیام

 االن اما بزنم؛ دم نکنم جرأت و نمیبب رو سوختنش

 خوامیم االن کردم بدبختش بار اون اگر داره فرق

 باور دیشا بشه خوشبخت عشقش با کنم یکار

 .دیند خودش دشمن منو گهید و مونمیپش کرد

 شما به یول نگفتم؛ یزیچ یرعلیام خود به من -

 کم من دل یتو وقت چیه یرعلیام عشق گمیم

 بخوام ندارم رو سابق جرأت اون گهید یول نشد؛

 آوارم مردم حرف شیپ سال چند. بجنگم بخاطرش

 .بشه بدتر اوضاعم خوامینم االن و کرد

 .دیکش شیبازو به یدست خانم حاج

 خودم من، با اون مردمه حرف مشکلت همه اگر -

 عنوان به خوامیم فقط ازت االن. کنمیم حلش
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 بشه گرم سابق مثل تا یبش خونه اون وارد دختر

 قبول. ادیبرم تو دست از فقط کار نیا مطمئنم

 ؟یکنیم

 شد ییهوی یلیخ بگم یچ دونمینم من... من -

 !زیچ همه

 بهت هم یکن فکر یخوایم دخترم یدار حق -

 بدم قول بهت خوامیم جانیهم یول دم؛یم وقت

 پششتم کوه نیع خودم یشد ما یخانواده عروس

 .کنه چپ نگاه یکس ذارمینم و

 دلش که بودند خوب قدرنیا خانم حاج یهاحرف

 داشتن یبرا دوباره بخواد و کند قرص یحساب را

 .بدهد نشان یجرأت خود از یرعلیام

 داره؟ خبر گذشته از یرعلیام -
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 پسرام فکر طرز خواستمینم چون نگفتم من نه -

 .بشه عوض پدرشون مورد در

 خوش یرعلیام عشق به دل دوباره نکهیا فکر از

 بخورد یگرید شکست گذشته موضوع با و کند

 .نشست یسرد عرق پشتش

 تنها نیا بشه خبر با موضوع از دیبا یرعلیام -

 .منه شرط

 .شد مات صورتش یرو خانم حاج نگاه

 ...ممکنه اما -

 .داد تکان یسر

 اصال گهید و بزنه هم به رو زیچهمه ممکنه بله -

 پنهون ازش یزیچ خوامینم من یول نخواد؛ منو
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 من با یزندگ یبرا بعد بدونه اول حقشه اون کنم

 .رهیبگ میتصم
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 762پارت#

 

 

 شدن میتسل جز یاچاره انگار دید که خانم حاج

 .داد تکان یسر ندارد

 .گمیم بهش باشه -

 داره امکان اگر یول باشه؛ ییپررو دیشا دونمیم -

 .بگم بهش خودم دیبد اجازه

 .زد لبخند خانم حاج

 .خوبه هم یلیخ ییپررو چرا -

 یجواب چه دانستینم و داشت دیترد سوالش یبرا

 راحت خودش الیخ تا دیپرسیم دیبا اما رد؛یگیم

 .شود
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 اون نکرده رییتغ گذشته از زیچ چیه خانم حاج -

 رییتغ تونهینم عمر آخر تا و منه مادر هنوز زن

 .کنه

 من تونه؟ینم کنه رییتغ تونهیم که من نگاه -

. نمیبب زن اون دختر چشم به رو تو خوامینم گهید

 بشه یشد خانم قدرنیا گفتیم راست یرعلیام

 .داشت دوست رو خودت که

 نییپا را سرش فاتیتعر دنیشن از زده خجالت

 .گرفت را دستش خانم حاج که انداخت

 خونه آدرس نجا،یا اومدم من نداره خبر یرعلیام -

 رفاقت باهاش که آشناهامون از یکی از تمخاله

 بگم بهش امشب دارم میتصم یول گرفتم؛ داشت

 برات هم خانم عروس و یخواستگار برات رفتم

 .شهیم ریغافلگ یلیخ مطمئنم گذاشته شرط یکل
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 شد بلند ازین خانه کینزد مسجد از که اذان یصدا

 بلند شیجا از و زد یلبخند. آورد خود به را دو هر

 .شد

 .کنم ییرایپذ ازتون تونمیم گهید االن کنم فکر -

 .دیکش جلوتر را چادرش خانم حاج

 شام ونیآقا یبرا برم دیبا هنوز من نکش زحمت -

 .کنم درست

 داخلش از را خرما بسته و رفت خچالی سمت

 .برداشت

 .نکشه طول ادیز ییچا هی کردن آماده دمیم قول -

 از خرما چند و کرد روشن را ساز یچا دکمه

 رونیب. دیچ یدستشیپ داخل و برداشت اشجعبه

 .گذاشت خانم حاج یجلو زیم رو هاخرما و رفت
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 آماده هم یچا دیکنیم باز رو تونروزه شما تا -

 .شهیم

 .دخترم نکنه درد دستت -

 آن از بعد و دیچرخیم قفل در که دیکل یصدا با

 تا رفت جلو یقدم و ستادیا راست در شدن باز

 دنید با که بدهد خبر ازین به را مهمان حضور

 .شد خشک شیجا سر ازین کنار در نبات
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 763پارت#

 

 یریغافلگ دادیم نشان خواهر دو کبارهی سکوت

! نداشته خانم حاج و او از یکم دست هم هاآن

 نیبدتر در سال سه از بعد که نبات یرو از نگاهش

 بود بیعج. شدینم برداشته دیدیم را او تیموقع

 !نداشت مادر نیا یبرا یدلتنگ حس چیه دلش در

 بلند با و آمد خود به همه از زودتر خانم حاج

 .شکست را جمع سکوت مبل یرو از شدنش

 متیتصم مادر یدیشن رو هامحرف جان حانهیر -

 .هستم خبرت منتظر ریبگ رو
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 خواست یلرزان لبخند با و برگشت خانم حاج طرف

 وسط را خودش زودتر نبات اما د؛یبگو یزیچ

 .انداخت صحبتشان

 ؟یخواهیم من گناهیب دختر جون از یچ گهید -

 نبود؟ بس کرد بدبختش پسرت شیپ سال سه

 .دیگز یلب نبات ستیناشا برخورد از زده خجالت

 !مامان یوا -

 نبات نهیس یرو یدست و آمد جلو تند ازین

 .گذاشت

 .زشته یآبج باش آروم -

 یسع که ینیح و برگشت خانم حاج سمت بعد

 داخل را صورتش یجلو سرکش یموها داشت

 :گفت بفرستد سرش شال
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 .نیاومد خوش یلیخ ن؟یخوب خانم حاج سالم -

 داد تکان یسر ازین به یکوتاه نگاه با خانم حاج

 بدون دیببخش ن؟یخوب شما خانم ممنون سالم -

 .داشتم حانهیر با یکوچک کار شدم مزاحم دعوت

 .انداخت معرکه وسط را خود دوباره نبات

 ...بچ نیدار کارشیچ -

 نبات یهاچشم به خانم حاج میمستق و زیت نگاه

 ادامه گرید شد باعث و کرد خفه گلو در را حرفش

 نبات یسرتاپا به یکوتاه نگاه با خانم حاج. ندهد

 .برگشت ازین سمت

 تا باشه امانت دستتون یروز چند دختر نیا -

 .خدانگهدارتون ببره رو عروسش ادیب پسرم
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 در کنار رفت، در طرف خانم حاج سر پشت

 خجالت لحن با و فشرد درهم را شیهادست

 :گفت یازده

 .متأسفم مادرم یهاحرف بابت من خانم حاج -

 لبخند با و برگشت طرفش در یجلو خانم حاج

 .دیبوس را اشگونه

 و نذار منتظر رو من پسر ادیز فقط تو -

 .خودم با اشهیبق کن خوشبختش

 هاپله چیپ در اشیخداحافظ از بعد که خانم حاج

 نگاه نبات به توجهیب و بست را در شد پنهان

 .انداخت ازین به یمندگله

 ازت که یخواهش و اعتمادم جهینت بود نیا -

 خاله؟ داشتم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 764پارت#
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 یقدم نبات سمت یمردد و کوتاه نگاه با ازین

 .شد او کینزد

 که االن ندادم خبر مامانت به من بگردم دورت -

 رو تو داشت اصرار و بود نییپا خودش خونه اومدم

 .نهیبب

 دو تا برداشت اتاقش سمت قدم دو و نداد یجواب

 او به را خودش زود نبات که بگذارد تنها را خواهر

 .گرفت را شیبازو و رساند

 و نییپا یانداخت رو سرت کجا نمیبب کن صبر -

 حیترج مادرت به رو هابهیغر گهید حاال ؟یریم

 ؟یدیم

 نبات نشسته شیآرا به و بایز صورت یرو نگاهش

 .دیچرخ
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 بله؟ -

 .کرد در به یااشاره نبات

 داشت؟ کاریچ نجایا زن نیا -

 مادرش یهاچشم به رو غرور یکم با و خونسرد

 :زد لب

 پسرش یبرا منو بود اومده نیدیشن که خودتون -

 .کنه یخواستگار

 .رفتند باال تعجب از نبات یابروها

 خانم نیا ادمهی من ییجا اون تا! غلطا چه اوه -

 بود شما وصلت کی درجه مخالف قبال خودش

 کرده؟ توبه شده؟ قدم شیپ خودش شده یچ حاال

 .دیکش رونیب نبات دست از آرام را شیبازو
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 بچش یخوشبخت دهیفهم االن فقط نکرده توبه -

 .خودشه یمیقد یهانهیک از ترمهم یلیخ

 .کرد کیبار را شیهاچشم نبات

 یبر و یببخش راحت یخوایم هم تو نکنه -

 هان؟ یبش عروسش

 دنبال برم دارم دوست گهید خودتم دختر منم - 

 به بنا اگر ضمن در ده،یم نشون دلم که یراه

 ایلیخ صورت به دینبا من بود دنینبخش راحت

 درد یقدر به سال چند نیا یتو. کردمیم نگاه

 به زن نیا پسر کنار یخوشبخت هی که دمیکش

 ...باشم بدهکار خودم

 بود شده لیتشک شیگلو در یک دینفهم که یبغض

 :داد قورت را
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 یزمان هی بگم بهش دیبا یزیهرچ از قبل البته -

 منو هنوزم موقع اون اگر بوده، پدرت زن مادرم

 نکرد پرتم شیزندگ از آشغال هی مثل و خواست

 .مونمیم باهاش رونیب

 .شد گرد نبات یهاچشم

 که ارزشهیب برات قدرنیا مادرت یآبرو -

 ؟یکنیم یباز باهاش یطورنیا

 به من از شوهرت که ییآبرو یپا بذارش شما -

 .گذاشت حراج

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 



shahregoftegoo@  

. pg 3608shahregoftegoo@ 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 765پارت#

 

 .گرفت غم را شیهاچشم و شد کدر نبات صورت

 صادقه، به بزرگ تهمت هی دروغه همه حرفا نیا -

 یول داشت؛ مشکل آقاجونت با اون دارم قبول آره

 تو سر ییبال طور نیا بخواد که یحد نیا تا نه

 گرگ اون سر ریز تهمتا نیا مطمئنم من. ارهیب

 .رهیپ

 هم طیشرا نیا در سوخت، خودش یبرا دلش

 یحساب مادرش تیحما و کمک یرو توانستینم
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 طرف از زدن پس به محکوم شهیهم او. کند باز

 چرا نکهیا فقط بود اشیزندگ یهانیترکینزد

 بیعج شیبرا ردیبپذ را قتیحق نیا توانستینم

 تا گذاشت دلش غم یرو یخونسرد نقاب! آمدیم

 .نخرد ترهم خود یبرا

 باورم و ینینب منو کردم عادت نداره اشکال -

 .ینکن

 دستش و شد کشینزد مهربان و آرام نگاه با نبات

 .گرفت را

 یهمه از ازین برم قربونت جان حانهیر -

 یول گفته؛ برام یدیکش مدت نیا که ییهایسخت

 بوده دروغ یدیشن صادق مورد در یهرچ کن باور

 ببرمت دنبالت اومدم من االن. زدن تهمت بهش

 خودم ،یباش تنها خوامینم گهید خودم شیپ
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 باور. یکن فراموش رو گذشته کنمیم کمکت

 !شده تنگ برات دلشون چقدر آراد و آرام یکنینم

 .زد پوزخند مادرش ینیخوشب همه نیا به

 آدم یکل که یمرد ام؟یب یک یخونه ام؟یب کجا -

 یهوو پسر خانم نبات نه کنن؟ بدبختم کرد ریاج

 بود یانهیک شوهر نکرد، بدبخت منو تو یمیقد

 ما یهمه که بوده تهمت نگو کرد رو کارنیا

 شهیش خرده اولش همون از مرد اون  میدونیم

 . داشت

 بگم من بذار نه؟ یدونینم کجاست؟ االن اصالً

 منتظر یدوب رفته یکار گند یکل از بعد کجاست

 منو. بده لشیتحو ببره رو من حسام تا نشسته

 قصاب مراد پسر از برو یندار باور رو دخترت

 .گهیم بهت رو زیچ همه بپرس
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 رهیخ نیزم به و گرفت نبات لرزان نگاه از چشم

 .شد

 دونمینم یول ؛یمهربون یخوب یلیخ تو نبات -

 کدوم یتو رو تیمادر حس یرسیم من به یوقت

 ازت یچیه وقت چیه که یکنیم پنهون پستو

 ازت یانتظار چیه خوام،ینم گهید االنم. دمیند

 یبرا خودم شهیهم مثل بذار و برو فقط ندارم

 .بجنگم حالم شدن خوب

 اتاق در و نداد کدامچیه به یحرف اجازه گرید

 .شد پنهان
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**** 

 در یکار کننده خسته روز کی تحمل از حوصلهیب

 مادرش یاصرارها اگر. شد خانه وارد و کرد باز را

 همان در دادیم حیترج نبود شام یدورهم یبرا

 .بگذراند تنها را شب خودش خانه
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 از دستش در دوغ پارچ با خانم حاج لحظه همان

 سمتش یحالیب نگاه. آمد رونیب آشپزخانه

 .انداخت

 .مامان سالم -

 و خوشحال مادرش او پکر یچهره برخالف

 .بود خرسند

 معرفتیب ،یاومد خوش مامان دل زیعز سالم -

 هی یکن قبول تا کنم خواهش یکل دیبا مادر منه

 م؟یباش هم دور شام

 .زد یکمرنگ لبخند

 حوصله اصال امروز دیدونیم خودتون جان مامان -

 خراب رو شما حال نخواستم نیهم یبرا ندارم

 .کنم



shahregoftegoo@  

. pg 3614shahregoftegoo@ 

 .کرد یکوتاه اخم خانم حاج

 رو لباست برو پسرم باشه حوصلهیب دشمنت -

 دست یحاج هامدت از بعد که شام ایب کن عوض

 .کرده معاف یآشپز از منو و شده بیج به

 دانستینم که مادرش یخوشحال امدین دلش

 یسر نیهم یبرا و کند خراب را ستیچ لشیدل

 .داد تکان

 .امیم االن چشم -

 پدرش و رعطایام به یسالم سر با فاصله همان از

 اتاقش طرف و کرد بودند نشسته شام زیم سر که

 همان به دوباره اشیزندگ کردیم حس. رفت

 خانه و سرکار جز که سابق کننده کسل نیروت

 . بود برگشته نداشت یکار رفتن



shahregoftegoo@  

. pg 3615shahregoftegoo@ 

 دلش چقدر حانهیر از یخبریب کم مدت نیهم

 یوقت. بود شده تنگ بخشش آرامش یصدا یبرا

 گرید وقت چند تا است ممکن دیآیم ادشی

 کاش. دیلرزیم دلش برود شهر نیا از حانهیر

 تا ردیبگ یتماس یابهانه با االن نیهم توانستیم

 . کند رهیذخ یانرژ خود یبرا او یصدا از

 و گشتیم آرام یزندگ یپ در حانهیر که فیح

 یبرا او یپا به پا نبود حاضر سابق نیع گرید

 گوشه اگر بارنیا وگرنه کند تالش شانیاهایرو

 هیما خودش جان از بود حاضر داشت او از یچشم

 .ردیبگ وصالشان یبرا را هیبق تیرضا تا بگذارد

 خواست و کرد عوض یراحت لباس با را لباسش

 را اش توجه لشیموبا زنگ یصدا که برود رونیب
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 لشیموبا و برگشت اتاق داخل به دوباره. کرد جلب

 . برداشت یپاتخت یرو از را
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 تماس نیا افتاد دلش به هرمز شماره دنید با

 باز را تماس و نشست تخت یرو ست،ین لیدلیب

 .کرد

 بله؟ -

 گوشش به تماس سمت آن از هرمز شاد یصدا

 .دیرس

 دیهست خوب موحد خان یرعلیام جناب احوال -

 شاءاهلل؟ان

 .زد یکمرنگ لبخند

 ؟یخوب تو جان هرمز خوبم -

 .برات دارم توپ خبر هی آقا ،یعال که ما -

 .چسباند گوشش به شتریب را یگوش کنجکاو

 شده؟ یچ -
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 .شد کنده حسام کلک باالخره یغروب دم -

 .زد گره ییابرو شیروروبه وارید به رو

 ؟یچ یعنی -

 .افتاد سیپل ریگ باالخره -

 .شد بلند تخت یرو از تند

 ؟یچطور! واقعاً؟ -

 زهر باالخره و رهیگینم آروم مهدخت بودم گفته -

 .بهش زهیریم رو خودش

 کرده؟ کاریچ خب -

 ریز حانهیر فرار دهیفهم حسام نکهیا مثل یچیه -

 قرار مهدخت با ییجا یتالف یبرا بوده مهدخت سر

 هشیتنب خودش الیخ به رفتن از قبل تا ذارهیم

 گردن تا چهار با و نکرده ینامرد هم مهدخت کنه،
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 بودن دشیجد پسر دوست یهانوچه که کلفت

 زدن کتکش داشته جون تا که اول. قرار سر رفته

 سیپل لیتحو مدرک یکل با رو جاش هم بعد

 .دادن

 .زد یروزیپ لبخند

 ؟یدیفهم کجا از رو زایچ نیا تو حاال! خوب چه -

 یعمو نکهیا مثل داد، خبر بهم خودش مهدخت -

 دیبا که صادق مونده فقط شده ریدستگ هم حانهیر

 .کننیم چه اون با مینیبب

 و حسام یریدستگ یبرا حانهیر انتظار ادی با

 در یخوشحال یجا بزرگ یغم کاشان به برگشتش

 و امروز نیهم حانهیر اوصاف نیا با. گرفت را دلش

 . آمدینم بر او دست از یکار و شدیم یراه فردا
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 دیشا که افتاد انیجر به دلش در یدیام اندک

 :کرد زمزمه آرام و است خبریب موضوع نیا از هنوز

 موضوع؟ از شده خبر هم حانهیر -

 .کرد خبرش با دهیسپ آره -

 و ندینب را دشیام شدن خورد تا بست چشم

 .داد رونیب را نفسش

 المونیخ جان، هرمز یباش خبر خوش شهیهم -

 .شد راحت

 زدن صدا که بود هرمز با صحبت مشغول هنوز

 یاعضا آورد ادشی به خانم حاج توسط اسمش

 با. هستند منتظرش زیم سر اشخانواده

 بعد به را صحبتشان ادامه یاعجله یخداحافظ

 که زیم سر. رفت رونیب اتاقش از و کرد موکول
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 و شد محمد حاج بغل در نیمت متوجه تازه دیرس

 و کرد فراموش را دلش یهاغم یالحظه دنشید با

 .نشست شیهالب یرو لبخند
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 !نجاستیا که هم خوشمزه شکالت نیا -

 دو و دیخند شاد شیعمو دنید با هم نیمت

 زیم یرو رفت جلو کرد، دراز او طرف را دستش

 .شد خم

 .من به نشیبد بابا -

 به را نیمت و شد زیخ مین یصندل یرو محمد حاج

 اشیصندل یرو و فشرد خود به را نیمت. سپرد او

 .نشست

 !هاینگرفت یگرفت گاز رو بچه یرعلیام -

 یبزرگ بوسه و کرد رعطایام اخطار یبرا یکج دهن

 خانه در را نگاهش بعد گرفت نیمت تپل لپ از

 .چرخاند
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 کجاست؟ مامانش -

 و انداختند هم به ینگاه خانم حاج و محمد حاج

 .زد یبند مین لبخند رعطایام نگفتند، یزیچ

 .جونش بابا خونه اومده تنها پسرم امشب -

 یآشت لوفرین با هنوز یعنی رعطایام حرف نیا

 شیپا یرو را نیمت. است دهینبخش را آن و نکرده

 .انداخت رعطایام سمت یچپ نگاه و گذاشت

 و زن از رو خودت رعطا؟یام یچ یعنی کارا نیا -

 ؟یریبگ انتقام بشه چطور که یکرد غیدر بچت

 لوفرین از دیبا حانهیر و من دوم؟ یرعلیام یشد

 از تر داغ کاسه یشد چرا تو میستین میباش ناراحت

 آش؟

 .زد هم را نیمت یغذا رعطایام
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 که است گهید موضوع هی سر لوفرین با من مشکل -

 .نباش نگران شما کنم حلش چطور دونمیم خودم

 گهید مینکن دخالت ما یعنی نباشت نگران نیا -

  نه؟

 .دیچرخ مادرش و پدر طرف بعد

 د؟یبگ بهش یزیچ دیخواهینم شما -

 شیجلو و ختیر بشقاب در برنج یکم خانم حاج

 .گذاشت

 بگن تو یزندگ مثل میبزن حرف مادر؟ میبگ یچ -

 د؟یرس نجایا به کارشون که کرد دخالت مادرش

 طرف دوباره شد دیناام که مادرش و پدر از

 .دیچرخ رعطایام
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 فقط م،یکنینم دخالت ما کن حل خودت باشه -

 به تا نشه یطوالن قدرنیا هیتنب نیا باش مواظب

 خودش کنار نبودت به زنت ینیبب ییایم خودت

 .کرده عادت

 .داد قورت را اشلقمه محمد حاج

 دخالت تیزندگ یتو ما گهیم راست برادرت -

 کن، جورش و جمع زود خودت فقط میکنینم

 لوفرین. بشم شرمنده برادرم شیپ فردا خوامینم

 یهرچ بوده خودش ریتقص میبگ ستین زهرا مثل

 .حقشه ادیب سرش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 769پارت#

 

. کرد زمزمه ی«چشم» و داد تکان یسر رعطایام

 :گفت او به رو بحث کردن عوض یبرا بعد

 .من به بدش کنهیم تیاذ نیمت -

 .دیبوس و دییبو را نیمت سر

 .نداره بهم یکار -
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 شانیغذا مشغول سکوت در همه یالحظه چند

 .کرد صحبت به شروع خانم حاج که بودند

 داداشم امروز بودم گفته بهتون یحاج یراست -

 گرفت؟ تماس باهام

 او یماست انگشت دنیمک مشغول که نیمت از نگاه

 .داد واکنش همه از زودتر و گرفت بود

 داشت؟ کاریچ -

 باال یاشانه او سمت ینگاه مین با خانم حاج

 .انداخت

 گفتیم ،یشگیهم ته و سریب یهاحرف یچیه -

 گرفته، یافسردگ وجدان عذاب و یناراحت از زهرا

 .نهیبب رو شماها داره اصرار

 ؟یگفت یچ تو خب -
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 جواب محمد حاج سوال به رو بارنیا خانم حاج

 .داد

 بچم کهنیهم گفتم ؟یداشت ازم یجواب چه توقع -

 نداره کارتون به یکار و گذشته تیشکا ریخ از

 د؟یدار یتوقع چه گهید دیکن سجده خدارو دیبر

 .داد ادامه ترآرام و کرد مکث خانم حاج

 از دست کنهیم ازدواج داره یرعلیام گفتم -

 .دیبردار سرش

 .زد پوزخند مادرش آخر حرف به

 .مامان الیخیب -

 و نشد الیخیب خانم حاج تصورش برخالف اما

 .گرفت را حرف ادامه
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 شکست بار هی جان؟ مامان بشم الیخیب چرا -

. یبش ایدن تارک ستین قرار سرت یفدا یخورد

 یبش که یبساز خودت یبرا رو ندهیآ نیبهتر دیبا

 .بدخواهات چشم خار

 با و انداخت محمد حاج به ینگاه خانم حاج

 .داد ادامه ذوق پر ییهاچشم

 نباشه پنهون هم تو از ستین پنهون که خدا از - 

 نظر در برات خوشگل و خانم دختر هی خودم

 .گرفتم

 نیحاضر همه نگاه در را متعجبش و ریمتح نگاه

 در خنده و یشوخ از یانشانه دیشا تا چرخاند

 با شد دیناام مورد نیا در یوقت. ندیبب یکس صورت

 .برگشت مادرش طرف شک
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 نه؟ مگه مامان گهید بود یشوخ -

 .کرد نگاهش خونسرد خانم حاج

 اون با رفتم امروز یحت من ه؟یشوخ وقت چه نه -

 برات ازش ییجورا هی یعنی زدم حرف دختر

 ته یول داشت؛ دیترد نکهیا با کردم یخواستگار

 که داره هاشرط یسر هی گفت بهم بود یراض دلش

 .بگه خودت به دیبا فقط

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یسادگ کمال در او د،یکش اشیشانیپ به یدست

 و حانهیر مورد در یکل ظهر امروز نیهم

 شدینم باورش. بود کرده دل و درد شیهاحس

 و نکرده حساب یزیچ را هاحرف آن همه مادرش

 یعصب یپوزخند با! بوده شیبرا دیجد زن فکر

 .سپرد رعطایام دست را نیمت

 حسام گفت گرفت تماس من با هرمز االن نیهم -

 گهید فردا از نهیا من غصه همه کردن، ریدستگ رو
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 اون خوادینم منو ست،ین شهر نیا یتو حانهیر

 !دختر؟ هی یخواستگار من یبرا یرفت شما وقت

 .انداخت باال یاشانه خانم حاج

 ادیز کردن ریدستگ رو حسام اگر پس خب -

 و حانهیر سراغ یبر زودتر دیبا یندار یفرصت

 چه کنه تحملت عمر آخر تا نکهیا یبرا ینیبب

 .داره یطیشرا

 زیخ مین یصندل یرو از شدن بلند یبرا که او

 شیجا سر دوباره مادرش حرف دنیشن با بود شده

 .نشست

 ه؟یچ منظورتون -

 .زد یبزرگ لبخند خانم حاج
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 و خالش خونه رفتم بابات مشورت با امروز -

 رو تو من پسر گفتم بهش کردم، صحبت باهاش

 .نکن هیتنب اونو ما گناه جرم به داره دوست یلیخ

 و کرد تیسرا هم تنش یاعضا به قلبش لرزش

 .باشد مسلط خود به تا کرد زیم لبه بند را دستش

 حانهیر با یرفت امروز شما کنم باور دیبا یعنی -

 ؟یکرد صحبت

 .دیخند بلند خانم حاج

 گفتم؟ دروغ بهت حاال تا من مگه سوخته پدر -

 ریبگ تماس خودش با پاشو یکنینم باور منو حرف

 .گهیم یچ نیبب

 .شد جابجا یصندل در جانیه با
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 بود ذهن از دور یکم فقط نکردم جسارت نه نه -

 گفت؟ یچ اون دیگفت یچ شما خب. برام

 عروس بعد به نیا از میدار دوست گفتم بهش -

 دیترد مردم حرف بخاطر یکم ،یبش ما خانواده

 بهش و خوندم رو تیرضا هاشچشم از یول داشت؛

 ...پشتتونم خودم بعد به نیا از دادم قول

 :داد ادامه محمد حاج به ینگاه مین با خانم حاج

 هی مورد در دیبا گفت یول شد؛ قرص دلش -

 برات شرط یسر هی و کنه صحبت باهات یموضوع

 .داره

 و نیغمگ االن تا که یقلب در کردیم حس

 آمده، در پرواز به پروانه یادسته دیتپیم یانرژیب

 .دیخند شوق با
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 .هستم هم نوکرشم هیچ شرط قبول -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 نداشت شدن نینش ته الیخ انگار که یشوق با

 نگاهش و داد تکان رعطایام کیتبر جواب در یسر

 بود اشرهیخ ذوق با که مادرش یهاچشم یرو

 بود دهیشن که ییهاحرف همه وجود با. ماند ثابت

 مخالف نیاول که مادرش کردینم باور هنوز

 یبرا حاال بود حانهیر با ازدواجش سرسخت

 زیم یرو را خودش! شده قدم شیپ یخواستگار

 .شود ترکینزد مادرش به تا دیکش جلو

 حانهیر و من ازدواج با گهید واقعاً شما مامان -

 د؟یندار یمخالفت

 تکان یسر ردیبگ را نگاهش آنکه بدون خانم حاج

 .داد
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 از برام تو یخوشبخت و یخوشحال چون نه، -

 کسچیه حانهیر جز مطمئنم و مهمتره یزیهرچ

 .کنه خوشبختت یقشیال که طور اون تونهینم

 حانهیر دمیم قول بهتون االن نیهم از مامان -

 رو خودش یجا زود یلیخ که باشه خوب قدرنیا

 بخاطر فقط گهید وقته اون کنه، باز دلتون یتو

 دوستش که مهربونشه و پاک تیشخص و خودش

 .دیدار

 .زد هم به را شیهاچشم خانم حاج

 باهاش که یصحبت ساعت کی همون یتو -

 مادر، زدم محک خوب رو اشیح و حجب داشتم

 خجالت من یجلو. نباش زایچ نیا نگران تو

 آقا گفتیم همش یرعلیام بگه بهت دیکشیم

 !یرعلیام
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 .دیخند بلند یصدا با و سرخوش

 دارمونید روز از خوبه که شما شیپ برم قربونش -

 !موحد جناب گهیم بهم خودم یجلو

 به یواکنش بدون که محمد حاج سمت نگاهش

 و بود انداخته نییپا را سرش هاآن صحبت و بحث

 یرو از لبخند و دیچرخ کردیم یباز شیغذا با

 پدرش گرفته چهره و سکوت. دیکش پر شیهالب

 در بد یحس و کرد زنده سرش در را مخالفتش فکر

 و دیکش لبش یرو را زبانش. انداخت چنگ دلش

 :دیپرس دیترد با

 ه؟یچ حانهیر مورد در شما نظر بابا -
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 رونیب فکر یگرداب از او سوال با انگار محمد حاج

 و گذاشت همه سرپوش را نیغمگ یلبخند و آمد

 .کرد نگاهش

 بمون، بزنم حرف باهات خوامیم شام از بعد -

 .گمیم بهت رو نظرمم موقع همون

 یرو بر را اخم پدرش یهاحرف یبرا یدلواپس

 و مادرش به یکوتاه نگاه کرد، داریپد اشچهره

 .برگشت پدرش سمت دوباره و انداخت رعطایام

 ؟یچ مورد در -

 .بخور رو غذات فعالً جان بابا میکنیم صحبت -
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 قبل از شتریب ییاشتها با و داد تکان یسر ناچار به

 .شد شیغذا ادامه مشغول

 روشن صفحه از را حواسشیب و یظاهر نگاه

 مردد و گرفت یمجر مرد یهاصحبت و ونیزیتلو

 تند تند را لیموبا. برداشت زیم یرو از را لشیموبا
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 با بتواند شتریب تا کرد نییپا و باال دستش در

. کند مقابله حانهیر به یامکیپ ای تماس یوسوسه

 داشت دوست سپردیم قلبش به را یفرمانده اگر

 یبرا را شوقش تمام یامیپ ای یحرف با حاال نیهم

 در تمام تیقاطع با عقل اما بدهد؛ شرح حانهیر

 و کردیم یستادگیا یاحساس خواسته نیا مقابل

 پدرش یهاحرف دنیشن از قبل دادینم اجازه

 .کند خود احساسات کیشر را حانهیر گرید یبار

 ینگاه و آمد رونیب فکر از نیمت زدن نق یصدا با

 آماده پسرش لباس کردن مرتب با که رعطایام به

 .انداخت بود رفتن

 ؟یریم یدار -

 بر شیهاکفش طرف و گرفت بغل را نیمت رعطایام

 .رفت یجاکفش یرو
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 برمیم رهیگیم رو مادرش و خواب بهونه نیمت -

 .برسونمش

 تا گرفت بغل را نیمت و رفت رعطایام طرف

 محکم. بپوشد را شیهاکفش راحت برادرش

 سر از یهیگر یبرا دلش و دیبوس را نیمت یگونه

 .رفت ضعف عشق از کوچک حجم نیا یحوصلگیب

 .هستم امشب من برنگرد گهید خودتم -

 .دیخند حرفش به رعطایام

 فته؟یش مگه -

 .فتهیش کن فکر شما آره -

 در که خانم حاج با در یجلو همان از رعطایام

 هم با و کرد یخداحافظ بود مشغول آشپزخانه

 .دیکش باالتر را نیمت. رفتند رونیب
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 !یبرد ارث به یک از رو یباز غد نیا موندم -

 یصندل در را نیمت ساک و دیخند دوباره رعطایام

 .گذاشت نیماش عقب

 .بده خبر یدیفهم -

 تواندینم که ییهاوقت برادرش دانستیم

 مقابلش طرف به دل ته از و کامل را شیهاحرف

 .دارد نینماد یاخنده همه همراه دیبگو

 با شام وقت مثل که محمد حاج به نگاهش

 اطیح گوشه تاب یرو فکر در غرق یاچهره

 .افتاد بود نشسته

 حرف باهام خوادیم یچ مورد در بابا نظرت به -

 بزنه؟
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 یرو را نیمت و انداخت باال یاشانه رعطایام

 .نشاند کودک یصندل

 نظرم به اما ؛یبفهم تا ششیپ برو دونمینم -

 موافقت ازدواجتون با مامان یوقت نباش نگران

 .کنه تیاذ بخواد بابا نداره یلیدل گهید کرده
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 کردنشان رهسپار و رعطایام از یخداحافظ از بعد

 اشیراحت شلوار بیج در را شیهادست خانه به

 کنارش آرام. رفت پدرش طرف زنان قدم و برد

 .داد آن به یکوچک حرکت و نشست تاب یرو

 !امشب شده ییهوا چه -

 طرفش و گرفت نیزم از را نگاهش محمد حاج

 .برگشت

 حاج نوه جز یدیرس جهینت نیا به شد یچ -

 رو تیزندگ یاگهید کس چیه با یتونینم نیحس

 ؟یبساز

 زمزمه و شد رهیخ نیزم به متفکر پدرش سوال با

 :کرد
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 همه یتو ادیم ادمی یوقت از نکهیا یبرا دیشا -

 اومد دعوت بدون حانهیر. بوده اهامیرو و آرزوهام

. خونه صاحب نیزتریعز شد زود یلیخ و دلم یتو

 خواستمیم خودم اگر گهید دیرس ییجا به کار

 .نداشتم رو کردنش رونیب قدرت

 .داد رونیب حسرت پر را نفسش محمد حاج

 سالم دو و ستیب دیشا ای کی و ستیب حدود -

 مادر خونه رفتم مغازه از خسته روز هی نبود شتریب

 یآقا با گفت مادرت امشب مثل درست بزرگت

 یبرا یبهرام حاج خونه رفتن برام امرزمیب خدا

 بارکی یحت رو مهیحل. یخواستگار بزرگش دختر

 چشم جز یزیچ نبودم بلد یول بودم؛ دهیند

 خونه سر میرفت دینکش ماه کی به. بگم بهشون

 با بود یبساز و خوب زن  مهیحل خودمون، یزندگ
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 مهر. اومدیم کنار میزندگ یهایکسر و کم همه

 شما حضور نشست دلم به زود شیزندگ و خودش

 لیتکم رو زیچ همه گهید مونیزندگ یتو تا دو

 .کردیم

 چند دیرس که حرفش ینجایا به محمد حاج

 سکوت همان در هم او و کرد سکوت یالحظه

 شده چه بداند تا نشسته نهیس به دست کنجکاو

 فیتعر اشیجوان خاطرات از او یبرا پدرش

 .کندیم

 زیچ همه دهیم ادی ما به هاوقت یلیخ یزندگ -

 یزندگ روال. رهینم شیپ میخواهیم ما که طوراون

 هی که گذاشتیم هیحاش بدون و آروم یلیخ من

 رفت دوباره و زد هم به رو تعادلش و اومد گردباد

 یوقت از خودت مثل درست. خودش یزندگ سر
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 برق و زرق بخاطر شناختم رو خودم تیشخص

 یول بودم؛ زنا از یلیخ چشم یتو اطرافم یطالها

 یتو اومد جلو شجاعت با بود یکس نیاول اون

 . گفت برام عشقش از و زد زل چشام
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 بزند حدس توانستیم شد، شتریب اشیکنجکاو

 ختم ستین قرار یخوب یجا به خاطره فیتعر نیا

 آخرش ندیبب تا گرفت شیپ را سکوت باز اما شود؛

 .دیرس خواهند کجا به

 فوت از هنوز دونستمیم بودمش دهید بار چند -

 یلیخ اول. نگذشته شتریب یماه چند شوهرش

 کنم منصرفش دیتهد با خوش زبون با کردم یسع

 هی نکهیا جز ازم یاخواسته چیه. نبود کن ول اون

 ارمیب درش خودم موقت عقد به کوتاه مدت

 نییتع که یمدت خورد قسم بار نیچند. نداشت

 یکار گهید و شیزندگ سراغ رهیم بشه تموم میکن

 .نداره من با
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 و رفت از یول نبودم؛ مهیحل و شما به انتیخ اهل

 خواستینم دلم دمیترسیم ادشیز اصرار و آمد

 دونمینم. بشم شهر مردم ینما انگشت بخاطرش

... کردم یفکر چه د،یچرخ سرم یتو یچ باالخره

 مدت با رو شنهادشیپ زد گولم طونیش دیشا

 یمخف ماهه کی رابطه. کردم قبول ماهه کی غهیص

 وجدان عذاب مدت اون طول در شد، شروع ما

 رفتمیم آخرش تا دیبا اما کرد؛ینم رهام یالحظه

 شیپ که یآخر شب همون درست. بشه تموم تا

 میزندگ از شهیهم یبرا خواستمیم و میبود هم

 لو زیچ همه و دید هم با رو ما مادرت کنم حذفش

 نه دید خونه اون یتو رو زن اون و من یوقت. رفت

 اون نیسنگ یلیخ د،یکش ادیفر و داد نه و زد غیج

 سر برگشت و داد شوهرش پدر لیتحو برد رو زن
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 یزندگ باهام قبل مثل روز اون از. خودش یزندگ

 اون وقت چیه گهید یول ساخت؛ طمیشرا با کرد

 اما شد؛ حفظ آبروم شب اون. نشد قبل مهیحل

 کاش گفتمیم خودم به بار هزار  یروز کرد یکار

 آدم به گشتیبرم عوض در بود ختهیر رو آبروم

 .قبلش

 چون شد تموم شب همون زن اون و من داستان

 شیزندگ سراغ و کرد ازدواج بعد مدت هی اونم

 کوتاه رابطه اون دونستینم چکسیه یول رفت؛

 .رهیبگ رو پاک عشق هی دامن قراره مدت

 مبهوت و مات هنوز او اما شد؛ ساکت محمد حاج

 حس کند را قلبش ضربان و نیسنگ را سرش. بود

 دیدیم بزرگ یااسطوره شهیهم را پدرش. کردیم

 . بود نمانده یزیچ او ذهن در اشینابود تا حاال که
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 یهمسر نام یکوتاه مدت که یزن مشخصات از

 ذهنش در نفر کی فقط دهیکش دکی را پدرش

 اشتباه کردیم دعا دل ته از که خوردیم چرخ

 .باشد
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 !بوده حانهیر مادر زن... اون دینگ... ن -

 را سرش و داد تکان بله نشانه به یسر محمد حاج

 .انداخت نییپا

 بهتر تا دیکش ترنییپا را شرتشیت قهی دست با

 حرارت از چه بدنش به یبهار خنک یهوا

 دیبگو یزیچ خواست هرچه. برسد سوختیم

 بلند جا از دینرس ذهنش به زیچ چیه بزند یحرف

 .رفت داخل بلند یهاقدم با و شد

 همه آن یبرا دلش یگرید وقت هر از شتریب حاال

 وارد. سوختیم بود شده فدا ناحق به که یعشق

 زیم پشت که مادرش به چشمش شد خانه

 و ستادیا شیجا سر افتاد بود نشسته آشپزخانه

 بابت هم زن نیا به دیبا یعنی. کرد نگاهش رهیخ

 اعتراف دیبا متاسفانه داد؟یم حق مخالفتش
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 زن آن دختر یپا نخواهد که بود حقش بله کردیم

 .شود دایپ اشیزندگ در

 یکم سابق محکم و سرد نگاه همان با خانم حاج

 .دینوش را دستش فنجان در یچا از

 گفت؟ بهت -

 .داد هیتک کنارش وارید به حالیب

 ؟ینگفت بهمون وقت چیه شما چرا -

 و گذاشت زیم یرو را فنجان خانم حاج

 .زد گره هم در را شیهادست

 تموم من یبرا شیپ وقت یلیخ از موضوع اون -

 شما یجلو پدرت تیشخص خواستمینم بود شده

 چیه نبود حانهیر شرط االن اگر. بشه خراب هم

 .دیبش خبر با شدمینم حاضر وقت
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 و رفت جلو گرفت وارید از را اشهیتک خورده کهی

 .نشست مادرش کنار یصندل یرو

 !موضوع؟ نیا از داشت خبر حانهیر -

 .داد تکان یسر خانم حاج

 فرخنده ازدواجش از قبل یروزا نکهیا مثل بله -

 باعث موضوع نیهم و گفته بهش امرزیخداب خانم

 یهاحرف مورد نیا در دیبا البته. بشه دلسرد شده

 .یبشنو هم رو حانهیر

 چیه نظرش به. دیکش شیموها به یدست کالفه

 از را قتیحق نیا نداشت حق حانهیر یحت کس

 .کند پنهان اون

 بشه عروستون حانهیر دینخواست نکهیا لیدل -

 بود؟ مادرش
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 تحمل رو دوم نبات عمر هی دیبا کردمیم فکر -

 .بوده محض اشتباه فکرم دمیفهم االن یول کنم؛
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 .داد ماساژ انگشت با را شیهاقهیشق

 من رو یدیکش شیپ سال چند شما که یدرد -

. مامان گذاشتم سر پشت ستین وقت یلیخ

 شکسته بدجور قلبت ،یخورد یبد ضربه دونمیم

 که یوقت همون کاش اما دارم؛ قبول رو نایا یهمه

 یباز منو یالک یهابهونه با موضوع نیا بخاطر

 اون دیشا. دیگفتیم رو ماجرا قتیحق نیدادیم

 االن دیشا افتاد،ینم اتفاقات نیا از کدومچیه وقت

 .نبودم خودتون همدرد من گهید

 فنجان رهیخ نگاهش که یحال همان در خانم حاج

 :داد جواب بود زیم یرو
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 مهم برام تو از حانهیر کردن دور هدف قدرنیا -

 فکر بودم، بسته زیچهمه یرو رو چشمم بود شده

 و خودش یزندگ دنبال بره دختر اون کردمیم

 یلیخ. رهیم ادتونی از زیچ همه بشه زنت زهرا

 نبوده؛ تو کهیت اولش همون از زهرا دمیفهم زود

 خبر یوقت. نبود کسچیه یبرا یبرگشت راه یول

 تازه دمیشن رو زهرا انتیخ و بچه اون یحرومزادگ

 و دمید رو ماجرا یخراب عمق و شد باز هامچشم

 .شد تکرار برام انتیخ بد حس اون دوباره

 در که یعجز با و آورد باال را سرش خانم حاج

 :کرد زمزمه زدیم موج شیصدا

 یبرا یگذاشت سر پشت که یاگذشته یبرا من -

 و متأسف یگذروند سر از که یاتفاقات همه

 و همدل نکردم یمادر برات دونمیم. مونمیپش
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 کنمیم اعتراف زیچهمه به خودم. نبودم همراهت

 قدمشیپ رو ظلم همه اون جبران راه تنها امروز و

 هنوز تو زمیعز پسر. دمید حانهیر با وصلتت شدن

 اجازه پس زنهیم ادیفر رو حانهیر وجودت بند بند

 اون به یربط که گذشته اتفاقات یسر هی نده

 .کنه دتیناام زیچ همه یبرا نداره تو و دختر

 دواریام که مادرش کنار از یگرید حرف بدون

 یرو. برد پناه اتاقش به و شد بلند کردیم نگاهش

 تا گرفت شیهادست نیب را سرش و نشست تخت

 و بست چشم. دهد نظم ذهنش نابسامان افکار به

 تا کرد نییپا و باال ذهنش در را بهیغر و آشنا افراد

 را نامش یحت که حانهیر مادر از یاچهره

 فقط آن، عوض در اما اورد؛یب ادی به دانستینم
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 پشت حانهیر داربغض یهاچشم و معصوم صورت

 . شدندیم یتداع ذهنش در هم سر
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 یرو پشت به را خود و دیکش صورتش به یدست

 همه بلکه خودش تنها نه گرید حاال انداخت، تخت

 بودند شده واقف تیواقع نیا به انشیاطراف

 او یبرا حانهیر از دنیکش دست و کردن فراموش

 .است ممکن ریغ

 معادالت چنان تیواقع نیا دنیشن یطرف از

 به  حاال دانستینم که بود ختهیر هم به را ذهنش

 .باشد مهم شیبرا و بدهد بها کدام

 قبل از شتریب لحظه هر دلش در حانهیر یتمنا

 با که موضوع نیا به فکر باز اما کرد؛یم رشد

 یسخت همه آن از بعد مادرش حانهیر و او ازدواج
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 را وجودش و شود روبهرو نبات با شدیم مجبور

 چیه. کردیم متزلزل را ماتشیتصم کند تحمل

 مجبور او بخاطر مادرش و پدر خواستینم دلش

 . شوند گذشته منحوس خاطرات کردن زنده به

 فکرش به و گذاشت سرش ریز را دستش دو

 هرچه بود هرچه داد، شتریب یشرویپ یاجازه

 را خود میتصم امشب نیهم دیبا داشت دیترد

 دیدیم و آمدیم کنار خود با دیبا. گرفتیم

 خود یزندگ در را حانهیر طیشرا نیا با تواندیم

 تالش کردنش خوشبخت یبرا یعمر و ردیبپذ

 در عمر کی و برساند کاشان به را او فردا ای کند

 .بسوزد عشق
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 یقوس و کش از بعد و بست را دستش ساعت بند

 و دیکش نشیج راهنیپ قهی به یدست بدنش به

 نتوانسته هم گرم آب دوش انگار. رفت در طرف

. کند حل را شبید یخوابیب از یناش یکوفتگ بود

 اتاق از و برداشت را لشیموبا و نیماش چییسو

 .رفت رونیب

 دیشن آشپزخانه از را مادرش و پدر صحبت یصدا

 .برداشت قدم آن سمت و

 .ریبخ صبحتون سالم -

 بودند صحبت سرگرم که محمد حاج و خانم حاج

 با خانم حاج. کردند قطع را حرفشان او دنید با

 .کرد براندازش یذوق پر نگاه

 .نیبش ایب مادر ریبخ هم تو صبح -
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 یآرام ریبخ صبح و داد تکان یسر هم محمد حاج

 .کرد نجوا

 خانم حاج که یریپن ظرف و نشست یصندل یرو

 .زد پس را گذاشت شیجلو

 خواستمیم فقط ندارم لیم یزیچ ممنون -

 .بزنم حرف باهاتون

 شد بلند جا از او حرف به توجه بدون خانم حاج

 . گذاشت شیجلو و ختیر شیبرا ییچا فنجان

 .بخور یچا هی حداقل ینخور یچیه که شهینم -
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 و کرد حبس دستش دو انیم را دیسف فنجان

 .داد چرخ مادرش و پدر نیب را نگاهش

 کردم، فکر موضوع نیا به یلیخ شبید من -

 و سبک رو میهست داخلش االن که یطیشرا یلیخ

 .برسم جهینت به تا کردم نیسنگ
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 کنجکاو نگاه به رو و دیکش شیهاچشم به یدست

 :داد ادامه مادرش و پدر

 که هست یبزرگ درد قدرنیا انتیخ من نظر از -

 شتریب خب یول باشه؛ نداشته یبخشش چیه یجا

 کنار خودش دیبا که بوده مامان یبرا درد نیا ما از

 تا دهیبخش هم ظاهراً ده،یبخشیم و اومدهیم

 نیب رابطه یتو دخالت قصد منم. بده ادامه تونسته

 یپا االن اما ندارم؛ رو گذشته قبر نبش و شما

 وسط هست منم عشق قضا از که زن اون دختر

 دختر اون و من. بشه مشخص فشیتکل دیبا اومده

 هی وصالمون از بعد که میدیکش یسخت قدرنیا

 االن من. باشه حقمون دغدغه بدون و آروم یزندگ

 مادر وجود با دونمینم دارم شک آرامش اون به

 پاش ازدواجون از بعد مینخواه میبخواه که حانهیر
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 ای دیرس آرامش اون به شهیم باز مونیزندگ یتو

 .نه

 :داد ادامه محمد حاج به رو را حرفش

 ییوفایب مادرم حق در مورد نیا یتو دیشا شما - 

 به شهیهم رو تونیپدر یفهیوظ یول ن؛یکرد

 بخاطرش من که نیداد انجام ممکن نحو نیبهتر

 روشن رو فمیتکل دیبا اما بوسم؛یم رو دستتون

 ینگران شد میزندگ وارد حانهیر اگر بعداً تا کنم

 ...باشم نداشته موضوع نیا بابت

 :دیپر حرفش نیب محمد حاج

 یتو حانهیر حضور از بعد من ینگران اگر -

 شمیم ییهوا دوباره زن اون دنید ای مونیزندگ
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 عاقل قدرنیا سن نیا یتو راحت التیخ بگم دیبا

 .نرم گذشته یخطا و خبط سمت گهید که هستم

 .دیگز را لبش

 گمیم فقط. نداشتم جسارت قصد من پدر، نه -

. ذارهیم میزندگ به پا آرزو و دیام هزار با دختر اون

 زهر رو مونیزندگ یمیقد مسئله هی خوامینم پس

 نیا با دیتونینم اگر هست یمشکل اگر. کنه

 صحبت موردش در االن نیهم دییایب کنار موضوع

 .بشه حل تا میکن

 او طرف و انداخت محمد حاج به ینگاه خانم حاج

 .برگشت

 پدرت و من یبرا موضوع نیا یرعلیام نیبب -

 تیاهم بهش گهید و شده تموم وقته یلیخ
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 ونیدرم تو با و میکرد بازش هم االن اگر م،یدینم

 خواستینم که بوده حانهیر بخاطر فقط میگذاشت

 .دیکن شروع دروغ با رو تونیزندگ
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 :داد ادامه و گرفت ینفس خانم حاج

 اشتباه اون یتو حانهیر و تو زمیعز یگیم راست -

 رو بیآس نیبدتر که دیبود آدماها نیترگناهیب

 یآروم یزندگ بعد به نیا از حقتون پس دیدید

 . دیباش داشته

 نظر در بدون بذاره ما یخونه به پا اگر حانهیر

 رو دختر حکم ما یبرا گذشته و اشخانواده گرفتن

 ؟یحاج نه مگه داره

 .انداخت باال یاشانه محمد حاج 

 یمشکل موضوع نیا با هم وقت همون من -

 .نداشتم
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 آسوده را نفسش و کرد بسته و باز را شیهاچشم

 در را دلش یهاحرف توانست نکهیا از داد رونیب

 .بود خوشحال ردیبگ جهینت و بگذارد انیم

 حرفام دیبا اونم بزنم، حرف حانهیر با رمیم امروز -

 درست زیچ همه اگر رهیبپذ رو طمیشرا و بشنوه رو

 ...مونهیم یباق گهید مسئله هی فقط بره شیپ

 مادرش و پدر یسوال نگاه به رو و کرد سکوت کوتاه

 :داد ادامه

 یول بوده؛ زیعز و مهم برام شهیهم رعطایام -

 دوست. بشه باخبر راز نیا از وقت چیه خوامینم

 یچپ نگاه با یحت حانهیر احترام به ندهیآ در ندارم

 .بشه وارد خدشه
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 زایچ نیا همه بابت از التیخ شما زمیعز باشه -

 یراض یرو رو تمرکزت برو االن فقط باشه راحت

 .بذار خانم عروس کردن

 و زد داشت یآسودگ رنگ یکم حاال که یلبخند

 .شد بلند یصندل یرو از

 برم؟ دیندار من با یاگهید امر اگر پس -

 .برگرد خوش یخبرا با مادر سالمت به برو -

 خانه از و داد تکان یخداحافظ نشانه به یسر

 . رفت رونیب

 قیعم را نفسش یبهار ریدلپذ یهوا و اطیح در

 حال کردیم حس. شد نشیماش سوار و داد رونیب

 . است روزید از ترسبک و تر راهبهرو یلیخ االنش
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 تا داد یفرار شیهاچشم از را خواب شبید تمام

 اشیزندگ یبرا را میتصم نیبهتر و کند فکر بتواند

 کردن فراموش دیرس جهینت نیا به آخر در. ردیبگ

 کند هرچه و است خارج او عهده از حانهیر

 یبار گرفت میتصم. دیایب کنار نبودنش با تواندینم

 نیآخر نیا دیشا تا کند تالش ماندنش یبرا گرید

 . داد جواب تالش

 و پدر با را حجتش اتمام اشیزیربرنامه طبق

 به را شیهاحرف بود مانده فقط. کرد تمام مادرش

 گرید رفتیپذیم را طیشرا هم او اگر دیبگو حانهیر

 یراحت یزندگ درد همه آن از بعد توانستندیم

 .کنند تجربه هم کنار
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 مسائل و حانهیر را ذهنش تمام که ینیح ظهر تا

 حساب با را خودش بود فراگرفته او به مربوط

 که کشانی درجه یمشتر چند و مغازه یهاکتاب

 سرگرم بودیم دشانیخر ناظر خودش دیبا حتماً

 .کرد

 داشت،یم وا حانهیر با تماس از را او مرموز یحس

 هم حانهیر کند ثابت خود به داشت دوست انگار

 اوست حاال و است راغب رابطه نیا یادامه یبرا

 شانخورده شکست رابطه میترم یبرا دیبا که

 .شود قدم شیپ

 محل و هایمشتر مخصوص که یمحجوب لبخند با

 را گرانبها یانگشترها مخصوص قاب بود کارش

 همراه که پدرش یعمو دختر خانم ایثر یجلو

 .گذاشت بودند آمده دیخر یبرا عروسش و دختر
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 کنم فکر که هستند هم هامدل نیا دییبفرما -

 .کنه تر آسون براتون رو انتخاب

 .انداخت دخترش سمت یکوتاه نگاه خانم ایثر

 ست؟ین پسندت یزیچ نایا از -

 دیجد یهامدل دنید با خانم ایثر دختر شاپرک

 شده پخش یموها ناز با و دیدرخش شیهاچشم

 .زد کنار را اشیشانیپ یرو

 !خوشگلن چه یوا -

 .انداخت او سمت یطنتیش پر نگاه بعد

 همه شما یکارا گمیم بازم گفتم شهیهم البته -

 !تکه
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 شاپرک یبرا یسر و داد وسعت یکم لبخندش به

 مثال مورد یموردها همان از زدیم داد نگاهش که

 .داد تکان است پدرش شبید

 !خانم شما دیدار لطف -

 دوم طبقه از را آن لشیموبا امکیپ نگید یصدا با

 ویس اسم. کند چک را امکشیپ تا برداشت نیتریو

 یرو یقیحق یلبخند امکیپ یباال حانهیر شده

 و دیرس انیپا به انتظارش باالخره نشاند، لبش

 .کرد ادشی دخترکش

 «کردن؟ ریدستگ رو حسام نیشد خبر سالم»

 پیتا تند و نداد هدر دادن جواب یبرا را وقت

 .کرد

 «.داد بهم رو خبرش شبید هرمز بله سالم»
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 نیتریو یرو را لشیموبا و کرد ارسال را امکیپ

 .گذاشت دستش کنار

 شد؟ پسند کدوم خب -



shahregoftegoo@  

. pg 3679shahregoftegoo@ 

 انگشتش به نینگ تک یانگشتر خانواده عروس

 .گرفت صورتش یجلو را دستش و کرد

 !رهینظیب نیا من نظر به -

 دوم امکیپ از خبر یبعد نگید یحرف از قبل

 .داد حانهیر

 کاشان برگردم خواستم وقت هر دیبود گفته »

 «.کنم خبرتون

 شیهالب دهانش دور یدست با و رفت عقب یقدم

 پس. کرد مهار شاد و بلند یاقهقهه یبرا را

 خواستیم کردن ناز دلش ماندن یبرا دخترکش

 نیا یتشنه سخت هم او ن؟یا از بهتر یزیچ چه

 دلش دنیخر ناز از قبل االن اما بود؛ هادنیکش ناز

 .خواست طنتیش یکم
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 مورد در و رمیگیم تماس بعداً شلوغم االن»

 «میکنیم صحبت کاشان به برگشتنت

 یوقت تا کرد ارسال را اشیبدجنس سراسر امکیپ

 جلب سمتش حانهیر فکر است کارش ریدرگ او که

 دوم طبقه همان در دوباره را لشیموبا. باشد

 و کارش به حواسش همه فعالً تا گذاشت نیتریو

 . باشد شیهایمشتر

 هیبق طاقتیب شد تمام که خانم ایثر دیخر

 همان و سپرد احسان و دیوح به را هایمشتر

 حانهیر شماره یرو رفتیم باال هاپله از که ینیح

 .زد ضربه تماس یبرا

 حانهیر آرام و حیمل یصدا تا ماند منتظر بوق دو

 .کرد نوازش را گوشش
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  بله؟ -

 .بست را در و شد اتاق وارد

 .بانو دیکرد رفتن قصد نمیبیم -

 ندارم یکار گهید من کردم؟یم دیبا کاریچ پس -

 .جانیا

 ادی برگشت، پنجره طرف و نشست یصندل یرو

 پنجره نیهم یجلو شهیهم که میقد خاطرات

 به لبخند زدیم حرف حانهیر با یتلفن هاساعت

 .آورد لبش

 صحبت باهات شتیپ اومده گفت مامان شبید -

 گفت؟یم راست کرده

 با. کرد زمزمه یآرام «بله» کوتاه یسکوت با حانهیر

 .داد آن به یچرخ یصندل به هیتک
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 یسع یهرچ شبید دیکرد صحبت یچ مورد در -

 نشدم موفق بکشم حرف مامان زبون ریز از کردم

 .خودت سمت داد پاس منو فقط

 

 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 782پارت#

 

 

 

 زشیر خنده تا پوشاند را لشیموبا یجلو دست با

 حانهیر. نرود لو دروغش و نرسد حانهیر گوش به

 :گفت خجالت با و یسادگ کمال در هم

 ازم و میکرد صحبت خودمون طیشرا مورد در -

 .بدم فرصت هی دومون هر به خواستن

 را زیم یرو یاشهیش یگو و دیچرخ زیم طرف به

 .داد یکوچک حرکت
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 خب بشم، خودم دهیفهم مامان نیا قربون به من -

 شما که نداشته جواب من مامان شنهادیپ مگه

 ؟یشد رهسپار سرخود

 آرام لحن همان با سکوت لحظه چند از بعد حانهیر

 :گفت

 .نخواسته جواب ازم یکس -

 دادیم قلقلک را دلش که یطنتیش با و زد لبخند

 زمزمه آرام و برد ترکینزد دهانش به را لیموبا

 :کرد

 رم؟یبگ خبر ازت یبود منتظر جونم یا -

 لحن با حانهیر او سرخوش و شاد دل برخالف

 :داد جواب یآلود بغض

 ؟یبریم لذت من کردن تیاذ از امروز -
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 صاف و آورد خود به را او حانهیر آرام هیگر یصدا

 یادیز یکم ذهنش یهاطنتیش دیشا نشست،

 !کرده تشیاذ و بوده

 یصدا نیا در که یناز همه آن یبرا رفت دلش

 کاش کرد آرزو دل در و بود دهیخواب یمخمل

 آن دنشیکش آغوش با تا بود کنارش االن نیهم

 .کردیم حل خود در را عشق همه

 رو تو ادیم دلم من مگه زمیعز برم ناز نیا قربون -

 گفته بهم مامان که شبید از کن باور کنم؟ تیاذ

 یپا یرو دیکرد صحبت هم با و شتیپ اومده

 یسر هی هم تو گفت بهم البته. ستمین بند خودم

 من االنم یبگ من به دیبا فقط که یدار طیشرا

 خانم بشنوم رو طتتونیشرا کمال و تمام حاضرم

 .خوشگلم
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 در هنوز بود مشخص که حانهیر لرزان یصدا

 .دیچیپ گوشش در است حال همان

 موردش در دیبا هست مهم موضوع هی آره -

 .میکن صحبت

 و  پدر موضوع خواهدیم حانهیر دانستیم

 به یزیچ داد حیترج اما کند؛ فیتعر را مادرشان

 از چقدر دارد قصد حانهیر ندیبب تا اوردین خود یرو

 .کند فاش را موضوع

 .دلم جون بگو -

 .میکن صحبت یحضور دیبا شهینم یتلفن -

 .آمد سراغش سابق طنتیش دوباره

 مامانم به بذار بهم یدیم قرار شنهادیپ آخ آخ -

 .یکنیم در به راه از رو پسرش یدار بگم
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 سرخوش یرعلیام بود دهیفهم که بارنیا حانهیر

 :گفت حرص با کندیم یشوخ
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 سرمم پشت گهید رمیم یکن تمیاذ یبخوا بخدا -

 .کنمینم نگاه

 .دیخند بلند یصدا با

 شما فرمان به گوش من جان بانو عفو طلب -

 م؟ینیبب رو گریهمد یدار دوست کجا هستم

 .دونمینم -

 را شیصدا و داد انیپا اشخنده به یاسرفه با

 .کرد صاف

 ،یاکافه میبر دنبالت امیم یبد اجازه اگر باشه -

 خوبه؟ میکن صحبت ییجا یرستوران

 جواب حانهیر تا گذشت سکوت در یالحظه چند

 .داد

 .امیم خودم دیبد آدرس دینکش زحمت شما -



shahregoftegoo@  

. pg 3689shahregoftegoo@ 

 را اطیاحت جانب فعال دارد قصد حانهیر دانستیم

 همان با و اوردین خود یرو به یزیچ کند، تیرعا

 :گفت قبل آرامش

 .کنمیم امکیپ برات رو آدرس و ساعت باشه -

 را قرار ساعت و آدرس شد تمام که صحبتشان

 به تا رفت نییپا دوباره کرد ارسال حانهیر یبرا

 .بدهد ادامه کارش

 با قرار یبرا که یوقت سر قاًیدق عصر، چهار ساعت

 نظرشان مورد یکافه وارد بودند کرده نییتع هم

 .  شد

 در حاضر یهاآدم به یکل ینگاه با در یجلو همان

 با. کند دایپ را او تا گشت حانهیر دنبال کافه

 طرف خودش حانهیر یهانشانه مانند یکس دنیند
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 هایصندل از یکی یرو و رفت نفره دو یزیم

 . نشست

 با و گذاشت زیم یرو را نیماش چییسو و لیموبا

 اطرافش ینگاه زیم یرو بر شیهادست کردن گره

 .انداخت

 بدون یقیموس با همراه کافه آرام و نور کم یفضا

 در یخوب حس بود پخش حال در که یکالم

 و نیاول ادی. انداختیم انیجر به شیهارگ

 آن شد، زنده سرش در حانهیر با قرارش نیآخر

 یحت که بودند خوشحال و سرخوش آنقدر روز

 . کجاست رستوران آن آدرس که بود نمانده ادشی

 دنید با و برگشت طرفش در شدن باز یصدا با

 را دستش یمشک چادر در دهیچیپ حانهیر قامت

 یچشم حانهیر. ندیبب را او حانهیر تا آورد باال یکم



shahregoftegoo@  

. pg 3691shahregoftegoo@ 

 که یلبخند دنشید با و چرخاند تیجمع در

 و زد دادیم نشان هم فاصله نیهم از را استرسش

 . شد کشینزد

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 784پارت#

 

 



shahregoftegoo@  

. pg 3692shahregoftegoo@ 

 .دیکش عقب را شیروبهرو یصندل و شد زیخ مین

 .زمیعز یاومد خوش -

 همان با و کرد تازه ینفس دیرس که کنارش حانهیر

 .نشست یصندل یرو لبخند

 .ممنون سالم -

 دخترک صورت رهیخ و داد هیتک یصندل یپشت به

 .شد شیروبهرو یداشتن دوست

 ؟یخوب -

 .داد تکان سر آرام حانهیر

 .خوبم -

 شده دلتنگت چقدر دمتیند یروز هی نیهم -

 !بودم
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 حانهیر یهاگونه به سرخ ییتماشا و بایز رنگ

 .دیدو

 .یخوب شما -

 .شد خم جلو به و دیخند گذشته ادی با

 تا دمیکش یسخت چقدر شیپ سال چند ادتهی -

 دوباره کنم فکر بره؟ سرت از گفتن شما عادت نیا

 !کارخونه ماتیتنظ به یبرگشت

 .زد گره هم به را شیهادست حانهیر

 دینبا که میکرد کارا یلیخ گذشته اون یتو -

 .شدیم انجام

 .کرد کینزد هم به را شیابروها کنجکاو

 میداشت هم با که یاگذشته از واقعاً تو -

 ؟یمونیپش
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 یکم انداخت، نییپا را سرش لحظه چند حانهیر

 نشد حانهیر جواب از یخبر یوقت ماند منتظر

 :دیپرس دوباره

  حانه؟یر آره -

 را شیهاچشم گرفت باال را سرش که حانهیر 

 .دید غم از یاهاله در دهیپوش

 ادی یوقت یول بودن؛ نیتکرارتریب هاتجربه اون -

 افتمیم دمیکش هااون بعد که ییهایسخت و دردها

 .نبود حقم گمیم

 سه نیا طول در حانهیر که ییدردها دانستیم

 اما شود؛ینم جبران یکار چیه با دهیکش سال

 . کند را خود تالش توانستیم حداقل
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 اجازه بشم؟ دردت درمون خودم یدیم اجازه -

 یرو بذارم مرهم بعد به نیا از خودم یدیم

 هات؟زخم

 که یجوان پسرک بود حانهیر یسو از یجواب منتظر

 یباال است گارسون بود مشخص تنش شبندیپ از

 حانهیر از نگاه کرد مجبورش و شد ظاهر سرشان

 .ردیبگ

 د؟یدار لیم یچ -

 .گرفت حانهیر طرف را منو یبرگه

 .زمیعز کن انتخاب -

 .کرد نگاه او صورت به منو یجا حانهیر

 .خودت عهده انتخابش -
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 یشکالت کیک همراه و یبستن دو و داد تکان یسر

 .داد سفارش

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل�💗�
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 چپش یپا یرو را راستش یپا گارسون رفتن با

 .انداخت

 بودم مجبور نکهیا بود، یسخت یلیخ روز روزید -

 قانع رو خودم دوباره زده جوانه تازه دیام هی از بعد

 تحمل از خارج خاطرات به یبش سپرده دیبا کنم

 داشتم میتصم واقعاً اوصاف نیا همه با یول بود؛

 گفتم خودم شیپ. یکن یزندگ خودت یبرا بذارم

. یبساز خودت یبرا یبهتر یزندگ من بدون دیشا

 مامان با تو مورد در بار نیاول یبرا خونه رفتم ظهر

 چیه بدون ،یمنظور چیه بدون کردم، دل و درد

 باهات گفت مامان برگشتم یوقت شب یول ؛یتوقع

 .شدینم باورم اصال زده حرف

 .زد یآرام لبخند هم حانهیر
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 خانم حاج شدینم باورم منم کنم؟ اعتراف هی -

 در پشت یوقت! شمیپ ادیب قصد نیا یبرا

 که دعوا اومدن کردم فکر دمیترس اول دمشونید

 .یداریبرنم پسرم سر از دست چرا

 خودش یجلو را اشیبستن ظرف که ینیح

 :گفت حانهیر به رو دیکشیم

 مخالف مامان اندازه کسچیه شیپ سال چند -

 اجازه وقت چیه تشیشخص یول نبود؛ ما وصال

 .دهینم ییکارها نیچن

 و داد تکان گارسون «جان نوش» جواب در یسر

 هم را یبستن یرو بیترک از یکم کوچک قاشق با

 .زد
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 یخوایم یگفت ال،یخیب رو هاحرف نیا حاال -

 .گوشم سراپا بگو یبزن حرف باهام

 بود برده دهانش داخل که یایبستن قاشق حانهیر

 با و داشت نگه ثابت جاهمان لحظه چند را

 بودند گرفته ینگران رنگ حاال که ییهاچشم

 . شد اشرهیخ

 چند یحت کردیم درک خوب را ینگران نیا لیدل

 را موضوع همه که دیبگو شیبرا کرد قصد بار

 یحرف تا داد نشان خونسرد را خود باز اما داند؛یم

 .نزند

 با یباز مشغول خودش مثل و گرفت نگاه حانهیر

 صحبت به شروع حال همان در و شد اشیبستن

 .کرد
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 معضل نیتربزرگ دمیرس یعقل رشد به یوقت از -

 بوده، آقاجونم و مامان نیب اختالف میزندگ

 و دادیم عذاب رو من فقط وسط نیا که یاختالف

 نبود مهم براش کس چیه

 جون خانم از اختالف نیا مورد در وقت هر

 رو مامانم ازدواج دمیپرسیم سوال امرزمیخداب

 اون. دادینم بهم یدرست جواب و کردیم بهونه

 و عمو زن از بار چند رفت لو ما رابطه که ییروزها

 نیا از شتریب نباته دختر نمیا دمیشن متلک امعمه

 موضوع دمیفهم بود اونجا. داشت توقع ازش دینبا

 یزیچ هر به. است ساده ازدواج هی از ترمهم مادرم

 و پدرم مرگ از بعد مادرم نکهیا جز کردمیم فکر

 تجربه رو گهید رابطه هی صادق با ازدواجش از قبل

 .باشه کرده



shahregoftegoo@  

. pg 3701shahregoftegoo@ 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 786پارت#

 را اعصابش تلخ قصه نیا دوباره دنیشن نکهیا با

 زیچهمه حانهیر بود خوشحال باز اما کرد؛یم تیاذ
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 همچنان را اشچهره. کندیم فیتعر صادقانه را

 حرفش به راحت حانهیر تا دادیم نشان خونسرد

 .بدهد ادامه

 یلیخ بودم یزندان آقاجونم خونه یتو که ییروزا -

 همه اون نیب اما گذشتند؛یم فرسا طاقت و سخت

 که هست رونیب یکس هی بود خوش دلم یسخت

 دوارمیام نیهم. داره دوست جونش اندازه منو

. کنم دایپ دادن ادامه قدرت شدیم باعث و کردیم

 شدمیم زده پس یهرکس طرف از روزها اون من

 از بدتر برام تو یسرد و یدور یول نبود؛ مهم برام

 و سراغم اومد جون خانم روز هی تا. بود مرگ تاده

 تمام و دیبر رو نفسم که برداشت پرده یقتیحق از

 اون به من. گرفت دنیجنگ ادامه یبرا موزهیانگ
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 تا رفتم شهر نیا از و دادم تیرضا ییکذا ازدواج

 .نمینب رو تو زدن پس

 و گرفت را یخونسرد آن یجا درهمش یهااخم

. کند کامل را حرفش حانهیر تا بود منتظر همچنان

 لکنت با و دیکش اشیروسر به یدست حانهیر

 :گفت

 موضوع نیا از منم کن باور ور... با... یرعلیام -

... که یارابطه اون... او نکهیا مثل یول بودم؛ خبریب

 ...با... با کرده تجربه ازدواجش... از از قبل مادرم که

 یزبان لکنت و حانهیر صورت حد از شیب یسرخ از

 بود آمده سراغش خجالت بخاطر دانستیم که

 .دیکش جلو زیم یرو را خود و دیترس
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 قربونت بکش نفس زم،یعز باش آروم جان حانهیر -

 از خودم من یکن تیاذ رو خودت ستین ازین. برم

 .دونمیم رو ماجرا تمام باخبرم، زیچ همه

 متعجب ینگاه با حانهیر سکوت لحظه چند از بعد

 .آورد باال را سرش

 !؟یدونستیم... یم -

 آب وانیل کی بود کشانینزد که یگارسون به

 .کرد نگاه حانهیر به و داد سفارش

 .کرد فیتعر برام خودش بابا شبید آره -

 :داد ادامه را نگاهش حال همان در حانهیر

 با کردمیم فکر یکنیم کاریچ نجایا پس... پس -

 .یشیم متنفر من از موضوع نیا دنیشن
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 زیم یرو را آب وانیل که گارسون از یتشکر

 .کرد گذاشت

 ،ینبود نه ؟یبود مقصر اشتباه اون یتو تو مگه -

 منو هاموقع اون تو هستم هم ریدلگ ازت تازه

 هر یجا خودت که یشناخت دلسنگ طورنیا

 ؟یگرفت میتصم دومون

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 787پارت#
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 از آمده نییپا اشک و داد سرتکان تند حانهیر

 .کرد پاک را چشمش

 بودم دهیترس فقط هاوقت اون من نه -

 .هیچ درست کار دونستمینم

 .گرفت حانهیر سمت را آب وانیل

 .بخور آب نیا از کم هی حاال خب -

 و گرفت دستش از یتشکر با را آب وانیل حانهیر

 .دینوش را آن از یاجرعه

 .دید شیهاحرف گفتن یبرا وقت نیبهتر را حاال

 برام قدرنیا موضوع بگم خوامینم حانهیر نیبب -

 نبود طورنیا نه ندادم، تیاهم بهش که نبوده مهم

 بتونم تا کردم فکر موردش در شبید کل اتفاقاً

 یب اسطوره هی برام من پدر. رمیبگ یدرست میتصم



shahregoftegoo@  

. pg 3707shahregoftegoo@ 

 شد نابود موضوع نیا دنیفهم با که بود چرا چون

 رو شیزندگ ارزش و کرد انتیخ مادرم به اون

 .آورد نییپا

 و ببخشم رو مامانم نتونستم لیدل نیهم به منم -

 حق شیتینارضا یبرا خانم حاج به موقع همون از

 .دادم

 یتو ابد تا تو مادر با من پدر رابطه تیواقع نیا -

 مینخواه چه میبخواه چه و هست ما یزندگ

 من نه نجاستیا مشکل. مونهیم همراهمون

 یتونیم تو نه و بشم مادرم و پدر الیخیب تونمیم

 نیا وجود با اگر اما ؛یکن حذف رو مادرت

 یسع و میبساز رو مونیزندگ میبتون مشکالت

 موقع اون میکن خوشبخت رو گریهمد میکن

 یبرا نهیا ماجرا قتیحق. شهیم قشنگ مونیزندگ
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 مادرت دنید با مادرم نمیبب سخته یلیخ من

 کنار یول بشه؛ زنده براش گذشته خاطرات

 نیهم یبرا. بود ترسخت یلیخ تو گذاشتن

 دیداد تیرضا اگر کردم حجت اتمام باهاشون

 نداره حق یکس پس بشه میزندگ وارد حانهیر

 . کنه تمونیاذ موضوع نیا خاطر به بعدها

 شیهادست به و انداخت نییپا را سرش حانهیر

 .شد رهیخ

 ندارم مادرم با یدرمون و درست رابطه االن من -

 بگم تونمینم باز یول گرفته؛ ازش دلم یلیخ چون

 اون چون کنمیم رابطه قطع باهاش شهیهم یبرا

 نید و مادرمه بازم باشه هم میرج طانیش اگر زن

 .داره گردنم یمادر
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 کنار یبذار رو مادرت کال نخواستم منم جانم نه -

 در خوامیم یول ست؛ین ریپذ امکان اصالً چون

 اختالف سبب بشه اون نشه برخورد یطور ندهیآ

 . نمونیب

 یخوشبخت یبرا رو تو تونمیم نظر همه از من

 قدرنیا خداروشکر رفاه و پول نظر از بدم، ضمانت

 حس کمبود عمرمون آخر تا دهیبخش بهم خدا

 از بهتر خودت که داشتن دوست نظر از م،ینکن

 نیا از یول خبره؛ چه قلبم یتو یدار خبر یهرکس

 تالش هم با که یبد قول بهم تو خوامیم نظر

 .مییایبرب پسش از تا میارین کم کجا چیه میکن
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یهاچشم به را نگرانش نگاه و آورد باال سر حانهیر

 .دوخت او منتظر

 یرعلیام نهیریش یلیخ تو به دنیرس یایرو -

 زدمیم پس رو تو که یمدت تموم یحت من ،یلیخ

 کنمیم حس یول داشتم؛ رو وصالت یآرزو بازم
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 به توجه با قشنگه ایرو یتو فقط موضوع نیا

 ترسم،یم باهاش ییروروبه از گذشته اتفاقات

 نباشم یدار توقع تو که یکس اون که نگرانم یلیخ

 .کنم خوشبختت نتونم و

 که است بسته در مغوله هی ازدواج من زیعز نیبب -

 خبر انشیپا از هاشنیترمطمئن یحت کس چیه

 قول هم به و میباش هم با االن نهیا مهم. ندارن

 .میکن رو تالشمون تمام میبد

 طرف زیم یرو را دستش داد جرأت خودش به

 .کرد دراز حانهیر

 بده رو دستت. یباش من همراه و یبخوا تو هیکاف -

 تالش یخوشبخت نیا یبرا هم با بده اجازه و بهم

 .میکن
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 نگاه دستش و او به دیترد با لحظه چند حانهیر

 هم به را شیهاچشم دخترک نانیاطم یبرا کرد،

 .زد

 قدم هم باهام راه نیا یتو و جان حانهیر من بده -

 قلبامون عمرمون یهاسال مونده یباق بذار شو،

 .رهیبگ آروم هم کنار

 آورد نییپا را فشیظر و کوچک دست آرام حانهیر

 لرزانش دست یسرما. گذاشت او دست در و

 و داد هیهد قرارشیب قلب به یندیخوشا یشوک

 . برسد یکوبیپا و رقص به شد باعث

 پوست یرو آرام شست انگشت با و زد یلبخند

 .کرد نوازش را حانهیر نرم

 !دلبرکم یسرد چه -
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 .زد لبخند مضطرب و آرام هم حانهیر

 !یگرم یلیخ تو عوض در -

 را آن و کرد حانهیر دست قاب ترمحکم را دستش

 .فشرد یکم

 قبول دوباره که حاال کنمیم رو تالشم تمام -

 و کنم مواظبت ازت یبذار میزندگ به پا یکرد

 . کنه تتیاذ یزیچ گهید ندم اجازه

 . نگفت یزیچ و زد لبخند فقط حانهیر

 کت بیج از و داد جرأت دوم قدم یبرا خود به

 یبرا قرار سر آمدن از قبل که دشیسف کتان

 و آورد رونیب بود رفته خانه به لباس ضیتعو

 .گرفت حانهیر یجلو

 !عشق با میتقد -
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 رونیب او دست انیم از آرام را دستش حانهیر

 دستش در که یاساقه بدون سرخ رز گل و دیکش

 .گرفت را بود

 یک رو خانم هی به دادن گل طرز نیا یرعلیام -

 داده؟ ادی بهت

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل�💗�
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 یتنگ �💗💗�

 789پارت#

 

 .دیکش شیموها به یدست یساختگ یخجالت با

 ینکرد استقبال روزید روش اون از دمید آخه -

 .باشه تکلفیب و ساده بارنیا گفتم

 ساقه هی نوایب گل نیا یول خوبه؛ یلیخ یسادگ -

 نداشته؟ خوشگل

 .داد تکان یسر

 شدم مجبور شدینم جا بمیج گهید داشت چرا -

 .کنم جداش

 رو؟ گل یگذاشتیم بتیج یتو دیبا حتماً -
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 دستم گل شاخه هی شدیم خجالتم راستش -

 از یکم درسته حاال. بچرخم کافه یتو و رمیبگ

 قول کن قبولش تو یول افتاده؛ افهیق و ختیر

 جبران خوشگل و بزرگ گل دست هی با بعداً دمیم

 .کنم

 کینزد دنییبو یبرا را گل و زد لبخند حانهیر

 یاخم گل وسط یزیچ دنید با که برد صورتش

 و برد دست و انداخت او سمت یکوتاه نگاه. کرد

 یجلو و آورد رونیب را یبراق و بایز یاءیش

 . گرفت شیهاچشم

 نیچند که یسوال و کرد استفاده حانهیر بهت از

 :کرد زمزمه را بود دهیکش را حسرتش سال

 ؟یکنیم ازدواج من با خانم حانهیر -
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 یجلو از را نینگ تک و ساده انگشتر حانهیر

 .آورد نییپا نگاهش

 یلیخ کارانیا یبرا کنمیم فکر من... یرعلیام -

 .ماست نیب نشده حل مسئله یکل هنوز باشه، زود

 اجازه بدون و آورد رونیب حانهیر دست از را انگشتر

 .انداخت چپش دست حلقه انگشت به

 قدرنیا حقمونه یدربدر و یدور سال سه از بعد -

 .میباش داشته عجله

 شدیم جاجابه راحت حانهیر انگشت در که انگشتر

 .کرد نییپا و باال بار چند را

 کهیکوچ انگشت اندازه تو، ییکوچولو چقدر -

 .کردم انتخاب خودم
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 یرو را انگشتر و آورد باال یکم را دستش حانهیر

 .کرد تماشا دستش

 نیا به شهینم گمیم بازم اما قشنگه؛ یلیخ -

 .میریبگ میتصم خودمون یبرا سرعت

 نیبب ره؟یبگ میتصم برات یک یدار توقع پس -

 فرق یلیخ گذشته با طمونیشرا تو و من حانهیر

 رو تو دست تونمیم راحت یلیخ االن من. کرده

 اون گذشت گهید. کنم عقدت محضر ببرم و رمیبگ

 ازدواج تیرضا یبرا بزرگت پدر محتاج تو یوقت

 یبرا پدرم و مادر تیرضا محتاج منم یبود

 میهست کامل آدم تا دو االن تو و من. یخواستگار

 میتصم مونیزندگ یبرا میتونیم خودمون که

 .میریبگ
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 .انداخت نییپا را سرش و گرفت نگاه حانهیر

 یبرا من طیشرا یول باشه؛ طورنیا دیشا تو یبرا -

 من... من. نکرده یرییتغ چیه گذشته با ازدواج

 .دارم ازین بزرگم پدر اجازه به هنوز
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 شدن آب به رو که اشیبستن از یقاشق لبخند با

 قانون حیتوض مشغول و گذاشت دهانش در را بود

 .شد حانهیر یبرا مجدد ازدواج

 به یازین گهید تو نکن اشتباه جان حانهیر نه -

 گهید باشه کرده ازدواج کباری که یزن ،یندار اجازه

 خودش یبرا تونهیم خودش و نداره یول اجازه ازین

 .رهیبگ میتصم

 دستش در گل به حانهیر یهاانگشت که یفشار از

 .شد خجالتش و بودن معذب متوجه آوردیم

 رو ییزناشو یزندگ ازدواجش یتو که یزن... یزن -

 ...من اما نداره؛ اجازه به ازین گهید کرده تجربه

 باال بدون سرخ یصورت با و دیگز را لبش حانهیر

 :کرد زمزمه قبل از ترآرام سرش آوردن
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 .دارم من -

 حانهیر حرف یمعن بتواند تا نزد یحرف لحظه چند

 تا دیکش طول یکم. کند یهالج خود یبرا را

 اریاختیب و بهت با. بفهمد را منظورش توانست

 :دیپرس

 ...هنوز تو یعنی -

 و ندهد ادامه را حرفش تا گرفت را زبانش جلو زود

 گرید. نزند دامن حانهیر خجالت به نیا از شتریب

 صورتش به یدست. بود نمانده گفتن یبرا یحرف

 خجالت حانهیر یجا ستیبایم او اصال دیکش

 گل نکهیا فکر از سال چند نیا تمام. دیکشیم

 تجربه او ریغ یکس با را شیاهنیاول شیخوشبو

 قتیحق دنیفهم با حاال اما بود؛ دهیکش رنج کرده
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 هنوز که یاحانهیر و خودش از یخوشحال یجا

 .دیکشیم خجالت بود مانده پاک

 از شتریب نشانیب سکوت نداد اجازه و گرفت ینفس

 .شود دار کش نیا

 بدون عقد روز کنمیم صحبت نیحس حاج با -

 .کنه امضا رو ازدواج سند ادیب دردسر

 آن یبرا رفت دلش و آورد باال را سرش حانهیر

 به بلندش یهامژه انیم که یمعصوم یهاچشم

 .بودند آمده در اسارت

 کنه؟یم قبول نظرت به -

 شیپ اتفاقات با البته نکنه، قبول نداره یحق -

 دونمیم دیبع گذشته بابت شیمونیپش و اومده

 ادیب نکرد قبول هزار در کی اگر یول نکنه؛ قبول
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 راه نمیبب تا کنمیم صحبت لیوک هی با محضر،

 همون که هیچطور یول اذن بدون ازدواجت یقانون

 .میبر شیپ رو

 .شد کنجکاو حانهیر نگاه

 م؟یدار یقانون نطوریا یعنی شه؟یم مگه -

 .زد لبخند و داد تکان یسر

 زایچ نیا نگران تو دمیشن موردش در هست بله -

 .کنمیم حلش خودم نباش

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یرو بایز یلیخ انگشتر که حانهیر دست به نگاهش

 موضوع نیا به فکر. افتاد کردیم یرقص خوش آن

 را او نامزد نسبت حانهیر بعد به لحظه نیا از که

 فرا را وجودش یندیخوشا یشاد کشدیم دکی

 را انگشتر نینگ انگشت با و کرد دراز دست. گرفت

 .کرد لمس آرام
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 رونیب انگشتت از عقدمون روز تا نویا شهیم -

 که یاحلقه هی عقدمون روز یبرا شاءاهللان ؟یارین

 فقط. کنمیم نشیگزیجا رو باشه شأنت در

 چشمت وقت هر تا باشه شتیپ فعال نیا خوامیم

 کس به متعلق گهید تو ارهیب ادتی افتاد بهش

 . نزنه سرت به یالک یفکرا و یهست یاگهید

 با و گرفت فاصله قبل ینگران آن از حانهیر نگاه

 .دیچرخ حلقه یرو ذوق

 یلیخ رو نیهم من ؟یچ یبرا گهید یکی -

 ای حلقه به ازین یرعلیام آقا ضمن در. دارم دوست

 خواست بدون من قلب ست،ین و نبوده نشونه

 .بوده متعهد شما به شهیهم خودم

 از را اشمزه شیپ وقت یلیخ از که ینیریش حس

 که یحس گرفت، فرا را قلبش تمام بود برده ادی
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 یتازگ و طراوت اشخسته یاعضا همه به دوباره

 .دیبخشیم

 به خودش یهانفس بازدم و دم به مانیا اندازه به

 نگاه. داشت نانیاطم حانهیر حرف نیا صداقت

 یداشتن دوست یاعضا یرو عشق با شیپروایب

 رنگ شتریب سابق به نسبت که حانهیر صورت

 دل و او از یحساب و بودند گرفته تیخانم

 دل در. دیچرخ کردندیم یدلبر قرارشیب

 که موضوع نیا بابت اشیخوشحال یبرا یفیتوص

 جغله هنوز حانهیر اشساله چند نیا تصور برخالف

 .نداشت است خودش

 .قلب یدردونه برم دلت قربون -

 سوار دو هر و شد تمام که کافه در صحبتشان

 خانه مقصد حانهیر یخواسته طبق و شدند نیماش
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 دوست خودش دل ته هرچند. گرفتند شیپ را ازین

 به یزیچ اما بگذرانند؛ وقت هم با هنوز داشت

 یرو شیپ ریمس گرید حاال. اوردین خود یرو

 از دانستیم و دیدیم هموار و روشن را ندشانیآ

 نیترقشنگ دخترک نیا کنار تواندیم بعد به نیا

 عمل جامه شیاهایرو به و بسازد را خاطرات

 .بپوشاند

 ؟یکرد کاریچ زشتت نیماش اون با یرعلیام -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 سمتش ینگاه و آمد رونیب فکر از حانهیر سوال با

 شد زنده دلش در نشانیریش گذشته ادی انداخت،

 .کرد شیلبها مهمان را لبخند و

 یول داشتم؛ دوست یلیخ رو زشت نیماش اون -

 شدم مجبور دید ادیز خسارت تصادف هی بخاطر

 .کنم عوضش
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 پر لیموبا هستند، همه هاتیادگاری هیبق البته

 در که ماگ و اداشتتی دفترچه دستبند، خاطره،

 .شکسته یشرمندگ کمال

 کنجکاو و بود برگشته طرفش کامل حاال حانهیر

 .کردیم نگاهش

 !شکسته؟ چرا -

 :داد حیتوض صادقانه

 .شکستش اون شد بحثم زهرا با روز هی -

 نگاه فقط و دینشن حانهیر از ییصدا لحظه چند

 :دیپرس آرام کرد،یم براندازش که بود اشرهیخ

 بوده؟ من طرف از دیفهم -

 .داد تکان سر

 .کنه تروونهید منو تا شکستش نیهم یبرا آره -
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 ذهن کاش کردمیم آرزو خودم یبرا داشتم االن -

 سه یهاصحنه لحظه هر تا نداشت تجسم قدرت

 .نبنده نقش ذهنم یتو زهرا با تو یزندگ سال

 به یزیچ حانهیر نکهیا با بود شده متوجه خوب

 با ازدواجش بخاطر هنوز باز اما آورد؛ینم خود یرو

 .است ریدلگ زهرا

 فقط یکن تصور یخواست وقت هر بعد به نیا از -

 من یاهایرو همه کن، تصور یسرد و دعوا و جنگ

 گهید کس با نداشتم حق شدندیم ختم تو به

 .کنم مشونیتقس

 .داد رونیب آه مانند را نفسش حانهیر بعد یکم

 به خط ؟یبرگردون بهم رو دفتر اون بعداً شهیم -

 یشکسته دل یهاحرف دفتر اون یهانوشته خط
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 زد سرم به شد یچ دونمینم. بوده روزام اون

 از قبل یکن درک و یبفهم تا دستت برسونمش

 !گذشته بهم یچ روحم کشتن و رفتن

 :گفت حسرت با گذشته یدردها ادی با هم او

 کلمه هر با و امیدن همه شد ییتنها به دفتر اون -

 . کردم یزندگ بود شده ثبت توش که یاکلمه به

 دنید یآرزو تا یبمان یقو رفتنم از بعد بده قول»

 باور دیشا «بماند بدخواهانت دل بر شکستنت

. کرد انتقام به راغب منو ازت جمله هی نیهم ینکن

 درد رنگ یکس ندم اجازه گهید بستم عهد خودم با

 دادم،یم عذاب و درد دیبا فقط. نهیبب رو غمم و

 راحت انمیاطراف از کدوم چیه خواستینم دلم

 . کنند یزندگ



shahregoftegoo@  

. pg 3732shahregoftegoo@ 
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 :داد ادامه و دیکش یقیعم نفس 
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 به راهم سر بودم، موفق ییجاها هی تا الحق -

 تا دادمیم درد کارام حرفام، با دمیرسیم یهرکس

 کم ییجا هی گهید خب یول کشم؛یم یچ بفهمن

 کنه؟ یباز نقش تونهیم چقدر آدم هی مگه آوردم،

 جات سر یباز نیا وسط ییجا هی باالخره

 نفس نفس با و یریگیم زانوت به دست یستیایم

 اون همه هرچند. ندارم ادامه توان بسه گهید یگیم

 رو هاجواب نیبدتر هاکردن یباز نقش و دردا

 ازدواج یبرا ممیتصم هم ضربه نیشتریب. داشتند

 به تو یپا دوباره اگر مطمئنم که زد بهم زهرا با

 .موندینم یباق ازم یچیه شدینم باز میزندگ

 دهینم اجازه موضوعات و فکرها نیهم یدونیم -

 جونم به استرس ناخواسته و باشه راحت المیخ
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 چیه تونمینم کنمیم فکر یهرچ االن ندازه،یم

 .باشم داشته خودمون ندهیآ از یتصور

 ترنییپا نیماش سرعت که بودند ازین خانه کینزد

 داشته شانیهاصحبت یبرا یشتریب وقت تا آورد

 .باشند

 که ییروزها یبرا هاحرف نیا یهمه برم قربونت -

 یتو میبذار رو همه دیبا االن ما بود شده تموم

 یبرا یشتریب یجا تا ذهن خاطرات صندوقچه

 .میباش داشته دیجد یباف ایرو

 جوانه به رو دلش در که یحس بهتر انتقال یبرا

 را حانهیر دست دوباره تا کرد دراز دست بود زدن

 .ردیبگ
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 دمیم قول میدار شیپ در یقشنگ یروزا تو و من -

 .یشد خودم یخونه خانم یبزن هم چشم

 با حانهیر هم با شانیهادست تماس از قبل

 .دیکش پس را دستش و دیخند طنتیش

 ما هیخبر یکرد فکر دادم اجازه بار هی آقا یه -

 .مینامحرم هنوز

 سمتش و کرد پارک ازین خانه یجلو را نیماش

 آرزو را بودنشان محرم کم مدت نیا در. برگشت

 را فیظر جسم نیا مانع بدون بتواند تا بود نکرده

 لبخند. شود مست بدنش عطر از و بکشد آغوش در

 . کرد قلبش یهاحس همه سرپوش را لرزانش
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 از بعد یبرا میکنیم رهیذخ رو همه چشم باشه -

 نگران کم هی شما یشنویم من از فقط ت،یمحرم

 .شهیم نیسنگ بد حسابت که باش
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 .کرد باز را نیماش در و دیخند حانهیر

 اجازه م،یکنیم فکر بهش یحسابرس وقت حاال -

 هست؟ یمرخص

 دور راه همان از کند تحمل نتوانست آخر در

 . فرستاد شیبرا یبوس و زد یچشمک

 .میرسیم هم به بعداً تا باش داشته نویا فعال -

 قلبش یرو و کرد مشت هوا در را دستش حانهیر

 .زد یچشمک خودش مثل بعد گذاشت،

 .سالمت به برو راحت، التیخ امنه جاش -

 کند باز را در حانهیر تا ماند منتظر خوش یحال با

 شد خارج درسشید از که حانهیر. شود خانه وارد و
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 داشبرد یرو از را لشیموبا و داد رونیب را نفسش

 نیهم نبود زیجا یتعلل گونهچیه گرید. برداشت

 دلبرش ینگران و استرس همه نیا کلک دیبا امروز

 .کندیم را

 بعد لحظه چند کرد، برقرار را نظرش مورد تماس

 یجار آن از ابهت یروز که یمرد یخسته یصدا

 .دیچیپ گوشش در بود

 بله؟ -

 با را شیهالب ازین خانه رنگ دیسف در به رهیخ

 .کرد تر زبان

 شما؟ حال سالم -

 حانهیر ؟یزد زنگ افتاده یاتفاق جان پسر سالم -

 خوبه؟ حالش
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 نیا دندیپر باال شیابروها تعجب از و اریاختیب

 آن گذشته در که ینیحس حاج از ینگران حجم

 !بود ذهن از دور آورد حانهیر سر بال همه

 فقط وفتادهین یبد اتفاق دینش نگران نه -

 میبذار قرار ییجا هست امکانش اگر خواستمیم

 .میکن صحبت یموضوع مورد در دیبا نمتونیبب

 :گفت و داد رونیب یاآسوده نفس نیحس حاج

 .دمیرس تازه منم کارواش ایب پس باشه -

 .خدانگهدار فعال چشم -

 به کارواش سمت را نیماش و کرد قطع را تماس

 به وصال یبرا را قدمش نیاول تا آورد در حرکت

 .بردارد حانهیر
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 یتابلو به نگاه با و دیرس مقصد به بعد قهیدق چند

 داشت ادی به. شد ادهیپ نیماش از کارواش بزرگ

 که یحق گرفتن یبرا نجایا در حضورش نیآخر

 روزها آن چقدر. بود کردند محرومش او از سال سه

 حاال بود قرار که یدرد داشتند درد دخترکش و او

 .ردیبگ آرام تا بگذارنند مرهم هم کمک با
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 از و انداخت کارواش کور و سوت محوطه به ینگاه

 وارد دفتر باز مهین در به یاتقه با. رفت باال هاپله

 .شد

 پوشه چند و بود ستادهیا زشیم کنار نیحس حاج

 یرو نگاهش گذاشت،یم شیجلو کارتون در را

 و دیچرخ بود یخال باًیتقر که اتاق نامنظم یفضا

 :دیپرس متعجب

 !نجا؟یا چخبره سالم -
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 را زیم یکشو و زد یکمرنگ لبخند نیحس حاج

 .دیکش رونیب

 لمیوسا دارم االنم فروختمش یچیه جوون سالم -

 .برم شهیهم یبرا کنمیم جمع رو

 .کرد مبل به یااشاره سر با بعد

 .نیبش ایب -

 .نشست نیحس حاج یروبهرو مبل یرو

 شد؟ لیتعط کال یعنی -

 داخل و برداشت کشو از لهیوس چند نیحس حاج

 .ختیر کارتون

 هفته کی از بعد چارهیب یکارگرا نه که لیتعط -

 به نجایا دیجد صاحب ننیبب تا انیم فردا یکاریب

 .کنهیم اخراج رو کدوم و داره ازین کدوم
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 درسته اگر کردن، ریدستگ رو بهمن آقا دمیشن -

 حراج؟ دیگذاشت رو تونیزندگ یچ یبرا گهید

 چیه حال به تا که نیحس حاج یهاچشم در اشک

 .زد حلقه بود نخوانده هاآن از غرور جز یحس

 زنش نداره، یتموم که اشیبده کردن ریدستگ -

 آواره کردن یزندگ عزت و قرب با یعمر از بعد

 چند تا منم. شده هاشبچه و رشیپ پدر یخونه

 هی عاقبت نمیا بشم بهناز سربار دیبا گهید وقت

 .آبرومندانه یزندگ عمر

 که بود دهیرس اعتقاد نیا به حاال اما نگفت؛ یزیچ

. بچرخد پاشنه کی یرو شهیهم ستین قرار ایدن

 نیحس حاج یبرا مستأصل و دیناام نجایا او یروز

 و گفتیم دل شرح کردیم براندازش باال از که
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 نیحس حاج یبرا را نوبت نیا روزگار چرخ حاال

 .بود داده قرار

  چطوره؟ حانهیر حال -

 ادشی و آمد رونیب فکر از حانهیر نام دنیشن با

 .آمده نجایا به یمنظور چه یبرا اصال افتاد

 ریدستگ رو حسام دهیشن که روزید از خوبه، -

 .شده کم هاشینگران از یکم کردن

 االن دهیرس آرامش به بچه اون خداروشکر بازم -

 رزنیپ همون شیپ برگرده خوادیم ه؟یچ برنامش

 ؟یکاشان

 مامان خب یول بود؛ نیهم اشبرنامه که روزید تا -

 .کرد عوض رو نظرش من
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 796پارت#

 

 

 یقدم و کرد رها را دستش لیوسا تند نیحس حاج

 .شد کشینزد
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 !خانم؟ حاج کرده کاریچ مگه -

 را راستش یپا و داد هیتک مبل یپشت به آرامش با

 .انداخت چپش یپا یرو

 صحبت مونندهیآ مورد در حانهیر با رفته روزید -

 .گرفتم ازش رو بله جواب خودم هم امروز کرده،

 کرد نگاهش حرف بدون لحظه چند نیحس حاج

 .شد کارش مشغول دوباره بعد

 .باشه مبارکتون خب -

 وسط رو شرفم بارنیا چون هست که مبارکمون -

 باور یحاج. بره پاش به خار ندم اجازه تا گذاشتم

 از بعد امروز خواستیم دلم قدرنیا یکنینم

 عقد محضر ببرمش لحظه همون داد بهم که یابله

 نداشته موضوع نیا بابت یاینگران گهید تا میکن
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 چرخ یبرا شهیهم گهید استیدن خب یول م؛یباش

 بگم دونمینم. داره سرش یتو یباز هی ما دادن

 ازدواج یبرا هنوز حانهیر خوشبختانه ای متأسفانه

 .داره ازین شما تیرضا به

 جعبه داخل لیوسا ریدرگ االن تا که نیحس حاج

 .آورد باال را سرش تند او حرف دنیشن با بود

 !چطور؟ -

 هیتک مبل یپشت به را دستش یمغرور پوزخند با

 .دیکش جلو را خود یکم داد

. برم دارش کتاب حساب یکارا و خدا قربون -

 من داشتن دوست جرم به یروز که یدختر همون

 دکتر دست ریز شیفرستاد و آبروش به یزد چوب

 سه از بعد امروز نه، ای هست سالم یبش مطمئن تا
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 چیه هنوز. برگشته پاک کردن یشوهردار سال

 پنهون خونت یتو شیپ سال چند که یگل با یفرق

 به. نداره شدم وونشید نگاه هی با من و یبود کرده

 دختر؟ نیا نداره زادیمر دست خودت نظر

 و نشست سرش پشت یصندل یرو نیحس حاج

. شد شیرو به رو زیم رهیخ حرف بدون لحظه چند

 کنار خودش با تا داد اجازه و نزد یحرف هم او

 که بود یحد به خبر نیا شوک نظرش به د،یایب

 .کند خود ریدرگ یمدت را یهرکس بخواهد

 .آورد باال را جشیگ نگاه نیحس حاج

 جوون؟ یخوایم یچ من از حاال -

 یبرا دوباره شما بود نگران یلیخ حانهیر -

 من یول ؛یبش مانع و یند تیرضا ازدواجمون
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 و یکن جادیا یممانعت ستین قرار شما گفتم بهش

 از میتونیم افتاد اتفاق نیا درصد کی بازم اگر

 رو ازدواجش اجازه تا میکن اقدام قانون قیطر

 .میریبگ

 من یحاج میبگذر دختر اون یهاینگران همه از

 با خودت دارم دوست یلیخ شخصه به خودم

 زن نیترخوشبخت رو دختر اون من. ییایب تیرضا

 اون از بعد حداقل ایب هم شما پس کنم،یم ایدن

 .یباش میسه یخوشبخت نیا یتو کم هی درد همه
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یتنگ �💗💗�
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 .داد تکان یسر و دیکش یآه نیحس حاج
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 خبر بهم دیگذاشت رو قرارتون وقت هر ام،یم نه -

 .دیبد

 .زد یروزیپ لبخند

 چرا و چون بدون بشنوه هم حانهیر خوبه، یلیخ -

 .شهیم خوشحال حتما دیکرد قبول

 .شد بلند مبل یرو از

 به هم شما کنمیم کم رو زحمت گهید منم -

 .خدانگهدارتون دیبرس کارتون

 ببخشه؟ رو ما حانهیر ادیم یروز نظرت به -

 حاج به بیج به دست و بازگشت را رفته قدم

 .کرد نگاه نیحس

 دیبذار اول زایچ نیا به فکر یجا فعال من نظر به -

 یزندگ و کنه دایپ رو خودش کم هی دختر اون



shahregoftegoo@  

. pg 3752shahregoftegoo@ 

 مشغول رو ذهنش دوباره بعد. بسازه رو دشیجد

 .دیکن گرفتن تیحالل

 نیماش و آمد رونیب کارواش از یگرید حرف بدون

 .کرد تیهدا اشخانه سمت را

 راحت موضوع نیا بابت از الشیخ یکم که حاال

 به را اشخسته ذهن و تن توانستیم بود شده

 .کند مهمان یاستراحت

**** 

 داخل به و چرخاند ازین خانه واحد قفل در را دیکل

 ورودش یمتوجه در یصدا با انگار که ازین. رفت

 و آمد رونیب آشپزخانه از دست به مالقه بود شده

 .انداخت سمتش یسوال ینگاه

 خبر؟ چه -
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 که طورهمان و برداشت سرش از را چادرش

 .خواند شوق با شدیم ازین کینزد

... من بنوشم یم فردا تا خوادیم دلم امشب -

 ...من بپوشم را میهاجامه نیباتریز

 تا امشب دادم صفا رو هامونباغچه حدیب شوق با

 دادم جا هاگلدون تو گل شدیم

 ،ییآیم تو فردا هاییوفایب آن ها،ییجدا از بعد

 .ییآیم تو فردا

 تو فردا هاشکستن دل آن ها،گسستن از بعد

 .ییآیم

 .دندیخند هم با ازین یهالب و هاچشم

 بوده؟ خبر چه! یخوش به شهیهم به به -
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 یروبهرو را انگشتر و آورد باال را چپش دست

 .گرفت ازین صورت

 .کرد یخواستگار ازم یرعلیام -

 .کرد نگاه انگشتر به دقت با و گرفت را دستش ازین

 .دیآیم او فردا یبخون دیبا پس -

 

 :vip یدلتنگ رسم

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 798پارت#
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 .رساند ازین آغوش به را خود و زد یبلند یقهقهه

 تموم داره نمونیب یدور شهینم باورم خاله یوا -

 !شهیم

 یحرف از قبل اما فشرد؛ خود به محکم را او ازین

 .کرد سوخت را خوشش حال نبات یصدا

 ؟یبش زنش یبر یگرفت میتصم پس -

 ییجا کدامچیه یرو خنده گرید که ییهالب با

 اتاق از که نبات به ینگاه و شد جدا ازین از نداشت

 یمحکم و حس بدون لحن با و انداخت آمد رونیب

 :داد جواب

 نگفتم؟ دلم، دنبال برم خوامیم بودم گفته -

 انداخت دستش سمت یکوتاه نگاه آمد جلو نبات

 .زد نهیس به دست و
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 یآبرو گذاشتن حراج متیق به حتماً خوبه، -

 درسته؟ مادرت

 .انداخت باال یاشانه

 خودم من دینرس ییجا به کار خداروشکر نه، -

 خودشون کنم، اعتراف رو فصاحت اون بشم مجبور

 .بودند کرده راحت رو کارم

 و شد خارج بود گرفته خود به که یژست از نبات

 .کرد کینزد هم به شیابروها

 ؟یچ یعنی -

 .زد پوزخند

 گذشته موضوع همه خودش شبید محمد حاج -

 .کرده فیتعر یرعلیام یبرا رو

 .گرفت بهت رنگ نبات نگاه
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 !کرده؟ اعتراف خودش محمد -

 یرعلیام بگم یزیچ من نکهیا از قبل امروز بله، -

 .داره خبر زیچ همه از گفت

 نداشت را حرف نیا دنیشن توقع انگار که نبات

 یلیخ بعد کرد نگاهش حرکت بدون لحظه چند

 فرو قبلش ژست در دوباره و آمد خودش به زود

 .رفت

 نبود؟ مهم محمد پسر یبرا موضوع نیا وقتاون -

 مادرش یهاگفتن محمد نیا زیهرچ از شتریب

 همه زبان عادت که یپسوند ای شوندیپ چیه بدون

 در را حرصش و ختیانگیبرم را تعجبش بودند

 .آوردیم
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 اصأل بود، مهم یلیخ محمد حاج پسر یبرا چرا -

 آزاردهنده یهاآدم دنید با مادرش نداشت دوست

 و نداشت یاچاره اما بشه؛ تیاذ شیزندگ یمیقد

 عوض در. کنه تحمل من داشتن یبرا بود مجبور

 راحت رو الشیخ خودم سهم یاندازه هم من

 مونیزندگ یتو یلیخ هاآدم اون ستین قرار کردم

 .باشن داشته یدخالت

 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ



shahregoftegoo@  

. pg 3759shahregoftegoo@ 

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 799پارت#

 

 

 طوفان به یهاچشم با و شد کشینزد نبات

 .زد چنگ را او شال نییپا اشنشسته

 اون از منظورت یفهمیم دختر؟ شده چت -

 هی که یکس بوده؟ خودت مادر آزاردهنده یهاآدم

 !یبرس سن نیا به تو تا دهیکش درد عمر
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 رونیب نبات دست از را شالش یظاهر یآرامش با

 .دیکش

 خودت هوس بخاطر تو ؟ینکرد مامان؟ ینبود -

 ؟ینبرد یفروپاش مرز تا رو خانواده اون یزندگ

 موضوع نیا به یربط چیه که یمن رو کارت تاوان

 تا تهمته و دروغ هانیا همه بگو ندادم؟ نداشتم

 .رمیبگ تیحالل و وفتمیب پات به منم

 اون به تا یبگذر مادرت از یخوایم واقعاً تو -

 !؟یبرس پسره

 کیش یسرتاپا به ینگاه و رفت عقب یقدم

 .انداخت مادرش

 تونیزندگ آرامش یبرا من از خودتون مگه -

 . دادم قرار الگو رو شما منم خب د؟ینگذشت
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 به زده خجالت آنکه با د،یکش یقیعم نفس

 حانهیر با طشیشرا هنوز بود کرده اعتراف یرعلیام

 با دیدینم یلیدل یول نکرده؛ یفرق چیه سابق

 .بدهد گرانید دست ضعف نقطه موضوع نیهم

 زد، بهم یخوب یلیخ حرف امروز یرعلیام مامان -

 نیحس حاج خونه مجرد دختر اون گهید من

 گهید اونم باشه، تشیرضا منتظر چشمم که ستمین

 تیرضا یبرا که ستین پدرش خونه پسر

 تا دو االن ما. باشه دستشون محتاج یخواستگار

 یکس دخالت بدون میتونیم که میهست کامل آدم

 رو میتصم نیا و میریبگ میتصم مونیزندگ یبرا

 ینظر شه،یم زده یحرف نجایا اگر. میکن یعمل

 نه احترامه داشتن نگه یبرا فقط شه،یم دهیپرس

 .یاگهید زیچ
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 .زد پوزخند حرص با نبات

 رو خودت بزرگتر احترام تو هم یلیخ! احترام آره -

 .یداریم نگهدار

 دارم ادمی یوقت از که من نبات؟ رمیبگ ادی یک از -

 یبرا سخت طیشرا یتو بودم مجبور تنها خودم

 رو حرف نیا. رمیبگ میتصم رفتارهام و کارهام

 کنمیم تکرار هم االن گفتم بهت شیپ سال چند

 چه من مرده، پدرش همراه حانهیر کن فکر و برو

 با یکار خوامینم گهید نشم چه بشم یرعلیام زن

 .باشم داشته نیحس حاج و شما
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 800پارت#

 

 

 :گفت بغض با بعد و کرد نگاهش لحظه چند نبات

 آورده رو  هامبچه خوش دل با بگو رو ساده منه -

 ادیب کنند شیراض و نیبب رو خواهرشون تا بودم

 به زده شوهر هوس خانم حانهیر نگو. ششونیپ

 .بگذره همه از بخاطرش خوادیم و سرش
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 اتاق در کنار که یپسر و دختر به چشمش تازه

 دهیترس و بیغر ینگاه با و بودند ستادهیا

 .افتاد کردندیم شیتماشا

 چند از بعد شیدوقلو برادر و خواهر دو دنید از

 فاصله کودکانه یچهره آن از دو هر که یدور سال

 ناخواسته بودند گذاشته ینوجوان به قدم و گرفته

 را خودش قدم چند با. نشست لبش یرو یلبخند

 .کرد کشانینزد

 بزرگ چه شما خدا یوا من، یخوشگال سالم -

 !دیشد

 گذاشتند عقب یقدم قبل نگاه همان با آراد و آرام

 یرو از نبات. شود کشانینزد ندادند اجازه و

 تند و زد چنگ را فشیک و مانتو یجالباس

 .کرد تنش نظم بدون را شیمانتو
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 .یبر ضعف و قش براشون گهید نکرده الزم -

 .دیکش در طرف گرفت را هابچه دست بعد

 .میندار ییجا نجایا گهید ما میبر -

 شیغذا مشغول آشپزخانه در لحظه آن تا که ازین 

 .گرفت را نبات یبازو و آمد رونیب هول با بود

 با که یابچه مگه زن؟ یکنیم هیچ کارا نیا -

 ! ؟یافتاد قهر به حرف کلمه چند

 رونیب ازین چنگ از را دستش کرد یسع نبات

 .اوردیب

 چه یدینشن مگه بمونم؟ یچ یبرا گهید -

 کرد؟ بارم ییهاحرف

 .انداخت او سمت ینگاه مین ازین
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 رو راهش درست و غلط جه،یگ روزا نیا بچه نیا -

. یکن کمکش و یباش کنارش دیبا تو ستین بلد

 بود نیا برگرده یکن شیراض یاومد ینگفت مگه

 کردنت؟ یراض

 .دیکش رونیب را دستش ضرب با نبات

 بزرگ گهید خودش از،ین بردار سرم از دست -

 اول از منم. نداره یکس به ازین و شده عاقل شده،

 خودش بره بذار نباشم، هم حاال بذار نبودم عمرش

 ستین قرار زنش دست ریز و مرد اون خونه نهیبب

 .کنن راتیخ حلوا براش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�
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 801پارت#

 

 هم به محکم را در و رفت رونیب هابچه همراه نبات

 .دیکوب

 به یدست و نشست کنارش مبل دسته یرو

 که دهیچیپ یایراه دو نیب. دیکش اشیشانیپ

 کارش از بود یکس رفتیم سمت هر نگاهش

 ازین دست حس با. بود افتاده ریگ باشد یناراض
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 نگاه صورتش به و آورد باال را سرش اششانه یرو

 .کرد

 ؟یخوب -

 خاله؟ امروز بود چش -

 آشپزخانه طرف و داد تکان تأسف به یسر ازین

 .رفت

 دنبال خونه در رفته سیپل روزید نکهیا مثل -

 یهاحرف همه دهیفهم اونجا خانم نبات و صادق

 شوق با امروز. بوده درست شوهرش مورد در تو

 ببره رو تو خوادیم گفتیم دنبالت، بود اومده

 یدور مدت اون بشه جبران دیشا تا خودش شیپ

 اون که شد یچ هوی دونمینم یول ت؛ییتنها و

 !کرد رو کار نیا و زد رو هاحرف
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. رفت اتاقش طرف و شد بلند شیجا از حالیب

 پا دلش حس یرو او داشت توقع نبات دیشا

 یحت که کند انتخاب را یمادر با یزندگ و بگذارد

 از و ستادیا در یجلو. ندارد باور هم را شیهاحرف

 کردن خورد مشغول که ازین به ینگاه فاصله همان

 .انداخت بود دستش کاهو

 و کرد گوش دلش حرف به یوقت اون چرا خاله -

 که حاال بود حقش زد آتش رو خانواده چند یزندگ

 شدم کنم گوش دلم حرف به یکم خوامیم من

 !ا؟یدن آدم نیگناهکارتر

 تا ستادیا اپن کنار و دیکش کار از دست ازین

 .باشد ترکینزد
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 زم،یعز ادیب خودش به تا یبد فرصت بهش دیبا -

 کن عوض رو لباست نکن مشغولش رو فکرت ادیز

 .شهیم اماده داره شامم ایب

 .جان نوش دیبخور شما خاله ندارم لیم من -

 دیکرد چه نمیبب کن فیتعر برام ایب زود خودیب -

 .خان ریام با

 و کرد زمزمه ییرو و رنگیب «چشم»

 چرا. نشست تخت یرو و شد اتاق وارد

 زهر از بعد که را اطرافش یهاآدم توانستینم

 بودند هم طلبکار اشیزندگ یروزها نیبهتر کردن

 !کند؟ درک

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 802پارت#

**** 

 گرفتیم نشأت شادش دل از که یخوش حال با

 باال را شیصدا و شد پدرش یخانه وارد زنان سوت

 .کند خود متوجه را هیبق تا برد

 .اومدم من منزل، یاهال بر سالم -

 به یدست در یجلو نهیآ در د،ینشن یکس از یجواب

 .کرد زمزمه خودش یبرا و دیکش شیموها

 !شدم یریگ لیتحو نیا هالک -
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 کنار را اشیزندگ کار تمام روزید مثل هم امروز

 مورد در مادرش و پدر با دیایب تا گذاشت

 حاال. کند صحبت مراسمات یمابق و یخواستگار

 دلش دیدیم خود کینزد قدرنیا را حانهیر که

 هرچه دیبا. کند یتعلل وصالشان یبرا خواستینم

 را اشمعشوقه و خود نیب اندک فاصله نیا زودتر

 .داشتیمبر

 ؟ییکجا خانم مامان خانم، حاج -

 .ایب مادر نجامیا -

 خانه هال قسمت از مادرش یصدا دنیشن با

 از بعد و گذاشت یجاکفش یرو را نشیماش چییسو

 .رفت طرفشان به شیهاکفش ضیتعو

 .یگرام یوالده بر درود -
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 نیا کرد، متعجبش خانم حاج کنار در لوفرین دنید

 لوفرین. بود دارشانید نیاول بازگشتش روز از دارید

 بلند جا از زدیم ادیفر را استرسش که ینگاه با

 صورت یدگیپر رنگ. کرد یلرزان «سالم» و شد

 ریز از یحت قبل به نسبت اندامش یالغر و لوفرین

 کردیم رجوع دلش به اگر. بود انینما هم چادر

 و یخودخواه یبرا دختر نیا دست از هنوز

 رعطایام بخاطر خواستینم اما بود؛ ریدلگ انتشیخ

 نزده طورنیهم برادرش اورد،یب خود یرو به یزیچ

 چه بگذرد لوفرین گناه از نبود حاضر و دیرقصیم

 لبخند. است ریدلگ هم او بفهمد که یروز به برسد

 . شد کینزد و زد یآرام

  ؟یخوب خانم لوفرین سالم -

 .فشرد مشت در را چادرش نییپا نامحسوس لوفرین
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 ن؟یخوب شما ممنون -

 .قربانت -

 .انداخت اطرافشان به ینگاه

 کجاست؟ خودم خوشمزه شکالت -

 .نشست شیجا سر رعطایام اتاق به اشاره با لوفرین

 .خوابه -

 .گرفت جا مادرش کنار و دیخند

 کم هی ستین رعطایام تا خواستمیم شد فیح -

 .بچلونمش

 .انداخت سمتش یذوق پر نگاه خانم حاج

 .مادر خودت پسر شاءاهللان -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و زهرا انتیخ درد با بود نتوانسته هنوز آنکه با

 کنار فرزندش عنوان به بچه آن یساله دو حضور

 حانهیر مادرش که یفرزند به فکر از باز اما د؛یایب

 به هم ایرو نیا تا ستین یرید دانستیم و باشد

 .رفت غنج دلش برسد قتیحق

 .شاءاهللان -

 و برداشت هاوهیم سید از یسرخ بیس خانم حاج

 .شد گرفتنش پوست مشغول

 نجایا یومدین که شبید خبر؟ چه آقا خب -

 چه روزید نمیبب بگو یکن فیتعر برام درست

 نتون؟یب گذشت

 .دیکش سرش به یدست و داد کهیت مبل به
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 داشتم ازین خواب به فقط بودم خسته قدرنیا -

 تلفن پشت که من بعدشم کنم، استراحت رفتم

 .کردم فیتعر رو زیچهمه

 که تلفن پشت مادر کن فیتعر گهید بار هی خب -

 رو؟ شنهادتیپ کرد قبول شد یچ. نداشت یلطف

 .زد مادرش به یچشمک و گرفت مبل از را اشهیتک

 چون یب دلبر نیا نکنه قبول تونستیم مگه -

 چرا؟

 آغوش در را او و دیخند سرخوش خانم حاج

 .گرفت

 گهید بارنیا شاءاهللان مادر، زیعز باشه مبارکت -

 .یبچش رو یخوشبخت یواقع مزه

 .دیبوس را مادرش شانه
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 .مامان ممنون -

 .عمو پسر گمیم کیتبر -

 یهاچشم به ینگاه و شد جدا خانم حاج از

 .انداخت لوفرین شرمنده

 .ممنون -

 به رو و گرفت را بود شده تعارف سمتش که یبیس

 :گفت خانم حاج

 .مامان کنم صحبت باهاتون دیبا -

 ینگران با و برگشت طرفش کامل خانم حاج

 .کرد نگاهش

 افتاده؟ یاتفاق -

 .زد بیس به یگاز
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 یرابطه ندارم دوست گهید یول نه؛ که اتفاق -

 شیپ هدفیب شیپ سال سه مثل حانهیر با االنم

 از المیخ تا میکن عقد زود حداقل خوامیم. بره

 ...بشه راحت داشتنش بابت

 و کرد قطع را حرفش لوفرین دفعهکی شدن بلند

 .کند نگاهش یسوال و ردیبگ باال را سرش شد باعث

 .دیکش باالتر را چادرش لوفرین

 زحمت رفع گهید من دیبد اجازه اگر عمو زن -

 کنم؟

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 تیمعذب اوج در که لوفرین یهاحرف یبرا ییابرو

 .انداخت باال آوردیم زبان بر

 دختر اومد در کجات از گهید حرف نیا! زحمت؟ -

 ؟یاومد بهیغر خونه مگه

 نییپا را سرش او سمت ینگاه مین با لوفرین

 .انداخت
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 عمو زن به سر هی اومدم فقط بهتره، برم گهید نه -

 .بپرسم رو حالشون و بزنم

 رعطایام و یحاج کم کم بمون یکرد یخوب کار - 

 .میباش هم با رو ناهار رسنیم سر هم

 یعصب نهیبب منو نجایا رعطایام ممکنه اصالً، نه -

 .بهتره نباشم پس بشه

 .کرد یاخم

 نمیبب نیبش شهیم یعصب خودش واسه رعطایام -

 در رو شورش گهید پسرم نیا کنه، خوادیم کاریچ

 .آورده

 لوفرین به رو او حرف دییتا از بعد هم خانم حاج

 :گفت
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 میکرد صحبت امروز دیشا بمون مادر آره -

 بده؟ عذابت خوادیم یک تا شد، حل مشکلتون

 .گرفت را چشمش اشک نییپا سر همان با لوفرین

 .بشه تیاذ من دنید با خوامینم -

 .شهیم یچ فیتکل مینیبب تا ادیب بذار فعال -

 .دیچرخ خانم حاج و او نیب لوفرین مردد نگاه

 راحت شما اتاق یتو برم دیبد اجازه اگر پس -

 .دیکن صحبت

 میبزن حرف ازت پنهون میبخواه یستین بهیغر -

 .سرجات نیبش راحت

 یگرید نگاه با. نگفت یزیچ گرید و نشست لوفرین

 صحبتش و برگشت مادرش طرف به لوفرین سمت

 .گرفت سر از را
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 شما به که ییهاحرف اون همه روزید من مامان -

 براش رو انتظاراتم زدم، حانهیر به هم رو گفتم

 .بود موافق همه با اونم خوشبختانه دادم، حیتوض

 .شد باز شوق از خانم حاج چهره

 داره زیچهمه خداروشکر خوبه یلیخ نکهیا خب -

 ه؟یچ یبرا تینگران گهید رهیم شیپ یعال

 اعتماد یبرا انگار مامان، دهیترس حانهیر یول آره؛ -

 حق بهش دیبا ییجورا هی خب مردده بهم دوباره

. قرارمون و قول همه به زدم پا پشت بار هی من بدم

 تموم زود یلیخ رو زیچ همه خوامیم نهیهم یبرا

 .وفتهیب یبد اتفاق ستین قرار بارنیا بفهمه تا کنم

 نداره وجود تعلل نیا یبرا یلیدل منم نظر به -

 یمخالفت خودش کن صحبت باهاش زم،یعز
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 وقت چند تا دیبد سامون و سر رو کاراتون نداشت

 میتونیم میدار شیپ در خجسته والدت تا دو گهید

 .میکن انتخاب عقد یبرا رو همونا از یکی

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 805پارت#

 

 

 

 مادرش کننده وسوسه شنهادیپ از شیهاچشم

 .دیدرخش

 مراسم یبرا زود دیبا فقط خوبه یلیخ -

 .میکن اقدام یخواستگار

 .داد تکان یسر خانم حاج

 ریبگ حانهیر از رو اشخاله شماره تو مادر باشه -

 ازش که بده رو حانهیر خود شماره ای بده بهم

 .رمیبگ
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 و انداخت صحبتشان نیب یاوقفه نیمت یهیگر

 خود لوفرین رفتن با. کرد روانه اتاق طرف را لوفرین

 .کرد ترکینزد مادرش به را

 اشخاله خونه دیبا حتماً یخواستگار یبرا گمیم -

 م؟یبر

 میبر یخوایم نکنه ؟یدار یسراغ گهید یجا -

 بزرگش؟ پدر خونه

 .دیکش ششیر به یدست

 دلش اصال حانهیر ،یچیه که نیحس حاج -

 صورت نظرم به شم خاله خونه نهیبب اونو خوادینم

 .نداره یخوب
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 خبر بهشون جان؟ مادر نداره یخوب صورت چرا -

 دیبا باالخره میکن صحبت ادیب هم مادرش میدیم

 .بشه مشخص فشیتکل

 دیبش مجبور من بخاطر شما خوامینم مامان اما -

 .دینیبب رو زن اون دوباره

 .زد لبخند خانم حاج

 زنمیم یحرف اگر من زم،یعز ستین یاجبار چیه -

 یبرا من خودمه، لیم به فقط کنمیم یکار ای

. بگردم دورت ندارم یترس چیه زن اون با ییروبهرو

 رو تمرکزت تموم فقط نکن فکر زایچ نیا به اصالً

 درد بدون و زودتر چطور که موضوع نیا یرو بذار

 .یاریب در خودت عقد رو دختر اون سر

 .داد هیتک مبل به دوباره و دیخند
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 براش رو مراسمات نیترباشکوه خوادیم دلم -

 .بدهکاره یلیخ دختر اون و من به ایدن نیا رم،یبگ

. آمد رونیب اتاق از نیمت همراه لوفرین بعد یالحظه

 را اطرافش بغض پر و آلود خواب که نیمت دنید با

 .زد یبزرگ لبخند کردیم نگاه

 !یا خوشمزه پسر چه به به -

. گذاشت بغلش در را نیمت لوفرین و کرد دراز دست

 .دیبوس را نیمت یگونه و شد کشانینزد خانم حاج

 رو غذاش برم من، بشم خوشگل پسر نیا قربون -

 .بشه اخالق خوش بخوره ارمیب

 .داد نشان واکنش زود لوفرین

 .رمیم خودم دینکش زحمت شما -

 .شد بلند لوفرین حرف به توجهیب خانم حاج
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 هی خوامیم من بمون تو ستین یزحمت مادر نه -

 .بزنم غذامم به سر

 .نشست شیسرجا دوباره و داد تکان یسر لوفرین
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 که دیکش بو و برد نیمت گردن در را صورتش

 .دیکش عقب را سرش یبدخلق با نیمت

 !یدیم یبهشت یبو چه جونم، -

 بگم؟ یزیچ تونمیم یرعلیام آقا -

 .کرد نگاه لوفرین صورت به

 .دییبفرما -

 .انداخت نییپا را سرش لوفرین

 بگم خواستم یول د؛ینکن باور دیشا دونمیم -

 و تو دوباره یدور همه اون از بعد خوشحالم یلیخ

 .دیشیم هم قسمت حانهیر

 .دیبوس را نیمت دست و زد یشخندین

 قسمت نیا افتادینم هااتفاق یلیخ اگر دیشا -

 خب یول خورد؛یم گره هم به شیپ سال چند دیبا
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 تازه یریبگ آب از وقت هر رو یماه گفتن میقد از

 یخوشبخت نیا امروز از میکنیم یسع هم ما. است

 .میکن حفظ رو

 بهونه دیکنیم فکر بزنم یحرف هر االن دونمیم -

. مونمیپش و متأسف کار اون بابت یلیخ یول است؛

 گرفته نظر در برام رعطایام که یهیتنب با هم االن

. شمیم کینزد ینابود به شتریب روز به روز

 خودش غیدر دونستیم خوب خودش انصافیب

 رو همون درست و برام است شکنجه نیبدتر ازم

 . گرفت شیپ

 دردناک هرچقدر سخت، هرچقدر ها گذشته -

 یهاآدم یهمه از حانهیر و من. شد تموم و گذشت

 و دیجد یزندگ هی میبتون که میگذشت گذشته

 از یتیشکا چیه و میبساز خودمون یبرا فکر بدون
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 باهاش یلیخ هم رعطایموردام در. میندار یکس

 دیبا کنم فکر نداشته یادهیفا یول کردم؛ صحبت

 .ادیب کنار تا یبد فرصت خودش به

 یباز به را چادرش گوشه نییپا سر همان با لوفرین

 .گرفت

 نیهم تمیوضع عمرمم آخر تا اگر نداره، اشکال -

 .ندارم یتیشکا باشه

 ازش و بزنم حرف حانهیر با خوادیم دلم فقط االن 

 پر دلم شده، ذره هی براش دلم رم،یبگ تیحالل

 .میبزن حرف یکل مینیبش میقد مثل بازم کشهیم

 .دیخند طنتیش با

 برادرا؟ ما مورد در -

 .دیخند خجالت با هم لوفرین
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 از قدرنیا باشه، خودمون مورد در فقط گهید نه -

 .میاریب کم حرف که میبگ خودمون

 نگاه صورتش به غم با و آورد باال را سرش لوفرین

 .کرد

 حرف باهام و نهیبب منو شهیم حاضر نظرتون به -

  بزنه؟

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 807پارت#

 

 .زد لبخند

 همون هنوز حانهیر نباش نگران مورد نیا در -

 .سابقه مهربون دختر

 مناسب وقت تا دیبد بهم رو آدرسش بعداً شهیم -

 شش؟یپ برم

 وارد رعطایام بعد محمد حاج اول شد باز خانه در

 .دیکش باالتر را نیمت. شدند

 ششیپ ببرمت یخواست وقت هر دمیم قول باشه -

 نبودم گهیم نهیبب رعطایام کن پاک رو اشکت حاال

 .برادرم کرده تیاذ رو زنم

 .کرد پاک را شیهااشک تند لوفرین



shahregoftegoo@  

. pg 3795shahregoftegoo@ 

 اون گهید نه شش،یپ برم خودم دیبد آدرس لطفاً -

 نهیبب بشه خوشحال االن کنم فکر بودم زیعز زمون

 .آورده در رو زنش اشک یکس

 .زنشه عاشق هنوز رعطایام نگو یالک نه -

 او با یاحوالپرس از بعد و شد کشانینزد محمد حاج

 طرف و گرفت بغل را نیمت لوفرین با یروبوس و

 .کند عوض را لباسش تا رفت اتاقشان

 با و برداشت جلو قدم چند آرامش با رعطایام

 جواب در یسر و برگشت لوفرین طرف او به یسالم

 .داد تکان سالمش

 !خبریب چه -

 .کرد جور و جمع را خود یکم لوفرین



shahregoftegoo@  

. pg 3796shahregoftegoo@ 

 سر عمو زن به امیب خوامیم دادم امیپ که بهت -

 .بزنم

 بود؟ سرزدن االن نیا بزنم، سر فقط یگفت -

 عمو زن و یرعلیام آقا برم زود خواستمیم نه -

 .ندادن اجازه

 رشیاس که یبغرنج طیشرا از لوفرین کمک یبرا

 .انداخت رعطایام سمت یجد نگاه بود

 طورنیا که مونده یابهیغر یجا مگه -

 ؟یکنیم بازخواستش

 و دیکش یاکالفه پوف او سمت ینگاه با رعطایام

 .رفت اتاقش طرف

 .ایب لوفرین -
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 دنبال و انداخت او سمت یعاجز نگاه لوفرین

 .شد اتاق روانه رعطایام

 را رعطایام و لوفرین رفتن نگاهش با که طورنیهم

 صحبت نیهم کرد دعا دل در کردیم بیتعق

 شانیزندگ کردن راهبهرو یبرا یامعجزه به لیتبد

 .شود

 از را لشیموبا کرد، را حانهیر یهوا دلش ناگه

 .بفرستد شیبرا یامکیپ تا آورد رونیب بشیج

  «حاله؟ چه در من عشق»

 .رفت آشپزخانه طرف و کرد سند را امکشیپ

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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**** 

 بر محکم یپتک مانند به لشیموبا زنگ یصدا

 قبل از شتریب لحظه هر و شدیم دهیکوب سرش

 بود دچارش که یاکننده مست خواب و او نیب

 . انداختیم فاصله

 تماس پشت سمج مخاطب دید یوقت آخر در

 کرد ی«نوچ» یبدخلق با داردیبرنم سرش از دست

 لیموبا یرعلیام یبرا دنیکش نشان و خط نیح و
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 به کردن نگاه بدون و برداشت یپاتخت یرو از را

 .کرد باز را تماس صفحه

 بله؟ -

 در دهیسپ مانند غیج یصدا کوتاه یسکوت از بعد

 .دیچیپ گوشش

 !؟یخواب هنوز نکنه کوفت و بله -

 یگوشه به یدست و زد تخت یرو یغلت

 او که یتماس نیا بود مطمئن. دیکش شیهاچشم

 ای یرعلیام طرف از کرده جدا نازش خواب از را

 نداشت را یکس گرید که چرا است کاشان یاهال

 .کند ادشی

 محل؟یب خروس یدار کاریچ یصبح اول -
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 هیشب تو خوشگل یصدا اون فعالً شعوریب -

 ساعت به شما شهر یتو هم بعدش نابالغ، خروس

 !صبح؟ اول گنیم ازدهی

 دهیسپ گفته از تا انداخت یگوش صفحه به ینگاه

 قهیدق چهار ازدهی ساعت دنید با شود، مطمئن

 .کرد یآرام خنده

 !ازدهه؟ی واقعاً عه -

 تهرون یرفت یوقت از دختر برات شدم نگران - 

 .یریم دست از یدار کال

 یهایباز مجدد شروع گناه دیبگو داشت دوست

 از دوباره ستیروز چند که یرعلیام و او عاشقانه

. سدیننو گناهیب شهر نیا یپا را اندشده گرفته سر

 رنگ دشیسف و اهیس یزندگ به باز یرعلیام حضور
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 که گذشته اتفاقات تکرار وجود با او و بود دهیبخش

 یخوشحال حس تینهایب بود دهیند هاآن از یریخ

 یحرف اگر دانستیم که ییآنجا از اما داشت؛

 تمام از سر یوقت تا دهیسپ گرید دیبگو

 بحث ستین بردار دست اوردین در شانیهاصحبت

 .کرد عوض را

 جز کارمیب و تنهام کال خونه یتو روزا من خب -

 . ندارم یکار دنیخواب

 هم با یوقت از حانهیر گمیم مهربانو به یه من -

 مورد در گهیم شده تنبل خورده بُر هاشیتیوال

 .نگو یطورنیا بچم

 در د،یکش باال را خود تخت یرو یکم و دیخند

 یبرا دلش چقدر یدور روز چند نیهم

 !بود شده تنگ مهربانو یهایمهربان
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 ضرر پوستت یبرا عشقم کن یحسود کمتر -

 ؟یشد مزاحم یزد زنگ یداشت کاریچ حاال. داره

 پر دهیسپ یهاحرف از مزاح و یسرخوش لحن

 .شد نشانیگزیجا نهفته یغم و دیکش

 .داره طیبل صبح فردا یبرا بره، خوادیم هرمز  -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�



shahregoftegoo@  

. pg 3803shahregoftegoo@ 

 یتنگ �💗💗�

 809پارت#

 

 

 

 شانشیپر یموها به یدست با و نشست شیجا سر

 راستش شانه یرو و کرد جمع کجای را هاآن

 .ختیر

 نیهم یبرا نره؟ بود قرار مگه سالمت به خب -

 ! ؟یکرد داریب منو

 زیتم و تر شوهر هی اونجا یرفت خودت گهید آره -

 هرمز موندن ای رفتن دمیبا بغل یگرفت مپل تپل

 .نباشه مهم برات
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 .دیخند زیر یرعلیام قامت و کلیه تصور با

 !مپله؟ تپل کجاش چارهیب یرعلیام -

 .هست که زیتم و تر حاال، خب -

 .کرد کنجکاو را او دهیسپ یحوصلگیب 

 امیپ خودم به روزید بره خوادیم داشتم خبر من -

 چته؟ تو حاال داد

 .امیعصب شینفهم و شیشعوریب از -

 گرید یبار دهیسپ حرص از پر یهانیتوه به

 .دیخند

 یول ؛یهست یعصب چقدر دمیفهم باشه باشه -

 .دمینفهم رو لشیدل هنوز

 دو ندارم یشوخ حوصله و حال اصال حانهیر -

 .خواهشاً باش یجد قهیدق
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 به را او بود بغض از مملو حاال که دهیسپ آرام لحن

 طور به تا دیکش صورتش به یدست. آورد خود

 .بپرد سرش از خواب کامل

 کنم کاریچ بگو االن ،یجد من د،یببخش باشه -

 و مونهیپش دهیسپ بگم رمیبگ تماس باهاش برات؟

 نذار؟ تنهاش راحت

 برم مونده نمیهم گهید حانهیر بگو چرت کمتر -

 !کنم التماسش موندن یبرا

 که چرا بخندد دهیسپ حرص به دیترس گرید بارنیا

 .است فیضع بد اعصابش االن دانستیم

 دست یرو دست یخوایم م؟یکن کاریچ پس -

 کاشان گهید دیشا گفت بهم شبید بره؟ تا یبذار

 .برنگرده
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 دمیشن مهربانو با رو هاشصحبت خودم بله -

 برگشت یبرا یابهونه ستین حانهیر گفتیم

! شه؟یم نفهم و عشوریب قدرنیا مرد مگه آخه. ندارم

 نشون بهش سبز چراغ یکل مدت نیا من عه عه

 گهیم مهربانو به زده زنگ بز مثل وقت اون دادم

 .دیکن حالل نیدید یبد و یخوب

 نیبب بگرد لغتتات رهیدا یتو زمیعز باش راحت -

 .یباش نکرده بارش نمونده یاگهید زیچ

 .حقشه نایا از بدتر اصالً حقشه، -

 .کرد زمزمه اطیاحت با و آرام

 کال تو مورد در صحبت بدون رمیبگ تماس من -

 ه؟یچ دهنش مزه نمیبب
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 رونیب را نفسش سکوت لحظه چند از بعد دهیسپ

 .داد

 قلبش یتو یحس گهید واقعاً دیشا ال،یخیب نه -

 زدم،یم گول یالک رو خودم نجایا منم باشه نمونده

 باشه داشته حق دیشا کرده هنگ مغزم  دونمینم

 حانهیر. برگرده نخواد دوباره زدم پسش بار هی یوقت

 یندار یکار رمیگیم تماس باهات بعداً رمیم من

 باهام؟

 ؟یخوب -

 .خداحافظ فعأل خوبم آره -
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. کرد قطع را تماس او به حرف فرصت بدون دهیسپ

 شیها حرف از دهیسپ ندیناخوشا و بد حال

 از یکار دور راه نیا از او متأسفانه اما بود؛ مشخص

 به زیهرچ از شتریب االن دهیسپ آمدینم بر دستش

 .ردیبگ یجد میتصم تا داشت ازین ییتنها
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 هرچه. آورد نییپا را لشیموبا دهیسپ تماس قطع با

. نداشت هرمز یکارها از یدرک کردیم فکر

 دهیسپ عشق و یدلتنگ از خبر هنوز شیهاحرف

 زبان با بار نیچند دهیسپ که حاال یول دادند؛یم

 ازدواجشان با یمخالفت گرید بود فهمانده یزبان یب

 ! داشتیبرنم یقدم و کردیم دست دست ندارد

 و گرفتیم تماس حاال نیهم داشت دوست چقدر

 که فیح دیپرسیم هرمز از را ذهنش سواالت

 .کندیم دلخور را دهیسپ کارش نیا با بود مطمئن

 زن چشمک که بود دهیسپ و هرمز ریدرگ فکرش

 یرعلیام طرف از یامکیپ به را اشتوجه لشیموبا

 .کرد جلب

 «!امروزم یلبخندها بهانه نیباتریز ریبخ صبحت»
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 بود صبح هفت که امکیپ ارسال ساعت دنید با

 .انداخت باال ییابرو

 ساعت او همراه شبید که یرعلیام کردینم باور

 آن از بعد ساعت سه بود، دهیخواب صبح چهار

 یشاد و قشنگ حس از سرشار امکیپ نیچن

 .باشد فرستاده شیبرا

 .نوشت طنتیش با

 موفقتتون رمز شدم کنجکاو داًیشد موحد جناب»

 دنیخواب ساعت سه از بعد یزیسحرخ نیا یبرا رو

 «!بدونم

 دنید با. زد صورتش به یآب و رفت رونیب اتاق از

 دیبا انگار د،یگز لب زده خجالت صبحانه آماده زیم

 داد،یم دهیسپ به را حق شدنش تنبل مورد در



shahregoftegoo@  

. pg 3811shahregoftegoo@ 

 به لیتبد را او اشیزندگ به یرعلیام دوباره ورود

 کره لقمه چند. بود کرده تنبل و باور خوش یآدم

 از دیجد امکیپ که بود گذاشته دهانش در مربا و

 .دیرس راه

 که دارم حانهیر اسم به معجون هی ؟یدونینم مگه»

 فراموش رو یزندگ بماند خواب اشخنده هر با

 «.کنمیم

 .نوشت تند و دیخند

 «!شما یحانهیر نیا هیناب جنس چه »

 «.خودمه یبرا فقط که یجنس اصل»

 لیموبا صفحه از نگاه در زنگ یصدا دنیشن با

 نبات جز یکس نکهیا حدس. دوخت در به و گرفت

 لحظه چند. نبود یسخت کار نباشد در پشت
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 االن کند دایپ تسلط خود به تا بست را شیهاچشم

 با کردن کل کل و شدن رو به رو حوصله اصالً

 .نداشت را مادرش
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 از رفت، در طرف و شد بلند جا از دوم زنگ با

 است خانه در او دانستیم نبات که ییآنجا

 یابهانه تا نداشت در کردن باز جز یاچاره

 .ندهد دستش یدیجد

 با همزمان که دیرس شیبرا یدیجد امکیپ

 .کرد باز را در آن خواندن

 ...تازه خانمم خواب ساعت»

 و آمد باال لیموبا صفحه یرو از کوتاه چشمش

 کرد فراموش. افتاد در پشت شخص صورت یرو

 حالت همان در و بخواند را یرعلیام امکیپ ادامه

 لوفرِین دنید. ماند روبهرو مبهوت و رهیخ همچنان

 تصورش که بود یحدس نیآخر در پشت بغل بچه

 .پرواندیم سرش در را
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 سر یکالم و حرکت بدون و مبهوت طورهمان

 که کردیم نگاه را یزن رهیخ و بود ستادهیا شیجا

. دیکشیم دکی را قشیرف نیبهتر لقب یروز

 و ظلم همه آن انیم در کردیم فکر که یقیرف

 به او کمک با تا شده ییراهنما چراغ یکیتار

 او فقط چراغ آن دهیفهم حاال اما برسد؛ مقصدش

 .است برده راههیب به را

 یقدم و دیکش باالتر را بغلش تپل پسرک لوفرین

 .گذاشت جلو

 رم؟یبگ رو وقتت لحظه چند یدیم اجازه سالم -

 رنگ حاال که لوفرین صورت به رهیخ نگاه همان با

 اجازه و رفت عقب یقدم بود گرفته خود به یزنانگ

 طرف ورود از بعد بالفاصله لوفرین. داد را ورود

 مشخص نشست هاآن از یکی یرو و رفت هامبل
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 بغلش در کودکش داشتن نگه ادیز زمان مدت بود

 .کرده اشخسته

 و بست را در شده طلسم یهاآدم همانند هم او

 داشت یسع که پسرش و لوفرین به حرف بدون

 ناتییتز به و بدهد نجات مادر دست از را خود

 مبل یرو و شد کینزد کند دایپ دست زیم یرو

 .نشست شانیروبهرو

 آن با لوفرین بغل پسرک یهااخم دنید با

 شده یبردار یکپ ییگو که رنگش سبز یهاچشم

 که یروز آن و زد یآرام لبخند بودند رعطایام از

 لشیموبا کردن درست یبرا یرعلیام سفارش طبق

 .شد زنده ادشی در بود رفته مغازه به

 !باباشه هیشب چقدر -
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 یاژله یباز اسباب لرزان و آرام لبخند با لوفرین

 پسرش دست و آورد رونیب فشیک از موز شکل

 .داد

 .همونه نیع هم شیعنق بد ستین ظاهر فقط -

 بهت پسر هی خدا یداشت دوست شهیهم ادمهی -

 باالخره خوشحالم برات باشه، پدرش شکل که بده

 .یدیرس آرزوت به

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 .دیکش پسرش یاقهوه یموها به یدست لوفرین

 عقلم یوقت از شناختم، رو خودم یوقت از کال -

 باعث رفتار نیهم و بودم مرد اون لیزل کرده یاری

 کنم فکر منم و بشه سواستفاده ازم شهیهم شد

 .داره رو یکار هر ارزش عشقم به دنیرس

 .بود اریاختیب زد که یپوزخند

 نداشت؟ -

 را سرش و نماند دور لوفرین چشم از پوزخندش

 .انداخت نییپا
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 یمتیق به نه اما بودم؛ خوشبخت رعطایام با من -

 .گرفته رو دامنم عقوبتش االن که

 ادامه یشرمندگ همان با لوفرین که نگفت یزیچ

 :داد

 بود بهش وصال ریدرگ قدرنیا فکرم هاوقت اون -

 عقب قافله از بجنبم رید اگر کردمیم فکر که

 نیا همه دیشا. شهینم دمیعا یزیچ گهید و افتادم

 یهاآدم هیبق یرو بببندم چشم شد باعث فکرها

 ...میزندگ مهم

 نگو دیبگو و بزند یمجدد پوزخند داشت دوست

 من تیزندگ مهم یهاآدم گرید از منظورت که

 در یهاحرص و گرفت را خودش یجلو! بودم

 چنانهم و کرد یخال مبل دسته یرو را دلش

 .ماند ساکت
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 برام شهیهم تو حانه،یر بگم دروغ بهت خوامینم -

 داشتم رو یکس کهنیهم و یبود قیرف نیبهتر

 بگم بهش رو دلم یهاحرف بتونم و باشه کنارم

 یرعلیام با تورابطه یوقت از اما بودم؛ خوشحال

 فرو یدوست نیا از ستون هی انگار یکرد شروع

 دمیدیم بهت رو یرعلیام یهامحبت. ختیر

 نیا کن باور یول شد؛یم میحسود یلیخ ناخواسته

 بود سخت برام هضمش. نبود خودم دست حس

 درست موضوعات اون از قبل تا که یایرعلیام

 به جون طورنیا بودم دهیند رو لبخندش یحساب

 بده رو شیزندگ تموم بود حاضر و کردیم قربونت

 که یمن برادرش عوضش در. ادین صورتت به اخم تا

 نبود حاضر رو بودم نامزدش یبچگ از خودم قول

 که بودم موضوعات نیا ریگ قدرنیا. کنه نگاه
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 نیا به فقط نداشتم کارم بودن بد ای خوب از یدرک

 عمو زن وفتهیب ییجدا شما نیب اگر کردمیم فکر

 .ترهیراض ازم

 لو رو یطالفروش یتو دومتون قرار احمقا مثل

 یاحانهیر تا میشد میت زهرا و خانم حاج با دادم

 .نباشه دونیم یتو

 تند خت،یر فرو را اشکش زمان آن در تشیمظلوم

 .ندینب را شکستش لوفرین تا کرد پاک را آن

 جنگ اون شروع از قبل کاش! ینابرابر جنگ چه -

 سالح کدوم با دفاعیب منه دیکردیم فکر کم هی

 کنم؟ مبارزه شما با دیبا

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ �💗💗�

 813پارت#

 که کرد ثابت بهم رعطایام یوقت ازدواج از بعد -

 هی بلده برادرش مثل اونم و بوده توهم زیچ همه

 کارهام از قبل از شتریب ببره باال اوج تا رو زن

 نگاه یرو االن نهیهم و شدم شرمنده و مونیپش

 تماس یوقت روز اون کن باور. ندارم رو بهت کردن

 هم درصد کی یحت یخواست کمک ازم و یگرفت

 الیخ به. یافتاد ریگ اونجا کردمینم رو فکرش

 فکر از تا بدم نجاتت حرفا اون با خواستمیم خودم
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. یبرس تیزندگ به و ییایب رونیب یعاشق و عشق

 چه مدت نیا کرد فیتعر برام رعطایام یوقت

 یهمه شدم، زاریب خودم از اومده سرت ییبالها

 ازت و شتیپ امیب تا نداشتم قرار و آروم روزها نیا

 .کنم بخشش طلب

. شد لباسش لبه با یباز مشغول نییپا سر همان با

 کنکاش به گرید یبار خواستینم دلش اصال

 چه اوردیب ادی به و ندیبنش دردناکش گذشته

 .دهیرس نجایا به دوباره تا گذرانده

. راحت التیخ ستمین ناراحت یکس از من -

 هم به یکم شوهرت با اترابطه گفته بهم یرعلیام

 دونمینم من کن باور ینگران اون بابت اگر. ختهیر

 یول کنم؛ دیبا کاریچ موضوع نیا کردن حل یبرا

 یرعلیام یهاحرف به یلیخ رعطایام آقا قبالً ادمهی
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 همون تونهیم دمونیام تنها گذاشتیم احترام

 جهینت به دیشا کنه صحبت باهاشون که باشه

 .میدیرس

 .داد تکان یسر لوفرین

 یروز از رعطایام شده، خراب مون رابطه آره -

 به یحساب درست یحت کردم چه شما با دهیفهم

 همه خودش دونهیم اون. ننداخته نگاه صورتم

 کرده؛ غیدر ازم رو خودش نیهم یبرا منه یایدن

 ...یول

 کنارش و گرفت بغل را نیمت حرفش کردن قطع با

 .نشست

 نیا تحمل ست،ین مهم برام موضوع اون االن یول -

 خودم حق بدجور که منه هیتنب رعطایام سرد رفتار
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 بخشش به رعطایام از شتریب االن من. نمشیبیم

 گناه اون وجدان عذاب بخدا حانه،یر دارم ازین تو

 . کنهیم خفم داره

 تا کرد جور و جمع یکم را خودش نامحسوس

 اعتماد یبرا هنوز. باشد نداشته لوفرین با یبرخورد

 .بود زود یلیخ گذشته به بازگشت و

 هیادیز یلیخ یخواسته بخششم دونمیم حانهیر -

 رو خودم خودم یببخش منو تو اگر یحت

 یدونینم. ببخش و کن تیخانم تو اما. بخشمینم

 .شده تنگ گذشته یبرا دلم چقدر

 گذشته. ستمین ناراحت یکس از من که گفتم -

 نیع باش نداشته توقع لطفاً یول شده؛ تموم گهید

 .یکن درک دوارمیام میبش گذشته
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 آخر در و شد رهیخ رخشمین به لحظه چند لوفرین

 .داد تکان یسر

 نصف رابطه نیهم به و کنمیم درک زمیعز آره -

 یکن فکر دیشا. ندارم یتیشکا و امیراض مهین و

 سرد برخورد نیهم به من یول خودخواهم؛ چقدر
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 کنهیم یباز پسرش با ییهاوقت فقط که رعطایام

 به ام،یراض نمیبیم رو شیاخالق خوش و خنده

 خوشبخت عمر کی و یبش یرعلیام زن تو نکهیا

 عمرتون آخر تا اگر یحت ام،یراض یکن یزندگ

 .دیکن برخورد باهام بهیغر هی نیع

 

 یهااشک ازین یصدا شدن نییپا و باال درجه هر با

 سبقت هم سر پشت یشتریب سرعت با هم او

 . شدندیم یجار اشگونه یرو و گرفتندیم

 تا فشرد شیهاگوش یرو قبل از شتریب را دستش

 بود مادرش با مجادله حال در که ازین یصدا گرید

 به اشبرداشته ترک غرور نیا از شتریب و نشنود را

 . نکند دایپ سوق ینابود
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 اجازه و گرفت تماس ازین با خانم حاج که شبید از

 دیترد و استرس یالحظه خواست یخواستگار

 مادرش ازین صبح امروز یوقت. بود نکرده شیرها

 یبرا مخالفتش با و گذاشت انیجر در را نبات

 هادلهره آن دیفهم شد روبهرو مراسم در شرکت

 .بست رخت اعصابش از آرامش و نبودند جهتیب

 از انتقام و یلجباز بخاطر مادرش دانستیم

 حضور یبرا سرسختانه نیچن او روز آن یهاحرف

 نهیک آنچنان نبات. کندیم مخالفت مراسم در

 راه هم خودش یعذرخواه و صحبت که بود کرده

 منوال نیهم به اوضاع اگر. نبرد ییجا به

 با فقط اشیخواستگار مراسم شب فردا گذشتیم

 و شدیم برگذار تربزرگ عنوان به ازین حضور
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 توانستیم یزیچ چه یرعلیام خانواده یجلو

 باشد؟ نیا از ترنیننگ شیبرا

 دیفهم و نشد دهیشن ازین از ییصدا قهیدق چند

 یرو از را شیهادست. است کرده قطع را تلفن

. رفت رونیب اتاق از حالیب و برداشت شیهاگوش

 به ینگاه اشک پر صورت همان با ستادیا در یجلو

 :کرد زمزمه بغض پر و انداخت ازین

 نه؟ نکرد قبول -

 به یدست و گرفت را ناراحتش نگاه سکوت در ازین

 . دیکش اشیشانیپ
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 یهااشک و شکست بغضش دوباره زود یلیخ

 .شدند یجار دشیجد

 امیدن چرا خواستینم منو که زن نیا خاله -

 اد؟یب کم ایدن یتو زجرکش هی دیترس آورد؟
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 روز اون یهاحرف بخاطر االن زمیعز نکن هیگر -

 و شهیم آروم میبد فرصت بهش کم هی کرده لج

 .ادیب کنهیم قبول

 هی مثل خوام،ینم ازش یچیه گهید خوامینم -

 . میزندگ سر رمیم کار کسیب آدم

 بهش دیبا من نظر به نخور غصه جان خاله -

 .بشه درست تا میبد فرصت

 تا بدم فرصت بهش یک تا هان؟ خاله یک گهید -

 هم بخت نگون دختر هی ادیب ادشی کنه؟ باورم

 نکهیا با شدم تیاهم یب قدرنیا براش من داره؟

 خاک به قصد و زده یگند چه شوهرش دهیفهم

 یچ به گهید ازم طلبکاره هنوز داشته رو نشوندنم

 کنم؟ دلخوش
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 انتظار بدون و کرد پاک را اشگونه یرو اشک

 را در و شد اتاق وارد ازین طرف از دیجد یهیتوج

 .بست

 شدن رها اجازه هقش هق به و نشست تخت یرو

 را شیگلو که یبغض نکند هیگر اگر دیترسیم. داد

 ییجا دلش. ببندد را نفسش راه آخر در دهیچسب

 شر از را خود و بکشد ادیفر تا خواستیم خلوت

 راحت دلش در خفته یدردها همه و بغض نیا

 .کند

 بلند نهادش از آه لشیموبا زنگ یصدا دنیشن با

 یرعلیام مخاطب نیا دانستیم هم دهیند. شد

 و استراحت میتا در شیپ روز چند مثل است،

 از و کنند صحبت یکم تا گرفتیم تماس ناهارش

 .شود ایجو حالش
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 بدهد، جواب تا کرد پاک را شیهااشک تند

 را یرعلیام ینگران تماس ندادن جواب دانستیم

 .دارد دنبال

 دو با و برداشت تخت یرو بالشت کنار از را لیموبا

 .داد جواب کوتاه سرفه

 بله؟ -

 .ایدن نامزد نیخوشگلتر بر سالم -

 یرعلیام زبان از شاد و کوتاه جمله نیهم دنیشن

. رساند بستبن به را اوضاع بر تسلطش یهمه

 شیهاچشم حصار از را خود سمجانه یاشک قطره

 . ختیر فرو اشگونه یرو و کرد آزاد

 .سالم -
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 با بعد نشد دهیشن یرعلیام از ییصدا لحظه چند

 :دیپرس تعجب

 !؟یخوب حانهیر -

 یدست نبود، یرعلیام نزد در کردن یباز نقش آدم 

 :کرد زمزمه عجز با و دیکش اشینیب به

 بدبختم؟ قدرنیا چرا من یرعلیام -

 !شده؟ یچ -

 زده هول یصدا که دیبگو را ماجرا شرح خواست

 .شد مانع یرعلیام

 ده یبگ یزیچ خوادینم تلفن پشت کن صبر نه -

 صحبت یحضور دنبالت امیم باش منتظر قهیدق

 .میکن

 .کرد قطع را تماس یبغض پر «باشه» زمزمه با
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 رونیب اتاق از دست به چادر و دیپوش یمرتب لباس

 :داد جواب آرام ازین یسوال نگاه جواب در رفت،
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 صحبت باهاش دیبا دنبالم ادیم داره یرعلیام -

 .کنم

 به آب هی برو قبلش د،یباش خودتون مواظب باشه -

 .ییایب رونیب حال نیا از بزن صورتت

 و گذاشت مبل یرو را چادرش و داد تکان یسر

 خودش به ینگاه نهیآ در. رفت ییدستشو به

 اشک از یرد گرید صورتش شستن از بعد انداخت،

 خبر اششده سرخ یهاچشم اما بود؛ نمانده یباق

 .دادندیم دردش پر دل از

 رونیب دیفهم لشیموبا یرو بر یرعلیام زنگ تک با

 از بعد و کرد سر را چادرش. است منتظر

 .رفت رونیب ازین از یخداحافظ
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 نیماش طرف آرام یهاقدم با و بست را خانه در

 از قبل رفت، بود ستادهیا جلوتر یکم که یرعلیام

. شد باز داخل از در ،رهیدستگ به دستش دنیرس

 .شد سوار و گرفت باال را چادرش

 .سالم -

 .نمتیبب سالم -

 در دیچرخیم یرعلیام طرف مکث با که طورهمان

 شیهاچشم یسرخ لحظه چند نیهم کرد دعا دل

 موردشان در نباشد مجبور تا باشند رفته نیب از

 یرو زیچ هر از اول یرعلیام نگاه. بدهد حیتوض

 .ماند ثابت جاهمان و نشست شیهاچشم

 ؟یکرد هیگر چرا شده؟ یچ -

 .کرد جلو به یا اشاره
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 م؟یبر جانیا از شهیم -

 در حرکت به را نیماش و نشست صاف یرعلیام

 . آورد

 برم؟ کجا -

 .انداخت اطرافش به ینگاه

 میشد دور کم هی یبر خوادینم یخاص یجا -

 صحبت نگهدار ییجا ،یاهیسا ریز کنار و گوشه

 . میکن

 همون برم کرد، صحبت شهینم که نیماش یتو -

 ؟یقبل کافه

 .ندارم یشلوغ حوصله نه -
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 را نیماش یدرخت یهیسا ریز جلوتر یکم یرعلیام

 کامل کمربندش کردن باز با و کرد خاموش

 .برگشت طرفش

 .شده یچ نمیبب کن فیتعر حاال خب -

 دستش یهاانگشت به و انداخت نییپا را سرش

 کردن فیتعر و عمل وقت که حاال شد، رهیخ

 فیتعر یزیچ نداشت دوست گرید بود دیرس ماجرا

 به ریحق یرعلیام چشم در خواستینم دلش کند،

 چاره یرعلیام یجد و منتظر نگاه اما د؛یایب نظر

 .بود نگذاشته یباق شیبرا یگرید

 یخواستگار مراسم یتو ستین حاضر نبات -

 .کنه شرکت
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 .افتاد یرعلیام یابروها نیب یاگره

 !نشدم متوجه من ؟یچ یعنی -
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 باشد مسلط خود به ماجرا فیتعر نیح کرد یسع

 .نکند بغض و

 گذاشته رو یخواستگار قرار مامانت که شبید از -

 نداشته دهیفا کرده صحبت مامانم با هرچقدر خاله

 .کنه شرکت مراسم یتو شهینم یراض

 انیم را نیماش فرمان رهیخ نگاه همان با یرعلیام

 .فشرد مشتش

 نیا به رو خودت که مهمه قدرنیا برات اومدنش -

 ؟یانداخت روز و حال

 فرو درهم خودش نگهداشتن سرپا یبرا مقاومت

 .شد یجار چشمش گوشه از آرام اشک و ختیر

 ازش قدرنیا ست،ین مهم من یبرا نبات نه -

 نمونده یباق نمونیب یمهر که دمید یمحبتیب
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 مونده یباق برام یک انمیاطراف از مگه یول باشه؛

 مجلسم یتو تربزرگ هی عنوان به بخواد شب فردا

 با دیبا انیم تو پدر و مادر شب فردا کنه؟ شرکت

 بذارن؟ رو ما ندهیآ قرار و قول یک

 یبدبخت احساس موضوع نیهم بخاطر فقط -

  ؟یکردیم

 یکی یخودخواه بخاطر فردا یوقت باشم؟ دینبا -

 و بزنم دیبا شمیم شرمنده اتخانواده یجلو گهید

 برقصم؟

 رهیخ لحظه چند داد رونیب را نفسش یرعلیام

 .برگشت او طرف بعد کرد نگاه را شیجلو

 دیبا که یکس شب فردا یکنیم فکر چرا -

 یبرا دیبا یشرمندگ نیا ؟ییتو باشه شرمنده
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 درد بهت چقدر دوننیم نکهیا وجود با باشه ییاونا

 ندارن چشم. هستند طلبکارت هم هنوز دادن

 . ننیبب رو گرفتنت سروسامون

 که سوال نیا لیتشک از انداخت، نییپا را سرش

 باشد داشته مهربان یمادر هیبق مثل دینبا چرا

 .شد شتریب قلبش درد وسعت

 ازش یتوجه و خواسته توقع وقتچیه من -

 جدا هم از راهمون کرد ازدواج یوقت از نداشتم،

 ...من... ازش... من االن یول شد؛

 و برداشت اشجعبه از یکاغذ دستمال یرعلیام

 .داد دستش

 یکنیم تیاذ رو خودت پوچ انیجر نیا سر چرا -

 به نیا از مشخصه فمونیتکل که تو و من زدلم،یعز
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 شیپ راه نیا یتو ما وفتهیب هم یاتفاق هر بعد

 شیپ مصمم هم یلیخ و میهست قدم هم رومون

 شد قدممون هم وسط نیا یهرکس حاال. میریم

 تیرعا با نبود نخواست، هم یهرکس ،یعال چه

 اول بشم دهایمروار نیا یفدا. درک به بره احترام

 هیگر ارزش اتفاقات نیا اصال نیبب کن فکر نیبش

 .کن حرمشون بعد داره

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .گرفت یرعلیام دست از را یکاغذ دستمال

 نباشه؟ مهم برام شهیم نکرد؟ فکر بهش شهیم -

 .باشم افکنده سر شب فردا خوامینم من

 حرفا و فکرها نیا دختر باشه افکنده سر دشمنت -

 فقط من مادر من، پدر شب فردا اومده؟ کجا از

 حاال که مادرت دنید نه انیم خودت یبرا

 .عزات شده ومدنشین

 گفتیم راست فشرد، دستش در را دستمال

 نیبزرگتر مادرش بود کرده فراموش ،یرعلیام
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 از دهیترس. اوست مادر و پدر یزندگ دشمن

 یرعلیام سر در داشت امکان که یاشتباه یفکرها

 .کرد نگاهش شود لیتشک

 ...قصد... من... من -

 صحبتش ادامه اجازه و دیدو حرفش انیم سکسکه

 .رفت سمتش یاغره چشم یرعلیام. نداد را

 حیتوض خوامینم ،یآورد خودت سر یچ نیبب -

 .یبد

 که یمارکت سوپر سمت به و شد ادهیپ نیماش از

 دستمال. برداشت قدم داشت قرار ترنییپا یکم

 .دیکش صورتش یرو و برداشت یگرید
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 اشساله چند یایرو شب فردا دنیرس سر آنکه با

 و دیترسیم اشییارویرو از حاال اما بود؛

 . ببخشد سامان چگونه را شیهادلهره دانستینم

 در یپاکت با همراه یرعلیام تا گذشت قهیدق چند

 یمعدن آب کوچک یبطر. شد نیماش سوار دستش

 .کرد باز را درش و آورد در پاکت از

 .بخور ایب -

 آن از یکم و گرفت یرعلیام دست از را یبطر

 .کند فروکش اشیدرون ینگران و التهاب تا دینوش

 نظرم به دارم شب فردا یبرا شنهادیپ هی حانهیر -

 .یکن فکر موردش در ستین بد

 دهانش دور یدست و آورد نییپا را یبطر کنجکاو

 .دیکش
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 ؟یچ -

 کنترل را اشخنده داشت یسع که ینیح یرعلیام

 .شد جابجا یصندل در یکم کند

 من؟ یخواستگار ییایب تو هیچ نظرت... گمیم -

 .شترهیب ما تعداد االن

 نیکاب در که یرعلیام یمردانه و بلند یقهقهه

 حرفش بودن یشوخ از نشان دیچیپ نیماش

 با کند، کنترل را او حرص نتوانست باز اما داشت؛

 یرعلیام یبازو به یاضربه خواست یبلند غیج

 .بکوبد

 .لطفاً خودت یبرا بذار گرانبهاتو شنهاداتیپ -

 یرو یبطر آب دستش از زودتر لحظه کی در

 .کرد سشیخ و نشست یرعلیام نهیس و صورت
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 رهیخ اشیخرابکار به مبهوت دو هر یالحظه چند

 آن و آمد خود به او از زودتر یرعلیام شدند،

 دهیچسب تنش به یسیخ بخاطر که راهنیپ قسمت

 .داد یتکان و کرد جدا را بود

 !دختر؟ یکرد کاریچ -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 طرف از و بود شرمنده کار نیا بخاطر یطرف از

 در تا بود گرفته را اشخنده یجلو یسخت به گرید

 یچپ نگاه یرعلیام. نکند بدتر را اوضاع وانفسا نیا

 .انداخت طرفش

 .بخند باش راحت -

 به اشخنده یصدا مبادا تا گرفت گاز را شیهالب

 دهد ادامه نیا از شتریب اگر بود مطمئن برود، هوا

 . نداشتند یراه شدن کبود تا شیهالب
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 لباس سیخ قسمت به و برد جلو را دستش

 .دیکش یرعلیام

 .دستمه یبطر نبود حواسم اصال خدا به دیببخش -

 .ردیبگ را دستش خواست و دیخند یرعلیام

 ؟یکنیم زیتم رو آب لکه یجا یدار االن -

 نشده ریاس یرعلیام دست انیم کامل دستش هنوز

 .دیکش رونیب را آن و خورد زیل یماه مثل که بود

 .دیببخش نه -

 فرارش بخاطر دانستینم که یطنتیش با یرعلیام

 .انداخت باال ییابرو اشیبعد حرف ای بود

 !ببخشمت دیبا امروز چقدر اوه -

 صاف و کرد نازک یرعلیام یبرا یچشم پشت

 .نشست
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 .بود حقت ختمیر آب کردم خوب اصال -

 یرعلیام که گذشت نشانیب سکوت در لحظه چند

 یکم و گذاشت او یصندل پشت را دستش

 .شد کشینزد

 شد؟ ناراحت من خانم حانهیر االن -

 دوباره که داد تکان نه ینشانه به یسر حرف بدون

 .دیشن گوشش کنار را یرعلیام یصدا

 نوکرتم خودم زم،یعز بود یشوخ فقط حرف اون -

 شاهانه یخواستگار هی برات دارم هم منتت هستم،

 ینکن قبولمم. بمونن دهن به انگشت همه که امیم

 .بشم مقبول باالخره تا کنمیم تکرارش بار هزار

 .آورد باال را سرش
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 از ستمین ناراحت اون بخاطر من یرعلیام نه -

 تونمینم یحت که امیعصب خودم یعرضگیب

 به اصرار اگر. بفهمونم بهت درست رو منظورم

 یتو میکسیب خواستمینم داشتم مادرم حضور

 عادت ییتنها و یکسیب نیا به من. باشه چشم

 سخت طیشرا یتو گرفتم ادی ،یرعلیام کردم

 و حرص االن اگر. امیبرب خودم پس از چطور

 شهیهم که توئه یبرا فقط خورمیم یجوش

 یداشت پناه و پشت شهیهم ،یداشت تیحما

 باهاشون من که یبد یهاحس اون خوامینم

 با مجلل یخواستگار. یکن تجربه رو کردم یزندگ

 رو تو و من آخرش نهیا مهم کنه،ینم یفرق ساده

 میرفتیم هم با االن اگر یحت. کنهیم وصل هم به
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 و خونه سر اون از بعد و میکرد یم عقد محضر

 .نداشتم یحرف هم خودمون یزندگ
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 .آورد در حرکت به را نیماش دفعه کی یرعلیام

 .میبر بزن پس حرفش، و مرد -

 :داد حیتوض یرعلیام که کرد نگاهش جیگ

 عوض رو لباسش داماد یآقا خونه میریم اول -

 جعبه هی. میکنیم عقد محضر میریم بعد کنه،یم

 گمیم و مامانت شیپ میریم میریگیم ینیریش

 ستین قرار بشه ما مانع یکس ستین قرار یدید

 کنه؟ عوض رو ما نظر یکس یهایانداز سنگ

 توانستینم انداخت یرعلیام رخمین به ینگاه

 دایپ شیهاحرف بودن یجد و یشوخ نیب یمرز

 .شدیم استرسش شدن شتریب باعث نیهم و کند

 !؟یگیم یجد یدار یرعلیام -

 .داد تکان یسر خونسرد یرعلیام
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 هم میبر ؟ینبود موافق هم خودت مگه آره -

 .رو هیبق هم میکن راحت رو خودمون الیخ

 ادتی م،یتونینم یعنی نشه کنم فکر آخه... آخه -

 دارم؟ ازین تیرضا به ازدواج یبرا من رفته

 خنده یصدا دوباره تا دیکش طول لحظه چند

 رقابلیغ یکارها از عجز با. شد بلند یرعلیام

 :دینال یرعلیام ینیبشیپ

 !ه؟یچ -

 .کرد نگاهش خنده همان با یرعلیام

 رو تو من!یاساده قدرنیا که من بشم تو یفدا -

 آخه؟ کنمیم خودم عقد صدا و سریب طورنیا

 و برسه همه گوش به دهلش و ساز یصدا خوامیم

 اون از االن نیهم هم تو. کنه کور رو چشمشون
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 تیدور سال چند من رون،یب ایب مسخره یفکرها

 برام فکرها و حرفا نیا االن که نکردم تحمل رو

 امیم امخانواده با شب فردا. باشه مهم

 مهم هم یبود تنها خودت اگر یحت ت،یخواستگار

 خودت فقط اطرافت یهاآدم نیب چون. ستین

 روز چند هی یخواستگار از بعد. یمهم ما یبرا

 بعد میکنیم تحمل کارهامون بخاطر کوچولو

 .خودم یابد همسر یشیم و یدیم افتخار

 و بشه دایپ نفر کی خوادیم دلم گهید وقته اون

 من بگه من یداشتن دوست توئه به گل ترنازک

 شده تنگ دلم که بخند برام حاال. اون و دونمیم

 .خوشگل یهاشکوفه اون یبرا

 که کرد قرص را دلش چنان یرعلیام یهاحرف

 و زد یبزرگ لبخند ناخودآگاه
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 .انداخت اطراف به ینگاه

 م؟یریم کجا -

 ییجا یرستوران میبر یموافق گرسنمه، یلیخ من -

 م؟یبخور ناهار

 .کرد سشیخ لباس به یااشاره ادامه در

 .کنم عوض نویا دیبا اول البته -
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. نداد یکالم گفتن اجازه دیترد یعنی نگفت یزیچ

 مورد در که یراه دانستینم اصالً واقع در

 ر،یخ ای است درست گرفته شیپ یرعلیام

 البته. است درست چقدر تیمیصم نیا دانستینم

 ییتنها به خودش که بالغ یفرد را او همه حاال

 اگر شناختند،یم ردیبگ میتصم خود یبرا تواندیم

 از داشت دوست کردیم مراجعه هم خودش دل به

 جدا مرد نیا از یالحظه عمرش انیپا تا حاال
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 یکم را او گذشته اتفاقات یتجربه اما نشود؛

 یهایکینزد نیا همه انیپا دوباره که ترساندیم

 که یرعلیام. باشد یتلخ کی یداشتن دوست

 را نیماش بود گذاشته تیرضا یپا را سکوتش

 از را اشیآفتاب نکیع و کرد پارک خانه یجلو

 .برداشت شیهاچشم یرو

 عوض یلباس من باال میبر شو ادهیپ من خوشگل -

 .ناهار سراغ میبر کنم

 را دلشان افسار هرکدام روزها نیا در که ییآنجا از

 بودند، گرفته دست در یسخت به نرفتن خطا یبرا

 را دشیترد یرعلیام با هاماندن تنها و رفتن باال

 از بعد تا دادیم حیترج و کردیم شتریب

 اعتراضش نکهیا یبرا اما نباشند؛ تنها تشانیمحرم
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 اوردین خود یرو به یزیچ نکند ناراحت را یرعلیام

 .شد همراهش و

 وارد او اول تا ستادیا عقب در، کردن باز با یرعلیام

 .بست را در و آمد داخل هم خودش بعد شود،

 .اومدم یکن صبر هیثان کیج -

 سر اطراف یتماشا یبرا خواست و داد تکان یسر

 خواب اتاق به دهینرس یرعلیام که بچرخاند

 .برگشت طرفش و ستادیا یالحظه

 اون کردم فراموش من دیببخش جان حانهیر یوا -

 .یندار یشلوغ حوصله امروز یگفت بهم موقع

 او با که حاال دیبگو داشت دوست زد، یلبخند

 یشانیپر آن از گرید گفته را شیدردها و زده حرف

 .ستین یخبر



shahregoftegoo@  

. pg 3861shahregoftegoo@ 

 .خوبم نداره اشکال نه -

 .شد کشینزد یقدم یرعلیام

 هنوز که صورتت ؟یخوب که کرده رییتغ یچ -

 نگاهت و داره رو سابق یدگیپر رنگ همون

 غذا برامون رستوران زنمیم زنگ بذار. دهیترس

 . میرینم ییجا خودمون بفرسته

 و آورد رونیب بشیج از را لشیموبا یرعلیام

 :دیپرس حال همان در شد آن سرگرم

 تو؟ یخوریم یچ -

 

 

 

 



shahregoftegoo@  

. pg 3862shahregoftegoo@ 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 822پارت#

 

 یرعلیام خودسرانه ماتیتصم و کار از قدرنیا

 یشلوغ در حضور او دیبگو نتوانست اصأل بود شوکه

 .دهدیم حیترج ییتنها با را

 .نداره یفرق دونمینم -

 سفارش نداره حرف رستوران نیا یهاجوجه -

 بدم؟
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 .داد تکان یسر

 .بده -

 دادیم سفارش غذا تلفن با که ینیح یرعلیام

 پشت که یاتفاقات یبرا را نفسش. رفت اتاق طرف

 داد رونیب نداشت هاآن از یاریاخت چیه که هم سر

 و رفت مبل طرف شیهاکفش آوردن در از بعد و

 انداخت، اطرافش به ینگاه. نشست آن یرو

 به فقط بود شیجا سر قبل دفعه مثل زیچهمه

 .آمدیم چشم به یکم خانه یختگیهمر

 آن از و داشت دوست را خانه یبایز و ینقل فضا

 .گرفتیم یخوب حس

 که ندهیآ یروزها سمت شد دهیکش تصوراتش

 یزکاریتم کی از بعد باشد کوچک خانه نیا خانم
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 منتظر شیغذا شدن آماده و یحساب و درست

 خانه وارد و ندازدیب قفل در دیکل تا بماند یرعلیام

 داشتند ساله چند قدمت حاال که اهایرو نیا. شود

 .دادندیم قلقلک را دلش زیهرچ از شتریب

 غرق طورنیا رو تو که یکنیم فکر یچ به -

 کرده؟ خودش

 جا از گوشش کینزد یرعلیام یصدا دنیشن با

 .برگشت طرفش و دیپر

 ؟یاومد یک وونهید دمیترس -

 اشچانه ریز را دستش رهیخ نگاه همان با یرعلیام

 .زد

 .ینگفت -
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 شیبرا یچشم پشت یرعلیام سر به یااشاره با

 .کرد نازک

 اسرار که مونهیم بسته در جعبه هی مثل نجایا -

 جا خودش یتو انسان هر یهاداشته نیزتریآم

 رو شما یبرا اسرار نیا نداره یلیدل اصال و دهیم

 .زیعز دوست بشه

 اهرم با و برداشت اشچانه ریز از دست یرعلیام

 .داد تنش به یتاب مبل یرو دستش دو دادن قرار

 شده کنجکاو یلیخ زیعز دوست نیا االن خب -

 خبر چه خوشگل کوچولو جعبه نیا یتو بدونه

 ه؟یچ فشیتکل بوده

 .گرفت اشخنده یرعلیام مظلوم لحن از ناخودآگاه

 درسته؟ یخصوص یب یخصوص یعنی -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 823پارت#

 

 

 .رفت آشپزخانه طرف یرعلیام
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 طورنیا یباش داشته دوست تو دیشا دونمینم -

 دلم االن من یول باشه؛ یخصوص نمونیب یمسائل

 ...رهیدا یرو زمیبر برات رو افکارم کل خوادیم

 .کرد نگاهش طنتیش با و ستادیا خچالی کنار

 تنم به یسر بعد ترسمیم قتشیحق یول - 

 ...نمونه

 .کرد اوپن کنار یصندل به یااشاره و زد یچشمک

 .خودم شیپ ایب پاشو -

 یبرا دانستینم که یقلب و شده گرد یهاچشم با

 و رفت یرعلیام طرف گرفت اوج یکم کوبشش چه

 .نشست اپن کنار یصندل یرو

 !فکرها؟ نیا هستن یچ مگه -
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 وانیل دو دستش هلو طعم وهیم آب از یرعلیام

 طرفش را هاآن از یکی و کرد پر را دستش کنار

 .گرفت

 محرمم کاش گمیم خودم شیپ االن نهیا شیکی -

 .دمیبوسیم رو هاچشم نیا ریس دل هی یبود

 تنش حرارت و رفتند باالتر قلبش یهاتپش

 دهانش یجلو را وانیل عیسر. کرد سرخ را صورتش

 احواالت تا دینوش آن از یاجرعه و گرفت

 دور یرعلیام نیزبیت و رهیخ نگاه از اشیدرون

 را نشییپا لب و گذاشت اپن یرو را وانیل. بماند

 .ببلعد را آن یرو مانده جا وهیم آب تا دیمک

 به مینینب همو عقد از بعد تا گهید کنم فکر پس -

 .باشه صالحمون
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 به و رفت عقب قدم دو برداشت را وانشیل یرعلیام

 .داد هیتک سرش پشت نتیکاب

 من نم،یخوشگلتر نداره وجود ترس یبرا ییجا -

 کدوم چیه ستین قرار گفتم برات افکارم از فقط

 اگر یحت. بشه انجام تو تیرضا و خواست بدون

 صبر برات بازم یباش داشته دیترد سال صد

 که میباش تنها هم با خواستم قصد به االنم. کنمیم

 .یبش مطمئن بهم زهیبر تو ترس نیهم

 با را تنش راهنیپ که یرعلیام یرو اشرهیخ نگاه

 نیا. ماند ثابت بود کرده عوض یرنگ یلیف شرتیت

. دیدیم شرتیت با را او که بود یدوم بار دفعه

 آن تینها مردانه یهاراهنیپ با شهیهم ترقبل

 که تنگ شرتیت نیا اما د؛یدیم شرتییسو

 دیکشیم رخ به سخاوت با را اشبرجسته یبازوها
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 یرعلیام نگاه. کجا دارنیآست یهالباس آن و کجا

 .زد لبخند دید خود یرو را

 .خوبه یلیخ -

 یرو را اشوهیم آب خورده مهین وانیل یرعلیام

 .زد نهیس به دست و گذاشت نتیکاب

 ؟یچ -

 .بشم یکار انجام به مجبور ستین قرار نکهیا -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 824پارت#

 

 

 یقدم بعد کرد نگاهش رهیخ لحظه چند یرعلیام

 زنگ که دیبگو یزیچ خواست و برداشت سمتش

 . شد مانع در

 :گفت او به رو در به یااشاره حرص با یرعلیام

 !وقتهیب مزاحم یهرچ به لعنت -
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 از بعد. رفت در طرف و زد او خنده یبرا یچشمک

 زیم یرو و آمد داخل دوباره غذا گرفتن لیتحو

 .گذاشت شیجلو

 .بایز خانم ناهار دییبفرما -

 و ماست ظرف با رفت آشپزخانه به دوباره خودش

 ظرف. گذاشت زیم یرو و برگشت وانیل دو

 .کرد باز را آن و گذاشت شیجلو را شیغذا

 .شدم زحمت باعث دیببخش ممنون -

 .گذاشت دهان در را شیغذا از یالقمه یرعلیام

 به موقع اون نمیبب بگو یالک یهاحرف نیا یجا -

 .یکردیم فکر یچ

 .داد شیهاچشم به یچرخ

 ؟ینکرد فراموش هنوز مهمه قدرنیا یعنی یوا -
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 .ختیر وانشیل در نوشابه یکم و دیخند یرعلیام

 خوشمزه طور اون رو خودت افهیق هم تو اگر -

 .شدیم مهم برات یدیدیم فکر غرق

 .داد چرخ خانه در را نگاهش

 الیخ بگم دیبا یکنجکاو قدرنیا که حاال خب -

 نجایا در که یاندهیآ یروزها مورد در میپرداز

 خوشمزه شام هی با ییشبا اون داشتم. بود میدار

 .کردمیم تصور رو ییایب کار سر از منتظرتم

 را دستش وانیل یذوق پر و بزرگ لبخند با یرعلیام

 .گذاشت زیم یرو

 یول خوشگلت؛ تصورات اون قربون به من یا -

 ما دیجد خونه یبرا دار نگهشون کنمیم شنهادیپ

 .میستین موندگار نجایا که
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 .گذاشت نییپا را آمده باال یغذا از پر قاشق

 .دارم دوست یلیخ رو خونه نیا من چرا؟ -

 .زمیعز کوچکه -

 م؟یخواهیم جا چقدر نفر دو ما مگه باشه خب -

 .داد تکان یسر یرعلیام

 تیاذ ادیب مهمون یول مناسبه؛ نفر دو یبرا -

 هی میبگرد حوصله یرو از دیبا. برم قربونت یشیم

 .میکن دایپ هردومون قهیسل مناسب خوشگل خونه

 بود بایز نداشت، شدن پاک قصد لبش یرو لبخند

 .بود بایز یرعلیام یهاحرف تصور یحت

 خانم؟ دختر یکنیم فکر یچ به -

 زبانشونیم تو و منو قراره که ییهامهمون به -

 .میباش
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 پس تو بخاطر رو همه نفر هی ینیبب هیخوب حس»

 راهو یهمه تو به خودش رسوندن یواسه زده

 «...زده نفس نفس
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 شهیش یرو را کن پاک شهیش رنگ یآب محلول

 دستمال نیح و کرد یاسپر شیجلو نیتریو

 :کرد زمزمه خواننده همراه آن دنیکش

 «!هیخوب حس»

 شنهادیپ به شد داریب خواب از که صبح امروز

 با گذاشتند، آرزوها تحقق روز را نامش یرعلیام

 شیپ داشت دوست که طورهمان زیچ چیه آنکه

 یعامل چیه امروز داد قول یرعلیام به اما نرفت؛

 .نشود خوششان حال شدن خراب باعث

 مانده جا لکه یرو قبل از ترمحکم را دستمال

 :داد ادامه و دیکش
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 تو انتخاب واسه نفر هی ینیبب هیخوب حس»

 تو کنار موندنش بگه بهت و رهیبگ دستتو مصممه،

 «هیخوب حس... مسلمه

 را ازین و برگشت کریاسپ طرف آهنگ شدن قطع با

 . دید کنارش دهیپوش حوله

 !؟یکنیم گوش هیچ نایا -

 .زد لبخند

 !هیخوب حس -

 آهنگ کی به تا کرد نییپا و باال آهنگ چند ازین

 .دیرس شاد

 .میباش شاد دیبا فقط امروز یول ه؛یخوب حس بله -

 .شد کشینزد رقص با و برد باالتر را آهنگ ولوم

 .ایب حاال جونم یا -
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 دادیم کمرش به ازین که ینقصیب و بایز حرکات

 .کرد یبلند خنده بود، باورش از خارج

 !خاله؟ یکنیم کاریچ -

 یموها و داد اشتنه باال به ییبایز تاب ازین

 .ختیر اششانه یرو را سشیخ

 .کنمیم یخال رو کمرم یتو قر دارم -

 یادهیکش اتو تیشخص آن به کردیم اعتراف دیبا

 نیچن دهدیم نشانه خود از گرانید یجلو ازین که

 !آمدینم اصال ییکارها

 !خاله دهیبع شما از -

 مجبورش و گرفت را شیهادست شد کشینزد ازین

 .کند اشیهمراه کرد

 .دل زیعز میباش خوش بذار نداره؟ دل خالت مگه -
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 و آوردیم در خود از ازین که یبیعج یهاحرکت به

 و دیخند بلند کند همراه خود با را او داشت یسع

 .کند جدا را شیهادست خواست

 .کن ولم خاله -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 826پارت#

 

 

 .گرفت ترمحکم را شیهادست ازین

 !نرقصه؟ خوشگلمون عروس شهیم مگه عمرا، -

 .ستمین بلد که من -

 .داد یچرخ شیهادست به ازین

 .عشقم دمیم ادتی خودم -

 .من جون الیخیب خاله -

 لحظه چند از بعد و دیکش دنیرقص از دست ازین

 .گرفت آغوش در را او صورتش به نگاه
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 یخورد غصه یلیخ روز چند نیا دونمیم -

 قول. برن همه بذار نکن رو فکرش یول زم؛یعز

 خودم. کنمیم پر برات رو همه یجا خودم دمیم

 مادر خاله، خواهر، مادر، کارت، و کس همه شمیم

 کم رو وجودش ایدن یتو که یهرکس... بزرگت

 فکر خودت به فقط تو. شمیم برات یباش داشته

 خودت ریبگ ادی. انتظارته در که یخوشبخت به کن،

 .یباش شاد یکس کمک بدون یچطور

 و شامپو یبو و برد فرو ازین نهیس در را سرش

 .کرد دعوت مشامش به را صابونش

 اتفاقات ممنون، زیچ همه بخاطر خاله ممنون -

 فراموش اما گذره؛یم عمر مثل نیریش و تلخ

 که ییروزا کنمینم فراموش وقت چیه. شهینم
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 نکرد قبولم کسچیه نداشت رو پشتم کسچیه

 .یداد پناه بهم و یشد میحام شما

 .دیبوس را اشگونه محکم و شد خم ازین

 نیهم من، نیریش یدردونه یبش خوشبخت -

 .هیکاف برام

 از و کرد باز را شیهاچشم لشیموبا زنگ یصدا با

 لیموبا به یااشاره حرص با ازین. گرفت فاصله ازین

 :گفت زیم یرو

 خودت مال گهید روز چند بابا بگو شازده نیا به -

 .برسه خالم به کم هی االن بذار میشیم

 .رفت زیم طرف و دیخند

 رصد هندونه دیدار مگه یبدجنس یلیخ خاله عه -

 !د؟یکنیم
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 را اتاقش راه و دیکش سرش یرو را حوله کاله ازین

 .گرفت شیپ

 و نیریش همون نیع نمیبینم ادیز فرق -

 .یاخوشمزه

 .نداد او به را جواب اجازه در بستن با ازین

 لشیموبا صفحه یرو بر یرعلیام اسم شینما

 ادشی وقتیب و وقت یرعلیام نکهیا بود، ندیخوشا

 .داشت دوست را کردیم

 .سالم -

 ؟یخوب خانوم سالم -
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 یبرا ازین گفته طبق که شیموها یجلو دست با

 .دیکش بودند الزم اتو امشب

 ؟یخوب شما آقا خوبم -
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 ؟یکردیم چه خوبم منم -

 برق یزیتم از حاال که اطرافش به ینگاه جانیه با

 .انداخت زدیم

 .بودم کارا ریدرگ خاله با یچیه -

 گوشش در ریتأخ یکم با یرعلیام دار ذوق یصدا

 .دیچیپ

 شمینم مزاحمت! کارا نیا از باشه تا جونم یا -

 در برات کوچک هیهد هی بگم خواستم فقط عشقم

 دستت مراسم از قبل داشتم دوست گرفتم نظر

 .دیرس خداروشکر که برسه

 درهم ییابرو یرعلیام مشکوک کار نیا از متفکر

 .دیکش

 !؟یرعلیام هیوقت چه هیهد -
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 حاال تو، یهاچشم یخوشحال دنید وقت یهیهد -

 سالم و حیصح که ریبگ لشیتحو در یجلو برو بدو

 .دهیرس

 .زد یچرخ خود دور زده هول و تند

 !کجاست؟ ه؟یچ مگه -

 .گرفت یمهربان رنگ قبل از شتریب یرعلیام یصدا

 نییپا برو االن نیهم من، عشق نگو یزیچ -

 دوستش اصال دیشا ریبگ لیتحو رو اتهیهد

 .یباش نداشته

 .کرد زمزمه وجودش در شده جمع محبت تمام با

 گل شاخه هی اگر یحت عاشقشم هست یهرچ -

 .باشه
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 و کرد قطع را تماس یهولک هول یخداحافظ با

 دیکشیم سر را اشیرنگ چادر که طورهمان

 .برسد اتاق در ازین گوش به تا برد باال را شیصدا

 .امیم زود نییپا رمیم سر هی من خاله -

 .دیشن خودش مثل هم را ازین یصدا

 .برو خاله باشه -

 خانه از و گرفت صورتش قاب را اشیرنگ چادر

 .رفت رونیب

 کوچه طرف دو به ینگاه در پشت یکس دنیند با

 .دیخند خودش بودن هول به و انداخت خلوت

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 828پارت#

 

 یرعلیام از کرد فراموش یحت داشت عجله قدرنیا

 یکس چه توسط ناشناخته یهیهد نیا بپرسد

 !رسدیم دستش

 تماس یرعلیام با و برگردد خانه داخل به خواست

 نیماش یهاچراغ شدن روشن و خاموش که ردیبگ

 بود شده پارک جلوتر یکم که یدیسف سمند

 .کرد جلب را اشتوجه
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 را دلش و آمد بیعج شیبرا نیماش بودن ناشناس

 و رفت عقب یقدم اطیاحت با داد، یتکان ترس از

 دشیتهد یخطر اگر تا گرفت قرار در درگاه در

 کنجکاو نگاه همان با هنوز. ببندد را در عیسر کرد

 یجلو در که بود ذهنش ضینق و ضد افکار ریدرگ

 .آمد نییپا مهربانو و شد باز نیماش

 طرح شیهالب یرو داشت ریتح رنگ که یلبخند

 باور. گذاشت جلو یقدم اریاخت یب و گرفت

 تماس هرچه صبح از که ییمهربانو کردینم

 نجایا حاال شدینم آن با صبحت موفق گرفتیم

 پر لبخند همان با و ستادهیا شیجلو تهران، در

 !کندیم شیتماشا مهر

 بودند دهینرس مهربانو مقصد به لرزانش یپاها هنوز

 معرض در هم دهیسپ و شد باز هم عقب در که
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 شانیروبهرو فاصله نیترکوتاه با. گرفت قرار دشید

 نیآشناتر یرو بر مبهوتش نگاه و ستادیا

 .خورد چرخ اشیزندگ یهابهیغر

 !د؟یکنیم کاریچ نجایا شما -

 نگاه لبش یرو بزرگ لبخند همان با دهیسپ

 .برگشت طرفش و انداخت مهربانو سمت یکوتاه

 ربان گهید دیببخش م،یهست آقاتون هیهد ما -

 .میندار سرمون یرو یصورت

 شده یجار صورتش یرو شوق سر از که یاشک

 مهربانو آغوش به را خودش یقدم با و گرفت را بود

 .کرد دعوت

 ...جونم مهربانو -
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 را کمرش و شد حلقه دورش مهربانو یهادست

 .کرد نوازش

 دلم؟ جون -

 .دیمال مهربانو فینح یشانه به را اشگونه

 .خدا بنده نیبهتر یاومد خوش -

 .دیکش خودش سمت را چادرش دهیسپ

 بکشم رو راهم ای اومدم خوش منم ؟یچ من -

 برم؟

 زیهرچ از اول ذوقش پر نگاه و شد جدا مهربانو از

 نامزد همگان به را دهیسپ که ییبایز انگشتر یرو

 همان آمد ادشی. نشست کردیم یمعرف هرمز

 قیطر از دهیسپ کرد ترک را کاشان هرمز که یروز

 یخواستگار خبر شوق یکل با همراه یتلفن تماس
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 و داد را شانیخواهرها و پدر همراه هرمز سرزده

 اوضاع تا شدند نامزد رسماً شب همان کرد اعالم

 شهیهم یبرا ازدواج از بعد و شود ثابت هرمز کار

 . بروند هیعسلو به

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 829پارت#
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 .سپرد دهیسپ آغوش به را خود

 .دل جان یاومد خوش هم شما -

 ؟یرفت کجا خاله جان حانهیر -

 .شد جدا دهیسپ از و آمد خود به ازین یصدا با

 !اومده برام یزیعز یمهمونا چه نیبب خاله -

 طرف دید شیهامهمان یرو را ازین جیگ نگاه یوقت

 .کرد حلقه اششانه دور یدست و رفت مهربانو

 ...استیدن مادر نیمهربونتر خانم مهربانو شونیا -

 .کرد دهیسپ به یااشاره دست با

 .خانم دهیسپ دخترش هم شونیا -
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 و مهربانو مورد در اقامتش مدت نیا در بس از

 نگاهش که بود کرده فیتعر ازین یبرا دهیسپ

 طرف لبخند با و گرفت ییآشنا رنگ زود یلیخ

 .رفت مهربانو

 مهربانو شدم خوشحال تونییآشنا از یلیخ بله -

 .خانم

 آغوش در را گریهمد یمیصم ازین و مهربانو

 آغوش از بعد ازین. کردند یاحوالپرس و گرفتند

 .کرد دعوت داخل به را هاآن دهیسپ دنیکش

 به ینگاه قلبش خوب احساسات و عشق تمام با

 شانیتماشا و بود شده ادهیپ نیماش از که یرعلیام

 . انداخت کردیم
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 که او طرف ازین رفتند داخل که دهیسپ و مهربانو

 .دیچرخ بود مانده ثابت شیجا سر هنوز

 .مهمونات شیپ ایب زود خاله -

 .امیم االن چشم -

. رفت داخل به و داد تکان یرعلیام یبرا یسر ازین

 و شد یرعلیام جلب حواسش دوباره ازین رفتن با

 یا اشاره زودتر یرعلیام که دیبگو یزیچ خواست

 .کرد نیماش داخل به

 .میکن صحبت راحت نیبش -

 هم یرعلیام شد، سوار و کرد باز را نیماش در

 نگاه کردیم هرچه. نشست فرمان پشت کنارش

 . بردارد توانستینم را اشرهیخ

 :دیخند یرعلیام
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 ه؟یچ -

 :کرد زمزمه رهیخ نگاه همان با

 !؟یخوب قدرنیا چرا -

 به را خود و گذاشت فرمان یرو را دستش یرعلیام

 .کرد ترکینزد او

 دیبا چرا دارم کنارم رو تو مثل یافرشته یوقت -

 باشم؟ بد

 شدم زده شگفت یلیخ مهربانو و دهیسپ دنید با -

 به قدرنیا که یمرس بگم تونمیم فقط االن

 .یفکرم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 830پارت#

 

 

 خودش من خوشگل خانم شهیم مگه بگو خودت -

 غصه یکسیب توهم از بعد باشه داشته بزرگتر

 بخوره؟

 نیبهتر امشب یبرا مهربانو و دهیسپ حضور -

 !واقعاً یمرس بود، عمرم هیهد
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 .دیخند یرعلیام

 کم یمرس هی زحمت همه اون یبرا واقعاً -

 !ست؟ین

 .داد تکان یسر

 .ممنون یمرس باشه ،یگیم راست آره -

 ن؟یهم -

 .انداخت باال ییابرو و دیخند

 !؟یچ پس -

 .دیچرخ صورتش در طنتیش با یرعلیام نگاه

 چه با آدم هی بپرس خالت از خونه یرفت االن -

 کنه تشکر نامزدش از تونهیم ییهاروش

 .کنهیم تییراهنما
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 زیچهمه یرعلیام نگاه و کالم طنتیش از

 ای یناراحت یجا بود عجب در و شد رشیدستگ

 .داشت دوست را طنتیش نیا استرس

 .آقا بلدم قدرنیا گهید خودم بپرسم خاله از چرا -

 ؟یکنینم رو و یبلد به به -

 .وقتش یبرا بودم گذاشته آخه -

 .میهست یراض هم برنامه شیپ هی به ما حاال -

 بعد دیمک را شیهالب یرعلیام به رهیخ لحظه چند

 .کرد کشینزد را خود آرام

 زمزمه آرام و برد یرعلیام گوش کینزد را دهانش

 :کرد

  لبت، کنج از بوسه سه طلبت باشد»

 «.دلم است خرسند بس انتظار نیا کز
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 را نیماش در یچشمک با و گرفت فاصله یرعلیام از

 .کرد باز

 .موحد جناب نمتیبیم شب -

 او کار شوک در هنوز بود مشخص که یرعلیام

 ساک و شد ادهیپ نیماش از یثیخب لبخند با مانده

 و برداشت نیماش عقب جعبه از یایمشک یدست

 .گرفت طرفش

 .یاسد خانم سرکار میرسیم هم به -

 است مهربانو به متعلق دانستیم که را ساک

 .رفت عقب یقدم و گرفت

 . جناب روزم اون منتظر صبرانهیب -

 . شد خانه وارد یرعلیام با یخداحافظ از بعد
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 و برداشت سرش از در یجلو همان را چادرش

 بود نشسته مبل یرو که مهربانو سراغ میمستق

 .گرفت جا کنارش اشگونه دنیبوس با و رفت

 خوشحالم چقدر یدونینم برم قربونتون یاله -

 .نمتونیبیم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�



shahregoftegoo@  

. pg 3902shahregoftegoo@ 

 831پارت#

 

 دستش از را ساک و کرد ینخود خنده مهربانو

 .گرفت

 نیا یتو تونستم نکهیا از خودمم مادر خدانکنه -

 .خوشحالم یلیخ باشم کنارت زیعز شب

 نامزد صحبت شهیهم شما خانم حانهیر نمیبب -

 !کشه؟یم طول قدرنیا تونیباز

 ژست دنید با و برگشت طرفش دهیسپ سوال با

 .دیخند طلبکارش

 ؟یدار یمشکل شما شه،یم شتریب هم یگاه بله -

 .نشست صاف و آمد رونیب ژستش از دهیسپ

 .تنتون به بشه گوشت یمشکل چه نه -
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 .آورد رونیب ساکش از یپاکت خنده با مهربانو

 یکنیم فکر نکن تیاذ رو دخترم ده،یسپ -

 پچ پچ یگوش با صبح تا شبا خودت فهممینم

 ؟یکنیم

 طرف را پاکت دختر دو بلند خنده به توجهیب بعد

 جمعشان به یچا ینیس با لحظه همان که ازین

 .گرفت وستیپ

 قدرنیا یرعلیام آقا خانم ازین گهید دیببخش -

 که انداخت وال و هول به رو ما و داشت عجله

 کنم، هیته ستتونیشا خور در هیهد هی نتونستم

 .شرمنده

 را پاکت تعجب با و گذاشت زیم یرو را ینیس ازین

 .گرفت مهربانو دست از
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 کارا نیا خانم مهربانو نکنه درد دستتون یوا -

 !ه؟یچ

 .دینکن تعارف گهید ناقابله -

 طور به گرید بود، شده لیتکم اشیخوش و روز

 امشب حداقل تا کرد موم و مهر را دلش در کامل

 شیجا سر یشاد همان و نشود وارد یغم چیه

 .بماند یباق

 و مانده یباق یکارها با را خودش شب تا

 . کرد سرگرم اشیداشتن دوست یهایمهمان

 شدیم کینزد هامهمان آمدن موعد به هرچه

 یدلدار. آمدیم سراغش شتریب استرس و دلهره

 .بردینم ییجا به راه هم دهیسپ و مهربانو یها
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 و بلوز دهیسپ یهمراه با هامهمان آمدن از قبل

 امشب یبرا ازین کمک با که اشیمجلس دامن

 به یدست خواست دهیسپ. کرد تن بود کرده هیته

 که یقلب یهاتپش با و نداد اجازه که ببرد صورتش

 . آمد رونیب اتاق از شدند یم ترنیسنگ لحظه هر

 یبرا زیچ همه ظاهر به انداخت، اطراف به ینگاه

 ایمه عشقش به دنیرس و یخواستگار مراسم کی

 ریگ آتش کوره درون کردیم حس درون از اما بود؛

 .سوختیم حرارت از تنش همه که کرده

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 832پارت#

 

 و کرد ییچا از پر را دستش یستالیکر فنجان

 . گذاشت شیجا سر را ساز یچا یقور

 و نکنند دیتول صدا داشت یسع که ییهاقدم با

 باشند نداشته خانه خواب یاهال یبرا یمزاحمت

 بلند شال و رفت پنجره کنار راک یصندل طرف

 . پوشاند اشبرهنه یبازوها دور را ازین

 تراس به و گرفت دست در ترمحکم را فنجانش

 . رفت
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 اشیزندگ اتفاق نیسازتر سرنوشت که یشب در

 بیعج شیبرا یخوابیب نیا بود خورده رقم

 تمام از راحت یالیخ با امشب دیبا قائدتاً! آمدیم

 دهینرس بالشت به سرش ساله چند یاسترس شدن

 همه معلوم قرار از اما رفت؛یم فرو قیعم خواب به

 .بودند آمده در آب از محاسباتش

 به رهیخ و نشست تراس یگوشه یصندل یرو

 و هاساختمان روشن مهین و نصف یهاچراغ

 از یاجرعه و زد لبخند تردد حال در یهانیماش

 . زد لب را شیچا

 نیا در هم یگرید کسان او از ریغ دیدیم که حاال

 خود ریاس را هاآن یخوابیب غول که  هستن شهر

 سر دور یمناسب چاره و راه یپ در او مثل و کرده

 .کردیم الیخ یراحت حس یکم بچرخند خود
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 دنید یبرا و آورد نییپا را دستش در فنجان

 ستیب. انداخت لشیموبا صفحه به ینگاه ساعت

 . بود شب نصف دو به مانده قهیدق

 و امشب یخواستگار مراسم باره نیچند تجسم با

 یبار شد یزیر برنامه فرداها یبرا که یاتفاقات

 .زد چنگ دلش به دلهره و استرس گرید

 تماس یرعلیام با االن نیهم داشت دوست

 اضطراب ماتیتصم مورد در یحساب و گرفتیم

 بودن وقت یب از اما زدند؛یم حرف امشب آور

 دلش و دیترس یرعلیام بودن خواب و ساعت

 .کند تشیاذ آمدینم

 با نتوانست آخر در گذشت یالحظه چند

 یکوتاه امکیپ و کند مقابله دلش یخواسته

 .فرستاد
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 «؟یداریب سالم»

 کردن گره با و گذاشت کنارش را لیموبا

 را ذهنش و شد رهیخ جلو به دوباره شیهادست

 .داد پرواز شب اول اتفاقات سمت

 موعد دیایب کنار شیهااسترس با آنکه از زودتر

 در صدا به را خانه زنگ هامهمان و دیرس سر مقرر

 .آوردند

 تا ستادیا هیبق از ترعقب قدم چند استقبال یبرا

 که یادلهره با آمدن کنار یبرا یشتریب وقت

 . باشد داشته بود گرفته فرا را وجودش سراسر

 یرعلیام خانواده همراه لوفرین مادر و پدر دنید با

 دل در و فشرد اشکرده عرق دست در را چادرش

 .کرد التماس را خدا ماندنش مقاوم یبرا
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 833پارت#

 

 

 با و شدند وارد همه از زودتر محسن و محمد حاج

 یمرد نکهیا از یالحظه کردند، یاحوالپرس هاخانم
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 باشد شیهامهمان یگو آمد خوش تا نداشت

 به مرد نیترکینزد طیشرا نیا در. دیکش خجالت

 یادا یبرا مهربانو یگفته طبق که بود مانیپ او

 مشهد یراه دخترش و مینس همراه اشیآزاد نذر

 .بودند شده

 و یاحوالپرس وقت محمد حاج مهربان لبخند آن

 او استرس از یمین زبانش از «دخترم» واژه دنیشن

 .سپرد باد دست به را

 آغوش و کرد یبوسرو لب به لبخند خانم حاج با

 شیبرا هیمهد محبت پر حال نیع در کوتاه

 زن نیا مهر قبل یهاسال همان از. آمد ندیخوشا

 .بود دلش به

 دل ته از هم کنار در لوفرین و رعطایام دنید با

 گفته شیهاامیپ در یرعلیام هرچند شد، خوشحال
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 مادرش و پدر بخاطر فقط و یسخت به رعطایام بود

 با هنوز و کند شرکت مراسم در لوفرین شده یراض

 قهیجل یبرا دلش بیعج. دارد سرد یبرخورد او

 به و رفت ضعف نیمت تن کوچک ونیپاپ و شلوار

 !ندیبب خوشمزه شکالت را او داد حق یرعلیام

 دسته با همراه شیاهایرو مرد ،یرعلیام آخر نفر

 یایرو باالخره. شد کشینزد که بود بزرگ یگل

 یدردها ریز را آن سال نیچند که یاصحنه

 مبدل قتیحق پروانه به بود کرده دفن اشیزندگ

 . آمد در پرواز به شیرو یجلو و شد

 در دامادش یبایز قامت قربان بار نیچند دل در

 .رفت یخاکستر دوخت خوش شلوار و کت آن

 طرف را گل اش رهیخ نگاه با و زد لبخند یرعلیام

 .گرفت او
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 .شهیم تموم داره زیچ همه -

 را جوابش لرزان لبخند با و داد تکان یسر آرام

 .داد

 .شهیم تموم داره آره -

 دهیسپ همراه نشستند شانیجا سر که هامهمان

 را اتفاقات گزارش بود مطمئن که دست به یگوش

 .رفت آشپزخانه به دهدیم هرمز به

 هامهمان با مهربانو یمیصم و گرم گفتگو یصدا

 یمعرف هیبق به را مهربانو کس چیه شد،یم دهیشن

 دوست زن نیا نسبت دانستندیم همه انگار نکرد

 یمهمان طول در هم مهربانو. ستیچ او با یداشتن

 که کرد برخورد نفس به اعتماد با و یجد چنان

 کردیم فکر شناختینم را او جمع نیا در هرکس
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 زحمت شیبرا هاسال نیا تمام و اوست مادر واقعاً

 .دهیکش

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 834پارت#
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 همه دانستیم که دهیسپ آرام یهایشوخ همراه

 یچا اوست اضطراب کردن خاموش یبرا

 .رفت رونیب و ختیر یرنگخوش

 تا نداشت یپدر اطرافش دخترها گرید مانند او

 مجبور پس کند، کسب را اش اجازه نکاریا یبرا

 .بکشد را کمبودها نیا یهمه جور خودش بود

 درست ازین کنار شد تمام که هاییچا تعارف

 اشیروسر به یدست و نشست یرعلیام یروبهرو

 .دیکش

 در نگاه با اشییرایپذ مدت تمام که یرعلیام

 و کرد اشحواله ینامحسوس چشمک بود بشیتعق

 به را حواسش دستش یچا از یاجرعه خوردن با

 طیشرا مورد در که مهربانو و محمد حاج یهاحرف

 .داد کردندیم صحبت اشیزندگ
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 مشغول همه هنوز و گذشت یاقهیدق چند

 که بودند مهربانو با ییآشنا و متفرقه یهاصحبت

 را مجلس بودن یرسم اشسرفه با خانم حاج

 .زد استارت

 هابچه مطلب؟ اصل سر دیبر ستین بهتر آقا حاج -

 .ستین دلشون تو دل

 .زد لبخند هاآن به یکوتاه نگاه با محمد حاج

 .خودمون مطلب اصل از ترخوش یکالم چه بله -

 .دیچرخ خانم مهربانو طرف بعد

 د؟ییفرمایم اجازه خانم حاج -

 .دیکش جلوتر یکم را چادرش مهربانو

 اجازه دییبفرما آقا، حاج نداشتم رفتن حج قیتوف -

 .شماست دست هم ما
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 داد تکان مهربانو یبرا یسر احترام با محمد حاج

 .داد قرار خودش مخاطب را او جمع همان در و

 یلیخ بگم خوامیم یحرف هر از اول دخترم -

 ممنونم و یشد من پسر قسمت باالخره خوشحالم

 ییدردها و هایسخت. یداد بهش دیجد فرصت هی

 کدوم چیه از یگذاشت سر پشت ساله چند نیا که

 پسر دوارمیام و ستین دهیپوش جمع نیا یآدما از

 شیپ سال چند از که کنه خوشبختت قدرنیا من

. نمونه یباق ذهنت یتو یزیچ مبهم خاطره هی جز

 منت یطیشرا چه با مینیبب تا میینجایا ما امشب

 و خواسته هر. یبش من پسر زن و یذاریم

 بدون یرعلیام تا بگو االن نیهم یدار یانتظار

 .کنه قبول چرا و چون
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 یتکان شیجا سر اضطراب و خجالت همان با

 یهمه یروز که یجمع نیا در صحبت. خورد

 یرعلیام و او وصلت مخالف آن در حاضر یهاآدم

 یشباهت چیه گرید هم او اما بود؛ وحشتناک بودند

 چطور بود گرفته ادی و نداشت سابق حانهیر به

 .بکشد رونیب آب از را مشیگل

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�



shahregoftegoo@  

. pg 3919shahregoftegoo@ 

 835پارت#

 

 

 

 آقا، حاج نبودم شروط و شرط اهل وقت چیه من -

. نداشتم یزندگ از یادیز یخواسته چون

 من سخت یگذشته دیگفت خودتون که طورنیهم

 نیتریعیطب کنم فکر پس. ستین دهیپوش یکس از

. بگذره آرامش یتو اشادامه بخوام نهیا حقم

 ینیتضم و نبوده مهم من یبرا یماد یهاخواسته

 ایدن مال گرفتن و دادن چون خوام،ینم براش

 یراحت و آرامش نیا یبرا یول خداست؛ دست

 .خوامیم قرار و قول الیخ
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 .داد تکان یسر محمد حاج

 .هییجا به کامالً خواسته دخترم احسنت -

 .دیچرخ یرعلیام طرف بعد

 ما؟ دختر جواب در یدار یچ خان ریام خب -

 به رو او سمت یارهیخ نگاه با آورد باال سر یرعلیام

 :گفت پدرش

 پس دیهست واقف زیچ همه به خودتون یوقت -

 خانم نیا حال که خوبه یوقت من حال دیبدون دیبا

 خوب حال لیدل داره دوست که هیک باشه، خوب

 کنه؟ تیاذ رو خودش

 که یایباز آتش تا انداخت نییپا را سرش تند

 .نخواند شیهاچشم از یکس را بود افتاده راه دلش
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 قرارها و قول کردند، دایپ ادامه همچنان هاصحبت

 و عروس از یکس. شدند گذاشته هم مشورت با

 جهینت به تا بزنند حرف تنها نخواست مجلس داماد

 نشانیب یحرف دانستندیم همه گرید دیشا برسند،

 .هستند وصال منتظر صبرانه یب و نمانده یباق

 و آمد رونیب فکر از لشیموبا آرام زنگ یصدا با

 به لبخند یرعلیام اسم انداخت، سمتش ینگاه

 داریب شب وقت نیا شدینم باورش. اورد لبش

 !بدهد را جواب و باشد

 .سالم -

 تو؟ یستین خواب چرا جغله سالم -

 شک به را او یرعلیام یگرفته و خشدار یصدا

 .انداخت بودنش خواب
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 ؟یبود خواب تو نبرد، خوابم -

 کال تو امیپ بخوابم شدمیم آماده داشتم هنوز، نه -

 ؟یدینخواب چرا ینگفت. کرد درم به راه از

 .بخوابم دهینم اجازه الیخ و فکر برد،ینم خوابم -

 .دیکش یکوتاه ازهیخم یرعلیام

 هی گهید االن من؟ خوشگل یچ الیخ و فکر -

 برو کرده بتینص خدا جذاب و پیخوشت شوهر

 .ببر حالشو

 .دیخند زیر یرعلیام مزاح پر لحن به

 .رفت ادتی رو متشکرش خود از -

... متشکر خود از جذاب، پ،یخوشت دهنت، قربون -

 ؟یخوایم یچ گهید

 خودت؟ یخونه من؟ جذاب مرد ییکجا حاال -
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 نه خودت یخونه عشقم، کن حیتصح رو کالمت -

 تا. موندم بابا خونه نرفتم اونجا نه خودمون، یخونه

 مراسمات و امشب مورد در بابا با داشتم هم االن

 .شد رید که میکردیم صحبت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 قبل یهااسترس دوباره مراسمات نام دنیشن با

 خودش دور ترمحکم را شالش شدند، تازه شیبرا

 .دیچیپ

 دارم؟ استرس یلیخ من یرعلیام -

 زم؟یعز یچ یبرا استرس -

 و دیکش شیجلو فنجان یارهایش به یدست

 :داد حیتوض صادقانه

 نیا از بعد کردمیم فکر شهیهم من قتشیحق -

 میبر بعد میبخون ساده عقد هی محضر موضوعات،

 نییتع امشب که ییهاجشن نیا. مونیزندگ سر

 .کنهیم مضطربم فقط شدند

 تکلفیب و ساده قدرنیا دیبا یکرد فکر چرا -

 شه؟یم یچ ایرو همه اون فیتکل پس باشه؟
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 بهمون ایدن نیا رو ایرو همه اون شدن یقیحق

 .بدهکاره

 .داد رونیب ینفس و بست را شیهاچشم

 .هیکاف تو داشتن من یبرا یرعلیام -

 داره؛ ارزش ایدن همه اندازه تو داشتن منم یبرا -

 رو زنم دهل ساز و صدا و سر یب خوامینم یول

 پشت که ییاونا همه به خوامیم. بختش خونه ببرم

 بشه ثابت دندیچ توطئه و زدن حرف سرمون

 ییجا به راه شما یهاخباثت شد، باالخره یدید

 .نبرد

 فکر نیا به االن کنه، یم تمیاذ شتریب نیهم -

 بعد ساعت چند درست دیبا گهید روز چند کنمیم

 یتو شما خانواده عروس عنوان به عقدمون از
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 با دفعه کی و کنم شرکت عصر یمولود جشن

 تنم به لرز بشم روبهرو محله یهاآدم یهمه

 .نهیشیم

 .شد متعجب یرعلیام یصدا لحن

! ؟یباش داشته یحس طورنیا دیبا چرا االن تو -

 منتظر دیبا که یگناهکار شکل رو خودت چرا

 ازت ییخطا چه مگه ؟ینیبیم نهیبش مجازاتش

 و آشنا مردم با یکشیم خجالت االن که زده سر

 اون آدم نیگناهتریب تو ؟یبش روبهرو خودت محله

 پس تقاص ممکن شکل نیبدتر به که یبود قصه

 . داد

 نبودن، میدیکش ما ییهایسخت شاهد که مردم -

 شیپ سال چند بگن سرم پشت نهیا از ترسم همه
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 رو گهید یکی یزندگ اومده االن نبرد ییجا به راه

 .برسه یینوا به خودش تا و کرده خراب

 بزنه مفت حرف بخواد یهرکس کرده غلط -

 زهیآو گمیم زیچ هی هم شما. خودمه با حسابش

 بهیغر ای مهمون آدم هی روز اون تو کن، گوشت

 حرف موردت در خواست دلش یهرکس که یستین

 محمد حاج بزرگ عروس عنوان به روز اون تو. بزنه

 توهمات نیا پس یکنیم شرکت مراسم اون یتو

 ناراحت دستت از واقعاً بعد دفعه که دور زیبر رو

 .شمیم

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 837پارت#

 

 

 :دیپر یرعلیام حرف نیب دهیترس و تند

 ایدن یتو نشو، ناراحت ازم کنمیم خواهش نه -

 از تو ستین نیا از تردردناک من یبرا یچیه

 .یباش ریدلگ دستم

 .گرفت ینفس یرعلیام

 دو نیب یارابطه هر شروع باالخره زمیعز نیبب -

. بحثه از پر و زیبرانگ سوال انشونیاطراف یبرا نفر
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 هی ذهنشون یتو که ییتو و من یبرا مسلماً

. ترهداغ و شتریب بحث نیا میداشت هم یاگذشته

 ارزش ما یبرا قدرنیا گهیهمد داشتن نهیا مهم

 نیا همه یرو میببند چشم که باشه داشته

 بخاطر من. میببر لذت بودن هم کنار از و هاحرف

 ادامه کارم به بازم و ستادمیا ایدن همه یجلو تو

 بودنت اما ؛ینباش چه یباش کنارم تو چه دمیم

 به و کنم دایپ قدرت تا دهیم زهیانگ بهم کنارم

 کنم ثابت مونیزندگ گشاد دهن یهاآدم

 .نداره ارزش برام هاشونقضاوت

 نییپا سر ستشیناشا گفتار و رفتار از زده خجالت

 دیشا گرفت، یباز به را شالش یشهیر و انداخت

 یادیز مورد نیا در او و باشد یرعلیام با حق واقعاً
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 یخال دانیم انتظار از زودتر و گرفتیم سخت

 .کردیم

 یزندگ هی یهایباز عشق و یخوش شهیهم -

 میباش هم کنار یوقت ست،ین قشنگ مشترک

 .شهیم نیریش هم هایسخت برابر در دنیجنگ

 :گفت طنتیش با و دیکش یمجدد ازهیخم یرعلیام

 عشق اون من یبرا البته خانوم، حیصح حرفتون -

 .ترهنیریش یلیخ یکرد اشاره که ییهایباز

 بود دنیوز حال در که یمیمال مینس یخنک در

 شیسرتاپا و نشست تنش به یرعلیام کالم حرارت

 به شانیهاصحبت که ییهاوقت آنکه با. کرد داغ را

 اما داشت؛ دوست را رفتیم سوق و سمت نیا
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 فعالً احساساتش نشدن رسوا یبرا دادیم حیترج

 .ندهد بها هاآن به ادیز

 نه؟ ادیم خوابت کنم فکر -

 .دیخند ریز یرعلیام

 کن؛ فرار شهیهم مثل بازم خانم حانهیر باشه -

 یتیمحرم از بعد ادیم یروز هی یزود به باالخره

 نیهم یتو شما و من اتبهانه کل شد االن که

 .میبش تنها اتاق

 .دیخند زیر هم او

 دیتهد بگم دیبا اطالعتون محض موحد جناب -

 تا پس بره،یم ایرو به شتریب منو ترس یجا شما

 شب بخواب برو ینکرد زده ایرو نیا از شتریب منو

 .ریبخ
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 یجا هم تو زکم،یعز قربون اهاتویرو جونم، یا -

 .ینیبب منو خواب تا بخواب برو یالک یفکرا

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 838پارت#

 



shahregoftegoo@  

. pg 3933shahregoftegoo@ 

 کرد، قطع را تماس یگرید حرف بدون و دیخند

. شد بلند یصندل یرو از و آورد نییپا را لیموبا

 بود شده سبک دلش یهاحرف گفتن از که حاال

 .کرد یم یآلودگ خواب و یخستگ حس دیشد

**** 

 یپا یرو را چپش یپا یآهن یصندل به هیتک با

 کرد باز را دیوح با چتش صفحه. انداخت راستش

 و پیتا. کند ستیل شیبرا را امروز یکارها تا

 کرد قفل را لیموبا صفحه شد تمام امشیپ ارسال

 یپا و بود نشسته کنارش که حانهیر به ینگاه و

 را خودش. انداخت دیکوبیم نیزم یرو را چپش

 .زد پچ گوشش کنار آرام و برد ترکینزد یکم

 شده؟ یزیچ ؟یخوب -
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 یآرام «نه» و انداخت سمتش یکوتاه نگاه حانهیر

 .نشد قانع جوابش از. زد لب

 ؟یترسیم نکنه ؟یشونیپر چرا پس -

 یجلو دید شیپا به را اشاشاره یوقت حانهیر

 .کرد مرتب شیپاها یرو را چادرش

 .خوبم نه -

 نگاهش و گذاشت حانهیر یصندل پشت را دستش

 یزوج چند و شگاهیآزما زیتم و بزرگ یفضا در را

 آمده ازدواج از قبل شیآزما یبرا هاآن مثل که

 از که هازوج از یکی یرو نظرش. چرخاند بودند

 سال و سن کم دو هر بود مشخص شانیهاچهره

 .شد جلب هستند
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 که گذره یم یچ تا دو نیا ذهن یتو نظرت به -

 گرفتن؟ ازدواج به میتصم زود قدرنیا

 ینگاه و شد منظورش متوجه زود یلیخ حانهیر

 پچ هم به کینزد یسرها با که پسر و دختر سمت

 .انداخت کردندیم پچ

 هم کنار رو تو و من االن که یلیدل همون دیشا -

 .رسونده نجایا به رو اونا داده قرار

 .انداخت باال ییابرو متعجب

 !سن؟ نیا یتو -

 چند من مگه شناسه؟یم سال و سن مگه عشق -

 نیا از شتریب سنم دادم تو دل به دل شیپ سال

 بود؟ دختر
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 سنم من ما، رابطه یتو حداقل یول نبود؛ نه -

 تموم بودم پسره نیا سن من بخدا بابا. بود شتریب

 !بود بالیوال و شنیاست یپل یباز امیدن

 باال شیبرا یاشانه و زد یآرام لبخند حانهیر

 .انداخت

 میتصم سن نیا یتو چرا بپرس ازشون برو خب -

 .دیگرفت ازدواج به

 :دیچرخ حانهیر سمت کامل

 نگو چشه؟ من عشق نمیبب بگو کن ول رو اونا -

 لو رو دروغت خوشگلت یچشا که ستین یزیچ

 .دهیم
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یتنگ �💗💗�

 839پارت#

 

 

 .زد یلرزان لبخند دوباره حانهیر
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 ادی لحظه چند یبرا فقط ستین یزیچ کن باور -

 که یوقت یکنیم باور. افتادم ازدواجم اون شیآزما

 خونه آوردن آدم شگاهیآزما برم نشدم یراض خودم

 ره؟یبگ نمونه ازم تا

 نیا یدردها اشیزندگ تمام اندازه داشت، باور

. بود متأسف همه یبرا و داشت باور را دختر

 یگونه یرو کوچک اشک قطره و برد جلو انگشت

 .گرفت را حانهیر

 یالک رو دهایمروار نیا ینداد قول من به مگه -

 قولت ریز گذشته به فکر با چرا پس ؟یند هدر

 ؟یزنیم

 .دیکش هاشچشم ریز یدستمال حانهیر

 .کردم فراموش دیببخش بودم داده قول آره -
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 که دیوح جواب امکیپ لشیموبا نگید یصدا با

 .کرد چک بود کرده راحت زیچ همه از را الشیخ

 ن؟یاومد نجایا شیآزما یبرا هم شما -

 کرد خاموش را لشیموبا دیوح امیپ به جواب بدون

 .گذاشت شلوارش بیج داخل و

 ؟یگفت یزیچ جونم -

 :زد لب یآرام لحن با و دیدزد نگاه حانهیر

 ن؟یاومد شگاهیآزما نیهم هم زهرا و تو -

 حانهیر رخ مین به فقط جواب بدون لحظه چند

 در یدراز و دور راه دو هر هنوز انگار. شد رهیخ

 گذشته کردن فراموش به موفق تا داشتند شیپ

 . بشوند



shahregoftegoo@  

. pg 3940shahregoftegoo@ 

 دفع خودش در خشمش تا کرد مشت را دستش

 .نکند خراب را امروزشان اشیتلخ و یتند و شود

 موضوع؟ نیا برات مهم -

 .فرستاد یروسر داخل را اشیفرض یموها حانهیر

 .اومد شیپ سوال برام فقط نه، که مهم -

 .اومد ینم شیپ هم سوال نبود مهم -

 شروع قبل از شتریب ینگاه ای جواب بدون حانهیر

 .کرد شیپا دادن تکان به

 .نیبب منو -

 حانهیر شد باعث ارشیاختیب محکم و یجد لحن

 :داد ادامه و برد جلو سر. برگردد طرفش عیسر

 کنکاش از گذره؟یم کوچولوت سر یتو یچ -

 ؟یدار یچ من نکبت یگذشته
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 .گرفت ترس رنگ حانهیر یهاچشم

 .خدا به یچیه -

 دییتأ یاشده خراب کدوم باشه ادمی دیبا چرا -

 نهیک قدر نیا روزا اون نداره؟ مشکل ما ازدواج کرد

 رو خودم یحت که بود دهیخواب وجودم یتو نفرت و

 جمع یپرتا و چرت نیا برسه چه شناختمینم

 .تو ذهن یتو شده

 .دیببخش -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یتنگ �💗💗�
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 گفتن از را او حانهیر عجله با و تند یعذرخواه

 را شیهاچشم لحظه چند. داشت باز حرفش ادامه

 خود به تا دیکش یقیعم نفس نامحسوس و بست

 .باشد مسلط

 کردم، ازدواج زهرا با من آره جان حانهیر نیبب -

 میزندگ زن وقت چیه یول شد؛ بچم مادر سرم ریخ

 دارم تو یبرا االن که یوصال شوق وقت چیه نشد،

 وقت چیه کنمیم خواهش پس. نداشتم اون یبرا

 سهیمقا اون با رو خودت مختلف یهاتیموقع یتو



shahregoftegoo@  

. pg 3943shahregoftegoo@ 

 گاهیجا سهیمقا حد در یحت نبود قرار چون نکن،

 باشه؟. کنه دایپ رو تو

 .داد تکان سر تند حانهیر

 .چشم باشه -

 را تشیعصبان آتش حانهیر لحن و نگاه تیمظلوم

 در داشت دوست چقدر زد، لبخند و کرد خاموش

 در را یداشتن دوست موجود نیا لحظه نیهم

 عطر ریس دل کی و کند ریاس شیبازوها انیم

 .شود رابیس اشتشنه وجود تا ببلعد را تنش

 یشرویپ یجلو یسد نوبتشان شماره اعالم

 طرف هم با حانهیر به یااشاره با. زدند افکارش

 .رفتند یریگ نمونه اتاق
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 و آمدند رونیب شد تمام شگاهیآزما در که کارشان

 .کرد باز را درها قفل موتیر با رفتند، نیماش طرف

 آقاتون به خوشمزه صبحانه هی افتخار بایز خانم -

 ؟یدیم

 .کرد باز را خودش سمت در و دیخند حانهیر

 عنوان چیه به رو سخاوتمندانه شنهادیپ نیا -

 .شوهر جناب کرد رد شهینم

 .بست را کمربندش و شد سوار هم او

 هی هم بعد یعال صبحانه هی یسو به شیپ پس -

 .توپ دیخر

 .دیچرخ طرفش حانهیر

 ؟یچ یبرا دیخر -
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 با یدار توقع نکنه نمیبب گهید عقد یبرا دیخر -

 عقد؟ سفره سر امیب یکارگر یهالباس نیا

 .دیخند ینخود و نیریش حانهیر

 .آقا ندارم توقع نه -

 در زیعز خانم هی مثل هم شما پس ن،یآفر -

 .یکنیم میهمراه سکوت

 ختنیر ای شدن دهید از استرس بدون زدن قدم

 در نبود حاضر که داشت یلذت معشوق کنار آبرو

 عوضش یگرید ارزشمند زیچ چیه با لحظه نیا

 .کند
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 دیسف راهنیپ با همراه یمشک شلوار و کت دیخر

 و عقد یبرا دیسف شلوار مانتو حانه،یر قهیسل به

 نیتر بخش لذت آن از بعد مراسم یبرا بلند یلباس

 . زد رقم را عمرش دیخر
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 و بزرگ نهیآ در را حانهیر زده ذوق نگاه یوقت

 یمعطل بدون دید کنارش یستالیکر یهاشمعدان

 یهاچشم دنید شاهد شهیهم تا دشان،یخر

 .باشد نهیآ نیا در محبوبش

 .کرد خاموش یطالفروش یجلو را نیماش

 دمونیخر بخش نیتریاصل به تا شو ادهیپ -

 .میبرس

 .برگشت طرفش و انداخت مغازه به ینگاه حانهیر

 م؟یاومد یچ یبرا نجایا -

 یطالفروش خودت شوهر یوقت ینداشت توقع -

 گه؟ید یجا میبر دیخر یبرا داره

 .شد دیترد از پر حانهیر نگاه
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 م؟ینر االن شهینم یول نداشتم؛ رو توقع نیا نه -

 .مغازه شلوغه چه نیبب

 به یزیچ اما بود؛ باخبر حانهیر درد از خوب یلیخ

 .ندهد دستش بهانه تا اوردین خود یرو

 .باال میریم میندار هیبق به یکار ما باشه شلوغ -

 .میبش رد دیبا که هیبق یجلو از -

 .کرد یکوتاه خنده

 خوامیم انگار یکنیم برخورد یطور یعنی -

 من خوشگل! یخال خونه ببرم رو دخترم دوست

 خبر با ما ینامزد و تو برگشت از محله نصف االن

 یبرا ترست شنیم خبر با االن هم هیبق. شدند

 .نمیبب شو ادهیپ هیچ
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 نیماش از حانهیر به یگرید حرف فرصت بدون

 با مکث لحظه چند از بعد هم حانهیر شد، ادهیپ

 .شد همراهش چادرش کردن مرتب

 .کرد باز را در لبخند با و گذاشت جلو یقدم

 .یاومد خوش خانم، دییبفرما -

 یحت بود انینما حانهیر صورت در که یاسترس

 .نداد او به هم لبخند اجازه

 احسان و دیوح ،یمشتر چند سر ورودشان با

 .کردند نگاهشان حرف بدون و دیچرخ طرفشان

 در بهت از را تیجمع و دیبگو یزیچ نکهیا از قبل

 آبدارخانه از لحظه همان که رعطایام یصدا آورد،

 . دیرس دادشان به آمد رونیب مغازه

  د؟یاومد باالخره ما خوشبخت زوج به به -
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  برگشت حانهیر طرف بعد

 داداش؟ زن گذشت خوش دیخر -

 در یسر. نگفت یزیچ و شد سرخ یآن به حانهیر

 بدون داد، تکان احسان و دیوح سالم جواب

 .گذاشت حانهیر کمر پشت را دستش برخورد

 .خان عطا بود یخال یلیخ شما یجا -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 .دیخند رعطایام

 باال داداش، خان بوده یخال من یجا اگر عمرا -

 د؟یکن انتخاب حلقه دیخواهینم مگه چرا

 .میترراحت اونجا -

 :داد ادامه حانهیر به رو

 .زمیعز میبر -

 برسد پله نیاول به حانهیر یهاقدم آنکه از قبل

 از دانستیم که مغازه داخل یهاخانم از یکی

 با و آمد جلو است بزرگش پدر یخانه یهاهیهمسا
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 احوال به شروع حانهیر یپا سرتا به یکنجکاو نگاه

 .کرد او با یپرس

 پدر خونه جان، حانهیر یبرگشت نداشتم خبر -

 ؟یهست یستین که بزرگت

 صلشٔ مستا یچهره از که حانهیر از زودتر

 رعطایام کرده اشکالفه سواالت نیا بود مشخص

 :داد جواب

 خونه دختر دادن افتخار بارنیا ستن،ین اونجا نه -

 درست داداش باال دییبفرما داداش زن. باشن ما

 اریبس هم کار هنوز دیهست ترراحت اونجا گهیم

 .دیدار

 عنوان به یسر تعلل بدون بارنیا حانهیر

 باال ها پله از تند و داد تکان زن یبرا یخداحافظ
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 شیپ را ها پله راه سرش پشت هم هاآن. رفت

 .گرفت

 حانهیر به رو و بست را در اتاق به ورودشان با

 .کرد هامبل به یااشاره

 .یاومد خوش زمیعز نیبش -

 .نشست مبل یرو و داد رونیب را نفسش حانهیر

 خانم گلرخ نیا اومد، سرم دمیترسیم یزیچ از -

 ایدن کل یانگار چیه که محله کل دید نجایا منو

 .دهید

 .نشست حانهیر یروبهرو رعطایام

 !ن؟یکرد یشرع خالف کار مگه نهیبب خب -

 .نشست رعطایام کنار مبل یرو و آورد در را کتش
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 چند فاز یتو هنوز خانم نیا داداشم رینگ یجد -

 با رو ما یکس دینبا کنهیم فکر و مونده شیپ سال

 دیبا گهید روز چند تا شهینم باورش. نهیبب هم

 هم کنار دیبا عمر هی و بشه خودم خونه خانم

 .میکن یزندگ خوشبخت

 .زد گره هم در را دستش دو حانهیر

 هنوز کنمیم حس فقط ستین طورنیا نه -

 .ندارم رو هاییارویرو نیا یآمادگ

 .داد هیتک مبل دسته به رعطایام

 نیا همه هضم و باور یبرا دیبا نداره اشکال -

 دینبا باالخره داداش، یبد فرصت بهشون اتفاقات

 باور از گذاشتن سر پشت درد یهرچ کرد فراموش

 .بوده اتفاقات نیهم
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 .زد لبخند حانهیر سمت یمهر پر نگاه با

 باور یبرا عمرم آخر تا حاال از دونهیم خودشم -

 .داره فرصت میدار رو شیپ که یایزندگ و من

 نگاه و زد برادر دو هر به یآرام لبخند حانهیر

 .انداخت اطراف به یکنجکاو

 !قشنگه چه نجایا -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 همراه گذشته سال از که اتاقش طیمح به ینگاه

 .انداخت بود داده آن به یراتییتغ مغازه

 رو یقبل کردم عوض رو دکورش شیپ سال -

 ادته؟ی

 خونسرد که رعطایام به ینگاه مین حانهیر

 چادرش به یدست و انداخت کردیم شیتماشا

 .دیکش

 .نه واضح و ادیز -

 رو؟ روز اون یکرد فراموش -

 .کرد اشاره سرش به
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 هاشهیثان تک تک ادی من یبرا برعکس اما -

 .شده ثبت نجایا

 .دیخند رعطایام

 خانم حانهیر شده باعث جانهیه همون کنم فکر -

 .کنه فراموش رو نجایا

 نیا یبرا رعطایام یخودمان برخورد نیا دانستیم

 کند؛ یراحت احساس نشانیب حانهیر که است

 یحت برادرش از یبرخورد نیچن وقت چیه وگرنه

 رعطایام به یلبخند حانهیر. بود دهیند هم زهرا با

 .دیچرخ او سمت نگاهش و زد

 بگم؟ یزیچ هی یرعلیام -

 .دیکش خود یجلو را زیم یرو تاپلپ 

 .عشقم بگو زیچ تا دو -
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 اومدمیم وقت هر بود، کوچک که سنم -

 امیب وسطش یهاپله از داشتم دوست یطالفروش

 مثل کردمیم فکر شهیهم. چخبره نمیبب تا باال

 دهیچ طال از پر یهاجعبه باال نیا کارتونا یتو

 هیبق به تا نییپا دیاریم دونه دونه هم شما و شده

 .دیبفروش

 .شد بلند رعطایام با همراه اشقهقهه

 همون مثل دیرسینم فکرت به خداروشکر حاال -

 ییایب شبونه و سرت یبکش جوراب کارتونا

 .خودت یبرا شونیببر

 .دیخند رعطایام یپا به پا پروایب بارنیا حانهیر

 .نبودم طلبجاه قدرنیا گهید نه -

 .دل زیعز برم خوشگلت لیتخ نیا قربون -
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 را تاپ لپ و کرد باز را حلقه یهانمونه لیفا

 .برد حانهیر کینزد

 مغازه یتو ینیبیم که ییهامدل نیا زمیعز -

 برات بگم شهیم پسندت کدوم نیبب هستند موجود

 مدل یتونیم نشد پسندت هم یزیچ باال، ارنیب

 رو ساختش سفارش برات تا یبگ بهم رو نظرت مد

 .بدم

 صفحه به را نگاهش و داد تکان یسر حانهیر

 . دوخت

 رعطایام دندید تاپلپ صفحه سرگرم که را حانهیر

 .برد گوشش کینزد را سرش

 شد؟ تموم دتونیخر -

 .دیکش ششیر ته به یدست کالفه
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 بهم؟ کنه عادت کنم کاریچ دختر نیا با من عطا -

 دهید از یول باشه؛ باهام داره شوق یلیخ نکهیا با

 باورم هنوز نکهیا. ترسهیم مردم نیب شدنمون

 .دهیم عذابم یلیخ نکرده

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 844پارت#

 

 .نشست شیپا یرو رعطایام دست
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 بذار. رینگ سخت ادیز بهش جانم، باش صبور -

 حل مشکلت صبر با فقط االن کنه، دایپ رو خودش

 .شهیم

 .داد رونیب را نفسش

 دارم؟ هم یاگهید چاره نظرت به -

 ؟یگفت بهش رو یمهمون انیجر خوبه، -

 .انداخت شیابروها نیب یکوتاه گره

 شد؟ یقطع مگه نه، -

 و خانم مهربانو گرفت تماس مامان تازه بابا، آره -

 .کرد دعوت هم رو خالش

 .زد لبخند

 هم خانم نیا دیشا بشه برگذار یمهمون. خوبه -

 .گرفت یجد رو رابطه نیا یکم
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 نشست شیهاچشم یرو و آمد باال که حانهیر نگاه

 .داد تکان شیبرا یسر

 ؟یکرد انتخاب شد یچ جانم؟ -

 .انداخت تاپلپ سمت یکوتاه نگاه دوباره حانهیر

 حاال سخته، یلیخ مدل همه نیا نیب انتخاب -

 رو نظرتون و دینیبب هم شما کردم انتخاب تا چند

 .دیبگ

 چند به یکل نگاه و چرخاند خود طرف را تاپلپ

 در بایز یهامدل همه که حانهیر یانتخاب مدل

 .انداخت بودند یاساده حال نیع

 خانوم؟ ینکرد انتخاب ساده کم هی -

 .زد یآرام لبخند حانهیر

 .ادینم خوشم ادیز شلوغ یهامدل از -
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 .جانم خودته لیم طور هر باشه -

 مدل چند خواست دیوح از گرفت تماس نییپا با

 .اوردیب باال شانیبرا را حانهیر یانتخاب

 در انتخاب یبرا که ییهاحلقه یهمه نیب از

 فقط که هاآن از یکی نشستندیم حانهیر انگشت

 از یبهتر جلوه بودند آن نتیز اطرافش یهانینگ

 .داشت هیبق

 همان دید دستش در را حلقه ییبایز یوقت حانهیر

 یحلقه. کرد امتناع هیبق برداشتن از و دیپسند را

 تجمالت بدون و ساده یانگشتر هم اشمردانه ست

 هر سپرد دیوح به شد یینها که حلقه انتخاب. بود

 را گریهمد یهااسم تا بفرستد کارگاه به را دو

 .کنند حک داخلشان
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 لپ دوباره رفت، نییپا شد تمام که کارش دیوح

 .چرخاند حانهیر سمت را تاپ

 .شد سیسرو انتخاب نوبت حاال -

 با و انداخت تاپ لپ سمت یکوتاه نگاه مین حانهیر

 .زد پس را آن یکم دست

 باشه؟ خودت عهده یکی نیا انتخاب شهیم -

 .بست را تاپلپ

 ؟یلیمیب نقدریا چرا بپرسم شهیم -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .شد هراس و دیترد از پر حانهیر نگاه

 خودت چون فقط ستم،ین یلیمیب از کن باور نه -

 با انتخابش خوامیم یگوهرشناس من از بهتر

 .باشه خودت

 .زد لبخند
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 شمیپ االن تو که بودم یقابل شناس گوهر -

 .ینشست

 یسر مغازه در موجود یهاسیسرو کوتاه تصور با

 .داد تکان

 .خودم با اون انتخاب باشه -

 دیبا و بود شده تمام مغازه در کارشان ظاهر به

 یخداحافظ رعطایام از. رساندیم خانه به را حانهیر

 .شدند نیماش سوار دوباره و کردند

 مین و آورد ترنییپا را نیماش سرعت خانه کینزد

 .انداخت حانهیر سمت ینگاه

 خانم، مهربانو ظهر فردا پس یبرا مامان یراست -

. گرفته دعوت رو یگرام خاله و شما دخترش،

 من از کرده دعوت رو هیبق و خانم مهربانو خودش
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 خودش دعوتت یبرا بازم البته بگم، بهت خواست

 .رهیگیم تماس شخصاً هم

 .برگشت طرفش حانهیر

 ؟یچ یبرا -

 خوادیم مامانم نظرت؟ به داره یچ یبرا -

 .خونش کنه دعوت بارنیاول یبرا رو عروسش

 .داد تکان یسر فکر لحظه چند از بعد حانهیر 

 .بهشون میدیم زحمت ممنون -

 و استرس یبرا یدیجد بهانه دعوت نیا دانستیم

 اجازه و نگفت یزیچ اما دهد؛یم حانهیر به دلهره

 بودن یواقع و دیایب کنار موضوع نیا با خودش داد

 .کند هضم خود یبرا را رابطه نیا

**** 
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 و محمد حاج یخانه ینما به رهیخ ینگاه با

 کرد حس یالحظه. شد ادهیپ نیماش از اطرافش

 و زد پس را شیهایدلواپس یهمه میمال یمینس

 . کرد مشیتقد ندیخوشا یشوق آن یجا

 در شرکت یبرا که شیپ سال چند یهوا و حال

 خانه نیا به پا دغدغه بدون و راحت مهیخ

 زنده دلش در بردیم لذت مراسم از و گذاشتیم

 با یرعلیام در یجلو جانیهم که یروز آن .شد

 نیاول و برود داخل به خواست او از چشم اشاره

 رقص به شیرو یجلو کرد رو را اشتوجه چشمه

 یرعلیام بیعج کار نیا از یقدر به روز آن. آمد

 خود از یواکنش چه دانستینم که کرد تعجب

 .بدهد نشان
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دیشا که شالش به یدست و ستادیا در کنار ازین

 با و دیکش کردیم مرتب را آن بار نیهزارم یبرا

 را در زنگ آن از اجازه کسب و مهربانو به ینگاه

 چهار هر و شد باز در انتظارشان از زودتر. فشرد
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 از کم او یبرا یروز که یاخانه داخل به قدم نفر

 .گذاشتند نداشت بهشت

 گذشتندیم که خانه یجلو یهادرخت داالن از

 .دیچرخ اطراف در نگاهش دهیسپ

 !نجایا قشنگه چقدر یوا -

 یسبز چراغ و جمله کی نیهم منتظر انگار که او

 جلو به قدم چند تند شوق با بود هیبق طرف از

 .برداشت

 .صفاست ایدن هی بزرگ اطیح نیا اصال -

 .کرد اطیح وسط به یااشاره

 پا به بزرگ مهیخ هی ساله هر نجایا جون مهربانو -

 هم اطیح آخر کوچک ساختمون اون شه،یم

 یدونینم یوا. است مهیخ مخصوص آشپزخونه
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 مهیخ یکارها یتو تا شنیم جمع همه اونجا یوقت

 !داره ییهوا و حال چه کنن کمک

 .دیخند ازین

 بار نیاول یبرا یناسالمت دختر باش نیسنگ -

 .یشد شوهرت خانواده دعوت

 منبع من یبرا خونه نیا قدرنیا هاسال اون خاله -

 رو جانمیه تونمینم واقعا االن که بود آرامش

 .کنم کنترل

 باالتر را دستش گل دسته و زد لبخند مهربانو

 .گرفت

 یگاه دمیم حق بهت االن قشنگه یلیخ آره -

 .شدیم تنگ نجایا یبرا دلت اوقات
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 بعد خانم حاج اول شد باز یورود در لحظه همان

 ندادند اجازه گرید و آمدند رونیب محمد حاج

 اسپند ظرف با خانم حاج. کند دایپ ادامه حرفشان

 .آمد نییپا یورود پله چند از

 .دییبفرما دیآمد خوش سالم سالم -

 دیرس او به که نفر نیآخر همه به یروبوس از بعد

 شروع و گرداند سرش دور را دستش اسپند ظرف

 .کرد دنیکش کل به

 زده خجالت نداشت یبرخورد نیچن توقع که او

 .رفت باال هاپله از خانم حاج همراه و کرد یتشکر

 داخل به پا و کرد محمد حاج با یگرم یاحوالپرس

 دو و اومد جلو لبخند با لوفرین گذاشت، خانه

 و گرم احوال و حال. دیبوس را اشگونه



shahregoftegoo@  

. pg 3973shahregoftegoo@ 

 سمت یقدم شد تمام که رعطایام با اشمانهیصم

 .برداشت یرعلیام

 .سالم -

 .دیچرخ صورتش یرو یرعلیام نگاه

 .من یاهایرو یاومد خوش -

 باز هاچشم شوق نیا ن،یدلنش و نیریش لبخند نیا

 با. شد شیهایدلواپس همه یبرا یبزرگ سرپوش

 .نشستند ها مبل یرو یهمگ محمد حاج تعارف

 به ساکت و بود زده گره درهم را شیهادست

 . کردیم گوش گرانید متفرقه یهاحرف

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 چرخ خانه در نامحسوس را نگاهش بعد لحظه چند

 یبرا که شیپ سال چند همان مثل زیچهمه داد،

 پا خانه نیا در یخوان یمولود مراسمات ای یکار

 . بود گذاشتیم

 ؟یگردیم آقاتون دنبال -

 تازه که یرعلیام طرف و گرفت اطراف از نگاه

 .دیچرخ بود نشسته کنارش
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 برام شما خونه شهیهم کنم اعتراف خوامیم -

 لذت داخلش گذاشتن قدم از و بوده آرامش منبع

 دوباره اومدم سال چند از بعد که االنم. بردمیم

 سخت که یطور به شده زنده درونم حس همون

 بروز جانمیه تا دارم نگه آروم رو خودم تونمیم

 .بشه آبرو حفظ و نکنه

 .زد یچشمک طنتیش با یرعلیام

 طرف از خوب حس نیا کنم فکر یول ؛یعال چه -

 خونه کن اعتراف ایب بوده، خونه نیا بزرگ پسر

 .شده بهونه

 .دیخند زیر

 !لعنت منکرش بر -
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 توجه تا کرد یآرام سرفه تیجمع به رو یرعلیام

 .شود جلب سمتش هیبق

 ما ناهار شدن کینزد تا نیبد اجازه اگر... امم -

 م؟یبزن یدور هی اطیح یتو میبر

 به یسوال و دیکش صحبتش از دست خانم حاج

 .شد رهیخ مهربانو

 خانم؟ مهربانو هست اجازه -

 .زد لبخند مهربانو

 .دیباش راحت مادر کنمیم خواهش -

 در و آمدند رونیب خانه از گفتند یااجازه با دو هر

 .شدند زدن قدم مشغول هم کنار سکوت

 .دیخند و انداخت سمتش ینگاه یرعلیام

 .گهید بگو یزیچ هی د،یکش ته حرفامون چرا -
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 .باش کننده شروع تو دونمینم -

 گوشه یآهن و بزرگ تاب به یااشاره یرعلیام

 .کرد اطیح

 .مینیبش اونجا میبر -

 هم کنار دو هر و کردند کج تاب سمت را راهشان

 .نشستند

 گرفتم، رو هاشیآزما جواب رفتم امروز -

 یروز یبرا و محضر بردم نبود یمشکل خداروشکر

 تا بخواد خدا اگر. داد بهمون نوبت میخواستیم که

 .میشیم هم مال شهیهم یبرا گهید روز چند

 عقد روز جانیه و استرس دوباره آنکه از قبل

 کند خراب را خوشش حال و دیایب سراغش
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 یرعلیام به ینگاه طنتیش با و زد یلبخند

 .انداخت

 تا داره ناز یکل نشسته کنارت یعروس یدار خبر -

 بگه؟ رو بله

 بود آمده خوشش او طنتیش از انگار که یرعلیام

 .آمد ترکینزد یکم و گذاشت تاب پشت را دستش

 ینازکش هالک منم ن؟یا از بهتر یچ جانم یا -

 .هستم خوشگل خانم عروس نیا

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .گذاشت یرعلیام نهیس یرو را دستش

 ؟یخوایم خدا از زود کجا آقا، استپ -

 .نخورد تکان شیجا از گرید یرعلیام

 فشار ترمحکم یگذاشت ییجانیهم رو دستت -

 .بده

 .داد تکان را سرش کرد نگاه یرعلیام به که یسوال

 .بده فشار -
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 و فشرد یرعلیام نهیس یرو تر محکم را دستش

 .کرد نگاهش منتظر

 ؟یکنیم حس رو قلبم تپش -

 توانست یراحت به دستش یرو بر تمرکز یکم با

 .کند حس دستش ریز را شیهاتپش

 .آره -

 فقط هاتپش نیا ساله نیچند بگم خواستم -

 داره باالخره خوشحالم یلیخ و توعه مخصوص

 .کنهیم دایپ رو صاحبش

 پچ یرعلیام گوش کنار آرام و دیکش جلو را خود

 :زد

 شهیم یزود به نجایا خوشحالم یلیخ منم -

 .هامشب ییالال
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 .داد رونیب را نفسش یرعلیام

 هی عقد روز تا حداقل زدمیم حرف بابا با کاش -

 .شدیم خونده نمونیب تیمحرم غهیص

 .انداخت باال ییابرو ناز با و برد عقب را سرش تند

 رو شرطم اگر اونم عقد، فقط آقا شهینم نوچ -

 .یکن قبول

 .شد عاجز یرعلیام نگاه

 و یکنارم یوقت ینیبینم ؟یکن تمیاذ یخوایم -

 بغلت تونمینم نکهیا از برام یزیریم ناز طورنیا

 کشم؟یم زجر چقدر ببوسمت و کنم

 تاب یانتها به و دیکش ترعقب یکم را خودش

 .رفت

 خوبه؟ یطورنیا االن -
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 شیپا یرو را آرنجش و شد خم جلو به یرعلیام

 .گذاشت

 ما؟ خانم عروس هیچ شرطت حاال خب -

 وسط دوباره و دیدرخش طنتیش از شیهاچشم

 .برگشت تاب

 فکر بهش شهیم نمیبب بده منو تاب تا چند پاشو -

 .داد بله بهت و کرد

 .گرفت قرار تاب پشت و دیخند یرعلیام

 گهید شدم بچه بگو ییهوی تو، دست از امان -

 .کرد دور یرعلیام از را او یکم تاب حرکت

 ؟یندار دوست رو شدنم بچه -

 کینزد یرعلیام صورت برگشت عقب به که دوباره

 .آمد صورتش
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 بچه، خانم دارم دوست رو شما زیچ همه من -

 ...نیریش تلخ، ر،یپ بزرگ،

 .زد یاقهقهه سرخوش

 !من خوشبحال -

 شد، کشینزد پشت از و داشت نگه را تاب یرعلیام

 بغل در دیبگو توانستیم نبود وسط تاب حصار اگر

 .است یرعلیام

 نیا بابت رو خدا نیزم بودم تو یجا که من -

 .کردمیم سجده شوهر

 سر احساسات از تا دیکش یقیعم نفس نامحسوس

 محافظت یرعلیام تن عطر برابر در اششده باز

 .کند

 شد؟ فعال تیفتگیش خود رگ دوباره -
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 .نشست کنارش و زد دور را تاب یرعلیام

 دمیفهم یوقت از ست،ین یزیچ که یفتگیش خود -

 .شدم خودم عاشق یدار دوستم

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 هیتک اششانه به را سرش و شد کینزد یرعلیام به

 .داد

 ؟یدیم بهم قول هی -

 از پس و کرد حس چادر یرو از را سرش دنیبوس

 نوازش را شیهاگوش یرعلیام مهر پر یصدا آن

 .داد

 جان؟ -

 مثل  شهیهم مونیزندگ ستین قرار دونمیم -

 به دنیرس یبرا هنوز ما بگذره، خرم و خوش االن

 شیپ در رو یادیز یهایسخت کامل یخوشبخت هی

 به ندارم مورد نیا در یتیشکا چیه من. میدار

 هم قشنگ یزندگ هی یبرا دنیجنگ تو کنار نظرم

 چیه بده قول بهم ایب یول باشه؛ ریدلپذ تونهیم
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 تا مینکن فراموش رو یدور سال سه نیا وقت

 مینکن فراموش ایب. نشه کم هم یبرا ارزشمون

 م،یشد هم یبرا تا میکرد تحمل رو درد چقدر

 شهیهم م،یارین نییپا هم یبرا رو خودمون ارزش

 .میباش هم پشت

 .داد تاب به یتکان شیپاها با یرعلیام

 اصال روحم قلبم، شناختم رو خودم یوقت از من -

 االن اگر. خواسته کنارش رو تو فقط وجودم همه

 با طورنیا ینیبیم اومد سرم ییبال همه اون از بعد

 تو وجود بخاطر فقط دمیم ادامه یزندگ به زهیانگ

 تو. بودم شده میتسل شیپ وقت یلیخ وگرنه بوده،

 تونمیم چطور خانم، یهست میزندگ ادامه زهیانگ

 نمت؟یبب ارزشیب ای کنم؟ فراموش رو وجودت
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 الزمه وجودت که نمیبیم معتاد هی نیع رو خودم

 .مهیزندگ

 ترمحکم را سرش و بست را شیهاچشم لبخند با

 یزندگ در زن کی مگر. فشرد یرعلیام یشانه به

 الشیخ و بدارد دوست را او عاشقانه که یمرد جز

 خواهد؟یم یزیچ چه کند مطمئن فرداها از را

 خوامیم معتاد هی از هستم ینفر نیاول کنم فکر -

 .نکنه ترک وقت چیه رو ادشیاعت

 گذاشته کنار یصورت چیه در نهیا شیخوب -

 .ینخواه چه یبخواه تو چه شه،ینم

 !خوب چه -

 به نشانیب سکوت و حال همان در یاقهیدق چند

 لیموبا امکیپ یصدا دادند، ادامه شانیباز تاب
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 و آورد خود به را او اشخنده آن پس از و یرعلیام

 .کرد باز را شیهاچشم

 شده؟ یچ -

 .گرفت طرفش را لیموبا صفحه یرعلیام

 شده تموم تونعاشقانه خلوت اگر نوشته رعطایام -

 .ناهار دیایب

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 بر بار کی را خواند شیبرا یرعلیام که یامکیپ

 عیسر و کرد دوره خودش یبرا یگوش صفحه یرو

 .نشست صاف و دیپر جا از

 تیوضع نیا یتو رو ما حتماً برسرم خاک یوا -

 .دهید

 .شد بلند تاب یرو از و دیخند یرعلیام
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 صحبت میداشت بوده یچ مگه نهیبب خب -

 .میکردیم

 و آماده ناهار زیم. برگشتند خانه داخل به هم با

 و آن یرو حاضر مخلفات و غذا مدل نیچند

 که یمهمان افراد یهمه

 اشزده خجالت بودند نشسته دورش هاآن منتظر

 گوش کنار آرام و دیکش جلوتر را چادرش. کرد

 .زد پچ یرعلیام

 من وقت اون دنیکش زحمت چقدر نیبب یوا -

 .کردمیم بدل و رد قلوه و دل رونیب

 :داد جواب آرام خودش مثل هم یرعلیام

 .کنن کار دینبا که خانما عروس سرت، یفدا -
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 را هم کنار یخال یصندل دو لبخند با خانم حاج

 . کرد تعارفشان

 .وفتادهین دهن از غذا تا دییبفرما -

 مشغول همه و نشست یرعلیام کنار تشکر با

 .شدند شانیغذا

 برعکس د،یچرخ زیم دور حاضر افراد یرو نگاهش

 یخبر زیم سر موحدها یخانه در پدربزرگش رسم

 جو در ناهار بلکه. نبود کننده کالفه سکوت آن از

 . شد صرف رعطایام و یرعلیام یهایشوخ با یشاد

 زیم کردن جمع در کرد اصرار هرچه ناهار از بعد

 و کرد مخالفت یجد طور به خانم حاج کند کمک

 .نداد او به یکار اجازه
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 و شدند جمع هم دور هامبل یرو همه دوباره

 تعارف لوفرین که یدم تازه یچا دنینوش مشغول

 .شدند کردیم

 را اشییچا از یاجرعه شیجلو قندان به رهیخ

 .دینوش

 جان؟ حانهیر -

 یرو بر خانم حاج رهیخ نگاه با و آورد باال سر تند 

 ناشناخته یاسترس اریاختیب. شد روبهرو صورتش

 و برخورد در که یراتییتغ همه با خت،یر جانش بر

 ته باز اما بود؛ آمده وجود به خانم حاج اخالق

 باعث حس همان و کردیم حس او از یترس دلش

 . کند عمل کار محافظه یکم شدیم

 جانم؟ -
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 به خانم حاج تصوراتش و ذهن یفکرها برخالف

 .زد یمهربان لبخند شیرو

 یهمه بپرسم خواستم دخترم، سالمت جانت -

 ؟یدیخر رو عقد ازین مورد لیوسا

 .فشرد دستش در ترمحکم را فنجان

 هیته رو ازین مورد لیوسا همه کفش و لباس بله، -

 هیرعلیام شیپ هنوز یانتخاب یهاحلقه یول م؛یکرد

 .بشه آماده تا

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 داد تکان یسر خانم حاج

 بختت دیسف چادر فکر شما فقط ،یعال هم اریبس -

 روز؟ اون یبرا ینکرد رو

 او طرف و گرفت مبل از را اشهیتک تند یرعلیام

 .داد تکان یسر

 فراموش کال رو چادر گه،یم راست مامان یوا -

 !میکرد

 .زد یلرزان لبخند

 ...فقط مینکرد فراموش -
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 پیز دید که را دشییتا مهربانو به یکوتاه نگاه با

 از بعد روزید که یدیسف چادر و کرد باز را فشیک

 رونیب را بود دهیرس دستش به دوباره سال سه

 .گذاشت زیم یرو و آورد

 خودتون آوردم االنم شده، یداریخر زودتر یکم -

 .دیبکش رو دوختش زحمت

 .نشست چادر یرو از همه کنجکاو نگاه

 که یدونیم اومده؟ کجا از چادر نیا دخترم -

 هیته بخت چادر عروسش یبرا منه پسر یفهیوظ

 کنه؟

 سمت یکوتاه نگاه و زد گره هم در را شیهادست

 .انداخت بود زیم یرو چادر رهیخ که یرعلیام

 .بود دهیخر برام پسرتون هم رو نیا دونم،یم بله -
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 .برگشت یرعلیام طرف خانم حاج

 .ینگفت بهم چادر از یزیچ چرا پس مادر؟ آره -

 پارچه و برداشت را چادر شد خم جلو به یرعلیام

 آورد باال را سرش بعد لحظه چند کرد، لمس را آن

 :دیپرس او به رو خانم حاج سوال به توجهیب و

 ؟یداشت نگهش -

 ادی بود مشخص یرعلیام یصدا در نهفته بغض از

 افتاده، روزها آن

 .داد تکان یسر

 .بندازم دور رو میزندگ ییدارا نیترمهم نبود قرار -

 چادر نیا موضوع کنه فیتعر خوادینم یکس -

 ه؟یچ



shahregoftegoo@  

. pg 3997shahregoftegoo@ 

 و انداخت نییپا را سرش محمد حاج سوال با

 دست را چادر یرو هنوز که طورهمان یرعلیام

 :داد جواب دیکشیم

 با که یروز همون شیپ سال سه رو چادر نیا -

 یکل با قشنگ، یآرزو یکل با رونیب میرفت هم

 شاهد زود تا میدیخر دست دور یایرو

 .بشه خوشبختمون

 قبل از ترآرام و کرد سکوت لحظه چند یرعلیام

 :داد ادامه

 فکر اصالً که میبود شاد قدرنیا روز اون -

 به تا میبکش درد همه نیا بناست میکردینم

 .میبرس حقمونه که یینجایا
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 امد،ین باال یکس از ییصدا یرعلیام سکوت پس در

 افکار ریدرگ و سرگرم را خود همه یالحظه چند

 نق فقط را خانه سکوت و دادند نشان شانذهن
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 بود پدرش بغل در که نیمت خواب سر از یهازدن

 .شکستیم

 دست از را پارچه و شد بلند جا از خانم حاج

 .گرفت یرعلیام

 راحت رو خودتون کار وقت همون پس خوب چه -

 .دیکرد

 آرام بود شده شیگلو مهمان که یبغض انیم

 چند یرعلیام که بود یابهانه همان نیا. دیخند

. ردیبپذ را چادر نیا کرد مجبورش آن با شیپ سال

 .کرد باز را پارچه یتا خانه وسط خانم حاج

 !هست هم قشنگ چه به به -

 .دیچرخ او طرف
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 من، شیپ ایب اریب در رو چادرت جان حانهیر -

 یچیق اون اتاقم برو زحمتیب هم شما جان لوفرین

 کمدم کشو از رو دمیخر شیپ روز چند که یینو

 .اریب

 هنوز که یرعلیام به ینگاه مین یکوتاه مکث با

 آوردن در از بعد و انداخت بود نییپا سرش

 خانم حاج طرف و کرد مرتب را شالش چادرش

 .رفت

 .تو دیام به یاله -

 دو و انداخت سرش یرو را چادر خانم حاج

 .کرد اندازه هم را طرفش

 ...مادر یاله باشه مبارکتون -
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 خانم حاج دست را یچیق آمد رونیب اتاق از لوفرین

 .داد

 چادر خوامیم دیبفرست صلوات هی دیساکت چرا -

 . ببرم رو عروسم

 شیپا کنار خانم حاج شد، بلند همه صلوات یصدا

 را کارش خود یبرا یگرید صلوات با و نشست

 .کرد شروع

 .زمیعز بچرخ -

. زد یآرام چرخ و گرفت  را چادر یباال دست با

 باال را سرش حاال که یرعلیام یروبهرو درست

. گرفت قرار کردیم نگاهش رهیخ و بود گرفته

 زده حلقه یرعلیام یهاچشم در که یاشک دنید
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 هم او دیفهم و کرد تربزرگ را شیگلو بغض بود

 . کندیم تجربه او حس هیشب یحس لحظه نیا در

 که ییهانقل و لوفرین دنیکش کل یصدا دنیشن با

 و گرفت یرعلیام از نگاه شدیم دهیپاش سرش یرو

 . کرد لوفرین از یتشکر لبخند با

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 853پارت#

 

 

 

 با نشست یرعلیام یرو گذرا که نگاهش دوباره

 دلش شیهاشانه آرام تکان و نشییپا سر دنید

. ماند ثابت همانجا نگاهش و ختیر نییپا یهر

 نتوانسته را بایز لحظه نیا یرعلیام شدینم باورش

 !زدیریم اشک و اوردیب تاب

 با و رساند یرعلیام کنار را خودش محمد حاج

 که گفت یزیچ گوشش کنار او به یآرام اشاره

 نگاه. دیکش شیهاچشم به یدست زود یرعلیام

 شیهااشک تند نشست نگاهش یرو که یرعلیام
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 که زد یلرزان لبخند و گرفت اشگونه یرو از را

 .کرد افتیدر را واکنش همان متقابالً

 سرش از را چادر و شد تمام خانم حاج کار

 .برداشت

 فرصت سر بعداً تا اتاقم بذارم رو نیا من -

 .کنم اشآماده

 داد، تکان خانم حاج یبرا تشکر عنوان به یسر

 کنار خجالت بدون چادرش کردن سر از بعد

 .برد گوشش کینزد سر و نشست یرعلیام

 ؟یخوب -

 .کرد نگاهش نیغمگ یهاچشم همان با یرعلیام

 برات دلم یبود شده خوشگل یلیخ چادر اون با -

 .رفت
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 ؟یکن تحمل ینتونست نیهم یبرا -

 .دمید تیواقع یتو رو امساله چند یآرزوها -

 یرعلیام صورت در را نگاهش شوق با لحظه چند

 .چرخاند

 تخس یهابچه مثل طورنیا نمیبیم یوقت منم -

 .رهیم برات دلم بدجور یشیم مظلوم

 درسید در یرنگ قرمز باکس گرفتن قرار با

 که خانم حاج به و گرفت یرعلیام از چشم نگاهش

 یقدم و داد قرار زیم یرو را دستش یانهیآ ینیس

 .کرد نگاه رفت عقب

 نیاول منی به گلم عروس یبرا ناقابل هیهد هی -

 .خودش خونه به ورودش
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 و کرد نگاه هیهد به بهت یکم و خجالت با بارنیا

 :گفت مهربانو دیبگو یزیچ آنکه از قبل

 .شد زحمتتون خانم حاج نکنه درد دستتون -

 چپش یپا و نشست مبل یرو لبخند با خانم حاج

 .انداخت راستش یپا یرو را

 حاال بوده، امفهیوظ خانم مهربانو زحمت کدوم -

 رزنیپ منه قهیسل اصالً نمیبب کن باز جان حانهیر

 .یپسندیم رو

 یوقت انداخت یرعلیام سمت یکوتاه نگاه تشکر با

 .کرد باز را باکس در دید را اشاشاره
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 چادر پارچه کوچک، یقرآن سرخ، رز گل شاخه سه

 به بایز رنگ یمس یکار منبت جعبه کی و یرنگ

 قهیسل و توجه همه نیا دنید از. آمدند چشمش

 یجعبه لرزان یهادست با آمد، وجد به دلش

 سنجاق. کرد باز را درش و برداشت را کوچک
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 یاروزهیف و اقوتی یهاسنگ که یگل شکل نهیس

 یینما خود چشمش یجلو بود شده کار وسطش

 دستش کف و آورد رونیب جعبه از را سنجاق. کرد

 خانم حاج به رو بهت لحظه چند از بعد گرفت،

 :گفت

 یچ دونمینم اصال باستیز یلیخ نیا... نیا -

 .بگم

 هاتیخوش شاءاهللان زم،یعز باشه مبارکت -

 .یکن استفاده

 ازین و مهربانو به رو را حرفش ادامه خانم حاج

 :گفت

 دیرس ذهنم به هوی نهیس گل نیا ساخت فکر -

 نگران یلیخ دادمیم سفارشش یوقت نیهم یبرا
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 با خداروشکر خب اما نشه؛ آماده موقع سر بودم

 شرمنده تا شد آماده وقت سر پسرم خوب تیریمد

 .نشم عروسم

 .کرد صاف را شیصدا کوتاه یاسرفه با یرعلیام

 سخت از خانم حاج کنم اعتراف دیبا آخ -

 .منه یهایمشتر نیپسندتر

 .دیخند بلند خانم حاج

 خودش زن یبرا خوبه حاال رو سوخته پدر نیبب -

 !خواستمشیم

 سر را سنجاق یگرید تشکر با و دیخند هم او

 .برگرداند شیجا

 هی ازم اول تا گرفتم برات نویا من جان حانهیر -

 در خوامیم ازت هم بعدش یباش داشته یادگاری
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 اونا و عروست ای دختر به یبسپر نویا هم تو ندهیآ

 دلم دخترشون، ای عروس به طورنیهم هم

 هرچند یکس ندهیآ در گل نیا قیطر از خوادیم

 .کنه ادمی کوتاه

 یباال تونهیسا سال نیچند شاءاهللان که اول -

 رو خودم یسع تمام چشم هم بعد باشه، سرمون

 .باشم نسل نیا یبرا یخوب دار امانت کنمیم

 .شد بلند جا از لبخند با خانم حاج

 هم یرنگ چادر نیا پاشو حاال نکنه، درد دستت -

 .شد ازتین عقد روز دیشا ببرم برات

 .چشم -

 بلند جا از و برگرداند جعبه داخل را دستش جعبه

 .شد
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 855پارت#

 

 صورتش یرو که یپودر کرم یبو و بست چشم

 در یحت وقت چیه. دیکش نفس را بود شده پخش

 برسد یروز دیگنجینم هم درازش و دور تصورات

 نیچننیا صورتش یرو بر گونه رژ برس حرکت

 .کند لذت غرق را شیسرتاپا و باشد ندیخوشا
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 از قشنگ احساسات نیا یهمه دانستیم البته

 نیا که کردندیم یرویپ خوشحالش و تابیب قلب

 .بود افتاده انیغل به وجودش در خوب حس

 یصدا دنیشن و یرعلیام تماس که صبح اول از

 ای لیدلیب لبخند کرد داریب خواب از را او بشاشش

 .رفتینم کنار صورتش یرو از یالحظه لیدل با

 نشسته منتظر شگریآرا دست ریز که یمدت تمام

 از حسش کند اشآماده عقد مراسم یبرا تا بود

 اشیتاجگذار مراسم تدارک حال در که یاملکه

 .نبود کمتر است

 در اشبرهنه یپاها یرو بر دیخورش نور تابش

 امروز نظرش در. کرد پا به نیریش یقلقلک دلش

 ترمهربان و ترآرام هم دیخورش یپرتوها نیا یحت
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 جز ایدن فقط امروز اصال کردند،یم نوازشش

 .نداشت یزیچ شیهایقشنگ

 کار از دست بود ازین کینزد دوستان از که شگریآرا

 .رفت عقب یقدم و دیکش

 .شد تموم کارتون خانم عروس دییبفرما -

 در خود به ینگاه و شد بلند شیجا از لبخند با

 وسعت را لبخندش کار جهینت دنید انداخت، نهیآ

 .  داد

 خواستمیم که همون قاًیدق جون مایفر ممنون -

 !نیداد لمیتحو

 .یهست یراض خوشحالم زم،یعز کنمیم خواهش -
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 بود اشیزندگ روز نیبهتر که امروز داشت دوست

 شکل نیبهتر به اشییبایز نیهم یسادگ نیع در

 .کند جلوه گرانید نزد

 را اششده بافت ساده یموها و صورتش گرید یبار

 کمد طرف لباسش برداشتن یبرا و گذارند نظر از

 .رفت

 ...تموم کارت هنوز خانم حانهیر -

 با دفعه کی و شد اتاقش وارد اجازه بدون دهیسپ

 را حرفش ادامه و ستادیا شیسرجا دنشید

 . کرد فراموش

 از را شلوارش و زد یلبخند دهیسپ ریتح نگاه به

 .کرد جدا زیآو
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 رو لباسم خواستم شد تمام کارم االن نیهم -

 .بپوشم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�

 856پارت#
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 رنگ که ییهاچشم با و آمد رونیب بهت از دهیسپ

 .شد کشینزد بود دهیپاش درونشان شوق

 ...!یشد خوشگل چه حانهیر یوا -

 لشیوسا کردن جمع مشغول که مایفر طرف عیسر

 .دیچرخ بود

 !یکاشت گل جان مایفر زادیمر دست -

 که بوده خوشگل خودش زمیعز نکردم یکار -

 .اومده در آب از یعال کار جهینت

 را صورتش یشتریب دقت با و آمد ترکینزد دهیسپ

 .گذارند نظر از

 .نبود خوب هم قدرنیا خودش بابا نه -
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 .زد پس صورتش یرو از را دهیسپ دست

 .شدم صداقتت هالک -

 .دیخند دهیسپ

 .صداقت نیهم و ما میکن چه -

 کیتبر با لشیوسا کردن جمع از بعد مایفر

 .رفت رونیب اتاق از یمجدد

 دهیسپ طرف و گرفت اتاق شده بسته در از نگاه

 .برگشت

 تا ببند چشم یندار رفتن رونیب قصد شما اگر -

 .کنم عوض لباس من

 .گذاشت شیهاچشم یرو را دستش دو دهیسپ

 تو یآپشن هر خبره، چه کنهیم فکر بابا خب -

 .دارم رو بهترش خودم یدار
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 دشیخر دیسف شلوار و مانتو نهیآ یجلو و دیخند

 .دیپوش را

 !یادبیب حقا -

 کمربند که اشبسته جلو ساده مانتو به یدست

 تنها اشیمچ یهانیآست و اششده دوز دیمروار

 سه دیخر دیسف یروسر و دیکش بودند نتشیز

 دهیسپ طرف و آورد رونیب کشو از را ششانیپ سال

 .رفت

 .برام ببند قشنگ مدل هی زحمتیب نویا -

 کنم؟ باز شد امن -

 .زد دهیسپ یشانه به یاضربه یروسر همان با

 .گهید ریبگ نشو لوس -

 .کرد باز را شیهاچشم دهیسپ
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 امشب ،یرعلیام داره یخشن عروس چه جونم -

 .یبکش پنجول براش یه

 به یحرارت و دیدو پوستش ریز خون خجالت از

 .نشست تنش

 .ایحیب مار، زهر -

 را طرفش کی یروسر کردن مرتب از بعد دهیسپ

 طرف آن زد، گره گردنش دور و کرد ترکوتاه

 یرو خانم حاج ییاهدا نهیس سنجاق با را بزرگش

 .داشت نگه ثابت اش نهیس

 مدل هی نمیا ایح و شرم با خانم عروس دییبفرما -

 .شما یبرا خوشگل
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 بسته بایز مدل به یلبخند دیچرخ نهیآ طرف

 لمس را سنجاق یهانینگ و زد اشیروسر شده

 .کرد

 .دارم دوست یلیخ رو سنجاق نیا -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 را شیهاکفش جعبه و رفت کمد طرف دهیسپ

 .برداشت

 مادر هر یباش داشته دوست هم دیبا - 

 .دهینم هاهیهد نیا از یشوشوجان

 .گذاشت شیپا یجلو را هاکفش

 خانممون عروس پیت تا بپوش هم رو نایا -

 .بشه لیتکم

 .برد کفش درون را راستش یپا
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 صبر من به هاکفش نیا پاشنه بخاطر امروز خدا -

 ! بده تحمل و

 و انداخت هاکفش پاشنه به یکنجکاو نگاه دهیسپ

 .آورد باال را سرش متعجب

 !سانت؟ پنج نیهم با -

 .انداخت باال یاشانه

 یرعلیام به یهرچ دیخر روز گه،ید ندارم عادت -

 .خوشگلتره نایا نه گفت میبخر پاشنه بدون گفتم

 را اشیروسر گوشه شیباال و قد به نگاه با دهیسپ

 .کرد مرتب

 کارت اگر ر،ینگ سخت خدا بنده گفته درست -

 رون؟یب میبر شد تموم
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 را اشیدست فیک و دیسف چادر داد، تکان یسر

 .رفتند رونیب هم با و برداشت

 و بود نشسته مبل یرو آماده و حاضر که مهربانو

 ریز یزیچ دستش حیتسب یهادانه شمردن همراه

 در و شد بلند جا از آرام دنشید با گفتیم لب

 .گرفت آغوشش

 !من یکوچولو دختر باشه مبارکت -

 .فشرد مهربانو بغل در محکم را خودش

 .وجود آرامش ممنونم -

 دنشید با و آمد رونیب اتاق از لحظه همان ازین

 در اشک عیسر و کرد نگاهش لحظه چند

 .زد حلقه شیهاچشم

 !جوجه یشد خوشگل یلیخ -
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 او زن نیا که چرا دادیم غم یبو ازین سهم لبخند

 .انداخت یم مادرش ادی را

 .ممنونم -

 لیموبا و کرد پاک را اشگونه یرو اشک ازین

 .گرفت او طرف را دستش

 .بزنه حرف باهات خوادیم مامانته، ایب -

 دلش مهمان را ترس و خورد تکان دلش در یزیچ

 یلیخ از انداخت، لیموبا به ینگاه دیترد با. کرد

 امروز کی فقط بود داده قول خودش به شیپ وقت

 دوست. باشد یخوشحال و یشاد دلش سهم

 مادرش یهاحرف یحت یخارج لیدل چیه نداشت

 .کند قول بد دلش شیپ را او

 .آمد خود به اششانه یرو مهربانو دست حس با
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 .بمونه منتظر مادرت نداره تیخوب زمیعز ریبگ -

 را لیموبا لرزانش دست با و داد تکان سر اریاختیب

 .برد گوشش طرف و گرفت ازین از

 بله؟ -

 زم؟یعز یخوب -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 858پارت#

 

 سابق طلبکار لحن که نبات آرام یصدا دنیشن با

 .گرفت آرام یکم دلش نداشت آن در ییجا

 ؟یخوب... شما خوبم -

 خوادینم دلم اصال و تهیزندگ روز نیبهتر امروز -

 کیتبر بهت گرفتم تماس فقط کنم، خرابش برات

 آرزوت به یدار باالخره خوشحالم یلیخ بگم،

 .یرسیم

 و مادر که خودش نحس اقبال و ییتنها یبرا دلش

 بود کرده بهیغر شیبرا نینچنیا را خودش همخون

 منتظر و زد لب ی«ممنونم» آرام بغض با. سوخت

 .شد مادرش حرف ادامه
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 دم؛یم حق بهت یناراحت یلیخ دستم از دونمیم -

 من ،یببخش منو کنم خواهش خوامیم یول

 امرزیخداب بهروز ادگاری تو داشتم دوستت شهیهم

 مواظبت ازت نبودم بلد که دیببخش برام یبود

 .کنم

 از و فشرد محکم را اشینیب ریز انگشت دو با

 نشود، یجار اشکش تا دیگز را لبش بار چند داخل

 :کرد زمزمه زحمت به قیعم نفس چند با

 امروز کنمیم یسع حداقل یعنی ستم،ین ناراحت -

 .نکنه ناراحتم یزیچ

 نشه، خوب تو و من رابطه گهید دیشا ازدواجت با -

 رن؛یپذینم وقت چیه رو من شوهرت خانواده چون

 مادر ینکن فراموش تو کنم خواهش خوامیم اما
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 بهم ایب یگاه داد اجازه شوهرت اگر... اگر ،یدار

 .شهیم تنگ برات دلم بزن سر

 واژه دنیشن از آشوپ دل و بغض همه آن انیم

 یحس دادندیم نسبت آن به را یرعلیام که شوهر

 .افتاد انیجر به شیهارگ در نیریش

 من اون ست،ین شما و من رابطه مخالف یرعلیام -

 .رفتهیپذ طیشرا نیهم با رو

 از نشان نبات نیف نیف یصدا لحظه چند از بعد

 .داد اشهیگر

 ستین قرار گهید خداروشکر دخترم، خداروشکر -

 از بعد که االن. یبکش رو مادرت یکار ندونم جور

 یسع یدیرس عشقت به یسخت و درد همه اون
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 تونمینم گهید من... زکمیعز یباش خوشبخت کن

 .خداحافظ بزنم حرف

 قورت تند تند را دهانش آب و کرد قطع را تماس

. شود راحت بغض نیا دست از دیشا تا دادیم

 همه و یجار اشکش داشت امکان لحظه هر وگرنه

 .برود باد به شگریآرا زحمات

  مادر؟ یخوب-

 .داد تکان مهربانو یبرا یسر

 .خوبم آره -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .کرد نگاهش شرمنده و نیغمگ ازین

 کنم؛ بد رو حالت امروز خواستمینم شرمنده -

 باهات عقد از قبل داشت دوست یلیخ مامانت یول

 غیدر ازش رو لحظه نیا اگر کردم فکر بزنه، حرف

 .بمونه باهام وجدانش عذاب عمر آخر تا کنم

 .دیکش شیهاچشم به یدست آرام
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 درست نمونیب یزیچ نداره توقع گهید خوبه -

 .بشه

 

 منتظر سالن یهامبل از یکی یرو آماده و حاضر

 سر را رشیتاخ استرس و بود نشسته یرعلیام

 . کردیم یخال بغلش در چادرش فشردن

 شوق همه نیا صبح امروز و شبید که یایرعلیام

 موضوع نیا مورد در عمد به بود محال داشت

 غرق بدش و خوب افکار در طور نیهم. کند ریتاخ

 .شد خبر خوش قاصد در زنگ یصدا بود

 چند شد، قدم شیپ در کردن باز یبرا دهیسپ

 یگل دسته که یرعلیام همراه خانم حاج بعد لحظه

 .شدند خانه وارد داشت دست در ییبایز
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 کل با همراه شد کشینزد دنشید با خانم حاج

 آرام گوشش کنار و دیکش آغوشش در یبلند

 :گفت

 یاگهید یآرزو یرعلیام بودن خوشبخت جز -

 .برسون آرزوم به منو لطفاً ندارم،

 تا بودند داده هم دست به دست امروز همه انگار

 و بغض نیا هرچند اوردند،یب در را او اشک باالخره

 .بود شوق از دیجد اشک

 دیایب رونیب حال نیا از تا گرفت یشگونین را شیپا

 .زد خانم حاج جواب در یلبخند و

 .میدار مشترک یآرزو حاال که خوشحالم -

 با که یرعلیام به نگاهش و شد جدا خانم حاج از 

 شلوار و کت آن در. افتاد کردیم یپرس احوال هیبق
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 بود، شده برازنده یادیز دشیجد یموها مدل و

 .رفت ضعف جذابت همه آن یبرا دلش اریاختیب

 و آمد جلو زنان لبخند دید که را نگاهش یرعلیام

 . گرفت او طرف را دستش گل دسته

 .ایدن گل نیتربایز به میتقد -

 خجالت ای استیح شرم از دانستینم د،یگز لب

 خانم حاج یهاچشم یجلو توانستینم هنوز که

 .کند برخورد یرعلیام با یخودمان و راحت

 ؟یکرد رید چرا -

 .داد شیجلو یتکان را گل دسته و دیخند یرعلیام

 دیکش طول خوشگلتون داماد آقا شدن آماده -

 ؟یریبگ ازم نویا یندار قصد عشقم؛
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 نگاه همان با یرعلیام گرفت، را گل دسته لبخند با

 .برد گوشش کینزد را صورتش رهیخ
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 بگو کجای فقط تو خواهم، ازمین یبرا ناز همه نیا»

 «جانانم یشد خوشگل یلیخ چند؟

 لبخند توانست فقط یرعلیام عالقه ابراز جواب در

 .بدهد لشیتحو یخجول

 رونیب خانه از دهیسپ و خانم حاج یهاکل انیم در

 .شدند نیماش سوار و رفتند

 فقط او و آمدیم باال یسخت به نفسش استرس از

 تمام زیچ همه یوقت کند دعا دل در توانستیم

 را مقصدش راه که یادفترخانه آن در یوقت شد،

 آمد در یرعلیام یدائم عقد به بودند گرفته شیپ

 یراحت نفس تواندیم او و شودیم تمام زیچ همه

 .بکشد
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 به شوهر نکهیا از نمیبب بگو خانم حانهیر خب -

 ؟یدار یحس چه یزد تور یپیخوشت نیا

 برگشت، یرعلیام طرف رفته باال یابروها با

 هم قهیدق چند نیا تا دارد یشوخ قصد دانستیم

 .بگذرد یخوش به

 تمام ماه چند که ییشما ای زدم تور من! جان؟ -

 سایپر کنم فکر بهت بشم یراض تا یاومد و یرفت

 خانم؟

 .دیخند بلند یرعلیام

 .شما خود قاًیدق -

 .زد یرعلیام یبازو به یمحکم مشت حرص از

 ؟یامزهیب یلیخ یدونستیم -
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 و گرفت دست در را مشتش عیسر یرعلیام

 .زد آن به یابوسه

 تو وقت اون شدم مونیپش یدید هوی عشقم نزن -

 از پمیخوشت شوهر چرا یمونیپش ایدن هی یمونیم

 .رفت دستم

 یرعلیام داغ دست حصار از را دستش کرد یسع

 .اوردیب رونیب

 .کن ولم عه -

 .کرد رها را دستش یرعلیام

 بزرگ بچمون فردا بمونه بذار یآخر لحظه بابا -

 یبرا یحرف دیکرد یباز نامزد چقدر گفت شد

 .میباش داشته گفتن

 .دیخند
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 نامزد ما اندازه چکسیه شهر نیا یتو نکنم فکر -

 .باشه کرده یباز

 نیریش دوران اون عشقم نبود یباز نامزد که اون -

 .بود یدوست

 بودند گرفته عقد یبرا نوبت که یادفترخانه یجلو

 خانه دفتر تابلو به ینگاه با. شدند ادهیپ نیماش از

 یرعلیام. فشرد مشتش در ترمحکم را چادرش

 جلو به دست با ستاد،یا کنارش و زد دور را نیماش

 .کرد اشاره

 یبرا میبر باال هاپله نیا از هم با یدیم افتخار -

 و میبد هاییباال اون به امضا یکل مونیزندگ ادامه

 همراه ترس بدون رو عمرمون هیبق راحت الیخ با

 بانو؟ میباش هم
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 به ینگاه و دیکش باال سرش یرو را چادرش

 .انداخت یرعلیام منتظر و مهربان صورت

 نیا بودن ایرو و الیخ از ،یرعلیام ترسمیم -

 هاییباال اون تا میکن عجله ایب ترسم،یم لحظه

 .نشدن مونیپش

 .انداخت شانیرو یجلو یهاپله به ینگاه یرعلیام

 با اصال م؟یبدو هاپله از رفتن راه یجا یموافق -

 م؟یبد مسابقه هم

 .کرد نگاهش متعجب

 !؟مسابقه -

 .داد تکان یسر یرعلیام

 اون به زودتر یک مینیبب تا میدیم مسابقه آره، -

 .رسهیم دلش مراد و باال
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 شوق با بود، آورده وجدش به یرعلیام شنهادیپ

 .گرفت باال را چادرش

 .قبول باشه -

 یرعلیام شمارش با و ستادندیا هاپله یجلو دو هر

 نرفته باالتر را پله دو هنوز. کردند دنیدو به شروع

 همانجا و شد دور او از تند یرعلیام که بود

 حس باز اما خواند؛ شدنش برنده یبرا یافاتحه

. بزند جا سرعت نیا به دینبا و است راه اول کرد

 باال را هاپله یمابق. کرد تندتر را شیپاها حرکت

 به دست که یرعلیام کینزد نفس نفس با و رفت

 .دیرس بود ستادهیا در کنار نهیس

 پاشنه من کفش یدید یرعلیام ینامرد یلیخ -

 .یگذاشت رو مسابقه نیا قصد به بلنده
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 .دیکش چادرش لبه به یدست و زد لبخند یرعلیام

 مهم اما جان؛ خانوم بود یحتم که شما باخت -

 چه جلوتر چه م،یاومد شیپ هرطور االن تا. ستین

 به االن از ما یبرا. ستین مهم اصال هم از ترعقب

 .میبر شیپ هم یهمپا و همقدم که مهمه بعد

 از نیحس حاج لحظه همان بدهد یجواب خواست

 . ستادیا شانیجلو و آمد رونیب دفترخانه

 او به یحس چیه نفرت جز گرید که یمرد دنید با

 دیکش پر خوبش حال یهمه یالحظه یبرا نداشت

 .گذاشت شیتنها و

 یکجا چیه گرید نبات مانند هم مرد نیا

 دوست که اندازه همان نداشت ییجا اشیزندگ

 از و باشد داشته حضور نجایا در امروز نبات نداشت
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 مرد نیا ندیبب را اشیخوشبخت شدن ثبت کینزد

 دستش از که ییجا تا. نداشت یحق نیچن هم

 حاج قامت و دیبخش نگاهش به سرما آمدیبرم

 تر شکسته یلیخ قبل دارید به نسبت که را نیحس

 .برگشت یرعلیام طرف و گذراند نظر از را بود شده

 یهاآدم یبعض گهید ینداد قول بهم مگه -

 باشن؟ نداشته من یزندگ یتو ییجا چیه گذشته

 .انداخت نیحس حاج سمت یکوتاه نگاه یرعلیام

 شو فهیوظ اومده فقط زم،یعز ستین ما مهمون -

 .بره و بده انجام

 بزرگش پدر یجلو از شده مشت یهادست با

 کرده فراموش چرا. گذاشت داخل به پا و گذشت
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 اجازه به دیجد یزندگ به شدن وارد یبرا هنوز بود

 دارد؟ ازین مرد نیا

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دختر هی عشق و قهرمان نیاول گفتن شهیهم

 پدر تیموجود کل از که ییاو فیتکل اما پدرشه؛
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 چه داشت خاطره یچند و سرد یقبر سنگ فقط

 شد؟یم

 حاج رفتار یسرد وجود با کرد یسع یلیخ لیاوا

 یلیخ اما ند؛یبب اشیزندگ قهرمان را او نیحس

 وقت چیه مختار خود و مغرور مرد نیا دیفهم زود

 .شودینم اول عشق و پدر نیگزیجا شیبرا

 شد باعث پدربزرگش سرد رفتار و خال نیهم دیشا

 کوچک محبت چند با و زود را یقهرمان مدال نیا

 .کند میتقد یرعلیام به

 اشیدرون التهاب سرپوش نینماد یلبخند

 هاآن عقد یبرا که یکوچک تیجعم به و گذاشت

 . شد کینزد بودند شده جمع هم دور
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 خودشان خانواده دو فقط یرعلیام خود خواست به

 یبار. داشتند حضور محضر در شیعمو خانواده و

 ازین ییراهنما با و کرد یاحوالپرس همه با گرید

 داماد و عروس مخصوص یهایصندل از یکی یرو

 . نشست

 در به یکوتاه نگاه و فشرد مشت در را چادرش

 آنجا در نیحس حاج و یرعلیام هنوز که یورود

 . انداخت کردندیم صحبت

 یحت ای دهیبخش را هایلیخ برگشتش از بعد

 نه، را مرد نیا اما بود؛ گرفته دهیناد را شانیهایبد

 توانستینم کردیم نیسنگ و سبک خود با هرچه

 بگنجاند باورش در توانست ینم هنوز. ببخشد را او

 و یخوش یقربان را او است همخونش که یمرد

 !کرده گرانید یخوشبخت
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 یصندل یرو و شد جدا نیحس حاج از یرعلیام

 .گرفت جا او کنار

 بهت نگذشته قهیدق کی هنوز خوبه خانما خانم -

 به م،یباش گریهمد یهمپا دیبا بعد به نیا از گفتم

 یصندل یاومد و یکرد فراموش سرعت نیهم

 ؟یکن تصاحب رو سلطنت

 زد گره درهم تیعصبان و حرص از را شیهادست

 بدون. بمانند دور یرعلیام یهاچشم از لرزششان تا

 :کرد زمزمه آرام صورتش به نگاه

 اون و تو یهاحرف بمونم یداشت ازم یتوقع چه -

 کنم؟ گوش رو مرد

 .کرد ترکینزد او به یکم را خودش یرعلیام
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 پدر امروز ینداشت دوست که دونمیم زمیعز -

 .میدار ازین بهش االن ما یول ؛ینیبب رو بزرگت

 دسته یهاگل به یدست یرعلیام به نگاه بدون

 .دیکش گلش

 حرف موضوع نیا مورد در مفصل بعداً دیبا -

 .میبزن

 ؟یحرف چه -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 یتنگ �💗💗�

 863پارت#

 

 همان که نیحس حاج سمت ینگاه یچشم ریز

 کردیم شانیتماشا پروایب و بود ستادهیا در یجلو

 . انداخت

 را او لهیح و دروغ به یوقت مرد نیا با بار نیآخر

 آن از و بود شده صحبت هم آوردند در حامد عقد

 تا گذاشت را خود یانرژ تمام بعد به لحظه

 .کند رونیب خود مغز و یزندگ از را وجودش

 .میکنیم صحبت بعداً ستین وقتش االن -

 امروز که شیجلو عقد یبایز سفره یرو نگاهش

 .دیچرخ بود شیآرزوها دنیرس ثمر به شاهد
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 بزرگ نهیآ در یرعلیام نگاه با نگاهش لحظه همان

 که «یخوب» سوال جواب در و خورد گره شانیجلو

 و بدهد تکان یسر توانست فقط زد لب یرعلیام

 .کند مشیتقد را نیغمگ لبخند همان

 دو هر یآرزو ساله نیچند لحظه، نیا به دنیرس -

 خراب یالک فکر هی با رو حسمون لطفاً بوده، ما

 .نکن

 نگاه نشست، هایصندل از یکی یرو نیحس حاج

 .دیچرخ یرعلیام سمت کوتاه سرش و گرفت

 کینزد بهم وقت چیه مرد نیا یداد قول تو -

 از شهیم مرد نیا حضور بدون یگفت خودت نشه،

 .میکن ازدواج یقانون قیطر
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 همون هنوزم زم،یعز هستم قولم سر هنوزم -

 شیقانون راه به دنیرس یبرا یول زنم؛یم رو هاحرف

 گفتم پدربزرگت به یوقت. میکردیم صبر یکل دیبا

 میخواست وقت هر کرد قبول چرا و چون بدون

 ...دهیم تیرضا و ادیم

 جان؟ حانهیر یناراحت چرا ها؟بچه شده یزیچ -

 یرشته و آمد حرفشان وسط خانم حاج سوال

 زحمت به و آورد باال سر. کرد پاره را آنها کالم

 همچنان تا داد جان قبل از شتریب را لبخندش

 .بمانند پنهان اشیروح حاالت

 .ستین میزیچ نه -

 .دیکش شیموها به یدست یرعلیام

 کنه؟ شروع زودتر عاقد دیبگ شهیم مامان -
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 نقش بود مشخص که خانم حاج مشکوک نگاه

 دو هر یرو نکرده باور را شانیها کردن یباز

 .دیچرخ

 داره عاقد م،یداد لیتحو رو هاشناسنامه -

 .کنهیم وارد رو مشخصات

 یصدا دوباره شد دور کنارشان از که خانم حاج

 .دیشن گوشش کینزد را یرعلیام آرام

 یخوب به زیچ همه بده اجازه شما خانم حانهیر -

 بدم حیتوض رو زیچ همه بعداً دمیم قول بشه، تموم

 رو رنگش وقت چیه کنمیم یکار گهید اصال

 چیه گهید لحظه نیا یدونیم خوب خودتم. ینینب

 یناراحت با یبخوا اگر حاال نداره تکرار ما یبرا وقت

 ادی یا گهید وقت هر بلکه االن تنها نه بگذره غم و

 لطفاً. شهیم زنده خاطرمون در میکن لحظه نیا
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 اون همه موقتاً نمونیب عشق بخاطر من، بخاطر

 .بزن لبخند و کن دور رو االتیخ و فکر
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. خورد گره درهم نگاهشان گرید یبار نهیآ درون

 هاآن داد،یم حق یرعلیام به موضوع نیا مورد در

 بافته ایرو امروز مورد در را خلوتشان اوقات شتریب

 افکار بخاطر اگر بود یانصافیب یلیخ حاال و بودند

 را بهیغر کی حکم شیبرا که یمرد حضور و پوچ

 .کند خراب را زیچ همه داشت

 پر یرعلیام به بارشنیا لبخند و نگاه کرد یسع

 .باشد یواقع و مهر

 کردن خراب ارزش یزیچ چیه یگیم راست آره -

 .نداره رو لحظه نیا یتو حالمون

 .زد یتمندیرضا لبخند یرعلیام

 .من برم قربونت -
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 شناسنامه دو و بزرگ دفتر یرو از سر عاقد

 .انداخت سمتشان یکوتاه نگاه و آورد باال شیجلو

 به هستند آماده زمونیعز داماد و عروس اگر -

 م؟یکن شروع یمبارک و منتیم

 قهی به یدست او به یچشمک و لبخند با یرعلیام

 .نشست صاف و دیکش کتش

 .میهست آماده یآماده آقا حاج بله -

 یدلهرها و استرس شد جابجا شیجا سر یکم

 اجازه شدند پررنگ دلش در دوباره که ینیریش

 اقیاشت و حرف به اطرافشان تیجمع همراه ندادند

 . بخندد یرعلیام
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 دهیسپ کمک با یاشده یدوز پولک تور زود یلیخ

 همان با ازین و گرفت قرار سرشان یرو لوفرین و

 . شد سرشان یباال دنییسا قند مشغول نگاه شوق

 لحظه چند نیا تا دیکش صورتش یرو را چادرش

 کشینزد مهربانو. کند خلوت خودش با مانده یباق

 عرق دستان انیم را آن قرآن به یابوسه با آمد

 .گذاشت اشکرده

 به که ییبایز یلحظه نیا یتو مادر، بخون قرآن -

 خدا از ییایم در دلت با آشنا مرد تیمحرم

 .بخواه رو هانیبهتر

 و بیغر یبغض با و داد تکان مهربانو یبرا یسر

 . کرد نور سوره خواندن به شروع ناآشنا
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 را عاقد یصدا نشیسنگ و باال قلب ضربان انیم

 گرفتیم اجازه مشیق عنوان به نیحس حاج از که

 .دیشن

 دیچرخیم قرآن رنگ یمشک یهاهیآ یرو نگاهش

 همه نیح همان در  کرد،یم شانیزمزمه لب ریز و

 داده رخ نشانیب یرعلیام با اول روز از که یاتفاقات

 یجلو تند دور با یکوتاه لمیف مانند بود

 .آمدند در شینما به شیهاچشم
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 با. شد تمام محضر نیهم در قاًیدق هاصحنه

 بدرود بد و خوب یروزها همه آن یبرا لبخندش

 تا بکند را تالشش تمام بست عهد خود با و فرستاد

 یخوشبخت و خوب یروزها فقط را بعد به نیا از

 .کند پر
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 یبرا عاقد یوقت داشت یغرور از پر و قشنگ حس

 اجازه عقد خطبه خواندن یبرا خواست بارنیاول

 .کرد خطاب زهیدوش را او و ردیبگ

 نیا در و کرد گوش ازین هیتوص به نکهیا از چقدر

 از حامد اسم کردن پاک به اقدام ینامزد مدت

 .داشت تیرضا احساس بود کرده اششناسنامه

 کش دکی که سکه چهارده و صد یادآوری با عاقد

 خواست بار نیاول یبرا بود خودش انتخاب هیمهر

 را عاقد بلند یصدا با خانم حاج. ردیبگ اجازه او از

 عاقد. داد وعده دنیچ گل یبرا عروس رفتن به

 اعالم باز که کرد تکرار را اشخواسته دوم بار یبرا

 یبرا زمانش امام آقا از رفته خانم عروس کردند

 و دیرس سوم بار باالخره. ردیبگ اجازه دادن پاسخ

 عروس دیپرس فقط که عاقد سوال تکرار از بعد
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 انتظار در را دفتر یفضا سکوت لم؟یوک ایآ خانم

 . برگرفت در جوابش

 حاج که یرنگ یاسورمه مخمل جعبه به نگاه بدون

 از بعد را دستش قرآن گذاشت شیپاها یرو خانم

 نیح دل در. فشرد نهیس به و بست آرام یابوسه

 خواست زمان امام آقا از صلوات سه فرستادن

 خشک یهالب و باشد اشیخوشبخت ضامن

 .کرد تر زبان با را اششده

 .بله جمع یترهابزرگ اجازه با -

 یرو که یشاد برف و هادنیکش کل بلند یصدا

 دست. آورد خود به را او شدیم ختهیر سرشان

 به را بله دستش گرفتن نیح و آمد جلو یرعلیام

 .شوند هم همراه یزندگ عمر کی یبرا تا داد عاقد
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 را شیامضاها بارنیا داشت که یقبل تجربه برخالف

 لبش یرو از که یلبخند و یشتریب دقت با

 .زدیم شدینم برداشته

 نیریش و تلخ یروزها بعد به امروز از دانستیم

 برق آن بود مطمئن اما گذارد؛یم سر پشت یادیز

 طبق که یوقت صورتش یرو بر یرعلیام نگاه

 صورتش یرو از را چادرش خانم حاج یخواسته

 نشاند اشیشانیپ بر که یابوسه یگرم و داد کنار

 .کندینم فراموش وقت چیه را
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 ازین دست از را عسل شده نییتز و بایز ظرف

 یمرد ،یرعلیام دهان در کوچک یانگشت و گرفت

 اول نیهم از تا گذاشت بود همسرش حاال که

 کیشر را یکام نیریش و ینیریش یزندگ

 .کنند شانیهالحظه

 در یرعلیام گرم یهادست توسط فشیظر یحلقه

 پشت سهم یرعلیام دوم بوسه و نشست انگشتش
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 دوست یحرارت تنش یهمه به و بود دستش

 .دیبخش یداشتن

 دادیم را گرانید یهاکیتبر جواب که ینیح

 که نیحس حاج و مهربانو یرو از حواسش

 کردندیم صحبت و بودند ستادهیا تنها یاگوشه

 و یروبوس از تازه که یرعلیام. شدینم برداشته

 بود شده فارغ شیعمو زن و عمو کاتیتبر جواب

 .شد کشینزد و کرد درک را قرارش یب حال انگار

 زم؟یعز شده یزیچ -

 بود ستادهیا مهربانو که یقسمت به یااشاره سر با

 .کرد

 .نیبب رو اونجا -
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 و انداخت قسمت آن سمت یکوتاه نگاه یرعلیام

 .برگشت طرفش دوباره

 خب؟ دمید -

 کنن؟یم صحبت یچ مورد در نظرت به -

 .کرد مطمئن را او لبخندش با گرید یبار یرعلیام

 با دونهیم و عاقله مهربانو زمیعز نباش نگران -

 .باشه داشته یبرخورد چه یهرکس

 از کرد تمام مهربانو با را صحبتش نیحس حاج

 رونیب دفتر از و انداخت او به ینگاه فاصله همان

 .رفت

 یهمگ شد تمام ازدواج یدفترخانه در که کارشان

 خودش نیماش سمت یهرکس و آمدند رونیب

 .رفت
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 رو و زد شیهاچشم به را اشیآفتاب نکیع یرعلیام

 .زد لبخند دیپرس یم را شانیبرنامه که مادرش به

 تا راحت التونیخ یول م؛یستین عصر تا که ما -

 .میگردیبرم یمهمون شروع از قبل

 هیبق و مهربانو یبرا یسر یخداحافظ عنوان به

 .شدند نیماش سوار یرعلیام همراه و داد تکان

 جلو طرفش نگاه و حرف بدون را یمسافت یرعلیام

 آن به بود، شده متعجب یرعلیام کار نیا از رفت،

 یخونسرد و سکوت نیا قبل شوق و شور همه

 .آمدینم

 ؟یخوب یرعلیام -
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 متوقف خلوت یابانیخ یگوشه را نیماش یرعلیام

 رهیخ نگاه از متعجب. برگشت طرفش کامل و کرد

 .داد تکان یسر یرعلیام

 !شده؟ یزیچ -
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 .دیکش صورتش به یدست یرعلیام

 !کنم باور تونمینم من -

 ؟یکنینم باور ویچ -

 من مال تو باالخره انتظار سال هفت از بعد نکهیا -

 ...خودم یشرع و یقانون همسرم ،یشد

 .کرد حلقه به یااشاره و آورد باال را دستش

 انگشتم یتو که یاحلقه نیا شهینم باورم -

 !داره تو به تعهد از نشان نشسته

 بود نکرده باور هنوز خودش کردیم اعتراف دیبا

 تعلق هم به باالخره آنها و شده تمام زیچ همه



shahregoftegoo@  

. pg 4068shahregoftegoo@ 

 را یصندل دو وسط آب یبطر و دیخند. اندگرفته

 .داد تکان یرعلیام یهاچشم یجلو و برداشت

 بشه؟ باورت تا روت زمیبر آب -

 .شد کشینزد یرعلیام

 از بشه باورم تا کنم بغلت ایب خانم احساسیب نه -

 .یمن مال فقط بعد به نیا

 در را او و آمد جلو او به یواکنش فرصت بدون بعد

 .گرفت خود آغوش حصار

 !من یداشتن دوست دخترک آخ -

 دوست اسارت نیا در شتریب را خود و بست چشم

 که بود یحس نیاول نان،یاطم. کرد حبس یداشتن

 .آمد سراغش گرم آغوش نیا تجربه از بعد

 ؟یموافق مدت کوتاه عسل ماه هی با -
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 .کرد جدا یرعلیام آغوش از را خودش

 کجا؟ -

 رفتم شکسته یدل با عقدت شب شیپ سال چند -

 دادنت دست از هیگال یلیخ و بزرگ خانم هی سراغ

 .کردم ششیپ رو

 .زد آن به یابوسه و گرفت دست در را دستش

 با نباریا خوامیم یشد من مال تو که االن -

 بهم که ممنون بگم ششیپ برم خودت

 .یبرشگردوند

 .دیخند

 نیا یتو نکهیا از دیبا منم هیخوب یلیخ فکر -

 .کنم تشکر بوده تو مواظب مدت

 .مونیزندگ عسل ماه نیاول یسو به شیپ پس -
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 اوردیب رونیب یرعلیام دست از را دستش خواست

 .گرفت ترمحکم را آن خنده با که

 یچطور گهید شد تموم هم هات بهونه آخ آخ -

 ؟یکن فرار ازم یخوایم

 .دیخند یرعلیام لحن طنز به

 .کنم درست رو چادرم خواستم فقط -

 .داد باال را خودش سمت شهیش یرعلیام

 .یباش راحت یتونیم حاال -
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 به دنیرس راه در که یساعت دو طول تمام

 گره یالحظه آنکه بدون بودند مقصدشان

 در شده جمع شوق یهمه با شود باز شانیهادست

 آن یبرا و کردند صحبت ندهیآ مورد در دلشان

 .دندیکش ییطال یهانقشه

 نور ریز که ییطال گنبد دنید و شهر به ورود با

 یرو را دستش دیدرخشیم ییبایز از دیخورش

 طرف. داد یسالم دل در و گذاشت اشنهیس
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 محو و روبهرو به رهیخ خودش مثل که یرعلیام

 .دیچرخ بود شیجلو

 ،یرعلیام موقع به و کوتاه سفر نیا بابت ممنون -

 یدونیم داشتم، ازین بهش یلیخ کنمیم حس

 بودم؟ ومدهین ارتیز ساله چند

 صبح اول از که یمهربان لبخند همان با یرعلیام

 .کرد نگاهش بود مانده ثابت صورتش یرو

 گهید تا شد بسته تو و من نیب عهد اون امروز -

 .نمونه کدوممون چیه دل یتو یحسرت

 تنها یرعلیام دست کف بر انگشتش آرام نوازش

 .بود کالم محبت آن به جوابش

 به نگیپارک نیترکینزد در را نیماش یرعلیام

 .کرد پارک یاگوشه و برد حرم
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 حرم تا کوچولو یرو ادهیپ هی با خانم نمیبب -

 ؟یموافق

 .دیخند

 شهیهم شما شنهاداتیپ کرده ثابت تجربه -

 .بوده رینظیب

 حرم طرف هم با قدمهم و شدند ادهیپ نیماش از

 . افتادند راه

 از که ییهاآدم همه یبرا دشیسف چادر و هالباس

 ثبت تازه نسبت ییایگو گذشتندیم کنارشان

 نثارشان یشوق پر لبخند که بود شانشده

 .کردندیم

 ورود از بعد و گذشت خواهران یورود از ییتنها به

 و رفت بود ستادهیا جلوتر یکم که یرعلیام طرف
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 یرعلیام منتظر و شده دراز دست به را دستش

 .سپرد

 یآدم مانند که یایسبک احساس زدن قدم نیح

 به وجودش در ینیزم نیسنگ جسم هر از فارغ

 را ابرها یرو بر رفتن راه قدرت و بود افتاده انیجر

 یرعلیام گاهیب و گاه یفشارها اگر. کردیم شیالقا

 بال سبک یبادبادک مثال را خود نبود دستش بر

 .دیدیم سرش یباال سوزنده و روشن آسمان در
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 طرف و شد جدا یرعلیام از حیضر ارتیز یبرا

 که گوشه چهار حیضر دنید. رفت بانوان قسمت

 ارتشیز و بودند گرفته را دورش یادیز تیجمع

 و جوشاند را اشکش چشمه اریاختیب کردندیم

 .گذاشت جلو به قدم

 خوشبو حیضر کنار که ییهادل درد و هاهیگر از

 آرام آغوش در را خود لحظه آن در. بود یراض کرد

 دلش در شده تلنبار یدردها گفتن یبرا یمنتیب و

 شد تمام که اشنامه ارتیز و نماز خواندن. دیدیم
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 بودند گذاشته قرار یرعلیام با که ییجا را خود

 .رساند

 لبخند همان با و بیج به دست که را یرعلیام

 را شیهاقدم سرعت دید منتظر اشیداشتن دوست

 .کرد شتریب

 ؟یبود منتظر یلیخ دیببخش سالم -

 کرد کشینزد را خود حرف بدون یرعلیام

 یکم را سرش یروسر و دیبوس را اشیشانیپ

 .دیکش جلوتر

 .من جان قبول ارتتیز -

 .داد تکان یسر

 .باشه قبول هم تو ارتیز ممنون -

 م؟یبر شده تموم کارت -
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 قدم یخروج سمت به و گرفت را یرعلیام یبازو

 .برداشتند

 تهران؟ میبرگرد دیبا -

 هم با نجایا رو امروز داشتم دوست یلیخ -

 میبرگرد میمجبور ستین یاچاره یول م؛یبگذرون

 .ماست بخاطر شتریب امروز مراسم که یدونیم

 :داد ادامه زیآم طنتیش یچشمک با بعد

 رو ناهار هی وقت باشه، موافق پرنسسم اگر البته  -

 .میدار

 .کرد کینزد یرعلیام به شتریب را خود

 .خانمه پرنسس نیا افتخار بودن شما کنار در -

 .دکر سرش چادر به یااشاره ادامه در
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 وگرنه کنم عوض رو چادرم دیبا اولش کنم فکر -

 مردم یهالیموبا سوژه رستوران یتو ستین دیبع

 .مینش

 در که یرنگ یچادر با چادرش ضیتعو از بعد

 یسنت خانه سفره به ناهار یبرا داشت نیماش

 . رفتند

 یچوب تخت یرو و آورد در را شیهاکفش یرعلیام

 .نشست بود شده فرش رنگ یالک یاچهیقال با که

 !امخسته چه یآخ -
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 اطراف یهاگل که رستوران طیمح در را نگاهش

 گلخانه هی هیشب شتریب را او وسط حوض و هاتخت

 .دیچرخ بود کرده

 خانم آوردمت یتوپ یجا چه یکنیم فیک به به -

 جان؟
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 در کامل طور به هنوز شدن یرعلیام خانم باور

 دلش نیریش قتیحق نیا و بود نشده ثبت ذهنش

 . داد غنج را

 چند آرام و کرد دراز دست داد جرأت خود به

 اشیشانیپ یرو که یرعلیام یموها از یاشاخه

 .داد باال را بودند ختهیر

 و فیک فقط من یزندگ بعد به نجایا از مطمئنم -

 .لذته

 .زد لب شیهاچشم به رهیخ یرعلیام

 ن؟یا از باالتر یخوشبخت چه -

 را لشیموبا یسلف و دیکش جلوتر را خود یرعلیام

 .کرد روشن
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 عکس هی خوشگل یجا نیا یتو ستین فیح -

 م؟یباش نداشته هم با مشترک

 .برد یرعلیام سر کینزد را سرش

 !واقعاً آره -

 .زد ییدلربا لبخند نیدورب به رهیخ 

 و آورد نییپا را لیموبا و گرفت را عکس یرعلیام

 .کرد تماشا گرید یبار را شده ثبت تازه عکس

 !یزد یخوشگل لبخند چه جونم یا -

 .گذاشتن اشتراک به یبرا دهیم جون عکس نیا

 .انداخت عکس به یکوتاه نگاه

 ه؟یچ منظورت -

 .شد لشیموبا سرگرم یرعلیام
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 اشتراک به امصفحه یتو رو عکس نیا خوامیم -

 دلم مراد به باالخره منم ننیبب همه تا بذارم

 .دمیرس

 یراحت یرعلیام کار بودن اشتباه ای درست دیترد

 .گرفت او از را الیخ

 نباشه؟ بد -

 .دیخند الیخیب او ینگران بالعکس یرعلیام

 بد یلیخ آره ندارم باهات ینسبت که ستین -

 .میباش داشته مشترک عکس هی شهیم

 .گرفت او یهاچشم یجلو را لشیموبا صفحه

 شده؟ تموم زیچ همه یکن باور یخوایم یک -

 .نشیبب نویا
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 به ینگاه و گرفت یرعلیام دست از را لیموبا

 یشخص صفحه در حاال که خودشان عکس

 و انداخت بود شده گذاشته اشتراک به یرعلیام

 :کرد زمزمه خودش یبرا را عکس ریز نوشته

 ما حاال افتی انیپا نیریش یوصال با راه یسخت»

 «...انیپایب یایخوشبخت و میماند

 .نشست لبش یرو یلبخند

 !خوبه یلیخ -
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 دستش از را لیموبا یرعلیام ناهارشان دنیرس با

 .گذاشت شیپا کنار و گرفت

 .تو با بودن اندازه نه -

 که یرعلیام زیر یهاطنتیش انیم در را ناهارشان

 خورده بودند شده پروایب و راحت تیمحرم از بعد

 .کردند حرکت تهران سمت دوباره و شد
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 یبرا آرام که محمد حاج خانه در رهیخ نگاهش

 کردیم حس استرس از و بود شدیم باز هاآن ورود

 .ندیشو یم رخت دلش در

 در یزیچ چه خانه نیا در امروز دانستینم

 قبل از شتریب را اضطرابش نیا و است انتظارش

 .کردیم

 خود به را او دستش یرو بر یرعلیام گرم دست

 .کرد نگاهش و آورد

 ؟یدار استرس -

 .زد یلرزان لبخند

 مشخصه؟ یلیخ -

 .دیخند یرعلیام



shahregoftegoo@  

. pg 4086shahregoftegoo@ 

 تو چون جانم، یباش داشته دینبا یول... یلیخ -

 اون و یهست خونه نیا از یعضو االن خودت

 یگرفت رو واکنششون استرس تو که ییآدما

 .ستین اضطراب یبرا ییجا پس. هستند مهمون

 و برداشت را دستش یرعلیام در کامل شدن باز با

 .برد داخل به را نیماش

 یجا سر را نیماش و گذشتند هادرخت داالن از

 .کردند پارک یشگیهم

 .شو ادهیپ ما، یینها مقصد نمیا -

 انیپا تا داشت دوست بود او دل حال به اگر

 یرعلیام کنار نیماش نیکاب در جانیهم یمهمان

 است محال یامر اشخواسته دانستیم اما بماند؛
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 پنداشتنش وانهید جز یزیچ آوردنش زبان به و

 .ندارد مخاطبش یبرا

 رفتند، خانه در طرف بسته نیآذ اطیح در

 گوش به تا کرد بلند یکم را شیصدا یرعلیام

 .برسد خانه افراد

 .آوردم رو عروست ایب ؟ییکجا خانم مامان -

 اسپند ظرف با خانم حاج و شد باز در لحظه همان

 .آمد رونیب

 .زانمیعز دیاومد خوش -

 ظرف سالمشان پاسخ از بعد و دیرس شانیجلو

 ییزهایچ تند تند و چرخاند سرشان دور را اسپند

 .کرد زمزمه لب ریز

 .دیخند یرعلیام
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 سالم و حیصح عروست خانم حاج بفرما -

 ...لتیتحو

 .دیچرخ او طرف لبش یرو خنده همان با

 منم یبگذرون خوش کن یسع ینگران بدون برو -

 .ریبگ تماس باهام یداشت یکار اطرافم نیهم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�
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 دستمال  با را دستش کف در شده جمع یهاعرق

 . داد تکان یسر یرعلیام جواب در و کرد زیتم

 قدم مهیخ آشپزخانه طرف و گرفت نگاه یرعلیام

 .برداشت

 شد باعث و نشست کمرش پشت خانم حاج دست

 .بردارد یرعلیام بیتعق از را نگاهش

 ما ایب نایا عموش و بابا شیپ رهیم نباش نگران -

 .داخل میبر هم
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 پشت همچنان خانم حاج دست رفتند در طرف

 .کردیم اشییراهنما و بود کمرش

 را در خانم حاج و رفتند باال یورود پله چند از

 .کرد باز شیبرا

 .قبول ارتتونیز یراست -

 که بزند لب یآرام «ممنون» خواست و زد یلبخند

 را حرفش زن چند دنیکش کل و دف بلند یصدا

 .کرد خاموش دهانش در

 را انتظارش اصال که یریغافلگ نیا از مبهوت

 پا ختندیریم سرش یرو که یگل باران ریز نداشت

 . گذاشت خانه داخل به
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 او مشتاق نگاه یجلو تا دیکش طول یالحظه چند

 صداها و برداشتند زدن دف از دست دخترها

 .شد خاموش

 ستادهیا اطرافش در که ییهاآدم انیم یچشم

 از همه داشت شناخت که ییآنجا تا چرخاند، بودند

 رو همه با. بودند یرعلیام کینزد و دور یهالیفام

 .داد پاسخ را کشانیتبر جواب و کرد یبوس

 که ازین و مهربانو متوجه تازه شد تمام که کارش

 و رفت طرفشان شد، بودند نشسته یاگوشه

 .کرد یاحوالپرس

 است آماده یرعلیام اتاق لباست جان حانهیر -

 .بپوش میبر



shahregoftegoo@  

. pg 4092shahregoftegoo@ 

 یآجر شلوار و کت آن در که لوفرین یبرا یسر

 شهیهم از ترخانمانه صورتش یبایز شیآرا و رنگ

 اتاق طرف دهیسپ همراه و داد تکان کردیم جلوه

 .رفتند یرعلیام

 محسور عطر یبو زیهرچ از اول اتاق به ورودشان با

 چشم کوتاه. آمد استقبالشان به یرعلیام یکننده

 چند نیهم تا آنکه با د،یکش قیعم نفس و بست

 لذت وجودش از و بود یرعلیام کنار شیپ لحظه

 . داشت یدلتنگ حس باز اما بود؛ برده

 کمد از متشکل که یرعلیام ساده اتاق در نگاهش

 بود یزیم و بزرگ نهیآ نفره، کی تخت ،یوارید

 . دیچرخ

 سفر آن عقد، یهااسترس نشست، نرم تخت یرو

 تا بودند داده هم دست به دست همه ،یهولک هول
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 خواب کی یهوا دلش. بزنند دامن اشیخستگ به

 دانستیم اما داشت؛ را تخت نیهم یرو بر راحت

 هفت نیا از شدن رد آخر مرحله که شب آخر تا

 .کند تحمل را یخستگ نیا دیبا است خان

 گذشت؟ خوش سفر خانم خب -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ستادهیا کمر به دست کنارش که دهیسپ طرف به

 .دیخند ذوق با و دیچرخ بود

 با حالم اصال بود خوب یلیخ یخال جات یوا -

 .شد خوب حرم دنید

 :گفت و زد لوفرین به یچشمک دهیسپ

 ما باشه، قبول هم ارتتیز خوشبحالت که حرم -

 اوه. بود یباز نامزد نفره دو یهاقسمت منظورمون

 یخواه خاطر و دور سال چند از بعد دنیرس نیا

 نه؟ دیچسب یلیخ کنم فکر بوده

 .بود طلبکار نگاهش دهیسپ مثل
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 یخال اصال هم شما یجا دیچسب یلیخ اونم بله -

 گه؟ید نبود

 .تنت به بشه گوش جونت نوش گهید یچیه -

 در بر زانیآو کاور هاآن کل کل به خنده با لوفرین

 .گرفت طرفش و برداشت را کمد

 دیتجد هی بپوش رو لباست پاشو جان حانهیر -

 .تمومه کارمون گهید یکن هم شیآرا

 .گرفت را کاور و آورد در را چادرش شد بلند جا از

 .نکنه درد دستت -

 کرده انتخاب امروز یبرا یرعلیام همراه که یلباس

 بود یاروزهیف یآب رنگ به ساده و بلند یلباس بود

 رهیخ یهایدوز سنگ اشقهی یرو فقط که

 .دیپوش را لباس لوفرین کمک با. داشت یاکننده



shahregoftegoo@  

. pg 4096shahregoftegoo@ 

 و آورد رونیب را ششیآرا لوازم فیک دهیسپ

 .کرد تخت به یااشاره

 و ساده طورهمون نشده خراب ادیز شتیآرا -

 مشیترم کم هی نیبش یول مونده؛ یباق یعیطب

 .ییایب جلوه به شتریب کنم

 .نشست تخت یرو

 .یکن داغونم ینزن -

 .ببند دهنت همراه رو چشمات نیبش -

 .شد کارش مشغول دهیسپ و نشست تخت یرو

 یجلو دهیسپ شد، تمام کارش بعد لحظه چند

 شال و ختیر صورتش در یکم را شیموها

 با لوفرین. انداخت سرش یرو را لباسش همرنگ

 .کرد تمام را کار سرش یرو بر یگل حلقه گذاشتن
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 .بایز خانم پرنسس هی یشد به به -

 از هم اتفاق به و دیپوش را دشیسف یهاصندل

 هر که مجلس وسط خانم حاج. رفتند رونیب اتاق

 مهمانان به و دیچرخیم شدیم ترشلوغ لحظه

 سراغش و زد لبخند دنشید با گفتیم آمد خوش

 . آمد

 !یشد ناز چقدر دخترم ماشااهلل -

 به کرد یسع. زد یازده خجالت و مضطرب لبخند

 مجلس همه نگاه کردیم حس نکند دقت اطرافش

 .اوست رهیخ

 .ممنون -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دهید یگرید یهاخواب او یبرا خانم حاج انگار

 .بود

 .کنم تیمعرف نفر چند به خوامیم ایب باهام -
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 چند طرف به هم با و داد تکان یسر اجبار به

 یشناخت چیه و دیدیم را هاآن بارنیاول که خانم

 . رفتند نداشت هاآن از

 با و زد یلبخند خانم حاج دندیرس که کشانینزد

 .داد نشان را او دست اشاره

 براتون که خوشگلم عروس نمیا یاضیف خانم -

 .کردم فشیتعر

 ییبایز یرنگ چادر که یانسالیم یآب چشم خانم

 .انداخت سمتش یدقت با نگاه بود کرده سر

 .بشن خوشبخت شاءاهللان است برازنده ماشااهلل -

  و داد دست همه با احترام با و مودبانه

 .داد پاسخ را کشانیتبر جواب و کرد یپرس احوال
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 وقت یاضیف خانم کنار که یجوان یهاخانم از یکی

 شیسرتاپا یادارانهیخر نگاه دستش شدن فشرده

 .انداخت

 دیترد ماشااهلل هم یرعلیام آقا خانم حاج گمیم -

 شد ریگنیزم زنش اون دید نکهیا محض به نکردند

 .گهید ورگل ترگل هی سراغ رفت

 دست از را دستش تند و ختیر فرو یهرر دلش

 دیترسیم که یزیچ همه از د،یکش رونیب زن

 .آمد سرش

 با شد درهم اشچهره زود که او برخالف خانم حاج

 .داد جواب قبل لبخند همان

 باشه رتیتقد یتو یزیچ یوقت خانم مایس  -

 صالح هاوقت یگاه. نداره یزیچ به یکار گهید
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 هابچه یجلو رو چاه راه یجا هابزرگ ما یشیاند

 پس افتاد یچاه یتو زن اون با من پسر. ذارهیم

 بوده رشیتقد یتو که باشه یزن دنبال داشت حق

 .مینداد دنیرس اجازه بهش ما و

 یرو بر سرد یآب مانند خانم حاج یهاحرف

 .کرد آرام را آن و شد ختهیر وجودش حرارت

 .زد یلبخند با و گرفت را دستش خانم حاج

 افتخار بهش که بوده خوب قدرنیا پسرم انتخاب -

 خودتون از و دیباش راحت دییبفرما. کنمیم

 .دیکن ییرایپز

 گوشش کنار خانم حاج گرفتند فاصله هامهمان از

 :کرد زمزمه
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 آخرش تا پشتتم گفتم خودم نباش یچیه نگران -

 .هستم هم

 به دینباش خسته و سالم رفتند، آشپزخانه به هم با

 .انداخت اطراف به ینگاه و گفت همه

 کنم؟ کاریچ دیبا من خب -

 بود سید در ها ینیریش دنیچ مشغول که لوفرین

 .برگشت طرفش

 .کننینم کار که خانما عروس -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 ینیس خانم هیمهد دیبگو یزیچ آنکه از قبل

 .گرفت طرفش یشربت

 دخترمون ماشااهلل زده؟ یحرف نیهمچ یک رینخ -

 به رو پزش دیبا که شده خوشگل قدرنیا

 رو شربت ینیس نیا ایب زمیعز ایب. میبد مهمونامون

 .بچرخون ببر

 رفت،یپذ را خانم هیمهد شنهادیپ لیم کمال با 

 که بود ندیخوشا شیبرا یقدر به همه برخورد

 .دیدینم خود در ینگران و استرس چیه گرید
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 یهاخانم شتریب نیسنگ نگاه تعارف نیح

 دارند خبر اشگذشته از دانستیم که شانیمحله

 توجهیب داشت یسع اما کرد؛یم حس خود یرو را

 چه بخواهند چه هاآن یرعلیام قول به. باشد

 چرخد،یم هازبان سر حرفشان یمدت تا نخواهند

 .بگذرد ترراحت تا باشند تیاهمیب است بهتر پس

 شور مجلس و شد شروع یخوان یمولود زود یلیخ

 . گرفت خود به نیدلنش یحال و

 برخالف نبود، خبر مجلس اول یخستگ آن از گرید

 هیبق یپا به پا مراسم طول تمام خانم حاج نظر

 .برد لذت کار نیا از و کرد کمک

 و شد تمام مجلس ساعت چند از بعد باالخره

 یگرم یخداحافظ با یگرید از پس یکی هامهمان
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 خانه در کی درجه اقوام فقط. کردند ترک را خانه

 .بودند مانده

 آوردن در با و نشست مهربانو کنار مبل یرو

 .داد ماساژ را شیپا شیهاکفش

 .کفشا نیا یتو شد داغون پام خدا یوا -

 .کرد نگاهش یمهربان با شهیهم مثل مهربانو

 .مجلس نینگ دینباش خسته -

 .داد نشان لبخندش در را نیا و شد شوق از پر

 .ممنون -

 گذشت؟ خوش زکمیعز باشه قبول ارتتیز -

 .بود خوب یلیخ یخال شما یجا -

 در نیحس حاج با مهربانو صحبت ادی کدفعهی

 .آورد باال را سرش افتاد محضر



shahregoftegoo@  

. pg 4106shahregoftegoo@ 

 یچ مورد در محضر یتو آقاجون جون مهربانو -

 زد؟یم حرف باهاتون

 را اشییچا فنجان رفته باال یابروها با مهربانو

 .آورد نییپا

 ؟یکنیم دخالت بزرگترت کار تو -

 یچ مورد در بدونم خواستمیم فقط هیچ دخالت -

 .دیکرد صحبت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .گرفت نگاه مغرور مهربانو

 .بخوره تو سن درد به نبود یزیچ -

 .افتاد خنده به تعجب از

 !دیگفت یچ مگه جون مهربانو یوا -

 .نداره یربط تو به که گفتم -

 .گذاشت کنارش یرنگ چادر و شد کشینزد هیمهد

 چادرت داخل انیب خوانیم ونیآقا جان حانهیر -

 .بپوش رو
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 وارد یبلند «ااهللی» با محمد حاج که در به ینگاه

 و فرستاد شالش داخل را شیموها و انداخت شد

 .کرد سر را چادرش

 و شد بلند جا از آمدند داخل رعطایام و یرعلیام

 .کرد سالم

 دنیبوس با بود همه از جلوتر که محمد حاج

 از بعد گفت، پاسخ را سالمش اش یشانیپ

 یرعلیام طرف رعطایام و محسن با یاحوالپرس

 .رفت

 .سالم -

 .دیچرخ صورتش یرو یرعلیام شاداب نگاه

 گذشت؟ خوش سالم -

 .بود خوب یلیخ -
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 شیعمو کنار و داد تکان شیبرا یسر یرعلیام

 .نشست

 در بودند داده سفارش رونیب از که شام وقت

. بود شام لیوسا کردن آماده مشغول آشپزخانه

 آوردیم رونیب خچالی از را نوشابه که یهنگاه

 که نیمت و رعطایام به لوفرین رهیخ نگاه یمتوجه

 . شد بودند یباز مشغول

 کنار یدستمال با و گذاشت زیم یرو را نوشابه

 بود هاالهیپ در ختنیر ماست مشغول که لوفرین

 مقدار آن تا دیکش نتیکاب یرو را دستمال. رفت

 زیتم را بود ختهیر لوفرین یدقتیب از که یماست

 .کند

 لوفر؟ین -
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 بود غرقش که ییایدن از تازه لوفرین انگار شیصدا با

 .برگشت طرفش و زد یهولک لبخند و آمد رونیب

 .نبود حواسم دیببخش جونم؟ -

 ؟یخوب -

 تکان سر تند و دیکش اشیروسر به یدست لوفرین

 .داد

 .خوبم آره -

 دیترد با و انداخت رعطایام سمت یکوتاه نگاه

 .کرد تر را شیهالب

 با ات رابطه یول باشه؛ نداشته ربط من به دیشا -

 چطوره؟ رعطایام

 .زد ینیغمگ لبخند لوفرین
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 یول نشه؛ سابق مثل وقت چیه گهید دیشا -

 ام،یراض کنارمونه و اشخونه برگشته کهنیهم

 .امیب کنار هم شیسرد با کنمیم یسع

 .زد یاکننده دلگرم لبخند

 .شهیم حل اونم زود یلیخ شاءاهللان -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل�💗�

 یتنگ �💗💗�
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 877پارت#

 

 

 صورتش آرام مهربانو یخداحافظ وقت شام انیپا با

 .کرد لمس را

 یبود رضا بهش یاون شد عاقبتت که حاال -

 .کن مواظبت ازش و بدون رو قدرش

 .سپرد مهربانو آغوش به را خود

 بابت ممنون کنم تشکر یچطور دونمینم اصال -

 .زیچ همه

 .منه از تشکر نیتربزرگ یباش خوشبخت تو -
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 شیبرا کرد زمزمه گوشش کنار رفتن وقت ازین

 به نکهیا از. آورده یراحت لباس و ازین مورد لیوسا

 .کرد تشکر اندبوده فکرش

 سرش از را چادرش رفتند که هامهمان هیبق

 .نشست مبل یرو و برداشت

 یراحت لباس با را شیهالباس حاال که یرعلیام

 .آمد رونیب ییدستشو از بود کرده عوض

 .یریگینم لیتحو خوب خودم؟ خانم احوال -

 . زد لبخند

 .امخسته یلیخ یوا -

 .شد خم مبلش دسته یرو و آمد جلو یرعلیام

 جانیهم ای خودمون یخونه میبر یدار دوست -

 م؟یبمون
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 محمد حاج دانستیم که آشپزخانه به ینگاه مین

 .انداخت هستند آنجا در خانم حاج و

 میبمون گه،ید یجا میبر میبخواه زشته نه -

 .جانیهم

 یراحت هرکجا زمیعز نکن فکر باشیز و زشت به -

 .بگو

 .خوبه نه -

 اتاق برو  پاشو باش، راحت خوشگلم، باشه -

 .کن عوض رو لباست

 .رفت آشپزخانه طرف یرعلیام

 دایپ ریش خچالتی بساط و بند یتو مامان -

 شه؟ینم
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 به خانم حاج جواب و رفت یرعلیام اتاق به

 از را شالش و نشست تخت یرو. دینشن را یرعلیام

 . برداشت سرش یرو

. کرد جلب را اشتوجه کمد کنار یکوچک ساک

 ازین که خودش لیوسا و هالباس ساک زد حدس

 .هستند بود کرده صحبت موردشان در

 را لشیوسا و کرد باز را ساک در و رفت طرفش

 و کیتون دو جز که هالباس دنید با. ختیر رونیب

 بودند نما بدن و باز شلوارک و تاپ همه شلوار

 .کرد زمزمه مبهوت و ماند باز تعجب از دهانش

 !هیچ نایا -

 دهیسپ یبرا تند و رفت زیم یرو لشیموبا سراغ

 .نوشت
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 !د؟یگذاشت من یبرا لباسه نایا دیبترک یاله -

 .آمد شیبرا دهیسپ جواب زود یلیخ

 برات ریحر خواب لباس هی خواستم من تو جون -

 .نداد اجازه جون ازین بذارم

 گذاشته خنده کریاست چند امشیپ آخر در دهیسپ

 باعث و آورد در قبل از شتریب را حرصش که بود

 .کند پرت تخت یرو را لیموبا شد

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�
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 بتواند دیشا برد ساک درون سر دوباره ناچار به

 .کند دایپ دنیپوش یبرا یدرمان و درست لباس

 ؟ینکرد عوض لباس هنوز -

 که ینیح همان در یرعلیام یصدا دنیشن با

 شیبرا. داد قورت را دهانش آب بود نییپا سرش

 ورودش متوجه چطور که داشت سوال یجا

 !نشده؟

 باال یرعلیام یپاها یرو نییپا همان از نگاهش

 شرتیت و رنگ یخاکستر یراحت شلوار از آمد،
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 اشرهیخ نگاه و صورت به تا گذشت دشیسف

 .دیرس

 .بودم یراحت لباس دنبال نه -

 یرو را رشیش خورده مهین وانیل آمد جلو یرعلیام

 او از یکوتاه یفاصله در و گذاشت یپاتخت

 .نشست

 ؟یندار ازین کمک -

 و شد جاجابه تخت یرو خجالت با و معذب

 . داد نشان ساک اتیمحتو مشغول را خود همچنان

 ؟یچ کمک لباسه هی نه -

 وجود به نشانیب ینامزد دوران در که یتیمیصم با

 مقابل در خجالت گرید کردیم فکر بود آمده

 یسر با فقط که حاال اما رفته؛ وجودش از یرعلیام
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 شدن ینامرئ یآرزو بود نشسته مقابلش در برهنه

 .دیایب کنار خود با بتواند تا داشت موقت

 دیپر جا از اشچانه یرو بر یرعلیام دست حس با

 باال که نگاهش. دندیکش پر هم ذهنش یفکرها و

 .خورد گره یرعلیام شوق از پر نگاه در آمد

 ؟یدیترس هیچ -

 بافت حصار از که گوشش کنار که ییمو تکه

 و فرستاد گوش پشت را بود شده آزاد شیموها

 حال در که یقلب ضربان و برخورد به کرد یسع

 .باشد مسلط بود گرفتن اوج

 .دیببخش بود گهید یجا حواسم نه -

 شیهادست نیب از را ساک نرم یفشار با یرعلیام

 چپش دست. گذاشت تخت نییپا و دیکش رونیب
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 ترکینزد یکم او به را خود و گرفت دست در را

 .کرد

 منتظر اتاق یتو یوقت عروس تازه هی حواس -

 روز اون مسائل از ریغ یچ ریدرگ نشسته شوهرش

 باشه؟ تونهیم شوهرش و

. فرستاد خودش یخنگ به یلعنت دل در و دیگز لب

 کند جمع را اوضاع خواست حرف آن با سرش ریخ

 کال که یطور ختیر هم به را زیچهمه زد بدتر

 . داد پرواز آبادها ناکجا سمت را یرعلیام فکر

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ �💗💗�
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 ریدرگ فکرش بدهد حیتوض ییرو چه با دانستینم

 نظر در شیبرا دهیسپ که است یباز یهالباس

 .بود گرفته

 .نبوده یمهم ادیز یجا -

 نوازش از بعد و گوش طرف به آرام یرعلیام دست

 .کرد حرکت شیموها سمت اشالله کوتاه

 و حالت نیا هیبق از شتریب االتمیخ یتو شهیهم -

 تیروسر ریز شده پنهون یهاشمیابر یبرا رو رنگ
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 آب از درست تصوراتم خوبه چه و کردمیم ریتصو

 .اومد در

 به یرعلیام دار تب و نیسنگ نگاه از فرار یبرا

 .گذاشت اشنهیس یرو سر و برد پناه خودش

 در یسوز دهن آش یدیفهم وقت همون خوبه -

 .ستین انتظارت

 اششانه دور محکم و وارچکیپ یرعلیام دست

 .فشرد خود به سفت را او و شد حلقه

 .یکرد نیتوه من اموال به باشه آخرت دفعه -

 که یآغوش در را خود قبل از شتریب رغبت و رضا با

 در. داد جا بود نشیترحالل و نیترکینزد حاال

 .زد لب طنتیش با حال همان
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 جناب نشده شروع تتونیمالک یادعا زود کم هی -

 موحد؟

 و آمد در حرکت به کمرش یرو یرعلیام دست

 .رفت شیموها یانتها سمت

 تعلق بنده به ساله نیچند شما جانم، ریخ -

 .یخورد سند نامم به رید متأسفانه یول ؛یداشت

 بافت کردن باز مشغول که یرعلیام دست حرکت

 خود آمد،یم قلقلکش کمرش یرو بر بود شیموها

 انیم از یزیر خنده و کرد جمع شتریب یکم را

 .دیدو رونیب شیهالب

 یرعلیام شد تمام که شیموها بافت کردن باز

 .دیبوس و دییبو قیعم و برد هاآن انیم در را سرش
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 نشده انینما درست هنوز که خرمن نیا از آخ -

 .کرده خودش وونهید منو یطورنیا

 فیتعر به واکنشش تنها یذوق پر و بزرگ لبخند

 .بود یرعلیام

 باال وار نوازش دستش یرو از یرعلیام گرید دست

 .نشست صورتش ریز و آمد

 به را سرش و گرفت فاصله یرعلیام نهیس از یکم

 .داد هیتک اششانه

 و شد پهن صورتش یرو یرعلیام صورت یهیسا

 .خورد گره درهم نگاهشان

 قدرنیا ،یشد خوشگل یلیخ لباس نیا یتو -

 بهت چشمم و اومدم داخل در از یوقت که خوشگل
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 محو اطرافمون یآدما همه خواستیم دلم افتاد

 .ببوسمت و کنم بغلت ریس دل هی تا شدنیم

 یرو حرفش شدن تمام از بعد یرعلیام یهالب

 .زد آن به یابوسه مهر و نشست اشیشانیپ

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 که بود گرفته اوج یقدر به قلبش ضربان

 یرعلیام گوش به کم یفاصله نیهم از دیترسیم

 .کند شیرسوا و برسد

 یهاچشم دو یرو بر یرعلیام یبعد یهابوسه

 امتداد شیهاگونه سمت آن از پس و اشبسته

 تا داشت نگه بسته طورهمان را شیهاچشم. افتندی

 جا شیاهایرو در فقط یروز که را هالحظه نیا

 .شوند ثبت ذهنش در داشتند

 .زد اشگونه به یگرید یبوسه یرعلیام
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 .من جان کن باز رو هاتچشم -

 پر نگاه به و داد فاصله هم از را شیهاپلک آرام 

 .دوخت چشم یرعلیام مهر

 رژ یهالب یرو را شصتش انگشت یرعلیام

 .دیکش اشخورده

 کینزد قدرنیا حضورت کنمیم فکر هنوز چرا -

 مثل همه صورتت یرو نیریش یهابوسه نیا بغلم،

 و شده تموم شمیم داریب یوقت که الهیخ هی قبل

 هاش؟حسرت با مونمیم من فقط

 یبرا ییالال حکم یرعلیام یمردانه و بم یصدا

 ترآرام کوبشش شد باعث و داشت را تابشیب قلب

 . شود

 .گذاشت یرعلیام صورت یرو و آورد باال را دستش
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 ندارم، یتیشکا من باشه هم الیخ اگر یحت -

 یحت که بود یمحال یآرزو شدن تو یبرا یروز

 .بدم بها بهش المیخ یتو دمیترسیم

 لمس حد در را لبش و برد جلو سر یرعلیام

 حال همان در و دیکش شیهالب یرو یکوتاه

 :کرد زمزمه

 صحنه نیا بار،نیا بذار خوام،ینم الیخ گهید -

 رابیس ازت امتشنه وجود و باشه تیواقع یتو

 .بشه

 .آورد باال سر دوباره و زد لبش به یکوتاه بوسه

 نه باشه محض تیواقع هی حس نیا خوامیم -

 .نیریش خواب و توهم
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 نشست شیهالب یرو که یرعلیام دوم یبوسه

 جواب آرام و کرد اجرا را قلبش محکم دستور

 .داد را اشبوسه

 و تاب انگار او کوچک یهمکار و حرکت نیهم

 . گرفت را یرعلیام تحمل

 سُر شیموها انیم و برد جلو را دستش یرعلیام

 اسارت در را او یهالب هاآن آرام چنگ با و داد

 . آورد در خودش یتشنه و قراریب یهالب

 حال نیع در دردناک یکم یرعلیام خشن یبوسه

 یسع بار چند بود، بخش لذت و یداشتن دوست

 یهالب ولع که باشد داشته یایهمراه کرد

 آرام آخر در. ربودیم دستش از را فرصت یرعلیام

 تا سپرد محبوبش مرد دست را خودش و گرفت

 .شود رابیس وجودش از خودش گفته طبق
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 داشت دوست که اشیشگیهم تصورات برعکس

 که یرعلیام دنیبوس نوع نیا از شود دهیبوس میمال

 در را سال چند نیا انتظار حرص کردیم حس

 نیا خواستیم دلش یحت و نبود یناراض آوردیم

 او و کند دایپ ادامه عمرش انیپا تا لحظه

 .بماند غرق یاحساس خال نیا در طورنیهم

 یراض یرعلیام تا دیکش طول لحظه چند دینفهم

 فاصله یگرید کوتاه بوسه با و شد ییجدا به

 گرید یبار او سمت از یواکنش انتظار بدون. گرفت

 .کرد دعوت اشنهیس به را سرش

 !من یخوشمزه و نیریش وهیم -

 که ینیریش اتفاق و شیپ لحظه چند به فکر با

 آرام درد. دیگز لب و زد لبخند بود افتاده نشانیب
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 حصار از را هاآن تند شد باعث شیهالب

 .کند رها شیهادندان

 چشمان با و برد یرعلیام گردن در را صورتش

 یرو یرعلیام انگار. دیکش نفس را تنش عطر بسته

 عقب را خود یکم خنده با که بود حساس گردنش

 جانش به یرعلیام کردن تیاذ طنتیش. دیکش

 . کرد تکرار را کارش و شد کینزد دوباره و افتاد

 عقب شتریب را خود و دیخند بلندتر بارنیا یرعلیام

 .دیکش

 .دختر نکن -

 .دیخند قبل خجالت بدون هم او

 .یخودم یبرا خوادینم دلم -
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 فاصله نشانیب یکم تا گرفت را اششانه یرعلیام

 .گرفتند قرار هم یروبهرو شانیهاصورت. ندازدیب

 !دم؟ینفهم شد یچ -

 بر شیموها از یبخش که داد سرش به یتاب ناز با

 .ختیر صورتش یرو

 گرفته تعلق من به هم شما زیچ همه گهید حاال -

 .کنم یباز داشتم دوست

 ؟یآورد ریگ یباز اسباب مگه عه -

 داد تکان سر مجدد

 .اوهوم -

 شیهالب از یگرید بزرگ و دار صدا بوسه یرعلیام

 .گرفت



shahregoftegoo@  

. pg 4134shahregoftegoo@ 

 درست و باشم جنتلمن خوامیم هرچقدر نیبب -

 .که یذارینم تو کنم برخورد

 کنند شروع خودش بارنیا تا برد جلو را سرش

 باشد بود شده خواهانشان بد که یبخش لذت بوسه

 .دیکش رونیب خوششان حال از هاآن در یصدا

 چه کرد درک ذهنش و آمد خود به تازه انگار

 یرعلیام که بکشد عقب را خود خواست. کنندیم

 و تند. نداد او به را اجازه نیا و گرفت را دستش

 . گرفت شیهالب یرو از یابوسه عیسر

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .زد لب آرام و گرفت فاصله حرص با

 کاراست؟ نیا وقت االن -

 جواب آرام خودش مثل و زد یچشمک یرعلیام

 .داد
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 .موندیم دلم به هوسش -

 .گفت «دییبفرما» و برد باال را شیصدا بعد

 شیهاشانه از یکی یرو را شیموها در به رهیخ

 دست با تنش حرارت کردن کم یبرا و ختیر

 .برود نیب از صورتش یسرخ تا زد باد را خود یکم

 لبخند با و گذاشت جلو قدم خانم حاج شد باز در

 :گفت یرعلیام به رو آخر در و کرد دو هر به ینگاه

 موقع اون مادر، شدم مزاحمتون دیببخش -

 خواب رخت خودتون یبرا ایب بگم کردم فراموش

 .دیکن پهن اریب نفره دو

 وارید به و دیکش عقب تخت یرو را خود یرعلیام

 .داد هیتک
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 تخت نیهم جان مامان ستین ازین خواب رخت -

 .هیکاف

 خوانیم نفر دو یچطور نفره هی تخت یرو -

 .ببر ایب نکن یتنبل بخوابن؟

 به رو او به یمجدد چشمک با و دیخند یرعلیام

 :گفت خانم حاج

 .ادینم شیپ یمشکل میخوابیم جور و جمع -

 و کرد سرخ را صورتش یآن به یرعلیام یشوخ

 خانم حاج. اندازدیب نییپا را سرش شد باعث

 .رفت عقب را اشهآمد جلو قدم و دیخند

 جور و جمع ببر رو خواب رخت ایب حاال -

 .دیباش راحت شد تموم دنتونیخواب
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 و حرص با شد بسته خانم حاج توسط که در

 .کرد حمله یرعلیام طرف تیعصبان

 نیا با ؟یکشینم خجالت تو یرعلیام یوا  -

 .یبرد رو آبرمون قشنگت یهاحرف

 .گرفت آغوشش در سفت و دیخند یرعلیام

 الیخیب رو اونا خودم، یوحش خانم قربون یا -

 چقدر پسرش کنهیم درک خودش االن مامانم

 خب. ارهینم خودش یرو یزیچ خانمشه تشنه

 م؟یبود کجا

 فاصله تا گذاشت یرعلیام نهیس یرو را دستش

 .ردیبگ

 آقا، مینبود کجا چیه ما ر،یام ییپررو که واقعا -

 .امخسته بخوابم خوامیم اریب خواب رخت برو
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 صورتش پخش یموها گرفتن فاصله بدون یرعلیام

 .داد کنار را

 وجود از دیبا فقط امشب امشب؟ اونم! خواب؟ -

 .جانا میببر لذت هم

 .دیخند

 بردم، لذت یحساب که من زحماتتون از تشکر -

 .خوامیم خواب فقط االن

 آهسته و برد کینزد را سرش دوباره یرعلیام

 :کرد زمزمه

 .نشدم ریس هنوز که من -

 یرعلیام دیبگو جوابش در یحرف بخواهد تا

 دنشیبوس شروع آرام و گرفت کام به را شیهالب

 .کرد
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 یرعلیام یداشتن دوست بوسه از سرمست و یراض

 چقدر دینفهم. کرد اشیهمراه بود آرام بارنیا که

 به رو نفسشان و بود هم یهالب گره شانیهالب

 .شدند جدا هم از که رفتیم یتنگ

 .کرد نوازش را صورتش و دیخند یرعلیام

 بکنم؟ دل ازت تونمیم مگه یمن یخوشمزه -

 .نشست تخت یرو و آمد رونیب یرعلیام بغل از

 خوامیم رونیب برو پاشو یشد ریس اگر حاال -

 .کنم عوض لباس

 .دیدرخش یرعلیام یهاچشم

 ؟کنم کمک -
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 .تونمیم خودم لطفتون از یمرس -

 پیز یرو دستش و آمد جلو دعوت بدون یرعلیام

 .نشست او لباس

 .ییایب بر پیز پس از یبتون نکنم فکر یول -

 کارش به یرعلیام تا ماند حرکتیب و نگفت یزیچ

 .برسد

 پیز و زد کنار را شیموها یباق آرامش با یرعلیام

 از قبل آمد نییپا انتها تا که پیز. دیکش نییپا را

 را خود عیسر کند دایپ یکار فرصت یرعلیام آنکه

 .دیکش عقب

 .کن کم رو زحمت گهید ممنون -

 .کرد نگاهش رفته وا افهیق با یرعلیام

 .ینامرد یلیخ -
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 یرعلیام ینشدن تمام یهاطنتیش از مستأصل

 .چرخاند یچشم

 بزنم؟ غیج ای رونیب یریم یرعلیام -

 .ستادیا و شد بلند تخت یرو از یرعلیام

 گنیم بابا و مامان عشقم زوده زدن غیج یبرا -

 . شد داماد اول شب نیهم هوله چقدر پسرمون

 و حرارت از که یصورت و شده گرد یهاچشم با

 یرعلیام طرف را کنارش بالشت سوختیم یسرخ

 .کرد پرت

 !ییایح یب یلیخ یوا -

 رونیب و فرستاد شیبرا یبوس خنده با یرعلیام

 .رفت
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 دوباره و کرد استفاده اشییتنها فرصت از عیسر

 نییپا و باال بار چند از بعد. رفت ساکش سراغ

 نیآست یتاپ همه نیب از آخر در هالباس کردن

 یباال تا که آن ست یشلوارک و یصورت یاحلقه

 .دیپوش و کرد انتخاب بود شیزانوها

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 در و داد قرار کاورش در مرتب را بلندش لباس

 .کرد زانیآو یرعلیام کمد

 که بود شیموها زدن شانه مشغول نهیآ یجلو

 .شد اتاق وارد ییپتو و تشک با یرعلیام

 .برگشت یرعلیام طرف و گذاشت زیم یرو را برس

 اما بدهد؛ نشان یعاد را خود داشت یسع آنکه با

 را او نیچن بود یمرد نیاول یرعلیام که ییآنجا از

 خجالت ناخواسته ای خواسته دیدیم حجاب یب

 .باشد همسرش و محرم هرچند د؛یکشیم

 ؟کمک امیب... ایب -
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 نگاه و کرد پهن نیزم یرو را تشک یرعلیام

 .انداخت سمتش یکوتاه

 .نداره یکار جونم نه -

 را هابالشت و انداخت آن یرو هم را پتو یرعلیام

 .گذاشت هم کنار

 .خوشگلم بخواب ایب -

 شیموها فرستادن گوش پشت با و رفت جلو مردد

 .نشست تشک یرو

 دنید با. آورد در تنش از را شرتشیت که یرعلیام

 شد خشک شیموها یرو دستش اشبرهنه تنه باال

 سرفه به شروع و دیپر شیگلو در دهانش آب و

 و برگشت طرفش نگران و تند یرعلیام. کرد

 .گرفت را اششانه
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 ؟یشد یچ زمیعز حانهیر -

 از را خودش کرد یسع زدیم سرفه که طورهمان

 .شد متوجه عیسر که کند دور یرعلیام

 ازم؟ یدیکش خجالت نمیبب شد؟ یچ -

 .ردیبگ را نگاهش کرد یسع چنانهم و نداد یجواب

 خانمم؟ خوشگل آره -

 یرعلیام یهاچشم به و آورد باال را سرش حرص با

 .شد رهیخ

 .نمیبیم برهنه مرد هی بارمه نیاول که دیببخش -

 فشار با و اششانه دور انداخت دست یرعلیام

 .دندیکش دراز تشک یرو دو هر یکوچک

 عادت دیبا بشم، خودم یخجالت خانم یفدا من -

 ...گهید یکن
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 .دیکش اشگونه به یدست

 ؟یکن پاک رو شتیآرا یخواینم نمیبب -

 .داد تکان یسر

 .ندارم حوصله نه -

 .زد یمهربان لبخند یرعلیام

 خراب رو پوستت شیآرا من خوشگل برو -

 بخوابن خودشون اتاق رفتن هم بابا مامان کنه،یم

 .ایب بشور رو صورتت و دست برو راحت الیخ با

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 :زد لب صادقانه یرعلیام یهاچشم به رهیخ

 خوشگل آقام یبرا امشب داشتم دوست آخه -

 .باشم

 .کرد نوازش را شیموها یرعلیام

 رفته و رنگ صورت همون عاشق آقاتون بگم اگه -

 حس ؟یگیم یچ خودشه حانهیر یشگیهم

 !کرده تیمصنوع لعاب و رنگ نیا کنمیم
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 .کرد جدا یرعلیام آغوش از را خودش

 .شورمیم رمیم پس چشم -

 را دستش یرعلیام که شود بلند کنارش از خواست

 .افتاد آغوشش در دوباره و گرفت

 .یبد منو بوس دیبا اول نمیبب کن صبر کجا؟ -

 آغوشش در محکم یرعلیام دییایب خودش به تا

 .زد لبش به یبزرگ بوسه و گرفت

 .شد جدا دوباره و دیخند ناز با

 .کن تمیاذ یه حاال -

 .مونده هام تیاذ هنوز ایب برو -

 و شست را صورتش صابون با و رفت ییدستشو به

 وارد و رفت رونیب ییدستشو از کرد، خشک حوله

 .شد اتاق
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 .کرد باز را شیهادست دنشید با یرعلیام

 کن خاموش رو چراغ خودم، حانهیر یشد حاال -

 .بغلم ایب

 یرعلیام طرف و کرد خاموش را چراغ یلبخند با

 .شد گلوله پتو ریز و رفت

 دستش دادن هیتک با و رفت جلوتر یکم یرعلیام

 .کرد نوازش را شیموها و سرش ریز

 یبرا که خوبه من قلب من، یزندگ من، یایدن -

 راحت الیخ با طورنیا که خوبه. یهست شهیهم

 .دارمت

 یرعلیام نهیس به سر و دیکش جلو را خودش

 .فشرد
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 امشب سال چند از بعد که یرعلیام میبخواب -

 .بخوابم راحت الیخ با دارم میتصم

 را اشگونه و کرد نوازش را شیموها یرعلیام

 .دیبوس

 صبح خود تا خوامیم من دلم جون بخواب تو -

 .ببرم لذت خودم کنار دنتید از و کنم تماشات

 .کرد جاجابه یرعلیام شانه یرو را سرش

 .یبمون داریب تو بخوابم من شهینم -

 از رو خواب امشب تو وجود من، عشق شهیم -

 .پرونده سرم
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 نیا به فکر با کرد یسع و بست را شیهاچشم

 خود اندشده تمام هاکابوس آن یهمه که قتیحق

 .کند دعوت ایرو از پر و قیعم یخواب به را

 یرو بر را یرعلیام دست وارنوازش و آرام حرکت

 خواستینم دلش و داشت دوست شیموها

 نگاه ینیسنگ یطرف از. ستدیبا حرکت از یالحظه
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 با. بود گرفته را خوابش بر تمرکز اجازه اشرهیخ

 :کرد زمزمه آرام بسته یهاچشم همان

 ؟یندار دنیخواب قصد امشب واقعاً -

 .دیبوس را اشقهیشق کوتاه شد خم یرعلیام

 با رو نیریش حال نیا ستمین حاضر که فعال -

 .کنم عوض خواب

 یمو کم و برهنه ینهیس از یقسمت کرد، باز چشم

 جلو انگشت. گرفت قرار دشید معرض در یرعلیام

 .دیکش پوستش یرو یکوچک قلب و برد

 .رمینم خواب و سختمه منم که یجورنیا خب -

 فاصله اشنهیس از را او سر آمد جلو یرعلیام دست

 :گفت طنتیش با شیهاچشم به رهیخ و داد
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 ستین خواب وقت امشب گفتم بهت که من -

 گوش به حرف و یستین یخوب دختر خودت

 میتونیم ما االن یدونیم اصال. یکنینم شوهرت

 میکن بهتر یکارا یکل تیخاصیب خواب نیا یجا

 بشه؟ زتریانگ دل برامون شب نیا تا

 را هاآن کردن یعمل که یافکار سمت ذهنش

 یرعلیام ییپروایب از و کرد پرواز دیدیم زود یلیخ

 .شد گرد شیهاچشم

 !تیظرفیب قدرنیا هم مرد بکش خجالت -

 طور به یناگهان یچرخش با و دیخند یرعلیام

 در خود حصار در را او و زد مهیخ تنش یرو کامل

 .آورد
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 شما به خودمه ریتقص اصالً ت؟یظرف یب جانم -

 . دمیم فرصت

 :داد ادامه و برد گردنش در سر

 تا کردمیم تموم رو کار شب اول همون دیبا -

 .هیک دست قدرت یبفهم

 اش،یقانون و یرسم شوهر امشب یرعلیام

 در او به شخص نیترکینزد و نیمحرمتر

 را خواسته نیا دیبا پس.  بود اشیزندگ

 خجالت بخاطر او اما د؛یدیم حقش نیتریعیطب

 مردش یازهاین به دادن جواب آماده را خود هنوز

 کوتاه هرچند یفرصت دیبا کردیم فکر د،یدینم

 حل خودش یبرا را موضوع نیا تا باشد داشته

 .کند
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 کرد یسع و گرفت را یرعلیام یبازوها دست دو با

 .کند جدا خود از را او

 .پاشو من جان شدم خفه یرعلیام یوا -
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 .گرفت لبش از یمحکم و کوتاه بوسه یرعلیام

 آقاتون به اول تا یبش هیتنب دیبا شهینم نوچ -

 قدرنیا ذهنت هم بعدش ،ینکن یاحترامیب

 یجا میتونیم بود نیا من منظور. نباشه منحرف

 .میکن خاطرات مرور و میبزن حرف هم با خواب

 نیا شهیم شدم متوجه اشتباه من دیببخش باشه -

 ؟یکن تموم رو سخت هیتنب

 شیسرجا و زد صورتش به یگرید بوسه یرعلیام

 .گرفت آغوش در را او یقیعم نفس با و دیکش دراز
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 تشنه یلیخ نکهیا با یبدون خوامیم خانم حانهیر -

 یاتفاق نباشه خودت تیرضا یوقت تا یول وجودتم؛

 .افتهینم نمونیب

 را یرعلیام یهاچشم و برد جلو سر یقدردان یبرا

 .دیبوس

 .یکنیم درکم که ممنون -

 .زد لبخند یرعلیام

 سال چند به میکن سفر یدار دوست... خوبه -

 و شدم عاشقت شد یچ کنم فیتعر برات و شیپ

 ام؟یدن یهمه یشد

 مشتاق و کرد محکم یرعلیام یبازو یرو را سرش

 .شد رهیخ شیهاچشم به

 یلیخ آره -
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 به را شیموها از یاطره و آمد جلو یرعلیام دست

 .گرفت یباز

 اون تا که شد شروع یعصر هی از زیچ همه -

 ...بود گذشته گند برام لحظه

**** 

 شماره مخصوص که لشیموبا امکیپ یصدا با

 یهابرگه یرو از را سرش بود داده قرارش حانهیر

 .کرد چک را امکیپ و آورد باال دستش ریز

 چند تا شد تموم کارم االن نیهم من عشقم»

 «.شتمیپ گهید قهیدق

 پیتا ی«باش خودت مواظب» جواب در زد، لبخند

 لیموبا و شد بلند جا از امکیپ سند از بعد و کرد

 .گذاشت شلوارش بیج در را
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 را زیم یرو شده پخش یهاکارتابل و هاپوشه

 آمدن وقت تا داد قرار خود یجا سر و کرد جمع

 .نکند خود یکارها معطل ادیز را آن حانهیر

 زیم یرو از را نیماش چییسو کارش شدن تمام با

 .رفت رونیب و برداشت

 .افتاد احسان به چشمش آمدیم نییپا که هاپله از

 رونیب برم دیبا ساعت دو یکی من جان احسان -

 هم دیوح باشه نجایا به حواست شما دارم کار

 .ادیم بشه تموم شیبانک یکارها

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 888پارت#

 

 

 خندان نگاه با نگاهش که بود دهیرس پله نیآخر به

 بر آخرش قدم و کرد یتالق نیحس حاج دختر

 .شد سست پله یرو

 با دیکشیم دکی را همسرش عمه نسبت که یزن

 .ستادیا کشینزد و کرد پر را نشانیب فاصله لبخند
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 بودن نگفته بهمون ؟یخوب جان یرعلیام سالم -

 .دمیرسیم خدمت وگرنه دیدار فیتشر هم شما

 از کرد، متعجبش شیجلو زن هنگام زود تیمیصم

 و ستیقهار گریباز چه زن نیا بود دهیشن حانهیر

 مهربان چطور دارد نفع شیبرا که ییهاوقت

 نداشت، حانهیر عمه به یندیخوشا حس. شودیم

 چشم اشک با حانهیر که یروز ادی یوقت هنوز

 بزرگش مادر مراسم روز در کرد فیتعر شیبرا

 دلش کرده رونیب شهرش از را او چگونه

 را زن نیا یتالف یبرا هم او االن نیهم خواستیم

 یمدار یمشتر دیبا حاضر حال در اما کند؛ رونیب

 .بود اشیکار یهاقانون از یکی نیا کرد،یم

 .چسباند لب یرو یمصنوع یلبخند

 .دیآمد خوش سالم -
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 :گفت احسان به رو و رفت نیتریو طرف

 االن و خانم حانهیر کی درجه اقوام از خانم -

 ؟یکرد شونییراهنما هستند، بنده ژهیو مهمون

 یشوق با بهناز خود احسان یسو از یجواب از قبل

 .کرد صحبت به شروع شیصدا در وافر

 زمیعز یحانهیر حال اشعمه بره قربونش یاله -

 چطوره؟

 .داره سالم خوبه -

 .زد گره هم به را شیهادست

 .هستم خدمتتون در دییبفرما -

 جلوتر یکم که یپسر و دختر به یااشاره بهناز

 .کرد بودند ستادهیا
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 بخواد خدا اگر گهید م،یاومد حلقه دیخر یبرا -

 روزبه مهندس یآقا با رو دخترمون میخواهیم

 .میبفرست بختشون خونه یخدام

 در یخوشحال از ینشان چیه که بهناز دختر

 یسر کوتاه. شناخت ینگاه مین با را نبود صورتش

 شانه چهار و بلند قد مرد طرف و داد تکان شیبرا

 اشیمعرف تاب و آب با نیچن بهناز که کنارش

 دو هر به دستش فشردن از بعد و رفت بود کرده

 .گفت کیتبر

 داماد و عروس یجلو حلقه قاب دو یرو نگاهش

 .دیچرخ

 شده؟ پسند هم یزیچ خب -

 :داد جواب هیبق از زودتر بهناز دوباره
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 .پسند سخت عروس از امان بابا نه -

 حرف بدون و آرام لحظه آن تا که دخترش به رو

 :داد ادامه را صحبتش بود ستادهیا شیجا سر

 مدل تنوع همه نیا گهید کن انتخاب دخترم -

 .جلوته

 دراز دست بود آمده خودش به تازه انگار که دختر

 .انداخت انگشتش در را هاحلقه از یکی و کرد

 فاصله اشیاجبار یهایمشتر و نیتریو از یقدم

 دستش یرو ساعت به ینامحسوس نگاه و گرفت

 . انداخت
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 889پارت#

 

 

 

 افتیدر را حانهیر امیپ که یالحظه از قهیدق چند

 آمدنش تا یادیز فرصت پس گذشت،یم بود کرده
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 را او حاال نیهم خواستیم دلش. نداشت مغازه به

 به پا ندهد اجازه و کند منع آمدن از یامکیپ با

 خاطرات نامهربانش عمه دنید با تا بگذارد مغازه

 کند یکار داشت یسع سخت روزها نیا که قبل

 .نگردد یادآوری شوند حذف محبوبش ذهن از همه

 ندیبب تا بود حانهیر عمه دختر دست به نگاهش

 در اما دهد؛یم تیرضا مدل کدام به باالخره

 را حانهیر اگر دارد امکان که احتمال نیا فکرش

 یریتعب سو او یبرا بعدها کند منع آمدن یبرا

 . افتییم پرورش شود

 به لبخند حانهیر که بود خودش افکار ریدرگ هنوز

 . شد وارد لب

 او به رو احسان با یگرم یاحوالپرس و سالم از بعد

 .گرفت باال را دستش یهاپاکت
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 رو بودم دنبالش که یمدل اون باالخره بده مژده -

 .کردم دایپ

 دایپ حانهیر ذوق به جواب یبرا یفرصت هنوز

 کنجکاو نگاه به چشمش حانهیر که بود نکرده

 .شد محو شیهالب یرو از لبخند و افتاد اشعمه

 .رفت حانهیر طرف بهناز

 یخوب موقع چه جان عمه بشم فدات یاله -

 که تو معرفتیب بود شده ذره هی برات دلم یاومد

 .یزنینم عمت به سر هی

 یآرام «سالم» او سمت یسوال ینگاه مین با حانهیر

 حیترج را سکوت دوباره و کرد زمزمه اشعمه یبرا

 را بهناز لبخند شکسته پا و دست سالم نیهم. داد
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 در قبل از بهتر شد باعث و دیبخش وسعت شتریب

 .برود فرو نقشش

 بوت کم هی ایب عمه عشق ماهت یرو به سالم -

 .یدیم رو امرفته دست از یزایعز یبو که کنم

 به را او اشعمه یهادست آنکه از قبل حانهیر

 او سمت و دیکش کنار را خود کنند دعوت آغوشش

 .آمد

 هم شما به ترسمیم خوردم سرما کم هی شرمنده -

 .کنه تیسرا

 گوشه زیم یرو را دستش لیوسا پاکت حانهیر

 و مهر تمام با که ییاو کینزد و گذاشت مغازه

 شد کردیم شیتماشا قلبش در شده جمع محبت

 .زد لبخند خودش مثل و
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 .سالم -

 چیه شیبرا زن نیا دنید و حضور بود بایز چقدر

 وجد به دنشید با شهیهم و شدینم یتکرار وقت

 گوش به کمتر تا آورد ترنییپا را شیصدا. آمدیم

 .برسد کشانینزد افراد

 .ماهت یرو به سالم -

 .کرد آن به یااشاره و دیکش جلو را کنارش یصندل

 .میریم شهیم تموم کارم االن نیبش -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 890پارت#

 

 .انداخت باال سر حانهیر

 .راحتم خوبه نه -

 گذره؟یم خوش جان عمه خبر چه خب -
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 صحبت سر دوباره داشت یسع که بهناز یصدا با

 لبخند. آمدند خودشان به کند باز حانهیر با را

 .شد پنهان سردش نگاه پشت گرید یبار حانهیر

 .ستین یخبر یسالمت -

 مثل هم شما دمیشن جان، عمه یباش سالمت -

 ازدواجتون مراسمات تدارکات حال در من ترنم

 درسته؟ دیهست

 اشعمه دختر یبرا یسر فاصله همان از حانهیر

 جواب ترنم سمت از ینیغمگ لبخند با و داد تکان

 .گرفت

 تکاپو در هم ما بله شاءاهلل،ان بشن خوشبخت -

 سر میبر گهید ماه کی بخواد خدا میهست

 .مونیزندگ
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 عروس یبرا حلقه ست شامل که دیخر طول تمام

 یهایخوب از بهناز بود فیظر یست مین و داماد و

 بود جالب شیبرا گفت، حانهیر و او یبرا دامادش

 منصرفش کارش از را او حانهیر سرد برخورد یحت

 .نکرد

 دخترش و داماد اتفاق به بهناز یخداحافظ از بعد

 یرو و دیکش یاکالفه پوف حانهیر. رفتند رونیب

 .نشست یصندل

 .شد کشینزد

 ؟یخوب -

 .دیکش اشقهیشق به یدست حانهیر

 سرم از دست رنگ هزار جماعت نیا که یروز -

 .خوبم شهیهم یبرا بردارن
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 از را لشیوسا و شد بلند یصندل یرو از حالیب

 .برداشت زیم یرو

 م؟یبر -

 هست وقت حاال کن استراحت کم هی نیبش -

 .میریم

 .انداخت باال سر حانهیر

 .میبر ندارم یمشکل نه -

. رفتند نیماش طرف و کردند یخداحافظ احسان از

 که حانهیر طرف و گرفت جا نیماش فرمان پشت

 .دیچرخ بود کمربندش بستن مشغول

 خودمون؟ یخونه برم کجا -

 میبر بعد بذارم رو لیوسا اونجا میبر اول آره -

 .یحاج یخونه
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 کی تا بود قرار که یدیجد یخانه طرف را نیماش

 به کنند شروع آن در را دشانیجد یزندگ گرید ماه

 .آورد در حرکت

 عمرشان تمام تا بود شده یداریخر که یاخانه

 .باشد هاآن نفره دو یخوشبخت شاهد

 نداشت مغازه تا یادیز فاصله که مقصد به یوقت

 و کردند توقف خانه یجلو را نیماش دندیرس

 .شدند خانه وارد لیوسا برداشتن

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 



shahregoftegoo@  

. pg 4177shahregoftegoo@ 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 891پارت#

 

 

 

 باغچه به حانهیر نگاه در کردن باز محض به

 حرص که اطیح درخت چند و شده یکارگل

 .دیدو نگاهش در شوق افتاد بودند شده یکار

 شده؟ آماده یک نجایا یوا -

 .شد تموم باغبون کار روزید -
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 .زد اطیح در یچرخ شوق با حانهیر

 !شده خوشگل چقدر -

 بود انیع اول روز از رشییتغ که اطیح در نگاهش

 .دیچرخ

 .یلیخ آره -

 اطیح برخالف که خانه وارد و گذشتند اطیح از

 .شدند بود ختهیهمر به و شلوغ

 به نیغمگ و دیکش پر حانهیر نگاه یشاد

 پخش لیوسا و آشپزخانه آماده مهین یهانتیکاب

 .انداخت آن وسط شده

 لشیوسا من شهیم آماده یک نایا یرعلیام یوا -

 بشه؟ راحت المیخ نمیبچ رو
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 کنار را است آشپزخانه یبرا دانستیم که یاجعبه

. گرفت قرار حانهیر یجلو و گذاشت لیوسا هیبق

 و برداشت سرش از را شالش و چادر انداخت دست

 .کرد پرت شیپا کنار مبل یرو

 وقت یکل هنوز نخور حرص قدرنیا شهیم آماده -

 .میدار

 را دستش حانهیر طرف از یحرکت ای حرف از قبل

 . چسباند خود به و کرد حلقه او کمر دور

 یقیعم نفس بسته چشم و برد شیموها در سر

 .بکشد هیر به را شیموها عطر تا دیکش

 به ییایب نکهیا یجا یدور ساعت چند از بعد -

 همش زهیبر شیخستگ یبد ماچ تا چهار شوهرت

 .کن غر غر
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 نگاهش و گرفت فاصله بزرگ یلبخند با حانهیر

 . کرد

 گهید یکردن در یخستگ حال در دائم که شما -

 ه؟یچ مشکلت

 .برد کینزد را سرش

 ریس کردن در یخستگ نیا از من نهیا مشکل -

 .کنم تکرارش روز و شب خوادیم دلم و شمینم

 را حانهیر یداشتن دوست یخنده و شد ترکینزد

 با و دیکش باال را خودش هم حانهیر گرفت، کام به

 .کرد یهمکار او

 و شدند جدا هم از تا دیکش طول یالحظه چند

 .گرفتند فاصله

 رفت؟ در تیخستگ -
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 .داد تکان حانهیر یبرا یسر طنتیش با

 .نبود بدک یا -

 .رفت خواب اتاق طرف و برداشت را هاپاکت حانهیر

 !بشر ییپررو شما چقدر -

 و آماده و حاضر که خواب اتاق وارد سرش پشت

 .دیکش دراز تخت یرو و رفت بود شده دهیچ

 آباژور شوق با و نشست تخت یرو کنارش حانهیر

 یجلو و آوردیم رونیب اش جعبه از را ینییتز

 .داد یچرخ شیهاچشم

 .دمید عکسه یتو هیشکل همون قاًیدق نه؟ قشنگه -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 892پارت#

 

 

 که حانهیر یموها به یدست آباژور به نگاه بدون

 .دیکش بودند پخش آزادانه کمرش پشت

 .تصور از شتریب یحت -

 بود گذاشته آباژور دنید یپا را فشیتعر که حانهیر

 .دیخند شوق با
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 .شدم عاشقش خودمم -

 فرصت از گذاشت، یپاتخت یرو را آباژور که حانهیر

 را آن و کرد حلقه شکمش دور دست کرد استفاده

 .دیکش خودش سمت

 میدیخر رو تخت نیا یروز از یکرد دقت -

 م؟ینکرد امتحانش

 را خود عیسر بود خوانده را دستش که حانهیر

 .شد بلند تخت یرو از و دیکش رونیب چنگش

 خانم حاج میبر پاشو ادهیز تخت تست یبرا وقت -

 .منتظره

 رونیب اتاق از و زد او شده پنچر چهره به یچشمک

 . رفت

 . میدار کار یکل ایب زود یرعلیام -
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 و دیکش دخترکش یسرتق یبرا یاکالفه پوف

 .رفت رونیب

 یخوایم چقدر گهید دختر سوزهیم برات دلم -

 .بشه نیسنگ حسابت

 .زد یچشمک و کرد سر را شالش حانهیر

 چطور بلدم خودم نباش من حساب نگران شما -

 .کنم هیتسف

 .کن سواستفاده من یمهربون از همش گهید بله -

 .رفتند رونیب هم با و دیخند ینخود حانهیر

 .ینش مهربون قدرنیا یباش شما تا -

 

 از حانهیر همراه و کرد پارک اطیح در را نیماش

 ینیح همان در. رفتند در سمت و شدند ادهیپ آن
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 از یکی فیتعر که حرفش کردیم باز را در که

 . داد ادامه را بود اشیسرباز دوران خاطرات

 پسره که یا لحظه اون بگم تونمیم فقط نیبب -

 چهره که یخال جات ختیر آب فرمانده یرو

 .ینیبب شو برافروخته

 نوازش را گوشش یهاپرده حانهیر بلند یقهقهه

 .کردند

 دوست فرمانده افهیق از شتریب من راستش -

 .دمیدیم رو دوستت افهیق لحظه اون داشتم

 نتوانست که بود یقدر به حانهیر خنده دنید لذت

 اشگونه از یابوسه در یجلو همان و اوردیب تاب

 .گرفت

 !من برم هات خنده قربون جانم، -
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 .گذاشت داخل به پا و گرفت فاصله حانهیر

 بخاطر شده، لوس چرا من زن بگو یه بعد -

 ...نیهم

 حرفش که شد مواجه یزیچ چه با داخل دینفهم

 داخل به پا متعجب و کنجکاو. نداد ادامه را

 یخانه مهمان که یشخص دنید با و گذاشت

 .ستادیا شیجا سر شده خشک بود پدرش

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 893پارت#

 

 اگر تا کرد بسته و باز را شیهاچشم بار نیچند

 کار سراغ است الیخ ای وهم شیرو به رو زن دنید

 از تریواقع ریتصو بار هر دید یوقت اما برود؛ خود

 و أسی سمت کامل طور به دشیام شودیم قبل

 .رفت یدیناام

 باالخره زدن پس و کتمان یکل از بعد ذهنش

 لچریو یرو الغر و فینح زن کرد باور و رفتیپذ
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 که است سابق یبایز یزهرا همان شیروبهرو

 .ستین هاآن نیب یشباهت چیه گرید

 جانش به درد همه آن که یزن یدوباره دنید

 و مشت دستش ناخودآگاه شد باعث ختیر

 . شوند متورم اشیشانیپ یهارگ

 همان که دارشانید نیآخر در آمد ادشی

 راهش سر دینبا گرید داد اخطارش بود مارستانیب

 ینم حاال. شود دایپ شیهاچشم یجلو و سبز

 پدرش یخانه به پا یجرات چه با باز دیفهم

 !کند؟یم تماشا را او حانهیوق گونهنیا و گذاشته

 یگلوله دو مثال تیعصبان از که ییهاچشم با

 .انداخت سمتش یابرنده نگاه سوختندیم آتش
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 ندادم اخطار مگه ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو -

 نشه؟ داتیپ اطرافم گهید

 ییهاچشم با و حرف بدون لحظه چند زهرا

 سمت یکم را لچرشیو و کرد نگاهشان دهیترس

 .آورد در حرکت به جلو

 .بزنم حرف حانهیر با اومدم... سالم -

 انیجر به شیهارگ در یشتریب سرعت با خون

 به خواستیم زهرا که ییهاحرف فکر از و افتاد

 .دیکش ریت سرش دیبگو اشدردانه

 ...یکنیم جایب یلیخ تو -

 یبرا بارکی تا برداشت یقدم زهرا سمت غضب پر 

 .بگذارد دستش کف را حسابش شهیهم

 .باش آروم ریام -
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 دستش دور حانهیر سرد یهادست شدن حلقه

 حالت از را او و دیبخش جانش به ندیخوشا یلرز

 .آورد رونیب بود شده دچارش که یجنون

 صورت سمت کوتاه سرش و ماند ثابت شیجا سر

 دنید با حانهیر. برگشت حانهیر شانیپر و مضطرب

 داد قرار او صورت طرف دو را شیهادست نگاهش

 .گرفت خود نگاه حصار در را آن و

 عامل چیه میند اجازه مینداد قول هم به ما مگه -

 کنه؟ ناراحتمون یرونیب

 از یاریاخت آنکه بدون حانهیر یهاچشم مسخ

 به بار نیچند را آن باشد داشته خود سر حرکت

 . داد تکان مثبت ینشانه
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 894پارت#
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 دلگرم لبخند دید را دشییتا یوقت حانهیر

 را ششیر ته شصت انگشت با و زد یاکننده

 .کرد نوازش

 پس رم،یام هاستقول همون به عمل وقت االن -

 .باش خونسرد لطفاً

 یمین یانگار حانهیر رنگ شب نگاه در شدن غرق

 گرید که بود گردانده باز را اشگمشده آرامش از

 دایپ وجودش در قبل تیعصبان آن از یاثر

 .شدینم

 یعاد از بعد و بست را شیهاچشم لحظه چند

 :زد لب آرام شیهانفس حرکت شدن

 .میبمون قولمون سر دیبا ما آره -

 .دیکش باال را چادرش و کرد رها را صورتش حانهیر
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 هم شما بهتره، مینباش نجایا االن ما خانم حاج -

 نیا از لطفاً شده که پسرتونم حال مراعات بخاطر

 خبر رو ما دیداشت ییهامهمون طورنیا بعد به

 .دینکن

 تازه و برگشت آشپزخانه طرف حانهیر حرف با

 آشپزخانه در یجلو مضطرب که را مادرش توانست

 در حانهیر به که یقول وجود با. ندیبب بود ستادهیا

 الیخیب نتوانست باز بود داده اشیخونسرد مورد

 نگاه و برداشت قدم طرفش. شود مادرش حضور

 خانم حاج غم از پر یهاچشم به را مندشهیگال

 .دوخت

 اعتماد جهینت نهیا خانم، حاج نکنه درد دستت -

 یک خونت یکرد دعوت دوباره رو دشمنم من؟

 ؟یکن ثابت یک به ویچ بشه؟ یچ
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 و حانهیر یرو کوتاه را مضطربش نگاه خانم حاج

 ریز رهیگ حال همان در و داد چرخ زهرا

 .کرد ترمحکم را اشیروسر

 پسرم، ندارم یریتقص من قسم خودت جان -

 خونه در پشت. نجایا اومد خبریب و هوی خودش

 و تو ادیب بدم اجازه تا کرد التماسم داد قسمم یکل

 ...بمونه شما منتظر

 بود مادرش معذب صورت رهیخ طورهمان نگاهش

 شدن کامل اجازه سرش پشت از زهرا یصدا که

 .نداد را خانم حاج حرف

 چکسیه یدیرس عشقت وصال به یروز از -

 از بعد امروز. ستین شما به من شدن کینزد موافق

 باالخره غذا یروزه دو اعتصاب و التماس یکل

 شتریب. ارهیب نجایا منو کنم یراض رو مامان تونستم
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 نجایا بده تیرضا عمه دیکش طول ساعت کی از

. ستین مهم چکدومیه یول بمونم؛ شما منتظر

 دیشا تا زدمیم حرف زنت و تو با دیبا من یرعلیام

 .بشه سبک یکم کننده خفه بغض نیا

 را آرامشش داشت انگار که یتیعصبان و حرص با  

 .دیچرخ و زهرا طرف دادیم شکست

 یصدا خوامینم که نزن حرف شو،خفه تو -

 به چرا یخوایم جونم از یچ. بشنوم رو نحست

 .یکنینم رهام خودم حال
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یتنگ �💗💗�
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 ماندن پنهان یبرا که را شالش از یقسمت زهرا

 انداخته صورتش چپ سمت یرو صورتش زخم

 .ندیبب ترراحت چشمش تا داد کنار یکم را بود
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 .نمیبب رو حانهیر اومدم ندارم یکار تو با گفتم -

 شیبرا شیپ وقت یلیخ از زهرا ییپررو و وقاحت 

 رو از هم طیشرا نیا در باز اما بود؛ شده ثابت

 .داشت تعجب یجا شیبرا رفتینم

 کم رو خودم ،یدار کار حانهیر با یکنیم غلط تو -

 زنمه؟ نوبت حاال یداد زجر

 جلو یقدم حانهیر که بدهد یجواب خواست زهرا

 .شد رهیخ زهرا یهاچشم در محکم و گذاشت

 ؟یدار باهام کاریچ -

 .گرفت آرام هم زهرا نگاه

 قول بزنم حرف باهات کلمه چند خوامیم فقط -

 .رمینگ رو وقتت ادیز دمیم

 .میکنیم صحبت باشه -
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 .کرد نگاه حانهیر به شده گرد ییهاچشم با

 نیا با یحرف چه تو! م؟یزنیم حرف رو یچ یچ -

 اصال؟ یدار زنک

 را حرفش و برگشت خانم حاج طرف یعصب و تند

 :داد ادامه

 رو زن نیا خوش زبون با االن نیهم خانم حاج -

 چه دمینم نیتضم وگرنه یکنیم رونیب خونت از

 .بدم نشون خودم از یرفتار

 را اشتوجه و نشست اشنهیس یرو حانهیر دست

 .کرد جلب خود به

 ؟یبذار تنهامون قهیدق چند شهیم جان ریام -

 .زد پس را حانهیر دست یدلخور با
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 چه من دشمن با تو حانهیر نزن یالک حرف -

 ؟یدار یحرف

 مجبور را او و گذاشت صورتش یرو دست حانهیر

 .کند نگاهش کرد

. مینیبیم که نهیهم ما یزندگ تیواقع یرعلیام -

 داشته دوست چه ،ینخواه چه ،یبخواه چه تو

 یگذشته از یجزئ زن نیا یباش نداشته چه ،یباش

 بهت رو اون یهرازچندگاه ذهنت و بوده تو

. من قلب و فکر تو حامد ادی مثل کنه؛یم یادآوری

 و من نیب دارید نیا کنمیم فکر خوب که االن

. بشه گفته هاناگفته تا گرفتیم شکل دیبا زهرا

 تنها رو ما و برو شده هم خودت آرامش یبرا پس

 .کنم مواظبت خودم از بلدم نباش منم نگران بذار،

 .دیچرخ حانهیر مصمم صورت در نگاهش
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 ؟یکن یشکن عهد یخوایم تو حاال -

 .داد تکان سر تند حانهیر

 آرامش به یاخدشه ستین قرار چون اصال، نه -

 از یکی با خوامیم فقط االن من. بشه وارد من

 .کنم صحبت میامحله هم یدخترا

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 896پارت#

 

 

 داشت شیهاحرف و حانهیر به کامل اعتماد آنکه با

 یکار پس از ممکن نحو نیبهتر به بود مطمئن و

 دلش چیه اما د؛یآیم بر دهدیم را اشوعده که

 او کندیم ترک را مهلکه نیا که یکس خواستینم

 یرو نهیس به دست و رفت هامبل طرف. باشد

 .نشست هاآن از یکی

 گوش بهش یدونفر باشه هم یحرف اگر باشه -

 .میدیم
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 .انداخت باال یاشانه و دیخند زیر حانهیر

 .ستین یاچاره نکهیا مثل باشه -

 شیروبهرو و برگرداند یقبل یجا را لچرشیو زهرا

 .گرفت قرار

 یمیقد غد آدم اون گهید کردمیم فکر چرا -

 ؟یستین

 سمت که را حانهیر نگاهش با یچشم ریز

 از شد مطمئن یوقت کرد بیتعق رفتیم آشپزخانه

 .دیکش جلو را خود شده پنهان دشانید

 نکهیا با یآورد سرم بال همه اون زهرا نیبب -

 گهید تا گذشتم ازت یول بود؛ دستم یتو جونت

 با من. نمونه ذهنم و یزندگ یتو ازت یادی چیه

 کرده گم تو با یزندگ یتو که یآرامش دختر نیا
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 یسع دارم طورنیهم و کردم دایپ دارم رو بودم

 .باشم خودش خورده زخم قلب مرهم کنمیم

 رهیخ یهاچشم یجلو هشدار حالت به را انگشتش

 .داد تکان زهرا

 برهم قصد ببرم بو یحت نکرده ییخدا اگر پس -

 از که ارمیم سرت ییبال یدار رو آرامش نیا زدن

 .یبش مونیپش خودت شدن زاده

 .زد ینیغمگ پوزخند زهرا

 یتونینم رو تصورش ستم؟ین االن یکنیم فکر -

 .کنمیم مرگ یآرزو بار چند یروز یکن

 :زد لب تمام یرحمیب و داد هیتک مبل یپشت به

 .خودته یکارا جهینت ادیم سرت یهرچ حقته، -

 .شد یجار شیهاچشم یگوشه از زهرا اشک
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 من. حقمه ادیب سرم یهرچ یگیم راست آره -

 من یرعلیام ندارم رو تیزندگ آرامش همزدن قصد

 .برم و رمیبگ تیحالل حانهیر از فقط اومدم امروز

 و گذاشت زیم یرو را دستش یچا ینیس حانهیر

 .نشست او کنار

 حانهیر بعد یچا ینیس یرو اول اششده گرد نگاه

 .دیچرخ

 !؟یآورد یچا -

 دستش را هافنجان از یکی و زد یلبخند حانهیر

 .داد

 .خدا بنده ومدهین که یریاس -
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 از را یچا فنجان و چرخاند اطراف به یچشم

 .گرفت حانهیر
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 دل نیهم از یکشیم یهرچ یهست انیجر در -

 رئوفته؟

 بر چه دانستیم خوب خود که یناب لبخند حانهیر

 یجلو را دوم فنجان و زد آوردیم دلداده یاو سر

 .گذاشت زهرا

 خدا طرف از خودت دیهست انیجر در هم شما -

 ستین یازین گهید پس ؟یمن رئوف قلب پاداش

 .یباش موضوع نیا نگران

 حانهیر یهامژه بلند یهیسا یرو لذت با نگاهش

 .شدینم برداشته بودند افتاده صورتش یرو که

 پاداش یباز وونهید و اشکال سراسر منه اگر -

 داره یچ از نشون خودت نینازن وجود پس باشم

 دلبر؟
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 و دیکش اشیروسر به یدست زده خجالت حانهیر

 .کرد ادآورشی را زهرا حضور چشم اشاره با

 شدیم او با صحبت و حانهیر محو یوقت شهیهم

 یبرا االن مثل درست کرد،یم فراموش را اطرافش

 و است کنارشان زهرا بود برده ادی از لحظه چند

 گوش را او یهاصحبت تا اندشده جمع هم دور

 .کنند

 .برگشت زهرا طرف کامل حانهیر

 .دییبفرما شماست با گوشم من خب -

 یباز به را شیهاانگشت و زد یخجول لبخند زهرا

 .گرفت
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 حرف یکل نجایا امیب خواستمیم یوقت راستش -

 کنم اعتراف دیبا یول... یول داشتم؛ گفتن یبرا

 .رفت ادمی از زیچ همه دمتونید هم با که االن

 آرامش با و انداخت او به یکوتاه نگاه حانهیر

 .برگشت زهرا سمت

 کنم؟ شروع من یخوایم -

 نداشت حانهیر از را حرف نیا توقع انگار که زهرا

 .گرفت باال سرش

 ؟یچ -

 به شروع کالم و نگاه آرامش همان با حانهیر

 .کرد صحبت

 یرعلیام یدوست شنهادیپ به که ییهاوقت اون -

 ینیریش نداشت خبر روحمم دادم مثبت جواب
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 با شدم دار خبر یوقت از. شهییدا دختر خورده

 خورده قسم و داد حیتوض برام بارها یرعلیام نکهیا

 وجدان عذاب شهیهم نبوده نتونیب یزیچ که بود

. داشتم رو شما یرابطه کردن خراب و حضورت

 هی وارد بخوام خودم نکهیا بدون کردمیم حس

 .شدم نفره دو یزندگ

 

 :vip یدلتنگ رسم

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 898پارت#
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 را او زمان نهیسف بود مشخص که یسکوت با حانهیر

 :داد ادامه برده شیپ سال چند به

 همه فهممیم کنمیم فکر بهش که االن یول -

 زن نیاول خودم چون بوده یالک هاعذاب اون

 و گذاشت رابطمون به پا یاون و بودم ریام یزندگ

 .یبود تو کرد داغون رو اون

 همه و یرعلیام خودت یخودخواه بخاطر تو

 لمیتحو رونهیو هی دوباره و یگرفت ازم رو هامیخوش

 یهمه شم رونهیو نیهم نداره اشکال اما ؛یداد

 .حقمه چون کنمیم پاش سر دوباره منه، یایدن

 لبش دنیگز با و بود انداخته ریز به سر زهرا

 چند. ردیبگ را هقش هق یجلو داشت یسع سخت

 .آمد حرف به تا گذشت سکوت در لحظه
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 بگم یهرچ که ندارم گفتن یبرا یحرف چیه -

 بخوام ازت فقط اومدم امروز ،یالک هیتوج شهیم

 یبود ماجرا نیا آدم نیترگناهیب تو. یکن حاللم

 نقدریا احمق منه. دید عذاب همه از شتریب که

 خودم سرسخت بیرق رو تو که بود کور چشمم

 از شده طور هر دیبا کردمیم فکر و دمیدیم

 برام اصال زیچ همه از بدتر. کنم درت به دونیم

 نیا. هیچ یروزیپ نیا به دنیرس راه نبود مهم

 عطشش هنوز دهیفا چه یول شد؛ بمینص یروزیپ

 یتو. نبوده شیب سراب هی دمیفهم نشده خاموش

 یالحظه داشتم یرعلیام با که یاساله سه یزندگ

 دمیفهم بود اونجا. نکنم حس رو حضورت نبود

 .یبود تو مبارزه نیا یواقع روزیپ
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 جمعشان به بود آشپزخانه در االن تا که خانم حاج

 .نشست هامبل از یکی یرو و وستیپ

 نکهیا زهرا؟ بود یچ تو یاساس مشکل یدونیم -

 خودت قول نکهیا با تو. ینبود قانع کم ای یکی به

 رو یرعلیام بازم بود قلبت یتو گهید مرد هی مهر

. یبود مهم خودت چون چرا. یخواستیم هم

 کس اعتماد و روح قلب، به یباز نیا وسط نکهیا

. نداشت تیاهم برات شدیم وارد صدمه یاگهید

 اون از یچ نیبب بنداز جمع نیا به نگاه هی االن

. خسته دل چند جز ،یچیه مونده؟ یباق شور همه

 کمر شکستن ؟یریبگ تیحالل درد کدوم از یاومد

 یتو دختر نیا که ییزجرها انتت؟یخ بخاطر بچم

 دادن یباز د؟یکش یذهن مونده عقب هی با یزندگ
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 و یخوایم رو بچم کردمیم الیخ که رو ساده منه

 عشقه؟ از کارات نیا همه

 .شد بلند پروایب بارنیا زهرا یهیگر یصدا

 که بود محض یخودخواه از کارها اون همه -

 . عمه دادم پس رو تاوانش بدجور

 رو ام نهیس هنوز که بچم رفتن داغ دیکنیم فکر

 دادم؟ پس که بود یتاوان کم سوزنهیم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��



shahregoftegoo@  

. pg 4214shahregoftegoo@ 

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 899پارت#

 

 

 

 از سال دو که ییکوچولو حانهیر دوباره ادی با

 بود گذشته او یپا را اشیزندگ یروزها نیبهتر

 بود واضح شیبرا. گرفت فرا بزرگ یدرد را دلش

 را دختر آن تواندینم باز بگردد را ایدن همه اگر

 تکان را شیپا تند زیم به رهیخ. کند فراموش

 دادیم سوق سو هر به را ذهنش یفکرها و دادیم
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 ییرها چرا نکنند، رشیدرگ سال دو آن خاطرات تا

 .بود دشوار شیبرا هاآن از

 :داد ادامه محکم لحن همان با خانم حاج

 تو دادن همه تاوان زهرا، دنیکش همه که زجر -

 همه اون از بعد هابچه نیا ؛یستین و ینبود تنها

 نقش آمدنش وجود به یتو خودمم که یدرد

 به کشن،یم یاآسوده نفس دارن تازه داشتم

 بهت. دنیرسیم بوده حقشون شهیهم که یآرامش

 بارنیا که نشو خرابشون حال عامل دمیم اخطار

 از. کنمیم برخورد باهات بدجور و امینم کوتاه

 کردن خوشبخت با تا رونیب برو شونیزندگ

 یتو ییزهرا یزمان هی کنن فراموش گریهمد

 .بوده شونیزندگ
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 از بخشش توقع یشنویم من از ضمن در

 یکن توقع هیادیز یخواسته باش، نداشته چکسیه

. بره ادشونی از هاتیبد و رنیبگ یفراموش همه

 شده، تموم نجایا کارت کنم فکر گهید هم حاال

 .دنبالت ادیب مادرت زنمیم زنگ

. رفت تلفن طرف و شد بلند مبل یرو از خانم حاج

 و انداخت او به ینگاه حانهیر خانم حاج رفتن با

 .کرد جاجابه مبل یرو را خود

 ندارم؛ دل به یناراحت چیه کس چیه از من زهرا -

 من یریبگ تیحالل دیبا که یاون از نظرم به یول

 و یکرد یرعلیام به یکرد یظلم اگر تو. ستمین

 .یبرد یفروپاش مرز تا رو اون

 از بعد زهرا حضور بخاطر که یسردرد از کالفه

 .شد بلند مبل یرو از بود آمده سراغش هامدت
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 داشته عقل نقدریا دوارمیام من، زیعز الیخیب -

 مهمون. باشه نداشته بخشش توقع دوباره باشه

 .دارم ازین بهت شمیپ ایب رفت مامان

 و رفت اتاقش سمت چکدامیه به یگرید نگاه بدون

 که یروح یخستگ دیشا تا دیکش دراز تخت یرو

 .کند شیرها بود آمده سراغش

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 900پارت#

 

 بود یزیچ تنها اشیزندگ به زهرا یدوباره حضور

 یحت و کردینم استقبال عنوان چیه به آن از که

 . داشت تند یبرخورد برابرش در

 و آمد کوتاه اشخواسته مقابل در هم امروز اگر

 که بود حانهیر بخاطر فقط داد صحبت اجازه

 .بماند یباق دلش در یاناگفته حرف نداشت دوست

 برابر در حانهیر یعاقالنه برخورد یادآوری از 

. نشست لبش یرو یکوتاه لبخند زهرا یهاحرف

 کی یبرا انتخابش کرد ثابت گرید یبار دختر نیا
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 کار مدت نیا در انتظار و درد تحمل و یزندگ عمر

 .است نبوده یاهودهیب

 از و شد باز آرام اتاق در بود نگذشته یاقهیدق چند

 حانهیر دیفهم کرد پر را اششامه که یعطر یبو

 .آمده داخل

 !؟یدیخواب ریام -

 .دیکش سرش به یدست و کرد باز را شیهاچشم

 .کنهیم درد سرم نه -

 .آمد جلوتر و بست را در حانهیر

 ارم؟یب مسکن برات - 

 .کرد دراز حانهیر سمت را دستش

 .ایب یمسکنم خودت -
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 حال همان در. نشست تخت یرو لبخند با حانهیر

 شیپا یرو را سرش و دیکش جلوتر را خود

 .گذاشت

 رفت؟ -

 و نشست شیموها یرو درنگ بدون حانهیر دست

 .گرفت یباز به را شیتارها

 .نشسته مامانش منتظر نه -

 را تمرکزش یهمه که ینیح و بست چشم دوباره

 نیا بود گذاشته حانهیر یهاانگشت حرکت یرو

 حانهیر االن تا اگر که خورد چرخ ذهنش در فکر

 به پا اشیداشتن دوست آرامش نیا همراه

 خم و چیپ نیا دیبا چگونه بود نگذاشته اشیزندگ

 کرد؟یم تحمل را هایسخت
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 زود رو همه که یمهربون قدرنیا چرا تو حانهیر -

 ؟یبخشیم

 باز و ستادیا حرکت از کوتاه یالحظه حانهیر دست

 .داد ادامه کارش به یقیعم نفس با

 من نظر به ندارم، قبول رو حرف نیا یرعلیام نه -

 تو. ستین مطلق جنس بد ای مهربون کس چیه

 خشم، ،یمهربون مثل هاحس یهمه یهرکس وجود

 ادیز استفاده. هست یتفاوتیب یحت با نهیک تنفر،

 به یبستگ انمونیاطراف برابر در ما یهاحس کم ای

 هم با که یمشترک یگذشته و نمونیب یرابطه

 وقت چیه زهرا از من مثال یبرا. داره میداشت

 من بخاطر نداشتم توقع چون نگرفتم دل به یزیچ

 نیهم. بکشه هاشخواسته از دست و کنه یفداکار

 یتفاوتیب بهش شهیهم حسم شد باعث موضوع
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 چیه و اومدینم نجایا هم امروز  اگر یحت. باشه

 یناراحت بازم گرفتینم شکل نمونیب یدارید

 زهرا به نسبت حسم مثل من. نداشتم دل به ازش

 تا شدم تفاوتیب مقابلشون در و دمیبخش رو ایلیخ

 یتو دونستمیم که ینفرت و نهیک حس اون از

 با بتونم و کنم دایپ نجات ذارهیم ریتاث میزندگ

 ...یول بدم؛ ادامه ترآروم یذهن

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 901پارت#

 

 

 سکوت لحظه چند از بعد کرد رها مهین را حرفش

 :داد ادامه و گرفت ینفس

 نشدم یراض وقت چیه چرا یدونیم یول - 

 ببخشم؟ رو اقاجونم

 طورنیهم تا کرد بسنده یلذت پر «هوم» به فقط

 را حانهیر جواب کندیم ریس بایز عالم نیا در که

 .بشنود هم
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 اون از یحساب و درست محبت وقت چیه من -

 کردیم برخورد باهام یطور شهیهم دم،یند مرد

 یوقت فقط که داشتم رو ینامرئ آدم هی حس

 یجلو بشنوه خیتوب خوادیم و کرده اشتباه

 طیشرا اون همه وجود با. شدمیم ظاهر هاشچشم

 دلم شهیهم چون نبودم یناراض بازم آزاردهنده

 دوستم اگر کنه،ینم محبت بهم اگر بود خوش

 یگزند دهینم اجازه و پشتمه کوه مثل یول نداره؛

 اول بار یبرا که یالحظه از امان. برسه بهم هیبق از

 زن داشته خبر جونم آقا دمیفهم و دمید رو حامد

 کمرم وحشتناک قتیحق نیا از. شدم یآدم چه

 درد از بدتر یدرد یچیه. دیترک دلم شکست،

 .ستین آدم باور شکست

 .نشست کنارش و شد بلند حانهیر دست ریز از
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 گول اونم من، زیعز ستین مقصر هم آقاجونت -

 تیوضع مورد در ازدواج وقت که رو شرفیب حسام

 از بعد. خورد بود نگفته بهش رو زیچ همه حامد

 یزندگ یتیوضع چه یتو سال سه تو دیفهم نکهیا

 .کنه کمکت تا گذاشت رو توانش یهمه یکرد

 گذاشت او دهان یرو و آورد باال را دستش حانهیر

 .کند قطع را حرفش تا

 شدیم که یالک یهابهانه ،یرعلیام میریپذینم -

 گهید رو کرد کار کی و هزار جبرانش یبرا

 از بعد گفتم شیپ لحظه چند ادتهی. میریپذینم

 برام رو سابق گاهیجا اون گهید ایلیخ ماجراها اون

 ندارن؟

 حرفش ادامه منتظر و داد تکان شیبرا یسر فقط

 .شد
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 ستین قرار گهید و است همه سرآمد آقاجونم -

 .کنه رییتغ نمونیب یزیچ

 کردیم حس که حانهیر نیغمگ یهاچشم به

 .شد رهیخ داده جا هاآن در را شیایدن یهمه

 در کرده خوش جا دخترک مجدداً که یروز از

 از یکار هر داد قول خودش به کرد دایپ را قلبش

 گونه چیه گرید تا دهد انجام دیآیبرم دستش

 . ندینب زیسحرانگ یگو دو نیا در یغم و یناراحت

 برد جلو سر نشانیب یهوا و حال شدن عوض یبرا

 .زد شیهالب به یکوتاه یبوسه و

 نیا مورد در صحبت یجا ایب موافقم منم -

 و خوشمزه یکارا کننده ناراحت موضوعات

 .میکن دهیپسند
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 .دیکش عقب یکم را خود و دیخند حانهیر

 رو صدامون نشسته آدم رونیب اون یرعلیام عه -

 .شهیم زشت یلیخ بشنوند

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�
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 902پارت#

 

 دست از را تعادلش تا رفت عقب قدرنیا حانهیر

 شیپ فرصت از. افتاد تخت یرو پشت به و داد

 .زد مهیخ تنش یرو تند و کرد استفاده آمده

 دل به دل و یباش یخوب دختر اگر کنم فکر پس -

 رو صدات ایرونیب اون از یکس گهید یبد شوهرت

 .شهینم یباز آبروت با و شنوهینم

 را سرش و کرد حلقه گردنش دور دست حانهیر

 .آورد خود کینزد

 گر؟سواستفاده گنیم شما به یدونستیم -

 .دیبوس را حانهیر جانیه از سرخ گونه لذت با

 ؟یندار دوست شما نمیبب -
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 .گرفت گردنش از یآرام گاز و برد جلو سر حانهیر

 .عاشقشم ریخ -

 لذت با همراه که گردنش گرفتن گاز یجا کم درد

 .کرد طاقتشیب بود

 توقع وقت اون میرج طانیش یشیم خودت نیبب -

 !نکنم تتیاذ یدار

 هم از دیجد یخنده یبرا را شیهالب حانهیر

 یرحم گونه چیه و یمعطل بدون که داد فاصله

 .کرد شکارشان

**** 

 مادرش، و پدر یبدرقه حال در که یرعلیام از نگاه

 در یجلو امشبشان مهمانان یدسته نیآخر
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 خواب اتاق به و گرفت بود ستادهیا خانه یورود

 .رفت

 یها شمع سقف، به متصل یبایز یهاباکنک

 پر پر یهاگل و نیزم یرو بر شد دهیچ کوچک

 .بود دهیبخش اتاق به ییایرو یاجلوه تخت یرو

 لباس نیسنگ و دار پف دامن اطیاحت و لبخند با

 داخل یقد ینهیآ یجلو و گرفت باال را عروسش

 را آن در شده انینما عروس ریتصو و ستادیا اتاق

 .کرد تماشا

 یدهیکش درد یحانهیر یسهیمقا نظرش به

 بود شده آماده که امشب آراسته عروس با گذشته

 فقط بعد به نیا از ارشی قرار و قول طبق

 .نبود یدرست کار کند مزه را یخوشبخت
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 و بود گرفته دست در را کتش که یرعلیام دنید با

 دیخند کردیم شیتماشا در چوب چهار به هیتک با

 .زد خود دور یچرخ و

 .دمیجد یزندگ بر سالم -

 مراسم مدت تمام که شیپاها گز گز و تن یخستگ

 ذوق اجازه بودند حبس بلند پاشنه یهاکفش در

 آرام تخت کنار دنیچرخ همان نیح و نداد شتریب

 . نشست آن یرو و گرفت
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 903پارت#

 

 

 

 

 یرو را دستش کت و شد کینزد یقدم یرعلیام

 .انداخت اتاق یگوشه کاناپه
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 ؟یاخسته -

 یرو بر شده پر پر سرخ یهاگل به یدست لذت با 

 .برگشت یرعلیام طرف و دیکش تخت

 فردا کنم فکر یول کنم؛ینم حسش ادیز االن -

 .کنه تمیاذ یلیخ پاها نیا درد

 داد باال را لباسش دامن و زد زانو شیجلو یرعلیام

 .گذاشت خود شده خم یزانو یرو را شیپا آرام و

 .کنم راحتت شرشون از من بده اجازه پس -

 .تونمیم خودم -

 یهادست نیب از را شیپا و کند مخالفت خواست

 و گرفت ترمحکم را آن که اوردیب رونیب یرعلیام

 .نداد او به را اجازه نیا

 نا؟یا با -
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 اشیمصنوع و بلند یهاناخن به یااشاره چشم با

 شتریب ییبایز یبرا شگریآرا اصرار امشب اگر. کرد

 . رفتینم سمتشان هرگز نبود شیهاانگشت

 طرح و گرفت شیهاچشم یجلو را دستش

 داشت؛ دوست را هاآن. گذراند نظر از را شانیبایز

 .ستین یرعلیام پسند مورد کارش دانستیم اما

 امشب یبرا فقط ستین ازشون یاثر گهید فردا -

 .بودن

 و آورد در شیپا از را کفش آرامش با یرعلیام

 .داد ماساژ را شیپاها

 !یخوب خبر چه -

 یحس شیپا یرو بر یرعلیام یهاانگشت حرکت 

 . ختیر وجودش در یدیجد و ندیخوشا
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 آن و گذاشت نیزم یرو را شیپا آرام یرعلیام

 در از بعد و گذاشت شیزانو یرو را شیپا یکی

 .شد ماساژش مشغول هاکفش آوردن

 متوجه یراحت به وجودش در را حس آن شرفتیپ

 دست از را شیپا آن از یریجلوگ یبرا و شدیم

 .دیکش رونیب یرعلیام

 .گهید شد خوب ممنون -

. نشست کنارش و شد بلند شیپا یجلو از یرعلیام

 انگشت با و گرفت دست در را راستش دست

 آن سپس و نوشت دستش پشت ی«دارم دوستت»

 .دیبوس را
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 تابشیب دل از که استرسش با و جانیه پر لبخند

 را شیهاانگشت گرفت یجرات دید را خواستیبرم

 . داد حرکت باال طرف به دستش یرو

 و کرد گذر عروسش لباس تور نیآست یرو از

 شده مسخ که ییاو یشانه سر. رفت باال سمت

 حرکت و دیبوس را کردیم شیتماشا فقط

 صورتش آن پس از و گردن سمت را شیهاانگشت

 .داد ادامه

 صورتش یجلو در شده رها یمو تکه برد جلو سر

 .دیبوس و دییبو را

 ! من یملکه یبود شده رینظیب امشب -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 904پارت#

 

 

 آرام  یزمزمه که یاکننده دلگرم و ناب حس

 صورتش در که داغش یهانفس با همراه یرعلیام
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 و کردن ناز دلش. داشت دوست را شدندیم پخش

 اگر تا خواست را مردش یهاحس دادن قلقلک

 .باشد هردو یبرا هست یقراریب و یتابیب

 .دیگز را لبش یگوشه و کرد خم را سرش

 بردار لمیف یجلو ای مراسم یتو چرا پس! واقعاً؟ -

 یتو ذوقم نیا که ینکرد فیتعر ازم یطورنیا

 .بشه ثبت لممونیف

 با و نشست چپش یگونه یرو یرعلیام دست

 .کرد نوازش را شیهالب شصت انگشت

 با یرعلیام یعاشقانه یهالحظه یدونینم مگه -

 خلوتشه؟ یتو فقط دلش کرده زیعز

 از اشگونه به کوتاه یبوسه با را نشانیب یفاصله

 سیخ بوسه از فرار یبرا و زد لبخند. برد نیب
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 یکم را سرش گوشش یالله یرو بر یرعلیام

 .شد گردنش بینص یبعد یبوسه که دیکش عقب

 هی من کننیم فکر همه وقت اون که، شهینم -

 .دارم داده قورت عصا شوهر

 خود طرف را آن صورتش به یآرام فشار با یرعلیام

 .برگرداند

 نظرت به مهمه برام فقط تو نظر همه، یبابا گور -

 بدعنقم؟ من

 انگشت به یآرام یبوسه اشخورده رژ یهالب با

 .زد یرعلیام

 .یعسل از تر نیریش که من یبرا -

 لب شیهاچشم به رهیخ و برد جلوتر سر یرعلیام

 .زد
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 بد؟ ای خوبه نمیریش تو یبرا فقط نکهیا -

 :کرد زمزمه صورتش در یرعلیام خود مثل

 !است العاده فوق -

 در و شد برداشته شیهاچشم یرو از یرعلیام نگاه

 .دیچرخ صورتش یجا همه

 ؟یکن باز رو موهات کنم کمک -

 ؟یتونیم -

 .ستادیا شیجلو و شد بلند کنارش از یرعلیام

 .نداره ضرر امتحانش حاال -

 .ینکن کچلم -

 کردن باز مشغول سکوت در و دیخند آرام یرعلیام

 شیموها به ینامرئ یهارهیگ با که تورش و تاج

 .شد بودند شده وصل
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 ؟یرعلیام -

 و گذاشت یتخت پا یرو را شده جدا تاج یرعلیام

 .داد ادامه کارش به دوباره

 دلم؟ جان -

 یاسورمه شلوار و جذب دیسف راهنیپ به رهیخ

 :زد لب دیترد با بود کتش ست که شیجلو مرد

 شهیهم یبرا گهید ما یعنی شد؟ تموم باالخره -

 م؟یشد هم مال

 هم اول روز از قرار من، عشق شد تموم بله -

 .بود نیهم

 کنمیم حس هنوز شه؟ینم باورم من چرا پس -

 یکس ممکنه لحظه هر که نهیریش خواب هی نیا

 !بده انیپا بهش و کنه دارمیب
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 و حال آن از را او سرش یموها از یقسمت سوزش

 .برد درهم را شیهااخم و آورد رونیب هوا

 !آخ -

 شیهاچشم به نگاه با و زد زانو شیجلو یرعلیام

 .دیخند

 که یخواب از خواستم دیببخش اومد؟ دردت جانم -

 ینیبب و یبش داریب یشد گرفتارش یکنیم فکر

 .باستیز تیواقع هی زیچ همه

 سرش یموها یشده دهیکش قسمت که طورهمان

 یرعلیام یبازو به یاضربه مشت با دادیم ماساژ را

 .زد

 !یبدجنس یلیخ -

 .دیبوس و گرفت دست در را دستش یرعلیام
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 قشنگ یلحظه نیهم یتو من، قلب یدردونه -

 فقط رو تو و من نیب بعد به االن از دمیم قول بهت

 و خداست خواست اونم که ندازهیم فاصله مرگ

 و من که ریبپذ رو باور نیا. دیجنگ باهاش شهینم

 .میشد هم مال شهیهم یبرا تو

 دستش حرفش شدن تمام از بعد بالفاصله یرعلیام

 را هاآن یکم و برد او یخورده تافت یموها نیب را

 .داد فاصله هم از

 .نکردم کچلت یدید خانم خوشگل دییبفرما -

 شیجلو ینهیآ به رو و شد بلند تخت یرو از

 .دیکش لباسش به یدست

 .بشم راحت نیا دست از مونده فقط ممنون، -
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 گرفت، قرار سرش پشت حرف بدون یرعلیام

 .دیکش نییپا را لباس پشت پیز و برد جلو دست

 ؟ییایبرم پسش از ییتنها مگه -

 برهنه حاال که اششانه سر یرو یرعلیام یبوسه

 نیسنگ را نفسش و بست چشم. نشست بود شده

 همسر و محرم ماه دو به کینزد آنکه با. داد رونیب

 نامزد جز مردش مدت آن در. بود یرعلیام یعقد

 نکرده اون از یشتریب یخواسته ساده یهایباز

 یکالم شدن بدل و رد بدون امشب اما بود؛

 دیجد یاتفاق است قرار دانستندیم دو هر نشانیب

 .بدهد رخ نشانیب

 سر از را لباس شیهادست با یآرام به یرعلیام

 را دارش تب یهابوسه و داد ترنییپا اششانه

 .کردندیم یشرویپ
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 یجلو را دستش شد شل بدنش در کامال که لباس

 .برگشت یرعلیام طرف و گرفت اشنهیس

 .نباشه بد رمیبگ دوش هی اول کنم فکر من -

 کمرش دور را دستش آمد جلو یقدم یرعلیام

 .چسباند خود به را او و کرد حلقه

 .گرفت شیهالب از یازیپرن و خشن بوسه

 ؟یبذار تنهام حال نیا یتو ادیم دلت -

 . دیگز لب یرعلیام ازین پر یهاچشم به رهیخ

 .دونمینم -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 906پارت#

 

 یرو از آن برداشتن با و دیبوس را دستش یرعلیام

 بر یزدن هم چشم به و کرد رها را لباس اشنهیس

 .افتاد نیزم یرو

 ریز لباس پوشش با فقط و برهنه آمد خود به تا

 زده خجالت. ستادهیا یرعلیام یجلو بارنیاول یبرا
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 از را اشبرهنه تن کرد یسع و شد جمع خود در

 .کند پنهان یرعلیام دید

 !یوا یا -

 و انداخت شیپا تا سر به ینگاه لذت با یرعلیام

 .دیبوس را اشیشانیپ

 که رو تنت یهاییبایز من، جان نترس من از -

 .نکن پنهون ازم دارن دنیپرست تیقابل من یبرا

. دندیکش دراز تخت یرو هم با و گرفت بغلش

 در شده پخش یموها رهیخ ینگاه با یرعلیام

 .دیبوس را اشگونه و زد کنار را صورتش

 دمینم اجازه امنه، شهیهم جات من کنار -

 .برسه گلم برگ به یبیآس نیکمتر
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 تخت یرو از را شده پر پر یهاگل از یمشت

 و ختیر شکمش برهنه قسمت یرو و برداشت

 .دیبوس را نافش یباال

 هست؟ اجازه -

 با را شیهانیاول بود نیا شیآرزوها از یکی شهیهم

 دهیرس شیآرزو به که حاال کند تجربه مرد نیا

 لذت نیا یتجربه از را خودشان دیدینم یلیدل

 راهنیپ اول دکمه و کرد دراز دست. کند محروم

 .کرد باز را یرعلیام

 .ستین سریم که لباس با -

 خود تن یرو را او یبرهنه تن و دیخند یرعلیام

 .دیکش
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 سرشیم لباس بدون بده دستور شما جونم یا -

 .میکنیم

 

 نیاول پنجره پشت گنجشک چند آواز یصدا

 حالت آن زدن پس از بعد ذهنش که بود ییصدا

 .کرد ثبت خواب

 سرش در قبل یآلودگ خواب از یخبر گرید آنکه با

 باز را شیهاچشم خواستینم دلش باز اما نبود؛

 یباق بسته چشم طورنیهم داشت دوست. کند

 که ییبایز اتفاقات ریتصاو بتواند بهتر تا بماند

 تکرار بود داده رخ یرعلیام و خودش نیب شبید

 ملکه حس آن جزء جزء در که یاتفاقات. شوند

 .کرد تجربه را بودن
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 است یرعلیام دانستیم که در شدن باز یصدا با

 دنید با یرعلیام. کرد باز را شیهاچشم ناخودآگاه

 .زد یمهربان لبخند بازش یهاچشم

 دلم؟ زیعز یشد داریب -

 و کرد جمع شیرو ملحفه ریز را اشبرهنه تن

 .داد کنار صورتش یرو از را شیموها

 .سالم -

 خواب از نشان اششده خشدار و گرفته یصدا

 .دادیم ادشیز

 را اشیشانیپ شد خم و نشست کنارش یرعلیام

 .دیبوس

 .دلم جون ماهت یرو به سالم -

 .دیکش باال یکم را خود
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 دم؟یخواب یلیخ -

 .کرد نوازش را اششانه سوالش به توجهیب یرعلیام

 ؟یندار یمشکل خوبه حالت -

 گلگون صورتش و نشست حرارت به تنش یآن به

 اش یجنس تجربه نیاول در شدیم مگر. شد

 او و کند برخورد گل برگ مثال او با همسرش

 باشد؟ داشته یمشکل

 .خوبم نه -

 .دیبوس را لبش یگوشه یرعلیام نباریا

 کی مادرشوهرت رونیب میبر پاشو پس خوبه، -

 و غذا برات یکل نجایا اومد شیپ ساعت

 به رو همه کرده هیتوص و آورده یمقو یهایخوراک

 .بدم خوردت
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 خواب در او و آمده مهمان شیبرا نکهیا به فکر از

 .شد زده خجالت بود

 ؟ینکرد دارمیب چرا بد چه یوا -

 .دیکش شیموها به یدست یرعلیام

 نداد اجازه خودش کنم دارتیب خواستم اتفاقاً -

 نیا از نشده یزیچ حاال. کنه استراحت بذار گفت

 خسته خودت ادیب برات مهمون قدرنیا بعد به

 .رونیب میبر پاشو ،یبش

 .دیکش باالتر را ملحفه و دیخند

 .حموم برم دیبا واقعاً گهید بارنیا -

 و شد بلند تخت یرو از خنده با هم یرعلیام

 .کرد دراز او سمت را دستش

 .کنم کمکت پاشو هایگیم راست -
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 .نخورد تکان شیجا از

 .رونیب بفرما شما آقا، امیبرم پسش از خودم -

 .دیکش گردنش به یدست دیترد با یرعلیام

 باشم؟ مطمئن -

 .بفرما شما بله -

 .منتظرتم ایب زود پس -

 

 :vip یدلتنگ رسم

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 908پارت#
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 نییپا تخت از عیسر. رفت رونیب اتاق از یرعلیام

 با. گرفت شیپ را حمام راه ملحفه همان با و آمد

 ای ندیناخوشا احساس شبید تیفعال وجود

 کردیم یکوفتگ حس یکم فقط نداشت، یخستگ

 .کندیم رفعش گرم آب دوش بود مطمئن که

 باد ریز را شیموها ریدلپذ یگرم آب دوش از بعد

 یصورت یاحلقه نیآست زیشوم کرد، خشک سشوار

 شیهالباس نیب از زانو یباال تا یکوتاه دامن و

 . دیپوش و کرد انتخاب

 پا از بعد و داد باال یصورت یتل با را شیموها یجلو

 .رفت رونیب شیهاصندل کردن
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 آن وسط زیم دنیچ مشغول آشپزخانه در یرعلیام

 و شرتیت یرو که دشیسف بندشیپ دنید با بود

 .کرد یاخنده بود بسته تنش شلوارک

 ه؟یچ نیا -

 خود به یژست هاپرنسس مثل دنشید با یرعلیام

 .کرد نازک را شیصدا و گرفت

 !من یملکه یاومد خوش -

 یرو اشبامزه لحن به یاخنده با و رفت جلو

 یرعلیام یهالب از یابوسه و ستادیا پا انگشت

 .گرفت

 .من سرور یمرس -

 شیبرا را یصندل و کرد باز را شبندیپ یرعلیام

 .دیکش عقب
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 .خوشگلم نیبش -

 یخوراک از پر زیم به ینگاه و نشست یصندل یرو

 .انداخت

 !نفره؟ دو ما یبرا نایا همه -

 یرو و گذاشت شیجلو را یکاچ ظرف یرعلیام

 .گرفت جا کنارش یصندل

 همه کرده دیتاک و دهید هیته رو نایا مامان بله -

 یشنویم من از یول نو؛یا همه از اول یبخور رو

 از چون یباش داشته جا ناهار یبرا تا نخور ادیز

 برامون و کرده درست معروفش یفسنجونا اون

 .آورده

 .آورد باال سر متعجب
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 ناهار یبرا ییجا غذا همه نیا وجود با مگه -

 مونه؟یم

 .زد یینما دندون لبخند یرعلیام

 .بمونه دیبا -

 دهانش در را یمحل یمروین از یالقمه بعد

 .گذاشت

 یرعلیام یاصرارها دست از شدن خالص یبرا

 یهایخوراک از هرکدام از خوردن ادیز بر یمبن

 .دیکش دست و خورد یمقدار زیم یرو

 که شیهادست به ینگاه و آورد باال سر یرعلیام

 .افتاد بودند کاریب

 ؟یخورینم چرا -

 .دیکش شکمش به یدست
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 بودم نخورده غذا نقدریا عمرم به یرعلیام یوا -

 .گهید بسه

 کرد پر کنارش یبطر از یپرتقال آب وانیل یرعلیام

 .گذاشت شیجلو و

 .تمومه گهید بخور نویا پس باشه -

 .گرفت خود به یملتمس چهره

 .ندارم جا گهید کن باور -

 .فقط کوچولو نیهم -

 ناچار و انداخت نگاه وانیل اتیمحتو به عجز با

 .داد تکان یسر

 .هاخورمینم یزیچ گهید هیاخر نیهم باشه -

 .زد یینما دندان لبخند یرعلیام

 .من عشق جانت نوش -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 909پارت#
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 نگاه یبرا یسر و زد لب را اشوهیم آب از یاجرعه

 برداشته صورتش یرو از که یرعلیام مشتاق

 .داد تکان شدینم

 ؟یکنیم نگاه یجورنیا چرا ه؟یچ -

 و برداشت زیم وسط جعبه از یدستمال یرعلیام

 .کرد پاک را دهانش اطراف

 شدن خانم چقدر کردمیم فکر نیا به داشتم -

 !کرده خوشگلت

 پر یایدن به سالم و یدخترانگ یایدن با یخداحافظ

 حاضر حال در قیحقا از یکی یزنانگ چالش از

 و بخش لذت لمس وجود با که بود اشیزندگ

 قابل و فتادهین جا شیبرا هنوز آن ذره ذره حس

 .نبود باور



shahregoftegoo@  

. pg 4263shahregoftegoo@ 

 یشرویپ یبرا محکم یسد لبخندش از کرد یسع

 حاال که چرا کند استفاده شیهاگونه یسرخ

 یمعنیب یرعلیام مقابل در را دنیکش خجالت

 .دیدیم

 .کرد برانداز را یرعلیام و دیبخش غرور نگاهش به

 رهیچشمگ صورت هر در خانم حانهیر ییبایز -

 .زمیعز

 ییابرو با و گذاشت زیم یرو را آرنجش دو یرعلیام

 .شد کشینزد رفته باال

 ؟یک یبرا ریچشمگ وقت اون -

 .برد جلوتر را صورتش یرعلیام مثل

 .زیعز موحد جناب -

 .دیچرخ صورتش در یرعلیام خرسند نگاه
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 .شما به نیآفر -

 فاصله شیهالب به یکوتاه یبوسه با یرعلیام

. دیکش تنش شلوارک یهابیج به یدست و گرفت

 .دیچرخ زیم یرو نگاهش بعد

 ؟یدیند منو لیموبا -

 .داد هیتک یصندل به و رفت عقب

 ؟یخوایم یچ واسه نه -

 .زد یچشمک یرعلیام

 عکس هی تیخوشگل لحظه نیا از خواستمیم -

 نگاه شدم دلتنگت و یستین شمیپ ییهاوقت رمیبگ

 .کنم

 .شد بلند جا از و دیکش عقب را یصندل یرعلیام

 .نگذاشتم خواب اتاق نمیبب برم -
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 در را وهیآبم خورده مهین وانیل هنوز که ینیح

 ظرف در ییگردو دیسف مغز دادیم یباز دستش

 دست یمعطل بدون زد، چشمک شیبرا شیجلو

 . گذاشت دهانش در را مغز و کرد دراز

 سرش پشت یرعلیام حضور یدفعه کی حس با

 شیهادست حرکت که برگردد طرفش خواست

 یفلز یجسم یسرد آن پس از و او گردن دور

 . شد مانع اشنهیس یرو

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�
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 مهرش پر یصدا بود یرعلیام کار شوک در هنوز

 .کرد لیتکم را زیچ همه او گوش کنار

 .خوشبوم گل منی خوش میزندگ به قدمت -

 پالک و شدند باز وانیل دور از تند شیهاانگشت

 آن وسط یاروزهیف یبایز نینگ که یفیظر ریزنج

 .گرفت شیهاچشم یجلو را داشت
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 ه؟یچ نیا -

 و ختیر راستش شانه یرو را شیموها یرعلیام

 .بست را ریزنج قفل

 تا بود صاحبش منتظر سال چند که هیهد هی - 

 .برسه بهش

 معرض در یرعلیام صورت تا کرد کج را سرش

 .ردیبگ قرار دشید

 !؟یچ یعنی -

 خودش یصندل یرو و دیبوس را اشگونه یرعلیام

 او یموها سوالش و منتظر نگاه به توجهیب. نشست

 پالک به یدست و ختیر سرش پشت دوباره را

 .دیکش

 !شده خوشگل چه گردنت یتو -
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 اعتراف دیبا انداخت، پالک به یگرید کوتاه نگاه

 .بود کننده رهیخ اشیسادگ و ظرافت کردیم

 سال چند از منظورت ینگفت یول ؛یمرس آره -

 .بود یچ انتظار

 نگاهش رهیخ و زد اشچانه ریز دست یرعلیام

 .کرد

 آشنا برات نیب کن نگاهش دقت با گهید کباری -

 .ستین

 دقت با را پالک یرعلیام یخواسته طبق بارنیا

 .امدین ذهنش به یزیچ اما کرد؛ یوارس یشتریب

 چطور؟ نه -

 .زد لبخند یرعلیام
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 سال چند به یکن سفر کنم کمکت دیبا پس -

 دیخر یبرا مادربزرگت همراه که یروز اون ش،یپ

 ادته؟ی رو روز اون ؟یچ اممغازه یاومد النگو

 یکم با شیروبهرو دیسف خچالی به رهیخ

 در شده انباشته خاطرات در عیسر یجستجو

 یتداع شیبرا روز آن یهاصحنه یهمه ذهنش

 توانستیم راحت یلیخ یحت بود جالب. شدند

 !کند لمس را روز آن یهاشیتشو و هااسترس

 خب؟ ادیم ادمی آره -

 یتو که گردنبند نیا به اترهیخ نگاه روز اون -

 که یروز و گذشته خاطرات همه بود نیتریو

 تین به یرفت یوقت. انداخت ادمی رو شدم عاشقت

 برازنده فقط گهید چون برداشتمش نیتریو از تو
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 یاگهید کس به دادینم تیرضا دلم و بود خودت

 . بفروشمش

 و گرفت را او دست حرفش یادامه در یرعلیام

 .دیبوس

 نگاه رو گردنبند نیا ادتی به یوقت شهیهم -

 یوقت که ایرو نیا خودم خواست بدون کردمیم

 یتو بدمش هیهد بهت یشد خانمم شهیهم یبرا

 قتیحق به خداروشکر که گرفتیم شکل ذهنم

 .وستیپ
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 آن از اتفاقات در یشتریب اتییجز به کرد یسع

 را صحبتش یرعلیام که یالحظه تا کند دقت روز

 .اوردیب ادی به کندیم
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 اشتوجه نیتریو در که یگردنبند از یمات ریتصو

 یشوق با. بست نقش ذهنش در بود کرده جلب را

 .کرد نگاه یرعلیام به بود نشسته وجودش در که

 وارد ما یوقت نیبب اومد ادمی االن آره... آره -

 که بعد یزدیم حرف تلفن با یداشت تو میشد

 ...ما سمت یاومد میمستق شد تموم تلفنت

 تکان شیهاحرف دییتأ به یسر خنده با یرعلیام

 .دیپر حرفش نیب و داد

 صحبت تلفن نیب ینگفت نویا البته درسته، آره -

 اصال روز اون. یداد قورتم درسته نگاهت با کردنم

 رو تلفن پشت خدا بنده اون جواب دمیفهمینم

 .دمیم یچ

 .زد یبلند یقهقهه
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 نگاهت یدیفهم کجا از یبدجنس یلیخ یوا -

 کنم؟یم

 ینیسنگ قشنگ یول نبود؛ سمتتون صورتم -

 .کردمیم حس نگاهت

 :داد ادامه شوق همان با

 و دیجد ارهیس هی حکم برام روزا اون تو نیبب -

 ادیز یکینزد از نکهیا با ،یداشت رو شده کشف تازه

 داشتم دوست هم اندازه همون به دمیترسیم بهت

 یوا. کنم کشف رو اتتیخلق و بشناسمت شتریب

 کینزد بهمون تو که یالحظه اون از یوا یرعلیام

 وسط ییجا هی قلبم کردمیم حس اصال یشدیم

 حرکت هی بمونم کنارشون اگر گفتم! زنهیم گلوم

 یآبرو یچیه خودم یآبرو گمیم زیچ هی ای کنمیم

 نیهم یبرا. رهیم خدا بنده نیا شیپ خاندانم کل
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. گرفتم فاصله ازتون نیتریو یتماشا یبهونه به

 از تو زد صدا منو جون خانم که هم بعدش

 .یرفت کنارمون

 .زد نهیس به دست و داد هیتک یصندل به یرعلیام

 یستادیا کمینزد یوقت داشتم تحمل مگه -

 بهت یوقت از ندم؟ نشون خودم از یخاص واکنش

 و کارها از یاریاخت چیه گهید بودم کرده اعتراف

 با یطورنیهم هم تو. نداشتم دلم یهاحرف

 گهید ،یکردیم یدلبر یحساب رفتنت راه و نگاهت

 یم ناز هم زدنت حرف با اگر شدیم حالم به یوا

 کنم تحمل نتونستم یدید هم آخرش. یختیر

 .دادم امیپ بهت و شکستم رو عهدم

 .داد تکان یرعلیام یجلو را دستش
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 ادیم ادمی من نمیبب کن صبر نگو یزیچ تو نه -

 .رو هاامیپ

 فشار آن به و ختیر ذهنش در داشت زور هرچه

 .اوردیب ادی به را هاامکیپ متن تا آورد

 .کن صبر... بود نایا عهد نیهم مورد در یاول -

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 .زد اشقهیشق به بار چند اشاره انگشت با

 عهد تو و کردم عهد من خدا؟ بود یچ -

 ...یشکست

 .انداخت یرعلیام سمت یسوال نگاه

 بود؟ طورنیهم آره -

 :زد لب آرام او سمت اشرهیخ نگاه با یرعلیام
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 معجزه است نیا نماندم عهد بر و کردم عهد -

 .نگاهت

 .گرفت ییآشنا رنگ نگاهش

 .بود نیهم خودشه آره -

 :کرد زمزمه بالفاصله یرعلیام

 روح لبخندت ینیریش به گذشته خاطرات تکرار -

 .بود شیدوم نمیا را، تنم داد تازه

 از روز اون. بود نیهم هم یدوم درسته آره -

 نظرم یلیخ یول دم؛ینفهم یچیه هاتامیپ یمعن

 و تو از بود شده پر ذهنم تموم کال. کردن جلب رو

 جون خانم شیپ رفتم. یداشت ازم که یاخواسته

 از. بدونم شدنش عاشق تجربه از داشتم دوست
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 کرد حتمینص داشت، برام یدیجد فیتعر عشق

 .باشه داشته دوستم باشم یمرد دنبال

 شوق همه آن وسط مهربانش جان خانم ادی با

 شیهاچشم در اشک و نشست شیگلو به بغض

 .زد حلقه

 یکل دلمون ر،یام بود خوب روزا اون چقدر -

 جونم خانم مهمتر همه از م،یداشت دیام بود، خوش

 . بود زنده

 و رساند یرعلیام نهیس به سر و دیکش جلو را خود

 .داد دنیبار اجازه شیهاچشم به

 .یلیخ ریام شده تنگ یلیخ براش دلم -

 را هاآن و نشست شیموها یرو یرعلیام دست

 .کرد نوازش
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 همون فروختن یبرا فوتش از قبل روز چند -

 دلتنگت و نگران یلیخ اونم. شمیپ اومد النگوها

 حاضر سال سه و یکرد هشیتنب گفتیم بود

 .یبزن حرف باهاش ینشد

 حال به تا که یشاد یجا و شد دلش مهمان غم

 .گرفت را بود غوغا در درونش

 کاش بودم، نگرفته تماس باهاش شب اون کاش -

 رو خبط اون اگر. زدینم سرم به دل و درد هوس

 .بود شمیپ دیشا داشتمش االن دیشا کردمینم

 .رفت کمرش سمت وارنوازش یرعلیام دست

 خودت کردن ندامت دلم، زیعز باش آروم شیه -

 قدرنیا ما. نداره یثمر چیه گهید گفتن کاش یا و

 مثل اتفاقات از یبعض یجلو میبخواه میندار قدرت
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 مثل حامد، مثل هم تو جون خانم. میریبگ رو مرگ

 به قسمتش زمان و ساعت اون یتو کوچولو حانهیر

 فاتحه براش یقراریب و هیگر یجا ایب. بوده رفتن

 .بخون

 از را آن و گرفت را سرش طرف دو یرعلیام

 .کرد جدا اشنهیس

 قبرش سر برمتیم یداشت دوست وقت هر اصال -

 خوبه؟

 یمعطل بدون و شد روشن دلش در یدیام نور

 :دیپرس

 م؟یبر فردا -

 شیهااشک و دیکش صورتش یرو یدست یرعلیام

 .کرد پاک را
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 .نکن هیگر گهید میریم هم با فردا باشه -

 .داد قورت را بغضش

 .چشم -

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 .گرفت را دستش و دیبوس را اشیشانیپ یرعلیام

 تا بدم نشونت یادگاری تا چند خوامیم ایب پاشو -

 .میکن زنده خاطره یکل دوباره

 یرعلیام همراه و شد بلند یصندل یرو از دیترد با

 .رفت یراحت یهامبل طرف

 اومدن؟ کجا از -

 با و نشست یراحت رنگ دیسف مبل یرو یرعلیام

 .زد ضربه کنارش دست

 .بگم بهت تا نیبش -

 .شد زیم یرو رنگ یاقهوه یاجعبه یمتوجه تازه
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 ه؟یچ نیا -

 به یدست برداشت زیم یرو از را جعبه یرعلیام 

 .دیکش سرش

 آرامش، دیتمد جعبه گذاشتم رو اسمش من -

 بود بد حالم وقت هر نداشتمت که یمدت یتو

 لیوسا یتماشا با و اومدمیم جعبه نیا سراغ

 .کردمیم دایپ دوباره رو خودم آرامش داخلش

 نیاول. برد درونش دست و برداشت را جعبه در

 یسفال یظرف یشکسته یهاتکه که یپاکت زیچ

 .آورد باال را بود داخلش

 .نبودم یخوب نگهدار امانت دیببخش -

 ماگ شکسته یهاتکه نیا شد متوجه دقت یکم با

 کرده ادعا که هستند یرعلیام به خودش ییاهدا
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 یکم و گرفت را پاکت. شکسته را آن زهرا بود

 کوچک یهاتکه به قدرنیا ماگ. کرد اشیوارس

 باز قابل صورت چیه در که بودند شده لیتبد

 .نبود یساز

 .کرد لمس را شکسته یهاتکه پاکت همان یرو از

 قدرنیا ماگ نیا اومدن در خوب برا ادمهی -

 کالفه خانم الیل گهید که دادم خرج به وسواس

 هیهد یکس به خوامیم گفتم بهش یوقت. بود شده

 با قراره، چه از انیجر دیفهم لحظه همون بدم،

 قدرنیا مونث جنس یبرا هیهد گفت خنده

 وسط مذکر جنس هی یپا دیبا پس نداره وسواس

 . باشه
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 از ریغ نبود، یمعمول وانیل هی وانیل نیا یرعلیام

 هی ذوق و شوق یهمه از نیا ساخت یبرا گِل

 .بود شده استفاده ساله هفده عاشق دختر

 روزها آن یهوا و حال از تا دیکش یقیعم نفس

 شیتماشا رهیخ که یرعلیام به رو و دیایب رونیب

 :گفت کردیم

 سرهم دوباره تا کرد شیکار شهینم گهید نویا -

 رو کارم دوباره نکهیا محض به دمیم قول یول بشه؛

 خوشگلتر یکی کردم شروع خانم الیل کارگاه یتو

 .بسازم برات

 .کرد خم سمتش را خود یکم یرعلیام

 و شوق قدر همون هم یبعد ساخت یبرا شهیم -

 ؟یبد خرج به وسواس
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 .زد لبخند

 باشه تو به مربوط یزیچ هر چون آره رو شوق -

 دمینم قول رو وسواس یول اره؛یم شوق سر منو

 .شناسمیم رو اتقهیسل گهید حاال چون

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رونیب دستش از را پاکت که طورهمان یرعلیام

 را اشگونه محکم و شد خم طرفش آوردیم

 .دیبوس

 .مهربون توئه قربون -

 یلمس لیموبا و گذاشت جعبه در را پاکت یرعلیام

 شیهاچشم یجلو و آورد رونیب یرنگ یمشک و

 .چرخاند
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 نیتریموندن ادیب و نیباتریز یگوش نیا -

 از بعد یول بوده؛ همراه من با رو میزندگ یهالحظه

 همراه. شد خراب و کرد کوک ییوفایب ساز زود تو

 ارزشمند برام چون داشتم نگهش تو یهایادگاری

 و هاسیو ها،امیپ یهمه کوچک جسم نیا. بود

 .داشته نگه خودش دل یتو برام رو تو یهاعکس

 بود یرعلیام یهاحرف به گوشش که ینیح

 یرنگ یصورت کوچک ادداشتی دفترچه به نگاهش

 .افتاد جعبه در

 اما بود؛ نشسته یرعلیام کنار مبل یرو جسمش

 به زمان نیماش بر سوار حواسش تمام و روح

 بود مبحوس اتاقش یوارید چهار در که ییروزها

 .کرد سفر
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 لرزش. شده حبس اش نهیس در نفس کرد حس

 و بردارد را دفتر تا شد دراز که ینیح دستش

 وخامت از نشان قلبش یشده نیسنگ یهاتپش

 .داشتند اوضاع

 ؟یداشت نگه چرا نویا -

 یزمان هی دور؟ بندازم یداشت ازم یتوقع چه -

 شده میدلخوش عامل تنها دفتر نیهم یهانوشته

 چند دیبا روز هر مخدر به معتاد هی مثل. بودند

 .بشم آروم تا خوندمیم رو هاتنوشته از خط

 تربزرگ شیگلو در لحظه هر که یبغض همان با

 رییتغ قبل به نسبت که دفتر محکم جلد شدیم

 .کرد لمس را بود نکرده یچندان
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 چشم با و بزند ورق رو صفحات که یجرات هنوز

. دیدینم خود در بخواند را هانوشته خود

 و مظلوم حانهیر واژه هر یالالبه در دانستیم

 .ندیبیم را روزها آن یخورده شکست

 مثل تونهیم دفتر نیا ترسم،یم دفتر نیا از -

 .کنه منقلب رو حالم یساعت بمب

 بدون و یسرسر و گذاشت شیهابرگه یرو دست

 یرو و گرفت ینفس. کرد زدن ورق به شروع دقت

 نظمشیب و بزرگ خط. کرد توقف هاورق از یکی

 . آمد در شینما به شیهاچشم یجلو

 از همه از شتریب متنفرم، اطرافم یآدما از»

 رو آشغال و نکبت از پر یایدن نیا که یرعلیام

 «.داد نشونم ییایرو و قشنگ
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 و بود کرده سلب او از را زدن حرف قدرت بغض

 اشک فقط. کند منعقد را یکالم توانستینم

 . کردندیم ییخودنما شیهاگونه یرو بودند شیها

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 915پارت#

 

 شیتماشا غم پر ییهاچشم با که یرعلیام به رو

 بتواند تا کرد بسته و باز را دهانش بار چند کردیم

 .دیبگو یزیچ

 به قدرنیا... بودم تنها قدرنیا روزا اون... اون -

 اومدیم ذهنم به یزیچ هر که داشتم ازین وجودت

 دیرس دستت دفتر نیا بعداً اگر تا نوشتمیم رو

 .گذشت بهم یچ یبفهم و یبخون رو همه

 به را او سر و شد حلقه اششانه دور یرعلیام دست

 .داد هیتک اششانه
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 ییهاحس تک تک با دلم، جان رو همه خوندم -

 همه یپا به پا. کردم یزندگ یگذروند سر از تو که

 .ختمیر اشک و کردم یعزادار

 را صفحه یرو ینوشته و آورد جلو را انگشتش

 .کرد لمس

 عرضه یوقت چرا که شدم متنفر خودم از نجایا -

 .کردم ایدن نیا وارد رو تو نداشتم ازت محافظت

 نگاهش و برداشت یرعلیام یشانه یرو از سر

 .نکن

 گهید بار نیچند اگر من نکن اشتباه یرعلیام نه -

 روزا اون. کنمیم تکرار رو روزا اون بازم امیب ایدن

 .بودند من یزندگ مرداب لوفرین

 .کرد رد گهید صفحه چند و داد رونیب را نفسش
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 دلم با کرد چه... درمان خودش بود درد خودش »

 «!وجود؟ یهمه اریاخت صاحب آن

 دفتر یباال بر شده درج ینوشته کردن زمزمه با

 لبخند بغض انیم و دیکش شیهاچشم ریز یدست

 .زد ینیغمگ

 جور که یبعد یروزها و ییتنها یروزها اون -

 قلم به دست وقت هر بودم کاشان ریاس گهید

 توجه نوشتمیم رو دلم یهاحرف و شدمیم

 کتابخونه یتو که روز هی. نداشتم بهشون یاگهید

 یلیخ نوشتمیم یزیچ خودم یبرا و بودم کاریب

 یلیخ قضا از و دید مونوشته یسجاد یآقا یاتفاق

 با منو روز هی شد باعث نوشته همون. اومد خوشش

 استاد. کنه آشنا بود اتیادب استاد که کاوه استاد

 بود، برام نهیزم نیا یتو یخوب یلیخ مشوق کاوه
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 یبرا ذوقم بود مواظب و کردیم قمیتشو شهیهم

 .نشه کور کار نیا

 :داد ادامه و دیخند آرام

 بود کنجکاو شهیهم قایتشو نیا وسط بگم البته -

 که هستند یک وصف در هادلنوشته نیا بفهمه

 .کنهیم غوغا درونشون یدلتنگ حس قدرنیا

 دفتر آرام کرد استفاده اشیپرت حواس از یرعلیام

 .دیکش رونیب شیهاانگشت انیم از را

 بودن؟ یک وصف در واقعا حاال -

 :زد لب یرعلیام یهاچشم به رهیخ

 داد، نور اومد امیدن یکیتار وسط که ییآقا هی -

 یکار و دلم یرو کوبوند محکم رو محبتش و مهر

 .نشه فراموش وقت چیه ادشی گهید کرد
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 را او و دندیخند هم با یرعلیام یهالب و نگاه

 .فشرد خود به محکم
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 شم؟ینم تو قربون چرا من آخه -

 یرعلیام بغل در شتریب را خود خواسته خدا از

 .کرد جمع

 من آقا، خوامینم قربون به جون من نکهیا یبرا -

 که یهمراه خوام،یم همراه راه نیا ادامه یبرا

 یتو که ینفس نیآخر تا و نشه راه مهین قیرف

 .باشه باهام دارم نهیس

 و برد او شانیپر یموها انیم را سرش یرعلیام

 .دیکش نفس قیعم

 .هستم نوکرتم -

 منظم ضربان به را گوشش و بست را شیهاچشم

 سامان دوباره قرارشیب حال تا سپرد یرعلیام قلب

 . ردیبگ آرام و شود دهیبخش
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 و حال آن از را او یرعلیام توسط شیبازو نوازش

 را شیهاچشم و آورد رونیب بود غرقش که ییهوا

 .کرد باز

 گلم؟ یخوب -

 در شده پخش یموها و نشست شیجا سر

 .فرستاد سرش پشت را اطرافش

 .بهترم االن آره -

 نوازش را اشگونه آرام و آمد جلو یرعلیام انگشت

 .کرد

 !شما دل حال یفدا به من -

 یرعلیام دیجد یصدقه قربان از گرید یبار دلش

 اندازه یلبخند و دیلرز نداشتند یتمام ییگو که
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 پر یهاچشم از نگاه. کرد نثارش دلش شوق تمام

 .شد خم جعبه طرف و گرفت یرعلیام مهر

 .یدار یچ نجایا گهید نمیبب بذار -

 یچوب یدستبند و دیسف یپاکت جز جعبه داخل

 .آمدینم چشم به یگرید زیچ

 وقت که یجانیه همان دوباره دستبند دنید با

 جعبه از را دستبند. آمد سراغش داشت دشیخر

 دیجد یکشف به که یدانشمند مانند و برداشت

 .کرد نگاه یرعلیام به زده ذوق دهیرس

 ...! نویا ریام یوا -

 نیب را دستبند یچوب یهامهره لب به لبخند

 .داد تاب انگشتانش

 !شیباش داشته هنوز کردمینم رو فکرش اصالً -
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 یپا یرو را چپش یپا و داد هیتک مبل به یرعلیام

 .انداخت راستش

 برام داشتم تو از هم کاغذ برگه هی اگر من -

 !داره خود یجا گهید نیا بود ارزشمند

 و دیام یکل با که ساله هفده یدخترک یاهایرو

 یجلو دیخریم را دستبند نیا یفانتز یآرزوها

 خوش الیخ به هاوقت آن. بست نقش شیهاچشم

 در عشقش از دستبند نیا با خواستیم خود باور

 . کند مواظبت گرانید مقابل

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 باشد افتادن شرف در یاتفاق اگر نکهیا از غافل

 توانندینم آن یجلو هم کائنات یحت زیچ چیه

 .کنند یستادگیا

 دستت و دمیخر رو دستبند نیا یوقت ادمهی -

 ومدهین تعهدم حلقه یوقت تا نیا گفتم انداختم

 یحت هاوقت اون. داره رو حلقه همون حکم دستت

 الیخ به که ییزهرا یحلقه کردمینم رو فکرش
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 رو انگشتت من از زودتر بودم برنده جلوش خودم

 !کنه تصاحب

 و انداخت نییپا سر نیشرمگ ینگاه با یرعلیام

 .داد انگشتش در ازدواجشان یحلقه به یچرخ

 حلقه از وقت چیه زهرا با ازدواج از بعد من -

 کس به تو تأهل فکر نکهیا با. نکردم استفاده

 یول کرد؛یم سوراخ رو مغزم خودم از ریغ یاگهید

 تو به رو خودم دوارمیام ذهن یگوشه اون بازم

 بدجور فکرم طرز نیا یبرا یگاه. دمیدیم متعهد

 چنان خواستیم دلم و گرفتمیم وجدان عذاب

 قلب یتو ازت ینشون ای رد گهید که کنم فراموشت

 قدرت دمیفهم زود یلیخ یول نباشه؛ ذهنم و

 یتو طورنیهم. منه اراده از تریقو یلیخ عشقت

 حانهیر که یروز تا زدمیم پا و دست هامیفیبالتکل
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 رو حضورش بگم بهت اگر شهیم دروغ. اومد ایدن

 فرستاده رو یکی خدا کردمیم فکر نداشتم، دوست

 یبهونه تنها بشه دادنش دست از ترس بدون تا

 ...هامیدلخوش

 .دیپر یرعلیام حرف نیب کنجکاو

 یبرا حانه؟یر یگذاشت رو بچه اون اسم چرا -

 زهرا؟ دادن عذاب

 .داد تکان یسر یرعلیام

 و ترتیاهمیب یلیخ میزندگ یتو زهرا وجود نه -

 شد و اومد بچه اون. بود هاحرف نیا از ترکمرنگ

 هم اون وجود یحت. نشد زیچهمه یول د؛یام

 رو اسمش. کنه کمرنگ دلم از رو تو مهر نتونست

 یتو تر واضح رو حضورت تا حانهیر گذاشتم
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 به اسمت اگر بود خوش دلم. باشم داشته میزندگ

 حداقل نشد ثبت ام شناسنامه یتو همسر عنوان

 بچه اون بود نیا هدف تموم. باشه فرزند عنوان به

 همون. ارمیب بار مهربون و قلب خوش تو مثل رو

 و باشم وفادار بچه اون به دیبا کردم حس بود موقع

 ...آوردم در دستم از رو دستبند

 آن خاطرات تکرار از نشان یرعلیام کبارهی سکوت

 قتیحق دنیفهم از بعد که یدرد و بچه دختر

 یبرا. داشت بود کرده خوش جا اشنهیس یرو

 .دیکش یرعلیام یشانه به یدست یهمدرد

 اتفاق اون بابت بگم بهت نشد فرصت درست -

 !متأسفم یلیخ
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 یوقت داشته درد چقدر کنم درک تونمیم

 یبرا یدلبست بهش همه نیا که بچه اون یدیفهم

 .نبوده خودت
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 .زد ینیغمگ لبخند یرعلیام

 خون و گوشت با رو درد اون دیبا ،یتونینم نه -

 یبچش دیبا. یبرس درکش به تا یکن حس خودت

 شکنهیم رو کمرت چطور درد اون یبفهم تا

 ؛یکن راست قد جلوش یتونینم گهید که یطور

 تا مینکن صحبت موردش در ایب الیخیب یول

 .بشه فراموش

 را بود اششانه یرو هنوز که او دست یرعلیام

 .زد آن به یابوسه و گرفت

 .کنمیم فراموشش تو کنار مطمئنم -
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 از را دستبند تا کرد دراز را گرشید دست یرعلیام

 .ردیبگ او دست

 که هم یمدت اون قتشیحق دستم، بندازم بده -

 تو دنبال و شد رو برام میزندگ یهاتیواقع یهمه

 ازش گهید بود تو شیپ خجالتم از گشتمیم

 که یاگذشته از شتیپ من. نکردم استفاده

 یحت. داشتم شرم احساس یلیخ بودم گذرونده

 عذاب چقدر سال سه اون تو نکهیا به فکر

 یزندگ کردمیم فکر سرخوش من و یدیکشیم

 .کنهیم بد رو حالم زیچهمه از شتریب یدار یخوب

 .فشرد مشتش نیب را دستبند

 اول همون از باشه، دستت ستین الزم گهید -

 .بود ازدواج حلقه از قبل تا قرارمون
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 .انداخت جعبه درون را دستبند

 بمونه یباق گذشته خاطرات همون جز هم االن -

 یکی کرده دستبند یهوا دلت یلیخ هم اگر. بهتره

 . رمیگیم برات گهید

 را اشینیب طنتیش با و شد خم یرعلیام سمت

 .دیکش

 دو اون مورد در گهید موحد جناب ضمن در -

 با من باش نداشته وجدان عذاب من یزندگ سال

 یهاتجربه یزندگ اون یتو هایسخت اون یهمه

 با یزندگ و ییآشنا شیکی. داشتم یخوب و دیجد

 .بود حامد

 .کرد اهرم سرش ریز را دستش یرعلیام
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 حسادت حامد به االن هیعیطب نیا نظرت به -

 کردم؟

 .انداخت یرعلیام بغل در را خودش خنده با

 امرزیخداب اون به دینبا یول هست؛ یعیطب -

 پسر هی چشم به رو اون فقط من. یکن حسادت

 حاال و مونده جا شیبچگ یتو که دمیدیم مظلوم

 .شده واگذار من به شینگهدار فهیوظ

 ییزناشو یرابطه چیه یدونیم همه از بهتر خودت

 شروع تو با رو بارم نیاول یهمه من و نبود ما نیب

 .کردم
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. دیدرخش طنتیش از یرعلیام یهاچشم یآن به

 نیب را سرش و کرد حلقه کمرش دور دست

 .زد آن به یسیخ بوسه و برد گردنش
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 خوادیم دلم که نگو بهم اولت تجربه از... اوم -

 .دوم تجربه سراغ میبر االن نیهم

 یهادست انیم از خنده با را خود کرد یسع

 .بکشد رونیب یرعلیام

 .یشیم یخطر یدار گهید ریام کن ولم -

 او که طورنیهم دستورش از اطاعت یجا یرعلیام

 یرو پهلو به دو هر و دیچرخ بود آغوشش در هنوز

 .دندیخواب مبل

 یبگ لبت تشنه شوهر نیا به ادیم دلت چطور -

 کن؟ ولم

 لذت یلرز شیگلو ریز به یرعلیام دیجد یبوسه

 .داد تنش به بخش

 نشده؟ رابیس شبید مگه لب تشنه شوهر نیا -
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 را دستش دو و زد مهیخ تنش یرو تند یرعلیام

 .داد سُر او لباس ریز

 کن رونیب سرت از رو خوشگل االتیخ نیا -

 .شمینم ریس ازت سرعت نیا به من یخانم

 اریاختیب نافش و شکم یرو بر یرعلیام یبوسه

 ادامه مجوز و خزاند رونیب شیهالب انیم از یآه

 .داد یرعلیام به را راه

 دادیم ادامه را شیهابوسه که طورهمان یرعلیام

 اشباالتنه کردن بلند با و گرفت را اششانه

 . آورد رونیب تنش از را لباسش

 نیب را سیهالب یرعلیام که دیبگو یزیچ خواست

 نیح و گرفت خود مرطوب و گرم یهالب
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 بند پشت از و برد جلو دست نرم و آرام دنشیبوس

 .کرد باز را لباسش

 نیع در یقبل قرار و مقدمه بدون یارابطه یتجربه

 !بود بیعج شیبرا بودن ندیخوشا

 شود یرعلیام کار یادامه مانع خواست یالحظه

 او یبرهنه ینهیس یباال اشیبعد بوسه که

 زیچ چه مانع خواستیم اصال. کرد مانشیپش

 حس و لذت فقط که شبید مثل یاتجربه شود؟

 یهالب حرکت بود؟ دهیبخش او به بودن مهم

 رونیب بلندتر را اشیبعد آه تنش یرو بر یرعلیام

 یکننده مست و خمار یصدقه قربان که داد

 . داشت همراه به را یرعلیام

 به و نشست دامنش یرو یرعلیام دست

 .زد زل شیهاچشم
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 هست؟ اجازه -

 کنار را شیدهایترد یرعلیام یهاچشم یتمنا

 .داد تکان مثبت ینشانه به یسر و گذاشت

 .آره -

 .زد شیپا به یابوسه یرعلیام

 !دلم جان -

 نییپا یرعلیام توسط که رشیز لباس و دامن 

 تا سپرد یرعلیام دست به را خود شد دهیکش

 عشقش کنار یگرید فرد به منحصر یتجربه

 .  باشد داشته
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 خانه داخل به سالن باز پنجره که یخنک مینس

 یلرز و دیرقص اشبرهنه بدن یرو بر کرد دعوت

 آغوش به شتریب را خود. داد اشهیهد کوتاه

 ترکینزد بود دهیخواب سرش پشت که یرعلیام

 تنش پوست یسرخ و بدنش زدن نبض هنوز. کرد

 یعاد حالت به قبلشان قهیدق چند رابطه جانیه از

 .بودند برنگشته

 حرکت به بود شده حلقه دورش که یرعلیام دست

 .کرد نوازش را شیپهلو و آمد در

 ؟یداریب -

 راحت یخواب تحرک همه آن از بعد زد، لبخند

 .نباشد یبد فکر توانستیم

 .آره -
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 و رفت شکمش ریز و شکم سمت یرعلیام دست

 .کرد نوازش آرام

 کنم تتیاذ خواستمینم دیببخش خوبه؟ حالت -

 .شد خارج کنترلم از زیچ همه هوی

 لبخند بود کرده تجربه که یدیجد یهالذت یبرا

 کند فکر یرعلیام بدهد اجازه اگر بود یانصافیب. زد

 .شده تیاذ

 .نشدم تیاذ -

 از را شلوارکش و شد زیخ مین شیجا سر یرعلیام

 و زد یغلت. کرد تنش و برداشت مبل نییپا

 .خورد گره یرعلیام مهربان نگاه با نگاهش

 .بود خوب هم یلیخ -

 .دیبوس را لبش کوتاه و آورد جلو سر یرعلیام
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 .یهست تصوراتم از ترخوشمزه یلیخ -

 .داد را اشبوسه جواب و دیخند

 داشته رو گهید رابطه هی تحمل دونمیم دیبع -

 .باشم

 شد بلند جا از لبش دوباره دنیبوس از بعد یرعلیام

 .رفت آشپزخانه طرف و

 .کنم تتیتقو دیبا اول پس -

 نیزم یرو بر افتاده شرتیت از و نشست مبل یرو

. کرد استفاده تنش دادن پوشش یبرا یرعلیام

 یرو و برداشت را اششده پال و پخش یهالباس

 یبرا اما نداشت؛ دوباره حمام حوصله. گذاشت مبل

 .بود مجبور غسلش دیتجد
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 هنوز آورد ادشی به جعبه داخل دیسف پاکت

 یرعلیام آرامش دیتمد یجعبه لیوسا یتماشا

 .نشده تمام

 رونیب داخلش از عکس چند و برداشت را پاکت

 . آورد

 بودند، قرارشان روز از شده پخش یهاعکس همان

 با و گذاشتند تاراج به را شانیآبرو که ییهاعکس

 .کردند موم و مهر را شانیها دل یشماریب یدردها

 از پر روادهیپ در را زدنشان قدم ریتصو اول عکس

 . دادیم نشان پارک برف

 شد، رهیخ ریتصو در خودش خندان صورت به

 گذشته به نسبت صورتش گفتیم راست یرعلیام

 !بود کرده یریچشمگ رییتغ روزها آن و
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 هم به رو زیچ همه نکهیا از جدا هاعکس نیا -

 خاطره دیتجد عامل نیبهتر برام شهیهم ختیر

 .بودند ییطال روز اون
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 دست ینیس به ینگاه و آورد نییپا را هاعکس 

 دو. انداخت گذاشت زیم یرو را آن که یرعلیام

 مغز هفت معجون یمقدار و وهیم آب وانیل

 از یکی کرد دراز دست. بودند ینیس یمحتوا

 .برداشت را هاوانیل

 .بود تشنم یلیخ نیا بابت یمرس -

 کنارش و برداشت را دوم وانیل هم یرعلیام

 .نشست

 درست عسل و ریش برات خواستم جان نوش -

 .کنه تتیاذ گرم یهوا نیا یتو دیشا گفتم کنم

 .ممنون خوبه نیهم -
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 که یبعد عکس و زد لب را شربتش از یاجرعه

 نگاه را بود یرعلیام نیماش کنار ستادنشانیا ریتصو

 .کرد

 یسر هی بهم خونه اومد مست حسام شب هی -

 دمشون؛یدیم نامربوط موقع اون که گفت هاحرف

 با من کردن بدبخت یبرا اون دمیفهم که االن یول

 پازل مثل رو اتفاقات یوقت و بوده دست هم دیفرش

 . شمیم منظورش یمتوجه تازه ذارمیم هم کنار

 سرش و کرد حلقه او شانه دور را دستش یرعلیام

 .دیبوس را

 تو دشمن کدوم چیه اونا من جان نکن اشتباه -

 نیا تو. نداشتن یشخص خصومت باهات و نبودن

 ضعف نقطه و نوه چون یدید یناراحت و درد همه

 .یبود نیحس حاج
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 سمت یغم سراسر نگاه و آورد نییپا را هاعکس

 .انداخت یرعلیام

 اون زنیبر رو مرد اون یآبرو نکهیا بخاطر یعنی -

 آوردن؟ من سر بال همه

 را او و کرد دراز زیم یرو را شیپاها یرعلیام

 .فشرد خود به شتریب

 باهاشون تا دمیند رو صادق ای حسام که من -

 کرد اعتراف بهم خودش دیفرش یول بزنم؛ حرف

 تو کنه یکار تا بوده ریاج صادق سمت از اول

 یبد مراحل سراغ برن بعد یبش عاشقش

 تو دیفرش تالش تموم وجود با یوقت. شوننقشه

 شکست با شوننقشه یدینم نشون بهش یتوجه

 خبر با ما نیب یرابطه از نکهیا تا. شهیم روبهرو

 دستشون یدیجد یبهونه موضوع نیهم و شنیم



shahregoftegoo@  

. pg 4324shahregoftegoo@ 

 کجاش از ننیبب و رنیبگ رو ما رابطه دنبال تا دهیم

 ما قرار. کنن استفاده ازش بتونن که ادیم در یسوت

 کننیم یسع و هااون یبرا بهونه نیبهتر شهیم

 .ببرن رو استفاده تینها

 تمام یماندن ادیب و بایز یلیخ قرارشان روز آن

 از بعد یهایسخت و شوم یروزها یحت بود، شده

 نظرش به. ببرد نیب از را لذتش نتوانست هم آن

 زیچ همه به یپنهان رابطه آن جانیه تجربه اصال

 یلیخ که ییهاعکس گرید یبار. داشت ارزش

 . گذراند نظر از را بودند شده گرفته یاحرفه و زیتم

 بوده یچ آقاجونم با صادق یدشمن لیدل چرا؟ -

 کرده؟ رو کارا نیا بخاطرش که

 دیشا و صادق شیپ فقط سوال نیا جواب -

 کمه احتمالش که آقاجونت البته باشه، آقاجونت
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 حتماً روز اون دونستیم اگر چون بدونه یزیچ

 .گفتیم بهم
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 یجلو نبات چهره شیروبهرو دیسف وارید به رو

 .بست نقش شیهاچشم

 چند باالخره دونه؟ینم یزیچ نبات نظرت به -

 دیشا مدت نیا یتو کرده یزندگ مرد اون با سال

 .باشه شده رشیدستگ یزیچ

 از یکم چنگال با و انداخت باال یاشانه یرعلیام

 .گرفت او دهان طرف را معجون

 .یکن سوال موردش در دیبا دونمینم -

 نیا مورد در نبات با خوادینم دلم گهید -

 دردام دوباره تکرار جز که بشم کالم هم موضوعات

 .نداره برام یاگهید سود

 فهماند او به دهانش یجلو چنگال تکان با یرعلیام

 .بخورد را معجون حتما دیبا
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 یبذار گذشته همون یتو رو زیچهمه دیبا پس -

 .یکن فراموشش یکن یسع و

 .برد دهانش داخل را چنگال 

 هست؟ امکانش خودت نظر به -

 پاکت داخل و گرفت را دستش یهاعکس یرعلیام

 .گذاشت

 جدا هم از رو ما تا اومد شیپ اتفاقات اون یهمه -

. داد شکست رو زیچ همه مجددمون وصال که کنه

 هم کنار یوقت پس میاومد بر نایا از بدتر پس از ما

 نهیا مهم.  راحته برامون هم اشهیبق تحمل میباش

 تونهینم یکس و میهست هم کنار بعد به نیا از

 . کنه جدامون
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 یاجرعه کمک با را دهانش داخل نیریش معجون

 .داد نییپا وهیآبم از

 یاری یچیه مورد در ذهنم گهید دونمینم -

 .کنهینم

 گرید و هاعکس گرفت فاصله او از یکم یرعلیام

 .برگرداند جعبه داخل را لیوسا

 گذشته یبفهم تا دادم نشون بهت رو نایا امروز -

 خاطراتش همه از و بوده ارزشمند یلیخ برام

 خودت بدم اجازه شهینم لیدل یول کردم؛ ینگهدار

 .یکن تیاذ رو

 اون تحمل از بعد ترسمیم ،یرعلیام ترسمیم -

 و میکن فراموش مینتون بازم ییتنها و درد همه

 براش ایرو همه نیا که یاندهیآ ترسمیم. میببخش
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 نحس گذشته نیا دادن سروسامون یتو میدار

 باهامون شهیهم تا گذشته نیا ترسمیم. بشه تموم

 هیسا مثل باز میکن انکارش هرچقدر و بمونه

 .ادیب دنبالمون

 قابل کامالً ترست و دارم قبول رو حرفت آره -

 و ندهیآ به نگاهمون اگر من نظر به اما لمسه؛

 گذشته ریدرگ ادیز رو خودمون و باشه اهامونیرو

 .مییایب کنار زیچ همه با میتونیم ترراحت مینکن

 .گذاشت را جعبه در یرعلیام

 همون از یبخش عنوان به لیوسا نیا یهمه -

 مونهیم شهیهم یبرا جعبه نیا یتو ما یگذشته

 جعبه نیهم حد رو خاطراتش میکنیم یسع ما و

 .میبذار یباق



shahregoftegoo@  

. pg 4330shahregoftegoo@ 

 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 923پارت#

 



shahregoftegoo@  

. pg 4331shahregoftegoo@ 

 داخل و شد بلند جا از جعبه بردن یبرا یرعلیام

 .رفت اتاق

 را شیهاچشم و داد هیتک مبل یپشت به را سرش

 به یرعلیام مثل داشت دوست یلیخ. بست

 کردیم را صحبتش راحت طورنیا که یاندهیآ

 گوشش در وسط نیا یحس اما باشد؛ نیخوشب

 ریپذ امکان یزیچ نیچن شود،ینم که گفتیم

 .ستین

 نیهم که داشت قدرت قدرنیا خواستیم دلش

 را یرعلیام دست ازدواجشان روز نیاول در حاال

. شدندیم دور نجایا از شهیهم یبرا و گرفتیم

 و خودشان به یربط چیه که کردندیم سفر ییجا

 الزم گرید وقت آن. نداشت ناخوششان گذشته
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 یباق نحسش یهیسا فقط که یاگذشته یبرا نبود

 .باشد نگران اندازه نیا به بود مانده

 را او صورتش یرو بر یکاغذ دستمال نرم حرکت

. کرد باز را شیهاچشم و آورد رونیب فکر از

 پاک را شیهااشک دستمال با که ینیح یرعلیام

 :زد لب محبت با و آرام کردیم

 تو میکنیم گذشته ادی وقت هر باشه قرار اگر -

 در صحبت گهید یکن یقراریب و هیگر ینجوریا

 ممنوع خونه نیا یتو شهیهم یبرا رو موردش

 که؟ یهست متوجه شه،یم

 اصال که ییهااشک یباق و داد تکان را سرش

 دست با را بودند شده ریسراز وقت چه دینفهم

 .گرفت
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 .اممتوجه آره -

 و کرد حلقه گردنش دور دست پشت از یرعلیام

 .گرفت آغوشش در

 مورد در غم و آه بساط نیا یجا هیچ نظرت -

 م؟یکن یزیر برنامه سفرمون

 و دیکش رونیب یرعلیام دست ریز از را خود

 .برگشت طرفش

 !سفر؟ -

 .دیبوس را اشینیب یرو زنان لبخند یرعلیام

. گهید خوادیم عسل ماه هی یازدواج هر باالخره -

 عسل؟ ماه میبر یندار دوست تو

 .فرستاد گوشش پشت را شیموها جانیه با

 .بودم نکرده فکر موردش در اصالً یعنی نه، -
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 بهم رو قشنگ یجا هی و کن فکر حاال خب -

 .بده شنهادیپ

 رژه ذهنش در کی به کی رانیا یشهرها اسم

 یکی یرو دادندینم فرصت او به یحت و رفتندیم

 .کند تمرکز هاآن از

 .ندارم ینظر دونم،ینم -

 لشیموبا. نشست کنارش و زد دور را مبل یرعلیام

 اشصفحه لحظه چند بعد و برداشت زیم یرو از را

 .گرفت او سمت را

 یتماشا و شمال به روزه چند سفر هی من نظر به -

. زهیبر رونیب رو مونیخستگ یحساب تونهیم ایدر

 .مهمه تو نظر باز حاال
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 924پارت#

 

 یعکس چند و گرفت یرعلیام دست از را لیموبا

 تماشا را بودند شمال سرسبز و بایز مناطق از که

 .کرد
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 .باشه یقشنگ یجا دیبا یول حاال؛ تا نرفتم -

 :کرد زمزمه گوشش کنار و شد کشینزد یرعلیام

 دیکش عشقت هم گهید یرجاه شمال از بعد -

 سفر نیا یبرا خانم عروس حاال م،یبر میتونیم

 دارن؟ تیرضا

 .دیخند ینخود و دیچرخ یرعلیام طرف صورتش

 .بله آقامون اجازه با -

 .دیبوس را اشگونه و برد جلو سر یرعلیام

 دست به آب هی پاشو حاال شما، قربون به آقاتون -

 و حال میبزن یدور رونیب میبر بزن صورتت و

 .بشه عوض هوامون

 سمتش را یرعلیام لیموبا و زد یآرام لبخند

 .گرفت
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 ازین دوباره دوش به شستن صورت و دست یجا -

 .دارم

 .انداخت باال ییابرو یرعلیام

 رو دور دور فعالً پس بود؟ رفته ادمی من چرا آخ -

 در جذاب دونفره حمام هی چون میکنیم کنسل

 .مونه انتظار

 .گرفت را دستش و شد بلند مبل یرو از یرعلیام

 م؟یبر -

 و دل شد، رهیخ یرعلیام دست به لحظه چند

 . نداشت را شنهادشیپ زدن پس رغبت

 .میبر -

 طرف هم با و گذاشت یرعلیام دست در دست

 رفتند خواب اتاق
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 داشته نگه گوشش کنار را لشیموبا که طورهمان

 یرعلیام و خودش شده تا یهالباس کرد یسع بود

 .بدهد قرار کنارش ساک در را

 االن؟ شد یچ تونبرنامه خب -

 او انگار د،یچیپ گوشش در ریتأخ با دهیسپ یصدا

 .بود یکار مشغول او با صحبت نیح هم

 قرار م،یهست عقد یکارها ریدرگ که فعأل یچیه -

 مناسب یخونه کردن دایپ یبرا عقد از بعد شده

 گفت هرمز. هیعسلو برم هرمز همراه کوتاه سفر هی

 رو یکی برم دیبا خودم که کرده دایپ مورد تا چند

 .کنم انتخاب



shahregoftegoo@  

. pg 4339shahregoftegoo@ 

 را آن و کرد صاف را یرعلیام شرتیت یهاچروک

 .گذاشت ساک داخل

 یامسئله هیعسلو یتو یزندگ یبرا االن تو یعنی -

 ؟یندار

 مطمئنم کنمیم فکر که بهش حانهیر یدونیم -

 گذره؛یم سخت بهم مهربانو از یدور و بیغر شهر

 اونجا االن هرمز تیموقع میندار یاچاره فعالً یول

 تیموقع اون من بخاطر خوادینم دلم خوبه یلیخ

 از و برگرده کاریب دوباره نجایا ادیب و کنه خراب رو

 .بشنوه حرف باباش زن
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 را ساکش در کارش شدن تمام با و زد لبخند

 .بست

 نظرش مهربانو خودم، دهیفهم خواهر به نیآفر -

 ه؟یچ

 هاشچشم یتو نکهیا وجود با هم یطفل اون -

 هرمز بخاطر همش یول ه؛یناراض رفتنم از خونمیم

 تنگ دلمون وقت هر گهیم. برم کنهیم قمیتشو

 رو گریهمد شتیپ امیم خودم ای ایب تو ای شد

 .مینیبیم

 .زمیعز یبش خوشبخت یعال هم یلیخ -

 د؟یهست سفر عازم یک خبر؟چه تو جانم ممنون -

 ریخم و مسواک دو هیروشو از رفت حمام به

 .برداشت را دندانشان
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 دست که حرکتمون ساعت بگه برات جانم -

 رو مغازه یکارا رفت صبح امروز یرعلیام خودمونه،

 سیسرو ببره رو نیماش هم بعد بده سامون و سر

 .میکن حرکت میبخور ناهار ادیب گهید

 خوش یادیز عسل ماه نیا نمینب خانم یه -

 .دیکن فراموش رو من عقد و بگذره

 .داد جا ساک یجلو بیج در را دستش لیوسا

 ما ستین یزیچ که شمال راحت التیخ نه -

 تو عقد یبرا رو خودمون میباش هم قاف یقله

 .کاشان میرسونیم

 مورد در یمعمول یهاحرف با اشمکالمه یادامه

 .گذشت دهیسپ عقد مراسم و خودشان سفر
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 گرید یبار و کرد قطع را تماس اشمکالمه انیپا با

 زیچ همه برداشتن از تا کرد چک را ساکش

 .شود مطمئن

 یرو آماده و حاضر را آن و بست را ساک پیز

 قهیسل با و رفت کمد طرف. گذاشت تخت

 کرد آماده را بپوشند راه در بود قرار که ییهالباس

 آماده حوصله با را زیچهمه. گذاشت ساک کنار و

 .نباشد کار در یاعجله رفتن وقت تا کردیم

 که مشترکشان سفر نیاول در خواستیم دلش

 نحو نیبهتر به زیچ همه داشت شیبرا جانیه یکل

 .بگذرد ممکن

 جا یسبز قرمه خورشت و رفت آشپزخانه به

 خاموش را گاز اجاق ریز بعد و زد هم را اشافتاده



shahregoftegoo@  

. pg 4344shahregoftegoo@ 

 با شد مطمئن شیپلو دنیکش دم از یوقت. کرد

 .رفت رونیب و کرد زیتم را گاز اطراف وسواس

 ساعت مین حدود انداخت، یوارید ساعت به ینگاه

 گذشته آمدیم خانه به روز هر یرعلیام که یوقت از

 را حالش یتماس با تا رفت تلفن سمت نگران. بود

 بود دهینرس تلفن به دستش هنوز. شود ایجو

 .دیچیپ خانه در فونیآ زنگ یصدا

 آمدن احتمال پس بود، ناهار وقت و ظهر کینزد 

 . بود کم یلیخ زده سر مهمان

 فراموش را دشیکل یرعلیام دیشا نکهیا به فکر با

 به نگاه بدون و رفت فونیآ سمت باشد کرده

 .داد جواب اشصفحه

 بله؟ -
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 به یکنجکاو و کوتاه نگاه امد،ین ییصدا لحظه چند

 دوباره دیند را یکس اما انداخت؛ فونیآ ریتصو

 .کرد تکرار را قبلش حرف

 بله؟ -

 پس از و نیدورب یجلو نبات ریتصو لحظه همان

 .دیرس گوشش به شیصدا آن

 دخترم؟ یکن باز رو در شهیم -

 و ستادیا شیجا سر همانطور ریمتح و شده مسخ

 که ینبات شدینم باورش. زد زل شیجلو ریتصو به

 دایپ حضور او یعروس مراسم در نشد حاضر یحت

 اشخانه در پشت دست در یگل دسته با حاال کند

 !ستادهیا منتظر
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 نید بود هرچه زن نیا داد، قورت را دهانش آب

 ینهیس به رد دست و داد گردنش یمادر

 از اما د؛یدینم یدرست کار را زدن اشخواسته

 اشخانه در را نبات یوقت یرعلیام واکنش از یطرف

 توکل با و دیکش یقیعم نفس. داشت هراس دیدیم

 .فشرد را دکمه یرعلیام یقلب خوش به

 .دییبفرما -

 دم مدل یموها به یدست در کنار نهیآ یجلو

 و یاحلقه نیآست راهنیپ و دیکش اشیاسب

 از نانیاطم از بعد. کرد مرتب تنش در را کوتاهش

 و کرد باز را خانه یورود در مناسبش تیوضع

 تا کردیم یط را اطیح طول تند که نبات منتظر

 .ستادیا برسد او به زودتر
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 نشاند شیهالب یرو یلبخند نبات شدن کینزد با

 یخانه گرید نجایا. کند برخورد خوش کرد یسع و

 زن نیا با بخواهد دلش طور هر که نبود ازین

 از و بود خانه صاحب خودش حاال. کند برخورد

 مهمان با ییخوشرو بود آموخته جان خانم

 .است دار خانه زن خُلق نیباتریز

 .نیاومد خوش سالم -

 پر ینگاه با که طورهمان و دیرس کنارش نبات

 در دیترد بدون کردیم تماشا را شیپا تا سر شوق

 .دیکش آغوشش

 ؟یخوب دلم زیعز سالم -

 .شدند جدا هم از و فشرد خود به را نبات کوتاه

 خوبن؟ هابچه ؟یخوب شما ممنون -
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 سمتش را داشت دستش در که یگل سبد نبات

 .گرفت

 .زمیعز نداره رو قابلت م،یخوب همه -

 .کرد اشاره خانه داخل به دست با و گرفت را گل

 .داخل دییبفرما د،یدیکش زحمت ممنون -

 حرف یرسم گفتارش و رفتار در یخوددار همه با

 شیبرا یاچاره توانستینم گرید را مادرش با زدن

 .دیبجو

 یکنجکاو نگاه نبات و گذاشتند داخل به پا هم با

 .انداخت اطراف به

 ست؟ین خونه شوهرت -

 .گذاشت زیم یرو را گل سبد
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 شما ادیب که االناست یول کارشه؛ سر نه -

 .دییبفرما
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 927پارت#

 

 ییراهنما ییرایپذ داخل یهامبل سمت به را نبات

 شربت از. رفت آشپزخانه طرف خودش و کرد

 در بود کرده آماده یرعلیام یبرا که ییآلبالو

 . آمد رونیب و ختیر بلند هیپا یوانیل

 . گذاشت نبات یجلو زیم یرو را شربت وانیل

 .دییبفرما -

 .مادر نکش زحمت -

 .نشست نبات یروبهرو مبل یرو

 .جان نوش -

 به یکنجکاو نگاه و گرفت دست در را وانیل نبات

 .انداخت اطراف
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 !کرده فراهم برات یزندگ خونه چه ماشااهلل -

 یپا یرو را راستش یپا و داد هیتک مبل یپشت به

 .انداخت چپش

 د؟ینداشت توقع -

 تمام که خانه کیش یفضا در کوتاه نگاهش

 بود کرده هیته منت بدون یرعلیام را لشیوسا

 .دیچرخ

 اون یکس که بودم کار کسیب دختر هی من حاال -

 یبرا یرعلیام یول شناخت؛ینم تیرسم به رو

 شأن در رو یزندگ هر مسلما و بود یکس خودش

 .دیدینم خودش

 با بعد لحظه چند و انداخت نییپا را سرش نبات

 .کرد نگاهش بودند گرفته غم رنگ که ییهاچشم
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 حقت در پدربزرگت و من ،یدار حق یبگ یهرچ -

 یچیه شتیپ یشرمندگ جز االنم. میکرد یکوتاه

 .میندار

 اگر داشت، ادامه چنانهم نبات به اشرهیخ نگاه

 دلش در شده تلنبار یهاهیگال به خواستیم

 کوتاه یهاساعت دیبا بدهد اندام عرض فرصت

 .دیشنیم نبات و گفتیم او فقط را امروز

 را گذشته یدردها زدن شخم یحوصله یطرف از

 محصول حسرت و آه جز دانستیم که نداشت

 .داد رونیب را نفسش. ندارند شیبرا یگرید

 .دینکن فکر گهید گذشته که یاگذشته به -

 .دیکش جلوتر مبل یرو را خود نبات
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 به دلم یول ؛یبخند سوالم نیا به االن دیشا -

 از خوبه؟ حالت. دهینم تیرضا دنشینپرس

 ؟یهست یراض تیزندگ

 کوتاه مدت نیا در که یغمیب و نیریش یزندگ

 آمد در تکرار به شیهاچشم یجلو بود کرده تجربه

 .آورد لبش به لبخند و

 یزندگ رو اهامونیرو میدار االن یرعلیام و من -

 مرد اون کنار من باشم؟ یناراض دیبا چرا م،یکنیم

 .مامان خوشبختم یلیخ

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 و شد باز یگل شیرو مانند نبات یگرفته صورت

 .دیدرخش

 ستین نیا از باتریز زیچ چیه زم،یعز خداروشکر -

 به خدا، به. برسه اهاشیرو به جوونه یوقت تا آدم

 شنومیم زبونت از رو نیا که حاال خودت جان

 باهات ؟یچ اشخانواده. ندارم ییآرزو چیه گهید
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 کن باور کنن؟ینم یبدرفتار من یگذشته بخاطر

 .دهیم عذابم یلیخ موضوع نیا

 تعجب مادرش سواالت و مشکوک یرفتارها از

 و اوردین خودش یرو به یزیچ اما بود؛ کرده

 .داد جواب خوشرو قبل مثل طورهمان

 من مامان، ننیبیم گذشته از جدا رو من همه -

 نه دارم رو دختر حکم محمد حاج یخونه یتو

 .کنه تمیاذ یکس که عروس

 داخل رنگ قرمز اتیمحتو به لحظه چند نبات

 .آورد باال را سرش سپس و شد رهیخ دستش وانیل

 و احساسیب مادر هی یکرد فکر شهیهم دونمیم -

 گهید یمادرا همه مثل منم یول بودم؛ خودخواه

 مهم برام شهیهم بودم، دلواپست و نگران شهیهم
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 و بود بسته دستم جاها یبعض کنم چه یول ؛یبود

 یداشت توقع تو که طوراون رو محبتم تونستمینم

 کردم شیپ سال چند که یخبط از. برسونم بهت

 تحمل اما نداره؛ دفاع یجا چون کنمینم دفاع

 سخت یلیخ بهروز مرگ از بعد آقاجونت یخونه

 تو همراه تا بردم پناه نامرد صادق اون به من. بود

 دامنمون یکس شر و میکن تجربه راحت یزندگ هی

 کرد ناقص رو اهامیرو که یزیچ نیاول. رهینگ رو

 نداد اجازه خودخواه مرد اون. بود آقاجونت یلجباز

 از کهیت هی شدم مجبور و ببرم خودم با رو تو

 صادق یخونه. بذارم جا اشخونه یتو رو وجودم

 توقع و کردمیم فکر که یجور اون زیچ چیه

 یول دم؛ینکش درد کم هم اونجا نرفت، شیپ داشتم

 بخاطر بودم مجبور بود، نمونده یباق برام یفرار راه
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 وسط. بسازم هاشیبد و هایخوب با بچم تا دو

 میدلخوش تنها دلم یتو شده جمع یدردها یهمه

 بهم تو گرفتن پس مورد در که ییدهایوع وعده

 یبرا دلش کردمیم فکر هاوقت اون. بود دادیم

 بهم رو امبچه خوادیم که سوزهیم مادر منه

 یهانقشه نیچن کردمینم تصور یحت برسونه،

 ! داره سرش یتو تو یبرا یشوم

 ادامه را حرفش بغض با و شد یجار نبات اشک

 :داد

 دهیناد اون یهمه بخاطر حانهیر ببخش منو -

 مرد اون از که ییجایب یهایطرفدار و گرفتنا

 .ببخش منو داشتم جلوت

 ادی دستش یهاانگشت به رهیخ و بود نییپا سرش

 . شد زنده ذهنش در ذلت از پر یروزها آن
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 را هاحرف نیا مادرش که شده چه دانستینم

 یادیز مدت را یکنجکاو از پر سوال نیا و زندیم

 .دارد نگه دلش در نتوانست

 افتاده؟ یدیجد اتفاق -

 یدستمال زیم یرو یکاغذ دستمال جعبه از نبات

 .گرفت را چشمش ریز اشک و برداشت

 و کردند ریدستگ یدوب رو صادق شیپ روز چند -

 ...رانیا شده منتقل

 یحرف از ریمتح ییهاچشم با و آمد باال تند سرش

 را نبات صورت بود دهیچیپ شیهاگوش در که

. بزند نیتخم را کالمش صداقت تا کرد رصد

 زده مهیخ مادرش صورت یرو که یغم و یدیناام

 بودن درست یبرا یاشبهه و شک چیه یجا بود
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 یکالم کرد قصد بار چند. گذاشتینم اشگفته

 یباق مانند به هم شیهاهنجره انگار اما د؛یبگو

 یهمکار که بودند رفته فرو بهت در تنش یاعضا

 .امدین رونیب یحرف و نکردند

 شدن باز آن از پس و قفل در دیکل چرخش یصدا

 .بردارد نبات یرو از را اشرهیخ نگاه شد باعث در

 ...خودم یخونه خوشگل خانم به سالم -

 نبات دنید با که یرعلیام طرف و شد بلند جا از

 ضیتعو مشغول بعد کرد نگاهش رهیخ لحظه چند

 . رفت شد شیهاکفش

 را حواسش و هوش یقدر به نبات خبر شوک

 ینگران یبرا ییجا گرید که بود کرده خود ریدرگ

 .نداشت مادرش و یرعلیام دارید
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 و جمع را خود تصورش از زودتر یلیخ یرعلیام

 که نبات یبرا فاصله همان از لبخند با و کرد جور

 .داد تکان یسر بود ستادهیا احترامش به

 شما؟ حال خانم سالم -

 خوب برخورد بابت الشیخ یکم انگار که نبات

 نیگزیجا آسوده یلبخند بود شده راحت یرعلیام

 .کرد صورتش اضطراب

 .شدم مزاحم دیببخش ؟یخوب شما رخانیام سالم -

 کنارش حاال که ییاو کمر دور را دستش یرعلیام

 .کرد حلقه بود ستادهیا

 .دیآمد خوش کنمیم خواهش نه -

 .داد او به را نگاهش بعد

 خانمم؟ یخوب شما -
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 و دیکش اششده خشک یهالب یرو را زبانش

 .آورد زبان به را کشی درجه خبر یمعطل بدون

 !کردن ریدستگ رو صادق گهیم مامان -
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 صورت در یرییتغ گونه چیه او تصور خالف بر

 لبخند و نگاه همان با یرعلیام. نشد جادیا یرعلیام

 .برد هامبل سمت را او خونسرد

 نیا منتظر ما یهمه نشه؟ ریدستگ بود قرار مگه -

 .دیرس سر باالخره که میبود روز

 یجا دست با یرعلیام دند،یرس هامبل کینزد

 .داد نشانش را نبات

 .دیباش راحت کنمیم خواهش -

 و دیچرخ نبات یجلو یخال زیم یرو یرعلیام نگاه

 کردیم شیتماشا هنوز که ییاو طرف متعجب

 .برگشت
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 ییرایپذ مهمونتون از دینبا خانم حانهیر -

 ؟یکردیم

 دستش حصار از را خود یرعلیام سوال به توجهیب

 .ستادیا شیروبهرو و کرد آزاد

 ؟ینکرد تعجب صادق یریدستگ از چرا تو -

 ینیب به را اشاشاره انگشت و دیخند آرام یرعلیام

 .زد او

 .بودم موضوع انیجر در چون -

 ؟ینگفت یزیچ من به چرا پس -

 االن شدم، خبر با موضوع از ستین ساعت دو -

 .بگم بهت بودم اومده

 همان با و گرفت یرعلیام یهاچشم یاهیس از نگاه

 آورده ارمغان به شیبرا مادرش که یمشغول فکر
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 شده شسته یهاوهیم. رفت آشپزخانه طرف بود

 یدستشیپ با و دیچ یسید در را خچالی داخل

 حاال که نبات و یرعلیام یجلو و برد رونیب

 به باز. گذاشت بودند نشسته هم یروبهرو

. شد هاینیریش دنیچ مشغول و برگشت آشپزخانه

 دشمنان نیبزرگتر صادق، و حسام که حاال یعنی

 و بکشد یراحت نفس توانستیم بودند زندان در او

 منطق و عقل باشد؟ راحت ندهیآ مورد در الشیخ

 به توانستینم اما داد؛ سوالش به مثبت جواب

 سابق ترس آن نبود قرار انگار کند، اعتماد حسش

 !بردارد سرش از دست

 یرعلیام کنار و گذاشت زیم یرو را ینیریش سید

 .ختیر رونیب را اشینگران گرید یبار و نشست

 ه؟یچ حکمش شهیم یچ صادق فیتکل االن -
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 و هایدستشیپ از یکی شد خم جلو به یرعلیام

 سید و گذاشت نبات یجلو را آن داخل کارد

 .برد ترکینزد را هاوهیم

 .دییبفرما -

 او به ینگاه و دیکش عقب مبل یرو را خود دوباره

 .کرد

 مینیبب دیبا فعال زوده هنوز حکم به فکر یبرا -

 به توجه با بعد کنهیم اعتراف ییکارا چه به اصال

 ...شهیم صادر حکم براش داده انجام که ییهاخالف

 یرعلیام حرف نیب تعلل بدون و زده شتاب نبات

 .دیپر

 .کرده اعتراف هاشخالف یهمه به -
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 خود یرو که را یرعلیام و او کنجکاو نگاه نبات

 :داد ادامه و انداخت نییپا سر دید

 گفت مسئولش نمشیبب خواستم شیپ روز چند -

 داشته مالقات یکس با دینبا و داره ینیسنگ پرونده

 قبول التماس و خواهش یکل از بعد گهید. باشه

 .بزنم حرف باهاش و نمشیبب بدن اجازه کردن
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 دو است، افت به رو بدنش یدما کردیم حس

 لرزششان از تا برد شیپاها وسط را دستش

 .کند یریجلوگ

 یبرا نگفت د؟یکرد صحبت یچ مورد در خب -

 یباز من یآبرو با و دهیکش نقشه همه اون یچ

 کرده؟

 یجا شرفیب یول م؛ینداشت صحبت فرصت ادیز -

 سرانجام به رو کارش نتونسته نکهیا از یمونیپش

 شیپ سال نیچند نکهیا مثل. بود ناراحت برسونه
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 که بوده پدربزرگت و صادق پدر نیب یدشمن هی

. شده صادق دل یتو نهیک بذر کاشت باعث

 من به داشته که ییهانقشه شبردیپ یبرا گفتیم

 بوده نیا قصدش. کرده ازدواج باهام و شده کینزد

 کردنت تیاذ با یگذاشت خونش به پا تو یوقت

 یبرا نیحس حاج یوقت اما بده؛ زجر رو پدربزرگت

 نقطه تو فهمهیم اونجا کنهیم مخالفت تو رفتن

 تو اسم کردن خراب با گرفته میتصم و یضعفش

 .رهیبگ یباز به رو نیحس حاج یآبرو

 به نفر کی بودن رذل از واج و هاج که طورهمان

 لرزش کرد حس دادیم گوش مادرش یهاحرف

 تمام و کرد تیسرا تنش یجا همه به شیهادست

 . گرفته فرا را تنش
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 یرو و آورد باال یسخت به را ناتوانش دست

 نیسنگ ضربان یبرا یعالج تا گذاشت اشنهیس

 انیم ییجا نفسش ییگو. کند دایپ قلبش شده

 آمدن باال قدرت گرید و بود کرده ریگ شیگلو

 . نداشت

 ؟یخوب حانهیر -

 به را او و شد حلقه دورش یرعلیام یمردانه دست

 بودن میوخ متوجه که هم نبات. فشرد خودش

 او صورت به و آمد کشانینزد و بود شده حالش

 .شد رهیخ

 ه؟یحال چه نیا ؟یشد یچ حانهیر -
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 ییگو اما کند؛ تیشکا تنش یسرما از خواست

 که بود کرده وصل ییلویک ده وزنه زبانش به یکس

 . نداشت را دادنش تکان توان

 دچار زبانش سرنوشت به هم شیهاگوش بعد یکم

 را یرعلیام و مادر نگران صورت فقط و شدند

 .دیدیم

 از کدوم چیه یرو بر یتمرکز توانستینم گرید

 یشانه یرو سرش. باشد داشته شیهاحس

 را اشخسته یهاچشم خواست و افتاد یرعلیام

 از را او صورتش یرو سرد آب دنیپاش که ببندد

 رونیب بود شده دچارش که یاگونه اغماء حالت

 نگران یاچهره با که نبات به یحالیب نگاه. آورد

 .انداخت زدیم هم را دستش وانیل داخل آبقند

 ؟یشد یچ مادر بگردم -
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 به و گرفت نبات از را آبقند وانیل یرعلیام

 .کرد کینزد شیهالب

 .زمیعز بخور -

. زد پس را وانیل و دینوش را قند آب از یمین

 و کرد بهتر یکم را حالش قند آب ینیریش

 .آورد سراغش را دلش یهاغم
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 همان با و کرد پنهان یرعلیام نهیس در را سرش

 .دینال کننده خفه بغض

 که بود ارزشیب هیبق یبرا وجودم قدرنیا چرا -

 یخال من سر رو هاشعقده دیرسیم راه از یهرکس

 یهایباز هیما دست شدم بود یچ گناهم کرد؟یم

 به من دونستنیم دیبا ایدن یهمه چرا گرون؟ید

 طور هر که ستمین یکس پدربزرگم چشم

 کردند؟یم برخورد باهام خواستنیم
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 سرش و شد حلقه دورش ترمحکم یرعلیام دست

 .دیبوس را

 .باش آروم پس زمن؟یعز یدید رو االنت حال -

 هق و فشرد مشت در را یرعلیام تن راهنیپ یجلو

 .شد بلندتر اشهیگر هق

 من یجا بگو بهم تو ر؟یام باشم آروم یچطور -

 چقدر یدیفهمیم یوقت یکردیم کاریچ یبود

 هی چشم بهت که یبود ارزشیب انتیاطراف یبرا

 کردند؟یم نگاه انتقامشون یبرا ارزشیب یلهیوس

 روح دارم، قلب آدمم منم کردندینم فکر اونا یعنی

 کنن؟ یباز باهام راحت طورنیا دینبا دارم

 .کرد نوازش را کمرش یرعلیام دست
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 رو تو یکس گفته یک دلم، جان باش آروم -

 که ییاونا یهمه من نظر به اتفاقاً نداشته؟ دوست

 زیعز تو دونستنیم خوب ختنیریم نقشه برات

 یرو گذاشتن دست که یبود نیحس حاج کرده

 انتخاب رو هاتعمه دختر از یکی چرا وگرنه. تو

  هان؟ نکردن

 .زد پوزخند شیهاهیگر انیم

 یتو یاضاف موجود هی من دل؟ کرده زیعز کدوم -

 یزیچ آبروش، بخاطر بود مجبور که بودم شیزندگ

 دختر. کنه تحملم بود ترمهم براش شب نون از که

 داشتن، کار و کس چون شدنینم انتخاب هامعمه

 .من مثل نه

 به و داد فاصله خود از یکم را او یرعلیام

 .شد رهیخ اشکش از پر یهاچشم
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 درسته، یگیم تو یهرچ رمیگیم فرض باشه -

 خواست؛ینم رو تو چکسیه میکن فکر ایب اصالً

 تو به بسته من یزندگ همه مگه ؟یچ من یول

 دوست شتریب خودمم از رو تو من مگه ست؟ین

 نه؟ ای یدار باور نویا ندارم؟ دارم

 اگر داد، تکان دییتأ به یسر سکوت در و آهسته

 یهاچشم با اما بودند؛ افتاده چشمش از ایدن تمام

 . داشت قبول خودش به را یرعلیام عالقه بسته
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 .دیکش اشگونه به یدست یرعلیام

 نداشته غم گرونید ییوفایب بخاطر گهید پس -

 کارت و کست همه خودم من، یدوردونه باش

 اونا همه یجا تا ذارمیم رو میزندگ تموم شمیم

 یفدا دور زیبر رو غمت. باشم داشته دوستت

 .بشم لرزونت یهاچشم

 .کرد زیتم را صورتش
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 همه نیا وجود با ،یرعلیام مهم یلیخ تو وجود -

 .بود نمونده یباق ازم یزیچ حاال تا ینبود اگر درد

 .باش یقو من بخاطر پس نفسم هستم که حاال -

 آبقندش از گرید جرعه چند و شد جدا یرعلیام از

 یرعلیام. دیایب رونیب حال آن از تا دینوش را

 یقو دیبا شده هم او بخاطر دیبا گفتیم درست

 گرید. بروند شیپ قدرت با را راه ادامه تا ماندیم

 یبو لحظه هر که یاگذشته خواستینم دلش

 و روشن ندهیآ شدیم بلند قبل از شتریب گندش

 .کند خراب را نشانیریش

 .ستین روت به رنگ مادر بخور گهید کم هی -

 .زد پس را وانیل

 .کنهیم تمیاذ شینیریش خوبم، گهید خوامینم -
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 قبلش یجا سر و رفت عقب قدم چند نبات

 .نشست

 تحمل رو صادق گند یهااخالق هاسال نیا همه -

 حداقل یبود محروم پدر نعمت از تو اگر تا کردم

 بزرگ و بکشن قد پدرشون هیسا ریز هامبچه اون

 همون اگر. بوده دهیفایب دمیفهم االن یول بشن؛

 چیه االن دیشا بودم کرده ولش اول یهاسال

 نیا از کدوم چیه و افتادینم اتفاقات نیا از کدوم

 رو خودم وقت چیه. اومدینم تو سر بالها

 موضوع نیا یتو منم طرف از غفلت که بخشمینم

 .بوده ادیز

 همچنان اما بود؛ شده جدا یرعلیام از آنکه با

 دانستیم کرد،یم حس خود کمر یرو را دستش

 .کندیم دعوت آرامش به را او گونهنیا
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 که یمنطق و عقل بخاطر خداوند خانم نبات -

 متاسفانه اما د؛ینام مخلوقات اشرف رو ما میدار

 میزیریم دور رو منطق ماتمونیتصم یتو ما یگاه

 یتو االن تا شما. میکنینم یتوجه بهش و

 بعد به االن از نهیا مهم دیکرد اشتباه تونیزندگ

 اجاره و دیریبگ درست میتصم تونیزندگ یبرا

 داشته ینقش داخلش ییآدما طور نیا گهید دیند

 و کردند ریدستگ هم رو صادق خداروشکر. باشند

 رو اسمش گهید لطفاً پس. شد تموم ماجراش

 .نشه نیا از ترخراب حالش که دیارین حانهیر یجلو

 نداشت را گذاشتنش تنها قصد هنوز که یبغض

 .زد پس

 دو تتیالو بارنیا لطفاً یول مامان؛ گذشت من از -

 یقربون گوشت رو اونا خودت بخاطر باشه بچت تا
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 و کردم حس وجودم همه با رو یکسیب من. نکن

 مثل هم هابچه اون نذار. داره یدرد چه دونمیم

 همه یزندگ یتو ستین قرار. بچشن شو مزه من

 .بشه پناهش تا ادیب وجود به یرعلیام هی

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 انداخته نییپا سر سکوت در لحظه آن تا که نبات

 زدن حرف به شروع و گرفت را شیهااشک بود

 .کرد

 هم گهید کار هی یبرا صادق موضوع از ریغ -

 .اومدم

 یسوال رنگ او مثل که یرعلیام صورت به ینگاه

 .برگشت نبات طرف و انداخت بود گرفته

 !؟یچ -

 را خود و گرفت دست در را شیمانتو نییپا نبات

 .داد نشان آن سرگرم

 . یخداحافظ یبرا اومدم قتشیحق -
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 و برد ادی از را قبلش لحظه چند بد حال و یرمقیب

 .دیکش جلوتر مبل یرو را خود

 ؟یبر یخواهیم کجا مگه! ؟یخداحافظ -

 دایپ کار قم حرم کینزد یهاهتل از یکی یتو -

 هامدت ازین یهادوست از یکی قتشیحق. کردم

 طیشرا بخاطر من داد رو شنهادیپ نیا بهم شیپ

 رو زیچهمه که حاال اما نکردم؛ قبول نامساعدم

 از روز اون. ندارم موندن یبرا یلیدل گهید شده

 شیزندگ یتو بارنیاول یبرا خواستم صادق

. بده طالقم دردسر بدون و بده خرج به یمردونگ

 ندارم مردمش و شهر نیا به یکار گهید من

 دور نجایا از و رمیبگ رو هامبچه دست خوامیم

 وصل شهر نیا به رو من که یبند تنها. بشم

 خداروشکر امروز که بود تو یبرا ینگران دل کردیم
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 کنارش شدم مطمئن شوهرت شتریب شناخت با

 یازین وقت چیه گهید که یشیم خوشبخت قدرنیا

 بهتر خودم گذشته نایا همه از. یندار من به

 یلیخ هم تو یبرا باشم دور ازت من اگر دونمیم

 ندهیآ از. رهیگینم رو اتقهی دردسرام گهید و بهتره

 یسع باشه من دست که ییجا تا یول ندارم؛ خبر

 دونمیم. برنگردم شهر نیا به وقت چیه کنمیم

 من که حاال خوامیم ازت یول ه؛یادیز یخواسته

 حس وقت هر ،ینکن فراموش منو تو گردمیبرنم

 دلتنگم و یباش داشته یحس بهم یتونیم یکرد

 .یبزن سر بهم و ییایب یبش

 در هم دو آن او سکوت پس در و کرد سکوت نبات

 .ندادند نشان یواکنش جوابش
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 از یحرف منتظر فهماند او به نگاهش با یرعلیام

 شده گم شلوغش ذهن در کلمات که ییاو طرف

 مادرش یهاحرف جواب در دانستینم و بودند

 .است دیبگو چه

 از بفهمند هیبق که یواکنش دادن نشان در یحت

. بود مانده عاجز ناراحت ای است خوشحال خبر نیا

 او مثل حاال که شیهابچه دست خواستیم نبات

 ییجا و ردیبگ را بودند شده محروم پدر یهیسا از

 .نرسد کدامچیه به یکس آزار که برود

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 کند، شروع یدیجد یزندگ و برود خواستیم

 او حق در شیپ سال چند توانستیم که یکار

 . داد حیترج را فرار و کرد غشیدر اما دهد؛ انجام

 کند اعتراض خواستیم و کرد هیگال یبهانه دلش

 یمیتصم نیچن داد دست از را پدرش او یوقت چرا
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 و درد همه نیا تحمل به مجبور هم او تا نگرفته

 . نباشد یسخت

 نگاه با نگاهش شد باز شکوه یبرا که دهانش

 در نگفته را حرف و خورد گره یرعلیام مهربان

 نیچن نبات شیپ سال چند اگر. کرد خفه شیگلو

 مرد نیا با وقت چیه گرید او گرفتیم یمیتصم

 عشق نیا هارنج آن تمام کنار در و شدینم آشنا

 . کردینم تجربه را نیریش

 د؛یکش ادیز یسخت هاسال آن یهمه طول در او

 در را یرعلیام ارزشمند وجود حاال عوض در اما

 نبود حاضر که یمرد بود، اشزهیجا کنارش

 .کند عوض ایدن یهاییدارا تمام با را نگاهش
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 خسته او طرف از جواب انتظار از انگار که نبات

 اششانه یرو را فشیک یدسته و ستادیا بود شده

 .انداخت

 گرفتم، رو وقتتون دیببخش بهتره، برم گهید من -

 .کنم یخداحافظ بودم اومده فقط

 و آورد خود به را او شیپهلو به یاضربه با یرعلیام

 .شد بلند مبل یرو از

 مشخصه انداخته راه خانم حانهیر که ییبو از -

 ما مهمون ناهار هی دییبفرما است، آماده ناهارش

 خودم دیببر فیتشر دیخواست هرکجا بعد دیباش

 .رسونمتونیم
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 یمیصم و خوب برخورد از لحظه هر که نبات

 معذب کردیم تعجب شتریب خودش با یرعلیام

 .دیکش جلوتر را شالش

 ازین یخونه هابچه برم دیبا یول پسرم؛ ممنون -

 .هستند منتظرم

 در که یندیناخوشا افکار کرد یسع و گرفت ینفس

 را مهمانش با برخورد بر تمرکز یاجازه لحظه نیا

 با توانستیم هم یگرید وقت. بزند پس دادندینم

 .بزند کله و سر یفکر یهایریدرگ نیا

 دخترتون دینیبب حداقل تا دیباش مهمونم بارکی -

 ازین با شما بدون روز هی هابچه داره، یدستپخت چه

 .شهینم یچیه بگذرونن
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 طرف زیم دنیچ یبرا و شد بلند مبل یرو از

 نیهم منتظر ییگو که نبات. رفت آشپزخانه

 را فشیک خرسند یلبخند با بود او طرف از تعارف

 .شد آشپزخانه یروانه دنبالش و گذاشت مبل یرو

 در بودم یزیهرچ دلواپس اگر هاسال نیا یتو -

 ریز دونستمیم بود، راحت المیخ زایچ نیا مورد

 اریع تمام یکدبانو هی امرزیخداب جان خانم دست

 .ییایم بار
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 ظرف سرش یباال نتیکاب از که ییاو کنار

 ستادیا داشتیبرم

 .کنم کمکت بذار -

 زدیم سر او از ییخطا ای اشتباه اگر که ییروزها ادی

 آن شتریب که خودش وهیش همان با جان خانم

 یجلو کردیم خشیتوب بود محبت زبان
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 را هابشقاب که همانطور. شد زنده شیهاچشم

 .دیکش یدلتنگ سر از یآه دادیم نبات دست

 شمیپ ایب گفتیم شهیهم کنه رحمتش خدا -

 هنر هی گرفتت یکی گهید روز دو ریبگ ادی یآشپز

 بهش ریبخ ادشی. ارهین پست برامون یباش داشته

 رستوران هی با دیبا بخواد منو یهرکس گفتمیم

. باشه آماده شهیهم غذامون تا ببنده قرارداد

 باشه عاشق و مهربون هرچقدر مرد هی نه گفتیم

 باشه حواست دیبا پس ضعفشه، نقطه شکمش

 .بشه تیزندگ بند تا یبرس بهش

 دنیچ مشغول و زد یدلتنگ لبخند هم نبات

 .شد زیم یرو بر هابشقاب

 .شاد روحش -
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 از یکی یرو و شد آشپزخانه وارد یرعلیام

 .نشست هایصندل

 در مردا ما سر پشت است عهیشا همه نایا بابا -

 زن مدت نیا شما خود نیهم خانم حانهیر ،ارنیم

 گرفتم؟ رادیا غذات به یک یبود من

 قابلمه داخل خوشرنگ خورشت از را دستش سید

 .گذاشت زیم وسط و کرد پر

 جات شب یکن اعتراض یدار جرأت مگه شما -

 دارم یخوب نیا به دستپخت است، کاناپه یرو

 ؟یخوایم یچ گهید

 باال میتسل به را دستش یآرام یخنده با یرعلیام

 .آورد
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 از رو ما لطفاً فقط ،ینیبهتر شما میتسل ما آقا -

 .نکن جدا زنمون

 که را پلو سید یرعلیام عجز از پر لحن به خنده با

 ییطال و دیسف کارت متوجه تازه گذاشت زیم یرو

 .شد دستش در یدعوت

 دستت؟ هیچ اون -

 .گذاشت زیم یرو را کارت یرعلیام

 .میشد دعوت عقد یبرا شنبه چهار روز -

 .برداشت را کارت و نشست یصندل یرو کنجکاو

 هست؟ یک -

 .بهنازت عمه خانم دختر -
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 دستش یبایز کارت یتماشا یبرا رغبتش یهمه

 از و گذاشت زیم یرو را کارت دوباره رفت، نیب از

 .شد بلند جا

 د؟یرس دستت یک کارت باشه، مبارکشون -

 ادیز دیتاک و آورد برام جانت عمه خود امروز -

 .میکن شرکت حتماً داشت

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 937پارت#

 

 نداشت یتمام انگار که اشعمه ییدورو به دل در

 .زد پوزخند

 !یچ گهید چشم یگفتیم -

 یکوتاه نگاه زیم یرو بر هاوانیل دنیچ نیح نبات

 .انداخت سمتش

 کدوم؟ چیه ومدنین تو مراسم -

 .زد هم و ختیر دوغش پارچ در خشک نعنا یکم

 .نکرد دعوتشون یکس -

 .کرد نگاهش متعجب و دیکش کارش از دست نبات

 !چرا؟ -
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 اضافه زیم لیوسا هیبق به را دوغ پارچ الیخیب

 .کرد

 با ینسبت چیه گهید من کنم؟ دعوت دیبا چرا -

 .ندارم خانواده اون

 .کرد تعارف را شیروبهرو یصندل دست با

 .مامان نیبش -

 بشقابش در پلو یکم و نشست زیم سر نبات

 .ختیر

 .یبر دیبا کردن دعوتت و یشد مهم که حاال -

 .زد پوزخند

 خانم نبات نشده مهم امرزشونیخداب برادر دختر -

 .گرفتن دعوت رو محمد حاج عروس اونا
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 را قاشق و کرد آماده خودش یبرا یالقمه یرعلیام

 .برد دهانش کینزد

 من من؟ زیعز یخوریم رو یچ حرص االن شما -

 یبرا و میدار شیپ در مسافرت گفتم بهشون کال

 .کردم یعذرخواه نرفتنمون

 .دیچرخ دو آن نیب نبات کنجکاو نگاه

 د؟یدار سفر قصد مگه -

 .داد تکان یسر یرعلیام

 نیا از میبر یروز چند هی میگفت اجازتون با بله -

 رییتغ یکم هوامون و حال دیشا میبش دور شهر

 .کرد

 :داد ادامه را یرعلیام حرف خنده با

 .عسل ماه میگذاشت هم رو اسمش -
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 .زد لبخند نبات

 .دیبرگرد و دیبر خطریب خوبه، یلیخ -

 و شد صرف یمعمول یهاحرف با ناهارشان یادامه

 در یصحبت یکس گرید یرعلیام یخواسته طبق

 کرده هاآن ینابود یبرا که ییکارها و صادق مورد

 تیجمع آن یهاآدم تک تک دل به اگر. نشد

 آرامش دهندیم حیترج یدیدیم یکردیم رجوع

 وانمود آن به حداقل ای است برقرار نشانیب االن که

 .زدینر برهم کنندیم

 قصد قولش طبق یرعلیام شد تمام که ناهارشان

 تن یمناسب لباس برساند، ازین خانه به را نبات کرد

 همراهشان تا دیسرکش را اشیمشک چادر و زد

 . شود
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 تا داد هیتک در به و گرفت روروبه ریمس از نگاه

 در بود نشسته عقب یصندل یرو که را نبات

 . بدهد قرار خود ررسیت

 د؟یهست تهران یک تا -

 لبخند با و گرفت ابانیخ کنار منظره از نگاه نبات

 .دیچرخ او سمت

 .میبر دیبا گهید روز سه دو -

 که بود ینفر نیآخر معمول طبق گرفت دلش باز

 اما شد؛یم خبر با انشیاطراف یهابرنامه و کارها از

 .زد یمصنوع لبخند و اوردین خود یرو به یزیچ

 .دیکرد رو کارهاتون همه پس خوبه -
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 شنهادیپ کردم قبول شیپ روز چند نیهم بابا نه -

 .دمیم انجام یهولک هول دارم رو کارام همه رو

 .کرد میتنظ نبات صورت یرو را جلو نهیآ یرعلیام

 هر حانهیر و من دینکن تعارف دیداشت یکار -

 .میکنینم غیدر ادیبرب دستمون از یکار

 به شما رمیم من یوقت جان، یرعلیام ممنون -

 دلم من گذشته اون از. دیهست سفر یسالمت

 دهیبخش منو که ادیم سراغم یوقت حانهیر خوادیم

  شروع خودمون نیب دیجد رابطه هی بخواد و باشه

 دست سپرمشیم خدا از بعد لحظه اون تا. میکن

 .دیباش یخوب امانتدار دوارمیام شما

 را آن یمهر پر نگاه با و گرفت را دستش یرعلیام

 .دیبوس
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 یبرا که ماست جان همه شما یامانت نیا واال -

 خودم جان از زیچ هر اول دیبا کردنش تیاذ

 .بگذرم

 .داریپا عشقتون -

 مادرش و یرعلیام بحث در و انداخت ریز به سر

 که ییاو یبرا ببخشش نظرش در. نکرد شرکت

 امدهین کنار اشیدرون احساسات و خود با هنوز

 .بود یادیز خواسته

 و کرد متوقف را نیماش یرعلیام ازین یخانه یجلو

 . شد ادهیپ نیماش از یمجدد یخداحافظ با نبات

 یرو یرعلیام دست که کردیم تماشا را رفتنش

 .نشست اششانه
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 دل بازم هست اصال بوده، بد هرچقدر زن نیا -

 برو گمینم. بزنه برات اون مثل تونهینم کسچیه

 وقت بده اجازه یول کن؛ یآشت کامل ای ببخش

 هر یبرا کننده دواریام و خوش خاطره هی رفتنش

 .بمونه یباق دو

 تا شد یرعلیام صورت رهیخ لحظه چند

. کند هضم خود یبرا ذهن در را شیهاحرف

 آماده را خود هنوز او گفتیم درست یرعلیام

 اما د؛یدینم گذشته کامل کردن فراموش و بخشش

 ندهیآ یبرا دو هر دل که کند یکار توانستیم

 . باشد نیخوشب
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 939پارت#

 

 

 را در تا بود ستادهیا در کنار که نبات به ینگاه

 دلش. شد ادهیپ و انداخت کنند باز شیبرا

 دست از را تیموقع یدل دو بخاطر خواستینم

 .بدهد
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 مامان؟ -

 .برگشت سمتش نبات

 جانم؟ -

 سنگ یرو بر نگاهش چرخش با و ستادیا شیجلو

 نظم حرفش گفتن یبرا را ذهنش خانه ینماها

 . دیبخش

 با و کرد دل کی را احساساتش گذشت یالحظه

 .گرفت را نبات دست یتبسم

 درد هنوز من لطفاً، نذار غرورم یپا منو یسرد -

 یرعلیام قول که دارم ادیز دلم یتو نشده حل

 .میدار ازین زمان فقط شدنش یخنث یبرا

 خود دست دو در را او دست خواسته خدا از نبات

 .زد لبخند و کرد حبس
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 تو یجا یهرکس کنم،یم درکت مادر دونمیم -

 دل یول کرد؛ینم بهم نگاهم وقت چیه دیشا بود

 نگه نهیک تونهینم که هست مهربون قدرنیا تو

 .داره

 هی اونجا دوارمیام سپرمتونیم خدا به دیبر -

 .یکن شروع خودت یبرا آل دهیا یزندگ

 .دیکش آغوشش در تحملیب نبات

 خوشبخت از شوهرت اخالق امروز شناخت با -

 .زانمیعز دیبش ریپ هم یپا شدم مطمئن بودنت

 یسر و شد جدا نبات از دیترد از پر یلبخند با

 .داد تکان شیبرا

 .باشه ارتونی خدا -
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 نبات یجلو تا شد سوار و رفت نیماش طرف تند

 یبرا یبوق یرعلیام. ندهد دستش کار احساساتش

 . آورد در حرکت به را نیماش و زد نبات

 که بودند نشده دور ازین خانه از یمسافت هنوز

 حرکت کی در گرفت را توانش و تاب دلش شوق

 .دیبوس را اشگونه و رساند یرعلیام کینزد را خود

 !یخوب قدرنیا و وجودت بخاطر یمرس -

 .برگشت طرفش خندان و متعجب یرعلیام 

 !ه؟یچ کارا نیا میابونیخ دختر -

 .دیگز را لبش و دیخند

 .بود قلبم طرف از یاراد ریغ واکنش هی دیببخش -

 شده؟ ما بینص سعادت نیا شده یچ حاال -
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 دل مادرم از دونمیم تشکر، یبرا که گفتم -

 جلوش رفتارت با امروز ممنونم یندار یخوش

 یکرد سربلندم

 .دیکش را اشگونه و کرد دراز دست یرعلیام

 باشه، زیعز دیبا هم گوشواره زهیعز گوش یوقت -

 وجود بخاطر من یهایخوب نیا همه ضمن در

 .خوشگل خانم خودته

 .زد لبخند

 یک خودمون، سفر نیریش موضوع سر میبر خب -

 م؟یکنیم حرکت ما

 .انداخت باال یاشانه یرعلیام

 خونه میبر یبود کرده آماده که رو لمونیوسا -

 .بهتر زودتر یهرچ میکن حرکت میبردار
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 ؟یستین خسته -

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 940پارت#
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 .زد یطنتیش از پر چشمک یرعلیام

 دیبا شما اولش خب یول ام؛خسته یلیخ چرا -

 .شهیم یچ مینیبب بعد تا یزیبر رو میخستگ

 .گرفت اشخنده یرعلیام طنتیش از

 !شما ییپررو چقدر آخه -

**** 

 تازه یهایماه پاکت فروش یماه مرد از تشکر با

 سمت و گرفت را اشیبانک کارت و شده دیص

 مشغول او از فاصله یقدم چند در که حانهیر

 . رفت بود همراهش تلفن با صحبت

 با که نشانیماش به یااشاره و دیرس حانهیر کنار

 حانهیر. کرد بود شده پارک بازارچه از فاصله یکم
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 هم با و داد تکان یسر حرفش دنیفهم یمعن به

 . برداشتند قدم طرفش

 که اشمکالمه به حانهیر دندیرس نیماش کینزد

 و داد انیپا است دهیسپ آن مخاطب دانستیم

 .انداخت فشیک داخل را لشیموبا

 شد؟ تموم -

 یصندل یرو شانیدهایخر هیبق کنار را هایماه

 .گذاشت عقب

 از عجب چه شده تموم وقته یلیخ که من از -

 !شد تموم شما

 .رو اونجا ریام یوا -

 منظور متوجه تا آورد رونیب نیماش داخل از سر

 سمت شوق با او به توجه بدون حانهیر. شود حانهیر



shahregoftegoo@  

. pg 4414shahregoftegoo@ 

 یریحص ساز دست لیوسا که دستفروش زن دو

 .رفت فروختندیم

 دختر؟ یریم کجا -

 شیبرا افسوس به یسر دینشن حانهیر از یجواب

 .رفت دنبالش و داد تکان

 .خانما خانم یند رو جوابم بار هی -

 دید را لیوسا مشتاقش نگاه با که طورهمان حانهیر

 از یکی که زن دو یبرا سالم عنوان به یسر زدیم

 خم. داد تکان بود ترجوان یگرید و مسن هاآن

 داشت آن یرو ینارنج یگل که هاکاله از یکی شد

 .برگشت او سمت و گذاشت سرش بر را

 شدم؟ چطور -
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 روشن رنگ کاله و چادرش یمشک رنگ بیترک

 که یاییبایز. بود شده ییتماشا و بایز سرش یرو

 .ندازدیب نوسان به را او قلب داشت ییتوانا هنوز

 دیکش ترنییپا را کاله راست سمت کرد دراز دست

 پر و مشتاق نگاه. کند صاف سرش یرو را کاله تا

 .دیچرخ حانهیر صورت یرو مهرش

 کاله نیا با یبود ما دل زیعز طورنیهم که شما -

 .رفت باالتر تیدلبر دوز فقط
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 941پارت#

 

 

 .زد شیجلو یچرخ ناز با و دیخند ینخود حانهیر

 .خوامشیم پس -

 بود او یبرا فقط که ناز همه آن یبرا لبخندش

 .شد انینم
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 .دل جون بخواه جون شما چشم -

 .گرفت جوان زن طرف را اشیبانک کارت

 .دیکن حساب ما یبرا رو کاله نیا لطفاً -

 هر یرو از بود نشسته زن کنار که یرزنیپ نگاه

 ثابت حانهیر یرو آخر در. شدینم برداشته شانیدو

 .ماند

 جا؟یک هیش یت -

. گفت او به یزیچ یشمال نیریش لهجه با رزنیپ

 متوجه که چکدامیه انداختند هم به ینگاه دو هر

 جوان زن به اقیاشت با حانهیر و نشدند منظورش

 .کرد نگاه

 گن؟یم یچ نشدم متوجه من -

 :گفت حانهیر به رو و کرد یکوتاه خنده زن
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 شوهرته؟ آقا نیا پرسهیم شما از مادرمه -

 رزنیپ سمت و دیخند ینخود او به رو حانهیر

 .داد تکان یسر

 .شوهرمه بله -

 .شد ترقیعم لبخندش مسن زن

 اسبه هم کنار ایم شم بساته هم برا شمارو خدا -

 .نیکن دیسف مو کله بواشه

 خوشرو رزنیپ یهاحرف از یزیچ آنکه با

 نگاهش. گرفت هاآن از یخوب حس اما د؛یفهمینم

 .نشست جوان زن یرو کوتاه

 گفتن؟ یچ دفعه نیا -

 دییایم هم به ساخته هم یبرا رو شما خدا گهیم -

 .بشه دیسف هم کنار در موهاتون
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 زن آن که یریخ یدعا از شد یکمان نیرنگ دلش

 .کرد حلقه حانهیر شانه دور دست. کرد شیبرا

 از بعد که ساخته هم یبرا رو ما خدا واقعاً بله -

 .میشد هم قسمت دوباره یدور سال چند

 رزنیپ و گفت رزنیپ به یزیچ و دیخند زن

 جوابش در یگرید زیچ لهجه با آرام طورهمان

 .انداخت هاآن به ینگاه دوباره زن. گفت

 .شما به هیهد باشه کاله نیا گهیم مادر -

 .شد گرد حانهیر یهاچشم

 .ستین درست نیا نه یوا -

 .زد هم به یپلک زن

 اومده خوشش یلیخ نتونیب محبت از مادرم -

 .دیکن قبول ازش رو هیهد نیا لطفاً
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 رزنیپ هیهد قبول و گپ قهیدق چند از بعد

 .شدند نیماش سوار و کردند یخداحافظ

 نهیآ در بود سرش یرو هنوز که کالهش با حانهیر

 .کرد یوارس را خود

 .کاله نیا با دارم دوست رو خودم -

 .انداخت سمتش ینگاه

 .یشد من درد هم تازه گمیم کیتبر -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 942پارت#

 

 

 

 .انداخت سمتش ینیریش نگاه حانهیر

 !برم قربونت -

 و برداشت را کاله آمده ادشی یزیچ انگار کبارهی

 .برگشت طرفش کامل

 .کنمینم فیتعر برات چرا یوا -
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 .زد گره درهم ییابرو کوتاه

 شده؟ یچ -

 کشنبهی واقع در جلو افتاده دهیسپ و هرمز عقد -

 .شده انتخاب روز اون یبرا

 .آورد ترنییپا یکم را نیماش سرعت

 ؟یچ یبرا -

 ست،ین خوب هرمز بزرگ ییدا حال نکهیا مثل -

 تا بشه خونده نشونیب عقد خطبه زودتر خوانیم

 عقب هاشونبرنامه از افتاد یاتفاق نکرده ییخدا اگر

 .وفتنین

 میتونینم شتریب فردا تا تاًینها حساب نیا با پس -

 .میبرگرد دیبا میبمون
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 را شیهالب و انداخت سمتش یناراحت نگاه حانهیر

 .داد جلو

 م؟یبمون شتریب شهینم! زود چه -

 لپش خنده با و رفت حانهیر لوس لحن یبرا دلش

 .دیکش را

 به نکهیا یبرا برم، خودم لوس خانم قربون -

 خالصه رو مسافرتمون دیبا گهید میبرس مراسم

 ندهیآ هفته آخر تا داشتم برنامه من وگرنه میکن

 وقت نیاول دمیم قول نداره اشکال حاال. میبمون هم

 .میبگذرون خوش یکل و میبرگرد دوباره

 دهیسپ یراست ست،ین یاچاره نکهیا مثل آره -

 رو نایا رعطایام و بابات مامان، جون مهربانو گفت

 .کرده دعوت هم



shahregoftegoo@  

. pg 4424shahregoftegoo@ 

 .داد تکان یسر

 رعطایام البته م،یشیم عازم هم با همه پس خوبه -

 .انیب نکنم گمون که خانمش و

 چرا؟ -

 .انداخت حانهیر سمت یکوتاه نگاه

 طیبل پسفردا یبرا گفت بهم تلفن پشت روزید -

 .مشهد برن سفر هی خانمش همراه گرفتن

 .انداخت باال ییابرو حانهیر

 به شونرابطه خبر چه یراست! یعال چه واقعا؟ -

 ده؟یرس کجا

 .کرد نگاهش متعجب

 ؟یستین ارتباط در لوفرین با -
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 در یرسم رابطه هی میستین یمیصم قبل مثل -

 .یلیفام نیهم نیهم حد

 ییبایز و یمیصم رابطه گذشته در لوفرین و حانهیر

 نسبت نیا وجود با حاال آمدیم فشیح که داشتند

 .باشد نداشته ادامه یلیفام

 دیداشت هم با که یمیصم گذشته یبرا دلت -

 شه؟ینم تنگ

 .داد سرتکان روروبه به رهیخ حانهیر

 قیرف گهید ناراحتم یلیخ شه،یم تنگ یلیخ چرا -

 اطیاحت جانب خوامیم بارنیا یول ندارم؛ یمیصم

 .ادین شیپ یمشکل بعداً تا کنم تیرعا رو
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�
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 که ندهد ادامه را بحث داد حیترج و کرد سکوت

 بحث همان. رسدینم یخوب یجاها به دانستیم

 .گرفت شیپ را قبل

 شیخصوص رابطه مورد در ستین یآدم کال عطا -

 دهیفهم گهید کنم فکر یول بده؛ حیتوض یکس به
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 میتصم و کنه حذف شیزندگ از رو لوفرین تونهینم

 نیا دیشا. بده خودشون به یادوباره فرصت گرفته

 .باشه موضوع نیهم یبرا سفر

 اول روز تیمیصم به شونرابطه واقعاً دوارمیام -

 .بشه

 .دوارمیام منم -

 بودند کرده هیکرا مدت نیا یبرا که ییالیو به

 آشپزخانه کانتر یرو را شانیدهایخر دند،یرس

 .گذاشت

 من تا میندار ناهار تا یادیز وقت خانم خوشگل -

 دار مزه رو یماه هم تو کنمیم آماده رو ویکیبارب

 .کن

 .انداخت مبل یرو و آورد در را چادرش حانهیر
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 .خان ریام چشم -

 را اشگونه و شد خم حانهیر طرف کانتر یرو

 .دیبوس

 یزیریم ناز که ییهاوقت االن مثل خوبه چه -

 .کردمیم دق وگرنه دارم رو دادنت قورت قدرت

 .دیبوس را اشگونه و آمد جلو هم حانهیر

 .شما یهادادن قورت اون یبرا رمیمیم من -

 .گرفت شوق رنگ شیهاچشم

 میبر سر هی ناهار کردن آماده یجا هیچ نظرت -

 .خواب اتاق

 

 رونیب طرف و گرفت را اششانه و دیخند  حانهیر

 .داد هل
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 رو منقل برو ایب ؟یشینم خسته چرا تو یوا -

 .گرسنمه کن آماده

 رونیب الیو از و برداشت را هازغال پاکت خنده با

 پخش مشغول انبر با و کرد یخال را هازغال. رفت

 به بشیج از لشیموبا یصدا که بود کردنشان

 لشیموبا صفحه یرو بر بابا نام. دیرس گوشش

 دادن جواب در و آورد لبش به یکوتاه لبخند

 .نکرد معطل

 سالم؟ بابا جانم -

 .کرد صاف را شیصدا تلفن پشت از محمد حاج

 خوش خوبه حانهیر جان؟ بابا یخوب سالم -

 گذره؟یم

 .شد ترقیعم لبخندش
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 مامان خبرا چه خوبه یلیخ ،یخال شما یجا -

 خوبه؟

 برگشت قصد یک خوبه اونم جان، بابا خداروشکر -

 د؟یدار

 فردا میمجبور مهربانو دختر مراسم بخاطر -

 .میبرس موقع به تا گهید میکن حرکت

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�
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 یتنگ �💗💗�

 944پارت#

 

 

 

 قبل از آرامتر و کرد مکث یالحظه محمد حاج

 :دیپرس

 تهران؟ سمت دیکن حرکت امروز هست امکانش -

 همه هیثان از یکسر در و دیدو دلش سمت ینگران

 .کرد دوره را آن

 شده؟ یزیچ -

 .داد رونیب را نفسش محمد حاج
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 ما که افتاده اتفاقات یسر هی نجایا قتشیحق -

 بهتون یزیچ دیهست سفر یوقت تا میداد حیترج

 تیموقع االن یول نشه؛ زهر کامتون به که مینگ

 .میبد خبر بهتون بود واجب شده یطور

 محکم را قلبش و گرفتند پا و دست شیهاینگران

 .فشردند درهم

 نگرانم یدار شده؟ یچ یبگ یخوا ینم بابا -

 .یکنیم

 نیحس حاج نوه عقد مراسم روزید که یدار خبر -

 بوده؟

 خب؟ میبود دعوت هم خودمون بله -
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 آقا هی با خبریب عروس نکهیا مثل گهید یچیه -

 یبزرگ اون به مراسم و کرده فرار شگاهیآرا از گهید

 . شده کنسل عروس بدون

 بود رهیخ هازغال به نگاهش که طورهمان ریمتح

 .کردیم گوش پدرش یهاحرف به واج و هاج

 !بابا؟ دیگیم یجد -

 حاج موضوع نیهم سر اون از بدتر جان پسر آره -

 .هیبستر مارستانیب یتو االن و کرده سکته نیحس

 .دیکش سرش به یدست

 چطوره؟ حالش االن خدا یوا -

 میشد مجبور نیهم یبرا ست،ین خوب حالش -

 .دیبرگرد که میبد خبر بهتون
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 داره اصرار یلیخ حال همون یتو نیحس حاج

 .نهیبب رو حانهیر

 .دیکش شیموها به یدست ناراحت

 بدم؟ حانهیر به رو خبر نیا چطور من حاال -

 تا و یبگ بهش شده طور هر دیبا بابا بگو بهش -

 تا نهیبب رو پدربزرگش که شیاریب نشده رید

 .نشن یامتیق دارید فردا نکرده ییخدا

 !داغونه؟ اوضاعتش قدرنیا یعنی -

 .میکن دعا رمردیپ یبرا دیبا فقط بابا دونمینم -

 .داد رونیب حوصله یب و نیغمگ را نفسش

 فعالً دمیم خبر بهتون کنمیم کاریچ نمیبب باشه -

 .خدانگهدار
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 کنارش وارید به هیتک با و کرد قطع را تماس

 یراه دنبال ذهن در و داد ماساژ را شیهاقهیشق

 یبرا و دیبگو حانهیر به را موضوع چطور بود

 .کند اشیراض برگشت

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 945پارت#
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 اوج در یسخت و درد سال سه تحمل از بعد حانهیر

 هم کنار در رفتیپذ هاآن یدو هر یدیناام

 . کنند امتحان دیجد یزندگ کی یبرا را شانسشان

 یهاتالش شاهد یخوب به مدت نیا در آنکه با

 بدون و خوشبخت یایزندگ ساختن یبرا حانهیر

 راتییتغ یمتوجه حال نیع در اما بود؛ غم

 قبل سال سه به نسبت فکرش طرز و یتیشخص

 .شدیم

 به اصال راتییتغ نیا او عاشق دل یبرا هرچند

 کم را محبتش از یاذره و آمدندینم چشم

 .کردندینم
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 از یلیخ آنکه وجود با حانهیر است انیع یخوب به

 در نشد حاضر گرید اما د؛یبخش را اطرافش یهاآدم

 نیا و باشد داشته قبل مثل یرفتار برابرشان

 عادت که یکسان یهمه یبرا یبزرگ هیتنب موضوع

 .بود داشتند اشیمهربان به

 چیه حانهیر که بود یکسان از یکی نیحس حاج

 و کند قانع را خود دنشیبخش یبرا نتوانست وقت

 قرمز خط الشیخ یراحت یبرا لیدل نیهم به

 .دیکش ارتباطشان و رابطه دور یبزرگ

 هم دست به دست موضوعات نیا یهمه حاال

 به نیحس حاج یماریب گفتن یبرا تا اندداده

 یحت. شود استرس و دیترد دچار حانهیر

 با ماجرا از حانهیر یوقت کند تصور توانستینم

 .دهدیم نشان خود از یواکنش چه شودیم خبر



shahregoftegoo@  

. pg 4438shahregoftegoo@ 

 مگه! ؟ینکرد آماده رو شیآت هنوز تو ریام یوا -

 ؟ینبود گرسنه

 وارید از را اشهیتک و آورد باال سر جواب بدون

 یکنجکاو نگاه و آمد جلوتر یقدم حانهیر. گرفت

 رشیدستگ زود یلیخ انگار انداخت، صورتش به

 شیسرجا که ستین درست یزیچ وسط نیا شد

 .ماند ثابت

 افتاده؟ یاتفاق یاگرفته چرا -

 باغچه یلبه که یاپله به و گرفت را حانهیر دست

 .کرد اشاره داشت قرار

 .نیبش -

 بود خواسته که ییسرجا چرا و چون بدون حانهیر

 کرد هرچه. ماند اشرهیخ منتظر و نشست
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 لب به مصلحت یبرا یحت یلبخند نتوانست

 و گرفت دست در را حانهیر دست دو. اوردیب

 .دیگز را لبش یگوشه

 .گرفت تماس باهام بابا االن -

 وسعت قبل برابر نیچند حانهیر نگاه یکنجکاو

 .گرفت

 !خب؟ -

 در اخبار تا بست را شیهاچشم کوتاه لحظه چند

 نحو نیبهتر به را هاآن بتواند و رندیبگ نظم ذهنش

 .دهد شرح

 مراسم روزید که عمت دختر مورد در ییزایچ هی -

 .گفت بهم بوده عقدش
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�
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 مگه؟ گفتن یچ -
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 مرد هی با شگاهیآرا یجلو از عروس نکهیا مثل -

 .خورده هم به عقد مراسم و کرده فرار گهید

 او و کرد نگاهش شده گرد یهاچشم با حانهیر

 نبود او دست ریاس دستش اگر داشت نانیاطم

 آن دیترسیم ای کردیم تعجب که ییهاوقت طبق

 .گرفتیم دهانش یجلو را

 !؟یگیم یجد -

 ریتح. داد تکان دییتأ به یسر فقط جوابش در

 .شد شتریب موضوع دنیشن یبرا حانهیر

 !یافتضاح چه یوا یا -

 را حانهیر شد، برقرار نشانیب سکوت لحظه چند

 خود یبرا او اما است؛ فکر چه در دانستینم
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 گفتن یبرا را راه نیبهتر تا دیخریم فرصت

 . کند دایپ یاصل موضوع

 را او حانهیر پوزخند یصدا گذشت یالحظه چند

 .آورد خود به

 نیا دنید از که ستمین بدجنس قدرنیا من -

 که برم خدا قربون یول کنم؛ ذوق یزیآبرور

 هی خانمم عمه نیهم. نشسته حق یجا یبدجور

 کی در قرآن که ییجا خدا یخونه یتو یروز

 قصد و زد من به ناروا تهمت یکل بود شیقدم

 برابر چند حاال. کنه رونمیب خودم شهر از داشت

 یلیخ. اومد خودش سر هاحرف اون از تردردناک

 خوادیم ییرو چه با خودش نمیبب دارم دوست

 رو آبروش سنگ همه نیا که آقاجون صورت یتو

 .کنه نگاه زدیم نهیس به
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 سوق و سمت به را موضوع حانهیر یوقت

 تیموقع نیبهتر را گفتن فرصت برد پدربزرگش

 . دید

 .کرد کینزد حانهیر به یکم را خود

 .افتاده هم گهید اتفاق هی متاسفانه -

 ؟یچ -

 سکته موضوع نیهم سر نیحس حاج گفت بابا -

 .هیبستر مارستانیب االن و کرده

 یحت حانهیر نگاه گذشت، زمان چقدر دینفهم

 مانده ثابت او صورت یرو بر شیهامردمک حرکت

 یدست و کرد رها را حانهیر یهادست از یکی. بود

 .دیکش شیبازو به

 ؟یخوب -
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 .انداخت نییپا را سرش و آمد خود به حانهیر

 دستش کار آبرو وسواس و ترس نیا باالخره -

 ...داد

 :دیپرس آرام سکوت لحظه چند از بعد دوباره

 چطوره؟ حالش االن -

 حاضر حال در دیشا د،یکش شیهالب یرو یزبان

 یاثمره حانهیر یبرا نیحس حاج اوضاع کامل شرح

 با یطرف از اما باشد؛ نداشته مضاعف ینگران جز

 گفتینم حانهیر به اگر ممکن طیشرا به توجه

 به یراض وقت چیه است بد پدربزرگش حال چقدر

 .نشد دارشید

 .نداره یمساعد حال ادیز گفتیم بابا -
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 برگرفت در را حانهیر یهاچشم که یغم یهاله

 .رفت نیب از لبخندش طرح با زود یلیخ

 اصال بابا، دروغه نداره؟ یمساعد حال یچ یعنی -

 هیقو یلیخ اون باشه؟ بد تونهیم نیحس حاج مگه

 .ادیبرم راحت یدرد هر پس از

 دلش یعنی بود انکار یمرحله در حانهیر

 دیشا. کند باور دهیشن که را یحرف خواستینم

 و کردیم را حالش مراعات بود یگرید وقت اگر

 کارها نیا فرصت االن اما کند؛ آرامش داشت یسع

 داد یم ادامه دیبا رفته شیپ نجایا تا که حاال. نبود

 .دیبگو را زیچ همه تا

 دعا حالش شدن خوب یبرا گفتن دکترها -

 داره اصرار فقط حال همون یتو هم یحاج... دیکن

 .نهیبب رو تو



shahregoftegoo@  

. pg 4447shahregoftegoo@ 

 با خودش حانهیر داد اجازه و کرد سکوت

 .دیایب کنار اشیدرون یهایریدرگ

 یهمه در و شهیهم بود کرده عهد خودش با

 حال در اما باشد؛ حانهیر همراه یزندگ مراحل

 بود یماتیتصم از نیحس حاج دنید و رفتن حاضر

 .دیرسیم جهینت به موردش در دیبا حانهیر خود که

 یبر یشدیم حاضر یبود من یجا تو ریام -

 ش؟ینیبب و ششیپ

 سخته؛ یلیخ تو االن تیموقع تجسم و درک -

 رمیبگ یمیتصم کردمیم یسع نهیا حداقلش یول

 .باشه داشته یکمتر یمونیپش بعداً که

 .انداخت نییپا سر حانهیر
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 یول دم؛ینبخش رو مرد اون هنوز من... من ریام -

 شدن خم خوادینم دلم ره،یبم خوادینم دلم

 محکم مرد هی قبل مثل دیبا اون. نمیبب رو کمرش

 از غرور رهیم راه نیزم یرو یوقت که باشه استوار و

 یارتباط چیه نکهیا با دارم دوست. زهیبر قامتش

 از که یکی باشه راحت المیخ یول ندارم؛ باهاش

 یزندگ گوشم کنار داره یسالمت در خودمه خون

 .کنهیم

 نوازش را حانهیر یروسر از آمده رونیب یموها

 .کرد

 خودش به رو حرفا نیا من یجا یدار دوست -

 ستین خوب حالش اصالً االن نیحس حاج ؟یبزن

 بهش یدیام یسو کور هی تو یهاحرف نیا دیشا

 .بشه دنشیجنگ زهیانگ و بده
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 .داد ادامه باز که نگفت یزیچ حانهیر

 پدر نداره، خبر ندهیآ از کسچیه زمیعز نیبب -

 کامل یسالمت در گهید سال نیچند دیشا تو بزرگ

 ساعت چند هم دیشا کرد، یزندگ و موند زنده

 هم تصورش دونمیم. بست ایدن نیا از چشم گهید

 نظر در شتریب رو دوم احتمال ایب تو یول دردناکه؛

 دستش از نکرده ییخدا اگر تا کن یکار و ریبگ

 نداشته رو دارشید نیآخر حسرت بعدها یداد

 .یباش

 .شد یجار چشمش از اشک و آمد باال حانهیر سر

 جون؟ خانم مثل -
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 که کرد نگاهش فقط حانهیر ربطیب سوال از جیگ

 .داد حیتوض

 درد و گرفتم تماس جون خانم با یوقت شب اون -

 نیآخر کردمینم فکر وقت چیه گفتم رو هامدل

 گفتندیم بهم اگر. شنومیم رو صداش باره
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 نهیبینم رو دیخودش رنگ فردا گهید مادربزرگت

 حداقل که دمیدویم تهران تا ادهیپ یپا با بود شده

 ...نمشیبب آخر لحظات

 پر ییصدا با و کرد سکوت یالحظه چند حانهیر

 .داد ادامه بغض

 بشه، تکرار آقاجونم یبرا اتفاق نیا ندارم دوست -

 جون خانم مثل دارشید نیآخر حسرت خوامینم

 .بمونه دلم یرو

 .دیبوس را حانهیر دست

 م؟یبر پس -

 .گرفت را اشکش دست پشت با حانهیر

 !االن؟ -
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 جا از یخرسند لبخند با حانهیر موافقت از یراض

 .دیکش را دستش و شد بلند

 .زمیعز میندار کردن معطل یبرا یوقت -

 که یمظلوم کودکان مانند و داد تکان یسر حانهیر

 اعتماد یکس به پدرشان و مادر کردن دایپ یبرا

 .رفت الیو طرف به دنبالش کنندیم

 کردن جمع مشغول نظم بدون و عجله با

 کمک داشت یسع آنکه با حانهیر شدند، لشانیوسا

 مورد نیا در یتمرکز بود مشخص اما کند؛

 .برد مبل طرف و گرفت را دستش. نداشت

 نجایا نیبش یکن کمک ستین ازین تو زمیعز -

 .امیبرم پسش از خودم
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 شیسرجا و داد تکان یسر خواسته خدا از حانهیر

 داخل لشانیوسا دادن جا از بعد. گرفت آرام

 یداریخر مدت نیا یبرا که ییهایخوراک نیماش

 الیو داریسرا به امروز یهایماه همراه بودند کرده

 .شدند تهران یراه و دادند

**** 

 به را شیجا تازه ریدلگ یغروب از بعد دیخورش نور

 ریمس. شدند تهران وارد که بود داده شب یکیتار

 یبرا خدا به التماس و دعا با فقط شانیساعته چند

 یرعلیام یدلدار یگاه و پدربزرگش یشفا

 .گذشت

 انیع یخستگ وجود با که یرعلیام به یکوتاه نگاه

 گاه یلبخندها با داشت یسع چنانهم صورتش در

 .انداخت بدهد اشیدلدار گاهشیب و
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 مارستان؟یب م؟یریم کجا االن -

 .دیچرخ سمتش یرعلیام

 حال مورد در دیبا یکار هر از قبل آره -

 . میبش مطمئن پدربزرگت

 .برداشت داشبرد یرو از را لشیموبا

 .رمیبگ بابا از رو مارستانیب آدرس کن صبر -

 به را دنشانیرس خبر یکوتاه تماس با یرعلیام

 ریمس مارستانیب آدرس گرفتن از بعد و داد پدرش

 .داد ادامه سمت آن به را نیماش
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 یجلو را نیماش یرعلیام دند،یرس مقصد به

 .برگشت او طرف کامل و کرد پارک مارستانیب

 داخل؟ میبر یتونیم خوبه حالت -

 شیروبهرو یطبقه چند ساختمان یرو نگاهش

 .دیچرخ
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 دیبا نمیا اومدم، بر اتفاقات یلیخ پس از من -

 .بشن تموم تا هیبق کنار بذارم

 .کرد مشیتقد یگرید لبخند یرعلیام

 کامل اعتماد بهت من دلم، جان یایبرم پسش از -

 .دارم

 یسع که ییهاقدم با و شدند ادهیپ نیماش از

 یورود در طرف باشند مصمم و محکم داشت

 .رفتند مارستانیب

 جان؟ حانهیر -

 یصدا که داشتند فاصله در تا یقدم چند هنوز

 صدا طرف به زد، صدا را نامش ییآشنا و مردانه

 و شد بلند مکتین یرو از بهادرش عمو. برگشت

 .رساند هاآن به را خودش



shahregoftegoo@  

. pg 4457shahregoftegoo@ 

 ن؟یاومد باالخره -

 سمت را دستش و گذاشت جلو یقدم یرعلیام

 .کرد دراز بهادر

 حرکت دادن خبر بهمون نکهیا محض به سالم -

 .میدیرس تازه م،یکرد

 .فشرد محکم را یرعلیام دست بهادر

 .نیاومد که ممنون -

 .برگشت او طرف

 جان؟ عمو یخوب تو -

 داشت شیپ در که یمقصد به شتریب هرچه

 کرد،یم درک بهتر را فاجعه عمق شدیم کینزد

 .دیدو شیگلو به امانیب بغض

 عمو؟ چطوره حالشون -
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 .داد تکان یسر بهادر

 کرده، رد رو یقلب حمله هی عمو ستین جالب -

 همه نیب از. هیبستر ژهیو یهامراقبت یتو هم االن

 .رهیگیم رو تو سراغ فقط

 شتریب پدربزرگش دادن دست از قتیحق استرس

 کرد، آشوب را دلش و ختیر جانش به قبل از

 .دیکش جلوتر را چادرش و یروسر

 دن؟یم مالقات اجازه االن -

 االن ممنوعه مالقات کال که بابا عمو دونمینم -

 دیشا میکن صحبت دیبا یول ست؛ین مالقات وقت

 ضیمر که یهست یاحانهیر همون تو بفهمن اگر

 رو دنشید اجازه بهت رهیگیم رو سراغش دائم

 .شهیم چه مینیبب میبر حاال. بدن
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 یرعلیام دست که بروند مارستانیب طرف خواستند

 .نشست اششانه یرو

 تا مونم یم منتظرت جانیهم من زمیعز برو -

 رو هاکدورت رفتن وقت یتونست اگر فقط ،یبرگرد

 .یبشنو و ینیبب بهتر تا کن پاک دلت از

 بود هامدت یرعلیام یهایهمراه نیریش حس

 ازین گرید و ختیریم وجودش بند بند به نانیاطم

 .نداشت خودش کردن ثابت به

 برهم را شیهاچشم یمضطرب و کمرنگ لبخند با

 .زد

 .حضورت از ممنون -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 شدینم برداشته دو آن یرو از نگاهش که بهادر

 .داد تکان یرعلیام یبرا یسر

 ییایب هم شما ترسمیم د،یببخش ریام آقا -

 .ندن مالقات اجازه اصال گهید بشه ادیز تعدادمون

 .زد یلبخند یرعلیام

 مهم االن ستین یامسئله کنمیم خواهش نه -

 .است حانهیر

 وارد گرفت فاصله یرعلیام از شیعمو با قدمهم

 داخل نگهبان سمت را راهشان و شدند مارستانیب

 .دادند ادامه

 بمونه؟ باال دنینم اجازه کسچیه به -

 صحبت ترراحت تا کرد کینزد او به را خود بهادر

 .کند
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 تیوضع و اتفاق اون سر یطفل باالست، بهناز نه -

 .نداره یدرست حال آقاجون

 د؟یندار ترنم از یخبر -

 یدختره رفته کجا دونهینم یکس اصال نه -

 .اقتیلیب

 با یهماهنگ و نگهبان به موضوع حیتوض از بعد

 مجبور بهادر و دادند را او ورود اجازه فقط بخش

 .برگردد یرعلیام نزد دوباره شد

 مورد یطبقه دکمه و شد آسانسور وارد ییتنها به 

 .فشرد را نظرش

 یهاقدم با او و شد متوقف سوم طبقه در آسانسور

 در که ژهیو یهامراقبت طرف سخت و نیسنگ

 .رفت داشت قرار راهرو یانتها
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 که اشعمه به و گرفت را شیهادست کف عرق

 .شد کشینزد بود نشسته در پشت دست به قرآن

 .سالم -

 از ذوق با و کرد جلب را بهناز توجه آرامش یصدا

 .شد بلند شیجا

 .جونم به دردت یکرد خوب عمه؟ یاومد -

 .داد رونیب قیعم را نفسش

 دشون؟ید شهیم نشم، خودم ونیمد بعداً اومدم -

 .شده هماهنگ نییپا از

 .گذاشت فشیک در و دیبوس را قرآن عیسر بهناز

 نمیبب کنم صحبت باهاشون رمیم االن کن صبر -

 .گنیم یچ
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 و برگشت بهناز تا ماند منتظر در پشت لحظه چند

 .اندداده را کوتاه یمالقات یاجازه داد خبر

 مانده ته با و کرد حبس نهیس در را نفسش

 یاخلسه در را خود. گذاشت بخش به پا اشیانرژ

 او از را دنیکش نفس فرصت که ییجا و بزرگ

 . کردیم حس بودند گرفته

 و دیپوش را بخش مخصوص لباس پرستار کمک با

 .زد صورتش به یماسک

 دیبا فقط فعالً شده، داریب خواب از تازه مارتونیب -

 پس. کنه استراحت یفشار و استرس چیه بدون

 صحبت هی از بعد و دیکن تیرعا خودتون لطفاً

 .رونیب دییایب اتاق از آروم و کوتاه

 .چشم -
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 داشت ماریب و تخت کی تنها که یاتاق تا پرستار

 با. رفت خود کار سراغ بعد و کرد اشیهمراه

 و دهیکش دراز تخت یرو که یالغر جسم دنید

 و هاج بود تنش وصل درشت و زیر میس نیچند

 .رفت جلو واج

 یادهیپر رو و رنگ و فینح مرد نیا کردینم باور

 همان دهیکش دراز شیجلو تخت یرو که

 !باشد سابقش استوارش و مغرور پدربزرگ

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 951پارت#

 

 

 

 اسم زدن صدا با ای د،یبگو یزیچ آنکه از قبل

 حاج سر کند خود یمتوجه را او پدربزرگش

 . برگشت سمتش نیحس

 یهالب یرو یمهر پر اما جان؛یب لبخند

 .نشست پدربزرگش یدهیخشک
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 .بودم منتظرت یلیخ جان؟ بابا یاومد باالخره -

 و بایز  یکلمه دو یبرا داد جان و رفت دلش

 یآرزو شهیهم که ش«جان بابا» نیدلنش

 .برد ترکینزد را سرش. داشت را دنشیشن

 چطوره؟ حالتون منم آقاجون بله -

 کمرنگش لبخند همراه نیحس حاج یهاچشم

 .دندیخند

 چیه گهید دمتید و یاومد تو که االن بابا خوبم -

 سفر بار بود نیا ترسم یهمه. ندارم یناراحت و درد

 .ینش دنمید به یراض تو و ببندم

 تا دیگز را شیهالب ماسک پشت بار نیچند

 شدن یجار و بغض شکستن اجازه دردشان

 .ندهد را شیهااشک
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 حالتون زودتر هرچه شاءاهللان آقاجون نکنه خدا -

 .شهیم خوب

 .داد نییپا را ژنشیاکس ماسک نیحس حاج

 فرخنده بدون ایدن نیا ارزش بابا، خوامینم گهید -

 و آوردم تاب االن تا اگر. دهیرس یچیه به برام

. نداشتم رو ششیپ رفتن یرو چون بودم موندگار

 انصافیب رفت، شمیپ از نینفر و قهر با اون آخه

. ومدین خوابم به بار کی یحت مدت نیا یتو

 و یباش داشته نهیک ازم تو یوقت تا دونمیم

 .بخشهینم اونم ینبخش

 در دارید جانیه بخاطر االن تا که قلبش ضربان

 :کرد زمزمه آرام شدند، نیسنگ زدندیم اوج
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 دلم ناراحتم، فقط آقاجون، ندارم نهیک ازتون من -

 .بود شتریب شما از توقعم شکسته،

 سر را آقاجانش ژنیاکس ماسک کرد دراز دست

 . بگذارد شیجا

 !داره خطر د؟یبرداشت چرا نویا -

 .شد کارش مانع نیحس حاج

 راحت تونمینم ینطوریا باشه همونجا بذار نه -

 من بابا یباش دلخور دستم از یدار حق. بزنم حرف

. رنجونمت دادم، دردت کردم، یبد بهت یلیخ

 محبت کردمیم پر رو پدرت یجا دیبا ییهاوقت

 و یکن یبزرگ تو بارنیا خوامیم یول ازم؛ یدیند

 مثل تو قلب ،یستین سنگدل من مثل تو. یببخش

 .مهربونه فرخنده قلب
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 نشود که بود بزرگ قدرنیا بخشش بحث نظرش به

 و گرفت نگاه گنجاند، را آن کوتاه وقت نیا در

 .دیکش نیحس حاج سر ریز بالشت به یدست

 خوب براتون بزرگ بابا دیارین فشار خودتون به -

 .ستین

 یرو و آورد باال را لرزانش دست نیحس حاج

 .گذاشت او صورت

 نیهم امرزته،یخداب یبابا هیشب یلیخ هاتچشم -

 نزد حرف خوابم، به اومد شب هی شیپ وقت چند

 .بود یدلخور از پر نگاهش یول باهام؛
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 952پارت#

 

 و رفت آقاجانش نزد شکسته یدل با که یروز ادی

 آن. شد زنده ذهنش در ترساند پدرش قهر از را او

 از دیبا پدرش کرد ادعا غرور با نیحس حاج روز

 فقط و گذشت زیچهمه. شود زده خجالت او وجود

 درست کدام حرف کرد ثابت که بود زمان مرور

 .است
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 دیبا شما آقاجون، ستین هاحرف نیا وقت االن -

 حالتون شدن خوب یبرا رو تمرکزتون فقط

 .زد حرف مورد نیا در شهیم بعداً د،یبذار

 اگر باشم، نداشته یوقت گهید دیشا من بابا نه -

 از و یبدون خوامیم فقط نمتیبب داشتم اصرار

 و یبود زیعز برام شهیهم تو یبشنو خودم زبون

 و حرف از تا کردم رو کار اون. داشتم دوستت

 دارم دمیفهمینم. یبمون امان در مردم ثیحد

 عقب مرد هی به رو تو ینادون یتو و کنمیم خبط

 .دمیم شوهر افتاده

 شد تموم زیچهمه د،ینکن فکر بهش آقاجون -

 .گهید

 ریسراز نیحس حاج چشم یگوشه از آرام اشک

 .شد
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 سربلند فرخنده شیپ رمیم یوقت بذار بابا ببخش -

 .باشم

 دیفهم اتاق شهیش به پرستار انگشت ضربه با

 بوسه و دیکش نییپا را ماسکش. شده تمام وقتش

 .زد نیحس حاج یشانیپ به یآرام

 زود منتظرم رونیب اون یول رم؛یم من آقاجون -

 حرف یکل شم،یپ دییایب و بشه خوب حالتون

 .میدار یدختر و پدر نگفته

 .زد هم به را شیهاچشم آرام نیحس حاج

 .جان بابا باشه -

 را مخصوص یهالباس رفت، رونیب اتاق از تند

. کرد شانیرها جاهمان و آورد در تنش از نظمیب

 موضوع نیا بابت و نبود راهرو در بهناز از یخبر
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 با صحبت توان حاضر حال در. گفت شکر را خدا

 یدنج یجا یبهانه فقط دلش. نداشت را کسچیه

 نداشتند یتمام که ییدردها یبرا که گرفتیم را

 .دیبگر

 و بهتر کرد کمکش مارستانیب اطیح آزاد یهوا

 .کند بازدم و دم قبل از ترراحت

 کنار یدرخت به داده هیتک جلوتر یکم را یرعلیام

 بلندش قامت فاصله همان از. دید شیعمو و عمه

 را دادیم جان شیبرا قبل از شتریب لحظه هر که را

 مرد نیا آغوش جز بود، خودش. گذراند نظر از

 .کند آرامش توانستینم یگرید دنج یجا چیه

 به را خود یکس به توجه بدون و شد کشانینزد

 اشنهیس یرو سر و کرد دعوت یرعلیام آغوش

 به االن تا که یاشک نبود خودش دست. گذاشت
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 یرو بر بود کرده مهارش زشیر یبرا یسخت

 .شد بلند هقش هق یجار اشگونه

 

 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�
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 یتنگ �💗💗�

 953پارت#

 

 

 شدند حلقه دورش وقفه بدون یرعلیام یهادست

 .فشرد خود به را او لرزان جسم و

 .زمیعز باش آروم دلم، جانم -

 :دینال هق هق همان انیم

 دارن؟یبرنم من سر از دست دردها چرا -

 .دیبوس را سرش و شد خم یرعلیام

 رو خودت دلم جون شنیم تموم زود یلیخ -

 سرعت نیا به یمن اراده با یحانهیر تو. نکن تیاذ

 .یبزن جا دینبا
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 چادرش با را شیهااشک و شد جدا یرعلیام بغل از

 . گرفت

 یک گهید بدم دستش از ر،یام نبود خوب حالش -

 مونه؟یم برام

 و گرفت شیهادست انیم را او صورت یرعلیام

 .زد اشیشانیپ به یآرام بوسه

 یحاج خودت قول بگردم دورت شهینم یزیچ -

 .ستین کارش یتو شدن میتسل و هیقو مرد یلیخ

 پاک را ختندیریم سرخود که یدیجد یهااشک

 .نشست کمرش یرو بهناز دست. نزد یحرف و کرد

 زد؟ حرف یچ مورد در آقاجون عمه؟ شد یچ -

 .برگشت اشعمه طرف

 .میکرد دل و درد فقط نگفت یزیچ -
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 خودم وقت چیه وفتهیب آقاجون یبرا یاتفاق اگر -

 .بخشمینم رو دیسف چشم دختر اون و

 .دیکش شیموها به یدست یرعلیام

 حاال میکرد آروم رو حانهیر خانم عمه بابا یا -

 .لطفاً دیباش مسلط خودتون به شماست؟ نوبت

 .کرد پاک زود را اششده یجار اشک بهناز

 یدونینم که شما ؟یرعلیام آقا باشم آروم چطور -

 یاخدشه کردم تالش عمر هی خبره؟ چه دلم یتو

 بخاطر دیبا امروز یول نشه؛ وارد پدرم یآبرو به

 مگه. باشم سرافکنده همه شیپ خودم بچه هوس

 هست؟ باالتر نیا از هم یدرد

 نییپا را سرش دوباره او سمت ینگاه مین با بهناز

 .انداخت
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 تقاص میدار همه عمه ببخش رو ما حانهیر -

 .میدیم پس رو میکرد حقت در که ییهایبد

 .کرد جابجا دستش در را فشیک

 بخوام که عمه ندارم دل به یناراحت یکس از من -

 یزندگ راحت تا کردم فراموش رو همه ببخشم،

 .کنم

 .کرد حلقه او یشانه دور را دستش یرعلیام

 گفت گرفت تماس مامان جان؟ حانهیر میبر -

 .هستن منتظرمون خونه

 .داد تکان یسر

 .میبر باشه -

 استراحت یکم حانهیر خونه میریم ما بهادر آقا -

 .دیبد خبر حتما دیداشت یکار اگر کنه،
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 .زد لبخند یرعلیام تعارف جواب در بهادر

 مزاحم اومد شیپ یکار باشه پسرم ممنون -

 .میشیم

 از و زد لب یآرام یخداحافظ شیعمو و عمه یبرا

 .شدند نیماش سوار و آمدند رونیب مارستانیب

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 روشن را نیماش و بست را کمربندش یرعلیام

 .کرد

 میبر یندار یشلوغ حوصله اگر زم؟یعز یخوب -

 خودمون؟ خونه

 .دیچرخ یرعلیام سمت حالشیب نگاه

 فکر به شتریب ییتنها یتو بهتره، همونجا میبر نه -

 .رمیم فرو هامیبدبخت
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 خانه سمت را نیماش و گفت یا«باشه» یرعلیام

 .انداخت راه پدرش

 از داشت یسع که کوچولو نیمت به رهیخ نگاهش

 از اشمانده جا فکر اما بود؛ برود باال پدرش کول

 رونیب ژهیو یهامراقبت بخش خلوت یراهرو

 .آمدینم

 .زمیعز یبش آروم بخور نویا جان حانهیر -

 گل جوشانده وانیل و برگشت خانم حاج طرف

 .گرفت را گاوزبانش

 .ممنون -

 یهمه بود گذاشته خانه به پا که یالحظه از

 توانندیم که ینحو هر به تا داشتند یسع خانواده

 .ردیبگ فاصله غمش از یالحظه کنند کمکش
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 .نشست محمد حاج کنار مبل یرو خانم حاج

 بخور کم هی یکن یباز باهاش بهت ندادم دخترم -

 که شامم ،یباش داشته خوردن غصه جون حداقل

 .ینخورد یزیچ

 یرعلیام همراه برگشت راه در هم ظهر آنکه با

 یلیم چیه اما بود؛ نخورده یحساب و درست ناهار

 راه یبزرگ توپ انگار نداشت، یزیچ خوردن به

 به یزیچ ورود اجازه که بود دهیچسب شیگلو

 .گذاشت زیم یرو را وانیل. دادینم را بدنش

 .رهینم نییپا گلوم از یزیچ دیببخش -

 پدربزرگت حال خودت کردن تیاذ با دخترم -

 شه؟یم خوب

 .زد حلقه شیهاچشم در اشک محمد حاج سوال با
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 .ستین خودم دست -

 باور هم خودش بود محض قتیحق حرفش

 کردیم فکر که یمرد شدن ضیمر بخاطر کردینم

 !کند یتابیب همه نیا شده تمام شیبرا

 دستش یرو بر یرعلیام گرم دست حس با

 .کرد نگاهش

 ؟یبخواب یدار دوست -

 هم کردن سر یخبریب در ساعت چند! خواب؟

 از پر لحظات نیا داشت دوست نبود، یبد فکر

 حال یبهبود خبر زود و شود تمام دلهره

 شیهالب یرو یزبان. اورندیب شیبرا را پدربزرگش

 .دیکش

 شه؟یم -
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 .بخوابه راحت بده بهش بخش آرام هی داداش -

 طرف و داد تکان رعطایام یبرا یسر یرعلیام

 .برگشت مادرش

 خونه؟ یتو دیدار بخش آرام -

 .هست داروها یجعبه یتو مادر آره -

 همراه لحظه چند از بعد و شد بلند جا از یرعلیام

 .برگشت یآب وانیل و قرص دو

 .زمیعز بخور -

 .داد قورت آب یاجرعه با را هاقرص

 ببر رو زنت ریام کن، استراحت برو پاشو دخترم -

 .اتاقتون

 .گرفت را اششانه نرم یرعلیام

 .میبر پاشو -
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 یرعلیام همراه و گفت همه به یآرام «ریبخ شب»

 .رفت اتاقشان به
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 و کرد باز را پنجره یرعلیام نشست، تخت یرو

 .آمد طرفش

 کنم کمکت شهیم عوض اتاق یهوا االن -

 ؟یکن سبک رو هاتلباس

 از را اشیروسر و داد تکان مثبت نشانه به یسر

 باز را شیمانتو یهادکمه یرعلیام. برداشت سرش

 .داد دستش و برداشت کمد از یراحت شلوار و کرد

 دراز و کرد ضیتعو را لباسش تخت همان یرو

 .دیکش

 شم؟یپ ییایب هم تو شهیم -

 یاباالتنه با و آورد در را تنش راهنیپ یرعلیام

 نهیس یرو را سرش. دیکش دراز کنارش برهنه
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 امن یجا به دنیرس از بعد و گذاشت یرعلیام

 .داد رونیب آسوده را نفسش اشیشگیهم

 ؟یرعلیام -

 آورد رونیب کش حصار از را شیموها آرام یرعلیام

 .شد نوازششان مشغول و

 جونم؟ -

 شود قرص تا بود بخش نانیاطم یقول دنبال دلش

 .برود خواب به راحت الیخ با و

 بشه؟ خوب حالش یبد قول بهم شهیم -

 یلیخ اما ستاد؛یا حرکت از یالحظه یرعلیام دست

 .داد ادامه کارش به مجدداً زود

 قول بهت دل جون با داشتم رو شییتوانا کاش -

 .دادمیم
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 چیه بلکه او تنها نه بود یرعلیام با حق کرد بغض

 یتیمسئول با قول نیچن توانستینم یگرید کس

 .بدهد

 قبول بشه خوب حالش زود خواستم ازش یوقت -

 بمونه؟ قولش سر بلده اون نظرت به کرد

 .مونهیم حتما -

 یشکل انگشتش با ازدواجش مدت نیا عادت طبق

 .دیکش یرعلیام نهیس یرو نامفهوم

 ؟یرعلیام گمیم -

 جونم؟ -

 نبود، راحت خان تورج خونه وقت چیه آقاجون -

 داشت دوست زود میرفتیم هم یمهمون شهیهم

 زن یغذاها و پخت دست. خودش خونه برگرده
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 صشیترخ از بعد دونمیم نداشت، دوست رو عمو

 مشیببر یدیم اجازه. شهیم تیاذ بره کجا هر

 مرد اون به وقت چیه من یدونیم خودمون؟ شیپ

 یجا چیه که پدر یجا نیهم یبرا نبودم کینزد

 نیا خوامیم. بوده یخال میزندگ یتو پدربزرگ

 قول هم به باشم، کنارش شهیهم گهید ایآخر

 پدر یهاحرف یکل شد مرخص یوقت میداد

 .میبزن یدختر

 .فشرد خود به شتریب را او یرعلیام

 دمیم قول بخواب االن تو شه؟ینم چرا زمیعز آره -

 با کسچیه ندم اجازه شد مرخص نیحس حاج

 گهید تا خودمون شیپ مشیاریم. ببردش خودش

 .تو نه باشه داشته غم خودش نه
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 و نزد یحرف گرید دیرس نانیاطم به که دلش

 ینهیس یرو نامفهوم یهاشکل دنیکش به آنقدر

 سراغش خواب خوش عالم تا داد ادامه یرعلیام

 .برد خود با را او و آمد

 را تنش هوا یگرم یالالبه در که یخنک مینس

 سبز یهادرخت و هاگل. بود ریدلپذ کردیم نوازش

 .داندیم تابستان فصل از خبر باغچه شاداب و

 و بود نشسته اطیح رنگ یاروزهیف حوض کنار

 پر را اطیح تمام شیهاخنده یصدا که ینیح

 و چرخاندیم آب در یکوچک چوب کردیم

 آن و طرفنیا به را حوض داخل قرمز یهایماه

 . دواندیم طرف

 یخرگوش گوش دو حالت به که اشیمشک یموها

 تکان زشیخ و جست هر با بودنشان بسته
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 ذوق شتریب تکانشان هر یبرا او و خوردندیم

 . کردیم

 نه اما بود؛ شده سیخ گلدارش راهنیپ از یمین

 کنار که یجان خانم نه داشت تیاهم خودش یبرا

 .خوردیم هندوانه و بود نشسته تخت یرو آقاجان

 مشغول و دیکش یباز از دست نفس نفس با

 چقدر شد، مادربزرگش و بزرگ پدر یتماشا

 !آمدیم آقاجانش صورت به لبخند و یمهربان

 و شد باز اطیح در که بود تماشا مشغول هنوز

 و عجله با مرد. آمد خانه داخل به قامت بلند یمرد

 تخت یروروبه و گذشت او کنار از نگاه بدون

 .ستادیا

 .شهیم رمونید بابا؟ میبر -
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 برداشته نیحس حاج یرو از نگاهش که جان خانم

 .دیخند شدینم

 .میبر دیبا بسه گهید یحاج آره -

 گذاشت تخت یرو را دستش هندوانه نیحس حاج

 .برداشت را شیعصا تند و

 .شده تموم نجایا کارم گهید امآماده من بابا، میبر -

 یرو از لبخند و دیپرکش دلش از هیاول ذوق آن

 . نداشت یخوب حس رفتن نیا به شد، دیناپد لبش

 یکس چه ندیبب تا برداشت مرد سمت یقدم

 دنید با. ببرد خود با را پدربزرگش خواهدیم

 شیگلو از یحرف و ماند باز دهانش پدرش صورت

 همراه گرفت را آقاجانش دست پدرش. نشد خارج

 کنار لحظه نیآخر در رفتند، در طرف جان خانم



shahregoftegoo@  

. pg 4495shahregoftegoo@ 

 به یلبخند با و برگشت سمتش پدرش صورت در

 .شدند دیناپد شیهاچشم یجلو از سه هر او

 بزند پدرش لبخند جواب در خواست که یلبخند

 و شد خشک شیهالب یرو نزده جوانه هنوز

 .دیکش ترس سر از یغیج

 ینیسنگ و یکوفتگ و رفت تنش از یسبک حس آن

 داد خود به یتکان بار چند. گذاشت یباق شیبرا را

 .کند مخالفت زانشیعز رفتن یبرا تا

 ...نه... نه -

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 مجبورش و شد وارد تنش به بیعج ییروین ناگه

 .کند باز را شیهاچشم کرد

 نفس که طورهمان و نشست تخت یرو زده هول

 اتاق در را خود. کرد نگاه را اطرافش زدیم نفس

 شیجا بودن امن از الشیخ یکم دید یرعلیام

 در زیچ همه تا دیکش طول لحظه چند شد، راحت

 خواب آن آقاجانش، یماریب. شود زنده ذهنش
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 آن به یخوب حس شیهاییبایز تمام با که بیعج

 .نداشت

 اطرافش و دیپر سرش از کامل یآلودگ خواب حس

 اتاق یکیتار نبود، یرعلیام از یخبر. کرد نگاه را

 در. نشده تمام هنوز نحس شب نیا دادیم نشان

 یگلو کردن تازه یبرا آب یاجرعه و یرعلیام یپ

 قلبش ضربان رفت، رونیب اتاق از اششده خشک

 .نداشتند قرار و آرام و زدندیم تند

. بودند خاموش آشپرخانه جز خانه یهابرق همه

 آنجا از یآرام صحبت یصدا که آشپزخانه طرف

 ،حاج محمد حاج دنید با. رفت شدیم دهیشن

 آهسته و بودند نشسته زیم دور که یرعلیام و خانم

 ریتصاو و ختیر فرو دلش کردندیم صحبت

 .بست نقش شیهاچشم یجلو خوابش
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 شده؟ یزیچ -

 یتارها انیم از را کلمه دو نیهم تا داد جان

 .بدهد رونیب لرزانش یصوت

 به ینگاه با یرعلیام آمد، باال سه هر ناراحت نگاه

 و شد بلند یصندل یرو از تند مادرش و پدر

 .آمد طرفش

 زم؟یعز یشد داریب چرا -

 خبر تو زنهیم شور دلم یرعلیام دمید بد خواب -

 ؟یندار آقاجون از

 یگرید ناراحت نگاه و ستادیا کنارش یرعلیام

 که یحرف. انداخت محمد حاج و خانم حاج سمت

 به همه نیب اشدهیترس نگاه دینشن یرعلیام از

 .افتاد انیجر
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 افتاده؟ یاتفاق -

 .زد لب آرام و دیکش صورتش به یدست محمد حاج

 .دخترم گمیم تیتسل -

 با که شوهرش پدر به شده گشاد یهاچشم با

 زبانش. کرد نگاه کردیم صحبت ناراحت یاچهره

 را حرفش یمعن توانستینم و بود آمده بند

 .بپرسد

 در زود که انداخت یرعلیام سمت یعاجز نگاه

 .گرفت آغوشش

 داد خبر عموت شیپ ساعت مین زمیعز متأسفم -

 .کرده تموم بزرگت پدر
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 چشم. شد سست یرعلیام یهادست نیب تنش

 را کردنش خفه قصد شیگلو بغض بست،

 ! نماند قولش سر و رفت هم بزرگش پدر.داشت

 همه نیا با او فیتکل حاال دیجوش اشکش چشمه

 شد؟یم چه ییتنها
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 در صوت پخش از که یسنت آواز یلب ریز ینجوا با

 یرو را یوانیح کره و ریپن ظرف دیچیپیم خانه

 را اششده آماده یعیطب وهیم آب. گذاشت زیم

 صبحانه لیوسا هیبق کنار و ختیر وانیل دو داخل

 .گذاشت

 شود مطمئن تا بود صبحانه زیم جمع نگاهش

 یصدا دنیشن با که باشد فتادهین قلم از یزیچ

 . دیدو اتاقش طرف دهیترس ماهرو غیج



shahregoftegoo@  

. pg 4502shahregoftegoo@ 

 یصدا شد متوجه بود نکرده باز را اتاق در هنوز

 باز را کنارش در عیسر د،یآیم مهبد اتاق از غیج

 .شد وارد و کرد

 مهبد که شیروروبه باور رقابلیغ یصحنه دنید با

 با هم ماهرو و گرفته چنگ در را ماهرو یموها

 دیکشیم را مهبد شرتیت قهی توانش یهمه

 .گرفت قرار نشانیب و رفت سمتشان متعجب

 !خبره؟ چه نجایا یوا یا -

 نیب از را مهبد یشده مشت یهادست کرد یسع

 .کند باز ماهرو یموها

 !مامان دهیبع شما از کارا نیا جان مهبد -

 ماهرو به را اشزده خشم نگاه که طورهمان مهبد

 .دییسا هم به یدندان حرص پر بود دوخته
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 که کرده کاریچ شعورتیب دختر نیا نیبب -

 !ام یعصب نقدریا

 و غیج که کرد ترمحکم را شیهاانگشت گره مهبد

 .شد قبل از بلندتر ماهرو هیگر

 .تیتربیب برام درازه هم زبونش تازه -

 دست یرو را دستش و گرفت آغوش در را ماهرو

 :گفت یمهربان و آرام لحن با گذاشت، مهبد

 نیا یجا شهیم کنده االن موهاش جان مهبد -

 .شده یچ نمیبب کن فیتعر برام کارا

 .آورد شیهادندان به یترمحکم فشار مهبد

 .خوامینم -

 استفاده خودش به مهبد عشق ترفند از ناچار به

 .کرد
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 نمیبب من کن ول رو موهاش مامان بخاطر زمیعز -

 .دمیم قول کنمیم هشیتنب خودم شده یچ

 دست. کرد رها را ماهرو یموها یهُل با مهبد

 را خودش و گرفت قرار سرش یرو ماهرو فیظر

 .داد جا او بغل در شتریب

 من یداداش ندارم، دوستت گهید زشت مهبد -

 .یستین

 .کرد نگاه ماهرو به خشم با مهبد

 منو فقط تو موندم من یندار دوستم درک به -

 .یبخواه

 عیسر که برود ماهرو طرف دوباره خواست مهبد

 مانع تا گذاشت اشنهیس یرو را آزادش دست

 .شود کارش
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 با چرا صبح سر یبگ تیعصبان یجا شهیم پسرم -

 ؟یکرد نکاریا خواهرت

 با حاال که اشیقیموس نت دفتر حرص با مهبد

 شده نامفهوم و بزرگ یهاخط از پر قرمز خودکار

 .گرفت باال را بود

 کاریچ نیبب دش،یجد گل دسته نیا بخاطر -

 مامان؟ کرده

 

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 959پارت#

 

 

 

 صورت بعد کرد نگاه دفتر به لحظه چند واج و هاج

 در بود کردن هیگر مشغول هنوز که را ماهرو

 .داد قرار خود نگاه ررسیت

 !ماهرو؟ یکرد رو نکاریا تو -
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 با و دیکش هیگر از دست لحظه چند ماهرو

 شیعمو از هیارث که خوشرنگش سبز یهاچشم

 .کرد نگاهش بودند

 عمو خونه روز اون هیبد پسر مهبد حقشه، -

 برو گفت من به کنم یباز یدست فوتبال خواستم

 االنم زشته، موهات گفت روزید ،ییکوچولو تو کنار

 .بشم زشت یواقعن کنه کچلم خواستیم

 .زد کمر به یدست مهبد

 االن بود حقت هاحرف اون یهمه کردم خوب -

 .کنمیم اضافه بهشون هم عقلیب

 .زد ورق را آن و شد رهیخ دفتر به نیغمگ بعد

 !کرده کاریچ نیبب یوا -
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 یبرا رفت ضعف دلش اغتشاش همه آن وسط

 یهاتیجد یهمه که اشساله دوازده پسرک

 عمو غرور همراه به و بود دهیکش ارث را پدرش

 اشیواقع سن از باالتر یلیخ شهیهم شیرعطایام

 . کردیم رفتار

 و دیبوس را مهبد سر گذاشت، نیزم یرو را ماهرو

 .رفتیم در طرف

 صحبت به ازین که بوده اشتباه دوتون هر کار -

 کار یکل که صبحانه یبرا دییایب فعالً اما داره؛

 .میدار

 !؟یبگ بهش یزیچ یخواینم واقعاً مامان -

 به دست طورهمان هنوز که مهبد طرف لبخند با

 .برگشت بود ستادهیا اتاق وسط کمر



shahregoftegoo@  

. pg 4509shahregoftegoo@ 

 ایب زود وقتش به گذاشتم گم؟ینم یزیچ گفتم -

 .صبحانه

 .گرفت یدودل رنگ یالحظه مهبد نگاه

 فهمه؟یم بابا مامان، -

 .گرفت را لبخندش یجا زیر یاخنده

 جان مامان دنیشن هاهیهمسا یهمه رو صداتون -

 !نشنوه؟ بوده حمام که ییبابا یدار توقع

 آمدند، رونیب اتاق از هم با و گرفت را ماهرو دست

 .زد حمام در به یاضربه راهش سر

 ؟یرفت یداماد حمام خان یرعلیام باش زود -

 .نشست صورتش یرو ماهرو کنجکاو نگاه

 شده؟ داماد بابا -
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 دخترک یجواب حاضر بخاطر خواست که یاخنده

. داد قورت را ندیبنش شیهالب یرو اشساله هفت

 یجد برخورد دیبا ماهرو اشتباه بخاطر دانستیم

 زیعز دو مقابل در که یکار باشد، داشته

 .بود سخت یلیخ شیبرا اشدوردانه

 یرو و کرد سیخ آشپزخانه نکیس در را دستش

 .دیکش ماهرو اشک از پر صورت

 سرک یجا خانم، ومدهین شما به هایفضول نیا -

 ادی داداشت به احترام و ادب هیبق کار تو دنیکش

 .ریبگ

 نهیس به دست تخس و نشست یصندل یرو ماهرو

 .زد
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 یخط خط رو دفترش منم کرد ناراحتم مهبد -

 .کردم

 نزن مهبد لیوسا به دست نگفتم بهت بار صد -

 حساسه؟

 .برد باالتر را شیصدا بعد

 .صبحانه ایب یموند کجا جان مهبد -

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 960پارت#

 

 حوله با یرعلیام مهبد یجا بعد لحظه چند

 که نمدارش یموها و گردنش دور یکوچک

 آشپزخانه وارد نکرده خشکشان هنوز بود مشخص

 .کرد نثارش یلبخند. شد

 !آقا آب صحت سالم -

 یبوس ماهرو چشم از دور یلبخند با یرعلیام

 .فرستاد شیبرا

 .زمیعز خانوم ممنون -

 .ییبابا ریبخ صبح -
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 شد خم یصندل یرو نشستن از قبل یرعلیام

 صبح ریپن لقمه از پر دهان با که را ماهرو یگونه

 .دیبوس گفتیم ریبخ

 چطوره؟ بابا پرنسس -

 جرأت یرعلیام مهربان لحن و کار از که ماهرو

 .داد قورت را اشلقمه تند بود گرفته

 درد سرم دیکش را موهام مهبد بابا، ستمین خوب -

 .گرفته

 وسط سبد از نان برداشتن یبرا که یرعلیام دست

 و برگشت شیجا سر دوباره بود شده دراز زیم

 .کرد نگاه را ماهرو متعجب

 !ده؟یکش رو موهات مهبد -
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. داد تکان یسر و کرد مظلوم را شیهاچشم ماهرو

 کارها نیا داد، حق یرعلیام به تعجب نیا یبرا

 !بود دیبع مهبد تیشخص از واقعاً

 با و گذاشت زیم یرو را یچا از پر ینیچ یقور

 .زد ماهرو یبازو به یآرام یضربه دست

 .کن تیشکا بعد برسه سر بابا بده اجازه -

 .انداخت باال یاشانه الیخیب ماهرو

 .که نگفتم دروغ -

 .برداشت ینان تکه یرعلیام

 !دمینشن غیج یصدا یاشتباه دوش ریز پس -

 .نشست او یرو یسوال و آمد باال نگاهش

 بوده؟ یچ موضوع -
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 انتخاب نشستن یبرا را یرعلیام یروبهرو یصندل

 .کرد

 .بپرس خانم ماهرو خود از هم رو اشهیبق -

 و سالم با شد، آشپزخانه وارد مهبد لحظه همان

 کنارش یصندل یرو یرعلیام به یریبخ صبح

 . نشست

 .دیکش مهبد سر به یدست محبت با یرعلیام

 .پسرم ریبخ هم شما صبح -

 بود مهبد محبوب یهایخوراک از که را عسل ظرف

 .گذاشت شیجلو

 .نشه رتید کالس یبر دیبا جان مامان بخور -

 .کرد لمس انگشت با را شیابرو یباال یرعلیام
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 خواهرت با چرا بده حیتوض برامون خوردن نیح -

 .یکرد نکاریا

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 حیتوض و برگشت یرعلیام طرف به کامل مهبد

 :داد

 خانم نمیبیم رونیب اومدم ییدستشو از صبح -

 میقیموس نت دفتر داره تخت یرو نشسته راحت

 نازش دیداشت یچ توقع کنهیم یخط خط رو

 کنم؟

 با صحبت وقت مهبد که یاحترام نیا از شهیهم

 قربان دل در و شدیم لذت غرق داشت پدرش

 .رفتیم پسرش صدقه
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 که یجد نگاه و کمرنگ یهااخم همان با یرعلیام

 ماهرو طرف کردیم گوش را مهبد یهاحرف

 .برگشت

 دفتر یتو یدیکش خط خانم؟ ماهرو گهیم راست -

 داداشت؟

 یبرا یباز لوس با را کارش االن تا که ماهرو

 بغ اشیجد لحن و سوال از بود برده شیپ پدرش

 .کرد

 گفت کرد مسخره منو روزید بابا خودشه ریتقص -

 .یهست کوچولو زشته موهات

 باهات دارم یدینفهم یشعوریب و لوس قدرنیا -

 .کنمیم یشوخ
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 عقل،یب یگفت بهم هم صبح یشعوریب خودت -

 .کردم یخط خط رو دفترت بود حقت

 .زدمت کردم خوب منم -

 .زد زیم به یاضربه دست با یرعلیام

 .هستم دو هر با ساکت، -

 عیسر یلیخ و دندیپر جا از دو هر ماهرو و مهبد

 .نشستند خود یجا سر ساکت

 .برگشت ماهرو سمت یرعلیام

 یاتفاق هر که داد حیتوض شما یبرا دیبا بار چند -

 یخال لتونیوسا سر رو شیتالف افتاد نتونیب

 ای من به اومد شیپ یمشکل بهتون نگفتم د؟ینکن

 اشتباه کارت م؟یکن یدگیرس تا دیبگ مامانتون

 پاره رو دفترش که شما االن خانم، ماهرو بوده
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 استادش جواب کالسش؟ سر بره چطور فردا یکرد

 هتیتنب اشتباهت کار نیا بخاطر بده؟ یچ رو

 جشن یتو تا هیهمسا یخونه بفرستمت کنم؟

 رو هیبق و جون مهربانو ندم اجازه ؟ینباش امشب

 ؟ینینب

 به التماس حالت لحنش و آمد باال تند ماهرو سر

 .گرفت خودش

 امشب جشن یتو خوامیم من د،یببخش بابا نه -

 بد کار دمیم قول گهید خوامیم معذرت. باشم

 .نکنم

 رو داداشت دفتر نکن یخواه معذرت من از -

 .یکن یعذرخواه اون از دیبا یکرد خراب
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 دست که مهبد به ینگاه مردد لحظه چند ماهرو

 .کرد نگاه کردیم شیتماشا نهیس به

 .دیببخش باشه -

 .داد تکان یسر تیرضا با یرعلیام

 داره یاگهید برخورد بابا بشه تکرار خوبه -

 خانم؟ ماهرو یدیفهم

 .انداخت نییپا را سرش ماهرو

 .چشم -

 چقدر نمیبب اریب رو داداشت دفتر برو پاشو حاال -

 .یکرد یخرابکار

 زمزمه ی«چشم» دهیبرچ یهالب همان با ماهرو

 کرد استفاده فرصت از یرعلیام. رفت رونیب و کرد

 .دیچرخ مهبد طرف و
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 برادر عنوان به دیبا بدم تذکر بار چند... شما اما و -

 ؟یباش داشته رو خواهرت یهوا بزرگتر
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 یرعلیام یهاچشم به او به یکوتاه نگاه با مهبد

 .شد رهیخ

 سر رو بال اون یوقت دیدار ازم یتوقع چه بابا آخه -

 آورده؟ دفترم

 رو حرف اون یوقت یدار یبرخورد چه توقع شما -

 ؟یگفت بهش

 !بود یشوخ هی فقط -

 ذهن یتو یجد یلیخ تو یشوخ نیا که یدید -

 .شده ثبت خواهرت

 .دیکش شیموها به یدست کالفه مهبد
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 من با شما لوس دختر نیا کن، عفو منو جان بابا -

 هم نگاهش سال به سال من باشه نداشته یکار

 .کنمینم

 را لبخندش نتوانست رفت کلنجار خود با هرچه

 دو هر که پسر و پدر نیا صحبت دنید یبرا

 نیچندم یبرا و کند پنهان بودند شیهانیزتریعز

 .نرود شانیصدقه قربان بار

 را خود یکم و گذاشت زیم یرو دست یرعلیام

 .دیکش جلوتر

 به نسبت دینبا شما نه،یهم منم مشکل خب -

 باهاش دینبا. یباش اعتنایب کارهاش و خواهرت

 ای داداش که فکر طرز نیا با یکن برخورد یطور

 .بشه بزرگ و کنه رشد ستندین دوستش باباش
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 ذهنش یتو بایز یفانتز یکل با و دختره هی اون

 یطور دیبا مامانت یحت تو من، شهیم بزرگ

 چهار نیا از رونیب یکس اگر میکن برخورد باهاش

 یتو باشه راحت الشیخ کرد تشیاذ یوارید

 و دارن باورش که داره رو ییکسا اشخانواده

 تحمل با همراه نکهیا نه. هست بهش حواسشون

 مشکل نیا اگر یوا باشه نگران هاتیاذ اون درد

 نشون یواکنش چه برسه داداشم گوش به من

 با داره بابا یگیم خودت شیپ االن دونمیم. دهیم

 یول کنه؛یم لوس رو ماهرو فکرش طرز نیا

 باهاش باشه داشته اشتباه اونم ستین طورنیا

 یبزرگش برادر که تو از توقعم اما کنم؛یم برخورد

 .جان بابا شترهیب
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 یرعلیام یهاحرف به سکوت در االن تا که مهبد

 .داد تکان دییتأ به یسر کردیم گوش

 شما یول کنم؛یم گوش حرفتون به من چشم -

 رو گوشش کرد تیاذ رو من دیبد قول دیبا هم

 .ادیب بار لوس دختر هی ندارم دوست اصال یبکش

 .زد لبخند یرعلیام

 گهید دمیم قول منم باش دوست باهاش شما -

 .نکنه تتیاذ

 .بابا دییبفرما -

 ورق و گرفت را دفتر دیچرخ ماهرو طرف یرعلیام

 .انداخت ماهرو سمت یجد نگاه زد،

 مورد که داداشت دفتر با کاریچ نیبب خودت -

 .یکرد ازشهین
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 صورت به اشرهیخ نگاه با و نزد یحرف ماهرو

 ناز قیطر از دیشا تا داد تنش به یتاب یرعلیام

 .کند نرم را پدرش دل ختنیر
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 یرو را دفتر بعد کرد نگاهش لحظه چند یرعلیام

 .گذاشت زیم

 جان؟ حانهیر -

 .گرفت ماهرو از نگاه و آمد خود به

 جانم؟ -

 از نداره حق روز چند خانم ماهرو حساب علل -

 براش خودم که ییجادو دفتر و خودکار اون

 به یکار گهید رهیبگ ادی تا کنه استفاده دمیخر

 .باشه نداشته داداشش ازین مورد لیوسا

 یصدا خواست و فشرد هم به را شیهالب ماهرو

 یجلو یرعلیام انگشت که کند بلند را اشهیگر

 .خورد تکان صورتش
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 مدت هی تا ضمن در م،یندار هم تیشکا و هیگر -

 خوامیم که رهیگینم تعلق بهت یبیج تو پول

 برو حاال. بخرم مهبد یبرا دیجد دفتر هی باهاش

 .بخور توصبحانه هیبق نیبش

 شد روبهرو یرعلیام یجد لحن با یوقت ماهرو

 .نشست شیجا سر و انداخت نییپا را سرش

 یهمگ و افتاد انیجر به آشپزخانه در سکوت

 .شدند خوردن صبحانه مشغول

 به یجد لحن با یرعلیام که حاال مثل ییهاوقت

 خشانیتوب یموضوع سر ای دادیم تذکر فرزندانشان

 حساب که چرا. نکند یدخالت داشت یسع کردیم

 را حدشیب یهایمهربان کنار در پدر از بردن

 .دیدیم فرزندانش مهم یفهیوظ
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 از مهبد شانه به یدست با خورد لقمه چند یرعلیام

 .شد بلند جا

 رید تا میبر شو آماده یخورد که تو صبحانه -

 .نشده

 .داد تکان یسر مهبد

 .چشم -

 رونیب آشپزخانه از و کرد او از یتشکر یرعلیام

 یرو از و دیکش سر را اشییچا مانده ته. رفت

 .شد بلند یصندل

 امین نداره، ازین یزیچ باباتون نمیبب برم من -

 .دیکرد دعوا دوباره نمیبب

 اتاق طرف راحت الیخ با دیشن که را دو هر چشم

 . رفت
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 ینیح نهیآ یروبهرو را یرعلیام اتاق، به ورودش با

 یرعلیام. دید کردیم تنش را دشیسف راهنیپ که

 سمتش ینگاه لبخند با نهیآ همان داخل از

 .انداخت

 خوب مامانش نیع اتسوخته پدر دختر نیا -

 زیم سر اطواراش اون با کنه، یدلبر ازم چطور بلده

 .بدم وا بود کینزد

 دست با و ستادیا شیجلو رفت یرعلیام طرف

 .کرد مرتب را اشقهی

 میندون رو موحد جناب ضعف نقطه دخترم و من -

 بدونه؟ یک

 .دیبوس را اشینیب آورد جلو سر یرعلیام

 .چکسیه -
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 با و بست کی به کی را یرعلیام راهنیپ یهادکمه

 نیب دیسف یتارها تعداد حاال که شیموها دست

 به را بود شده قبل از شتریب یمشک خرمن آن

 .کرد تیهدا باال طرف

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�
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 964پارت#

 

 

 ه؟یچ امروز یبرا اتبرنامه -

 را راهنشیپ نییپا و گرفت فاصله یکم یرعلیام

 .برد اشیمشک شلوار داخل

 مهم کار هی بود داده امکیپ زود صبح رعطایام -

 مهبد همراه خواست رونیب رفته اومده شیپ براش

 چند اون از بعد. میبر هم نیمت دنبال کالس یبرا

 رمیم هم سر هی دادم انجام دارم یبانک کار تا

 چطور؟ کارگاه

 داد هیتک سرش پشت توالت زیم به نهیس به دست

 .کرد تماشا را یرعلیام و
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 رو شوهرم امروز یبرنامه خواستم فقط یچیه -

 .بدونم

 نشست تخت یرو کمربندش بستن از بعد یرعلیام

 .شد شیهاجوراب دنیپوش مشغول و

 ؟یندار یکسر و کم امشب یبرا یزیچ -

 دیخر رو امروزم ازین مورد لیوسا همه روزید نه -

 .کردم

 ان؟یم یک مهمونات خوبه -

 .گهید رسنیم پنج تا چهار ساعت یحوال عصر -

 کردن مرتب با برگشت نهیآ یجلو دوباره یرعلیام

 .زد خودش به عطر یکم شیموها

 منو امروز یراست بده، خبر یداشت یکار خوبه -

 .مییاینم خونه ناهار یبرا مهبد
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 چرا؟ -

 داده قول پسرا به عطا همراه شیپ وقت یلیخ از -

 گهید م،یبخور مردونه ناهار هی هم با روز هی میبود

 وفا یبرا بهانه نیبهتر میگفت مهبد تولد روز امروز

 .عهدمونه به

 .زد لبخند

 گفت هم لوفرین اتفاقا بگذره، خوش یعال چه -

 .میباش هم شیپ نجایا ادیم زودتر

 .برگشت او سمت یرعلیام نگاه

 .نکنه خسته رو خودش ادیز باش مواظب -

 را اشگونه یرعلیام کت قهی به یدست با رفت جلو

 .دیبوس

 .هست بهش حواسم آقا راحت التیخ -
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 خود به تا و شد حلقه دورش تند یرعلیام دست

 .گرفت لبش از یمحکم بوسه دیایب

 رو جغله اون یاداها نتونستم بودم ریگ امروز -

 نه؟ بدم قورت درسته تونمیم که رو تو بدم جواب

 در به یاتقه که دیبگو یزیچ خواست و دیخند

 .آورد رونیب هوا و حال آن از را هاآن

 .شهیم رمید م؟یبر امآماده من بابا -

 .انداخت باال ییابرو

 .دهینم اجازه زمیعز پسر شهینم نوچ -

 .برد باال را شیصدا یرعلیام

 .بابا اومدم -

 .شد جدا و گرفت اشگونه از یکوتاه یبوسه
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 میرسیم هم به خلوت و کیتار شب شما و من -

 .خانوم

 .داد تکان یرعلیام یبرا یدست طنتیش با

 .یبا یبا موقع اون تا -

 اشیدست فیک برداشتن از بعد دیخند یرعلیام

 .رفت رونیب و کرد یخداحافظ

 به و داد سامان و سر را شان خواب اتاق تیوضع

 .برسد شیکارها هیبق به تا برگشت آشپزخانه

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 965پارت#

 

 به ینگاه و کرد جمع را زیم یرو فیکث یهاظرف

 بود دستش یچا فنجان ریدرگ هنوز که ماهرو

 .انداخت

 یکل امروز که کن مرتب رو اتاقت برو جان ماهرو -

 .میدار کار

 .شد جلب سمتش ماهرو حواس

 از روز چند یند اجازه یدار قصد واقعاً مامان -

 کنم؟ استفاده مییجادو دفتر و خودکار
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 عیما یکم صبحانه فیکث یهاظرف شستن یبرا

 .ختیر اسکاج یرو ییظرفشو

 کنم؟ رد رو بابات یخواسته یدار توقع تو -

 .ستادیا کنارش و آمد نییپا یصندل یرو از ماهرو

 گوش بابا حرف به رو دفعه نیا لطفاً جونم مامان -

 من داره دوست رو تو قدرنیا که اون نکن،

 بازم یند انجام رو گفته که یکار اگر مطمئنم

 .گهینم بهت یزیچ

 دارم، دوست رو اون منم داره دوست منو بابا بله -

 نیب حس نیا یداریپا باعث یچ یدونیم تو اصال

 شده؟ ما

 در. داد تکان یسر حرف بدون و کنجکاو ماهرو

 .زد لبخند جوابش
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 من به بابات م،ینکرد انتیخ هم اعتماد به نکهیا -

 وگرنه داشته ازم رو خواسته نیا که کرده اعتماد

 و رهیبگ ازت رو خودکار و دفتر تونستیم خودش

 بابا کنم گوش تو خواسته به من اگر. کنه پنهون

 اعتماد بهم گهید و شهیم ناراحت ازم یلیخ بفهمه

 نویا تو. بخواد ازم یزیچ هم بعد دفعه که کنهینم

 دوست رو مامان گهید بابا نکهیا ؟یدار دوست

 باشه؟ نداشته

 .رفت فرو فکر در یکم ماهرو

 .نه خب -

 .شد بزرگتر لبخندش
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 خودکارت و دفتر برو حاال خوشگلم دختر نیآفر -

 برو هم بعد خودمون کمد بذارم من اریب برام رو

 ...میدار مهمون یکل امشب که کن زیتم رو اتاقت

 یمهیضم یچشمک ماهرو دل آوردن دست به یبرا

 .کرد حرفش

 مامان و بگذره زود هیتنب روز چند نیا دمیم قول -

 .برگردونه بهت رو دفتر

 با. دیدو اتاقش طرف و گفت ی«چشم» ماهرو

 چقدر. شد کارش هیبق مشغول لبخند همان

 و او نیب داریپا عشق فرزندانش بود خوشحال

. دارند دوست را آن و کردندیم درک را یرعلیام

 طیمح در را عشق فرزندانش گونهنیا بود معتقد

 دلشان به یزیچ حسرت و شناختندیم خانواده

 .باشند آن دنبال خانه از رونیب که ماندینم
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 شده تمام تازه خانه دنیکش جارو هاظرف از بعد

 به یکوتاه نگاه. دیشن را فونیآ زنگ یصدا که بود

 به لوفرین زد حدس و انداخت یوارید ساعت

 .کرده عمل اشوعده

 .لوفرهین عمو زن مامان -

 با که طورهمان و دیکش زیپر از را یبرق جارو میس

 کردیم جمع جارو در را میس اشدکمه فشار

 .داد را ماهرو جواب

 ؟یااجازه منتظر جان مامان کن باز -
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 یبرا و گذاشت شیسرجا یانبار در را جارو

 .رفت در یجلو لوفرین از استقبال
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 باردار ماهه هشت شکم و تپل کلیه یرو نگاهش

 خانواده همه. زد شیبرا یلبخند و دیچرخ لوفرین

 لوفرین و رعطایام دختر آمدن منتظر صبرانه یب

 به خداوند سال چهارده از بعد که یاهیهد. بودند

 داشتنش دوست شکیب بود کرده تیعنا هاآن

 .داشت یگرید لطف

 گرفتند آغوش در را گریهمد دیرس کشینزد لوفرین

 .کردند یروبوس و

 .یاومد خوش زمیعز سالم -

 .دینباش خسته ممنون -

 و گذاشت لوفرین کمر پشت را شیهادست از یکی

 .کرد تعارفش خانه داخل به یگرید با

 !هوا گرمه چه تو میبر ممنون -
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 به یدست و گذاشت داخل به قدم لوفرین

 .ردیبگ را آن عرق تا دیکش اشیشانیپ

 .خرابه یلیخ اوضاع که نگو یزیچ هوا یگرم از -

 .عمو زن سالم -

 هوا یگرم یبرا اشیناراحت ماهرو دنید با لوفرین

 .زد یبزرگ لبخند و کرد فراموش را

 ؟یخوب زمیعز سالم -

 به کوتاه دید را لوفرین شده باز یهادست ماهرو

 .رفت آغوشش

 .ممنونم -

 او تیهدا با ماهرو سر به یابوسه از بعد لوفرین

 .نشست هاآن از یکی یرو و رفت هامبل طرف
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 در آماده که نشیسکنجب خنک شربت آوردن یبرا

 .رفت آشپزخانه به داشت خچالی

 .اریب در رو شالت  و چادر باش راحت -

 زیم یرو را وانیل و آمد رونیب کارش شدن تمام با

 .گذاشت لوفرین یجلو

 .دییبفرما -

 و برداشت سرش از را شالش و چادر لوفرین

. گرفت قرار دید معرض در قبل از شتریب شکمش

 را آن از یمین و برداشت را شربت وانیل تعلل بدون

 .دیکش سر

 .اومد حال گرمیج نکنه درد دستت یوا -

 .نشست شیروبهرو

 .جان نوش -
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 شربت نیهم رعطایام یبرا ظهر شیپ روز چند -

 دستت گفت بعد خورد وانیل هی کردم درست رو

 گهید مزه هی داداش زن یهاشربت یول نکنه؛ درد

 داداشت زن برو بعد به نیا از گفتم منم. دارن یا

 .واست کنه درست

 .کرد لوفرین بامزه لحن به یبلند خنده

 رو هاخانواده رابطه داره من یهاشربت نمیبیم -

 کنهیم سست

 .دیخند هم لوفرین

 .جورم چه -

 یرو را وانیل و دیکش سر را شربتش یباق لوفرین

 .گذاشت زیم

 ؟یکرد هم یکار خبر؟ چه خب -
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 .انداخت باال یاشانه اطرافش به ینگاه با

 آماده مونده فقط شده تموم باًیتقر یزکاریتم -

 .دسر و ساالد و غذا کردن

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 .شد بلند مبل دسته از گرفتن کمک با لوفرین

 گهید میکن شروع میبر ؟یهست یچ منتظر پس -

 .نمونده یوقت

 .شد بلند جا از هم او

 کمک یتونینم حالت نیا با که تو ؟یچ گهید -

 .جات سر نیبش پس ،یبد

 .زد گره درهم ییابرو لوفرین

 چشه؟ حالم مگه -

 یدار شهیش بار یول ست؛ین یزیچ خداروشکر -

 ییایم زودتر گفتم یرعلیام به یوقت صبح تازه

 .نکنم خستت نجایا کرده سفارش یکل شمیپ
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 .زد لبخند لوفرین

 نمیشیم یصندل یرو آشپزخانه یتو من باشه -

 خوبه؟ نشم خسته تا دمیم کمک همونجا

 .داد تکان یسر

 .میبر حاال حساب حرف هی شد نیا -

 شام تدارکات مشغول و رفتند آشپزخانه به دو هر

 .شدند امشب تولد یمهمان

 لوفرین کردیم درست شام مدل دو او که ینیح

. گرفت عهده بر را ساالد لیوسا کردن خورد فهیوظ

 سابق تیمیصم به دوباره شانیرابطه بود هامدت

 ادی ادیز کردندیم یسع هرچند. بود برگشته

 مثل یگاه اما نشود؛ تلخ اوقاتشان تا نکنند گذشته

 امیا سمت دلشان خودشان خواست بدون حاال
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 روزها آن یادآوری از و کردیم هاوقت آن خوش

 .رفتیم ادشانی از زمان گذر و شدندیم لذت غرق

 یحاضر لوفرین شنهادیپ به را شاننفره سه ناهار

 .شدند مشغول خود کار به دوباره و خوردند

 را لوفرین اصرار با شد، تمام که آشپزخانه یکارها

 مشغول خودش و فرستاد سالن به استراحت یبرا

 . شد آشپزخانه کردن زیتم

 اوپن یباال از و دیچیپ خانه در فونیآ زنگ یصدا

 شیصدا بعد یکم رود،یم فونیآ سراغ لوفرین دید

 .دیشن را

 .اومدن مهمونات جان حانهیر -

 رونیب و کرد سر را چادرش تنگ یدل و ذوق با

 کاملش رابطه قطع و نیحس حاج فوت از بعد. رفت
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 یبرا گهید کردیم فکر اشیپدر یخانواده با

 نیا وجود با بود سال نیچند اما شده؛ تنها شهیهم

 حس را خانواده کمبود آشنا یبهیغر یهاآدم

 .کردینم

 کمک با همه یجلو که مهربانو سراغ نفر نیاول

 در و رفت داشتیبرم قدم مانیپ یهادست و عصا

 .گرفت آغوشش

 .مهربانو نیترمهربون یاومد خوش -

 را هاآن یریپ گرد حاال که شیهادست با مهربانو

 .فشرد خود به را او بود کرده ناتوان

 .ایدن دختر نیترقلب خوش سالم -

 .شد جدا مهربانو از و کرد یروبوس
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 دیسف یموها حاال که مانیپ یرو نگاهش

 بود کرده لیتبد افتاده جا یمرد به را او اشقهیشق

 .دیچرخ

 .نیاومد خوش داداش سالم -

 .زد شیبرا بزرگ یلبخند مانیپ

 ؟یخوب خودم یآبج سالم -

 .خدا شکر -

 را صورتش یاحوالپرس از بعد و رفت مینس طرف

 .گفت آمد خوش و دیبوس

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 حاال که را مانیپ دختر الناز سالم جواب محبت با

 و داد بود شده لیتبد بایز و نوجوان یدختر به

 را صورتش و گرفت آغوشش در یواقع یاعمه مثل

 .دیبوس

 الناز از و آورد خود به را او دهیسپ گرم یصدا

 .گرفت فاصله
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 خواهرم کم هی من ریبگ رو بچه نیا جان هرمز -

 .بچلونم رو

 خنده با که هرمز دست را اشساله دو پسر دهیسپ

 آغوش در را گریهمد و داد کردیم شانیتماشا

 با را اشماهه شش یدلتنگ کرد یسع. گرفتند

 را دهیسپ گونه محکم. بدهد یفرار بغل همان

 .دیبوس

 .زمیعز یاومد خوش -

 .گرفت جواب دهیسپ از یمحکم بوسه طورهمان

 .ممنونم -

 .گرفت هرمز از را کوچکشان پسر اریسام

 خان؟ هرمز یچطور شما -
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 نقل کاشان به دهیسپ همراه بود یسال دو که هرمز

 دیجد مهمان یطب نکیع بودند کرده مکان

 .داد باالتر را شیهاچشم

 .خوبم یلیخ دمید رو شما االن -

 خانه داخل به و زد اریسام یگونه به یابوسه

 .کرد دعوتشان

 به همه دنید از قدرنیا که ماهرو به یاخنده

 دانستینم بود شده خوشحال مهربانو خصوص

 کند بش و خوش یکس چه با و برود کدام بغل

 .کرد

 سر از لوفرین با بارنیا ها یاحوالپرس خانه داخل

 .نشستند هامبل یرو همه بعد و شدند گرفته
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 مانیپ یهایشوخ به که ینیح رفت آشپزخانه به

 زدیم لبخند شدنش عروس مورد در ماهرو با

 .کردیم ایمه را ییرایپذ لیوسا

 جوان قهیسل از گرفتن کمک با ییرایپذ از بعد

 را خانه هرمز و مانیپ مردانه زور و الناز یپسندانه

 یبرا را خود کم کم تا کردند نیتزئ شب یبرا

 .کنند آماده مهبد یسالگ دوازده تولد جشن

 چرخش یصدا شدندیم کینزد دیخورش غروب به

 .داد یرعلیام آمدن از خبر قفل در دیکل

 بعد و خانم حاج اول تصورش برخالف شد باز در

 دست به عصا را او مفاصلش درد که محمد حاج

 دست به کیک یرعلیام هاآن از بعد و بود کرده

 دو درست اشیباردار زمان آمد ادشی. شدند وارد

 چیپ شیپا رفتن راه نیح مانیزا خیتار از قبل روز
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 تا را فرزندش و او خوردنش نیزم یضربه و خورد

 حاج و خانم حاج روز آن. برد مرگ کام کینزد

 شاننوه و عروس یسالمت طلب و دعا یبرا محمد

 ایدن سالمت به خبر یوقت و کردند سفر قم به

 با دندیشن را مادرش آن پس از و بچه آمدن

 تولد روز در ساله هر نیبنابرا. برگشتند تیرضا

 شیپ در قم به یسفر خود نذر یادا یبرا مهبد

 دنید به عصر و رفتندیم آنجا صبح که داشتند

 .آمدندیم هاآن
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 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 969پارت#

 

 

 و کرد شوهرش مادر و شوهر پدر با یایاحوالپرس

 یرعلیام سراغ آشپزخانه به و گفت یآمد خوش

 .رفت

 خنده واقعا آقا، یآورد فیتشر شما عجب چه -

 !خونه اومده مهمان از رترید زبانیم داره
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 .آورد رونیب جعبه از را کیک و دیخند یرعلیام

 چطوره؟ -

 مهبد از ییبایز عکس که کیک به یکوتاه نگاه

 پسرش صدقه قربان. انداخت بود شده چاپ شیرو

 چهره همان با و رفت شدیم مردتر سال هر که

 .کرد نگاه یرعلیام به یجد

 ینداد منو جواب شما یول خوبه؛ یلیخ نکهیا -

 .آقا

 .گذاشت خچالی در را کیک یرعلیام

 قدرنیا پسرا و عطا با گردشمون کنم اعتراف دیبا -

 رفت، در دستمون از ساعت گذر که گذشت خوش

 نایا مهربانو من؟ عشق یخوریم ویچ غصه تو حاال

 .هستند خونه صاحب خودشون ستنین مهمون که
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 طورهمان هنوز که ییاو به یچشمک یرعلیام

 انگشت دو نیب را اشینیب و زد کردیم شیتماشا

 .گرفت

 تا بخند پسرت تولد شب خوشگله، نکن اخم -

 .یبش ترخوشگل

 .دیکش بحثش ماندن جهینتیب یبرا یاکالفه پوف

 مهبد؟ کو حاال -

 .ادیم داره نیمت و عطا همراه -

 مشغول دیشن را شیصدا و رفت رونیب یرعلیام

 در فنجان چند. شد شیهامهمان با بش و خوش

 .ببرد ییچا هامهمان یبرا تا دیچ ینیس

 که مهبد و اشساله چهارده نیمت و رعطایام حضور

 بودند یمیصم قیرف دو عمو پسر از ریغ یبچگ از
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 صحبت یصدا. کرد لیتکم را شانیمهمان مهمانان

 یتریخودمان حالت هابچه یباز غیج و ترهابزرگ

 .بود داده یمهمان به تولد کی از

 مهبد یجلو زیم یرو را کیک شام صرف از بعد

 با همراه هابچه شمع کردن روشن با و گذاشت

. کردند خواندن به شروع مبارک تولدت آهنگ

 گفتن یبرا لحظه چند دهیسپ یهیتوص طبق مهبد

 را شمع بعد بست را شیهاچشم دل در شیآرزو

 چقدر. داشت همراه را همه کیتبر که کرد فوت

 دل یپنهان یخواسته بداند خواستیم دلش

 . ستیچ یسن برهه نیا در فرزندش

 طول یآرزو با یهرکس شد تمام که کیک دنیبر

 .دادیم او به را اشهیهد مهبد یبرا ادیز یعمر
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 رفت ماهرو کنار مهبد هیهد لیتحو از بعد رعطایام

 دستش شده کادو یابسته صورتش دنیبوس با و

 .داد

 .کرد نگاهش ذوق با ماهرو

 منه؟ یبرا -

 .زد برهم را شیهاچشم لبخند با رعطایام

 خانمم خوشگل شما یبرا اومدیم دلم مگه -

 نخرم؟ یزیچ

 با و کرد پاره را کادو کاغذ تند و نظمیب ماهرو

 صورت و دیکش یغیج ست نکیع و فیک دنید

 .دیبوس را رعطایام

 !قشنگه یلیخ عمو یمرس -

 .زد ماهرو سر به یگرید یبوسه رعطایام
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 . نداره رو گلم عروس قابل زمیعز برم قربونت -

 جلب را همه توجه یرعلیام یمصلحت و بلند سرفه

 .کرد

 لطفاً گهید یول ؛یدیکش زحمت داداش ممنون -

 .نکن تکرار رو حرف اون

 

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��
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 دل �💗�

 یتنگ �💗💗�

 970پارت#

 

 

 

 یرعلیام صورت یرو که رعطایام یسوال نگاه

 .داد حیتوض نشست

 بخاطر یول زه؛یعز برام مهبد اندازه هم تو نیمت -

 اسمش هم قهیدق کی خوامینم خودم تلخ تجربه

 حق و شنیم بزرگ تا دو نیا. ادیب ماهرو اسم کنار

 .دارن انتخاب
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 از و داد تکان یسر یمصلحت یلبخند با رعطایام

 .شد بلند جا

 .شماست با حق داداش بله -

 که بود اقتدار با و حیصر قدرنیا یرعلیام حرف

 .ردینگ را اشدنباله یکس

 هامهمان نیب را کیک مینس و دهیسپ کمک با

 صحبت کیک خوردن وقت بارنیا و کردند میتقس

 چند تا که شیکارها و مهیخ مورد در تیجمع

 .انداخت گل شدیم برپا دیبا گرید وقت

 شد باعث مهیخ که یسال آن یهوا دلش یالحظه

 ادی از و کرد را کند یمعرف او به را خود یرعلیام

 یبرا. انداخت گل صورتش نشانیریش خاطرات

 دهانش در کیک یکم لشیدلیب لبخند پوشاندن
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 که یرعلیام یهاچشم از کارش نیا اما گذاشت؛

 از یرعلیام انگار. نماند دور بود نشسته شیروبهرو

 ذهنش دیفهم و خواند را فکرش فاصله همان

 .زد لبخند شیبرا که شده یزیچ چه مشغول

 محمد حاج که بود گذشته شب مهین از ساعت

 جا از خانه به رفتن یبرا و کرد بهانه را یخستگ

 عزم هم لوفرین و رعطایام دینکش یطول. شد بلند

 .کردند رفتن

 گرفت میتصم یرعلیام که بود شیپ سال چند

 به آمدن وقت اشیکاشان یهامهمان یراحت یبرا

 کنار اطیح در کوچک تیسوئ کی تهران

 .بسازد خود خانه ساختمان
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 و برد تیسوئ به استراحت یبرا را مهربانو خانواده

 به شد راحت شانیجا بابت الشیخ آنکه از بعد

 .برگشت خانه

 را بودند چسبانده وارید به نییتز یبرا که یفانوس

 پدرش یروبهرو که مهبد به ینگاه و آورد در

 .انداخت کردیم صحبت و بود نشسته

 مامان؟ یندار خواب شما جان مهبد -

 بلند جا از و دیکش شیهاچشم به یدست مهبد

 .شد

 .امخسته یلیخ اتفاقا مامان چرا -

 .زمیعز بخواب برو پس -

 رفت جلو قدم دو یرعلیام به یریبخ شب با مهبد

 .برگشت سمتشان و ستادیا دوباره و
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 یبرا خوب یلیخ روز هی امروز، بابت ممنون بابا -

 یهمه بابت تشکر مامان، شما طورنیهم. بود من

 .امشب زحمتات

 جوابش در یرعلیام و داد تکان پسرش یبرا یسر

 .زد لبخند

 به نیا از دمیم قول زمیعز یبود یراض خوشحالم -

 .باشه داشته تکرار ادیز بعد

 طرف و گفت دو هر به یمجدد ریبخ شب مهبد

 .شد روانه اتاقش

 .انداخت اطرافش به ینگاه

 کجاست؟ ماهرو -

 .بخوابه رفت -
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 پنجه یرو بادکنک کندن یبرا و رفت  وارید طرف

 .برسد آن به تر راحت دستش تا ستادیا پا

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ

 

 رسم��

 دل �💗�
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 971پارت#
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 کمرش دور یرعلیام راست دست دینکش یطول

 از را بادکنک و آمد باال چپش دست و شد حلقه

 . برداشت وارید یرو

 !گذشت زود چه -

 نهیس به را سرش حال همان در خواسته خدا از

 که یدست یرو انگشت با و داشت هیتک یرعلیام

 .کرد نوازش بود شده حلقه کمرش دور

 ؟یچ -

 .کرد ترتنگ را دستش حلقه یرعلیام
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 به تونستمیم کاش کردم آرزو که یشب همون -

 بغلت مصرف بارکی وانیل بسته برداشتن یبهونه

 .بکشم بو رو تنت عطر ریس دل هی و کنم

 هم دست به دست زیچ همه امشب انگار زد لبخند

 از پر یهاشب آن به را او خاطره و ادی تا بود داده

 .ببرد نیریش حال نیع در دلهره

 !ریبخ ادشی -

 .زد لب آرام و آورد کمرش به یفشار یرعلیام

 .ایب -

 .کرد نگاه اطراف به جیگ

 ام؟یب کجا -

 نور ریز که پنجره کنار مبل به یااشاره یرعلیام

 .کرد دیدرخشیم مهتاب
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 .مینیبش اونجا میبر -

 مبل طرف یرعلیام همراه کرد دایپ که را مقصد

 در کرد او به یااشاره و نشست یرعلیام رفت،

 هیتک یرعلیام نهیس به سر دوباره. ندیبنش بغلش

 .داد

 .رمردیپ یکرد تیجوون ادی بدجور امشب -

 در سر و برداشت سرش از را اشیروسر یرعلیام

 .برد شیموها

 ترجوون روز هر کنارم تو وجود بخاطر که یمن -

 رمردم؟یپ شمیم

 خجالت خنده با. زد گردنش به یابوسه آن از بعد

 اتاق در به ینگاه و دیکش کنار را خود یازده

 .انداخت فرزندانش
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 انیم اتاقشون از هابچه هوی ؟یکنیم کار چه عه -

 .رو ما ننیبیم رونیب

 محکم با که دییایب رونیب یرعلیام بغل از خواست

 .نداد او به را اجازه نیا دستش کردن

 .حاال یبود یخانم کجا -

 .برگشت شیجا سر دوباره اجبار به

 !بدجوره نجایا اتاقمون میبر -

 .دیبوس را اشگونه و آورد جلو را صورتش یرعلیام

 زنم بلوار وسط انگار بدجوره نجایا یگیم یطور -

 ببوسم رو زنم خونم سالن یتو دم،یبوس رو

 ه؟یچ مشکلش
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 یرو راحت الیخ با که بود عسل ماه یبرا اون -

 بچه تا دو االن آقا، یکردیم ییکامجو زنت از مبل

 .یدار بزرگ

 یقیعم نفس و برد فرو گردنش در سر یرعلیام

 .دیکش

 رو بتیترت مبل نیهم یرو االن نیهم یخوایم -

 خانم؟ نخوره تکون آب از آب بدم

 

 

 

 .است حرام سندهینو نام ذکر با یحت یکپ
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 بلند قصد و دیکش ینیه شده گرد یهاچشم با

 .کرد شدن

 !سرم بر خاک یوا -

 کمرش گرفتن با دوباره زیر یاخنده با یرعلیام

 .نداد او به رو اجازه نیا

 .نیبش بابا کردم یشوخ -

 .گرفت آرام شیجا سر
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 !ستین دیبع یچیه تو از واال -

 چند از بعد و خورد شیجا در یتکان یرعلیام

 دستش در یرنگ یمشک کوچک یجعبه لحظه

 .دید

 نجایا ییایب خواستم ازت یچ یبرا یدونیم -

 م؟یبزن حرف تا مینیبش

 .داد تکان یسر یرعلیام دست جعبه محو و رهیخ

 ؟یچ یبرا نه -

 انگشت در و برداشت جعبه از یانگشتر یرعلیام

 .انداخت راستش دست یخال

 بهت میزندگ یتو که بزرگ تشکر هی یبرا -

 نیا یتو کنارم بودنت بابت خوامیم بدهکارم،

 هامبچه و من یبرا نه وجودت. کنم تشکر هاسال
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 نیا یتو تو. ارزشمنده امخانواده همه یبرا بلکه

 یسخت همه اون ارزش یکرد ثابت بهم هاسال

 .یداشت رو درد و انتظار

 و داد جا یرعلیام نهیس در قبل از شتریب را سرش

 نینگ. گرفت صورتش یجلو را دشیجد انگشتر

 عادتش د،یدرخش مهتاب نور در رنگش یآب بزرگ

 از هم او فرزندانش تولد شب در ساله هر بود شده

 .کردیم افتیدر تشکر یبرا یاهیهد یرعلیام طرف

 نیا یبرا فقط بودم خوب سال همه نیا اگر من -

 تو نیا نکن فراموش داشتم، یخوب همراه که بود

 پام به پا و یکرد دعوت تیزندگ به منو که یبود

 .بشم هستم ینیا االن تا یاومد

 .دیبوس را آن و آورد باال را دستش یرعلیام
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 یقشنگ یهاهیهد بخاطر وجودت، بخاطر یمرس -

 خدا قبل از شتریب روز هر. یآورد ایدن به برام که

 حس و کنمیم شکر داشتنشون بابت رو

 . دارم یخوشبخت

 اطشانیح یبایز یهاگل به سکوت در لحظه چند

 با روزشید یتلفن صحبت یادآوری با شدند رهیخ

 :زد لب آرام نبات

 .بگم کردم فراموش رو یزیچ هی -

 .دیبوس را سرش یرعلیام

 جونم؟ -

 .میدار شیپ در قم به سفر هی گهید روز چند تا -

 ؟یچ یبرا -
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 عقد خیتار گفت کردم صحبت مامان با روزید -

 شروع از قبل روز دو درست شده، مشخص آرام

 .محرم

 .میریم حتما باشه مبارکشون -

 .افتاد انیجر در سکوت دوباره لحظه چند

 دلش در افتاده انیجر یبایز یهاحس یهمه با

 رهیخ ششیر ته نوازش با و دیچرخ یرعلیام سمت

 :کرد زمزمه شیهاچشم به

 یمحبوبه را خود و یآمد اذن یب که ییتو یا -

 .یبمان میبرا تیابد تا خواهم زخدا یکرد دل

 

 انیپا

 


