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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

 

 

  

 

 رمان : جدال مجنون وار

 

 میستین طونیجلد دوم رمان ما ش

 

 یاجتماع_: عاشقانه ژانر

 

 .نیو فاطمه ، مع نی، افش نبیها : ز تیشخص

 

 (یس یب یب نبی)زیمیرح نبیو خالق رمان : ز سندهینو

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ... روزی، خاطرات خوب د میستین طونیسرنوشت ، ما ش ی، باز انتی: خ یرمان ها خالق

 

 یفهم یحس باران را نم ینباش عاشق

 یفهم یرا نم ابانیخ کیقفس با  فرق

 در جاده ها،اما یرو یم ینباش عاشق

 یفهم یرا نم زانیفصل برگ ر یمعنا

 معناست یرنگ و ب یب ی،زندگینباش عاشق

 یفهم یدرون چشم انسان را نم درد

 از اسرار پنهان است ییایشعرها دن در

 یفهم یپنهان را نم ،دردینباش عاشق

 یو بهار،حت زییفصل پا ینباش عاشق

 ... یفهم  یفصل زمستان را نم ییبایز

 

مغرور که  یدختر نبی. زنیو افش نبیبه ز شهیاول مربوط م نی. زوجنیدو زوج یاز رمان : داستان زندگ یا خالصه

 یو تمام شودیعوض م دشیباور ها و عقا یو تمام دهدیرخ م شیبرا یادیناگوار ز یدر شب ازدواجش اتفاق ها

با  نبرد بزرگ هی یخودش را برا نبی. زشودیم لیبزرگ تبد یبه نفرت نیاحساس و عالقه اش نسبت به همسرش افش

جدال ، هم  نیااست ، اماده کرده است. در  یماهر و توانمند سیمغرور و شکست خورده است و پل یکه پسر نیافش

 روزیکدامشان پ دید دیهستند. سرانجام با گریکدیدنبال انتقام گرفتن از  یلیدخترک و هم پسرک داستان ما بدال

شر و  یو فاطمه. فاطمه دختر نیبه زوج مع شودیمربوط م یبعد نیانتظارشان است. زوج در یزیخواهد شد و چه چ

تنفرشان از  لی. آنها بدلدهدی، همان خواننده معروف را گوش نم یتهران نیمع یرقمه حرف ها چیکه ه طونیالت و ش

روز  قایازدواجشون و دق زسال بعد ا کیازدواج کردند و قرار گذاشتند که  یمخالف خودشان ، قرارداد یجنس ها
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 گرید یزیسرنوشت چ یخود بروند. اما باز یو ارزوها اهایجدا بشوند و به سمت رو گهیسالگرد ازدواجشون از هم

 یزندگ ریو مس دهدی، رخ م کردیکدامشان نم چیکه فکرش را ه یرممکنیغ ی. اتفاق هازندیهر چهار نفر رقم م یبرا

 ...  کندیهر چهار فرد را عوض م

 

 یمیرح_نبیز#

 یها_رمان_خالق#

 انتیخ#

 سرنوشت_یباز#

 میستین_طونیش_ما#

 روزید_خوب_خاطرات#

 وار_مجنون_جدال#

 یگرگ زخم یبزود

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

داخل خونه  نیمن و مع یکه امشب برا یآروم به سمت اتاق خواب ییقفل شده بود و دوتا نیدست مع یتو دستم

بودم که امشب چه  دهی. از زهرا شنومدندی. ساقدوش ها هم پشت سرمون ممیرفتیبزرگ آقا آماده شده بود ، م

ود . خندم گرفته بانیساقدوش ها دنبالمون م اشب اول رو تو خونه بزرگ آقا باشم و چر دیو چرا با فتهیب دیبا یاتفاق
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بگه. وارد اتاق شدم و پشت سرم  یکنه و به ساقدوش ها چ یچه غلط خوادیم نیبدونم که مع خواستیدلم م یلیو خ

خودم رو کنترل کنم و با نتونستم  گهیشده بودم که د رهیهم وارد اتاق شد و در رو بست. با خنده بهش خ نیمع

 ر خنده. یبلند زدم ز یصدا

 

 ؟یخندیم ی: مرگ ، به چ نیمع

 

 زمزمه کردم. رفتمیم سهیاز خنده ر کهیحال در

 

 ؟یبا ساقدوش ها چکار کن یخوایم -

 

 کار نکن که کار بدم دستت جفتمون.. هینکن و  میفاطمه ، عصب نی: منو بب نیمع

 

که زد حس کردم که  ی. با پوزخندکردمیم نیو وحشت زده نگاه مع دی، رنگم پر چیرو درجا که قورت دادم ه خندم

غول  نیبا ا دیبهم اثبات شده بود که نبا گهیتخت نشستم و خفه خون گرفتم. د یصدا رو ی. آروم و بدیروح از تنم پر

. یندار یا گهیراه دکه جز سکوت  زنهیم ییحرفا هی و شهیم یجور عصب هیوقت ها  یشاخ و دم کل کل کنم. بعض یب

 .کردمیچاقو در اورد. با وحشت و تعجب نگاهش م هیرفت و از داخلش  شیلوازم آرا زیبه سمت م هویمثل االن.  قایدق

ا ب یکیلباسش رو زد باال و خراش کوچ نیمتعجب و وحشت زده من ، آست یچکار کنه؟ مقابل چشما خوادیخدااا ، م ای

رو کرد.  نکاریا یکه واسه چ دمیچرا حالم بد شد. تازه فهم دونمیصحنه نم نیا دنیبازوش انداخت. با د یرو قوچا

 یدستش رو باهاش پاک کرد. اله یرو یبازوش و خون ها یبه ساقدوش ها رو گذاشت رو دادیم دیکه با یدستمال

ازش رو پاره کردم. به  کهیت هیرو برداشتم و  رمیشال حر عیشد. سر ییسر من مجبور به چه کارها چارهی، ب رمممیبم

ب ، دستمال مرطو فمیاز پارچه بازوش رو بستم. از تو ک کهیتوجه به چهره متعجبش ، با اون ت یرفتم و ب نیسمت مع

 بازوش رو پاک کردم. یرو یبرداشتم و خون ها
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 : ممنون نیمع

 

 زدم و زمزمه کردم. یلبخند

 

 کنه؟یزخمت که درد نم _

 

 .ستین یزیبهم زدن چ هیو بق یکه زندگ ییمقابل زخم ها زخم نیزد و گفت : ا یپوزخند

 

و  ونریرفتم و دستام رو شستم. اومدم ب یبهداشت سیبود. به داخل سرو انتشیشدم که منظورش با الناز و خ متوجه

 نیو دست زدن ساقدوش ها ، متوجه شدم که مع دنیکل کش ی، با صدا ارمیکه خواستم لباسم رو در ب نیهم

لباش ، خندم گرفت.  یپوزخند رو دنیاومد داخل اتاق و در رو بست. با د نیمع هویرو بهشون داده.  یدستمال خون

 شدم.  رهیخ نیبه مع یافتادم و با نگران نبیز ادی هوی. میچه مردم رو اسکل کرده بود

 

 کجا هستند؟ نیو افش نبیز -

 

 خودشون. ی: خونه  نیمع

 

 چونن؟یتونستند بپ یچطور ؟ییییییچ -
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 خودشون یداده که ببرش خونه  حیترج نیافش نیهم یخوب نبوده برا ادیز نبی، حال ز چوندنیرو نپ ی: کس نیمع

 تا استراحت کنه.

 

 خاااک بر سرم ، چش بوده؟  -

 

صدامون کرد ،  ایدر زد  ی، هر ک رمیدوش بگ هیبرم  خوامیشلوغش نکن. من م ی. الکنی: فقط خسته بوده ، هم نیمع

 .نکن ییاعتنا

 

 کنم. رو باز پشیبندها و ز تونمی. آخه نمارمیلباسم رو در ب یحموم کمکم کن یبر نکهیقبل از ا شهیباشه ، فقط م -

 

 خودش رو به یقرار ی، قلبم با ب جانینفسام به شماره افتاده و از ه هویباشه تکون داد و اومد سمتم.  یبه معن یسر

بهش  نهیآ یاز تو ییپروا ینظر داشتم. با ب ریحرکاتش رو ز نهیآ یبودم و از تو نهیآ ی. رو به رودیکوبیم نمیقفسه س

کرد و  باز یکی یکی. بعدش بندها رو نییپا دیلباس رو کش پیز ومپشت سرم قرار گرفت و ار هویشده بودم که  رهیخ

 گردنم فرو کرد و زمزمه کرد. یگود یکل بندها رو باز کرد ، سرش رو تو نکهیبعد از ا

 

 نره کوچولو. ادتی: قرارمون  نیعم

 

 خواننده. ینره آقا ادتیتوهم  -

 

شده بود بهم و  رهیخ یلبخند حرص درار هیتخت. با  یزد و رهام کرد. کتش رو دراورد و پرت کرد رو یپوزخند

خوش فرمش ، قلبم اومد  کلیه دنیتخت. از د یو کراواتش رو دراورد و پرت کرد رو رهنی. پگرفتیچشم ازم نم
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بهش شروع کردم به پاک کردن  توجه یو ب یصندل ینگاهم رو ازش گرفتم و نشستم رو تیدهنم. با عصبان یتو

و از  دمیکش یآسودگ یاز رو یآب ، متوجه شدم که رفته حموم. نفس یصدا دنیو باز کردن موهام. با شن شمیآرا

ب ، با تعج نیمع یزنگ خوردن گوش یبا صدا هویواستم بکپم که بلند شدم. لباسام رو عوض کردم و خ یصندل یرو

 یشماره ناشناس اخمام رفت تو دنیکنار تخت خواب برداشتمش. با د یز عسلیم یرفتم و از رو شیبه سمت گوش

 بود که جواب دادم.  تیمالک ای یبخاطر حس فضول دونمیهم و نم

 

 د؟ییبفرما -

 

 دهنم. یقلبم اومد تو یزنونه ا یصدا دنیشن با

 

 : الــــو ســـــالم  ؟

 

 سالم   -

 

 ؟یتهران ی: همراه آقا ؟

 

 بله امرتون؟  -

 

 : شما؟ ؟
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 از شما بپرسم. دیسئوال رو من با نی، ا دیببخش -

 

 ...د؟ی: شما همسرشون هست؟

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  1 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 بزرگ تر ها بله. یبا اجازه  -

 

 بره توهم. تیکرد که باعث شد اخمام از عصبان یعشوه گرانه ا ی خنده

 

، درست  یفاطمه باش دیجان هستم. الناز ، شما هم با نیکه نشناختم ، من همسر سابق مع دی، ببخش زمی: عز ؟

 گم؟یم
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ار م نیجان اونم از زبون ا نیمع یزنگ زده؟ از لفظ کلمه  نیبه مع ی. الناز واسه چارمیبود شاخ درب کیاز تعجب نزد 

 . ختیهفت خط ، اعصابم بهت ر

 

 خب امرتون؟  -

 

 : اوه اوه چه خشن.  ؟

 

 قطع کنم؟ ای دیگیامرتون رو م  -

 

 .نیرو بده به مع یندارم ، گوش ی: با تو کار ؟

 

 کنم؟یرو م نکاریا یچرا فکر کرد -

 

 دهیهرگز اجازه نم نی، مع ادمهیکه من  ییچون تا جا یهست یدختر جون. مشخصه دختر پرو و فضول ادهی: روت ز ؟

 دخالت کنه. شیتو مسائل شخص ایدست بزنه  شیبه گوش یکس

 

از من خواست که جواب  نیوجود نداره. در ضمن مع نمونیب یشخص زهیو چ نمیاستپ خانوم ، من همسر مع  -

 و نخواسته صدات رو بشنوه. یکه تو پشت خط دهی. چون احتماال فهمرو بدم شیگوش

 

 . سمیخط من رو نداره عس نیا نی، مع یدروغ بگ یستیبلد ن ی: حت ؟
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 هم فشار دادم. یدندونام رو رو یعصب

 

. تنها هم رانیا گردمیبدم. دارم برم نیخبر به مع هیبگم و  کی: به هر حال من زنگ زدم که ازدواجتون رو تبر ؟

حق پسرمه که  نیخبر بود. اما خب ا یهمه مدت از وجودش ب نیکه ا نی. پسر من و معی. خودم با پسرم مانستمین

مانع از حق  میتونیتو هم نم ایبا خبر بشه. من  رشهم حق داره که از وجود پس نیپدرش باال سرش باشه و مع هیسا

 .کیب شمن رو بهش برسون. ش غامی. حتما پمیپدر و پسر بش

 

تخت افتادم. خونه داشت دور سرم  یالناز قطع کرده ، رو دادیبوق ممتد که نشون م یصدا دنیبوق بوق. با شن بوق

من رو  خواستی. حرفاش همه دروغ بود. مگفتی. امکان نداره. الناز داشت دروغ مرفتیم یاهیو چشمام س دیچرخیم

 ندارهههههههههههه ... اااااانامکاا قتیحق نیحرص بده. آره آره امکان نداره. نه نه نههه ا

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

م پوزخندش ، لبخند دنیشدم که با د رهیدر اتاق رو بست. با لبخند بهش خ نیو افش میوارد اتاق خواب شد نیافش با

 یو کراواتش رو دراورد و پرت کرد رو رهنیتوجه به من به سمت تخت رفت و کتش رو دراورد. پ یرو قورت دادم. ب

 کرد.  دایبهم دست پ یپوزخندش حس بد دنیتخت. با د

 

 ؟یکنیها نگاهم م یچته؟ چرا مثل سکته زده ا ه؟ی: چ نیافش
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 شد. خیاز لحن بد و سردش مو به تنم س 

 

 گوشت نجوا کنم؟ ریو کلمات عاشقانه ز رمتیآغوش بگ یتا صبح تو ی: نکنه انتظار دار نیافش

 

 .دمیفهمیحالش و حرکاتش رو نم نیا لیاشکام شدم. دل زشیبهم دست داد. با لجاجت مانع از ر یبد بغض

 

 ؟یرفتار کن نطوریچته؟ چرا با من ا -

 

 نگاهش کنم. یکرد که باعث شد اخمام توهم فرو بره و با دلخور یبلند ی خنده

 

 دیچطور رفتار کنم؟ هااااااااااان؟ با دیرفتار کنم؟ با قاتل عشقم با دیبا، پس با قاتل نامزدم چطور  دی: ببخش نیافش

 باهات چطوووور رفتار کنمممم؟

 

 ؟یچ -

 

. رفتمی، من به عقب م ومدیکه اون جلو م یآروم به سمتم اومد. از ترس و وحشت به عقب رفتم. هر قدم یقدم ها با

 .دمی. با بغض نالواریبه د دمیانقدر جلو اومد که چسب
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 ؟یگیم یدار یچ نیافش  -

 

. قاتل عشق اول و آخرم ترانه. تو هرگز و یقاتل هیدر انتظارته. تو  یادیز یها جانی: بهت گفتم که امشب ه نیافش

زدن.  وندیمن رو به تو پ یتوئه. قلب ترانه  نهیس یداشت. قلب ترانه تو یو نخواه ینداشت ییقلب من جا یهرگز تو

تند که بهم گف ی. وقتی، تو دزدِ قلبِ عشقِ من یمن ی کسته، تو قاتل قلب ش یمرگ ترانه هست لی، تو دل یتو قاتل

. تا مریکنم. تا ازش انتقام بگ دایدختر جوون ، تمام تالشم رو کردم تا اون دختر رو پ هیزدن به  وندیقلب ترانه رو پ

کردن  دواجکنم و با از دایتا اون دختر رو پکنار خودم حفظ کنم. تمام تالشم رو کردم  شهیهم یقلب ترانه رو برا

که تو رو داخل بهشت زهرا  ینکردم تا روز داشیهم از قلب عشقم مراقبت کنم ، اما هرگز پ رمیباهاش ، هم انتقام بگ

به  که قلب ترانه یو بهم گفت دمیکه ازت پرس ی. وقتیزدیو باهاش حرف م یسنگِ قبر عشقم نشسته بود ی. رودمید

که تونست  یو خاطرات دختر ادیکه من  ؟یفکر کرد یشد. تو چ روشنشدم ،  اهیس یایخورده ، دوباره دن وندیتو پ

 متاسفانه شم؟یمثل تو م یاحساس یعاشق دختر مغرور و ب یفکر کرد کنم؟یقلبم رو عاشق خودش کنه فراموش م

 . یمدت سخت در اشتباه بود نیبگم که ا دیبا

 

. چند بار ارویدادم به د هیگرفتم. با تنفر پسش زدم و تک نیبشم ، افش نیپخش زم نکهیرفت و قبل از ا جیسرم گ هوی

اشکام رو  زشیر ینکنه. جلو ستیاز حرکت ا میوحشتناک زندگ تیواقع دنیتا قلبم از شن دمیکش قینفس عم

 خوردم ... یمدت باز نیشدم. که تمام ا متوجهرو خوب  زیچ هیبرام گنگ و مبهم بود. فقط  زیگرفته بودم. همه چ
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 : نبیاز زبان ز رمان

 

. یبود که تو رو عاشق خودم کنم تا باهام ازدواج کن نیبه سمتت اومدم. تنها هدفم ا لهیو ح رنگی: با نقشه و ن نیافش

. بخاطر وجود خودت نبود. فقط بخاطر قلب ترانه بود. قلب شدمینگران و داغون م شدیم تیهر موقع که قلبت اذ

 . قلبتکنمیکار رو باهات م نی. منم همیمن رو گرفت یخودت ، جون ترانه  یحفظ زندگ ی. برانتهیس یعشق من تو

. هرگز هم طالقت شهی. از امشب انتقام گرفتن من شروع مرمیگیاما ذره ذره جونت رو م کنمیخودم حفظ م یرو برا

شقم قلب ع ی. اگه تونستیکنیم یزندگ ی. چون با قلب عشقم داریکنار من باش شهیکه هم ی. چون تو محکومدمینم

. تنها راهت فتهیب تونهیوقت نم چیاتفاق ه نیا یدونیاما خودتم خوب م یکه بر کنمی، آزادت م یرو بهم پس بد

 دمیاما اجازه نم ی. جسم و روحش رو ازم گرفتیببر نیقلب ترانه رو از ب دمیمرگت هست که من هرگز اجازه نم

تکرارش  گهی. حاال خوب به حرفام گوش کن چون دمونهی. قلب ترانه مال منه و مال من میریقلبش رو هم ازم بگ

 هینوع ، گرپدر و مادر و داداش رفتن مم ی. خونه شنومیاز تو نم یزی. از امشب حرف حرفه منه و جز چشم چکنمینم

من  یهام ممنوع ، زنگ زدن بدون اجازه  قیرف یبرم خونه  خوامیو غم و غصه ممنوع ، رفتن به دانشگاه ممنوع ، م

کردن  یممنوع ، استراحت و شاهانه زندگ یو زبون دراز نیمن ممنوع ، توه یاجازه  نرفتن بدو رونیممنوع ، ب

. اون وقت بهونه یکه به حرفام عمل نکن هیی. خدام اون خدایکنی، جمع م یشوری، م یپزیبه بعد م نیممنوع. از ا

، تا  یبخوام مال من نکن. تا م رونیهم از سرت ب یو خودکش ییانتقام گرفتن. فکر طالق و جدا یدستم برا یداد

 بار واسه  نی. حرفام رو چندینفس بکش دیکه من بخوام با ی، تا وقت یکن یزندگ دیمن بخوام با کهیزمان

 ببره ، مطمئن باش مونیاز حرفام و مشکالت زندگ ییبو یگوشت بشه. در ضمن اگه کس زونیتکرار کن تا آو خودت

 . شهیکه به ضررت تموم م

 

 یاشکام رو ندادم. به اندازه کاف زشی. اجازه رستیتنم ن یتو یکه جون کردمیو حس م ومدیباال م یبه سخت نفسم

شلوارش و  بیج یرفت و بَرداشْتِشْ. گزاشتش تو مید. به سمت گوشخردم کرده بود و غرورم جلوش نابود شده بو

 ام زد ... دهیپر یبه رنگ و رو یپوزخند
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ره . اشانمیچشماش بب یخشم و نفرت و انتقام رو تو تونستمیچشمام. حاال م یشد و نگاهش قفل شد تو رهیخ بهم

 گفت.  یخشن یشلوارش بود و با صدا بیج یکه تو میکرد به گوش یا

 

 . مونهیبا من م تی: گوش نیافش

 

 .دمیکش ادیبلند شدم و فر عیاز اتاق خارج بشه سر نکهیزد و به سمت در اتاق خواب رفتم. قبل از ا یپوزخند

 

 یتو نامرد ینَبَرْ ، ول نیوقت اعتمادم رو از ب چیمن رو بشنو ، بهت گفتم بودم ه ی، حاال حرفا یهمه حرفات رو زد -

. من هرگز یقشنگ دخترونم رو ، درونم نابود کرد ی، تمام حس ها یبرد نیاعتمادم رو از ب نکهیاز ا ریو غ یکرد

زده بشه. منو گول زدند. احمد و دکترا با دروغ و نقشه بردنم داخل اتاق عمل و  وندینخواستم که قلب ترانه بهم پ

 یزندگ یکه راه نفست باز بشه. منم هرگز دوست نداشتم برا میقلبت انجام بد یعمل باز رو هی مییخوایگفتند فقط م

ازت  .کنمیجمله خالصه م هی ی. تمام حرفم رو تونیآقا افش میبگذر نای. از ارمیرو ازش بگ یکس یکردن مجدد ، زندگ

اهام ب جاش رو به تنفر داد. بهت گفتم اگه کبارهیمتنفرم ، ازت متتفــــــــرم ، تمام عشق و عالقه و احساسم به 

 یو آروم و ب کنمیسکوت م شهیکنم. من مثل هم یمن کار ستی. الزم نکشونمیم شیرو به آت تی، زندگ یکن یباز

 یکه اون باال سر ینیبی. خودت مکنهیچطور مجازاتت م ییکه اون باال ینیبی. اما خودت منمیشیسر و صدا سر جام م

 .ی. سپردمت به اون باال سررهیگیچطور تقاص قلب شکسته ام رو ازت م

 

هم  و در اتاق رونیمشت شده از اتاق زد ب ییبزنه ، با دستا یحرف ایبرگرده  نکهیبدون ا نیشد و افش ریسراز اشکام

 یچ ه؟یچه بخت و اقبال نیتخت خواب. خدا ، ا یشکست و با هق هق خودم رو انداختم رو نمیقفل کرد. بغض سنگ

دروغ گفتم؟ من کجا ازش  نیشد؟ چرا به افش بودچشم بهم زدن نا هی یتو زیچ ی. چرا همه شدی، چ کردمیفکر م

 دی. خدا باهیشدم که به مرگم راض یکه عاشقشم. چرا عاشق نشدم ، نشدم ، حاال عاشق کس چارهیمتنفرم؟ من ب

ه ب دیبا یچ چطور ادامه بدم؟ واسه زم؟یتو سرم بر یچه خاک دیخدا با یچکار کنم؟ ا دیچکار کنم؟ حضرت عباس با

 مدیکه شن یزیتلخ تر و وحشتناک تر از چ قتیمگه حق کشم؟یادامه بدم؟ اصال چرا هنوز دارم نفس م یزندگ نیا

ها.  کیسرام یرو پرت کردم رو زیم یتخت بلند شدم. تمام لوازم رو یشدم و از رو دهیوجود داره؟ به جنون کش
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. با نفرت و کردمیم ینو خودز زدمیم غی، ج زدمی. زجه مکردیها اعصابم رو بدتر خورد م لهیشکستن وس یصدا

ها به  هشیو افتادن خرده ش نهی. با شکستن آنهیبود رو پرت کردم به سمت آ دهیبرام خر نیکه افش یعطر تیعصبان

 برق از مغزم عبور کرد ... انیمثل جر یفکر هی،  نیزم یرو
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 دیلرزیم یبیخرد ها رو برداشتم. دستام بصورت عج شهیاز ش کهیت هیلرزون  یینشستم و با دستا نیزم یحال رو یب

رد توجه به د یو ب دمیدستم کش یرگم گذاشتم و چشمام رو بستم. محکم رو یرو رو شهیزده بود. ش خیو تمام بدنم 

 یادیخون ز دنیحال چشمام رو باز کردم و با د ی. بدمیدستم کش یرو رو شهیبار ش نیکه داشت ، چند یو سوزش

 نیا شتره؟یامشب بهم کادو داد ب نیکه افش ییدرد و زخم ها از دردها نیزدم. اخه ا یلبخند تلخ رفتیکه از دستم م

 نبمی. خدا جونم من همون زرسهینه نم رسه؟یکه به قلب و روح و احساسم وارد کرد ، م یاز زخم یسطح یزخم ها

 یچه سرنوشت شوم نی، پس ا کنمیم ییکن من خدا یتو بندگ یحق منه؟ مگه نگفت نیبودم. ا تکه بنده خوب

چرا ادما  ؟یکه قلبم رو لرزوند متنفر کن یمن رو از پسر یخوایچرا م ؟یبزرگ کرد یباز نیهستش؟ چرا من رو وارد ا

 ینبودم. من که بارها امتحان ها یچرا خداجونم؟ من که بنده بد شن؟یعوض م میداردوستشون  فهمندیم یوقت

همه درد تقاص کدوم گناه انجام نشده  نیاروم و با ارامش رو ندارم. ا یزندگ هیسختت رو پس دادم. پس چرا حق 

ود لرز ب دنیبه دو هیبش شتریپا که ب یصدا دنیبا شن هویکردم.  هیصدا گر یزانوهام و ب یاست؟ سرم رو گذاشتم رو

حرفاش  یتمام یاداوری، ترس و واهمه دارم. با  یتهران نیانفر از امشب از همسرم افشیک نبیبه جونم افتاد. اره من ز
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 نفس ینخوردم. صدا یبه خودم اومدم اما تکون دیچرخش کل یبه نفرت در وجودم شعله ور شد. با صدا هیشب ی، حس

 .دیعربده اش ، تنم لرز یصدا دنیاعتنا بودم. با شن یاما ب کردمیاش رو حس م هینفس زدنش و سا

 

 ، هااااان؟  یکرد ی: کثافـــــت احمــــق ، چه غلط نیافش

 

شد و بزور بلندم کرد.  دهیدستم به شدت کش هویپاهام بلند نکردم.  یسرم رو از رو یبه حرفاش ندادم و حت یتیاهم

 شد. رهیبهم خ یظیمنقبض شده و اخم غل یکبه دست داغون شدم انداخت و با ف ینگاه

 

 هااااااااااااان؟ ؟ی، پس چرا گوش نداد یاریسر خودت ب ییبال چیه ی: بهت اخطار دادم که حق ندار نیافش

 

 .ارمیدستش در ب یکردم دستم رو از تو یزدم و سع شیبه صورت سرخ شده و عصب یپوزخند

 

هست  یشب نیو اخر نی. امشب اولمارستانیب میبر فتی، راه ب نبیز کنمی، ادمت م یگربه وحش کنمی: رامت م نیافش

 ؟یدی. فهمیکنیکه از من و حرفام اطاعت نم

 

 سابق فرو رفتم و اخمام رو توهم فرو بردم. نبیبه جلد ز عیسر

 

 دم؟یمن انجام م یبگ یگفته تو هرچ یک ایبه من نزن ، ثان فتویاوال دست کث  -

 

 تو دهنت؟ هوم؟ زمیخوشگلت رو بر یکه دندونا ی، دوست ندار ادیم رونیهنت باز د ی: مراقب باش چ نیافش
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شدم. متعجب  رهیبهش خ یشدم. چشمام رو خمار کردم و با حالت خاص کیبه روش زدم و اروم بهش نزد یپوزخند

 صورت خوش فرمش یدستم رو بلند کردم و با تمام توانم تو هیاز ثان یبه روش زدم و در کسر ی. لبخندکردینگاهم م

 . ودصورتش که سرخ شده ب یدستش رو گذاشت رو یفرود اوردم. با ناباور

 

خواهم کرد  ی، زدم. از امشب باهات رفتار یو نابودش کرد یزد ششیکه امشب ات یواسه غرور و عشق و قلب نویا -

دوست داشتن ،  یشب به جا. از امیکن نیکه هزار بار خودت رو لعنت و نفر شمیعوض م ی. از امشب جورقتهیکه ال

م به خاکسترت یبکشه و حت شیوجودت رو به ات مامشعله اش ، ت هی، که  ارمیقلبم به وجود م یتو ینفرت و انتقام

 ی. پس خودت رو براکشمیم شیطرف رو به ات یایغرورم لگد مال بشه ، دن ی، وقت زمهیرحم نکنه. غرور من همه چ

 جدال بزرگ آماده کن جناب سرگرد.  هی

 

 عیبه سمتم حمله ور شد که سر یو در حال انفجار بود. عصب شدیباز و بسته م تیدماغش از حرص و عصبان یها پره

 به خودم اومدم و ازش جدا شدم.

 

 شیه اتتا خودت و جد و ابادت رو ب گمیانگشتت بهم بخوره. اون وقت به احمد م هیخوب گوشاتو باز کن ، کاف -

کنم. پس مراقب حرکاتت باش.  تیبه من دست بزن تا برم محل کارت و از خود اونجا ازت شکا یبکشه. جرعت دار

 محل کارت ببرم.  ینکن که ابرو و شرفت رو تو یکار

 

 دستاش رو مشت کرد و بزور خودش رو کنترل کرد. یعصب

 

ها و  یگستاخ نی. منتظر جواب تمام ایباش یکه به مرگت راض زنمتیم نیبه زم یجدال جور نیا ی: تو نیافش

 و گنده تر از دهنت باش.  نیکلفت و سنگ یحرفا
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 .اسینجوریبه پشت. اره ا نیز یو گه نیپشت به ز یگرده. گه نیحرص نخور جناب سرگرد. زم -

 

 به سمتش رفتم و راهش رو سد کردم. عیبرگشت و به سمت اتاق رفت اما سر یعصب

 

 میگوش -

 

 .شینی: مگه تو خواب بب نیافش

 

 درخواست طالق حال مادرت بدتر بشه؟ هوم؟ هیبا  یاوم تو که دوست ندار -

 

 : خفه شو کثافت نیافش

 

 میگوش -

 

 .یبش مونیکه از رفتار امشبت مثل سگ پش ارمیبه سرت م یی: باشه ، اما بال نیافش

 

 .می.گوشرهیگیهرگز گاز نم کنهیکه بلند پارس م یسگ  -
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 گرفتمش و بلند داد زدم. عی. سرنمیدراورد و محکم پرتش کرد تو قفسه س بشیج یرو از تو میوشگ یعصب

 

 ی: وحشــــــــ -

 

 بهم ... دیاز اتاق خارج شد و محکم در رو کوب عیتوجه به من سر یب
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 نیصدا هق هق کردم و از خدا و ا ی. بختمینشستم و اشک ر نیزم یزدم. اروم رو یدادم و پوزخند هیدر تک به

 دنیطرفش سالم مونده بود. با د هیرفتم. خوبه  نهیبلند شدم و به سمت آ یکردم. با حال داغون هیسرنوشت شوم گال

بودم. دستم رو به سمت  یداشتم. چه عروس خوش بخت یزیو به خاطر انگ ییایزدم. چه شب رو یچهره ام پوزخند

به سمت در رفتم و باز کردن در همانا و  ی. عصبشدیمگه باز م یکردم بازش کنم. اما بدبخت یلباسم بردم و سع

خواستم از  یناخداآگاه اخمام رو توهم فرو بردم. عصب دنشیشدن قامت جناب سرگرد پشت در همان. با د داریپد

که از درد داشتم  دادیرو گرفت و به سمت خودش کشوندم. انقدر بازوم رو محکم فشار م ومکه بازکنارش رد بشم 

 کردم خونسرد جلوه بدم. یاما سع مردمیم
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 برند؟یم فی: عروس خانوم کجا تش نیافش

 

 به من نزن. فتوی. دست کثکنمیتکرارش نم گهید یول گهیبار گفتم ، االنم م هی -

 

 مشترکمون رو برات عزا کنم.  ینکن که شب اول زندگ یکاری:  نیافش

 

 .یکن یتونینم یغلط چیه -

 

 ... استغفراهلل ، برو داخل اتاق و کم با من کل بنداز ، برو دختر خوب. نبی: ز نیافش

 

 از خدمه ها تا لباسم رو برام باز کنه.  یکی شیبرم پ خوامیبرو کنار م -

 

 برات. کنمیم : برو داخل اتاق ، خودم باز نیافش

 

 .دیرو کن نکاریا دیتونیشما نم نیچشم. شرمنده اقا افش گمیاالن منم م -

 

 گفت. یزد و با چهره عصب یپوزخند
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 : اون وقت چرا؟ نیافش

 

 یچون نامحرم -

 

 شد. رهیمتعجب بهم خ نباریا

 

خورد.  یخط خواه یکه از داخل اونم به زود یشناستامم هست یاسم تو هیو فقط  یشما به قلب من نامحرم هست -

 ؟ی. متوجه شدیجناب سرگرد ، شما از قلب من پاک شد

 

 یقدم بردارم از پشت گرفتم و تو هیخواستم  نکهی. همداشتیشده بود و چشم ازم برنم رهیبهت و تعجب بهم خ با

 . دمیشکیعذاب م یکینزد نیشدم. تمام بدنم به لرزه افتاد و از ا ریحصار دستاش اس

 

  ست؟یمگه امشب شب ما ن ؟ی: کجا بر نیافش

 

چرا بغض به گلوم چنگ  دونمیزده خواستم برگردم که اجازه نداد و حلقه دست هاش رو محکم تر کرد. نم وحشت

 . دمشیبخشی، هرگز نم کردیرو باهام م نکاریانداخت. اگه ا

 

 یولم کن عوض -
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نکن. بهت اخطار دادم که  یباز ریادب؟ بهت گفتم با دم ش یختر بد یعوض گهی، آدم به شوهرش م یوا ی: وا نیافش

 . یبش هیتنب دیو حاال با یگوشت کن. گوش نداد زونیحرفام رو او

 

 . زنمیم غیولم کن وگرنه ج -

 

 با لباش عیزدم که سر غی. وحشت زده جدمیچشم بهم زدن بلندم کرد و به اغوش کش هی یکرد و تو یبلند ی خنده

 ییجورا هیزده شده بودم و  جانی. هدیلرزیکرده بود و م خیکلمه الل شدم. تمام بدنم  یواقع یدهنم رو بست. به معنا

*د*م. وارد اتاق شد و با پا در رو بست. با قدم ی*س*ب*و*یبار بود که همسرم م* نیاول یحق داشتم چرا که برا

تخت گذاشتم و خودشم  یاش گذاشتم. اروم رو نهیس یم رو روکرده ا خی یمحکم به سمت تخت رفت. دستا ییها

و  کرد کیچکار کنم. سرش رو به گوشم نزد دونستمیزد. قدرت کالمم رو از دست داده بودم و نم مهیبالفاصله روم خ

چشمام حلقه زده بود اما اجازه بارش بهش ندادم.  ی*د و به دندون گرفت. اشک تویرو ب*و*س* شماروم الله گو

احساس  یدختر مغرور و ب هیبه  یعالقه ا چیه نکهیگوشم نواخته شد. ا یتمام حرفاش تو هویکه  شدیچ دونمینم

االن ترانه رو به جا من تصور  که فهیانقدر کث یعنی ؟یعنیبه خاطر قلب ترانه بوده. پس  کردهیم ینداره. هر کار

زم حال و رو دنیسرش رو بلند کرد و با د وحشت زده نیبه هق هق شد. افش لیشکست و تبد نمیبغض سنگ کنه؟یم

کنار رفت. کنارم نشست و اروم به  فمیظر کلیه یو از رو دیکش قیچشماش رو بست. چندبار نفس عم یعصب

 .زدمیاش م نهیس یرو تو جونم یب یو مشت ها کردمی. هق هق مدیاغوشم کش

 

. من احمق بهت عالقه مند شده ادیازت بدم م گهیدوستت ندارم. د گهی. اصال دینامرد یلی. خیبد یلیتو ، تو خ -

که فکر  ینیبا قلب من ، نامرد؟ تو اون افش یمن؟ هان؟ چکار کرد یبا باورها یبودم. باورت کرده بودم. چکار کرد

 . یستی. تو اون نیستیکه عاشقش شدم ن ی. تو اون مردیستین کردمیم

 

و فقط به  زدینم یشده بود. حرف سیمن خ یشک هااز ا راهنشیاش بود. پ نهیس یهقم اوج گرفت. سرم رو هق

 اغوشش به خواب فرو رفتم ... یشد و تو نی. کم کم پلکام سنگکردیشد بود و اروم موهام رو نوازش م رهیچشمام خ
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Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  5 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 بچه یعنیپسر از النازه؟  هیصاحب  نیمع یعنی. دیچرخیداشت دور سرم م ایتخت نشستم. دن یرو یحال خراب با

پسرش رو  کنه؟یچکار م نیمع شه؟یم یداشته باشه ، چ تیالناز واقع ی. اگه حرف هاشمیم وونهیدارم د ایداره؟ خدا

 که یزنیجور حرف م هیفاطمه خفه شو.  یوا گذره؟یاز من م ؟یپس من چ کنه؟یالناز رو دوباره قبول م کنه؟یقبول م

دا از هم ج کسالی. طبق توافق بعد از یندار یارزش نیکوچک تر نیمع یازت بگذره. تو برا خوادیانگار عاشقته که م

از  ینداره. چرا الک یربط چیبه تو ه اناتیجر نی. پس امیندار گهیبه کار همد یاما کار میریگی. درسته طالق نممیشیم

 قی. چند بار نفس عمهیخبر کنهیاحمق ، االن فکر م نیانقدر حساس نباش سر مع ؟یدیواکنش نشون م ودتخ

بخوابم؟ هر چه قدر خودم رو  شدیکردم بخوابم. اما مگه م ی. چشمام رو بستم و سعدمیتخت دراز کش یو رو دمیکش

 برام مهم شده؟ یابونیه چرا اون غول ب. اخبمیاحساس عج نینداره. پووف لعنت به من و ا دهیتفاوت نشون بدم فا یب

 یاز رو یکاراش حساس شدم؟ چرا تحمل اخالق و رفتار سرد و تند رو ازش ندارم؟ من چه مرگمه؟ عصب یچرا رو

ت بهم دس یاتاق حس خفگ یرفتم و روش نشستم. تو یتخت بلند شدم و به سمت تراس رفتم. اروم به سمت صندل

تراس موندم. کم کم هوا سرد شد و خوابم  یچقدر تو دونمی، حالم بهتر خواهد شد. نم ازاد یهوا نیا یداده بود. تو

ان قلبم ضرب دنشیرخ به رخ شدم. با د نیکه برگشتم با مع نیبلند شدم و هم الیمملو از فکر و خ یگرفته بود. با ذهن

و شلوار ست  زیدست بل کیو خاصه.  پی. چقدر خوش تدیجمله به ذهنم رس هیاون لحظه فقط  یبه باال رفت. تو

 . ومدیو چهار شونه اش م یعضالن کلیبه ه یلیبود و خ دهیپوش دیسف
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 ؟یکنیچکار م نجای: ا نیمع

 

 من ، من  -

 

حلقه کرد و به  کمیشده بودم. دستاش رو دور کمر بار رهیشد. مثل مسخ شده ها بهش خ کیزد و بهم نزد یلبخند

 قرار داد و زمزمه کرد. گونه ام ی. دست داغش رو رودمیاغوش کش

 

 که. یمن خراب کرد ی: گربه پا کوتاه  نیمع

 

 هگیزد. د شیصورتم خم شد و با لباش گونه ام رو ات یهوا رو یتر شد و ب قیشدم. لبخندش عم رهیتعجب بهش خ با

 کنه؟یم نطوریچشه؟ چرا ا نی. وا؟ اپورتیه یواقعا رفتم تو

 

 خراب کردم؟ ویچ ه؟یمنظورت چ -

 

ل مث یگوشه دنج نشست هیتو تراس و  یمن و توئه. اون وقت اومد یبرا ی، امشب مثال شب عاشقانه ا ی: خانوم نیمع

 .شهیکه تمام نقشه هامون نقش بر اب م نتیبب یکیشوهر مرده ها. اگه 

 

ر ت قیصورت خندون من ، لبخندش عم دنیهم با د نیخنده. مع ریخندم گرفت و زدم ز اریاخت یحرفش ب دنیشن با

 تیعصبان نیهم از ا نیصورتم نشست. مع یرو یظیالناز لبخندم محو شد و اخم غل یحرف ها یاداوریبا  هویشد. 
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 قیو ازش دور شدم. چند بار نفس عم دمیکش رونیاغوشش ب یخودم رو از تو یمتعجب شده بود. عصب میناگهان

 و به اتاق خواب برگشتم.  رونیاز تراس زدم ب عیتا بتونم بغضم رو قورت بدم. سر دمیکش

 

 : فاطمه نیمع

 

ت برگشتم و انگش ی. عصبنمیشدن اشکام و شکستن بغض سنگ ریسراز یبود برا یاسمم از زبونش کاف دنیشن

 اشارم رو ، رو به روش نشونه گرفتم.

 

 .یلی، خ یپست یلیخواننده. خ یاقا یحد پست باش نیتا ا کردمیوقت فکر نم چیه -

 

به سمتم اومد و شونه هامو گرفت و محکم  یسابق فرو رفت. عصب نیشد و به جلد همون مع یچهره اش عصب هوی

 تکونم داد. 

 

 یمن چکار کردم که خودم خبر ندارم؟ ک شده؟یهان؟ چ ؟یگیم یکه دار هیمزخرفات چ نی: چه مرگته تو؟ ا نیمع

 حرف زده؟

 

 هه برو از الناز جونت بپرس. -

 

و وحشت  دیزد که روح از بدنم پر ادیفر یشد و جور یشد اما کم کم چهره اش برزخ رهیبا بهت و تعجب بهم خ اول

 گوشم. یزده دستام رو گذاشتم رو
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 ؟یــــــدی. فهماریمن ن یهـــرزه رو جلو ـــکهی: اسم اون زن نیمع

 

گذاشتم. هق  پاهام ینشستم و سرم رو رو نیزم یاتاق پناه بردم. اروم رو یزده ازش جدا شدم و به گوشه  وحشت

و هق هق  خوردمیبودمش. اروم تکون م دهیند یحد عصب نیوقت تا ا چی. هدمیلرزیو از ترس به خودم م کردمیهق م

 عربده اش ، وحشت زده سرم رو بلند کردم. یصدا دنی. با شنکردمیم

 

پس کو  ؟یکرده؟ د چرا خفه خون گرفت دایبهت گفته؟ هان؟ اصال چطور شماره تو رو پ یهرزه چ کهی: اون زن نیمع

 .یاون زبون درازت؟ د حرف بزن لعنتـــ

 

 هق هق زمزمه کردم. با

 

 .تیزنگ زنگ زد به گوش -

 

 شد. رهیکرد و بهم خ زیرو ر چشماش

 

 من؟ یبه گوش یتو دست زد یعنی:  نیمع

 

 اره  -
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 ؟ی: با اجازه ک نیمع

 

 خب ، خب  -

 

 ؟ی: خب چــــ نیمع

 

 .یخب شوهرم -

 

دست  یچرا ه دونمیتفاوت بودن فرو رفت. نم یهمون ب یعنیصورتش متعجب شد. اما کم کم به جلد سابقش  اول

 بخنده اما دوست نداره بروز بده.  خوادیلباش. حس کردم م یرو دیکشیم

 

 : خب ادامش نیمع

 

 الناز بود ، گفت گفت -

 

 گفت؟ ی: چـــــ نیمع

 

 زدم. غیج هیگر با
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 داد نزن سر من.  -

 

 .کردمیم هیو گر دمیلرزیبغلش مثل گنجشک م ی. تودیزده به سمتم اومد و محکم به آغوشم کش وحشت

 

 ... ؟یختیبهت گفته که انقدر بهم ر یچ ینکن. حرف بزن فاطمه. اون لعنت هی، گر خوامی: معذرت م نیمع

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  6 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار انرم

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 گفت ، گفت -

 

بلندم کرد. نا خودآگاه  نیزم یجهش از رو کیشد. آروم بغلم کرد و با  شتریمانع از حرف زدنم شد و هق هقم ب هیگر

به روم زد و به سمت تخت خواب رفت. همون  ی. لبخند تلخدمیدستام رو دور گردنش حلقه کردم و سفت بهش چسب

اغوشش دراز بکشم. با سر انگشتاش  یو منم وادار کرد که کنارش و تو دیتخت دراز کش یجور که تو بغلش بودم رو

 ام بند اومد. اروم زمزمه کرد. هی. اروم شدم و گرکردیو به ارامش دعوتم م کردیاروم اشکامو پاک م
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 ؟ی: االن اروم شد نیمع

 

 اهم -

 

 : پس حرف بزن نیمع

 

اون پشت خطه. گفت بهت بگم که زنگ زده تا ازدواجمون رو  دونستمی. من جواب دادم اما نمتیزنگ زد به گوش -

 بهت بده. گهیخبر د هیبگه و ، و  کیتبر

 

 خبرش رو هم بگو. یکی: غلط کرده که زنگ زده ، اون  نیمع

 

 .رانیا گردهیگفت ، گفت داره برم -

 

 داره؟ یبه جهنم ، به من چه ربط : نیمع

 

پنهون کردم.  نیکه وجودش رو از مع ی. همون پسرنی. پسر خودم و ... و معامی، گفت با پسرم م ستمیگفت تنها ن -

مانع از حق پدر و  میتونیمن و خودش هم نم نکهیبا خبر بشوند. و ا گهیکه از وجود همد نهیحق پسرم و مع نیگفت ا

 .میبش یفرزند
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 ؟ی: چ نیمع

 

صورتش ، جاش رو به  ی. کم کم بهت و تعجب توکردینگاهم م یشدم. با ناباور رهیسرم رو بلند کردم و بهش خ اروم

اد از حرص ب شیشونیگردن و پ یسرخ شده بود و فکش منقبض شده بود. رگ ها تیداد. صورتش از عصبان تیعصبان

خوب  یلی. اما خکنهیو فقط داره تحمل م دهحرفام بهش وارد ش دنیبا شن یادیکرده بود و مشخص بود که فشار ز

 کنه و یکه قات دادمیشده بود و هر لحظه امکان م یبرزخ یسکوت ، ارامش قبل از طوفانه. بدجور نیکه ا دونستمیم

و رو محکم مشتش  دیکش یتوالت. عربده ا زیاز سر جاش بلند شد و رفت به سمت م هویام.  نهیس یسرم رو بزاره رو

و ر یها لهیرو به همراه وس نهیام به اسمون رفت. آ هیو گر غیج یو صدا هیگر ریکه ناخودآگاه زدم ز دیکوب نهیآ یتو

م و . سرجام خشک شده بودکردیم نشیو نفر گفتیم راهیو به الناز بد و ب دیکشیو عربده م نیزم یپرتاب کرد رو زیم

بار بود که تا سر  نیاول یتو اتاق. برا زندیریکه مطمئن بودم االن همه م دیکشیم یی. عربده هاکردمیفقط هق هق م

رزون ل ییو پاها هیحد ترسناک باشه. با گر نیتا ا تشیخشم و عصبان کردمیبودم. فکرشم نم دهیحد مرگ ازش ترس

کردم  یبود. با وحشت بازوش رو گرفتم و سع دهیبر یبود و بدجور یبه سمتش رفتم. از هر دو دستش خون جار

و بدنش مثل اهن  دیلرزیرو اروم کرد؟ دستاش به شدت م یمرد قلب شکسته و عصب نیا شدیمارومش کنم. اما مگه 

اغوشش انداختم. سرم رو  یطاقت خودم رو تو یکرد و ب دایام شدت پ هیحال و اوضاعش گر دنیکرده بود. با د خی

 . اونمنمیدنش رو ببیاش پنهان کردم و دستام رو دور کمرش حلقه کردم. هرگز دوست نداشتم درد کش نهیس یتو

نفس نفس زدنش رو  یشده. صدا میزندگ یمن مهم تر از هر شخص تو یو برا شهیاالن که همسرم محسوب م

و  باز شد یبد ید. در با صداشده بو یو برزخ یشیالناز و خاطراتش ات یاداوریکرده بود و با  ی. بدجور قاتدمیشنیم

. اروم دستاش دمیبهش چسب شتریجدا نشدم و ب نی. از معدمیشنرو  داینگران و لرزان مادر و و یپشت بندش صدا

 داغش کنار گوشم پخش شد و اروم زمزمه کرد. یشانه ام. نفس ها یرو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو گذاشت رو

 

 ن.م ی: اروم باش گربه پا کوتاه  نیمع

 

 شدیاون اروم م یآغوشش زجه بزنم. وقت یتو یبشکنه و بدون ترس و نگران نمیبود تا بغض سنگ یکلمه کاف نیهم

 . زارهیکردنم ب هی. مشخص بود که کالفه شده و از گرشدمیقرار م یو ب یمن طوفان
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 ه؟یاومد مادر. چرا دستت خون نییتا پا ادتیفر یدورتون بگردم؟ صدا شدهیپسرم؟ چ شدهیچ ن؟یخانم : مع دیناه

 اخه چتونه شما دوتا؟  شده؟یبر سرم شده؟ عروس تو حرف بزن ، تو بگو چ یچه خاک ؟یها رو خرد کرد لهیچرا وس

 

 . دهیترس یلیداخل که فاطمه راحت باشه اما خ ومدیبابا پشت در نگران مونده ، ن شده؟یچ ی: داداش دایو

 

 نشده یزی: چ نیمع

 

روز ب یخوایافتاده اما نم یاتفاق هیکه  دونمی، خودم بزرگت کردم. م یه من دروغ نگو پسر ، تو بچه منخانم : ب دیناه

 فاطمه؟ شدهیبزن ، چ یحرف هیبه سرمون شده. عروس تو  ی. بگو پسرم ، بگو چه خاکیبد

 

رفت. دستام از دور  یاهیرفت و چشمام س جیسرم گ هوی. شدیلب باز کنم اما هق هقم مانع از حرف زدنم م خواستم

وحشت زده بازوم رو  نیبخورم ، مع نیبا کمر به زم نکهیکنده شد و تعادلم رو از دست دادم. قبل از ا نیگردن مع

تخت گذاشتم. دستام  یحرکت بلندم کرد و به سمت تخت رفت و اروم رو هی. با دمیچنگ زد و به اغوش خودش کش

وحشت  نیدرد کردم. مع یاز رو یو ناله ا دیچیسرم پ یتو یدرد بد هویرو دور گردنش حلقه کردم تا ازم جدا نشه. 

و تار  هریبرام ت زیشده بود. کم کم همه چ پیو انگار که گوشام ک دمیشنینم یزیاما چ زدیزده کنارم نشست و صدام م

 و سکوت فرو رفتم ... یاهیس یایهم افتاد و به دن یرو کامشد و پل
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 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

رافم به اط ی. نگاهنمیو تار بود. چندبار پلک زدم تا بتونم بهتر بب رهیبرام ت زیپلکام رو باز کردم. همه چ یال اروم

زرگ اقا رو قانع کرده که به ب یچطور نیمع یعنیتخت خواب خونه خودمون بودم و بهم سرم وصل بود.  یانداختم. رو

فکرشم  ی. حتیتهران نیبودند. اتاق مشترک من و مع دهیاتاقم رو همون طور که نظر داده بودم چ اد؟یخونه خودش ب

 ریهستش ، دل ش یخشن و عصب یخواننده که مرد یکردن و هم خونه شدن با اقا ی. زندگندازهیلرز به جونم م

، اخمام توهم گره  نیشدن مع وونهیالناز و حرفاش و د یاداوریشجاعم. با  یلیمثال خ یکه من دارم. الک خوادیم

من رو  کنه؟یچکار م نیمع شه؟یم یداشته باشه چ قتیداره؟ اگه حق قتیاون دختره هرزه حق یحرف ها یعنی. دخور

 یکردم سرم رو از تو یتخت نشستم و سع یدادم. رو رونینفسم رو با حرص به ب یعصب گذره؟یاز من م ده؟یطالق م

 رهیقرار و ذهن اشفتم اروم شد. خ یقامتش ، قلب ب دنیدر باز شد و حواسم پرت شد. با د هوی. ارمیب رونیدستم ب

 یدستم درد بد یتو هویشده بود به من.  رهیداده بود و خ هی. اونم به در تکداشتمیشده بودم بهش و چشم ازش برنم

، سرنگ دستم رو زخم کرده بود و خون ازش  یو به دستم چشم دوختم. لعنت گرفتم نیحس کردم. نگاهم رو از مع

و  دمیکش رونیسرنگ رو از دستم ب عیشده بودم که به کل حواسم پرت شد. سر نیمحو مع نقدرشده بود. ا یجار

. شدم رهیبتونم از سرجام بلند بشم ، حضورش رو کنار خودم حس کردم. سرم رو برگردوندم و بهش خ نکهیقبل از ا

به روش زدم که  یرگ گردنش باد کرده بود. لبخند تلخ شهیسرخ شده بود و مثل هم تیصورتش از خشم و عصبان

 ، بماند که لبخند زدنش شده ارزوم.  هییایاخم نکنه خودش دن نکهیباعث شد اخماش از هم باز بشه. هم

 

 .یدستت رو داغون کرد ی: حواست کجاست؟ زد نیمع

 

 زمزمه کردم.زدم و  یپهن لبخند
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 ؟یهم گذاشت یمگه تو واسه من عقل و حواس -

 

. از سرجاش بلند نیینزدم و سرم رو انداختم پا یشد. حرف رهیبهم خ یابروش رو داد باال و با چهره متعجب یتا کی

دستم رو با دستمال پاک  یرو یخون ها یدستاش گرفت و با ظرافت خاص یپام زانو زد. دستم رو تو یشد و جلو

 پنبه انداخت.  یچسب هم رو کیدستم گذاشت و  یرو یکرد. پنبه ا

 

 ممنون -

 

بلند شد و به  ی. عصبکنهیاخم م زنمیداره که تا حرف م ینزد و اخماش رفت توهم. وا چشه؟ انگار به من الرژ یحرف

 یده بود. پسره چشم چرون ، با اجازه کبه خودم انداختم. لباسام رو عوض کر یرفت. نگاه یبهداشت سیسمت سرو

اتاق  یتو یگرفتم. از سرجام بلند شدم و چرخیکرده وگرنه حالش رو م یهاش اتصال میس فیدست به من زده. ح

 متیو گرون ق دیهاش جد لهیشده بود و تمام وس دهیچ بایواقعا ز یبود. ول یزدم. اتاق که نبود ، واسه خودش سالن

 که با صداش به خودم اومدم. زدمیم دیبودند. داشتم اتاق رو د

 

. مینک ینقش باز ستیاز امشب الزم ن گهیکردنمون تموم شد. د ی، نقش باز گمیم یچ نی: خوب گوش کن بب نیمع

کارت  به یکار گهینبرند. از امشب د ییبو چیکه ه یرفتار کن یجور دیبا میشیبا خانوادم رو به رو م کهیالبته زمان

بدون  یبرو ، ول یخونه ، هر جا دوست دار ایب کشهیعشقت م یانجام بده ، هر ساعت یدوست دار یندارم. هر کار

من هستش  یخونه  نجایمتوجه بشه که من همسر تو هستم. ا یکس خوامی. چون نمیکنیاجازه من مهمون دعوت نم

 نیا یکی. طبقه باال دوتا اتاق داره. ینفس بکش دینبا یبدون اجازه من حت نجایمخصوص به خودش رو داره. ا نیو قوان

هاتو جمع کن و برو  لهیاتاق مخصوص خودمه پس وس نجایاتاق مطالعه. ا یگریمشترکمون هستش و د اقاتاق که ات

. ورهخینم می. ناخنت به گوشیزنینم میشخص لیتو اتاقم. دست به وسا یپاهت رو بزار یحق ندار یاتاق مطالعه. حت

 هیقبه ب مونیخصوص یاز زندگ یزی. چیکنیکه بهت ربط نداره دخالت نم یمسائل ی، تو یکشیرام سرک نمکا یتو
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که زده هم  ییالناز و حرف ها انی. جریشی. از نقطه قرمزم رد نمیزاریاعصاب من نم ی. پا روقاتیبه رف ی. حتیگینم

سرکار. از گروه حذفت کردم.  یایهم به خودم ربط داره. در ضمن از فردا نم رمیبگ یمیبه خودم ربط داره. هر تصم

 ، پس حرفام رو ستمین یبفهمند. ادم صبور و با حوصله ا هیبق خوامینم گهیاما د یهست رمهمس دنیعده فهم هیچون 

ت و تمام هست و من ، خود رتیغ یرو ینره. پا بزار ادتیهک ذهنت کن تا مجبور نشم دوباره تکرارشون کنم. فقط 

خاکستر شدن  شهیو غرور من ، اخرش م رتی. پس حواستو جمع کن ، قلقلک دادن غکشمیم شیرو به ات ستتین

 ی. همون قراررمیگیرو پس م میکه گذاشت یدردسر نباش و دردسر درست نکن. در ضمن اون شرط هیخودت. پس ما

 .میکه با هم گذاشت

 

 کدوم قرارمون؟ -

 

ن اگه من مجنو ای یانجام بد دیمن بگم با ی، هر چ یشد یلیبود که اگه تو ل نیو مجنون ، قرارمون ا یلی: قرار ل نیمع

 گهید خوامی. چون از کلمه عشق متنفرم. نمکنمیقرار رو فسخش م نیانجام بدم. اما ا دیبا یتو بگ یشدم ، هر چ

 ونمدیرو بچشم چون م یگریم عشق ددوست ندارم طع گزباز بشکنم. باز شکست بخورم. هر خوامیتجربش کنم. نم

 به نابود شدنم ... شهیاخرش ختم م
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فکر  ؟یبا خودت فکر کرد یچ ؟ینزد زیم زیچ ؟یهمه راه رو. رو فرم نیا رهیم یخواننده ، ک یبابا استپ شو اقا -

 نی. اگه تا االن با ایستین شیب یبگم تحفه ا دیبا ؟متاسفانهیهست یافتنیجذاب و خواص و دست ن یلیخ یکرد

تو و اخالق گندت رو تحمل  یاخالق گند و مزخرفت کنار اومدم بخاطر فراهم شدن ارزوهام بود. وگرنه کدوم احمق

مزخرف  الینه اقا فکر و خ وونم؟یبا تو بزارم؟ مگه د یمگه من مغز خر خوردم که قرار و مدار عشق و عاشق کنه؟یم

 یلیاتم چی، من ه یمهم و لذت بخشه؟ نه کامال در اشتباه یلیمن خ یکار کردن کنار تو برا ینکن. بعدشم فکر کرد

، با هر  رمی، هر جا که بخوام م کنمیبخوام م یبه بعد هر کار نیکه اسم تو باشه ندارم. از ا ییجا یتو ردنبه کار ک

 هیط بدم. من و تو فق عیکه توض نمیبینم یلیهم دل گهیکس د چی. به تو و هگردمیو م کنمیبخوام رفت و آمد م یکس

دم. در ب رییکه رفتار و اخالقم رو تغ نمیبینم یلیدل چیهکه هستم و  نمی، نه کمتر. من هم شتری، نه ب میهم خونه ا

 گه؟ید شی. خب فرماکنمیو رو م ریز تویشخص می. وگرنه حریزاریاتاق من نم یضمن بدون اجازه پا تو

 

 .رونی: فقط زودتر گمشو ب نیمع

 

 ، هه. یباش چون تو گفت -

 

 ازمیمورد ن لیرو به همراه وسا می، به سمت چمدونم رفتم و برداشتمش. گوشبه چهره گر گرفتش زدم  یپوزخند

حوصله  یرو گوشه اتاق گذاشتم. برق رو خاموش کردم و ب لمی. وارد اتاق شدم و وسارونیبرداشتم و از اتاق زدم ب

که زد ،  یرحمانه ا یتند و ب یو حرف ها نیطرف از مع هیخوشحال بودم اما انگار از  یلی. خدمیتخت دراز کش یرو

ا وجودم روشن بود. از فرد یانتقام تو یاروم شدم اما هنوزم شعله  یکه بهش زدم کم یبد یدلخور بودم. با حرف ها

و  رمیکه ازش متنفره م یو هر کس زیتر کنم. به سمت هر چ یکه اعصابش رو داغون تر و خط خط کنمیم یهر کار

با اعصابشه. و منم خوراک کل  یخواننده باز ینقطه ضعف هاش. تنها راه شکست دادن اقا یرو زارمیدست م

شم دل نبندم و وابسته نشم ، چون مراقب با دی. فقط باستیسرسخت ن فمیحر ادیام. پس ز یانداختن و لجباز

ه ب دی. پس نبایباش متنفراگه از اون مرد  یحت ارهیرو بوجود م یوابسته شدن به مردها کم کم روابط عشق و عاشق

م ذهنم رو کرد یو سع دمیکش یقیبشه. نفس عم مشیفکر کنه چه برسه بخواد تسل نیبه مع یقلبم اجازه بدم که حت
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 رونیاهنگ از ب یسرجام نشستم. صدا کیموز یصدا دنیبا شن هویها و اما و اگرها دور کنم.  الیاز تمام فکر و خ

از سرجام بلند  عیهستش. سر نیاز اتاق مع کیموز یصدا نیبود پس حتما ا باالطبقه  نی. تنها اتاق من و معومدیم

تعادلم رو از  هویکرد که  ریگ یچ پام به دونمیکردم خودم رو به در اتاق برسونم. نم یسع یکیاون تار یشدم و تو

 شکست.  امو حس کردم تمام استخوان ه دیچیبدنم پ یتو یپهن شدم. درد بد نیزم یدست دادم و با کمر رو

 

 نیمن فضولم ها ، واسه هم دونهیکنسرت و خوندن اهنگه. م یچه وقت اجرا یاحمق نفهم ، اخه نصف شب کهیمرت -

در  بلند شدم و به سمت نیزم یاز رو یبشم. عصب دهیگل کنه و به سمتش کش میکه من فضول کنهیم یکاریاز قصد 

قدم برداشتم و پشت در  نیبه سمت اتاق مع رامان. خرامان خرونیاتاق رفتم. اروم در رو باز کردم و از اتاق زدم ب

 هیکنم.  دایرو پ نیتا مع کردمیباز بود و چراغ هم روشن مونده بود. چشم چشم م مهیشدم. در اتاقش ن یاتاقش مخف

و  زدیم تاریدستش بود و همزمان گ یتو تاریکنم. گ دایخواننده رو پ یکوچولو در اتاق رو باز کردم و باالخره اقا

 که من عاشقش بودم ... ی. اونم اهنگخوندیم

 

  دمیآدما رو بعد تو بخش تمومه

 اما تو رو ... نه دمیرو بخش همه

  دمیدردامو بعد تو فهم لهیدل

 اما تو رو ... نه دمیرو فهم همه

 

 جا مونده رو دله وامونده یزخم چه

 عالم خاطره هیمنو  کنهیم وونهید داره

  تونستینم گمیم دونستینم گمیم

 چرا گذاشت بره تونستیکه م خدا
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 جا مونده رو دله وامونده  یزخم چه

 عالم خاطره هیمنو  کنهیم وونهید داره

  تونستینم گمیم دونستینم گمیم

 چرا گذاشت بره؟ ... تونستیکه م اخد

 

هق هق  یصدا دنی. با تکون خوردن شونه هاش و شنزیم یو سرش رو گذاشت رو نیزم یرو پرت کرد رو تاریگ هوی

به سمت  عیشد و عقب گرد کردم. سر ری. ناخودآگاه اشکام سرازستادیمردونه اش ، حس کردم که قلبم از حرکت ا

و خودم رو روش پرت کردم. دستم رو  فتمو وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. به سمت تخت ر دمیاتاقم دو

 نیو هق هق کردن مع ختنیاشک ر کردمینره. هرگز فکرش رو نم رونیهق هقم به ب یدهنم تا صدا یگذاشتم جلو

باعث شده بخاطرش اشک  داغونه که یلیمغرور و سرسخت. حتما حالش خ یتهران نیو بشنوم. اونم مع نمیرو بب

د رو خون نیکه مع یرو گذاشتم تو گوشم و اهنگ می.  هنذفردمیدادم و سرجام دراز کش رونینفسم رو ب ی. عصبزهیبر

شده بود و حالم اصال خوب نبود.  سی. بالشتم از اشک هام خختمیر یو اشک م کردمیکردم. با اهنگ زمزمه م یپل

 چه وقت و چطور خوابم برد ... دمیخواب گرفتم و نفهم قهیبعد از چند دق
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 : نبیاز زبان ز رمان

 

دره  هیکنار  دمیبودم. خواب د دهید یشده بود. کابوس بد ی. عرق از سر و صورتم جاردمیاز خواب پر یسردرد بد با

و و دستم رو بردم جل هویاعتنا بودم.  یاما من ب رمیکه دستش رو بگ کردی. بهم التماس منییپرت شده پا نیام و افش

ر و برم به دو یدر انتظارم نباشه. نگاه یاتفاق بد دوارمی. امباشه تونهیم یخواب چ نیا ریتعب دونمی. نمدمیاز خواب پر

النم . حتما ادهیخواب نجایا نیبود. پس افش هم کنارم یگرید یتخت خوابم برده بود اما بالشت و پتو یکردم. تنها رو

 هیو گر شبید یحرف ها یاور ادیداره؟ با  ی، به من چه ربطرفته که رفته  ی، هر قبرستونرفته سر کارش. به جهنم 

از خودم ضعف نشون دادم؟  نیافش یشدم و جلو یاحساس یهم فرو رفت. لعنت به من ، واسه چ یکردنم ، اخمام تو

قطره اشک  هی دمیاجازه نم گهی. دختمیدرد و دل کردم و اشک ر نیافش یبود که جلو یبار نیو اخر نیاول شبید

ه. با نزار یبخشش و فرصت مجدد ینفرت بزرگ بشه که جا هی هب لیکه بهش داشتم تبد یاحساس دی. بانهیازم بب

 یم. پانسمان شده بود و خون هابه دستم انداخت یتوهم فرو رفت. نگاه شتری، اخمام ب دیچیدستم پ یکه تو یدرد

حوصله از سرجام بلند شدم  ی. بکنهیزخم هامه و خودشم درمانشون م لیشده بود. جالبه خودش دل زیدستم تم یرو

گ حال تر و رن یشدم. صورتم ب رهیخ نهیرفتم. دست و صورتم رو شستم و به اتاق برگشتم. به ا ییسمت روشو هو ب

 که ستمین یمتوقف کنم. من دختر نجایحال خراب و حس ضعف و شکست رو هم نیا دیبود. با شهیتر از هم دهیپر

 یرفتم. با کم شیبار به سمت لوازم ارا نیاول یبشه. برا روزیپ یو به راحت نهیاجازه بدم دشمنم حال داغونم رو بب

ه ب یو شال دمیرو پوش میلبه همراه شلوار یدرومد و بهتر شد. مانتو سنت یا دهیو رنگ پر یحال یچهره ام از ب شیارا

فظ ح یزدم. برا یو به خودم لبخند دمیکش قیبار نفس عم نیرنگ چشمام برداشتم و بصورت حجاب بستمش. چند

 به ذهنم هجوم اورد. یطانیچادرم نقشه ش دنیرو برداشتم اما با د لمیو موبا فیها الزم بود. ک نکاریااعتماد به نفس 

همان.  نیاومدنم همان و رو به رو شدن با افش رونی. از اتاق برونیزدم و بدون برداشتن چادرم از اتاق زدم ب یلبخند

نا اعت یبه روش زدم و ب ی. پوزخندنیی، از باال به پاکرد یهم فرو رفت. با دقت داشت براندازم م یناخودآگاه اخمام تو

هش توهم گره خورده ب ییبرگشتم و با اخما تیرو گرفت. با عصبانراه پله بازوم  یتو هویرفتم.  نییبهش به سمت پا

 شدم.  رهیخ

 

 برند؟یم فی: خانم کجا تش نیافش
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 به شما ربط داره. ایآ _

 

 دستش جدا کردم.  یبشم. تقال کردم و بازوم رو از تو یخنده که باعث شد عصب ریزد ز بلند

 

 . خندنیهم م واریبه ترک د گهیخدا ، مردم د یوا _

 

 رفته ، اره؟ ادتیمن  ی: دختر خوب ، انگار حرف ها نیافش

 

 . ی، پس خودت رو خسته نکن جناب سرگرد تهران رهینه اما اصوال حرف زور تو کتم نم _

 

 باهات برخورد کنم. گهید ی: نزار جور نیافش

 

رو به گوش مادرت  یکه انجام داد یاضافه ا ینکن که تمام غلط ها یکاری ای، ثان یکن یتونینم یغلط چیاوال ه _

بهانه  نی. خودت اکشمتیم شی، جرقه بخورم به ات شمیکنم ، چون من االن اسپند رو ات ینکن که قات یکاریبرسونم. 

 رو بهم نده.

 

 ؟یکنیم دیتهد ی: دار نیافش

 

 قایدق _
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 ؟یکنیلج م ی: دار نیافش

 

 قایدق _

 

 جدال انتقام وار ، درسته؟ هی،  یبه پا کن جدال و رقابت بزرگ رو هی یخوای: و م نیافش

 

 درسته _

 

به تو ، خانوم قلب دزد. اما مطمئن  ی، حت کنمیرحم نم انممیجدال ها به اطراف نیا یکه ، من تو یدونی: خب م نیافش

 .یجدال تو بازنده ا نیا یباش تو

 

تم که ازت انتقام گرف رهیگیدلم اروم م نطوریاما ا میو اگه من ببرم ، بازم هردو باخت یتو باخت یعنیاگه من ببازم ،  _

 روح و قلبم. دنیکش شیبه ات متیبه ق یحت

 

 .یشیم مونی: پش نیافش

 

اجازه دادم  نکهی. از امونمیکردم ، پش وانهیو د یادم عقده ا هیاحساسم رو خرج  نکهی. از امونمیپش یلیاره ، االن خ _

 یوکه ت ییکه هرگز بخاطر اشتباه ها می. اما ادممونمیکنه ، پش دایراه پ میوجدان به زندگ ی، دو رو ، ب یپسر روان هی
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که اون  ییکه اون فرد ، از خودش متنفر بشه ، درست مثل بال کنمیم یکار. دمی، خودم رو ازار نم دهیرخ م میزندگ

 سر من اورد. 

 

نداره ، اب از سرش گذشته و  چکسیاز ه یهراس دهستایکه رو به روت ا یکن ، چون مرد اطیاحت یلی: پس خ نیافش

وقته که روح و قلبش به فنا  یلیکه رو به روته ، خ یمرد نینداره. چون ا میب یکار چیو ه چکسیو ه زیچ چیاز ه

 .کشهیها و زخم ها و درداشه ، نم یدبختکه مصبب تمام ب یرفته ، پس هرگز دست از انتقام گرفتن از کس

 

نفر رو داره ، هنوز عاشقشه و باورش داره ، اما تو  هیکه رو به روته هنوز  یمحتاط تر باش ، چون دختر یلیو تو خ _

 . پس مراقب باش چون برگ برنده دست اون دختره.نتونهیفرق ب نیو ا یاون رو ندار

 

 ه؟ی: منظورت چ نیافش

 

نده ب می. هرگز تسلدمیهرگز تن به شکست نمکه  کمیجناب سرگرد ، اما من انقدر بهش نزد یخدا ، تو خدا رو ندار _

 عشق و باورمه ... نیاول ی، چون اون باال سر شمیهاش نم
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 : نبیاز زبان ز رمان

 

ا رفتم که دوباره بازوم رو گرفت. توجه بهش به سمت پله ه یمبهم و بهت زده اش زدم. ب افهیق یبه رو یپوزخند

 دادم و برگشتم به سمتش. رونینفسم رو ب یعصب

 

 کار دارم. یبزار برم کل ه؟یچ گهیبابا ، د یا _

 

 یاگه فکر کن کنمیم یکی واریمغز پوکت رو با د ؟یازاد شد یازدواج کرد یفکر کرد ای یشد ی، امروز: هه  نیافش

تو  و نجای، ا یانجام بد یکه تو خونه بابات نتونست یهر غلط دمی. فکر نکن اجازه متیحکم ازاد یعنیازدواج با من 

 ؟یشد رفهمی. شیانجام بد یتونیمن م یخونه 

 

 .فهممیاز حرفات نم یچینه ، ه _

 

من  یو ابرو رتیبا غ ی. بخوازمیری، خونت رو م رونیب یدر بزار نی: چادرت کو؟ هان؟ پات رو بدون چادر از ا نیافش

 .کنمی، نابودت م یکن یزبا

 

 نکردم.  یحاال برو کنار از سر راهم تا قات کنمیباشه بهش فکر م _

 

 .یکنـــــیم میکفر یدار گهی: د نیافش
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 نشون ندادم و به روش پوزخند زدم.  یعکس العمل چی، نفسم رفت و برگشت اما ه دیکه کش یعربده ا با

 

 پس حنجره ات رو خسته نکن. ترسمینم یمرد چیو عربده ه ادی، من از فر نیمنو بب _

 

 یزیچ هیبق یاجازه بد ایو  یبه حالت اگه خراب کن ی، وا نجایا انیم یپاتخت ی: برو بتمرگ سر جات. دارن برا نیافش

 اتفاق ها بفهمند. نیاز ا

 

 رو ندارم ، بهم بزن برنامه رو. یچکسیمن حوصله ه _

 

 به مادرم نه بگم. تونمی، نم نجایا انیمادرم و مادرت دارند م شهی: نم نیافش

 

 .زنمیبهم بزن برنامه رو وگرنه خودم بهم م _

 

 هی: منظورت چ نیافش

 

 بگو چشم. گمیم یبهت نرسه پس هر چ چکسیکه دست ه ییجا فرستتی، داداشم احمد ملب باز کنم  _

 

 .یزنی، گنده گنده حرف م ی: زک نیافش
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. فتهیب دیکه نبا فتهیم ییاتفاق ها هیبشه ،  زیکاسه صبرم لبر یدارم وقت یتینکن ، من حد و ظرف یبا اعصاب من باز _

 کنم پس باهام جر و بحث نکن. یو نفرتم رو سر خانوادت تالف نهیدوست ندارم ک

 

 ؟یکنیم دی: من رو تهد نیافش

 

 .دمینه دارم بهت هشدار م _

 

کنند ،  هیاسمون به حالت گر یکه مرغ ها ارمیبه سرت م یی، بال یکن یو غرورم باز رتی، اگه با غ نبی: ز نیافش

 نکن ، من پرم از انتقام و وونهینکن که حرمت ها شکسته بشه ، من رو د ی، کار میهمبستر اجبار ینکن که بش یکار

 ؟یبهت تنفر و انتقامه. متوجه شد تنده که احساسش نسب یو نفرت ، بهانه به دست ادم نهیک

 

ش صورت یگوشش. دستش رو گذاشت رو یرو به انفجار بودم. دستم رو بلند کردم و محکم خوابوندم تو تیعصبان از

 شد.  رهیو مبهوت بهم خ

 

 حرفام رو بهش زدم. یبلند اما لرزون یزدم و با صدا یبلند غیج

 

سرت همسرم  ری، خ وجدان ی. کثافت بیمرگت رو کن یکه ارزو کنمیم ی، کار یکن دیمن رو تهد گهید کباری _

جور حرف نزن که فکر کنم با  هی گهیاما د یعمر درد و عذاب بهم داد کیتا االن به اندازه  شبی، از د یشیمحسوب م

ک شب مشتر نی، اول شبیخودم کشتمش. برو بگو د ،مرد ، بگو تازه عروسم مرد  نبیطرفم نه ادم. برو بگو ز وونیح

 ی، با حرف هام کشتمش ، قلبش رو نابود کردم ، غرورش رو لگد مال کردم ، روحش رو زخم مونییزناشو یزندگ

 که نابود شد. هیکردم ، احساسش رو کشتم. برو بگو تازه عروسم عزادار قلب و روح و عشق
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رو  نمیاشم چیلرزون سوئ ییرفتم. با دستا نییو به سمت پا دمیاما متعجبش دو یتوجه به چهره گر گرفته و عصب یب

 نیسوار ماش عی. سررونینگران و وحشت زده خدمه ها از خونه زدم ب یتوجه به چهره ها یچنگ زدم و ب زیم یاز رو

. با سرعت سرسام رونیندادم و از خونه زدم ب یتیاهمها بلند شد اما  کیالست غیج یشدم و دنده عقب گرفتم. صدا

 یپام رو رو شتریو ب کردمیم یپدال گاز خال یرو رو تمیبان. تمام خشم و عصروندمیمقصد م یهدف و ب یاور اما ب

. خون زدمیو زجه م کردمیبلند هق هق م یشد. با صدا ریشکست و اشکام سراز نمی. بغض سنگدادمیپدال فشار م

غرور نابود شده. با حال  یقلب زخم خورده ، برا یشده ، برا نیعروس نفر یحال خراب ، برا نیا یبرا کردمیم هیگر

و  بشکنه نجایقورت دادم ، ا شبیکه از د ییتا بغض ها نیاهنگ غمگ هیداشتم به  ازیضبط رو روشن کردم. ن یخراب

و  یدیته دلم زجه زدم و حس ضعف و ناام زبار ا نیاول یکرد و برا دایام شدت پ هیبشه. با شروع اهنگ گر یتالف

 به سراغم اومد ... یبدبخت

 

 قرارهیداره، اگه چشمات ب هیحرفات گر اگه 

 نداره یبیدوباره، ع یبد شد اگه

 تو خوابت امین گهیکه د خوامتینم یگفت اگه

 نداره یبیع راهت، به چشم موندم اگه

 نداره ... یبیع

 

 ینداره چشماتو بست یبیع

 یو دلمو شکست یدیمو د هیگر

 یرفت ینداره گذاشت یبیع

 یکه بست یعهد یپا ینموند
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 مردمینداره واست م یبیع

 خوردمیغصه م ینبود یوقت

 بردمیتو رو م امیتو رو شبا

 رو واست شمردم هاستاره

 

 نداره یبیع نداره، یبیع نداره، یبیع نداره، یبیع

 

 مشکلت منم، بگو تا خودم برم اگه

 نداره یبیع از سرم، یادیز تو

 سرم یآورد یاز تو بگذرم، تو چ خوامیم

 نداره یبیع من مقصرم، یگیم

 

 نداره ... یبیع نداره، یبیع

 

 ینداره چشماتو بست یبیع

 یو دلمو شکست یدیمو د هیگر

 یرفت ینداره گذاشت یبیع

 ... یکه بست یعهد یپا ینموند
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 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 نیبه اتاق مع ینگاه یچشم ریرفتم. ز نییبه بدنم دادم و به سمت پا یشدم. کش و قوس داریب یبا سردرد بد صبح

 یحوصله وارد اشپزخونه شدم و نگاه ی. برونیبرده ب فیو تش ستیانداختم. در اتاق باز بود و مشخص بود که خونه ن

 مه ها رفتم. به سمت خد ی. عصبستیچرا صبحونه حاضر ن یانداختم. وا زیبه م

 

 ست؟یچرا صبحونه من اماده ن _

 

و صبحونه رو  یبش داریصبح ب ۸ساعت  نجایا دیسفره رو ، اخه با میاقا گفتن جمع کن یخانوم ول دی: ببخش خدمتکار

 تا ظهر. دیمونیوگرنه گرسنه م یبا اقا بخور

 

 شدم و داد زدم. ی. عصبزدیم رونیتعجب شاخکام داشت ب از

 

 جمع کن بابا ، مگه پادگانه؟ اقاتون غلط کرد با شما. _
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 تزای. پرو اوردند تزایپ قهیدادم. بعد از چند دق تزایتلفن رفتم و زنگ زدم به رستوران و سفارش پ زیبه سمت م یعصب

ع . با ولدمیتخت دراز کش یو به سمت اتاقم رفتم. وارد اتاق شدم و رو ینیرو به همراه سس و نوشابه گذاشتم تو س

 .ختیو اعصابم بهم ر گلومصداش ، شکست تو  دنیکه با شن خورمیم تزایداشتم پ

 

 تو؟ یا وونهی: د نیمع

 

م رو تا بتونم خود دمیکش یقیچشمام رو بستم و نفس عم یتا راه گلوم باز بشه. عصب دمینوشابه رو سر کش عیسر

 یاقا یسر از کارها چکسیاومد. ه یرفت ، ک یر؟ ککنترل کنم. واقعا که مثل اجنه هستش ، مگه نرفته بود سر کا

 .ارهیخواننده درنم

 

 خوردنم جرمه؟ تزایپ نجایا ه؟یها چ _

 

 دور برت نداره ، فقط ادم باش و درست جواب بده. زنمی. باهات حرف میاز رو بست ری: چته تو؟ شمش نیمع

 

 .یباشه چون تو گفت _

 

 ؟ی: تو صبحونه خورد نیمع

 

 به تو چه _
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 : فاطمه نیمع

 

 خب نخوردم _

 

 .یخورینوشابه م یدار ی: اون وقت معده خال نیمع

 

 خب اره _

 

 تو بچه؟ ی: عقل دار نیمع

 

 ، تو رو سننه؟ تزاینوش بخورم با پ خوادی. اصال دلم میپه نه په فقط تو دار _

 

 گفتم. تی: شعور داشته باش ، بخاطر سالمت نیمع

 

 .شکشیما رو نزن ، مهربون شدنت پ بیتو ج _

 

 .یشیوقت آدم نم چی: تو ه نیمع
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 .گهیخب همسر توام د _

 

 ؟یاریوقت از زبون کم ن هی:  نیمع

 

 نه نگران نباش ، حواسم هست. _

 

از اتاق خارج شد ، منم لم دادم به  عینزد و سر ی. حرفرهیگیخودش رو م یبخنده اما داره جلو خوادیکردم م احساس

 سکوت خوردم ... یرو تو تزایپ هیتخت و بق

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

 کیرتا بایداشتم. هوا تقر یکردن کار خودش رو کرده بود و احساس بهتر هیکه بهتر شد برگشتم به خونه. گر حالم

ازش نگرفتم. انقدر  یو از خدمه ها هم سراغ دمشیبرگشتم خونه ، ند ینبود. از وقت نیاز افش یشده بود و خبر

رد حال وا یسر رفته بود و اعصابم داغون بود. ب ینداشت. حوصلم بدجور یتیبودم که بود و نبودش برام اهم ریدلگ
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 یالع یخورشت سبز هی عیبود. سر واریموندن و نگاه کردن به در و د کاریر از بکنم. بهت یاشپزخونه شدم تا اشپز

 یهام به مادرم رفته بود و واقعا طعم خوب یبخار پز گذاشتم که بپزه. خورشت سبز یدرست کردم و برنج هم تو

ندادم و خودم  یتی. اهمکنندیاومده و دارن باهاش حال و احوال م نیخدمه متوجه شدم افش یصدا دنینداشت. با ش

 یقدم هاش نفسام به شماره افتاد. دست خودم نبود. من به راحت یصدا دنیرو با ظرف شستن مشغول کردم. با شن

کردم و بعد از چند لحظه  احساساش رو پشت سرم  هیسا هویمرد نشدم که بتونم راحت فراموشش کنم.  نیعاشق ا

. اره شدیچنان بدنم داغ نم نیهم بودم ا شیاز ات یو کوره ازده و لرزانم منتقل شد که اگه ت خیبه بدن  ییگرما

کردم خودم رو نبازم. اروم  یو سع دمیکش یقیمن رو به اغوش مردونه و گرما بخشش کشانده بود. نفس عم نیافش

 . دیکش شیکرد و گونه ام رو به ات کیسرش رو به صورتم نزد

 

 : حال خانومم چطوره؟ نیافش

 

 تینها خوادیخدمه ها م یکردن جلو یاز فرصت نقش باز دونستمیخوب م یلیده. خعذابم ب خواستیم یلعنت

تفاوت نشون  یکردم خودم رو ب یکنه. سع هیعذاب ها رو به قلب و روح زخم خورده ام هد نیاستفاده رو ببره و بدتر

 فقط من نباشم.  کشهیو عذاب م خورهیشکست م کهیبدم تا اون

 

 .کنهیبرام که بدجور سرم درد م زیبر یچا وانیل هی زمی: عز نیافش

 

 باشه  _

 

 یو تو ختمیر یچا وانیل هیشد.  رهینشست و بهم خ یصندل یرفت. رو یناهارخور زیزد و به سمت م یپوزخند

 ذره ازش هیرو برداشت و به سمت دهانش برد.  وانیرو گذاشتم جلوش. ل ینیگذاشتم. به سمتش رفتم و س ینیس

و عربده  وانیشکستن ل یها. صدا کیمسرا یرو پرت کرد رو وانیل یهم گره خورد و عصب یاخماش تو هویخورد اما 

 خونسرد بودم. یلیاما در ظاهر خ دنیدلم. تمام بدنم شروع کرد به لرز یاش وحشت انداخت تو
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 ، دوباره درست کن. ی: بدمزه درست کرد نیافش

 

 من درست نکردم. _

 

 درست کرده ، دوباره درست کن.  ینداره کدوم خر ی: فرق نیافش

 

 .ستمیشرمنده نوکرت ن _

 

 : زود باش. نیافش

 

 کردم ارامشم رو حفظ کنم.  یو سع دمیکش قیرو به انفجار بودم. چندبار نفس عم تیعصبان از

 

 اماده باشه. یلباس عوض کنم برگشتم چا رمی: م نیافش

 

 نیتحمل ا گهی. ددمینفس سر کش هیو  ختمیاب ر وانیل هی عیشد. سر ریاشکام سراز رونیاشپزخونه که زد ب از

 یکی یکیخورده ها رفتم و  شهیزود. کالفه به سمت ش یلیرفتارها رو ندارم. اما زوده واسه جا زدن. االن زوده. خ

خوب بود. چقدر باهام مهربون بود ، چقدر مرد  . چقدر کهمونیسمت دوران نامزد دهیذهنم کش هویجمعشون کردم. 

دستم  یرو تو یقیسوزش عم هوی. نهیبیجز خودش رو نم یچکسیکه ه یوجدان ینامرد ب هیبود. اما االن شده 

بود.  دهیبر یدستم اه از نهادم بلند شد. انگشت شستم بدجور دنیبه خودم اومدم و با د عیاحساس کردم. سر
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و از زور درد  دمیاون همه خون ترس دنیبودم. با د دهیانگشت دست راستم رو بر قایدقدست راست بودم و  یبدبخت

 اه و ناله ام بلند شد. یطاقت شدم و صدا یضعف کرده بودم. کم کم ب

 

 خدااااا. یییییییییآمردم خدا ، اخ اخ مردم مامان  یآخ ،آ _

 

. تا مغز دمیچرخیودم و از زور درد دور خودم ماشپزخونه. دستم رو گرفته ب یتو ختندیخدمه ها وحشت زده ر هوی

رد د ی. بدجوردیچکیم نیی. خون بود که از دستم به پاکردیدرد م یرفته بود داخل دستم و بدجور شهیاستخون ش

 نیافش هویدست بزنند بهم.  زاشتمیو نم زدمیم غیسمتم ج ومدیم یبودم. هر کس دهیهم ترس یلیداشتم و خ

 سمتم. دیو برخالف تصورم دو دیحال و روزم رنگش پر دنیتو اشپزخونه ، با د دیپر مهیسراس

 

 نب؟یز شدهی، چ نیحس ای:  نیافش

 

 در اروم کردنم داشت.  یو سع دمیوحشت زده به اغوش کش نیشکست و هق هقم به صدا درومد. افش بغضم

 

 دلم ، اروم باش خانومم ، اروم عمرم. اروم باش گل پاکم. زیاروم باش عز سیه س،ی: ه نیافش

 

 .دیکش ادیرو به خدمه فر ینشوندم. عصب یصندل یخودش جدام کرد و رو از

 

 یورو از ت نیماش عیهم سر یکی،  دیاریرو ب هیاول یجعبه کمک ها دیبر د؟یکنینگاه م دی: مثل مجسمه موند نیافش

 .ـــــــــعی، سر دیبر دی. زود باشارهیدر ب نگیپارک
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ال االنه که از ح کردمیو حس م یلعنت کردیدرد م یلیو دستم رو محکم گرفته بودم. خ کردمیم هیبلند گر یصدا با

 برم.

 

 ،دستت رو اروم بردار. نبی، عه اروووم باش ، ولش کن ز نبی: ز نیافش

 

 تونممممممممینم _

 

 تو سرم شده. بردار دستت رووووو. یچه خاک نمیبردار بب ی: د لعنت نیافش

 

 دستم رو گرفت عیسر نیشد و افش ریسراز یادیخون ز هویوحشت زده دستم رو برداشتم که  دیکه کش یعربده ا با

 و ... دمیکش یبلند غیو محکم با دستش زخمم رو فشار داد. ج
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بلند شد و منم بلند کرد. به سمت  عیسر نیدادم. افش هیتک یحال سرم رو به صندل یو ب دمیکش یبلند غیج

 عیسر نیطاقت هق هق کردم و زجه زدم. افش یشد و ب دیاب. دوباره دردم شد ریرفت و دستم رو گرفت ز ییروشو

از خونه زد  مهیبلندم کرد و سراس شدستا یو رو دمیباند رو از خدمه گرفت و دستم رو محکم بست. به اغوش کش

کنار خودش نشوندم و بالفاصله خودشم نشست پشت فرمون و حرکت کرد. چشمام رو  یصندل ی. اروم رورونیب

دست مردونه و  یدست چپم رو تو نی. با گرم شدن دستم چشمام رو باز کردم. افشکردمیبسته بودم و هق هق م

لکام رفت و پ یاهیلبم و کم کم چشمام س ینشست رو ی. لبخند تلخزدیماش گرفته بود و تند تند بهش بوسه  یقو

 هم افتاد ... یرو

 

ت به دس یبودم و به دستم سرم وصل بود. نگاه مارستانیبه دور و برم کردم. ب یپلکام رو باز کردم. نگاه یال اروم

 یاداوریحال چشمام رو بستم. با  یشده بود و بخاطر مسکن ها دردم کمتر شده بود. ب هیه ام انداختم. بخزخم شد

صداش خودم رو به  دنیشد. با شن یبالشت جار یرواز گوشه چشمم به  ی، بغض گرفتم و اشک نیعکس العمل افش

 خواب زدم.

 

 وقت زبونم الل عفونت نکنه؟  هی شه؟یدستش خوب م دیدکتر مطمئن ی: اقا نیافش

 

هفته دستش به اب  کیتا  ی. ولشهیخورده که زود خوب م هیچندتا بخ هینشده که  شیزیپسر ، چ ای: عاشق دکتر

 بشه.  ینخوره و مرتب دستش ضدعفون

 

 : باشه چشم ممنون نیافش
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. انگار که دمیشنیرو م دنشینفس کش یسمت تخت خواب. صدا ادیکه داره م دمیقدم هاش فهم یصدا دنیشن با

رو با لباش مهر کرد. اروم کنار گوشم  میشونیپ هیاز ثان یصورتم و در کسر یحس کردم خم شد رو هویاروم بود. 

 زمزمه کرد.

 

 : زودتر خوب شو ، ضربان قلبم. نیافش

 

ت صحب ازم فاصله گرفت. نینشم. خداروشکر دکتر اومد و افش هیکردم که بغضم نشکنه و جلوش ضا یسع یلیخ

پلکام رو باز کردم و چندبار  یبود. اروم ال نیافش بیعج یعکس العمل ها ریو فکر و ذهنم درگ دمیشنیهاشون رو نم

 یب یو مردونه اش گرفت. با چشما یقو یادست یزده ام رو تو خیبه سمتم اومد و دست  عیسر نیپلک کردم. افش

، تازه  چینه دکتر از اتاق رفت که ه یبهم خوردن در به خودم اومدم. وا یشدم. با صدا رهیروح و خسته ام بهش خ

 دلخور. یبه هم گره خورده و چهره ا ییبا اخما نباریشدم اما ا رهیخ نیدرم بست. دوباره به افش

 

انگشت  ۴که  مارستانی! برو خداروشکر کن که دلم سوخت به حالت و اوردمت بیکنیبد بد نگاه م ه؟ی: چ نیافش

 .ینش

 

 دنیهمه محبت رو چطور جبران کنم جناب سرگرد ، واقعا ممنونم که بعد از به گند کش نیا دونمیواقعا ممنون ، نم _

 دلتون به رحم اومد.  قیزخم عم هی یبرا میزندگ

 

 خورده. ریکه انگار زخم شمش قیزخم عم گهیجور م هی: هه  نیافش

 

 .ستین یچیه یکه تو به قلب و روحم وارد کرد یزخم ها در مقابل زخم نیاره خب ، حق باتوئه ، ا _
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 . رمیهم و فکش منقبض شد. زده بودم به هدف و خوب تونستم حالش رو بگ یرفت تو اخماش

 

 .یکنیور ور م ادی: ز نیافش

 

 هستم و هرگز که نمیمثل ترانه خانومتون رفتار کنم. من هم تونمیو نم ستمیکه من ترانه ن دیجدا؟ خب ببخش _

 . رکنمییمن بخاطرت تغ ای یمن رو تحمل کن یکه بخوا یستین ی. تو در حدکنمینم رییتغ

 

ص شب خا هی یهات رو تو یجواب تمام بلبل زبون ای، ثان اریاسم عشق من رو به زبون ن فتی: اوال با دهن کث نیافش

 .دمیم

 

حال و اوضاع خرابم ، قلبم تکه تکه شد. البته قلب من ، قلب ترانه به درد اومد.  نیکلمه عشقم ، اونم تو ا دنیشن با

چشمام رو  یجمع شده تو یاشک ها زشیر ی. جلوزارهی، بوجدان  یو ب دیجد نیافش نیاونم مثل من از ا دیشا

برام مهم  گهیاما د از سرم هم نرفته بود ی. هنوز نصفمدستم دراورد یگرفتم. از سرجام بلند شدم و سرم رو از تو

 نبود. 

 

 ؟یچرا سرم رو دراورد ؟یکنیچکار م وونهی: د نیافش

 

رو با خودم اورده  فمی. خداروشکر که کرونیاز اتاق زدم ب عیسرم و سر یچادرم رو انداختم رو عیتوجه بهش سر یب

. انقدر تند رونیزدم ب مارستانیز برفتم و مبلغ رو حساب کردم و بدون گرفتن داروهام ا رشیبودم. به سمت پذ

اب حس نکهیشدم و دربست گرفتم تا دم در خونه. بعد از ا یسوار تاکس عیبه گرد پاهم نرسه. سر نیکه افش دمیدو
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راحت شد که هنوز  المیخ نیافش نیو نبودن ماش نگیپارک دنیشدم و به سمت خونه رفتم. با د ادهیکردم اروم پ

 .ستادمیخدمه سرجام ا یوارد خونه شدم و خواستم به اتاقم برم که با صدا عی. سرومدهین

 

 .دیاریب فیتا شما تش نندیسالن بنش یخانوم جان ، مادر و برادرتون اومدند ،گفتم تو دی: ببخش خدمه

 

 کم داشتم. نویخدا هم یوا نجا؟یشدم. اخه چرا اومدن ا رهیتعجب به خدمه خ با

 

 .امیمن بکن تا  ییرایازشون پذ _

 

 : چشم خدمه

 

ره. نفس ب نیصورتم از ب یدگیکردم تا رنگ پر شیارا کممی. دمیو نو پوش کیدست لباس ش هیبه باال رفتم و  عیسر

 رهیقامتش جلوم ظاهر شد و بند در بند دلم پاره کرد. وحشت زده بهش خ هویو در رو باز کردم اما  دمیکش یقیعم

 بهم ... دیشد و در رو محکم کوب تاقوارد ا ی. عصبدیبار یم تیخشم و عصبان شیشدم. از صورتش ات
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 : نبیاز زبان ز رمان

 

دم شده بو رهیخ ی. عصبوارید نهیپسش زدم و به سمت در رفتم که از پشت گرفتم و محکم چسبوندم به س کالفه

 .میداشتیو چشم ازهم برنم میگارد گرفته بود گهیهمد ی. هردو براگرفتمیچشماش و چشم ازش نم یتو

 

 اونم با وجود من؟ هان؟ یشیم یکه سوار تاکس یصاحاب ی: مگه ب نیافش

 

 من با خودمه. اریاخت _

 

  ؟یخانوم یدست منه ، متوجه شد دنتمینفس کش یکه با خودته. تو حت یغلط کرد یلی: خ نیافش

 

 ؟یمتوجه شد کنمیکه عشقم بکشه م یمن هر کار _

 

 ؟یکنیرو نم نکاری: ا نیافش

 

 چرا؟ _

 

 : چون من شوهرتم. نیافش
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 . زارمیب دیجد نیافش نی. من از ایکاش نبود یو ا _

 

 .یایباهاش کنار ب دیبا ی: ول نیافش

 

 هفته ازت طالق  کیگفته؟ اگه اراده کنم کمتر از  یک _

 

شدم اما اون فارغ از  رهیزده بهش خ رونیاز حدقه ب ییکشوندن لب هام مانع از ادامه حرفم شد. با چشم ها شیات با

 می*د*م. ناخودآگاه چشمام بسته شد و تسلی*ب*و*س*یچشماش رو بسته بود و با خشونت م* یزیهر چ

 شیتنم مثل کوره ات خجالت زازش جدا شدم. ا یشدم. حرکاتم دست خودم نبود و به سخت شییب*و*س*ه جادو

نم. چکار ک دونستمیو منگ بودم و نم جیداغ شده بود و مطمئن بودم که گونه هام رنگ لبو به خودش گرفته. هنوز گ

کرد و الله گوشم رو به دندون  کیبود و جرعت نگاه کردن به صورتش رو نداشتم. سرش رو به گوشم نزد نییسرم پا

 گرفت و زمزمه کرد. 

 

و مهم  هیحس من بهت چ ستی. مهم نیمونیم ی، تو تا ابد همسر من باق اریمن ن یم طالق رو جلواس گهی: د نیافش

 نیاز ا ریغ یالیپس هر فکر و خ یکردن در کنار من. تا ابد مال من یبه زندگ ی، تو محکوم هیحس تو به من چ ستین

 ؟ی، متوجه شد یقدم از من دور بش کی دمیدور. بهت اجازه نم زیرو بر یدار

 

 رو نجوا کنم.  یکلمه ا تونستمیبند اومده بود و نم زبونم

 

 ؟ینبرند ، متوجه شد زیچ چیاز ه ییکه بو یکنیدر مقابل مادرم و مادرت و برادرت رفتار م ی: االنم جور نیافش
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ه و ب نییپا می. اروم از پله ها رفترونیدستش گرفت و از اتاق زد ب ینزدم و سکوت کردم. دست چپم رو تو یحرف

 یجدا شدم و به سمت احمد پرواز کردم. چقدر ب نیقامت احمد بغض گرفتم. از افش دنی. با دمیسمت سالن رفت

 دهیپرسحالش رو ن یتلفن یبردنش. حت مارستانیبرفته بود که حال گلنوش بد شد و به  ادمیمعرفت شده بودم. انگار 

مثل کوه پشتم  شهیکه هم ی. اغوش مردرمیاروم بگ یاغوش برادرم انداختم تا کم یبودم. لعنت به من. خودم رو تو

 بود و خواهد موند. 

 

هم هست و چشم به انتظار  یاحمد هیرفت که  ادتی،  یمعرفت شد یازت نبود زلزله ، چه زود ب ی: خبر احمد

 خواهرشه اره؟

 

 . خوامی، معذرت م یداداش دیببخش _

 

 سرم بود.  ریز شیساعت پ کیحالش خوب نبود و تا  ادیز نبیاحمد خان ، ز ستین نطوری: ا نیافش

 

گونه اش و به  ی. مامانم محکم زد روگرفتیم یالل مون مردی. مارمیرو با ناخنام در ب نیافش یچشما خواستیم دلم

و  میمبل نشست یرو یحال و احوال کردم. بعد از احوال پرس نیز احمد جدا شدم و با مادرم و مادر افشسمتم اومد. ا

شده بود.  رهیکردن و دروغ سرهم بافتن. احمد با تعجب بهم خ یمجلس رو به دست گرفت و شروع کرد وراج نیشاف

 یزیو چ نهیسرخم رو بب ی، چشم ها نهیاحمد حال و روزم رو بب شدیبو برده. مگه م ییزایچ هیمطمئن بودم که به 

تا از نگاه پرسشگرانه احمد فرار کنم. همه مشغول حرف زدن بودند اما احمد سکوت  نیینفهمه. سرم رو انداختم پا

شده  رهیخ یظیشدم. با اخم غل رهیبه احمد خ یچشم ری. اروم سرم رو بلند کردم و زدادیکرده بود و سکوتش ازارم م

اره و د هیعصب یلیخ یلیخ نکهیا یعنیحالت احمد  نیخدا ، ا ایپاهاش بود.  یو دستاش مشت شده رو نیبود به افش

 اقتیل یب ی. پسره کندیپوست م وهیمادرش م یبرا تلم داده بود و داش شعوریب نینشه. افش وونهیکه د کنهیتحمل م

 ام گره خورد. نهیجمله احمد نفس تو س دنی. با شنزیهمه چ یب
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 .اطیتو ح یایب شهیلحظه م هی نبی: ز احمد

 

سالن  دیببخش هیرفتم و با  نیبه افش ی. چشم غره ارونیبلند شد و از سالن زد ب عیاز من نموند و سر یجواب منتظر

 یدستش و نفس ها یداده بود به درخت و سرش رو گذاشته بود رو هیشدم. احمد تک اطیرو ترک کردم و وارد ح

 ... ارمشیدر ب یخودم از نگران دادنکردم با خوشحال نشون  ی. اروم به سمتش رفتم و سعدیکشیم قیعم

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  15 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

توهم گره  ییبرگشت به سمتم و با اخما یکردم خودم رو شاد نشون بدم. عصب یشدم و سع کیبه احمد نزد اروم

 شد.  رهیخورده بهم خ

 

 نه؟ ای مارستانیحال داداشم خوبه؟ عشق عمه حالش چطوره؟ گلنوش بهتره؟ مرخص شد از ب _
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 : حال هردوشون خوبه و مرخص شدند. احمد

 

شه. گلنوش با هیبه خودت نبرده باشه و شب افشی. خداکنه قنمیاحمد دلم لک زده که پسرت رو بب یخداروشکر ، وا _

 مستر بداخالق؟ گمیماش توهمه. درست ماخ شهیدرصدم به خودت ببره هم هی یعنی

 

 نب؟یشده ز یکردن بسه ، دستت چ ی: نقش باز احمد

 

 ی. سعیزود نیاما نه به ا فهمهیرو م زیهمه چ دونستمیشدم. م رهیو با وحشت به احمد خ دیاز رخسارم پر رنگ

 نبره. نیمن و افش نیب یاز اتفاق ها ییکردم به خودم مسلط بشم تا احمد بو

 

 شد.  هیو بخ دیبر قیکه از شانس گندم عم دهیبر شهیاحمد ، فقط دستم با ش خوبم _

 

 تیشدن دستت قرمز و خون آلود شده؟ ارههههه؟ حلقه عروس دهیاونم بخاطر بر ؟یسرخت چ ی: اهان ، چشما احمد

باشه. دست  زاریاز طرفش ب نکهیاز ا ریتعهد بوده باشه غ یدختر ب هی نبیندارم ز ادیبه  ست؟یچرا تو دستت ن

 ن.دستت رو باز ک یرو یکه بست یباند اون ده؟یبر شهیاونم با ش شده؟ی، مچ دست چپت چ دهیبر شهیراستت با ش

 

بودمش. از ترس لکنت زبان گرفته بودم و  دهیند نیو خشمگ یعمرم انقدر جد یشدم. تو رهیزده به احمد خ وحشت

 حرف بزنم. یحت تونستمینم

 

 ؟یچ  چ _
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کردن رو  یبودم ازش که توان مقاومت و تظاهر و نقش باز دهیو دست چپم رو گرفت. انقدر ترسشد  کینزد بهم

دستم خودم متعجب شدم چه برسه به احمد.  دنیدستاش گرفت و اروم باند رو باز کرد. با د ینداشتم. دستم رو تو

 شده بود. کم کم اخماش رهیبا تعجب به دستم خ شده بود و باد کرده بود. احمد اهیبودمش س دهیبر غیکه با ت ییجا

 شد. رهیبهم خ تیهم فرو رفت و با عصبان یتو

 

 ؟ی: تو رگتو زد احمد

 

 الیخیب _

 

 به رگ زدن؟ دهینگذشته ، کارت کش تیشب از عروس کی:  احمد

 

 بسه _

 

 دست روت بلند کرده؟ مارستان؟یبه ب دهیچکار کرده که کارت کش رتتیغ ی: اون شوهر ب احمد

 

 نه نه ، نه به قران ، بسه احمد. _

 

 راهش رو سد کردم.  یو جلو دمیدستم رو رها کرد و به سمت خونه رفت. وحشت زده به سمتش دو یعصب هوی

 



 جدال مجنون وار

 
67 

 

 احمد تمومش کن. _

 

 .داره یرو دراوردن چه تاوان نبیپست فطرت بفهمونم که اشک ز نیبرم به ا خوامی: برو کنار ، م احمد

 

 هی یهم کنه تو حق ندار یهرکار نیندارم. افش چکسیو ترحم ه یبه دلسوز ازیتو رو خدا بس کن احمد ، من ن _

 .یکن نیکلمه بهش توه

 

 : اخه چراااااااااا احمد

 

 چون شوهرمه و عاشقشم. _

 

 : حرف اخرته؟ احمد

 

هست که  یهمه زن و شوهرها دعوا و مشکالت خاص نیرو دوست دارم. ب میحرف اول و اخرمه. من همسرم و زندگ _

 حرمت ها شکسته بشن. یبا هر لغزش ستیحل بشه. قرار ن یبا عشق و صبور دیبا

 

ناخنش بهت بخوره ،  نیاگر افش نبی. اما خدا به سر شاهده زستین یتوئه ، حرف یخواسته  نی: باشه ، اگه ا احمد

ندارم به  یکار نجایا گهیگفتم. من د ینره چ ادتیش نرسه. به یاحد چیکه دست ه کنمیم ستشیسر به ن یجور

 . مراقب خودت باش خداحافظ.میتا زودتر بر ادیمامان بگو ب
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 بسالمت. یخوش اومد _

 

خانوم هم بلند شد و به بهانه  دیمامانم و احمد رفتند ، ناه نکهیداخل خونه برگشتم و مامان رو صدا زدم. بعد از ا به

 دیاهنکرد و با ن یهم مخالفت نیمن و پسرش شکرابه. افش نیرفت. مشخص بود اونم متوجه شده که ب دایتنها بودن و

 ی. بخاطر رفتار تند و بدمیوارد اتاقم شدم و بدون عوض کردن لباس هام دراز کش عی. سررونیخانوم از خونه زد ب

برام نزاشته و مجبورم به تظاهر و نقش  یا گهید یچاره  نیبودم. اما افش مونیو پش نیادبانم با احمد ، بدجور شرمگ

 امتوقف شده که همه جاش سوراخ شده و در حال غرق شدن هستش. ام یقیمثل قا میزندگ کنمیکردن. حس م یباز

 شیغرق کنم. اگه قراره تنها من ات یباز نیا یتو نمیتا افش کنمیغرق بشم ، همه کار م یزندگ نیا یاگه قراره من تو

 هستم ، اگر عشقم یرحم یبشه. من عاشق ب دهیکش شیبه ات نمیتا افش کنمیبشم ، همه کار مو خاکستر  رمیبگ

ه و بعدش نفرت رو ب کنمیم لیعشقم رو به نفرت تبد ولرفتن خودم هم شده ا نیاز ب متیگرفته بشه ، به ق دهیناد

 یو التماس طرفم رو برا هیگر یهم صدا یداریخواب و ب یتو یکه حت کنمیم لیتبد یبزرگ و زجراور یانتقام

 کردم. با یدوسش داشتم رو پل یلیکه خ ینیبرداشتم و اهنگ غمگ زیم یرو از رو میشدن بشنوم. گوش دهیبخش

، قلب شکسته شده ، روح زخم خورده ، جسم خسته  ختنمیاشک ر لی. دلختمیریو اشک م کردمیاهنگ زمزمه م

عاشق بودن ازش  نیبود که در ح یهمشون همون مرد یو بان بود که باعث یلرزون یشده ، غرور له شده و دست ها

 متنفر بودم.  

 

 برهیخوابم نم گهیسه شبه کنار پنجره د دو

 عالم حرفه که  هیدلم  هیتو

 دلم بمونه بهتره هیتو

  ستیحالم خوش ن من

 وابسته شهیتو قلبمه که نم یکی

 مرحمه که با زخمام هم دسته  هی مثه

 تو قلبمه یکی
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  ستیحالم خوش ن من

 خندمیعکسام م هیبا همه تو یخودیب

 بندمیتو قلبمه که به عشقش پا یکی

 تو قلبمه ... یکی

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  16 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

تو  چکسیاتاقم درست کنم. ه یبرا یتیامن ریآژ هی خواستمیبود. م میسالن نشسته بودم و دور و برم پر از س وسط

که  . منمالیعقب و اطیوجود داشت و تراس راه داشت به ح یاتاقم تراس بزرگ ینبود. تو چارهیخونه به فکر منه ب نیا

 خواستمیم نیهم ی. براشمیو زنده م رمیمیاز ترس م ادب یزوزه  یصدا دنیبا شن یترسو هستم و حت یلیآدم خ هی

 یالیو نیهمه جوره از بابت ا المیتا خ ادیبه صدا در ب دیاگه پروانه هم د یدرست کنم که حت ریآژ هیواسه اتاقم 

 غیاز ترس ج نیمع یخشن و عصب یصدا دنیبودم که با شن ریراحت باشه. مشغول درست کردن آژ زیجهنم انگ

 .دمیکش قیقلبم و چندتا نفس عم یدستم رو گذاشتم رو ی. عصبدمیکش یکوتاه

 

 ؟یکنیم یچه غلط ی: معلومه دار نیمع
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چون  خارهینگاه کن ، خودت تنت م ؟یادب و بددهن یاصال چرا انقدر ب ؟یشیظاهر م هویتو چرا مثل اجنه  یوا _

 دستم.  یدیو بهانه م یکنیم میبه کارت ندارم خودت عصب یکار یوقت

 

 تموم شد؟ فتی: اراج نیمع

 

 .یشیتو ادم نم _

 

 ینظم یمن تحمل ب نجا؟یا یختیر هیچ میهمه س نیا ؟یکنیچکار م یدار گمیبسه ، م یکه تو ادم نی: هم نیمع

 رهیکالهمون م نمیبب نیرو زم کیکوچ زیچ هی یعنی. یکنیرو مرتب م نجایا گردمیو برم رونیب رمیندارم پس تا م

 ؟یتوهم. متوجه شد

 

 ؟ی، مگه تو خدمتکار ندار: استپ  فاطمه

 

 با نای. پس جمع کردن استین الیو یتو چکسیخونه هاشون. االن ه گردندی: شب ها قبل از شام همشون برم نیمع

 ؟ی. اوکیکنی، خودتم جمع م یختیخودته. خودت ر

 

 .کنمی، باشه جمع مخب بابا توام  _

 

 ؟یالزم ندار یزی،  کار دارم. چ رونیب رمی، من دارم م نی: افر نیمع
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 رینه خ _

 

 : باشه پس فعال خداحافظ. نیمع

 

 زمزمه کردم ... اروم

 

 .یبرنگرد گهیکه د یبر _

 

م و . برگشتدمیبلند شدم و به عقب دو مهیو سراس دمیکش یبلند غیبرگشت و به سمتم حمله کرد. ج یعصب هوی

ل ونستم تحم. نتکردیها رو از پاهاش جدا م میداشت س یها و عصب میس یکرده بود تو ریپشت سرم رو نگاه کردم. گ

شد. دهن مبارکم رو بستم و با  رهیمن سرش رو بلند کرد و بهم خ یقهقهه  یصدا دنیخنده. با شن ریکنم و زدم ز

ها و  میکرد به س ریاما پاهاش گ دیبه سمتم دو یچرا دوباره خشن شد و عصب دونمیشدم. نم رهیبهش خ تیمظلوم

و  کیسرام یدستش افتاد رو یهم از تو شی. گوشنیزم یبا کمر پهن شد رو تیتعادلش رو از دست داد و در نها

شده بودم.  رهیرفت فاطمه. با وحشت بهش خ یشد وهی. بدیخواننده ترک یبر سرم اقا خاک یشد. وا ریخورد و خاکش

ودم. شده ب رهیبهش خ یو کنارش زانو زدم. با نگران دمی. به سمتش دودیلرز نیحس کردم زم نیخورد زم یوقت

 کردم.  شیعصب یلی. فکر کنم خدیکشیچشماش رو بسته بود و تند تند نفس م

 

 ؟ی، خوب نیمع _

 

 .دیعربده کش یعصب
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 کـــه زنــــده ام. ینـــــیبی: م نیمع

 

. با اه سکوت کردم نیبنابرا شهیم یاگه بخندم کتک خوردنم قطع دونستمیخندم رو گرفتم. م یجلو یهزار بدبخت با

نشد  شیزیاش به گردنش بود. خداروشکر که چ گهیدستش به کمرش و دست د هیبلند شد.  نیزم یو ناله از رو

 .دیکش ادیشد و فر رهیبهم خ یعصب م؟بلغور کردم واسه خود ی. زپلشک ، چدمیبخش یوگرنه هرگز خودم رو نم

 

 ی، حاال من چه خاک ی. لعنتمیخدا نگاه گوش ینکردم. وا یاتمزخرفت رو زودتر جمع کن تا ق یها لهیوس نی: ا نیمع

 تو سرم؟ هان؟ باتوام گربه پا کوتاه. رمیبگ

 

 واسه مو خوبه. گنیخاک رس اخه م _

 

 .یاریوقت از زبون کم ن هی:  نیمع

 

 .یینه نگران نباش حواسم هست اقا _

 

 ؟ی: چ نیمع

 

 .گهیحواسم هست د _

 



 جدال مجنون وار

 
73 

 

 .یگری: نه اون کلمه د نیمع

 

 نگران نباش. _

 

 بود. یی: پوف منظورم کلمه اقا نیمع

 

 ؟یاهاااا خب که چ _

 

 ؟یداشت ی: خب چه منظور نیمع

 

 .نیاقا مع ایاقا  نیهمون مع یعنی،  گهیبود د زیخب خب منظورم چ _

 

 : جدا؟ نیمع

 

 گهیاره د _

 

 .کنمیفکر نم نطوریمن ا ی: ول نیمع
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و  دینه با سرت ، خداروشکر سرت صدمه ند نیزم یبه رو یتو؟ با کمر فرود اومد یکنیم نی، چرا همچ ایخدا یوا _

 ؟یگیعقلت سر جاشه پس چرا چرت و پرت م

 

 تو؟ یشعوری: چرا انقدر ب نیمع

 

 ملته. هیکه حرف  ستیحرف تو ن سمیعس _

 

 .یشی: تو آدم نم نیمع

 

 به هدف چون مثل اقامونم. یزد _

 

 ار نکن.کلمه رو تکر نیا گهی: د نیمع

 

 استپ ، هوا برت نداره صرفا جهت خنده گفتم. _

 

 تکرارش نکن. گهی: در هر صورت د نیمع

 

 خب حاال توام. _
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جهنم ،  خت؟یبهم ر هوی. وا خدا چرا رونیگرفته از کنارم رد شد و از سالن زد ب ینزد و سکوت کرد. با چهره ا یحرف

 شدم و بعد ریکه بهت ربط نداره نکن. مشغول درست کردن آژ یمسائل ریفاطمه؟ خودت رو درگ یدار یبه تو چه ربط

خودم  یکردم. خسته وکوفته وارد اشپزخونه شدم و برا تبهام رو جمع کردم و سالن رو مر لهیاز اتمام کارم کل وس

و به  دمیتخت دراز کش یشام رو صرف کردم بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. رو نکهیاملت درست کردم. بعد از ا

رو  میکنم و انرژ طنتیش یجور هی خواستیحس کودکانه درونم فعال شده بود و دلم م یفکر فرو رفتم. امروز بدجور

 ... دیبه ذهنم رس دیو پل یطانیکار ش هیفکر کردن  یکنم. بعد از کل هیتخل

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  17 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

 ظلمات یشده بود و اتاق تو کیبه دور و برم کردم. هوا تار یخوابم برده بود؟ نگاه یپلکام رو باز کردم. ک یال اروم

شب بود؟! چرا  ازدهی. ساعت دیساعت مغزم سوت کش دنیفرو رفته بود. اروم بلند شدم و چراغ رو روشن کردم. با د

 نیاشپزحونه در حال پچ پچ کردن بودن. چرا افش یرفتم. خدمه ها تو نییو به پا نرویاز اتاق زدم ب دم؟یانقدر خواب

شدند. خب  رهیکجاست؟ وارد اشپزخونه که شدم همه باهم سکوت کردند و به من خ یعنی نم؟یب یسالن نم یرو تو

. اخمام رو کردمیتعجب م دمید یرو م نیتازه عروس و دوماد مثل خودم و افش هیحق دارند پچ پچ کنند. منم رفتار 

 .ستادمیخدمه ها ا یتوهم و رو به رو دمیکش
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 چتونه؟ ه؟یچ _

 

 خانوم. یچی: ه خدمه

 

 مگه کارتون تموم نشده؟ _

 

 : اره خانوم جان تموم شده. خدمه

 

 . دیندار یکار نجایا گهیمجاور. د الیو دیخب پس بر _

 

 .میبگ میخواست یزیچ هیخانوم  ی: چشم ول خدمه

 

 نومشیم _

 

به خونه برنگردند. تلفنشونم  ایبرن  ییرفتند برنگشتند خونه ، سابقه نداشته بدون خبر جا ی: اقا از وقت خدمه

 با اقا دعواتون شده که هنوز برنگشتند. دیشا میگفت ای میدیهممون ترس نیهم یخاموشه خانوم ، برا

 

 .دی. حاال هم همتون برگردهیبرم دینگران نباش _
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 .میتا بکش دیبگ دیداشت لی: چشم خانوم جان ، شامتونم امادست هر وقت م خدمه

 

 ، ممنون از بابت شام. خورمیهر وقت گرسنه ام بشه خودم م _

 

 .فستی: خواهش خانوم جان وظ خدمه

 

 ی. ولدادینشون م نطوریدو روزه که ا نیا یبود. تو ینزدم. زهرا خانوم زن مهربون و دلسوز یتکون دادم و حرف یسر

نبودند. انگار همشون از من متنفر بودند. جهنم ، دل به دل راه داره.  نطوریبودند ا یجوون یخدمه ها که دخترا هیبق

بود.  نیافش شیتماشا کردم. اما تمام فکر و ذکرم پ ونیزیو تلو دمیکاناپه دراز کش یخدمه ها رفتند رو نکهیبعد از ا

اونجا باشه. اخه اگه بره اونجا تابلو  دونمیم دیشام رفته خونه پدر و مادرش. اما بع دیاخه چرا تا االن برنگشته؟ شا

. هر چقدر کردمیبلند شدم و طول و عرض سالن رو متر م یرخ داده. عصب یکه دعوامون شده و اتفاقات شهیم

ونت رو زب نبیانکنه زخد یتصادف کرده. وا دیبراش افتاده؟ شا ی. نکنه اتفاقشدیم شتریترس و دلهره ام ب گذشتیم

. چرا یباشد. آه لعنت یبه سمت تلفن رفتم و شمارش رو گرفتم. مشترک مورد نظر خاموش م ی. عصبریگاز بگ

و چادرم رو  دمی. مانتوم رو پوشزمیتو سرم بر یچه خاک دیبا دونستمیو نم شدمیم وونهیداشتم د گهیخاموشه؟ د

تاب نشستم و به در چشم دوختم. مدام صلوات  یرفتم. رو طایو به سمت ح رونیانداختم سرم. از خونه زدم ب

ساعت ناخوداگاه اشکام  دنیانداختم. با د میبه گوش یواسش رخ نداده باشه. نگاه یاتفاق کردمیو دعا م فرستادمیم

ه و هق هقم ب دیبراش افتاده؟ بغضم ترک یاالن کجاست؟ چه اتفاق یعنیبامداد بود.  کی کیشد. ساعت نزد ریسراز

 عیباز شد و نور خورد تو چشمام. سر نگیدر پارک هویرو برداشتم و شماره احمد رو گرفتم که  میصدا درومد.گوش

 یچوب لباس یرو دراوردم و رو انتوم. خداروشکر که اومدش. چادر و مدمیرو قطع کردم و به سمت خونه دو میگوش

 شهیشد. مثل هم ادهیرو پارک کرد و پ نیشدم. ماش رهیخ اطیحانداختم. به سمت پنجره رفتم و از پشت پرده به 

 دنیکه سالمه. با شن یشکرت ، مرس ایدادم. خدا هی. پرده رو انداختم و به پنجره تکداشتیاستوار و محکم قدم برم

ساعت  نیکه بخاطرش تا ا شهیاالن متوجه م نبیخاک بر سرت ز یگره خورد. وا نمیس و، نفس تقدم هاش  یصدا

کرد و تعادلم رو از دست دادم و با سر خوردم  ریگ یزیچ هیپام به  هویاما  دمیبه سمت پله ها دو عی. سریموند داریب

بود به شدت درد گرفت و  دهیبر شهیچند لحظه قطع شد. دستم که با ش یام برا یاتی. حس کردم تمام عالئم حنیزم
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خون دماغ شده بودم. با  ی. اه لعنتدمیم رو بصورتم کش. با گرم شدن لبام دستکردمیم هیصداگر یب ادشیاز درد ز

 ، بغضم شکست و به هق هق افتادم.  نیافش یصدا دنیشن

 

 نب؟ی: ز نیافش

 

 یدست کرد تو عیو کنارم زانو زد. سر دیشدم. وحشت زده به سمتم دو رهیبهش خ ونمیگر یو با چشما برگشتم

. با کردیاش و اروم موهام رو نوازش م نهیس یقرار داد. سرم رو گذاشت رو ینیب یدراورد و رو یکتش و دستمال بیج

 زمزمه کرد. دیلرزیکه به شدت م ییصدا

 

  اد؟یات خون م ینیچرا از ب ؟ینشست نجای: چرا ا نیافش

 

 .نیخوردم زم _

 

 نزد و به خودش فشردم. یحرف

 

 ات رو فشار بده. ینیدستمال و ب ی: دستت رو بزار رو نیافش

 

اروم دستاش رو دورم  نیام و فشارش دادم. افش ینیب یدستمال رو یکرده و لرزونم رو گذاشتم رو خیدست  ومار

 هیاش تک نهیکندم و به سمت طبقه باال رفت. چشام رو بستم و سرم رو به س نیزم یجهش از رو هیحلقه کرد و با 

 بغلش بودم.  یبودم رو تخت اما هنوز تو هشتتخت خواب چشمام رو باز کردم. گذا یدادم. با فرود اومدن به رو
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 ؟یداریوقت شب ب نی: چرا تا ا نیافش

 

 ؟یرونیوقت شب ب نیتو چرا تا ا _

 

 رونیو چراغ رو خاموش کرد و از اتاق زد ب دیشد. اروم ازم جدا شد و پتو رو روم کش رهینزد و با لبخند بهم خ یحرف

... 

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  18 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

گلوم خفه کردم. چرا رفت؟ چرا تنهام گذاشت؟ اصال حسش به من  یهق هقم رو تو یو صدا هیگر ریزدم ز اریاخت یب

ه مگ یروان نبیمگه؟ اخه ز شهیتنفر؟ م ه؟یحس خودم بهش چ ؟ییییلعنت هیتنفر؟ انتقام؟ حست به من چ ه؟یچ

 یوار عاشقشم. و چه تناقص نما وونهیمتنفرم که د یبه نفرت بشه؟ من از کس لیتبد عیعاشق شدن راحته که سر

را قامتش نفسم رفت. چ دنیام گره خورد. اروم برگشتم و با د نهیرفتن تخت نفس تو س نیی. با پایرحم یقشنگ و ب
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 یگفتیم شیپ قهیتا دو دق ؟یخوایم یچه مرگته تو؟ اصال معلومه چ نبیز یوا ده؟یچرا کنار من خواب نجا؟یاومده ا

 کردن.  وونمیشدم. د وونهیچرا اومد؟ پووف د یگیاومده م چارهیب نیچرا رفت حاال که ا

 

 مگه اتاق قحطه؟ نجا؟یا یچرا اومد _

 

تر شد. نفس تو  کیشد. ازش فاصله گرفتم اما بهم نزد رهیو بهم خ دیدست چپش خواب یرو به روم و رو دیچرخ

با کمر فرود  نکهیشد و قبل از ا یخال رمیز هوی. ومدیاون جلو تر م رفتمیمن عقب م یام حبث شده بود. هر چ نهیس

و  زدمینفس نفس م جانیخودش. از زور ه یرو محرکت کشوند هیدستام رو گرفت و با  نی، افش نیزم یبه رو امیب

. کالفه خواستم از روش پاشم که اجازه نداد و دستاش رو دور کمرم حلقه کردمیدهنم حس م یضربان قلبم رو تو

درسته  ؟یو مست نیافش ؟یخل شد نبیز یخدا چشه باز؟ نکنه مست کرده؟ وا ایشدم.  رهیکرد. هاج و واج بهش خ

ت پش صورتم کنارشون زد و به ی. دستش رو به سمت موهام برد و از توستیحرفا ن نیا الم نیاما افش شینشناخت

جلو. مات و مبهوت  دیصورتش کش یمتر یلیم کیگوشم بردشون. دستش رو گذاشت پشت گردنم و سرم رو در 

 لب هام هیاز ثان یزد و در کسر یاوردم. لبخند مردونه ا یدر نم بشیو غر بیعج یکارا نی. سر از اکردمیبهش نگاه م

 یزیچ هیامشب  نیا ایشدم. خدا رهیحرکتش خ نیزده به ا رونیاز حدقه ب یی. مبهوت و با چشمادیکش شیرو به ات

بگم از  تونمی. نمدیدیاز جانب من نم یعکس العمل کردیم یو با موهام باز فشردیمن رو به خودش م یزده. هر چ

نکنم.  یبودم که خودم رو کنترل کنم و باهاش همکار رورب*و*س*ه لذت بخشش خوشحال نشدم اما انقدر مغ

 شد. رهید و با اخم بهم خازم جدا ش یعصب

 

 ؟یکن یحرکت هی یریمی: مثل ماست نمون نگاه کن ، م نیافش

 

 .نهینبرم وضع هم یکه تو ذهنته پ یکه به احساست و افکار خراب یتا زمان _

 

 به دادم برسه.  یکیافتادم.  یخدا دارم پس م یاش. وا نهیس یبه روم زد و سرم رو گذاشت رو یلبخند
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. شهیمن زنده نم یو ترانه  شهیدرست نم یچیبا انتقام گرفتن از تو ه دونمی، م نبیفکر کردم ز یلی: من خ نیافش

و با ارامش ر یزندگ هیو  میپس بهتره صلح کن ادیو منم ازت خوشم م یانتقام شدم. تو من رو دوست دار الیخیپس ب

 یزندگ یبهم برا نیترانه زندست و ا کنمی. حس مکنهیم ممارو تپهیات م نهیقلب ترانه تو س دونمیم نکهی. هممیبساز

ظرت . نشمیات م فتهیتو کم کم ش نهیس یو مطمئنم با وجود قلب ترانه تو یهست ی. تو دختر خوبدهیم دیکردن ام

 ، قبوله خانوم معلم؟ هیچ

 

 کیلبخند من اونم لباش به خنده باز شد. اروم بهش نزد دنیاش بلند کردم. با د نهیس یزدم و سرم رو از رو یلبخند

 شدم و کنار گوشش زمزمه کردم. 

 

من  هکیحراج کنم. تا زمان یجنابعال ازیبرطرف کردن ن یکه جسمم رو برا ینی، خوابش رو بب یجناب سرگرد تهران _

د و ابادت ، من زرنگ تر از و هفت ج ی. خر خودتیبش کیبه من نزد دمیبهت اجازه نم یترانه فرض کن یرو به جا

 کیقدم بهم نزد کی دمیبهت اجازه نم یترانه باش ادیکه به  ی. تا زمانیحرفا خامم کن نیبا ا یهستم که بتون یزیچ

که عاشق شدن رو بلده ، تنفر  ی. کسیکن یبا روح و قلب و جسم من باز دمیشده تا اخر عمرم. اجازه نم یحت یبش

،  گوشت کن زونیکنم. پس حرفام رو او لیکه بهت دارم رو به نفرت تبد یتمام عشق تونمیهم بلده. من اگه بخوام م

 یه جابشم که من رو ب یکه همبستر مرد ینینامزد سابقتون. خوابش رو بب ینه ترانه تهران انفریک نبینبم ، زیمن ز

 یچ یعنیمرد بودن  یگرفت ادیو  یحد. هر وقت مرد شد نینه تا ا یول یپست دونستمی. مکنهینامزد سابقش تصور م

 .یایبه سمت من ب یتونیم

 

 توهم و دمی. اخمام رو کشزدیم یسرخ شده بود و به کبود تیشدم. از عصبان رهیرو بلند کردم و به صورتش خ سرم

جسته بر شیشونیگردنش و پ یزدم که باعث شد رگا یرو برداشتم و پوزخند میتخت بلند شدم. متکا و گوش یاز رو

 یشدم. رو یگریو وارد اتاق د رونیاتاق زدم ب ازلبو شده اش  افهیتوجه به ق یباد کنه. ب تیبشه و از شدت عصبان

 نیچشششم افش گمیبا خودش فکر کرده؟ فکر کرد االن م یاشغال چ کهیزدم و به خنده افتادم. مرت رجهیتخت ش

تا  دونهی، هنوز من رو نشناخته. نم تیخاص یدن بکو یپسره  م؟یریشب ز*ف*ا*ف*م*و*ن رو جشن بگ ایجان ب
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رممکن باشم. حس کردم امشب تقاص غرور شکسته شدم رو پس گرفتم و با زدن اون حرفا یسرد و غ تونمیچه حد م

کردم بخوابم. از  یزشت و خودخواهانه اش رو گرفتم. چشمام رو بستم و سع ی، تقاص کارها و حرف ها نیبه افش

 رخ خواهد داد ... میدر زندگ یادیز راتییفردا تغ

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  19 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

رو گذاشته بودم  می. چرا گوشدمیرو خاموش کردم و دوباره دراز کش ی. کالفه گوشدمیاز خواب پر میگوش یصدا با

 نیو به سمت اتاق مع رونیز اتاقم زدم ب. اروم انییپا دمیتخت پر یزده از رو جانیه لمیدل یاداوریساعت؟ با  یرو

به تختش انداختم. اخ جووون درست حدس  یو نگاه کردمرفتم. خداکنه نقشم گرفته باشه. اروم در اتاقش رو باز 

 هیاخه چطور  مرگ منو برسون. ایهستش و در حال شستن دست و صورتشه. خدا ییزده بودم. االن داخل دستشو

جب . عشهیموقع از خواب بلند م نیهر روز ا قای. دقکنهیکار م یباشه. مثل ساعت زنگ قیانقدر منظم و دق تونهیادم م

 یکیباشه تا صبح ها راحت بخوابم.  یبعدظهر مشیکه تا کردمیثبت نام م یمدرسه ا شهیهم ادمهی. داره یاراده ا

همه تفاوت با من  نیخواننده چطور با ا یمن موندم اقا یانگار پادگانه. ه شیزندگ نیمثل ا یکیمثل من تنبل و 

چه  گفتی. حتما داشت با خودش مکردیم هیو گر زدیحق داشت شب اول ازدواج اونطور عر م چارهیازدواج کرد. ب

 نیه به اچه برس کردیدختره همخونه شدم. واهلل بخدا حق داره. من رو مامانمم تحمل نم نیکردم که با ا یغلط

 ؟یمانیکه باز آرد پش یمگه زورش کرده بودند؟ چرا عاقل کند کار رهیمنو بگ ادین خواستی. جهنم ، مچارهیب

ت انقدر با خود یبسه فاطمه خسته نشد ی. وارهیکه االن کاسه چه کنم دستش نگ رهیبگ میدرست تصم خواستیم
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جا قحطع بود واسه مردن؟  گهی. اخه دییاگه خدا بخواد فکر کنم مرد تو دستشو اد؟ینم رونیچرا ب شیا ؟یحرف زد

و  و ارث تیوفو معر رهیمی. جهنم مایشیم وهیب رهیبدبخت اگه بم ؟یگیم هیچ اتیچرند نیفاطمه خاک بر سرت ا یوا

حوله رو گرفته بود که  نیاومدن مع رونی. با بدمیصدا خند یبرا من. از فکر خودم خندم گرفت و ب مونهیم راثشیم

رو دراوردم و شروع کردم به  میگوش عیضربان قلبم به باال رفت. سر کردیصورتش و داشت صورتش رو خشک م یتو

 میصورتش برداشت هاج و واج به گوش یحوله رو از رو ی. وقتودمشده ب رهیخ نیبه صورت مع جانیگرفتن. با ه لمیف

 یعنیاخه  زه؟یکرده بودم. پس چرا صورتش تم ینشد؟ من که حوله رو رنگ یشدم. وا پس چرا صورتش رنگ رهیخ

 ایشدم.  رهیو با سر و صدا اب دهنم رو قورت دادم و به چهره خندونش خ نییرو اوردم پا میوحشت زده گوش ؟یچ

زدم  یینما رو بهم بزنم. لبخند دندون نیکردم با حرف زدن اون جو سنگ یسع کنه؟یبهم نگاه م ینطوریچرا ا نپنج ت

 اخم یگونه اش کاشتم که برخالف تصورم به جا یماچ ابدار رو هیشدم و  زونیو اروم به سمتش رفتم و از گردنش او

 شد.  ادتریکردن ، عمق لبخندش ز

 

 پادشاه خوش صدا. یا ریسالم صبح بخ _

 

 من.  یگربه پاکوتاه  ری: سالم صبح شماهم بخ نیمع

 

 شدم. رهیخرفت توهم و با حرص بهش  اخمام

 

 .یکه انقدر بدعنق و سگ اخالق و مغرور و سنگدل یگربه پاکوتاهه؟ بترک هیاحساس تو به من  تینها _

 

 . یکرد هیکه به من هد ییبایز یهمه صفت ها نی: واقعا ممنون بابت ا نیمع

 

 کنمیخواهش م _
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 گرفتن ، خب چرا؟ لمیو در حال ف یتو اتاق من بود ؟یکنیچکار م نجای: ا نیمع

 

 شدم. رهیو وحشت زده بهش خ دیاز رخسارم پر رنگ

 

 یچیه یه _

 

 : جدا؟ نیمع

 

 اوهوم _

 

 .کنمیفکر نم نطوریمن ا ی: ول نیمع

 

اهم اها  یعنی زهیاتاقت دست و صورتم رو بشورم اخه چ یتو ییمن برم روشو زهی. اوم چیکنیخب اشتباه فکر م _

 فعال. یاتاق من خرابه. لطفا بگو درستش کنند. مرس یاب تو ریش

 

 ادیز جانیو خودم رو پرت کردم داخلش. از ه دمیدو یینموندم و به سرعت نور به سمت روشو نیاز مع یحرف منتظر

رفتم و دنبال حوله گشتم. حوله  یی. اروم به سمت روشوکردمیدهنم حس م یو ضربان قلبم رو تو زدمی، نفس نفس م

برگشتم که  یاخه؟ عصب یچ یعنیبودم نبود.  کرده یرنگ شبیکه من د یاز اون حوله ا یبود و اثر زیها همشون تم

ا . بدنیو شروع کردم به لرز دمیکش یبنفش غیج جانیشدنم همان. از ترس و ه دهیبرگشتنم همانا و موش اب کش
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 کردمیم یسع یصورتم. عصب یتو دیدستش رو از عقب اورد جلو و حوله رو کشبزنم که  یاومدم حرف نیمع دنید

کرده بود. دستام رو گرفت و دور شکمم حلقه کرد. کشوندم به سمت  رمیبا دستاش اس و زاشتیپسش بزنم که نم

شم رو . نقدیپل نیمع یشده بودم. ا یمن نبودم. تمام صورتم رنگ نیا ی. وادمیکش یبلند غیخودم ج دنیکه با د نهیا

سرم دود بلند شده بود و  زلعنت به ذات خرابت. ا یکرد. ا ادهی، بدتر از نقشمم سر خودم پ چیبود که ه دهیفهم

 ری. دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و بلند زد زارمیبا ناخنام چشماش رو درب خواستیدلم م یعنیبودم.  یبدجور عصب

خودم حلوات رو پخش  یریبم شاالیکثافت. ا کنهیخوردن من ذوق م. چه از حرص شاالیا یخنده. مرگ ، رو اب بخند

 . شمیو بدبخت م وهیب رهینه خدا غلط کردم بم یکنم. وا

 

 کن. نمیبسه کم من رو فحش بده و اه و نفر ی: هو نیمع

 

 .خونهیاز کجا فکر من رو م نی. ارونیب زدیتعجب شاخکام داشت م از

 

 خنگولم. اسینجوریبه پشت ، اره ا نیز یو گه نیپشت به ز ی: گه نیمع

 

 یاقا زمیریباالخره زهرم رو م ؟یملخک بار بعد چ یجست کباری. رونینزدم ، اونم رهام کرد و از اتاق زد ب یحرف

 خواننده .
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

و  دمیرفتم و بعد از شستن دست و صورتم ، لباسام رو پوش ییشدم.کالفه به سمت روشو داریب یبدبا سردرد  صبح

نشستم و مشغول صبحونه خوردن  زیم ی. روختمیر یخودم چا یرفتم. وارد اشپزخونه شدم و برا نییبه طبقه پا

 زدم و اروم سالم دادم. یخندشدم. زهرا خانوم به داخل اشپزخونه اومد و با لبخند بهم سالم داد. به اجبار لب

 

 یدیجد تی. انگار ماموری، نصف شب باهاش تماس گرفتن و مجبور شد بره آگاه دی: خانوم جان نگران اقا نباش خدمه

 بهشون داده شده.

 

 نیا یدارم انشاهلل که تو ییرفته. به جهنم ، اگه من خدا یمن مهمه که کدوم قبرستون یچقدرم برا ایخدا یوا

 تا دل من خنک بشه.  ادیسرش ب ییبال هی شیکوفت اتیعمل

 

 زنگ بزنم بهش. یاالن از نگران خواستمی، م یزهرا خانوم که خبر داد یاهان مرس _

 

 تا چند شب نباشند. دمیو شا دی: نه خانوم ، اقا گفت نگرانشون نباش خدمه
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 گهی، اصال بره که د ادیچند شب نمرو ببره با کار مزخرفش. به جهنم که  ختشیتا چند شب؟ مرده شور ر اووو

خارج شدم. با سرعت به  نگیشدم و از پارک نمی. سوار ماشرونیصبحونم رو خوردم و از خونه زدم ب عیبرنگرده. سر

ند کنم. بعد از چ بتیروز غ کی یحت تونمیگه نمیعقب افتادم. د یچند روزم نرفتم کل نی. اروندمیسمت دانشگاه م

 دنیو با د دمیوارد کالس شدم. با سرعت نور به سمت سالن دو نیو بعد از پارک کردن ماش دمیبه دانشگاه رس قهیدق

 توهم و دمیاون همه نگاه برم داخل؟ اخمام رو کش نیدر کالس که بسته بود اه از نهادم بلند شد. پوووف حاال چطور ب

 . پوووف.یچه سکوت بد یااستاد در رو باز کردم و وارد کالس شدم. و دییبفرما یاروم در زدم. با صدا

 

 سالم استاد ، اجازه هست؟ _

 

 دخترم؟ ییدای، کم پ انفری: سالم خانوم ک استاد

 

 گرفتم. یرو مرخص یچند روز نیهم یحالم خوب نبود استاد برا _

 

 . دینیبنش دیی، بفرما ی: خدا بد نده ، انشاهلل زودتر خوب بش استاد

 

 ممنون _

 

گذشت. حواسم رو به  ریخدا رو شکر ، به خ یا و پسرا رد شدم و اخر کالس نشستم. وادختر رهیخ ینگاه ها ریز از

هام رو جمع کردم و از کالس زدم  لهیکالس وس انیاستاد دادم. بعد از پا یدرس متمرکز کردم و توجهم رو به حرفا

 دیاستاد مهراب جاو نکهیمن ا یخدا یو اروم به عقب برگشتم. وا ستادمیسرجام ا یفرد یصدا دنی. با شنرونیب

چند  نیا نکهینکنه بخاطر ا یمعروف بود. وا یپیو خوش ت یدانشگاهمون بود و به مغرور یاستاد تو نیبود. جوون تر

 حذفم کنه؟  خوادیروز نبودم م
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 سالم استاد _

 

 د؟یخانم ، خوب هست نبی: سالم ز دیجاو

 

 د؟یمتشکر ممنون شما خوب _

 

 : ممنون دیجاو

 

 د؟یداشت یاوم با من کار _

 

 .میشاپ تا راحت تر باش یکاف هیبه  می. اگه ممکنه برستیجاش ن نجای: اره اما ا دیجاو

 

 ؟یچ یاما اخه برا _

 

 .یشیخودت متوجه م یحرف هام رو بشنو یوقت ای: شما ب دیجاو

 

 شاپ؟ یباشه کدوم کاف _
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 .میریباهم م دیاریب فیدانشگاهه. تش ریمس یکه انتها یشاپ ی: کاف دیجاو

 

 اوردم. نینه ممنون خودم ماش _

 

 : باشه پس منتظرتونم. دیجاو

 

 باشه فعال خدانگه دار _

 

 : بسالمت دیجاو

 

تعجب کنند. چون نه من  نطوری. حق داشتند که ارونیدخترا و پسرا فرار کردم و از دانشگاه زدم ب رهینگاه خ از

 اینبود که با دخترا بگو و بخند کنه  یآدم نیهمچ دیو هم استاد جاو صحبت کنم یبه راحت یبودم که با مرد یدختر

خدا  یسراغ من؟ وا ادیباعث شده که ب یداره؟ چ ارمحرف بزنه. حاال چک یدرس ریباهاشون در مورد مسائل غ یحت

شاپ تا من برسم. اروم  یکاف یشاپ رفتم. مونده بود جلو یشدم و به سمت کاف نیسوار ماش عیکنه. سر ریبه خ

. استاد بزنه رونیزد که باعث شد از تعجب شاخکام ب یبه سمتش رفتم. لبخند نیشدم و بعد از قفل کردن ماش ادهیپ

 یسرم وارد کاف شتیکرد به داخل و خودشم پ مییراهنما ؟یچ یعنیاونم خنده به صورت من؟ اخه  ده؟و خن دیجاو

 عقب. دیکش رو یرفت و صندل یزیشاپ شد. به سمت م

 

 دینیبنش دیی: بفرما دیجاو
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 هی نیمطمئن شدم که ا گهیشد. نه د رهیکردم. خودشم نشست و با لبخند بهم خ یلب ریتعجب نشستم و تشکر ز با

 مرگش شده.

 

 ؟یدار لیم ی: خب چ دیجاو

 

 چون عجله دارم. دیزودتر حرفاتون رو بزن شهیممنون فقط اگه م یچیه _

 

دارم  یخوب اریساله و تک فرزند هستم. وضع بس ۳۰ دیخانوم ، مهراب جاو نبیز زنمیپرده حرف م ی: باشه ، ب دیجاو

ندارم. اگه تا االن ازدواج  یمشکل یشرکت هستم و از لحاظ مال سی. استاد دانشگاه و رئکنمیم یو مستقل زندگ

ختر د کی رتیصورت و س ییبایه زهستم ک ی. ادمبودمنکرده  دایمورد نظرم رو پ سیبوده که ک لیدل نینکردم به ا

 هیدخترا اگه فکر کنند  تی. چون اکثرشهیم دایاز دخترها پ یتعداد انگشت شمار یکه تو یزی. چخوامیرو باهم م

 ی. اما تو جزو اون دختراشوندیغافل م رتشونیو از س کنندیگم م ییبایاون ز یهستند خودشون رو تو بایذره ز

هستم به تو جلب بشه. من به شما  یپسر مغرور و از خودراض هیباعث شده توجه من که  نی. همیستانگشت شمار ه

 د؟یکنی، با من ازدواج م انفریعالقه دارم خانوم ک

 

 شدم. لعنت به من ، چرا حلقه ام رو ننداختم؟ ... رهیو مبهوت بهش خ مات
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 مجنون وار جدال رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

بفهمه که از من  نیلحظه ارامش داشته باشم؟ اگه افش کی یبرا دیچرا من نبا ایپشت سرهم. خدا یبدبخت

اعتماد و بد دل شده که مطمئنم اگه از  یکرده و ب ریی، دوم طرف رو. انقدر تغ کشهیشده اول من رو م یخواستگار

توانم رو جمع کردم تا حرفام رو به استاد  مو تما دمیکش یقی. نفس عمگذرهیزش نما یببره به راحت ییبو هیقض نیا

 بزنم.  دیجاو

 

 رو قبول کنم. شنهادتونیپ تونمیمن ، من نم _

 

 : چرا؟ دیجاو

 

 .دیزن شوهردارم. چون ازدواج کردم استاد جاو کیچون من  _

 

 دونمی: م دیجاو

 

 د؟یکنیم یو از من خواستگار دیدونیم ؟یچــــــ_

 

 : اره دیجاو
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 شدم. رهیبهش خ یبرزخ یتوهم و با چهره ا دمیرو کش اخمام

 

 .دیدانشجوهاتون یو اسوه و الگو دیمملکت هست نیانگار نه انگار که استاد ا د؟یکشیخجالت نم _

 

. من دونمیرو م زیتو همه چ یاحمد. در مورد زندگ قیداداشتم. رف قیخانوم زود قضاوت نکن. من رف نبی: ز دیجاو

خبر  نکهیبود و داداشم ، توان اعتراف کردن نداشتم. تا ا قمیوقته که به تو دل بستم اما چون احمد رف یلیخ

نبود.  یدیاالن مهراب جاو دیشا دیفهمیداغون شدم. اگه احمد کنارم نبود و ماجرا رو نم یلیو خ دمیازدواجت رو شن

. نبیبرمال شده ز تیزندگ قتی. حقدونمیرو م زی. منم همه چدهیفهم نیتو و افش یرو در مورد زندگ زیاحمد همه چ

از  نیافش یقایشدند. به واسطه من و رف ری. باهم درگرونیزنگ زد و کشوندش از خونه ب نینصف شب به افش شبید

تا چه حد  یدونیکنه چون خودت م ریز نیرو با ماش نی. هر لحظه ممکنه افشهیعصب یلیشدند. احمد خ داج گهیهمد

رو چاقو زد. حال اون نامرد خوبه ،  نیشده بود که افش وونهیانقدر د شبیو تعصب داره. د رتیدوستت داره و روت غ

. چون نجایا امیب خواستمی. من نمغونهدا یاحمد هم خوبه اما از لحاظ روح ینبود. حال جسم قیزخمش عم ادیز

. نجامیهست. اما به خواست احمد و قلبم ا زیحد گستاخانه امخانوم متاهل تا چه  کیکردن از  یخواستگار دونمیم

 یبا ابرو نی. برو خوب فکر کن. افشخوامی. االن ازت جواب نمنجامیوار دوسش دارم ا وونهیکه د یکمک به دختر یبرا

 چیه قی. از اعتماد پدرت و احمد سواستفاده کرده. قلب و غرور و احساس تو رو کشته. پس الکرده یخانواده ات باز

با مهربان بودن و محبت کردن به  یوار عاشق ترانه است. اگه فکر کرد وونهید نی. افشستین یاحساس و ترحم

خوب  یلیرو خ نیافش ن. میسخت در اشتباه یخودت و احساست کن میتسل ایاون رو شرمنده  یتونی، م نیافش

 . یجدا بش نیاز افش دیبا ندتیبچگانه نکن. بخاطر احمد و پدرت و مهم تر از همه خودت و ا ی. پس فکراشناسمیم

تباه  نبرده تیاز محبت و انسان ییکه بو یمرد یرو به پا ندتیو ا یقشنگ. زندگ یارزوها ی، با کل یدختر جوون هیتو 

گه . ازهیریرو م نیمطمئن باش خون افش گهیکنه ، دفعه د یو اجازه ندادم اشتباه دمدفعه من کنار احمد بو نینکن. ا

 جدال پر خطر و پر ماجرا رو تموم کن.  نیا یو جون داداشت رو دوست دار یزندگ
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سخت و دشوار بود.  یلیخ دیاستاد جاو یبرام سخت شده. باور و درک کردن حرف ها دنینفس کش کردمیم حس

 کیو به دستم داد.  ختیر یاب وانیبلند شد و ل مهیکه نفس بکشم. سراس کردمیم یدست انداختم به گلوم و سع

 زمیشده؟ داداش عز ریدرگ نیافش. احمد با شدیگوشم زمزمه م یحرفاش تو ی. تمامدمیاب رو سر کش وانینفس ل

 ارم؟یسر خودم و خانوادم م ییمن دارم چه بال ایخدا ده؟یچاقو کش انفریپسر حاج اردالن ک ده؟یبخاطر من چاقو کش

 ایچکار کنم؟ خدا دیخوبه؟ من با نیکنه؟ االن حال افش یکار نیچاقو زده؟ چطور تونسته همچ نیاحمد به افش

 بزار جلوم.  یراه هیخدا ، خودت  کشمینم گهیدغلط؟  یدرسته و چه کار یچکار

 

و کالفه بود که ازم خواست من  یناراحتت کنم. اما احمد انقدر عصب خواستمی، نم: حالت خوبه؟شرمندم بخدا  دیجاو

ه . احمد زن و بچه داررینگ میتصم ی. احساسنبیرو بهت بگم. لطفا عاقالنه رفتار کن ز زیباهات صحبت کنم و همه چ

احمد دستش به سمت چاقو  ی. وقتستیبردار ن یشوخ دالج نیبه خاطر تو ، کارش به چوب دار بکشه. ا ترسمی، م

 بره. تونهیهم م رفته ، بار بعد به سمت اسلحه

 

 د؟یرو فهم قتیچطور حق ده؟یاحمد چطور فهم _

 

 رهیم شنوه،یرو م انیجر یاحمدم وقت قیاحمد. رف قیرف یپسرعمو شهیم نیافش کیو فابر یمیصم قی: رف دیجاو

 . نیافش یتا حرف ها و کارا یشب عروس یرو بهش بگه. از دعواتون و رگ زدن تو زیاحمد و همه چ شیپ

 

 که بهش ربط نداره نکنه. ییماجرا یبسه. به احمد بگو خودش رو قات دمیباشه فهم _

 

 ؟ی: چ دیجاو

 

 .یدیهمون که شن _
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 زدیچاقو نم شبیاگه حرف گوش کن بود د ده؟یتو گوش م ایاحمد به حرف من  یفکر کرد ؟یشد وونهی: د دیجاو

، شو ن یجلودارش باشم. با احمد چپ متونیمن نم گهید یتونستم مانعش بشم ، دفعه ها شبیشوهرت. د یپهلو یتو

سر و  یجمعش کرد. ب شهیجوره نم چیگه هی. اون وقت دگهیرو به اردالن خان م زیو همه چ رهیم یکن شیاگه عصب

 صدا خودت تمومش کن.

 

 دست بکشم ... نی، از من بخواه از افش یاز عشق من دست بکش ی، هر وقت تو تونست دیاستاد جاو نیمنو بب _
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 : نبیاز زبان ز رمان

 

 ینیافش با اون نیافش نیچون ا یدست بکش نیاز افش دیتو با یکه از تو دست بکشم. ول نمیب ینم یلی: من دل دیجاو

 تفاوت داره.  یلیتصوراتت بود خ یکه تو

 

 بشنوم. تمومش کن.  خوامینم یچیه گهید _
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 با خودت. میها رو گفتم ، تصم ی: گفتن دیجاو

 

 . خدانگه دار.یباشه مرس _

 

 .ستیبرسونمت؟ انگار حالت خوب ن یخوای: م دیجاو

 

 نه ممنون _

 

. هق هق هیگر ریشدم و زدم ز نی. سوار ماشرونیشاپ زدم ب یبلند شدم و بدون توجه به مهراب از کاف عیسر

به سمت  یرو روشن کردم و با سرعت سرسام اور نیماش عی. سردمیلرزیو از ترس و وحشت به خودم م کردمیم

 الیو یرو جلو نیو ماش ابونیتو خ دمیچیپ عیگذروندم. سر قهیچند دق یساعته رو تو کیراه  دونمیخونه روندم. نم

 به سمت خدمه ها رفتم.. وارد سالن شدم و دمیشدم و به سمت خونه دو ادهیپ نیپارک کردم. از ماش

 

 قربونت بشم؟  یکنیم هیچرا گر شده؟یخدا مرگم بده ، سالم خانوم جان ، چ ی: وا خدمه

 

 ومده؟ین نی: افش دمیهق هق نال با

 

 اتاق اقا.  یاومدند خونه. االنم رفتند باال تو قشونی: چرا خانوم اومده ، با اقا کامران رف خدمه
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رفتم و اروم چندبار در زدم. با  نی. به سمت اتاق افشدمیتوجه به خدمه ها عقب گرد کردم و به سمت طبقه باال دو یب

. ام گره خورد نهیس ی، نفس تو نیافش یو عصب یچهره برزخ دنیباز شدن در حس کردم نفسم رفت و برگشت. با د

 یاستخونام رو پودر کنه. عصب خواستیکه انگار م دادیمدستم رو فشار  یو دستم رو گرفت. جور رونیاز اتاق اومد ب

 رهیبه سمت اتاقم رفت و پرتم کرد تو اتاق. خودشم پشت سرم وارد اتاق شد و در رو قفل کرد. وحشت زده بهش خ

. اروم به سمتم اومد و رو واریدادم به د هی. عقب عقب رفتم و تکشدیم کیاروم اروم بهم نزد ه؟یشدم. چرا انقدر عصب

 . دمیلرزیو از ترس به خودم م دیچکیصورتم م یمهابا رو یروم قرار گرفت. اشکام ب هب

 

 ؟یبود ی: کدوم گور نیافش

 

 نداره. یبه تو ربط _

 

 : به من ربط نداره؟ نیافش

 

 نه ، به تو ربط نداره. _

 

 ؟یبود یتا االن کدوم گور پرسمی: با زبون خوش ازت م نیافش

 

 . دیشاپ با استاد جاو یکاف _

 

 شد و رگ گردنش باد کرد. یاش برزخ چهره
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 : اهان خب ادامه اش. نیافش

 

 کرد. یازم خواستگار _

 

عربده  ی. از صدانیزم یها رو پرت کرد رو لهیرفت و تمام وس یشیارا زیکنترلش رو از دست داد و به سمت م هوی

 کردمیپاهام. هق هق م یسرم رو گذاشتم رونشستم و  نیزم ی. اروم روهیگر ریاراده زدم ز یو ب دمیاش به خودم لرز

 . زدمیو زجه م

 

 تو دستت باشه. هااااااااان؟ دیچرا نبا ی. اون حلقه لعنتاریدر ب لمی: پاشو کم ف نیافش

 

دستش رو حلقه کرد دور کمرم و کشوندم به سمت خودش. با  هیشد و مجبور شدم بلند بشم.  دهیدستم کش هوی

هق  یدهنم برداشتم و صدا ی. دستم رو از رورفتیشدم. داشت ازش خون م رهیپهلوش وحشت زده بهش خ دنید

و عذاب همه؟ چرا من  ردچرا من شدم مصبب د ایخدا ؟یاحمد؟ چکار کرد ی. چکار کرددیچیاتاق پ یهقم تو

 شده بود. کم کم به خودش اومد رهیمات و مبهوت به من خ نیکردن. افش یزدن و خودزن غیشروع کردم ج رم؟یمینم

 اغوشش.  یتو دمیو به سمتم اومد. دستام رو گرفت و کش

 

تو رو خدا اروم باش. بخدا من خوبم. االن خونش  نبی. زستین میزینترس من چ وونه؟ید یکنیم نطوری: چرا ا نیافش

 نکن.  هی. اروم باش ، بسه گرزمی. نترس عزادیبند م
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 یحال یام اوج گرفت و از ب هیرو دور گردنش حلقه کردم و سر و صورتش رو ب*و*س*ه بارون کردم. گر دستام

تخت و منم وادار کرد که کنارش  یکه اجازه نداد و به سمت تخت خواب رفت. نشست رو نمیبش نیزم یخواستم رو

دم. ش دهیکش شیم داغ شد و به اتلبا هویبشه که  یبارون رفتیلباس غرق در خونش باز چشمام م دنی. با دنمیبش

زد و  مهیتخت و مجبورم کرد که دراز بکشم. خودشم روم خ یشدم. با دستاش هولم داد رو رهیمات و مبهوت بهش خ

 نباریکردم. اروم ازم جدا شد و ا هیصدا گر ی*د*م. چشمام رو بستم و بی*ب*و*س*یم* یزیفارغ از هر چ

 زمزمه کرد. یلرزون یرو با لباش مهر کرد. با صدا میشونیپ

 

 چکسی. هی. تو تا اخر عمرت مال مندمیهم بهت اجازه نم یاگه بخوا ؟یترکم کن یخوای، تو که نم نبی: ز نیافش

 تو رو از من دور کنه.  دمیاجازه نم چکسی. به هرهیتو رو از من بگ تونهینم

 

 نیهم ی. برارهیگیکرده و گفته طالق من رو ازش م دشیکه احمد تهد زدمینزدم و سکوت کردم. حدس م یحرف

ذره هم  هی،  نهیخدا چقدر سنگ یاش و هولش دادم به عقب. وا نهیس یو داغونه. دستام رو گذاشتم رو دهیانقدر ترس

صورتم و ب*و*س*ه  یمن بود. خم شد رو هشدم. نگاه اونم ب رهیعقب نرفت. اروم سرم رو بلند کردم و بهش خ

م. رفت نییبلند شدم و به سمت پا عی. سردیبلند شد و کنارم دراز کش فمیجسم ظر یلبام زد و از رو یرو یکوتاه

 ندیرو برداشتم و دوباره به اتاق برگشتم. کنارش نشستم و اروم لباسش رو باال زدم. با د هیاول یکمک ها لیوسا

خورده  هیبدنش پاک کردم. چندتا بخ یبرداشتم و تمام خون ها رو از رو یشد. پارچه ا ریسراززخمش اشکام دوباره 

 بود. لعنت به من و سرنوشت شومم ... قیعم یلیانگار که زخمش خ دیبود و برعکس گفته جاو
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 : نبیاز زبان ز رمان

 

 که مچ دستم رو گرفت و مانعم شدم. رونیزخمش رو با باند بستم بلند شدم و خواستم از اتاق بزنم ب نکهیاز ا بعد

 

 نبی: ز نیافش

 

 بله _

 

 درسته؟ ؟یکنیاحمد گوش نم ی: تو که به حرف ها نیافش

 

 .رهیبگ میحق نداره برام تصم یمن به خودم مربوطه. کس ینه ، زندگ _

 

 شد. رهیزد و بهم خ یلبخند

 

 .ارمیرو در ب شرتمیت یکمکم کن شهی: م نیافش

 

 و شالم رو از دیبه اغوشم کش هویتکون دادم و دوباره کنارش نشستم. اروم دستام رو به سمت کمرش بردم که  یسر

رو باز کرد.  بسمیشده بودم. دستش به سمت موهام رفت و کر رهیحرکتش خ نیسرم برداشت. مبهوت به ا یرو
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 کردم پسش ی. سعدیکشیم قیعم یها فسگردنم ن یگود یو تو کردیموهام و نوازششون م یدستش رو برد البه ال

 به خودش فشردم. اروم کنار گوشم زمزمه کرد. شتریبزنم که اجازه نداد و ب

 

راحت است مارستانیتخت ب یماه رو کیکه تا  رمیباد لگد و مشتم بگ ریز یاحمد رو جور شبید تونستمی: م نیافش

 ی. اما اگه قرار باشه که تویتا چه حد دوسش دار دونمیبهش دست نزدم فقط به احترام تو بود. چون مکنه. اما اگه 

 یصبور باشم. پس خودت جلو تونمینم گهی، د رهیگیم زمکنه که تو رو ا دیمدام من رو تهد ایدخالت کنه  مونیزندگ

 . ریاحمقانه احمد رو بگ یدهن و کارا

 

 باشه _

 

 : خوبه نیافش

 

 دنیکنه ، دراوردمش. با د ریبه زخمش گ نکهیبردم و اروم و بدون ا شرتشیازش جدا شدم. دستام رو به سمت ت اروم

بلند شدم و شالم رو  عیبرهنه و خوش فرم و برنزه اش از خجالت گونه هام رنگ لبو به خودش گرفت. سر کلیه

وش خ کلیم بهتر بشه. خدا لعنتش کنه ، چه هتا حال دمیکش قی. چند بار نفس عمرونیانداختم سرم و از اتاق زدم ب

پسر خل نشم.  نیخودت کمکم کن از دست ا ایداره. مبارک خودش و مامانش ، به من چه؟ پووف خدا ییبایفرم و ز

عجب مت یمرد هی دنیبرم که با د نییسرم مرتب کردم. خواستم به سمت پا یو شالم رو رو دمیبه صورتم کش یدست

مواجه شدم. رو کرد سمت اون  نیدور کمرم حلقه شد. برگشتم و با چهره خندون افش یتدس هویشدم.  رهیبهش خ

 پسره و گفت.

 

من  یمیصم قیاقا کامران و رف شونمیجان ا نبی، زخانم همسرم هستند  نبیز شونی: کامران داداش ، ا نیافش

 هستند.
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 خانوم. نبی: خوشبختم ز کامران

 

  نیهمچن _

 

 شدم. رهیخ نیخدمه ها وحشت زده به افش دنیکش غیعربده مردونه و ج یصدا دنیشن با

 

 : اروم باش نیافش

 

با  هویو به سمت سالن رفتم.  دمیدو نییرفتند. منم دنبالشون به سمت پا نییکنارم رد شد و با کامران به سمت پا از

 یو عصب یچهره برزخ دنیداحمد وحشت زده سرجام خشک شدم. احمد برگشت و نگاهش به من افتاد. با  دنید

زدم و به  غی. وحشت زده جوارید یحمله کرد و محکم کوبوندش تو نیبه سمت افش هویاحمد از ترس الل شده بودم. 

 زدن.  غیکردن و ج هیموندم و شروع کردم گر نیاحمد و افش نی. بدمیسمتشون دو

 

 . امیتا من ب ینیشیم نیتو ماش یریو م یکنیرو جمع م لتیو وسا یریاالن م نی. همنبیز نی: برو گمشو تو ماش احمد

 

 امینه نم _

 

 دختره احمق.  ییییییییی: تو غلط کرد احمد
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 برو. برووو. نجایاحمد برو ، تو رو خدا از ا _

 

 .رمیبرات و م زارمیجنازه شوهرت رو م ای،  یایبا من م ای:  احمد

 

 بسهههههه _

 

که  کنمیم یدستت به من بخوره ، کار نباری، توهم اگه ا رهیجا نم چیه نبی. زیبکن یتونینم یغلط چی: ه نیافش

 . یبش مونیپش

 

 یاهی. چشمام سزیها و سرم محکم برخورد کرد به م کیسرام یکرد و محکم پرتم کرد. پرت شدم رو یغرش احمد

 دمیرم زانو زد و کشحس کردم خونه به لرزه درومد. کنا نیعربده افش ی. با صدادیچیسرم پ یتو یرفت و درد بد

شده بود. احمد کنارم  رهیبهم خ دهوحشت ز نی. افشکردیدرد م یلیو خ رفتیم جیگ یاغوشش. سرم بدجور یتو

 .دیکش ادیفر یعصب نیجدام کنه که افش نیکرد از افش ینشست و سع

 

 احمق؟  یدی، فهم زمیریخونت رو م ی: دست بهش بزن نیافش

 

 میشونیصورتم و پ یشد و اروم خم شد رو کیفکش منقبض شد. احمد بهم نزد تینگفت و از زور عصبان یزیچ احمد

 .دیرو بوس
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تار مو از سرت کم  هیاما اگه  نبیز رمیلحظه کنترلم رو از دست دادم. من م هی، ببخشم عمرم.  نبیز دی: ببخش احمد

ر خواهرم کم بشه حکم مرگ تار مو از س هیاقا چون اگه  نی. پس مراقب باش افشینیب یرو نم نیافش گهیبشه د

 . یخودت رو صادر کرد

 

. کامران رونیبلند شد و از خونه زد ب یبه احمد نگاه کرد. احمدم بدون حرف تینگفت و با عصبان یزیچ نیافش

 و اروم زمزمه کرد. نینشست کنار افش

 

 داداش؟ ی: خوب کامران

 

 : خوبم نیافش

 

 مارستان؟یب میرو ببر نبیز یخوای: م کامران

 

 نه من خوبم _

 

 زنگ بزنم بهم. یداشت یداداش ، اگه کار رمیم گهی: باشه ، من د کامران

 

 .یتو زحمت افتاد ی: ممنون کام نیافش

 

 داداش. مراقب خودت و خانومت باش. فعال خداحافظ. فستیوظ ه؟یچه حرف نی: ا کامران
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 : بسالمت نیافش

 

پاهام و بلندم کرد. اروم به سمت طبقه باال رفت و وارد اتاق  ریدستاش رو انداخت ز نیکامران رفت ، افش نکهیاز ا بعد

 هردومون ... یرو دیو پتو رو کش دیکنارم دراز کش یتخت خواب گذاشتم و خودشم بدون حرف یشد. رو
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قدر چ دونمیبه خواب فرو رفتم ... نم یچشمام رو بستم و از زور خستگ نیتوجه به افش یکه ب کردیسرم درد م انقدر

کنارم نبود. حتما  نیبه دور و برم کردم. افش ی. وحشت زده نگاهدمیکابوس از خواب پر دنیبودم که با د دهیخواب

 وانیل کیپارچ  یرفتم و از تو زیبلند شدم. به سمت م تتخ یرو و از دمیکش یقی. نفس عمنییشده و رفته پا داریب

. با رونیصورت و گردنم رو پاک کردم و از اتاق زدم ب یرو ی. با دستمال عرق هادمینفس سر کش کیو  ختمیاب ر

. و وارد سالن شدم نییکالفه رفتم پا دم؟یشب بود. چرا انقدر خواب میو ن ۷. ساعت ختیساعت اعصابم بهم ر دنید

م و به داد رونیشده بود. نفسم رو اه مانند به ب رهیخ ونیزیخاموش تلو یکاناپه نشسته بود و به صفحه  یرو نیافش

 شدم.  رهیکاناپه نشستم و بهش خ یرفتم. اروم کنارش رو نیسمت افش



 جدال مجنون وار

 
105 

 

 

 ؟یخوب _

 

 : اره نیافش

 

 کنه؟یزخمت چطوره؟ درد م _

 

 : نه بهترم نیافش

 

 نیخداروشکر ، افش _

 

 : هوم نیافش

 

 برات درست کنم؟ یدار لیم یشام چ _

 

 شد. رهیسرش رو بلند کرد و با لبخند بهم خ اروم

 

 ی: قورمه سبز نیافش
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 باشه _

 

 بلند شدم و خواستم به سمت اشپزخونه برم که مچ دستم رو گرفت.  اروم

 

 نبی: ز نیافش

 

 بله _

 

 کنه؟ی: سرت چطوره؟ درد نم نیافش

 

 نه خوبه _

 

 ؟ینکن ، واقعا خوب ی. لجبازمارستانیببرمت ب یتی: راستش رو بگو ، اگه اذ نیافش

 

 اره بخدا ، خوبم _

 

 : خوبه نیافش
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بعد  .ختمیپلوپز ر یتوپ درست کردم و برنج هم تو یقورمه سبز هی عیزدم و به سمت اشپزخونه رفتم. سر یلبخند

از داخلش برداشتم. همشون رو شستم و پوست کندم  وهیظرف ها رو شستم به سمت سبد رفتم و چندنوع م نکهیاز ا

ش رو جلو وهی. کنارش نشستم و بشقاب متمرف نیو به سمت افش رونی. از اشپزخونه زدم بختمیر یبشقاب یو تو

 گفتم. یدیگذاشتم. به بشقاب اشاره کردم و تاک

 

 . رمیگیازت م یبشقاب رو خال _

 

 : و اگه نخورم؟ نیافش

 

 .ستین یخبر یاز قورمه سبز _

 

 زد و زمزمه کرد. ینیریش یلبخند

 

 .خورمی: پس م نیافش

 

رو روشن کرد و هردو مشغول تماشا کردن  ونیزیخورد تلو وهیم نکهیخوشحال شدم اما بروز ندادم. بعد از ا یلیخ

و  شام رو با دقت زیبلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم. م لمی. بعد از اتمام فمیعاشقانه شد یینمایس لمیف کی

 . با لبخند بهمواریداد به د هیاشپزخونه اومد و تک خلبه دا یمحکم ییرو صدا زدم. با قدم ها نیو افش دمیچ تیخالق

نشست. منم اروم  یصندل یاوردم. اروم به سمتم اومد و رو یسر در نم زینگاه محبت ام نیشده بود و من از ا رهیخ

. با اشتها شروع کرد به غذا خوردن و مشخص بود که از طعم غذا دمیرنج کشنشستم و براش ب شیکنار یصندل یرو

 اومده.  خوشش یلیخ
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 .یدار یدر عوض دستپخت خوب یندار کلیو ه افهی: خوبه ، اگه اخالق و ق نیافش

 

 ی. رومیو وارد اتاق شد میندادم و در کمال ارامش غذام رو خوردم. بعد از صرف شام هردو به طبقه باال رفت تیاهم

نفس هاش  یرفتن تخت و صدا نیی. با پاومدیو چشمام رو بستم. مثل موتادها هنوز خوابم م دمیتخت دراز کش

خودم نشون ندادم. با نوازش موهام اروم پلکام  از یندادم و عکس العمل یتی. اهمدهیمتوجه شدم که کنارم دراز کش

نزدم و در سکوت بهش  یموهام درگردش بود. حرف یبه البود و دستش ال  دهیرو باز کردم. به پهلو کنارم دراز کش

 یدل گرم کننده اش به خواب فرو رفتم. با صدا ینوازش ها ریشد و تحت تاث نیشدم. کم کم چشمام سنگ رهیخ

 یباال نیبه خودم انداختم. دست افش یبود. نگاه شی. موقع نماز صبح بود و هوا گرگ و مدمیپراز خواب  میگوش

 عرق کرده بود. چقدر مظلوم شیشونیطرف صورتش و پ هیبود  ختهیبه پهلو خوابش برده بود. موهاش ربالشتم بود و 

 عی*د*م. سریب*و*س* روصورتش و اروم گونه اش  یاراده خم شدم رو یخواب. دلم ضعف رفت و ب یتو شهیم

رفتم. دست و صورتم رو شستم و وضو گرفتم. به سمت سجاده و چادرم رفتم و  ییازش جدا شدم و به سمت روشو

نماز خوندن حس کردم که  نیو قامت بستم. ح دمیفرش پهن کردم. چادر و مغنه ام رو پوش میگل یاروم سجاده رو رو

 نماز و مناجات وحواسم پرت نشه چشمام رو بستم و تا اخر  نکهیا یبراشده.  زیخ میتخت ن یشده و رو داریب نیافش

دا ص یب نکهیدعا خوندن چشمام رو باز نکردم. کالفه به سجده رفتم و شروع کردم به درد و دل کردن با خدا. بعد از ا

و با  نداختمبه تخت ا ینگاه یچشم ریکردم و سبک تر شدم ، سرم رو بلند کردم و سجاده رو جمع کردم. ز هیگر

چادر و مغنه ام رو دراوردم و به  عیو اشکام رو پاک کردم. سر دمیشک یقیکه خواب بود ، نفس عم نیافش دنید

 تخت تا باالخره خسته شدم و خوابم برد ... ی. انقدر قلط خوردم رودمیسمت تخت رفتم و دوباره سرجام دراز کش
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : از زبان فاطمه رمان

 

حال  فی. توصنهیپسر خودش و مع کردیکه ادعا م یپسربچه ا هیبرگشته بود. اونم با  رانیبود که الناز به ا یروز چند

زن فوق  هیبود ، گذروندم. الناز  یچند روز رو به هر مشقت نیا دونمیسخت و دشوار هستش. فقط م یلیو اوضاعم خ

درجه  ۱۸۰ نیزدمش. اخالق و رفتار مع دید یروزه پنهان چند نیا یبود که تو تیترب یالعاده بد حجاب و بددهن و ب

 نجایبه سمتش بره چه برسه به من. کار هر روزمون شده اومدن الناز به ا کردیجرعت نم چکسیعوضش شده بود و ه

از خودش نشون  یترسناک یو عکس العمل ها کشهیم ییعربده ها نیو دعوا کردنشون. مع نیو بحث کردن با مع

متشنج شده و هر روز از ترس به اتاقم پناه  یلیرد بشم. اوضاع خونه خ شیاز ده متر کنمیجرعت نم یتکه ح دهیم

 دنیتا شاهد د رونیب زنمیوقت ها هم از خونه م ینشنوم. بعض یچیتا ه رمیگیدعوا گوشام رو م انیو تا پا برمیم

اعصابم رو  یبهم شروع شده و بدجور امانس یو گدار تلفن زدن ها ریگ نیا یالناز نباشم. تو زینفرت انگ یچهره 

 وبشیتو اون ذهن مع یچ ستیبس نبود ، دوباره معلوم ن دیرو به لجن کش میزندگ کباریکثافت  یخورد کرده. پسره 

 و بلند شدم مهیدر سراس یشده بودم که با باز شدن ناگهان رهیبودم و به سقف خ دهیتخت دراز کش ی. روگذرهیم

و  بهم دینفسام به شماره افتاد. در رو کوب نیمع یبهم گره خورده و چهره عصب یابروها دنیتخت نشستم. با د یرو

ه شلوارش بود. اگ بیتنش بود و دستاش تو ج یبا شلوار گرمکن مشکل یمشک شرتیت هیاروم به سمت تخت اومد. 

ه خودشم نداشت چه برس لهگونه اش. اما متاسفانه حوص یرو کاروندمیم یبوسه مشت هی رفتمیاعصابش داغون نبود م

 یشد رهی. خاک بر سرت فاطمه دو ساعته خدمی. به خودم اومدم و نگاهم رو ازش دزدکنهیکه به زور تحملم م یمن

 شد. رهیتخت نشست و بهم خ یبشه؟ اروم رو یبهش که چ

 

 س سالم _

 

 زد و سرش رو تکون داد. یتلخ لبخند
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 : سالم نیمع

 

 تو اتاقم؟ یچرا اومد شده؟یچ _

 

 .رمیاومدن به اتاق همسرم اجازه بگ ینبود برا ادمی:  نیمع

 

 زندم.  ایمن مردم  یگینبود. اخه چند روزه اصال نم نیمن منظورم ا _

 

دماغم رو  هویکرد.  کیو اروم دستش رو به صورتم نزد کیبه تخت. بهم نزد دمیبه سمتم اومد که از ترس چسب اروم

 زد. یو لبخند دیکش محکم

 

 یپشته گربه پا کوتاه رو خال گهید دمینداشتم اما قول م یبود که اعصاب درست و حساب ی: حق باتوئه ، مدت نیمع

 نکنم.

 

 رو غنچه کردم و زمزمه کردم. لبام

 

 هم قدم بلنده.  یلیبه من نگو گربه پا کوتاه خ _
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 .دیکرد و دستش رو نوازش گونه به صورتم کش یبلند ی خنده

 

 : فاطمه نیمع

 

 جانم _

 

 پنهان نموند. دمیزد که از د یبرق چشماش

 

 .یو باهاش حرف بزن شاپیکاف یبعدظهر قرار گذاشتم که بر ی: سامان بهم زنگ زد. برا نیمع

 

 .دمیبهت و تعجب نال با

 

 ؟یچ _

 

 : فاطمه اروم باش. نیمع

 

دلم تازه بشه؟ اره؟  یبشه؟ هان؟ که زخم ها یکه چ شاپیبرم کاف ؟یگیکه م هیمزخرفات چ نیا ن؟یمع یچ یعنی _

 که دوباره خاطرات دفن شده به قلب و ذهنم برگرده؟ ارهههه؟
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وط که مرب یو هر چ یازش متنفر ی. بهش بگیبهش عالقه ندار گهیکه د یو بهش بفهمون یبر نکهیا ی: نه ،برا نیمع

. برو و تقاص دل شکسته شده ات یغروره شکسته شده ات رو زنده کن نکهیا ی. برایرو فراموش کرد شدهیبه اون م

اما اگه  .یهنوزم دوسش دار یعنی،  یبزدل یعنی،  یدیستر یعنی ی. اگه نرری. برو و انتقام گذشته رو ازش بگریرو بگ

  ؟یدینداره. فهم یو ارزش گاهیتو جا یقلب و ذهن و زندگ یتو گهیکه د یفهمونیبهش م یبر

 

 برم. تونمیحرفات همش درسته اما نم _

 

 : چرا؟ نیمع

 

 ؟یفهمیازش م ترسمیممکنه سر بزنه. م ی. ازش هر کارترسمی، من ازش م، احمقه  وونسیچون اون د _

 

من کشک  .یبترس یکس ای یزیاز چ دینبا تهیام باال سر تو و زندگ هیو سا کشمیکه من نفس م ی: فاطمه تا زمان نیمع

 حساسم. واس ییزایچ هیباشم رو  یقابل تحملم اما هر چ ریخانوم. اره سنگم ، تلخم ، بداخالقم ، غ ستمیبخار ن یو ب

نفر بهت بخوره روزگارش رو  هی. رو تو حساسم. اگه ناخن ساسمح یلی. من رو ناموسم خدمیجونمم م یافراد هیخاطر 

از درون ادم ها خبر نداره. پس نگران  چکسیو و رفتار تند و سردم نرو. هچهره بداخالق و اخمال نی. به اکنمیم اهیس

 نباش باشه؟ یزیچ

 

چرا بازم  دونمیبود. با حرفاش ارومم کرده بود اما نم نینزدم. حق با مع یباشه تکون دادم و حرف یبه معنا یسر

من و سامان  نیب یاول و اخرمون باشه و با حرف زدن تمام مشکالت و کدورت ها دارید نیا دوارمیدلشوره داشتم. ام

 تموم بشه ...
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part:  26 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 زینفرت انگ کهیر و کله اون زنکه متاسفانه دوباره س ادیهمراهم ب خواستیم نیشدم. مع ادهیپ نیاسترس از ماش با

و الناز از خونه زدم  نیتوجه به جر و بحث مع یهم نکردم و ب ی. اصرارادیب شاپیشد و نتونست همراهم به کاف دایپ

شاپ رفتم. وارد  یرو پارک کردم و به سمت کاف نیکه سامان گفته بود روندم. ماش یشاپ یو به سمت کاف رونیب

 لیشاپ تعط یبود و انگار که کاف زهایم یها رو یعجب اروم به جلو رفتم. تمام صندلشاپ شدم و با بهت و ت یکاف

 غیمرد ج نیچند دنیشده بود. ترس و وحشت به قلبم رخنه کرد. با بهم خوردن در وحشت زده برگشتم و با د

ردن ک هیزدن و گر غی. شروع کردم به جدندیشاپ رو بستن و پرده ها رو کش یبه عقب رفتم. در کاف و دمیکش یبلند

 نیهمه حرفاش به مع یعنینقشه بود؟  زیهمه چ یعنی! شهیام گره خورد. باورم نم نهیسامان نفس تو س دنیکه با د

 کیکمکم کن. با نزد کنمیبهت التماس م ایداخ ؟یابروم کنه چ ی؟ اگه اگه بخواد ببا من چکار کنه خوادیدروغ بود؟ م

نکرده بود. با  رییبود و تغ میو با هق هق عقب گرد کردم. همون سامان قد دمیکش یبلند غیشدن سامان بهم ، ج

شد و دستم رو گرفت. با  کیخوردم. سامان بهم نزد واریو چندش اورش. انقدر عقب رفتم که به د فیهمون نگاه کث

 با لباسش صورتش رو پاک کرد و محکم خوابوند تو گوشم.  ینفرت پسش زدم و تف کردم تو صورتش. عصب

 

 چموش. یدختره  کنمی: ادمت م سامان
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 یلیخ ؟یکنیبه زن شوهردار هم رحم نم ی، تو حت یفیکث یلی، خ خورهی، حالم ازت بهم م یپستــــ یلیخ _

 اشغال. ینجس

 

 ؟ی، موافق کشهیم دکیپس شوهرت کو؟ فقط اسم شوهر رو به  ؟ی: زن شوهردار سامان

 

 خفه شو _

 

 .یکه اون زبون درازت رو کوتاه کن ارمیبه سرت ب یی: بال سامان

 

 ایام گذاشت. دن ینیدهن و ب یرو رو یدستمال هویزدم و شروع کردم به تقال کردن تا از دستش خالص بشم.  غیج

 هم افتاد ... یتار شد و پلکام رو دمیرفت. کم کم د جیو سرم گ دیدور سرم چرخ

 

 :  نیاز زبان مع رمان

 

د و ممت قیعم یدستام گرفتم و نفس ها نیچند روزه با الناز ، به اتاقم پناه بردم. سرم رو ب یاز جر و بحث ها یعصب

ه از ک نهیدنبال ا ایازم  رهیباج بگ خوادیم ای. هیقصدش چ دونستمی. مدادیبچه رو بهم نشون نم ی. لعنتدمیکشیم

 کهیزن نیعمرا تن به باج دادن به ا .نهیخوابش رو بب یبچه من رو به ازدواج مجدد با خودش مجبور کنه. ول قیطر

و  زده جانی. قلب و ذهنم ارامش نداشت. هدمینفس سر کش کیو  ختمیاب ر یوانیبلند شدم و ل یبدم. عصب ییهرجا

 ، میکه از گوشت و خون خودم بود. لعنت بهت الناز که بعد از رفتنت از زندگ یبچه ا دنید یکم طاقت شده بودم برا

 چه فتیدر درون و باطن کث دونستمیشدم و نم تتیکه عاشق ظاهر پاک و مظلوم یبازم ارامش ندارم. لعنت به من

 ۲۰اتاق بود.  نیهم یتو قاینشست. دق میشونیپ یرو ی، فکم منقبض شد و عرق سرد انتشیخ یاور ادیخبره. با 

ن پرواز م کردیخودش فکر م الیبرم. النازم به خ یدب هقراره ب یسفر کار یماه بود و به الناز گفته بودم که برا وریشهر
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به خونه برگشتم. اون زمان بخاطر  یو عصب دمیبدبختانه به پرواز نرس ایخارج شدم. اما خوشبختانه  رانیداشتم و از ا

 دمیرس هسر و صدا وارد خونه شدم تا الناز خوابش بهم نخوره. به طبقه باال ک ی. اروم و بمیالناز خدمه نداشت یراحت

 کردند. یسرم خال یز حس کردم که اب سردالنا یصدا دنیشدم. با شن ییمتوجه زمزمه ها

 

 . من فقط مال توام ، فقط مال تو. دمی: دوستت دارم عشقم ، عاشقتم ، جونمم برات م الناز

 

و  . از حرصرمیبگ لمیو ف ارمیرو در ب میکه تونستم کنم گوش ی. تنها کاردمیخرد شدن قلبم رو شن یجا صدا همون

و من ر یکه جا یرو قطع کردم و به سمت الناز و اون مرد لمیرو به انفجار بودم. نتونستم تحمل کنم و ف تیعصبان

ا باد مشت و لگد گرفتم. تنه ریو هردوشون رو به ز دمکشونده بودش حمله کر انتیخ یقلبش گرفته بود و تا پا یتو

از به و بردن الن نی. با اومدن افشادیزنگ زدم و ازش خواستم با مامور ب نیافشبود که به  نیا دیکه به ذهنم رس یفکر

 دوب نیسنگ یلی، عالقه و قلبم در عرض چند ساعت خاکستر و نابود شد. برام خ رتینابود شدم. غرور ، غ یکالنتر

ون موضوع. چ نیرک و باور اببره. سخت بود برام د یبه کالنتر انتیو ناموسم رو به جرم خ ادیکه برادرم به خونه ام ب

...  . اماشمیم نیکره زم یمرد رو نیبا داشتنش خوشبخت تر کردمیبود که فکر م یالناز انتخاب خودم بود. همون زن

 کردم. یرو پل یرو برداشتم و اهنگ میگوش یعصب

 

 مسخره ها یکرد چقدر

 عقربه ها گذرنیم

 دلم خسته شده کشت منو قهقه هات بسه

 تو یخونه رو با عکسا نیا کشمیم شیآت به

 تو یبه دستا زنهیدقه واسم دس م ی نهییآ

 ومدیعاشقت بودم که خم به ابروم ن انقد

 صبرم سر اومد گهیخسته شدم من د گهید نه
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 انتتیخ نیبار ا ریز شهیخم م کمرم

 ارتتیتا کجا تورو م ایدن نیا یباز

 من خورد شد قلب

 دل یدل ا یوا یا

 زود شد مونییجدا

 دل یدل ا یوا یا

 یرفتیدست م هیباهاش دست تو  دمشید یوقت

 جور ناجور شد هیمن  حال

 دل ... یدل ا یوا یا
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 برام دنی، نفس کش دمیابت الناز کشکه از ب ییخاطرات گذشته و درد و رنج ها یاداوری. با دمیتخت دراز کش یرو

صورتم نشسته بود و حالم  یرو یبردم و دکمه اول رو باز کردم. عرق سرد راهنمیسخت شد. دستم رو به سمت پ

 .متخت نشستم و جواب داد یکالفه رو میخوب نبود. با زنگ خوردن گوش

 

 بله _

 

 .می: سالم ، اقا بدبخت شدناشناس

 

 .الیو نگهبان و نمیبود. راننده ماش نیتخت بلند شدم. شماره رو نگاه کردم. شماره حس یاز رو ینگران با

 

 لرزه؟یچته؟ چرا صدات م شده؟یچ _

 

 : فاطمه خانوم نیحس

 

 .دمیکش ادیشدم و کنترلم رو از دست دادم. وحشت زده فر دهیاسم فاطمه به جنون کش دنیشن با

 

 ؟یییییییییفاطمه چ _
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کردند. اما فاطمه خانوم داخل بود. هر  لیشاپ بسته شد و تعط یدر کاف هوی،  هوی ستیما ن ری: اقا بخدا تقص نیحس

. از در عقب کافه فرار کرده بودند. فاطمه خانوم هم با میهم خبر داد سیدر رو باز نکردند. به پل میدر زد یچ

 .فتهیب یاتفاق نیهمچ میکردیمن شمفکر ی. حتمیستیما مقصر ن دیخودشون بردند. اقا باور کن

 

 ی. به تمام آگاهدیو رو کن ری. شهر رو زکشمینادون رو م یها اقتیل یرو و بعدش شما ب شرفیمن اول اون سامان ب _

تار مو از سرش کم بشه همتون رو به  هیتار مو از سر زنم کم بشه. اگه فقط ، فقط  هیبه حالتون  ی. وادیها خبر بد

 . کشمیم شیات

 

چنگ زدم. از خونه  زیم یرو از رو چیکردم و سوئ یکی. پله ها رو دوتا رونیاز اتاق زدم ب عیقطع کردم و سر یعصب

باشد.  یشماره سامان رو گرفتم ... مشترک مورد نظر در دسترس نم عیشدم.سر نیو سوار ماش رونیزدم ب

 و گرفتم. بعد از چند بوق جواب داد.ر نیشماره افش نباریفرمون. ا یتو دمیمشتم رو کوب ی. عصبیلعنتــــــــ

 

 : بله نیافش

 

 ؟ییکجا نیسالم افش _

 

 شده؟ یزی: سالم داداش سرکارم ، چ نیافش

 

 .دهیفاطمه رو دزد یبدبخت شدم. سامان لعنت نیافش _

 

 ؟یگیم یدار ی، چ نیحس ای:  نیافش
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 تار مو از سرش کم بشه من ... هیکمکم کن.  نی، افش دونمیخودمم نم _

 

  ؟یاز سامان ندار یزیچ ی: باشه داداش نگران نباش. فقط عکس نیافش

 

 نه  _

 

 .اریعکس هم از فاطمه ب هی. یکالنتر ای: پس خودت ب نیافش

 

 نهههههه _

 

 ؟یچ یعنی:  نیافش

 

 از فردا خوامیباهام داره. نم ینسبت هی دونندی. مدنیها با من د یلیعکسش پخش بشه. چون فاطمه رو خ خوامینم _

 بشم سوژه رسانه ها.

 

 ؟یگذریاز وجودت م یهستش. بخاطر منافعت دار ییادم ربا هی، جون زنت در خطره. قض وونهی: د نیافش

 

 ، زر اضافه نزن. کمکتم نخواستم.  نیخفه شو افش _
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ه من. کردم ارامشم رو حفظ کنم. اه لعنت ب یو سع دمیکش قیممتد و عم یرو قطع کردم. نفس ها یگوش یعصب

که  یحرکت کردم و به سمت کالنتر یبرخورد کنم؟ لعنت به من و اخالق گندم. عصب نطوریا نیچطور تونستم با افش

فاطمه  یاداورینشده باشه. با  ریداغونم رو درک کنه و ازم دلگ یروح طیشرا دوارمیاونجا بود ، روندم. ام نیافش

بار بهم گفت از اون سامان  نیبودنم. چند یت به من و خود رااشک تو چشمام حلقه بست. لعن یرارادیناخودآگاه و غ

دارم؟ انقدر  دنید یبرا یو چشم دنیشن یبرا یازش سر بزنه. اما مگه من گوش یو ممکنه هر غلط ترسهیم یعوض

 بخشم. الناز یهرگز خودم رو نم ادیسر فاطمه ب یی. اگه بالنمیب یرو نم یشدم که جز خودم کس لخودخواه و سنگ د

مرد متاهل هستم و نسبت به  هیکرده که فراموش کرده بودم  ریبا برگشتن مجددش انقدر ذهنم رو درگ یلعنت

 یور شتریپام رو ب ی. عصبکشمیم دکیفقط اسمش رو به  یو مردونگ رتیکه از غ یدارم. تف به من یفیهمسرم وظا

م و پارک کرد ابونیکنار خ یبه کالنتر دنیکردم. با رس یالپدال خ یرو رو تمیپدال فشار دادم و تمام حرص و عصبان

ه اوردند ب یکه به سمتم هجوم م یو مردم رهیخ یو بدون توجه به نگاه ها دمیدو یشدم. به سمت کالنتر ادهیپ عیسر

اتاق بود متعجب  یتو نیافش یکه به جا یمرد مسن دنیدر زدن وارد اتاق شدم. با د نرفتم و بدو نیسمت اتاق افش

 شدم. 

 

 سالم _

 

 ؟ی، خوب زیعز یتهران ی: سالم اقا سرهنگ

 

 ست؟ین نجایا نیممنون ، افش _

 

 یهمسرت رو بدون دردسر نیتو با گروهش رفت. نگران نباش پسرم ، خدا بزرگه ، مطمئنم افش یپا شی: پ سرهنگ

 . به برادرت اعتماد کن.کنهیم دایپ
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 .ادیسرش ب ییبرخورد کنه و بال یاحساس ترسمیپرونده. م نیاسه او دیزاشتیرو نم نیکاش افش _

 

 نیبگم بهتر از افش نمیبار نرفت. اما ا ریپا داره. هر کار کردم ز هی نی: منم با شما موافقم پسرم اما مرغ افش سرهنگ

 مجبور شدم پرونده رو به خودش بسپارم. نیهم ی. براستیتو گروه ن

 

 دست بزارم. یدست رو تونمیچکار کنم؟ نم دیمن با _

 

عا سالمت همسرت د یبرا  نکهیجز ا یکن یتونینم یکمک چی: نگران نباش پسر ، توکلت به خدا باشه. تو ه سرهنگ

 . شهیشرمندت نم نیو دوم به برادرت واگذار کن. مطمئنم افش یرو اول به اون باالسر زی. همه چیکن

 

 باشه ، پس من برم. _

 

 به ما خبر بده.  یکرد افتیاون پسره در ایاز فاطمه  ی: باشه پسرم فقط هر تماس سرهنگ

 

 باشه فعال خداحافظ _

 

 : بسالمت سرهنگ

 

 شدم ... نیو سوار ماش رونیزدم ب یاز کالنتر کالفه
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Roman :#وار _مجنون_جدال 
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نیاز زبان مع رمان

 

 کهنیفاطمه ارامش رو ازم گرفته بود. فکر ا الی. فکر و خروندمیم ابونیخ یهدف تو یچند ساعت بود که ب دونمینم

من  گول بزنم. اره قلب تونستمیبگم. خودم رو که نم تونستمی. به خودم که دروغ نمکردیم وونمیسرش اومده د ییبال

 میگوقته  فاطمه تمام زند یلی. ختپهیوقته قلبم به عشق اون م یلیپاکوتاه شده. خ یاون گربه  ریوقته که اس یلیخ

. ترس و واهمه از پس زده شدن عشق و احساسم و شکستن کنهیم انیشده. اما حرکات و رفتارم عکس حسم رو ب

در درونم ذره ذره نابودش  ایحس رو پس بزنم  نیا شهیو باعث م شهیغرورم توسط فاطمه مانع از بروز احساساتم م

 یلو. جرمیاش بگ دهیناد ایپسش بزنم  تونمیدور بشم. نم یحس لعنت نیاز ا تونمینم کنمیکه م ی. اما هر کارکنم

رو  حلقه اش یوقت دونهی. نمشمیم وونمیبا کاراش تا سر حد مرگ د دونهیاما نم کنمیتعصب رفتار م یفاطمه سرد و ب

 یشیچه ات نمیب یپسرها رو روش م رهیخ یها اهنگ یوقت دونهی. نمزهیریتا چه حد اعصابم رو بهم م ندازهیدستش نم

 .دمی. البته حق رو به فاطمه مادیو صدام در نم سوزمیاز درون م زنهیاز سامان حرف م یوقت فهمهی. نمرهیگیقلبم م

 نمتوینم نایهستش که فاطمه حق داره ازم متنفر هم باشه. اما با وجود همه ا یچون رفتار و اخالقم انقدر سرد و جد

دارم اما وجود فاطمه در کنارم بزرگ  یازش بگذرم. اره تلخم ، سردم ، اخالق مضخرف تونمیفاطمه رو از دست بدم. نم

 یبا الناز یدختر دارم رو تا حاال هرگز تجربه نکردم حت نیکه با وجود ا ی. حس و حالدهیرو بهم م ایارامش دن نیتر

حس  هیجز  یزیکه به الناز داشتم چ یتازه عاشق شدم و حس کنمیوقت ها حس م یکه انتخاب خودم بود. بعض

. سمتری. اما از اعتراف مرهیرو در درون قلبم بگ گاهشیجا تونستیزودگذر نبود. اگه عاشق الناز بودم هرگز فاطمه نم
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 چیاز ه یهست که دل خوش یعاشق زخم خورده ا هی. اونم مثل من ترسمیاز فاطمه و احساسش نسبت به خودم م

اعتماد  یا گهیبعد از اون شکست تلخش به مرد د خوادیاولش نداره. خوب متوجه ام که فاطمه نم شقبعد از ع یمرد

 یبرا رانیروز سالگرد ازدواجمون از ا قایو دق کسالیبعد از  دونمیخوب م یلی. ختونهیاما نم خوادیم دمیکنه. شا

ه ک یبراش مهم باشه که من و احساس قدرهدفش ان نیکه ا ترسمیم نیبره. از ا خوادیبه بهانه درس خوندن م شهیهم

لبام زدم. کالفه  یمهر سکوت به رو نیو بخاطر هم ترسمیقلب و غرورم رو بشکنه م نکهیبهش دارم رو پس بزنه. از ا

رو گرفتم. هر چقدر بوق خورد جواب نداد. پوووف  نیرو برداشتم و شماره افش ی. گوشدمیموهام کش یتو یدست

 بود.  یسکوت لعنت نیروشن کردم. بهتر از ا ووصله ضبط رح ی. بیلعنت

 

  شمیپ یستیکه ن تو

 گم  یم یهرچ

 گم که با من بمونه  یم یهرک به

 از دل من رهیم زارهیم

 

 مونه یتنها م ابونیخ یتو شمیم ونهید

 سرد و عاشق من یدستا

 

 کشم  یو پر م نمیب یتورو م یوقت

 شمیبچه م مایگرمت مث قد یدستا تو

 

 با تو باشم  خوامیم

 گم یم نویندارم به جز دل تو ا ییجا ایدن تو
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 یبساز یتون یم یبمون یتون یم تو

 شهر نیکه همه حسودم بشن آدما ا یاونجور منو

 

 قلبمو بسازش یبده بمون قول

 

  یمنو آروم کن یتون یتو م فقط

 قهر ... نیا گهیبسه د نرو

 

 دشیخودم رو کنترل کنم. نم شدی. نمشدیرو با دست پس زدم. اما نمشده بود  یصورتم جار یکه رو ییاشکا کالفه

دن با ش ریرو بخاطر برگشتن الناز و درگ میفرد زندگ نیزتریکه عز ی. لعنت به منزمیحال و روز فاطمه اشک نر یبرا

 گذشته فراموش کرده بودم. زیخاطرات نفرت انگ

 

 ایمن تو بمون پا به پام تو ب شیپ

 

 گن بگن یم یهرچ بزا

 

 دونن اونا که من عاشق شدم ینم
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 ندارم  ییجا ایخوام با تو باشم تو دن یم

 گم یم نویجز دل تو ا به

 

  یبساز یتون یم یبمون یتون یم تو

 شهر نیکه همه حسودم بشن آدما ا یاونجور منو

 

 قلبمو بسازش یبده بمون قول

 

  یمنو آروم کن یتون یتو م فقط

 قهر نیا گهیبسه د نرو

 

  یبساز یتون یم یبمون یتون یم تو

 شهر نیکه همه حسودم بشن آدما ا یاونجور منو

 

 قلبمو بسازش یبده بمون قول

 

  یمنو آروم کن یتون یتو م فقط

 قهر ... نیا گهیبسه د نرو
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نیاز زبان مع رمان

 

شدن  کیجرعت نزد چکسیبودم و ه دهیرس یوونگیشدن فاطمه گذشته بود. به مرز جنون و د دیروز از ناپد کی

شدنش توسط  دهیدزد انی. هم خانواده خودم و هم خانواده فاطمه از جردندیبهم رو نداشت. همه موضوع رو فهم

ودن خبر ب یمعنا دارشون رو نداشتم. ب و نیسنگ یچون تاب نگاها شدندیکاش با خبر نم یسامان با خبر شدند. اما ا

ده سر جفتشون اور ییممکنه بال نکهیبرده بود. فکر ا یوونگیهمه رو به مرز د نیافش یاز فاطمه و خاموش بودن گوش

حکم سنگ  شهیبود که هم یهمون برادر نی. نفس و عمرم به هردوتاشون وابسته بود. افشکردیم وونمیباشند د

عمر ارزوش رو داشتم. با زنگ خوردن  هیبود که  یداشت و فاطمه همون دختر یزندگ نیا یمن رو تو یصبور و ناج

 . میو دورش حلقه زد میبلند شد مهیهمه سراس نبیز یگوش

 

... حالشون چطوره؟ ... خداروشکر. باشه  مارستان؟ی... کدوم ب ؟ی... بله خودم هستم ... چ د؟یی: سالم بفرما نبیز

 ون خدانگه دار.، ممن رسونمیخودم رو م

 

 شده؟یچ _
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سامان  .مارستانی. اما بخاطر افت فشار بردنش بفتادهیبراش ن یاتفاق چیکردند. حالش خوبه و ه دای: فاطمه رو پ نبیز

 عملش کنند. خوانیشده و م یزخم نیکشته شده و افش

 

سر داداشم اومده؟ خداروشکر که حال فاطمه خوبه اما  یی، چه بال نیحس ایشدم.  رهیخ نبیزده به ز وحشت

 دیبخشم. من نبا یهرگز خودم رو نم فتهیبراش ب یباز هم من رو شرمنده خودش کرد. اگه ، اگه اتفاق ن؟؟؟یافش

. با تگذشیاز جونشم م یمسائل نیچن وبا تعصب و ناموس پرست بود و ت یلیکه خ ینی. اونم افشکردمیباخبرش م

 ینسبت چیاست و ه بهیصد پشت غر نیکه انگار افش زدیحرف م یشده بودند. جور رهیخ نبیبه ز دهن باز همه

 اخمام توهم رفت.  ییچشم و رو یهمه ب نیباهاش نداره. بخاطر لحن سردش و ا

 

 چه طرزه رفتاره؟ انگار نه انگار اون شوهرته. نیا _

 

ا ت کردیم یتاب ی. مامان حالش بد شده بود و همش برونیبزنه چادرش رو سرش کرد و از خونه زد ب یحرف نکهیا بدون

 موضوع داغونش نیا دنیرو دوست داره و چقدر شن نیتا چه حد افش دونستمیخوب م یلی. خمشیببر مارستانیبه ب

 تمیتاب بودن مامان و صورت بغض کرده بابا اذ یو ب هیگر دنیشدم. د نیسوار ماش عیزدم و سر رونیکرده. از خونه ب

ارک پ مارستانیب یچقدر گذشته بود که جلو دونمیروندم. نم مارستانیاز خونه خارج شدم و به سمت ب عی. سرکردیم

رفتم و  رشیشدم. به سمت پذ مارستانیکردم و وارد ب یکیشدم. وحشت زده پله ها رو دو تا  ادهیپ عیکردم و سر

 .دمیکالفه غر

 

 رو کجا بردند؟ یتهران نیفاطمه افشار و افش _

 

 شد.  رهیباز شد و با لبخند بهم خ ششیباشه ن دهیرو د اهاشیکه انگار شاهزاده رو دنمیبا د تارپرس
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  یچطور مثل بمب صدا داد. عال تونیاهنگ اخر نیا دیدونینم یوا د؟ی، خوب هست یتهران ی: سالم اقا پرستار

 

 کجا بردنشششششششششون؟؟؟ گمی: م دمیحرفش رو قطع کردم و غر یعصب

 

 و به لکنت زبان افتاد. دیاز رخسارش پر رنگ

 

 .شهیطبقه دوم م یهم به اتاق عمل بردند که انتها یتهران ی، اقا ۱۳۱: طبقه دوم ، اتاق  پرستار

 

 دنیرفتم و وارد اتاق شدم. با د ۱۳۱به سمت اتاق  عی. سردمیبه سمت طبقه دوم دو یبهش رفتم و عصب یغره ا چشم

پر از اشکش حس  یچشما دنیام گره خورد. با د نهیشده بود نفس تو س رهیگوشه خ هیتخت بود و به  یفاطمه که رو

زارم بعد ب تونمیروز نبودنش نابود شدم چطور م کیکه با  ی. چقدر دلم براش تنگ شده بود. منادیکردم نفسم باال نم

کردنش هم شده  یزندون متیبه ق یاجازه رو بهش بدم. حت نیازم جدا بشه؟ هرگز ، عمرا ا شهیهم یبرا کسالیاز 

 دنمینگاهم رو حس کرد و برگشت به سمتم. با د ینیشدم. سنگ کی. اروم بهش نزدرهیقدم ازم فاصله بگ کی زارمینم

و با هق هق خودش رو  دیتخت بلند شد. به سمتم دو یو بغضش شکست. ناله وار صدام زد و از رو دیلرز شچونه ا

جب و بهت زده شدم. کم کم به خودم اومدم و هر دو دستم رو دور کمر حرکتش متع نیاغوشم انداخت. از ا یتو

 حلقه کردم. محکم به خودم فشردمش و کنار گوشش زمزمه کردم. کشیبار

 

  ؟یبه سر من اورد یروز چ هی نیتو ا یدونیم چیدختر. ه یتو که منو کشت _

 

جسم من رو  خواستیمن رو بدبخت کنه. سامان ، سامان م خواستیم خواستیم ی: اون ، اون عوض دیهق هق نال با

 تصاحب کنه. 
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بهش  تونهیجز خدا نم چکسیکه مال منه دست ه یرو نداشت. کس یکار نیادامه نده. جرعت همچ گهیبسه د _

 ، بسه سینکن ، ه هیگر گهی. دکردمیم یکیزنده و مرده اش رو  خوردیقسم اگه دستش بهت م یعل یبرسه. به وال

نکن  هیگر گهیکنه. د تتیاذ یاحد چیه زارمی. نمیخودم شیپ گهیتموم شد. فاطمه اروم باش ، د زی، همه چ زمیعز

 گلم. 

 

 یتاب خم شدم رو یتخت خوابوندمش. ب یموهاش رو نوازش کردم. ارومتر که شد به سمت تخت بردمش و رو اروم

که خواب رو از چشمام گرفته بود ،  یشق دخترگونه اش گذاشتم و با ع یصورتش ، دست ملتهب و داغ دارم رو رو

 هویمن شده بود ، شدم.  یایدن همهکه  یرنگ یمشک لهیازش جدا شدم و محو اون دو ت لیم ی*د*م. بیب*و*س*

 به خودم اومدم و ... دایو یبا صدا
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نیاز زبان مع رمان

 

. از دشیبه اغوش کش هیبه سمت فاطمه رفت و با گر دایبه خودم اومدم و از فاطمه فاصله گرفتم. و دایو یصدا با

 حاکم بود ، خوشحال بودم.  نشونیکه ب یمیرابطه دوستانه و صم
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 فاطمه _

 

 : جانم فاطمه

 

 خودم رو جمع و جور کردم. عیچشمانش شدم. اما سر به رهیخ یلحظات یکلمه جانم اونم از زبون فاطمه برا دنیشن با

 

 ؟ی، متوجه شد یکنیو استراحت م یمونیم نجای. همنیافش یسراغ کارا رمیمن م _

 

 خواننده ی: بله اقا فاطمه

 

بود کنترلم رو از دست بدم و به  کیخواننده اونم از زبون فاطمه تنگ شده بود. نزد یاقا دنیشن یدلم برا چقدر

تکون دادم و از اتاق زدم  یبود. سر نجایا دایکه و فیسمتش برم و صورتش رو غرق در ب*و*س*ه کنم. اما ح

 نشونیب ینکنه اتفاق ته؟یاهم یحد براش ب نیا ات نیافش یعنیپشت در اتاق اخمام رفت توهم.  نبیز دنی. با درونیب

 رخ داده؟ 

 

 اش؟تو چته زن داد _

 

 : حال فاطمه چطوره؟ نبیز
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 خوبه _

 

 فتاد؟یکه براش ن ی: اتفاق نبیز

 

و گردنم از زور حرص و  یشونیپ یرگ ها ارهیکه ممکن بود سامان بر سر فاطمه ب یمنقبض شد و از وحشت اتفاق فکم

 باد کرد. تیعصبان

 

 نه _

 

 .نمشیبب رمی: خداروشکر ، م نبیز

 

 نبیز _

 

 : بله؟ نبیز

 

 باهات حرف بزنم. دیسمت اتاق عمل ، کارت دارم. با ای، بعدش ب نیبرو فاطمه رو بب _

 

 حال دنیو به سمت اتاق عمل رفتم. با د دمیتو موهام کش یوارد اتاق شد. کالفه دست یتکون داد و بدون حرف یسر

رفتم و کنارش نشستم. اروم به اتفاقات منم. به سمت مامان  نی. باعث تمام اختیو روز مامان و بابا اعصابم بهم ر

 و فاطمه تا سر حد مرگ متنفر بودم.  دایو و نماما یها هیداشتم ارومش کنم. از گر یو سع دمشیاغوش کش
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با خودت؟ اخه پسرت که کم  یکنیم نطوری. چرا اشهیخوب م نیبسه مامان جان ، بسه قربونت بشم. بخدا افش _

 چکسیو قدرتمنده که ه یاتاق باز شده. اما انقدر قو نیار پاش به اب نی. همون جناب سرگرده که چندستین یکس

 نیفشا فتهیبرات ب ی. اگه اتفاقشهیم تیاذ قلبت یادامه بد نطوری. بس کن مامان ، اگه اارشیبه زانو در ب تونهینم

 ها هم کن.  چارهی. فکر ما بکنهیپوست همه ما رو م

 

 ی. همسرشم انگار نه انگار که اتفاقمارستانی: چطور اروم باش پسرم؟ چطور؟ جگر گوشه ام افتاده گوشه ب مامان

و  گمینم یچیه یشده. هر چ یچشم و رو. از روز ازدواج به بعد کال چپ یب یدختره  کشهیافتاده. خجالت هم نم

 . تیترب ی. دختره گستاخ بشهیدخالت کنم نم خوامینم

 

 نکن. یتاب یانقدر ب نی. فقط جون معکنمین ، من درستش مماما الیخیب _

 

 : باشه پسرم ، حال فاطمه چطوره؟ مامان

 

 کنارشه. دایخوبه ، و _

 

. پاشو مادر ، االن همسرت بهت میهست نجایا دیزنت. من و بابات و وح شی: خداروشکر ، توهم پاشو برو پ مامان

 داره. اجیاحت

 

 باشه _
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 مونده بود ، اخمام توهم رفت. قدم هام رو تند کردم و به سمتش رفتم. واریکه کنج د نبیز دنیبلند شدم و با د اروم

 

 ؟ی: خب ، چکار دار نبیز

 

 حرف زد. شهینم نجای، ا نییپا میبر ایب _

 

نشست و منتظر بهم چشم  مکتین ی. رومیرفت اطیو به سمت ح میقدم زد گهیتکون داد و شونه به شونه همد یسر

اروم و  نبیبه ز یشباهت چیکه رو به روم بود ه یشدم. دختر رهیم و با فاصله کنارش نشستم و بهش خدوخت. ارو

که ازش  دمیدیم ی، نفرت شیسرخ و جنگل ی. درون چشماشناختمیرو نم نبیز نیصبور گذشته نداشت. انگار ا

 داشتم. یهراس بزرگ

 

ار چک نی. افشرهیگیمنشا م گهید ییز جارفتار سرد و خشک ا نیا لیافتاده زن داداش؟ من مطمئنم دل یچه اتفاق _

 کرده؟

 

 .رمی، طالق بگ خوامی: م نبیز

 

 بود که به لکنت زبان افتادم. یشدم. انقدر کالمش جد رهیزده بهش خ وحشت

 

 ؟یگیم یدار ی، چ یچ _
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 .یدی: همون که شن نبیز

 

 ؟ییییییییشد ووووووونهید _

 

 : نه تازه عاقل شدم. نبیز

 

 چه مرگته تو ؟  ؟یچ یییییعنی _

 

 .یباهام صحبت کن نطوری: مراقب لحنت باش ، فکر نکنم اجازه داده باشم ا نبیز

 

 .یکن رونیاز سرت ب دیفکر طالق رو با یتا قانعم نکن ی. ولخوامیباشه باشه ، معذرت م _

 

 ، متنفرم. نیروشنه ، من از افش لشی: دل نبیز

 

 اخه ، اخه چرا؟  _

 

 نبیحال ز نی. ازهیمن اشک بر ی، همون دختر مغرور جلو نبیز شدیاشکاش نفسام به شماره افتاد. باورم نم دنید با

 فاجعه به بار اورده. نیافش دادیو حرف هاش نشون م
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 زده شده. وندیبهم پ نیام که قلب ترانه ، نامزد سابق افش ی: من همون دختر نبیز

 

دستم اومد. نه ،  زیهمه چ نبیجمله ز دنیبرام سخت شد و با شن دنیکشتمام وجودم رو احاطه کرد. نفس  وحشت

نرفته.  ادمی. هنوز اون روز رو دنیمن! چطور ممکنه؟ دهنم خشک شده بود و تمام بدنم شروع کرد به لرز یخدا

ر و مادر قلبش رو اهدا کنند اما نظر پد دادیماجازه ن نیبدنش اهدا شد. افش یکه ترانه فوت شد و اعضا یهمون روز

ون و رو کرد تا ا ریشد و تمام شهر رو ز دهیبه جنون کش نیرو کردند. افش نکاریترانه مهم بود و اونا به خواسته ترانه ا

 یمرگ ترانه رو تنها اون دختر لیرو جهنم کنه. دل شیکنه و زندگ دایخورده رو پ وندیکه قلب ترانه بهش پ یشخص

 خورده بود ... وندیکه قلب ترانه بهش پ دونستیم
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نیاز زبان مع رمان

 

به عنوان خواهرم دوستش  دای. مثل ودادیازارم م دایو یشدم. اشکاش مثل اشکا رهیخ نبیبهت و تعجب به ز با

 رو نداشتم. دنشیداشتم و تحمل غم و عذاب کش

 

 .نبیز مینکن و به من گوش بده. بزار حرف بزن هیم باش ، لطفا گرارو _
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من رو نابود  نیشدم ، من خرد شدم. افش کیشدم ، من کوچ ریهم مونده؟ من تحق یمگه حرف م؟ی: حرف بزن نبیز

تو  کنمیمعشوقم شو ، من فکر م ایکن ، ب یباهام اشت ای، ب میصلح کن ایب گهیکرد. به من م کهیت کهیکرد. غرورم رو ت

ت هم پس وونیبهش گفت ادم؟ از نظر من از ح شهیمرد؟ اصال م گنیادم م نیو تو از بودن با من لذت ببر. به ا یترانه ا

ازدواج نکردم که حاال  یسالگ ۱۹انصافه؟ اره؟ من تا  نی. اگهیجا د هیروح و قلبش  یجسمش با من باشه ول گهیتره. م

به خانوادت هم هر چه زودتر  نوی. انهی. حرف اول و اخر من همخوامیسر کنم. من طالق م یمرد نیچهم هیبخوام با 

و  کشمیم شیرو به ات نیافش یبشم زندگ وونهی. اگر ددمیرو به باد م نیکنم تمام دودمان افش یبفهمون. چون اگه قات

رفته اما من مانعش  شیپ نی. چندبار تا کشتن افشدونهیرو م زی. احمد داداشم همه چکنمیبه خاکسترشم رحم نم

بدنم  تن و ی. بسه هر چدمیکش یشده. بسه هر چ زیگه صبرم لبریتحملم تموم شده. د گهی. دتونمینم گهیشدم. اما د

 بسمه.  گهی. ددیلرز

 

مکنه ازت دست م ریمحاله از تو بگذره. غ نیکه هست بدتر نکن. افش ینی: تو رو خدا اروم باش. وضع رو از ا نیمع

 بکشه.

 

 تحمل کنم. تونمینم گهیهنوزم عاشقش بود. اما د وونهید نبی، تا حاال نتونست چون ز گهی: نه د نبیز

 

 یخوایچرا االن م ؟یعاشقش موند زیچطور تا حاال با وجود همه چ ؟ی: اخه چرا؟ چطور تا حاال تحملش کرد نیمع

 ؟یرو تموم کن زیهمه چ

 

 با ترالن ، خواهر ترانه ازدواج کنه. خوادی: چون ، چون م نبیز
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شدم. فکم منقبض شد و دستام از زور خشم و  رهیشکست و به هق هق افتاد. مات و مبهوت بهش خ بغضش

تت. . تف به ذایکن یغلط نیهمچ یبخوا کنمی. باور نمنیافش یباش یادم نیهمچ شهیمشت شد. باورم نم تیعصبان

و  یبندیدل نم چکسیبه ه رانهبعد از ت دمیکه از تو غافل شدم و نفهم یمن . لعنت بهتیو مردونگ رتیتف به غ

حرفاش  دنیو  شن نبیشده نبود. هق هق کردن ز یزینقشه از قبل برنامه ر هیجز  یزیچ نبیبا ز عیازدواج سر

 بلند شدم و به سمت کافه رفتم. ی. عصبومدیبود و نفسش باال نم دهیبود. رنگش پر ختهیاعصابم رو بهم ر یبدجور

دهنش گرفتم.  یرو براش باز کردم و جلو وهی. کنارش نشستم و اب مگشتمگرفتم و بر کیو ک وهیاب م هی عیسر

 .دمیغر یدستم رو پس زد که عصب

 

 .ادی. بخور تا نفست باال بکنمیرو درست م زی، من همه چ یضربه بزن تیبه خودت و سالمت یبخور ، حق ندار _

 

ح و که رو یی. لعنت به تونینداشتت افش رتیازش خورد. لعنت به غ یلرزون ازم گرفت و کم ییرو با دستا وهیم با

 . یدختر رو کشت هیاحساس 

 

 ؟یدیرو فهم انیجر نیاز کجا ا _

 

 ان؟ی: کدوم جر نبیز

 

 .نیازدواج ترالن با افش انیجر نیهم _

 

رو بهم گفت.  زی، خودش همه چ الیترالن اومد به و شبیلرزون زمزمه کرد : د ییکرد و با لبا دایشدت پ اشکاش

 یخدمتکارش بشم. عصب دی. بهم گفت خانوم خونه اونه و من بادیچ نیاتاق افش یرو اورد طبقه باال و تو لشیوسا

 قتیحق نیا . اما خوشحالم ازرونیب نداختمششدم. تا سر حد مرگ کتکش زدم و از خونه ا دهیشدم. به جنون کش
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 دمیم حی. ترجرمیبگ یدرست و منطق میتصم تونمیرو کامل شناختم و حاال م نی. چون افشدمیکه شن یوحشتناک

 شهینم گهیاما اگه بفهمه د دونهیموضوع نم نیاز ا یچیخوشحالم کنه. فعال احمد ه یازارم بده تا دروغ یقتیحق

 جمعش کرد.

 

 .دمیمنقبض شده غر یو با فک یعصب

 

 ... کشمیرو م نیداشته باشه قبل از احمد ، خودم افش تیاگه حرفات واقع _
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

نه ،  شم؟یاره؟ من با مرگ عشقم اروم م شم؟یاروم م نیبشه؟ که من اروم بشم؟ من با مرگ افش یکه چ ش؟یبکش_

 . ومدهیمن ن ی. اصال ارامش به زندگشمیاروم نم یچیبا ه گهیمن د

 

 زاده غمم من
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 زاده خاکم من

 مرگم قیال من

 ستمیارامش ن قیال من

 ستمیخنده ن قیال

 یپنهون یها هیمحکومم به گر من

 یشگیهم یبغض و هق هق ها به

 ییو تنها ییو تنها ییتنها به

 ییمحکومم به جدا من

 طرفه کیعشق  به

 طرفه کی یعالقه  به

 ه؟یچ یدونیم

 اومدم تا همه عقده هاشون رو ایبدن من

 کنند. یمن خال سر

 

 ه. نمون یخال ومیرو دارند تا استاد ومیطرفه تنها نقش تماشاگران استاد کی ی، عشق ها یعشق و عاشق یایدن یتو

 

. من زونشمیرو براش دارم. من او رهیذخ مکتیاضافه ام. حکم ن نیافش یداداش؟ من اضافه ام. من برا یفهمیم _

که قلب  یجز دستگاه یزینامزدشم. من چ ی، من خون بها ستمی. من قاتل عشقشم. من همسرش نستمیعشقش ن

جز نفرت و انتقام به من نداره.  یحس دمیکه من جونمم براش م ی. اون کسستمیرو زنده نگه داشته ن نینامزد افش

 که جنون وار ازش متنفرم رو مجنون وار دوست دارم. یمنه احمق هنوزم اون شخص
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و  نیتوجه به مع یشدم. ب نیو سوار ماش دمیدو نمیهق هقم به اسمون رفت و کالفه بلند شدم. به سمت ماش یصدا

 کردمیم یپدال گاز خال یرو رو تمیهدف حرکت کردم. تمام حرص و عصبان یرو روشن کردم و ب نیعربده هاش ماش

نداشتم و با  میرانندگ یرو ی. تسلطبودپخش شده  نیماش یهق هقم تو ی. صداروندمیم یرسام اورو با سرعت س

هق هق و  یصدا دنیضبط رو روشن کردم. بهتر از شن ی. عصبگرفتمیدقت سبقت م یو ب روندمیم یادیسرعت ز

 خودم بود. یزجه ها

 

  دمیآدما رو بعد تو بخش تمومه

 اما تو رو نه دمیرو بخش همه

  دمیدردامو بعد تو فهم لهیدل

 اما تو رو نه دمیرو فهم همه

 

 یبه شهرباز نیو زهرا و افش دیبه همراه وح نیکه با فاطمه و مع یشد سمت گذشته. روز دهیناخودآگاه کش ذهنم

 پیحال شدم. گوشام ک یرو به کنار جاده کشوندم و ب نی. موقع برگشت قلبم درد گرفت و حالم بد شد. ماشمیرفت

 الیو به خ دمیشنیکردنش رو م هیو گر نیشاف یعربده ها یخوب صدا یلیاما خ رفتیم یاهیود ، چشمام سشده ب

 و عاشق من شده.  وونهید نیافش کردمیخام خودم فکر م

 

 جا مونده رو دله وامونده  یزخم چه

 عالم خاطره هیمنو  کنهیم وونهید داره

 تونستینم گمیم دونستینم گمیم

 چرا گذاشت بره تونستیکه م خدا
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 جا مونده رو دله وامونده  یزخم چه

 عالم خاطره هیمنو  کنهیم وونهید داره

 تونستینم گمیم دونستینم گمیم

 چرا گذاشت بره ... تونستیکه م خدا

 

 میبه کافه رفتم تا در مورد جواب منف قمیخواستگار و برادر رف یبا مهد یشاپ افتادم. وقت یکاف انیجر ادی نباریا

بدم و هر چه زودتر  یبه مهد یکه جواب منف دیغر یبا شماره ناشناس زنگ زد بهم و عصب نیش حرف بزنم. افشباها

دختر  هیخوشحال شدم. چطور دلش اومده با احساسات  تکه روم داش یرتیبزنم. چقدر از تعصب و غ رونیاز کافه ب

به  نیکه افش ی، نابود کردن روحشه. همون کار ستیجسمش ن تیدختر ازار و اذ کی یضربه برا نیکنه؟ بدتر یباز

شد ، خامم کرد ، رامم کرد ، وابستم کرد ، عالقه مندم کرد ، عاشقم کرد  کیشکل ممکن با من کرد. بهم نزد نیبدتر

 یزیو نقشه چ یباز کیشد و گفت ازم متنفره و همه کاراش جز  رهیتو چشمام خ یو پست یصفت یب تینهاو در 

 نبوده. گهید

 

  دمیدردامو بعد تو فهم لهیلد

 هیغمه عالم چ دمیتو فهم بعد

  دونهیچه م یکس دونهینم یکس

 هیک المیتو خ یدلتنگ هیشبا

 

که قلبم رو تکه تکه کرد. غرورم رو له کرد ، روحم رو  یزیافتادم. همون شب نفرت انگ یشب عروس ادیدفعه  هی

. ی، تو دزد قلب عشق من یچشمام نگاه کرد و گفت تو قاتل عشق من یزد و عالقه و احساسم رو کشت. تو شیات
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خودم  ینقشه بود تا قلب ترانه رو برا هیز یاحساس بشم؟ گفت همه چ یدختر مغرور و ب هیعاشق  تونمیگفت چطور م

با  ه؟یکنه تا بتونه قلب نامزدش رو کنار خودش حفظ کنه. حق با ک یدختر باز هیحفظ کنم. حاضر شد با احساسات 

 نه نه؟یکردن جوابش ا یعمر بندگ هی نه؟یعدالت با اونه؟ اره خدا جون؟ عدالت تو ا ه؟یکاراش منطق ن؟یافش ایمن 

 . ستیمن ن یایرو،  یزندگ نیا

 

 جا مونده رو دله وامونده یزخم چه

 عالم خاطره هیمنو  کنهیم وونهید داره

  تونستینم گمیم دونستینم گمیم

 چرا گذاشت بره تونستیکه م خدا

 

 جا مونده رو دله وامونده  یزخم چه

 عالم خاطره هیمنو  کنهیم وونهید داره

  تونستینم گمیم دونستینم گمیم

 چرا گذاشت بره  تونستیکه م خدا

 

  دمیآدما رو بعد تو بخش تمومه

 اما تو رو نه دمیرو بخش همه

  دمیدردامو بعد تو فهم لهیدل

 ...اما تو رو نه  دمیرو فهم همه
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Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  33 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

د سر جا من بو یبگذره. وگرنه هر ک نیاز افش تونهینم وونهیدل د نیپارک کردم. چه کنم که ا مارستانیجلو ب یعصب

به روش زدم و به  یفاطمه لبخند دنیشدم و به سمت اتاق عمل رفتم. با د مارستانیوارد ب ی. عصبومدیخاکشم نم

 سمتش رفتم.

 

 ؟یبهتر _

 

 ؟ی. خوبیکرده بود وونهیرو د نیزد؟ مع بتی: اره ، کجا غ فاطمه

 

 که ، زندم.  ینیب یم _

 

 شدم. رهیبهش خ یباز شدن در اتاق عمل فاطمه رو پس زدم و به سمت دکتر رفتم. با نگران با
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 حالش چطوره؟ _

 

 بود. یزیام تی، خداروشکر عمل موفق ستین ینگران ی: خوبه ، جا دکتر

 

اوردند. عقب  رونیبود ب هوشیتخت ب یرو که رو نیو خداروشکر کردم. در باز شد و افش دمیکش یقیعم نفس

زدند و سر و صورتش  مهیخ نیبا هق هق باال سر افش دایو و نیخانوم مادر افش دیدادم. ناه هیتک واریو ب د دمیکش

صورتش  .یلیبودم ازش ، خ ریدلگ یلیبشم. خ کیبهش نزد تونستمیچرا نم دونمیمن؟ ، نم یرو بوسه بارون کردند. ول

 نیرو با افش یاروم و عاشقانه ا یزندگ هیشده بود و لباش خشک شده بود. چقدر دوست داشتم  دیمثل گچ سف

باهام کرد که  یبشم ، کار کیکردم بهش نزد یبهم زد و هر بار که سعضربه ها رو  نیبدتر شهیداشته باشم. اما هم

 ممیکنارش بمونم. اره ، تصم شهینم گهیشده که د ادیز نمونیانقدر فاصله ب کنمیحس م حاال. رمیازش فاصله بگ

که  ی. تمام خاطرات و احساسشمیاحساس جدا م یمرد مغرور و ب نی. من از اشمیجدا م نی. من از افششهیعوض نم

و عقده هاتو  یبگ وربهش ز یکه بتون ستین ینبیز گهی. تموم شد جناب سرگرد ، دزنمیم شیبهش داشتم رو ات

. پا تند کردم یبرگشتم و ب سمت خروج یوجود نداره. عصب گهیکه د ی. بمون تو تب عشق ترانه ایکن یسرش خال

اقالنه درست و ع میتا بتونم تصم ییاشتم به تنهاد ازیخودش رو به رو بشم. ن یو حت نیدوست نداشتم با خانواده افش

 ...  رمیبگ یا

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 میمرخص شد نیکه من و افش یگذشته بود. روز مارستانیشدنم و مرخص شدنم از ب دهیدزد هیاز قض یماه کی

 یبرگزار کرد و دو تا گوسفند جلومون قربون نیرو به خاطر سالمت من و افش یبزرگ یبزرگ اقا خونه خودش مهمون

که بهم  یی. از محبت و توجه هادیچرخیم دورمبود و مثل پروانه به  دهیدرجه  چرخ ۱۸۰ نیکردند. اخالق و رفتار مع
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خبر مرگ سامان اصال خوشحال نشدم. درسته که ازش متنفر بودم اما به  دنیبودم. با شن یغرق در خوشحال کردیم

 نیا اوقت ب چیه دینبود شا نیمع یو اگه کمک ها امیمرگش کنار ب انیکه با جر دیطول کش کمیبودم. ن یمرگشم راض

. فکرشم میهممون داغون شد دیطالق زهرا از وح دنیبود اما با شن یخوب و عال زیومدم. همه چیمسئله کنار نم

 دهیاز هم پاش دیعاشقانه زهرا و وح یدو روز زندگ یزهرا رو به جهنم بکشه. تو یبرگرده و زندگ اوشیس کردمینم

اهاش ب ای میکن یبه زهرا کمک نبیزقسم خورده بودند که اگه من و  نیو مع نیبه طالق ختم شد. افش تیشد و در نها

به زهرا کمک کرد و با  یپنهان نیافش یدهایبرخالف تهد نبی. اما زکنندیم اهیروزگارمون رو س میدر ارتباط باش

بچه زهرا از  نکهی. ادمیشن نبیداستان رو از زبان ز یدر امان باشه. همه  اوشیدش تا از شر ساحمد به شمال فرستا

 ارستانمیت یتو یمدت اوشیس ایمحافظت کنه. گو شیو زندگ دیتا بتونه از وح اوشهیو به دروغ گفت بچه از س دهیوح

شد و  ریدرگ دیبا وح اوشیبار س کیهراس داشت. البته حقم داشت چون  اوشیموضوع زهرا از س نیبوده و سر ا

 یقیو موس یخوانندگ یایپا به دن نیمع تیداغون شده بود و با کمک و حما دیماه وح کی نیا یچاقوش زد. ط

 دیبه وح قتیاز حق یزیبگم اما زهرا قسم خورده بود که اگه چ دیرو به وح قتیحق خواستیدلم م یلیگذاشته بود. خ

و  رهیگب یمیممکنه چه تصم قتیحق دنیبا شن دیالبته حقم داشت ، معلوم نبود وح. کنهیخودش رو گم و گور م میبگ

 ایبخواد بعد از بدن قتیحق دنیبا شن دیاحتمالش هست که وح ی. و حتشدیبه ضرر زهرا تموم م زیهمه چ دیشا

 نیا ی. تومیو دم نزن مینیو نابود شدن زهرا رو بب یداغون میمجبور بود نیهم ی. برارهیاومدن بچه ، اونو از زهرا بگ

 یکلک و حقه ا هچ خوادیو دوباره م گذرهیم ییزهایز نبود و مشخص نبود تو فکر خرابش چه چاز النا یمدت هم خبر

نداشت الناز پنهونش کنه.  یلیبود دل نیچون اگه بچه از مع ستین نیبزنه. من مطمئن بودم که بچه از مع نیبه مع

رو برداشتم و تو گوشم زدم. اهنگ  می. هنذفررهیبچه رو ازش بگ نیمع ترسهیو م گهیالناز راست م دمی، شا دونمینم

که قطع شده بود ، اه از نهادم  مشیس دنیدراوردمش و با د ی. عصبخوندیمن یاز هندزفر یگوش هیکردم اما  یرو پل

دارم خوشحال از  گهید یهنذفر هی نکهیا یاداوری. با برهیمن بدون اهنگ خوابم نم م؟یحاال چکار کن یبلند شد. وا

قد  یکارتون گذاشتمش. هر چ یداشتم و تو گهید یهنذفر هیو به سمت کمد رفتم. مطمئنم  نییپا دمیتخت پر یرو

م کمد و اروم رفت یرو اوردم. گذاشتم جلو هی. ناچارا به سمت حموم رفتم و چارپادیکردم دستم به کارتون نرس یبلند

 دنیبا د هویزدم اما  غیکردم. خوشحال ج دایرو پ یگشتن هنذفر یو بعد از کل. کارتون رو باز کردم هیچارپا یرو

 دنیباز شد و با د یبد ی. در اتاق با صدادمیکش یبنفش غیافتاد و ج تمبود کارتون از دس هیکه کنار چارپا یسوسک

 شد ... ریاشکام سراز نیچهره وحشت زده مع
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part:  34 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 موند.  هیبه سمتم و کنار چارپا دیوحشت زده دو نی. معهیگر ریبلند زدم ز یصدا با

 

 چته فاطمه؟ شده؟ی: چ نیمع

 

تو رو خدا  .ترسممممینه من م ی، کنار پاته ، واهق هق و لکنت زبون زمزمه کردم : سوسک ، نگاه اونجاست  با

 .ترسممممیکن. من م یکاری، تو رو خدا  نیبکشش مع

 

بغلم ،فاطمهههه انقدر  ایاروم باش ،دستت رو بده من ب گمیخوب اروم باش خرس گنده ، عه فاطمه م یلی: خ نیمع

 . هیچارپا یاز رو یفتیاالن م وووونهیتکون نخور ، د

 

 نیزم یبا کمر به رو نکهیشد و قبل از ا یپام خال ریز هویقدم به عقب برداشتم که  هیوحشت زده  ادشیفر دنیشن با

. از ترس و وحشت دستام رو به دور گردنش دمیو اسمون به اغوش کش نیزم ونیبازوم رو چنگ زد و م نیمع فتمیب

و بلند کردم و بهش بود کمرم داغون بشه. اروم سرم ر کیشکرت. نزد ایخدا ی. وادمیحلقه کردم و محکم بهش چسب

 قیگردنش فرو کردم و نفس عم یگود یو سرم رو تو دمیصورتش بود. ناخداآگاه خند یرو یشدم. لبخند کج رهیخ
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 چیحرف ها و کاراش ه یکه رو شدمیم یکنارم بود مثل ادم مست نی. کارام دست خودم نبود. هر وقت معدمیکش

 نداره.  یتسلط

 

 : گربه پا کوتاه ، سوسک هم ترس داره؟ نیمع

 

 رو غنچه کردم و کنار گوشش زمزمه کردم. لبام

 

 .ترسمینم یچیاز ه یکه تو هست یاره اما تا وقت _

 

زد و در  مهیتخت گذاشتم. خودشم روم خ یشد. اروم به سمت تخت رفت و رو شتریدستاش به دور بدنم ب فشار

 رد.زمزمه ک کردیم یبا موهام باز کهیحال

 

 : فاطمه نیمع

 

 جونم _

 

 بود رهیبه چشماش خ کهیشد ازم فاصله گرفت و در حال رابیس نکهیصورتم خم شد و ... بعد از ا یزد و رو یلبخند

 گفت.

 

 شم؟یپ یبمون شهیم ؟یخارج نر شهی: م نیمع
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که خارج نرم و بمونم  خوادیهمون خواننده مغرور از من م یتهران نیمع یعنی شد؟یشدم بهش. باورم نم رهیخ متعجب

حرف رو بهم بزنه. اما حاال که بهش  نیبگم. انتظار نداشتم ا یچ دونستمینزدم. نم یکنارش؟ سکوت کردم و حرف

فاطمه؟ فاطمه بس کن. خودتم خوب  یگیم یدار یمن بهش عالقه مند شدم؟ چ ؟یعالقه مند شدم کجا برم؟ چ

القه مند ع نیوقته که به مع یلی. من خیتونینه ، نم ؟یدروغ بگ یتونی. به خودتم میوابسته شد نیکه به مع یدونیم

. اره من از دمیرو چش شییبار طعم ب*و*س*ه جادو نیاول یبرا قتیجرعت و حق یباز یکه تو یشدم. از همون روز

شق ع هیبشه به  لیبره و تبد شیحد پ نیتا ا کردمیکه فکر نم یو احساسم شدم. احساس نیمع میاون موقع تسل

 یاز باز یبودم. وا زاریبشم که بشدت ازش ب یعاشق مرد یروز هیکه  کردمیفکرشم نم یبزرگ و مجنون وار. حت

 لیرو به نفرت تبد شقنفرت رو به عشق و ع تونهیو م شهینم شیحال زیچ چیاز دل ما ادم ها که ه یسرنوشت. و وا

پس منم بخاطرش  کنهیم یطر من داره غرور شکنرو پس بزنم. حاال که اون بخا نیکنه. هرگز دوست نداشتم مع

. با صداش به خودم رهیرو ازم بگ نیبخواد مع ایفاصله بندازه  نمونیب یاحد چیه دمیو هرگز اجازه نم کنمیم یهرکار

 اومدم.

 

 ؟یی: فاطمه کجا نیمع

 

 نجایهم _

 

 ؟ی: خب ، نگفت نیمع

 

  شه؟یبرم؟ مگه م تونمیمثل تو دارم کجا برم؟ اصال مگه م یکه هم خونه ا یزدم و اروم زمزمه کردم : تا وقت یلبخند

 

 *د و زمزمه کرد.یصورتم. الله گوشم رو اروم ب*و*س* یلباش و اروم خم شد رو ینشست رو یپهن لبخند
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قدم از من  کی یمن باالسرته و اسمم تو شناسنامته حق ندار هیکه سا ی: هم خونه نه ، من همسرتم ، تا زمان نیمع

 . ادیچه بدت ب ادیخوشت ب خوادی. چه میدور بش

 

 هم خوشحال شدم.  یلیتازه خ چیخودخواه بودنش ناراحت که نشدم ه از

 

رگ ، منظورم به م یاز من جدا بش یتونینبود که م نیاسمم تو شناسنامت نباشه به ا نکهی: در ضمن منظورم از ا نیمع

 و مردنم بود و

 

 شد. رهیکوت وادارش کردم. متعجب بهم خدهنش و به س یدستم رو گذاشتم رو یعصب

 

حسودم پس  یلیمن خ ه؟یچ یدونی. میاز مردن حرف بزن یکه من زندم حق ندار یحرف از مردن نزن ، تا وقت _

 مردن هم من زودتر از  یمطمئن باش تو

 

 دهنم و به سکوت وادارم کرد. یدستش رو گذاشت رو نیمع نباریا

 

 ال؟یخیب شهی: غلط کردم فاطمه ، م نیمع

 

خنده من اخماش از هم باز شد و لبخند مهمون  دنیهم با د نیخنده. مع ریو زدم ز رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 لباش شد.
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. خوامیعاشقانه و با ارامش ، ازت وقت م یزندگ هیساختن  یشدن و برا یکی یاعتراف ، برا ی: فاطمه ، من برا نیمع

اطمه . فکنمیو خوشبختت م سازمیرو برات م یزندگ نیناز رو حل کردم بهترمسئله ال نکهیبه محض ا دمیبهت قول م

 ؟ی، به من اعتماد دار

 

 از چشمام. شتریزدم و زمزمه کردم : ب یلبخند

 

 ؟یخارج رو زد دیق هویزد و گفت : خب ، بگو چرا  ینیدلنش لبخند

 

 .خوامیکارم زمان م نیا لیاعتراف و دل یهام رو غنچه کردم و گفتم : خب منم برا لب

 

 خنده.  ریزد ز هویچشمام و  یشد تو رهیخ

 

 ینامرد یلی: خ نیمع

 

 دونمیم _

 

ش رو با لبا میشونیشد و برخالف تصورم پ رهینگاهش رو از چشمام گرفت و به لبام خ هویشد.  رهیلبخند بهم خ با

 مهر کرد و اروم زمزمه کرد.
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 : چه خوبه دارمت ... نیمع

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  35 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

خودم رو از  یزهرا افتاد کنترل زندگ یکه برا یها و اتفاقات انیگذشته بود. با جر نیاز مرخص شدن افش یماه کی

دست دادم. اما خداروشکر با طالق گرفتن زهرا و فرستادنش به همراه احمد داداشم و همسرش به شمال ، ارامش بهم 

 یبرخ گهی. ددیرسینم نیچرا نامه از دادگاه به دست افش دونمیطالق داده بودم اما نم یبود که تقاضا یبرگشت. مدت

 یکارا ریماه درگ کی نیا یزد. تو یو نه خودش حرف دمیورد ترالن پرسدر م نیاز افش یزیاز ترالن نشد. نه من چ

و  زاشتیزهرا افتاده بود م یکه برا یاتفاقات یساکت بودن و حرف نزدنم رو پا لیدل نیزهرا و طالق خودم بودم و افش

 چطور احمد نکهیخط زدن اسمش از تو شناسنامم بودم. ا ریاتفاقم. اما خبر نداشت درگ نیکه تو شوک ا کردیفکر م

 یوت ینقشه ا نکهیبشه جز ا یا هیقض الیخیب هویبود که  دی. از احمد بعدونستیشده بود و فقط خدا م المیخیب

. به سمت پارک رفتم و شروع کردم قدن زدن. فردا برمبه خونه  خواستمیسرش داشته باشه. ساعت ده شب بود اما نم

حرف  یمخالفت خانواده ام ، برا یاماده کرده بودم. برا زیهمه چ ی. خودم رو برارمیم نیافش شیاز پ شهیهم یبرا

هم اماده بودم. قبول دارم که هنوز هم دوسش دارم اما  نیواکنش افش یبرا یو حت شدیکه پشت سرم زده م ییها

 دمی. پس اجازه نمشهیوقت دو طرفه نم چیطرفه ه کیعشق  نی. اشهینم ریو عالقه اخرش ختم به خ ساحسا نیا

 شیو سوزوندن خاطرات و به ات نیاز افش ییجدال تنها من بسوزم و ببازم. تنها راه ممکن و عاقالنه جدا نیا یتو

قت بود. با و رید گهین رفتم و سوار شدم. دی. به سمت ماشانهیپا یب هیتلخ هیتلخ بهتر از  انیپا هیاحساسمه.  دنیکش
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نفسم رو با  یعصب زنم؟یها دارم قدم م وونهیساعته مثل د کی یعنیشب بود.  ۱۱ساعت متعجب شدم. ساعت  دنید

 یمیوقت از تصم چیه دوارمیرو روشن کردم. اروم حرکت کردم و به سمت خونه روندم. ام نیو ماش رونیحرص به ب

بود و  نشیکه سوار ماش نیافش دنیشدم. با د الیو وارد و دمیساعت به خونه رس میاز ن بعدنشم.  مونیکه گرفتم پش

 نیرو پارک کردم اما برخالف تصورم افش نیبره؟ ماش خوادیساعت کجا م نیبره متعجب شدم. ا رونیبه ب خواستیم

ه عربده اش ب یصدا دنیشنشدم که با  ادهیحوصله پ یمن پارک کرد. ب نیرو کنار ماش نشیدنده عقب گرفت و ماش

 .دمیخودم لرز

 

  ؟یبود یساعت کدوم گور نی: تا ا نیافش

 

فرصت کنم دهن باز  نکهی. قبل از ادیشدم. پا تند کرد و به سمتم دو رهیزده سرم رو بلند کردم و بهش خ وحشت

 یطرف صورتم سوخت. ناباورانه دست گذاشتم رو هیو  دیکه به صورتم زد برق از سرم پر ییبرق آسا یلیکنم با س

و گردنش نفسام به شماره  یشونیرده پک ادب یو فک منقبض شده و رگ ها یشیسرخ و ات یچشما دنیصورتم. با د

 یبودم. مچ دستم رو گرفت و ب دهیوقت ند چیرو ه تشیخشم و عصبان نینبود. ا گهید یافتاد. امشب مثل شب ها

 زد. ادیمن به سمت خونه رفت. رو به خدمه ها فر یتوجه به تقال ها

 

 د؟یدی. فهمدییاینم نجایمجاور و تا نگفتم ا الیو دیری. مرونیب دی: همتون گمش نیافش

 

 دهی. تا سر حد مرگ ازش ترسدادیبد م یخارج شدند. دلم گوا الیسرشون رو تکون دادن و وحشت زده از و همه

مردونه اش گرفت و  یدستا ونیمن رو نشونه گرفت و به سمتم اومد. مچ دستم رو م نشینگاه خشمگ نباریبودم. ا

 ناله ام درومد. یفشار داد که صدا یجور

 

 دستم رو رها کن. یوحش یآ یآ _
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 .زارمی: من امشب تو رو زنده نم نیافش

 

کردم که خودم خبر ندارم؟ دستم رو گرفت و دنبال خودش کشوندم. به  کاریشدم. مگه چ رهیزده بهش خ وحشت

 زیم یرفت و از رو زیبه سمت م ی، پرتم کرد تو اتاق و در رو قفل کرد. عصب دیسمت طبقه باال رفت و به اتاق که رس

 .دیکش ادیام و فر نهیس یبرداشت و پرتش کرد تو یپاکت

 

هان؟ با چه اجازه  ؟یمن؟ آرهههه؟ با چه جرعت یبرا یدرخواست طالق داد ؟یلعنت هیچ نیهان؟ ا ه؟یچ نی: ا نیافش

 ؟ید بنال چرا خفه خون گرفت ؟یا

 

صبرم تموم  گهیتحملت کنم. د تونمینم گهید ؟یروان یدی، فهم خوامی: با اجازه خودم ، من طالق م دمیهق هق نال با

 شده. 

 

از من  یخوایتو اون فکر خرابتهههه؟ نکنه ، نکنه م یچ دممم؟یمن طالقت م یهه ، فکر کرد ؟یخوای: طالق م نیافش

 ارهههه؟ ؟یبش رتیغ یزن اون مهراب ب یو بر یریطالق بگ

 

 نیب یزیچ گهیخونه بابام ، د رمی. من مشهیاز هم جدا م مونیزندگ ریبه تو ربط نداره. بعد از طالق مس نشیا گهید _

 . میاز هم جدا بش یو توافق ی. بهتره کشش ندستیما ن

 

به سمتم حمله ور شد و ساک رو  هویشده بود.  رهیاز توش دراوردم. مات و مبهوت بهم خ یسمت کمد رفتم و ساک به

دماغش باز و  یپره ها تیچسبوندم. از عصبان واریبه د . شونه هام رو گرفت و نیزم یاز دستم گرفت و پرتش کرد رو
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 نیسکته نکنه با ا ایداغون بود. خدا یلی. حالش خدمیلحظه ترس هیو صورتش مثل لبو سرخ شده بود.  شدیبسته م

 حال و روزش. 

 

 یو باهام زندگ یکه در کنار من باش یکه طالقت بدم. بهت گفتم ، تو تا اخر عمر محکوم ینی: خوابش رو بب نیافش

 ... شهینم تی. اما حاال که زبون خوش حالیمال من تینفس زندگ نی. تو تا اخریکن

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  36 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

 یحرکت رو هیم دراورد و با شد. چادر رو از سر کیبه روم زد و بهم نزد یشدم. پوزخند رهیزده بهش خ وحشت

 یکردن. از فکر کار هیزدن و گر غیو شروع کردم ج دیدستاش بلندم کرد و به سمت تخت رفت. رنگ از رخسارم پر

 نیتا  زم کردمیانداختم و تقال م چنگبودم. با دستام به صورتش  دهیکنه هم تا سر حد مرگ ترس خواستیکه م

رو دراورد. نفسم  راهنشیپ عیپاهام و سر یزد روم. نشست رو مهیتخت و بالفاصله خ یگذاشتم رو یبزارم. عصب

نم از دستش فرار ک تونستمینم کردمیم یشدم و شروع کردم تقال کردن. اما هر کار دهیرفت و برگشت. به جنون کش

کار خودش رو کرد. با  یدو نامر یرحم یمن و در کمال ب یو زجه ها یو زار هیها و گر التوجه به تق یب تیو در نها

باالخره انتقامش رو گرفت. حاال به عالوه  نیمرد. افش نبیمردم و زنده شدم. تموم شد. ز دیچیکه تو بدنم پ یدرد
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که از امشب  یاغوش مرد یو تو تمچشمام رو بس یحال یدراورد و نابودم کرد. از ب ریروح و قلبم ، جسمم هم به تسخ

 رو ازم گرفت به خواب فرو رفتم.  میدخترانگ یتپس تیازش متنفر شدم و در نها

 

 :  نیاز زبان افش رمان

 

جسم ب*ر*ه*ن*ه  دنیپلکام رو باز کردم. با د یشدم. چندبار پلک زدم و اروم ال داریاز خواب ب یسردرد بد با

 ایمثل فنر از سر جام بلند شدم.  شبید یاداوریاغوشم نفسام به شماره افتاد. به مغزم فشار اوردم و با  یتو نبیز

چطور؟ وحشت زده  ؟یرو کن یکار نیهمچ یستکثافت؟ چطور تون یکرد یچه غلط ن؟یافش ی، چکار کرد نیحس

 یو گردن کبود شده اش از خودم متنفر شدم. از تو یصورت زخم دنیرفتم. با د نبیو به سمت ز دمیلباسام رو پوش

 یکمکم کن. چندبار اروم تو ایبود. خدا خیتنش کردم. بدنش مثل اهن  عیکمد مانتو و شلوارش رو برداشتم و سر

دستام بلندش کردم و از اتاق  ینداشت. وحشت زده رو دهیاما فا دمیصورتش پاش یاب تو هصورتش زدم و چند قطر

خوابوندمش و خودمم سوار  یصندل یرو عی. سررونیرفتم و از خونه زدم ب نیی. از پله ها به سرعت به پارونیزدم ب

روندم. تمام  مارستانیبه ب یخارج شدم و با سرعت سرسام اور الیرو روشن کردم. وحشت زده از و نیشدم و ماش

کردم. چرا کر و کور شدم؟  یغلط نیکه همچ شدی. هنوزم باورم نمکردمیم یپدال گاز خال یرو رو تمیحرص و عصبان

اشکام رو پس زدم و کنار  یچرااااا؟ عصب دم؟یزجه ها و تقال هاش رو ند چرادم؟یو التماسش رو نشن هیگر یچرا صدا

رو به  نبیشدم و ز ادهیپ عی. سرستیبرام مهم ن یچیها درومد اما ه کیالست غیج ینگه داشتم. صدا مارستانیب

 شدم و به سمت پرستارا رفتم.  مارستانی. وارد بدیاغوشم کش

 

 .دی، کمک کن ستی: حال ، حال همسرم خوب ن نیافش

 

 اتاق. نی، ببرش به ا دی: اروم باش پرستار
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تر از دک خواستمی. نمرونیتخت گذاشتم. با اومدن دکتر و پرستارا از اتاق زدم ب یرو رو نبیوارد اتاق شدم و ز یعصب

. کردمیم یطول و عرض راهرو رو ط یحرف بخورم. برام سخت بود دکتر بخواد بهم بگه چطور با زنم رفتار کنم. عصب

 .دمیو اروم پرس رفتماومد. به سمتش  رونیساعت دکتر از اتاق ب میبعد از ن

 

 حالش چطوره؟ _

 

 د؟یباهاش دار یتوهم و گفت : شما چه نسبت دیرو کش اخماش

 

 همسرشم _

 

 انجیبندازنت گوشه زندون. پسرم طبقه سوم هم یبه جرم د*س*ت د*ر*ا*ز* گفتمیم ی: اگه همسرش نبود دکتر

 . یکن دایرفتارت تسلط پ یبتونه کمکت کنه که رو دیسر برو اونجا ، شا هیشناس خوب سراغ دارم. حتما  روان هی

 

 ؟یدی: حالش چطوره؟ ور ور اضافه نشنوم ، فهم دمیتوهم و غر دمیاخمام رو کش یعصب

 

 کرد حفظ ظاهر کنه. یاما سع دیو ترس دیپر رنگش

 

 .شیببر یتونینداره. سرمش تموم شد م یخوب یروح طینداره اما اصال شرا یمشکل ی: از لحاظ جسم دکتر
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. به سمت اتاق رفتم و با دمیکش قیچشمام رو بستم و چندبار نفس عم یاز کنارم رد شد و رفت. عصب یحرف بدون

. اروم دارهیب دمیبود فهم یصورتش جار یکه رو ییوارد اتاق شدم. چشماش بسته بود اما از اشک ها یلرزون ییپاها

 نروینشون نداد. کالفه نفسم رو به ب یلدستم گرفتم. عکس العم یکرده اش رو تو خیکنارش نشستم و دست 

 فرستادم و اروم زمزمه کردم.

 

 از من یوجه اشتباه نبود. پس حق ندار چی، کار من به ه نبیز یانجام ندادم ، تو همسر من ی: من کار اشتباه نیافش

من  و حس تو به هیحس من به تو چ ستی. بهت گفتم ، مهم نیدار یفیو نسبت به من وظا یمن . تو همسریباش ریدلگ

 گهیچطور باهات رفتار کنم که د دونمیبه بعد م نیاز ا اماموند.  یو کنار من خواه ی، تو تا اخر عمرت مال من هیچ

 ؟یدی، فهم یاریجلو من اسم طالق ب یجرعت نکن

 

رو انجام دادم. بعد از  صشیترخ یو کارا رشینشون نداد. کالفه رفتم به سمت پذ یعکس العمل چینزد و ه یحرف

به سرمش انداختم. تموم شده بود. پرستار رو صدا زدم و بعد از  یداروهاش رو گرفتم به اتاق برگشتم. نگاه نکهیا

 ... رونیزدم ب مارستانیدستام بلندش کردم و از ب یسرمش رو دراورد رو نکهیا
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حال و روزش رو  نی. من تحمل اادیمسئله کنار ب نیبا ا نبیز دوارمیشدم و حرکت کردم. ام نیسوار ماش خودمم

 یلیرفته. خ میوقته ارامش از زندگ یلیبخوام ارومش کنم. من خ ایباشم  یکه بتونم مرحم کس ستمیهم ن یندارم. ادم

 هیداشته باشه. از  یازم انتظار دینبا نبیکنم ، پس ز مخودم رو ارو یحت تونمیارامش رو گم کردم. من نم یوقته معن

 ریحاکم بود کالفه شده بودم. ز نمونیکه ب یداشت. از سکوت یانتظار دیسنگ شده نبا یمرد شکست خورده و قلب

 یمهابا رو یو چشماش رو بسته بود و اشکاش ب شهیداختم. سرش رو چسبونده بود به شبهش ان ینگاه یچشم

 سکوت نیدستام فشار دادم. لعنت به من. ضبط رو روشن کردم تا حداقل ا یفرمون رو تو یعصب. دیچکیصورتش م

 شکسته بشه.  نمونیب

 

 هر قطره اشکم کنار

 خاطره دفنه هزار

 میخاطره دار نقدریا

 قرنه کیقد  ییگو که

 سوزه از عشقت یم گلو

 که مثل زَهره یعشق

 عشق تو هردم یب یول

 من قهره. یبا لبها خنده

 

 اما یبا من درسته

 ازارمیبودن ن نیا به

 با چشماتم یکه حت تو
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 آه دوستت دارم یگینم

 دوستت دارم یگفت اگه

 لبهات بود یباز فقط

 یرنگ خودخواه وگرنه

 چشمات بود. یتو نشسته

 

 ایدن یعشقه تو یچ هر

 خواستم مال ما شه یم من

 ینذاشت چوقتیتو ه اما

 غصه نباشه نمونیب

 بوسه هیکردم با  یم فکر

 مونم یتو همخونه م با

 شهیدونستم نم ینم

 تونم یتو نم یب آخه

 کنم من از تو یم گله

 یرحم یب نهمهیتو که ا از

 بار مردم از عشقت هزار

 یفهم ینم چوقتیکه ه تو

 کنم من از تو یم گله
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 یرحم یب نهمهیتو که ا از

 بار مردم از عشقت هزار

 ... یفهم ینم چوقتیکه ه تو

 

نفسم رفت  نبیز غیج یصدا دنیبا شن هویتا بود.  ۱۴۰و سرعتم  میاتوبان بود ی. توروندمیم یسرعت سرسام اور با

رو  نی. کنترل ماشکردیو هق هق م زدیام م نهیجونش به س یب یو برگشت. وحشت زده نگاهش کردم. با مشت ها

 .دمیغر ی. عصبدادمیداشتم از دست م

 

 .نبببببببببببببببیسرجات ز نی. بشمونیبتمرگ سرجات تا به کشتن نداد _

 

و  یقلب و روحم رو کشت ی. شب عروسی: مگه من زندم؟ هاااااان؟ من زندمممم؟ نهههههههههه؟ تو منو کشت نبیز

 و من باختم. اره من باختممم ، ی، حق با تو بود ، من باختم ، تو برد نیاقا افش گمیم کی. تبریجسمم رو کشت شبید

 بهت بگم.  یزیچ هیبازنده بودم. فقط  هی شهیمن هم

 

 زمزمه کرد. نشیو جاده در گردش بود. برگشتم و نگاهش کردم. با بغض سنگ نبیز نیزده نگاهم ب وحشت

 

 معرفت. ی، هنوزم دوستت دارم ب نایبا وجود همه ا _

 

رو باز  نیفرصت کنم جوابش رو بدم در ماش نکهیکوبش قلبم کر کننده بود. نفسام به شماره افتاد و قبل از ا یصدا

 یتا زدم رو ۱۴۰. با سرعت رونیبتونم بازوش رو چنگ بزنم خودش رو پرت کرد ب نکهیو قبل از ا دمیکرد. عربده کش

که وسط اتوبان افتاده بود  نبیدم. وحشت زده به زیدور خودم چرخ شیاز کنترلم خارج شد و ش نیترمز که ماش
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سمش و ا دمیکش ادی، چشمام رو بستم و با تمام توانم فر نبیشده ز هوشیجسم ب یبه رو نیشدم. با رفتن ماش رهیخ

 رو صدا زدم. 

 

 نههههههههههههههههههههههه _

 ... نببببببببببببببببببیز
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 نیاز ماش عیافتاده. سر یبفهمم که چه اتفاق تونستمیپلکام رو باز کردم. همه دورش جمع شده بودند و نم یال اروم

جسم غرق در خونش  دنیم رو بهش رسوندم. با دافراد رو پس زدم و خود یشدم و به سمتش پرواز کردم. عصب ادهیپ

. با وحشت سرم رو دمشیگلوم نشست و زانوهام خم شد. کنارش نشستم و به آغوش کش یتو ینیبغض سنگ

 ضربان قلبش اروم گرفتم.  دنیاش و با شن نهیس یگذاشتم رو

 

 از روش رد شد؟ نیماش _
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به خدا  دتی، نگران نباس ، ام رسهیامبوالنس االن م مینشده. زنگ زد شیچی: اره پسرم اما خداروشکر ه بهیغر فرد

 باشه. 

 

اشکام رو گرفتم. بعد از چند لحظه آمبوالنس  زشیر یبود جلو یو به هر سخت دمیکشیم قیممتد و عم یها نفس

 مارستانیکنار ب دنبال امبوالنس رفتم ... یخودم شدم و با حال خراب نیرو بردن. منم سوار ماش نبیز عیاومد و سر

 درآوردند و به سمت نیبرانکارد بود از تو ماش یرو کهیرو درحال نبیبه سمت امبوالنس رفتم. ز عیپارک کردم و سر

 رهیدستم گرفتم و به چهره معصومش خ یرو تو نبی. دست زدمیبردند. پا تند کردم و به سمتشون دو مارستانیب

 یصندل یرفت و رو لیتحل میبه اتاق عمل بردنش انرژ یوقت دستم گرفتم. یشدم. تا اتاق عمل دستش رو تو

رو برام سخت کرده بود. زمان به  دنینفس کش نبیو فکر از دست دادن ز دیچرخیسرم م رداشت دو اینشستم. دن

بود که به قلبم وارد شده بود. چهره معصوم و بغض  ییرهایمثل ت نبیز ی. حرف هاگذشتیو طاقت فرسا م یسخت

چشمام کنار  لولحظه هم از ج کی یاتفاقات هنوزم دوستم داره برا نیکه بهم گفت با همه ا یکرده اش رو وقت

چند ساعت بود که پشت در اتاق عمل خشک شده بودم. با باز شدن در اتاق وحشت زده سر بلند  دونمی. نمرفتینم

 .دمیم. به سمت دکترا رفتم و با حال داغون پرسکردم و بلند شد

 

 شد؟یچ _

 

 . نشیبود ، خداروشکر به موقع رسوند یزیام تی: عمل موفق دکتر

 

 دنیدادم و خدا رو بابت بخش رونیو حبس شده ام رو به ب نیشونم زد و از کنارم رد شد. نفس سنگ یرو یدست دکتر

 بهم شکر کردم. نبیدوباره ز
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 از زبان فاطمه :  رمان

 

رو برداشته بودم تا شماره الناز رو از توش بردارم. دست خودم نبود و  شیگوش یواشکیبودم و  نیتراس اتاق مع یتو

شده  رشتینسبت به کارا و رفتاراش ب تمیبهم عالقه منده و حساس نیمع دمیتو خونم بود. اونم االن که فهم یفضول

گذاشته بود که کنار پنجره بود. االنم خودش روش لم داده  یمبل یرو قایرو دق شیبود. پنجره اتاقش باز بود و گوش

شدم و دستم رو  زونیبه پنجره او عیشمردم و سر متیبود. فرصت رو غن یبود و در حال اهنگ گوش دادن با هنذفر

. وحشت زده بهش نیبغل مع یتعادلم رو از دست دادم و پرت شدم تو هویمبل بزارم که  یرو رو یدراز کردم تا گوش

. اروم بلند شد و گرفتیشده بود و چشم ازم نم رهیمتعجب بهم خ نیکنم. مع یچه غلط دونستمیره شدم و نمیخ

نگاهش به کفش هام افتاد. اخماش توهم رفت و با حرص و  هویبزنه که  یکمک کرد که منم بلند بشم. خواست حرف

 شد. رهیبهم خ تیعصبان

 

 ، زود. اریدرش ب عیرو فرش؟ سر یاومد فی: چرا با کفش کث نیمع

 

 کفشام رو دراوردم.  عیتکون دادم و سر یسر

 

 حاال؟ یشیم یچرا عصب _

 

 بودن متنفرم. باشه؟ فینظم بودن و کث ی: از ب نیمع

 

 باشه _
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 ؟یچرا باال سر من بود ؟یکردی: حاال تو تراس چکار م نیمع

 

 زهیاوم چ _

 

 زه؟ی: چ نیمع

 

 برداشتم تا شماره الناز رو از داخلش بردارم. تویگوش _

 

ام.  نهیرو س زارهیشد. وحشت زده دستام رو توهم قالب کردم. مطمئن بودم االن سرم رو م رهیبهت و تعجب بهم خ با

 اروم به سمتم اومد کنه؟یو مسخرم م زنهیاالن داره پوزخند م یعنی نیکم کم تعجب جاش رو به لبخند رو لباش داد. ا

رو با لباش مهر کرد و کنار  میشونیزد و پ یقیشدم. لبخند عم رهیورتم رو با دستاش قاب کرد. متعجب بهش خو ص

 گوشم زمزمه کرد.

 

 اگه به نفعت نباشه. یمثل االن باهام صادق و راستگو باش حت شهی: هم نیمع

 

*د. چقدر یو رو سرم رو ب*و*س* دمیبه آغوش کش تیزدم و دستام رو دور کمرش حلقه کردم. با مال یلبخند

 اغوش پاک و گرم و مردونه ... نیو ا میمرد در زندگ نیخوشحال بودم از حضور ا
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، هر جا که  کردمیم یاصال خوب نبود. هر کار شیو حال و اوضاع روح گذشتیم نبیاز مرخص شدن ز یروز چند

 نبیاز ز ینداشت و عکس العمل یا دهیفا چیه گرفتمیکه م ییو هر کادو گرفتمیکه م ی، هر مراسم بردمشیم

راه به  یبراش آوردم ول یرو گرفته بود. هر روان شناس خوب و فوق تخصص میحالش همه انرژ نی. اکردمینم افتیدر

 رونی. نه بشدیم رهینقطه خ هیتختش بود و به  ی. صبح تا شب روکردیتو صورتمم نگاه نم گهید ینداشت. حت ییجا

 ی. خودم کم بدبختخوردیاز دوتا قاشق نم شتری. ناهار و شامم به زور من بزدی، نه حرف م کردیم هی، نه گر رفتیم

و بد و  دهاشیو در مقابل تهد دمیخودم جواب م نبیز یبه گوش زنهیزنگ م یدارم احمد هم شده قوز باال قور. هر چ

حال و اوضاع برام مهمه و بس.  نیاومدنش از ا رونیو ب نبی. تنها خوب شدن حال زکنمیگفتنش تنها سکوت م راهیب

بردمش  نیهم یآورد. برا یم الو مدام با خوردیدرستش کنم. چند روز بود که غذا نم دیخودم گند زدم ، خودمم با

 وونمیمظلوم شدن و سکوت کردنش د نیشده. ا ماریب ایمشکل از معدشه  نمیگرفتن تا بب شیو ازش آزما شگاهیآزما

شدنش خواب و خوراک  ریگوشه گ نی. اما اشدمینم تیانقدر اذ دادیو فحش م کردیم هی، گر زدیکرده بود. اگه داد م

 ادهیدشم به زور اوردم. کالفه پ. خودادنیرو م ششیپارک کردم. امروز جواب آزما شگاهیارو ازم گرفته بود. کنار آزم

ه  درصد مطمئن بودم ک کیبشه. اگه  ادهیپ نیرو باز کردم و کمکش کردم تا از ماش نیشدم و به سمتش رفتم. در ماش

نداشتم  یو حس عذاب وجدان شدمیکنه ، اروم م کیمن رو به خودش نزد خوادیحال زده و م نیخودش رو به ا یالک

ه رو ب میزندگ رمیکه اگه جلوش رو نگ رهیم یحاد ی. اما بدبختانه داره به سمت افسردگو اصال برام مهم نبود حالش

 نشوندمش و یصندل یرفتم. رو شگاهیدستم گرفتم و به سمت آزما یو سردش رو تو فیظر ی. دستاکشهیم شیآت

پست شدم که به زن  یبود. لعنت به من که تا حد دهیو رنگ پر روح یخودمم کنارش نشستم. صورت معصومش ب

متفاوت  یساله و پر از احساس ها ۲۰دختر بچه  هیکه مقابلم بود  یخودمم رحم نکردم. انگار فراموش کردم دختر

و  شه.یم ریدشمنم باشه همسرمه. چقدر بده که زود د نکهیکه مقابلم بود قبل از ا یبود. انگار فراموش کردم دختر



 جدال مجنون وار

 
166 

 

حس  مونیزندگ یارزشش رو تو میرو از دست ند یزیکه چ یو تا وقت مییایمبه خودمون  ریچه بدتر که ما آدم ها د

 بلند شدم. یصندل یتوسط پرستار از رو نبیاسم ز دنی. با شنمیکنینم

 

 بده. حیرو براتون توض زیتا همه چ دیدکتر بر یهستش ، به داخل اتاق اقا شیجواب آزما نی: ا پرستار

 

رفتم و دستش رو گرفتم و دنبال خودم کشوندمش. وارد اتاق  نبیتکون دادم و بعد از پرداخت مبلغ به سمت ز یسر

 رو به شیرو نشوندم و بعدش خودم کنارش نشستم و جواب آزما نبیها رفتم. اول ز یو به سمت صندل میدکتر شد

 دکتر دادم. 

 

 دکتر؟ یاقا هی: خب ، مشکلش چ نیافش

 

 یدخترم ، دار گمیم کیبود گفت : تبر نییکه سرش پا نبیزد و رو به ز یلبخند زدیساله م ۴۵- ۴۰ یکه مرد دکتر

 .یشیمادر م

 

شدم.  رهیسرم رو بلند کردم و به دکتر نگاه کردم که گردنم رگ به رگ شد. با بهت و تعجب به دکتر خ یناگهان انقدر

  ت؟یوضع نیبارداره؟ اونم تو ا نبیز

 

 .ادیبوجود ن نیخودت و جن یبرا یدخترم تا مشکل یبرطرفش کن دیو با یخون هست کم یلی: فقط خ دکتر

 

 نبیز یعنیلبخند کم جونش متعجب شدم.  دنیشدم. با د رهیخ نبیو شرمنده به ز دمیکش قینفس عم چندبار

 یبه سمت خروج عی. سررونیرو گرفتم و از اتاق زدم ب نبیکردم و دست ز یخوشحال شد؟ از دکتر تشکر سرسر
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دم. رون الیو با سرعت به سمت و دمرو روشن کر نینشست ماش نبیز نکهی. بعد از امیخارج شد شگاهیرفتم و از آزما

 ی. عصبنبیز ریبنداز تقص نمیمقصره که بارداره. ا نبی، حتما ز نیبود؟ خفه شو افش نبیچه وقت باردار شدن ز

 فرستادم.  رونینفسم رو با حرص به ب

 

 نی: افش نبیز

 

ابت از ب دونستمینگه داشتم. نم ابونیرو کنار خ نیانقدر متعجب شدم که زدم رو ترمز و ماش نبیز یصدا دنیشن با

 متعجب بشم. ایطلسم شکست شده و به حرف درومد خوشحال باشم  نکهیا

 

 تعجب گفتم : بله؟ با

 

 .میبچه رو نگه دار شهی، م شهیبغض و چونه لرزونش زمزمه کرد : م با

 

 ردکیفکر م نبیحد پستم که ز نیمن تا ا یعنیاشکاش قلبم به درد اومد.  دنیشدم و با د رهیو مبهوت بهش خ مات

که  یشدم و از زور حرص فکم منقبض شد. لعنت به من یبچه خودم رو بکشم؟ از خودم و حماقت هام عصب خوامیم

  همسرم رو نسبت به خودم عوض کرده بودم. یتصور و باورها یهمه 

 

 ارم؟یب ییسر بچه خودم بال تونمیمگه م ؟یا وونهی: د نیافش

 

 .یچون بچه از منه اونو مثل من نخوا دی: خب ، خب گفتم شا نبیز
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و  دمیطاقت به اغوشش کش یاز خودم متنفر شدم. ب نبیجمله ز دنیرو تو قلبم حس کردم. با شن یبد درد

 *د*م ...یرو ب*و*س* شیشونیپ

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  40 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نیاز زبان افش رمان

 

 و مونیکه تا چه حد از کارام و رفتارام پش کردمیو اعتراف م زدمیزار م نبیآغوش ز یتو زاشتیم میغرور لعنت اگه

 . مکردیوادار به سکوت م شهیهم یغرور لعنت نیشرمنده ام. اما ا

 

 . ستمین ادیز یهستم ول یعنی،  نبیز ستمی: من بد ن نیافش

 

گلوم نشست. با سر انگشتام آروم اشکاش رو پاک کردم و با  یاشکاش بغض تو دنیاز خودم جداش کردم و با د آروم

 دستام صورتش رو قاب کردم.
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 چشمام رو یبد بودم و کور و کر بودم بسه. هر چ یبسه. هر چ میدیکش ییتنها ی، هر چ نبیبسمه ز گهی: د نیافش

. نبیز ستی. بخاطر بچه نگهی. از صفر ، از نو ، باهمدمیدوباره شروع کن خوامیات گرفتم بسه. م دهیبه روت بستم و ناد

 دمی. ترسکردیم مونین حال بدت من رو از حرف زدن پشیباهات حرف بزنم اما سکوتت و ا خواستمیوقته م یلیخ

 دونمیمهر سکوت به لبام زدم. م شهیهم یحالت بدتر بشه برا دمیبخوام باهات حرف بزنم. ترس ایبشم  کیبهت نزد

رکم ت شهیم م؟یاز صفر شروع کن شهیم م؟یببخش شهی، م شهیعذابت دادم اما م یلیکه خ دونمیم نمیبدم ، ا یلیخ

  نب؟یز ینکن

 

 : ترانه نبیز

 

 لبش و به سکوت وادارش کردم.  یاشاره ام رو گذاشتم رو انگشت

 

 کردمینم یوقت سع چیه کردمیمن بسته شده. اگه به ترانه فکر م یوقته مرده. پرونده اش برا یلیترانه خ _

 ؟یبشه. متوجه شد یکیجسممون 

 

 باشه.  دینقشه جد هی نیدوباره ا ترسمی، م ترسمی: م نبیز

 

آغوشم  یو تو دمشیبه سمت خودم کش یا حال خرابهق هقش بلند شد و با دست صورتش رو پوشوند. ب یصدا

 .دیلرزیبغلم م یتو دیگرفتمش. مثل ب
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 دمیقبول کن. بهت قول م کنمی. خواهش مستیحرفام دروغ ن کنمی، بهت ثابت م نبیز کنمیخودم رو بهت اثبات م _

 . یکنم که باورم کن یکار

 

 ؟یو طالقم بد شیریاومد ازم بگ ایبچه بدن یوقت یخوایتو نم یعنی:  نبیز

 

 هکیاون دهیمثل داداشت باالسرم مگه من جرعت دارم غلط اضافه کنم؟ بعدشم ورپر یکیکه  یتا وقت وونهیاخه د _

 نه من. یتو بود رهیخواست طالق بگ

 

 . یکرد همیشکل تنب نی: خب توهم به بدتر نبیز

 

 *د*م.یسرش رو ب*و*س* یزدم و رو یتلخ لبخند

 

 . کنمی، همه اشتباهاتم رو جبران م نبیز دمی. بهت قول مکنمیرو جبران م زیهمه چ _

 

 .کنمیهرگز رهات نم ی: اگه خودت رو بهم اثبات کن نبیز

 

ناله اش وحشت زده از خودم جداش  یصدا دنیلبام و محکم به خودم فشردمش که با شن ینشست رو یپهن لبخند

 کردم.

 

 چت شد؟ _
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 : دندم درد گرفت. نبیز

 

 اخه چرا؟ _

 

 وقت ها. یگاه رهیگی. از اون موقع درد منیبه ماجرا پرت کردن خودم از ماش گردهی: برم نبیز

 

 زخم هات منم. یهمه  لیو شرمنده زمزمه کردم : دل ناراحت

 

 .یمن ی، شفا ی، تو مرهم من یزنده بودن من لینگام کرد و گفت : تو دل مهربون

 

 یشدم و برا کینسبت به خودم ، شرمنده شدم. اروم بهش نزدحرف ها و کارهاش  یهمه عشق و معرفت تو نیا از

 یاش رو به صندل هی*د*م . . . اروم ازش جدا شدم و تکیبار بدون حس انتقام و نفرت همسرم رو ب*و*س* نیاول

رو ازم گرفت و حس  اریاخت اشین حجب و حیانداخته بود. هم ریدادم. از شرم و خجالت سرخ شده بود و سرش رو ز

چهره خجالت زده اش  یدستم گرفتم. به رو یرو تو نبیرو روشن کردم و دست ز نیتنفر رو در درونم کشت. ماش

 زدم و بعد از روشن کردن ضبط و گذاشتن اهنگ حرکت کردم . . .  یلبخند

 

 تم عشق پر احساسم وونهید

 واسم ستیهوا ن یکه نباش نویا دونمیم

 ق احساسمدلُ بده به عم ایب
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 واسم ستیهوا ن یکه نباش نویا دونمیم

 

 با تو آرومم دونمیم نویا من

  گمیهمه جا م ارمیم اسمتو

 خانومم ییتو ییتو

 

 با تو آرومم دونمیم نویا من

  گمیهمه جا م ارمیم اسمتو

 خانومم . . . ییتو ییتو

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  41 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان
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 نیبودم و مع یرئال و بارسا بود. من رئال ی. بازمیفوتبال و در حال تخمه شکستن بود یپا مینشسته بود نیمع با

 یمن ببره هر چ میبگه من انجام بدم و اگه ت یببره هر چ نیمع میو قرار شد اگه ت میشرط بست گهی. باهمدییبارسا

 هیتموم شده بود و وقت اضافه بود. ثان قهیدق ۹۰بودن.  یاومس میاخر بود دو ت قیدقا یانجام بده. باز نیمن بگم مع

بلند شدم و شروع کردم دست زدن و  یو از خوشحال دمیکش غیگرفت. ج یرئال پنالت کنیباز هویاخر بود که  یها

کاناپه نشستم. حاال  ی. زبونم رو براش درآوردم و رودیترکیو از حرص داشت م کردینگاهم م یعصب نی. معدنیرقص

اور رئال با سوت د کنیشدم ، باز رهیخ ونیزینشم. داور که سوت زد با استرس به تلو هیگل بشه ضا یپنالت کنهخدا

 دیکش یخوشحال یاز رو یبلند ادیفر نیدروازه و گل نشد و مع ریحرکت کرد و محکم توپ رو شوت کرد اما خورد ت

جلو  زدم و بلند شدم. رفتم غیزده ج جانیکرد. ه لبه گ لیرو تبد یرئال توپ برگشت کنینگذشت که باز هیثان اما به

جا  نیوسط مع نی. حاال ادمیرقصیبراش م یو الت زدمیو کمرم رو قر دادن. بشگن م دنیو شروع کردم رقص نیمع

و  دمیرقصیخودم م یشده بود. برا رهیهام خ یبا دهن باز به من و خل باز مشیحرص بخوره از باختن ت نکهیا

 .خوندمیم

 

 آخ که چقدر شادم من _

 چقدر شادم من یوا

 ، قر قر قرش بده ایاها حاال ب اها

 کمرو قرش بده  نیا

 فنـــــره ایکمـــــره  نیا

 

نگاه  الفه از دست. کخوندمیو بلند بلند اهنگ م دمیرقصیو دهنش که اندازه تمساح باز مونده بود م نیتوجه به مع یب

 بهش. دمیتوپ یبرداشتم و عصب دنیدست از رقص نیمع یسکته ا

 

 ؟یدیچته؟ خوشگل ند ه؟یهان ؟ چ _
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 ه؟یچ ایخل و چل باز نی: ا نیمع

 

 ؟یرقص. اوک گنیبهش م _

 

 ؟یکه برد یخوشحال یلی: االن خ نیمع

 

 دو سر هستش.  ویخواننده معروف ملقب به د یتهران نیمع یکه نبردم ، طرف سرکار اقا ویکم کس  یلــــــیخ _

 

 دو سر؟ وید یگی: به من م نیمع

 

 . درسته؟یانجام بد دیبگم با ی، پس هر چ یحاال که باخت گمیاهم ، خب م _

 

 کنم؟ دی: خب حاال چکار با نیمع

 

 من برقص. یبرو وسط سالن و برا _

 

 ؟ی: چــــــــــــــــــ نیمع
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 ، مرد و قولش.  یدیهمون که شن _

 

 : بسه فاطمه خجالت بکش. نیمع

 

 ، پس چته؟ یخودت قول داد نیاه مع _

 

 .ی: جنبه بردنم ندار نیمع

 

 دیبا شهیهم یوسط یمن تو باز رستانیتا دب ادمهی. باختمیم شهیو گفتم : نـــــه چون هم دمیمست خند سر

 گرگ بودم.  شهیگرگم به هوا هم یو تو زاشتمیموشک چشم م میقا یو تو زدمیم

 

 خندش رو گرفت.  یباز شد و بزور جلو اخماش

 

 گهیبرقص د _

 

 برات برقصم؟ یخوای: پس م نیمع

 

 اوهوم _
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 : باشه نیمع

 

رفت و اهنگ تانگو گذاشت. اروم به سمتم اومد و دستاش رو  یقیشدم. به سمت دستگاه موس رهیتعجب بهش خ با

 دور کمرم حلقه کرد. آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و دستان لرزونم رو دور گردنش حلقه کردم. 

 

 که همسرت رو به روته.  یصفا نداره اونم تا وقت دنی: تنها رقص نیمع

 

 . دمیکش قیگذاشتم و نفس عم اش نهیس یلبام. سرم رو رو ینشست رو یپهن لبخند

 

 عشقه تو شدم ریدرگ

  یشبام الهیکه خوابو خ تو

 زدم  زویهمه چ دیق

 یاالن تو باهام نکهیا واسه

 به کنار  استیتو دن یچ هر

 یخوامیکه م یزیتمومه چ تو

 

  شمیم رهیبهت خ یوقت

  شنینم ریاز تو س چشام

  یمن یشبها یایرو
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 که عاشقشم یهمون تو

 تو واسه من یب یزندگ

 تصورشم یسخته حت یلیخ

 

 تو فکر توام یجا که باش هر

  یمن شهیپ کنمیم حس

 که  نهیا قلبه من باور

 میتا آخرش ماله هم ما

 برام یخواب هیقشنگ شبام مثله  ماه

 

 کنمیعشقتو باور م یزنیتو چشمام زل م یوقت کنمیبا تو فقط سر م مویزندگ یبه لحظه  لحظه

 خوامیرو با تو م ایباهام دن یباش یجور هر

 

 غیزده ج جانیبلندم کرد و شروع کرد چرخوندنم. ه نیمع هوی. میدیرقصیو م میخوردیتکون م گهیبا همد هماهنگ

 تمرفیم سهیاز خنده ر کهی. در حالنیخسته شد گذاشتم زم ی. باالخره وقتنیکه بزارم زم کردمیو التماس م زدمیم

 اش گذاشتم.  هنهو پ یعضالن نهیس یدستام رو دور گردنش حلقه کردم و سرم رو رو

 

 .یا وونهید یلیخ _
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 *د و زمزمه کرد.یگوشم رو اروم ب*و*س* الله

 دارد. یهم عالم یوانگی: با تو د نیمع

 

تو  نیوجود مع بار بخاطر نیهزارم ی*د*م و برایپنجه پام بلند شدم و گونه اش رو ب*و*س* یزدم و رو یلبخند

 خداروشکر کردم ... میزندگ

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

وجود از محبت هاش غرق در  نیبترسم. اما با ا ایخوشحال باشم  نیاز خوب شدن و مهربون شدن افش دونستمینم

خودش رو بهم اثبات نکنه اجازه  کهیاعتنا باشم. اما تا زمان ینسبت به توجه هاش ب تمتونسیو نم شدمیم یخوشحال

درد  یاز طرف خدا برا هیهد نیمن باردار شدنم بهتر یداغون و حال بد روح طیشرا نیا یبشه. تو کیبهم نزد دمینم

 ونمدی. نممیو باهم شام بخور ادیبودم تا ب نیکاناپه نشسته بودم و منتظر افش یبود. رو دمیکه کش ییو عذاب ها

شدنم  ونهویاز من و د دنیاز کاراش ، ترس یمونیپش لشیدل دیباشه. شا تونهیم یچ شیو تحول ناگهان رییتغ نیا لیدل

گرفتن انتقام  یبرا دشهیکارها جزو نقشه جد نیا دمیبه خواست و اراده خودشه. شا ایشدنش توسط احمد  دی، تهد

 کسچیه دمیو اجازه نم مونمیبچه ام م یمن به پا فتهیکه ب ی. هر اتفاقکنمیفکر نم یچیبه ه نایاز من. با وجود همه ا
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با خدمه ها حال و  یین به خودم اومدم. با خوشرویافش یصدا دنیازم جداش کنه. با شن ای رتشیاز من بخواد بگ

به  یمحکم به سمتم اومد. لبخند اروم اما ییشد و با قدم ها رهیاحوال کرد و به سمت سالن اومد. با لبخند بهم خ

 روش زدم و از سرجام بلند شدم.

 

 یسالم ، خسته نباش _

 

 یو. سرم رو گذاشتم ردیبهم نگاه کرد و سرش رو تکون داد. دستم رو گرفت و به اغوشم کش نییاز باال به پا صانهیحر

 اش و دستام رو دور کمرش حلقه کردم.  نهیس

 

 دارم.  زیسوپراباال ، برات  میبر ای: ب نیافش

 

 شدم.  رهیبهش خ یتعجب ازش جدا شدم و سوال با

 

 ه؟ی: چ نیافش

 

 ه؟یچ زتیاهم خب سوپرا _

 

 .یفهمیباال خودت م میبر ای: ب نیافش

 

 .نییپا امیپله ها برم باال و دوباره ب نیباال. حال ندارم از ا میبعد بر میخب اول شام بخور _
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 ؟یتی: چرا؟ اذ نیافش

 

 .شمیم تیو اذ شهیدنده ام دردش شروع م دمیراه م ادیز یوقت _

 

 ؟. خوبهمیباش نییبهتره طبقه پا مانتیرو برامون اماده کنند. تا بعد از زا نییاتاق پا گمی: به خدمه ها م نیافش

 

 یاره مرس _

 

 .هیچ زمیتا بعد شام بهت بگم سوپرا میشام بخور میبر ای: خب ب نیافش

 

 باشه _

 

و تنهامون گذاشتند.  دندی. خدمه ها غذا رو کشمینشست یصندل یو کنار هم رو میوارد اشپزخونه شد گهیهمد با

غذا خوردنش  نی. بشناختمینسبت به خودم سر از پا نم نیافش یاما از توجه ها میسکوت غذامون رو صرف کرد یتو

ل گذاشت تو دهنم و مث یماه کهیچند ت، بزور  مبرا دیکشی. برنج مزاشتیبشقاب خودش برام م یتو یاز ماه کهیت هی

کنم.  هیبه حال خودم گر ایهمه توجه و محبت خوشحال باشم  نیاز ا دونستمی. و من نمدیچرخیپروانه به دورم م

که تو شکممه. بعد از شام دستم رو گرفت و  یاون بچه ا ایبخاطر خودمه  نیدر افش رییهمه تغ نیا دونستمیچون نم

ش بلندم کرد و به اغو نیزم یحرکت از رو هیاعتنا به خدمه ها با  یبرگشت به سمتم و ب هویرفت.  باالبه سمت طبقه 

دستام رو دور گردنش حلقه کردم تا تعادلم رو حفظ کنم. متعجب و خجالت زده به چهره خندونش  عی. سردمیکش

 شدم.  رهیخ
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 .نیزشته بزارم زم ن؟یافش _

 

 .پوشهیم یزنه که شلوار ل ری: زشت پ نیافش

 

 .نیاب شدم از خجالت بزارم زم نیافش ی، زشته جلو خدمه ها. وا نیبزارم زم وونهید _

 

من به سمت  یتوجه به نق زدن و تقال ها ی*د و بیکرد و الله گوشم رو اروم ب*و*س* کیرو به گوشم نزد سرش

طبقه باال رفت. اروم به سمت اتاق خودش رفت و بهم اشاره کرد که در رو باز کنم. دستم رو از دور گردنش جدا کردم 

 و در رو باز کردم. 

 

 : چشماتو ببند. نیافش

 

 هان؟ _

 

 خوشگلت رو ببند. ی: گفتم چشما نیافش

 

 ؟یاخه واسه چ _

 



 جدال مجنون وار

 
182 

 

 گمی: چون من م نیافش

 

 . ستادیمحکم اما ارومش وارد اتاق شد و بعد از چند لحظه سرجاش ا یتکون دادم و چشمام رو بستم. با قدم ها یسر

 

 : حاال چشمات رو باز کن. نیافش

 

 دکریشدم. با لبخند نگاهم م رهیخ نیاتاق مات و مبهوت به افش دنیزده و متعجب چشمام رو باز کردم و با د جانیه

رنگ شده بود و  وارایکرده بود به اتاق بچمون. تمام د لی. اتاق خودش رو تبدکردمیماما من مسخ شده نگاهش 

اشک تو چشمام حلقه زد و با لبخند به همه  یلشده بود. از خوشحا دهیبچه درون اتاق چ یسمونیکامل س سیسرو

کمد پر از لباس  هیمختلف و خوشگل ، کاالسکه ،  یاتاق تخت خواب ، کمد ، عروسک ها ی. توکردمینگاه م لیوسا

 میونشیشده بود. با داغ شدن پ دهیچ تیبود که با خالق گهید لی، موتور و پر از وسا نیپسرونه و دخترونه ، ماش یها

 نگاهم کرد. طونیو ش نیرو با لباش مهر کرد و اروم گذاشتم زم میشونیشدم. پ رهیخ نیو به افش ومدمبه خودم ا

 

 ؟ی: خب ، خوشت اومد خانوم نیافش

 

ون ، خوشم اومد واقعا ممن یلی. خیهست ینیب شیپ رقابلیو غ وونهید یلیخ دونمیبگم فقط م یچ دونمی، نم نیافش _

 تو عمرم نداشتم.  نیبهتر از ا زیسوپرا

 

دراورد. اروم به سمتم اومد و جعبه رو به سمتم  یلبخند بهم نگاه رفت و به سمت کمد رفت و از داخلش جعبه ا با

 گرفت.
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  رشیبگ : نیافش

 

 شدم. رهیرو از دستش گرفتم و متعجب بهش خ جعبه

 

 : بازش کن. نیافش

 

 که داخلش بود متعجب شدم .. یدیست طال سف سیسرو دنیزده جعبه رو باز کردم و با د جانیه

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  43 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

 رهیخ نیبود. قدر شناسانه به افش یمتیخوشگل و گرون ق سیاشک تو چشمام حلقه بست. واقعا سرو یخوشحال از

زده  جانیجعبه برداشت و اشاره کرد که برگردم. اروم و ه یبه روش زدم. گردن بند رو از تو یشدم و لبخند کمرنگ

دستاش به دور شکمم حلقه شد و سرش رو و دستاش رو اورد جلو و گردن بند رو بست.  دیبرگشتم. شالم رو کش

 . دیکش قیگردنم فرو کرد و نفس عم یتو
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 : خوشت اومد مامان کوچولو؟ نیافش

 

 پنهان نموند.  نیافش دیلبام که از د ینشست رو یکلمه مامان کوچولو لبخند دنیشن با

 

 .یخوشگله ، مرس یلیاره خ _

 

 : قابل خانومم رو نداره. نیافش

 

شدم.  رهی. اروم برگشتم و به چشماش خکردمیدهنم حس م ینبود. ضربان قلبم رو تو فیابل توصو اوضاعم ق حال

  ن؟یبشناسمت افش تونمیاز توش بخونم. عشق بود؟ ترحم بود؟ نفرت بود؟ کدومش بود؟ چرا نم یچیه تونستمینم

 

 ترسم؟یزمزمه کردم : چرا ازت م اروم

 

 هم. یلباش محو شد و اخماش رفت تو یاز رو لبخند

 

 ؟یاز من بترس دی: چرا با نیافش

 

 ، از نظر خودت چرا؟ دونمینم _
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 .یمن رو بخاطر اون شب سرزنش کن ی. پس حق نداریدار یفیو در مقابلم وظا یتو همسر من نبیز نی: بب نیافش

 

 حق ندارم؟ سر دل شکستنات حق ندارم؟ هان؟  اتیحق ندارم؟ بخاطر پنهان کار ؟یبخاطر دروغات چ _

 

 ادیگذشته رو به  کنمیدرست شده. پس خواهش م زی، اما االن همه چ هی، مقصر اون باال سر ستمی: مقصر من ن نیافش

 . باشه؟میرو شروع کن یاروم یو اجازه بده زندگ ارین

 

 باشه ... _

 

 از زبان فاطمه :  رمان

 

شدم و وارد سالن  دهیالناز به جنون کش یصدا دنیشدم. با شن الیوارد و ی. عصبدمیلرزیزور حرص و خشم م از

 سرش.  یبود و صداش رو انداخته بود رو ستادهیا نیمع یشدم. رو در رو

 

 ؟یداری: چرا دست از سر من برنم نیمع

 

 .ینیپسرت رو بب یخوایکه نم یصفت شد یتو انقدر ب یعنی:  الناز
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 یزاریدهنت خرد نکردم. مگه توئه کثافت م یهرزه ، دهنتو ببند تا دندونات رو تو کهی: خفه شوووو زن نیمع

 هان؟ نمش؟یبب

 

بهت اعتماد کنم و پسرمون رو بهت نشون بدم. چون ازت  تونمی. نمشینیبب دمیاجازه م یعقدم کرد ی: وقت الناز

 . شیریاز من بگ ترسمی، م ترسمیم

 

 که عقدت کنم. ینی: هه ، خوابش رو بب نیمع

 

 .یندار یلحظه به بعد فکر کن پسر نی: پس توهم از ا الناز

 

 ست؟یو همه حرفات مضخرف ن یگیراست م ی: از کجا معلوم دار نیمع

 

 و مضخرف سر هم کنم؟ نجایا امی، اخه مگه من خلم که از خارج پاشم ب نیمع ی: واقعا احمق شد الناز

 

 .ستین دیبع یچی: از توئه مارمولک ه نیمع

 

 ، نکنه اون مختو شستشو داده؟  گمیرو م دتی، همسر جد یفضول و دهات ی: اون دختره  الناز

 

 .یاریب یخوایاسمش رو م ی: دهنتو اب بکش وقت نیمع
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 رفتم سمتشون و داد زدم. یعصب

 

 به دستم.  دیها و دروغات رس ییتموم شد الناز خانوم ، پرونده رسوا _

 

 یعاما سخت س کردیشد. الناز وحشت زده بهم نگاه م رهیمتعجب بهم خ دنمیبالفاصله برگشت به سمتم و با د نیمع

 در حفظ ظاهرش داشت. 

 

 ؟ی: تو فاطمه ا الناز

 

من و  نیب رنگیو با دروغ و ن یرو به لجن بکش میزندگ دمی. بهت اجازه نمیتمومه الناز خانوم ، تو بازم باخت یباز _

 . کنمیوم مرو من تم یکه تو شروعش کرد ی. بازیبنداز ییهمسرم اختالف و جدا

 

 واسه خودت؟ یکنیور ور م یدار ی: چ الناز

 

نبودش با من حرف زد  نیاما چون مع نهیرو بب نیتا مع الیاومده. امروز اومد دم در و رانیدوست پسرت از خارج به ا _

 القبرام گفت. تو سه ماه بعد از ط گذشتیکه تو ذهنت م یفیشوم و کث یرو در مورد خودت و نقشه ها قیو همه حقا

 هیاز کدوم نامرد چارهیاون پسر بچه ب نکهی. استین نیاون بچه از مع دهینشون م نیو ا یباردار شد نیگرفتن از مع

خونه  نی. حاال هم از ایها و گناه هات رو به گردن همسرم بنداز یکثافت کار جهینت دمیاما بهت اجازه نم ستیمهم ن

 ؟یدیو پشت سرتم نگاه نکن. فهم رونیگمشو ب
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نفسام به  شیچهره برزخ دنیانداختم و با د نیبه مع ینگاه یچشم ری. زکردینگاهم م دهیزده و با رنگ پر وحشت

به سمت الناز حمله ور شد که  هویباد کرده بود.  شیشونیگردن و پ یشماره افتاد. فکش منقبض شده بود و رگ ها

. وحشت زده وارید نهیو چسبوندش به س نازال ی. دست گذاشت رو گلودمیزدم و به سمتشون دو غیناخودآگاه ج

 کردم از الناز جداش کنم. یرو گرفتم و سع نیمع یبازو

 

 .یلیخوشحالم ، خ یلیخ رونیپرتت کردم ب میزباله از زندگ هیمثل  نکهی: از ا نیمع

 

 .یتهران نی: ازت متنفرم مع الناز

 

 ندارم یکه از من متنفرند وقت ییمتنفر بودن از کسا ی: من برا نیمع

 .یهستم که من رو دوست دارند. حاال هر ییگرفتار دوست داشتن کسا چون

 

 رهیم خبه شیطانیبه روم زد و با نگاه ش یفاصله گرفت و به سمتم اومد. پوزخند نیگر گرفته از مع ییبا چهره ا الناز

 شد.

 

 کنمیم ی: کار امروزت رو حتما تالف الناز

 

 .یکن یتونینم یغلط چیه _
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رفتم و دستش رو گرفتم.  نیلرزون به سمت مع یی. با پاهارونیزد ب الیبا سرعت از کنارم رد شد و از وو  یعصب

 .دمیبه روم زد و به اغوش کش یتلخ یلبخند

 

 ... زمیاب تو دلت تکون بخوره عز زارمینم گهی: د نیمع

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  44 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 دهیکم شده بود. به ارامش رس میو الناز گذشته بود و شرش از سر خودم و زندگ نیمن و مع نیب یاز دعوا یروز چند

الناز و اون بچه نبود و تمام توجه ها و  ریدرگ گهید نیمع نکهیبودم. مخصوصا ا یخوشحال و پر انرژ یلیبودم و خ

 زده بشیغ یمعلوم نبود کدوم گور نیتولدم بود و مع روزبودم.  یمن بود. اما امروز به شدت عصب یامحبت هاش بر

 ادشیاصال چرا  ست؟ین ادشیواقعا تولد من رو  یعنی. خوردمیبودم و مدام قلط م دهیتخت دراز کش یرو یبود. عصب

 حاال ستین ادشیتولدم رو  یسرم. حت ری، منم شوهر کردم خ کنندیاه تف به شانس گندم. دخترا شوهر م ست؟ین

چارچوب در  یباز شدن در برگشتم و تو یبگه. با صدا یخشک و خال کیتبر هی تونستیتو سرش نم ورهکادو بخ

شده بود. اگه  پیمتعجب بلند شدم و مشکوک نگاهش کردم. المصب چقدر خوشت پشیت دنی. با ددمیرو د نیمع

 یدست کت و شلوار مشک هی. کاشتمیاش م غهیت شیمحکم رو اون صورت ش بوس هیگفته بود االن  کیتولدم رو تبر
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زده بود. موهاشم داده بود باال اما چند تار  یرنگ یبود و کراوات مشک دیسف راهنشی. پیو براق با کفش چرم مشک

 از حدش شده بود.  شیبود که باعث جذاب شدن ب ختهیر شیشونیپ یرو

 

 پ؟یت نیبا ا یبریم فی، کجا تش ریاقور بخ _

 

 سالم کی: عل نیمع

 

 سالم رمیگ _

 

اده و د یمهمون قمیبپوشش و اماده شو. امشب رف عیخوشگله ، سر یدست لباس مجلس هیجعبه  نی: فاطمه تو ا نیمع

 ها. برمتیاماده بشو وگرنه نم عیمنم به همراه تو دعوت شدم. سر

 

 من چطور االن اماده بشم؟ ؟یبه من بگ دیتو االن با ــــــنیمع 

 

 اماده شو. عینبود ، سر ادمی گهی: غر نزن د نیمع

 

 باشه باشه هولم نکن _

 

. رونیاومدم ب عیربعه دوش گرفتم و سر هیتو حموم.  دمیبلند شدم و پر یاز اتاق ، عصب نیبعد از رفتن مع بالفاصله

 عیطرف صورتم و تاف زدم. سر هی ختمیموهام رو کج ر یو ساده بستم و جلو یو دم اسب دمیموهام رو سشوار کش
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 دیسف یلباس مجلس دنیشدم و جعبه رو باز کردم. با د لندکردم و بعد از الک زدن دستام ب یو ماهرانه ا میمال شیارا

 ، از دست تو. محشره پسر نیمع یلبام اومد. وا یدوخته شده بود لبخند به رو ییبایکه تا نوک پام بود و به ز یرنگ

داشتم. ن یمشکل دنشیپوش یبرا شدیاز بغل بسته م پشیو چون ز دمیلباس رو پوش عیحرف نداره. سر قشیواقعا سل

شده  بایو واقعا متفاوت و ز دادیلباس خودش رو نشون م ینقصم تو یب کلیبه خودم انداختم. ه ینگاه نهیتو ا زا

و پاشنه بلندم رو پام کرد  یعروسک ی. کفش هادمیرنگم رو از تو کمد دراوردم و پوش دیمانتو و شال سف عیبودم. سر

 شده رهی. مات و مبهوت بهم خرونیهم از اتاقش زد ب نیمع ن. همزمان با مرونیاز اتاق زدم ب فمیو بعد از برداشتن ک

. اروم به سمتم اومد و نییاختم پااش سرم رو اند رهی.  خجالت زده از نگاه خکردیبه باال نگاهم م نییبود و از پا

 . کردینگاهم م یقیشدم. با لبخند عم رهیچونه ام. اروم سرم رو بلند کردم بهش خ ریدستش رو گذاشت ز

 

 .ی: چقدر خوشگل شد نیمع

 

 بابت لباس ممنون ، واقعا خوشگل بود. _

 

باز  یهم بپوش ایلباس دن نیربره ، اگه زشت ت خوادیم یتن ک یتو نهی، مهم ا ستی: لباس قشنگ مهم ن نیمع

 .ینیکره زم یدختر رو نیتر یخواستن

 

از پله ها به سمت  گهیرفت. با همد نییدستش گرفت و به سمت طبقه پا ینزدم. دستم رو تو یزدم و حرف یلبخند

هم ب ینگاه مینشست. ن نیبشم و خودشم پشت ماش نی. کمکم کرد سوار ماشرونیب میزد الیو از و میرفت نییپا

حرف نداشت. ضبط رو  شیروند اما رانندگیم یادیخارج شد. با سرعت ز الیرو روشن کرد و از و نیانداخت و ماش

 .زدیبار بهش ب*و*س*ه م هی یا هیدستش گرفت و هر چند ثان یگذاشت. دستم رو تو یروشن کرد و اهنگ قشنگ

که  یمغرور و لجباز در مقابل مرد مغرور و خودراضبار من ، همون فاطمه  نیاول ی. براکردمیدهنم حس م یقلبم رو تو

و  نی، رام شده بودم. اره من باالخره مقابل مع ومدمیرقمه مقابلش کوتاه نم چیو ه شتمباهاش سر جنگ دا شهیهم

 دادم و به اهنگ گوش سپردم ... هیشدم. سرم رو به پنجره تک میاحساسم تسل
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  خوامیتو چه پنهون که م از

 تو رو نگاه کنم  همش

 هوا  یب یلیدلو خ نیا

 تو فدا کنم یبرا

 که راستشو بگم  خوامیم

 از تو پنهون نمونه  تا

 یاز اون که فکر کن شتریب

 دارم عاشقونه دوست

 

 تو چه پنهون که دلم  از

 عاشقت شده  یبدجور

 اون یآواره  یبدجور

 خوشگلت شده یچشا

 روزا  نیتو چه پنهون ا از

  یمن شد الهیخ خوابو

 عاشقت نشم  شهینم

 ... یماله من شد یانگار
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 که دله منو  یاومد

  یآسون ببر ینجوریا

 یاحساسه منو با ناز چشمات بخر یاومد

 یخوایکه م یبود نگفته

  یکن وونهیدلو د نیا

  یایبهتر از تو که ب یک

 یدلم خونه کن هیتو

 

 تو چه پنهون که دلم  از

 عاشقت شده  یبدجور

 اون  یآواره  یبدجور

 خوشگلت شده یچشا

 روزا  نیتو چه پنهون ا از

  یمن شد الهیخ خوابو

 عاشقت نشم  شهینم

 یماله من شد یانگار

 

 تو چه پنهون که دلم  از

 عاشقت شده  یبدجور
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 اون  یآواره  یبدجور

 خوشگلت شده یچشا

 روزا  نیتو چه پنهون ا از

  یمن شد الهیخ خوابو

 عاشقت نشم  شهینم

 ... یماله من شد یانگار

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  45 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 تاالر نگه داشت. با تعجب نگاهش کردم. هی یجلو نیمع

 

 ؟یکنینگاهم م نطوریچرا ا ه؟ی: چ نیمع

 



 جدال مجنون وار

 
195 

 

 تاالر؟ میچرا اومد _

 

 تو تاالره. ی: چون مهمون نیمع

 

 عه ، واقعا؟ _

 

 : بله خنگول من. نیمع

 

 عمت خنگوله _

 

 شو ادهی، پ ی: مرس نیمع

 

به سمت تاالر  گهیبه کمکم اومد. دستم رو دور بازوش حلقه کردم و شونه به شونه همد نیشدم و مع ادهیپ اروم

برق  میگذاشت رونیاسانسور ب یکه پامون رو از تو نی. هممیشد ادهیو بعد از چند لحظه پ می. وارد اسانسور شدمیرفت

 .دمیچسب نیو به مع دمیکش یکوتاه غیرفت. وحشت زده ج

 

 ، اروم باش. وونهید سی: ه نیمع

 

 اه چه وقته برق رفتن بود. _
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و منو دنبال خودش  کردیپاشو نگاه م یجلو لشینزد و دستم رو گرفت و دنبال خودش کشوندم. با نور موبا یحرف

 مدونیو برگشت سمتم. نم ستادیسرجاش ا نیمع هویجز سکوت مطلق نبود.  یزیاما چ می. وارد تاالر شدکشوندیم

وشن . با رنیتو بغل مع دمیو پر دمیکش یبنفش غیچند نفر وحشت زده ج غیج دنیبا شن هویبودم که  دهیچرا ترس

و شعر  زدندیرو به روم که برام دست م تیجمع دنیاوردم و با د رونیب نیمع نهیس یشدن برق ها سرم رو از تو

 یعنی،  شدیشدم. باورم نم رهیخ نی. ناباورانه به چهره خندون معپورتیرفتم تو ه خوندنیتولدت مبارک رو برام م

رفتم و خودم رو  نیشد و به سمت مع ریاشکام سراز ادیز یاز خوشحال نه؟یکار مع زیسوپرا همه نیبود؟ ا ادشی نیمع

زبونم بند اومده بود  یدم. دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و محکم به خودش فشردم. از خوشحالاغوشش جا دا یتو

رو  میشونیرو قاب کرد و پ صورتمبگم. اروم ازم جدا شد و با دستاش  یهاش چ یهمه خوب نیدر مقابل ا دونستمیو نم

 *د.ینرم ب*و*س*

 

 .زمی: تولدت مبارک عز نیمع

 

که  ییتشکر دوباره به اغوشش پناه بردم. چند لحظه بعد ازش جدا شدم و به سمت مهمون ها یزدم و جا یلبخند

 وهیبه سمتشون رفتم و با همشون حال و احوال کردم و از اومدنشون تشکر کردم.  نیدعوت شده بودند رفتم. با مع

 بود و دهیپوش یرنگ ینتویز ی. لباس مجلسدیدرخش یمانند فرشته ها م شهی. مثل همنبیز یشد رو خینگاهم م

با خنده  ست کرده بود. نبیبود و با ز دهیپوش یرنگ یتونیز راهنیپ نمی. افشومدندیبه سمتم م نیدست تو دست افش

 . میدیرو به اغوش کش گهیرفتم و همد نبیبه سمت ز

 

 زمی: تولدت مبارک عز نبیز

 

 جان یجار یمرس _
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 : زهرمار نبیز

 

ا زهر ی. جامیو نشست میها رفت یبه سمت صندل نبیو ز نیبا افش یال و احوال پرسخنده و بعد از ح ریزدم ز بلند

که به سمتمون  دیوح دنی. با دارمیاز زهرا به زبون ب یجرعت نداشتم اسم نیو افش نیمع یبود اما جلو یخال یلیخ

که تا چه  دادیالغر شده اش نشون م کلیو ه دهیرگود شده و سرخش و رنگ پ یاز سرجام بلند شدم. چشما ومدیم

 حد حال و اوضاعش داغون و خرابه. 

 

 : سالم فاطمه جان ، تولدت مبارک. دیوح

 

 ؟ی، خوب یسالم داداش ، مرس _

 

 : زنده ام دیوح

 

 دنی. با دمیحلقه زد زیدور م یرو اوردند و همگ کیک قهیبه روش زدم و سکوت کردم. بعد از چند دق یتلخ لبخند

شدم و اروم به سمتش رفتم و گونه اش رو  رهیخ نیروش بود قدرشناسانه به مع نیکه عکس خودم و مع یبزرگ کیک

 ۲۲قرار دادند. تولد  کیک یرو رو شمعو دست زدن سالن رو پر کنه.  غیج ی*د*م که باعث شد صدایب*و*س*

بهم عالمت داد  نیرو روشن کردند و مع تولد عمرم خواهد شد. شمع ها نیتر زیتولد برام خاطر انگ نی. اما امیسالگ

 چیه باشم و نیدر کنار مع مینفس زندگ نیدلم ارزو کردم تا اخر یو تو دمیکش یقیکه شمع ها رو فوت کنم. نفس عم

شمع ها رو  دندیبه عدد سه رس کهینندازه. چشمام رو باز کردم و همزمان با شمارش اعداد و زمان هفاصل نمونیب زیچ

 رو با لباش مهر کرد و اروم زمزمه کرد. میشونی. پدمیبه سمتم اومد و به اغوش کش نیفوت کردم. مع

 

 : تولدت مبارک خانومم. نیمع
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رو  کیک نیبود. چاقو رو برداشتم و همراه با مع کیک دنیشدم. حاال نوبت بر رهیزدم و با عشق بهش خ یلبخند

پنهان نموند. با لبخند  دمیزد که از د یگرفتم. چشماش برق نیدهن مع یبرداشتم و جلو کیاز ک کهیت هی. دمیبر

 کهیهم ت نی. معدنیکش غیزدن و دخترا ج ستدهنش گذاشتم. همه برامون د یرو تو کیدهنش رو باز کرد و منم ک

 جمله بچه ها از خجالت مثل لبو سرخ شدم.  دنیبا شن هویدهنم.  یبرداشت و گذاشت تو کیاز ک یا

 

 .االیرو ب*ب*و*س  نیمع ها : فاطمه ، بچه

 

 زد و مهربون یزیام طنتی*د*م. لبخند شیگر گرفته گونه اش رو ب*و*س* یرفتم و با صورت نیبه سمت مع ناچارا

 رو هدف قرار دادند. نیبچه ها مع نبارینگاهم کرد. ا

 

 .االی، فاطمه رو ب*ب*و*س  نیها : مع بچه

 

نفسام به  جانیهر دو پلکم ب*و*س*ه زد. ضربان قلبم به باال رفت و از ه یشد به چشمام و اروم به رو رهیخ نیمع

 جمله بچه ها نفسم رفت و برگشت. دنیشماره افتاد. با شن

 

 بزار رو ل*ب*ا*ش واشی واشیها :  بچه

 

 زد و بلند گفت : بسه ینکنه. لبخند یشدم تا کار رهینگاهم کرد اما من با عجز و التماس بهش خ طنتیبا ش نیمع

 پروها. گهید
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 تشکر کردم ... نیو با چشمام از مع دمیکش یقیشدند. نفس عم الیخیخنده و ب ریزدند ز همه

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  46 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

زنگ  شیگوش هوینشسته بودم که  نیکنار مع ی. با خوشحالدیرس دنیخوردن و رقص کیاز صرف شام نوبت به ک بعد

ن م یعنیبلند شد و رفت. دلخور بهش نگاه کردم. چرا جلو من جواب نداد؟  دیببخش هیزد و با  یخورد. لبخند زورک

. بعد از چند لحظه با چهره بهم دادمیتند تکون م دپاهام رو تن تیو از عصبان دمیپوست لبم رو جو یام؟ عصب بهیغر

 . نگران بلند شدم و به سمتش رفتم.برگشت ختهیر

 

 شده؟یچ _

 

 فعال خداحافظ. زمیعز دی. ببخشگردمیو برم رمیساعته م میاومده ، ن شیکار مهم پ هی:  نیمع

 



 جدال مجنون وار

 
200 

 

اشکام رو گرفتم. چرا گذاشت  زشیر یجلو یفرصت کنم جوابش رو بدم ازم جدا شد و رفت. به سخت نکهیاز ا قبل

ها رفتم و روش نشستم. همه داشتند  یبه سمت صندل یتولد من باشه؟ عصبمهم تر از  تونهیم یرفت؟ چه کار

 یلیخ دنیبود. واقعا انتظار کش اعتنداشتم. چشمم به در و س یجانیشور و ه گهی. اما من ددنیرقصیو م زدنیم

، دلشوره و  گذشتیم شتریزمان ب ینشد. هر چ نیاز مع یساعت گذشت ، اما خبر کیساعت گذشت ،  میسخته. ن

بلند شدم و طول و عرض راهرو رو  ی. عصبدادیرو نم شیبود که جواب گوش نی. بدتر از همه اشدیم شتریاسترسم ب

حواسم رو پرت  یقیبه هر طر کردندیم یمتوجه حال داغونم شده بودند اما سع نبیو ز دیو وح نی. افشکردمیم یط

و به سمت رختکن رفتم و در  رونی. از تاالر زدم بشدمیرقمه اروم نم چیو ه دادیبد م یکنند و ارومم کنند. اما دلم گوا

 رو گرفتم. بعد از چندتا بوق جواب داد.  نیرو بستم. دوباره شماره مع

 

 ساعته برگشتنت؟ میبود ن نی، ا یتو؟ مردم از نگران ییکجا ن؟یمع _

 

 زنونه و اشنا نفسام به شماره افتاد. یصدا دنیشن با

 

 الیو ای: سالم ، ب بهیغر

 

 کنه؟یشوهر من دست شما چکار م یگوش _

 

هرگز عشق  یدونیخوب م نمیشوهر و مجنون من بوده. و ا ی،شوهر تو زمان ری: بهت گفتم من رو دست کم نگ بهیغر

 .شهیفراموش نم یاول هر ادم

 

 ؟یزمزمه کردم : تو الناز یبهت و ناباور با
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 . ینیخودت بب یرو با چشما زیهمه چتا  الیو ای: اره خودمم ، ب الناز

 

حشت کنم. و یریگرفتم تا از سقوطم جلوگ واریبوق ممتد بغض به گلوم چنگ انداخت. دستم رو به د یصدا دنیشن با

 رفتم. نبیو به سمت ز رونیزده از اتاق زدم ب

 

 رو بده. نتیماش چیسوئ _

 

 ؟ی: وا؟ واسه چ نبیز

 

 رو بده. نتیماش چیزدم : گفتم سوئ غیج یعصب

 

رو برداشتم و به سرعت از تاالر  فمیمتعجب و نگران بچه ها ک یها افهیرو داد. بدون توجه به ق چیزده سوئ وحشت

به  یرو روشن کردم و با سرعت سرسام اور نیرفتم و سوار شدم. ماش نبیز نیبه سمت ماش ی. عصبرونیزدم ب

کردم. با دلشوره و  یپدال گاز خال یرو رو تمینو همه عصباندادم  تیاما اهم ومدیم یادیروندم. بارون ز الیسمت و

خدمه ها که کنار هم  دنیشدم. قدم هام رو تند کردم و وارد خونه شدم. با د الیپارک کردم و وارد و الیکنار و ینگران

به  یجدا شدند. عصب گهیدادند و از همد یمن سالم سرسر دنیمتعجب شدم. با د کردندیمونده بودند و پچ پچ م

تم و لرزون به سمت اتاق رف یشد. با پاها شتریتعجبم ب نیاز اتاق مع یقیموس یصدا دنیباال رفتم. با شن هسمت طبق

 ریبه خودش گرفت. اشکام سراز یارزوهام رنگ باختن و نابود یصحنه رو به روم همه  دنیاروم در رو باز کردم. با د

و کاراش دروغ بود؟ حق با الناز بود؟ اره؟ با  نیمع یرفابود؟ همه ح دروغ زیهمه چ یعنیدادم.  هیشد و اروم به در تک

 هیدستاش گرفت و بعد از چند لحظه به خودش اومد.  نی. سرش رو بدمیوحشت زده به در چسب نیشدن مع داریب
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لبم ونش قاسمم از زب دنی. با شندیچکیصورتم م یمهابا رو ینگاه به من. اشکام ب هینگاه به خودش و الناز انداخت و 

 به درد اومد.

 

 : فاطمه؟ نیمع

 

هم بهم  یکرده. با چه فرد انتیبه من خ شدیکرده. باورش نم یافتاده و چه غلط یچه اتفاق شدیباورش نم انگار

. دوباره امشب با رهینم رونیوقت از قلب و ذهنش ب چیکه ه یکرد؟ با همسر اولش ، عشق اولش. همون زن انتیخ

ر به رو مجبو نیمع تونستی. چون الناز نمبوده نیو خواسته خود مع لیاتفاق به م نیشد و حتما ا یکیعشق سابقش 

نامحرم  هیبا  نکهیشد اما دو گناه بزرگ مرتکب شد. ا یکیکنه. امشب دوباره با عشق اولش  یکار چیه

 یکه کرد و شکست. تودختر رو تکه ت هیقلب  نکهیا یگریدامانش رو گرفت و د رهیه*م*ب*س*ت*ر شد و گناه کب

 .خوندمیمتفاوت رو م یحس ها نیمع یچشما

 

 یشرمندگ

 ترس

 غم

 درد

 ... یناباور و

 

من رو امشب نابود کرد.  نیبرام مهم نبود. من امشب شکستم. امشب من خرد شدم. له شدم. مع یچیه گهید اما

ته و شکس یرنگ باخته و قلب ییایهق هقم اوج گرفت و با دن یرفتم. صدا نییو به سمت پا رونیاز اتاق زدم ب یعصب

و  دمیرس الی. به در ونمشیبب خواستمیاما نم دمیشنیرو م نیمع ی. صدارونیزدم ب الینابود شده از و یباور و اعتماد
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و  ونیگر ییو راهم رو سد کردم. با چشما ستادیدر ا یو جلو دیخواستم در رو باز کنم از پشت دستم رو کش نکهیهم

 شده بود ... رهیشرمنده و وحشت زده بهم خ ییبا چشما نیشدم و مع رهیغم زده و دلخور بهش خ
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. اما برام مهم نبود. دیچکیسر و صورتمون م یرحمانه رو ینگاهم رو ازش گرفتم و بهش پشت کردم. بارون ب یعصب

شد سمت  دهی. ناخداآگاه ذهنم کشکردیم هیاسمان هم مثل من دلش گرفته بود و به حال و روز من سخت گر

رفته بودم تا  دایکه به خونه و یو زمان سوراسان یتو دارمونید نیتا به امشب. اول دارید نیخاطرات گذشته. از اول

 دمیفهم یهستش. اما وقت دایفکر کردم همسر و دارید نیگفتم و در اول راهیبد و ب نیبه مع یبود. کل رمیجزوه بگ

و به هر  ومدمیدر مقابل خودش و کاراش در م ییپروا یو ب یراحت شد و با گستاخ المیهستش خ دایبرادر بزرگ و

 یزی. چقدر تولد خاطر انگمی. تولد پارسالم نامزد شده بودارمیکنم و حرصش رو در ب شیعصب کردمیم یسع یقیطر

دست  پاک بشه خودش دیکنه که پر رنگه و با میبا زبون خوش حال تونهینم دید یداد و وقت ریگ نمیشد. به رژ لب اتش

. میاصل بیدشمن و رق ؟ی. اونم کدادهبهم خون  نیکه مع دمیو حالم بد بود شن میکه تصادف کرد یبه کار شد. وقت

م کم ک نمونیکه تنفر ب ینبود. همون پسر نمونیجز تنفر ب یزیو چ میا باهم داشتسر دعو شهیکه هم یهمون پسر

 شد به دوست لیشد به هم خونه شدن و هم خونه بودن تبد لیتبد ی، دوست یدوست هیشد به  لیخاموش شد و تبد

ه اش را ب یلیل یاش ختم شد و چشما یلیمجنون به ل انتیبه کجا ختم شد؟ به خ ندوست داشت نیداشتن. اما اخر ا

بمانم که  یکنم؟ در کنار مرد تونمیچکار کنم؟ چکار م دیو غم و اشک کشاند. حاال من با یاتش حسادت و ناباور
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. اگر بمانم استخورده  وندیپ گریبه وجود همد مانیرا ترک کنم که نفس ها یمرد ایندارم؟  یبهش اعتماد گرید

صداش نفسام به شماره افتاد. هنوزم  دنیچکار کنم؟ ... با شن ایا. پس چکار کنم؟ خدرمیمیو اگر برم م شمیداغون م

 من است ... یایمردانه دن یصدا نیا

 

 اصال یدیکه د یزیکنم گوش کن فاطمه ، باور کن چ ی. خواهش میتوهم اونجا بود یفاطمه ، حت فهممی: من نم نیمع

 اتفاق افتاد. فاطمه؟ یچطور دونمینداشت ، خودمم نم تیواقع

 

 پسش زدم. نیو خشمگ یرو که گرفت آستانه صبرم تمام شد و عصب دستم

 

تو؟ تو از  ؟یزنیحرف م قتیاز حق یدار ؟یمتوجه شد ینکن که به من دست بزن یبه من دست نزن ، هرگز سع _

 نهیا یواقع قتی. حقدمیبود که با چشمام د یزیهمون چ قتی، حق دمیرو د قتیمن حق ن؟یمع یدونیم یچ قتیحق

. یکه تو قلب منو شکست نهیا قتی، حق یکه تو از اعتمادم سو استفاده کرد نهیا قتی. حقیهست یفیدم ضعکه تو ا

 مثل تو رو دوست داشتم. یکه مرد مونمیخواننده ، پش یآقا مونمیپش

 

شدم. عقب گرد کردم و از خونه زدم  رهیخ نیو غم به چهره شرمنده مع یهق هقم اوج گرفت و با دلخور یصدا

...  کردمیم هیبه باد رفته خون گر یو به حال خودم و ارزوها زدمیهدف روندم. زجه م یشدم و ب نی. سوار ماشرونیب

 هیقرار گر یتاب و ب یشد و ب شتریهق هقم ب ،که در حال خوندن بود  ینیاهنگ غمگ دنیبا روشن کردن ضبط و شن

 ... کردمیم

 

 به عشقمون ینه پشته پا زد ایکنم  باور

 نمونینمونده ب یزیچ گهید

 باهاش هنوز  ومدمینه کنار ن ایکنم  باور
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 روز هی یریم دونستمیم نکهیا با

 

 چرا با اون  یول

  نمونیکه ب یگفتیکه م تو

 شده تموم  یهمه چ گهید

 من بمون با

  دونستمیم آره

  یگردیبهش برم آخر

  یسرد یگفتیم دروغ

 به اون نسبت

 

 شدم آلوده  یدید

  هودهیب یرابطه  نیا به

 اون بوده  شهیفکرت پ آره

 ینداشت دوسم

  کهیروزام مثه شبام تار گهید من

 ... یکه تنهام گذاشت یاز وقت شمینم آروم

 

 واسم  یبود نیبهتر
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 تا آخر عمر با تو باشم خواستمیته دلم م از

 با من  یکن یکار یروز هی کردمینم فکرشم

 تو اوجه عاشق بودن تنهاشم که

 

 شدم آلوده  یدید

  هودهیب یرابطه  نیا به

 اون بوده  شهیفکرت پ آره

 ینداشت دوسم

 کهیروزام مثه شبام تار گهید من

 ... یکه تنهام گذاشت یاز وقت شمینم آروم

 

 شدم آلوده  یدید

  هودهیب یرابطه  نیا به

 اون بوده  شهیفکرت پ آره

 ... ینداشـــــــت دوســـــــم
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 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

 دیکرد و سئوال پرس نمیج نیس یقرض گرفتم. هر چ یمدت یرو برا نشیو ماش نبیزنگ زدم به ز یحال داغون با

 ازیداشتم. به خلوت کردن با خودم ن ازین ییبه خونه برگردم. به تنها خواستمینم گهینزدم. د یسکوت کردم و حرف

 تمخواسیمکان مقدس م هیحال و اوضاعم  نیا ی. برارمیام بگ ندهیآ یبرا یدرست و عاقالنه ا میداشتم تا بتونم تصم

رو دور زدم و حرکت  دونیحرم امام رضا بود. م ارتیمشهد و ز دیکه به فکرم رس ییکه بتونه ارومم کنه. تنها جا

 امن آهو ...کردم به سمت شهر ض

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

شاپ شدم. از دست مهراب و زنگ زدناش و اس دادناش خسته شده بودم. جرعت حرف زدنم با  یوارد کاف یعصب

 یصندل ی. روارهیسر مهراب م ییبال هیو  کنهیخون به پا م دونستمیموضوع رو نداشتم. چون م نیدر مورد ا نیافش

بهش بگم تا دست از سرم برداره و به  رو زیو همه چ نمشیرو در رو بب خواستمینشستم و منتظر مهراب موندم. م

اومد و رو به روم نشست. بعد از حال و احوال  قهیبودن با من خاتمه بده. بعد از چند دق یها یباف الیها و خ ایتمام رو

 شدم. رهیو بهش خ دمیکش یقیو سفارش دوتا قهوه نفس عم یپرس

 

 رو بهت بزنم. یکه الزمه بشنو ییتا تمام حرف ها امنجیاقا مهراب من ا _
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 .شنومی: خب بگو ، م مهراب

 

. من عاشق شوهرم هستم و میرو با هم شروع کرد یدیجد یو زندگ میعاشق هم هست نی، من و افش نیمن و افش _

 کس ندارم. چیبه کمک ه ازیچون من ن ی. پس بهتره دست از سر من بردارکنمیفکر نم نیجز افش چکسیبه ه

 

 حرفات رو باور کنم؟ ی: توقع دار مهراب

 

 رو باردار نبودم.  نیاالن بچه افش گمیاگه دروغ م _

 

 ؟ی: چ مهراب

 

 . نییسرخ شده سرم رو انداختم پا یو با چهره ا یعصب

 

 ؟ی، تو باردار نبی: با توام ز مهراب

 

 اره _

 

 : چرا؟ مهراب
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از شما اجازه  میزندگ یمسائل و اتفاقات شخص ینبود برا ادمی دیبخش: ب دمیتوهم و غر دمیاخمام رو کش یعصب

 .رمیبگ

 

 متعجب شدم. کمیخب  یناراحتت کنم ول خواستمی، نم دی: ببخش مهراب

 

من شو اقا مهراب. من شوهر دارم و شوهرمم هر جور که باشه دوست دارم ، پس بهم  الیخی، ب رونیب دیاز من بکش _

 .دیو مزاحمم نش دیفکر نکن

 

 شد. تتیاگه کارام باعث ازار و اذ دی. ببخشکردمیرو م نکاریهم یگفتیرو از اول م قتی: باشه ، اگه حق مهراب

 

 نداره بیع _

 

 .ی: خوش بخت بش مهراب

 

 لباش خنده بود. یشدم. بغض کرده بود و چشماش پر از اشک بود اما رو رهیسرم رو بلند کردم و بهش خ اروم

 

 .یزیث شدم بهم برمنو ببخش اگه باع _

 

 سرت  ی: فدا مهراب
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 متاسفم ، خداحافظ زیبابت همه چ _

 

 : بسالمت مهراب

 

 هویرو باز کردم اما  نیزدم. در ماش رونیبلند شدم و بدون نگاه کردن به مهراب ازش جدا شدم و از کافه ب اروم

 درهم مهراب رو به رو شدم. بهم. متعجب برگشتم و با چهره  دینشست و درو کوب نیبدنه ماش یبه رو یدست

 

 ؟یکنیم یچکار دار _

 

 رو بهت بگم. ییزایچ هی دی: با مهراب

 

 ؟یبگ یچ _

 

 ؟یفهمی. مضهی، مر وونستی. اون دیکنیکه تو فکر م ستین یاون ادم نی: افش مهراب

 

 ؟یکنیسر هم م یدار هیمضخرفات چ نیا _

 

 .وونستی، اون د مارهیب نی، افش نبمی: ز مهراب
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 تو رو خدا درست حرف بزن. ؟یچ یعنی _

 

اره؟  کنه؟یبهت توجه م کنه؟یمهربون شده؟ بهت محبت م ره؟ی: باهات خوب شده؟ اره؟ قربون صدقت م مهراب

با خواهر زنش  خوادی، م مانتی. بعد از زاکنهیرو م نکاریتنها و تنها بخاطر بچه اش داره ا نیرو ، افش نایهمه ا دونمیم

ا رو شروع کنه. ب دشیتا انتقام جد یاریب ایح و سالم ب دنیبچه رو صح نهیازدواج کنه و به کل نابودت کنه. هدفش ا

 نیهم خوادیم قایدق نمیو افش یکنه حق اعتراض ندار یبگه و هرکار یو هر چ نیبه افش یشیم بندیوجود بچه تو پا

 چرا یدیو انتقام جنون وارش برسه. حاال فهم یطانیش یه کنه تا به نقشه هااز بچتون سواستفاد خوادیکار رو کنه. م

نزاشته اما  یبرامون باق یراه چیه نیچرا احمد سکوت کرد؟ چون افش یدیفهم د؟یدرجه چرخ ۱۸۰ لیو بدون دل هوی

 رونیب یساختیم یداشت نیکه بخاطر خوب شدن اخالق و رفتار افش ییایمن بهت گفتم تا نجاتت بدم. تا تو رو از رو

هاتو  یو انتقام پر شده که خوب نهیانقدر از ک نی. افشفانهارامش قبل از طو شیسازیم یکه تو رو دار ییایبکشم. رو

کن و با خوب بودنت ذات پست و نامردش رو به  یستادگیدر مقابلش ا یرو دار نیبا افش دنی. اگه توان جنگنهیبینم

و  رس یب یجدال مجنون وار خسته شد نیز او ا یترسی. اگه مفتهیپسرا به پات ب هیکن که مثل بق یو کار اریروش ب

 فرار کن.  نیاز افش شهیهم یصدا کنار بکش و برا

 

حال و روزم به سمت سوپر مارکت رفت و بعد از چند لحظه با  دنیتا ازهم فرو نپاشم. مهراب با د نیدادم به ماش هیتک

 ونستمتی. انقدر ناتوان شده بودم که نمادیرو بزور بخوردم داد تا فشارم باال ب وهیدر دستش برگشت. اب م یا وهیاب م

 ردمکیباردار بودنمه اما فکرش رو نم لیتنها بدل نیافش دیجد یاتمام رفتاره زدمیانگشتام رو تکون بدم. حدس م

که من  رهیرو از من بگ یزیمن رو از وجودم دور کنه تا بتونه انتقام چ خوادیو م دهیخواب د ییها الیخ نیبرام همچ

 مقصرش نبودم.
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نبیاز زبان ز رمان

 

قه زد بار بهم ح نیندمچ یبرا نیبار شکستم. افش نیچندم ی. برادنیشد و تمام تنم شروع کرد به لرز ریسراز اشکام

شدم و در رو بستم.  نیتوجه به مهراب سوار ماش یام رو باز هم به درد اورد. ب دهیو روح و قلب خسته و زجر کش

 دادم و بدون نگاه کردن بهش گفتم. نییرو پا شهیش

 

 ممنونم ازت ، خدانگه دار. زی، بابت همه چ یآگاهم کرد نکهیاز ا یمرس _

 

به  یپدال گاز و به سرعت از کنارش رد شدم. با سرعت سرسام اور یبزنه پام رو گذاشتم رو یبتونه حرف نکهیاز ا قبل

 چیکه ه هیفرار از مرد یوقت برا نیداشت. امشب بهتر تیو مامور ومدیامشب خونه نم نی. افشروندمیسمت خونه م

فتن انتقام گر الیخیب تونهیرقمه نم چیه هک ادهینسبت بهم ز نی. انقدر عمق نفرت افشدیهام رو ند یوقت من و خوب

جز  زیچ چیه گهید ایدن نیا ی. تویبه باالسر سپارمیرو م زیاز من بشه. اما من خسته ام. انقدر خسته که همه چ

 گهیکه بتونم از ادم د ستمین ی. من کسیبه باالسر سپارمیو کاراش رو م نی. افشستیشکمم برام مهم ن یتو نیجن

 ندشکنیکه دل م ییچطور از ادم ها دونهی. خودش منهیبیرو م زیعدالت باالسر نشسته و همه چ ی. قاضرمیبگ امانتق

، بسه هر  دمیعذاب کش یمن فقط بچه ام مهمه و بس ، بسه هر چ یکنه. در حال حاضر برا هشونیو تنب رهیتاوان بگ

،  نیهمه درد و بغض. بسمه اقا افش نی، بسه ا ییکه من گناهکارش نبودم. بسه تنها یشدم بخاطر گناه هیتنب یچ

 بسمه ...  دمیکش یهر چ گهید
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 : نیاز زبان افش رمان

 

شدم. اما االن وقت داد و  دهیداد به جنون کش نبیرو بخورد ز وهیمهراب اب م یشده بودم. وقت رهیدقت بهشون خ با

همسرم بود. پس واقعا قصد داره از من جدا بشه و بره زن مهراب بشه. پس همه  ینبود. وقت شناختن ذات واقع دادیب

، زن من ، ناموس  نبیکنه؟ ز یکار نیبا من همچ ادیدور زدن من. چطور دلش م یبود برا یحرف ها و کاراش دروغ

چشماش و  یتو یکه پاک یکاره؟ همون دختر معصوم انتیکاره؟ ارهههههههههه خدااااااااااا؟ زن من خ انتیمن خ

کاره؟ اصال ، اصال از کجا معلوم اون بچه از منه؟ نه نه ، نهههههه ، خدا  انتیبودم خ دهیند چکسیه یباطنش رو تو

 وارید از در و شتری. بدیلرزیدستم م یگرفتن بود به شدت تو لمیدستم که در حال ف یتو ی. گوششمیم وونهیدارم د

رفت. خواستم به سمت مهراب برم و اوار  هیشد و با گر نیسوار ماش نبیز و مهراب. نبیتا ز گرفتمیم لمیو درختا ف

اب با حس هیتسو یرو به رخش بکشم. وقت برا شییو پرونده رسوا نبیبهم گفت برم دنبال ز یحس هیبشم سرش اما 

 لیو دل روندیم یکردم. با سرعت سرسام اور بیرو تعق نبیز نیشدم و ماش نیسوار ماش عیبود. سر ادیمهراب ز

 یبه برادر ب خوادیم ای کنهیو داره فرار م دونمیرو م زیکه من همه چ دهیفهم نبی. حتما زدمیفهم یرو نم نکارشیا

دوم خودم رو. اگه من  کشمیرو م نبیتا از خشم من درامان باشه. اما کور خونده. امشب اول ز برهپناه ب رتشیغ

ه از ک یمشروب شهیضبط رو روشن کردم و ش یمعناست. عصب کار به چه انتیکلمه خ دیفهمیداشتم زنم نم رتیغ

درونم گر گرفته بود و همه  شیات مثلرو ترکش کنه ، باز کردم و ذره ذره خوردم.  یزهر مار نیگرفته بودم تا ا قمیرف

انقدر داغونم کنه که کارم بکشه به مشروب خوردن. اونم  دمیبه سرم اورده با نبیکه ز یی. بالسوختیبدنم م

 دهیشکه کارت ک نیافش رتتیغ ی، مامور قانون و مملکت. خاک بر سر ب یتهران نیمن ، جناب سرگرد افش ؟ییییییک

پدال  یکردم و پام رو رو ادیاهنگ رو تا اخر ز ی. صدایکن یخودت و زنت رو قربان دیحفظ ابروت با یکه برا ییبه جا

 یها هلیتا وس گردهیداره به خونه برم نبیز دونستمیون مبه سمت خونه روندم. چ نبیتوجه به ز یگاز فشار دادم و ب

 فرار کردن برداره ... یرو برا ازشیمورد ن

 

 انگار رمیمیپلوغ کوچه دارم م شلوغ

 پوچه ایگل  یاپوچه،بازیگل  یباز

 من شد یعروس مردم دوماد پوچ گلم
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 عروس امشب به قامتم کفن شد لباس

 من نیاسیعقدت شده رحمان و  ی خطبه

 مرگ منه عاقد نخون جون من ی خطبه

 

 رفتنت منم منه جنازه ی هیمهر

 اجازه یاجازه ب یلیخانم وک عروس

 ممهیتسل ادیتو فر ی"بله"یصدا

 ممهیترح یازدواجت برگه  سند

 

 رو به لرزه دراورد. نیماش یها شهیعربده ام ش یاشکام رو پس زدم و صدا یعصب

 

 غم برا من آغوش اون برا تو تابوت

 من اومد خدا بگو گلم کوبه سر یچ

 ها شکسته نهیکاسه آب و قرآن آ هی

 عروس  نیسمت ماش هی

 سمت تابوت خسته هی و

 

 دست اونه یما تموم شد گل تو یباز

 مونهیپرپر رو قبرمن م یمشت گال هی
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 یتو دمیچیتمام بدنم منقبض شده بود. با همون سرعت وحشتناک پ تیدور فرمون محکم شد و از عصبان دستام

 ادهیپ ی. عصبستادیگوشه از حرکت ا هی تیدور خودش بچرخه و در نها نیکه باعث شد چند دور ماش الیو اطیح

 .دمیبه خدمه ها عربده کش روو  شهیش یتو دمیشدم. دستم رو محکم کوب الیشدم و تلو تلو خوران وارد و

 

 . رووووووونیب دیاز جلو چشام گم ش عیییی، سر عی، سر رووووووونیهمتون ب _

 

 نبیشدم و منتظر ز میگوشه قا هی. به سمت راه پله رفتم و رونیزدند ب الیعربده ام همه وحشت زده از و یصدا با

 موندم ...
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 دمیهق هق به سمت طبقه باال رفت. بعد از چند لحظه به سمت طبقه باال رفتم و وارد اتاق شدم و محکم در رو کوب با

 شد. رهیبهم خ ونشیگر یبهم. وحشت زده برگشت و با چشما
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 ؟یکنیچ چکار م نجای: تو تو ا نبیز

 

 هات ادامه یه تا راحت تر به کثافت کاربرگردم به خون یدوست نداشت ای ختم؟یکاسه کوزه ات رو بهم ر ه؟یهه ، چ _

 .یبد

 

 ؟یگیم یدار ی: چ نبیز

 

 بود؟ یکدوم گور _

 

 هتونینم چکسمیه ؟یدیجهنم خالص شم. فهم نیاز ا خوامیبرم ، م خوامی، من منداره  یربط چی: به تو ه دیغر یعصب

 .خوامیو دم نزدم. من طالق م دمیکش یبسمه هر چ گهیبرم ، د خوامی. من مگهیخر د چی. نه تو نه هرهیجلوم رو بگ

 

تا دندونات رو  اریاسم طالق رو ب یکثافت؟ جرعت دار یدی، فهم اریخفهههههه شووووووو ، اسم طالق جلو  من ن _

 تو دهنت.  زمیبر

 

 .خوااااااااااااااااامی: من طالق م نبیز

 

بود که دست خودم سوخت. دستم  ادیگوشش. انقدر شدت ضربه ام ز یبه سمتش رفتم و محکم خوابوندم تو یعصب

 به سمت خودم. دمشیرو بردم پشت گردنش و موهاش رو گرفتم و محکم کش
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که  یتنوع طلب شد یاره کثافت؟ از ک ؟یزن مهراب جونت بش یارههههه؟ طالقت بدم که بر ؟یخوایطالق م _

 .ییییییییید حرف بزن لعنت دم؟یشروع شد که نفهم یاز ک اتیهان؟ هرزه گر دم؟ینفهم

 

بودم محکم هولم داد و با  دهیوقت ازش ند چیکه ه یشد و با قدرت یشده بود. کم کم عصب رهیو مبهوت بهم خ مات

 .دیکش ادیهق هق فر

 

سئوال؟ هان؟ اصال من طالق  ریز یمن رو ببر یپاک یکه بتون یهست یک ی: خفههههه شووووووو ، تو فکر کرد نبیز

 ای یییییییییدینداره. فهم یربط چی. به تو اشغالم هکنمیه دلم خواست ازدواج مک یو بعدش با هر خر رمیگیم

 نهههههههه؟

 

 ه؟یزده زمزمه کردم : منظورت چ بهت

 

 گمیمثل تو نجات بده. بهش م یا وونهیو د یمن رو از دست ادم روان کنمی، بهش التماس مخونه بابام  رمی: م نبیز

لم که د کنمیم یزندگ یو بعدش جور رمیگیشدم. ازت طالق م یطانیش نیهمچ ، اشتباه کردم عاشقغلط کردم بابا 

 . زنمیخط م شهیهم یو اسمت رو از تو شناسنامم برا کنمیکه عشقم بکشه ازدواج م ی. با هر کسخوادیم

 

 .فتهیاون الشخور ب ریجنازتم گ زازمینم یول کشمتیخودم م ی. شده با دستاییییییییییییییییکنیتو غلط م _
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خودت ،  یها قیاحمد ، اصال رف یها قی، رف لیفام یهست، پسرا یفقط مهراب رو دارم؟ نه مهد ی: فکر کرد نبیز

 رمیتو هرزم پس برام فرق نداره با چندتا باشم نه؟ اصال م دیهستند. چشم همشون دنبال منه. منم از د نایا یهمه 

 بچه هم از دستم در رفته. نی، ا شمیهمشون م غهیص

 

 شووووووووووووووووووخفه  _

 

. نمیرو بب نبیچهره متعجب و هراسون ز تونستمیشد و دستم رفت به سمت کمربندم. حاال م زیصبرم لبر استانه

تخت و تا خورد زدمش. انقدر زدمش  یزدناش انداختمش رو غیتوجه به ج یکمربندم رو دراوردم و به سمتش رفتم. ب

شکمش ضربه بزنم. و انقدر مست کرده بودم که  هب دادیکه دستام سر شده بود. فقط شکمش رو گرفته بود و اجازه نم

بازوهام گرفتمش و  ونیهمسرمه و بارداره. م نبی. انگار فراموش کرده بودم زکنمیم یدارم چه غلط دمیفهمینم

  گوشش زدم. یتو یلیچندتا س

 

ا الشخور غهیص یخوایم یگیم یکنیارهههههه؟ تو چشمام نگاه م ؟یییییکنیم انتیکثافت اشغاااااااال ، به من خ _

 هرزهههه.  کهیزن زارمیاره احمق؟ من تو رو امشب زنده نم ؟یبش

 

ه. فرار کنبا اون حال خرابش چطور تونست بلند بشه و از دستم  دونمیشد و با تمام توانش هولم داد. نم یعصب هوی

 که از دستم فرار کنه.  کردیو تقال م زدیم غیپله اول گرفتمش. ج یو رو دمیدنبالش دو

 

 ، آخ خدا کمکم کن. خدا کمکم کنننن.  ی: ولم کن ولم کن عوض نبیز

 

 ؟یییییییبر یخواااااایکدوم گور م _
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 جهنمممم. نیاز ا ری: هر جا غ نبیز

 

 بروووووو. یخواااااایم ییییییییییی: بدرک ، هر گور دمیرهاش کردم و عربده کش یعصب

 

سقوط  دنیسقوط کرد. با د رهینرده ها رو بگ ایبتونه من  نکهیتعادلش رو از دست داد و قبل از ا هویچرا  دونمینم

 رهیخ نبیزده به سقوط ز رونیاز حدقه ب ییسرجام خشک شدم و با چشما غشیج یصدا دنیوحشتناکش و شن

 و تازه به خودم اومد. دیاز سرم پر یانگار مست ادشیفر ندیشدم. با شن

 

 : خدااااااااااااااااا بچه امممممممممم. نبیز

 

از  که ییخون ها دنیکردم و به سمتش رفتم. با د یکیپله اخر افتاد. وحشت زده پله ها رو دوتا  یتلو خورد و رو تلو

 دنیلرزون بلندش کردم و با د ییشده بود وحشت تمام وجودم رو گرفت. با دستا یجار نیزم یسر و صورتش به رو

 و اسمش رو صدا زدم ... دمیعربده کش اریاخت یاش ب ینیشده از ب یبسته و خون جار یپلکا
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 : نیاز زبان افش رمان

 

گذاشتمش. دوباره  یصندل یرفتم و رو نی. به سمت ماشرونیدستام بلندش کردم و از خونه زدم ب یده روز وحشت

ا رو روشن کردم و ب نی، لعنت به تو ، لعنت به تو ، لعنت به توووو. وحشت زده ماش نیافش یگند زدم ، دوباره گند زد

و به  نییپا دمیپر عینگه داشتم و سر رستانمایب ررو کنا نیروندم. ماش مارستانیب نیتر کیسرعت به سمت نزد

 .دمیشدم. وحشت زده عربده کش مارستانیو وارد ب دمشیرفتم. به اغوش کش نبیسمت ز

 

 .دییییییی، جون همسر و بچم در خطرهههه ، تو رو خدا کمک کن دییییییییکمک ، کمک کن _

 

دستم گرفتم. با سرعت به سمت  یبرانکارد گذاشتم و دستش رو تو یرو رو نبیز عیبه سمتم اومدند. سر پرستارا

 صورتش و کنار گوشش زمزمه کردم. یازش جدا بشم خم شدم رو نکهیو قبل از ا بردنشیاتاق م

 

و  یجنگیو با مرگ م یکنیکمر خم نم نبارمی. مطمئنم ادمیتو ند یو شجاعت و صبور یبه قدرتمند یدختر چیه _

 دارم و منتظرتم ... مانی. من بهت ایایم رونیسالم از اتاق ب

 

اشنا  یصدا دنینداشتم. با شن یو اصال حال خوب گذشتیبرام م یتا به اتاق ببرنش. لحظات به سخت دمیکش کنار

 .واریاخر زدم و به سمتش حمله کردم و کوبوندمش به د میمهراب به س دنیبرگشتم و با د

 

. اصال منو بزن ، بکش ، فحش یاشتباه متوجه شد یول یدید نبیامروز من رو با ز دونمی: صبر کن صبر کن ، م مهراب

ا بهم من ت شینکرده ، اومد پ انتیبهت خ نبی. زستین یاون طور که تو فکر کرد انیبه حرفام گوش بده. جر یبده ول
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ز هرگ نبیکنم. ز یندگباهاش ز خوامیدوسش دارم و م اشه. بهم گفت شوهرم هر جور که برونیبرم ب شیبگه از زندگ

رنگ  هیرو  یاعتماد نداره و هر گل یو بشر یبن چیو احمق خودته که به ه ضینکرده ، اون ذهن مر انتیبهت خ

 . دونهیم

 

 ؟یگیم یدار یچ یچ _

 

که رابطتون از هم به پاشه. بهش گفتم براش  گفتمیم یزیدروغ بگم چ خواستمی. اگه مگمی: بخدااااا دروغ نم مهراب

تا به  هی. بهش گفتم عوض شدن رفتار و اخالقت موقتیبا خواهر زنت ازدواج کن یخوایو م یدید ییچه خواب ها

 . یبرس فتیکث ینقشه ها

 

ز من مروا یاز دعوا یزیکرت رو باز کن ، اگه احمد چ ی. خوب گوشایکرد جای، تو ب یکه گفت ییییییییتو غلط کرد _

 ؟ یدی. فهمیبش مونیکه پش ارمیم نبیبه سر ز ییبفهمه ، بال نبیو ز

 

، اگه دوسش  ینامرد یدیو عذابش م ی. اگه دوسش دارایاما لطفا به خودت ب رمیگی: باشه ، من خفه خون م مهراب

 مدونیبهمون نگاه کنه. نم میعمر ما پسرا ارزو داشت هیکه  هیهمون دختر نبی. زیاحمق یلیخ یدیو عذابش م یندار

رو طلسم دوست  نبی. زیکرد ریکه هست قلبش رو تسخ ینه اما هر چ ای یجادوش کرد دونمی، نم یچکارش کرد

کنه آهش  نتیو اگه نفر شنوهیکه اگه اه بکشه خدا م کهیانقدر خدا بهش نزد نبیاما بدون ز یداشتن خودت کرد

از  یکه باعث شد یهر قطره اشک یعاشقشه بترس چون به سزا نبیکه ز یینترس ، از خدا نبی. از زرهیگیم

 سرته یبترس که باال ینترس از مجازات معبودش بترس. از خالق عشق نبی. از زیشیبشه مجازات م یچشماش جار

ل . اره درهیبگ یازت انتقام سخت یکار نکن که اون باالسر هی. یشیم مونیشک نکن پش ی، اگه به کارات ادامه بد

 نیا یباش تو قبکنه. مرا یباز شکنندیکه دل م ییچطور با ادما دونهینداره اما خدا خوب م یقانون گردیشکستن پ

که به تمام  رسهیروز م کیتو.  ینابود یعنی نبیشکست نخوره چون شکستن ز نبیز یکه به راه انداخت یجدال

 . ستین رید یلیو اون روز خ یرسیحرفام م
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به  یبود. بعد از چند لحظه از کنارم رد شد و سر ختهیفکر و ذهنم رو بهم ر یرهاش کردم. حرفاش بد جور اروم

ت دس ن؟یافش یبازم زود قضاوت کردم؟ چکار کرد یعنیگناه بود؟  یب نبیز یعنیتاسف تکون داد و رفت.  یمعنا

 ؟یکن یچه غلط یخوایم ادیب نبیسر ز ییاگه بال ؟یکن یکار نیهمچ یچطور تونست ؟یزن باردارت بلند کرد یرو

. با باز شدن در اتاق عمل به سمت دکترا گذشتیم یچطور؟ ... زمان به سخت ؟یتو چشماش نگاه کن یخوایچطور م

 رفتم. 

 

 همسر و بچه ام خوبن؟ شد؟یچ _

 

 یادیو خون ز ادیضربات ز لی. اما بدلمیکن یریجلوگ یاز مرگ مغز میو تونست نشی: خداروشکر به موقع رسوند دکتر

 شون رفت بچه سقط شد. متاسفم انشاهلل غم اخرتون باشه. که از

 

وق و ش یاومدنش کل ایبدن یکه برا یکنم. بچه ام مرد؟ همون بچه ا یریگرفتم تا از سقوطم جلوگ واریرو به د دستم

مرد؟ نه بچه ام نمرد من کشتمش. با قضاوت نادرستم اول روح و قلب همسرم رو  کردمیم یذوق داشتم و لحظه شمار

 شکمش رو.  یتو نیکشتم بعدش جن

 

 کن.  یفکر هیداغونه. حتما  یخوبه اما از لحاظ روح ی. از لحاظ جسمستی: پسرم حال خانومت اصال خوب ن دکتر

 

 چکار کنم؟ _

 

 روان شناس. هی شیپ شی: بهتره ببر دکتر
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 ؟ی: چ دمیهت نالب با

 

ازش  یممکنه هر عمل اشتباه یروح طیشرا نینداره و با ا یخوب هیهمکاران خانومتون روح هی: از نظر من و بق دکتر

 سر بزنه. 

 

 باشه ممنون  _

 

 می. منِ احمق گند زدم به زندگدیچرخیداشت دور سرم م ایرو باز کردم. دن راهنمینشستم و دکمه اول پ یصندل یرو

 ندارم ... یراه برگشت گهیپشت سرم رو خراب کردم. من د یو تمام پل ها
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گرفتم تا راحت باشه. وارد اتاق  یحالم بهتر شد. براش اتاق خصوص یرو به بخش انتقال دادند کم نبیز نکهیاز ا بعد

 یصندل یو کبودش قلبم به درد اومد. کنارش رو یصورت زخم دنیلرزون به سمتش رفتم. با د ییشدم و با پاها

که  ییشدم. چشماش رو بسته بود و به خاطر مسکن و ارام بخش ها رهیسکوت به چهره معصومش خ ینشستم و تو

تا فردا  رو الیشمالم و بهش گفتم و یالیته بود. کالفه زنگ زدم به نگهبان وکرده بودند به خواب فرو رف قیبهش تزر

 تونهیکه م یزیاز تهران و هر چ دیاوضاع با نیا یداشتم از تهران دور بشم. تو زایکنند. ن زشیشب اماده و تر و تم

 نبیناله ز یصدا دنیبا شن .کنندیبمونم مهراب و احمد برام دردسر درست م نجایدور بشم. اگه ا رهیازم بگ رو نبیز

 شدم. رهیبهش خ یصورتش خم شدم و با ناراحت یبه خودم اومدم. اروم رو

 

 ؟یخوایم یچ ه؟یچ _

 

 شد؟ی: بچم چ نبیز

 

 . دیبه گلوم چنگ انداخت و رنگ از رخسارم پر بغض

 

 .یبهتره استراحت کن نبیز _

 

 : سقط شد؟ نبیز

 

شده  رهیگوشه خ هینگاهش کردم. به  یچشم رینزدم و سکوت کنم. ز یمنقبض شد و دستام مشت شد. حرف فکم

 نهیه اواس دیشا کنه؟یچرا سکوت م ی. ولرونیبکشه و از اتاق بندازم ب ادیبشه ، سرم فر یعصب دیبود. اما چرا؟ االن با

 ...  دهیازارم م یزیاز هر چ شتریسکوتش ب دونهیکه م
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 از زبان فاطمه :  رمان

 

ه چ دونستمیبهتر شده بودم اما هنوز نم یلیکردن حرم امام رضا خ ارتی. با زگذشتیاز اومدنم به شمال م یروز چند

هم در شمال اقامت  ی. بعد از چند روز موندن در مشهد به سمت شمال رفتم و قصد داشتم چند روزرمیبگ یمیتصم

. امیب رونیب یو افسردگ یبشه و از فاز ناراحت عوض هوامحال و  یگرگان رفته بودم تا کم یدنیکنم. امروز به ابشار د

که ابشار از  اهیدره بود پر از گل و گ هیکردم و به اون سمت رفتم.  دایاون اطراف نبود پ یگوشه دنج که کس هی

 بود و در نجایا نی. چقدر دوست داشتم االن معستادمینقطه رفتم و کنار درخت ا نیبود. به باالتر یجار نشییپا

ه نفسام ب وونهیقلب د نیزدن ا لیکه شده بود دل ییصدا دنیبا شن هوی. چرا من شانس ندارم خدا؟ چرا؟ ودبیم نارمک

 شماره افتاد.

 

 : فاطمه نیمع

 

ه شد رهیشد. مات و مبهوت بهش خ ریقامتش اشکام سراز دنی. اروم برگشتم و با ددنیبدنم شروع کرد به لرز تمام

لم دنبا هیمدت مثل سا نیتمام ا یعنی کنه؟یداخل شهر گرگان چکار م نجا؟یا ن؟ی. معداشتمیبود و چشم ازش برنم

 بوده؟ 

 

 ؟ی: خوب نیمع

 

به سرت اومده عشق من؟  یسرخ. چ ی، چشما دهیپر ی، رنگ و رو دهیژول یبه سر تا پاش انداختم. موها ینگاه

 .دیسوال منو اون پرس
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 ؟ی: چرا انقدر داغون شد نیمع

 

 یحلقه زده تو یاشک ها دنی. دستادیو رو به روم ا کیادامه دادم. اروم اروم بهم نزدنزدم و به سکوتم  یحرف

 چشماش حالم رو بدتر کرد. 

 

 : من ............ نیمع

 دوستت دارم فاطمه ... من

 

،  اشکام نباریشد اما ا یگونه هام جار یشکست. اشکام به رو نمیو بغض سنگ دی. چونه ام لرزستادیزمان برام ا هوی

 . دمیرو داشتم ، شن دنشیشن یکه ارزو یاشک شوق بود. باالخره جمله ا

 

 نه ای ی: باهام حرف بزن نیمع

 نه ای یمن رو ببخش چه

 نه ای یبا من برگرد چه

 نه ای یمال من بش چه

 شهیوقت عوض نم چیه قتیحق نیا

 دوستت دارم فاطمه ... من

 

 . ختمیصدا اشک ر یگلوم خفه کردم و ب یهق هقم رو تو یصدا
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 خواننده.  یاقا رهید یلیاعتراف خ ی. برارهید یلیخ یول _

 

 بدم. حیفاطمه بزار توض:  نیمع

 

که فراموش کنم  کنمیتالش م ی. هر چی. باورم رو خراب کردی، از اعتمادم سواستفاده کرد یتو قلب منو شکست _

 . نیمع رهینداره. اون صحنه از جلو چشمام کنار نم دهیفا

 

 : فاطمه نیمع

 

 تهران.  گردمیگرفتم برم میدارم. هر وقت تصم ازین ییتنها باشم. به تنها خوامی، م نیتو رو خدا برو ، برو مع _

 

 .ارمیبدون تو طاقت ب تونمی: من نگرانتم ، نم نیمع

 

 رو. ، لطفا ب نیمع. برو یزمان ازش متنفر بود هیکه  می. فکر کن همون فاطمه ایتونیاالنم م یهمه وقت تونست نیا _

 

 : باشه ، مراقب خودت باش ، خداحافظ. نیمع

 

 بسالمت _
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ز چند . بعد ارمیصاحاب رو بگ یدل ب نیا ی. برگشتم تا جلونمیکه عاشقش شده بودم رو نب یتا رفتن مرد برگشتم

 .ستادمیدره ا کیهق هقم به اسمون رفت. جلو رفتم و نزد یو صدا هیگر ریرفته زدم ز نیکه مطمئن شدم مع قهیدق

 زدم ... ادیبلند فر

 

 خواننده یمن دوستت دارم اقا _

 نیدوستت دارم مع من

 دارم دوســـــــتـــــــت

 

 کنه؟یچکار م نجایچهره خندون الناز نفسام به شماره افتاد. الناز ا دنیبا د هویهق هق برگشتم اما  با

 

 نباش ، خودم مراقبشم. نیمعخب نگران  یدوام نداشت. ول ادی: متاسفم عشقتون ز الناز

 

 خفه شو _

 

 یزی.  احمق تر از اون چیو رهاش کرد یشک کرد یعاشقش یکنیکه ادعا م یبه کس عیکه سر یاحمق یلی: خ الناز

چنگال من رها  یرو تو نیو مع یمن رو خورد یگول نقشه ها و کارا یچون به سادگ کردمیکه فکرش رو م یهست

 . یکرد

 

 نقشه توئه اشغال بود. درسته؟ زیهمه چ _
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 : اره الناز

 

 داد ... یجا خال عیحرفا بود و سر نیشدم و به سمتش حمله کردم اما فرز و زرنگ تر از ا یعصب هوی
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 جدال مجنون وار رمان

 

 از زبان فاطمه : رمان

 

کردم مانع  یداد و محکم هولم داد. وحشت زده سع یجاخال هویمتش حمله کردم که سمتش و دوباره به س برگشتم

و اما خودم ر نییسر خوردم پا یکنم. چند متر ریگ ییافتادن به داخل دره بشم اما نتونستم خودم رو به جا نییاز پا

و اسم  زدمی. زجه مکردمیو هق هق م زدمیم غیج هکنم. وحشت زد یریکردم تا از سقوط کاملم جلوگ ریگ یبه سنگ

 یاز مردم به سمتم اومدند و از باال مشغول نگاه کردنم شدند. جا ی. بعد از چند لحظه عده ازدمیرو صدا م نیمع

 رفته ام به تنم لیتحل یانرژ نیمع یصدا دنی. با شنکردندیکمک کنند مثل ماست مونده بودند و نگاه م نکهیا

 برگشت. 

 

 : فاطمههههههههه نیمع
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 ؟یشنویصدامو م هههههههههفاطم

 فاطمهههههه. ییییییییکجا

 

 کمکم کن. نیدره. مع نیی. چند متر اومدم پانییپا نی، افتادم ا نیمع نجامیهق هق داد زدم : ا با

 

 . زمی: باشه باشه اروم باش عز نیمع

 

 دنیبودم. با د نیو منتظر مع کردمیم هیطاقت گر یوزنم رو تحمل کنم. ب تونستمیجون نداشت و نم گهید دستام

 زدم. ادیبا زجه اسمش رو فر اریاخت یقامتش ب

 

 ـــــــــــــــنیمع _

 

 یکرد. عصب ریخودش رو به سنگ گ عیسر خورد اما سر یوحشت کرد و تعادلش رو از دست داد. چند متر هوی

 شد.  رهیبغض کرده بهم خ یداد و با چهره ا رونینفسش رو به ب

 

 ؟یچرا افتاد ؟ی، خوب ـــــنیمع _

 

سرت اومده  یی. فکر کردم بالدمیترس یدلم ، اونطور صدام زد زیبم شده و لرزون زمزمه کرد : خوبم عز ییصدا با

 عمرم. 
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 دستام خسته شد. نیمع _

 

 تحمل کن. گهید کمیباال عمرم  برمتی: االن م نیمع

 

 . ستادیکنارم ا به سمتم اومد و اطیشدم. اروم اروم و با احت رهیخ نیطاقت به مع یب

 

 : فاطمه برو پشت سرم تا کولت کنم.  نیمع

 

 هان؟ _

 

 ؟ی، بلد مونیشو ، مثل م زونیبرو پشت سرم و بهم او ؟ی، دختر باز خنگ شد ای: خدا نیمع

 

 عمته ها  مونیم _

 

 که گفتم رو انجام بده. یکار می: باشه غلط کردم. حاال تا جفتمون سقوط نکرد نیمع

 

که  یبهش. پاهام رو دور کمرش و دستامم دور گردنش حلقه کردم. طناب دمیبه سمتش رفتم و از پشت چسب اروم

 .رفتیبه سمت باال م اطیرو گرفت و با احت نییمردم برامون انداخته بودند پا
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 .میبدبخت بش رهیوسط راه کمرت نگ هوی گمیم _

 

 ره؟یکمرم بگ دی: چرا با نیمع

 

 برات؟ ستمین نیخب من سنگ _

 

 .یدلم ، شما جوجه کوچولو من زی: نه عز نیمع

 

 .یوید یادیتو ز ستمینه من جوجه ن _

 

 شما از بنده. دیو تمج فیهمه تعر نیخانومم از ا ی: بله مرس نیمع

 

 ؟یهست لویحاال چند ک _

 

 : انقدر هستم که بتونم لهت کنم. نیمع

 

 .ییایح یب یلی، خ ـــــنیمع _

 

 .یمنحرف یادی: نه عشقم شما ز نیمع
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. میدش دهیو با کمک مردم به باال کش میدیبه باال رس قهیسکوت کردم. بعد از چند دق اشیاز دست زبون دراز کالفه

دنبال خودش  هیتوجه به بق یشدم. دستم رو گرفت و ب رهیخ نیو با عشق به مع دمیکش یاسودگ یاز رو ینفس

. نمیبش نیماش یرفت و وادارم کرد تو نشیاش. به سمت مشدمیم دهیکه دنبالش کش رفتیکشوندم. انقدر تند راه م

 نشست.  عیخودشم سر

 

 شه؟یم یچ نمیماش _

 

 .ارنشیب گمی: م نیمع

 

 م؟یریکجا م _

 

 شمال. یالی: و نیمع

 

 خودت؟ الیو _

 

 : اره نیمع

 

دستم رو به سمت ضبط  نمونیرو روشن کرد و حرکت کرد. کالفه از سکوت ب نینزدم و سکوت کردم. ماش یحرف

 بردم و روشنش کردم.
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  فتمیتو م ادِی یوقت

 رهیهم توو هر نفس بغضم بگ دیبا

   رمیبگ یفراموش من

 رهینم ادمیهمه خاطره رو  اون

 

 جا با توأم عشقم  همه

 شهیواسه هم یجا کنارم همه

  میکه باش ایدن یِجا هر

 شهیکه حسمون به هم عوض نم ما

 ... شهینم

 

 یدوسِت دارم ، هر جا باش یدونیم

 یاز من اگه جدا ش یحت 

 بغضت توو صدامه  بازم

 گامه هیعشقت تنها تک و

 

  یدارم آرزوم دوسِت

 یرو به روم رمیجا م هر



 جدال مجنون وار

 
235 

 

 با تو عاشقونست و   حسم

 نشونست ... هیحالِ من  نیا

 

دم منتظر ش یکردم. هر چ یشدم و با گوشه شالم باز رهیخ رونی. به بدیکش یقیکنار جاده نگه داشت و نفس عم هوی

ل*ب*ا*م رو شکار کرد. مبهوت بهش  هویشدم که  رهینشد. سرم رو بلند کردم و بهش خ یکه حرکت کنه خبر

 رو گذاشت شیشونیشد ازم جدا شد و پ رابیس نکهیمغزم قفل کرده بود ... بعد از ا شیشدم و از حرکت ناگهان رهیخ

 . دیکش یقیو نفس عم میشونیپ یرو

 

 : دوستت دارم فاطمه نیمع

 

پهن و مردونه اش گم شدم. دستاش رو  یبازوها ونیطاقت به اغوشش پناه بردم و م یلبام اومد و ب یبه رو یلبخند

 کرد. رمیاغوشش اس یدور کمرم حلقه کرد و تو

 

 دارم. افتاد؟  ارتویاخت ی. زنمکنمیکشه م، هر کار که عشقم ب یحق اعتراض ندار گهی: د نیمع

 

 دوستت دارم _

 

 شد. رهیچشمام خ یمحکم از خودش جدام کرد و تو هوی

 

 .یگفت ی: دوباره بگو چ نیمع
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 خواننده. یخجالت زمزمه کردم : دوستت دارم اقا با

 

 *د و محکم به خودش فشردم. یسرم رو ب*و*س* ی. رودیخنده و محکم به اغوشم کش ریزد ز بلند

 

 ... هیلیخ ارهیدووم ب وونهیقلب د نیمن. از دست تو و کارات ا یمنتظره  ری: عاشقتم غ نیمع
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 جدال مجنون وار رمان

 

 : نیاز زبان افش رمان

 

و به  الی،ترالنم با خودم اورده بودم به و نبیتوجه به حال و روز ز ی. بگذشتیاز اومدنمون به شمال م یروز چند

. و انقدر دادمینم تیجز خودم اهم زیچ چیو ه چکسیکردم. انقدر پست شده بودم که به ه شیعنوان نامزدم معرف

 طیشرا چیچند روز تحت ه نیا یتو نبیبرده بودم. ز ادیرو از  تیشده بود که انسان یدر من قو ییانتقام جو شهیر

 الیبه و نبیز تیازار و اذ یحرف نزد و روزه سکوت گرفته بود. هرگز قصد نداشتم با ترالن ازدواج کنم و تنها برا

رو  نبیز خواستمیچرا نم دونمیخوشحالم کنه. نم نبیکنه و با عذاب دادن ز یاورده بودمش تا نقش نامزدم رو باز

 ینفرتم خاموش بشه و قلب ب شیانقدر ازارش بدم که ات خواستیدلم م. فقط ارمیب ادیهاش رو به  یخوب ایکنم  رباو
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خشک  سرجام نبیز یصدا دنیبا شن هویبه اتاقم برم که  خواستمی. طبقه باال بودم و مرهیاروم بگ میقرار و انتقام جو

الن و تر یشدم و مات و مبهوت به صحبت ها مییشدم. اروم عقب گرد کردم و به سمت صدا رفتم. پشت ستون قا

 به حرف درومده و شکستن سکوتش برام تعجب اور بود.  نبیکه ز شدیگوش دادم. باورم نم نبیز

 

 طالقت نکهیا ای رون؟یب نجایبگم نندازت از ا نیکه به افش یالتماس کن یخوایم ؟یخوایم یهان؟ چ ه؟ی: چ ترالن

 نده؟

 

 کدوم چی: ه نبیز

 

 ؟یخوایم ی: پس چ ترالن

 

 باش. نی: مراقب افش نبیز

 

 ؟هی: منظورت چ ترالن

 

 کن. تو خوشبختش کن.  نکاروی: من نتونستم خوشبختش کنم ، تو ا نبیز

 

 کنار؟ یدیکش یعنی:  ترالن

 

 گذشت. یادی: زمان ز نبیز
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 .شهینم یخوایکه م یاون شهیهم دمیفهم

 انتقامه. نیبزرگ تر یتفاوت یکه ب دمیفهم

 نوع عشقه هی تنفر

 تهیاهم زانیاز م یو ناراحت یدلخور

 دشمنه نیبزرگ تر غرور

 دوسته نیبهتر خدا

 ثروته نیباالتر یسالمت

 نعمته نیبهتر شیآسا

 .ستینفرت ن یاز رو شهیرفتن ادما هم دمیفهم

 ستیزبونش نرمه ، دلش گرم ن یهرک

 ستیاخالقش تنده ، جنسش سخت ن یک هر

 .ستیبدون درد و غم ن خندهیم یهر ک و

 ستیبر باطن ن یلیادما دل ظاهر

 ستیموظف به اروم کردنت ن یکس دمیفهم و

 اشتباه محضه  ایجنگ کردن با بعض دمیفهم

 .ستین یو التماس هم انجام شدن هیبا گر یموقع ها خواسته هات حت یلیخ دمیفهم و

وقت عوض  چیه قتیحق نیرو دوست دارم ، ا نی... من افش ینیتنها تر یاوقات تو اوج شلوغ یگاه دمیفهم من

داد. من تاوان عاشق شدنم رو دادم. اما  یتاوان دیبا ییهر ارزو یابام گفت عاشق شدن تاوان داره. گفت برا. بشهینم

کنه بازم قلب من  یهر کار نیافش ایکنم  یکار هر. من ستمین مونیشدم ناراحت و پش نیعاشق افش نکهیهرگز از ا

باز  هکشیکه عذاب م یتار از سرش کم بشه تنها کس هینکردم چون اگه  نشیوقت نفر چی. هکنهیفکر م نیبه افش
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وقت  چیبد منو خواست و ه شهیتفاوت که اون هم نیرو بخوام با ا نیوقت بد افش چیه تونمیخود من هستم. من نم

 یتو دمیم حیترج نیهم یدرد اون موقعم دوبرابر االنمه. برا دونمیچون م رم؟یگیچرا طالق نم یدونی. مدیمن رو ند

ه اما حق با اون گمی، من نم هیادم خوب نیافش گمیکه خودم خواستم تجربش کنم بسوزم و بسازم. من نم یعشق شیات

من ، جسم من حق اعتراض نداره.  وحانتخاب من بوده پس قلب من ، ر نیکنه بازم دوسش دارم. افش یهر کار گمیم

از  یول ، ستمین مونیعاشقشم پش نکهیاشتباهش بمونه. من از ا یپا دینداره با یبیانتخابش؟ ع یاشتباه کرده تو

هاش  رمنتظرهیزمونه و غ نی. از دست استمیناراحت و دلخور ن نیدارم. من از دست افش هیگال یلیسرنوشتم خ

 خسته. یلیخستم ، خ

 

 ؟یهاش دوسش دار ی: چرا با وجود تمام بد ترالن

 

 ستیدست خودت ن ی: گاه نبیز

 که  یداشتن کس دوست

 او را داشت شهینم یدونیم

 تا ابد یمطمئن اما

 داشتنش دوست

 …کند  یتکه ات م تکه

 

 داشت برات؟ یعشق جز عذاب چ نی: ا ترالن

 

 یفهم یحس باران را نم ی: عاشق نباش نبیز

 یفهم یرا نم ابانیخ کیقفس با  فرق
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 در جاده ها،اما یرو یم ینباش عاشق

 یفهم یرا نم زانیفصل برگ ر یمعنا

 معناست یرنگ و ب یب ی،زندگینباش عاشق

 یفهم یدرون چشم انسان را نم درد

 از اسرار پنهان است ییایشعرها دن در

 یفهم یپنهان را نم ،دردینباش عاشق

 یو بهار،حت زییفصل پا ینباش عاشق

 یفهم  یفصل زمستان را نم ییبایز

 

 ؟یخسته نشد بتیهمه مص نی: از ا ترالن

 

  باختم گاهی زندگی در:  نبیز

 مساخت یکسان با گاهی

 دمکر گریه گاهی

 مبخشید گاهی

  مدخور فریب گاهی 

 دممر تنهایی در گاهی

 ختمآمو درس اینها تمام از من اما

 هستم خودم که خوشحالم االنم
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  صادقم ماا مباش ساده شاید 

 .هیفکا برام این و هستم خودم من

 

 بود. اره؟ یامتحان اله هی ای تیزندگ یبود برا یدرس هیهم  نیعشق به افش یبگ یخوای: حتما م ترالن

 

 نی: عشق به افش نبیز

 بود که خداوند با قلب من کرد. ییبایز یشوخ

 یبود امّا شوخ بایز

  رهیتقص یب نیافش حاال

  رهیتقص یب نمیافش یخدا

 .دهمیتاوان اشتباه خود را پس م من

 ییتنها نیا تمام

 بود...«  یگرفتن آن شوخ یجدّ»  تاوان
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 : نیاز زبان افش رمان

 

صحبت کرد که محو صداش شدم. الحق که  یو ادب بایو کوبنده اش دهنم بسته شد. انقدر ز نیجمالت سنگ دنیشن با

 ارهیدر ب یباز طهینبود که بخواد سل یدختر نبیبود که به قلبم فرو کرد. ز ییرهایخانوم معلم بود. اما جمالتش مثل ت

 یحرف ها دنی. بعد از شنیشدیکه الل م زدیم شتیاتبا حرفاش  یو جور گرفتیبا حرف زدن انتقام م شهی، هم

 کرد.  دایبهم دست پ یمتفاوت یحس ها نبیز

 عذاب وجدان حس

 از خودم تنفر

 یدلسوز

 ترحم

خاموش بشه و از خودم و کارام به شدت  قهیتنفرم در کمتر از چند دق شیکه باعث شد ات یبیحس خاص و عج هی و

وجودم رو فرا گرفت. حس  یتمام یبیبار حس عج نیاول یبرا نبیز ونیگر یچشما دنیشرمنده و شرمسار بشم. با د

رفتم و بعد از  نییبه سمت طبقه پا ی. عصبارهیو قلبم رو بدرد م رهیگیکردم قطره قطره از اشکاش داره جونم رو م

و تمام حرصم رو  روندمیم یخارج شدم. عصب نگیشدم و از پارک نی. سوار ماشرونیزدم ب الیاز و چیبرداشتن سوئ

 یداشتم. خداروشکر که اونم در حال حاضر تو ازین قمیبه کامران رف طیشرا نیا ی. توکردمیم یپدال گاز خال یرو

 رو برداشتم و شماره اش رو گرفتم. بعد از چندتا بوق جواب داد.  یتونست ارومم کنه. گوشیشمال بود و م

 

 ؟ییسالم کجا _

 

 شکل من؟ ی: سالمت کو گوسفند دال کامران
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 ؟یکدومممممم گور _

 

 . پارکم داداش.یریگیپاچه منو م یکرده دار تیتیشخص بیخانوم تخر نبی: اوه باز ز کامران

 

 ؟یشگیپارک هم _

 

 : اره امرانک

 

 ؟ییتنها _

 

 برم. با بچه هام.  ییتنها رمی: نه مگه مثل تو افسرده ام که هر جا م کامران

 

 باهات صحبت کنم.  دی. بایشگیهم یهمون جا ایب چونشونیبپ _

 

 باهات تنها شد. دینبا یهست یکه عصب ی. تو مواقعامی: جون عشق نداشتم تنها نم کامران

 

 فعال ... یشگیهم یهمون جا ای. بارمیدخلتو م یزر اضافه بزن گهیکلمه د هی _
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و مخت ر رفتیوقتا م یبود اما بعض ییبا مرام و مشت قی. کامران رفیصندل یپرت کردم رو ویقطع کردم و گوش یعصب

 گاهیشدم و به سمت جا ادهیپ عیگوشه پارک کردم. سر هی. به سمت پارک رفتم و یکه اعصاب ندار یزمان قایاونم دق

 . مینشست کمتین یکامران به سمتش رفتم و بعد از حال و احوال رو دنیرفتم. با د یشگیهم

 

 . یحال بمون نی، مگه کامران مرده باشه بزاره تو ا قیغمتو رف نمی: نب کامران

 

بود سرش اوردم.  ییدختر بچه معصوم و پاکه. هر بال هیداغونم. من فراموش کردم طرفم  نبیز ی، برا یداغونم کام _

مرحم درداش باشم برداشتم  نکهیا ی. حاال جامیبه جونش افتادم و باعث شدم بچمون رو از دست بد وونیمثل ح

که حس کردم  ی، فقط بهم لبخند زد. لبخند وردین ابرورو ازار بدم. خم به  نبیکه ز الیترالن رو با خودم اوردم و

 پوزخند معبودش به منه.

 

  شه؟ینم نبیگوشه چشم ز هیهت گفتم هزارتا ترانه به ب ادتهی:  کامران

 

 ادمهی _

 

 حرفم رو؟ ی: حاال باور کرد کامران

 

 جز ترانه فکر کنم. یبه کس تونمیمن نم _

 

 نکهیرفته ترانه سر ا ادتیهنوزم تو رو دوست داره؟  یو نامرد یهمه پست نیا دنیترانه با د ی: فکر کرد کامران

م برادر من؟ مه یکنیم سهیمقا یبا ک ویک یبه پا کرده بود؟ تو دار ییر سرت کن چه غوغامادرت بهش گفته بود چاد
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اما  یاورد نبیبالها رو سر ز نیداره. تو بدتر ارزشکه  یتره خورد کن یکس یکن برا ی، سع یهست یعاشق ک ستین

بخاطر تو  نبیز ؟یدیبرادرش موند اصال فهم یبخاطر تو ، تو رو نبیالمصب؟ ز یدیازش د یجز سکوت و لبخند چ

 ؟یدونستیاصال م ستادیخانواده اش ا یجلو

 

  ؟یگیم یدار یچ _

 

جلوشون  نبیاما ز رهیطالقش رو ازت بگ خواستیم نبیرو به خانواده اش گفته. پدر ز زی: احمد همه چ کامران

 ی. تو داردیکرد نیانگار به من توه دیکن نیتوه نیدخالت کنند. گفت اگه به افش تونیزندگ یو اجازه نداد تو ستادیا

بسته شده. تو  شهیهم یفوت شده و پرونده اش برا که ینامزد یبه ازا ؟یدیازار م یچ یرو به ازا تیفرشته زندگ

قسم اگه من  یعل ی. به والیکنینگاه م نبیز یچشما یتو ییمن واقعا موندم با چه رو ن؟یافش یکشیخجالت نم

. اگه تیدادن زندگ رییتغ یفرشتس که خدا از اسمون فرستاده برا هی نبی. زنیزم ریز رفتمیتو بودم از خجالت م یجا

پشت سرت رو خراب نکن که  ی. انقدر پل هایشیم مونیپش یایبه خودت ب ری. اگه درتشیگیازت م یدونقدرش رو ن

ها و اخالق و رفتار  یتا تو به گند کار کنهیتا اخر عمرش سکوت م نبینکن ز الیبرات نمونه. خ یراه برگشت

، اگه تو رو نبخشه ، بدون باال  هحاللت نکن نبیباهاشه. اگه ز شهیهم نبیز ی. فراموش نکن خدایمضخرفت ادامه بد

غضب و خشم بزرگ خدا نسبت به  شهیم نبیز یسکوت ها و اشک ها یتمام یروز هی. گذرهیهرگز ازت نم یسر

. یشد نبی. تو عاشق روح پاک و معصوم زینشد نبیز نهی، تو عاشق قلب درون س یستیخودت. تو عاشق ترانه ن

 نکهینه به خاطر ا یدی. عذابش میدیعذابش م یکه دار یدش یعاشق صبر و عشق پاک و بزرگ همون دختر

حفظ ظاهر  ی. اما بخاطر غرورت داریشد مشیو تسل یچون بهش دل باخت یدی، عذابش م یریانتقام بگ یخوایم

 و مرگ توئه ... تیزندگ انیپا نبیبدون ز یایدن یفهمیو نم یکنیم
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 : نیاز زبان افش رمان

 

 فیاما سکوت کرده بود. حس و حالم قابل توص ومدیبلند شدم و شروع کردم قدم زدن. کامران هم دنبالم م یعصب

ران شب با کام کهیرو نداشتم ... تا نزد نبیبرگشتن به خونه و چشم تو چشم شدن با ز یرو دونستمینبود. فقط م

ارامش کامل به  یداشتم. اما در صورت یحس بهتر وارومتر شده بودم  یلیحرف زد باهام و اگاهم کرد. خ یبودم و کل

شدم و کامرانم کنارم  نیازم بگذره و بخاطر همه خطاهام من رو ببخشه. سوار ماش نبیکه ز گردهیبرم میقلب و زندگ

برداشتم و با  مویگوش یزنگ خورد. عصب میکه خواستم حرکت کنم گوش نیرو روشن کردم و هم نینشست. ماش

 شماره ترالن اخمام رفت توهم.  دنید

 

 ه؟یچ _

 

 نیزد : افش غیهق هق ج با

 

 شده؟ی: چ دمیزده عربده کش وحشت

 

 نجاتش بده.  کنمیکن. بهت التماس م یکاری. تو رو خدا نی، بردنش افش دنیرو دزد نبی: ز ترالن
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 ؟یگـــــــــــیم یدار یچــــــ _

 

رو  ختنیچندتا مرد ر میبش نیسوار ماش میخواست یاما وقت میزد ی: حالش بد بود، بردمش پارک و چرخ ترالن

اره. رفت و برگشت د یگفت به جناب سرگرد بگو کمال گفته بود باز شونیکیرو با خودشون بردند.  بنیسرمون و ز

 . گهیاون م که ییجا یو بر ینگ یزیچ سیبه پل دیبا یخوایرو زنده م نبیگفت اگه ز

 

 فرمون فرود اوردم.  یو مشتم رو تو دمیطاقت عربده کش یرو قطع کردم. ب یزده گوش وحشت

 

 داداش؟ شدهی: چ کامران

 

 شد کامران ، حاال نوبت تاوان پس دادن منه ...  داریب نبیز یبدبخت شدم ، خدا _

 

 از زبان فاطمه :  رمان

 

 دهیتدارک د یداشتم و کل جانیه یلی. واسه امشب خمیشمال بود یالیبود و هنوز هم در و نیشب ولنتا امشب

 طرف هیکرده بودم. موهامم فر کرده بودم و  یمیمال شیبودم و ارا دهیپوش یقرمز رنگ یو مجلس کیبودم. لباس ش

 دهیخر یو مردونه ا کیساعت ش نیمع یادرسته کرده بودم و بر کیپختم و ک یخوشمزه ا یبودمشون. غذا ختهیر

. بعد از پارک کردن الیوارد و نشیشدم. بعد از چند لحظه ماش نیبودم. برق ها رو خاموش کردم و منتظر اومدن مع

خونه  دنیراهرو شروع کرد اسمم رو صدا زدن. وارد سالن شد و با د یشد و به سمت خونه اومد. از تو ادهیپ نیماش

 متعجب شد.  کیتار
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 ؟ییییییی: فاطمهههههه؟ کجا نیمع

 

برق بره به سمتش رفتم و از پشت بغلش کردم. دستام رو دور شکمش حلقه کردم و عطر  دیبه سمت کل نکهیاز ا قبل

 هام کردم.  هیرتنش رو وارد 

 

 یباز یتام و جر شهیمثل قبل نم گهیدلم. د زیشده عز فیقلب من ضع ه؟یکارا چ نی، ا میترسوند وونهی: د نیمع

 .میکن

 

م حق چارهیجا خورد. خب ب دنمی. برق ها رو روشن کرد و با ددیبرگشت و به اغوشم کش عیخنده که سر ریزدم ز بلند

 که من زده بودم. یخوشگل و جذاب پیت دنیداشت جا بخوره. اونم با د

 

 خانوم خانوما؟  یمنم کرد چارهیفکر قلب ب یهمه خوشگل کرد نی: ا نیمع

 

 خوشگل شدم؟ _

 

 عمرم. ی: خوشگل بود نیمع

 

 . کشمیشام رو م زیمنم م یخب بسه کم لوسم کن ، تا تو لباسات رو عوض کن _

 

 . خورمیا کوتامون رو م، باالخره دست پخت گربه پبشه شام امشب  ی: چ نیمع
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و مشغول غذا خوردن  میکنار هم نشست نیو بعد از اومدن مع دمیشام رو چ زیم عینگفتم. سر یزیو چ دمیخند

 . میشد

 

 ؟یکردی: تو دست پختت انقدر خوب بود و رو نم نیمع

 

 ؟یکنیمسخره م _

 

 ، دستت درد نکنه.  زمیشده عز یچشات. عال یبه فدا نی: نه مع نیمع

 

 نوش جونت  _

 

خوشش اومد و سر و  یلی. کادوش رو بهش دادم که خمیکاناپه نشست یو رو میاز صرف شام به داخل سالن رفت بعد

ا بود که واقع دهیست خر سیسرو هیبود رو بهم داد. برام  دهیکه برام خر ییهم کادو نیصورتم رو بوسه بارون کرد. مع

 محشر بود. 

 

 نیمع _

 

 : جونم نیمع
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 ت دارمدوست _

 

 پنهان نموند.  دمیزد که از د یبرق چشماش

 

 .یدوستت دارم روان شتری: من ب نیمع

 

قفل شد. دستام رو دور گردنش حلقه کردم و با تمام عشق و  گهیهمد یو همزمان ل*ب هامون تو کیبهم نزد اروم

دستاش بلندم کرد اما همچنان  ی*د*م*ش. اروم بلند شد و روی*ب*و*س*یاحساسم م*

. وابوندمتخت خ ی. به سمت اتاق رفت و رورهیجونم رو از لبام بگ رهیش خواستی*د*م. انگار می*ب*و*س*یم*

 زد و نفس زنان ازم جدا شد.  مهیخودشم روم خ

 

کارا و رفتارا رو ترک  یلیخ دیبا من بودن با یبرا ه؟یجد متیندارم ، اما فاطمه تصم دیبودن با تو ترد ی: برا نیمع

 کنه؟یم یکار نی. بخاطر من همچیاز ارزوهات رو بزن یلیخ دیق دی. بایکن

 

 . یمثل کوه پشتم باش شهیکه هم یبه شرط دمیمن بخاطر تو جونمم م _

 

 ی: عاشقتم روان نیمع

 

 خواننده  یاقا میچاکر خوات _
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 *د*م. ی*ب*و*س*یم* متیل*ب هام دهنمو بست و با مال یگذاشتن ل*ب هاش به رو با

 *ا*زیاز حس ن* میبود پر

 پاک یعشق از

 گر گرفته از جنس اتش یتن از

 میقرار بود یب 

 شدن یکی یبرا

 مال هم شدن یبرا

 ... دیجد یشروع زندگ یبرا

با اغوش گرم و  نیکه مع ییایگذاشتم. دن یدیجد یایکردم و پا به دن یحداخافظ میدخترانگ یایاون شب با دن من

 هردومون رقم زد ... یرو برا یو نگاه نافذ و جمالت عاشقانه اش شب خاص و فراموش نشدن ییجادو یب*وس*ه ها

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  57 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نیاز زبان افش رمان

 



 جدال مجنون وار

 
252 

 

من بود  یروندم. کمال همون دشمن خون الیبه سمت و یرو روشن کردم و با سرعت سرسام اور نیزده ماش وحشت

اوار بشه سر  خوادی. حاال ازاد شده و مدندیکه بخاطر فروش مواد مخدر انداختمش زندان و براش چند سال حبس بر

 نبیهمسر منه؟ االن حال ز نبیز دونهیاز کجا م یتباشه. اصال اون لعن دهیرو اون دزد نبیکه ز شهیمن. اما باورم نم

خودت  ای. خداشمیمن نابود م فتهیبراش ب یداغون بود. اگه اتفاق یو چه جسم یسقط بچه چه روحچطوره؟ اون سر 

 بنیمن از ز هیتنب یبرا کنمیبه خودم اومدم اما بهت التماس م رید یلیخ دونمیبدم ، م یلیخ دونمیکمکم کن. م

سر  یی. هر بالریت اونو هدف نگنشون دادن عظمت و خشم یمجازات من به اون صدمه نزن ، برا یاستفاده نکن. برا

ترالن به جنون  دنیشدم. با د الیتار مو از سر ناموسم کم نکن ... با حال داغون وارد و هیاما  ستیمهم ن ادیخودم ب

 .دمیکش ادیسرش فر یشدم و عصب دهیکش

 

 .یبا تواممم ، د چرا خفه خون گرفت ؟یخارج کرد الیاونو از و یهان؟ با اجازه ک ؟یبرد یزن منو کدوم قبرستون _

 

ر متنف دمیکه با تو کش یحرفاش از خودم و نقشه ا دنی. بعد از شنشهیم نطوریا دونستمی: به خدا قسم نم ترالن

تا حال و هواش عوض شه. بخدا فکرشم  رونیشدم. شرمنده قلب پاک و روح معصومش شدم. خواستم ببرمش ب

 . فتهیب یاتفاق نیهمچ کردمینم

 

 بده. حیشد؟ مو به مو برام توض یچه اتفاق _

 

چند تا مرد که صورتشون رو  هویخلوت بود  میبرگشت ی. وقتمیقدم زد کمی می: کنار پارک نگه داشتم و رفت ترالن

. پرتم کنم یغلط چینتونستم ه نیهم یگلوم چاقو گذاشتند برا ریحلقه زدند و بردنش. ز نبیپوشونده بودند دور ز

 .یشگیهم یهمون جا ایب یخوایبگو اگه زنت رو زنده م نیکردند تو پارک و بهم گفتن که کمال خان گفته به افش

 

 م؟کن یچه غلط ایخدا اره؟یب نبیسر ز یی. نکنه بالدمیکوب واریو مشتم رو به  د دمیتو موهام کش یدست یعصب
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 ؟یدیخبر نم سیبه پل ؟یچکار کن یخوای: م ترالن

 

 سرم خودم سرگرد مملکتم. ریخ _

 

دست  یرو بسپار زیپس بهتره همه چ یبرخورد کن یاحساس دی، نبا یانجام بد نبیز یبرا یکار یتونی: تو نم ترالن

 .سیپل

 

 با ناموسم کنند؟ خوادیکه دلشون م یدست بزارم تا هر غلط یدست رو _

 

 ؟یهم دار یا گهی: مگه راه د ترالن

 

 اره ، خودم گند زدم ... _

 .کنمیرو درست م زیهمه چ خودمم

 

 ؟یچ یعنی:  ترالن

 

 و خانوادش هم بخواه که حاللم کنند. نبیکامران ، اگه زنده برنگشتم حاللم کن ، از ز _
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 یشدم. دنده عقب گرفتم و ب نیو سوار ماش رونیزدم ب الیتوجه به چهره متعجب و نگران ترالن و کامران از و یب

و نجات دادنش برام مهم نبود. همه کار  نبیز یجز سالمت زیچ چیخارج شدم. ه الیکامران از و یتوجه به عربده ها

شماره کمال رو گرفتم. بعد از چندبار  یخودم ... عصب گمر متیبه ق یتا سالم به خانواده اش برش گردونم حت کنمیم

 بوق خوردن جواب داد.

 

تار مو از  هی. اگه زارمیزندت نم یباش نبی. بدون زیایم نبیاما تنها نه ، با ز یای، م یشگیهم یهمون جا امیدارم م _

 ؟یشد رفهمی، ش کنمیم یکیکم بشه زنده و مرده ات رو  نبیسر ز

 

 نکن. ریفقط د امی، باشه م یبا جذبه و  مغرور نی: هنوزم همون افش کمال

 

 یمن بود اما بعد از مدت یمیصم قیروندم. کمال رف یشگیهم یندادم و قطع کردم. با سرعت به سمت همون جا ادامه

. کمال با ورشکسته شدن میشد یبزرگ یبه دشمن ها لیو تبد میقرار گرفت گهیبه خواست سرنوشت مقابل همد

 یرقانونیغ یشغل من و کارها لیکم بدل ممن کارساز نبود. ک یها حتیکار خالف و حرف ها و نص یپدرش افتاد تو

 که ییشد. تا جا لیتبد یبزرگ یسالمون به دشمن نیو رفاقت چند میقرار گرفت گهیاون خواه ناخواه مقابل همد

جز کشتن من  یکنه. مطمئنم هدف یتالف خوادیکردم و به زندان انداختمش. و حاال از زندان ازاد شده و م رشیدستگ

که مستحقش نبود  یزیرو ازار دادم و بخاطر چ بنی. درسته خودم زگذرمیاز جونمم م نبیزنداره اما من بخاطر 

باهاش  یمال منه و من اجازه دارم هر رفتار نبیچپ بهش نگاه کنه. ز دمیاجازه نم چکسیشکنجه اش کردم. اما به ه

 یک ساعت به همون جای. بعد از کشونمیم شیرو به ات ارهیکه بخواد اشکش رو درب یداشته باشم. اما هرکس

 دنیبا شن یشدم. به سمت سخره رفتم و منتظر موندم. بعد از لحظات ادهیرو پارک کردم و پ نی. ماشدمیرس یشگیهم

 سابقم ، مجددا رو در رو شدم.  قیپا برگشتم و با رف یصدا

 

 ، محکم ، مغرور و نترس. ینی: هنوز همون افش کمال
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 . مانیا ی، احمق ، نادون و ب یو هنوز همون کمال _

 

 وهم و به سمتم اومد.ت دیاخماش رو کش یعصب

 

 .ادیدر ن کتمیو ج نیبش نیسر و صدا برو تو ماش یزنت رو زنده بزارم ب یخوای: اگه م کمال

 

 همونه. یتو بگ یرو ازاد کن ، بعدش هر چ نبیاول ز _

 

 خانوم کار دارم. نبیبا تو و ز یجناب سرگرد حساب گهی: نه د کمال

 

 .یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ یرو ازاد نکن نبیاگه ز ه؟یمنظورت چ _

 

  ؟یکنیترش م هوی: چرا  کمال

 

 ینالم رو تو یافتادم و صدا نیزم یتو کمرم خورد. رو یزیبزنم از پشت محکم چ یفرصت کنم حرف نکهیاز ا قبل

 گلوم خفه کردم ...
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Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نیاز زبان افش رمان

 

 .دمیعربده کش یعصب

 

 . یمرگت رو کن یکه ارزو کنمیم یبخوره کار نبیقسم اگه دستت به ز یعل یبه وال _

 

 شدم و حرکت نیبردنم. بزور سوار ماش نینفر از افراد کمال به سمتم اومدند و دستام رو بستن و به سمت ماش چند

ساعتم در حال کار کردن بود  یو شنود تو ابیراحت بود. رد المیاما خ رمینگ ادیرو  ریکردند. چشمام رو بستن تا مس

و  دادم عیتوض امیپ کی یرو به جناب سرهنگ تو زیچ ه. همشدیم دایپ سایسر و کله پل دهیو به چند ساعت نکش

از  نیماش یکرده بودم. بعد از مدت یساعت جاساز یکه کمال گفت تو ییبه جا دنیو شنود هم قبل از رس ابیرد

 یداص دنیانداختنم. با شن یاتاق یام کردند و دنبال خودشون بردنم. چشمام رو باز کردند و تو ادهی. پستادیحرکت ا

ده ش ریاغوش کمال اس یچارچوب در که تو یتو نبیز دنیبرگشتم و با د عینفسام به شماره افتاد. سر نبیزهق هق 

رو هول داد به سمتم و در رو بست. محکم به اغوش  نبیم زسرش خراب بش نکهیشدم. قبل از ا دهیبود به جنون کش

و زجه  دیلرزیبدنم م یگنجشک تو لهام کردم. مث هیعطر تنش رو وارد ر دمیکه کش یقیو با نفس عم دمشیکش

 . زدیم

 

 .نجامی، اروم باش من ا نبیبسه ز _
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 .ارنیسرمون ب ییچه بال خوانیم نای، ا نی: ا نبیز

 

 یکی، اگه انگشتشون بهت بخوره مرده و زندشون رو  کنندینم یغلط چی: ه دمیبه خودم فشردمش و غر یعصب

 . کنمیم

 

 یفرق چیکه برام با اونا ه ی. انقدر باهام بد بودییادما نیتوهم جزو ا کنمیکه حس م یکرد ی: انقدر بهم بد نبیز

 با من و باورام نامرد. یکرد ی. چیندار

 

و که همسرم من ر یکم کنم. لعنت به من تمیهم فشار دادم تا از عصبان یگلوم نشست. دندونام رو رو یتو یبد بغض

 . دونستیم یکی یمشت دزد و قاچاقچ هیبا 

 

 فقط نجامیباهات کردم. من اگه االن ا ییچه کارا ارین ادمینزن. به  شمیات گهی، من خودم داغونم تو د نبیبسه ز _

 بخاطر توئه.

 

 . نبینه خوده ز یینجای، بخاطر قلب ترانه ا تپهیمن م نهیکه تو س یبخاطر قلب یینجای، تو ا : نه نبیز

 

*د*م*ش و ی*ب*و*س*یم* یقرار یو ل*ب هاش رو شکار کردم. با حرص و ب واریطاقت چسبوندمش به د یب

 نیبود اما من افش یادیکنه. اره خواسته ز افتیب*و*س*ه در هیو توجه و احساسم رو از  یهمه نگران خواستمیم

ثل م تونمیباشه. من نم ریازم دلگ دارهبودم ، پس حق ن نبیپا بزارم. من انتخاب ز ریز تونستمیبودم و غرورم رو نم
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و ر میشونی. پدمیرفتارام نشون م یقربون صدقه طرف برم. من احساسم رو تو ایاحساسم رو بروز بدم  گهید یمردها

 . دمیکش قید و عمممت یگذاشتم و نفس ها شیشونیپ یرو

 

ما معذرت نخواستم. ا یوقت واسه اشتباهاتم از کس چی. هدینگفتم ببخش یوقت تو عمرم به کس چیتمومش کن ، ه _

هام  یو در مقابل بد یکرد ی، انقدر خوب یمثل معبودت قای. تو دقخوامی. اما از تو معذرت میمن رو ببخش خوامیاز تو م

تو  یکه شب اول ازدوجمون بهم زد ییحرف ها زشمات نگاه کنم. هنوتو چ شهیشرمم م یکه حت یسکوت کرد

سته انتقام دل شک ی. بهم گفتیسپاریباالسرت م یرو به خدا زیو همه چ یکنیسکوت م ی. بهم گفتشهیگوشم اکو م

 ... نبیز یدار ییشد ، چه خدا نمی. همرهیگیباالسرت ازم م یتو رو خدا

 

قرار  شیکوره ات ی. اما حس کردم دستم رودمیصورتش کش یبه رو یکرد. دست هیبغلم اروم گر ینزد و تو یحرف

 شیداشت و مثل کوره ات یادی. تب زشیشونیپ یگرفت. هراسون از خودم جداش کردم و دست گذاشتم رو

 . سوختیم

 

 ؟یسرما خورد _

 

 : فکر کنم نبیز

 

 نیزم یرفتم و دنبال خودم کشوندمش. روشونه هاش. به سمت گوشه اتاق  یکتم رو دراوردم و انداختم رو عیسر

 یلی. خکردمیگذاشتم و اروم سرش رو نوازش م نهیس ی. سرش رو رونهیپاهم بش یوادار کردم رو نبمینشستم و ز

اغوشم اروم گرفت. خم  یبرد و تو ابش. کم کم خودادیرو از دست م روشین رفتیم شیپ نطوریتب داشت و اگه ا

 .دادینشون م شهیحال تر از هم یبود و ب دهیکاشتم. رنگش پر شیشونیپ یرو یصورتش و ب*و*س*ه ا یشدم رو

و  دونستیبود و فقط خدا م دهیبرام د ییها الیرو داشت و چه خواب و خ یطانیخطرناک و ش یکمال چه فکرا نکهیا
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چند ساعت گذشته بود که در اتاق باز  دونمیمحکم تر کردم. نم نبیرو دور ز امبس. چشمام رو بستم و حلقه دست

 چارچوب در اخمام توهم فرو رفت.  یقامت کمال تو دنیپلکام رو باز کردم و با د یشد. اروم ال

 

 دارم برات جناب سرگرد.  زیانگ جانیه یباز هیقشنگ براتون دارم.  زیسوپرا هی:  کمال

 

اشت د شونیکیببرنمون. به سمتم اومدند و دست  رونیدستاش تا به ب رینزدم. عالمت داد به ز یکردم و حرف سکوت

 ناله اش به یکه باعث شد صدا چوندمیو دستش رو گرفتم و محکم پ دمیکه به جنون کش نبیبه سمت ز رفتیم

 .مدیوادار کردم که بلند بشه. رو به کمال عربده کش نبمیبلند شدم و ز یاز خواب بپره. عصب نبیاسمون بره و ز

 

 ؟یدی. فهمکنمیالشخورا به زنم بخوره زنده به گورت م نیدست ا _

 

رو گرفتم و از اتاق زدم  نبیدست ز ی. عصبستندیدستاش اشاره کرد که کنار با رینزد. به ز یشد و حرف یعصب

 ... ومدندی. کمال و دار و دستش هم پشت سرمون داشتند مرونیب
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 : نیاز زبان افش رمان

 

رو ازم جدا  نبیچند نفر دورم حلقه زدند و ز هویسالن بردنمون و درها رو پشت سرمون قفل کردند.  هیسمت  به

ازه د و اجدورم حلقه زده بودن ی. چهار نفرامیکردم نتونستم از پسشون بر ب یشدم و هرکار دهیکردند. به جنون کش

و درش رو قفل کردند. با تعجب به کمال نگاه  ختنداندا یقفس اهن هی یرو تو نبی. زدادندیرو بهم نم یکار چیه

 رونیکه از کارتون به ب ییمارها دنی. دو تا کارتون اوردند و درشون رو باز کردند و کنار قفس گذاشتند. با دکردمیم

 .دمیو رو به کمال عربده کش دمیچکار کنه. به جنون کش خوادیافتاد که کمال م میاومد تازه دوزار

 

 اره اشغال؟؟؟ ده؟یدختر رس هیطرف حساب تو منم ، زورت به  ی: کثافت عوض کمال

 

به تن خودت و همسرت  پوشونمیروز عمرتونه ، فردا شب کفن م نی، امروز اخرزر زر نکن جناب سرگرد  ادی: ز کمال

 . دیاز امروز استفاده کن یپس حساب

 

 

 تقال ی. اشک تو چشام جمع شده بود و هر چکردیم هیو گر زدیم غیوقفه ج یبود و ب دهیتا سر حد مرگ ترس نبیز

. استفاده نکن نبیمجازات من از ز یعذابم نده. بهت گفتم برا نطوریا ایخودم رو ازاد کنم. خدا تونستمینم کردمیم

زانو افتادم و  یرو هوی. شدیبود که به قلبم وارد م ییرهایل تمث نبیز یو زجه ها هیگر ینابودم نکن ... صدا ایخدا

 .ستادی. کمال به سمتم اومد و رو به روم اکردمیپهن شدم. قلبم رو گرفتم و اه و ناله م نیزم یرو

 

 ؟ی: چت شد جناب سرگرد؟ انقدر زود شکست رو قبول کرد کمال
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جهش بلند شدم و  هی. با نیزم یبه سمت خودم و پرتش کردم رو دمشیپاهام رو دور پاهاش قالب کردم و کش هوی

 اش قرار دادم.  قهیشق یاسلحه اش رو برداشتم و رو

 

 .ی: هه الحق که جناب سرگرد کمال

 

 . زمیریرو ازاد کن وگرنه خونت رو م نبیز عیسر _

 

 دی: ازادش کن کمال

 

عربده  یهجوم بردند. عصب نبیبه سمت ز یوحش یدر سالن باز شد و سگ ها هویرو از قفس دراوردند اما  نبیز

 کیو با اسلحه پشت سر هم به سگ ها شل دمیدو نبیشکم کمال. به سمت ز یتو دمیو محکم با پا کوب دمیکش

 داره چکار نبیز دمیشد و نفهم رت. حواسم بخاطر سگ ها پدیو به سمتم دو دیکش یبلند غیج نبیز هوی. کردمیم

که به  دستش یپشت سرهم گلوله گوشم رو پر کرد. با وحشت به کمال و اسلحه تو کیشل ی. تا برگشتم صداکنهیم

 بنیچهارم رو به ز ریکمال ت نکهیخودش رو سپر من کرد؟ قبل از ا نبیز یعنیشدم.  رهیگرفته بود خ نبیسمت ز

ا ناله ام بلند شد. اما ب یمن سپرش شدم. با خوردن گلوله به پهلوم صدا نباریو ا مرو برگردوند نبیبزنه وحشت زده ز

 یشد و رو ری. اشکام سرازومدیوحشت تمام وجود رو گرفت. لباسش غرق در خون بود و نفسش باال ن نبیز دنید

 ریم. دداد رونیبه ب ندپلس ها نفسم رو آه مان ریآژ یصدا دنی. با شندمیرو به اغوش کش نبینشستم و با درد ز نیزم

ه تو ک یبا گلوله بعد هویشدم.  رهیخ نبی. درد خودم رو فراموش کرده بودم و با غم به زرید یلیها ، خ یلعنت دیدیرس

 افتادم.  نیزم یکمرم خورد نفسم رفت و برگشت. از زور درد خم شدم و رو

 

 . قیهات رف یتمام خوب یتالف نمی: ا کمال
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 پلکام رو باز کردم. یاروم ال نبیز یصدا دنی. با شندمیکشیممتد م یرو از زور درد بستم و نفس ها چشمام

 

 نی:ا ا افش نبیز

 

بود و تمام توانش رو از دست داده بود. با درد خودم رو به سمتش کشوندم و  یشدم. خون از بدنش جار رهیخ بهش

 دستم گرفتم.  یکرده اش رو تو خیدست 

 

 جانم _

 

 ؟یبه من دار ی: چه حس نبیز

 

 مزدم و زمزمه کردم : دوستت دار یتلخ لبخند

 

 ... رهید یلیخ گهیاما د یاشک الود زمزمه کرد: باالخره گفت ییچشما با

 

 ؟یازم متنفر ؟یتو چه حس به من دار _

 

 دوستت دارم. یلی، چون هنوزم خ وونمید یلیزمزمه کرد : نه من خ یلرزون یصدا با
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 بودم نبیو حالمون اصال خوب نبود. اما فقط نگران ز می. هردو غرق در خون بوددمیکش یقیزدم و نفس عم یلبخند

 نداشتم.  یو از مرگ خودم هراس

 

 ؟یدی، قول م یبهم قول بده خوب بش _

 

 ترانه رو برات پر کنم. یخال یوقت نتونستم جا چیحاللم کن اگه ه نی: افش نبیز

 

 خوادیکه تازه دانا شده. م یپسر احمق هیمنتظرته.  وونهیپسر د هیباشه  ادتی. یسالم برگرد دیدهنتو ببند ، تو با _

 نیاالن ا گهی. دیمن رو رها کن ی. حق نداریزنده بمون دیتو با نبیهاشو جبران کنه. ز یهمه بد خوادیجبران کنه ، م

 .یحق رو ندار

 

 : چرا؟ نبیز

 

 که یزمان قایدق یخوایم ؟یو بر ی، بزار یهات کرد یخوب میو من رو تسل یکه شکستم داد یزمان قایدق یخوایم _

 ؟یازم جدا ش یکه وابستم کرد یزمان قایدق یخوایم ؟یازم بگذر یعالقه مندم کرد

 

 : حالم بده نبیز

 

رو با لبام مهر  شیشونی. پدمشیگردنش و به اغوش کش ریکردم و دستم رو بردم ز کیزده خودم رو بهش نزد وحشت

 شدم.  رهیکردم و وحشت زده بهش خ
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 تحمل کن.  گهیذره د هی. فقط یشیو زود خوب م مارستانیب برنتی، االن م زمیتحمل کن عز گهید کمی _

 

 ؟ی: چرا دوستم ندار نبیز

 

 گلوم نشست.  یتو یشد و بغض بد ریسراز اشکام

 

 من دوستت دارم  _

 

 قلب ترانه رو؟ ای: من رو  نبیز

 

 چشات و روح پاکت شدم ... تیشق معصوم. من عاشمیاون گم م یشدم که ال به ال ییمن عاشق جنگل چشما _
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 : نیاز زبان افش رمان

 

 .میداشت یبهتر انی: کاش پا نبیز

 

  ؟یدی. فهمیزنده بمون دیبزن ، تو با شیکم منو ات نببببببیبس کن ز _

 

 بشه سیمن خ ی: قرار نبود چشما نبیز

 بشه ستیقرار ن ینبود هر چ قرار

 تو ارزوم شه دنینبود د قرار

 تموم شه ... ینجورینبود که ا قرار

 دارم جناب سرگرد ... دوستت

 

رو سرم خراب شد. وحشت  ایدن نبیز یصدام اوج گرفت. با بسته شدن چشما یب ی هیشکست و گر نمیسنگ بغض

تکونش  یام به اسمون رفت. هر چ هیگر یو صدا دمشیبه اغوش کش زدم. ادیزده تکونش دادم و اسمش رو فر

رو گرفته بود. با اومدن  ودمسرد شده بود و وحشت تمام وج یلیشده بود. بدنش خ هوشیو ب دادیجواب نم دادمیم

بردنش. اروم بلند شدم  عیبرانکارد گذاشتن و سر یرو رو نبیو اشکام رو پس زدم. ز دمیکش یقیپرستارا نفس عم

و تار شد و از حال رفتم  رهیبرام ت زیافتادم و کم کم همه چ نیزم ی. رودیدور سرم چرخ ایرفت و دن جیسرم گ هویاما 

......... 
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 یزنونه ا یصدا دنیبا شن هوی. زدمیو خدا رو صدا م زدمیکردن بودم. زار م هینشسته بودم و در حال گر یتپه ا یباال

 ریکه طلسم قلبم رو شکسته بود و قلبم رو تسخ یبود ، همون دختر نبیاومد. ز جانیقلبم به ه دنشید برگشتم. با

 ی. با صورت معصوم و چشمادیدرخش یها م فرشتهمانند  شهیتنش بود و مثل هم دیلباس سف هیکرده بود. 

 زدم. ادیفر نبیرو به ز هی. با گرزدیشده بود و بهم لبخند م رهیخوشگلش بهم خ

 

 یتو ینامرد؟ مگه بهم قول نداد یهان؟ چطور دلت اومد منو تنها بزار ؟یاره؟ چطور دلت اومد رهام کن ؟یرفت _

 یرحم شد یچرا انقدر ب ؟یو بهم فرصت بد یمگه بهت التماس نکردم که من رو ببخش م؟یو مرگ باهم باش یزندگ

 نب؟یز

 

چشمام محو شد. و دوباره  یشد و از جلو بیغ هویاما  زد و به سکوتش ادامه داد. به سمتش رفتم یارامبخش لبخند

حس بود و  ی. بدنم بدمیپر زمیو وحشت انگ ی... وحشت زده از خواب طوالن یخبر یو عالم ب ییمن موندم و تنها

بود  دهیکنار تختم خواب یصندل یکه رو دایو دنی. با دمبه اطرافم انداخت یبودم. نگاه گنگ دهیقرن خواب کیانگار که 

 کنه؟یچکار م نجایا دایتعجب شدم. وم

 

 دایو _

 

اش متعجب شدم. لباساشم سرتا  دهیپر یسرخ و رنگ و رو یچشما دنیشد. با د رهیسرش رو بلند کرد و بهم خ هوی

 بود.  یپا مشک

 

 ؟یباالخره بهوش اومد ؟ی: داداش دایو

 

 شده؟ ینطوریات ا افهیکجاست؟ تو چرا ق نبیافتاده؟ ز یچه اتفاق نجام؟یمن چرا ا دایو _



 جدال مجنون وار

 
267 

 

 

 .شتیپ ادیب نیمع گمی، م گمیگفت : داداش اروم باش االن م یو با دستپاچگ دیاز رخسارش پر رنگ

 

 کجاست؟ نبیچکار کنم ، ز خوامیرو م نیمع _

 

 یلباس ها دنیداغون وارد اتاق شدند. با د ییو فاطمه با چهره ها نیگرفتم. مع دایباز شدن در نگاهم رو از و با

تخت نشستم و وحشت زده بهشون  یرو عیکه تنشون بود ، وحشت تمام وجودم رو گرفت. سر یدست کی یمشک

 شدم. رهیخ

 

 کجاست؟ نبیز _

 

 اروم  نی: افش نیمع

 

  د؟یکجاست؟ کجاست؟ د چرا خفه خون گرفت نبیز گمی: م دمیحرفش رو قطع کردم و غر یعصب

 

 کجاست؟ یبدون یخوای: م احمد

 

بود و چهره اش داغون  یشدم. اونم لباساش سرتا پا مشک رهیسرم رو برگردندم و بهش خاحمد  یصدا دنیشن با

 شده بود. 
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 ؟یانتقامت رو گرفت ؟یدیبه ارامش رس ؟ی، مـــــــــــــــــــــــرد. حاال خوشحال شد نبی: ز احمد

 

 اش رو قهیبلند شدم و حمله ور شدم به سمت احمد.  یو نفس هام به شماره افتاد. عصب دیچیقلبم پ یتو یبد درد

 . واریگرفتم و محکم چسبوندمش به د

 

 .گردهینشده ، اون ، اون به من قول داد. بهم قول داد زنده برم شیچیه نبی: دهنتو ببند ، ز دمیکش ادیاراده فر یب

 . یتا منو عذاب بد یگیدروغ م ی، اره تو دار یگیدروغ م یدار

 

داغت رو بزارم رو دل مادرت. پس از من و خانواده ام بکش  خوامیخون به پا کنم. نم خوامی، نم ایبرش ن: سر ق احمد

ه ب ییاون وقت بال نمتی. چون اگه ببنمتیو هرگز سرخاکش نب یداشت نبیبه اسم ز ی. فراموش کن همسررونیب

 کنه. داینتونه پ چکسیکه جنازتم ه ارمیسرت م

 

 ای. دندادم هیتک واریکرد و دستام از دور گردن احمد کنده شد و کنار بدنم افتاد. عقب عقب رفتم و به د خیبدنم  تمام

اون خواب  ریتعب یعنیرفت؟  نبیخودم هضم کنم. ز یجمالت احمد رو برا تونستمیرو سرم خراب شده بود و نم

از  کمکم کن ایخدا؟ چطور باور کنم؟ چطور درک کنم؟ خدا رفت؟ گل پاکم پر پر شد؟ اره نبمیبود؟ ز نیا زینفرت انگ

 هم فرو نپاشم. 

 

 کنمیباور نم _

 

 کمی. هفتمه خواهرمه. امروز هفت روزه که از نبودن خواهر کوچنبهی، امروز هفتمه ز یهوشی: چند روزه که ب فاطمه

 . گذرهیم
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 .کنمیباور نم نمیخودم نب یمن تا با چشما _

 

 .نبیز شیپ برمتی: من م نیمع

 

 خوووودی: ب احمد

 

 یخواو ب یکن تشیاذ تیموقع نیتو ا ستیحالش بده؟ انصاف ن ینیب یشو. نم الیخیب کنمی: احمد خواهش م فاطمه

 . یریانتقام بگ

 

 نبیز شیپ دیمنو ببر _

 

 رفت و نشی. به سمت ماشرونیزد ب مارستانیبه سمتم اومد و دستم رو گرفت. دنبال خودش کشوندم و از ب نیمع

 رو روشن کرد و حرکت کرد ... نیماش یبدون حرف نیداخلش نشست. اروم در رو باز کردم و نشستم. مع
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و  میشد ادهیپ یانداخت. بدون حرف یم نگاهگوشه پارک کرد و به هی نی. معمیدیساعت به بهشت زهرا رس کیاز  بعد

قبر ، نفسام به شماره افتاد.  هیو خودم کنار  نبیخانواده ز دنی. وارد قبرستون شدم و با دمیبه سمت قبرستون رفت

 امیبرام روشن شد و دن زیهمه چ نبیپدر و مادر ز داغون یچهره ها دنیبه سمت قبر رفتم. با د نیتوجه به مع یب

 شدم. رهیکه رو به روم بود خ یقبر نشستم و با بهت و تعجب به قبر یبه خودش گرفت. رو یدیرنگ باخت و ناام

خاک دووم اورده؟ خدا  نیا ریچطور عشقم هفت روز ز ؟کشهینفسش نم گهید یعنیقبره؟  نیا ریز نبیاالن ز یعنی

... حالم  ترسه؟ینم یکیشب ها از تار کنند؟ینم تیرو جانورا اذ فشیعشقم؟ بدن لط شهیسردش نم ریجونم اون ز

خودم مچاله  یقبر گذاشتم و تو یسرم رو رو هیتوجه به بق ی. بدمیفهمیبدجور خراب و داغون بود و خودم رو نم

قرار گرفت چشمام رو باز کردم.  سرشونم یکه رو یحرف زدم ... با دست نبیشدم. چشمام رو بستم و اروم با ز

 کرد. یرو پل یرو دراورد و اهنگ شی. گوشکردینگاهم م یکامران بود که کنارم نشسته بود و با لبخند تلخ

 

 .یو سبک بش یکن یتا خودت رو خال زارمیاهنگ رو م نیرو کنم. ا نکاریاما مجبورم ا قی: شرمندتم رف کامران

 

بودن  نبینزدم و سکوت کردم. با شروع اهنگ چشمام رو بستم و همزمان با بستن چشمام تمام خاطرات با ز یحرف

 به ذهنم هجوم اوردند.

 

 برو عشقم  خداحافظ

 که وقت پروازه برو

 که دیدن اشکات  برو

 به گریه میندازه منو
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 کن آخر راهم  نگاه

 کن آخر جادست نگاه

 بعد تو بوسید  نمیشه

 تو دل بست بعد نمیشه

 تنها بذار اینجا  منو

 این روزای بی لبخند تو

 باید بی تو پرپرشه  که

 باید از نگات دل کند که

 کن اگه میری  حاللم

 دوری اگه دورم اگه

 با گریه میخندم  اگه

 کن که مجبورم حاللم

 عادت کنم بی تو  نگو

 میدونی نمیتونم که

 میدونی نفسهامو  که

 دیدار تو مدیونم به

 عطر آغوشت  فدای

 که وقت پروازه برو

 که بدرقه داره  برو



 جدال مجنون وار

 
272 

 

 به گریه میندازه منو

 عشقم خداحافظ  برو

 تو گریه حاللم کن برو

 برو اما  خداحافظ

 کن حاللم کن ... حاللم

 

 گلوم خفه کردم.  یهق هقم رو تو یشد اما صدا ریسراز اشکام

 

 با عشقم تنها باشم.  خوامیکامران بگو همه برن ، م _

 

بهشون گفت که همشون  یچ دونمیو خودم رفت و نم نبیتکون داد و بلند شد. به سمت خانواده ز یسر کامران

 خودم شروع کردم به حرف زدن. یالیخ نبیشدم و با ز رهیتنها گذاشتند. به قبر خ نبیرفتند و من رو با ز

 

 خبر نداره  یشکیه _

 هواتو کردم چقدر

  یتو باش خوادیدلم م چقدر

 ورت بگردمد یاله

 خبر نداره که  یشکیه

 خندمیبه زور م دارم
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 چرا من  دوننینم

 بندمیم یه چشمامو

  بندمیمن م چشمامو

 نمیمنتظر بش تا

  یاهیس نیتو ا دیشا

 نمیتو رو بب بازم

 دلم گرفته  یلیخ

 نم؟یمن غمگ چرا

  رهیخونه دلگ یهوا

 نمیبینم نجایرو ا تو

 قلب داغونم شکسته

 روح اشوبم شکسته

  تیو من از دور یستین تو

 ... دونمیرو مرده م خودم

 

 هیو به حال خودم و عشقم خون گر زدمیهق هقم سکوت اونجا رو شکست. زار م یام اوج گرفت و صدا هیگر هوی

 . کردمیم

 کردمیو ناله م ختمیریم اشک

 مرگ همسرم بخاطر
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 جوون مرگ شدن عشقم بخاطر

 تنها شدن خودم بخاطر

 مردن قلبم بخاطر

 شکستن قلبم بخاطر

 ها ... دیشکل گرفته بود و بخاطر تمام نبا نمونیکه تازه ب یرفتن عشق نیاز ب بخاطر

اب رفت  خمی. کم کم دنیرعد و برق به خودم اومدم. اسمون هم مثل من دلش گرفته بود و شروع کرد به بار یصدا با

و  زدمیزجه م نبیطاقت سر قبر ز یم رخ داده. ببرا یسرم اومده و چه اتفاق وحشتناک ییکه چه بال دمیو تازه فهم

. یداغون و شکسته خورده واقع هی. داغون بودم ، زدمیو اسمش رو صدا م کردمیم هی. گرکردمیم نیخودم رو نفر

ردن ک یزندگ یبرا یو بهانه ا دیرو باخته بودم و ام زمیحس کنم. همه چ نبیرو با ز ینتونستم طعم خوشبخت یحت

 نیقبر بلندم کردن و به سمت ماش یو کامران بزور از رو نیشده بود و بارون تند شده بود. مع کیتارنداشتم ... هوا 

رو روشن کرد و حرکت کرد. چشمام رو  نیماش نیدادم. مع هیتک شهینشستم و سرم رو به ش ی. بدون حرفمبردن

خودم پارک کرده بود.  یالیکنار و نیچشمام رو باز کردم. مع نی. با متوقف شدن ماشختمیصدا اشک ر یبستم و ب

م اما شد ادهیتهران انتقالمون دادند. اروم پ مارستانیکردند به ب دامونیها پ سیپل یما رو اورده تهران؟ حتما وقت یک

 لرزون به سمت ییبرام سخت شد. با پاها دنینفس کش الیدر و یبه رو نبیز هیو برگه اعالم یپارچه مشک دنیبا د

توجه به همه به سمت  یکردن بودند. ب هیسالن نشسته بودند و در حال گر ید خونه شدم. همه تورفتم و وار الیو

د. ش رینصب شده بود اشکام سراز وارید یکه به رو مونیعروس یعکس ها دنیو وارد اتاق شدم. با د مطبقه باال رفت

چطور قبول کنم از دستت دادم؟  ؟یستین گهیشدم. چطور باور کنم د رهیخ نبیز یتخت نشستم و به عکسا یرو

 . مغزم در حالدمیاغوش کش هرو ب نبیو بالشت ز دمیتخت دراز کش یرو ام؟یوحشتناک کنار ب قتیحق نیچطور با ا

 ... دیکوبیام م نهیقرار به س یمنفجر شدن بود و قلبم ب
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 رهیکنار تخت برداشتم و بهش خ زیم یرو از رو نبی. عکس زشدیبه گلوم چنگ انداخته بود اما شکسته نم بغض

رو  میبود که باردار بود و اوضاعش مساعد بود. گوش یبود و خودم ازش گرفته بودم. مال زمان یشدم. عکس قشنگ

 داشتم ... اجیاحت یلیخ ردنک هیداشتم. به گر ازین کردم. به سبک شدن یرو پل یبرداشتم و اهنگ

 

 ینفس بکش سختته

 یکن سبکتر بش هیگر

 یرفت حق دار لیدل یب

 یدورتو قفس بکش که

 کن هیگناه گر یب

 کن هیبگو آه گر یه

 

 نیعکس عشقتو بب نیکن بش هیگر

 نیهم یعنی یعاشق یگله ن یجا یول

 یریبگ یزیبهونه از هر چ یدار حق
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 ... یریبم یحق ندار یول

 

 تمومه توئه یکس یب 

 شوم توئه یها لحظه

 ستین یراه چیکن ه هیگر

 ابر غم رو بوم توئه که

 کن هیگناه گر یب

 کن هیبگو آه گر یه

 

 نیعکس عشقتو بب نیکن بش هیگر

 نیهم یعنی یعاشق یگله ا یجا یول

 یریبگ یزیبهونه از هر چ یدار حق

  یریبم یحق ندار یول

 

 نیعکس عشقتو بب نیکن بش هیگر

 نیهم یعنی یعاشق یگله ا یجا یول

 یریبگ یزیبهونه از هر چ یدار حق

 ... یریبم یحق ندار یول
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قلبم هر لحظه ممکنه از  کردمیسکوت اتاق رو شکسته بود. اصال حالم خوش نبود و حس م میو زار هیگر یصدا

به خون نشسته به سمتم حمله ور شد  ییکنه. با باز شدن در نگاهم رو از عکس گرفتم. احمد با چشما ستیحرکت ا

 . واریو محکم چسبوندم به د دیکش یتخت بلندم کرد. عربده ا یو از رو

 

رههههه؟ ا ؟ی. کثافت اشغال تو بچه خودت رو کشتینامرد ییییییییلیخ یپست یلی، خ نیافش زارمی: زندت نم احمد

 ی. نابود کردید حرف بزن لعنت ؟ینامرد؟ هان؟ تقاص کدوم گناه نکرده رو ازش گرفت یبه روز خواهر من اورد یچ

همه  نیکثافت؟ چرا ا یبه سر خواهرم اورد ی. چیروح کرد یرو سرخ و ب دیخندیم شهیکه هم ییخواهرم رو ، چشما

 ؟یلعنت یعذابش داد

 

 چون عاشقش بودم _

 

 ؟ی: چ احمد

 

دختر  نیبا من خوشبخت تر خواستمیجادو کننده اش. م یو اون چشما ایمن عاشقش شده بودم. عاشق حجب و ح _

خورده شکستم. حس عشق و  وندیو بهم گفت قلب ترانه بهش پ دمشیسر قبر ترانه د یباشه. اما وقت نیکره زم یرو

غلط. باهاش ازدواج کردم چون  یچه کار درسته و یچه کار دونستمینفرت و انتقام وجودم رو پر کرده بود و نم

نم. ک یباز نبیبا ز خواستمیوقت نم چیاز ترانه عاشقش شده بودم. من ه شتریچون ب دادمیدوسش داشتم ، عذابش م

ز ا یدونیم یصاحابم؟ تو چ یاز من و دل ب یدونیم ی. تو چدمیکشیدرد م نبیخودم دو برابر ز دادمیعذابش م یوقت

 . یچی، ه دیدونینم یچیقلب شکسته؟ شما ه نیاز ا یدونیم یمرد خسته؟ چ نیا

 

رو  مونیعروس یتخت البوم عکسا ریداد. به سمت تخت رفتم و از ز هیتک واریاروم رهام کرد و متعجب به د احمد

ز . همه اکردمینگاه م نبیز یو به عکس ها ختمیریصدا اشک م یتخت نشستم و البوم رو نگاه کردم. ب یدراوردم. رو

 شدم.  رهیجز احمد. چشم از عکس ها گرفتم و به احمد خ رونیرفتند ب اتاق
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 من که تا گفتم دوستش دارم ولم کرد و رفت.  یعنیگفتم : ادم بدبخت  یلرزون یصدا با

 

و  بالها رو سر خودت نیچرا ا ؟یبکشه لعنت نجایکار به ا یتا کمکت کنم؟ چرا گذاشت ینگفت یزی: چرا به من چ احمد

  ن؟یچرا افش ؟یاورد نبیز

 

 یچشم ریبه خواب و ز زدمیبودم که خودم رو م ییهاش و دست پختش بودم. عاشق وقت ها یعاشق قورمه سبز _

 رتی. انقدر روش غکردیجلوه م شهیمعصوم تر از هم دیپوشیکه م ی. با اون چادر گلگلکردمیبه نماز خوندنش نگاه م

 یمرد رو نیخوش بخت تر کردمیحس م دهر وقت کنارم بو داشتم که حاضر بودم بکشمش اما هرگز طالقش ندم.

 دی. حاال چکار باارمیاون ارامش رو بدست ب تونستمینم چکسیجا و با ه چیباهاش داشتم که ه ی. ارامشنمیکره زم

بغل  یکه نگرانم بشه. بهم توجه کنه و تو ستین ینبیز گهیکه اخالق گندم رو تحمل کنه. د ستین ینبیز گهیکنم؟ د

 کنم احمد؟ ارتا اروم شم. چک رمیبگ

 

 یرفتم. ب نییشده بود و سکوت کرده بود. اروم بلند شدم و به سمت طبقه پا یشدم. اشکاش جار رهیاحمد خ به

هدف  یخارج شدم و ب الیشدم. به سرعت از و نیو سوار ماش رونیو بابام از خونه زدم ب نیمع ادیتوجه به داد و فر

بارون شروع کردم به قدم  ریشدم و ز ادهیگوشه پارک کردم. پ هیرو نگه داشتم و  نیشما یقی. بعد از دقاروندمیم

به ترالن زد  نبیکه ز ییحرف ها یاور ادی. با ختمیریصدا اشک م یو ب کردمیو خاطرات رو مرور م زدمیزدن. قدم م

دل بزرگ  ایوستم داره. خداهام بازم گفت احمقانه د یبد یام گره خورد. عشق مهربونم با وجود همه  نهینفس تو س

هام  یمقابل بد تونستیکرد تا از خودم متنفر بشم؟ چطور م یرفته بود؟ چرا انقدر خوب یبه ک نبیز ونو مهرب

ود. ب یعاشق واقع هی نبیخوب نبود ، ز نبیهام لبخند بزنه؟ چرا انقدر خوب بود؟ نه ز یرحم یسکوت کنه و مقابل ب

 مونمیپش ااااااااایخدا ؟یگرونینب رو بهم برمیز مونمیبگم پش ایخدا ؟یگردونیبگم غلط کردم عشقم رو بهم م ایخدا

دون نفسم نکن. من ب ینفسم رو بهم برگردون و ب ایعشقم رو بهم برگردون. خدا کنمی. بهت التماس ممونمیپش یلیخ

 خدااااااا ... ارمیدووم نم نبی. من بدون زتونمینم نبیز
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 : نیاز زبان افش رمان

 

 الیواقعا معجزه بود. وارد و دنمیبه سمت خونه روندم و سالم رس یشدم. با حال خراب نیحال بلند شدم و سوار ماش یب

م به سمت یعصب نیشدم. به سمت خونه رفتم و وارد سالن شدم. مع ادهینگه داشتم و پ اطیرو وسط ح نیشدم و ماش

 اومد و محکم خوابوند تو گوشم. 

 

حداقل به فکر مامان  یستیهان؟ فکر خودت ن ؟یریو م یزاریحال خرابت تنها م نیبا ا یچ یبرا ی: احمق روان نیمع

 با کارات؟ شیبکش یخوایباش. م

 

 رفتم. مقابل اردالن خان موندم و بلند داد زدم. نبیندادم و به سمت پدر ز یتیحرفاش اهم به

 

 چرا. من اگه عذابش پرسندیبد بودم اما نم نبیدر حق ز یلیخ گنینامردم. م گنیمن بدم ، من پستم ، م گنیهمه م _

کرده بود. چون من  ریقلبم رو تسخ نبینبود که دنبال انتقام بودم. من جفتمون رو عذاب دادم چون ز نیدادم سر ا

رو عذاب  نبیجمله است ، من اگه ز هیتمام کارام  لیخودش کرده بود. دل فتهیرو شکست داده بود. چون من رو ش

از  یو خاطره ا ادیشده بودم که  نبیبود که انقدر عاشق ز نیبخاطر ا روندمشیکردم و از خودم م یدادم و بهش بد
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،  دادمیعذابش م ادیبود که دوسش داشتم و از عشق ز نیتنها گناه من ا نمونده بود. یقلب و ذهنم باق یترانه تو

 .نیهم

 

 و یهر وقت پر شد گفتیم شهیهم نبیگرد کردم و به سمت طبقه باال رفتم. وارد اتاق شدم و در رو بستم. ز عقب

سجاده رو پهن  نیزم یبه خدا و نماز پناه ببر. به سمت سجاده اش رفتم و برداشتمش. رو یارامشت رو از دست داد

کردم و  هیرکعت نماز فقط گر ۷ ی. توافتادمکردم بغضم شکست و به هق هق  تیکه ن نیکردم و قامت بستم. هم

دم کردم. انقدر پر بو هیبلند گر یرو رها کردم و با صدا نمیچطور نماز رو خوندم. به سجده رفتم و بغض سنگ دمینفهم

 نیزم یگلو خفه کنم. رو یهق هقم رو تو یصدا ایبخاطر حفظ غرورم اشک هام رو پنهان کنم و  تونستمینم گهیکه د

شده بود. چطور تونستم انقدر  یخوشگل و خواستن یشدم. چقدر شب عروس رهیو به قاب عکسمون خ دمیدراز کش

ل رفتم ... نور افتاب تو و تار شد و از حا رهیبرام ت زیرفت و همه چ یاهیچشمام س هویباهات بد تا کنم عشقم؟ 

 باال سرم بودند.  فاطمهو  نیپلکام رو باز کردم. احمد و همسرش گلنوش و مع یچشمام خورد و اروم ال

 

 ؟ی: خوب نیمع

 

 زدم و گفتم : زندم یتلخ لبخند

 

 .نیافش کنهیرو درست م زی، زمان همه چ ی: بهتره استراحت کن احمد

 

 نیدل پر دردم رو تسک تونهیعشق منو برگردونه؟ زمان م تونهیاره؟ زمان م ؟کنهیرو درست م زیجدا؟ زمان همه چ _

رو  نبیز تونهیقلبم رو خوب کنه؟ زمان م یزخم ها تونهیدردمونم باشه؟ زمان م یب یمرحم دردا تونهیبده؟ زمان م

 .تونهههههههی، نم تونههههی، نم تونهینه ، نم تونه؟یزنده کنه؟ م
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 چکسی. اما هدمیبه سمتم اومد و به اغوش کش نی. معکردمیم هیقرار گر یتاب و ب یهق هقم اوج گرفت و ب یصدا

 قلب شکسته بشه و ارومم کنه ...  نیمرحم ا تونستینم نبیجز ز

 

 روز بعد ... چند

 

. کامال خوردمیملقمه غذا  هیمامان  هیو  ب زور و گر ومدیمدت خواب به چشمام ن نیا یبود و تو نبیچهلم ز فردا

. شدیسرم بودم و حالم روز به روز بدتر م رینمونده بود. هر روز ز یسابق و قو نیاز اون افش یچینابود شده بودم و ه

 و یو هر روزم پر شده بود از دلتنگ شدمیارامبخش اروم م قیرچشام گود شده بود. فقط با تز ریچشمام سرخ بود و ز

بود و تنهام گذاشته بود. مراسم چهلم رو به خواست من قرار بود در خونه خودم  دهیکه پر کش یعشق یبرا یقرار یب

 تیها رو خورد کردم و از عصبان لهیشدم. تمام وس دهیو به جنون کش دمیرو د مونیعروس لمیگرفته بشه. امروز ف

. به دایلم جا بتا حا دمیکش قیبه سمت تراس رفتم و چند بار نفس عم ی. عصبکردمیم یو خودزن دمیکشیعربده م

م؟ داره من زنده باش لیچه دل ستین نبیبرق از مغزم عبور کرد. حاال که ز انیمثل جر یسمت لبه بالکن رفتم و فکر

فتم بالکن ر یلرزون رو ییرحم بمونم؟ ... با پاها یو ب ینتلع یایدن نیا یو رفته چرا من تو دهیحاال که عشقم پر کش

 یبلند غیج دنمیمامان با د هویبود.  یمرگم قطع فتادمیم ادیارتفاع ز نیشدم. اگه از ا رهیخ نییو با وحشت به پا

 . دیمن رنگ از رخسارش پر دنیبه سمتش رفت و با د یو زجه اش به اسمون رفت. بابا عصب ادیفر یو صدا دیکش

 

 .یلعنت نییپا ای. مرگ من بنیافش نییپا ای. بنییگمشو پا ی، کثافت روان نییییییی: افش نیمع

 

 داداش.  نییپا ای، ب نییپا ای: داداش تو رو خدا ب دایو

 

 حال خرابش رو؟ ینیب ی. نمیستیبه فکر مامان ن شعوری، ب نییپا ایاحمق ب نی: افش دیوح
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 با هویبزنند و وحشت زده اسمم رو صدا بزنند.  ادیقدم به جلو رفتم که باعث شد همه داد و فر هیتوجه به همه  یب

 احمد سرجام خشک شدم. یصدا دنیشن

 

 .نییپا ایب نبیتو رو به جون ز ــــــنی: افش احمد

 

 از مرگ من خوشحال بشه.  دیاومد باال؟ اصال چرا اومده باال؟ اون که با یشدم. ک رهیبرگشتم و به احمد خ اروم

 

انعم م تونهینم چکسمیعشقم ه شیبرم پ خوامی. میدیجون نداره که به جونش قسمم م گهیکه د نبیز ؟یگیم یچ _

 بشه.

 

 ... نبیز شیپ برمتی: من م دیکش ادیزد تو صورتش و فر یعصب
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 ؟یچ یعنی _

 

 .نییپا ای، حاال اروم باش و ب برمتیخب من م نب؟یز شیپ یبر یخوای: مگه نم احمد

 

 بکشه و اروم بشه.  یقیکه باعث شد احمد نفس عم نیینگاهش کردم. بعد از چند لحظه اروم اومدم پا مردد

 

 .نبیز شیببرمت پ خوامی، م ای: دنبالم ب احمد

 

. دادمیرو اورده بود به حرفاش گوش م نبیاما چون اسم ز دمیفهم ینم یزیبهش نگاه کردم. از حرفاش چ متعجب

 نیخانواده ام سوار ماش یعصب یها افهیتوجه به ق یشد. ب نیرفت و سوار ماش نییاروم دنبال احمد رفتم. به طبقه پا

نشون  یو عصب روندیم یادی. با سرعت زرونیبزد  الیحرکت کرد و از و یاحمد شدم و سکوت کردم. بدون حرف

 .دادیم

 

 ؟یریم یکجا دار _

 

 : شمال احمد

 

 چرا اونجا؟ _

 

 . دیگذاشته بود یبرام باق نبیبود که تو و ز یتنها راه نیاما باور کن ا نی: من شرمندتم افش احمد
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 ه؟یمنظورت چ _

 

 .یفهمیرو م زیتحمل کن ، خودت همه چ گهید کمی:  احمد

 

 کرد.  یوقفه رانندگ یکله تا شمال روند و ب هینزدم و سکوت کردم. احمد  یحرف

 

 ؟یخوریم ی: ناهار چ احمد

 

 یچیه _

 

. من زور بلند کردنت رو ندارم جناب سرگرد پس جان یکه غش نکن یبخور یزیچ هی دیبا شهیکه نم یچی: ه احمد

 بخور.  یزیچ هی زتیعز

 

 اشتها ندارم احمد. _

 

 .دی: هردوتون کله شق و لجباز احمد

 

 ه؟یمنظورت چ _
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 .یبه زود یفهمیم یچی: ه احمد

 

 یالیشد که و یساعت وارد جاده خاک مینزد. بعد از ن یحرف گهینزدم و سکوت کردم. احمد هم سکوت کرد و د یحرف

شد.  ادهیگوشه پارک کرد و پ هیرو  نیشد. ماش الیدر رو باز کرد و وارد و موتیدر انتهاش قرار داشت. با ر یبزرگ

 شدم. رهیشدم و با بهت و تعجب به احمد خ ادهیپ عیسر

 

 کجاست؟ نجایا _

 

 من یالی: و احمد

 

 نجا؟یا میخب چرا اومد _

 

 .یشیهست که با نگاه کردن به چشماش اروم م نجایا یکس هی: چون  احمد

 

 ه؟یمنظورت چ _

 

ا به ت یداشت ازیجرقه ن هیشدن به  داریب یتو برا ی. ولیدیمدت کش نیکه ا یهمه عذاب نی: من شرمندم بابت ا احمد

برانه ص ینفر چشم به راه نشسته که ب هی ایبرو ، کنار در ای. به سمت دریرو بدون یکه دار ییازیو قدر چ یایخودت ب

 . دنتهیمنتظر د
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 باشه _

 

 نی: افش احمد

 

 بله _

 

 : حاللم کن ، هر کار کردم بخاطر خودتون بود.  احمد

 

لبخند کم  ایدر دنیرفتم و با د ای. به سمت دردمیفهم یاحمد نم یاز حرف ها یچینزدم. ه یتکون دادم و حرف یسر

 یچشمام قرار گرفت. متعجب دستام رو رو یرو یدست هویشده بود که  ایدر یلبام نشست. محو تماشا یرو یجون

دستش وحشت زده  یبود و انگشتر تو قابلمکه م ییدستا دنیاوردم. با د نییدستاش گذاشتم و دستاش رو به پا

ده ش رهیشد و ناباورانه به دختر رو به روم خ ریشدم. اشکام سراز رهیبهش خمات و مبهوت  نبیز دنیبرگشتم و با د

 بودم. 

 

 ؟یتو؟ تو زنده بود _

 

 .دمشیبه اغوش کش صانهیطاقت و حر یمثبت تند تند تکون داد. ب یزد و سرش رو به معن یپهن لبخند

 

 که عاشقشم زندست ... یزدم : خداااااااااااا ، عاشقتم که عشق ادیفر بلند
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رو با لبام مهر کردم. سر و صورتش رو از عطش  شیطاقت از خودم جداش کردم و پشون یخندش ب یصدا دنیشن با

 هیبغلم شروع کرد به گر یو تو ریهم اشکاش سراز نبی. کم کم ززدمی*د*م و زار می*ب*و*س*یم* یدلتنگ

 . میدیلرزیبغل هم م یو تو میکردیم هیگر دنیدوباره بهم رس یکردن. از خوشحال

 

  کنه؟یدق م تیمنتظرته و از تب دور وونهیعاشق د هی یعشق من؟ نگفت یکجا بود _

 

 دروغ.  ایحرفات راسته  نهیتو رو امتحان کنه تا بب خوادی. گفت مشتیپ امیاحمد بود ، نزاشت ب ری: بخدا تقص نبیز

 

 جرعت نکنه زن منو ازم دور کنه. گهیکه د رمیاز خان داداشت بگ یحال هی _

 

 باشه؟ یکتک کار ینر ؟ی: چکار خان داداشم دار نبیز

 

 ، من شرمنده همتونم. هم تو ، هم داداشت و هم خانوادت. وونهیکردم د یشوخ _

 

که  ییما به خودمون ربط داره و تو بخاطر کارا ی. زندگیکن یعذرخواه یاز کس ینگو ، تو حق ندار نطوری: ا نبیز

 .خوامیرو تو اوج م نیافش شهی. من همیاشجز من شرمنده ب یاز کس یحق ندار یکرد

 

 ده؟یورپر یمدت کجا بود نی، حاال بگو ا زمیچشم عز _
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 که زندم. دونستیجز خودش نم چکسیکه انگار من مردم و ه کنهیم یصحنه ساز یبودم ، احمد جور نجای: هم نبیز

 

 اکشن به راه بندازه.  لمیسرش نزنه ف گهیتا د میزنیکتکش م ریدل س هیامشب  _

 

. محکم به خودم فشارش دادم و گونه اش رو دمیخنده اش به ارامش کامل رس یصدا دنیخنده. با شن ریزد ز بلند

 *د*م.یب*و*س*

 

 .نبیعاشق خنده هاتم ز _

 

 فتهی: وظ نبیز

 

 .دهیورپر ایشیاوه ولت کنم پرو م _

 

 چشمام تر نشه. گهیکه د یبرام بساز یا ی: قول بده زندگ نبیز

 

 ، فقط باورم کن. زمیعز دمیبهت قول م _

 

 از چشمام بهت اعتماد دارم.  شتری: باورت دارم و ب نبیز
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 ؟یدیمن رو بخش نبیز _

 

 . بخشمتیرو شروع کنند ، م یدیجد یزندگ دیکه با وح یو کمک کن یکن دای: اگه زهرا و دخترش رو پ نبیز

 

 .کنمیرو م نکاریا دمیبهت قول م _

 

 رو فراموش کنم و ببخشمت.  زیکه همه چ دمی: منم قول م نبیز

 

 نبیز _

 

 : هوم نبیز

 

 نبیز _

 

 : بله نبیز

 

 نبیز _

 

 بابا ، جانم ی: ا نبیز
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 من ... یوحش یحاال شد گربه  _

 

Roman :#وار _مجنون_جدال 

part:  65 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 جدال مجنون وار رمان

 

 : نیاز زبان افش رمان

 

 نی: افش نبیز

 

 ... سیه _

 نزنم یحرف« کام » تا « الم »  دمیم قول

 میبگو«  میم» تا « دال » بگذار از  فقط

 . . .  زنمیحرف نم« کام » تا « الم »  گریدوستت دارم د میبگو بگذار

 . نیدارم ضربان قلب افش دوستت
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 زد و اروم زمزمه کرد :  ینیدلنش لبخند

 هات یو بد یرو با تموم خوب تو

  یکه هست یرو با هر چ تو

 دارم دوست

 یدوستم ندار یگیم یوقت یحت

 غصه دوست دارم ایدن هیبا  تورا

 یشینم نیریکه ش ییوقتا یحت

 تورو غصه به غصه دوست دارم من

 و غمت یبا تموم شاد تورو

 خوامتیم شتریب شهیاز هم حاال

 هست نهینفس تو س یتا وقت تورو

 خوامتیاخر م یتا لحظه  تورو

 یمحبت یب یوقت یحت تورو

 یمثل سنگ یوقت یحت

 دارمت دوست

 که یوقت یزاریتنهام نم گهید

 دوست دارمت ... یقشنگ نیتو رو به ا من

 دوستت دارم مرد مغرور من ... یلیخ
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 از زبان فاطمه : رمان

 

 گرفتم و نبینگاهم رو از عکس ز شده بودم. با باز شدن در اتاق رهیخ نبیبودم و به عکس ز دهیتخت دراز کش یرو

. دستش رو به سمتم اورد و دمیخسته به سمتم اومد و کنارم دراز کش یبا چهره ا نیاشکام رو پاک کردم. مع

 اش گذاشتم.  نهیس یرو رو سرماغوشش انداختم و  یطاقت خودم رو تو یاغوشش رو برام باز کرد. ب

 

 من. یدارم گربه پا کوتاه  رمنتظرهیخبر غ هی: برات  نیمع

 

 ؟یچه خبر _

 

 : حدس بزن نیمع

 

 خودت بگو.  نی، حوصله ندارم مع کنهیمخم کار نم _

 

 زندست. کتی: خواهر کوچ نیمع

 

 شدم.  رهیخ نیتخت نشستم و با تعجب به مع یبرق گرفته ها رو مثل

 

 زندست؟ نبیز ز ؟یگیم یدار یچ _
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 گرم و مردونه اش گرفت. یدستا یوسردم رو ت یسرجاش نشست و دستا اروم

 

رو بهتر و  نبیقدر ز نیکنه که افش یرو امتحان کنه و کار نیافش نکاریبا ا خواستیدلم ، احمد م زی: اره عز نیمع

 بدونه. شتریب

 

 ... دمینال یعصب یو با صدا هیگر ریزدم ز یاز خوشحال هوی

 

 ؟یرو بزاره تو خمار نیبه ما بگه و فقط افش مردیم د؟یبود که کش یچه نقشه مزخرف نی. ایخدا لعنتش کنه اله _

 مردم از بس زار زدم. 

 

 .شدیبا خبر م عیسر نیکه افش گفتیفدات بشم ، اگه به تو م ی: اله نیمع

 

 ــــنیمع _

 

 کردم گلم. ی: شوخ نیمع

 

شکرت که خواهر  ایدازنده است. خ نبیکه ز شهی. هنوز باورم نمنمیب ی، انگار دارم خواب م نیمع شهیباورم نم _

 ... یرو ازم نگرفت کمیکوچ
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 نکن. هیدلم ، گر زیعز گهی: بسه د نیمع

 

 منتظره برات دارم. ریخبر غ هی ن؟یاهم مع _

 

 ؟ی: چه خبر نیمع

 

 فکر کن _

 

 ، بگو گهینکن د تی: اذ نیمع

 

 .یشیپدر م یتو دار _

 

 ؟ی: چ نیمع

 

برداشت و محکم به اغوشم  زیبه خودش اومد و به سمتم خ هوینگاه کردم.  شیخنده به چهره متعجب و سکته ا با

 . با تکون خوردن شونه هاش اروم ازش جدا شدم و صورتش رو با دستام قاب کردم. دیکش

 

 ؟یکنیم هیگر یلرزون زمزمه کردم : چرا دار یصدا با
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 نفسم.  ادهیز هی: اشک شوقه عمرم ، از خوشحال نیمع

 

 .دمی، ترس یروان خب زودتر بگو _

 

 ی. وجودت تومیفاطمه عاشقتم زندگ یوا شم؟یکه دارم بابا م نیاز ا شتریب یخدا عاشقتم ، خوشبخت ی: وا نیمع

خدا من چطور تا نه ماه تحمل  ی. وایاریفسقل کوچولو برام ب هیاتفاق عمرم بود. حاال هم که قراره  نیبهتر میزندگ

  نم؟یبابا رو بب گریکنم تا چهره اون ج

 

 نیمع _

 

 : جون دلم نیمع

 

 ؟یدی، فهم ارمیچشاتو از کاسه در م یاومدن بچه منو فراموش کن ایو با بدن یفرق بزار نمونیب یبخدا بخوا _

 

 و خطرناک من.  ی: بله کامال متوجه شدم گربه وحش نیمع

 

رو با لباش مهر کرد و محکم بغلم کرد. بخاطر  میشونیگذاشتم. پ نیمع نهیس یکردم و سرم رو رو یبلند ی خنده

 ... دمیاغوش مرد مغرورم به ارامش رس یوجود بچه تو شکمم خدا رو شکر کردم و باز هم تو

 

 (میستین طونیرمان جدال مجنون وار ) جلد دوم رمان ما ش انیپا
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 (یس یب یب نبی)زیمیرح نبی: ز یبایقلم ز به

 

 ۱۳۹۶/۹/۲:  خیتار

 

 / روز : پنج شنبه  ۱۴:  ۴۷:  ساعت

 

 دیکه دوستشان دار ییآن ها به

 دوستت دارم دییبهانه بگو یب

 شلوغ یایدن نیدر ا دییبگو

 به دلتان دیکرده ا سنجاقشان

 فرصت با هم بودنمان یگاه دییبگو

 تر از عمر شکوفه هاست کوتاه

 اگر نشنوند ... ید،حتییبگو شما

 

تموم شد.  نشیریهاش و لحظات تلخ و ش ییبایرمان هم با تمام ز نی: خب دوستان ا سندهیاز طرف نو یامیپ

رمان ، متفاوت با تمام رمان  نیاست. ا یمن ، گرگ زخم یِرمان خوشتون اومده باشه ... نام رمان بعد نیاز ا دوارمیام

رور ، مغ اریبس یکه ارباب دهکده است و پسر تاس نیبه نام گرگ یداستان پسر یمن هستش. رمان گرگ زخم یها

گرگ درنده  کیهمانند  نیو با فضل و بخشش است. گرگ رخواهیدنده و لجباز اما مهربان ، مردم دوست ، خ کیقد ، 

 قیاز جانب رف نیگرگ خو گرفته است. گرگ کی یها یژگیها و و تیرحم بزرگ شده و با شخص یو ترسناک و ب
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به  نیاست. گرگ دیجد ییزخم شروع ماجرا نیو ا خوردیبزرگ م یزخم دانستیخود م رادرخود که او را ب یمیصم

تا هر  کندیاماده م زیانتقام انگ یجدال یکند و خود را برا یشعله نفرت و انتقام قلبش را پر م یگرگ زخم کیهمانند 

 یمیصم قیو مجازات کند. رف هیبکه از اعتمادش سواستفاده کرد و از پشت به او خنجر زد را با قانون خود تن یکس

گرگ ، حکمش مرگ  کیکردن با  یباز دانندیو همه م کندیم یباز نیگرگ یو ابرو رتیبا غرور ، اعتماد ، غ نیگرگ

 قشیبا هدف قرار دادن خانواده رف ای ردیگیخود م یمیصم قیاز رف مایانتقامش را مستق نیگرگ دید دیاست ... حال با

 ... کشاندیخود به آتش م رد، او را همچون قلب پر د

 

@zeynab_bbc کانال من در تلگرام یدیآ 

@Zeynab_bbc نستاگرامیمن در ا جیپ یدیآ 

 

  

Roman جدال_مجنون_وار# : 

part: 66 پارت اخر 

Channel: @Roman_bbc 

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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