
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مرد من                 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 5 مرد من

 مرد من
 یباسمه تعال

 
 

 اوشششیس....ااااااوشیس-
 
 :اتاق تو اومد غر غر با
 
 
 شده؟؟ی؟؟چیزنیم غیج چرا-
 
 
 کندو موهام کل ریبگو دخترت ایب-
 
 
 ول موهام تو از و دسممتش...دیکشمم مب*غ*ل* از و تبسمم  و جلو اومد خنده با

 و موهام اروم و کنارم نشست اوشیس...ومدیم در داشت  یگر گهید...کرد ینم
بان با و کردم یپوف...اورد در تبسمم  دسمممت تو از  هریخ تبسمم  به تیعصمم

شت گهید...پرو بچه...گرفت خندم...دیخند و اورد در و زبونش...شدم  یم دا
 ...سال ۳ تو رفت
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 :گفت اوشیس... یخوردیم شامو  یبود نشسته زیم سر

 
 زد زنگ رضا یراست-
 
 
 گفت؟؟ یئه؟؟چ-
 
 فردا باغ کرد دعوتمون-
 
 
 ...جمعس فردا...اااوشیس-
 
 
 گهید کرد دعوتمون نیهم واسه خب-
 
 
  ؟؟یبر  یخوایم-
 
 



 7 مرد من

 باشه یچ شما نظر داره یبستگ-
 
 
ضا از ش  ر  و بود شده کینزد اوشیس به یلیخ سال دو نیا تو...ومدینم خو

م ن ین  یول...بود شمممده عاشمممقش اوشیسممم که بود کرده کاریچ دو
ش  نگاهش از...دون ینم...من  چون...بودم نیبدب من ه  دیشا...ومدینم خو
 :فت گ...نداشت  بهش نسبت یخوب حس کال یول... افتادینم دهنش از یابج

 
 
 بهونه شیپ  یبر بود قرار-
 
 
  یاینم گ یم رضا به...زمیعز  یریم خب-
 

شمک و کردم غنچه و ل*ب*ا*م س  به...زدم بهش یچ شاره تب  نکن که...کرد ا
 :گفت ... بچه جلو

 
 
 ره؟؟یگب ادی خوادیم یک از نهینب محبت خانواده تو...دل  زیعز رهیبگ ادی دیبا-
 
 رهیبگ ادی بخواد یکس از کرده غلط-
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 بگ  اااااایبش یرتیغ من جز یکس واسه ندارم دوس اوه اوه-
 
 

 :زد غر تبس 
 
 
 حسود یمان-
 
 
 اصال یرینم بابات سمت...کن یم یحسود که معلومه -
 
 

شو  س تب من از تر لجباز... گرفت خندم...اوشیس یپا رو دیپر و دراورد زبون
 ...بود

 
 2⃣پارت

 



 9 مرد من

شمام خورد شکم تو که یلگد با  اوشیس بهو شدم بلند...اخ...کردم بازو چ
 لبشرو یلبخند و بود دهیخواب تخت رو کج ت*خ*ل تنه باال با که کردم نگاه
 بودم شممده اروم سممال 2 نیا تو من یهرچ...نهیبیم خواب داره بود معلوم...بود
ش اوشیس  یگرم اب دوش...حمام سمت رفت  و شدم بلند...بود شده یوح

 ۱۰...کردم سمماعت به ینگاه...بود خواب هنوز...رونیب اومدم حوله باو گرفت 
قدر...بود صممب  مت رفت ... یبود دهیخواب چ  رو نشممسممت و اوشیسمم سمم

 و موهام...کرد بازو چشماشو خورد یتکون که کردم نوازش و موهاش...تخت
 :گفت و دستش تو گرفت

 
 
 تنها؟؟ باز-
 

 :گفت و زدم یلبخند
 
 
 اتاقوت ادیب تبسمم  بود ممکن بعدم...نکردم دارتیب یدیدیم خواب یداشممت-

 شدینم
 
 

 :کرد مب*غ*ل*و تختتو دمیکش
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 ... یصم خونه یبفرست هفته هی و تبس  دیبا...یدونیم-
 

 :زدم نشیسرو یا ه*ب*و*س* و دمیخند
 
 
 ؟؟یدار بچ  به کاریچ-
 
 
 خب ذارهینم-
 

 :زدم لبشرو یا ه*ب*و*س* و گردنش دور انداخت و دست ...دمیخند تر بلند
 
 
 یریم رو از تو که چقدرم اره-
 

 ...شد دن ی*ب*و*س* مشغول و بش  دور نذاشت
 
 یصبع اما اوشیس...شدم جدا اوشیس از سرعت به تبس  گفتن یمان یصدا با

ش یپوف  ونشیپر یموها و یا سورمه کوتاه راهنیپ با...حمام سمت رفتو دیک



 11 مرد من

 سمممتش رفت ...رفت ضممع  دل ...دیمالیمو چشممماشو بود سممتادهیا در دم
 :کردم شب*غ*ل*و
 
 
 ؟؟یخوردیم پاپارو یداشت-
 

 :گفت و گرفت  و خندم یجلو
 
 کردمیم ش*ب*و*س* داشت ...زمیعز نه-
 
 
 بود دهنش رو  یول-
 
 
 شوهراستو زن مخصوص *ب*و*س* نیا-
 
 
 خوامیم شوهر من -
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 دوش ریز اوشیس...کردم باز دروو حمام سمت رفت ...شد بلند خندم یصدا
 :گفت ...بود ک  پر سرش و بود

 
 
 اوشیس-
 
 :کرد بازو چشمش هی

 
 جان ؟؟-
 
 خوامیم شوهر گهیمتبس -
 
 
 کرده غلط-
 
 

 :دیغر
 
 
 تبس ؟؟-



 13 مرد من

 
 :گفت و چپوند مب*غ*ل* تو و سرش تبس 

 
 
 هاپو پاپا-
 
 :گفت اوشیس...بود اومده در اشک  خنده از
 
 
 کن  حمامش بدش-
 
 

س  ست و درو اوشیس ب*غ*ل* دادمو تب  نراهیپ و و دمیچ صبحانرو زیم...ب
سیم *م*ن*س*ا*ب ریز تا االن کهو موهام...کردم تن  ینخ دیسف  و بافت  دیر
 ....خت یر یچا
 

 رفته تهران از...بهونه خونه  یبر تا  یشمممد حاضممر صممبحانه خوردن از بعد
 شممب از بعد...بود شممده یعصممب یلیخ روزا نیا...کردیم یزندگ کرج...بود

 لیدل یب...پرخاشگر ریگ گوشه یعصب...شد گهید ادم هی اصال  یصم یعروس
 شدر یکالنتر از  یرفت اوشیسمم با شممب هی یحت...کردیم دعوا یکسمم هر با

ستیم...نینزن زنگ...دن ید نیاین گفتیم... یاورد شه هی ش  گاریس فقطو گو
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 بولق و تبسمم  فقط...باشممه عاشمم  انقدر کردم ینم فکر قتایحق...دیکشممیم
 تا...کردیم یباز تبس  با مدت تمام و ششیپ  یرفتیم بار کی یا هفته... کردیم
مدمیم فتیم کردیم ول بزن  یحرف و قاجون...ر  ریدرگ یلیخ ریدرگ...ه  ا

 رهیدا از کال و  یصم به سپردیم داشت و بود دهیخر که یمارستانیب یکارا...بود
 به...کرد ازدواج پدرم که بود نیا خوش خبر و...بود شمممده حذف یخانوادگ

مک نا یوتراپیزیف ک هاش ییتوا ندو پا  نااشمم متشممخ  خان  هی با و برگردو
شنک و  یصم...شد شنک...ومدنیم خوشبخت نظر به ه  رو  وقت یلیخ رو

 بودن بچه منتظر و بود کرده ترک شیپ
 

 3⃣پارت
 

 سمممت دییدو و نییپا دیپر مب*غ*ل* از تبسمم ... یشممد بهونه اپارتمان وارد
 بود موهاش یالبال دیسف یمو...بود شده شکسته...افتاد بهش نگاه ...بهونه

شک...دل  زیعز... شمام تو ا ست...شد جمع چ  حس شون  روو اوشیس د
 :گفت گوش  دم...کردم

 
 
 زمیعز ستین هیگر وقت...صن  باش یقو -
 
 



 15 مرد من

 مسممال یانرژ با و رفت  جلو...گرفت  چشممم  از و اشممک  و زدم یلبخند زور به
ست و داد و جواب  سرد...کردم ش ست و داد سالم ه  اوشیس...مبل رو ن ش  ن
 :گفت  و دراوردمو مانتوم...کنارم

 
 
 بهان؟؟ خبر چه-
 
 ستین یخبر-
 

 :گفت تبس 
 
 
 شده دماغ گنده یلیخ بهان گهیمهمش یمان خاله-
 

 :گفتو دیخند بچه؟؟بهونهگفت یگ من...شد گرد چشمام
 
 
 گهیم راست-
 
 
 :گفت و کرد اخ  اوشیس
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 اتاق توبرو زود...ستین یخوب کار اصال دروغ اون  یکش خبر-
 
 

 :دینالتبس 
 
 
 یپاپ-
 
 
 :گفتبااخ  اوشیس
 
 
 تبس  عیسر-
 

 :گفتو مبل به داد هیتک بهونه...اتاق تو رفت شد بلند ناراحتتبس 
 
 
 تلخه قتیحق بچرو؟؟ یدار کارشیچ-
 



 17 مرد من

 نزدمو حرف نیا من بهان-
 
 
 صن  ستین مه -
 

 ...:کردم نگاه اوشیس به غ  با...اشپزخونه داخل رفت شد بلند
 
 
 یکرد لوسش یلیخ...صن  شده بد یلیختبس -
 
 گه؟؟ید کن  کاریچ...تبس  واسه ذارمیمو وقت  همه که من-
 
 
مه دیبا...بده نیهم- عد به نیا از... یدار ه  گهید یکاراتو بفه  دون یم ب

 کن  رفتار باهاش یچجور
 
 
 ها دخترمونه اوشیس-
 
 
 خودشه از ترمه  بچه ادب...باشه-
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 ...کرد صحبت یمنطق باهاش دیبا...شهینم حل یزیچ که دعوا با زمیعز-
 
 ؟؟ منط  از فهمهیمیچ ساله ۳ بچه هی-
 
 
 اوشیس دهیم گوش کهیدونیم-
 
 

 :روبروم نشستو برگشت یچا ینیس با بهونه
 
 
 خبر؟ چه...خب-
 
 کار سر برم ذارهینم اوشیس نکهیا جز یخبر چه-
 
 
 :گفت یعصب اوشیس
 
 



 19 مرد من

 کار؟؟سرت سر یبر یخوایم که یدار کسرو ک  یزیچ...خونس تو جاش زن-
 گرمه تبس  با
 
 خونه تو رهیم سر حوصل  اوش؟؟منیس یچ یعنی-
 
 
 کالس برو-
 
 
 لوتاب... سممتین خوب طشیمحیگیم برم یذارینم که باشممگاه ؟؟یچ کالس-

 ول یزنا یگیم که یشممگریارا...یشممیم ییهوا یگیم بکشمم  یذارینم که
شه نیتوه)رنیم ستان ن ستانه فقط دو شپز( دا  برم یذارینم یپز ینیریشو یا
 ؟؟ موند یکالسچه یبگ شهیم...خوبه دسپختت یگیم
 

 :گفت و کرد نگاه  خونسرد
 
 
 یدار شوهر-
 
 

 :کردم نگاهش یشاک...خنده ریز زذ بهونه
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 کنهیمت یاذ چقدر نی؟؟ببیخندیم توام-
 
 
 صن  روم باشه داشته رتیغ انقدر دارم دوستش که یکس بود خدام از من-
 
 

فتدل   ح  اون  یول...من نامرد برادر...بود  یصممم با دلش ه  هنوز...گر
 :گفت ...داشت انتخاب

 
 
 ...بخدا شدم افسرده بابا -
 

 4⃣پارت
 
 
 :گفت اوشیس
 
 



 21 مرد من

 واسممممت؟؟پممول؟؟مممحممبممت؟؟عشمممم ؟؟ گممذاشممممتمم  کمم  یچمم-
 صن ؟؟ یدار ک  یچ ن؟؟لباس؟؟یخونه؟؟ماش

 
 
سته یایم که بعدم شب ۹ ساعت تا یریم صب ...اوشیس دارم ک  ترو-  خ
  تبس گ یم... ندارم وقت دارم جلسه...ندارم وقت برداشت  دیجد پروژه....یا

ند گ یم یگیم رهیگیم بهونه باب...ارنیب کارتن تا چ  یحت...ارنیب یباز اسمم
 ...رونیب برم خونه از من یذارینم
 
 
 :دمینال
 
 
 بابا ادم  من -
 
 
 ه؟؟یخبر...شنومیم دیجد یحرفا-
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 تو و ادیب حرف به یکمی بهونه تا کردم باز و بحث من...کردم نگاهش زده بهت
کت بحثمون نه شممر نه جز نداشممت  و یکسمم...ک  بهش دردام از که بهو

 :دش بلند و دیکش موهاش تو یدست...شدیم بدتر روز به روز اوشیس...بگ 
 
 
 رمیبگ ناهار رمیم -
 
 

شک...رفت و به  کوبونددرو شمام تو ا ست بهونه...شد جمع چ ش  و کنارم ن
 :گفت

 
 صن  نکن هیگر -
 
 
  شده؟؟ بد چقدر تروخدا ینیبیم -
 
 داره دوست...کن درکش -
 
 



 23 مرد من

 رونیب...خونه تو مبپوس  دارم...بهان کرده یزندان و من که یداشتن دوست چه -
 اراسمم گهیم...برم ذارهینم بابام  خونه...رضمما خونه و توئه خونه فقط رفتنمون

 پارک هی سالشه؟؟ چند مگه بچ  تبس ...برم ادینم خودش  با...داره بزرگ پسر
 ...خونشون ببرش ادیب  یصم مگه...حاال تا نرفته

 
 نهیبیم تبس  نکن هیگر...داره مشکل یزندگ -
 
 
ست  شیپ شب چند - ش  هی دیبا گهیم یمهربونو محبت با زدم حرف باهاش ن

 هک بوده راحت مگه اوردن  دسممت به بهان...بسممه گرم سممرت  یاریب گهید بچه
 کنه؟؟ینم یتالش چیه داشتن  نگه واسه

 
 اون ییجا هی رضمممایعل که نره ادتی...داره و خودش خاص روش اوشیسمم -
 رونهیب

 
 
 خودش اگر...کن یم دق دارم که من ...سممتین یخبر ازش سمماله دو که اون -

 ...ستین وقت چیه...بهان ستین داشت ؟؟ یدرد چه بود کنارم اگر...بود
 
  ؟؟یچ یجنس لحاظ از -
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 خوبه...ندارم یمشکل -
 
 کنهینم خ*ی*ا*ن*ت شد راحت ال یخ -
 
 یب تعصب نیا...ستین کارا نیا اهل اوشیس ؟؟یچ خ*ی*ا*ن*ت...بابا نه -

 تهس  یصنم یگینم نجایا یاومد یکرد ول که توام...کنهیم  یروان داره جاش
 

 :کرد نگاه  غمزده
 
 
 ومدمین کنار هنوز که یدونیم -
 
 
سه - شبخت داره اون ؟؟؟یک تا...بهان ب  یزندانو خودت تو کنهیم یزندگ خو

له زنش روزا نیهم گرده؟؟یبرم یکنیم فکر ؟؟یچ که یکرد  شمممهیم حام
 شو الیخ یب...بهان

 
 

 :زد حلقه چشماش تو اشک
 



 25 مرد من

 
 حامله؟؟؟ -
 
 ینشست من شعوریب داداش یپا به که یاحمق تو...حامله اره -
 
 
 یداص... یختیریم اشک  یداشت جفتمون... کردم شب*غ*ل*...هیگر ریز زد

 :اومد تبس 
 
 
 رون؟؟یب امیب...یپاپ -
 
 

 :گفت  و کردم پاکو اشک 
 
 
 مامان ایب -
 

 5⃣پارت
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شت اوشیس که بود ۳ ساعت س ...برگ سنگ از تب  منو دبو برده خوابش یگر
 که در از...البته نه تبس  جلو...بودم کرده هیگر بس از بود شده گردو قد چشمام

 :گفت و افتاد هاش شونه دید افهیق اون باو من داخل اومد
 
 
 تهران برم شدم مجبور اومد شیپ یکار هی-
 

 :گفتو نشست مب*غ*ل*...کردم داریب و تبس  دمیچو زیم و کردم اخ 
 
 شد قرمز چشماش کرد نگاه در به بس از یمان...یبد یلیخ پاپا-
 
 :گفت و کرد یاخم اوشیس
 
 ؟؟یشستو دستات شما-
 
 

 و ت دس رو گذاشتو دستش اوشیس...بشورهو دستاش بردشو شد بلند بهان
 :گفت

 
 



 27 مرد من

 صن  اومد شیپ کار-
 

 :گرفت و اشک  یجلوو دادم تکونو سرم
 
 
 باشه...اوهوم-
 

 :دیغر
 
 
 صن ؟؟-
 
 

 :کردمنگاهش
 
 
 جان ؟؟-
 

نه ه  یکار هر دونسمممتیم...کرد یپوف  ینم رییتغ صمممحبت  لحن بک
 رمتحو کردمینم یادب یب وقت چیه...دمیم نشممون رفتارم با دونسممتیم...کنه

 محلو دمیکش غذا تبس  واسه...برگشتن تبس و بهونه...بردمینم نیب از و نمونیب
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 یکمی...االن یول  یخورد یم غذا بشممقاب هی تو شممب هر...ندادم اوشیسمم
شقاب تو سوپ شتیبرنم دل ...خت یر ب ستا یوقت بخورم یزیچ دا شت ید  م

 شقابب هی تو دمیدیم یوقت رفتینم نییپا گلوم از...دمیدیم پاهاش روو شدش
 :گفت بهونه... یندار ییاشتها من نه اون نه و  یخورینم
 
 
 تر یبارب روز هی روز...صن  یکرد الغر چقدر-
 
 

 :گفت ...یاومد رونیب الکت از توام جو رییتغ واسه که بگردم
 
 
 داره دوست الغر اوشیس اره-
 

 :کردم نگاه اوشیس بهو زدم یتلخ لبخند
 
 
 زم؟؟یعز نه-
 

 :گفتو کرد اخ 



 29 مرد من

 
 
 اره-
 

 وت بردمو خت یر یچا دینچسممب تبسمم  جز چکسیه به که ناهار صممرف از بعد
 :گفت بهونه...ییرایپذ
 
 
 بره یم نیب از و غذات اهن صن ؟؟همه نخور یچا غذا بعد بگ  چقدر-
 
 
 عادته-
 
 :گفت و برداشتو ینیس
 
 
 بخدا یشد پوست یبش چاق بخور وهیم جاش به...کنترک-
 

ند  ه  یلیتخ ل یف...برگشمممت وهیم ظرف با...نگفت  یزیچو زدم یلبخ
 کندم پوست تبس  واسه وهیم ظرف هی...بود عاشقش تبس  که اونا از...گذاشت

شت و ست ه  گهید ظرف هی...جلوشگذا ست یم...کندم پو  ظرهمنتاوشیس دون
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 بودم گرفته ادی...شممدم خوردن مشممغول خودم راحت یلیخ یول جلوش بذارم
 شیپ اسمممتیسمم با نکرده ییخدا  یهسممت ه  طالق معرض در اگر یحت
 ...ودنب بد یساز ظاهر ک ی یول  یکرد دعوا بود دهیفهم بهونه کهدرسته...برم

 
 

 :اوشیس سمت رفت  و کردم تن و لباسام...بود برده خوابش مب*غ*ل* تو تبس 
 
 
 اوش؟؟یس یکنیم ب*غ*ل*و تبس -
 

 :گفتبهونه
 
 
 دارم کار خوردهی تهران...ارمشیم فردا من...بمونه بذار-
 
 :دیکشو دست  اوشیس نه بگ  اومدم تا
 
 
 ...باش مراقبش...باشه-
 



 31 مرد من

 ...کرد یخداحافظ عیسرو در سمت بردم بعدم
 

ش سوار سافت طول یتو...موند جا سال  ۳ دخترک شیپ دل و شدم نیما  م
 حرف باهاش شممهیهم...کردم ینم وقت چیه که یکار...زدم خواب بهو خودم

ش تو نکهیا از بود متنفر... رفت یم صدقش قربون زدمیم  یصدا.. .بخواب  نیما
 شیزندان من...بود الزم یول...شممدیم اب دل  و دمیشممنیمو شیعصممب ینفسمما

 ...ست ین
 
 
 چشمممام...کنه مب*غ*ل* تا کرد بازو من سمممت در اومد  یدیرسمم که خونه به
 :گرفت  جلوشو دست ...بود قرمز چشماش...کردم بازو
 
 
 امیم خودم -
 
با درو وقت چیه...بسممت  اروم و درو شمممدم ادهیپ  چون...بسمممت محک  دین

 نیا گهیم...اوشیس مخصوصا...موضوع نیا رو حساسن یلیخ مردا متاسفانه
 یطناز با کاراش همه و باشه  یظر دیبا زن...زن نه مرده مخصوص ایباز قلدر

ظه...باشمممه عا...کردم فکر یا لح بد یچ به واق  هیبودم؟؟ شمممده لیت
 چاره  من...نکنه کاریچو بکنه کاریچ گفتیم اوشیس که یعروسک...عروسک

 ...داشت  دوسش چون...نداشت  یا
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 ساده خواب لباس و اتاق  سمت رفت ...کردم روشن چراغاروو شدم خونه وارد

ته ذهن ...کردم تن  و  یمشممک خل رفت ...بخواب  خواسممت یم بود خسمم  دا
شپزخونه شت  کردم سرخ ینیزم بیس و قارچ عیسرو ا   ه و زیم...گازرو گذا

 ..:.بود جلوش یمشروب یبطر و بود نشسته مبل رو...رونیب رفت  و دمیچ
 
 
 بخواب  رمیم خست  من...حاضره شامت اوشیس -
 
 

 و عطرش یبو تخت کل...پتو ریز دمیخزو اتاق تو رفت ...داد تکون و سممرش
 ردمک جمعش شدم بلند...کن  عوض و یتخت رو شبید بود رفته ادمی...دادیم
 ...تخت تو رفت و کردم پهن و دیجد مالفه...چرک لباس سبد تو انداختمشو
 
 

تاق رونیب که بود یمرد شیپ دل ...برد ینم خواب  جار خودش با داره ا  کلن
... خوردم یم وول تخت تو بود ساعت ۴ و بود شب ۱ کینزد ساعت...رهیم

 شده یخال جلوش مشروب یبطر که دمشید...رونیب رفت  و شدم بلند یعصب
 یکواشمی کهو خواب  یقرصمماو اشممپزخونه داخل رفت ...دیکشممیم گاریسممو بود

 اعصممابو خواب قرص االن زدمینم قرص به لب که یمن...برداشممت  خوردمیم



 33 مرد من

طب رفتیم دیفهمیم اوشیسمم اگر...خورمیم خت کشمممتیم و دکترم م  بدب
 :زد صدام که اتاقتو برم برگشت ...کردم مشونیقاو خوردم و قرصام...و
 
 
 صن -
 

 :کردم نگاهشو برگشت 
 
 
 نجایا ایب-
 
 

ستاش...سمتشرفت  ست...شب*غ*ل* برم که...کرد بازو د  س*ی*ن*ه به د
 :گفت و ستادمیا

 
 
 اوشیس ادیم خواب -
 
 

 :زد غر
 



wWw.Roman4u.iR  34 

 

 
 گ یم نجایا ایب -
 
 

 مورم مور...شب*غ*ل* تو دیکشمم و گرفت و دسممت ...نشممسممت  کنارش رفت 
 با نیاول کن یم احساس سال 2 بعد هنوز...دیلرز ب*د*ن*م...شد

 
 :دستش تو گرفت و چون  و کرد بو و موهام...کنهیم مب*غ*ل* که ره
 
 
 ؟؟یکرد قهر -
 
 بچ ؟؟ مگه نه -
 
 
 ؟؟یکنیم ناز چرا پس -
 
 
 ؟؟یچ واسه -
 



 35 مرد من

 
 نیا واسه -
 

 ... و لب  رو گذاشت و لبش بالفاصله
 
 

 نیمه گرفت یم افهیق من و  یکرد یم دعوا باه  یوقت...بود ینجوریهم شهیهم
مام...کردیمو کار فتیم ه  مدت ت  ازم یکسمم ذارمینم یمن مال تو گ

 ...یول ادیب بدم من نکهیا نه...بود اوشیس تبس  از تر بچه...رتیبگ
 
س ...دون ینم شت  بود افتاده نیزمرو حاال که و لبا ست و بردا  از ش ب بلند خوا
 :گفتو گرفتو دست  یداریب و خواب ونیم که مبلرو
 
 
 یبر ذارمینم-
 
 
 کن ول ...کنهیم درد ب*د*ن*ماوشیس-
 

 :شد زیخ  ینو شد باز چشماش
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 چراا؟؟-
 
 
 کنول ...یکنیم رفتار یوحش هی مثل چون-
 
 

 وشد ریز...کردم قفلو در و رسوندم حمام به و خودم...اتاق تو رفت وشدم بلند
ست و کوفت  بدن و رفت  گرم اب شکلمن...ش شت  یم  یول شرفتارا نیا با ندا

 ...بودالزم براش ایلجباز نیا االن
 
 
 ...گرفت دل ...برده خوابش حمام در دم که دمشید اومدم رونیب که حمام از
 کردم تن و لباسام...کرده شکاکش انقدر طیشرا ستین اوشیس ریتقص دون یم
 :کردم دارشیب و
 
 
 رهیگیم درد کمرتپاشو...اوشیس-
 

 6⃣پارت



 37 مرد من

 
 
  مشخو بود جیگ یلیخ...شدم داریب خواب از اوشیس یگوش زنگ یصدا با

 :دادم جواب و برداشت و تلفنش...شهینم داریب بود
 
 
 بله؟؟-
 
 

 :دیچیپ گوش تو یزن عشوه پر یصدا
 
 
 ؟؟ مهندس جناب...الو-
 
 
 دییبفرما -
 
 
 ؟؟ جون صن  نییشما -
 
 خودم  بله -
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 ن؟؟یخوب -
 
 
 ممنون -
 
 
 دارن؟؟ جلسه شرکت؟؟ انینم مهندس یاقا -
 
 

 :گفت ...داره سردرد بشه داریب خواب از مطمئنا...کردم اوشیس به ینگاه
 
 
 ...دیکن کنسل-
 
 بده؟؟ چرا؟؟حالشونیوا-
 
 
 خوش روز-



 39 مرد من

 
 درسممت یا قهوه...اشممپزخونه داخل رفت  خورد یاعصمماب باو کردم قطعو تلفن
فت زدم زنگ بهونه به...خوردمو کردم  ببرش خوادیم ارهیمو تبسمم  شمممب گ

 :اشپزخونه تو اومد یهپل و اخ  با...شد داریب ه  اوشیس ک  ک ...رونیب
 
 
 بده به  سردرد قرص و قهوه هی صن  -
 
 

 :جلوش گذاشت  قرص باو فنجون داخل خت یر قهوه
 
 
 کنه کنسلو هات جلسه یرینم گفت ...زد زنگ تیمنش-
 
 
 یکرد یخوب کار-
 
 

 ...ونیزیتلو یجلو نشست و رونیب رفت  حرف بدون
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 7⃣پارت
 
 

 درد سرم...باهاش قهرم یوقت کن  سر باهاش شب تا صب  از یچجور حاال
 یارجخ ل یف...نزدم یحرف من  نگفت یزیچ...نشست کنارم اوشیس...کردیم

س  به  یول...بود یجذاب ل یف...بودمش دهید قبال....شد یم پخش ستیتور ا
 ونهخ تلفن یصدا با...دمینفهم و سیرنویز از یچیه که بود ریدرگ ذهن  انقدر

 تو رضمما بشمماش یصممدا...دادم جوابو رفت  شممدم بلند...اومدم رونیب فکر از
 :دیچیپ یگوش

 
 
 جان صن  سالاام-
 
 
 ؟؟یخوب رضا سالم-
 
 خوبه؟تبس ؟؟ اوشی؟؟سیچطورتو...زمیعز یمرس-
 
 
 ...همه  یخوب-



 41 مرد من

 
 ؟یکنیم کاریخبر؟چ چه-
 
 اوشیس با دمیدیم ل یف-
 

 :شد گرفته صداش
 
 
 خونس؟؟ مگه-
 
 نرفت کتر سر اره-
 
 
 شده؟؟ شیزیچرا؟؟چ-
 
 
 بزن حرف خودش با ایب-
 
 

 دقت اوشیسمم یحرفا به...سممرجام نشممسممت  و اوشیسمم به دادم و یگوشمم
عد...کردم  کرد دعوتش سممردردش لیدل گفتنو یپرسمم احوالو سممالم از ب
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 خونس که روزم هی...بسممت  و در اتاق  تو رفت  یعصممب و دمیکشمم یپوف...نجایا
 وت اومد اوشیسمم بعد یا قهیدق...شممدم خسممته گهید...کنهیم جمع و دوسممتاش

 :اتاق
 
 
 نجایا ادیم داره رضا صن ؟؟-
 
 
 دمیشن-
 
 
 رمیگیم رونیب از ناهار-
 
 کن یم درست یزیچ هی...خوادینم-
 
 

 :کرد بند کمرم به و دستش و سرم پشت اومد
 
 
 یکن خسته و خودت خوادینم-



 43 مرد من

 
 :گفت  و کردم بازو دستاش...کاشت موهامرو یا هب*و*س**

 
 
 نهیهم من  فهیوظ...ارهیب بچه بپزه بسابه بشوره برات که یگرفت زن-
 

 8⃣پارت
 
جه یب گاه به تو هت ن تاق از زدش ب نه به و خودم و رفت  رونیب ا  اشممپزخو

 چارهیب...خودش ه  رهیگیمو من جون ه  جاش یب تعصممب نیا...رسمموندم
 ذاغ کردن درست مشغول...زد حلقه چشمامتو اشک...تبسم  چارهیب...دخترم

 کردمیم خورد ازیپ تند تند من کردیم دود گاریس که اوشیس به توجه یب...شدم
 زیتم جو کردمیم پاک مرغ کردمیم خورد جیهو...خت یر یم اشمممک و
 و تاداف دست  از بشقاب که بود پرت چقدر حواس  و شدیچ دون ینم...کردمیم

 عیسممر اوشیسمم...گرفت اوج هق  ه  و نیزم رو نشممسممت ...شممد کهیت هزار
 دبع و کرد بود گوجه از پر حاال که اشممپزخونه ک  به ینگاه رسمموندو خودش

گاهش هام...من رو خورد سممر ن  گذاشممت و سممرمو کردم ب*غ*ل*و زانو
 ...:گرفت و دست  و نشست روبروم اومد شده خورد ینیچ به توجه یب...پامرو
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 ؟؟یکنیم هیگر صن ؟؟چرا-
 
 

 :گفت  و دمیکش پسو دست 
 
 
مه اون بود نیا...کن یم دق دارم...یکرد خسمممت  کن ول ...کن ول -  ه

شقت؟؟ا سخرت شک نیا با یدار...گفتنات صن صن  همه اون بود نیع  م
 ...رمیبم خودم حال به بذار...یکنیم  یروان

 
گاه  غمزده عد یا هیثان و کرد ن  بردمو کرد مب*غ*ل*...بودم اغوشممش تو ب

 :گفت و دی*ب*و*س*و دست ...تخت رو گذاشت 
 
 
 رونیب  یریم...ادین گ یم زن یمزنگ رضا به-
 
 
 ...امینم یقبرستونچیه من-
 

 :گفت  و زدم یپوزخند



 45 مرد من

 
 
 برو...ندارم یاجیاحت تو ترح  به من سمموخت؟؟ تیزندان واسممه ه؟؟دلتیچ-
 رونیب

 
 
 شوهرت  ؟؟منیزنیم هیچ حرفا نیا صن -
 
 
 ؟؟؟هااا؟؟یشوهر چه-
 
 

 :گفت  و شدم بلند
 
 
شوهریخواب ب*غ*ل* شب هر به بودن شوهر-  خرج دادن به فقط بودن ه؟؟؟
مه؟؟؟و خارج مل ک ...داشممت  یبدبخت ک ...دمیکشمم یسممخت ک  م  تح

 هک توام فکر به خونه تو شممب تا صممب  ؟؟منیکنیم ادیز دردامو یدار...کردم
 یایم بعد...یباشمم داشممته ارامش من با ینباشمم کار خسممته کن  کاریچ یایم

 تو یبریم یریگیمو من دسممت بعدم یکنیم یباز تبسمم  با یخوریمو شممامت
 ... یاشک یچشما به توجه یب من ازین به توجه یب تخت
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 :زدم ادیفر
 
 
 اوشیس یسهراب از بدترتو...یکنیم خوادیم دلت کار هر خوووودم به توجه یب-
 
 
شک ...سوخت صورت  طرف هی سه دیشا و اومد بند ا  زا پر نگاه بار نیاول وا
 :انداخت  بهش یا نهیک
 
 
 ...تو-

 :نشیسرو زدم
 
 
شکینزد به  یندار ح  گهید...یستین من اوشیس-  خوامینم کال گهید...یب
 نمتیبب
 
 

 انداخت  یشممال و کردم تن  یشمملوار مانتو عیسممرولباسممام کمد سمممت رفت 
 :دیرس گوش  به شیعصب یصدا...سرم



 47 مرد من

 
 
 ن؟؟یبریم  یتشر کجا-
 
 

 :سمتش برگشت 
 
 
 بکن  دایپو عاش  اوشیس اون از یا ذره بتون  دیشا که ییجا-
 
 
 :گفتیم یعصب و ومدیمدنبال ...در سمت رفت  وبرداشت و ف یک
 
 
 ناو برسممه رونیب به پات...صممن  یبذار رونیب خونه ازتو و پات یندار ح -

 ینیبیمو من یرو
 
 

 :سمتش برگشت  و کردم بازو در
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 کردم ارتیز خوب سال 2 نیاتوو روت اون-
 
 

 خوردم جا مقابل  فرد دنید با که رونیب برم برگشت 
 

 9⃣پارت
 
 ش ب رد کنارش از خواست و دادم سالم...کردیم نگاه اوشیس و من به تعجب با

 :گفت و گرفت و دست  که
 
 
 داداش؟؟ زن کجا-
 
 دارم کار ییجا رمیم-
 
 
 :دیغر اوشیس
 
 
 صن -



 49 مرد من

 
 

 :بست و در و خونه داخل دمیکش رضا
 
 
 خبره؟؟ چه...ادیم نییپا تا صداتون-
 
 
 :گفت رضا...نگفت  یزیچ منو موهاشتو دیکشو دستش اوشیس
 
 
 به ؟؟ نیدیپر چتونه شماهام با-
 
  یکنیم حلش خودمون رضا ستین یزیچ-
 
 ن یبب نیبش ایب-
 
 

 نگاه  ضیغ باو نشممسممتکنارم اوشیسمم...مبلرو نشمموندمو دیکشممو دسممت 
 :گفتو روبرومون نشست رضا...کردم نازک چش  پشت...کرد
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 قرمزه؟؟ صورتت چرا-
 
 

 شممال ...شممد قرمز صممورتشو شممد متورم گردنشرگ که دمید یا هیثان واسممه
 :گفت و صورت رو دمیکشو
 
 ستین یزیچ-
 
 :گفت و کرد نگاه اوشیس به
 
 
 ؟؟یکرد بلند زنت رو دست-
 
 
 :گفت تیعصبان بااوشیس
 
 
 برداشت دهنش از تر گنده لقمه-
 



 51 مرد من

 
 
 ش یم خفه دارم حاال و برداشت  که یبود تو دهن  از تر گنده لقمه...رینخ-
 

 :دستشتو فشردو گرفت و دست 
 
 
 صن نذارم بدنتتو سال  یجا هی تا بزن حرف گهید کلمههی-
 
 
 ؟؟؟تو؟؟؟یبزنو من یخوایمتو...برگشته بزنت  دست...هیعال...خوبه-
 
 

 :زد ادیفر و شد بلند... شدم بلند
 
 
 کن یمبخوام یکار هر...دارمو ارتیاختو شوهرت  من...من ارهههههه-
 
 
س  وقته یلیخ تو- شته روت از شوهر ا  ادتی وقته یلیخ...اوشیس شده بردا

 ...یچ یعنی بودن شوهر رفته
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 :رضا...گرفت و سردم دست ییاشنا نا یگرما که در سمت رفت 

 
 
 ستین من یجا گهید نجایا...رضا کن ول -
 
شمن یخوایخوب؟؟م دختر هیچ حرفا نیا- ش شاد د   به یراحت به ؟؟مگهیب

قدر کهنیدیرسمم حت ان مایزنیم جا نیدار را چه هی ن؟؟شمم  کارا نیا نیدار ب
 بگوو مشکلت نیبش ایه؟؟بیچ
 

 :زد حلقه چشمام تو اشک
 
 
 غرور کوه اون به حرفارو نیا یول... یدینرسمم به  سممخت اره... یدار بچه اره-

 من نه...بزن
 

 :دمینشو اوشیس یصدا...در سمت رفت و رونیب دمیکش دستشتو از و دست 
 
 یدونیم خوب خودت...یبرگرد ذارمیم نه...دنبالت امیم نه یبر صن -
 



 53 مرد من

 
 نگاهش تو...کردم نگاهشو برگشممت ...گرفت و وجودم کل یا لحظه تعلل

 :گفت ...بود نگاهش متضاد کالمش اما زدیمموج التماس
 
 
 گولو خودمون  یدار فقط...اوشیس ستین یزندگ نیا به یدیام وقته یلیخ-
  یزنیم
 

 رفت  نییپا ها پله از هیگر با...به  کوبوندمو درو رونیب رفت ...افتاد هاش شونه
ش سوارو شت و سرم...شدم ن یما  فقط...گرفت اوج هق  ه و فرمون رو گذا
ست یم سونمش خوا ست یم فقط...بتر ص...و امونیسخت ادیب ادشیخوا  نیا دمق

 ...کن  لج شد باعث خودش...نبود دادن کش همه
 

 0⃣1⃣پارت
 

  تبسمم اونجا ارهیب گفت زدمزنگ ه  بهونه به...رسمموندم بابا خونه بهو خودم
 دید و  یاشممک یچشممما که بابا...کنه ینگهدار ازش تونسممتینم اوشیسمم...و

 :گفت
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 بابا؟؟؟ شدهیچ...صن -
 
 
 ...بابا-
 
 

ت وخودم خ ندا لدار...شب*غ*ل*تو ا  اب واسممم  سمممارا و دادیم  ید
 واسممشو زیچ همه...شممدهیچ کن   یتعر گفت بابا و مبلرو نشمموندن ...اورد
 :گفت سارا...بود فکرتو...کردم  یتعر

 
 
 دخترم که یبزن جا دینبا...داره یسخت یزندگ...جانصن -
 
 ادیب خودش به دیبا اوشیس...جون سارا شدم خسته-
 

 :گفت بابا
 
 
 کن یم درستش من نباش نگرانتو-
 



 55 مرد من

 
 :گفت  و شدم بلند همراهش... شد بلند

 
 
 ..ها نینگ بهش یزیچ...بابا-
 
 که ردهک حبست...یزندگ ستین که یالک دهیم عذابت داره بفهمه دیبا دخترم-
 ؟؟یچ
 
 
 بشه شیزیچ هی ترس یم هیعصب االن...نینکن دعواش تروخدا بابا-
 
 :گفتو دی*ب*و*س*و  یشونیپ

 
 
 بابا نباش نگران-
 

 :تگف و روبروم نشست ساراجون...مبل رو نشست ...رفتو برداشتو کتش
 
 
 کجاست؟؟ تبس -
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 شب ارشیم...شبید از بهونس شیپ-
 
 
 ؟؟یخورد یزیچ...ارمیب ناهار واست تا نیبش-
 
 
 نه-
 

 ن ت یا ساده دیسف شرت یت...اوردم در و شال  و مانتو...اشپزخونه داخل رفت
شک شلوار با بود ست ...یم ش ستامتو گرفت و سرمو مبلرو ن  اوردم شانس...د

 اراس پسر...بود شهاب...اوردم باالو سرم خونه در یصدا با...نبود خونه تبس 
 :گفتو اومد جلو...طبع شوخ شدت بهو بود سالش 2۵...جون

 
 
 بابا عجب چه... اومدن جون صن ...الالاو-
 
 



 57 مرد من

  اخ افتاد  یاشمک یچشمما به که نگاهش...کردم سمالمو زدم یحال یب لبخند
 :گفتو کرد

 
 
 اوش؟؟یشده؟؟س شیزیچ یکس شده؟؟ یزیچ-
 
 
 خوبن همه...نه-
 

 :کنارم نشست
 
 
 چته؟؟ پس-
 
 
 قهراومدم-
 
 
 ...:بدبخت مردیم داشت که دیخند انقدر...خنده ریز زد
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 شهاب ینترک-
 
 قهر؟؟ اوش؟؟؟یسو...تو...یوا-
 

 :کردم نگاهش غمزده
 
 
  ؟؟یدار دم و شاخ اوشیس و من مگه چته؟؟-
 
 

 :شد یجد
 
 
 صن ؟؟یگیم راست-
 
 
 اره؟؟-
 
 
 چراا؟؟-



 59 مرد من

 
 
 یشخص لیدال-
 
 
 :زد گازو برداشت زیمرو از یبیس
 
 
 باباااا  یندار یمخص یشخص چراا؟؟-
 
 
 :گفت  و نشست  شدم بلند...یوحش...عقب شدم پرت کهشون رو زد یکی

 
 
 کن  لهت نزدم تاگمشوبرو-
 
 

 :گفتو زد بیس به یا گهید گاز
 
 
 کوتولت؟؟ قد نیا تو؟؟با-
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 دارم بلند قدو پیخوشت شوهر هی قدم نیهم با که فعال-
 
 
 ؟؟یقهر باهاش که همون-
 
 

 :گفت  و بازوش رو کوبوندم یمشت
 
 
 شهاب یشیم تر شعوریب روز به روز-
 
 

 :گفتو ظرفتو انداخت و بیس ماندهیباق
 
 
 گرفت  ادی بابات از یریبم زودتر خوامیم کهتو جون به-
 
 



 61 مرد من

 :زدم غیج
 
 
 شهاااااااااااب؟؟؟-
 

 1⃣1⃣پارت
 
 :گفتو کرد نگاه  خنده با
 
 
 ؟؟یشیم تر اهیس روز به روز یکرد دقت صن  اه؟؟یسسوسک هیچ-
 
 

 :گفت و اونطرف دادم هلش
 
 
 کنهیم تحملترو که من یبابا بدبخت...گمشوووو-
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نه رمیم من گ یم بهش من  اره- نده ک  گهیم رمیگیم خو  گروید یجا هی مو
 چطوره؟؟ جون  بهونه...صن  یراست...یبزن شیات
 
 
 ارهیمو تبس  نجایا ادیم شب...خوبه-
 
 

 :نشست صاف
 
 
 چند؟؟ من؟؟ساعت جون-
 
 
 دون یچم-
 
 

 :گفت و شد بلند
 
 
 امیب تا بره ینذار اومد...رمیبگ دوش رمیم من-



 63 مرد من

 
 
 شهاب؟؟-
 
 

 :سمت  برگشت
 
 
 ها؟؟-
 
 
 ه؟؟یخبر-
 
 

 :گفتو زدیچشمک
 
 
 بخواد خدا اگه-
 

 عوض بهونرو حال تونسمممتیم شممهاب...گرفت  ازش و نگاه  و زدم یلبخند
 :گفت و جلوم گذاشت...برگشت ییغذا ینیس با جون سارا...بکنه
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 یریبگ جون دخترم بخور-
 
 
 جون سارا یمرس-
 
 

 و من سمت اومد...ختهیر به  و بود خورد اعصابش...برگشت بابا که بود شب
 :گفت

 
 
 شو حاضر-
 
 
 کجا؟؟-
 
 
 خونت-
 
 



 65 مرد من

 :دمینال
 
 
 بابا-
 
 
 منتظرته نییپا اوشیس شو حاضر برو صن  نزن حرف-
 
 
 خون  نیببرو من نیایب نکهیا نه...خواست  کمک شما از ؟؟منیچ یعنی-
 
 خوامیمو صالحت من-
 
 
 نیخواست و صالح  یهرچ بسه-
 
 

 :زد صدام تبس ...دنیرس تبس  و بهونه موقع همون
 
 
 یمان-



wWw.Roman4u.iR  66 

 

 
 

 :کردم شب*غ*ل* و رفت 
 
 
 ؟؟یخوب...دخترم جون -
 
 
 کجاست؟؟ پاپا...ادیم خواب -
 
 
 بخواب...خونس-
 

 :گفت بهونه...کردم تن  و لباسامو مبل سمترفت 
 
 
 صن ؟؟ خبره چه-
 
 

 :گفت ...رونیب اومد در از شهاب



 67 مرد من

 
 
 باشه؟؟ خوادیم یچ خبر...یسالمت خبر-
 

 :گفت  بابا به رو و برداشت  مبلرو از و تبس 
 
 
 بهیغر هی شیپ برم داشت  الزم کمک که بعد یسر باشه ادمی-
 
 

 :زد صدام بابا
 
 
 صن -
 
 
 ...:ستادمیا

 
 
 خونت یگردیبرم تو-
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 :سمتش برگشت 

 
 
 کنه؟؟شما؟؟؟یم مجبورم یک-
 
 اره باشه الزم اگر-
 
 
 دیباش پدر نیریگیم ادی نیدار تازه...خوبه هه-
 
 

 :گفت شهاب
 
 
 یبر یبخوا جا هر رسونمتیم من صن -
 
 

 :برگردون و سرم شد باعث اوشیس یصدا
 



 69 مرد من

 
 رهیم بخواد هرجا شوهرش با داره شوهر صن -
 

 2⃣1⃣پارت
 

 :زد صدام تبس ...ادیز یلیخ...بودم خسته...نشست  مبل یرو کالفه
 
 
 یمان-
 

 :گفت  بود بسته چشمام که همونطور
 
 
 ؟؟ جان -
 
  ؟؟یبر در یخوایم-
 

 :زدم یلبخند
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 کنهیم دامونیپ بابات  یبر هرجا-
 
 
 :داد جواب شیسادگ تمام با
 
 
 کنهینم مون دایپ یکس باغ یها پله ریز...یمان نه-
 
 و کرد اخ ...بود اوشیس...شد دهیکش مب*غ*ل* از تبس  بدم جواب اومدم تا

 :گفت
 
 
 پاشو-
 
 
 تموم ارویباز مسممخره نیا چرا...داغون و خسممته یلیخ...کنول ...اوشیسمم-

 کن ول  ؟؟بابایکنینم
 
 :کرد بلندم و دیکش و دست  حرص با
 



 71 مرد من

 
 به تا تیزندگ خونه سممر ایب ادم ی بچه مثل...کن ینم ولت یبر که امیدن ته تا-

 نبردمت زور
 

 تنها خواسمممتیم دل ...برم خواسمممتینم دل ...زد حلقه چشمممامتو اشمممک
 ...:باش 

 
 
 هفتهکی فقط...باش  تنها ک ی بذار-
 
 
 نکن فکرش  اصال-
 
 ییتنها به دارم ازین من...کن یم خواهش اوشیس-
 
 

 :گفت اروموجلو اومد
 
 
 باش  دور ازت مدت همه نیا تون ینم...یلعنت تون ینم-
 



wWw.Roman4u.iR  72 

 

 
 خونه اون به برگردم االن تون ینم من ...کن تحمل-
 

 :گفت و برداشت عقب به یقدم
 
 روز 2 فقط-
 
 روزپنج-
 
 
 روز سه-
 
 
 اخرشه گهید روز چهار-
 
 
 ببرم؟؟و تبس -
 
 

 :کردیم نگاه و بود دهیبرچ لب...کردم تبس  به ینگاه



 73 مرد من

 
 من به بدش...نه-
 
 
 برمتیم خودم...خواد ینم-
 
 

فت خال حافظو برداشممت و ف یک...نکردم م مه با یسممرد یخدا  رفت  کردم ه
 م*غ*ل*بتو گذاشتو تبس ...شد سوار و گرفت ازمو ن یماش چییسو...نییپا
 :گفتو
 
 
 ببندو کمربندت-
 

 3⃣1⃣پارت
 

 فرمون ورد دستاش یرانندگ طول تمام یتو...نشست  ساکت و بست و کمربندم
 :گفتو شکستو سکوت کدفعهی...بود شده سرخ تیعصبان از و بود
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 پس؟؟ بخورم یچ من-
 
 

 :گفت و کرد نگاه ...گرفت خندم
 
 
 خورمینم یا گهید زیچ تو دستپخت جز یدون یم که تو داره؟؟ خنده-
 
 
 یکن سر دیبا اوشیس-
 
 
 :دینال
 
 
 صن ؟؟ یچ یعنی-
 
 
 واست فرست یم کن یم درست غذا پرس تا چند امشب من-
 



 75 مرد من

 
 یکن درست تا باال امیم من پس-
 
 
 ایب باشه-
 
 

سره سه ونهخ تو بعد...نهیبب شتریبو من خوادیم شده یا بهانه هر به...لجباز پ  وا
 ...گهید یرفت یرفت چه زنهیم یالک حرف من

 
 :گفت و داشت نگه سابق  خونه یجلو

 
 
  باالبرو تو...کن  دیخر یکمی رمیم من-
 
 :گفت نیغمگ...بهششدم رهیخ متعجب...جلوم گرفتو دیکل
 
 
 یاینم خونه دونست یم-
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ند  زباو درو رفت  باال...بود برده خوابش تبسمم ...شمممدم ادهیپ و زدم یلبخ
مه...کردم ته خاک جارو ه نه نیا به بود سمممال 2...بود گرف مدهین خو  و
 عجبت...کردم روشممنو شمموفاژو خوابوندم اتاقتوو تبسمم ...بودمدلتنگ...بودم
 رسمم به یدسممت و رفت  رونیب...بود گرم هوا... بودن وصممل گاز و برق که کردم

 کیپالسممت پر دسممتشتو...دیرسمم ه  اوشیسمم وقته تا دمیکشمم خونه یروو
 :دمیپرس... یدیچو لیوسا کرد کمک ...بود

 
 
 داره؟؟ گازو برق نجایا چرا-
 
 پرداخت قبضمممارو ماه هر بود قطع زیچ همهو یاومد که شمممب اون از بعد-
 نباشه یمشکل یایب یخواستو یافتاد تیمجرد دوران ادی دیشا اگه تا کردمیم
 
 

 من و اپن رو نشممسممت...نبود بلد فقط بود خوب اوشیسمم...اومدرح  بهدل 
 حاضممر زود تا کردم درسمممت اسممون یغذاها...شمممدم غذا پختن مشممغول

 عدس.. .یماکارون...سوپ...ینیزم بیس کوکو...یسبز کوکو.... کباب...بشه
 ینیزم بیس و مرغ گوشت خورشت...مرغ... گوجه یدم...پلو

 



 77 مرد من

مام گاه  رهیخ مدت ت ها نه...کردیم ن که...نبودم تیاذ تن  مزهبه  بل
 شدیم اب واسش دل  و وزدمیم پسش...بودم وونهید...دادیمه 

 
 4⃣1⃣پارت

 
 

ست کار که بود ۱2 کینزد ساعت  سرش اوشیس...شد تموم غذاها کردن در
تهو ته گوجهو ازیپ یبو...بود برده خوابشو زیمرو بود گذاشمم  رفت ...بودم گرف

 یمشممک راهنیپ...داشممت  نجایا لباس دسممت چند هنوز...گرفت  دوشو حمام
ند ریحر خل رفت ...بود خواب غرق...زدم سممر تبسمم  به و کردم تن  یبل  دا

شپزخونه شم ...ا شکماگ به چ  عیسر...کردم یچا هوس کدفعهیو خورد  یم
شت  اب ست  اوشیس کنار...کردم دم یچاو اومد جوش گذا ش  بهش رهیخ و ن

گاه ها...داره یاروم نا خواب بود مشممخ و بود کرده اخ ...کردم ن  پر یمو
 سممرخش یلبا به چشممم و زدم کنار شیشممونیپرو از و شیگندم جو و پشممت

 یرنجویا که بود یچ عش  نیا...شدمینم ریس ازش چرا...زدم یلبخند...افتاد
 مثل یمرد یارزو شهیهم...بودم که نوجوون...کردینم ولو بود گرفته و بان یگر

 نیهم...پیت نیهم...،محک ،مغرور،مهربون عاشمم ...داشممت  و اوشیسمم
 خدارو حاال تا چرا...باال و قد نیهم...بلند یموها نیهم...یا قهوه یچشممما

 بودن اگر...بود  یزندگ معجزه اوشیسمم...بودم نکرده شممکر داشممتنش خاطر به
 طلب ل د...بود افتاده تکاپو به قلب  داشممت؟؟ ییمعنا چه دنیکشمم نفس گهید
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شش شت و اغو ستاش یگرما ب*د*ن*م...دا شت اجیاحتو د ست اروم...دا  د
هاشتو و بردمجلو و لرزون  هاشو خورد یتکون...دمیکشمم مو  بازو چشممم

 :زد صدامو کرد نگاه  جیگ...کرد
 
 
 صن ؟؟-
 
 

 ...:دیمال و چشماشو کرد تعجب...نشست  پاهاش رو عیسر و شدم بلند
 
 
 ؟؟یکنیم کاریچ-
 
 

صله شت  ل*ب*ا*شروو ل*ب*ا*م بالفا ستینمو بود جیگ...گذا  ارکیچ دون
 مداو خودش به هیثان چند از بعد...موهاشتو بردمو دسممت و زدم یلبخند...کنه

 ...شد همراه  و
 
 



 79 مرد من

 بلند خواسممت ...زدم ل*ب*ا*شرو یکوتاه ی ه*ب*و*س*و شممدم جدا ازش
 :گفتو گرفتو کمرم که بش 

 
 
 کجا؟؟-
 
 
 سر یبر یخوایم فردا توام...وقته رید-
 

ملو جمل  نذاشمممت بارهو کن  کا ها چیه که شمممدم یا جاده یراه دو  ییانت
 تر ور شعله لحظه هرو روز هر نمونیب که یعشقو اوشیسو بودم من...نداشت

 ...زدمیم واسش زمیچ همه از که یصنمو بود اوشیس...شد یم
 
 

 :گفت و دادم بهش یتکون
 
 
 اوشیس-
 
 جان ؟؟-
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 :گفت و برداشت  برهنش س*ی*ن*هرو از و سرم

 
 
 .گهید برو پاشو-
 
ش  بلند جام از شد باعث که شد زیخ  ین  عجبت با...دورم دمیچیپ مالفرو...ب

 :کرد نگاه 
 
 
 برم؟؟-
 
 اوهوم-
 
 
 ...االن ما یول-
 
 
 ؟؟یچ االن خب؟؟ما-
 



 81 مرد من

 
 :دینال
 
 
 صنممم -
 
 
 بخواب خوامیم گهیدبرو ههه؟؟؟یچ-
 
 

ند باسممماش یعصممب و شمممد بل مد سمممت ...کرد تنشو ل  گون  محک  و او
 :دی*ب*و*س*و
 
 
 که یگردیبرم-
 
 

 :گفت و دادم سر یا قهقهه
 
 
 اوشیس ینکن یطونیش-
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 :گفتو برگشت

 
 
 ارمیمودخترام دوست شب هر...یستین توام هیخال خونه-
 
 

 :گفتو داد یخال جا که سمتش کردم پرتو برداشت  و بالشت
 
 
 ۱۰...یخوند نزنه؟؟کور سر ازم ییخطا که یکرد شارژمو من ؟؟یییچ پس-
 سرت ارمیم هوو تا
 
 

 :گفت  یحرص منو زد یچشمک
 
 
 امینم گ ید ماه هی-
 
 



 83 مرد من

 هوو تا 2۰ بدتر-
 
 
 :زدم غیج
 
 
 ااااوشیس-
 
 بزن زنگ یداشت یکار...باش تبس و خودت مراقب...ینکندو کل  تا برم من-
 
 
 باشه-
 
سش یب*و*س** ستادم وا ش دراز تخترو لبخند با...رفت اون  فر  به و دمیک

 خودت وونهید و یکردو خودت کار اخر گفت وجدان ...شممدم رهیخ سممق 
 شیکرد

 
 

 :گفت و زدم یثیخب لبخند
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  یهم وونهید جفتمون-
 

 5⃣1⃣پارت
 
 

 حال ... یصم خونه فرستادمش و دارم نگهو تبس  نتونست ...بود گذشته روز دو
 تمام...رفت نیب از ارزوهام تمام دیرسم دسمت  که یپاکت با...بد یلیخ...بود بد

 ناله و خت یریم اشمممک...شمممدمیم رهیخ روبروم بهو نشممسممت یم جاکی روز
 از بودن کشممته و خودشممون همه چقدر؟؟ بودم؟؟؟ بدبخت چقدر...کردمیم

مده بس فل در...خون  دم بودن او مام...بود پشمممتش یبزرگ زیمو بود ق  ت
 خواهرم...اتفاق نیا نبود ک ...بود رفته نیب از زمیچ همه...زمیانگ تمام...حسام

 اون تو دمید که و عکسممش...زدم ه  ه  و خت یر اشممک...دادم دسممت از و
سه...کیش کارت ست ...مردم یا لحظه وا  سر...ایخدا...خاکش سر برم نتون
 با...دمشید یک بار نیاخر ادینم ادمی  ؟؟یبچگ اری برم؟؟ ن یتر زیعز خاک

 واقعا...ادیم درد به قلب ...وفت یم که هاش خنده ادهی...کرد ازدواج یدیام چه
شما فقط...دمیفهم ینم یچیه...بودم مرگ حال در شتش یچ  ظاهر جلوم در
 :دمینال...شدیم اکو مغزم تو زدناش غر یصدا فقط...شدیم
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جا ییییییپر - قدر چرا ؟؟؟؟ییییرفت چرا ؟؟؟یپر ییک  داخ اخ زووود؟؟ ان
 رمیمیم دارم

 
تادم نیزمرو تاد سممرم و اف کت رو اف  نمش؟؟؟یبب نرفت  چرا...زدم زار...پار

صر چرا؟؟؟؟؟؟ چرا؟؟؟ صر...بودم من مق  بودم؟؟اخ من اشیبدبخت همه مق
 نه؟؟کیم کاریچ نادر کنه؟؟یم کاریچ ثمشیم کنههه؟؟؟یم کاریچ پسرش االن

 :زدم غیجو دمیکشو موهام نرفت ؟؟؟ چرا یوا
 
 
 دمشیدیم گهید بار هی کاش...صنمممم  یاحمق انقدر چرا -
 
 

 :زدم ه  ه 
 
 
 ...یداب ارامش نه...یباش داشته ارامش که گذاشت  ؟؟؟تنهاتیپر یرفت چرا -
 

 یپمر نممه...دادم هیممتممکمم مممبممل بممه و فشمممردم مب*غ*ل*تممو و عممکسمممش
 :کردم ناله...هیشوخ نایا...نمرده...دون یم من...زندس...زندس
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 نه؟؟؟ مگه هیشوخ -
 
 

 :کردیم نالهاون ...دمیشن در پشت از و اوشیس یصدا
 
 
 حرفا نیا دنیشن از رمیمیمدارم...تروخدا...کن باز صن  -
 
 
 :زدم ادیفر
 
 
 اوشیس برو...ن یبب و چکسیه خوامینم بروووووو -
 
 
 صن  شهیم بد حالت...کن باز اوشیس جون...صن  -
 
 

 :کردم زمزمه...فشردم مب*غ*ل* تو و عکس
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جا یپر - گه...منتظرته ث یم...منتظرته نادر ؟؟ییک ند م لت چ  دبو سمممااااااا

 یکرد خواهر یبو من ؟؟؟چرایییکرد مادر یب و ث یم چرا...ییییلعنت
 
 
 ایب...کرد ازدواج صنم ...نیبب ایب...یدیندو دخترم که رمیبم... یدیند که رمیبم
چه نیبب قدر...یرپ کردم ترک نیبب ایب...مرده سممهراب نیببببب ایب...دارم ب  چ

 چرا ؟؟؟یپر نمتیبب ومدمین چرا...من دنیکش مواد سر یخورد حرص
 

 6⃣1⃣پارت
 

 حال از بود ممکن لحظه هر...بود بد حال ...کن  باز و در برم تا شمممدم بلند
 :کردم ناله...دمیرس در به...برم

 
 
 اوشیس-
 

 :گفت هول
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 شده؟؟یجان؟؟جان ؟؟چ-
 
 
 شهیم بد داره حال -
 
  گهید سمت بده هل اروم و زیم ایب...زمیعز باش اروم...صن -
 
 
 ...تون ینم-
 
 :دمینال
 
 
 اوشیس-
 
 
 :گفت یزار حالت با
 
 
 ...بکنو تیسع...تروخدا صن -
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 تکون یا ذره دیشا...اونطرف دادم هلش زورم تمام با و رسوندم زیم به و خودم
 و شیر از پر چهره به نگاه ...کردم بازو در یال اروم...شممد دور در از و خورد

ستش شک...خورد شک شم  تو یا  اون ...وارید کنار خوردم سرو زد حلقه چ
 :گفتو نشست

 
 
 رفته گهید صن ؟؟اون یکنیمو کار نیا خودت با چرا-
 
 
 ...شهینم باورم...اوشیس تون ینم-
 

 یب لبخند...زد بهش یا ه*ب*و*س* و دسممتشتو گرفت در یال ازو دسممت 
 نم و گشید دست اون با گرفت چشم  از و اشک ...بست نقش لب رو یجون

 شدیچ مدینفهم...دیکشیم شیات به و سردم جس  گرمش یدستا...گرفت  روین
 افتاد ه  یرو چشمام و
 

 7⃣1⃣پارت
 
 ...اومدم بهوش دیشا ای...شدم داریب خواب از درد با
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 ...بود تخت رو سرش بود کنارم اوشیس بودم مارستانیب تو

 ...کردیم درد سرم...دمیکش موهاش رو یدست...بود برده خوابش کن یم فکر
 
 زدم صدا و اوشیس یحال یب با...ادیز لےیخ 

 !اوش؟یس-  
 
 

 :گفت و اومد بخاطرش هیثان چند از بعد کرد نگاه به  جیگ و شد بلند
 
 
  کنه؟یم درد تییجا ؟؟؟یخوب- 

 
 
 سرم-
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ند عد و رونیب رفت و شمممد بل ند از ب  ودب دکتر کن  فکر ک مرد هی با هیثان چ
 ...برگشت

 
 :گفت و جلو اومد لبخند با
 
 درسته دیدار درد گفتن شوهرتون...خان  خب-
 
 کنهیم درد سرم اره-
 

 :گفت نهیمعا یکم از بعد
 
 
 ...دیدار سردرد فشارتون افت و نیکرد که ییها هیگر خاطر به-
 
 نه؟؟ د؟؟ینخورد یزیچ وقت چند نیا

 
 

  
 
 درسته-
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 ...مرده گهید مرده که یکس دینیبب-
 
 ...شهینم حل چےیه دینخور یزیچ ای دیکن هیگر شما حاال 

 ...دیهوشیب روزه دو االن دیباش دخترتون و شوهرتون فکر ب دیکن یسع
 ...ضمن در

 ... ستین خوب قلبتون  اوضاع
 
 دیارین فشار خودتون ب لےیخ
 
 
 
 :دیپرس نگران اوشیس 

 
 
 چشه؟ قلبش-
 

 8⃣1⃣پارت
 
 

 :گفت  و دمیکش یپوف
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 ممنون  دکتر دمیم  یتوض خودم_ 
   

 
 
 :گفت اوشیس...رونیب  رفت و گفت یکنمیم خواهش دکتر 
  

 
 ه؟؟؟یچ انیجر_
 
 
 
 

 ...گرفت درد لےیخ قلب  بار هی بودم ک بچه
 وگفت دکتر  یرفت بودم کیکوچ لےیخ ستین ادمی درست

 ...باش  داشته یقلب یینارسا شدم ک بزرگ دیشا 
 ...هیارث
 

 ....نداشت  یدرد االن تا گهید ولے
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 :گفت تیعصبان با شد داشیپ هوی کجا از دون ینم
 

 صن ؟؟ یبود نگفته به  و یمهم موضوع نیهمچ
 
 
 
 بودم کرده فراموشم کال...اوشیس نبود ادمی اصال من_

  
 :گفت و برد موهاش تو یدست

 
 
 سممر یگردیم بر...یکن تیاذ و خودت نیا از شممتریب یبخوا حالت ب یوا -

 ؟یدیفهم...تیزندگ خونه
  

 
 :گفت  و کردم بغض  
 ؟یکنیم مجبورم یدار_  
  

 
 :برگشت و برداشت در سمت یقدم...کرد نگاه  مبهوت 
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 ...من یقانون و یشرع زن...یمن زن ؟تویگیم چے_

 ...یدخترم مادر
 کن ؟؟یم محبورت دارم چے یعنی

 صن ؟؟؟ باش  داشته خودم کنار و زن  ندارم ح 
    
 
 ستےین بچت و زنت شیپ وقت چیه ک وقتے نه ولے...یدار ح _
 

 8⃣1⃣پارت
 
 
 ...نیهم صن  برداشت  دیجد پروژه هی فقط...احم منه_

 ...کن یم ولش
 ؟؟یشد راحت

 ...کن یم ولش تو خاطر به و زن یم ضرر خودم به ها اردیلیم
 خوبه؟؟؟
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 ...یبد انجام واس  منت با و یکار نکرده الزم_

 ...گرفت  ازش رو برس کارت به برو
 
 

 ...سمت  ادیم داره کردمیم حس
 

 :گرفت رو دست  و نشست تخت رو
 زم؟یعز هیچ ایباز بچه نیا...صن _
 
 

 ...بودم خسته بودم ه  وقتے نبودم...کردم یکار ک  دون یم من
 ...شهیم تموم اما
 تبسمه و تو یخوشبخت واسه کن یم دارم تالش چے هر من

 
 
 
 ...دارم ازین بهت االن... اوشیس جوون  االن_
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 گرفتن و دورم گهید بچه دوتا شدم ریپ که گهید سال10نه
 
 
 
  خوبه؟؟ خوامینم بچه تو از گهید بگ  من_
 ه؟یکاف بشے تیاذ خوامینم گهید

  ینرفت وقته لےیخ...ییدوتا...مسافرت  یریم... اصالا 
 
 
 
 یذاریم ارمیاخت در و شوهرم و یکنیم لط  به  ک ممنون_
   

 
 
 

 :دیغر
 
 
 ... کنے یلجبار یخوایم کے تا...کن بس...صن _
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 ...شووووهرت شیپ خونت یبرگرد دیبا اخرش یدونیم خوب خودت 
 

 که یکمد سمت رفت و برگردوند و روش یعصب...نگفت  یزیچ و کردم بغض
 :گفت و تخت رو گذاشت...سمت  اورد و برداشت و یساک...بود اتاق گوشه

 یشد مرخ ...بپوش پاشو-
 پنجره کنار اوشیسمم مدت تمام...کردم عوض لباسممامو و شممدم بلند حرف یب

ست شک...کردیم نگاه رونیب به و بود ستادهیا بیج تو د شه از یا  شم چ گو
 سرم تپش ه  اوشیس و رفت  در سمت به لباس ضیتعو از بعد...نییپا دیغلط
 نییپا  یرفت...کردمینم احساس و انگشتام سر...بود سست ب*د*ن*م...اومد

ش سوار و شمام راه طول یتو... یشد نیما سته چ  به...گفت ینم یچیه و بود ب
 و یگوسممفند و بودن سممتادهیا در دم...دمید و لیفام ی همه  یدیرسمم که خونه

 ...:جلو رفت  و دمیکش دره  و صورت ...کنن یقربون خواستنیم
 نشینکش...خوامینم یقربون من...تروخدا دینکن...بابا-

 :گفت اقاجون
 داد صدقه دیبا دخترم که شهینم-
  دیکن ول چاررویب نیا...اقاجون نیبد پول-

  یرفت و  یشممد اسممانسممور سمموار...داخل رفت  و دادن تکون یسممر یناراضمم
س  غیج یصدا...باال ست ...گفتنش یمان یمان و دمیشن و تب ش  و نیزم رو ن

سه دل  چقدر خدا اخ...مب*غ*ل* تو کرد پرت و خودش  شده تنگ دخترم وا
 مشممممام وبممه ب*د*ن*ش یبممو و کممردمیممممم ش*ب*و*س* فممقممط...بممود
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 اه نگ داره حسممرت با که دمید و اوشیسمم...بودم دلتنگش یلیخ...دمیکشممیم
 روشممنک بابا  یصممم بودن همه...داخل رفت  و انداخت  نییپا و سممرم...کنهیم

شنک... اقاجون ساراجون شهاب بهونه س  ابراز یکل و کرد مب*غ*ل* رو  تا
 یمانتو نیا برم دیبا من ...بود تنشممون یمشممک همشممون...دوسممت  واسممه کرد

 حمام وارد...اتاق تو رفت  و کردم یعذرخواه...کن  عوض و دیسممف مسممخره
سام و شدم شه کردم پرت و لبا سالت  از یکم دیشا گرم اب...حمام گو   ک ک

سته تخت رو که دمید بهونرو رونیب اومدم که حمام از...کرد ش  به هریخ و بود ن
 :گفت و زد یلبخند...سمت  برگردوند و روش که سمتش رفت ...بود وارید
 باشه تیعاف-
 یباش سالمت-
 :گفت و کرد اشاره دستش کنار یلباسا به
 گذاشت  لباس برات ایب-
ندل و کردم تن ...بود یمشممک سممماده شمملوار زیبل  پام ه  یفرشمم رو صمم

 به بود زده زل بهونه مدت تمام و کردم خشمممک سممشمموار با موهامو...کردم
 ...:سمتش برگشت  و کردم خاموش و سشوار...بود شده چش دون ینم...من

 شده؟ یزیچ بهونه-
 نه-
 من؟ به یزد زل چرا پس-
 ایب توام رونیب رمیم من... یکنیم صحبت بعدا یچیه-
 باشه-
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 وشایسمم که رونیب برم خواسممت  زدم عطر یکمی و شممدم بلند من  رونیب رفت
 و دسممتش جلو اومد و زد یلبخند...سمممت  اومد و بسممت و در...داخل اومد

 :گفت و زد  یشونیپ یرو یا ه*ب*و*س*...کمرم دور انداخت
 کرد؟یم دق داشت گرمت ینفسا و عطرت یبو بدون خونه نیا یدونیم-
 خونه؟؟ مرد ای خونه-

 :گفت و زد یجذاب لبخند
 جفتش-

 :گفت  و گذاشت  نشیس رو و سرم
 بودم دلتنگ من -
 

شار ستش ف ض... اگر-:                                   گفت و کرد شتریب و د ش یرا  یبا
 ...صن  خوادتیم یلیخ دل ...ییدوتا... مسافرت  یبر
 
 ؟یچ تبس -
 
 بمونه  یصم و روشنک شیپ مدت هی تبس -
 
 بچ  داره گ*ن*ا*ه-
 
  یبریم تبسم  یدار دوست اگر-
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 :گفت  و شدم دور ازش

 
 گذرهیم خوش شتریب ینجوری ؟؟ایببر خودمون با همرو هیچ نظرت-
 
 :گفت...رفت ضع  دل  که کرد نگاه  یجور هی

 
 یبخوا تو یهرچ...یبگ تو یهرچ-
 

ست نقش لب  رو یلبخند  ریز از عیسر و کردم لپش از یابدار *ب*و*س* و ب
 :زد غر رفت  در دستش

 
 صن  نبود قبول نیا-
 

 ودمب باهاش یوقت...کردیم جدا ایدن از و من اوشیسمم...رونیب رفت  کنان خنده
گار  ک  تعصمممبش نیا از یکمی کاش یا یول...ندارم یمشمممکل چیه ان

نه  از و خودش تبسمم  و نشممسممت   یصممم شیپ...کن یم کمکش خودم...ک
 کردم ش*ب*و*س*...مب*غ*ل* تو انداخت نییپا دیکشمم اقاجون ب*غ*ل*

 :گفت  و
 چطوره؟ مادر عش -
 هفته؟؟؟هان؟؟ هی یبود رفته کجا...یبد یخل تو یمان-
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 :گفت  و زدم یلبخند
ست  شیپ بودم رفته...بود روز پنج چهار...مادر که نبود هفته هی- شب...دو  دیبخ
 شهینم تکرار گهید

 :گفت و باال اورد و اشارش انگشت
 بود خورد اعصابش و خوردیم یرنگ اب همش بابا...یمان باشه اخرت بار-
 

بت اوشیسممم با دیبا قدر کن  صمممح  یجلو اون ...نخوره مشمممروب ان
 :گفت  و کردم ش*ب*و*س*...بچه

 دل  زیعز باشه-
 
  من...دیکشیم نشون و خط واس  نگاهش با...شد اضافه جمعمون به اوشیس
 یکمی شممده که ه  تبسمم  و اوشیسمم واسممه کردمیم یسممع اما بودم ناراحت...

 بدم نشون شاد و خودم
 

 حس روشنک و  یصم رو بهونرو یعصب نگاه...برگشت یچا ینیس با روشنک
 به یتوجه چیه و نبود مه  واسممش انگار واقعا ه  احم   یصممم...کردمیم

نه یناراحت به یلیخ نیا...کردینم بهو هده زنش به  یصممم که خو ما...متع  ا
قدر چرا فهم ینم نهیم تیاذ بهونرو ان  تشیاذ داره مشممخصمممه کامال...ک
 :گفت اقاجون...کردم تشکر و برداشت  یچا خودم واسه...کنهیم
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 دوسممت دادن دسممت از...گ یم تیتسممل بهت همه طرف از...جان بابا خب-
 تازه که یدونیم...یبگ تیتسممل خوانوادش به یبر دیبا...سممخته یلیخ کینزد

 باهات امیم من  بگو یبر یخواست زمان هر...بودن کرده ازدواج
 

 :گفت  و گرفت  و بغض  یجلو
 رمیم امشب...اقاجون یمرس-
 
 :گفت اوشیس
 شده خوب حالت تازه...نکرده الزم...نه-
 
س ک  سایپر...برم دیبا...زمیعز اوشیس- سه نبود یک  و ث یم برم دیبا...من وا
 ن یبب و نادر...ن یبب
 

 :گفت و کرد یپوف
باره ن یبب تون ینم من...گهید مرده مرده که یکسمم...فهم ینم من-  زرو دو دو

 یرفت حال از یعصب فشار از و یکرد حبس خونه تو و خودت
 

 :گفت بابا
 نباش نگران...جان اوشیس کنه کنترل و خودش دهیم قول صن -
 

 :گفت  و زدم یلبخند
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 باهاش امیم کنار دارم...کردم و هام هیگر من...زمیعز اوشیس-
 :گفت  و برداشت  مویچا استکان...گفت یا باشه زور به
  یگرفت یمیتصم هی اوشیس و من راستش-
 

 :داد ادامه و حرف  اوشیس...کردن نگاه  منتظر همه
 یجمع دست...مسافرت  یبر  یخوایم-
 

 :گفت ذوق با روشنک
 خوادیم دل  من ...اره یوااااااااا-
 

 :گفت و کرد یاخم اما بهونه
 امینم دارم کار تهران یکمی من-
 

 :گفت  کنان اعتراض
 به وت بدون  یبر ایب...روزه چهار فوقش روزه چند مگه بهان؟؟بابا یچ یعنی-

 گذرهینم خوش تبس  و من
 

 :گفت تبس 
 گهید ایب...یجون خاله-
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 :گفت و دیکش موهاش تو یدست یعصب بهونه
 شهیم یچ ن یبب-
 

ضور از اوشیس...انیب کردن قبول هیبق و کرد بهانه و کار ه  اقاجون  ابشه ح
 بود من بردار یجا شهاب...خب یول نبود خوشحال

 
 رونیب از اوشیس...تبس  و موندم من و رفتن صحبت ساعت  ین از بعد یهمگ
 هب سممرم...اتاق تو رفت  من و دیخواب تبسمم  ناهار صممرف از بعد و گرفت غذا

خت رو...دیکشممیم ریت شمممدت  رو گذاشممت  و دسممت  و دمیکشمم دراز ت
 رازد اوشیس دمیفهم تخت یخوردنا تکون از...دمیشن و در یصدا... یشونیپ

 با و برداشممت  و دسممت ...شممد حلقه کمرم دور دسممتاش بعد یا هیثان...دهیکشمم
 :گفت و زد یا ه*ب*و*س*  ینیب رو...کردم نگاه ارومش یچشما به لبخند

  ؟؟یریم کجا اخرش-
نگ خون  واسمممه دل ...هیترک برم خوادیم دل  یلیخ-  خب یول...شمممده ت

 شمال  یبر...گهید وقت هی بذار...شهینم
 ها سرده-
 که یدونیم...زمستون  عاش  من...باشه-

 و زد لب  به یا ه*ب*و*س* اروم... یبود ه  یروبرو حاال و چرخوند و کمرم
 :گفت

 یعاشقش که یزیهرچ به شهیم  یحسود من-
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 یحسممود خودشمم  به ادم... اوشیسمم بده نشممون دکتر هی به و خودت نظرم به-
 کنه؟یم

 :گردن  تو برد و سرش و دیخند
 ...طونیش-
 

 :گفت و گرفت گردن  از یگاز
 ؟یبر یخوایم چند ساعت عصر-
 گذشته؟؟ روز چند...احتماال 5-
 هفتمه گهید روز دو-
 دهیم غ  یبو...گرفتس هواش...باش  تهران خوادینم دل -
  یوفتیم راه فردا کن یم صحبت  یصم و بابات با...زمیعز  یریم-
 

 برد خواب  یک دمینفهم...کردم جا شب*غ*ل* تو و خودم و زدم یلبخند
 
 

  به لبخند با که عکسممش...شممد پاره دل  بند...دمید که و یمشممک یها پارچه
ست االن خواهرم...ایخدا...بود شده رهیخ ست  دمید که و مادرش...کجا  نتون

 اشمممک پام به پا و کرد مب*غ*ل*...هیگر ریز زدم و کن  کنترل و خودم
 نادر...کردن جدامون که بشمممه بد حال  بود کینزد ه  سممر اخر...ختیریم
 حرف هن...بود شده تیم هی مثل...ث یم و بود افتاده گود چشماش ریز...چارهیب
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ش چیه...یچیه...خوردیم تکون نه زدیم شت یواکن  یدب یلیخ تیموقع...ندا
 شد شروع قلب  درد  ینشست که ساعت  ین...دادیم و یپر یبو زیچ همه...بود

تادها نفس نفس به...رونیب  یرفت و کردم یعذرخواه...ن یبشمم نتونسممت  و  ف
 و اقاجون...دمیکشمم  یعم نفس و نیماشمم کاپوت رو گذاشممت  و دسممت ...بودم

 :گفت اوشیس...سمت  دنییدو اوشیس
 ؟یشده؟صن ؟خوبیچ-
 ش یم...خوب ن...اال...ی...چ..یه-
 

 :گفت اقاجون
 مارستانیب مشیببر کن سوارش-
 
 ...نه-

 :گفت  و ستادمیا صاف
 بود بد یکمی...هوا...خوب -
 :گفت بلند یصدا با و کرد نگاه  یعصب اوشیس
  یالح زایچ نیا من قلبت واسه دکتر  یبر االن نیهم دیبا...یخوب یخوب یه-
 ستین

 و خودم سمممت برگردوندم و صممورتش...کردینم نگاه به ...گرفت  و دسممتش
 :گفت 

 زمیعز  یریم... یبرگرد سفر از بذار... یریم-
 :گفت شدو باز اخماش
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 صن  یداد قول-
 
 دادم قول-
 

 شبید...شدم ساکا کردن جمع مشغول و شدم داریب خواب از 6ساعت صب 
 یقدر به...زدیم حرف ندهیا راجب باهام و بود نشممسممته اوشیسمم وقت رید تا

قت چیه...برد خواب  من که زد حرف قدر اوشیسمم بودم دهیند و  حرف ان
س  و اوشیس دمیچ صبحانرو زیم و شد تموم کارم که بود 8ساعت...بزنه  و تب

 سممتهنشمم...گهید بود لوس... ادیم خواب  گفتیم و زدیم غر تبسمم ...کردم داریب
شش ریز یه و باباش ب*غ*ل* بود شهب یخوب دختر بده قول اگر گفتیم گو  ا

ندیم ه  اوشیسمم...و اون و بخره دیبا و نیا براش فتیم و دیخ  شممر  گ
 دیاب گفتیم ه  اوشیس...هیچ شر  اصال...هیچ شرطش گفتیم تبس ...داره

  تبسمم...بخره براش و خوادیم که ییزایچ تا کنه ش*ب*و*س* زورش تمام با
 عشمم  با...شممدیم قرمز اوشیسمم صممورت که کردیم ش*ب*و*س* چنان ه 

 ...شد سرد  ییچا یک دمینفهم...بودم شده رهیخ بهشون
 ژاکت با کردم پام یتنگ یل شلوار...کردم تن  لباس رفت  صبحانه اتمام از بعد
شن و یا سورمه بلند شک کوتاه یبوتا...یباد یا سورمه کاف  و ردمک پام و  یم

سا اوشیس کمک با...انداخت  سرم یا ساده شال   یرفت و نییپا  یبرد و لیو
 هکرد قبول دیتهد جور هزار با ه  بهونه بودن اونجا بایتقر همه...اقاجون خونه

 چند دونسممت یم چه...ادیب کنار دیبا یول...شممهیم تیاذ دونسممت یم...ادیب بود
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 یجلو تونهینم چکسیه که شممهیم بزرگ شممدت نیا به فاجعه عم  گهید وقت
 ...رهیبگ بهونرو و  یصم

 
 رضممارو که  یبشمم نیماشمم سمموار  یخواسممتیم یپرسمم احوال و سممالم از بعد

 :گفت گوش  دم اوشی؟؟س/کردیم کاریچ نجایا اون...دمید
  یکن بند بهش بهونرو ادیب گفت -
 

 رز گل...دیرسمم که من به...کرد سممالم همه به...نگفت  یزیچ و کردم اخ 
 :جلوم گرفت و دراورد سرش پشت از یمشک

 یابج گ یم تیتسل-
 یرو اوشیسمم چرا دون ینم...کردم تشممکر و گرفت  ازش و گل تمام یسممرد با

 ومدینم خوش  داشت؟؟اصال اعتماد بهش انقدر...نداشت رتیغ رضا یکارا
 ...شرمانس یب نگاهش کردمیم احساس...ازش

 
 دادیم اس ام اس کسرهی شهاب...ومدنیم ما با بهونه و رضا... یبود جاده یتو
 :گفتیم و
 باشه بهونه به حواست-
 زنهیم حرف رضا با داره ن ینب صن -
 خنده؟؟یم بهونه که گهیم یچ صن -
 جلو ادیب رضا عقب برو صن -
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شت دون ینم من...گهید بود کرده وان ید سش ای کردیم یرانندگ دا  هونهب به حوا
 :زد زنگ سر اخر...بود

 بله؟؟-
 رفح باهاش داره نیا ن یبب تون ینم من نیبشمم عقب برو شممهاب جون یابج-
 زنهیم
 نگو یزیچ مامانت یجلو-
 گهید برو...دنیخواب-
 ذارهینم اوشیس بابا-
 
 :گفت اوشیس
 صن ؟؟ هیک-
 دوستمه-

 :گفت شهاب
                                                                                                                             ادیم خوابت بگو گهید عقب برو  یداشممت نگه که صممبحانه واسمممه صممن -
 خدافظ باشه بابا یا-

 :زدم لب...کرد نگاه به  مشکوک اوشیس... کردم قطع و یگوش
 بهت گ یم-

 :گفت رضا قهیدق چند از بعد...نگفت یزیچ و کرد اخ 
 حداقل نیبذار اهنگ هی نیساکت چقدر بابا-

 :گفت بهونه
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  ؟؟یبذار یچ  ؟اهنگیدار عزادار ینیبینم-
 :گفت 

 داره یپر حال به یفرق چه...نیباش راحت نیبذار نه-
 

 هب صممامت و حرف یب...گذاشممتن یاروم بایتقر اهنگ دنید که و من موافقت
 ...بود  یصم نیماش تو که ه  تبس ...بودم شده رهیخ رونیب

 
 و تامدسمم تا سیسممرو داخل رفت ... یبخور یزیچ تا  یداشممت نگه جا هی راه نیب

 از یزن که کردمیم درسمممت و موهام و بودم سممتادهیا نهییا یجلو....بشممورم
 ازش و نگاه  و زدم یلبخند...کرد نگاه  لبخند با و رونیب اومد سیسممرو
 :اس  به زد صدام...گرفت 

 صن -
 :بود ستادهیا کمر به دست...سمتش برگشت  تعجب با
 ؟یصنم تو-
 ن؟؟؟یشناسیم کجا از و من شما...اره-

 :گفت و دراورد مانتوش بیج از یپاکت
 بخون رونیب رفت  من یوقت و نیا-
 ه؟؟یچ-

 ازب و پاکت تعجب با...سمممتین دمید باال اوردم و سممرم تا...گرفت  و پاکت
 :بود نامه هی...کردم
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 بهت و موضمموع نیا دارم که هسممت  دوسممت هی من...سممالم...جان صممن -
قت...گ یم قدر اوشیسمم ایتازگ یکرد د نه ادیم رید چ  شمممهیهم و خو

 ...زمیعز یکن جمع شوهرت به و حواست شتریب یکمی خستس؟؟بهتره
 

مام...نیهم هار چشمم  و اوشیسمم که هیگه؟؟کید هیک نیا...بود شمممده تا چ
 اکتپ...بود سیسرو گوشه که یصندل رو نشست  شمال؟؟ جاده شناسه؟تویم

مه طه هی به و بود دسممت  تو نا نه...بودم شمممده رهیخ نق  به  داره اوشیسمم نک
 :گفت به  داخل از ییکنه؟؟صدایم خ*ی*ا*ن*ت

س یشد خول- شقته اوشیصن ؟  بهش کنه؟؟انقدر خ*ی*ا*ن*ت چرا...عا
 ؟؟یدار شک

 تو چپوندمش بعدم و پاکت تو گذاشت  نامرو ه؟؟یک نیا یول...ندارم شک...نه
 یچ مگه...دمیکش صورت  به یدست و ستادمیا نهییا یجلو...شدم بلند...ب یج

 کاریچ نگار نرفته ادمی...پرته و چرت نایا...کنه؟؟نه خ*ی*ا*ن*ت که دارم ک 
ند و خودش که کرد نه اوشیسمم ب مه نیا دیشممما...بک  طرف از ه  نا
 ما دیفهم که نیا از بعد...نبود ادمی چرا...ستین داشیپ وقته چند...نگار...اونه
 ختنیر ها هیهمسمما همه که کرد پا به یقشممقر چنان و خونه اومد  یکرد عقد

 6 تا... یول باشمممه ینجوریا خوردینم بهش...دادیم فحش و زدیم داد...رونیب
قدر بود کرده خون و من گریج ماه نگ...کردیم تیاذ ان نه زدیم ز  فحش خو

شیم و تلفن...دادیم ش به دمیک  خط به کردمیم عوض و خط ...زدیم زنگ  یگو
با خونه به...زدیم اوشیسمم  و جلوش تونسممت ینم جوره چیه... زدیم زنگ با



 113 مرد من

 تو زد یکی...دیرسمم رضممما که خونه در یجلو بود اومده...بار کی تا...رمیبگ
 دیناپد کال...دمشیند گهید...رفتن و نشمموندش نیماشمم تو بردش و گوشممش

سا ام اس...دادیم شرمانه یب شنهادیپ و زدیم زنگ اوشیس به...شد شت یا  ز
ساب و دادیم شت یح ش گند به و  یزندگ دا ضا دون ینم...دیک  کاریچ باهاش ر

 ...ومدین ما سمت کال گهید که کرد
 و هونهب و من فقط دنیخندیم و گفتنیم همه...زیم سممر نشممسممت  و رونیب رفت 

 :گفت گوش  دم اوشیس...فکر تو و  یبود ساکت که  یبود شهاب
 ؟؟یخورینم یزیچ چرا-
 خورمیم-

 که بود ریدرگ ذهن  انقدر...شدم گرفتن لقمه مشغول یالک و برداشت  ینون تکه
 و داوم کنارم...دیفهم رضمما فقط...نیماشمم تو  یرفت یک و خوردم یچ دمینفهم
 :گفت

 خوبه؟؟ حالت یابج-
 :گفت  و حرفش کرد بود؟؟تکرار گفته یچ...شدم رهیخ بهش جیگ
 خست  ک ی...خوب  اره...اره-

 :گفت و زد لبخند...شدیم نگران که شهیهم برعکس
 خوبه-
 

ضا...ادیم خواب  گفت  و عقب رفت  صال ه  ر شد ناراحت ا س انگار...ن  هب یح
 ادمد و دراوردم ب یج از و پاکت...گذاشت  بهونه یپا رو و سرم...نداشت بهونه
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 یصممدا...کرد نگاه  جیگ و کرد بلند و من شممدت به خودنش از بعد...بهونه
 ...:دنیشنینم و حرفامون و بود ادیز اهنگ

 صن ؟ یچ یعنی-
 :گفت و شد رهیخ یصندل به متفکر...باال انداخت  و هام شونه

 ...فعال نده نشونش یکس به-
 باشه-

 راسممت نکنه...دیچک چشممم  گوشممه از یاشممک قطره...سممرجام برگشممت 
 کردن یزندگ واسمممه یلیدل چه گهیبکنه؟؟د خ*ی*ا*ن*ت به  باشمممه؟؟نکنه

 :گفت گوش  دم و شد خ  دارم؟؟بهونه
ست معلوم کجا از...صن - شه را شمن شما...با  اون کار دیشا...نیدار ادیز د

 هیگور به گور نگار
 کن ؟؟ کاریبهونه؟؟چ یچ باشه راست اگر-
 کنه؟ خ*ی*ا*ن*ت بهت خره مگه...عاشقته اوشیس بابا-
مه نیا پس- تارایچ نا ند نیا یه؟رف نه عطر یبو بارم هی؟؟یچ وقتش چ  زنو
 خرم؟؟ من مگه....دادیم
سه یرفت و تهش تا...بابا خبره چه...اوووو-  اهر دلت به شک یالک...خودت وا

 ...هیخوب مرد اوشیس..صن  نده
 زدم خواب به و خودم ریمس اخر تا...دادم قورت و بغض 
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 یلیخ یول بدم نشون شاد و خودم کردمیم یسع... یدیرس که بود عصر کینزد
  یدبر و خودمون لیوسا اوشیس کمک با...بردیم نیب از و ادم شک بود سخت

 من و باال
 شد باز در که شمسمت یم و موهام داشمت ..دراوردم و لباسما و شمدم حمام وارد

 وشد ریز برگشت ...اورد در و لباساش و داخل اومد...اوشهیس دمید و برگشت 
 گوش  الله...کردم حس کمرم رو و سردش یدستا...شدم کارم ادامه مشغول و
 :گفت و دی*ب*و*س* و
 صن -
 

 :گفت  و دادم قورت و دهن  اب
 جان ؟-
 دلتنگت ؟؟ چقدر یدونیم-
 ...نگفت  یزیچ

 ...شد دن ی*ب*و*س* مشغول و گردوند برم
 
 
 هر چرا...خت یریم اشک و بودم نشسته دوش ریز من و رونیب بود رفته اوشیس

مان  مانع دیبا یزیچ هی کن  احسممماس و یخوشمممبخت خوامیم که ز
 اوشیس نذار...شدن گذاشته کنار از ترس یم چقدر که یدونیم...ایخدا...بشه

 حملت تونسمت ینم...شمدیم کینزد به  یوقت بود سمخت واقعا...کنه فراموشم 
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مت رفتیم ذهن  کسممرهی...کن  کهیا سمم نه ن  کارارو نیا ه  گهید کس با نک
 ...دادمیم نشون مشتاق و خودم دیبا و بود ییغوغا ذهن  تو...کرده

 
 یجا وشایس کنار...کردنیم صحبت و بودن نشسته زیم سر همه...نییپا رفت 
 سمموپ خودم واسممه...دادن جواب همه...کردم سممالم و نشممسممت ...بود یخال

 به خورد یشممخصمم یپا کردم احسمماس...شممدم خوردن مشممغول و دمیکشمم
 اشممماره گردن  به و کردیم نگاه ...دمید رضمممارو و اوردم باال و سممرم...پام

 :زد لب...دادم تکون و سرم جیگ...کردیم
 کبوده گردنت-

 به...خدا بود ایح یب رضا نیا چقدر...دمیکش باال و لباس  ی قهی و شدم سرخ
ساس...نرفت نییپا گلوم از یزیچ گهیاخه؟؟د چه تو ضا کردمیم اح سی ر  رهک
 :گفت گوش  دم اوشیس...بودم تیاذ...کنهیم نگاه  داره رهیخ
 ینخورد یزیچ یدیخواب که ؟ظهرمیخورینم یزیچ چرا-
 ندارم اشتها دون ینم-
 :دهن  سمت گرفت و چنگالش سر زد مرغ یا کهیت

 زود کن باز-
 اوشیس خوامینم-

 :گفت و کرد یمصنوع اخ 
 تو و دون یم من وگرنه کن باز-
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 خوردن مشغول بغض با...دهن  تو گذاشت و مرغ اروم اون  و کردم باز و دهن 
 ده؟؟یم غذا ینجوریا ه  یا گهید کس به یعنی...شدم

 
 بر  یتصم غذا صرف از بعد...نشد کن ول دهن  تو نذاشت و مرغ اخر کهیت تا
 بوت و یمشک شلوار با کردم تن  یشمی سبز کافشن...ایدر لب  یبر که شد نیا

 نقالتت یکمی و یچا...نخوره سرما تا کردم تبس  تن لباس  عال  هی...یمشک
 هنپ یانداز ریز بود ایدر کنار که یتخت رو...ایدر سمممت  یرفت و  یبرداشممت

ضا اوشیس...  یکرد ست شیات رفتن شهاب و ر س مونیبق و بکنن در ش  تهن
 باهاش فرصت سر دیبا...خوردینم ج  روشنک کنار از که ه   یصم... یبود

 ...کردمیم صحبت
 

 :گفت و مب*غ*ل* تو دیپر تبس 
 ش؟؟یات کنار  یبر ه  ما شهیم...یماااان-
  یبر پاشو زمیعز اره-
 

 و ردک نگاه  لبخند با اوشیس...اوشیس کنار  یرفت باه  و کردم شب*غ*ل*
 :گفت و دی*ب*و*س* و گون ...گردن  دور انداخت و دستش

 چطوره؟ من خوشگل خان -
 :گفت زود تبس 

 ؟؟؟یچ من پس-
 :گفت و دیخند اوشیس
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 بپرس  و مامانت حال اول کن صبر-
 :باباش به زد زل بااخ  و س*ی*ن*ه به دست

 ؟؟؟یدار دوست من از شتریب و مامان یعنی-
 :گفت  و کردم یشدستیپ...شد بلند شهاب  و رضا خنده یصدا

 داره دوست شتریب یلیخ شمارو بابا...زمیعز نه-
 :گفت تبس 

 بگه دیبا خودش رینخ-
 
 :گفت و کرد نگاه  عش  با اوشیس
 ... ینبود توام نبود مامانت اگر...دارم دوست گهید جور هی و مامانت من-

 :گفت تبس ...کشوندم شب*غ*ل* تو شتریب و خودم و زدم یلبخند
 یدار دوسش شتریب بازم...ستین قبول-

 :گرفت مب*غ*ل* از و تبس  و سمتمون اومد شهاب
 بده ولق تو...باشه داشته دوسش شتریب دیبا...ها تو؟؟زنشه یگیم یچ جغله-

 تیخواستگار امیم خودم یبکن یزبون نیریش ینجوریهم
 ش ؟یم عروس یعنی-
 اره-
 شدم خسته گهید من که ایب زود فقط باشه-
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  ک...کرد تبس  نثار یا سوخته پدر شهاب و شد بلند هممون ی خنده یصدا
شنک و  یصم و بهونه ک  ضافه جمعمون به ه  رو  جون سارا و بابا...شدن ا
 گوش ایدر موج یصمممدا به و  یبود نشممسممته شیات دور...بزنن قدم رفتن ه 

 :گفت گوش  دم بهونه... یدادیم
 بهت؟؟ زده زل هیک پسره اون...صن -

 :کردم نگاهش
 کجا؟؟-
 روبروت-

گاهش رد بال و ن له 28 ای 27 بایتقر پسممر هی...کردم دن  به دسمممت که سممما
عد یا هیثان و اورد باال و شیگوشمم...به  بود زده زل بااخ  و س*ی*ن*ه  ب

 :ودب ناشناس شماره هی از...کردم باز و امیپ...شد بلند  یگوش اس ام اس یصدا
 خونب و امیپ نیچهارم...اماشیپ نباکسیا تو برو و ریبگ و اوشیس یگوش-

 کردم رو...باال دیپر ابروهام...تینسمم پسممره دمید و اوردم باال و سممرم...نیهم
 :گفت  و اوشیس سمت

 ؟یدیم و تیگوش زمیعز-
 :گفت و دراورد بشیج از و شیگوش

 زمیعز ایب-
  یایم بهونه با رمیبگ عکس تا چند هی من-
 باش خودت مراقب باشه-
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 متس  یرفت و دمیکش بهونرو دست....دمی*ب*و*س* و گونش و زدم یلبخند
 خودم اسمم ...زدم و اوشیسمم یگوشمم رمز...نداشمممت دید یلیخ که ییجا
 :خوندم و امیپ نیچهارم و نباکسیا تو رفت ...بود

 که مسممافرت یریم...بکن  تحمل تو بدون یچجور من...عشممق  اوشیسمم-
سش یگیم که زنت اون با ؟اون یچ سه دل ...برگرد ؟؟زودیندار دو  اغوش وا

 شده تنگ گرمت
 :گفت و داد تکون  بهونه...شد اشک از سیخ یک صورت  دمینفهم

 ؟؟یکنیم هیگر چرا...شده؟؟صن یچ-
 :گفت و دیکش ینیه خوند که و امیپ...دستش دادم ویگوش

 دروغه نیا...مشخصه کامال...بزنه به  و نتونیب خوادیم یکی...صن -
 شده خونده و شده باز امیپ...بهان شده خونده امیپ-
 بهت ینجوریهم که و شیگوش وگرنه دهیوند امیپ  اصال اوشیس مشخصه بابا-

 ..بردار و طرف شماره...دادینم
 بهان وههههیس شمارش-

 :گفت و گرفت ویگوش بهان...گرفت اوج هق  ه 
سمش اوشیس یدید که بابا- س ویس یفارس و ا  یسیانگل شهیهم اوشیکنه؟؟

 درانق اوشیالوم؟؟سمم یما بگه یکسمم به اوشیسمم یدید یک بعدم کنهیم ویسمم
 سوسوله؟؟

 کرده ویس و خودش دختره دیشا-
 یبزن حرف اوشیس با دیبا...نکن باور تروخدا دروغه صن  بابا-
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 چهب شیپ  یبرگشممت سمم یخ صممورت کردن پاک از بعد و برداشممت   شممماررو

فه جمعشمممون به...قتیحق جرات...بودن یباز مشمممغول...ها  اضممما
 :گفت و کرد نگاه   یدق اوشیس... یشد

 ؟یکرد هیگر-
 اره-

 :دی*ب*و*س* و سرم و کرد مب*غ*ل*
 نکن تیاذ و خودت...دل  زیعز-

 :گفت شهاب
 ازش بپرس رضا...صن  به افتاد خب-
 :دیپرس سوالشو رضا کن ینم یباز بگ  اومدم تا
 ؟یکنیم یخوشبخت احساس چقدر-

 ؟؟یلیخ بدم؟بگ  یجواب چه...کردم اخ 
 :گفت  و دادم قورت و بغض 

 ادیز-
ضا  دروغ یدار سگ مثل گفتیم انگار کردیم نگاه یجور... به  شد رهیخ ر

 یباز ادامه مشممغول و گفت یا باشممه...بود زرنگ یلیخ...زیت یرضمما...یگیم
 :دیپرس شهاب...شهاب و روشنک به افتاد...شدن

 ش ؟یم عمو یک-
 :گفت و شد دره  چهرش روشنک

 دکتر  یریم  یدار-
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 :دمیپرس...کردم تعجب
 ؟یشینم دار ؟؟باریچ یعنی-
 دون ینم-

 :گفت و دیکش صورتش به یدست  یصم
 دیبد ادامه...ستین یمهم زیچ-

ش   یصم ست یم...ادیز یلیخ...بود بچه عا شنک که ییحرفا تمام دون  ولا رو
نا کهیا...بوده دروغ زده مونییاشمم جاوز بهش ن کهیا کردن ت نهینم ن  باردار تو

شه ست ینم یول...ب شکل و دکتر رنیم دارن االن دون  یپوزخند بهونه...دارن م
 :گفت و زد
 خست  الیو رمیم من-

 :گفت  و شدم بلند
 امیم من -

ستینم دل  ش  جمع تو خوا شتن ه  بابا و ساراجون...با صم و برگ  نیا رب  یت
 ... یبرگرد هممون که شد

 
 اب و بود دهیکشم دراز تخت رو تبسم ...کردم عوض و لباسمام و شمدم اتاق وارد

 شاویس نکهیا...زدم عطر خودم به و زدم شونه و موهام...کردیم یباز انگشتاش
 اوشیس...باش  ختهیر به  من که شدینم نیا بر لیدل نه ای کنهیم خ*ی*ا*ن*ت

 :گفت و شد اتاق وارد
 ؟یبخواب بهونه شیپ یبر یخوایم...تبس -
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 :دیپر نییپا باال و شد بلند
 پاپااا اره-
 پس  یبر ایب-

 الیخیب وشایس...نشست  نهییا یجلو یصندل رو و دمیکش یپوف...رونیب رفتن
 چند از بعد...بود سخت واقعا...بشه کینزد به  بذارم تونست ینم...شدینم من
 :گفت و ستادیا سرم پشت...کرد نگاه  طونیش و برگشت قهیدق
 ؟یکنیم خوشگل یدار یک واسه-
 گهید تو واسه-

 :گفت  که سمت  ادیب خواست...کرد بلندم و زد یلبخند
 کن  عوض و لباسام کن صبر-

 :گفت و کرد نگاه  خمار
 باشه تنت یچ داره یفرق چه...خوادینم-

 :دمینال
 اااوشیس-

 :گفت و دیخند
 اوشیس جون-
 
 
 دیکش دراز کنارم...شد بلند روم از و کرد نگاه  رونیح...بهش زدم زل هیگر با

 :دمینال...
 ...من اوشیس-
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 :گفت و شب*غ*ل* تو دمیکش
 کن یم درک من...نداره یامادگ ادم یگاه...نداره اشکال...زمیعز نداره اشکال-

 زا و خودم...رونیب بره خواستیم دل ...باش  شب*غ*ل* تو خواستینم دل 
 :گفت ...کرد نگاه  بااخ ... رونیب دمیکش شب*غ*ل*

 ارمیب اب رمیم...رمیم-
شه ستش و گفت یا با شت و د سام و شدم بلند...شیشونیپ رو گذا  تن  و لبا
ت  کردم ف یپا ر ب...نی ت  به یا طر و زدم صمممور خل از یب چالی دا  خ

شت  ست ...بردا ضا دمید که برگردم خوا شت ر ضورش...سرمه پ  یناگهان ح
 :گفت و برد باال و دستاش... دمیکش یفیخف غیج...بود

 بترسونمت خواست ینم...دیببخش دیببخش-
 ...نداره یاشکال نه-

 زل و باال اوردم زیت و نگاه ...گرفت و دسممت  مچ که بشمم  رد کنارش از اومدم
 :گفت اروم...بهش زدم

 صن  اومده شیپ یمشکل-
 ؟یمشکل چه نه-
 یایم نظر به حوصله یب خوردهی-
 خست  خوردهی نه-
 ازر من...بدون برادرت مثل و من یکن صممحبت یکی با یداشممت ازین وقت هر-

 هست  یخوب دار
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 ظ من ینفسمما یصممدا...اتاق تو برگشممت ...کردم تشممکر و زدم یزورک لبخند
 ات دیبا من و یدیخواب راحت تو...برده خوابش دادیم نشممون و ومدیم اوشیسمم

ت فکر با صممب  خت رو...یلعنت...ادیب لب  به جون تخ*ی*ا*ن*  دراز ت
ش شیم ریت قلب ....کردیم درد سرم چقدر...دمیک  از کنارش شدینم چرا...دیک
 و باشممه داشممته تیواقع  ؟اگریداشممت دشمممن همه نیا ببرم؟چرا لذت یزندگ

 فکر یهرچ...بدم ادامه  یزندگ به تون یم یچجور...باشممه کرده خ*ی*ا*ن*ت
 اصممال...نذاشممت  ک  یزیچ...بکنه خ*ی*ا*ن*ت نداره یلیدل ن یبیم کن یم

 یا هیبن... یبود باه  شممب هر کسممرهی ما...بکنه خ*ی*ا*ن*ت تونسممتینم
 هی دمید و کردم چک...اماشیپ تو رفت  و برداشت  و شیگوش...موندینم واسش

 دمید هک یجواب از...کردم باز و امیپ تا اومد باال نفس ...داشته زن همون به امیپ
 :ستادیا یا لحظه قلب 

 نفس  شده تنگ برات دل  من  گردمیبرم زود...عشق  مجبورم که یدونیم-
شما و باز دهن با شک یچ ش به کردیم تر تار و دمید لحظه هر که یا  رهیخ یگو

 ایدر به و خودم...رونیب رفت  شممدم بلند و برداشممت  و  یگوشمم...بودم شممده
 بوق تا چند از بعد...گرفت  و زن همون شممماره و دراوردم و  یگوشمم...رسمموندم

 ...:داد جواب
 جون -
 ...الو-
 دییبفرما-
 ه؟یچ اسمتون شما...شما-
 کار؟یچ یخوایم و من اس ...زمیعز وا-
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 ...بود شوهرم یگوش تو امتونیپ-
 اوش؟یس یگوش-
 دش؟یشناسیم-
 ؟یصنم تو...زمیعز اره-
 اره-
 ... یباهم که ساله کی بایتقر ما...لدامی من -
 :گفت  هیگر با
 ؟یزنش یعنی-
 ش یا غهیص زن اره-
 ش؟یدید کجا-
 مدت هی بودم یمنش...شرکتش تو-
 ؟یگیم راست-
ستیه؟میچ دروغ  اره- ستت یول گهید وقت چند هی تا بگه بهت خوا  وتف دو

 کنه عقدم خوادیم...حامل  من راستش...بده حالت گفت و کرد
 

 قطف....شدینم خارج دهن  از یا کلمه...افتاد دست  از یگوش...افتادم نیزم رو
 موهام...وفت ین تا نیزم رو گذاشت  و دستام...ختیریم چشم  از که بود اشک

تهیر  زن الو الو یصمممدا...بود کرده دنیبار به شممروع بارون و دورم بود خ
 چپ  سمممت که یسممنگ سمممت کردم پرت و برداشممت  و یگوشمم...ومدیم

 :دمینال...بود
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 ؟؟؟؟چراااااااا؟؟؟؟؟/چرا؟؟؟؟-
 ...:گرفت اوج هق  ه 

 و کار نیا ؟؟چرایعاشممقم ینگفت مگه...المصممب داشممت  ک  یچ من مگه-
هام خدا...یکرد با خت گهید ااااایچرا؟؟؟  ول  چرا...شمم ینم نیا از تر بدب

 ؟؟؟؟؟؟یکنینم
 
 :برگشت  گهید طرف به یا زده بهت یصدا با
 ؟؟/شدهیچ...صن -
 
ضا- سیچ یدید...ر  زنش...داره زن...به  کرده خ*ی*ا*ن*ت اوشیشد؟؟؟

 رضا؟؟ کن  کاریچ...حاملس
 :گفت و نشیس رو گذاشت و سرم...کرد مب*غ*ل* و جلو اومد

ست اوشیس...نداره امکان...صن  باش اروم-  خ*ی*ا*ن*ت بهت...داره دو
 ...کنهینم
ضا کرد خ*ی*ا*ن*ت...کرد- شونیپ...ر ش یس...دمید و اما  داده و جوابش او

 ...بود
 :گفت و دیکش کمرم رو و دستش

 نکن هیگر صن  شهیم حل...کنارت  من نداره اشکال...ستین یزیچ...اروم-
 اب رفته...یول...بود عاشق  اون ...اوش یس عاش  رضا؟؟؟من شهیم حل یچ-
 گهید یکی
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 نیغمگ نگاهش...صممورت  طرف دو گذاشممت دسممتاشممو و کرد بلند و سممرم
 ...:زدینم موج توش ییایح یب اون گهید...بود

 یول...نه ای تهیواقع یبفهم کن یم کمکت من...کنارت  من...صممن  کن گوش-
سته یدینفهم یوقت تا  ستدر اگر...کن یم خواهش...نگو اوشیس به یزیچ را

 شهینم الیخیب اوشیس یبزن تهمت بهش و نباشه
 بده  یتوض دیبا...بگ  بهش خوامیم االن نیهم-
 
 شونن بهش و امیپ تا چهار االن اگر...یبکن و کار نیا دینبا...کن گوش..صن -

جا از...پاپوشمممه یگیم یبد بت یخوایم ک بایکن ثا  و نز اون شیپ یبر دی؟
 ای گهیم راسممت یبفهم دیبا...بده یا ان ید شیازما...یکن صممحبت باهاش

شه نگار کاره معلوم کجا از...نه س اون اگر...نبا شه زنش یگیم که یک  دیبا...با
 بره ستهخوایم اوشیس که شب هی بگو دختره نه؟؟به گهید ششیپ بره اوشیس

گه تو به شممشیپ ما با تا ب  مدرک  ینجوریا...ینیبب یبر خودت یچشمم
 ده؟؟یم طالقت خوامیم طالق یبگ یبر االن یکرد فکر...یدار
 حال تون ؟؟تویم طالق؟؟؟مگه...افتاد رعشمممه به ب*د*ن*م طالق اسمم  از

 :تگف و کرد مب*غ*ل*...کردم حس  یشونیپ رو و لبش یگرما که بودم خودم
 هست  من نباش نگران-
 

 ادیز یلیخ...بودم نارحت...داشت یبرم قدم الیو سمت اروم اروم



 129 مرد من

 نیهمچ تونهیم دیرسمم به  یسممخت همه نیا با که یکسمم..اوشیسمم واقعا یعنی
 باشه؟؟ کرده باهام یکار

شت  کنارش...بود دهیخواب اروم...شدم اتاق وارد شما به و ن ستش یچ  رهیخ ب
 شدم

 به ؟ کنه خ*ی*ا*ن*ت یعاشق مرد نیهمچ داره امکان
 کردیم درد سرم... بست  رو چشمام و دمیکش دراز

 برد خواب  یک دمینفهم که کردم فکر انقدر
ساس با که بودم خواب غرق شمام...شدم داریب خواب از ییگرما اح  باز رو چ
 زن ب لبخند اومدم تا...چشمام به بود زده زل طونیش که دمید و اوشیس و کردم

 شد اکو گوش  تو رضا حرف که کن  اخ  خواست ...اوردم ادی به و شبید
شون...صن : شون و یچیه...یدونیم یزیچ نده ن  نذار...کن یم خواهش نده ن

 کنه شک
 لبمو گوشممه اروم و شممد خ ...نشمموندم لب  رو یزور لبخند متضمماد حس دو با

تاد رعشمممه به تن ...دی*ب*و*س* ف خدا کن ول ...ا  و  یشمممونیپ...ترو
 :گفت و دی*ب*و*س*

 ؟یدیخواب خوب...ریبخ صب -
 نبود بدک-

 زد ارکن صورت  تو از و موهام و پاهاش رو نشوندم...کرد بلندم و گرفت و دست 
  ؟یکن دیخر یکل بازار  یبر امروز هیپ نظرت-
 هیچ ها بچه برنامه ن یبب دیبا...دون ینم-
  شو حاضر پاشو تو...من با ها بچه-
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 خواسممتیم دل  روزا نیا...حموم داخل رفت  و شممدم بلند پاهاش رو از عیسممر
 ب*د*ن*م کردمیم احسممماس زدیم دسمممت به  یوقت...رمیبگ دوش برم همش

 کن  پاک ب*د*ن*م از و ننگ لکه نیا خواستیم دل  و شده  یکث
 

سر دوش شک و موهام...نبود اوشیس...رونیب اومدم و گرفت  یسر  و کردم خ
 داخل اورد در ونیم از و سممرش تبسمم  و شممد باز در...چمدون سمممت رفت 

ند حت...زمیعز سممالم-: گفت  و زدم یلبخ مد و دیبرچ لب ریبخ صممب  او
 سمو یکیم عکس راهنشیپ یرو که بود تنش یزرشممک کوتاه راهنیپ...داخل

هاش...بود تهیر شممونیپر ه  مو -: گفت ...نبود پاش یزیچ و دورش بود خ
 یکرد ول مارو دمید خواب شممبید-: گفت و جلو اومد دخترم؟ شممده یزیچ

جب ؟یکن یبر شمم یپ از یخوایم...یمان گه...کردم تع چه نیا م  دیفهمیم ب
شقت  دل ؟من زیعز برم شتیپ از چرا- ه؟یچ خواب  یهرچ...دون ینم-... عا

 یبرنگشت کردم هیگر ه 
 :گفت  و کنار زدم صورتش تو از و موهاش

باسممما یکل...دیخر  یبر  یخوایم امروز تازه....نکن فکرا نیا از گهید-   یل
 باشه؟  یبخر خوشگل خوشگل
 ها یبخر برام ه  ها گنده خرس اون از-: گفت و داد نشون  و دندوناش

شتمش و دمشیب*و*س** -: گفت و شد اتاق وارد اوشیس...تخت رو گذا
 چطورن؟ من یعشقا

 : گفت و اوشیس ب*غ*ل* دیپر تبس ...کمد سمت برگشت 
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 بخره خرس واس  داده قول مامان-
 :گفت و کرد ش*ب*و*س* اوشیس 

 بخره کیکوچ ین ین هی من  واسه بده قول دیبا مامانت-
 :گفت تبس ...به  زد زل...اوشیس سمت برگشت  ترس و تعجب با
 ؟یخریم ین ین پاپا واسه یمان-
ست هی و گفت  یا اره پته تته با شت  لباس د  به و ودمخ...حمام داخل رفت  بردا
ندم نهییا چه...رسممو چه واسمممه فقط و خواد؟؟منیم ب  گشید خواد؟؟زنیم ب

 ونریب هق  ه  یصدا تا گرفت  گاز و خواد؟؟لب یم بچه من  از حاال و حاملس
 :گفت و زد در اوشیس...بودم ییدستشو تو که بود مدت چه دون ینم...نره
 ؟یخوب...صن -

 :گفت  و کردم پاک و اشک 
  خوب  اره...اره- 

  منتظرن ها رون؟بچهیب یاینم چرا-
  امیم-
 یول... نداشت شیارا حوصله...رونیب رفت  و کردم تن  و لباس ...نگفت یزیچ

س...بودم مجبور شغول...نهیبب داغون و صن  دینبا یک  از دبع و شدم شیارا م
شتن ضر بابا و ساراجون جز به همه...نییپا رفت  ف یک بردا  اوشیس...بودن حا

 :دست  داد یپرتقال اب وانیل و سمت  اومد
 یب مریبگ واسممت یزیچ رونیب  یرفت تا نره ضممع  دلت زمیعز بخور و نیا- 

 و رسمموند به  و خودش بهونه...رونیب رفت  و دمیکشمم سممر و پرتقال اب حرف
 :گفت
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  شده؟ یزیصن ؟چ- 
 شد؟یم دیبا یچ نه-
 یایم گرفته نظرم به اخه- 
 خوب  نه- 

 
 :گفت و پام رو نشست تبس ...شدم نیماش سوار

 دم؟یشن یچ شبید یدونیم یمان- 
 زم؟یعز یدیشن یچ- 
  ش ؟یم دار داداش دارم من گهیم پاپا- 

 :گفت  یعصب
 بکن  غلط من...نه- 
 :گفت و نیماش داخل نشست اوشیس 
  شده؟یچ- 

 :گفت  و اوشیس سمت کردم رو
 ؟یندازیم بچه دهن تو یچ- 
 اوشیسمم...کرد گ  مب*غ*ل* تو و خودش تبسمم ...به  شممد رهیخ متعجب 

 :گفت
 - مگه؟ شدهیچ- 

 حامل ؟ ه؟منیچ بچه نیا انیجر
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 روشیش کرد روشن و نیماش و کرد اخ  اوشیس...نیماش شهیش به زد  یصم 
 : گفت  یصم..نییپا داد

 باز؟ شدهیچ-
 :گفت اوشیس
 دارم کار صن  با من خودتون نیماش تو ببر و تبس  ایب- 
س  و داد تکون یسر  یصم  ش...رفت کرد ب*غ*ل* و تب  رد حرکت به و نیما

 :گفت و اورد
 هبچ خوادیم دل  خواد؟بدهیم بچه ازت دل  ه؟بدهیچ حرفا نیه؟ایچ کارا نیا- 

 باش ؟ داشته ترو
 : گفت  بغض با 

 خوامینم بچه من...خوامینم من-
 هی کردم؟؟فقط زورت ؟مگهیندازیم راه دادیب و داد چرا...صممن  خب لهیخ- 

 زدم حرف کلمه
 :زد صدام...پنجره سمت برگردوندم و روم و نشست  س*ی*ن*ه به دست 
 ندادم محل... صن ؟- 
 :زد صدام یعصب 
 توام با صن - 
 کنده بند و من سر خوادیم...کردم نگاهش یاشک یچشما با...سمتش برگشت  

 دون یم...برسه اشیکار گند به
 :گفت و کرد نگاه  یناراحت با 
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 من... یارینم یخواینم بچه...دل ؟باشمممه زیعز یکنیم تیاذ و خودت چرا- 
 و دش تر دیشد اشک  اوشیس جون نکن هیگر...یباش خوشحال تو خوادیم دل 

 ت پش و دستش اروم...کرد مب*غ*ل* و کنار دیکش و نیماش...افتادم ه  ه  به
 :دمینال...باش  اروم گفتیم و دیکشیم
  اوشیس- 

 خانم ؟؟ شدهیاوش؟چیس دل جان-
 رمیمیم من گهید یکی با یبر یکن ول و من اگر- 
 ارمد ترو یوقت کن ؟تا ولت وون ید ه؟مگهیچ حرفا نیصممن ؟؟؟ا-... اوشیسمم 

 کار؟؟یچ خوامیم گروید کس
 یا...شممک از یوا یا یول...کن  اعتماد حرفاش به شممهیهم مثل کردم یسممع 

 اوشیس... یبود بازار تو عصر تا... شدینم صاف باهاش دل  جوره چیه که یوا
 نکهیا بدون...کن  نگاه یزیچ هی به بود یکاف...خوردینم ج  کنارم از یا لحظه

 .بکن  وربا و یچ دونست ینم...بودم جیگ...ومدیم و گرفتیم رفتیم بگه من به
 

 اهرظ به همه...الیو  یبود برگشته و  یبود خورده و شاممون... بود شب یطرفا
 حرص  یصممم و روشممنک حضممور از داره بهونه دونسممت یم یول...بودن اروم

 خورهیم
 و نم نگران رضا... عشقشه نگران دل  یصم و بچه نداشتن از ناراحته روشنک 

  دشیجد زن دلتنگ دیشا...دون ینم...ه  اوشیس...اوشیس نگران من
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 رضا دیخوابیم اوشیس که شب هر...گذشت بد چه خوب چه...مسافرت اون
مدیم هام و و بت با عا...کردیم اروم ...کردیم صممح  یخوب دوسمممت واق

صال بودم دهیفهم...بود شحال...نبوده کردمیم فکر من که یزیچ اون ا  ودمب خو
 بکن  اعتماد بهش بودم تونسته که
 زرو دو بایتقر ستین دهیم نشون که یزیچ اون ادم شهیهم...غافل دل یا اما...
 روز به وزر...مهد بذاره و تبسمم  بودم گفته اوشیسمم به... یبود برگشممته که بود

 یچیه ن او...بزنه دست به  اوشیس ذاشت ینم...شدمیم افسرده قبل از شتریب
 شدیم ساپورت گهید یجا از گهید اره...گفتینم

سه شدمینم بلند یحت دمیخوابیم ظهر تا  س  و اوشیس وا ضرح صبحانه تب  ا
 که هرمظ...رفت ینم سمممتش اصممال...کن  تنش و تبسمم  یلباسمما یحت ای...کن 
 کارتن واسش...ومدیم تبس  که عصر تا خوردمیم تیسکویب تا دو شدمیم بلند

 افتاده گود چشمممام ریز و بود اومده در ابروهام...اتاق تو رفت یم و ذاشممت یم
 فاشحر با...کنه اروم  تونستیم رضا فقط...دادمینم بهونرو زنگ جواب...بود
 ردمکینم درست شام...شهیم درست باش  صبور گفتیم و دادیم یدلدار به 

 من مقابل در داشممت اون دیشمما...گرفتیم غذا رونیب از اوشیسمم شممب هر و
 از ریغ ذاشممتینم شممبا...کردیم نوازشمم  و بود دورم کسممرهی...کردیم یصممبور

 گفتیم یهرچ که بودم متحرک مرده هی مثل من ...بخواب  جا چیه اغوشممش
 دادمیم گوش

 
 شب 12 ساعت شبید اوشیس...شدم داریب خواب از ظهر شهیهم مثل روز هی

 قسمم ...احسممماس از یخال...بهش زدم زل فقط اومد یوقت...خونه بود اومده
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 12 تساع تا یا جلسه شدیم مگه یول...ادیب نتونسته و داشته جلسه که خورد
شه؟ طول شب  رونیب اومدم که حمام از...گرفت  دوش و حمام سمت رفت  بک

 گوش فقط من و بخندونه و من که گفت پرت و چرت یکل...زد زنگ رضممما
 ...دادمیم

عد  در صمممدا به فونیا که خوردم ریشمم یکمی رفت  تلفن کردن قطع از ب
 هی...بود دختر هی...نه که زن...بود مشممخ  صممفحه تو زن هی عکس...اومد
 :گفت  و دادم جواب...جوون یلیخ دختر

  بله؟- 
  ؟یخودت جان صن ...سالم-
 دییبفرما-
 نگارم من- 
 کرد؟؟یم یغلط چه من خونه در دم زن اون...شدم رهیخ فونیا به زده بهت 
 : گفت  

  ؟یدار یکار-
  ؟یکن صحبت باه  شهیم-
 نییپا امیب بپوش  لباس کن صبر- 
 باشه- 
ستینم دل   ستینم دل ...بدم راهش خون  به خوا  چند نیا ارامش محل خوا

  بدم نشون گرفته ازم و  یزندگ که یکس به و سال 
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سر س یسر سته یا نقره 206 تو... نییپا رفت  و کردم تن  یلبا ش  رفت ...بود ن
 شممدت به و بایز یلیخ سمماله 26 ای 25 دختر هی...شممدم سمموار و سمممتش

ما...بهش زدم زل بااخ ...لوند ند اون ا  رو گذاشمممت و دسممتش و زد یلبخ
 : گفت و زد یلبخند...شدم رهیخ اومدش باال شک  به زده بهت...شکمش

  ؟دیکن یرانندگ شما شهیم ستین خوب خورده هی ت یوضع من دیببخش-
 راه و کردم روشممن و نیماشمم... یکرد عوض و جاهامون جیگ و دادم تکون سممر

 :کردن صحبت به کرد شروع...افتادم
 بود سال  19...دادم دست از و مادرم و پدر بود که سال  18...سالمه 25 من- 

 ...شدم اشنا اوشیس با که
 

 :گفت  و سمتش برگشت ...ترمز رو زدم
 ؟یباهاش شیپ سال 6 از- 
ست بخدا...شد تموم رابطمون بعدش...دمشید بار چند فقط من...نه نه-   را
  گ یم

 :داد ادامه...افتادم راه و کردم تر ظیغل و اخم 
 از یکی شممرکت تو و کرد کمک به ...ومدیم خوشمم  ازش یلیخ...خب من- 

ستاش  از...شیپ سال کی تا...دمشیدینم که بود یسال چند...داد کار به  دو
 رفت ...شناخت ینم اوشیس جز و یکس...شدم اواره دوباره و کردن رون یب شرکت

 اوشیس...یدونیم...شد نرم ک  ک  اما...کرد رفتار بد باهام یلیخ اول...ششیپ
 هیجذاب مرد

 :ادد ادامه...دادم فشار گاز پدال رو شتریب و پام و شد محک  فرمون دور دست  
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 ش یپ ادیب یگاه که باشه یکی خواستیم دل ...خواستیم سرپناه هی دل  من- 
 دونسممت یم اما...دمید و حلقش...داره زن دونسممت ینم...باشمممه خون  مرد و

س  یعنی...نکرده ازدواج   ک و داد کار به  خودش شرکت تو...گفتیم به  ح
سته یوقت...شد یمیصم رابطمون ک  شت حوصله و بود خ  و  شیپ ومدیم ندا
 :گفت و کرد یا خنده تک... کردمیم ارومش من

 و نیماش...زد حلقه چشمام تو اشک... یمن ارامبخش قرص تو گفتیم به - 
شه سته...سوپر سمت رفت  شدم ادهیپ و کردم پارک یا گو  و رفت گ یگاریس ب

شت  ش داخل برگ شت  نخ هی...نیما شنش سال 3 از بعد و بردا  نیاول...کردم رو
 شد عادت ک  ک  یسوم و یدوم...سوخت گلوم...زدم که و پک

 
 :گفت اروم

 نگ ؟ و شیبق یستین اماده اگر- 
 : گفت  

 شنومیم-
ست و زنش گفت...داره زن دمیفهم شیپ ماه چند-  شه و داره دو شق  یول...عا

 باشه ه  گهید کس با خوادیم و کنه بسنده نفر کی به تونهینم
 اومد...گفت  بهش زدم زنگ شمممبید...کن  کاریچ دون ینم...باردارم حاال- 

 زج یا بچه من گفت...رفت کرد ول بعدم...ختیر به  و کرد صدا و سر یکل
 کمک  تو...دارم نگه خوامیم و بچ  من...خدا ترو...صن ...خوامینم صن  بچه
 :گفت  و کردم روشن یا گهید گاریس کن
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  ؟یشد گهید زن هی یزندگ سربار که یدار یحس چه- 
ست ینم من بخدا- ش  من...دون ش یس عا شت  او  وندمخواب یکی و سمتش برگ
 :زدم ادیفر...گوشش تو

 زیچ همه اوشیسمم...منه عشمم  اوشیسمم...منه شممووووووووهر اوشیسمم- 
نه مه پدر...م مد یجرات چه به...بچ به یزندگ تو یاو  چه من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 شوهرم؟؟؟؟؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟؟؟ و من ر*ا*ب* *ه تو یگذاشت پا یجراااااات
 :زدیم حرف و کردیم هیگر 
 ازش تون ینم من...هست من  بچه پدر...عاشقش  من  دارم دوسش من  بابا- 

 بگذرم
 :سمتش برگشت  غضب با 
 گهید بار کی...رونیب من یزندگ از یشممیم گ ...یکنیم جمع پالسممتو جلو- 

 و خونت امیم...یداد امیپ...بهش یزد زنگ...اوشیسمم سمممت یاومد بفهم 
 و دسمتش مچ نه؟؟ ای یدیفهم...برمیم و ابروت امیم...کن یم خراب سمرت رو

 :جلو دمشیکش و گرفت 
 سممطل وت بنداز برو تولتو نیا...کنار یدیکشممیم دیبا داره زن یدیفهم یوقت- 

 دخترم جون به...کنهینم خورد تو ی بچه و تو واسممه ه  تره اوشیسمم...اشممغال
 در دم فرسممت یم و جنازت...یبشمم رد اوشیسمم و من یفرسممخ ده از فقط قسمم 

 خونت
ستش  ست  و کردم ول ضرب با و د ش  ادهیپ خوا شت بر...زد که یحرف با... ب  گ

 :سمتش
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شب من-   زنب زنگ توه ...بده حال ...ش یپ ادیب گ یم...بهش زن یم زنگ ام
 شیپ اومد اگر...کنار کشمم یم من...تو شیپ اومد اگر...بده حالت بگو...بهش

 :گفت  و زدم یا قهقهه... کنار یکشیم تو... من
 تو لمث ییاشغاال با من...ه؟؟شرمنده*ز*ر*ه یتو  ؟بایزندگ سر ببندم شر - 

 برگشممت ... ببندم شممرط  باهاشممون بخوام که برسمممه چه شمم ینم کالم ه 
 : گفت  و کردم نگاهش یوار چندش حالت با...سمتش

شا نی؟؟ایکن کیتحر و من یتونیم یکرد فکر- ش از... شده یمیقد رو  نیما
 :دمیشن و صداش...شدم ادهیپ
 یخوایم اگر...یدان خود...زن یم زنگ اوشیس به شب 9 ساعت من...صن - 

 بزن زنگ بهش یکن امتحان و شوهرت
 
 خوامب دیشمما من...بود پرو دختر نیا چقدر...خونه رفت یم ادهیپ تیعصممبان با

 از و دختر نیا...بشممه اشممغال نیا بینصمم ذارمینم اما...کن  ول و اوشیسمم
ندگ عد کن یم رونیب شیز ظه واسمممه...کن یم ولش ب  درد به قلب  یا لح
 هبدم؟؟مگ پسمش دیبا یعنی...افتاد حلق  به نگاه  و سمتادمیا سمرجام...اومد

 تون ؟؟؟یم
 :داد جواب اول بوق با گرفت  تماس اوشیس با و شدم خونه وارد 
 خانم ؟؟ جان - 
 ؟یخوب زمیعز سالم- 
  باش ؟ بد و بشنوم ترو یصدا شهیم مگه- 
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  ؟یایم یک اوشیس-
 یبگ شما موقع هر-
  باش خونه 8 ساعت پس...خب- 

  صن ؟ هیخبر-
 خوب یخبرا اره-
 یکند ازم دل کردمیم فکر داشت  ک  ک ...خداروشکر خب- 
 زمیعز نمتیبیم شب- 

 و دبو دیع کینزد...گرفت  یگرم اب دوش...حمام رفت  و کردم قطع و یگوشمم
 و دمز یپوزخند...بود اوشیسمم تولد نیفرورد...رفتیم یگرم به رو ک  ک  هوا

 گرفت  تماس رضا با
 رضا دل زیعز بر سالااام- 
  ؟یخوب رضا سالم- 

 خوب  من  یباش خوب تو-
 ؟ییکجا...یمرس- 
 شده؟یچ...دفترم من- 
  داشت  برات یزحمت هی...یچیه- 

  شما بخواه جون-
ته یلیخ...دارم خونه هی من نیبب- جا وق  و رسمم بهش ک ی خوامیم...نرفت  اون

 کن  درستش و بدم سامون
 کجاست؟- 
 :گفت ...دادم بهش و ادرس 
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  اونجا برم فردا از خوامیم- 
 شده؟ یزیچ-
  کن  صحبت اوشیس با خوامیم امشب...دمید و نگار...اره-
  ش؟یدید یرفت یچ ؟؟؟واسهیچ-
  هفرصت نیبهتر االن گهید بشه تموم دیبا ییجا هیرضا؟ یچ که بالخره-
 ه؟یچ متیتصم-
گار...یچیه-  عدم...رونیب کن یم پرت شیزندگ از و ن   یزندگ از و خودش ب

 ه؟یدرست  یتصم یمطمعن صن - رونیب کن یم پرت
 شهیم روشن زیچ همه امشب...رضا شهیم معلوم امشب- 

  ؟یکن کاریچ یخوایم...خب لهیخ-
 یممیجمما هیمم تمما دیممبمما...بمماش مممن خممونممه در 9 سمممماعممت شممممب-
  ستین معلوم...دیشا...رضا... یبر
 اونجام 9 من باشه خب لهیخ-
 
فا نمتیبیم گفتن به  گفت  و دمز زنگ بهونه به...کردم قطع و تلفن و کردم اکت

 بروهاما و نهییا یجلو نشست  خودم ...خونش ببره و برداره مهد از و تبس  ادیب
 و دبلن یموها...بودم نزده صممورت  به دسممت که بود وقت یلیخ...کردم زیتم و

 یمشک راهنیپ...بود شب 8ساعت... پخت  شام شب واسه و دادم فر و  یمشک
تاه مد تو و بودم کرده جمع و سممماک ...بودم کرده تن  یکو  کرده  یقا ک

 ون تینم...نداشمممت یربط چیه چکسیه به و بودم گرفته و م یتصممم...بودم
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 شیعاشممق یادعا که یمرد اون ...کن  تحمل کنهیم خ*ی*ا*ن*ت که و یمرد
 اماده زیچ همه شممد تموم بود اوشیسمم و من نیب یهرچ... شممد تموم...شممهیم

 مورد یغذا...گل شاخه چند و بود شمع پر زیم یرو... بودم دهیچ و زیم...بود
ضر عالقش  دیکل چرخش یصدا...بودم شهیهم از تر بایز دیشا من و بود حا

سترس...اومد که در یتو  شهب تموم دیبا ینجوریا چرا...گرفت و وجودم تمام ا
 :زد صدام...بود دهیند و من...شد ظاهر در چوب چهار یعشقمون؟؟تو

 ؟؟ییکجا...خانم ...صن - 
 و نشمموندم لب  رو یزورک لبخند...شممد قفل چشمممام تو نگاهش...رفت  جلو 

هاش...گرفت  قرار روبروش حال از چشممم  ازش و فشیک...زدیم برق یخوشمم
شت  و گرفت  س زونیاو و دراوردم و کتش...زیم یرو گذا  و ادش...کردم یجالبا

 :گفت خوشحال
 دمیم گوش شده؟دارم مهربون انقدر خان  صن  شدهیچ- 

 :گفت  و دمی*ب*و*س* و گونش
 بده؟ مگه- 

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور و دستش
 ...خوبه زیچ همه...باش تو-

  شهیم پاک رژم-: گفت  و دمیکش عقب و سرم که ت *ب*و*س*ب خواست
 : زد غر
  شهیم پاک که بالخره-

ستش ش و گرفت  و د شو موقع اون تا حاال-: گفت ...زیم سر بردم دمیک  ندمشن
 :گفت و کرد شل و کرواتش...دمیکش سوپ واسش و زیم سر
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  ن یبیم خواب دارم کن یم حس... یجور هی چرا دون ینم- 
 اب خودم واسممه و نشممسممت  بودم؟؟؟روبروش شممده بد انقدر...گرفت دل 

 :گفت ...خت یر
 ؟یکرد کاریچ امروز- 
 من بعد به نیا از...شممد تموم خداروشممکر...دادم لیتحو و پروژم...یچیه- 

  کجاست؟ تبس  یراست...تبسم  و تو خدمت دربست
 :گفت و زد یلبخند...  یباش تنها گفت ...بهونس شیپ-
 بود شده ذره هی واست دل ...یکرد خوب- 
 :گفت  و ونیزیتلو یجلو بردمش...شام صرف از بعد 
 امیب من تا نیبش- 

تاق تو رفت ...گفت یا باشمممه  نگز اگر...بودم نگران...بود نه به قهیدق دو...ا
 ظرمنت و نگران من و...درم دم بود داده امیپ کن ؟؟رضمما کاریچ...بره اگر...بزنه

 تند تند چقدر....گذاشممت  قلب  رو و دسممت ...بودم اوشیسمم یگوشمم یصممدا
هام...زدیم ته خی پا ته گر سممرم...بود بسمم ندگ...ایخدا...بود گرف  ازم و  یز

 لرزه به ب*د*ن*م کل...اومد که شیگوشمم زنگ یصممدا...بره خوامینم...رینگ
 :دمیشنیم و شیعصب یصدا...افتاد

 باشه...بهت لعنت اه...امیب تون ینم االن ؟؟منیچ یعنی-
 اوشیس...افتادم نییپا و خوردم سر وارید کنار...بست حلقه چشمام تو اشک 

 : گفت و جلو اومد نگران دید که و من...اتاق تو اومد
  شده؟یچ-
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 :زدم لبخند و کردم پاک و اشک 
 ؟یبر یخوایم ییجا...زمیعز یچیه- 
  امیم زود صن  دیببخش...گردمیبرم زود...اره- 

 باشه-
فت فت...ر فت ایخدا...ر تاده ه  ه  به...ر تاده نیزم رو...بودم اف  و بودم اف
شک صدا ایچرا؟؟؟؟خدا...خت یریم ا  به که دمیشنیم رضارو یچراااااا؟؟؟؟؟

 دامیپ اتاق تو و اومد...بشکنه و در شد موف  یچجور دون ینم...زدیم ضربه در
 :زدم زار...کرد بلندم و نیزم رو نشست...کرد

گار شیپ رفت...رفت...رضممماااااا-   کاریچ حاال...رضممما رفت...ایخدا...ن
 کن یم دق دارم...رمیمیم دارم...اوش؟؟رضایس بدون کن  کاریکن ؟؟؟چ

 :کردیم هیگر اون ...ختیریم اشک اون  
 نکن وون ید...صن  نکن...کارو نیا خودت با نکن رضا مرگ...صن - 
 :نشیس به زدم مشت 

 عاشممق  که یکسمم...به  کرد خ*ی*ا*ن*ت؟؟؟یچ یعنی یفهمیم...رضمما-
شقش من...خدا یوا...بود ضا بودم عااااااااااااااااااااا  کرد بلندم ؟؟یفهمیم...ر

 :گفت و
  یبر دیبا...صن   یبر دیبا- 

 
İhtiyaç: 
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س زور به سه یامیپ...نییپا بردم و کرد تن  یلبا  و یوشگ رضا...اومد  یگوش وا
 زمزمه...االن نیهم...ایب بود گفته...نگار طرف از...بود ادرس هی...دسممت  داد

 :کردم
 

 خوبه اره
 
 ادرس نیا به برو...رضا برو-
 

 ...نییپا بردم و گفت یا باشه رضا
 

 اپارتمان هی یروبرو...ادرس سمممت  یکرد حرکت و  یشممد نیماشمم سمموار
 اوشیس شده پارک نیماش اورد درد به به قلب  که یزیچ...بود باز در... یسادیوا

 خونه در دم...بود
 
 باز مهین اول طبقه در...شدم ساختمون وارد...خونه سمت رفت  و شدم ادهیپ

شت یبرم قدم در سمت لرزون...بود شک...دا  یصدا...بود کرده پر و صورت  ا
مام...دمیشممنیم و اوشیسمم گار...بود شمممده نیسممنگ قد  در تن  از جون ان

فتیم ها...ر ندم یمو ته بل تهیر صممورت  تو اشممف  در به دمیرسمم...بود خ
نه گار...بود شمممده تر واضمم  اوشیسمم یصمممدا...خو  دعوا داشمممت ان

 :گفتیم...کردیم
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 یفکر هی خودت...دارم بچه دارم زن من... نداره یربط من به...خوامینم من-

 بکن واسش
 

شه بلند هق  ه  یصدا تا دمیگز لب  هک یا صحنه با...کردم باز و در اروم...ن
 من مرد اون...نبود اوشیسمم اون...نه نه...شمممدم خشمممک سممرجام...دمید
 :دمینال...ستین اوشیس نیا ایخدااا...ستین

 
 اوش؟؟یس-
 
 تو زدم زل... سمممت  برگشممت مبهوت اوشیسمم و شممدن جدا ه  از سممرعت به

 :برداشت  عقب به یقدم...برداشت سمت  یقدم...اوشیس یاشک یچشما
خدا...صممن -  هام سمممتین یکنیم فکر که یاونجور ب  شمممده خشمممک پا

مد اوشیسمم......بود نه و بودم زده زل نیزم به...سمممت  او نه دو کام دو  اشمم
 : گفت و گرفت و بازوم...نیزم رو ختیریم
 شیگر... نکردم یکار من...تبسمم  جون به...خودت جون به...صممن -

 :گفت و داد تکون ...گرفت
 زل ونشیگر یچشممما به اشمممک با ؟؟یکنینم باور که تو...باتوام...صممن - 

 نبود؟؟؟...کردیم هیگر بود اول بار...زدم
 و زدیم ه  ه ...دهنش یجلو گرفت و دسممتش و برداشمممت عقب به یقدم

 : گفت هیگر با و سمت  برگشت بشنوم و صداش خواستینم
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خدا- غه ب  یکار نیهمچ من...دی*ب*و*س* و من خودش...صممن  درو
 بزنن به  و نمونیب خوانیم صن ...نکردم

 : دمیشن و نگار یصدا 
 اوش؟؟یس ینبود دامن ؟؟تو تو گذاشت بچرو نیا بود من ی عمه-
 :زد ادیفر و سمتش برگشت اوشیس 
 شوووووووووووووو خفهههههههههههههههههههه- 

 :کردم زمزمه و برداشت  عقب به یقدم...برداشت عقب به یقدم و دیترس
 خوابه نیا- 

 شممدم مجبور و صممورت  طرف دو گذاشممت و دسممتش...سمممت  اومد اوشیسمم
 ...کن  نگاهش

 بدم  یتوض برات بذار...صن  بدم دستت از خوامینم من-
 :زدم لب 
   ؟یتوض- 

 :اومد رضا یصدا
 شهیم بد حالش...بسه...اوشیس- 

 ...: چشماش تو زدم زل و عقب دمیکش و خودم
 داشت  دوست من- 

ست من  بخدا- شقت  من...دارم دو  با برم دیبا دارم ترو یوقت تا چرا...صن  عا
  گه؟ید کس
 :گفت  اروم
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 ن؟یا شیپ یایب یکرد ول و من- 
 : گفت اوشیس... به  بود زده زل اخ  با نگار 

 حرفشو ی ادامه نزاشت ...یا ر*ا*ب* *ه من...بدم  یتوض برات بذار صن -
 : زدم زار...گوشش تو خوابوندم یکی و بردم باال و دست ...  بزنه

 کل...واست دادمیم جون...یبود تو  یزندگ همه...بودم عاشقت...احم  من-
 خون  از و خودم تو خاطر به...کردم ترک تو خاطر به...پات به خت یر و  یزندگ

 نس نیا تو شدم حاضر تو خاطر به...کنار گذاشت  و مواد تو خاطر به...روندم
 مومت با...نبودنات تموم با...سمماخت  و سمموخت  پات به...باشمم  داشممته بچه

 خ*ی*ا*ن*ت بممهمم  تممو بممعممد...زتیممچمم همممممه بمما...اتیممبممداخممالقمم
 ؟؟؟یتونست یاوش؟؟چجوریس یتونست ی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چجوریکنیم

 :زدم ادیفر
 یخوایم ی؟؟؟حاملس؟؟چجوریفهمیم...ااااوشیسمم حاملسممت دختر نیا- 

 ؟؟؟ی؟؟چجوریکن جمع و گندت
  یدیم شیازما  یریم...نزدم دست  یحت بهش من بابا- 
 ریت  قلب...افتاد برگه به که چشممم ...سمممت  گرفت و یا برگه و اومد جلو نگار 

ش ضا دمیدیم فقط...کردمینم حس یزیچ... نیزم رو افتادم و دیک  وشایس و ر
شسته کنارم و کردیم هیگر اوشیس...کننیم دادیب و داد دارن ست  اروم...بود ن  د

 :زدم لب و بردم باال و
 : گفت ه  ه  با و ن یس رو گذاشت و سرش... نکن هیگر- 

 نکردم یکار نیهمچ من...دروغه صن -
 افتاد ه  یرو اروم و شد نیسنگ چشمام 



wWw.Roman4u.iR  150 

 

 
 یراو زبان از

 شقشع جون مهین بدن و شد بلند سرعت به اوشیس...صن  رفتن بهوش از بعد
 قدم سممرش پشممت ه  رضمما...رفت نیماشمم سمممت به و گرفت دسممتش تو و

 ...بودن گذاشته جا ییجا در را دل بیعج مرد دو نیا انگار...داشتیبرم
 تون ینم من...نیبش تو- 
ضا  شت ر ست فرمان پ ش ش سرعت به و  ن  تمام...اورد در حرکت به و نیما

 اشممک بود فنا به یرو که یعشممق واسممه و بود زده زل صممن  به اوشیسمم مدت
قدر...ختیریم مه سممماده چ تانیب به... بود شمممده خراب زیچ ه  که مارسمم

س ش از سرعت به...دنیر سترس...بردن داخل به و صن  و ادهیپ نیما  ود نیا ا
 رضا...کردیم دیتهد و زدیم ادیفر اوشیس...بود شده منتقل ه  ها پرستار به مرد
 اه هیثان بود اتاق داخل هوشیب...صممن  و...زدیم وارید به مشممت و رفتیم راه

 نیا جان تا بودن داده ه  دست به دست همه...دندیکشیم رخ به هارو ساعت
 :سمتش دییدو اوشیس...اومد رونیب اتاق از دکتر...رندیبگ را مرد دو

  دکتر؟ شدیچ- 
 : انداخت رضا و  اوشیس به ینگاه بااخ  دکتر

 ن؟یشوهرش کدومتون-
 :گفت اوشیس 
  من - 
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شکل خانومتون قلب دیدونینم شما اقا- شوک م صب داره؟  ردوا بهش یبد یع
 کردن سکته...متاسفانه...شده
ضا سزا خودش به...شد رهیخ دکتر به زده بهت ر  اتفاق نیا باعث که گفتیم نا
ستیم چه...شده سیم روز نیا به صنمش دان  عقب عقب...اما اوشیوفتد؟؟؟
 :گفت رضا...افتاد یصندل یرو و رفت

 چطوره؟ حالش االن- 
 :گفت دکتر 
 پاهاش ییکارا داره امکان...بشه فلج ب*د*ن*ش داره امکان...ستین معلوم- 
 صممبحت نتونه گهید داره امکان...هسممت امکانش یزیهرچ...بده دسممت از و

  بکنه
شک قطره ضا گونه از یا صب...امد نییپا و خورد سر ر ست از...بود یع  خود د

ته چطور...احمقش مه...رو عشممقش بود تونسمم  روز نیا به...رو زشیچ ه
ندازه ته چطور...ب  یرو یکنترل...بود یهوشممیب به رو اوشیسمم... بود تونسمم

شت ب*د*ن*ش س چیه...ندا ستیم چطور...نبود ب*د*ن*ش یتو یح  تون
 یلیخ بکشه؟ نفس بتونه و نهیبب حال نیا یتو رو شیزندگ ی همه...رو صنمش

 یکسمم و بود یبسممتر وی یسمم یا داخل صممن ...شممدن دار خبر همه...زود
ستینم شک همه...ادیم بهوش یک دون صب خان شهرام و ختنیریم ا  دنبال یع

ش هوار انقدر...بود اتفاق نیا یبان و باعث  اوشیس سر بود زده داد و بود دهیک
گار که چارهیب ن جره از یرگ ا ن ق اش ح نده یبا ما  اوشیسممم...بود ن

 نه وردخیم یزیچ نه...زدیم زل هوشیب صن  به شهیش پشت فقط...ساکت...اما
 زدیم یحرف
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 یازب شیزندگ ی همه جان ن؟؟بایا از شتریب حماقت...بود مانیپش...ه  رضا
گار اون یحرفا واسمممه فقط...بود کرده قده دخترک...احم  ن  ها روز... یا ع

شتیم ستانیب تخت یرو هوشیب همچنان صن  و گذ شانه چیه..بود مار  یا ن
ششیس یبرا...صن  یبرا تنها نه...شدینم افتی دوباره یزندگ از  گاران ه  او

 دشینم نگار یحرفها خام کاش یا...نبود شیب یجهنم صنمش بدون یزندگ
س   ستانیب به را ورودش اجازه و کردیم یقرار یب تب  کی بایتقر...دادندینم مار

شته ماه  در...رفتینم خانه ه  لباس کردن عوض یبرا یحت اوشیس...بود گذ
 کینزد مرگ به  صن  هرچه...بخوره یزیچ یحت بود دهیند یکس...ماه کی نیا

 نارک روز تمام...نطوریهم ه  رضا...شدیم قبل از تر حالیب اوشیس...شدیم تر
 دیاب اومدنش بهوش محض به گفتیم دکتر...خوردیم افسمموس...بود اوشیسمم

 یا کله و سممر کجا از یلعنت یضممیمر نیا...کنند نیجاگز و کرده عمل را قلب
 ...داند خدا بود شده دایپ
 ...گذشت ه  دیع 
شته جا به یزندگ یبرا یلیدل ییگو...امدین بهوش صن    یندگز تمام...بود نذا

 داج صنمش از اورا که رحمش یب شهیش و بود وی یس یا کوچک اتاق اوشیس
ماس ها بار... کردیم تان یا قهیدق فقط بود کرده الت  لمس را عشممقش دسمم

ما...کند  اعثب که دیایب شیپ یصممحبت اگر گفتیم دکتر...دادندینم اجازه ا
جادن فتیم...شمممدیم تر بد حالش بشممود خاطرش رن  حس...شممنودیم گ

ندیم ما...ک  منتظر...اسمممت منتظرش صممنمش دانسمممتیم اوشیسمم ا



 153 مرد من

تانش منتظر...شیصمممدا  از یا اشممماره منتظر...بود منتظر صممن ...دسمم
 ...بود داده را قولش که یحیتوض منتظر...اوشیس
 اگر و بود یورشکست به رو شرکت...گذشتیم ماه 5 صن  یهوش یب زمان از 

 طرز به لدای...رفتیم دست از اوشیس هیسرما تمام دیشا کردینم کمک شهاب
 یحت...نداشممت او از یخبر چیه چکسیه و بود شممده دیناپد یباور قابل ریغ

 رضا
 بود گذاشته فرار به پا و بود دهیترس...لدای از بدتر ه  نگار 

 
 انمارستیب به صن  عالقه مورد گل دسته با صب  6 ساعت اوشیس روز هر مثل
 زرو که صنمش به زد زل شهیش پشت از...رساند صن  اتاق به را خودش...امد

 دور اتشیح هیما از است یمدت انگار...شدیم قبل از تر پژمرده و تر الغر روز به
 با... نکرده لمس را اوشیسمم دسممتان ب*د*ن*ش اسممت یمدت انگار...مانده
 :برگشت مخال  طرف به دکتر یصدا

  یبکن صحبت باه  دیبا...جان اوشیس- 
بال حرف بدون اوشیسمم  تاد راه دکتر دن تاق وارد اف قابلش و شمممد دکتر ا  م

 :گفت دکتر...نشست
 دتیام نا خوامینم...من اما...یدار دوسمممت یلیخ و زنت که دون یم نیبب- 

 داره ب*د*ن*ش یانرژ...نداره وجود زنت تو یزندگ از یاثر چیه یول...کن 
 ... زنهیم قبل از تر نامنظ  داره قلبش و رهیم لیتحل

 :داد ادامه دکتر...بود شده رهیخ دکتر به بااخ  اوشیس
 دارن اجیاحت تو زن بدن یاعضا به که  یدار یادیز یمارایب ما- 
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 فتگر دستانش در را اش قهی...رفت دکتر سمت به و برخاست جا از اوشیس 
 و حممرف نیمما یکممنممیممممم جممرات یچممجممور شممممرف یبمم-: زد ادیممفممر و

 بدم کن  تکه تکه و زن  بدن/؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یبزن
 یب انقدر...باشمممه سمممال  من صممن  و نیریبم همتون که خوامیه؟؟؟میبق به

 بممهمموش روزا نیممهممممم...مممونممهیممممم زنممده رتمم ؟؟؟صممممنمم یممغمم
 مرد نیا از بیعج...داد تکون یسممر دکتر/////// ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یدیفهم...ادیم

 : گفت و رفت عقب اوشیس...دیترسیم عاش 
هاش برم خوامیم ه  حاال- کان یسمممر ه  باز دکتر...بزن  حرف با  ت

ستار هی...رفت وی یس یا سمت به اوشیس..داد صوص لباس گفت پر  ار مخ
 را ورود اجازه بود کرده هماهنگ دکتر با قبل از چون ه  پرسممتار و کند اماده

 ...کرد صادر
 

شامش در بیعج صنمش یبو...شد اتاق وارد  تخت به را خودش...دیچیپ م
ساند ستان...ر ست در را صن  د شمان به...بود سرد چقدر...گرفت د ست چ  هب

 نیرنگ یگو ان دنید یبرا زدیم دل دل بیعج ها روز نیا...شد رهیخ صنمش
مانش  و کرد نوازش...دی*ب*و*س* و اورد باال را صممن  دسمممت...چشمم
ظه هر صممن  بدن...دی*ب*و*س* فت اوشیسمم...شمممدیم تر گرم لح      :                                                                                                                            گ

 صممن ...تیدور از کن یم دق ؟؟؟دارمیشممینم داریب چرا...خانم ...صممنم -
  یتوضمم برات تا شممو داریب...کردن درسمممت پاپوش واسمم  کن باور...جان
هام ماه 5 یتونسممت یچجور...معرفت یب واسمممت شمممده تنگ دل ...بدم  تن
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مت؟؟؟هریچ دخترمون...یچیه ؟؟؟منیبذار نت شمممب ؟؟تبسمم  و بهو
 ولت تون ینم...خورمینم ج  شممهیشمم نیا پشممت از ه  لحظه هی من...رهیگیم

 دمیم ولق...نباش  کار سر وقت رید تا گهید دمیم قول بخدا...برگرد صن ...کن 
 خوش... یکنیم کار... یزنیم شاپ یکاف هی باه ...کن  واگذار و شرکت اصال

 یجار اوشیسمم یها اشممک...        نذارم تنهات گهید دمیم قول... یگذرونیم
                                                                                                 :                                                           داد ادامممممممه بممممممغممممممض بمممممما و شممممممممد

 فقط تو...کن یم دق دارم من ...ارمینم دووم تو بدون یدونیم که تو...صممن -
 وت یهرچ...یبگ تو یهرچ اصال...رمینم ییجا چیه کال من...کن باز چشماتو

 یاوشیس همون...یخوایم تو که یهمون ش یم...صن  شو داریب فقط...یبخوا
هت گهید...یدار دوسمممت که نه تو گهید...دمینم ریگ ب ندان خو  تیز

               ...                                                                                                                          صمممممنممم  کمممنممم یممممممم دق دارم بمممخمممدا...کمممنممم یمممنممممممم
ستگاها یصدا با صل صن  به که یید ستار و دکتر بود و  جومه اتاق به ها پر

 ایب-                                             :                      گفت تیعصبان با دکتر...اوردن
گه...اوشیسممم نوریا هت م ت  ب ف گ مهیم ن ه گ که یچ هر ف                                                                                                                                           و؟؟ یب

 درسمممت چشمممانش دانسمممتینم...بود زده زل صممن  به بهت با اوشیسمم
شک قطره....ندیبیم ش  از که یا ستا یواقع بود ختهیر صنمش چ  ها ربود؟؟پر

 هچ دانسممتینم...دندیکشمم را اتاق ی پرده و کردن تیهدا رونیب به را اوشیسمم
فاق تاده یات نت خودش به...اسمممت اف تاد لع  چه برورد صممنمش اگر...فرسمم

 نیا...گذاشت سرش یرو را دستانش و خورد سر مارستانیب وارید کند؟؟؟کنار
 ه  نگاه یگرید زن به یحت صممن  جز که یمرد ح ...نبود حقش ییتنها همه

 ...بود نکرده
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شمگ...امد رونیب اتاق از دکتر سه...شد رهیخ اوشیس به نیخ  اش زا تر داغ کا

-                       :                          گفت و شممد بلند اوشیسمم...بود مرد نیهم
ضش-                                                     دکتر؟؟ شدیچ شت نب ستمون از دا  د
 وشبه واسممه که ه  یدیام ذره هی همون نکنه...شینیبب ذارمینم گهید...رفتیم

                                                                خمممودت؟؟ از یریمممبمممگممم یخممموایممممممم و هسمممممت اوممممدنمممش
 حرف باهاش فقط من-:                                          گفت و کرد اخ  اوشیسمم
مهیم اون-                                                                          نیهم زدم  فه

م درک چرا...اوشیسممم نین بذاریک می ؟ مش یک ته ارا                                                                                  باشمممه داشممم
 شیهاحرف به صنمش...بود شده شتریب دشیام...نگفت یزیچ گرید اوشیس

 وانهید را اوشیسمم بود یگرید زمان هر دیشمما...اشممکش قطره...بود داده جواب
شحال...حال اما کردیم صرار با روز ان یفردا...بود خو س  دعوا یکم و ا  را تب

 شمد یضممرا اوشیسمم از گرفتن قول و هیتوصمم یکل با دکتر...اورد مارسممتانیب به
 نانیاطم اوشیس...شدند اتاق وارد ه  با دختر و پدر...دهد راه اتاق به را تبس 

 الیخ چه...اما...دیا یم بهوش دخترشممان یصممدا دنیشممن با صممنمش داشممت
س ...                                                                یپوچ ست تخت یرو تب ش  و ن

:                                                                                                                          گمممفمممت پمممدرش بمممه رو...گمممرفمممت را ممممادرش دسمممممت
 بزن حرف باهاش-                                                  ده؟؟یخواب چرا یمان...پاپا-

  تبس                                                                               شده تنگ واست دلش...زمیعز
-                  :                                    گفت و انداخت صن  اغوش در را خودش
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 همش...نهیبب و من ادینم اصممال پاپا...شممده تنگ دل  ؟منیاینم چرا...یمان
 یمان...پاپا با...یایب دارم دوس...شمم یم ناراحت خب من...شممماسممت شیپ

صال یباز تاب یستین که شما...خوادیم تاب دل  من...گهید ایب زودتر   یک ا
ستان...                                           یمان دهینم  مادرش گردن دور را کوچکش د

 داداش یخوایم ینگفت مگه-:                                             گفت و کرد حلقه
هام واسممم ؟من یاریب مه...تن                                                                                             ؟؟یمان یگردیبرنم چرا...کننیم هیگر ه

 و ردک بلند صممن  اغوش از را تبسمم ...شممد رهیخ دخترکش به بغض با اوشیسمم
-                                :                                                                                                گفت

مان...دخترم حت دیبا یما نه اسممترا                ...                                                                                                                           یبر ایب...بسمممه امروز واسمممه...ک
 صممن  اما...شممد یخال اتاق و دی*ب*و*س* را مادرش گونه و شممد خ  تبسمم 

 کی...دیشنیم را یادیز یصداها...دیدیم یدیسف اتاق در را بود؟؟خود کجا
سته جا ش  یلو...برگرد که گفتندیم و امدند یم همه...مغموم و ساکت... بود ن

چه یچه؟برا یبرگردد؟؟برا نده شیبرا یزیچ که؟  اوشیبود؟؟سممم ما
مان با...بود کرده خ*ی*ا*ن*ت حال چرا...بود دهید خودش چشمم  برگردد؟؟

 شمممک...یول...یگرید برادر دیشممما و داشمممت یگرید مادر دخترکش
 طلب...را زدنش زجه یصدا...دیشنیم را اوشیس هیگر یصدا یگاه...داشت

فتیم...کردیم بخشممش هدیم  یتوضمم گ فتیم...د  نکرده خ*ی*ا*ن*ت گ
ست  هچ گرید...شیازما برگه ان دنید از بعد یول...گفتینم دروغ اوشیس...ا

 ماند؟؟ یم یباق یحیتوض
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ظارش چکسیه که یکسمم...روز ان یفردا تانیب به نداشمممت را انت  مارسمم
مد ما...دیایب کردینم فکر چکسیه...ا  دوسمممت را دخترکش نیمیسمم ا

 ودب کرده اریبس یها ظل  دخترش ح  در... بود سابقش عش  ادگاری...داشت
 واسممه-:                 گفت و کرد یاخم دنشید با اوشیسمم...بود مانیپشمم...اما
 اشممک با نیمیسمم                                                ماه؟؟؟ 5 از بعد یاومد یچ

 بذار...اوشیس دمیفهم تازه-:                                                                        گفت
                                                    برو و بکش و رات...نکرده الزم-                                   دخترمو ن یبب

 به اوشیس                          اوشیس نتشیبب بذار:  گفت و کرد مداخله  یصم
 از و نزد یحرف...دیدیم  یصممم چشمممان در را دیام انگار...کرد نگاه  یصممم

ستانیب صوص یها لباس نیمیس...شد خارج مار  قاتا وارد و کرد تنش را مخ
 دسممتش در را صممن  دسممت...نشممسممت دخترش جان مهین جسمم  کنار...شممد

 و داشممت وجود یصممابر نه که حال...رید چقدر...بود امده رید چقدر...گرفت
ته ایدن از صمممابر...یشمموهر نه  خبر یکسمم هنوز...روزید نیهم...بود رف

 به  زیچ همه شدیم متوجه یکس اگر...شدیم دار خبر دینبا ه  یکس...نداشت
مه...ختیریم ندیم فکر ه :                                                                    کرد باز لب...اسمممت خارجه مسمممافرت در کرد
 وتر که برات رهیبم نیمیسمم یاله...برات رهیبم مادر یاله...دخترم...صممن -
هت کردم بد دون یم...مادر...ن یینب ینجوریا ما...ب  خواهش...ببخش و من ا

ماسمممت...صمممن  کن یم  یلیخ...مون یپشممم من...کن حالل  کن یم الت
 یچیه...بودم غرق خودم یایدن تو من...روزید...مرده صممابر...صممابر...ادیز

هت یظلم چه دارم دمیفهمینم...دمیفهمینم  ببخش و من...کن یم ب
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 تدختر و شوهرت...صن  تیزندگ به برگرد...برات نکردم یمادر من...دخترم
شنیم و انتظارت یبدجور شق اوشیس نیا دمیم نانیاطم بهت...ک  نم که یعا

 چرا...دیدار ادیز یلیخ دشمممن شممما...نکرده خ*ی*ا*ن*ت بهت ن یبیم دارم
 برگرد ماا...مادر یلجباز دون یبزنن؟؟م به  و نتونیب خواسممتنیم یکنینم فکر

 یشانیپ و شد خ                                                      من یحت...منتظرتن همه...
 خوردن تکان یکس و... شد خارج اتاق از هیگر با...دی*ب*و*س* را دخترکش

 دیند را صن  دست
 

 ...کردیم درد ب*د*ن*م
 ...بود شده چ  و بودم کجا دون ینم

 ...بود یلعنت شیازما برگه اون ومدیم ادمی که یزیچ تنها
 
 ...کن  باز و چشمام تونست ینم
 
 ...نداشت  و توانش یعنی

 
 ...کردیم صحبت یکس با داشت انگار...ومدیم سرم یباال دکتر یصدا

 
 اومدم؟؟ بهوش من دنینفهم یعنی
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 ...بودن بسته به  و حلق  چسب با انگار که بگ  یزیچ خواست 
 

 ...بود شده خشک گلوم
 

 ...دادم تکون و دست  اروم
 
 
 
 اوشیس
 
 
 
 

 ...کردمیم نگاه صن  به و بودم ستادهیا پنجره پشت
 

 اد؟ینم بهوش چرا
 ...کردم کار همه که من
 ...صن  یاینم بهوش چرا

 ...خورد تکون تخت یرو یزیچ هی کردم احساس
 ...نشدم متوجه درست بود صن  صورت به چشم  چون اما
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 خورهیم تکون داره صن  دست دمید شدم که  یدق
... 

 ...ایخدا
 

 :گفت تعجب با دکتر...کردم اتاق وارد و خودم یچجور دمینفهم
 
 خبره؟ چه-
 
 ...دمید خودم...داد تکون و دستش-

 دکتر دمید خودم
 

 صن 
 
 
 
 
 ...بود اوشیس

 ...بود اوشیس یصدا
 ...بودم صداش دلتنگ چقدر خدا اخ

 ...شد پرستار پر اتاق که دینکش یطول
 ...کن  باز و چشمام گفتیم و بود سرم یباال دکتر
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 :گفت  و دادم قورت یسخت به و دهن  تونست ؟ابیم مگه یول
 
 اب-
 

 ... ارهیب اب گفت پرستار به عیسر دکتر
 
 ...ختنیر دهن  به و اب ین با

 بهتر؟؟ نیا از یحس چه...کردمیم یزندگ احساس
 

 ...ن یبب و اوش یس بتون  تا کن  باز و چشمام زودتر خواستیم دل 
 
 
 اوش ؟یس
 
 ستین من مال گهید اون...بود رفته ادمی

 
 ...نییپا دیغلط چشم  از یاشک

 
 :گفت دکتر
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 و؟ صدام یشنویم...دخترم-
 
 اره-
 
 ؟یکنینم باز و چشمات چرا-
 

 ...کردم باز و چشمام اروم
 ...کردیم ت یاذ نور

 ...کنن خاموش چراغارو گفت پرستار به دکتر
 ...شد بهتر حاال

 ...دمید و دکتر و کردم باز و چشمام
 ...بود ستادهیا اوشیس دستش کنار

 ...بهش زدم زل
 ...بود شده ریپ چقدر

 گذره؟یم وقت چند مگه یراست
 :گفت 

 
 هوش ؟یب وقته چند-
 

 :گفت دکتر
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 ماه 6 بایتقر-
 
 دخترم؟-
 
 برادرته شیپ...خوبه-
 
 د؟یکن مرخص  شهیم-
 

 :گفت و زد یلبخند دکتر
 
 ...بخش به بدن انتقالت گ یم فعال...باهات  یدار کار یکل هنوز-
 

  یکن صحبت باه  دیبا بعدش
 

 :زدم صداش...بره که برگشت
 
 دکتر؟-
 

 :گفت ... برگشت
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 دارم؟ یخاص یضیمر من-
 
 ستین یخاص زیچ...دخترم نه-
 

 ...بودم دلتنگش چقدر...به  بود زده زل غ  با اوشیس...رونیب رفت بعدم
 ...دستاش دلتنگ

 ...صداش
 ...چشماش
 ...اخماش

 ...ایخدا
 ...وفتادینم اتفاقات نیا از کدوم چیه کاش

 ...بود کنارم االن دیشا ینجوریا
 ...شدیم عمرمون لحظات نیبهتر از یکی ماه 5 نیا دیشا
 

 ...گرفت و دست  و جلو اومد
 :زد صدام

 
 صن ؟-
 

 ...کردم نگاهش
 ...دی*ب*و*س* و  یشونیپ و زد لبخند
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 ...برگردوند من به و یزندگ ه*ب*و*س* نیا دیشا و
 ...دمی*ب*و*س* که یبار نیاول مثل درست یانرژ از شدم پر

 خجالت و کنهیم فرار عشممقش از که بودم شممده یا سمماله 15 بچه دختر مثل
 ...کشهیم

 ...یعشق چه یول
 صن  شد تموم

 
 :گفت اوشیس
 
 ؟؟یخوب...خانم -
 
 ...ست ین تو خان  من-
 ...نمتیبب خوامینم ه  گهید

 رونیب برو
 

 ...دی*ب*و*س* اروم و گرفت و دست 
 :گفت اروم...بهش زدم زل
 
 یمونیم ه  شهیهم...یبود من خان  تو-
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 رونیب برو...باش الیخ نیهم به-
 
 ...شد یعصب نه کرد اخ  نه یول چرا دون ینم
 

 ...رفت و فرستاد واس  یا ه*ب*و*س* برگشت لحظه هی تو و در سمت رفت
 یروان

 
 ...بودم بخش یتو که بود هفته هی بایتقر

 ...بودم دهید همرو
 ...یحاملگ واسه یراه هی دنبال هنوز روشنک و بود خوب حالشون همه

 
 ...دمید ه  و دخترم
 ...مثال من با بود قهر و بود شده بزرگ

 ...نبودم مدت همه نیا چرا که
 
 ...ومدیم ه  اوشیس

 ...روز هر
 ...یخوراک یکل و بزرگ گل دسته هی با

 ...داشت ضرر من واسه همش که
 ...گهید دیخریم یول
 ...تخت کنار یصندل رو نشستیم و ومدیم
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 ...کرده کاریچ و شدهیچ ماه 5 نیا تو کردیم  یتعر واس 
 ...گفت ینم یچیه من 

مدیم فتیم و و ندیم و گ   یشممونیپ رو ه*ب*و*س* هی با شمممب اخر و دیخ
 ...رفتیم

 ...بود رضا نبود بود شده تعجب  باعث که یزیچ تنها
 ...نبود داشیپ که بود رفته کجا دون ینم

 ...گرفت دل 
 پشتت  گفتیم مثال

 
İhtiyaç: 

 دونسممت یم خودم...بکنه صممحبت باهام خواسممتیم دکتر که بود یروز امروز
مه مد...بده  یتوضمم واسمم  نبود الزم...چ فت و او مل دیبا گ لب ع  باز ق
 ولقب من ...گفت و گفت...نبرم در به سممال  جون عمل از ممکنه گفت...بشمم 
 ...بکش  درد و بکن  نگاه ن یبش تونست ینم...نداشت  یا چاره...کردم

 
 از پر صورتش اوشیس مثل و بود شده الغر...اومد رضا...بود عمل روز امروز

 صممحبت یلیخ اوشیسمم با...دهیکشمم عذاب چقدر اون ...گرفت دل ...شیر
 اتاق تو برم که بود مونده سممماعت  ین...بودن قهر دیشممما دون ینم...کردنینم

 مکنار...گرفت  ازش رو و کردم اخ ....بست و در و اتاق تو اومد اوشیس...عمل
 :گفت و نشست تخت یرو
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س  جون به...تو جون به...خانم ...صنم -  یا گهید کس به تو جز به من...تب

خدا...نزدم ه  دسمممت  از یکی دختر  یدید که یدختر اون...بود پاپوش ب
کارا مارت یخدمت چه هنوز تو...بود ع  دخترش و کرد فوت مادرش...یبود ب

ستام از یکی شرکت تو من...موند سرپناه یب  نکهیا مثل اما...دادم کار بهش دو
 ...بودن کرده اخراجش و بود اورده باال گند

 ...بده کاره من به تروخدا که من شیپ اومد
 ...کردم شیمنش خودم شرکت تو من 

 ...خودم دوست از...بارداره دمیفهم گذشت که وقت چند
 ...بهزاد

 ...کایامر ماهه 6 مسافرت بود رفته بهزادم
 ...بود رفته کار واسه

 ...گرفت  تماس باهاش من
 ...بندازش بگو گفت و شد یعصب یلیخ

 ...گفت  لدای به من
 ...ندازشینم و بچشه که گفت ه  لدای

 ...برگرده بهزاد تا باش  کنارش که تبس  جون داد قسم 
 ...نکردم قبول من 

 ...رفت یم ششیپ بده حالش که زدیم زنگ اوقات یگاه یول
 ...دی*ب*و*س* و من ییهوی که شب اون تا

 ...بودم کرده تعجب بودم مونده من بخدا
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 ...داخل یاومد تو که بود نشده ه  هیثان 2 هنوز
 ...صن 

 لدا؟؟؟هان؟؟ی با گه؟؟اون ید کس با برم دیبا چرا دمینم ایدن به ترو من
 

 :کردم نگاهش بااخ 
 
 ؟یبگ راست معلوم کجا از-
 
 ...ایب رونیب سال  تو-

 ...کن یم ثابت بهت من
 ...برگشته بهزاد
 ...گردهیم لدای دنبال داره
 ...داره و نامشون غهیص اون

 صن  ایب رونیب یلعنت اتاق اون از سال  فقط تو
 
 گهیم راست دیشا...کردم نگاه بهش شک با
 

 :گفت و زد یلبخند
 
 ...صن  رمیمیم تو بدون من-
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 ...دمیکش عذاب چقدر یدونینم ماه چند  نیا تو
 ...صن  نکن غیدر من از و خودت

 تون ینم تو بدون یدونیم
 

 ...شد باز رفته رفته اخم 
 ...دستش تو گرفت و چون  که رمیبگ ازش و نگاه  خواست  و دمیبرچ لب

 ...دمی*ب*و*س* و جلو اورد و سرش اروم
 ...کردمیم شیهمراه شهیهم از تر شدت پر که بودم تشنه چقدر دون ینم
 ردم واسمممه دیتپیم بدجور یلعنت قلب نیا یول بده واسمم  جانیه دونسممت یم

 ...مقابلش
 ...گرفت  دست  تو و موهاش و سرش پشت بردم و دست 

 ...کردم جداش خودم از
 به  زد زل خمار

 :گفت ...
 
 ...اوشیس دروغه حرفات بشه ثابت به  خوادیم دل  فقط-

 نکرده باهات چکسیه که کن یم یکار
 

 :گفت و موهام تو برد دست
 
 ...باش فقط تو-
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 خوامینم یزیچ گهید من
 

 ...جلو دیکش و گرفت و گردن 
 ...گرفت قرار ه  یرو هامون ینیب

 ...بود بسته چشمامون
 ...بود دستش تو دست 
 ...بود بهتر ییگرما هر از گرماش و خوردیم صورت  به گرمش ینفسا
 ...مردم نیا عاش  من که یدونیم خودت ایخدا

 اوشهیس  یزندگ همه که یدونیم خودت
 ...کن کمک ...
 

 :کرد زمزمه اروم
 
 ...صن -

 ...نکن  حس گرمارو نیا گهید اگر
 ...کن ینم یزندگ گهید یکسم نیتر زیعز که خودت جون به
 ...زن یم و یچ همه دیق

 ...صن  برگرد
 کن یم خواهش
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 :کردم زمزمه
 
 گردمیبرم-
 

 یراو
 
 ...نفر دو نیا عش  که یراست به
 ...شدیم نوشته ها کتاب در دیبا

 ...شد برده عمل اتاق به صن 
 ...کرد بخشش طلب و رفت دنشید به شدنش هوشیب از قبل رضا

 ...چرا دینفهم صن  اما
 ...بود گنگ یادیز رضا دیشا
 ...گذشت رید یلیخ ساعت 6
 ...دیکوب وارید به مشت و رفت راه مدت تمام اوشیس

 ...کند ارامش توانستینم یکس
 ...بود نشسته یا گوشه نگران  یصم

 ...اقاجون و خواندندیم دعا بهونه همراه به خان جهان
 ...بود نگران واقعا

 ...است تر ارزش با شیبرا یکس هر از صن  کردینم درک چکسیه
 ...بود نکرده یریگیپ را یلعنت یماریب نیا زودتر چرا

 ...افتاده روز نیا به دخترکش دانست یچم یول
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 ...امد یم صن  سمت به یماریب و بال کی روز هر
 ...کردینم شانیرها و بود زده چمبره نفر دو نیا یزندگ یرو یبدبخت انگار
 کرده یسممپر یهوشممیب در ماه 5  صممن  که اسممت علت چه به بود دهینفهم هنوز
 ...است
 ...ه  رضا

شت ستانیب ا یح در...کردیم دود گاریس ه  سر پ سته مار ش  3 دیشا و بود ن
 ...بود کرده تمام را گاریس بسته

 ...است بد اش هیر یبرا دانستیم
 منجالب نیا به را عشممقش خودش دسممتان با خودش...نداشممت یا چاره یول

 ...بود دهیکش
 ...ندیبب یگرید شخ  کنار را صن  و کند تحمل توانستیکرد؟نمیم چه یول
 ...بود مانیپش یول

 است مانیپش که بود گفته ها بار ها روز نیا
 

 ...شد تمام فرسا طاقت یها ساعت بالخره
 ...امد رونیب اتاق از دکتر

 ...دیباریم اش چهره از یخستگ
 ...رفت سمتش به سرعت با اوشیس

 ...بدهد دست از را صنمش نبود حاضر چیه...بد یها خبر یبرا نبود اماده
 :گفت دکتر
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 بود زیام تیموفق عمل خوشبختانه-
 
 و ختیر شوق اشک اوشیس...شد برداشته خوانواده نیا دوش از یبار انگار و

 دسممتانش انیم را سممرش و نشممسمممت وارید کنار...رفت عقب به قدم قدم
فت حال...گر مش...بود کردن پرواز حال بود؟؟؟در خوشممم ن  صممم

 امد ونریب سال  صنمش اگر بود کرده نذر...کردیم شکر فقط...سرحال...سال 
 رفتگیم طیبل فرصت نیاول در...رضا اما *ب*و*س*پا...کنند سفر مشهد به
 

İhtiyaç: 
 صن 

 
 درد چقدر ایخدا...کردم باز و چشممم ...ن یسمم قفسمممه تو درد احسممماس با

 داشممت  خدا یوا...دمیچیپیم خودم به و شمممد بلند غ یج یصمممدا...داشممت 
 :زدم داد...داخل اومدن پرستار تا دو و شد باز اتاق در...مردمیم
 
 نیبکن یکار هی...داااارم درد-
 

تار چه و هول پرسمم پا مد دسممت فت یکی اون به و سمممت  او گه بره گ  دکتر ب
 هی کردمیم احسممماس...کردمیم یخفگ احسممماس و ومدینم باال نفسمم ...ادیب

س و داخل اومد عیسر دکتر...خدا یوا...رونیب زنهیم داره ن یس تو از یزیچ   ا
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 هکرد سیخ و صممورت  اشمممک...ارهیب تا رفت پرسممتارم گفت رو دارو تا چند
 و زدن امپول به  یک دمینفهم...نداشممت  درد انقدر مان یزا زمان یحت...بود

سوند به  و خودش عیسر...اومد کجا از اوشیس داد یصدا ستش...ر  به و د
 :گفت و دیکش صورت 

 
 خانم ؟؟ شدهیصن ؟؟چ شدهیچ-
 
 ...دارم درد اوشیس-
 
 ...شنیم باز هات هیبخ...یبخور تکون دینبا زمیعز-
 

 :بهش دیتوپ و دکتر سمت برگشت
 
 درد یدونیبشمممه؟؟؟نم داریب درد از دیبا من زن که یکردیم یغلط چه-

 بهتش؟؟ یزدیم مسکن زودتر دیداره؟نبا
 

 :گفت و رفت عقب به یکم دکتر
 
 ادیب بهوش یزود نیا به کردمینم فکر من-
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 ...نیخورینم یچیه درد به-
 

 اوشیسمم...شممدیم کمتر دردم رفته رفته...رونیب رفت و داد تکون یسممر دکتر
 زدک لبخند و دی*ب*و*س* و دست ...کرد پاک و اشکام اروم و کنارم نشست

 
 ...زمیعز شهیم تموم دردات نیا زود یلیخ-
 
 اوش؟یس کجاست تبس -
 
 ...روشنکه شیپ-
 
 نمشیبب ارشیب-
 
 خان  یشیم مرخ  گهید روز چند...واسش خطرناکه...ذارنینم...شهینم-
 
 مونه؟؟؟یم ها هیبخ اوش؟؟ردیس-
 
 ای یکن زریل یتونیم یشد بهتر که یکمی یخوایم اگر...مونهیم که یکمی...اره-

 کیپالست یجراح
 
 بمونه یرد خوادینم دل -
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 دکتر  یریم یبش بهتر یکمی بذار-
 

 برد خواب  اروم اروم و کرد اثر مسکن...فشردم و دستش و زدم یلبخند
 

 بود گذشته هفته کی بایتقر
 

 کنارم و اتاق تو اومد دکتر...شممدمیم مرخ  امروز و بودن اومده دن ید به همه
ست تخت یرو ش ست کنارم اخ  با ه  اوشیس...ن  ستادهیا س*ی*ن*ه به د

 :گفت دکتر...بود
 
 یدادا دسممت از مارسممتانیب و شممده خوب حالت خداروشممکر...دخترم خب-
 شهیم راحت اوشیس
 

 دکتر...شممد باز اخمش یکم دیشمما اوشیسمم و دیخند ه  دکتر...گرفت خندم
 :داد ادامه

 
 فود فسمممت...بکشمم  و هات هیبخ که یایب دیبا گهید روز 10...دخترم نیبب-

شت  ینیریش...کره...جامد روغن...یچرب... نمک...یکردن سرخ...قرمز گو
  جس...یخوریم پز بخار و پز اب یغذاها یماه جاتیسبز شتریب...یخورینم
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صال یکنینم بلند نیسنگ  یصورت در...یکرد ب*غ*ل* و دخترت نفهم ...ا
 دینبا یول...نداره یمشممکل رفتن حمام باشممن شممده خشممک هات هیبخ که
 قهیدق 10...باشممه کوتاه اسممتحمامت  زمان...نیبشمم یصممندل هی یرو...یسممتیبا

 ماه کی از بعد...بکنه کمک بهت که حمام برو گهید نفر هی با حایترج...مثال
عث که یطور...قهیدق 20 حداکثر یول... یکن شممروع و یرو ادهیپ دیبا  با

 تپشمم به خواب موقع...یکنینم اسممتفاده پله از ماه کی تا...نشممه تیخسممتگ
بدا شممک  یرو و پهلو یرو...بخواب  هی تیخواب یب کنترل یبرا...نخواب ا

ش جا کی یطوالن مدت به...س ینویم اور خواب یدارو یسر  شو بلند...نین
 احساس اگر...نزن کرم ای پماد...نزن دست و هات هیبخ یجا... برو راه یکمی

 ممکنه...زخمت یرو بذار و کن سیخ ینخ دسممتمال هی فقط یکرد خارش
شت روزا نیا که ییدردا نیا مثل شته بازم یدا ش دا  ملتح درد یا ذره ابدا...یبا
 ضممرر برات نیا و باال بره قلبت سممماز و سمموخت شمممهیم باعث چون نکن
 ست؟؟؟ین یسوال خب...داره

 
 :گفت و انداخت اوشیس به ینگاه طونیش که یمرس نه بگ  اومدم

 
 ممنوعه ماه کی تا ه  یجنس ر*ا*ب* *ه-
 

ش خجالت ه  بود گرفته خندم ه   ودب شده شتریب اخمش ه  اوشیس...دمیک
 و شممد بلند جاش از دکتر...بدبخت دکتر نیا با داشممت یکشممتگ پدر انگار...

 :گفت
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 اشب خودت مراقب...وفتهین مارسممتانیب به گذرتون گهید که دوارمیام...خب-

 یعاشممق نیا به مرد حاال تا...داره دوسممت یلیخ بدون شمموهرت  قدر...دخترم
 ...دمیند
 

 :گفت و دیکش یپوف اوشیس رفت که دکتر...کردم تشکر و زدم یگرم لبخند
 
 ستین ممنوع یچ ممنوعه یچ کنهیم نییتع من واسه اون-
 

 :گفت و کرد نگاه  یحرص اوشیس...شد بلند قهقه  یصدا
 
 توام؟ اومده ه؟خوشتیچ-
 

 اومد اوشیسمم...رمیبگ و خندم یجلو کردم یسممع یلیخ...دادم تکون و سممرم
عد یا هیثان و جلو   یشممونیپ رو یا ه*ب*و*س*...بود شمممده اروم چهرش ب

 :گفت و کاشت
 
 شهیهم...صن  بخند شهیهم-
 

İhtiyaç: 
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 ودب شلوغ خونه روز هر...خودم خونه بودم اومده که شدیم یا هفته کی بایتقر
 که ییکسمما یحت...ومدنیم ادتیع واسممه همه...بودم شممده خسممته واقعا و

 زا بعد خداروشکر...نداشت  مهمون حوصله اصال و داشت  درد...شناخت ینم
 زایچ یلیخ نبودم که ماه چند نیا یتو...شمممد تموم ها دیبازد و دید هفته کی

 الیخیب  ه روشنک...شدیم کینزد بهونه به یلیخ  یصم مثال...بود کرده رییتغ
 اومد شممهاب...بود خبر چه دون ینم...سممتین مه  واسممش اصممال انگار...بود

 ترف...نهیبب و  یصممم و بهونه یکارا و سمممهیوا نجایا تونهینم گفت و دن ید
 ومدیم روز هر... اقاجون و بودن مکه سممفر ریدرگ جون  سممارا و بابا...شمممال

صم...دن ید  بهش زارویچ یسر هی دیبا...بکن  صحبت باهاش بودم گرفته  یت
 ...گفت یم
 

 :گفت  و  زدم یلبخند... نشست کنارم
 
 ن؟یبندیم و در اقاجون-
 

 :گفت ...ش یپ برگشت دوباره و بست و در اقاجون
 
 اقاجون بگ  براتون دیبا اومده شیپ موضوع یسر هی-
 

 :گفت و گرفت و دست  اقاجون
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 ...جان بابا بگو-
 

 ارض کمک...اوشیس و لدای انیجر...کردم  یتعر اقاجون واسه ارویقضا تمام
 :گفت و کرد اخ  اقاجون...شیپ ماه چند اتفاقات تمام و
 
 ؟ینگفت زودتر چرا-
 
 شد بد حال ...اقاجون نشد وقت-
 
 یادم نیهمچ اصممال اون...نکرده خ*ی*ا*ن*ت اوشیسمم که دون یم من-
 بزنه؟ ه ب و نتونیب خواستهیم یک...ادیم شیپ سوال هی وسط نیا یول...ستین

 
 اتاق تو اومد روشنک پدر... یصم یعروس شب...شیپ سال چند...جون اقا-

 نیا زا و کنهیم نابودم و زنهیم به  و  یزندگ گفت و کرد دیتهد یکم هی...پرو
 باشه اون کار دیشا...حرفا

 
 ت؟سین دایپ رضایعل کله و سر وقته چند یکرد دقت یول...هست احتمالش-
 
 اوشیس کن  دایپ نانیاطم خوامیم فقط...اقاجون شدم جیگ یلیخ...دون ینم-
 نیهم نکرده خ*ی*ا*ن*ت من به
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ست  رشیگیپ من- ستون گرفت  طیبل...نباش نگران...ه سه وا  دیبر...شمال وا

 بشه عوض تونیروح یکمی دیکن استراحت دیباش اونجا
 
 دارم درد تون ینم من اقاجون یول-
 
ش نجایا...جان بابا یریم مایهواپ با-  خترهد نیا...زننیم سر بهت انیم یه یبا

 ببر خودت با شق  کله
 
 ؟؟یک-
 
 بهونه-
 
 اقاجون؟؟؟ هیچ  یصم و بهونه انیجر-
 
سره- شته احم  پ شنک گفته بهونه به بردا  بچه شو  غیص ایب شهینم باردار رو
 برام اریب

 
 :؟؟؟؟؟؟؟؟؟گفت یچ یعنی...موند باز دهن 
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سره...کرده غلط  یصم- شنک  حال فکر...سر خود پ  یب مگه بهونه...بکنه رو
 کاره؟؟؟ و کس

 
 :گفت اقاجون

 
 ...خوردن مشکل به یکمی ه  روشنک با نکهیا مثل...جان بابا دون ینم-
 
 مگه؟ شدهیچرا؟؟؟چ اخه-
 
 تیضار و نیکن ازادش که گهیم داداشش و بابا از کسرهی روشنک گهیم  یصم-

 شدن ازاد فقط من با ازدواج از قصدش گهیم...و داره گ*ن*ا*ه داداش  و نیبد
 بوده برادرش و پدر

 
 ستین دیبع-
 

İhtiyaç: 
 :گفت و دیکش یاه
 
 نیا من...شمممال اوشیسمم با برو تو...شممهیم درسممت زیچ همه که انشممالله-

 کردن خواسته دلشون یغلط هر نبودم وقت چند...کن یم درست انارویجر
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 :گفت  و گرفت  و اقاجون دست

 
 ...اقاجون دینکن تیاذ و خودتون-
 

 :گفت و زد یلبخند
 
نه سممر برگرد و شممو خوب زود تو- با تیزندگ خو  یزیچ گهید من جان با

 دخترم یدیکش زجر تو که انقدر شکست کمرم...خوامینم
 

 و اقاجون و نشممسممت  صمماف یسممخت به...زد حلقه اقاجون یچشممها تو اشممک
 :گفت  و کردم ب*غ*ل*

 
 دون یم...اخراشه گهید...شهیم تموم...شهیم درست...اقاجون دینگ-
 

س  و بهونه و اوشیس با روز اون یفردا  هک ییالیو تو... یشد شمال یراه تب
 ا یح هی...بود دلباز و قشممنگ یلیخ... یشممد سمماکن بود داده بهمون اقاجون

 ت رفیم صب  روز هر...معطر یها یسبز از بود پر داخلش که... داشت یپشت
خل هار یرو و ا یح دا  جمع یسمممبز نشممسمممت یم یکیکوچ هیپا چ

 کردیم مب*غ*ل* و شمم یپ ومدیم یچا وانیل با روز هر ه  اوشیسمم...کردمیم
 از...ادیم بدمون که ییزایچ از...قمونیعال از... یکردیم صحبت باه  یکل...
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 زرو هر ه  تبس ... یدادیم انجام دیبا شیپ وقت یلیخ که یکار...ارزوهامون
شتنیبرم و سوختنیم کردنیم شنا یکل...ایدر رفتنیم بهونه با  با شبا خرا...گ

ست شیات...ایدر لب  یرفتیم اوشیس شیم خیس جگر... یکردیم در  و  یدیک
 جا و خودمون پتو هی ریز و  یخوردیم یشممیات یچا... یکردیم درسمممت ذرت

 ذاشت یم و سرم و شدمیم جیگ گذشتیم که ک ی... یزدیم زل ایدر به  یکردیم
 از و گوشمم  تو کردیم فوت اوشیسمم یداریب و خواب تو... اوشیسمم شممونه رو

 تدرسمم لیبیسمم موهام با و دیخندیم یکل بعدم...بود ضیمر...دمیپریم خواب
 درسمممت دابسممممش... یگرفت ل یف...  یگرفت عکس یکل...واسممم  کردیم

ماریف همش ه  اوشیسمم... یکرد  دیپریم ل یف وسممط و کردیم خراب ل
شنگ یول...کردیم م*ب*و*س* س ...شدن ق  هر...کردیم یدلبر و خوندیم وا

 هی...گذشممتیم اومدنمون از ماه کی بایتقر...باشمم  شمماد من که کردیم یکار
ست ینخ دیسف راهنیپ اوشیس... یبود ایدر کنار شهیهم مثل شب  یلندب نیا
 نیاست...دبو تن  یبلند ینخ دیسف راهنیپ من ... ست دیسف شلوار و بود تنش

 اوشیسمم که  یبود زدن قدم مشممغول...بودم کرده رها دورم موهام ...حلقه
 :گفت

 
 ارم؟؟یب و تارمیگ برم...صن -
 
 ش؟؟؟؟؟یاورد مگه یوا-
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 ارمشیب برم من تا نیبش شیات کنار ایب...اوردمش بابا اره-
 

 الیو هک یا کوچه سمت رفت ه  اوشیس...نشست  شیات کنار و گفت  یا باشه
 ...بود داخلش

 
İhtiyaç: 

ما یول بود گرم هوا...شیات به بودم زده زل  با...بود یا گهید  زیچ شیات یگر
 کاریچ نجایا اون...نبود اوشیسمم یول... برگشممت  یشممخصمم یپا یصمممدا

 :گفت  و شدم کرد؟؟؟بلندیم
 
 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا...رضا-
 
 ببرم ترو اومدم-
 

 :گفت ...برداشت  عقب به یقدم
 
 کجا؟؟-
 
 یبودیم دیبا اول از که ییجا-
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 تقال...الیو مخال  سمممت برد دیکشمم دسممتش تو گرفت و بازوم و جلو اومد
 :دمینال...امیب در چنگش تو از کردمیم
 
 کن و؟؟ول  من یبریم ؟؟کجایکنیم یغلط چه رضا-
 
 :وگفت سمت  برگشت خش  با
 
 که؟یمرت اون شیپ یبر که کن  ولت-
 
 شهیم نگران ست ین نهیبیم ادیم اوشیس کن ه؟؟ول یک کهیمرت-
 
 اوشیسمم اوشیسمم انقدر یزد به  و حال ...اوشیسمم اوشیسمم اوشیسمم-

 ؟؟ینیبینم چرا عاشقت  ساله همه نی؟؟؟ایچ من پس...یکرد
 

 :گفت  و رفت  عقب زده بهت
 
 ؟؟یگیم یچ رضا-
 

 :گفت و نشیس رو زد...گونش رو ختیر اشکاش
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 که بش هی...شیات تو...؟؟سوختینیبیم و صورت ...رضایعل...رضامیعل من-
 مجبور...سمموخت صممورت  و گرفت شیات خونه تو یدور از بودم کرده مسممت

 من اصال تو اما...تو سمت...اوشیس سمت اومدم...کن  عوضش کل به شدم
نتید من...یدیدینم و ما...برات مردمیم...بودم ووو قت چیه...یدیدینم ا  و

نه کرده ریاج لدای یدونیم...یدیند غارو اون ادیب گفت  من...م هت درو  ب
 یمن مال تو...یباش اوشیس مال دینبا تو...بگه

 
 و بود شده شروع ن یس درد...یاهیس نیماش سمت بردم دیکش و گرفت و دست 

 :دمینال...بکن  حرکت یلیخ تونست ینم
 
 کن ول ...دارم درد...رضا-
 

 :گفت و دید و دمیپر رنگ...جلو اومد...سمت  برگشت نگران
 
  یبر ایب...نبود حواس ...دیببخش...دیببخش-
 
 دارم شوهر ه؟منیچ کارا نیا...رضا کن و؟؟ول  من یببر یخوایم کجا-
 
 خوامیم ترو فقط من...ستین مه -
 
 امیب خوامینم من...تروخدا کن ول  رضا-
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 :گفت و دیغر
 
 برمتیم زور به ای یایم خودت یپا با ای-
 
 ه؟؟یچ کارا نیا دارم بچه دارم شوهر ؟؟منیچ یعنی-
 

ش در شوندم اروم و کرد باز و نیما ش تو ن ست  تا نیما ش  ادهیپ خوا س ب ش  و تن
 :دمینال...زد حلقه چشمام تو اشک...زد و یمرکز قفل

 
 تروخدا...رضا برم بذار-
 

 :گفت و کرد پاک و اشک  اروم...شد مهربون یا لحظه واسه نگاهش
 
 یکنیم فراموش و اوشیس...صن  نکن هیگر-
 

İhtiyaç: 
 زا داشممت  ک  ک ...زدمیم شممهیشمم به توان  تمام با...اومد در حرکت به نیماشمم
 ردمک باز و چشمام یا لحظه واسه...کرد ترمز شدت به نیماش که رفت یم حال

صبان با...دمید و اوشیس و ش سمت به تیع ش در یصدا...ومدیم نیما  و نیما
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 و در اروم...خواست یم ژنیاکس...بودم اورده ک  نفس...شد ادهیپ رضا و دمیشن
ست ...کردم باز ش  ادهیپ خوا  و وشایس دادیب و داد یصدا...نیزم افتادم که ب

 اروم و ن یس و نشست  گوشه همون و دمیکش  یعم ینفسا...دمیشنیم رضارو
 :گفتیم تیعصبان با اوشیس...دادم ماساژ

 
 و ؟؟صممن یاومد یچ واسممه نجا؟؟اصممالیا یاومد یپاشممد یحق چه به-
 ؟؟یببر کجا یخواستیم
 
 :دمینال
 
 اوشیس-
 

شت اوشیس  مب*غ*ل* و سمت  دییدو دید حال اون با که و من...سمت  برگ
 :کرد

 
 ؟یخانم ؟؟خوب شدهیچ-
 
 رضاسیعل اون-
 

 رفت  حال از و دمید چشماش تو و تعجب
 



wWw.Roman4u.iR  192 

 

İhtiyaç: 
 :گردنش پس زدم یکی و اوشیس سمت رفت  خنده با
 
 کن تیرعا بچه جلو...اوشیس یشد ادب یب یلیخ-
 

 :کرد اعتراض تبس 
 
 ...سسست ین بچه من-
 

 خنده با و دی*ب*و*س* و سرم...نشست  اوشیس ب*غ*ل* تو و زدم یلبخند
 :گفت

 
 ؟؟یدیپوش یکوتاه لباس نیهمچ خان ؟؟چرا کن  کاریچ خب-
 

 دختر نیا بود حسممود چقدر...نشممسمممت من یپا رو و اومد عیسممر تبسمم 
 :گفت...نازم

 
 در زاع از یدل هی شممما برمیم و تبسمم  من گفت...اورد براش بهونه و لباس نیا-
 نیاریب
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 :داد ادامه...تبس  بود بسته پشت از و من دست...خنده ریز زدم
 
 ؟؟یچ یعنی نیاریب در عذا از یدل...بابا-
 
 گفتک طنتیش با اوشیس
 
 بهونه لهخا شیپ یبر برات رمیبگ اژانس من بپوش و لباسممات برو شممما یعنی-

 دارم کار مامانت با من
 
 :گفت...سمت  برگشت که گرفت  بازوش از یشگونیو
 
 ها یزنم...بابا یه؟؟ایچ-
 
 برهیم و ابرومون لیفام تو رهیگیم ادی نگو زشته...ایح یب...سیه-
 
 ...برده و ابرومون شینجوریهم نیا-
 

 :گفت و نییپا دیپر من یپا رو از تبس 
 
مان یخوایم دون یم که من-  حاضمممر رمیم...یکن ش*ب*و*س* و ما

 اژانس به بزن زنگ...بش 
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 لمقاب و من و زد یچشمممک...کردم نگاه اوشیسمم به اخ  با...رونیب رفت بعدم

 تو زدم یمشممت و دادم هیتک یخور ناهار زیم به...نشمموند پاهاش یرو خودش
 :اوشیس شک 

 
 اوشیس بکش خجالت-
 

 تو بودم زده زل مدت تمام...اژانس به زد زنگ و دراورد و شیگوشمم و دیخند
شمهاش ش  از یگاز و کرد قطع و تلفنش...کردیم نگاه  حرص با اون  چ  گو

 :گرفت
 
 ارمیم در و پدرت-
 

 فشیک و بود کرده تنش و لباسمماش...تبسمم  شیپ رفت  شممدم بلند و دمیخند
 :گفت ...بود دستش

 
 ها نرو یخواینم اگر یمامان-
 
 ارت یب خاله گ یم فردا پس...کن  یباز طاها با خوادیم دل  نه-
 



 195 مرد من

 بزن زنگ یداشت الزم یزیچ زمیعز باشه-
 
 :گفت و کرد شب*غ*ل* اوشیس...اتاق رونیب  یرفت و دمشیب*و*س**

 
 ییبابا  یبر بدو-
 

س  و اوشیس  و گردن  ریز به عطر یکمی و اتاق تو رفت  زود من  نییپا رفتن تب
 نویزیتلو یجلو رونیب رفت  و زدم یقرمز رژ...زدم موهام یال البه و پاهام مچ

ست  ش صال...ال یخیب یلیخ من مثال...ن س  ه  ا  با هک بس از...ستین مه  وا
 :گفت اوشیس...اومد در یصدا...من امیح
 
 صن ؟؟ یشد  یقا یرفت کجا باز-
 
 دید اوشیس و بود در به پشت مبل...کردم مچاله مبل تو و خودم و دمیخند زیر

شت شت خونرو کل...ندا شت...کرد صن  صن  و گ  که مبل سمت ومدیم دا
 ریز دمز...عقب رفت و دیترسمم...صممورتش تو کردم یپخ و باال دمیپر کدفعهی

ش دراز...خنده  کمرم از سمت  اومد حرص با...دمیخندیم فقط و مبل رو دمیک
 :کولش رو انداخت کرد بلندم و گرفت

 
 بار هی...یشیم  یقا لباسا سبد تو بار هی...صن  دارم تو با یمکافات هی یسر هر-
 ؟یشیم بزرگ یک...تخت ریز بار هی...لباس کمد تو یریم
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 :گفت  و دمیخند

 
 ادیم بدت توام که نه-
 

ست ...تخت رو خوابوندم و شد اتاق وارد ستش ریز از خوا  و کمرم که برم در د
 :گفت و گرفت

 
 ...سرجات نیبش...یا یا-
 

 :گفت  و چشمش تو کردم یفوت
 
 خب خوامینم-
 

 :گفت و عقب دیکش و سرش
 
 ؟یکنیم ترم عاش  روز به روز یدونیم-
 

 :گفت  و دادم تکون و سرم
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 اوهوم-
 

 گفتک و دی*ب*و*س* و لب 
 
 دختر خوامتیم یلیخ-
 
 :گفت  و  دمشیب*و*س**

 
 پسر شتریب من-
 

ند هام و دیخ نارم...ختیر به  و مو  مب*غ*ل* محک  و دیکشمم دراز ک
 :گفت ... نشیس رو گذاشت  و سرم...کرد

 
 ؟یندار خبر روشنک از-
 
 رانیا از رفته کن  فکر...نه-
 
 خوردینم ما خوانواده به اول  از-
 
 ...خوشبختن بهونه و  یصم االن که نهیا مه -
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 :گفت  و کردم بلند و سرم
 
 ما؟ مثل-
 

 :دی*ب*و*س* و  ینیب نوک و زد یلبخند
 
 ما مثل-
 

 ازدواج بهونه با  یصممم و کرد ترک و  یصممم روشممنک...بود گذشممته یسممال دو
ضارو اوشیس ها انیجر اون از بعد... بود تنها همچنان شهاب...کرد  کتک ر
ضا و بود زده ستانیب تو وقت چند تا ر ستر مار  و  یردک تیشکا ازش...بود یب

 زا شممتریب روز به روز من و...کرد بدبخت و خودش راحت یلیخ...زندان افتاد
 وقت االن و بود شمده تموم ها یسمخت تمام...بودم خوشمبخت اوشیسم با قبل

 95.7.4...11:53...انیپا... بود کردن یزندگ

 زیبا رمان بابت نوشتن این عزیز ینیحس ازینبا تشکر از  


