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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

 

 

 

  

 رینفس گ یرمان:راه نام

 نی:عاشقانه،غمگژانر

 ۹۶/۱۰/۲۹شروع:  خیتار

 روژان محجوب&:خاطره افروزسندهینو

  

 :مقدمه

 را نوشتند ما

 از خشک شدن شیپ  اما

 میختیآم درهم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 میغرق در جوهر  ِ هم  شد  و

 نامه ی  سرنوشت  حاال

 سر  و  ته  ندارد   گرید

 

 پور _یمهد_اوری

 

 :خالصه

 

رده ک ینیب شیرمان که سرنوشت خودشو پ تیچون برخالف تصور شخص شهیم شنهادیبهتون پ ریراه نفس گ رمان

 ادیخوشتون ب دوارمی... امدهیم رییتغ شهیهم یاونو برا یزندگ ریتقد یبود ول

  

 )پارت اول(

ه س ستیب-چندسالته-موحد-گفتم یمجبور دیشدم دوباره پرس رهیمکث کردم به سقف خ یلیفام-گانهی-اسم-

گوشه لبم  یخند شین نیسرمو انداختم پائ یکارا هنوزبچه ا نیواسه ا یکنیحس نم-دمیپوزخندشو  شن یصدا

 یشاک یوقت-ـرندارم که گوشم بدجور پــ حتینص همون سرگرد حوصله-سرگرد-جناب سروان-جاخوش کرد

عقب  یزمامورکمیم یبلندشدم خم شدم رو یصندل یکه گوشات پره ازرو هیچ حتینص نیا یفهمینداد م تیرضا

 شیتورو به روح امواتت راض-یبش خوادازادینم یشاک نکهیا یعنی-جناب سروان...اکه جناب سرگرد یچ یعنی-رفت

نه -هیدزد نیپس شغل اولت حتما ماش یجد-دینداون شغل دومم خ-یقاب فیبا ک-خانواده به من وصل هیکن نون 

 زیشد از پشت م قیبود خندش عم امرزمینکردم اون کار پدربزرگ خدا ب شرفتیپ نقدریجناب سرو..سرگردا گهید

 یصندل یت رفت منم ولو شدم رواحترام گذاش یاحمد انیبه اون خانوم اقا بگو ب یسربازاحمد-کنار اومد درباز کرد

 رهیمعروفم بگ گیم گیچطور تونست منه که به م شعوریپسر جلغوز ب نیا دونمیاما نم بودمفرض  یلیعجبا من خ

اخم کرد جلوتر  دنمیاون پسر نفهم داخل اومدن دختر با د یمامان شیتیبعد همون دختر ت یدراتاق باز شد اول احمد
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 میردر ب نیاز ا یبد تیره رضایگ شتیکارم پ فیح نایننم ا شیییتموم تنم زخم شده ا یبخاطر تو دختر دهات-اومد

ختره جلود تویرضا یبرگه  یاصالهرک هیسروان نه نه سرگرد ک یکن فیبهت نشون بدم که ک یدختر دهات هی رونیب

ه کنم پسره ب ارکیبنظرت چ زمیعز-بهم انداخت به پسر نگاه کرد زیحقارت آم یدختر نگاه دیدیم تیرضا-گرفت

نبوداالن  نیپسره متنفر بودم اگه ا نیامضا کن ته دلم از ا-منو نگاه کرد یچش ریانداختو با پوزخند ز ینگاه میبرگه ن

ر ممنون پس-نکرد بلند شدم با اکراه گفتم عیدختر ضا نیمنم کارمو کرده بودم اما االن ازش ممنون بودم منو جلوا

 نکهیاجازه ا ینه مفت خور یجامعه دنبال کار باش نیهنوز بهتر تو ا یکارا بچه ا نیواسه ا-پوزخندش پررنگ شد

-بهم زد برگشتم سمت مامور یتموم وجودمو نفرت گرفت بد حرف رونیبهش بدم نداد از اتاق رفتن ب یجواب توپ

م االغ مامور دولت بجز اون پسر ایب نکارویا یانجام ند گهیبهتر د-جلواومد دییبفرما-خانوم موحد برگشتم -خدافظ

 نیچشمم خورد به پسر که داشت سوارماش رونیگفتم اومدم ب شهکرد سرمو تکون دادم با میقشنگ قهوه ا

 ننوروشیتک چرخ باز ماش ژنهیپنجر بشه ب حق ب نتیچرخ ماش یاله-ذول زدم بهشو ته دلم گفتم شدبانفرتیم

تم گرفت؟ خداجون نوکر عیسر نمینقدرنفریا یعنی دیگشادشدشد دچشامیترک نشیکرد هنوزدورنشده بودچرخ ماش

به چرخ کالفه به اطراف نگاه  دیکوب تیشدباعصبان ادهی...پسر پیبهم بد خوامیهم که م ییزایچ هیبق شهینم

نازک کردم راه  یکردم خودمو نباختمو پشت چشم نشیمن نفر دیفهم احسنیمن اخم کرد یکردتاچشش افتاد رو

تا  یکردیپهن م ورتر ت نییپا کمی قلیال یگیتو روحت  یا-باهاش فاصله داشتم لومتریافتادم سمت خونه که ک

راف بود با تعجب به اط یمرد ریشدم راننده که پ ادهیپ نیتو جوب از ماش یزیپول مفت بر یریبگ نیماش یمجبور نش

زدن محل  دیاز د یچقدر شد حاج- اینوردنیاومده ا ایاز اون سر دن یدختر روان نیا گهیالبد با خودش م کردینگاه م

-یچ-ببره نرخت-نهینرخش هم گهید-نجایتا ا یاووه چخبر مگه از کجا اومد-پنج ستیب-دست برداشت گفت

ه بدجور ک دیحم دنیرو بندازم با د یبه کس تونستمینم شترنبودیب یده تومن هیپدرمم فقط  یعمو...با خود ب یچیه

نم ؟ ک یچه غلط یگیاقا ندارم االن شمام-باال بردم گفتم یکنم صدام کم یباز لمیف خواستمیم کمیخاطرخوام بود 

زدم اخم کرد اومد  دید دیحم یچش ریدختر مغزش مشکل داره ز گهیاالن داره تو دلش م کردینگاهم م جیمرد گ

وونم جو یمگه من مردم ا کنمیبگو حلش م-دییشما بفرما یچیه دیسالم اقا حم-خانوم گانهی شدهیچ-گفت کمینزد

 هینشده پول کرا یزیاقا چ-بله-تخم شد گف دیمجنون من خودمم خندم گرفته بود حم رتتیمُردم واسه غ

 ارورفتیپولو بدون حرف حساب کرد  ارمیاز خونه م رمیخودم م دخانیحم-پنج ستیب-چقدر شد-خوامیروم

ت لبخند پ گهینشنوم د-شبهتون بد گمیم اوشیممنون به س-فسیوظ هیچه حرف نیا-برگشت طرف من لبخند زد

ابرو باال انداختم وارد خونه شدم  نمتونیبیم-زدم تا خونه درب داغونمون اسکورتم کرد موقع رفتن گفت یپهن

 یکجا بود-ستادیراست ا دنمیداده بود با د هیوارتکیبا اخم به د اوشیس
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-تر شد قیپسره که باهاش بود گرفتم اخمش عم رمیدختر رو مخ بگ هیبابا اومدم حال -یچـــ-خفتم کردن-

 یگیم-یخندیاونوقت م یکالنتر یدختره احمق رفت-اره از شانسم حاال ننه خانوم نشنوه-دمیخند یبردنت کالنتر

کارم  کمی-دخترم یاومد رید-لبخند زد دنمیها روتو حوض انداخت با د وهیاومد م نییکنم؟ مامان از پلها پا کاریچ

 یبایاز س یکی کارکنمیاونوقت خونه شما زنارو چ-اون طفل معصوم شیامشب پ مارستانیبرو ب اوشیس-دیطول کش

تخته گوشه  یمامان رو گهینکن د یجون بداخالق ایس-نکن یتو خراب کار-مگه من مردم داش-قرمزو برداشتم

 هزیانگ گهیکردن بعد از مرگ بابا مامان کم حرف شده بود بقول خودش د پاک ینشست شروع کرد به سبز اطیح

 -اومد سمتم اروم گفت اوشیپله نشستم س یرو ینداشت واسه ادامه زندگ

  

لند ب دمیبلند خند گــانهی-اوردم  فیتازه قربون صدقمم رفتن که تشر یچیه-مامورا-یک-بهت گفتن یچ گانهی

 شدم تا برم کمک ننه جونم

ر هجده براد یانگارغم دوعالمو برا شدیم نییباال پا نشیقفس س جونیب یلیتخت داش سامانم نشسته بودم خ کنار

م گوشه اتاق خودش کهیکوچ زیم یاومد داخل گذاشتشون رو وهیم سهیبا چندتا ک اوشیبودن س ختهیسالم به سرم ر

اورده بود دراتاق باز شد دکتر با پرستار اومدن  رداداش نوجوونمو از پاد یلعنت یماریب نیداد ا هیوارتکیرفت به د

هردو سر  میباهم صحبت کن رونیب شهیم-برگشت به ما نگاه کرد نهیبعد از معا ستادمیا اوشیداخل بلند شدم کنار س

-وردکتر حالش چط -سرش تکون داد متعجب گفتم میستادیکنار دکتر ا رونیب میپشت سر دکتر اومد میتکون داد

 دیونتیم کاریچ-اخم کرد اوشینداره س ویدرمان یمیش ییتوانا گهیبدنش د شهیداره بدترم م ستیمتاسفم خوب ن

-دیاره عملش کن-گفتم عیسر میرجوع کن یبه جراح مینداده مجبور جهینت یدرمان یمیش یوقت-دیبراش انجام بد

 ستیدو دیتونیم دیئنمطم-سرشو تکون داد گفت  دیهرچقدر بشه شما نگران نباش-ادهیخانوم موحد پول عمل ز

بود  نیینگاه کردم سرش پا اوشیرقم چندتا صفر داره به س نیا دونستمیوا رفتم اصال نم دیجور کن ونیلیم صدیس

 میکنیجورش م-سرش باال اورد محکم گفت میکن کاریچ-اروم گفتم

 یبرا مینک کاریچ-جانم-برگشت ایس-جلوتر بود گفتم اوشیس ستادمیا کردیدرد مسرم  میاومد رونیب مارستانیب از

داد ما پولو چطور  مویپول بده دست ما بعدم اومد نقدریا ادیم یعاقل یکدوم ادم-رمیگیقرض م یاز کس-پول عمل

 یدین داال گانهیبسه -میبگ یبه مامان چ-شستمن واریسکوت کرد واقعا توان راه رفتن نداشتم گوشه د میپسش بد

نده همش و بعد جلوتر راه افتاد رفت منم پشت سرش هوا سرد بود  ریگ ستیزد به کلمها حال خودمم خوب ن

پول عمل جور کنم کنار مامان نشستم داشت نماز  کمیتا  گشتمیدنبال کار م دیبود خورد بشن با کیاستخوانا من نزد

داشت با تلفن  ایاره توپ از دروغ خودمم ناراحت شدم س-ودسامان خوب ب-چادرش کنار زد دتموم ش یوقت خوندیم
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قطع کرد ناراحت  یگوش دم،باشه،خدافظیپسش م عیاره واجبه،نه سر-کردم زیگوشامو ت اطیتو ح زدیحرف م

 مامان میادافت نیا ادیتازه  یپول واسه چ-مامان متعجب نگاهمون کرد دهیپول نم نیا یکس یچیه-شدیچ-نشست

 دیسرش کش یاره چادر رو-واسه عمل سامان مکث کردم گفتم-اخم کرد میبحث عوض کن میکنارمون تا خاست

تا  کردیم نمونینماز بد نفر نیوگرنه سر هم میزد یدست به هرکار یواسه خاطر سام ایمن س دونستیسجده کرد نم

 میاریسرباال ب میتونینم میعمر دار

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۷:۵۹] 

 )پارت دوم(

قنعه نبودم م رایآراب وستیپ یباق اریک به د امرزیبقول خانجون خداب ای شینگاه کردم اصوال اهل آرا نهیخودم تو آ به

که  کردیم زیداشت موتورشو تم اوشیاومدم س نییاز پلها پا دمیکش ممیبه مانتو قد یبلندمو سرم کردم و دست ی

هامو محکم بستم کوله  یپله نشستم بندا کتون یرو زمان بهم دوخت نیبجونش وصل بود واس جورکردن پولش زم

 ایو سببند دهنت-یگوشه هُلُفتون یوفتیب یباز نر-سرش باال اورد ابرو کج کرد اوشیشونم انداختم س یرو مویپشت

به ننه بگو رفتم دنبال -دادیدستمو تو آب فرو بردم سرد بود ازش به صورتم زدم بهم جون م ستادمیکنار حوض ا

 ؟یچــ-داد زد دیگوشم رس کارصداش به

تا ولم کنه  واریبه د زدمیاز حرفاش کله م دیبا موندمیبهش ندادم اگه م یا گهیگفتم اجازه حرف د یچ یدیشن-

انس ش یپول اژانس افتادم به خشک ادی دیحم دنیبهم راه افتادم سرکوچه با د دمیدرومحکم کوب رونویرفتم ب عیسر

 جادیابروهام ا نیب یاصال آه در بساط ندارم اخم ادافت ادمی یکه پولشو بدم ول فمیلب گفتم دست بردم داخل ک ریز

زرد  کانیسوار پ ابونویلبخند زد سرشو تکون داد منم به مثال احترام گذاشتم سر تکون دادم رفتم سرخ دیشد حم

 ریبح بود دبه ساعت نگاه کردم نه ص خوردیمرد جلونشسته بودداشت مخ راننده بدبختو م ریپ هیرنگ شدم 

 یحاج-اما امروز بهم لطف کرد خودش رفت مارستانیکنه تا برم ب دارمیداشت واس نمازش ب عادتمامان  دارشدمیب

وپنج سالش  یس دیفقط شا چارهیدخترم انگار هشتاد سالش ب گهیم نیباشه دخترم اوهع همچ-نگه دار نجایهم

شدم  ادهیداغون پ بدر نیواال از ماش وانمید دموریدرم گهیواسش حرف د زمیعز گفتیحاال اگه م شترنباشهیب

فعال هستم درخدمتتون  دیمن عوضشون کنم ها ها کور خوند کردنیتالش م گهیانگار د کردیم تمیعذ کمیکفشام 

افتاد مرد  یفست فود هیزدم چشم به  دیشونم جابجا کردم اطراف د یرو یتکون دادم کول میکله واس خودم روان

 ابرو باال داد یندار ازیمغازت ن اسو یبه کس-رفتم کشیچاق شکم گنده درم در بود نزد
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گار ان یکنینگاه م یچته...جور-نچ-به فرض سالم سرتا پام نگاه انداخت پوزخند زد-گفتم حوصلهیسالمت کو ب-

مرده شور -نداخت رفت داخلن ینگاه یکوتاهش کن اخم کرد حت ایب یاگه جرعت دار-زبونت دراز-مییتفاله چا

دست  کردمیبود منم بد نگاه م باکالسمحله  گهیببرن نره خر راهم کج کردم سمت د تویکوفت نیخودت بند بساط ا

ه عربد دیجامعه با نیتو ا گفتیم شهیهم ایخودم نبود رفتارم الت بود با پسرا محل بزرگ شدم مثل اونا بودم س

سم اگه از شان دادمیرو نم یبه کس فمیتو ک زاشتمیواس دفاع از خودم چاقو م شهیمنم هم وفتهیتا کارت راه ب یبکش

 هی ینگاهم رو شدیتو افق محو م رفتیم کردیقرض م گمیبا رفتارم دوتا پا داشت دوتاد ومدیازم خوشش م یخر هی

مقدمه  یاد ببود رفتم داخل سالم کردم آروم جوابمو د زیهفت هشت ساله پشت م ستیب دیپسر شا هیافتاد یکیبوت

 یندار ازیتومغازت ن یبه کس-گفتم

-کنار اومد دستاشو بهم گره زد  زیخندزداخم کردم از پشت م شیبهم انداخت ن ینگاه هیاون نره خر قبل نیع

 هیرم ندا دنیمن حوصله شر ور شن انهی یدیکاربهم م نیبب-زبونت درازه-وردلت کارکنه نجایقرار سنم ا-چندسالته

چرا به -گفت عیخودمون از کنارش گذشتم تا خواستم در باز کنم جلو اومد سر یدنبال بدبخت میبر میکالم بگو نه ما

که  ییدارا هیمعلوم از اون بچه ما نیچشام چهارتا شد ا یهرچقدر تو بگ-؟یدیحقوق چقدم-دارم ازیفروشنده ن

ارتم اونوقت ک -یو تومن اونوقت چبه فرض بگم د-مغازه داده بهش گفت برو عشق حال ابرو باال انداختم دیباباش کل

 نیمشغول گفت گوباا-منتظرت بودم-بهم انداخت یپسرنگاه یکیدر مغازه باز شد کنار رفتم اون  هباش یدعالیبا

اومد  دوزمیم دیواسش جد-مانیبزرگ پ ادیز نیتورت واس ا-پسره لبخند زد یکیموش کوچولوام اخم کردم اون 

بکش کنار ردبشم  موسنا یب-نیروش بودافتاد پائ یهرچ دمیکوب شهیش زیم یمشتمو رو یداد زدم عصب کمینزد

 یاشتب گرفت

زانومو  یبدون مکث سادیاون طرفا نبود تا روبروم وا یاز شانس گندم کس سادیروبروم وا دمیبهت م شتریازدوتومن ب-

اون  یقته عوضح-پدرسگ-دینشست غر نیزم یرو دیچیباال اوردم چنان زدم جا حساسش که با درد به خودش پ

همه بدنگاهم  دمیشدم تموم تنم داغ بود دو میج عیندادم از مغازه سر یپسر متعجب عقب رفت اجازه کار یکی

 یچشم به برگه رو ابونیسر برگردوندم تا برم اون دست خ دمیکشیدادم تند تند نفس م هیتک واریبه د کردنیم

درسه م یبودم وقت یمسئله حرفه ا نیبه دستام نگاه کردم من بدجور تو ا عیسر پیبا تا یبه منش ازین-خورد وارید

خدا جورش کن به سمت -کندموسرم باالاوردم واریبرگه رو از د کردمینکارومینرفتن ا سسرکال چوندیبودم واس پ

 فدکیرس دهنم ستادمیا یساختمون بلند یرفتم درباز شدخودم کنارزن گنده بزور جا کردم.....روبرو ایاتوبوس خط

 نگهبان متعجب به خلشرف دس ازنگاه کردن برداشتمو رفتم دا یساخته ب یقصره چ ایخدا برجه  هیچ نیآسفالت ا
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چشاش  یدمت گرم حاج-طبقه هشت-اومدم واس استخدام کدوم طبقس-بله خانوم-نگاه کردو گفت ختمیسرور

 در دمیدادم تا رس حیرم پله هارو ترجباهاش ندا یخوب انیحوصله اسانسور نداشتم اصوال م دمیچهارتاشد خند

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۷:۵۹] 

سالم برگشت -چهل ساله دیشا ینبود جز زن یرفتم داخل کس رونیدخترترگل ورگل اومد ب هیباز شدو  شرکت

مهندس  دیرفتن شما بر یداخله وقت گهید یکیاالن -واس استخدام اومدم-دییسالم بفرما-نگاهم کرد لبخند زد

 یاپارتمان بود با نقشه ها دازعکسپربو واراشیگفتمو نشستم به اطراف نگاه کردم د یباهاتون صحبت کنه باشه ا

 رو برداشتم داغ بود ییپدرجان چا یمرس-نوش جان دخترم-شد لبخند زد کمینزد ییچا ینیبا س یمرد رینامعلوم پ

زنه  رونیرفت ب یبا خدافظ یربع بعد دراتاق باز شد دختر کی داشتمیقند که اگه دست خودم بود هشتا برم دونهیبا 

ند قد بل یگذاشتم داخل رفتم مرد زیم یرو وانیداخل سرمو تکون دادم ل دییبفرما-کرد مبود نگاه یکه انگار منش

 بلند شد منم شکه نگاهش کردم عیسر دنمیکردم سرش باال اورد با د یپروندها بود اهم نیب دنیدرحال چرخ

حرفش اخم کردم  اداوردنی(با به ینه مفت خور یجامعه دنبال کار باش نیهنوز بهتر تو ا یکارا بچه ا نیواسه ا-)

 دخترهــ... یکنیم کاریچ نجایتو ا-نگاهم کرد یعصب

ه کــار...هه-باهات گپ بزنم دنبال کــار اومدم پوزخند زد ای نمیبغلت بش ومدمین یگیم یحواست باشه چ یهووو-

خونم  یزدیکارد م خوردیبودواست پولشم که بدردت م یکه شغل توپ یقاپ فیک یچرا ول کرد یکار به اون خوب

حس  کردیم یشیو االن داشت من آت بودمغرور رو عصابم  یمامان شیتیپسره ت نیدستام مشت کردم ا ومدیدرن

 یادیداشت ز گهید یترواس کالن یدوباره نفرستادنت اون تو خمار هیچ-مغزم االن بترکه پوزخند زد یرگها کردمیم

مو کندن  دونهیاز خرس  هیچ یدونیم -زشیم یرو دمیبرداشتم جلوتر اومدم مشتمو کوب یقدم یعصب زدیحرف م

احمق  یبچه ننه  -که بشنوه لب زدم یلبم جور ریبردن افتخار واسم ز یچ ینجوریا دارایاز شما بچه ما متهیغن

ومده ا نیا گهیچشاش گشاد شده بود االن با خودش م شعوریب کهیمرت یگفتم که بشنو-.. اخم کردم دمیشن-دیغر

م بدنگاه یمنش زهیسقف بر ودی کیکه نزد یجور دمیکوب رونودرومحکمیاومدم ب ارهیدرم یچه واسمم الت باز نجایا

رو  یتخته نه هزارتا تختش کمه دوا درمون الزم لبخند پهن تر هیمهندستون  یول دیببخش-زدم یکرد لبخند زورک

 ایس دیپچی...مامان از پا درد به خود مرونیلبم نقش بست و از اون ساختمون با وجود مردک رو مخ مغرور اومدم ب

ضامن  اینامردا  ستین-ایس یوردین ریکار گ- نییانداخت پا وکنارحوض نشستو سرش اطویح یموتور گذاشت گوشه 

 تونهیدوره زمون به برادر خودشم م نیتو ا یکحق دارن پسرم -شد نیسابقه کار مامان چشاش غمگ ای خوانیم
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 ایعضب گانهیخداروشکر کن -کمک کنن ینجوریا تمونیمثل ما وضع ییبه کسا دیبرعکس حق ندارن با-اعتماد کنه

 هیتا ابد ارزو  ینجوریا میکن سهیدستا مقا نییخودمون با پا شهیهم دیچرا با-ندارن اخم کردم بلند شدم نمیا

 یبا چشا دمیواقعا بدجور بر یشرمندتم ول-گانهی-مونهیمسافرت خارج ازشهرم رو دلمون م هیایرستوران توپ 

که  ایس نمیا یکشیدردعذاب م پااز  یشما دار نمیا جنگهیم یبرادر هجده سالم داره با اون کوفت نمیبیخودم م

 وردلتم رتمیگیتاآخرعمرنم میمن که درس نخوندم کس نمیا دهیبهش زن نم یکارنداره کس

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۷:۵۹] 

 )پارت سوم(

 یقسمت نشستم خودمو بغل کردمو سرمو گذاشتم روزانوهام وقت نیپشت بوم باالرفتم گوشه تر یاز پله ها ناراحت

بهش زدن به من  نیبا ماش ایمدرسه بابام رفت اون دن یبرم برا خواستمیکه م یمهر زمان کی قایهفت سالم بود دق

 یچیگفت ه شدهیتنش بود گفتم چ اهیلباس س مدرسهسالش بود رفتم  ازدهیکه  اوشیبا س ادیب تونهیگفتن بابات نم

ما شروع شد دادگاه رفتن  یاز دست دادم از همون موقع بدبخت قمویرف نیسرم اومده بهتر ییبهم نگفت چه بال

 هشیان جوون بودوخوشگل همپرونده قتل بابا بسته شد مام نیآب شدرفت توزم یکردن از قاتل بابام ول تیشکا

کرد اونم واس  یعموم که دوتا پسر داشت بعد از طالق گرفتن زنش از مامان خواستگار ومدیواسش خواستگار م

ده سالش پونز یسامان وقت میما به فالکت افتاد دیخاطر آبرو قبول نکرد عموم بخاطر انتقام تموم پول بابامو باال کش

بود مامان شکست خورد شد رفت از عمو  یته بدبخت گهید نیزنوع سرطان خون اسرطان داره اونم ا میدیبود فهم

ه برد ب یمامان باز قبول نکرد عموام ابرومونو تو محل قبل یزنم بش دیخواست بهش پول بده اونم شرط گذاشت با

بهم زد از اون موقع تموم  ویعمو پدر مهرناز نامزد ینامزد داشت اما بخاطر کارا اوشیکردن س رونمونیکه ب یحد

 یکرد با کتک کار یازم خواستگار ثمیپسر عموم م یرکیرزیز یباهامون قطع رابطه کردن وقت یمادر یخانواده پدر

 جا بهمون کاربدن چینفرت از ما بدل گرفت رو دنده لج افتاد بدبختمون کرد نزاش ه شتریمواجه شد عمو ب اوشیس

 یموقع خوب دیشرمنده شا-ممنون-دیخوب-ترشد قیبروهام باال رفت لبخندش عما دیحم دنیرفتم با د رونیدر ب از

 یزنگ واسه چ-نگاهش کردم گفتم جایگ نیبه مادرم بگم به خونتون زنگ بزنه منم ع شهیم ینباشه ول

 یهرچ دیشما زنگ بزن-گفتم ارمیدرب ارویتو دلم گفتم خاستم ادا دخترا خجالت یافتاد اهان میتازه دوزار ریامرخ-

 دلبسته چه دونهینم یازم دور شد طفل یبا خدافظ دیجون خند یگی یخانوادم بگن اوهع خانواده چقدر با کالس شد

م سلما خانوم نشست یبدبخت بشه روبرو هیوبکه پسر خ دیحم خاستمیبخت برگشته شده طالع من نحس بود نم
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-خانوم به ما سرزدن گانهیچه عجب -وز داد شروع کرد به دوختود لشیتحو ویبود لباس زن یداشت حرفه ا یاطیخ

 بهتر بشه شاهللیا-شکر خدا ستیبدن-حالش چطور-سامان بودم یشرمنده مشغوله کارا

رد ز یکیپالست یصندل دادیکارشوانجام م عیسر یاطیچرخ خ ریجانم دخترم لباسو بردز-...سلما خانومشاهللیا-

 کنمیاز توپنهون نم گانهی-خودم-یخوایم یک یبراکار-دییخایکمک نم-گذاشتم زکارشیم یجلوتر بردم دستم رو

 یکیکه زدم تو تار یریت نمیعقب رفتم ا دش یبادم خال ارمیکار نون شب بچهارو درم نیخودمم بزور دارم با ا یول

-نهکیکار نم اوشیمگه س-که شانس باهات قهر قطع رابطه کرده یگیخودم اب ببرت  یشونیبرگشت خورد وسط پ

ش باز یلحظه صبر کن بلند شد رفت سمت دفتر هی-سامان دنبال کارم مارستانیاره اون واس خرج خونس من واس ب

برو بگو سلما فرستادم حتما بگو با  ریبگ نویا-گرفت ادرس شماره تلفن بود ومبرگه نوشت جل یرو یزیچ هیکرد 

بهتون اعتماد کردم ها -یقبول کن دیسامان با تو برو واس-هیچه کار-دمیخانوم بزرگ کاردارم خودمم بهشون خبر م

 رنیم نیکم از ب کمادرس  نیبا ا ایشد انگار تموم بدبخت قیبه بدنم تزر یبرو دخترجون لبخند زدم حس خوب-دیخند

لهن خوب  یتالش خودمم کردم تا کم هیامرت چ گفتیسال دروبازکردسرتا پام نگاه انداخت با چشاش م انیم یزن

 بتول زنه اسمش بتول بود برگشت طرف هیک-خوابن-نمیمن سلما خانوم فرستاد گفت خانوم بزرگ بب-داشته باشم 

بگو -بزرگ سلما فرستادش همونکه زنگ زد راجبش خانوم-بود کیپ کیش یلیکه عصادستش بودو لباساش خ یزن

 یکرمتو شکر ول ایآمازون بود واس خودش خداکه چه عرض کنم جنگل  اطیداخل بتول کنار رفت رفتم داخل ح ادیب

 یوموارد سالن شدم سوت ار یوقت میافتاد ریبنداز بدجور تو باتالق گ ایشهر نییبه ما پا یچپ نگاه هی ینگاه مین هی

فت تو زنگ زد گ یپا شیسلما پ-بله-برگشتم گانسیاسمت -برو کنار من جات هستم یبه قصر گفته زک دمیکش

 سه سالم ستویب-سنت کم باشه ادیبهت م-بله خانوم-یدنبال کار

 یهفتاد پنج داشته باش ول ومدیبهش م ربودیملکها نشست پ نیمبل ع یسکوت کردم رو یسابقه کار کجا داشت-

 یلکا ویکس گهیبهم دروغ نم دونمیبهش اعتماد دارم م شناسمیم شیسال پ یلیمن سلمارو ازخ-بود یمعلومه اشراف

ول روبروش نشستم بت کردمیم سکوتمهربون  یپوش و کم کیزن ش نیا یجلو دیبا نیبش-تهدرس-کنهینم یمعرف

 سلما وسط یپا یضامنت سلماس دست از پا خطا کن-شربت اورد برداشتم یوانیل

 ( اما خب نه توزدیمردم م فیخانوم) اره ارواح عمه نداشتت بابا من بود ک ستمین یمن اهل دست کج دینگران نباش-

اال ب عیپرستار من سرم سر یشیچون م یبمون دیپدرمادرت مشکل ندارن شبوبا-بود یاون مجبور یکنارش گذاشت

ما حت-با خانوادم صحبت کنم تونمیم-شدیچ-شناسمیکه نم ییشب بمونم اونم جا ییاوردم سابق نداشته من جا

ع اگر پول جم کردمین چشام چهارتا شد داشتم محاسبه محقوقتم دوتوم نجایا ایاز فردا ب اریب لتیقبول کردن وسا

 -انجام بدم لبخند زدم یکار تونمیباش واس سامان حتما م نقدریکنم حقوقم ا



 نفس گیرراهی 

 
12 

 

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۷:۵۹] 

 اومدم رفتم سمت خونه رونیازاون قصر بزرگ ب یو با تشکر چشم

سخره م نیا ایس-خونه نیالزم نکرده بش-نهیکارش هم-تگف یمامان اهلل اکبر یشبم بمون یچ گهید-داد زد اوشیس

ها فقط تن رزنیپ هی هیخب کار خوب هیچ-گانهیببند دهنتو-که واس رفتنم اجازه بخام ستمیبچه دوساله ن هیچ ایباز

 یخودت عصب هیسرت اومد پا ییبال بدرکبرو -ایآق س ستیعـــــار ن یکار چیه-کلفت مردم یبش-مراقبشم

 نوایسامان ا مامان ل شیپ رفتمیفردا قبل رفتن م دیبا ارهیخان داداش من زود جوش م نمیا ایپوووف ب رونیرفت ب

نشو الزم نکرده گو-رمیبگو براش بگ خوادیم یزیاگه چ رمیفردا حتما م-رهیگیسامان بهونتو م-عرق نعنارو دستم داد

وب خ گهیبسپار د میشما منو به اوس کر-هیخوب یجا یمطمئن-جـونم-دخترم گانهی-دمیسرکشعرق نعنا  دمیبوس

فکر کردم تا کم کم خوابم  ندهیبالشت گذاشتم به فردا و ا یکه هواتو داشته باشه سرم رو شاهللیا-بد دست همون

 هینظرت چ یخب داش سام-برد...

ن جـــو-گانهیاعــع -دهنت هنو دهیم ریببند گالرو بچه جون بو ش-یبش تیاذ نقدریبخاطر من ا خوامینم یابج-

تو چهارچوب در  اوشیس دنیبود با د دهیشد تنش سرد ورنگش پر ضیمر یبغل کردم از وقت جونشویجسم ب یداش

 حوصلتو ندارم-ایس-اخم کرد ششیلبخندزدم رفتم پ

 ترس منم-تهران فقط باال شهره نیهم ایبرم اون دن ستیقرار ن-بود لبخند زدم قیبرگشت اخماش عم نمتیبب-

 نیهم

زنگ  بغلش کردم دیخالف کوچولو خند یوباکم-شدم بالبخندآروم گفتم کشینزد یتو منو مرد باراورد ینترس داش-

 نیچه عرض کنم بقول خودم امازون گذشتم در حال باز بود ا اطیباز شد هولش دادم از ح یکیزدم در با ت فونیا

ندم چشم چرخو خوادیاستقال نم گید ریپ ننهپرستار  یگیاستقبال من بخت برگشته اوهع  ادیخونه صاحب نداره ب

آب دهنمو  داده بود هیوارتکیبه د نهیباترس برگشتم پسره دس به س یخوش اومد-نگام کنه  کنهیلطف م یکی نمیبب

 یازخنده باچشا دیدفع مثل بمب ترک هیباشه  دهیجوک شن نکهیداش پسره مثل ا میچاکرت-قورت دادمو گفتم

گفتم  یچ-گفتم  جایمثل گ یگفت یبگو چ گهیبارد هیبار.... هی...هی-فتگ دنشیوسط خند کردمیدرشت شده نگاش م

 ازخنده تو صداش بود  یهنوزآثار یخندش بند اومد ول
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)بدبخت خبر نداشت من واقعا  یزنیکوچه بازار حرف م یدختر مثل پسرا یباحال یلیداش خ میهمون حرفتو چاکرت-

دفعه  نیدرسته ا گانسیاسمت - دمینگفتم دوباره صداشو شن یزیچ نوییکوچه بازارم(سرمو انداختم پا یبزرگ شد

ه ب نمیخوش بختم منم ارت دنتیازد فتبله درسته دستشو جلو اوردو گ_خانومانه جوابشو بدم کمیکردم  یسع

 واوو چه-گفت  دیدستش رو هوامونده خند دید یوقت نیهمچن-زدمو گفتم یلبخند مصنوع هیدستش نگاه کردمو 

 هیم اونم جلو ترراه افتادمنم چون خونه روبلد نبودم پشت سرش راه افتادم ازپله ها باال رفت در نگفت یزیمعتقد چ

 گهیپسر د سادمیوا نیخم کنار ارت چیتو در تو پرپ ایخونه ماف کنهیادم حس م لیف رتحض ایباز کرد  گهیسالن د

 خوامیم جان گانهی نجایا ایب -گفت دنمیجلو ترخانوم بزرگ باد دمیکش کمی مویمردمسن نشسته بود روسر هیکناره 

- مردمسنه گفت ونشونم گذاشتو خطاب به هم هیکنم رفتمو کنارش نشستم دستشو رو تیبه پسرو نوه هام معرف

 بخوام نکهیپسرمادرجان قبل ا یمنم حام-مرده دستشوسمت دراز کردو گفت  دمیهستن پرستارجد گانهی شونیا

 لبخند کوتاه زدو دستشو هی یشدم آقاحام عیتتو بندازبابا من بدجورضادس-گفت نینشون بدم آرت یعکس العمل

 هی المیدان الهیپسرم دان شونمیا-ش اشاره کردو گفت یبه پسربغل دست یکه آشناشد نیباآرت-گفت  نویاورد پائ

 نیخوش بختم سرمو تکون دادمو گفتم همچن-لبخنده کوتاه زدوگفت

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۷:۵۹] 

 )پارت چهارم(

چه ب نیا-گردهیبرم گهیرفته خارج ازشهر چند روز د-نوم کجاست یکیاون -نگاه کردو گفت نیبزرگ به آرت خانوم

 نکهیبودباا یگذشت خانوم بزرگ واقعا زن خوبو مهربون یگرفته چندروز دیپروژه جد هی-ادیاصال خونه هم م

 ترفیهرجام دادمویغذاو داروهاشو م هشب دیبا دادفقطینم یادیکارز کردوینم یریپرستارش بودم اصالبهم سخت گ

 دمدایبهش فکر کنم به کارم ادامه م نکهیمنم بدون ا زدیبود غر م یهنوزم ناراض ایحال س نیباا بودیهواسم بهش م

وسط  ساک هیپسره قدبلند با هی دمیکه بهش بدم بخوره که د رونیب بردمیداشتم سوپ خانوم بزرگو ازآشپزخونه م

اون  نیداداش پس ا یخسته نباش-به سمتش اومدو بهش دست دادوگفت دشیباد نیآرت سادهیوا ییرایسالن پذ

 رفتمیداشتم به طرف خانوم بزرگ م نمیخوب صورتشو بب تونستمینوه خانوم بزرگ بود چون پشتش بهم بود نم یکی

 یزیهرچ مدبه وجود او یوحشتناک یادو صداازدستم افت ینیکه چشمم به صورتش افتاد س نیکه پسره برگشت هم

 دیازدهن بازش فهم شدیم نویمن تعجب کرده بود ا دنیاونم ازد کردمیکه توش بود شکست مات داشتم بهش نگاه م

ه که بخت نمیکنه خداجون نوکرتم ا کمیت کیادمخوارا ت نیع رهیگردنمو بگ ادیخدا بدبخت شدم رفت االن ب اخودی

دفع ازدستم افتاد  هی یچی..ه یه-گانهیشد  یبهم گفت چ نیچلغوز جلوم باشه آرت نیا دیبا رمیهرجا م میمادار
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 ایه بردب ایب کنهیجمعشون م ادیولشون کن االن بتول خانوم م-دوباره گفت نیجمعشون کنم که آرت دمیداشتم خم م

 لرزون به طرفشون رفتم یکنم با دستو پا تیمعرف

هم ذول زد ب زکردویچشاشو ر ایبرد دمادربزرگیخانومه پرستار جد گانهی شونمیا ایبرد اسیداداشم برد نیا گانهی-

االن  تویآبج ینیکه بب ییکجا ایداش س رونیپرتم کنن ب پایت هیبه دادم برس االنه که با ایننه ب شناسمشیم-بعد گفت 

 امهدوادینگه خدارو شکر فهم یزیداشتم باچشام بهش التماس کنم که چ یسع رهیشرفش به باد م رونیب ندازنیم

من واس استخدام رفته بودم  هیچ یدونیم-جوابشو دادم عیمن سر یچجور یجد- دیباتعجب پرس نیآرت ینداد وقت

 گفتو سرجاش نشست یاهان نیآرت دیلرزیازاونجا از دروغم تموم تنم م یطیخب گفتن فاقد شرا یشرکت داعاشت ول

هارو جمع کردو  شهیخالص شم بتول ش اروی نیتوش تا از شر نگاه مسخره ادهن باز کنه من برم  نیمدوست داشتم ز

شانس  نیا یباش دیخونه تو چرا با نیتو ا نجایا میگفتمو رفتم تو اتاق درمحکم بستم لعنت به زندگ یرفت با اجازه ا

در سرمو باال  یگانه بخت سوخته با صداینه  یشمس عل زاشتنیدرصد شانس داشتم اسمم م کیمن دارم واقعا اگه 

-ساکت شو-ایاق برد-یتور تازه پهن کرد-شد بهم بلند شدم جلوتر اومد رهیداد بود خ هیتک واریبه د ایاوردم برد

 بخدا

ه مگ-بخاطر خدا ابرو منو نبر-ستیتو امثال تو ن یکه قلمرو من جا ییخونه من و از نظرم جا نجایا اریاسم خدارو ن-

دم اما جوابشو ب خاستمیبگم مجبور بودم م یز حرفش من دزد نبودم به چه زبونقلبم بد شکست ا شهیتو ابرو سرت م

ان ج-رونیجمع کن بندو بساطتو برو گمشو ب-الل شدم من زبون دراز االن انگار زبونم طلسم شده بود جلوتر اومد

 دارم ازین نکارویمن ا دیدوسدار یهرک

بهم  یزیحقارت ام یخانواده دستمه برگشت نگاه هیواس من هست نون  ستیواس شما مهم ن-ستیواسم مهم ن-

سردرد جونم گرفته بود من بلبل زبون االن زبون  رونیب کنهیپرتت م یهست یمادربزرگم بفهمه تو چه عوض-انداخت

 رونیب ندازمتیسگ م نیع نمیازت بب یزیچ یماه وقت دار کیفقط -گفت الیخیب ینداشتم سرم باال اوردم با نگاه

رم ازت متنف-افتادم اروم گفتم نیزم یبهم رو دیدرمحکم کوب رونیبا بغض سرمو تکون دادم رفت ب یدیفهم-داد زد

 الیدان رونیبلند شدم رفتم ب ارمیشام براش ب گفتیپست به ساعت نگاه کردم هشت بود خانوم بزرگ م یعوض

تااخمشم  هریبم شاهللیفتم)اتو دلم گ گفتینم نویا ایاما اخم برد-نه-پر کردم قابشده بش یزیچ-مشکوک نگاهم کرد

  گهیم یا گهید یزیچ میقرمز تو یچشایول-ناراحته گیحتما ازجا د-گفتم یببره(ول

تازه سه چهارروزه -دل تنگ خانوادم ستین یزیچ-فضول( کهیبه تو چه گمشو کنار مرت اروی نی)دِ هَــه چه کنس ا

 ایبرگشتم برد یالزم نکرده بهش لطف کن-میخانوادت میخب فک کن ما-شبم بدون اونا نبودم کیمن -یاومد

 نیز اچقدر ا دونستیشد فقط خدا میتنم داغ م دنشیتوبشقابش با د ختیساالد ر ینشستو کم زیپشت م الیخیب
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 طونیچاقو بردارم بزنم فرق سرش ش گفتیم طونیبزنم ش ششیات نجایبشر متنفر بودم دلم بود کلشو بکنم و هم

 ستیبدک ن-اوضاع چطوره-دیازش پرس الیانگ قاتل بهت بزنن دان یخوایغلت کرد با تو م

سهم ازقبل مشخص  گمیم یهفتاد درصد سهم داشته باشه هرچ دیبا گهینه بابا م-یبا شرکت سپهرقراردادبست-

گ خانوم بزر نویآرت شی...حوصله گوش دادن به چرتو پرتاشونو نداشتم پاشدمو رفتم پکهیمرت دهیشده گوش نم

 مدیخند ننیچیم زشاهانهیمردام سهغذا بخورم وا ونیزودترازآقا کمی دیمن با-گفت  دیوم بزرگ خندنشستم خان

به خانوم بزرگ که صدام کرده  گانهی- نیبهم رفت دهنمو زود بستم وسرمو انداختم پائ ایکه برد یباچش غره ا یول

 من برم دیباهام ندار یوکار دیاجازه بد ندارم اگه لیم_ یکنیم یباغذات باز یچرا دار-بله-بود نگاه کردمو گفتم 

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۷:۵۹] 

 یه مازدب یزنگ هیخانم چه عجب  گانهیبه به -گلم  هیسالم بر داش-باشه دخترم برو _زنگ به داداشم بزنم هی تواتاقم

آخ من نوکرتم هستم داعاشم -خرشدم  یکن سمونیر خوادآسمونیباشه بابا نم- پرسمیباورکن حالت ازمامان م-

 معلومه-حواست به خودت هست که-رمیم ندهیچندروزآ نیباشه توا-شینیبب یبهتره بر یخوبه ول-چطوره یسام

 یلیخ کنهینم تتیکه اذ یکس نمیدختربگو ب ویاوهه ول کن پاچه خوار_اممینباشه دس پروده داش س یکه هس هرچ

آها -نه بابا همشون خوبن -بشاش گفتم یسوهان روحم ول شهیهمش م نره خرهست که هیدوس داشتم بگم چرا 

 یقطع کردم وقت ویبالبخند گوش یابج ادیزدز-یداش ادیبه امون خدا زد ز بروباال  رهیخرج تلفنت م گهیخوب د

-بود  ادهسیتوچهارچوب دروا نهینفهم دس به س نیگردن ا وفتهیخونم ب رمیکنه بم ستیبود قلبم ا کیبرگشتم نزد

 جواب پس بدم دیدرمورد اونم با-پوزخند زدم یزنیحرف م میهه الت

 کنمیفقط دوس دارم پات کج بره قلمشو خورد م یجواب پس بد دنتمینفس کش یاحتیتودرموردغذاخوردنت -

 نیع ییاینکردم پس بهتره انقدرن یکار چیتا االنم ه دمیگفتم فهم یدیفهم یبارگفت هی ایآق برد نیبب-گفتم یعصب

ه عجوبه چ گهید نیا یرفتمو دراتاقوبستم لعنت عیسر رونیتومخت رفته باشه رفت ب دوارمیام-یمته رو مخم کار کن

مطمعنم...باخانوم  نیمن ا ای کشهیاون منو م اینزنم دهن مهنشو صاف کنم  نجامیصبرم بده تا ا ایپــووف خدا هییا

 نیبه آرت یاومدو بعدسالمواحوال پرس رونیازب الیدانکه  میکردینگاه م یعجق وجق الیسر میداشت نیبزرگو آرت

 پروندت یکیبرات هنواون  دمیانجام نم گهیآخ نــه من د-وارفت  افشیق نیدارم آرت دیجد دهپاشو که پرون-گفت

 یچیه-جواب داد الیبه جاش دان یچکارکن یخوایمگه م دمیبود انگشتام تاول بزنن باتعجب پرس کیهس نزد ادمی

 کنمیم شستیمن برات راست ر ییاگه بخوا-لبخنده پتو پهن زدمو گفتم هیکنه  پیبرام چندتا برگه روتا ادیخوادبیم



 نفس گیرراهی 

 
16 

 

به تاقش  میکن فیتعر موینیباشه بب-کار نیتوا مییخوراکم حرفه ا یفک کرد یآره بابا پس چ-یتونیم-ابرو کج کرد 

 عیسر یلیخ گفتیم یهرچ دمیکش کمینشستمو انگشتامو  وترشیزکامپیپشت سرمون اومد پشت م نمیآرت میرفت

اانگشت ب خواستمیفکشون بازه م دمیکه نگاه کردم د افشونیشد به ق متمو یوقت یاشکال چیبدون ه کردمیم پیتا

م پنج زمان گرفت یتومعرکع ا-گفت نیتوش حالم بد شد مسلمون آرت رهیپشه م دبابایدهنشونو ببندمو بگم ببند

 ردوبیروز تمام وقت م هیکه حداقل  یواقعا ممنونتم کار-گفت  المیذوق کردم بابت حرفش دان یهم نشد کل قهیدق

 رونیسرمو تکون دادم از اتاق اومدم ب دیمتعجب خند یبود مشت فهیوظ کنمیخواهشم م-یانجام داد قهیتوچنددق

 گو گفتخانوم بزر شیباسرعت ازکنارم گذشتو رفت پ نیکه آرت رفتمیم نیداشتم ازپله ها پائ

که  الیبهم انداختو به دان زینگاه تشکرآم هیتموم کردم خانوم بزرگ  قهیتوپنج دق الویکاردان ــهیدختر عال نیا-

راش ب انویجر نیجبران کنه آرت ویچ-پله ها اومد یازرو ایبرد یجبران کنه صدا دیپس با-پست سرم بود گفت قایدق

هم  یکارمهم_انتظارم اخماش رفت توهمو گفت  فبرخال یول کنهیم نمیاالن اونم تحس کردمیکرد فک م فیتعر

به من ربط داره  یخصوصا هرچ یپسر کال حکم خر داره تو همه چ نیوا رفتم ا دیکنینکرده چرا انقد شلوغش م

 شیربیامشب شام م الیدان هیکارپسر منو راه انداخته کل نکهیهم-خانوم بزرگ گفت کنهیم عیبدجور ادم ضا یخنث

برو  یگیم نویکه ا یواسم چکارکرد یدونینم-گفت الینکردم که دان یممنون من کار یلینه خ هن-گفتم  عیسر رونیب

له مث-برام  ینکرد ایول خرج نیکردم ازا پیهمه وقت من برات تا نیا-دس به کمرزدو گفت نیآرت میآماده شو که بر

صفه ن ای یاپربود ازغلط امالئی رفتیآبروم م یجلو قاض زاشتمشیهردفعه م یکردیم پیرفته چطور تا ادتی نکهیا

همچنان اخماش توهم بود مطمعنم االن دوست داشت با  ایبرد یخنده ول ریز میهمه زد ینوشتیکلمه رو نم ایجمله 

 اطیبزارتم ال درو درو ببر عقب وبعدمحکموبه سرعت ولش کن تا کال مخم بپوکه آماده شدمو رفتم توح رتمویگردن بگ

ف اوف ومدیکجا داشت دنبال مام نیاخمام رفت توهم آخه ا ایبرد دنیبودن باد اطیتوح مادههم آ الیدان اویبرد نویآرت

 بره نییآب خوش ازگلوم پا هی زارهینم یلعنت

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۰] 

 )پارت پنجم(

زنگ خورد چون جفتم  نیآرت هیکه گوش میازخونه دورنشده بود یلیهنوزخ میحرکت کرد مویشد نیسوارماش همه

خونه  یچ- زیعز یسالم برترانه خانوم دخترعمه -زد ویاتصال گوش نمیلبخندو رولبش بب تونستمینشسته بودم م

 میبریتورم م میایبابا نزن حاال االن م اشب- یجواب بد زننیبهت زنگ م یوقت یتاتوباش میریماخودمون م گهینه د-ما
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ره دورزدو دوبا الیدان دیمنم ببر دییایب گهیداداش دوربزن برگرد ترانه اومده خونه ما م الیاووفف دان میاومد میاومد-

 یشد قبل ازهرکار نیسوارماش رونویدختراومد ب هیدربازشدو  عیدوتا بوق زد سر سادویبرگشت طرف خونه دم دروا

طورکه  همون نیهااا آرت یمنو حرص بد یخواستیشرک م یه-گفت  نویزد پس کله آرت ممحک یکی

 دمیهمون دختره که فهم یدوردونه  زیمن من غلط بکنم شمارو حرص بدم شما عز یک-گفت  دادیگردنشوماساژم

 کممیخوش بش کرد  الیدان اویبابرد نکهیکنه بعدا یسالمو احوال پرس هیافتاد بابق ادشیاسمش ترانس انگارتازه 

-گفت  کمیکرد چشاش خورد به من نگاهش کم کم رنگ تعجب به خودش گرفت و دهنش بازموند بعد  تیاونارو اذ

آدم  یگریج یلیخ-گفت من خوشگلم جلل خالق تاادامه داد یاالن چ نیهان ا یدختر توچقدر خوشگل یــیوا

خب دختر بود  یکنه ول فیکه ک دادمیم ونبهش نش یبوس هیکه دختر بودوگرنه  فیدوس داره همش بوست کنه ح

حرف  یالت ویخوشگل نیجــوون بابا دختر به ا-زمیازخودته ع یخوشگل یفدات آبج-نبود بش گفتم یپس مشکل

چشمم که به رستوران افتاد  میدیرس کردباالخرهیم تیرواذ زدوهمهیحرف م یزدن محشره تاخود رستوران ترانه ه

داشتم واس خودم  یدیدیونمیینجورجایجون توخوابم ا یگی-گفتم  رلبیز مومعروفم زد یازهمون سوت ها یکی

پهن ترانه  که بالبخنده پتو هیک نمیمحکم بازومو گرفت باترس برگشتم بب یکیدفع  هیکه  زدمیم دیرستورانو د ینما

 یلیبدزدنت خندم گرفت دختره خ دمیشا کننیهمه نگات م یتوخوشگل کنمیجون ولت نم گانهی-روبه روشدم

انس ازش مینفره نشستست شیزشیم هیداخلو دور میهم بودن رفت نیع قایبود دق نید جفت آرتبو یشوخو مهربون

پسر واکن اون اخمارو  نگولیبهش بگه ج ستین یکیمن نشست آخه  یمن اخم اومدو روبرو هیخان با  اینداشتم برد

 فرق هیکه لباساش بابق یمدت همون کس هیعدب مویهمه غذاهامونو سفارش داد اغذایالمصب من االن کوفت بخورم 

 هی یول زیگذاشت روم یومجلس کیش یلیغذاهاروخ یاصال هرک ییا رسونینه گ ایداره فک کنم اسمش گورسونه 

ود نره خر ب نیباا یغذااضافه بود هنو لقمه اولو نخورده بودم که دررستوران بازشدو همون دختره که اون روزتوکالنتر

ها  ییگفتمو به طرف دسشو دیببخش هی کردمیم یکار هی دیبلند شدم باازجام  یسر دهایجن د نیاومد داخل ع

ه ک نهیبب نجامنویاالن اومده ا نمیا یمروت نامرد خودت بس نبود یب یایمشت آب به صورتم زدم اون برد هیرفتم 

 زیشدم عز یمن کــ ــم)جان زمیعز یجان خوب گانهی-اومد الیدان یبله صدا-زد به درگفتم  یکیفاتحم خوندس 

باشه - ایزودترب شهیغذات داره سردم یباشه ول- امینشده االن م یچیه-کردم اروم باشمو گفتم یعجبا( سع نیا

رزون ل یبادستو پا سامیخراب شده وا نیتو ا تونمیم ینداره تاک دهیفا دمیموندم د ییهم تو دسشو گهید کمیاومدم 

 نیبوده پ ا یاضافه واس ک یاون غذا هیچ هیقض دمیحاال فهمر نشسته بودیجفت ام قایبه طرفشون رفتم دختره دق

 کمی دادبعدینشون نم یبود دختره عکس العمل بیرفتمو سرجام نشستم عج ادیخان ازقبل خبرداشته که م ایبرد

زدمودستمو درازکردمو گفتم خوش بختم  یلب خند مصنوع هی شمیسالم من ستا-دستشو به طرفم درازکردوگفت 

جون درموردت گفته به طور  ایبرد-ادامه داد دمینگه ازکجا که د کردمیفقط دعا دعام زمیعز شناسمتیم-گانمی ممن
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 میراحت به صندل الیفقط واسه ترسوندن من اومده باخ دمیفهم گهید رونینامحسوس نفس حبس شدمو دادم ب

 ارمیمن جد اباد تورو ن شرفیب یزدم خنده گوش لبش بود ا دید ایبرد یرچشمیزدمو غذامو تاته خوردم ز هیتک

 الیدان نمکیم کاریچ نیجونت خودش خفت کنه فقط بب شیستا نیکه هم ارمیسرت ب ییبال ستمین یگیجلوچشات 

ون برو دعابه ج-پوزخند بغلم کردو گفت هیبا شیستا میبش نیسوارماش میخواستیم یپاشد رفت حساب کردوقت

هنو برو مرغ شو دوتا تخمه مرغ بزار  یجوجه ا-درگوشش گفتم  واشی نمبودم روآب م ختهیکن وگرنه پتتو ر ایبرد

محله ازدستم آسن  هیبترسونه من  خوامنویبچه ننه لوس م نیا ومدیخونش درنم یزدیکاردش م دکنیتهد ایبعدب

 یبود دختره عکس العمل بیخودش شدرفتمو سرجام نشستم عج نیرفت سوارماش هیازبق عیسر هیخدافظ هیبعداز

زدمودستمو  یلب خند مصنوع هی شمیسالم من ستا-دستشو به طرفم درازکردوگفت کمی دادبعدینشون نم

 ایردب-ادامه داد دمینگه ازکجا که د کردمیفقط دعا دعام زمیعز شناسمتیم-گانمیدرازکردمو گفتم خوش بختم منم 

ترسوندن من اومده  واسهفقط  دمیفهم گهید رونیجون درموردت گفته به طور نامحسوس نفس حبس شدمو دادم ب

 نیسوارماش میخواستیم یپاشد رفت حساب کردوقت الیزدمو غذامو تاته خوردم دان هیتک میراحت به صندل الیباخ

 واشیبودم روآب منم  ختهیکن وگرنه پتتو ر ایبرو دعابه جون برد-پوزخند بغلم کردو گفت هیبا شیستا میبش

 هنو برو یجوجه ا-درگوشش گفتم

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۰] 

ونه بترس خوامنویبچه ننه لوس م نیا ومدیخونش درنم یزدیکاردش م دکنیتهد ایشو دوتا تخمه مرغ بزار بعدب مرغ

 نیسوارماش نکهیخودش شد بع محض ا نیرفت سوارماش هیازبق عیسر هیخدافظ هیمحله ازدستم آسن بعداز هیمن 

 یکال شب خوب میخورد میبستن مویاصرار رفت یبعدازکل میبخور یستنب میبر دیکفش که با هیترانه پاشو کردتو میشد

 یرکف ایداشتم کم کم از رفتار برد گهیگذشت د ی...دوهفته ارمیاومد فاکتوربگ شیروکه ستا کهیبود اگه اون ت

 عمیجمع ضا کردجلویم دیتهد گرفتویهمش سره راهم قرارم زاشتیکردنم کم نم تیواسه اذ یکار چیازه شدمیم

رفتارش روز به روز محبت  الیب جاش دان یول زدیباهام حرف م زنهیدختره هرزه حرف م هیداره با نکهیا کردمثلیم

ه ک رفتمیداشتم به طرف اتاق خودم م رونیخانوم بزرگو بهش دادم ازاتاق اومدم ب یقرصا نکهیبعدازا شدیزترمیآم

 نمیبب خوامیم-یچ یعنی-هست درارش یهرچ-باشه یخوایم یچ-بتیتو ج هیاون چ-جلومو گرفت اخم کرد ایبرد

دستمو بردم باال زدم تو گوشش حق نداشت بامن  یشدم بدون فکر کردن یکفر یحساب گهید یازاتاق برداشت یچ

 یباخودت فک کرد یفک کرد یچ یدوربرداشت یلیخ گهید-کردیصحبت م ینجوریا
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آره  ازداشتمیکارن نیبود که به ا نیاگه تااالنم ساکت بودم واس ا سمیمیمنم ساکت وا ویزنیدلت بخواد م یشرور هر

 کنمیگورمو گم م کنمیبندوبساطمو جمع م رمیاالنم م نیهم ستمیتو ن یوگرنه عاشق چشمو ابرو اسینجوریا یحاج

دقه بزنه بود ازح کیمحتاج تو نباشم چشاش ازتعجب نزد مکن دایپ یکار هی یبزرگ نیبه ا یایدن هیتو تونمیباالخره م

ته بود روش نوش ایزنگ خورد اسم س میکه گوش فمیتو ک چپوندمیم لمویکنارش زدمو رفتم تو اتاقم داشتم وسا رونیب

-یسام ایننه حالش بده  میشده نگو که بدبخت شد یچ-مارستانیب ایپاشو زود ب_ایالو داش س-دکمه اتصالو زدم

زاتاق ا دمویمانتو پوش هی عیجمع کردن لباسا شدمو سر الیخیومدم بباشه باشه ا- گهید ایپاشو ب یزنیم فچقد حر

 اطیتوح هیک نمیانقدرعجله داشتم نموندم بب یکیکه خوردم به  نیپائ رفتمیداشتم ازپله ها باسرعت م رونیرفتم ب

ته تو چرا چ-روبه روشدم الیمتعجب دان افهیبرگشتم باق یوقت دیدستمو ازپشت کش یکیکه  دمیدوئیبودم داشتم م

 نیشب- مارستانیبرم ب دیخاک برسر شدم با کنمیفقط فک م دونمینم-شده  یچ یستینم یوا کنمیصدات م یهرچ

 نویاونم نشست ماش نیرفتم نشستم توماش عیسر یستیمزاحم ن-شمینه مزاحم نم- رسونمتیخودم م نیتوماش

 دیوفتیراه ب امیمنم م-گفت  ایکه برد هیک مینیبب میو برگشتبازکرد نشست هرد ودرعقب یکی وفتهیروشن کردکه راه ب

 ونیدرماش عیسر دنمونیبه محض رس میپاشوروگاز فشاردادو حرکت کرد الویحوصله جروبحث باهاش نداشتم دان

 نکهیا حس هلحظ هیتواتاقش نبود  یکس دیلرزیدستام داشت م دمیدوئیم یبه طرف اتاق سام نیپائ دمیبازکردمو پر

نبودش به طرف  کردمیگشتم هرجارونگاه ن اهیکردن بهم دست داد باچش دنبال س یروسرم خال خیپارچ آب  هی

 به عیسر نیطبقه پائ ژهیو یبخش مراقبت ها-سامان موحد-اسم برادرتون -خانوم داعاشم کجاس -اطالعات رفتم 

-سمتش رفتمو بازوشو گرفتم خورد به اوشیسپشت سرم اومدن چشم که به  المیاودانیطرف پله ها رفتم برد

نداره امکانش هس تاچن  دهیفا یدرمان یمیهرچه زودترعمل بشه ش دیبا گنیدکترا م یچیه-چش شد ی...سامایس

 زنده نمونه گهیوقت د

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۰] 

 (شی)پارت ش

نو اومد الیدان ایرفته نمازبخونه برد-مامان کجاس-آروم گفتم  یلیخ نیدوتا دس زدم تو سرخودمو نشستم روزم با

 آب دیند شیتوزندگ یوقت خوش چیبرادرم ه شهیدس دادن ازجام بلند شدمو رفتم پشت ش ایمردونه باس یلیخ

-کنارم احساس کردم وبعد صداش ویکسحضور کنهینرف االنم داره بامرگ دستو پنجه نرم م نیخوش ازگلوش پائ

م صدامو برد نیاونه واسه هم ریتقص امیلحظه حس کردم همه بدبخت هیشدم  یصداش عصب دنیازشن متاسفم یلیخ

داداشم  نیخودت بب یباچشا نیبب ازداشتمیچرا به اون کارن یدیکردم فهم یچرا دزد یدیحاال فهم-باالو دادزدم
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 دمیداداشت انجام م ادواسهیازدستم برب یواسه جبران کارام هرکار-ادیبرنم ستمازد یکار چیومن ه دهیداره جون م

معلوم بود که  نجاازچهرشیازا رونیبرو به قول خودت گمشو ب نجایفقط ازا یانجام بد یکار چیه خوامینم-

-گفتو شد کیموندو بهم نزد الیدان یرفت ول هیبهم ترحم کنه بعدازچندثان یکس خواستمیمن نم یچقدناراحته ول

 دوساعت موندو بعد یکیممنون  یلیخ-برات انجام بدم روم حساب کن دمیقول م ادیازدستم برب یجان هرکمک گانهی

عموفرهادفقط اونه که  شیبرم پ دیبا یلعنتـ کردمیپول عملو جورم یچطور کردمیچکارم دیرفت اوفــف حاال با

-کنارم اومد ابرو کج کردم یپسر کردنینگام م چپبهم پول بده وارد ساختمون بزرگ عمو شدم همه چپ  تونهیم

 میتونیما نم-دِ هَه برو کنار مرد مومن -سادیروربروم وا قایحمال اخم کرد دق ای یمفتش-دیکار دار یباکس-شیفرما

عمو منم بدجور دم دراوردم بود با پول بابا بدبختم هولش  دمیبعد بلند خند یاول تعجب کردم ول میشمارو راه بد

اومده چشاش چهارتاشد کله تکون داد قبل  گانهیاق پسر برو بهش بگو  تونمیدرزاده حاجمن برا-داد زدم سبتادادم ن

رم با صورتم کال س یرو دیکشیناخنشون م رونیداف اومد ب ایباال شهر نیبقول ا یباز شد دختر ناناز یبر دراتاق نکهیا

خانوم  دیببخش-سادیجلوم وا نمیبرو کنار ب ومدهین توبه  ایفضول نیا-یداشت یبا اقا کار-شدیم میپنج قسمت تقس

عمو  دنیبابا نفله در کامل باز کردم با د ادیبرو کنار بزار باد ب-داخل هولش دادم دیبر دیمثال محترم شما اجازه ندار

 باداه انداخت سرش باال اورد  دادیاالن داد ب شدینم یدم دستگاهش دلم بحال خودم خانوادم سوخت اخم کردم ول

 نجامیا یناراحت-یکنیم کاریچ نجایتو ا گانهی-گا کردتعجب ن

ول کرد  کشویچندسال زن بچه برادر کوچ دونهینه...خب...شکه شدم بعد چندسال پوزخند زدم خوبه خود خرش م-

عمو -صداموبغض دار کردم تابلکه قلب سنگ عمو اب کنه گفتم ومدمیکوتاه م نجایا دیشدم با الیخیرفت غرورم ب

رحم کن جون بچه هات کمکمون کن نزار  شیگناه داره به بچگ یبزارکنار سام ویدشمن دیتوروخدا بهمون کمک کن

 ریتوروخدا تورو به پ دمیبهت پسش م کنمیم تویعمو کلفت- شمیتو من خودم دارم ورشکست م یگیم یچ- رهیبم

 کمکمون کن مبرغیتوروبه پ

و شرف تموم پوله بابام یخداازت نگذره ب-زدم غیج رونیبندازب نویاایبابا من پولم کجا بود نگهبان ب رونیبرو ب-

رم گ نیخدابه زم یکنیکمکمون نم رهیمیبس نبود هــا االنم داداشم داره م مونینشوند ایبه خاک س یدیباالکش

جون دادن داعاشمو  شستمویم دیبا ومدیبرنمازدستم  یکار چیه گهید رونیبنشونت ازاون خراب شده اومدم ب

جمع کردمو رفتم اتاق  لموی... وساووردمشونیخونه خانوم بزرگ م رفتمیم دیافتادم با لمیوسا ادی کردمیتماشام

 شیرفتم تو کنارمبل سلطنت اتویب- دمیپرازآرامششو شن یدراتاقو زدم صدا رمیخانوم بزرگ که بهش بگم دارم م

خانوم بزرگ -جانم  گانهی یکجابر- رمیخانوم بزرگ دارم م-روزانوش وگفتم  گذاشتمنشستمو سرمو  نیروزم

خانوم بزرگ من دز...هنوزحرفمو نزدم که -یزنیکه م هیچه حرف نیا-خورمیبمونم من به دردشما نم نجایا تونمینم
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خانوم بزرگ جا  ارمکارت د رونیب ایب گانهی-ابروهاش نیب یبود اخم یاومد داخل چهرش عصب ایدراتاق بازشدوبرد

ناچارن بلند شدم ودنبالش رفتم وارد  گمیبت م ایمادرجان شما استراحت کن پاشو ب یچیه-یچکارش دار-من گفت

 دراتاقو بازگذاشتم خودش رفت دراتاقو بست دستاشو به کمرش زدو گفت  یاتاق خودش منم رفتم داخل ول

 یکردیکارم یچ یداشت گمیبهت م-مردک حرف دهنتو بفهم ها  یــیهو-یکردیم یچه غلط یداشت قایدق-

ا چر-یخواستینونمیمگه هم نجایکه بعدشم برم ازا گفتمیبه خانوم بزرگ م قتویکه داشتم کل حق یدیشن -

 یازداریکارن نیبه ا- یشد یاوهع آفتاب از کدوم طرف دراومد شمابه موندن من راض-ن  گهایاالن د یول خواستمیم

 من اشتباه کردم خوبه-کنترلم نکنن  قهیکه هردق ییجا رمیبرام م شهیدامیدستت دردنکنه کارپ یاجنه ح-بمون 

وس وبگو بب -دستمو به سمتش درازکردمو گفتم- یپس چ کارکنم که منو ببخش-ستین ینه کاف-یبمون شهیحاال م

 یول رمیخونه م نیراحت ازا الیومن باخ شهیم یاالن بازم عصب کردمیکردم فک م تتیمدت اذ نیغلط کردم که ا

نگاه  وزق بهش نیع دمیدستمو عقب کش عیسر کایبه کف مزائ دیچسب دفکمیوسبرخالف انتظارم خم شدو دستمو ب

 ایدراوردم بازم اسم س بمیدراومد ازج میگوش یجوابشو بدم که صدا خواستمیبمون به خاطرمادرجان بمون م-کردم

 کل پوله یکی-افتاده  یشده اتفاق یخونه خانم بزرگ چ-ردخت ییکجا-ایبله داش س-کردیم ییخودنما

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۰] 

 گنیم پرسمیم میازهرک دونمینم-نکاروکردهیا یکــ یگــیم یچــ-بلندگفتم مارستانیبه حساب ب ختهیر عملو

 گفته نشع  یکارو کرده گفته اسمش جا نیکه ا یکس

آماده کنن واس اتاق  ویسام خوانیم ایپاشو ب-رببنهیبهش بده خ خوادیم یهرچ میاوس کر شاالیبابادمش گرم ا-

دفعه  نیا رونیازاتاقش زدم ب ایتوجه به برد چیقطع کردم بدون ه ویگوش عیسر امینزارببرنش االن م-عمل

 هیه دفع هیکه  ومدیرنمیگ نیالکردارماش یول ابونیرفتم سرخ رونیازخونه زدم ب نییپله هارو اومدم پا یباخوشحال

رفتم جلو اومد جلو اومدم عقب اومد  دمیدیراننده رونم شدیبودنم یهاش دود شهیپام ترمز کردش یجلو نیماش

 انهگی- دیکش نیروپائ شهیخوردکنم که ش نشویماش شهیواسش ش خواستمیم شدمیم یداشتم کفر گهیعقب د

 ایب ادینم رتیگ نیماش-رمیم رمیگیم نینه دستت دردنکنه خودم االن ماش- اسیبرد نکهیا یاکه ه گهیسوارشو د

 نویشدوماش مارستانیب نگیازمن دراومد نه ازاون واردپارک یینه صدا مارستانیناچارن سوارشدم تاخودب گهیباال د

شو دست ششویرفتم پ بردنشیکه داشتن م یسام دنیبا د دمییدویپارک کرد اونقدر ذوق زده بودم که تموم راه روم

 یشیتخت راحت م نیازدست ا گهید یکه خوب بش یریم یدار یچته سام-خوب نبود بهش گفتم ادیگرفتم حالش ز
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 رونیعمل زنده ب ریاز ز کنمیحس م-مطمعن باش یشیخوب م گهیچرا داعاشم د-عمل بشم  خوامیمن نم یاما آبج-

برو خدا همرات بردنش  رونیب زیمسارو بر سح نیفکتو ببند بچه ا-دادم یاخم کردم دستش فشار کوتاه-امینم

د از بو کینشد نزد یخبر یپنج ساعت گذشت ول دیلرزیتموم تنم م میداخل اتاق عمل همه پشت دراتاق منتظربود

بم تو قل نیینشسته بودو سرشو انداخته بود پا مکتین یرو ایس خوندیباال مامان همش دعا م ارمیب نجایاسترس هم

 فیاون تو بود باالخره دکتر تشر شیفرد زندگ نیزترینگران تربود انگار عز کردم اون ازما نگاه ایبه برد زدیحلقم م

د نز یشد حرف یدکتر جان بچت بگو داشم چ-ومدیخوب به نظرنم نیهمچ افشیسمتش ق میفرما شد همه هجوم برد

 ومدیازدستمون برن یکار ممتاسف-بهمون انداخت یشده سرشو باال اورد نگاه یآق دکتربگو چ-دیپرس ایدفع س نیا

متاسفم ورفت -سرشوتکون داد و گفتم فهینکن ننم قلبش ضع یآق دکتربامون شوخ-میهمه تالشمونو کرد

تنم سرد شد دوتا  یباباحاج شینبود رفت پ یسام گهیتموم شد د یراحت نیانگارآسممون روسرم خراب شد به هم

به سمتش هجوم برد بلندش  اوشیافتاد س نیمروز عهدف هیاسم خدارو اوردم مامانم  دمیسرم کوب یدستم رو

 نی...بدتر زمیروسرم بر یچه گل دیکردچند تا ازپرستارا هم اومدن مامانمو گذاشتن رو برانکارد و بردنش حاال با

کرد و  یهم اومد مامانم سکته مغز یقرن بود برام و هفته سام کیهفته مثل  کیعمر من و خانوادم گذشت  یروزا

از  وقتا قطره اشک یشده بود گاه رهیتکون بخوره فقط به روبرو خ تونهیحرف بزنه نه م تونستینه م رشدیگ نیزم

 که یاصال آدم قبل نبود ازاون کس ایهمش کنارمون بودن برد الیو دان ایمدت برد نیتموم ا شدیم ریچشمش سراز

 میهفت تموم شد و همه اومد مراسم کردیکمک م ایبه س الینبود دان یخبر گهید کردیم دیو تهد زدیم شیهمش ن

فقط خانواده خانوم بزرگ بودن ترانه مثل خواهرنداشتم شده بود  ادیب یکه واسه فاتحه خون مینداشت میخونه کس

ه ازنن موندمیم دیتوخونه خانوم بزرگ کارکنم با تونستمینم گهیبود د یسخت یلیخ یروزا دادیم میهمش دلدار

اش که چرا صد هیقض نیسرا یحت گفتینم یچیه زدیقبل نبود اصال حرف نمآدم  گهید ایس کردمیمراقبت م ضمیمر

رفتم تواتاق  رونیازخونه زد ب یحرف چیهم کردم که اخرش بدون ه یحساب یدعوا هی شدیم میباعث نگران ادیدرنم

 توق چیمشهد خورد برادر بدبختم که ه میرفته بود شیسالمت یکه برا ینشستم چشمم به عکس سام نیروزم

عملش کنن و حداقل  زاشتمیعمل بشم کاش نم خوامینم یابج-اخرش افتادم یحرفا ادینداشت  یخوش یزندگ

االن مادرم حالش خوب فقط  کردمیبود خاک توسرم که به حرفش گوش ندادم اگه گوش م شمونیپ یشتریب یروزا

ازخواب با ترس  دهیتکونم م ارهد یکی نکهیخوابم برد باحس ا یک دونمیداشت انقدرزارزدم که نم یپادردجزئ هی

 یک-اس  قهیده دق-یاومد یتوک -لبخند کوتاه زدمو گفتم هیچشامو که بازکردم چهره ترانه روبه روم بود  دارشدمیب

آها ازجام بلندشدم رفتم سراغ مامان اروم -چرا خونس-اونکه خونه نبود -ابرو کج کردم اوشیس-برات دروبازکرد

 یچیه یببرم ول وهیکه واسه ترانه م خچالوبازکردمیراحت شد رفتم در المیداده خ بهشقرصاشو  ایخواب بود حتما س

 مدت در حقمون نیکه ا ییحساب باخانوم بزرگ با کمکا هیواسه تصف رفتمیم دیتوش نبود آه ازنهادم بلند شد با
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و رفتم  رشیزدم ز تیکبرگاز  یپر اب کردمو گذاشتم رو ویداشتم کتر ازیپول ن یول دمیکشیخجالت م دیکرده بود با

 ترانه نشستم شیپ

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۰] 

 )پارت هفت(

 ومدمین منکه زمیعز هیچه حرف نیا- میتوخونه ندار یزیچ وهیپ وهیترانه م یببخش آبج-ترانه نشستمو گفتم  کناره

 کیترانه دستشو دورگردنم انداختو بهم نزد اطهیتوح ایمشخص بود س ومدیم اطیکه ازتوح ییبخورم ازصداها یزیچ

 یکارکنچ یخوایم تویزندگ ندتویآ-چکارکنم ویچ-بهش انداختم ینگاه مین یچکارکن یخوایجون م گانهی-شد گفت

 یآخه تا ک- کنمیم یازننم نگهدار مونمیمنم م کنهیکار م رهیم ایس یچیه-

کاش  یخوشبحالت که مادرت زندس ا-حرفاس نیشترازایارزش ننم ب دبشهیکه موهام مثل دندونام سف یتاوقت-

 من برم یبمون نجایا شهیم یراست زمیخدارحمتش کنه ع-مادرمنم زنده بود حاضر بودم مثل تو ازش مراقبت کنم 

 مگفت جیبروگ نیچرا نتونم باآرت زمیزآره ع-حساب کنم  هیهم....هم تصف ارمیب لمویتاخونه خانوم بزرگ هم وسا

 دویجبران کنم خند تیعروس شاالیا-محکم بغلش کردمو گفتم  اوشیس شیپ اطهیآره توح- نجاستی!مگه انیآرت-

 شدنیم دیسرخو سف یکل ومدیم یاسم عروس میقد یواال دخترم دخترا-ازخودم جداش کردمو زمیعز شاالیا-گفت

دن ش دیسرخو سف یدوره  گهید نپس اال مایقد یگیم یخوبه دار-تابناگوش بازه زد روشنمو گفت شتیبعد تو ن

 اومد یپس تو هرک-دمیاروم خند شیسفت بچسب یاومدخواستگار یهرک دیادباینم ریشوهرگ گهیگذشته االن د

 یمشک هیمیقد یمانتو هیگفت باشه برو  دویمنم برم آماده بشم خند زمیع یبچسبش نزار دربره قالب کن خوتو نترش

ده بودنم ش دهیکه دسته هاش پوس فمویک یسرتاپا مشک پیت هیکال  یمشکمقنعه بلند  هی رزانویتاز دمیبلندپوش

 نیقهر بودم واس هم ایباس کردنیهم نشسته بودنو صحبت م شیپ ایس نویآرت اطیبرداشتمورفتم توح زیم یازرو

رم ب خوامیاممم من م ستمیبد ن یا- نیخانوم خوب هست گانهیسالم - نیسالم داش آرت-سالم کردم نیفقط به آرت

گاه کنم ن ایبه س نکهیبدون ا دیزحمت کجابود روتخم چشام بفرمائ-دیمنو برسون سین یزرگ اگه زحمتخونه خانوم ب

که دربزنم بعد  دیلرزیدستام م سادمی.....پشت دراتاق خانوم بزرگ وا رونیازخونه زدم ب نیراه افتادم پشت سر آرت

-تم توآروم رف یلیخ نویا تو سرمو انداختم پائبفرم-کلنجاررفتن باالخره دستمو بردم باال دوتا تقه به در زدم  یکل

 دلتنگت بود یسالم دخترم چه خوب که اومد-سالم خانوم جان
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گه مادرم ا شدیتنگ م اشیمهربون یرفتم جلو کنارش نشستم دلم برا ایب زمیعز نیبش ایب-منم دل تنگتون بودم-

-کن دخترم حال مادرت چطوره سرمو تکون دادم فیتعر-شدیواس هم م یحالش خوب بود هم صحبت خوب

 دیبا دونستمینم ردمسکوت ک کمیخدا از دهنتون بشنوه -شهیانشاال که خوب م-نکرده یفرق چیه هیهمونجور

تودلته رو بگو نزار اون توبمونه بگو دخترم  یهرچ-دستم گذاشتو گفت یبگم خانوم بزرگ دستشو رو یچجور

که داخل  ییخانوم بزرگ من ازشما واقعا قدردانم به خاطر کمک ها دینیببگم...خب ب یخب چجور-خجالت نکش

به  یلو ستمین ییچشمو رو یمن آدم ب دیحساب باورکن هیاومدم واسه تصف تشیراس یول دیبرادرم کرد هیفاتحه خون

 کهنیبود وا فمونیداداشت شد وظ هیکه توفاتحه خون ییدخترم اون کمک ها یزنیم هیحرفاچ نیا-ازدارمیپول ن نیا

 پولتو آماده کردم داخل اون کمده بروبرش دار یریمزدتم بگ دیبا یکارکرد یحق دار یحقوقتو بخوا

 یلیتوش بود برش داشتمو داخلشو نگاه کردم خ دیپاکت سف هیچشم خانوم جان رفتمو درکمدو بازکردم -

  کنمیقبول نم تونمینم نویازحقوقمه من ا شتریب یلیخ نکهیخانوم جان ا-من بود شترازحقوقیب

 یوقت از بزرگ چیخدا ه-دادم میشتریبودم پس بهت دستمزد ب یمن ازت راض زمیازطرف من بدون عز هیهد هی نویا-

م خانو-برام یکنیاووه دختر چقدر دعا م-دیببن ریخ شاالیبهتون بده ا دییاز خدا بخوا یهرچ شاالیکمتون نکنه ا

 زد یممنونتونم لبخند مهربون دینیبزرگ شما بهتر

اشه ب ادتی یباشه برو ول زمیعز هیزحمت چ-ما  یننه  شیترانه رو توزحمت انداختم مونده پ یبرم آبج دیبا گهید من

ازخانوم  امیحتما م امیجفت چشام م یبه رو-لبخند زدم شمیبهم سربزن دل تنگت م ایمکه ب یحاج یحاج ینر

 هیاونجا بودن ساکو برداشتمو بق لمیهنوز وسا همدت مال من بود نیکه درطول ا یکردمو رفتم تواتاق یبزرگ خدافظ

روبه روشدم ابرو کج کردم  ایبرد نیبرگشتم باچهره غمگ یبازو بسته شدن دراومد وقت یگذاشتم توش صدا زارویچ

 کمی شهیم-به خانوبزرگ سر بزنم امیب یهرازگاه دیشا یآره ول-یریم شهیواس هم یدار-بهش ذول زدم یسوال

بگو -باهات صحبت کنم یموضوع هیدرمورد  خوامیم- میکنیکارم یچ میدار قایدق االنپس - میباهم صحبت کن

 ایب-به در زدو مانع ادامه دادن حرفش شد یکیبگم خب من عا.... یخب راستش من امممم چجور-سرتاپاگوشم

-به انداخت ینگاه میداخل اتاق تعجب کرده ن ایبرد دنیازد دیفهم شدیاومد داخل ازچهرش م الیتودربازشد و دان

 اخم کرد الیدان یفک نکنم فضول باش-یچه حرف-زنمیحرف م گانهیدارم با  یچیه-جواب داد ایچه خبره برد نجایا

-دادزد گرفتو الویدان ی قهی امیبرد یبهش بگ یخواستیم یچ گمیدارم بهت م-دیگرفتو توصورتش غر اریبرد ی قهی

 بودمشون دهیند ینطوریوقت ا چیه یبهش بگ یخواستیم یچبه من همه چه زبون بازکن بگو -به توچه ها ب توچه 

 ازهم عیسر نیکه روهم دس بلندکنن شر بشه واسه هم دمیترس
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[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۰] 

جون هم هردوباهم بهم نگاه  هی دیافتاد هویهــا  هیچتونه شمادردتون چ دیبس کن-کردمو دادزدم جداشون

وشم گفتن گ یاالن چ نایا یچ یعنی نییبه طبقه پا دیگشاد فکم چسب هویدوست دارم چشام -کردنوهمزمان گفتن

پس ببند  میحاضر هم شده هم دار الازدرونم گفت)درح ییندا عی میمگه دار شهیمنو دوس دارن مگه م دیاشتب نشن

 چراضربان قلبم بانگاه کردن دونمینم گفتمیم دیبا یچ یدو منتظرعکس العمل من بودن ولرو( هر شهیدراون تاالراند

شانس که تو  نیعاشقمون نشد زد دوتا داداش عاشقمون شون توف به ا یچکیه دادیدادب یباال ا رفتیم ایبه برد

 بهشون ینگاه یحت نکهیتخت برداشتمو بدون ا یبهتره ساکمو ازرو ینطوریبرم ا ونگم یچیبهتره ه یگی یدار

 دادنیم امیوپ زدنیازبس هردوشون زنگ م مویگوش گذرهی....االن چندروز ازاون ماجرا مرونیبندازم ازاتاق زدم ب

 دنیچون شد دارمدوس  ارویبود که منم برد نیاون روزقلبم واس ا یتپش ها دمیدوروز فهم نیا یخاموش کردم تو

کم  ساکت و یلیبود خ بیرفتارش عج یلیخ ایلحظه س هیواسه شده  یحت نمشیدلتنگش شده بودم حاضربودم بب

ننه  یضیمر یتو نبود سام شدیباعث م دادیهم به آدم نم یجواب درستو حساب چیوه ومدیرمیغذاشده بود شبا د

راش ب انویمامان نشستمو باهاش حرف زدم تموم جر شیمنم پ رونینگران اون بشم ه بهونه کار رفت ب شتریجونم ب

من فقط  یبهم بفهمونه ول ویزیچ هی خواستیزد دوتا برادر خوششون ازم اومده باچشاش م اهمیگفتم که از سق س

 ایس شد یچ-رو پله نشستم ایس دنیبا د اطیاومد بلند شدمو رفتم توح اطیبسته شدن درح یصدا کردمینگاهش م

 بیع-هم ندارم  یازهمع بدتر سواددرس حساب هدیضامن بهم کارنم یب یشکیکارکجا بود ه بابانه -یداکردیکارپ

 گنیم یفردا اهل محل چ یآبج شهینم-گردمیازحاال به منم دنبال کار م یکار هی اینداره داعاشم خدابزرگه اصال ب

درگاله مردمو ن اهل محل  یول تبس شهیگفتن دردروازه روم میاز قد-خواهرم فرستادم دنبال کار  رتمیغ یب گنینم

 یریحواست باشه ها م-انداخت گفت نییدنبال کار سرشو پا رمیبزار بگن فردا م یبدن مهم ن سیکه خرج مارو قرارن

ننم صبحانه دادم  نکهیروچش خان داش...صبح ساعت هشت بعد ا-دمیواس کار که قابل اعتماد باشن خند ییجا هی

بچ  نینبود که نبود انگار بقول ا یکار یرو کردم ول رویگشتم دنبال کارشهرو ز نستمهرجا روکه تو رونیازخونه زدم ب

 نیتوکدوم منطقه ازتهرانه به ا دونستمیانقد دنبال کارگشتم که نم گهیبالک کرده د شیخدامارو از زندگ ایباال شهر

 نیپاش هیاز کریخر قول پ هنر هیکوچه بودم که  یبود وسطا یمحله خلوت یلیکوچه رفتم باال خ هیاز میدرن دشت

 کنمیکوتاش م-ابویببند گالرو -یدار یاوهع چه زبون دراز-سر قبر ننت-کجا خانوم کوچولو-شد و جلموگرفت ادهیپ

 یدخترا نیازا یکیبه طرفم اومد و بازو هاموگرفت )هه فک کرده با یستیحرفا ن نیمال ا-پوزخند زدم زمیبرات عز

 ادیفشار دستش دوربازوم ز نکهی(قبل ایحاج یداد هه کورخوند غیبه ج کنهیمطرفه که االن شروع  یمامان شیتیت

نره غول تر از اون بودکه  یرفت عقب ول کمیبامشت زدم توصورتش  رونویب دمیبشه دستمو ازحصار بازوهاش کش

 کردمیم یهرکار واریصورتش برداشتو به سمتم هجوم اورد محکم چسبوندم به د یدستشو ازرو نیزم وفتهیب
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 یندار الیخ یزیچ یکمک هی ایباالو بزنم تو نقطه حساسش خدا ارمیپامو ب تونستمینم یتکون بخورم حت تونستمینم

 یدیام چیه گهید کردیتر م کیشرفم بره لباشو غنچه کرده بود و هرلحظه صورتشو به صورتم نزد ینجوریا یبزار

 دستام آزادشده دمید کمینداشت چشامو بستم بعد 

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۲] 

 )پارت هشت(

نشسته روشکمشو ازچپ به راستو ازراست به چپ با مشت  یکی دمیکوش که د اروی نمیازچشامو بازکردم بب یکی

 نجوریاگه هم دمیگذشت د کمی یول یدوست داشتم خودمم برم همراه شدیآخ که چقد دلم خنک م کنهیکتلتش م

-هگرفتمو وادارش کردم بلند بش شولباس قهیبدبخت رفتم جلو ازپشت  نیگردن ا وفتهیخونشم م رهیمیارومیبمونه 

ه شدن شون نیجلوچشش بسشه مرد مومن هنوزپشتش بهم بود ازباالپائ یبسشه مرده هاشو اورد یحاج گهیپاشو د

چه  جانیا ایزدم دهن مهنم کالکج شد برد فیسکته خف هیلحظه فک کردم  هیبرگشت  یوقت هیهاش معلوم بود عصب

وش گ ریبخابونه ز یکی ادیحس کردم االن ب دید شهیفش فشه م شیآت چشاشنگاه از افشویخدا ق اخودی کردیرمکا

 نینگفتمو سرمو انداختم پائ یزیحس کردم پرده گوشم جر خورد چ یکنیم یچه غلط نجایچنان داد زد که ا یمن ول

 فتویراه ب-گفت یاومدجلو مچ دستمو گرفت عصب ووردمیداشتم بال درم دنشینشدم تازه ازد یچرا عصب دونمینم

  گمیبهت م ایب-کجا-میبر

 یکیافتاده بود با پا  نیمچمو از تو دستش در اوردمو به طرفه همون نره خره رفتمو آش الش رو زم سایلحظه وا هی-

ودتو جم اصن خ یتونیپاشو گوساله پاشو زبونمو کوتاه کن عه وا توکه نم گهیپاشو د-گفتم دمیکمشوخندیزدم تو ش

لبش بود سرشو تکون داد جلوتر  یرو یرفتم خنده کمرنگ ایزدمشو به طرف برد گهید یکی ریپس برو بم یجور کن

-نیبش-رفتو درکمک راننده روباز کرد و گفت نشیبه طرف ماش رفتمیراه افتاد منم مثل بچه اردک پشت سرش م

 یکنیچکارم نجایا نمیاول بگو بب خوامینم

ازومو زورمتوصل بشم ها ب دبهیبا نکهیمثل ا-نمیشینم یتانگ-نیبش گمینکن بهت م نیعصابمو خراب ترازا گانهی-

که اگه محله ما بود همه  دیآف کش کیدور زد و اومد سوارشد چنان ت نویخودشم ماش نیگرفتو چپوندم توماش

 رهینگاهش کردم با اخم با روبرو خ دنزیم دمانگ قشنگ به ا هی کردنیم یفضول ووردنویم رونیازپنجره ها سرشونو ب

چرا حرف نزنم سوال کردم -حرف نزن ابرو کج کردم گانهیحرف نزن -یکنیچکارم نجایخب حاال بگو ا-شد بود گفتم

-ترسناک بهم انداخت یخب من اومدم دنبال کار نگاه- دمیسوالو پرس نیفک کنم من اول ا- خوامیجوابشم م
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 دایکارپ ایس یچیه-شونه باال انداختم الیخیشد ب یپس چ یکارکن یخواینم گهید یکار...مگه تو به مادربزرگ نگفت

 گهیآها خب د-ازدوستام اونجا بود  یکیخونه -یکردیکارمینکرد گفتم من شانسمو امتحان کنم حاال توبگو اونجا چ

 دیکه با ییاون جا به ینگفت وقت یزیدست درد نکنه حاال منو بزار خونمون چ یمنم نجات داد یدعواتم کرد

 نیخونمون ازا یریکجا م-رفت اخم کردم گهید ریمس هیدور نزد و به جاش از رفتیم دیوبه خونه مارس زدیدورم

ونم که بت ییجا هیببرمت  خوامیساکت باش م قهیدودق ششششیه-باتوام ها-نگفت یزیرفته چ ادتیطرفه هامگه 

گم دندرو عوض کردو پاشو گذاشت روگاز چنان باسرعت یحاال بهت م-یحرف...چه حرف-راحت باهات حرف بزنم 

را چ-شمینم-شو ادهیپ-سادیکلبه خارج ازشهر وا هی شیساعت بعد پ مین میکه حس کردم تو مسابقه رال رفتیم

 شمینم ادهینچ پ-شو  ادهیبازبون خوش خودت پ یکن یمنو عصب یدوس دار

و همون  رونیب دمیکش نیکرد دسموگرفتو ازماش شدواومد درسمت منو باز ادهیپ نیها ازماش یخودت خواست-

خوشگل بود رفت دوتا  یلیتوپ و خ یداخل چه جا میکشون کشون به طرف کلبه بردم درو بازکردو رفت یجور

 یکینشست رو اون  ودشمرفتم نشستم خ نیهمو گفت بش یازگوشه کلبه برداشت اوردو گذاشت روبه رو یصندل

 گمیهت مب گهیبارد هیمزاحم صحبت کردنم بشه پس  تونهینم یکس گهیاالن د-دستاشو بهم قفل کردوگفت ویصندل

 بهش دیحس تو روهم نسبت به خودم بدونم کله کج کردم چ با خوامیموحد من عاشقتم دوست دارم وم گانهیخانوم 

ا غلت کرد ب طونیخب ندا درون گفت)ش یپاشم در برم ول گهیم طونیواسم شروع شدها ش یپووف عجب باز گفتمیم

روتموم  ایمسخره باز نیندارم االن ا یحس چیخب من ه-سرجات( نگاهش کردم منتظر ذول زد بهم گفتم نیتو بش

 نیا یاز رو چه حساب-ابرو کج کردم یگیدروغ م یدار-کن برسونم درخونمون ننم چشم به راهمه پوزخند زد

 یشستینم نجایانقدر ساکت ا یکردیعتماد نمبهم ا یبه من نداشت یکه اگه حس یاون حساب یرواز-یزنیحرفوم

 عیها چه بدضا گهیکلبه خارج ازشهر اوا راس م هیداخل  ادیو باهاش م کنهیپسر نامحرم اعتماد م هیبه  یوگرنه ک

 شهیبگم دوسش دارم که نم اگه شهیکنم دستم داره واسش روم یفک نکرده بودم حاال چ ینکته انحراف نیشدم به ا

جوابشو بدم که از  یچ کردمیداشتم فک م کنهیبگم دوسش ندارم که باورنم شهیدشمن م الیاون وقت با دان

توام  دمیسکوتت جوابمو داد فهم نیفک نکن ا ادیز-بلند شدو جلوم زانوزد دستامو تودستاش گرفتو گفت یروصندل

تره انکارکرد پس به شهینم هگیداد دستم رو شد د یداد ب یترم نکن ا داغون نیازا اریپس بگو به زبون ب یخوایمنو م

خب -چشامو بستمو گفتم  کنمیم یفکر هی ادین شیپ یمشکل الیدان ایبرد نیب نکهیبگم دوسش دارم حاال واسع ا

 باتعجب عیدادش کله کلبه روگرفت سر یهنو حرفم تموم نشده بود که صدا میاره مام خاطرخوات یبخوا تشویراس

 ثبت بشه خیامروزو تو تار دیبا هیروززندگ نیامرووزززبهتر_چتههه توووو_چشامو بازکردمو گفتم
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[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۲] 

 یوکرن یشما سرور-دمیخند کنمیم تویتاآخرعمرنوکر-چسبوندو گفت  میشونیپ  یخل یلیییخ_گفتم  دمویخند

 زمیریپات م ریوز اریدن گانهی دونمی یکیمن  گانهیحرف زدنت بشم  یالت نیآخ من قربون ا-چشمک زد گفت هیچ

ود ب گهید یخانومم بلدن خجالت بکشن اگه کس گانهیاوهو - نیعاشقتم عاشقتم لبخند زدمو سرمو انداختم پائ

که سرم  یجور نیخودمو کنترل کنم هم دیعاشقشمو با گهیچه کنم د ینه فقط ننه تو بلده خجالت بکشه ول گفتمیم

 کنهیم ممیق مهیق ایساعت از هشت شبم گذشته س نکهیتک چرخ ا ژنیزاده ب اامامیبود به ساعتم نگاه کردم  نییپا

 دس کنهیخود م یب اوشیس-اخم کرد زارهیزندم نم ایبرم برسم خونه س دیبا نم-ازجام بلند شدمو گفتم عیسر

تمو بشم دس ادهیپ نکهیدرخونه قبل ا میدیرس یوقتروتخم چشام -خونه یمنو برسون شهیم-روخانوم من بلند کنه

 ومکه اسممو صدازد برگشت ادشمیدرو بازکردم پ نطوریمنم هم-کنمیروزو فراموش نم نیوقت ا چیه-گرفتوگفت

ه رفتم سمت خونه نرفت یبا خدافظ دمیصدات محروم بشم خند دنیروشن کن نزار ازشن تویگوش-منتظرنگاش کردم

بود به  دیدادم بهش از من بع هیبود براش دست تکون دادم بوق زد درباز کردم خودم انداختم داخل در بستم تک

وا مونده  یگوش نیا-اخم کرد ستادمیا ایس دنیمامان که با د شیدل ببندم لبخند زدم راه افتادم برم پ یکس

نثارش کردم مچ دستم گرفت  یتموم شد چمشک شیده شارژ کوفتگل شرمن ایبــه داش س-گذاشتن واس قبر عمت

 هیخبر یزنیشنگول م-برگشتم

 دمیخند تهیاالن انگار عروس یعزادار بود رونیب یدر بر نیاز ا نکهیقبل ا-ابرو کج کرد رمیغم باد بگ یخوایم-

بهم انداخت  ینگاه میداخل اتاق مامان ن دمیبگه پر یزیتا خواست چ رهیمن بگ ادیم یک ایزنیحرف مفت م-

د سرم بو متیغن نمیزد هم یخند شیشنگولم ن یلیخ ایبقول س-گل خانوم بغلش کردم اروم گفتم یچطور-دمیخند

داشتم روز با  ایعالقه که به برد تهفته گذش کیکردم... فیبراش با آب تاب ذوق تعر یپاهاش گذاشتم همه چ یرو

منتظر اومدنش بودم که  زاشتمیدنبال کار باهاش قرار م رمیم هنکیمدت به بهونه ا نیا شدیاز قبل م شتریروز ب

-مسال-گانهیسالم -بله-ناخوداگاه تبش قلبم باال رفت دکمه اتصال زدم الیاسم دان دنیزنگ خورد با د میگوش

احتمال  به-گهید روزی-حوصله گفتم یب ومدیزود م ایبود برد شیاالن به ساعت نگاه کردم ش نیهم نمتیبب تونمیم

اروا  یبعدا بگو باشه سفر کار گمیم یمردک وقت مایافتاد یریپوووف عجب گ نمتیبهتر االن بب یسفر کار هیبرم  ادیز

د بلن الیحس کردم برگشتم دان یباشه...درکافه عجق وجق باز کردم رفتم داخل نگاه-خب...باشه ادرس بگو-دلت

 بلند تر چهارشونه تر بود کامل رفتم کمی ایبرد دیشا یلافتادم هردو قدقواره بود و ایبرد ادی دنشیشد لبخند زد با د

 شیاز حرفش روبروش نشستم منو جلوم گرفت ن تیبه تابع نیبش زمیسالم عز-الیسالم اق دان-ستادمیجلوش ا

تادم اف یلمیف ادیبلد نبودم اسم تلفظ کنم مواجه شدم  یکه حت بیب غریعج یبازش کردم با اسما یزد وقت یخند
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به من  ناز کردنا نیقهوه لطفا خندم گرفته بود ا-گفتم ارمیافاده اون درب سیدارم گفتم ف لیمن قهوه م گفتیدختر م

 جات-راه داره لدل به د-سرم باال اوردم هیخانوم بزرگ دلتنگ تو -ور رفتم زیم یرو کیبا گلدون کوچ ومدیالت نم

هم داد ب هیتک یبه صندل نهیس هیزد دست  یهنداشتم خنده کوتا یجواب یعنیابرو کج کردم جوابشو ندادم  هیخال

ه با اکرا گانهیبه من نگاه کن -زدم با حرفش برگشتم دیاطراف د نیباهاش چش تو چش واس هم خواستمیذول زد نم

 گذاشت زیم یهن...جلو اومد ارنجشو رو-گفتم جیمن از اون کمتر گ یچ-بود نینگاهش کردم چشاش غمگ

 دیچرا نبا-دیزنیشما مجهول حرف م ای جمیمن گ ای الیاق دان-یکنیاز اون کمتر که ردم م میسوالم واضح بود من چ-

شتب بهتر ا یگیم یاها حاال گرفتم چ-گفتم یبخنده عصب دیبا زنهیباهات حرف م یچرا اون وقت گانهی یمال من باش

 یمسئله کش ند نیا ینکن

مرد اروم که حوصله خودشو نداره متعجب  هی نیا شدم دمیقبال بخاطرش کنار کش تمیوضع نیسکوت کردم ا یهع-

  یچ یعنی یدیقبال کنار کش-گفتم

ه چ نیا دونمینم یتا به اون برسه ول دمیکه ناراحت نشه که خوشحال باش کنار کش کمیاره من بخاطر برادر کوچ-

 یگیکه راجبش م هیبده اون ک حیحرف نزن توض الیسر نیع-من قرار داده بیسرنوشته باز اون رق

 شمکیاالن باز دست نم یفقط تماشا کردم ول دمیمن بودم بخاطرش عقب کش نیبدون بار اول ا نینداره هم حیتوض-

 کردم جلواومدم زیشده برادرم از دست بدم چشام ر

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۵] 

 )پارت نهم(

پر  یباق اریبه د یعنیبود؟_بود یک البته هینه ک هیچ-هیچ-اطلس-یکنیتالوت م یبفهمم چ یزنیچرا واضح حرف نم-

 -هیاطلس ک-ابرو کج کردم رهیتورو ازم بگ زارمینم گهیازم گرفتش د ایآره برد-شد انیزد پوزخند گوشه لبش نما

زکافه ا زویمقدارپول گذاشت روم هیکتشو  بیجبگم دست کرد تو یزینزاشت چ یازخودش بپر یبر گهید نویبهتر ا

 دمیفهمیازش گرفتش اصال نم ایبود چرامرده چرا برد یگفت اطلس ک ینشد چ میبودم اصال حال جیگ رونیزد ب

لبخندپتو پهن دادن دکمه اتصالو زدم  هیفراموشم شدو جاشونو به  یهمه چ ایاسم برد دنیزنگ خورد باد میگوش

-یورطچطوم ایسالم آق برد-من هیزندگ ی گانهیالووو سالم -دمیشنگولشو شن یدم گوشم گذاشتم صدا ویتاگوش
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اونجا -...ابونیخ ایب-دنبالت امیخانومم دارم م ییکجا-عجب-خانوممو بشنومو بد باشم یصدا شهیمگه م

 او..اوو اومدم دنبال کار - یکنیچکارم

 سادیپام وا یجلو قایدق نشیبعد ماش قهیده دق امیهمونجا دارم م سایوا یکارکن یحق ندار گهیمگه نگفتم د-

س ح هیتوابرام ابرا چ کردمیخانومم حس م گفتیم یسالم خانومم وقت کیعل-سوارشدم بالبخند بهش سالم کردم

 یبوسه کوچک روش گذشت بابا من به چه زبون هیکه به فضارفته دستمو به سمت لبش بردو  میکس نیمن اول کردمیم

 یاقا شین بدم نکنه توقع داره بپرم بغلش بگم وونشو یچه عکس العمل دیاالن من با ادیبه من نم ایباز یقرت نیبگم ا

جا هر-میکجا بر یخب خانوم-لب خند زدم هیفقط  دیبه ذهنم نرس یزیچ کنمینم یکار نیفدات شم اصال و ابدا همچ

باشه -میباهم بخور یشام عال هیخوب  یلیرستوران خ هیبه ببرمت  نکهیهرجا کرممه ...کرمه من ا-دیکرمته خند

مزه خوش یلیشام خ هی شهیم بیشباغ یروزاهس ول ادیشبا خونه نم ایتازگ ایزودبرگردم خونه س دیمن با یول میبر

-هن...قول چرا-قول بده-دشدم دستمو گرفت برگشتم لبخند ز ادهیخواستم پ یرسوندم درخونه وقت مویباهم خورد

که روبروم بود و من  یافتادم بهش ذول زدم مرد الیدان ادحرفای ستادیقلبم ا یکنارم شهیقول بده هم گانهی

کردم سرم تکون دادم  انتیبه برادرش خ ایدوس داشته  یکیقبل  میهواخاش شد ایشهر نییدوسداشتم بقول ما پا

مامانم نشسته داره باهاش صحبت  شیکه پ دمیشدم ترانه رود خونهوارد یخدافظ ایبرام زد  یقول چشمک-دمیخند

 ششونیبرام مهم بود سالم بلند باال گفتمو منم رفتم پ یلیتنهام نزاشت خ نکهیبود هم یدرک واقعا دختربا کنهیم

ع کدوم خل وض-کنمیدارم شوهرم-یچه خبره تَرتَر شنگول-دمیزدخندیترانه بدجورشنگول منگول م افهینشستم ق

ا مگه و-ومدیبه چش نم یاونکه آدم ناقص العقل یگیبگو جان  یچـــ-نیآرت-گرفته دست به کمر شد میتصم نیا

عاشقمه  نیآرت گهینکن د تمیاذ گانهیعــع -گوشه حتما خرمخشو گاز زده اومده توروگرفته یچشت ن-من چمه

ک  نیبود ارت رینظ یب واقعاآره منم عاشقشم لبخند زدم ترانهو  یوا-یتوام عاشقش-یمن چ -یتوچ-دمیخند

آخ من قربونت -دادیم شیبودکه نشون ازخوشحال یبخندل مچهین هیخوبه روصورت مادرم  یلیدوسش داره براش خ

ننمو بهش دادمو باترانه  یکه هرچه زودتر حالت خوب بشع شامو قرصا یبخور دیشامو قرصاتوبا زمیبشم ننه عز

دفع  هی هیاطلس ک-جونم-ترترجون-درباره اطلس ازترانه بپرسم ودکهزمان ب نیاالن بهتر مینشست اطیتوح میرفت

لس ا...ا...اط-حالش سرجاش اومدگفت  یتوگلوش به پشتش زدم تاحالش بهتربشه وقت دیپر خوردیکه داشت م ییچا

 نومونه خاخ ایبگم فردا ب تونمینم ینجوریخب...اوو...ا-هینداشته باش فقط بگو ک یبااونش کار-شیشناسیتوازکجا م

ازم  یتوق دمیبغلم خند دیباز شد رفتم داخل ترانه پر یکیباش روچشم زنگ در زدم با ت-کنم  فیبزرگ تاواست تعر

لبخند زد کنارش نشستم  دیخجالت زدم نکن-یمعرفت شد یب-جدا شد به سمت خانوم بزرگ رفتم بغلش کردم

 هی یاومدم بهتون سر بزنم ول نکهیبجز ا زرگخانوم ب-کرد دوباره گفتم ریکه ذهنم درگ یترانه روبروم نشست سوال

وم خان شیپ یتو اتاق متعجب از رفتارش وقت میریما م-دیفرفره بلند شد دستم گرفت خند نیه عسوال دارم تران
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ست دست د یتخت منتظر بهش ذول زدم هع یدراتاق باز کرد نشستم رو میبر ایب-هویچت شد -گفتم میبزرگ نبود

 خب...اطلس چطور بگم-رونیزبونت بکشم ب ریبزور از ز یخوایم ای یگیم-کردم یقاط هوی کردیم

 سرشو تکون داد هیچ هیچطور مطور نداره قض-

دستور باباش فرار کرد  یاز ازدواج اجبار یبود پدرش پاکستان یرانیمادرش ا ومدیاطلس پناهنده بود از پاکستان م-

 خاندان بهش کمک کرد تموم دشیخانوم بزرگ د نکهیقبولش نکردن اواره شد تا ا شیخانواده مادر شیپ رانیاومد ا

 دیفهم یشناسنامه عوض کرد و وقت وفتهیبراش ن یاقاتف نکهیا یپدرش دنبالش بودن ردش گرفتن خانوم بزرگ برا

 الیعاشق اطلس بود دان ایسرم باال اوردم پس برد ایاسم برد دنیخوندن با شن غهیص نشونیعاشقش شد ب ایبرد

 دیپدرش فهم نکهیعاشق هم شدن تا ا شتریروز به روز ب ایاطلس برد-نشست یصندل یگفت ترانه رو قتیحق

اقابزرگ بود مثل سامان برادرت سرطان خون داشت خانوم  یضیاون موقع اوج مر بزرگکجاست اومد سراغ خانوم 

ره فرار کنه ب ادین ایسر برد ییبال نکهیاطلس ازش خواست برا ا نیهم یبزرگ توان مقابله با پدر اطلس نداشت برا

 وقت بر نگرده او چیه گهید

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۵] 

 دهیبه جنون کش دیفهم یوقت ایرفت برد شهیهم یخانوم بزرگ قبول کرد اطلس برا کنهیازش دل م ایموقع برد ن

رم اما نشد برعکس بدت میحالشو بهترکن میتالش کرد الیدان نیمن ارت دیکشیعربده م زدیداد م ختیریشد اشک م

 یبود وقت ادشیدوسال گذشت اسم اطلس پاک شد اما  دینه داد زد نه عربده کش ختیکه نه اشک ر یشد تا زمان

خبر دادن اطلس کشتن شکه شدم متعجب به  نکهیتا ا-صورتش پاک کرد ی...اشک رونکهیتا ا میهمه دور هم بود

 نهگای شهیباورت م به رگبار گرفته بودش یپسر عموش همون ازدواج اجبار-کشتش یک-ترانه نگاه کردم گفتم

 چیه دیوقت نخند چیاز اون موقع ه گهید دیفهم یوقت ایبرد یکشتن وقت تربخاطر رسم مسخره خانوادشون اون دخ

 یاالن چ-نشد یوقت خوشحال نبود و عاشق کس

صال برابر ا یدر باز کرد چشام از تعجب گشاده بود همشون عکس دختر کپ نیدستم گرفت بردم سمت اتاق اخر ایب-

خنده اطلس تو هر  یعکسا یواریکاغذ د یبجا واریتموم د کردمین بودن انگار خود من بودم شکه نگاه اطراف مم

دور سرم فقط  دمیرفتم وسط اتاق چرخ لساتاق گذاشت اط نیاسم ا شهیم ییجورایسقف  یرو یبود حت ینوع ژست

م حس کرد هیثان کی یبرا دمتیبار د نیاول یبرا یوقت یتو واقعا انگار اطلس -چهره اون دختر که انگار خود من بود

 دکریاوردم قلبم درد م نییانگار زنش مرده عزادار اطلس سرم پا ایاما برد گذرهیپنج سال از اون داستان م یول یاون
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 گانهی یدوست داره بهم گفت ول ایبرد دونمیم-پس هنوز دوسش داره چونم باال اورد لبخند زد-ردمدستم مشت ک

عشق گذشته منو به  دیتجد ی...برایمطمعن-اطلس اومده سمتت پوزخند زدم ینت دور کن چون شبفکر از ذه نیا

سا اطلس اطراف اتاق عک هیدستم باال اوردم  کشهیباشه کنار نم بندیپا یوقت ایبرد گانهینگو  نجورسیا-بازس نگرفته

 ایاق برد یکنیفکر م نیا یجا من باش میحس کردم منم تو دمشیخودمم د یمن وقت یدختر کپ نیا-اشاره کردم

ون بدم از ا گهیاجازه حرف د نکهی... قطره اشک پاک کردم بدون اشیاون عشق لعنت یگرفته برا یقشنگ منو به باز

که با تعجب  یسر سر یاز خانوم بزرگ خدافظ ومدمیم نییتند تند از پلها پا رونیاتاق مضخرف عذاب اور اومدم ب

 یچ نجایا یروبروم بود لعنت الیسرم باال اوردم دان یزیبه چ دمیکه محکم کوب اطیم تو حکردم رفت کردینگاهم م

ال خواستم از یبه مرحمت شما اق دان-خانوم گانهیاحوال -ابرو کج کردم نهیبیاالن قشنگ خورد شدنم م کنهیم

زخند برگشتم پو یگرفته بش یباز یخوایباز م یدیفهم یحاال که همه چ-کنارش بگذرم مچ دستم گرفت برنگشتم

 مستین ریچون حق کنمیاصال بهت فکرم نم یحت امیشکست بخورمم سمت تو نم ایمن از برد-زدم یروح یسرد ب

متعجب بهم نگاه کرد مچ  یخان با چشا الیانتو گوشت فرو کن د نویکنم ا ضیجفت جفت اونم دوتا داعاش تعو

 نمیگفتم االن از س زدیبهم قلبم اونقدر تند م دمیمحکم کوب در باز کردم رونیب دمیدستم با شدت از دستش کش

ردم من حس ک کردمیم هیصورتم گرفتم بلند اشک گر ینشستم دستم رو نیزم یدادم رو هیتک واریکنده بشه به د

 وسط... نیبودم ا چهیباز هیفقط  دمیعکسا دختر خورد شد فهم اونغرورم تو اون اتاق با 

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۶] 

 )پارت دهم(

حوض رفتم نشستم عکس ماه روش افتاده  کیجونم نزد یب یخونه باز کردم رفتم داخل اروم بستمش با قدمها در

م با نفس نکش خواستمیبود فقط م خیسرم فرو بردم تو اب که  یمعتل چیبود باعث شد تموم تنم سرد بشه بدون ه

 یتچه غل یداشت-سرد داغ شد اباون  نیبرگشتم صورتم ب دمیکش یدنفس بلن رونیب دمیکش یکی نکهیحس ا

به خودم اومدم بهش ذول زدم رگ گردنش معلوم بود دستاش مشت شده  ایداد س ی...هـــا با صداگانهی یکردیم

تم برداش فمیشدنشو نداشتم بلند شدم ک تیعذ یمن توانا ارهیسرش ب ییگرفته بره بال یمنو به باز اینکنه بفهمه برد

 دهشیچ گانهی-به مامان نگاه کردم خواب بود سرم تکون دادم شهیباال رفتم از ش ابود از پله سیتموم سر بدنم خ

 اب رنیبا کله م یاز ک-به سرم زد یهوس اب تن هویداعاشم  یچیه-دمیبود خند سادهیوا اطیوسط ح ایبرگشتم س

م سرم داد هیوار تکیبزنم به د دیکل نکهیبود بدون ا کیباز کردم تار کیزدم دراتاق کوچ یاالن چشمک نیاز هم-یتن

خاک دوعالم تو سرت  ینی-زدم رو سرم یکیدستم بلند کردم  یدوتا برادر شد چهیخوب باز-زانوم گذاشتم یرو
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تر چته دخ-شد قلبم تند زد دستم سرد شد انیروش نما ایدرش اوردم اسم برد فمیاز ک میگوش ی...خاک با صداگانهی

چرا رد  زمیعز گانهی-اومد امیندادم تا پ یدوباره زنگ خورد جواب دمدا هیتک وارید تماس زدم سرم به دنفهم االغ ر

خودم بخاطر تو بدبخت کردم  شعوریچون من ب خورهیچون ازت حالم بهم م سمیواسش بنو خواستمیم یزنیتماس م

با هر  قلبم گذاشتم یمتنفر باشم دستم رو ایاز برد تونستمیوقت نم چیحرفا دروغ بود من ه نینتونستم چون ا یول

سرم تکون دادم مقعنه کندم دوباره  یزنیم یفلسف یحرفا گانهی یادم شد-پوزخنو زدم زدیتپشش اونو صدا م

-ومدین یصدا هیچندثان یندار یکار زندگ یزنیزنگ م یهـــا...چته هع-دکمه اتصال زدم یزنگ خورد عصب میگوش

االن  ای-وقت ندارم-گفتم یول وفتمیب پسوسط  نیبود هم کینزد نمتییب ایدم در خونتونم ب-یدکتر-یخوب گانهی

ودش نب ایپرده کنار زدم موتور س اریپس لج من درن امیم یدونیم گانهی-یستیمردش ن-زنمیزنگ م امیمن م ای یایم

فتم عقب ر یجلوروم کم اید بردقد بلن دنیقطع کردم با همون لباسا رفتم در باز کردم با د یگوش رونیپس رفته ب

مچ  یبس که رودار-پوزخند زدم ستیالزم به تعارف ن-یاریم فیتعارف کردم تشر-اخم کرد اومد داخل در بست

خب -میحرف بزن شتیاومدم پ-خونه مردم  یتو چته اومد یولم کن وحش-چته-دستم گرفت اوردم جلوصورتش

 کنارت یوضادم ع هیانگار  یدیبزور جواب م-کردم کاریچ-ابرو باال انداختم یکنیم ینجوریچته تو چرا ا-شیفرما

 ایاره تعجب داره برد-یچ-که بخاطر فراموش کردن عشق گذشتش اومد طرف من یادم عوض هیاره -پوزخند زدم

و ت یش بمونبرادرت عاشق اون تو باها یوقت دیادم مرده باشه چرا با هی یتموم اتاقت عکسا دیخان اصال سوال چرا با

اره همون اطلس عشق -منظورت...اطلس-تمرد متعجب گف شیوقت پ یلیکه خ یهنوز عاشق اون دختر

 دمیفهم یوقت دمیاتاقت د یوقت نکهیزحمت بکشه هم یالزم نبود کس-مضخرفا به تو گفته نیا یک-تیشگیهم

 یروان-تو قلبت ندارم ییطرفم منم جا یاونم اومد نیمن ع نکهیفقط بخاطر ا یتو عاشق اون یشد ونهیبخاطرش د

ادم اشغال بود چون  هیگفت  نارویا یهرک-شد شونم گرفت کمیبزن ها نزد ف...با من درست حریهــوو-گانهی یشد

-یچ ینی-که با من بود شکه نگاهش کردم یزمان الیتو بغل دان دمشید یمن همون موقع تموم شد وقت یاطلس برا

 یشدم کس ونهیبخاطر مرگش د کردنیهمه فک م دمشیخودم د الیکرد رفت با دان انتیاطلس به من خ نیهم یعنی

به  هشیشدم عکساشم زدم تا هم ونهیکه بهم شد از برادرم و دختر که دوسش داشتم د یانتیمن بخاطر خ دونستینم

-سرشو تکون داد ایبرد-بفهمم من تا اخر عمر از اطلس متنفرم نمشیبب شهیتو وجودم هم یچه زخم بد ارمیب ادی

 دوسش داره الیدان دونستمیمادرم من اگه م خاکنه به  یحتما گفته من با عشقش بودم ول گانهی یزود قضاوت کرد

اطلس نامزد من  دونستیم یاون نامرد بود وقت یبخاطر برادرم ول کردمینامرد نبودم برم جلو فراموشش م نقدریا

 میدوتا از افراد مهم زندگ انتیشدم بخاطر خ ونهیمن د ستدونینم یباز بهش چشم داشت...کس یمحرم من ول

درست من زود -لطفا واسه من ناراحت نشو سرم تکون دادم-بود پوزخند زد یاشک شاشدستشو گرفتم برگشت چ

راز تو قلبم  نیا یمن حت-یشد ونهیبخاطرش د دمیشن یوقت دمیاون عکسارو د یقضاوت کردم اما بهم حق بده وقت
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ا تو با کرد ام نابوداون من  یستیاطلس ن یبدون تو اصال شب نمی... ایتو واسم مهم بود یول دینفهم ینگه داشتم کس

از حد تند بزنه من از خودش جدا کرد  شیباعث شد قلبم ب دیبوس میشونیلبخند زد پ یوجودت بهم جون دوباره داد

ز من ا یزیچ گهید نمینب-اخم کردم یواس من رد تماس بزن گهیدفع د نمیدنب زمیمن برم عز-برام فرستاد یچمشک

ننه جون نگران به ساعت نکردم دو شب بود و  شیدربستم رفتم پ ترف یاوه اوه چشم لبخند زدم وقت-یکن یمخف

د از دوستاش بهش زنگ ز یکینگران نباش گل خانوم -بود لبخند زدم ایمامان بلند شد با چشم دنبال س ومدین ایس

 از دروغ خودم شرمم شد قیرف شیدراورد رفت پ یباز نیداعاش مام ک فرد ششیکرده بره پ گفت دعوا

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۶] 

جانت سالمت...چرا  -جانم-گانهی-برام اومد یامیرو پله نشستم پ اطیرفتم تو ح ردمیمیاز استرس م داشتم

رو ب-ومدهین اوشیخب...س-شمیپ نیداخل بش ادیاالن ب نیهم ایس خواستمیدوباره در ذول زدم انگار م یدیخوابینم

 ریشبخ-من لبخند زدم گانهی ریشبخ-باشع-ادیبخواب تو مامانتم نگران نکن اونم م

درو بازکردم  یکه درو بازکنم وقت دمیپشت دره سرسع پر ایفکرکه س نیبلند شدم برم داخل که درزدن باا ازجام

 یتونینم رینه خ-تو ابرو کج کردم امیب تونمیم-شیسالم فرما_سالم -نبوداصال آشنا  افشیپشت دربود ق گهید یکی

 دی.... خندنکیوا یبکپ یریدبگینداده االن با ادتینصفه شبه ننت ۲ساعت  یحاج یبه ساعتت نگاه نکرد نکهیمثل ا

 نکهیکردم نتو نستم دستشو بردارم تاا یگرفت هرکار مینیدسمال جلو ب هیدفعه  هی بشیجلواومد دست کرد تو ج

 ایتوروحت س ییییا-بخوابم دادیتوصورتم باعث شد اخم کنم المصب اجازه نم خوردیکه م یازحال رفتم ....نور

 دیانداره خودم ب یا دهیفا نکهینشد مثل ا جادیا یرییگذشت تغ کمی یپرده روبکش لعنتــــ ونبزارکپمو بزارم ا

س من کجام پ ستیکه خونه مان نجایا یتوجام نشستم زک خیشدم پ ننم کو س رهیقف خپاشم چشامو بازکرد به س

مو قفل بود دست یلعنت دمیکش نیپائ رشویاومد ازجام بلندشدمو به طرف دررفتم دستگ ادمی شبیتمام اتفاق د

 درصاحاب مرده روبازکنه نیا یکی ین نجایا یکس یه- دمیمشت کردمو محکم به درکوب

انقدربه درزده بودم که دستام قرمزشده بودن رفتمو  گهی...د نجایا دیمنو اورد یباشمام به چه حق ایعوض یـــیهو -

 یداکم یتخت سلطنت لمابودیمثل ف یبه دورووانداختم چشام چهارتا شد المصب همه چ ینگاه هیسرتخت نشستم 

دم که اومد داخل نگاه کر یتمو به کساتاق برداش لیبه چه نگاه کنه با بازشدن در چشم ازوسا دونستیآدم نم یمتیق

 بابا به فورم نداشتش رحم نکرده هیک گهید نیپراز زخم ا ینره خره گنده باسرصورت هی



 نفس گیرراهی 

 
35 

 

وصله عمو من ح نیبب-رونیب ایحرف نباشه ب-نیاورد نیکجاس منو برداشت نجایا-از رو تخت ببند شدم رونیب ایب-

تو راه ببند دهن ادیسرت ب ییبال یخوایاگه نم-ششیپ دبرمیتوخونه تنهاس با لمیروندارم ننه عل ایمسخره باز نیا

با  ستین تیحرف حساب حال نکهیمثل ا-یاریسرم ب ییبال یکه بخا یستیحرفان نیمال ا دمیهرهر ترس-وفتیب

م شنشده بودکه حس کردم گو هیهنوز چندثان دنیکش غیشروع کردم ج دمیدوقدم به طرفم اومدو بازومو گرفتو کش

اون  کشهیجفت گوشم داره سوت م یکی کردمیحس م ومدیداشت خون م دمیبا دست آزادم روش کش کشهیسوت م

 هیزا رونیکشون کشون ازاتاق بردم ب یشد همونجور یچ نهیبرنگشت بب اصالنبود  الشیخ نیهم ع ینره خره عوض

 هی میاتاق شد هیانقدرکه همه جاقشنگ بود وارد  کامیآمر دیتوکاخ سف کردمیحس م نیپائ میرفت چیراه پله مارپ

نره  ونمنشسته بود ه یسلطنت عیصندل هی هیرو رمردمیپ هیمبل دونفره جفت هم نشسته بودن  هیپسررو هیدخترو 

 رمردهیبمو مردونه پ یپاش صدا یکه تعادلمو ازدست دادمو افتادم جلو یمرده جور رهیخره هلم داد طرف اون پ

سرمو گرفتم باال بهش نگاه کردم چشش که به خون کنارگوشم خورد اخماش رفت توهمو  ارباالیسرتو ب- دمیروشن

 دیاحتما ب یریدردهنشوبگ یتونستینم-دقربانیکشیم غیداشت ج-هیتیچه وضع نیا-دیسرهمون نره خره دادکش

ش قرار ابرو مرتب با دیدختر با نیا- وفتعیهم بهش ن یخراش نیتو گوشش نادون مگه نگفتم کوچک تر یزدیم

به الله مرتبش کن  سپارمشیچشم ارباب االن م-به پهلوم زد یها نره غول مشت-گفتم جیخانواده مارو حفظ کنه گ

-همون دختر که ارباب گفت نیالله ا-میسادیزن چاق وا هی یور اون ورم برد تا روبرو نیا زب نیبازوم فشار داد باز ع

چرا -گفتم یعصابن سر یهمشون ب نیشکل نیا نایافتادم پس چرا اپشت سرش راه  میکنم بر کاریچ دونمیخودم م

رو اب نجامیبگو چرا ا قلیپس ال نیک نایا دونمیحاج خانوم به ارواح خاک پدرم من نم-ستادمیا دونمینم-نجامیمن ا

تو اتاق وارد اتاق شدم چشام چهارتا شد دورتا  ایب-برگشت نیک نایپس بگو ا-خبرندارم یچیمن از ه-باال انداخت

 یم روبودم نشوند دهیند نقدریسه سالم لباس ا ستیتو عمر ب یعنی زدیبود که به ادم چشمک م یدور اتاق لباسا رنگ

-نیخب اسم رسمش اصن ک-خونه ارباب نجایا-گفتن جواب سوال واجبها میقد از-رفت سروقت لباسا گفتم یصندل

رسام اذرخش دخترشم  یدید نییاسم ارباب کامران اذرخش پسرش که پا یاز بودنت ول رمخبیدخترجون من ب

 پیک قهیتنش  میتنه بود دامنش کنارش چاک ن میکه ن ییمویل رهنیپس مادرشون پ-گفتم عیاذرخش سر نیمیس

 رنجویا-دیخند ایخانواده اذرخش از اون خطر نیا ینی-کنجکاو نگاهش کردم دهیبه قتل رس-گرفت بودجلومحلقه 

تو  یوشبپ دیبا-جلو چهارتا انتر منتر بپوشم  نویا یچ گهیعمرم د-نییپا ایبپوش ب-دستم داد رهنیکه معلوم اره پ

 شرمنده-خانواده نیابرو ا

 نویبه لباس نگاه کردم عمرم ا رونیرفت ب یفهمیم-یچ یعنیاربابتونم گفت من ابرو خانوادم - هیباز چ -برگشت

 نجایا یدونیدرون گفت)فعال خبر مرگت نم یبه بادش بدم ندا یزورک دیهمه شرفمو حفظ کردم االن با نیبپوشم ا

 خونت پا خودت( یکجاست واگه حرف گوش ند
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 ذول زدم به خودم با رژ قرمز زایپسر چشم ه نیکردم ع رییتغ یبه حد یعنیخودم نگاه کردم  به

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۸] 

اروم در  رونیاومدم ب یمعذب درباز کردم وقت دمیشدم ها خند یزیته باال سرم بسته بودم عجب چموهامم شلخ ز

نگ شد دلم واسش ت نداختیم ایبرد ادیبا ترس برگشتم همون پسر رسام بود منو  ایدنبالم ب-بستم خب االن کجا برم

 سرمو تکون ادیب شیپ یانوادم قرار چخ نیابرو ا نم نکهیا دونمیمن کجام و خودمم نم دونهینم یکس چیبود االن ه

رسام  خواستمیم کهیدرست همون-دیمن بود ارباب خند یهمه نگاها رو نییاومدم پا یدادم دنبالش رفتم وقت

سرم باال  یخوشگل-ارباب جلواومد ارویدختر اون  نیمیانداختم س نییبرگشت طرفم ابرو باال داد معذب سرم پا

کنارم  یکی نکهیبهم انداخت ابرو باال دادم با حس ا یمبل ارباب نگاه ینشوندم رو رفتممنون دستم گ-اوردم

درخت  به نیا یهو-اخم کردم پرو گفتم شعوریپدرت ب نیا یکن کاریچ نیبا ا یخوایم-نشست برگشتم رسام گفت

رسام  فتمگ نایاسمم به ا یباهاش بهتر صحبت کن تعجب کردم من ک گهیدرست م گانهی-دیارباب خند گنیم

 باال چنان بکوب تو دهنت که تا اریدست ب گفتیم طونیباهاش درست حرف بزنم ش دیدخترکوچولو چرا با هی-دیخند

 صب زوزه بکشه بفهمه کوچولو هفت جد ابادش پوزخند زدم

 ابرو باال انداخت یبه سر بابات زد یچ گل یتو که بزرگ-

ارباب هردو  یبا صدا یستیمردش ن-کنمیبه وقتش کوتاهش م-کوتاهش کن  ایب یجرات دار-زبونت دراز-

سرتونم پ نیحوصله ا یول دیو ببخش نجامیچرا ا دونمیمن نم-بلند شدم عیبه جون هم سر نیچتونه افتاد-میبرگشت

سام اون ر یمرد جلواومد بجا نیچقدر بلند قد ا لیحضرت ف ای ستادیبلند شد ا نجامیمن چرا ا دیبگ-خب-ندارم

ادبت -بلند شد یعموجون عصب زدمیداشتم بابزرگترت حرف م-اخم کردم برگشتم میگیچون ما م-جواب داد

 نیا-دیبچها غر نیع یچه کار نیرسام ا-مچ دستم محکم گرفت فشار داد ارباب گفت ینیمگر تو خواب بب-کنمیم

ن که تااال نیمینه س ای نجامیمن چرا ا دیگیم-دمیازش کش دستمبا شدت  کتهیم یدختر واس من زبون دراز مچهین

دستام گرفتم با  نی...سرم بیچـــــ-دمیکش غیج یقرار ادامه دهنده خاندان اذرخش باش-فقط نظار گر بود گفت

با رسام ازدواج کنم تا نسل مضخرفشون ادامه  دیگفت با نیمیس یبود سنگ کوب کنم وقت کیاون حرف نزد دنیشن

رسام اخم کردم داد  دنیفرار کرد سرم باال اوردم با د شدیکاش االن م دادیبودش نجاتم م افتادم کاش ایبرد ادیبدم 

 یدیچته ادم ند-زدم
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گرفت تو دستش  قمویاورد  ورشیدرست حرف بزن تا دهن مهنت صاف نکردم به سمتم -دمیند یادم وحش-

 خونه ندارم نیعالقه به بودنت تو ا-صورتش جلو اورد

اخم کردم تا خواستم  یدلم مادربچهام باش کنمیاالن دارم نگات م یشرمنده ول-بهم انداخت یبرم نگاه دیپس بزار-

 دهنم گذاشت یدادهوار راه بندازم دستشو رو

تموم چهار  گهید یرفتارت بهتر باش سه بلبل زبون دیبا یزنم بش یدو وقت یبا بزرگتر درست رفتار کن ریبگ ادی کی-

قط ف شنیبچهامون چطور م نمیمنتظرم بب یخوشگلم هست-ورتش جلوتر اوردخواست حرف بزن پوزخند زد ص یوقت

زبون چرا االن الل شدم چند روز مامان  بلبل گانهیمن  وفتمیب تیوضع نیبه ا شدیباورم نم کردمیشک نگاهش م

 گهید زایچ یلیخ ایاالن منتظرم  ایبرد دونمینم کنهیکارمیاالن چ ایس دونمینم خورهیقرصاشو م دونمینم دمیند

بزور زنت بشم مملکت قانون داره پدرتو  یشر هرت ن-شد گفتم ریدستشو برداشت قطره اشک از چشم سراز

 قانون دست من نیفعال ا- ارنیدرم

به -رداخم ک یزنت بشم ازم بچه دار بش امیب یگیبعد م نجامیچرا ا هیپدرت ک یتو ک دونمیپست من اصال نم یعوض-

 یاومم خب اره االن نه ول-نداره یربط میبه تو یهنوز منو نشناخت-گستاخ باشه نقدریا ادیمتر قد نم مین نیا

موهام  نیزم دمیپام کوب یعصب رونیزد از اتاق رفت ب یچشمک زمیبدجور بهم ربط داره عز ی...زنم بشیوقت

خوردنم نداشتم  لیم دمیدیرنگارنگ نم یغذاها نیتو عمرم همچ دیگذاشت شا زیم ی...خدمتکار غذا رودمیکش

چندساعت باهاش مهربون  نیتو ا-گفت نیمیکنارم نشست س دیظرف جلوم قرار گرفت سرم باال اورد رسام خند

 ارهیب ایبرام بدن یبچها قشنگ تونهیواقعا خوشگل و م گانهی کنمیدارم دقت م ناال نیمیس یدونیم-دیبلند خند یشد

جنازمو رو  دمیمن اجازه نم-شتم طرفش نسبتا داد زدمتو ظرف باعث شد لب پر بشه برگ دمیقاشق کوب یعصب

 حکم نجایمن ا ستمیاصن مطمعن ن دمیتاخواستم حرف بزنم فهم یمطمعن-یدوشت بزارن چ برسه زنت بشم حاج

 دیبدزد لیدختر مردم بدون دل هیواقعا حس خوب-نداشت برگشتم طرف ارباب دهیفا یگروگان داشتم و بلبل زبون

 یورکبله ز-بلند شدم یعروس زورک-ابرو باال داد دیکن یمعرف یکاخ بزرگتون مثال اون به عنوان عروس زورک دیاریب

من چه  دیبگ شهیم دیببخش-پوزخند زدم دمیزدمن حقمو اوردم تورو ند-داد هیتک لکسیر دیشما رسما منو دزد

 نیاخر هفته ا-بهم انداخت یومد نگاها کمیبا خانواده شما دارم که حقتونم هستم از جاش بلند شد نزد ینسبت

بود اخر هفته ازدواج با  یالک دادیهمه حرفم داد ب نیا شدیوقفه وا رفتم باورم نم چیبدون ه رهیگیازدواج صورت م

با هومن برو -گفت کردیرسما بدبخت شدم برگشتم طرف رسام که داشت نگاهم م هیک دونمیمکه اصال ن یپسر

 باش لیتکم یاخر هفته همه چ دیانجام بده با داتویخر
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[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۰۸] 

 (ازدهی)پارت 

مامان افتادم االن  ادیشدم  رهیخ ابونیبودم به خ ینشستن و قفلم زدن انگار زندان نیتو ماش گینر خر د کی هومن

تم انداختم چقدر بخ نییسرم پا گردهیدنبالم م کنهیم کاریاالن داره چ ریشد ام شتریبا نبود من حتما درد قلبش ب

ون ازدواج کنم بقول خودش هیک دونمیکه اصال نم یه ادم عوضیبا  دیبا یالک یالک کردمیفکر نم نیوقت به ا چیشوم ه

شدم رفتم  ادهیخارج شدم سرم باال اوردم پاساژ معروف تهران بود پ الیاز فکر خ میدیرس-ابرو خاندانشون باشم

داشته  خوامیم یهرچ دیمرکز خر نیبهتر امیب باریبودم فقط  نیعاشق ا کهینداشتم من یچیه دیداخل حس خر

اونام بدون حرف کارت  خواستمیم دمیدیم یهرچ تیبه اون دوتا جلوتر رفتم از حرص عصبان ردمنک یتوجه

 کار تموم یخوبه وقت نیهم یعال نیا اریب نیا ریبگ نیا گفتمیم یالک کیداخل پالست یچ دونستمیاصال نم دنیکشیم

 یدینور ام کردنیحلقه انتخواب م اشتبود د نیترانه کنار ارت-با صدا اشنا برگشتم اروم گفتم رونیشد پام گذاشتم ب

چشاش چهارتا  دمیتــــرانه برگشت همه جارو نگاه کرد دوباره داد زدم د-قلبم وارد شد لبخند زدم داد زدم هی

 اونم نگاهم کرد نیشد زد به ارت

ن هوم دیدو نیارت دیصورتم لغز یاشکام رو نیترانه کمک...ارت-بازوم گرفت داد زدم یکی میبچها...تا خاستم بدو-

زانوهاش خم شد ترانه فقط  یرو ستادیبود ا دهیاز بسکه دو نیبا سرعت گاز داد برگشتم ارت نیپرتم کرد تو ماش

 یاستخویکه م-گفت یم وحشتناکبرگشتم هومن بااخ ادمراه فرار از دست د یراحت نیبه ا شدیباورم نم کردینگاهم م

 غیگوشه لپم پاره شد بود ج دیدوباره سوت کش دیشنیکه نم ی...حس کردم گوشناموسیب یخفه شو عوض-یفرار کن

م ترانه افتادم قلب نیارت ادیالل شو ساکت شدم تا خود خونه سکوت بود -صورتم داغ شد گیدوباره سمت د دمیکش

و داد داخل ارباب اومد جل میرفت اطیگوسفند انداختم تو ح نیبازوم گرفت ع میشد ادهیپ میدیرس یوقت دیکشیرمیت

 گهیهومن درست م-بهم انداخت یقصد فرار داشت ارباب نگاه-هومن اروم گفت یدختر اورد نیسر ا ییچه بال-زد

 دهیکش یدستم توسط شخص سخرههمه سوال م نیاز ا میزندگ نیاره قصد فرار داشتم از شماها از ا-داد زدم گانهی

 یوونیح هی-ترسناک بهم انداخت ینگاه ونیولم کن ح-داد زدم کشوندیشد سرم اوردم باال رسام بود داشت منو م

حس شد پرتم کرد داخل در چنان محکم  یزبونم ب دیدر اتاقش باز کرد تنم لرز دایبهت نشون بدم اون سرش نا پ

شد  ریاومد قطره اشک از چشم سراز کمینزد یکه فرار کن-برگشت طرفم مونرو سر زیکه گفتم االن خونه بر دیکوب

زد  همیتخت خ یزبون دراز تا خواستم جوابشو بدم افتادم رو یالل شد-سادیبرگشتم تخت پشت سرم بود قلبم وا

 توروخدا...-یدیترس-کردنیپام کز کز م یروم حس انگشتا
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االن حست کنم اسم خدا به زبون اوردم  دیبا یچ قرار زنم بشنچ ن-نداشته باش میبزار برم کار-هــا یتوروخدا چ-

 نیا ای...بابا بیکن کاریچ یخوایرسام ولش کن م-نیمیس یبعد صدا ومدیمشت به درم یانگار فراموشم کرده بودصدا

 دیبـــر-دیعربده کش-نییپا ایب طونیاز خر ش سامر-وروجک کار دارم  نیمن با ا-دختر نجات بده رسام داد زد

-دیگشاد بهش نگاه کردم دستشو باال اورد کش موهام باز کرد موهام پخش شد خند یبا چشا ومدین ییاصد

با من خوش  زمینترس عز -قرار از دست تو ضربه بخورم صورتش جلواورد یببره وقت میخوشگل یخوشگلتر شد

 ادیکه قرار بود سرم ب ییچشام بستم منتظر بال دمیکش یبلند غیکرد ج زشبا رهنشیدست برد سمت پ گذرهیم

 یبود ساعدش رو دیتخت دراز کش ینشد اروم چشام باز کردم رسام کنارم رو یزیگذشت چ قهیچنددق یبودم ول

از  دمیاره فهم-ادیازم برم یهرکار یانجام دادم که بفهم نیا-بلند شدم چشاش بسته بود گفت عیبود سر شیشونیپ

 غیها جبچ نیبلند شد منم ع عیبود سر وفتادهیاز کار ن-راه افتادزبونت  -دستشو برداشت یپست فطرت هیاول که 

با حس دست مردونا دور کمرم نگاهش کردم رسام  یول وفتمیبود گفتم االنکه م یرفتم عقب پشتم خال دمیکش

 شیجذاب بود بقول خودش با خوشگل دمشیدیم کیاز نزد میجلو رخ به رخ بود دمیترسو زبون دراز کش-دیخند

بلبل  گید یترسیم یوقت-خنده گوشه لبم نقش بست با فکرم منو از خودش جدا کرد دنیشیم دیتول یبچها قشنگ

ش نبود برگشتم طرف ینگفت بلند شدم در باز کردم کس یزیچ دیخند ـــهیچ-نگاهم کرد دمینترس-نکن یزبون

گاه قطره اشک از چشم افتادم ناخواد ریام ادیافتاده بودن  شیشونیپ یتنش نبود چشاش بسته موهاش رو رهنیپ

-نه-مگفت یکنیم هیگر نجایا نکهیاز ا-بلند شد یهنوز منو نشناخت-یدی... از کجا دیچ-یکنیم هیگر-شد ریسراز

ن برم م یچیه-هیک ایبرد-نگاهم کرد یعصب ایبرد-دیاز دهنم پر یک-گفت عیتنگ شد سر یکی یدلم برا-یپس چ

گاهش ن نکهینه عشقم بود بدون ا-دوست پسرت بود-اخم کرد ستین یکس-بگو هیک ایبرد-ستادیشد جلوم ا بلند

 فتگیم یداشتم به اخماش به دادش به خندش وقت ازین ایدادم قلبم تند االن به برد هیبه درتک رونیکنم رفتم ب

مادرم برادرم  خواستمیخودم م یزندگ نم ختمیرینشستم بلند بلند اشک م نیزم یدوست دارم وارد اتاق شدم رو

 هم کنارم باشه...  الیدان خواستمیم دیو االن شا ایبرد نیترانه ارت

 )اززبان  سوم شخص (

 ایبرد
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 ریجاش نشسته بود قلبش ت یبا حال بدش رو گانهیرفت مادر  رونیتخت انداخت از اتاق ب یرو یگوش یعصب

 هیانوم بزرگ کنارش نشست دستشو گرفت سرش باال اورد شروع کرد به گردخترش خ بتیاز نبود و غ دیکشیم

 رهیخ نیانداخت که با اخم به زم ایدبه بر ینگاه الیسواا کنه دان یکردن توان حرف زدنم نداشت تا حداقل بره از کس

 نیخبرداد سراغش همه گرفت ع یکن به کالنتر داشیزمان زد تا پ نیبه زم ستشین گانهی دیفهم یشد بود از وقت

 یتا کم اطیبلند شد رفت تو ح کردیفراموش م گانهی دیبا دیکشیکنار م دیگرفت بود با میبود تصم شیات یاسپند رو

همه  دمید گانهی دمشی...ددمشید-داخل داد زد دییدو ادهیپ نیاز ماش عیترانه سر برگشت یحالش بهتر بشه با صدا

ون داره بهش دید تیعیتو اون وض گانهی یبگه وقت تونستینم دی... نفس کشیکجا...ک-گفت اوشیبلند شدن س

 دیک کنکم گفتیبود م گانهی میاسممون گفت برگشت یکی دمید دیمرکز خر میرفت-ادامه داد نیارت کنهیالتماس م

 شنی...دوتا مرد بزور بردنش سوارماشیاره ول-حالش خوب بود ترانه سرش تکو داد-حرف گفت نیا دنیبا شن ایبرد

 یرو یزیبهش دست بزنه با افتادن چ ای رهیازش بگ گانهویحق نداره  یکردن دستاش مشت کرد با خودش گفت کس

 هگانیبردن طرفش ترانه به اورژانس زنگ زددکتر مادر  جومافتاد بود همه ه هوشیهمع برگشتن مادرستاره ب نیزم

ن اال نیهم-خانوم بزرگ گفت عیعمل بشن سر دیبا-شدیدکتر چ-جلورفت اوشیس رونیکرد از اتاق اومد ب نهیمعا

 اوشیس ستیاسترس براشون خوب ن-نگاه کرد اوشیدکتر به س شهیپولش باش پرداخت م یهرچ دیعلمش کن

له حوص ایشدن برد بیغ-گفت عیشد دکتر سر ینجوریشدن خواهرم استرس بود براش ا بیغ-انداخت نییسرش پا

االن تحت نظر هستن و رفت سمت  شنیفردا صبح عمل م-دیلطفا خانوم موحد عمل کن-دیبحث نداشت غر نیا

م یشکه بود میعمل کردن ما عیسر نقدرینه ا-نیاز ماش دیبرنداشت یزیپالک چ-برگشت طرف ترانه ایاتاقش برد

 ستدونیم کردیتمومش م خودشم دیشروع کرد با یباز نیخودش ا هیکار ک دونستیاخم کرد م اوشیس یلعنت-نشد

 کردیصبر م دیبا وفتهیب ابیکه ابا از اس یو تا وقت زننینم بیاس گانهیاونا به 

 (گانهی)از زبان 

خب مشکوک -چطور-سرش باال اورد هیتو کارت چ-بود کنجکاو گفتم یزیرسام نگاه کردم مشغول نوشتن چ به

اخم کردم  یبجز زبون دراز بودن فضولم هست-دیخند هیادیز کمیهمه دم دستگاه واس شماها  نیا یزنیم

 چشاش چهارتا شد ارهد یبه م چه ربط-برگشتم طرفش پوزخند زدم یالملل نیگذارم...ب هیسرما-روبرگردوندم

 وندیپ نیبلند شدم فقط چند روز تا ا دمیترسیابرو باال انداختم واقعا حوصلشو نداشتم و بدجور ازش م ییپرو یلیخ-

 خوندیکن شکه بهش نگاه کردم انگار ذهن م رونیفکر فرار از سرت ب-دست به کار بشم دیمسخره وقت دارم با

رفتم  کمیبود بلند شد جلواومد  ینظر خوب یول بودماوم اصال تو فکرشم ن-خونه نیاز ا-یفرار...از چ-گفتم الیخیب

اما محض اطالع بگم -بله تو فکرش نبودم-خودم گم نکردم ادامه دادم یکه تو فکرش نبود-عقبم صورتش جلواورد
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از دستم تا  یدر نر گمینه م-یدیپز امکانات خونتو م-نظر دارم ریداره من خونه رو ز نیخونه پر ازمحافظ و دورب نیا

 دیهم خلق شد یراانگار ب دیایواقعا بهم م-ارباب خندان به ما نگاه کرد میهردو برگشت یبدم با صدا جوابشوخاستم 

من رسام جان واقعا  دیگیبله درست م-دمیتا عروست بشم خند نیمن واس چلغوز تو خلق بشم بش یچ گهید

  دمیته دلم خند دیاز دورم د شدیچشاش گنده رسام م میبرازنده هم هست

 دیگردبه عقب بر دیتونینم گهیاسمتون بره تو شناسنامه هم د یوقت نیبهتره دعوا کردنتونو کناربزار-گفت ارباب

 ستین نایشناسنامه...شناسنامه من که دست ا

دفع زد  هیآزادم برم رسام  گهیپس من د گهیخب د ستیازدواج ممکن ن نیمنکه شناسنامم دس داعاشمه پس ا-

تاچه حدآخه  یبدبخت ییییحاضره اکه ه دتیشناسنامه جد میخانوم به ظاهرباهوش مافکر اونم کرد-رخندهیز

ه ک ستیرسمش ن نیآذرخش ا ابجن نیبب-واس من بخت برگشته  یوسط ن نیا یراه فرار چیواقعا ه یعنیاوفــف 

سرتون زن پ دیخوایکه منو م عیمگه آدم قعط یزن پسرم بش دیبا دیتوخونتون بعدم بهش بگ دیاریب دویبدزد ویکی

ن ک یتااون موقع سع یفهمیمهمه که بعدعقد م خورهیازکجا آب م انیجر یدرسته ول نیا ستیکه ن یآدم قطع-دیکن

ود ب یظفراسم همون نره خر عیسر نجایا ایظفر...ظفرب رونیب یازسرت بنداز وعقد نیفکرفرارو بهم زدن ا یآدم باش

رشو به رسام نگاه کردم س رونیچشم ارباب ازاتاق رفتن ب-میبر دیآماده کن با نویبله ارباب ماش-که زدگوشمو ترکوند

بزنم تو  پسر رو مخ نیا زدربرم پو تونستمیبود که م تیموقع میبه نظرم بهتر یکوفت یرده بودتواون برگه هادوباره ک

پله هارو اومدم  واشی واشی رونیاربابم که اون ظفره بزمچه روباخودش برد ازاتاق زدم ب سیهواسش ن نکهیخاک ا

که دربرم دربازنشد بازم دس  نییپا دمیکش رشویرفتمو دسگ یبه طرف درخروج ینبود سر یخداروشکر کس نیپائ

درو ول  رهیدس گ عیخنده رسام ازپشت سرم اومد سر یپدر صدا یب بالمص گهیکردم بازشو د نیروباالپائ رهیگ

 یربرد یخواستیبازم که م-داد کیفشار کوچ هیتودستش گرفتو  ومدبازومویبه طرفم م دویخندیکردم برگشتم م

 مگه بهت نگفت راه
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پس بازم -که دربرم کنمیم دایپ یراه هیعشقم منتظرمه باالخره  شمیوقت زن تــو نم چیمن ه-ها ستین یفرار

زده گردنش  رونیلباش جاشو به رگ ب یکرداون خنده رو رییچشم به هم زدن تغ هیتو افشیآره ق یفرارکن یخوایم

 نکهیا ومدیمسخره به نظرم م یلیخ نمتحمل ک تونستمینم گهیآخر د میمنم انگارزده بودم به س یداد شده ول

 کهیرودوش تو بزار مرت زارجنازموینم رممیمن بم کنمیآره فرارم-داد زدم یشد دهیبدزدنتو بهتم نگن چرا دزد
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دفع خم شدو انداختم رودوشش به طرف  هی دیبود دوباره ترک دهیعوض....حس کردم گوشم که قبال ترک ناموسیب

دفعه هم فقط  نیا کردمیم الینداشتم خ یترس چیرفت درو قفل کرد ه داقش رفتو پرتم کردروتختش بعات

 هیدیسف یخون جا کردمیکه حس م یزد چشاش قرمز قرمز بود جور مهیبه طرفم اومد روم خ خوادبترسونتمیم

 یکار چیتوه خورمیگولتو نم گهید ترسمیم یفک کرد هیچ-کردم خودمو نترس جلوه بدم یچشاشو گرفته سع

 ازخودم دورش کردمیم یبترسونتم  هرکار خوادفقطیدفعه نم نیا دمیزد تو دهنم فهم یوقت ی....وللغ چیه یکنینم

اومد جلوم چشام بادست آزاد تمام دکمه  ایلحظه چهره برد کی یتقال کنم فقط برا یحت تونستمینم  شدیکنم نم

دم توروخدا غلط کر-دیشنینم صدامواصال انگار کردیتماسام گوش نمال غایشده بود به ج یلباسم پاره کرد وحش یها

لم و یگوه خوردم ولم کن...عوض-نداشت  یا دهیفا چیه کنمیولم کن خواهش م کنمیالتماست م کنمیفرار نم گهید

ر بود  انگار گوشاش ک گفتمینه  فقط اسمشو با بغض م شعوریپست ب نیاما ا وردیقلب خدارو به درد م میگر یکن صدا

ابرو کرد  یازم گرفت منو ب مویکه داشتمو ازم گرفت دخترانگ یزیتمام چ دباالخره...باالخره کاره خودشو کر

دستشو ردکرد   دیکارشو تموم کردکنارم درازکش یبرام نمونده بود وقت یاشک گهیکرده بودم که د هیانقدرگر

 یمال من گهیدتاابد  یواسه هوس نکردم فقط خواستم بدون نکاروینکن ا هیگر گهیبسه د-توآغوشش گرفتم رسرمویز

 یم حتنداشت یحس چیه تیکن من بشم همه زندگ یسع یعشقتو فراموش کن ییایموضوع کنارب نیکن باا یپس سع

توان نداشتم ازخودم دورش کنم چشام بستم اروم اشک  کردکهیبدنم دردم ردلویتنفرم نداشت انقدرز اقتیل

 بگو بلند گهید باری-گفتم اخم کرد یچ یدیخوب شن-چشام باز کردم بهش ذول زدم یچ-ازت متنفرم-ختمیریم

از تو از پدرت از  یازت متنفرم عوض-غیابرو من بود بلند شدم ج یشدم از اون تخت نحس که حاال اغشته از خون ب

 کیکشوندم جلو صورتش نزد جون من مچ دستم گرفت هی یکه مثل گرگ افتاد یناموس رذل یب هیجد ابادت تو 

که واسم مهم بود از  یزیتو قلبت پوزخند زدم من اون چ رهینفرت بگ یجا عشق کنمیم یکاریمطمعن باش -کرد

-از دست دادن ندارم یبرا یچیه گهیندارم پس د گهید دمیواسش جنگ یچندسال بدبخت نیک ا یزیدست دادم چ

برداشتم دور خودم  نیلباس رو زم کیرسام اذرخش ت ستیجز نفرت نصب به تو ن یزیمطمعن باش تو قلب من چ

رو برد گردنم ف یدستم گرفت سرشو تو گود ستادیاما برگشتم کنارم ا ستادمیا گانهی-به سمت در رفتم چوندمیپ

پوزخند زدم حاال  زمیعز تیموقع نیبه ا یبهتر عادت کن-خوردیبهم م تمیوضع نیحالم داشت از خودم از رسام از ا

جوون دارم ازت  یازت متنفرم تا وقت ندمتا هروقت ز-برگشتم ذول زدم تو چشاش زشدمیرده واسش عزک فیکه ک

 یابروم کرد یرسام خان ب یکور خوند-تو یزن من گهیحاال د-خودش اورد کیاخم کرد منو نزد خورهیحالم بهم م

من  اونم مال یروزینگران نباش -ستیاما قلبم مال تو ن ستیتو شناسنامت مهم ن ادیاسمم ب ستیمهم ن گهیواسم د

 فرستاد مبرا یچشمک ی...بزودشهیم

 



 نفس گیرراهی 

 
43 

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۱۹] 

 )پارت دوازده(

 یدستام گرفتم دست نیکردم شام نخوردم سرم ب یعذرخاه هیمبل نشسته بودم بخاطر سردرد که داشتم از بق یرو

 یربط به تو-حالت خوبه-ابرو باال انداخت هیکارت چ-کنارم نشست اخم کردم نیمیشونم قرار گرفت برگشتم س یرو

مضخرف نکوب فرق سرم صدام باال رفت  تفاقاون ا نقدریبسه ا-کرده... یرسام چه غلت دونمیم گانهی نیبب-داره

دستتو به -گانهی شدهیچ-جلواومد یکنیزرت زرت سوال م ی...ههیشیمفت-چتونه اخم کردم-شمونیرسام اومد پ

-گانهیخفه شو -یسر من اورد ییچه بال دونهیباباجونت م-پوزخند زدم یکرد یباز قاط-دیغرمن نزن بازوم گرفت 

ارباب خان -کامران خان که اومد تو حال رفتم سمتش دنیبا د یدیدستورم م لتحا یبدبختم کرد یخفه شم که چ

 هیها...چ-گانهی-منو بدبخت کرده زتیپسر عز یخبر دار یدونیهمه قدرت م نیهمه دسم دستگاه با ا نیبزرگ با ا

که  یزیچ-ردنسوال بودم اشکام شروع به بارش ک نیبگو انگار منتظر ا گانهی...شدهیچ-کامران داد زد شمیخفه نم

انگار نفس کم  زدمیافتادم چنگ م نیزم یهمه گرگ ازش محافظت کردم ازم گرفت رو نیا نیهمه سال ب نیبراش ا

بهم دست  یهمه مدت نزاشتم کس نیکه ا یزیازم گرفت...ابروم ازم گرفت...چ چشم بهم زدن شرفم کیتو -اوردم

افتاده بود صورتش گرفته بود کامران خان  نیزم یرو رسامسرم باال اوردم  یزیتو چ یمشت یسمتم با صدا ادیبزنه ب

به من انداخت  یرسا...هــــا رسام نگاه یکرد یچه غلت-گرفت بلند کرد قشوی یباال سرش با صورت قرمز عصب

م رسا یبود کرد یچه غلت نیا ینبود یتو ادم عوض-رفت سمتش یعصب نیمیاشتباه کردم س-اورد نییسرش پا

 ادیتا جونم درب واریوسط سرم بکوبم به د نیبود هم کیاصال دست خودم نبود نزد شدیچ دمیمنفه-سرشو تکون داد

اتفاق ازدواج تو  نیو حاال با ا کنمیم یازت عذرخواه ...من از طرف رسامگانهی-به من انداخت یکامران خان نگاه

 یول-شمیاومد پ نیمیس دیازدواج راوضاع احوال بد من شما به فک نیواقعا تو ا-اخم کردم وفتهیجلوتر ب دیرسام با

 نیخشمگ یخفه شو نگاه-...خب نذاشتم حرفشو بزنه داد زدمیعنی یچ یحامله بش-یمن چ-...اگه...خب تو...گانهی

 یتا خوب بش دمیانجام م یبگ یغلت کردم هرچ گانهی-چقدر خار شدم بدبخت شدم ینیبیم-به رسام انداختم

 یچ-برش گردون متعجب گفت-پوزخند زدم

ه به ک میخوب شم دخترونگ یکنیم یهرکار یگیمگه نم نیهم یعنی-یچ یعنی-االن نی...برگردون هممیدخترونگ-

 قهی ستادمیرفتم جلوش ا کشینزد گانهی یگیم یچ یفهمیم-شمینت مندارم برگردون اونوقت ز گهیدست تو د

 یچشمک زمیعز یکن خوبحال من  فتهیابرو شدم پس وظ یمن به دست تو ب-درست کردم اروم گفتم رهنشیپ

 اجازه حرف بدم از اونجا دور شدم... نکهینثارش کردم بدون ا

 )اززبان رسام(



 نفس گیرراهی 

 
44 

 

زانوهاش گذاشته بود به طرفش رفتمو کنارش نشستم صداش زدم  یگوشه اتاق کزکرده بودو سرشو رو شهیهم مثل

ازم  شمیپ یباز چته اومد-سرشو باال گرفتو اخم کرد عیکه باترس سر دمیدستمو روموهاش کش ووردیسرشو باال ن

 ازابروهاش یکی یبر یتونیم یکه بخوا ااالن هرج نیندارم اومدم بهت بگم ازهم تیکار زمینترس عز-فاصله گرفت

نه قابل جبرا ریکه کردم غ یکار دونمیکردم م تتیاذ یلیکه خ دونمیم -باچشاش منتظر ادامه حرفم شد دوی پرباال

داره لبخند زدم سرشو تکون داد مثل جت  قتیحرفم حق نییمنو ببخش انگار منتظر بود ب کنمیخواهش م یول

 دنیمدت هاس منتظر شن نکهیبرداشتو تنش کردمثل ا یروسر هیمانتو با هی رفتازجاش بلند شدوبه طرف کمدش 

 مرفتیمنم م رفتیتنهاش بزار پشت سرش راه افتادم هرجا م تونستمینم رونیحرف بود به سرعت ازاتاق زدب نیا

رفت تموم تنم از  شونیمیشد به سمت خونه قد ادهیپ نیشدم با سرعت راه افتادم دنبالش...از ماش نیسوار ماش

 ینشد افتاد رو قهیشروع کرد به حرف چنددق ستادیروبروش ا یزن دیلرزیبراش افتاده م یاتفاقبفهمه چه  نکهیا

اخم کردم از خودم متنفر بودم  شهیحالش بدترم م دنمیحس کردم با د یبشم ول ادهیزن کمکش کرد خواستم پ نیزم

 میکه قبل سوارش بود منم قدم به قدم باهاش بودم ن نیبودم برگشت راه افتاد سمت ماش شیمن باعث ناراحت دیشا

م محک یمشت میشیم یعوض ایخونه اون برد کیحس کردم نزد یوقت ومدیداشت جونم درم تیساعت بعد از عصبان

پارک کردم  نیفرمونو چرخوندم جلوتر از راه افتادم ماش یاون یدختر نفهم پس هنوز تو فکر-حواله فرمون کردم

 یملچه عکس الع نمیدادم با دقت ذول زدم بهش بب هیتک واریداغ شد بود به د تیتنم از عصبان مموت ستادمیگوشه ا

 جلوتر رفتم کمیشد منم کنجکاو  رهیخ نیدم در گوشش چسبوند با در و با تعجب به زم سادیوا دهینشون م

 (گانهی)اززبان 

 نیاجازه داد من برم اول هویکرده  یگار قاطرسام ان کردمیگرفتم داشتم از ذوق سکته م نیماش هی ابونویسرخ رفتم

خبر بود و مطمعنم  یمدت ازم ب نیغصه منو خورده که ا یبرم خونه مادرم بود حتما تااالن کل خواستمیکه م ییجا

خانوم -بشم که ادهینگه داشت خواستم پ خونمونراننده دم  شدیسرش اومده بدترم م ییبفهمه دخترش چه بال

 یدرو بازنکرد از نگران یبازم کس یبازنکرد بازم زدم ول یدرخونه روزدم کس دیصبرکن ارمیاالن براتون م-تونیکرا

 یفضولمون داشت ردم یها هیازهمسا یکیشروع کردم به خوردن ناخونام که هما 

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۱۹] 

 یوامگه خبر ندار -کجان ابرو باال انداخت اوننمیس دیدونیسالم هما خانوم شمانم-ازکوچه که جلوشو گرفتم شد

 نیهم ییخوایم ای یگیم-دمیاخم کردم غر حوصلهیدختر ب یخاک به سرم مگه توکجابود یوا یا-یازچ-شکه گفتم
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بود مامانت  یمنتظر بودم بگه شوخ نگارزدم ا واریدستم به د یچــــ-مادرت به رحمت خدارفته -وسط ناقص بشم

 دیچرخیداشت دورسرم م ایدن ستین شمیپ گهیمادرمم د دمیبهم ذول زده فهم یجد دمید یوقت یمنتظرت ول

 هیبدم بعدخودش رفتو ازخونشون  هیوارتکیبغلمو گرفتو کمک کرد به د رینشستم هما خانوم ز نیزم یهمونجا رو

-ون دادکجاس سرشو تک ای... سایس-دمیبهتر شده بود به زحمت پرس کمی المآب قنداوردو به خوردم دادح وانیل

راغ س رفتمیم دینداشت با دهیشد فا بیبعد فوت مادرت غ هوی دونهینم یکس-کجارفت-رفت نجایخونه روفروختو ازا

شدمو آدرس خونه خانوم  نیدوباره سوارهمون ماش رمیازش کمک بگ تونمیخبر داره م زیاون حتما ازهمه چ ایبرد

 یلیکردم سرنوشت مادرم خ هیدادمو تاخوداونجا به حال خودمو مادرم گر هیتک نیماش شهیبزرگو دادم سرمو به ش

 یب یابرو بش یب لیدل یوسط منم نابود شدم ب نیداغونش کرد ا گهیتلخ بود شوهرش بچش وبعد گم شدن من د

 سادیباال ترازخونشون وا کمیبه خودم اومدم  نندهزمخته را یباصدا ینیوقت مادرتو نب چیه لیدل یبدزدنت ب لیدل

بود قلبم  ایبرد یفعال زوده صدا-ازپشت دراومد ییخواستم درخونه رو بزنم که صدا دمیشدم پشت دررس ادهیپ

خه آ-مانعم شد دمیکه شن یفیظر یصدا یدستمو بردم باال که محکم دربزنم ول زدیم رونیب نهیداشت واسش ازس

جاتموم شدس روناک فعال  نیبحث هم نیا-بخونن تیمحرم غهیص هی نمونیحداقل بزار ب دهکه زو یچ یعنیعشقم 

 یچ یعنیذول زدم  نیگشاد به زم یبا چشا کنمیباشه بازم صبر م- گمیم یچ یکن بفهم یفعال زوده سع یعنیزوده 

ه خوند نمونیب تیممحر غهیبزارص گهیعشقم چرا م گهیدختره داره به عشق من م نیچرا ا گفتیم یداشتن چ نایا

لعنت به  یگرفته منو لعنتـــ یوسط من به باز نینداشتم که رفته زن گرفته ا ایواسه برد یتیاهم چیمن ه یعنیبشه 

پاشون داشت  یتا جون دارم خودم بزنم بخاطر بخت شومم صدا نیرو زم نمیوسط بش نیهم خواستمیهمتون م

 شیت یدختره ت هیکه  یلدرحا ایشدم دربازشدو برد میقا رختد هیدر کناررفتمو پشت  یازجلو عیسر شدیم کینزد

مدت نبودم واسم صبر  نیا ایازدواج کرده اصال برد دمیپس درسته فهم رونیبازوشو گرفته بود ازخونه زدب یمامان

ه ازشاخ یکیکه باعث شد  دمیمحکم به درخت کوب تیمدت تو دستم جمع کردم با عصبان نیا ینکرد تموم دق دل

 تو تموم تنم یدرد بد ومدیآب خون م ریدستم حالم افتضاح بود ازدستمم مثل ش یبره تو ستششک یها

اشک  میچارگیواسه ب ختمیریاشک م میواسه بدبخت ختمیریوجود اومد سرجام سرخوردمو نشستم اشک م به

که عاشق شدمم منو توسه ماه فراموش کردحس کردم دست  یازدس رفت کس دممیتنها ام گهینابودشدم د ختمیریم

 شهینم یعنی کردیکارم یچ نجایا نیچشامو بازکردم باتعجب زل زدم بهش ا عیدوربازوهام حلقه شد سر یکی

 ییایبااون حالت بزارم تنهاب یانتظارنداشت-یکنیم یچه غلط نجایتوا-اخم کردم نمینب ختشویدوساعت ر

بسه حاال حال خرابمم واست مهم پاشو بزن به  یآبروم کرد یآخه به توچه ها به توچه ب-زدم  پوزخند

دستم  یکه توازش خبر ندار زاهستیچ یلیخ میخونه باهم حرف بزن میپاشو بر-دستم فشار داد یچاک...هـــرر
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شده  بیداداشم غ رمکه من ازش خبر ندارم مادرم مرد خبرندا زاهستیچ یلیآره درسته خ-دمیغر دمیکش

خبرندارم هــــا تو بگو  گهید یخبرندارم ازچ نمیازدواج کرده ازا گهید یکیبا خبرندارم عشقم منو فراموش کردهو

 اگه حرفام-امینم یگورستون چیمن باتوه-میزنیخونه حرف م میبر ایب میزنیحرف نم نجایا ـــسیه-یــــیازچ

ه خون میبر-بگو داعاشم کجاست سرشو تکون داد عی...بگو سرایسدرمورد -گفتم عیسر یدرمورد برادرت باشه چ

و روداد هیشدم اونم رفتو پول اون تاکس نیحرفاشو بشنوم مجبورشدم باهاش برم سوارماش نکهیواس ا گمیبرات م

 دم خونشون... میدیرس قیکه سره دق یجور روندیاومد باسرعت م

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۱۹] 

 (زدهمی)پارت س

فتم ر نییتنم کردم از پلها پا یبه خودم شک شدم لباس گشادنگاه کردم از بس چاق شده بودم که  نهیخودم تو ا به

 یآخه من چجور-گفتیم نیمیکه داشت به س دمیشنیرسامو م یکردم صدا زیگوشام ت ستادمیا نیمیدم در اتاق س

-شهیمگه م-میدکتر ودوباره دخترش کن میبر میتونیم- یچه راه حل-راه حل بلدم  هیمن -بهتر کنم نیدوباره حال ا

ودم تو ب لمیف دنیمبل نشستم مثال مشغول د یازپشت درکناررفتمو رو عیسر گمیبهش م رمیاالن خودم م شهیآره م

-لهب-جان برگشتم گانهی-درستش کنه خوادیکه خودش نابود کرد م یزینفهم بود چ یلیخ دمیدلم به رسام خند

 دمشیگرفت با شدت کشکنارم نشست دستم  شنومیم-ونیزیچرخوندم سمت تلو کله الیخیصحبت کنم ب شهیم

 یکجا بسالمت-نگاهش کردم ابرو باال انداختم میبر دیخب با-انگار تعجب کرد چون سکوت کرد

 دمیدگفتو بلند شد رفت تو اتاقش خن نویا میبارسام منتظرت میتا بر ایپس آمادشو ب یدوباره دختربش یخوایمگه نم-

خانوم جان -بود اومد سمتم شمیاز خدمتکارا که پ یکی دیدور سرم چرخ ایتا خواستم بلند شدم حس کردم دن

سمت  دمیدستم رو دهنم گذاشتم دو تبا سرع دیخدا مرگم بده حتما رودل کرد-حالت...تهوع دارم-دیخوب

 ادیخانوم جان برم به رسام خان بگم ب-برگشتم سمتش دادیخدمتکار کمرم ماساژ م زدمیفقط اوق م ییدستشو

دم و چاق ش تینها یچشم دست صورتم شستم به خودم نگاه کردم ب-کن برم اتاقمفقط کمکم  خوادینه نم-شتونیپ

از  رمیبم دیواقعا با یته بدبخت گهیچون د وفتهیکه تو فکرم اتفاق ن یزیچ ونا کردمیبود فقط خدا خدا م دیرنگم سف

 هی دمیباسنم پوش ریوجب ز هیتا  یآب یمانتو هیاومدم با کمک خدمتکار رفتم تو اتاق تا اماده بشم  رونیب ییدستشو

 نهگای هیشب زدم اصال غیج هیرژلب صورت هیکردمو  اهیپشت چشمامو س دمیپوش دمیشال سف هیبا دیشلوارسف

نداشت اون دختره روناکم  طونیشروش گانهیبه  یشباهت چیبود ه نهییکه توآ یدختر نینبودم ا یشگیهم
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مو ازاتاق برداشت فمویلباس بپوشم ک ینجوریا دین چرا نباعاشقش شده پس م ایبود که برد دهیلباس پوش ینجوریهم

بند پشه ب-گفتم رفکشویدستمو گذاشتم ز کشوینزدتاچشش بهم افتاد دهنش سه واموند رفتم  نیمیس رونیزدم ب

نازک کردم  یتوچشاش باغرور ذول زدمو پشت چشم یچقدرخوشگل شد-نه عمه نداشتمه-یخودت گانهیااااا -رهیم

رسام  اطیندادمو رفتم توح یتیاهم چیازم نداشت ه ویحرف نیخوشگل بودم جاخورد انتظارهمچ شهیمن هم-گفتم

وارشدن اومدنو س کمیاونام بعد نیرفتمو نشستم توماش الیخیبهم بود ب زدوپشتشیازنگهبانا حرف م یکیداشت با

عد ساعت ب مین هیود عصبکردنش مشخص ب یروشن کردوراه افتاد ازرانندگ نویرسام هنوزبهم نگاه نکرده بود ماش

 که مچ رفتمیم مداشتم جلو جلو واسه خود میشد ادهیماهم پ میش ادهیگفت پ سادویخانوم دکتره وا هیمطب  یجلو

چه  نیا-دیاومد جلو صورتم غر کردیمتعجب بهم نگاه م افهیق هیشد برگشتم رسام داشت با دهیدستم کش

 یتوغلط کرد- دمیدلم خواست پوش-دنهیچه طرزلباس پوش نیا-ینیبیکه م هینیهم-گفتم الیخیب هیسرووضع

 یعوض شد یلیخ-بهم نگاه کرد متعجبباش  رونیادبیکه ازدهنت م ییآق رسام مواظب حرفا یـــیهو_ یدیپوش

شلوغ پلوغ بود  یلیبزنه خودم جلوتر واردمطب شدم خ یاجازه ندادم حرف گهیتازه اولشه د نیا-زدم پوزخند

 ردمون کرد داخل اتاق یلبخند وپاچه خوار یازجاش بلندشدوباکل عیکردکه سر یصحبت هی یرفتو بامنش نیمیس

-ون ج یناز یخوب-کرد یگرم هیپرس لباهاش دست دادوسالمو ااحوا نیمیس شیآرا یبود باکل انسالیزنه م هیدکتر

  دیبد واسمون انجام یکار هی دینه راستش با-یسر به مازد هی یچه خبرا راه گم کرد زمیقربونت عز

کرد هرلحظه  فیبود تعر نیواسه همون دکتره که اسمش نازن انویخب راستش....کل جر-زمیشماجون بخواه عز-

 دییشما بفرمائ-بااخم به رسام نگاه کردو گفت نیتموم شد نازن نیمیس یحرفا یتوهم وقت رفتیدکتره م یاخما

ن بالبخند ازجاش بلند شدو به طرفم ینازن رونیرسام مجبورشدبره ب رونیب دیبر گمیبهتون م_جام خوبع -رونیب

 امکان داره باردار باش-یچک کن ویچ-چک کنم ویزیچ هی دیتخت دراز شو با نیا هیاول رو زمیخب عز-اومد

شونه هامو انداختم باال رفتم  کهیچکاب کوچ هیفقط  شهیکه نم یزیبعدشم چ یازکجا مطمئن- ستمینه حامله ن -

هم دستمال ب هی کمی کردبعدیروبه روش نگاه م توریبه صفحه مان دویکشیشکمم م یورور یزیچ هیروتخت درازشدم 

روکرد بهشو  نیمیازجام بلندشدم س وشکممو پاک کردم یژل رو عینشست منم سر زشیدادو دوباره رفت پشت م

 ادمی دنیحاملس حس کردم نفس کش شونیچون ا-چرا اخه-نه-یواسمون کن یکار یتونیجون م یخب ناز-گفت

ه ده هفتس ک کهیشما نزد- یگفت یبگو چ گهیبارد هی-دمینشستمو باشک پرس یصندل نیاول یرو عیرفته سر

بهش  نمیکم بود که ا امیبدبخت ینیبیخودت باال اومدن شکمتو نم مگهامکان داره  زمیچرا عز-امکان نداره - یباردار

 ایدن دیبچه حروم زادس نبا نیم نگاه کردم اگفت شانس من با رنگ قهوه نوشته شده به شکم دیبا یعنیاضافه شد 
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-کنم یارک چیه تونمیمن بدون اجازه پدربچه نم-االن بچه روبنداز نیهم-پابزاره فیکث یایدن نیبه ا نمیا دینبا ادیب

 ازجاش بلند نیمیداخل س ادیبگو ب تیبروبه اون داعاش عوض نیمیس

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۱۹] 

اون  االن نیهم-گرفتم قشویازجام بلند شدمو رفتم  تیاومد تو باعصبان یداخل وقت ادیرفت به رسام گفت ب شدو

 یعنتبچه ل نیبردن ا نینامه ازب تیرضا -اخم کردم ینامه ا تیچه رضا-گفت جیگ یکنیروامضام ینامه کوفت تیرضا

ن امضاک وینامه کوفت تیبرواون رضا کننیباراعالم م هیگوشات کره درضمن اخبارو- یــیگیم یـــیچ-یتو عوض

 قتیآره داداش حق-گهیداره راس م نیمیس-نگاه کردو گفت نیمیخالصم کن بادهن بازبه س بتیمص نیازشرا

باباشدنتو امضاکن اون برگه  یآرزو یبریتوگورم-دمیتوصورتش غر تیبا عصبان شمیمن دارم بابا م ینی-دیخند

باهات ازدواج کنم  خواستمیم یرفته واس چ ادتی نکهیمثل ا-دیخودم غر مثلرو اخماش رفت توهمو اونم  یلعنت

 اینبچه به د نیا زارمیمن نم ستین یحرف ویچ یچ-خونه میبر وفتیراه ب ستین یحرف گهیپس د یحاالم که حامله ا

-دیعربده کش خوامیبچه حروم زاده رو نم نیمن ا-ادیم ایبچه به دن نیباباش منم پس ا یکنیتوغلط م-داد زد ادیب

 یزر نیبارآخرت باشه که همچ ستیبچه حروم زاده ن نیا-که درگوشامو گرفتم  دیخفه شــــو چنان عربده کش

بهم  دمیدرومحکم کوب رونیبرداشتمو ازاتاق زدم ب یصندل یازرو فموینه ک ای ادیم ایبچه به دن نیا ینیبیحاال م-یزد

 که رفتمیانقدرتند راه م رونیقدمامو تندکردمو ازمطب زدم ب وندادم یتیاهم چیه یهمه نگاهشون سمت من بود ول

ال اص شدمیردم ابونیاز همه فرار کنم ازخ خواستمیبرم فقط م خوامیکجا م دونستمیبود نم دنیدو هیشترشبیب

 مکیازجام تکون نخوردم فقط  یبه خودم اومدم ول ومدیکه به سمتم م ینیبوق ماش یحواسم به اطرافم نبودباصدا

عقب  دمیبازوموگرفتو کش یکیبه جاش  یمونده بود بهم بزنه خالص شم چشامو بستم منتظرشدم برم روهوا ول گهید

ه ب یشده بودکه حت یروبه روم بودچشاش مثل همون روز قایترسناک رسام دق افهیچشامو بازکردم ق تیباعصبان

که داشت دردم  یفشارداد اونقدر موازش فاصله گرفتم بازو کمی دمیدروغ چرا ازش ترس کردیالتماسامم گوش نم

 یمگه صدا یمگه تو مثل آدم رفتارکرد-زدم غیج یمثل آدم رفتارکن یخوایچرا نم گانهیچه مرگته -گرفتیم

واسه تو  -باش که توشکمتع  یبچه ا نیفکرکن به فکرا ندهیبه آ گهیبوده گذشته د یهرچ-یدیالتماسامو شن غامویج

 بچه  نیا-رفتم کشینزدمال تو بود  فشیگذشته اره چون ک

 چرا بهم- ستین یمشکل گهید میباهم ازدواج کن یوقت ادیم ایچرا به دن-بکن تو اون کلت نویا ادیا ن م ید ن  ب

 شونیباشم ساکت شد زدم تخت س یهمه بدبخت نیا قیکردم که ال یمگه من چه گناه یدیمنو دزد یواس چ یگینم

ازمن مرد همش  یمادرم به خاطره دور دمدرحقتون کرده بو یمگه چه بد یچرا بدبختم کرد گهیده بنال د-گفتم
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مگه -چندبار گفتم  نمیشرف اون داداشته بهت ا یشرف ب یبه من نگو ب- شرفهیب رتوعهیشماس همش تقص ریتقص

 ینستوگور چیه یتانگ- گمیخونه برات م میبر وفتیحرف زدراه ب شهینم نجایا-چکارکرده ها چکارکرده بهم بگو ایس

چرا  یبفهم یهروقت خواست نجایپس بمون هم_ینگفت یچیه یگولم زد ینجوریهم میاون سر امیباهات نم

 یمرگ کن یکه آرزو کنمیم اهیروزگارتو س یجور یاریبچه ب نیسرا ییباشه اگه بال ادتی یخونه ول ایب دمتیدزد

رم ب لشدنبا دیهم شده با هیقض نیا دنیشرفه مگه اون چکارکرده واسع فهم یب ایبازومو ول کردو رفت چرا گفت س

 نبود  نیمیازس یشدم خبر نیدنبالش رفتمو سوارماش عیسر

مبل روبه روش نشستمومنتظر ذول زدم  یفک کنم که سرکارخانم کجاست....رو نیبه ا امیحاال ب ستشیدرک که ن به

 بازکن یپرسیکه م یمقانه اچه سوال اح نیبدونم خرت پالونش چه رنگه ا خوامیم-یبدون یخوایم یچ-افشیبه ق

داداشت  -پوزخند زد هیوسط چ نیا ختمنقش داعاش بدب یدیکن که چرا منو دزد فیاون دهنتو ازهمون اول تعر

ازآدمات منو  یکیمن گفت  شیداداشت اومد پ شیماه پ شیپس گوش کن ش یبشنو یخوایبدبختت آره حاال که م

گفتم  دمیبرات انجام م یبگ یبدم گفت هرکار یبش گفتم من پول مفت ندارم به کس خوامیپول م شتیفرستاده پ

ماه  هیقبول کرد  دمیسهمتو بهت م نجایا یاریجاب هی یپول دراورد یچهر ویقمارشرکت کن یباز یتو یدبریبا

 ومدیدررفت ن شب همه پوال روبرداشتو هیکرد  یبعدش نامرد یول وردیپول درم یخوب بود کل شمیگذشت انصافا باز

 هگفت خرج عمل داداشش کرده من گوشم بد یگفتم پولو جور کرد یکردنو اوردنش وقت داشیآدمام رفتن پ شمیپ

 ریگدارو ندارمو ب یبش گفتم اگه بازدربر کنهیم یگفت واسه جبران کارش واسم بازم باز خواستمیکارنبود پولمو م

ببره اون موقع بودکه  ییخواهرم بو دیفقط نزار دیکنیم یگفت هرکار رمیکه من بخوام بگ یدار یگفتم تو مگه چ

عه دف نیا یکرد ول یداداشت بازم نامرد ارنیعکس ب اموازت بر رنیخواهرداره به آدمام گفتم تهت نظرت بگ دمیفهم

لش قبول او ارهیبود که تورو واسم ب نیقرار دادجلوش گذاشتم اونم ا هیدرنرفت موندمنم واسه گرفتن طلبم ازش 

 یچشم به هم زدن کل خانودشو بکشم قبول کرد چند وقت گذشت ول هیتو تونمیم دیبعدش که فهم ینکرد ول

ه چطورتونست ایس دیکشی....گوشام سوت م ارنتیمن خودم دس به کارشدمو آدمامو فرستادم ب نکعیوردتاایتورون

 قمارکنه اصال چطورتونسته خواهرشو بفروشه اون لحظه تموم وجودم نفرت انتقام گرفت دستام مشت کردم احساس

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۲۰] 

به من دست نزن عقب رفتم از -داد زدم رهیشد تا خواست دستم بگ کمیرسام نزد شهیاالن رگشون پاره م کردم

 انیبخاطر گناه اطراف هیبق یوسط من سوختم بخاطر کارا نیا ومدیمه بدم مخودم متنفر بودم از ه
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منم بدتر بلند تر از  یچــــ-داد زد ندازمشیم-شکمته اخم کردم یفکر کن االن بچه من و تو تو نیبه ا گانهی-

رسام عربده  خــــوامیکه بزور وارد بدنم شده نم خوامیبچه نم خوامینم یحروم نیمن ا ندازمشیم-خودش داد زدم

شد برگشت طرف  یخوب خال یوقت نیزم یور نداختیم کردیبلند م یکی یکیخونه رفت  لیبه سمت وسا دهیکش

م هول دیکش ی...عربده بلندیدست به من بزن اینزد یدست به من زد-زدم  غیاورد سمتم دست برد باال ج ورشیمن 

دم که حس کر نمیس یرو دیخفه شو اشغال دوباره دستش باال اورد چنان کوب-داد زدم ارمیکثافط بزنم فکتو ب-داد 

ت سف نیزم یرو دمیکه داشتم محکم کوب یبشه تعادل از دست دادم با تمام توان کم قطع شهیهم یاالن نفسم برا

 ...رهیاخم اوج بگ یسخت باعث شد صدا

-رونیبرو ب-دو ابروم نقش بست نیب یران رسام روبروم اخمچهره نگ دنیچشام اروم باز کردم با د زمی...عزگانهی-

به -شمیاومد پ نیمیبعد س قعیچند دق رونیبرد ب فشیتشر یسرشو تکون داد بدون حرف رونیگفتم ب-حالت خوبه

من از مادر شدم  کنهیحس م گهیم یک اسنشده پوزخند زدم داره و یزیچ یگذشت...دکتر گفت حال بچه خوب ریخ

بچه  نیا یحت گانهینگو  ینجوریا-دستم گرفت گذشتینم ریکاش به خ-روم برگدوندم ارمیاونم از رسام االن بال درم

ه چ ینیبب ستیمن ن یتو جا-برگشتم طرفش کنهیباز داره تو وجودت رشد م یینباش باز مادرش تو یدلبخواه

در سرم باال  یعاملش...برادرت بوده با صدا یبعد بفهم یبهم زدن از دست بد مچش کیتو  تیداره همه چ یزجر

راحت -باال امیگذاشت تالش کردم ب زیم یرو یدست گل بزرگ گید یکیاوردم کامران خان خوشحال اومد داخل 

 شهیم-اخم کردم ادیباباجان برو با رسام بگو ب نیمیس-بله ممنون-یخوب-جان سرم تکون دادم نشست گانهیباش 

چه  دیهمف نمیا ایب یتو از پدر بچت متنفر-چون ازش متنفرم متعجب گفت-چرا سرم باال اوردم-ادین دیبگ دیلطف کن

درسته -یخوشحال باش دیبا نقدریا یعنیداره نوه حروم زاده اونم بچه که مادرش از ته وجود از پدرش متنفر  یذوق

 شد کمیمتنفرم نزد ندمیشوهر ا-من از پدر بچم پوزخند زدم

 یاون رو فقط به عنوان پدر بچه که تو شکمت قبول کن یتونیم یول ستیکه اون کرده قابل بخشش ن یکار یدونیم-

 گانسیتو و  یرسام اخرهفته عروس-لبخند زد رو برگردوندم کمونینداشتم رسام اومد نزد یحرف یعنینگفتم  یچیه

وم ماجرا ش نیمن قبل ا کردمیم هیخودم خون گر حالتو دلم ب رهیازدواج صورت بگ نیا دینازل بشه با یهر بال اسمون

 شیپ خواستمیدوست دارم م گفتیکه م یکس شیفرار کنم برم پ خواستمیم یازدواج زور نیبودم مقابل ا یدختر

 دمیزمان عوض شده من االن فهم یپشتوانم اما االن چ کردمیبرادرم باشم که فکر م شیپ خواستمیمامانم باشم م

دبخت نداشتم ب یپدر بود کس یبچم ب کردمینداشت اگه فرار م دهیمخالفت فا گهید ادیب ارمیب رقرابچه  هیمادر شدم 

 یچ یبرا-یدخترم با فردا شب موافق-بله-سرم چرخوندم گانهی-کردمیسکوت م دیپس با شدمیتر از گذشته م
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وسالس انگار بچه د دینیبینم-مرسا-یبه دو نکن لعنت کهیبا من  نقدریا-دمیاز تو نپرس-ازدواج من تو-رسام اخم کرد

 نییزدم از تخت بزور اومدم پا غیج شهیخوبه داره مادر م کنهیلج م یهع

 ایادم دن نیتر یمن عوض-خودش کرد کیمچ دستم گرفت فشار داد منو نزد رونیب یهـــرر االی...رونیگمشو ب-

 برگشتم کامران خان رونیرفت ب عیاخم کرد سر رونیگمشو ب ینباش اهیصدسال س خوامیم-باشم باز پدر اون بچم

تا  ارویکله بکوبم د خواستمیم طدستام گرفتم فق نیتخت نشستم سرم ب یسرشو تکون داد بدون حرف رفت رو

ه نداشتم پوزخند گوش دنشیبه پوش یلیمن نبود م قهیخودم تو اون لباس عروس که اصال سل دنیبا د ادیجونم درب

 میخانوم موح هستم...نظر-برگشتم طرفش ومدیخانوم اذرخش خوشتون ن-با تعجب گفت شگریلبم نقش بست ارا

ه ک نییاز پلها اومدم پا عیمنتظر رسام نموندم سر یحت دمیگرفتم پوش گهیندارم راجب کارتون شال از دست زن د

-ده مسخره جلواومدبا خن لمبردارینشوند داد برگشتم ف جایبا چشمش  زدلمیسالم عز-لبخند زد دمیرسام روبروم د

 ناجازه ندادم او یگفت حت یموحد هستم جناب اهان متعجب-خانوم اذرخش مبارک باش اخم کردم گمیم کیتبر

ست راه بشه نش شتریحالت تهوم ب شدیگرفته بود باعث م نیعطرش کل فضا ماش ینشستم بو عیدرباز کن خودم سر

ز امرو هی-مگه االن خوشحالم با حرص نگاهم کرد-یبد خوشحال نشون کمی یخواینم-بردارم دنبالمون لمیافتاد ف

 یرو دیدستشو باال اورد کوب یعصب نمیهم منتحمل کن چون -نشنوم کهاتیبزارت نمیامروز بزار اخماتو نب هیفقط 

ه فکر ن-یبزن یحرف یخواینم-میسادیپشت چراغ قرمز وا ابونیبرگشتم طرف خ الیخیفرمون واسم اصال مهم نبود ب

ن همو ایبرد-شد اروم گفتم خیکه نگاهم م زدمیم دیچونم گذاشتم مردم د ریکن من اللم اصال زبون ندارم دستمو ز

رو برگردوندم رسام متعجب نگاهم کرد  عیبا نفرت بهش ذول زدم کله چرخوند سر دیخندیم تدختر جفتش بود داش

 میراه افتاد دوینفهم یزیخداروشکرچ یول

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۲۰] 

 )پارت چهاردم(

قط سر ذوق بودم ف یشد بغلم کرد اونقدر ب کمینزد نینشستم سم گاهیانداختم تو جا نییسوت سرم پا غیج یصدا با

ممنون -دیخوشبخت بش-رسام بغل کرد به من دست داد شمیشدم کامران خان اومد پ رهیخ نیتکون دادم به زم

 اطیدلم بود زمان برگرد عقب تو ح دونستینم یصاحب من خبرنداشت کس یاز دل ب یکس دنیرقصیهمه وسط م

 یکس دیخندیبود م سادهیدلم بود مادرم کنارم وا دونستینم یکس نجایا وردمینم ینبودم خواب بودم کس

 یبش یهمبستر کس یچقدر سخت زور دونستینم یکس تیبرادرت عامل بدبخت یچقدر سخته بدون دونستینم
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 عروس گاهیجا نیو چقدر سخته بش یبهش ندار قهتو شکمت رشد کنه عال یب اورد بچه کسعذا دونستینم یکس

 لمیوک ایا رضایموحد فرزند عل گانهیمحترم سرکار خانوم  زهیدوش-یزمان لحظه متنفر باش نیکنار پدر بچت از ا

خارج شدم  الیاز فکر خ اورمیمشخص شده درب هیرسام اذرخش فرزند کامران با مهر یاقا یشمارو به عقد دائم

بله همه متعجب بهم نگاه کردن دلم بود داد بزنم -گفتم یبدون اجازه کس عیورا بگه سر شرتا خواست اون  نیسم

 یاونم بله گفت دفتر بزرگ دیندارم تنهام از رسام پرس یکس نجایمن ا ستنین شمیبگم بااجازه پدر مادرم که االن پ

رسام سرم تکون دادم  شهیم بمامضا کنم صاح نویا زدمیداشتم گند م کردمیم کاریاوردن جلو مکث کردم داشتم چ

رو دوشم افتاد دفتر داد دست عاقد با  یاز حاملگ ینیشد صاحبتم شد امضا زدم حس کردم بار سنگ کتینزد یاز وقت

 جــون من نسترنم دختر خاله رسام جان گانهیسالم -شمیاومد پ یدختر هیوسط  ختنیرفت جوونا ر یخدافظ

 ومدیخونم درنم یزیکارد م یعنیقبل ازدواجت -دیالبته خند گمیم کیمادرشدنت تبر-خوشبختم دستشو اوردجلو-

وهرم با ش نکهیقبل ا ادیوا دعا بهتر نبود من خوشم نم-ادیب شیشما مثل من پ یبرا شاهللیا-با نفرت بهش ذول زدم

نسترن -رسام جلواومد شهینامحرمت سرم حرمپوزخند زدم از سر شکلت معلوم چقدر م ماریمحرم بشم ازش بچه ب

ه من نثار تو بشه ن دیبا هیکنا شین نیا-رفت کال چرخوندم طرف رسام یدیخاله کارت داره سرشو تکون داد با ببخش

الل نبود  نشو زبون دوم مردم خودش-نشستم الیخیب خوامیاز طرف نسترن معذرت م-چکارمیوسط ه نیکه ا

خوشن  یالک نایشدم چقدر ا رهیعاشق زبون درازتم اخم کردم به روبرو خ-کنه لبخند زد یعذرخواه تونستیم

 میتصم نیبچه که قرار من بشم مادرش بهه اصرار سم چارهیچقدر شادن عروس منم اما حوصله خودمم ندارم ب

ن بچت پسر جا گانهی گمیم کیتبر-نشست زیپشت م نیدادم نازن شیازما یوقت میبر تیجنس صیتشخ یبرا میگرفت

مدم او رونیممنون از ساختمون ب-برداشتم رفتم سمت در فمیک الیخیاالن توقع داشت بپرم تو اسمون ذوق کنم ب

اره رسام عاشق  یـییوا-بگو کیبه داداش جونت تبر-یشیپسر دار م یزن داداش دار کیتبر-شمیاومد پ نیمیس

 یستحاال که ه ینبودم به اومدنت ول یراض نکهیباش عوض بشه تو دلم گفتم با اپسره ببره عشقش نکنه لنگه با

 کله تکون یهراز گاه زدیسرخوش با رسام حرف م نیمیس کنمیم تتیمثل پدرت درست ترب یبش زارمیمادرتم نم

چقدر  یدونینم یخوب زمیسالم عز-بله-ازش گرفتم گفتم حوصلهیداداش رسام ب-گرفت طرفم یگوش دادیم

اما اگر -ماا-با دوستام رونیب میریشام م-دیپسر شد بلند خند بچهقدرت تو -گفت بچه پسر نیمیس یخوشحالم وقت

خونه رفتم تو اماده بشم بخاطر شکمم که  میدیرس یوقت نیمیقطع کرد دادمش س یگوش یاماده باش امیزود م میندار

لبم صورتم باد  یمات زدم رو یسرم کردم رژ صورت و شال دمیپوش یجلوتر اومد مجبور شدم مانتو گشاد زرشک

 تو سالن داشت با کامران خان پیرسام مرتب خوشت نییبرداشتم اومدم پا فیتر از قبل شده بودم ک دیبوو سف کرده

 گنده من متنفرم از کهیتو روحت مرت یعنیسالم عروس گلم -سالم هردو برگشتن کامران خان لبخند زد-زدیحرف م

 کیبهم نزد یکس شمیم تیعذ-مانع شدم کنهبگو رسام جلواومد تا خواست بغلم  یکلمع عروسم باز هعـــ نیا
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 یخب اسم پسرمو چ- میشدم اونم نشست راه افتاد نیبشه ناراحت شد واسم مهم نبود جلوتر راه افتادم سوارماش

 اسمم پسرم انتخواب-لبخند زد هیگآرشا اسم قشن-بگو مکث کردم هیانتخواب با تو یتو مادرش- دونمینم-میبزار

 نیمادر شدن از ماش هینیریحس ش یجوریبود اما  ییهوی دمیدستمو رو شکمم کش دادمسرم تکون  هیشد آرشا عال

سمتشون دوتا پسر سه تا دختر بودن با احوال  میدستشو باال اورد رفت یکیداخل  میشدم رسام اومد کنارم رفت ادهیپ

سام ممنون ر-بودم سر تکون دادم دنتیمشتاق د دمیراجبت از رسام شن یلیخ-از دخترا گفت یکی مینشست یپرس

نهال کجاست سپهر  یدختر دوساله دارن...راست هیدانشگاه من و شوهرش سپهر  ینگار همکالس شونیا-لبخند زد

ه دختر خال نیست-ادگفت ادامه د یرسام اهان کنهیم تیعذ نجامیا ادیگفتم م کردیم یطونیخونه مادر من ش-گفت

بهم  افتاد چنان با اخم انایک یدادم خوشبختم گفتم نگاهم رو سرتکوناونام  یبرا انایک انیو خواهرک انینگار نامزد ک

چاق  نقدریچندماهت ا-ابرو باال انداخت یچ-چندماهت-شد نهیدست با س ادیذول زد گفتم االن از اون ورم درم

رسام مال  یهول بود-جلواومد انایک یخواست بحث عوض کنه ول دیخم من داخم کردم به تو چه فضول رسام ا یشد

 قبل ازدواج یزد یخودت

 

[۱۹.۰۲.۱۸ ۱۸:۲۱] 

هول نباش االن -بگه پوزخند زد یزیرو سرش خورد کنم برادرش تا خواست چ زیم نیهم خواستمیم یشد حامله

خوبم -برات پوزخند زدم ستین یموند-شد کمیبدون نزد یتوله تو شکمت رسام مال تو شد ول نیفک کنم با ا

چه  دمیاز دورم د شدیرسام م ازبهش دارم دهن ب یحس قو نیوار منو دوسدار و منم همچ وانهیچون رسام د یموند

بقولت  ایبچه  نیدرضمن دخترجون ا-زر مفت بود واس ابرو خودم هی نیبرسه منکه کنارش بودم خوش نباش اقا ا

خودم از حرفام هم حالم  یعنیچه محرم چه نامحرم چون پدرش االن کنارم و پاش موند  ایحس دن نیرت نیریتوله ش

گانه خانوم بابت رفتار بچ گانهی-گفت انیبلند شد ک یدیبا ببخش انایزد ک خندرسام لب شدیبهم خورد هم چندشم م

بشه برام گارسون چندتا سفارش اورد با ک  یکم کم عاد دیبا گهید ستیمهم ن-پوزخندزدم خوامیمعذرت م انایک

 زدیم دید امانداختم داشت با غم رس انایبه ک ینگاه یگذاشت مشغول شدن موقع خدافظ زیهمرو رو م مینگفت یزیچ

 دیشا دونمینم-دیخند انایک-یک-بدجور خاطرخاهت برگشت-شدم نیکله تکون دادم سوارماش

 یقاپ فیک باریاوووق برو بابا  یتو قلب منو دزد یول-لبخند زد یکردیخوب همون واس خانوم خونت انتخواب م-

 مونده نمیهم گهیقاتل د شمیحتما بعد م گهیقلب تورو بدزدم د تمیوضع نمیشدم ا ایکردم عاشق برد
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ودم کرده ب رییتغ یبع حد نهیبلند شدم رفتم جلو ا ستیاز رسام نبود بدرک مهم ن یچشام اروم باز کردم خبر صبح

زن پنجاه سال  نیمتولد شده ع دیدختر جد هیزبون دراز مرده بود  طونیش گانهیانگار اون  شناختمیکه خودمو نم

 شده بود لبخند گوشه لبم نقش بست تربزرگ دمیشکمم کش یرو یبودم که چهارتا بچه از دست داده دست

من مادرم  یعنیبا اورد واژه پسرم دلم قنج رفت پسرم... دهیمادرت چقدر زجر کش گمیبهت م یایب ایبا دن یوقت-

 گهید گانهیبود  نیسرنوشتت هم-بهم بگه مامان به خودم دوباره نگاه کردم ادیب ارمیپسر قرار ب هی یعنی گهید

که ازاتاق کامران خان  نییازپله ها برم پا خواستمیم روتیدست صورتم شستن رفت ب یایباهاش کنار ب یمجبور

ه محمول هیپسره احمق -کردیدررفتمو گوشمو به درچسبوندم داشت بارسام بحث م کینزد دمیجروبحث شن یصدا

-شرفت بپرس چرا محموله روبه باد داد یب ردستیصحبت نکن اون ز ینجوریبامن ا-یاریمثل ادم ب یرونتونست

-زرگ ترتوراههمحموله ب هینشده که  یزیبوده چ کیمحموله کوچ هی-بویم یچ معحواست به ه دیبا یمن نیتوجانش

چت  یحواس پرت نبود ینطوریدرضمن توقبال ا میوفتیدفع لوبره تودردسر م نیا یگندنزن نیبه ا گهید دوارمیام

 لداخ دمیدروبازکردمو پر نیبمونم پشت در واس هم وردمیطاقت ن گهیبگم که من ...د دیخب با-شده تو 

 ونیقاا دیخب بگ-رفتمو نشستم رومبلو پاموروپام انداختم گفتم لکسیر یلیهردومتعجب بهم نگاه کردن منم خ

فکر نکنم بهت مربوط باشه حاال بازکن -یسادیگوش وا-رسام اخماشو درهم کردوگفت هیمحموله چ انیاذرخش جر

 نمیعروس بهش فک نکن بگو بب ستین یزیچ-زدوگفت پشیپوک به پ عیکامران خان  هیمحموله چ انیدهنو بگو جر

 یونتینم ستیبچه دوساله روبروت ن هی ینکن بحثوعوض کن یکامران خان سع-وارثم هست پوزخند زدم حواست به

 دیباشه نگ گهید دیگینم-ومدهیبه تون شیدتفضولیش قیتوراهه رسام اخمش عم ییمس چه محموله ا یگولش بزن

امران ک یمیباارزشو قد لیازنظرگذروندم ازجام بلندشدمو رفتم سراغ وسا وباچشم کل اتاق دیسیعواقبش وا یپا یول

 یدار-دیشدرسام غر کهیشکستو هزارت نیلبخند ژکوندبهشون زدموانداختمش زم هیبرداشتم  ویخان اول

م شکوند ویشکوندم سوم ویددومیحاالخود دان شکنمیتک تکشونو م هیچ انیجر یکه نگ یتاوقت-یکنیچکارم

واسه  یبود بشکنه ول فیخوشگل بود ح یلیپروانه خ هیبه  دمیتارس نیزم دمیکوبیم داشتمویروبرم ههم ینجوریهم

 ینداشت اونم برداشتم دستمو بردم باالکه بشکونمش که باصدا یارزش چیه کننیچه کاردارن م نکهیا دنیفهم

تم روگذاشتم سرجاشورف پروانه نیبش ایب گمیدست نگهدار اونو نشکن باشه بهت م-اوردم نیکامران خان دستمو پائ

باشه خودتون  ادتونی یول گمیباشه م-نیبهش بگو هم-بابا یول-رسام توبهش بگو_دمیخب گوش م-نشستم 

 میمحموله مهم بفرست هیما قرار  گانهی نیبب-یصندل یجلوتر اوم نشست رو کمیکنجکاو بهشون ذول زدم  دیخواست

-دیدیکار خالف انجام م دیپس دار-شهینابود م مویکال زندگ میلو بر شهکار انجام ن نیا یخارج از کشور و اگر بدرست

قدم جلو  هیمنم هستم...-رسام که بهم ذول زده بود رو ازش گرفتم نگاه کامران خان کردم یشدم با چشما رهیاره خ

 داد نزن سر من -بلند تر از خودش داد زدم یگیم یچ یدونیدختر نفهم م-اورد داد زد
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نگران نباش رد -هولش داد یجنازه من رد بش یاون همه خالفکار مگر از رو نیب یخوایبچه تو شکم م نیتو با ا-

اش بچه وجود داشته ب نیاصال تورو بشناسم اصال ا نکهیتو گوش وا موندن فرو کن قبل از ا نمیا-شدم کشینزد شمیم

...گرگ تو یاخ چپ بهم ننداختن تو چنگ یحت وناا یکردم بزرگ شدم ول یاون همه خالفکار زندگ نیب ییمن تنها

 یتو دامن من پوزخند زدم رو ازش برگردوندم مچ دستم با نگاه ترسناک ی)اشاره کردم به شکمم(انداختنویکه ا یبود

 همون دمیفهم دمتید یاون کار من از قصد بود وقت یدونیم نویا میبهتر تو-دیغر

  

-شکه بهش ذول زدم یتا برام بمون کردمیکارو م نیا دیبدست اوردنت سخت با دمیاما فهم خوامیکه م یهست ی

خفه شو تو بخاطر خودت منو  -زمیحرف نزن عز ینجوریراجب پدربچت ا-دیخند یرذل پست یعوض هیتو  یعنی

رسام که رگ افتاد چشم ازش برداشتم به  کیسرام یبرسم...قطره خون رو خامیم کهیبه اون ینزاشت ینابود کرد

تو -دمیکش غیج رمیوسط جونشو بگ ادیموضوع اون پسر ب گهید کباریقسم خوردم -گردنش باد کرده بود نگاه کرد

تاق زد از ا عیشد بازوم گرفت فقط به چشام نگاه کرد سر کمینزد مییجویدستت بهش بخوره خِرخِرتو م یکنیغلت م

ازش ب نییپا دمیکش رهیرفتم سمت در اروم دستگ رونیاز دهنم بزنه ب شکممبچه تو  نیاالن ا کردمیحس م رونیب

 میرب ایب-پلها نگاه کردم نییکامران خان که با صداش به پا شیاز رسام نبود اومدم برم پ یخبر رونیکردم اومدم ب

 طایح گوشه یصندل یپشت سرش راه افتادم رو ششیعروس باشع گفتم به تابع حرفش رفتم پ میباهم صحبت کن

 روشن کرد  پشوینشست پ

 کامال معلوم از-داره اما اون مهربون ادیز یرسام بچه باز دونمیم-روشن کرد پشوینشست پ اطیگوشه ح یصندل یرو

-چشاش مرد یدوازده سالش بود مادرشو جلو یوقت-سرم تکون دادم کنارش نشستم نیبش-که سرم اورده ییبالها

 بود یزن هی یداشتم هنوزم دارم مهر ادیکشتنش من دشمن ز-یچطور

  

 )پارت پونزدهم(

 شفتیباندبودو منم عاشقو دل ش سیکرددختررئینبودکارخودشو م شیحرف زور حال یخودت لجبازوقو نیع درست

 یلیخ یازم گرفت تااجازه دادبادخترش ازدواج کنم زندگ یادیز یپدرش امتحانا دمیبهش رس یشدم باهزاربدبخت

 تیامورم هی نیمیس هیسالگ کی ازتولدبعد نکهیبودتاا باترشدهیز مونیاومدن رسام زندگ ایبابه دن میداشت یخوب

م نزاشت رهیگیمحموله روبه عهده م نیا تیگفت اون مسئول یاون ورآب مهر میکردیردم دیمحموله روبا هیاومد  شیپ

سرهمون  یادیز یاستفاده کردو محموله رورد کرداون ورآب دشمنا شیشگیهم هیاون ازلجباز یمخالفت کردم ول
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 یکنن تو دیرفته بودن که واسه رسام خر رونیرسام ازخونه ب ویمهر یوقت نتشنه شد یمحموله به خون مهر

ردن م خوامیمن نم دیپرپر شدن مادرشو د یول ومدیسرش ن ییبارونش کردن رسام چون داخل مغازه بود بال ریپاساژت

ده بچتو ب ادامه تیمارم فراموش کنو به زندگ یحرفا رونیازکلت بنداز ب ویوارد باندبش نکهیپس فکر ا نهیزنشم بب

 رزنیش هیبه قول مادرم  ویزنه قو هی یحرفاش درتعجب بودم معلوم بودمهر دنیکن ..ازشن یبزرگ کنو براش مادر

مشتاق شدم که باهاشون باشمو مثل اونا بشم چون  شتریپاپس بکشم ب نکهیا یبجا اناتیجر نیا دنیبوده من باشن

 شد پس من بعدمنم بشینص یزندگ نیبهتر هیادم پستو عوض هک دمید ویهرک دمیند یریخ چیبودن ه یازآدم خوب

 افکروارثیباندبشم  نید امنم وار دیزاریامیکامران خان  نیبب-سادمیکامران خان وا یبد ازجام بلندشدمو جلو

تم منم هس دیخوددان گهید ادیب ایبچه به دن نیا زارمیمن نم رونیب دیمالو اموالتون ازکلتون بنداز یبرا داکردنیپ

مسئله با جون خودت بچت  نیتو ا یول-خاموش کرد بلند شد پشویپ رسونمیمن به مقصد م ویمحموله بعد درضمن

 نینشستم سرم ب یصندل یسرشو تکون داد رفت داخل رو ادیسرش ب ییبال زارمینم یمطمعن باش-یکنیم یباز

 مسخرم... ندهیا نیدستام گرفتم خندم گرفته بود از ا

 جرمه به زنم نگا کنم-یکنینگاه م ینجوریچته ا-باال اوردم مواجه شدم با لبخند مهربون رسام ابرو کج کردم سرم

م با داغ شدن لبم قلب ادیبهم ذول زده بود گفتم االن از اون ورم درمبرو بابا هولش دادم دستم گرفت برگشتم چنان -

حق نداشت منو ببوسه  نکهیراه بندازم از ا دادینثارم کرد اخم کردم تا خواستم داد ب یتند زد چشاش باز کرد چشمک

فر س یبر یخوایم-جلو گذاشت متعجب نگاهش کردم یگبزر فیک دیحقت ببره خند-زمیحق من بود عز نیا-گفت

کوچولو پسرونه لبخند زدم  یلباسا دنیخب...نه بازش کردم با د-رفت مسافرت شهیم نیبنظرت با ا-ابرو کج کرد

-برد گردنم فرو یپسر بچه بانمک توش تصور کردم دستشو دور کمرم حلقه زد سرشو تو گود ایبرداشتم  شونویکی

تو  مثل یچون تو زشت-چـرا-من بشه ین شبدعا ک-خوشحالم برگشتم طرفش با ناز گفتم-یلیاره خ-خوشت اومد

-اخم کرد جلواومد شکننیعــالم دختر براش دست پا م هیمن بشه  یشب یول ندازهینگاه چپ بهش نم یکیبشه 

 ادیاز من بدت م-سادیجلوم وا رونیچه جــورم تا خواستم برم ب-دمیخند شکوندنیتو دست پا م یپسرا برا یعنی

ردم در باز ک الیخیخودت بمونه ب یحرفاتو بزار برا یمن من کن خادینم-...گانهیخب...من...-دونمینم-بهش نگاه کردم

 نمیبب ارویلیحال خ دیبا یببخش پسرم ول-شدیقبل م یکه بزرگتر از روزا دمیبه شکمم کش یدست رونیاومدم ب

 رفتم خواستم راه کج کنم نییزدم از پلها پا یلبخند بدجنس یخوب ارجاها ک یلیاما انتقام خ ستین یمامانت ادم بد

واقعا  ا،نهیک یگیم یچ یفهمیم-ک پشتش به من بود با صداش کنجکاو شدم نیمیس دنیبا د یسمت اشپزخونه ول

چرا بدش ازت  یدونیپدر شدنش خوشحال،خوب م یاون تازه برا گمیوقت به رسام نم چیه ،منیشد ونهید

 هی-خانوم دیالزم دار یزیچ-بهم انداخت یتو اشپزخونه خدمتکار نگاه دمیتا خواست برگرده پر اد،خــدافظیم
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 باهاش نیمیچرا س ادیچرا رسام ازش بدش م هیک ایشدم کنجکاو شدم بدجور ک رهیخ نیچشم به زم-اب..لطفا وانیل

 درارتباط

وارد  تخواسیم یتوق نینکنم ندارم واس هم یفضول نکهینپرسم و تحمل ا تونمینم دمید یپااون پاکردم ول نیا کمی

-وزخند زدمپ یچکیه ای...کیک...ک-دیرنگش پر هیک ایبگو ک عیزودتندسر-اشپزخونه بشه مچ دستشو گرفتمو گفتم

نع توروخدا زنداداش -برم از رسام بپرسم ای هیک یگیم یزدیباهاش حرف م یداشت دمیکن خودم شن اهیبروعمتو س

 نجایا-پووف..باش بابا قول-یبه رسام نگ یزیقول بده چ-مکث کرد کمیباش پس خودت بگو -به رسام نگو یزیچ

ت انگار نشس یصندل یبرداشتمو باهاش رفتم تواتاقش روتختش نشستم اونم رو بیس هیتواتاقم  میبر ایب شهینم

آق  نیهست ا یاوالال خب حاال ک_ میرودوس دار گهید اهمیمنو ک-گهیدِ هَه بگو د -رفتیداشت با خودش کلنجار م

خب درسته اما سوال -که ستیعشق دست ادم ن- یاوپس پ تو چرا عاشقش شد-رسام  هیکار بیرق-عاشق یایک

دستمو  که رونیازمحموله هاشو لودادازجام بلند شدم که برم ب یکی ایچون ک-ادیچرا رسام خوشش ازش نم نیمن ا

 واشیروتاب نشستمو  اطیرفتم توح رونوین دختر چکارت دارم اخه ازاتاقش زدم ب-یگینم یزیبه رسام که چ-گرفت

-باتعجب نگاش کردمو گفتم یآماده ا-دمیرساموازپشت سرم شن یبودم صدا رهیخ نیبه زم خوردمیتاب م واشی

 ستادیروبروم ا یواسه چ

 

  

آها -یاریسردرب زایچ یلیازخ دیپس با یمحموله روتو به مقصد برسون یخوایشدن مگه خودت نم یواسه واردباز-تاد

دوست داشتم بدونم چه  یلیبودن خ ینیرزمیآماده باش دم درز شهیدونفرهم ینیرزمیرفت به طرف ز میباشه بر

عالمه اسلحه اون  هی وردمیداشتم شاخ درم لداخ میرسام درو بازکردو رفت سادهیخبره اون توکه محافظ دم درش وا

-سادمیرفتمو جفتش وا ایرفتو اشاره کرد که توام ب زیبرگه روش پخش پال بود به طرف م یوسط که کل زیم هیجابود 

 بره ادتیحرفمم  نیاگه کوچک تر یوهمه شونو به خاطر بسپارچون حت گمیم یچ نیخوب به حرفام گوش کن بب

خب گوش -ستمیه ناره بابا خنگ ک-اخم کردم یدی...فهمشهیمن تو و پسرمون نابود م یندگروهوا و ز رهیم یهمه چ

 لیمحموله روتحو یریگیاونجا منتظرن پولو م ایبه ارمنستان برسه مشتر دیبا ادویکن محموله ازطرف اصفهان م

 میدار یادیز یارابط-به ارمنستان برسونمش یمن چجور-تو جام جابجا شدم کمی نیهروئ-هیبارمحموله چ-یدیم

اتفنگو کارب دیکشتنت باشن با یاحتیمحموله  دنیدزد نیدرکم بامونیازرق یلیکه کمکت کنن درضمن امکان داره خ

 یداد هرچ حیتوض زوبرامیالزم بشه آره....تاساعت دوصبح همه چ-مگه قراره ادم بکشم-گفتم عیسر یریبگ ادی

اه که ر نیا دیپا پس بکشم با شدینم یخوردم ول یچه گوه دمیتازه فهم داشتیترس برم م شتریب گفتیشترمیب
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 ایدادکه اسم ک بایاطالعات درمورد رق یبهم کاربا انواع اسلحه سردوگرمو نشون دادکل دادمیم ادامه مخودم خواست

 نیرسام گفت چون اول دیمحموله رس ییباالخرو روزجابه جا وفتمیب نیمیباعث شد به فکر س نیهم جزء شون بود و ا

بهم  یدوتا گوش میراه افتاد مویگذاشت نیتوماش لویوسا ادیباهام م شناسمینم میازکارا خبرندارمو وکس ادیوز بهتجر

ه شد یرفتارش جد یلیخودمونه خ هیواسه ارتباط معمول گشید یکیواسه زنگ زدن آدمامونه و شونیکیدادو گفت 

اصفهان به  میدیرس کردیسرعت حرکت م ثاخم نشونده بود وسط دوتاابروهاش باع هیکردوینم یشوخ گهیبود د

ه شده بود قدم ب یزیبرنامه ر یکل میشبو اونجا موند میهتل گرفت یجعل یرد بااسماک فیچندنفرزنگ زدوهتل رد

ازمرز  دیادم جاسازکردنو به عنوان مسافربا عیسر هیبدن  یطبق نقشه بودصبح محموله روتو میداشتیکه برم یقدم

 بایازرق یکیرابط زنگ زدو گفت  یازآدما یکیکه  میمرزبود یکاینزد میابودمام جزاون مسافر شدنیردم

به مچ پام بستو  کیتفنگ کوچ هیهمه آماده شدن تفنگاشونو آماده کردن رسام  ادطرفمونیبادارودستش داره م

 یاردن نویشدن ازماش ادهیحق پ وفتهیب یهراتفاق-آروم درگوشم گفت بمویگذاشت توج واشی یلیهم خ گهید یکی

-ارمزیحق الشخورارو کف دستشون م مونمیمن م-یشیم یاون ورمرز...بعد تو چ یریم هیبابق یعنی-گانهی یدیفهم

خودم  یاریاسم بچه روب گهیبارد هیاگه -به فکربچه توشکمت باش-ییایم اتوامی مونمیمنم م ای یبابا کورخوند یزک

ه شدنو باتفنگ ب ادهیپ شترافرادیب سادیوا نیماشاومد  یراندازیت یصدا یلجباز یلیخ-اخم کرد رمیگیجونشو م

شدمو دنبالش رفتم به سرعت رفتنو پشت تپه ها  ادهیپ عیشد منم سر ادهیرسام که پ کردنیم کیشل نیپشت ماش

برمو ازپشت  دیپشت تپه بمون من با نجایهم-برام سخت بود رسام گفت دنیبچه توشکم دو نیشدن باا میقا

 یمارفتم آد واشی واشیمنم پشت سرش  سمیکه همونجا وا ووردیدلم طاقت ن یرفت ول وگفت نویسرگردشونو بزنم ا

گاه داشتم اونارو ن یانداز ریپشت سرشو قرارگرفتنوشروع کردن به ت قایدق گهیکشته شدن رسامو چندنفرد یادیز

 ومدویداشت به سمتم م یکلیآدم ه هیبرگشتمو به اون طرف نگاه کردم  عیسر دمیازدورشن ییپا یکه صدا کردمیم

بزنمش  تونستمینم دیلرزیاسلحمو گرفتم به سمتش دستم م عیاسلحشو به سمتم نشونه گرفت منم سر

زنش ب-داد رسام به خودم اومدم  یکه باصدا نییپا ارمیخواستم تفنگو ب تونستمیادم بکشم نم تونستمیچطورم

 گهید نویافتادزم عیسر ارویفشاردادم  شهآب دهنمو قورت دادمو دستمو روما یبزنــــــش لعنت گانــــــهی

ه نگا هیآدم کشتم به رسام نگاه کردم با زاشتمیکه رومورچه هم پانم یآدمو کشتم من هیراحت  یلیبلندنشد خ

درست  تفنگو باال اوردمو عیازپشت سر باتفنگ سرشو نشونه رفته سر یکیکه  دمید کردینگام م زداشتیآم نیتحس

  شدیم یعاد شتربرامیب کشتمیشترمیب یهرچ یچهارم یسوم یدوم نمیاون نره قوله ا عیشونیزدم وسط پ

محموله روبه اون ور مرز  عیتموم شدو سر یریباالخره درگ نکهیتاا زدمیم دمیدیم ویهرک شدیوجدانم کمترم ازعذاب

 پوال توحسابه نکهیاون ورمرز منتظرمون بودن بعداز مطمعن شدن درباره ا ایدرست طبق حرف رسام مشتر میرسوند
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موقع خواب رسام  میارمنستان موند یازهتال یکیودباهاشون رفتن شبو تکه موادتو بدنشون جاساز شده بو ییآدما

 اومدو جفت من روخت درازشد

 هشیهزار شب نم شبیتوروبه ارواح مادرت بزاربخوابم  یگی-حال گفت یهاا ب یبخواب نجایزارایهــووو فک نکن م-

حس کردم دستش دورکمرم حلقه بعد کمی دمیشد که کارش نداشتمو رفتم اونورتختو پشت بهش خواب یچ دونمینم

دوست -دمیوارشو کنارگوشم شن هزمزم یکنم صدا یمخالفت چیدوس نداشتم باهاش ه گهیشد اون شب اصال د

 یبش یباز نینداشتم واردا

 برگشتمو توچش-دستت به خون آلوده شد-ستیرنیخودم خواستم پس خودکرده راتدب-

  

 نگاه کردم  اش

 چند سالت بود  یکه کشت یآدم نیاول-

چون  یکرد ول داشیقاتل مادرمو پدرم پ-یکشت ویک-سالم بود اپونزدهیچهارده  یدوسال بعد مرگ مادرم وقت-

نه صح یوقت یول دیتفنگ داددستمو گفت بکشش منم اول مثل تو دستام لرز هیمن کشتن  یچشما یمادرمو جلو

 یول رفتیچشام کنارنم یجلوشدن خونش توصورتم از دهیوز صحنه پاشمرگ مادرم اومد جلوچشم کشتمش تاچندر

 ایمنم بعد قایدق-یدار یشدتوااالن چه حس یواسم عاد گهیروکشتم د هیبق بیترت نیوبه هم ویسوم ویدوم یوقت

 هیتشب-یخندیچرام-دیسرمو بوس دوینشونه گرفته بود خند رکمونیبات ویخال یشد انگاربتر یروکه کشتم واسم عاد

 خوردیبشه صورتش جلو اورد نفسش که به پوستم م قیشد خندش عم اعثلبخند زدم ب رکمونیت ویبود بتر یجالب

 فیارباب...ارباب تشر-به در دیکوبیمحکم م یبگه دست یزیداشتم ذول زدم تو چشاش تا خواست چ یبیحس عج

 ستادیارباب ارسالن اومده سرجاش ا-هچه مرگت-سر دراورد بلند شد داد زد ینفهم از کدوم گور نیا یلعنت-دیاریب

 این کنمیالتماست م گانهی-جلواومد هی...ارسالن کشدهیچ-به من انداخت بلند شدم ینگران عصب ینگاه گشتبر

هم  منه هردوتا به خون یعوض یبایارسالن از رق-چخبر یگیم-بچه متعجب گفتم نینکن...بخاطر منو ا یفضول نییپا

 دین موهاش کشیب یدست یعصب یواس چ-بدونه خامینم یعنیمن زن دارم  دونهینم میتشن

  

 )پارت شونزدهم(
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اس بهم پر از التم ی...باش نگاهگانهی نییپا این-با من درست حرف بزنا-نکن المصب چمیسوال پ نقدریا-دیغر یعصب

ر د یوقت رونیبعد لبخند زد رفت ب یبهم ول مواظب خودت باش انگار از حرفم شک شده باش ذول زد-انداخت گفتم

 یبعد رسام کنار مرد قعیداد چنددق ستبهم د یحس بد یدیبزرگ سف نیماش دنیبست رفتم سمت پنجره با د

رسام اون مرد هجوم اوردن خوب  گاردایتموم تنم سر شده بود مرد دستشو باال اورد رسام گرفتش باد دمید

در اتاق  یدستام گرفتم صدا نیتخت نشستم سرم ب یشد رفت رو نیاون مرد سوارماش یول نمیبب یزیچ تونستمینم

 یمن حوصله منت کش-اخم کردم ستیمهم ن-بود لبخند زد یاون ک-کردم هشاومد بعدش رسام جلو زانو زد نگا

 همرو بشناسم سرشو تکون داد بلند شد دیهستم پس با یباز نیتو ا یندارم وقت

باهامون چپ افتاد حاال  میکرد من و کامران خان مخالف بود نیمیخواستگار س یوقت یبود ول ما کیارسالن قبال شر-

 یچون از من متنفر و مطمعنم بفهمه کس-برگشت طرفم دیدیم دیمن چرا نبا-بلند شدم زنهیاب مارو م ریداره ز

 کردیواست مهمم انگار دستش رو شده من من م منمگه -رهیاما اون ازم بگ یگوشه هلفتون وفتهیواسم مهم حاظر ب

 ارمیب ایپسرتورو قرار به دن یعنیواست مهم باشم چون وارث اذرخش  دیبا-سرمو تکون دادم دمیخند

-جلواومد یجد-قورتش دادم برگشتم یپشتم بهش بود ناخوداگاه لبخند زدم ول یتو از اون بچه واسم مهم تر یول-

 داد زد یبلند شد عصب شیگوش یاره صدا

-پالتو دراورد شروع کرد به حرف زدن بیاز ج یبا زنش خلوت کنه غرغر کنان گوش قهیادم دودق زارنید المصبا نم-

 یفهمیم ایتو ب-کجا-میبر ایب-قطع کرد یدار اومدم گوش م،نگهشیایاالن م ،باشهیدونم،کـــیمن چه م

-به من انداخت رسام دستم گرفت برگشتم طرفش اخم کرد یبد ینگاه میستون نشسته بود نیع یمرد یروبرو

ا ب کنهیزر زر م ادیز طونهیش-زدم اروم گفتم یخند شیرو سرش ن ارمیوسط خشتکشو ب نیبزنم هم گیم طونیش

 ادیراهو باهات ب نیا تونهیم-چهار ماه-زنت چندماهش اخم کردم رسام گفت-طرفش میمرد هردو برگشت یصدا

خانوم کوچولو نگران وارث خانواده اذرخشم بعد  ستمینگران تو ن-شما نگران ما نباش-مرسام جواب داد یجا من

 میسلطان خان من و همسرم تصم-بزنم دهن مهن صاف صوف کنما گفتیدرس م طونیاالن ش یعنی دیبلند خند

هرخ خان سلمان خان شا یلم هندیف ادیداره ادم  یزیاوهع سلطان خان عجب اسم چ میکار انجام بد نیا میدار

ام تا رس کهیزنت داشت باش رسام بد ت یهوا-چندش بهم انداخت یگراز بود نگاه یشب شتریب اروی نیا یول وفتهیم

 باال سرمو تکون دیخانوم شما بر-گفت گاردشیقدم جلوبردار جلوشو گرفتم با نفرت بهش ذول زدم باد هیخواست 

 ناموسیب یعوض-میدادم راه افتاد

 شرفا مثل سلطان بود یب نیباهام واس هم نیا این گفتمیم یوقت گانهیخفه شو -رسام یتو روان-
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باز -کرد ی...اخم ترسناکیفقط زر مفت زد اما تو چ اروی نیرگ گردنت باد کرد باد نکنه اقا ا یشد یرتیاالن غ هیچ-

نتر ا نیه واسم خنده دار جلو ااره لعنتت کن-خدا منو لعنت کنه-ابرو من رو دوشت یباز ب نیا امتیتا ق-یشروع کرد

خودم خودتو  کنمیم یاالن قاط یبه وال عل گانهی-هیناموس چ یدونستیاون روز اصال نم یول یشد یرتیغ یعوض

هم ب ینگاه دمیخند زنهیم شمیالمــصب زبونت رو مخم زبون دراز داره ات-نزنه شیات یمن از خدامه ک-زنمیم شیات

وسط  خندمیبچه منگلت م نیبه ا-پس چت شد-دیبه تو خند یبرو بابا ک-یبشم بد بخند یخوبه من عصب-انداخت

بابا بچم  یالهــ-واقعا-داره چشاش برق زد به شکمم نگاه کرد یروان یمثل خودت مشکل روح ندازهیدعوا لگد م

خوشحال شد چقد  دمینگاهش کردم خند گانهی-دونمینم-نه بعدش-یها...اله-یگفت یچ-ذوق زده شد نگاهم کرد

ورد تو خ یانگار سنگ رمونس زنیریم ایاالن کل دن یهند لمیبسه ف-بــرات رهیبهش گفتم بابا بچم کامران خان بم

 پرش اخم کرد جلوتر از من راه افتاد

بود منم رفتم رو تخت دراز شدمو چشامو  دهیبود خوابم به کل پر مین کویتازه ساعت  دیتواتاقو روتخت درازکش رفت

به  خواب زاشتینداشت بدجورهوس آلو سبزو لواشک کرده بودم فکرش نم دهیاصال فا بردیمگه خوابم م یبستم ول

و دستش کردرسامیفکرخوردنش حالمو بدترم ظعهرلح شدیازجام بلندشدمو شروع کردم به قدم زدن نم ادیچشام ب

 دباخوایگوجه سبزولواشک مخب...من دلم -چرا- تونمینم-یبخواب ییایچرا نم-ازروچشاش برداشتو توجاش نشست 

هرهربه -گفتم سادمویاخمامو درهم کردمودس به کمروا دیخندیزدومیبلند قهقه م دازخندهیدفع پوک هیزاغ  میکم

جمعش  عیسر یحرفش لبخندرولبام اومد ول دنیکرده باشن ارشویو نیاول ممخانو نکهیبه ا-یخندیم یچ

پس  مزدلیخدانکنه عز-رمیمیم کنمیاگه نخورم حس م میبچت شکموعه به من چه بعدشم االن چکارکن-کردموگفتم

نقش  زیپسر ر هیمنوچهــر... منوچهـــر -من چکارم ازجاش بلندشدو به طرف دررفتو درو بازکرد و بلنددادزد

ا پسره ه یبرگرد یجلد ایب ریلواشک وزاغ بگبرو گوجه سبزو  عیسر نیبب-شده یزیبله ارباب چ-اومدو گفت عیسر

اونم  خورهیموقع شب گوج سبزولواشک م نیا یتعجبم داشت ک یخوب جا کردیدرشت نگاش م یداشت باچشا

 ب..بله-گفتم یچ یدیمگه نشن_بلنددادزد دمنوچهرهنوزنرفتعیبازاغ رسام که د

  

منوچهر دوان دوان رفت رسامم درو بستو اومدروتخت نشست به جفتش اشاره کردو  امیم رمیگیارباب االن م ه

دم ش یجور هیخودش کرد  کیسرمو تکون دادم کنارش نشستم دستشو رو گردنم حلقه زد منو نزد نیبش ایب-گفت

 وونهیمنود یدونیم_گفت: ومآر یلیبرگشتم طرفش لبخند مهربون زد صورتش جلو اورد فقط بهش ذول زدم  خ

 یمردم اون وقت ک مویاومد_ها یریمینم یجواب ند_بودن خودتو  گردن من ننداز خواهشا وونهید _یخودت کرد

بازشدو  منوچهر که  هویباشم..در رخاکیقبلش ز دیمن با یریاگه قرارباشه تو بم یریخدانکنه بم_جواب گوعه 
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اس در وامونده و نیا-ت سمتش داد زدرف یرسام عصب کردیم انگاهدستش بود باتعجب داشت به م یبزرگ کیپالست

رف رسام برگشت ط رونیگفت رفت ب یمنوچهر چشم نمیگمشو ب االیخفه -ارباب دیببخش-سر قبر پدرت گذاشتن

-داخل ادیگاو م نیزن تو اتاق ع فهمهینم شعوریب-شد قیاخمش عم یاریدرم هیچ ایباز یوحش نیا-دمیمن خند

گرفت طرفم منم با سرعت و ولع شروع  کیاخمش وا شد پالست دیچیاون المصب که در رودم بهم پ دهولش کن بابا ب

 هـــا-کردم به خوردن رسام روبروم نشست

ابرو کج کرد اومد کنارم دست برد سمت لواشکا تا خواست برداره  فتهیوظ-دمی...دوست دارم خندیلی...خگانهی-

نو جا م ومدهین ایفسقل هنوز به دن نیا یچ گهید-مال پسرمه ناین ادست نز-چــته-عقب دیدومتر پر دمیکش غیج

 یدمق میاومدم بر رمیسه سوته بگ وشد هیمن -بلند شد حولشو برداشت دیبوس میشونیگرفته کله کج کردم پ

زنگ خورد دکمه اتصال  شیگوش میبر عیتا اومد سر دمیرفت تو حموم بلند شدم مانتوم پوش یباشع وقت-میبزن

 انیاوردنش ب دیخانوم لطفا به ارباب بگ دیببخش-ستشیرسام االن ن-کنم،الو ارباب کارشیارباب اوردنش چ-زدم

گو گفت ب دونمینم-بود یک-گوشت زنگ خورد-بعد رسام اومد قهیقطع کردم چنددق ینگفتم گوش یزیچ نشیبب

لبخند گوشه لبش نقش بست لباسش  نشیبب ایدنش بگفت بهت بگم اور اروی-یچ-برگشت طرفم عیاوردنش سر

 رفتمیباز شد کنار رسام راه م یباشع در بزرگ-دیکش یپوف امیگفتم م-نه-امیمنم م-رفتم جلوش امیم-کجا-دیپوش

اده افت نیزم یآش الش رو یباز شد بعدش پسر گهیدر د هیارباب  دییبفرما-کجاست-رسام شیاومد پ یکلیه یمرد

به رسام انداخت  یباال اورد نگاه یبود سرش کم نیا یکردیهمه منم منم م نیا-دیبود رسام رفت جلوش موهاش کش

بگو  االید -برداشت سلحهبگم سرش ول کرد  عیهمه کتک نخوردم ک سر نیا-شونیبگو کجا برد-پوزخند زد

ش شک کردم به شهیچقدر ازت متنفر م یبه فکر خواهر باش که منو بکش یستیبه فکر من ن-گفت حالیب یعوض

 هی ایک شرفیراجب خواهر من حرف نزن ب-دوسش داره رسام اخم کرد نیمیهمونکه س ایک نیپسر ذول زدم نکنه ا

-دیغر یرسام عصب ادیسراون م ییچه بال رمیعاشقه منه خودت فکرکن اگه من بم نیمیس-خنده کوتاه کردوگفت

اشه راحت عاشقتم ب التیگرفته خ ادیآدم کشتنو  یکه از ده سالگ هیشده اونه دختر تیدخترکامران خان ترب نیمیس

تودستامه که  یمنه جور چهیخواهرت باز-وجود داشته  یکس نیکه هم پرهیازکلش م یهفته نباش هی هیفقط کاف

 زهیبهم بر واتیدن یمغزشو شستوشو دادم که اگه منو بکش یجور رنیافرادت منو بگ نکهیقبل ا ونهبگم هم یهرچ

اسلحه رو ازرسام گرفتمو به طرف  نیآدم دروغگوحال بهم زن واسه هم نیازا خوردیکم کم داشت حالم بهم م گهید

ن نداره کرد یزندگ اقتیتو ل لمث یفیندارم آدم کث یازکس یمن باک یاگه رسام بکشت آره ول-نشونش گرفتم ایک

رفتم باال سرشو چونشو  نیباز افتاد روزم یباچشا یهمون جور شویشونیگلوله درست خورد وسط پ دمیماشه روکش

 ای نکنیخودشون م تیپله واسه موفق گرانویکه د ییکسا یسزا-آرومو زمزمه واربهش گفتم یلیگرفتم مرده بود خ

دستمال برداشتمو خون رودستامو پاک  هیازجام بلندشدمو  نهیهم زننیگولش م کننویم گهید یکینثار یعشق الک
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ود چشامو گرفته ب یجلو ایبرد انتیخ دیکشیم ریت یروفتم تو اتاق قلبم بدجور رونیوازاون خراب شده زدم بکردم 

انقدرپست فطرت  توننیم یداغون بود آخه آدماچطور یحالم بدجور شدیتومغزم اکو م شیدروغ یدوست دارما

 بودم دهیهم نخواب قهیدق کیساعت پنج صبح شده بودو هنوز  گهیآرنجمو روچشام گذاشتم د دمویباشن درازکش

چشام برداشت  یموندم رسام دستمو ازرو یهمونجور ووردمویخودم ن یبه رو یشد ول نییحس کردم تخت باال پا

بزار بشه توچرا -ازسنگ بشه تنزاردل گانهی-توچشاش بود یبیچشامو بازکردمو به چشاش نگاه کردم غم عج

 تمیمهرمادر دیادشایسربچت ب ییچه بال ستیازسنگ بشه اگه رحم کردن ازوجودت بره معلوم ن اگه قلبت-ینگران

 هی دیبوس مویشونیلبخندزدو آروم پ هی هیهرکس چ یسزا دونمیندارم م یگاهن کار یکه ب ییمن باکسا_بره  نیازب

هم قانونن هم شرعن درضمن  یزنه خودم-یکنیازفرصت استفاده م خودتخوب واسه _کردمو گفتم  یاخم ساختگ

بخواب حداقل فردا مخمون کارکنه دستشو ردکرد  ریبگ گهیخوبه خوبه پرو نشود_بوس کنم  ویتوروبوسم نکنم ک

 توگوشات فروکن نویا نجاستیمن بعدهرشب جات ا_ دمیآروم صداشو شن یلیتوآغوشش گرفتم خ رسرمویز

 

  

 )پارت هفدهم(

رنگا رنگ افتاد  یزپرازغذاهایم هیچشمم به  دارشدمیب یچطورخوابم وقت دونمیکه نم کردیموهامو نوازش م تداش

ازرسام  یپرخوره خبر یبچه شکمو هیاالن  نیدلم شروع به قاروقورکرد خندم گرفته بودمعلومه ازهم دنشویباد

زدمو موهامو شونه کردمو  یآب هیتو صورتم به خودم دادم رفتم توحمومو به دس یکشو قوس هینبودازجام بلند شدمو 

 کیداشتم ک شدمیرنمیس خوردمیم یبااشتها شروع به خوردن کردم هرچ زویباکش باال سرم بستم نشستم پشت م

 هیگفت  یریکردنه صبح به خ یکه دربازشدو رسام خان وارد شدتا نگاش بهم افتاد نه سالم خوردمیم یشکوالت

شکالت گوشه لبت بودمنم  کهیت هینه خل نشدم -یوا خل شد-د باتعجب نگاش کردمیراست اومدو گوشه لبمو مک

لوس نکن  ـــشیا-گسید زیچ هیتو  یآخه باطعم لبا-یخوردیاونو م دیوشکالت حتما با کیهمه ک نیا-خوردمش

شدمو  دنازجام بل رمیس گهیخب من د یگیچرازودترنم-میبر یمنتظرم غذاتو بخور-میگردیبرم یک نمیخودتو بگو بب

 میکامران خان نشسته بود ی....روبه رومیگشتیبرم مایخودمون باهواپ یدفعه بااسما نیا نکهیمثل ا دمیلباسامو پوش

ومدن وارثم ا ایبعدبه دن ییایازپسش برب یتونیکه م دمینه خوشم اومد فهم-بهم نگاه کردوگف زیآم نینگاه تحس هیبا

االن قدرت  نهیخوبه درستشم هم یلیخوبه خ-حس قدرت-یردا یاالن چه حس دمیبهت م یبزرگتر یتایمامور

خودشو  یفاتحه  دیبا-وسط حرفشو گفتم دمیپر عیمخالفت کنه سر یامرتو باشن هرک دتحتیتوعه همه با یتودستا

 تکون دادم ازش گرفتمشو بازش یبخونش سر-و به سمت کمدش رفت برگشت پرونده جلو گرفت دیبخونه بلند خند
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 قیراز ط خوامیمنه که دست پام بسته م بیدختر رق نیا-هیک نیا-هجده سال گفتم دیدختر شا سعک دنیکردم با د

 یتح شناسهیخانواده نم یباز نیچون...ا-اما چرا دخترش تونمیم-یتونینم-بکشم نویا یعنی-یدخترش نابودش کن

 یندخ شیپات التماس کنه ن جلو ادیب کنمیم یقبوله کار-بلند شدم یاز خانواده خودتم بگذر دیکار با نیبخاطر ا

-تونمیاره م-یتونیم یمطمعن-ستادیدرسته در باز کردم رسام کنارم ا-یاریم ایبرام بدن یازت معلوم وارث قو-زد

ببرم باشه گفت از پلها  نیدختر از ب نیا خواممیانجام بدم پس م نکارویاما نداره من قبول کردم ا یول-گانهی یول

 ایتو...ک-ستادیاره از کنارش خواستم بگذرم روبروم ا-خوش گذشت-داخل نگاهم کرد از در اومد نیمیرفتم س نییپا

بلند شد با  میگوش یشدم صدا نیسوارماش اطیبهش بدم رفتم تو ح یاجازه حرف نکهینه و بدون ا-یدیاونجا ند

دون ب یتونیاومد م ایبچه بدن یوقت-ستیالزم ن-فرستمیچندتا محافظ باهات م-اسم رسام دکمه اتصال زدم دنید

-از خودم محافظت کنم ستمیبلد ن یکنیچرا فک م-باز کردن با سرعت گاز دادم اطیاستارت زدم در ح یمحافظ بر

گو بهشونم ب یدلت بکن ول یپووف باشه هر کار-کنمیم کاریچ دونمیمنم شوهرتم م یول یهست یادم لجباز دونمیم

رام دختره رو ب یزایدورادور مراقبت باشن تمام آدرسو چ گمیفقط م یموفق باش زمیباشع عز-تا کار من دخالت نکنن

که دختره االن اونجا  یبود به آدرس یتفنگ تک لول فرانسو هی نیاالن کجاست عقب ماش نکهیا یفرستادن حت

دنو شاپ نشسته بو یگوشه کاف هیشاپ شدم دختره باچندتا دخترو پسر  یشدمو وارد کاف ادهیپ نیازماش دمیبودرس

قال دادم آب پرت هینفره نشستمو سفارش  زتکیم هیشک نکنه رفتمو رو یکس نکهیواسه ا کردنیم بخندداشتن بگو 

زدم به خاطر شانس  دیاون اطرافود یتموم ساختمونا رونینصف آب پرتقالو خوردمو پولشو حساب کردمو زدم ب

 نیتفنگو ازداخل ماش تمورف عیداخلش نبود سر میکاره بود که کس مهیساختمونه ن هیخوشگلم صدمتر اونورتر 

تفنگو سرهم کردمو سه  یکردم تمام اجزا ینیب شیبرداشتمو رفتم طبقه آخرساختمونو تمام مراحل فرارو پ

 عیازبق کمی یتفنگ نشونش گرفتمو وقت نیبادورب رونیربع بعد اومد ب هی رونیادبیمنتظرموندم ب رشویز شوزدمیپا

 تفنگو عیسر نیکردنو اون دخترم پخش شد روزم دنیکش غیجفاصلع گرفت زدمش خوردتوقلبش همه شروع به 

 دمیازش استفاده کنم پر یدست فیک هیبه عنوان  تونستمیم شدیگذاشتم چون تام فشیجمع کردمو داخل ک

دم به ز مویدود نکیشال انداختم روسرمو ع هی عیتوراپله ها سر نییازپله هاش اومدم پا ویروپشتبون ساختمون کنار

 نیشدسوارماش یچ نمیبه سمتشون برنگشتم بب یحت رونویازساختمون زدم ب لکسیر یلیخ دمیسطبقه آخرکه ر

فشاربهم اومده بود دوش آب سردو  یلیتو حموم خ دمیشدمو برگشتم امارت رفتم تواتاقو لباسامو دراوردمو پر

با  رونیاومدم ب دمویچیپ آبوبستمو حوله رودورخودم کمیازالتهاب بدنم کم بشه بعد خواستمیم رشیبازکردمو رفتم ز

 یاره کار سخت-تموم شد-کرم برداشتم نهیروبروم بود ابرو باال انداختم رفتم جلو ا نهیرسام که دست به س دنید

 یشیم یتو دار گانهی-ستیمهم ن-یاون دختر کشت-یچ ینه برا-یناراحت نشد یحت-ستادیا یشیارا زینبود کنار م

 یتو چ-گفتم یاخم کردم عصب یقاتل هی یبگ یخوایبه اون م یبش مادر یخوایتو م یول-نهیهدفمم هم-لنگه من
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-ششیکامران خان کارت داره برو پ-دیموهاش کش نیب یداره دست یمنم زنم چه فرق-من مَردم-یبهش بگ یخوایم

 لباسم عوض کردم به خودم نگاه کردم تعداد اونا رونیسرشو تکون داد رفت ب رمیحتما م یاجازه بد

  

اومدم به سمت اتاق کامران خان  نییاز پلها پا رونیچندوقت کشتم از دستم در رفته پوزخند زدم رفتم ب نیک ا یی

-وقت نبودم چیه یعنی گهید ستمین-یتو دخترم-نابود شدن من ارزوتونو اره-سادمیوا نیمیس یرفتم که با صدا

رسام خوبه زده دختر مردم حامله  ندهیاره ا-یداشته باش یالک ندهیا خوامیو نم یمهم یتمومش کن تو برا نیمیس

 نجایچرا ا گانهی یدونیخودت خوب م-خالفکار هیکرده االنم شده 

بهش برسم چرا چــون رسام  دینزاشت دیازم گرفت اوشیو س دیبرد نیاز ب ایخوبم خبر دارم شما ک دونمیاره م-

رسام براتون مهم بود چون مامان  شهیباشه هم اوشیشوهرم س خواستمیمن مهم نبودم که م یشد ول گانهیعاشق 

 اوشیس یدونیتو...م-یکنیم کاریچ نجایا-شکه گفت ستادیروبروم ا نیمیدوسش داشت در باز شد س یلیخ

 یچ-کجاست

 االن کجاست یدونیم یدوسداشت اوشیس یگیتو ک م-

 نییرش پاس نمیبب اوشیس خوامیلطفا م نیمیس-خوادیاون نم یول-نمشیبب خوامی...بگو میدونیم-نه بازوش گرفتم-

وشه گ دیکشیم ریسرم گذاشتم ت یدستم رو دیتموم تنم لرز دنشی...با دمیباشه برو اماده شو بر-توروخدا-انداخت

 برو-نرو-جلو سادیوا نیمینشسته بود خودشو بغل کرده بود ازش زخم خوردم اما باز برادرم بود رفتم جلو اومد س

وسط سکته  نیچهره الغرش حس کردم االن هم دنیسرش باال اورد با د ستادمیدادم رفتم باال سرش اکنار هولش 

 دستم بردم جلو رو صورتش گذاشتم گانهی-کنم زانو زدم جلوش چشاش از تعجب باز مونده بود

بغلش نامردم  یادم عوض ایمن -یچون تو داعاش بزرگم-یچرا اومد-هیچه سر شکل نی...چت شده پسر ااوشیس-

دلم برات تنگ شده بود ازش جدا -یباز برام مهم یول یتو بهم بد کرد-نداختیم یسام ادیکردم تنش داغ بود منو 

-از خودم متنفرم-اخم کرد خانرسام  ییهنرنما-دمیشکمم خند یشد نگاهش افتاد رو یمنم چشاش اشک-شدم

به  یچه روز نیا شدهیبگو چ-ایس یدوباره بهم بگ خواستیچقدر دلم م-لبخند زد ایسرنوشت من بود س نینباش ا

خراب  ینابود شدم همه چ یپول از رسام گرفتم دادم خرج عمل سام یوقت گانهیمن نابود شدم -یسر خودت اورد

اره -یمطمعن-رونیاومدم ب نیمیبا س-ییکجا-درش اوردم  فمیشد از ک ندبل میگوش یانداختم صدا نییکردم سرم پا

ود ز-زنمیمواظب خودت باش بهت سر م-نگاه کردم ایقطع کردم دوباره به س یباشع گوش-ت دارمکار ایزود ب-چطور

 هتر شدمب دمید ایاره س-گانهی یخوب-میبر-نیمیس شیرفتم پ دمشیلبخند زو بوس یباشع داعاش گلم فعلن-ایب
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 )پارت هجدهم(

ه نشست یصندل یخونه شدم ازخدمت کارسراغ رسامو گرفتم که گفت تواتاقه دراتاق وباز کردمو رفتم داخل رو وارد

سرش باال اورد  امیب یشده چرا گفت یچ-برگه بود رفتم کنارشو دستمو روشنش گذاشتم یسر هیبودوسرش تو 

دارم -هریتن بم نیبگو ا-دمیره خندچطو شیک-مسافرت..کجا-مسافرت ابرو باال انداختم میبر مییخوایم-لبخند زد

ش به بچه رو باآرام یدورت کنم که بتون نجایادازایم ایبچه به دن یتا وقت خوامیم یفکرافتاد نیچطوربه ا-گمیم یجد

هست  یزیچ هی-یاسترس واسه بچه خوب ن یدونیکه م یدییتاحاال چندتاشکم زا-ابرومو باال دادمو گفتم یاریب ایدن

ه چتــــ_الـــان _ میبر دیبس کنو برو ساکتو ببندکه با ویزبون دراز گهیخوندم حاالم د اونجابه اسم کتاب از

...لب ....دیبوس میشونیپ دیکارتم بمونه طلبت آقارسام خند نی-میپروازدار گهیساعت د میآره االن ن یزنـــیدادم

رسام دستشو  رفتیم ادشیاش یآدم همه بدبخت میکردیبه غروب آفتاب نگاه م میداشت مویساحل نشسته بود

 یدنایبه بغل کردناش به بوس ازداشتمیبه محبت کردناش ن ایتازه گ نشیدورشونم انداخت سرمو گذاشت روس

 هیجد یلیزودرنج توکارخ یازمحبت ول زیلبر یآدم باقلب هی شناختمشیوابسته شده بودم انگارتازه داشتم م شییهوی

ترو گروه دخ هیآفتاب غروب کردو شب شد  گهیمنصرف کردنشو نداره د کس توان چیه رهیبگ یبه کار میتصم یوقت

 یصدا دخونیزدومیم تاربراشونیداشت باگ شونمیکیدرس کرده بودنو دورش نشسته بودن  شیاونورتر آت کمیپسر 

اومده بودن واسه  ایدن الیخیحسرت خوردن داشتن ب یواقعا جا کردمیداشت داشتم بهشون نگاه م یخوب یلیخ

رسام ازجاش بلند شدو دسته منم  هیمنو بق نیلذت ببرن واقعا چقدر فرق هست ب شونیاززندگ نخودشو

 به طرف همون دخترو پسررا رفتو گفت یفهمیخودت م ایب-یریکجا م-گرفتومجبورم کرد بلند بشم

 کمیازبعد مینیبش میجابه جا شدن که ماهم بتون کمیهمشون موافقت کردنو  مینیبش نتونیمنو خانومم ب شهیم-

 یرو اروتیداد رسامم گ تارشویبده پسره هم بالبخند گ تارشویبود خواست که گ تاردستشیرسام ازهمون پسره که گ

 ...دنبه طرف من کج شد توچشام زل زدو شروع کردبه خون کمیپاش گذاشتو 

 زدمیمتو زل  یکه به چشا یتو پرسه زدم منو برد به همان شب یخودم ب الهیتو من تو خ ی)به هوا

 احساس ناب عادت کردم بعد از آن شب سرد هر نگاه تو را عبادت کردم نیتو با ا یایبه دن من

 وفا کرد یعشق که تو را ب نیکه نبودت به من آتشه جان زد سوختم از ا آه

 یقلبه مرا تو شکست یمست یشدم آن کس که روم پ من
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 یتو هم آن کس که به درد بکشان ینشو یبه تو دادم که غمم برهان دل

 و بمان ییایروز تو ب هیکه شود که باز که  کاش

 برهد ز سرم تیتو بگو چه کنم که هوا یکه دگر که مرا تو نخواه حال

 ببرم ادیکه من نتوانم از  یتو همان یکه خود که تمامه من یندان تو

 یدگر بود اریدله  نهیاز آن همه زخم که به جان من افتاد تو به تسک بعد

 ی. دلداده بود یکه به آن دل داده بود یبه کس یاما برس رمویکه بم دمیبه جان بخر من

 وفا کرد یعشق که تو را ب نیکه نبودت به من آتشه جان زد سوختم از ا آه

 یقلبه مرا تو شکست یمست یشدم آن کس که روم پ من

 یبکشان تو هم آن کس که به درد ینشو یبه تو دادم که غمم برهان دل

 (یو بمان ییایروز تو ب هیکه شود که باز که  کاش

 تو...فرزاد فرخ( ی)هوا

وس ب هیبه خودم اومدم رسام دستمو گرفتو  هیداشت هنوز توبحرصداش بودم که بادست زدن بق ییبایز یصدا واقعا

حرفش همه شروع کردن سوتو دست  نیمن عاشقتم واقعا دوست دارم باگفت ا گانهی-روش گذاشتو گفت کیکوچ

ود قابل باور ب ریغ ییکارا نیکار همچ خالفبگم انگار در دهنمو قفل زده بودن ازاون رسام قاتلو  یچ دونستمیزدن نم

بود  یخوب یلیهتل واقعا شب خ میبعد برگشت مویموند ششونیپ گهید کمینگفتم  یزیچ نوییفقط سرمو انداختم پا

به کامته تاخالف  شتریروزگار ب یبد باش یکه هرچ دمیحاال فهم هییچه مزه ا یگطعم خوش زند دمیتازه فهم

دم خوششو بهم نشون نداد آ یرو ینفرستادم زندگ ایبه اون دن دیلحظه ترد هی یحت ویرحم یبا ب ارویلیکارنشدم تاخ

نتومو منم شالوما نیواس هم دمیدستشو بازکرد منظورشو فهم رپتویز دیقدرتمند باشه رسام لباسشو دراوردو پر دیبا

-یمنو ببخش یتونیم-هوم-گانهی-موهامو نوازش کردن شعیدراوردمو رفتم تو بغلش درازشدم شروع کرد مثل هم

حاال که  کنمینگاه م وانیل گهید مهیتازه دارم به ن -هیچ-هیچ یدونیم-تیبابت خراب کردن زندگ-یبابت چ

 شمتبخیم نمیهم بب ویخوش زندگ یرو نکهیواسه ا یشد لهیوس هیتو دیبهتره شا یلیاالن خ میزندگ کنمیفکرم

باش نشست ل یلبخند تلخ رو عی رمیبه دل بگ نهیک ازپدرش شهیبچت توشکممه مگه م یالبته نبخشم چکارکنم وقت
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-یکه آدم بکش یهست یتوپاک ترازاون یشدیم یباز نیوارد ا دیتونبا گمیمن هنوزم م گانهی-دیبوس مویشونیو پ

همه خشمو  نیخودم ا یخانوم جنگ جو-گونمو نوازش کرد دویروکشتم وخواهم کشت خند ایلیچون خ تمسین گهید

اوالال  _بچم و..و..تو  نمویخودمو بب خوامیفقط م گهید ستیبرام مهم ن یول دونمینم-رفع کنه گرانیدباکشتن  خوادیم

 میخانواده ا هیوما االن  یباشم تو پدر بچم دیخب با_خانوم به فکربنده هم هستن

   

 دمویخند یدوسم دار یفقط انتظارداشتم بگ یچیه_شد؟ یچ_گفتم عیبه خودش گرفت سر یرنگ دلخور چشاش

 یه ادوهفت کیکردم بخوابم نزد یکردمو سع میقا نشینگفت سرمو توس یزیخب دوستم دارم  لبخند زدوچ_گفتم 

 شدیک مهواخن نکهیبعدازا صرامع میکرد دیخر میکل مویرفته بود شویحیتفر یها انشترمکیب میکه اونجا بود شدیم

 تیهم ازم جنس یبزرگ شده بود چندنفر یلیخ گهیشکمم د میخوردیم مویدیخریم زیم زیچ یساحلو کل میرفتیم

ند روز آرشا...بعد از چ-منم به رسام نگاه کردمو بالبخند گفتم دیبزار یچ دییخوایاسمشو م گفتنیم دنویبچه رو پرس

دفعه چشمام  هیباشدت خورد توشکمم  یزیچ ابونیوسط خ میکن دیخر میخواستیکه م یتهران و زمان میبرگشت

کل بدنمو گرفته بود  یادیدردز رونیادبیبچه م شهیشکمم داره پاره م کردمیحس م نیرفتو نشستم روزم یاهیس

 باال شیرسام مثل اسفند روآت شهیحنجرم داره پاره م کردمیکه حس م زدمیم غیج یجور دنیکش غیشروع کردم ج

تند تربرو زنم داره  گفتیم یکرد و خودش جفتم نشست به راننده ه نمیبغلم کردو سوارماش عیشدسریم نیپائ

به خون افتاده  گهیرسام که د یبازو نداختمیچنگ م ومدیمدستم  یکه جلو یانقدردردداشتم که به هرچ رهیمیم

 یونتیتحمل کن توم گهید میرسیم ناال زدلمیآروم باش خانومم عز_کرد دنشیرسام دستمو گرفتو شروع به بوس

 ادیکردنزاشتن ب یبرانکاردگذاشتنمو بردنم اتاق عمل رسام هرکار یرو مارستانیبه ب دنیتحمل کن به محض رس

 بچه ازحال رفتم ی هیگر یصدا دنیبه محض شن گشتمیبرم رفتمویامیروم بود تااون دن یادیداخل فشارز

 

  

 )پارت نوزدهم(

مامان لبخند زد دستاشوباز کرد -مامان شکه شدم اروم گفتم دنیچشام اروم باز کردم با د دارشویب زمی...عزگانهی-

 یبد ریت گفتیکه اسممو م دمیمامانو شن یشد صدا کیشد فضا تار اهیس هویبوددیطرفش همه جاکه سف دمیمنم دو

رسام قطره اشک  دنیشد؟ باد یچ گانهی-ردمچشاموبازک دنیشروع کردم به بلند نفس کش هویوارد قلبم شد و 

 زمیعز شدهیچ-شد رسام نگران بغلم کرد ریسراز
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 بود بانمک لبخند زدم دیآرشا بغل کردم سف هیچه پسر خوشگل نیبب یمادرشد گهیتو االن خودت د-دمیمامانمود-

پس دخترا براش سر دست -تو شده سرم باال اوردم یشب-کردیدلم براش غش م دادیم یعال یبو دمشیبوس

 هیحس خوب-لبخند زدم یگفت نویباز ا-اخم کرد شکوننیم

 یلیخ نشیبب گهید یکی ستیاالن مادرت نفکر کنم -نهیباش آرشا بب شمیمامانمم پ خواستمیاره..اما م-مادر شدن-

 کردن هیشروع کردم به گر اناخوداگاهیقامت س دنیسرشو تکون دادرفت سمت در باز کرد با د یک-یخوشحال بش

 یخوشحالم کنارم یلیخ-کهیکوچ یابجنکن  هیگر-شد بغلم کرد کمیاونقدر خوشحال بودم حد حساب نداشت نزد

محصول مشترک -ستادیاایرسام کنار س گهیرفته د شییبه دا-خواهرزدم چه دخترکشه-ازم جداشدآرشا بغل کرد

-باش حاال فقط تورو داره اخم کردم گانهیمواظب -برگشت طرف رسام ایس بهیبه تو بره واقعا عج یبود ول گانهیمنو 

تو جام جابجا بشم  کمیباعث شد  نیمیو س کامران خان یصدا شاالیا-یشمیشه پی...بعد رسام تو همایخفه شو س

 نیعمه فدات بشه...بدش ا یوااا-زد یچشمش به آرشا افتاد لبخند پت پهن یانداخت و وقت ایبا س ینگاه نیمیس

 ایبدن یبرا-ممنونم-عروس گمیم کیتبر-با محبت بغلش کرد کامران خان جلو اومد بهم دست داد نمیمنو بب یگوگول

د ک توش نوشت بو یزیچ دنیتشکر کردم برگه ازش گرفتم با د رشیبگ میاما...اما اگر ندار-شیهد نمیاومدن وارثم ا

کامران خان گفت آرشا تنها نوه منه  ینبودم ول یمنم راض-نصف اموالش زده بود به اسم آرشا شک نگاه رسام کردم

-وم کاراش گرد توپس تم-دمینم یکس ــچیرو به ه عمهمن عشق -دست آرشا نوازش کرد نیمیتشکر کردم س

 یدستشو گرفتم برگشت طرفم چشمک نیمینگاه کردم که ذول بود به س ایبه س دمینـــوکرشم هستم همه خند

 بهت-شدهیچ-بود سادهیوا نهینثارش کردم سرشو تکون داد...آرشا سر جاش گذاشتم برگشتم رسام دست به س

 یچ-ادیم یلیخ

و ت نکهیتصور ا دمتید یوقت-سادیاهوم لبخند کنار آرشا وا-یدج-ادیپدر بودنم به تو م-مادر بودن لبخند زدم-

 سرشو باال اورد یاما وقت دادیم یبهم انرژ یکنارم باش

 یبهم بد کرد یدونیخوب م-سرمو تکون دادم  گرفتیجونم م رهیتورو ازم بگ نکهیفکر ا یدوس دار یکی دمیفهم-

شوهرم  یعوض کرد یهمه چ یتو اومد یعاشقونه ول یمعمول یزندگ هیبود و  ایازدواج با برد میتصور من از زندگ

ه ک هی...واقعا از اون ثانیکارم اشتباه بود ول هار-یبرد نیکه ساختم از ب ندهیو کال تصورم از ا یپدر بچم شد یشد

خانواده خوب داشته باشم به  هیرحمم کنار بزارم  یباتو قلب ب تونمیبهم گفت م یحس یگفت تو خواهرش اوشیس

 خانواده خوب دارم لبخند زدم... هیو واقعا حسم درست بود االن -آرشا نگاه کرد لبخند زد

 سال بعد... پنج
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 هیحرف نچهیا-یدوستینم جهیخب خب توو منو د-چقدکوچولوعه ینیبینکن مگه نم تیآرشا انقدرخواهرتو اذ-

آره پسرم توام قول بده -مامان یجیراس م-ت نداشته باشم آخه دوس شهیمگه م یگل پسرم تونفس مامان یزنیم

 ینزار یپشتش باش یباش بامواظبشنه من بودم ن با یوقت ریادبگی-دمشیباچه بوس-باشه ینکن تیخواهرتو اذ گهید

نشست رومبلو روبه  کرداومدوینگاه چپ بهش بندازه رسام همونجورکه باحوله موهاشو خوش م یحت یچکیه

 یاخم ساختگ هیرسام  لمینم-با مامانش حرف بزنه خوادیکنه بابام یپسره بابا بره تواتاقش باز گل-آرشاگفتت

بدو  نیواس هم بردیاز رسام حساب م یلیخ جهینه بابا من غلط بتونم رفتم د-یزنیرو حرف بابات حرف م-کردوگفت

-برم حساب بهادرو برسم  دینه من با-ییایاره مگه تونم-گهید یآماده ا گانهیخب -بدو رفت تواتاقشو درو بست

آقا رسام  یبد حیبهم توض ستین ازیکارکشته شدم ن گهیبعد پنج سال د-بگذره دیمحموله ازجنگل با نیبب-باشه

رده که همه ک یپنج سال کار نیخانومم توا-چسبوندو گفت میشونیبه پ شویشونیتوبغلش پ دمیگرفتو کش دستمو

 گهیبوس د ینچ بوس ب-زوددد ادیبوسمو ردکن ب-گهید مینیما ا-لرزهیو بدنشون مفقط اسمشو بشنون تن هیکاف بایرق

مگه دست خودته  -دمیدفعه نم نیا-یبوس بد دیمن هروقت بگم با- یبوس کرد یبه اندازه کاف شبیبرم د دیبا

لپمو ولش کن  ازم فاصله گرفتو  یآخ  آخ کند_سرشو اوردجلو گونمو گاز گرفت  عیمعلومه که دسته خودمه سر_

ازوش مشت به ب هی یکنیم ممیلباتو تقد ییایخودت م عیبمونه هرموقع گفتم بوســس سر ادتی گهید-باخندگفت

ازجام بلند شدمو به اتاقش رفتم به  عیآرا سر هیگر یتوام باصدا وونهیآره د-یـیا ــونهید یلــیخ-زدمو گفتم

 زکمینکن عز هیدلم قربونت بشه مامان گر زیجونم مامان عز-طرفم بلند کردآروم گرفتو دستاشو به  دنمیمحض د

 برداشتمو به پرستارشون ویشده بود گوش رمید گعیقدم زدم تاآروم بشه به ساعت نگاه کردم د کمیبغلش کردمو 

 لباسامو دیساعت رس میاونم سرن ادیزنگ زدم که زودترب

 

  

باهام باشه چشمم که به  تیمامور نیا یتو شدیکاش م یا کردکهیم یآماده شدم رسام همش ابراز ناراحت دمویپوش

هردوشونو سفت بغل کردمو چندباربوس کردم لحظه  نمشونیبیکه م عیبار نیلحظه فک کردم آخر هیبچه ها افتاد 

برگردم حرفم که  یزود دمیقول م-ونر وخدامامان تور-آرشا گوشه مانتمو گرفت رونیب رفتمیآخرکه داشتم ازدرم

به  شتمیفرداصبح پ یشب بخواب امیم یقربونت بره مامان زود-گهینرود-اینرفته مواظب خواهرت باش ادتی

 یهردوباهم ازبچه ها خدافظ رونویرسامم اماده اومدب شنیم ضیبچه هاروببر داخل مر-پرستارشون نگاه کردمو گفتم

م خودش شدمنم رفت نیسوارماش دویلبمو بوس گهیبارد هی نیازسوارشدن به ماش قبل میشد نگیوارد پارک مویکرد
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 گردمیاون ورمرزو شبم برم فرستمی....امروزمحموله روممیخودم شدمو هرکدوممون به سمت هدف رفت نیسوارماش

قتش و نکهیا لهمث میمحموله رورد کن میآدم احمق نتونست عیسر هی هیبچه هام سه روزه به خاطره کم کار شیخونه پ

 ....سمینویخونه بازم م دمیرس یبرم وقت دیبا دهیرس

 

 

 )آرا(

 یزیزنده برنگشت که بخواد برامون چ تیبود چون مادرم ازاون مامور دیدفترخاطرات مادرم سف یصفحه ها هیبق

ازدست  نیزدن باعث شدن کنترل ماش نشیبه چرخ ماش سیکه پل یریبات سیباپل زیبوگرییتق یمادرم تو سهیبنو

 رفیداشت م یآرشاش که وقت شیپ گردهنتونست بر گهیمادرم دربره مادرم پرت بشه ته دره وجونشو ازدست بده د

ه عکس بدون هی دنیالتماس کردکه نرومامان نتونست برگرده خودش دخترشو بزرگ کنه که االن دخترش فقط باد

 گفتیم نیمیلبخندبزنه عمه س یحت دمیال ندنوزده س نیبا برنگشتنش کمرپدرم خوردشدمن درتمام ا هیمادرش ک

که آسمونم به لرزه افتاده چندوقت بعدمرگ  کردهیخدارو صدام زدهیدادم یرجو دهیبابا خبرمرگ مامانو شن یوقت

 مونویحرف زدونزاشت زبان اصل یباهامون فارس شهیبزرگمون کردهم نجایمامان باباماروباخودش به لندن اوردو هم

 یه اجزایبرداشتمو بهش نگاه کردم بجزرنگ چشام بق زعکسشویگذاشتمش روم دمویمانمو بوسدفترما میفراموش کن

 یبجاشم آرشا کامال مثل اون بود باخودم فک کردم اگه بودش ماچه سرنوشت یصورتم کامال به پدرم رفته بودول

 یوندرآخر تواون سن کم وجو دویکش یشترعمرشوسختیب کردمیم هیمادرم گر هیزندگ یمثل ابربهاربرا میکردیدامیپ

بلند شدم گذاشتمش  یتمومش کرد-به دفتر افتاد چشمشبهم انداخت  یدر سرم باال اوردم آرشا نگاه یمرد باصدا

مامان  یزندگ نکهیبرام سخته ا کمی...جمیگ-برگشتم طرفش یخوند نویا یدار یآرا...االن چه حس-اره-زیم یرو

 رونیو هردو از اتاق ب دیبوس میشونیپ دونمیم-دهیکش ادیز یمامان سخت-خند زدرو به اون رو شد لب نیاز ا هوی گانهی

 میایب دیچرا نگفت-بغلش اونم دستشو دور کمرم حلقه زد دمیپر دمیکش یبلند غیج اوشیس ییدا دنیبا د میاومد

 ادیاونم خوبه دلش بود ب زمیاره عز-جون خوبه نیمیس-کنم زیگفتم بچهامو سوپرا-سراغتون منو از خودش جدا کرد

 نکهیوارد شد بدون ا یشگیبا اخم هم بابامبل در سالن باز شد  ینتونست تنها بزار لبخند زدم نشست رو ایهل یول

قرصاشو  دیبا یول-بزار بره-گفت اوشیس ییبه اطراف بندازه رفت سمت پلها تا خواستم صداش کنم دا ینگاه

-اوضاع چطور-گفتم کنارش نشستم آرشا اومد روبروم یچشم منیبب نیفعال بش خورهیبه وقتش م -بخوره

 شیچند سال پ-یخبر ندار ایشما از برد ییدا-گانهی-شد نیغمگ شاشخب...امروز دفتر خاطرات مامان خوندم چ
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مامان دوس  دیجز بابا نبا یکس-آرشا گفت نمیک عاشق مامان بود بب یدوس دارم کس-االن نه یول دمشید رانیا

 ییتو برگشتم طرف دا یروان-فقط مامان مال بابا نیهم یعنی-یچ یعنی-داشته باش اخم کردم

چون پول -سرش باال اورد دیچرا شما...اون بالرو سرش اورد-انداخت نییشر بود سرش پا طونیش تینها یمامانت ب-

بهش برسه اما  یدست کس زارمیه نمعمل بش یاره اما گفتم سام-اونم خواهرتون بود یول-خواستمیم یعمل سام

خم ا میبابا برگشت یعوض شد با صدا یچ هبا کار شما هم یبرسه ول ایبه برد خواستیمامان م-برعکس شد یهمه چ

با  خوامیم-امیمن چرا ب-میبله...آرا بر-آرشا بلند شد رونیب دیشما دوتا قرار نبود بر-ابروهاش بود نیباز ب یشگیهم

و ر شهیآرا باهاش برو پووف نم-بابا گفت یول کن بابا حوصله دار-میدور بزن میرادمهر چندتا از بچها دانشکده بر

زنگ خورد زد  شیشدم گوش نیسوارماش رونیگفتم همراه آرشا رفتم ب یعصاب بزرگ حرف زد چشم یحرف خان ب

 گید هیرادمهر ک نیا-مدماو یاوک-منم اونجام-یشگیجا هم کینزد-آرشا ییکجا-جانم-رو پخش

تو اگ پول اسم -دنیخونیچقدم شماها درس م-واس درس فرستادنش لندن راننیپدر مادرش ا هیخوب یلیپسر خ-

 چشم-ببند دهنتو-جـــونم-دمیآرشـــا بلند خند-دمیکش غیکردجیقبولت نم یدانشگاه چیبابا نبود هــ

سالم...آرا خانوم درست لبخند -پشتش با ما بود برگشت به آرشا دست داد نگاه من کرد یشدم پسر ادهیپ نیماش از

خوشبختم آرا خانوم -دمیخواهر وروجک بنده رادمهر خند شونیا-بله درست آرشا دستشو دور گردنم انداختم-زدم

 آرشا جان لطف داره-کرد فیازتون تعر یلیآرشا خ

 

  

 آخر( )پارت

 هی دیگیم یبهم چ دیدار-زدبع شونمو گفت نیبود سل یرانیبود که ا یکی نیآرشا فقط ا یقایرف نیب نکهیا مثل

بازم  گهیآره عشقم درس م-دوست پسرش دست انداخت دورکمرشو گفت میج میبفهم دماهمیصحبت کن یجور

 شیزپیدورم میکنینم بتصح یفارس گهیباشه د-من جواب داد یآرشا به جا دیبس کن دیصحبت کرد یشما فارس

 هی ردمکیرادمهرو روخودم حس م رهینگاه خ میکه اونجا بود یتمام مدت میخوشو بش کرد یبااونام کل موینشست هیبق

رادمهر  رونیب امیب خواستمیم یموندم وقت کمیرفتم Wcازجام بلند شدمو به طرف  شدمیمعذب م گهیداشتم د ییجورا

بهت زل زدم وباعث  یلیمتاسفم که خ-دمیخواستم ردبشم که صداشو شن موزد یمصنوعلبخند  هی دمیروبه روم د

 یردا گهید-ازت چشم برداره برگشتم طرفش متعجب گفتن تونهیآدم نم ییبایتو واقعا ز یشدنت شدم ول تیاذ
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باهام حرف  ینجوریداشت ا یکیباربود که  نیاول یدار یوصف رقابلیغ ییبایز گمیم ین کامال جد-یکنیاقراق م

هم ازترس آرشا جرعت نداشت  یکس نکهیباپسرا راحت باشم وا ایبرم  رونیازخونه ب ادینبودم که ز یزد من آدمیم

اصالت  یبزرگ شدم ول نجایدرسته ا گهیباباس م تیترب یازنشونه ها گهید یکی نمیراحت صحبت کنه ا یلیباهام خ

بود  یعال یلیشب خ زبرگشتمیسرم دموازش کر یتشکرسرسر هیدخترمسلمونم  هیکنم وبدونم  دحفظیخودمو با

شده بود حداقلش  ادیز یلیرادمهر به خونمون خ یدوماه رفتوآمدا نیواقعا بهم خوش گذشت دوماه گذشتو توا

جزسالمو احوال  گردبهیباهم نم یصحبت چیه گهیخونمون د ومدیم تونستیکه م یباربه هربهونه ا کیهردوروز 

ت شام درس خواستمینکرده بود به سمت اشپزخونه رفتم امشب من م یرییتغ چیه رشیخ یدنانگاه کر یول یپرس

اومد  اوشیس ییاخراش بود ک دا گیغذا اماده کردم و مشغول شدم د لیکنم و خدمتکارو مرخص کردم تموم وسا

آرشا زنگ زد گفت دوستش -دیبوس میشونیپ گهید گهید-نازک کردم یپشت چشمک یخانوم شد نمیبیم-شمیپ

داگاه رادمهر ناخو-گفت عینبود رفت تو فکر بعد سر ادشیکدوم دوستش انگار ک اسم طرف -گفتم عجبمت ادیقرار ب

-دمیچ زیم یظرفارو رو گانسی نیتو رفتارت واقعا ع یدونیم-نگاهاش افتادم اخم کردم و مشغول کارم شدم ادی

 نیشما چطور ا-کردیمبود بغض  یعصب یوقت ای دادیمش تکون ماسترس داشت پاشو ه یاره اونم وقت-واقعا

 تیدیمن د اتیخصوص

ود دستم ب یبود هرچ کیلحظ نزد کی یبلند شد برا فونیا یلبخند زدم صدا شناسمتیخوب م زمیعز یتو دخترم-

 رفت ییدا دییاهل منزل کجا یاهــا-آرشا بلند شد یسرشو تکون داد و بعد صدا دیخند ییک دا نیرو زم وفتهیب

 رونیسر وضعم خوب بود رفتم ب کردمبامرام به خودم نگاه  ییفدات دا-پسرم یچطور-صداش اومد ک گفت رونیب

ممنونم آرشا طبق -سرمو تکون دادم دیسالم آراخانوم خوب-لبخند زد دنمیبا د زدیحرف م ییرادمهر داشت با دا

 یمن ب-دیعصاب بلند خند یغذا محبوب پدر ب-دمیوروجک خند میدار یغذا چ-عادت دستشو دور گردنم انداخت

ما اومد  کیبود باباجون اخمشو حفظ کرد نزد یشوخ-لبخند زدم ستادمیا راستبابا سر پله  دنیعصابم برگشتم با د

ا به باب- میبله پدر تو دانشکده اشنا شد-دهیجد-دوستم رادمهر-دیآرشا خند یکنینم یمعرف-به رادمهر نگاه کرد

رم ب دیبامن -آذرخش بابا به ساعتش نگاه کردو گفت یممنون آقا یلیخ- یخوش اومد-کردوگفت طرف رادمهر نگاه

 یشونه هابا رونیازدر زد ب نوگفتویا دیشما بخور-بابامن گفتم شام موردعالقتودرس کردم یول-نیشب منتظرم نباش

آدم  شاویس ییواقعا دا خورمیخودم تاتهشو م ییعشق دا الیخیب-لبخند زدو گفت هی یینگاه کردم دا ییافتاده به دا

 دمیخودم چ قهیبا سل زشامویکارو نکرده بوده م نیازقصد ا ونا یدرحق مادرم بدکردول نکهیبود باا یخوب یلیخ

 یلیذره ازغذابه آشپزخونه برگرده به رادمهرنگاه کردم خ هی یهمون طورکه گفت نزاشت حت ییصداشون کردم دا

مدل  یبرام جذاب بود حت زشیوقت بود که بهش دل باخته بودم همه چ یلیوردخخیداشت غذاشوم لکسیر

 نویسرمو انداختم پائ عیدفعه اونم نگام کرد سر هیکه  کردمینگاه م رهیداشتم بهش خ یورط نیغذاخوردنش هم
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ن شدمو گفتم م زبلندیازسرم ارمینتونستم طاقت ب گهید کردمیروخودم حس م رشوینگاه خ یکردم ول یباغذام باز

 عیرباهات حرف بزنم س تونمیم-نگاهاشو بفهمم  هیمعن تونستمیروتاپ نشستم اصال نم اطیورفتم توح رمیس گهید

وقته برام اتفاق افتاده آب دهنمو  یلیبهت بگم که خ ویزیچ هی خوامیخب م-یرا...راجب چ-ازجام بلند شدمو گفتم

 دنیلحظه نفس کش هیمن عاشقت شدم آرا -و زل زدتوچشاماومد جلو دستامو گرفت-شده یچ-قورت دادمو گفتم

واقعا گفت بزار مطمئن بشم  دمیشا ای دنیگوشام اشتباه شن اباگفت االن گفت عاشق منه نه ب یچ نیرفت ا ادمی

ب قطعا دارم خوا-یمال من باش خوامیگفتم عاشقتم دوست دارم م-یگفت یبگو چ گهیبارد هی...ی-گفتم نیواسه هم

 ددراوم غمینشگون ازپهلوم گرفت که ج هی عیسر داریب ایبدونم خوابم  رینشگون ازمن بگ عیکن  یکار هینه  نمیبیم

 یزیچ یخوایحاال توبگو توام منو م-گفت  دویگونمو بوس دویخند یپهلوموسوراخ کرد_بااخم نگاش کردمو گفتم

 نگفتمو سرمو انداختم

 

  

آ..ـآر...آره منم -بشنوم  خوامینکن بگو م غیازمن در باتویز یاون چشا-گفت رچونمویدستشو گذاشت ز نییپا

 کنهیاگه آرشا بفهمه خون به پا م یول-خوشبختت کنم دمیجانم فدات بشم مــن قول م یا-دو...دوست...دارم

گردو بر یول ینه جوک نگفت...نه-مگه جوک گفتم یخندیچرا م-باتعجب نگاش کردمو گفتم دنیشروع کردبه خند

که روپله ها نشسته بودنو داشتن بالبخند مارو نگاه  دمیآرشارود وییپشت سرمو نگاه کردم دا یوقت نیپشت سرتو بب

من اول باآرشا صحبت کردم  زکمیمعلومه که خبر دارن عز-خبر دارن یعنی-برگشتم طرفشو گفتم عیسر کردنیم

 تیارازبابات خواستگ مییایفردا بعداظهر م انیبه پدر مادرمم گفتم دارن م گرفتم بعداومدم به خودت گفتم تشویرضا

 هیرم ب دیبا گهیاالنم د شهیسرش نم یعشق دور گهیچه کنم د-دیباباسرعتت توحلقم خند یگیم یچـــ-کنمیم

بران ج شاالیا-بوس کردو به طرف دررفت ازهمونجا واسه آرشا دست بلند کردو گفت مویشونیپ رسنیم گهیساعت د

 دوئمیدارم م دیبه طرف آرشا که د یوحش یرفت و درم بست اخمامو در هم کردمو مثل گاوا یکنم برات خدافظ وقت

تومسابقه دو نفراول  شهیکال من هم دیخندیفقط م اوشمیس ییازجاش بلندشدو پا به فرارگذاشت دا عیطرفش سر

 وادخیآخه گفت خودش م-گفت دویهــا خند یتگفچرا بهم ن-ازپشت گرفتم قشوی دمویراحت بهش رس یلیبودم خ

بغلم کرد....زنگ خونه رو  دیبمونه آقا آرشا برگشت طرفم خند ادتیکارت  نیا یاون بگه توچرا گوش داد-بهت بگه 

 ادیب دخوایآرشا بهش گفت دوستش م یوقت دهینشون م یبابا چه عکس العمل دونستمیزدن اصال دل تو دلم نبود نم

 یبهش گفت که وقت یبردش تواتاقو باهاش حرف زد چ ییدا یوقت دونمینم یمخالفت کرد ول یلمن ک هیخاستگار

سالمو احوال  یصدا نیازپله ها اومدم پائ واشی واشی رونیقبول کرد کفشامو پام کردمو ازاتاق اومدم ب رونیاومد ب
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هر رادم زمیعــز-لو اومدوگفتخانومو باوقارسالم کردم مادرش ج یلیخ سادمویوا ییرفتمو کناردا ومدیم شونیپرس

تعارف کرد که همه برن  ییدا دیقربون عروس گلم بشم من صورتمو بوس یا-آره مامان خودشه-عروسمه نیمادر ا

من عسلم خوردش همه رفتن نشستن فقط من مونده بودمو رادمهر  هیبا  شدیوگرنه بابا که بااون اخمش نم ننیبش

 یاحس کردم چقد خوشگلو جذاب شده بود اومد جلو دسته گلوتو کیزائمولحظ فکمو رو هیبهش نگاه کردم  یوقت

دم ش یحال هیگردنم  هیچه خوشگل شده ازخوردن نفساش  زدلمیعز-گوشم کردوگفت کیدستم گذاشت سرشو نزد

پدر  به یوقت مینشست هیبق شیپ مویتو خانومم هردوباهم رفت یفدا-یشد یتوام عال-خودمو نباختمو گفتم یول

 نکهیگذشت وهمه سکوت کرده بودن تاا کمی کنهیداره به بابا نگاه م یبیکه با اخم عج دمیکردم د نگاهرادمهر 

 انهگی-خوبم متشکر-خشک جواب داد یلیخ شهیآذرخش بابا مثل هم یحالتون خوبه آقا-پدررادمهرسکوتوشکست

اهم باب یحت شناسهیم ازقبلبود که انگار مامانو  یلحنش جور گانهیکجاست با تعجب نگاش کردم چه راحت گفت 

 شناسمیمن شمارم خوب م-دیشناسیشما همسر منواز کجا م-کردیاخماش ازهم بازشده بودو داشت باتعجب نگاش م

عشق  امیبرادر برد الیمن دان-پوز خند زدوگفت  هیپدررسام  یشناسیکه هم منو وهم همسرمو م یهست یشماک-

 وشایآره خودمم س-یــیتو الیدان-ازجاش بلند شدو گفت ییدا نبهم برس ینزاشت دنشیاول همسرت که تو با دزد

ن  نعیچشاش بب یآدم ذره ذره آب شدن برادرشو جلو یوقت-اصال نتونستم بشناسمت  یــیچقدعوض شد-خان

طمئن م گفتینم یزیرفته بود توهمو چ شتراخماشیب شهیبابا ازهم شهیبلکه چهرشم عوض م شکنهیتنها کمرش م

سال بعداز ازدواجش  هی-شده یچ ایمگه برد-دوباره سرجاش نشستو گفت ییازطوفانشه دا بلآرامش ق نیبودم ا

 خواستن قلبشو یوقت نیبه خاطر هم گانهیدوس داشت داغون شده بود واسه  یلیروخ گانهی داکردیقلب پ یناراحت

هردوروباهم  سکته کرد ومرد مراسم ایفوت برد دنیزنده برنگشت خانوم بزرگم ازشن رعملیعمل کنن از ز

نوزده  گانهیگفتت نویسرشو انداخت پائ ییدا نمشیکجاست انتظارداشتم بب گانهی!-خدارحمتشون کنه-میبرگذارکرد

بعدا پدر رادمهر باخشم به بابا نگاه کردو  گمیواست م ادهیحاال وقت ز-چطور یچـــ-ساله فوت شده شکه گفت

 خوشحال یلیخ داکردمیتو بود که مردن من آدرستونو پ یاه یتوعه به خاطر خودخواه ریاتفاقا تقص نیهمه ا-گفت

ا باب یخراب کرد وینگفتم تو همه چ یزیحاملس چ گانهی دمیفهم یوقت یبگم ول ایبرم به برد خواستمیبودم م

آرشا  رونیبااحترام ازخونه من برو ب یلیحاال خ یهمه حرفاتو زد گهیخب د-آروم گفت یلیازسرجاش بلند شدو خ

 گهید زیرسام بس کن االن موضوع چ-بلند شدو گفت عیسر ییتوحرف نزن دا-بابا زشته یول-گفت دوبلند ش عیسر

 نکهیاالن بحث دوتاجوونن گذشته اسمش باخودشه گذشته مهم ا کننینم رونیدرضمن مهمونو ازخونه ب نیبش هییا

رمو س زدیداشت توحلقم م بگم قلبم یچ دونستمینم گهیراس م تییآرا دا-عاشق همن بابا به من نگاه کردو گفت

 یمنم حرف خوادیحاال که دخترمم خاطر پسرتو م-نگفتم بابا دوباره سرجاش نشستو گفت یزیچ نوییانداختم پا
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 مامان دیدونیخودتون م گهید رمیگیجونشو م ارهیپسرت اشکشو درب دیواسش کم بزار دینبا یچیازه یندارم ول

 ماشاال دخترتون انقده ماهه که-رادمهرگفت

 

  

پخش کرد...رادمهر انقد واسه  ینیریپس مبارکه آرشا ازجاش بلند شدو ش-گفت  ییدا مشیزاریچشممون م ماروتخم

 یشاهانه ا هیروبرگزار کرد واقعا عروس یروز تولد من مراسم عروس قایعجله داشت که سر ماه دق دنمونیبهم رس

 هیبرخالف زندگ میوزندگ گذرهیم میعروسکه همه انگشت به دهن بودن االن ده سال از یجور یعال یبودهمه چ

آرشا هم دوسال بعد از  کنمیدارم تجربه م یآرامش داره و خوشبخت یلیاز تصورش دور بود خ یمادرم که همه چ

نکرده  یرییتغ چیاعتراف کردو باهم ازدواج کردن پدرمم ه اوشهیس ییدختردا ایعاشق هل نکهیمن به ا هیعروس

گرفت پس من  گانهیخم بود که تهش نفس مادرم  چویراه پرپ کیمادرم مثل  یزندگوهنوز داغ داره عشق مادرمه 

 ...زارمیاسم سرنوشت مادرمو م

 انی....پارینفس گ راه
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