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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 

  

 

  

 

 

 .میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 مشرور نیاطیداستان: ش نام

 طنز -: ترسناک ژانر

 بانیپشت بایقلم: شک به

 13:47ساعت:  1397/06/22نوشت:  شروع

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 ــــــــــ

 

 گفتـار: شـیپ

 ادغام شده... لیفا کیدر دو فصل در  رمان

 مشرور نیاطیاول: ش فصل

 گان.ستاره یدوم: غوغا فصل

 

 تشکر رو دارم. تیعاشقانه نها یهاانجمن رمان تیریپرسنل و مد یهیداستان، از کل نیاز بدو آغاز ا من

 بانیپشت بایشک/ارادتمند

 ــــــــــ

 :خالصه

 شما. لیمتفاوت و باب م#رمان  هی

 کرد. تیترسناک شروع به فعال#بار با ژانر  نیاول یبار برا نیا سندهینو و

 نترسان. دیو سف اهیس سمانیتو مرا از ر ام،دهیخود مار گز من

 تو مرا نمک نپاشان. ام،دهیکش اریها بسخود رنج من

 تو مرا طعمه به دست گرگ نفرمان. سپارم،یخود طعمه به دست گرگ م من

. نابود کنندیخاکستر م سوزانند،یم کنند،یآتش بر پا م کشند،یها شعله مدر درگاه منتظرند، چون شراره نیاطیش

قرار  مانگناهیسرنوشت چه بر راه افراد ب ریدست تقد مینیبب شوند؟یخودشان نابود م ایو در آخر آ کنندیم

 دهد؟یم
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 یو شود، حالت عال شودیکه تمام م یدر آخر بدان یهر روزت پر از درد و رنجش باشد، ول یعنی یته دل یخوشحال

 است. 

هم به کار  لیها از تخاون یجا یمن در جا ی. ولشهیافراد جامعه نوشته م یو از زندگ تیواقع اساس بر رمان ✔

 ✔.برمیم

 ⇨. شودینم هیسال توص 18 ریرمان به افراد ز نینخونند و ا ترسندیکه م یکسان شودیم هیتوص ⇦: نکته

 ــــــــــ

 ستان:دا یاصل یهاتیشخص

 برق. سانسیفوق ل یدانشجو "برق  سانسیل " یجواد یعل

 " یمعمار سانسیل "صالح نژاد  ریام

 است. و دکتر ( ریصالح نژاد ) برادر بزرگتر ام محمد

 (  سیتشنه لب ) دعا نو نادر

 " یروانشناس یدانشجو " یفرهاد آتنا

 " یی/ ماما یعلوم تجرب یدانشجو " ینیع ارغوان

 " یعلوم انسان پلمید " یفرهان مهسا

 "برادر مهسا  " یفرهان اریمه

 "ساله  14 " افریک نایم

 " یمعمار سانسیفوق ل " ینیع نیآر

 ــــــــــ

 ✔: مقدمه ✔

 آتش در دل خاک. چــــــــــو
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 روزنه زند در دل افالک. چـون

 شعله کشد اسـفناک. چـون

 ...نیآتش یهاشراره چـــــون

 اک.شود خطـــــرن زیرستاخ

 در درگهِ آتش چو آتشفشان... نیاطیش

 در دل خاک و ز افالک. کنندیم گذر

 

 مشرور. نیاطیش

 ــــــــــ

 یجواد ی: علیراو

 برق هستم و شاغلم. یسال دارم و دانشجو کیو  ستیهستم ب یمن عل سالم

هست که هنوز اون  ییزهایچ هی یها رو زنده کنم. ولخاطره خوادیندارم. دلم نم یو پدر و مادر کنمیم یزندگ تنها

مال چند  کنمیم فیبراتون تعر یاخاطره هیدلم جا خوش کرده. در ضمن من ساکن کرج هستم.  یهاگوشه موشه

 هست. شیسال پ

بابام و  یالیاز فام یکیپاساژ  هیتو  یبعد اتفاق دیخر یبانه برا میمن و مامانم و بابام، رفته بود شیچند سال پ یعنی ما،

 بابام... لیخونه فام میعالمه اصرار رفت هیبعد با  میدید

 بود که بابام گفت: کی ساعت

 تون خوش.بخوابم شب همه رمیمن م -

 کردنیها هم اون ور داشتن باهم صحبت م. زنمیدیدیم ونیزیتلو مینشسته بود ییرایهم رفت، ما هم با تو پذ بعد

 .خوردنیم ییچا
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 دیبا اطیبود تو ح رونیهم ب ییوحشتناک بود دستشو یلیخ میگذروندیاونجا م دیکه امشب با مونلیخونه فام اون

 . ییبه د س ت ش و  یدیرسیتا م یشدیو هالک م یرفتیپنجاه متر م هی

 متر و. ستیو ب ستیدو ییرایبزرگ بود. پنج تا اتاق خواب پذ یلیخونه خ خالصه

ور  نیا دیکش مونلیوحشت زده به )کامران( پسر صاحب خونه همون فام افهیق هیبا  رونیبابام اومد ب ییهوی بعد

 گفته! یچ نمیگفت منم رفتم جلو بب ییزایچ هیبهش 

 : گفتیم بابام

بازم. بعد احساس کردم  دمیگرفتم خواب دییگفتم شما اومدیزن م هی بیعج ییسر و صداها هی دمیخوابیداشتم م -

شد بلند شدم  دتریو شد نیسنگ یلیها خنکردم بعد ضربه یبازم توجه زنهیم و ضربه دهیداره پشتم فشار م یکی

جن  دیگفتم شا اٌفتمیبود ب کیشده بود نزد نینگپشتم منم پشتم س دهیپر یکی کردمیو احساس م ستادمیسر پا ا

خوندم بازم  یالکرس تیسوره آ کردمیبازم احساس م میاعتقاد نداشتم. گفتم بسم اهلل الرحمن الرح یهست ول

 از پشتم رفت. ینیشما بعد احساس کردم سنگ شیاومدم تو سالن پ دمیترس گهیبعد د کردمیاحساس م

 )کامران( گفت: مونلیفام بعد

روز من تو اتاق بودم ساعت  هیهم تو اون اتاقِ.  یگاو صندوق اصل یجن زن هست از بد شانس هیتنها تو اون اتاق  -

المپ خاموش  ییهویمدارک بردارم کارم تو بنگاهه بعد  عیسر هیفردا  یبرا کردمیه مدو شب داشتم گاو صندوق نگا

تعجب کردم چون  یلیگاو صندوق فاصله گرفتم خ زور اتاق و ا نیاومدم ا دمید هیثان ۱شد و روشن شد تو 

 یلیخ یچشما اهیقرمز و س یزن با موها هیجن خودش و نشون داد  دمید ییهویجن زن داره بعد  نجایا دونستمیم

بر عکس گوشاشم  یآدم بود ول یپا شیکیسم بود  شیکیکور شده بود قرمز شده بود. پاهاشم  شیکیترسناک که 

 دهیترس یلیببره منم خ دیکشیلباس عروس بود بعد المپ خاموش شد و منو داشت م شممثل گوسفند بود لباس

سرم  یچ دونهیخدا م کردمیو المپ روشن نم گرفتمیق نماگه در گاو صندو رونیب بردیبودم داشت از در اتاق منو م

 .اومدیم

 :دیبابام پرس بعد

 د؟یفروشیجا رو نم نیخب چرا ا -

 کامران گفت: بعد
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 قبرستون. یخونه هم رو نینداره تازه ا شتریاس و شش تا خونه بجا متروکه نیا -

بودم  داریشد اون شب تا صبح ب ریعرق ازم سراز لویک ۲ دمیترس یلیقبرستون من خ یکه گفت رو نیهم

 میداشت میکرد یصبح که خدافظ میبود دهیصفر تازه خر دیسراتو سف ایک نیبخوابم بعد ما هم ماش تونستمینم

تهران به  می. بعد اومدترسناک یلیخ یهابود نوشته یبیعج یهاسمت راننده خط و نوشته یدرها یرو میرفتیم

 بابام گفتم:

 نیتهران برد ماش میکه اومد نی! بعد بابام گوش نکرد همهیچ مینیبب سیدعا نو شیپ میدرست نکن ببر نیبابا ماش -

 یحت ستین نیماش دیتو گاراج صبح که بابام اومد د میذاشتیم نیماه گذشت ما ماش کیدرست کرد از اون ماجرا 

 داشت. یاساز چند تا قفل حرفه گاراجدزده چون  یضربه هم به قفل گاراج نخورده که بگ نیترکوچک

پدر و مادرم و  یاز ترس. ول برهیخوابم نم دارمیاز اون موقع من شب تا صبح ب میماجرا شد نیا یما هم قربان خالصه

 روز از دست دادم. کی یسال هر دو شون و تو کی یِهمون سال تو

 اومدم. دیشا گهیوقت د هیبرم شام.  دیمن برم، با خب

 ــــــــــ

 ی: آتنا فرهادیراو

من آتنا هستم نوزده سالمه و دانشگاه آزاد  یداستانم و براتون بگم. راست نیها اولبعد سال خوامی. من مسالم

 کنم. فیو تعر امیکه براتون داستان جن زدگ می. برخونمیم یروانشناس

ساعت دو نصف شب بود رفتم حموم  ادیابمم بخو دیام سر رفته بود گفتم حموم کنم تا شاحوصله یلیروز که خ هی

بخار بلند  دمیشنینم یچیبچه اومد که کر شدم اصالً ه غیج یصدا یجور هیاصالً حواسم نبود آب داغ باز کردم 

الل بودم بعد  یانگار دیشنیصدام و نم یشکیه زدمیقدرم داد مهر چه شدمیشده بود تو حموم داشتم خفه م

 شبیخوابم برده بود صبح داستان د شدمیاز حموم دور شدم چون داشتم خفه م یبه خودم اومدم و زود یاقهیدق

 :گهیداره آروم م یکیرفته بود تا احساس کردم  ادمی

 .یام و کشتآتنا تو بچه -

 .کنمیآتنا نابودت م ـ
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 ". اومدیاون صداها م شدمینها م. هر موقع تشدیمامانم اون صداها قطع م شیپ رفتمیو م دمیترسیم یلیخ منم

 ". یام و کشتآتنا بچه

 اونم دعا نوشت و گفت: سیدعا نو هی شی. تا به مامانم گفتم. مامانم منو برد پکردیام مبارم داشت خفه هی

 نرسوند.  بیبهت آس ادی.خوب شد که ز یگفتیبسم اهلل م دیاجنه سوخته با یبچه یآب داغ و باز کرد یوقت -

 یزی. خدا رو شکر تا االن که دعا همراهمه چکنمیم تیو رعا یمواظبم و همه چ یلیهنوز هم که هنوزِ خ خالصه

 تو گردنم باشه. شهیهم دیدعا با نیگفت ا سهینشده. دعا نو

 ــــــــــ

 .ینی: ارغوان عیراو

 بشم. ندهیر آهست و قراره خانوم دکت یام تجربسالمه ساکن کرج. رشته ۱۹دوستان ارغوان هستم  سالم

خودش  نکهی. با ابرهینکنم خوابم نم تشیروز اذ هیاگه  یعنی. من عاشق داداشمم. نِیداداش دارم که اسمش آر هی

 . کنهیم یبه خاطر مامان با ما زندگ یداره ول یخونه مجرد

هر دوشون کارشون تجارتِ و به خاطر کارشون رفتن خارج از کشور و من  ستن،ین رانیهم مامان و بابا که ا االن

. نیخونه آر رمیاوقات هم م یخونه آتنا دوستم و بعض رمیاوقات م ی. و بعضکنمیم یزندگ ییاوقات تنها یبعض

ندارم. هر موقع هم تنها باشم با  یخوب ونهیم ییتنها اب ادی. زدمیور به اون ور پاس م نیخودم و از ا شهیخالصه هم

 .ستمیمعتاد ن گهید یهایلیمثله خ یباز نی. اما نسبت به اکنمیم یکالش باز امیگوش

دهات هم که همه  یهاتابستون بود خونه ،یمهمون نیقزو یهااز شهرستان یکیبار پارسال رفته بودم  هیکه  ادمهی

و آهنگ  میدیکشیم ونیقل اطیتو ح میام نشسته بودبا پسر خاله یکم ترسناک. جاتون خال هیو  ییالیدار و و اطیح

انداز نشسته  ریز یذره باز بود و ما هم رو به روش رو هیو دو شب بود در کوچه هم  کی بایساعت تقر میدادیگوش م

کوتوله پشمالو  زیچ هی دمید هوی نهیتون روز بد نبو چشمم به رو به روم بود چشم دمیکشیم ونی. داشتم قلمیبود

نه  دبو وونیبود آخه نه ح یچ نیشد منم مات مونده بودم که ا بیکرد و غ یناکنگاه وحشت هیدر منو  یاومد ال اهیس

 ابونیازش نبود پشت خونه هم ب یسمت در هر جا رو نگاه کردم خبر دمیآدم بود. منم که نترس در جا پا برهنه دو

ام گفتم اگه جنه خودش و بهم نشون رفتم تو به پسر خاله دمیچند تا سگ ولگرد د ،یول ابونیتو ب دمیبود بازم دو

 ام کرد و گفت:مسخره کمیو  دیخواب فتو ر دیبشه اونم ترس دایپ دیداده بازم سر و کلش با
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 بخواب. ریبگ -

و تا خود صبح  خوردمیکردن خونه شده بود مثل کلبه وحشت منم از ترس تکون نم تمیخدا شاهده تا صبح اذ یول

. من ترسمیازشون نم گهیمن د یول کننیم تمیکم اذ هیو  نمیبیبودم از اون شب به بعد اکثر شبا خواب جن م داریب

 .کنهیبرم مامانم صدام م

 ــــــــــ

 .ی: مهسا فرهانیراو

 سال دارم. 18من اسمم مهسا هستش و  سالم

بزرگ و  یالیخفت داشتم و الیمن از اون و میبابابزرگم رفت یالیاقامت به و یشروع شد که ما برا ییاز اونجا ماجرا

و به  کردمیتا دقت م یکه نشسته ول دمیدیرو م یکیبرم اتاقم  خواستمیکه م یبود خالصه من هر سر یترسناک

 .شدیم بیهمه بگم غ

 اتاق اونجا بود. نیترمن بزرگ اتاق

و قد  دیبلند ساخته با لباس سف یبا موها یخانوم هیکه  دمیدیم یمن گاه یدیدیپنجره داشت که حیاط و م هی و

باز بود  الیصبح در و میکردیرو قفل م الیکه ما در و یدر صورت شهیدرختا و هم یال رهیو م زنهیبلند اونجاها پرسه م

اون کیه که همش منو  نمیبب اطیبه سرم زد. گفتم برم تنها تو ح یفکر هی هویشده بود که  یاتفاقا برامون عاد نیا

 بلند سرش داد زدم و گفتم: یبا صدا ششیمن به راه افتادم رفتم پ یخوایم یبهش بگم از جونم چ ترسونهیم

 ها؟ یخوایاز جونم م یچ -

 یانسان هیشدم  داریصبح ب یشد ول یشدم اصال متوجه نشدم چ هوشیلحظه به من حمله کرد من از ترس ب همون

 دمیدخودم  یرو، رو به رو

 :گفتیبه من م که

 مال منه. نجایمرده و ا شیها پبوده که سال یمتعلق به کس نجایا اومدینیخونه م نیبه ا دینبا -

برگشتم و همه  الیبودم به و مونیاومدن پش رونینگاه کردم پا نداشت سم اسب بود من که از ب شیبه پاها یوقت

 یبهتر شدم هر جور که بود بابام و راض نکهیبردن بعد از ا سیدعا نو هی شیماجرا رو به بابا و مامانم گفتم اونا منو پ
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نترسم. باور  کنمیبهش فکر م یوقت تونمیهنوزم که هنوزه نم میدل بکنه ما به تهران برگشت الیو نیکردم که از ا

 من افتاد. یاتفاق برا نینکردنش با خودتونه اما ا ایکردن 

 

حاذق بود.  ی) ع ( جادوگر یمحض اعالم کرده. چرا که حضرت موس قتیحق کیخدا در قرآن جادو و طلسم را  و

 آزاد کرد. نیمردم یکرد و راه را برا میرا به دون ایاو توسسط شخص او در یعصا

گان دارد که توسط بنده ییهاطور که جادو را خلق کرده است. در قرآن فرموده که جادو طلسمطور خدا همانهمان و

 .شکنندیو م شودیذقش باطل مپر استعداد و حا

 ــــــــــ

 :سندهینو سخن

 داره. تینوشتم و از زبون افراد جامعه و واقعا واقع تیاز داستان رو بر اساس واقع یمیحداقل من ن دوستان

 ــــــــــ

 ⇩ تیبر اساس واقع یداستان

 ⇩تلنگر # کی

 که عاشق شد؟! یجن داستان

قرار  ریکه من را تحت تاث ییهااز داستان یکیکه از لحاظ قدرت ما فوق تصور ماست  دیدانیقدرت جن حتما م درباره

 : باشدیداستان م نیداده ا

 )صدر( نقل فرمودند که: ینیحس میابراه دیس اتقا

داستان  یمیکر ی. روز تاسوعا بود. آقارفتمیبه منبر م سرکانیکرزان از توابع تو یدر روستا 1374من در سال  -

 یشرع فیدر انجام تکال قیو دق نیمتد اریاست بس یمحله به نام عباس، فرد یهااز بچه یکیکرد  فیرا تعر یجالب

 یراه صدا نی. در برودیمنزل م یخارج شده، به سو وداز محل کار خ ی. روزکندیم یکه با مادر و همسر خود زندگ

 یبیدلفر اریبس افهیبا ق بایز یدختر گردد،یکه بر م ی. وقتزندیرا با نام صدا م شانیکه ا رسدیبه گوشش م یدختر

 :کندی. آن دختر اظهار مکندیرا مشاهده م
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 عباس، من عاشق تو شدم و درخواست ازدواج با تو را دارم. -

مشغول صحبت  یدختر نیکه از اتهام مردم هم هراسان است که در کوچه با چن یکالم در حال نیا دنیبا شن عباس

 گفت: ده،یگرد

 اراده دو همسر و مادر را ندارم. ییگونه توانا چیدر تحت تکلف خود دارم و ه یمن همسر و مادر -

 کند که: یاظهار م او

 شما را هم هر چه باشد بر طرف خواهم کرد. یماد یازهایرا ندارم، بلکه ن رهیاز شما توقع مخارج و غ -

خدشه دار شود،  میکه مردم متوجه بودند با او صحبت کنم، تا مبادا آبرو ییدر جا خواستمیچون نم دیگویم عباس

جلوتر از من آمده و در منزل نشسته  دمید دمیبه منزل رس یمنزل روانه شدم. وقت یکرده و به سو ییاعتنا یلذا ب

 است.

 :گفتم

 ؟یعاشق من شد دهیطور ندتو چه امدهیمن تا امروز اصال تو را ند -

 :گفت

ازدواج دارم و تمام  یچه کنم؟ عاشق و دلباخته تو شدم از تو تقاضا یول ستمیجن هستم، انسان ن فهیطامن از  -

 .یکن یزندگ یکه با خوش کنمیم نیتو را تضم یزندگ

 گفت: نکهیتا ا کردمیمن مخالفت م کرد،یاو هر چه اصرار م دیگویم عباس

 ورت کن. تو تا فردا با مادر و همسرت مش روم،یعباس، من م -

 حال مادر و همسرم که نشسته بودند، گفتند: نیهم در

 .مینیبیرا نم گرید یتو کس رهیما که به غ یزنیحرف م یتو با کس ایعباس گو -

 را به مادرم شرح دادم، مادرم گفت: انیجر من

 ؟یجن زده نشده باش -
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که  یبه خانه برگشتم ، وقت یشگیروز گذشت فردا من طبق معمول به دکان رفته، مشغول کار شدم و در وقت هم آن

 باز آن دختر نشسته و منتظر است. بعد از سالم و جواب گفت: دمیوارد شدم د

 ؟یعباس! با مادر و همسرت حرف زد -

 :گفتم

 که دست از من بردار. کنمیو خواهش مبه ازدواج دوم ندارم  یازیمن به تو گفتم من ن روزید -

 گفت: او

 .یاستدعا دارم با من ازدواج کن سوزم،یقرارم و م یمن در عشق تو ب -

 گفتم: کردیاصرار م طورنیهم و

 خالصم کن من ابدا به ازدواج دوم تن نخواهم داد. -

 به صورتش زدم. یمحکم یلیخود س یخالص یناچار برا کند،ینم میرها دمید باز

 به من کرد و گفت: ینگاه

 ماند. یبه تو بزنم زنده نخواه یلیس نیاگه من چن -

که مادرم و همسرم  یچه شد، وقت انیجر دمینفهم گریبه من زد. د یلیس کیشد  وسیحال که از من ما نیهم در

 دیچون کامال الل شده بودم، از معالجه من نا ام ی. ولرسانندیشدم، مرا به پزشک م نیمن نقش زم نندیبیم

 .شوندیم

امام رضا ) ع (  ارتیکه به ز کندیآرزو م نکهیحال که قادر به حرف زدن نبود گذشت .تا ا نیبا هم یادیمدت ز عباس

به همراه  کردیم یکه در تهران زندگ ی. مادر و همسر و برادرفهماندیخود م کانیآرزو را با اشاره به نزد نیبرود که ا

 . شوندیساکن م یاخانهو در مسافر شوندیعباس به مشهد مقدس عازم م

 هیکه مادر عباس  در منزل مشغول ته یتا روز رند،یگینم جهیلکن نت شوند،یمشرف م ارتیهفته هر روز به ز کی

 "آقا جان  " دیگویو مرتب م زندیو حرف م کندیدر خواب حرکت م ندیبیبود م دهیغذا بود و عباس هم خواب

 که: زندیبرادرش صدا م
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  ؟یکنیصحبت م یعباس با چه کس -

 که: شودیعباس بلند م یمرتبه صدا کی

 بروم؟ شانیمن با ا دیآقا رفت، چرا نگذاشت -

 کرد و گفت: هیشروع به گر و

 یها دو آقاآن نیبودند و در ب دیآنجا س نیخوش آب و هوا بود و تمام ساکن اریکه بس دمیرا د ییدر خواب جا -

 .میتو را از خداوند تقاضا کن یشفا میاداشتند که هر روز نزد من آمدند و فرمودند ما آمده فیبزرگوار تشر

 کردم: سوال

 ستند؟یجماعت ک نیا -

 :فرمودند

 .دندیس هانیهمه ا -

 ستند؟یدو بزرگوار ک نیاز افراد سوال کردم، ا یکیبعد من از  و

 :گفت

 امام رضا )ع( و امام زمان )عجل اهلل(. -

به من دادند که نصف آن را هم مردم پاره پاره کرده، بردند و نصف آن مانده  یاکمربند پارچه کیحال  نیهم در

 .دیکرد دارمیها بروم استغاثه کردم، شما بخواستم با آن یببرند، من هم م فیتشر خواستندیاست. آن دو بزرگوار م

 .افتیکامل خود را باز  یعباس شفا قهیقاز همان د و

 ــــــــــ

 افریک نای: میراو

 یکه تو خونه تنها بودم صدا یچند بار هی ترسمینم ادیساله از مالرد راستش من از جن ز 14هستم  نایمن مب سالم

 یایبار شب اح هیمراقبمه مثال  یکیو همه جا  شهیهم کنمیاحساس م ای اومدیحموم م ریش یآب از تو یهاقطره
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 ،یبود. ول یعاد یآدما نیداشت ع دیسف یموها که دمیرو د یمرد هی ابوننیکه همه تو خ 11امسال ساعت  نیهم

بود. به مامانم نشونش دادم  دهیکه انگشتر دورش و مداد کش یدرشت مشک یلیخ ینبود چشا یعاد ادیچشاش ز

از مامانم  عیمنم چون فکر کردم دزده سر دمشیداروخانه د یجلو هویو دوباره  دمیسر که برگردوندم  اون رو ند یول

داروهاش و گرفت و  عیمعلوم نبود و مامانم سر یزیچ امی. چون چادربمیو گرفتم گذاشتم تو ج شپوالشو با قرصا

 داشت. ایکه اح هیخونه همسا میرفت

 گردهیبر م عیسر کنمیو تا من نگاش م زنهیسر کالس بهم زل م آدیم یوقت شهیهم میمعلم دار یمدرسه تو

 :گمیاز چهرم م کننیصورتم رو نگاه م یجور خاص هیمردم  کنمیاحساس م ستیحواسم ن یچرا اما وقت دونمینم

و رنگ  یصورت یقلوه ا یبا لبا کیو کوچ یقلم ینیپررنگ و ب یعسل یچشا یپر مشک یهاابرو دهیپوستم سف -

 بدم. رییتغ تونمیچشام و گونه و لبام رو م

 

 :گهیبهم م امییکه دا یطور

  ؟یزنیچرا رژ گونه م -

 :گمیمنم م و

 . زنمینم -

مجبور  یکن شونتیو اگه اذ شتنیپ شهیهم هایو اون بهش گفت پر سیدعانو شیرفت ب هیقض هیمامانم سر  یراست

ممنون که  ذارمیبراتون بعداً م امهگید یهاکه سرتون رو درد اتوردم داستان دی. ببخششوندیکردنت م بیبه غ

 بخوابم. خدافظ. خوامی. االن ساعت دوازده شبه. مدیخوند

 ــــــــــ

 صالح نژاد ری: امیراو

بود نگاه کردم، که از  نهیشدم، رفتم دست و صورتم و بشورم، به چهره خودم که تو آ داریصبح که از خواب ب امروز

با من  یبود کل نهیکه تو آ یاون یول دمیچهره خودم و د نهیقدم رفتم و عقب و آب دهانم و قورت دادم. تو آ هیترس 

واقعاً تو  کردیکه آدم فکر م یرنگ، موهاش هم قرمر رنگ طور یترسناک بود. آتش یلیفرق داشت، چشماش خ



 مشرور نیاطیش

16 
 

 شیو رفتم آشپزخونه پ رونیزدم ب ییشواز رو کیجاش توجه نکردم و بشمر  جیاصال به ه گهیآتشِ. د یهاشراره

 مامانم نشستم که بابام گفت:

 ده؟یرنگت چرا پر ر؟یچته ام -

 .یچیها؟ ه -

و رفتم تو اتاقم  میآب قند برام آورد خوردم و حالم جا اومد. بعد هم صبحونه خورد هیهم بهم گفت، بعد رفت  مامانمم

 هم افتاد. گهیاتفاق د هیکه  نهیاه نکنم. حاال بدتر از اون انگ نهییکردم اصال به آ یسع گهیو رو تختم نشستم. د

و هشت  ستیداره و ب یپزشک سانسیدارم. محمد هم فوق ل یمعمار سانسیو شش سالمه و ل ستیمن ب یراست

 . کنهیکار م مارستانیسالشه و تو ب

 هیام اومد گفت تو خونه شیهفته پ هیبراتون بگم داخل خونه داداشم اتفاق افتاده. داداشم  خوامیکه م یاتفاق نیا

اش رفتم خونه زایچ نیبرا ا کنهی. منم که سرم درد مکنهیم ی. داداشم تنها زندگکنهیم تمیشبا اذ یهست ه یزیچ

 .وفتادین یاتفاق دمیند یزیچند روز بمونم. شب اول چ هی

خونه  ادیکه داداشم ب یبودم تا موقع دوم من تنها تو خونه بودم داداشم صبح رفته بود سرکار من خونه تنها روز

تو  رفتیتو آشپز خونه بعد م رفتیاتاق م یاز تو یزیچ هی کردمیاس. احساس متو خونه یکس کردمیاحساس م

 ادیشدم. گذشت شب شده و من شام آماده کردم منتظر داداشم موندم تا ب یاالتیخ دیخودم گفتم شا شیحال. من ب

به خوردن  میغذا آوردم سر سفره بعد شروع کرد دم،ی. منم سفره کشمیساعت نُه بود محمد اومد. حال احوال کرد

مون رفت تو آشپز از جلو چشم جفت یزیچ هیدفعه  هی میخوردیو غذا م میکردینگاه م ونیزیتلو میغذا، داشت

 و محمد با خنده به من گفت: مینگاه کرد گریدخونه، بعد به هم 

 که گفتم اومد. یهمون ریام -

بود از وسط نصف کرده  شهیبزرگ که وسط در ش کهیدر سه ت هیبگم که اتاق داداش من  نویا میهمون حال هوا بود تو

انسان  هیسا هیمحمد منو.  کردم،ی. من محمد و نگاه مستادهینفر با قد کوتاه پشت در وا هی دمیدفعه د هیبود. که 

که بعد  کردیما رو نگاه م یمتر۴بود به فاصله  ستادهیوا ودب ستیب ایمتر ده  کیمانند قد کوتاه که فکر کنم قدش 

 دفعه رفت.  هی قهیچند دق

 امروز محمد بهم زنگ زد و گفت: نکهینبود تا ا روزیاون روز تا د از
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 .دمید نهیاون و امروز تو آ ریام -

اون  ادیدفعه  هیکه  میذره با هم صحبت کرد هیمن بود،  هیشب یلیخ دم،ید نهیتو آشدم، منم امروز صبح  شوکه

مشکلش و حل کرد. به  سیدعا نو هی شیمدت جن زده شده بود و رفت پ هیافتادم که گفت خودش هم  یدوستم عل

 محمد گفتم:

 مون و حل کنه.مشکل تونهی. اون مهیدارم اسمش عل یدوست هیداداش من  -

 مون؟مشکل -

 منو بخوره. رونیب ادیب نهی. احساس کردم هر لحظه از تو آدمید نهیجن و تو آ هیآره. خب راستش منم امروز  -

 و قطع کردم.  میذره حرف زد هیو خالصه  دیبا ترس خند محمد

ظهر  دمیکه د . انقدر فکر کردمسیدعا نو شیمون من و محمد و ببره پدنبال ادیو قرار شد عصر ب یزدم به عل زنگ

به داداشت بگو تا ساعت سه تو خونه  ریام "مضمون که  نیداده به ا امیپ هی یعل دمیو برداشتم و د میشده، گوش

 "تون. دنبال امیم نمیکرده. منم ساعت سه با ماش طرو احساس خ دهیشلوغ، چون االن جن فهم یجا هینمونه و بره 

نگران شدم و مثله دخترا از استرس ناخونام و  داد،یجواب نم خوردیبوق م یزنگ زدم به محمد هر چ یفور

لباس  ی. فورشمیم ونهیمن د وفتهیواسش ب یاش اگه اتفاقبرم دم درِ خونه دیبا شهینم یجورنی. ادمییجویم

 جلوم و گرفت و گفت: امانمکه م شدمیخارج م یداشتم از در ورود رونیو زدم از اتاق ب دمیپوش

 ناهار. ایب ر؟یما یریکجا م -

 شده؟! یچ نمیاش بببرم خونه دی. نگرانم بادهیجواب نم زنمیبه محمد زنگ م ینه مامان. هر چ -

 مادر؟ هایخبر نذار یشده. منو ب یچ نی. برو ببزنهیچرا دلم شور م دونمینم ریام یخدا مرگم بده. باشه برو. وا -

 چشم مامان. -

 که بابا اومد خونه و گفت: رفتمیو از در کوچه هم داشتم م رونیو زدم ب دمیاش و بوسگونه یفور

 ؟یکجا به سالمت -

 . خدافظ.دهیم حیشده. مامان برات توض رمیبابا د یوا -
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 :گفتیکه م دمیشنیغرغراش و م ینموندم و رفتم ول گهید

 پسره الدنگ االف... -

من  یهمه گشتم نبود. ول نیمنه؟ ا ریمگه تقص ست؟یکار کنم کار ن یچون دور شده بودم. چ دمیو نشن اشهیبق گهید

. ولش کن بندنیمنو به رگبار م یعاشق کار کردنم. مگه خودم دوست دارم خونه بخورم و بخوابم که بابا و مامان ه

 تره.االن داداشم مهم

اش و باز که قبال بهم داده بود در خونه یدکی دیگرفتم و خودم و با عجله رسوندم خونه محمد، با کل نیعجله ماش با

با عجله رفتم کنارش و با  ره،یها افتاده و از سرش خون مپله یمحمد رو هوشیجسم ب دمیکردم و رفتم داخل که د

بود که سرمون  ییچه بال نی. آخه ارشیو دارم ازم نگ اداشدونه د هی نیمن هم ایصداش کردم. خدا هیو گر ینگران

دربست  یو تاکس ابونیو در و بستم و رفتم سمت خ رونیکولش کردم و از خونه زدم ب یهزار بدبخت. با یآوار کرد

رو  نهیکردن و منم رفتم صندوق هز یو بهش سروم زدن و سرش و پانسمان بند مارستانیگرفتم و رسوندمش ب

 :دمیدکتر پرس ازپرداختم و 

 دکتر حال داداشم چطوره؟ -

اسکن از سر  شیبراتون آزما نیمطمئن بش نیخواهی. اگه میجزئ بیآس هیط . و فقستین یشکر خدا مشکل -

 تا انجام بدن. سمیبنو

 شه؟یمرخص م یممنون دکتر. کِ -

 سرومش که تموم بشه مرخصِ. -

در آوردم و خواستم زنگ بزنم که  بمیو از ج میافتاد به مامان خبر ندادم، گوش ادمیام و رفت. تازه زد رو شونه آهسته

 و جواب دادم. میشماره خونه افتاد رو گوش

 جانم مامان؟ -

 حال محمدم چطوره؟ ریام -

 .مارستانیتو رو خدا. آوردمش ب یهول نکن -

 .امیهاشم. آدرس بده ب یقمر بن ای -
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 .دهید بینشده که. فقط سرش آس یزینه مامان. خدا رو شکر چ -

 .رهیگیآروم نمدلم  یجورنیمن ا -

خونه خودمون. باشه مامانم. قربونت برم  ارمشیم شهیمرخص م گهی. دو ساعت دآدیازت بر نم یبابا. تو که کار یا -

 مراقبشم. ی. من چهار چشمینگران نباش

 ؟یچونیپیمطمئن باشم. منو که نم ریام -

 فدات بشم؟ ی. کار نداریچوندنینه مامان جان. چه پ -

 شه پسرم. تو هم مراقب خودت باش.حواست بهش با -

 چشم مامانم. فعال. -

دربست  یدو ساعت هم گذشت و محمد مرخص شد و تاکس نیکردم و تو دلم قربون صدقه مامانم رفتم و ا قطع

 گهیتنها بره تو اون خونه. عمراً د خوادیکه افتاده باز م یهمه اتفاق نیگرفتم و به زور آوردمش خونه. پسره خل با ا

شده بود گفت جنه بهش حمله  یچ دمیکه جنه بره. تو راه هم ازش پرس یبره تو اون خونه. حداقل تا موقع ذارمینم

 کرده و هلش داده.

 یلی. بابا هم که خمی. ناهارمون هم که خوردکنهیم تشیو تقو گردهیمامان مثل پروانه دورش م میکه اومد یموقع از

 حتینص ی. بابام که کلمیکن فیماجرا رو براشون تعر ازیتا پ ریس میدنگران بود و مشکوک! من و محمد مجبور ش

 ی. وارهیشدن جنه م دواریو براشون گفتم که ام سیعانود ی. بعد هم ماجراختیریاشک م یپدرانه کرد و مامانمم ه

مون. پا شدم از دنبال آدیم یعل گهیساعت د مین مِ،یساعت دو و ن دمینگاه به ساعتم کردم و د هی س،یگفتم دعا نو

. مکن دارشیب خواستمینم ،ی. آخدهیخواب دمیو بدون در زدم وارد شدم و د یو رفتم تو اتاق عل رونیاتاقم رفتم ب

 و صداش کردم. ستادمیمجبورم. کنارش ا گهید یول

 محمد؟ محمد؟ داداش پاشو. محمد؟ -

 و باز کرد و گفت: چشماش

 جانم؟ -

 مون. پاشو آماده شو داداش.دنبال آدیم یعل گهیساعت د میبال داداش. ن یجانت ب -
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 تخت بلند شد و دوباره رو تخت نشست و گفت: از

 ؟یکنی. کمک مرهیم جیسرم گ -

 آره. -

 و پر از حس برادرانه گفتم: دمیاش و بوسو بعد هم سر پانسمان زده دیکردم لباسش و پوش کمک

 .شدمیم ونهیخدا رو شکر که خطر بر طرف شد. وگرنه من د -

که زنگ خونه رو زدن و مامان جواب داد و بعد به ما که تازه  رونیب میزد و دستش و گرفتم و از اتاق رفت یگرم لبخند

 سالن گفت: میدیرس

 مادر؟  ریام -

 جونم مامان؟ -

 اومده. یدوستت عل نیبال پسرم. ا یجونت ب -

 برات بخرم؟ یاومدن یخواینم یزی. چمیریم میباشه مامان. دار -

 نه مادر. تو فقط مواظب خودت و محمد باش. -

 چشم مامان. -

 هم حرکت کرد. یو عل میکرد ی. و سالم و احوال پرسمیشد یعل نیو سوار ماش رونیب میخونه رفت از

 گفت: کرد که با تأسف فیراه هم کل ماجرا رو هم براش تعر نیح تو

 رون؟یمگه نگفتم بهش زنگ بزن بگو از خونه بره ب وانهیآخه د -

 جونش برخورد کردم. مهیاش با جسم ن. جواب نداد نگران شدم رفتم خونهگهیزنگ زدم د -

نگاه هم به محمد که خواب بود کرد  هیکرد و  یو نگه داشت و به عقب نگاه نیماش یو عل میدیساعت رس میاز ن بعد

 و گفت:

 خوابه؟یداداشت چرا همش م نیا -
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 نگو. اثر داروهاشِ. یجورنیا -

 .میراه بر یاقهیده دق دیبا کهیبه بعد کوچه بار نجایکن. ا دارشیخب ب یلیخ -

 باشه. -

و قفل کرد و دست محمد و گرفتم و حرکت  موتیو با ر نیماش یو عل میشد ادهیپ نیکردم و از ماش داریو ب محمد

خونه  هیبه  میدیاش داشتم. رسبشه که محکم نگه نیبود چند بار محمد با کله پخش زم کیه نزد. حاال بماند کمیکرد

 زنگ و زد.  یو عل ییالیو

 چه جالب.  ره،یپ کردمیهمسن خودم و محمد باشه، فکر م اومدیکه به نظر م میدیو د یمرد هیتو خونه  میرفت یوقت

 

 پتو... ریز یبر یخوایم نیهمچ

 خودته... هیشب یکی ینیبیم هوی

 .دهیپتو گرفته خواب ریز

 آتشِ. یهاهم شراره چشماش

 جن. جنه،

 

 ". خخخ. دیبخواب دیریتخت بگ دیبر دینترس "

 ــــــــــ

 .یجواد ی: علیراو

 و محمد، بعد گفتم: ریکردم به ام رو

 بکنم. یصحبت هیتا من باهاش  دینیرو مبل بش نجایشما ا -

 گفت: یو پس از سالم و احوال پرس سیدعا نو شیو محمد که رو مبل نشستند رفتم پ ریام
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 شون جن زده شده؟کدوم -

 هردوشون. -

 حاال کدوم اصل ماجراست؟ -

 شده. یکه سرش پانسمان بند یاون -

 .میخب بر -

 گم؟یم -

 بگو. -

 کرده باشه؟ رشیممکنه جن تسخ -

 ؟!شده یچ نمی. ببمیفکر نکنم. حاال بر -

 .میباشه بر -

 فیها دوباره ماجرا رو تعرو اون دیرو به شون و نشست و ازشون سوال پرس سیو دعا نو میکنارشون نشست میرفت

 دعا نوشت و داد به محمد و گفت: هی سیکردن و دعا نو

 ؟یدیخونه رو خر نیچند سال ا -

 گفت: محمد

 سه ساله. -

 رو داد دستش و گفت: دعا

 مطمئن باشم؟ یهم نشد کیو نزد ینزد بیآس یو به جن یتو کار نکرد دمیحرفات فهمکه از  طورنیخب ا -

 بله. -

 ؟یخب پس خونه جن زده است. چه قدر پول بابت خونه داد -
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 .ونیلیهجده م -

بود بچسبون رو  نهیکه بهت دادم و هر جا که آ ییدعا نی. خوب سرت کاله گذاشتن و در رفتن. استین یکم پول -

 .نهیآ

 باشه.  -

 بهش داد و گفت: گهید یدعا سه

تو اتاقت هر  یذاریکه م یو بذار تو آشپزخونه. اون شیکیو بذار تو سالن،  شیکیو بذار تو اتاق خودت.  شیکی نمیا -

نشد مطمئن  داشیپ گهید یدید یدو ماه دست نزن، وقت ایماه  هیو مُهر هم کنارش بذار. تا  حیتسب یذاریجا که م

 نباشه. دایکه پ ذارب یجور یذاری. فقط هر جا مگردهیبر نم گهیباش د

 شه؟یرو انجام بدم مشکلم حل م نایا یوقت -

 راحت باشه. التیآره خ -

 ات و داشته باشم؟شماره تونمیمن م -

 .یریبگ یاز عل یتونیچرا که نه! م -

 .یمرس -

هست بهش  سیداد و نادر که همون دعا نو حیهم بهش توض ریو از اون هم سوال کرد، ام ریهم رو کرد سمت ام بعد

 گفت:

چون همزاد جن  یکنه. ول تتیاذ خواستهیم یپلکیدور و بر محمد م ادیز دهینداره. احتماالً چون د یباهات کار -

 .دمیبهت م سمینویدعا م هی. ادیب شیبرات پ یهمزاد جن خطرناکه و ممکنه اتفاق دنیخودته. و د هیبوده و شب

 گفت: ریرو نوشت داد بهش که ام دعا

 گه؟ید نمیدعا رو داشته باشم تضم نیاگه ا -

 .یهمه جا همراهت داشته باش یدو سه ماه دیآره. فقط با -

 همه جا؟ -
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 .گهیآره د -

 ...یعنی... امم... زهیچ -

 خب راحت باش. -

 بود گفت: دیکه ازش بع یبا خجالت بعد

 همراهم باشه؟ دیهم با ییتو د س ت شو -

 با حرص گفت: ریخنده که ام ریز میزد مونهمه

 .نیزهر مار رو آب بخند -

 رو کرد بهش و گفت: نادر

 .شهی. وگرنه باطل میداشته باش دینه. اون جا نبا -

 .یآها. مرس -

شون و محمد و رسوندم ری. اممیو رفت میکرد یغروب خداحافظ یو آخر سر حوال میصحبت کرد گهیکم د هی

و باز  نیشون که مخالفت کردم و خواستم در و ماشازم تشکر کردن و ازم خواستن شام برم خونه یشون و کلخونه

 و گرفت و گفت: امقهیاز پشت  ریکنم و سوار بشم که ام

 .یریبعد م یخوریشام م یای. میبر یخوایم یغلط کرد -

 .مینداشت یبابا. دعوت زور یا -

 .میحاال که دار -

 با خنده گفت: محمد

 .کنهیکچلت م ریام یایبه خدا. ن ستین یتو. مزاحمت ایب یعل -

 آخه... -

 ام و گفت:زد پسه کله ریام
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 درد.  -

 قفل کنم. موتیو با ر نمیکه تونستم بکنم ماش یشون و منم تنها کارو برد سمت خونه دیهم دستم و کش بعد

 ــــــــــ

 صالح نژاد. ری: امیراو

 . البته االن خونه ما عوض شده.میکردیم یراه آهن کرج زندگ یبودم ما داخل خونه سازمان بچه

حوض راه آهن کرج بود خونه ما بزرگ بود ساختمان خانه وسط قرار داشت و دور تا دور خونه درخت  سهیمن ر پدر

موضوعات برخورد کردم شب بود ساعت  نیبار با ا نیاول یمن هفت سالم بود برا ارمیداشت. سرتون درد ن وهیکاج م

مدت چاهش پر شده بود  هیک  میخونه داشت اخلد یدستشو هی. ما ییت شو یدو از خواب بلند شدم برم د  ای کی

اون  یبود، شبا چراغا کیتار کِیته خونه بود. تار اطیداخل ح یید س ت شو رون،یب میرفتیم دیبا نیبه خاطر هم

  اطیته ح ییبرم سمت د س ت شو دمیخونه ترس رونیگرفته بود، شب رفتم ب امییسمت خراب بود من د س ت شو

از سمت ته  ییصدا هیکه  دادمیباغچه جلو خونه انجام بدم نشستم داشتم کارم و انجام م دمگرفتم کارم و  میتصم

 :گفتیم یکیبود، آمد  ییکه سمت د س ت شو اطیح

 .نجایا ایب ریام -

 یمحمد ول دیخودم گفتم شا شیپ ترسوند،یوقتا من و م یکلفت اول فک کردم داداشمه آخه داداشم بعض یصدا با

 :اومدیصدا بازم م

 . نجایا ایب ریام -

 رهیطور که نشسته بودم به سمت صدا خ. من همونکردیو روشن م یوصل بود که محدوده کم وارید یباال یمهتاب هی

 رهیکه به صدا خ جورنی. همشهیم خیتنم س یموها کنمیم پیتا نویاالن که دارم ا. کنهیصدام م هیک نمیشدم بب

خودم اون طرف بودم دستشو  نکهیخودم مثل ا یکپ بچه هی یروشنا یاومد تو نکهیتا ا شدیم ترکیشده بودم، نزد

 :گفتیکلفت م یسمت من گرفته بود با صدا

 .نجایا ایب ریام -

 .دمیپتو و با ترس چشمام و بستم و به زور خواب ریباال فرار کردم داخل خونه رفتم ز دهیجور شلوار نکشهمون من
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و بابا هم  یمن و محمد و عل نه،یچیشام و م زی. مامانم تو آشپزخونه داره مرونیب امیبسه بهتره از خاطرات ب خب

 .خورهیها هم نمنوم. به درد شما خامیزنیحرف مردونه م میو دار میمبل نشست یسالن کنار هم رو یتو

خوش  یلیخ یو در کنار عل میمون و خوردو خنده شام یآشپزخونه و با شوخ میو رفت دیو چ زیمامان م خالصه

به  دادشیدختر داشت م هیاگه  گهی. همش مکنهیم فیازش تعر یلی. مامان که خهیگذشت. پسر خون گرم و خوب

 ام ورم کرد. خخخخ.برا خواهر نداشته رتمی. من که رگ غیعل

رفت، بنده  یشب عل کی کیکه ساعت نزد نی. تا امیدیباهم خند یو کل میخورد وهیو م یبعد شام هم چا خالصه

. کنهیم یمادرش و از دست داده. با پدرش زندگ یاش داشتم. مادر نداره، تو بچگ. به زور نگهدیخجالت کش یخدا کل

و  پی. تنی. هم کار داره، هم خونه هم ماشکردمیمادرم بود و حس م یارش و که روحسرت ب یهاامشب نگاه

 بهم زن بده.  یو خونه کس نیهم که خوبه. فقط من بد بختم. فکر نکنم بدون پول و ماش اشافهیق

ها رو خاموش کردن و رفتن بخوابن. محمد هم رفت اتاقش. منم پا شدم و رفتم تو اتاقم. برق اتاقم و و بابا برق مامان

 فکر کردم که خوابم برد. امندهیو محمد و آ یبه خودم و زندگ قدرنیخاموش کردم و رو تخت ولو شدم و ا

و رفتم آشپزخونه  رونی، سه صبحه، از اتاق زدم ببه ساعت اتاقم کردم یشدم، نگاه داریاز خواب ب یاحساس تشنگ با

. رفتم سمت اتاقش و در و باز کردم و دمیناله و شن یو آب خوردم و حرکت کردم سمت اتافم که از اتاق محمد صدا

شون موهاشون تا کمر خدا همه ایکردم سم داشت،  نگاههفت هشت تا آدم که نه! به پاهاشون  دمیرفتم داخل، که د

شنل هم قرمز، از ترس دعام و که تو  رشیشون بود و زتن یترسناک، شنل مشک یاشون قرمز آتشو چش یمشک

رفتم سمتش و سرش و گرفتم و باال و با  یشدن، فور بیو کم کم غ دنیترس دن،یگردنم بود و لمس کردم. تا من و د

 گفتم: ینگران

 ؟یمحمد؟ محمد؟ داداش خوب -

 رشیها تسخنکنه جن یداشت، ترسناک بود، وا یحالت هیجمع شده بود،  به چشماش کردم، خون تو چشماش ینگاه

 یو سوره بلد بودم خوندم، کم کم چشماش به حالت عاد هیآ یلمس کردم و هر چ گهیکرده باشن؟ دعام و بار د

 حال رو دستم افتاد، خوابوندمش رو تخت و نگران گفتم: یخودش برگشت و ب

 شون؟ینذاشت شتیمگه پ ؟یکرد کاریمحمد داداش؟ دعاهات و چ -

 ر؟ی. امنتیشون تو کابمامان گذاشت -

 جانم داداش؟ -
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 .ترکهی. داره مکنهیسرم درد م -

 ؟یداروهات و نخورد -

 نه. -

 که دستم و گرفت و گفت: ارمیشدم برم دعا و داروهاش و ب پا

 نرو. -

 .انیحاال حاالها نم گهیشدن. د بیبهم داده غ سهیکه دعا نو ییدعا نینترس. با ا -

و دوباره  ینیآب گذاشتم تو س وانیل هیرفتم آشپزخونه و داروهاش و دعاهاش و با  یو فور دمیو بوس اشگونه

برگشتم تو اتاقش، رو تختش نشستم و محمد و خم کردم و گردنبندش و که دعا بهش وصل بود و انداختم گردنش 

 که گفت:

 ر؟یام -

 جانم؟ -

 بودن. طانیش جن نبودن. هانیا -

 محمد؟ ؟یگیم یچ -

 .ستین یطورنی. جن اگمیبه خدا دروغ نم -

 و بردم سمت دهانش و گفتم: داروش

 بخور. -

 تو دهنش و آب و به خوردش دادم که گفت: گذاشتم

هستن.  نیاطیاز ش یادسته انیسمتت م یکه چند نفر یگفت؟ گفت تنها گروه یچ سیامروز اون دعا نو یدینشن -

 حرفم و باور کن. ر؟یهستن. ام طانیش نایا

 .دونمیباور کردم. م -
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 بالشش و خواستم برم که گفت: ریدوم و هم با آب به خوردش دادم و دعاهاش و گذاشتم ز قرص

 اون سرنگ آرامبخش و آماده کن. -

 .ستمیمن بلد ن -

تو  زیبر یس یس نیگ و تا آخرو رو نوکش و بشکن. بعد سوزن و بزن به سرن کینداره که اون جعبه کوچ یکار -

 سرنگ.

 دکتر جون. ستمیمن آمپول زدنم بلد ن -

 که بهت گفتم و انجام بده. یتو کار -

 باشه. -

 آرامبخش و آماده کردم و بلند شد و گفت: سرنگ

 بده من. -

ارش و . رفتم کندیو داد دستم و رو تخت دراز کش یدستش زد و سرنگ خال یکیدستش و بدون الکل به اون  دادم

 و گفتم: دمیو بوس اشیشونیپ

 داداش. ریشبت بخ -

 .ریشب بخ -

و رفتم  رونیکارش بود، بعد هم از اتاقش زدم ب زیم یکه رو ینیهاش بسته شد. سرنگ و گذاشتم تو سهم پلک بعد

 فکر نکنم. چشمام و بستم و خوابم برد. یچیکردم به ه یاتاق خودم و رو تختم ولو شدم و سع

 ــــــــــ

 .ینیع نی: آریراو

دارم و تو  یمعمار سانسی. فوق لکترهیخواهر دارم. اسمش ارغوانه از من کوچ هیسالمه از کرج،  28هستم  نیآر من

اون جا هم شرکت  کنمیبا دوستام کار م یهم شراکت گهیجا د هی. البته کنمیشرکت پدرم که ساخت و سازه کار م

 ساخت و سازه.
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که پارسال رفتم  یبودم، خب از وقت الیخ یب یول کنه،یم بمیتعق یزیچ هی کردمیکه حس م شدیم یچند روز االن

جن دنبالمه. سه  کنمینکرد. و االن حس م یادیمشکلم رو حل کرد و کار ز یتا حد سهیمرده که دعا نو ریپ شیپ

و رو کردن. وقت خواب  ریاتاق و ز میگروه عظ هاست، انگار ب ختهیاتاقم به هم ر دمیخواستم بخوابم د شیشب پ

 . صبح روز بعد اتاق و مثل روز اول کردم.دمیقرآن داشتم گذاشتم تو اتاقم و بعد هم خواب یبودم، هر چ دهیترس

 ،یمامان بزرگم جن هست ول یمامان بزرگم رفته بودم. راستش تو خونه یپارسال تو تابستون به خونه ادمهی

حدودا  امییدا یبزرگ داره که پر از درخته و با خونه اطیح هیخونه مامان بزرگم  .ارهیخودش نم یبه رو کسچیه

به خونه مامان بزرگم اومده  دنیکش ونیقل یبرا املهبار خا هیپنجاه متر فاصله داره که درختا وسطش قرار گرفتن. 

 بود و به من گفت که:

و  اطیح ی! و بردم توشهیم یدلم گفتم آخه مگه چ ها رو خاموش کن اما قبلش بسم اهلل بگو منم توبرو ذغال -

داشتم تا سه روز  جانیه یلیسراغم و خ ادیجن ب دیها رو خاموش کردم گفتم شاشلنگ آب و باز کردم و ذغال

 نشد. اما، شب روز چهارم مامان بزرگم بهم گفت: یخبر

 .ریبگ مویآبل اتییبرو از زن دا -

 دمید ،یول زا،یچ جورنیاس و اگفتم حتما گربه آدیخش خش م یصدا دمید دمیرس اطیبه وسط ح یو وقت رفتم

و با  دیدامن بلند به رنگ سف هیخانم با  هی دمی. آقا منم سرم و گرفتم باال و دآدیدرخت م یخش خش از باال یصدا

رفته بود. اصن درخته و اومدم داد بزنم نفسم گ یوسر من ر یباال یو به حالت مرد عنکبوت یمشک یهاموها و چشم

بودم داشتم  دهیجلوم. واقعا ترس دیزنه پر هویداد بزنم. قفل شده بودم. بعد  تونستمیحرکت کنم نه م تونستمینه م

 ام،نهی. بعد زنه با چنگالِ بزرگش زد تو ساومدیبهم زد پرت شدم پشت درختا نفسم باال نم یلیس هی. کردمیسکته م

شدم. بعد که به هوش  هوشیزد تو گوشم، از ترس ب یلیخواب باشه دوباره س کردمیشدم. دعا دعا م یبعد هم زخم

و مامانم و مامان بزرگم دورم جمع شدن  هامییکه دا دمید یحتما خواب بود ول شیکه ظهره گفتم آخ دمیاومدم د

 گفتم:

 شده؟  یچ -

 .میکرد داتیتو باغچه پ ازدهیساعت  شبید گفتن

 :گفتم

 بود. تیعبدبخت شدم واق یوا -



 مشرور نیاطیش

30 
 

 یام شد رفتم توحال تشنه ی. فرار کردم توزدمیکمده داشتم سکته رو م یزنه باال هی دمیشب که اومدم بخوابم د و

 امِ گفتم: آب باز شد فکر کردم خاله ریش دمید هویبودم که  دهیآشپز خونه هنوز نرس

اس. دوباره دوباره همون زن جنه دمیرفتم که د ومدیجواب ن دمیمن؟ د یدرباره یکنیفکر م یبابا چ ترسمیمن نم -

 کتک خوردم و به زور گفتم:

 بس.. بسم.. بسم اهلل  -

 .دمیخواب امییپسر دا دیشد. اون شب اصال خوابم نبرد. رفتم کنار فرش بیغ هوی که

م رفت و باهاش مامان بزرگ شناختیمرده که مامان بزرگم و م ریپ هی شیپ میرفت امییبا مامان بزرگم و دا صبحش

 یزیچ هیلب  ریز یچوب دستش بود ه هیکاسه آب با  هیمرده که  ریپ شیگفت بعد منو بردن پ ییزایچ هیحرف زد 

 بعد داد زد: گفتیم

 .دیو دور بش دیبر هایپر یا -

 ینه رفتم خونه مامان بزرگم ول دمیلب دعا خوند و فرداش رفتم خونه خودمون از اون به بعد نه زنه رو د ریز دوباره

 .دمشیند وقتچیه یساله نرفتم خونه مامان بزرگم. ول کیباهامه. و االن  کنمیهر موقع حس م

من شبا  میکه اون جنا رو دوست داشت آشنا شد سیدعانو کیشمال و با  میبود. ما رفته بود شیبارم دو سال پ هی

مون که نترسه. البته خونه شهیرسه؟ هر چه قدر هم نترس باشه نممرد از جن نت شهی. خب مگه مدمیترسیم یلیخ

 یمثل آدم بود، رو دمیشئ د کی. من میبود رفت رمونالبته دفعه آخ ا،یلب در میشب رفت کیبود ما نزد ایدر کینزد

 یلیخ ستین دمیاومد کنارم چشام و بستم و باز کردم د دمیدفعه د کی. گفتم بسم اهلل... رفتیم نییباال پا ایدر

من  میخسته بود یلی. خمیبود دهیرشت رس یرشت. وقت میداستان تو شمال تموم شده بود رفت نیبودم و ا دهیترس

 "عوخوس  "فکر کنم خفتو  یموجود یادفعه کی. هامییهمراه پسر دا دمیپدربزرگم اون جا خواب هرفتم خون

بلند  نیسرم خورد به زم دمیداد بود اومدم بخوابم دبام 3:00شدم ساعت  داری)بختک( افتاده بود به جونم. منم ب

داره نگاهم  اهیبلند س یو موها یکزن با قد بلند لباس مش هی دمیشده بودم. د جیسرمه گ ریبالشت ز دمیشدم د

 منم گفتم: کنهیم

 سالم. -

 گفتم: دمیترس یلیسم داره خ دمیدفعه نگاه کردم د کیجواب نداد  اون
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 بسم اهلل. -

 نرفت گفت: اون

 .شیتو آت ندازمیو جسدت و م کشمتیم شتیکه من اومدم پ یکن فیتعر یکس یاگر برا -

 نکردم و داستان خودم رو. اونم گذشت.  فیتعر کسچیه یسرم و تکون دادم رفت بعد برا منم

ز غرغراش شروع شرکت باشم. وگرنه بابا با دیبا گهیساعت د می. اون نمِیساعت دو و ن دمیو د امیساعت مچ اوف

 . فعال دوستان.شهیم

 ــــــــــ

 .دیمبرم دار ازیکه شما به آن ن یاطالعات

است که  ی... سحر و جادو و طلسم و بستن بخت از اموررهیو دعا و غ یعملکرد سحر و طلسم و جادوگر زمیمکان

وجود دارد و  هایدیو پل هایزشت انیکه تزاحم م باشدیم اینظام دن یبه مقتضا ییروهاین نیدارد. وجود چن تیواقع

 وجود دارد. زیو آزاردهنده ن دیپل یاهصفت و زشت کار وجود دارد جن طانیش یهاهمچنان که انسان

 

و  یکهن همانند کلدان و مصر در زمان حضرت موس یاست که سحر در شهرها نیا دیآیقرآن بر م اتیکه از آ آنچه

ج  ،یآمل یاهلل جواد تیآ م،یتسن ری( رواج داشته است. )تفس۵۲ ات،یاز آن در زمان حضرت نوح )ذار شیفرعون و پ

 (۶۸۸، ص۵

 

سوره فلق  ۴سوره بقره و  ۱۰۲ هیامر در آ نیدارد. به ا تیواقع ثیو احاد میو جادو و طلسم از نظر قرآن کر سحر

 هیاز سحرها واقعا اثر گذارند. همچنان که آ یکه برخ شودیاستفاده م اتیروا یو برخ اتیآ نیاشاره شده است. از ا

 «.افکندیم ییمرد و زن جدا انیگرفتند که میرا فرا م ییمردم سحرها»: دیفرمایسوره بقره م ۱۰۲

 

دارند،  یاست و نظام جهان که به صورت اسباب و مسببات جلوه گر یکیدر تمام نظام جهان  ،یمؤثر واقع قتیحق در

 .شوندیم یاستمداد گرفته و به او منتهاز او  یهمگ
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است که  یگریافعال خارق العاده د انیم نیدر ا»... : ندیفرمایم یامور نیدر وجود داشتن چن ییطباطبا عالمه

 ایمحبت  جادیو مانند ا هایمانند خبر دادن از پنهان ست،ین یو عاد یعیکدام از سبب از اسباب طب چیمستند به ه

که  ییکارها لیقب نیبا اراده و از ا اءیها و خواب کردن و احضار و حرکت دادن اشها و گره زدنو گشودن گره یدشمن

آن  مانیبه را ایو  میادهیها را داز آن یخودمان بعض ای ست،یوجه قابل انکار ن چیکه به ه دهندیها انجام ممرتاض

 .«ستیقابل انکار ن گریاند که دقدر نقل کرده

 

 سحر به اذن خداوند: ینیتکو ریتأث

 

 یحت رد،یگیجهان از قدرت پروردگار سرچشمه م نیها در ااست که همه قدرت نیا د،یتوح یاز اصول اساس یکی

مجبور بودن افراد در کار خود  انیب نی. منتها مفهوم اباشدیاذن فرمان او نم یب ریشمش یآتش و برندگ یسوزندگ

 .ستین

 

 نیاز ا یریها با بهره گنهاده است. انسان عتیرا در افراد به ود ییرویاراده و ن نیچن ش،یمتعال با قدرت خو خداوند

 ریو در مس رویخداوند از آن ن یایمانند اول یدست زنند. برخ یزیشگفت انگ یبه کارها توانندیآن م تیاراده و تقو

پس، در واقع  کنند؛یاقدام م ستیناشا یاده از آن به کارهااستف ءبا سو گر،ید یاو عده کنندیمناسب، استفاده م

 از آن خداوند و به فرمان او است یدر نهاد آدم روین نیاصل وجود ا

 

 یماد ریغ یاست و برخ یها مادسبب یجهان اسباب و مسببات است. البته برخ نش،یکه: جهان آفر نیا حیتوض

 نیخود صادر گردد و درع ژهیاز علت و یاو حادثه دهیتعلق گرفته است که هر پد نیخداوند بر ا مانهیاست. اراده حک

و  ندیآفری. او است که سبب را مرندیگیم رویو ن درتشده و از او ق یبه خدا منته یها همگحال، نظام علت و معلول

در تمام  ،یمؤثر واقع قتیحق . درسازدیخود آماده م ژهیمعلول و جادیا یو آن را برا بخشدیم رویبه آن قدرت و ن

از او استمداد گرفته و به  یدارند، همگ یاست و نظام جهان که به صورت اسباب و مسببات جلوه گر یکینظام جهان 

 ، مؤسسه امام صادق(.۲۴۱ص  ،یاهلل سبحان تی)اصالت روح، آ شوندیم یمنته او
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را در افراد به  ییرویاراده و ن نیچن ش،یاست. خداوند متعال با قدرت خو نیوضع چن زیسحر و جادو ن ریتأث در

دست زنند.  یزیشگفت انگ یبه کارها توانندیآن م تیاراده و تقو نیاز ا یریها با بهره گنهاده است. انسان عتیود

با سوء استفاده از آن به  گر،ید یاو عده کنندیاستفاده م ،مناسب ریو در مس رویخداوند از آن ن یایمانند اول یبرخ

از آن خداوند و به فرمان او است،  یدر نهاد آدم روین نیپس، در واقع اصل وجود ا کنند؛یاقدام م ستیناشا یکارها

 ؤولاز آن مس یریبهره گ یاز آن به عهده خود انسان نهاده شده است و او در چگونگ یریبهره گ یمنتها چگونگ

 است.

 

 از طلسمات: یبعض یبرا یکوتاه یراهها

 

 فلق و ناس. یهااستعاذه به خداوند و خواندن سوره -۱

 

 .ونسیسوره  ۸۲تا  ۷۵ اتیخواندن و نوشتن آ -۲

 

نوشته شود و در  یطشت مس یبا آب زعفران رو هیتا آخر آ« ...نیاطیواتبعوا ما تتلوا الش»سوره بقره  ۱۰۲ هیآ -۳

بعد مسحور با استفاده از آن  کنندیآب چشمه م ایر از آب باران و هنگام نوشتن، کندر را بخور دهند. بعد طشت را پ

روز هم  نیغسل استفاده کند. بهتر یو برا زدیبر یاشهیآب را در پارچ ش هی. بقنوشدیو از آن آب م کندیآب غسل م

 روز چهارشنبه است.

 

کف دست نوشته  یفران با کره گاو روبا جوهر زع هیتا آخر آ« اهلل... لیسب یف هاجریو من »سوره نسا  ۱۰۰ هیآ -۴

 شود.
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 دعا وتضرع به درگاه خداوند. -۵

 

 خداوند. یواقع یایدرخواست دعا از اول -۶

 

 صدقه دادن. -۷

 ــــــــــ

 صالح نژاد. ری: امیراو

قرار شد با محمد  م،یبا هم صبحونه خورد یدست و صورتم و شستم و همگ نکهیشدم، بعد ا داریکه از خواب ب صبح

 . بعد هم ببرمش دکتر تا پانسمان سرش و عوض کنه.میداده رو جا ساز کن سیکه دعانو یاش و دعاهابرم خونه

دعاها رو  یاش و دو نفرتو خونه میخونه محمد و رفت میدیو رس میگرفت یو تاکس رونیب میو از خونه زد میشد آماده

 هیو  میمبل نشست یهم رو یسالن رو به رو ی. بعد که انجام شد تومیکرد گفت جا ساز سیهر جا که دعا نو بیبه ترت

 و بهش گفتم: میذره استراحت کرد

 دکتر. پانسمان سرت و عوض کنن. میمحمد پاشو بر -

 نه.  -

 .نمیپاشو بب ه؟ینه چ -

ضد  لیوسا یسوم نتیدارم. پاشو برو تو آشپزخونه کاب نجایهم ا یپزشک لیمن خودم دکترم بلدم. وسا ینا سالمت -

 کمکم کن. اریهست بردار ب یعفون

 باشه. -

در آخر پانسمان کردم و  یذره آخ و اوخ راه انداخت. ول هیو آوردم و بهش کمک کردم. فقط  لیشدم رفتم وسا بلند

نه بمونم. منم قبول کردم. رفتم خو ششیمدت پ هیو ازم خواست  میظهر شد و ناهار درست کردم و با هم ناهار خورد

و از  دمیاش و بوسکردم و گونه ی. بعد هم خداحافظشدخوشحال  یساک لباس برداشتم و به مامان گفتم که کل هیو 
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و  کیاتاقه ش یلی. خدمیکنار اتاق محمد چ هیو تو اتاق خال لمیو دوباره رفتم خونه محمد و وسا رونیخونه زدم ب

 م تو اتاق محمد و کنارش رو تخت نشستم و گفتم:و زرد داره. واقعا به دلم نشست. رفت ی. طرح مشکهیخوب

 ؟یگرفت یداداش از محل کارت مرخص -

 گرفتم. یمرخص یاهفته هیآره  -

 جات هست؟ یاون وقت ک -

 .یصابر عمان -

 آهان. -

 بخوابم؟ شتیپ -

 بخواب. یپرونیاگه جفتک نم -

 نوکرم. -

 چاکرم. -

 دکتر الت. -

 .میدیو کنار هم خواب دمیو بوس اشیشونیکردم دستم اصال به سرش نخوره و پ یو سع دمیدراز کش کنارش

. مثل ابنکه قراره میباش داریتا صبح ب یساعت هشت شب بود. فکر کنم امشب تو دو نفر م،یشد داریاز خواب ب یوقت

 . خخخ. میپاسبان باش

 که محمد صدام زد و گفت: می. هر دو ساکت بودمیهم نشست یمبل رو به رو یسالن رو یبا هم تو میرفت

 ر؟یام -

 جانم؟ -

 .رمیماجراها تموم شد. زن بگ نیا یهمه یوقت خوامیم -

 ؟یو در نظر دار ی. حاال کسیکنیم یکار خوب نیآفر -
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 روحِ. یب یلی. خونه خینواخت کینه. خسته شدم. از  -

 کنم؟ یو بهت معرف یعل یاز دوست دخترا یکی یخوایم -

 گفت: یدفعه کوسن مبل و پرت کرد سمتم که تو دستام گرفتمش و محمد حرص هی

 ها واسه خودت.شعور. اون یب -

 و گفتم: دمیخند

 کردم جون داداش. یشوخ -

 ات.بزغاله. جون عمه -

 اگه نگفتم! یبه عمه فخر -

 برو بگو. چاپلوس. -

. میزنگ زد غذا سفارش داد و با هم خورد ساعت گذشت، محمد هم میتا ن میدیو خند میگفت یطورنیهم خالصه

 و بهش گفتم: میسالن رو مبل نشست می. دوباره رفتمیخورد یوقت

 به حال آشپزخونه بکن. یفکر هی -

 ؟یچه فکر -

 بخر. یغذا خور یو صندل زیم -

 ها رو شکست وقت نشد برم بخرم.که اون جنه اون یتو فکرش هستم. از موقع -

 .میبخر میفردا صبح بر -

 فردا عصر. -

 باشه. -

 .دمیاتاق خودمون، منم خودم و رو تخت ولو کردم و خواب میبعد هر کدوم رفت میصحبت کرد یهم کم بعد
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 کل. ی: دانایراو

و مشت مشت با  آمدیم رونیهر روز صبح از جهنم ب طانیبود. جهنم نور نداشت. ش اهیبود. جهنم س کیتار جهنم

نمود و با خنده زشت و  رانیاو و یرفت و خانه را برا یجواد یبه خانه عل یبا گروه طانی. شآوردیم یکیخودش تار

 ختهیخانه را روشن کرد خانه به هم ر یهابرق یوقتشد و  داریبود که هراسان از خواب نگران ب یرفت و عل یهیکر

 کند. یکار دینبود. شوکه بود و با خودش فکر کرد حتماً با یقبل خبر یزیبود و از تم

 

تمام خانه به هم  دیرفته و د رونیاز اتاق ب یفور ریشدند، ام داریشکستن ب یو محمد هم صبح زود با صدا ریام

بلند  یو با صدا زدیدور او پرسه م طانیکرده است. ش دایپ یو خانه وضع بد اندختهیهم ر یرو هالیو وسا ختهیر

خشک شده  شیشوکه بر جا ریاتاق محمد رفتند، ام هب ی. گروهکردیو آتش را حس م یحرارت گرم ریام د،یخندیم

 یدر صدا ریبلند ام یصدا ایو  دیبزند، اما انگار محمد نشن ادیبلند نام محمد را فر یبود و فقط توانست با صدا

داشت،  یندیشده بود. حس ناخوشا داریاز خواب ب یگم شده بود. محمد با حس گرم نیاطیبلندتر ش یهاخنده

را  ریام آمد،یهمه گرما از کجاست؟! به نظرش هوا خوب م نیمنشأ ا دانستینم سوخت،یم آتشه بدنش چون کور

بود و فقط توانست با تمام توان  دهیترس ری. امآوردیسر در نم یزیو منگ بود و از چ جیتخت نشست، گ یو رو دیند

 بلند بدون درنگ کردن با ترس بخواند. یقرآن را با صدا یهاهیآ

 .میبسم اهلل الرحمن الرح -

 هُوَ اهللُ احد، اهللُ الصمد. قول

 .ولدیو لم  لدی لم

 له کفواً احد. کنیلم  و

جان تنها  یخودش فاتحه خواند و برا یبرخورد و برا هاکیبه سرام ریپرت کرد، سر ام نیزم یاو را رو طانیش

باز خواست  طانیخواند. ش هیآ هی. به کار خود ادامه داد. آکردیخون را از سر خود احساس م یبرادرش با آن که گرم

که وارد خانه شد،  یاز زبان کس یو خواندن ورد رمز امبریپمحکم در و گفتن نام  یبه او حمله کند. که ناگهان با صدا

 نابود شد و رفت. یاهیدود شد و چون س
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سمت او رفت  یبود و دوست عل سیشد، نادر که همان دعانو هوشیزد و ب یکرده لبخند داینجات پ نکهیبا حس ا ریام

 زد و گفت: شیو نگران صدا

 کن. دایمحمد و پ ؟یعل -

 داریب دید یزد و وقت شیتخت افتاده بود. سمتش رفت و صدا نییپا هوشیهراسان به اتاق محمد رفت که ب یعل

به سر برد و بعد که به  یجیدر گ یشد و کم داریبکه محمد  دیاو پاش یبرداشت و رو زیم یآب را از رو وانیل شودینم

 خود آمد گفت:

 دارم. یکجاست؟ حس بد ریشدم؟ ام هوشیمن چرا ب ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا -

 گفت: یاجازه در را باز کرد و رو به عل یلحظه نادر ب همان

 .مارستانیب میبر نییایزود ب نتیو گذاشتم تو ماش ریام ؟یعل -

 گفت: جیگ محمد

 شده؟ یچ -

 گفت: یعل

 ات کجاست؟خونه دیکل -

 .زیرو م -

 خانه را برداشت و گفت: دیکل یعل

 .میپاشو بر -

او را کول کرد و به همراه  یبه سخت یبود را بلند کرد که محمد ناتوان از هوش رفت و عل جیبعد هم محمد را که گ و

نشاند و بعد پشت رُل  ریکنار ام نیمحمد را عقب ماش یبه سخت ینادر از خانه خارج شد، در خانه را قفل کردند، عل

 حرکت کرد. مارستانیب نیترکینزدبه سرعت سمت  ینشست و نادر هم سوار شد و عل نیماش

 

 .دادیآزارش م دیخورش زیاز هر چ شیو خوشحال بود، اما ب دیپاشیها مآدم یرا رو یکیتار طانیش
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و بر  رفتیجهنم و روز را م نیراه ب یه یکیآوردن تار یبرا طانیو ش بردی. مشستیرا م یکیتار د،یخورش

 اش کرده بود.خسته نی. و اگشتیم

 را از آدم. ویداد و د یکرد. روز را که راه را از چاه نشان م یم نیروز را نفر طانیش

 : گفتیبا خودش م طانیش

 کاش... ای دیچیدر آن پرا  دیروز را و نور را و خورش شدیآنقدر بزرگ بود که م یکیکاش تار -

 را کشف کرد: یینایناب طانیبود که ش نجایا و

 جهنم. یگم شدن است و گم شدن ابتدا یابتدا یینای. نابشدندیم نایکاش مردم ناب -

 

 رینشد نداشت و از غ یزیچ چیه طانیش یو آتنا و مهسا هم حمله کند، برا نیو ارغوان و آر نایداشت، به م میتصم او

خودش  نایم دیدیم یبود، وقت نایم لیگناه جامعه از قب یاو ترساندن افراد ب حیتفر نی. بهترساختیممکن، ممکن م

ها بد خواب شب نایو م ترساندیمنظور، او را م زیچ چیه یب اردرا دوست د یطانیش یهاو نوشته کندیاو را دنبال م

هم به  یابود و عالقه دهیترس گرید نایم یول آمدیبه حساب م حیاو تفر یبا او جز ترساندن نداشت. برا ی. کارشدیم

 تیرا اذ او یدانسته و هر از گاه یمناسب یاو را سرگرم طانیش یول رفت،یها هم نمسراغ نوشته یاو نداشت، حت

 گریداد که د. به خوش قول کردیم هی. و به خدا و نماز تککردیم هیو گر دیترسیتا حد مرگ م نایو م کردیم

 کند نرود.  کیرا به او نزد طانیکه ش یزیسراغ چ وقتچیه

 

 دایبود که روزانه هر جا که دلش خواست پرسه زند و حاال که راه را پ یکردن راه دایپ یسخت در تکاپو برا طانیش

 کند. یچگونه عمل دانستیکرده بود، نم

 از مردم گرفت؟! شدیهمه چشم را چطور م نیکند! ا نایهمه را ناب توانستیچطور م طانیش اما

کرد. جهل را با خود به جهان آورد. جهل، جوهر  دایرفت و همه جهنم را گشت و از ته ته جهنم جهل را پ طانیش

 جهنم بود.
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است  یظیغل یکیو جهل، تار زدیریسر مردم م یجهل رو ،یکیتار یو به جا دیآیاز جهنم م طانیهر صبح ش حاال

 .دیآیاز پس آن بر نم یدیخورش چیه گریکه د

 ــــــــــ

 .افریک نای: میراو

صبحونه خوردم. عادت به صبحونه خوردن ندارم.  یتنها و افسرده تو اتاقم نشستم. به اصرار مامان کم شهیهم مثل

 گهی. خدا اشتباه کردم. دسمینویکه برام افتاده رو م ینشستم و دارم اتفاقات وتریاالن هم تنها تو اتاقم پشت کامپ

تر و بترسونم. توبه کردم. به از خودم کوچک یهابچه ارمدوست ند گهیباشه دوست ندارم. د یطانیکه ش یانوشته

تا االن قضا نشده. کمکم  کدومچینمازهام ه یدونیکردم ببخش. نمازم و قبول کن. تو که م یخودت پناه آوردم. نادان

 ازم سر نزنه.  ییر خطاکا گهید دمیکن خدا. قول م

 دای. چند روزه پکنهیم تمیتر اذکم طانیکه توبه کردم و نماز خون شدم. ش یبس نوشتم دستم درد گرفت. از موقع از

 آسوده بخوابم. یبرم کم خوامی. االن هم مکنمی. خدا رو شکر مستین

 ــــــــــ

 کل. ی: دانایراو

 را زمزمه کرد و با خود خواند. یتخت ولو شد و متن یرا که بست، رفت و رو وتریکامپ نایم

 ...میچشم دار -

 هوا روشن است... و

 راه را... اما

 . میدهینم صیچاه تشخ از

 ...میدار چشم

 هوا روشن است. و

 را... وید اما
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 .میشناسیآدم نم از

که چه خوب و چه بد  دانندیو نم کنندیم یها خود نادانهم درست خواند. انسان یچشمانش را بست، به راست سپس

که بدها به آتش دوزخ  یرور دیآی. مادیبد ز یهااند و انسان. انسان خوب کمکندیها را گمراه مآن طانیاست. و ش

 بود. خواهدخوب در بهشت  یهاانسان گاهیگرفتار خواهند شد. و جا

 

 .یو گمشدگ یو برهنگ یاز گرسنگ یوا

 کن. مانیرا غذا ییدانا م،یا! گرسنهایخدا

 مان کن.را لباس ییدانا م،یا! برهنهایخدا

 مان کن.را چراغ ییدانا م،یا! گم شدهایخدا

 

 اند:گفته مانیحک

 بهشت است و جهل، جهنم. ییدانا -

 الزم است!؟ یو صبور یرنج و سع ،یچند سال نور یی! اما به ما بگو از جهنم جهل تا بهشت داناایخدا

 

ها سِرُم به آن هوش،یبودند و ب یو شش هر دو در بخش بستر ستیو پنج و محمد در تخت ب ستیدر تخت ب ریام

بود، دوست  رینگران ام یبود، و نادر کنار محمد، عل ریکنار ام یوصل کرده بودند و هنوز نصف هم نشده بود. عل

 ریبر سر پانسمان کرده ام یدست گذاشت،ن شیکه هر زمان خواست بود و تنها یکس اش،یو جوان یدوران کودک

 و رو به نادر گفت: دیکش

 ؟یدیفهم یچطور -

 .امیپل ارتباط قیاز طر -

 هست؟ یک -
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 جنه خوب. هی یجنِ، ول هیاون هم  -

 داره؟ طانیبه ش یجن چه ربط -

 هم خبر دارن. یاز کارها یاز هم فاصله داره. ول طانیجن و ش یایدرسته که دن -

 ؟یترسیتو نم -

ازش نترسن. خودش و به شکل پرنده در  شمیپ انیکه م ییکه کسا نیا یبرا یبه وجودش عادت کردم. ول نه. من -

 .ارهیم

 .دمیفهم -

 یبه او هم رحم نکرده بود. وقت طانیگچ گرفته شده بود. ش شیپا کیبود و  یو چهار ارغوان بستر ستیتخت ب در

گاز را روشن  یوقت یاو ناهار درست کند، ول یگرفته بود برا میتصم ست،یاو ن دیرفته بود و د نیکه ارغوان به خانه آر

و به سالن  دیدو رونیاز آشپزخانه ب دهیارغوان ترس د،یکششد و آشپزخانه را به آتش  داریپد طانیش یکرد، در آن

ان را ارغو طانیرا جواب داد ش یگوش نیتماس گرفت، و همان که آر نیتلفن خانه را برداشت و با آر دهی. ترسدیرس

او بود که خش  غیج یبرخورد و... فقط صدا یو بعد به عسل یاو اول به گلدان کنار عسل یکرد که پا نیپرت زم

 که داد زده بود. نیبر اعصاب آر اختاند

 کمک. -

نگران شده بود و ادامه جلسه را به دوستش واگذار کرده و شرکت را ترک کرده بود و با تمام سرعت سمت خانه  نیآر

 بود.  رانده

را خبر  هیشده و بق یشده بود، متوجه آتش سوز نیپنجره خانه آر قیاز طر یرنگ یاهیکه متوجه دود س هیهمسا

که آتش از طرف  دندیدر را شکستند و وارد خانه شدند، چند زن و مرد وارد شده و د یکرده بود. مردم به سخت

بلند و نگران رو به  یبا صدا شناختیم اکه ارغوان ر یزن شود،یم کیآشپزخانه است و دارد به سمت سالن نزد

 شوهرش گفت:

 تا خونه دود نشده. میبلندش کن بر عی. سریِنیخواهر مهندس ع نیخدا محمود. ا یوا -
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 رونیبه سرعت از خانه ب تیاو را از کمر در آغوش گرفت و جمع هوشیسمت ارغوان رفته و جسم ب یفور محمود

 هاهینابود شد و اگر همسا طانیتوسط ش شیهالید، خانه دود شد، منفجر شد، با تمام وسارفتند و همان که دور شدن

 بودند االن ارغوان زنده نبود.  دهینرس

 

 :دیفرمایقرآن م و

 .کندینم غیرا از تو در شیهاکه در همه حال لطفش شامل حال توست و محبت ییبه خدا اوریپناه ب -

 

تر از مهم شیآن لحظه برا زیچ چیکرده بودند. و ه فیاو تعر یرا برا زیهمه چ هاهیبود، همسا دهیرس نیکه آر یوقت

مبله  یگرید یپول داشت که خانه یقدراش سوخته، آنمهم نبود که خانه شیترش نبود. براجان خواهر کوچک

را  یکپ توانستیو م ها را در لپ تاپ خود داشتآن یاو مهم نبود مدارک شرکت در خانه نابود شد. کپ یبخرد. برا

 دانه خواهرش مهم بود.  کی. فقط جان ردیبگ لیشان را تحودهد تا اصل یمحضر دار و دادگستر لیتحو

بود. پرستار به همراه دکتر آمد و سروم او را عوض  رهیاو خ هوشیبود و به جسم ب مارستانیکنار خواهرش در ب حاال

 :دیپرس نیرفتن بود که آر کرد و در حال نهیکرد و رفت و دکتر او را معا

 دکتر؟ یآقا -

 بله. -

 آد؟ی. چرا به هوش نمهوشهیخواهرم دو ساعت هست که ب -

 .آدیبه هوش م ی. نگران نباشد به زوددهیدچار شوک شده. و فقط پاشون ضرب د شونیا -

 دست ارغوان را گرفت و بوسه بر دست او نشاند و گفت: نیبعد هم رفت و آر و

 کوچولو. یآبج گهید ایبه هوش ب -

و هر بار که جانش در  دادیاو خطر دارد، اما او گوش نم یو برا دیایبارها به ارغوان گفته بود که تنها به خانه او ن نیآر

 شان رد شد.گوش خیبار نه. و خدا را شکر که باز خطر از ب نیا یول د،یرسیبه موقع سر م نیآر افتادیخطر م
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 را با زبانش تر کرد و گفت: شیهاش را باز کرد و به هوش آمد و لبچشمان ریبعد ام قهیدق کی

 آب. -

 گفت: کردیرا پر از آب م وانیکه ل یاو به هوش آمده، در حال دیکه د یعل

 قربونت برم؟ یباالخره به هوش اومد -

 به اطراف کرد و گفت: یکرد و نگاه یآمده را حالج شیکم کم اتفاقات پ ریام

 .نیکرد زممنو پرت  طانیش -

 .دونمیو م یهمه چ -

 از کجا؟ -

 از نادر. -

 هوشه؟یمحمد چرا هنوز ب ؟یعل -

 گرفت و گفت: یآب را از عل وانیلحظه نادر ل همان

 .ادیهاست که به هوش ب. االنهوشهینگران نباش. اون فقط ب -

 بلند شد. ریدردناک ام یاو را خم کرد که صدا یهم کم بعد

 سرم. یآخ. آخ کمرم. آ -

 آب و بخور.  نیا -

تر به رو به رو گره خورد، به دو تخت عقب ریتخت خواباند و کنار رفت و نگاه ام یرا به خورد او داد و او را صاف رو آب

 گفت: یو رو به عل دیدلش تپ یا. لحظهنمودیمظلوم جلوه م اریبس یهوشیاش در عالم بشد که چهره رهیبه ارغوان خ

 .نیاون دختر رو بب -

 . نمیبیدارم م -
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 .آدیخوشگله. به نظر مظلوم م یلیخ -

 .یآره. البته به نظر خواهر -

 .یخوبه که آدم شد -

 .یهمه لطف دار نیکه ا یمرس -

 ؟یخواهش. عل -

 جانم؟ -

 .شمیدارم تلف م -

 کار کنم؟ خب تحمل کن. یچ -

 شعور. یب -

آب کرد و نادر  یبعد هم از درد چشمانش را بست و به هم فشرد که همان لحظه محمد به هوش آمد و او هم تقاضا و

 کند و گفت که از موضوع اطالع دارد.  فیتعر یزیبه او آب داد و اجازه نداد محمد چ

بود و با خودش در دل کرد و در دل به حال خود و برادر کوچکش تأسف خورد. عاشق برادرش  ریبه ام ینگاه محمد

 ی. ولنینگران و ناراحت بود و غمگ گفت،ینم یزیکاش به او چ کرد،یخود نم اناتیکاش او را وارد جر گفتیم

 زد و گفت: شیصدا یو با ناراحت ریکرد سمت ام روباز است.  اناتیجر نیاو خواه و ناخواه در ا یکه پا دانستینم

 داداش؟ منو ببخش. ریام -

 شد و گفت: رهید به او خبا در ریام

 درد شدم. منم سرشکسته شدم. نشنوم. بعدش هم تازه باهات هم گهیببخشمت. د ینکرد یکار -

 زد و گفت: یلبخند محو محمد

 قربونت برم. -

 لب گفت و بعد با درد گفت: ریز یآخ ریام
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 .کنهیبه درد من توجه نم یکچیه -

 گفت: یرو به عل محمد

 کنه. قیبهش تزر یآورخواب ایمسکن  هی ادیلطفا برو پرستار و صدا کن ب -

 رو به نادر دردناک و ناراحت گفت: ریگفت و رفت و ام یا "باشه  " یعل

 جونم؟ یبال ای یسیتو دعا نو -

 چرا؟ -

 سر من نازل شده؟ هیبال چ نیندارن؟! پس ا یو جن با من کار طانیش یتو مگه نگفت -

 محمد برسه. اشیو به هدف اصل یبترسونتت تا از اون خونه بر خواستهی. فقط مگمیمهنوز هم  -

 ییاش با صداو ناله دیکش یفیخف ریچشمانش را بست که ناگهان کمرش ت نیغمگ ریگرفت و ام یناراحت رو محمد

به همراه دکتر و پرستار آمد و  یشدند که همان لحظه عل رهیمانند بلند شد و نادر و محمد نگران به او خ ادیفر

 شد و رو به پرستار گفت: کیپرستار سروم تمام شده او را از دستش جدا کرد و دور انداخت و دکتر به او نزد

 و به پشت بخوابون. شونیکمک کن ا -

 کرد و گفت: نهیاو را به پشت خواباندند. دکتر کمر او را معا یگفت و به کمک عل یا "چشم  " پرستار

 ؟یتحمل کن یتونیجاش بندازم. م دیهره سه و چهار کمرت در رفته. بام -

 نه. -

با درد  ریدستان او را، که ام یاو را نگه داشت و عل یبه نادر، سپس نادر پاها ینگاه یکرد و عل یبه عل ینگاه دکتر

 گفت: یرو به نادر و عل

 .نیولم کن ن؟یکنیم نیدار یچه غلط -

 گفت: یبا مهربان یعل

 .شهیکه داداش. االن تموم م ستین یزیچ -
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 هم گفت: دکتر

 لحظه است. هیدردش فقط  -

از  یمیتمام بخش را لرراند، ن ریدردناک ام ادیفر یبعد هم فرصت فکر کردن به او نداد و کمرش را جا انداخت و صدا و

ناراحت شدند، دکتر که کارش  شیشدند برا داریهم که ب یمیشدند، ن داریاو ب ادیفر یکه خواب بودند با صدا یمارانیب

 حرکت ماند. سپس دکتر رو به پرستار گفت: یجان، ب یب ریاو را رها کردند و ام یتمام شد نادر و عل

 .اریب تونیبرو برام روغن ز -

 یهاناله یو شروع به ماساژ دادن کرد و صدا دیمال ریبرگشت، دکتر آن را به کمر ام تونیرفت و با روغن ز پرستار

 بلند شد.  ریام

 . آخ.ی. آرمیمی. دارم مگهی. بسه دیآ ی. آکنهیآخ. درد م -

 گفت: یشده بود حرص ی. دکتر که از دست او کفرشدیم دهیشن یاش کم بود، ولمردانه یهاهیگر یصدا

 .یکنیوقت دعا به جونم مو اون یدرد و ندار نیا گهیساعت د کیآروم باش.  ش،یه -

 آخ.  -

 کرد و رو به پرستار گفت: یکه کارش تمام شد، دستش را با الکل ضد عفون دکتر

 کن به همراه مسکن. قیآور بهش تزرخواب هی -

 چشم دکتر. -

 بعد دکتر سمت محمد رفت و رو به او گفت: و

 شما حالت خوبه؟ -

 خوبم؟ -

 ؟یحالت تحو ندار ای جهیسردرد، ضعف، سرگ -

 نه. -
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 سرت عوض نشده؟ خوبه. چند وقته پانسمان -

 .شبیاز د -

 برات عوض کنه. گمیبه پرستار م -

 ممنون. -

 گفت: کرد،یم قیسرنگ تزر ریزد و رو به پرستار که داشت به ام یلبخند دکتر

 و هم عوض کن. شونیکارت که تموم شد پانسمان ا -

پس سمت محمد رفت و پانسمان او فرو رفت، س یقیبه خواب عم ریرا انجام داد و ام ریبعد هم رفت، پرستار کار ام و

 و گفت: یبست و رفت، نادر رو کرد سمت عل یدیکرده و سرش را پانسمان جد یرا باز کرده و سرش را ضد عفون

 ؟یشون اطالع دادبه خانواده -

 نه.  -

 گفت: محمد

 .یبگ یزیبه پدر و مادرم چ خوادینم -

 ...یول -

 گفتم نه. یعل -

 باشه. -

 سمت نادر آمد و گفت: نیلحظه آر همان

 سالم. -

 سالم بله؟ -

 درسته؟ یسیشما دعانو گفتیبلند م یداشت با صدا دمیشن هوشهیمن از اون آقا که االن ب -
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 نه. -

 گفت: یبا ناراحت نیآر

 .ارینه ن یتو رو خدا اگه هست -

 بود گفت: هوشیبه خواهرش که ب یااشاره با

رسوندن. من به  بیو جن دورش کردن و بهش آس طانیمنه. ش هیمام زندگخواهرمه ت هوشِ،یکه ب یاون ؟ینیبیم -

. شانس آورد که نجاتش دادن. تو رو سوزوندیخواهرم و تو خونه م طانیش دنیرسیم رترید هاهیجهنم. اگه همسا

 .شمیبشه من نابود م اشیزیخدا کمکم کن. اگه خواهرم چ

داشت که عاشقانه  یخواهر شیها پکالمش قرار گرفت. خودش هم سال ریشد و تحت تاث رهیبه او خ یبا ناراحت نادر

خواهر کوچکش در ذهنش اکو  یکه در تصادف از دستش داد. هنوز هم صدا دادیجان م شیدوستش داشت و برا

 گرید یکس خواستیبود و نم دهیاو درد کش ". یاگه باهام بد بش ی. حتکنمیعوضت نم ایمن با دن یداداش ". شدیم

را داشته باشد که چرا کمک نکرد!  نیباشد و عذاب وجدان ا نیرد او را تحمل کند. نخواست مسبب مرگ خواهر آرد

 دست بر شانه او نهاد و گفت:

 .کنمیباشه کمکت م -

 گفت: یبا ذوق و خوشحال نیآر

 . ممنون.یمَرد یلیخ -

 شده؟! یکه چ یکن فیکامل برام تعر دی. فقط باکنمیخواهش م -

از خواهرش، و  نیو همچن ش،یهافالکت ش،یهایسخت ش،یو درد از، دردها یبا ناراحت ز،یکرد از همه چ فیتعر نیآر

نجات  هاهیشد و خواهرش ارغوان توسط همسا دهیبه آتش کش طانیتوسط ش زاتیاش با تجهامروز تمام خانه نکهیا

شد و از تمام  رهیکه به چهره درهم نادر خ یعل ند،به حرف او گوش سپرده بود یو محمد با ناراحت یکرد. عل دایپ

 او ناراحت شد و تأسف خورد. نادر گفت: یگذشته او خبر داشت، فقط در دل برا

 .اری. وقت هست هنوز. وقت بسادیاجازه بده خواهرت به هوش ب -

 باشه ممنون. -
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 ارغوان بود با عجله آمد و گفت: یِمیکه دوست صم یلحظه آتنا فرهاد همان

 باز هم جن بهش حمله کرد؟ ن؟یمنو خبر کرد ریچرا انقدر د ن؟یا آرآق -

 بود آتنا خانوم.  طانیش -

 بهش گفتم تنها نره گوش نکرد. یهر چ دیخدا منو مرگ بده. باور کن یوا -

 دنده است. هیلجباز و  دونمیم -

تخت نشست  یسمتش رفت و رو یفور نیآر ست،یرا صدا زد و مظلومانه گر نیلحظه ارغوان به هوش آمد و آر همان

 گفت: هیکه ارغوان با گر دیو او را بلند کرد و در آغوش کش

 .یداداش دی. ببخشیداداش ترسمیم -

 . آروم.زمیآروم باش عز -

 به خدا. دمیبه حرفت گوش م گهید یغلط کردم داداش -

 . آروم قربونت برم.ششیه -

 .رمیبم خوامی. نجاتم بده تو رو خدا. من نمیمنو ببخش داداش -

 .اُفتهیبرات ب یاتفاق ذارمی. من نمیمن زیحرف و نزن. تو عز نیا -

 رو به آتنا گفت: دادیکه ارغوان را نوازش م یدر حال نیدور تخت ارغوان را بست و آر دیسف یهاپرده یفور آتنا

 برو دکتر بخش و خبر کن. -

 باشه.  -

برد،  ریها خورده بود، حسرت خورد، و فقط سر به زآغوش آن ینهچشمش به صح یارفت، نادر که لحظه یفور آتنا

دلش  یاکه به آتنا خورد لحظه ی. نگاه علدادینجاتش م منیاز اهر دیکه با دیدیم یااو را هم مثل خواهر نداشته

ها شود، پرده رهیهم دوباره خواست به او خ یو وقت نشود، رهیکرد به او خ یاز آن چشم گرفت و سع یفور یول دیلرز

 و تمام فکرش معطوف او بود. گفتیبه خودش دروغ م یکرد فکرش را معطوف او نکند. ول یبسته بود، او هم سع
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 .رفتیاش مو قربان صدقه دادیاو را نوازش م نیو آر کردیم هیهمچنان گر ارغوان

 .یدرد داره داداش یلیپام خ -

 دلم. آروم باش فدات بشم. زیعز یشیخوب م -

 گفت: نیوارد شد و رو به آر دیکشیم دکیسروان را  یکه درجه یسیلحظه مأمور پل همان

 ؟ینیع نیآر یآقا -

 بله خودم هستم. -

 من با شما و خواهرتون کار دارم. -

 گفت: سیلحظه آتنا و دکتر آمدند و دکتر رو به مأمور پل همان

 گه؟یوقت د دیو بذار ییبازجو ستیخوب ن چیه مارمیجناب سروان مگه بهتون نگفتم حال ب -

 من مأمورم و معذور. -

 و نداره. طشیو شرا ستیمن خوب ن ماریلطفا. حال ب رونیب دییبفرما -

 گفت: نیسپس دکتر رو به آر و

 رو تخت. دیو بخوابون شونیا -

و رفت. چشمان  کرد قیکرد و بعد به او آرامبخش تزر نهیاو را معا یتخت خواباند، و دکتر کم یارغوان را رو نیآر

 و گفت: نیارغوان بسته شد. مأمور رو کرد سمت آر

 رم؟یتون و بگچند لحظه وقت تونمیمن م -

 بله حتماً. -

آن نشست و نگران به چهره در  یکنار تخت را برداشت و رو یرفت و آتنا صندل رونیبه همراه جناب سروان ب نیآر

 شد. رهیخوابِ ارغوان خ
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 یکنار او، جناب سروان سواالت نیبود و آر ستادهیا یپرستار ستگاهیبخش اورژانس، کنار ااز  رونیسروان در ب جناب

هم اظهار  یجواب داد و به بعض توانستیکه م ییتا جا نیو آر دیپرس یکی یکیکه در ذهنش بود را مطرح کرد و 

 ندانستن کرد و در آخر جناب سروان گفت:

مرد قد بلند با  هیکه  دهیگفت د هاتونهیاز همسا یکی طورنیگاز بوده. و هم ینشت یآتش سوز لیثابت شده که دل -

 د؟یندار یتیشکا ایتون فرار کرده. آقرمز از پنجره خونه یموها

 داشت، فقط گفت: یآگاه طانیش دیبا ذات پل یکه به خوب نیآر

 نه. -

 نشد و اظهارات او را نوشت و گفت: چیپاپ یسروان با آن که تعجب کرده بود، ول جناب

 دارم. ازیخواهرتون هم ن حاتیمن به توض ی. ولهاتونحیاز توض یمرس -

 و گفت: دیکش شیبر موها یکالفه دست نیها عبور کردند، آردکتر از کنار آن چند

 .هوشهیو ب ستیفعالً حال خواهرم خوب ن -

 .گردمیبر م گهیوقت د هیو  رمیخب. من م اریبس -

 .دیکنیلطف م -

. رو به ستادیرا کنار زد و کنار تخت او ا دیهم رفت به بخش و نزد ارغوان رفته و پرده سف نیسروان رفت و آر جناب

 آتنا گفت:

 رم؟یبراتون بگ دیخوریم یناهار چ -

 .دیخوریخودتون م یهر چ -

 .گردمیزود بر م رمیپس من م -

که تا آن موقع  یرا هم آتنا، عل یکیرا خودش خورد و  یکینوشابه برگشت،  و دو تزایرفت و با دو جعبه بزرگ پ نیآر

 دیبگو یزیرفته و چون به شامش خورده بود هوس کرد و دهان باز کرد تا چ نیاز ب تزایپ یآتنا بود با بو ریذهنش درگ

 که نادر گفت:
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 .خوامیم تزایمن پ -

 هم گفت: محمد

 .خوامیمنم م -

 هم گفت: یعل

 ؟ینارنج ای ینوشابه مشک -

 . کردندیو خنده هم م یخوردن شوخ نیو باهم غذا را خوردند و در ح دیهم رفت خر یعل " یمشک "دو گفتند  هر

 به سروم نداشت و مرخص شده بود.  ازین گریشده بود و محمد د یساعت کی

بود و نگران حال او. و در دل به فکر خواهرش  نیخودش را داشت، آر یذهن یریدرگ یساعت هر کس کی نیا در

به محضر برود تا  دیمبله را قلنامه کند و بعد هم با یاگرفته بود که فردا صبح به بنگاه امالک برود تا خانه میتصم

 .رفتیم دیهم با یستردغدغه در سر داشت، به دادگ یکند. کل یمدارک شرکت را علن

 

 چوقتیه طانیبود و ش دهیند یجد بیها ضربه خورده بود، اما آسخودش هم از جن نکهینگران ارغوان بود و با ا آتنا

 طانیکه ش دیگنجیبود شوکه شده بود و در ذهن او نم دهیشن نیرا از زبان آر قتیحق ینشده بود. و وقت کیبه او نزد

 به آتش بکشاند.  لیبا تمام وسا ار نیتر خانه آرشود و از همه مهم کیبه ارغوان نزد

 

 یو زن و زندگ ندیرا بب یرنگ خوش تواندیم ایخوب خواهد شد؟ آ ایآ دانستیبود که نم یاندهینگران آ محمد،

 نا معلوم. یدهد؟ نگران برادر کوچکش بود و ناراحت سرنوشت لیرا تشک یایعال

 

 نیقدر نگران خودش نبود و فقط نگران اخودش آن ر،یام اشیداشت، نگران دوست دوران بچگ یاذهن آشفته ،یعل

 یمهم بود، دلش برا شیکند؟! حال محمد هم برا زیرا تم ختهیو درهم ر فیآن خانه کث دیبود که برود خانه چگونه با

 بود، دهیاو را فهم یزندگ یماجرا ینبود که با او آشنا شده بود و از وقت شتریچند سال ب نکهیبا ا سوخت،ینادر هم م

و فقط  کردیاو را درک نم یرا تجربه کند، به خاطر همان عمق ناراحت یخواهریناراحت بود، خواهر نداشت که درد ب
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 یزندگ یکجا دانستیشده بود که نم یاحس ناشناخته ریهمه ذهنش درگ نیا انی. و ذهن او در مخوردیافسوس م

شد و پشت پا  دواریام شدیم آوُرد،یم مانیه اگر به او اک یقرار دارد؟! اصال سرنوشت با او خوب تا خواهد کرد؟ حس

از جنس آتنا،  یا. عشق ناشناختهکردیو درک م دیفهمیرا م یعاشق یبایالبته اگر حس ز ا،یحس بد دن یزد به همه

 کرده بود. ریکه خوب ذهن او را درگ یهمان دخترک

 

ها و ارغوان و آتنا را با آن نیرا با محمد و بر عکس آر ریو ام ریرا با ام یداشت، عل یذهن یریخود درگ ییگو نادر

است؟ کدام  دهیکش شتریب یدارد؟ کدام سخت یشتریکه کدام درد ب دیچرخیو در ذهنش فقط م کردیم سهیمقا

گناهان و دخترک  یزده و قصد آزار آن ب جا طانیکه خود را ش ستیصفت ک ویاست؟ و آن د دهید بیآس شتریب

از دست  یکه خواهر یچون برادر خواستیو دلش م آمدیقدر به نظرش ارغوان معصوم ممعصوم ارغوان را دارد؟ چه

طور که او حساس است. همان یرو نیکه حتماً آر دانستیم یبار برادرانه او را در آغوش بکشد، اما به خوب کیداده 

 "نازگل  "اش که به خواهر از دست رفته یکس کردیبود و نابود مخواهر کوچکش حساس  یرو یزمان کیخودش 

 ای باشدیاست، م دهیکه خودش کش یایسخت یبه اندازه شانیهایسخت کدامچیه ایآ کردینگاه چپ کند. فکر م

و  یریجن گ یروز تواندیم ایکه آ دخو ندهینگران آ یو حت زینگران بود، کالً نگران همه چ شتر؟یب ایکمتر؟  اینه؟ 

 نیا یِفکر نکند و ذهنش فقط پ یزیکرد به چ یازدواج کند! سع یبخواهد روز دیشا ر؟یخ ایرا رها کند  یسیدعانو

 و بس. نیرا نجات دهد، هم انشیکه دارد جان اطراف یباشد که با استفاده از استعداد

 

نه  یاندهیت، داشتند که معلوم نبود در آمتفاوت دو دختر دور از هم، دو سرنوشت متفاو یدر دو جا ا،یدن نیدر ا و

 شده بودند. طانیسرنوشت و ش یباز ریدرگ افر،یک نایو م یچندان دور چه خواهد شد؟ مهسا فرهان

معلوم نبود  نمودیم فایرا ا طانیدست قرمز، که نقش ش کی یهاو لباس یمشک یهاصفت با نقاب طانیشخص ش و

 تیها را اذدر همه جا بود و آن شهی! که هموال؟یصفت ه ویمرد د کی ایکار است؟!  بیو فر رکیزن ز کی ایکه آ

گر، که خوب حق  لهیمکار و ح طانیش نیاخودش مهم بود  حیها مهم نبود و تفرآن یهایسخت شی. براکردیم

 را بر پا کرده بود. یدشمن

گمراه نشود؟ به خدا که حواسش بود و همه  ینشکند؟ که عاشق یاش نترسد؟ که دلخدا! او حواسش بود؟ که بنده و

 جرقه سرنوشت ساز بودند. کیمنتظر سرنوشت و 
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که اتفاق افتاده  یدیتخت نشسته بود و داشتند در مورد اتفاق جد یدر اتاقش بود و دوستش دلسا کنار او رو مهسا

 . که دلسا گفت:کردندیبود صحبت م

 رزنهیپ سیدعانو شی. خاله بردش پگردهیدورش م طانیش گهیتو مهم جن زده شده و مثل  نایدختر خاله من م -

 نکرده و فقط پول گرفته. یکارچیه

 قدر بوده؟ات کاله رفته. حاال چهسر خاله یپس حساب -

 مهسا؟ گمیهزار تومن. م صدیس -

 هوم؟ -

 بهمون کمک کنه. تونهیدارم که م یدوست دور هیمن  -

 .ایو جغراف خیبه تار یکه بخور زنمتیم نیدوست پسر، همچ یبگ -

 دخترِ. نینه ا -

 بکنه؟ تونهیم یهست و چه کمک یحاال ک -

 دایپ یاحرفه سیدعانو هی گهیرو دارن. م نایتو و م طیاسمش آتنائه. خودش و دوستش و برادر دوستش هم شرا -

 .سِیاو دعا نو شیرو ببرم پ نایکرده. گفتم اگه کارش خوبه تو و م

 ؟کارش خوبه -

 . کردیم فیازش تعر یلیآتنا که خ -

 حتماً عاشقش شده. -

 !دیشا دونمینم -

 ؟یباهاش آشنا شد یکجا و کِ -

 مترو. یتو شیدو سال پ -

 کنم. دایوضع نجات پ نیاز ا خوامیآها. باشه. موافقم. من فقط م -
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 .دمیباشه پس بهش خبر م -

 است؟ات چند سالهدختر خاله نیا ی. راستیاوک -

 چهارده سالشه. -

 که بچه است. نی. ایآخ -

 .بشهیج یعقل من و تو تو یصد تا ه؟یبچه چ -

 بر سر او زد و گفت: یظیبا چشم غره غل مهسا

 !هایباز زر مفت زد -

 آخ. -

 گفت: یابه ظاهر سرش را ماساژ داد و با لحن بچگانه دلسا

 . هید دیببش -

 بسه. یجا موند نیا یات هر چلوس نشو. اَه چندش. پاشو برو خونه -

 خانوم. مثالً مهمونت هستم. بهیع -

 . پاشو برو.یستین شیب یمونی. تو مزمینه عز -

 بار دلسا به او چشم او غره رفت و گفت: نیا

 سر برسه. تتیداداش قزم نیهر لحظه ا ترسمیچون م رمیخودم م ی. االن هم با پاتیترب یب یخودت مونیم -

 .یبرو گمشو. داداش من به اون خوب -

 انگار ارث باباش و ازم طلب داره. کنهیاخم م نهیبیداداشت چرا هر وقت منو م نیاوه. من موندم ا -

 قربونش برم جذبه داره. -

 اَه حالم بد شد. خدافظ بابا. -
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 خدافظ مامان. -

 .ی. باخوامیتو نم یِادب یمن بچه به ب -

 شیو دلسا هم بلند شد و مهسا او را بدرقه کرد و او رفت. دلسا هم که رفت، مهسا راه اتاقش را در پ دیخند مهسا

در قفل  دیبرادر او کل اریتخت ولو شد، همان لحظه هم مه یگرفت، همان که وارد اتاقش شد و در را بست، رو

که مطمئناً به گوش  یبلند یبا صدا گرفتیم شیدر پکه خسته راه اتاقش را  یانداخته و وارد خانه شد و در حال

 گفت: د،یرسیمهسا م

 پالسِ؟ نجایدوستت خونه نداره هر روز ا نیا -

 گفت: یبار طنتیبلندتر و ش یبود هم با صدا دهیاو را شن یکه صدا مهسا

 .یخسته باش شهیهم یسالم داداش -

 بلند گفت: یهم با صدا اریمقابل مه در

 .ییظرفشو می. سالسالمکیعل -

بر بالشت زد  ی. مهسا با حرص مشتدیمهسا را نشن غیج یبود، با خنده وارد شد و صدا دهیبعد هم که به اتاقش رس و

 و چشمانش را بست تا بخوابد.

و  کردیمتفاوت در روز صدا م یهامدام او را با لقب آمدیفر خوشش نم یهم از مو اریبود و مه یاو فرفر یموها چون

 .دیخندیهم م یو کل دادیمحرصش 

 

به جان دکتر  ییدر دل دعا کندیحس نم یدرد چیاز کمر ه دید یخورد و وقت یتازه به هوش آمده بود و تکان ریام

 گفت: یو محمد و نادر انداخت و رو به عل یبه عل یکرد و نگاه

 آب. -

 کنه؟یکمرت درد م -

 نه خوب شده. -
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 خب خدا رو شکر. -

 یداد و تشکر کرد. عل یرا دست عل یخال وانیآن را کامل خورد و ل ریو دست او داد و ام ختیآب ر وانیداخل ل یعل

 یهیگر یبزند، که صدا یخواست حرف ریکنار تخت قرار داد. سپس ام یکمد کوچک سه طبقه یرا رو یخال وانیهم ل

 هیرا صدا زد و با گر نیو لوس آر هیبا گرره شد، ارغوان یاش را جلب کرد، به سمت صدا برگشت و به او ختوجه ینازک

 گفت:

 .کنهیپام درد م یداداش ؟یداداش -

 نیبود. آر رهیبه او خ یارغوان حالش را منقلب کرده بود، با ناراحت یهیکه گر ریو ام ستیگریمظلوم از درد م ارغوان

ارغوان حس کرد، به  یرا رو ریام زیانگداشت او را آرام کند که نگاه غم یتخت نشسته بود و سع یکنار ارغوان رو

به خواهرش نگاه کند. بلند شد و  یکس آمدیآن حال خوشش نم اب یول ست،ین یبد یکه نگاه او از رو دیفهم یخوب

را بست،  دیسف یپرده نیبرد و آر ریسر به ز نیشرمگ ریکرد. که ام ریهمراه با اخم به ام یپرده رفت و نگاه کینزد

 گفت: ریه امرو ب یهمان لحظه عل

 !یشد ریشده؟ سر به ز یچ -

 .یچیه -

 گفت: طنتیبا ش یعل

 شده. یرتیغ یهم الک نیچته! آر دمیباشه نگو. منم نفهم -

 .کیزیو ف یاضیبه ر یبخور زنمتیخفه شو. وگرنه آن چنان م -

 رو تخت. یافتاد ضیفعالً که خودت مر یباشه. ول -

 . دیبعد هم خند و

 :گفتیدر آرام کردن او داشت و م یسع یارغوان را در آغوش داشت و با لحن آرام و مهربان نیآر

 .ششیه -

 را ماساژ داد و گفت: کمرش
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 .دمیبهت برسه قول م یبیآس چیه ذارمینم گهیدل من؟ تموم شد، د زیآخه عز -

 گفت: هیبا گر ارغوان

 ات سوخت.. باعث شدم خونهدیببخش -

 و گفت: دیسسر او را بو نیآر

 نکن.  هی! گرهایداداش خر پول دار هی. خرمیسرت. بهتر از اون و م یفدا -

 .دیببخش -

 نکن. هیخواهر گلم. گر ستیمهم ن -

 آمد و گفت: یخوردن لیلحظه آتنا با وسا همان

 گرفتم. یرفتم براش خوردن -

 را از او گرفت و گفت: لیوسا لکسیاو را از آغوش جدا کرد و نا نیآر

 کم ببر باال. هیتختش و  -

 دهان ارغوان برد و گفت: کیزد و نزد یبرداشت و آن را به نِ یاوهیهم آبم خودش

 .یدل ضعفه گرفت یکرد هیگر قدرنی. ازمیبخور عز -

به  یاو کرد و با نگاه یهاشروع به پاک کردن اشک یبا مهربان خت،یرا دور ر یبه خورد او داد و جعبه خال آهسته

 سرخ شده بود کرد و گفت: ادیز یهیچشمان او که از گر

 .شمیم یبد عصب یکن هیگر گهیبار د هی! ؟یکرد کاریخوشگلت چ ینگاه با چشما -

 بعد هم به آغوشش اشاره کرد و گفت: و

 .نجایا ایباز ب یاگه دوست دار -

 ؟یازم خسته شد -
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 و گفت: دیاو را در آغوش کش نیآر

 معلومه که نه. -

 بعد رو به آتنا آهسته گفت: و

 مگه؟ دیقهر -

 اوهوم. -

 چرا؟ -

 از خودش بپرس. -

 گفت: د،یکشیاو م یبر موها یگر دستکه نوازش یدر حال نیآر

 ارغوان؟ -

 بله؟ -

 ؟یزنیهمه به فکرتِ، چرا باهاش حرف نم نیپس حاال که ا ست؟یبرام مثل آتنا ن کسچیه یگفتیتو مگه نم -

 مون شد.بحث -

 ؟یسر چ -

 گفت: آتنا

 قهر کنم. دی. اگه قرار به قهره که من باکنهی. تازه خانوم قهر هم مشونیا یِسر کله خراب -

 بعد هم گفت: و

 خواد؟یآدم دلش بغل م یگیولش کن. نم -

 و گفت: دیآتنا را کش ینیارغوان را از آغوش رها و ب نیآر

 !ایحسود نبود -



 مشرور نیاطیش

61 
 

 ؟یخب که چ -

 .نمیبغل عمو بب ایخب ب -

 .رمیگفتم. وگرنه صد سال بغل نامحرم نم یچ هیاز خدا خواسته. حاال من  یبرو بابا. پر رو -

 گفت: طنتیبا ش نیآر

 .یگیآره تو راست م -

 و گفت: دیرا بر او کوب فشیک یحرص آتنا

 .گمیبله که راست م -

 سرش را ماساژ داد و گفت: نیآر

 آهن؟ ای فهیک نیا -

 .کنمیآچار و چاقو با خودم همراه م یکل ترسمیکالً م دمیکه جن د ی. از روزیآهن لیبا وسا فیک -

 آها. خوبه.  -

 لبخند او گفت: دنیلبخند بر لب داشت، که آتنا با د ارغوان

 لبخند به لب. شهیهم -

 مظلوم به خود گرفت و گفت: یاافهیق ارغوان

 ؟یبخشیرفتم. ببخش سرت داد زدم. م ییکردم و به حرفت گوش ندادم و تنها یلجباز دونمی. مدیآتنا؟ ببخش -

 با انگشت به سر او زد و گفت: آتنا

 تو... ی. ولدمتیمن همون لحظه بخش -

 به سر او زد و گفت: باز

 جانم. یوخدیپوکه. مخ  نجاتیا -
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 کرد و گفت: یاتک خنده ارغوان

 ؟یپس آشت -

 .یبه هر حال آشت ی. ولیدمن که قهر نبودم. تو قهر بو -

 با لبخند گفت: نیآر

 تون هم حل شد.مشکل نکهیخب مثل ا -

 گفت: نیرو به آر ارغوان

 نجام؟یمن ا یداداش به مامان بابا نگفت -

 .رانیا اومدنیم کردنیکارشون و ول م ایشون نکردم. وگرنه از اون سر دننه نگران -

 . ینگفت یخوب کرد -

 گفت: دیسف یشت پردهلحظه نادر از پ همان

 داخل؟ امیاجازه است ب -

 گفت: نیآر

 چند لحظه صبر کن. -

گر بر نوازش یکرد و دست میسر او تنظ یشال ارغوان را که دور گردن ارغوان افتاده بود را برداشت و رو یفور

 و گفت: دیسرخ او کش یهاچشم

 تو. ایب -

 ،یگرم یِپرسبا هم پس از سالم و احوال یکرد و در مقابل همگ یرا کنار زد و وارد شد، آتنا سالم دیپرده سف نادر

 رو کرد سمت ارغوان و گفت: نیآر

 جوابش و بده. دیپرس یازت چند تا سوال بپرسه. هر چ خوادی. و مسِیدعا نو شونیارغوان ا -



 مشرور نیاطیش

63 
 

گچ گرفته شده بود  که ییاو، همان پا یبه سمت چپ خم کرد، نادر کنار پا یکم "باشه  " یسرش را به معنا ارغوان

 یو ارغوان هم کامل جواب داد، در آخر نادر آدرس خانه دیتخت مقابلش نشست و سواالتش را کامل از او پرس یرو

 داد و گفت: نیخود را به آر

 .دمیچند تا دعا م هیام بهتون خونه دییایمرخص که شد ب -

 و ارغوان و آتنا تشکر کردند که آتنا رو به نادر گفت: نیآر

 د؟یببخش -

 بله؟ -

 د؟یها هم کمک کنبه اون شهیاش هم جن زده شدن. مدارم که دوستش و دختر خاله یدوست هیمن  -

 بهشون. دیام و بداست. آدرس خونه هیکمک کردن به بق امفهیچرا که نه! وظ -

 ممنون. یلیخ -

 گفت: نیلحظه آر همان

 م؟یایروز ب هیهمه باهم تو  یعنی -

 . جدا جدا.شهیکه کارم سخت م یجورنه اون -

 آهان. -

 ام.خونه نییایهر وقت خواهرتون مرخص شد. صبح فرداش ب -

 باشه. -

 بعد هم به آتنا گفت: و

 .دییایشما هم فردا بعد از ظهر ب -

 هم با لبخند تشکر کرد و بعد نادر شماره همراهش را به او داد و گفت: آتنا

 تا باهاشون هماهنگ کنم. رنیباهام تماس بگ دیون بگتبه دوستان دیشماره همراهم و بد -
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 ممنون. یلیتون درد نکنه خدست -

 .کنمیخواهش م -

 گفت: نیبعد رو کرد سمت آر و

 ؟یبار یخونه. کار رمیم گهیخب من د -

 . دستت درد نکنه.یمرس -

 خواهش، خب پس فعالً خداحافظ. -

کرده بود، کالً از  یهم خداحافظ ریمحمد و ام ،یکردند، نادر رفت، چون از عل یکوتاه یپس از آن که خداحافظ و

 شد و آدرس خانه را داد. یسوار تاکس یاصل ابانیهم خارج شد و با رفتن به خ مارستانیب

خانه را  دیغصه که حاال با یشان رساند و خودش هم با کلاو و محمد را به خانه یمرخص شد و عل ریساعت بعد، ام دو

 کند، سمت خانه خودش حرکت کرد. زیتم

دو  یااو را به خانه آتنا برد و بعد هم به بنگاه رفت و خانه نی، ارغوان هم صبح زود مرخص شد و آربعد که شد روز

نه و صاحب خا یبه حساب بنگاه دیکه خانه را د یپول را وقت هیاز پول را داد و قرار شد بق یمیطبقه را قلنامه کرد و ن

با صاحب خانه تماس گرفت  یو خوشش آمد و بنگاه دیبه آن خانه رفت و ان را د یکند، سپس با صاحب بنگاه زیوار

 کرد.  یداریو خسته کننده باالخره خانه را مبله خر یطوالن یمقدمات یو ط

شد و سمت  شنیزد و سوار ماش رونیاز بنگاه ب داد،یرا نشان م ازدهیکه نزدبک  اشیبه ساعت مچ ینگاه با

چون ساعت دوازده شده  یگرفت تا به محضر ببرد، ول یاسناد را از غاز اتیعمل یبرا یاحرکت کرد و نامه یدادگستر

 یسپرد و به رستوران سمت رستوران رفت تا ناهار بعدکار محضر را به صبح روز  نیبود، و محضر هم بسته بود، بنابرا

 نام ارغوان جواب داد و گفت: دنیزنگ خورد و با د اشیگوش یرانندگ نیبخورد که در ح

 جانم ارغوان؟ -

 . خدا قوت.یسالم داداش -

 حرف بزنم. ادیز تونمیبگو فدات بشم. من پشت فرمونم نم یدار ی. جانم کاریسالم. مرس -

 .نجایا یایچشم. مامانِ آتنا گفت ناهار ب -
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 رستوران. رمینه. م - 

 .کنمیات متکه شیش یایتعارف نکن ن یالک گهیمامانِ آتنا م یداداش -

 مامانِ آتنا گفت؟ نویا -

 و بدم از خودش بپرس. یگوش یخوایآره. م -

 .امی. باشه مخوادینم -

 .میپس منتظر -

 ادامه داد، و سمت خانه آتنا حرکت کرد. اشیبه رانندگ نیکه قطع شد، آر تماس

نداشته، بارها به آتنا گفته بود که او را  ییموقع به او نظر سو چیو ه کرد،یبه آتنا به چشم خواهر نگاه م شهیهم او

و  کردیکه نداشت، و مادر او را هم خاله صدا م دیدیم ی. و آتنا هم او را به چشم برادرندیبیمثل خواهرش ارغوان م

 دیدیوقت او را م هر شهیاش دوست داشت و همنداشت او را مثل پسر نداشته یدوستش داشت. مادرِ آتنا که پسر

از او سر نزند. او را مثل ارغوان دوست داشت و  ییآتنا را در نظر داشت که خطا شهی. و همرفتیاش مقربان صدقه

که با خواهرش  یدوست خواستیم طورنیکه خراب هستند. و هم یباشد از جنس دختران یکه دختر خواستینم

 و پاک باشد.  قیاست، مثل خواهرش رق قیرف

به دست رفت  ینیریباز شد و ش یکیشد و قفل کرد و زنگ خانه را فشرد و در با ت ادهیپ نیاز ماش د،یخانه آتنا رس به

 داخل و وارد خانه شد و به آتنا سالم کرد و رو به مادر آتنا هم سالم کرد و گفت:

 خاله؟ یخوب -

 خوبم پسرم. -

 را به دست او سپرد و گفت: ینیریش جعبه

 .دمیخونه جد یِنیریش نیبفرما خاله. ا -

 .یکن یزندگ دتیجد یخونه یتو یمبارک باشه پسرم. انشاهلل با تندرست -

 خاله. یمرس -
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 .اتیعروس یِنیریش اهللشایا -

 تمام گفت: ییبا پر رو نیآر

 به چشم اون هم به موقعش. یا -

 مادر؟ ینظر دار ریو ز یمگه کس -

 هستم.تو فکرش  ینه خاله. ول -

 خوبه.  یلیپسرم. ازدواج خ یکنیم یکار خوب -

 ارغوان. شیسر برم پ هیتون من خاله. با اجازه یمرس -

 برو پسرم. -

 یوارد اتاق آتنا شد و ارغوان را رو نیآتنا با لبخند سمت آشپزخانه حرکت کرد و آتنا هم به دنبال او و سپس آر مادرِ

 گفت: یشینما یبا اخم ،یو در حال کار با گوش دیتخت او د

 وامونده چه خبره؟ یتو اون گوش -

 گفت: ینیسرش را بلند کرد و با لبخند دلنش ارغوان

 .یگوش نیا ای. خدا قوت. بیسالم داداش -

 آن را در هوا گرفت و گفت: نیکرد که آر پرت

 .زمیسالم عز -

و با محبت خالص  دیرا بوس اشیشانیرا بدون نگاه کردن کنار او گذاشت و پ یتخت نشست و گوش یرو کنارش

 اش گفت:برادرانه

 !یبهش شک کن نمیترِ. نبخواهر از من برگ گل هم پاک -

 و گفت: دیرا محکم بوس نیآر یغرق لذت شد و خوشحال گونه ارغوان

 .یداداش رتتمیعاشق غ -
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 ؟یبهتر ؟یقربونت برم. االن خوب -

 .کنهیدرد م یلینه. پام هنوز خ -

 .یشیوقت بهتر ماون یخوریبعد داروهات و م یخوریناهار م -

 اوهوم. -

 .یشیگچ هم راحت م نیاز شرّ ا ی. تا چشم به هم بزنیشیخوب م یغصه نخور. زود -

 ؟یداداش یدیخونه خر -

 ؟یدیاز کجا فهم -

 .دمیصداتون و شن یکردیبا خاله صحبت م یداشت -

 .رانیتا مامان و بابا برگردن ا یکنیم یبه بعد هم تو با من زندگ نیآره. از ا -

 آخه... -

 گفت: یحرف او را قطع کرد و جد نیآر

 نشنوم. یزیچ -

 باز کرد و گفت: مهیبه در زد و در را ن یالحظه آتنا تقه همان

 ناهار. دییایب -

 سمت در رفت و رو به آتنا گفت: نیآر

 دست و صورتم بشورم. بهش کمک کن بلند بشه. رمیم -

 . تو کمدمِ.یلباس نباش یب نجایا یکه هر وقت اومد دمیدست لباس خر هیبرات  یباشه. راست -

 .یآبج یباشه مرس -
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. آتنا به ارغوان کمک کرده و او را بلند کرد و از اتاق دیو رفت، تا دست و صورتش را بشو دیاو را کش ینیبعد هم ب و

 خارج شدند و سمت آشپزخانه رفتند.

رنگ  یاشمهیگفت. لباس سبز  نیآتنا آفر یقهیلباس در دل به سل ضیهم به اتاق آتنا برگشت و پس از تعو نیآر

او  یداشت، برا یکه حالت کش دیسف یهابا خط یاندام یورزش یاشمهیو شلوار  آمدیاو م دیبه پوست سف اریبس

کرد و با  یآتنا بود نگاه شیآرا زیم یروکه  یانهییخوشش آمد. به آ اریکرده بود که بس جادیحالت جذب را ا

بعد  یاداد و از اتاق خارج شد و سمت آشپزخانه رفت و کنار ارغوان نشست و لحظه یحالت شیدستانش به موها

 مشغول خوردن ناهار شدند. یهمگ

داشت که خدا  یسالش بود، پدرش را در تصادف از دست داده بود و شانس بزرگ زدهیس یپدر نداشت، وقت آتنا

 رتیبود که حواسش به او بود و غ نیتنها آر نینداشت که از او محافظت کند و ا یحفظ کرد. برادر شیمادرش را برا

او را مثل خواهر دوست داشت و  نیکه آر طوررا دوست داشت و همان شیهارتیغ بیو آتنا عج کردیخرج م شیبرا

 بود. زیاو عز یآتنا برا

 .دندیدیرا مثل خواهر و برادر م گریدنداشته و هم ینظر رگیبه هم د کدامچیه

 

 بعد. روز

ساعت ده  رود،یبه خانه نادر م نیارغوان به او گفته بود که دارد با آر یبود و آتنا به دانشگاه رفته بود و تلفن صبح

 خانه شد. یصبح کالسش تمام شد و راه

و  حاتیتوص یسر کیها وان به خانه نادر رفته و نادر به آنو ارغ نیکه او در کالس بود، آر یآن دو ساعت یط در

چگونه و به جه صورت استفاده  دیها داد و گفت که هر کدام را بارا به آن ییرا بازگو کرده و بعد دعاها ییهاهیتوص

را هم به محضر  یرا به خانه خودش برده بود و نامه دادگستر ارغوان نیها را هم گفت، حاال هم آرآن یقهیکنند. و طر

و االن داشت سمت شرکت  کشدیهفته طول م کیانتقال سند و مدارک را به او گفته بودند که  یبرده بود و کارها

که آن را با دوستش  یگریو هم در شرکت د کردی. او هم شرکت پدرش را اداره مکردیپدر و مادرش حرکت م

 . نمودیبود اداره م کیشر

 

 ✔با دوستش داره.  یشرکت شراکت هی نیکرده بودم که آر ذکر هم قبالً: توجه ✔
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بود و داشت  ستادهیا ابانیبود و حاال کنار خ دهیرفته بود و کتاب خر یبود و آتنا به کتابفروش ازدهی کینزد ساعت

اش نداشت، داشت به سرعت سمت خانه یهم که کارش در محل کار تمام شده بود، و کار یعل گرفت،یم نیماش

را به عقب برد و در  نیماش دهیرا د ییآشنا نکهیا رو از کنار آتنا هم گذشت و عبور کرد و بعد با فک کردیحرکت م

 فرستاد و گفت: نییرا پا نیماش شهیبر لب نشاند و ش یلبخند د،یکمال تعجب آتنا را د

 تون.برسونم د؟یریم ییسالم آتنا خانوم. جا -

 . رمیگیم ی. نه ممنون تاکسیعه؟ سالم آقا عل -

 لطفاً. دییبفرما -

با گرفتن آدرس او  ینشست و عل نیتعارف را کنار نهاد و عقب ماش گریهوا را نداشت، د یکه حوصله گرما آتنا

 سکوت را شکست و گفت: یدر سکوت گذشت که عل یاقهیحرکت کرد. پنج دق

 بکنم؟ یخواهش هی تونمیم -

 د؟ییبفرما -

 .میبا هم باش به رستوران دعوتت کنم ناهار -

 نه ممنون. -

 خواهش کردم. نه درخواست. -

به نظرش  رد،یبگ دیند توانستیخواهش او را هم نم یول شد،یبد م شیبرا دیدیاو را م ییدو دل بود و اگر آشنا آتنا

 رفتیاحساس را پذ یخواسته عقل را رد کرد و با خواسته ،یبا آن که دو دل بود ول آمد،یم یمرد مؤدب و جذاب یعل

 و به او گفت:

 باشه. -

 حرکت کرد.  یخوشحال سمت رستوران یعل
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دوست  نینشده که فرز قهیحاال در رستوران بودند و مقابل هم نشسته بودند و در حال صحبت بودند، هنوز ده دق و

که ناگهان  رفتندیم یزیو همسرش داشتند سمت م نیوارد همان رستوران شدند، فرز یبا همسرش اتفاق نیآر

 چشم همسرش به آتنا خورد و گفت:

 ن؟یعه فرز -

 جانم؟ -

 اون پسره؟ شیپ ستیاون آتنا ن -

تعجب داشت  یجا شیبرا یقفل شد، قضاوت نکرد، ول یکرد و بعد نگاهش به آتنا و بعد عل تیبه جمع ینگاه نیفرز

 کشاند که همسرش گفت: رونیتوران بپسر داشته باشد؟ همسرش را از رس کیبا  تواندیم یکه آتنا چه کار

 صداش کنم. خواستمیمن م رون؟یب میاومد یواسه چ -

 . نیبه آر زنمی. تو راه هم زنگ مگهیرستوران د میریم نه،یما رو بب دینبا -

 چرا آخه؟ -

 نداره. یدخالت نکن ساره، به ما ربط -

 نینام فرز دنیزنگ خورد، با د اشیشرکت بود که گوش کینزد نیشده و دنبال او حرکت کرد، آر الیخ یب ساره

 جواب داد.

 بله. -

 ؟یسالم خوب -

 ؟یسالم. ممنون تو خوب -

 ن؟یآر ییممنون. کجا -

 ؟ییتو راه شرکت. تو کجا -

 .میبود گهیرستوران د هیاالن تو  نیهم نیتو راه رستوران. راستش آر -
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 خب؟ -

 .دمیپسر د هیاون جا خواهرت، آتنا رو با  -

 .یدیحتماً اشتباه د -

 .نشیاالن برو بب یکنیداداش. قضاوت هم نکردم. باور نم دمیاشتباه ند -

 .یباش دهیبه حالت اشتباه د یوا یآدرس و بده. ول -

 باشه. -

و بعد هم سمت  رود،یبه شرکت م رترید یساعت میشرکت تماس گرفت و گفت ن یرا که گرفت، با منش آدرس

 در آن جا بودند حرکت کرد. یکه آتنا و عل یرستوران

 

بود  یآشنا که عل یرا از نظر گذراند، تا نگاهش به آتنا و پسر تیوارد شد و جمع د،یبه رستوران مورد نظر رس یوقت

هر دو قرار گرفت و آتنا رنگ از  یرو به رو قاًیکه شد، دق کیها حرکت کرد. نزدآن زیبرخورد، اخم کرد و سمت م

 گفت: یگرفت و رو به آتنا عصبان ااو ر یجلو نیدهد که آر حیخواست توض یو عل دیهوشش پر

 ؟یکنیم یپسر مجرد چه غلط کیبه همراه  نجایتو ا -

 با لکنت گفت: دیچه بگو توانستیکه در شوک قرار گرفته بود و از ترس نم آتنا

 .یکنیبه... به خدا اش... اشتباه م نیآر... آر -

خواهر دوست  یبرا نیکه آر شودیچطور م نکهیاو فقط خواهر دوست اوست، متعجب شد از ا دانستیکه م یعل

او باشد، با  یبرا یسر سخت بیرق تواندیم نیآر نکهیعاشقش باشد، ناراحت شد و با فکر ا نکهیشود جز ا یرتیخود غ

ست آتنا را گرفت و او را بلند کرد د نیآورد. آر ستگرفت هر جور شده او را به د مینکرد و تصم یآن حال دور را خال

 گفت: تیو با عصبان

 ه؟یخبر ی. فکر کردیمدت آزادت گذاشتم دور برداشت هی -
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 دیحتما با نکهیبلند شد و با فکر ا یفور یاز خود دفاع کند. عل توانستینم یاز ترس زبانش بند آمده بود و حت آتنا

 او را از اشتباه در آورد، گفت:

قبول کنه. من مجبورش  خواستیرستوران. نم ادی. من ازش خواهش کردم باهام بیکنیشتباه ما یدار نیآقا آر -

 کردم.

 خشن رو به او گفت: نیآر

 کنم؟ رفهمشیبرات ش ای یشد رفهمی. شی. بار آخر آقا علیپلکیبار آخرت باشه که دور آتنا م -

 گفت: هیهم دست آتنا را گرفت و دنبال خود کشاند که آتنا با گر بعد

 تو رستوران. ی. آبروم و بردنیولم کن آر -

 خفه شو. -

 .دیغلط کردم. ببخش -

 .یشده باش هیکه تنب بخشمتیم یوقت یالبته! ول -

 دندیرس نیبودند، از درب رستوران که خارج شدند، به ماش رهیها خمتعجب به آن هایرستوران با تاسف و بعض افراد

هم با افکار  یحرکت کرد. عل دشید و خودش هم سوار شد و سمت خانه جدپرت کر نیاو را داخل ماش نیو آر

 از رستوران خارج شد. یمتفاوت و ناراحت با پرداخت مبلغ

برد  یکیتار نیرزمیکرد و سمت ز ادهیشد، آتنا را هم پ ادهیبرد و پ نگیرا داخل پارک نیماش د،یکه به خانه رس نیآر

 و التماس گفت: هیکرده بود. آتنا با گر شیدایامروز صبح پ نیکه هم

 .گمی. به خدا راست مرمیبگ دهیولم کن. تو رو خدا ولم کن. به خدا ازم خواهش کرد. نتونستم خواهشش و ناد -

 و در آن را باز کرد، سپس خشن گفت: دیرس نیرزمیبه ز نیآر

 .یریبگ دهیکه ناد یریگیم ادی یموند یکیروز تو تار کی یرفت یوقت -

 . ترسمیم یکیتو رو خدا. من از تار -

 .دونمیم -
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 آتنا سوهان روح او شد. یهیگر یکرد و در را بست و همچنان صدا نیرزمیبعد هم او را پرت ز و

 تنها نذار. نجایدر و باز کن. منو ا نی. ادیگرفتم. ببخش ادیگرفتم.  ادیداداش غلط کردم. به خدا  -

کند. دور که شد  هیها را تنبآن توانستیخودش خوب م یبه نوبه یول کرد،یبلند نم یدختر چیه یدست رو نیآر

 .دیاز آتنا نشن ییصدا چیه گرید

 یزینگذشته بود که احساس کرد چ یقی. هنوز دقاندیمخوف را نب یکیتار دادیم حیچشمانش را بسته بود و ترج آتنا

چشمانش را باز نکرد. و مدام  یول خت،یاشک ر و با ترس دیبه دست انسان در حال لمس صورت اوست، ترس هیشب

 تیکه در حال نوازش او بود نها یطانیش یراب نیو ا دیلرزیم کرد،یرا رد م یکاش خواهش عل گفتیدر دلش م

 ترساند. شیاز پ شیخوفناکش که آتنا را ب یو صدا آمدیبه حساب م حیو تفر یخوشحال

 کوچولو. یآخ -

آتنا باعث شد که  یپر از تمنا ی. صداکردیخودش را آشکار م خواستیبود و به هر جا که دلش م ینامرئ طانیش

 :دیسر دهد و بگو یخنده بلند طانیش

 .آدیمن خوشم م یترسیبترس. تو که م شتریبترس. ب -

 نداشته باش.  میتو رو خدا کار -

 باشه. -

 هوشیو از ترس ب دیاز درد کش یغیاو گرفت که آتنا ج یز بازوا یدندان محکم فشیزرد و کث یهاناگهان با دندان به

در آورد و از آن جا خارج شد. و  یاهیدود س هیگم شد. او خود را شب نیرزمیدر ز طانیترسناک ش یهاشد. خنده

 .خوردیخبر از حال بد او داشت به همراه ارغوان ناهار م یب نیآر

 

بخوابد و عقب گرد کرد خواست از آشپزخانه خارج شود که  یداشت کم میظرف ناهارش را شسته بود و تصم نادر

 به عقب برداشت و گفت: یترسناک ظاهر شد و نادر قدم یاو که جن بود با ظاهر یپل ارتباط قهیطر

 چه وضع اومدنه؟ نی. ادمیترس یروان -

 کم بترسونمت. هیخواستم  -
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 تو؟ یشعور ندار -

 .کیتار یفضا یبگو جون آتنا به خطر افتاده اون هم تو نیود زنگ بزن به آرنه. اوه! اومدم بهت خبر بدم. ز -

 با غرغر گفت: گرفتیرا م نیکه شماره آر یمبل برداشت و در حال یرفت و آن را از رو اشیسمت گوش یفور نادر

 .یگفتیاز اول م یمُردیم -

 که جواب داد نادر بدون سالم کردن گفت: نیآر

 ن؟یالو آر -

 ده نادر؟ش یچ -

 به خطر افتاده.  کیتار یفضا یخبر بد بهم داده. جون آتنا تو هی امیاالن پل ارتباط نیهم -

 دنبالش. رمی. االن مییه -

 که قطع شد، جن گفت: تماس

 آتنا. شیپ رمیمن م -

 .اریکامل سکته کنه. خودت و شکل دختر در ب یسر و وضع نر نیبا ا -

 . فعالً. نیخودت و برسون به خونه آر عیباشه. تو هم سر -

صورت او  یآب را رو یهارو ظاهر شد. قطره بایز یبه شکل دختر نیزم ریبعد در ز یاشد و لحظه بیلحظه غ همان

درد از دستش و  غیج د،یبعد که او را خوب د یول دیاز اشک آتنا باز شد و او را تار د دهیکه چشمان خشک دیپاش

 ه جن گفت:شد، ک یکیترس از او 

 از من نترس. من از طرف نادر اومدم.  -

 گفت: دهیترس آتنا

 ؟یت... ت... ت... تو جن -

 هاش. از اون خوب یآره. ول -
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شد و دست او را که به شدت  کیو جن به او نزد دیکش ادیخود را عقب کشاند که باز از درد دستش فر دهیترس آتنا

 را در دست گرفت و گفت: رفتیشده بود و از آن خون م یزخم

 جونت و نجات بده. ادیتا نادر ب یتر درد بکشکم کنمینترس. من کمکت م ؟یترسیم یواسه چ -

دستش به آن حرارت داد و  یآورد و آن را در دست مچاله کرد و با گرما دیرا پد یدست خود برگ یبعد هم رو و

دست آتنا بگذارد  یقبل از آن که آن را رو شد،یگاز پخته م ریشده بود که ز یایباز کرد برگ کامالً مثل سبز یوقت

 گفت:

 . یایبه هوش ن گهی. چون ممکنه دیبش هوشیب دینبا -

خواست  نیزمان در به شدت باز شد و آردردناک او به عرش رفت و هم ادیزخم گذاشت که فر یبعد هم آن را رو و

 را به عقب هول داد و گفت:خود او  یهابال قیسمت جن حمله ور شود که جن از طر

 همون عقب بمون. -

 ولش کن. ؟یکنیم یچه غلط یدار -

 .ادیتا نادر ب دمیراحت شد؟ من دارم نجاتش م التیتو. االن خ نیا شیکه انداخت یغلط و تو کرد -

 ببرمش تو خونه. خوامیبهش دست نزن. برو عقب. م -

 خودم بلدم. -

 بار گفتم ازش دور شو. کی -

 .رمیگیمن از تو دستور نم -

محابا ترس از جن را فراموش کرد و با  یب نیو آر دیکش یگرید غیزخم او را فشرد، که آتنا ج یرو شتریبا برگ ب و

 و جن را به عقب هول داد و آتنا را از کمر در آغوش گرفت که جن گفت: دیسمت آتنا دو ینگران

 که بدبخت. یمونیهول بدم زنده نم یجورنیاگه من تو رو ا -

در عبور کرد و دنبال او حرکت کرد،  یرا با پا بست، جن از رو نیرزمیرفت و در ز رونیبدون توجه به او ب نیآر یول

 :گفتیو م کردیاو را آرام م کردیکه سمت طبقه دوم به سرعت حرکت م یدر حال نیآر
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 .دهینجاتت م آدی. االن نادر مهاینخواب زم؟یآتنا عز -

 . به خدا. یتو بگ یهر چ گهیگرفتم. به خدا د ادی. به خدا دی. ببخشیغلط کردم داداش -

 را تند کرد و گفت: شیهاسرعت قدم نیکه آر ستیگر شتریب

 قربونت برم. ببخش.  -

 او را بخنداند گفت: یآن که کم یبعد برا و

 . یآخر بغلت کردم؟ االن تو بغل من یدید یول -

 و وارد خانه شد و گفت: دیبه خانه رس نیزد، آر یوچکبا درد لبخند ک آتنا

 !سیقربونت برم. ه -

او را نشنود، و بعد هم سمت اتاق خودش  یاو را خفه کند و ارغوان صدا یهاهیفشرد تا گر نهیبعد هم سر او را به س و

پشت در قرار گرفت و قبل  تخت خواباند، همان لحظه نادر یحرکت کرد و در اتاق او توسط جن باز شد و او آتنا را رو

 رفت و در را باز کرد و گفت: یفور د،یآن که بتواند زنگ را بزند، جن فهم

 .یبه موقع اومد -

 وارد شد و در را بست و گفت: نادر

 کجاست؟ -

 را نشان داد و گفت: نیاتاق آر جن

 اون اتاق. -

 سمت آن اتاق حرکت کرد و گفت: نادر

 .کردمیحتماً باهات ازدواج م یبود زادیاگه آدم -

 ؟یبا جن ازدواج کن یچرا؟ دوست ندار -

 جن متولد بشه. هیاز  امندهیدوست ندارم بچه آ -
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 چه متفکر. -

صدا  قیتمام اتاق او را عا د،ید یتخت در حال کار با گوش یرو دهیاتاق شد، جن به اتاق ارغوان رفت و او را خواب وارد

 نیآتنا را پاره کرد و رو به آر راهنیپ نیشد، نادر آست نیرفت و وارد اتاق آر ند،یکرد و بدون آن که ارغوان او را بب

 گفت:

 دستت و از رو دهنش بردار. -

 .شنوهی. ارغوان صداش و مکنهیو داد م غیج -

 گفت: جن

 صدا کردم. قی. تمام اتاقش و عاشنوهینم -

 گفت:نگران  نیآر ناگهان

 ؟یاوردیکه سرش ن ییبال -

 رو به نادر گفت: جن

 .ارمیسرش م ییبال هیاش کن وگرنه بهم حرف زد خفه یلیامروز خ نینادر ا -

 گفت: نیرو به آر نادر

 زاده. منتها ظاهرش ترسناکِ. ینداره. اون از جنس پر یبه کار کس یسر به سرش نذار. کار نیآر -

 نگفت و نادر گفت: یزیچ گرید نیآر

 اون دستش و نگه دار. ایتو ب نیآر -

 دست سالم آتنا را محکم نگه داشت و شروع به نوازش دادن او کرد و گفت: نیآر

 !هاکنمینکن. وگرنه دوباره بغلت م هیگر -

 او را نگه داشت و رو به آتنا گفت: یدست زخم نادر

 .یاریکن طاقت ب یسع یدرد داره. ول -
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 شیرنگ از رو دیصحنه را د نیخارج کرد و لبه آن را با فندک داغ کرد، آتنا که ا بیرا از ج یکوچک یاقوبعد هم چ و

 و نادر رو به جن گفت: دیپر

 .وِید یپر رونیبرو ب -

 نیاو را به تخت بست و آر یرا تکان داد، نادر اول پاها شیشروع به تقال کرد و پاها دهیرفت و آتنا ترس رونیب جن

آن قدر  دیکش یدردناک ادیزخم او گذاشت و آتنا فر یداغ را رو یتر نگه داشت و نادر چاقوهم دست او را محکم

 بد او گفت: لحا دنیبا د نیخش برداشت و درد گرفت، آر شیمحکم که گلو

 شد. شیبرش دار. دلم ر ینادر تلفش کرد -

 .شهیاگه سم و از دستش خارج نکنم کالً تلف م یول -

 گفت: یعصب نیآر

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا -

 .رسهیاگه سم از دستش خارج نشه به تموم بدنش م یخب معذرت. فقط خواستم بدون یلیخ -

 بلند گفت: یهیو با التماس و گر دیکش ادیفرو برد که آتنا فر شتریبعد هم چاقو را ب و

 . رمیمیبسه. درد داره. تو رو خدا برش دار. دارم م -

 گفت: نیو درد رو به آر هیبرداشت و دوباره شروع به داغ کردن آن کرد که آتنا با بغض و گرآن را  نادر

. به گمیبه روح بابام راست م رهیاجازه ندادم دستم و بگ ینکردم. حت یندارم. به خدا کار یریبه خدا من تقص نیآر -

حبس نکن. تو رو خدا  کیتار یمنو جاها گهی. تو رو خدا ددمی. قول مدمیانجام نم لتیخالف م یکار گهیخدا د

 داداش.

 گفت: یگونه او را نوازش داد و با مهربان یبا ناراحت نیآر

 . باشه قربونت برم. آروم باش. زمیباشه عز -

و بدنش  دیکش یگریدردناک د غیداغ توسط نادر داخل گوشت دست او فرو رفت و آتنا ج یلحظه چاقو همان

 شد. نادر سم را از دست او خارج کرد و گفت: لیتبد یزیر یهاغیبه جبلندش  یهاغیشد و ج حسیب
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 ؟یکننده دار یضد عفون لیوسا نجایتموم شد. ا -

 آره. -

 .اریبرو ب عیسر -

حال آتنا را  یو ب فیضع یاو را باز کرد و صدا یجان را رها کرد و از اتاق خارج شد و نادر هم پاها یب یآتنا نیآر

 که گفت: دیشن

 .ینامرد یلیخ -

 .ینفس بکش یتونستیاالن نم کردمیاگه سم و از بدنت خارج نم -

 با بغض گفت: آتنا

 . تو کمکم کن تو رو خدا.رمیبم خوامی. من نمدیببخش -

 باشه. آروم باش. -

و  آتنا کنار او نشست و دست او را گرم فشرد گریآمد و کنار نادر قرار داد و رفت طرف د لیبا وسا نیلحظه آر همان

 و گفت: دیبوس

 تمومه. باشه قربونت برم؟ گهید یتحمل کن نمیا -

زخم  یکرد و بعد رو زیبه باال تکان داد. نادر در الکل را باز کرد و با پنبه دور زخم را تم "نه  " یسرش را به معن آتنا

 نگران گفت: نید که آراو بسته شد و نادر به کارش ادامه دا یِو چشمان اشک دیکش یاخفه غیآتنا از درد ج خت،یر

 شد؟ یچ -

 .آدیبه هوش م گهیدو ساعت د یکیشده.  هوشینگران نباش ب -

مبل  یکه تمام شد، به او سروم وصل کرد و بعد هم از اتاق خارج شدند و نادر دستش را شست و رفت سالن رو کارش

 نشست و گفت:

 بمونم. ادیکه آتنا به هوش ب یات تا وقتخب با اجازه -
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 . بمون. فقط به اون جنه بگو بره.کنمیخواهش م -

 نداره که. تیکار -

 صدا خارج کنه. قیندارم. آها بهش بگو قبل رفتنش اتاق ارغوان و از عا ینسبت بهش حس خوب -

 قبال خارج کرده. -

 بعد هم جن را صدا زد و گفت: و

 .یبر یتونیندارم م یباهات کار گهیمن د یپر -

 شد. بیت و بعد هم غگف یا "باشه  " جن

 

 وید طانیها شنداشت، تنها مشکل آن یها کاربا آن گرید یجن چیه کرد،یم یهنوز هم در خانه محمد با او زندگ ریام

پانسمان محمد را عوض  ری. حاال هر دو سر شکسته بودند. امآوردیدر م یدیبود که هر روز خود را به قالب جد یصفت

او را  آمدیهم خواب بود، محمد دلش نم ریکردن شام بود و ام ادهو محمد هم پانسمان او را، محمد در حال آم کردیم

شام ببدار کند. کنار گاز در  یداد شام را که آماده کرد برود او را از خواب برا حیکند، ترج داریبا آن سردرد از خواب ب

 یمحمد صدا هان. کوکو در حال آماده شدن بود که ناگخواندیطور آواز هم محال درست کردن کوکو بود و همان

پر از عجز و  یگاز را خاموش کرد و سمت اتاق او حرکت کرد که باز صدا ریز یفور د،یرا شن ریام یهیو گر ادیفر

 .دیرا شن ریام یهیگر

 محمد؟ داداش کمک. -

از سرش  طورنیو هم دیکنار تخت د نیزم یاده روافت ،یاشک یرا با چشمان ریکه محمد در اتاق را باز کرد، ام همان

 گفت: یمشهود ینشست و با نگران نیزم ی. با عجله کنارش رفته و روختیریخون م

 شده؟ پاشو داداش. پاشو قربونت برم. یداداش چ ریام -

دست او را گرفت و  ریکه ام اوردیرا ب یپزشک لیتخت خواباند و بلند شد برود تا وسا یاو را بلند کرد و رو یسخت به

 گفت: کردیرا پاک م شیهاکه اشک یدر حال

 نرو محمد. -
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 .امیم یمنم فور یصلوات بفرست -

آمد و کنار او قرار گرفت و شروع به باز کردن پانسمان او  یپزشک یهابعد با جعبه کمک یابعد هم رفت و لحظه و

 او بلند شد. یکرد که ناله

 تر. درد داره.آروم یآ یآ -

 شده؟ یخب بگو چ -

 تخت. نییزد و پرتم کرد پا یلیمشت زد تو سرم بعد هم محکم بهم س یکی دمید هویخواب بودم  -

 خب دعات مگه همراهت نبود؟ -

 جن نبود! نکهیا -

شده  انیباز شده او که تمام گوشت سرش نما هیبخ دنیمتوجه حرف او شد و باالخره پانسمان را باز کرد و با د محمد

 :بود گفت

 !ها؟یداداش هول نکن ریام -

 شده؟ یچ -

 .زنمیم هینگران نباش برات بخ یسرت باز شده. ول یهاهیبخ -

 نه.  -

 را با دست مالش داد و گفت: دیدیبعد چشمانش را که تار م و

 .ستیحالم خوب ن -

 . باشه؟کنمیم قیکامل تزر یحس یمقاومت نکن. بهت ب -

 باشه. -

زد و خون را بند آورد  هیحس شد، سر او را بخ یکرد و بعد از آن که بدن او ب قیآماده کرد و به او تزر یهم سرنگ بعد

 و گفت: دیرا بوس اشیشانیو از نوع پانسمان کرد و پ
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 ببخش. -

 م؟یدار یشام چ رمیدارم از حال م -

 .نمیچیغذا رو م زیدستم و بشورم بعد م رمیکوکو گوشت. م -

 فدات.. یباشه مرس -

 یتکان ریبازگشت و به او کمک کرد که بلند شود که ام ریدوباره به اتاق ام شیهارفت و پس از شستن دست محمد

 نخورد و محمد گفت:

 .گهیپاشو د -

 نرفته هنوز. نیاز ب یکه زد یحس یاثر ب -

 . استراحت کن.رهیم نیاز ب گهیساعت د کی هی. خب اشکال نداره. حاال یوا یا -

 عالمه خون از دست دادم. هیمن گرسنمه.  یول -

 ها بهت غذا بدم؟مامان نیمثلِ ا نمیکنم؟ بش کاریخب چ -

 .ستین امیبد فکر -

 .میباهم بخور کنمیدوباره گرم م یشد داریبخواب. ب -

 او نهاد و گفت: یبعد هم پتو را رو و

سر دردت خوب شده.  یب بعد که بلند شد. بخواشهیکوفتت م یبخواب قربونت برم. غذا رو با سر درد بخور -

 . هوم؟یخوریشامت و هم راحت م

 ؟یکنیم دارمیب گهیساعت د کی -

 آره. -

 باشه. -
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شد و  رهیبه چهره غرق در خواب برادر کوچکش خ نیرا که بست، همان لحظه هم خوابش برد، محمد غمگ چشمانش

 بعد هم ناراحت بلند شد و به اتاق خودش رفت.

 

 اریاو بس یو ارغوان و نادر شام را خورده بودند. ارغوان هم از حضور آتنا مطلع و برا نیشده بود و آر یساعت کی

 ناراحت شده بود.

 یتا از بپرسد و او هم برا نیو زنگ زده بود به آر دانستیآمدن او را نم رید لینگران آتنا بود و دل تینها یآتنا ب مادرِ

، فقط گفته بود که آتنا به همراه ارغوان در حال درس خواندن است و چند روز در خانه آن که مادرِ آتنا را نگران نکند

 آتنا راحت کرد.  ابتاو را هم از ب الی. و خماندیخود م

و خوابش آمد، خم  دیکش یاازهیخم امده،یاو هنوز به هوش ن دید یآتنا ماند و وقت هوشیکنار جسم ب یکم ارغوان

گفت  یکوتاه " ریشب بخ " نیو به نادر و آر دیرفته و سالن رس رونیو بعد هم از اتاق ب دیوسشد و گونه آتنا را نرم ب

 و به اتاق خود رفت تا بخوابد.

آتنا را از اتاق  یهیگر یصدا شانینشده بود، که هر دو قهیبا هم گرم صحبت شدند و هنوز پنج دق نیو آر نادر

 رهیخ کردی. هر دو به سرعت سمت اتاق رفته و وارد شدند و به آتنا که داشت سروم را از دستش جدا مدندیشن

 در آرام کردن او کرد و گفت: یو سع دیشسمت او رفت و کنارش نشست و او را در آغوش ک یفور نیشدند. آر

 من. آروم. زیآروم باش عز شش،یه -

 .اری. سروم و از دستم در بکنهیدستم درد م -

 قربونت برم. ش،ینکن. آروم. ه هیاول تموم بشه. گر -

 گفت: هیو با گر ستیگر شتریب آتنا

 .کنهیدرد م یلی. خکنهیدرد م -

 شد و گفت: کینزد نادر

 .نیبخوابونش آر -

 گفت: نیآتنا سرخ شدند و آر یهاکه گونه دیاو را بوس یِشانیاو را خواباند و پ نیآر
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 .یجان جان. چه خجالت -

 داد و گفت: نیدست آر یگردنبند نادر

 و بذار گردنش. نیا -

 آن را گردن آتنا نهاد و نادر گفت: نیآر

 . کنهیها دورت مدعا وصله که از جن هیگردنبند  نیبه ا -

 او را پاک کرد و رو به نادر گفت: یهااشک نیآر

 ؟یاریم وهیآبم خچالیاز  یریزحمت م یب -

 االن. -

 آتنا را خم کرد و گفت: یکم نیسپرد، آر نیبرگشت و دست آر وهیپر از آبم وانیرفت و با ل یفور نادر

 .یضعف کرد یکرد هیگر قدرنی. ازمیبخور عز -

 کم به خورد او داد و گفت: کم

 .نیآفر -

 بخوابم. خوابمیم -

 اول شام بخور باشه؟ -

 ؟ینه فقط خواب. قرص خواب آور دار -

 اصالً حرفشم نزن. -

 درد دارم. تو رو خدا. -

 کنه. قبول؟ قیبهت خواب آور تزر گمیاول شام بخور منم به نادر م -

 باشه. -
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 .نیآفر -

 رو کرد سمت نادر گفت: سپس

 غذا بخوره؟ تونهیسروم بهش وصله م -

 آره. -

 باش من برم غذاش و گرم کنم. ششیپ -

 .ارمیبراش م کنمیگرم م رمیتو باش من م -

 .یباشه مرس -

 گفت: نیکه رفت آتنا رو به آر نادر

 .اُفتهیشالم داره م -

 او کرد و گفت: یهاکرد و باز شروع به پاک کردن اشک میسر تنظ یشال او را رو نیآر

 .زیاشک نر قدرنیبسه ا -

 .دمیترس -

 حواسم بهت هست. شتریبه بعد ب نیاز ا -

 .دیببخش -

 تموم شد و مهم االنِ. گهینکن. د هیگر -

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک

 .ستین یاز خواب آور خبر یادامه بد اتهیبه گر یبخوا -

غذا آمد و آن را کنار تخت گذاشت و آتنا آن را  ینی. نادر با سکردیهمچنان از درد ناله م یساکت شد ول گرید آتنا

 کامل خورد و گفت:
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 شدم. ممنون. حاال خواب آور. ریس -

 لب او را پاک کرد و گفت: یزد و بعد با دستمال گوشه یلبخند نیآر

 قربونت برم. آتنا؟ -

 بله؟ -

 .یخطا نکن گهیکه د ی. قول بده خودت مراقب باشنمیبیباشه که ازت خطا م یبار نیآخر -

 .ینکن یزندون کیتار یمنو جاها گهیتو هم قول بده د ی. ولدمیچشم. قول م -

 .دمیباشه قول م -

 تخت خواباند و گفت: یو او را رو دیاو را کش ینیبعد هم ب و

 .ینیبب یخواب خرگوش -

 .ینیتو هم خواب جن بب -

 وروره جادو. -

 شد و گفت: کیزد، که نادر سرنگ به دست به او نزد یلبخند آتنا

 .کنمیم قیبه دستت تزر نوی. اشهیداره تموم م گهیسرومت د -

سرومش تمام شد  یچشمانش کم کم بسته شد و به خواب رفت. و وقت یزیر یکرد، که آتنا با ناله قیبعد هم تزر و

را به آشپرخانه  ینیرفت و س رونیغذا به همراه نادر از اتاق ب ینیبا س نینادر سروم را از دست او جدا کرد و بعد آر

و  دیتخت خواب یرفت و رو یگریهم به اتاق د نیو رفت و آر دکر یقرار داد و نادر از او خداحافظ نگیس یبرد و رو

آتنا آماده کند و  یاتاق را برا نیکه ا گرفتیم میدر دل داشت تصم شدیخواب بسته م یکه چشمانش برا یدر حال

 فرو رفت. یقید. سپس چشمانش را بست و به خواب عماز فردا خودش به اتاق خود برگرد

 ــــــــــ

که  کهیهست. به خصوص او ت تیرمان واقع اناتیاز جر یمیل گفتم نطور که از قبهمون زیسالم. خدمت دوستان عز با

کامالً  رهیگیو عباس شفاش و از امام رضا ) ع ( و امام زمان ) عج ( م شهیکه جن بوده و عاشق عباس م یدختر
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خدا ادامه داستان و  دیبعد به ام گهید یماجرا هیسراغ  رمیو زاده ذهن خودمه. االن م لیهمه تخ ی. و الباقهیواقع

 واقع باشه. زانیکه مورد پسند شما عز دوارمیو ام یِلیهم کامالً تخ نی. اسمینویبراتون م

 ــــــــــ

که  کردندیم یزندگ یامبارک آباد، خانواده یباالتر از روستا یدر شهر رشت، کم النیاستان گ یاز روستاها یکی در

 بوده است. سیساله که مادرش دعا نودختر هفده  کیمادر و  کیگفت فقط  دیبا

 .کنندیبا او قطع رابطه م دانستندیاش مدر ارتباط بوده و تمام خانواده یبا جن و پر یزن از جوان نیا چون

بودند تا از کار او سر در  دهیمتصل به تلفن او را کش شیبرق ف ریکه به او شک کرده بودند از ت هاهیاز همسا یبعض

کار را کنار گذاشته بود، حاال  نیها او آزار آن تیها و اذها بود به خاطر وجود جنکه سال سیآورند. زن دعانو

 و اما او... خواستیم یاز او کار یبودند و هر کس دهیفهم یهمگ هاهیهمسا

 .دادینم انجام

ندارند و  تیها جنسجن دیدانیطور که مهمان "کرده بود،  لیجن که خود را به مرد تبد کیکه او جوان بود،  یوقت

 شده بود و گفته بود: کیبه او نزد "و...  وانی: انسان و حلیاز قب کنند،یم لیکه بخواهند خود را تبد یزیبه هر چ

 .یباهام رابطه داشته باش دیشون و بشکنم بامن طلسم شتیپ انیکه م ییکسا یخوایاگه م -

و آزار  تیو اذ کردیم جادیاو مزاحمت ا یو جن بارها برا کردیبود، امتناع کرده بود و قبول نم دهیزن جوان که ترس و

را  یسیها فرار کرد و دعانونرسد، از آن خانه و جن یبیآن که به نوزاد خود و خودش آس یزن برا نکهی. تا ارساندیم

 ساله هم دارد. و... ستیدختر ب کیو  .کندینم یسیدعانو وا گریها گذشته دکنار گذاشت و حاال که سال

 خودمون... یسراغ رمان اصل میری... منیهم

 ــــــــــ

 آب و آتش هستند. یالهه هاجن

 ــــــــــ

که نادر درمان کرده بود کامالً  ییخوب بود و آتنا دستش کامالً با دارو زیروز گذشته بود و در حال حاضر همه چ چند

 خوب شده بود.
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 .کردیم تشیاذ شیتر درد داشت و فقط گچ پاکمهم  ارغوان

 برده بود و اما... یاش پو تازه به عمق عالقه گذراندیرا م شیهاآتنا روزها و شب الیروزها با خ نیا یعل

 بیرا رق نیآر نی. همچنکردیرا درک نم اشینگران لیداشت و دل ینگران یترس داشت و از طرف یدل بود و کم دو

 .یو غافل از نادان دیدیسخت خود م

ننهاده بود. و فقط خودش  انیهم در م ریبا ام یحت کرد،یو در دل پنهان م آمدیهم انگار از ارغوان خوشش م محمد

 سرش. یباال یو دلش و خدا دانستیم

مانند فکر ارغوان که او را ه یسر خاراندن هم نداشت. فقط گاه یبرا یبود و وقت ریروزها با کارش درگ نیهم ا نادر

. نگران آتنا هم بود. نگران همه بود، اما دیاین شیاو پ یبرا یناکرده اتفاق یکه خدا کردیم تشیاذ د،یدیخواهرش م

 نسبت به او داشت. یانادر حس برادرانه ت،از حد شباهت خواهر مرحوم او را داش شیارغوان ب

و  کرد،یدر حال ساخت را نظارت م یهاو ساختمان رفتیم تیکار بود و مدام به مامور ریروزها سخت درگ نیا نیآر

آخر ماجرا چه  دانستینا معلوم که نم یاندهیآ ریدرگ نیچنمدام به فکر آتنا و ارغوان بود. و هم انیم نیدر ا

 !شد؟یم

و  ندکردیم قی. پدر و مادرش در نماز خواندن او را تشوشدیروزها سخت و محکم شده بود و نمازش قضا نم نیا نایم

. دیترسیم نیاز ا طانیو ش شدیم ترکیروز به روز به خدا نزد نایو خشنود بودند. م یراض خواندیاو نماز م نکهیاز ا

 وحشت داشت. و دیترسیزرنگار اهلل و قرآن م حیاز تسب طانیش

انسان نما در قالب  یطانیفقط او واقعاً ش اینبود؟ بود؟ هست؟  یانسان واقع کیو او  گرفت،یداشت انتقام م طانیش

 انسان است؟

 ــــــــــ

 یرخ دهد و کس یسرنوشت نا معلوم بود و قرار بود اتفاق نکهیا ایبود و  فتادهین یروز گذشته بود و هنوز اتفاق سه

 .دیآیم شیهاکه چه بر سر بنده دانستیخدا م شدی! روزگار چه مدانستند؟ینداند و نم

 

 دا را.ز دستم صاحب دالن خ رودیم دل
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 که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دردا

 

 سیبه سرو یوقت شیپ قهیده دق کرد،یبود و مطالعه م دهیتخت دراز کش یبود و ارغوان در اتاقش بود و رو شب

اوپن خانه گذاشته بود که باطل نشود. و حاال که در اتاقش بود  یرفته بود دعا را از گردن در آورده بود و رو یبهداشت

 .اندازدیرفته بود دوباره آن را به گردن ب ادشی

هدفش گردنش  یمتوجه نبود گردنبند در گردن خود شد که ب یحاال غرق مطالعه بود و غافل از عمق فاجعه و وقت و

 نیزم یتخت رو ریدستش سر خورد و ز یحس شد. کتاب از رو یرا خاراند. ناگهان تمام بدنش سست و کرخت و ب

و برود گردنبند را بردارد که حس کرد  دچرا؟! خواست بلند شو دانستیدخترک و نم نیا دیلرزیافتاد. دلش م

 تخت پرت کرد.  یبه شدت او را رو یشخص

گناه  یدخترک ب کردیم تیکرده بود و اذ بینما خودش را غ طانیوجود داشت، مردک ش یبود، ول ینامرئ طانیش

خود را به  دیظاهر پل طانیلرز او بدتر شد که ش یرا فرا گرفت و وقتتمام بدن ارغوان  یفیقصه را، به ناگهان لرز خف

 یها. از چشمدیاو قد علم کرده بود. ارغوان ترس یجلو دتنومن یبه مرد هیشکل انسان نشان ارغوان داد. و حاال شب

بزند اما انگار زبانش بند آمده بود و  ادی. خواست فردیترس افکندیقرمز رنگ او که چون شراره در دل آتش شراره م

 جان. یرا نداشت. بدنش سِرّ شده بود و ب یحرکت یحت ایداد زدن  ییتوانا

اشک تمام  شد،یو پر م یبزند، و فقط چشمانش از ترس خال توانستینم یحرف چیبکند. ه توانستینم یحرکت چیه

 . موج!زدیموج م یاضطراب و نگران او را پوشانده بود و تمام وجودش ترس و یبایصورت ز یپهنا

 گفت: یاو و با لحن ترسناک یبست رو مهیخ طانیش

 شب عاشقانه برات بسازم. هی خوامیم -

لباس از تن او تماماً  یشد. در حرکت انینما فشیزشت و زرد و کث فیرد کی یهازد که دندان یهیگشاد و کر لبخند

دستش  یهابا پنجه طانیش ،یچینه حرکت، نه ه اد،ی. نه فرآمدیاز دست او بر نم یچیه هیپاره کرد و ارغوان جز گر

 کرد و گفت: یشکم او را زخم

 ترسناک باش کوچولو. ییایشب رو کی یآماده -

 بود به او. رهیفقط شوکه خ دهیترس ارغوان
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 ...دیکش شیاز موها طانیش

 کرد... اشیشانیمهمان پ نیآتش یابوسه

 او حرکت داد. یپا یداغش را رو دست

 بدجور... کردیوسوسه م یلعنت

 اش نهاد...گونه یرو یابوسه

گردن او جمع شد. ارغوان  یرو یاز گردن او گرفت که خون مُردگ یفیگاز خف شیهادندان شیناگهان بود که با ن به

 و اما... خواستیم غیج خواست،یکمک م ،خواستیم ادیگردن حس کرد، دلش فر هیاز ناح یدیدرد شد

 .آمدیکوتاه که از او در نم یااز ناله غیدر

 گفت: یبا لبخند ترسناک طانیش

 .یریمیتخت توسط من م نیا یرو بایز یامشب تو آتش خفته -

 . خواستیکه آن را نم یهراس داشت، هراس از مرگ خت،یقلبش فرو ر ارغوان

 کشاند. او را شوکه کرد و به آتش میعظ یبا درد گریبار د طانیش و

 بود. هیشب یلیمتحرک را خ یامرده ییدر بدن نداشت و گو یجان گریاما د ارغوان

 بدن او فشرد و خشن گفت: یبدنش را رو طانیش

 .کنمیات مآماده ای یشیآماده م ای خوامتیمن م -

 او را به عقب پرت کرد.  ییرویاو خشک مانده همان لحظه بود که خواست سمت او حمله ور شود و انگار ن دید یوقت و

بود جان او در خطر است و آمده بود تا جان دخترک را نجات دهد. و مدام ورد  دهیبود، رابط نادر، فهم یپر وید

 :زدیزمان داد مبلند و هم یآن هم با صدا خواندیم

 جون خواهرت در خطره. ن؟یآر -
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ده بود. نادر ارغوان را دوست داشت و فقط او را همانند به او اطالع دا یپر ویو د آمدیخانه م نیداشت به هم نادر

اخالق و رفتارش،  یاش، حتبود. چهره هیارغوان به خواهر مرحوم او شب تینها یکه ب دیدیاش مخواهر از دست رفته

 وجود ارغوان به دست آورده باشد. اخواهر مرحومش را ب کردیدوباره حس م ییو نادر گو

 ــــــــــ

 :سندهینو سخن

 .کنهیم تیمنو چند وقته که اذ یلیخ یمطلب هیاومدم وسط رمان اما  ییهویکه  دیدوستان ببخش سالم

و انسان حرام  طانیناشناس گفتن که رابطه ش امیپ قیاز طر نیاز مخاطب یکه بعض نیداشتم اون هم ا یعرض هی

بهتون  زهایچ یسر کیحضورتون برسونم که  به دی. باکنمیو قرآن رو نقص م کنمیم یهست و من دارم کار خطر ناک

 بگم.

به  طانیهست که در قالب ش یانسان واقع کیو  ستین طانیکه شخص اصالً ش دیشیدر ادامه رمان متوجه م /کی

 که رمان لو نره. گمیجا زده. و ادامه رو نم طانی. خودش و شبرهیسر م

گناهکار  تونمیچطور م دمیو راهکرد بهتون آموزش م ذارمیقرآن م ریرمان تفاس نیخودم دارم ماب یمن وقت /دو

 باشم و قرآن و نقص کنم؟

. دیقضاوت نکن دینخوند ایو  دیدیو با گوش نشن دیدیو به چشم ند دینبرد یرو به عمق پ یزیتا چ یهرگز به زود /سه

 تون باشه.تون به اعمالاس. حوکنهیم رهیگناه کب کنهیکه در موردم قضاوت اشتباه م ییگناهم و او یچون من ب

 

 تشکر. با

 ــــــــــ

 کشیاتاق او شد و با وضع بد او بر خورد، چشم بست و نزد ادیز یگرما یمتوجه دیبه اتاق ارغوان رس نیکه آر همان

بسته پتو را لمس  یبا چشمان نیآر ست،یگر اشیاز بد اقبال ست،یگر شتریشد، ب نیشد و ارغوان سرخ شد، شرمگ

 گفت: یمکرد و او را پوشاند و بعد هم چشمانش را باز کرد و به آرا

 .دمیجات و ند جی! هنیارغوانم؟ بب -
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 و گفت: دیآهسته او را در آغوش کش نیآر ست،یگریفقط م ارغوان

 خواهر گلم؟ من محرمت هستم. داداشتم.  -

 را محکم به خود فشرد و نوازشش داد و گفت: او

 خش ازت غفلت کردم دوباره. منه خاک بر سر و ببخش.بب -

 و گفت: دیرا بوس شیموها

 دلم. زیآروم باش عز -

 اشدهیخواهر درد کش نیتا ا کردیچه م دیبا گریبود و د ختهیبه هم ر نیمتورم شده بودند، و باز آر رتشیغ یهارگ

 نمود؟یآرام م یرا کم

نادر وارد اتاق ارغوان شد و  یوپرید ییباز شد و با راهنما یوپریتوسط د نیآر یو در خانه دیلحظه نادر سر رس همان

و  دیدیخواهر کوچک م کیکه او را تنها  یدختر یو دلش سوخت برا ختیاعصابش بهم ر د،ید نیاو را در آغوش آر

 بس.

 و گفت: نیکرد سمت آر رو

 بخوابونش رو تخت. -

 یآهسته کمر او را نوازش داد و شانه نیخود را به او فشرد و آر تخت بخواباند که ارغوان یخواست او را رو نیآر

 گفت: یو با مهربان دیراست او را بوس

 دلم. بخواب رو تخت باشه؟  زیگلم؟ قربونت برم عز یآبج -

 خواستی. دلش نمآمدیتنها پناه او به حساب م نیو آغوش آر ستیگریو هنوز شوکه بود و م گفتینم چیه ارغوان

 نیتخت بخواباند که باز ارغوان خود را سخت به او فشرد و آر یخواست او را رو نیاز آغوش برادرش جدا شود. باز آر

 گفت:

وقت هر چه قدر دلت خواست تو بغلم دوباره بغلت کنم اون دمی. قول میشیداره. تلف م یزیشکمت خونر زم؟یعز -

 . باشه؟دمیبمون. قول م
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خواست او را از خود  نیه دختر کرده بود و با دو شمع آمده بود و نادر کالفه منتظر بود، باز آرب لیخود را تبد یوپرید

 گفت: نیرو به آر یجدا کند که باز ارغوان خود را به او فشرد و نادر نگران و عصب

 ؟ینیبیبابا، به زور بخوابونش. خودت مگه حالش و نم یا -

 صبر کن. -

 گفت: یترو مهربان گذار ریبار با لحن تاث نیا و

آرامش و برات  خورمی. قسم میقدر عاشقتم. به سر خودت قسم که برام جونمچه یدونیکه خودت م دونمیم -

. تو تا االن از زنمیقولم نم ریمن هرگز ز یدونی. تو که مدمیدل من. قول م زیگل من. عز یفراهم کنم ارغوان. آبج

 ؟یدید یمن بدقول

 به کمر او وارد کرد و گفت: یفشار

 جدا شو فدات بشم. -

و کنار ماند و نادر  دیداغش را بوس یِشانیتخت خواباند و پ یاو را رو نینرم شد و خودش را آزاد نمود و آر ارغوان

 مانع شد و گفت: یفور نیاو کنار بزند که آر یخواست پتو را از رو

 . دهیلباس نپوش -

 .یگفتیخب زودتر م -

 و گفت: یوپریرو کرد سمت د نادر

 

 ؟یکرد کاریها رو چشمع -

 ها را ظاهر کرد و گفت:شمع یوپرید

 .هانیا -

 گفت: دیشکم ارغوان د یاو را رو رهینگاه خ یوقت و
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 ؟ینکرد هیامروز تغذ -

 کنم؟ زشیتم -

 کن. زیتم -

 گفت: شد و نادر یعصب نیها را دست نادر داد و سمت ارغوان رفت که آرشمع یوپرید

 شکمش و بخوره. یخون رو خوادینداره. فقط م شینگران نشو. کار -

 نگران گفت: نیآر

 ...یول -

 او زد و گفت: یبر شانه نادر

 . کنمیم نشیمن تضم -

 زد و خون را خورد. کیشکم ارغوان را م یبا ولع زخم رو یوپریگرفت و د یرو نیآر

کارش که تمام شد،  یوپریچندشش شد و حس حالت تهوع به او دست داد و احساس درد و سوزش داشت. د ارغوان

 گفت:

 صدا کردم. قیاتاق آتنا رو عا -

زمان زخم او نهاد که هم یرفت و نادر هر دو شمع را با فندک خود روشن کرد و رو رونیبعد هم به سرعت از اتاق ب و

 دست او را در دست گرفت و گفت: نیهوا برخاست و آرارغوان به  یو ناله غیج یصدا

 .شهی. االن تموم مزمیجان جان! آروم باش عز -

. نادر هم به شدت خوردیخواهر کوچکش افسوس م یبرا زین نی. آرستیگرینداشت، از درد م یحال خوب ارغوان

باالخره  نکهیخوشحال بود از ا بیخود عج کیتار یایفاسد در دن ینما طانیمردک ش انیم نینگرانش بود. و در ا

 . ختیزهرش را ر

شکم  ینادر با برداشتن شمع از رو قهیاو را محکم نگه داشته بود، پس از گذشت پنج دق نیو آر کردیتقال م ارغوان

 ارغوان گفت:
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 بلندش نکن.  ی. ولشهیخوب م گهیتموم شد. د -

 ود فشرد و گفت:او را در دست خ فیارغوان را رها کرد و فقط دست ظر نیآر

 بود؟ یسم -

 گذشت. ریآره. به خ -

 شه؟یتموم م یکِ -

 ؟یچ -

 .یلعنت یماجرا نیا -

 . یبه زود -

 مکث کرد و گفت: یکم نادر

 کنم. زیشکمش و تم اریالکل ب -

 دست او نهاد و گفت: یرا رو گرشیدست د نیخواست بلند شود که ارغوان دستش را فشرد، آر نیآر

 .زمیعز ارمیالکل ب رمیم -

 بار مهربان گفت: نیا نیبعد هم خواست باز بلند شود که باز ارغوان دست او را فشرد و آر و

 .ارمیالکل ب رمیم رمینم یدور یدلم؟ من جا زیارغوان جان؟ عز -

ان بلند ارغو غیبه دست او وارد کرد و دست او را از دست خود جدا کرد که باعث ج یبعد هم فشار نه چندان محکم و

 دست او را در دست گرفت و گفت: یبا دلهره فور نیشد، آر

 آخه؟  یکنیم یجورنینکن. چرا ا هیخب باشه. گر یلیخ -

مهربان  شود،یاو آرام نم دیکه د نیتنها پناهش کنارش باشد، آر خواستیو فقط م ست،یگریاما، مظلومانه م ارغوان

 گفت:

 .زمیات و بشنوم عزبزن. صد یحرف هیآخه؟  یشد یجورنیچرا ا -
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 گفت: د،یکه وضع را داغان د نادر

 .ارمیم رمیمن م یبگو الکل و کجا گذاشت -

 طبقه سوم. نتیدستت درد نکنه. تو کاب -

 . یمرس -

 خت،یپنبه ر یتخت نشست و کنار ارغوان قرار گرفت، الکل را رو یبعد با الکل آمد. رو ینادر بلند شد و اندک سپس

 دیکش یبلند غیکرد که ارغوان ج یزخم شکم او گذاشت و شروع به ضد عفون یو بعد هم پنبه آغشته به الکل را رو

هم متوجه او  نیآر یکار کرد. حت متیبار با مال نیو ا آمداو دلش به رحم  انیبه چشمان مطلوم و گر یو نادر با نگاه

 تر در دست فشرد. ارغوان را محکم فیو دست ظر دیاز او ند یبد زیچ د،یچهره درهم و ناراحت او را د یشد و وقت

رفت و دستش را  ییرفت و به روشو رونیکه کارش تمام شد، شکم او را پانسمان کرد و بلند شد و از اتاق ب نادر

 مبل نشسته بود گفت: یکه رو یوپریشست و هنگام آمدن رو به د

 خارج کن. قیاتاق آتنا رو از عا -

 را از دهان خارج کرد و گفت:انگشتش  یوپرید

 باشه. -

 گفت: نیسمت اتاق ارغوان حرکت کرد و وارد اتاق او شد و کنار تخت نشست و رو به آر نادر

 سر بهش بزن. هیخارج شده. برو  قیاتاق آتنا از عا -

 به دست خود و ارغوان کرد و گفت: ینگاه نیآر

 ؟یچه جور -

 رو کرد سمت ارغوان و مهربان گفت: نادر

. کنمیکنارت باشه. من حس تو رو درک م نیآر یدوست دار دونمی. میدیترس یلیخ دونمیارغوان خانوم؟ من م -

هستم تنها  شتیمن پ ششیبره پ نی. اگه االن آرستیآتنا هم مثل تو. گناه داره. اون هم مثل تو حالش خوب ن یول
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 نیو آر یکنین پناهش باشه. تو االن دستش و ول میمثل آر یکیداره  ازیاالن اون تنهاست. اون هم ن ی. ولیستین

 آتنا. باشه؟ شیپ رهیم

 نیکرد که آر ختنیاو را پاک کرد و باز اشک از چشمان ارغوان شروع به ر یهاو اشک دیدست ارغوان را بوس نیآر

 مهربان گفت:

 قربونت برم! یکنیم هیگر یباز که دار -

 به دست کوچک او وارد کرد و گفت: یفشار

 .مونمیم شتیباشه. من پ -

 گفت: یلحظه ارغوان دستش را شُل کرد و دستش را از دست او خارج کرد که نادر فور همان

 .گهیبرو د -

 زد و وارد اتاق او شد. یابه ارغوان کرد و بعد هم از اتاق خارج شد. و سمت اتاق آتنا رفت و تقه ینگاه نیآر

 شو داد.هم در آن فرصت گردن ارغوان را شست نادر

نگران سمت او رفت و کنار او نشست و دو  یاست. فور ستنیتخت نشسته و در حال گر یکه رو دیآتنا را د نیآر

 را فشرد و گفت: شیهاشانه

 من. زیبخواب عز ایب ؟یاز جات بلند شد یشده آتنا؟ واسه چ یچ -

 سرش را بلند کرد و گفت: آتنا

 .آدی. خوابم نمکنهیدستم درد م -

 .شهینت برم خوب مقربو -

 .کنهیدرد م یلیخ -

 دستت کامل خوب شده. یول -

 .کنهیدستم درد م یهاعالمتش فقط رفته. استخون -
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 دردت. یمن فدا یاله -

 تخت خواباند و گفت: یاو را رو یبه سخت نیآر سپس

 .رهیم ادتیبخواب دردت  -

 ؟یمونیم شمی. پترسمیم ییتنها -

 گفت: یبه چشمان مظلوم او کرد و با مهربان ینگاه نیآر

 .زمیعز مونمیآره که م -

را با لطافت پاک کرد و  شیهاشد، اشک کیداد و به او نزد یاو خودش را تکان دهیتخت کنار جسم دراز کش یرو

 گفت:

 خوشگلت و ببند. یچشما -

 .دونمیم یبر یخوایم -

 . خوبه؟یتا بخواب مونمی. مرمینم -

 اق دهان خود را قورت داد و گفت:بز آتنا

 آله. -

 لوس. -

 بوس. -

 باشه. -

 ؟یچ -

 ؟یخوایمگه بوس نم -

 سرخ شد و گفت: آتنا
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 ...هینه فقط خواستم با قاف -

 فت:گ نیکرد که آر شیهاشروع به دندان گرفتن پوست لب نیقطع شد و شرمگ اشیشانیحرفش با داغ شدن پ یول

 گلم.  یبه آبج میتقد -

 زد و گفت:  یلبخند سپس

 .آدیخون م ریخجالت نداره که. لبات و گاز نگ -

 بار گفت: نیا نیبرداشت و آر شیهادست از دندان گرفتن لب آتنا

 بخواب. -

 ؟یدی. خواب آور مکنهی. دستم درد مبرهیخوابم نم -

 کرد و گفت: یاخم نیآر

 نه.  -

 و با بغض گفت: دیاش لرزچانه آتنا

 .خب درد دارم -

 هول کرد و شروع به نوازش دست سالم او کرد و گفت: نیآر

 . ششی. آتنا؟ هششیه -

 . قرص بده بخوابم.خوامینم -

 اصالً حرفش هم نزن. -

 قهرم باهات. -

 !هابرهیتو بغلم خوابت م ؟یخوایبغل م -

 سرخ شد و گفت: آتنا
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 ادب. یبرو گمشو ب -

 کوچولو. یاون دفعه که بهت خوش گذشت آبج ه؟یچ -

اشک  یامؤفق نبود، چون آتنا قطره ادیبرود اما ز ادشیحرف بزند تا او درد دستش  یاز هر جهت کردیم یسع نیآر

 شد و گفت: یاز چشمش جار

 دستم. -

 گفت: نیکه آتنا شوکه و شرمگ دینگاهش به چشمان مظلوم او کرد و او را بلند کرد و نرم در آغوش کش نیآر

 .نمیولم کن بب -

 .یندار ینکن تو که زور یخود یب یقربونت برم تقال -

 گفت: یاش رفت و با مهربانرا نوازش داد و قربان صدقه کمرش

 .یبخور دمیم یمقو یزایچ یکل یو از خواب بلند شد یدیخواب یآتنا وقت یالغر شد یلیخ -

 ن؟یآر -

 جانم؟ -

 شعور. یدوسِت دارم ب یلیخ -

 کرد و گفت: یاتک خنده نیآر

 خل و چلم و دوست دارم. یِمنم آبج -

 .یخودت -

 .یتو خودت شروع کرد -

 کردم. یشوخ -

 کردم. یخب منم شوخ -
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که از خواب او  نیآتنا خوابش برد. آر قهیقدر با او حرف زد و نوازشش داد تا باالخره پس از گذشت پانزده دق آن

او نهاد و از اتاق او خارج شد. و سپس  یو پتو را رو دیاش را کوتاه بوستخت خواباند. و گونه یمطمئن شد. او را رو

به نادر رو  یو رفت کنارش نشست و با نگاه دیرا لبخند بر لب د غوانسمت اتاق ارغوان راه افتاد و در را باز کرد و ار

 به ارغوان گفت:

 خواهر کوچولو. نیا خندهیبه به چه خوشگل م -

 رو به نادر گفت: سپس

 م؟با ه نیگفتیم یچ -

 .کردمیم فیو براش تعر امیداشتم خاطره دوران سرباز یکرد رید دمید -

 خوبه. -

 آتنا خوبه؟ -

 . دیباهاش حرف زدم و نازش دادم تا خواب یآره. کل -

 درد داشت؟ -

 .یلیخ -

 دفعه درد داشت بهش خواب آور بده بخوابه. نیا -

 به خواب آور عادت کنه. خوامینم -

 خب بهش نوافن بده. -

 باشه. -

 به ارغوان کرد و گفت: ینگاه نیآر

 من رفتم حرف نزد؟ -

 .زدیاون لبخند م زدمینه. فقط من حرف م -



 مشرور نیاطیش

102 
 

 شُکر داره. یجا -

 آره. -

 دنیسرنگ را آماده کرد با د یو نادر وقت دیسرنگ رنگش پر دنیمشغول آماده کردن سرنگ شد که ارغوان از د نادر

 ارغوان گفت: یدهیچهره رنگ پر

 ده؟یرنگت چرا پر -

 همان لحظه گفت: نیآر

 .ترسهیاز آمپول م -

 گفت: یخورد و نادر به گرم یتکان دهیارغوان را خواست باال بزند که ارغوان ترس راهنیپ نیآست نادر

 . ترس نداره که.ادیدردت ن زنمیاممم. آروم م -

سر  یفور نیآر ست،یرا به دست او بزند ارغوان گر یلباس او را باال زد و همان که خواست پنبه الکل نیبعد هم آست و

 او را سمت خود برگرداند و رو به ارغوان گفت:

 ارغوان؟ به من نگاه کن. -

 گفت: نیشد که آر رهیبه او خ یاشک یبا چشما ارغوان

 .کنمیم هیبرات ته یبخوا یهر چ یباش یاگه دختر خوب -

 کرد. و گفت: قیبه او تزر لحظه نادر از فرصت استفاده کرد و سرنگ را همان

 تموم شد. -

 کرد که نادر گفت: یبه سرنگ خال ینگاه ارغوان

 .یاصالً درد نداشت؟ خوب بخواب یدید -

 حال شد و به حرف آمد و ناالن گفت: یارغوان کم کم ب چشمان

 .یبزرگ بخر یِاوهیم کیبرام ک دیبا ی. ولیبد یلیخ یداداش -
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 زد و گفت: یلبخند نیآر

 باشه قربونت برم.  -

 رونیب نیاو نهاد و نادر بلند شد و به همراه آر یپتو را رو نیهم افتاد و خوابش برد. آر یرو شیهاپلک تینها در

 ها رفت.کرد و از خانه آن یخداحافظ نیرفت و سپس به آتنا سر زد و در آخر با آر

 

 االن که شبه... نیهم هوی

 ...یخوابیم یدار و

 پشت سرت... جن

 .کنهینگات م داره

 .بانیپشت_بایشک#

 

 بعد. روز

 . ردیهمان لحظه جان از تن او بگ خواستیم ییچشمانش بود. گو رهیخ

 رفته بودند. یبه خانه عل تیآزار و اذ یرا برا شیهابود و جن نجایا خودش

جان ز تنش  ییتخت تنها، گو یحاال رو ینسبت به روز قبل بهتر شده بود. ول کردینم تشیاذ ادیدست آتنا ز درد

 زدن نداشت. ادیفر یبرا ییربوده شده بود و صدا

 .خواندیرا تند تند م دیکوتاه توح یفقط در دلش سوره و

 او بود و قصد کرده بود کارش را تمام کند. یصفت رو به رو طانیش مردک

 باطل. الیخ یو جانش را نجات دهد. اما، زه دیایب یبه در بود که کس رهیاز ترس فقط نگاهش خ د،یلرزیم آتنا

 رو به آتنا گفت: یهیتخت نشست و با لبخند کر یرو طانیش
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 موش کوچولو؟ ی. حاضرهیوقت خداحافظ -

از راه سر برسد و جانش را نجات  یکس کردیچه کند؟ خدا خدا م دانستیآب دهانش را از ترس قورت داد و نم آتنا

او را  آمدیم ینداشت و حاال فقط دلتنگ مادرش بود که چند روز یدیحس کنار بدنش بودند. ام یدهد. دستانش ب

 بود.  دهیرا شن شیبود و فقط از پشت تلفن صدا دهیند

 کرده که او قصد انتقام از او را کرده است؟! طانیش نیدر حق ا یچه بد دانستینم

چاقو را لمس کرد  یِزینوک ت گرشیج کرد. و با انگشت دست دخار اشیاز لباس مشک یاو برّنده زیت یچاقو طانیش

 گفت: یفیو با لبخند کث

 ترسو. یداشت موش کوچولو یخواه یو بدون درد عیمرگ سر -

  انداخت؟یآتنا تُف بر صورت او نم چرا

  خورد؟یرخ او به هم م دنیحالش از د گفتینم چرا

 را نداشت.  یکار چیسِرّ شده بود و قدرت عمل ه بدنش

 گفت: فشیبا چاقو ور رفت و با همان لبخند کث یکم طانیش

 ؟یاآماده -

سر کار بود و  نیآر "نجاتم بده.  نیآر " گفتیدر دلش م خواندیرا م دیتوح یگونه که در دل سورههمان آتنا

 حد بدبخت بود؟  نیدخترک مظلوم واقعا تا ا نیارغوان هم در اتاقش خواب بود. و ا

 توانستیهم نم هیگر ینداشت و حت یحرکت چیاز ترس زبانش بند آمده بود. قدرت ه د؟یرسیبه دادش نم یکس چرا

او از  یقطره مظلومانه نیشکم او فرود آورد اول یرا باال برد تا رو زیت یچاقو دیپل طانیهمان که ش یبکند. ول

 وداع بست. یو فقط چشمانش را برا دیچشمش چک

مبارزه را آغاز  کیخود را رساند و با او  یوپریبه عقب پرت شد، و د طانیبود که ش دهیچاقو به شکم او نرس هنوز

 طانیچاقو را درون شکم ش یوپریکه هول کرده بود، فقط خواست چاقو را سمت آتنا پرتاب کند که د طانیکرد. ش

و فقط توانست  دیکش یترسناک ادیآمد و فر دیپدترسناک  یاز آتش به رنگ رخساره طانیفرو برد، رنگ چشمان ش

 کند. یرا بخورد و خود را نامرئ یزیرنگ ر اهیس یماده
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با  یوپریزد. د یاو را نجات داده لبخند یوپریجان سالم به در برده و د نکهیشوک زده چشمانش را باز کرد و از ا آتنا

 شد و گفت: کشیلبخند او نزد دنید

 .دمینود سر رس قهیببخش که دق -

 گشت. هوشیحال شد و ب یب آتنا

 او شد و گفت: کینزد یتخت خود را رها کرد و جن یها را صدا زد. روشد و جن انینما یکیتار یدر جا طانیش

 !؟یرو به مرگ ق؟یشده رف یچ -

 زخمم و خوب کن جن. -

 االن. -

گم  کیتار یدر فضا طانیدردناک ش ادیکه فر ختیزخم شکم او ر یشکم او نهاد و آب دهانش را رو یدست رو جن

 .افتی امیشد. رفته رفته زخم او خوب شد و الت

 رو کرد سمت جن و گفت: طانیش

 ؟یتموم شده. باز دار شدمیم یرنگ که باهاش نامرئ اهیس یاون ماده -

 ؟یکار دختره رو تموم کن یآره. موفق نشد -

 شد. دایاش پهسر و کل هوینه. اون جنه همکارت که رابطِ نادر هست  -

 چه بد. -

 و گفت: دیبه شکمش کش یتخت بلند شد و دست یاز رو طانیش

 . خوب شد.یچه عال -

 دست او داد و گفت: یرنگ اهیس یماده جن

و تموم  یکار عل یبهتره تا رابطِ نادر سرش گرم آتنا هست بر دهیترس ی. حسابختنیو بهم ر یهمکارام خونه عل -

 .یکن
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 .یاوک -

 جمع باشه. شتریدفعه حواست ب نیا -

 هست. -

 شد. دیرنگ را خورد و ناپد اهیس یماده طانیش

 

داشت  گری. دشدیم ترختهیو به هم ر فیکث گرید یجا کردیم زیبود و هر جا را که تم ختهیبه هم ر یعل یخانه

. و دیترسیم یحاال کم یود ولکردن او را دارند. ترسو نب تیهاست که قصد اذو مطمئن بود که کار جن شدیآشفته م

 .ندهیفقط هم به خاطر آ

 زنده بماند و با آتنا ازدواج کند.  خواستیم دلش

 کند.  یاو صاحب بچه شود و با شوق و شاد زندگ از

 جان دهد. ریمرد دل نیکه ا شدیقلمداد م یانصاف ینداشت و هنوز جوان بود. ب یکه سن او

با  طانیو به عقب باز گشت. ش دیترس یفقط کم ،یکم طانیش یخنده یکه با صدا کردیم زیآشپزخانه را تم داشت

 گفت: یپوزخند آشکار

 عمرتِ. یِکار زیتم نیکن که آخر زیتم یخوش بگذره. فور یکار زیتم -

چنگال را سمت او پرتاب کرد و  یناگهان یترسش را پنهان کرد و در حرکت ده،یخونسرد بود تا ترس شتریاما، ب یعل

 یکرد. و خراش کوچک یاو را زخم یِشانیدهد و چنگال وسط پ یجا خورده بود، نتوانست جاخال طانیچون ش

 شد. یبرداشت و خون

 نهاد و خون را لمس کرد.  اشیشانیپ یدستش را رو طانیکرد. ش دیتول یبد یافتاد و صدا نیزم یرو چنگال

 ت:برداشت و گف ییچاقو یعل

 .ترسهی. چون جن از چاقو میستیمشخص شد جن ن -

 .یو شروع کرد یبد یباز -
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 گفت: یشد که عل کیبه او نزد یقدم و

  ترسم؟یاز ظاهر خشنت م یفکر کرد ؟یبرس یخوایم یبه چ ه؟یهدفت چ -

 ؟یترسینم -

 نه. -

 آهسته گفت: یبا لحن طانیچاقو را سمت او گرفت و ش یعل

 چاقو رو بزن کنار جوانمردانه مبارزه کن. -

 .رمیوقتشه انتقام آتنا رو ازت بگ ته؟یهه، تو مگه جوانمردانه حال -

 هه. چه مسخره. -

 هم به جلو رفت، سپس گفت: یعل

 یتو یچ ستیو معلوم ن یآل کردغشآ طانیبه ش لی. منتها خودت و تبدهیمثله بق ی. تو هم انسانیفکر کردم جن -

 !گذرهیم دتیهن خراب و پلاون ذ

 خوب خوب. یفکرها -

 هم سمت او حمله ور شد. یحمله ور شد و عل یدرنگ سمت عل یبعد هم ب و

 

 جان آتنا را در آغوش گرفت و گفت: یجسم ب نیآر

 من. زینکن عز هیگر -

 .یذاریکه همش تنهام م آدی. ازت بدم منیولم کن آر -

 ببخش آتنا. -

 ولم کن. گمیبهت م -
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 کمر او را فشرد و گفت: شتریب نیآر

 آروم باش.  -

 من االن زنده نبودم. دیرسیم رتریاگه اون جنه د -

 نگو آتنا. یطورنیا -

 .یولم کن کمرم و داغون کرد خوامیآقا؟ داداش من اصالً بغلت و نم -

 او را فشرد و گفت: شتریب نیآر

 و تقال نکن. ریفقط آروم بگ -

 و گفت: ستیبلند گر یبار آتنا با صدا نیا

 مامانم. دلم براش تنگ شده. شیبرم پ خوامیم -

 .برمتیباشه. خودم م -

 او کرد و گفت: یموها ینرم روانه یابوسه سپس

 تنهات بذارم بزن تو گوشم. یدیاگه د گهیآروم باش قربونت برم. به خدا د -

 . زنمینم -

 .یبس که خوب -

 به نوازش کمر او کرد و مهربان گفت: شروع

 خاله. شیپ برمتیبعد از ظهر م یباش ینکن. بسه. دختر خوب هیگر -

 مامانم؟ شیپ -

 آره. -

 .یمرس -
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 .یزمیعز -

 آب قند را از نادر گرفت و گفت: وانیاو را پاک کرد و ل یهابعد هم او را از خود جدا کرد و اشک و

 و هم بخور. اشهی. بقیآب قند و نصفه خورد نی. ازمیعز ایب -

 را دست نادر سپرد و گفت: یخال وانیبه خوردش داد و ل کامل

 .ی. اآلن هم بهتره تا موقع ناهار بخوابنیآفر -

 .ترسمینه. م -

 ظاهر شد و نادر را صدا زد و گفت: یوپریلحظه د همان

 افتاده. یاتفاق بد -

 شده؟ یچ -

 شده. یزخم دمیبهش حمله کرده و االن فهم یرفته خونه عل طانیش -

 دل آتنا درد آمد و همان که نادر گفت: ییتر و گونگران شد و نادر نگران نیآر ناگهان

 اش.خونه میبر -

 گفت: یهم فور آتنا

 تو رو خدا. امیمنم ب -

 گفت: نادر

 .ستیتو حالت خوب ن شهینم -

 .ستیحالش خوب ن ی. علامیمن م ،یول -

 گفت: یشد و عصب رهیمشکوک به او خ نیآر

  ؟یبراش بال بال بزن دیتو چرا با -
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 از کجا آمد! گفت: یدفعه آن همه نگران کی دانستینداشت و نم یاقانع کننده لیکه خودش هم دل آتنا

 .یچی... هیه -

 گه؟ید یچیکه ه -

 و با بغض گفت: دیاش لرزچانه آتنا

 .یچیبه خدا ه -

 .یکنیاز من پنهون م یو دار یزیبه حالت بفهمم چ یآتنا وا -

 برد و سکوت کرد که نادر گفت: ریسرش را به ز آتنا

 .نی. فعالً آرمیبر دیما با -

 فعالً. -

 حرکت کردند.  یاز اتاق خارج شدند و با سرعت از خانه خارج شدند و سمت خانه عل یوپریبعد هم همراه د و

 خواباند و گفت:تخت  یآتنا را رو یبه سخت نیآر

 استراحت کن. -

 .ستین یچیه یمن و عل نیبه خدا ب نیآر -

 کرد و گفت: یاخم نیآر

 اسمش و تکرار نکن. یه -

 .گمی. به خدا راست مدیببخش -

 باشه. باور کردم. من ازت مطمئنم. -

 .یممنون داداش -

 .یدار ازیچشمات و ببند بخواب. به استراحت ن گهی. دیزمیعز -
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 آخه... -

 . خوبه؟یبمونم تا بخواب شتیپ -

 آره. -

 آن نشاند و گفت: یرو یااو را در دست گرفت و بوسه فیدست ظر سپس

 قربونت برم. -

رفت و به اتاق  رونیکه از خواب او مطمئن شد. از اتاق او ب نیبعد آتنا چشمانش را بست و خوابش برد. آر یالحظه

او را از  یتخت نشست و موها یاست. آهسته سمتش رفت، رو خواب دیارغوان رفت تا به او سر بزند. که د

 شد و گفت: رهیرا باز کرد و با لبخند به او خ نش. ارغوان چشمادیاو را بوس یِشانیکنار زد و خم شد و پ اشیشانیپ

 .یسالم داداش -

 کردم؟ دارتی. بزمیسالم عز -

 بودم. داریب -

 ؟یناقال. پس خودت و به خواب زده بود یا -

 اوهوم. -

 ؟یخوب -

 آره. -

 کنه؟یشکمت درد نم -

 کوچولو. هی -

 ؟یگردنت چ -

 کوچولو. هی -

 .دیاو را گرفت و بلندش کرد و در آغوش کش فیدو دست ظر یهادو دست خود مچ از
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 خواهر کوچولو. یجونم -

 ؟یداداش -

 جونم؟ -

 نم؟یبب یلباس داماد یتو رو تو یکنیم یعروس یکِ -

 .رمیگیبعد من زن م یکنیجانم. اول تو شوهر م یا -

 من نخوام ازدواج کنم. دیخب شا -

 .کنمیاشکال نداره. اون موقع منم ازدواج نم -

 ؟یداداش -

 جونم؟ -

 دلم واسه مامان بابا تنگ شده. -

 م؟یبعد ناهار بهشون زنگ بزن یخوایم -

 ؟یآره. داداش -

 جانم؟ -

 ؟رانیا انیم یمامان بابا کِ -

 .گهیماه د هی -

 .ومدنیدو ماهه ن ،ی. ولگهیماهه د هی یگیم یدو ماهه دار -

  زم؟یعز یکنیم هیگر یدار -

 به من. یگیآله. تو دلوغ م -

 .رانیا انیم گهیماهه د هیصحبت کردم گفت تا  یبا بابا تلفن روزیلوس خانوم. من د -
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 ؟یگیراست م -

 .یآره خواهر -

 آخ جوونم. -

 قربون تو بشم. -

 ساعت چنده؟ -

 ده صبح. -

 گشنمه. -

 او را پاک کرد و گفت: یهاو اشک دیاو را بوس یِشانیدست از نوازش کمر او برداشت و او را از خود جدا کرد و پ نیآر

 .کنمیپاشو برو صورتت و بشور. برات صبحونه آماده م -

 و گفت: دیاو را بوس یگونه ارغوان

 .یداداش یمرس -

رفت. ارغوان هم بلند شد و  رونیو از اتاق او ب ختیاو را به هم ر یزد و بلند شد و موها ینیریلبخند ش نیرآ

رفت و دست و صورتش را شست و با حوله  ییبست و سپس هم به روشو یدم اسب رهیرا شانه زد و بعد با گ شیموها

را  یکرده و منتظر او نشسته است. رفت و صندل صبحانه را آماده زیم نیآر دیخشک نمود و به آشپزخانه رفت که د

تشکر کرد و سراغ آتنا را گرفت که  نیتمام کرد از آر یو نشست و مشغول خوردن شد و وقت دیعقب کش زیاز م

 گفت: نیآر

 .دهیحالش خوب نبود خواب -

رفت و سمت اتاق خودش  رونیو از اتاق او ب دیاش را بوسبلند شد و به اتاق آتنا رفت و به او سر زد و گونه ارغوان

و کتاب را باز کرد و مشغول خواندن  دیتخت دراز کش یبرداشت و زفت و رو زیم یاش را از رورفت و کتاب مطالعه

 شد.
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 تخت خواباند و مواخذه گرانه گفت: یرا رو یعل نادر

 وسط؟ نیبود ا یچلچله زمستونت چ گهیآخه آبت کم بود نونت کم بود! د -

 ؟یگیم یچ -

 اره؟یسرت ب ییبال هیممکنه  یفکر نکرد ؟یباهاش مبارزه کرد یدر آورد یغُدّ باز یواسه چ گمیم -

 بلند شد و نادر گفت: یدردناک عل ادیکه فر اوردیزخم شکم او را فشرد تا خون را بند ب یبعد هم رو و

 کجاست؟ اتیپزشک یهالیوسا -

 .یکنیناقصم م یزنی. ممارستانیمن و ببر ب -

 چرت نگو. فقط جاش و بگو. -

 با ناله گفت: یزخم را فشرد. که عل یتر رومحکم و

 طبقه اول. نتیآخ. کاب -

 گفت: یوپریبرگشت و نادر رو به د یبه اتاق عل لیبه آشپزخانه رفت و با وسا یفور یوپرید

 .رونیبرو ب -

 چرا؟ -

 .یخون خورد یامروز به اندازه کاف نکهیا یبرا -

 نخوردم. -

 .رونیدروغ نگو. برو ب -

 باشه. -

. دیطول کش قهیدق یکرد که حدود س یو سپس پانسمان بند یرا ضدعفون یرفت. نادر شکم عل رونیکه ب یوپزید

تخت قرار داد  ریها را زرا داخل جعبه ابزار نهاد و آن هالیکرد و وسا یکارش که تمام شد دستش را با الکل ضد عفون

 و گفت:
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 ؟یدرد دار -

 اوهوم. -

 کم؟ ای یلیخ -

 .ادیز یلیخ -

 ؟یندار یزیچ یمسکن ،یات قرص خواب آورتو خونه -

 چرا! مسکن. -

 خوبه. خب کجاست؟ -

 طبقه اول داخل ظرف. نتیکاب -

 بلند گفت: یبلند صدا زد و به او با صدا یرا با صدا یوپرید نادر

 آب. وانیل کیه . به همرااریداخل ظرف قرص مسکن و ب نتیاز طبقه اول کاب -

 آب و قرص مسکن به اتاق آمد و دست نادر سپرد و گفت: وانیل کیبه همراه  یوپریلحظه بعد د چند

 ؟یمونیم ششیپ نجایا -

 آره. -

 ندا بده. هی یداشت یپس من برم. کار -

 باشه. -

را خم کرد و قرص را داخل دهان او نهاد و آب را به خورد او داد  یعل یشد و نادر کم بیچشمان او غ یجلو یوپرید

 و گفت:

 .مونمیم شتیبخواب. من پ -

 زد و گفت: یلبخند دردآور یعل
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 به زحمتت نبودم. ی. راضیمرس -

 است.  فهیوظ -

 کم کم بسته شد و به عالم خواب فرو رفت. یعل چشمان

 

 ها را نداشت. به آن یکیجرئت نزد یجن چیبرده بود ه شیها پآن یهمگ یکه نادر برا یراهکرد با

 و محمد خوب شده بود و پانسمان را باز کرده بودند.  ریام سر

صفت نابود  طانیتا مردک ش داشتندیدعاها را نگه م نانیاطم یبرا دی. فقط باکردینم تیها را اذآن یجن چیه گرید

 شود.

 ایداشتند.  ازین سانسیبه مدرک فوق ل ای رفتیهر جا م یکند. ول دایسخت در تالش بود کار پ ریروزها ام نیا

 ...گرید یها... و هزار بهانهایبه کارمند نداشتند.  ازین ایحقوقش کم بود. 

 :گفتیم ریگاه محمد به ام هر

 معمار کار کن. خدا بزرگه. ینق شیحاال فعالً برو پ ریام -

 :گفتیم دیدیاز حد محمد را م شیاصرار ب یو وقت کردینم یاو توجه انداختیپشت گوش م ریام

 حقوق منو بده؟ خوادیطور مطرف خودش پول نداره بعد چه -

 :گفتیهم فقط م محمد

 خدا بزرگه. -

را به راه  یدیجد یروزها باز نیچشمانش بود. قلب او هم ا یمظلوم ارغوان جلو یچهره ریکالفه بود. هنوز تصو ریام

با  ی. وقتندیارغوان را بب گریبار د یباز برا خواستیانداخته بود و معلوم نبود که چه شده بود! چه قدر او دلش م

 یواسه چ " گفتیو با خودش درون دل م رفتیدر دلش با خودش کلنجار م ندیاو را بب دیکه با کردیخودش فکر م

 ...گرید یهاو هزار نوع حرف " ؟یچ هیچ دنشیواسه د لمیاگه ازم بپرسه دل نمش؟یبب دیبا
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اگر  گفتیبا آتنا بود. با خودش م اشندهی. تنها فکرش آشدیروز به روز بهتر م یگذشته بود و حال عل یروز چند

 .کردیو آن را از گذشته پاک م دادینم شنهادیبه آتنا پ وقتچیرا به عقب بازگرداند. ه یزندگ توانستیم

 یبود. حت ری. درگکردیخودش حس دلش را درک نم یدوست داشتن به ارغوان داشت ول کیفراتر از  یهم حس ریام

 .کندیچرا مدام به او فکر م دانستیخودش هم نم

و  رفتیاز نماز خواندن و قرآن خواندن به مسجد م ریشده بود و به غ کیبه خدا نزد شتریروزها از قبل هم ب نیا نایم

صفت هم فعال  طانیشدن به او را نداشتند و مردک ش کیجرئت نزد گریها د. جنکردیرکت مش ینید یهادر کالس

 نداشت. یبا او کار

 .کردیم یدگیرس مارانیو به ب رفتیتمام شده بود و به سر کار م اشیمرخص محمد

 یبار او را هدف قرار داده بود ول نیا ییگو طانینداشت و نادر مشکل او را حل کرده بود و ش یمشکل گریهم د مهسا

 بود. دیجد یانقشه یدر پ

 

آتنا  آمدیبود. ارغوان بهتر شده بود و به نظر م دهیصدمه ند یامن و امان بود و کس زیگذشته بود و همه چ یروز چند

 اش ) مادر آتنا ( سپرده بود. آتنا را به خانه خاله نیندارد. به همان علت آر یمشکل چیه گرید

 . کردیهم مدام به آتنا فکر م یارغوان بود و عل ریچنان ذهنش درگهم ریام

از خودش  دیخودش با آمدیخانه، هر وقت به خانه م یِنواخت کیبود. او خسته بود از  ریدرگ شیهم با کارها محمد

او را استشمام کند و مدام  یغذا یبو دیآیبه خانه م یداشته باشد و وقت یهمسر خواستی. دلش مکردیم ییرایپذ

 دیآیم یدر سکوت نباشد و وقت گریخواست خانه دی. دلش مردیقربان صدقه او برود. لمسش کند، در آغوشش بگ

 بچه دهد.  یهاهمسر و دنگ و ونگ یو صدا ندیخانه را شلوغ بب

 تاقش رفت.سر داد و سمت ا یفکرها ناراحت آه نیوارد خانه شد. با ا یوقت شهیهم مثل هم امروز

 

به درب اتاق او زد و وارد شد و  یاتقه اریمه کرد،یم یتخت نشسته بود و داشت گلدوز یدر اتاقش رو مهسا

 مهسا به هوا رفت و با داد گفت: غیکه ج ختیاو را به هم ر یو موها کشینزد
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 .ارینکن مه -

 سر داد و مهربان گفت: یاخنده اریمه

 برات بخرم؟ یاومدن یخواینم یزیچ یموفرفر -

 !یمهربون شد هویچه  -

 .دمید یخواب بد شبید -

 ؟یچه خواب -

 تو فکرت و مشغول نکن. -

 باشه. -

 ؟یخواینم یزیحاال چ -

 !یخریمن که بگم نم کنهیم یچه فرق -

 .دمیخر دیبگو شا -

 زد و گفت: یلبخند مرموز مهسا

 ترشک، لواشک. آلوخشک. ر،یپفک، ماست موس پس،یچ -

 همه؟ نیچه خبرته؟ ا -

 دمغ شد و ناراحت گفت: مهسا

 .یخرینم دونستمیم -

 و مهسا با حالت تشر گفت: ختیاو را به هم ر یموها گریبار د اریمه

 من دست نزن. یبرو گمشو به موها -

 .ییظرفشو میبرات س خرمیم -
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 ؟یگیراست م -

 آره. -

 کرد و گفت: اریش را پرت آغوش مهتخت نهاد و خود یرا رو یگلدوز لهیمهسا وس ناگهان

 .اریعاشقتم مه یوا -

 مهسا را نگه داشت و گفت: یدو طرف پهلو اریمه

 ؟ی. باز رو دادم پر رو شدنمیبب نییپا ایب -

 گفت: ریرا برداشت و سر به ز یگلدوز لهیتخت نشست و وس یآمد و رو رونیاز آغوش او ب مهسا

 .یپَرَم و شکست یاحساس. هر وقت خواستم بغلت کنم زد ی. بگهیبرو د -

 که متوجه لحن ناراحت او نشده بود گفت: اریمه

 خدافظ فرفره. -

 خدافظ مراقب خودت باش. -

 از اتاق او خارج شد و از خانه هم خارج شد. اریمه

 یبیمخصوص جن را برداشت و بعد هم به حالت غ یبه اتاق مهسا رفت و دعاها یبه صورت نامرئ طانیلحظه ش همان

 کند و او را بُکُشد. سرهکیشود بعد کارش را  تیتوسط جن اذ یمهسا کم خواستیبه آشپزخانه رفت. دلش م

او  دنیبه در اتاق مهسا زد و وارد شد که مهسا با د یادر آورد و تقه اریبعد جن خودش را به شکل مه یالحظه

 متعجب گفت:

 سرکار؟ یگه نرفتوا؟ م -

 تنهات بذارم برم. ومدیدلم ن -

 لبش را خاراند که مهسا گفت: یرفت کنارش نشست و با انگشتش گوشه جن

 وا؟ برو به کارت برس. -
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 مگه؟ یخواستیبغل نم ؟ی. مگه از دستم ناراحت نبودونهید -

 بخوابم. خوامی. پاشو برو مایکرد یقاط -

 .یدار یخوشگل یچه موها -

 متعجب گفت: مهسا

 .آدیبدت م یاز موفرفر یگفتیحالت خوبه؟ تو که م اریوا! مه -

 هم خوبه. یلیخ یآره. خوبم. به نظرم موفرفر -

 .ایشد بیغر بیعج -

 "بعد در دلش گفت  یالحظه ،یندارد. ول اریبه مه یشباهت چیاو ه یکرد که مهسا حس کرد خنده یاتک خنده جن

 بعد رو به او گفت: . و" ارِینه بابا خودِ مه

 سر کار؟ یرینم -

 گرفتم. یبه خاطرت مرخص -

 ؟یهه هه. خل -

 .شمیترم مخوب یآره. اگه باهام باش -

 هایها و شوخحرف نیچن نیاز ا یحت اریشد. چطور بود که مه رهیگرد و از حدقه در آمده به او خ یبا چشمان مهسا

او  دانستیمهسا که نم داد؟یبه خواهرش م یاشرمانه یب شنهادی! حاال خودش داشت پآمدیمهسا بدش م یجلو

شد و  یروانه صورت جن کرد و جن از برخورد او عصب یمحکم یِلیاست، س اریاو خود مه نکهیجن است. با فکر ا

 بست. مهیخ شیتخت پرت کرد و رو یرا گرفت و او را رو شیگلو

 نگران گفت: یشوکه و مبهوت با چشمان مهسا

 ؟یکنیکار م یچ ؟اریمه -

 بخورمت. خوامیم -
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 چگونه او را از خود جدا کند.  دانستیداشت و نم یحس بد مهسا

 و مهسا شد و رو به نادر گفت: اریو به همراه نادر وارد خانه مه دیبار زودتر فهم نیا یوپرید

 سراغ جنه. رمیبا تو. من م طانیش -

 .یموفق باش -

 سمت اتاق مهسا رفت و نادر هم سمت آشپزخانه حرکت کرد.  یوپرید

بود حمله  اریمه هیتنومند در آورده و وارد اتاق مهسا شد و از پشت به جن که شب یخودش را به شکل مرد یوپرید

 شیهابال یوپریشود د بیمهسا بلند کرد و مشغول زد و خورد با او شد و همان که جن خواست غ یکرد و او را از رو

از جن خارج شد. مهسا  یو زرد رنگ فیکث عیرنگ به همراه ما یحرکت او را کُشت و خون لجن کیرا باز کرد و با 

 . دیمانند کش کیستریبلند و ه یهاغیشد و بعد که به خود آمد ج رهیها و سپس به جن که مرده بود خشوکه به آن

د خواست برگرد طانیاو فرو کرده بود و همان که ش یمقابله کرده بود و چاقو را از پشت به پهلو طانیهم با ش نادر

 گری. بار ددیکش یدردناک ادیفر طانیاو فرو برد که ش گرید یاو در آورد و به شدت به پهلو ینادر چاقو را از پهلو

 او مات ماند. و بعد شوکه گفت: یچهره دنیبا د هآورد و خواست به قلب او فرو کند ک رونیچاقو را ب

 سامان؟ -

را که  شینشست و با دو دستش هر دو پهلو نیزم یو رخوت رو یحالیکه معلوم شد نام او سامان است، از ب طانیش

 داشت را فشرد و گفت: یادیز یِزیخونر

 گهینادر اون سامان د ،یل. ویبا تواِ نامرد دوست بود و تو از پشت بهش خنجر زد یزمان هیکه  یآره سامانم. همون -

 .یازش بترس دیکه با طانمیش هیمُرد. من االن 

 ؟یگیچرا چرند م -

 قرار گرفت و گفت: شیبلند شد و رو به رو یبه سخت طانیش

 بهت گفته بودم خون در مقابل خون. ادته؟ی -

 شد و گفت: کشیشد که نادر با چاقو نزد نیپخش زم باز
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نداشتم که  ینقش چیتو ه یخطاها ی. من تویخودت و داد یداره و تو تاوان خطاها یتاوان هی یزیسامان هر چ -

 .یریگیاز من انتقام م یدار

 زنم ترکم کرد. یباعث شد -

مجرد رابطه  یو باز با دخترها یذره به اعمالت فکر کن. تو زن داشت هیمن نبود.  ریترکت کرد تقص هیکه سم نیا -

 .یداشت

 داشتم. رو دوست هیمن سم یول -

 .یرفتیسراغ دختر مجرد نم یاگه دوستش داشت -

 کجاست؟ هیبگو سم -

 نداره. یبه تو ربط هیسم گهیجا. د هی -

 .ینامرد یلیخ -

 .یشد ایو باعث رنجش منو و باعث مرگ ناد ینه نامردتر از تو که به خواهر مرحومم چشم داشت -

 زد و گفت: یهیلبخند کر طانیش

 و داد. شیداره. اون هم جواب ه.ر.زگ یتاوان هی یزیبه قول خودت هر چ -

 ادیو سرخ شد و چاقو را محکم درون شکم او فرو برد که فر یو عصبان دهیکش انیدر درون نادر به غل رتیو غ خشم

 گفت: نیاز درد بلند شد و نادر خشمگ طانیبلندتر ش

 فرشته پاک بود.  هینزن. خواهر من  یادیزر ز -

 گفت: یداشت را فشرد و عصب یزیزخم شکم او را که خونر یرو شیخشمش فروکش کند با پا آن که یبعد هم برا و

 . یصدمه بزن یبه کس گهید یتا نتون یریبم دیتو با یلعنت -

 و نادر گفت: دیکش یادیفر طانیبه زخم او زد که ش یمحکم لگد

 .ایبه خاطر مرگ خواهرم ناد نیا -
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 زد و گفت: یترمحکم لگد

 ارغوان. تیو مظلوم هاهیبه خاطر گر نیا -

 حال شد که نادر گفت: یاز ته دل زد و ب یادیفر طانیزد که ش یترلگد محکم و

 .انمیبه خاطر زخم دل اطراف نیا -

 آمد و سپس نادر را از پشت گرفت و گفت: یوپریچشمانش بسته شد و د طانیبزند که ش یگریبعد خواست لگد د و

 . مُرده.گهیبسه د -

 ولم کن بذار دلم خنک بشه. -

 دختره برس. نیبرو به داد ا ای. بهیکاف -

 .یعل ای -

 هم به دنبال او. یوپریاو را رها کرد و به سرعت سمت اتاق مهسا رفت و د نادر

 کرد و گفت: یوپریشکم د یحواله یمشت محکم دیکه دهان و دست مهسا را بسته د نادر

 .یروان -

 .زدیم غیکار کنم؟ همش ج یچ -

 گفت: یوپریمهسا شد که د کیشد و نادر هم نزد رهیبه نادر خ یاشک یو با چشمان تیبا مظلوم مهسا

 کردم. یو خودم و تو معرف اریمهسا زنگ زدم به مه یبا گوش یراست -

 آد؟ی. داره میکرد یکار خوب -

 برسه. دیبا گهیاالن د -

 باز کند گفت: خواست دهان او را یدست مهسا را باز کرد و وقت نادر

 نزن. غیباش و ج یدختر خوب نیبب -
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 تکان داد.  "باشه  " یمظلوم سرش را به معنا مهسا

 دهان او را باز کرد و گفت: نادر

 ؟یخوب -

 ن... نه. -

 دستت و بده من. -

 ن... نه. -

 ندارم. تیکار -

تخت  یفت و خواست او را رودست او را در دست گرفت و نبض دست او را با دو انگشت گر یبعد هم به آرام و

 گفت: هیبخواباند که مهسا با گر

 نداشته باش. مینداشته باش. تو رو خدا کار میکار -

 . بخواب رو تخت. ستیندارم. حالت خوب ن تی. آروم باش. کارششیه -

 مظلوم نگاهش کرد و گفت: مهسا

 ؟یندار میکار -

 نه. بخواب. -

تخت خواباند و نبض گردن او را هم گرفت و  یبعد هم دو شانه او را فشرد و او را مجبور به خواباندن کرد و او را رو و

 گفت:

 بکش. قیچند تا نفس عم -

 گفت: یوپریرو به د سپس

 .زیتوش نمک بر اریبرو آب قند ب -

 رفت و با آب قند آمد و دست نادر داد و گفت: یوپرید
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 بفرما. -

 ؟یختیک رتوش نم -

 آره. -

 ؟یختیکه نر ادیز -

 نه. -

دهان او برد و کم کم  کیرا نزد وانیاو را بلند کرد و ل یگردن مهسا برد و کم ریآن را هم زد و بعد دست ز یکم نادر

 و گفت: دیعقب کش یبه خورد او داد که مهسا با تلخ

 نه. -

 .یتا ته بخور دیبا -

 مهسا؟ آ کن. -

تخت قرار داد و سر او  یرا باال وانیر آخر نادر موفق شد و آن را تا ته به خورد مهسا داد و لد یامتناع کرد. ول مهسا

از  یمهسا با عجله سمتش رفت که مهسا فور دنیبا د اریزمان در به شدت باز شد و مهبالشت قرار داد. هم یرا رو

 گفت: هیو با گر دیکش یبلند غیتخت بلند شد و نشست و ج یرو

 جن جن جن. -

 دهان او گذاشت و گفت: یدست رو یفور نادر

 داداشتِ.  ارِیمه نیدختر. آروم باش. آروم. ا یه -

 تخت نشست و نگران او را صدا زد و رو به نادر گفت: یرو اریمه

 شده؟  یچ -

 تو در آورده خواسته بهش... هیجن خودش و شب -
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و  یعصب یمتورم شدند. با صدا رتشیغ یهاو رگ افتی انیجر اریخود را قطع کرد و ناگهان خون در پوست مه حرف

 گفت: یادو رگه

 دست که بهش نزد؟ -

 ام کشتش.رابطه میدیراحت. به موقع سر رس التینه خ -

وار کنار نادر جمع کرد و با داد و  نیو خودش را جن دیکش یگرید غیکه مهسا ج ردیخواست دست مهسا را بگ اریمه

 گفت: هیو گر غیا جب اریرو به مه هیگر

 ک.ث.آ.ف.ت نامرد به من دست نزن. نزن. نزن. -

 شوکه گفت: اریمه

 دلم؟! زیمهسا؟ عز -

 زد. یبلندتر ادیفر مهسا

 . دروغگو.یستی. نیستیتو مهربون ن -

 شوکه و نگران مهسا بود رو به نادر گفت: یکه حساب اریمه

 چشه؟ -

 نداشته باش. شی. فعال کارشهیهنوز تو شوک هست. کم کم حالش خوب م -

 غیشد. مهسا ج کیبه مهسا نزد گریبه حرف نادر گوش نکرد و بار د اریرفت و مه یکوتاه یبا خداحافظ یوپرید

و اجازه تقال  دیاو را در آغوش کش اریروان شد. مه شتریب شیهاخفه شد و اشک اریمه یِلیبا س ،ی. ولدیکش یاخفه

 کردن به او نداد و مهربان گفت:

 آروم باش. ؟یفهمیمن برادرت هستم. م -

 را نوازش داد و گفت: کمرش

 .ری. آروم بگی. خواهر منی. تو هم خونِ منزمیمن به تو چشم ندارم عز -
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 او نهاد و گفت: یشانه یرو یابوسه

. فقط کنمیبهت تو بگه من نابودش م یبهت دست بزنه. هر ک یبخواد بهت نگاه چپ بکنه. هر ک یدلم؟ هر ک زیعز -

 من. آروم باش.

 مهسا را به خود فشرد و گفت: اریآرام کردن او را دارد. بلند شد و اتاق را ترک کرد. مه تیقابل اریمه دیکه د نادر

 .خرمیم ی. پفک که دوست دارزمیعز خرمیم پسینکن. برات چ هی. گرششیه -

 تر به خود فشرد و گفت:را محکم او

 . یو آلو خشک که عاشقش . لواشک و ترشکریماست موس -

 گفت: هیکرد و با گر ینیف نیرام شده بود، ف یکه کم مهسا

 ؟یو دوست دار میفرفر یموها -

 نه.  -

 قشنگه که. -

 .ستین -

 ازدواج کن که موهاش لخت باشه. یکیبا  یازدواج کن یخو تو خواست -

 .زمیعز کنمیعمل م اتهیحتماً به توص -

  ؟یستیمهربون ن یطورنیا شهیچرا هم -

 ستم؟یگفته ن یک -

 .یکنیم تمیهمش اذ -

 .کنمیم یمن باهات شوخ -

 ؟یکنیبا دلسا ازدواج م -
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 داشت االن؟ یچه ربط -

 ؟یکنیباهاش ازدواج م -

 خوبه؟ کنمیبهش فکر م -

 ؟یکنیبغلم م شهیآره. هم -

 آره. -

 ؟یخریهم م نایو ا پسیچ -

 .شهینه هم ،یول خرمیم -

 چرا؟ -

 .ستنیچون خوب ن -

 مظلوم گفت: مهسا

 .رهیگیموهام و نکش سرم درد م یشوخ یشوخ گهید -

 . باشه.دیببخش -

 .ترسمیم شمیها تنها م. شباین ریها هم دشب -

 باشه. -

 ؟یدیهمش و قول م -

 مکث کرد که مهسا ناراحت گفت: یکم اریمه

 . یپس همش و دروغ گفت -

 . دمینه نه. باشه قول م -

 ؟یگیراست م -
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 .گمیآره قربونت برم راست م -

 قول؟ -

 قول؟ -

 او نهاد و گفت: یشانه یمهسا سرش را رو 

 داداش خوب. یاالن شد -

 جـانمم. -

 او را به خودش فشرد و مهربان گفت: اریمه

 ؟یآروم شد -

 آره. -

 حالت خوبه؟ -

 آره. -

 ؟یشد تیاذ یلیخ -

 آره. -

 فدات بشم. -

 اوهوم. -

 !؟یاخدا نکنه هی -

 .یفدام بش یخودت دوست دار -

 بهت خوش گذشته. یادیز گهید -

 دراز. -
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 و گفت: دیاو را کش ینیاو را از خود جدا نمود و ب اریمه

 .ییظرفشو میس -

 .ایخشک، برو بخر ب یترشک، لواشک، آلو ر،یپفک، ماست موس پس،یچ -

 تخت خواباند و گفت: یاو را رو اریمه

 بخواب. فعالً استراحت کن. -

 گه؟یبرام د یخریم -

 . تو فعالً بخواب استراحت کن.گهیآره. قول دادم د -

 . اون جنه شکستش.یبخر دیجد یقد نهیآ هیواسه اتاقم  دیبا -

 کدوم؟ -

 مبارزه کرد. یوپریتو بود. با د هیاون جنه که شب -

 خب؟ -

 . آخرش مُرد.گهید یچیه -

 بخواب. گهیخب خدا رو شکر. د -

 !گهید زیچ هیعه؟  -

 ؟یچ -

 هر وقت دلم خواست بغلت کنم. یبذار دیبا -

 چرا؟ -

 برد و گفت: ریناراحت سر به ز مهسا

 .یدیبابا رو م یآخه بو -
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 و گفت: ختیاو را به هم ر یزد و موها یلبخند اریمه

 .زمیباشه عز -

 دست به موهام نزن. -

 کنه. قیبهت خواب آور تزر ادیب گمیبه نادر م رمیوقت استراحتتِ. م گهید -

مبل  ینادر رو دیو بلند شد و از اتاق خارج شد و سمت سالن رفت که د دیگردن مهسا باال کش یبعد هم پتو را تا رو و

 نشسته است. او را صدا زد و سپس نادر بلند شد و سمتش رفت و گفت:

 شده؟ حال خواهرت خوبه؟ یطور -

 ؟یواب آور بزنخ هیبهش  شهیم -

 اوه، البته. -

تخت نشست که مهسا  یبه اتاق مهسا رفت و جعبه را باز کرد و سرنگ را در آورد و رو اریبا جعبه همراه با مه سپس

 گفت:

 ؟یکار کن یچ یخوایم -

 ؟یترسیاز آمپول که نم -

 نه. -

 خوبه. -

 بار گفت: نیکه سرنگ را آماده کرد، ا یوقت

 و بزن باال. نتیآست -

 ه؟یچ نیا یگینم -

 مگه داداشت بهت نگفته؟ -

 نه. -
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 رو به مهسا گفت: اریبه مه یکرد و سپس نادر هم با نگاه اریبه مه ینگاه مهسا

 خواب آورِ. -

 آها. چرا گفته. -

 کرد و گفت: قیبه رگ دست او، سرنگ را تزر لیمهسا را باال زد و پس از زدن گاز استر نیآست سپس

 .یخوب بخواب -

 کم چشمان او بسته شد و به خواب فرو رفت. کم

ها را در به خانه برگشت و آن یخوراک یرفت و با کل رونیهم از خانه به ب اریکرد و رفت. مه یخداحافظ اریاز مه نادر

 و مشغول درست کردن ناهار شد.  دیآشپزخانه چ

 

 ساعت بعد. دو

 الیبا خ توانندیکُشته شده است را به همه داد و گفت م طانیخبر خوش را که ش نیاز حدود دو ساعت نادر ا پس

 هم ندارند. یمشکل چیرا از خانه و خود جدا کنند و ه شانیراحت دعاها

 را واقعاً از ته دل خوش با عمق وجود حس کرد. یپوست ریز یِاز همه خوشحال شد و خوش شتریب نیآر

 .ریپذ تیمسوول یشان بود و او مردو مسوول دادیها جان مآن یهر دو یدو خواهر داشت و برا چون

 اُفتد.  یآن دو ب یبرا یاتفاق خواستینم دلش

 یچون نه پدر ،یخونش نبود. ولخواهر که هم کی. رفتیاو م یخواهر هم خون که عاشقش بود و جانش برا کی

 شیهارتیاو از غ یود برابرادرش شد و با تمام وج آمد،یو تنها دوست خواهر او به حساب م ،یداشت و نه برادر

هم به وجود او را در  یعل یآتنا است. حت واهاناو خ کردندیکه همه به اشتباه فکر م یخرج کرد. مراقبش بود. طور

 .پنداشتیسر سخت خود م بیو او را رق دیدیکنار آتنا مشکوک م
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موجب آزار او بود. فکر به آتنا و  زیچ کیخوشحال شد و با شوق به کارش پرداخت و تنها  اریهم از خبر نادر بس یعل

 که او را دوست ندارد، چون واقعاً او را دوست داشت.  دیبه خودش دروغ بگو توانستیکه به او داشت. نم یاعالقه

 دیفهم یاش اطالع داد. محمد که وقتبه محمد و خانواده یهم خوشحال شد و فور ریخبر داد و ام ریرو به ام نیا از

 رفته بود.  نیبه کل از ب اشندهیبابت آ ینگران یینداشت و گو گرید یخاص ینگران چیه

خدا پا به  نکهینداشت و با خبر نادر از خدا طلب مغفرت کرد و نماز شکر به جا آورد بابت ا یمشکل گریهم که د نایم

 او را مستجاب کرد. یپا همراه او بود و دعاها

خوب شده بود، او به خانه خودشان رفت و مشغول  زیو حال آتنا ن تمام شده یو خوش ریبه خ زیکه همه چ حاال

 با مادرش شد.  یزندگ

 

 ...کنمیرا نظاره م هاستاره

 بدانم... خواهمیم

 همه شاد بوده باشم را... نیکه ا یروز اصالً

 ام؟دهید

 

 .بانیپشت بایشک

 

که تونسته  دوارمیتموم شد و من ام هایو کاست یاتفاقات خوب و بد، با همه کم یمشرور با همه نیاطیش کی فصل

 "مشرور با نام  نیاطیفصل دوم رمان ش یبرا میریاکنون مکرده باشم. هم قیباشم اون لذت الزمه رو بهتون تزر

 ."گان ستاره یغوغا

 

 را... تو
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 گاه آرزو نخواهم کرد ! چیه

 ...رفتیخواهم پذ یرا لحظه ا تو

 .ییایخودت ب که

 …من  یبا آرزو نه

 

 مشرور. نیاطی( ش 1فصل اول )  انیپا

 

 فصل اول. انیپا                         

 ــــــــــ

 مشرور. نیاطی( ش 2فصل دوم ) آغاز

 گان.ستاره یفصل دوم: غوغا نام

 

 :مقدمه

 

 تو... ادی یا

 ظلمت شب همسفر من. در

 نام تو... یو

 شام و سحر من. روشنگر

 نقش تو... جز
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 نبود در نظر من. ینقش

 منم و... هاشب

 تو و چشم تَر من. عشق

 

 ی. چشمانشدیم دهید نیدرخت کنار پنجره آر یو جغد از باال شیگرگ و م یو کم کیسه صبح بود، هوا تار کینزد

 .ترساندیها را مکه دل انسان کردیم دیتول یبد یداشت و از خود صدا یترسناک یِسبز و نارنج

 گرشیبود و دست د دهیچسب شیدستش به پهلو کیاو نامرتب مانده بود و  یخواب بود، پتو رو تخت دمر یرو نیآر

سر او زنگ خورده  یاو از باال یِ. ناگهان گوشدیکشیم یدر پ یپ قیعم یهابالش قرار داشت. و نفس یکنار سر او، رو

را برداشت و چشمانش را  یتخت نشست و گوش یو رو شدهآلود بلند بعد آربن خواب یاو شروع به لرزش کرد، لحظه

را  یگوش زد،ینام پدر که داشت از خارج زنگ م دنیکرد و با د یگوش یبه شماره یبا دست نرم فشرد و بعد نگاه

 جواب داد و گفت:

 سالم بابا. -

 ؟یسالم پسر. خوب -

 سوال! هیبابا؟ انصافاً  -

 دو تا بپرس پسرم. -

 ساعت االن اونجا چنده؟ -

 پنج عصر. -

 متعجب گفت: نیآر

 نکن. یبابا با من شوخ -

 . میدیو تازه رس میدارم پسرم. من و مادرت االن فرودگاه مهرآباد هست زیبرات سورپرا -

 تر گفت:متعجب نیآر
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 االن چه وقت اومدنه؟ -

 به وقت لندن االن ساعت اونجا سه صبحه. -

 ؟یمگه شما اروپا نبود -

 ؟ی. خواب بودرانیا میاومد میگرفت طیاومد. از اونجا هم بل شیلندن کار پ -

 .کردمیم یپوچ باز ایداشتم با ارغوان گل  ینه. جاتون خال -

 ات و مسخره کن.برو عمه -

 من خواهر شماست. یعمه -

 پدر سوخته. -

 .یریگیزود رأس م یریبه خودت فحش نده بابا. پ -

 دستم که بهت برسه! -

 .انیتوزرد از آب در م داتتینکن بابا. علم ثابت کرده تهد دیتهد -

 .شهیمشخص م -

 باشه. -

 .میایو بده ب دتیحاال آدرس خونه جد -

 تون.دنبال امیخودم م -

 خطرناکه. فقط آدرس بده. یآلود. خواباینه ن -

 . روشنه؟دمیم امکیپ تونرانیباشه. به خط ا -

 آره. -

 بابا. ریشب بخ -
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 پسرم. ریصحبت بخ -

 کرد. امکیپدرش پ یرا قطع کرد و آدرس را برا یبا لبخند گوش نیآر

 

و پدر  دیرفت و ارغوان را در آغوش پدر د رونیبه ب مهیشد و سراس داریارغوان از خواب ب غیبا ج نیکه شد آر صبح

بعد رو به ارغوان که گفت و  ریرفت و رو به پدر سالم و صبح بخ کیارغوان را بوسه نشاند. نزد یکه موها دیرا د

 همچنان در آغوش پدر بود گفت:

 خسته است. رونیب ایارغوان از بغل بابا ب -

 کرد و اخمو گفت: یالبانش را غنچه ارغوان

 .امینم -

 با تشر او را صدا زد: نیآر

 ارغوان؟ -

 و گفت: دیگونه پدر را بوس ارغوان

 .کنهیم یبه من حسود نیبابا آر -

 با حرص گفت: نیآر

 کنم آخه جقله؟ یتو حسود هیآخه من به چ -

 اخمو رو به پدر گفت: ارغوان

 ؟یگیبهش نم یچیبابا ه -

 گفت: نیرو به آر پدر

 نکن. تیدخترم و اذ ن؟یآر -

 با خنده گفت: نیدر آورد که آر نیآر یزبانش را برا ارغوان
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 .نهیبنداز تو دهنت ممکنه روش پشه بش -

 گفت: هدیکش یو با لحن غیبا ج ارغوان

 .شعوریب -

 رفت و پدر با خنده گفت: یبهداشت سیسمت سرو د،یخندیکه م یدر حال نیآر

 وورجک.  -

 گفت: یمکث کوتاه با

 دخترم؟ یولم کن یخواینم -

 جونم. یینه بابا -

 را دور کمر پدر چفت کرد و گفت: شیبعد هم پاها و

 دلم برات تنگ شده بود. قدرهنیا -

 .زمیمنم عز -

 شه؟ینم داریچرا مامان ب -

 نکن. دارشی. بزمیخسته است عز -

 .لیزن ذل ییِبابا یاَ -

 از اون حرفا بودا! -

 و هاشا کرد و گفت: دیدوباره گونه پدر را بوس ارغوان

 نگفتم. یزیکدوم حرف؟ من که چ -

 !هایشد ترطونیش -

 اوهوم. -
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 او را از خود جدا کرد و گفت: پدر

 .نییپا ایب -

 آمد و از پدر جدا شد و گفت: نییپا ارغوان

 بابا؟ -

 جانم؟ -

 چند مدتِ دق کردم. نیتنهام نذار. ا گهید -

 دخترم. کنمیم یسع -

 نکن قول بده. یسع -

 ؟یِ جورکارم چه یدونیدخترم؟ تو که م -

 آره. -

 .یدرکم کن دیخب با -

 .تونمینم -

 مهندس معمار در اومد. اتندهیشوهر آ یدیدفعه د هی. یبتون دیبا یول -

 سرخ شد و سمت جهت مخالف پدر رفت که پدر او را صدا زد و گفت: شیهاگونه ارغوان

 صبحونه بخور. ایکجا؟ ب -

 گفت: ادیبا فر یحرص ارغوان

 .خورمممینم -

را عقب  یهم به آشپزخانه آمد و صندل نیسر داد و سمت آشپزخانه حرکت کرد. همان لحظه آر یبلند یخنده پدر

 و نشست که پدر گفت: دیکش
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 شرکت؟ یریم -

 شرکت دوستم. رمیم -

 شرکت خودم.  رمیپس من م -

 .دیو به خودتون استراحت بد دی. امروز و نرکنهیاونجا رو اداره م نیفرز -

 باشه. -

 ارغوان کجاست؟ یراست -

 .دونمینم -

بلند شد و به اتاقش رفت و آماده شد و از پدر  نیآرسکوت کردند. پس از آن که صبحانه خوردند،  گریهم د بعد

 را روشن کرد و سوار شد و سمت شرکت راند. نشیماش موتیکرد و از خانه خارج شد و با ر یخداحافظ

 ــــــــــ

 نی. اشدیوارد م یبعد ضیمر رفت،یم رونیاز اتاق او ب یضیبه سر کار رفته بود و سرش شلوغ بود و تا مر محمد

بود، و نگاهش  دهیکه مهسا را در خانه نادر د ی. از روزخواستیم یاساس یِتنوع و دل تکان کیدلش  بیروزها او عج

او آسان بود. او  یو درک حس برا آمدیبه نظر م یاپخته اندر نگاه او قفل شده بود، متوجه حس خود شده بود. او جو

تر نگه را محکم یزندگ یهاهیپا یدوست داشتن ساده در زندگ کیخود به او شده و معتقد بود  یعالقه یمتوجه

 کند. یگرفته بود تا از مهسا خواستگار میکرده بود و تصم یکیروزها عقلش و دلش را  نی. اداردیم

 

رسانده بود و منتظر بود،  کردیکه محمد کار م یمارستانیبه ب یداشت و از خانه خود را به سخت یدیدل درد شد ریام

 گفت: یشد و رو به منش شتریو هنوز نوبتش نشده بود که دل دردش ب

 .ستیبذار برم تو. من حالم خوب ن -

 گفت: چرخاند،یکه خودکار را در دست م یدر حال یمنش

 آقا. یخارج از نوبت بر شهینم -
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 حالم بده. ینیبیدکتر برادر منه. بذار برم. مگه نم -

 شون بده.شون حالبنداز. همه تینگاه به جمع هیدکتر برادرشونِ. شما  گنیم انیم هایلیخ -

 .شهینم تیحرف حساب حال نکهیشما مثل ا -

 گفت: ریبوق اول جواب داد و ام یخارج کرد و شماره محمد را گرفت و محمد رو بیرا از ج اشیگوش

 حالم بده محمد. -

 ر؟یام ییکجا -

 .یمنش زیمحل کارت. کنار م -

 داد. هیتک زیسر خورد و به م یمنش زیقرار داد و ناتوان کنار م بیرا قطع کرد و در ج یبعد هم گوش و

 نگران بلند شد و کنار او رفت و گفت: یمنش

 ؟یشد یآقا چ -

 گفت: یو رو به منش دیلحظه محمد سر رس همان

 برو کنار خانوم. نجا؟یچه خبره ا -

 شد و گفت: رهیبه او خ ریرا صدا زد و ام ریکنار رفت و محمد نگران ام یمنش

 داداش؟ -

 ر؟یشده ام یچ -

 و بکشم. اتیمنش خوادیدلم م -

 ناراحت گفت: یمنش

 برادرتون هستن. شونیا دونستمیدکتر به خدا من نم یآقا -

 گفت: یجد یبه منش ینگاه میبا ن محمد
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 بعداً باهات کار دارم. -

 گفت: ریرو به امسپس  و

 ؟یایراه ب ؟یبلند بش یتونیم -

 آره. -

 خوبه. -

 یبرد و رو دیسف یهااو را سمت اتاق کار برد و او را پشتِ پرده یدست او را گرفت و بلندش کرد و به آرام محمد

 تخت خواباند و گفت:

 کنه؟یخب کجات درد م -

 دلم. -

 !کنهیبه من نگاه کن نشون بده کجات درد م -

 اش نهاد و گفت:معده یبه او نگاه کرد، دست رو ریام

 .نجایا -

 کرد و گفت: یو نوچ نوچ دیبر سر او کوب واشی محمد

 ات کجاست؟دلتِ، پس معده نجایاگه ا -

 . به دادم برس فقط.یهر چ -

 اول ضربان قلب او را چک کرد و بعد گفت: یپزشک یِبا گوش محمد

 به پهلو بخواب. -

 کمر او چسباند و بعد هم برداشت و او را صاف خواباند و گفت: یرا به باال یو محمد گوش دیببه پهلو خوا ریام

 ؟یخورد یزیچ -
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 نه. -

 امروز صبح؟ -

 نه. -

 باز هم. آره؟ یو خورد رونیآل فسفود بغآت و آش شبیپس حتماً د -

 .سوزهیدرد دارم. م -

 .یو نخور نرویفسفود ب گهید یپس حدسم درسته. حقته. تا تو باش -

 شعور نباش. یب -

 ؟یکه نخورد یواسه دردت قرص نمیذره. بگو بب هیآدم باش. فقط  -

 فقط. یسه چهار تا مسکن قو -

 دونه نه! چهار تا؟ هیخاک تو سرت. اونم  -

 او بلند شد و گفت: یرا فشرد که ناله اشمعده

 .ستیحالم خوب ن -

 فشار او را گرفت و گفت: محمد

 شستشو بشه. دیات با. معدهنِییفشارت دو درجه پا -

 گفت: یمربع را زد و به منش نهیکار و تلفن را برداشت و گز زیبعد رفت سمت م و

 با برانکارد خودشون و برسونن. عیسر میدار یزنگ بزن اورژانس بگو مورد اورژانس -

 خوردن است. نگران گفت: چیاز درد در حال پ دیشد که د ریام کیقطع کرد و نزد یبعد هم فور و

 شده؟ یچ -

 کن محمد. بدتر شده. یکار هی -
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 .برنتیم انی. آروم باش. االن ماریتحمل ب -

 خودت. -

 .شتیپ امیحتماً م ،یدارم. ول ضیمر ی. کلریام تونمیمن نم -

 اش را فشرد.و تاب داد و با دست سخت مهده چیرا پ خودش

 محمد محمد؟ -

 او را نگه داشت و گفت: محمد

 آروم پسر خوب. شه،ینخور بدتر م چیپ -

 . مُردم. تلف شدم.یآخ. آ -

 دهنتا! زنمیم -

را به  ریها با عجله وارد شدند. سپس امگفت و آن " دییبفرما "لحظه دو پرستار با برانکارد در زدند که محمد  همان

 از آن جا رفتند. یبرانکارد انتقال داده و فور

 

او را شستشو دادند، او را به بخش انتقال دادند. ظهر که شد، محمد کارش تمام شده و پس از  یاز آن که معده پس

شد و بعد هم دست او را در  رهینشست و به او خ یصندل یرو ریخود، به بخش رفت و کنار تخت ام مارانیدرمان ب

 چشمانش را باز کرد و محمد گفت: ریدست گرفت که ام

 باألخره؟ یاومدبه هوش  -

 اش را نرم با دست ماساژ داد و گفت:معده یکم ریام

 .سوزهیو م کنهیکم درد م هی -

 .ی. شانس آوردی. دکترت گفت مسموم شده بودشهیخوب م -

 نترس سگ جونم. -



 مشرور نیاطیش

145 
 

 .ستین یدر اون که شک -

 .شعوریب -

 .ارشوریخ -

 شور.کهنه -

 و گفت: دیخند ریشد، که ام رهیپوکر به او خ محمد

 .آدیبهت م یلیخ -

 ؟یچ -

 .یبچه دار -

 تو فکرش هستم. -

 ؟یتو فکر چ -

 .رمیزن بگ -

 خوبه.  -

 خب؟ -

 خب؟ یچ -

 و بده. یکوفت و زهرمار خورد یرو که رفت یآدرس اون فسفود -

 ؟یگیو م نیرام یچیساندو -

 آدرسش و بده. -

 نندازش. یگناه داره. از کار و کاسب -

 نکن. آدرسش و بده. یاز دوستت طرفدار یخود یب -
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 .دمینم -

 هم مثل تو بشن؟ خطرناکه. گهیچند نفر د یمنتظر -

 .ستین -

 با طعنه گفت: محمد

 پس؟! مُردمیمن بودم امروز داشتم از درد م -

 سکوت کرد که محمد اضافه کرد: ریام

 ؟یدیآدرس نم -

 نه. -

 .ارمیباشه. نده. خودم به دست م -

 ؟یچه جور -

 به او گفت: اشیآورد و با نشان دادن گوش رونیداشت را ب بیرا در ج ریام یکه گوش محمد

 .یجورنیا -

 را خواباند و گفت: ریقرار داد و ام بیکه محمد آن را در ج ردیرا بگ یشد و خواست بلند شود و گوش زیخ مین ریام

 .ستیبخواب تو حالت خوب ن ریبگ -

 و. امیبده من گوش -

 لحظه پرستار با سرنگ آمد و گفت: همان

 .نیآور که خواسته بوددکتر خواب -

 .یمرس -

 را از پرستار گرفت و گفت: سرنگ
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 .یبر یتونیم -

 گفت: ریکه رفت، محمد در حال آماده کردن سرنگ رو به ام پرستار

 ؟یخدا رو شکر. بهتر -

 گه؟یآره. مرخصم د -

 .یباش یبستر دینه. امروز و با -

 ه؟ینگ چاون سر -

 مخزنِ آرامشِ تو. -

 آورِ؟خواب -

 کرد و گفت: قیتزر ریسرنگ را داخل سروم ام محمد

 .یخوب بخواب -

 نداشته باش. یکار نیبه رام -

 او گذاشت و گفت: یپتو را رو محمد

 نداره. یاون به تو ربط -

 از آن جا رفت. زیهم افتاد و به خواب فرو رفت. محمد ن یرو شیهابزند، که ناگهان پلک یگریخواست حرف د ریام

 

 روز بعد. دو

 شتر،یاز حد خوشحال بودند و ارغوان ب شیپدر و مادر از خارج برگشته بودند، ب نکهیروزها از ا نیو ارغوان ا نیآر

شب شام  مادرش درست کرد و چون دلتنگ دستپخت مادرش بود، از او قول گرفت که مادر یخودش ناهار را برا

 را درست کند. یاش، قرمه سبزمورد عالقه یخانواده غذا یبرا
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 ریپلمب شد. ام نیرام یچیکرده بود که ساندو یمرخص شده بود و محمد هم کار مارستانیاز ب ریام شیروز پ کی

 .آمدیاز دست او بر نم یکار گریدوستش ناراحت بود، اما د یبرا

 

کرده بود و از نجابت او مطمئن شده بود. با خانواده صحبت کرده بود  قید او تحقمهسا رفته و در مور یبه محله محمد

تماس گرفت  اریرا از نادر گرفت و به مادر داد و روز بعد مادر با مه اریمه یرو شماره نیاو برود. از ا یتا به خواستگار

 بعد گذاشت. زجمعه سه رو یرا برا یو قراره خواستگار

 

غذا را به  یبا لبخند بو اریمهسا تمام خانه را پر کرده بود و مه یِغذا یخسته به خانه آمده بود، بو اریبود، مه شب

مهسا جواب  د،یآیاو خواستگار م یکه جمعه برا دینکند اگر به مهسا بگو کردیو با خودش در دل فکر م دیمشام کش

 را. شیاخوش غذاه یبو یمثبت دهد و او را از دست دهد. حت

بلند جواب سالم او را داد و به اتاقش  یهم با صدا اریبلند سالم گفت و مه یبود با صدا دهیدر را شن یکه صدا مهسا

 ریرا از ز یرفت و دستش را شست و به آشپزخانه رفت و صندل ییرا عوض کرد. و بعد هم به روشو شیهارفت و لباس

 آن نشست و گفت: یو رو دیکش زیم

 .یاز گشنگ ارمیکه دارم ضعف م نیو بچ زیزود م -

 االن. -

 غذا را آماده کرد.  زیمهسا م قهیاز پنج دق بعد

. کردیبه مهسا م یزیر یهانگاه یهر از گاه اری. مهخوردندیدو مشغول غذا خوردن شدند و در سکوت غذا م هر

و به  کردیبه ناچار فقط سکوت م ست؟یچ لشیدل دانستیاو شده بود و نم یهانگاه ینیسنگ یمهسا هم که متوجه

 .دادیغذا خوردن ادامه م

 نشسته بود گفت: یقبل یکه هنوز در همان جا اریها را شست و رو به مهاز آن که غذا را خوردند، مهسا ظرف پس

 ارم؟یبرات ب یخوریم وهیآبم -

 ند و گفت:اش چسبادست راست را به چانه نِیریچسباند و کف ز زیآرنج دستش را به م اریمه
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 .کنهیکم شکمم درد م هیبا نبات.  خوامیم ییچا -

 باشه. -

فکر  نی! به اد؟یمهسا بگو یخواستگار را برا انیجر دیکه چطور با کردیفکر م نیبه فکر فرو رفت و داشت به ا اریمه

سن خاص  نیآگاه بود که مهسا در ا یبابت خود و مهسا نداشت. به خوب یاغصه گریکه اگر مادرش زنده بود د کردیم

آمد فردا  ادشی. گفتیموقع به او نم چیدهد. و مهسا هم ه نجاما تواندیکه او نم خواهدیم ییزهایو دختر بودنش چ

 کندیم یکارمهسا کم کردیو فکر م شدینگران م دانست،یاو را نم یِضیمر لیکه دل لیخواهد شد. اوا ضیمهسا مر

 یِضیاو داشتند در مورد مر یروز که همکاران آقا کیسال که گذشت، باألخره  کیارد. پس از د یخاص یِضیمر ای

کامل قرار گرفت. و حاال  انیو بعد در جر دیها چند سوال را پرسکنجکاو شد و از آن کردند،یها صحبت مخانوم

 ی. به همهشوندیبار دچار ملزم آن م کی یها ماهخانوم یکه همه یزیچ ست؟یمهسا چ یِماریمنشأ ب دانستیم

فکر کرد که سه ماه  نینکرد، به ا دایخواستگار دارد پ دیبگو وبه ا نکهیا یبرا یهنوز راه حل ،ی. ولکردیفکر م هانیا

از او اجازه گرفته بود و به مهسا هم  هینگفته بود، همسا یزیاو خواستگار آمد چه گفته بود؟ او اصالً چ یکه برا شیپ

 .دیایب اشیاجازه دارد تا رسماً به خواستگار اریته بود که از مهگف

 گفت: جیبلند مهسا از فکر خارج شد و گ یصدا با

 شده؟ یها؟ چ -

 با لبخند گفت: مهسا

 !ایتو فکر هست -

 کرد و ادامه داد: مکث

 .آدینباتت و بخور. من خوابم م ی! چاکرد؟یمگه شکمت درد نم -

 گفت: زدینبات را هم م یکه چا یدر حال اریمه

 مهسا؟ -

 هوم؟ -

 بگو بله! ه؟یهوم چ -
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 خب بله؟ -

 .یچیه -

 کرد و گفت: یاتک خنده مهسا

 و بخور. اتیی. چاهایجیگ -

. بلند شد و تشکر دیداد امشب را فکر کند و فردا به او بگو حینبات را مزه مزه خورد و تمام کرد و ترج یچا اریمه

 گرفت. شیپ کرد و راه اتاقش را در

 استکان را شست و به اتاق خودش رفت تا بخوابد. زین مهسا

 

 روز بعد. صبح

بلند شد و  ی. به سختدیچیپیو در خود م ستیگریبلند م یشده بود و با صدا داریاز خواب ب یدیبا درد شد مهسا

او از خواب  یبا صدا زین اریتخت ولو داد. مه یو ناتوان خود را رو حالیکرد، دوباره ب زیپس از آن که خودش را تم

آب جوش را آماده کرد و سمت اتاق مهسا رفت و در را  سهیو به حمام رفت و ک دیلباس مناسب پوش یبلند شد و فور

با  نیتخت خواباند و مهسا شرمگ یاو کنار زد و او را صاف رو یسمت مهسا رفت و پتو را از رو یبا عجله باز کرد. فور

 گفت: هیگر

 .اریمه رونیبرو ب -

 برم؟! یخوبت کنم واسه چ تونمیم ی. وقترمینم -

آب جوش  سهیباال زد و ک یاو را کم راهنیاجازه نداد و پ اریدر خود جمع شود که مه وارنیخواست باز چون جن مهسا

 گفت: هیو با گر دیکش یادیشکم او نهاد. مهسا فر یرا رو

 . سوختم سوختم.رونیگمشو ب -

 دو دستان او را گرفت و محکم نگه داشت و سپس عامرانه گفت: اریآب جوش را بردارد که مه سهیعد خواست کب و

 .یزنیدست بهش نم -
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نوازش داد و از فرصت استفاده  یدستان او را به گرم اری. مهستیفقط چشمانش را از شرم بست، الل شد و گر مهسا

 کرد و گفت:

 زم؟یمهسا عز -

 ب... بله. -

 برات خواستگار اومده. -

 و با بغض گفت: ستیبلندتر گر مهسا

 دلم برا مامان تنگ شده. -

 دلمم. زیعز -

 بر دو دست او نشاند و گفت: یامهربان، نرم بوسه اریمه

 . بهش فکر کن.مشیدید ادیدکتره، خوشگله. قبالً با هم ز تیخوش اندام قد بلند با شخص یکلی. ههیپسر خوب -

اش را به او بزند دخترانه یهانداشت که حرف یمادر نکهیکرده بود از ا انهیدل مهسا آش یدر گوشه یامظلومانه بغض

 . فقط ناالن گفت:دیبگو اریبه مه توانستینم یادخترانه زیچ چیکه ه دیکشیو خجالت م

 دستام و ول کن. -

 .یواسه جمعه به خودت برس که بدرخش -

 گفت: هیبا گر مهسا

 آب جوش و بردار. سهیتو رو خدا ک -

 .یشیخوب م یتحمل کن قهیچند دق هی -

 تو رو خدا. اریمه -

 گفت: یجد یلیخ اریمه

 نه. -
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 .سوزمی. دارم مکنهیدرد م -

 تحمل کن. -

 !ینبود رحمیتو که ب -

 تحمل کن. گهیکم د هی -

 نه. -

 به اون دکتر خوشگله فکر کن. -

 و کج و کوله است. ختیریحتماً ب -

 .آدیخوشت م شینیبیم -

 ؟یازم خسته شد -

 نه. -

 برم؟ یخوایپس چرا م -

 واسه من مهمه. اتندهیچون آ -

 .رمیمن نم -

 . نظر خودت مهمه.زمیعز کنمی. من که زورت نمدینیو بب گریدهم ادیحاال بذار ب -

 ؟یگیراست م -

 آره. مگه من تا حاال تو جوابات دخالت کردم؟ -

 نه. -

 .کنمیم ییمن فقط راهنما -

 آره. -
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 را شروع به پاک کردن کرد و گفت: شیهاخورد و بعد با پشت دست اشک یتکان مهسا

 جوش و برش دار.خب حاال آب -

 .کنهیخوبت م -

 .رونیاصالً برو ب -

 .رمینم -

 دستم و ول کن حداقل. -

 نه. -

 .ییزورگو یلیخ -

 .دونمیم -

 .یکچل بش یاله -

 .کنمیباشه فردا کچل م -

 .یبش ریپ یاله -

 .زمیعز گهیصد سال د -

 .ییپر رو یلیخ -

 .دونمیم -

 جوابم و نده. ولم کن. -

 ؟یکنیم یپرخاشگر قدرنی! چرا اهایقدر پرخاشگر نبود نیماه قبل ا -

 مگه؟ یفضول -

 .دی. بگو ببخشادبیب -
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 .گمینم -

 نگو. -

 آب سرد شد فکر کنم. -

را از  سهیرا لمس کرد، انگار واقعاً سرد شده بود، ک سهیک گریدست نگه داشت و با دست د کیدو دست او را با  اریمه

کرد و آن را شست و در  یرا به حمام برد و آب را خال سهیرفت. اول ک رونیشکم او برداشت و او را رها کرد و به ب

دمنوش درست کرد و سمت  د،یرس یرفت و به آشپزخانه حرکت کرد و وقت رونیرختکن قرار داد و بعد هم از حمام ب

 گفت: کرد،یکه او را خم م یتخت نشست و در حال یزد و وارد شد، کنارش رو یااتاق مهسا حرکت کرد. تقه

 تا دل دردت خوب بشه. یبخور نویا دیبا -

 اریمه د،یلب او برد و آهسته آهسته به خورد او داد، مهسا دهانش تلخ شد و عقب کش کیرا نزد وانیبعد هم ل و

 کرد و تا ته دمنوش را به خورد او داد و گفت: یپافشار

 شکمت خوبه؟ -

 اوهوم. -

 .شهیدل دردت هم بهتر م گهید قهیتا ده دق -

 او نهاد و گفت: یاو را خواباند و پتو را رو اریبرد، مه ریسرخ شد و فقط سر به ز شیهالپ مهسا

 حواسم بهت هست. مونمی. امروز و خونه میبخواب موفرفر -

 .یشیاخراج م -

 گرفتم. یمرخص -

 ممنون. -

 فدات. -

را شست و به اتاق خودش برگشت و خودش را  وانیو ل دیرفت و به آشپزخانه رس رونیاز اتاق ب یخال وانیبا ل اریمه

 نامعلوم شد. یاندهیفکر به آ ریتخت ولو داد و درگ یرو
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 ــــــــــ

 روز بعد. سه

کرده  دیخر یکل اریو مرتب کرده بودند، مه زیورود خواستگار تم یو مهسا به کمک هم خانه را برا اریبود، مه جمعه

بود خواستگارش  دهیهمو حاال که ف گذشتیمهسا م یبرا عیتند و سر یلیبود و آشپزخانه را پر کرده بود. روز خ

! د؟یبه محمد چه بگو دیکه با کردیم نیو تمر ررا تکرا شیهااسترس داشت و مدام در ذهنش حرف ی! کمستیک

باهم در  اریعصر بود و خودش و مه 14:00خانه را انجام داده بود، ناهار هم خورده بودند و حاال ساعت  یتمام کارها

 زد: شیمهسا غرق فکر است صدا دیکه د اری. مهدندینوشیم یشتند چاهم نشسته بودند و دا یسالن رو به رو

 مهسا؟ -

 نهاد و گفت: یعسل ینصفه را رو یِاز فکر در آمد و فنجان چا مهسا

 بله؟ -

 و گفت: دیرا نوش یچا اریمه

 !هایغرق فکر -

 گفت: یرد گم کن یخودش را به آن راه زد و برا مهسا

 است. ختهیمن برم اتاقم به هم ر -

در دل با خودش گفت او که خجالت سرش  اریبلند شد و سمت اتاقش حرکت کرد. مه نیشرمگ یبعد هم فور و

جواب خواهرش به محمد مثبت است و تنها  دانستیاالن هم م نیپس چه شد؟ مهسا و خجالت؟ از هم شد،ینم

سال که انتظار دختر  کیاز  سشد، پ راحت الشیخودش هم ازدواج خواهد کرد خ نکهیبعد با فکر ا یخواهد شد، ول

 خودش را مطرح کند.  یداشت پس از ازدواج مهسا خواستگار میبود و تصم دهیو پسند دهیرا د شیآرزوها

 .دیرا نوش شیکرد و ادامه چا یتک خنده ا آمدیهم به او نم چیبودن او که ه یگذشت، از خجالت یالحظه

 ــــــــــ

 ساعت بعد. دو
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 رینبود، مادر عصرانه آماده کرده بود و محمد و ام دایو کار پ گشتیدنبال کار م شهیاز هم شتریروزها ب نیا ریام

بر حسب عادت نمک پاش را از کنار  خت،یریغذا م یرو یادیکه عادت داشت نمک ز ری. امخوردندیداشتند غذا م

او شد و نمک پاش را از او گرفت و با تشر  یمتوجه یکرد، محمد فور شیغذا یرو ختنیمحمد برداشت و شروع به ر

 گفت:

 نخور بدبخت. -

 قدر گشنمه که!چه یدونیباز شروع نکن م یوا -

 .زنهیم بیبه قلبت آس گمیواسه خودت م -

 .زنهیاالنم داره محکم م نیآره هم یوا -

 مزه. یب -

 باال انداخت و گفت: ییابرو ریام

 .زنهیبوم بوم م اریفراق  یتو فکر قلب خودت باش که داره از دور -

 و گفت: دیآب خود را نوش وانیل ریکش آمد که ام شیهامحمد لب ناخوداگاه

 جنبه. یچه بازه ب شتین -

 زد و گفت: یچشمک محمد

 .یکنیتو هم تجربه اش م -

 بود گفت: دهیحرف او مادر وارد آشپزخانه شده و چون شن نیا با

 .اهللشایا اهللشایا -

 بعد گفت: و

 .میبر دیبا گهیساعت د کی دیآماده بش دیبر دیبسه هر چه خورد -
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شد و با فکر  رهینخورد و دمغ به محمد خ گریکوفتش شد، د شیرا نصفه رها کرد و با فکر به ارغوان غذا شیغذا ریام

لقمه را درون بشقاب رها کرد و با  نیآخر دهد،ینم کاریدانه خواهرش را هم به فرد ب کی نیاست و آر کاریب نکهیا

رفتار او متعجب  رییدانست، از تغ یاو را نم یناراحت لیو دل تبلند شد و رفت، محمد که از دل او خبر نداش یناراحت

 شد، رو کرد سمت مادر و گفت:

 روزها چشه؟ نیا ریمامان ام -

 گفت: یغذا خور زیم یاز رو لیدر حال جمع کردن وسا مادر

 چشه! نیبرو بب ی. تو برادرشارمیواال. من که از کارش سر در نم دونمینم -

 باشه. -

 ریرفت و سمت اتاق ام رونیو بلند شد و از آشپزخانه ب دیآب نوش یبه خاطر غذا از مادر تشکر کرد و کم سپس

آن که صحبت  ینشست و برا ریتخت کنار ام یبه در اتاق او زد و وارد شد، رفت رو یاتقه د،یرس یحرکت کرد و وقت

 گفت: یرا باز کرده باشد به شوخ

 ؟یناراحت کنمیم یدارم عروس نکهیاز ا -

 بر سر او زد و گفت: ریام

 هم خوشحالم. یلیچرت نگو. خ -

 .یشده؟ چند روزه تو خودت یپس چ -

 .ستین یزیچ -

 ؟یناراحت ستین یزیچ یپس برا -

 کرد و سپس ادامه داد: مکث

 بتونم کمکت کنم. دیبهم بگو شا کنهیهست و ناراحتت م یزیاگه چ -

 .ادیاز دستت بر نم یکمک -

 بر اومد. دیحاال تو بگو. شا -
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. خسته ستیدرجه خوب ن ای. ستیخوب ن طشیمح ایحقوقش کمه.  ای. ستین دایپ ای گردمی. هر جا مخوامیکار م -

 شدم از بس بابا بهم سرکوفت و طعنه زد.

 تو داشته باشن. یهابه دوستام بسپرم؟ ممکنه چند تا آشنا تو رشته یخوایم -

 .یباشه. مرس -

 بود؟ نیهم -

 نه. -

 شده؟ یچ گهید -

 لبانش را که خشک بودند را با زبانش تَر کرد و گفت: ریام

 .یچیه -

 و گفت: دیکش یبه حرف زدن ندارد، پوف یلیاست و تما لیم یاو ب دیکه د محمد

 . کنمی! منم زورت نمیحرف بزن یخواینم نکهیمثل ا -

 گفت: رفتیکه سمت در اتاق م یشد و در حال بلند

 .میبر دیآماده شو با -

 باشه. -

بود  شیدر حال ژل زدن به موها نهییآ یداد. رو به رو رییهم بلند شد و لباسش را تغ ریبعد هم از اتاق خارج شد. ام و

 برداشت و جواب داد: زیم یرا از رو یگوش یعل یشماره دنیزنگ خورد. با د اشیکه گوش

 الو. -

 ؟یسالم. خوب -

 ممنون.  -

 منم خوبم.  -
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 کرد و گفت: یاتک خنده ریام

 ؟یکار دار یچ -

 ؟یخواستگار نینرفت -

 .میبر دیبا گهیاالن د -

 خودت. یخواستگار شااهللیا -

افکارش از هم  یرشته یعل یهاکردن "الو الو  "زد و ذهنش پرت ارغوان شد، که با  یضیلبخند عر ریام ناگهان

 گسست و گفت:

 .یمرس -

 دربند. میناهار بر میزنگ زد گفت فردا ناهار دوستان همه جمع بش نیزنگ زدم بگم آر -

 یفور نی... بنابرادیگنجیدر پوست خود نم یاز خوش ندیقرار است ارغوان را بب نکهیخوشحال شد و از ا ریام ناگهان

 گفت:

 .امیم -

 . به محمد هم بگو.یاوک -

 .یاوک -

 :دیبگو یبه عل ریباعث شد که ام کردیرا صدا م ریمادر که ام یصدا ناگهان

 . زنمیبهت زنگ م گهیوقت د هی. خودم میبر دیبا گهیفکر کنم د یعل -

 باشه برو. فعالً. -

 نهاد و از اتاق خارج شد. بیرا در ج یرا درست نموده و گوش شیموها یرا که قطع کرد، فور تماس
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غذا  زیم یرو به رو یصندل یبود و همه دور هم جمع بودند و مهسا هم در آشپزخانه تنها رو یخواستگار مجلس

 نشسته بود. یخور

 نشست،یبه دل محمد م یکه هر از گاه ریام یهایشوخ یبود و باهم در حال صحبت بودند و حت یگرم یفضا

 را منعقد کرد و گفت: اریطور غرق صحبت بودند که مادر کالم مههمان

 حرفت پسرم. اما... ونیببخش م -

 کرد و ادامه داد: مکث

 اره؟یب ییچا خوادیعروس گلم نم -

استرس  ی. دل در دلش نبود و کمندیمهسا را بب تواندیگفت که باألخره م یحرف او محمد در دل خدا را شکر نیا با

. آمدیاو به حساب م یتجربه در زندگ نیاول نینرفته و عشق را تجربه نکرده بود و ا یخواستگار ییداشت. تا االن جا

 بلند مهسا را صدا زد: یبا صدا اریمه

 .اریو ب ییچا ؟یآبج -

 دیبه سالن رس یرا برداشت و از آشپزخانه خارج شد و وقت ینیآماده با س یزد و بعد هم چا یبا خودش لبخند مهسا

را تعارف کرد و  یاول سمت پدرِ محمد رفته و چا ریکس نگاه نکرد و سر به ز چیاو به ه یها سمت او برگشت. ولنگاه

بار از  نیا هیمهر نیرینشست و بحث ش اریو کنار مه نهاد یعسل یرا رو ینیبعد هم به نوبت پخش کرد و در آخر س

 در آخر مادر گفت: کرد،یمخالفت م یقبول کند اما مادر کم خواستیمطرح شد، محمد م اریزبان مه

 .میکنیرو معلوم م هیمهر میریهاشون و بکنن بعد مدو تا برن صحبت نیحاال بذار ا -

 کرد و بعد رو به مهسا گفت: دییبا سر حرف او را تا اریمه

 کن. ییآقا محمد و به اتاقت راهنما -

 چشم. -

بود، با  جیکرد و سمت اتاقش رفت، محمد که هنوز بلند نشده بود و گ یبه محمد نگاه یچشم ریشد و ز بلند

خودش را جمع و جور کرد و بلند شد و دنبال مهسا راه افتاد. مهسا در  یبه خود آمد و هول کرد. کم ریام یسلقمه

 گفت: ریشد مهسا سر به ز کیمحمد به او نزد یتا او برسد و وقت ستادیاتاقش را باز کرد و ا
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 داخل. دییبفرما -

 را کنار زد و گفت: اشیشانیپ یرو یآشفته موها محمد

 ترند.ها مقدمخانوم -

تخت نشستند و  یهم رو یزد و خودش اول وارد اتاق شد و سپس محمد وارد شد. هر دو رو به رو یلبخند مهسا

 شدند.  یلحظات در سکوت سپر

 سکوت خسته شده بود به حرف آمد: نیاز ا گریدر سکوت گذشت مهسا که د قهیدق ده

 د؟یگینم یزیچ -

 بگم؟ یچ -

 باشه؟ یچطور تونندهیهمسر آ دیدوست دار نکهیا -

 سکوت کرد و بعد متفکر گفت: یکم محمد

 !دینبود یقدر خجالت نیشما قبالً ا -

 که مهسا گفت: دیبگو یزیحرف او مهسا متعجب گشت و محمد خواست چ نیا با

 .شنیعوض م موننیجور نم کی شهیها همآدم -

 .حیصح -

تمام شد و  شانیهاپس از دو ساعت حرف نکهیشان شکست و هر دو شروع به صحبت کردند تا اسکوت باالخره

 :دیخواستند باهم از اتاق خارج شوند که محمد پرس

 ه؟یبدونم جوابتون چ شهیم -

 کرد.  یخودش را کنترل کرد و در دل ذوقش را مخف یبزند ول یخواست از عجول بودن او لبخند مهسا

به سالن  یرفته و محمد هم به دنبال او... وقت رونیو مهسا از اتاق ب ستادیاو قصد صحبت ندارد کنار ا دیکه د محمد

 :دیو رو به مهسا پرس اوردیشدند و در آخر مادر تاب ن رهیبه آنان خ یهمگ دند،یرس
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 زم؟یعز هیجوابت چ -

 کرد و بعد رو به مادر گفت: اریکوتاه به مه ینگاه مین مهسا

 با اجازه داداشم جوابم مثبته. -

 یول ردیاو را در آغوش بگ خواستیم خواست،یپرواز م یبرا یدلش بال یقدر محمد خوشحال شد که از خوش آن

 مهسا گفت: حسش را سرکوب کرد و موفق به کنترل خود شد. پدر و مادر هر دو خوشحال شدند و مادر رو به

 عروس گلم. نیکنار من بش ایب -

 ینیریخوردن شدند و با ش یباهم سرگرم حرف زدن و چا یسمت او رفت و کنارش نشست و همگ ریسر به ز مهسا

 کردند.  نیریشان را شدهان

 و گفت: دیاو را بوس یشانیرا از دست خود خارج کرد و در انگشت مهسا فرو برد و پ نیتک نگ یانگشتر مادر

 دخترم. یبخت بش دیسف -

 کردند.  نییو تع دهی) س ( بود را مناسب د میهفته بعد که والدت حضرت مر کی یرا برا یروز جشن نامزد سپس

آن که ذوقش را پنهان کند  یکرده و رفتند. مهسا برا یباهم خداحافظ یبلند شدند و عزم رفتن کردند و همگ سپس

دست او  اریبود که مه دهیقش حرکت کرد و به راه افتاد، هنوز به اتاقش نرسشوق او نشود، سمت اتا یمتوجه اریو مه

 شد و گفت: رهیبود خ انینما یکه برق شاد اورا از پشت گرفت و او را سمت خود برگرداند و به چشمان 

 خوشحالم برات.  -

 کرد و ادامه داد: مکث

 و داشته باشه. اقتتیل دوارمیام -

 و گفت: دیاو را بوس یشانیچانه او برد و سرش را بلند کرد و پ ریدست ز اریهبرد، م ریخجل سر به ز مهسا

 . آدیبودن اصالً بهت نم یخجالت یول -

 کرد و گفت: یاتک خنده ارینگفت و مه یزیچ مهسا
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 .کنمی. شام و سفارش دادم. اومد صدات میبر یتونیحاال م -

قلبش  یتخت نشست و دست رو یوارد اتاقش شد  در را بست. سپس رفت رو یتنها تشکر کرد و بعد هم فور مهسا

 یول آمدیو از او بدش م آدیبار از محمد خوشش نم نی. اولکردیحس م زد،ینهاد. هنوز هم کوبش قلبش را که نبز م

 یبود. و حتبرده  یبه عشق خود نسبت به او پ هکرد و از او خوشش آمد. و حاال هم ک رییبعدها کم کم نظرش تغ

و محمد فکر کرده بود که چشمانش گرم  اشندهیو آ شیاهایقلبش هم تمام او را درهم درو کرده بود. آن قدر به رو

تخت  یکرد و رو یط یالیخیزد، ب شیشام صدا یبرا اریتخت ولو شود مه یخواب شده بود و همان که خواست رو

 . شدینم یزیچ بار شام نخوردن که کیولو شد و چشمانش را بست. با 

 دینشن یجواب یو وقت دیبه در کوب یاشد تقه کینزد یسمت اتاق مهسا رفت و وقت امدهیمهسا هنوز ن دیکه د اریمه

 زد و گفت: شی. سمتش رفت و صدادیدر اتاق او را باز نموده و او را غرق در خواب د

 شام. میپاشو بر -

 آلود گفت:خواب مهسا

 بخوابم. خوامیم -

 .ی. پاشو موفرفریخوابیبعد شام خوردن م -

 .خوامینم -

شد و دست او را گرفت و خواست بلندش کند که مهسا او را پس زد و چشمان خمار از خوابش را باز  کشینزد اریمه

 کرد و گفت:

 .یداداش گهید نی. آفرگهی. بذار بخوابم دخورمیشام نم -

او نهاد و  یتخت خواباند و پتو را رو یو او را رو دیو گونه او را بوس زد یلبخند اریمه د،یکش یاازهیبعد هم خم و

 گفت:

 .زدلمیباشه بخواب عز -
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 ییاو را کنار زد و بعد بلند شد و برق اتاق او را خاموش نموده و از اتاقش خارج شد. به آشپزخانه رفت و تنها یموها

تخت ولو  یها را جمع کرد و شست و بعد هم به اتاق خودش رفت و برق اتاقش را خاموش کرد و روشام خورد و ظرف

 شد و چشمانش را بست و با فکر به مهسا خوابش برد.

 

باالخره امروز پس از  نکهیآمده بود و محمد هم خوشحال بود از ا شده بود و باالخره انتظارها سر یاهفته کی حدود

بودند و جمع شلوغ بود، مهسا  اریمه یدر خانه یمحمد همگ ی. خانوادهدیپر از مشقت مهسا را خواهد د یهفته کی

که با تعجب به  اریبلند شد و رو به مه امدهیاو هنوز ن دیکه د حمدبود، م امدهیبود و هنوز ن شگاهیبا دوستش دلسا آرا

 شده بود گفت: رهیاو خ

 دنبال مهسا. رمیم -

 .ادی. تو راهن داره با دوستش منیبش ریبگ -

سمت  نیشرمگ نهیرفت و مهسا با طمأن یبعد مهسا با دوستش وارد شد، دلسا کنار یامحمد دمغ نشست، لحظه باز

 یرهیبرد، نگاه خ گاهیو بلند شد و سمت او رفت و دستش را گرفت و سمت جا اوردیمحمد رفت، محمد طاقت ن

دختران مجرد در  یهاباطل، پچ پچ الیخ یبا او باشند، اما زه خواستیبه محمد که دلشان م لیدر فام یدختران

باشد و موفق هم  تفاوتیب کردیم یشده بود و محمد سع کیشان تحرها حسادتمحمد را کالفه کرده بود. آن لیفام

و  غیج یبر پا شد و همگ یالهلهبر دست مهسا، شور و ه ینامزد یو حلقه شاننیب تیمحرم غهیشد، با خواندن ص

جشن  نیاز ا لیفام یهیو دو حضور داشتند و بق کیدر جشن فقط اقوام درجه  گفتند،یم کیرسوت و دست زنان تب

 ینیریو ش وهینحو برگذار شد و همه با م نیها را آگاه سازند. جشن به بهتراطالع بودند و قرار بود روز عقد آن یب

و پدر و مادر مانده  ریشد، فقط ام وتپس از دادن کادو رفتند و خانه خل ین تمام شد، همگجش یشدند. وقت ییرایپذ

که دست مهسا را در دست  ی. وقتماندیآن جا م دینشستن رفتند و به رسم محمد با یها هم پس از کمبودند که آن

 او را از مهسا جدا کرد و رو به مهسا گفت: اریگرفت، مه

 .میما حرف مردونه دار زمیتو برو تو اتاقت عز -

 رُک رو به محمد گفت: یلیخ اریبه اتاقش رفت و مه نیشرمگ مهسا

 .کُشمتیم ی. دست از پا خط کننیحواست باشه فقط نامزد -

 با اخم گفت: اری. مهدیبرد و لب گز ریمردانه سر به ز یبا شرم محمد
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 باال. ریدوست ندارم. سرت و بگ یداماد خجالت -

 اخمو گفت: اریال آورد و مهسرش را با محمد

 گفتم؟ یکه چ یدیفهم -

 بله. -

 .یبر یتونیحاال م -

 را تکرار کرد. اریلب حرف مه ریز رفت،یکه سمت اتاق مهسا م یدر حال محمد

 دوست ندارم. یداماد خجالت -

 زیم یداده و شال هم سرش نهاده، کت را از تن در آورد، و رو رییاو لباسش را تغ دیوارد اتاق او شد که د سپس

و  دییجویرا م شیهانهاد، مهسا از استرس ناخن شیآرا زیم یکت را هم در آورد و رو ریمهسا نهاد و لباس ز شیآرا

 شده بود.  رهیخ نیبه زم نیشرمگ

بود. با لباس  ستادهیاو ا یرو به رو یکاویر کیو  یکمربند را هم از دور کمر باز کرد. حاال فقط با شلوار مجلس محمد

 چیبدون ه شیمعذب نشود. سمتش رفت، و درست رو به رو ادیتا مهسا ز کردیمراعات م یسختش بود، ول دنیخواب

. دست دیرسیاو م یمردانه ینهیس یمهسا به زور تا رو رسر و گردن از او بلندتر بود، و س کی ستاد،یا یافاصله

 دییرا بو شیکرد و موها کیسر او برداشت. سرش را به سر او نزد یشال را از رو یسمت شالش برد، سپس در حرکت

 و گفت:

 خانوم خانوما. یکرد یامشب خوب دلبر -

 دهیهوا مهسا عقب رفت، محمد سمت تخت رفت و او را سمت تخت کشاند، چشمان ترس یب د،یگوشش را بوس یالله

 و گفت: دیرا بوس اشیشانیپ ،دیاو را که د

 ؟یخوشگل یلیخ یدونستیم -

 خورد که محمد گفت: یتکان مهسا

 تو گوشت فرو کن. نویمن شوهرتم. ا ؟یکنیچرا همش از من فرار م -
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 نکن. تمیاذ -

 ندارم که. حق ندارم زنم و لمس کنم؟ تیکار -

و  دیصافش کش یبه موها یدست آمد،یشده بودند و محمد هم خوشش م یسرخ و گل شیهاشده بود، لپ گرمش

 گفت:

 چه قدر نرمن موهات.  -

 اد؟یبدت م یاز موفرفر -

 من. یانتخاب کردم. موفرفر زتیانتخابت کردم با همه چ یمن وقت -

 کرد و گفت: میخود و او تنظ یزد، محمد پتو را رو ینیریاو غرق لذت شد و لبخند ش نیریاعتراف ش نیاز ا مهسا

 بهم بده. یقول هی -

 ؟یچ -

 موهات و کوتاه نکن. وقتچیه -

 باشه. -

 ؟یباشه چ -

 .دمیباشه قول م -

 و گفت: دیاو را بوس یِشانیپ گریبار د محمد

 دوستت دارم. -

قلب او نهاد و  یو لرزش نامحسوس او را محمد هم حس کرد. دستش را رو دیتپش قلبش اوج گرفت و لرز مهسا

 قلب خود نهاد و گفت: یدست او را رو

تپش عشقه. از بودن ما دو تا در کنار هم  نیهم هستند؟ ا هیقدر شبچه ؟یکنیها رو حس مکوبش یصدا نیا -

 هست.
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 گفت: یبار جد نیبود، محمد ا نیینگفت و فقط از شرم سرش پا یزیچ مهسا

. یرو از من پنهون کن یزیچ مونیزندگ یتو وقتچینکن ه ی. سعیدار یعادت به پنهون کار گفتیداداشت م -

 خانومم؟ یاوک

 بله. -

 یشد که محمد حلقه شتریو لرزشش ب افتیاوج  یاو غرق لذت و عشق شد و وقت تیمالک " میم "از  سپس

 تر کرد و گفت:دستانش را دور کمر او تنگ

 .میحاال بخواب -

 بسته شد. یکه چشمان هر دو از خستگ دینکش یطول سپس

 

 ماه بعد... کی

خوشحال بودند و هفته قبل هم محمد و مهسا عقد  یرفته بود و همگ شیپ یو خوش ریبه خ زیماه همه چ کی نیا در

 .کردندیم یرا هم گرفته بودند و حاال با عشق داشتند زندگ یکرده و عروس

 

با مادرش هم  یجواب مثبت دهد و حت خواستیکرده بود، آتنا م یاز آتنا خواستگار یدو هفته قبل هم عل حدود

راه انداخت که آتنا  ییچنان دعوا نیاو آر یبا خواستگار ی. ولآمدیخوشش م یصحبت کرده بود و مادرش از عل

و مرغش  شدینم یراض نیرا متقاعد کند آر نیرآ خواستیبه مادرش پناه برده بود. هر چه هم مادر آتنا م دهیترس

 یها ناهار باقالآن یآتنا دعوت بودند، مادر آتنا برا یرغوان به خانهو ا نیپا داشت. حاال دو هفته شده بود و آر کی

 بود.  یشمال یهم عاشق غذا نیهم خوشمزه بود. آر یلیدرسته کرده بود که خ یپلو با املت و ماه

پس از خوردن غذا از مادر تشکر کرده و سمت اتاقش رفت، ارغوان هم  زدیبا او نم یقهر بود و حرف نیبا آر آتنا

 گفت: نیخواست دنبالش برود که آر

 من باهاش کار دارم. نیبش -

 نکن. تشیگناه داره اذ یداداش -
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 نییپا شهیمثل هم یعل دانستیزدن وارد اتاق او شد، آتنا که م یاسمت اتاق آتنا حرکت کرد و پس از تقه نیآر

 زد: شیصدا نیشد. آر رهیپرده را کنار زد و به آن جا خ شودیم رهیپنجره آن طرف کوچه کنار درخت کاج به او خ

 آتنا؟  -

 ندارم. یمن باهات حرف -

 برگرد بهم نگاه کن. -

 شد و گفت: کشینزد یکم نیشد، آر رهیخ نیبه آر آتنا

 قدر دوستت دارم؟! من چه یدونیتو که م -

 ؟یخب که چ -

 .یو داره ازدواج کن اقتتیکه ل یبا کس خوامیخواهرم من فقط م زم،یعز -

 پروا گفت: یبه چشمان او زُل زد و ب آتنا

 و دوست دارم. یمن فقط عل یول -

 کرد و گفت: یاخم نیآر

 من تکرار نکن. یاسمش و جلو -

 .یعل یعل یعل گمیهم بگذره م گهیمن دوستش دارم. صد سال د -

 اش گفت:شده دیدندان کل ریکرد و رگ گردنش متورم شد، سپس از ز یظیاخم غل نیآر

 .ینیبیبد م یاسمش و تکرار کن گهیبار د کیآتنا فقط  کنمیم دیتاک گه،یبار د کی -

 را گفت: یاما لج کرده بود و باز نام عل آتنا

 .یعل -

 انیگر یاش را سرخ کرد. آتنا با چشمانصورت او فرود آمد و گونه یکه رو نیبود از جانب آر یمحکم یلیس ناگهان

 او زد و گفت: ینهیسبر  یمشت محکم
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 . یمن و محدود کن یتو حق ندار -

 زد و گفت: یگریمحکم د مشت

 نداره. یمن به تو ربط یندهیآ -

 زد و گفت: یگریمشت د و

 .رونیاز اتاقم برو ب -

 و گفت: دیاو را در آغوش کش نیآر یبعد هم خواست سمت پنجره برود که ناگهان و

با  نمی. حداقل بذار امتحانش کنم باشه؟ بذار ببرینگ میقدر زود تصم نینادون من، ا یمن، خواهر کوچولو یآتنا -

 نه! باشه؟ ای خوادتیباز م کنمشیکه م ییهاامتحان

 . زورگو.یبد یلیبره؟ خ یکن یکار هی یخوایم -

 . باشه؟کشهیاگه واقعا عاشقت باشه پا پس نم -

 .دونمیبره. من م ینک یکار هی یخوای. مادیخوشت نم یتو از عل -

 رفهمی. شیبه حرف من گوش کن دیهستم. من داداشتم تو با اتندهی! من به فکر آهایکنیقضاوت بد م یباز دار -

 قربونت برم؟ یشد

 آخه... -

 ؟یدیآتنا گفتم فهم -

 تو رو خدا. اگه.. اگه... من دوسش دارم. -

 سرخش کرد و آهسته نوازش داد و گفت: یبه گونه یرا از خود جدا کرد، نگاه او

 .زمیعز دیبشکنه دستم. ببخش -

 .سوزهیم -
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وگرنه ده تا ضربه  ینکن یباز رتمیکن با غ یگفتم؟ سع ی. دفعه قبل بهت چینکن یباز رتمیبود تا با غ ازتین یول -

 .یخوریم

 .شهیبدتره تمام بدنم کبود م کیتار یاز اون جا نیا -

 .شهیتو خطا نکن کبود نم -

پنجره پشت  ریز یبفهمد عل نیکه اگر آر یبا خودش فکر کرد وا زی. آتنا ندیزده بود را بوس یلیرا که س اشگونه

 .خوردیاز ده ضربه م شتریب دیو شا خواندیاشهدش را م کندیدرخت کاج است و هر روز به او نگاه م

 باشه؟ -

 تعلل کرد و گفت: یکم آتنا

 باشه. -

 زد و گفت: یلبخند نیآر

 دختر خوب. نیآفر -

کرده و از خانه  یخوردند و آماده رفتن شدند، پس خداحافظ یبعد هم چا یرفت و اندک رونیهم از اتاق او ب سپس

 را روشن کرد و ارغوان گفت: نیماش نیشدند و آر نیخارج شدند و سوار ماش

 ات.منو برسون خونه بعد خودت برو خونه -

 باشه. -

 شده، حرکت کرده و رفت. رهیکه پشت درخت کاج بود خ یپنجره به عل یخبر از آن که آتنا از باال یب نیآر و

وارد خانه شد به مادر که در  یخودش رفت، ارغوان وقت یپدر و مادر رساند و بعد هم به خانه یرا به خانه ارغوان

 بلند گفت: یبا صدا رفتیطور که به اتاقش مداد و همان یسالن بود سالم

 . ارهیدر م ینده. همش غلدر باز ریقدر به آتنا گ نیبه شازده پسرت بگو ا -

 خب حساسه مادر قربونت بره. -
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 .کشمیخودم و م زنمیباشه م یطورنیبخوره فرق سرش. سر ازدواج من ا تیحساس -

 وا! چه حرفا! -

 نگفت و به سمت آشپزخانه رفت.  یزیو در را بست و مادر هم چ دیهم به اتاقش رس بعد

 

که او را  هاهیاز همسا یکیکرد و رفت،  یشد، با دست خداحافظ رهیبه آتنا خ نییکه پشت درخت کاج از پا یکم یعل

 آمد،یخونش در نم یزدیبار کارد م نیکه ا نیگذاشت، آر انیتماس گرفت و او را در جر نیو شناخته بود با آر دهید

شده و به سرعت  نیگرد کرد و از خانه خارج شد، سوار ماش عقبو وارد خانه نشده،  اوردهیا در نهنوز کفشش را از پ

شد و دست  ادهیو پ دیرا در عرض پانزده رس دیرسیم یاقهیچهل و پنج دق دیکه با یریآتنا راند، مس یسمت خانه

 گفت: نیزنگ نهاد و فشرد که مادر آتنا در را خواست باز کند که آر یرو

 .نییپا ادیخاله به آتنا بگو لباس بپوشه ب -

 نییبعد آتنا پا یاو نشده بود آتنا را صدا زده و به او گفت تا آماده شود، اندک نیآتنا که هنوز متوجه لحن خشمگ مادر

 او برخورد و گفت: نیخشمگ یآمد و با چهره

 شده؟ یچ -

 .یفهمیسوار شو. م -

 نیماش یخبر رفت و جلو ی! بستیچ دانستیاش را نممتورم و برجسته یهاو رگ تیعصبان لیکه هنوز دل آتنا

 دهیرفت سوار شد و با سرعت راند، آتنا که تنها نقطه ضعفش سرعت باال بود و حاال به شدت ترس زین نینشست، آر

 گفت: نیبود رو به آر

 تر.آروم ن؟یآر -

 اش کرد.خفه نیآر ادیفر

 خفه شو. -

دختر بلند کند، به موقعش خوب  یاما در وجودش نبود دست رو شتر،یهم ب دیده ضربه، شا زندیم گفتیم

 گفت: یبلند ی. با صداکردیکند؟! و حاال داشت از نقطه ضعف او استفاده م هیچگونه تنب دانستیم
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 هان؟ ستین شیحال یچیه رتهیغ یب نیآر یواسه خودت فکر کرد -

 آرومتر. نیآر -

 فهمم؟ینم یفکر کرد یشیم رهیشب تا صبح، صبح تا شب از لبه پنجره به اون پسره خ -

 گفت: هی!، با التماس و گرده؟یاو چگونه فهم نکهیشوکه از ا آتنا

 غلط کردم.  نیآر -

 خفه شو. -

 .ترسمیتو رو خدا. من م یداداش -

 دهنت و ببند. -

 کرد و داد زد: شتریرا ب نیماش سرعت

 .کنمیآدمت م -

و فقط سرعت را از قبل  دیشنیرا نم شیهاهیها و گرمانند او و التماس کیستریه یهاغیبه سرعت افزود، ج شتریب و

و از دست او ناراحت...  یهنوز عصب یپارک کرد، آرام بود، ول ییرا جا نیآرام شد ماش ی... وقتادتریو ز کردیم ادتریز

او  هوشیبه آتنا کرد، سپس با جسم ب ینگاه شنودیاو را نم یهاهیو گر غیج یصدا گریچرا د نکهیمتعجب از ا

را روشن کرد و سمت  نینکرد و ماش یبود، توجه ختهیر اشیشانیپ یرو شیبود و موها دهیبرخورد، رنگ صورتش پر

 درو  دیرفت آن را باز کرد و آتنا را از کمر در آغوش کش گریشد و سمت در د ادهیپ دیرس یخودش راند. وقت یخانه

 تخت خواباند.  یقفل کرد. وارد خانه شد و آتنا را به اتاق برد و او را رو موتیرا با ر نیرا بست و ماش

 وانیرفته و سمت آشپزخانه رفت و ل رونیرفت و وارد اتاق خودش شد و لباسش را عوض کرد، سپس ب رونیاتاق ب از

نهاد، آرام شده  نتیسپس آن را شست و داخل کاب د،یپر از آب کرد و نوش نگیبرداشت و از س نتیرا از داخل کاب

 یرفت و در را باز کرد و وارد اتاق شد، کنارش رو اوحل گرفت و سمت اتاق  یآب قند داد،یبود و فکر آتنا عذابش م

 شیهاکاو اش دنیکه آتنا بهوش آمد و با د دیصورتش پاش یو رو ختیدستش ر یآب را رو یتخت نشست و کم

 لبش برد و گفت: کیسر او برد و سرش را بلند کرد و آب قند را نزد ریدست ز نیآر خت،یر

 آ کن. -
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 و گفت: دیبه خورد او داد که آتنا عقب کش یکم

 .نهیریش خوامینم -

 گفت: یدهان او برد و جد کیرا نزد وانیباز ل نیآر

 .یخوریتا تهش و م -

نهاد سپس  زیم یرا رو یخال وانیبلند شد و ل نیآر د،یآن را تا ته نوش لیم یتنا ببعد هم به زور به خوردش داد و آ و

 :دیتخت نشست و پرس یدوباره رو

 ؟یخوب -

 . کنهیسرم درد م -

 بخواب. -

 برداشت و در را باز کرده و همان که خواست برود آتنا گفت: زیم یرا از رو وانیبعد هم بلند شد و ل و

 و دوست دارم. یمن عل -

 به او نگاه کند، گفت: نکهیبدون ا نیآر

 .نیرزمیتو ز ندازمتیم یخونه اسمش و تکرار کن نیتو ا گهیبار د کی -

 .دیبعد هم رفت و در را محکم به هم کوب و

 دیسردرد او تشد کردیهم که م هیو از سر درد چشمانش سرخ شده بود، گر داریساعت شده بود و آتنا هنوز ب دو

چشمانش شد، نگران  یِاو خواب است وارد اتاقش شد تا به او سر بزند که متوجه متورم کردیکه فکر م نی. آرشدیم

آتنا هق زد، نوازشش داد، حال آتنا بدتر  د،یکش غوششدر آ نیآر د،یاش لرزسمتش رفت، او را بلند کرد آتنا چانه

 را پاک کرد و گفت: شیهااو را از خود جدا کرده و اشک نیشد، آر

 مارستان؟یب میبر -

 .امینم -
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 که آتنا گفت: دیاز اتاق خارج شد و بعد هم آماده به اتاق او آمد و او را از کمر در آغوش کش نیآر

 .امیراه ب تونمیم -

خواباند و  نیماش یباز کرده و در جلو را باز و سپس آتنا را جلو موتیرا با ر نیحرف از خانه خارج شد و ماش یب نیآر

 سوار شد. زیدر را بست و خودش ن

 رفت و رو به پرستار گفت: رشیشد و سمت پذ مارستانیو وارد ب دیباز او را در آغوش کش دیرس مارستانیبه ب یوقت

 .ستیحال خواهرم خوب ن -

 .کنهیم اشنهیمعا ادیبخش تخت اول. االن دکتر م دشیببر -

وارد  ن،یکه آقا بود و همسن آر یبعد دکتر جوان قهیتخت خواباند و پنج دق یسمت بخش رفت و آتنا را رو یفور نیآر

 بخش شد و کنار تخت آتنا قرار گرفت و گفت:

 کنه؟یشده؟ کجات درد م یچ -

 .کنهیدرد م یلیسرم. خ -

 چشمات چرا سرخه؟  ؟یکرد هیگر -

نهاد،  بیس آن را خاموش و در جزد و سپ دیبرداشت و چشمان او را د اشیروپوش دکتر بیرا از ج پرژوکتور

. سپس به او دیاست. دکتر ضربان قلب او را سنج نییشماره فشار او پا کیآمد فشار او را گرفت و گفت که  یپرستار

 گفت: نیکرد. بعد هم رو به آر قیآرامبخش با دوز باال تزر

 ن؟یهمراهش هست -

 بله. -

 .نیشد خبرم کن داریب -

 .یمرس -
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شد،  داریکه آتنا ب یشد... وقت رهیتخت نشست و به چهره مظلومانه او خ یرو به رو یصندل یرو نیکه رفت، آر دکتر

و  ستیاز نوع گر نیو برخورد تند آر یعل یآور ادیداده و چشمانش بسته است، با  هیتک یکه به صندل دیرا د نیآر

 او را در دست گرفت و گفت: او چشمانش را باز کرد. دست یهاهیگر زیر یبا صدا نیآر

 نکن. هیگر -

 من باهات قهرم. -

و بلند شد و  دیکش شیموها انیم یدست نیآر ست،یبلند گر یپتو رفت و با صدا ریرا از دست او رها کرد و ز دستش

 از اشک او گفت: سیچشمان خ دنیآتنا کنار زد، با د یرفت دکتر را خبر کرد، دکتر که آمد، پتو را از رو

 کنه؟یدرد م تییجا -

 سرم. -

 کجات؟ گهید -

 سرم. -

 .ستینکن برات خوب ن هیخب. گر یلیخ -

با دکتر صحبت کرد و دکتر  نیداد و رفت، با زدن سرنگ به آتنا او به خواب فرو رفت، آر یبه پرستار دستور سرنگ رو

خودش برد و آتنا به  یاو را به خانه نیشد، مرخص شده و آر داریگفت که آتنا مرخص است، دو ساعت بعد که آتنا ب

 .دیحالت قهر به اتاق خودش رفت و در را محکم به هم کوب

 رفت،یاو م ی... جان و دلش برایبوده و دلتنگ عل نیو ناراحت از عملکرد آر ریاما دلگ کردینم هیگر گرید آتنا

که  یو دل کوچکش در هر حال تنگ او بود. وقت بردیها خوابش نماو شب ادی یکه ب خواستیقدر او را مآن

... در هر حال... او دلتنگ بود و عاشق و نه آن که نغذا خورد نی... در حشدیم داریکه ب یبخوابد... وقت خواستیم

که همه  ییاو یبرا کردیم ریخودش را از عشق فراتر تعب یاو دوست داشتن ساده یباشد! نه! ول یعشقش تب تند

 ...زیاب آمده بود. همه چبه حس زیچ

 کرد. یمناسب با حالش را پل یرا برداشت و آهنگ اشیگوش

 برات. رهیو دلم م جون
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 .فهیرد یتو رو دارم. همه چ یوقت

 .فهیچشمات که همه رو حر کشهیم منو

 .دونهینم یشکی. هوونهید هیتو جز

 .زونهیحالم چه م یمن شیپ یوقت

 

 ...یمیابراه ثمیدانلود آهنگ جون و دلم از م سرچ

 ــــــــــ

سال  کی نیا یگذشته بود. در ط زیها و همه چعقده ها،یسال از آن روز، آن اتفاق، دلخور کیسال گذشته بود،  کی

 .میپردازیافتاد که کم کم به مجهولش م یادیز یلیاتفاقات خ

 گریرفت، د هیازدواج کرد و به ترک یکارش را کنار نهاد و با دختر شهیهم یکرده و برا یبا همه شان خداحافظ نادر

و نادر  گرفتندیسراغ او را م یهمه هم از عل دند،یدیاو را از خود م ییاز او نشد، همه دلتنگ او بودند و گو یهم خبر

و آن قدر سرش  دیکشیکرده بود و زحمت م جادیا یداروساز کتشر ایآن سر دن گرفت،یهم تماس نم یبا عل یحت

او را  خواستیاو تماماً غرق کارش است م کردیخانومش که فکر م د،یرسینم اشیبه زندگ شلوغ بود که درست

 تیریبحث کرده بودند و با مد دهد،یم تیاهم یاز خودش و زندگ شترینادر به کارش ب کردیکند چون فکر م شیرها

 یکرد و قرار شد با سهامداران شراکت میو کارش را با معاونت بخش تقس دیاش سر و سامان بخش یاو نادر به زندگ

شعبه  کیفکر بود که  نیسال فقط به ا کی نیا یو با خانومش هم وقت بگذارند. ط دیایکار کنند که به او هم فشار ن

 کار نشده بود. نیباز گردد، اما هنوز موفق به ا رانیبه ا شهیهم یباز کند و آن را ارتقا دهد و برا رانیهم در ا

 

 نیداد آر یرا م "بله  "کرد که هر بار آتنا  یدر آورد و آن قدر خواستگار یسال آن قدر سمج باز نیا یدر ط یعل

از دست او کالفه شده  گرید انیو آتنا و اطراف یو عل دادیم ریگ زشیبه هر چ کرد،یرا رد م یو عل شدیم نیخشمگ

اش به از عالقه نیصحبت کند، همچن نیبود که با آرصحبت کرده و از او خواسته  نیبودند و آتنا رفته بود با مادر آر

 دایپ یبهتر یایبا حقوق و مزا یداد و کار بهتر رییکارش را تغ یسال که عل کیهم گفته بود... باالخره پس از  یعل

و آتنا  یعل وموافقت خود را اعالم کرده  نیاش را هم عوض کرد آرخانه ونیداد و دکوراس رییرا هم تغ نشیکرد و ماش
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که  یخوب ینوزاد سه ماهه هم داشتند که از ثمره عشق شان بود و زندگ کیو ازدواج کردند و حاال  دندیهم به هم رس

و  رفتیمادرش م یخوشحال بود و هر روز به خانه ارینداشت بس یبود و کمبود یبا عل نکهیداشتند. آتنا از ا ینه عال

به خودش  کرد،یم زیخانه را تم یعل یبا عشق برا رفت،یبه خانه م شدیم مطمئنو از سالمت او که  زدیبه او سر م

. فرزندش گذراندیاش را با نوزادش موقت اضافه شدیو بعد هم که کارش تمام م نمودیغذا را درست م د،یرسیم

 گذاشته بودند. " ایلیا " یعل یپسر بود و نام او را با هماهنگ

 

هم باهم خوشبخت بودند، دلسا هشت ماهه  یلیدلسا رفته بود و با او ازدواج کرده بود و خ یهم به خواستگار اریمه

را  یقبل یخانه اریمه کرد،یصحبت م اریاسم او با مه یرو یپسر بود و هر از گاه زیدر شکم او ن نیحامله بود و جن

 یپس از غذا خوردن به جا آمدیشرکت که به خانه م از شهیبود، هم دهیرا مبله خر یدیجد یفروخته و خانه

نوع عالقه را  نیاو به دلسا از بعد ازدواج صورت گرفت و او ا ی. عالقهگذارندیاستراحت وقتش را با دلسا م

 ینه آن که به عشق باور قلب زد،یبر اثر آن به هم بر اشیکه تب تند نداشت که زندگ رایز دانستیتر ممستحکم

او بود و  یفتهیاست، دلسا اما از دو سال قبل ش باتریت دوست داشتن بعد از ازدواج زنداشته باشد! فقط اعتقاد داش

 یهم بود، وقت یلیمهم بود خ ی. ولستیمهم ن شیبرا اریکه انگار مه کردیرفتار م یدوستش داشت و به ظاهر طور

در  اریاز مه یا. حاال که ثمرهکردیپرواز م هاانآسم یرو یکرد، دلسا از خوشحال یاز او خواستگار اریهم که مه

را هشت ماهه حامله بود، مهسا  نشیاز عشق بوده و هست. چون او جن زیخوشحال و لبر تینهایوجودش داشت ب

خوشحال بود، او به  یلیدلسا زنداداشش بود خ اشیمیدوست صم نکهیمهسا هم از ا زد،یبه او سر م آمدیتمام روز م

 .آوردیباخبر بود و به رو نم اریدلسا به مه ینپنها یاز عالقه بلاز ق یخوب

 

 یبحث آمدیم شیکم پ ،یهم عال یلیباشد، خ ینه آن که عاد کرد،یم یآرام خودش را ط رِیو آتنا... س یعل یزندگ

دار بچه ریبود و د فیبوده که رحم آتنا ضع لیدل نینداشتن بچه بود آن هم به ا یشان روداشته باشند و تنها بحث

 .شدندیم

 

 شهیشان به هم همرو به باال... عشق یاز عاد یداشتند، کم یعاد یخوب که نه، ول یلیخ یِو مهسا هم زندگ محمد

 کی یها هم نوزادخوشبخت بودند و آن برد،یمهسا را به گردش و مسافرت م گرفتیم یبود و محمد هر وقت مرخص

خواهرش با محمد خوشبخت  دیدیم نکهیاز ا اریمه دند،ویگذاشته  سیساله داشتند که دختر بود و نامش را مهد
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نوزاد  کینداشته باشد...  یاغم و غصه چیدانه خواهرش ه کیبود که  اشیقلب یآرزو نیاست، خوشحال بود و ا

ماهه  کیدر شکمش هنوز مشخص نبود و  نیبار جن نیداشت و باز محمد گل کاشته بود و باز مهسا حامله بود و ا

 نگفته بود و منتظر بود به وقتش... یحامله بود. هنوز به کس

 

به شرکت او رفته و مشغول کار شده  گرددیم رویشرکتش دنبال ن یبرا نیآر دیکه فهم ی! گم بود و تنها، روزریام

ند، بعد از ک یکرد تا از ارغوان خواستگار ییرا نها مشیبود. هنوز سه ماه از کارش در شرکت نگذشته بود که تصم

نداشت... خانه از خود  نی... ماشکردیم یریسخت گ نیکرده بود و آر یچند روز از ارغوان خواستگار یط یگذشت

بخرد، کار او در  یاتا خانه کردینداشت و سخت کار م نیسال باز هم خانه و ماش کینداشت... حاال پس از گذشت 

 یلیداشت و کارکشته، خ نیکه از شرکت آر یاکار کند، با سابقهگرفت دو جا  میپاره وقت بود، پس تصم نیشرکت آر

وقت او کامل پر شده و تنها وقت  گریها استخدام شد، حاال دبه عنوان ناظر ساختمان گرید یشرکت درراحت 

 صبحانه، ناهار و شام... خورد،یبود که غذا م یاستراحتش هنگام

 

و خواستگار او خارج رفته بود و او در خارج از کشور شرکت عمران داشت و  دیایارغوان خواستگار ب یبود برا قرار

 یبرا رانیقرار داشت ابزار و مصالح به ا سیبسته بود تا از شرکت او که در پار یقرارداد کار نیشرکتش با شرکت آر

مرد که نامش  هم با آن نیرفته و آر نیبه شرکت آر نروز بر حسب اتفاق ارغوا کیفرستاده شود،  نیشرکت آر

او خوشش آمد و قرار بود امشب هم به  دنیبود همان روز قرارداد داشت که با ورود ارغوان با د یروزیپ نیشرو

 بود.  دهیهم رس ریاو برود و به گوش ام یِخواستگار

 را به خانه پدر و مادرش آورده بود، مهسا سیاش مهدساله کیبود و امروز جمعه، محمد، مهسا و دختر  غروب

طرف و آن طرف  نیحال ا شانیکه چون مرغ سرکنده، پر ریدر سالن بود و به ام هیرا خوابانده بود و همراه بق سیمهد

 مهسا هم رو به او گفت: کرد،یم حتشیاو را نص داممادر دبگر از دست او کالفه شده بود و پدر هم م زد،یقدم م

 بهش. شهیتو باشه جواب رد م شینگران نباش. ارغوان اگه دلش پ ر؟یآقا ام -

سمت در رفت، که پدر  شد،یبود که خاموش نم یو آتش دیکشیزبانه م رتیتمام وجودش از غ شد،یآرام نم ریام

 و گفت: ستادیا شیسمتش رفت و رو به رو

 برو تو اتاقت شر به پا نکن. -
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 و به هم بزنم. یبرم اون مراسم کوفت دیمن با -

که  نیخشمگ ریآماده کرد و آمد، ام یآورسرنگ خواب فشیبلند شد به سمت اتاقش رفت و از داخل ک محمد

پدر را  کرد،یم زیجلودارش نبود و خشم سرتاسر وجودش را لبر کسچیه شدیکه م وانهیو د شد،یم وانهید گشتیم

که  ی "آخ  "با گفتن  ریکرد، ام قیاو تزر ردنکنار زد، همان که در را باز کرد و خواست برود، محمد سرنگ را به گ

 گفت: یمحمد عصب دنیناله وار از دهانش خارج شد، برگشت و با د

 شعور. یب -

 آروم باش. -

 یکم کم بسته شد و در حال افتادن بود که محمد او را کول کرد و سمت اتاق او برد و او را رو د،یدیتار م چشمانش

 لب، از اتاق او خارج شد. ریز "غُد  "تخت خواباند و با گفتن 

 

 یصندل یرو یغذاخور زیدور هم جمع بودند، ارغوان ناراحت در آشپزخانه پشت م یبود و همگ یخواستگار مراسم

و  زدیدل او پر م یدلش برا ر،یام شدیهمه فکرش م شدی... عادتش بود تنها که مرینشسته بود و غرق فکر به ام

قبول کند.  ریام یرا جا گرید ینخواست کس وقتچی. هدادیجان م شید که برابو یریام یهانفس ریگ شیهانفس

 یرا آماده کرد و به سالن رفت و ب یمادر از فکر خارج شد، بلند شد، چا یو... با صدا دادیرنگ عشق م شیبرا ریام

با هم صحبت  گرید ینهاد و کنار مادرش نشست، کم یعسل زیم یآن را رو ریرا تعارف کند، سر به ز یآن که چا

گرفت، در را باز نموده  شیپدر ارغوان، او بلند شد و راه اتاقش را در پ یمادر داماد و اجازه شنهادیپ بهکردند در آخر 

او برداشت، رو  زیرا از کنار م یهم وارد اتاق او شد، در را بست، صندل نیتخت نشست، شرو یو وارد اتاقش شد و رو

به حرف آمد، هر چه گفت  نیقدر در سکوت گذشت که در آخر شروآن نشست، آن یارغوان نهاد و رو یبه رو

 انیم یکالفه شد، دست نیو تنها حرفش سکوت بود و بس، در آخر شرو کردیفقط نگاهش م گفت،ینم یچیارغوان ه

 برد و گفت: شیموها

 ؟یگینم یزیچرا چ -

 گفت: یمکث کوتاه با

 .کنمیبه دور از غم... تمام دست و پاهات و پر از طال م یزندگ هی. کنمیبرات فراهم م یبخوا یمن هر چ -
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 شد و بعد گفت: رهیبه او خ یکم ارغوان

و تحمل کنم  یبدون عالقه دوست ندارم. من حاضرم هر غم یمن زندگ خوام،یطال نم خوام،یبدون غم نم یزندگ -

 برسم. خوامیکه م یبه اون یول

بلند شده و  افت،ین یزیچ یاما... در آخر وقت دیبگو یزیشد، دهانش باز و بسته شد تا چ رهیناراحت به او خ نیشرو

 شود، گفت: رهیآن که برگردد و به او خ یسمت در رفت، آن را باز نموده و ب

 .ینش مونیاز انتخابت پش یطرفت اهل جا زدن نباشه و روز دوارمیخب، ام اریبس -

 .شمینم -

 !رهیخ یهر چ -

 ...الیخ ایدن کیو مشوش تنها گذاشت و ارغوان ماند و  یرنگ یان را با فکرهاو ارغو رفت

ها سمت اتاق ارغوان رفت و وارد بالفاصله پس از رفتن آن نیرفتند و آر یکوتاه یخواستگار با عذرخواه خانواده

 اتاقش شد و گفت:

 ؟یبهش گفت یچ -

 و. قتیحق -

 :دیکرد و پرس یظیشد، اخم غل کیبه او نزد یقدم

 ه؟یچ قتیاون وقت حق -

 گفت: ینسبتاً بلند یبا صدا نینگفت که آر یزیبرد و چ ریبه ز سر

 دِ بنال. -

 او گرفت و گفت: یاز بازو نینگفت، خواست از اتاق خارج شود، که آر یزیشد، چ رهیبا بغض به او خ د،یلرز اشچانه

 ؟یبهش گفت یچ -
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سرعت از اتاق خارج شد و به آشپزخانه نزد مادر رفت و خودش را  را از دست خود جدا کرد و به نیدست آر ارغوان

 او آرام شد. یهادست او، با قربان صدقه یهاپرت آغوش او کرد، در آغوش مادرش با نوازش

 

 سال بعد. دو

 

و  رفتیم نیزود از ب یلیغم بود که خ ییهاوقت کی رفت،یم شیپ یبه خوب زیداشتند و همه چ یخوب یزندگ همه

و  کردندیم جادیرفت و آمد ا رفتند،یهمه باهم به گردش م گشت،یبر م یبه زندگ یو خوشحال یزود شاد یلیبعد خ

تحمل  گریکه د یو ارغوان کردیرا داشت تحمل م واناز ارغ یکه دور رینداشت، جز ام یکمبود گرید یکس چیانگار ه

 یط یالیخیهم ب نیآر کرد،یسرد رفتار م نیه با آربه سه سال بود ک کیرا نداشت. نزد نیآر یهایریگسخت

داشت  گریهم که د ریام شدند،یم یارغوان روز و شب نداشت و چشمانش هر لحظه باران یهاهیگر گری... دکردیم

تباه، پدر و مادر به هر  شیایو دن شدیبود که نکند ارغوان را شوهر دهند، نابود م نیهر لحظه ترسش ا شد،یکالفه م

تا اول خانه  کردیسخت کار م ری... امگشتیاصالً نظرش بر نم نیرا برگردانند آر نیتا نظر آر کردندیم یسع یقیطر

به او  خواستندیهم م یکم داشت، محمد و عل ونیلیم ستیباال بود و او ب متشیکه مد نظر او بود ق یارا بخرد، خانه

 یول اوردیرا به رو ن شیهاو غم دیرا به جان خر هایار نرفت و قرض را قبول نکرد، تمام سختب ریقرض دهند که او ز

 . دادیسر م یو آه جانسوز کردیرخنه م بیاش عجتمام غم عالم در دل مردانه شدیتنها که م

 

تازه از سر کار برگشته و دوش گرفته بود و در اتاق مشترک داشت لباس  یو عل کردیداشت غذا درست م آتنا

از قبل  شتریغذا مستش کرد و ب یآمده و سمت آشپزخانه رفت، بو رونیاز اتاق ب دیلباسش را که پوش د،یپوشیم

 و نشست و گفت: دیعقب کش زیم ریرا از ز یاش شد، صندلگرسنه

  ست؟یغذات آماده ن -

 .گهید قهیده دق -

و به او حس حالت تحو  دیعقب کش یاو به مشامش خورد فور یسمت گاز رفت و در قابلمه را باز کرد و همان بو آتنا

نگران دنبال او  یرفت و در را بست و عوق زد. عل ییو بعد هم با عجله سمت روشو طورنیهم هم گریدست داد، بار د

 :دز شیو صدا دیقرار گرفت و به در کوب ییو پشت روشو دیدو
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 آتنا؟ -

 :دیپرس یکه جا آمد در را باز کرد که عل حالش

  زم؟یعز یشد یچ -

 یرفته و عوق زد که عل ییبه مشامش خورد باز حالش به هم خورد و داخل روشو یعل یتن مردانه یهمان که بو یول

 :دیرا باز کرد و داخل رفت و پرس ییروشو

 ؟یناجور خورد زیشده خانومم؟ چ یچ -

 .ینه. برو عقب عل -

 مارستان؟یب میبر یخوایم ؟یچرا؟ بهتر -

 نه. خوبم. برو عقب. -

رفت که  رونیبود صورتس را خشک کرده و ب زانیکه کنار در آو یارفت و آتنا هم با حوله رونیب ییاز روشو یعل

 فت:و گ اوردیطاقت ن خوردیآتنا که باز داشت حالش به هم م ستاد،یا شینگران باز جلو یعل

 .خورهیتنت حالم بهم م یاز بو -

حرف تو  نیحال بد و ا لیدل دانستیکه نم یعل د،یرا ند یصورت عل یو اخم رو دیدو ییبعد باز سمت روشو و

 دنیآمد و با د رونیب ییحرف را از او نداشت، آتنا از روشو نیاز حرف او ناراحت شد و به دل گرفت، توقع ا ست؟یچ

هم به دنبالش، وارد اتاق شد و  یرفت و عل مشترکسمت اتاق  ریبرد، سر به ز یصورت او به عمق ماجرا پ یاخم رو

 وارد اتاق شد و با اخم گفت: یدر را هول داده و آتنا به عقب رفت و عل یخواست در را ببندد که عل

 خوره؟یتنم حالت بهم م یاز بو -

 بار سرش داد زد: نیا ستاد،یا ریحرکت فقط سر به ز ینگفت و ب یزیچ

 زنه؟یتنم حالت و بهم م یبو -
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سر او داد  یبار هم سرش داد نزده بود و حاال که توقعش را نداشت عل کی یدلش گرفت و بغض کرد، تا االن عل آتنا

 ریطور سر به زجلو رفت و آتنا همان یقدم یعل دن،یبار یو چشمانش آماده دیاش لرززده بود ناراحت شد، چانه

 کرد. تیتن او آتنا را اذ یشد که باز بو کیبه او نزد یو سرش را بلند نکرد، عل ستادیا

 .یدیبو م -

 .دمیمن بو نم ؟ییچه بو -

 .یدیبو م -

 را باال برد: شیخشم صدا با

 آتنا؟ -

 یخواست از کنارش برود که عل ست،یشدند و گر یشد، آخر چشمانش باران رهیسرش را بلند کرده و به او خ دهیترس

 گفت: هیو با گر دیاو کوب یمردانه ینهیکوچکش بر س یهابا دست دیدر آغوشش کش

 ولم کن. ولم کن. قهرم باهات.  -

 و گفت: دیاو کوب یمردانه ینهیبار دبگر بر س هیتر در آغوش فشرد که آتنا با گررا محکم او

 .یدیبو م -

 ادیبکوبد که  ییداخل اتاق رفت، خواست برود به در روشو ییاو رها کرد و به روشوبعد هم خودش را از آغوش  و

عالئم را داشت، مشکوک  نیکرده بود و او هم ا فیهمسرش تعر یاز دوران باردار یاحرف همکارش افتاد که خاطره

 دنیآمد با د رونیب ییکه آتنا از روشو یوقتته دلش جا خوش کرد،  یقابل وصف ریغ ینیریشد و هم خوشحال، ش

و سرش را درون گردن او  دیاز پشت او را در آغوش کش یلبخند او متعجب شد، خواست از اتاق خارج شود که عل

 فرو برد و آتنا گفت:

 ولم کن. -

 :دیابن بار او را سمت خود برگرداند و پرس یکرد و آتنا خواست برود که عل شیرها

 ؟یهست یطورنیچند روزه ا -
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 .دو سه روزه -

 و خوشحال گفت: دیبار محکم در آغوشش کش نیا

 سرت داد زدم خانومم. نکهیمن رو ببخش از ا -

 .یدیولم کن بو م یعل -

 ؟یدیبخش -

 نه. -

 کرد و او را سمت تخت برد و گفت: شیخودش جدا از

 اگه بهت خبر خوش بدم؟ یحت -

 باشه! یداره چ یبستگ -

 حامله بودنتِ. یها نشونهنشونه نیا نکهیخبر ا -

 متعجب گفت: یبا آن که خوشحال شده بود ول آتنا

 ؟یدونیتو از کجا م -

 عالئم و داشته. نیهم یدوران باردار یزنش تو گفتیاز همکارام م یکی -

خوشحال با لبخند به حرکات  یو عل دیپر نییمرتبه تخت را باال و پا نیآن قدر ذوق زده و خوشحال شد که چند آتنا

 بود، آتنا کم کم به خود آموه و نشست و با ذوق گفت: رهیاو خ

 آخ جونم.  م؟یشیما هم بچه دار م یعنی -

 زد،یحرف م یچند لحظه قبل را به کل فراموش کرده بود و مدام از بچه با عل یخوشحال شده بود که ناراحت قدرآن

 رودیبه دکتر م شیآزما یفردا برا یکه وقت کردیبدهد، دعا دعا م یباردار شیقرار شد فردا صبح دکتر برود و آزما

کرده بود و هنوز بچه نداشت، باالخره تمام دعاها و راز  یسه سال بود که عروس کیمثبت باشد. نزد ششیجواب آزما

فرو رفته بود و  ینیریش یبه خلسه ادیاز ذوق ز دادیانگار داشت جواب م ش،یهادکتر رفتن ش،ینمازها ش،یازهایو ن

 باشد.  قتیکاش که حق کردیو با خودش زمزمه م افتییداشت در ذهنش تکامل م یعل یبا ثمره شیاهایرو
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پس از  شیخلوت بود، جواب آزما یکم شگاهیداد و چون آزما شیبه دکتر رفت و آزما یبعد که شد، به همراه عل روز

از  ین را به او داد، همراه علکه دکتر خبر خوش باردار بود یدو ساعت آمد و آن را به دکتر نشان داد و وقت

 یهمه نکهینعمت بزرگ، از ا نیگفت به خاطر ا کربارها خدا را ش دند،یخر ینیریخارج شده و رفتند ش مارستانیب

هم  یدهد، عل میتی یهاسر ببرد و گوشت آن را به بچه یپخش کند و گوسفند ینیریداد قصد ش جهینت شیهاتالش

پخش کردند  شاننیرا ب ینیریهمه را با خبر کردند و ش ینیریش دیاو استقبال کرده و پس از خر شنهادیپ نیاز ا

 شانیغذا یخوش گذراندند و بعد هم وقت یبه رستوران رفتند و کل یدور هم یو ناهار را همگ شدندخوشحال  یهمگ

نگه داشت  ییهم جا یعل رفتندیم که سمت خانه یو آتنا هم در حال یکرده و عل یاز هم خداحافظ یرا خوردند همگ

 لیها را تحوبا دادن مبلغ، گوشت یعل د،یکه قصاب آن را سر بر یو داد تا آن را سر ببرند، وقت دیو گوسفند را خر

از آن جا رفتند، حدود  ،یدادند و با پر کردن فرم هیریرفت و گوشت را به صاحب خ هیریگرفته و همراه آتنا به خ

تخت ولو بودند  یغروب بود و هر دو خسته و کوفته... هر دو رو دندیهم به خانه رس یو وقت دیچهار ساعت طول کش

 که آتنا دمغ گفت: ردیآغوش بگ درخواست او را  یعل

 .یدینچسب بو م -

 بوس کوچولو فقط.  هی -

 گفت: یشد که عل رهیمشکوک به او خ آتنا

 .دمیقول م -

 نشاند. یزیر یگردن او را نرم و گرم بوسه ریهم خم شد و ز بعد

 

 هم گذشت... گریسال د کی بیترت نیا به

... یحال شانی... چهار سال پریشبانه روز یهاهیها و گر... چهار سال اشکی... چهار سال در به دریسال سخت چهار

 یبا پول هنگفت د،یرس انی... به پادورادور... چهار سال پر از درد و رنج یهاچهار سال کالفگ... چهار سال تپش قلب

ارغوان... هم خانه  اشیبا تنها عشق زندگ اشیزندگ یبنا یبرا نهاها تسال نیتمام ا یبه دست آورده بود ط ریکه ام

 توانستیاضافه آمده بود که هم م شیقدر هم پول براآن ،یاو شش نقره ستیدو نیبود و هم ماش دهیرا مبله خر

بود  نیریش شیبرا هایو سخت هایدور نیکند. تمام ا نیرا تام شیدخترک آرزوها ندهیرا دهد و هم آ یخرج عروس
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و سنگ  ردیرا بگ یهمه خوش نیا یجلو توانستینم گریهم د نیجواب بله را از او گرفته بود و آر گریکه د رایز

 بندازد...  شانیپا یجلو

 

 منتظره را دوست دارند؛ ریغ یها زیچ هازن

 را، دنیچهار راهِ شلوغ دوستت دارم شن کی وسط

 را، زیچ چیگل به مناسبت ه دسته

 قفل را، یِساعتِ هفت ساعتِ چهار بچرخد تو یکه به جا یدیکل

 دارد را... دنید بیعج شیبند ببندد و صورت کف شیکه پ یمرد

 منتظره را دوست دارند؛ ریغ یزهایچ زنها

 را، یناگهان یها بوسه

 را، یانناگه یها بوسه

 را... یناگهان یها بوسه

 

 یجواد_فاطمه#

 

اتاق که هوا شب بود و وقت خواب، کنار هم  یکیتخت در تار یکنار هم بودند و رو شانیهاعاشقانه یحاال در خانه و

 ها بود که آرزو بوده و حاال مستجاب شده بود.ها سالبودن نیبودند، آرام جانش بود و ا

 و زمزمه کرد: دیرا عاشقانه بوس اشیشانیپ یرا کنار زد و رو شیموها

 رو فقط به خاطر تو تحمل کردم. هایتموم سخت -

 تموم خواستگارهام و به خاطر تو زدم. دیق یکه خودت بارها شاهد بود یدی. ددمیکش یمنم سخت -
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 . فقط من.یو هست یفقط مال من بود -

 و گفت: دیشکمش را بوس یآمد و رو ترنییداغ نشاند، پا یاگردن او فرو برد و بوسه یرا درون گود سرش

 ؟یرو تحمل کن گهید یسخت هی یحاضر -

 ؟یچ -

 تو. یشکم کوچولو یبچه از من تو هی -

 گفت: یمکث کوتاه با

 بشه. لیتکم مونیمون و خوشبختکه عشق -

 برد و گفت: ریو سر به ز دیلب گز نیشرمگ ارغوان

 .ترسمیم مانیمن از زا -

 و گفت: دیو داغ بوس یرا طوالن اشیشانیزد، پ مهیاو خ یرو ریام

 . باشه؟یبترس ذارمینم -

او  راهنیبند پ یدستش رو ریو چشمانش را بست. ام دینگفت، فقط عطر خوش تن شوهرش را به مشام کش یزیچ

 او گفت: یهاغنچه یکوتاه رو یاو با بوسه دیلغز

 خانوم کوچولوم برم. نیقربون ا -

 

 وانهیکه عشقش را د داد،یناز م شیبه صدا بیعج کرد،یناز م بیعج برد،یدل م بیدخترک، عج کردیم غوغا

 یدختر نیهم شیآرزو ریو ام دیدرخشی... دخترک چون ستاره میالحظه یحت تابی... بتابیطاقت و ب یو ب کردیم

 آرامش.... عیبود و وجودش من یبوده که درخشان و نوران

 

 باش! "مرد  ": زیعز مذکر
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 داره ! ـازیبه مرد بودنت ن نیزم

 باش؛ نه فقط با جسمت! مرد

 باش با نگاهت، با احساست! مرد

 کن، هیحرف بزن، مردونه بخند، مردونه گر مردونه

 عشق بورز، مردونه ببخش! مردونه

 نکن: یوقت نامرد چیباش و ه مرد

 ...کرده هیکه باورت کرده... و بهـت تک یدر حق کس مخصوصاً

 

 باش! "زن  ": زیعز مونث

 !یبه وجود آورنده ا تو

 !ستیهر کس پاسخش لبخند ن نگاه

 !ستین یتنها خوش یزندگ

 را در خود دارد، تیکه انسان یحس کن، عشق بورز، عاشق شو، به کس ن،یبب

 بر تو ندارد. گرید یکاال نگاه کیجز  خردیکه با پول تو را م آن

 

و شما رو منتظر  دیدو سال طول کش نکهیدر رمان و ا ریو بابت تاخ دیرو از رمان برده باش یکه لذت کاف دوارمیام

 ام.گذاشتم شرمنده

 

 ستاره گان ( یمشرور ) غوغا نیاطیفصل دوم ش انیپا
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 1398/04/04رمان:  انیپا

 17:03: ساعت

 بانیپشت بایشک ارادتمند

 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 

 

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

