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 ســــــــــــــــــــــــــیخ یه ـــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــب     

 

 ۵/۱۱: شروع

 :مهرسندهینو

 

 

و  گرفت یمغرور ژیپرست دیهمه سر و صدا ها خواب دیکش یبلند سوت

 گفت:

 بودم من؟! ی. کدیبود تا همتون خفه ش یسوت کاف هی-

 !میکن یباز قتیجرئت حق دیایخواستم بگم ب یم خب

که خورده بودن  یمشروب یاستقبال کردن در بطر شنهادشیاز پ همه

 زدن به سها و فرشاد افتاد.  رهیست دور همه دارو ب

 زد و گفت: ییلبخند دندون نما سها

 به کراشت اعتراف کن.-

به سها  ینگاه دیهم گذاشت نا ام یرو یپلک هاش رو حرص فرشاد

 انداخت ناچار گفت:

 !ماهیپر-

 باال رفت. با داد گفت: تیجمع یهو یشوکه سر بلند کرد، صدا ماهیپر

 اعتراف بود!  هیخب باشه حاال -

 و آرشام افتاد. اوشیرو چرخوند به س یبطر بعد

 زد و گفت: یبشکن آرشام
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 ؟یرفت یکدوم گور یچوندیهفته قبل منو پ نمیجون بگو بب ایبه به س-

 زمزمه کرد و جواب داد: یزهرمار اوشیس

 .میدادا با همون دختره که نشونت دادم حال کرد یجات خال-

 ش زد و جواب داد:دست هاش رو به کمر آرشام

 !ویقرار بود باش رل بزنم...فاک  کهیمرت-

 زد. یقهقهه ا اوشیس

ت باال انداخ ییابرو مانیافتاد پ مانیبه خودش و پ دیچرخ یبطر دوباره

 و گفت:

 قت؟یحق ایجرئت  یرو داد شنهادیپ نیخودت ا حیخب خب آق مس-

 .هشینمآروم  زهیپسر تا زهرش رو نر نیا دونستیزد م یپوزخند حیمس

 جرئت! خوره،ینم قتیبه ما حق-

 و گفت: دیدست هاش رو به هم کش یشیبا حالت نما مانیپ

 بود!  هیاون پسر مذهب-

 کدوم؟-

 یحاج یگفتیهاتونه، بهش م لیاز فام یکیهمون که -

 ال؟یاها... دان-

 اره اره همون-

 کنم؟ کارشیخب چ-

 فیعربعد برامون ت ادیکه حرصش در ب یکن طور تشیماه اذ هی-

 .یکنیم
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 ۸۲دونست  یاز اون مرد نداشت فقط م یادیتکون داد شناخت ز یسر

 گفت! یچند کلمه م یکنه تو فشیخواست تعر یسالشه، اگه م

 خشک و مغرور! ،یمذهب

 

رو برداشت، همون طور  نشیماش موتیر دینوشابه اش رو سر کش ته

 کرد گفت: یکه سکسکه م

 م؟یبر یایهام تو نمپر ،یبود خدافظ همگ یخب رفقا شب خوب-

 و گفت: دیرو از دستش کش موتیر پرهام

 نمیشیخود م ینیخواد تو بش ینم-

 باشه.-

رو  یانداخت پرهام بخار یصندل یشدن خودش رو رو نیماش سوار

که کم کم چشم هاش  دیکش ینقشه م الیدان یذهنش برا یروشن کرد تو

 .دیگرم شد و خواب

 

*** 

 

 رهیوپ بگت یپارت هیکه  دیرس جهینت نیا فکر کردن به یبعد کل باالخره

 دیرو پوش شیمشک شلوار معروف رو دعوت کنه. یو اون حاج

 زد. یکمربندش رو سفت کرد با دقت به مو هاش تافت م

 وارد اتاقش شد و گفت: پرهام

 عاشقت بشه؟! یحاج یخوا یخان چه کرده! م حیمس نیجون بب-

 .ادیمرد خوشم نم نیاچقدر از  یدونیبرو گمشو باز خوبه خودت م-
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رو به  یکس چیجناب ه یذاریتو کالست باالس برا همه طاقچه باال م-

 !یکنیعنوان دوست پسرت انتخاب نم

 

دستش بست  یدونست، ساعت اسپرتش رو رو یرو م ششیگرا پرهام

 رو ببنده. نشیآست یدست هاش رو طرف پرهام گرفت تا دکمه ها

 گفت: یبدخلق با

 یسر هیخوان  یرابطه م ایبزنن  غیدم رو تخوان آ یم ایهمشون -

 !خوانیم یچ ستیان معلوم ن یهاشون هم که مود

شلوارش  بیج یرو از تو لشیرو بست موبا نشیآست یدکمه ها پرهام

 و گفت: دیکش رونیب

 ایهم ب تو نییپا رمیمن م-

 باشه-

انگشت سبابه اش انداخت با نگاه  یمورد عالقه اش هم تو نگیر

 رفت. نییدر اتاقش رو بست و پا نهییآ یتو یاجمال

 یتو کیبلند موز یصدا هیکرد کمتر از چند ثان یاشاره ا هیجید به

 فضا پخش شد.

 داد. یسر تکون م شخندین با

 رو برداشت. شونیکیفود ها رفت  نگریف زیم سمت

رو حس کرد به زور قورتش داد از  تونیطعم ز یوقت دنشیبا جو 

 د.اوم یبدش م تونیاز ز یبچگ

 هوا تکون داد: یدستش رو تو پرهام

 هم؟! یچرا چهره ات رفت تو ه؟یچ-
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 کنن؟! یقاط تونیز نگرایف نیگفته تو ا یک-

 گفت: سیپوکر ف پرهام

 مخلوط ها رو! یخود خنگت انتخاب کرد-

 !؟یکردیچک م دیتو نبا-

 کنم؟! یتو رو ماست مال یها یگند کار دیبا شهیچرا من هم-

 د و گفت:ز ییدندون نما لبخند

 مال کشه اعظم ی...شددونمینم-

 شعوریب-

 شتریبزرگ بود. ب یادیز شیشد، خونه مجرد کیسرعت هوا تار به

 بود. یگرفتن و خوش گذرون یاوقات در حال پارت

 گفت: ی! با افتخار مه؟یشغلت چ دنیپرس یموقع ازش م هر

 پولدار دارم. یبابا-

 وانیگفت، ل یمد ماومد خوش ا یم یها رو چک کرد به هر کس زیم

 شد. یم یمشروب بود که پر و خال یها

ت ها مس یشتریشده بود، ب یقاط متیگرون ق یو ادکلن ها گاریس یبو

 معروف بذاره. یبودن االن موقع اش بود سر به سر حاج

تالش از تو دفترچه تلفن خونه اشون کش  یاش رو که با کل شماره

 رفته بود رو، گرفت.

 یمردونه  یاز دو بار زنگ زدن باالخره صدابعد  اطیداخل ح دیدو

 :دیچیگوشش پ یتو الیدان

 دییسالم بفرما-
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که گفته بود،  یکش دار یکه به خاطر داد زدن و جون ها ییصدا با

 گرفته بود لب زد:

 درخشش؟ الیدان یسالم آقا-

 بله خودم هستم شما؟-

هستن  یماریدر بستر ب شونیجهانبخش هستم! ا یمن خدمتکار آقا-

ده ب یلیحالشون خ نجایا دیایب ستین یخواستن از من امشب اگه زحمت

 بطلبن. تیحالل خوانیم

 چند روز... نیهم ؟یجهانبخش؟! مگه خوب نبود؟! چ یاقا-

 رو قطع کرد و گفت: حرفش

 درخشش! یمن منتظرتون هستم...اومدم...اومدم آقا... خدافظ آقا-

داد داخل  یم یروزیپکه نشونه از  یرو قطع کرد با لبخند لیموبا

 .خونه رفت

 :دیکرد و پرس یکش دار یخنده  مانیپ

 اد؟یافتخار داد ب یباالخره؟ حاج شدیچ-

 زد و گفت: یپوزخند

که سهله برو بزرگ  ی! حاجاره؟یجرئت داره رو حرف من نه ب یک-

 .اریترش رو ب

 به پرهام ینفس باال رفت، نگاه هیمشروب رو چنگ زد و  کیپ مانیپ

 بود.  یمراقب همه چ شهیهمانداخت 

در  شیفرد زندگ نیدوست و با صداقت تر نیکامل تر ق،یرف نیبهتر

شده  جادیدلش ا یکه تو یبا ذوق ستادیاول پرهام بود بغلش ا یدرجه 

 بود لب زد:
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 !نجایرو کشوندم ا یحاج-

 شونه اش گذاشت و نگران گفت: یدست رو پرهام

 نهیبساط رو بب نیا ادیاگه بنکن!  یوفتیدر م یدار یبا بد کس حیمس-

 به بابات بگه؟ رهینم

 رفته من تک فرزندم ادتیکه  نیکنه؟ مثل ا کاریخواد چ یبابام مثال م-

 !شمیهمه محسوب م هینور چشم

 گوشش برد و گفت: ریسرش رو ز پرهام

 روت زد؟ یتو رو خلق کرد مهر چ یخدا وقت یدونیم-

 ؟یچ-

 زد.بهت  یمهر خر شانس زمی! عزیخر شانس-

 و دیکوب یساعتش م ی شهیش یزد با دو انگشت رو یژکوند لبخند

 بود. الیمنتظر دان

که جهانبخش واسه اش  نیشده بود، متعجب از ا رهیخ لیصفحه موبا به

دکمه  نیرآخ دیرو پوش شیمشک راهنیرفت. پ ییرایپذ یافتاده تو یاتفاق

 اش رو بست، مادرش سمتش اومد و گفت: قهی

 ؟یریمادر کجا م-

هاش زنگ زد گفت  کیاز نزد یکیجهانبخش بد شده  یانگار حال آقا-

 .نهیخواد منو بب یم

 وقته مادر رید-

 شما نگران نباش مامان جان.-

 شلیزد موبا رونیبا بسم الله از  خونه ب د،یهم پوش قشیعق انگشتر

 شد و جواب داد: نیزنگ خورد سوار ماش
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 سالم برادر طاها-

 ؟یخوب هست یسالم اخو-

 ؟یشکر خدا شما چطور-

بود همزمان گزارش  یخال یلیمنم خوبم زنگ زدم بگم امشب جات خ-

 بد تر یکیاز  یکیرو دادن!  یپنج تا پارت

 

 به خودش انداخت و گفت: نهییآ یاز تو یرو روشن کرد نگاه نیماش

 ادیرو  یبند و بار یجوونا فقط ب نیا گمیبله اون موقع که من م-

اگه براشون پرونده درست  دیکن یاشون رو م مالحظه یگرفتن! شما ه

 .شنیهمه شون سر به راه م دیکن

 بله حق با شماست!-

ور  نیماش یبه بخار کمیکردن  یصحبت کردن باالخره خدافظ کمی بعد

 رفت؛ اما خراب شده بود.

 و زنگ رو زد. دیبه لباسش کش یعمارت جهانبخش پارک کرد دست دم

که خودش زود تر دست به کار شد و  سمتش دیها دو گاردیاز باد یکی

 سمت در رفت.

همه  یشب قرار بود برا نیا رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو یم یسع

 بشه! زیخاطره انگ

 یشیخونه گذاشت پرهام از پنجره نما یکرد و پا تو یظیاخم غل الیدان

 .دیسرش کوب یتو یدو دست
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چه  ییپسرابلند شد دختر  کیبلند موز یخونه گذاشتن صدا یپا تو تا

شوکه سر باال آورد  الیدان دنیخند یم لیدل یو ب دنیلول یهم م یتو

 اشاره کرد در رو ببندن. حیمس

 هم گذاشت و داد زد: یچشم هاش رو رو تند

 ! دییشما طانیننگ بر شما! ننگ! ش-

 د.ش دهیکش حیکه بازوش توسط مس رونیسمت در خواست بره ب رفت

! ! منم؟ینیجهانبخش بزرگ رو بب یدبو ومدهیجون؟! مگه ن یکجا حاج-

 جهانبخش حیپسرش مس

عده بد  هی! کنه؟یبحث لهو و لعب پهن م یننگ به تو! چه آدم مومن یا-

 !؟کنهیتر از خودش هم جمع م

 شد و گفت: یجد هویزد  یدلش گذاشت و قهقهه م یدست رو حیمس

 !؟یکنیچه ما رو منع م یدیخواهرت رو د یبدبخت عکسا-

ها در خور شماست نه خواهر  یکار فیکث نیت نزن! ابه نرجس تهم-

 من!

 درخشش! ینشونت بدم حاج ایفقط مختص ماس؟! پس ب-

 اتاق خوابش برد و گفت: یرو تو الیکشون دان کشون

 نشونت بدم . ایب یخب حاج-

ورد آ رونیقرمز رو ب یباکس مشک دیکش رونیتوالت رو ب زیم یکشو

 داد و گفت: الیدست دان

 هست... یداخل چ نیبب یباز کن حاج باز کن...-
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عکس  دنیو جعبه انداخت، درش رو باز با د حیبه مس یشک نگاه با

 رو گرفت حیمس ی قهیاول که خواهرش لخت بود جعبه از دستش افتاد 

 :دیغر واریبه د دشیو کوب

 ! خواهر من از گل هم پاک تره!دیاز خدا بترس-

 :باز تخس گفت یول زد؛یم یبه سرخ حیمس رنگ

 زنگ بزنم به خواهرت؟! یخوا یم-

 سر تکون داد با پوزخند گفت: اوردین کم

 بزن بزن-

د قرار گرفته بود ز یبکشه تو بد مخمصه ا نجایکرد کار به ا ینم فکر

 خنده و گفت: ریز

 !یحاج یهه...هه...خوب اسکل شد-

  شهیکرد از گوش هاش داره دود بلند م یحس م الیدان

کرده بودن خونش رو به  ییکارا نیهرش چنخوا یکه با عکس ها نیا

 آورد. یجوش م

رنگ ترس  شیا لهیت یچشم ها حیسرش رو خم کرد رو صورت مس 

 به خودشون گرفته بودن.

از ترس  حیخود کرد بود مس یهر دو رو از خود ب یکیهمه نزد نیا

 آب دهنش رو قورت داد.

و  یقلوه ا یشد لب ها یم نییگلوش خوش تراش باال و پا بیس

 دلبر بودن، یادیز شیگوشت

بهش زد طعم  یرو به دندون گرفت مک نشییسر خم کرد لب پا الیدان 

 داد. یآلبالو م یمربا
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ملچ ملوچ بوسه اشون کل اتاق رو پر کرده بود با گاز گرفته  یصدا

 به خودش اومد. حیشدن لبش توسط مس

 کردم! کاریمن...من چ-

 زیم نیب حیش گرفت مسسر نیکرد ، دستش رو ب یرو لعنت م خودش

 پناه گرفته بود. واریتوالت و د

آشفته از  یلب هاش رو پاک کرد با اعصاب یپشت دست محکم رو با

 یتو د،یکش یمو هاش م نیزد دو دستش رو ب رونیب تیجمع نیب

بود که مورد اصابت ضربه هاش  یزیچ نینشست فرمون اول نیماش

 قرار گرفت.

... ایمن همجنسم رو...پوف خدا یوا بود کردم!؟ خدا توبه! یچه غلط-

 لعنت به من لعنت به من احمق!

داد. مدام صحنه اون بوسه به اصطالح  رییخونه رو به مسجد تغ مقصد

 شد؛  یذهنش تکرار م یتو ییکذا

 هیخواست اون بوسه رو با  یبود چطور دلش م نیتعجبش از ا یول

 پسر ادامه بده؟!

شده بود وارد حرم شد  ییهوا ممکن بود. به قول معروف رینه غ نه

 اول سالم کرد بعد دست نماز گرفت.

صحن حرم و تو فکر اون پسر  یتو واریداد بود به د هیتک یک دینفهم

 بود. ییمو طال

کوتاه و  یکه از ترس درشت شده بودن، مو ها یقهوه ا یها چشم

 که خوش فرم نگهشون داشته بود. یکارامل

 برن. نیافکار مزاحم از ب نیارو به دو طرف تکون داد تا  سرش

 کرد سمت حرم و گفت: رو
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 خودت کمکم کن! اشتباه کردم. نذار آغشته به گناه بشم!-

 نیانتظار چن دیکش ینفس م یقلبش گذاشت به سخت یرو رو دستش

 نداشت. الیاز دان یعکس العمل

 یاسپر عیسر حیمس تیوضع دنیهل کرده داخل اتاق شد با د پرهام

 لب هاش قرار داد. نیکشو در آورد و ب یاسمش رو از تو

 شونه اش رو گرفت و تکونش داد: پرهام

 چته؟ چت شد پسر؟!-

 پرهام...پرهام-

 پرهام! یگیم یخب بنال چرا ه-

 د؟یمنو بوس ی! به چه حقدیمنو بوس-

 گرد گفت: یبا چشم ها پرهام

 ...شهیممکنه...اه...باورم نم ریپسر غ ی... وادی! تو رو بوسد؟یبوس-

 !میعقل یب نی! اه خاک تو سر من با اشه؟یرو باورت نم یچ-

 تخت کنارش نشست با تعجب گفت: یرو پرهام

 عذاب وجدان داشته باشه! دیاون االن با ؟یتو چرا ناراحت-

 کرد. یقاط دیفتوشاپ ها رو د یخواست بزنه لهم کنه وقت یطرف م-

 برادرش نه بادمجون! یکنه ناسالمت یقاط دمیبا-

 کنم؟ یغلط االن چه-

 توپ دارم. ینقشه  هیمن -

ب ل د،یبه پرهام نگاه کرد بعد کم کم خودش رو طرفش کش یچشم ریز

 زد:
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 ؟یچه نقشه ا-

ون نش یهم به باق ادیبوسه سرش در م نیا یتوپ! همه تالف ینقشه  هی-

 .یکرد یطرف رو آس یچطور یدیم

 !هیپرهام؟! بگو نقشه ات چ یریقدر طفره م نیچرا ا-

 گه؟ید کنهیکار م جیتو بس یگفت-

 اره-

 ! برو ثبت نام کن.جیبس شهیهدف م-

 به پرهام نگاه کرد و گفت: یخنده بعد جد ریزد ز بلند

 !دن؟یراه م جیبس یسر و وضع تو نیمنو با ا یفکر کرد-

 چرا ندن؟-

به جهنم! مدل  نایرو اصال همه ا لیاستا ن،یتو تتو ها رو بب یحاج-

 .خورهینم نایبه ا شیچیمن هو حرف زدن  دنیلباس پوش

 کنم. یدرستت م-

 .رمینه من نم-

 .یریخوبش هم م یریم-

 !یبکن یتون ینم یغلط چیتو هم ه رمینم-

 نهییآ یتو یکل کلشون اتاق رو پر کرده بود، هر دو با نگاه یصدا

 رو اعالم کنن. یپارت انیرفتن تا پا نییپا

*** 

اش بود پرهام رو  قهی یاز بسته بودن دکمه ها یکه ناش یحس خفگ با

 لعنت کرد.
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مالش با  تیبودن وضع ینشون دادن عاد یرو برا یرنگ دیسف سمند

 پرهام جور کرده بودن.

 یاج یکنه؛ اما حت دایپارک پ یجا دیکرد تا شا ینگاه م تیعصبان با

 سوزن انداختن نبود.

 یها نیدرست کرده بود ماش کیبود تراف ستادهیهم چون ا یطرف از

 .بوق گذاشته بودن یمالحظه دست رو یبپشت سرش 

ده کر یشد قالب ته یم کیکه از جلو داشت بهش نزد یونیکام دنید با

و الخش  زیمحکم به پژو پارس تم نیگاز ماش یبود پاش رو رو

 نخورده برخورد کرد.

 شدنیتوجه نسبت بهش داشتن رد م یسرش رو باال آورد همه ب یوقت

 نداخت.به پژو پارس ا یشد نگاه ادهیپ

 اوپس به فاک رفته.-

 گوش خراشش بلند ریدزد گ یکند، صدا نیعقب ماش ریموقع گلگ همون

 نیماش ریبه تا یگوش هاش گذاشت با لگد یشد. دستش رو محکم رو

 قطع شد. رشیدزدگ یصدا

 یشد، نگاه گاهیاش وارد پا قهیزد و با صاف کردن  ییدندون نما لبخند

به  یاذان بود بشکن زنون نگاه یها کیانداخت نزد شیبه ساعت مچ

 اطراف انداخت.

 کنم کلک! ینم داتی! چرا پ؟یحاج ییکجا-

 ... اونجا روهوم

همسن و سال خودش بود طرفش رفت با  بایکه تقر یپسر دنید با

 بلند گفت: یصدا

 سالم برادر مومن!-
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 با ضرب سرش رو باال آورد لب زد: پسر

 یسالم اخو-

 د؟یکن ییراهنما شنیخوام ثبت نام کنم م یبود م نیقصد از مزاحمت ا-

 لباسش رو تکوند و گفت: یرو یفرض یخاک ها یبلند شد دست پسر

حاج  شیاونجا پ دیبر دیرنگه با یدر کرم دینیب یبله شما اون جا رو م-

 .دیکن کاریچ گنیحسن م

 بده. رتیممنون ممنون خدا خ-

 یها رمردیپ هیرفتارش شب حیپسر گرد شده بود از رفتار مس یها چشم

 هفتاد ساله بود.

 کمیسالم عل االلهیاهم اهم...-

 نگاه کرد و گفت: حیهاش رو در اورد به مس نکیحسن ع حاج

 و سالم جوون کمیعل-

 . خدا قوت!دیخسته نباش-

 ممنون شکر خدا-

 راستش اومدم ثبت نام کنم.-

 جوون یبلد یعجب! چ-

 اد:زد جواب د یفکر نکرده بود لبخند ژکوند نجاشیا به

 ... صفر صفرم!رمیبگ ادیاومدم -

فرم رو  نی. ایریگیم ادیرو  زیهمه چ نجایخدا ا دینداره به ام یاشکال-

 فردا؟ یشروع کن یخوا یپر کن بگو از امروز م

 لب زد: تند
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 کار دارم. ییاز فردا امروز جا شاللهیا-

 ریکرد ز یرنگ رو برداشت با تعجب بهش نگاه م یآب کیب خودکار

 کرد: لب زمزمه

 مگه هنوز هست؟! کنن؟یهم استفاده م نایمگه هنوز از ا-

 حسن سرش رو چرخوند، گفت: حاج

 ؟یگفت یزیچ-

 نگفتم. یزیبله؟! نه چ یعنیها...نه -

 یو... همه موارد رو با دقت پر م التیتحص ،یشماره مل ل،یفام اسم،

 حاج حسن گذاشت و گفت: زیم یکرد برگه رو رو

 دییبفرما-

 گفت: ظیبه جا کرد غل رو جا نکشیع

 ! حیمس-

 یجونم حاج-

 اریپسر جون دو تا عکس فردا همراه خودت ب-

 چشم... با اجازه.-

مردم رو نابود کرده، صاحب  نیافتاد ماش ادشیتازه  نیماش دنید با

 زد. رونیبشد و از اون محوطه  نیانگار نبود تند سوار ماش نیماش

 یخواب آلود پرهام تو یصداپرهام رو گرفت، بعد چند تا بوق  شماره

 :دیچیپ یگوش

 بنال -
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 یثبت نام کنم خودت لش کرد جیتو بس یمرده منو فرستاد لیزل-

 اگه فردا ثبت نامت نکنم! ستمین حی! مسیدیکپ

 !؟یکرد کاریچ نمیپسر... بگو بب یزنیچقدر ور م-

پژو پارس المصب فکر کنم صفر بود! بعد رفتم  هیبه  دمیجا نبود کوب-

زدم اومدم  میج گهید دیفرم دادن پر کردم چند تا سوال پرس هیداخل 

 فرار کردم. ومدهیطرف ن دمید رون،یب

رو  وبسینداشت اون بد عنق  یزیچ ینیدورب ؟یو فرار کرد یزد-

 ؟یدیند

 نبود. نمشیچشم چشم کردم بب ینه هر چ-

 پرس و جو کردم همونجاس حتما امروز نبوده.-

 دب.ا یقلدر، ب کهیبه جهنم مرت-

 خونه اش میزیگرفته بر یپارت ماهیخونم پر ایب-

 !؟یندار یاونجام کار گهید نیچند م-

 نه فعال.-

 نیرو برا بهتر انیاومد قرار بود امروز جر یم نییاز پله ها پا خسته

 رونیب یرو از حاج حسن گرفت با خدافظ نیماش چیبگه! سوئ قشیرف

 زد.

 و گفت: دیشبه صورتش ک یدم در منتظرش بود دست سلمان

 .میبر-

 کجاس؟ نیماش-

 !گهیکه رو به روته د نیهم-

 کنده بود؟! رشیتو گل گ نیماش یمطمئن-
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 باال انداخت و گفت: ییتعجب ابرو با

 ؟یگیم یچ-

 نگاه کن عقب نمونده واسه اش! نیور به ماش نیاز ا-

 نیماش دنیخسته بود با د یکرد امروز حساب ینگاه م نیبهت به ماش با

 شد. شتریب شیهم خستگ یصبهم، هم ع

 با تأسف گفت: سلمان

 و رفته. دیکوب ینجوریا یخبر یکدوم از خدا ب ستیمعلوم ن-

 .میالله ولش کن سوار شو بر یبه جه... ال الله ال-

ها رو به بچه ها بگه  نیباشه زنگ بزنم به حاج حسن بگم دورب ادمی-

 ؟یبهم بگ یچ یخواست یم یچک کنه. راست

 !گمیت مخونه به میبر-

سراغ  دیهر دو وارد خونه شدن صورت مادرش رو بوس االلهی با

 نرجس رو گرفت که مادرش گفت:

 کنکورش یناهار آماده اس مادر، نرجس هم رفت کالس ها زیم-

 و صورتش رو شست و گفت: دست

 قربونت برم. یدی. زحمت کشمیبه به فسنجون دار-

 :دیرو باال برد و داد کش کشیپ

 !یبرا همه زنگ زدن هات مرس یبده سکسقرش  ایب ایب-

 پرهام اشاره کرد و گفت: به

 ه؟یک رهیباسن م کیاون پسره چه ش-

 کدوم؟-
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 همون که کتشو کنده، معلوم تا خر خره خورده.-

رو  یسوم کارخونه طال ساز هیهمون که  هییاها اون پسره مسعود فدا-

 داره.

 زده.گل  یانگار کنه،یم کاریچ نجایناموسا؟ پس پسر ا-

 خورد، لب زد: زیم یرو یاز مزه ها کمی پرهام

 سیخواد دهن ملت رو سرو یرل زده م یحاال چون با پر گهیفرشاد د-

 کنه.

 برا اتو گرفتن. دهیجون م نجایکو؟! ا لمیموبا-

 ! بدبخت تو که اوضاعت از اونا هم بد تره!بتهیتو ج-

سمت  در آورد بشیرو از تو ج لشیکرد، موبا یمستانه ا ی خنده

 رفت. یشلوغ

 

*** 

 

 با بهت گفت: سلمان

 !؟یدیپسر رو بوس هیتو  ؟یچ-

 فوت کرد و گفت: رونینفسش رو به ب کالفه

 اره!-

 بود طرف؟ یک-

 الیاز فام یکیپسر -

 بفهمم؟  دیاالن من با-
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ت که به نیهم امیکه کردم کنار ب یسلمان! من اصال نتونستم با غلط-

 .هیلیگفتم خ

حال  شناختیساله اش رو خوب م نیر چندو براد قیرف سلمان

 شد. یهاش رو متوجه م یدگرگون، خود خور

 :دینشست پرس کنارش

 میبر دیاذانه از اونور هم با یحرم؟! چون دم دما میبر یخوا یم-

 .گاهیپا

 تکون داد و گفت: یبلند شد سر الیدان

 .رمیمن وضو بگ-

 باشه-

 یسرش م یام توکه مد ییزل زده بود کالفه از فکر ها حیضر به

داشت، سلمان با هراس طرفش اومد بازوش رو  یقدم بر م دیچرخ

 چنگ زد و گفت:

 !میبر ای... بمیبر ایب-

 شده سلمان؟! یچ-

چند تا تجاوز و رابطه با همجنس  یپارت هی یتو گنیحاج حسن م-

 .گذارش شده

 .میبر ایب یستادی! چرا ایعل ای-

 گفت: یزیچ یآور ادیشدن سلمان با  نیماش سوار

 هیرو چک کنن سرمد گفته  نیحاج محسن به بچه ها گفته بود دورب-

 .نتیبه ماش دهیبا سمند کوب ییپسر مو طال
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چشم هاش نقش بست چشم  یکه جلو یزیچ نیاول ییمو طال دنیشن با

 بود. حیمس طونیتخس و ش یها

 برد که خودش باشه؛ اما بعد با خودش گفت: شک

 !هیلیباال بکشه خاون پسر بتونه دماغش رو -

لباسش  عیسر الیدم اون خونه جمع شده بودن دان یها با ون مشک روین

 همه احترام گذاشتن. دنشیرو عوض کرد تا د

 فرمانده!-

 گفت: یانداخت با اخم و لحن جد یبه خسرو ینگاه

 االن زنگ رو بزن! نیهم-

 چشم فرمانده.-

مان با بلند گو بود همراه سل دهیچیبلند همه جا پ کیموز غ،یج یصدا

 که همه ساکت شدن. دیداخل خونه رفتن، سلمان بلند داد کش

 یراه گهیخواستن فرار کنن؛ اما د یعده م هیبلند شدن  غیج یصدا هوی

 زد پسر ها و دخترا رو از هم جدا کردن. میس یب عیسر الینبود دان

 یشده و به زور دست رو میکه با خنده پشت مبل قا حیمس دنید با

 چند روزه اش رو برگردوند.  نیا تیذاشته تا نخنده عصباندهنش گ

 :دیدو رگه غر یبا صدا الیشده بود، دان یخال سالن

 نجس! یپسره  رونیب ایگمشو ب-

 الیکه حال دان دیاز دستش افتاد بغض کرد، لب هاش رو برچ یگوش

 که با زور خودش رو آزاد کرد و گفت: دیدگرگون شد. دستش رو کش

 دست نزن! من نجسم بهم-

 لب زد: عیزده سر یچه حرف دیفهم تازه
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 نبود! نیمنظورم ا-

 مبل افتاد با بغض گفت: یخورد و رو یسکندر

 نجس؟! دیگیم دیشناس ینم یشما به هر کس-

 .میبر ایب ستین ینطورینه ا-

 .دیدو یپسر بچه ها دنبالش م هیکه شب دیرو کش دستش

 مچم درد گرفت.-

 اوف اوف اوف-

 ربع کالفه شد دستش رو شل کرد. هی نیا یش توغر غر ها از

 سرهنگ؟ میریم میکجا دار-

! یکالنتر میریم میپسر جون! دار یمشروب خورد ادیکه ز نیمثل ا-

 بدن. لیپرونده برات تشک

 گفت: یهاش رو گرد کرد با لحن خمار چشم

 ادیب ستین یکس دیهم گرفت یجون تو رو خدا نکن! به خدا پر یدان-

 به در سراغ منه در

فکرش رو  دیبا نجایا یکرد یعشق و حال م یهمون موقع که داشت-

 !یکرد یم

داغش حالش رو  یبرد که نفس ها الیگردن دان ریرو کج کرد ز سرش

 گفت: یکرد با لحن بچگونه ا یدگرگون م

 !دیبار رو ببخش نیا سهیباشم آقا پل یپسر خوب گهید دمیقول م-

 بخشم؟! یم یچرا فکر کرد-

 !؟یبخش یچرا نم-
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 آدم شه. دیادب با یب یپسر بچه  هی دیچون با-

 !الیدان-

 سلمان برگشت، سلمان مجدد لب زد: یصدا با

 ! م؟یکن کاریچ ستیتو؟! جا ن ییکجا-

 خورد. حیو مس الینگاهش به دست دان هوی

 گفت: شوکه

 همون؟ نیا-

 هول کرده گفت: الیدان

 اره...اره-

نفس  الیهم گذاشت دان یچشم رو ننایانداخت باال سلمان با اطم ابرو

 .دیکش یآسوده ا

 ول کن دستو! یحاج-

 !یکالنتر میبر دیساکت شو با-

 !امیخوام من نم ینم-

 .یکنیجا م یتو ب-

منو  گمیبه همه م یکالنتر یاگه منو ببر یکنیجا م یخودت ب-

 !یدیبوس

 گفت: الیخنده دم گوش دان ریبلند زد ز سلمان

 چه تخسه!-

 حیرفتن؛ اما جا نبود مس نیبا هم طرف ماش دیرو کش حیدست مس کالفه

 زدن،  سلمان لب زد: یچشم هاش داد م نویخمار بود ا
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 .ستین ی! وگرنه چاره ایکیاون  یرو پا نهیبش یکی دیبا-

 از مامور ها گفت: یکی

 رو پا من!؟ دیاون پسر رو بد یخوایم-

 اخم لب زد: با

 !ینترکال ادیب ستیقرار ن شونیا نینه! شما بش-

 کرد و گفت: یسرفه ا مامور

 فرمانده؟! ستیمگه مست ن-

! سرگرد ؟یندادن تو کار مافوقت دخالت نکن ادی! بهت یسلجوق-

 .یسرخ

 احترام گذاشت و گفت: عیسر سلمان

 بله سرگرد؟!-

 !کنم؟یم کاریچ زننیکه رو حرفم حرف م ییمن با کسا-

 بهش الیدان به غلط کردن افتاد عیسر یزد سلجوق یشخندین سلمان

 اشاره کرد و گفت:

 نیبرو جلو بش یسلجوق-

 اما سرگرد شما؟!-

 !یرو حرفش زر نزن سلجوق-

بود که دست به کمرش زده و با  حیرو گاز گرفت تا نخنده مس لبش

 جمله اش رو ادا کرده بود. یحالت بامزه ا
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مان رو به سل دیعقب بودن کل گهیجلو نشست دو نفر د عیسر یسلجوق

 حینشست دست مس نیماش یت فرمون نشست، خودش هم توداد که پش

 رو ول نکرد.

 !نیبش ایب-

 !نم؟یکجا بش-

 پام! یرو-

 گفت: الیخیب

 هوم...باشه.-

 یا قهیپسر بچه ها ده دق هینداشت درست شب یپاش نشست وزن یرو

 برد. الیگردن دان ینگذشته بود که خواب آلود سرش رو تو

د بلند ش الیمعترض دان یخره صداباال دیکش یو کش دار نفس م خمار

 :دیاما پر حرص غر واشیکه 

 نکن! -

 کردم؟ یمگه کار-

 یبرخورد م الیکرد لب هاش با پوست گردن دان یصحبت م یوقت

که  ییکرد بدنش به خاطر تکون ها یحس م الیکرد، رفته رفته دان

 !شهیخوره داره داغ م یم حیمس

 گلوش خفه کرد و لب زد: یاش رو تو ناله

 تکون نخور لعنت بهت! بخواب فقط بخواب.-

 برخورد دستش با عضوش حالش دگرگون شد. با

ه شد کیپسر تحر هیکه با  نیا ختیر یم نییهاش پا قهیاز شق عرق

 عقل و شهوت گم شده بود. نیبود ب بیواسه اش عج
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خواست تن  یگفت گناهه! اما شهوت م یمذهب همه م ن،ید عقل،

حرکت  یاراده تو یکه ب یزیوسوسه انگ یرو لمس کنه! لب ها حیمس

 خوردن. یکردن تکون م

 زد. یم ادیالکل و مشروب رو فر یداد بو یم رونیکه ب ینفس

 چوب! یعطر تنش که مست کننده بود، بو یبو

 چشمات قشنگه! یچقدر عسل-

 شوننیب یسرش رو کج کرد که ناخواسته بوسه ا حیمس ییهویحرف  از

 شکل گرفت!

بودن نگاه کرد خدا  نیماش یکه تو یکرد به افرادخودش رو جدا  تند

 دهیپسر رو بوس هیبار  نیدوم یامشب برا دهیند یکرد کس یرو شکر م

 بود.

 یمن قشنگه هنوز به خاص بودن رنگ مو هات پ یاگه چشم ها-

 !یغرب ی! پسر کوچولوینبرد

 و گفت: دیخند مستانه

 سرگرد-

 سرهنگم! -

 یچ خواستمی! پوف... م؟یهنگ باشسر ایداره سرگرد  یحاال چه فرق-

 رفت. ادمیبگم...اه 

 شده بود. کیاز قبل تحر شتریبود که ب الی! داندیلب برچ دوباره

ا ! قطعارهیم الیسر دان ییچه بال زشیر یها یدلبر نیدونست ا یم اگه

 گرفت. یخودش رو م یجلو

 بگه: حیزد به مس یم ادیمغزش فر ینفر تو هی
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 نکن مسلمون نکن!-

 کرد و گفت: یسرفه ا سلمان

 !؟یکالنتر دیایفرمانده شما هم م-

 بهش رفت و گفت: نهییآ یتو یسلمان چشم غره ا یحرف نا به جا از

 !یبله سرگرد سرخ-

دست رو  الیداد که دان نییرو پا شهیرو پاش جا به جا شد ش حیمس

 دکمه گذاشت و باال دادش.

 عه گرمه!!-

 !یخوریپدر سوخته سرما م یعرق کرد-

 !؟یفحش بد یبلد یجون حاج-

 ال اله اال الله! -

 الیبده دان نییرو پا شهیدکمه گذاشت که ش یدستش رو رو دوباره

 شد و رهیبا ذوق به انگشتر هاش خ حیدستش رو گرفت، مس یعصب

 گفت:

 امتحانش کنم؟ لطفا! یاریرو در ب قهیعق نیا شهیم-

 رو در اورد با حرص سمتش گرفت و گفت: انگشتر

 !نیفقط ساکت بش ریبگ-

 مغرور! وبس،یچشم فرمانده بد اخالق، -

 یبا ذوق انگشتر رو تو حیکه بهش داد خنده اش گرفت. مس یالقاب از

معده اش گذاشت و  یدست رو هوی یپنج تا انگشتش امتحان کرد ول

 صورتش رو جمع کرد.
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 لب زد: نگران

 چت شد؟!-

 .سوزهیمعده ام م-

 اثرات مشروبه!-

 .دیتر بر عیسر یسرگرد سرخ-

 گفت: حیبه مس رو

 بده بهم هیتک-

که بغلشون نشسته بودن به خاطر  یکرد اون دو نفر یرو شکر م خدا

از  یزیخمار بودن، چ یکه مصرف کرده بودن حساب یمواد

 شد. یاطرافشون سرشون نم

 بهتر بشه. دیداد تا شا یماساژ م یگذاشت دوران حیرو شکم مس دست

 باشه؟! ریخودت رو نگ یجلو یاریباال ب یخوا یاگه م-

 بغض گفت: با

نکنه زخم  یاصال غلط کردم مشروب خوردم، وا ستیحالم خوب ن-

 معده ام دوباره کار دستم بده؟!

 و گفت: حیفوت کرد تو گردن مس یعصب

 !؟یو مشروب خورد یزخمه معده دار-

 خوردم کمی-

 !شهیش هیشما چقدر اقا؟! حتما  کمی-

 شتریب دیشا دونمی! نمکینه در اون حد چهار تا پ-
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ه ک نیدرمونده از ا الیدان دن،یرس یتا به کالنتر دیطول نکش یزیچ

 خودشون! یگرفت ببره خونه  میرو کجا ببره تصم حیمس

 مادر و خواهرش به اصرار خاله اش قرار بود خونه اش بمونن. امشب

 .دیچیپ یاز درد به خودش م حیمس

 !مارستانیب میریتموم بشه م یلعنت کیاالن تراف-

 !مارستانیب میخواد لطفاً نر ینه نه نم-

 !ینجوریا شهینم-

 خونه ام! مینه لطفاً بر-

 هست؟ یخونه ات کس-

 نه تکون داد. با اخم گفت: یبه معنا یسر

 خونه خودم. میریم-

گرفت  یزور آب دهنش رو قورت داد از درد لب هاش رو گاز م با

 .دیکوب یم یخودش رو به صندل

 ؟یه بررا یتون یم-

 و گفت: ختیرو گونه هاش ر اشک

 ن...نه-

هم گره زد دست  یکرد ابرو هاش رو تو ینگاه م حیزده به مس بهت

 برد بغلش کرد، گفت: حیزانو و گردن مس ریز

 .مارستانینکن! لعنت به من که نبردمت ب هیگر-

 بود با هق هق گفت: لوس

 شده. ادیچرا دردش ز دونمینه... فقط نم مارستانینه ب-
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رو  حیخونه رو به زور باز کرد با عجله کفش هاش رو کند مس در

 یفور یعسل مویتختش خوابوند کفش و کتش رو در اورد. آب ل یرو

 درست کرد به خوردش داد که حالش بد شد.

کرد دل و روده اش باال اومده چند  یرو باز کرد حس م ییدستشو در

 نشست. یفرنگ ییدستشو یرو یعوق زد و همون جا گهیبار د

به قلبش چنگ زد با حرص  یانگار کس حیمس ی هیگر دنیشد با د خم

 کنارش نشست صورتش رو بوسه بارون کرد.

 ...بلند شو!سینکن...ه هیگر-

 دست و صورتش رو شست. الیشد با کمک دان بلند

 شد! فیلباس هات کث-

 زد: نغ

 ! بذار برم!اد؟یکنم ؟! بدتون م کاریچ-

 شد. راهنشیپ یکردن دکمه هامشغول باز  دیرو کش دستش

 کله خراب! ینگفتم پسره  نویا-

لب  یمرد داشت لب رو نیبه ا یبیشد، کشش عج الیدان یلب ها مسخ

شوکه بهش نگاه کرد به خودش اومد اخم کرد  الیهاش گذاشت دان

 اجازه نداد. حیمس یخواست ازش جدا بشه؛ ول

گذاشته بود و پا  ریرو ز دشیکه تمام عقا دیکش یخودش خجالت م از

 .دیبوس یپسر رو م هی

 حرص ازش جدا شد و گفت: با

 برو اونور! -

 خوام! ینم-
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 !یبوس یمنو م یکن یغلط م-

شد؟ مذهبتون به فنا  نیتوه نتونی! بهتون بر خورد؟ به د؟یحاج هیچ-

 رفت؟!

 خفه شو!-

 یشیم کیپسر تحر هیکه با  یی! تو؟یجیشد بچه بس یدوست ندارم! چ-

 !؟یایچرا کالس م

 تخت و گفت: یبود هلش داد رو یزد حرص یپوزخند

 !یآرومم کن دی! پس خودت هم با؟یکرد کیمنو تحر-

با  الیدان دیحال خودش نبود کم مشروب نخورده بود کشدار خند یتو

سمت لب هاش رفت خوش طعم بودنشون  دیکش نییخشونت شلوارش پا

 کرد. یرو انکار نم

ت سف یها پلین دیبوس یوقفه م یبداد  ینم حیبه مس یهمکار ی اجازه

 زد. یاش رو مک م نهیس یشده 

 اه...اههه...اه-

مارک  دیگرفت با یرو از دست داده بود گردنش رو گاز م کنترلش

 وند!م یم دشیپوست سف یهفته رو هیبرو برگشت تا  یامشبش ب یها

 روش کایکه طرح پرچم آمر  یباکسر مشک دیکش نییرو پا شلوارش

 .دیکش نییبود رو پا

 خودش جمع شد. یرو لمس کرد که تو آلتش

 !تمسیمن امشب ول کنت ن یشد پسر کوچولو؟! اگه تو عقب بکش یچ-

 آورد. یباسنش فرود م یکرد اسپنک هاش رو با لذت رو برعکسش

 اه...نکن...بس...بسه!-
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 !سیه-

 اهه...اه...-

مقدمه انگشتش رو  یب دیکش یسیاز باسن سرخش گرفت که ه یگاز

 زد. یزد بعد مک م یکرد اول عوق حیوارد دهن مس

به باسنش زد دو لپ باسنش رو از هم باز کرد سوراخ  یاسپنک دوباره

 قرار گرفت. دیدر معرض د شیصورت

 داد. یوار داخلش حرکت م یچیهاش رو ق انگشت

 اههه...ارو...اه...اوف-

سوراخش  یورد روا رونیرو باز کرد آلت متورمش رو ب کمربندش

 .دیکش یطاقت آه یزد ب یضربه م

 !؟یپسرک غرب یاماده ا-

 هوممم-

 گفت: ادیواردش کرد که با درد ز واشیرو  آلتش

 ب...بسه! آخ درد...هق-

 گرفت و گفت: یهاش رو به باز لب

 خب؟ شهیاالن تموم م-

رو  حیمس یتکون داد و آب دهنش رو با صدا قورت داد. دست ها سر

 سرش به تاج تخت قفل کرد. یش گرفت باالدست ها نیب

م ه حیارضا شدنش بود که آلت مس کیزد نزد یوقفه داخلش کمر م یب

 ارضا شد. یجون با ناله پر درد یبا دست پمپ کرد ب

 که ارضا شد. دینکش یهم طول خودش
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شهوت قالب عقل شده  دشیمحکم به آغوش کش د،یدراز کش حیمس کنار

 دونست! یجواب رو نم احساسات؟! خودش هم ایبود 

 ؟یدرد دار-

 زد و گفت: یهق

 !ی... وحشکنهیدرد م یلیکمرم خ-

 و گفت: دیگلوش رو بوس ریز دیخند

 لوس! هیپسرک غرب-

 !ستمیمن لوس ن یتو وحش-

که  دیمال حیمس یگوشت یرو به صورت صاف و لپ ها ششیر ته

 :دیغر

 شد! خیبدنم س ینکن مو ها-

 کرد. یله ارو گاز گرفت که نا نشییپا لب

 االن کردم! نیکنم! البته هم یچشم نم-

 ! پاشو!تیترب یب-

 انویل حیمس یبرا دیدم دستش رو پوش ینوازشش کرد لباس ها دیخند

 تخت نشست و گفت: یآب همراه مسکن برد کنارش رو

 حمام میپاشو بر-

 خوام! یتونم... نم ینم-

غرولند  حمام بردش با یبغلش کرد و تو الیمسکن رو خورد دان تا

 بود حمام کردن. یقیهاش به هر طر یو خستگ حیمس

 گفت: الیتخت انداخت که دان یحوله خودش رو رو با
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 پاشو لباس بپوش بعد بخواب!-

 دست از سرم بردار ادیخوام خوابم م ینم-

از داخل کمد واسه  یو شلوار راهنیتاسف تکون داد پ یاز رو یسر

 و تنش کرد.اش در اورد مو هاش رو خشک کرد لباس ر

 یحواس پرت یشد داریگردن اگه زود ب یمادرم و نرجس فردا بر م-

 !ینکن

خواب  حیپهن کرد مس نیزم یکمد رختخواب در اورد و رو یتو از

 :دیآلود پرس

 !؟یخواب یم نیزم یچرا رو-

تونم جلو مامانم تو بغل  ینم نکهینفره اس! دوم ا هیکه تخت  نیاول ا-

 شما بخوابم!

 انداخت و گفت: حیمس یرو رو پتو

 ریبخواب شب بخ-

هم گذاشت  یتا چشم رو دیرختخواب خواب یرو خاموش کرد و تو برق

 تخت نشست. یرو حیمس

 سمتش و گفت: برگشت

 ؟یخواب یچرا نم-

 برداشت و گفت: الیدان یرو از رو پتو

 بخوابم! نجایخوام ا یم-

 زد دست هاش رو باز کرد و گفت: یپت و پهن لبخند

 !دییبفرما-
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 یلب ها یرو یبوسه ا عیجمع شد سر الیبچه گربه تو بغل دان هیشب

 .دیگذاشت و خواب الیدان

 دهیوابخ قیعم حیمس دیخواب اریهوش مهیبغلش کرد تا خود صبح ن سفت

 بلندش کرد. نیزم یاز رو دیرو بوس شییطال یمو ها یبود رو

کرد که با اخم کنار تخت نشست  یناله ا حیتخت گذاشتش مس یرو

 زمزمه وار گفت:

 یعادت ندار دنیخواب نیزم یتو که به رو یاخه بچه پولداره شکستن-

 !؟یاریدر م یچرا تخس باز

 حیمس یلب ها یخواب رو یتو یرو ماساژ داد که لبخند محو کمرش

! شده بود جیاما گ ره؛یخواست وضو بگ یاومد. ساعت پنج صبح بود م

 برد؟! یلذت م شبشیاز گناه د ایخوند؟!  ینماز م

بلند شد حرصش از خودش بود  یصورتش گذاشت. عصب یرو دست

رابطه  نیا ینبود چون خودش شروع کننده  حی! قطعا از مسح؟یمس ای

 .بود

طرفش  دیسر بلند کرد تا مادرش رو د یتو دیچرخش کل یصدا با

 رفت.

 دورت بگردم ریسالم صبح بخ-

 ریسالم مادر صبح تو ام بخ-

 نبود لب زد: ششیسمتش رفت نرجس پ نگران

 شده؟یچ ؟یاومد ی! نرجس کجاس؟ اصال با ک؟یمادر چرا االن اومد-

 رو بست چادرش رو از سرش در اورد آروم لب زد: در

 میبود مارستانینگران نباش مادر ب-
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 گفت و مادرش رو بغل کرد. یعل ای

 گهید مارستانیب مینشده مادر شوهر خاله ات سکته کرده رفت میزیمن چ-

 خاله ات و آوا موند. شیم خونه نرجس هم پمن اومد

 کنم برم سرشون بزنم. یجمع م لهیاستراحت کنم، صبح وس کمی منم

 تکون داد و گفت: سر

 از دوستام اومده خونه، االن خوابه. یکیبرمت فقط  یخودم صبح م-

 سلمانه مادر؟-

 نه مادر -

 استراحت کنم. کمیباشه پس، من -

انو ز حیتخت کنار مس نییپا دینه رو چصبحا یرو خوند سفره  نمازش

 تکونش داد و گفت: واشیزد 

 ... اووفحی، آقا مس حی، مس یی! طالیمستر غرب-

 و گفت: دیرو بوس حیمس یها لب

 پاشو دورت بگردم-

 خورد و گفت: یتکون

 خوام. یهوم...نم-

 !دمیپاشو صبحانه چ-

 خوام ینم-

 برم سر کار  دیمن با-

 خب برو!-



 

Page 38 of 46 
 

 عاشقانه --ژانر: گی      ـــــهــــــــــر            نویسنده: م      بوسه خیس       رمان 

به لب هاش  یدوباره بوسه ا نهیتخت بش یکرد رو زور مجبورش به

 رو واسه اش باز کرد. ییزد و در دستشو

 رو دستش داد و گفت: حوله

 .یخشک کن سرما نخور-

 باشه...ساعت چنده؟-

 میهفت و ن-

 داد گفت: با

نم ک یچه غلط یکرد داریصبح ب می!؟ تو منو هفت و نمیهفت و ن یچ-

 ...کهیِد مرت شنیم داریب ازدهیمن خونه خودم ساعت 

 :دیدهنش رو گرفت با اخم غر یبا دست جلو عیسر

 !؟یزنیگرده چرا داد م یباز خوبه گفتم مادر صبح بر م-

خنده اش رو  یجلو الیکرد، دان ینگاه م الیصورت سرخ به دان با

 .دیگرفت دستش رو کش

 گرسنمه! میصبحونه بخور میبر ایب-

 اخ...نکش درد دارم.-

 ت؟واس ارمیمسکن ب-

 اره-

 . ارمیهم قرص م زمیریم ییمن هم چا زیپشت م نیباشه شما بش-

کدوم  چیه یبود؛ ول زیم یرو زیهمه چ ریمربا، خامه، عسل، پن کره،

 رو دوست نداشت.
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که دوست داشت شکالت صبحانه بود  یزینبود؛ اما تنها چ ریگ بهونه

 :دیپرس کنهیدست دست م دیکه د الیدان

 ؟یخوا یم یا گهید زیچ ؟یدوست ندار-

 نه فقط...-

 یخوام سنگک بخرم واسه ات م یبگو االن م یدوست دار یهر چ-

 خرم.

 شد. رهیخ الیبه دان دیذوق دست هاش رو به هم کوب با

  ؟یو شکالت صبحانه بخر یلطف کن شهیم-

 .ییاره طال-

ها برگشت شکالت صبحانه رو باز کرد  دیبا خر الینشد دان قهیدق ده

 جلوش گذاشت. و ختیظرف ر یتو

 نوش جان!-

 .یممنون...مرس-

 زد و گفت: شیشونیپ ینخورده بود که محکم تو شتریلقمه ب چند

 کجاس؟ لمیموبا یوا-

 .نهیماش یاحتماال تو-

 ...پرهامیوا یوا-

 اخم بهش نگاه کرد که گفت: با

کنه. اونم  یکلمو م یبود...وا یاون مهمون یتو شبید قمهیپرهام رف-

 د؟یگرفت

 بود رو گرفتن. یتو مهمون یهر ک-
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 !کنهیپرهام منو م-

 شد. دیتشد اخمش

 درست صحبت کن.-

 تونم تحملش کنم! یاصال نم ؟یخور یکره عسل م یچطور-

ل کره عس یلقمه  ختیر حیواسه مس ییچا وانیبلند شد ل زیپشت م از

 لب هاش گرفت. یگرفت واسه اش جلو

 باز کن.-

 نهه من اصال دوست ندارم!-

 گرفت و گفت: اش رو چونه

 بار امتحان کن. هیکه من گرفتم فرق داره  یلقمه ا-

با لذت لقمه رو  دیزور لب هاش رو از هم باز کرد و لقمه رو بلع به

بود لب  حیرو دستش داد محو خوردن مس ییچا وانیل الیدان دیجو یم

 بود.  زیخورد وسوسه انگ یتکون م یقرمز کوچولوش وقت یها

 ه؟یخب حاال نظرت چ-

 خوشمزه بود.-

 کرد. کیگرفت و به لب هاش نزد یا گهید ی لقمه

 بفرما نوش جونت.-

 شد لب زد: ریکامل س یوقت

 .ینخورد یزیتونم، خودت هم چ ینم گهیممنون د-

 من خوردم نگران من نباش.-

 الیدان-
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گفت  یقشنگ بود! خاص م حیهر حرف اسمش از طرف مس چقدر

 !الیگفت دان ی! پر احساس مالیدان

 موهاش قشنگ بود، بلند شد لب زد: ییطال درچق

  حیمس-

 جانم-

 رنگ مو هات قشنگه!-

 کرد و گفت: یشیاخم نما ستادیا نهیدست به س بامزه

ان! من بورم  ییطال نیخودمه! مجه هامو بب یمو ها ستیرنگ ن-

 خان! الیدان

 و گفت: دیچشم هاش و بوس یکرد رو بغلش

نبود مو  نیرنگش، منظورم ا هات بگردم! منم گفتم ییمن دور طال-

 !یهاتو رنگ کرد

 زد. الیبه گردن دان یزیر ی بوسه

 ! قشنگ تر از منه.هیخودت که قهوه ا یمو ها-

 مادر الیدان-

 بلند گفت: الیاز هم جدا شدن دان عیسر

 بله -

 د؟یصبحانه خورد-

 داخل مامان جان ایب-

 ت:گف ریه زکرد. با ادب و سر ب یاحوال پرس ایبا ثر یپر انرژ حیمس

 .رمیبا اجازه من م-
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 به دلش نشسته بود گفت: حیکه مهر مس ایثر

 !الیدان هیپسرم شما هم شب نیبش-

 .دیممنون به من لطف دار-

 نیمار داشت ا یشد مهره  رهیخ حیباال انداخت و به مس ییابرو الیدان

 کرد. یبرخورد جادو م نیرو با اول یپسر هر کس

 جان حیمس-

 بله؟-

 م؟یبر-

 ره...اره...با اجازه حاج خانوم شرمنده مزاحم شدم.ا-

 !دیپسرم شما صاحب خونه ا هیچه حرف نیا-

 خدا به صاحبش ببخشه، با اجازه.-

 گفت: شخندیاتاق با ن یتو دشیکش الیدان

 !یزبون باز غرب-

شبه معتاد طعم لب هاش شده بود کالفه  هی د،یلب هاش رو بوس کوتاه

 گفت:

 باس هام به فنا رفت.من لباس ندارم که، ل-

 من هست. یلباسا-

جلوش رو گرفته بود تا نخنده با  الیگم شده بود، دان الیدان یلباس ها تو

 و گفت: الیحرص برگشت سمت دان

 نخند خب!-

 کنم؟ کارتیکوچولو من چ یغرب-
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 ای یمشک ای! چرا همشون گشادن؟ همه هم ؟یلباس تنگ ندار هی-

 !؟یخشک رنقدیچرا ا دیسف ی! تک و توکیکرم

 .گهیلباسام د ناسیبپوشم؟! خب هم یصورت یدوست دار-

 یوقت ؟یپک درست کرد کسیبلندن! چرا س نیهمشون هم که است-

 ؟یدینم ینشون کس

پک رو واسه ملت درست  کسیکم حرف بزن مگه س میبپوش بر-

 کنن؟یم

 !نیهوم بب-

 گرفت و گفت: یمغرور سیرو باال داد س راهنیپ

 حال کن اصال!-

 یکردن و تو یتاسف تکون داد با هم آماده شدن خدافظ یاز رو یسر

 بود. لشیکه دنبالش گشت موبا یزیچ نینشستن اول نیماش

 !شبیگرفتم د ییجون. چه اتو ن،یبب نویا-

 پاکش کن.-

 نگاه کرد. الیتعجب به دان با

 به تو داره؟ یچرا؟ اصال چه ربط-

افراد  نیهم جرم کیخودت هم شر شبیربط داره پاک کن! د یلیخ-

 .یبود

 گفت: شخندین با

! یرو بردم و اومدم خونه اونا رفتن کالنتر مونیدل حاج شبیاما من د-

 م؟یریکجا م میپرهام... دار یوا

 !یکالنتر-
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 .دیخونه؟ جان من پرهامو آزاد کن یمنو بذار شهیم-

چه خبره چون بازداشت شدن  نمیبب یبرم کالنتر دیباشه...اول با-

 ه براشون درست کردن.احتماال پروند

 

 !یحاج کمیسالم عل-

 حالت چطوره؟ یاخو ریسالم ظهر بخ-

 شما چه خبر؟ یخوبم دعا گو-

سراغ همون  دیبه سلمان گفتم که رفت شبیخبر که همون د یسالمت-

 .هیپارت

 سراغشون. میاره رفت-

فته، ر نتویزده به ماش روزیکه د هیهمون نیرو بب لمیف نیا ایب یراست-

 !شیاسبشن دیشا

لب زمزمه  ریز دیرو د شییطال یکرد تا مو ها یرو حاج حسن پل لمیف

 کرد:

 !طونکیامان از تو ش حیمس-

 ناشناس مواجه شد جواب داد: یزنگ خورد با شماره  شیگوش

 سالم-

 !مونیحاج کمیسالم عل-

 ...حیمس-

 جونم-

 دستم بهت نرسه!-
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 بهت و تعجب گفت: با

 چرا؟!-

 !نابود ینابود امیب رتیپدر سوخته! گ یتمنو در رف نیبه ماش یزد-

 قهقهه زد و گفت: دلبرانه

 نکنه اون پژو پارسه از تو بود؟!-

 ؟یداشت کاریجا چ نیتو ا نمیاره! اصال صبر کن بب-

 اونجام واسه کالسه ام. گهیساعت د میاومدم ثبت نام کردم تا ن-

 ؟یکالسه چ-

 یکمک بزرگممنون به خاطر پرهام  ی! راستیحاج یفهمیم امیم-

 .یکرد

 .میدر موردش صحبت کن دیخواهش! بعداً با-

 ؟یدر مورد چ-

 گفتم بعدا-

 اوف... باشه.-

 آل یو کفش ها یمشک نیهمراه شلوار ج یکوتاه مشک نیآست راهنیپ

هم  دیفبا کاله منگوله دار س دیسف ی. کاپشن پشمدیرو پوش دشیاستار سف

خودش رو  نیماش موتیسرش کرد ادکلن مخصوصش هم زد و ر

 برداشت.

 کرد با ذوق وارد دایپارک مناسب پ یجا هیگشتن باالخره  یاز کل بعد

 شیکردن هوا سرد بود رفت پ یشد همه با تعجب بهش نگاه م گاهیپا

 حاج حسن.

 !ریسالم صبح بخ-
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 سالم جوون صبح خوش-

 فرمانده کجاس؟ ،یحاج-

 .دهیم نیداره به بچه ها تمر یبرو اون راه رو سالن بزرگه دوم-

 ممنون.-

 !یعل ای-

ها روشن بود وگرنه تا االن  یبخار یسالن باز بود خدا رو شکر م در

 .دیبسته بود در رو زد که همه سر ها طرفش چرخ لیاز سرما قند

تا نگاهش کرد با اخم طرفش رفت  الیپوزخند هاشون مواجه شد دان با

 :دیداد کش

 .دیاضافه بزن ستایحواستون کجاست؟! ب-

 از ترس فقط گفتن: همه

 چشم فرمانده!-

 گفت: تیرفت با عصبان حیمس طرف

 دنبالم! ایب-

 داد زد: حیمس یبهم تو رو دیاتاقش رو محکم کوب در

 !؟نجایا یاومد ینجوری! چرا اه؟یچه سر و وضع نیا-

سکسکه و لرزش صدا  دیترسیترس چند قدم عقب رفت هر موقع م با

 مد.او یسراغش م

 ...هع...آخه...هع...من...زهیچ-

 هان؟ یتو چ ؟یتو چ-

 ...شهیدان...هع...من... هم-
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 !گهیرو مخم د یرفت ؟یزنیچرا درست حرف نم-

هفت سالش بود  یچشم هاش حلقه زد دست خودش نبود، وقت یتو اشک

 دنشینفس کش دید یخون یتصادف کردن مادر و پدرش رو با چهره 

 کرد. یمشد پشت هم سکسکه  یکند م

گردنش برد و  ریبغلش کرد سرش رو ز دشیرنگ سف دنیبا د الیدان

 کمرش رو نوازش کرد.

 شدم. یدست خودم نبود عصب دی...ببخششیه-

 برو...هع...اون طرف-

 .رمینم یتا آروم نش-

آروم  حیهمون حالت موندن تا باالخره مس یحرف تو یب یا قهیدق چند

 شد.

 .یبخور رنایب یزیچ هیبگم واسه ات  نیبش-

 !نیخوام اومدم تمر ینم-

 لباسا؟! نیبا ا-

 لباسام مارکن! ؟یپس چ-

 یوچولوک ن؟یتمر یایب یخوای! فندق! بعد میفندق هیلباسا شب نیتو با ا-

 .رهیگیکمرت درد م یکن نیتمر ستین ازی! بعدم امروز نمیغرب

 .رهیگینهه درد نم-

 !حیمس دمیمن اجازه نم-

 !امیخوام ب یمن م-

در  سخت یکن نیتمر ی؛ اما فکر کن نیهمون کنار بش یایب یتون یم-

 یاشتباه
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 تند سر تکون داد و گفت: تند

 یتو بگ یباشه باشه هر چ-

گاهش ن یو تو دل برو کس وتیک افهیق نیبود دوست نداشت با ا کالفه

 .رهیرو بگ حیمس یها یتخس باز یتونست جلو یکنه ؛ اما نم

شون ا رهیخ یسالن همه تند احترام گذاشتن نگاه ها یبرگشتن تو یوقت

 شد حس کرد. با حرص گفت: یرو م حیمس یرو

 ها رو نگاه کن! نیخودم تمر زیپشت م نیبش-

 کرد، زمزمه کرد: یبه باق ینگاه بعد

 دهنتون... ال اله اال الله! ارمیسر شما ب ییبال هیمن امروز -

 بودن داد زد: نیتمرکه در حال  یتیرو به جمع بلند

 .دیتا شنا اضافه بر یس-

 چشم فرمانده!-

چونه اش  ریدست ز حیمس ختیر یسر و صورت همشون عرق م از

 یحالتش ضعف رفت. منگوله  نیا یزده بود و نظاره گرشون بود برا

 یداد به دو طرف تکون م یکه سرش رو تکون م یکالهش موقع ا

 کرد. یترش م خورد و جذاب

کمد  یافتادن، از تو نیزم یحال رو یشنا هاشون تموم شد همه ب یوقت

 چشم بند ها رو در اورد.

 بده. یکی یبه هر کس-

 چشم فرمانده!-

! هر دیریباال م یاز صخره مصنوع دیزن یچشم بند ها رو م نیا-

 مفهومه؟! رهیپونصد تا شنا م وفتهیب یکس
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 بله فرمانده.-

با  حی، مسشد خوند یتک تکشون م یچشم ها یز توشد ا یرو م ترس

ر دو نفر اول راه نف رفتنیکرد. هر سه نفر که م یبهشون نگاه م حیتفر

 افتاد. یم نییبه سکو پا دهیآخر هم نرس

 ی...دانیدان-

 صدا نکن! ینجوریا نجایمنو ا-

 .میکن یکار هی ایباشه خو! ب-

 ؟یچه کار-

 .میمنو تو مسابقه بد-

 اصال!-

 !یگیم نویا یبازیم چون-

 !یفندق غرب گمیواسه خاطر خودت م-

 !میامتحانش کن ایب یکاراس! ناز نکن حاج نیمن خوراکم ا-

 دو تا چشم بند بده. یپوفف...باشه، احمد-

 چشم فرمانده.-

خوشفرمش حاال به  یکاله و کاپشنش رو در اورد عضله ها حیمس

 یرو در م الیحرص دان شتریب نیدن و ابو دیمعرض د یتو یخوب

 آورد.

صخره رو باال  یرو کامل بستن با شمارش احمد یمنیا یها لهیوس

بلند  د،یسکو رس یزود تر به باال حیکم کرد که مس سرعتش رو رفتنیم

 داد زد:

 فرمانده! دمیمن زود تر رس-
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که با ذوق ژست گرفته بود  حیبه مس دیسکو رس یهم به باال خودش

 کرد. یه منگا

 ...نجایا نیبب یدان-

س همه حب نهیس ینفس تو ن،ییسکو افتاد پا یخورد و از رو زیل پاش

 چنگ زده بودن. الیشده بود انگار به قلب دان

لرزون  یبهت بودن با دست و پا یهمه تو نییرو پرت کرد پا خودش

 قرار تکونش داد. یرفت ب حیطرف مس

 حی... مسحیمس-

 :دیزد داد کش یشت با نبضش که مشاهرگش گذا یرو انگشت

 !دیها رو خبر کن تیفور-

بردنش، کالفه باال سرش  الیبرانکارد گذاشتنش تو اتاق خود دان یرو

 بود. ستادهیا

فقط  دهیند بیدرخشش خدا رو شکر مهره هاش آس یآقا ستین یزیچ-

 سرم واسه اش وصل کردم. هیضعف کرده، االن 

 .یبر یتون یمنون شما مباشه م-

 

 بعد( می)سه ساعت و ن

 

عادت  ییبه نور و روشنا کمیچشم هاش رو باز کرد تا  واشی واشی

 حال بود سرش رو به زور چرخوند. یکنه ب

 فداتشم. یشد داریب حیمس-

 .دیرو بوس شیشونیپ محکم
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 ؟یزنی! چرا حرف نمی... تو چه منو نصفه جون کردشیاخ-

 الی...دانیدان-

 ..جانم دلبرم؟جان.-

گذاشت با  الیدست دان یهم افتاد دستش رو تو یپلک هاش رو دوباره

 یبرا یاما جون داره؛یفهموند که ب یبهش م ششیکم و ب یفشار ها

 صحبت کردن نداره.

 یسفارش داده بود تا در اتاق رو زدن آروم انگشت ها دهیکوب غذا

 ر کرد.دستش باز کرد غذا ها رو گرفت و تشک نیرو از ب حیمس

 نشست . حیمس بغل

 .میپاشو دورت بگردم با هم بخور-

 ...خوام.ینم-

 !اریحرف رو حرفم ن-

داد  یخودش قاشق قاشق با حوصله بهش غذا م نهیکرد بش کمکش

 لبش که گوجه شده پاک کرد و گفت: یگوشه 

 !یپا بذار نجایا یحق ندار گهید یخودت هم بکش-

 لب زد: تخس

 نشده. ممیزیچ امیمن م-

 !ایاگه اجازه دادم ب-

 !امیم امیم امیم-

دوباره قاشق  دیموهاش رو بوس یرو دیهاش خند یبه تخس باز سیشاو

 رو سمت لب هاش برد که گفت:
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 تونم. ینم گهید-

 .میقاشق رو بخور، بر هی نیهم-

 گفت: دیجو یتکون داد همون طور که لقمه رو م یسر

 ؟یخودت چ-

 خوام. یر صحبت نکن لطفا! خودمم نمبا دهن پ-

 زد . نهیبه س دست

 ! ست؟یمن زوره واسه خودت زور ن یبرا یچطور-

 خورم. یندارم بعد م لیم یزیدورت بگردم االن چ-

رفتن پژو پارس  نیماش یتو الیهم گذاشت با کمک دان یرو پلک

 خودش رفتن. یخونه  حیرو همونجا گذاشتن با اصرار مس الیدان

 صبر کن کمکت کنم!-

ن که جلوشو یکس نیداخل خونه رفتن اول الیموند با کمک دان منتظرش

 ظاهر شد، پرهام بود.

خونسرد بهش  الیسمتشون که دان دیو نگران دو شونیپر ی افهیق با

 پرهام لب زد: دیتخت خواب یرو حیافتاده مس یگفت چه اتفاق

 شما؟  دیخورد یزیچ-

 ندارم! لیم نه ممنون-

 ...یپر-

 .کهیتو داداش کوچ یمنو نصفه جون کرد یجان پر-

بود! بزرگ  نیهم شهیپرهام زد هم یاز حرف ها یلبخند محو حیمس

 پرهام بود. حیمس یحام نیتر
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 نخورده بهم قول داد بخوره! یزیچ گهیدروغ م-

به زور هم که شده بهش  نییپا برمشیراحت باشه االن م التیشما خ-

 !مدیغذا م

غذا رو  زیکرد سمت آشپزخونه مژگان خانوم م ییرو راهنما الیدان

 برنج و خورشت بادمجون! حیمس یمورد عالقه  یآماده کرده بود غذا

 نشسته با گفتن: زیپشت مو صورتش رو شست  دست

 بسم الله...-

 دهنش گذاشت. یقاشق رو تو نیاول

 

 )دو ماه بعد( 

 

بت کرده بود! عالقه اشون نس دایپ یشتریسبت به قبل تفاوت بن زیچ همه

 شد. یم شتریبه هم روز به روز ب

کنار  رو دیداشت؛ اما بعد رفته رفته ترد دیترد الیرابطه دان یاوال دیشا

 گذاشت.

 .گهید ایچراغ و خاموش کن ب میفندق غرب-

 .امیچشم چشم اجازه بده مسواک زدن تمام بشه! االن م-

 دشیسف یچراغ رو خاموش کرد با لباس خواب آب حیبعد مس هقیدق چند

 تخت انداخت. یخودش رو رو

 گرفت و گفت: یزد روش از گونه اش گاز مهیخ الیدان

 فندوق کوچولو! میامشب خواب ندار-
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 اش جمع کرد و گفت: نهیس یپاش رو تو معترض

 نکردم! ی! من که کار؟یچ یعنی-

 !یکرد طنتیه چقدر شهفت نیا یبذار واسه ات بشمارم تو-

 هوممم...-

ت حرکا یبه فرار! تو یو پا گذاشت یکرد کمیامروز قبل جلسه تحر-

 یسه شنبه هر چقدر اشاره کردم بهت باز کار خودت رو کرد یشینما

زن رو  یاز سروان ها یکی! روز قبل ترش هم چادر یدیمنو بوس

الم س یاهگه گ میلیدادم فام حیبهت توض یکه من کل نی! با ایزد شیآت

 کنم. یم کیعل

 یخواستگار دی! با پرهام و خونواده اش اومدنشونیآخر و مهم تر سر

 نرجس!

 خب نرجس به تو چه؟!-

 گرد گفت: یچشم ها با

 مثال من برادرشم!-

 !یستیکه ن شیوص لیوک یبرادرش-

 !نطوریکه ا-

وقت از  چیه شون یلیهجوم برد اون طعم پاست حیمس یلب ها سمت

 شتریکرد به ب یرفت تازه هر بار آدم رو مشتاق تر م ینم نیب

 !دنشیبوس

همه قسمت  یدهنش برد، خوب چرخ داد به خوب یرو کامل تو زبونش

 کرد. یکرد با دست عضوش رو لمس م یهاش رو بررس
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 نشییدو دندونش رو لب پا یداد که جا یرو به دندون گرفت فشار لبش

 .موند

 یگشت از لب ها یکرد و مجدد بر م ینش رو مارک ملذت گرد با

 لپیبه اطراف ن یسیرو باال داد ل راهنشیگرفت. پ یکام م شیقلوه ا

 هاش زد. پلیاز ن یکیبه  یحرکت مک محکم هی یهاش زد تو

 اههه...اه...آروم!-

 ی رهیانگار ش الیدان یزد، با مک زدن ها یتر از قبل مک م محکم

 .دنیکش یم رونیوجودش رو داشتن ب

 ...اوف...اووممالیدان الی.داناهه..-

د ز یپر قدرت مک م دشون،یکش یگرفته بود م یهاش رو به باز لینپ

 !حیمس نیریش یناله ها یرفت برا یضعف م

و باکسرش رو از پاش در اورد انگشت هاش رو وارد  یشلوار ریز

 کرد. سشونیکرد که خوب خ حیدهن مس

 تکون نخور!-

قرار  دیلپ باسنش رو از هم باز کرد سوراخ تنگش در معرض د دو

وار داخلش  یچیانگشت هاش رو ق واشیزد  یگرفته بود که نبض م

 حرکت داد.

 هم...اههه...اه-

لوب دم سوراخش  یادیآورد مقدار ز رونیب یو کاندوم رو پا تخت لوب

 و گفت: دیآلتش کش ی، کاندوم رو رو ختیر

 ؟ییطال یااماده -

 اره...ارههه-
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 داغ و تنگ بود لب زد: یواردش کرد حساب واشیرو  آلتش

 !؟یتنگ یلیخ یدونستیم-

اتاق  یبرخورد بدن هاشون تو یزد صدا یقدرت داخلش کمر م با

رو  الیداد دان یسر م یادیاز لذت ز حیکه مس ییبود ناله ها دهیچیپ

 کرده بود. کیتحر شتریب

 د.رو هند جاب کر حیمس الت

 !شی...اخیاه...اههه....اخ-

 بود. الیبار نوبت دان نیارضا شده بود ا باالخره

که لب  ختیر حیتا ارضا شد کل کامش رو داخل مس دیطول کش کمی

 زد:

 زبون نفهم! هیآخ سوختم... حاج-

 به باسنش زد و گفت: یاسپنک

 حمام میمستق-

 خوام! ینم-

 .یکن یجا م یب یلیشما خ-

رو بغل کرد همراه خودش  حیمس اطیرو داخل وان باز کرد با احت آب

رو خشک کرد  حیمس یگرفتن با سشوار مو ها یحمام برد. دوش یتو

 از رفتار هاش فرق کرده بود.  یلیخ

شرکت کنه! حق نداشت تا  یداد تو هر مهمون یاجازه نم گهید الیدان

 یصحبت م الید و با دانز یهر روز زنگ م دیباشه با رونیبعد نه ب

 اگه از هم دلخور بودن! یکرد حت
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 الیخونه اونم فقط با دان یتو یکس ینداشت مشروب بخوره جلو حق

 خوردن. یم کیچند پ

 ...یدان-

 جونم؟-

 ...هیفردا شب مهمون-

 نه!-

 صبر کن بگم!!-

 حوصله گفت: یب

 بفرما-

 رانیا ادیره از آلمان بعد هشت سال بارسالنه قرا هیفردا شب مهمون-

 نرم. شهینم

 خب؟-

 .میبا هم بر ایخواستم بگم ب یم-

 !امیکه نم یدونیم-

 !حیخواهش...جان مس-

 هر دوشون انداخت و گفت: یبه باسنش زد پتو رو رو یاسپنک

 مگه نگفتم جونت رو قسم نده؟!-

 قبوله؟ یعنی-

 .یصبر کن دیباشه...اما من فردا کار دارم با-

 قبوله! یبگ یهر چ ایباشه باشه تو ب-
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بزنه  پیت حیمس لیطبق م الیحال آماده شدن بودن قرار بود دان در

 داد،یم شینما یپک هاش رو به خوب کسیکه س یجذب مشک راهنیپ

که پر جذبه ترش کرده بود با تافت مو  یشلوار و کت حالت دار مشک

چشم  ید که عسلرنگش رو، رو به باال حالت داده بو یشکالت یها

 الیدان دیسف یداد. با ساعت مچ یم شهاش منحصر به فرد تر نشون

 ازش ساخته بود. یمتفاوت

بود  دهیپوش یهمراه کت طوس یو شلوار مشک راهنیهم پ حیمس خود

که تازه چند روز بود  ییرو پاش کرده بود مو ها دشیسف یها یکتون

 .کرده بود کسیشد با کش جمع کرد رو پشت سرش ف یم

 !وفتهیب یدلشوره داشت انگار قراره اتفاق نیماش یتو

 حمی...مسحیمس-

 فکر در اومد و گفت: از

 جان؟-

 فکر! یتو یریم یشده؟ ه یزیچ-

 کرده؟ رییتغ یلینه نه خوبم، به نظرت ارسالن خ-

رو باال داد  شهیکه بحث رو عوض کرده بود ش نیاز ا یناراض الیدان

بودن همون  ستادهیسرد، پشت چراغ قرمز منتظر ا یطر هوابه خا

 شده بود گفت: رهیطور که به شمارش معکوس خ

 شونزیبا فوت عز ایبعض کنن،یم رییاز آدما به مرور زمان تغ یبعض-

و کال  شنیحرف آزرده خاطر م هیها هم با  یبعض شنیم ریشبه پ هی

 !رهید یواسشون بکن یهر کار

 فت و گفت:گر یحالت متفکر حیمس

 حاال آقامون جزو کدوم دسته اس؟-
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 و گفت: دیرو بوس حیمس دست

 !یاحتماال جزو آخر-

 یپنهان کار ادیالزم نبود ز دونستنیهمه م شیاشون رو کم و ب رابطه

 :دیاومده بود پرس ادشی یزیانگار چ الیکنن دان

 پرهام هم هست؟-

 اره...هست.-

 یگ شاپب دیبه کتش کش یبلند شد و دست حینشست. مسکنارشون  مانیپ

 بودن رو برداشت. دهیارسالن خر یبرا کیکوچ ی هیهد هیکه داخلش 

 گردم. یبا ارسالن گپ بزنم برم کمیمن برم -

 گفت: حیبه رفتن مس رهیخ مانیسر تکون داد پ الیدان

 بشه! کیچقدر بده فرد مورد عالقه ات با منظور بهت نزد-

 ت:و گف دیکش ششیبه ته ر یرفتن دست هیفر بود از حاشمتن الیدان

 منظور؟!-

 !ینخور ی! از خودیخواستم حواست باشه حاج یچیه-

 زد: یپوزخند الیدان

 نکنه تو؟ ؟یکدوم خود-

 !حینه! مس-

حوصله ام رو سر نبر حرفت رو رک و  یحرف بزن یخوا یاگه م-

 به سالمت. یطفره بر یه یخوا یپوست کنده بگو اگه م
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به خاطر  حیمس یدونستیخواستم بگم م ؟یحاج یشیم یچرا عصبان-

بود قرار بود تو رو  یباز هیشد؟ همه اش  کیبهت نزد قتیجرئت حق

 مخ کنه بعد هم ولت کنه بره که تا االن اون کار رو نکرده.

 کله اشه! یتو یپسر چه نقشه ا نیا دونمینم من

رفتن، نقشه! همه و  ،یباز قت،یشد! جرئت حق یتو سرش اکو م کلمات

 رو برگردونده بود. شیعصب گرنیخورد م یهمه تو سرش چرخ م

زد و بلند شد، کادو رو به  الیدان یبه شونه  یدست شخندیبا ن مانیپ

کرد االنه که دل و  یارسالن داد دلشوره اش از حد گذشته بود حس م

 .ارهیروده اش رو باال ب

 با حال بد زمزمه کرد:رفت  الیدان شیپ

 م؟یبر شهی...میدان-

 زد و گفت: یپوزخند الیدان

 !یاونم چه رفتن میریم-

 ینینشستن جو سنگ نیماش یاز ارسالن تو یاز تشکر و عذر خواه بعد

 بود.

 .کردنیصحبت نم گهیبا همد چکدومیه

ده ش شتریکه گرفته بود ب یدلشوره ا حیو مس کردیم یخودخور الیدان

 شده بود! رهیهم خ الیبه حرکات دان ینگران یاضافه  بود حاال به

 لب باز کرد و گفت:  حینگذشته بود که باالخره مس یربع هی

 تو؟  ایقرار یب لیبپرسم دل شهیم-

 زد و گفت: یپوزخند الیدان

 کاراتو؟!  لیدل یپرسیاز من م-
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 ؟یچ-لب زمزمه کرد:  ریبا تعجب ز حیمس

 :دیو داد کش دیبفرمون کو یبا مشت محکم رو الیدان

 !هیچ انیجر یدونیخودت م یوقت ینگو چ-

سر از کاراش  کردینگاه م الیو مبهوت فقط به حرکات دان جیگ حیمس

 .اوردیدر نم

ه سرش داد بکش الیبار نشده بود که دان هی یچند ماه رابطه حت نیا یتو

 ومدیکوتاه م شونیکی هشیاما هم ومدیم شیپ نشونیب یبامزه ا یکلکل ها

 .دیکشیپا گذاشته بود و سرش داد م ریمرز هاشون رو ز الیاما حاال دان

ه ک الیاضافه شده بود، آروم به دان شیترس هم به دلشوره و نگران حاال

 :دینگاه کرد و پرس دیکش یداد م

 ؟یزنیداد م نقدریچرا ا یبگ شهیم-

 با حرص برگشت سمتش و گفت: الیدان

 گفت تیاون دوست عوض ی! وقتزنم؟یچرا داد م یدونین نمِد نامسلمو-

نفر رو  هینفر عشق  هی ی! زندگدیکرد یباز قتیسر من جرئت حق

 ! ؟یپا گذاشت ریرو ز یارزشه که تو همه چ یبرات ب نقدریا

رو با پول  زیکه! از اول همه چ ستیبچه پولدار مهم ن یتو یبرا البته

اما  د؛یبا پول خر شهیقه هم معشق و عال یفکر کرد دنیواسه ات خر

 !یکور خوند

زد، به زور با دستمال دور لب هاش و  یعوق م دیکش نییرو پا شهیش

 پاک کرد و گفت:

 دروغ گفته! مانینه...پ-

 یم شتریرو ب حیگردنش متورم شده بود، صورت سرخش مس رگ

 ترسوند.
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 رو؟! یرو دروغ گفته هان؟! چ یچ-

 .بدم حیداد نزن لطفاً بذار توض-

 !نییگمشو پا-

که  ییبا صدا ختیر یداد حرف بزنه اشک م یبهش زمان نم سکسکه

 گفت: دیلرز یم

 جون مادرت صبر کن... الیدان-

 یکه تو گوشش خورد حرفش رو قطع کرد، صورتش گز گز م یلیس

 کرد بغضش رو قورت داد.

 !اریاسم مادرمو ن-

 چ...چشم.-

 اف برم.شر و ور هاتو بب-

 یرو از تو لشیمحکم لبش رو گاز گرفت که خون  اومد، موبا حیمس

فرشاد رو گرفت که بعد دو تا بوق جواب  یدر آورد و شماره  بشیج

 داد.

 حیالو مس-

 سالم فرشاد-

کرد فرشاد با دلهره  یخشدار و گرفته اش همه رو نگران م یصدا

 گفت:

 ؟یتو؟ اصال چرا رفت ییکجا ح؟یشده مس تیزیچ-

 سوال داشتم ازت هینشده فرشاد فقط  میزیمن چ-

 جانم بپرس.-



 

Page 43 of 46 
 

 عاشقانه --ژانر: گی      ـــــهــــــــــر            نویسنده: م      بوسه خیس       رمان 

ل ر الیقرار بود با دان میکرد یم یباز قتیکه ما جرئت حق یاون شب-

 بشم بعد ولش کنم؟

 غر زد: فرشاد

د، نبو یعشق و عاشق انیرو زده؟ اصال جر یحرف نیچن یکدوم پلشت-

 !یشد یخر مغزت رو گاو گاز زد عاشق حاج یتو

 ممنونم خدافظ.-

 ریرو قطع کرد سرش رو ز لیبه فرشاد نداد و موبا یخدافظ ی اجازه

قفه و یبغلش کرد ب الیشده بود، دان رهیانداخته بود و به کفش هاش خ

 .دیبوس یصورتش رو م یرو یلیس یجا

 دستم بشکنه...منه نفهم...-

 و گفت: دیشاهرگش و بوس الیگردن دان ریز سر

 دمیرست یمنم بود چون بهت نگفتم! کل رینکنه دورت بگردم، تقصخدا-

 .یترسناک شده بود یلیخ

 و گفت: دیخند نشیریلحن ش به

 ت کنم! هیاره چون قرار بود سخت تنب-

 !؟یکرد یولم نم یعنی-

موجود  نیاونم مخصوصا چن ره؟یم کنهیول م یزیمگه آدم سر هر چ-

 رو! یوتیک

 زد و گفت: یبلند ی قهقهه

 ...دمتییو گا کیو ص وتیک ایراه افتاد یاجح-

 باسنش زد و گفت: یرو یاسپنک

 راه افتاده بودم! یمن از دو سالگ-
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بوسشون افتاد! بوسه  نیاول ادیگذاشت  حیمس یلب ها یلذت لب رو با

 که هر دوشون رو به هم وصل کرد. یو دلبر سیخ ی

 .دیرو بوس شیشونیدست گرفت پ یرو تو خشی یدست ها 

 ! کوچول موچول!یمن یق غربفند-

 

 .هم واسه اش نوشتم یفصل دوم دیشا

 : مهرسندهینو

 .انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              


