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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 او! یبه نام نام 

 

 مسلخ عاشقان  رمان

  ی:زهرا.سندهینو

 

 از خود  یکم جازیبه ا م،یخواستم بگو"

 از خود  یدم مینامه گشودم که بگو نیا

 ذره پر از غم  کیدرمانده و  ی،کم خسته

 غم یمردم عاشق کش ب نیدست هم از

  زانیاز عقل گر یو دلبر، کم دلداده

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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  زانیاز  نقل گر یعاشق کم وانهید

  میبسرا یتر از آنم، که عشق خسته

 !میشده انگار دل از بهر  ثنا شاعر

  یتو از عشق فرار چارهیعاشق و ب من

  یمن از شعر فرار کارهیشاعر و ب تو

 جانان من اما... ،دلبریدلبر شده ا 

 !غمایاز من تو به  یعشق ندارم بر من

 شد  انیمردم شهر بر تو ع یکش عاشق

 درد و دل هر شب من از که نهان شد؟ پس

  یدیحال خرابم به ام نیا دهمیم شرح

 !یدیکه دلم مرد و تو انگار ند یوا یا

 انگار! یشد یجان من امشب تو جهان یا

 !واریتو بماندم پس د یکه من ب فیح صد

 شده امشب! انیتو چه گر یو دل ب یرفت تو

 "شده امشب! وانیتو چه د یشعر دلم ب تک

 

 ی_زهرا#

 

 1⃣پارت
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 "فصل اول"

 

 دادم. هیتک شیشونیرو به پ میشونیپ

 .دمیکش الشیبه  یدست

 اسب... نیبود ا میگیهمش آرامش

 و وفادار... بی!نجلینژاد بود و اص نیبهتر از

 .کردینفسهاش آرومم م یصدا

 کاش! یاسب وفادار و آروم بودن.ا نیهمه مثل ا کاش

 رو رها کرد و دم گوشش گفتم: افسارش

 !یشونیخسته ام ماه پ یلیخ-

 .کنمیدارم کمر خم م یاوج جوون تو

 باشه تا دردامو براش بگم... یکی خوامیم

 ؟نه؟یگوش بد یحاضر تو

 و نذاشت حرفم رو بزنم! دیکش یا ههیش یشونیپ ماه

 زدم و گذاشتم بره... یپوزخند

 همدرد من باشه؟ خوادیاونم نم یعنیبشه؟ کیباهام شر ستیاسب حاضر ن هی یکه حت ادهیدردام ز نقدریا یعنی

 قراره منو آروم کنه؟ یک پس

 هم هست که حاضر بشه باهام همدرد شه؟ یکس اصال
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 رسول به خودم اومدم: یصدا با

 ارباب زاده!آقا فرستاده دنبالتون...-

 گفتم: تیبهش انداختم و با جد ینگاه

 اسبم آماده است؟-

 ...یشونیا ماه پمگه ب-

 حرص گفتم: با

 !عی...سراریاسب تازه نفس برام ب هیخسته است؟ یشونیماه پ یدیمگه ند-

 گفت: عیهل شد و سر رسول

 آقا! ارمیچشم...االن م-

 بره که با تحکم گفتم: خواست

 !یکنیبارت باشه منو ارباب زاده صدا م نیرسول!آخر-

 اسم دارم...اسم هم باربده! من

 ب...بله...چشم آقا باربد!-

 رفت تا کمتر حرف بشنوه. عیهم سر بعد

 من تلخم!زبونم تنده... گنیم همه

 ...کنننیکه راجع به هر کس زود قضاوت م یینه...لعنت به آدما ایکه حق دارم  گنینم اما

پسره هفده ساله که اندازه صد سال درد تو دلش  هیدرد... ایدن هیپسره هفده سالم با  هیبفهمن که من  شدیم کاش

 نشسته!
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 2⃣پارت

 

 شدم که رسول برام آماده کرده بود. یاسب سوار

 دستم فشار دادم و شروع کردم به تازوندن. یرو تو افسار

 برسونم. یخودمو هر چه زودتر به عمارت اصل دیبا یعنیارباب احضارم کرده  یوقت

 که ازش متنفرم... یعمارت

 .گذشته رو هزار بار مرور کردم.کردمیو فکر م تازوندمیرص مح با

 فراموش کنم...چون تمام اتفاقات گذشته تو سرم بود. تونستمینم

 پشت چشمام! درست

 !نییبه عمارت...از اسب اومدم پا دمیرس باالخره

 اسبم رو برد تا ببنده. عیاومد و سر رونینفر از اصطبل ب هی

 تمون رفتم.به سمت ساخ میشگیغرور هم با

 به من زل زده بود. وانیا ی...از توکردمیاحساس م نشویسنگ نگاه

 راهم کنار رفتن. یکه شدم خدمتکارا و آشپزا از جلو وارد

خودشونو  یالک یها یو احوال پرس ینیریبا خودش کردنیم یهم سع یسر هیو  دنیترسیمثل موش ازم م ایسر هی

 کنن. زیبرام عز

 نکردم... یکدومشون توجه چیه به

 پا تند کردم... وانیپله ها رفتم باال!به سمت ا از

 رخ به رخ شدم. دیکه نبا یبا اون هویبشم که  وانیوارد ا خواستم
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 پر از تنفرم رو به چشماش دوختم. نگاه

 خنده بهم سالم داد و گفت: با

 پسرم؟ یسالم...خوب-

 شده ام گفتم: دیکل یدندونا یال از

 ...کهیببند دهنتو زن-

 !یایبه حساب م یدشمن خون هیمن  ی...تو هنوزم برایبه تو اجازه داده که منو پسر خودت بدون یاحمق کدوم

 .دیبه ذهنم رس یزیچ هویسر راه کنارش زدم و خواستم برم اما  از

 حرصش بدم. شتریب خواستیم دلم

 زمزمه کردم: میشگیلحن خونسرد هم با

 خوامیبشم.اون روز مطمئنا روز مرگ توئه!شک نکن!حاال هم گمشو...نم که من ارباب ی...بترس از روزرانیبترس ج-

 نفسهات رو بشنوم... یصدا یحت

 

 3⃣پارت

 

 از من دور شد. عیبهم رفت و سر یرو من نداشته چشم غره ا یریتاث چیه شیلبخند و لحن تصنع دیکه د رانیج

 پاهاش انداخته بود. یرو یرنگ ییخرما ینشسته بود و پتو شیصندل یشدم.رو وانیا وارد

 .دادیبه ارباب بزرگ م یکه با اون سر شکل مارش ابهت خاص ییدستش بود.عصا یتو شهیمثل هم عصاش

 نکرد. یبرام پدر چوقتیکه ه یپدرمه...ارباب گفتنیکه همه م یارباب
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و سر به  یاقتیل یو ب کشوندشیعمارت م نیبه ا یوارث که هر از چند گاه هیوارث بودمبراش... هیمن فقط  انگار

 .زدیرو تو سرش م شییهوا

 بهم انداخت. ینگاه میلب سالم داد...چند تا سرفه کرد و با نگاه نافذش ن ریز

 .کردمیبودن م فیدر مقابلش احساس ضع شهیهم

 نداشتم. یا گهینسبت به کس د چوقتیکه ه یاحساس

 گفت: یشگیهمون لحن سرد هم با

 تر! کینزد ایفکر نکنم جذام داشته باشم...ب-

 شدم. کیتمام نزد یلیم یب با

 گفت: تیکرد و با جد یسرفه ا دوباره

 چرا بعد از چند هفته فرستادم دنبالت؟ یبدون یخواینم-

 نه...-

 ...اما با صالبت!دیخند

 مرد همه کاراش پر از جذبه خاص خودش بود. نیا

به اصطالح  نیاز جنس غرور ا یحداقل غرور ایدوست داشتم جذبه اونو داشته باشم... شهیهم یمتنفر بودم ول ازش

 پدر!

 مکث کرد و گفت: یکم

 دنده... کی.غد و یالحق که پسر خودم-

 ؟یازم دلخور شیچند وقت پ یبابت دعوا هنوز

 احساس بهم فرمان داد که بگم: یتکه سنگ ب هیمثل  دلم
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 نه!-

 ...دیخند باز

 :دیرو به چشمام دوخت و پرس نگاهش

 چشمات گود... ری...زیباربد؟بدجور الغر شد یکرد کاریدت چچند وقت با خو نیا-

 حرفش رو قطع کردم: شیتصنع یاز نگران کالفه

 سر اصل مطلب! دی!در واقع دوست دارم بردیکارتون رو بگ-

 !یهم عصبان یکم دیدلخور شد...و شا نگاهش

 شد و گفت: رهیبه رو به رو خ تیجد با

 ...یماه ازدواج کن نیتا آخر هم دیصدات کردم که بگم با-

 !گمیکه من م یبا کس اونم

 پنهان کنم. تونستمیحرف رو نم نیحاصل از ا یکرده بودم اما بهت زدگ یدار شتنیخو یلیاالن خ تا

 رو تباه کنه! میتمام زندگ نباریا خوادیدش؟میجد یبود باز نیا پس

 ...مات!شیحرکت...ک هیبا  اونم

 

 4⃣پارت

 

 زدم: داد

 ارباب؟ یدیخودت برام نقشه کش شیپ یباز نشست-

 ؟هان؟یگیکه تو م یبا کس یشده ازدواج اجبار زتیکه دست آو یریرو ازم بگ یچ یخوایم دوباره
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 که برام مونده.نه؟ یینا نیبار هدفت آخر نیا

 نه؟ یداغون کن نیاز ا شتریقلب شکسته امو ب یخوایدفعه م نیا

 و عوض هم... میرت گرفتکه من و ماد هیمیتصم نیجوش نزن پسر...ا خودیب-

 داد زدم: بلندتر

 بود که... بایفقط زن توئه...نه مادر من!اسم مادر من ز رانیج-

 محکم به صورتم زد که احساس کردم گوشه لبم پاره شد. یعصاش ضربه ا با

 از درد دلم نبود. شتریاما مطمئنا درد صورتم ب کردنیصورتم ذق ذق م یاستخونا تمام

 .نیبه پام زد که زانوهام شل شد و افتادم زم یا گهیضربه د امیاومدم به خودم ب تا

 هنوزم ضربه هاش دردناک و طاقت فرسا بود. یازش گذشته بود ول یسن نکهیبا ا کنمیم اعتراف

 که از حرص دو رگه شده بود گفت: ییصدا با

ه که من آوردن اسمش رو تو عمارتم قدغا رفت ادتی یول ادتهیهرزه  کهیرو زدم چون هنوز اسم اون زن یاول-

 تو... یبه پدرت بگ دیکه نبا ینگرفت ادیرو زدم چون هنوز  یکردم.اما دوم

 پسر؟ یفهمی!میکن یاحترام یب رانیبه ج دینبا

 حرف رو تمام و کمال بهت زدم. یازدواج کن دیبا گمیبهت م یوقت

 ...دیبا یعنی دیبا

 از کجا اومده بود گفتم: دونمیکه نم یبغض با

 درمورد مادرم درست حرف بزن...-

 ؟نه؟یشیتو آدم نم-

 جام بلند شدم و با حرص گفتم: از
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 کردم به اصطالح پدر...داغونم ارباب بزرگ! ریگ یهمون نه سالگ ی...من توشمیآدم نم گهینه...من د-

 .دیچکیاز تک تک حرفام م تمسخر

 گ غم گرفت:رن یلحظه ا یداد آخرم نگاهش برا با

 گم؟یم یچ دیفهمیصد ساله هفده ساله نما...م هی-

 ...هی...چون روحم زخمشمینم یآدم درست و سالم چوقتیه گهید من

 شد. یدوباره جد نگاهش

 گفت: یلحن تند با

 کردن بسه... ینقش باز-

 و آماده جشن ازدواج شو! برو

 

 5⃣پارت

 

خراب شده!ارباب بزرگ...فراموش کن که وارث  نیرفتن از ا یازدواج...برا یاما نه برا شمیو آماده م رمیم-

 ...فراموش کن.یدار

 رفتم. رونیب وانیاز ا عیسر

 زدیهنوز تو گوشم بود...مدام اسممو صدا م زدیکه م ییادهایفر یزدم اما صدا رونیب یاز اون عمارت لعنت یک دونمینم

 گرفته بودم. مویکه بمونم اما من تصم خواستیو با تحکم ازم م

 نا معلومم حرکت کردم. ندهیآ یشدم و به سو دمیکه د یاسب نیاول سوار

 .می...به خودم...به زندگکردمیفکر م مدام
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 کردن ازش گرفتن. یکه فرصت مادر ینکرد.به مادر یکه برام پدر یپدر به

 بود و رخانیکه ارباب فقط پسر دوم اردش یارباب بزرگ موند زمان یبزرگ که به پا یاز تاجرا یکی...دختر بایز به

 وارث بودن نداشت. یبرا یشانس چیه

 بعد از مرگ عموم شد وارث و مادرم شد خانوم عمارت... پدرم

 که از برگ گل پاکتر بود. ی...کسمادرم

 .دیرس یمورچه نم هیبه  یکه آزارش حت یکس

 که عاشق ارباب بود... یمادر

 .پوشوندیشق لباساشو مکه هر روز با ع یعاشق من!پسر و

 من آروم بود. یتا هشت سالگ یچ همه

 !دیپرستیعاشقانه مادرم رو م ارباب

 .ختیرو بهم ر یخدمتکار همه چ هیاومدن  اما

 من بود! یایکه عامل تمام بدبخت ی...کسرانیج

 .دادینم رانیعمارت رو به ج یاجازه اقامت تو چوقتیمادرم ه کاش

 بود. نیمار تو آست رانیج

ه نذاشت یول دهیشن ییکه پشت سر مادرم حرفا گفتیو م کردیم تیپدرم اذ شیادا و اصول خودشو پ یروز با کل هر

 اون حرفا رو تکرار کنه. یکس

 .ندازهیمادرم با مباشر پدرم بگو و بخند راه م دهیشن گفتیم

 !ترسهیپدرم م یاز رفتن آبرو گفتی...مبهینگاهاشون عج گفتیم

 شو جمع کنه و مواظب رفتار و کردار مادرم باشه...حواس دیپدرم با گفتیم
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 شد. نیرو گفت و گفت تا باالخره پدرم به مادرم بدب نایا نقدریا

 بهش سرد شد... نسبت

 زد. شیمن و مادرم رو آت یزندگ اون

 

 6⃣پارت

 

 به مادرم گفت: یروز اومد تو اتاق...با نگران هی

 بره کمکشون. ستیهم ن یافتادن کس ریخانوم...آقا تو جنگل گ-

عتماد بهش ا گهیعاشقش نبود...د گهیکه د ینجات کس یو با اسب به دل جنگل رفت برا دیبا ترس لباس پوش مامانم

 نداشت.

 مباشر پدرم رو به رو شد. یپدرم با بدن زخم یرفت...رفت و به جا مادرم

 تله است...کمکش کرد... هی نیا دیباز نفهم اما

 خالص رو زد.: ریبا برگشتن مادرم ت رانیگردوند به عمارت و ج برش

 آقا من بهشون گفتم نرن دنبال مباشر...-

 نجاتش بدن. دیبه حرفم گوش ندادن...گفتن با شونیاما ا دیروز انداخت نیشما خودتون اونو به ا گفتم

 پسر بچه نه ساله بودم... هیموقع من  اون

 .دادیبه حرفش گوش نم چکسیکه ه یکس

 هم شد...مت انتیبه خ مادرم

 کشت! گناهی! ارباب مادرم رو بیو مدرک لیدل چی!بدون هیعدالت یسنگسارش کردن...با ب بعدم
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 چشمام حلقه زد. یاون اتفاقات شوم اشک تو یادآوری با

 نیباتالق اسب منو رو زم هی کیکار کنم.نزد یچ دونستمیافسار اسب از دستم رها شد.اسب رم کرده بود...نم هوی

 پرتاب کرد و خودشگ کنارم افتاد...

 بود. دهید بیخودشم آس یپا انگار

 ...شدمیم هوشیمن به خاطر ضربه که به سرم خورده بود داشتم ب اما

 فرو رفتم. یخبر یب یایکم کم تار شد و من به دن یچ همه

*** 

 

 7⃣پارت

 باز کردم. یبه سخت چشمامو

 طراف نگاه کنم.کردم به ا یسع اطی...با احتزدیچشمامو م نور

 بود. یمیکلبه قد هی

 .شدیخوش غذا ازش بلند م یکنارم بود که بو یچراغ خوراک پز هی

 .کردیبسته شده بود و درد م سرم

 .کردینامعلوم نگاه م یجا هیبود و انگار به  سادهیهم با قد کوتاه کنار پنجره وا یدختر

 تنش بود. یمحل لباس

 ده ساله است. ایدختر نه  هی دمیو تا به سمتم برگشت فهم دیکه گذشت پرده رو کش یکم

 داشت... یو معصوم بایز افهیق چقدر

 و گفت: دیبا ذوق دستاشو بهم کوب میکه چشم تو چشم شد نیهم
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 ن؟یشد داریب-

 لبام خارج شد. ونیآره از م هیشب ییصدا

 و از خونه خارج شد. دییبه سمت در دو عیسر دخترک

چرا برام خنده دار  دونمیکه نم یاومد تو و با ذوق دیکشیجوون رو دنبال خودش م یکه مرد یبعد در حال قهیدق چند

 بود گفت:

 راست گفتم.بهوش اومده! نیداداش رضا...بب-

 مهربون به من انداخت و گفت: یاومد چهار پنج سال ازم بزرگه نگاه یکه به نظر م مرد

 پسر جون؟ یخوب-

 گفتم: یخشک شده بود...به سخت گلوم

 کنم؟یم کاریچ نجایبپرسم من ا شهیبله...م-

 داد: حیو همزمان برام توض نمیکمکم کرد که بش مرد

 کرده بود. داتیخواهرم کنار باتالق پ شیچهار روز پ-

 .اسبتم در حال مرگ بود...یشده بود هوشیب

 نجا؟یا ی.تازه اومدیستی.تو از اونا نشناسمیمنطقه رو م نیا یساکنا شتری...من بنجایا متیآورد

 شدم. رهینگفتم و در سکوت بهش خ یچیه

 برادرانه زد و گفت: یقصد جواب دادن ندارم لبخند دید یوقت

 !یجواب ند یتونیم یالبته اگه دوست ندار-

 .میکنیم یکلبه زندگ نیا یکنم.من اسمم رضاست...با خواهرم روجا تو یرفت خودمونو معرف ادمی...اه

 !ییمهمون ما یهم از االن تا هر وقت بخوا تو
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 ه؟یکارت چ-

 .کنمیارباب کار م یکشاورزم...مثل همه برا-

 

 8⃣ پارت

 واسه ارباب؟-

 ؟یشناسیآره خب...نکنه اربابو نم-

 زدم...با حرص گفتم: یپوزخند

 ...شناسمشیاز همه بهتر م-

 رو به رضا گفت: روجا

 شهر؟ یبهوش اومده منو ببرپسره  نیا یداداش...مگه قرار نشد وقت-

 ...گهید میبر خب

 و گفت: دیبه صورت خواهرش کش یدست رضا

 !طونیش برمتیصبر کن م گهید کمیباشه...-

 لبخند گفتم: با

 من اسم دارما روجا خانوم...اسمم باربده!-

 لب زمزمه کرد: ریز روجا

 باربد...-

 گفت: رضا

 ست؟یخب آقا باربد...گشنه ات ن-
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 تشنمه! یبدجور ینه...ول-

 با ذوق گفت: روجا

 !ارمیباربد آب م یمن برا-

 کرد و گفت: یمصنوع یاخم رضا

 !زمیعز یاسم بزرگترا رو با آقا و خانوم صدا کن دیآقا باربد...نه باربد!شما با-

 آقا باربد! ای...باربد کنهیم یراحت باشه...چه فرق دیبذار-

 بده!نه؟ بهم آب خوادیخانوم خانوما م نیا نکهیا مهم

 و گفت: دیخند روجا

 بله...-

 بودم بلند شد و گفت: دهیکه روش خواب یکه رفت رضا از کنار تخت روجا

ارباب داره پسرشو  دمیماه سهم کشاورزا رو زودتر بدن...آخه شن نیبه عمارت ارباب بزنم...قراره ا یسر هی دیبا-

 ودتر بده!ماه سهم همه رو ز نیا خوادیم نیو به خاطر هم کنهیدوماد م

 :دمیزدم و پرس یا گهید پوزخند

 نه؟یهم شیاوج سخاوتمند-

 بزاره... هیواسه تک پسرش ما نایاز ا شتریب دیبا

 هستم باربد خان! یراض نشمیما به هم-

 شدم... یکه چسبوند بغل اسمم بدجور کفر"خان"پسوند  از

 گفتم: تیجد با

 راحت ترم... ینطوری!استی!خان و آقا الزم ندیباربد صدام کن-
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 چشم...باربد...خوبه؟-

 بدجور آرامش بخش بود. لحنش

 .سادیوا نهیآ یتنش کرد و جلو کتشو

 .کردیسر و وضعشو مرتب م داشت

 فرصت کردم به سر و ضعش دقت کنم. تازه

 بود. دهیآراسته لباس پوش یسادگ نیع در

 زد و به روجا گفت: یشونه ا موهاشو

 روجا مواظب باربد باش تا برگردم...-

 چشم داداش!-

 

 9⃣ پارت

 

 آب دستم داد. وانیل هیرفت و روجا  رضا

 .دمیرو سر کش وانیگرفتم و ل ازش

 .کردینگاهم م یبه ذوق خاص روجا

 :دمیرو بهش برگردوندم و پرس وانیل

 چند سالته خانوم کوچولو؟-

 ...دوما تازه نه سالم رو تموم کردم...یاوال خانوم کوچولو خودت-

 .دیکش ریختده که کمرم ت ریکه من خانوم کوچولو باشم زدم ز نیتصور ا از
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 بود. دهید بیکمرم بدجور آس نکهیا مثل

 .نییداشت از اسب پرت شده بودم پا شهیم یچه انتظار خب

 ابروهام جا خوش کرده بود به روجا فهموند که درد دارم. نیکه ب یاخم

 :دیترس پرس اب

 کنه؟یدرد م تییجا-

 زور لبخند زدم: به

 نه...خوبم!-

 ؟یمطمئن-

 بادا بلرزم! نیکه با ا ستمین یدیکردم.ب یسوار کار یآره بابا...من از ده سالگ-

 نفسش رو فوت کرد و گفت: روجا

 خب...خوبه!-

 :دمیرو عوض کرد و پرس حرف

 پدر و مادرتون کجان؟-

 پدر و مادرم؟-

 پر از غم شد و چشماش پر اشک... صداش

 ...دمیپرسیم دیکرده بودم.نبا اشتباه

 ناراحتت کنم! خواستمینگو!نم یخوایم-

 تلخ گفت: یاشکاشو با دست پاک کرد و با لبخند روجا

 !میکم کم فراموش کن دینه نه...رضا گفته با-
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رو بفروشه اما کفاف خرج مادرم رو  یدرمونش همه چ یشد...پدرم مجبور شد برا ضیمر شیمادرم دو سال پ راستش

 نداد.

 اما اون... رهیارباب تا ازش پول بگ شیرفت پ یحت پدرم

 ادامه نداد...با مکث گفت: حرفشو

 برنگشت...خبر مرگ پدرم مادرم رو بدتر کرد. گهیمجبور شد بره شهر تا از پسرعموش پول قرض کنه اما د آخرم

 ماه بعد مرد! هی مادرمم

اما  مادر شدم یاز من...من نه ساله بودم که ب شتریب دیشا یبود...حت دهی...اونم مثل من زجر کشدمیکشخودآگاه آه  نا

 هم مادرشو از دست داده بود و هم پدرشو! یاون تو هفت سالگ

 دستم افتاد. یاز چشماش رو یقطره اشک دوباره

 اشکش رو پاک کنم که عقب رفت. خواستم

 تعجب گفتم: با

 ؟یدیترس-

 نه...-

 عقب؟ یپس چرا رفت-

 ...یچون شما نامحرم-

 و شرم بچگونه اش لبخند زدم. ایح به

 بودم. دهینشن یحرف نیوقت بود همچ یلیبود...آخه خ بیعج برام

 دختر نبود. نیمثل ا یخونه ارباب کس تو

 بردم: گهید یجا هیبحث رو به  دوباره
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 روجا؟-

 بله؟-

 ؟یتو خونه تنها بمون یترسینم-

 !یکه...شما هست ستمینه...آخه تنها ن-

 که ترسناک تره... بهیغر هیخب تنها موندن با -

 !میدونینم بهی!اما ما مهمون رو غریگیم یتو چ فهممیمن نم-

 زد. یپشت بند حرفش لبخند گرم و

 .زدیآدم بزرگا حرف م هیشب چقدر

 بود. بیبود...اصال برادرشم عج یبیعج دختر

 مهمون... گنیم میک دونستنیکه نم یمن به

 ...انگار براش مهم نبود.میکه من ک دیبار دومم نپرس یبرادرشم برا یحت

 خونه تنها گذاشت؟ یچرا خواهرشو تو اصال

 نا؟یا هیشب یزیچ ایقاتل... ایمن دزد باشم... دیشا

بود  بیدختر عج نی.همونطور که اکردمیهمه اعتماد رو درک نم نیبزرگ شده بودم ا یاعتماد یکه تو ب یمن

 !دیرسیبه نظر م بیبرادرشم برام عج

 

 0⃣1⃣پارت

*** 

 "کل یدانا"
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 :دیعمارت لرز یداد زد که ستونا یجور کوروش

 .دیکن دایباربد رو پ دیعرضه ها...بعد از چهار روز هنوز نتونست یب-

 ...زنمیم شینشه همتونو آت دایپسرم پ اگه

 ارباب سکوت کردن که مباشر جوون گفت: یدستا ریز همه

 ...کل روستا رو...میارباب...ب...بخدا...همه جا رو گشت-

 ...نی! اما انگار آب شدن رفتن تو زممیو رو کرد ریجنگل رو ز یحت

 مباشر رو گرفت و گفت: قهی کوروش

 فته توش!آب شده ر یگیکه م ینیتو همون زم فرستمیشه...وگرنه تو رو هم م دایبرو دعا کن پ-

 گفت: خوردیکه تمام مدت ناظر ماجرا بود و حرص م رانیج

 نزاکتته که... یپسر کله شق و ب ریندارن...همش تقص یریکه تقص نایا زمیعز-

 زدنش رفت باال... یحرفش تموم نشده بود که دست کوروش برا هنوز

 چشماشو با ترس بست. رانیج

 دستاش بزنه تو گوش زنش که البته تفکرش درست بود. ریز یارباب بخواد جلو کردینم فکر

 حد و حصرش داد زد: یبه خشمش غلبه کرد و فقط با حرص ب یبه سخت کوروش

 گمشو از جلو چشمام...-

 کرد: هیکه کوروش رو به بق رونیبا ترس از اتاق رفت ب رانیج

 .دیرو بگردروستا  یدنبال پسرم...اگه الزم شد تک تک خونه ها دیبر دیشما هم گمش-

 .کنمیم چارتونیمو از سرش کم شده باشه ب هی اگه

 ...دیبر
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 .رهیآروم بگ شیراحت یصندل یبود که کوروش رو نیرفتن و حاال نوبت ا همه

 روز بود که خواب و خوراک نداشت. چها

 .کردیم وونشیسرش اومده باشه داشت د ییباربد بال نکهیا فکر

 اومد. یجز انتظار از دستش بر نم یاما کار دادیعذابش م شتریمقصر بود ب نکهیا

 ...تنها پسرشو از خودش رنجونده بود!پسرشو

 ...دادیگوش م رانیج یبه حرفا دینبا

 .کردیاونو مجبور به ازدواج م دینبا

 لبه پرتگاه بود و اون هولش داد بود تو دره! باربد

 .فرستادیکردنش لعنت م یخودش و پدر به

 شت و روشنش کرد.جعبه بردا یاز تو یگاریس

 .دیقطره اشک رو گونه اش چک هیبهش زد و  یقیعم پک

 .حماقت کرده بود.دادیهاش راجع به پسرش گوش م هیبه توص دیاومد...نبا یاز باربد خوشش نم رانیج

 نبود که از پشت بهش خنجر بزنه! یداشت.اون کس نانیبه پسرش اطم یمتنفر بود ول رانیچه باربد هم از ج گر

 زن! هیزن بود... هی رانیاما ج کردیم یو بازر باربد

 رفته بود که زنها مکارن!؟ ادشیاون چرا  و

 اون! یزندگ یزنها مخصوصا
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 زده شد. هیمخصوص ک دونستیکه م یخاص تمیدر اتاقش با ر هویچقدر گذشته اما  دونستینم

 تو مباشر... ایب-

 افتاده اومد تو. یباز شد و مباشر با سر در

 :دیخش دار پرس ییبلند شد و با صدا یبه سخت کوروش

 شد؟ یچ-

 و گفت: دیکش یقینفس عم مباشر

 خبر بد براتون دارم. هیآقا...-

 :دیسست شده چند قدم جلوتر اومد و با ترس پرس یبا زانوها کوروش

 ه؟یخبر بدت چ-

 ...مرده...میکرد دایاسب آقا باربد رو پ-

 ؟یخ...خب...خود...باربد؟اون چ-

 آقا باربد...آقا باربد... دنیکردن احتمال م دایکه اسب رو پ ییاسب کنار باتالق بود...اونا-

 مباشر رو گرفت و گفت: قهیلرزون  ییبا دستا کوروش

 ؟ید بگو...باربد چ-

 اسب رم کرده و باربد خان رو انداخته تو باتالق! دیشا گنیآقا باربد افتاده تو باتالق...م-

 ول کرد. یمباشر رو با ناباور قهی کوروش

 ...امکان نداشت.شدینم باورش

 رم کردن اونو به سمت مرگ بکشونه؟ هی شهیکرده بود...مگه م یسوارکار یاز ده سالگ باربد

 ...نیشل شد و افتاد رو زم پاهاش
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 کار کرده بود؟ ی.اون با پسرش چرفتیم یاهیس چشماش

 واقعا باعث مرگش شده بود؟ یعنی

 .دیدراز کش نیزم یقلبش فشار داد...رو یرو دستشو

 ...دیشنیاطراف رو نم یصداها

 ...دیشنینم یچیاما اون ه دیپرسیم ییزایو چ دادیمدام تکونش م مباشر

 بغلش گذاشتن. یکه باربد رو تو ی...روزشیبست و برگشت به هفده سال پ چشماشو

 بود، پدر شدن... یحس خوب چه

 .دادنیرو بهش م ایانگار دن گرفتیکوچولوش م یباربد انگشتشو با دستا یوقت

 ...شدیغرق لذت م دیخندیم یوقت

و عشقش ر گهیسرد شد.درسته که د یکرد نسبت به زندگ انتیبهش خ بایز یعاشق پسرش بود...درسته وقت اون

 .دیپرستیاما اون همچنان باربد رو عاشقانه م دادینسبت به پسرش بروز نم

 ...دادیروستا واسه پسرش جونشم م نی...ارباب خشک و سرد ااون

 بود. ششیلحنشو مهربون تر کرده بود االن تنها پسرش پ کمیفقط  شیفکر کرد که اگه چند روز پ نیا به

 .دادیدرد جون م نیا ریباربد رو کشته بود...قاتل پسرش بود و داشت ز اون

*** 
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 رسول رو از پشت گرفت. یو چشما دیپر رضا
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 :دیرضا رو لمس کرد و پرس یدستا یبا کنجکاو رسول

 ؟ییرضا؟عمو جان؟تو-

 گفت: یرسول برداشت و با تخس یدستش رو از رو چشما رضا

 منم! یفهمیاه...چرا هر دفعه م-

 پدرانه زد و گفت: یلبخند رسول

 پسرم! یکنیباهام م یایشوخ نیآخه فقط تو همچ-

 !یزنیباشه...اصال هم که جر نم-

 گفت: و دیخند رسول

 ...خوبه؟ییکه تو گمینم یهم تو نخواست یتا وقت گمیم یچند تا اسم الک هیبه بعد به دروغ  نیحاال ناراحت نشو...از ا-

 دوست ندارم عمو جان! ینجوری...ارینه خ-

 ارباب؟ شیپ میبر یاز دست تو...اومد-

 سهما رو زودتر بده. خوادیماه م نیا دیگفت شی...سه چهار روز روز پگهیآره د-

 کرد و گفت: یمکث رسول

 بود! شیآره...اما اون مال دو سه روز پ-

 صورت رضا پاک شد... یاز رو لبخند

 گفت: یدیناام با

 سهما رو زودتر بده؟آخه... خوادینم گهید یعنی-

 حرفش رو قطع کرد و گفت: رسول

 تا برات بگم... نیبش-
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 بود نشست و گفت: شیکه کنار آت یکنده درخت کهنه ا یرو یلیم یبا ب رضا

 !شنومیم-

 تلخ گفت: ینشست و با لبخند ییکنده درخت رو به رو یهم رو رسول

 سهما رو زودتر بده! خوادیپسرش م یگفتم به خاطر عروس ادتهی-

 آره...-

 پسرش گم شده...چهار روزه رفته!-

 .رونیاز عمارت زده ب تیبا ارباب دعواش شده و بعدم با عصبان یعروس هیسر قض گنیم

 کنن. داشیارباب کل روستا و جنگل رو گشتن اما نتونستن پ یدستا ریز

 مرده! ایزنده ست  ستیبده...تنها وارثش گذاشته رفته و معلوم ن یلیارباب خ حال

 شد و گفت: رهیخ نیرو زانوش ، به زم دیبا حرص کوب رضا

ه ارباب و ارباب زاد نی.ارمیماه رو بگ نیصبر کنم تا سهم ا گهیوز دده ر دیپسره با نی!به خاطر ناز کردن ایاه...لعنت-

 ها همش دردسرن!

 گفت: یبا ناراحت رسول

 نباشه. یخوب ادیارباب آدم ز دینگو رضا جان...شا نطوریا-

...بدجور دهیکش یسخت یلیرو نداره!باربد خ یکس یطاقت ناراحت یول هیآقا و مهربونه...جد یلیباربد خ اما

 سرش اومده باشه! ییبال ترسمینگرانشم...م
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 :دیبا تعجب پرس رضا

 باربد؟اسم پسر ارباب باربده؟-

 آره.چطور مگه؟-

 احمد اومد. یصدا هویبگه که  یزیدهن باز کرد تا چ رضا

 آقا رسول...آقا رسول!-

 اومد. یبه سمتشون م مهیسراس احمد

 بودن احمد بود. مهیسراس یاما رسول تمام حواسش پ بگه یزیداشت به رسول چ یسع رضا

 بلند داد زد: رسول

 شده احمد؟ یچ-

 باربد...باربد خان...-

 و نفس نفس زنان گفت: ستادیا کشونیباالخره نزد احمد

 باربد...مرده!-

 :دیبا ترس پرس رسول

 امکان نداره... نیمرده؟ا ؟باربدیچ-

 پسرش مرده. گفتهیکه به ارباب م دنی...گفتن از خود مباشر شندمیارباب شن یدستا ریخودم از ز-

 دستاش گرفت. ونیکنده درخت نشست و سرش رو م یرو گفتیم ییزایچ ریهمونطور که ز رسول

 :دیبا رسول حرف بزنه از احمد پرس تونهینم دیکه د رضا

 شده؟ دایجنازه اشم پ-

 ...دنیافتاده تو باتالق!از اسبش که کنار باتالق مرده بوده فهم گنینه...م-
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 تکون داد. دنیسرشو به نشونه فهم رضا

 نظرش عوض شد. هویخونه اش...بگه که پسر ارباب رو نجات داده اما  یدهن باز کنه و بگه از مهمون تو خواست

 ...دادیخبر م هیبدون اطالع باربد به بق دینبا

 ارباب! شید برگرده پدلش نخوا دیشا اصال

 بخواد بره و خودشو گم و گور کنه... دیشا

 نبود... یکه آدم لو دادن کس رضا

 نداشت! یخسته کار یکه با آدما رضا

 از چشماش خوند. شدیراحت م نویهم خسته بود...ا باربد

 ارباب بزرگ با پسرشم نتونسته بود خوب تا کنه! نکهیا مثل
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 ادامه داد: احمد

 !ارهیخبر بدجور داره از پا درش م نیا گنیربابم حالش خرابه...ما-

 رو به رسول گفت: دیشن نویکه ا رضا

 کار دارم. ییجا هیبرم  دیچه خبره...منم با نیعمو رسول پاشو برو عمارت بب-

 .دییمنتظر جواب رسول بمونه به سمت خونه دو نکهیگفت و بدون ا نویا

 ...زدیهر چه زودتر با مهمون ارباب زاده اش حرف م دیبا

 .گرفتیم میتصم عتریو هر چه سر شدیاز اخبار خبردار م دیبا اون
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 ...رهیم شهیهم یو برا کنهیاستفاده م شییاز خبر مرگ کذا ایپدرش و  شیپ گردهیبرم ای

 ...عی...سردییدو یم رضا

*** 

 "باربد"

 :دمینگاه کردم و پرس باشیعروسک دست ساز ز به

 اسمم داره؟-

 تکون داد و گفت: یبا خنده سر روجا

 که مادرم گذاشته روش! هی...اسمیت یماه ت-

 !یچه اسم قشنگ-

 !نمشیبب یبد شهیم

 نگاهم کرد و گفت: دیترد با

 گه؟نه؟ید یگردونیبرش م-

 و گفتم: دمیخند

 !شنمیبب خوامی!فقط مکننینم یآره بابا...پسرا که عروسک باز-

 که در به شدت باز شد. رهیعروسکش رو به سمتم بگ خواست

 .زدیتو چارچوب در بود...نفس نفس م رضا

 گفت: تیجد با

 باش... رونیروجا جان...چند لحظه ب-

 .رونیاز خدا خواسته با عروسکش رفت ب روجا
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 دوست نداشت عروسکشو بده بهم...اون عروسک به جونش بسته بود! انگار

 رضا نگاه کردم. مهیتعجب به صورت سراسکه رفت با  روجا

 :دمیپرس دیترد با

 شده؟ یزیچ-

 باهات حرف بزنم. دیآره...با-

 ...میمن ک دهیکردم که فهم حس

 کل روستا پخش شده که پسر ارباب گم شده. یهم نداشت...حتما تو یتعجب

 گفتم: تیجد با

 منه؟نه؟ تیحرفت راجع به هو-

 ؟یاز اسم و رسمت فرار یول یزاده ا ؟اربابیهست یک یچرا بهم نگفت-

 چرا؟

 .موندمیناشناس م گهید کمی...کاش یدیزود فهم-

 ده؟نه؟یچیگم شدنم تو کل روستا پ خبر

 گفت: تیکنار تخت نشست و با جد رضا

 هی یعنی؟یچ یعنی یفهمیارباب امشب خبر مرگت رو براش بردن.م یدستا ریتو راهه...ز یتر دیخبر جد یآره ول-

 ...چهیخبر دروغ قراره تو روستا بپ
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 :دمیزدم و پرس یپوزخند

 جالب شد... هی...عجب!قضچهیخبر مرگم قراره تو روستا بپ-

 ارباب بزرگ بدجور ناراحت شده؟نه؟ پس

 من تنها وارثشم... آخه

 گفت: دیبا ترد رضا

 .نباشه اون پدر.. ی...هر چششیپ یبر یخوایحالش خرابه...نم گفتنیم-

 رو با حرص قطع کردم و گفتم: حرفش

 روستاست...نه پدر من! نیفقط و فقط ارباب ا ری...اون ببر پستین-

 وسط همه خاطرات بدم دفن شد... یمن تو نه سالگ پدر

 با مادرم مرد... یمن تو نه سالگ پدر

 :دیبا تعجب پرس رضا

 داشت... یبیعج یاسم ترک هیبود؟ یاسم زن دوم ارباب چ ی.راستزدمی.حدس میپس تو پسر زن اول ارباب-

 حرص گفتم: با

 ...کنهیم یاالن واسه خودش خانوم نیخدمتکار بود.نب هی ی...اون عوضرانیج-

 .دوننیعمارت ارباب رو همه م یبایز یبانو هی...قضدونمیم-

 !امیلیبه مادرت تهمت زده شده...منم از اون خ گنیم ایلیخ

 .دهینفهم نویو در عجبم چرا ارباب ا لنگهیجاش م هیداستان  نیا

 !دیرو بهش بگ قتیحق دینکرد یسع چوقتیه چرا

 رو لبم نشوندم و گفتم: یپوزخند
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بعد  یو مدرک یلیدل چیگناه کشت...بدون ه یاشتباه کرده...مادر منو که عاشقش بود ب کنهیقبول نم چوقتیاون ه-

 کنه؟یوارثم قبول م هیحرف منو که براش فقط و فقط  یانتظار دار

 دوست داره. یلیاشتباه نکن باربد...ارباب تو رو خ-

 !نهکیرو بهش بگو...من مطمئنم قبول م هیسه روز بعد برگرد و قض ای...دو روز بعد ششیاش کن اما برگرد پ هیتنب

 ...کنهیقبول م یرو بگ یصداقت که همه چ با

 .گردمیبه اون عمارت بر نم گهینه...من د-
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 با حرص گفت: رضا

 ؟یخوایم نوی.تو ارهیارباب جوان...ممکنه بم اریدر ن یکله شق باز-

 ه؟ی...حرفرهیقاتل مادرم بم خوامیآره...من م-

 ...یمجازات کن یخوای.بعدم که میکنیخودت حکم صادر م شیپ یهم دار ؟تویدار یهه...پس تو با اون چه فرق-

 ...حقا که پسر همون...ی...تو هم مثل اربابآره

 زدم: داد

 .ستمیاون ن هی....من شبیدونیاز من نم یچیببند دهنتو...تو ه-

 ؟یمادر یاز درد ب یفهمیم یمن...تو چ یاز زندگ یدونیم یمن بود...تو چ یمادرمم...مادرم تمام زندگ هیشب من

 زد: ادیتر از من فر بلند

 ...هین چه درد بزرگمادر نداشت دونمی...منم مدمیکش یمادر یمنم ب-
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 ...شهیعوض نم یچیبا مردن پدرت ه اما

 ؟یخوایم نویکار بودن مادرت...تو ا انتیبا باور به خ رهیمیم اون

 ...گفتیشدم.راست م آروم

 حرفاش درست بود. تمام

 نگاهش کردم و زمزمه وار گفتم: دیترد با

 ...رمیبگ میتصم دیفکر کنم.با دیبمونم...با شتیفقط دو روز بزار پ-

 کرد و گفت: یمکث

 باشه...بمون.-

 راحته. المیخ یاما حاال که تو هست مونهیبودم که روجا تنها م نیبرم شهر...تو فکر ا دیبا منم

 :دمیتعجب پرس با

 شهر؟چرا؟ یبر یخوایم-
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 ...یکرد،اونم طوالن مکث

 گفت: دیترد با

 ؟ی...حوصله اش رو دارهیقصه اش طوالن-

 رو به نشونه مثبت تکون دادم. سرم

 .دیلختش کش یبه موها یدست رضا
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 شروع کردنش براش سخت بود... انگار

 شروع کرد: باالخره

 ...میمادر و پدرمون رو از دست داد شیمن و روجا دو سال پ-

 گفتم: قاطع

 ...دونمیم-

 :دیپرس یلبخند تلخ با

 روجا گفته؟نه؟-

و  زیمرگش متنفر شدم...از ر نیخوبه...من نتونستم مثل اون باشم.مادرم که مرد از مسبب یلیآره...خواهرت خ-

 درشتتون...از همه شون!

 ...شدمیشما بودم از ارباب متنفر م یرضا...اگه من جا یدونیم

 روستاست... نیمردم ا یایثابت بدبخت یپا شهیکه هم یارباب از

 باب بهش قرض نداده و اونم مجبور شده بره شهر...داشته اما ار اجیپدرتون به پول احت دمیشن

 !یدیآره...درست شن-

 مکث گفتم: با

 .یریانتقامتو از ارباب بگ یتونستیم ینجوری...ارمیاونجا بمونم و بم یذاشتیم دی؟بایهه...تو چرا منو نجات داد-

 رضا... یکرد اشتباه

 گرمش نذاشت ادامه بدم. لبخند

 گفت: نهیطمان با
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بزرگ  یرو زبونشون بوده...تو خونه ا هیو آ ثیحد شهیکه هم میبزرگ شد یباربد جان...ما سر سفره مادر و پدر-

 ...شدهیسر طاقچه اش بوده و توش نماز خونده م شهیکه قرآن هم میشد

 نداشته. یگناه چیکه ه ی...اونم از کسمیاهل انتقام نبود ما

 !گهیبوده د نیما هم ا سرنوشت

 ...دیارباب ،از ارباب نه نشن شیگرفتن پول رفت پ یکه پدرم برا یموقع اون

که پدرم خواسته بود بهش بده اما  یوقت خواست تا پول کمیگفت هنوز مباشرش محصول ها رو جمع نکرده و  ارباب

 پدرم عجله داشت...رفت شهر و...

 شد... یمکثش طوالن بازم

 بودم. شیقبل یهنوز تو بهت حرفا من

 کشاورز پول قرض بده؟ هیبه  خواستهیپدرم م یعنی

 ...میمهربون بوده و ما خبر نداشت نقدریخان ا کوروش

 پدر رضا رو سر بدوونه! خواستهیم دیشا

 :دیصورتم تکون داد و پرس یدستشو جلو رضا

 ؟یدیگوش م-

 هان؟آره...بگو...-

 پول قرض گرفت. یکیشهر از  یگفتم پدرم تو-

 وسط حرفشو گفتم: دمیپر

 ...رهیاز پسرعموش پول قرض بگ خواستهیروجا گفت م-

 گفت: یبا کالفگ رضا
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 تاجر بزرگ بود. هیکرده بود... یاز دوستاش بهش معرف یکیبهش دروغ گفتم...اون آدم پسرعموش نبود!اونو -

 .نتونست اون پول رو به دست ما برسونه.. چوقتیو ازش چهل هزار تومن پول قرض گرفت.اما ه ششیرفت پ پدرم

 که اون تاجر...اون تاجر... دیهم نفهم چوقتیالبته ه و

 گفتنش براش سخت بود...با حرص گفت: انگار

 نزول خور بوده... هیاون تاجر -
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 :دمیبهت پرس با

 نزول خور؟-

 قرض بزرگ که از پدرم به ارث مونده. هیآره...حاال من موندم و -

ازدواج  هیکه هنوزم خبر نداره مادرم مرده...سر قض ی...پدربزرگرمیبگ و ازش پول میپدربزرگ مادر شیبرم پ دیبا

 ی...سخته...ولششیبرم پ دی...اما من بانهیمادرم رو بب خوادینم گهیمادر و پدرم با مادرم قهر کرده بود و گفته بود د

 .رمیازش کمک بگ دیخودم و روجا با ینجات زندگ یبرا

 جورش... یهفته ا هی تونمیمن م شهیاگه...اگه مشکلت با چهل هزار تومن حل م-

 پوزخند گفت: با

 دو سال گذشته ارباب زاده...اون پول نزول بوده...حساب کن چقدر بهش اضافه شده.-

 کرد... شهینم یکار چیچهل هزار تومن ه با

 شهر... رمیاز دوستام م یکیفردا صبح دارم با  من



 مسلخ عاشقان

 
39 

 

 مشکل رو حل کنم. نیبتونم ا دوارمیام

 خوب فکراتو بکن... نیهم بش تو

 پدرته! یکه ازش متنفر یباشه اون ارباب ادتی...فقط یریبگ میتصم یروز وقت دار دو

 .یانکارش کن یتونیکه نم یپدر

 نگو من زنده ام... چکسی...اما اگه رفتم به هکنمیفکر م-

 یروستا دفن کنم و برا نیخواستم ارباب زاده بودنم رو تو هم دیخواستم خودمو تا ابد گم و گور کنم...شا دیشا

 برم! شهیهم

 من و تو! نیراز ب هی شهیزنده بودنت م یباشه...اگه رفت-

 خوبه...-

 

 ...ستیتو ن هیکه شب یاز جنس کس یخواهیم یمحرم اسرار یگاه"

 ...یدهد و تو برو یات را در قلبش جا یکه تمام زندگ یمحرم

 که همه زنده بودنت را هم فراموش کنند... یدور شو آنقدر

 !یکن یخودت زندگ یهم برا یکم یو بتوان یریدارد در نظر همه بم یچه آرامش و

 "!استینعمت دن نیبزرگتر ییتنها ی؟گاهیدانیم آخر

*** 
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 بود... ومدهیو اون هنوز ن گذشتیروز از رفتن رضا م سه

 .زدیبدجور شور م دلم

 بدقول نبوده! چوقتیکه رضا ه دمیاز روجا شن یوقت مخصوصا

 براش افتاده؟ یاتفاق نکنه

 ...ییاون نزول خور بال نکنه

 ...نه...نه

 چهار روز. شدیدو روزش م گشتیامشبم برنم اگه

 کرد... بندمیکه رضا به من سپرده بود پا یروستا برم اما امانت نیاز ا شهیهم یبرا روزی...من قرار بود دهه

 ...برگرد!برگرد رضا

 کنم؟ کاریمن چ یبرنگرد اگه

 هام فشار دادم. قهیشق یرو دستامو

 .کردیبدجور درد م سرم

 .زدیگوشه کلبه کز کرده بود و باهام حرف نم روجا

 دختر کوچولو؟ شدیچ یاون همه بلبل زبون پس

 ؟یرضا نگران واسه

 ...من مطمئنم!گردهیبرم برادرت

 .ستمی...مطمئن ننه

 !ستمیمطمئن ن یچیاز ه گهیروزا د نیا

 صداش زدم: یمهربون با
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 روجا خانوم...-

 غم نگاهم کرد. با

 غم چشماش قلبم به درد اومد. از

 حداقل محکم باش. یسنگدل باش یتونیشده ارباب زاده؟اگه نم یچ تیو سنگدل غرور

 :دمیپرس

 دنبالت بدوام؟هان؟ یخوایازم نم گهید ؟چرایزنیبرام حرف نم روزیمثل پر گهید ؟چرایناراحت نقدریچرا ا-

 !نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هینداد.فقط  جواب

 دختر سنگدل باشم! نیا یبرا تونمینم من

 ناراحت باشه... دیدختر دست من امانته!نبا نیا

 نشستم... نیزم یتخت بلند شدم. رفتم جلوش و رو یرو از

 !نییانداخته بود پا سرشو

 مهربون گفتم: یلحن با

 واسه برادرته؟نه؟-

 .گردهیزود برم یلینباش...مطمئنم خ نگرانش

 .شدمیداشتم کالفه م گهی.دگفتینم یچیه

 لبهاش خارج شد: ونیاز م یزیچ باالخره

 ...برنگرده!گهی...دترسمیم-

 ...رفت!ینطوریهم...هم بابام

 برنگشت! گهی...اما دگردهیگفت...برم رضا
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0⃣2پارت ⃣ 

 

 .رهیبگ شییحرفاش باعث شد قلبم از تنها بازم

 ...ندازهیخودم م ادیمنو  یدختر بدجور نیا

 اما دل ارباب رو... کردیکه دل سنگ رو آب م یلحن ادی...امیو بدبخت ییتنها ادی

 جام بلند شدم و مطمئن گفتم: از

 ناراحت نباش... نقدری.االنم پاشو و اگردهیبرادرت برم-

 !شهیاز من دلخور م نهیبب نطوریا اگه برگرده و تو رو رضا

 بهش انداختم...چشماش خسته بود. ینگاه

 بود. دهینخواب شبیمعلومه...د خب

 رضا بود... منتظر

 دختربچه نه ساله! هیسخته...اونم واسه  یلیبودن خ منتظر

 سمت در کلبه رفتم و گفتم: به

 پاشو بخواب روجا خانوم...پاشو!-

 !ادیخوابم نم-

 !یخواب یکه ب زننیشمات داد محرف نباشه...چ-

 ...رونیجوابش نشدم و از کلبه رفتم ب منتظر

 شزن کلبه لبخند رو لبم نشوند. کیکلبه نشستم و چند لحظه بعد تار کیکنده نزد یرو
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 !یکنیحرفم رو گوش م دونستمیم

 فکر کردم. میزدم به آسمون شب و تا تونستم به خودم و زندگ زل

 ...رفتن تنها راه حل بود.دمینرس یا جهینت چیبه ه اما

 .رمیمن م ادیمنتظر اومدن رضا بودم...اون که ب فقط

 ...رمیارباب!م رمی...مکنمیلحظه هم صبر نم هی

 ...بازدمم بخار شد تو هوا!دمیکش یقیعم نفس

 من امسال کم طاقت شده بودم؟ ای شدیسرد م نقدریهم شهیهم زییپا اواخر

 !ییپالتو یتنم نکرده بودم...نه کت و نه حت یزیام چ قهینازک و جل راهنیجز پ به

 روجا بشم. شتریب یباعث نگران تیسرما بخورم و تو اون وضع دمیترس

 تا برگشتن رضا مجبورم مراقب خودم باشم. حداقل

 اومد... یسمت اتاقک کنار کلبه رفتم...خوابم نم به

 دادم و چشمام رو بستم... هیکنار تخت تک واریتخت زهوار در رفته کنار در اتاقک به د یرو نشستم

 بودم. اری...هوشدمینخواب

 چشمام رو تا خود صبح بستم... اما

 .دمینفر از جا پر هیدر زدن  یصبح بود که با صدا یکاینزد

 رو لبم نشست. لبخند

 رضاست... حتما

 رو لبم پاک شد!بود لبخند از  ستادهیکلبه ا یکه رو به رو یکس دنیزدم اما با د رونیاتاقک ب از
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 1⃣2⃣پارت

 

 است؟ ختهیبهم ر نقدریسر و وضعش ا ه؟چرایک نیا

 ؟یهست یتو ک-

 :دیکرد و با غم پرس نگاهم

 ؟ییباربد تو-

 سوالو با سوال جواب نده...-

 ...دوست رضا!نمیمن رام-

 در آورد و ادامه داد: بشیاز ج ینامه ا یدستپاچگ با

 ؟یحاال بگو...تو باربد-

 آره...هستم!-

 رو به سمتم گرفت: نامه

 رضا داده تا بهت بدم... نویا-

 :دمیپرس دیبود. با ترد یبهش کردم...خون یرو گرفتم و نگاه نامه

 پس خودش کجاست؟-

 غم تکرار کرد: با

 خودش؟-

 ...قرار بود دو روز...ومدهیآره...رضا کجاست؟چرا ن-

 قطع کرد: حرفمو
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 !رضا رو کشتن!شهیآدم مرده که قرار مدار سرش نم-

 نامه رو بهم داد و گفت بدمش به تو... نی...منم مجبور شدم فرار کنم...رضا امنم

 ...گفت

 بودم که در کلبه باز شد. نیرام یشک حرفا تو

 گرفتم و به سمت در نگاه کردم. نیاز رام یرو به سخت نگاهم

 بود! روجا

 :دینگاه کرد و پرس نیپر اشک بود.با بغض به رام چشماش

 شده؟ یرضا چ یمو؟گفتع-

 .ادیدختر ب نیسر ا ییبال هیکردم...نکنه  یبا ترس نگاهش م من

 سرنوشتش از منم تلخ تره؟ چرا

 :دیمنو و پرس کینزد اومد

 باربد؟رضا رو کشتن؟-

 ...دیگونه ام چک یرو یاشک

 لحنش پر از عجز و التماس بود! چقدر

 !نییاشک بود و سرش پا سیکردم...صورتش خ نیبه رام ینگاه

 قفل شده بود... دهنم

 :زدیو داد م دیکوبیرو شکمم م کشیکوچ یبا مشتا روجا

 .اونم مرد...یدروغ گفت ؟بهمینگفت ؟مگهیگردیبر م یمگه تو نگفت-

 ؟یمامان و بابا...چرا بهم دروغ گفت شیرفت پ اونم
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 .زدیم شیو دل منو آت گفتی...مگفتیو م زدیداد م هیگر با

 دستاشو گرفتم و با بغض گفتم: یها مچ

 نکن...آروم باش! نکاروینکن روجا...با خودت ا-

 از حال رفت... هویداد که  یو به حرفم گوش نم زدیضجه م روجا

 کرد. یم ینی...غمش رو دل منم سنگوفتهیب نذاشتم

 سوخت؟یگذاشتم...مثل کوره داشت م شیشونیپ یرو دستمو

 دم؟یتو رو نفهمبودم که درد  یچجور امانت دار من

 داد زدم: نیبه رام رو

 !ستی...حالش خوب ننجایا ارشیکن و ب دایدکتر پ هیبرو -

 و رفت. دییدو یحرف چیه بدون

 روجا رو بلند کردم و به سمت کلبه رفتم. منم

 تخت خوابوندمش و نشستم کنارش. رو

 دم؟یفهم یرو نم یهمه نگران نیا لینگرانش بودم.خودمم دل بدجور

 دل نازک شده؟ نقدریارباب زاده سنگدل ا یک از

 ؟یمهم شده؟از ک نقدریبرات ا بهیدختر غر نیا یک از

 

 و تو از من تنها تر... میمن تنها"

 .ستیرفتن چاره کار ن 

 و همراه من شاعر شو... بمان
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 "!مییاز جنس ماندن بسرا یشعر دیبا

*** 

 

2⃣2پارت ⃣ 

 

 حالش چطوره دکتر؟-

 باالست! یلیتبش خ-

 ایکاغذ نوشتم چ نیا ی!رودیریداروهاش رو از شهر بگ هیبق دیبر دیکم شربت تب بر داشتم بهش دادم.اما با هی-

 !دیبخر

 تو آب خنک! دیرو هم مدام بزن شیشونیپ یرو سیخ پارچه

 !نییپا ادیکه تبش کم کم ب دوارمیام

 ؟یچ نییپا ومدیاگه تبش ن-

 !رهیممکنه بم یو حت کنهی...وگرنه تشنج مادیکه ب دوارمیام-

 :دمیترس پرس با

 ره؟ی؟بمیچ-

 دوختم که رو به دکتر گفت: نینگرانم رو به رام نگاه

 شهر،دنبال دارو هاش... رمیم ه؟منیداروهاش چ-

 داد. نیبه دست رام یکاغذ دکتر

 شدم. رهیبه صورت برافروخته اش خ یتخت روجا نشستم و با نگران کنار
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 !چارهی...دختر بسوختیتو تب م داشت

 اومد کنارم و گفت: نیدکتر رفت.رام یوقت

 .رمیگیشهر و داروهاش رو م رمیباش.منم م ششی...تو پرمیمن م-

 کردم: زمزمه

 زود برگرد.حالش بده! یباشه...ول-

 دادم. هیپشتم تک واریرفت...تنها که شدم سرم رو به د نیرام

 خورد به نامه رضا که کنارم افتاده بود. چشمم

 داشتم. برش

 باز کردم و شروع کردم به خوندنش! دیترد با

 سالم باربد جان."-

 .ستمیزنده ن گهیمن د یخونینامه رو م نیا یوقت

 نامه از خودم بزارم. تیوص هیهرمز  شیگرفتم قبل رفتنم پ میتصم یچرا ول دونمینم

 .کنهینامه ها فرق م تیاز وص یلینامه با خ تیوص نیا البته

 کنم. تیون کلبه ندارم که بخوام راجع بهش وصبه جز ا یزیچ میتو زندگ من

 .یهست که مجبورم ازت بخوام مراقبش باش میتو زندگ یکس اما

 نداره. ایدن نیا یکس رو تو چیه اون

 !گم،روجایم خواهرمو

نامه  نیاومد نوشتن ا یازم بر م تیوضع نیکه تو ا یتنها کار یول یالتماست کنم که مراقبش باش تونستمیم کاش

 بود.
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 یبود یستنها ک طیشرا نیتو ا یول میاز چند روز با هم باش شتریب میو نتونست میبا هم بود یکم یلیمدت خ نکهیا با

 .سمیکه تونستم بهش اعتماد کنم و براش نامه بنو

 البته بهتره بگم داشت. ایداره  ایدن نیا یفقط منو تو روجا

 کن.نذار تنها بمونه... یبرادر براش

 مواظبش باش! دمیقسمت م نیحس تیرو به مظلوم تو

 !یتونیتو م یول هیخواسته بزرگ دونمیم

 .ستیهرمز...اگه نرم روجا در امان ن شیمجبورم امشب برم پ من

 وسط فدا شه! نیا دیبا یکی

 باشه ارباب زاده قسمت دادم. ادتیباش... کمیخواهر کوچ مواظب

 نکن. تشینذار...اذ تنهاش

 کن. یخواهرت براش برادر مثل

 باهاشه! شهیبگو که برادرش عاشقش بود...بگو هم بهش

 "کنه...نه مثل من...نه مثل پدر و مادرم... یکن شاد زندگ یکار هیبا مرگم بشکنه... نذار

 

3⃣2پارت ⃣ 

 

 کردن. هینامه بود که شروع کردم به گر یاز کجا دونمینم

 خواهر و برادر... نیگرفت واسه مظلوم بودن ا شینامه دلم آت یاز کجا دونمینم

 وسط... دیرو کش تشیو مظلوم نیامام حس یکه پا ییاز اون جا دیشا
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 وسط... دیخواهرش رو کش ییکه تنها ییاز جا دیشا

 ...زیچ هیکرد به  بندیبود منو پا ی...اما هر چدونمینم

 دختر باشم. نیمراقب ا دیبه بعد من با نیا از

 ...ستمیسن و سالم اما بچه ن کم

 ارباب... شمیعمارت و م گردمیبرم

 کنه! هیدختر بتونه بهش تک نیکه ا یآدم هی شمیم

 برادرش رو براش پر کنه! یکه بتونه جا یآدم هی

 به خاطر روجا مجبورم... من

 خاطر رضا مجبورم... به

 به خاطر مادرم مجبورم برگردم. یحت

 ...منتظرم باش.رانیج

 .نمیشیبه درت نکنم از پا نم دونیبار تا از م نیو ا گردمیبرم من

 نه... گهیبرم اما د خواستمیم

 هر چقدر سکوت کردم. بسه

 .ستیچاره کار من ن فرار

 با اصل ماجرا فرق داره. کمیسر ارباب  یداستان تو کنمیو ثابت م گردمیبرم

 قهرمان اون داستان مادرم بوده... کنمیو ثابت م امیم

 زمزمه وار تکرار کردم: کردم و گفتیم ونیبه روجا که هذ ینگاه

 ...گردمی...برمگردمیبرم-
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*** 

 

4⃣2پارت ⃣ 

 

 روز بعد  دو

 .شدیروجا کم کم داشت خوب م حال

 مدت باهاش زدم روش اثر کرده بود. نیا یکه تو ییحرفا انگار

 .فهمهیاز سنش م شتریکه ب دونستمیرو براش گفتم.م یچ همه

 مدت با مرگ رضا کنار اومد... نیا یتو

 مرگ رضا بزرگش کرده! کردمیم احساس

 من مراقب روجا بود. یچند روز همپا نیا نمیرام

 رضا بوده. یمیدوست صم گفتیم

 .رمیباهاش گرم بگ تونستمیچرا نم دونمینم اما

 .دونستمیاونو تو مرگ رضا مقصر م دیشا

 و فرار کنم... ذاشتمیرو نم قمیمن بودم رف اگه

 ولش کنه! یاونطور زخم نکهینجاتش بده نه ا کردیم یسع دی...باکردیاز رضا دفاع م دیبا نیرام

 ؟یچ یعنی قیرف پس

 ...شدیچرا نم دونمیقضاوتش نکنم اما نم کردمیم یسع

 داشتم. یخودم نگه م شیافکار رو پ نیهر صورت ا در



 مسلخ عاشقان

 
52 

 

 بشکنم. ارمیکه به زبون م یینداشتم دلش با حرفا دوست

 ...یکه راجع بهشون قضاوت کن یستین گرانید یتو جا گفتیم شهیهم مادرم

 نبودم. نجایا نیقضاوت رام ی...من براگفتیم راست

 کشونده که مراقب اون دختر تنها باشم. نجایسرنوشت منو به ا دست

 دختره! نیکار دارم و اونم مراقب از ا هیبه بعد فقط و فقط  نیاز ا من

 عمارت... ادیقبول کرده بود که باهام ب روجا

 !شدیشوکه م دنمیبا د رانیاونجا...حتما ج رفتمیم امروز

 برام مراسم سوم و هفتم گرفتن. گفتیرو فرستاده بودم اونجا...م نیرام روزید

 اوقات تو اتاقشه... شتریارباب حالش خرابه و ب گفتیم

 داده... راتیبرام خ رانیج گفتیم

 غذا بدن. رایداده از هفتم تا چهلمم به فق دستور

 ...مسخره است!هه

 فکر کرده خانوم خونه شده!؟ نکنه

 .کنمینابود م یکه تنها ارباب اون عمارت منم و من تو رو به زود ارمیم ادتی...اونوقت رانیج گردمیبرم امروز

 

5⃣2پارت ⃣ 

 

 بار خودمو نگاه کردم. نیآخر یو برا سادمیوا نهیآ یجلو

 به روجا انداختم و با لبخند گفتم: ینگاه
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 روجا  خانوم؟ یآماده ا-

 رمق گفت: یشد و ب کیبهم نزد روجا

 .میآره...بر-

 دور گردنش! دمیچیکه دستم بود رو پ یپاش زانو زدم و شال گردن یجلو

 کرد. ینگاهش ازم قدردان با

 ... رونیکلبه زدم ب از

 بعد روجا پشت سرم اومد. هیثان چند

 شال گردنم دستش بود. هی

 پرسشگرانه با شال گردن نگاه کردم. ینگاه با

 گفت: تیجد با

 خم شو...-

 چرا؟-

 به بعد مال توئه که... نیمال داداشم بود.تازه است.از ا نی...ایتو شال گردن ندار-

 کرد و ادامه داد: یمکث

 ...یکه داداشم-

 شدم و گذاشتم شال گردن رو بندازه گردنم. خم

 .میو آهسته مرتبش کرد دور گردنم و بعدش با هم راه افتاد نرم

 از اونجا دورش کنم. شهیهم یبرا خواستمیم

 ...شیدوران سخت زندگ یخاطرات بدش...از غم ها از
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 مثل من نشه...سنگ نشه! خواستمیم

 نشه! سنگدل

 .میرفتیراه م آهسته

 .زدینم یاومد و حرف یمن م یهمپا

 به محل اقامت من... میدیساعت رس میبعد از ن باالخره

 ...چه زود سوت و کور شده بود.هه

 به روجا گفتم: رو

 ...کردمیم یزندگ نجایمن ا-

 :دیبه اطراف نگاه کرد و با تعجب پرس روجا

 اون اصطبل اسب هم هست؟ یتو-

 ؟ینیبب یخوایاوهوم...م-

 آره...من عاشق اسبم...-

 

6⃣2پارت ⃣ 

 

 بلند رسول رو صدا زدم: یو با صدا دمیخند

 رسول...رسول...-

 .دیچیگوشم پ یباد تو یصدا

 د...اونم نبو پس
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 لب گفتم: ریزدم و ز پوزخند

 حتما واسه مراسم من رفته...-

 :دیپرس روجا

 ؟یچ-

 زدم و گفتم: یلبخند

 !نمیاسبا رو بب می...بریچیه-

 سمت اصطبل رفتم و درشو باز کردم. به

 عجب...حداقل اسبها سرجاشون بودن. چه

 بود تا از اسبها مراقبت کنه. نجاینفر ا هیحداقل  کاش

 پسر اومد: هی یتازه فکرم از ذهنم گذشته بود که صدا 

 ؟یکنیم کاریچ نجای!؟ایهست یآقا...تو ک یآها-

 من... شیاومد پ دهیترس روجا

 به پسر جوون انداختم...همسن و سال خودم بود. ینگاه

 از من کوچکتر بود. کلشیقد و ه البته

 :دمیپرس تیجد با

 رسول کجاست؟-

 دست من امانته! نجای...اتا بگم یهست یاول بگو ک-

 رسول کجاست؟ گمیبهت ن-

 پسرش تازه مرده. یاستغفراهلل...رفته عمارت ارباب...مگه خبر ندار-
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 ؟یهست یروزه همش اونجاست!حاال بهم بگو تو ک چند

 کردم و با پوزخند گفتم: نگاهش

 باربد...-

 :دیتعجب پرس با

 باربد؟-

 زمزمه کرد: دهیترس هوی بعد

 ربد؟با...با...با-

 باربد...نکنه... کدوم

 صورتم شده بود به سمتش رفتم و گفتم: نتیکه دوباره ز یو اخم تیجد با

 من همون باربدم که تو ذهنته...-

 با ترس نگاهم کرد و بعد فرار کرد... پسره

 به گرد پاشم برسه. یکس کنمیکه فکر نم دییدو یم عیسر اونقدر

 گفت: یجیبا گ روجا

 ...چرا فرار کرد؟دیانگار مرده د-

 باال انداختم و با خنده گفتم: یا شونه

 !نیبود انگار...تو برو اسبا رو بب وونهید-

 .کردیبه اسبها نگاه م یتو...روجا با خوشحال میدو رفت هر

 بود. شیاش خندون تر از چند لحظه پ افهیق چقدر

 اونقدر افسرده و دلمرده نبود... گهید
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 اسبها شده انگار... نیدخترم مثل من جذب نجابت و آرامش ا نیا

 ؟یدوستشون دار-

 ...نیقشنگن باربد!مخصوصا ا یلیآره...خ-

 اشاره کرد. یشونیبا دست به ماه پ و

 گفتم: یتخس با

 من بوده... شیپ یروجا خانوم.اون اسب منه!از بچگ مای...نداشتیاوهو-

 با خجالت گفت: روجا

 ...رمشیازت بگ خواستمی...من فقط گفتم قشنگه.نمدیببخش-

 قنج رفت واسه افکار بچه گانه اش... دلم

 زدم و گفتم: یا قهقهه

 رو بدم به تو... شونیکی خوامیمن م یول-

 روجا؟ هیچ نظرت

 با ذوق به چشمام زل زد و گفت: روجا

 واقعا؟-

 بله...واقعا!-

 .دمیکش الشیبه  یبه سمت رعد رفتم و دست بعد

 اسبمه... نیچطوره روجا خانوم؟جوون تر نیا-

 رعده... اسمشم
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 تکرار کرد: روجا

 رعد...رعد...-

 داره. یشرط هیمن به توئه.البته  هیهد نیمبارکت باشه.ا-

 .یسوارش بش ی.قبلش حق نداریریبگ ادی یسوارکار دیبا

 باشه؟

 با خنده گفت: روجا

 باشه...باشه...-

 دلم گفتم: تو

 .یدختر کوچولو...کم کم فراموش کن تنها شد نیآفر-

 .رهیبه من و تو آسون بگ ستیقرار ن ایدن نی...ایمحکم بش دیبا

 ات بهتر باشه. ندهیکن آ یرو از گذشته ها پرت کنه...سع حواست

 ...ریبه دل نگ نهیک یرو حفظ کن.از کس تیمهربون اما

 .بذار روحت آزاد باشه.دهیآدمو رو زجر م نهیک

 .یکنیم یزندگ شیبه بعد تو آسا نیو تو از ا شمیب ماربا من

 که بهتره... یپر از سخت ندهیآ هیاز  شیپر از آسا ندهیآ هیاما  رهیگ یخانواده ات رو نم یثروت من جا نکهیا با

 .یبا من باش دیتو با دونمیاما م ادیم شیپ یچ دونمینم

 .یوفتیگذشته ها ب ادی زارمینم گهید من



 مسلخ عاشقان

 
59 

 

 من. یتو...هم برا یبسه...هم برا گهید

 دفن بشن. دیها با گذشته

 .کنمیفراموشش م شهیهم یتموم با گذشته هام دارم و بعد برا مهیکار ن هی...هنوز رترید یمال من کم البته

 :کنهیروجا داره صدام م دمیبه خودم اومدم د هوی

 بله؟-

 ...میمون یم نجایامشب ا گمیم-

 زدم و گفتم: یتلخند

 .ییجا هی میبر دینه خواهر کوچولو...با-

 انجام بدم. دیدارم که با یمهم ییکارا من

 ؟ییچه کارا-

 بدم. حیاالن برات توض تونمینم-

 شد نه بترس نه تعجب کن... یکه هر چ یبدون دیبا اما

 .شهیآروم م یهمه چ گهیدو سه هفته د تا

 .میزنیاتاق حرف م رونیه منظره باتاق من و راجع ب یتو مینیشیآروم که من و تو م اونقدر

 گم؟یم یکه چ یفهمیصاف کنم...م ایحسابمو با بعض دیدور...اما قبلش با زمیگذشته هام رو بر دیبا

 .یدار یکه چه حس فهممیم ییجورا هینه کامال...اما -

 دور... زمیکاش منم بلد بودم گذشته ها رو بر اما

 .کردیمنو شگفت زده م شهیحرف زدنش هم طرز

 .دهی...سنجقی.دقزدیمسن حرف م یآدما مثل
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 آرامش بخش نگاهش کردم و گفتم: یلبخند با

 .یبهشون فکر نکن گهید هی...کافیتونیتو هم م-

 .شنیقلبت کم کم بهتر م یرو یرو به زمان بسپار...مطمئن باش زخمها زایچ هیبق

 .دمیبهت قول م نوی...اشهیحالت بهتر م یچون دروغه ول رنیم نیاز ب گمینم

 حالل مشکالته! زمان

 آدم بالغ باهاش حرف زدم و اونم با دقت به حرفام گوش کرد. هیاما من مثل  ادیب بیعج گرانیبه نظر د دیشا

 گفت: آخرش

 داداشم تنگ شده... یبرا یلیدلم خ-

 غم گفتم: با

 دلتنگ مادرمم! یلیمنم خ-

 ...ستمیتنها ن گهیخوشحالم که د اما

 مثل تو نعمته... یخواهر داشتن

 .اما بودنت...خوبه!یستیرضا ن نکهیبا ا یتو هم خوب-

 .ترسمیم ییاز تنها من

سبک  کمی دیتا شا میگفتیو م میگفتیاز بودن هم...م میممنون نکهی...از اامونیاز دردامون...دلتنگ میگفتیم صادقانه

 ...میش

 زمانه بزرگش کرده بود. یهایبودم که سخت دهیرو د نیدختر بچه نه ساله زم نیمن عاقل تر و

 که غمخوار بودن تو خونش بود. یهمدرد گذاشت سر راهم...کس هی خدا

 .کردمیاحساس م نویو خودمم ا شدمیم گهیآدم د هیمنو عوض کرد...من کم کم داشتم  بودنش
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 دوباره! یتولد...تولد هیبود...مثل  یخوب حس

*** 
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 ...میدیرسیبه عمارت م میداشت گهید

 داد زدم: تازوندمیکه م همونطور

 پالتومو محکم تر بچسب روجا...-

 .دمیچیپشت پالتوم چنگ زد و منم شال گردن رو دور صورتم پ به

 ...میدیرس باالخره

 که توجه همه رو به ما جلب کرد. دیکش یا ههیعمارت و ش یرفت رو به رو یشونیپ ماه

 اطرافم نگاه کردم... یکه شد به آدما آروم

 .کردنینگاهم م یتفاوت یبا ب بهیعده غر هی

 و آشنا ها با بهت بهم زل زده بودن. یبودن نه آشنا با کنجکاو بهیعده که نه غر هی

 ...اونم منم!کنهیو رم نم دهیم ینفر سوار هیفقط به  یشونیماه پ دونستنیجمع بودن که م نیا یتو ییکسا

 بود که زنده شده... یمرده ا دنیاز د بهتشون

 و با پوزخند داد زدم: دمیکش نییصورتم پا یگردن رو از رو شال

 ...یسالم بر همگ-

 اومد. یدر نم ییصدا چکسیه از
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 کردم: زمزمه

 ه؟یچه استقبال نینچ نچ نچ...ا-

 شه. ادهیشدم و کمک کردم روجا هم پ ادهیپ بعد

 .دیرو شروع کنم که روجا  پالتومو گرفت و کش شینما خواستم

 کردم...بدجور نگران بود. نگاهش

 شدم و با لبخند بهش گفتم: خم

 نره که من امروز فقط ادتیاما  یبترس یحت ای ینگران نباش...فقط از من دور نشو. امروز ممکنه از رفتارم تعجب کن-

و...نه لج ای...نه بیکن رشیخودتو درگ ستین یازیبه تو نداره و ن یربط چیکه ه کنمیرو شروع م یباز هیو فقط دارم 

 ازم دور شو...

 .یتصور کن یا گهی.دوست ندارم منو جور دیباش که االن هست ینیهم فقط

 گوشه پالتومو ول کرد. روجا

 .ستادمیرو جمع کردم و محکم ا لبخندم

 صدا زدم: ادیفر با

 ؟ییرسول...کجا-

 جمع بود اومد جلو و با تعجب بهم زل زد. نیکه ب رسول

 پوزخند گفتم: با

 ؟یترسیازم م-

 .ستمی...روح ننترس

 جلو کارت دارم! ایب



 مسلخ عاشقان

 
63 

 

 اومد جلوم و گفت: دیترد با

 د؟یآ...آقا...شما...زنده ا-

 گمون کنم آره...-

 به ما گفتن... یول-

 به همه داد زدم: رو

 هیو مراسم گرفتنا واسه کس دنایپوش اهیس نیکه ا دیبهتره همه بدون یفکر کرده من مردم ول یکدوم احمق دونمینم-

 که نمرده...زنده است.

 همهمه شروع شد. هوی

 دادم: ادامه

 که زنده ام...هه...مسخره است! یمن؟من ی؟برایک ید؟برایدیم راتیخ دیدار-

 .گرفتیاز قبل اوج م شتریها هر لحظه ب همهمه

 :دمیرسول پرس از

 د؟نه؟یکن راتیبهتون گفته واسم خ رانیج-

 نداد که با داد حرفمو تکرار کردم: یجواب

 د؟نه؟؟؟یکن راتیگفته برام خ رانیج-

 با تته پته گفت: رسول

 بله آقا...خانوم گفته.-

 رو لبام نقش بست. میگیهمش پوزخند

 پس خانوم گفته...خوبه...-
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 کرد. یتوش بود و داشت جلز و ولز م ازیکه پ یبه سمت تابه بزرگ رفتم

 گفتم: یعصب یچرخ زدم و با خنده ا هی دورش

 اومد. یسرخ کرده بدم م ازیاز پ یگاز بچ-

 .ختمیر نیحرکت پا زدم به تابه و اونو رو زم هیبا  بعد

 و دوباره همهمه شد. دنیکش ینیبا ترس ه زنها

 آب جوش زدم و برش گردوندم. گیرو به د میبعد ضربه

 کرد. یبود و با ترس و تعجب به من نگاه م ستادهیاون طرف تر روجا ا یکم

از پشت سرم  رانیج یصدا هویدوم رو برگردوندم که  گینگاهم بهش آرامش دادم و دوباره پامو بردم باال تا د با

 اومد:

 ؟یهست یچه خبره؟تو ک نجای...ایآها-

 زدم... پوزخند

 یمن ک یکه بفهم یبترس از زمان یول یزنیقدر محکم حرف م نیو ا ینیبیشجاع شده بود.پشت سرمو م چقدر

 هستم.

 داد زد: دوباره

 بزننت که... نقدریتا ندادم ا ؟برگردیهست یتو ک گمیبهت م-

 .دیرو کش نمیبه سمت اومد و آست دهیترس رانیحرف ج نیا دنیبا شن روجا
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 کردم...زمزمه کرد: نگاهش

 بزنتت! خوادیخانومه م نیبرگرد باربد...ا-

 .ستین یچیخانوم در برابر من ه نی...ازمینترس عز-

 برگشتم. رانیپوزخند به سمت ج با

 کارش... یرفت پ هویصورتش جمع شد  یکه از حرص تو یخون

 شد. تیمثل م رنگش

 خنده گفتم: با

 نیهمه خشونت به خرج دادن؟اونم با وارث ا نیبزنن!نچ نچ نچ...زن ارباب و ا یقراره منو بد یحرفتو ادامه بده!گفت-

 تاج و تخت؟ 

 .نیخورد و افتاد زم چیپاش پ هویبا ترس عقب عقب رفت که  رانیقدم به جلو برداشتم که ج چند

 نگاهش کردم. رینزدش و با تحق رفتم

 :دیترس پرس با

 ؟یتو...تو...زنده ا-

 گفتم: دهیبر دهیزدم و بر یا قهقهه

 ...مردم؟ی...کرد؟فکریفکر...کرده بود یپس...چ-

 ادامه دادم: تیامو قطع کرد و با جد خنده

 ...یعوض کهیزن رمیجا نم چیبود نکنم همن تا تو رو نا-
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 کرد. یبود.داشت سکته م دهیوضوح ترس به

 حالتش. نیبردم از ا یم لذت

 سمتش. دییاز خدمتکارا بود دو یکیکه  مهناز

 نکرد. یخشم نگاهش کردم اما اون توجه با

 بد کرد... یدوسته ول رانیمهناز با ج دونستمیم

 شدن. نییمن از قبل تع شینما یگرای.بازشدیم یقاط دینبا

 .شهیکار برات گرون تموم م نیمهناز...ا کنمیم یتالف

 :گفتیبلند شه.مدام م رانیکمک کرد که ج مهناز

 شده... یلباساتون گل د؟همهیسر خودتون آورد ییخاک به سرم خانوم...چه بال یوا-

 گفت: هیرو به بق بعد

 تموم شد. شیدنبال کاراتون...نما دید؟بریکنینگاه م یچ ه؟بهیچ-

 پوزخند زدم و گفتم: شیلفظ نما دنیشن از

 !یتراژد انیپا هی.کنمیم نییفقط من تع شوینما نیا انی...پادینیتموم شد؟هه...خوابشو بب شینما-

 کمک کرد که به سمت عمارت بره. رانینگاهم کرد و بعد به ج یاایخیبا ب مهناز

 سرشون داد زدم: پشت

ه روز تو چند لحظ هیکه منظورمه!منتظر باش که  یفهمی...مرانیانتقام اومدم ج ی...با جفتتونم.من برادینیبیبد م-

 نابود کنم... تویزندگ

 مثل مادرم... درست
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 کشوند... وانینگاهم رو به سمت ا ییصدا هویرفتن  یوقت

 ارباب با تعجب صدام کرد: مباشر

 د؟ییباربد خان...شما-

 ابرومو بردم باال و با خنده گفتم: یتا هی

 به به...جناب مباشر!بله که خودمم...-

 تو که... یول-

 .یکردیم دامیپ گشتهیدنبالم م شتریب کمیجناب مباشر... یتنبل شد-

 ...نه؟یشد دینا ام زود

 محوطه عمارت بودن داد زد: یکه تو یو رو به مردم دیبه صورتش کش یدست یبا کالفگ مباشر

 دنبال کاراتون! دی؟بریکه چ دیسادیوا نجایشما هام!ا !بایآها-

 گفت: تیکه متفرق شدن مباشر با جد مردم

 .میحرف بزن میتونینم نطوریباال...ا دییایب-
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 کردم به سمت روجا و گفتم: رو

 تموم شد! شیروجا...پرده اول نما ایب-

 :دیاومد به سمتم و پرس یجیبا گ روجا

 ؟یتو...تو...پسر...ارباب-
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 کردم... سکوت

 داد: ادامه

 !یستیبگو...بگو که ن-

 فکر نکرده بودم. نجاشی...به انییانداختم پا سرمو

 .دونهیدختر ارباب رو تو مرگ پدرش مقصر م نیا

 که باهاش همراه شده پسر همون پدره... یاگه بفهمه کس حاال

 !شهیم یچ دونمی...نمدونمینم

 م:گفت یشرمندگ با

 .ستمیاون ن هیشب یپرستیکه م ییپسرشم...اما به خدا-

 غم گفت: با

 ؟یچرا دروغ گفت-

 برام نداشت. یزیچ یدروغ نگفتم...فقط بهت نگفتم...پنهان کردم چون...جز شرمندگ-

 نشست و گفت: یصندل هی یرو رفت

 وگرنه... شهیپام به خونه ارباب باز م دونستمی...من نمیگفتیبهم م دیبا-

 نداد. ادامه

 گفتم: تیجد با

 درست شه. یتا همه چ یصبور باش دی...بایبر دیجا نبا چیتو ه-

 .کنمی...به قولمم عمل میکن یبه برادرت قول دادم که شاد زندگ من

 مکث ادامه دادم: با
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 !ایتکون نخور نجای.از اگردمیباال و زود برم رمیجا...م نیهم نیبش-

 تکون داد. دنیبه نشونه فهم سرشو

 زدم و به سمتم عمارت پا تند کردم. یلبخند منم

 

2⃣3پارت ⃣ 

 

*** 

 "کل یدانا"

 چرخوند. یعمارت چشم م یو تو محوطه رو به رو دادیمدام پاهاش رو تکون م روجا

 .شناختینفر رو م کیکه در حال جنب و جوش بودند فقط  ییهمه آدما انیم از

 رفت. یقربون صدقه اش م دیدیکه برادرش را دوست داشت و هر وقت روجا رو م یرسول...همون عمو

 نگرانش بندازه. یبه چشما یدوخته بود بهس و منتظر بود تا اونم نگاه چشم

 .دیباالخره اونو د رسول

 .هیچ دونستیکه نم ی...با حس مبهمیسمتش آمد.با تعجب...با نگران به

 ؟یکنیم کاریجا چ نیروجا جان...بابا تو ا-

 و افسرده... نینگاهش کرد.غمگ روجا

 جلوش زانو زد. یبا نگران رسول

 عمو جان داداش رضات کجاست؟-

 نجا؟یا اومده
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 به اطراف کرد. یبعد نگاه و

 کردن. هیو شروع کرد به گر دیبغض کرد.لبانش را ورچ روجا

 :دیپرس دهیترس رسول

 !ایکنیمنو نصفه جون م یشده بابا جان؟تو دار یچ-

 گفت: هیبا گر اروج

 رضا...رضا!-

 ؟یرضا چ-

 رضا مرده عمو...مرده...-

 چشم دوخت. نیتنها و غمگ یبهت زده به روجا رسول

 داد. یبزنه.بغض گلوشو فشار م یحرف تونستینم

 جهت؟ یب نطوریشه؟همیمرده؟مگه م رضا

 باور کنه. دهیرو که شن یحرف تونستینم

 .نیروجا گرفت و پرتش کرد زم یاز بازو یدست هویکرد که  یم لیتحل دهیروشن یحرف داشت

 مهناز داد زد: ادیتابه خودش ب رسول

 تو عمارت؟ یو اومد یکه دنبالش راه افتاد یهست یبه؟کیغر هیپسر ارباب؟گدا؟ یدختر؟ناج یهست یتو ک-

 به مهناز نگاه کرد و با لکنت گفت: دهیترس روجا

 م...من...من...-

 ...پاشو گورتو گم کن.اریواسه من در ن یمظلوم باز خودیب-

 .ستیگدا گشنه ها ن یجا نجایا
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 .ختیرو بست و اشک ر رچشماشیاز زور تحق روجا

 جون روجا زد و داد زد: یضربه به تن ب مهناز

 گفتم پاشو!-

 که تازه به خودش اومده بود به سمت مهناز رفت و داد زد: رسول

 نامسلمون؟ یکنیم کاریچ یدار-

 ابروشو داد باال... یتا هیسمت رسول برگشت و به  مهناز

 حرص و تمسخر گفت: با

 !یهست یاضاف نجای...خودتم ارمردیتو دهنتو ببند پ-

 باربد تن مهناز رو لرزوند: نیخشمگ یصدا هویبگه که  یزیخواست چ رسول

 مهناز؟هان؟ یکنیم یچه غلط یدار-
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 باربد برق زد. یصدا دنیروجا با شن یچشما

 بود... بانیبود.پشت یمرد ناج نیا

 به روجا نگاه کرد. یشد و با نگران کیبه مهناز نزد گهیچند قدم د باربد

 بود. دهیرو د یچ همه

 رو... یکع رضا به دستش سپرده بود...همه چ یامانت دنیشدن غرور روجا رو...زجر کش شکسته

 ...رونیب ختیاتفاقات تو وجودش جمع شده بود،ر نیا دنیواسه د یو نفرت خشم
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 از خشمش کم کرد. یمحکم دم گوش مهناز فقط ذره ا یلیس هی با

 شد. نیباربد پخش زم یبه خاطر ضربه ناگهان مهناز

 خواست به سمت روجا بره که رسول به سمتش رفت. باربد

 راحت کرد. الشویکه کرد خ یراحت شد...رسول با کار الشیخ

 داره انگار... یارباب یخدمتکار سرکش که ادعا نیمونه و ا یحاال اون م پس

 با ترس به باربد نگاه کرد. مهناز

 تنشو لرزوند. شتریکه زد ب یبا پوزخند باربد

 به شکمش زد. یخواست بلند شه و بره که باربد با پا ضربه ا مهناز

 به پهلو و پاهاش زد. یدر پ یچند تا ضربه پ بعدم

 .کردنیبا بهت به صحنه رو به روشون نگاه م همه

 داد. ینم تیاهم ادشیو فر غیج یو اصال به صدا زدیمهناز رو م باربد

 :زدیداد م فقط

 ؟یبچه رو بزن هی...چطور دلت اومد شرفیب یعوض-

 ...یدیمهناز...بد تاوان م کنمیم چارتی؟بیکنیم رشیتخق

 .یدیبد تاوان م یکه کرد یغلط نیا واسه

 صحنه رو به رو خشکش زد. دنیاومد و با د رونیبود ب دهیکه سر و صداها رو شن رانیج

زد و اونم پخش  رانیمحکم به شونه ج یو خواست مهناز رو نجات بده که باربد ضربه ا دییبه سمتشون دو عیسر

 کرد. نیزم

 داد گفت: با
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 وسط؟ یندازیخودتو م ی...تو واسه چیعوض کهیزن-

 ؟هان؟یسیمن وا یکه جلو یدر اون حد هست یکرد فکر
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 سکوت کرده بودن و جرات جلو رفتن نداشتن. دنید یصحنه رو م نیکه ا ییکسا همه

 .دیپالتوش رو کش نیو آست دییبه سمتش دو زنهیو مهناز رو م رانیباربد داره به قصد کشت ج دیکه د روجا

 غضبناکش به روجا نگاه کرد. یبا چشما باربد

 ند قدم عقب رفت.از ترس چ روجا

 اومد. یتازه داشت به خودش م باربد

 روجا رو گرفت و گفت: نیآس عیسر

ه ک یبرام... واسه زجر یزی...عزی.تو خواهر منستمینترس...از من نترس...من واسه هر کس ترسناک باشم واسه تو ن-

 .پس ازم نترس...دمیزجرشون م نطوریا یدیکش

 .کردیبه باربد نگاه م دیبا ترد روجا

 تکرار کرد: دیبا تاک باربد

 از من نترس...باشه؟-

 تکون داد. دییبا مکث سرشو به نشونه تا ررجا

 روجا رو رها کرد و برگشت تا کارشو تموم کنه. نشیراحت آست الیبا خ باربد

 .کردینگاه کرد.مباشر با بهت داشت بهش نگاه م وانیو به سمت ا سادیوا
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 رحم و خشن باشه. یب تونهیخد م نیاونم باور نداشت باربد تا ا انگار

 زد و با داد گفت: یبا حرص زهرخند باربد

 !یخدمتکار گستاخ رو بنداز تو انبار نیا ایرسول...ب-

 رو به سمت مهناز برگردوند و ادامه داد: نگاهش

 نه غذا! دیدیتا سه روز نه آب بهش م-

 داد زد: هیبه بق رو

به  نیکنه...از ا یدگیبه کارا رس تونهینم گهیدستوره...ارباب د هی نیاره.احق کمک به مهناز رو ند یبا همتونم...کس-

 بعد من اربابم...

که  یبه حال اون کس یکه کنارمه مثل خواهرمه!احترام به اون احترام به منه...حرفش حرف منه...و وا یدختر نیا و

 جهنم مسببش. کنمیرو م نجایا نمیقطره اشک به چشمش بب هیکنه... تشیبخواد اذ

 فهم شد؟ ریش

 دستا تو بهت بودن... ریخدمتکارا و ز همه

 با داد تکرار کرد: دیکه سکوتشون رو د باربد

 فهم شد؟ ریش گمیم-

 گفتند: همه

 بله ارباب!-

 و حرص! نهیلبخند زد...پر از ک رانیجمله به ج نیا دنیشن باربدبا

 با ترس بهش زل زده بود. رانیج

 با خودش گفت: باربد
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 تازه اولشه! نی...ارانیج کنمی!نابودت مارمیتمام ع یوالیه هیآره...بترس...من -

 به رسول گفت: بعد

 ...یتو انبار نیرو ببر ؟مهنازیهست یمعطل چ-

 که باربد با حرص گفتیو به باربد ناسزا م زدیو مهناز رو ببرن.مهناز داد م انیبه دو تا از خدمتکارا گفت که ب رسول

 داد زد:

 نمک به حرومه کمه! هیواسه تو دنیکش ی!گشنگیتا آدم ش یخوریسه روزت تموم شد چهل ضربه شالق م یوقت-

 رو لباش نشوند. شوینگاه کرد و پوزخند همشگ نهیاش با ک دهیهم به صورت ترس بعد

 ...دیفهم یرو نم نهیهمه ک نیا لیدل یول دیدیصحنه ها رو م نیتمام ا روجا

 

 تو را؟ ماریچرا درد گرفته تن ب"

 "ده؟ینرس انیرنج به پا نیا مگر
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*** 

 "باربد"

 بود چشم دوختم. دهیتخت خواب یکه آروم رو ییاتاقم و به روجا یبودم تو نشسته

 کنم. تیروجا رو اذ خواستمیامروز بس بود.نم واسه

 کاره بود. چیمن ه یباز یتو اون
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 جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. از

 گوشه محوطه...دوباره حرص تمام وجودم رو گرفت. یافتاد به انبار نگاهم

 روجا رو زد. یبه چه جرات یخدمتکار عوض اون

 .کردمیم کاریروجا رو چ دهینگران و ترس یخفه اش کنم...با پا لهش کنم اما چشما خواستیم دلم

 .گرانمید یباشم که برا ییوالیواسه اونم همون ه خواستینم دلم

 گاهش... هید برادرش بشم،تکقرار بو من

 رنج و عذابش. هیما نه

 در منو به خودم آورد. یصدا

 باز شد و مباشر اومد تو... در

 .دمیکش یبسته اش نفس آسوده ا یچشمها دنیبه سمت روجا انداختم و با د یتوجه به اون نگاه یب

 بشه...آخه تازه خوابش برده بود. داریاز خواب ب خواستمینم

 گفت: یآروم اما جد ییبا صدا مباشر

 باهاتون حرف بزنم آقا! دیبا-

 تحکم گفتم: با

 اتاق منتظرم باش... رونیب-

 .رونیرفت ب یحرف چیخورد اما بدون ه جا

 .دمیبه سمت روجا و پتو رو تا گردنش باال کش رفتم

 وار گفتم: زمزمه

 خوب بخواب!-
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 برام مهم شده؟ نقدریچرا روجا ا دونمی.نمرونیهم از اتاق رفتم ب بعد

که معلوم  یا ندهیهم نگران...نگران آ شمیبه گرن منه هم خوشحال م تشیکه مسئول کنمیفکر م نیوقت به ا هر

ز ا ستم،خوشحالیتنها ن گهیکه د نیو خوشحال از ا امیدختر بر ب نیاز پس محافظت از ا تونمیکه من م نیو ا ستین

 هم درد دارم. هی نکهیا

 آروم باشم. خوادیکنارم و ازم م ادیم تیکه موقع خشم و عصبان یکی

 منه...نگرانشم. نگران

 

  زمیعز ستینگران تو شدن دست دلم ن"

 "شدم و دل به دل عشق نهادم... نگرانت
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 .ستادمیبود ا ستادهیراهرو ا یمباشر که تو کنار

 مباشر... شنومیم-

 رو به روم دوخته بودم. واریه دبهم زل زد اما من نگاهمو ب تیجد با

 با خو... هیدختره ک نیباربد خان ا-

 مضاعف حرفشو قطع کردم: یتیجد با

 دخالت نکن. ستیکه به تو مربوط ن یزیتو چ-

 اما قربان...-
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 زدم: داد

 اون دختر خط قرمز منه مباشر...-

 سکوت کرد. مباشر

 ضرب گرفت و آخر گفت: نیبا پاش رو زم یکم

 باهاتون حرف بزنن. خوانیپدرتون م-

 راجع به؟-

 به من نگفتن. یزی.چدونمینم-

 باال انداختم و گفتم: یشونه ا الیخیب

 ...رمیحاال م-

 آقا... دیترسناک شد یلیخ-

 خنده ام گرفت. فشیتوص از

 !شدیم میتصور ترسناک بودنم باعث خوشحال واقعا

 شم؟یم وونهیدارم د نکنه

 بدم: حیگرفتم راجع به روجا واسش توض میتصم

 !هیداره...قصه اشم طوالن لیترسناک شدنم دل-

 روز شانس بودن باهاش رو داشتم. هیکه فقط و فقط  هیقیرف نیاول ادگاریاما اون دختر...اسمش روجاست. و

 ...یمرد واقع هی

 ...با مکث ادامه دادم:کردیبا تعجب نگاهم م مباشر

 .برنگشت گهیرفت شهر و د یکار ی.براکردیپسر جوون که مثل همه واسه ارباب کار م هیبود.من...اسمش رضا  یناج-
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 نامه موند که توش خواهرش ،روجا،رو به من سپرده بود. هیفقط و فقط  ازش

 قسمم داد که مواظبش باشم. نیامام حس به

 .استیدن نیا یکس من تو نیتر زیاز اون روز شدم برادر روجا و اون شده عز من

 بذاره... میکه قسمت بود پاشو تو زندگ یخواهر

 .کنمیدارم با مباشر درد و دل م دمیبه خودم اومدم د هوی

 باهاش حرف بزنم. تیمیصم نیبا ا دی...گند زدم.نبااه

 گفتم: تیکردم و با جد یسرفه ا تک

 ذهنت رو داده باشه.هوم؟ یتو یکه زدم جواب سواال ییخب...فکر کنم حرفا-

 ...رمیم گهی.من دبله قربان-
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 که رفت به سمت اتاق ارباب راه افتادم. مباشر

 .نمشیبب خواستمیچرا م دونمینم

 .دیروز افتاده دلم لرز نیخبر مرگم به ا دنیکه مباشر بهم گفت بعد از شن یدلم براش تنگ شده بود.موقع دیشا

 تیواقع نیاشتباهش پدر و همخونمه و انکار کردن ا یها و قضاوت ها یارباب با تمام بد نیا دمیوقت بود که فهم اون

 سخته... یلیخ

 ...ایلیمثل خ میخانواده خوشبخت باش هی میما نتونست چرا

 شد! شیینا حق کشته شد...من از پدرم متنفر شدم و قضاوت اشتباه پدرم باعث تنها مادرم
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 .خوردیشاورز ساده بود...ارباب بودن به درد ما نمک هی...کاش پدرم میعمارت تعلق نداشت نیما به ا کاش

 اتاق پدرم رو باز کردم و وارد شدم. در

 احترام گذاشت. عیسر دنمیبا د کردیکه داشت بالش پدرم رو درست م یخدمتکار

 .رونیاشاره بهش فهموندم که بره ب با

 جا گرفتم. یراحت یصندل یکه رفت رو نیهم

 من ثابت مونده بود. یپدرم رو نیغمگ یچشما

 غیکه ازم در ییچشماش چقدر غم داشت!پس کو غرورش؟کو نگاها دونستم؟امایهنوز اونو پدرم م یعنیپدر؟ گفتم

 صالبتت؟ شد؟کویم

 کرده. رشیگ نیزم یشوک عصب هی گفتیم دکتر

 ...شدمیساده اش ناراحت م یسرماخوردگ هیاز  یحت چارهیبشه...منه ب ینطوریا خواستینم دلم

 که مادرمو کشت متنفر بشم!؟ یاز مرد تونمینم اچر

 بدبختم؟ نقدریا چرا

 گفت: فیضع ییبود اما با صدا یچ دیکه تو نگاهم د یحس دونمینم

 بابا؟ یازم متنفر-

 ارباب؟ یصدام نکرد نطوریا گهید ی...از کدیلرز دلم
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 گفته؟ یک-
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 !گذرهیم یکه تو دلت چ خونمیچشمات...من هر چقدم تو نظر تو پست باشم بازم پدرتم...از نگاهت م-

 تلخ شدم و با پوزخند گفتم: اریاخت یب

 ادیمادرش رو فر یگناه یب یوقت یدیچرا نگاه پسر نه ساله اتو ند گذره؟پسیم یتو دلم چ یفهمیاز چشمام م-

 .زدیم

 ؟یدی...ضجه هامم نشنیدیند نگاهمو

 گفت: تیجد با

 مادرت...-

 ادامه بده: نذاشتم

 نه گناهکار نشونش بده. اریب لینگو...نه دل یچیه-

 دارم ارباب... نانیمادرم اطم یمن به پاک 

 .گذرهیم یتو فکرت چ ستیمهم ن برام

 خاک... ریز شیکه کرد چارمهیمادر ب یگناهیاالن وقت اثبات ب اما

 جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. از

 !یفکر کرد یشد و تو و یچ شیکه هشت سال پ کنمیروزا بهت ثابت م نیبه بعد اربابم...تو هم نیمن از ا-

 کرده بود. انتیبس کن باربد...مادرت به پدرت خ-

 ...نویا یخواینم چرا

 زدم: داد

 پام ننشستن. ریز نیعده خبرچ هی...دمینشن یرو از کس یزیبودم.من چ یچون خودم شاهد همه چ-

 مادرم پاپوش درست کردن. یکه برا دمیبا چشم د ؟منیفهمیم
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 ...دمیرو د شیگناه یب

 .شدیم گهیشکل د هی زیاالن همه چ کردیاون مباشر از ترس تو فرار نم اگه

 ...یبد کرد یلیتو خ ارباب

 خدمتکار رو... هیحرف  یول یزنت رو بارر نکرد حرف

 زدم و مکث کردم. یپوزخند

 نفرت ادامه دادم: با

 کردم... رشیکه امروز چطور همون خدمتکار رو جلو همع کتک زدم...تحق ینیبب یاما نبود-

 .کردیبهت نگاهم م با

 :دمیزدم و پرس یا قهقهه

 مباشرت بهت نگفته؟-

 همون تعجب زمزمه کرد: با

 خونه است... نیپسر؟اون هنوز خانم ا یکنیم کاریچ یدار-

 مشت زدم و گفتم: واریحرص به د اب

 .یعوض نیخبر چ هیخدمتکار که نه... هیخدمتکاره... هیمن هنوز  یبرا یول-
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*** 

 افتاده بود به جون همه. والیه هیکه مثل  ی.پدرم گله مند از پسررونیاتاق اومدم ب از
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 ...ییتو نایمسبب همه ا ارباب

 و سراغ رسول رو گرفتم. نییطبقه پا رفتم

 .رفتم دنبالش...اطهیگفتن تو ح خدمتکارا

 کردم. داشیچشم چرخوندم و باالخره پ اطیح یتو

 از درخت ها... یکی ریبود ز نشسته

 سمتش.سرشو گذاشته بود رو زانوهاش... رفتم

 کرد. یم هیگر بانهیغر چقدر

 شده؟ چرا؟چش

 دوست داشتم. کردمیکه بهش م ییها یو نه شدم.آخه من رسول رو با وجود تمام امر نگرانش

 .شدیبرام گرون تموم م یبدجور ختنیمثل پدر نداشته ام باهام مهربون بود.اشک ر اون

 کنارش و دست لرزونم رو گذاشتم رو شونه اش. نشستم

 من بهت زده شد. دنیآورد باال و با د سرشو

 از غمش قرمزه قرمز بود. زیلبر یچشما

 :دمیپرس فشردیدونم چرا گلوم رو م یکه نم یبغض با

 افتاده؟ یشده آقا رسول؟اتفاق یچ-

 اشکهاشو پاک کرد و گفت: عیمن سر دنید با

 د؟یباهام داشت یشرمنده آقا...کار-

 شده؟ یچ گمینه...بهت م-

 با بغض گفت: رسول
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 آقا...دلم گرفته... یچیه-

 شده؟ یچ یگیرسول؟اونقدر نامحرمم؟چرا بهم نم-

 گفت: دیجواب دادن.با تردکرد تو  مکث

 د؟یشناختیآقا باربد برادر روجا رو م-

 رضا رو نشناسم! شهیآره...مگه م-

 و ادامه دادم: دمیکش یآه

 مرد بود. یلیخ یفقط چند سال ازم بزرگتر بود ول-

 .ومدین گهیآخرش باهام بد کرد.رفت که برگرده...اما د اما

 کن.مراقبش باش... یفرستاد که واسه روجا برادر نامه

 رسول نشستم و ادامه دادم: کنار

 دختربچه... هی میشد که منه هفده ساله شدم ق ینطوریا-

 کارش... نیرسول؟من خودمم به زور رو پام بعد رضا با ا ینیبیم

وا ه یشده اما هنوزم از دست رضا گله دارم...ب می...من از بودن روجا خوشحالم.انگار اون دختر روح زندگالیخیب

 .نیسنگ تیمسئول هیانداختم تو 

 یمیباهاش صم شتریکه ب یی!همون وقتاشی...مثل چند سال پکنمیدارم با رسول درد و دل م دمیخودم که اومدم د به

 بودم.

 :دیپرس هیبا گر رسول

 گرده؟یبر نم گهیپس رضا د-

 سراغم؟ ادینم چوقتیه گهیمرگ شد؟پس د نه؟جوون
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 ره؟یگیعمو رسول؟چشمامو از پشت سر نم گهینم بهم

 شد خواهرشو تنها بذاره؟اون که عاشق خواهرش بود... یرفتنش بود مگه؟چطور دلش راض کنه؟وقتیگله نم ازم

 دنید دمیچند روز فهم نیکنه...اما تو ا نمیو غمگ فیحد ضع نیبتونه تا ا یزیچ ایدن نیتو ا کردمیفکر نم چوقتیه

 اونقدر سخت هست که کمر آدمو خم کنه. زنیر یاشک م زاشونیعز یبرا که خالصانه ییآدما هیگر

 :دیزل زد تو چشمام و پرس رسول

 نبود... شیزیآقا؟چطور شد که مرد؟اون که چ-

 شدم. رهیو به آسمون خ دمیکش یآه

 سرش اومد؟ ییچه بال دیآقا؟تو رو خدا بگ-

 و گفتم: دمیبه چونه ام کش یدست

 ؟یدونستیم یزیکه از باباش طلب داشت چ ینزول خور هیتو از قض-

 با ترس گفت: رسول

 بله...اما...نکنه...-

 حرفمو گفتم: ادامه

 برنگشت. گهیرفت سراغش...اما د-

 شده...اونم... ریدرگ باهاش

 :دیبغض پرس با

 شد؟ یپس...پس...جنازه اش چ-

 همونجا مونده.-

 تا به دستم برسونه. ارهیکه باهاش بود فقط تونسته بود خودشو نجات بده و اون نامه رو ب یکس
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 زار زد. رسول

 نداشتم بزنم. یغم نگاهش کردم.حرف با

 :دیکه آروم شد پرس قهیبعد از چند دق رسول

 ...دیمراقبش باش شهیهم دیتونیکه نم شه؟شمایم یآقا؟روجا چ-

 خودم... یبودن...خدا شاهده مثل بچه ها قمیرف یادگارایخودم؟باالخره رضا و روجا  شیمن ببرمش پ دیخوایم

 هوا داد زدم: یب

 ...رضا اونو سپرد به من!ادیجا نم چیروجا ه-

 .کردیتعجب داشت بهم نگاه م با

 روجا رو از دست بدم. خواستمی...من نممردمیاز حرص م داشتم

 من شده... یرنگ زندگ روجا

 بره. ذارمیاما نم دمیکه جونم رو م یکس شده

 و گفت: نییسرش رو انداخت پا رسول

 بره. نجایو روجا مجبوره از ا دیشیخسته م یروز هیآقا...شما هم  یول-

 ...دیگیم نویا االن

 وسط حرفش: دمیپر

 رسول؟هان؟ میآدم نجوریمن ا-
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 جوون خوش قد و باال... نیا یو شد یدیچشم خودم قد کش ی.شما جلوشناسمینه آقا...من شما رو خوب م-

 ...کنهیم دایخونه خانوم خودشو پ نیو ا یکنیکه شما ازدواج م رسهیم یروز هی یول

 ...یبار اضاف شهینداره!م ییجا نجایا گهیروجا د اونوقت

 خونه... نیخار چشم خانوم ا شهیم

 .ستین دیگیکه شما م ایسادگ نیروستا به ا نیخونه ارباب ا یکه بودن روجا اونم تو دونمیپنجاه سالمه.م من

 نگاهش کردم. تیجد با

 حرف دلمو زدم: اریاخت یب

 ...دمیبهت قول م نوی.اکنمیازدواج نم چوقتیمن ه-

 خونه! نیخواهر من و خانوم ا شهیم روجا

 .ندازمشیآشغال دور م کهیت هیکسم که روجا رو خار چشمم بدونه مثل  هر

 .ستمیدختر دست من امانته رسول...منم بچه ن اون

 !یچ یعنی یو امانت دار هیامانت چ دونمیجوونم م نکهیا با

 .خورنیرو م شیروستا حسرت زندگ نیکه تمام مردم ا شهیم یکس یاون دختر بزود دمیبهت قول م من

 خاطر خواهر رضا... د؟بهیکنیم کاریبا خودتون چ یآقا...شما دار-

 اال و گفتم:رو بردم ب دستم

 اومدم سراغت. یا گهیکار د هی...واسه میبسه رسول...حرفامونو زد-

 !یکن دایرو برام پ یکی خوامیم

*** 
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 قهوه رو جلوم گذاشت. خدمتکار

 در اتاقم با شدت باز شد. هویبرداشتم که  زیشدم و قهوه رو از رو م خم

 زل زدم. نشیخشمگ یتو چشما یرو آوردم باال...با خونسرد سرم

 حرص گفت: با

 باهات حرف بزنم! دیباربد!با-

 لب گفتم: ریزدم و ز یپوزخند

 !یهه...تو هم دختر همون ماده گرگ-

 به خدمتکار گفتم: رو

 !یبر یتوتیم-

 چشم ارباب!-

 که رفت زل زدم تو چشماش! خدمتکار

 و نشست جلوم! اومد

 :دمیپرس تیو با جد یدادم به صندل هیتک

 ؟ینیداد بش بهت اجازه یک-

 بهت گفت: با

 باربد؟-

 ؟یصدا کن کیبهت اجازه داده منو با اسم کوچ یک-
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 ...یتو داداشم-

 و داد زدم: زیرو م دمیقهوه ام رو کوب فنجون

 !ستمیخفه شو...خفه شو...من داداش تو ن-

 ؟یدیفهم

 بود. رانیدختر ج نیکلمه الل شد...ا یواقع یمعنا به

 بود. امی...به جرم مادرش که مسبب تمام بدبختریتحق مستحق

 خانواده اما خواهر من،اصال... نیدخترم شد بچه ا نیبا پدرم ازدواج کرد ا رانیکه ج یموقع

 زدم و ادامه دادم: یبه دسته صندل یحرص ضربه ا با

 حرفتو بزن...بعدم گورتو گم کن!-

 بهم یزیچ تونهیمن بعد ارباب همه کاره امو و نم ستدونیم یول کشهیحرفم عذاب م ینیسنگ ریبود داره ز معلوم

 بگه.

 گفت: دیو با ترد نییانداخت پا سرشو

 ...یحق ندار ؟تویمادرم رو زد ؟چرایچرا با مهناز اونکار رو کرد-

 خونه است! نی...اون خانوم ایندار حق

 زدم و گفتم: یحرص پوزخند با

 کنه؟یدختر ده ساله حق داشتن و نداشتن منو مشخص م هیتا حاال  یاوه...از ک-

 شدم و نگاهم رو دوختم به صورتش... یجد بعد

 دادم: ادامه

 من دخالت نکن... یخطرناکم!تو کارا یلی...من خنازیپررو نشو پر-
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 .سوزمیمنو توش انداخته م تیکه مادر عوض یانتقام شیدارم از آت من

 ...بکشم شینکن تو رو هم به آت یکار هی

 مشت کرد. تیاز فرط عصبان دستاشو
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 :دیتنفر پرس با

 تو رو دوست دارم بار... شه؟منیتموم نم راتیام...چرا تحق کارهیوسط چ نیمن ا-

 حرفشو کامل کنه: نذاشتم

فاصله  نمونیکه تو رگامونه ب ی.خونمیباهام خواهر و برادر باش میتونینم چوقتیبس کن خواهشا...من و تو ه-

 .ندازهیم

 مثل خواهرت شده... گفتنیپس چطور اون دختر تازه وارد...همون که اسمش روجاست مثل همخونته؟خدمتکارا م-

 ...یدوستش دار یلیخ گنیم

 .دادیحسادت م یبدجور بو حرفاش

.ذات اون دختر با تو و مادر بد ستنین یکس یمسبب بدبخت انشی...اطرافستین یکس یاون دختر پاکه...جزو باز-

 .کنهیذاتت فرق م

 استراحت کنم. خوامیکه م رونیهم اگه حرفات تموم شده برو ب حاال

 .کردینگاهم م نیو غمگ متعجب

 جام بلند شدم و به سمت تختم رفتم. از
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 بسته شدن در اومد. یصدا هویو چشامو بستم که  دمیکش دراز

 چشمام رو باز کردم.رفته بود... یال

 لب گفتم: ریتخت نشستم و ز یرو

 کنم. ریگناهم به خاطر تو تحق یب ی...مجبورم آدمارانیلعنت بهت ج-

 دخترت! یبرا ی...حتینحس تو

*** 

 اومدن. یتازه اش چقدر بهش م یپاش زانو زدم.لباسا یجلو

 صورتش افتاد. یبار چندم به کبود یبرا نگاهم

 .شدیمثل بار اول قلبم فشرده م اما

 .کردمیاز دست دادن نداشتم خفه ات م یبرا یزیبشکنه مهناز...اگه چ دستت

 ...یعوض کهیزن

 به صورتش کردم و گفتم: یچشم اشاره ا با

 روجا جان؟ کنهیدرد م-

 و گفت: دیبه دامنش کش یلبخند دست با

 نه بابا...ولش کن!-

 بهتر شده بود. یلیخ شیچند روز اوضاع روح نیا یرو شکر تو خدا

 .کردمیکه من پسر اربابم داشتم سکته م دیکه مهناز کتکش زد و فهم یروز اون

 از خشم و هم از ترس... هم

 ...نهیمن رو بب شهیحاضر نم گهیکردم د فکر
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 دروغگو بدونه. هینداشتم منو  دوست

 .کردیحرفا فکر م نیتر از ا یدختر منطق نیا اما

 ...گفت حساب من از حساب پدرم جداست.نرفت
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 عقبشون زد. عیاومده بود که سر رونیب شیاز تار موهاش از روسر یا دسته

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 عمارت... نیا یبانو شهیتو م یبه زود-

 تعجب نگاهم کرد با محبت ادامه دادم: با

 آرزوشو دارن. ایلیکه خ یهمون یشیعمارت...م نیشاهزاده ا یشیم-

 ؟یچ یعنی-

 اون خانومه... مگه

 ادامه بده: نذاشتم

 ...من قراره ارباب بشم روجا.شهیرونده م نجایاز ا یاون زن به زود-

 هشیهم خوامی.میشیخونه تو م نی...خانوم ای...همراهم باشیخواهرم باش خوامی...مستیپدرش ن هیکه شب یارباب هی

 !یکمکم کن

 تا حالمون بهتر شه... میبه هم کمک کن خوامی...مفهمهیکه درد منو خوب م یهست یتنها کس تو

 که تو رو خوشحال کنم. کنمیم مویو من تمام سع یکنیبا بودنت حال منو خوب م تو
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 رون؟یب یاون خانوم رو بنداز یخوایپس م-

 داد زدم: اریاخت یشدم و ب بلند

 روجا...روجا...بس کن خواهشا!-

 دختر؟ ینگرانش یتو رو نداره.واسه چ ینگران اقتیزن ل اون

 نفره...ازت مت اون

 ترس گفت: با

 داد نزن...-

 و گفتم: دمیمو هام کش یال یدست کالفه

 شدم. یلحظه عصبان هی...خوامیمعذرت م-

 اعصاب نا آروممو! زهیریبهم م شهیزن هم اون

 شد و گفت: کمینزد

 شه؟یم ی...اون چرونیب شی...اگه بندازسوزهیدخترش م یدلم برا-

 مثل منه...همسن منه...مثل من تنهاست. اونم

 .ذارهیبهش محل نم یمامانشم درست و حساب یحت

 گفتم: تیزانوزدم جلوش و با جد دوباره

 که من به خونش تشنم. هیروجا...اون از خون زن ستیاون مثل تو ن-

 کوه پشتتم. هیکه من زنده ام مثل  ی...تا زمانیستیضمن تو تنها ن در

 !ییتنها یبگ یتونی...اون روزه که مرمیروز بم هیکه  نی...مگر ایمنو دار شهیدست من.تو هم یامانت برادرت تو

 .یکن تیاز تنها بودن شکا یحق ندار کشمینفس م یتا وقت اما
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تا  یلم کنو یتونستیم گفتی.میهست یآدم خوب یلی...عمو رسول گفت تو خیباربد...ممنونم.ممنونم که تنهام نذاشت-

 .یکارو نکرد نیکلبه بمونم اما ا یتو

 ...یکه گذاشت ممنونم

 گلوم رو گرفته بود گفتم: یاز ک دونمیکه نم یحرفاشو ادامه بده.با بغض نذاشتم

 .امیتو رو اونجا بذارم و ب تونستمیکوچولو...مگه من م یآبج سیه-

 ...ذاشتمیمن اونقدر سنگدلم؟معلوم بود که تنهات نم یکنیفکر م تو

 ؟یچ یعنی یدونی...می!ناجدیمن یو برادرت ناج ...توروجا

 وجود نداشت. یاالن باربد دیشا دیکردیاگه کمکم نم یعنی

 توام... ونیتا آخر عمرم مد من

 زدم و ادامه دادم: یلبخند

 با تمام ارباب بودنم،نوکرتم!-

 ...بلند...اونقدر بلند که همه بشنون.دیخند

 ...شیشدم از شاد شاد

 جا بلند شدم و گفتم: از

 کار دارم. ییجا هی رمی...من مشتیپ ادیطاهره خانم م گهید کمی-

 .گردمیشب برم تا
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 کس جز طاهره خانوم حرف نزن. چیسفارش نکنما...با ه فقط

 روجا؟ باشه

 چشم داداش...-

 شد. ریبه قلبم سراز ایخوب دن یدختر تمام حس ها نیاز زبون ا "داداش"کلمه  دنیشن از

 ...آرامش!ی...شادمحبت

 آرامش از همه شون برام مهم تر بود. نیهم و

 برام دست تکون داد. یلیم یکردم و روجا هم با ب یخداحافظ ازش

 بود. ستادهیکه منتظر ا دمیکه از اتاق خارج شدم طاهره رو د نیهم

 :دیپرس یو با نگران کیاومد نزد دنمید با

 د؟یآقا؟خوب-

 تعجب گفتم: با

 آره...چطور؟-

 صورتتون... یرو یآخه اشکا-

 و با پوزخند گفتم: دمیکش میاستخون یگونه ها ریبه ز ینداد...با بهت دست ادامه

 کردم؟ هیگر یک دمیانقدر حالم بده که اصال نفهم-

 ه؟یدا ینیبی...مهه

 اشکام رو پاک کرد. دیکش رونیب شیلباس محل قهیجل بیکه از ج یبهم زد با دستمال یلبخند تلخ طاهره

 .شدیسخت تر م نمیاز ا میاگه نبود زندگ دونمیزن کم از مادر نبود برام.م نیا

 مادرم... نیاز مرگ مادرم شد ع بعد
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 شد...سنگ صبورم شد... همدردم

 .کردیم هیمن به خاطر مادرم گر یپا به پا شبها

 چرخوند. ینگران دنبالم چشم م یبا چشما روزا

 صداش کنم. هیدا تونمیبهش بگم مادر...اما اون شرط کرده بود که فقط م تونستمیم کاش

 مونه... یم ینفر بوده و تا ابدم همون باق هیمادر من تنها  گفتیم

 زن رو تو وجودش نداشت؟ نیا تیذره از لطافت و انسان هی رانیزن و چرا ج نیقدر انسان بود ا چه

 به چهره مهربونش کردم... یقیعم نگاه

 حس کردم؟ رید نویو چرا من ا یشد ریچه قدر پ زمیعز هیدا
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 .نایدور و برش ب میکه بهشون اعتماد ندار ییکسا ای نازیو پر رانیدختر باش.امانته...نزار ج نیجان...مراقب ا هیدا-

 راحت! التیتو برو باربد جان...خ-

 مراقبشم... من

 رو بوسه زدم. شیشدم و گوشه روسر خم

 بود. دهیزن برام کم زحمت نکش نیا

 رفتم. نییاز کنارش رد شدم و از پله ها پا عیسر

 بود. ریفکرم درگ یلیسوار اسبم شدم...خ یک دونمینم

 بود که منو به خودم آورد... یشونیماه پ ههیش نیبه کلبه ام و ا دمیرس یک دمینفهم یکه حت اونقدر
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 شدم و بردمش سمت اصطبل. ادهیاسبم پ از

 آشنا مواجه شدم. افهیق هیبا  رونیه از اصطبل اومدم بک نیهم

 خنده گفتم: با

 ؟ییعه؟تو-

 بدجور هول شد... چارهیبود.ب نجایتو نبود رسول ا شیبود که دو سه روز پ یپسر همون

 بود. دهیازم ترس دمیبگه...شا یچ دونستینم

 گفتم: یشدم و با مهربون کشینزد

 صدات کنم؟ یچ دیاون روز نتونستم اسمتو بپرسم!حاال با-

 ترس گفت: با

 ...خواهر زاده آقا رسول.رمیام-

 حاال؟ یزنیبا ترس و لرز حرف م نقدریچرا ا-

 آقا! دیآخه...آخه...شما پسر ارباب-

 که دارم. یبه درد نخور گاهیجا نی...باز من و ای...لعنتاه

 از ارباب بودن. ادیم بدم

 برخورد کنن اما... گهید یباهام مثل آدما ادخویم دلم

 من و مردمه؟ نیحصار ب نیا یک تا

 آخر عمر؟ تا
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 رسول اومد. یبگم صدا یزیرو گذاشتم رو سر شونه اش و تا خواستم چ دستم

 .میدو به سمت صدا برگشت هر

 گفت: یبا عجله به سمتم اومد و با خوشحال رسول

 آقا؟ دیاومد-

 ن؟یکرد داشیشده رسول؟پ یچ-

 .کنهیم ی.تو رشت زندگمیکرد دایپ ونویآره آقا...هما-

 کافه باز کرده. هی

 خودشه رسول؟ یمطمئن-

 .دهیکش یرفته بود تو کافه...از صورتش نقاش ریمطمئنم خودشه...اصال ام یشده ول ریپ کمیآقا -

 د؟ینیبب دیخوایم

 گفتم: ریدوستانه به ام یلحن با

 آقا؟ ریام گهیمدرست  تییدا-

 کردم. یبله آقا...من از صورتش طراح-

 .دینیتا بب ارمیم رمی...االن مزنهیخودش مو نم با

 .دیدو کردیم یکه رسول توش زندگ یبه سمت اتاقک عیهم سر بعد

 :دمیبه رسول کردم و پرس رو

 بودمش. دهیخواهر زادته؟چرا قبال ند-

 پدرش..  کرد،بایم یبله آقا...خواهر زادمه.تهران زندگ-
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 پدرشو از دست داد. شیچند ماه پ اما

 رو ندارم. یاون کس ریاز من نداره و منم غ ریکس رو غ چیه ایدن نیا یپسر تو نیا

 زمزمه کردم: اریاخت یب

 !ندازهیرضا م ادیچشماش منو -

 نگاهم کرد و با تعجب گفت: رسول

 بله آقا؟-

 و گفتم: دمیبه چونه ام کش یدست

 !یچی...هیچیه-

 

7⃣4پارت ⃣ 

 

 برگشت. رینگذشته بود که ام یلحظه ا چند

 که دستش بود رو به سمتم چرخوند. یا تخته

 شدم. ریاون تصو یچشما محو

 ...خودش بود.دنیکش ریهام شروع کردن به ت قهیشق

 پدرم. ی...مباشر قبلونیهما

 ببرم؟ ادیچشما رو از  نیا شهیم مگه

 تله اون ماده گرگ افتاد. یکه تو یهام...نفر دوم یبچگ ونیهما عمو

 ؟یجرم یوسط جونش رو باخت.به چ نیتونست فرار کنه...انگار فقط و فقط مادر من بود که ا یول
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 !یبه جرم عاشق دیشا

 نگاهم کرد و گفت: رسول

 و شهادت بده؟ نجایا ادیب شهیم یآقا؟به تظرتون راض-

 آب از سرم گذشته! گهی...من دارمشینشد به زور م ی...اما اگه راضدونمینم-

 گفت: جانیگذاشت و با ه شیآت کیکنده چوب نزد یتخته شو رو ریام

 ...ادایرو ثابت کنه م شیگناهیب تونهیبا اومدنش م دیاگه بهش بگ-

 رسه! ینم یبیبهش آس نیبد نانیبهش اطم هی...کافادیفکر کنم که ب یعنی

گناه بوده...اون مرد در  یبه پدرم ثابت کنم که مادرم ب مخوایاون که معلومه...االن من اربابم...منم فقط و فقط م-

 بوده. یامانه...اونم قربان

 رو ثابت کنم. یزیچ تونمی.من بدون اون نمنجایا ادیب خوامی...فقط مکنمیم یهر کار تشیامن یبرا

 گفت: نانیبا اطم رسول

 .میکنیرو درست م یآقا...ما همه چ نینکن تیخودتونو اذ-

 .شهیم دایراه حل پ هی باالخره

 رونیرو از عمارتم ب یعوض رانیمادرم ثابت بشه تا بتونم اون ج یگناهیهر چه زودتر ب خوامیکالفه ام رسول...م-

 کنم.

 !مونهیپشت ابر نم شهیآقا...ماه هم شهیثابت م-

 زدم و کالفه پلکامو رو هم فشار دادم. یپوزخند

 

 چه ناحق به تباه... یتو که رفته ا"
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 "ان نکند ماه، چه سود است مرا؟پنه ابر

  سندهینو#

*** 

 

8⃣4پارت ⃣ 

 

 "کل یدانا"

 

 کافه رفت. یمیبه سمت گرامافون قد آروم

 رفت. شخوانیبه سمت پ کردیلب آهنگ رو تکرار م ریمورد عالقه اش رو گذاشت و همونطور که ز صفحه

 اومد و پول دو تا قهوه فرانسه اش رو حساب کرد. شخوانیبه سمت پ یخوش پوش مرد

 نگاه کرد. شیخال یاز رفتنش به جا بعد

و به رو به  نشستیم یشگیهم یاومد کافه... بعد از سفارش دو تا قهوه همون جا یبود...هر روز م بیمرد هم عج نیا

 .زدیروش زل م

 موند... یم یقهوه دوم دست نخورده باق شهیهم

 هم داشت! گهید یشگیهم هیمرد  نیا البته

 چشماش موقع رفتن قرمز و متورم بود و صداش گرفته... شهیهم

 .کردیم ینیهم سنگ هیسوخته بودنش بدجور رو دل بق دل

 :دیکش یخال یدست از زل زدن به اون جا زدیکه صداش م ییآشنا یصدا با
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 !ونی...هماونیهما-

 !هیک دونستینداشت به سمت صدا برگرده...م جرات

 .شهیم کیداره بهش نزد هیکه چند ساله ازش فرار یخاطرات و گذشته ا دونستیم

 جواب بده... تونستینم

 اون صدا اومد: دوباره

 !ونی...هماونیهما-

 به سمت صدا برگشت. یسخت به

 بهت زمزمه کرد: با

 رسول؟-

 گذاشت. شیبه نما شتریصورتش رو ب یو چروکا نیبهش زد که چ یلبخند رسول

 کرده بود. دایحرف زدن پجرات  انگار

 وار گفت: زمزمه

 .یشد ریچقدر پ-

 ...گهیروزگاره د-

 .زدنیکردن...هر دو...انگار فقط با نگاهاشون با هم حرف م مکث

 سکوت رو شکست: قهیبعد از چند دق ونیهما

 ؟یکرد دایچطور پ-

 است... ابندهی ندهیبود اما خب جو دمینبود...البته شا یسخت ادیکردنت کار ز دایپ-

 :دیپرس دیترد با
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 ؟یکه دنبالم گشت یدار کارمیچ-

 ارباب تو رو فرستاد که... نکنه

 حرفش رو کامل کنه: ونینذاشت هما رسول

...از طرف یکنیکه تو فکر م یاما نه اون ارباب نجای.من از طرف ارباب اومد ادمیم حیرو برات توض یصبر کن...همه چ-

 ارباب جوان اومدم...

 .کردیهت نگاهش مبا ب ونیهما

 درست باشه... کنهیکه بهش فکر م یزینداشت اون چ امکانش

 بکنه و اون پسر ارباب شده؟ ینتونسته کار رانیج یعنی

 حرفا بود. نیگر تر از ا لهینداره...اون زن ح امکان

 چه برسه به ارباب شدنش! بهیزنده بودن اون بچه براش عج یحت

 :دیتعجب پرس با

 ؟یگیباربد رو که نم-

 .گمیچرا...باربد رو م-

 ...بزرگ شده...آقا شده.ونیهما شینیبب دیبا

 همه سال هنوز کمر راست نکرده! نیکالفه است...افسرده است...غم مرگ مادرش هنوزم تو چشماشه...بعد از ا اما

 شکسته...اونم بدجور... دلش
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 تعجب داشت. یشکست جا ی.اگه نمدونمیم-

 گناه کرد. یو مادر اون پسر ب شیمکن رو با عشق زندگکار م نیبدتر ارباب

 گفت: دیو با ترد دیکش ششیبه ته ر یدست رسول

 خبر مرگش از پا افتاد. دنی...باربد گم شده بود.خبر آورده بودن مرده.اربابم با شنونیشده هما ریگ نیارباب زم-

 باعث شده که نتونه راه بره. یمثل حمله عصب یزیچ هی گنیچش شده.فقط م اوردنیهم سر در ن دکترا

 کردیم یباربد هم مرده واسه خودش خانون کردیشده بود و فکر م ریگ نیکه ارباب زم یاون مدت کوتاه یتو رانیج

 که باربد برگشت. نیتا ا

 ...قتیاون پسر اربابه و دنبال اثبات حق االن

 ادامه حرفش رو گرفت: ونیهما

 و انتقام...نه؟-

 گذره؟یم ی...البته حق داره.کرانیبگذره از ج تونهیآره.نم-

 ...هیلیکه هنوز دستشو به خون اون ماده گرگ آلوده نکرده خ نیهم

 نگفت. یزیکرد و چ یطوالن یمکث ونیهما

 شد و گفت: کشینزد رسول

 ...قتهیفقط به خاطر حق نجای...اگه امروز اومدم ایمیقد قیرف-

 .شهیو آروم نم سوزهیانتقام م شیکه داره تو آت یخاطر پسر به

 جوونه. یلیمرد واسه خاکستر شدن خ اون

 ...یکمکش کن یتویکه م ییتو فقط

 .کنمی...ازت خواهش مونیبده هما نجاتش
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 رفت. زیاوند و به سمت رخت آو رونیب شخوانیاز پشت پ ونیهما

 زد: داد

 پسر... یآها-

 ظاهر شد و گفت: هیدر عرض چند ثان شاگردش

 جانم آقا؟-

 تا فردا برنگردم. دی...شاییجا هیبرم  دیمن با-

 گه؟ید یرو بچرخون نجایا یتونیم

 هم راحت باشه. التونیخ دیبله آقا.شما بر-

 برداشت. زیرخت آو یرو از رو شیتکون داد و بارون دنیبه نشونه فهم یسر ونیهما

 خودش زل زد. یو به چشما ستادیا نهیآ یجلو

 به گذشته ها... برگشت

 که عاشق بود. یزمان به

 چشماش رنگ عسله. گفتیم شهی...گالب همریبخ ادشیگالب... عاشق

 .کنهیآرومش م ونیهما ینگاه کردن به رنگ چشما گفتیم

 لب زمزمه کرد: ریز

 .رمیگیشکسته مون رو از اون زن م یگالب من...انتقام دلها-

 حق من و تو نبود. ییجدا

 به رسول کرد و گفت: رو

 ...میبر-
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 ؟یایواقعا م-

 هاست. قتیآره...حاال که باربد اربابه وقت حرف زدن من و برمال شدن حق-

 .امیروز بتونم به سراغش ب هیفرار کردم و گذشته رو جا گذاشتم تا  من

 جزو همون گذشته بود. ممینکردم چون تنها عشق زندگ فراموشش
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*** 

 "باربد"

 

 تمام خاطرات اومد جلو چشمم... دنشید با

 بزارم کابوس گذشته ها آزارم بده. دینه...من نبا اما

 جلوتر رفتم. یکم

 هم جلوتر اومد.پدرانه دستام رو گرفت و فشرد. ونیهما

 بودم. دنشی.چقدر دلتنگ دشیعسل یزدم تو چشما زل

 باهام مهربون بود. شهیکه هم یمرد دنید دلتنگ

 سوخت. رانیفتنه ج شیتو آت گناهیکه ب ی...کسدیکه رنج کش یکس

 ماجرا از دست داد. نیرو تو ا شیمرد تمام زندگ نیمن مرد و ا مادر

 عاشق گالبه. ونیکه هما دونستمیخوب م ینداشتم ول یکه اون موقع ها سن نیا با
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 رفت. نجایاز ا شهیهم یازدواج کرد و برا یا گهیاز اون ماجرا گالب به اجبار پدرش با کس د بعد

 گناهه. یب زدیم ادیو فر ختیر یچطور اشک م ونیکه هما ادمهی خوب

 ...هر روز و هر روز...شهیروزا هنوز پشت چشمام تکرار م اون

 به حرف اومدم: باالخره

 سالم عمو!-

 .یسالم پسرم.چه قدر بزرگ شد-

 .نجامیبزرگ شدم.اونقدر بزرگ که االن ارباب ا یبله...سخت بود.ول-

 خوشحالم...-

 .مینه عمو...هنوز مونده که خوشحال بش-

 .دیریو انتقام من و خودتون رو از اون زن بگ دیدنبالتون تا برگرد فرستادم

 ده؟یبه حرف من گوش م نجایا یکس یمطمئن-

 حرفتونه. یمن ارباب گوش همه شنوا یآره...تا وقت-

 .شنوهیبشنوه م دیهم که با یکس اون

 نداره. یراحت یزندگ گهیبه بعد د نیاگه حرف من ثابت شه پدرت از ا-

 قاتله... هیپدرت تو نظر همه  هیاز برمال شدن قض بعد

 .یندار یکه مشکل نایا با

 نگاهش کردم و گفتم: کالفه

 .خوامیم یمتیمادرم رو به هر ق یگناهیاثبات ب یاون مرد پدرمه ول نکهیبا ا-

 باشه... نیسنگ نقدریاگه بهاش ا یحت
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 .دیرو بوس میشونیرو گرفت و پ بازوهام

 بود. نیپر از تحس چشماش

 و گفت: دیبه گونه ام کش یدست

 ...یشد یمرد واقع هیآوردم که  مانیا-

 .یکه مثل پدرت فراموشکار و نامرد نشد خوبه

 .رهیگیتو آروم م دنیمطمئنم روح مادرت با د من

 شد. رهیخو به پشت من  دیبهش زدم اما اون اخماش رو در هم کش یلبخند

 .کرد،برگشتمیکه نگاه م ییسمت جا به

 زل زده بود. ونیبود و با بهت به هما ستادهیبود که وسط محوطه ا رانیج

 از کنارم رد شد و به سمتش رفت. ونیهما

 بود. دهیرنگش از ترس پر رانیج

 دورش زد و با پوزخند گفت: یچرخ ونیهما

 هات خوب جواب داد. لهیح نمیبیکلفت خونه ارباب...م ینونوار شد-

 .چارهیب یبایز یجا ینشست

 .ستادیکرد و رو به روش ا یمکث

 حرص ادامه داد: با
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 خانوم نبود. بایاون ارباب ز اقتینداره...ل یالبته تعجب-

 .شیتو زندگ یوفتیب شیآت هیکه مثل  یی...تویبود تو

 سمتش رفتم و بازوشو گرفتم. به

 هتره آروم باشه.کرد.با چشمام بهش فهموندم که ب نگاهم

 .دیباریناآرومش خون م یچشما از

 حد و حصر بود. یب خشمش

 رو ثابت کنم. یزیچ تونمیبودم با خشم نم دهیخشم من...اما من فهم مثل

 .ستیدور ن ادیکه ز یصبور باشم تا زمان یچند وقت دیبا

 آزاردهنده اش داد زد: یبا صدا رانیج

 یبرگرد یچطور جرات کرد ؟اصالیباهام حرف بزن ینطوریا یکن ی...چطور جرات میمردک عوض-

 نجا؟هان؟چطور؟یا

 ...یحرومزاده از مهلکه جست هیرو کشتن اما تو بایز

 .چارهیب هیمرگت حتم نتتیارباب بب اگه

 بار من داد زدم: نیا

 منم.من... نجایببند دهنتو...ارباب ا-

 .برهیم نیتو رو از ب یکه به زود یکس

 .ادیازش بر نم یکه اون باالست،کار یمرد اون

 رو بشنوه. قتایزنده است تا حق فقط

 .مونهینم یبرات باق یزیبرمال شد چ قتیحق یوقت
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 حساب من با توئه... هیزمان تسو اونوقت
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 .میکردیخشم و نفرت بهم نگاه م با

 زمزمه کرد: رانیج

 که مادرت رو کشتن. ی.همون موقعکشتمتیم دی...بایپسره عوض-

 آوردم. نییروجا دستم رو پا یصدا دنینثارش کنم اما با شن یلیس هیبرداشتم و دستم رو بردم باال تا  زیسمتش خ به

 داداش!-

 کردم خشمم رو کنترل کنم. یشلوارم فرو کردم و سع بیج یمشت کرده ام رو تو دست

 نگرانش کردم و گفتم: یبه چشما ینگاه

 جان داداش؟-

 خدا دعوا نکن... ترو-

 کردم با حرفام آرومش کنم: یشاهد ماجرا بود اما سع یدونم از ک ینم

 .کنمینگران نباش خواهرکم...من به خاطر تو هم شده دعوا نم-

 با تمسخر گفت: رانیج

 ؟یشد مایتیتا حاال برادر بچه  یخوبه...از ک-

 نگفتم. یزیرو از خشم بستم و چ چشمام

 .کردمیسکوت م دی...بادیارز یروجا نم دنیترس به
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 سکوت کردم... و

 به عمارت برگشته بود. رانیچشمام رو باز کردم که ج یزمان

 لب زمزمه کردم: ریز

 .کنمیپاهام لهت م ریو من اون روز ز یوفتیبه پام م یروز هی-

 گفت: ونیکه تا اون موقع فقط نظاره گر بود جلو اومد و به هما رسول

 سرده. رونیتو...ب میبر-

 کردم. کیروجا رو به هم نزد کیتکون دادم و دو طرف شنل کوچ یحرفش سر دییبه تا ممن

 پر ترس بود. چشماش

 شدم. ایترساشو جو لینگاهم دل با

 گفت: ینگران با

 .شمیتنها م یلیباربد...اگه اون زن بدجنسه تو رو هم بکشه...من...من خ ترسمیم-

 زدم. یمیگونه اش رو نوازش کردم و لبخند مال یمهربون با

 آرامش گفتم: با

 بکنه... تونهینم یکار چیاون زن ه-

 قصه تموم شده است... هی رانیج

 .ارهیسر من و تو ب ییبال ذارمینم من

 عمارتم... نیفقط منم که صاحب ا گهیفقط صبر کن...تا چند روز د تو

 .ندازمیآشغال دور م کهیت هیو مثل  کنمیخونه پاک م نیا خیتار رو از انشیو اطراف رانیج گهیچند روز د تا

 نگرانم... یلیمن خ یول-
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 .یکنیکه فکرشو م میزیدلم...من محکم تر از اون چ زیمورده عز یب تینگران-
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 بود که بهم زل زده بودن. یا قهیدق چند

 .دنیکشیم رونیخروار خاطرات ب ریگذشته رو از ز یو عقده ها کردنیدو با خشم نگاه م هر

 ارباب لب باز کرد: باالخره

 ؟یچطور جرات کرد-

 پوزخند زد و گفت: ونیهما

 و ما رو قضاوت... یجرات کرد یروز هیهمونطور که تو -

 مردک نمک به حروم؟ یبرگشت یواسه چ-

 زد و گفت: یعصب یقهقهه ا ونیهما

 نه؟کیگله م یداره از نمک به حروم یک نی...ببایخدا-

 .یکشتیرو نم چارتیکه زن ب یاگه نون و نمک شناس بود تو

 یبا اون شک ها یعوض هیو اون...تو نیبه خاطر حرف ا اونم

 .یبهتر بگم...زجرکش کرد ایخاک... ریز یمن خانوم بود و بس،کرد یبرا شهیخانوم رو ،که هم بایز مسخرت

 گردن من؟هان؟ یرو بنداز راتونیتقص یخفه شو...ببند دهنتو.برگشت-
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 نجا؟یا یایاجازه داد ب ی؟کیبرگشت یواسه چ اصال

 ...نهیحس شده...سرم سنگ یپاهام ب کردمیگونه ام تر شده بود اما احساس م یک دونمینم

 من... یکه تماما رنج و عذاب بوده برا یآدمه تو مرور خاطرات نیپرواتر یب ونیهما

 رو به من داد زد: ارباب

 نجا؟یا یحرومزاده رو کشوند نیپسره احمق...نکنه تو ا-

 خشک شده بود. دهنم

 شد برام. یزمزمه م هیپدرم کم کم داشت شب یادایفر

 .نمیکنار پنجره بش یصندل یبه سمتم اومد و کمکم کرد رو یبا نگران دیکه حالمو د ونیهما

 برام افتاده بود؟ یچه اتفاق دونمینم

 گفتم؟ینم یچیلحظات بودم چرا ه نیکه سالها منتظر ا یمن

 شدم؟ فیضع نقدریبودن داشتم چطور ا یقو یادعا شهیکه هم یمن

 زبونمو قفل کرده؟ نطوریباور کنم که درد و رنج ا یعنی

 کنه؟یداره خفم م میکنم که خاطرات شوم قد باور

 ...ستیوقت ضعف نشون دادن ن االن

 .حرف بزن.یخودتو جمع و جور کن دیبا

 .شهیم دهیفا یحرف بزن وگرنه باز تالشات ب نجاستیا ونیو محکم...حاال که هما یقو

 ...ادهیو مرور خاطرات ز یسوگوار یبرا فرصت

 .دنیکش شیمادرم رو به آت یو جوون مویمو،بچگیکه زندگ ییو بعد انتقام از اونا قتیاثبات حق اول

 گفتم: یپدرم نگاه کردم و به سخت نیخشمگ یچشما به
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 یکه روز یو التماس مادرم،کس ادیاما فر یخدمتکار رو گوش کرد هیکه حرف  ییارباب...تو یی...توستمیمن ناحمق -

 !یگرفت دهیناد ،رویعاشقش بود

 به خواست منه... نجاستیا ونیهما اگه

 عمارتم. نیچون در حال حاضر من ارباب و همه کاره ا یبه حرفاش گوش کن یهم مجبور تو
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 با بهت بهم زل زد. ارباب

 رو از دهن تک پسرش نداشت. ییحرفا نیهمچ دنیانتظار شن انگار

 .گفتمیم دیبا یحرف شک داشتم ول نیکم تو گفتن ا هی دینبودم...شا مونیپش

 ارباب... یکتاتورینه د تهیواقع ییقراره بتازونه؟االن وقت خودنما یک تا

 از چند لحظه گفتم: بعد

 نداشت. یاظهار نظر چیبودم که حق ه یپسر بچه ا یزمان هی-

 .کردیسنگدل طلب بخشش م هیو از تو کردیمرگ مادرش بهت التماس م قبل

 داشت. مانیکه به نجابتش ا یزن ؟واسهیواسه ک اونم

 ارباب؟ ادیم ادتیپسر بچه رو  اون

 اد؟یم ادتیشکسته اشو...ضجه هاشو...نگاهاشو... دل

 داد زد: ارباب

 بس کن!-
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 از اون داد زدم: بلندتر

 .تازه شروع کردم...کنمیبس نم-

 باهات... میما گوش کن.حرف دار یساعتم به حرفا هی یگوش کرد زیهمه چ یعمر به خزعبالت اون ب هی

 !رونی...برونیب دیبشنوم...بر خوامینم-

 داد زد: ونیهما

 حرف داره! گهی؟میشنویمگه نم-

 ؟یگذشته ها فرار کن دنیاز شن یخوایم یک تا

 ؟یدیمن گوش نم یبه حرفا یواسه چ یشک ندار یکه اون سالها کرد یبه کار اگه

 هان؟

 منو به باد داد. ستیکه هست و ن یهست یتو ساکت شو...تو همون-

 .یو نمکدون شکست یکه نمک خورد یهست یهمون تو

 ...یزن من و از راه به درش کرد یپا ریز یکه نشست یهمون تو

 کنه. انتیبهم خ یباعث شد تو

 داد زدم: بلند

 مادر من خائن نبود،نبود،نبود...-

 ؟یک ؟تایخزعبالت رو تکرار کن نیا یخوایم یک تا

 .یکنینبوده که فکر م یکه مادرت اون ینادون بفهم هیتو یتا وقت-

 گفت: ونیهما



 مسلخ عاشقان

 
116 

 

ه فکر ک ستین یناو رانیکه ج یمن تو بفهم یبعد حرفا دیحرف نزن و فقط گوش کن...شا قهیمثال ارباب دو دق یآقا-

 .یکنیم

 

5⃣5پارت ⃣ 

 

گذشته رو نبش قبر  خوامیکه نم نهیفقط و فقط به خاطر ا کشمتیحرفات رو بزن و گورتو گم کن...اگه نم عیسر-

 کنم.وگرنه... 

 دستشو به نشونه سکوت برد باال و گفت: ونیهما

 ساکت باش. قهی...دو دققهیگفتم دو دق-

 :اتیواقع فیشروع کرد به تعر ونیلحظه بعد هما چند

 یبود که من از زندگ یزیدل نه صد دل عاشقش شدم.گالب تمام اون چ هی دمیکه گالب رو د ی...زمانشینه سال پ-

 خواستم. یم

 داد. یکس و کار دختر نم یپسر ب هیمشکل اون وسط بود...پدر گالب به  هی اما

 داشت. کمیدختر کوچ هیعمارت.شوهرش تازه مرده بود و  یتواومد  رانیما نگذشته بود که ج ییاز آشنا یماه چند

عمارت نظر همه رو به خودش جلب کرده  یآور بود.تو جهیسرگ شییبایو عشوه.ز لهیبود واسه خودش، پر از ح یدلبر

 بود اال دو نفر...

 ارباب... هیعاشق و تو منه

 عمارت کار کنه. یتو رانیخانوم اصال دوست نداشت که ج بایز

 سرش به کار نبود... آخه
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 یبرا رانیکه ج نیاز ا زه،غافلیبهم بر شونویاومد زندگ یکنه.دلش نم رونشینتونست ب رشیبه خاطر مادر پ اما

 کرده بود. زیدندون ت شیزندگ

 "بود بر گوسپندان یدندان ستمکار زیترحم بر پلنگ ت"گفتن که راست

 .کردیم یخانوم حسود بایز یبه زندگ شهیهم رانیج

 عمارت رو نداره. یخانوم اقتیخانوم ل بایز گفتیم هشیهم

 .ریو اونو تحق کردمیم تیخانوم حما باینداشت...آخه همش از ز یخوش ونهیمنم م با

 ...نابود شد.ختیعوض شد...بهم ر زیهمه چ هوی اما
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 خانوم بود... بای...چهار روز قبل از کشته شدن زادمهی خوب

 اومد تو. رانیدر با ضرب باز شد و ج هویکلبه ام نشسته بود و سرگرم بودم که  یتو

 .دیرسیخوب نبود...نگران و کالفه به نظر م حالش

 بتونم بهش بتوپم شروع کرد به حرف زدن: نکهیاز ا قبل

 ...تو رو خدا کمکم کن!بچم...بچم گم شده!ونیهما-

 که اومد وسط دست و پام شل شد. به حرفاش گوش ندم اما اسم بچه خواستمیم اولش

 بود...سر بچه ها حساس بودم. نیهم شهیهم

 :دمیپرس

 براش افتاده؟ یشده؟اتفاق یبچه ات؟چ-
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 ...کنمینم داشیپ گردمیم یگم شده...هر چ-

 ترس گفتم: با

 کجا؟کجا گم شده؟-

 .ستین دمیبه خودم اومدم د هویتو جنگل... میخانوم رفته بود بایبا ز-

 عمارت؟ یبرگشت یچ ؟واسهیدنبالش بگرد یخب چرا نموند-

اعت ...چند سمیمرد باهامون باشه بهتره.ترو خدا زود باش بر هی گفتیدنبالت و ببرم اونجا...م امیخانوم گفت ب بایز-

 ...شهیشب م گهید

 ...شمیم چارهینشه ب دایدخترم پ اگه

 ...اگه اوردیخانوم رو نم باینرم...اگه اسم ز ایداشتم که برم  شک

 و کردمیگوش نم رانیج ی...به حرفاکردمیاگه ها نبود من اون حماقت رو نم یلیبچه وسط نبود...خالصه اگه خ یپا

 شدم. یوارد اون جنگل نم چوقتیه

 چوقتیاومد همونطور که ه یدنبالم نم رانیج گهیاز کجا د دونمینم

 خانوم رو صدا کردم. بایناز،زیصدا کردن پر یبه جا یو چه جور یاز ک دمینفهم

 بشه و شد... یو زمان بهم دست داده بودن که اون توطئه عمل نیزم

 .دمینفهم یچیه گهیبه سرم خورد و د یضربه ا هویکه  رفتمیم شیجنگل پ یتو همونطور

ونجا خانوم به ا بایز دنید یکه برا دیو گفت دیکردن اون دختر بچه اومدم اونجا اما بهم تهمت زد دایپ یبه هوا من

 اومده بودم.

 با پوزخند گفت: ارباب

 من حرفاتو باور کنم؟ یدار ؟انتظاریخب که چ-

 پرسم... یسوال م هیبرام نداره...اما قبلش ازت  یکار رانیج ینه...انتظار ندارم.ثابت کردن دروغ گفتنا-



 مسلخ عاشقان

 
119 

 

 یادعا ها و حرفا یتونست ،چطوریخونتون بزرگ شدم قبول ندار یبودم و تو شتونیپ یمنو که از بچگ یکه حرفا تو

اثبات گناهکار  یدام رو برا نیکرد که ا قتیو خودشم تشو کردیم ینیخدمتکار رو که خودجوش واست خبرچ هی

 ؟یکن ،قبولیبودن ما بزار

 منزل بود و حرف ما دو تا باد هوا... یبرات وح بهیحرف اون غر ؟چرایبه اون شک نکرد چرا

 ارباب؟ یبود خانوم خسته شده بایاز ز هان؟نکنه

 که به حرفاش گوش...  یخانوم راحت بش بایاز دست ز یخواستیچشمت رو گرفته بود؟م رانیج نکنه

 ...نطوری...پنحره هام همدمیکه به خودم لرز دیکش ادیارباب اوتقدر بلند فر نباریا

 .زدیم ششیداشت آت ونی...همادیباریچشماش خون م از

 نداشت انگار... قتیو کم از حق شدیپروا گفته م یکه ب ییحرفا با
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 تمام به ارباب زل زده بود. یبا خونسرد ونیهما

 شروع کرد به حرف زدن: دوباره

 ...هیک گمیم رانیکه فقط در حضور ج یکیکنه... دییمنو تا یحرفا تونهینفر هست که م هی-

 :دیغر ارباب

 ؟یشی...چرا از جلو چشمام گم نمیکنیگورتو گم نم ؟چرایافع یسوار کن یخوایم یا لهیباز چه ح-

 ...رمینم نجایثابت نشه از ا قتیحق یتا وقت-

 رو به من گفت: بعد
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 باال. ادیبگو ب رانیبرو به ج-

 از جام بلند شدم. عیسر

 داد زد: ارباب

 ؟یریکجا م-

 که به سمتش برگردم گفتم: نیا بدون

 کابوس تموم بشه. نیکه ا رمیم-

 ارزش شده بود. یبهتر بگم پدرم برام ب ایارباب... یوقت بود که حرفا یلیرفتم...خ و

 نداشت برام... یارزش گهیخودش بود که د دمیشا

 ارباب بود...و با چشم دنبالش گشتم...تو محوطه نبود. یشگیهم گاهیکه جا ییهمونجا ستادمیا وانیا یتو

 منو خطاب قرار داد: ییصدا

 ؟یگردیم یدنبال ک-

 که به سمتش برگردم گفتم: نیبود...بدون ا نازیپر یصدا

 دنبال مادرت...کجاست؟-

 مهناز... شیپ نییطبقه پا-

 باال.بگو ارباب کارش داره. ادیخوبه...برو صداش کن ب-

 ؟یدار کارشیچ-

 حس گفتم: یب

 نداره... یبه تو ربط-

 خونواده ام... نیاز ا یمنم مثل تو عضو-
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 ...وستهی...بلند و پدمیخندیشد...م لیتبد یقهقهه عصب هیبه  یشگیهم پوزخند

 با تعجب بهم زل زده بود. نازیپر

 ام که بند اومد گفتم: خنده

 خونواده رو فراموش کردم... ی...خونواده؟من چند ساله که معنارانیمنو نخندون دختر ج-

 که مادرت باعث مرگ مادرم شد. یهمون وقت از
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 .کردیبهت نگاهم م با

 ادم:د ادامه

عده  هی...ما میخانواده ا هیما  ی.چرا فکر کردشیگرگ تو لباس م هی...نیآست یمار تو هی...یتو هم از جنس همون زن-

 .میشیاز دست هم خالص م ی.البته به زودمیکنیم یبا هم زندگ زیکه مسالمت آم میدشمن

 صورتش عقب عقب رفت. یبا همون بهت تو نازیپر

 ...میباور کنه که ما ها با هم دشمن خوادینم چوقتیه چرا

 .سوزهیاوقات دلم براش م یبعض

 ...کمی ی.حتستیمادرش ن هیکه اون دختر شب کنمی...پس تو دلم بار ها تکرار مستمیانصاف ن یب

 مادرش هرروز سرزنشش کنه. شهیکه باعث م نهیهم

 ما شد. یکه بخواد وارد باز نیدختر بدون ا اون

 !ونی...مثل من... مثل هماهیقربان هی اونم
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*** 

 کرد. ینگاه م ونیبه من و هما موشکافانه

 نگاهشو به سمت ارباب برگردوند و شروع کرد به حرف زدن: ونیهما

 سر اصل مطلب... رمیباشه که حرفمو بزنم...صاف م دیبا رانیگفتم ج-

 .میاون جنگل گذاشت یخانوم پا تو بایافتاد که من و ز یثابت کنه اون روز چه اتفاق تونهیدارم که م یشاهد من

 .میمون با تعجب بهش نگاه کرد همه

 ...ارهیاثبات حرفاش شاهد ب ینداشتم بخواد برا انتظار

 هم وجود داره؟ یمگه شاهد اصال

 گفت: دیلرز یکه به وضوح م ییبا صدا رانیج

 کدوم حرفا؟ ه؟اثباتیتو؟شاهد ک یگیم یچ-

 ؟یگفت یهشت سال بهم چ ادتهیکه صداتو لرزون کرده... ییهمونا-

 آخر خط رو نشونت بدم. خوامی...امروز مدمیمن به آخر خط رس یگفت

 رو کرد به سمت ارباب و گفت: بعد

 ریکه تو اون گ یکرد؟همونیکار م نجایا یبچه بود یکه وقت یخدمتکار الل ادته؟همونیشاهد دارم ...ساره رو  هیمن -

 و دار گم شد!

 بود. دهیمضطرب و نگران بود...رنگش هم پر یلیخ رانینگاه کردم...ج ونیو هما رانیبه ج یسردرگم با

 از اون دختر الل تو ذهنم بود. یمبهم ریتصاو هی

 اومد... یم ادمیکم داشت  کم
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 اون سالها بود؟ یاز پازل ماجرا کهیت هی اونم

 ماجرا ربط داشت؟ نیگم شدن اونم به ا یعنی

 تعجب گفتم: با

 ماجرا ربط داره؟ نی...اونم به اادیم ادمی ییزایچ هی-

 گفت: زدیپوزخند م رانیکه به ج یدر حال ونیهما

 یبرا یو حاال هم شاهد خوب دهیخانوم رو گفته شن بایبه من و ز رانیکه ج یی...تمام حرفادهیرو د یبله...اون همه چ-

 منه... یاثبات حرفا

 داد زد: رانیج

.نفس میکن داتیتا پ میو رو نکرد ریهمه جا رو ز یفرار کرد یماست که وقت ریواسه خودت؟تقص یگیم یچ-

 یو مهمل نم ینشست ینم نجایاالن ا یاشتباه اون موقع ماست...اگه مرده بود جهینت نجایو نشستنت ا دنتیکش

 !یگفت

 گفت: ارباب

 ...بزار حرفشو بزنه!ی...تو که به خودت شک نداررانیساکت شو ج-

 زدم. یبا تعجب به ارباب نگاه کرد و من پوزخند صدا دار رانیج

 .کردیاربابم کم کم داشت بهش شک م پس

 عجب! چه
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 با بهت گفت: رانیج
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 ؟یرو باور نکرد کهیمرت نیا یکوروش...تو که حرفا-

 گفت: ونیانداخت و هما رانیبه ج ینگاه چپ ارباب

 ؟یترسیم وجود ساره ران؟نه؟ازیج یترسیم تیاز واقع-

 ...اگه ساره...هیبد زیچ نه؟ترس

 و داد زد: دیوسط حرفش پر رانیج هوی

 ساره ساره نکن...اون مرده...خودم دستور مرگشو... نقدریا-

 ساکت شد. هوی

 .میهم ساکت شد ما

 که اعتراف کرده بود. مینگاه کرد یرانیو ارباب با بهت به ج من

 .تیعصبان ی...از رویزیهوا...بدون برنامه ر یب

 خدا خواست که اون ناخواسته حرف بزنه. انگار

 پوزخند زد و گفت: ونیهما

 ؟هوم؟یاومد رونیبودن ب سهیقد یپس باالخره از قالب قالب-

 حد ممکن گرد شده بود. نیدهنش گذاشته بود و چشاش تا آخر یدستشو رو یبا ناباور رانیج

 بودمش... دهیند فیضع تطوریعمرم ا تو

 .دنیرخ بود.آماده بارسرخ س چشماش

 داد زد: ارباب

 ؟یتو...تو...چرا دستور مرگ اون خدمتکار رو داد-

 ...تو... توتو
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 خبرم؟ یکه من ازش ب یکرد یاون سالها چه غلط ی

 هان؟

 شده بود. رهینقطه خ هیو بهت زده به  زدینم یحرف چیه

 بودم. یاون لحظه غرق شاد یتو یباشم ول یآدم سنگدل دیشا

 بردم. یلذت م نداختیکه به وجودش چنگ م یعذاب از

 بود تا باهاش حرف بزنم. نجایمادرم ا کاش

 .زمیبگم...مادر...مادر عز بهش

 عذاب...تموم شد. نیکابوس چند ساله...ا نیشد...ا تموم

 رو شد. رانیج دست

 رو به ارباب گفتم: یعصب یخنده ا با

 ؟یدید-

 ارباب؟ یدیدروغش معلوم شد؟د یدید

 گناه کشته شد؟ یمادرم ب یدید

 د؟یگناه کشت یمادرم رو ب یدید

 داد زدم: بلند

 ؟؟؟یدید-

 .ختنیشروع کردم به اشک ر و
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 ...رانیتوجه به من گلدون کنار تختشو برداشت و پرت کرد به سمت ج یب ارباب

 .رفتیخون م شیشونیشد...از پ نینقش زم رانیج

 از خدمتکارا اومدن تو... یکیشکسته شدن گلدون مباشر و  یصدا از

 اما فقط خدمتکار رفت. رونیازشون خواست برن ب ونیهما

 .کردیبا بهت به ما نگاه م مباشر

 .دیچیپ یتخت ارباب از درد به خودش م یجلو رانیج

 رو به مباشر گفت:  تیبا جد ونیهما

 اونجا؟ یسادیمثل مجسمه وا یواسه چ-

 باشر به زبون اومد:م باالخره

 چه خبره؟ نجای...انجایا-

 من داد زد: یها هیبدون توجه به حرف مباشر و گر ارباب

 ؟یکرد یتو چه غلط گمی...بهت مارهیپت کهیزن-

 .کنمیخودم خفت م یدرست باشه خودم با دستا دمیکه شن ییحرفا اگه

 که از هزار بار مردن سخت تر باشه. ارمیبه سرت م یی...بالکنمیات م چارهیب

 نمک به حروم...کثافت... یعوض

 داد زد: یبلند تر یصدا با

 کثافت!-

 جلوشو گرفت. ونیکنارش تا اون رو هم پرت کنه اما هما وانیدستشو انداخت به ل ارباب
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 نگاه کرد. ونیسر بلند کرد و به هما ارباب

 خردش کرد. ونیلب هما یرو پوزخند

 و گفت: نییانداخت پا سرشو

 ؟یخوشحال ه؟االنیچ-

 سالها اشتباه کردم؟ نیکه من تمام ا یخوشحال

 رو خوب نشناختم؟ نیمار تو آست نیکه من ا یخوشحال

 بچه ها خرد شدم؟ شیکه پ یخوشحال

 هان؟

 گفت: تیپشتشو به ارباب کرد و با جد ونیهما

 ...زایچ نیآره...خوشحالم.نه واسه ا-

 .دونستمیرو م زایچ نیتو تازه است...من تمام ا یبرا نایا

 زن به خودت ثابت شد! نیزنت ،که قاتل بودن تو و ا یگناه یب م،کهیگناه یخوشحالم که ب نیا واسه

 ...کشهیبعدم م نیو از ا دهیزجر کش شتری...اون از منم بسوزهیوارثت م یدلم برا فقط

 پدرت قاتل مادرت باشه.سخته... سخته

 .دیچیپ یتو سرم م نویهما یصدا

 :شدیآخرش مدام برام تکرار م جمله

 سخته پدرت قاتل مادرت باشه.سخته... -

 پدرت قاتل مادرت باشه.سخته... سخته

 پدرت قاتل مادرت باشه.سخته... سخته
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 ...سخته...سخته...سخته

 زدم: داد

 سخته...سخته...-

 به سمتم برگشتن. همه

 .رفتم رانیجا بلند شدم و به سمت ج از

 بود. جیاز ضربه ارباب گ هنوز

 زدم: داد

 .یعوض کهیزن خورهیحالم ازت بهم م-

 کردم به زدنش... شروع

 .کردمیم یدرد چند ساله ام رو خال کردمیکه نثارش م ییلگدا با

من همچنان ادامه  یها ادی...موفق هم شدن اما فررنیکردن جلومو بگ یبه سمتم اومدن و سع ونیو هما مباشر

 داشت. 
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 :زدمیخشم عربده م با

 !کشمتی...قاتل...میعوض کهیزن-

 !یزنده باش نیاز ا شتریب زارمیتموم شد...نم گهید

 .شدنیو مباشر از دستام گرفته بودن و مانع جلو رفتنم م ونیهما

 داد زدم: دوباره
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 ...کشمتی.به خدا مکشمتی...میکثافت آشغال...روان-

 چونه ام رو گرفت و به سمت خودش برگردوند. ونیهما هوی

 زد تو چشمام و گفت: زل

 آروم باش پسر...چته؟-

 !یبه خودت مسلط باش دیبا

 حرص گفتم: با

 سره کنم. کیکارشو  دیبزار دی...ولم کنتونمینم-

 داد زد: ارباب

 .یریبگ میتصم یکه واسه مردن کس یستیساکت شو پسر...تو هنوز اونقدر بزرگ ن-

 دم...خو من

 حرفشو تموم کنه: نذاشتم

 ...یبره تو هم قاتل مادرم ادمیحرف نزن ارباب...بزار -

 .ستین رانیبره تو هم جرمت کم از ج ادمی بزار

 بره که پدرم قاتل مادرمه... ادمی بزارم

 .ستیاون قدرت مطلق سابق ن گهیبندازم که تو د ادتی بزار

 کنم! کاریچ کهیزن نیا با رمیگیم می...من تصمنجامیحاال ارباب ا من

 ؟یدیفهم

 با بهت و خشم بهم زل زده بود... ارباب

 ...ستمیانتظار نداشت جلوش با ه؟نکنهیچ
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 !یباطل الی...چه خهه

 نداره واسم. یکه کار سادنیقاتل مادرم رو بکشم...تو روش وا تونمیم یحت من

 خدا که اگه ارباب پدرم نبود... به

 بهش فکر کنم. یحت خوامینم

 زد؟یباهام حرف م یمدع نطوریاگه پدرم نبود االن ا اصال

 د؟یکشیاگه پدرم نبود االن نفس م اصال

 نفسهام رو ازم گرفت. لیکه دل یکس دیکشی...قطعا نفس نمنه

 بود. میکودک یاهایکه قاتل مادرم و رو یکس

 رو مجازات کنم! تیقاتل اصل تونمی...شرمنده ام که نممادرم

 مادر... یبود کاش

 ...شدنیتنگ نم نطوریاومد و ا یبود...کاش نفسم باال م گهیجور د هی زیهمه چ کاش

 

  نمیآ دل غمگ م،بازیتنگ است نفسها"

 "...نمیآ دل مسک سوزم،بازیتو م ادی یب

 

*** 
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 ...نازیپر یو داد ها غی...به توجه به جحتاشیمباشر ...به توجه به رسول و نص یتوجه به حرفا یب

 زدم: ادیاز نگاه متعجب روجا فر شرمنده

 ...یتو انبار دشیبنداز دشیببر-

 !رهیمونه اونجا تا بم یزن قاتل مادرمه...اون قدر م نینه غذا.ا دیدیآب بهش م نه

 پچ ها شروع شد... پچ

 ...کردنیرحم خطاب م یکه منو ب ییزنا یصدا

 ...کردنیکه منو ظالم خطاب م ییمردا یصدا

 برام مهم نبود. چکدومیه

 .کردیسرخوشم م دمید یم رانیج یکه تو مردمکا یترس

 ...دیام کش قهیو از کناره جل دیبه سمتم دو روجا

 نگاه کردم. بهش

 ...چشماش پر از اشک بود.دنیلرز یم کشیکوچ یدستا

 بود. دهیترس یلی...خدیلرز دلم

 ؟یکنیم کاریبا خودت چ یدار باربد

 ...ترسهیدختر هم ازت م نیکه ا یترسناک شد اونقدر

 تو...از کارات... از

 ؟یو خبر ندار یشیم والیه هیبه  لیتبد یدار نکنه

 آوردم. ادیبهم زده بود به  شیرو که رسول مدتها پ یحرف

 !یببر ادیرو از  گرانینذار انتقام باعث بشه د گفتیم
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 مثل گذشته ات... یزیچ هی شهیاتم م ندهیآ یباشه که گذشته تلخت ،گذشته...اما اگه نجنب ادتی شهیهم

 شدم و با غم گفتم: خم

 شده روجا جانم؟ یچ-

 لکنت و ترس گفت: با

 !ترسمی...متریبا...باربد...من...دارم...م-

 چرا؟از خودم بدم اومد... دروغ

 بودم؟ یدخترک معصوم چ نیتو نظر ا من

 ده؟یآدم زخم د ایآدمکش  هی
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 سردم گرفتم... یسرد روجا رو تو دستا یدستا

 نداشتم که دستاشو گرم کنم. ییگرما

 خودم از همه داغون تر بودم. من

 .رمیکه مسبب مرگ مادرم بودم انتقام بگ یو هر ک رانیاز ج خواستمیم

 .ستیحالم خوب ن یتو دستامه ول رانی...قدرت تو دستامه...جون جنجامیمن ا االن

 حالم خوب بشه...نشد! رمیانتقام بگ خواستم

 گفت: جارو

 ؟ی... اونا رو... بکشیخوایتو...م-
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 نگاه کردم. رانیج به

 کرد. یترس بهم نگاه م با

 ...کردیترس خوشحالم م نیهم

 شد؟یحل م یزیچ رانیکشتن ج با

 .شدی...نمنه

 .گشتیمادرم بر م نه

 .دیکشیدرد م دیاونطور که با رانیج نه

 آدم بد داستان... شدمیمن م فقط

 رحم. یب هیقاتل... هی شدمیم

 چشم دوختم. میبه تنها امانت زندگ یمهربون با

 :دمیپرس

 ؟یخوایم یتو چ-

 نگاهم کرد. دیترد پر

 ترس گفت: با

 .ترسمیفقط نکششون...من...من...من از مرگ م-

 .دیلرز یم صداش

 حالش به لرزه افتاده بود. دنیبا تن من که با د تمیر هم

 کردم با نفسهام دستاشو گرم کنم. یسع

 کرد. ینگاهم م منتظر
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 داد زدم: شدمیکه با روجا از اونجا دور م یاز چند لحظه از جام بلند شدم، و در حال بعد

 ...لیببره...نه پول و نه وسا نجایاز ا یزیحق نداره چ یرسول...آزاده بره .ول-

 ...شهیهم یبره.برا اریشهر و د نیاز ا دیبا

 ...ستادمیا

 شدم: رهیخ رانیمتعجب ج یلحظه برگشتم و به چشما هی

 .ستیدر کار ن یاسمت رو بشنوم رحم و مروت یحت ای نمتیها بب نجایا گهیبار د هی...اگه میزندگ یآدم اضاف-

که به جز نگاه  یهست یهمون دختر ونیگم کن و بدون که جونتو مد شهیهم ی.پس گورتو برابرمیرو م نفست

 بود. دهیدستات ند ریاز تو و ز یا گهید زیز،چیرآمیتحق
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 داد زد: رانیج

 .گردمیروز برم هیبدون  یول رمیمن م-

 برم به سمتش که مباشر جلومو گرفت. خواستم

 زدم: داد

 .ارمیبه سرت ب ییچه بال دونستمیداستان من باشم وگرنه م نیآدم بد ا خوامیکه نم فیکثافت...ح یعوض-

 به مباشر گفتم: رو

 .دیکه گفتم بکن یکار دیگفتم...بر یکه به رسول چ یدیشن-

 ... دیباش زود
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 دست روجا رو گرفتم و به سمت عمارت رفتم. بعد

 .کردیهمش به پشت سرش نگاه م روجا

 .دمیمحکم تر فشردم و دنبال خودم کش دستشو

 به گذشته نحس من زل بزنه... نیاز ا شتریب دینبا

 بکشه. شیاونم به آت ندهیگذشته ام آ ینحس ترسمیم

 نحسه...وجودش...نگاهش..حرفاش نحسه. رانیج

 ...نحس

 

*** 

 

 آروم بودم امشب. یلی...خوانیبودم تو ا سادهیوا

 ...ستیعمارت ن نیا یتو اتاقا رانیشبه که ج نیاول امشب

 .کشهیجا نفس نم نیا یهوا تو

 شبه که قاتل مادرم در به در شده. نیاول امشب

 به خودم اومدم: ونیهما یصدا دنیشن با

 پسر؟ یچطور-

 زدم. یبهش انداختم و لبخند کج یکوتاه ینگاه

 داد: ادامه

 تموم شده. نجایشهر...کار من ا گردمیفردا برم-
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 گفتم: یناراحت با

 !دیموند یما م شیکاش پ-

 زد و گفت: یتلخ پوزخند

 عمارت بمونم. نیا یتو نیاز ا شتریب تونمینه...من نم-

 .دهیآزارم م شتریخاطرات گذشته ب گذرهیلحظه که م هر

 

5⃣6پارت ⃣ 

 

خوشحالش  دونمیو م دمیکه شت ییباهاش حرف بزنم.راجع به حرفا نیتا راجع به هم نجایا ادیگفتم بودم ب امشب

 .کنهیم

 کردم: زمزمه

 .فهمتیم-

 و گفت: دیکش قیچند تا نفس عم ونیهما

 !دونمیم دی...اما بعدیشا-

 سخت بود. یلیخ دمیکه من کش یدرد

 پسر... شدن سخته یقربان

 روح آزرده و خسته... هیمبهم... یکودک هیبودم... یمنم قربان-

 ...یمادر ینابود شده...چند سال ب یزندگ هی

 دل منن. یهمشون زخمها نایا
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 ؟یستیاالن خوشحال ن-

 .دنیدلم آزارم م یهنوزم که هنوز زخمها یچرا...ول-

 تا آخر عمر با توان! نایارباب جوون...ا یایباهاشون کنار ب دیبا-

 سمتش برگشتم و گفتم: به

 ...یالاقل مرهم بزار ای یدلت رو درمان کن یاز زخمها کمی یتونیتو م یمادرم رو از دست دادم...ول شهیهم یمن برا-

 زدم و ادامه دادم: ینگاهم کرد...لبخند یگنگ با

 دستام رو فرستادم دنبال گمشده ات... ریاز ز یکی-

 بود. دهیبه گوشم رسازش  یاخبار هی

 تعجب گفت: با

 گمشده من؟-

 ...گالب!گمینامزدت رو م-

 عمو؟ گردهیاونم داره دنبالت م یدونیم

 هات راجع به ازدواجش دروغ بوده؟ دهیتمام شن یدونیم

 کرد. یبا بهت نگاهم م ونیهما

 شونه اش گذاشتم و ادامه دادم: یرو دستم

 .کنهیفرار م لشونیفام یاز پسرا یکیاونم از سر سفره عقد با  یهمون موقع که تو از روستا فرار کرد-

 ...شهیکردن تو آواره م دایپ دیام به

 ...اما

 گفت: یسخت به
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 .کنهینم داتیاما پ-

 عمو؟ یدونیم

 رو به ما گفت. نایگالب همه ا یاز دوستا یکی

 تا دنبال تو بگرده... نجایگالب فرستادش ا گفتیم

 اومده! یهست نجایکه تو ا یدرست موقع ست؟اونین جالب
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 به صورتش کرد و نگاهشو ازم گرفت. یدست

 به سمتم هجوم آورد. هویازم فاصله گرفت و  کمی...شدیباورش نم انگار

 :دیپرس دیترد با

 ته؟یواقع گهیکه م ییزایچ نیا ای یکنیم یشوخ یدار-

 عمو... نجایا ادی...گالب داره متهیواقع-

 د؟یمنتظرش بمون دیخوایشما...نم دنید واسه

 چند بار پلک زد تا حرفم رو هضم کنه... ونیهما

 سر هم ازم دور شد و رفت ...انگار رفت تا حرفام رو هضم کنه. آخر

 کرد. یکه سالها فراموشش کرده بودم بازم داشت بهم نگاه م ییخدا دیشا

 از ته دل بخندم... تونستمیخطاکار باز م منه

 که سالها منتظرش بودم. یو انتقام...رانیج رفتن
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 برگشت. ونیهما یکه به زندگ یدی...اممیروجا به زندگ اومدن

 ...همه و همه به خاطر اون بود.یآسودگ

 کرد. یم ازیکه مادرم صبح و شب باهاش راز و ن یهمون

 ...یاز قبلش حت دی...شادیصدامو نشن گهیکه از بعد مرگ مادرم د یهمون

 .کردینگاهم نم گهیتهمت زدن به مادرم...د یوقت از

 ...کنمیباهاش قهر کردم...منه خطاکار باز وجودشو احساس م منم

 خطاکار... منه

 

 ...میتنها ایخدا"

 تو... یینه به تنها اما

 ...رمیدلگ ایخدا

 همه به جز تو... از

 گرفتارم... ایخدا

 فقط تو... ییتو رمیدستگ

 بخواهم؟ یاری یچه کس از

 "تو...فقط تو... فقط

*** 

 

 .میکردیبا لبخند به صحنه رو به رومون نگاه م همه
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 .دیرو به آغوش کش ون،گالبیهما

 ...دیلرزیحرف بزنن و فقط شونه هاشون بود که م تونستنیدو از زور هق هق نم هر

 دو شکسته شده بودند... هر

 و خسته! دهی.رنج کشبودن. سادهیوا نجایو شش ساله حاال ا یچهل ساله و گالب س ونیهما

 که با هم نگذروندن... ییکوله بار افسوس...افسوس روزها هی با

و  ییاونا پناهگاه نشد...افسوس تنها یهر دوتا یکه برا یکه کنار هم شام نخوردن...افسوس سقف ییشب ها افسوس

 ...شونیآوارگ

 اش... قهیشق دیسف یو موها ونیصورت هما یرو زیر ینهایچ

 داد. یگالب خبر از درد و رنجهاشون م یشونیکنار پ دیسف یو چند تا مو گود رفته یچشما

 بودن... دهیاز سنشون زجر کش شتریب

 بوده... تیکه زندگ یخبر از کس یعمر دور از عشقت...ب کی

 !ستنین یکم زیچ نایا
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 پاک کرد. شیبا کنار روسر ونویهما یاومد و اشکا رونیب ونیبعد گالب از آغوش هما یکم

 سمت رسول رفتم و گفتم: به

سالها حرف نگفته دارن انگار...اونجا راحت  نیاتاقم...بهشون بگه برن باال تو اتاق مهمان...به اندازه تمام ا رمیمن م-

 ماراحت نتونن حرف بزنن... یحرفاشونو بزنن...فکر کنم جلو توننیتر م



 مسلخ عاشقان

 
141 

 

 گفت: رسول

 چشم آقا.-

 :برم که رسول صدام زد خواستم

 اتاقتون؟ ارنی...شامتون رو بدیآقا باربد...ببخش-

 مکث گفتم: با

 خواهرم شام خورده؟-

 نداره! لینخورده...خدمتکارا چند بار خواستن غذا ببرن براش اما انگار گفتن م یچیروجا؟نه آقا...از ظهر ه-

 کردم و دم گوشش گفتم: کیرو به گوشش نزد سرم

همه  ی...پس بهش بگو خانوم...مثل من باهاش حرف بزن.بزار برایتو هم روجا رو دوست دار دونمیآقا رسول...م-

 .نجاستیروشن باشه که اون دختر خواهر خان ا

 زد و گفت: یلبخند رسول

 خونه! نی.روجا خانوم...خانوم ادیگیبله آقا...شما درست م-

 گفتم: کردمیو همونطور که به سمت عمارت حرکت م دمیخند

 .میبا هم شام بخور خوامیاتاق خواهرم...م دیارین رو بشاممو-

 

*** 

 

 شروع کردم به غذا خوردن... رونیها که رفتن ب خدمتکار

 نخورده بودم. یچیصبح ه از
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 .ادیز یلیبود...خ گشنم

 .کنهیم یروجا هنوز داره با غذاش باز دمیکه گذشت د یلحظه ا چند

 گفتم: یناراحت با

 ؟یخورینم یچیروجا جان...چرا ه-
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 .ستمیگرسنه ن-

 ...گهید زیچ هی یخوای.میچرا؟نکنه غذا رو دوست ندار-

 حرفم تموم بشه: نذاشت

 دلم تنگ شده واسه رضا... یلینه نه...امشب خ-

 .هنوزم نتونستم باور کنم.شمیشد برگرده پ یم کاش

 اتفاق افتاد. عیسر یلیخ زیچ همه

 رضا برگرده؟ خواستیاز دستم افتاد.م قاشق

 نبود؟ یعمارت راض نیا یاز بودن تو یعنی

 بشه و بخواد اون رو ببره...اگه...اگه...اگه... دایپ الشونیاز فام یکی ؟اگهیبرگرده چ اگه

 جهنم بود. نیبرگشتنم به ا لیداد.روجا دل میبه زندگ یبره...روجا روح تازه ا ییروجا جا زارمیبره.من نم نکنه

 حرف از رفتن بزنه. دیبزنه...نباحرفا  نیاز ا دینبا

 .دمیهم صحبت رو هم از دست م هی نیاز اونم تنها ترم...اگه بره من هم من
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 مشت شده بودن. یدستام از ک دونمینم

 اخمام رفته بود تو هم... یاز ک دونمینم

 .کردیبه حالتام نگاه م یروجا با نگران اما

 و گفتم: دمیبه پشت گردنم کش یدست کالفه

 دلت تنگ شده. دونمیروجا...م نیبب-

 زمان رو به عقب برگردونه. تونهینم چکسیه ی...ولنارویا کنمیم درک

 ...یبرگردون ایدن نیبرادرت رو به ا یتونیمادرم رو زنده کنم و نه تو م تونمی.نه من ممیفقط من و تو زنده ا االن

 نگو. یزیچ ازت...از رفتن...از نبودن...از برگشتن به اون کلبه کنمیم خواهش

 عمارت سخته برات... نیا یتو یزندگ دونمیم

 هم من. یشیهم تو تنهاتر م یاگه بر یول

 ندارم...درست. اقتیتو ل یبدم...درست...در حد برادر من

 .نه؟یکن یدغدغه زندگ یتو حقته راحت و ب اما

 با افسوس از گذشته حرف نزن... نطوریا گهید پس

 با مکث گفت: روجا

 برم. خوامینبود که م نیمنظورم ا-

 ؟یگفته تو بد ینبود...ک بخدا

 .سپردیرضا من رو به تو نم یبد بود اگه

 .گفتمینم چوقتیداداش...بخدا که ه گفتمیمن به تو نم یبد بود اگه

 خواهره با برادرش... هیفقط در حد درد دل  زنمیکه م ییحرفا نیاوقات...ا یگاه رهیگیخب...دلم م اما
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 ...شهیده سالم م گهی.چند وقت دستمیبچه ن گهید من

 .دونمیرو م ییتنها یعمارت برم.معنا نیاز ا دیکه نبا دونمیم من

 .دونمیزنده و مرده رو م فرق

 کنه... یزندگ دیکه زنده با دونمیم

 .زدیآروم حرف م نطوریهم شهیمکث کرد.هم دوباره

 و محکم... آروم

 خنده گفت: با

 قدر مهمم... نیا دونستمینم-

 گفتم: یجیگ با

 هان؟-

 وا کن اون اخمارو...باز کن اون مشتا رو!-

 تکون دادم. یو سر دمیخند

 تنش باشه گفتم: یآروم و ب کردمیم یکه سع یلحن با

 پس تو هم غذاتو بخور.-

 .میخوریباشه...با هم م-

 

9⃣6 پارت ⃣ 

 

*** 
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 گذشته بود. مهیاز ن شب

 به خواب رفته بود. یراحت یصندل یرو روجا

 نشد. داریکردم تا بره رو تختش بخوابه اما ب صداش

 سر و صدا از اتاقش خارج شدم. یروش اتداختم و ب ییپتو

 منو به سمت اتاق پدرم کشوند. یهق هق مردونه ا یبرم به اتاقم اما صدا خواستمیم

 خشک شد. رهیدر اتاق.دستم رو دستگ یجلو رفتم

 برگردم. خواستم

 .دمیمادرم رو شن یخنده ها یلحظه صدا هیلحظه...فقط  هی اما

 اون اتاق بود. یمادرم تو انگار

 برگشتم و در زدم. دیترد با

 پر بغض پدرم اومد: یاز چند لحظه صدا بعد

 !ای...فردا بنمیرو بب یکس خوامیمباشر نم-

 فرستادم و وارد اتاق پدرم شدم. رونیرو ب نفسم

 .کردیکنار تختش.بهت زده بهم نگاه م نشستم

 مقدمه گفتم: یزدم و ب یپوزخند

 هست؟ ادتیارباب؟ میشد بهیغر نقدریا یاز ک-

 اال پسرت...تک پسرت...وارثت! یرو دار یاومدن هر کس انتظار

 قرمزش رو بست و گذاشت حرفامو بزنم: ینگفت...چشما یچیه

 اون سالها بودم. هیسال منتظر برمال شدن قض نیارباب...چند یدونیم-
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 کردم. یبدون پدر...فقط به انتقام فکر م یحتسال بدون مادر و  نیچند

 ...دمیاالن که به خواستم رس اما

 گفتم: یبعد به سخت هیکردم و چند ثان مکث

 ...شکستنت رو...نمیرو بب تیسخته برام سرخوردگ-

 .نمیبب ونیعمارت رو گر نیسربلند و مقتدر ا شهیارباب هم تونمینم

 تعجب گفت: با

 ؟یکنیام م مسخره یباربد؟دار یگیم یچ-

 .کنمینه...راستش چند روزه دارم فکر م-

 ...شنومیهات رو م هیگر یشب صدا هر

 .یبود یهم مثل من قربان تو

 گم؟یم یکه چ یفهمیمقصر...م یقربان هی اما

 بگم. دیبا یچ دونمیمتاسفم باربد.واقعا نم یلیمن...من...خ-

 قاتلم...قاتل مادرت... هی من

 زدم. شیآت مویکه کردم زندگ یبا شک من

 گوشه هل دادم. هیرو  بایعمر هر روز تو ذهنم ز هی

 آروم بشه. کمیقلبم بود  یکه تو یدرد کردیبودنش کمکم م گناهکار

 ...اما حاال...اما

 کرد.  یم هیبار بلند تر گر نی...اهیگر ریزد ز دوباره

 دستم رو به سمت شونه اش بردم. اریاخت یب
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 گفتم: نجواگونه

 نکن پدر... هینکن... گر هیگر-
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 اش قطع شد. هیگر هوی

 تعجب گفت: با

 ؟یگفت یتو چ-

 نکن پدر... هیگفتم گر-

 پدر؟-

 ؟یستیآره...مگه تو پدر من ن-

 .دیمن کرد و منو در آغوش کش کینزد یخودشو به سخت ارباب

 هاش گفت: هیگر ونیو م هیگر ریزد ز دوباره

 خراب کردم. امیبا خودخواه تویشرمندتم...من تمام زندگ یلیپسرم...خ-

 ...یمنو ببخش خوامینبودم...آرامشتو ازت گرفتم.ازت نم یخوب پدر

 شرمندتم باربدم. یلیبدون که خ ی.ولی...حقم داریتونینم چون

 شرمندم... یلی...خیلیخ

 .کردیچرا بغض داشت خفم م دونمینم

 .یبکن یکار یو نتون ینیپدر محکمت رو بب یایسخته اشکها و شرمندگ چقدر
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 .نمیآب شدنش رو بب تونمی...مادر...منو ببخش...نمایسخته خدا چقدر

 ...یبخشیکه منو م دونمیم

 نداشتن اون ارباب مغرور رو به آغوش بکشن حاال دورش حلقه شدن. لیم شیکه تا چند وقت پ ییدستا

 کرد. دنیمنم شروع به بار یتو آغوشم فشار دادمش و اشکها محکم

 لب گفتم: ریز

 ...تونمیانکار کنم.نم نویا تونمیدوستت دارم پدر...نم-

 ارباب و وارث... هی...نه میپدر و پسر بود هیبود که من و پدرم  یشب نیاول دیو شا نیاون شب آخر و

 که گفت: دمیزدم شن رونیاز اتاق پدرم ب یشب وقت اون

 .خوابمیپسرم...امشب بعد از مدتها آروم م-

 نشد. داریب گهیو د دیشب پدرم خواب اون

 

 کنار تو دگر  ستیدل خوش باور من ن"

 که دل تو مرده بشد از ستمش  یکس آن

 که بنشاند... یز غم یکه تو شکست یکس آن

 "ز غم و از ستمش یدلت ، گو که شکست بر

 

*** 
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 "ده سال بعد"

 

 شدم و گفتم: ادهیخنده از اسبم پ با

 !ری...پونیماه یشد ریپ-

 اسبش زد و گفت: نیبه ز یبا حرص مشت ونیهما

 شده ارباب! رینشدم...اسبت پ ریمن پ-

 من بردم! ی...ولاریباشه...بهونه ب-

 !یباشه...تو برد-

 کار دارم! یباال عمو...کل رمیمن م-

 ؟یچه کار-

 گفتم: اطیو با احت کشینزد رفتم

 امروز تولد روجاست!-

 و گفت: دیخند

 ؟یعه؟جد-

 ذوق گفتم: با

 سالش! ستیب شهیآره...امروز م-

 بزرگ شده... گهیماشااهلل...روجا خانوم د-
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 کردم و  با افسوس گفتم: یمکث

 .شهیم شتریترسام ب شهیشد!نگرانشم...هر چقدر بزرگ تر م یزود بزرگ نم نقدریکاش ا-

 زد رو شونم و گفت: ونیهما

 .شنینگران م کایهمه برادرا واسه خواهر کوچ-

 !رهی...تازه االنشم دگهیازدواج کنه د دیروجا خانوم هم کم کم با الخرهبا

 گرفتم. یاز حرفاش نم یچرا حس خوب دونمیشد...نم یحرفهاش ته دلم خال با

 زدم و گفتم: یتصنع یلبخند

 نره! ادتونی...دییایشب حتما ب یواسه مهمون-

 ازش دور شدم. بعدم

 فکر کنم. ندهیبه آ ادیخواستم ز ینم راستش

 .ختیر یبهم م اعصابم

کار  نیزدن روجا مانع از ا ولونیمسحور کننده و یدر اتاق روجا بودم و آماده در زدن که صدا یلحظه بعد جلو چند

 شد.

 بزنه... یکس یجلو کشهیدونستم خجالت م یم

 فرصت رو از دست ندادم و مشغول گوش دادن شدم. پس

 .ومدین ییصدا گهید قهیاز چند دق بعد

 زدم و تا خواستم در بزنم در باز شد. یلبخند

 تعجب گفت: با

 ؟یبود سادهیداداش...شما...شما...فالگوش وا-
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 تته پته گفتم: با

 در بزنم که... خواستمیگفته؟من م ی؟کیمن؟نه...ک-

 و گفتم: دمیبهم زل زده بود که خند موشکافانه

و ر ییفرصت طال نیو منم نتونستم ا زنهیم ولونیداره و زمیعز یروجا دمینکن دختر...من فقط اومدم باال د تمیاذ-

 .رمیبگ دهیناد

 سازش رو بشنوه! یتا صدا دهیخواهرمون به برادرش افتخار نم آخه

 

 2⃣7⃣پارت

 

 هاش از خجالت سرخ شدن. گونه

 انداخت و گفت: نییپا سرشو

 حرف شما حرف بزنه؟ یکه رو هی...کدی...شما اربابدیدار اریاخت-

 ه اشو گرفتم و سرشو آوردم باال... دست چون با

 و گفتم: دمیخند

 به اسم روجا. یدختر خانوم هی-

 تو اتاق. امیدر کنار رفت و ازم خواست ب ی...از جلودیخند روجا

 تختش نشستم. یتو اتاق و رو رفتم

 گفتم: کردمیکه به اطراف نگاه م یجوریهم

 ؟یکنینم یسوارکار دایروجا؟چرا جد-
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 .راستش...زهیمن؟خب...چ-

 کنه... یسوارکار ییدوست نداره تنها دونستمیم

 کار بودم که از روجا غافل شدم. ریوقت بود اونقدر درگ چند

 درنگ گفتم: یب

 م؟چطوره؟یآماده شو با هم بر گمیم-

 لبخند زد و گفت: عیسر

 ...ارباب!زهیچ یعنیباربد... هیعال-

 کردم و گفتم: یاخم

 .یها حرف بزن بهیبا من مثل غر ستین یازی.نگمیباره که م نیکمیهزار بار گفتم...هزار و -

 اربابم... ؟منی...خب که چمیشناسیرو م گهیده ساله همد بابا

 تو فقط باربدم... یبرا ه؟منیبه تو چ دخلش

 ...زنمیصدا م کیمن شما رو با اسم کوچ ننی...خدمتکارا اگه ببشهیکه نم نطوریآخه ا-

 گفت: یآورد و با لحن بامزه ا نییصداشو پا یکم

 !شنیپررو م-

 و گفتم: نییمثل خودش صدامو آوردم پا منم

 نداشته باش! یکار زایتو باربد صدا کن منو...با اون چ-

 گفتم: رونیرفتم ب یکه از در م یرو تخت بلند شدم و در حال از

 منتظرتم... نییآماده شو که من پا-

 !ستین نجایآخه...اسبم که ا-
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 بود! دی...شانییپا ایتو ب-

 .نییاتاق خارج شدم و رفتم طبقه پا از

 از خدمتکارا به سمتم اومد و گفت: یکی

 اسب خانوم رو آوردن. ریآقا...ام-

 خب...کجا بردش؟-

 !یبردن تو اصطبل پشت-

 !یبر یتونی...مدمیفهم-

 چشم.-

 سمت محوطه عمارت رفتم. به

 وجا بود.واسم تولد ر شترشمیجنب و جوش بودن.ب یتو همه

 رفت. یم ادشیکه روز تولدشم  ودیکه اونقدر تو خودش  ییروجا

 دلش رو کمرنگ کنم. ینتونستم غم پنهون تو چوقتیکرد اما من ه یمن رو پر از شاد یکه زندگ ی...دخترروجا

 .ستیکه خنده هاش از ته دل ن دونمیم

 ...تونهیچشماش رو از هر کس بتونه پنهون کنه از من نم یتو غم

 .ستیکه خوبه اما ن کنهیم وانمود

 تازه ان. شیقلبش هنوز مثل ده سال پ یرو فراموش نکرده.زخما یچیه اون

 از ته دل بخنده. تونهیخنده هام هنوز که هنوزه نم لیدل نمیبیم یوقت رهیگیم شیآت دلم
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 هاش از خجالت سرخ شدن. گونه

 انداخت و گفت: نییپا سرشو

 حرف شما حرف بزنه؟ یکه رو هی...کدی...شما اربابدیدار اریاخت-

 دست چونه اشو گرفتم و سرشو آوردم باال...  با

 و گفتم: دمیخند

 به اسم روجا. یدختر خانوم هی-

 تو اتاق. امیدر کنار رفت و ازم خواست ب ی...از جلودیخند روجا

 تختش نشستم. یتو اتاق و رو رفتم

 گفتم: کردمیکه به اطراف نگاه م یجوریهم

 ؟یکنینم یسوارکار دایروجا؟چرا جد-

 .راستش...زهیمن؟خب...چ-

 کنه... یسوارکار ییدوست نداره تنها دونستمیم

 کار بودم که از روجا غافل شدم. ریوقت بود اونقدر درگ چند

 درنگ گفتم: یب

 م؟چطوره؟یآماده شو با هم بر گمیم-

 لبخند زد و گفت: عیسر

 ارباب!...زهیچ یعنیباربد... هیعال-

 کردم و گفتم: یاخم
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 .یها حرف بزن بهیبا من مثل غر ستین یازی.نگمیباره که م نیکمیهزار بار گفتم...هزار و -

 اربابم... ؟منی...خب که چمیشناسیرو م گهیده ساله همد بابا

 تو فقط باربدم... یبرا ه؟منیبه تو چ دخلش

 ...زنمیصدا م کیمن شما رو با اسم کوچ ننی...خدمتکارا اگه ببشهیکه نم نطوریآخه ا-

 گفت: یآورد و با لحن بامزه ا نییصداشو پا یکم

 !شنیپررو م-

 و گفتم: نییمثل خودش صدامو آوردم پا منم

 نداشته باش! یکار زایتو باربد صدا کن منو...با اون چ-

 گفتم: رونیرفتم ب یکه از در م یرو تخت بلند شدم و در حال از

 منتظرتم... نیین پاآماده شو که م-

 !ستین نجایآخه...اسبم که ا-

 بود! دی...شانییپا ایتو ب-

 .نییاتاق خارج شدم و رفتم طبقه پا از

 از خدمتکارا به سمتم اومد و گفت: یکی

 آقا...احمد اسب خانوم رو آورده.-

 خب...کجا بردش؟-

 !یبردش تو اصطبل پشت-

 !یبر یتونی...مدمیفهم-

 چشم.-
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 سمت محوطه عمارت رفتم. به

 واسه تولد روجا بود. شترشمیجنب و جوش بودن.ب یتو همه

 رفت. یم ادشیکه اونقدر تو خودش بود که روز تولدشم  ییروجا

 دلش رو کمرنگ کنم. ینتونستم غم پنهون تو چوقتیکرد اما من ه یمن رو پر از شاد یکه زندگ ی...دخترروجا

 .ستیکه خنده هاش از ته دل ن دونمیم

 ...تونهیچشماش رو از هر کس بتونه پنهون کنه از من نم یتو غم

 .ستیکه خوبه اما ن کنهیم وانمود

 تازه ان. شیقلبش هنوز مثل ده سال پ یرو فراموش نکرده.زخما یچیه اون

 از ته دل بخنده... تونهیخنده هام، هنوز که هنوزه نم لیدل نمیبیم یوقت رهیگیم شیآت دلم
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 .امیب رونینفر چشمام رو از پشت سر گرفت و وادارم کرد از افکارم ب هی هوی

 م؟یمن ک یاگه گفت-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یآدم بش یخوایم یتو ک ریام-

 چشمام برداشت و قهقهه زد. یاز رو دستشو

 به سمتش و گفتم: برگشتم

 ...ستیبد ن یاز من بترس کممیبابا تو -
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 تخس نگاهم کرد و گفت: ریام

 ...ترسهیکه از دوست خودش نم ؟آدمیواسه چ-

 من هم دوستتم...هم مباشرتم...هم... تازه

 ؟یهم چ-

 دو بار تکرار کردم. ادیز تیاهم لیرو به دل یهم دوستتم...دوست-

 چپ نگاهش کردم و با خنده گفتم: چپ

 شالقت بزننا! دمیم یکن تمیدفعه اذ نیا-

 و گفت: دیخند ریام

 ارباب! دمی...ترسیوا یوا-

 دروغ نگو پس! خودی...بمیدیعمرمون ند یما ارباب به عطوفت تو تو بابا

 به وقتش!سر موارد مهم... یهم خشنم...ول یلی...من خرینه خ-

 ...ریبخندونمت.به دل نگ کمیخواستم  یشیغرق م یتو فکرات دار یلیخ دمیباشه بابا...من د-

 ؟یکردیفکر م یبه چ ی...داشتیراست

 !یچیبه ه-

 افق زل زدم که گفت: به

 م؟یما نامحرم شد دایمنم گوشام درازه...ارباب جد-

 فکرم مشغوله تولد روجاست... کمی.ستین یزیبه خدا چ رینه...ام-

 فکرت مشغول خود روجاست تا تولدش! شتریتو ب کنمیمن حس م ی؟ولیمطمئن-

 نگفتم. یچیو ه دمیکش یپوف
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 گفت: ریام

 ...نه؟شهیساله م ستیروجا امروز ب-

 اوهوم...-

 کم کم وقتشه ازدواج کنه و بره...نه؟-

 اومد گفت: یدونم از کجا م یکه نم یو خشم تیجد با

 ...ریخفه شو ام-

 .رهیعمارت م نیاز ا یکه روجا به زود شهیم شی...آقا داره حسوددمیآهان...فهم-

 زدم تو چشماش و گفتم: زل

 ندارم باهات. ی...شوخریگفتم خفه شو ام-

 مونه! یعمارت م نیا یتو شهی...همکنمیم دی...تاکشهیمن...هم خواهر

 آوردن روجا خانوم رو؟ ریگ یآهان...ارباب زندان-

 نداره... یاونش به تو ربط-
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 :میروجا بحثمون رو خاتمه داد یصدا با

 داداش...من آماده ام.-

 زد و گفت: یروجا لبخند دنیبا د ریام

 د؟یبریم فیامروز!کجا تشر دیبه به...روجا خانوم.چه خوشگل شد-
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 که از حرص قفل شده بود گفتم: ییدندونا با

 روجا عوض شه. یحال و هوا کمی میری...میسوارکار-

 گفت: ریام

 .اورمیاسبم رو ن فی...حامیمنم ب دیگفتیزودتر م-

 گفت: دیمنو د تیکه عصبان روجا

 د؟یرو خراب کن یواهر و برادرگردش خ هی دیخوا یشما که نم-

 چم شده بود؟ دونمیشدم...نم خنک

رق ف یروجا که وسط باشه همه چ یخب پا یول رمیجبهه بگ نطوریساله ا نیچند قینسبت به رف هوی دینبا قاعدتا

 .کنهیم

 شده بود گفت: عیضا یکه حساب ریبدجور زد تو پرش...ام روجا

 بزنم. یسر هی هیآشپزخونه به بق رمینه...خوش بگذره بهتون.منم م-

 گفت: دیچسب یکه بازومو م یکه ازمون دور شد روجا اومد کنارم و در حال ریام

 بهت گفته بود؟ یزیباربد؟چ یبود یعصبان یچرا اونطور-

 گفتم: ختمیر یبهم م رونیبود ب ختهیکه طره موهاشو که ر یو در حال دمیخند

 بود. کیبحث کوچ هی...زمینه عز-

 بازوم و ول کرد و گفت: روجا

 ...غلط کرده ناراحتت کرده.شعوریپسره ب-

 ...خودیوسط ب ندازهیکردم.خودشو م عشیکردم ضا خوب

 دنبالش راه افتادم. بردمیکه از غر زدناش لذت م نطوریزدم و هم یا قهقهه
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 رفت که گفتم: یسرشو انداخته بود و داشت م نطوریهم روجا

 ؟یریم یروجا...کجا دار-

 سمت اصطبل... رمیم-

 ؟یواسه چ-

 زد گفت: یکه دست به کمر م یبه سمتم و درحال برگشت

 ...گهید خوامیاسب م ؟خبیسوارکار میریداداش...مگه نم-

 زدم و گفتم: لبخند

 اسبامون پشت عمارته...-

 ؟یچرا زودتر نگفت ؟پسیعه...جد-

 ...یدیچون نپرس-

 قانع کننده بود...-

 م رد شد.چپ نگاهم کرد و از کنار چپ

 دنبالش راه افتادم. دوباره

 .دیرس یبرازنده تر به نظر م یلیخ یلباس سوارکار یتو

 داشته باشه. یکمبود چیمن بزرگ شد و من نذاشتم ه شیکه پ یروجا بود...دختر نی...ابله

 خواست همون شد. یاومد داشت...هر چ یخوشش م یچ هر

 نذاشتم براش... یتیمحدود چیه

چشماش رو  ینتونستم غم تو چوقتیه یشجاع و کله شق ساختم ول یروجا هیعاقل  یترسو ول یاز اون روجا من

 پاک کنم.
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 که هنوز نتونسته غم هاشو فراموش کنه. یپسر هیمثل من بار اومد...شب روجا

 بدم. ادیبه روجا هم نتونستم  رمیبگ ادیخودم نتونستم فراموش کردن رو  چون

 ...کنهیم تمیذچشمات ا یغم تو گهیبهم م شهیهم

 .کنهینگاه  نم نهیدختر صبحا تو آ نیا یعنی

 خودش رو... یچشما یاما غم تو نهیبیمنو م یچشما یغم تو چطور

 زد: صدام

 باربد...باتواما...-
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 صورتم نشوندم و به سمتش رفتم. یرو یلبخند

 و بعد خودمم رو اسبم نشستم. نهیاسب بش یمردم رو کمکش

 گفت: طنتیش با

 رمرد؟یپ یحاضر-

 گفتم: یساختگ یحرص با

 و هفت سالمه! ستیداداشته...من همش ب رمردیپ-

 ...یگردش کن بگو س-

 اسبش رو به دست گرفت و شروع کرد به تازوندن. افسار

 سرش راه افتادم. پشت
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 از من بود. ادتریز یلیخ سرعتش

 چشمم دور شد. یرفت تا از جلو اونقدر

 کردم. ینم داشیپ یول کردم شتریرو ب سرعتم

 .میاز عمارت دور شده بود یلیخ

 شد. یم کیتار گهی...هوا هم تا چند ساعت دمیجنگل بود یوسطا بایتقر

 براش افتاده باشه؟ یاتفاق نکنه

 اومد... ینم یجواب چیاسمشو صدا زدم...اما ه بلند

 کردم. ینم داشیچقدرگذشته بود...پ دونمینم

 که زده بودم خشک شده بود. ییاز دادها گلوم

 .زدیتند تند م قلبم

 رو دادم؟ یسوار نیا شنهادیبودم.لعنت به من...چرا پ شونیپر یلیخ

 زدم: داد

 روجااااا...روجااااااا!!!!-

 کرد. ی.بغض داشت خفه ام مومدین یجواب

 اومد... یداشت به سراغم م یتنگ نفس

 شده بودم. ینطوریبود ا یسال چند

 گرفتم. یم ینفس تنگ شدیوقت استرس بهم وارد م هر

 زدم: داد

 روجا... یشنویصدامو م-
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 دور از آب دهنم رو باز و بسته کردم... یلحظه رفت.مثل ماه هی نفسم

 هام شل شد. زانو

 شد. یتا بتونم نفس بکشم اما نم زدمیافتادم...به خاک نم دار کنارم چنگ م نیزم یرو

 دادم. یجون م داشتم

 ...زدیم ادیاسممو فر غیکه با ج دمیروجا رو شن یصدا هوی

 داداش...داداش...باربد...باربد!-

 اومد باالسرم و گفت: هیگر با

 چت شده داداش؟نفس بکش...-

 تونست حالمو خوب کن... یروجا به صورتم هم نم یاپیپ یضربه ها یحت

 .دنیبهم وارد کرد و شروع کردم به سرفه کردن و نفس کش یمحکم روجا شوک یلیطرف صورتم سوخت.س هی هوی

 کرد...قمقمه اشو از کمرش باز کرد و دهنه شو گذاشت رو لبام... یم هیفقط گر روجا

 شد. یروجا قطع نم یها هیاما گر شدیآب بخورم...کم کم حالم داشت بهتر م کمیکرد تا  کمکم
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 اومد گفتم: یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 نکن. هیمن حالم خوبه...گر-

 پر از اشکش بهم زل زد و گفت: یچشما با

 ؟یبهتر یواقعا؟مطمئن-
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 آره...-

 کرد آروم باشه. یبا پشت دستش پاک کرد و سع اشکاشو

 افتادم... ششیچند سال پ ادی

 خت؟؟؟یریاشک م نطوریموقع هم هم اون

 شکاش شد حکم مرگم.بار بهم گفت داداش ا نیاول یبرا ی...از وقتآره

 لحظه ناراحت باشه... هی خواستینم دلم

 من بوده هست... یمنه...تمام آرزوهاش آرزوها یدختر تمام زندگ نی...انطوریهم االنم

 داشتم. میکه تو زندگ هیصاحب تمام خاطرات خوب زهیر یحال بدم اشک م یکه برا یدختر نیا

 :دمیگرفته پرس یگرفتم و با همون صدا دستشو

 ...یشیگم م ی؟نگفتیروجا؟چرا ازم دور شد یتو کجا رفت-

 گفت: یسر افکندگ با

 لحظه حواسم پرت شد. هی-

 گم شدم. دمید هویسر به سرت بزارم و ازت جلو بزنم اما  خواستم

 کردم. داتیگشتم تا پ یکل

 کردم که... ینم داتیپ اگه

 کنه دستشو فشردم و گفتم: هیگر خواستیم دوباره

 ...ناراحت نشو.نداره یبیع-

 .شمیم ینطوریا یوقته موقع نگران یلیعادت کردم...خ من

 .زیرو بخاطر من بهم نر اعصابت
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 با بغض گفت: روجا

نگرانت کنم.اصال خاک بر سرم من که همش باعث دردسر توام...اصال من به  خواستمیداداش منو ببخش...بخدا نم-

 .خورمینم یکار چیدرد ه

 دردسر درست نکنم...اصال من... یتو اتاقم بمونم و واسه کس شهیهم دیبا

 که داشتم صدامو بردم باال: یتمام توان با

 ه؟یحرفا چ نیساکت شو روجا...ا-

 ؟یخورینم یتو به درد کار چرا

 من به عشق وجود تو سرپام... روجا

 ...یخانوم اون عمارت تو

 .یاز من همه کاره اون خونه ا بعد

 ؟یکنیم ینطوریا با خودت یچ واسه

 .وفتهیواسه همه م اتفاق

 تو اتفاقا هست؟ یحکمت هی شهیهم یگفتیم شهیکه هم یتو نبود مگه

 شدم خدا تو رو سر راهم گذاشت. هوشیتو جنگل ب یوقت شیسال پ ده

 بود. میکنارم بود...دلگرم میسخت زندگ یکه تمام روزها یکس

 روجا... نیبب

 با خودت بد حرف نزن. چوقتیه

 به منه... نیبه خودت توه نیتوه چون

 ؟یخوای؟میمنو ناراحت کن یخوایکه نم تو
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 به عمارت. میدیرس یبا هزار بدبخت باالخره

 باربد اصال خوب نبود.رنگ به رو نداشت. حال

 ...دادیبه عمارت شروع کردم به داد و ب میدیکه رس نیهم

 .ستیکمک...حال ارباب خوب ن دییای...بیآها-

 ...خدمتکارا...یآها

 عمارت. اطیهمه رو کشوندم تو ح هیکنه اما من در عرض چند ثان یریجلوگ امیباز یکرد از کول یم یمدام سع باربد

 باربد اومدن کمکش کردن تا بره تو اتاقش. یشخص یخدمتکارا

 و گفت: کمیشون هم اومد نزد یکی

 شده. یباال...لباساتون خاک دییخانوم شما هم بفرما-

 .میمراقب آقا هست ما

 داد زدم: یتهاجم یحالت با

 ...دیمراقبش باش خوامینم-

 د؟یاحمقا چرا تا امروز از حال خراب ارباب خبردارم نکرد شما
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 شده... ینطوریبار ا نیچند رایاخ گهیم خودش

 بهم نگفت؟؟؟هان؟؟؟ یزیچ یکس چرا

 گفتن. ینم یزیبود و چ نییسراشون پا همه

 داد زدم: دوباره

 .ادیب دیرو خبر کن یدکتر خانوادگ دیبر-

 .رسمیحساب همتون رو م بعدا

 د؟یکن یرو از من مخف یهمه چ دیحق دار امینم رونیب ادیچون من از اتاقم ز دیهافکر کرد شما

 خبر باشم؟ یبدحال باشه و من ب نقدریا دیخونه ام...چرا ارباب با نیخانوم ا من

 شدم. یمنفجر م تیاز حرص و عصبان داشتم

 :دمیشن وانیخشدار باربد رو از ا یصدا هوی

 روجا بس کن...-

 کرد. یداشت نگاهم م یبه سمتش انداختم...با نگران ینگاه

 مسخره رو تموم کنم. یرو حوض شینما نیا کردیالتماس م داشت

 از حال من... دونستی...چه مدونستیاون چه م اما

 که... یکه...من یمن

 .دیدوست داشت به گوشم رس یلیاز خدمتکارا که منو خ یکی یصدا

 بود. ستهی.اسمش شایدختر جوون چشم آب همون

 شد و گفت: کمینزد

 .دیاستراحت کن کمی دیاتاقتون، با میبر ایخانوم جان آروم باش...ب-
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 به سمت باربد انداختم و اون ازم رو برگردوند. ینینگاه شرمگ دوباره

 عذاب وجدان تنها گذاشت. یدمتکاراش رفت و منو با کلکمک خ با

 کنم. یخال گرانیداشتم سر د یکه سع یوجدان عذاب

 هام. یاطیاحت یهام...منم و ب ییکه مقصر حال االن باربد منم...منم و سر به هوا کردمیقبول م دیبا
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 چند اسب باعث شد به پشت سرم نگاه کنم. ههیش یبه سمت عمارت که صدا رفتمیم ستهیبه کمک شا داشتم

 بودن...عمو رسول هم بعد از اونا اومد! ریو گالب و ام ونیهما عمو

 شده و به سمتم اومد. ادهیاز اسبش پ عیسر تیوضع دنیبا د گالب

 :دیترس پرس با

 شده روجا؟حالت خوبه؟ یچ-

 کردن من... چیهم پشت سرش شروع کرد به سوال پ ریام

 و گفتم: نییرمو انداختم پاس یشرمندگ با

 .ستین میزیمن خوبم...چ-

 ...ازش جلو زدم و گم شدم.یباربد رفته بودم سوارکار با

 حال باربد هم بد شد... نیخاطر هم به

 و گفتم: هیگر ریزدم ز هوی

 من بود. ریهمش تقص-
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 به سمت عمارت پا تند کرد. عیبهم انداخت و سر ینگاه ونیهما عمو

 رسول هم هاج و واج دنبالش راه افتاد. عمو

 و گفت: دیمنو به آغوش کش گالب

 نکن. هی...گرزمیعز-

 ...گهید وفتهی...ماتفاقه

 .یکن تیاذ نطوریخودتو ا ستین یهم راض باربد

 :دیپرس ریام

 حاال حال ارباب چطوره؟-

 گفتم: دهیبر دهیبر

 .یبهتر شده ول شیحاله...نفس تگ یب-

 :دیپرس گالب

 اد؟یکه ب دیبه دکتر خبر داد-

 تکون دادم و گفتم: یهق کنان سر هق

 بله...فرستادم دنبالش.-

 اومد جلو و گفت: ستهیشا

 .ادیاز دست شما بر نم ی.فعال که کاردیتو اتاقتون استراحت کن دیبر دییایخانوم...ب-

 کرد: دییرو تا ستهیشا یتکون داد و حرفها یهم سر گالب

 خاله جان... گهیراست م-

 .رسهیغروب م یزود برسه دز م دما یلیخ دکتر
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 .شهیم یچ مینیباال فعال تا بب برو

 اتاق خودم کشوند دم در اتاق باربد... یدلم منو به جا یرفتم طبقه باال ول ستهیناچار به همراه شا به

 اتاقش باز بود. در

 زدن. یاش حرف مو عمو رسول داشتن باه ونیبود و عمو هما دهیتخت دراز کش یرو

 کردم و گفتم: ستهیبه شا ینگاه

 اتاقم. رمیمونم بعد م یارباب م شیپ کمیتو برو...من -

 حرف عقب گرد کرد و ازم دور شد. یهم ب ستهیشا

 انداختم. میحام دهینگاهم رو به صورت رنگ پر دوباره

 که افتاد... یاتفاق ی...متاسفم.برازمیعز ارباب

 که به عذابت اضافه کردم متاسفم. یخاطر عذاب به

 متاسفم. نایدوشت بود...واسه همه ا یبار رو شهیهم من

 

 همه  یتو ، برا یخودم برا یمتاسفم برا"

 همه  یخودم، ز بال یز نحس متاسفم

 نگاهم کن... یدلم کم زیعز متاسفم

 "متاسفم، متاسف نگاه همه...! متاسفم
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 باز رو باز کردم و وارد شدم. مهین در

 نگران باربد به سمتم برگشت. نگاه

 .کردنینگاهم م یو عمو رسول هم با کنجکاو ونیهما

 بهشون کرد و گفت: ینگاه باربد

 .دیبر دیتونیمن خوبم...م-

 به هم کردن و هر دو بلند شدن تا برن. یدو تا نگاه اون

 از کنارشون رد شدم. یسر افکندگ با

 .دونستمیم مقصر خودمو

 من نبود یینداشتم تو چشماشون نگاه کنم.اگه سر به هوا جرات

 افتاد. یروز نم نیبه ا ارباب

 بودم. ستادهیچقدر سر پا ا دونمینم

 رفتن... رونیاز اتاق ب یکه اونا ک دمینفهم یحت

 باربد به خودم اومدم: یبا صدا هوی

 نه؟ییروجام سر افکنده باشه...سرت چرا پا نمینب-

 گفتم: یدست پاچگ با

 داداش. خوامیمعذرت م یلیمن...من...من خ-

 کنم.بخدا... تیتو رو اذ خواستمی...من...نممن

 گفتم... یزی...چته دختر؟مگه من چشششیه-

 کنار تخت اشاره کرد و ادامه داد: به
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 !نمیبب نجایا نیبش-

 .زدیم واریحرف نشستم.قلبم داشت محکم خودشو به در و د یب

 .دمیازم ناراحته...چقدر استرس کش کردمیم فکر

 منتظره بود. ریرفتارش برام غ شهینبود ازم.مثل هم ناراحت

 رو گرفت و گفت: دستم

 کارا رو نکن. نیا گهید کنمی...ازت خواهش مزمیعز-

ن به سر م ییچه بال یدونی.اون وقت مارهیبه سرت ب ییبال هیروز  هیها ممکنه  یگوشیباز نیها...ا ییسر به هوا نیا

 اد؟یم

 هان؟

 انگشتام قفل کرد و ادامه داد: یتو انگشتاشو

 .شمیروجا...من ده ساله صبحا به عشق تو از خواب بلند م نیبب

که رضا برام  یبا فکر تو، امانت کنه؟شبهایخواهرم رو خوشحال تر م یام که چ گذرونهیم نیرو با فکر ا روزم

 .خوابمیگذاشت،م

 ...ینم یزندگ لیسالهاست دل تو

 به سمت پنجره چرخوند.با مکث ادامه داد: نگاهشو

 کردم. یهمون موقع خودمو تو رودخونه کنار روستا غرق م دیشا یکس برام نمونده بود.اگه تو هم نبود چیکه ه یمن

 .کردنیم دایته دره پ یممکن بود چند روز بعد از مرگ پدرم جنازه امو از سنگالخا یحت ای

 کلبه شما بود... کیکه نزد گمیرو م یدره ا همون

 .رهیگ یم جهی!آدم سر گقهیچقدر عم یگفتی...مادتهی
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 کنم... یچند بار خواستم خودکش دونهیم خدا

 فکر گذشتن. نیبا هم شهیمادرم هم یسالگردا

 تو همون دره. نداختمیخودمو م ستیمنتظرم ن یکس دونستمی...اگه میخدا اگه تو اون روزا تو نبود به

 چشماش نگران شد. هویم.به سمت برگشت

 :دیآورد به سمت صورتم و پرس دستشو

 ؟یکنیم هیچرا گر-
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 .دمیبه گونه هام کش یدست ناباورانه

 ؟یکردم.از ک یم هیبود.داشتم گر سیخ

 کرد. ی...بغض داشت خفم مدمیخودم نفهم چرا

 کننده اش سوختم. دینا ام یام شدت گرفت.از حرفها هیکم گر کم

 به سرش اومده؟ ییبا کار امروز من چه بال اوردهیکه ده ساله جلوم خم به ابرو ن یباربد

 سر به سر گذاشتنه... یجنگل جا ؟مگهیکرد کاری...تو چروجا

 ؟هان؟یفکر یب نقدریتو ا چرا

 شد و گفت: زیخ مین یبه سخت باربد

 ناراحتت کنم. خواستمی!بخدا نمینکن خواهر هیتو رو خدا گر-

 درد و دل کنم.باهات  خواستم
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 گفتم: هیگر ونیم

 دونم. ی.خودم مکنمیم تتیاذ یلیشرمن...شرمنده ام!خ-

 !یمن مهم یکه چقدر برا یبدون خوامی...من فقط مهیچه حرف نیا-

 نیهم ع رمیسر خودت و جونت نباشه.من واسه تو بم یتا وقت نهیریهات خنده هات برام ش یبگم شوخ خواستم

 .ستین المیخ

 ...رهیبم یک یبرا رهیسر پا بودنش نم لیتنها دل یاگه برا آدم

 .یناراحت باش دینبا چوقتیه تو

 ...یمقصر بدون یزیخودتو واسه چ دینبا چوقتیه

 .یباال!تو خواهر ارباب ریسرتو بگ شهیهم

 ...مقتدر و محکم باش.اطیامروز تو ح مثل

 نکن. هیبزن...اما گر داد

 خنده ام گرفت از خواسته اش. هوی

 گفت: دیام رو که د خنده

 !هیچ هی...بخند...گرنیآفر-

 پاشو برو لباسات رو عوض کن. االنم

 .اینکن هیام گر گهی...دمیمهمون دار شب

 نبود. نیرو زم یمشکل گهید شدیمشکالت حل م هیبا گر اگه

 ...شهیباش.هم یقو

 .یکنیقشنگت رو خراب م یفقط چشما هیگر با
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 حرفش افتادم. ادی هویزدم و بلند شدم برم که  یلبخند

 :دمیبه سمتش و پرس برگشتم

 باربد؟-

 جانم؟-

 ؟یامشب مهمون دار یگفت-

 آره...چطور؟-

 ...ترسمی.مستیخوب ن ادیواسه بعد؟آخه تو که حالت ز شیبنداز شهینم گمی...میچیه-

 وسط حرفم: دیپر

خوبه...تو برو آماده شو بعد هم  یلیبکنم.منم حالم خ تونمینم شیچکاری.ههیمهم یلیخ ییاصال حرفشم نزن...مهمون-

 تو انتخاب لباس کمکم کن. ایب

 صورتم پاک کردم و گفتم: یمونده رو از رو یباق یاشکا

 .یتو بگ یچشم.هر چ-

 حرف گوش کن. یبانو نیآفر-
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 و گفتم: دمیرو پوش کتم

 خوبه؟-

 با ذوق گفت: روجا

 !فقط...یباربد...عال یشد یعال-

 :دمیباال،با تعجب پرس دیپر روهاماب

 !؟یفقط چ-

 از عطرهام رو برداشت. یکیکنارش  زیاتقم شد و از م نهیآ کینزد

 .دیبرداشت و با لذت عطرشو نفس کش درشو

 !خود خودشه...هیاوممم...عال-

 از عطر به سرشونه هام زد و ادامه داد: یخودشه کم یخواستم بپرسم چ تا

 !یشد یم دیکه با یزیهمون چ یشد گهیاالن د-

 گفتم: کردمیم میکه کرواتم رو تنظ یزدم و در حال یلبخند

 از دست تو وروجک...-

 و با خنده گفت: سادیکنارم وا اومد

 کرده ها! پتیخوشت تطوریوروجک امروز ا نیهم-

 گفتم: یتخس با

 بودم خانوم خانوما... پیمن خوشت-

 !یعه...چه زود منکر زحمات من شد-
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 زد پشت دستش و ادامه داد: یشیحالت نما به

 نمک نشناس!خدا ازت نگذره. یا-

 خنده... ریچپ چپ نگاهش کرد که زد ز نهیآ یتو از

 رو با خنده به نشونه تاسف تکون دادم. سرم

 گفت: هوی

 شدم؟ ؟چطوریاما من چ یشد پیتو که خوشت-

 کردم. ینگاهش م نهیاز آ دینبا گهید دیپرس یازم م یسوال نیهمچ یوقت

 .برگشتم به سمتش و وراندازش کردم!ادیکار خوشش نم نیدونستم از ا یم

 شد. یکمر هم دامنش دوباره گشاد م نیکه تا کمر گشاد بود بعد از چند تا چ یلباس بلند خاکستر هی

 .دادیبلندتر نشون م یبود که قدش رو کم دهیاش رو هم پوش هیسوغات ترک اهیپاشنه بلند س یکفشها

 شتریرو ب باشیجلوه صورت ز رونیبود ب ختهیاز موهاش که ر یرو سرش انداخته بود و دسته ارو هم  اهشیس شال

 کرد. یم

 کردم: زمزمه

 .یشد یعال-
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 ذوق گفت: با

 جدا؟-
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 تو چشماش نگاه کردم و گفتم: سرد

 دارم؟ یمن با تو شوخ-

 نگاه من لبخندشو جمع کرد و گفت: دنید با

 .دینه...ندار-

 خنده... ریزدم ز یپق هویکه  کردینگاهم م یرکیز ریز

 خنده من اونم قهقهه زد و گفت: دنید با

 شده! ی...فکر کردم چدمیبه خدا...ترس یا وونهید-

 داشته باش روجا خانوم... یجنبه شوخ-

 لبخندش لبخند نشوند رو لبام. دنیو منم با د دیخند دوباره

 سمت در راه افتادم و گفتم: به

 ...االناست مهمونام برسن.گهید میبر ایب-

 هستن... یمهمونات ک یتو آخرشم بهم نگفت-

 !یفهمیفضول خانوم...کم کم خودت م میبر ایب-

 ...اوردمایفضول بار ن نقدریروجا من تو رو ا-

 گفت: شدیکه حلوتر از من از اتاق خارج م یابرو باال انداخت و در حال طنتیش با

 !یداداش یحد لوس باال آورد نیاما در هم-

 کرد به دامنش... ریبزنه که پاش گ یبهم چشمک برگشت

 زدم: داد

 مواظب باش...پله...-
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 به پله ها حفظ کرد و گفت: دنیتعادلش رو قبل از رس یسخت به

 !ستین یچیمن خوبم...ه-

 زنده ام... هنوز

 فرستادم و داد زدم: رونیحبس شده ام رو ب نفس

 !یکنیتو آخرش منو دق مرگ م-

 ...معذرت-

 کنارش و دستش رو گرفتم. رفتم

 کردم و گفتم: نگاهش

 سرخودت! یاریب ییبال هی ترسمی...منییپا میریبا هم م-

 و دستمو فشار داد. دیخند

 گفتم: میدیپله ها رس نییکه به پا نیهم

 چشمات رو ببند روجا...-

 ؟یچ-

 چشماتو ببند!-

 حاال چشمامم ببندم؟ وفتمیدارم م شینطورینه بابا...داداش من هم-

 من مواظبتم...تو حرف گوش کن و چشمات رو ببند.-

 و به سمت سالن بردم. دمیکه چشماشو بست اونو دنبال خودم مش نیهم

 بودن. ستادهیا زیو رسول کنار م ریو گالب و ام ونیهما

 هم سنگ تموم گذاشته بودن. خدمتکارا
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 خاص... یریغافل گ هی یآماده بود برا زیچ همه

 صاحب عمارت... یخاص زندگ یآدم یابر

 گفت: روجا

 !وفتمایبزار چشمامو باز کنم...دارم م یدوست دار یباربد جان هر ک-

 !یوفتینترس نم-

 ...زیم یجلو میدیرس باالخره

 گفتم: یآروم به

 !زمیچشماتو باز کن عز-
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 باز کرد و زل زد به اطراف. چشماشو

 بگه... یچ دونستیزده بود.اصال نم بهت

 بود. نیریهم برام ش شیبهت زدگ یرو لبم نشست.حت لبخند

 نگاهم کرد و گفت: هوی

 بود؟نه؟ ادتیرفت و تو  ادمیبازم امسال -

 گفت: یبا خوشحال دیرو باز و بسته کردم که خند چشمام

 ممنون! یلیممنون...خ-

 باربد! یخدا...تو معرکه ا یوا
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 اضافه کرد: نیافتاد و شرمگ هیبق ادی هوی بعد

 خان...باربد خان!-

 و گفت: دیخند ریام

 .میشما عادت کرد یبه کارا گهینکن روجا خانوم...ما د تیخودتو اذ-

 همون باربده! دیواسه شما که خواهرش ارباب

 نگفتم. یزیکردم و چ ریبه ام یسرد نگاه

 نسبت به رفتارش ندارم. یچرا امروز حس خوب دونمینم

 .کنهیم تمیرفتارش اذ هی.چند وقتستیفقط امروز ن البته

 .کنهیم دمیداره تهد ریاز طرف ام یخطر کنمیم احساس

 حساسم. یادیمن ز دمیچرا...شا دونمینم

 خود رو از ذهنم پاک کنم. یکردم افکار ب یسع

 روجا رو گرفتم و گفتم: دست

 !زمیعز نیبش-

 .کرد یبا همون ذوق نشست و همچنان داشت به دور و برش نگاه م روجا

 و گفت: دیخند گالب

 .شهیهاش ذوق زده م یروجا هنوزم همون روجاست...مثل بچگ-

 تو وجودش بوده و هست! شهیهم که هم شیطونیو ش شر

 و گفت: دیبه چونه اش کش ید،دستیهم خند ریام

 داد. یبعد از ظهر که داشت ارباب رو سکته م نیندارن!نمونه اش هم یهستن که دوم ییو سر به هوا طونیبعله...ش-
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 رو با خشم بهش دوختم. نگاهم

 نگفت. یزیچ گهیکه ناراحت شدم و د دیفهم

 .رهیو داره با انگشتاش ور م نییسرشو انداخته پا دمیبرگردوندم سمت روجا که د نگاهمو

 ...یلعنت ریشده بود...اه!ام یعصب

 کارو بکنه؟ نیا دیرسه که نبا ینم شعورش

 قدر گستاخ نبود قبال! نیا

 رو گرفتم و آروم گفتم:روجا  دست

 رو ول کن. وونهید ریام نی...آروم باش!ازمیعز-

 .ستمیاز دستت ناراحت ن هیکه گفتم به خاطر اون قض من

 بود. نییهنوز سرش پا یاز ور رفتن با انگشتاش برداشته بود ول دست

 و گفتم: دمیخند

 آهنگ بزن برام. هی اریرو ب ولونتیکارمو جبران کن...برو و ایب گمیاصال من م-

 زد که عمو رسول هم ادامه حرفم رو گرفت: یکم رنگ لبخند

 ��!یزنیتو ساز م یوقت شهیدلم باز م یلیآره روجا،بابا جان منم خ-

 گفت، بلند شد و رفت. یلب چشم ریز روجا

کردم  یم یکه سع ییپرتاب کردم و با صدا ریرو به سمت ام نمیکه از دور شدنش مطمئن شدم نگاه خشمگ نیهم

 آروم باشه،گفتم:

 نکن... یشوخ نطوریبا روجا ا چوقتیه گهید-

 حرف نامربوط ناراحتش کنه. هیبا  یدختر که هر کس نیا ینصف عمرم رو نذاشتم پا من
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 !؟یدی!فهمیش یمن م یوص لیبارتم باشه که وک نیآخر
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 با تعجب زل زده بود به من. ریام

 گفت: شهیداره دعوا م دیرسول که د عمو

 .دی!حاال آروم باشدیگیبله آقا...شما راست م-

 گفت: ونیبگه که هما یزیخواست چ ریام

 نگو! یزی...چیمقصر-

 .اطیکه بدجور خورده بود تو پرش از جا بلند شد و با حرص رفت به سمت ح ریام

 دنده است. هیواسه من.مباشر منه اما اندازه من مغرور و  کنهی...قهر مهه

 به روجا احترام بذاره. دیار بانه انگ انگار

 داره. یها هم حد یبا باالدست تیمیو صم یشوخ

 به خودم اومدم. هیبق یروجا و گفت و گو یصدا با

 کرد. یبود و خواهشگرانه نگاهم م ستادهیرو به روم ا روجا

 :دمیلبخند پرس با

 زم؟یعز یخوایم یزیچ-

 رو گرفت و گفت: دستم

 بزن... انویهمراهم پ امیپاشو ب-
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 باال بردم و مصر گفتم: ابروهامو

 به نظرم... تیروجا جان.تکنواز یزنیبهتر م ییتنها-

 ادامه بدم و به زور از جام بلندم کرد. نذاشت

 زنه. یم ولنیو روجا داره همراه با من و لغزهیم انویپ یها هیدستم رو کالو دمیخودم که اومدم د به

 کنم. ینه انگار که من قرار بود باهاش همراه انگار

 اومد. یمن م یاون نت به نت پا به پا حاال

 همراهم بود. شهیده سال که هم نیمثل ا درست

 تنهام نذاشت... چوقتیکه حق با من نبود...ه یزمان یحت

 دختر معجزه بود. نینکرد...ا یخال پشتمو

 من... یزندگ معجزه

 

 رون رانم تو معجزه من شو تا کفر ب"

 "برون رانم اوهیعشق من و جانم تا  شو

 

 گذشت  یزمان ک دونمیسر و تهم غرق شدم و نم یتو افکار ب باز

 .دیوقت شام رس که

 بود. ومدهیبود و ن اطیهنوز تو ح ریام

 .میمزه...انگار بهش بدهکارم شد یب لوس

 بمونه به صالح همه است. رونیبه درک...همون ب اصال
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 شد بشقاب روجا رو که کنارم نشسته بودم  دهیشام که چ زیم

 پرش کردم. تونستمیو تا م برداشتم

 با خنده گفت: روجا

 کشتن من هست! یهم برا یساده تر یراه ها-

 جان؟-

 همه بخورم... نیاگه ا ترکمیهمه غذا!داداش م نیبا ا یکشیمنو م گمیم-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یخوریق غذا مهمش دو سه قاش هینه بابا...تولدته ها...چ-

 خواهر الغر دوست ندارما! من

 و گفت: دیخند بلند

 خدا نکشتت.-
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 اومد. ریام یصدا هویکه  میدیخند یو م میگفتیم میداشت

 !میسالم دوستان.مهمون دار-

 جاخوردم. انیشا دنیتعجب سرمو به سمتشون چرخوندم و با د با

 .کردیکار م یچ نجایا اون

 .چرخوندیم انیمن و شا نینگاهش رو با تعجب ب روجا
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 گذاشتم و از جام بلند شدم. زیم یدستمو رو یتو بشقاب

 اومد. یناخونده خوشم نم یاز مهمونا اصال

 بند و بار باشه. یازجماعت مطرب و ب مخصوصااگه

 مثال! نایهستن ا یبند و بار که چه عرض کنم دربار یب البته

 .نهیبهش خوشامد گفتم و خواستم بش یمصنوع یو با لبخند سادمیوا انیشا یجلو رفتم

 که تولده تنها خواهرم بود. فی...حفیح

 خراب بشه. شینداشتم شاد دوست

 گفتم: ریرو فشار دادم و رو به ام انیشا دست

 ؟یرو هم دعوت کرد انیآقا شا ینگفته بود-

 گفت: یکه از لحنم حساب کار دستش اومده بود با دست پاچگ ریام

 .دمشید رونی.منم االن بادیب خوادینه...من خبر نداشتم م-

 با تو حرف بزنه منم آوردمش تو... خوادیم گفت

 گفتم: ریگوش ام ریرو رها کرد و ز انیشا دست

 بعدا باهات حرف ها دارم جناب مباشر...حرف ها...-

 شام نشوندم. زیرو سر م انیهمون لبخند مسخره رو پررنگ تر کردم و شا بعد

 به نگاه متعجب یسرجام برگشتم و لبخند گرم ونیهما شیپ انیعمو رسول نشست و شا شیپ ریکه ام نیاز ا دبع

 روجا انداختم.

 خودم شروع به حرف زدن کردم: کشهیداره به درازا م یادیسکوت ز دمید یوقت

 داره. ایهم تو دربار برو ب ی...نوازنده دربار و کلریاز دوستان ام یکیآقا  نیروجا ا-
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 زد و گفت: یلبخند انیشا

 نوازنده ساده ام. هی.من ستیهم ن نطوراینه ارباب...ا-

و  نیمنم کم از من ندارن همه عال یدستا ریمن مجلسشون رو شاد کنم.ز زارنیحضرت به من لطف دارن که م یاعل

 .دنیکارشون رو ارائه م نیحضرت بهتر یبه عشق اعل

 بود که... ایاواخر تولد بانو ثر نیهم

 :دیمکث کرد و از روجا پرس هوی

 با؟یز یامشب تولد شماست بانو-

 زد و گفت: یلبخند روجا

 بله...-

 هستن. هیو وج بایز اریهم بس شونیا ایمثل ملکه ثر دیندار رینظ ییبایاوه...چه خوب.شما هم در ز-

 بود که... ایتولد بانو ثر گفتمیم داشتم
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 زدم به کنار بشقابم و گفتم: باچنگال

 .می.بهتره شاممون رو بخورستین یبعد.فعال زمان مناسب یبرا میکردن رو بزار فیخاطرات تعر ستیبهتر ن-

 .ارهیحرف رو حرفم ن یقاطع گفتم که کس اونقدر

 مشغول غذا خوردن شدن. همه

 .خورمیدارم م یچ دمیکه اصال نفهم من
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 ؟یشده که چ داشیمردک باز پ نیا

 هنوزم سر حرفشه؟ کنهن

 کار کنم اصال! یدرک...چ به

 حرفش باشه اصال...منم رو حرفمم... یرو

 .رمیگ یم شیافتم آت یکه م ششیدو سال پ یحرفا ادی

 فرصت طلب! مردک

 وارد بشه؟ یا گهیبار بخواد از در د نیا نکنه

 کشم: یآروم روجا از افکارم دست م یصدا با

 داداش...-

 جانم؟-

 ؟یخوریچرا غذاتو نم-

 .خورمیچرا...دارم م-

 شده؟ یزیچ-

 هاست. تیرع یفکرم مشغوله حساب کتابا کمینه بابا...-

 .تو نگران نباش.ستین یمشکل

 به بشقابش انداختم.هنوز نصف هم نشده بود. ینگاه

 هنوز تموم نشده؟ یکرد یباز ی.غذاتو بخور...باهاش بازیتو که بد تر از من-

 .خورمیشد...االن م نطوریغذا نخوردن تو بود بعد ا شینه...حواسم پ-

 بهش زدم. یشروع کرد به تند غذا خوردن.لبخند و
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 بود که بعد از مادرم زدم. ییدختر خالق تمام لبخندا نیا

 بره؟ شمیبزارم از پ شدیم مگه

 ؟یها ازدواج کن یزود نیتو به ا زارمیمن م مگه

 .انیمثل شا یبا کس اونم

 بشه؟ نیغمگ یروز هیدلت  زارمیمن م مگه

 .یازدواج کن یقماش نیبا همچ زارمیتا آخر عمرتم طول بکشه من نم اگه

 با کاراش عذابت بده. یروز هی انیمثل شا یکس زارمیروجا...نم یتمام دار و ندار من تو

 زین مجز گفتپولش ا شتریکه ب یبچه مطرب دربار هیعمارتم بشه زن  یبانو زارمیکنه.من نم نتیغمگ یکس زارمینم

 .ادیدر م انشیشاه و اطراف

 .کنمیعمارت دور م نیمرد رو از ا نیا من

 .نجایخان روستا دو ساله وصلش کرده به ا یها ییکه وسوسه دارا یجوونک خوش آب و رنگ نیگرگ رو...هم نیا

 سرجاش. شونمیخواستگارنما رو م نیا من

 بشنوم از دهنش... یحرف خواستگار گهیبار د هی فقط

 .ادیارباب باال م یوقته که اون رو اون
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 تولد روجا رو آوردن. کیک نکهیتا ا زدمیمراسم تو فکر بودم و کمتر حرف م هیبق گهید

 سنگ تموم گذاشته بشه و انصافا هم براش سنگ تموم گذاشته بودن. کشیک یخواسته بودم برا ازشون
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 نبود. انیکنار روجا گرم صحبت با شا نشستم

 باهاش حرف بزنم. دیبا انیمحدودش نکردم اما راجع به شا چوقتیه

 .رهیباهاش گرم بگ ادیز خوامینم

 گرفتم که برگشت و با لبخند بهم نگاه کرد. دستشو

 بود کنار زدم و گفتم: ختهیصورتش ر یام طره موهاشو که رو گهیدست د با

 خانوم خانوما؟ یدیرو د کتیک-

 برگشت و با ذوق گفت: زیحرف من به سمت م با

 ...چقدر خوشگله.ای...خدایوا-

 قشنگه! یلیباربد...خ ممنون

 ذوق کردناش بودم. نیا عاشق

 به یدیطرح جد دمیرس یقسمت که م نیبه ا شهیکردم تولدش با سال قبل متفاوت باشه اما هم یم یسال سع هر

 ...دیرس یذهنم نم

 کرد. یبودن اتفاق هر ساله رواز ذهنم پاک م یو ذوق کردنش تکرارکرد  یروجا از ته دل ازم تشکر م شهیخب هم اما

 وسطشون. دیجفت پا پر انیافکار خودم بودم که شا تو

 .نمیتا منم بب دیبزن ولونیو گهیبار د هی دیبا کیک دنینره قولتون رو...بعد از بر ادتونیروجا خانوم -

 از حرص مشت شد. دستام

 تو افکار پوچ خودم غرق شدم. باز

 به خودم اومدم که کار از کار گذشته بود. یزمان 

 زل زده بود. نمیتر زیمردک به عز نیکه روجا ساز بزنه و ا کردمیو نگاه م نشستمیم دیبا
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 جا بلند شدم و از اون جمع دور شدم. از

 .دنیکش گاریو شروع کردم به قدم زدن و س اطیح یتو رفتم

 چم شده خدا؟ من

 زم؟یر یبهم م ینطوریا ادیم خواستگار هیهر بار که  چرا

 ...زنمیم گاریمحکم به س یپوک

 اد؟یخوشش ب انیروجا از شا نکنه

 از فکر رفتن روجا... وفتهیگونه ام م یرو یاشک ناخودآگاه

 شه؟یم یاون بخواد تنهام بزاره چ اگه

 رم؟یجلوشو بگ تونمیم مگه

 ...شیام تو زندگ یحام هیفقط  من

 .نه؟زارهیروز کنارم م هی

 کنه؟آره؟یم نمیگزیرو جا گهید یکی

 . دمیرو د ونیشونه ام بع عقب برگشتم و هما یرو یاحساس دست با

 زد و گفت: یپدرانه ا لبخند

 سر شب چته؟ ؟ازیکنیم کاریبا خودت چ یدار-

 .کنمیو سکوت م کشمیموهام م یال یدست کالفه

 :گهیو م کشهیم رونیانگشتام ب یرو از ال گاریحرص س با

 ؟یضعف نشون بد نطوریباعث شده ا یزیچ دایجد ای ینبود یگاریدستت؟قبلنا س دمید ینم گاریقبلنا س-

 نشده عمو! یچیه-
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 بهم دروغ نگو...-

 ای؟یشده؟از روجا ناراحت یپس معلومه حالت خرابه.راستشو بگو...چ یکشیهم م گاریس یکه دار ینفس یتنگ نیا با

 ر؟یاز ام

 هوا بخورم. رونیخسته شده اومدم ب کمی .خوبم عمو...فقطچکدومشونی...هیچیه-

 عه؟جدا؟باشه...-

 ...نه؟ستیهم که مهم ن انیپسره،شا نیا وجود

 مهم باشه؟ دینه...چرا با-

 ازدواجش فکر کنه!نه؟ شنهادیاالن از روجا خواست به پ انیکه شا ستیآهان...باشه.پس حتما برات هم مهم ن-

 بهت گفتم: با

 کرده؟ یچه غلط انی؟شایچ-

 

 9⃣8⃣ پارت

 

 زد و گفت: یپوزخند ونیهما

هم که نوازنده درباره و دستش به  انی...شاگهیازدواج کنه د دیبا یروز هیروجا هم باالخره  ؟خبیشیم یچرا عصبان-

 ...هان؟نیبهتر از ا یرسه...چ یدهنش م

 صورتم از خشم قرمز شده بود... مطمئنا

 داد زد: ونیه هماکنارش رد شدم و به سمت عمارت پا تند کردم ک از

 ...دروغ گفتم!سایوا-
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 گفت؟دروغ گفته؟ ی...چسادمیوا

 رو ثابت کنه؟ یچ خوادی؟میچ واسه

 ذهنمو تکرار کردم: یبه سمتش و سوال تو برگشتم

 ؟یرو ثابت کن یچ یخواستیچرا؟م-

 شونه ام گذاشت. یبه سمتم اومد و دستشو رو شیذات یبا خونسرد ونیهما

 دستش نگاه کردم...دوباره زل زدم به چشماش... به

 .دمیفهم یکاراش رو نم یمعن

 گشت؟ یم یحال خراب من دنبال چ نیا وسط

 :دمیوار پرس زمزمه

 ؟یگرد یم یعمو...چرا؟دنبال چ-

 و گفت: دیکش سمیخ یبه گونه ها یدست

 اد؟یچرا نفست چند وقته باال نم یدون یم-

 ؟یزیر یبار بعد از مرگ پدرت داره اشک م نیاول یو براقدر بده  نیچرا حالت ا یدون یم

 ...یدون یشه؟م یدستات مشت م یشنو یچرا اسم خواستگار که م یدون ی؟میشد فیچرا ضع یدون یم

 وسط حرفش: دمیپر

 کارام روجا بوده.نگرانشم خب... لیدل شهیآره...روجا...هم-

 کرد: زمزمه

 دن؟یبه نفهم یخودت رو زد ای ستی...پسر کم دروغ بگو.واقعا حواست تسسسسیه-

 ...ستیتو روجا ن یکارا نیا لیدل
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 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: با

 عشق روجاست!-

 ون؟یگفت هما یم یزده شدم.چ بهت

 شه؟ یمگه عاشق خواهر خودش م عشق؟آدم

 ...ستی...آخه روجا که خواهر من ننه

 عمارت. نیآدم ا نیتر زیرضاست...عز امانت

 نداره. ییبدون اون برام معنا یکنم زندگ یهمه کس منه.آره...اعتراف م روجا

 رو عوض کرد. میسر پا شدم که روجا با اومدنش زندگ یاز وقت من

 انکار کنم؟ ی...تا کایخدا

 برادره؟ هیبگم حسم مثل  یک تا

 تونم...من دوستش دارم. ینم گهیمن د ایخدا

 ر نشه!اما ازم دو رمیعاشق روجام...حاضرم بم من

 ...شمیحرفا له م نیا ینیسنگ ریز دارم

 کنه چند ساله که عاشق شده؟ یکه ده ساله داداش صدلش م یبه اون دختر معصوم بگم که باربد چطور

 گفتم: یبا شرمندگ یانداختم و جمله ا ریکه ز یافکار شد سر نیتموم ا حاصل

 طور بشه عمو... نیخواستم ا یبه خدا نم-

 گوشم گفت: ریو ز دیمنو به آغوش کش ونیهما

 نداره. یکه شرمندگ یدشمنت شرمنده پسر...عاشق-

 ...ستیکه دست خود آدم ن دل
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 ...دهیاز دستت در رفته و سر ییجا هیمال تو هم  باالخره

 .دهیسر یخوب کس شیپ اما

 !ییایمرد دن نیبرات،اگه قبولت کنه بدون خوشبخت تر شهیم ایهمسر دن نیبهتر روجا

 کنم... یوقته دارم به کارات نگاه م یلیخ

 .فهممیکارات رو م یمعنا یاز صد فرسخ یازم گذشته ول یسن درسته

 زنه. یهم عشقت تو چشم م یزن یروجا رو صدا م یوقت یتو حت پسرم

 اما بدون که کارت اشتباهه... یکنیدونم چرا پنهونش م ینم

 از خودتت و احساست فرار نکن. یدوستش دار اگه

 

0⃣9رتپا ⃣ 

 

 کنم... یفرار نم فرار؟من

 کنه؟یراجع بهم فکر م یاگه روجا حرف دلم رو بشنوه چ یول

 تو نظرش. شمیپست م چقدر

 دل صاحب مرده رو! نیعقب ا کشهیبرو جلو...عقلم م گهیم دلم

 رمق گفتم: یبود و ب کمیکه نزد یدرخت ریز نشستم

 ...چطور بگم عاشقش شدم؟زنهیمنو داداش صدا م-

 منه احمق عاشق خواهرم شدم. ونیهما

 مونه. ینم نجایلحظه هم ا هی یاگه بفهمه حس منو حت اون
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 شکمم جمع کردم و سرمو گذاشتم روش! یتو زانوهامو

 کردم. یم ییاحساس تنها چقدر

 .رمیبگ دهیرو ناد یاحساس لعنت نیا چقدر

 پام بزار... شیپ یراه هی ایخدا

 

  دمیچه شبا که با خودم جنگ"

 سرنوشتمو عوض کنم! بلکه

 

 با من متولد شده بود  عشق

 شد سرشتمو عوض کنم! ینم

  

 نشست  یمهرت به دلم نم کاش

 نشم! زییپا یکه مبتال تا

 

 بودمت  دهیمن!کاش ند عشق

 "نشم! زیگالو ییبا تنها تا

 

 سرمو نوازش کرد و گفت: ونیهما

 نداره؟اونم حس تو رو  یدونینباش.از کجا م دینا ام نقدریپسر...ا-
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 !رهیاونم داره با خودش کلنجار م دیاونم عاشقه...شا دیشا

 خش دار گفتم: یزدم و سرمو بلند کردم.با صدا یپوزخند

 .فقط و فقط داداش!زنهینده بهم عمو...اون منو داداش صدا م خودیب یدلدار-

 کنارم و سکوت کرد. نشست

 م دور روجا رو از یکس زارمینم یبکنم ول خوامیم کاریدونم چ ینم

 .کنه

 کنم. هیگر دادیداد اما غرورم اجازه نم یگلوم رو فشار م بغض

 روجا...کاش... نشستیمهرت به دلم نم کاش

*** 

 

 1⃣9⃣پارت

 

 "روجا"

 

 .دیمشروب رو باال برد و الجرعه سر کش کیناباور من پ یچشما مقابل

 خورد؟ یتا حاال مشروب م یک از

 .زل زده بودم به باربد...دمیشن یرو نم انیشا یحرفها

 شده؟ ینطوریگرفته بود.چرا ا بغضم

 سر شب حالش گرفته است. از
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 ناراحته...چرا؟ کنمیم حس

کشه اونم با اون وضع  یم گاریس یاومد اون گوشه نشسته و ه اطیکنه...از لحظه که از خ یشده که نگاهم نم یچ

 ...شهیآخر نما که پرده نمیو سرفه...پشت سر هم...ا گاری...سشینفس تنگ

 ...مشروب

 ...ششیبرم پ دی!بانه

 . منم تعادلمو از دست دادم و افتادم تو بغلش.دیدستمو کش انیشا هویکه  ششیبلند شم برم پ خواستم

 خودمو جمع و جور کردم و گفتم: عیحرص سر با

 د؟هان؟یکن یکار م یچ دیدار-

 .ذاشتینم انیمچ دستم رو آزاد کنم اما شا کردمیم یسع

 گفت: انهیموذ یلحن با

 دختر؟هوم؟ یکن یگوش نم زنمیباهات حرف م یمجبور شدم...چرا هر چ-

 کنم... فیطور تعر نیا یدختر ییبایاز ز ادیم شیکم پ من

 دختر. یواقعا خوشگل و جذاب تو

 که من مدتهاست دنبالشم. یهست یکس همون

 بود؟ فیتعر دمیشن یکه نم ییلحنش بدم اومد.پس حرفها از

 کنه! یمرد هم داره دام پهن م نی...چه جالب...پس اهه

 کنن من خنگم؟ یمردا فکر م چرا

 خامم کنن؟ توننیم فیبا دو تا تعر کننیفکر م چرا

 عمارت!؟ نیمن و ا یبرا دنیبه نقشه کش کنهیشروع م خندمیم یهر ک یبه رو چرا
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م امانت هیدم و دستگاهه؟من فقط  نید صاحب تمام اکاره ام و بارب چیه نجایدونن من ا ینادونن که نم نقدریاونا ا چرا

 !هیبق یترق یبرا یا لهیباربد...نه وس شیپ

 ...دیچیتو عمارت پ یمحکم یلیس یدستم آزاد شد و صدا هویافکار خودم بودم که  تو

 .انیبود که محکم زده بود تو گوش شا باربد

اونو سرجاش  یکی خواستیکارش حالمو بهم زده بود و بدجوردلم م نیبا ا انیاگه بگم دلم خنک نشد.شا دروغه

 بشونه.

 دستش گرفت. یرو تو انیشا قهیمنو کنار زد و  باربد

 :دیشده اش غر دیکل یدندونا یال به ال از

 دستت به دستت خواهر من خورد؟ ی...تو به چه حقیعوض-

 ؟یدراز تر کن متیپاتو از گل یجرات کرد چطور

 .اوردمیهودم ن یبه رو یهر چ نجا؟بسهیا یاومد چرا امشب اصال

 به احترام شب تولد روجا بوده... رونیتا االنم ننداختمت ب اگه

 .یمردک عوض نمتیبب نجایا گهید خوادینم دلم

 خود داره. ی...مطرب دربار که جادمی.من خواهرمو به گنده تر از تو نمیبه روجا فکر کن یحق ندار یحت تو

 اشوول کرد و همزمان داد زد: قهی

 .اوردمیسرت ن ییبال هیتا  رونیگمشو ب-

 شدن و آروم کردن باربد رو نداشت. کیجرات نزد یکرد.کس یبهت زده نگاه م انیشا

 باربد دوباره داد زد: هوی

 ؟یشنو یگمشو...نم گمید بهت م-
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 از عمارت هارج شد. عیعقب عقب رفت و بعد از برداشتن کتش سر انیشا

 جام خشکم زده بود. سر

 بودم از برخورد باربد؟ دهیترس دیشا ایخوشحال بودم؟دلم خنک شده بود؟ دونمینم

 بودمش. دهیند نطوریبود...تا حاال ا یعصبان یلیخ

 ترسناک شده بود. ینفهم یبفهم کمی

 بود. ینیب شیقابل پ ریکاراش غ یحاال که مست هم کرده بود و تا حدود مخصوصا

 دستمو گذاشتم رو قلبم... زدیداد باربد که اسمم رو صدا م یبا صدا هوی

 

2⃣9 پارت ⃣ 

 

 سمتش و گفتم: برگشتم

 جانم داداش؟-

 گفت: تیگره خورد و با عصبان شتریگره کرده اش ب یاخما

 باال تو اتاقم کارت دارم. ایب-

 آخه االن که...-

 زد: داد

 تو اتاقم... ایروجا گفتم ب-

 .زدیوقفه داشت م یشدم.قلبم تند و ب الل

 جلوتر از من راه افتاد و به سمت پله ها رفت. باربد
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 کردم. ونیبه گالب و عمو هما ینگاه

 دادن. یچشماشون داشتن بهم دلگرم یکه تو یدو تاشون با آرامش خاص هر

 اضطرابمو برگردوند... ریمتعجب ام افهیق اما

 .دیلرز یاز ترس م دستام

 بود. قدر بد نیدونم چرا حالم ا ینم

 داد. یگلوموفشار م بغض

 بلند نشه. ادشیتر دنبال باربد رفتم تا دوباره فر عیسر

 پشت در اتاقش. دمیهزار تا ذکر و دعا رس با

 .کردینگاه م رونیبود و از پنجره به ب سادهیباز بود.وارد شدم...پشت به منوا در

 داد. یمطلق  نجات م یکیروشن نبود و فقط و فقط نور مهتاب اتاق رو از تار یچراغ

 که دو رگه شده بود گفتم: ییفرو کردم تو هم و با ترس و صدا انگشتامو

 دونم چرا اون کار رو کرد. یباربد به خدا من نم-

 و...  دیکش هویکه دستمو  شتیپ امیحال تو بده خواستم ب دمید من

 .دیدهنم ماس یگونه هاش مشخص بود.حرف تو یبرگردوند و نگاهم کرد...نم اشک رو صورتشو

 .دیبغضم ترک هویدونم چرا  ینم

 رفتم به سمتش و گفتم: آروم

 ؟یرو به اون رو شد نیاز ا هویشده که امشب  یباربد تو رو خدا بگو چ-

 کرد. ینگفت...فقط نگاهم م یچیه

 اومد. یکردم.از خودم بد م یرسما هق هق م گهید
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 مقصر حال بدش من باشم. دمیترس یم

 :دمیبا غم پرس دوباره

 بگو... یزیچ هیکردم؟ترو خدا  یشده باربد؟من کار یزیچ-

 .یاز نگران کنمیدارم دق م من

 و گفت: نییسرشو انداخت پا باربد

 نشده...فقط...فقط من... یچیه-

 کرد و با غم گفت: یمکث

 دختر شده اما دختره انگار دوستش نداره. هینشده که...فقط داداشت عاشق  یزیعاشق شدم روجا...چ-

 .زنهیو دم نم رهیم یداره م کشتشیروجا...از درد عشق اون دختر... داره ذره ذره م دهیداره جوون م داداشت

 خسته شده روجا... داداشت

 پنجره نشست و ادامه داد: ریز

 .کنمیم یخسته است...خسته ام روجا!احساس پوچ شیداداشتت امشب به اندازه تمام زندگ-

 تونهیلحظه هم نم هی یاون دختر حت شهیتر م قی...زخم قلبم داره هر لحظه عمشمیخاطر اونه که دارم منفجر م به

 حسمو درک کنه.

 .زدیم ونیدر م یکیمنقطع شده بود...قلبم  نفسام

 ...می!ما به هم قول داده بودشدینم باورم

 ...میکنار هم باش شهیو هم میعاشق نش میداده بود قول

 گفت!؟عاشق شده؟ یهم...اما باربد االن چ پشت

 نبود... یازعشق و عاشق ی!؟سرشب که حرفیک عاشق
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 شد؟ نطوریا هوی چرا

 :کردمیلب زمزمه م ریها ز وونهید مثل

 عاشق شده...خسته است...عاشق و خسته...عاشق شده...عاشق!-
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 اما باربد گفت: رونیگرد کردم و خواستم از اتاق برم ب عقب

 ...هنوز حرفام تموم نشده.مزنی...دارم حرف مسایوا-

 نگاهش کردم. شدیم یپر و خال یکه ه ییچشما با

 .نهیگشت تا حالم رو بب یبرنم یحت

 گفت: تیقاطع با

 .یحرف بزن انیبا شا چوقتیه گهیدوست ندارم د-

 .یذاریبهش محل نم شیدید یروستا اتفاق نیا یتو ییجا هیاگه  یحت

 مثل اون... یندارم آدم دوست

 و نذاشتم حرفشو تموم کنه: نییانداختم پا سرمو

 ...میبا هم آشنا بش شتریب کمیاگه  دیرسه شا یبه نظر نم ی.آدم بدادیمن ازش خوشم م-

 کردم...دستام رو مشت کرده بودم. مکث

 دادم. یم لشیمشت دروغ تحو هی داشتم

 بد بود... یلیگرفته بود حالم خ حرصم
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 که برام نا آشنا بود. یزیچ هیحس خفقان... هی

 کرد. یام م وونهیاز دست دادن باربد داشت د ترس

 یتازه وارد پاک م هی یام رو از سر زندگ هیزود سا ای رید دیعمر صاحب تمام و کمال توجه اون بودم حاال با هیکه  یمن

 کردم؟

 فکرشم برام سخته. ی...اصال حتتونمی.من بدون باربد نمخوامی...نمنه

 کار کنم؟ یچ زنهیم شمیکه داره آت یبا حرص اما

 خش دار ادامه دادم: یصدا با

 منم... دیاز من خوشش اومده.شا-

 آورد و زد تو گوشم. ورشیباربد به سمتم  هوی

 .ختنینگاهش کردم و اشکام رو گونه هام ر ناباور

 نمیاز  نمیتو گوشم...هه...حتما ا زنهیباره که باربد م نیاول نیعمارتم اما ا نیا ی...ده ساله که من توشدینم باورم

 عمارت بشه... نیا یبانو خوادیزود م ای ریکه د هیوجود اون دختر

 زدم: غیکه ج رهیکرده به سمتم اومد و خواست دستم رو بگ کاریبود چ دهیکه انگار تازه فهم باربد

 کنه؟یارزشم که دست روم بلند م یقدر ب نیجلو...ا این-

 پا؟منم مثل تو حق دارم عاشق بشم... ریز یقرارمون رو نذاشت ؟مگهیشق نشدگفتم؟مگه خودت عا یچ مگه

 که نبودم. ریاس شتیبودم پ امانت

 ؟یدیدارم.فهم ارشویمنه،اخت دل

 ...دمییزدم و به سمت اتاق خودم دو رونیدر مقابل نگاه بهت زده اش از اتاقش ب و

 .نیو همونجا نشستم رو زم دمیکه وارد اتاق شدم در رو کوب نیهم
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 زدم... یم زار

 تموم شد دختر! یچ همه

 قصه از اولش هم ته نداشت. نیا

 باورت شد که اون دوست داره؟ چرا

 کنه؟ ینگاه م یامانت هیتو مثل رضاست و اون فقط تو رو به چشم  یکه اون برا یهر روز تکرار نکرد چرا

 بدبخت؟ یعاشق اون مرد شد یک از

 ؟یاصل و نسبت رو عوض کن یتون یتو م مگه

 ؟یونیاع یزندگ نیکشاورز ساده رو چه به ا هی دختر

 ؟یکشاورز رو چه به عاشق هی دختر

 داداش؟ یگفت یکه بهش م یشد یبر سرت روجا...عاشق کس خاک

 روجا؟هان؟ یبود یجور نیا ؟تویتونست چطور

 کردم. هیزانوهام گذاشتم و از ته دل گر یرو سرمو

 شد؟ ینطوریچرا؟چرا ا ایخدا
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 شب تولدم بود... نیبدتر امشب

 رو از دست دادم. مینگرفتم بلکه تمام زندگ ییامشب نه تنها کادو من

 شد! گهید یکیاون عاشق  یهمه مدت من جلو چشاش بودم ول نیا
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 د؟ی...چرا منو مثل خواهرش دچرا

 داداش داشتم. هیبود...من فقط  میفقط حام کاش

 باربد... یرضا بود ول اونم

 کرد؟ رییباربد برام داداش نبود و  شکل عالقه ام بهش تغ گهید یاز ک اصال

 داداش گفتنام از ته دل نبود؟ یک از

 ؟یک از

 که عاشق باربد شدم. دمیمن فهم یشب نیسال قبل درست همچ هیافتادم...آره  شمیتولد سال پ ادی

 فهمه؟یکردم اون کم کم احساس منو نسبت به خودش م یخوش باور بودم که فکر م نقدری...من چرا ااما

 تا صبح به باربد فکر کردم. ییشبا هی

 ...به نگاهش...تاشیرفتارش...به حما به

 شد. یروشن م امیدن کردیکه م صدام

 به نفسش بند بود!و البته هست... نفسم

که داشت تنگ  یاومد و نفس من یکه باال نم ینفس یبود از تنگچه قدر حالم بد  دیند د؟مگهیحال امروزمو ند مگه

 چشماش... یحال یشد به خاطر ب یم

 بره عشق تو رو؟ ادمی...چطور باربد

کردن عروس  یبزارم و دنبال راض شیمثل همه خواهرا برات پا پ تونمیعمر ماسک بزنم.نم هی تونمیاحمق نم منه

 خانومت باشم.

 ...نمیبب گهید یکی یتو رو تو دستا یبمونم و دستا تونمینم من

 تو ذهنم... یشیاما هر روز پررنگ تر م یشد یفراموش م کاش
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 شد. انیدر نما ریز یا هیسا هوی

 !کردمیبودم باربده...حس م مطمئن

 اومده بود باهام حرف بزنه. حتما

 که به در بخوره رفت. یتقه ا یو حت یچند لحظه بعد بدون گفتن حرف اما

 ارزش بودنم ثابت شد... یب امشب

 نکنم. یرشوه بود به من تا با اومدن عروس ارباب مخالفت هیتمام جشن امشب  پس

 وفتاد؟یکم داشتم؟چرا چشمت به من ن یمن چ مگه

 دوست... هی یکه من خواهرتم...امانت یهر روز تکرار کرد چرا

 باربد؟چرا؟ چرا

 .تارمیجام بلند شدم و رفتم به سمت گ از

 .گرفتمیم ادیم نواختنشو داشت تازه

 آهنگ بزنم و خودمو رها کنم از غم! کمی خواستیم دلم

 ییایهاست...عاشق اسپان ییایحرف زدن چون عاشق اسپان یولیعاشق اسپان گفتیافتادم.م ونیحرف عمو هما ادی

 و ساز و آهنگشون به راهه... شهیو غم سازشون ازشون جدا نم یهاست چون تو شاد

 رو برداشتم. تارمیتختم و گ یرو نشستم

 ؟ی...از کدیبار یبه پنجره انداختم بارون م ینگاه

 ...چقدر غرق افکارم بودم مگه؟دمینفهم چرا

 اومد. یبارون م میکرد دایجنگل پ یهم که باربد رو تو یشب اون

 !یبود...چه تصادف یعاشقشم بارون دمیهم که فهم یشب
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 دوختم... تاریرو دوباره به گ نگاهم

 و شروع کردم به زدن و خوندن دمیکش ماشیس یرو گشتاموان

 کرد: یکه تو صدام بود حالم رو بدتر م یبغض

 

 انگار هنوز بارونه  رونهی،اون ب یریم شمیاز پ"-

 

 برات آسونه  میانگار دور یول یدید اشکامم

 

  وونهیبارونه،آسمونم انگار شده د امشبم

 

 داغونه  یکی نجایروزات آرومه ا تو

 

 دم گوشم آهسته  ادتهیهنوز  بگو

 

 ادته؟ی...شهیواسه هم یمون یبا من م یگفت

 

 نداشت... یوفا،واسه تو فرق یب یرفت یول

 

  نیبه سرم بعد از ا ادیم یچ که
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 "��شبا! نیا گذرهیتو سخت م یب یلیخ

 

5⃣9پارت ⃣ 

 

 هام شدت گرفت. هیگر

 گذاشتم و زانوهام رو بغل کردم. واریرو کنار د تاریگ

 کردم. هیشب گر یها مهیفکر کردم و تا ن یلیخ

 رو گرفتم... ممیباالخره تصم اما

 بدتر بشه برم. نیکه اوضاع از ا نیقبل از ا دیبرم.آره...با دیبا

 .المیجام بلند شدم و شروع کردم به جمع کردن وسا از

 ونم.چمد یو گذاشتم تو باربد رو از کنار تختم برداشتم م،عکسییاز گذاشتن چند دست لباس و مدارک شناسا بعد

 فراتر از حماقت بود. یزیرفتنم حماقته اما موندم چ دونستمیم

 لب زمزمه کردم: ریز

 باربد که عاشقت شدم! دیببخش-

 

  دمیتمام عشق را در هم تن یکه انگار دمیببخش"

 !دمیتار اطراف دل خسته کش ،یسان عنکبوت به
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  دمید راههیتماما راه را،ب یکه انگار دمیببخش

 "دمیرا من ند یاز ابتدا سر در گم یبردم ول یدل

*** 

 

 "نازیپر"

 

 رفتم. نیسر خاک مادرم بلند شدم و به سمت ماش از

 شدم و چشمام رو بستم. سوار

 ام راه افتاد به سمت هتل... راننده

 .دیترک یداشت از درد م سرم

 کوه خاطرات... هیپنجشنبه بود و  هیبود. نیهفته کارم هم هر

 ...نجایاومدم ا یافتادم م یهفته راه م هر

 ...میتوش دفن بود و هم باعث اتفاقات بد زندگ میکه هم باعث تمام اتفاقات خوب زندگ ییجا

 که هم شوهر جوون مرگم توش خاک شده بود و هم مادرم... ییجا

 ...چقدر دلم برات تنگ شده.شهرام

 .یسال تو دلم خاطره جا گذاشت یزه سکردم اما اندا ی...سه سال باهات زندگیبود شمیپ کاش

 شدم... ینم یچیمن ه ی.اگه تو نبودتیاز دور رهیگیم شیداره آت دلم

 ...یختیمن ر یرو به پا تیتمام زندگ تو

 انتقام گرفتن رو فراموش کنم. یخواست ازم
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 قلبم باشه... یفقط و فقط عشق تو تو یقول گرفت ازم

 ؟یو تنهام گذاشت یقبول کردم.اما نامرد...چرا رفت منم

به خدا که هنوز  یکنم که مرگ شوهرش رو قبول کرده ...ول یم یزن متمدن رو باز هیساله دارم بدون تو نقش  هی

 رفتنت باورم نشده.

 ...کنمیگذشته ها م ادیکم تو نبودت دارم  کم

 خواسته مادرم تو بستر مرگش! ادیکه گرفته نشده... یانتقام ادی

 ؟یبود اما ارباب و باربد چ امیدبختمادر هم مسبب ب درسته

 نداشتم؟ یکه گناه یکار کردن با من یچ اونا
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 راننده به خودم اومدم: یصدا با

 !میدیخانوم رس-

 شدم. ادهیپ نیاز ماش میدست فیتکون دادم و بعد از برداشتن ک یسر

 ها شروع شد. یهتل گذاشتم احتراما و چاپلوس یکه پامو تو نیهتل راه افتادم هم یسمت ورود به

چم و خم کار  گهیبهش برسه اما خب من بعد شهرام د ینفع هیبهم نشون بده تا  شتریخودشو ب خواستیکس م هر

 دستم اومده بود.

 .یتودار و مغرور رفتار کن دیجماعت فقط با نیا با

 ازت بترسن که دست از پا خطا نکنن... دیبه وقتش با یحت
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 شدم و در رو پشت سرم بستم. تیریاتاق مد دوار

 مبل نشستم. یفرستادم و رو رونیحبس شده ام رو ب نفس

 .ستادیمیشد.قلبم داشت وا یداشت منفجر م سرم

 اصال خوب نبود... حالم

 .شدیم شونیحالم پر دمیدیوقت سنگ قبر شهرام رو م هر

 قبل باشم شهرامم؟ نازیبدون تو همون پر تونمینم چرا

 بخت باشه؟ اهیس دیتمام عمرش با نازیرپ چرا

 ؟یکه کامم رو زهر کنه!؟تا ک یخاطرات تلخ یبد؟تا ک یاتفاقا یک تا

 منم باهات مرده بودم... شیسال پ کاش

 .وفتمیدارم کم کم به فکر انتقام از اون ارباب جوان  م ی...منو ببخش ولشهرام

 که فراموشش کنم. یکه هر روز و شب ازم خواست یهمون

 .ستمیکه منو از خودش دور کرد و نذاشت بهش ثابت کنم که من مثل مادرم ن یمرد همون

 کرد. ریمنو تحق شهیخواهر کنار باربد باشم اما اون هم هیمثل  خواستمیم من

 داد. حیکس و کار رو به من ترج یدختر ب هی

 داداش صداش کنه اما من نه... تونستیم اون

 رو احساس نکردم. یو محبت پدر دمیکه پدر ند یمن

 دوستم نداشت. دیمادرم اونجور که با یکه حت یمن

 .رهیبره سراغ باربد و انتقام بگ خوادیمن م نیهم

 !زارهیهجوم خاطرات راحتم نم دایجد یول یشیاز دستم ناراحت م دونمی...مشهرام
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 که به گذشته رجوع کن... گهیبهم م یحس هی

 مجازات بشن. دیها،مسبب ها...همه با مقصر

 به درخورد. یافکار خودم بودم که تقه ا یتو

 خشدار گفتم: ییصدا با

 بله؟-

 مسافر بود. رشیپذ یاز مسئولها یکی

 .رهیدختر تنها اومده اتاق بگ هیمزاحم شدم  دیخانوم...ببخش-

 فرار کرده. ییمشکوکه.انگار از جا کمی

 شما... شیپ امیبابک اما نبود،مجبور شدم ب ...آقا رحمان گفتن برم دنبالییجورا هیپاچه است  دست

 م؟یکن رششیخانوم؟پذ میکارش کن یچ

 فکر کردم و گفتم: کمی

 رحمان. شیپ رمیتو برو...من خودم م-

 !کارستیچ فهممی.نگاهش کنم منمیدختره رو بب دیبا
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 اتاقم انداختم. نهیآ یتو یاز رفتنش از جام بلند شدم و نگاه بعد

 قرمز شده بود. چشمام

 معلوم نبود. ادیز اما
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 بره. شونیچشمام رو بستم تا قرمز قهیو دو دق واریدادم به د هیتک

 .هتل راه افتادم رشیرفتم و به سمت پذ رونیزنه از اتاق ب یتو چشم نم شیقرمز گهیکه حس کرد د قهیاز دو دق بعد

 شدم رحمان از جاش بلند شد و گفت: کیکه نزد نیهم

 ...میمجبور شد گهیآقا بابک نبودن د یمزاحمتون شدم ول دیم.ببخشسالم خانو-

 رو آوردم باال و با لحن پر غرور و سردم گفتم: دستم

 کجاست؟ یگفتیکه م یاون دختر-

 از مبل ها نشسته بود. یکی یپشت به ما رو یچند لحظه مکث کرد و بعد گوشه سالن رو نشون داد. دختر رحمان

 باالسرش به سمتم برگشت. دمیکه رس نیسمتش رفتم. هم به

 لحظه خشکم زد... هی

 خودش بود؟ ا؟واقعایخدا دمید یم یچ

 دختر... نینگاه رو فراموش کنم.ا نیبود ا محال

 دختر... نیا

 گفت: شدینم دهیاز لهجه توش د یاثر چیکه ه یجاش بلند شد و با لحن از

 اما اون آقا به من گفتش که... خواستمیاتاق م هیراستش من  دیباش نجایا سیرئ دیسالم خانوم...شما با-

 بهت زمزمه کردم: با

 چمدونتو ببره باال؟ ادیب شونیکی گمیباال...به کارگرا م یبر یتونیم-

 بمونم؟ نجایا تونمیخب پس م-

 بهش کردم و گفتم: پشتمو

 باال...گفتم که!فقط... یبر یتونیآره...م-
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 ؟یفقط چ-

 ...ییتنها-

 کرد... مکث

 غم گفت: با

 بله.فقط خودمم.-

 باشه.-

 ازش دور شدم. عیسر و

 از کارگرا عالمت دادم که برن سراغش و چمدونش رو ببرن. یکیبا دست به  گشتمیکه داشتم به اتاقم بر م یموقع

 اتاقم. یاونجا بمونم...خودم رو چپوندم تو نیا شتریب تونستمینم

 هجوم خاطرات... دوباره

 .اوردمیخودم ن یشدم و به رو ریکه تحق ییوزاباربد...تمام ر یادآوری

 فراموش کنم. تونستمینم

 از صفر شروع کنه. دیبزنم.اونم مثل من با نیباربد رو زم دیبا من

 دختر روجاست...شک ندارم. نیا

 !نجایتنها اومده ا یواسه چ نمیبب دیگدار به آب بزنم...با یب تونمینم اما

 افتاده؟ یاتفاق یچ یعنی

 نبود. یمشکل دیرسیکه اخبارشون بهم م شیسه چهارسال پ تا

 دختر تنها اومده شهر؟ نیشده که ا یچ یعنی

 خرد کردن باربد؟ یدختر استفاده کنم برا نیکه از ا شهی...مشهیم یعنی
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 به دل داشته باشه. نهیاون دختر هم مثل من از باربد ک دیشا

 کمکم کنه! دیکجا معلوم...شا از

 نیزم وفتهیب زمیم یباز رو کامال باز کرد و باعث شد قاب عکس رو مهین یباد پنجره  هویغرق بودم که افکار خودم  تو

 و بشکنه.

 جام بلند شدم و به سمت قاب عکس رفتم. از

 برش داشتم. نیزم یرو از

 بغض گلومو فشار داد. دنشیبا د دوباره

 !یبود.من و شهرام تو بندر پهلو شیدو سال پ مال

 .کردیتر م شونیلبخند خودم، حالم رو پر یشهرام ،حت لبخند

 دم؟ینخند گهید یک از

 انتقاممو خاموش کنم. شیبده شهرام...بزار حداقل آت حالم

 ؟یاریم ادمیخودتو به  یجور هی کنمیهر بار که بهش فکر م چرا

 بدون عذاب وجدان کارمو بکنم... بزار

 .ناستیمستحق بدتر از ا باربد

 ظلم کرد...تر و خشک رو با هم سوزوند حاال وقت تقاصه. گناه یبه ب اون
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 "باربد"

 

 زدم: ادیفر

 عده لومپن دور خودم جمع کردم. هیخاک برسرتون...-

 من سه شب که گم شده و شما احمقا... خواهر

 و ادامه دادم: دمیکش یقیعم نفس

 ...دیش یاز جلو چشمم گم م عیسر-

 .کنمیم چارتونیبشه وگرنه ب دایپ دیفردا خواهرم با تا

 از جلو چشمام... دیهم گم ش حاال

 روشن کردم. یگاریمبل انداختم و س یرفتن خودمو رو رونیهمه شون ب یوقت

 روجا بود... ریدرگ ذهنم

 ارزش بودم؟ یبراش ب نقدریا یعنیترکم کرد؟ چرا

 که با حرفام ناراحتش کردم. یبه من...من لعنت

 ردم...اه...لعنت به من...ک یاونشب مست نم اگه

 به در خورد. یزدم که تقه ا گارمیبه س یقیعم پک

 حرص گفتم: با

 ...دیباز؟گفتم بدون خواهرم بر نگرد هیچ-

 شد. انینما ریباز شد و قامت ام یبه آروم در

 اش نگاه کردم. ختهیتعجب به سر و وضع بهم ر با



 مسلخ عاشقان

 
218 

 

 تو و در رو بست. اومد

 لب سالم داد و نشست رو مبل رو به روم. ریز

 :دمیتعجب پرس با

 ؟یچند روز کجا بود نیا-

 شهر.-

 ؟یروجا رفته؟گمشده؟خبر دار یخبر دار چی؟هیچ یعنی-

 آره...چون تا شهر دنبالش کردم.-

 بهت بهش زل زدم که گفت: با

چمدون از عمارت دور  هیا که داشت با چشمم خورد به روج هویتا باهات حرف بزنم اما  الیبرگشتم و ییاون شب کذا-

 شد. یم

 دنبالش... رفتم

 مونه مطمئن شم. یکه م ییخود شهر رفتم...مجبور بودم از جا تا

 هتل به اسم شهناز... یتو رفت

 برگشتم. عیاونجاست سر دمیکه فهم بعد

 بگم. یدونستم چ یخوشحال نم از

 خنده گفتم: با

 ؟یگیم ی...جدریام-

 روجا کجاست؟ یدونیم تو
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 کرد و گفت: یمکث

 کردم. بشی.گفتم که...تعقدونمیآره...م-

 کنم. کاریچ یاز خوشحال دونستمینم

 بلند شدم و گفتم: عیسر

 االن. نیدنبالش...هم میریم-

 با تعجب گفت: ریام

 ...میرسیساعت چنده؟نصفه شب م یدونیاالن؟م-

 کنه؟یم دیاون شهر درندشت تهد یدختر جوون تنها رو تو هی ییچه خطرا یدونی.مستیمهم ن-

 .ادیسرش ب ییبال ترسمینگرانشم...م من

 کرد و خشکش زده بود که داد زدم: یبهت زده نگاهم م ریام

 ؟یکنیبر و بر نگاهم م هیچ-

 .ارهیرو ب نی...برو به عمو رسول بگو ماشگهید پاشو

 غر زدن رفت. یاز جاش بلند شد و با کل دیترد با

 شکرت... ایرو تنم کردم.خدا میبارون عیسر

 .خوامیازت نم یچیه گهیبشه د دایپ اگه

 نفس بکشم. تونمینم یبدون روجا حت من
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 خودمو ببخشم. تونستمینم چوقتیه گهیشد د ینم یازش خبر اگه

 کاغذ نوشته بود. یافتادم که رو یشعر تیب ادیبار هزارم  یبرا

 خال  چیود هو نب مینبود شیپ نیز"

 "جهان خواهد بود! میپس چو نباش نیز

 ...روجا رفت که رفت.یخوندمش با خودم گفتم باربد بدبخت شد یوقت

 .یکن ینم داشیپ ادیب نیآسمونم به زم گهید

 .ختمیاحوال دل زود رنجش خبر داشتم که اونطور بهم ر از

 رفتم. نیبه سمت ماش عیزدم و سر رونیاز عمارت ب نیبوق ماش یصدا دنیشن با

 .نشستم جلو و به رسولزدیعقب نشسته بود و داشت چرت م ریام

 :گفتم

 ...رهیبرو عمو که د-

 تکون داد و استارت زد. ینگاهم کرد و بعد سر یکم رسول

 که استارت زد گفت: نیاز ا بعد

 موقع بهتر نبود... نیجاده خطرناکه ها ا یآقا ول-

 حرفشو تموم کنه: نذاشتم

 ...دلشوره دارم عمو...اونم بدجور!میاالن بر گمیبهتر نبوده که م حتما-

 از پشت اومد: ریخواب آلود ام یصدا هوی

 .ستیلجباز بوده...درست بشو ن شهیکله خراب هم نی...اییولش کن دا-

 حرفهاست. نیبکن...غد تر از ا گهیکه م یکار
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 گفتم: ریکه راه افتاد به ام رسول

 دلشوره دارم. گمی...مریام رهیاالنشم د-

 ده ساله از کنار من جم نخورده... روجا

 اون... رهینم رونیاز عمارت ب اصال

 رفته نگرانشم. شمیکه تنها راه افتاده و از پ االن

 .ادیسرش ب ییبال هی ترسمیم

 ناجوره... یپر از آدما شهر

  رقصنینزده مکه  یکاله به سر ینامرد و الت ها یاز قداره کشا پر

 .برات

 سر و پا  یب هیسال مثل چشمام از روجا مراقبت نکردم که حاال  ده

 و نگاه چپ بهش بندازه. ادیب

 .رهیلحظه هم د نیاالن...اصال هم نیهم

 ه؟یبعد تو چه حال قهیدق هیآواره هتل باشه و من ندونم  کریدر و پ یاون شهر ب یجا هیمن دور از من  یکه روجا رهید

 انداختم که با تعجب گفت: ریبه ام ینگاه نهیآ یکه تموم شد از تو حرفام

 مشکوکه... کمیحال و احواالتت  یریخان زاده تو نم-

 رفته؟ یروجا واسه چ نمیشده تو؟اصال بب چت
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 که بنده خدا گذاشت و... یبهش گفت یشب تولد اون باال چ اون

 داد زد: رسول

 ...ریکن امهزار بار بهت گفتم تو کار آقا دخالت ن-

 فضول؟ ای یتو مباشر پسر

 شده؟ یتو چه مربوط که چ به

 که حرصش گرفته بود گفت: ریام

 ...خوابمیاصال به من چه...من م-

 .ومدهیشبه به لطف روجا خانوم خواب به چشمم ن دو

 منه که اون شب رفتم دنبالش... ریتقص اصال

 ؟یرفت یواسه چ یازیته پ یازیبه من بگه تو سر پ ستین یکی

 همه محرمن اال من... نجایا اصال

 .ومدیصداش ن گهیبه بعد د ییجا هیکه از  نیتا ا زدیمدام غر م و

 و نگاهش کرد... برگشتم

 جناب مباشر مغرور و فضول من. نیخواب بود ا غرق

 دوستش داشتم... شهیخب ته ته دلم هم یول زهیکرد که اعصابم رو بهم بر یم یکار هی شهیهم

 کرد. ید که همراهم بود و کمک مده سال بو آخه

 وسط افکارم و گفت: دیپر رسول

 فهمه. یرو نم یهنوزم فرق دخالت و دلسوز دینینب کلشوی...بچه است هنوز...هدشیآقا تو رو خدا ببخش-

 .ستین یچی...وگرنه تو دلش هکشهیسرک م یهر کار تو
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 بهش انداخت و ادامه داد: نهیآ یاز تو یکرد، نگاه یمکث

 ...ستین یچیالبته تو کله اش هم ه-

 .دمیخنده.بعد از چند روز باالخره از ته دل خند ریز زدم

 ...دمیخند یاز ته دل نم نطوریدر انتظارمه ا یچه اتفاقات دونستمیاگه م اما

 .دوئهیدنبالت م شتریبا سرعت ب یاز گذشته فرار کن شتریب یوقتا انگار هر چ یبعض
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 "روجا"

 

 خانوم نگاه کردم. یرو پاک کردم و به پر اشکهام

 .شدمیدرددل کردم...داشتم خفه م یکیبا  باالخره

 چشماش. یآوردم و گرفتم جلو رونیچمدونم ب یباربد رو از تو عکس

 بغض گفتم: با

 خدا کنارش بودم... شهیده سال،هم-

 روز عاشقش بشم... هیمن  دیرس یبه فکر هم نم یحت چوقتیخواهر بودم و اون ه هیخب من فقط براش  اما

 .یلیمهربونه...خ یلیخ باربد

 شده بود. گهید یکی...عاشق ستیخب دل که دست خود آدم ن اما
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 شب تولدم بهم گفت. همون

 که تا به حال لب به مشروب نزده بود به خاطر عشق اون  ی...باربدهه

 تا خرخره خورد و... دختر

 دادم گفتم: یه بغضم رو قورت مک یکردم و در حال یمکث

 شکستم. ینم نطوریاالن ا دیاگه اون قدر خوب و مهربون نبود...اگه اونقدر عاشقش نبودم شا-

 .دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی هویبا بهت نگاهم کرد  یپر

 کردم. هیشونه اش گذاشتم و زار زار گر یرو سرمو

 کردم. هیباربد گر شیبرگردم پ تونستمیوقت نم چیحال خودم که ه به

 کردم... هیخواهرش بمونه گر شیروزا پ نیکه رفت و نتونست واسه ا یحال برادر به

 کردم... هیگر میکس یحال خودمو و ب به

ازم خواست بهش اعتماد کنم  یو از خودش گفت...وقت شمیاومد پ یوقت یدرد و دل کردم ول یچرا با پر دونمینم

 نگم... یزینتونستم چ

 بودم که صبرم سر اومده بود. ختهی...اونقدر تو خودم رشدمیخفه م داشتم

 با بغض گفت: یپر

 منو ببخش روجا...-

 نگاهش کردم که ادامه داد: یآوردم باال و سوال سرمو

 ذهنم بود اما تو... یراجع به تو تو یخودیب ی...فکرادمتیکه د روزید-

 هم مثل من... تو

 .دیبه آغوش کش شتریبهش اجازه نداد حرفشو ادامه بده و منو ب بغض
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 کردم که خوابم بود. هیتو آغوشش گر یتا ک دونمینم

 

 تیهوادرهوا یب "

 تـو با خاطراتت یب

 

 پـس  ہـوچڪدر

 !التیخ یکوچه ها 

 

 یبندم!حت یرا م چشمانم

 ردمڪیرا هم نـم رشڪف

 

 نیبـزرگتر ـروزمید

 "امروزم بـاشد یآرزو
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 "نازیپر"
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 کاناپه انداختم. یاتاقم شدم و خودمو رو وارد

 .خوامیمعذرت م ایاصال خوب نبود...خدا حالم

 کردم؟ یکار م یداشتم چ من

 انتقام قرار بدم که خودش داغون تر از من بود؟ لهیرو وس یآدم خواستمیم

 رفت... ادمیتمام گذشته از  ونشیگر یچشما دنیبا د امشب

 خبر بودم. یافتادم که از شهرام ب ییاون روزا ادی

 که خبر آوردن شهرام کشته شده. نیازش بهم برسه تا ا یتا خبر دمیکش یکه انتظار م ییروزا همون

 نه...حال اون از منم بدتر بود. اما

 بود. ریگ گهید یکی شیآدم زنده بود که دلش پ هیدختر عاشق  اون

 وضعش از من بدتر بود. یلیخ اون

 ...خوردی.حالم داشت از خودم بهم مدیترک یداشت م سرم

 ...نازیبه تو پر لعنت

 ...ی.عاشق رفتارش شدیسال با شهرام بود نیچند تو

 اون... یمنش و کارا عاشق

 بود؟مگه شهرام زخم نخورده بود؟ یشکل نیا شهرام

 استفاده نکرد. یتالف یگناه برا یب هیاز  چوقتیبود اما ه دهیزجر کش اونم

 .ی...حقا که دختر همون مادریپست یلیخ تو

 شد؟چرا؟ یعاشق توئه عوض شهرام

 کرد. یعشق منو وارد قلب مهربونش نم چوقتیه کاش
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 رو داشتم؟ یمرد نیهمچ اقتیمن ل اصال

 ...حتما نداشتم که خدا اونو ازم گرفت.هه

 گرفت. شیکه جنازه سوخته اش رو برام آوردن دلم آت یروز

 رو سرم آوار شد... ایدن تمام

 دختر هم شب تولدش تمام آرزوهاش به باد رفته بود... نیا

 مدینفهم چوقتیبودم که جوون مرگ شد و من ه یشوهر یاه،برایلباس س دنیکه شب تولدم مشغول پوش یمن مثل

 کشتش. یک

 آوردم. رونیب فمیاز ک مویعکس عروس 

 ماش.چش یبرق خوشحال یضعف رفت برا دلم

 بودن با تو... یبود روزا ییبود.چه روزا یشب چه

 شد دوباره صدات رو بشنوم. یم کاش

 چشمات زل بزنم... یتو شدیدوباره م کاش

 ؟یزمان برگرده به عقب و تو برگرد شهیم

 .رمیم یعشق اون دارم م ی...من بایخدا

 تا راحت شم؟ یکش یمنو نم یافسرده ام...واسه چ یزن تنها هی من

 ورد زبونمه: شهیشهرام رفته هم یرو زمزمه کردم که از وقت یلب آهنگ ریو ز هیگر ریز زدم

 

 کم نبود  امیخوب ینه ول گمیبدم بودم نم"-
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 غم نبود  یاصال جا میزندگ یتو یتو بود تا

 

 خوبمون  یزود رفت خاطره شد،روزا همش

 

 برگرد بمون  ایبرگرد بمون،ب ایب شهیتنهام اگه م االن

 

 خوام،یبارونو نم گهید

 

 که عاشق بارون با تو بودم  یمن

 

  ستین گهیکه اصال د یرفت یجور هی

 

 "تو وجودم! یعشق چیه حس

 

 بهتر بشه. کمیدلم  شیکاناپه... گذاشتم اشکام روون بشه و آت یدادم به باال هیتک سرمو

 .دمیاز خواب پر یغیج یبا صدا هویشد که چشمام گرم شد و همونطور خوابم برد اما  یچ دونمینم

 اومد... غیج یکه گذشت دوباره صدا کمی

 روجاست!مطمئنم. یصدا نی...ایوا

 .رونیاز جام بلند شدم و از اتاق زدم ب عیسر
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 سالن بودن. یو بابک تو رحمان

 نفر از خدمه هم اونجا بودن. چند

 :دمیپرس دیترس و ترد با

 چه خبره؟ نجایشده؟ا یچ-

 گفت: رحمان

 .ییخبرا هیکه طبقه باال  نیخانوم...مثل ا میدونینم-

 حرص داد زدم: با

 نجا؟یا دیسادیخاک بر سرتون...پس چرا وا-

 .ومدهین یسر کس ییباال تا بال میبر

 زدم: ادیروجا اومد.صدامو باالتر بردم و فر ادیو فر غیج یکردن که دوباره صدا تعلل

 تن لش ها...دختر مردم رو کشتن! دید زود باش-

 جلوتر ازشون راه افتادم. خودمو

 بودم که در هتل باز شد. دهیپله دوم نرس به

 که خشکم زد. هیک نمیبب برگشتم

 عوض شده بود.جا افتاده تر و جذاب تر... چقدر

 زد. یتو چشماش موج م ینگران

 انداخت. رونیب یروز مارو با حقارت از اون عمارت لعنت هیکه  یکرد...باربد نگاهم

 م تا نتونه منو بشناسه.رو چرخوند صورتم

 اون باال چه خبره. نمیبرم بب دیمرد نبود.االن با نیوقت فکر کردن به ا االن
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3⃣0 پارت ⃣1⃣ 

 

* 

 

 "روجا"

 

 زدم: غیشکسته رو گذاشتم کنار رگ گردنم و ج وانیل

 آشغال. کهیمرت رونی...گمشو از اتاقم بکشمیجلو خودمو م یایاگه ب-

 زد و گفت: یمستانه قهقهه ا انیشا

 .یباش که با خلق جهان نی...با ما به از انطوریعشقم...نگو ا-

 چقدر خوشحال شدم. دمتید نییامشب که پا یدونینم

 شد و ادامه داد: کیتلو خوران بهم نزد تلو

 وقته تو کفت موندما. یلیخ شیی...اما خدانمتیبازم بب کردمیفکرشم نم-

 شب... هیشده  یخرج کنم تا حت یدنبال توام اما من حاضرم کل به خاطر پول کنهیبرادر احمقت فکر م اون

 خون رو احساس کردم. یگلوم فشار دادم... گرم یرو وانویاراده ل یزدم و ب یبلند غیشد که ج کیبهم نزد بازم

 بلند شد. انیقهقهه شا یاز دستم افتاد و دوباره صدا وانید،لیلرز دستم

 ...دمیترسیم یاز هر چ شتریمست بودنش ب از

 نه؟یبب نجایمنو ا دیبا نیآخه چرا ا ایخدا
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 مگه؟ میهم دار نیمزخرف تر از ا تصادف

 د؟یرس یکس به دادم نم چیکردم.چرا ه یترس داشتم سکته م از

 ...کمکم کن.ایقدر بدبختم؟خدا نیمن ا چرا

 زمزمه کرد: یتر و با خمار کیاومد نزد انیشا

 ...یشیفرار جذاب تر م یبرا یکنیتقال م یوقت-

 .یکن یفرق م دمیکه د ییروجا...تو برام با همه دخترا یدونیم

 کارمو خراب کرد... تیکنم اما اون برادر عوض یپسر خوب ازت خواستگار هیشب اومدم که مثل  اون

 زدم: داد

 کثافت... ییتو یعوض-

 اضافه شد.گردنم  یزیگوشه لبم به خونر یزیسمت کج شد و خونر هیگرفت.سرم به  شیگونه ام آت هوی

 زد: داد

 !یدیرو درست نفهم یعوض یپس هنوز معنا-

 .خوردیشد که نفساش به صورتم م کیبهم نزد اونقدر

 زد : یکه منو صدا م یپر یداد ها یدر اومد و بعد صدا یصدا هویفاتحه خودم رو خوندم که  گهید 

 روجا...در رو باز کن!روجا!روجا؟؟؟-

 زدم: داد

 !کمکم ک...یپر-

 بود چون من کارم رو کرده بودم. ریدهنم گذاشت اما د یبا خشم دستشو رو انیشا

 صدام داد زد: دنیبا شن یپر
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 .میکن ی...صبر کن االن در رو باز مزم؟روجایعز یشده روجا؟تو خوب یچ-

 داد زد: گهینفر د هیرو به  بعد

 .اریرو ب یدر کوفت نیا دکی دیبرو کل-

 :دیآشنا از پشت در به گوش رس هی یصدا هویته دلم نشست که  یدیام

 اتاق خواهر منه؟ نجایچه خبره خانوم؟ا نجایا-

 من...باربد! یخدا یوا

 کرده بود؟ دایاز کجا منو پ اون

 ؟یبهش بد یخوایم یچه جواب شینی.اگه ببیبه تو روجا...گند زد لعنت

 اومد: یپر یصدا باز

 اومده؟ ییدختر چه بال نیسر ا نمیکنار بب سایآقا؟وا هیخواهرت ک-

 شد. الیخیکردم باربد ب فکر

 تنم رو لرزوند: ادشیفر یصدا هوی اما

 تروخدا در رو باز کن. زمیروجا...روجا...عز-

 دهنم برداشت و به سمت پنجره رفت.  یبود دستشو از رو دهیباربد بدجور ترس یصدا دنیکه با شن انیشا

 رد و گفت:کرد.با خشم نگاهم ک دایراه فرار بود که انگار پ دنبال

 .گردمیمنتظرم باش...بر م-

 .دیپر رونیاز پنجره ب هوی بعد

 ...نیرفت.زانوهام شل شد و خوردم زم نیمونده ام از ب یو توان باق دمیکش ینفس راحت دنشیپر رونیب با

 اومد اما کم کم همه جا ساکت شد. یدر م یدر پ یپ یکوبش ها یصدا
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 اومد. یگردنم بند نم یزیغرق خون بود اما خونر راهنمیپ تمام

 باز نشه. گهید خواستیکه بسته شد فقط دلم م چشمام

 باربد رو نداشتم. یچشما ینگاه کردن تو یرو

 ...کاش!نمشینب گهیو د رمیبم کاش

 

* 

 

4 پارت ⃣0⃣1⃣ 

 

* 

 

 "باربد"

 

 داد زدم: نجاستیصاحب ا دمیحرص رو به اون زن که تازه فهم با

بر  دیداد یاز خونه فرار کرده بود...اگه شما بهش جا نم د؟اونیبه خواهر من اتاق داد یشما اصال به چه حق-

 خانوم... نمیبیمن از چشم شما م ادیسر روجا ب یی.اگه بالگشتیم

 برگشت سمتم و با خشم گفت: هوی

 اومد... یکه تو ذهنته سرش م یزیبدتر از اون چ ییبال دیدادم شا ی!اگه من به خواهرت جا نمرتیخوش غ-
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نبود واسه زنده  ینیتضم گهیشد و د یشهر م نیدادم آواره ا یقصد برگشت نداشت اگه منم بهش جا نم روجا

 موندنش...

 .کشنیروزا مثل آب خوردن آدم م نیکه ا یدونیم

 جنازه ها رو... کننیم یاز التا بعد از کشتن سالخ یسر هی دمیکه خوبه...شن کشتن

 لونیو س لونیدختر جوون و تنها،و هینزن.من مثل تو سبک مغز نبودم که بزارم  دخویببند دهنت رو، حرف ب پس

 بشه! بیشهر غر

 نداشتم که بهش بدم. یجواب چیه

 زده بودم و حاال... خودیحرف ب هی تیرو عصبان از

 روجا در رو باز کنه... دیتا شا دمیرو مشت کردم و به در کوب دستم

 اون زن گفت: هوی

 رو آوردن. دیبرو کنار کل-

 رو آورد، داد به زن و گفت: دیمرد جوون کل هی

 کنم. دایرو پ دکی دیگشتم تا کل یخانوم کل یپر-

 بود. ی...پس اسمش پرهه

 زنه که انگار از آدم طلبکاره. یبا آدم حرف م ی...جوریدو سر بود تا پر وید شتریب

 در رو باز کرد،رفت تو و منم پشت سرش وارد شدم. یپر

 .دمید یرفتم و اون صحنه رو نم یمکاش ن اما

 اومد. یهم خون م شینیافتاده بود.گوشه لبش پاره شده بود و از ب نیزم یو غرق در خون رو دهیمن رنگ پر یروجا

 بازوم رو گرفت. ریز یکیکه  نیزم خوردمیشل شد.داشتم م زانوهام
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 .کنهیو با بهت صحنه رو به روش رو نگاه م سادهیکنارم وا ریکه ام دمیو د برگشتم

 داد زد: یپر هوی

 ...مارستانیب مشیببر ریبگ یتاکس هیهنوز زنده است.رحمان برو -

 کنه. دایپ نیماش هیرفت تا  رونیمرد جوون از اتاق ب همون

 خراب شد. کاینزد نیما هم نیشانس...ماش نیبه ا لعنت

 بره. من از دستم یو روجا ادین ریگ نیماش نکنه

 کردم. یاز ترس سکته م داشتم

 چه خبر بود؟ نجایا

 کرده بود؟ یمن خودکش یروجا

 امکان نداره. نی...انه

 بال رو سرش آورده. نیا یکی

 غلط کردم...روجام رو بهم برگردون. ایخدا

 .ینیبیبزار حس کنم هنوزم منو م ایخدا

 شد؟ نطوریطاقت ندارم...چرا ا گهید

 شد؟ نیاش ا جهیازت غافل شدم عشق من که نت یک

 گشت... یمن...کاش زمان به عقب بر م یروجا

 .ختیر یگونه هام م یرو اشکام

 افتادم. نیزم یلحظه دستش شل شد که محکم رو هی ریام

 کردم. یرو حس نم یدرد
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 داشت... یدست از سرم بر نم یاحساس خفگ فقط

 منه؟ ین همون روجاغرق در خو فیجسم ظر نیباور کنم ا چطور

 روز انداختم؟ نیخودم به ا یباور کنم عشقم رو با دستا چطور

 .یزی...تو نفرت انگیبه تو باربد...تو نحس لعنت

 .یشیم انتیتمام اطراف یباعث نابود تو

 نفر من باشم. هیبزار اون  رهیامشب بم یکیاگه قراره  ایخدا

 جوونه... یلیسالشه.خ ستیمن فقط ب یروجا

 خاک...نزار داغش به دلم بمونه. ریمن برم ز بزار

 داد زدم: هیو با گر نیبه کف زم دمیخواست کمکم کنه بلند شم که مشتم رو کوب ریام

 خداااااااااااا...-

 .ختنیو شروع کرد به اشک ر دیبغضش ترک ادمیبا فر ریام

 شد. یحال من هر لحظه بدتر و بدتر م اما

 سخته؟ نقدریا نیماش هین کرد دایپ یعنیرحمان برنگشت؟ چرا

 .رنیکه روجا رو از من بگ دنیدارن دست به دست هم م ایهمه دن انگار

 خودت نجاتم بده. ای.خداشهیو تار م رهیداره برام ت ایدن باز

 کن خدا... کمکم

 

  ردیکمک کن تا دلم آرام گ"

 "من شو! یسایسان مرده ام ع به
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* 

 

5⃣0پارت ⃣1⃣ 

 

*** 

 "کل یدانا"

 

 اش ادامه داد. یکرد و با لبخند به رانندگ یکه کنارش گذاشته بود نگاه یدسته گل به

 !زدیسالگرد ازدواجشان بود.قلب اش تند م نیاول فردا

 و داد زد: دیپر نشیماش یجلو یکرد که ناگهان کس یفکر م شیبانو نیافکارش بود و به نازن غرق

 !سایآقا...تو رو خدا وا-

 شد. ادهیپ تیبا عصبانترمز زد و  یرو ناگهان

 ن؟یماش ریز یریم یگیچته آقا؟نم-

 توجه به حرفش گفت: بدون

 .رهیم یدختر اون باال داره م هیتروخدا کمک کن آقا...-

 .مارستانیکن برسونش ب کمکمون

 د؟یبگو توانستیزده نگاهش کرد.چه م بهت

 :دیپرس دیترد با
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 کدوم دختر؟کدوم باال؟-

 هتل! یدختر مسافر...طبقه باال هی-

 .ارنشیبرم بگم ب نجایهم سایوا

 برود؟ ایبماند  دیهم بهت زده بود.با باز

 اورد؟یبه وجود ب شیبرا یماجرا دردسر نینکند ا اصال

 برود. نیبه دست آورده بود باز از ب یکه به سخت ینداشت آرامش دوست

 شد تا برود اما نتوانست... نیماش سوار

 شد تا به داد آن ها برسد. یرد نم ینیبامداد بود و ماش کینزد

 فرستاد. رونیخواهرش افتاد و کالفه نفسش را ب ادیلحظه به  کی

 آمد. نشیبه سمت ماش مهیبود سراس دهیروجا را در آغوش کش کهینگذشته بود که باربد در حال یلحظه ا چند

 هم همراهشان بود. نازیپر

 .ندیدختر را بب یصورت خون توانستیدور هم م از

 به سر آن دختر آمده بود؟ ییچه بال یعنیکرد. وحشت

 هم کنارش نشست تا مراقبش باشد. نازیگذاشت و پر نیروجا را پشت ماش انیگر یبا چشمان باربد

 گفت: یشاگرد نشست و با درماندگ یصندل یرو عیسر باربد

 تروخدا برو آقا...زود باش!-

 استارت زد. دیهمراه ترد یبا ترس مرد

 آمد. یآشنا م یلیاما به نظرش خ ندیچهره پسر را درست بب یکیدر تار توانستینم

 گونه فکر کند. نیسفر باعث شد بود ا یهم خستگ دیشا
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 پدال گاز فشار بدهد که ناگهان پسر گفت: یرو شتریرا ب شیو خواست پا دیرا مال چشمانش

 .اریطاقت ب ؟تروخدایشنویم زم؟صدامویروجا...عز-

 تنهام نزار... تروخدا

 پسر روح از تنش جدا شد: یجمله بعد دنیکرد و با شن زیرا ت شیگوشها دیترد با

 تروخدا بازم بلند شو و صدا بزن...بهم بگو باربد...بهم بگو داداش.روجا...غلط کردم.-

 به من... ؟لعنتیبال رو سر خودت آورد نیا چرا

 .دیگونه اش چک یاز چشمانش رو یاشک

 !یبعد یاشکها یبود برا یمقدمه ا نیا و

 دختر... نیا یعنی.شدینم باورش

 با حرص گفت: نازیپر

 .ادیبند نم شیزیآقا تندتر برو...خونر-

 زده.تروخدا بجنب... خی صورتش

 

6⃣0 پارت ⃣1⃣ 

*** 

  "رضا"

 

 پدال گاز فشار دادم. یرو شتریدادم پامو ب یکه به زور قورت م یبغض با

 من باشه. زیعز یدختر روجا نیشد ا ینم باورم
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 تو؟ یبود امانت دار نیا باربد

 .بردمشیاز اون عمارت م دیبا شیکردم...همون چهارسال پ حماقت

 از بودن کنار خواهرم گذشتم؟ یاون عمارت کوفت شیآسا یچشمام کور شد و برا چرا

 حقمه. نمیبکشم و بب ی...هر چحقمه

 .تمیمسئول یبرادر ب هی من

 .بردمشیبا خودم م دیبا که حافظه ام برگشت و اومدم دنبالش شیچهارسال پ همون

 مسئول حال االنشم. من

 :دمیحرص پرس با

 دختر افتاده؟ نیواسه ا یچه اتفاق-

 جواب نداد که داد زدم: یکس

 چش شده؟ گمیم-

 هم در جوابم داد زد: باربد

 ...رونیآقا ؟خواهرم از خونه زده بود ب یبشنو یچ یخوایم-

 کرده. یخودکش دمیهتل د نیکردم و اومدم به ا داشیپ یوقت

 .ستادیچند لحظه ا یبرا قلبم

 ...ی...خودکشی...خودکشیخودکش

 شد. یذهنم تکرار م یکلمه مدام تو نیا

 :دمیپرس دوباره

 بوده؟ یچ لشیکرده؟دل یچرا خودکش-
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 با حرص گفت: باربد

 .ستیبه شما مربوط ن-

 زدم: داد

 به من مربوطه... یهمه چ کنمیدارم بهتون کمک م یوقت-

 گفت: یکه پشت بود با ناراحت یهمون دختر هوی

 آروم باش آقا...تو فکر کن عاشق بوده.-

 موند. یهتل م یهم اومده بود شهر و تو نیواسه هم اصال

 چند روز... نیخوب نبود ا حالش

 :دیبا بهت پرس باربد

 خانوم؟عاشق؟روجا و عشق... یپر یگیم یچ-

 مزخرفات رو؟خواهر من اگه عاشق شده بود اول  نیگفته ا یک

 ...دمیفهمیهمه من م از

 .میو من همزمان پوزخند زد یپر

 امانت گذاشتم و اون... ششیکسم رو پ نیزتریکنم که عز یخال یارباب زاده ا نیتمام حرصمو سر ا خواستیم دلم

 ...مارستانیرفت داخل ب شد و ادهیپ عیترمز کردم که باربد سر مارستانیب یبعد جلو قهیدق چند

 بندازم. زمیبه صورت خواهر عز یعقب تا دوباره نگاه برگشتم

 شد. یم کهیشده بود قلبم هزار ت یصورت قشنگش که خون دنید با

 بار هزارم به خودم لعنت فرستادم. یدلم برا یتو

 شد زمان رو به عقب برگردوند. یم کاش
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 ...ریدوباره خواهرم رو از من نگ یمنو ببر ول ایخدا

 .مارستانیتا پرستار اومدن و خواهرم رو بردن داخل ب چند

 رفتن نبود. یارایهم باهاشون رفتن اما من پاهام  یو پر باربد

 نشستم و فکر کردم. نیماش یتو قهیدق چند

 نه. گهیبار د نینه.ا گهی...دنه

 سپردم. یخواهرم رو به تو م دیارباب زاده...نبا مونمیپش

 پس منتظر پس گرفتن امانتم باش. ینبود یدار خوب امانت
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 .نهیمنو بب تونستیراحت تر م مارستانیب اطیح یچراغا ییرو به روش...حاال تو روشنا سادمیوا

 حرص گفتم: با

 ؟یهنوز هم منو نشناخت-

 :دیبهت پرس با

 ؟یستیتو...تو رضا ن-

 تو خال ارباب زاده...من رضام. یزد-

 که... نیواسه ا یروجا.خواستم منو بشناس برادر
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 دستم گرفتم و داد زدم: یاش رو تو قهی

 !یمشت و لگدهام له بش ریچرا ز یکه بدون نیواسه ا-

 همه سال؟ نیچطور بعد ا ؟پسیچطور ممکنه تو زنده باش-

 نداره... امکان

 و داد زدم: دمیبه صورتش کوب یمشت

 .ینه...نمک نشناس عوض ایامکان داره  یفهمیاالن که لهت کردم م-

 خونه ام پناهت دادم. یتو یپناه بود یجوون ب هی یوقت من

 ینطوریاونوقت تو ا یکنم و خواهرم رو بهش بسپارم تو بود نانیکه تونستم بهش اطم یتنها کس طیشرا نیبدتر تو

 ؟یازش مراقبت کرد

 هاااان؟

 و گفت: نییانداخت پا سرشو

 کردم. ی...من کوتاهیحق دار-

 بشه. ینطوریا خواستمیبه خدا نم یول

 از تو روجا رو دوست نداشته باشم کمترم ندارم. شتریاگه ب من

 ده ساله تنها مونس و همدم منه... اون

 من دشمنشم؟ یکنیفکر م چرا

 .اریآدم خوب رو در ن یخفه شو باربد...واسه من ادا-

 .لعنت به من...یدرست ازش مراقبت کن یکه تو نتونست نی...به خاطر اکرده یمن خودکش خواهر

 به تو باربد! لعنت
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 گرفتم. یمزخرف رو نم میمرده بودم و اون تصم کاش

.بسه هر چه قدر ازش دور موندم.تو کنمیو از تو دورش م رمیگیخدا که اگه دوباره چشماش باز بشه دستشو م به

 ...دمیفهم ریدر دو من چق ینداشت یامانت دار اقتیل

 منم حق دارم. ی...اگه تو حق دارشیببر زارمینم-

 ببره. شمیبشه و اونو از پ داشینفر پ هی هویکه  ختمیرو به پاش نر میسال تمام زندگ ده

 از پشت سرم گفت: یزنونه ا یصدا هویحواله صورت و بدنش کردم که  گهیزدم و چند تا مشت د یحرص پوزخند با

دلشو  تونستیکرده.اون که نم یولش کن...خواهرت عاشق شده.بعد هم از ترس از دست دادن عشقش خودکش-

 .ادیخوشش ن یکنه تا از کس ریزنج

 حرص گفتم: با

 وسط؟ نیا یگیم یتو چ-

 با ترس گفت: باربد

 خود روجا بهت گفت عاشق شده؟ نمی...ببفهممیمن واقعا نم-

 به هر دوتامون زد و گفت: یپوزخند نازیپر

 .دیریگ یم یهاتون احساسات زن ها رو به باز یتفاوت یب نیبا ا شهیشما مردا هم-

 کرد و رو به باربد گفت: یمکث

 که اون دختر عاشقت شده؟ یدیهمه مدت نفهم نیاحمق...چطور تو ا-

 ؟یدی.حاال فهمادیخوشت م یکیاز  یکرد، چون شب تولدش بهش گفته بود یخودکش
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 لباش نشسته بود کردن و با خشم داد زدم: یرو یبه باربد که لبخند ینگاه

 کثافت؟ یخندیم یبه چ-

 ارباب زاده... کشمتیبود؟م نیما ا قرار

 .یختیتمام باورام رو بهم ر تو

 رها کردم؟ تیعمارت لعنت نیا یاحمق چطور خواهرم رو تو منه

 تو شده؟چطور؟ عاشق

 خواهرت باشه؟ یقرار نبود جا مگه

 !خورهی...حالم ازت بهم میکرد دمیام نا

 مانع کارم شد. یبه صورتش بزنم که دست یا گهیمشت د خواستم

 مواجه شدم. ریو با ام برگشتم

 شده بود. پیبزرگ و خوشت چقدر

 کرد. یبه من نگاه م رتیبود و با ح سادهیرسول هم دورتر وا عمو

 با حرص گفت: ریام

 آقا؟ یکنیکار م یچ یدار-

 و ادامه داد: نییآورد پا دستمو

 ؟یهست یشما ک ؟اصالیکنیچرا با آقا بحث م-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ...نه؟گهیبود د شیرفته...فکر کنم ده سال پ ادتی یچه زود همه چ-
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 بوده و من خبر نداشتم؟ شتریب نکنه

 اش متعجب شد که ادامه دادم: افهیق

 نه ها... یبهم بدهکاره...مال یکل زتونیارباب زاده عز نیا-

 بهم بدهکاره... یزندگ هی

 تباه شده اش رو بدجور بهم بدهکاره. یخواهرمو...زندگ یزندگ

 :دمیرو به باربد کردم و پرس بعد

 مگه نه جناب؟خودت بگو...-

 انداخت و گفت: نییسرشو پا باربد

 آقا رضاست...برادر روجا! نی...اریام-

 کرد. یبا بهت و ترس نگاهم م ریام

 شد. یباورش نم انگار

 ...دیبار پلک زد و چشماش رو مال چند

 .دیتند خودشو بهم رسوند و منو به آغوش کش ییعمورسول با قدمها هوی

 کرد. یرفت و خدا رو به خاطر زنده بودنم شکر م یقربون صدقه ام م مدام

 عمو رسول بود. نیال شده بود همکه واقعا از زنده بودنم خوشح یکنم تنها کس فکر

 کرد. یم هیو گر زدیحرف م زیر هیبغلش کردم...بنده خدا  منم

 گفتم: یتلخند با

 که االن زنده و سالمتم! ینیبینکن عمو جان...م هیگر-

 ...شهیعمو جان به خدا باورم نم-
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 چوقتیه گهیو د یزد که من باورم شده بود مرد یاز مرگت حرف م نانیبا اطم یجور هی تیهمسفر گور به گور اون

 ...نمتیبینم

 .یگرد یروز بر م هیو  یبودم که زنده ا دوارمیته دلم ام شهیبه خدا هم یهمه باورشون شد.ول البته

 .یتر شد پیعمو جون...چقدر آقا و خوشت ماشاهلل

 روح از تنم جدا شد. دمتیلحظه که د هی...اصال امرزتیخدا ب یبابا مثل
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 کرد با تته پته گفت: یم دایکه کم کم داشت خودشو پ ریام

 ؟یتو نمرده بود شه؟مگهیمگه م ؟آخهییتو رضا یجد یجد-

 کرد و گفت: رینثار ام یپس گردن هیرسول  عمو

 ؟هان؟یزنیکه م هیچه حرف نیزنده و سالمه!ا ینیبیم ی...االن که دارریزبونتو گاز بگ-

 زدم و رو به عمو رسول گفتم: یلبخند

 رفاقتت با بابام کمکم کن... یعمو...بهم کمک کن.به حرمت روزا-

 عمو جان؟ یکمک...چه کمک-

 مرد. نیا شیخواهرمو...روجامو...ببرم از پ خوامیم-

 برگرده به اونجا. خوامینم گهید

 بغض ادامه دادم: با

 !مارستانهیتخت ب یمرد االن رو نیخواهرم به خاطر ا-
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 نه... ایاصال  ادیبهوش م دونمینم

 تا ببرمش. یکمکم کن خوامیم ادیبهوش ب اگه

 داد زد: باربد

 .یرضا...تو حق ندار شهینم-

 .میرو دوست دار گهیو خواهرت همد من

 .یاول از سد من رد بش دیبا شیببر یبخوا اگه

 زدم و گفتم: یصدادار پوزخند

 .شمینعشت هم رد م یمن از رو وفتهیسد؟هه...پاش ب-

 همو...هوم؟ نیدوست دار که

 طرف شروع بشه همون نباشه بهتره. هی یبا خودکش یداشتن دوست

 زندان... یوفتیتا ب کنمیم یهمه کار نمتیبب کشینزد یا گهیبار د هی اگه

 گم؟یم یچ یفهمیم

 با پوزخند گفت: باربد

 .ستین یزی...زندون که چرمیچوبه دار م یواسه روجا تا پا-

 ام؟ ینرفته که من ک ادتیالبته  و

 مونم... یاون تو نم ادیهم برم ز لهیم پشت

 رو دوست دارم.عاشقشم. خواهرت

 .رهیاونو ازم بگ یکس زارمیاونم دوستم داره نم دمیکه فهم االن

 .یتو که برادرش یحت
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 به سمتش برم و دوباره بزنمش که اون زنه داد زد: خواستم

 نه... ای ادیبهوش ب ستیکه معلوم ن دی!فعال به فکر روجا باشگهید دیبس کن-

 ؟یبه جون هم که چ دیافتاد یخروس جنگ مثل

 باشه. یک شیکه پ رهیگیم می... بعدم خودش تصمادیبهوش ب دیکن صبر

 !دیریگ یم میشما براش تصم ستیسالشه...بچه که ن ستیب
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 و با بغض گفتم: ستادمیخواهرم ا یبه رو رو

 ...رضام!گه؟نه؟منید یشناسیمنو م-

 دهنش گذاشت و هق زد. یکرد...دستشو رو دنیشروع به بار چشاش

 شدم و تو آغوش گرفتمش. کشینزد

 بغض داد زد: با

 ؟ی...ده سال... زنده بودنیهمه ا یتو...تو-

 دنبالم؟ یومدی...پس...پس چرا نپس

 نکن. هیگر نطوریخدا اغلط کردم...اشتباه کردم...ترو-
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 طاقت اشکهات رو نداشتم. چوقتیکه ه یدون یم

 داد زد: بلندتر

 ؟هااان؟یبرنگشت ؟چرایومدیچرا ن-

 به سرش زدم و گفتم: یا بوسه

غرق ناز و  یبرات فراهمه...فکر کردم دوست دار یزندگ نیعمارت بهتر نیا یکردم تو یاشتباه سخت...فکر م هی-

 .ینعمت باش

 و رو نشه... ریز تیم تا زندگبرنگرد گفتم

 کردم که تنهات یچه اشتباه بزرگ دمیدمتون،فهمید یکه اتفاق شی.اما سه شب پزمتیدوباره بهم بر خواستمینم

 گذاشتم...

 دستام گرفتم و به چشماش زل زدم. یتو سرشو

 بغض گفت: با

 ؟آره؟یکه منو با خودت ببر یاومد-

 .یمرگ کرد یکه تو آرزو نهیو نب رهی...برادرت بمزمیآره عز-

 .نهیکردن پاره تنش رو نب یو خودکش رهیبم

 .نینازن شیپ برمتی...منجایاز ا برمتیم

 ن؟ینازن-

 تلخ گفتم: یلبخند با

 ...یتو راه هی...زنم.ازدواج کردم...زن دارم و نیآره...نازن-

 عمه. گهیبهت م یپسر که به زود ایدختر  هی
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 و گفت: دیخند هیگر ونیم اونم

 .یکردم از خوشحال یداشتم سکته م یبهم گفت تو زنده ا یکه پر ی...اون لحظه اشهیباورم نم-

 داداش رضا... یزنده ا شهینم باورم

 گونه اش رو پاک کردم و گفتم: یرو یاشکها

 ...من زنده ام.برگشتم تا ببرمت...زمیباورت بشه عز-

 تخت نشستم. یکردم و کنارش رو یمکث

 :دیکه پرس نییانداختم پا سرمو

 شد داداش؟ یچ-

 :دمیمحزون پرس یلحن با

 تو هم راستشو بهم بگو! پرسمیدو تا سوال دارم ازت...م-

 ؟یسوال...چه سوال-

 بود؟ یخاص زیچ ای یخاطر کس ؟بهیکرد یچرا خودکش-

 و دلهره گفت: یناراحت با

 کار نبود. نیاز ترس بود...قصدم ا-

 کرده بود. دایچطور پ دونمیاومده بود تو اتاقم.نم کهیمرت اون

 .دمیمست بود...ترس انیشا

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

 بترسه و بره... دیگردنم تا شا خیرو شکستم.گذاشتمش ب وانیل-

 شد. یم یبود چ دهیسر نرس یدونم اگه پر یاون قصد رفتن نداشت.نم اما
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 ...کارام دست خودم نبود.دمیگلومو بر یک دمینفهم اصال

 بودم. دهیترس یلیخ

 :دمیتعجب پرس با

 تو به خاطر... ه؟مگهیک یکه گفت انیشا نیا-

 وسط حرفم و گفت: دیپر

 ...رهیدور ام یاز دوستا یکی-

 اومد اما من دوستش نداشتم. یدربار بود و از من خوشش م نوازنده

 چطور شد که اومد تو اتاقم. دونمی.نمدیاومدم شهر تو هتل منو د یوقت

 خب... یکنم ول یبهم اخطار داده بود که ازش دور باربد

 باربد رو. ینگرفتم حرفا یخودم بود.جد ریتقص

 و گفتم: دمیکش یپوف کالفه

 ؟یگیم یچ یمن و باربد رو انتخاب کن نیکه اگه قرار باشه ب نهیسوال دومم ا-

 :دیترس پرس با

 ؟یگفت یهان؟چ-
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 روجا...با من رو راست باش.-

 .ریرو بگ متیحرفمو...االن تصم یدیکه شن ونمدیم
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 ...ای یایبا من ب یخوایبگو م بهم

 :دیپرس دیآورد باال و با ترد دستشو

 چه قدر وقت دارم فکر کنم؟-

 .زمیعز رمیبرو م یتلفن زدن من...اگه بگ هیبه اندازه -

 کنم. لیرو بهت تحم یزیکه من چ یستین یسن یتو گهید چون

 گردم! یبر م گهید قهیدق پنج

 بهت زده اش از اتاق خارج شدم. یدر مقابل چشما بعد

 بودن. سادهیپشت در وا ریو ام باربد

 اومدن من باربد به سمت در هجوم برد... رونیب با

 اش و گفتم: نهیخشم زدم تخت س با

 اتاق! یتو یبر ینگرفته حق ندار مشویتا تصم-

 حرص جواب داد: با

 بزار منم حرفام رو بهش بزنم.-

 ...یکنیاونو مجبور م یدار تو

 .یتو به اندازه ده سال وقت واسه حرف زدن داشت-

 .رمیضمن من اونو مجبور نکردم...بهش گفتم اگه بگه م در

 داره. یخود بستگ میبه تصم زیهمه چ حاال

 کنه؟یکه بعد ده سال برگشته برگشته،کدومو انتخاب م یعشق نافرجام و برادر هی نیب مینیبب دیبا

 پوزخند زد و گفت: ریام
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 .دیکنیم یوسط قربون نیروجا رو ا اتونیبا لج و لجباز دیشما دار-

 مسخره ست! واقعا

 گفتم: یو با کالفگ نییانداختم پا سرمو

 بره تو... یزنگ بزنم...خوش ندارم تا برگشتنم کس هی رمیم-

 .برمشیاگه الزم باشه با زور م یکارو کن نیا اگه

 ارباب زاده. ریرو هم از خودت نگ کیفرصت کوچ نیهم پس

 هم راهمو کج کردم و رفتم. بعد

 باربد بمونه؟ شی...نکنه روجا بخواد پزدیشور م دلم

 ...دوارمیکه نخواد...ام دوارمیام

* 

 "روجا"

 

 به حرفاش گوش کنم. خواستیزد...ازم م یم داد

 رو به عقب برگردوندم. ونمیگر نگاه

 زد... یم رونیب نهیداشت از س دلم

 بهم تشر زد: رضا

 ؟یش یروجا...سوار نم-

 تکون دادم و سوار شدم. یسر

 بهم انداخت. ینیهم پشت سرم سوار شد و نگاه غمگ نینازن



 مسلخ عاشقان

 
255 

 

 اومد. یباربد هنوز هم م ادیفر یصدا

 کرد اما بهتره باربد رو هر چه زودتر از قلب و ذهنم پاک کنم... یم کاریجلوشو نگرفته بود االن چ ریدونم اگه ام ینم

 .رمیطرفه رو بپذ هیعشق  نیفکر کردم...اما نتونستم ا یلیخ

 .خوامیحس ترحم برادرانه ات رو نم نیمن ا یباربد...ول ببخش

 چون خسته ام... رمیم

 به حرکت در اومد. نیشد و ماش نیحرف زدن عمو رسول سوار ماش یبعد از کم رضا

 که سرمو به عقب برگردوندم... میدور نشده بود یمتر چند

 .دییدو یم نیداشت دنبال ماش باربد

 ...هیگر ریدوباره زدم ز دیام ترک بغض

چشمام محو  یتو چند لحظه باربد از جلو نکهیگاز فشار داد تا ا یپاشو محکم تر رو دیحالمو د نهیآ یکه از تو رضا

 شد.

 

 همه خاطره  نیم از عشق تو دل بکنم تو اتون ینم"

 بره... ادمیزل بزنم نگاتو  یبه چشم ک دونمینم

 که دوست داره هست... یعشق و خاطره ها تو دل کس هنوزم

 واسه تو بسه. هیکه دیگه گر کننیگوشمو پر م همه

 همه سال محاله به هم برسه! نیکه جدا بوده ا ییدستا

 دلواپسه. گهید یکیبراش واسه  یداد زتویکه همه چ یاون

 دوست دارمت... یو من همونجور یرفت هیعمر دوننیم همه
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 بهت. یروز هیو کاش خبرش برسه  رمیم یو م یاینم

 "بسپارمت! گهید یکیتو رو به  شهینم یراض وونهید دل

 

* 

 

 2⃣1⃣1⃣ پارت

 

 "نازیپر"

 

 سرم گذاشتم. یرو مرتب کردم و کالهمو رو میدامن سرمه ا کت

 رفتم. یم دیدعوت بودم که حتما با یمهمون هیاما امروز به  کردیدرد م یلیخ سرم

 :دیچیگوشم پ یتو ییصدا هویتوالت برداشتم که  زیم یرو از رو عطرم

 خانوم! نازیپر ادیبهت م یچقدر سرمه ا-

محو شد و من باز  رشیاما تا اومدم برگردم تصو دمید نهیآ یلحظه شهرام رو تو هیکردم... نهیآ یتو یبغض نگاه با

 .دهیتوهمات آخرش کار دستم م نیکه چقدر تنهام و ا دمیفهم

 قورت دادم و عطرمو زدم. یبه سخت بغضمو

 از اتاقم خارج شدم. عیرو برداشتم و سر میدست فیک

 :دیاومد جلوم و پرس خدمتکارم

 د؟یبر یم فیتشر ییخانوم جا-
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 دعوتم. یمهمون هیعصر به .امروز ارهیرو ب نیآره...برو بگو راننده ماش-

 با من؟ دیندار گهیچشم خانوم...امر د-

 !یبر یتونینه... م-

 و خاطره شهرام برام زنده شد. ادیاز رفتنش دوباره  بعد

 عزت و احترام به خاطر شهرام بود. نیتمام ا 

 موندم. یمن همون خدمتکار ساده م شدینم میاون وارد زندگ اگه

 محترم بودن رو درک نکرده بود. یکه معنا یکی

 بودم. دهیرو نچش یزندگ یتا بهم بفهمونه تا قبل از اون طعم واقع میشهرام اومد تو زندگ اما

 روزا حالم از قبل نبودش بدتره... نیا

تجربه کردم هر شبم صبح و هر صبحم  میزندگ یکه با اون تو یشناختمش و بدون دونستن حس لذت ینم ییروزا هی

 د.ش یشب م

 کردم... هیکه خبر مرگش رو آوردن، تمام شب گر یاون شب اما

 خبر نبود! یساده و ب نازیهمون پر نازیاون موقع پر گهیبعدش... آخه د یشب و تمام شبها اون

 کرد. دایپ انینفر پا هیبا مرگ  شیزندگ اتیزن بود که تمام حس و ح هی نازیلحظه پر اون

 خبر رفته بود... یعاشق بود و انگار معشوقش ب هیاون لحظه  نازیپر

 ...یتصادف عمد هی ی...تواونم

 مم بود... یتمام زندگ شهرام

 یکه دو ساله آزگاره که فقط ادا یقالب سنگ هیدرون من مرد.بدون شوهرش بدون عشقش مرد و من شدم  نازیپر 

 .ارمیزنده ها رو درم
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 ...شهیاما نه!انگار نمانتقام... ی...حتزنمیچنگ م یزیهر دستاو به

 زنده بشه. تونهینم چوقتیآدم ه کیمرده  احساسات

 شکسته... گهیاست...اگه شکست د شهیمثل ش احساس

 .شهیمشکل حل نم یهاش رو هم به هم بچسبون کهیاگه ت یحت

 ...شهیمثل روز اول نم گهید شهیش اون

 شکست! یاون شب بارون نازیپر 

 شکست... ختیر یصورتش م یبارون رو یمرگ شوهرش وقت شب

 ...رفت و دور شد...رفت

 مدت بعد برگشت اما... هی

 بود به اسم من! یکه برگشت من نبودم...قالب یاون

 

 3⃣1⃣1⃣ پارت

 

 رفتم. نیمحوطه شدم و به سمت ماش وارد

 که راننده بعد از سوار شدنم اومد. دینکش یطول

 نزد. یحرف اضافه ا چیو ه دیرو پرس ریفقط مس شهیهم مثل

 دادم. هیتک شهیبه ش سرمو

 ...دنیبارون شروع کرد به بار دهیراه نرس یوسطا به

 باز گرفت از نبودنش. دلم
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 عاشق بارون بود...عاشق بارون و قدم زدن با من. شهیهم شهرام

 ست؟یبارون هست،من هستم و اون ن نهیحاال کجاست بب اما

 ...گمیبرات تنگ شده.صادقانه دارم م دلم

 کردن از مردن بدتره! یتو زندگ یب

 نبود. شمیکه با شهرام ازدواج کردم  مادرم پ یروز

 مادرم تنگ نشد. یدلم برا چوقتیه اما

 بودم. دهیرو نفهم یانتظار و دلتنگ یتا قبل شهرام من معنا اصال

 نفر... هیگاهت بشه  هیسخته چند سال تک یلیخ

 .یاز دستش بد هویبعد  یول یکن یزندگو  ینفر از خواب پاش هی دیسال فقط به ام چند

 دل گذاشت. شهیاسمشو نم گهیاونقدر براش تنگ شده که اصال د دلم

 کردم. یم یجراتش رو داشتم خودکش اگه

 ...شهینم اما

 هام بدون تو مثل مرگه! ییچطور بدون تو ادامه بدم.تنها دونمینم

 

 مرگ است! نیع میبرا ییبعد از تو تنها"

 که سنگ است یکند قلب رانیو یعاشق نیا

 عشق تو را خواست  یاز تمام زندگ دل

 "لنگ لنگ است! تیکه کار عاشق افسوس
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 سر و ته ام بودم که راننده ام گفت: یافکار ب تو

 !میدیخانوم...رس-

به همه رو  میداده باشه حال درون ادمیندارم شهرام  ادیشدم.به  ادهیپ نیاومدم و با غرور از ماش رونیب الیفکر و خ از

 نشون بدم.

 خدا ورد زبون شهرام بود. شهیبود که هم یسفارش نیغرورم مهمتر حفظ

 آشنا به گوشم خورد. ییدور نشده بودم که صدا نیاز ماش یقدم چند

 ...شناختمشونیکه خوب م ییها ادیفر یصدا

 کرد؟یکار م یچ نجایا اون

 اطیبه ح دمیکنن دنبال صدا رفتم و رس ییکه قصد داشتن من رو به سمت داخل راهنما ییتوجه به خدمتکارا یب

 خلوت پشت ساختمون.

 زد: یرو گرفته بود و عربده م یکی قهی باربد

 .یختیمنو بهم ر یتمام زندگ یعوض هی...توکشمتیبه خدا م-

 به آرامشم... یکثافت گند زد هیتو

 هم جدا کنه که باربد دوباره داد زد:کرد اونا رو از  یاومد جلو و سع ریام

 .یندار ریبرو عقب...تو هم کم تقص-

 منه... یایروجا تموم دن یدونستیکه خوب م تو

 چقدر برام مهمه. یدونستیم

 ؟یعمارت من باز کرد یرو تو زیهمه چ یب یعوض نیا یچرا پا پس

 ؟یکارو باهام کرد نیا هان؟چرا؟چرا
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 کرد بغضشو قورت بده زمزمه کرد: یم یکه سع یکرد و در حال یمکث

 رو بکشم. یعوض نیبرو عقب...تو کارم دخالت نکن بزار ا-

اون باعث شده  گهیکار داشت؟چرا م یچ هیک دونستمیکه نم یمرد نیبا ا نجایآوردم.باربد ا یحرفاش سر در نم از

 زه؟یبهم بر شیزندگ

 بود که خود باربد باعث شد روجا ترکش کنه؟ نیاز ا ریغ مگه

 اونجا چه خبره! دونستمیشده بودم...نم جیگ واقعا

 زد... مهیانداخت و روش خ نیباربد اون مرد رو به زم هوی

 یفرصت اعتراض بهش نم یاومدن و حت یصورت و بدن اون مرد فرود م یاش رو یاپیپ یلحظه بعد مشت ها چند

 داد.

 .خواستمینم نویو من ا شهیاگه جلو نرم اون مرد کشته م دونستمیم

 نطوریا یدوست نداشتم قاتل بشه و تو م،امایخاطرات بد زندگ ادآوری دنشیباربد هنوز تو دلم بود و د نهیکه ک نیا با

 .وفتهیب یدردسر

 چشم در مقابل چشم...نگفتن جان در مقابل چشم که... گفتن

 رفتم جلو و وداد زدم: عیسر

 د؟یکن یم یچه غلط دیدار نجایشما ها ا-

 شد. رهیو با تعجب بهم خ دیاون مرد کش دست از زدن باربد

 دادم: ادامه

ها اونم روز تولد پسر بزرگش معرکه راه  یروشن تو عمارت اعتماد د؟روزیهست ییچه جور آدما گهیشما د-

 د؟یانداخت

 به نشونه تاسف تکون دادم... یزدم و سر پوزخند
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4 پارت ⃣1⃣1⃣ 

 

 :دیاز جا بلند شد ، با خشم اومد به سمتم و غر باربد

 بازم تو...-

 ؟یکنیم کاریچ یمهمون نیا یحرف رو من بزنم.تو نیبهتره ا-

 ...شهیکه باورم نم یدعوت نگو

 نشه دعوتم! ایباورت بشه -

 ؟یینجایخودت چرا ا تو

 افتاده بود. نیزم یکه رو یزدم و رفتم به سمت اون مرد یپوزخند

 آقا...حالتون خوبه؟-

 داد زد: باربد

 جواب منو بده! ین اون باشکه نگرا نیا یبه جا-

 خشم بستم. یاز رو چشمامو

 حرص گفتم: با

 بزرگ بود! یاعتماد هیمیشوهرم دوست صم-

 :دیکه تا اون لحظه ساکت بود پرس ریام

 بود؟-

 بغض گفتم: با
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 از دو سال که فوت کرده. شتریفوت کرده...ب-

 کردم و ادامه دادم: مکث

بگرد  یفرافکن یعقلت باز کن...به جا یهم برا ییجا هیاون همه عشق که تو وجودته  ونیزحمت م یباربد خان ب-

 یکه چ یمرد رو بکش نیا یخوای...میاز همه مقصر شتریخودت...تو رفتن اون دختر تو ب یدنبال اشتباه ها

 بدتر بشه... نیقاتل و اوضاع از ا یبشه؟بش

 .یبا خودت خلوت کن کمیو یبر نجایبا مباشرت هر چه زودتر از ا بهتره

و اون قبول کنه که باهات  یکن داشیپ یتونست دیشا دی...بعد برو دنبال روجا!خدا رو چه دیبا خودت چند چند نیبب

 باشه...

 زد و گفت: یپوزخند

روجا تموم  یباهام ازدواج کنه!من برا شهیحاضر نم چوقتیاون ه دونمیمن و روجا...من م یاز زندگ یدونیم یتو چ-

 ...یچی...هیدونینم یچیتو هشدم...

 شدم گفتم: یرد م یتفاوت یکه از کنارش با ب یحال در

 که زدم فکر کن. ییحرفا رو بزنم...برو به حرفا نیکه ا دونمیم یاونقدر-

 داد زد: باربد

 !سایوا-

 ...سادمیوا

 شد! قیجلوم و تو صورتم دق اومد

 :دیتعجب پرس با

 ؟یدیند ییتو منو قبال جا-

 کردم...با مکث گفتم: هول
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 ؟یبپرس نویباعث شد ا یچ-

 زد و گفت: یپوزخند

 .ادیم شیپ گهی...اما خب شباهته دامهیعامل بدبخت هیتو شب-

 کن.اصال فراموش کن! ولش

 :دمیآخر و پرس میاز کنارم رد شه که زدم به س خواست

 ؟یگیرو م رانیج-

 

 5⃣1⃣1⃣ پارت

 

 زدم و خواستم رد شم که بازومو گرفت. یبهت نگاهم کرد.پوزخند با

 و گفتم: دمیکش رونیحرص بازومو از دستش ب با

پام...تا مرز انتقام از تو رفتم.اگه  ریکه به شوهرم دادمو بزارم ز ینشو باربد...نزار قول کیبهم نزد چوقتیه گهید-

 .ارمیسرت ب ییچه بال خواستمیم دونمیروجا نبود نم

 داد زد: باربد

 ؟یسبز بش میدوباره وسط زندگ یجرات کردتو چطور -

 حرفش گر گرفتم... نیا با

 زدم: ادیفر

 بسمه. گهیتو و مادرم بودم...د یسال آواره کارا نیخفه شو...چند-

 .ستمیپناه ن یساده و ب نازیاون پر گهید من
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 بهتر بگم از تو باالتر... ایام مثل تو  یکیمن  االن

 درست صحبت کن. پس

 شه؟یبه شما مربوط م ییجورا هینکنه رفتن روجا هم  د؟اصالیدیواسم کش یچه نقشه ا باز رانیتو و ج-

 سالهاست که مرده. رانیچرت نگو...ببند دهنتو...ج-

 خودت مربوطه نه من... یاقتیل یروجا هم به ب رفتن

 کردم. یعشق اون دختر به تو نبود من تو رو نابود م اگه

 .دمیرفتم اما به خاطر اون پا پس کش یم شیخورد کردنت پ یکرد تا پا یاونطور خالصانه باهام درد و دل نم اگه

 مثل من بشه و تا آخر عمر حسرت عشقشو بخوره. گهید یکی نخواستم

 حق نشسته... یجا ه؟خدایچ یدونیم اما

 حقته. ادیهم سرت ب نایاز ا شتریپسره،رضا،خوب چزوندت.حقته...ب اون

 به دست و پام که حوصله ات رو ندارم. چیهم نپ النا

 :دیتعجب پرس با

 تو؟روجا منو دوست داشت؟پس چرا رفت؟ یگیم یعشق روجا به من؟چ-

 ...دونمیچه م-

 گفتم و رفتم. نویا

 د؟بو نیا دمیترس یهم م الشیاز خ یکردم و حت یم یالبافیذهنم راجع بهش خ یکه سالها تو یزیبود؟چ نیهم واقعا

 اما خب... وفتهیراه ب نمونیب یدتریشد یآشکار بشه دعوا تمیهو یکردم وقت یم فکر

 به خودم اومدم: یپسر اعتماد یصدا با

 ! دییدایبانو...کم پ یپر-
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 لبام نشوندم و به سمتش رفتم. یرو یمصلحت یلبخند

 برام تا کمر خم شد و گفت: یلودگ با

فرنگ رو هم از  یدست دختران چشم رنگ ییبایهم که بگم کم گفتم...شما تو ز گهیهزاران بار گفتم هزاران بار د-

 .دیپشت بست

 رو حفظ کردم و گفتم: میتصنع لبخند

 !دیشما لطف دار-

 

 6⃣1⃣1⃣ پارت

 

 !قتهیلطف؟اوه...نه نه...حق-

 تولدتون مبارک! یممنون.راست-

 .دیبانو...باعث افتخارمه که شما امشب مهمون جشن من هست یممنون پر-

 :دمیو پرس دمیخند یزورک

 مهمونا... هیبق شیپ میبه نظرم بهتره بر-

 !دیلیبله...هر جور شما ما-

 گفت: یرو دراز کرد و با همون لحن پر از لودگ دستش

-Lady i s fi rst)!خانوما مقدم ترن(! 

 بزرگ گشتم. یچشمام دنبال اعتماداز اون وارد سالن شدم و با  جلوتر

 به سمتش رفتم. عیکردم و سر داشیکه نگاه کردم گوشه سالن کنار مهمونا پ کمی
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 .امیب شیچرا بهم اصرار کرده بود که به مهمون دونمیزده بودم.نم جانیه یلیخ

 بذاره...زنگ بزنه و ازش بخواد پا به عمارتش  یبه کس خودیکه ب ستین یکس یاعتماد دونستمیخب م اما

 کرد و به سمتم اومد. یاز مهمونا معذرت خواه دیتا منو د یاعتماد

 ؟یسالم دخترم...خوب-

 رو لبام نشوندم و گفتم: یکمرنگ لبخند

 شدم. تونیخانوادگ یمزاحم مهمون دیممنونم.ببخش-

 ...نجایا یایدخترم؟من خودم خواستم تو ب هیچه حرف نیا-

 !دیکارم دار دیبله...گفت-

 .میزن یآره...بعد از مراسم با هم حرف م-

 از جشن لذت ببر تا بعد... فعال

 از جانبم بمونه،گذاشت رفت. یکه منتظر حرف نیبگم اما بدون ا یزیچ خواستم

 .دمیکش یپوف

 هم اومد و با خنده گفت: یبعد پسر اعتماد یاز مبلها نشستم. کم یکی یرو

 کردم مجبور شدم تنهاتون بذارم. یم یدگیا رسرفتم به کار یم دیمن چند لحظه با دیببخش-

 .ستین ی...مشکلکنمیخواهش م-

 کرد. هیمبل تک یزد و به پشت یلبخند

 :دمیصراحت پرس با

 ...ممکنه ازتون ناراحت بشن.دیصاحب مجلس گه؟شماید یمهمونا شیپ دیریچرا نم-

 زد و گفت: یپوزخند
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از  یرس هی.البته نه...ومدهین نجایتولد من ا کیواسه تبر چکسی.هنجایاومدن ا ینیریخودش یهمه برا نای...ادینترس-

 هویدختراشون رو بهم بندازن...اونا ممکنه  خوادیها هم هستن که بدجور دلشون م نیبادمجون دور قاب چ نیهم

 حال بشن. شونیدنبالم بگردن و از نبودم پر

 خنده و گفتم: ریزدم ز ناخواسته

 که ممکنه بختتون امشب باز شه! دید؟بریپس چرا معطل-

 نخواستم. شیگره نخورم گشا شتریب نیهه...باز...حتما.از ا-

و اتفاقا دخترشو هم  یها اومد سراغ پسر اعتماد نیاز همون بادمجون دور قاب چ یکی هویخنده که  ریز میدو زد هر

 با خودش آورده بود.

 جفتشون. قیدن دقاز حرف زدنشون که گذشت شروع کردم به برانداز کر کمی

 مباالت هستن. یب یها دهیکه از اون تازه به دوران رس زدیاشون داد م افهیو ق پیت

شکمش به زور بسته  یکت و شلوار شق و رق تنش کرده بود که دکمه جلو هیچاق و قد کوتاهش  کلیبا اون ه مرد

 شده بود و هر آن ممکن بود کنده بشه.

آن به  هیرنگش بود که  ییطال یبیبود و از اون مضحک تر ساعت ج به دستش بسته یمتیگرون ق یمچ ساعت

 چشمم خورد.دو تا ساعت آخه؟

 از پدرش نداشت... یدست کم قهیهم که تو سل دخترش

 تر بود. نیسنگ دیپوش یبود که اگه نم دهیزانو پوش یدکلته تا باال هی

 شهر رو هم به خودش وصل کرده بود... یکنم نصف طالها فکر

 ...نداختیکه به مچ پاش بسته بود منو به خنده م یخلخال میکه بگذر نشیسنگ زیر نهیالنگو ها و س از

 بود. ظیفوق العاده غل ششیپاش بود و آرا یپاشنه بلند کفش

 داد زد: یپسر اعتماد هویاما  ارمیبار ن یزیآبرو ر دنمیبلند شم برم تا با خند خواستم
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 ...دیخانوم صبر کن یپر-

 .کنهیداره اونا رو از سر خودش باز م عیسر دمیه دک برگشتم

 گرفت. یچرا از کاراش خنده ام م دونمی. نمادیتا ب دیلحظه طول کش چند

 نشده بودم. قیدق تشیرو شخص نطوریبرخورد داشتم اما تا به حال ا یبا پسر اعتماد یهم چند بار قبال

 هی کنهیم یلحظه لودگ هیو مغرور. یها جد یسر هیراحت و شوخ طبع اما جلو  ایبعض یداره...جلو یبیعج تیشخص

 ...زهیتمام افکارت رو بهم بر تونهیو پوزخندش م شهیم یلحظه بعدش جد

 :دیکش رونیصورتم تکون داد منو از افکارم ب یکه جلو یدست با

 د؟یشنویخانوم...صدامو م یپر-

 

 7⃣1⃣1⃣ پارت

 

* 

 "وانیک"

 

 ز و بسته کرد و گفت:چشماشو با یپر

 شرمنده ام...چند لحظه حواسم پرت شد!-

 پرسم؟ یسوالم رو م گهیبار د هیاشکال نداره.پس من -

 چه خبره!؟ نجایکه امشب ا دیدون یحتما م-

 ...گهیخب تولد شماست د-
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 هست. نجایهم ا یا گهید یخبرا هیاز اون...امشب  ریغ-

 ؟یچه خبر-

 اد؟یم ادتونیرو  ینازل-

 د؟یگیعمه مهتاجتون رو م ؟دخترینازل-

 ما افتاد؟ نیب یچه اتفاق شیدو سال پ ادتونهی...قایدق-

 قکر کرد و گفت: یکم یپر

با شما  خوادینم گهیرو دوست داره و د یا گهیتو سالگرد ازدواج ما با شما دعواش شد و گفت کس د ادیم ادمیخب -

 که دوستش داشت. یبته همراه با همون کسکه رفته فرانسه ال دمیازدواج کنه...بعدا از شهرام شن

 تعجب گفتم: با

 !ادتونهی قیچقدر هم دق-

رو بهم  تونیارزش اونطور زندگ یواسه اون آدم ب دی.اما به نظر من نباادمهیافسرده شدن شما رو هم  یبله...من حت-

 !دیختیر یم

 زدم و گفتم: یپوزخند

 همه خورد کرد... یبود جلو زمیچ نیاون کثافت غرور منو که باارزش تر-

 دم؟یرقصیو م زدمیکردم؟م یم کاریچ

 زد و گفت: یپوزخند متقابال

 .نی...همهیکار صبر و خونسرد نیزدن دشمناتون بهتر نیزم یبود.برا یدار شتنیراه خو نینه...بهتر-

 نشستم و گفتم: کمینزد یصندل یرو

 که برگشته! شهیم یهفته ا هی ی...راستش نازلمیبگذر-
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 خب؟-

 به شما بگم... تونمیکه فقط م خوامیاز شما م یزیدارم...در واقع من چ یخواهش هیخب من از شما -

 و گفت: دیتعجب نگاهم کرد.تا خواستم حرفمو بزنم بابا رس با

 .نمیبب دی...پاشدی.پاشدی...چرا اون گوشه نشستهیبق شیپ دییایبچه ها...ب-

 ...لعنت...اه

 حرفمو بهش بزنم. تونمیو نم وفتهیم یاتفاق هیچرا هر دفعه  دونمینشد.نم باز

 گفتم: یاز جام بلند شدم و رو به پر یلیم یب با

 .گمی...حرفمو بعدا بهتون مدییبفرما-

 زل زد تو چشمام و گفت: تیجد با

 االن بشنوم...نه بعدا. خوامیم-

 فرستادم و به اطراف نگاه کردم. رونینفسمو ب یکالفگ با

 االن وقتشه؟ یعنیدوستاش... شیه بود پرفت پدرم

 بگم... دیبگم؟فکر کنم با بهش

 رفتم... نیافتادم توش و از ب شیکه دو سال پ یتو چاه وفتمیاالن نگم امشب دوباره م اگه

 

 8⃣1⃣1⃣ پارت

 

 ؟یبهم کمک کن شهیم-

 ؟یکمک؟چه کمک-
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 ؟یکنیم یهمه بگم دوست دارم چه رفتار یامشب جلو-

 : دیزده پرس بهت

 ه؟یچه حرف نی؟ایشد وونهیتو د-

 .یرو نجات بد یکیکن تا  یامشب عاشقم شو...نقش عاشقا رو باز هی-

 ...نازینجات بده پر منو

 بره که از بازوش گرفتم. خواست

 خشم گفت: با

 ...وانیولم کن ک-

 نکردم. ول

 بود باال: ینمناکش بهم زل زد و صداشو کم یچشما با

 ...ولم کن.دست از سرم بردار.تونمیبهت کمک کنم...نم خوامیمن نم-

 حرص گفتم: با

 بهش اعتماد کنم. تونمیکه م یهست یفقط امشب...تو تنها کس-

 .یکن یامشب رو نقش باز هیاگه  وفتهینم یاتفاق چیه بخدا

 ...به خاطر خدا کمکم کن...رونیب برنیخونه م نیفردا جنازه امو از ا یریخورد شدنم رو نگ یامشب جلو اگه

 .دیکش رونیحرص بازوشو از دستم ب با

 .سادیوا هوی یازم دور شد ول یقدم چند

 .برگشت به سمتم...نیزده بود به زم زل

 که قبول کنه. دوارمیبود.ام دیپر از ترد چشماش
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 و با خشم گفت: کتریمشت کرده بود.اومد نزد دستاشو

 به حالت. یون تموم بشه...وابرام گر هیقض نیبه حالت اگه ا یوا-

 ؟یکنیقبوله؟کمکم م یعنی نیا-

 ...آره...قبوله!وانیلعنت بهت ک-

 کرد و ادامه داد: یمکث

 بندازه. هیسا میرو زندگ وونهید هیتا آخر عمر عذاب وجدان مرگ  خوامیچون نم-

 .یکنیخودت م ونیمنو مد نازیممنون...پر یلیخ-

 اومدم. یداشتم سراغ تو نم یا گهیبرات چقدر سخته...بخدا اگه راه د دونمیم

 .یبود یمیدام قد نیفرار از ا یمن برا دیتنها ام تو

کار  نیهمونقدر که ا یبجز شهرام بهت ابراز عالقه کنه ول یا گهیکس د یواسه لحظه ا یدوست ندار یدونم حت یم

 . یکن درکم کن یمن سخت و عذاب آوره...سع یهم برا دنشیو د یتو سخته. برگشتن نازل یبرا

 .یآدمو حرص بد یشناختمت فقط بلد بود ی...از وقتوانینگو ک یچیه-

 جلو چشمم نباش.برو... ومدهین ینازل یتا وقت برو

 .ونتمیباشه...فقط بدون که من تا آخر عمر مد-

 چپ نگاهم کرد و به سمت مهمونا رفت. چپ

 مبل نشستم. یقدم عقب رفتم و رو چند

 یبخورم که مکث کردم... امشب برا گهید یکی.ته گلوم سوخت... خواستم دمیبرداشتم و سر کش زیاز رو م کیپ هی

 عقلم سر جاش باشه. دیحرف با نیزدن ا

 .زنمیحرفها رو م نیدارم ا یاز سر مست یفکر کن ینازل خوامینم



 مسلخ عاشقان

 
274 

 

 .یه خرد بشهم یخانوم...امشب نوبته توئه که جلو یشب منه نازل امشب

 

 9⃣1⃣1⃣ پارت

 

*** 

 

 "نازیپر"

 

 لب زمزمه کردم: ریز

 ...چرا قبول کردم؟یلعنت-

 عرق کرده بود. یدستام بدجور کف

 .نداختیاعصابم خط م یبا مستخدم رو یحرف زدن نازل یصدا

 ...وفتهین یکردم که امشب اتفاق بد یدعا م دعا

 گرفته بودم. دهیرو ناد وانیدرخواست ک کاش

 کردم...کاش... یقبول نم کاش

 فرستادم. رونیب یکه از پشتم رد شد نفسم رو با آسودگ ینازل

 .دیرس یعطرش هنوز به مشام م بود

 که با عطر دوش گرفته بود. یانگار

 گفتم و از کنارش رد شدم. یدیکه نگاهش کنم ببخش نی...بدون ایمرد هیبرگردم که خوردم به  خواستم
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 ازش نبود. یبه عقب برگشتم اما اثر عیاون مرد برام آشنا اومد.سر لحظه عطر هیچرا  دونمینم

 اشتباه کردم. دی...شادمیام رو مال قهیشق

 بود کج کردم. ستادهیا وانیکه ک ییرو به سمت جا راهم

 اومد به سمتم و رو به دوستاش گفت: دیمنو د تا

 کنم. شونیهستن که امشب قراره به همه معرف ییهمون بانو شونیا-

 که قلب منو تصاحب کردن... یکس

 وار قهقهه زد. وانهیجمله رو گفت و بعد د نیا

 اومد. یالکل از دهنش م یبو

 .میکم داشت نوی...فقط مست شدن ایلعنت

 از پهلوش گرفتم که نگاهم کرد. یزیر شگونین

 و گفتم: یکنار دمشیحرص کش با

 وونه؟هان؟ید یواسه چه مست کرد-

 .که خوبم.. ؟منیگیم یمست؟چ-

 خنده که گفتم: ریزد ز دوباره

 .هیلیخ یزهرمار...اگه امشب گند نزن-

 ...هایبچه باز نیا یبه جا کاش

 اومد به سمتمون. یاعتماد یرو ادامه ندادم اون همون لحظه آقا حرفم

 !نجایا ایلحظه ب هی...وانیک-

 برداشتم و خوردم. زیشربت از رو م هیکه رفت  وانیک
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 گرفتم. یم شی...داشتم از استرس آتشدیاز التهاب درونم کم نم اما

 :دمیپرس عیکه برگشت سر وانیک

 شد؟ یچ-

 اومده... ی...بهم خبر داد که نازلیچیه-

 زد و ادامه داد: یپوزخند

 .میکه نامزد کرد میهمه برگشت رو اعالم کنم و دوباره اعالم کن یجلو دیگفت امشب با-

 ؟یگفت یتو چ-

 مونه. یمن نم یپدرم کال منتظر جوابا...یچیه-

 اما نه... گمیبار هم چشم م نیجوابم چشم بوده ا شهیاون هم کنهیم فکر

 نه...امشب شب منه...شب من! گهید امشب

 

0 پارت ⃣2⃣1⃣ 

 

*** 

 چطور لرزش دستانش را مهار کند... دانستی.نمدیلرزیم دستانش

 ...چرخدیدور سرش م ایسکو رفت تا با همه حرف بزند احساس کرد تمام دن یکه رو وانیک

 .اندازدینگاه ب یبه چشمان اعتماد کردیجرات نم یخجالت حت از

 لب زمزمه کرد: ریز

 کن... ریخودت به خ ایخدا-
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 نشنود. یزیکر شود و چ خواستیشروع کرد به حرف زدن.دلش م وانیک

 درخواست ازدواج کنم... بایز یبانو هیاز  نجایا خوامیراستش امشب م-

 ممکنه. ریکردن بدون اون برام غ یکه زندگ دونمیکه مدتهاست عاشقشم و م یکس

 ...زنهیام نم نهیاگه ازش بخوام باهام باشه دست رد به س دونمیکه م یکس

 اعصابش خط انداخت. یخنده حضار رو یصدا

 ادامه داد: وانیک

 ه؟یاون بانو ک دیدونیم-

 آورند. یرا بر زبان م یکه اسم نازل دیشن یزمزمه همه را م یصدا

 حواله کرد و گفت: ینازل افهیبه سمت ق یپوزخند وانیک

همه ازش  یجلو خوامیکه تمام مدت خواب و خوراک رو از من گرفته و من امشب م هیهمون کس نازی...پرنازیپر-

 درخواست کنم که باهام ازدواج کنه...

 ...شدینگاه همه آب م ریآمد.داشت ز یباال نم گرید نفسش

 به نظر برسد. نگونهیاو ا شیپ خواستی.دلش نمینگاه متعجب اعتماد ریز مخصوصا

 نقش باشد؟ نیا گریکردند اما او چرا قبول کرد که امشب باز یمزاحم به او نگاه م کیهمه به چشم  االن

 مواجه شد... ینازل انیگر افهیلحظه برگشت که با ق کی

 داد. یزد.چقدر خودش را مظلوم نشان م پوزخند

بلند خودش را به او رساند و او را  ییبا گامها وانیمسخره از جا بلند شد و خواست برود که ک شینما نیاتمام ا یبرا

 به سمت خود کشاند.

 .کردیم یقالب ته یو نگران بود...داشت از خجالت و نگران مضطرب
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 با خنده ادامه داد: وانیک

 ها شدن رو داره. یعروس اعتماد اقتیجمع ل نیا یکه تو هیا کستنه نازیپر-

 امشب... خوامیم من

 انداز شد: نیبزرگ در فضا طن یاعتماد یصدا باالخره

 وان؟یک یکنیکار م یچ یدار-

 فاصله گرفت و تلو تلو خوران به سمت پدرش رفت. نازیاز پر ی.کموانیک

 خنده گفت: با

 .کنمیم یخواستگار یپدر؟دارم از پر ینیبینم-

 ...شیشناسیکه م هیدختر نیتر قیاون ال یگفتینم شهیهم مگه

 دختر رو عروس خونت کنم! نیتر قیال خوامیم

 هرزه که... هی نه

 داد. انیسر و تهش پا یب یبه حرفها یا دهیحرفش را تمام کند و با کش وانینذاشت ک یاعتماد

 لب زمزمه کرد: ریز دیلرزیکه از خشم م یدر حال بعد

 ؟یخوردش کن یتونست ؟چطوریکار رو کن نیبا شهرام ا یپسره احمق...چطور تونست-

 :دیپرس دیبزرگ رفت و با ترد یحرف مثل برق گرفته ها به سمت اعتماد نیا دنیبا شن نازیپر

 من که مرده... د؟هان؟شهرام؟شوهریگفت یچ-

 :دیبا مکث پرس وانیانداخت.ک نییسرش را پا یاعتماد

 ...ادیکه قرار بود امروز برات ب یبابا... نگو که اون مهمون مهم-

 تکان داد و گفت: یبا مکث سر یاعتماد
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 مهمونا... یبود...ال به ال نجایچرا...همونه...شهرام زنده است.امشب ا-

 شد. ریکنه اما انگار خودش غافلگ رشیغافلگ خواستیاومده بود...م نازیپر دنید یبرا

 

1⃣2 پارت ⃣1⃣ 

 

*** 

 .ختندیر یصورتش م یمهابا رو یب شیاشکها

 باور کند. توانستینم دیدیرا که م یزیدر مقابل چشمانش بود اما چ عشقش

 فراموشش کرده بود؟ یراحت نیبه هم یعنی

 دوباره عاشق شده بود؟ یعنی

 عشقشان کرده بود فراموش کند؟ یرا که جانش را فدا یتوانسته بود کس چطور

 آنجا را تحمل کند... یفضا توانستینم گرید

 از آن جا دور شد. دیچیپیکه شال گردنش را دوباره دور صورتش م یاش را باال داد و در حال یباران یها قهی

 آمدند. یبند نم شیاشکها

 .کردیبود مدام در ذهنش مرور م دهیرا که د ییو صحنه ها ختیر یاراده اشک م یب

 کرد قلبش در حال آتش گرفتن است... یم احساس

 شود. خکوبیم شیباعث شد سر جا ییکه ناگهان صدا دیعمارت رس یبه در خروج باالخره

 اوست. یکه نه... تمام گمشده  مهیمتعلق به ن دانستیکه خوب م ییصدا



 مسلخ عاشقان

 
280 

 

 شیشانه ها یو رو دیبگو دهیکه کش ییو ساعتها از رنجها ردیرا در آغوش بگ شیبایز یداشت برگردد و پر دوست

 زار بزند.

 ...شهیباشد به جز شهرام عاشق پ یکس دیبا زیقبل نبود و او ن نازیآن پر نازیپر گریکه د فیح اما

او را نجات  چکسیو ه گشتیشکسته شده اش او را به مرز جنون کشانده بود.دوست داشت زمان به عقب بر م غرور

 ...دادینم

 داد زد: نازیبرود که پر خواست

 !سایوا نازی...ترو جون پرسایوا-

 و او برود؟ دیایب نشیزتریباز ماندند از رفتن.اسم عز شیپاها

 به جان عشقش بخورند و او قسم بشکند؟ قسم

 تر... یامروز یهمان فرهاد کوهکن بود فقط کم نازیپر یبرا شهرام

 !اریعاشق...همانقدر گرفتار  همانقدر

 لرز و گرما هر دو به سراغش آمدند... دیرا که کش دستش

 مانده را از تن رنجورش ربود. یباق یتمام نا نشیتر زیهق هق عز یهم صدا بعد

 !سای...وایدلم برات تنگ شده لعنت-

 ولم کن...تو که منو مرده فرض کرده.برو به عشق و حالت برس.-

 .یمن تموم شد یلحظه برا نیهم یتو مردم...تو هم االن تو یکه من برا همونطور

 از جا کنده شد. کبارهیدستش را رها کرد و قلبش به  نازیپر

 خورد. نیناگهان با زانوانش به زم دیکرد که د ینگاه نازیبه پر دیترد با

 .دیترس کنارش نشست و او را در آغوش کش با
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 در آستانه بسته شدن بودند. چشمانش

 بغض داد زد: با

 کرده؟ خیدستات  ؟چرایشنویمن...صدامو م یپر-

 بگو... یزیچ هیدلم...غلط کردم.تو رو خدا  زی...عزنازیپر

 ؟یخوب

 زد: ادیتوانش را جمع کرد و فر تمام

 ...نازیپر-

 شهرام رو پاک کرد. یدستش را باال آورد و اشکها یبه سخت نازیپر

 مکث لب زد: با

 دوباره تو بود!! دنیندارم...تمام آرزوم د ییآرزو رممیاگه بم گهید-

 ...چیشهرام...ه چمیبدون تو ه من

 را گفت و چشمانش را بست. نیا
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*** 

 

 "رضا"
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 دکتر؟حالش چطوره؟-

 ...ادینم نییتبش پا-

 الزمه ببرمش تهران... م؟اگهیکن کاریچ دیبا ؟خبیچ یعنی-

 تکون داد و گفت: یبا افسوس سر دکتر

 ناراحته... یلیخ یزی...خواهرتون از چهیدرد روح هیدرد  نیا-

 کرد. یاونموقع بشه براش کار دیشا دیحل کن یمشکل اصل دیکن یسع

 .ارهیکه دووم ب ستین ینیتضم وگرنه

 بهت گفتم: با

 ست؟ین ینیتضم یچ یعنی؟یچ یعنی-

 ماده تو بدنه... هیاز حد  شیترشح ب ؟بخاطریدیتا حاال دق مرگ شدن شن-

 شهیتر م فیو ضع فیبدن ضع یمنیا ستمیترشح بشه س ادیآدماست...اگه ز هیبه حالت روح یهورمون...که پاسخ هی

 ...رهیبم ماریکه ب نیتا ا

 ؟یچ یعنی یدیفهم االن

 .نمیبش یاز بازوهام گرفت و کمکم کرد رو صندل نیافتادم که نازن یم داشتم

 :دیپرس ینگران با

 من از اولش هم بهت گفتم که کارت اشتباه بوده... نیرضا؟بب یخوب-

 ؟یخواهرت رو بکش یلجباز هیبا  یخوای؟میکن کاریچ یخوایم حاال

 عاشق باربده... رضا،روجا

 د؟یکه خواهرت هر لحظه عذاب کش یدو هفته ا نی...بس نبود ایکن تشونیاذ نیاز ا شتریب دینبا
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 با حرص گفت: نینگفتم که نازن یزیچ

 ؟یشنویبا توام رضا...م-

 ...نییحرف از جام بلند شدم و رفتم طبقه پا یب

 رفتم سمت تلفن و شروع کردم به گرفتن شماره... دیترد با

 از چند تا بوق جواب دادن: بعد

 بله؟-

 با ارباب حرف بزنم... خوامیم-

 .دیلحظه صبر کن هیارباب؟-

 :دیچیگوشم پ یتو ریام نیغمگ یلحظه بعد صدا چند

 له؟ب-

 با باربد حرف بزنم؟ خوامیمنم...رضا!م-

 ؟ییرضا؟تو-

 ؟یبرد ینطوریروجا رو ا یچ ؟چرا؟واسهیلعنت ییکجا تو

 ؟یجوابش رو بد نطوریهمه سال مث چشماش از خواهرت مراقبت کرده بود که ا نیا باربد

 ؟یسر باربد آورد ییچه بال یدونیم

 شه؟یارباب م یعمارت داره ب نیا یدونیم

 کرده. یعرض ده روز چهار بار خودکش در

 به تخت... میکار دست خودش نشده دستاشو بست نکهیترس ا ؟ازیفهمیم

 ش؟یاز پا انداخت یدونینا نداره حرف بزنه.م یحت
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 که در حق خواهرت کرد؟ ییبود جواب محبتها نیا

 حرص گفتم: با

 ...بزار منم حرفامو بزنم.سسسیه-

 زد: داد

 که من گوش کنم؟ یزنیمگه تو حرف حساب م-

 ...نهیروجا رو بب ادیب تونهیبه باربد بگو م-

 کن! ادداشتیرو  آدرس

 ؟ی؟جدیچ-

 .نتشیبب ذاشتمینم چوقتیوگرنه ه شهیبهش بگو مجبور شدم...خواهرم داره جلوم پر پر م-

 

3⃣2 پارت ⃣1⃣ 

 

*** 

 "شهرام"

 

 چشماش رو باز کرد. باالخره

 گفت: خدمتکار

 رو شکر... د؟خدایشد داریخانم جان ب-

 !هیگر ریزد ز هویبه خدمتکار نگاه کرد و  کمی یپر
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 :دیترس نگاهش کردم.خدمتکار پرس با

 د؟یشد خانم؟خوب یوا...چ-

 !دمید ی...داشتم خواب منتیز-

 ؟یخواب؟چه خواب-

 شهرام زنده است.کنارمه... دمیخواب...خواب د-

 دم انداخت.بو ستادهیا واریمتعجب به من که پشت د ینگاه خدمتکار

 و گفتم: رونیاومدم ب واریپشت د از

 کابوسات؟ ای شهیهات محسوب م ایحاال خواب تو با وجود من جزو رو-

 ...کردیبا بهت بهم نگاه م نازیپر

 لب گفت: ریز هیچند ثان بعد

 شهرام؟ ی...خواب نبوده؟تو...تو زنده ایعنی-

 شدم و نشستم کنار تختش. کینزد بهش

 ...با بغض گفتم:کردیزده نگاهم م بهت

 ؟یبه روزم آورد یچ یدونی...میهوشیسه روزه که ب-

 نداشتم...اصال من... یخبر یشهرام بخدا من از اون خواستگار-

 وسط حرفشو گفتم: دمیپر

 !زمیرو!تو آروم باش عز ی...همه چدونمیرو م یهمه چ-

 ببخش...من اشتباه کردم. منو

 کرد. فیرو تعر هیهمون روز برام قض وانی.کخوامیمعذرت م ازت
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 ...راجع بهت اشتباه فکر کردم.یام پر شرمنده

 ...شرمندتم

 تنگ شده بود. یلیشهرام...دلم برات خ-

 ...هیالخ هیمغزم خال یاما حاال که جلوم نشست گفتمیاونو بهش م گفتمیبهش م نویاگه بود ا گمیساله با خودم م دو

 گم؟یم یچ یفهمیبگم...م دیبا یچ دونمی...نمشهرام

 و حالت رو نفهمم... امیکه حاال ب دمیتو کم زجر نکش ی...بزمیعز فهممیم-

 رفت. رونیگفت و از اتاق ب یبا اجازه ا نتیز

 گفت: هیصورتش و با گر یدستاش رو گذاشت رو یپر

 ؟یهمه وقت کجا بود نیا-

 ...هیردم، ته نامردزنده باشم و زنم فکر کنه م یبدون تو؟نگفت رمیم یمن م ینگفت

 رون؟یرو از آب بکشه ب شیزندگ میگل یدختر تنها چطور هی ینگفت

 ؟؟؟؟ییییینگفت

 و با بغض گفتم: دمشیدرنگ به آغوش کش یب

 یشدن تو م یمنتظر قربان دیشدم با ینم یکرده بودم که اگه خودم قربان یکار هیمنه نامرد...منه به درد نخور...-

 موندم...

 ذهن همه کشتم تا تاوان گناهام از دست دادن تو نباشه. یو خودمو تو رفتم

 کرده بودم که تاوان داشت... ییتو کارا قبل

 .ختیبهم ر نطوریرو ا میگناهام بود که زندگ نیسنگ تاوان
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 شهرام؟ یگیم یدار یچ-

 :دمیو با مکث پرس دمیبه صورتم کش یدست

 اد؟یم دتای میدیکه همو د یدفعه اول-

 اومد؟ یاز سرم خون م ادتهی

 !نیزم یخورد یآره...خب گفت-

 اومد. یم یدیاون شب بارون شد آخه

 رو کشته بودم. یکیاون شب...اون شب من ناخواسته -

 :دیجاش نشست و با ترس پرس سر

 ؟یشد وونهیشهرام؟د یگیم یچ-

 .یستیکارا ن نیکه اهل ا تو

 ندارما... یمن حوصله شوخ نیبب

 لب گفتم: ریزدم و ز یپوزخند

 بود!کاش... یکاش شوخ-

 !شهی...باورم نمیتو...تو واقعا...وا یعنی؟یگیم یجد یشهرام...تو دار-

 ؟یرو زودتر بهم نگفت زایچ نیا ؟چرایکارو کرد نی...شهرام چرا اچرا

 گفتم: یگرفتم و با درموندگ دستاشو

 رو گذشته به درد نخور من... ی...تو خط بطالن بودیپر نیبب-
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ز ا یکردم که االن حت ییروزم رو شب کنم و شبمو روز،کارا دشیکس رو نداشتم که به ام چیه یتو گذشتم،وقت من

 ...خوردهیفکر کردن بهشون حالم بهم م

 عوض شدم. دمیتو رو د یوقت من

 که قبل از مرگ برادرم بودم. یکس شدم

 من باش. یو ناج ایگفتم ب دمی..تو رو که دسال تو باتالق دست و پا زدم. چند

 ...شمی.زنت مشمیام...همپات م یمنم دنبال ناج یگفت

 حرفا واسه من در بهشت بود. اون

 ...اما خب اون گذشته همش دنبالم بود.نازیعقدمون تو آسمونا بودم پر روز

 داره. یفکرش دست از سرم بر نم یگفتیگذشته خودت که م مثل

 طلبکار... یگذشته داشتم با کل هیبدهکارت بودن اما من  ایلیاشته که خد یتو گذشته ا خب

 ...رفته بودم سر وقت قاتل برادرم.یشب بارون اون

 شدم. ریو باهاش درگ یمهمون هی یتو رفتم

 کرد. دایشاهد پ هیدلم فروکش کرد اما از بخت بد اون قتل  شیچاقو رو فرو کردم تو شکمش تمام آت یوقت

 ...خواستم فرار کنم که جلوم رو گرفت.شناختمشیشاهد که نم هی

 .رهیبم کردمینبود...فکر نم یخوش نبود...با چاقو زدمش.اما خدا شاهده که ضربه ام کار حالم

صاحب نام  یاز خانواده ها یکیپسر  نیتر زیکه اون شاهد عز کردمیهرگز فکرشو هم نم یهم که فرار کردم،ول بعدش

 باشه. یتهران

 .التنیخودشون صاحب تشک یقاجار که هنوز که هنوزه برا یاز همون تتمه ها یکی

 رو کشتم. یکه چه کس دمیاون پسر همون شب مرده و تازه فهم دمیسال بعد از ازدواجم با تو بود که کم کم فهم هی
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 کم کم شروع شد. دایهمون موقع ها بود که تهد از

 کنن. رمیز نیبا ماش خواستنیشده بود.دو بار م یعمل داشونیتهد گهید ایآخر

نت ز می...اما هر وقت که بخوایدر بر یتونیدادن که خودت م غامیبار پ هیکه  نیاز دستشون فرار کردم،تا ا یبار چند

 تو چنگ ماست!

 !یمرگ آماده کن یبهتره خودت رو برا یاگه زنت رو دوست دار پس

 .ارنیکه خبر مردنم رو ب نی...دو شب قبل از اادیم ادتیاون شب که اومدم خونه رو  حتما

 مست بودم...اومدم خونه! مست

 بود... یاون شبم بارون یکرد.راست یبغض داشت خفم م ادتهی

 کرده بودم. هیگر ریدل س هیبارون  ریز

 نجات تو خودمو بکشم. یبرا خواستمیشب انقدر حالم بد بود که م اون

 .رمیبم خواستمین نمنتونستم...من عاشق تو بودم.م اما

نم و بتو وفتهیب ابیکه آبها از آس یخودم جور کنم و صبر کنم تا روز یبرا یمرگ ساختگ هیگرفتم  میتصم پس

 .شتیبگردم پ
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 "نازیپر"

 

 گفتم: یبهت نگاهش کردم.به سخت با
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 ...یکرد کاری...تو چشهیباورم نم-

 .نمشیبب نیناراحت تر از ا خواستی.دلم نمنییانداخت پا سرشو

 که دو سال یگاه هیگاهم...تک هیکه تو گذشته اش داشت شوهرم بود،عشقم بود و تنها تک ییهایبا تمام بد شهرام

 که به اون روزا برگردم. خواستمینم گهیبودم و د دهیطعم تلخ نداشتنش رو چش

 اش رو گرفتم و سرش رو باال آوردم. چونه

 بود. یاشک چشماش

 گفتم:غم  با

 شهرام. ترسمیم ندهیکه شده...گذشته ها گذشته اما من از آ هیکار-

 ارن؟یسرت ب ییبال هیو دوباره  یبفهمن تو زنده ا نکنه

 .ترسمیم رهیکه بخواد تو رو دوباره ازم بگ یزیشهرام...از اونا...از هر چ ترسمیم

 شهرام. میشهر بر نیاز ا ایب

 ...میبر رانیاز ا ایاصال ب ایه؟یچ هان؟نظرت

 همون پسر عموت که آلمانه... شیپ میریم اصال

 گفت: تیرو فشار داد و با جد خمی یدستا

 .زمیعز یتو رو آواره کنم پر خوامیمن نم-

 بسه... گهیدوسال تموم فرار کردم.د من

 نداره که فرار کنم. یلیدعواست دل راثشیخاندانشون مرده و سر ارث و م سیکه رئ حاال

 از فرصتهام رو سوزوندم... یجاش هم کل نیتا هم من

 با تو باشم رو هدر دادم. تونستمیکه م ییاز روزا یکل
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 :دمیبغض و عجز نال با

 .کشنتیشهرام...م-

 تحمل ندارم. گهیمن د یلعنت

 .دمیسر و ته رو خاتمه م یب یزندگ نیا وفتهیب یبار اگه اتفاق نیا

 گفت: تیعصبان با

 ؟یه زدبود ک یچه حرف نی...انازیپر-

 ...بخدا خودمو...کشمی...خودمو مگمیم قتویدارم حق-

 رو پر کرد و نذاشت به مزخرفاتم ادامه بدم! نمونیبه خودم فاصله ب تا

 

  یکنیم خودیمرا از خود ب"

  یکنیرا پر م میها ییتنها

 بودنت  نیا لجوجانه

 !ردیگ یم یو نبودم را به باز بود

 من، لیتکم یبعد به جا اما

 گمشده من بودن مهین یجا به

 در تو جا بگذارم!؟ زیکه خودم را ن یرویچنان م آن

 "ست؟ یچه رسم نیا آخر
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*** 

 "باربد"

 

 باال رفتم. یپله ها به سخت از

باهاش حرف  دی...اما من بادنشید ینمونده بود برا یتو تنم باق یجون گهیمرده متحرک شده بودم.د هیمدت  نیا تو

 بزنم.

 التماسش کنم که باهام برگرده... دیبا

 د؟یکش نجایچرا کارمون به ا اصال

 تنهام بزاره. زارمینم گهی...اونوقت دشیبه چند ماه پ میبرگرد کاش

 شد. دهیمچم کش یدستمو آوردم باال که نگاهم به سمت پانسون خون دیدر اتاق.با ترد یجلو سادمیوا

 پالتوم. بیو فرو کردم تو ج نیی.دست چپم رو آوردم پاکردیم یدهن کج یبدجور

 در زدم: یرو رو مونیشگیدست راستم رمز هم با

 تق...تق تق تق...تق!-

 ...ومدین ییصدا

 فشار دادم. نییبه سمت پا دیدر رو با ترد رهیدستگ

 داخل اتاق و با چشمام مشتاقانه دنبالش گشتم. رفتم

 تخت مچاله شده بود. یاز اتاق رو یا گوشه

 ه دنبال خودم کشوندم.ب یبه سخت پاهامو
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 کنار تختش و زانو زدم. دمیرس باالخره

 بغض صداش زدم: با

 روجا...-

 .ومدیازش در ن ییصدا بازم

 منم.باربد...تروخدا جوابمو بده.-

 تنگ شده بود برات...روجا!؟ یلی...دلم خروجا

 سمت شونه اش بردم و اونو به سمت خودم برگردوندم. دیرو با ترد دستم

 تخت رها شد. یرو یتالش چیه بدون

 بسته بود...لباش خشک خشک. چشماش

 بود... خی.دستشو گرفتم،دیکش یمثل مرده ها...نفس نم صورتش

 تا عمق وجودم نفوذ کرد. سرما

 شد!؟ سیاز اشکهام خ یدونم صورتم ک ینم

 تونستم. یبزنم و کمک بخوام اما نم ادیفر خواستمیاومد.م یدر نم صدام

 عقب عقب رفتم... دهیاز جام بلند شدم.ترس یسخت به

 باور کنم. نمیبیرو ک م یزیچ تونستمینم

 .رونیخودمو ب در رسوندم و از اتاق زدم ب باالخره

 و داد زدم: دمیکش یقینفس عم یسخت به

 .کشهی.روجا...روجا...نفس نمکشهی...نفس نمدیکمک کن-

 رفت. نیجمله از ب نیتمام توانم با هم انگار
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 و چشمام رو بستم. نیزم یرو افتادم

 تر... نیو سنگ نیو چشمام سنگ شدیقلبم تند و تند تر م ضربان

 رم؟یم یدارم م نکنه

 .خوامیرو بدون روجا نم یزندگ نی...اایخدا

 منم ببر... شیببر یخوایمنم مردم...اگه م رهیاون بم اگه

 .تونمینم گهیخو گرفتم اما د ییبا ترس و تنها می!تمام زندگییتنها بسمه

 !رشیازم نگ ای...خدادمهیتنها ام روجا

 عذاب بکشم؟ یخوایچرا م ایحال و روز...اومده بودم باهاش حرف بزنم.خدا نیاما نه تو ا نمشیبودم بب اومده

 که در حقش کردم. یو ظلم نازیبخاطر پر دیگناهکارم...شا دونمیم

 عاشقش شدم. یول شدمیعاشقش م دیکه نبا ییبه خاطر روجا دیشا

 ...گهید یزایچ یلیبه خاطر خ دیشا

 .ستین نیمن ا یتاوان گناها اما

 شدن... یها هر لحظه مبهم تر م صدا

 بود : نیا دمیکه شن ییصدا نیآخر

 .مارستانیب مشیببر دی...باکشهینم نفس

 ...کشهیکه نفسم بود نفس نم یکس

 مصرف هنوز زنده ام؟ یچرا منه ب پس

 چرااااا؟
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 هر شب ایب دارمیبه د"

 

 تنگ است   یبس نجایدلم ا 

 

 با تو بودن ها  یبرا

 

 ام جنگ است  نهیس درون

 

 جانا  ایب دارمید به

 

 دارم  یعاشق یهوا

 

 ها « تن» ییتنها نیا در

 

 "رنگ است یرنگ ب یب نفس،
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  حال

 

 "نایم"

 

 دادم. هیخاطرات پدربزرگم رو بستم.سرمو رو به تاج تخت تک دفتر

 ده؟یکش یهمه سخت نیا یعنیداشته...  یبیپر فراز و نش یزندگ نیپدربزرگم همچ کردمیفکرشو نم چوقتیه

 !اشارهی دمیزنگ خورد...نگاه کردم که د میگوش هوی

 بابابزرگ افتادم. یحرفها ادیجواب بدم که  خواستم

 باهاش حرف بزنم. دیبود فعال نبا گفته

 .هیمخالفت پدربزرگم باهاش چ لیدل دونستمیرو دوست داشتم...نم اشاریمن  اما

 بزنم. یحرفش حرف ینبودم که رو یمن کس اما

 شدم: دهیکش رونیاز افکارم ب مایس یصدا با

 ...کیخانوم کوچ-

 ک؟یکوچ د؟خانومییکجا

 .نییاومدم پا یروانیش ریاز اتاق ز عیخاطرات رو سر جاش گذاشتم سر دفتر

 .گشتیداشت دنبالم م مایس

 شدم و دم گوشش گفتم: کیپشت بهش نزد از

 !یدال-

 به سمتم برگشت و گفت: دهیترس
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 خانوم! دمیترس-

 فدات شم! یبترس خواستمیخب منم م-

 .دمینگاهم کرد که بلند خند یحرص

 کرد و گفت: ینازک یچشم پشت

 ناهار! میبر-

 باشه حاال قهر نکن!-

 کردم و گفتم: بغلش

 جونم! مایس میبر-

 زد و گفت: یلبخند

 !دیصدام نکن مانهیصم ینطوریهزار بار گفتم من خدمتکارتونم ا-

 !یخودم یدوست جون ؟تویبرو بابا...مگه نوکرم-

 کرد. باتریدوباره صورتش رو ز باشیز لبخند

 موند. نجایمن رفتم دانشگاه و اون ا شیدو سال پ نکهی...تا امیبا هم بود یتنها دوست من بود.از ده سالگ مایس

 تا با اون و خانواده ام باشم. نجایا گشتمیبرم عیدانشگاه سر یلیدوستم بودم و ب محض تعط نیهترهنوزم ب البته
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 کرد. یم زی.مامان بزرگ داشت لوستر رو تممیهم وارد خونه شد با

 :زدیگرفته بود و ندام غر م هیبزرگ هم از چهارپا بابا
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 .شکنهیهفتاد جات م یوفتی...االن منییپا ایب-

 .گفته باشم...رمیگیزن دوم م رمیندارما...دست و پات بشکنه م یدار ماریحوصله ت من

 که دستش بود افتاد و خورد تو سر بابا بزرگ... ییها ستالیاز کر یکیبزرگ  مامان

 خنده که مامان بزرگ گفت: ریز میزد هوی

 خاک به سرم...خورد تو سرت؟-

 گفت: دیمال یکه داشت فرق سرش رو م یبزرگ در حال بابا

 به من زن داد؟ یحاال ک ه؟اصالیا غهیگفتم،زن دوم چه ص یزیچ هیخانوم...من  ایجنبه شد یب یلیخ-

 گفت: تیبا عصبان هویبود  دهیبزرگ که صداش رو تا اون لحظه نشن مامان

 ؟یاریسر من هوو ب یخوای؟میگفت یچ-

 !شیشونیها رو به سمتش پرت کرد که صاف خورد تو پ ستالیاز کر یکیبار عمدا  نیا و

 .میدیشیاز خنده روده بر م میکه داشت ما

 گفت: یبا حالت زار بابابزرگم

 !ییزناشو یتوجه به حقوق مردان در زندگ ی...بتیجنبه...کم ظرف ینامرد...ب-

 رو ول کرد و.با حالت قهر رفت. هیچهارپا بعد

 .دیلرز هیچهارپا هویدور نشده بود که  یقدم چند

 .میو مانع سقوط مامان بزرگ شد میرسوند هیجست خودمون رو به چهارپا هیو من با  مایس

 گفت: غیما به سمت عقب برگشت که مامان بزرگ با ج غیج یبا صدا بابابزرگ

 واسه من؟ یکنیول م هیباربد!چهارپا اهیروزگارت س نییپا امیب-

 عقربه بود به سمت اتاقش رفت و در و پشت سرش بست.اوضاع بدجور قمر در  دیکه د بابابزرگ
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 .نییاومد پا هیداد از چهار پا یکه سر تاسف تکون م یخنده که مامان بزرگ در حال ریدوباره ز میو من زد مایس

 لب گفت: ریز

 جونه! یبال ستی.شوهر نمی...همه شوهر کردن ما هم شوهر کردیرو چه به خونه تکون رزنیاصال منه پ-

 زمزمه کردم: مایدورتر شد رو به س کمیبزرگ که  مامان

 هم آفت جونه...هم نامهربونه!هم قدرم رو ندونه ندونه ندونه...-

 با خنده گفت: مایس

 خدا نکشتت دختر...-
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 گوشه از حال تا صحبت کنم. هیگفتم و رفتم  مایبه س یدیکه زنگ خورد ببخش لمیموبا

 جواب دادم: دیناشناس بود.با ترد شماره

 بله؟-

 !اشاری!منم،نایالو...م-

 بکنم. تونستمیلحظه سکوت کردم.انکار نم چند

 تنگ شده بود. یلیبراش خ دلم

 گفتم: یسخت به

 بهم زنگ نزن؟ گهی...مگه بهت نگفتم داشاری-

 کردم؟ یبه حرفت گوش م دیچرا با-
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 چون...چون...چون خونواده من...-

 به خاطر حرف پدربزرگت پا پس بکشم از عشقم؟ ستیدوما به نظرت مسخره ناوال خونوادت نه و پدربزرگت...-

 !میعشق؟ما فقط چند ماهه که با هم آشنا شد یزاریمن و خودتو م نیعالقه ب نی...اسم ااشاریعشق؟مسخره نشو -

بودم که بهت  یراه هیدو سال دنبال  کی...من فقط نزدیشناسی...بفهم!تو منو چند ماهه که میدوست دارم لعنت-

 بشم. کینزد

قط تو ف شیکار کنم اما از دو سال پ یی،جایسفارت هیزبان خوندم که برم تو  یه؟مترجمینشر تیریمنو چه به مد اصال

 م!؟بش کینزد رهیشکسپ یها شنامهیکه عاشقه نوشتن و نما اتیادب یدانشجو هیتونم به  یکه چطور م نمیفکر ا

 قدر سکوت کردم که گفت:کردم.ان یزده به حرفاش گوش م بهت

 نا؟یاصال صدامو؟م یشنویجان؟م نای؟میقطع کرد-

 زور لب زدم: به

 ...شنومیجانم؟م-

 ...با بغض گفت:دمیپوزخندشو شن یصدا

 یکه.جواب رد بهم داد ی...اما بخدا از روزستمیخدا رو بنده ن یگفتیمغرورم؟م یگفتی؟میکرد یمسخره ام م ادتهی-

 شکست...مردم! ،غرورمیو رفت

 چقدر عاشقتم! یدیبودم اما کم به زبون آوردم...اونقدر کم که نفهم عاشقت

 کجا؟ امیجانم...من تو فرودگاهم...فقط بهم بگو ب نایم

 ترس گفتم: با

 بشه؟ یکه چ نجایا یایب یخوای...ماشارینشو  وونهید-

 .نه بهتر.. شهیکارا بدتر م نجایا یای!بادیاز تو خوشش نم پدربزرگم

 ه؟یبدزدمت...حرف خوامیم-
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 ...نی.همیتو دوستم داشته باش هیکاف ادیهم از من خوششون ن ایدن همه

 بگو بهم... نوینشکنم...فقط ا نیاز ا شتریتا ب یدوستم دار بگو

به حرف عقلت  کممیرفتارت. ستیاصال معقول ن یدیبه حرف دلت گوش م ی...االن داراشاری یشد وونهیبخدا تو د-

 گوش بده...

 !یایبا من کنار ب یتونینم ینیبیم یایبه خودت م هویروز بعد  چند

 به حرف عقلم گوش بدم؟-

 آره...-

 ؟یگیم یچ یدونیگوش کردم!م-

 ؟یچ-

 بغلت کنم! ریدل س هیتا  یبود نجایکاش ا گهیم-

 بودم لپام از خجالت گل انداخته... مطمئن

 تته پته گفتم: با

 !خداحافظ!فرستمی...آدرس رو...برات مجانمیمن...اله-

 دادم! رونیبخاطر مدل حرف زدنم که تماس رو قطع کردم و نفس حبس شدمو ب زدیقهقهه م داشت
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 گفت: یبا خواب آلودگ مایس
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 خسته شدم! یلیاز صبح خ-

 بزنم... یچرت هی برم

 خاروندم و گفتم: سرمو

 باشه!برو بخواب!-

 و گفت: دیخند

 !نمزیم جیکه اگه بعد از ناهار نخوابم تا شب گ د؟منیخوابیبوده که شما چطور بعد از ظهر ها نم بیبرام عج شهیهم-

 نگفتم! یزیو چ دمیخند

 بعد منم بلند شدم و رفتم سراغ کار خودم! قهیکه رفت چند دق مایس

 کردم! یاون دفترچه خاطرات رو تموم م دیبا

 پا تند کردم. یمیسمت اون کلبه قدبه  عیاومد.سر یم یمیمال بارون

 از نردبون رفتم باال! عیتو و سر رفتم

 گربه! گفتیبهم م یبه شوخ شهیفرز بودم.بابابزرگم هم یلیکارا خ نیتو ا یبچگ از

دفتر  و دمیچیزدم.شنلم محکم تر دور خودم پ هیبود تک کمیکه نزد ینشستم و به کپه کاه یروانیش ریاتاق ز کف

 خاطرات رو باز کردم!

 پرت شدم به گذشته ها... دوباره

 

* 

 

 "باربد"
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 صورتم چشمامو باز کردم. یسیحس خ با

 .دیپاشیباال سرم نشسته بود و داشت با دست رو صورتم آب م یحامله ا خانوم

 زد و گفت: یبازم لبخند یچشما دنید با

 باالخره... دیخدا رو شکر!بهوش اومد-

 گفتم. یو آخ دیکش ریبه اطراف بندازم که گردنم ت ینگاه خواستم

 گفت: خانومه

 احتماال چند جا از بدنتون ضربه خورده! نیزم دی...خورددیسرتون رو تکون ند ادیز-

 توجه به حرفش گفتم: یب

 ...روجا کجاست؟کنم؟روجایم کاریاتاق چ نیتو ا د؟منیهست یشما ک-

 کنم! یرفت خودمو معرف ادمی...دیعه...ببخش-

...اون روز آخر...تو دمیخونه ماست.راستش من قبال هم شما رو د یاز اتاقا یکیهم  نجای!انهیزن رضام... اسم نازن من

.بهتون هم حق ستین ادتونیحواستون پرت بوده که منو  نقدری!اما خب احتماال شما اون روز امارستانیب

 ا خب....امدی...معلوم بود که شما واقعا روجا رو دوست داردمیم

 زدم و گفتم: یپوزخند

 نشد روجا رو بهم برگردونه. یشوهرتون با اون همه ضجه زدن و التماس کردن هم راض یول-

 زد و گفت: یمحو لبخند

دوستت داره!که  یلیبهت بگم که روجا هم خ تونمیم نویخب حداقل ا یرضا ول یبگم راجع به رفتارا یچ دونمینم-

 !شینیدوباره بب ذاشتینبود رضا عمرا نم نطوریاگر ا
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اد شدنم افت هوشیکه قبل از ب ییاتفاقها یادآوریبا  هویکه  شدمیزن خوشحال م نیجمله آخر ا دنیداشتم از شن تازه

 :دمیو پرس دمیاز جام پر

 !نمشیبب خوامی...االن کجاست؟مدیکش یروجا...روجا نفس نم-

 فقط نگاهم کرد که با بغض داد زدم: نینازن

 ؟ی...تا کایلعنت دیاز من دورش کن خوادیم ی...تا کنمشیبب خوامیمن کجاست؟م یروجا-
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 زدم. یپشت سر هم داد م همونطور

 گفت: نیکه نازن نیا تا

روجا  شهیخب االن نم یکه در حق شما کرده ول یاز کار مونی...بخدا رضا هم پشمیکن یکار نیهمچ میما قصد ندار-

 ...ینیرو بب

 ...آخه

 ؟یآخه چ-

 !مارستانهیآخه ب-

 .دیکش یسرش نفس نم یحالش چطوره؟من که رفتم باال-

 بهتره اما هنوز مرخصش نکردن! یلیبوده!االن خ یتنفس ستیا-

 رفت. یم جیجام بلند شدم و به سمت در رفتم.سرم بدجور گ از

 گفت: نیکه نازن نیخوردم زم یم داشتم
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 ؟یریم یکجا دار-

 ...رید یلیشده. خ ری...دنمشیبب دیجا!بارو شیبرم پ خوامیم-

 گفت: نینازن

 .مارستانی...صبر کن من به راننده بگم تا هردومون رو ببره بیبر دیکجا با یدون یتو که نم-

 و درمونده نگاهش کردم که ادامه داد: خسته

 تا برگردم. نیبش نجایهم-

 سرخوردم و نشستم تا برگرده. وارید کنار

 

*** 

 

 گفت: یو به سخت رونیاز اتاق اومد ب رضا

 تو... یبر یتونیم-

 رفتم داخل اتاق...روجا زل زده بود به سقف. عیسر

 که نگاهم کنه گفت: نیا بدون

 نم؟یرو بب یکس خوامیمگه نگفتم نم-

 برگشت سمتم... هویتر که  کیقدم رفتم نزد چند

 !کردیبهت داشت نگاهم م با

 شد. سیشد که صورتم از اشکام خ یچ دونمینم

 بود؟ دهیارباب رو د هیگر شیتا چند ماه پ یک
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 کنه. ریخواهر خونده ام گ شیطور پ نیکه من دلم ا شدیباورش م یک

 !؟ختیبهم ر یهمه چ یک از

 اوقات از شدت عشقم بترسم... یعاشق شدم که گاه نقدریا چرا

 ناباورانه گفت: روجا

 ؟یینجای...باربد تو واقعا ایشیباورم نم-

 ...گهیرضا د ی...من فکر کردم با حرفامن

 اشاره ام رو به نشونه سکوت باال آوردم و گفتم: انگشت

 ....شششششیه-

 بشم. ریانقدر نگاهت کنم تا س بزار

 پشت دستش زدم. یگرفتم و بوسه ا دستشو

 لب زمزمه کردم: ریز

 باشه... گهید یکینباختم که دلداده  یکسو دلمو به  یبهم بگو که تو هم دوستم دار-

 ؟یلعنت یتنهام بزار یتونست چطور

 نکردم؟ یاز اون برات برادر شتریمنم برادرت نبودم؟مگه ب مگه

 ؟یو رفت هیدردم چ یدینپرس چرا

 دستمو نشونش دادم و گفتم: مچ

 !کشتمیاومدم بگم داشتم به خاطرت خودمو م-

 اون ارباب قدرتمند نبود... گهیکه د ی.کسفیآدم ضع هیخاطرت شدم  به

 ؟یبهم نگفت یچیه ؟چرا؟چرایو رفت یداشت دوستم
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 با بغض گفت: روجا

 !یدختر گفت هیچون...اون شب از عشقت به -

 !یدختر حرف زد هیکه بعدش از  دمیو من د یمشروب خورد کیپشت پ کیپ

 .نمیبب گهید یکیتونستم تو رو دست تو دست  یچون نم رفتم

 !ی!عشقم بودیبرادرم نبود گهیها بود که تو دچون مدت رفتم

 و نابود نشم... ارمیطرفه دووم ب کیعشق  هی یچطور تو ینداد ادیچون بهم  رفتم

 

 

 

 

 داده بودم... ادتیقول و قرار رو که  یموندن پا ینداده بودم ول ادتیرو  نایا-

 هم... یغم و شاد کیشر میبود که بش نیا قرارمون

 !امیچه قدر سخت بود برام که با خائن بودنم کنار ب یدونیم

 !یشد عشق و عاشق میدر امانت کردم...برادر  انتیخ من

 حاضر بودم خائن باشم و تو رو از دست ندم... یول

 ؟یکرد کاریتو چ یول

 بهت گفت منو ول کن و تو هم... رضا

 !نهیچرخوندم که اشکام رو نب یرو بستم و سرمو به سمت چشمام

 شد. دهیرو صورتم کش یاحساس کردم دست سرد هوی
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 با بغض گفت: روجا

 من...من دوست دارم باربد!-

 کردم فراموشت کنم اما نشد... یسع یلی...خنشد

 !یمرگ رفتم اما فراموش نشد یتا پا منم

 بگه... گهیم یهر کس هر چ بذار

 !ستمیمیهاشون وا ثیهمه آدم ها و حرف و حد یکه من دارم،به خاطرت جلو یرو دار یکه تو هم همون حس حاال

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 .رنتیازم بگ زارمینم گهیبار د نینداره عشقم...ا یا گهیراه د-

 .ستیبرام مهم ن گهیبکنه...د کنهیم یهر کار یک هر

 با بغض گفت: روجا

 دلم برات تنگ شده بود!-

 زدم و گفتم: یتمام عشقم دستشو بوسه ا با

 !شتریب یلی...خترشیمن ب-

 

*** 

 

 و گفت: دیگردنش رو مال یبا کالفگ رضا

ار در ک یببخش گهیقطره اشک بچکه رو صورتش د هیتار مو از سرش کم بشه... هیخدا قسم باربد...اگر  یبه خداوند-

 .ستین
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 .بخشمتینم گهیفرصته...دفعه بعد د نیآخر نیا

 انداخته بود کردم و با عشق گفتم: نییتمام پا تیبه روجا که سرشو با مظلوم ینگاه

 رو ناراحت کنه. میکه فرشته زندگ کنمینم یکار چوقتیه گهیمطمئن باش د-

ارش اومد کن نی. نازنستین یافته راض یکه داره م یاتفاق نیاصال از ا دونستمی.مکردینگاهمون م یبا حرص خاص رضا

 بغل کنه.و اونو  ادیگفت که باعث شد به سمت روجا ب یزیو دم گوشش چ

 کردن... هیهم که انگار منتظر بود شروع کرد به گر روجا

 بعد از هم جدا شدن. قهیدق چند

 روجا رو گرفت و گفت: یدستا رضا

 من... یخواهر کوچولو یخوشبخت بش-

 ...مراقب خودت باش.شتیپ امیم یزود به

 ...شتهیو فکرم پ یقلبم یتو شهیهم یبدون خوامیم

 مسببش رو سر جاش بشونم.باشه؟ امیاومد حتما بهم خبر بده تا ب شیبرات پ یموقع مشکل هی اگه

 مشخص بود منظورش از گفتن جمله آخر من بودم... کامال

 هستم واسه خودم. یالجوشن یمن چه شمر ابن ذ کنهیندونه فکر م یکی حاال

 دستت درد نکنه است. یجا نمیشد...ا یقدر نیدختر رو رو تخم چشمام گذاشتم تا ا نیسرم من ده سال ا ریخ

 که نمک نداره! یدست نی...بشکنه ای...هعکنهیبارم م متلک

 

*** 

 "دو روز بعد"
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 .میامروز من و روجا عقد کن نیرفت.قرار بود هم یم شیپ یعال یچ همه

 جنب و جوش رو دوست داشتم. نیتو رفت و آمد بودن...ا همه

 عمارت هم برگشت... نیبا برگشتن روجا روح ا باالخره

 شدم: دهیکش رونیاز افکارم ب اطیخ یصدا با

 چطوره آقا؟-

 کردم و گفتم: یبه کت و شلوارم نگاه نهیآ تو

 !زادی!دست مریچه کرد-

 !دایبهتون م دیبدوزم و بپوش ی...هر چدییخوش قد و باال یلینکردم...ماشاهلل هزار ماشاهلل شما خ یارباب من کار-

 فهموندم که پولش رو حساب کنه. ریزدم و با اشاره سر به ام یلبخند

 ...دوختیمن م یلباسها رو برا نیبهتر شهینداشت.هم یکارش نقص انصافا

 به پدرم داشتم. یبیبه خودم کردم...شباهت عج ینگاه هی

 صورتم پاک شد. یخاطرات گذشته لبخند از رو یادآوری با

 تلخ و سختم... فکرم پرواز کرد به سمت گذشته دوباره

 اما... شدمیمرتکب م دیکه نبا یگناه و

 بود. نازیکه تو گذشته ام کردم آواره کردن پر یاشتباه تنها

 کردم و بعد هم... رشینکرد اما من تا تونستم تحق یدر حقم بد چوقتیکه ه یکس

 ارهیوجا بسر ر ییبال تونستیکه داشت منو نابود کنه م یا نهیبا ک تونستیبود که به روجا پناه داده بود...م یکس اون

 دوست رفتار کرد. هیاما با ما مثل 
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 به مادرش نداشت؟ یشباهت چیقدر بزرگ شده بود...و چرا ه چه

 داشته باشه؟ نازیمثل پر یاون زن دختر شهیم مگه

 شد؟رد و بدل ن نازیمن و پر نیب یحرف چیزنده است هنوز؟چرا اون روز ه رانیج اصال

 قفل بزرگ به دهنم زده شد... هی تشیهو دنیبا فهم انگار

 ارم؟یدرب نازیسر از کار پر یچطور

 ...ایبرم سراغش  یعنی

همه  دنیفهم یسرنخه برا نیدعوتش کرده بود.اون بهتر شیکه به مهمون شناسهیرو م نازی...حتما اون پریاعتماد

 .زیچ

 .نمیبیرو م یکردم ذهنم رو از گذشته دور کنم تا شب که اعتماد ی.سعادیم یعروس یامشب برا 

 !زهیهمه چ دنیفهم یراه برا نیمرد بهتر اون

 

 

 

 رو صدا بزنه. ریاز خدمتکارا گفتم بره و ام یکیبه  اطیاز رفتن خ بعد

 ذهنم مجال جوالن بدم. یکردم کمتر به افکار منف یو سع دمیتختم دراز کش یرو ریاومدن ام تا

 ...زمیم بر باربد عزسال-

 گفتم: ینیکه وارد اتاق شد از جام بلند شدم و بدون مقدمه چ نیهم

 .یاریرو برام درب نازیپر هیقض یامشب ته و تو نیهم خوامیم ریام نیبب-

 تو هم با پسرش حرف بزن. زنمیحرف م یبا اعتماد من
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 !؟کنهیم کاریچ یکجاست و دار نازیبدونم پر خوامیم

 کنم و باهاش حرف بزنم!باشه؟ داشیپ خوامیم

 با بهت گفت: ریام

 ...ادی نجایحاال چرا امروز و ا-

 حرفشو تموم کنه و گفتم: نذاشتم

 برات خنده دار باشه.اما عذاب وجدان گرفتم... دیشا ریام-

 کردم. نازیدر حق پر یظلم بزرگ هی کنمیم احساس

 ..نمشیبب دیبا

 دنبال اونا نگرد! یشنویاگه از من م نیبب-

 تعجب ابروهامو باال بردم که ادامه داد: با

 رشت بوده. یدارا هیسرما نیهمسرش،شهرام،از بزرگتر-

 یتو گنی...مکننیم ریکشتنش آدم اج یبرا شیوابسته به دربار چند سال پ یاز کله گنده ها یکیخاطر قتل پسر  به

 !جسد سوخته ازش به جا مونده هیتصادف کشته شده و  هی

 :دمیپرس یرو باال آوردم و شاک دستم

 ؟یدونیرو از کجا م نایتو ا-

بت اعصا ی.اون روزا به اندازه کافزمیاعصابت رو بهم بر خواستمی...بهت نگفتم چون نمنیساده کردم هم قیتحق هی-

 بود. ختهیبهم ر

 :دیکرد و پرس یمکث

 کجا بودم؟-
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 ...دونمیرو نم شیدر واقع نمرده بوده!حاال چطور یعنیشوهرش برگشته... دمیشن شی...چند وقت پآهان

 .کننیقاعدتا اون خانواده هم دوباره قصد جونش رو م خب

 .شنیم انشیصد البته تشنه خون اطراف و

 !شهیم یچ مینیتا بب یکه فعال دست نگه دار کنهیم جابیا عقل

 گفتم: یالیخیب با

 تموم شد؟ تیسخنران-

 ...بله...؟آهانیچ-

 .نمشیبب دیکن...با دایام پرو بر نازیپر-

 بکش که کجاست. یزبون اعتماد ریامشب از ز نیهم

 ؟یدیفهم

 ارباب... یول-

 ه؟یچ یدونیکوفت...عذاب وجدان م-

 !نی.همنمیرو بب نازیپر خوامیترسم.فقط م یکس نم چیاز ه من

 

 

 

 بود. سادهیکه پشت در وا ریدر باز شد و با ضرب خورد تو صورت ام هوی

 بود. روجا

 خنده. ریصحنه رو به روم زدم ز دنید با
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 که به آب داده. یشده بود و روجا با بهت زل زده بود به دسته گل نیپخش زم ریام

 به خودش اومد و گفت: هوی

 !ریام دمتیترو خدا...ند دیببخش-

 گفت: یبا حرص نگاهش کرد و با لحن بامزه ا ریام

 شکست. مینده.دماغ نازن رتینامرد...خدا خ-

 خشن؟ نقدریا عروس

 اش قفل هم کرد و گفت: نهیدستاشو رو س روجا

 با باربد کار دارم! رونیخب حاال لوس نشو...پاشو برو ب-

 ؟یچ-

 ؟یکنیازش دور م یروز اول نیمباشر ارباب رو از هم یدار

 ؟یکشینم خجالت

 با حرص گفت: روجا

 !؟رونیخودم بندازمت ب ای رونیب یریم-

 چه خشن و پر ابهت...-

 داد زد: روجا

 !رووووووونیب-

دارم که مونده.از حضورتون  ییکارا هی رونیخودمم ب کنمیاه...داد نزن پرده گوشم پاره شد.خب االن که دارم فکر م-

 مرخص شم بهتره فکر کنم.

 زد و گفت: یروزیبه نشانه پ یلبخند روجا
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 کارات! ی!برو پی...خوش اومدنیآفر-

 .که رفت روجا اومد و کنارم نشست ریام

 گفت: یلبخند با

 !زمیعز یشد پیچه خوشت-

 بودم خانوم! پیخوشت-

 .یتر شد پیخوشت یلیاالن خ یاون که بله ول-

 .دمیزدم و لپشو کش یلبخند

 بود کنار زدم و گفتم: ختهیصورتش ر یکه تو موهاشو

 ؟یدی...تو چرا هنوز لباستو نپوشیراست-

 .یش زیسورپرا خوامیحاال...م پوشمیم-

 اومدم. گهید زیچ هیاونو ولش کن.واسه  االن

 ...راستش

 گفت: دیکرد و با ترد یمکث

 االن اومدن! نایداداشم ا-

 خب...خوش اومدن!-

 یزبونش تلخه ول کمی!اون ایبهت گفت باهاش کل کل نکن یزیچ هیخواستم بگم اگه  یآهان...خب اون که آره.ول-

 .ستیتو دلش ن یچیه یدونیخودت که م

 همه مون زهرمار شه. ینکن که امشب برا یکار هی هویفقط  تو

 ؟یزنیحرف م یخروس جنگ هیبا  یروجا؟مگه دار-
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 !گهید دهیم ریرضا خودش به من گ شهیمگه؟هم کنمیم کاریاصال چ من

 و گفت: دیخند روجا

ادا و  که گمی.مطمئن باش به رضا هم موفتهیب یبیامشب اتفاق عج خوامیحاال ناراحت نشو عشقم!خب درکم کن...نم-

 امشب. ارهیاصول در ن

 نازمو بکشه. شتریب کمینگفتم و خودمو ناراحت نشون دادم که  یزیچ

 با تعجب گفت: روجا

 ؟یباربد؟قهر کرد-

 نگفتم که گفت: یزیچ باز

 آخه من که... گهیمرگ من ناراحت نشو د-

 :دمیو غر دمشیحرفشو تموم کنه و با خشونت به آغوش کش نذاشتم

 ؟یام کن وونهید یخواینزن؟هان؟م ریتم حرف از مرگ و مهزار بار نگف-

 کرد و گفت: یزیر خنده

 باربد! یبود وونهیتو از اولش هم د-

 ...ستیتوش ن یشک-

 عاقل موند دختر؟ شهیوجود تو مگه م با

 

 خنده هاتو نگه دار واسه منو  نیتر بایز"

 گونه اتو دوست دارمو یرو چاله

 جونم  زیعز یشد تو
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 با همه آدما  یدار یبگو چه فرق تو

 هوا؟ یتو شدم ب هیچ عاشق

 "تونم؟یبدون تو نم که

 

*** 

 

 

 

* 

 به خودش گرفت. یحالت رسم یو مهمون میهمه نشست یکوبیرقص و پا یبعد از کل باالخره

 گشتم. ریچشمام دنبال ام با

 نشسته بود. یپسر اعتماد کنار

 ببره. شیاز پ یشاهکار بتونه کار نیا دونمیم دیبع

 دست به کار بشم. دیبا خودم

 به روجا گفتم: رو

 ...گردمیو برم رمیچند لحظه م هی زمیعز-

 بزرگ تنها نشسته بود پا تند کردم. یکه اعتماد یزیاز جام بلند شدم و به سمت م عیسر
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 باهاش حرف بزنم. دیبا

* 

 

 "نازیپر"

 

 رو جلوم گذاشت و گفت: یچا

 !ینخورد یچیهنوز که ه-

 زدم و گفتم: یلبخند

 .نیشهرام جان...تو بش خورمیم-

 زد و نشست رو به روم... یلبخند متقابال

 شهرام رو نگران کنم. خواستیبود اما دلم نم دهیبود که امونم رو بر یدرد و حالت تهوع دو سه روز معده

بها که آ یو تا زمان میندوباره دنبالشن به اصرار من حاضر شد شبونه خونه رو ترک ک دیکه شهرام فهم شیروز پ چند

 .ایاعتماد یخانوادگ یالهایاز و یکی مییایب وفتنیم ابیاز آس

 .گهید یامن تره نسبت به جاها یلیو خ شناسهینم یرو هر کس نجایا گفتیم شهرام

 نگران بودم. یلیخ

 که باعث بشه دوباره شهرام رو از دست بدم. وفتهیب یاتفاق هیهر لحظه  دمیترسیم

 معده ام به سمت دهنم هجوم آوردن. اتیحالم بد شد و محتو هویکه  دمیکش یقیعم نفس

 رسوندم. ییبلند شدم و خودمو به دستشو عیسر

 چم شده بود! دونمینم
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 ...زدمینخورده بودم.فقط مدام عق م یچیه

 کند. یاونو از جا م دیکوبیم ییکه به در دستشو ییهم داشت با مشا شهرام

 :دیرس یبه وضوح به گوش م اداشیفر

 باز کن درو...حالت خوبه؟ گمی...بهت میهو؟پری...باز کن درو...چت شد زمی...عزیپر-

 جان؟ ی؟پریپر

 

 

 شدم. نیدر نقش زم یکه در باز شد همونجا جلو نیدادم و به محض ا نییرو پا رهیزور دستگ به

 ردن نداشتم.تکون خو ینا یاما حت دمیشنیشهرام رو م یصدا شینشده بودم و کم و ب هوشیب کامل

 محض فرو رفتم. یخبر یشهرام هم کامال قطع شد و تو ب یکه صدا نیا تا

 

*** 

 

 "شهرام"

 

 .نازیباال سر پر ارمیکنم و ب دایدکتر پ هیتونسته بودم  یبدبخت با

 نداشتم. یچاره ا گهیکردم که رفتم دنبال دکتر اما د یاطیاحت یب دونستمیم

 .نمینب ینجوریاما عشقم رو ا رمیبم حاضرم

 که از اتاق خارج شد به سمتش پا تند کردم. دکتر
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 شد؟ یچ-

 .شهیحالش بهتره...کم کم بهتر هم م-

 چش شد؟ هویآخه -

 ضعف کردن و حالشون بد شده. نیهمسرتون باردار هستن.به خاطر هم ادیز یلیبه احتمال خ-

 کم بدنشون... کم

 بهت حرفشو قطع کردم: با

 ن؟بارداره؟چطور ممکنه؟چرا اال-

 د؟یمطمئن شما

 جا به جا کرد و گفت: یرو به آروم نکشیع دکتر

 ود درصده.از ن شتریب شونیکه دارن احتمال باردار یکه با توجه به عالئم دونمیبگم اما م تونمیکامل که نم تیبا قطع-

 شدم. رهیرو به روم خ واریکنار در نشستم و به د یصندل یرو

 ت؟یوضع نیتو ا آخه

 ه؟یچرا االن؟حکمتش چ ایخدا

 گفت: دیبا تاک دکتر

 .دیمراقب خانومتون باش یلیبرم.شما هم بهتره خ دیبا گهیمن د-

 بشن. تیتقو دیشدن...با فیضع یلیخ

 تا دم در باهاش رفتم. یتکون دادم و به سخت یسر

 بود. ختهیبهم ر یبدجور افکارم

 ناراحت!؟ ایخوشحال باشم  دیبا دونستمینم
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 حاال تو اوج  می،وجودش رو کم داشت یاوج خوشبختکه تو  یا بچه

 گذاشته بود. مونیپا به زندگ یدیو ناام ترس

 خودت بهم کمک کن... ایخدا

 ندارن. یگناه چیکه اونا ه یدونیزن و بچه ام باش.خودت م مواظب

 مجازات بشه اون منم. یقراره کس اگه

 برسه... زامیاونا دستشون به عز اگه

 اومد. یاز فکرش هم تنم به لرزه در م یحت

*** 

 

 .دمیدر از خواب پر یصدا با

 شده بود... کیاطراف نگاه کردم.هوا تار به

 خواب بودم.به زور از جام بلند شدم.  جیگ

 :دمیپرس دیبا ترد دمیپشت در که رس به

 ه؟یک-

 باربد!-

 !شناسمینم-

 ...نازیپسر ارباب،شوهر مادر پر-

 .خواستیم یچ نجایپسره ا نیافتاد.ا یکار ممغزم داشت به  تازه

 کرده؟ دایرو پ نجایاما از کجا ا دتشیبهم گفته بود که تو نبودم دوباره د یپر
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 :دمیپرس دیترد با

 نجا؟یا یاومد یواسه چ-

 باهاش حرف بزنم! دیتو...با امینه؟بذار ب ی.تو شوهرشنمیرو بب نازیپر دیبا-

 ...نهیتو رو بب خوادیمطمئنم اون دلش نم-

 .دهیتو گذشته عذاب کش یبرو.به اندازه کاف نجایا از

 از جونش؟ دیخوا یم یچ باز

 باهاش حرف بزنم. قهیفقط چند دق خوامیبخدا...م یچیه-

 کنم فقط... تشیاذ خوادینم دلم

 زدم: داد

 ...برو....برو راحتش بزاردهیتو عذابش م دنی...دیبود نجایتو ا دهی...زودتر برو تا نفهمگهیفقط نداره د-

ه توش ک یاتاق دونستمیبزنم.م یبه پر یاز در فاصله گرفتم.بدون توجه به در زدناش به طبقه باال رفتم تا سر بعد

ما  یخودم مطمئن بشم که از سر و صدا دمیرسه اما صالح د یبه اونجا نم ادیز رونیب یخوابه اونقدر داخله که صداها

 نشده باشه. داریب

 باز کردم. یو در رو به آروم ستادمیدر اتاقش ا دم

 بکشم. یغرق در خوابش باعث شد نفس راحت چهره

 وارد اتاق شدم. یآررم به

 ...یپشت بد شانس یآشفته بود...بدشانس یلیخ ذهنم

 شد؟ داشیپسره از کجا پ نیا آخه

 کنه؟ تمونیبخواد اذ نکنه
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 باعث بشه جامون لو بره؟ نکنه

 .دمیتخت دراز کش یرو یمغشوش کنار پر یافکار با

 فکر نکنم... یزیبه چ یداشتم چند ساعت ازیخسته بودم.ن یلیخ

مدت که ازش دور بودم دلم براش تنگ شده بود...هنوزم مثل  نیبود.چقدر ا نازیمحو صورت غرق در خواب پر نگاهم

 روز اول عاشقشم...عاشق چشماش عاشق حرفهاش عاشق نفسهاش...

 9⃣3⃣1⃣دادم کم کم خوابم ب یآروم و منظمش گوش م ینفسها یگرفتم و همونطور که به صدا دستشو

 

*** 

 

 "باربد"

 

 بردم تو حلقه موهاش... دستمو

 غم گفت: با

 نکن... تیتو رو خدا انقدر خودت رو اذ-

 ؟یادامه بد یخوایم ی.تا کیو جواب نگرفت یبود که رفت یبار نیسوم نیا

 ذشته بمونه.گذشته تو همون گ بزار

 بسته گفتم: یامو فشار دادم و با چشمها قهیشق

 در حق اون دختر ظلم کردم. یبدجور کنمیگلوم...احساس م خیب دهیعذاب وجدان بزرگ چسب هی-

 دادم و حاال... رییتغ شویزندگ ریمس من
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 کنم. یو راضخودم تونمیمن تا باهاش حرف نزنم نم یباشه ول یراض شیهم اون االن از زندگ دی.شادونمینم

 از کنارم بلند شد و رو به روم نشست. روجا

 حرص گفت: با

 .تیاز ناراحت رهیگی.دلم مریرو به خودت نگ افهیق نیا یکه هست شمیپ-

 .نهیبغلم بش ادیزدم و دستامو باز کردم تا ب یلبخند

 با کارام ناراحتش کنم. یذره ا خواستینم دلم

 .دادمیروجا رو با رفتارم آزار م دیهم گله داشتم نبا ایاگه از کل دن یمن بود.حت یدختر تمام زندگ نیا

 اومد تو آغوشم جا گرفت. روجا

 گفت: یمهربون با

 .یاز گذشته ات از ته دل بخند ییردپا چیبدون ه یروز هی خوادیدلم م-

 بلندت گوش بدم. یو به قهقهه ها نمیکه فقط من بش یروز هی

 ناخواسته ات... یو سخت یتو نگاهته...از سرد شهیکه هم یاز غم رهیگیم دلم

 .رهیگیدلم م یلیخ یبا همه مهربون باش یتونیکه نم نیا از

 و گفتم: دمیرو بوس شیشونیپ

 !نمینازن یمهربون نبود نقدریکاش تو ا-

 گفت: طنتیزد و با ش یلبخند

 ؟هان؟یسرم هوو آورد یرفت یاول کار نیه؟همیک نیموذمار...نازن یا-

 .شدیباورم نم یبودم همه مردا خائنن ول دهینگذره...شنازت  خدا

 خنده. ریبه چهره متعجبم انداخت و زد ز ینگاه بعد
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 کاراش شده بودم... نیهم عاشق

 .گذرهیمشترک م یزندگ نیمشترکمون نگذشته بود اما انگار ده ساله که از ا یهنوز ده روز هم از زندگ درسته

شده وگرنه که قلبا  میزندگ کیقلبم شده...فقط اسما و شرعا ده روزه که شر یدختر ده ساله که مرهم دردا نیا آخه

 هامو! یهمه ضعفهامو و همه نگران اموی...همه دردامو همه دلخوشدونهیم مویو بم زندگ ریده ساله همه ز

 ...مهیزندگ لیدختر ده ساله که دل نیا

 شدم و گفتم: رهیخ بهش

 قدر عاشقتم؟چ یدونیم-

 خجالت لپاش گل انداخت... از

 چسبوندم و گفتم: شیشونیرو به پ میشونیپ

 !زمیآخر تو عز یآتش یباران نشو"-

 "شهر خراب است! نیهر چه در ا یکن آباد

 

 

 

 به در خورد. یکه تقه ا میحال خودمون بود تو

 :دمیپرس یدلخور با

 ه؟یک-

 اومد: رینگران ام یصدا

 تو؟ امیب شهیارباب منم...م-
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 ...ایب-

 وارد شد و گفت: مهیسراس

 افتاده! یاتفاق بد-

 نگاهش کردم که با تعلل گفت: پرسشگرانه

 گرفته... شیآت شبیکردن د یم یتوش زندگ نازیکه شهرام و پر یکلبه ا-

 شده که کامال سوختن... دای...و...و دو تا جنازه توش پو

 بگم. یزیچ دیچرخ یبهت بهش زل زدم.زبونم نم با

 .دیلرز یداشت م دستام

 .ختیر یزل زده بود و داشت اشک م ریانداخت و روجا هم ناباورانه به ام نییسرشو پا ریام

 از جام بلند شدم. یسخت به

 عذاب وجدان نیداد بزنم.درد ا تونمیکه تا م ییجا هیبرم  دیبا دونستمیرفتم و سوار اسبم شدم اما م یک دونمینم

 شدم. یخونه دور م یاز اهال دیبا تونستمیبود که  تا م یاونقدر

 هم دو نفر... دینفر رو نابود کردم...شا هی یکرده بودم.من زندگ خراب

 اون دختر بودم. یناخواسته زندگ یاز اتفاقا یلیباعث خ من

 اون رو هم تباه کنم. یکه نسبت به مادرش داشتم باعث شد زندگ یو خشم نهیک

 کار رو کردم؟ نی...چرا اچرا

 نبود. شتریدختر بچه ده ساله ب هیکه  ا؟اونیخدا چرا

 ...دونستمیبال رو سرشون آورده بودن اما خودمو مقصر م نیکه دنبال شوهرش بودن ا ییبودم اونا مطمئن

 اون االن زنده بود. دیکردم شا ینم رونشیشهر ب نیاز ا اگه
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 تو گلوم بود. یاشک شد...بغض بد سیکم صورتم خ کم

 .شدیتر م دیو شد دیوجدانم هر لحظه شد عذاب

 

1⃣4 پارت ⃣1⃣ 

 

 .ستادیکه ا دمیاسبم رو کش افسار

 افتادم و از ته دل زار زدم. نیبا رو زم دیرس نیکه به زم پام

 شد؟یم ینطوریا دیبا چرا

 بهم داده نشد. یتا اومدم گذشته رو جبران کنم فرصت چرا

 بود. یپر شیگوشه از ذهنم پ هیسالها  نیهمه ا تو

 کنه؟یم کاریکه کجاست و چ نیا

 کرد. یخواهر باهام رفتار م هیمثل  شهیرو نابود کرده بود اما اون هم میو نوجوون یکه مادرش بچگ نیا با

 شد. یقدم م شیحرف زدن پ یدوباره خودش برا دیدیم یوقت ازم بدرفتار هر

 ...سمیاون بنو یباعث شد که من گناه مادرشو پا نهیک اما

 پس داد... نازیمادرش رو پر تاوان

 بزدل! هیمصرف! یآدم ب هیعرضه ام! یب هی من

 افتاد. یاتفاق نم نیا چوقتیه رمیدرست بگ میتصم هی.تو اون سال ها تونستمیم اگه

 منه احمق...  ینکرد ول یکه ازم به دل داشت،سر روجا خال یا نهیک نکهیآشوبه واسه ا دلم

 و داد زدم: دمیکوب نیزم یمشت رو با
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 ...خواستمیجبران م یفرصت برا هیخداااااااااااا...چرا؟من فقط -

 .امیتاختن اسب باعث شد به خودم ب یصدا هویحال خودم بودم که  تو

 !ادیروجا داره به سمتم م دمیسمت صدا نگاه کردم که د به

 .نییپا دیو از رو اسب پر دیافسار اسب رو کش دیکه منو د نیهم

 سمتم اومد و کنارم زانو زد: به ینگران با

 ...یخبر شوکه ات کرده ول نیا دنیشن دونمی؟میرفت هوی ؟چرای...خوبزمیعز-

 کرد و با دستاش اشکام رو پاک کرد. یمکث

 بغض ادامه داد: با

 .یمن ی...تو مرد مغرور و قویزیبهم بر نطوریا یتو حق ندار یول-

 .ینک هیتو خلوت خودت گر ی...دوست ندارم حتنمتیحال بب نی.دوست ندارم تو ایرو پشت سر گذاشت نایاز ا بدتر

 کرد. شهیم کاریخب چ یشد سنگ صبورم ول میبحران زندگ نیتو بدتر ی...پرادیز یلیناراحتم خ منم

 شه؟یحل نمیشه...م یزیکه چ یناراحت با

 پر بغض بود. صداش

 .دهینشون م یبود بخاطر حال من داره خودش رو قو معلوم

 غم گفتم: با

 بود من بودم. دهیکه کش ییظلم کردم در حقش روجا!مسبب تمام درد و رنجها-

 منو ببخشه کشتنش! نکهیاز ا قبل

 نکرده بودم... رونشیب رانیاگه با ج دیخودمم.... شا ییجورا هیکه مسبب مرگش هم  نهیاز ا دردم
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 لبهام گذاشت و گفت: یانگشتشو رو روجا

 .یاستراحت کن کمی...بهتره ستیعمارت.تو االن حالت خوب ن میآروم باش...پاشو بر-

 واسش... شهیکه فقط زمان مرهم م میرو دلمون دار یزخم هیهمه مون  ما

 .زمیخونه عز می...پاشو برپاشو

 به خودت زمان بده. کمی.یمقصر نبود هیقض نیا یتو تو

 است. ختهیبهم ر یلیافکارت خ االن

 .ارمیرو حرفش حرف ب تمتونسینم

 از جام بلند شدم و دنبالش رفتم. یسخت به

 بودم... جیبکنم.گ دیبا کاریچ دونستمینم

 به خودم زمان بدم. دی.باگهیروجا راست م دیشا

 بدتره. یامروز از هر روز حالم

 ...البته اگه درمون شه!شهیکه سخت درمون م هیعذاب وجدان درد درد

 

*** 

 "نایم"

 

 بابابزرگ به خودم اومدم. یصدا با
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 .نییدفترچه رو سر جاش گذاشتم و از نردبون اومدم پا عیسر

 زدم... رونیاز اون کلبه ب عیاومد.سر یمحوطه م یاز تو صدا

 زد. یبود و من رو صدا م ستادهیپشت به من ا بابابزرگ

 خنده گفتم: با

 باباجون! سادمیپشتت وا-

 سمتم برگشت و گفت: به

 دنبالت گشتم من... ی؟کلیپدر صلوات ییپس تو کجا-

 باهام؟ دیداشت یدور و اطراف بودم.جونم کار نیهم-

 رو گرفت و گفت: دستم

 !یاریبال درم یاز خوشحال شینیباهاشه که حتم داره تا بب یکیاومده... ری...اممیبر ایب-

 و دنبال خودش کشوند. دیبگم بابابزرگ دستمو کش یزیخواستم چ تا

 رو به رو شدم. اریکنم که با مهربان و مه یخواستم اعتراض میوارد خونه شد تا

 کرد انداختم. یم یبه مهربان که داشت با عروسکش باز یذوق نگاه با

 کردم: صداش

 مهربان جونم؟-

 خودشو به من رسوند و با خنده گفت: عیمن سر یصدا دنیبا شن مهربان

 ؟یینجایجون...تو هم ا نایم-

 !نداختیکه داشت منو به خنده م یه ابچگان لهجه

 بغلش کردم و چند دور تو هوا چرخوندمش. عیسر
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 بود. یا یچقدر عاشق مهربان بودم...انصافا هم بچه دوست داشتن دونهیم خدا

 به خودم اومدم. یسرفه ا یصدا با

 و بهش سالم کردم. نییبود...شرمنده مهربان رو گذاشتم پا اریمه

 لبخند گفت: با

 !دیریبگ لیتحو کمیپدر بچه رو  دیریگ یم لیز ماست...خب شما که بچه رو تحوسالم ا-

 بخدا... واال

و  ریبا عمو ام یگفتم و بعد از احوالپرس یدیلب ببخش ریخنده من هم شرمنده ز ریزدن ز اریحرف مه نیبا ا همه

 از مبلها نشستم. یکی یرفتم رو اریمه

 .شهیندم اما انگار نم یسوت اریمه یجلو کنمیم یسع شهیهم متاسفانه

 نگاه کردم. اریبه مه یچشم ریکه نشستن ز همه

 هم توش بود. یکیکه ن یفقط زل زده بود به اون عکس چهار نفره ا دیشا ای...زیم یرو یزده بود به عکسها زل

 اون آدم سابق نشد. گهیاز اون به بعد د اریرفت و مه ایتصادف از دن یتو شیسال پ ار،دویمه ،همسریکین

 بابابزرگم بود. ر،دوستیپسر عمو ام نیو آخر نی...سومشناختمشیم یبچگ از

 هیدل منم  زدیزل م یمیقد یبا غم به عکسا یوقت شهیو محجوب بود.هم نیمت یلیبرادر دوستش داشتم.خ هی مثل

 گرفت. یم ییجورا

 تکون دادن بازوم به خودم اومدم. با

 کرد. ینگاهم م یداشت شاک مهربان

 :دمیخنده پرس با

 شده خاله؟ یچ-
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 ار؟یبه بابا مه یزل زد ؟همشیدیجواب نم کنمیهمه صدات م نیتو چرا من ا-

 کم بود. یزیقلم آبرور هی نیخجالت سرخ شدم.هم از

که رو لب همه بود  یحیلبخند مل دنیباطل با د الیخ یباشه اما زه دهی.حرف مهربان رو نشنیبودم کس دواریام

 حساب کار دستم اومد.

 مامان بزرگ از تو آشپزخونه صدام کرد. هویکه  شدمیاز خجالت آب م داشتم

 

3⃣4 پارت ⃣1⃣ 

 

* 

 "اشاری"

 

 

 برسونم. نایم شیتا خودمو پ گشتمیم یشخص نیماش هی دنبال

 نشستم و آدرس رو به راننده دادم. نیماش نیاول یتو

 .میکه برس دیکشیتا طول م یدو ساعت یکی

 خاطرات مادربزرگم رو در آوردم و شروع به خوندنش کردم... دفترچه

 

* 

 



 مسلخ عاشقان

 
333 

 

 "نازیپر"

 

و به خاطرات گذشته  میزد یقدم م فلیکنار برج ا سی.من و شهرام تو پارگذشتیم یماه از اون صحنه ساز هشت

 .میکرد یفکر م

 از گذشته مون شده بودن. یبد جزو ایکه چه خوب  یخاطرات

که  نیتنگ شده بود.اما هزار بار بخاطر ا هیحرف زدن با بق یفارس کمی یشهرم تنگ شده بود دلم برا یابر دلم

 کردم. یشهرام کنارم بود خدا رو شکر م

 ...ریبودم و به شدت بهانه گ میباردار یهفته ها نیآخر تو

 اعصابم آروم بشه. کمیتا  میزدیقدم م نجاهایو ا میاومد یروز با شهرام م هر

 :دیرو شکست و پرس نمونیشهرام سکوت ب باالخره

 زم؟یعز یکنیفکر م یبه چ-

 !یکنیفکر م یکه تو دار یبه همون-

 نگفت. یزیزد و چ یتلخند شهرام

 زدم گفتم: یکه به رو به رو زل م یازش گرفتم و در حال چشم

 ه؟یچ یدونیمرده ها...اما م ونیم یدیو کش یدست منم گرفت یتو از وسط مرده ها اومد-

 ه؟یچ-

 .ستیمهم ن گهید یچیه یتو هست یبودن،کنار تو خوبه...وقت تیهو یب نیا-

 حاضرم خودم نباشم...هزار بار اسم عوض کنم اما کنار تو باشم... من

 زد و دست چپش رو دور بازوهام حلقه کرد. یلبخند
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 لب گفت: ریز

 !یاریو به روم نم یشیم تیاذ یدار دونمیم-

 زمزمه کردم: آروم

 بدون تو حکم قبر رو داره برام! ایدن نیارزه...ا یهم بشم به بودن کنار تو م تیاذ-

 و گفت: دیرو بوس میشونیپ

 ؟یمادر بودن تو رو تماشا کنم؟ک شهیم یاد؟کیب ایعشق باباش به دن شهیم یک-

 .شمیخسته نم دنشیکه با شن یدونی!میتونیبحث رو عوض نکن...تو هم بگو که بدون من نم-

 که نفسم به نفست بنده!؟ ستین ست؟معلومیمعلوم ن یعنی-

 مرده ام... هیبرات...من االنشم  گمیم ستیمعلوم ن اگه

 !ییتو ایدن نیبه ا کنهیکه منو وصل م یکس تنها

 

 شدن کنار تو آسان است  وانهید"

 ؟یشنویطپشش م یتو صدا دلبر

 

 است که بهر تو تالطم کرده  قلب

 "؟یشنوینفسش م یتو صدا عشقم
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 و گفتم: دمیکش یآه

 !کنهیم تمیبدجور اذ یزیچ هیشهرام...-

 ؟یچ-

 و باهاشون حرف بزنم. نمیباربد و روجا رو بب گهیبار د هی تونستمیکاش م-

 !کردنیم دامونیپ رتریکه دنبالت بودن چند روز د ییاونا کاش

 ...دمشیبه باربد بگم که بخش تونستمیم کاش

 ...دمیاوقات بهش حق م یخنده دار باشه اما گاه دیشا

 هم در حقم کرده بود... ییها یدر حقم بد کرده باشه اما به وقتش خوب ممکنه

باربد  یزندگ یاونقدر بدذات نبود و باعث نابود رانیاگه ج دیکرد...شا ینم یاگه اون زن اونطور زندگ دیشا

 افتاد. یاتفاقا نم یلیمن بود خ یبرا یاگه مادر خوب دی...شاشدینم

 .کنهیم تمیاذ یلیموند خ مهیکه نصفه ن ییاوقات گذشته و کارا یگاه شهرام

 کرد و گفت: یاخم

که  یمیتیدختر  هیام و تو  یقاتل فرار هیبه گذشته من  یبچسب یدور...اگه بخوا زیهزار بار گفتم گذشته رو بر-

 نابود کردن... انشیرو اطراف شیبچگ

 تی...دور از اون هودیجد تیبا هو میدو تا آدم نجای.االن امیچه تلخه؟رهاش کن...من و تو همو دار ینیبیم

 .میداشته باش میتونیباهاش م یا ندهی...منتظر آمیمناظر بچمون باش دی...االن ما فقط بایمیقد

 ه به اون گذشته نحس.باشه؟مون گره بخور ندهیآ خوامی...نمرهیگ یشرش دامنمون رو م میبه گذشته فکر کن ادیز اگه

 و گفت: دیتکون دادم که با لبخند منو به آغوش کش یسر

 ایدن نیا یتو دمیکه فهم یلحظه ا نیکه من از اول نیاز ا ری...غمیندار یگذشته ا چیه گهیاز امروز به بعد من و تو د-

 تو رو دوست داشتم... خوامیم یچ
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 جان من جانان من..."

 !رمیم یکه آخر از دست تو م دانمیم

 ندارد اما... اشکال

 کن تا حداقل  سکوت

 شرنگ نگاهت  جام

 آرام مرا بکشد... آرام

  "!ازمندمیبودنت ن نیبه ا من

 

 

*** 

 "اشاری"

 

 زنگ خورد. لمیخوندن خاطرات مادربزرگم بودم که موبا غرق

 در آوردم و.بدون نگاه کردن جواب دادم. بمیاز تو ج مویگوش

 بله؟-

 ...اشاریسالم -

 با خنده گفتم: نیآر یصدا دنیشن با

 تو پسر؟ یچطور-
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 بهت زنگ بزنم... خواستمیاالن م نیهم اتفاقا

 زده؟ بتیکجا غ هوی...باز یاله یریدرمون بگ یولم کن بابا...درد ب-

 ...نهیدفعه کارت دارم هم هر

 چته تو؟-

 !یرفت یکه گذاشت گهیم تیمنش نیکارت داشتم...بعد ا هیبابا من اومدم نشر-

 کنم من؟ دایرو از کجا پ شعوریحاال توئه ب یها نظرت رو بهم بگ سندهیاز نو یکیراجع به کار  خواستمیم

 کن برام. لیمیا ریداد نزن حاال...از چند صفحه اش عکس بگ-

 ؟یسر هر کتاب یپرسینظر منو م گهیآخه چرا د یکه خودت استاد تو

پرفروش ندارم اما تو نظرت ردخور نداره.من تهش خودمو  یمتون ادب صیتو تشخ یتخصص چیداداش من بنده ه-

 !یبگ یتونینه رو تو م ایاون کتاب بفروش باشه  نکهیبدم اما ا صیمتن خوب و بد رو از هم تشخ تونمیبکشم م

 متاسفانه... البته

 و گفتم: دمیخند

 شه؟ی!میکتاب برام چاپ کن هی خوامیداشتم.م یکار هیمنم باهات  یحرص نخور...راست نقدریباشه حاال ا-

کار  یدار یخودته؟نگفته بود یبرات...از نوشته ها کنمیداره؟معلومه که چاپ م دنیپرس نیاشار؟ایحالت خوبه -

 !؟یسینویم دیجد

 قصه بفروش و هی شهیدست بردن توش م کمینه بابا...خاطرات مادربزرگمه...من ننوشتمشون اما به نظر من که با -

 هم داره که... ینقاط ابهام هیاز توش در آورد...البته  یعال

 گفت: دهیبر دهیخنده و بر ریزد ز نیآر هوی

 ��؟ی...خاطرات...مامان...بزرگت رو...چاپ...کنیخوای...میتو...وا...واقعا...م-

 و گفتم: دمیتو هم کش اخمامو
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 یها سندهیکه صد تا از اون نو هیدست نوشته ها اونقدر قو نیا ه؟نثریزهر حالحل...مامان بزرگ من مگه کم آدم-

 !رسنیات به گرد پاش نم هینشر یدوزار

 !یبش ی...عصبانخوادیخب حاال نم-

 حرص گفتم: با

 !شعوریکنم ب یزهرمار...من تو رو آدم م-

 گفتم و تماس رو قطع کردم. نویا

 زل زدم... رونیرو خاموش کردم و به ب یهم گوش بعد

 ��!خندهی...به خاطرات مادربزرگ من مشعوریب

 

5⃣4پارت ⃣1⃣ 

 

 تو گوشم  یکردم و با گذاشتن هندزفر یپل میتو گوش یآهنگ

 . میبستم و منتظر شدم تا برس چشمامو

*** 

 کرد و گفت: ادهیپ نیچمدونم رو از ماش راننده

 آقا.  دیکه گفت یهمون هتل نمیا-

 :به سر در هتل انداختم و با لبخند گفتم ینگاه

 آقا؟  شهیممنون. چقدر م یلیخ-
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به سمت هتل  نداختمیکه دوباره به سر در هتل نگاه م یاز حساب کردن پولش چمدونم رو برداشتم و در حال بعد

 رفتم:

 هتل نارون)شهناز سابق( -

 براش تنگ شد.  هویمامان افتادم. چقدر دلم  ادی

 خودش زنگ زد.  دمید هویکه  رمیرو در آوردم تا باهاش تماس بگ لمیموبا

 خنده جواب دادم: با

 داره. یا یقدر حس ششم قو نیسالم..قربون مامان نارون گلم بشم که ا-

 با حرص گفت: مامان

من از  ایخدا ره؟یدل مادر بدبختت هزار راه م یگینم ؟یکجا رفت یخبر گذاشت یفکر... تو باز ب یزهرمار پسره ب-

 کار کنم؟  یپسر چ نیدست ا

  ؟هان؟ییکجا

 یبرم مسافرت دلمم برا خواستمیم ی! راستش چند وقتماین ییدا شیاومدم پ ؟یعصبان نقدریمادر من چرا حاال ا-

 عوض کنم. ییهوا هیشمال  امیتنگ شده بود. گفتم ب ییدا

 از دست تو خالص شم بچه... رمیمن بم یا-

هم که همش در  تی. گوشمیو زنده شد میمن و پدرت از ظهر هزار بار مرد ؟یفکر یتو ب نقدریا یواسه چ آخه

 ... ستیدسترس ن

 رو گرفت و گفت: یگوش الریغر غر مامانم رو بدم آ یخواستم جوابا تا

  ؟ینگفت یچیکس هم ه چیبه ه یرفت یخبر گذاشت یب یچ یچه وضعشه؟ برا نیداداش... ا-

 ...گشتیهم همش داشت دنبالت م نیخدا آر بنده

 حرص گفتم: با
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 به تو زنگ زده؟  ی... سوما واسه چگردهی... دوما که غلط کرده دنبال من منیدختره... اوال آقا آر یاوهو-

 !؟میرتیدونه من رو تو غ ینم

حرفا رو  نیبتونه... اصل ول کن ا دیبعد زنگ زده بود به من تا شا یدیتو جواب نم دهیخب زنگ زده د ؟یهان؟ چ-

  ؟یکجا رفت نمیبگو بب

 یخداحافظ کیبخوابم تو هم فعال قطع کن و منو با  رمیبرم هتل بگ خوامی. االن هم مماین ییدا شیشمال... پ-

 خوشحال... 

 ...اشاریعه... -

 گهی... به مامان بگو نگران نباشه من تا چند روز دادی... اما االن خوابم مکنمایم یدگیرس نیآر هیقض نیالبته بعدا به ا-

 ... خداحافظ! گردمیبرم

 ... اشاریکن...  صبر اشاری-

 تماس رو قطع کردم و وارد هتل شدم. اداشیتوجه به فر بدون
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*** 

 "نایم"

 

 بود.  اشاری ریتاب نشسته بودم. فکرم درگ یرو

 شدیباعث م اطیاحت هیشب یزیچ هیهم  دیترس شا هیدوستم داره البته منم دوستش داشتم اما  یلیخ دونستمیم

 نظر کنم.  دیتجد ماتمیپدربزرگ تو تصم یفعال به خاطر حرفها
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 اما قلبم...  رهیبگ میبزارم اون به جام تصم شهیبه حرف پدربزرگ گوش بدم و مثل هم گفتیم عقلم

 خودشو  اشاریاسم  دنیکه هر بار با شن یقلب نیاز ا یوا

 . کوبهیم واریدر و د به

 لبم نشست.  یرو یلبخند شیادآوریبا  رایاخت یچشمم. ب یاومد جلو اشاریبستم که چهره خندون  چشمامو

 مردونه به گوشم خورد: یصدا هی هوی

  ؟یکنیفکر م یبه چ یدار-

 بود... اریباز کردم. مه چشمامو

 داده بود به درخت.  هیتک شیشگیهم لیهمون استا با

 رو تاب بلند شدم و گفتم: از

 رومه!  شینامعلوم که پ ندهیآ هیبه -

 ! جالبه؟ نطوریاوهوم... که ا-

 جالبه؟  یچ-

 . یکنیفکر م ندهیکه تو هم به آ نیا-

 ! یگیم یچ فهممینم-

 ... کنمیفکر م ندهیبه آ یلیخ ایمنم تازگ-

 من و مهربانه...  یکه جلو رو ینامعلوم ندهیآ به

 با یدست از لجباز خوامیبمونه... م یبرام باق یا ندهیفراموش کنم تا آ دیگذشته ها رو با دمیفهم دایجد راستش

 سرنوشتم بردارم... 

  ؟یگیرو به من م نایخب... خوبه. حاال چرا ا-
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  ؟یمثل خواهرم یگینم شهیخب مگه هم-

 ... گمیآره... هنوزم م-

  ؟یکنی! با من ازدواج منای! من دوست دارم میخواهرم باش خوامینم گهیبزار برم سر اصل مطلب... د-

 بهت زل زده بودم بهش...  با

 امکان نداشت. نی... اهن

 زده بود؟  یحرف نیهمچ اریمه واقعا

  تونست؟یچطور م اون

 شد؟  یداشت چ یکیکه نسبت به ن یاون همه عشق پس

من و داره ازم  یجلو سادهیاالن وا دمشیعمر به چشم برادر د هیکه  یهام،کسیبچگ ی... همبازشدینم باورم

 !؟ کنهیم یخواستگار

 امکان نداره! نیا
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 بازوم رو گرفت.  کهویگرد کردم و خواستم برم که  عقب

 حرص گفتم: با

 ولم کن...-

 زده باشم.  یکنم حرف بد یفکر نم ؟یگینم یچیه یواسه چ-

 حق رو دارم که جوابت رو بشنوم!  نیا حداقل
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 ... اریدست از سرم بردار مه-

 رو دوست دارم.  یا گهیکس د من

 رو رها کرد و با پوزخند گفت: بازوم

 ... نطوریآهان... که ا-

  ؟یگیرو م سندهیجوجه نو همون

 تعجب گفتم: با

  ش؟یشناسیاز کجا م-

 توجه به حرفم زل زد به آسمون و گفت: یب

 . ستی. اون که اصال در شان تو نیباش قهیقدر بد سل نیکردم ا یفکر نم-

 کجا و اون...  تو

 وسط حرفش و با تحکم گفتم: دمیپر

  ش؟یشناسیجوابمو بده... از کجا م-

 ازدواجه... نیگفته که مخالف ا نمیرو گفته.ا یعمو باربد برام همه چ-

 تو نگران من نباش.  ؟یخب که چ-

 . رمیگیرو م تشیجور شده رضا هر

  ؟یعوض شد نقدریا ی... کمیشناسیمن و تو سالهاست همو م نایواقعا که... م-

 حرفا بود.  نیعاقل تر از ا شناختمیکه من م یینایم

 برام.  یاریب یمنطق یلیدل هی دیبا یباشه ول یبا من ازدواج کن یخواینم

 . ارمیندارم که ب یمنطق لیدل-
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 عاشق نبود... االن عاشقه. یشناختیکه تو م یینایم

 ازدواج کنه که بهش دلبسته...  یبا اون مرد خوادیم دلش

 هیمنم حق دارم  ؟یهمه دختر که دورت رو گرفتن من رو انتخاب کرد نیا نیبدونم چرا ب خوامیم ه؟یچ یدونیم اصال

از گوشت و خون خودم باشه! حق دارم  کنهیکه مادر صدام م یبچه ا نیخودم داشته باشم! حق دارم اول یبرا یزندگ

 !ییرفع تنها یبرا نیگزیجا هینفر باشم نه  هیعشق  نیاول

 ...شیمنطق لیدال شهیم نایا

 بازم بگم؟  ای یشد یراض

 ... یبگ یزیچ خوادینم-

 بشنوم ازت!  یزیچ خوادیدلم نم گهید نهیا تیاحساس واقع اگه

 بره که گفتم: اومد

 ! یامدوارم از دستم ناراحت نشده باش-

 بوده که عاشق شدم!  نیفقط گناهم ا من

 ام!  ختهیاالنم رو بزار به حساب اعصاب بهم ر یتلخ

 نداشتم ناراحتت کنم.  دوست

 بشه... ری! چون ممکنه دیاحساسات مسخره ات رو به عمو هم بگ نیبهتره همه ا یول ستمیناراحت ن-
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 و گفتم: دمیکش یآه

 ونریهر چه زودتر به فکر ازدواج باشم تا فکر اون پسره به قول خودش آسمون جل از سرم ب دیهزار بار بهم گفته با-

 .دهیکه تو ظاهر نشون م ستین یزیو اون پسر اون چ کنهیکه اشتباه م گمیهر بار من مبره اما 

 بده اون... اشاریفرصت به  هیاگه بابابزرگ  دیشا

 وسط حرفم: دیپر

 ؟یزارینم ونیرو باهاش در م هیو قض یزنیچرا به بابات زنگ نم-

رو حرف بابابزرگ  چوقتیمن نداشته باشه.تازه اون ه یبرا یاونقدر سرش شلوغ بوده که وقت شهیبابام؟اون که هم-

 !زنهیحرف نم

 زد و گفت: یپوزخند

 !یکنبا من ازدواج  دیمونه با ینم یباق یپس چاره ا-

 .دیبعد آروم خند و

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 خواهشا مسخره نکن.-

 کردم. ریبدجور گ من

 نه؟ ایرو داره  دنینگارزش ج اشاریعشقم به  دنمیهوام!نم یمعلقم...رو من

 تجربه کنم. یا گهیحس رو با کس د نیتونم ا ینم گهیاگه از دستش بدم د دونمیم یطرف از

 و دنبال پول و ثروت ماست. ستیکه واقعا عاشق من ن دهیرس جهینت نیبه ا اشاری دنیبار د هیبا  بابابزرگ

 غلط! یدرسته چ یبدم چ صیمونده تشخ یلیخ گهیمن بچه ام...م گهیم

 بشه...   یو بره تا عمو راض ادیپاش کنه و اونقدر ب یزنگ بزن به اون پسره بگو اگه دوستت داره کفش آهن-
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 زد. یگفت و تلخند نویا

 غم گفت: با

 !یبهت راهکار نشون بدم تا به عشقت برس دیحاال با ی...مثال اومده بودم خواستگارنیکار ما رو بب-

 داره. ییهایچه باز ی...زندگیه

ازدواج بشم نه تو  نیمانع ا شهیباعث م نمیکرد...نه من جوون هجده سالم که بگم عشق آتش شهیخب چه م یول

و  خودم یهمدم برا هی!متاسفانه من فقط دنبال یرینگ میتصم یکه ازت بخوام احساس یا دهیاونقدر سرد و گرم چش

 بهم دادن. یبچه ام بودم که انگار آدرس رو اشتباه یمادر برا هی

 کردم. دتیاگه ناام خوامیمعذرت م-

 نه...فراموشش کن!-

 خسته ام... کمی االن

 و باهاش حرف بزنه. ادیپسره ب نیتا بزاره ا کنمیبخوابم...فردا خودم با عمو صحبت م رمیم

 ...ریبخ شبت
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 برگشت و گفت: هویرفت که  یم داشت

 ؟آخهیبه مهربلن محبت کن یتونیرو بهم نزده باشم!هنوزم برادرت هستم؟هنوز هم م نمونیب یدوست دوارمیام-

 ...یدونیم

 کرد و با بغض ادامه داد: مکث

 ممکنه... یریچه تاث دونمینم ی.اگه تو ازش رو برگردوندیرو چش یدختر من فقط دوسال طعم محبت مادر-
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 ادامه بده و گفتم: نذاشتم

لم د زی...مهربان هم هنوز عزی...تو هنوزم مثل برادرمینگفت یبد زینگاهم بهت فرق کرده؟تو که چ یکنیچرا فکر م-

 هست و خواهد بود.

 ...میدیشن یو چ میگفت یقول خودت فراموش کن چ به

 برام. یهنوز همون برادر تو

 هنوز همون خواهر هستم برات؟ من

 زد و گفت: یلبخند

 !یهست-

 و رفت... گفت

 ...اشارهی شیدل کنن پ نیکه جون به جون ا دمیاما امشب فهم شدمیم مونیپش ممیتصم نیبخاطر ا روز هی دیشا

و نکرده خ خوندیو م نوشتیبرام م قهیدم به دق اشاریکه  ییاگه به شعرها دیبود...شا شیسال پ هیاگه  دی...شادونمینم

 بودم...

 دادم. یجواب مثبت م اریبه مه تیاالن با رضا دیشا

 نبود، یبرام کم آدم اریمه

 و آروم! یمهربون،منطق

 قائل بودم. یادیاحترام ز براش

 .ستمین شیچند ماه پ ینایم گهیکرده...من د کاریبا من چ اشاری دونمینم اما

 عوض شدم... یلیخ

 !یلیخ
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 سندهیهمون نو شیمخلوق خدا رو هم نشونم بدن و بگن خواستگارته من دلم هنوز پ نیاگه بهتر دونمیم االن

 شاملوئه! یزاره و عاشق خوندن شعرا یور و اونور جا م نیرو ا لشیوسا شهیآسمون جل و سر به هواست که هم

 داره... یتو بارون چتر بر نم چوقتیکه ه یکس

 !گهیشعر م میبرا یشتریب اقیو با اشت خونهینوشته هام رو م اقیکه با اشت یکس

 جاهد! اشاری...اشارهیکه اسمش  یکس

*** 

 

0 پارت ⃣5⃣1⃣ 

 

* 

 "اشاری"

 

 گفتم: دیترد با

 سالم! -

 تعلل گفت: با

 سالم! -

  ؟یخوب-

  ؟ی.تو چطورستمیبد ن-

 .ستمیخوب ن-
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 چرا؟ -

 زدم و گفتم: پوزخند

 ! نمتیبب خوامیداره؟ م دنیپرس-

 ! نجایا ایکارو...ن نی...نکن ااشاری-

 خرابترش نکن. پدربزرگم...  کارو

 زدم: داد

 رو تحمل کنم.  تیوضع نیا  دیبا یبس کن توروخدا... تا ک-

 ! یدوست دارم لعنت من

 دوستم داره اما انگار نداره...  کردمیشدم که فکر م یکه نکردم فقط عاشق کس جرم

 نه؟  مگه

 !ستین نطورینه...ا-

 . ستیاومدنت ن یبرا یهم دوست دارم اما االن وقت خوب یلی...من...دوست دارم... خمن

 ... آخه... آخه... هیعصبان یلیخ پدربزرگم

  ؟یآخه چ-

 !نجایا ایولش کن! فقط فعال دست نگه دار! ن یچیه-

  ؟ییاالن کجا اصال

 ... فقط آدرس بده... امیکجا! ازم نخواه که ن امیب دیبا دونمی! نممونمیهتل خانوادگ یمن اطراف رشت تو-

 نه! االن نه! -
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خودت  خوامیم یول کنمیم دایکه من باالخره آدرس اونجا رو هر جور شده پ یدونیکجا م امیب دیخودت بگو با نایم-

 ... یبهم بگ

 :دینال عاجزانه

 ... اشاری-

 جانم؟-

 لحظه مکث کرد و باالخره با بغض گفت: چند

 ! ستیاالن موقعش ن گمینکن! بهت م تمیاذ-

 حرص گفتم: با

 ! یدیمنو عذاب م یکه دار ییتو نیا کنم؟یم تیمن اذ-

 ... دلم برات تنگ شده. نمتیبب خوادیم دلم

 رو به روت و ساعتها زل بزنم به چشمات!  سمیوا خوادیم دلم

  ه؟یمگه گناه من چ آخه

  کنه؟یمنو درک نم یکی چرا

 چقدر دلتنگتم؟ یدونی...منایم

 بغضش شکست و داد زد: باالخره

 من دلم تنگ نشده؟  یدونی... تو از کجا ماشاریلعنت به تو -

  ؟یشد لعنت داتیاز کجا پ تو

من از سنگم  یکنیبهم.حاال هم که فکر م یختیو تمام احساساتم رو ر یهام کنار اومده بودم... اومد ییکه با تنها من

 ... یچ یعنیعشق و دوست داشتن  دونمیو نم
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 . میزدیا هم حرف مساعتها ب هیدفتر نشر یتو لیکنارت بودم و مثل اون اوا خواستیدلم برات تنگ شده... دلم م منم

 !ادیازم بر نم یکار چیاالن ه اما

 عشق جواب پس بدم...  نیبه خاطر ا نجایا دیمنم که با نیا یدونیو نم ینشست گهید یجا هی تو

 سراغم! یومدیو ثابت کنم که تو به خاطر مال و اموالم ن سمیتنه وا هی دیبا

 ! ستیحس زودگذر نبوده و ن هیثابت کنم که دوست داشتن تو برام  دیبا

 از حال خراب من؟  یدونیچه م تو

 !رمیرهام کن تا به درد خودم بم ایفرصت بده...  بهم

 . کردمیزده به حرفاش گوش م بهت

 حرفا شکستن دلش نبود.  نیناراحتش کنم... قصدم تز ا خواستینم دلم

 ! نایبزرگش نه از دست مبودم اونم از دست پدر یعصبان کمینداشتم من فقط  یقصد چیه اصال

 آورد.  یاش قلبم رو به درد م هیگر یصدا

 قطع شد.  یگوش هویبگم بهش که  یزیباز کردم چ دهن

 ! یاوج بدبخت یعنی نیا

 بود!  نطوریخراب کردن و واقعا هم هم یرو داشتم که بدجور ییآدما حس

 گند زده بودم!  رسما

 کجاست!  دمیفهمیم دیبا

 ! رهیگ یدلم آروم نم ششینرم پ تا

 نرفتم...  نایبرم اونجا تا ثابت کنم به خاطر پول سراغ م دیبا حداقل

 برم و نزارم تنها باشه.  دیبا
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 کنم!؟  دایآدرس اونجا رو پ ی...چطوریچطور اما

 که شدمیداشتم کالفه م گهید

 ! دیبه ذهنم رس یفکر

 بود!  نیکردنش هم دایپ یبود! تنها راه برا خودش

 

* 
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 "باربد"

 

 و با حرص گفتم: دمیبه موهام کش یدست

  ؟یرفت یدختر تو به ک-

  ؟یکنیحرفا رو تکرار م نیا نقدریا چرا

  خوره؟یقدر بگم اون پسر به دردت نم چه

 رو مبل بلند شد و با بغض گفت: از
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 یخوبه چ یچ فهممی. خودم مستمیبچه ن گهیمنو خوشبخت کنه... من د تونهیکه م هیآقاجون اون پسره همون کس-

ساده ست پس حتما دنبال پول و ثروت منه که اومده سراغم... اون  ریسردب هیچون  دیکنیفکر م یچ یبد؟ برا

 عاشقمه... 

 دوستش دارم!  منم

 حرص داد زدم: با

 ! نمتیبب خوامیبس کن... گمشو از جلو چشمم. نم-

 زد...  رونیز اتاق بزده نگاهم کرده و چند لحظه بعد با سرعت ا بهت

 بشه. ینطوریا خواستیاز کوره در رفتم. دلم نم عی... باز سری... لعنتاه

 که به در خورد به در نگاه کردم.  یتقه ا با

 . دمیکش یبود. نگاهم رو ازش گرفتم و کالفه آه روجا

 با غم گفت: روجا

بهانه  یچرا ه خوادیازت م زیچ هیفقط  نایم ش؟یرنجون یچرا هر دفعه م ؟یکنیباهاش بحث م یباربد... آخه چرا ه-

 . دیتا با هم حرف بزن ادیب گهیبار د هیرو قضاوت کرد... بزار  یکس شهیمالقات ک نم هیبا  ؟یاریم

 کنه.  ی... مطمئن انتخاب اشتباه نمشناسمینباشه؟ من نوه ام رو م یکجا معلوم اون پسر خوب از

 ... مشینیبب ادیب بزار

 و گفتم: دمیکوب زیمرو  یحرص مشت با

 ... نمیاش رو بب افهیق خوامینم یکه حت نهیمشکل ا-

 :دیتعجب پرس با

 چرا؟ -

 ! رانهیج هیشب یلیروجا... اون پسر... اون.. خ-
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 ... مدل صورتش. چشماش

 . دهیکه با اون زن داره بدجور زجرم م یبیعج شباهت

 با خنده گفت: روجا

  نه؟یرد کردن اون پسر هم یبرا لتیباربد... واقعا تنها دل یکنیم یشوخ-

 کنه؟  تمونیپسر اومده تا اذ نیبار تو قالب ا نیزنده شده و ا رانیج یفکر کرد نکنه

 خنده... ریزد ز بعد

 حرص گفتم: با

 باشه... بخند. -

 پسره  نیا زارمیمن نم یول

 گفتم! یبهت ک نیما بشه... بب داماد

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: روجا

 ؟یبس کن باربد... بچه شد-

 اش!  ندهیبه آ میدخترشو نسپرده به ما که گند بزن کامران

 کنه.  یزندگ ی... اون حق داره خودش انتخاب کنه که با کستیما مربوط ن به

 . دادیداشت بهم دست م یسمت پنجره رفتم... حس خفگ به

 . شدیچشمم پاک نم یاز جلو شیلعنت افهیاش... اون ق افهیاومد... ق یاون پسر اصال خوشم م از

ام جا خوش  نهیوسط س قیزخم عم هینرفت... انگار  نیاز ب رانیام نسبت به ج نهیک چوقتیه یرفت باال ول سنم

 کرده بود. 

 . دمیکش یقیرو باز کردم و نفس عم راهنمیدکمه پ نیاول
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 هم رفت دنبالش...  اریمه دمیبگم که د یزی... خواستم چرونیب رهیداره م نایکه م دمیپنجره د از

 راحت شد.  المیخ

 به سمت روجا برگشتم و گفتم: دیترد با

 ! رانیا ادیزنگ بزن به کامران... بگو ب-

 دختر کار دستمون بده! نیا ترسمیم

 با حرص گفت: روجا

 واقعا که باربد! -

 که... نهیواسه هم هزنیرو حرفت حرف نم چوقتیو ه پرسهیکامران اول نظر تو رو م هیقض نیا یتو یدونیم تو

 ... رونیادامه نداد و از اتاق رفت ب خودش

 از خانواده ام بشه...  یاون پسره عضو ستین یچون دلم راض دمیرو تا تهش ادامه م یبه قول روجا بچه باز نیا من

* 

 

2⃣5 پارت ⃣1⃣ 

 

*** 

 "نایم"

 

 زدم: داد

 تروخدا تنهام بزار! -
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 پارک.  یها مکتیاز ن یکی یگرفت و نشوند رو دستمو

 حرص گفت: با

  ؟ی... چرا مثل بچه ها لج کردکنمیو صدات م امیاست که دارم دنبالت م قهیدق ستیاز ب شتریب-

 ندارم؟  نمیچند ساعت تنها باشم. حق ا خوامی... ماریولم کن مه-

 اما نه االن...  یحق تنها بودن دار-

 کرد و گفت: یمکث

 که ارزشش رو داره.  یمطمئنم کن دیبا یدواج کنپسره از نیکمکت کنم با ا یخوایاگه م-

 و گفتم: هیگر ریزدم ز ناخواسته

  د؟یو منطق عاشق شد لیشماها با دل یبابا مگه همه  د؟یخوایم نانیو اطم لیچرا؟ چرا همتون ازم دل-

 بکنه!؟  دیبا کاریاثبات عشقش چ یبرا دونهیخودشم نم یچه جور ثابتش کنم؟ اون حت من

 تا ثابت شه که عاشقه؟  زدیم ایجور مسخره باز نیو ا یدست به خودکش یعده عاشق الک هیمثل  دیبا نکنه

و  میاز هم بگذر میجذاب باشه نه اونقدر کم که بتون لمایکه مثل تو ف نی... نه اونقدر آتشمیما همو دوست دار بابا

 . میرو فراموش کن گهیهمد

 م کرد تا بلند بشم. بعد منو دنبال خودش کشوند. نگفت و فقط کمک یچیام ه هیگر دنیبا د اریمه

 . میبود الیخودم که اومدم دوباره دم در و به

 حرص گفتم: با

 تا...  ییجا یهتل هیبرم  خوامی. مشهیباشم... اعصابم خرد م نجایا خوادی!؟ من فعال دلم نممیچرا برگشت-

 لبام گذاشت و گفت: یرو انگشتشو
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که  کنمیم یاجر و مزد بمونه. کار یب یکه در حق دخترم کرد ییمحبتها زارمی... تو کارا رو بسپر به من! نمسسسیه-

 بشه...  یآقاجونت راض

 تو رو داشته باشه.  اقتیکه اون مرد ل دوارمیام اما

 شدم.  تیفکر کنم من باعث بدبخت یندارم روز دوست

 کنم.  لیتحل هینتونسته بودم حرفاشو تجز هنوز

  کرد؟ینم یبود؟ شوخ یکنه؟ جد یبابابزرگ رو راض خواستیبهم کمک کنه؟ م خواستیم

 اراده بغلش کردم و گفتم: یب

 ! زیهمه چ یممنونم... برا-

 ! یزاری! ممنون که تنهام نمیبرادر کنارم هیکه مثل  ممنون

 بهت زده شدم: ییصدا دنیبا شن هویبودم که  یخوشحال غرق

 آره؟  نجا؟یا امیمن ب یخواستیبود که نم نیهم یپس برا-

 ترس برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. با

 امکان نداشت...  نی... انه

  نجا؟یاومده بود ا یچطور اون

 ... لعنت! نازی... لعنت به دهن لقت آنازیبهش نداده بودم... نکنه آ یکه آدرس من

 . دکریقرمز شده بود... داشت با خشم به من نگاه م چشماش

 در گردش بود. اریمن و مه نیب نگاهش

 دارم که بگم؟  یبگم؟ چ یچ حاال

 رو درست ابراز کنم! میخوشحال ستمیبه من که بلند ن لعنت
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 اصال خوب نبود.  اشاری حال

 بدم.  حیکردم براش توض یسر بزنه.سع  ییآن ممکن بود خطا هر

 تته پته گفتم: با

 ...یدونینشو. راستش...م ی... لطفا عصبنی؟ببیکرد دایرو پ نجایا ی...تو...تو چطوراشاری-

 ادامه دادم: یو به سخت دمیکش یقیعم نفس

 . دمیم حیمن برات توض-

 ! یکنیاشتباه م یدار تو

 داد زد: هوی

 هان؟ چرا؟ ؟یکارو کرد نی... چرا باهام ایحق من نبود...چرا باهام رو راست نبود نی! انایخفه شو... فقط خفه شو م-
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 تته پته گفتم: با

 ... حیبزار بهت توض-

 . نیکه تو دستش بود پرت کرد رو زم یگل دسته

 زد: داد

 ...یکه احمق فرضم کنن. تو امروز خوردم کرد نیمتنفرم از ا-

 نبود.  نیمن ا حق

 برگشتم و گفتم: اریبغض به سمت مه با
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 بگو!  یزیچ هیترو خدا تو -

 انداخت و بهش پوزخند زد.  اشاریبه  ینگاه اریمه

 خواست سمتش هجوم ببره که ناخودآگاه مانعش شدم.  اریکار مه نیبا ا اشاری

 ... شیتو آت ختمیر زمیه نکارمیا با

 و داد زد: دیرو کش نمیبا خشم آست اشاری

 خوش باش...  دتیعشق جد نیمحوت کنم... تو هم برو با ا میاز زندگ-

 بند اومده بود.  زبونم

 . عیسر یلیاتفاق افتاده بود... خ عیسر یلیخ یکابوسه. همه چ هی نایهمه ا کردمیم فکر

 رفت برگشت و با نفرت گفت: یداشت م اشاریآخر که  لحظه

 بخشمت...  ینم چوقتیه-

 خوردم.  نیبا زانوهام زم یرفت و من ک یک دمینفهم

 ! نیشدم... هم هوشیرفت و ب یاهیچشمام س ادیم ادمی فقط

 

* 

 "هفته بعد کی"

 

 ... سقف... سقف... سقف

 همچنان سقف!  و

 . شدمینم ریهفته از زل زدن بهش س هی نیا یکه تو یزیچ



 مسلخ عاشقان

 
360 

 

 اومد.  یم اریمه یپاها یصدا دوباره

 و با من حرف بزنه؟ نجایا ادیکه ب نیچرا کار هر روزش شده بود ا شد؟یخسته نم چرا

 با حرف نزدنش با اون پوزخندش منو نابود کرد...  اری... مهنمشیبب خواستمینم

 یحرف بزنم متنفرم...از خودم و تو متنفرم! لعنت به روز یکه نذاشت نی... ازت متنفرم... از قضاوتت متنفرم! از ااشاری

 که عاشق تو شدم. 

 تو گوشم چشمام رو بستم.  دیچیکه پ اریمه یصدا

 بشن... کمینزد خوامیکه نم فهموندمیهمه م هفت روز که فقط با نگاهم به نیهمه ا مثل

 آدم!  نیآدم... لعنت به ا نیا اما

 

* 
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 اشکهاش رو پاک کرد و گفت: روجا

 ... ارهیتو و اون مه یایندونم کار جهینت نی. ارهیدنبالش... دخترم داره از دستم م یبر دیبا-

 برم دنبال اون پسر... تونمیمن نم-

 . فهممی... چون درد اون بچه رو فقط من مگمیچون من م یری... میریم-

  ؟یدیفهم

 از جا بلند شدم و گفتم: کافه
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 به فرضم که بخوام برم... کجا برم دنبالش؟ به کدوم آدرس؟ -

پسره  دونهیحرف زده و م ناستیکه دوست مشترک اون پسره و م هیتو نشر نایم یاز همکارا یکیبا  روزید مایس-

 کجاست... 

 کجاست؟ -

 ! یگرد یبر نم نجای... بدون اون پسر ایریوم یریگیم مایرشت... آدرسشو از س یاز هتلها یکیتو -

 روجا اون پسر به درد... -

 با خشم داد زد: روجا

 بشنوم...  یزیچ خوامینم-

 امروز... نیکه بهت گفتم انجام بده. هم یکار
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 فشار دادم و از اون جهنم دور شدم.  پدال گاز یر پامو

 رو صورتم.  ختیچطور شد که اشکام ر دونمینم

 خراب شد؟  یهمه چ یسادگ نیشد... به هم ینم باورم

 ارزش بودم؟  یقدر براش ب نیا یعنی
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 کرد.  یام م وونهیکه احمق فرضم کرده بود داشت د نیا حس

 کنم... هر جور که شده.  یتالف خواستمیم

 !ی... تالفشدیکلمه تو ذهنم تکرار م هی... فقط دمیفهم ینم یچیه

 در آوردم و شماره مامان رو گرفتم.  بمیرو از تو ج لمیموبا عیسر

 از سه تا بوق جواب داد: بعد

 جانم؟ -

 مامان؟  یسالم...خوب-

 لرزه؟  یتو... صدات چرا م یسالم مادر جون... من خوبم... ول-

 کردم و گفتم: یمکث

  !ستین یزیچ-

 فکر کنم... یمادرجون؟ ول یمطمئن-

 گفتم: عیوسط حرفش و سر دمیپر

 ! ستهیشا یبرم خواستگار خوامیمامان... م-

 حکم فرما شد.  نمونیسکوت ب هیثان چند

 مامان با تعجب داد زد: هوی

  سته؟یشا ؟یچ-

 باهاش ازدواج کنم.  خوامیآره...م-

 سته؟یشا یخوستگار رمینم رممیمن اگه بم یگفتیکه م یمگه تو نبود-

  سته؟یشا یبرم خواستگار خوامیم یکه آخرش بگ یهمه با پدرت دعوا کرد اون
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 . شمیخوشبخت م ستهی! من فقط با شاگفتهیبابا راست م دمی... فهمزالخطایآره... انسانه و جا-

 تهران.  امیمنم فردا م دیرو بزار یچه زودتر قرار خواستگار هر

 درسته؟  یدیانجام م یدارکه  یکار ی... مطمئناشاری-

 مونه ها... یبرات نم یراه برگشت گهید یبش مونیبعدا پش اگه

 ! شمینم مونینه... پش-

 نزد...  یحرف گهیقاطع گفتم نه که مادرم د اونقدر

 و داد زدم: نیرو پرت کردم کف ماش یگوش یاز خداحافظ بعد

 ... متنفرم! نایازت متنفرم م-

 ... تو... میمن گند بزنم به زندگ یباعث شد تو

 

 تطنیتمام شده شروع به ش شیها یباز یکنیفکر م یکه درست وقت ستیهمان بچه لجباز شهیهم یانگار زندگ"

 "! رانیرا و زیو همه چ کندیم

 

* 
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 برق و باد گذشت...  مثل

 .سرعت جواب مثبت بده نیبه ا ستهیشا شدینم باورم

 کرد.  یرو جذب خودش م یدختر لوس و مغرور بود که کمتر پسر هیعموم  دختر

 کلمه ازش متنفر بودم...  یواقع یبگم به معنا تونمیم

 ... یفتگیبه جز خودش رو قبول نداره... مظهر خودش چکسیدختر غرغرو که ه هی

 کار احمقانه زدم؟  نیبا من که دست به ا ی... چه کردنای... منایم

 عقدمون بود...  امروز

 کنجکاو هم نبودم که بدونم...  یدونستم و حت یعجله عمو و زن عموم رو نم لیدل

 برسه.  نایازدواج به گوش م نیخبر ا عتریسر خواستمیم فقط

  ا؟یبا دن ایخودم لج کرده بودم  با

 پسر؟  یکنیم یچه غلط یدار

 ن وقت تو... او کنهیرو م شیبدون تو داره شاد و خوشحال زندگ نایم

 راه رو برم.  نیتا ته ا دی... من بانه

 ته تهش...  تا

 گل فروش به خودم اومدم: یصدا با

 دسته گلتون...  نمیآقا ا-

 زنگ خورد.  میکه گوش کردمیگل رو گرفتم. داشتم پولشو حساب م دسته

 انداختم. میبه صفحه گوش ینگاه



 مسلخ عاشقان

 
365 

 

 بود. جواب دادم: هیدفتر نشر از

 بله؟ -

  د؟یسالم... خوب هست-

  د؟ییخانوم ناصح شما-

 سر کار...  امیمن نگفتم که امروز بخاطر عقدم نم مگه

  د؟یشده که به من زنگ زد یچ باز

 بله... حق با شماست. -

 ...نجایزنگ زدن ا یجوون یآقا هی یول

 ... نایاز طرف م گفتن

 با داد گفتم: نایاسم م دنیشن با

 ندارن؟  هیبه نشر یربط گهیدمگه من نگفتم اون خانوم -

 با شما... خواستنینه... آخه م-

به من زنگ  گهی. شما هم ددمیرو نم یمن امروز عقدمه و جواب تلفن کس دیخانوم ناصح...اگه دوباره زنگ زدن بگ-

 ... دینزن

 ...خداحافظ

 قطع کردم... و

 خراب بود خراب تر هم شد. حالم

 کن...  ریخودت امروز رو بخ ایخدا
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 نگاه کردم.  حالمیب افهیبه ق نهیآ یبه سر و صورتم زدم و تو یآب

 داماد بودم.  مثال

 که به در خورد به خودم اومدم.  یتقه ا یصدا با

 داد زد: نیآر

 عاقد اومد...  گهید ایتو؟ بابا ب یکرد ریکجا گ-

 زنگ خورد.  میکه گوش رونیآب رو بستم و خواستم برم ب ریش

 جواب دادم: ینگاه کردن به صفحه گوش بدون

 بله؟ -

  د؟یهست اشاریشما آقا  دیسالم.ببخش-

 بله. شما؟ -

 ...یدید نایکه اون روز با م ی... همون پسرارمیمه-

 :دمیغر

 تر از خودت...  یهان؟ برو با اون دختره عوض ؟یبه من زنگ زد ی... واسه چیعوض-

 وسط حرفم و داد زد: دیپر
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 هان؟  ؟یدونیم ینکن. تو چ نیتوه نایخفه شو آشغال... به م-

 نه کمتر.   شتری... نه بشونمیدوست خونوادگ من

  ؟یکه راجع به اون دختر زود قضاوت کن یهست یک تو

 .  ستیمهم ن گهیبدم اما حاال د حیرو برات توض هیزدم باهات حرف بزنم و قض زنگ

اون موقع مطمئن باش  شهیخوب م کنهیسخته انا فراموشت م کمی شگاهیآسا کنمیم یبستر برمیرو م نایم خودم

 نباشم...  یدوست خونوادگ هیفقط  گهید تونمیم

 آشغال!  یرو ندار یفرشته ا نیهمچ اقتی. تو لکنمیم یخواستگار ازش

 کردم.  یزده گوش م بهت

 بگم که تلفن رو قطع کرد...  یزیباز کردم چ دهن

 قفل کرده بود.  ذهنم

 گفت؟  یچ اون

 که... دمیخودم د یمن اشتباه کردم؟ ول یعنی

 مگه چشه؟  ؟یچ یبرا شگاه؟یآسا

 . شدیداشت از درد منفجر م سرم

 به در خورد.  یتقه ا دوباره

 زل زدم.  نیخارج شدم و به آر ییزده از دستشو بهت

 :دیتعجب پرس با

 تو؟  یخوب-

 نه... اصال! -
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 شده؟  یچ-

 بهم بخوره.  دیبا یعروس نیا نیآر-

  ؟یچ-

 برم!  دیمن... من با-

  ؟یشد وونهید-

 شده!  وونهید یکی یکه زدم انگار یبا گند ینه... ول-

 ! ستایحالت خوب ن-

 .ستینه... ن-

 رو زدم کنار و رفتم نشستم  نیکه صدام کرد آر مادرم

 . ستهیشا کنار

 بهم زد و گفت: یلبخند دلبرانه ا ستهیشا

  زم؟یعز یتو خوب-

 پاک کردم و گفتم: میشونیپ یعرق رو با دستمال از رو یها دونه

 رو قبل عقد بهت بگم...  یزیچ هی دیمن با-

 راجع بهش... میزنی. بعد عقد حرف مالیخیب زمیعز-

 مهمه!  یلینه خ-

 شده؟  یچ-

 شروع کرد: عاقد

 و النکاح... "-
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 گوشش گفتم: دم

  ؟یباهام ازدواج کن ی. هنوزم حاضررمیم یم گهیاه دمن سرطان دارم... تا سه م-

 زده شد.  بهت

 از اون نداشتم... یدست کم منم

 :زدیهمچنان حرف م عاقد

 عوس خانوم!؟  لمیمن وک ایآ-

 لب گفت: ریبهم انداخت و ز ینگاه غضبناک ستهیشا

 نه! -

 به سمت ما برگشتن...  همه

 دسته گلش رو پرت کرد تو صورتم و داد زد: ستهیشا

 نه!!! -

 متعجب بودن.  همه

 من خوشحال بودم.  یول

 بود... یآدم نیهمچ ستهیشکرت که شا ایته قلبم... خدا از

 کردم تا جواب نه بده!؟  یم دیکار با یاومد چ یاگه با سرطان داشتن هم کنار م دونستمینم وگرنه

 و گفتن: و خواهرم اومدن به سمتم مامان

  ؟یکار کرد یتو باز چ-

 امتحانش کردم... روفوزه شد. -

 :دیجام بلند شدم و خواستم برم که پدرم با حرص اومد سمتم و پرس از
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  ؟یریکجا م-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ! یبه گمونم سراغ خوشبخت-

 زدم! رونیگفتم و بعد از اون محضر ب نویا
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 . ادیداره از پله ها باال م یمامان پر دمید هویکه  کردمیم یکیپله ها رو دو تا  عیتو راهرو سر داشتم

 جا خورد.  دیکه د منو

 تعجب گفت: با

 تو مادر؟  ی. خوبدمیبودم تو عمرم که د دهیند یاستغفراهلل...دوماد فرار-

 مامانبزرگم رو گرفتم و گفتم: دست

 ... دمیم حیبعدا برات توض میبر ایب یمامان پر-

 منو؟  یبریعقد تو پسر! کجا م یعه... چته؟ اومدم برا-

 و گفتم: دمیکش دستشو

 ! دمیم حی... گفتم توضیمامان پر ایب-

*** 

 

 رو زدم و ادامه دادم: راهنما
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 بود همه داستان من...  نیا-

 دونه محکم زد پس گردنم. هیکه  نمیرو بب یمامان پر افهیتا ق برگشتم

 گفت: یشاک یبا لحن بعد

 ... یالحق که نوه شهرام-

 گچ؟  ؟یدار یعقل چ یکله ات به جا یپس تو تو پسر

 بگم؟  یبه تو چ من

  ؟یبعد رم کن یطرف رو بشنو حینداده اول توض ادیبهت  مادرت

 گفتم: معترض

 ... یآخه مامان پر-

 زد پس کله ام و ادامه داد: گهیدونه د هی

 زهرمار... حرف نزن. -

  ؟یکه چ یکرد یاومده خواستگار یکه خوشت م یکیاز  یتالف یبرا یهم رفتنفهم. حاال بعدش  پسره

 من اون موقع... دیدون یم-

 دوباره بزنه که گفتم: خواست

 . دیکردم... شما ادامه حرفتون رو بزن جایب-

  ؟یکه مراسم رو بهم بزن یسرطان دار یگفت یبعد واسه چ-

  ؟یداشت که دروغ گفت یبیراست چه ع حرف

 . کردیبابام پر پرم م گفتمیبود... اگه راستشو م یمصلحت-

 نداره! تینه که االن کار-
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 . دیفکر به ذهنم رس نی! اون لحظه فقط همدونمینم-

 ! نیشاهکار عالم ییو بابابزرگت هر سه تا تییهمون که گفتم تو و دا-

 زنگ خورد.  میرو بدم که گوش یجواب مامان پر اومدم

 بود.  مامان

 و گفتم: میشونیرو پ زدم

 ؟یرو جواب بد یگوش شهیجانم من دستم بنده. م یمامان پر-

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 چرا من؟ بزن کنار خودت جواب بده. -

 ؟یمامانمو آروم کن یتونیم نیجان من.تروخدا بب-

 ! یعنیخاک بر سرت -

 و جواب داد: دیرو از دستم کش لیموبا

 جانم مامان؟ -

-... 

 منه.  شینگران نشو پ زمینه نارونم... نه عز-

-... 

 ... هیروح ستین ی... دردش اصال جسمستین شیچیلندهور ه نینه فدات شم ا-

-... 

 خواسته عقد رو بهم بزنه! -

-... 
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 باش خوبه!  نیآره قربونت بشم... مطم-

-... 

 رشت.  میریم میباشه. دار-

 ... نگران نباش.مراقبشم

-... 

  کنه؟یم دادیاون جواده داره داد و ب-

-... 

 هنوز.  یدیمادرزنت رو ند یبهش بگو اون رو-

 داشته باشه با من طرفه... اشاریبا  ی. کارادیازم بر نم یشدم کار رینکنه پ فکر

-... 

 . دینکرد تیبچه رو درست ترب نیخودتونه ا ریکرده ناراحته! تقص جایب-

 کنه...  تیریرو مد هیقضآدم  نینتونسته ع یشده ول عاشق

 !جشهینت نمیا

-... 

 مادر.  زنمیباشه باشه... من بعدا بهت زنگ م-

 ! خداحافظ

 و گفتم: دمیکش یرو که قطع کرد نفس راحت تلفن

 قربونت! -

 تا رشت... ادیصدات در ن-
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 :دیکه گذشت ازم پرس یکم

 مرده؟  لیذل ی... دفتر خاطرات منو تو برداشتاشاری یراست-

 بود؟  دهیدلم بذارم... از کجا فهم یکجا نوی. ایپشت بدبخت ی... بدبختاوه

 ندادم که گفت: یجواب

 و تو...  دونمیمن م-

  ؟یبرش داشت یچ واسه

  هان؟

 بزنه پشت گردنم که گفتم: گهیدونه د هی خواست

 ! نیبرش داشتم! هم ینزن...نزن...غلط کردم!فقط واسه کنجکاو-

 و درد!  نیهم-

  ؟یبرش دار یق ندارنگفتم ح من

جواد حق داره بخواد پر  چارهینگو شازده برش داشته. ب میکنیو رو م ریبا پدربزرگت خونه رو ز میهفته است دار هی

 پرت کنه. پسره... ال اهلل اال اهلل!
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 کتک خوردم...  یاون روز از مامان پر یمن به اندازه کاف و

 به حالم نکرد.  یبندازه فرق رمیکه بابام نتونست گ نیبگم ا خواستم
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 که انگار بدجور دلشو شکونده بودم. یمن رفتم سراغ کس خالصه

  کنه؟یقبولم م یعنی

 قابل بخشش بود...  ریمسئله غ نیواقعا گند زده بودم. ا ایخدا بخشه؟یم منو

 . که ببخشه منو...کنم تا قبولم کنه یبکنم... اونقدر سع مویبرم و سع دیهب من با اما

 ...یتوقف چیه یروندم ب مدام

 رشت!  میدیاذان صبح بود که رس یکاینزد

 به هتل.  میدیرس باالخره

 خوابش برده بود.  یپر مامان

 اش رو تکون دادم و گفتم: 

 شو! داری! بیمامان پر-

 شد.  ادهیپ نیحرف از ماش یدور و اطرافش رو نگاه کرد و ب یکه شد کم داریب

 کردم. برگشت.  صداش

 گفتم: دیترد با

 نفر حرف بزنم.  هیبا  دیمن با-

 . امیمنم م دیبر شما

 بهم کرد و گفت: ینگاه

 بکن فقط گند نزن!  یکنیم یتو هم هر کار رمیمن م-

 چشم! - 

 به شماره اون پسره زنگ زدم.  عیرفت سر یوقت
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  الزمه باهاش حرف بزنم. دونستمیمهم نبود ساعت چنده فقط م برام

 از چهار تا بوق باالخره برداشت: بعد

 بله؟ -

 ...اشارمی-

 به من؟  یزنگ زد یواسه چ-

  ؟یزنگ نزن گهینگفتم د مگه

 باهات حرف بزنم.  دیبا-

 رو...  تیرو بدونم. واقع یهمه چ خوامیم

  ؟یریگیرو م تیاز من سراغ واقع یآقا. ساعت چهارنصفه شب زنگ زد شهیم تیزیچ هیکه  نیتو مثل ا-

 به نام مغز تو اون کله پوکت هست؟  یزیاصال چ تو

 !نیافتاده هم یچرت. پرت نگو... فقط به من بگو چه اتفاق-

 ! زارمتیسالم نم ادیسگم باال ب یطلبکارانه با من حرف نزنا. اون رو-

 کردم آروم باشم.با حرص ادامه داد: ینگفتم و سع یچیه

 ! یپرس یهم نمو سوال  یکنی... خوب گوش مگمیبار م هیفقط -

 که افتاده بود.  یتمام اتفاقات فیکرد به تعر شروع

 ... ییبه اون روز کذا دیباالخره رس تا

 زدم.  یچه گند دمیفهمیم شتریهر کلمه ب دنیشن با

 کرده بودم؟  کاریاصال خوب نبود. منه احمق چ حالم

 از تموم شدن حرفاش گفتم: بعد
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 اونجا.  امی! من فردا صبح میینذار ببرنش جا-

 جبران کنم.  دمیم قول

 ببرنش... باشه؟  نذار

 نگفت.  یچیه

 ادامه دادم: ملتمسانه

تو  یلو میبه زندگ زدمیفراموش کردنش گند م ی... خواستم فراموشش کنم اما نشد. داشتم براتونمیمن بدون اون نم-

 کار رو نکنم. تروخدا کمکم کن...  نیا یباعت شد

 بشه. نیاوضاع خراب تر از ا نذار
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 حرص گفت: با

 ! یبمون یتونیباش. اگه قبولت کرد م نجایفردا صبح ا-

  ؟یدی. فهمیزیاوضاعشو بهم بر نیاز ا شتریب خوامی. نمیریم شهیهم یاگه پست زد برا اما

 گفتم: یسخت به

 آره... -

 خوبه. فعال! -

 قطع کرد...  و

 سرم رو گذاشتم رو فرمون و به فردا فکر کردم.  کالفه
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 بشه؟  یقرار بود چ یعنی

* 

 

 "نایم"

 

را چ اد؟ینم یبالکن بمونم؟ چرا کس نیا یتو دیبا گهی...چقدر دیخلوت لعنت اطیح نیبه ا یتکرار یزل زدنها باز

اوناست.بابابزرگ،  یهاکار جهیاره خب...حال االن من من نت ترسن؟یم دنمینکنه از د ست؟ین ادشیمنو  چکسیه

 زدیاومد و بهم سر م یم اریوقتا مه یبعض اقلحد لیکرد.اوا یمادربزرگ...کاش حداقل اون سکوت نم یو حت اریمه

...کاش رهیگیم یلی. دلم خشنومیمادربزرگ رو م یها هیگر ی. شبا صداادینم گهیکه اونم د شهیم یاما سه چهار روز

 شکستم.  ینم نطوریتنها نبودم. کاش ا نقدریبود. کاش من ا گهیجور د هی زیهمه چ

 به در خورد.  یخودم بودم که تقه ا یحال و هوا تو

 نفر وارد اتاق شد. هیلحظه بعد در باز شد و  چند

 ... ارهیمرد بود. حتما باز مه هی یکفشها یصدا

 اش رو نداشتم. چشمام رو بستم. حوصله

 به دماغم خورد.  ییلحظه بعد عطر آشنا چند

 .زدیم اشاری شهیکه هم یتلخ عطر

 ! ستادهیکنارم ا یاشک یبا چشما اشاریکه  دمیوحشت چشمام رو باز کردم و د با

 بگم که کنارم زانو زد و گفت: یزیباز مردم چ دهن

 االنم بزار من اول حرف بزنم.  یهمه مدت حرف نزد نی... اسیه-

 کردم.  مویاشتباه زندگ نیبگم غلط کردم... من بزرگتر اومدم
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که عاشقتم... پس تروخدا... حاال که از همه جا رونده شدم... حاال که بهت پناه آوردم  دونمیم یکه دوستم دار دونمیم

 رو...  یباش که عاشقش شدم. ببخش منه عوض یینایتو خوب باش.همون م یام ول یپسم نزن... من عوض

 ببخش! تروخدا

 کرد... دنیشروع به بار اشکام

 برگشته.  شدینم باورم

 .ستین یازم عصبان گهید شدینم باورم

 عاشقمه!  گهیم شدینم باورم

 . کردیم یبودم. دلم باهاش صاف نبود... هنوز دل شکسته ام بهم دهن کج یازش عصبان اما

 گفتم: یسخت به

تو خودم  نجایخفه شم... من که از اون روز خفه شدم... من که ا یگمشو؟ مگه نگفت ی!؟ مگه نگفتیتو... چطور اومد-

  ؟یبازم برگشت یچ یگم شدم. برا

 رو ندارم.  دنیطاقت عذاب کش گهیمن د بخدا

 تهمت و نفرت تو رو ندارم.  طاقت

 . ختیانداخت و اشک ر نییسرشو پا شرمنده

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 دل شکسته من هم بدجور عاشق توئه.  ی...چون حتبخشمتیم یول-

 راره بشه...ق یشده و چ یچ ستیمهم ن براش

 . چون... چون من...دوستت دارم! یباش نجایا دیلحظه تو با نیاالن... تو هم گهیم فقط

 . دیحرکت منو به آغوش کش هیو تو  کتریاومد نزد اشاری
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 .دستام رو آروم دورش حلقه کردم و گفتم:دیکوبیوار م وانهید قلبم

 ! دمتیبخش-

 مرد مغرورم!  دمتیبخش 

 با بغض گفت: اشاری

 دمی. قول میدی. ممنون که منو بخشونتمیدلم... تا آخر عمر مد زی. عزکنهیم ییخودنما شهیکه هم ییتو قلبم تو-

 نکنم.  مونتیپش چوقتیه

 

 باشد.  یبیانوار عج یبگذار عاشق"

 عشق ز خاطر نبرد...  یو دلم روشن 

 دل به دلت راه زند!  بگذار

 هر از گاه...  و

 عشق بخوان! یانصاف و کم یکم

 

 "ستیدو ذات نیا گرچه

 

* 

 

 "باربد"
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 . اطیرفتم تو ح کالفه

 نه! ایمنو بهش برگردونه  ینایم یو سرزندگ یشاد تونهیپسر م نیا دونستمینم

 دختر افتاد من بودم.  نیا یکه برا یمسبب تمام اتفاقات کنمیگرفته...حس م دلم

 دارم... عاشقشم... اما ناخواسته احساستش رو نابود کردم.  دوستش

 سابق... بگه بخنده.  ینایمن دوباره بشه همون م ینایکن م یکار ایخدا

 صدام زد: یکی هویزدم که  یقدم م اطیداشتم تو ح همونطور

 باربد! -

 برام آشنا بود.  یادیبود که ز یمسن یصدا

 سمت صدا برگشتم. به

 شد.  ینم باورم

  ؟ی! اما چطورنازیپر

 :دمیلکنت پرس با

  ؟ی...خو... خودتنازی... پریپر-

 مثل من تعجب کرده بود. اونم

 رو هضم کنه.  یتصادف دارید نی. انگار مغزمون هنوز نتونسته بود امیفقط به هم نگاه کرد قهیدق چند

 :دیاز اون همه سکوت باالخره ازم پرس بعد

 عاشقش شده نوه توئه؟  اشاریکه  یاون دختر یعنی...کنهیم یبا پدربزرگش زندگ نایگفت م اشاری-

  ؟یامکان نداره. اما تو... چطور زنده ا نیا یآره...ول-

 که باالست...  یپسر اون



 مسلخ عاشقان

 
382 

 

 نوه منه!  اشاری-

 یتو یعنیفهمم...  ی... من نمیسوز شیاون آت ی. تودیامکان نداره به من گفته بودن که تو و شهرام مرد نیا یول-

 بودن؟  یکه مردن ک ییپس اونا د؟یهمه سال شما زنده بود نیا

 اون سالها افتاده؟  یتو یاتفاق چه

 مکث کرد و باالخره گفت: یکم

 کشتن من و شهرام اومده بودن.  یبود که برا یسوخته متعلق به دو نفر یاون جنازه ها-

که انقالب شد و  نی... تا ایجعل تیهو هی. با مین از کشور برنجات جون خودمون و بچه مو یبرا میمجبور شد ما

 .رانیا میبدون ترس از قدرت و نفوذ اون خاندان برگرد میتونیم میدیفهم

 که من به خاطر سرنوشت تلخ تو عذاب وجدان داشتم...  ییسالها نیتمام ا یعنی-

 و داد زد: رونیکه حرفمو کامل کنم روجا از خونه اومد. ب نیاز ا قبل

 ! ایباربد ب-

 ! نیبب ای... بخندهی. داره مزنهیدوباره داره حرف م نایم

 کرد و اومد به سمتمون.  زیاما کم کم چشماشو ر دینفهم یزیافتاد اول چ نازیکه به پر نگاهش

 :دیشد. روجا با تعجب پرس یمثل من باورش نم اونم

 دم؟یند ییخانوم من شما رو قبال جا-

 زد و گفت: یلبخند نازیپر

 ... نازمیروجا خانوم؟ خب اشکال نداره... من پر یبرد ادیعجب... پس به کل منو از -

 با تعجب نگاهم کرد که  روجا

 :گفتم
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 گفتم: نازیروجا؟ رو به پر شهینوشونه... باورت م اشاریو هم شهرام...  نازیسالها زنده بودن.هم پر نیتمام ا-

  دم؟ی،عذاب کش یدیکه منو نبخش نیسالها چقدر از ا نیا یتو  یدونیم-

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ نازیپر

 . دمتیمن که سالهاست بخش ؟یچ یعذاب وجدان برا-

 ... شمیدارم مادر م دمیکه فهم یاز اون زمان درست

 اومد: اشاریو  نایم یصدا هویبگم که  یزیباز کردم تا چ دهن

 بابابزرگ...مامان جان! -

 ! ی+مامان پر

 گفت: نازیکه پر ششونیپ میبر میخواست

 بکنم؟  یخواهش ی شهیم-

 که ادامه داد: میکرد نگاهش

 .ستیاونا ن یبرا یبدرد بخور زیافتاده. تو گذشته ماها چ یکه تو گذشته چه اتفاق دیبه بچه ها نگ چوقتیه-

 ...باشه؟ زهیبا دونستن گذشته آرامششون بهم بر دینزار

 گفت: روجا

 ... یول-

 صورت روجا گرفتم و قاطع گفتم: یرو به نشونه سکوت جلو دستم

 باشه! -

 ! میبه سمتشون رفت یتصنع یاومد و ما با لبخند ها نایم یصدا دوباره

 ... دیخندیدوباره م نایم شدینم باورم
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 باشه.  رانیبچه از خون ج هی تونهیسر پا شدن م نیا لیدل شدیباورم نم اصال

 شد.  یداشت از ذهنم پاک م گهیکم کم د گذشته

 مونه...  یما م نیراز ب نیا

 کنه.  یرو خوب نم اشاریو  نایدونستنش حال م میدونستیم چون

 . ستین یندیخوشا یزایگذشته چ تو

 بره.  یو هر شب به مسلخ م کشونهیکه گذشته مون هر روز ما رو تا لبه پرتگاه م میباش ینسل نیما آخر بهتره

 . یمتنفر باش یکیمدام از  یکه بخوا نیسخته...ا یلیداشتن خ نهیک عذاب

 . یکرد یکار بزرگ یعذاب نجات بد نینفر رو هم از ا هیاگه  یحت

 ما چهار نفر باشه.  بیابنجا آخر کار گذشته عج کاش

 

 دهد...  یرها کن هر چه را که عذابت م"

 گذشت تا جان سالم به در برد.  دیبا یگاه

 "گذشت که مرداب نباشد!  رود

 

  انیپا

  یرمان مجاز نیسوم

 

1397/1/10 

2:08 



 مسلخ عاشقان

 
385 

 

 

  دیهمراهم بود نجایکه تا ا زانیتشکر از همه شما عز با

 

 :سندهینو یدیآ

@sampadi_2000 

 ی. زهرا

 

 :نستایا

@zahra_zy_zahra 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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