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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 ده لینک زیر دانلود کنیدجلد اول این رمان رو میتوانید هم اکنون از سایت رمانک

/www.romankade.com/1397/07/08انایآر-سرنوشت-رمان-دانلود/ 

 

 به نام نقاش پروانه ها 

 جلد دوم انایرمان سرنوشت آر

 یسی: عاشقونه، پلژانر

 داره یو بلند یپست یلیخ یزندگ

از شانس بد  یشد دنبال ارتش و نظام رفت ول تیو اذ دیزجر کش یلیرمان ماهم تو جلد اول خ یچشم مشک دختر

 یمجرم ها از آب در اومد اما خودش رو نباخت هنوز که هنوزه ارتش رو ادامه م سیخانوادش رئ یاز اعضا یکیاون 

 ده.

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
http://www.romankade.com/1397/07/08/دانلود-رمان-سرنوشت-آریانا/
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 سراغ جلد دوم  میر یم و

 یو ترفند فرار م یکنه اون دختر با هزار زرنگ یباهاش زندگ کنهیرو مجبور م یمجرم ها دخترک چشم مشک سیرئ

آراد هنوز  دیبدون دیخوا یگردونه مطمئناً م یبره لب چشمه تشنه بر م یدختر صد نفرو م نیا دیدون یکنه خوب م

داره؟ هزار تا سوال تو  انایهمون احساس رو نسبت به آر مآراد ه ایآ انه؟یرسه  یبه آراد م انایآر ایمرده؟ آ ایزندست 

 دونم پس بخونش... یذهنته م

 

 جلد دوم انایسرنوشت آر رمان

 

 پاشو تو رو خدا پاشو. زمیآراد عز -

 

 : دمیکش ادیگونه اش بوسه زدم، فر یو رو دمشیآغوش کش به

 د؟یچرا به من زل زد نیآمبوالنس خبر کن_

 

تر زخم رو نگاه کردم، اون  قیصورتم رو کنار زدم و دق یپخش شده رو یشده بود، موها یقاط ملمیهام با ر اشک

کنم خودت  یخواهش م اینگاهم کنه؟ خدا شهیکه مثل هم تسیچرا بستست؟ چرا باز ن یدرشت و مشک یچشم ها

 کمکمون کن.

 میکرد یم تیرو اذ گهیهمد میکرد یدعوا م یلیباهاش لج بودم و خ یلیدرسته خ ایکن آراد زنده بمونه، خدا کمک

 یبیآس نیتر کیجامعه کمک کرده نذار کوچ نیبه ا یلینبودم نجاتش بده اون خ یوقت به مرگش راض چیه یول

چرا  یستیتو که بلد ن یکارو کرد نی: چرا ابگهزنه که باز سرم غر بزنه  یلب ها چرا بستست؟ چرا حرف نم نیا نهیبب

 ؟ید یانجامش م

 تمیاذ شهیام اون دعوام کنه غر غر کنه مثل هم یمن راض ایگن؟ خدا ینم یچیلب ها چرا سکوت کردن؟ چرا ه نیا

 باز مثل قباًل صحبت کنه. یکنه ول
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 بودم کنترل کار هام دستم نبود  دستپاچه

 شد. یم شتریاشک هام ب زشیکردم و ر یذهنم مرورش م یآهنگ افتادم و  تو نیا ادی هوی

 

 قسمت منه گهید نیرسم ا یبه تو نم اگه

 از بخت بد منه نیبشه ا ینجوریا نخواستم

 روز هی نمتیغم دارم اگه نب ایدن هی قدر

 تم هنوزعاشق چشما یدلت اومد بر چطور

 بشم ریتحق ینجوریروز ا هیکردم که  ینم فکر

 بشم هیتنب ینجوریجرم دوست داشتن تو ا به

 روز هی نمتیغم دارم اگه نب ایدن هی قدر

 عاشق چشماتم هنوز یدلت اومد بر چطور

 

رو باز کنه که بتونم  شیمشک یچشم ها گهیبار د هیخواست  یچه طور خودم رو کنترل کنم، فقط دلم م دونستمینم 

 ...گهیبار د کیبهشون زل بزنم فقط 

 چشمات رو نبند یول دمیو ندارمو م دار

 من نخند یها هیبه گر ییو ندار من تو دار

 یمن فقط دلخوش تو بودم ول ایهمه دن از

 یکم هی یتو نبودم دوستم نداشت یدلخوش



 جلد دوم انایسرنوشت آر

6 
 

 قسمت منه گهید نیا رسمیبه تو نم اگه

 از بخت بد منه نیا بشه ینجوریا نخواستم

 قسمت منه گهید نیا رسمیبه تو نم اگه

 از بخت بد منه نیبشه ا ینجوریا نخواستم

 روز هی نمتیغم دارم اگه نب ایدن هی قدر

 عاشق چشماتم هنوز یدلت اومد بر چطور

 بشم ریتحق ینجوریروز ا هیکردم که  ینم فکر

 بشم هیتنب ینجوریجرم دوست داشتن تو ا به

 روز هی نمتیغم دارم اگه نب ایدن هی قدر

 عاشق چشماتم هنوز یدلت اومد بر چطور

 یعسکر دیحم

 رسم یبه تو نم اگه

 

 آراد برد. نهیو دستش رو سمت راست س کیآذر پور هم اومد نزد یسرباز ها رفتن و زنگ زدند صدو پونزده آقا تمام

 

 .قهیعم یلیزخمش خ -

 

 دادن. یکردم و اشک هام امون نم هیگر شتریب
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 کنم. یبشه التماستون م شیزیآراد چ نیآذر پور تو رو خدا نذار یآقا -

 

 تکون داد. یپور سر آذر

 

 ارمیب رشونیزدن، خدا نکنه گ پرینخورده، فکر کنم با اسنا یقیعم نیبه ا یریتا حاال ت یول ،یلیخ هیقو یلیآراد خ -

 َمن روغن. هیپزم با  یبراشون م یآش هی

 

کردم، من چم شده؟ چرا دارم به خاطرش  هیآراد گذاشتم و از ته دل گر ی نهیس یسرم رو رو سیخ یچشم ها با

قرار گرفتم چرا؟ منکه  رشیقدر زود تحت تأث نیخدا چرا من ا ی...  نه ا دینه تو نبا یکنم چرا؟ نکنه... نه آر یم هیگر

 ریآژ یاش بود صدا نهیس یطور که سرم رو نیهم ادیمعشق ناخواسته به وجود  م؟یچه کن یقلبم از سنگ بود ول

برانکادر گذاشتند، با همون لباس عروس سوار  یسرباز ها کمک کردن و آراد رو رو د،یآمبوالنس به گوشم رس

 آمبوالنس شدم.

 

 رم. یآذر پور من با آمبوالنس م یآقا -

 

 .میایپشت سرتون م نیما با ماش -

 

کنم  یداد گفتم: خواهش م یم ژنیبود و داشت به آراد اکس دهیپوش یآبکه لباس  ییآمبوالنس بسته شد به آقا در

 .نینجاتش بد
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 یم شیزد اگه طور ینشده باشه، قلبم تند م شیکردم طور یتکون داد و به کارش ادامه داد همش خدا خدا م یسر

 که گفت: دوستت دارم. حرفش افتادم نیآخر ادیکردم؟  یشد من چه کار م

 

بشه  شیزیدوستش داشتم، اما به خاطر غرورم، نتونستم بهش بگم، نتونستم اغرار کنم که عاشقشم، اگه چ هم من

قهر و  یبزنم؟ با ک ادیفر یجر و بحث کنم؟ سر ک یبا ک گهیبشه من د شیزیمونه، اگه چ یابراز عالقه به دلم م یآرزو

 کنم؟ یآشت

 

*** 

 

 ند به سمت دکتر رفتم.بل یبلند شدم و با قدم ها یصندل یرو از

 ن؟یرو در آورد ریکه نشده ت شیزیدکتر آراد خوبه؟ چ یآقا -

 .ادیکه بهوش ب نیدعا کن دیبا یول میرو در آورد ریت نیدعا کن دیخانم بهتره بر -

 انگشت هام رو در هم فرو بردم. ه،یبا گر 

کنم، اون باعث افتخار  یخواهش م نینجاتش بد یموال عل یدم به مشگل گشا یدکتر تو رو قران، قسمت م یآقا -

 .دهیکشور زحمت کش نیا یبرا یلیخ رانهیا

 .مید یانجام م ادیاز دستمون بر ب یهر کار-

 

کردم؟ نظام بدون اون کامالً کسل  یشد من چه کار م یم شیزیرو گفت و رفت، تو دلم غوغا بپا بود اگه آراد چ نیا

رفت، سرم داشت  یم نیتونست درست کارش رو انجام بده، قانون و مقررات کامالً از ب ینم یچکیشد ه یکننده م

 .دیترک یم
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و  یمحمد یبایز یپر از گل ها مارستانیب یقدم بزنم، رفتم تو محوطه  یو کم رونیبرم ب مارستانیگرفتم از ب میتصم

 یلیخ یرفت یم ادهیپ دیمتر با ستیانس دوتا اورژ یو درخت اونجا قرار داشت از نگهبان اهینرگس بود، همش گل و گ

 یدیشد یزیخونر یکیپاش رو از دست داده بود،  یکی دکر یحالم رو بد م یلیخ مارستانیو جو ب دمید یهارو م

 یآذر پور گوشه یآقا دمیقدم زدم که حال و هوام عوض بشه و د یانگشتش قطع شده بود و... کم یکیداشت، 

 و درحال صحبت کردن با تلفنه. ستادهیمحوطه ا

 د؟براتونیریسه نفر رو بگ نینتونست رویهمه ن نیهمه ادعاتون با ا نیبا ا د؟شمایاریب رشونی:مگه نگفتم گآذرپور

 متاسفم.

 یآذرپور و گفتم:چ یرفتم سمت آقا فتادن،ین ریکردن گ کیکه به آراد شل ییهنوز اون ها دمیهاش فهمصحبت با

 شده؟

 

 خودم دست به کار بشم. دیبا مشون،یریبگ میرو قطع کرد و گفت:هنوز نتونست تماس

 

 .یسرده ممکنه سرما بخور یلیهوا خ مارستان،یبه من انداخت و گفت: تو برو داخل ب ینگاه

 به خودم اومدم. یپسر یکردم؛ که با صدا یم هینشستم و داشتم گر یصندل یتکون دادم و به داخل رفتم، رو یسر

 

 ؟یکن یم هیشده چرا گر یم چخان -

 

که اعصابم  ییبا کت و شلوار بود، از اونجا یکلیبه پسر انداختم قد بلند و ه یدستم اشک هام رو پاک کردم نگاه با

 نشست. یصندل یخراب بود جوابش رو ندادم، کنارم رو یلیخ

 

 شده؟ یگفتم چ -
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 .نداره یگفتم: به شما ربط یبلند یصدا با

 

 ها. میکن یخوب میخواست -

 

 ؟یماهان رو بشنو غامیپ یخوا یبلند شدم که گفت: نم یصندل یتوجه بهش از رو بدون

 

داره؟ چرا  یچرا دست از سرمون بر نم هیچ شیبعد یشدم آروم برگشتم و گفتم: ماهان؟ نقشه  خکوبیجام م سر

 به جهنم. دیمتون بربره؟ ه نییآب خوش از گلومون پا هیذاره  یچرا نم م؟ینفس راحت بکش هیذاره  ینم

 

 .یرو گوش کن غامشیبه نفعته پ یزد و گفت: ول یپوزخند

مکافات و جنگ و جدل  نیتا تموم ا ششیپ یایبا من ب دینشستم که گفت: با یصندل یکنجکاو شدم و رو یلیخ

کن  یربانکن، آره ق یکه هم خودت هم آراد و هم خانوادت زنده بمونن پس خودت رو قربان یخوا یتموم بشه، اگه م

ول  ارهیخواد رو به دست ن یکه م یزیتا چ ونا ،یشناس یدر امان باشه، تو ماهان رو نم گهیتا جون پنج شش نفر د

 بار حرف هاش رو گوش بده. نیآخر یباهاش بمون و برا اد،یهم از پسش بر نم سیپل یحت ست،یکن ن

 

کنم؟  یخودم رو قربان هیکار کنم؟ به خاطر جون بق یچ یعنیترک کنم نه،  تیموقع نیتونستم آراد رو تو ا ینم من

 افتاد. یکشه مغزم داشت از کار م ینه نه نم ؟یخودم رو ببازم بهش؟ اگه پدر مادرم رو بکشه چ

 

 ؟یایم یکن یکار م یچ -
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 .نمیآراد رو بب قهیچند دق یبرا دیبا -

 

 دونم دکتر اجازه بده. یم دیکنم، البته بع یرو تکون داد و گفت: درک م سرش

 

 .امیم گهید قهیرم؛ تو منتظر بمون پنج دق یحاال من م -

 

 سمت پرستار حرکت کردم. به

 

 .نمیهستند رو بب هوشیکه ب یآرام یتونم آقا یم دیخانم ببخش -

 

 از دکتر بپرسم. نیدستش بود انداخت و گفت: بذار یکه تو یدیسف یبه برگه  ینگاه

 

 ریشدم فقط از ام یم وونهیهام رو از استرس خوردم ضربان قلبم تند شده بود، داشتم دبپرسه تموم ناخن  رفت

 بعد دکتر اومد. قهیچند دق نمیخواستم دکتر اجازه بده آراد رو بب یم نیالمومن

 

 نمش؟یتونم بب یدکتر م یآقا -

 

 .ستیمناسب ن تیوضع ر،یخ-
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 داد. یرو ادامه م رشیون توجه بهم داشت مسدکتر بد دنیچک یدکتر م یناراحت شدم اشک هام جلو یلیخ

 

 .قهیکنم فقط چند دق یدکتر خواهش م یآقا-

 

 شه. یخانم گفتم نم-

 

 اجازه داد. نکهیالتماسش کردم تا ا یلیخ

 .قهیفقط سه دق-

 

 ممنون! ایدن هیمچکر -

 

شده بود چشم هاش  یاتاق و در رو بستم، قدم هام رو آروم به سمت آراد برداشتم کل بازوش خون یرفتم تو عیسر

 تخت نشستم و گونه اش رو لمس کردم. یبسته بود، آروم گوشه 

 

 کنم ببخش. یمن رو ببخش مجبورم واسه جون خانوادم و جون تو، خودم رو قربان -

 

 دستم گرفتم و دست مردونش رو لمس کردم. یش رو تودست ختیگونه اش ر یقطره از اشکم رو هی آروم
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هستم که بهوش  یدونم، منتظر لحظه ا یم یایدونم بهوش م یم یمون یدونم تو زنده م یشه م ینم تیچیآراد ه-

هستم که بتونم با  یکنم منتظر لحظه ا یلب هام جار یدوستت دارم رو رو یشم و کلمه  رهیو تو چشم هات خ یایب

 .رمیآغوشت بگ تمام وجود تو

 

 روش زدم. یرو سمت لبم بردم و بوسه ا دستش

 

 خوام به خا یآراد من نم-

 

 یکامالً عصب یایدونم اگه بهوش ب یمن مجبورم م یفتیخوام دوباره تو دام ماهان ب ینم اد،یبال ها سرت ب نیمن ا طر

 .یش یم

 

دشمنت رو  یدوستت دارم اما مجبورم خواسته ها یلیبود برداشتم و روش نوشتم: خ زیم یکاغذ و خودکار رو هی

 قبول کنم من رو ببخش.

 گذاشتم. زیم یرو رو کاغذ

 

 در باز شد. هوی

 

 خانم وقتتون تمومه. -

 

 فرو بردم. شیصاف و مشک یموها یدستم رو ال آروم
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 برم. دیبا گهید-

 

 ومد.و به سمت در حرکت کردم، اون مرد با سرعت به سمتم ا دمیرو بوس شیشونیپ

 کارت تموم شد؟-

 

 گفتم. یاوهوم

 

 .میبر مارستانیاز پشت ب دیدر پر از محافظه با یجلو نیبب-

 

 .دیپنجره رس کیاومدم تا به  یرفت دنبالش راه م یجا م هر

 

 .نییبپر پا نجایاز ا -

 

 نیو گفت: از ا نییپا دیو اون مرد هم پشت سرم پر نییپا دمیهم بلند نبود آروم پر ادیبه ارتفاع انداختم ز ینگاه

 طرف.

 

 نیماش هیقسمت هاش هم پاره شده بود  یکه تنم بود پر از ِگل شده بود و بعض یلباس عروس میدیرس ابونیخ به

 ؟یآزاد ابونیخ یر یدربست گرفت و گفت: آقا م

 .نیاون جلو نشست و من عقب ماش م،یشد نیسوار ماش عیتکون داد و هر دو سر یسر مرد
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**** 

دونم، اون مرد  یداشت، حاال داخلش رو نم ییبایز یو قشنگ ماهان از نظر ظاهر که نما کیش یبه خونه  میدیرس

 کرد. یگرم ییبه در زد، و خدمتکار فوراً در رو باز کرد و خوش آمدگو یتقه ا

 .دییبفرما نیخوش اومد یلیخ -

 

بل هاش به رنگ قرمز رنگ مورد عالقه ام و بود م بایز یلیزد خ یم یبود، چه برق زیتم یلیخونه شدم خونه خ وارد

 قشنگ بود خوشم اومد. یلیساده کاًل خ دیو رنگ خونه هم به رنگ سف کیکف خونه سرام

 اش با خودت. هیآوردمت بق نجایتا ا گهیمن د -

 

 ؟یبر یخوا یم -

 

 رم. یدم بعد م یم لتیتحو -

 

 تو. ایبه اتاق ماهان زد، ماهان گفت: ب یتقه ا آروم

 

زد نگاهش رو به  یم گاریس ریدستش بود و فندک ز گاریطور که پاکت س نیماهان هم میو باهم وارد اتاق شدد هر

 ات رو بدم. زهیبا جلو جا یکارت رو خوب انجام داد نیمرد دوخت و گفت: آفر

 گذاشت. زیم یدو بسته پول در آورد و رو زیم یمرد به سمت ماهان قدم برداشت و ماهان از داخل کشو اون

 .ونیلیکه قولش رو داده بودم هشت م یهمون نمیا _
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بدنشون به  یو اعضا چارهیب یپول ها رو از فروختن بچه ها نیهه! ا نجا؟یفقط بخاطر آوردن من به ا ونیلیم هشت

 .ارهیدست م

 زد و گفت: ممنون. یمرد لبخند اون

 .یبر یتون یبه در اشاره کرد و گفت: م ماهان

 .تکون داد و رفت یسر مرد

 

 که روش نشسته بود بلند شد. یمبل یاز رو ماهان

 

 .یش یآدم م یحاال دار نیآفر -

 چونه ام و سرم رو باال آورد. ریانداختم دستش رو گرفت ز نییسرم رو پا آروم

 تو چشم هام نگاه کن. -

 

 دوختم. گهید یگوشه  هینگاهم رو به  توجه بهش، بدون

 

 ستم؟یمگه با تو ن -

 

 چشم هام حلقه زد. یصورتم زد که اشک تو یمحکم رو یلیبه حرفش گوش ندادم که س بازم

 

 .یریگ ینگاهت و ازم م ادیاصاًل خوشم نم _



 جلد دوم انایسرنوشت آر

17 
 

 

 گونه ام گذاشتم. یرو یرو دستم

 

 .یگ یبهم زور م ادیاصاًل خوشم نم -

 

که دو روز  یپا شدسرو یب نیعاشق ا یباهات بودم رو دوست ندار یکه از بچگ یمن م،یهم بزرگ شد با یما از بچگ -

 ت؟یاومده تو زندگ ستین شتریب

از دستت بر  یهه اصاًل چه کار یکن کار یچ یخوا یاولش که حرف دهنت رو بفهم دومش آره عاشقش شدم حاال م -

 ختن؟یجز کشتن و خون ر ادیم

 

 یکنم اما جلو هیخواستم گر یصورتم کرد، م یرو هواله  یا گهیمحکم د یلیگرفت و س گارشیاز س یمحکم پک

 هام رو گرفته بودم جون دوست نداشتم غرورم جلوش خورد شه.اشک

 .نیبش نجایآدم ا یشم، مثل بچه  یسگ م یدون یخوب م یبا من بحث نکن آر -

 مبل نشستم که اومد کنارم. یبه مبل اشاره کرد آروم رو و

 

 .ادیگن عشق بعد از ازدواج به وجود م یهمه م یینجایدونم به اجبار ا یم -

 

 دستش گرفت و آروم لمسش کرد. یرو تو دستم

 

 شک نکن. ادیعشق ما هم بعد از ازدواجمون به وجود م -
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 .تونم دستور مرگ آراد رو بدم یدستور م هیوگرنه با  ایکه گفت: باهام راه ب دمیرو از دستش کش دستم

 

 ؟یخور ینم یگه چیه -

 

 .یخورم؟ باشه خودت خواست ینم یگه چیه -

 خواست گه بخوره؟( یبه نظرتون م یعنی) 

 

 کرد. یهم داشت نگاهم م یچشم رینفر ز هیبرداشت و زنگ زد به  زیم یرو از رو شیگوش

 

 آراد رو... نیالو بب -

 

 رو از دستش گرفتم. یگوش

 

 خورم. ینم یگه چیه یشد؟ تو که گفت یچ -

 .دنیچک یهام آروم م اشک

 

 .ید یعذابم م یدار دهیهنوز نرس ؟یکن تمیاذ یخوا یچه قدر م گهیبس کن د -
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 ادعا ها نکن. نیبه بعد واسه من ا نیپس از ا -

 با تلفنش حرف زد. 

 

 خداحافظ. یچیالو ه -

 

 .امیو دوباره دستم رو گرفت مجبور بودم باهاش راه ب زیم یرو گذاشت رو یگوش

 

 نه به خاطر هوس تو. نجامیمن فقط به خاطر جون پدر و مادرم و آراد ا -

 

کنم، هنوز اولشه  یرو شروع م یبعد کار اصل یذارم بهم عادت کن یندارم، م تیکار یمدت هیناراحت نباش منم تا  -

 دختر ها. هیبق نیع یزن یشه که واسم ضجه م یم یطور

 نشست. یقلبم م یهاش مثل خنجر تو حرف

 شد؟ یکنم پس چ یازدواج نم لیمن با فام یگفت یخه چرا من؟ تو مگه نمآ -

 ؟یدار یحاال که ازدواج کردم مشکل-

مبل  یاما زبونم قفل شده بود از رو ،ینگه داشت نجایکه به زور من و ا یا وونهیخواستم بگم آره مشکل دارم تو د یم

 گهید ی قهیدق ستیکه تو کمده رو هم بپوش، ب ییس هااز لبا یکیشام منتظرتم برو حموم  زیبلند شد و گفت: سر م

 حوله ات هم اونجاست. ،یایم

حموم آروم لباس  یحموم حرکت کردم تورو برداشتم و به سمت دیسف یبا دستش به کمد اشاره کرد رفتم و حوله  و

 و به تموم اتفاقات فکر کردم. دمیوان دراز کش یحموم گذاشتمش تو یعروس رو در آوردم و گوشه 

 کردن. یخالصم م ریت هیجرم با  یاز صحنه ها یکی یپر ماجرا نبود کاش تو میقدر زندگ نیا کاش
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*** 

تو  فتهیبختک م نیع شهیجن ظاهر شد، هم نیپشت سرم ع نهییآ یکردم که ماهان تو یموهام رو خشک م   

 ستایآروم اومد پشت سرم ا م،یزندگ

 

 موهام فرو برد. یورم حلقه کرد سرش رو توو دستش رو د د

 ده. یم یخوب یمن، موهات چه بو هییجان مو طال یا -

 محکم من رو گرفته بود. یخواستم از دستش خالص شم ول یم

 ولم کن. -

 اگه نکنم؟ -

 تر من رو گرفت. محکم

 دردم اومد. -

 شام منتظرتم. زیگوشم گفت: سر م کنار

 چشم هام نگاه کرد و دستش رو برد سمت صورتم. یتو بعد

 بود. یخواه و مال من یفهموندم مال من یبهت م دیبا یول یلیخوام بابت س یعذر م _

موهام رو دم  دمیرو پوش دیبلند با شلوار سف نیآست یرفت، در رو قفل کردم و لباس مشک رونیرو گفت و ب نیا

شده بود دستم رو سمت زخم بردم  جادیا یقیزخم عم میشونیپ ینشستم، رو شیآرا زیم یصندل یبستم و رو یاسب

 کرد. یدرد م یلیخ

بلند شدم و رفتم به سمت خدمتکار  یصندل ینبودن از رو میقد یبایو ز فیلط یاون دست ها گهیهام هم د دست

 ن؟یرفتم و گفتم: چسب زخم دار
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 .زیسر م نیبش ایکرد که ماهان گفت: تو ب میشونیبه زخم پ ینگاه

 

و  یماکارون ینیزم بیبا مرغ و س دیوجود داشت برنج سف زیم یرو یمختلف یغذاها ،یصندل یو نشستم رو رفتم

 کردم. یم یبه خوردن نداشتم و فقط با غذا باز یلیاصاًل م ،یماه هیقل

 

 .یریبخور جون بگ -

 ندارم. لیم

 

 .دیکوب زیبه م محکم

 

 .    یانجام بد دیگم رو با یکه م یهر کار یواسم ناز کن ستیر ها نخب نیاز ا گهید نجایگفتم بخور ا -

 

سمت  زیم یاسمش معصومه هست دو تا چسب زخم رو آورد و رو دمیزور دو سه لقمه خوردم خدمتکار که فهم به

خراش  یرو رو گهیچسب د هیزد و  میشونیپ یپا شد و آروم چسب رو رو یصندل یماهان گذاشت، ماهان از رو

 یسوخت از درد اخم هام رفت تو یزخم ها م یاومد و جا یدردم م یلیشده بود زد، خ جادیدستم ا یکه رو یقیعم

 نگفتم که ماهان نگاهش رو بهم دوخت. یچیه یهم، ول

 

 دردت اومد؟ -

 

 .دمیکش رونیجواب دادن به سوالش دستم رو از دستش ب بدون
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 تونم برم بخوابم؟ یم -

 مارستانیدارم تو ب ادیآدم ز یدون یآقات آراد چه طوره البته خوب م تیوضع نمیرم بب یبرو منم م یحتمًا خسته ا -

 دستور... هیتونم با  یم

 حرفش رو خورد. ی ادامه

 

 دیهم گذاشتم و دستم رو مشت کردم نه من نبا یبشم محکم پلک هام رو رو یحرص شتریحرف رو زد که من ب نیا

راهم رو گرفتم رو به سمت اتاق رفتم به  ،یتون یخودت رو کنترل کن تو م یاز خودم نشون بدم نه... آر یعکس العمل

قدر زجر بکشم چرا؟ اشک  نیا دیچرا با ه؟یا یچه زندگ نیآخه ا ختیر یشوم و نحسم اشک هام م یخاطر زندگ

همه آدم چرا  نیا نیآخه ب ایدم، خداتخت پرت کردم و کش موهام رو باز کر یخودم رو رو دنیچک یمقدمه م یهام ب

 آروم و با هق هق خوابم برد. شم یم وونهیدارم د ادیبالها سرم ب نیا دیمن؟ چرا منه بدبخت با

 

*** 

پخش  یکنه چشم هام رو به زور باز کردم آره ماهان بود داشت موها یصورتم حرکت م یرو یزیکردم چ احساس

 زد. یصورتم رو کنار م یشده رو

 ؟یشد داریعروسکم ب -

 .میدور بنداز یو هر وقت خسته شد یکن یکه باهام باز ستمیمن عروسکت ن -

 

گونه ام بزنه که خودم رو جا به جا کردم که نتونه، دو تا دست هاش رو  یرو یو خم شد و خواست بوسه ا دیخند

 زد که نتونم از دستش در برم. مهیگذاشت رو تخت و روم خ
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 کنم. یم یر چه قدر بخوام باهات بازو ه یتو عروسکم -

 

 چشم هام حلقه زد. یتو اشک

 بذار برم. -

 زد. یپوزخند

 اگه نذارم؟ -

محکم با دستش دو طرف تخت رو گرفته بود،  یاش که از خودم دورش کنم ول نهیبه س دمیدو تا دست هام کوب با

 گونه ام زد. یرو یآروم خم شد و بوسه ا

 .ینیریش شهد گل نیجان ع یا -

 

 کار ها متنفرم. نیدونه که از ا ینم یول ارهیکار هاش عشق رو درونم بوجود ب نیخواد با ا یم

 ماهان بذار برم. -

 

 .یذارم بر یبعد م رمیرو بگ رشیشهد گل رو بِِچشَم و ش نیزنبور ا نیبذار ع گهیکم د هی -

 

 یکه دستش رو رو ادیبود هق هقم در ب کینزد ختنیر یگونه ام زد، اشک هام آروم آروم م یرو یا گهید ی بوسه

 دهنم گذاشت.

 نکن دختر خاله جون. هیصد بار گفتم گر س؛یه -

ها کنارم بود افتادم و  یکرد و تو سخت یکه با دستش اشک هام رو پاک م یبچگ یروز ها ادیحرف رو زد  نیا یوقت

 خوام. یگفتم: اون ماهان خوب و دل رحم کجاست؟ من اون ماهان رو م
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 برم. دیشد و بدون توجه به حرفم گفت: من با دبلن

 تخت بلند شدم و یرو از

 

 قدم هام رو به سمت حال برداشتم که ماهان گفت: فکر فرار کردن رو از مخت دور کن. و

 

 زدم. یپوزخند

 

 رسه. یجا نم چیطرفه به ه کیعشق  _

 

 یقرار داشت، ول زیم یها، رو وهیکَره، شربت پرتقال، تخم مرغ و انواع م ر،یشده نگاه کردم، عسل، پن دهیچ زیم به

هر  گهیاونه د شیاما روحم پ نجاستیبدون آراد واسم سرد و کسل کننده شده بود جسمم ا ینداشتم زندگ لیاصالً م

 کشم فقط و فقط بخاطر اونه. یکه م ینفس

 

 .نیکن لیم یزیچ هی دییخانم بفرما -

 

 نه باال آوردم. ینه رو به نشا دستم

 

 ندارم. لیم یزینه ممنون چ -

 

 .میبراتون کم نذار یچیو ه میبهتون برس یلیکردن خ دیماهان تاک یآقا ن،ینخورد یزیهم که چ شبیآخه خانم د -



 جلد دوم انایسرنوشت آر

25 
 

 

 یاز دستش خالص م دیکردم آره با یم دایشناسنامم رو پ دیحرکت کردم با اطیتوجه به حرفش به سمت ح بدون

خودت رو بهش نباز باهاش  یبرنده ا شهینه تو هم یگفت: آر یاز درون بهم م ییبازنده بشم صدا دیشدم، من نبا

 بجنگ.

 

 یقشنگ و بزرگ بود پر از گل ها یلیبود خ بایانداختم ز اطیبه ح یخونه نشستم و نگاه یجلو یپله ها یرو 

 یگفت: من م ومدیم نییکه از پله ها پا نطوریشد. ماهان هم یقطعاً عاشقش م دید یاگه مامان م ق،یو شقا یمحمد

 رم سر کار.

ذارم نه اون  یبه ذهنت خطور کنه نه تورو زنده م یاگه فکر فرارو دقل باز یدون ی: خوب مدیرو بوس میشونیپ و

محافظ و خدمتکار  یکل میما خودمون مار هفت خط یدرار ینکن واسم زرنگ باز یپس سع ن،یبه ظاهر متد هیارتش

 .یندار یراه چیمدار بسته ه نیدورب نیگذاشتم و همچن

 

رو به  شیآفتاب نکیبرداشت و ع یشدم. قدم هاش رو به سمت در خروج رهیتوجه به حرفش به گل ها خ بدون

 رو براش باز کرد و اون سوار شد. نیاز محافظ ها در ماش یکیچشمش زد، 

 

من رو هم بکشه  گهیدو روز د دیبمونم؟ شا نجایا یتا ک دیبا یعنیه فکر فرو رفتم چونه ام بردم و ب ریدستم رو ز کف

شناسامم رو بردارم و  دیمن با زه،یر ینقشه م هیگه هرروز  یم یزیچ هیاعتماد کرد هرروز  یتوهم نیشه به ا ینه نم

لباس  هیتو  ادیکاماًل جلف داره از در م پیبا ت یدختر هی دمیکه د مفکر ها بود نیهم یو برم تو ایدلم رو بزنم به در

شده بود  زیزد و باهاشون گالو یشد، با محافظ ها حرف م یام ادعاش م یلیشلوار پاره خ هیبود با  دهیپوش یباال ناف

 گه. یم یچ نمیکردم بب زیچقد هم صداش آشنا بود گوش ت

 

 ولگرد. یسگ ها نیشد ینجوریخودم ا یه به خون ومدمیدو روز ن ؟یبگرد یخوا یم یرو بده واسه چ فمیعه ک -
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چهرش مات و مبهوت موندم داشتم هاج و  دنیدر بلند شدم و با د یجلو یپله  یشد از رو یغرغر داشت وارد م با

تفاوت  قدم هاش رو  یبست، ب یرو م فشیک پیطور که ز نیکنه؟ هم یم کاریچ نجایا نیکردم آخه ا یواج نگاش م

 به سمتم برداشت.

 ممک.. نجا؟چطوریتو؟ ا -

 

 صحبت کردن رو بهم نداد. ی اجازه

 جون؟ یآر ام؟یخودمم ب یاجازه ندارم به خونه  -

 

 مهسا جون. یهست یخوب انتکاریو محکم گفت، که من گفتم: خ دهیجون رو کش یآر

 

  انت؟یگفت: خ شیشگیهم یهمون عشوه ها با

 کرد. یبلند ی خنده

 

با  دنیخواستم فقط چند روز باهاش بودم که بفهمم نقشه هاش واسه جنگ یکجا بود؟ من اصالً آراد رو نم انتیخ -

 کوچولو. هیماهان چ

عده آدم  هیتونستم باور کنم،  یقدر زرنگ باشه اصاًل نم نیشد ماهان ا یباورم نم اوردمیتعجب داشتم شاخ در م از

 داده بودن. بیرو با کار هاشون فر

 

 .شهیآفتاب هست، پوستم خراب م نجایحاال هم گمشو اون ور بذار برم تو خونه ام ا -

بهش زدم و نگاهم رو  یبرداشتم گاز بیس هی یغذا خور زیخونه باال رفتم و نشستم رو م یتوجه بهش از پله ها بدون

 به مهسا دوختم.
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بذارم به هدفشون برسن نه  دینبا دمیکش یرو براش م یادیز یکردم نقشه ها ینگاهش م یچشم ریکه ز نطوریهم

بذارم واسه منافع خودشون  دینبا فته،یتو خطر ب نایشوم ا یام بخاطر کار ها گهیگناه د یب یبذارم جون بچه ها دینبا

کردن؟  ی. مگه اون طفل معصوم ها چه گناهکنن نه.. ودکنن ازدواج کنن رو ناب یتونن زندگ یکه م ییبچه ها یزندگ

 کنه؟ یم یگناها خال یب نیچرا ماهان عقده هاش رو سر ا

 

 سارا به خودم اومدم. یعالمه سوال تو ذهنم بود که با صدا هی

 

 .حوله واسم بذار هیرم حموم  یخدمتکار من م -

 یو م ومدیکرد و عشوه م یخودش رو نگاه م نهیآ یسارا داشت جلو ارهیگفت و رفت حوله رو ب یچشم خدمتکار

 نداره ماشاهلل ماشاهلل بزنم به تخته چقدر خوشگلم. ایتو دن یچکیکه من دارم ه ییگفت: چشم و ابرو

رو  تیواقع نیبا ا دیاما با ،یشد گفت خوشگل ینبود م دیگفتم: اگه دماغت تو آفسا گل کرد و میحس شوخ طبع هوی 

 .یکه واقعاً زشت یبه رو بش

 شلخته؟ یدختره  یکن یم که گفت: من رو سوژه مکرد یبلند ینگاهش رو بهم دوخت، خنده  

 رو مشت کردم و بردم سمت لبم و با تعجب گفتم: دستم

بود به  نیتو که کل لباس هات پخش و پال رو زم ایگه شلخته؟ من شلختم  یداره م یبه ک یعه عه نگاه کن ک -

درضمن اون دهن مبارکت رو ببند چون  ارم؟یب ادتی ایرفته  ادتیتو؟  ایجمعشون کنه؟ من  یگفت یخدمتکار م

 .یدیجر و بحث با تو رو ندارم دماغ آفسا یحوصله 

 ادی هویکه  دمیخند یحرفم رنگش سرخ شد و دست هاش رو مشت کرد و رفت حموم تو دلم داشتم بهش م نیا با

بهوش  یعنیه کش یم یچه زجر ستیدلم براش تنگ شده بود کاش ترکش نکرده بودم معلوم ن یلیآراد افتادم خ

 هوی رمیآذر پور تماس بگ یبا آقا هبلند شدم و رفتم سمت تلفن خونه ک یصندل یبفهمم. آروم از رو دیاومده؟ با

 خدمتکار جلوم ظاهر شد.

 خانم. دیشما حق زنگ زدن رو ندار -
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 باال آوردم. دیتهد یاشاره ام رو به معنا انگشت

 .یکن یم فیتکل نییو واسم تع یش یجلوم حاضر م ییاول و آخرت باشه با پررو یدفعه  نیبب -

 .دیتلفن رو کش میمحکم س ،ییپررو با

 .دیکردن نذارم زنگ بزن دیماهان تاک یاقا -

 .دیریتماس بگ دیتون یحاال اگه م دییتلفن اشاره کرد و گفت: بفرما به

سارا رو تخته، آروم در رو قفل  فیک دمیسارا رو بردارم در اتاقش رو باز کردم و د یسمت اتاق رفتم؛ تا بتونم گوش به

 لشیرو گشتم آره موبا فیک یرو گذاشتم رو پام و تو فشیرفتم رو تخت نشستم و ک ،ییسروصدا چیکردم بدون ه

 هیرمزشون گم نشه با خودکار رو  نکهیافراد واسه ا شتریتونه باشه؟ ب یم یرمزش چ یعنیداشت  نیپ یشد ول دایپ

داشتم  یگوش یزنن من هم وقت یم شونیو پشت گوش سنینو یرو م لشونیمیرمزشون و رمز ج ،یزیچ یکاغذ

حدسم درست بود کاغذ و از هم باز کردم رمزش: هزارو  رو باز کردم که بله شیکردم پشت گوش یکار رو م نیهم

 هفتادو چهار. صدویس

آذر  یباز شد شماره آقا یدوستش داره. رمز رو وارد کردم و خداروشکر گوش نقدریا یعنیمصب تولد ماهان ال خیتار

 بوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق... هیپور رو وارد کردم 

 جانم؟ -

 .انایآذر پور منم آر یصدام رو نشنوه گفتم: آقا یکس نکهیواسه ا آروم

 زد. ادیفر

 تو؟ ییکجا یشد بیغ هوی شبیاز د ستین داتیپ میگرد یت مدنبال یهرچ ؟ییدختر معلوم هست تو کجا -

 فقط بهم بگو آراد حالش خوبه؟ بهوش اومد؟ الیخیها رو ب نیآذر پور ا یآقا -

 نکنه. داتیذاره فقط دعا کن پ یسر به تنت نم نتتیدختر اگه بب ،یحال عصبان نیآره اون حالش خوبه و در ح -
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 ستیل یآدر پور رو تو یبود تلفن رو قطع کردم و آقا یآراد حالش خوبه و بهوش اومده برام کاف دمیکه شن نیهم

 گذاشتم. فشیک یسارا رو تو یگذاشتم که نتونه زنگ بزنه شمارش رو هم پاک کردم و گوش اهیس

ََ ماهان رو فراموش نکرده و تا پروندش رو تکم یپس آراد بهوش اومده ول خداروشکر نه دست بر دار نک لیمطمئناَ

 ریکمد ها رو گشتم ز یکنم رفتم تو دایشناسنامم رو پ دیافتاد من با ادمیبه اتاق ماهان انداختم و  ینگاه ستین

 دایپ کیگاوصندوق کوچ هیکه  دمیو همه جا رو د ارشک زیهمه جا رو با دقت نگاه کردم رفتم سمت م زیم ریتخت ز

 گه،یرمز داره؟ از شانس بد منه د یچرا همه چ یالمصب رمز داشت لعنت یگذاشتم ول زیکردم آروم آوردمش رو م

 ینبود رمز ها نمیا ستیب ستینبود زدم: ب نمیدو سه، چهار ا ک،ینبود زدم:  یتولد ماهان رو وارد کردم ول خیتار

 میم تصمدونست یواسه برداشتن شناسامه رمز رو م دیشدم من با الیخ یباز نشد ب یرو امتحان کردم ول یادیز

سارا رو به رو شدم دختره  یحال که با چهره  یبکشم رفتم تو رونیزبون ماهان ب ریرمزو از ز یا وهیش هیگرفتم به 

وارد اتاق ماهان شه از سر راهش  ستخوا یچقد زشته، حوله رو دورش گرفته بود و م شیبدون آرا بیبد ترک ی

 مبل لم دادم حوصلم سر رفته بود. یرفتم کنار چون اصاًل حال حوصله بحث نداشتم و رفتم رو

 

 د؟یاریب الیکم پوف هیشه  یم -

 

 چشم. -

 

د بو یسالم بمبئ لمشیاسم ف یرانیا لمیف هیبه  دمیرس هویهم نذاشته بود قشنگ لمیف هیرو کردم  رویها رو ز کانال

ازش  یگذاشت ازش تشکر نکردم چون دِل خوش زیم یرو رو الیکرد خدمتکار پوف یم یباز یدختر هند هیگلزار با 

 نداشتم

* 

 

 خسته و کوفته کرواتش رو شل کرد و گفت: غذا آمادست؟ دیدر به خودم اومدم باز ماهان سر رس یصدا با
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 بله آقا. -

 

 تیکه من بهش اهم هیچ نیندادم واال بخدا ا تیو اصالً بهش اهمشدم  دنمید لمیتو اتاقش، من هم مشغول ف رفت

 یلیقبالً خ ه،یتیداره دو شخص یدو قطب یماریداره ب یمشکل عقل وونست،ید ه،یروان نیخل و چل ا ی کهیبدم؟ مرت

 ...رهیگ یاالن جونشون رو هم م یکرد ول یها محبت م کیبه بچه کوچ

 

. 

 روزگار یهع

 

داشت من هنوز تو شک بودم که  یماهان بود و دست از سرش بر نم زونیسارا آو رونیو سارا از اتاق اومدن ب ماهان

کرد  یم یباز ینقشش رو عال نقدریقابل تصوره، سارا ا ریکاسه بوده؟ واال به خدا غ هیها دستشون باهم تو  نیچطور ا

 ینشستن ماهان سوت زد و گفت: هو یناهار خور زیم یرو ،با آراد در ارتباط بوده یکردم مدت طوالن یکه فکر م

 .زیسر م ایپاشو ب

 

 بلند شد و به سمتم اومد. کنترل رو از دستم گرفت. یصندل یانگار از رو دمیرو شن شیصندل یصدا

 

 .نیاشاره کرد به چشم هام زل زد و گفت: برو بش زیرو خاموش کرد و با انگشت اشاره اش به م ونیزیتلو

 

و نشست،  دیرو عقب کش ینشستم خودش هم رو به روم صندل نیخواستم باهاش کل کل کنم واسه هم ینم

نگاهم رو به غذا دوخته بودم ماهان نگاهم کرد و با ابرو و  نهیدوتاشون مشغول غذا خوردن شدن و من دست به س

دلم واسشون  یبخورم، فقط تو تمداشکردم اشتها ن یسر به غذا اشاره کرد من هم چنگال رو برداشتم و با غذا باز

 تونم برم؟ یدو سه لقمه خوردم و گفتم: م هی دمیکش ینقشه م
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 خواهشاً برو. یکرد نگاهش رو بهم دوخت و گفت: آره مزاحم یطور که غذا رو دهن ماهان م نیهم سارا

 

تونه  یدست داره م نیبب ستیآره؟ خودش که چالق ن یغذا دهن همه کن یعادت دار نکهیپوزخند گفتم: تو مثل ا با

 بخوره.

 

 .دیخند یفقط داشت م ماهان

تا  دییجو یدهنش بود و م یطور که لقمه تو نیزشت، ماهان هم یخواست موهاش رو بَِکنَم دختره  یدلم م یعنی

 .زیبه م دیخواستم بلند شم محکم دستش رو کوب

 .سر جات نیبش -

 

کرد بخاطر  یدهنش رو پاک کرد و بلند شد و رفت، فکر م یدست سارا رو از دور گردنش برداشت با دستمال کاغذ و

 من کاًل اشتهام کور شده بود. یخورم ول ینم یچیه ز،یحضور اون سر م

**** 

 

لم گرفته بود داد د یکارش داشت کار هاش رو انجام م زیتخت نشستم و زانو هام رو بغل کردم ماهان هم پشت م رو

 گفتم: من حوصلم سر رفته. یبلند یبا صدا

 

 رو از چشم هاش برداشت و گفت: به من چه؟  نکشیع
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 .ارهیقهوه برام ب هیگفت: برو به خدمتکار بگو  هیاز چند ثان بعد

 

 یغذاآشپز خونه خدمتکار داشت  یپا شدم رفتم تو زمیتو قهوه اش بر یزیچ نکهیهم از خدا خواسته به بهونه ا من

 بده. یلیحالم خ د؟یکرد بهش گفتم: قرص شکم کار کن ندار یشب رو حاضر م

 

 .یزدم: مرس یگاز قرص رو داد بهم، لبخند یمن هم آبجوش گذاشتم رو خچالیتکون داد و رفت سمت  یسر

 

 زیرو تم ییدستشو یشه بر یم زیتوش به خدمتکار گفتم: عز ختمیو قهوه رو هم ر وانیتو ل ختمشیجوش اومد ر آب

 شده. فیکث یلیخ یکن

 کردم. زشیامروز تم نیمن هم یول -

 

 شده لطفاً برو. فیاالن کث یول -

 

رو آوردم باال و  وانیزدم و قرص رو تو قهوه حل کردم ل یثیفرستادمش و پشت سرش لبخند خب اهیدنبال نخود س 

 کارش رو بساز. ولیگفتم: ا

 

گذاشتم و به سمت اتاق ماهان  ینیس یو تو ختمیو واسه خودمم قهوه ربرداشتم  وانیل هی، خودمم حوس کردم هوی

 قهوه اسپرسو مخصوص آقا ماهان، نوش جونت. دییبه راه افتادم رفتم کنارش و با محبت گفتم: بفرما

 

کرد  یکارش گذاشتم، سارا که داشت ناخن هاش رو سوهان م زیم یخودم رو برداشتم و قهوه اش رو رو یقهوه  

  ؟یاوردیگفت: واسه من ن
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اتاق قرار داشت نشستم که ماهان شکاک به سمتم اومد  یکه تو یمبل یکردم و جوابش رو ندادم آروم رو یاخم

زد گفت: چه با محبت قهوه رو برام  یطور که موهام رو کنار م نیمبل کنارم نشست و هم یزرنگه( رو یلی)المصب خ

 .یکن یکار ها نم نیوقت از ا چیه یآورد

 

 کم فاصله گرفتم که با لبخند گفت: هی ازش

 ؟یقهوه رو خودت درست کرد -

 نکنم. عیکردم ضا یسع

 نه دادم خدمتکار درست کرد. -

 

 از ابروهاش رو باال داد. یکی

 

 آره؟ گهیخدمتکار درست کرد د یآهان پس داد -

 .انجیا ایزد: معصومه ب ادیبگم منتظر جوابم نموند و فر یزیخواستم چ تا

 با سرعت خودش رو رسوند. معصومه

 بله آقا؟ -

 ؟یتو قهوه رو درست کرد -

 

 ...یتم ییدستشو نکهیکنم با ا زیرو تم یینه آقا، خانم درست کرد، من رو هم فرستاد دستشو -

 .یبر یتون یم هیدستش رو باال آورد و گفت: کاف ماهان
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 توش؟ یختیر یزیمردم نگاهم کرد و گفت: چ یاز استرس م داشتم

 به قهوه انداختم و گفتم: یزد نگاه یکه توش استرس و ترس موج م ییچشم ها با

 نه به خدا. -

 

 به قهوه انداخت. ینگاه

 

 کم بخورش تا مطمئن شم. هیپس  -

 کردم. یچه اشتباه یلعنت یوا

 

. 

کردم نگاهم رو به  کیرو گرفتم و به دهنم نزد وانیلرزونم ل یکار کنم با دست ها یدونستم تو اون لحظه چ ینم

رو  وانیکم خوردم و ل هیشه  ینقشه بر آب م زمیر ینقشه م یهرچ یلعنت دم،یماهان دوختم و سر کش یچهره 

 .ینیگذاشتم تو س

 

 توش. ختمینر یچیه یدید -

 

بره  دیافتاد ماهان امروز با ادمی هویدارم برات،  شعوریمن رو برداشت و برد ماهان ب یرفت و قهوه  یغره ا چشم

 ؟یچه نقشه ا یول زمیبر گهید ینقشه  هیتونم  یحموم م

 

*** 
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دو  کیآروم رفتم کنار کمدش در کمد و باز کردم و چسب  ارهیموندم خدمتکار رو صدا بزنه که براش حوله ب منتظر

گرفت المصب  مییدستشو هویچسب رو همراهم بردم  نیخشک شه واسه هم دمیترس یم یسه رو زدم به حوله ه

که نچسبه و رفتم  یرو مبل جور اشتمخدا، حوله رو گذ یشد ا بمیبود نص یکنن چه بدبخت یها دارن اثر م قرص

 شدم. یخال شیبرگشتم اخ عیباال و سر یطبقه  ییدستشو

 

 .اریحوله رو ب -

 

قدر  نیا یرو حوله و در حموم رو زدم و دستم رو دراز کردم وا ختمیدر چسب رو باز کردم و چسب رو ر عیسر عیسر

بلند شه رفتم تو اتاق ماهان تا از فرصت استفاده کنم و سوراخ  ادشیخوشحال بودم که نگو و نپرس، منتظر بودم فر

نبود هه من  یچیه زیم ریکمد ز ریتخت رو نگاه کردم ز نییکردم پا دایپ یسر نخ هی دیاتاق رو برگردم شا یسنبه ها

 نیبا ا یکنم مدارکش رو بذاره؟ خاک تو سرت آر یراره باهاش زندگکه من ق یتو اتاق ادیچه قدر خنگم آخه ماهان م

 .تیخنگ

 

 چسب؟ ای اریمن گفتم حوله ب ه؟یچ نیا -

 

موهاش  رهیماهان رو مبل نشسته و با موهاش درگ دمیگفت رفتم تو حال و د یها رو م نیداشت ا تیو عصبان ادیفر با

سارا  نیدید یاش رو م افهیو ق نیحواست قش کنم از خنده کاش بود یاون لحظه دلم م یبودن وا دهیهمه بهم چسب

 یزدم و با پوزخند نگاهشون م هیتک واریبود به د دهیفا یب یکرد ول یکنار ماهان نشست و با دست موهاش رو باز م

 ایش کنم بود که ماهان رو مست نهیکه به شناسنامه برسم ا یجرقه تو سرم به صدا در اومد تنها راه هی هویکردم 

 به خوردش بدم و ازش اعتراف بکشم. یزیچ

 

 عمل کنم. دهیو سنج اطیبا احت دیبرم با شیبدون تفکر پ دینبا هیسخت یلیخ کار
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 بهم؟ یزل زد هیها چ -

 

 .دمیخند

 

 .یکن یچیموهات رو ق دیشه با یدرست نم یجور نیا -

 

 کنم. یدست سارا رو پس زد و گفت: خودم درستش م یعصب

 

تو  یایچند لحظه م هیو عشق از خودم نشون بدم گفتم: ماهان  تیکم خالق هی دیکردم با یشروع م دیاالن با خب

 اتاق کارت دارم.

 کرد. ینگاه حسودانه ا سارا

اتاق که پشت  یمن رفتم تو اد،یدونستم از خداشه من باهاش حرف بزنم و با کله م یسر تکون داد من که م ماهان

دستش رو گرفتم و  کشیچشم هاش زل زدم آروم رفتم نزد یر رو قفل کردم و کامل و واضح توسرم ماهان اومد د

 شب باهات کار دارم. برن؟ یشه امروز همه رو رد کن یشدم: ماهان، م رهیملتمس به چشم هاش خ

ت که دستم تو دس نطوریخودش رو گرفت، هم یجلو یخواست لبخند بزنه ول یبرق زد و م یهاش از خوشحال چشم

رو برات  یبخوا یو هرچ یگفت: چرا نشه؟ تو پرنس من تیروش زد و با جد یهاش بود دستم رو باال آورد و بوسه ا

 کنم. یم ایمه

 

 کردن مجبور بودم. یتحملش م دیبا دیزدم که آروم خم شد و گونه ام رو بوس یلبخند
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 یرم انجامش م یدارم م یکار هیبعد  دم یم یکارش به خدمتکار هم مرخص یرم سارا رو رد کنم بره پ یخب من م -

 .ارهیشون بگو بره برات بخره ب یکیبه  یخواست یزیمحافظ گذاشتم چ امیدم و م

 

 باشه. -

 

 لحظه با تعجب نگاهم کرد. چند

 

 ؟یکرد رییتغ هویچرا  -

 

ردم گفتم: ک یم یزدم و با انگشت هام باز یطور که قدم م نیدادم و بهش پشت کردم و هم رونیب ینفس آروم

 ینظرم راجع بهت عوض شده، تو یدوستم دار و یکن یبهم محبت م یلیشه، خ یکس برام مثل تو نم چیماهان، ه

 دوستت دارم. یلیخ یعشق رو تو دلم کاشت ی شهیچند مدت تو ر نیا

 

چونه ام گرفت و صورتم رو باال آورد،  ریدستش رو ز شهیدوختم که مثل هم نیاومد رو به روم نگاهم رو به زم آروم

 .شدم که گفت: پس امشب دوست داشتنت رو ثابت کن رهیچشم هاش خ یتو

 

کنم چند نفس  عیضا دینه من نبا یگوشش، ول ریمحکم بزنم ز یلیس هیخواست  یدلم م بره،یقلبم رفت رو و ضربان

 لبخند زدم. ینشم و با خونسرد یکه عصب دمیکش قیعم

 باشه. -

*** 
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شه مطمئناً تو اتاق کار ماهان قرص روان گردان  یحاضر م گهیساعت د میخونه خلوت شد غذا هم که تا ن خداروشکر

رو نگاه کردم و  خچالینبود رفتم تو  یکمد ها رو گشتم ول یتو قیشه، رفتم تو اتاق کارش و دق یم دایپ یزیچ هی ای

 ریش وانیل یرفتم سمت آشپز خونه و تو یکردم با خوشحال دایرو کردم که قرص اکس رو پ ریتموم قرص ها رو ز

 اطیرو که از قبل از ح یگذاشتم، چند شاخه گل رز و محمد زیم یرو رو ریکردم ش شیو قرص اکس رو قاط ختمیر

 .ختمیر زیم یبودم رو گذاشتم تو گلدون و سه شاخه گل رز رو پر پر کردم و رو دهیچ

 

در شد  یصدا هویها رو تحمل کنم که به هدف برسم،  یسخت دیبا یبمونم وللحظه باهاش  کی ینداشتم حت دوست

 گرم باهاش صحبت کردم. یلیماهانه خ دمید

 بذار کتت رو درارم. یخسته نباش یخوش اومد ییسالم آقا -

 کرواتش رو شل کردم  و کتش رو آروم در آوردم لبخند زده بود. کشینزد رفتم

 خانمم. یمرس -

 زد. یانداخت و سوت زیبه م ینگاه

 خوشم اومد. یبه خرج داد یا قهیچه سل ،یدیچ یاوه چه تدارک -

 .هیموندن ادیشب ب هیو کنار گوشش آروم گفتم: امشب  کشیعشوه رفتم نزد با

طور  نیکه نشست و خودم هم رفتم غذا رو بکشم هم دمیرو براش عقب کش یلبش پر رنگ تر شد صندل یرو لبخند

 طعمش هم حتما فوق العادست. هیعال یلیفت: بوش که خگ دمیکش یکه غذا م

 

آب  ریکرد که گفت: امروز رفتم ز یداشت نگاهم م زیه یلیخ یصندل یگذاشتم و خودمم نشستم رو زیم یرو رو غذا

 آراد رو بزنم.

 یتو دهنم پخش شد تو صورت ماهان و تا م یخوردم متعجب شدم و تموم آب ها یطور که داشتم آب م نیهم

 طرف تعجب کرده بودم. هیماهان از  یطرف خندم گرفته بود از چهره  هیستم سرفه زدم از تون

 .دیخوام شرمندم ببخش یعذر م _



 جلد دوم انایسرنوشت آر

39 
 

 دختر؟ یکرد کاریدستمال رو به صورتش گرفت و گفت: چ ماهان

 با دستمال صورتش رو پاک کرد. و

 .اریولش کن بذار بره به درک اسمش رو جلوم ن یش یم رشیگیقدر پ نیآراد تموم نشده بود؟ چرا ا هیمگه قض -

 خوشحال شد. یلیحرفم خ نیا از

 گم. ینم یچیباشه امشب ازش ه -

 رو بخور. رتیش یغذا بخور نکهیکم از غذا رو خوردم و گفتم: قبل از ا هی

 کرد و گفت: باشه دست خانمم درد نکنه. نگاهم

 .دیبرد و سر کش ریش وانیدستش رو سمت ل و

 برات در نظر گرفتم. یزیسورپرا هی یو سر عقل اومد یقدر باهام خوب نیال که احا یآر -

 ؟یزیچه سورپرا -

 ؟ینیمامان بابات رو بب یلبخند گفت: دوست دار با

 جمع شد. هامچشم یاز تو یبشقابم گذاشتم و از خوشحال یرو تو قاشق

 یبابا، حرف ها یها یبراشون تنگ شده واسه شوخ یلیدست ماهان گذاشتم و گفتم: ماهان دلم خ یرو رو دستم

 ازشون دور بودم حتما نگرانمن. یلیقشنگ مامان، خ

 

 نگهت دارم؟ نجایتونم ا یم یکوهه تا ک یخونه باال نیا یدون یبندر خوب م میر یباهم م گهیچند روز د -

 زدم. یپوزخند

 دستش بهم نرسه. یچکیوه، که هک یباال ،یهم من رو آورد ییطرز فکرت ماهرانست خوب جا یلیخ -
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 جز من نسبت بهت حق داشته باشه. یچیذارم ه ینم یمون یمن م زیو همه چ یمن زیتو همه چ یگفت: آر تیّجد با

 

وقت مال  چیمن ه یول دم،ید یرو م تیچشم هاش غرور و مالک یچشم هاش زل زدم تو ینگفتم و فقط تو یچیه

 باطل( الیخ یکه من مال اون شم. تو دلم گفتم) زه نهیخواب بب تونه تو یشم فقط م یاون نم

 

 دارم. زیبرات سورپرا -

 

 ؟یزیبردم گفتم: چه سورپرا یطور که دستم رو سمت آب م نیهم

 

 دم. یتو اتاق نشونت م -

 

 کمکم کن ایخدا ؟یزبونش حرف بکشم چ ریکم ترس و دلهره تو دلم افتاد اگه نتونم از ز هی

* 

 کارت دارم. تو اتاق میگفت: پاشو بر یحال یحس شده بود با ب یحال و ب یداغ شده ب بود کامالً سرش معلوم

 

 نیاتاق که گفت: رو تخت بش یتو میرفت ادیبلند شدم و آروم دستش رو گرفتم و کمکش کردم راه ب یصندل یرو از

 .ارمیرو ب زتیبرم سورپرا

 

طور که  نیآورد در کمد رو بست نشست کنارم و هم رونیازش ب فیک هیره سمت کمد و  یداره م دمید نشستم،

 هیرو باز کرد و  فیچشم هاش هر لحظه درحال بسته شدن بود و معلوم بود به زور خودش رو نگه داشته در ک
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 ،یآوردم از خوشحال یرو طرفم گرفت داشتم بال در م میو گوش رو باز کرد کیآورد، پالست رونیاز توش ب کیپالست

 رو گرفتم و ماهان رو بغل کردم. یگوش جانیبا ه

 

 ؟یمرس یوا -

 

 کارت نداره. میس یول -

 

 نکنم. عیکردم ضا یسع ینابود شد ول میتموم حس خوشحال هوی

 

 بازم خوبه. یمرس -

 

 .دیتخت دراز کش یرو ادیز یخستگ از

 

 گفتم: ماهان محل کارت کجاست؟ 

 

 آذر شش. یکوچه  یآزاد ابونیمقدمه گفت: خ بدون

 

مبل، ماهان چشم هاش داشت  یرمز دار جعبه رو آوردم و آروم نشستم رو یکردم و رفتم سمت همون جعبه  تشکر

 کرد. یرو گذاشته داشت چرت و پرت بلغور م رشیشد معلوم بود روان گردان تاث یباز و بسته م

 



 جلد دوم انایسرنوشت آر

42 
 

 ه؟یجعبه چ نیماهان رمز ا -

 

 هزار و هفتصد و... -

 

االن  نیخدا، حاال هم یشه؟ ا یم ینجوریشانس، چرا همش ا نیلعنت به ا یاچشم هاش بسته شد و خواب رفت  هوی

 دستش هم بهم نخوره. یکه حت یجور دمیتخت دراز کش یآروم گوشه  ،یبرد؟ لعنت یخوابش م دیبا

 

*** 

 

تخت بلند شدم و رفتم  یشب بود از رو میبه ساعت انداختم ساعت دو ن یکردم نگاه یم یو تشنگ یخفگ احساس

رو  یکی یپا یصدا هویگشتم  یبرق م زیبود دنبال پر کیحال، آروم در اتاق رو باز کردم حال چه قدر تار سمت

 اونجاست؟ ینبود آروم گفتم: ک نهجز من و ماهان خو یچکیآخه ه دمیترس یلیقلبم به تپش افتاد، خ دمیشن

 خودت رو نشون بده؟ عیاونجاست سر یاز پشت سرم رد کرد بلند تر گفتم: گفتم ک یکیانگار  هوی

بود محکم دهنم رو  دهیفا یب یزدم، ول غینه چندان بلند ج یکه دهنم رو گرفت با صدا یاحساس دست سرد با

آروم کنار گوشم گفت:  ،یلگد بهش بزنم لعنت ایتونستم مشت و  یبود نم یکلیه یلیگرفته بود که نتونم حرف بزنم خ

 شه. یتموم م برات بد یبکش غیخوام دستم رو بردارم ج یم

 

زده شدم و از  رتیح دنشینقابش رو در آورد که با د اط،یرو برداشت و دستم رو گرفت و من رو برد تو ح دستش

 دهنم گذاشتم. یدستم رو رو جانیه

 

 نجا؟ی... ای... ای... آراد ت... تو؟ اآ -
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شد تنفر رو درونش خوند با سرعت اومد سمتم و مچ دستم  یبود دلش ازم پره، چشم هاش قرمز شده بود و م معلوم

 رو محکم فشار داد.

 .یکن یم یخوب رو تخت باهاش عشق باز -

 هام توهم رفت. اخم

 

 من فقط... ستین یکن یکه فکر م ینه آراد اونجور -

 

 یمن یاریادا در بخواد واسه من  ینم ،یخال یتخت دونفره خونه  دمیرو با چشم خودم د یتموم شد، همه چ گهید -

 دیکردم با تیازت حما شهیبهت نخوره هم ینامحرم چیکردم دست ه یقدر سع نیقدر مواظبت بودم، ا نیکه ا

 ؟یجوابم رو بد ینجوریا

 

 گفتم: آراد من... یناراحت با

 

 رو باال آورد. دستش

 

 کلمه بشنوم. هی یخوام حت یبسه نم -

 

 یاش گذاشتم و اشک هام رو لباسش ب نهیس یبار بغلش کردم و سرم رو رو نیاول یمحکم برا یحرف چیه بدون

 .ختیر یمقدمه م
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 .دوستت دارم به خدا سوء تفاهم شده یلیآراد خ -

 

 .نمیرو بب ختتیخوام ر ینم گهیگفت: د یگرفته ا یاش گرفت و با صدا هیمن، اون هم گر هیبا گر انگار

 

 من رو از خودش دور کرد. عیسر و

 

 گهیهم داره؟ د یا دهیفا گهیبه نظرت د ده؟یپس چه فا یاالن هم که زنش یمجرم ها بود نیهمون اول تو پشت ا از -

 ...یاون زیهمه چ یعشق اون یمال اون یزن اون یمتعلق به اون

 

 کردم. یداشتم نگاهش م هیگفت، با گر یرو م ها نیبغض داشت ا با

 

 خوام. یاما آراد من تو رو م -

 

خوام  ینم گهید دمیتر شد: بسه دوست داشتنت رو تو رخت خواب با اون د رهیاخم کرد و خاکستر نگاهش ت یکم

 بشنوم. یزیچ

 

زبونش  ریکنم و رمز رو از ز جشیکار رو کنم. مجبور شدم گ نیگرفتن شناسنامم ا یآراد من مجبور شدم واسه  -

 بکشم. رونیب
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 دینخ کش هیدر آورد و  بشیرو از ج گاریپاکت س هینشست و  اطیح تو یاز سکو ها یکی یو رو دیکش یقیعم نفس

 و با پا لهش کردم. نیرو از دستش گرفتم و پرت کردم رو زم گاریس تیو با عصبان کشیرفتم نزد

 

 یرو ندار دنیکش گاریحق س یول مینداز یجنگ و دعوا راه م م،یکن یم تیرو اذ گهیهم د م،یکن یدرسته دعوا م -

 آخرت باشه. یدفعه 

 یبودم تو کدوم قبرستون یبستر ویس یمن تو آ یزد: وقت ادیفر تیو با عصبان دیکوب نیرو به زم گاریپاکت س محکم

 تخت اره؟ رو یکرد یم یعشق باز نیبا ا یداشت ؟یبود

 

 آراد به خدا نه... -

 

 بگه بهم پشت کرد که بره. یزیکه چ نیا بدون

 قفس تنها نذار، به خدا سوءتفاهم شده. نیآراد تو رو خدا من رو تو ا -

 

 بندر. میباهم برگرد ایمن رو تنها نذار ب تیوضع نیتو رو خدا تو ا ستمین یچیآراد من بدون تو ه -

 

 داد. یبه راهش ادامه م یحرف چیاون بدون ه یول

 

 .سایآراد وا -

 

 و محکم دستش رو گرفتم. دمییسمتش دو به
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 ؟یتون یچه طور م ؟یزندون تنها بذار نیمن رو تو ا یتونیچه طور م سایوا -

 

 زدم :آراد. ادیفر ،یسمت در خروج دییرو پس زد و دو دستم

 

پنج  ینتونستم حت یکردم آره دلم براش تنگ شده بود ول هیافتادم و گر نیزم یبا رفتن اون پاهام سست شد و رو 

سوءتفاهم قلبش  هیشم به خاطر  رهیپر جذبش خ یچشم ها یتو میدرست باهاش حرف بزنم نتونستم مثل قد قهیدق

داشت  نیخشمگ یو با نگاه نهیبه س دستآره خودش بود  دمیرو شن یمحکم فرد یقدم ها یصدا هویرو شکستم، 

 اومد. یبه طرفم م

 

 ترکت کرد؟ چارهیب یاوخ -

 

 یکرد که گفت: م یبلند شدم و با پشت دستم اشک هام رو پاک کردم ماهان با تأسف داشت نگاهم م نیزم یرو از

 .یهست یشناسمت چه مار هفت خط یدونستم نقشه ست خوب م یشه، م یوقت دلت با من صاف نم چیدونستم ه

 مگه زوره ماهان؟  خوامت، یشه؟ من نم یاون هم به زور، آخه مگه م یکرد یآره نقشه بود تو من رو زندون -

 

 مچ دستم رو فشار داد. محکم

 

 آره زوره برو تو خونه. -

 

 هلم داد سمت خونه. و
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جنازت  یغلط ها کرد نیاز ا نمیبب گهیبار د هیبه خدا فقط  انا،یآر گهیبار د هیاگه  ینیپسره رو بب نیا نمینب گهید -

کشمش و  یلحظه مکث م کی یخونه بذاره بدون حت نیپسره پاش رو در ا نیندازم درضمن اگه ا یرو کف خونه م

 .یمون یمو تا ابد هم  یذارم تو االن تو قفس من یم نشیسرشو رو س

 

 یقفس رو باز کنه و پرنده  نیدِر ا یکیرسه که  یهم م یروز یول ینیب یپرنده م نیکه من رو ع یقدر پست نیتو ا _

 و بره. رهیما بال بگ

 

دستش  دمید هوی دمیچسب واریرفتم اون قدر عقب رفتم که به د یر قدم اون، من عقب مجلو و با ه ومدیپوزخند م با

چاقو  ومدیو برنده م زیت یلیزد به نظر خ یبرنده رو در آوردم چاقو داشت برق م یچاقو هیشلوارش و  بیرو سمت ج

کرد،  یم یو باز دیکش یگونه هام م یگونه هام و آروم آروم رو یرو سمت صورتم اورد و نوک چاقو رو گذاشت رو

 یتونم به راحت یگفت: م هیرو به چشم هام دوخته بود بعد از چند ثان قشیحبس شده بود نگاه عم نهینفسم تو س

 منه. یتو دست ها تیبکشمت زندگ

 شاهرگم گذاشت و گفت: بزنم؟ یو رو نییرو آورد پا چاقو

 .یکن یضا خانوادتم رحم نمقورت دادم و گفتم: خاک تو سرت که به اع یدهنم رو به سخت آب

 ؟یکرد و گفت: بگو دوستم دار شتریچاقو رو ب فشار

 .ینزدم دوباره کنار گوشم گفت: گفتم بگو دوستم دار یحرف چیکردم و ه مقاومت

هم گذاشتم چشم هاش قرمز شده بود و اشک  یشاهرگم فشار داد که از درد پلک هام رو رو یقدر چاقو رو رو اون

که من  یزیچ هیبودم انگار تو عمق نگاهش  دهیحالت ند نیوقت اون رو به ا چیشده بود هچشم هاش جمع  یتو

زد:  ادیو فر دیداده بودم کوب هیتک بهشکه من  یواریدستش رو مشت کرد و به د یکردم با حالت کالفگ یدرکش نم

عاشقت  یمن از موقع بچگ یدونیتو چرا نم یکردم د لعنت ییخسته شدم از بس دوست داشتن رو ازت گدا گهید

خواستم  یکم دارم؟ من که م یاز من بهتره؟ کجاش از من قشنگ تره؟ نه تورو بخدا من چ شیبودم آخه آراد چ

آرزو ها داشتم  یلیفراهم کنم خ نارویخواستم برات بهتر یم یکن یها زندگ هملک نیخواستم ع یخوشبختت کنم م
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 یچ یلعنت کهیرو برات بهشت کنم اخه تو اون مرت ایتونم دن یبخوام م اگه یدون یکه توانش رو هم دارم م یدون یم

 ؟یدید

 ومدیو اون م میبود یازم همباز یوقت یکه موقع باز یبه موقع بچگ شیلحظه نگاه ماهان من رو برد به چند سال پ هی

دادم همون حالت التماس رو  یکردم و بهش نم یم یخواست و من لجباز یرو ازم م یاسباب باز لیما و وسا یخونه 

دفعه فرق  نیمعصومانش قرار گرفته بودم اما... اما ا هنگا نیا ریقبال هم من تحت تاث دمیمعصومش د یچشم ها یتو

تونستم  یکنم من نم یکه اصال دوستش ندارم زندگ یتونستم با مرد یمن نم ستین یکه اسباب باز یکنه زندگ یم

و حاضره به هر کار  بندهیم زیهمه چ یکه به خاطر پول و ثروت چشمش رو رو تلف کنم یمرد یرو به پا میزندگ

 یبا اون... اصال من فکرش رو هم نم یممکن بود زندگ ریخواست که غ یرو از من م یزیو اون چ دهتن ب یخالف

من رو بکش  ایب یمثل تو نشم پس چرا معطل یزن خالفکار یول رمیگفتم: حاظرم بم یتونستم بکنم با کالفگ

 ندارم. یهراس چیشم من از مرگ ه یمن از دست تو راحت م ینجوریا

 .یشیچند سال پ یهنوزم همون آر یریبار نم ریو ز یشیبهم کرد و گفت: هه تو هنوزم آدم نم یمغرورانه ا نگاه

 گه؟ید نهیحرفت هم نیچشم هاش گرفت و گفت: پس آخر یمبل نشست و هر دو تا دستش رو به رو یرو یآروم به

 ؟یبکشمت که از دستم خالص ش

 ؟ینگه دار نجایمن رو ا یخوا یم یگفتم: تا ک یندادم و با کالفگ تیحرفش اهم به

 

 .یعاشقم بش یمقدمه گفت: تا وقت بدون

 

 یتا ک یالتماس کن یخوا یم یتا ک یمن رو به زور عاشق خودت کن یخوا یم یماهان تا ک نیگفتم: بب یناراحت با

قشنگ تر و بهتر  یدختر ها ینیبیم یپس غرورت کو؟ اگه دور و برت رو نگاه کن یمرد هیغرورت خورد شه مثال تو 

 ؟یکم دار یچ یکه از آراد کم  ندار یچیاز من هستن که بخوان باهات ازدواج کنن به قول خودت ه

 تو ندارم. یبه موعظه  یازیشو من نساکت گهیگرفت و گفت: بسه د گارشیاز س یمحکم پک

 .یبذار برم خستم کرد گهیمبل بلند شدم و بلند گفتم: بسه د یرو از
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 .دمیکوب یقفل بود محکم به در م یبه سمت در حرکت کردم ول عیسر و

 

 .نیتو رو خدا نجاتم بد ست،ین رونیاون ب یکس نینجاتم بد ست؟ین یکس -

 

 نجاتت بدن آره؟ یخوا یبودم به در آروم گفت: پس م دهیبه سمتم هجوم آورد کامالً چسب یعصب

 .دیکش ادیو فر رونیدستم رو محکم گرفت و در رو باز کرد و هلم داد ب مچ

 

 شنوه جوجه. یصدات رو نم یبکش کس ادیفر یخوا یحاال داد بزن هرچقدر م -

 

قفل بود  یول یتم سمت در خروجرف عیرو تحمل کنم؟ چه قدر؟ سر ییزورگو دیافتاده بودم آخه چه قدر با هیگر به

کرده بودم داشتم  ریگ یزندون لعنت نیا یآره من تو یبه در خروج دمیکوب یشد فرار کرد محکم م یفقط از باال م

 س،یپل نیماش ریبه... آژ هیشب یصدا دیبه گوشم رس ییرو گرفته بودم که صدا یدر ورود هیشدم و با گر یم دیناام

  یها لهیدستم محکم م یکیمن با اون  یبه سمتم هجوم آورد و مچ دستم رو گرفت که من رو ببره، ول عیماهان سر

 ستادیا نیماش دمید یرو م سیپل نینور ماش یدر خروج اریش یبودم که نتونه من رو ببره از ال دهیرو چسب یخروج

 شو. میشدن و آراد گفت: دستت رو ببر باال تسل ادهیپ فرادو تموم ا

 قهیدر آورد و سمت شق بشیکلت رو از ج دیترد هیثان کی یاسلحه رو سمت ماهان نشونه گرفت ماهان بدون حتو  

 ام گرفت.

 ولم کن. یروان -

 

 ترکونم. یوگرنه مغزش رو م نییپا نیاریزنان گفت: اسلحه تون رو ب نفس
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 .ستیشه واسه ما که مهم ن یتر م نیجرم خودت سنگ شیگفت: بکش آراد

 نمیا ریبگ لیزد و کنار گوشم گفت: تحو یپوزخند ماهان

 

 .تیجون یعشقت جون از

 تونهینم گهید دیکردن، ماهان که د یروم خال یآب سرد هیشده انگار  یحرفش احساس کردم غرورم زخم نیا با

 شد. میانداخت دست هاش رو به باال برد و تسل نیاز خودش نشون بده و مقاومت کنه اسلحه رو به زم یحرکت چیه

 

 یچشم ها یماهان رو دستبند زدن، ماهان با نفرت تو یو به دست ها نییپا دنیدر پر یهمکار ها از باال هیو بق آراد

 شده بود. رهیآراد خ

 گردم. یهنوز تموم نشده من بر م یباز -

 

 : زر نزن، بزن به چاک.آراد

  

هنوز از دستم خالص  یزد: آر ادیشد فر شتریهوالش کردم که حرصش ب یرفت پوزخند یماهان داشت م یوقت

 .رمیگ یگردم انتقامم رو م یبرم یذارم مال اون ش ینم ینشد

 

 گردم  یمن بعد بر م دیبذار نیماش هی دیگذاشتن که آراد گفت: شما بر سیپل نیرو تو ماش ماهان

 خونه شد.ها رفتن و آراد بدون توجه به من وارد  سیحرفش نگاهم به نگاهش گره خورد پل نیا با

 .یدر نبود شوهرم وارد خونه بش یاجازه ندار -

 شدنش گفتم. یحرف رو واسه حرص نیا
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 زد. یپوزخند

 

 شد؟ یکه دشمن سر سختت بود پس چ شیهه شوهرت؟ تا دو روز پ -

 

 .یستیبرام مهم ن گهیتوام د ستیکه من و جونم برات مهم ن نیهم -

 

 هم مدرک. نینار چون اجازه ورود به خونه رو دارم اک یراهم بر یپوزخند گفت:  بهتره از جلو با

 

راهش کنار رفتم کاغذ رو ازم گرفت و  یکاغذ رو برداشتم و خوندمش و از جلو دیرو جلوم گرفت با ترد یدیسف کاغذ

از کنارم رد شد شونه اش به شونه ام برخورد  یاز کنارم رد شد وقت یگذاشت و با چشم غره ا بشیج یتا کرد و تو

مشروب رو برداشت و  یها شهیکنه با غرغر ش یم یداره همه جا رو بررس دمیکرد پشت سرش وارد خونه شدم که د

 مشروب رو خورد کرد. یها شهیو تک تک ش اطیبرد تو ح

 

 دینداره با دهیخونه فا نیکردن تو ا یگنگه داشته؟ زند فشیکث یتو خونه   هیها چ نیا  کهیمرت نیا ه؟یها چ نیا -

 رو. یخونه ا نیهمچ یبزن شیآت

 

کنم  دایتونم پ یاش رو با امتحان کردن اعداد م هیتو اتاق و به کد فکر کردم ماهان تا هزارو هفتصد رو گفت بق رفتم

 یول
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تا آخر کد رو زدم که شد هزارو هفتصدو نود و جعبه باز شد با تعجب به  کیبره از عدد هزارو هفتصدو  یم زمان

 یجعبه نگه داشته حت نیرو تو ا مینقاش نیعکس هام و اول یقدر عاشقمه؟ که حت نیماهان ا یعنیشدم  رهیجعبه خ

 شد.  ینم رماصاًل باو اخدایرخ و چشم هام  مین یطراح یازدواج حت یحلقه 

 

و داره  ستادهیا واریکنج د نهیآراد دست به س دمیکردم که د یتوش نگاه م اتیو محتو به جعبه رتیبا ح داشتم

ماهان ور داشتم  فیاز ک یچند تومن هیکنه بدون توجه بهش شناسنامم رو برداشتم و رفتم سمت کمد و  ینگاهم م

 .رمیبگ نیبرسم و ماش ابونیکه برم به خ یشالم رو سرم کردم و رفتم سمت در خروج

 

طور که در  نیهم یاز کنار آراد عبور کردم و رفتم سمت در خروج دمیکش یرو م نیخورد اگه منت ا یبه غرورم بر م 

 راه رفتن بودم گفت: کجا؟ نیح

 .ستیو گفتم: به تو مربوط ن ستادمیحرفش ا نیا با

 مربوطه؟ یگفت: پس به ک یو با خونسرد کمینزد اومد

 کامل گفتم: به خودم و شوهرم. تیّ رفتم و با جد یعقب عقب م داشتم

شه. تو اصالً به اون  یکرده اگه پشتش ازدواج کنه، ازدواجش باطل م غهیکه ص یکس یدون یتو نم نکهیمثل ا یآر -

 .یمن ی غهیچون ص یستیمحرم ن

 .دادم یو با دقت به حرف هاش گوش م اوردمیتعجب داشتم شاخ در م از

 

 .نیش از شناسنامت پاک بشه هماسم دیشده و با یاشتباه هیحاال هم -

 

 کردم تعجب شدنم رو جلوه ندم. یسع
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 برم؟ یذار یم -

 

 تر شد. ظینقش بسته بود غل شیشونیکه رو پ یاخم

 ه؟یکدوم درن دشت نجایا یدون یموقع شب؟ اصالً م نیاونم ا یبر ییبذارم تنها رتمیغ یقدر ب نیا یفکر کرد -

 کنه. یرو روشن م فتیآذر پور خودش تکل یآقا شیبرمت پ یم م،یر یباهم م ینگفتم که گفت: بعد از بررس یچیه

 

 تونم تو ارتش باشم؟ ینم گهید یعنیکنه؟  یرو روشن م فمیتکل یچ یعنی -

 

 ...دیشا -

 

 رفت. یتموم تالشم به باد م یعنی

 تونن برکنارم کنن. یاشتباه نم هیبرسم بخاطر  نجایاما آراد من چند سال تالش کردم که به ا -

 .رهیگ یم میآذر پور تصم یآقا ستیبه من مربوط ن گهید نشیگفت: ا یالیخ یب با

 

**** 

 با دست به در جلو اشاره کرد. نمیرو باز کردم که عقب بش نیماش در

 .نیجلو بش -
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 کیموند همه جا تار یروستا م نیاعتراض جلو نشستم پاش رو گذاشت رو پدال گاز و به راه افتاد، محوطه ع بدون

 .دیشد جاده رو د یم نیجاده نداشت و فقط با نور ماش دیبود خط سف

 آوردتت؟ ییچه جا ینیب یم یدار -

 

 تاسف تکون داد. یبه معنا یسر

 قدره؟ نیارزشت هم یعنی -

 

 چشمم رو در کاسه چرخوندم. مردمک

 ؟یشه بس کن یم -

 

 دوتا دست هام سرم رو گرفتم. با

 

 ترکه. یسرم داره م -

 زد. یپوزخند

 

 بندر. یبر دیاذر پور با یاقا شیپ میرفت نکهیمامانت و بابات زنگ زدن بعد از ا -

 هوف. -

 

 شد. یبحث نداشتم سرم داشت منفجر م حوصله
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**** 

 نشست. یصندل یبود رو به روم رو شیشونیپ یکه رو یقیآذر پور با اخم عم یدادم و آقا هیتک یصندل به

 

 ؟یخانم عاشور -

 

 .ارمیسرم رو باال ب دمیکش یانداختم خجالت م نییرو پا سرم

 

 باشمام. یخانم عاشور -

 

 آذر پور دوختم. یکنان نگاهم رو به اقا یل یسرم رو باال آوردم و ل آروم

 

چسبونده  ابیچون ما به لباس عروستون رد نیفرار کرد مارستانیکه از ب نیکرد یاشتباه بزرگ یخانم عاشور -

 نیجرم ماهان کیکه شر نیکارتون ثابت کرد نیشما با ا م،یکن داتونیپ میتونست نیکه گرفت یتماس قیو از طر میبود

 ن؟یبر ششیداشت که پ یلیوگرنه چه دل

 

 بود انداختم. ستادهیو ساکت ا نهیبه آراد که دست به س ییگذرا نگاه

. 

 نیتنها گذاشت ریمن و با ام یوقت نیخبر یب زایچ یلیشما ارزش قائلم اما شما از خ یبرا یلیاذر پور من خ یاقا -

 بخوره. ریهمدست با ماهان بود و اون باعث شد که آراد ت ریام

 .دیسمت آراد چرخ چشمم



 جلد دوم انایسرنوشت آر

56 
 

 

 .دشمنته ستیدوستت ن ریآراد اون ام -

 

 پور: خب ادامه بده. آذر

 

 کردن. کیچشمم به آراد شل ی. و جلونشیهم گفت: ببر ریچند نفر اومدن و من رو گرفتن ام دینیبب -

 

 ؟یاز خونه ماهان سر در آورد یخب چه طور -

 کردم. یم فیرو مو به مو تعر اتیتموم جزئ یناراحت با

 

کشه من هم  یکرد که ماهان، آراد و پدر مادرم رو م دینشست و تهد یصندل یاومد کنارم رو مارستانیفرد تو ب هی -

 شد. بمینص یخوب یها زیاما چ ششیفتم پچند نفر ر نیواسه در امان موندن جون ا

 

 گذاشتم. زیم یرو رو مکارتمیو س میشناسنامه، گوش ن،یماش چیسرعت سوئ با

 

 .میدو نشون زد ریت هیافتاد با  ریآخرش هم که ماهان گ ن،ینیبب -

 

 یم یو رو تخت عشقباز یموندیبازم باهاش م ؟یچ فتادینم ریو ماهان گ میکرد ینم یرو جاساز ابی: اگه ما ردآراد

 .نیکرد

 



 جلد دوم انایسرنوشت آر

57 
 

 .دمیکوب زیم یدستم رو رو محکم

 

 دستش بهم نخورده. یحرف دهنت رو بفهم ماهان حت-

 

 پور: آراد حد خودت رو بدون. آذر

 

 بندر. نیر یواسطون و پس فردا م میریگ یپرواز م طیفردا بل یآذر پور رو به من کرد و گفت: خانم عاشور یآقا

 

 بلند شدم. یصندل یرو از

 

 ن؟یکن یاز نظام تردم م نیشما دار یعنی ؟یچ یعنی -

 

 بله تکون داد. یبه معن یسر

 

 .متاسفانه آره -

 

بار هم  نیا دیدیدوبار بخش دیدیبار من رو بخش هیآذر پور شما  یچشم هام جمع شده بود گفتم: آقا یکه تو یاشک با

 برسم. نجایمن هشت ساله آزگار آرزو کردم به ا نینکن رونیدم جبران کنم لطفًا من رو از نظام ب یقول م دیببخش

 حرف هام قرار گرفته بود. ریآذر پور تحت تاث یآقا انگار
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بهتون  میتون یچه طور م ؟یچ دیکار رو کرد نیاگه باز ا دیر یشما بدون مشورت کردن جلو م یاما خانم عاشور -

 م؟یاعتماد کن

 

 دم یآذر پور به خدا قول م یدم آقا یقول م -

 

 بذارم. ونیکه قراره بکنم اول باهاتون در م یهرکار

 ها نشست. یاز صندل یکی یاومد جلو و رو أراد

 دونم. یم دی: منکه بعآراد

 شده بود و تو فکر بود. رهیپور به من خ آذر

 .میذاشت یمحافظ م شونیدوش به دوش ا دیپور: به خاطر خودمون هم هست، با آذر

 کردم. یانداختم و با انگشت هام باز نییرو پا سرم

 

 ن؟ید یبهم م گهیفرصت د هی ن؟یکن یم کاریحاال چ -

 فرصته. نیآخر نیا یول مید یبهتون م گهیفرصت د هی نیهست یعاشور یپور: چون دختر آقا آذر

 از ته دل تشکر کردم. هیقطعًا اشک خوشحال دیچک یکه م ییاشک ها نیاز ته دل خوشحال شدم ا واقعاً 

 ممنونم. یلیخ یلیخ -

به  میکه ازش دار یمدارک نیخانوادتون نگرانتونن ماهان هم طبق ا نیبه بندر برگرد دیشما با یاما خانم عاشور -

 خورد. یحبس ابد م میکرد یرو جور م گهید یمونه اگه مدارک ها یمدت هفت سال زندان م
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 نحسش از سرم کنده بشه. ی هیبود که سا سال هم خوب هفت

 

 یسیماهان بنو هیبر عل تیشکا هی دیعقدت باطله با گهید یکرد غهیبود، تو که ص یالک زیچ هیشناسنامه هم  هیقض -

 دیجد هیکنن  یشناسنامش رو پاره م نطوریاون هم هم یریبگ دیجد یشناسنامه  هیکه به زور عقدت کرده و  یو بگ

 .باش تتیشکا ریشه، فعاًل درگ یتموم م یهمه چ گهیدن د یبهش م

 حل شه. تیموضوع شکا یتا وقت گه؟یبمونم تهران د دیپس با -

 کارت رو راه بندازن. عیگم سر یمن هم م گه،ید یچند روز روز هی یبمون دیپور با شک گفت: آره با آذر

 .دمیکش یقیعم نفس

 کنم. یم تیرم شکا یمن فردا م -

 قهیدق کیذارم درضمن  یاطراف خونه ده نفر رو م فتهیب یدفعه اتفاق نیذارم ا ینم گهید نیبمون انجیپس تا فردا ا -

 اون طرف کارت دادم. نیایم

 .نیراحت باش رونیرم ب یبه نگاه آراد گره خورد که آراد گفت: من م نگاهن

 زد و صبر کرد که آراد بره. یآذر پور لبخند یاقا

 .یصادقانه جواب بد دیسوال ازت بپرسم با هیخواستم  یم نیخب بب -

 شده بودم. رهیبهش خ یکنجکاو با

 دم. یجواب م نیخب؟ بپرس -

 ؟ینسبت به آراد دار یتو احساس انایآر -

آروم  برهیبگم؟؟ضربان قلبم رفت رو و یآخه؟؟ چ هیچه سوال نیشد ا ینجوریچرا ا یلعنت یبگم وا یچ یعنی یوا

 اذر پور گرفتم. یآروم آروم نگاهم رو از اقا انایباش ار

 خورد ناراحت شدم. ریت ینه... نه فقط وقت -
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شه اگه  یوقت عاشق نم چیه یارتش کیرفته:  ادتیخودت  یحرف ها نکهیدونم مثل ا یرو م یمن همه چ انایآر -

 .نه عقل رهیگ یم میعاشق شه با قلبش تصم

 

 .دیعاشق شم نبا دیقلبم از سنگ باشه من نبا دیمحکم باشم با دین باقبول کنم که عاشقش شدم نه م دینبا من

 و نخواهد اومد. ومدهیوجود نمن و آراد به نیب یاحساس چیراحت باشه ه التونیاذر پور خ ینه آقا -

 

 زنم مواظبتونم. یباشه تکون داد و گفت: من امشب دور و بر خونه  پرسه م یبه معنا یسر

 

 بلند شد. یصندل یآذر پور از رو یزدم و آقا یلبخند

 

 .میماهان به حسابش برس شیپ میبر نیباش داریفردا ساعت ده ب -

 

 چشم. -

 

پوست  ادیبا آراد صحبت کرد و از در خارج شد، از استرس ز قهیبرداشت و چند دق یهاش رو به سمت در خروج قدم

 کندم که اراد رو به روم نشست. یلبم رو داشتم م

 

 .یکرد بسه داغونش -
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کارتم رو گذاشتم توش، صد در صد هزار و  میو س رونیرو آوردم ب میکردم و نگاهم رو ازش گرفتم گوش سیرو خ لبم

 اومده برام. امیصدتا پ

 

 .و گفت: داغون شده که کیشد اومد نزد رهیخ میشونیبه پ یکنجکاو با

 

 رو مشت کرد.شد و دستش  مونیاما پش میشونیخواست آروم دستش رو بذاره رو پ یم

 

 .ستین میزیمن خوبم چ -

 

 .کرد زونیآو یجا لباس یرو در آورد و رو کتش

 .رم بخوابم یمن م -

 

 صبر کن. -

 

 و گفت: بگو. برگشت

 

 شم. یم تیدارم اذ نیلباس هست؟ تو ا نجایا نیبب -

 

 راستش رو به گردنش گرفت و گفت: چمدونت تو اتاقه. دست
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 هم فشار داد. یگردنش درد گرفته بود از درد چشم هاش رو رو انگار

 

 ست؟یشد؟ حالت خوب ن یچ -

 

خوب نشده اصالً به من  یمبل نشست معلوم بود که هنوز حالش بده و درست حساب یتوجه به حرفم رفت رو بدون

 ینفره اتاق قشنگ کیتخت  هیرنگ و  یاتاق خاکستر هیرم تو اتاق خودم، رفتم تو اتاقم و در رو بستم  یچه من م

که چمدونم رو گذاشته بودن، چمدون رو آوردم  یدردسر درست کنم رفتم کنار کمد یقبل یمثل دفعه  دینبا یبود ول

 یرژ قرمزم که زاپاس گذاشته بودم با لباس ارتش یوا ختمیتخت ر یتوش رو رو اتیتموم محتورو تخت گذاشتم و

تو حال انداختم آراد نبود  یپوشمش، حولم رو برداشتم و رفتم سمت حموم نگاهاول برم حموم بعد ب دیالبته با ولیا

 آراد رو به رو شدم. یتازه کنه رفتم تو حموم آروم شالم رو از سرم برداشتم که با چهره  ینفس هی رونیب هاحتماالً رفت

 

 ؟یخوا یم یچ نجایا شعوریب یپسره  یوا -

 دستم چشم هام رو گرفتم. با

 

 کنن؟ یم کاریحموم چمعمواًل تو -

 

پک هاش رو نه  کسیخدا س ایداره  یچه حجم یکردم، وا یانگشت هام داشتم نگاهش م یاز ال یکلیچه ه یوا یوا

 یبود، جا دهیچیدورش پ خداروشکر حوله رو گه،ینرو نرو د نییشه عه پا یم یتر نرو موضوع ممکرات نییپا ینه آر

 .خورده بود هیپنج تا بخ دمیراستش دسمت  نهیس یها رو رو هیبخ
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 زدنت تموم شد؟ دیچته ماتت برده د -

 

 زدن؟ اصاًل هم نگاهت نکردم. دید ؟یها! چ-

 

 کن اون ور لباسم رو بپوشم. روتو ،یبه من رهیهست که خ قهیدق هی قایدق -

 عیاون هم سر نمشیپشت کردم که نب بهش

 شالم رو سرم کردم. عیمن هم سر دیلباسش رو پوش 

 

 ؟یدیپوش -

 

 آره. -

 

 نوبت منه حموم کنم. رونیخب برو ب -

 

آراد کمرم رو گرفت، چرا  فتمیبه آراد بودم که پام خورد رو صابون تا خواستم ب رهیخ نطوریقدم رفتم عقب و هم دو

 شم. یداغون م فتمیم یشد؟ اگه ولم کنه چ ینطوریقلبم چرا ا ایخدا یشه؟ وا یم یهند لمیف نیداره ع

 چته حواست کجاست. -

طور  نیکنم ازم دورش کن هم یخواهش م ایشم؟ چرا؟ خدا یتر م کیخوام ازش دور شم بهش نزد یهر وقت م چرا

پر از خون  دشیلباس سف دمیمن رو نگه داشته بود هنوز رو دستش بودم که د یکه کمرم رو گرفته بود انگار به سخت
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 ینیشد حتمًا چون سنگ یو دستش خون شخودم رو جمع جور کردم. آراد دستش رو گذاشت رو لباس عی. سرشده

 هم فشار داد. یهاش باز شده از درد محکم چشم هاش رو رو هیمن رو تحمل کرد بخ

 

 کجاست؟ هیاول یآروم بردمش تو اتاقش و گفتم: جعبه کمک ها آروم

 

 باش. عیسر انایتو حال، آر -

 

 خودم رو رسوندم. عیها بود سر نتیو حال و همه جا رو گشتم که تو کابدو رفتم ت با

 زد. یفواره م یچه خون یلباسش رو آروم باز کردم. وا یدکمه ها 

 

 کنه؟ یدرد م -

 

 .اریرو در ب هیگفت: بخ یبلند یصدا با

 

 دونم. یبه خدا نم ستمیآراد من بلد ن -

 

 ش.با عیسر اریرو در ب هینخ بخ عیسر ،یتون یم -

 

 صبر کن. -
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 .دیچیپ یدرد داشت به خودش م از

 

 کار کنم؟ یخب حاال چ -

 باش. عیسوزن رو بزن تو گوشت بدوزش سر_

 

 شدم. رهیبهش خ رتیح با

 

 ؟ی. اگه کار دستت دادم چستمیبلد ن یعنیدونم،  یبدوزم؟ منکه نم ،یچ -

 

 باش. عیسر ستین مینفس زنان گفت: حال نفس

اول زدم که از درد دست هاش رو مشت کرد، اصالً  هیزخم رو گرفتم و آروم بخ یبا دوتا انگشت هام دو طرف جا آروم

 شد. یآراد بلندو بلند تر م یزدن من صدا هیدوم رو زدم و با هر بخ هیداشت، بخ یزیخونر یلیجرئت نداشتم خ

 

 باش تمومش کن. عیسر -

 

 مومه.کم تحمل کن ت هیباشه باشه آروم باش  -

 

خون  گهیشد بود رو بستم و د جادیکه ا یا هیکرد حاش یهاش رو محکم به تخت گرفته بود و به زور تحمل م دست

 بسته گفت: ممنون. یبا چشم ها کردم زیرو تم هیبخ یزد. با دستمال دور بر جا یفواره نم
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 کرد که رفتم کنارش و که کمکش کنم. یلباسش رو داشت تنش م یبه سخت و

 

 تونم. یخودم م ستین یازین -

 

همه درد رو  نیخوام بخاطر من ا یرو تخت نشستم و آروم دستم رو تو موهاش فرو بردم و گفتم: عذر م کنارش

 .یتحمل کرد

 نداره. یبیرو از موهاش جدا کرد و گفت: ع دستم

 حموم. یبر یخواست یشد که گفت: م یبا سکوت سپر یلحظات

باورم نشد  ومدایواقعا داشت خون م یراه افتادم، رفتم تو اتاق و در رو بستم وا گفتم و بهش پشت کردم و یاوهوم 

اگه دشمنم باشه،  یحت ستمین یراض یمن چه طور تونستم زخم رو بدوزم؟ ان شاء اهلل که خوب بشه من به بد کس

ها نکرده بودم  یطونیش نیوقت بود از ا یلیخ دنین پرییشروع کردم باال و پا ول،یرفتم رو تخت چه قدر نرم بود ا

 نطوریهم یا قهیتخت بلند شده بود چند دق ریج ریج یصدا گه،یداره د یکودک درون هی یکنم؟ هرکس کاریخب چ

 کرد. یکردم  که با صورت اخم آلود آراد مواجه شدم که داشتم من و برندازم م یباژ

 

 ؟یدار یکار هیهان چ- 

 

 خوام. یمزاحم شدم اشتباه از من بود واقعًا معذرت م دینه واقعاً ببخش-

 

ها، فنراش  ستیبابات ن هیارث یپر یرو تخت م یبچه ها دار نیع ه؟یچه کار نیگفت:ا یحالت تهاجم یبا  هویو  

 ؟یشه مرض دار یخراب م ادیدرم
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 دم تو نگران نباش. یرو نداشتم گفتم:اصاًل به تو چه پولش رو م یبرخورد نیکه انتظار چن من

 

االغ  کهیمرت نیبرم حموم مگه ا دیاومد با ادمیکم آب خوردم تازه  هیبهش رفتم رفتم تو آشپزخونه  یغره ا چشم

مخصوص  هیراست رفتم حموم وان رو پر از آب ولرم پر کردم و ما کیذاره؟ هوف رفتم تو اتاق  یهواس واسه آدم م

 خوندم. یآهنگ رو م نیزدم و ا یسوت م خودمتو حموم بودم واسه  یساعت کی هیخالصه  دمیو دراز کش ختمیر

 

 دارم دوستت دارم دوستت

  یعشق من هنوز

  ییدوستت دارم تو قلب من فقط دو ییتو دنمینفس کش یبهونه  یبر یم ادیدونم منو از  یم

 

کرد؟ داد زدم: برو  یکار م یچ نجایا یلعنت نیا دمیکش یفیخف غیبا آراد مواجه شدم ج هویک  رونیوان اومدم ب از

 .رونیب

 

 کرد، بدو حولم رو برداشتم و دورم گرفتم. یخند داشت نگاهم م شین هیاونم با  

 

 نگاه داره؟  یزل زد یبه چ هیچ _

 

 شدم. یاز خجالت آب م داشتم
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 به تو نگاه کرد؟ یگفت: ک 

 

 رفتم عقب. یو من م ومدیجلو مطور کم کم نیهم

 

 چته؟ _

 

 ؟یدیترس هیپوزخند گفت: چ با

 

 .یندار یگه راه فرار یکرد که انگار داره م ینگاهم م یجور هوی واریبه د دمیکه کامل چسبقدر رفتم عقب نیا

 

 ؟یاریدر م یقلدر باز یخورده بازم دار هیاالن زخمت بخ نیالدنگ تو هم ی کهیمرت _

 

 هاست. نیتحملش کردم بدتر از اکه من یکمتره، دردزخم ها واسه من از گاز گرفتن مورچه هم نیدرد ا _

 

 شدم. رهیبهش خ یکنجکاو با

 

 ؟یرو تحمل کرد یچه درد _

 

 سمت در که در رو باز کنه.موهاش فرو بردو رفت یدستش رو ال دیرنگش پر انگار
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 ؟یرو تحمل کرد یچه درد ستم؟یمگه باتو ن _

 

 .میشد رهیخ گهیدر رو گرفت که درو باز کنه اما در باز نشد هر دو با تعجب بهم د رهیرو نداد و دستگ جوابم

 

 شه. ی: در باز نمآراد

 

 خدا چ... یا میشد چارهیب میبدبخت شد میکن کاریحاال چ ؟یزدم: چ غیج

 

 .ادیب یکیعه صبر کن تا  گهی: ساکت شو ددیرو بر حرفم

 

جا باشم اصال  هیمثل تو  یتونم با آدم بد اخالق یها حواست هست؟ من نم میتو االن تو حموم صبر کنم من و ؟یچ _

 کنن؟ ممکنه صفحه چاپ کنن. یفکر م یدرموردمون چ یدون یم

 

 تخت. التیصفحه چاپ کنه خ ادیبخاطر تو نم یچکیهوف ه _

 خوان صفحه چاپ کنن. یضرب المثله نگفتم که واقعا م هی نیا وونهید _

 ها؟ یبه آراد گفتم: جوابم رو نداد هیاز چند ثان هویسرد نشستم و  نیزم یو رو رفتم

 

 جوابت رو بدم. دوست ندارم _
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 یرو تحمل کرد یچه درد یگیچرا نم یقدر بد اخالق نیچرا ا ییقدر اخمو نیخورد شد و بلند گفتم: تو چرا ا اعصابم

 چرا...

 

 داد زد که زهره ترک شدم. یجور هی

 

 یخوا یغلط کردم م اتیاومدم عمل یاشتباه کردم با توعه لعنت یذار یچرا راحتم نم گه،یدرد درد درد، بسه د _

تو  شرفیب یو اون پسر خاله  مارستانهیکه عشقم رو تخت ب نهینه؟ آره؟ پس خوب گوش بده دردم ا یدردم رو بدون

 شد؟ تیحاال حال نهیا مدرد ؟یفهم یروز انداخته دست هاش رو شکسته م نیعشقم رو به ا

 

که توش اشک جمع شده بود و  ییشه، چه طور ممکنه؟؟ نه... با چشم ها یآراد عشق داشت؟ نه باورم نم عشق؟

 ؟یکرد گفتم: عشق؟ تو... تو عشق دار یم ینیسنگ

 

 موهاش فرو برد. یرو ال دستش

 

 یر یکنم و فردا م یم فیه کار هات رو ردکنم، نگران نباش من فردا هم یتموم شه ازدواج م غهیص نکهیبعد از ا _

 کنم. فیرد دیرو با یبندر تا شنبه همه چ

 

 .دنیچک یشد خود به خود م یاما... اما نم رمیاشک هام رو بگ یکردم جلو یم یسع

 

 ؟یکن یدعوت نم تیمن رو عروس _
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 مشکل خودته. گهیهم د ینخواست یایب یتون یم یاگه خواست _

 

 کرد. یقدر سرده؟ چرا از اول بهم نگفته بود؟ چرا؟ آخ که چقدر قلبم درد م نیچرا ا آراد

 

 زدم. غیکنار در حموم و ج رفتم

 

 با شمام. یآها نیدر رو باز کن نیایب یآها ستین یکس _

 

 ن؟ییچند تا سرباز به گوشم خورد: شما کجا یصدا

 

 .میما تو حموم _

 

و اون ها رفتن من هم بدون صحبت کردن با آراد رفتم تو اتاق و در  میکرد یها اومدن و در رو باز کردن تشکر سرباز

بهش  یعنیکار کنم خدا؟  یمن دوستش دارم چ یول شهیعروس گهیدو روز د یعنیرو قفل کردم امروز پنجشنبه بود 

 یشد و ب نیها پلک هام سنگ زیچ نیتونم نه، سرم رو گذاشتم رو بالش و با فکر کردن به ا یبگم؟ آخه چه طور؟ نم

 هم افتاد. یرمق رو

 

*** 

 شدم. داریآراد از خواب ب یصدا دنیشن با
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 پاشو کار هات رو انجام دادم._

 

 ؟یچرا به من زل زد ه؟یشالم رو سرم کردم و گفتم: ها چ عیشده بود. سر دهیموهام ژول دمیهام رو مال چشم

 

 تو. یخواب یکردم چه قدر م فیگم کار هات رو رد یم _

 

 کرده بود. میپشت سرش قا یزیچ هی

 

 ؟یکرد میپشتت قا یچ _

 

 آورد جلوم. هوی

 

 پرواز. طیشناسنامه، بل _

 

گرفتم  رو هم طیشده بود. بل فیرد یاسم ماهان توش نبود همه چ گهیبود د یرو گرفتم دستم آره عال شناسنامم

 امروز ساعت شش عصر پرواز داشتم.

 

  ؟یمون یم نجایآراد تو ا _
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 .رمیبگ یبندر، آخه قراره اونجا عروس امیم نه من هم _

 

 با حرف هاش حالم رو خراب کرد. دوباره

 

 باشه؟ نمیبار ماهان رو بب نیآخر یخوام برا یم _

 

 ده. یرو بهت نم یاجازه ا نیآذر پور نظرش عوض شده همچ یشرمنده آقا _

 

 حرف هام رو بهش بزنم. نیآخر نمش،یخوام بب یآراد من م _

 

 میبر میبخور یزیچ هی نییپا ایزود باش آماده شو ب ؟یمجرم مالقات کن هیبا  یخوا یم شینیبب یخوا یم یچ یعنی _

 .به ساعت شش نمونده یزیفرودگاه چ

 

 شد که بره سمت در صداش زدم. بلند

 

 آراد؟ _

 

 دستش رو تو موهاش فرو برد. کالفه
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 ه؟یچ _

 

 بار. نیآخر یبرا نمشیخوام بب یرو تخت بلند شدم و گفتم: م از

 

 زد. یپوزخند

 

 .یتو کشته مردش یول شینیبب یکه دوست نداشت یبش نداشت یاگه حس قهیعم یلیمعلومه عشقتون خ _

 

 هام رو محکم بهم فشار دادم. چشم

 

 ساکت شو. _

 

 .یماهان رو ندار دنیگفتم که حق رفتن به د-

 آ...-

 

 گفتم نه. _
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فکر کرده شوهرمه که  کهیدادم، مرت یدلم تند تند بهش فحش م یحرصم گرفته بود و تو یلینزدم و خ یحرف گهید

 کنه. یم فیتکل نییواسم تع

 

زدم آروم آروم به سمت اتاق آراد قدم برداشتم  یبشکن دیکه به ذهنم رس یبود ک با فکر ختهیبهم ر یلیخ اعصابم

 از پشت سرم گفت:پخ. هویک 

  ؟یمگه مرض دار هیگفتم: چ تیقلبم گذاشتم و با عصبان یو دستم رو رو دمیکش یکوتاه غیخنده ج رهیو زد ز 

 هان. یرفت یکجا م نیپاورچنیپاورچ یکرد و گفت: دزدک یا خنده

 برم آب بخورم. اجازه ندارم _

و باز کردم و پارچ آب رو  خچالیبهش رفتم رفت سمت اتاقش و در رو بست رفتم تو آشپز خونه در  یغره ا چشم

کالفه شده  گهیو آروم شروع کردم خوردن واقعا د ختمیکم آب واسه خودم ر هیبرداشتم و  وانیل کی رونیآوردم ب

 ادیبود، ز قهیدق یبه ساعت انداختم چهار و س یمنتظر بمونم تا بخوابه نگاه دیکنم فقط با کاریدونم چ یبودم نم

و حرف  نمیماهان رو بب دیهم که شده با یکنم؟ من هرطور کاریحاال چ یوا یا میوقت ندارم ساعت شش پرواز دار

سرش  یدر رو باز کردم خواب بود و پتو رو رو یبعد به سمت اتاقش رفتم و آروم ال قهیاخرم رو بهش بزنم ده دق یها

با  یمانتو سورمه ا هیردم در کمدم رو باز ک عیمطمئن شدم به سمت اتاقم قدم برداشتم و سر نکهیبود بعد از ا دهیکش

به خودم زل زدم هنوز  نهیآ یپام کردم و رو به رو یال استار سورمه ا یبا کفش ها یو شال مشک یمشک یشلوار ل

 یلیبه خودم زل زدم خ یا قهیچند دق دوجود داشت زخم دست هامم درحال خوب شدن بو میشونیپ یرد ضربه رو

خانوادم رو  یخودم رو حت یرو فراموش کردم حت ینظام شدم که همه چ ریدرگ نقدریبودم ا دهیوقت بود خودم رو ند

مامان  یها یخالم و شوخ یدلم واسه حرف ها ستیدل تو دلم ن دارشونیدلم بهشون تنگ شده که واسه د نقدریا

با  ،دیچک یکردم و اشکام م یها فکر م زیچ نیصورتشون تنگ شده، به ا یلبخند رو اونبابا تنگ شده، دلم واسه 

که ماهان رو  یو به سمت بازداشتگاه نییپا دمیاز پنجره پر یواشکیاشکم رو پاک کردم آروم و  نمیسر آست

 یم یزندگ هرانام که تو ت یمجاز یها قیاز رف یکی یرو برداشتم و شماره  مینگهداشته بودن حرکت کردم، گوش

 بوق دو بوق سه بوق... هیکرد رو گرفتم 

 

 جانم. _
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 سه؟ یدلگشا کوچه  ابونیدنبالم خ یایب یتون یم انایسالم ستاره منم آر _

 

 ؟یابج یتهران _

 

 .ایآره لطفًا ب _

 

 .فتمیچشم االن راه م _

 

 تونم با ستاره خودم رو اونجا برسونم. یخداروشکر م انیجور جاها به کار م نیواسه ا یمجاز یها قیرف

 

* 

 

 شناختن. یبرداشتم مطمئناً سرباز و سرگرد ها من رو م قدم هام رو به سمت بازداشتگاه آروم

موهام رو  یکنه خطر، پاک تره( کم یکه م یترسم به قول تتلو )اون یآذر پور بگن منکه نم یولش کن بذار به آقا 

نشسته بود و با  زیخورد سرهنگ باشه پشت م یکه بهش م یکلیمرد ه هی شالم و رفتم تو بازداشتگاه ریدادم ز

 کرد. یمن رو نگاه م تیجد

 

 بله خانم؟ _
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 ؟نمیماهان... بب یخواستم آقا یم _

 

 ن؟یستین یبا دقت نگاهم کرد و گفت: شما خانم عاشور یکم مرد

 

 فرودگاه؟ نیبر دیتکون دادم که ادامه داد: مگه االن نبا یسر

 

 .نیفرصت بد قهیهمه راه اومدم فقط پنج دق نیا نمیماهان رو بب نیلطفاً بذار _

 

 ممانعت کرد اما بعد اجازه داد. یکه دلش بهم بسوزه کمچکمه پوش سرهنگ رو نگاه کردم یگربه  مثل

 

 .قهیفقط پنج دق _

 

 کجاست؟ نیشه بگ یمچکر م _

 

 رو صدا زد و گفت: راه رو به خانم نشون بده. سرباز

 

 .نجاستیا دییزدم و همراه سرباز به راه افتادم سرباز گفت: بفرما یلبخند

 

 بود ریماهان بسته به زنج یها دسته
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رو  امیبچگ یچشم هام جمع شد داشتم همباز یاشک تو یکم دمشید یحال نیتو همچ یدلم سوخت وقت واقعاً 

 یاز ذهنم رد م دیو سف اهیس مونیبچگ یها یسخته خاطرات باز یلیواقعا سخته خ دم،ید یزندون م یها لهیپشت م

آروم  رمیخودم رو بگ یجلو کردم یسع یتو چشم هام جمع شد ول یقطره اشک مه،یبچگ ینباشه همباز یشد، هرچ

از ما  یادیشده  یاشکم رو گرفتم قدم هام رو به سمت ماهان برداشتم که گفت: چ زشیر یبا انگشت هام جلو

 ؟یکرد

 

 آخرم رو بهت بزنم؟ یاومدم حرف ها _

 

 ام مونده؟ یزد: مگه حرف یپوزخند

 

و  تیجنا نیبه ا ؟چرایدون یم ه؟یچه گناه بزرگ یکن یکه م ییکار ها نیا یدون یدم شو تو مگفتم: ماهان آ تیجد با

 چرا؟ ؟یکار ها رو آورد نیا

 

 بسته شده بود رو مشت کرد. ریهم فشار داد و دست هاش که به زنج یهاش رو رو پلک

 

 بفهمونمت؟ ای یفهم یرسم م یبه آرامش م هیبا آزار دادن بق اد،یچون دوست دارم خوشم م _

 

 هست. دهیفا یکردنش ب حتیرو گرفته نص مشیتصم گهید نیا

 



 جلد دوم انایسرنوشت آر

79 
 

و  یکن یم نجایکه ا یمطمئن باش از کار ؟یایتو گروه مرگ من، چرا نم ایسکوت گفت: توهم ب قهیبعد از چند دق 

شم  یآزاد م نجایاز ا گهیمن چند روز د انایرسه مطمئن باش، آر یبت م یشتریسود ب ینداز یم ریکار ها رو گ تیجنا

 .رونیب امیب یالف دون نیدارم که بتونم از ا یقدر پارت نیدم چون ا یبهت قول م

 

 . ینیتو خواب بب _

 

رو از پشت سرم  یکی یصدا دیچرخ گهید یگوشه  هینگاهش به  هویکرد  یکه من رو نگاه م طورنیهم ماهان

 طرف ها؟ نیاحساس کردم: چه عجب از ا

 

 داد. یما رو گوش م ینشسته بود و حرف ها یصندل یور نهیبود که دست س آراد

 

 ا؟ین نجایمگه نگفتم ا _

 

 ؟یکن یچرا به حرفش گوش نم رهیگ یم میداره برات تصم ندتیو گفت: شوهر آ دیخند ماهان

 

 کنم. یزر نزن که دندونات رو تو دهنت خورد م یکیگفت: تو  تیبا عصبان آراد

 

 به من انداخت و با سرو ابرو به در اشاره کرد. ینگاه

 

 .عیسر نیبرو تو ماش _
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 رونینگفتم و رفتم ب یچیه ینگاهش کردم ول اخم با

 قهیآراد  دمیرفتم تو بازداشتگاه د عیافکارم رو پاره کرد و سر یرشته  یبلند یلیخ یبودم که صدا ستادهیا رونیب

 ماهان رو گرفته. ی

 

 .یکن فینشونت بدم ک یگروه مرگ هیتو گروه مرگ بذار  ادیب یگفت ی: تو غلط کردآراد

 

صورت  یماهان مانع زدنش شدم که دست آراد به جا یبزنه تو صورت ماهان که اومدم جلو یلیخواست با س یم

 ماهان تو صورت من فرود اومد.

 

 آخ. _

 

 بگه و من من من کرد. یدونست چ یشده بود و نم جیصورتم گذاشتم آراد گ یکج شد دستم رو رو صورتم

 

 ...انایآ.. آر _

 

 کیآراد نگاه کردم و تو چشم هام اشک جمع شد بهم نزد یآروم سرم که کج شده بود رو چرخوندم و به چشم ها 

 تر شد.

 من... انایآر _
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به اطراف  ینگاه میشد ن یم ینگاهش کردم و بدون پلک زدن اشک هام داشت رو گونه هام جار یاشک یبا چشم ها 

 جز رفتن از اون مکان نداشتم. یشدن چاره ا رهیتموم سرباز ها و سرگرد ها بهمون خ دمیانداختم د

 

رو روشن کردم و  نیماش نیرفتم تو ماش عیخوردن سر یگونه هام غلت م یکه اشک هام رو نطوریو هم دمییدو

عمرًا اگه  یزیدردسر همش انتقام و خونربمونم همش  یطاقت نداشتم تو اون تهران لعنت گهیرفتم سمت فرودگاه د

 رو بدم بره گمشه با همون نامزدش. یآراد لعنت نیجواب ا

 یپام رو رو عیافکار بودم سر نیدست ماهان درد نکنه که دست نامزد آراد و خورد کرد دستش درد نکنه تو هم 

بارم از دست پدرم کتک نخورده بودم،  هیکه  یزد به من، به من یلیپدال گاز گذاشتم و حرکت کردم اون به من س

لعنت به  یکن یطالف دیتو با یکن هیگر دینبا یام آر ییاشک هام رو پاک کردم من قو نمیکنم با سر آست هیگر دینبا

 بوق.. دو بوق... هیمحافظم  مانیبه پ رو در آوردم و زنگ زدم میگوش یکوفت کیتراف نیا

 

 .انای: بله خانم آرمانیپ

 

 سمت فرودگاه. اریهام رو ب لین و شناسامه و تمام وساسالم چمدو_

 

 .ارمیاراد اطالع بدم االن م یبه آقا دی: باشه چشم بذارمانیپ

 

 بدونه. یزیخوام چ ینگو نم یچیبه اون ه یتو محافظ من ؟یبه اون بگ دیشد رو با یچرا هرچ سایوا _

 

 تونم بهش اطالع ندم. یمنه نم یاصل سیاون رئ ن؟یگ یم یچ انای:خانم آرمانیپ
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زنم تو گوشت، پاشو چمدون و  یبار سوم م گنیدوبار م گنیبار م هیآدم  یبه بچه  نیسرش داد زدم: بب تیعصبان با

 .اریشناسنامه رو ور دار ب

 

رفتن به  دیرس یکه به ذهنم م یکنم تنها راه کاریدونستم چ یشده بودم نم یرو قطع کردم واقعاً عصب تماس

لبخند  ارمیتونم بدون اون ها طاقت ب ینم نمشونیبرم بب دیپدر و مادرم تنگ شده من با یود دلم برابندرعباس ب

 شهیبابام که هم یتنگ شده چقدر دلم برا اشغرغر کردن ه یکه چقدر دلم برا یمامان رو تو ذهنم تجسم کردم وا

سرم  زننیپشت سرم دارن بوق م نیعالمه ماش هی دمیبه خودم اومدم و د هویخدا،  یزد تنگ شده ا یحرف از نظام م

 آوردم. رونیرو از پنجره ب

 

 .وونهید ی کهیرم مرت یقدر بوق نزن دارم م نیا گهیچته بسه د  _

 

 رو گرفتم و رفتم. گازش

 

* 

از در خارج و  یادیز ینشسته بودم نگاهم همش سمت در فرودگاه بود که عده  مانیمنتظر پ یصندل یفرودگاه رو تو

 یصندل یبه سمتم اومد ژاکتم رو از رو عیشد و سر دایهمه آدم سروکلش پ نیا ونیهم م مانیشدن پ یداخل م

 برداشتم و بلند شدم.

 

 .دیفقط بر دیچمدون بر نمیشناسنامه ا نیا یخانم عاشور نیریبود نفس نفس زنان گفت: بگ دهییدو چون

 آراد پشت سرم بود. 
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 ینگاه دمییچمدون و شناسنامه رو ازش گرفتم و بدون تشکر دو عیزد سر یترس از آراد موج م مانیپ یچشم ها تو

 دمیبود، که ترس دهیرو چسب مانیپ ی قهیچنان  دنیآراد با دوتا از محافظ ها رس دمیبه پشت سرم انداختم د

دو تا  مایرفتم تو هواپ عیسرشدم  رهیخ جلومحکم بهش بزنه که نگاهم رو گرفتم و به  یلیس هیخواست  یبکشتش م

ام رو از  یچادر مشک عیو سر ماینشستم تو هواپ دمییدو یکردن تند تند م یم بمیمحافظ هاش داشتن با سرعت تعق

و  مایمحافظ ها اومدن تو هواپ ننیتو چمدون در آوردم و دورم گرفتم و صورتم رو باهاش پوشوندم، تا نتونن من رو بب

انداختن و  یدادم و خودم رو به خواب زدم نگاه هیتک مایهواپ ی شهیکردن من هم سرم رو به ش اندازهمه رو بر 

 و تا بندرعباس به خواب رفتم... دمیکش یقیرفتن هوف خداروشکر نفس عم

 

** 

 چشم هام رو باز کردم. یدختر یصدا با

 

 .دیپروازتون به مقصد رس نیخانوم پاش _

 

 دم و گفتم: باشه ممنون.خواب آلود نگاهش کر یچشم ها با

 

جا  چی)ه یعنیجا بندر نابو  چیه دم،یشدم خداروشکر آخر به بندر خودمون رس ادهیهام رو جمع کردم و پ لیوسا

ها  یمعتدل که واسه ما بندر یداره و زمستون ها یگرم ی( عاشقشم مخصوصًا شب هاش تابستون هاشهیبندر نم

که همه دور هم جمع  ایبهشت مخصوصًا طرف در یعنیبندر  یه، شب هاعادت ندار ادیز یسرده چون تنمون به سرما

 یبندر یهام که خانوم ها یدست عیو صنا یبندر یعاشق اون شلوار ها یخونن اونم آهنگ بندر یو آهنگ م شنیم

که خوراک مادربزرگ هاست البته  یلنگه ا ونیکنن و مخصوصاً بگم از قل یبا حوصله و عشق اون ها رو درست م

ها باهم  یکه بندر یمخصوص یلحجه، همون لحجه  زیچ نیدور هم جمع شدنه و مهم تر یبرا یبهونه ا ونیقل

از خود  فیاند البته تعر یخونگرم و مهمون نواز یها آدم ها یبندر استیدن یلحجه  نیکنن واقعًا بهتر یصحبت م

 ره. یوصلش سر نماصاًل ح زنم ک یقدر حرف م نیخونمون ا ادیم یکی یوقت ینباشه ها ول
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 یتاکس هیشدن  یها با سرعت رد م نیدر آوردم ماش ابونیکردم که سر از خ یرفتم و فکر م یراه م یجور نیهم

 .سادیوا

 

 د؟یر ی... چقد مابونیتا خ دیآقا ببخش _

 

 رو بر داشت و گفت: هفت تومن سوار شو. نکشیع

 

 بوق دو بوق... هیو با پدرم تماس گرفتم  لیشدم و خطم رو گذاشتم رو موبا نیماش سوار

 

 الو؟ _

 

با بغض گفتم: الو باباجون در رو  یمردونه و دوست داشتن یپدرم بود همون صدا یچشم هام جمع شد صدا تواشک

 خونه. دمیباز کن رس

 

 زم؟یاستقبالت عز میایب یچرا خبر نداد ؟یبا شوق و ذوق گفت: دخترم برگشت بابا

 

 .کنمیم فیرو براتون تعر یچ خونه همه دمیرس _

نبودم،  ینجوریخورم من قباًل اصاًل ا یشم زود شکست م یام زود عاشق م یتماس رو قطع کردم من دختر ساده ا و

مثل  یغرور چکسیداشتم که ه یهست من غرور هیقض نیتو ا یدونم چه حکم یچرا عاشق آراد شدم؟ اخه چرا نم
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چرا بخاطرش رفتارم عوض شده؟ هزارتا  دنشم؟یها مشتاق د وونهیشدم؟ چرا مثل د ینجوریغرور من نداشت، چرا ا

 اگه عاشق شه با قلبش ینظام هیگفتم  یبودم که م یدونم من کس یسوال تو ذهنمه که جوابش رو نم

 

 یبهش دلباختم؟ اون حت شد چرا خودم یحرومه. پس چ ینظام هینه عقل، پس عاشق شدن واسه  رهیگ یم میتصم

 اما من... هیانجام داده براش عاد اتیشده عملام وارد نظام گهیذره حس هم بهم نداره اون با صد تا دختر د هی

 

 .نیبش ادهیپ دیخوا ینم میدیافکار بودم که راننده گفت: خانم رس نیهم تو

 

و  دمییمنتظرم بودن دوکه با لبخند دم در  دمیشدم از دور مامان بابا رو د ادهیکردم و پ یرو بهش دادم و تشکر پول

 .دنیبوس یبغلشون کردم با اشک تو چشم هام نگاهشون کردم و اون ها من رو م

 

 از راه برسم. نیبذار نیمامان بسه بابا بسه امون بد _

 

وارد خونه شدم  یهام رو پاک کردم و وارد خونه شدم دلم تنگ شده بود به خونه به تموم اون خاطرات وقت اشک

 دمیدست کش مونیقاب عکس سه نفر یشدن آروم رو یچشم هام رد م یهمه جا رو نگاه کردم خاطرات از جلو

 یبهم آرامش م مارستانیپدر رفت ب یکه وقت یکه باهاش هزار تا خاطره دارم همون قاب عکس یهمون قاب عکس

 داد آره همون قاب عکس.

 

خط  میکه موقع بچگ ییها واریها همون د وارید یرو دمیکش یرفتم و دست م ی مهام رو در آوردم و از پله باال کفش

 کردم. یم شونیخط

بود و از درد چشم هاش رو بسته بود با سرعت  دهیرو تخت من دراز کش دمیاتاقم رو باز کردم که خاله رو د در

 .سمتش رفتم
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 خاله باتوام؟ یکن یسرفه م یشده چرا دار یچ زمیبگو تورو خدا خاله جون عز یزیچ هیشده؟ خاله  یخاله خاله چ _

 

 کردم. هیو گر دمشیداد به آغوش کش یتونست حرف بزنه و فقط دست هاش رو تکون م ینم

 شده؟ یخاله تورو خدا باهام صحبت کن خاله چ _

 

دختر  یشدم به خاطر قتل ها و گروگان گرفتن ها ینجوریماهانه که من ا یبه زور لب زد: همش به خاطر کار ها خاله

 گناه. یو ب کیکوچ یپسرها

نه نه امکان  ده؟یرو فهم یخاله همه چ یعنیکرد  دایپ شیحرفش اشک هام بند اومد شدت ضربان قلبم افزا نیا با

 نداره.

 

رو  فیکث یکار ها نیاز ا چکدومیماهان ه ریماهان؟ نخ ؟یگ یم یصدام بود گفتم: خاله جان چ یکه تو یترس با

 شرکته. سیچاره سر کاره، تو تهران رئ یانجام نداده اون ب

 

 دونم. یرو م یگرفتش گفت: من همه چ یبا صدا خاله

 

رو چرخش  هیکردم قض یمجرمه؟ سع هیکه ماهان  دهیفهم یعنیتکاره؟یجنا هیکه پسرش  دیفهم یعنی دیلرز دلم

 بدم.

 نه خاله..._

 مامان رو صدا زدم. عیتعجب کردم و سر یلیبود، خ یخاله شروع به سرفه زدن کرد و سرفه هاش کامل خون هوی که
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 .ایباش ب عیمامان سر_

 

 با سرعت خودش رو رسوند. مامان

 

 قرص هاش رو نخورده. یوا_

 

 برو تو حال خالت رو تنها بذار. انایو با سرعت قرص رو به خاله داد و به من گفت: آر عیسر

شدن دلم به حال خاله سوخت پسرش اونجا داره جون بچه  یم یگونه هام جار یو حال خاله اشک هام رو تیوضع از

 کشه. یداره زجر م نجایخالم هم ا رهیگ یگناه رو م یب یها و آدم ها

 

* 

 .یبابا چش هام رو آروم آروم باز کردم بلند داد زدم: وا یسروصدا با

 

 بودن. ستادهیمن دست به کمر ا یو به روتو اتاقم ر قاً یو آراد دق بابا

 

 خوابم رو بهم... د؟یکن یم دادیرو تخت بلند شدم و گفتم:چتونه؟چرا داد و ب از

 

رو  یآره؟ همه چ گهید یذار یگفت: من رو قال م تیبا اعصبان ظیحرفم رو بگم و با اون اخم غل ینذاشت ادامه  آراد

 به بابات گفتم.
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 با خشم بهم زل زده بود. بابا

 

 م؟یختیر یتو سرمون م یشد ما چه خاک یم تیزیچرا؟ من تورو دست آراد سپرده بودم اگه چ ؟یچرا فرار کرد _

 سر. رهیخ یدختره 

 

 دستم رو تو موهام بردم. کالفه

 

 م؟یصحبت کن مینیمثل بچه آدم بش میشه بر ینشده م میزیحاال که چ _

 

 .دییآراد در اتاق رو باز کردو گفت: بفرما میسمت حال حرکت کرد تکون دادن و به یسر هردو

 

 .نیاخم گفتم: نه اول شما بر با

 

 .نیخانوم ها مقدمن تعارف نکن _

 

 کردم. یحرفم پافشار رو

 

 گفتم تو برو. _
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 .رمیکنار خودم اول م نیاز دسته شما اصاًل بر یگفت: وا بابام

 

 مامان. یهم پشت سر بابا رفتم تو حال که مامان گفت: به به دختر ترسو من

 

 لب زمزمه کردم: ترسو؟ منظورت بامنه مامان؟  ریشدم با تعجب به مامان چشم دوختم و ز خکوبیجام م سر

 

 ؟یمنظورم خود خودت قاًیدق _

 

خند  شیجذبه دارش نگاهم کردو ن یابه آراد رفتم که با اون چشم ه یبهشون گفته بود چشم غره ا ویهمه چ آراد

 زد.

 

 جرم که نکردم. نیبار با ماهان صحبت کنم، هم نیآخر یخواستم برا یبدم م حیمامان بزار برات توض _

 

ما  یجزء خانواده  گهیاون از نظر من از سگ هم پست تره اون د اریمن ن یگفت: اسم اون رو جلو تیبا عصبان مامان

 مجرمه.  هی ستین

 

 شه صحبت کرد. ینم ینجوریمبل ا یرو نینیگفتم: بش کالفه

 

 گذاشت و به آراد گفت: االن ماهان کجاست؟  زیم یرو رو یچا مامان
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 .زندون _

 

 تونه فرار کنه؟ ینم ی: مطمئنمامان

 

خودم رو برداشتم که بابا به آراد نگاه کرد و  یو چا ختمیهمه ر یرو برا یزد و سرش رو تکون داد چا یپلک آراد

 خبر خوش دارم براتون. هی الیخیب نارویگفت: حاال ا

 

 ؟یگفتم: چه خبر خوردمیرو م ییکه چا نطوریهم

 

 آقا آراد با رزا خانومه. هیماه عروس نیهم زدهمی: سبابا

 

 و سرفه زدم. ختمیرو ر ییتو دهنم بود تموم چا ییکه چا نطوریهم

 

 شد دخترم؟ یچ :مامان

 

 هو؟یکه آراد دو سه بار زد پشت کمرم و گفت: چت شد  زدمیداشتم سرفه م نطوریهم

 

 ؟یگفت یخوبم خب بابا، م یچیه _
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 .می: ماهم دعوتبابا

 

 .یگفتم: مبارکه آقا آراد خوشبخت بش یخوشحال با

 

 هام رو گرفتم. هیگر یجلو یول زمیخواستم اشک بر یبه پا شده م ییدونست تو دلم چه غوغا ینم یچکیه یول

 

 بابا گفتم: کدوم تاالر؟ به

 

 تاالر زرون._

 

 آقا آراد. یخوشبخت ش میایلب داشت گفت: حتما م یکه رو یظیبا لبخند غل مامان

 

 زد و نگاهم کرد. یلبخند آراد

 

 کنم. یرفع زحمت م گهیمن د میفقط اومدم کارت دعوت رو بهتون بدم و راجع به ماهان صحبت کن _

 

 .میصحبت کن نیبش ی: کجا کجا تازه اومدبابا

 

 رسم. و درضمن... یخدمت م گهیروز د هیکار دارم ان شاءاهلل  یلیبرم خ دیبا یعاشور ی: نه مچکر اقااراد



 جلد دوم انایسرنوشت آر

92 
 

آپارتمان  هیوارد  دیآخر شب به طور جاسوسانه با نیآماده ش اتیعمل هیواسه  انایبهم انداخت و گفت: خانم آر ینگاه

 یسمت محل کار آقا نیایب نیشب با ماش کیلباس مخصوص رو براتون آوردم و دادم دست مادرتون ساعت  میبش

 .یبزن دستبندشو  یباش دیآذر پور، چون مجرم زن هم اونجا حضور داره شما با

 ه.ش یازم کم نم یزیدم چ یرو هم انجام م اتیعمل نیبار آخر آخر یبرا یتو نظام باشم ول گهینداشتم د دوست

 باشه حله. _

 .کنم یزد و گفت: من رفع زحمت م یلبخند مهربون آراد

 از سر جاش بلند شد و به سمت در حرکت کرد. آراد

 

 شیکردم که مامان گفت: واسه عروس یکرد من هم از پشت پنجره داشتم نگاهش م یآراد رو همراه اطیتا در ح بابا

 ؟یپوش یم یچ

 

 .امیموج دارم فرو بردم و گفتم: من نم یانگشت هام رو تو موها یکالفگ با

 

 .یایب دیاصل توعه با ؟یشست گفت: واسه چ یکه ظرف ها رو م نطوریهم مامان

 

 .یدون یهست که تو نم یزیچ هینشستم و گفتم: مامان  یناهار خور زیم یآشپز خونه رو صندل رفتم

 

 دونم؟ یرو نم یآب رو بست و گفت: من چ ریآشپز خونه دوختم که مامان ش یقهوه ا یرو به پارکت ها نگاهم

 دل المصبم رو براش باز کنم بابا اومد داخل. یخواستم سفره  تا
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امثال  میدار ازیکردن مجرم ها واقعًا ن ریواسه دفاع از کشور و دستگ ییپسرا نیما به همچ ه،یپسر خوب یلی: خبابا

 شن. یم دایکم پ یلیآراد خ

شناس، مودب،  فهیشن وظ یم دایمثل آراد کم پ ییپسر ها قاً یکرد و در جواب گفت: دق دییهم حرف بابا رو تا مامان

 .تیبا شخص

 وونمیتو خونه حرف از آراده آراد آراد آراد د شهیهم ن؟یازش حرف نزن نقدریشه ا یصدام رو باال بردم: م کالفه

 .یکرد

 

چرا عاشقش  ایشدم خدا یم وونهیاز عشقش د حرف رو زدم و با دو رفتم تو اتاقم و در رو قفل کردم، داشتم نیا

بعد  نکهیفکر ا ؟یوونگید ایعشقه  نیشه؟ ا یدست و پام سست م دنشیشدم؟ چرا؟ منکه دلم از سنگ بود چرا با د

ذارم رزا باهاش ازدواج کنه  یشدم نم وونهیکنه. از عشقش د یم تمیاذ یلیخ گهید یکیهمه باهم بودن بره با  نیاز ا

با  دیلباس عروس خوشگل به رنگ سف هیو  نترنتیرو برداشتم رفتم تو ا میرزا عروس اون بشم، گوش یبه جا دیمن با

 فتنیکه همه به دامش ب ینقشه ا هیبکشم  یدرست حساب ینقشه  هی دیاالت سفارش دادم با وریتاج و ست ز هی

 رو گرفتم. میشر مجاز یها قیاز رف یکی یشماره 

 بوق، دو بوق، سه بوق... هی

 جواب داد. یمردونه و الت یصدا اب

 جونم دادا؟ _

 

 سالم داداش حالت خوبه؟_

 

 ؟یتو خوب میقربونت تو اج _

 

 ازت داشتم. یخواهش هیداداش  یمرس_
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 بگو، جون دلم؟ _

 

 روز. کیدم فقط  یبهت پول م یبه خاطرش هرچقد بخوا ؟یریرو گروگان بگ یکی یتون یم _

 سر داد. یا قهقهه

 

 .گهید میگروگان گرفتن کار ماست دست پرورده ماهان_

 

 ن؟یواسه نجات ماهان ندار ینقشه ا_

 

 نجات؟ چرا نجات؟_

 

 .گهیزندونه د_

 

 .میدرش آورد شیچند ساعت پ نینه بابا هم ،یگیآها اون رو م_

 

 ؟یچه طور _

 

 .میما خودمون ختم عالم ؟یزبونمون بکش ریاز ز یاومد یاج _
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 .ستمیتو نظام ن گهینه داداشم من د _

 چرا؟  _

 

 کنم؟ دایتونم ماهان رو پ یبگو چطور م الیخیها رو ب نیمفصله حاال ا شیقض_

 

انداختن مجرم  ریواسه گ نیهمون سرکار اراد اومد یعنی یآرام یبار با اقا نیاول یهمونجا که برا گهیساعت د هی _

 ادته؟ی نیپشت بوم گروگانت گرفتن و بمب جاساز گذاشته بود یباال یول

 .شهیپشت تلفن نم میباهم صحبت کن ؟یایشماهم م ام؟یساعت هفت ب ادمه،یآره  _

 

 .امیآره ساعت هفت حله منم م _

 

 دمت گرم داداش فعال. _

 

 .یابج احقی _

 

داره؟ گلوم رو  کارمیچ یعنی ایخدا یوارو قطع کردم که پشت سرش آراد زنگ زد دست و پام رو گم کردم  تماس

 صاف کردم و جواب دادم.

 

 بله؟ امرتون؟_
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 .دید بیآس میگوش کروفنیگوشم پاره شه فکر کنم م یبود پرده  کیزد که نزد یادیفر چنان

شده ماهان از زندون آزاد شده بدون ترفند و حقه تموم مدارک رو عوض کرده بودن،  یچ یخفه شو خبر دار _

 .میماهان ندار هیبر عل یمدرک چیزدن االن ه شیرو آت یمدارک اصل

 

 دلم گفتم: خداروشکر. تو

 

 ذاره. یداره مطمئن باش راحتت نم ادیخب منکه بهت گفته بودم آدم ز_

 

 .یزن یمشکوک م ؟یطرفدارش شد نقدریشده ا یکرد و گفت: هه چ یا خنده

 

 .میستیما مثل شما دو رو ن یآرام ینه آقا _

 

آماده شم و حرکت کنم سمت مقصد رفتم سمت کمد و حوله ام رو برداشتم و رفتم  دیرو گفتم و قطع کردم با نیا

شمم کبود شده چ ریز ستمین یقبل یاون آر گهیشکسته شده بودم د یلیحموم انداختم خ ی نهیبه آ یحموم نگاه

بلند؟  یو چه به مو نیکنم دختر غمگ وتاشگرفتم ک میشده بود تصم دیبه موهام انداختم چند تارش سف یبود نگاه

 مامان رو صدا زدم.

 

 .اریرو ب یچیمامان ق _

 

 دخترم؟ یگفت: واسه چ مامان
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 خوام موهام رو کوتاه کنم. یم اریب _

 

 کشتت. یبابات م یدون یخودت م _

 

 کردم اصرار

 

 .اریمامان ب _

 

 به در حموم زد. یتقه ا قهیبعد از چند دق مامان

 

 شه. یناراحت م یلیبهت گفته باشم بابات خ یول یچیق نمیا ایب _

 

 .ستیمهم ن یچیبرام ه گهیمامان من د _

 

بلند و موج دارم رو کوتاه کردم اصال دوست نداشتم کوتاه کنم چون  یموها نهیآ یرو از دستش گرفتم و جلو یچیق

نبود  ییمو گهیکردم د یو هق هق کوتاشون م هیبهتر بود از شرشون خالص شم با گر یدختر به موهاشه ول ییبایز

 ییمو گهینبود که بتونم مدلش بدم د ییمو گهید رهیبگ ینبود که باد اون هارو به باز ییمو فتهیشونه هام ب یکه رو

 نبود که... .
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 رهیمبل نشستم و به خونه خ یبرسن، رو دیکم کم با  گهیهفت بود، د قاًیشدم ساعت دق رهیام خ یساعت ارتش به

جلوم بود، مبل ها هم  یعسل زیم هی نج،یچهل و هشت ا ید یال ا هیو  دیسف یها واریداشت با د یشدم حال بزرگ

خنده وارد خونه شدن، از جام بلند شدم  یشوخ بادو نفر  دمیخونه بودم که د یبودن تو حال و هوا یتبه رنگ شکال

 نیلباس آست هیپاره با  یبا زانو یگیشلوار ب هیبود،  یالت پشیو اون پسره که کنار ماهان بود رو برانداز کردم واقعًا ت

 د،یرس یهاش هم پر به نظر م بیپارچه بود و ج هیبه رنگ زرد بود و تو دستشم  ریزنج هیتو گردنش هم  یبلند مشک

اومد  یکه کاماًل به کتش م یشلوار مشک هیو  دیکت سف هیماهان، ماهان  یعنیهام  یبچگ یسراغ همباز میحاال بر

تر شدن،  کیداد، نزد یاش بود و جذاب تر نشونش م یشونیپ یرو شیصاف مشک یاز موها یبود، تکه ا دهیپوش

 .یگفت: به به! خانم آرام خند من رو نگاه کرد و شین هیپر جذبش و با  یماهان با اون چشم ها

 

 ؟یگ یچرند م یدار دهیرفتم و گفتم: نرس یغره ا چشم

 

 مگه دروغه؟ _

 

 .میصحبت کن دینیپسره هم سالم کرد من هم جواب سالمش رو دادم و بعد گفتم: بش اون

 

 ادته؟یشم  یمن و گفت: بهت گفته بودم زود آزاد م یمبل رو به رو ینشست رو ماهان

 

 فکر کردم. یلیخ شنهادتیدرضمن من راجع به پ ادمه،یخوب  یلیخ یآره گفته بود _

 

 شنهاد؟یتعجب گفت: کدوم پ با

 گروه مرگ. _
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مرگ واسه پسر هاست، و گروه  یکی میما چند تا گروه دار نیبدم بب حیو گفت: آها، پس بزار راجع بهش توض دیخند

ات  یدل رحم نیداره که تو با ا یسخت یلیخ طیهست، شرا یگروه دوم یتو تو یواسه دختر هاست، جا یکیاون 

 .یایباهاشون کنار ب یعمراً بتون

 

 ؟یطیچه شرا _

 

 یم یدختر ها باز یرو که با آبرو ییپسر ها دیکه با نهیدوم ا ،یبش زیاز بندر خارج و ساکن تبر دیکه با نهیا شیاول _

که بهت  یهم کار کن گهید یجا هی دیکه با نهیسوم ا شونیبکش مید یم ادتیکه  ییبا روش ها ،یکنن رو پودر کن

 هیو آزارت به  یرل رحم یلیتو خ ید دلت از سنگ باشه ولیکه با نهیشرکت، چهارم ا هینکنن مثالً تو  یشک چیه

 رسه. یمورچه هم نم

 

 ه؟یرگروه مرگ پسر ها چجو _

 

 ؟یراستش رو بگو از طرف آراد اومد ؟یزبونم بکش ریاز ز یخوا یو گفت: نکنه م دیخند

 به اون ندارم. یکار گهیمن د _

 

 کنه؟ یازدواج م گهید یکیشد و گفت: چون داره با  رهیتعجب بهم خ با

 

 انتیخ ینکرد و ادامه داد: ما پسر ها کارمون سخت تره، دخترها یموضوع صحبت نینگفتم اون هم راجع به ا یچیه

خورن و پولشون از پارو باال  یکه حق کارگر هارو م ییاونا ستیالبته فقط دختر ن مید یو اذابشون م میکش یکار رو م
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 یبازو و پا یبعد اسلحه رو نشونه گرفت میخونه رفت یتو و یباهام ازدواج کرد یوقت ادتهیپست،  یره و آدم ها یم

بودن  یکلبه؟ چند تا دختر بچه و پسر بچه زندون یسمت  یرفت یو از پنجره فرار کرد یزد ریسمت راستم و ت

رو  نهیخواست تخم ک یآراد بود م ینقشه  نیا مینکرده بود یباور کن که من و آدم هام اون ها رو زندون یدرسته؟ آر

 .ارهیتو دل تو نسبت ب من به وجود ب

 دادم. یبه صحبت هاش گوش م رتیح با

 واقعاً؟ کار آراد بود؟  _

 

 .یقدر دلباختش شد نیدونم چرا ا ینم یآره ول _

 یکیاون مال  نمیتونم بب یتونم ماهان، نم یخواد ازدواج کنه نم یم گهیاون چند وقت د یمن دوستش دارم ول _

 .شه من عاشقش شدم یم گهید

 

 زد. یحلقه م میبادوم یچشم ها یگفتم و اشک تو یها رو م نیا

 

 یچونه ام برد و سرم رو باال آورد و تو ریمبل بلند شد و اومد کنارم نشست انگشت اشاره اش رو ز یاز رو ماهان

 .میبچگ یهمباز ناستیبهتر اقتتیتورو نداره، تو ل اقتینکن اون ل هیشد و گفت: گر رهیام خ یاشک یچشم ها

 

و خودم بجاش با آراد ازدواج کنم من کار خودم رو  رمیخوام رزا رو گروگان بگ یهق هق گفتم: ماهان... من... من م با

 کنم. یم

 یعصب یلیحرفت خ نی)با ا نکهیا یبه معنا یقیشد و دستش رو به سرش زد و نفس عم یعصب یلیحرفم خ نیا با

 .دیشدم(کش
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 کنم. یدر ادامه گفتم: مطمئن باش من کار خودم رو م که

 

 دم. یرو نم یکار نیهمچ یمن به آدم هام اجازه  ؟یشه چرند نگ یم _ 

 

 کنم. یمن کار خودم رو م یچه ند ،یچه اجازه بد  _

 

 یهات رو هدر نده، پس االن کجاست که جلو دیگفت: مروار یآراد م رمیاشک هام رو بگ زشیر یتونستم جلو ینم

 ره؟یهام رو بگ دیمروار زشیر

 

 ؟یگروه مرگ شروع کن یکارت رو تو یخوا یکه چه موقع م میحرف بزن نیراجع به ا ایبسه، ب یآر _

 

 .ریبگ طیبعد از ازدواج آراد واسم بل _

 

 م؟یکن یباهم زندگ یلیما دمیخونه اونجا خر هیمکث گفت: حله  یاز کم بعد

 

 ؟یکش یکارهات نم نینقش بست نگاهش کردم و گفتم: ماهان تو هنوز دست از ا میشونیپ یکه رو یظیاخم غل با

 

 ندارم. یدوخت و گفت: منظور نیزد و نگاهش رو به زم یوزخندپ
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 شده. رمیبرم د دیکنم االن با یراجع بهش فکر م _

 

 ؟یزیچ یقهوه ا یچا هی یموند یداشتم که گفت: م یرو بر م فمیمبل بلند شدم و داشتم ک یرو از

 

 از حضورتون مرخص شم. دیجانانتون من با ییرایو گفتم: نه ممنون از پذ دمیخند

 

 یمنه هروقت کارم داشت هیخط پنهان نیبرگه در آورد و سمتم گرفت و گفت: ا هیکتش  بیزد و از ج یهم لبخند اون

 بهم زنگ زد.

 

 خونه حرکت کردم یتکون دادم و بسو یسر

**** 

 هیم موهام رو شونه کردم و گذاشت نهیآ یکه آراد آورده بود رو جلو یبه دوازده بامداد بود رفتم لباس کینزد ساعت

 نیو پوت دمیهم بود مانتو رو تنم کردم شلوار رو هم پوش نیسنگ یلیخ نیپوت هیو نقاب  یبا شلوار مشک یمانتو مشک

نکرده بودم  یرانندگ نیماش نیوقت بود با ا یلیکردم خ رکتح نمیرو پام کردم مقنعه رو سرم کردم و به سمت ماش

شدم روشنش کردم و به سمت محل کار  نیخاک خورده سوار ماش یکم نیهم بهش دست نزده بود واسه هم یو کس

همه اخر شب  ایبندر شلوغه مخصوصًا قسمت در یها ابونیآذر پور حرکت کردم المصب ساعت دوازده هم خ یآقا

زنگ خورد  میبودم که گوش یساعت دوازده هست انگار ساعت هشت شبه در حال رانندگ نکهیح با ایواسه تفر انیم

 آراد بود.

 ؟ییالو کجا _

 تو راهم. امیدارم م _

درب  یکه جلو ییگوشه پارک کردم و به سمت محافظ ها هیرو  نیو ماش دمیتلفن رو قطع کردم. به آدرس رس و

 بودن رفتم و گفتم: من خانم عا... ستادهیا
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 داخل. دییادامه بدم و گفتن: بفرما نذاشتن

 تشکر کردم. زدم و یلبخند

 به در زدم. یسمت اتاق کار رفتم و تقه ا به

 داخل. دییبفرما _

 آذر پور نشستم. یآقا یمبل نشسته بود کردم و رو به رو یآذر پور و اراد که رو یبا آقا یداخل و سالم گرم رفتم

 دیاشتباه کن تونیکیاگه  میبر شیپ اطیبا احت دیبا هیاساس یلیامشب کارمون خ یخوش اومد یلیلبخند گفت: خ با

 .ادینم رمونیدونفر گ نیانداختن ا ریگ یفرصت برا گهید

 ه؟یچ هیقض نیبد حیشه توض یم _

زن  کیو به عمدا مادرزنش رو کشته و شوهرش  هیکرده از شوهرش چون شوهرش توهم تیخانم اومده شکا کی_

گذاشته اون ها تو آپارتمان  ریمغزشون تاث یشدن و مواد بدجور رو ینجوریمواد ا دنیدو نفر در اثر کش نیگرفته و ا

 کنن. یم یشش طبقه زندگ

 نیاون رو به کار گرفت. ا شهیکه با دست م هیکیکوچ گرم سالح ،یدست اسلحه ای آذر پور دوتا اسلحه تپانچه یآقا

به  یمرنظایافراد غ یبرا یاز کشورها داشتن سالح دست ی. در بعضادیحساب م به یکمر سالح کیسالح معمواًل 

و قتل با سرعت و  عیسر یراندازیت یخالف کار ها برا ای هاییایتفنگ ماف نیاز ا میمجازه. در قد یمنظور دفاع شخص

. کردندیو بدون جا گذاشتن رد از خودشون فرار م دادندی. قتل رو انجام مکردندینشدن استفاده م ییفرار و شناسا

از  شتریدر فاصله ب ژهیو)به یکم یراندازیدقت ت کهنیبا ا ی. سالح دستکردیسخت م اریرا بس هاسیتفنگ کار پل نیا

سالح رو بهم  نیا نیکردن مورد توجه هست واسه هم یبه خاطر سبک بودن و امکان مخف یحدود ده متر( داره ول

 کن. میهم داد و گفت: دو طرف مانتوت قا یداد و دوتا جا اسلحه ا

 . یکه تو نظام بمون یرو دار نیا اقتیفهمم واقعًا ل یم یبد صیتشخ اسلحه من رو یگفت: اگه تونست آراد

 : نشون بده.گفتم

اون رو ساخت وزنش  ایتالیبار ا نیاسلحه برتا هشت هزاره که اول نیو گفتم: ا دمیرو کنار زد و اسلحه رو د کتش

 .ابهیکم  یلیشد خ دیتول1994متر سال  یلینهصد گرمه طولش صدو هشتاد م
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 ه؟یمن اسمش چ یکامال درست بود؛ حاال بگو اسلحه  نیکرد و برام دست زدو گفت: آفر نمیآذر پور تحس یآقا

 گفتم: دنشیگذاشت که با د زیم یاش رو رو اسلحه

 نیا گلنگدن قفل ستمیانبوه کرد . س دیشروع به تول ۱۹۷۶شد در سال  یطراح ۱۹۷۵هفتادو پنج در سال  تیز یچ

... مدل و هیترک ، مصر ،یرومان چک، یجمهور ، رانی،ا نیچ یاسلحه کمر نیعمده ا ی. کاربرانگهیاسلحه از نوع براون

مجهز به لوله از جنس فوالد ضد زنگن و قاب اسلحه  حهاسل نیا یاسلحه ساخته شده. همه مدل ها نیاز ا یادیز یها

در سمت چپ  کیاسلحه و ضامن انصراف از شل یساخته شده. ضامن اصل مینیآلوم باتیاز ترک نیهم اگه نگاه کن

خشاب هم در  تیرو داره ظرف کیو اتومات ریبه صورت تک ت کیشل تیقابل یکمر ۷۵ – تیز یشده چ هیاسلحه تعب

 گلولست. ۱۲معادل ۴۰ بریگلوله و در کال ۱+۱۵معادل  متریلیم نُهفکر کنم  بریکال

 ستین شتریآذر پور برام دست زد و گفت: ماشاهلل دوماه ب یکردن آقا یها داشتن با تعجب نگاهم م نیگفتن ا با

 .یشناس یاسلحه ها رو م ینظام اما همه  یاومد

 از ابروهاش رو برد باال و گفت: بد نبود. یکی آراد

 .میبر دیبا میپور: حاال وقت رو تلف نکن اذر

به ده  میشد نیسوار ماش میم رفتآذرپور از جاش بلند شد و راه افتاد بعد اراد پشت سرش رفت و منم رفت یآقا

 اطراف ساختمون باشن. میهم گفت ینظام

*** 

ششم آذر پور با  یآپارتمون خاموش بود جزء چراغ طبقه  یچراغ ها یبود همه  کیهمه جا تار میدیآپارتمون رس به

 مورد نظر ماست. یدست به اون طبقه اشاره کرد و گفت: اون طبقه 

 باز کن. یدیکه د ییقفل در بسته شده رو با آموزش ها میبر یجاسوس دیآراد رو نگاه کرد و گفت: با بعد

 تکون داد و راه افتاد. یسر آراد

 تو میرفت آروم
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رو گرفتم رو در آراد داشت قفل رو باز  میچون تموم چراغ ها خاموش بود نور گوش میستادیو پشت در ا ساختمون

 نیشدم و هم میقا واریآذر پور و آراد رفتن داخل من پشت د عیکرد و آخرش در باز شد سرامتحان  یلیکرد، خ یم

خاموش شد آراد به چراغ قوه و اسلحه مسلح بود آذرپور گفت: خودتون رو نشون  هوی یاالن چراغ اتاق روشن بود ول

 .یزد و گفت: آخ لعنت ادیآذر پور فر یگذشت که آقا یپر از ماموره لحظات رونیب نیفرار کن دیتون ینم دیبد

و اسلحه از دستش پرت شده بود رفتم داخل خونه و دنبال  ومدیآراد نور رو سمت آذر پور گرفت از پاش خون م 

 یپهن بود و کم اکیبرق رو فشار دادم همه جا روشن شد، تو حال خونه بساط منتقل و تر دیچراغ گشتم و کل

رفتم تو اتاق ها رو گشتم تا  تمشخونه شکس کیشتم و کف سراممشروب رو بردا ی شهیقرار داشت شمشروب هم

کردم اما محکم اسلحه  یرو تحمل م یدیبازوم فرو کرد درد شد یچاقو رو تو دیکردم اون زن تا من رو د دایزنه رو پ

 کردم.  کیو با سرعت رفت که از پشت سر به پاش شل دیرو گرفته بودم، از کنارم دو

 .یرو ندار یاجازه ا نیتو همچ یروان یکرد کیزد: چرا شل ادیفر تیبا اعصبان آراد

 رفت. یداشت راه م یآذر پور هم به سخت یاون مرد رو گرفته بود و دستبند زده بود آقا آراد

 حساب. یکنم حساب ب یسرمون آورده پس حقش بود تالف ییچ بال نیبب _

زد، بلندش کردم و به دست هاش دستبند  یافتاده بود و از پاش خون فواره م خونهکیسرام یسمت زنه که رو رفتم

 .فتیهلش دادم و گفتم: گمشو، راه ب یزدم. و با قلدر

تونستم دستم رو حرکت بدم، دستم رو سمت چاقو بردم و چاقو رو در آوردم زخم  یکرد که نم یقدر بازوم درد م نیا

 میومدیکنم، از ساختمون م یریجلو گ یزیبازوم گرفتم که از خونر یم روشده بود دستم رو محک جادیا یقیعم یلیخ

و  میشد نیآذر پور سوار ماش یمن و آقا مارستانیب میبر ایبمامور ها دادم و به آراد گفتم  لیزنه رو تحو عیسر نییپا

 کرد. یم یآراد داشت رانندگ

 ؟یدار یزیشده خون ر یآذر پور گفت: دخترم بازوت چ یآقا

 .دمینشن کیشل یشده با چاقو زدن؟ آخه صدا یشما پاتون چ ستین یمهم زینه چ_

 گهیسال آخره د میشد فیاز ما گذشته ضع اتینظام و ارتش و عمل گهیبودم د ومدهیآره با چاقو زدن کاش ن _

 شم. یبازنشست م

 ؟یایاز پسش بر ب یچاقو داشت چه طور نتونست هیاون فقط  یبهم گفت: تو که دوتا اسلحه داشت آراد
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آذر پور رو برداشته  یآقا یدرد داشتم به زور لب زدم: اون اسلحه  یلیصحبت کردن نداشتم چون خ یحوصله  اصالً

 .اسلحه رو چک کن یگم اثر انگشت رو یدروغ م یکن یبود مسلح بود، اگه فکر م

 رو ندارم. خودیب یکار ها نیزد و گفت: وقت ا یپوزخند

از پرستار ها  یکیآذرپور کمک کنه رفتم سمت  یشدم آراد هم رفت به آقا ادهیپ نیاز ماش میدیرس مارستانیب به

 درد دارم. یلیخ ن،یزخم رو پانسمان کن نیگفتم: لطفا ا

 .امیم یزود دیتخت بخواب یاونجا و رو دیاتاق اشاره کرد و گفت: بر به

بود دستم راستم رو از  دهیکوتاه پوش نیآست یرکاب هی رشیتخت نشستم و مانتوم رو در اوردم ز یتو اتاق و رو رفتم

کل دستم آغشته به خون شده بود پرستار اومد باال سرم و گفت:  ومدیآبشار م نیچپم برداشتم و خون ع یبازو یرو

 .قهیزخمش عم یلیخ

 داره. هیبخبه  ازیزخم گذاشت و دور و بر زخم رو پاک کرد و گفت: ن یآغشته کرد و رو عیمواد ما هیرو به  پنبه

 چشم هام رو بهم فشار دادم و گفتم: چند تا. محکم

 چهار تا. _

 درد دارم. یلیدرد رو احساس نکنم خ نیبد یزیمسکن چ هیکنم  ینداره فقط خواهش م بیع _

 خوبه؟ نیگفت: مورف پرستار

 درد دارم. یلیخ عیفقط سر یزنیم یگفتم: اره هرچ یبلند یپرسه؟ با صدا یقدر سوال م نیچرا ا یلعنت نیا

 به خواب فرو رفتم. یکرد چند ساعت قیرو بهم تزر نیحس کننده زد و بعد مورف یآمپول آورد و با پنبه اول ب هی

**** 

آراد  نمیبود بعد بهتر تونستم بب نیفکر کنم بخاطر مورف دمید یرو باز کردم اول همه جا رو مه مزور چشم هام به

 تو دستم بود. کنار تختم خوابش برده بود و دستش هم

شد و خودش رو جمع و  داریموهاش ب یفرو بردم که با حرکت دستم رو شیصاف و مشک یدستم رو تو موها اروم

  ؟یجور کرد و گفت: بهوش اومد
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به آراد انداختم و گفتم:چند ساعته که  یخورده بود نگاه هیچهار تا بخ دیتکون دادم و نگاهم سمت بازوم چرخ یسر

  دم؟یخواب

 هجده ساعت. _

 تو؟ ستین تیساعت هشت شبه مگه عروس یلعنت یشدم و گفتم:وا رهیخ وارید یتعجب به ساعت رو با

 .گستینه دو روز د _

 برم خونه، مامان بابام باخبرن؟ دیمن با یوا _

 .یخواب بود یول مارستانیآره اومدن ب _

 سرم بهم وصله. دمیجام بلند شدم که د از

 .یاَه لعنت _

 آخراشه. گهیسرمت تموم شه د یصبر کن دیا: باراد

 .یکار دار یلیبرو به کار هات برس حتماً خ یتکون دادم و گفتم: فردا قراره دوماد ش یسر

 کردن. فشینه واسم رد _

 .دیگذشت و سرمم تموم شد پرستار رو صدا زدم اومد سرم رو از دستم باز کرد و گفت: مرخص قهیدق چند

 کردم. یتشکر_

خواستم پول رو حساب کنم که  یم میرفت یو با آراد به سمت خروج دمیتخت بلند شدم و مانتو ام رو پوش یرو از

 .گانهیها را یبرا ما نظام ستین یازیآراد گفت: ن

*** 

 مبل نشستم مامان یو رو دمیخونه رس به
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دلم بخور  زیآورد جلوم و گفت: عز وهیسمتم اومد و گفت: دخترم نازم چت شده خوشگلم االن حالت خوبه م فوراً

 خون ازت رفته. یکل یش تیتقو

 تونم برم بخوابم؟ یخستم م یلیرستوران؛ خ میتو راه با آراد رفت رمیمامان س _

 و گفت: باشه خوشگلم برو استراحت کن. دیسرم کش یرو یدست_

چشم هام  یخستم فور نقدریکه ا نهیورفتخت افتادم فکر کنم اثر م یو رو دمیپوش یپله ها باال رفتم و لباس راحت از

 هم افتاد. یرمق رو یب

 *** 

بخوابم  دیپرده ها رو باز کرده هان؟ بذار یباز کردم و غرغر کردم: ک یچشم هام رو به سخت دیخورش ادینور ز با

 خستم.

 ایمامان توروخدا ب که به در خورد گفتم: یرو برداشتم و گذاشتم رو چشم هام تا نور رو احساس نکنم با تقه ا بالشت

 خوام بخوابم. یپرده هارو بکش م

مامان نبود آراد بود. چون بالشت  نکهیعه ا نیزم یتخت پرت شدم رو یشوت محکم بهم زد که از رو هیاومد  مامان

 .نمیرو صورتم بود نتونستم بب

 هان؟ یش یچرا بدون اجازه وارد اتاقم م ادیچه طرز برخورده من خوابم م نیا یه _

 ؟یدید نهیآ یات رو تو افهیزد و گفت: ق یپوزخند

نکرده بودم فکر کنم  یچیموهام پف کرده بود، البته اگه موهام رو ق نهیآ یو رفتم جلو دمیبه سرو صورتم کش یدست

 رونیب امیاز حموم م یوقت هینجوریهم کرد. رفتم و شونشون کردم و گفتم: من کاًل جنس موهام یموهام بدجور پف م

 شن. یکم شونه صاف و لَخت م هیشن البته با  یار مموج د

 اول. یرفتم سر خونه  دوباره

معتاد  یمفنگ ی کهیاز دست اون زن شبیمنه بدبخت د یتو اصالً ادب و معرفت ندار ؟یکرد دارمیب ینجوریچرا ا _

 چاقو خوردم.
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شب هم  میدار یهزار تا بدبخت میپاشو بر یام بدجور خنده اش گرفت و گفت: تو از منم سالم تر افهیحرف هام و ق از

 .یدعوت یمهمون

 ها حواست هست؟ یقرار دوماد ش یآماده ش یبر دیباتو ندارم تو با یتو؟ من کار یگیم یچ _

 خواد باهات آشنا بشه. یم نتتیخواد بب یرزا م وونهیخب د _

داره،  ینحس ی افهیمعلومه ق یبودمشا ول دهینحسش رو نداشتم البته تاحاال ند ی افهیرزا با اون ق یحوصله  اصالً

 ترکم. یم یاز حسود نمیتونم آراد رو کنار اون بب ینم

تونست با  یاز ماهان نداشتن پس اون م یمدرک چیه گهیها د سیبهتره من هم همراهه ماهان برم، آراد و پل پس

 کنه. یزندگ یعاد یراحت مثل آدم ها الیخ

 حله؟ یمهمون امیخوام با ماهان ب یخب باشه اما من م _

 م،یازش ندار یمدرک چیازش متنفرم؛ مخصوصاً االن که ه یدون یدستش رو مشت کرد و گفت: خوب م یعصب آراد

 .میخورم که چرا اعدامش نکرد یچشمم باشه حسرت م یاگه جلو

 ...نیواسه هم م،یباهم ازدواج کن گهیزدم و گفتم: آخه آراد من و ماهان قراره چند ماه د یلبخند

 مجرم؟  هیگفت: ازدواج؟ با  یبلند یو با صدا دیرو بر حرفم

 یبرا یکن رشیکه دستگ یدیها رو تو براش چ سهیاز دس یلیکه خ میدون یو گفتم: هردومون خوب م کشینزد رفتم

 کلبه بودن. یقد که تو میقد و ن یبچه ها انیمثال؛ جر

 رو نکردم. یکار نیمن همچ ریو گفت: نخ رشیمن از نقشه اش باخبر بودم زد ز دیفهم یوقت آراد

و ما از خانواده  فته،یمن ب یکار رو کرد که ماهان از چشم و دل خانواده  نیا ن،یا یدونستم آراد فقط واسه  یم

 .میتردش کن

 .دیباهم ندار یفرق چیآراد تو و ماهان ه _

 .میبر دیفعاًل پاشو با ا،یب یایب یخوا یم یبرد و گفت: با هرخرکالفه دستش رو تو موهاش فرو  آراد

 کجا؟ _



 جلد دوم انایسرنوشت آر

110 
 

 .نیتمر _

 .ادیآخه من خوابم م _

 تفاوت بشم. یسرد و ب نیدوست نداشت من نسبت به نظام و تمر آراد

 ستولیپ (Beretta M9 :ییایتالیا به) ۹برتا ام یاسلحه دوتا اسلحه  نمیا میکن یم نیخونتون تمر اطیپاشو تو ح _

متحده  االتیا ینظام یروهایکه به سفارش ن برتاست ییایتالیاز شرکت ا یمتریلیم ۹ بریکال با یکیاتوماتمهین

 یسازمان یبه عنوان سالح کمر ۹، برتا امگرفته رارق کایدر خدمت ارتش آمر ۱۹۸۵شده و از سال  یطراح کایآمر

م م ۱۹×۹ یهااسلحه فشنگ نیا. هست ۹۲ برتا از انواع یکی ۹ام تپانچه. شده ۱۹۱۱ام کلت نیگزیجا کایارتش آمر

فشنگ  ۱۵ تیخشاب استاندارد اون ظرف کنهیم کی( رو شلناتو یدست مسلسل و تپانچه پارابلوم )فشنگ استاندارد

 ۲۱.۷آن نهصدو پنجاه و دو گرم و وزن پر هزارو صدو شصت و دو گرم است. طول تفنگ هم  یوزن خال ورو داره 

 صدویخواد  از دهانه خارج شه س یم یطول لوله هست سرعت گلوله وقت متریسانت ۱۲.۵متر است که  یسانت

 ست. هیمتر بر ثان کیهشتادو 

مامان  میگرفتم و باهم به سمت حال حرکت کرد رشیرو انداخت تو هوا و گفت بگ شیکی یبود یخوب یها اسلحه

 .دیبحونه بخورص زیسر م دییصبحونه آماده کرده بود و گفت: بفرما

 کرد و گفت: مچکرم من خوردم. یتشکر آراد

 ...وگرنه زیلباسش رو گرفتم و گفتم: بدو سر م ی گوشه

 ؟یگذاشتم که گفت: وگرنه چ شیشونیپ یرو رو اسلحه

 کنم. یخالصت م ریت هیوگرنه با _

 .هیلبخند گفت: زحمت نکش اسلحه خال با

 شدم حاظر بودم آفتابه رو گاز بزنم. یم تیخ ینجوریتو بودم و ا یخنده و ادامه داد: اگه جا ریزد ز و

 .زیسر م ایخنده اش منم خنده ام گرفت و گفتم: ب از

من  یرو به رو یبود آراد رو صندل زیم یرو یو تخم مرغ محل یو چا ریجانانه با عسل و مربا و پن یصبحونه  هی

 .یشد فیضع یلینشست و گفت: خ
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 آره چندوق _

 

 شدم. ینجوریا نیواسه هم ومدهین رمیمامان گ یخوش مزه  یصبحونه ها و غذاها نیاز ا ته

 و ماهان... انایکه آر نیو به مامان گفت: شما خبر دار ختیر یخودش چا یو برا یدستش رو برد سمت قور آراد

کرد مامان توروخدا آب  ریتو گلوم گ یوا یدهنم بود سرفه زدم تا حرفش رو ببرم و گفتم: وا یکه لقمه تو نطوریهم

 .اریب

 و اورد سمتم. ختیر وانیو اب رو تو ل خچالیرفت سمت  عیو سر یبا نگران مامان

 .بخور دخترم _

 وگرنه...( باال آوردم. یبزن یکه)مبادا حرف دیبه آراد انداختم و اخم کردم و انگشت اشارم رو به نشانه تهد ینگاه

 رو خورد. یقلپ از چا هیو  دیهم خند اون

  ؟یو ماهان چ انایرفت سراغ ظرف شستن و گفت: آر مامان

 بودن باهم؟ یچجور شونیو ماهان موقع بچگ انایخواستم بگم آر یم یچیه _

ماهان بخاطر  میدید میبرگشت یوقت دیخر میبار من و مادر ماهان رفت کیکه  یخوب بودن بطور یلیراستش خ _

رو  گهیگرفت و همد یم یهم داشت باهاش کشت انایکه مبل شکسته و آر دهیپر نییقدر رو مبل باال و پا نیفوتبال ا

 بود. یآر یرد دندون ها زماهان هم پر ا یکبود بود دست ها یچشم آر ریداغون کرده بودن ز

 .نطوریمامان خنده اش گرفت و گفت: که ا یاز حرف ها آراد

 نگاه کن من چقدر لمبوندم. ؟ینخورد یچیآراد چرا ه _

 .نیسر تمر میشاهلل حاال پاشو برما_

بودم و گفتم:  دهیگشاد پوش یلیشلوار خ هیگشاد با  یلباس راحت هیبه سرو وضعم انداختم  یک نگاه اطیتو ح میرفت

 کرد؟ نیشه تمر یم ینجوریبه نظرت ا
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 کنم. یم فیتو اون موقع اسلحه هارو رد ایب یبپوش زود یو گفت: برو لباس ورزش دیسر تا پا نگاهم کردو خند از

و  دمیرو پوش دیسف یبا خط ها یبلند و شلوار مشک نیآست داسیآد یمشک یسرعت رفتم سمت اتاقم لباس ورزش با

 میده تا کوزه دار نجایا ینیب یپله ها ما شد و گفت: همونطور که م یآراد از رو نیسراغ تمر میخب بر اطیرفتم تو ح

 .یفیهنوز ضع یعنی یاگه نکرد یحداقل هشت کوزه رو خورد کن دیو با یدید یدایز یتو آموزش ها

 

 یم نیزدم و اسلحه رو دور انگشت هام چرخوندم و گفتم: نشونه گرفتن خوراکمه هفت ساله دارم تمر یپوزخند

 تمرکز کنم یلیخ دیاول بهم استرس وارد نکن با یکنم، البته خواهشا مثل دفعه 

 .میکن فیو تعر مینیبب _

کردم به  کیسمت ماشه بردم و شل یاسلحه و دوم ریاز دست هام رو ز یکیو  یاول یکوزه  یادعا رفتم رو به رو با

 .یدهم یکوزه  یهمه رو به هدف زدم حت بیترت

 .نیهر ده تا خورد به هدف آفر چیهشت تا که ه زادیو گفت: دست مر ستادیرو به روم ا آراد

 .مینیکردم و گفتم: بله ما ا یم نییاادعا ابروهام رو باال پ با

برم تو ام  دیکار دارم با ادیو چون ز نیآفر یریگ یم ستینمره ب ستیرو ازت گرفتم از ب یانداز ریت نیفقط تمر امروز

 خودمه. یام تو خونه  یواسه شب ساعت هشت آماده باش آدرس مهمون

 .نمتیب یم یرم تو مهمون یگفتم که گفت: من فعال م یا باشه

 بپوشم؟ یدعوتم، به نظرت چ یدر خونه خارج شد منم رفتم تو خونه و به مامان گفتم: مهمون از

 .ادیبهت م یلیخ یجلو باز با شلوار ل دهیهمون مانتو سف_

 اسپرت. دیبا کفش سف یآب یرو در آوردم با شلوار ل دیپله ها رفتم باال و وارد اتاقم شدم مانتو سف از

رو پشت چشمم زدم و  یمس هیرژ قرمز و رژگونه سا هیو  ملیمژه هام زدم با ر یبه باال و خط چشم نهیآ یجلو رفتم

تخت گذاشتم قرار بود با ماهان برم  یو رو رونیرو آوردم ب دمیکوتاهم رو با اتو مو صاف کردم شال سف یموها

 بیماهان روش نوشته شده بود رو از ج یمخف یکه شماره  یو بدجور حرص آراد رو درارم همون کاغذ یمهمون

 بوق دو بوق... هیو شماره اش رو گرفتم  رونیلباسم آوردم ب
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 دختر خاله بنده. یزد گفت: به به خانم عاشور یموج م یکه توش خوشحال ییصدا با

 دنبالم. یایب دیآراد با یخونه  میدعوت یامروز مهمون ز،یمزه نر _

 ندارم. یکار کاربه ظاهر درست  یمن با اون نظام _

 نداره. یمدرک گهیاونکه د ؟یترس یم یکردم: از چ اصرار

 قدر رو مخش کار کردم که آخر جواب مثبتو داد. و تماس رو قطع کردم. نیا

 عصر بود ۵ ساعت

 

* 

 ادهیپ نیاز ماش دیبا کراوات سف دیبودم اون هم کت سف دهیپوش دیسف یمن مانتو میو ماهان باهم ست کرده بود من

 یخوا یگرمش گرفت و گفت: م یماهان دستم رو تو دست ها میماهان حرکت کرد یو به سمت در خونه  میشد

 ش؟یبسوزون

 خوام امشب خوردش کنم. یپوزخند گفتم: آره م با

 بودن. یدرب ورود یسمت در و دوتا محافظ جلو میرفت

 .میهست یآرام یبا احترام گفت: سالم ما مهمون آقا ماهان

 .دییاز محافظ ها گفت: بله بله بفرما یکی

شده  شتریها ب چکیتعداد گل پ دمید یرو م یدیجد یگل ها میشد اطیدر رو برامون باز کرد و هردو باهم وارد ح و

 یوقت یگل محمد یبود بو اطیح یهنوز هم تو یقبل یکردن همون بو یرو پر م اطیرز هم سر تا سر ح یبود و گل ها

 یسلطنت یعوض شده بود مبل ها ونیبودن دکوراس ومدهیهم شلوغ نبود و هنوز مهمون ها ن ادیز میوارد خونه شد

 یتابلو یو عکس خود اراد که رو یهخامنش یدوره  یست شده بود قاب ها یا روزهیف یکه با پرده ها یا روزهیف

کنار خدنه  یشه برنز که در گو کیش یکرد و مجسمه ها یشده بود نظر همه رو به خودش جلب م ینقاش یبزرگ

 رزا باشه. ی قهیبهتر و قشنگ تز بود فکر کنم سل یلیخ یقبل ونیراسشد کال از دکو یم دهید
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به  یلباس مجلس هیبه استقبالمون اومدن رزا  دنیکردن تا مارو د یمبل نشسته بودن و صحبت م یو رزا رو آراد

 یبود حت دهیپوش دیرس یبه نظر م متیرون قگ اریکار شده بود و بس یهاش با طور فرانسو هیکه حاش ییرنگ طال

آراد با کروات   یکت مشک هیخالف ماهان  رگل سر و گردنبند و گل گوشش رو هم با لباسش ست کرده بود آراد ب

کرد و و با پوزخند دستش رو سمت ماهان برد و ماهان هم دستش رو  ییبود اراد خوشامدگو دهیپوش یخاکستر

 .تکاریجنا یآقا یگفت: خوش اومد  یآروم یلیخ یسمت ماهان رفت و کنار گوشش با صدا شتریگرفت اراد ب

 بودم تونستم بشنوم. دهیبه ماهان چسب چون

 یچیزد اون ه ینگفت چون تو راه بهش گفته بودم اگه آراد حرف یچیموهاش فرو برد و ه یهم دستش رو تو ماهان

 ساکت موند. نینگه واسه هم

 خانم رزا عشق و نامزد بنده . شونیرزا برد و گفت: ادستش رو سمت  اراد

 مردم. یرزا رو تو آغوش گرفت از حسادت داشتم م و

 همکار بنده. یهم خانم عاشور شونیدستش رو سمت من اورد و گفت: ا بعد

 خوشبختم. تییتکون دادم به رزا گفتم: از آشنا یسر

 .یخانم عاشور یخوش اومد ن،یکرد گفت: همچن یکه نگاهم م نطوریو هم ظیبا لبخند غل رزا

 زدم. یلبخند

 ؟یقدر رسم نیچرا ا یبه اسم صدام کن یتون یم _

 .انایآر یکنم، خوش اومد یخب باشه به اسم صدات م یلیجلوش رو پشت گوشش زد و گفت: خ یموها

 تکون دادم و گفتم: حاال شد. یسر

 .دییبفرما دیکن ینم ییرایخودتون پذاشاره کرد و گفت: چرا از  ییرایبه سمت پذ اراد

بود  زیم یرو یرانیا یجات و اکثرا غذا ها وهیو م ینیبزرگ که روش انواع اقصام شر یناهارخور زیم هی ییرایپذ یتو

اراد بود بعد دست ماهان رو گرفتم  یمورد عالقه  یکباب برگ و چنچه و البالو پلو که غذا چه،یپلو با ماه یمثال باقال

بلند اومد سمتم و تا خواست  یمن ماتش برد با قدم ها دنیبا د که دمیآذر پور رو د یسمت مهمون ها آقا میو رفت

 باهاتون کار دارم. میلحظه بر هیآذر پور گفت:  یمن و به آقا یبگه آراد اومد رو به رو یزیچ
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ذاره تو نظام  یوقت نم چیه گهیدونستم د یاز دستم شکه شده و ناراحته م یلیدونستم خ یآذر پور رو برد م یآقا و

محکم با کف دستم به  نیهم یباشه برا یاذر پورم تو مهمون یفکر نکرده بودم که ممکنه اقا نجاشیباشم من به ا

 شد؟ یکه ماهان گفت:چ دمیکوب میشونیپ

 .مینیگوشه بش هیرو  میبر یچیگفتم: ه یکالفگ با

شد فقط ب ما دوتا نگاه  یرد م یهرک دیچرخ ینگاه ها سمت و ماهان م یو که همه  میمبل نشست یرو نیرفت باهم

 مجرم... هیبا  یارتش هیکه  شهیکرد چون باورشون نم یم

 یهم نخواهم داشت تو یحس چیبه ماهان ندارم و ه یحس چیبگن منکه ه گنیم یخدا ولش بدار هرچ یهع

  ؟یباز نیایبودم که اراد اومد و گفت: م افکارنیهم

 یگفت:چه باز ماهان

 .قتی: شجاعت و حقاراد

بودم  یباز نیعاشق ا نیواسه هم میکرد تیرو اذ گهیهمد یکل میداشت یباز نیخاطره با ا یلیخ میو ماهان از قد من

 و با کله قبول کردم.

 ام. هیمنکه پا _

 .میکن یباز مینیبش زیاون م یرو صندل میهم موافقت کرد و اراد گفت: بر ماهان

من آراد از خدمتکار در  یماهان نشست و رزا هم رو به رو یبه رو یآراد رو مینشست میو رفت میمبل بلند شد یرو از

 د؟یو گفت: خب آماده ا دیکش یقیرو اورد آراد نفس عم یبطر یخدمتکار بعد لحظات ارهیب یبطر هیخواست کرد 

نوع  هیمثل  یباز نیبگم ا یباز نیراجع به ا یزیچ هیاول  دیو من گفتم: بذار میبله تکون داد یبه معنا یسر همه

 رو بچرخون. یحاال بطر دیپس رو راست باش رنیگ یتون رو م قهی ایچون اون دن نیدروغ بگ دیمونه اصال نبا یقسم م

. انگشت دمیپرس یازش سوال م دیسمت من و رزا من با دیبود چرخ ینگاه ها مجذوب بطر یهمه  دیچرخ یبطر 

 قت؟یحق ایبردم و با پوزخند گفت: خب رزا خانم شجاعت هام رو در هم فرو 

 .قتیجواب لبخند من رو با خنده داد و گفت: حق رزا

 د؟یباهم آشنا شد یگفتم: چطور هیاز چند ثان بعد
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 زد نگاهش یانگار تو چشم هاش ترس موج م دیسمت آراد چرخ نگاهش

 

برادرم اون راجع به من به آراد گفت آراد هم از من  قیفکر گفت: راستش از طر یدوخت و بعد از کم زیبه م رو

 .میخوشش اومد و اومد خاستگار

 .حیتکون دادم و گفتم: کامال صح یسر

 نیفکر رو... آخه ا هیکم مشکوک بود زل زدن به آراد... چندثان هیکاراش  دمیدر جواب دادنش رو نفهم ریتاخ لیدل اما

از ماهان سوال  دیماهان و آراد، آراد با نیرو دوباره چرخوند که افتاد ب ی. آراد بطرخواست یسوال که فکر کردن نم

 .دیپرس یم

 قت؟یحق ای: شجاعت آراد

 . قتیگفت: حق شیشگیسرش رو باال برد و با حالت خاص هم یکمرش رو صاف کرد با ادعا کم ماهان

 یخوا یفکر کردم م ،یکه تو با ادعا گفت نجوریماهان و گفتم: ا یخنده با مشت و اروم زدم به بازو ریز میو رزا زد من

 شجاعت. یبگ

 .ادمهیرو  مونیبچگ یهنوز باز ن؟یکن زمیر زی: بگم شجاعت که رماهان

 داد. یبه حرف هامون گوش م اقیو آراد با حسادت بهمون زل زده بود و رزا با اشت میدیو ماهان باهم خند من

 موهات رو از ته زدم؟ ادتهیواقعا  ی: وامن

هام  یریرو با نشونه گ وترتیصفحه کامپ ادتهی یتو چ یشد و گفت: آره لعنت شتریگذشته خنده اش ب ادیبه  ماهان

 داغون کردم؟

 .دمیخند یاز مدت ها داشتم از ته دل م بعد

 .ادمهی: اوهوم من

 ؟یانجام بد ییچه کارها یکه دوستش دار یکس یبرا یگفت: حاال بسه بسه بذار بپرسم، حاظر آراد
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چشم هام زل زدو گفت:  یروش زد و تو یبه من انداخت و دستم و گرفت برد سمت لبش و بوسه ا ینگاه ماهان

رو براش بهشت  ایبگه رو قبول کنم و دن یشاد باشه، حاظرم هرچ شهیاون هم یحاظرم بخاطرش کل عمرم رو بدم ول

چشم هاش  یاشک رو تو یول رمیحاظرم بم دمب هیبتونم خنده رو به لباش هد یرو بدم ول مییدارا یکنم حاظرم همه 

 ...نمینب

 و مجنون. یلیبه ل نیکرد آراد گفت: به به! آفر ینگاهش م یجوریماهان شده  یحرف ها ی فتهیبود رزا ش معلوم

 .دیپرس یاز اراد م دیدفعه ماهان با نیرو چرخوند دوباره افتاد سمت ماهان و اراد ا یبطر و

 قت؟یحق ای: شجاعت ماهان

 .قتیگم حق یمنم م قتیحق نیکنه حاال چون همتون دور اول گفت ینم یگفت: فرق یتفاوت یبا ب آراد

 ؟یدوست دار یلیرو خ ی: بعد از خانوادت چه کسماهان

بشکنه  وانیل دمیترس یداد هر لحظه م یکه دستش بود رو محکم فشار م یوانیبه فکر فرو رفت و ل هیچند ثان آراد

شد تا خواستم برم سمتش و زخمش رو پانسمان  یتو دستش خورد شد و دستش زخم وانیاون قدر فشار داد که ل

 .نمیشد بذار زخم دستت رو بب یکنم رزا زودتر رفت و گفت:آراد چ

 یصندل یآراد فورا از رو چهیاز آشپزخونه باند رو آوردم و دادم به رزا، رزا تا خواست باند رو دور دست آراد بپ رفتم

 رفت. ونریبلند شد و به ب

*** 

 

** 

 تو محله منتظرتم. ایداده بود: ب امیشدم آراد پ رهیخ یباز کردم و به گوش مهیچشمم رو ن یگوش یصدا با

 

بخوابم اما  رمیرو خاموش کنم و بگ میخواستم گوش یم وونستیقدر د نیبشر چرا ا نیموقع شب؟ ا نیا آخه

سر انداختم و  یام رو رو یبود و شال مشک یچون هوا رو به سرد دمیلباس گرم پوش هینذاشت خوابم ببره  یکنجکاو

 یشب تو یکیآراد تو تار دمیو رفتم تو محله د مرو باز کرد اطیاومدم، آروم در ح نییاز پله ها پا نیپاورچ نیپاورچ



 جلد دوم انایسرنوشت آر

118 
 

مم گرفتم چش یمن بود دستم رو جلو یرو به رو قاً یرو روشن کرد نور دق نشیچراغ ماش دینشسته تا من رو د نیماش

 پام ترمز زد گفت: بپر باال. یجلو

 

 کشه که اعصابش داغونه. یم ییکشه و معموالً وقت ها یم گاریکم س یلیتو دستشه اون خ گاریس دمید

 

ساعت چنده؟ ساعت دو  یدون یاصال م اد؟یتو خوابت نم ؟یدار کارمیموقع شب چ نیجلو نشستم و گفتم: ا رفتم

 تو... یشبه روان

 

 و گفت: ببند دهنت رو. دیبه فرمون کوب محکم

 

سرعتت رو  ؟یکن یم کاریرفت با ترس گفتم: چ یداشت م ستیپاش رو گذاشت رو پدال گاز و با سرعت صدو ب هوی

 .میکم کن بذار مثل بچه آدم صحبت کن

 آره؟ گهیبا دشمن من د گه؟ید یذار یتوجه به حرفم گفت: با ماهان قرار م بدون

 یخبر دار نشد با ناراحت یچکیبه اونجا رفتم ه یطور ممکنه من کامالً به طور جاسوس د؟چهیمفه یاز کجا م نیا

 ده. یاتفاق خبر نم میآروم برو ممکنه تصادف کن میصحبت کن مینیگوشه بش هی میبر ایگفتم: آراد بس کن ب

زد. نگاهم کرد چشم  رشیز شیاز پاکت در آورد و آت گهید گاریس هیکرد و ترمز زد و  یم ییاعتنا یخرف هام ب به

شده بود  رهیداد و هنوز به چشم هام خ تیهدا رونیگرفت و به ب گارشیاز س یپک محکم هیهاش قرمزه قرمز بود، 

 کرد. یاون همچنان داشت نگاهم م امادوختم  نییچشم هاش نگاهم رو به پا یاز جذبه  شهیباز مثل هم

 .مهیفردا عروس یدون یم _

 رو بروز ندم. میکردم ناراحت یم یکردم و سع نگاهش

 دونم. یآره م _
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 پرسم راستش رو بگو. یسوال ازت م هی _

 

 نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:بپرس؟ دوباره

 

و  یمشک یاز اون چشم ها یدون ی. خوب میو جواب بد یتو چشم هام زل برن دینشد، با گهیگفت: نه د دویخند

 فهمم پس ازم پنهونشون نکن. یدرشتت راست و دروغت رو م

 

 ؟یشدم که گفت: تو من رو دوست دار رهیقرمزش خ یتعلل تو چشم ها یکم با

 

بگم؟ اگه دروغ بگم  یکار کنم چ یچ ایسوالش شکه شدم، ماتم برد، زبونم قفل شد و دست و پام شل شد خدا نیا با

 یعنیکار کنم؟  یکنم؟ چ یزندگ کطرفهیشق با ع دیبا یتا کِ ایشه خدا یفهمه راست هم بگم غرورم له م یخب م

کنم، اون  یم یبا فکر اون زندگ شهیدونه اما هم یمن وونشم،ید من دونه اما یبود اون نم یسخت طیشرا یلیبگم؟ خ

من و آراد اتفاق  دارید چوقتیگشت و ه یدونه اما روز و شبم شده آراد آراد آراد کاش زمان به عقب بر م ینم

 کاش... فتادینم

 

 ؟یکرد که به خودم اومدم گفت:جواب من رو نداد تیرو به صورتم هدا گارشیس دود

 

اشک هام رو  یتونستم جلو یدست خودم نبود نم ارمیخوردن اصالً اخت یگونه ام غلت م یاشک هام رو اریاخت یب

گونه ام رو  یرو یآورد تا اشک ها کیخاموش کرد و دستش رو نزد ستالشیکر یگاریرو با جا س گارشیس رمیبگ

 یفشار عاشق نیتونستم ا ینم اقعاًشدم چون و ادهیپ نیپاک کنه اما دستش رو مشت کرد و عقب برد، از ماش

 ینم یزدم: آره من دوستت دارم من عاشقتم آره حت ادیفاصله گرفتم و فر نیرو تحمل کنم چند قدم از ماش کطرفهی
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 یبرا ؛یطرفه رو خاموش کنم لعنت کیعشق  نیا شیآت خواستم یم ،یکنم عوض یلحظه بدون فکرت زندگ کیتونم 

 چرا؟  یشعله ورش کرد خودتیب یبا سواال یشه چرا اومد یخاکستر م آخر یوقت ؟یو روشنش کرد یاومد یچ

 

 هیکرده بود و هوا هر ثان دنیهم شروع به وز یدیشد باد شد یم شتریگفتم و هق هق و اشک هام ب یها رو م نیا

به تو و امثال تو  یحس چیمنه، تموم وجودم اونه، ه هیزد: رزا زندگ ادیفر تیشد بازوم رو گرفت با عصبان یسرد تر م

 ندارم.

 درد ناله کردم و گفتم: بازوم رو ول کن. از

 کرد که ناله ام بلند تر شد: آراد لطفاً. شتریدستش رو ب فشار

 من ندارن. یتو زندگ ییجا چیامثال تو ه _

 گه امثال تو. یهستم که م یمن از چه دسته افرادمن؟ مگه  امثال

 

از پسر ها؟ لباس  رمیگ یاونورم؟ شماره م نورویتو کافه ا قامیام ؟ خرابم؟هرروز با رف یامثال من؟ مگه من چجور _

ام؟تو راجع به من  یدختر نجوریپوشم؟ هان؟ من ا یشلواره پاره م رون؟یب ارمیپوشم؟ کل موهام رو م یم یباال ناف

حرف رو  نیدارم ا هیآراد امشب چه شب یآقا نیبب اموشتتونم فر یحاال عاشقت شدم نم یفکر کرد ؟یفکر کرد یچ

رسه به التماس و  یم یروز هیسنگ سخت و محکم و بدون نفوذ  نیشم ع یرسه م یم یروز هیزنم  یبهت م

 رو فراموش نکن. نیندازمت ا یخواهش م

 

رزا رو پر کنه  یتونه جا ینم یچکیه یواسه خودت یهست یگفت: هر تحفه ا کرد و شتریبازوم ب یدستش رو رو فشار

 ندهیوار عاشقشم و اون زن آ وونهیمن د یریاون رو بگ یجا یتون ینم

 .میکن یسقف زندگ هی ریمنه قراره باهم ز ی 

 یم یدونست تو دلم چ یکرد، اما نم یم کهیت کهینشست قلبم رو با حرف هاش ت یخنجر تو قلبم م نیهاش ع حرف

 برم. دیبمونم با نجایتونستم ا ینم نیاز ا شتریگذره ب
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 تورو نگرفتم. یکن من جلو یزندگ یکن یزندگ یخوا یم یبا هرک _

 

 سر داد که تنم به رعشه افتاد. یا قهقهه

 

 سنگِ سخت و محکم؟ یاالن شد یکرد یم هیگر یداشت یعاشق بود یالیکه ل شیپ قهیتا دو دق _

 بار دلم از هیفقط  هیو گفتم: من کاف دمیخند

 .ادیدمش عزت ز یمحل سگ هم نم گهیبره د یکی

 

 رو نکشم. یعوض نیبرم تا خونه و منت ا یا ادهیگرفتم پ میرو گفتم و تصم نیا

 دم. یم لتیسوارت کردم همونجا هم تحو یگفت: سوار شو از هر قبرستون تیشد و با عصبان نیسوار ماش رفت

 

 دادم و به راهم ادامه دادم.رو ن جوابش

 

 .ینیب یگم سوار شو وگرنه بد م یرو باال برد: م صداش

 

 گفتم: برو بابا. یالیخ یب با

 

 هلم داد. نیشدو مچ دستم رو محکم فشار داد و سمت ماش ادهیپ نیماش از
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 .نیگفتم برو تو ماش _

 

رد و بدل نشد،  نمونیب یحرف چیکرد و در طول راه ه یشم اون هم شروع به رانندگ نیشدم سوار ماش مجبور

کردم خورد شدم و  یکنه احساس م یخوردش م نیزنه به زم یمحکم م یکیرو داشتم که  یاحساس اون کوزه ا

کردم  یم یو من سع کدنیچ یپاهاش خورد کرده بود اشک هام آروم م ریهام گم شدن غرورم رو ز کهیت کهیت

 پنهونشون کنم.

 پخش شد. نیهنگ تو ماشآ نیا هوی

 

 یخند یو به اشکام م یسوزون یمنه عاشق رو م دل

 ♪♪یکردم که به عشقت پا بند یمنه ساده فکر م چرا

 یبند یتو رو من چشم م بندمیکارات چشمامو م رو

آهنگ درست  نیهق هق هام رو نشنوه ا یدهنم گرفتم که صدا یکردن دستم رو جلو ختنیهام شروع به ر اشک

 زد. ین رو محرف دل م

 

 ؟یریمیم یبگو واسه ک رهیگ یک شیمگه دلت پ بگو

 ♪♪یریگیم یرو دار یاز من تو انتقام چ بگو

 یریگیفاصله م یشده که تو از من و عشقم دار یچ

 ♪♪گهید یکیعشق  گهیروز د هیو  یروز عشق من هیتو که  آخه

 دهیخودش تقاص کاراتو م یروز هی دیاشکام و د خدا
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 ♪♪♫♫♪♪♯رهیگ یجاتو م یکیتو قلبم  رهیکه د یروز هی یشیم مونیپش♪♪♫♫♪♪♯

￼ 

 ♪♪♫♫♪♪♯یخندیو به اشکام م یسوزون یم رو عاشق منه دل♪♪♫♫♪♪♯

 یکردم که به عشقت پا بند یمنه ساده فکر م چرا

 ♪♪یبند یتو رو من چشم م بندمیکارات چشمامو م رو

 یریمیم یبگو واسه ک رهیگ یک شیمگه دلت پ بگو

 ♪♪یریگیم یرو دار یاز من تو انتقام چ بگو

 یریگیفاصله م یشده که تو از من و عشقم دار یچ

 ♪♪گهید یکیعشق  گهیروز د هیو  یروز عشق من هیتو که  آخه

 دهیخودش تقاص کاراتو م یروز هی دیاشکام و د خدا

 رهیگ یجاتو م یکیتو قلبم  رهیکه د یروز هی یشیم مونیپش

 یعسکر دیحم

♯♪♪♫♫♪♪ 

 .نمتیشدم که گفت: بب ادهیپ یدر خونه بدون خداحافظ دمیرس یکرد وقت یم یداشت رانندگ یآراد عصب  

 

 .نمتیب یم میپشت کردم و جوابش رو ندادم دوباره گفت: شب عروس بهش

 

کردن  هیشروع کردم به گر دیرو بستم بغضم ترک اطیدر ح یو رفتم تو خونه وقت عیتونستم تحمل کنم سر ینم گهید

 افتادم. نیزم یاهام سست شد و آروم روپ
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وقت عاشق نشدم حاال هم که عاشق  چیتحمل نداشتم من ه گهیکردم، هق هق هام بلند شده بود د هیزدم و گر زار

 یچرا تو عاشق ایهمه خاطرات رو فراموش کنه چه طور؟ خدا نیتونه ا یشدم با دو کلمه حرف داغونم کرد، چه طور م

 شانس ندارم چرا؟

مرگ  یکنم هرروز آرزو یم یکنم کار یرو خراب م شیکرد زندگ زیر زیطور که قلبم رو ر نیهم رمیگ یانتقام م ازش

 کنه.

و لباس  یارتش یتموم لباس ها یجعل یروشن کردم تموم عکس ها شناسنامه ها شیدوتا چوب آوردم و آت رفتم

 یگرفته بودم رو تو یکه با لباس نظام یسعک نیو اول شیک سفارش داده بودم رو آوردم نشستم کنار آت یعروس

 یباشه همه چ مینظام و ارتش تو زندگ از یخوام اصاًل اثر یزنم نم یم شیپرت کردم آره تموم خاطرات رو آت شیآت

 اما...  شیخواستم اون رو هم بندازم تو آت یسوزوندم، حاال نوبت لباس عروس بود م شیرو تو آت

**** 

از  یکی یخواستن برن محضر واسه عقد لباس عروس و ست جواهراتم رو برده بودم خونه  یپنج عصر م ساعت

 ییشم، مو یکرد امشب من عروسش م یقشنگ من رو واسه امشب آماده م یلیخ دیبا شگرم،یآرا یدوست ها

و گذاشت گذاشت تاج ر زادطور آ نیکم مو رو با اتو صاف کرد و هم هی نیهم نینداشتم واسه مدل دادن واسه هم

 .ومدیام بهم م یلیکه خ یمس شیآرا هیشده بود  لیهم تکم شمیسرم و گردنبند رو انداخت تو گردنم آرا یرو

 دمت گرم. یلطف کرد یلیممنونم نرگس خ _

به  یلیبود تو خ نیتونستم برات انجام بدم ا یکه م یکار نیتر کیکوچ زمیکنم عز یزد و گفت: خواهش م یلبخند

 .یفتیمواظب باش تو دردسر ن یمن لطف کرد

 تخت. التیفتم خ ینه نم _

 گرفتم. نینشسته بودم و کم نیمحضر حرکت کردم تو ماش یشدم و به سو نیو سوار ماش رونیکردم و رفتم ب بغلش

 

 صبر کردم که مامان زنگ زد. قهیدق ده
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 تاالر زرون؟ یایآراده نم یامروز عروس ییکجا یآر _

 

 نه مامان من کار دارم. _

 

 بود جواب دادم. گاردمیباد م،یزنگ زد رو گوش یکیرو گفتم و قطع کردم دوباره  نیا

 

 ؟بله _

 

 ره. یبه عاقد زنگ زد االن هم عاقد داره م یکی ستیمحضر ن یچکیخانم ه _

 

 ؟یچ یعنیتعجب گفتم:  با

 

 دونم خانم. ینم _

 

رو  یکی دمیتموم کار هام و زحمت هام نابود شد. د یلعنت یوا گه؟یمحضر د هیکردم و تو شک بودم نکنه رفتن  قطع

 ناشناس بود. یداد شماره  امیپ میگوش

 

امشب تو تاالر زرون  یبدم ول حیتونم توض ینم ادینقش بود، مجبور شده بودم ز شبمید یسالم آرادم تموم کار ها _

کار هاست و  تیاز جنا یکیکنه رزا خواهر  یم ریا رو دستگاون ه سیو پل انیکار ها م تیجنا یمنتظرتم امشب همه 
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حرف ها رو بزنم  نیمجبورم کردن که بهت ا شبمید کشن یمجبورم کردن که باهاش ازدواج کنم وگرنه خواهرم رو م

 دوستت دارم. ... من همگهید زیچ هیشه و  یامشب آرزوشون براورده نم

 

خراب  شمیاشکم رو گرفتم چون ممکن بود آرا زشیر یتمال جلوحرف هاش اشک تو چشمم جمع شد با دس نیا با

 بوق... دو بوق... سه بوق... جواب داد. هیبهش زنگ بزنم.  دیتونستم اعتماد کنم با ینم یبشه، ول

 

 ؟یعامر یبله آقا _

 

 نه جواب بده. ایگم رو با بله  یم ینظرش داشتن آروم گفتم: هرچ ریچپ، ز یعل یزد به کوچه  یم خودش رو داشت

 

  ؟یرو االن تو بهم فرستاد امیپ نیا _

 

 خودم فرستادم. یعامر یبله بله آقا _

 

 ؟یمجبورت کردن اون حرف هارو بهم بزن شبید _

 

 آره کاماًل درست. _

 

 ازدهی ینُه ال اینُه  یهفت الک ؟یها هماهنگ کرد سیخب، شب ساعت چند با پل یلیخ_

 . یدوم _
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 لباس عروس؟ ای ام؟یساده ب پیمن ساعت هشت با ت _

 

 .یدوم _

 

 دو خودم رو نشون ندم. ای قایتو تاالر دق امیب کی _

 

 دو. _

 

 حله خداحافظ._

 

 .یعامر یخداحافظ آقا _

 

**** 

که داشتن وارد سالن  نمیتونستم آراد و رزا رو بب ینظرم داشته باشه، اما خودم م رینتونه ز یچکیکه ه ییجا رفتم

رزا هم  ومد،یبهش م یلیخ دیو کروات سف یبا شلوار مشک یکت مشک هیزده بود،  یدوماد پیت هیشدن آراد  یم

آراد و رزا وارد  یوقت دیرس یمن نم یاما به پا دبود رو مدل داده بود، خوشگل شده بو ییموهاش که به رنگ خرما

 یرده بود و دور سرشون مگفتن مادر رزا اسپند دود ک یم کیزدن و تبر یدست م یتاالر شدن همه با خوشحال

زدن و  یاسپند بچرخون دور سر دختر مجرمت که چشم نخوره( همه دست م نیچرخوند تو دلم گفتم) هه آفر

 (.دمیترک یم ی)از حسودنجاداشتمیکردن منه بدبختم ا یم یگفتن و خوشحال یم کیتبر
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قران وارد تاالر شد و و بعد چند  هیعاقد با  دمیبود د میانداختم ساعت نه و ن لمیبه موبا یصبر کردم و نگاه یلیخ 

تو تاالر قسمت مرد ها و همه  ختنیر یتا سرباز و پنجاه تا نفر نظام ستیبه صدا در اومد و ب سیپل نیماش ریآژ قهیدق

خانم هم وارد قسمت زن ها شد و عروس رو دستبند زد، قرار بود با عالمت آراد وارد تاالر  سیپل هیرو دستبند زدن 

عده هم داشتن  هیکردن  یاون هارو نگاه م رتیو داشتن با تعجب و ح رونیمهمون ها از تاالر اومدن ب یهمه  شم

رفتن  یمناراحت بودن همه داشتن از تاالر  یلیاز ماجرا خبر نداشتن خ ییها مجرمن، اونا نیدادن که ا یم حیتوض

نگاه ها سمت من  یدرخت ها اومدم همه  ونیاز مسوت زد و من  هیها موندن آراد  لیسمت خونه هاشون و فقط فام

انداختم و رفتم کنار  نییدهنش، من سرم رو پا یتعجب کرد و دستش رو گذاشت رو دیو مامانم تا من رو د دیچرخ

کرد تو  یبار فرق م نیشده بودن اما ا رهیما دوتا خ هشدم همه با تعجب ب رهیپر جذبش خ یچشم ها یآراد، و تو

تاالر قسمت  یگرمش گرفت و من رو برد؛ تو یدست ها یدست سردم رو تو دمید یآراد عشق رو م یچشم ها

 یمامان نم ستادمیهم وارد تاالر خانوم ها شدن، من کنار مامانم ا ونیخانوم ها اون قدر همه شکه شده بودن که آقا

خواننده رو گرفت و گفت: به  روفونکیکرد. آراد م یاز تعجب ماتش برده بود و فقط به من نگاه م هبگ یدونست چ

خوام  یروش بود م نیهم انداختریمجرم هارو گ نیشد ا یکه م یاتفاق واقعًا شرمنده ام اما تنها روش نهمهیخاطر ا

رو مجبور کردن با خواهرشون ازدواج کنم  منرزا خانم  یبدم برادر ها حیبراتون توض ازیتا پ ریکل ماجرا رو از س

 نیکه به ذهنم خطور کرد هم یکردم و تنها راه حل یکیآذر پور دست به  یکشتن من هم با آقا یوگرنه خواهرم رو م

جشن هنوز  یاتفاق ها ول نیکنم بخاطر ا یم یواقعاً شرمنده ام و عذر خواه میاریب رشونیمهمون ها گ ونیبود، که م

که  یهمرام بود کس شهیغم هم یها و تو یکنم که تو شاد یرو بهتون معرف یکیخوام  یادامه داره، م وتموم نشده 

دلمون  یتو یزیاما چ میکرد یم تیرو اذ گهیهمد یگاه دیذاشت شا یکرد و به حرف هام احترام م یدرکم م شهیهم

از دختر ها  یلیقبول دارم من با خ رستهد م،یاز مجرم ها رو گرفت یلیخ م،یها رو تحمل کرد یسخت یلینبود باهم خ

وقت بهش نگفتم: دوستت دارم، اما امشب  چیمتفاوت بود ه نیکرد ا یفرق م نیوارد نظام شدم و کار کردم اما... اما ا

 ...وونشمیشما بهش بگم واقعاً د یهمه  یخوام از ته دل و جلو یم

 

 .نجایا ایب انایمکث گفت: آر یاز کم بعد

 

 هیهمون نیآراد دستم رو گرفت و گفت: ا ستادمیعروس و داماد برداشتم و کنار آراد ا گاهیقدم ها رو به سمت جا آروم

قلبش رو بدرد  شهیوقت نتونستم حرف دلم رو بهش بزنم هم چیکه ه یهمون کنم یخواستم بهتون معرف یکه م

 همون دختره... نیکرده ا خودش ی فتهیکه من رو ش هیهمون دختر لجباز نیکردم ا تشیآوردم اذ
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 م،یبارون رو تجربه کن ریقدم زدن ز مینتونست م،یکن یباهم نامزد میما نتونست انایتو چشم هام زل زد و گفت: آر آراد

هارو باهم تجربه  زیچ یلیخ مینتونست م،یباهم قدم بزن ایکنار در مینتونست م،یباعشق با هم صحبت کن مینتونست

همه بهت بگم که دوستت دارم  یخوام جلو یاما االن م م،یاشرو باهم داشته ب یلحظات عاشقونه ا مینتونست م،یکن

 عاشقتم. ،یآر

 ؟یکن یکار پام زانو زد و گفت: باهام ازدواج م و

 

 میزندگ یلحظه  نیناب تر نیچشم هام حلقه زده بود ا یاشک تو اوردمیبال در م یکردم، داشتم از خوشحال هنگ

 کنم. یتم: آره ازدواج متکون دادم و گف نوزده سال بود سرم رو نیا یتو

 

 .دمیرس یم یآخر داشتم به خوشبخت یهمه سخت نیاز ا بعد

 

 هیهمه تو بغل گرفت دستم رو دور گردنش حلقه کردم و بعد از چند ثان یرو وارد انگشتم کردو من رو جلو انگشتر

 دست هاش دور کمرم حلقه بست.

وقت تموم نشه،  چیه یدوست داشتن یلحظه  نیشدم دوست داشتم ا یآغوشش غرق م یبار بود که تو نیدوم یبرا 

زنه  یم ونیدر م یکیها کنار آراد واسم  هیساعت به خاطر عشق ما متوقف شن ثان یدوست داشتم تموم عقربه ها

 کنار گوشم گفت: دوستت دارم.

 

 .شتریلطافت خاص و زنونه گفتم: من ب با

 

 ردن.ک یم یزدن و خوشحال یداشتن دست م همه
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شده بود، من رو از بغلش جدا کردو گفت:  سیو کتش از اشک هام خ دنیچک یاشک هام م یمن از خوشحال یول

 نکن و با دستش اشک هام رو پاک کرد.  هیگر گهیبسه د

 

هات  دیمگه صد بار بهت نگفتم مروار یکن یم هیچرا گر م؟یآخرش مال هم شد یدید م؟یدیآخرش بهم رس یدید _

 .یمعصوم من یِتونه جدامون کنه تو آر ینم یچکیه میمال هم گهیرو هدر نده؟ االن د

 

 .نیشروع کن دیتون یعاقد گفت: عاقد شما م به

در  یآراد آرام ی... به عقد دائم آقا هیشما را با مهر لمیبنده وک ایآ اناینشستم که عاقد گفت: خانم آر یصندل یرو

 .لمیبنده وک اورمیب

 

 زدم: آراد. ادیفر دینگاهم سمت آراد چرخ عیو سر دمیگلوله شن کیشل یخواستم بله رو بگم صدا یم تا

 

و  غیبه قلبش خورده بود همه ج قاً یدق ریت دمیرو د نشیرفتم کنارش و سمت چپ س عیافتاد سر یصندل یآراد از رو 

شدم االن  یم وونهیداشتم د دیکش یاخرش رو م یها تاالر رو ترک کردن آراد داشت نفس ها یزدن و بعض ادیفر

چرا؟  ؟یکن یکار ها رو م نیچرا ا ایها تموم شه؟ خدا یقرار بود سخت میکن یقرار بود مال اون شم قرار بود باهم زندگ

 که گفت: دوستت دارم. دمشیبه آغوش کش

 

و گلوله به سمت قلبم برخورد کرد بلند  دمیشن کیشل یکمک اومدن سمت من، و من دوباره صدا یها هم برا یبعض 

 زدم: خدا. ادیفر

 

و من هم کنار آراد افتادم دستم رو سمت قلبم بردم خون بود لحظات آخر بود نگاهم به  دیچرخ یدور سرم م ایدن

 من. هیلب زمزمه کردم: خداحافظ چشم مشک رینگاه آراد گره خورد و آروم ز
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 .مرگ مهمون قلب هامون شد ی هی... سا و

 .میبتون ایاون دن دیشا م،یبهم برس ایدن نیا یتو مینتونست

 &انیپا

 زاده یعاشور انایآر

  یانیپا آهنگ

 رهیتو رو سرنوشت ازم نگ یکاشک

 رهیدلم بعد رفتنت بم ترسهیم

 تو رو ارنیم ادمیخاطره هام  اگه

 از تو خاطره هام نرو الاقل

 مثل من واسه تو یک

 زنهیشکستش م قلبه

 واسه تو مثل منه یک آخه

 دل من فقط به بودنت خوشه بمون

 کشه یفکر رفتن تو م منو

 تو یهام تباهه ب لحظه

 تونمیتو نم یب اههیس میزندگ

 دل من فقط به بودنت خوشه بمون

 کشه یفکر رفتن تو م منو

 تو یهام تباهه ب لحظه
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 تونمیتو نم یب اههیس میزندگ

♫♫♫ 

 رهیتو رو سرنوشت ازم نگ یکاشک

 رهیترسه دلم بعد رفتنت بم یم

 تو رو ارنیم ادمیخاطره هام  اگه

 از تو خاطره هام نرو الاقل

 مثل من واسه تو یک

 زنهیشکستش م قلب

 واسه تو مثل منه یک آخه

 دل من فقط به بودنت خوشه بمون

 کشه یفکر رفتن تو م منو

 تو یهام تباهه ب لحظه

 تونمیتو نم یب اههیس میزندگ

 دل من فقط به بودنت خوشه بمون

 کشه یفکر رفتن تو م منو

 تو یهام تباهه ب لحظه

 تونمیتو نم یب اههیس میزندگ

 بمون گانهی محسن

 .هیموضوع ناب یلیخ نیمرگه حتما دنبال کن بکاریاسمش فر یبعد رمان
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 نیمراجعه کن میدیبه آ نیداشت یخودمه اگه سوال یدیآ نمیا

@Arianaashoori 

 

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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