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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 1پارت# 

 

   نیسرم

  کردیم  ه یمرد جوون پشتشو به من کرده بود داشت گر  هی بود   تی مثل واقع  یهمه چ دم ید یبودم داشتم خواب م  دهیخواب

  دم یمامانمو د  نمیصورت اون مرده رو بب  خواستی ،دلم م شدمیم  دهیو من همش به سمت اون کش شناسمشیم  کردمی،احساس م

  شتر یبود ک ب یی الیخونه و هی ،به روبروم نگاه کردم  ستیما ن  یجا ا اونج ی به اون سمت بر د یدستمو محکم گرفت گفت تو نبا

نگاه کردم   هویو منو از اون جا برد  د یدستمو کش یکه مامان سارا  الیبرم داخل اون و خواستم یبه کاخ بود ،کنجکاو شدم م هیشب

شدم ،چشمامو به زور باز   داریب  باز خوا م یزنگ گوش  ی دابگم که با ص یز یبه مامانم چ خواستمیم  میخونه خودمون یجلو  دمید

  ی ،الو سالم ،آخه دختر تو مغز خر خورد دمیافتاده ،دکمه اتصالو کش ایشماره دوستم شان دمینگاه کردم  د یکردم ب صفحه گوش 

   یکرد  دارمیمنو از خواب ناز ب  یخوا ی م ی چ یصبح اول صبح

   ی شما امروز کالس ندار نمی،بب  ر یشما بخ ماهت خانوم خانوما ،صبح ی:سالم ب رو ایشان

 دانشگاه    رسونمیخودمو م  شمی شد ،االن آماده م رمید ی وا ی ک...کالس مگه ساعت چنده ،ب ساعت نگاه کردم ،ا  یچ

   نمتیبیمنم تو راهم ،تو دانشگاه م  زم ی:باشه عزایشان

http://www.romankade.com/
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شد برو   رتید وونه ید  نیسرم ی نکرده منم خواب موندم ،ه  دارین کجاست منو بماما دونم یدلم من برم آماده شم ،نم  زیعز باشه

 ...  رم ی،باشه وجدان جونم االن م گه یحاضر شو د

  دمیبلند با شلوارش کش ی مانتو مشک  ه ی،با عجله در کمدمو باز کردم   رونیکارامو کردم اومدم ب س یاسترس رفتم سرو یکل با

  کمیدور چشمامو مداد زدم   شم یآرا زیم  ی باال سرم جمعشون کردم ،نشستم جلو دمی،موهامو شونه کش دمشیپوش  ع یسر رون یب

شده بود   رمی ،به آژانس زنگ زدم چون د رون یاز اتاقم اومدم ب فمی گذاشتم تو ک هام  ه برق لبم به لبام زدم ،مقعنمو سرم کردم جزو

 برم .......... یبا تاکس تونستمینم

 

 2پارت#

 

   نیسرم

  می شیخسته م گهید گه یانقد درس م یاستاد اکبر نیبعد از دو ساعت کالفه کننده کالسمون تموم شد ،اووووف از دست ا باالخره

و   ای،برگشتم سمت شان خواستی قهوه م ا یگرم  یچا ه ی حس شده بود واالن دلم  ی،منم از بس که نت برداشته بودم انگشتام ب

 گفتم: 

   رم یمیم یو خستگ  ی دارم از تشنگ   رونیب میبر نیپاش  یشان

 خونه هامون می بعد بر م یبخور یزیچ  هی اول سلف  می:آره برایشان

 رن ینظ یشاپ شکالت اونجا قهوه هاش ب یکاف  م یبر ه یسلف چ اوووووف

 :آره منم موافقم  بارانا

 ام یم یبهداشت سیسرو  رم یمنم م  نیدم در دانشگاه منتظر بمون نیها شما بر بچه

 مت ینیبیس م:باشه پبارانا

افتاد ،اوه من چقد خوشگلم البته به   نه یلحظه نگاهم تو آ ه ی رون یکارامو انجام دادم اومدم ب  سی اونا جدا شدم رفتم سرو از

 از خودم بگم ؛  نی،بذار رسم یمامانم نم یخوشگل

  هیمامان مهربون دارم که اسمش سارا ه یساله بشم  ۲۰قراره که  گه یسالمه و چند روز د ۱۹، میتک دختر مامان سارا  نیسرم من

بگم که خودمم   نی،آها بزار شناسمشیو نم دم یسنم اصال پدرمو ند  نیبگم که تا ا  د یو با کنم یبهش افتخار م شه یدکتره و منم هم
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از   یی وف دختر آخه آدم تو دستشوخوبه ،اوو   مونیاز خود نباشه زندگ فی بگم قراره خانم مهندس بشم ،تعر د یو با خونم ی م یمعمار

 ..... کنه یم  فی خودش تعر

اونا رفتن خونه شون   میجدا شد  گهیبعدشم که از همد  م یخورد کیشاپ قهوه و ک یکاف  می با دخترا رفت رونیاومدم ب سیسرو از

 منم اومدم خونه ..

کردم اومدم تو خونه عطر زرشک پلو پر شده بود تو خونه ،آخ جووون مامان جونم برام زرشک پلو درست کرده برم   دبازیو با کل  در

 بغلش کنم که دلم براش تنگ شده ،رفتم به سمت آشپزخونه و مامانو صدا زدم : 

 ؟   ییکجا  ی..مامان مامان

 :رونی از آشپزخونه اومد ب مامانم

   می ناهار بخور ایدلم ،برو لباساتو عوض کن ب ز یعز ی؛خسته نباش  یمامان اومد  ی  دونه ی  یکی(:جون دلم نی)مادر سرم یسارا

 و لب زدم :  دم یجلو لپشو بوس  رفتم

 من   ییخانوم مامان مو طال یسارا چشم

 ..  نییعوض کردم رفتم پا ی تاپ و شلوارک صورت  هی پله ها رفتم باال در اتاقمو باز کردم لباسامو با  از

پدرمو   خواستیاز بابا بپرسم من دلم م خواستمی ؛امروز م  هی نطوریشده ،چرا حالش ا ی چ دونستمیتو فکر بود نم ی لیامروز خ مامان

ازش   میعکس ی..اما من تا االن بدون پدر بزرگ شدم ،حت یگردش و شهرباز  رفتنیهمه دوستام با باباهاشون م ی ،از بچگ  نمیبب

همش تفره   کرد یو کجاست حرفو عوض م  هی بابام ک دم یپرس  یهر وقت از مامان م ی،از بچگ  مرده  د یشا ایزنده ست    دونمیندارم نم

 ...........  هی بفهمم پدرم ک د یمن بزرگ شدم با گه یاما د دمیپرس  یازش نم ی چیه گ ی،منم د رفتیم

 

 3پارت#

 

  یسارا
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نکردم   یسع  چوقتم یادو فراموش کنم ،اما هنتونستم مهرد چوقت ی کرده بودم ه ی گذشته بود و من با خاطرات مهرداد زندگ سالها

  نینه تنها من شاهد ا نباریو ا شه یتکرار م دمیکه کش ییکه اگه برگردم به اون روستا دوباره اون عذابا  دونستمیبرم دنبالش چون م

از عشقم ،از شوهرم و از   نمیپس بخاطر سرم د یکشیرنج و عذاب م زممیبار دختر عز   نیا دمیکشیم بظلم و ستم بودم و زجر و عذا 

با دخترم در مورد پدرش صحبت کنم   خواستمی،هر بار م  نهیکه دخترم پدرشو بب ستیکه صالح ن دونستمیپدر دخترم گذشتم م

با باباش آشنا کنم   نوی که اگه سرم دمیترس یم ن یا از، کردم یو همون لحظه حرفمو عوض م گرفتیدلشوره و ترس تمام وجودمو م

من    هی پدرم ک د یپرس یازم م ن یخاطر هر وقت که سرم نیبه هم نم ینذاره من تنها دخترمو بب چوقتیو ه  ره یزم بگ مهرداد دخترمو ا

  نهیبود که پدرشو بب ن یحق سرم ن یاز گذشته با خبر بشه اما ا نی،من دوست نداشتم که سرم کردمی و حرفو عوض م رفتم ی تفره م

  چوقت یازم سوال بپرسم بهش بگم پدرت مارو تنها گذاشت و رفت خارج از کشور و ه  نیبار سرم نی به خودم قول دادم که اگه ا

از من دلخور بشه اما منم مادر   قتیحق  دنیبعد از فهم ن یکارم خودخواهانه ست و ممکنه که سرم  نیکه ا  دونمیبرنگشت م

  ی چیمون خوبه و من تا االن ه  یر زندگهم پدر بودم و هم مادرم و خداروشک نیسرم ی سال من برا دهنوز نیبود تو طول ا نیسرم

 ،برگشتم سمتش و لب زدم :  زنه یمنو صدا م  نمیسرم  دمیتو فکر بودم که د  نطوریکم نذاشتم ،هم  نمیسرم یبرا

   نمیسرم جانم

 گرفته ست    کمی؛چرا حالت   ی کنیفکر م ی ،به چ کنم یصدات م یتو هر چ   ییکجا ی:مامنیسرم

 و گفتم:  دمیگونشو بوس   برگشتم

   زمیعز ستمین ی چیتو فکر ه  ی چیدلم عشق مامان ،ه  جون

   یجواب بد  پرسمیکه چند ساله ازت م  یبه سوال  شهیبزرگ شدم م گه یمن د  ستمیدختر کوچولو ن  ه ی گه ی:مامان من دنیسرم

 زدم تو چشماش و گفتم :  زل

 ،باشه من درخدمتم   دونمی یک ی دونمیم

 ؟  ه یکتو چشمام نگاه کرد و لب زد:مامان پدر من   نیسرم

 زنده ست؟  ایمرده  اون

 و گفتم :  نییآوردم پا سرم

   ستیموضوع ن  نیا یجان دخترم االن وقت حرف زدن درباره   نیسرم

 برگشت سمتم و لب زد:  تیبا عصبان نیسرم
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  شهی.؛چرا هم ی ،چرا نتونستم مثل دوستام با بابام برم شهرباز ه یدارم که بدونم بابام ک  نویوقتشه ،مامان من حق ا  یپس ک  مامان

 جوابمو بده   کنم ی،مامان خواهش م  رونی ب رن یبا حسرت به دوستام نگاه کنم که با باباهاشون م د یبا

 جلو بغلش کردم اشکشو پاک کردم و بهش گفتم: رفتم

 گم یبرگشتم بهت م ناریاز سم یاما وقت دمی بار جوابتو م نیمن ا  دخترم

 با تعجب به من نگاه کرد:  نیسرم

 !!ناریسم

 مامان؟؟  یناریچه سم ی بگ  شهیم

 اونجا می شرکت کن ناریسم  هی من فردا صبح به آلمان پرواز دارم ،قراره که تو   دخترم

 با بغض برگشت سمتم :  نیسرم

 ...  یگ یپس چرا االن بهم م مامان

 ...  یتنهام بذار  ی خوایم

 ... یلمان بمونروز قراره آ چند 

از   یطاقت دور چوقتی،ه بردم یبا خودم م نویبرم سرم  ناریسم ایمسافرت   خواستم یبغض کرده بودم چون هر وقت م خودمم 

 شد یبا خودم ببرمش چون امتحانات خرداد ماه داشت شروع م تونستمی نم نبار یدخترمو نداشتم ،اما ا

 تو چشماش زل زدم و گفتم:   برگشتم

  یی به دا یکه تو تنها نمون نیا ی تو رو با خودم ببرم و من برا تونم یو من نم  شهیکه امتحاناتتون داره شروع م دونمیقشنگم م دختر

 ی باشن تا تنها نمون  شتیسه روز پ نیا انیگفتم که ب م یو خاله نس لیسه

 مثل بچه ها ذوق کرد : نیسرم

   اد یقراره باهاشون ب نامی ،س  یگ یممامان راس   یوااااااا

 بغلش کردم و گفتم : محکم

 کرد......... خیکه غذا  م یناهار بخور م یعشق من ،حاالم زود باش بر آره
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 ******************** 

   نیسرم

رفت آلمان   ۹االن سه ساعته که ازش دورم ،مامان صبح ساعت   کردم یمامانو نگاه م یعکسا م یبودم تو اتاقم داشتم تو گوش  نشسته

و ماهک   نایو س  م یخاله نس رون یکار داشت رفت ب  یی خونه ،دا میاومد   م یکه بدرقه ش کرد نیبعد از ا نام یو س  ل یسه یی،منو و دا

 باز کردم و شروع کردم از کلمه مادر نوشتم؛  دفترمو ، کردن ینگاه م  ونی زیداشتن تلو

 

 در وجود   یناز هست ：یعن ی مادر

 فرشته در سجود  ک ی：یعن ی مادر

 ی بغل آسودگ کی  ：یعن ی مادر

 یاز آلودگ  ی پاک ：یعن ی مادر

 مرد از خدا ی  هی هد  ：یعن ی مادر

 هم صدا ک یو   همدم：یعن ی مادر

 ی زندگ ؛ یعشق و هست  ：یعن ی مادر

 یندگیجهان پا کی  ：یعن ی مادر

 فصل بهار  ف؛یلط ：یعن ی مادر

 در الله زار ی زندگ：یعن ی مادر

 یدلدادگ  ؛ یعاشق ：یعن ی مادر

 یو سادگ  ی راست ：یعن ی مادر

 عاطفه؛ مهر و وفا ：یعن ی مادر

 معدن نور و صفا  ：یعن ی مادر
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 ق یرف ک یراز؛ محرم؛  ：یعن ی مادر

 قیشف  کی  کدل؛ی ار ی ：یعن ی مادر

 مادر مردان مرد  ：یعن ی مادر

 همدم دوران درد  ：یعن ی مادر

 ب یخوش؛ حس عج حس：یعن ی مادر

 بیپر نص  یبوستان ：یعن ی مادر

 آرزو  یباغها ：یعن ی مادر

 رو  ش یدر پ ی نعمت：یعن ی مادر

 خوب خدا یبنده   ：یعن ی مادر

 از مردان جدا یم ین ：یعن ی مادر

 ق یخوب و شف یهمسر  ：یعن ی مادر

 قیو رف   اری ن یبهتر ：یعن ی مادر

 انفجار نورها ：یعن ی مادر

 روح و روان  ینغمه   ：یعن ی مادر

 جان  یق یساز موس  ：یعن ی مادر

 یمرهم هر خستگ   ：یعن ی مادر

 … وابستگى ن یبهتر ：یعن ی مادر

 

 4پارت#
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 نیسرم

 

ذره دلم آروم   ه یمتنو نوشتم تا  نیخونده بودم و ازش خوشم اومده بود و حاال که دلتنگ مامان شده بودم ا یی جا هی متن تو  نیا

،با   ناعهیس  دمی سرمو بلند کردم د کنه یداره موهامو نوازش م ی کیاحساس کردم  هو یکه  رم یتحر زی،سرمو گذاشته بودم رو م رهیبگ 

بود اما   ی کتریماه کوچ شیکه از من ش   نیبا ا کردم یباهاش درد دل م شهیداداشم بود ،هم تنها  نایلبخند بهش نگا کردم ،س 

  میکردیم یو تو شمال زندگ  م یباهم بود ی ،ما از بچگ   کردمیم ه یبه اون تک شهین هماون از من بزرگتره و م کردم یحس م  شهیهم

منو    ای ومدنیاونا م  ای م یباهم در رفتار آمد بود  شهیاما هم لیردبا میمن دوازده سالم شد بخاطر دانشگاه و کار مامان اومد  ی اما وقت

   م یرفتیمامان م

  رونیب م یخوشگلم پاشو حاضر شو باهم بر ی بهش ،آج یزل زد  ی خوایم  یچ وار یتو از اون د یی دختر کجا ی با خنده لب زد:ه نایس 

   ی گوشه غمبرک زد ه ی اتاق  نیتو ا ی نشست هی دلت باز شه چ کمی

 بخوابم   خوام یحوصله ندارم پاشو برو م  نایسمتش:س  برگشتم

   برمتی به زور م رونیب م یبر یشی:باشه حاال که خودت پا نم نایس 

 شال قرمزم برداشت گذاشت رو تخت   ه ی رونیب  د یکش ی شلوار مشک ه یمانتو قرمز رنگ با  ه ی بلند شد رفت در کمدمو باز کرد  نایس 

 ..  رون یب  میحاضر شن بر گمیمنم به مامان و ماهک م ی:تا تو حاضرش  نایس 

کردم زدم   کمی ، ختمیجلوسو چپ ر مد ینشستم موهامو اتو کش شمیآرا زی م  یمنم بلند شدم آماده شدم ،رو صندل رون یرفت ب نایس 

 .....رونیبرداشتم از اتاقم اومدم ب  مویو گوش   فی تموم کردم ک یرژ لب صورت   هی و کارامو با زدن  دم یخط چشم نازکم کش هی

 

 5پارت#

 

 یسارا
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قبل از    خوامی تنگ شده م نم یسرم ی ،دلم برا رانیا میبرگرد  ناریو ما قراره بعد سم  نارهیدو روزه که تو آلمانم و امروز روز سم االن

گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده    نویبرداشتم شماره سرم مو یباشم ،گوش  ی قشنگشو بشنوم و پر انرژ  یصدا ناریکه برم سم نیا

 :  د یچیقشنگش تو گوشم پ یسه تا بوق خوردن صدا  زو بعد ا  خوردی،داشت بوق م

 ،چقد دلم برات تنگ شده بود   ی خوب ی :سالم ماماننیسرم

 آروم اشک چشمامو پاک کردم و لب زدم :  نمم

 ،منم دلم برات تنگ شده..... م یزندگ یمامان من خوبم تو خوب  عشق

و با خنده   د یکش  قینفس عم ه ی ی االن ،پشت گوش  ییکجا نمی،خب بگو بب نار یمن برم سم ی بد  یبهت زنگ زدم تا بهم انرژ االنم

 گفت: 

   ی کن یسخنران ی عال ناریکه تو سم دمی بهت م ی انرژ ه ی:االن نیسرم

 بوسه ش قلبم تاپ تاپ زد   ی صدا دنیدادنت بشم من ،با شن ی قربون انرژ  آخ

   د یبه دستت رس  م یانرژ ی:ماماننیسرم

 ،چقد شلوغه اونجا  ییکجا ینگفت ی ،راست فرستم یم  یانرژ  هی ،منم االن برات  ی داد  یدلم ،ممنون که بهم انرژ ز یعز آره

 خنده لب زد:  ،با

 قشنگه  یلیمورد عالقه م ،مامان صداش خ  یکنسرت خواننده   م یاومد  نایو س  ای:با بارانا و شاننیرمس 

 گل مامان   بوسمتی ،م میزن یبرم باز باهم حرف م گه ی،به همه سالم برسون من د یجوووونم خوش بگذره مامان یا

 برات خانم دکتر ،خدافظ  کنم یم ت یموفق ی مامان جونم ،آرزو ی:مرس نیسرم

 ...،خداحافظ. زم یعز یمرس 

شدم ،در کمدو باز   یآماده م  د یبود با ناری وقت رفتن به سم گهینگاه به ساعت انداختم د ه یحرف زدم ، نیکه با سرم  نیاز ا بعد 

با   د یود ما همه باب  ناریچون سم دمیپوش   شرت یت ی از رو دمو ی،روپوش سف ی مشک ی شلوار پارچه ا هی با   دمیپوش  شرت یت هی کردم 

  مویو گوش   فیکردم ،ک  ممیمال  ش یآرا هی بستم ،مقنعمو سرم کردم ، رهیشونه کردم با گ  مو داخل ،موها  می رفتیم  یروپوش پزشک

،خواستم بهشون سالم بدم که   شیای،صدف،ن ون یکتا  زمیعز یهمکارا دم یرفتم درو باز کردم د زننیدرو م  دمیکه د داشتمیبرم

 صدف اول از همه گفت: 
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 خورتت یم نه یتو رو بب  ی،هر ک  یزد  یپسرکش پ یخانم دکتر عجب ت ی صدف خوش خلق:وااا دکتر 

کم مونده دخترم ازدواج کنه ،منو چه   گهی از من گذشته ،االن د نکارایگاز گرفتم و با خنده بهش گفتم:دختر خجالت بکش ا لبمو

 با اعتراض برگشت سمت منو لب زد:  ون یکارا ،کتا  نیبه ا

 :یصادق  ون یکتا دکتر 

که تو رو   ه ی ،هم جذاب ک ی،هم خوشگل گه یسالته د ۳۵،همش   یکن یم ریدختر مگه تو چند سالته که انقدر زود خودتو پ وااا

   شهینم دایکه برامون شوهر پ  مییسوخته ها اهیما س  نیا خوان ی دوست نداشته باشه ،واال ب خدا تو رو همه م

 صداش نتونستم حرف بزنم:  دنیکه با شن ی دار  یمثل دکتر آرمان سپهر یبهش بگم که تو شوهر خوشگل و مهربون  خواستمیم

   ین کیم دایواسه خودت شوهر پ  یکه دار   ید ینکنه چشم آرمانو دور د یخانم دکتر صادق نم ی:ببیآرمان سپهر دکتر 

 هول شد و لب زد: کمیبود   دهیترس   یکت

 که دنبال شوهر بگرده واسه خودش   گفتم یم  یعشقم من داشتم به سارا ی دونی،آ م ییجا نی:عه آرمان تو اونیکتا

 حلقه کرد و رو به من گفت:  ونیبا خنده اومد جلو دستشو دور گردن کتا آرمان

   یسارا ایشد  طونیکنه ،ش  ی عروس  خوادیخانوم خوشگل ما م ی: به به پس ساراآرمان

 خجالت به آرمان نگاه کردمو و با لبخند گفتم :  با

  نیبحثو تموم کن نی،حاالم ا م یباال بزن نیصدف آست یبرا د یاز من گذشته ،االن با گه یحرفا ،آرمان د ن یخدا به دور منو چه به ا واا

 شده ..... رید  ناریسم میبر د یبا

 

 6پارت#

 

 یسارا
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  نیبه ا ام یمشتاق بودم که ب یل یاونجا برگزار بشه ،خ ناریکه قرار بود سم ی هتل مید یموندن رس  نیتو ماش   یبعد از کل باالخره

دکتر   ه یسخنران اول  گفت یکنم ،صدف م  یپزشکا سخنران ی چون از من خواسته بودن که بعد از سخنران اول برم و برا ناریسم

تمرکز    یلیخ د ی،با کاستیقلب و عروق آمر یجراحا ن یاز بهتر یک یتازه پرفسور شده و  و  کنهی م یزندگ  کایکه تو آمر یرانیا

  ادیقلب   یدر مورد جراح  زایچ یلیخ  میتونستیبود و ما م شتریچون اون تجربه ش از ما ب دادمیو به حرفاش گوش م  کردم یم

  م ید یبه روبرو د میو ژل زد  می سرامونو باال آورد ما  یرو سن ،همه   ادیتو فکر بودم که گفتن سخران اول داره م  نطوری،هم میریبگ 

که قرار داده بودن و   یی ها کروفنیم  یجلو  ستاد یساله باشه وا ۵۰ ا ی ۴۸ خوردیکه بهش م  پی مرد جنتلمن و خوشت ه یکه 

 شروع کرد:  ویسخران

 

  کایهستم فوق تخصص و جراح قلب و عروق از دانشگاه آکسفورد آمر تی هدا ی،من پرفسور مهد  کنمی م ی از همه خودمو معرف قبل

 شکافتن قلب .......... یما درباره   ناری،موضوع سم زم یخدمت همکاران عز کنمیمقدم عرض م ری،خ

ما  شروع کنم ،ا و یربع استراحت من سخران  ک یبه من و قرار بود که بعد از  د ینوبت رس  تیپرفسور هدا یساعت سخنران ک یاز  بعد 

  دن یباشه ،با شن تونه یتوهم زدم اون نم  کردمیبود و زمان رو فراموش کرده بودم ،احساس م تیهدا یمن حواسم فقط به اسم مهد 

ها نشسته بودن به من بود   یصندل ی که رو  یی،چشم همه دکتر ها ناریسن سم یاسمم به خودم اومدم و بلند شدم و رفتم رو 

 کردم :    یم و خودمو معرفرو گرفتم دست کروفون یرفتم جلوتر و م

هستم جراح و فوق تخصص قلب و عروق   انیمیسل ی من دکتر سارا ز؛یخدمت حضار و همکاران عز د ی عرض سالم و خسته نباش  با

از   شتریمن مثل زنگ خطر بود ،زبونم گرفته بود از استرس نتونستم ب یبرا  تیهدا ی ،ترس وجودمو گرفته بود و اسم مهد  رانیاز ا

و تو محوطه هتل   رون یاز اونجا اومدم ب  عی سر کردم یم یخارج شدم ،احساس خفگ  ناریاز سم یصحبت کنم و با معذرت خواه نیا

  نطوریبرادر مهرداد نباشه ،هم یکه اون دکتر مهد   کردمیکنم ،خدا خدا م کاریچ د یبا دونستم یکردم و نشستم ،نم  دایپ مکتین هی

زبونم قفل   دنشیبرگشتم به طرف اون صدا و با د کنه یداره صدام م  یکیکه احساس کردم  رفتمیداشتم با خودم کلنجار م

 کرد..................

 

 **************** 

   نیسرم
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مامانو   یخال  یکنسرت خواننده مورد عالقه م ،اما همش جا م یبا بچه ها رفت نایس  شنهادیخوش گذشت به پ ی لیبهم خ امروز

  کردمیشروع م د یو من با شد یذره شده بود ،از فردا امتحانامون شروع م  ه ی ،دو روز بود که آلمان بود و دلم براش  کردمیاحساس م

 گرم بود   ی ل یمروز هوا خآخه ا  ادیکه حالم جا ب رم یدوش بگ  ه ی،  رفتم حموم تا  بودم به درس خوندن ،من عاشق درس خوندن 

....... 

  ن یهم ی بودم برا ده یاصال نخواب شبیخوب دادم ،د یل یهنوز سر جلسه بودن امتحانمو خ ایبارانا و شان  رونیحوزه امتحان اومدم ب از

برداشتم   مویگرفتم و آدرس خونه رو دادم راننده حرکت کرد ،گوش  یتاکس ه ی  عی ،سر انیب زم یعز یمنتظر نموندم که دوستا  گهید

رو حساب   یپول تاکس  ی،وقت  نمتونیبیبعدا م  ادیخونه بدجور خسته م و خوابم م رم یمن دارم م که و به هردوتا اس ام اس دادم  

  دنشیشد با د ادهیپ نیکه مامان از اون ماش  دم ید ستاد یدر خونه مون وا یجلو  م یسیب یتاکس هی  دم یشدم د ادهیکردمو ازش پ

 پرواز کردم به طرف مامان و محکم بغلش کردم .... 

 

 7پارت#

 

 یسارا

شالق   ادی، دمی د ی م نویبهش زل زده بودم و تو صورت اون مهرداد خشمگ  نطور یروبرو شدم ،هم تیهدا ی برگشتم با مهد  ی وقت

که گذشته    دمیترس   یم  نیو من از ا شد ی چشمام رد م یاز جلو  لم یمثل فاونا داشت   یزدناش همه   اد یزدناش ،کتک زدناش ،فر

با ترس سرمو بلند کردمو   کنه یصدام م یمهد  دم یتو فکر بودم که د نطوری؛ هم رهیبگ  زمویبار دامن دختر عز نیدوباره برگرده و ا

 به چشماش نگاه کردم ،با تعجب بهم نگاه کرد و لب زد : 

 هم باشن ه یدو تا آدم انقد شب شه ی:مگه م یمهد 

 حرفش لب زدم :  دنیشن با

   ن یداشت یدکتر ،شما با من کار  ی شده آقا یزیچ

 :یمهد 

بود ،اما   زی عز یل یما خ ی برا ی روز هی که  ن یفر هستن  ه ی ه یشب یلیشما خ کنم ی،اما من فکر م گمیم  نو یکه ا  د یدکتر ببخش خانم

   ستیاالن ن
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 رو بهش گفتم :  یجد  ی ترس ول با

 برم   د یدکتر ،اگه سوالتون تموم شده من با یاومده آقا شیپ یاشتباه حتما

 :یمهد 

   شمیخوشحال شدم ،مزاحمتون نم دنتونیکه ناراحتتون کردم ،از د د یببخش

گرفتم و خودمو رسوندم به هتل ؛ در کمدمو باز    یتاکس  هی  عی منم خوشحال شدم ،با اجازه ،سر کنمیعجله گفتم : خواهش م  با

خودمو رسوندم   ی تاکس ن یکردم و با اول هی توش ،با هتل تصو ختمی لباسامو با عجله ر ی همه  رونیب دمیکردم چمدونمو کش

پرواز اومدم    نیکنه و اونو از من دور کنه ،با اول داش یمهرداد پ ران ین برسم به ابودم که نکنه تا م نی فرودگاه همش به فکر سرم

فکر نکردمو و چمدونمو ول کردم پرواز کردم به   ی چیروبرو شدم ،به ه نم یشدم و با سرم  اده یپ یدر خونه از تاکس دم ی،رس  لیاردب

و    کردمیصحبت م نیبا سرم د یبود با ریفکرم درگ ا امروحم به جسمم برگشته بود ، هی محکم بغلش کردم ،انگار که  نیسمت سرم

 کنن ؛  دامون یو اونا نتونن پ فتن یب ابیتا آب ها از آس  رفتمیم  لیمدت نامعلوم از اردب ه ی ی برا ی با آوردن بهانه ا

 .... ن یرفتم به سمت اتاق سرم ک یبا ک ختمیر  ی تو آشپزخونه دوتا چا  رفتم

 

 ************************ 

   نیسرم

اومده بهم   ش یپ قهی چند دق نیعوض شده بود ،هم ی لیاز آلمان برگشته بود خ ی شده بود از وقت  ی نجوریمامان چرا ا دونمینم

 کجا؛ دونمیاونم نم می،از خونه مون بر لیمدت از اردب  هی  یبرا  د یبا گهیم

از   یبود ،دور  ی سخت یل یمن کار خ یبرا  نیبزاره از شهرش بره ،ا شویکارو زندگ   خوادیکه چرا مامان م  کردمیفکر م ن یبه ا همش

کار   نیا لی ممکن بود ،بغض کرده بودم جرعت نداشتم دل ر یبرام غ نایا  یاز خونه مون، دل کندن از همه   ی ،دور زمیعز یدوستا

  زدمیحرف م نا یبا تنها داداشم س  گرفتیمکث کردم ؛ هر وقت که دلم م  نایرفتم رو شماره س  مبرداشت مویمامانو ازش بپرسم ،گوش 

  ی،شماره شو گرفتمو منتظر موندم تا جواب بده با خوردن دو تا بوق آزاد صدا  کردمیبود که من باهاش درد دل م ی ،اون تنها کس

 : د یچیپ  م یقشنگ و دلنوازش تو گوش 

   یداداش ،خوب  ی: سالم زندگ نایس 

 بغض گفتم :   با
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 ... کردمیم  هی داشتم مثل ابر بهار گر  نطوریو هم  هیگر  ریدلم گرفته ،زدم ز   یداش دا

 لب زد: ی ناراحت یلیخ یصدا با

   ید یگرانبهاتو هدر م ی دایاون مروار یشده ،چرا دار ی فداتشم چ یاله

 کردم ؛  فی براش تعر زو یهمه چ ه یگر با

 گفتم :   هی ،با گر مونیعوض شدن مامانم تا رفتنمون از شهرمون ،از خونه زندگ  از

قرص    هی نایاز س  یحرف زدم ،بعد از خدافظ  نایبا س  یکنه ،کل شیبتونه راض د یبگو با مامان حرف بزنه شا یی به دا ی،داداش  نایس 

 خوابم برد ...... هو یشد که  یچ دونم یو نم دمیمسکن خوردم تو تختم دراز کش

 

 8پارت#

 

   مهرداد

؛ خم شدم   ن یعکس از داخل آلبوم افتاد زم ه ی دم یکه د کردمینگاه م  ویمیقد  ینشسته بودمو داشتم عکسا یگهواره ا  ی صندل تو

ن  م  ینبود جز عکس عروس  ی زی؛اون عکس چ  نیمچاله ش کردمو انداختم زم تمینگاش کردم با تمام عصبان ی عکسو برداشتم وقت

داد ،منو عاشق خودش کرد و بعدشم   بمیفر  شیآب  یبا چشم ها انتکاریزن خ ،اون   یچشم آب یساله   ازده ی ی و اون دختر بچه 

که اون زن    ی تو قلبم ،از اون سال رفتنیبودن که فرو م  ی من مثل خنجر ی برا ی آب ی رهام کرد به حال خودم ،حاال اون چشم ها

  د یروستا رو نداره وگرنه با نیحق پا گذاشتن به ا یزن چشم آب  چی،دستور داده بودم که هروستا فرار کرده بود  نیاز ا یچشم آب

  یلیسالها خ نیزخم تازه بود ،تو ا کی من هنوزم مثل   ی بده ،سالها از اون موضوع گذشته بود اما برا شو یآب ی تقاص چشم ها

 ؛  نیزم  ی دنبالش گشتم اما نبود ،انگار آب شده بود رفته بود تو

نداشتم   یرحم ،قلب  یارباب سنگدل و ب کی شده بودم به   لیروستا عوض شده بود من تبد  نیتو ا زای چ ی لیخ یاز رفتن سارا بعد 

همه   شد یارباب روستا م تیهدا ،هر وقت که اسم مهرداد خان  دند یترس   یروستا از من م  نیکنم ،همه تو ا یمهربان  یکس  یکه برا

خدمتکار اجازه   دم یکه د  زدمیتو فکر بودمو داشتم با خودم حرف م نطوری،هم بردم ی لذت م کار  نیو من از ا  کردند یاز ترس فرار م

  یدو بار زنگ خورد ،آقا مهد  لتون یبه سمت گرفت و لب زد :ارباب موبا لمویتو ،اومد داخل اتاق و با ترس موبا  ای،ب خواد ی ورود م

 ؛  ی بر ی تونیازش گرفتم و بهش گفتم م ویدارن ،گوش  یباهاتون کار مهم

 ؛ د ی چی گرفتم که با خوردن چند بوق تماس وصل شد و صداش تو گوشم پ ویمهد   ی شماره
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 ،حال شما چطوره   تی: به به ارباب مهرداد هدا یمهد 

 زدم و گفتم :  یپوزخند 

   ی که به برادرت زنگ زد یداشت  کارمیخوبه ،چدکتر ،حال من   زینر مزه

 :یمهد 

   ران ی،من امروز صبح اومدم ا نمتیبب  د یبا مهرداد

روستا در عمارت   نیایب نیهتل اون هتل نکن ،پاش  نی،زن و بچتو آواره ا ی که به من خبر نداد یاومد  یتعجب گفتم :عه تو ک  با

 مکث لب زد:  کم یبا  یمن رو به همه شما بازه ،مهد 

 من تو هتل سبالن منتظرتم   لی اردب  ایدارم ،پاشو ب  یمن تنها اومدم باهات کار مهم  ادمهرد

 به اونجا  یکشونیم  نجایکه منو از ا ی دار  یچه کار مهم نمیگفتم :خب بگو بب  تیعصبان با

به گلستان   نییو از پله ها رفتم پا دمیخاموش کردم ،لباسامو پوش  مویگوش  ت یتلفنو قطع کرد ،با عصبان ی حرف چیه  یب یمهد 

در آوردم گذاشتم گوشه لبم   گاریس  ه ی؛  ادیمرد من ب ریپسر ش  مانینشستم تا پ قی،اومدم تو آالچ اطیتو ح  اد یبگه ب مانیگفتم به پ

 و با لبخند لب زد:  ستاد یروبروم وا مانیپ دمیروشنش کنم که د  خواستمیم

   نیارم داشتبابا ک جانم

 بهش گفتم:  دمویدر هم کش اخمامو

   لی اردب م یباهم بر د یبا اره یب نویبه راننده بگو ماش  برو

 اونجا   م یریبپرسم که چرا م  تونم ی:چشم بابا ،فقط م مانیپ

 بلند شدمو لب زدم :  یصندل  یشدمو از رو  یعصبان

 که بهت گفتمو انجام بده   ی نه ،پس هر کار ای ید یفهم یازم سوال بپرس  د ینبا چوقتیبار بهت گفتم ه هزار

 پاش زد و لب زد :  ری ضربه به سنگ ز هیبا پاش  نییسرشو انداخت پا مانیپ

 ؛  شهیبابا امرتون اطاعت م چشم

 داخل هتل ؛   می و رفت میشد  ادهیپ نیاز ماش  مانیپ با
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   واریبه د دم یگفت دود از سرم بلند شد ،دستمو محکم کوب  یکه مهد   یزیچ با

 باشه   ی:داداش آروم باش ممکنه که فقط تشابه اسم یمهد 

 بهش نگاه کردمو و لب زدم :  نیصورت خشمگ  با

  نمشیروز بب هی برام تموم شده و اگه  کهی،من اونو فراموش کردم ،اون زن ی اریب و یاسم اون زن فرار خوامینم گه ینباشه ،د حرف

 زد خشکم زد :  یکه مهد  ی کار دارم تو روستا ،با حرف  یبرم کل  د ی،حاالم با کنم یم یخال انتکاریگلوله تو سر اون خ ه یهمونجا 

ه  حامل کردیداشت فرار م  ی اون وقت ادیم  ادمیکه  ی ،تا زمان ی،بچه ات چ ست یخودش برات مهم ن ی زنده  ای:اگه مرده  یمهد 

تو هستن اونم بچه توعه البته    یبچه ها ان یو پرن مانی،اگه پ یدار  ییها  تیمسئول  ه یبود،اگه اون بچه زنده باشه تو در قبال اونم 

 اگه تا االن زنده باشه  

زدمو گفتم :خفه شو و تمومش کن   یکه تو وجودم بود دستمو بردم باال و با تمام قدرتم به صورت مهد  ی تیتموم خشم و عصبان با

 بشنوم ،جل و پالستو جمع کن زود برگرد آلمان   ی حرف زایچ  نیا ی درباره  خوام ی نم گهی،د

 شد و لب زد:  یعصبان یمهد 

 مال اونه ...  ایدن  یهمه  ،هه فکر کرده  رم ی م شم یچشمتون گم م یاالن از جلو نیارباب هم چشم

 شدم به راننده گفتم :حرکت کن   نیسوار ماش  رونیاز اونجا اومدم ب تیعصبان با

 روستا .....  ،برو

 

 9پارت#

 

   نیسرم

نشد که   یحرف زد اما مامانم انگار افتاده بود رو دنده لج راض یلیزنگ زد و با من خ لیسه یی روز از اون ماجرا گذشته بود ،دا  دو

عادت کردم   نجایاونجا گذشت اما من به ا م ی،درسته که بچگ  میقراره شمال بمون  یتا ک دونم ی،نم م ی رفتن ی نم ما آماده نشد ،اال

داشتم با خودم حرف   نجور ی،هم دهیجواب درست بهم نم چوقت یکه مامانم ه نی،خسته شدم از ا  نهست نجا یدوستام ا ی همه 

 ن؛ییاز پله ها اومدم پا ع ی،در اتاقمو باز کردم سر کنه یداره صدام م نییمامانم از پا  دمیکه د زدم یم
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 مکث لب زدم : جانم مامان   یکم با

 (: ی)سارا مامان

   اد یاالن آژانس م اریبرو چمدونتو ب  یمامان نیسرم

 ؟؟  م یره شمال بمونقرا یمکث کردمو گفتم ؛مامان تا ک  کم ی، ارم یچمدونمو م رم یگفتم :باشه مامان من حاضرم االن م یناراحت با

 تو فکر رفت بعدش لب زد:   کمی مامانم

   رانیاز ا دمیشا ای، م ی،ممکنه از اونجام بر ستیمعلوم ن  زمیعز

 گفتم :  ی عصبان یبا چهره   دمویدر هم کش اخمامو

 ؟  یکن یم  نکاروی ا یچرا دار مامان

 ؟ یگ یبهم نم لشو یدل چرا

 م؟ یبر نجایاز ا یگرفت   میشد که تصم یچ

 شد و روشو سمت من کرد و لب زد:  یعصبان مامانم

من   ی،تو کارا  یبه تو بگم تو هنوز بچه ا  دونم ی،الزم نم هی کارم چ  ل یبدم که دل حیبهت توض د ی،االن من با  ن یسرم گهید بسه

 دم در منتظره .  نیدرو قفل کنم ماش   خوامیم رون یدخالت نکن ،حاالم برو ب 

 و آروم گفتم:   نییانداختم پا سرمو

   شمی الل م گهیمامان من د باشه

 ************************* 

نگاه   رون یاز پنجره به ب نمو یشیمن مثل افسرده ها فقط تو اتاقم م میکه اومد  ی ،از وقت گذرهیماه از اومدن ما به رامسر م ه ی االن

نگرفتم ،اما   ی نه از دانشگاه انتقال ای میبرنداشتم ،چون معلوم نبود که شمال بمون میترم تابستان یندارم ،حت و یچی،حوصله ه  کنمیم

دنبالم    ومدنی و ماهک م  نای،هر روز س  دادمیم ل یدانشگاه و اونو تحو رفتمیحتما م د یپروژه داشتم که با هی  گهیتا پنج روز د

  ه ی ؛بلند شدم و در کمدمو باز کردم ؛  ایبه در شد یم ی ،آخر کوچه ما منته خواستیم  ارویدر ی ،دلم گرفته بود و هوا  رونیب م یرفتیم

  ختمی ،موهامو شونه زدم ،جلوشو چپ ر دمیپوش  ی مشک ن یبا شلوار ج مویمشک  لوبازبرداشتم تنم کردم از روشم مانتو ج د یتاپ سف

برق لب به لبام زدم   کمی،  فمی گذاشتم تو ک  مویبان ه ی. نازکم سرم کردم ،چون هوا گرم بود کاله ساد یشال سف ه ی،پشتشو بافتم ، 
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ماسه ها نشستم و به    یبه ساحل رو  دمیبود ،رس  مارستانیزدم به چشمام آروم از خونه خارج شدم ،مامان تو ب مو یآفتاب نکی،ع

 موی،گوش  ا یدر ی صدا دادیآرامش م ی ل یخ گشتنیبه ساحل دوباره برم خوردن یبه سرعت م ومدنی نگاه کردم ،موج ها م ایدر

 آهنگ گذاشتم :  هی درآوردمو 

 اله یعشقه تو شدم تو که خوابو خ ر یدرگ

 ی االن تو باهام نکه یزدم واسه ا زو یهمه چ د یق یشبام 

 ی خوامی که م  یز یبه کنار تو تمومه چ استیتو دن  یچ هر

 

 که عاشقشم ی تو همون ی من یشبها ی ایرو شنینم ر یچشام از تو س  شم یم ره یبهت خ ی وقت

 تصورشم   یسخته حت ی لیو واسه من خت ی ب یزندگ

 

 م یکه ما تا آخرش ماله هم  نهیا باور قلبه من یمن  شهیپ کنم یتو فکر توام حس م  یجا که باش  هر

 برام  یخواب  ه یقشنگ شبام مثله  ماه

 

 کنم یعشقتو باور م یزن یتو چشمام زل م ی وقت  کنمیبا تو فقط سر م مو یزندگ ی به لحظه  لحظه 

 خوام یرو با تو م ایباهام دن یباش  ی جور هر

 

 دستم که بدونه تو از همه خستم   هی دستتو تو بذار

 هر جا که هستم یالمیتو خ یدون یم ی که بهتر از هرک   تو

 با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم  یکرد   کاریچ تو

 

 دستم که بدونه تو از همه خستم   هی دستتو تو بذار
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 هر جا که هستم یالمیتو خ یدون یم ی که بهتر از هرک   تو

 با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم  یکرد   کاریچ تو

 

 م یکه ما تا آخرش ماله هم نهیباور قلبه من ا یمن  شهیپ کنم یتو فکر توام حس م  یجا که باش  هر

 برام  یخواب  ه یقشنگ شبام مثله  ماه

 

 کنم یعشقتو باور م یزن یتو چشمام زل م ی وقت  کنمیبا تو فقط سر م مو یزندگ ی به لحظه  لحظه 

 )امو باند( خوام یرو با تو م ایباهام دن یباش  ی جور هر

  ایدن نیپدر نداشتم که تو ا  ه یبودم که  ی،اخه من چه دختر بدبخت  کردمیم ه یو بخت بدم گر ی،داشتم به زندگ  ختنیر اشکام

که چرا ما رو تنها گذاشته   دونستمی،نم نهیبیدخترشو نم ست،چرایچرا ن دونستم ینم یباشه ،از پدرم متنفر نبودم چون حت  میحام

 ،دکمه اتصالو زدم :الو ،سالم   خوره یزنگ م م یگوش  دمی تو فکر بودم که د  نجوری،هم

 :سالم عشق من ،خواهر قشنگم دلم برات تنگ شده  ایشان

تنهام   یل یخ نجا یا ایتنگ شده ،شان امونیباز وونه یمنم دلم برات تنگ شده ،دلم واسه د یکه کرده بودم لب زدم :شان  یبغض با

   زنم یحرف م ایسوزان اومدم ساحل دارم با در ی گرما نیافسرده ها االنم تو ا هی،شدم شب

 لب زد:  یبا ناراحتمکث کردو  یکم ایشان

 خواهر قشنگم ،کاش اونجا بودم   رم یبم یاله

 ست   گهی،دو روز د  یا یتولدم م ی برا ای،شان زم ینکنه عز خدا

 روزش تنها بزارم   نیخواهرمو تو بهتر شه یدلم مگه م  زیبا خنده گفت:آره عز ایشان

دو ساعت بود که    یعن یبود  ۷کردم به ساعتم نگاه کردم   یخدافظ ی،مواظب خودت باش ،خدافظ،با شان  نمتیبیبرم پس م قربونت

 ... شد یخونه وگرنه مامان نگران م  رفتم یم د یبودم ،با نجایمن ا

 



 عشق تلخ زندگیم 

21 
 

 10پارت#

 

  یسارا

  یتولد  شهیکه مثل هم  می همش درتکاپو بود می ،از صبح من و نس می کن  زش یبود و قرار بود که ما سوپرا ن یامروز روز تولد سرم 

 انیدوستاش ب  یکه همه   میریاونا براش جشن بگ  یال یداد که تو باغ و شنهادیبهمون پ نایکه خوشحالش کنه ،س   میریبراش بگ 

گرفته بودم که بتونم تو روز تولد تنها دخترم    یداده بودم ،خودمم امروز مرخص ش سه طبقه سفار  ک یاونجا خوش بگذرونن ،ک

  ن یسرم یکه برا  ی،لباس  کردیداشت دسر و شربتارو درست م ممی،نس خچالیگذاشتم تو   میرو درست کردباشم ،ژله ها ششیپ

  هی ،رفتم حموم  م یتر کارامونو انجام بد  احتر م یتا ما بتون  رونیبا خودش برده بود ب نو یسرم نایگرفته بودمو گذاشتم رو تختش ،س 

،آدرسو بهشون   ن یدوست سرم استیشان دمیبرداشتم د خوردیداشت زنگ م  می،گوش  ان یبود که مهمونا ب ک ینزد گهیدوش گرفتم د 

 جلومو گرفت و اخم کرد و لب زد:  مینس دمیتو آشپزخونه که د  رفتمی،داشتم م نجایا ان یدادم تا ب

 مثال تولد دخترته هااا    یآماده ش   یخوایتو نم دختر

 زدمو گفتم :  لبخند 

 سر بزنم   نایبزار به غذا ا شم یآماده م حاال زمیعز چرا

 منو با دستاش هل داد به سمت اتاقم بعدشم لب زد :  یساختگ  تیعصبان کم یبا  مینس

 خانوم خانوما   یاومدنو ندار رونیحق ب ی آماده نشد  تا

 دستمو گذاشتم رو شونه ش گفتم :  دمویخند 

   رون یب  امیم شمی به هلو م  لی،تبد   شمیآماده م رم یخواهر گلم االن م چشم

 با لبخند بهم نگاه کرد و گفت:  مینس

   رون یب ایدلم برو آماده شو ،خوشگل و جذاب شو ب ز یعز آره

شال همرنگ لباسمم سرم   هی ،موهامو باالسرم شکوفه بستم ،  دمیپوش  یا  روزهیبلند ف  رهنیپ هی در بستم اومدم تو اتاقم ، دمویخند 

با   اطیبه پنجره سالن افتاد دخترم اومده بود داشت تو ح رون،چشممیکردم  از اتاق اومدم ب   شیآرا کمم ی دمیکردم ،کفشامو پوش 

کرد و   تی که منو حما یسالها تنها کس  نیبودم ،تو ا ونیخانواده مد   نینگاه کردم ،چقدر من به ا لی،به سه زد ی حرف م لیسه

که   یاالن اون تنها برادرم بود،تنها کس  ی بود ول بهیغر ه یکه  نیبود ،با ا لیاالن هستم برسم سه که یی جا نیباعث شد به ا
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  اد یتا ب  زدمیصدا م نویسرم  د یبود با ریبه ساعت افتاد د مملحظه چش ه یاون مراقبمه ،اووووف  فتهی برام ب یاگه اتفاق  دونستمیم

 زدم :  ،در تراسو باز کردمو و صداش   دنیرس  ی دوستاشم م  گه ید قه یآماده شه تا چند دق

   م یبر یی جا می خوایحاضرشو م  ایب ی جان مامان نیسرم

 :کجا؟؟؟؟ نیسرم

 باال آماده شو    ایزدمو و گفتم :حاال ب لبخند 

 مکث گفت:  ی با کم نیسرم

 ام یمامان االن م باشه

 چشمام تکون دادو لب زد:  یدستشو جلو  نیسرم دم ی،تو فکر فرو رفته بودم که د ادیمنتظرش بودم که ب  ن یاتاقم سرم تو

 داره    ی مهمون ی حوصله  ی ک تیوضع ن ی،آخه تو ا م ی،قراره کجا بر ییمعلومه کجا چیه مامان

 مهر و محبت مادرانه ام بهش نگاه کردمو گفتم :  با

   ی مهمون م یکه باهم بر رون یب ایکن ب شیکه رو تخت گذاشتمو بپوش ،آرا ی دلم ،اون لباس  ز یعز نمیسرم

 غر زد و لب زد :  کمی نیسرم

   امیم  شمیمن آماده م رونیب ن یباشه مامان شما بر اووووف 

 لبخند زدمو اتاقشو ترک کردم.  بهش

 

 *********** 

 نیسرم

خوشگلم گذاشته بود ،اعصابم   یلیلباس شب خ  هی ، ی مهمون م یاومدم ،مامانم گفت که قراره بر رونیاز ب  نایکه با س   نیاز ا بعد 

ناراحت   یلیفراموش کرده بود ،از دوستامم خ  نبار یتولدمو فراموش کنه اما ا  یل نشده بود که مامان ساراخورد بود تا به حا یلیخ

اعصاب داغون   نیاونم با ا ی نگفتن ،اونوقت مامان انتظار داره که من باهاش برم مهمون می الخشک و خ کی بهم تبر یبودم حت

کارشده بود ،در   نیتور و نگ   نشیس  یبودکه رو  ی کوتاه دکلته صورت نراه یپ ه یتخت برداشتم ،بهش نگاه کردم ؛ ی ،لباسمو از رو

پاشنه بلندمم   ی لخت شد ،کفشا دمیکردم ،موهامم  اتو کش  ممیمال  ش یآرا ه ی،  دمیخوشگل بود لباسم ،لباسمو پوش  ی لیکل خ



 عشق تلخ زندگیم 

23 
 

بودم هم ممنون اون   ده ینفرم دستمو ،هم ترس  ه یچشمامو گرفت ، یجلو  ی کی هوی که یهمه جا تار دمی ،درو باز کردم که د دمیپوش 

داشتم با   نطور ی،هم م یریکجا م   میدار  دونستم ی،نم نییمنو از پله ها آورد پا ی کیتار نینفر بودم که دستمو گرفته بود و تو ا هی

کم   یشحالاز خو دمیروبرومو د ی چشمام برداشت ،وقت یهمه جا روشن شد و اون فرد دستشو از جلو  هویکه   زدمیخودم حرف م

  زام یشده بود و همه جا نوشته بود تولدت مبارک،همه دوستام و عز نی پرواز کنم ،همه جا با بادکنک تزئ  ارمویمونده بود بال درب

،مامان   ناعهیس  دم یکه دستمو گرفته بود برگشتم د ی به طرف کس یبودنو تولد منو جشن گرفته بودن ،وقت  ده جمع ش  ز یدور م

 که تولد منو فراموش نکرده بودن ......  نیدستاشو باز کرده بود تا من برم تو آغوش گرم و نرمش ،خوشحال بودم از ا  زممیعز

 

 11پارت#

 

   نیسرم

ممنون بودم ،همشون برام سنگ تموم گذاشته بودن ،االنم من تو اتاقم نشسته بودم ،داشتم   زام یعز ی امشب از همه  بابت

  ی خال یبازم جا یکه امشب همه کنارم بودن ول  نیکادوها برام با ارزش بود ،با ا  یتو کمد ،همه   ذاشتمیکه داده بودنو م   ییکادوها

  ی بود که مامانم تو ن یا می اما من تنها آرزو دادیهارو بهم م هیهد  نیبهتر شه یاالن مامانم هم ات ی،از بچگ  زد ی نفر بهم چشمک م هی

لباس خواب    هی من برآورده شه ،بلند شدم لباسامو با  یآرزو  نیاما انگار قرار نبود ابده  هیکنه و پدرمو بهم هد  زیتولدم منو سوپرا

 ،لبخند زدمو لب زدم :  زننیکه در اتاقمو م  دم ید خوندم یکانال رمان م  هی تو تلگرام بودم داشتم تو   میعوض کردم ،با گوش  یعروسک

 تو...  د ییبفرما

 مکث کرد بعد گفت:  کمیاومد تو پشت سرشم بارانا درو بست اومدن رو تخت کنارم نشستن ،بارانا  ایبارانا بودن ،شان و ایشان

،خواهر   یکه لبخند رو لبات داشت  م یخوشحال بود ی لی،امشب برات خ می دار یکه من و شان یهست ی دوست  نیتو بهتر نیسرم

 م یارتدر کن  شهیما هم یبدون که همه   نویقشنگم غم و غصه هاتو فراموش کن ،ا

 زدمو لب زدم :   یخند  زهر

  شد یم م یپارک ،گردش ؛چقدر بهت حسود ی ریکه باهاش م دمید  یتورو کنار بابات م  م یبچه بود یوقت ی دونیم  چیتو ه بارانا

انتظار   یبخره ،اما از بچگ  یدنبالم مدرسه ،منو با خودش ببره گردش ،برام بستن  اد یمنم ب یبابا ی روز هی ،همش دوست داشتم که 

 که مارو ول کرد رفت   خواستیخسته شدم ،حتما بابام منو نم گه ی،د دمشیند ساله شدم اما  ۲۰تا االن که   دمیکش
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کم نذاشته تا االن ،به نظر من اون    یچی،اون برات ه ی دار  یمامان مهربون مثل خاله سارا هی :خواهر قشنگم غصه نخور ،تو ایشان

 تو گذاشته   ی به پا شویاون جوون ی قدرشو بدون د ی،با یکرده هم پدر  ی هم برات مادر

 پر اشک شد و لب زدم: چشمام

  چیکامل بودم و ه ی نجوریپدرم داشتم ا ه یکاش منم مثل بق  یدوستمه ،اما ا ن یتکه ،بهتر ایمامان من فرشته ست ،اون تو دن   آره

 نداشتم  یغم

 دستشو گذاشت رو چونش و لب زد:  بارانا

   ی هم ندار یادگاریاز اون عکس  ی ،حت ی د یپدرتو ند  چوقتیکه چرا تو ه یپرس یاز مامانت نم چوقتیچرا ه نیسرم

 بارانا زل زدم و گفتم: یو تو چشما  برگشتم

  ای ره ی تفره م  ا ی پرسمیسوالو م نیازش ا یوقت   هشینگرفتم ،مامانم هم یجواب  چوقتیبود اما ه میشگ یسوال هم  نیتا االن ا  یبچگ  از

   کنه یحرفو عوض م

و چرا    ه ی که پدرت ک  میو آخرش بفهم  میکن  ق یتحق هی قض  نیا یخودمون درباره   نیایدارم ،ب ی نقشه ا  ه یها من  :بچه ایشان

 ه ی ،نظرتون چ ومده ی دنبالت ن  چوقتیه

   هی تا بفهمم پدرم ک کنمی م اد یاز دستم برب یزدمو گفتم :من موافقم ،هر کار لبخند 

   ت یموفق ی به سو شی :منم باهاتون موافقم ،پبارانا

 سمت هر دوتاشون و گفتم:  برگشتم

  م یزنی فردا صبح حرف م ن یبخواب ن یقشنگم ،حاالم نصفه شبه بر یخواهرا نی،ممونم که هست نیو همه جا کنارم بود شهیهم شما

 خوابم برد.....  هویشد که  ی چ دونمینم دمیگفتنو رفتن ،منم رو تختم دراز کش  ریو بارانا بهم شب بخ ای،شان

****************** 

،اووووف از  بدم ل ی،تا من بتونم برم دانشگاه و پروژه رو به استاد تحو لی اردب م یبا مامان بر ایقرار بود که همراه با بارانا و شان  امروز

،پروژه   نمیتونستم استادو بب د یتو اتاق اسات  دنیانتظار کش ی بود به ما داده بود ؛باالخره بعد از کل یاستاده آخه پروژه چ نیدست ا

نشستن و منتظر من بودن ،رفتم   مکتیمحوطه دانشگاه رو ن که تو  دمیرو د ای،بارانا و شان رون ی دادم از دانشگاه اومدم ب لش یورو تح

 که بارانا گفت لبخند زدم :   یزیبا چ  هو یکنارشون نشستم که 

 ..  می نرفت یی وقته ما دوستا باهم جا  یل یخ یکوه نورد  می باهم گردش ،بر م یچطوره چند روز بر گمی:بچه ها م بارانا
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 سمت بارانا برگشتمو با لبخند بهش گفتم:  به

بده   و ی،فکر نکنم مامان به من اجازه رفتن به کوه نورد  میکن  کاریچ مویهست ؛مامان سارا یز یچ هی خوبه ،اما  ی لیخ نی،ا یااااوااا

 دستشو گذاشت رو چونش و لب زد :  ای،شان

خبر بده ،اگه اون با ما باشه   نام ینداره ،اگه بشه به س  می خطر چی،که ه ک ینزد یجا ه ی م یریم  میدار  م یگ ی،بهش م ه یحرف  نمیا آره

   شه ینگرانت نم گه یمامانت د

 رو محکم بغل کردمو لب زدم :  ایشان

،با   ی ،نکنه به داداشم نظر دار نایس  یکلک حاال چرا گفت  نم ی،بگو بب میری پروژه مون م  یبرا گمی،بهش م  هینقشه ات عال ن یا وولیا

 بهم نگاه کرد و گفت:  تیخجالت و عصبان

 نظر دارم ،برو بابا   القت یمن به اون داداش د یگ یمن به فکر تو هستم ،اونوقت تو م  دختر

 و لب زدم :   دمیگونه شو بوس  دمویخند 

،بارانا توام خوب به   ن یحاضر کن مویکه قراره با خودمون ببر  ی،لوازم ن یبچه ها شما بر گه یکردم ،خب د ی شوخ زمیعز باشه

،منم برم مخ مامانو   می ،بهتره که صبح زود حرکت کن نجایا اد یتا غروب ب گمیم  ناینم به س برس که مارو تو راه نذاره ،م نتیماش 

 شدم اومدم خونه ........  یتاکس  ارکردمو سو یبزنم ،با دخترا خدافظ 

 

 12پارت#

   نیسرم

  یتوجه چی من ه ی ر هاپروژه مون ،اما اون به اصرا یبا مامان حرف زدم که اجازه بده با بچه ها برم برا  ی خونه کل دمیرس  ی وقت

  نورمیبرسه خونه ما ،از ا نایس  گهیساعت د  هی اتاقم غمبرک زده بودم ،قرار بود تا  ی نکرد و فقط گفت نه ،االنم نشسته بودم گوشه 

با بچه ها برم گردش و مسافرت چند روزه ،بلند شدم   خواستی شمال ،اما من دلم م م یبرگرد  عیسر د یکه ما با  کردیمامان اصرار م

  رید آماده باشم که صبح خواستمی لباسم برداشتم گذاشتم تو چمدونم ،م که یبرداشتم ،چن ت مویکوه نورد  یکمدم لباسا یاز تو 

به صفحه اش   تم برداش  زی ،رفتم سمت م خوره ی داره زنگ م م یگوش  دمی بخورم که د یزیچ ه ی برم آشپزخونه تا  خواستمی ،م مینکن

 ،دکمه تماسو لمس کردم و گفتم :  استیشان دمینگاه کردم د

 مکث کرد و لب زد :  ی کم ای،شان میشد باالخره قراره کجا بر  ی،جانم ،چ ی خوب زم ی،سالم عز الو
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 هستش  ییباصفا یل یخ ی اونجا جا گه ی،م لیاطراف اردب  یاز روستاها یکیآق تپه تو  م یبر گنیم  نایا آرتام

 زدمو گفتم:  لبخند 

با من   د یبهت اجازه بدم تو با تونم ینم گهی ،م شهینم یمامانم راض ی،فقط شان  دمیعکساشو د نترنتی با نظر آرتام موافقم ،تو ا منم

 شمال   یبرگرد 

 :ایشان

   ی مخشو بزن ی تونستی،تو که قبال م گه ید  میریم  کاینزد نی به مامانت بگو هم نیبب خب

 فکر فرو رفتم و گفتم:  تو

چرا انقد   دونمی االن نم ی ،ول ام یباهاتون ب ذاشتینبود ،به شماها اعتماد داشت م ینطور یمامانم چش شده قبال اصال ا دونمینم ایشان

   د یرس  نای،انگار س  زنگمیمن بهت م  نیبب  یبفرسته ،شان ییکه منو تنها جا  ترسهیم

 لب زد :  یبا مهربون ایشان

 کنه    یدلم برو باهاش هماهنگ کن ،مامانتو راض  زیعز باشه

 ...... نایکردم رفتم به استقبال س   یخدافظ ی،با شان  یفعال با  زمی عز یاوک

 

 **************** 

  یسارا

  کفش که که ما ه یکه از دانشگاهش اومد پاشو کرده بود تو  نیبده ،اما بعد از ا لیتا پروژه شو تحو ل یاردب م یاومده بود نیسرم با

اجازه رو بهت   نیشدم و بهش گفتم که ا یمسافرت چند روزه ،منم عصبان م یپروژه مون بر یدانشگاه برا ی با بچه ها م یخوایم

ندارم ،اونم ناراحت شد  یخاص لیبه دل ازیندادن به دخترم ن ایاجازه دادن  ی اما من فقط گفتم ؛من برا د یازم پرس  لشوی،دل  دمینم

بشه و   دایپ تیمهرداد هدا  یکه سروکله    دمیترس یبره ،همش م ییجا  ییاون تنها تیوضع  نیاجازه بدم تو ا تونستم یرفت ،من نم

  تونستمی بود که نم نیدخترمو کنار خودم نگهدارم ،بخاطرهم یبا هر چنگ و دندون خواستم یاز دست بدم ،حاال م نو یمن سرم

که    نیشدن ،بدون ا اده یپ نیاز ماش  نایو س   لیسه دمیکه د زدم یداشتم کنار پنجره با خودم حرف م نجوریبره ،همبهش اجازه بدم 

زل زد تو    نایکردم ،س  نایا ی که باهاشون احوالپرس  ی رفتم به استقبالشون ،وقت دمیلباس مناسب پوش  هی ، نجایبفهمم چرا اومدن ا

 چشمام و لب زد : 
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پروژه رو درست انجام بده و نمره   ن یمهمه که ا  یلیخ ن یسرم ی برا نیاردو،ا ن یبره به ا اش یبا همکالس  ن یکه سرم ن یاجازه بد  خاله

کنه ،در ضمن   شرفت یپ نیمهندس بشه ،پس بهش اجازه بد  نیبهتر د یبا نیکه سرم  نیگفت ی،مگه شما نم ره یکالسو بگ  یعال

 هستم    زمی خواهر عز راقب و م رم یمنم باهاشون م د ینباش نگرانش 

 وسط افکارم و گفت:  د یپر لم یسه دمیبدم که د یجواب منف  نایبه س  ی جور خواستم

منم باهاشونه پس حرف    ینایسالشه ،بعدشم س  ۲۰جان ،خواهر گلم ترس نداره که ،دختر کوچولومون بزرگ شده ،ماشاال  یسارا

 نداز و بهشون جواب مثبت بده   نیداداشتو زم

  ستمتونیکنارم بود ،پس نم شه یانجام داده بود و هم ی هرکار من  یچند سال برا نینگاه کردم ،تو ا ل یتنها برادرم سه  یچشما به

 محکم بغلش کردم و لب زدم :  نیباهاش مخالفت کنم ،رفتم به سمت سرم

و   یهر لحظه در کنار خواهرت باش  د ی،با نای ،اما تو س  ی که با دوستات بر  دم یبهت اجازه م لیسه ییدا  ی ،بخاطر گل رو  زمیعز باشه

 .  نیحرکت کن د یبح زود بافردا ص د یساکتونو ببند  نی ،حاالم بر سپارم یبه تو م نموی،من سرم ی ازش مراقبت کن

 و محکم منو بغل کردو گفت:  د یبلند کش  غی ج هی  ی از خوشحال نیسرم

  المو یمن برم وسا  گهی،خب د  ایمامان دن  ن یبهتر نیشما نگران من نش  گه ی،چشم من مراقب خودم هستم ،د زمیمامان عز عاشقتم

 آماده کنم  

استراحت کنه ،تا من شامو آماده   کمیگفتم که بره تو اتاق  لیرفت منم به سه نیسرم ی رفت ،وقت  نایو اون با س  دمیبوس  گونشو

 کنم ....... 

 

 13پارت#

   نیسرم

  ی لیخ گفتیم ی ،شان می بچه ها که باهم به سمت آق تپه بر شیپ میری م  می دار نایشد ،و حاال من و س  ی راض زمیمامان عز باالخره

  م یاول بر می گرفت م یتصم ی قشنگم داره ،پس ما همگ  یچشمه   ه یکه اونجا  دم ید نترنت یتو ا شبی،منم د  هیی قشنگ و باصفا یجا

 با خنده لب زد:  نای،برگشتم با لبخند بهش نگاه کردم ؛س   کنهیداره صدام م نایس  دم یتو فکر بودم که د نجور یکنار چشمه ،هم

 ی کنیپسر خوشگل و جذاب فکر م ه یبه تور کردن  ی،نکنه دار  یهست یخوشگلم تو فکر چ خواهر

   زنهیحرف م ی نجوریآدم ا ت یترب ی،ب  ایمثل قورباغه له ش  زنمتی م  نیهمچ نایدونه زدم به بازوش و گفتم :س  ه یکردمو  اخم
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 خنده و گفت:  ری زد ز نایس 

   می ما از دستت خالص ش  رهیتو رو بگ  اد یب ی ا وونهی،د  یپسر کچل هی  د یکنم گفتم شا کاری خواهر خوشگلم ،خب چ آخه

 بهش نگاه کردمو و گفتم :  تیعصبان با

 ؛  شمیاز شرت خالص م کنم یم دایدختر برات پ  هی  گردمیهان ،منم م یاز دست من خالص بش ی خوای،م نطور یکه ا عه

 بغلم کردو گفت: یبا مهربون نایس 

   ی بر شمونی از پ ذارمی،مگه م یمن  ی  دونهی ی کیتو ، یدل داداش  زیعز

 دم : و لب ز   دمیچشماش نگاه کردمو گونشو بوس  به

که   میبسه ،بر  ین یریخود ش  گهی،حاالم د ی بر شم یاز پ ذارم یمگه م ی دلم ،تو تنها داداش من زیعز  ی من ی داداش کوچولو  توم

بودن   نیماش  هی و برسامم تو  دایو آ انایبودن ،ک  نیماش   هی و آرتام تو  ای،بارانا و شان دم ید ی بچه ها رو م نیشد .از دور ماش  رمون ید

،اوووف بعد از دو ساعت   م ی،اونا حرکت کردن مام دنبالشون بود می کنارشون بوق زد م ی،رفت می بود نیش حساب سه تا ما نی،پس با ا

من فوق العاده ست   ی خدا یلبخند زدمو گفتم :واااا  بایز ی اون منظره  دنیارزش داشت ،با د یول  مید ی راه کالفه کننده باالخره رس 

  یاز رو  نای ،س  نمشیچشمه ،من دوست دارم هر چه زودتر بب م یبر زودتر رم یمیدارم م  نایس  یبهمون خوش بگذره،وا  ی ،قراره کل

  دنیشدم با د  اده یپ نینگهداشت ،از ماش  نویماش  نایتابلو آدرس چشمه رو خوند و به اون سمت رفت ،بچه هام پشت سرما بودن ،س 

به چشمه زل زده بودم   نطوری،هم شد یعاشقش م د ید  یم  یچشمه که هر کس نیا بود  بای دهنم باز موند ،انقدر ز  بایاون چشمه ز

به   انایک یبارانا ،با صدا یدختر خاله   نی دوست دوران مدرسه م و همچن اناستیک  دمیاز رو شونم زد ،برگشتم د یکی دم یکه د

 خودم اومدم  

 .. مید یند  گرویما رو آدم حساب کن ،مثال چند ماهه همد  کم ی،چه خبرته  ی دختر چشمه رو خورد  ی:ه انایک

 و لب زدم :   دمیرفتم جلوتر محکم بغلش کردمو گونشو بوس  کمی

همه از هم دور   ن یچقدر دلتنگت بودم خانوم دکتر ،ما چرا ا ی دونیچقد دوست دارم ،م ی دونیخودت که م وونه ید ی دختره   آخه

 و لب زد :  د یمنو بوس  ی گونه   انامی،ک میشد 

بود   روزید نی،انگار هم م یموند یکاش تو همون دوران م ی ذره شده بود ،ه ه ی دلم  تیزبونتم دختر ،من که از دلتنگ  نیعاشق ا من

   نیسرم میسوزوند یم ییشایچه آت   ی ،واا می کردیم ی طونی،اونجا ش  م یرفتیکه باهم مدرسه م

کنار چشمه   م یما بر  ایول کن ب نارویگردن من ،حاال ا  ینداختیم  یکردی م  یطونی،ش  رهینم ادمی چوقتیآره ه  یگفتم :واا دمویخند 

   ان یتا اونام ب
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متفاوت عکس  ی داشت کنار چشمه با ژست ها انای،ک رمیعکس بگ  ی کنار چشمه کل  خوادیکه دلم م م ی:باشه عسلم ،برانایک

  دمیسب بشم ،رفتم جلو دستمو کشبار سوار ا ه یبودم که  نیعاشق ا یخوشگل افتاد ،از بچگ  د یاسب سف ه یکه چشمم به  گرفتیم

محکم کردم که موقع سوار شدن   مویتا صبح اونارا نوازشکنه ،گره روسر  خواستیاسب ،انقدر نرم بود که آدم دلش م یها ال یرو 

  ه یک  نمی،برگشتم تا بب گرفت   شیرکاب تا سوارش بشم که احساس کردم پشت کمرم آت ی ،پامو گذاشتم رو  فتهیاز سرم ن  میروسر

 ......  نیانداخت زم د یمنو از پشت کش  یکیکه 

 

 14پارت#

   نیسرم

که تو پام حس کردم نتونستم بلندشم ،با عجز و ناله بچه ها رو صدا زدم تا کمکم کنن    یخواستم بلندشم اما بادرد  تیعصبان با

بود   ستادهیباالسرم وا یکین،یاسب انداخت زم یمنو از رو  یکی هویکه    نمیافتاد من از اونا جداشدم اومدم تا اسبو بب  ادم ی،اما 

  ادیاز بچه ها ب یکیکه   کردمیکه تو دستش بود افتاد ،تو دلم خدا خدا م  یچشمم به اسلحه ا  هخواستم از اون کمک بخوام ک 

 که اسلحه داشت گفتم :  ی بودن ،برگشتم و رو به مرد یک  نایا ی عنیو وجودم افتاده بود ،ببره ،ترس و دلهره ت  نجایدنبالم منو از ا

 کارتو ؟   لیهان ،بهم بگو دل نیزم یاسب انداخت ی،چرا منو از رو  ی هست یک  تو

 ناشناس: فرد

  ی بود ،اگه جرعت دار گه ید  یکیمن نبودم  ن یکه تو رو انداخت زم ی ،بعدشم اون  ی از من سوال بپرس  ی تونیکوچولو تو نم نیبب

 ازش بپرس ؛  لشویدل

 بکن   تو ینزن ،پاشو برو تو کوچه خودتون عروسک باز ی خودتو به موش مردگ حاالم

حرف نزدم و سکوت کردم ،به چشماش نگاه کردم پر از   اهپوش یاون مرد س  اد یبگم که با فر ی زیدهنمو باز کنم بهش چ خواستم

 بلند گفت:  یبا صدا هوی بهش زل زده بودم که  نجوریداشت ،هم یخاص تیبود اما نگاهش جذاب نهیخشم و ک

 هان ؟؟؟  یسوار اسب من بش ی که جرعت کرد ی هست یدختر تو ک  یآها

 تو چشمام    یکه زل بزن ی کرد  دایکجا اون همه جرعت پ از

و به    ستادمیجلوش وا قای بلندشدم و دق  یلعنت  ن یاون زم ی بود از رو ی ناخنمو فرو کردم تو پوستم ،با هر جون کندن تیعصبان از

 چشماش زل زدم و لب زدم: 
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  یهست ی تو ک نم یمن بلند کنه ،بب ی جرعت نداره صداشو برا چکسی،ه  یبرخورد کن ی خانوم چطور ه یندادن با  اد یادب ،بهت  یب

   یزن ی حرف م ینطور یکه با من ا

اومد طرف من ،شونه هامو گرفت   هویکه   د ید ی من چ  یماشد و تو چش یچ  هوی دونم یخشم و نفرت بهم چشمام نگاه کرد ،نم با

که تو بدنم   ییروی،با تمام ن شنیله م رومندش ین یدستا  ریاستخونام دارن ز  کردم یکه حس م  دادی،انقدر محکم شونه هامو فشار م

 نفس بکشم ،سرش داد زدمو گفتم:  تونستمیبود ،از درد نم شتریداشتم محکم هلش دادم اما زور اون از من ب 

شد که   یچ دونم ینم هو ی،بغض کرده بودم ،چشمام پر از اشک بود ،  یهست  یزی،درد داره ،تو چه آدم نفرت انگ  یکن عوض  ولم 

 گفت : 

  یدست و پا ا یپور ی ،آها شناسمی،من جنس شماها رو خوب م  زیمن اشک تمساح نر ی متنفرم ،جلو ای،از چشم آب  هی چشمات آب تو

 عمارت   مشیبریبا خودمون م نیببند  و یوحش ی گربه  نیا

از همون پام که درد   نفر باپاش محکم  ه ینگاه کردم ،خواستم پا به فرار بذارم که  ومدنیکه به طرفم م  یترس به اون دو نفر  با

افتاد   زمیداداش عز  انیچشمم به س  هویمنو ببرن که  خواستنی،به زور دست و پامو بستم م  مردمیزد ،از درد پام داشتم م  کردیم

 لب گفت: ر یاومد کنارم ،به چشمام نگاه کرد ،ز نایکمک به من فرستاد ،س   یرو برا  نایس  ه،تو دلم از خدا تشکر کردم ک 

کمک    ای،آرتام ب دمینجاتت م  ایعوض نی،نگران نباش االن از دست ا خوانی ازت م ی ،چ ن یک ناینکن ،ا هی :خواهر قشنگم ،گرنایس  

   می دست و پاشو باز کن

اون مرد جلوشو با اسلحه   ی از آدما یکی ما که  ش یپ ادیب  خواستیداداش مهربونم لبخند زدم ،آرتام م  یبه رو  یاشک یچشما با

  ی ؛ خون جلو نایتفنگ کلتشو گذاشت رو سر س   اهپوش یاون مرد س  دم ید هو یکه  کرد یداشت گره طنابارو باز م نایگرفتن ،س 

 زد :  ادیفر هو یبود که چشماشو گرفته 

،برو   ایاون دن یر یو تو م کنم یم کیوگرنه بهت شل  یطنابو ول کن نی و ا ی بر نجایزود از ا یلیجوجه کوچولو بهتره که خ نیبب

 ییرایو خوب ازشون پذ  ن یعاشقو با اون دوستش ببر یآقا  نیا ایپور ی گمشووووو ،گمشو تا ندادم تو پوستت پر کاه پر کنن ،ه

 عمارت   برم یم ویگربه وحش ن ی،من خودم ا نیکن

جون اونا تو خطر   خواستمیبهش التماس کنم که اونا رو ول کنه برن ،نم خواستمی ترس به اون مرد نگاه کردم ،افتادم به پاش ،م با

 پس به چشمام نگاه کردمو لب زدم :  فته یب

  نینداشته باش  شون یکار کنم ی،خواهش م  نی،هر جا که بگ  ام یدوستام برن ،من خودم باهاتون م نی،بزار  کنم یبهتون التماس م آقا

 و آرتامو به زور بردن ...  نایبه آدماش گفت اونا رو ول کنن ،س  اهپوش یبرووو ،مرد س  نجایگفتم ؛داداش از ا  نایو به س   هی گر ر ی،زدم ز

 : اهپوش یس  مرد
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 شو ..  نیزود باش ،سوار ماش  االی

سرم   یی و قراره چه بالها ه یمرد ک  نیبشه ،ا ی من چ ی  نده یفکر بودم که قراره آ نیاون مرد شدم ،به ا نیسوار ماش  رفتم

 ................ارهیب

 

 15پارت#

 

 یسارا

ده ؛در سالن رو باز کردم رفتم تو  ش  یزی چه خبره ،حتما چ ی عنی، دمی د  لویسه نیماش  اطیتازه اومده بودم که تو ح مارستانیب از

  لی؛سه ییرایکه لباسامو عوض کنم خودمو رسوندم به پذ   نیبود ،بدون ا نایس  ی صدا نینفر دلشوره گرفتم ،ا ه ی  ی ه ی گر دنی،با شن

 ،لبامو تر کردمو گفتم : کرد یداشت اشکاشو پاک م  نایافتاده بودن ،س  تهمن به تته پ  دنیبا د نایو س 

 شده ....  یزیجان چ لیسه

 ؟؟  کنه یم  هی گر نایس  چرا

 من نگاه کرد و لب زد:  یسرشو بلند کرد و به چشما نایفداتشم ؛س  یکن ینگرانم م  یشده ،دار ی جان خاله ،بهم بگو چ  نایس 

 ازش مراقبت کنم   ،نتونستم  د یخبر رو بدم ؛خاله تو رو خدا منو ببخش نیچطور بهتون ا دونم یجون نم خاله

تو   یبود ؛با نگران یحرفا چ نیمنظورش از ا دونم ی،نم دمیفهمی رو نم  نایس  ی گرفته بودم ،حرفا ی،دلشوره بد  ه یگر ری زد ز نایس 

 چشماش نگاه کردمو گفتم : 

 کجاست ؟   نمیسرم نمیبب بگو  ی،راست یمراقبت کن  ینتونست  ی شده ،از ک ی ،چ یواضح تر حرف بزن شه یم پسرم

 اردو ...  نیشما باهم نرفت مگه

 پام و گفت :  ی سرشو گذاشت رو شیاومد کنارم نشست و مثل دوران بچگ  نایس 

 ...  کشمیشما رو ندارم ،ازتون خجالت م یچشما دنید  یجون ،من رو  خاله

 :  پام برداشتمو گفتم  یسرشو از رو  یاتفاق بد افتاده ،با نگران ه یشصتم خبر دار شده بود که   گهید
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 ؟  یکشیازم خجالت م یچ ی برا ی تو چشمام نگاه کن و بگو ک پسرم

 با خجالت تو چشمام نگاه کرد و لب زد :  نایس 

  ن یکه سرم م یمتوجه شد  هو یکه  گذشتیخوب بود ،با بچه ها داشت بهمون خوش م ی لیخ ی اونجا ،همه چ میما رفت ی وقت خاله

 ،اما ....اما ... م یکرد داش یو پ   میتپه ،همه جارو گشت یباال  می تپه ،منو آرتام رفت ی،بارانا گفت که رفت باال ستین

 شدمو و بهش گفتم:  نگران

 اومده ؟  نمی سر سرم یی،بگو چه بال  ی اما چ نم یبب بگو

 و لب زد :  ه یگر ری زد ز نایس 

،اونا ما رو از اونجا به   میبد نجات بد  یاونو از دست اون آدما مینتونست  می کرد  یچند تا آدم اسلحه دار افتاده بود ،هر کار  ریگ  اون

 دست و پا بسته با خودشون بردن  نویکردن و سرم رونمون ی زور ب

  یچ  دمینفهم گه یافتادم و د هوی رفت یم یاهی،چشمام داشت س  د یچرخی،خونه داشت دور سرم م  دم یشنینم یچی ه گهید

 شد.............................

 

 *************** 

 نیسرم

  یمثل انبار بودم ،دست و پامو بسته بودن ،همه چ  ییجا ه یکجام ،دور و برمو نگاه کردم انگار تو  دونستمیباز کردم ،نم چشمامو

هستن ،من   یکجاست ،اون آدما ک   نجایمن االن کجام ،ا  یعنی یکرده بودن ،خدا ریبودن که منو اس  ی ک  نایا ی عنیافتاده بود ، ادمی

،احساس  ه یگر  ری،بغضم گرفته بود زدم ز امی باهات م  یدفعه هر جا بگ  نی ا دمینجاتم بده ،قول م ایب یمان،ما خوامیم مویمامان سارا

بود   یبه هر جون کندن ی اومد سمت من ،از ترسم زبونم گرفته بود ،ول نیخشمگ  ی مرد اخمو با صورت ه یکردم در انبار باز شد ،

 دهنمو باز کردم و لب زد : 

 برم ،تا االن مامانم نگرانم شده ...  ن ی،تو رو خدا منو ول کن  نیخوایم  ی،از جون من چ نیهست یک شما

 خنده و با تمسخر رو به من گفت :  ر یزد ز مرده 

،حاالم   کنهیم یی رایپذ  یازت بدجور  ادیم کی ،و گرنه ارباب کوچ ین یساکت بش وینتو ببند خانم کوچولو بهتره که اون ده نیبب

  ششی پ متیببر د یکوفت کن که ارباب گفته با ی زی چ هی نیبش
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 گفتم :  ت یو با عصبان هی گر  ریز  زدم

 نگم   ی زیچ سیبه پل  دمیقول م نیکردم ،منو آزاد کن کارتون یبه تو ،لعنت به اربابتون  ،مگه من چ لعنت

 و لب زد :  د یزرد شده ش خند  یدهنشو باز کرد و با اون دندون ها  مرده 

که از   ی،انقدر کار کن  ی قراره کار کن  یبه بعد کل ن یکوفت کن ،از ا نی،به همه بگو ،حاالم بش رون یب یزنده بر  نجا یاز ا ی تونست  اگه

   یریبم یخستگ 

کرده بودم که صدام گرفته بود   ه یبودنو خوردم ،مرده رفته بود ،انقدر گر که گذاشته   ینون کهیت ه ی،نشستم اون   دادیامونم نم ه یگر

 و خوابم برد ......   نیبکشم ،منو بکش راحتم کن ،سرمو گذاشتم رو زم ی من بدبخت د یچرا با ای،خدا

 

 16پارت#

 

 مهرداد 

به پشت   بردند یدخترو کشون کشون م   هیکه    مانیپ یبرم داخل عمارت که چشمم افتاد به آدما خواستمی شدم م اده یپ نیماش  از

  واریباز کردم رفتم تو پشت د وی چه خبره ،آروم به سمت پشت عمارت حرکت کردم ،در اتاق مخف  نم یعمارت ،کنجکاو شدم بب

  گه یمحکم زد به صورتش ،د ی لیس  هی اون دختر که اومد به سمت   دمید  مانویپ، نیولم کن  زدیم  اد یشدم ،اون دختر فر ی مخف

 تعجب کرد و گفت:  دنمیاز د مانی،پ مانیرفتم طرف پ رون یندونستم اومدم ب  زیموندنو جا

 اومده ؟؟  شیپ ی،مشکل  نیکنیم کاریچ نجایشما ا بابا

 به چشماش نگاه کردم و لب زدم :  تیعصبان با

 ؟  ه یدختر ک   نی،ا  یکه به من خبر بد  ادیب  شیپ ی چه مشکل د یبا گهید

 ؟  کنهیم کاریچ نجایا

اون صحنه قلبم به تپش   دنیاون دختر و سرشو بلند کرد ،و من با د  یلحظه مکث کرد و رفت دستشو گذاشت رو چونه    هی مانیپ

ونستم خودمو کنترل کنم و  ،نت دم ید انتکارویبودم ،من تو صورت اون دختر اون زن خ ده یصحنه رو د ن یافتاد ،انگار که من قبال ا

من قد علم کرد و    یبلند شد و جلو  یصندل یاز رو  هویکرد و ناله ،اما  ه ی،اون دختر نه گر  مصورت اون دختر کرد یحواله   یمشت

 گفت: 
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  کارتونیچ د ی،بهم بگ  زنه یم  یگناه به طرز وحشتناک  یدختر ب   هی  یمرد ،آخه ک گنی،اما به شماهم م   ترسمیاز شما ظالما نم من

 کردم ؟؟ 

 زد و گفت: اد یتمام فر تیبا عصبان مانیپ

روستا رو نداره ،حاالم تو از   ن یتو ا دنیحق نفس کش یدختر چشم آب  چیتو هستن ،و ه  یآب ی،گناه تو چشما ی ستیگناه ن ی ب تو

 ؟  نیندار یمن ،بابا جون شما که اعتراض  یبه خدمتکار شخص یشیم  لیبه بعد تبد  نیا

 گفتم :   مانیرو به پ  نیاتاق نفس بکشم ،بخاطر هم ن یو ات  تونستمینم گهید

  نمشیانجام بده ،فقط دور و بر خودم نب خواد ی دلت م ی کار هر

 دستشو گذاشت رو چشماش و لب زد :  مانیپ

 دختره رو آدم کنم    نیا یچطور  دونم ی،من م نینباش  ی چیامر خان بابا ،شما نگران ه اطاعت

،سوار اسبم شدم و از   ارهی،به احمد گفتم اسبو ب لهی، رفتم سمت طو رونیاز اون اتاق اومدم ب عیبه حرفاش گوش ندادمو سر گهید

 .  کرد یبود که آرومم م ییگرفتم رفتم اونجا ،آخه اونجا تنها جا  شیچشمه رو پ ر یعمارت خارج شدم ،مس

 

****************** 

  یسارا

دختر قشنگمو از    رفتمیم د یمنحوس حبس شده ،نتونستم تحمل کنم با  یتو اون روستا نمیسرمبودم   دهیکه شن  یلحظه ا  از

  ه یبگم  یزیچ  یکه به کس ن یبودن ،بدون ا نییپا لیو سه نایتختم بلند شدم ،س  ی ،از رو دادم ینجات م س یدست اون مهرداد ابل

از تو   نوی،ماش   اطیبرداشتم اومدم تو ح نویماش   چیسوئ ی د ی،از تو جا کل نییپا ومدما یواشکیآماده کردم ،از پله ها  ک یساک کوچ

روشن کردم حرکت کردم   نو یکردم عالمت زدم ،ماش   دایرو پ یلعنت یروستا  ر ی،مس م ینقشه گوش  ی،از تو  رون یآوردم ب نگیپارک

  ه ی بود از روبرو داشت  اد یز یلیخ نمیماش چشمام بود ،سرعت  ی خاطراتم جلو یساعت مونده بود که برسم به روستا ،همه  کی

خودمو   گه یکنم ،د کاریچ دونستم یبودم ،از ترسم نم ده ینتونستم ،انگار که ترمز بر رم یکردم ترمز بگ  ی،هر چقدر سع  ومد یم ون یکام

 ....دمینفهم یز یچ گهیبرخورد نکنم اما د  ون یسپردم به خدا فرمونو چرخوندم به سمت چپ که به اون کام

 

 17پارت#
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   نیسرم

   

نشم ،با   داری از خواب ب  چوقتیبخوابم و ه ن ی،فقط دوست داشتم سرمو بذارم زم مردمیداشتم م یکار کرده بودم از خستگ  انقدر

  هی ،ازش متنفرم ،اون کس کردم یم  ویخان عوض مانیاون پ ی بودم و داشتم کلفت ی عمارت لعنت نیکه تو ا شد یم ی هفته ا کی امروز 

 ای،خدا ذاشتیمنو تنها نم  چوقت یدنبالم منو ببره ،اون ه  اد ینم میچرا مامان سارا دونم ی،نم  هکرد  ریاس  نجایهفته ست منو ا کیکه 

  یفکر نم چوقتی،ه  نمیب یبراش افتاده ،آخه چند روزه همش خواب بد م ی سر من اومده ،نکنه اتفاق ییچه بال دونه یمامانم نم یعنی

صنم خانوم    ی با صدا هویکه   کردمیتو دلم با خودم صحبت م تمداش   ی نجوریاز مامانم جداشم ،هم ینجور یروز ا  هی کردم قراره 

 )سر خدمتکار( به خودم اومدم و گفتم : 

   نیبا من داشت یصنم خانوم ،امر  د ییبفرما بله

 لب گفت:   ریبهم لبخند زد و ز ی خانوم با مهربون صنم

   گهیم  یچ نیرو اتاقش ببداره ،ب  یبا تو کار مهم مانیخوشگلم آقا پ دختر

،بهش   کردی مادر از من مراقبت م  ه یمثل  نجایکه اومده بودم ا  یبود ،از وقت ی مهربون  یلی،زن خ دمی جلو آروم گونه شو بوس  رفتم

 لبخند زدمو و لب زدم : 

   می تازه دم کنم باهم بخور ی چا هی  امیکارم داره بعدش ب  یخان چ مانیاون پ نم یصنم خانوم ،پس من برم بب چشم

 و لب زد :   د یبوس  مویشونیخانوم مهربون خم شد پ  صنم

 کردن   ت یترب ی نطوریبه مادر و پدرت که تو رو ا  نی ،آفر یهست  یمادر ،تو چقد دختر مهربون  ینیبب  ریخ یاله

 و گفتم :  نییاشک از چشمام اومد پا هی که صنم خانوم زد ،   یحرف با

عمارت رفتم باال ،دو تقه به در اتاق   یبرم ،از صنم خانوم جدا شدم و از پله ها گه ی،من د ن یدار صنم خانوم ؛شما لطف ممنون

بود ،لباساش همه جا پخش و پال بودن   خته یبهم ر یلیاتاقش حالت تهوع گرفتم ،اتاقش خ دنیخان زدم و رفتم تو ،با د مانیپ

  یبا خودم بلند صحبت کردم ؛پسره   ستین داش یپ دمینبود ،د  ی ،از خودشم خبر نیزمبود رو  ختهیخورده بود ر ی،خوراک

،معلومه   گید  اد یپدرش ظالم باشه پسرشم مثل اون به بار م یوقت گهی،اصال مرد بودن بلد هست ،آره د  ه ی فکر کرده ک فتهیخودش 

  شکننیدستم دارن م  یکردم انگشتا حساس ا هویکه   کردمیداشتم با خودم صحبت م نجور ینداده ،هم ت یاصال مادرش بهش ترب

   نیی،از ترسم سرمو انداختم پا  کنهیبهم نگاه م تیخان درست روبرومه و داره با خشم و عصبان مان یپ دمی،سرمو بلند کردم د
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 زد:  ادیزد و فر  ی لیکه تو صورتش بود ،با تمام قدرت به صورتم س  یتی خان با خشم و عصبان مانیپ

پدر   ی ب یدختره   ی هست یخودت ک  ی ،فکر کرد ی کنیمن صحبت م یخانوادگ ت یترب ی درباره   که یهست  یتو ک  یعوض ی  دختره 

  ز ی،حاالم زود اتاقمو تم یکشتنت التماسم کن  ی برا کنم یم ی ،کار یگنده تر از دهنت صحبت کن یبخوا  گهیبار د ه یو مادر ،اگه 

   ی اومد  ا یبه دن یک  ی از بته  سین کن ،بعدشم برو وانو برام آماده کن ،معلوم 

  هی دستمو بردم باال تا  تم ی،با تمام عصبان  کرد یم ن یتحمل کنم ،اون نامرد داشت به پدر و مادرم توه راشویتحق   تونستمینم گهید

من ،گردنمو محکم گرفته بود   ی ودشم افتاد روبزنم که دستمو محکم رو هوا گرفت ،هولم داد افتادم رو تخت ،خ ی لیصورتش س 

داشتم اشهدمو   گهیبهش التماس کنم که گردنمو ول کنه ،د دادی،اما غرورم اجازه نم  ود ،اشکم در اومده ب  کرد یداشت خفم م

دختر    هی فرشته نجات برام فرستاده بود ،  هی خان باز شد ،انگار که خدا هنوز منو رها نکرده بود و  مانیدر اتاق پ هو یکه   خوندمیم

 خان و گفت:  مانیپ ی به بازو د یخوشگل بود اومد تو محکم کوب

   نم ی،ولش کن بب شهیداره خفه م چاره ی،دختره ب ی کنیم یچه غلط  ی معلومه دار مانیپ

آب داد ،آبو   وان یل ه یتخت بلند کرد و برام   ی ،نفس کم آورده بودم ،اون دختره منو از رو ون ریگردنمو ول کرد از اتاق رفت ب  مانیپ

 لب گفتم :  ر یحالم خوب شد ،به چشماش نگاه کردم و ز کمیخوردم 

  ی فرشته زندگ ه ی ی عمارت لعنت ن ی،خدا شمارو برام فرستاد،چقدر خوبه که تو ا ن یازتون ممنونم ،شما جون منو نجات داد خانوم

   کنهیم

 و لب زد :  د یمهربون خند  دختره 

  یریانسان که به هم نوع خودش کمک کنه ،در ضمن به من نگو خانوم ،احساس پ ه ی ی  فه ی وظ ن یدلم ،ا  زیعز کنم یم خواهش

   مانمیپ ی،اسمم سانازه  دختر عمو کنمیم

 مهربونش نگاه کردم و لب زدم:   یلبخند به چشما با

 ،از خدا ممنونم که تو رو برام فرستاده    ی جون تو چقدر مهربون ساناز

 و گفت: د یخند  ساناز

تو رو خوشگل خانوم ،چشمات چقدر نازن ،انگار که سالها قبل تو   نمتیتنها نباشم ،بب  نجایواقعا ،خدا تو رو هم فرستاده تا من ا  آره

   دمت ید یی جا هی رو 

 تعجب به چشماش نگاه کردم و لب زدم :  با
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 ؟ یشناس یمنو م ی عنی، ه یچ نظورت م

 بهم گفت: یبا مهربون ساناز

 تو رو ببرم تو روستا بگردونمت   خوام یم  ایب الیخ یب ناروی،حاال ا دم یچشمارو قبال د نیچرا اما انگار ا دونمیدلم نم زیعز

 گفتم :   ی مکث کردم و با ناراحت کمی

 عمارت   رونیندارم که برم ب ی حق چیکنم و ه  ز یتم نجارویخان بهم گفته ا مانی،پ امیب  ییباهاتون جا تونم ی،اما من نم د یببخش

 لب گفت:  ریکوتاه ز یبا مکث ساناز

ساعت  کی  شهیم ی ،چ ی خونه دار نیا  یبا خدمتکارا ی کنن ،مگه تو چه فرق  رتیاس  نجای که ا ی،مگه تو برده ا   یحق ندار چرا

 .  ی ایبا من ب یر یبگ  یمرخص

 

 

 

   18پارت#

خان   مانی،پ می باز شد ،من و ساناز هر دو به در نگاه کرد ی بد  یدر با صدا  هویکه  زدیداشت باهام حرف م ی نجوریمداشت ه ساناز

 بلند گفت:  یاومد تو و با صدا تیبا عصبان

 وانو برام آماده کن    ایمفت خور ب یتو دختره   ی من دخالت نکن ،ه ی ،تو کارا رون یاتاق برو ب نیاز ا ساناز

کرد و در اتاقشو قفل کرد و اومد سمت من ،از   رونش ی اومد جلو از دستش گرفت و از اتاق ب مانیاز جاش تکون نخورد ،پ  ساناز

   ارهیسرم ب  ییکنم ،نکنه بخواد بال  کاریچ د یبا دونستم یترسم نم

 بلند گفت:   یخان رفت سمت در حموم و با صدا مانیپ

   ارمت یبه زور م امیوانو آماده کن ،واال خودم م ایگمشو ب  ستمین دختر ،مگه با تو یه

 سپردم به خدا ........ و یهمه چ گهیترسم به حرفش گوش کردم و رفتم اونجا تا وانو براش آماده کنم ،د از
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 ************* 

خودم   یدم کردم برا ی چا هی ،اومدم تو آشپزخونه  رونیصفتو انجام دادم اومدم ب ویخان د  مانیاتاق اون پ ی که کارا  نیاز ا بعد 

 ساناز اومد تو و گفت: دم ید هو یبخورم که  مو ییچا نمیبش خواستمی م زی گذاشتم رو م  ختمیر

   ی ،پس من چ ی خوری م ی تنها تنها چا یه

   م یدخترونه بکن یبحث ها  زیواسه منم بر ،پاشو

 آوردم ،نشستم    کمی،ک  ختم یر  یشدم براش چا بلند 

 پاش و لب زد :  یپاشو انداخت رو ساناز

 دختر    یکنیم کاریچ نجای از خودت بگو ،ا خب

   دادیگفتم ،ساناز با دقت داشت گوش م و ی،همه چ م یکردن از زندگ ف یکردم و بعد از چند لحظه شروع کردم به تعر سکوت

 بعد از چند لحظه لب زد :  ساناز

دارم البته   ی سوال ه ی ن ی،تا االن حتما مامانت نگرانت شده ،بب دهیانقدر تو رو عذاب م  ی لیبه چه دل مان ی،پ نیسرم ی چ یعنی

 نباشه   ی فوضول

 به چشماش نگاه کردم و لب زدم :  یمهربون با

 بپرس  ی دار  یساناز جون ،هر سوال  هی چه حرف نیا وااا

 شت رو چونش رو به من گفت: دستشو گذا ساناز

  ای،زنده ست  هی بابات ک ی ندون ید یسن رس  نیتا به ا شه یکه بابات کجاست ،مگه م  ید یاز مامانت نپرس  چوقتیتا االن ه یعنی

 مرده  

 لب گفت:   ریز یناراحت با

  مانیمادر پ دم ید  هویکه   میکردیبا ساناز درد دل م میساعت بود داشت ک ی، ره یتفره م  پرسمیکه ساناز ،هر وقت ازش م دونمینم

دسر و   د یمهربون بود ،بهم گفت که امشب مهمون داره با ی لی،خانوم خ  ششی،از ساناز جدا شدم رفتم پ زنه ی خان داره صدام م

 مشغول به کار شدم.  زخونهرو من آماده کنم ،اومدم تو آشپ کیک
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 19پارت#

 لیسه

 

که   یبه خاطر تصادف وحشتناک یسارا زمی که خواهر عز  شد یم ی،االن دو ماه خواستی تازه م ی دلم هوا،  رونیاومدم ب مارستانیب از

دست چنتا آدم اسلحه دار   ن یگفت که سرم ی به سارا نایکه س  ی متنفر بودم ،از روز  یداشت رفته بود تو کما ،از اون روز لعنت

کرده بود از همون   ی نجات بده ،تصادف وحشتناک نو یشده بود رفته بود تا سرم نشیبگه سوار ماش  یزی که به ما چ نیافتاده ،بدون ا

گشتم اما انگار    ن یجاهارو دنبال سرم یلیچند ماه خ ن یکمه ،تو ا یلیاحتمال زنده بودنش خ گفتنیروز تا االن تو کماست ،دکترا م

  سیپل یبه اداره   ی بهش بدم ،حت د یبا   یوابباز کنه چه ج  اشوچشم  یسارا ی وقت  دونستمی،نم نی آب شده بود رفته بود تو زم

بودم   نینگران دخترم سرم ی لیشدنشو نداده بودن ،خ دای،روزنامه ها عکسشو و خبر گم شدنشو داده بودم اما اونام هنوز بهم خبر پ

م بود  خود  یخواهر تن  ثلم یکردم،سارایهر دو شون خرج م نیمهر و محبتمو ب  ی نداشتن،همه  یفرق  چ یبرام ه نای،اونو س 

  یاز پرستار ها یکی  یبا صدا هو یکه  زدمی داشتم تو دلم با خودم حرف م نجور یاحساس کنن ،هم ی نذاشتم کمبود چوقت ی،ه

 به خودم اومدم ،سرمو بلند کردم و گفتم:  مارستانیب

 شده   شیزی چ یافتاده،سارا یشده خانم پرستار ،اتفاق یزیچ

 لبخند زد و گفت:   یبا مهربون پرستار

 دکتر اومدم بهتون خبر خوش به هوش اومدن خانم دکترو بدم    یآقا

  ی لیپرستار گوش بدم ،خ ی حرفا ی که به ادامه  نیخواهر قشنگم چشماشو باز کرده بود ،بدون ا دمیشن یداشتم م یخدا چ یوااااااا

درو باز   یچشماشو باز کرده بود ،با خوشحال  دمید  شهیاز پشت ش  وی،سارا ژه یو  یبا عجله خودمو رسوندم به بخش مراقبت ها عیسر

  ی ،با مهربون کردیکنار تختش نشستم دستشو گرفتم ،به چشمام زل زده بود و داشت نگاهم م یدلکردم رفتم تو ،رفتم جلو رو صن

 بهش لبخند زدم و لب زدم : 

   ی،خوشحالم که ما رو تنها نذاشت ی قشنگم خوش اومد  خواهر

 ه کرد و آهسته لب زد : به چشمام نگا یسارا

 ،من کجام ؟؟ نیهست یک شما

 حرفش قلبم به تپش افتاد و آروم گفتم :  دنیشن با

 من    ییبای،خواهر ز  میسارا یشناس یمنو نم تو
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 کالفه شد ،دستشو گذاشت رو سرش و گفت:  یسارا

  ی ،من حت نی بر نجای،از ا نیسرم اومده ،تو رو خدا تنهام بزار یی ،چه بال ن یهست ی،شما ک  ادینم ادم ی ی چی،چرا ه ترکهیداره م  سرم

   اد ینم ادمیاسمم 

  ی کمی،بهتر بود تنهاش بذارم تا  هیاسمش چ ومد ینم ادش ی ی حافظه شو از دست داده بود ،حت یمن چطور ممکن بود ،سارا یخدا

رفتم به سمت اتاق   رون یحرف بزنم ،از اتاق اومدم ب ی تا با دکتر سارا رفتمیم د ی،منم با اد یکنار ب دش ی جد  تیوضع  نیبا خودش و ا

 مکث کردم و لب زدم :   کمیکردم ، یدست دادم ،احوالپرس   نیآرت بادر و زدم رفتم تو ،  یائیدکتر ض

 بگو   ی زیچ ه ی،تو رو خدا  هی اسمش چ ادینم ادش ی یحت ی ادامه داره ،سارا یتا ک ی سارا تیوضع  نیا نیآرت

 اومد جلو شونه هامو گرفت و لب زد :  ن یآرت دکتر 

از دست داده ،اما   یمدت کوتاه ی چک کردم ،اون حافظه شو برا ویسارا ت یآروم باش ،به خودت مسلط باش ،من وضع کمی لیسه

از استرس   یکن  ی سع د ی،فقط با شه یدو ماه اما نگران نباش حالش خوب م یکی د یهفته ،شا هی د ی،شا س ین ادیمطمئن باش که ز

،حاالم   ویبهت از استرس دور نگهدار سارا کنمیم  د یخاطره هاش براش بگو ،فقط تاک ز ،آلبوم عکساشو نشونش بده ،ا یدور نگهشدار

 برو کنارش باش ،تنهاش نذار  

 آروم شدم و گفتم:  کم ی نیآرت یحرفا با

   ی سخت کنارم ط یشرا نیممنونم که تو اجان ازت  نیآرت

 م بوده   فه ی کردم وظ ی ،بعدشم هر کار هی حرفا چ ن یپسر ،ا میاومد جلو محکم بغلم کرد و لب زد: من و تو باهم داداش  نیآرت

  شدم حرکت کردم سمت خونه  نمیباشه ،سوار ماش  یو کنار سارا  اد یتا ب م یدنبال نس رفتم یم د ی ،با رون یاومدم ب نیاتاق آرت از

 سپردم به خدا... زوی،همه چ یسارا

 

 20پارت#

 نیسرم

 

  ادینم ادم یسنم  نی،تا به ا شد یبودم پوستش کنده م ده ینگاهم به دستام افتاد ،انقدر که ازشون کار کش رون یآشپزخونه اومدم ب از

خان متنفر    مانیتجربه کردم ،از پ و یبودم جهنم واقع نجا یکه ا ی دو ماه نیخونه رو بکنم ،اما تو ا یمامانم به من گفته باشه کارا
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شده بودم از   د ینا ام گه یدنبالم ،د  ومدهی،از دست مامانمم ناراحت بودم که چرا تا االن ن کرد یمجازات م یل یدل  چیه یبودم که منو ب 

به عنوان مهندس کار کنم  شرکت  ه یبشم تو  ل یدرسم تموم بشه و فارغ التحص ی خدا ،چه آرزوها که نداشتم ،دوست داشتم وقت

  رسمیآرزوهام م  ی و به همه   شمیکه مهندس م کردم یبه گور ببرم ،هه من فکر م دم اون آرزوها رو با خو  ی همه  د یبا گهی،اما االن د

داشتم با خودم صحبت    نطوری،هم ارهیسرم ب یی قراره چه بالها  ریتقد   گه ید دونم یخدمتکار بودم نم  یعمارت لعنت نیاما االن تو ا

 صنم خانوم به خودم اومدم ،سرمو بلند کردم و گفتم:  یبا صدا هو یکه  کردم یم

   د ییصنم خانوم بفرما بله

 خانوم به چشمام نگاه کرد و لب زد:  صنم

 داره   یخان باهات کار مهم  مانی،برو باال پ  یگلم خسته نباش  دختر

 چشمام و با لبخند گفتم :  ی گذاشتم رو دستمو

 دوتا چشم صنم خانوم گل   ی رو

 و گفت:  د یخانوم مهربون خند  صنم

   یشناس یخان رو م  مانی،خودت که پ شه یبرات بد م یکن  ری د زم یبال دختر مهربون من ،برو عز یب چشمت

 طرفش و با پوزخند گفتم :  برگشتم

  ی کردم ،از پله ها  ینم خانوم خدافظدو ماه با اخالقش آشنا شدم ،بهتره من برم ،از ص  ن ینشناسه ،تو ا سو یکه اون ابل ه یک  هه

منتظر موندن اجازه ورود   قه ی خان زدم و منتظر شدم که اجازه ورود بده ،بعد از دو دق مانیعمارت رفتم باال ،دو تا تقه به در اتاق پ

 لم داده بود ،لباسامو مرتب کردم رفتم جلو ،لبمو تر کردمو گفتم:   یمبل راحت ی داد ،رفتم داخل اتاقش رو

   نیدار یخان ،صنم خانوم گفتن که باهام کار مهم مانیپ نیداشت  یامر

 ،تو چشمام زل زد و گفت:  ستاد یمبل بلند شد اومد روبروم وا ی خان از رو مانیپ

  نمیبب یباتو باشه ،اگه کم و کاست ییرایپذ  یکه همه کارا خوامیدادم تو عمارت ،م  بیترت یمهمون  هیبه مناسبت تولد ساناز   امشب

منم   یبه کارا   د یبا یمن یتو اتاقم باش تو خدمتکار شخص  گهیساعته د ک ی،حاالم برو به کارات برس ،تا  یشیم  هی بدجور تنب

 ...  کاراکدوم    یدونیخودت م  گهی،د یبرس 

دوباره   دنیزنده موندنم و د یبرا د ی،اما با خورد یبهم م یخدمتکار شخص ی ،حالم از کلمه  کردمی خشم و نفرت بهش نگاه م با

 امشب برسم .....  یمهمون  ی تا برم به کارا  رونی،از اتاقش اومدم ب دادم یانجام م د یرو با گفتیکه م  یمامانم هر کار
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 21پارت#

 

 یسارا

 هستم ؟  ی که من ک  نی،ا ومد ینم  ادمی یچ یمن ه  یول شناختی مرد روبرو شدم ،انگار اون منو م ه یباز کردم ،با  چشمامو

 ؟؟؟  هیچ اسمم

سرمو   ی رو  دم ی،اونم رفت ،پتو رو کش رونیداشتم ،به اون مرد گفتم برو ب ید ی،سر درد شد  اوردم ی نم اد یرو به  نایاز ا چکدومیه

 شناسهی هستم و اون مرد منو از کجا م ی از اون مرد بپرسم که من ک د ی،با کردم یم ه یگر  میبدبخت ی،داشتم برا  هی گر  ریزدم ز

کردم که در باز شد دکتر و همراهش اون مرد ناشناس وارد شدن ،دکتر اومد سمت من  یداشتم با خودم صحبت م  نطوری،هم

 بهش انداخت و لب زد : ینگاه هی ،پرونده منو برداشت و 

   ی دارما چطوره ،درد که ن ض یحال مر خب

 دکتر نگاه کردم و گفتم :   یچشما به

 ؟  کنمیم کاریچ نجایمن ا نیبهم بگ  شه یدکتر م  یآقا

 سر من اومده ؟  ییبال چه

 ؟؟؟  ادینم  ادمی  یچیه چرا

 لحظه مکث کرد و لب زد :  ه ی کتر یاومد نزد دکتر 

درست   یهمه چ نینباش  یچ ی،اما نگران ه نیحافظه تونو از دست داد   ی مدت ی برا نیکه داشت ید ی شما بر اثر تصادف شد  خانوم

   نیاریو شما دوباره حافظه تونو به دست م  شهیم

 

،با    هی مرد ک نیا  ی عنی،اون مرد اومد طرفم منو محکم بغل کرد ،با خودم گفتم   هی گر ر یندادم و زدم ز ی تیدکتر اهم  یبه حرفا گهید

 :  اون مرد به خودم اومدم که گفت یصدا

 داداش شما  ن یروانشناسم و همچن لمی؛من سه دم ی،من سوالتو جواب م ی بلند فکر کرد یلیخ
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 بهش لبخند زدم و گفتم:  یمهربون با

 ،مامان و بابام کجا هستن ؟؟؟   هی اسمم چ یبهم بگ  شه ی،م ی تو داداش من  اگه

 و آروم لب زد :  د یکش  شیپروفسور ش یبه ر ی خنده ،دست ری زد ز لیسه

بگم که پدر و مادر فوت شدن ،اما نگران نباش   د یخانومه ،و متأسفانه با یخوشگل خانوم من ،شما اسمتون سارا گم یکه م  البته

 ،سواالت تموم شد   می زاریتنهات نم چوقتی و ه  میکنارت شه یهستم ،خانومم ،پسرم و دخترم ،هم من

 زدم : زدمو به آغوش گرمش پناه بردم و لب   یلبخند 

مهم رو از   زه یچ ه یداره   لیسه کردمیچرا احساس م دونم ی،نم ی داداش ،سواالم تموم شد ،منتظرم که منو با خانواده آشنا کن  آره

  ر یتقد   نیا دونستمیبهم بگه ،نم رویخودش همه چ د ینگفتم و منتظر  موندم تا شا ی چیه ومد ینم ادمی  یچی ،اما ه کنه یمن پنهون م

تا    ریسپردم دست تقد  وی نه ،همه چ ای  گردهی،حافظه   از دست رفته م بر م  شهیحالم خوب م که دونستم یرقم زده ،نم  یبرام چ

 رقم زده ......   یبفهمم برام چ

 

 22پارت#

 

 نیسرم

  خواستیم  ی حموم حساب ه یاستراحت کنم ،دلم  کمیامشب رو تموم کردم اومدم تو اتاقم تا  یمهمون  یکه تمام کارا  نیاز ا بعد 

  یسانازه ،با مهربون  دم ی،لباسامو مرتب کردم رفتم درو باز کردم د زننیدر اتاقمو م   دمیبرم حموم که د ارمیلباسامو درب خواستم ی،م

 داخل ..  اد یکه ب م بهش لبخند زدم و اجازه داد

 :  ،رفتم کنارش نشستم و گفتم نمی نشست رو تختم ،پاشو انداخت رو پاش و با دستش اشاره کرد که برم کنارش بش ساناز

 ؟   یکنیم  کاریمن چ شی ،همه بخاطر تو جشن گرفتن پ  نییپا یبر  د ی،االن با یکنی م  کاریچ نجایجونم تو ا ساناز

 داد ،دستمو تو دستاش گرفت و لب زد :   ن یبه ابروهاش چ یکم ساناز

 تولد من    یمهمون  یایب د ی،پس زود باش آماده شو با ی به مهمون رمیمنم نم  یاگه تو نباش  نیسرم

 چشماش نگاه کردم ،لبامو تر کردم و گفتم:  به



 عشق تلخ زندگیم 

44 
 

تو   ام یب تونمی م  یعمارت ،با چه جرعت نیخدمتکارم تو ا ه یتو شرکت کنم ،من  یکه من تو مهمون یساناز جون چرا اسرار دار  آخه

 ،شرمنده ساناز تو برو ..  دم یتولدتو بهت م ی روز حتما کادو ه ی ،اما  امیب تونم یارباب ،نه منو ببخش من نم ی برادرزاده  یمهمون

 برگشت طرف من و گفت: یعصبان ی  افهیاخم کرد و با ق ساناز

خونه حساب    ن یمن خدمتکارم منم خانم ا  یگ ینداره ،پس اگه تو م یخدمتکارم ،مگه خدمتکار خونه حق شاد  هی که  ی چ یعنی

 آماده شو   عی اما و اگه نشنوم ،سر گهیتو تولدم ،د  ی ایبا من ب د یکه با گمیپس بهت دوستانه م شمیم

  یکه نافرمان  تونستمیبذارم چون اون خانم خونه بود و من نم ن یحرفشو زم تونستم ینم گه یبهش نگاه کردم ،د یاشک یچشما با

تولدش برم ،اما با خودم فکر کردم که من به    یگرفتم که به مهمون می،پس تصم دونستیاون منو دوست خودش م یکنم ،از طرف 

 نگاه کردم و لب زدم :  سانازندارم ،پس با عجز به  یچی باس فرم هجز ل

 ،اما من ...  کنم یمن دعوتتو قبول م باشه

 منو در آغوش گرفت و گفت: یبا خوشحال ساناز

   ی ،اما چ زم یدوست عز ی که دعوتمو قبول کرد خوشحالم

 لب گفتم:  ر یو ز  نییسرمو آوردم پا ی کالفگ  با

 کاره..   یمن برا  یلباسا یندارم که تو تولدت بپوشم ،همه   ی من لباس  اما

 دستمو گرفت :  یخنده و با مهربون  ر یزد ز ساناز

 .. م یبر ا ی،ب یپوش یم دمیلباسمو م نیاز قشنگتر ی کیاتاق من   م یرینداره االن م  یکه کار  نی ،ا نه یمشکلت فقط هم دختر

خوشگل   یل یبرداشتم خ ی حلقه ا نیآست  یمشک د یسف رهنیپ ه یلباساش ،  نیاتاقش ،در کمدشو برام باز کرد از ب میساناز رفت با

من دوخته شده بود ،از حموم   ینگاه کردم ،انگار برا نهیی،خودمو تو آ  دمیبود ،کفششم داد بهم رفتم تو حموم اتاقش لباسو پوش 

 .. ششی،بهم گفت برم پ بود ،ساناز بهم زل زده  رون یاومدم ب

 با دقت بهم نگاه کرد و گفت:  ساناز

 وخودتو بسپار به من ..  شم یآرا ز یم ی صندل یرو  نیبش ی کم دار  یز یچ هی ،اما  اد یبهت م یلیخ نیسرم

به خودم نگاه   نه ییآخر از همه چشمامو باز کنم و تو آ خواستم ی،چشمامو بستم و خودمو سپردم به ساناز ،م ی صندل یرو  نشستم

 کارشو انجام بده....... کنم پس ساکت نشستم تا ساناز 
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 23پارت#

   نیسرم

صورتم نشونده بود   ی رو تمیال شیآرا ه ینگاه کردم ،انگار که خودم نبودم ،ابروهامو دخترونه برداشته بود و   نهییخودم تو آ به

  ختهیر  یشالقبود و رو شونه هام   دهیکش س یزده بود که چشمامو خمار تر کرده بود ،موهامو بابل  یدود ه یسا مویآب ی،پشت چشما

  نجوریدل بکنم ،هم نه ییاز آ تونستم یشده بودم که نم بایستاره کنار موهام زده بود ،انقدر ز نیه نگ یبود و  ختهیبود ،جلوشم چپ ر 

 ساناز به خودم اومدم :  یخنده   یکه با صدا  زدمیبا خودم حرف م

 مهمونا بمونه    یبرا یکمی،بزار   ایرو خورد نهییخانوم ،اون داف خوشگل تو آ نیسرم گمیم

بود   دهیهمرهنگش پوش  ی تنگ و چسبون با کفشا ی صورت رهن یپ هی شده بود  بایز ی لیساناز نگاه کردم و بهش لبخند زدم ،خ به

 مهربون   یل یبود ،درکل هم خوشگل بود و هم خ ده ی،موهاشم اتو کش

 ت: گف د یکشیکه داشت منو دنبال خودش م  یاومد جلو دستمو گرفت و در حال ساناز

 کنم   یتو رو به دوستام معرف خوامیم م یبر ای،ب ی تموم کرد ی دختر خوشگل ،بسه منم خورد یه

  هی  تشونی مهمونا و اون وضع دن یعمارتو پر کرده بود ،با د یهمه جا  کیموز یبهش لبخند زدمو دنبالش رفتم ،صدا یمهربون با

،با   دادنی پسرا تکون م ی بودن و داشتن خودشونو جلو دهیباز و جلف پوش  یجمع لباسا یلحظه چشمامو بستم ،همه  دخترا

 ساناز به خودم اومدم .  یصدا

 بلند گفت:  ی با صدا گفتنیم  کی گرفت و رو به جمع دوستان که داشتن تولدشو بهش تبر ی دستمو با مهربون ساناز

  نیکنم ،دوست خوشگلم سرم ی دوستمو بهتون معرف ن یبهتر خوامی،م نیروز قشنگ کنارم هست نیکه تو ا  نیممنونم از ا دوستان

 جون  

  دونستم یشخص روبروم که با چشماش زل زده بود بهم از ترس چشمامو بستم ،نم دنیدخترا باهام دست دادن اما من با د ی  همه

 .....  یالیخ ی،پس خودمو زدم به ب  فتهیب  یکنار من قراره چه اتفاق نجا یا ادیاگه ب

 

 24پارت#
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   نیسرم

داشت منو دنبال خودش   ی نجوریاما هم  هی ک دونستم یشد ،نم دهینفر کش هی دستم توسط  هوی بودم که  ستاده یساناز وا کنار

نجات بده ،برگشتم سمتش   یجان نیمنو از دست ا ستین چکس یه یعنی ایتخت ،خدا  یاحساس کردم پرت شدم رو  هوی، د یکشیم

 و گفتم: 

   یلعنت  یکرد   دایز کجا پنداشته باش ،منو ا یرو خدا باهام کار تو

 گفت:  شد یم کتر یکه داشت بهم نزد ی در حال م ییروبرو شخص

االن تو رو از دست من   خواد ی م یک  نمی بگو بب ،خبیینجای،آدمام بهم خبر دادن ا کشمیمن مثل سگ بو م  ی دونیکه م خودت

،خودت که   زمیر یزهرمو م یروز  ه ی احمقت هست نه مامان قهرمانت ،بهت گفته بودم  ی دفعه نه اون داداش کوچولو ن ینجات بده ،ا

 جوجه اردک زشت من...  یشناس یمنو خوب م

 (.. شیسال پ ۲دهنم ،ذهنم برگشت به گذشته )   یتا دستمو گذاشتم جلو   دو

  یطونیش   یل یر ،اون موقع ها من خاومد دنبالم و منو با خودش آورد رامس ل یسه ییخرداد ماه تازه تموم شده بود ،دا یامتحانا

بگم   یزی چ هی که به بق نیرو کرده بود بدون ا ایدر یشدم به دختر آروم و مغرور ،دلم هوا  لیاما بعد از اون اتفاق ،تبد  کردم یم

  مکتین نیا  یرو  شه یهم نایبود ،من و س  مکتین  هی ،کنار ساحل   رونی کردم از خونه اومدم ب ممیمال شیآرا هی  دمی،لباسامو پوش 

توله سگ   هی شده بودم که چشمم به  رهی خ ایگذاشتم به در   می مال کیموز  هی نشستم ، مکتی،رو ن می کنیباهم کل کل م مینیشیم

 پشمالو افتاد ،بلند شدم رفتم کنارش بغلش کردم ،موهاشو ناز کردم و گفتم: 

  یکس یکه با صدا  کردمیداشتم نازش م ر نطو ی،هم شتم ینکن من پ هیرها کرده ،گر  ییتنها نجا یصاحبت کجاست ،تو رو ا کوچولو 

و جذاب روبرو شدم ،بهم سالم کرد   پیپسر خوشت  هی بعد به خودم اومدم برگشتم با  دمیلحضه ترس   هی که گفت :صاحبش منم ،

 منم در جوابش بهش سالم کردم  

 شد و لب زد :  ره یبه چشمام خ پسره

 رو دارم   ی با چه کس یی،افتخار آشنا یچشم آب  دخترک 

 خنده نگاهش کردم و گفتم: با

 هستم   نیسرم

 دستشو آورد جلو و لب زد :  پسره
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 خوشبختم   دنتی ،از د بایهستم خانوم ز ساشا

  گفتی،م میذاشتیشد ،من بخاطر ساشا نرفتم خونه مون موندم  شمال ،هر روز باهم قرار م  میبعد از اون روز ساشا وارد زندگ و

روز تو خونه نشسته بودم داشتم به ماهک تو درست   هی ، شد یعاشقانه اش حسم بهش محکم تر م ی عاشقمه ،و من با هر جمله  

 ساشاعه ،جواب دادم گفتم:جانم دمیم زنگ خورد نگاه کردم دیگوش   هویکه   کردمیکمک م ش یکردن کاردست

   یی بال جوجه اردک من ،خانمم کجا یو گفت:جونت ب  د یخند  یگوش  پشت

 گه یجوجه اردکه ،خونم د هیشبکردمو گفتم:من کجام  اخم

 ما  ی الیو  ایکن ب  پیمن ،شب تولدمه ،خوشگل و خوشت ،فقط یمن یخنده و گفت:تو جوجه اردک  ر یز زد

کردمو آماده شدم که    ی،با ساشا خدافظ کنمیم شیکاریبرم ،اما باشه  ییجا تونمیکه ،من شبا نم شهی مکث گفتم :آخه نم یکم با

 برم براش کادو بخرم ... 

 

 25پارت#

که   کردم ی،داشتم ساالد درست م م یمامان اومد تو و گفت که برم ساالد درست کنم تا با غذا بخور دمیاتاقم نشسته بودم که د تو

 ماهک اومد تو ،به روش لبخند زدمو گفتم: 

 پرنسس من   جانم

 ت: بامزه ش گف یو با اون صدا  د یماهک خند  

 اونجا   اریگذاشته ،ب خچالی،مامانم گفت آب پرتقال درست کرده ،تو   نیسرم یآج

 و لب زدم :  دم یشدم لپشو کش خم

   ارم یم وانای تو ل زم یریتو برو منم االن آب پرتقال م خوشگلم

افتاد به   یفکر   هی لحظه   هی  بودمیتو تولدش م د ی،نگاهم به ساعت افتاد من االن با رون یدستشو گذاشت رو لپش و رفت ب  ماهک

گرفته بودم اما عشق ساشا  ی ،عذاب وجدان بد  ختمیبعدشم روش آب پرتقال ر وان یتو سه تا ل  ختمیخواب آورو ر  ی سرم قرص ها

تماشا   ونی زیتلو  نامیا یی رفت،دایبردم تو سالن ،مامان داشت قربون صدقه ماهک م رو برداشتم  ین یچشمامو کور کرده بود ،س 

کمرنگم که تنگ و چسبون بودو   یآب رهن یاومدم تو اتاقم ،پ ی به همه آب پرتقال دادم اما خودم نخوردم ،به بهانه ا کردن یم

  ش یآرا ه یتل زدم به موهام ،  هی کرده بودم  ت ،کفشامو پام کردم ،موهامم از قبل لخ دمیپوش  دمیسف  یجوراب شلوار  ه ی، دمیپوش 
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باز کردم از خونه   اطوی،در ح دمیپر یواشکی راه داشت  اط یبرداشتم از پنجره اتاقم که به ح فمو ی،ک  دمیکمرنگم کردم ،مانتو پوش 

که تو   دمیآدمو،از در رفتم تو ،ساشا رو د  کرد یداشت کر م ک یموز ی ،صدا الشونیدر و  دمیبود رس  یق ی،به هر طر رون یاومدم ب

 تو خونه ..  می بود ،رفتم به طرفش باهم رفت  ستاده یمنتظر من وا اطیح

 شده بود ،برگشتم سمتش و لب زدم :  ن یخونه تزئ یجا همه

 کجان ؟  نایا مامانت

  ستین  چکسی،چرا خونه ه دوستات

 گفت :   یلحظه دستپاچه شد و بعد با همون موضع جد  هی ساشا

   ان یم شگاهی،اونام از آرا  ی لباساتو عوض کن ی تو بر ات

 گفتم:  دمو یشدم ،لبمو گز مونیپش نجایلحظه از اومدنم به ا هی

 ،اتاق پرو باالست   باشه

 گفت :   ی لبخند زد و با مهربون ساشا

 من ،طبقه باال اتاق سمت چپ   ی چشم آب آره

باز شد ،از ترسم   ی که در به طرز وحشتناک  زدمیده بودم داشتم رژ لبمو مسرم ازش تشکر کردم ،در اتاقو باز کردم ،مانتومو درآور  با

 گفتم :  دمو یکش ی بلند  غیاز ترسم ج یکلیدوتا مرد ه دنیکه با د ه یک  نمی برگشتم بب

،آروم آروم داشتن   دنیبلند خند  ی،هر دوتاشون با صدا رون یب نیاتاق گم ش  ن ی،از ا ن یکنیم کاریاتاق چ ن ی،تو ا نیهست یک شما

  شهیکه هم  یخودمو سپردم به تنها کس گه یازش نبود ،د یخبر چیاما ه  زدمیبلند ساشا رو صدا م ی طرف من ،با صدا ومدنیم

 در انتظارمه........  یچ  دونستم ی،نم کن گفتم خدا کمکم   هی باالسرم بود ،با گر

 

 26پارت#

پا   یبودم که امشب اومدم تولد ساشا ،صدا مونیو پش کردم یم  هی کجام چشمامو بسته بودن ،از ترسم فقط گر دونستمینم

باز شد ،چشمامو بستم اون شخص چشم بندو درآورد آروم چشمامو باز کردم   یبد  ی در با صدا هوی، شد یم ک یداشت نزد دمیشنیم

از بغلش اومدم    دم یو سالم روبروم د حیاون دوتا مرد رو صح  ی،اما وقت  آغوششخودمو انداختم تو   هی گر ر یساشا زدم ز دنیبا د

 گفتم :   ده یبر ده یبه ساشا نگاه کردم و بر یاشک ی،با چشما رون یب
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   م ییچه خبره ،ما کجا نجایساشا ،ا ساشا

 هستن ؟؟  ی،جواب بده اون دوتا مرد ک گفتم یو م  زدمیاش م نهیبه س  محکم

 

 خنده ،قهقه زد و گفت:  ریزد ز ساشا

 .........،تو چنگ من. یاردک زشت من ،تو االن تو خونه من جوجه

 حلقه به گوش منن  ینوکرا ی نیبیدوتا غولم که م   اون

چشماش و   هی ،چرا گفت من تو چنگشم ،دستمو گذاشتم رو شونه هاش زل زدم  دمیفهمی نم یچی ه زد یکه ساشا م  ییحرفا از

 گفتم: 

 ببر ..  نجایمنو از ا کنمی کردن ،خواهش م  تی،اون دوتا منو اذ ه یمنظورت چ ساشا

 زد و گفت: اد یتو دهنم و سرم فر د یکه جوابمو بده ،با پشت دستش محکم کوب  نیبدون ا ساشا

 .. ی؛تو مال من یبمون نجایا د یکه من بخوام با  ی،تا وقت ی رینم رون یب نجایاز ا تو

 داد زدم سرشو گفتم:   کردمی ساشا رو باور نم ی حرفا اصال

 رم یم  نجای،من از ا ی ،تو کثافت  ی،من بهت اعتماد کردم اومدم خونت ،تو نامرد  یلعنت  ی هست یک  تو

 زد:  ادیفر  وار ی،گردنمو گرفت فشار داد منو چسبوند به د ستاد یشد اومد روبروم وا یعصبان ساشا

مثل توعه ،تا   یی عفت کردن دخترا یکه تنها کارش ب ی روان  هی کثافت ،  هی آشغال ، هی کنم ،من ساشام ،  یخودمو بهت معرف  ی خوایم

 نتونسته جون سالم به در ببره   یدختر  چیاالن ه

 بلند گفتم :  ی ،با صدا هی گر  ریز  زدم

  گه ید قه ی دق  هی باشم ،اگه  خراب شده  نیتو ا خواستیدلم نم گه یشدم ،د  یخوردم ،عاشق چجور آشغال  و یمن گول چجور آدم ایخدا

اون دوتا مرد افتادم   ر یفرار کنم که گ خواستمی،ساشا رو با دستم زدم کنار در اتاق رو باز کردم م  اورد یسرم م ییحتما بال موندمیم

تخت بلندشم که ساشا  ی از رو خواستمیتخت ،م  ی کشون کشون بردن تو اتاق پرتم کردن رو نو،دوتا دستمو محکم گرفتن م

 شده اش گفت:  د یکل ی نذاشت بلند شم و با دندونا

 کنم دختر کوچولو   ت یحال ایشد  رفهمیکه به زور.....،ش  ن یا ای، ی مونیخودت با زبون خوش امشبو با من م ای
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 م و گفتم: ملتمسم به چشماش زل زد  یبارم که شده از شانسم استفاده کنم ،با چشما ک ی یبرا  خواستمی کردم اما م بغض

منو   کنمی،التماست م ی کنیبد نم یکارا ن یازا چوقتیو ه  یدار  یدل مهربون  دونم یباهام نکن ،م  نکارویا کنمیخواهش م ساشا

 نامرد   رسهیبه تو م  یبدبخت نکن ،اخه چ

 خنده و گفت:  ریبه چشمام نگاه کرد و بعد زد ز  ساشا

 سوزه   ی وجود نم ی ب یمن دلم به حال تو  ی ،چه خواهش کن  یچه التماس کن تو

  هو یکه شده از اونجا فرار کنم که  ی قیبه هر طر خواستمیاون جمالت ناپسند نبودم ،م قیال چوقت ی،من ه  کردیم نیبهم توه داشت

،ساشا  شد یداشت تموم م  یهمه چ گه یشده بود ،د نیبدنم قفل زم یها  گ یاون دونفر اومدن دستامو بستن بعدشم پاهامو د دمید

فرشته نجات برام بفرسته ،من دلم    هی که  کردم ی،تو دلم به خدا التماس م بستم و چشمامو   ختم یر من اشک  ک یاومدنزد

شکست و من با   یدر با صدا بد  هو یشد..... که  کمی،ساشا نزد نیدختر **باشم ،با تمام توانم داد زدم منو نجات بد  ه ی خواستینم

با   نایاومد سمتم محکم منو در آغوش گرفت ،س  مانمکردن ،ما ریدستگ   ساشا رو  سایلبخند زدم ،پل می زندگ ی و قهرمانا سایپل دنید

 .....دمینفهم ی چیه گه یرفت و د یاهیچشمام س  هو یکرده بودم که  یزار  هی انقدر گر خت،من یاشک از چشماش ر تمیوضع  دنید

 

 27پارت#

   نیسرم

که تو دلم و تو چشمام بود   ی گذشته تکرار بشه ،با تمام نفرت خواستی اومدم ،دلم نم رونیاون از گذشته ب ی خنده ها یصدا با

 بهش گفتم: 

  مییمامانم و دا یهان ،حت  ی دار بی،هه نکنه علم و غ ی عوض یکرد   دامیپ ی،چجور   یز یتو زهرتو بر  دمیاجازه نم چوقتیه

 هان ؟  یکرد   دایکنن تو منو از کجا پ دامینتونستن پ

 بده کثافت ؛  جوابمو

 خنده و گفت :  ریزد ز ساشا

مثل تو   یکردن جوجه اردک زشت دایپ گهی ،د کنم یم داش یباشه پ نمیزم ر یز ی که بخوام حت  ویساشا خان ،من هر چ گنیمن م به

 تو رو از دست من نجات بده   تونهینم  چکسیبگم االن ه د ینداره ،هه در ضمن با ی که کار

 زدم گفتم:  داد
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   دهینجات م  ی جان یمنو از دست تو  اد یحتما م دستت بهم برسه ،مامانم   زارمینه هرگز نم نه

 اومد طرفم و با خنده گفت: ساشا

 نه   ا ی یتو وجود دار دونه ینم ی،اون بدبخت حت ید یفهم  نجایا اد یب تونهینم چوقت ی جونت ه مامان

 ؟هان ..  ه ی..منظورت چمن

 ؛  ده یداشته باشم نجاتم م اج یهرجا به کمکش احت گفت یم شه یتر بگو ،من تنها دختر مامانم ،اون هم واضح

 گفت :  اورد یکه داشت کتشو درم یدر حال ساشا

و   ه یاسمش چ ادینم ادش ی ی،هه حت  لهیکه نوکرام به گوشم رسوندن ،حافظه ننه جونت دو ماهه تعط ی جوجه ،طبق خبر نیبب

 بعد برم   رم یتوپم ازت بگ   یمژده گون هی ،بدو بدو بدو اومدم بهت خبر بدم ،بعدشم  دمیرو شن خبر خوش  ن یا یمن وقت

سرم   یکردن رو   یسماور پر از آب جوشو خال هی ،حس کردم   چرخهیداره دور سرم م  ایساشا احساس کردم دن ی حرفا دنیشن با

 داره ؟   نیبه اسم سرم یدختر  ادینم ادش یواقعا   یعن ی،پس مامانم منو فراموش کرده ،

برام مهم نبود   یچی ه گهینبودمو مرده بودماما من سکوت کرده بودم د ایدن  نینداشتم انگار که تو ا  یحس چ یبه ساشا  ،ه چشمم

 بکش راحتم کن.  ـای،اما با تمام توانم داد زدم ؛خــداااا رمیزود بم ی لیدوست داشتم خ

 

 28پارت#

  مانیپ

دختر اومد کنار ما ،بهش نگاه کردم    هی ساناز دست تو دست  ی،وقت م یگرفته بود  ی تو عمارت پارتبه مناسبت تولد ساناز   امشب

چقد   افه یق نی با ا ی همون خدمتکار گستاخ خودمه ،ول دمیکه با دقت نگاهش کردم د  کم ی ومد یدختر به چشمام آشنا م  نیچقدر ا

اونم که با   کردنیبرم بندازم تو اتاقش همه داشتن نگاهش مب رمیبرم دستشو بگ  خواستمیمخوشگل شده بود ،مثل فرشته ها بود ،

از پشتم زد برگشتم   ی کی دمیبهش زل زده بودم که د نجوریجمع رو خمار کرده بود هم یپسرا یسر و وضعش چشم همه   نیا

 بهش گفتم: ت یونداده بهش چشم غره رفتمو با عصبان  دمید

 ....یشد  ونه ید بازم

 خنده و گفت: ر یزد ز ونداد
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 ه یانگار چشمت گرفته ،دخترخوشگل هی ،چ ی ایدونه بزنم به خودت ب ه یگفتم  ی خوردی دختر مردمو م  یداشت پسر

  نیسرم یخال ی چه طرز صحبت کردنه ،دوباره برگشتم اما با جا نیآخرشو گفتم : خفه شو ا  یشدم از جمله   یلحظه عصب  هی

 ساناز رو کردم بهش و لب زدم :  شی سرش آورده باشن رفتم پ ییپسرا بال  نیدختره کجاست ،نکنه ا  نیا یعن یروبرو شدم ،

 بود کو ،کجا رفت ؟  شتیکه پ  یاون دختر  ساناز

 متعجب به من نگاه کرد و گفت:  یبا چشما ساناز

   شیتو نشناخت یعن ینه،یاز دختره سرم منظور 

 شده ام گفتم:  د یکل یدندون ها ی شدمو از ال یعصب

 جواب سوالمو بده   ساناز

 به چشمام نگاه کرد و گفت: ساناز

 ورا باشه   نیهم د یشا دونمینم

طرفم خشم وجودمو گرفته بود که نکنه فرار کرده باشه ،ازپله ها   ه ی،از  زد یچرا اما دلم بدجور شور م دونمیساناز جدا شدم ،نم از

اتاق   شیکیرو کردم ،سه تا اتاق مونده بود که نگشته بودم   رویقارو زاتا  ی رفتم باال در اتاقشو با لگد باز کردم تو اتاقش نبود ،همه 

در اتاقو   خواستم یاتاقا باشه م نیاز هم  یکی(بود فکر کنم تو ی)سارا  کهیاتاق اون زن شم یاتاق ساناز بود آخر شیکیبود ، نایبابا ا

وقتو تلف نکردم با تمام قدرتم   ومد یاز اتاق بابا مکه دقت کردم صدا  کمی دختر به خودم اومدم   هی  غیج  ی سانازو باز کنم که با صدا

نگران شدم تمام   کمی تشینفر درو از اون ور قفل کرده بود ،راست ه یباز نشد انگار  دم یرو کش رهیبه سمت اتاق بابا دستگ  دم یدو

  ی ،صدا واریبه د دم یدستمو محکم کوب تیروبرو شدم که از عصبان  یلگد درو شکستم اما با صحنه ا  هی  ایقدرتمو جمع کردم تو پام 

مشت زدم تو دهنش ،افتاده بود    هی بود ،پسره رو گرفتم  ده ین ترس ینکردم ،رفتم جلوتر سرم یاما توجه دمیشکستن استخونامو شن

افتاد   ینیضه چشمم به سرملح  هی ، ن یبه صورتش با پام زدم وسط پاش افتاد زم دم یدستم قدرت داشتم کوب ی ،هر چ نیسرم ی رو

،اومدم سمت  ن یریفو بگ ی،پنجره رو باز کردم و به نگهبانا گفتم اون سگ کث ست یپسره ن دم یکه از هوش رفته بود برگشتم د

سرش اومده ،بدنشو با   ییکه چه بال  دمیفهم  دم یتخت رو د ی خون رو  ی تنش نبود وقت یلباس  چیه  نییسرمو انداختم پا نیسرم

  نی،سرم ن یاز هوش رفته بود نگرانش شدم ،با دستم تکونش دادمو اسمشو به زبون آوردم :سرم چاره یپتو پوشوندم دختره ب

بفهمه بغلش کردم آوردمش تو اتاق خودش ،زنگ زدم   یز یچ ی که بزارم کس ن ینکرد بدون ا یحرکت  چیه ون چشماتو باز کن ،اما ا

  ن یپزشک زن برسونه تو عمارت ،چشمم به سرم ه یزود خودشو با  یلی( و بهش گفتم که خ مون یک خانوادگ)پزش  یبه دکتر جالل 

گفتم بره ساناز رو صدا کنه ،در اتاق باز شد و ساناز اومد تو    کاربه خدمت نه ی بب تیوضع  نیبا ا ی نطوری اونو ا ی کس خواستم یافتاد نم

 ن نگاه کرد و گفت: نگران به م یافتاد با چشم ها نیچشمش به سرم ی وقت
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 ته ی وضع  نیاون چرا تو ا مانیافتاده پ نیسرم یبرا یاتفاق چه

 برگشتم به طرفش و گفتم:  یعصب

   رونیلباس تنش کن بعدشم برو ب  عیاز من نپرس فقط سر یسوال چیه

 مو گرفت دستش و گفت:  قه ی شد اومد سمت من  یعصبان ساناز

 ،جوابمو بده   ی روان ی سرش آورد ییبال چه

 ام برداشتم و گفتم:  قه ی  ی از رو دستشو

تا راحت تر بتونه لباساشو بپوشونه   رونی،از اتاق اومدم ب رونیلباس بپوشون بهش بعدشم گمشو ب عی ،سر ومدهیبه تو ن ش یفوضول

 تو .....  م یزن اومد ،در اتاقو باز کردم رفت هی با  ی دکتر جالل دم ید قه ی ،بعد از چند دق

 

 29پارت#

  مانیپ

بهش سر زدم تب داشت ،زنگ زدم به راننده ام اومد نسخه دکترو دادم تا بره   ن یکه دکتر رفت ،اومدم تو اتاق سرم  نیاز ا بعد 

به   کردمیفکر م ن یداشتم به سرنوشت سرم  دمیتختم دراز کش ی خودمم اومدم تو اتاقم رو ارهیکه نوشته رو براش بخره ب   ییداروها

تا بتونم   کردمیخودمو آماده م د یسرش اومده ،با یی شه و بشنوه که چه بال داریاز خواب ب یقت و نی که اگه سرم کردم یفکر م  نیا

  ی اون دختر متنفر بودم اونو به بردگ یچم شده بود من از چشما دونمی ،نم دادمیم شیدلدار د یموضوع رو خودم بهش بگم ،با نیا

  نطوری،هم  سوخت یکنم ؛اما حالم دلم براش م  یبودمش رو سر اون خال دهیکه ند   که از زن بابام یا نه یگرفتم تا بتونم خشم و ک

مکث   ی )خدمتکار ( اومد تو و با کم میبفرما گفتم در باز شد مر زننیدرو م  دمید  هویکه   کردمیداشتم تو دلم با خودم صحبت م

 لب زد: 

   نیبدون د یشده که با ی زیچ ه ی مزاحم استراحتتون شدم اما  د ی..ببخشآقا

 بلند رو بهش گفتم:  یشدم و با صدا الفهک

 شده ؟  یچ نم ی،بنال بب ی ندار زبون

 و با تته پته گفت :  نییاز ترسش سرشو انداخت پا میمر
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،انقد   کوبهیو به سر و صورتش م زنه ی م غیبه پا کرده ،از خواب بلند شده فقط ج امتیتو خونه ق  نیآقا ،اون دختره سرم د ی..بخشب

   اد یبه صورتش چنگ زده از صورتش خون م

 نگران و دلواپس بهش گفتم:  ی چهره  با

همه   غشیج ی صدا رون یب  نیچموش ،از هم ی برده  نیچش شده ا نمی بب می ،بر ی به من گفت یقبل از همه اومد  ی کرد ی خوب کار

  هی ، گرفتیاما اصال اون آروم نم داد یم شیشت دلدار،سانازم دا زد ی م غیداشت ج  نیسرم دم یجا رو برداشته بود ،در اتاقو باز کردم د

کرده بود که چشماش باد کرده بود ،برگشت سمتم    هی ،نشستم کنار تختش انقدر گر  رونیب د یشدمو داد زدم همه بر ی لحظه عصبان

دستم    یاز هوش رفت افتاد رو  کرد یکه به من نگاه م نطور یهم نمشیبب  ت یوضع ن یتو ا  تونستمیشد ،نم ره یبا نفرت به چشمام خ

 کنم.  کار یچ د یبا دونستمینم گهی،د

 

 30پارت#

 

 نیسرم

سرم اومده ،داشتم همه   ییتو اتاقمم چشمم افتاد به دستم که بهش سروم وصل بود با خودم گفتم چه بال  دمیباز کردم د چشمامو

  شبیکه د  ییهمه بالها گهیاتاق ،د  هی ون کشون برد به اومد منو کش یاون عوض هو یمن تو تولد ساناز بودم که   اوردمیم اد یبه  ویچ

بود   شمیتو سرم اگه مامانم پ دمیعفت شدم ،محکم کوب  ی دختر ب  هی  گه یکه من د  نیا یادآور یاومد ،با  ادمیبه سرم اومده بود 

مادرش    یکه حت  میبخت اهی؛من چه دختر س  یراحتم نکرد  یخدا چرا منو نکشت ی،ا  فتهی اتفاق ناگوار برام ب نیا ذاشتینم چوقتیه

زنده باشم سرومو از دستم کندم   خواستمینم گهیافتاده د ش اتفاق برا ن یا شیهستم که جوون ی،من چه دختر  ارهینم ادش یبه 

د تو با  در اتاقم باز شد و ساناز اوم هو ی زدمیبه سر و صورتم چنگ م کردمیم ه ی،گر زدم یم غ یبلند ج ی با صدا رونیخون فواره زد ب

اتفاقا   نیا یداره مقصر همه    یهچه گنا چاره یآبرو شدم اما تو دلم گفتم اون ب یب  ینجور یبهش نگاه کردم بخاطر اون ا تیعصبان

 خان سنگدله ..  مانیاون پ

 لب زد :   د یاومد کنارم نشست و سرمو بوس  یاشک یبا چشما ساناز

آشغال باهات  مانی،صورتت زخم شده ،بهم بگو اون پ یکرد  کاریبا خودت چ نیبا خودت نکن ،بب نکارویا زمی من ،عز نیسرم

 کرده   کاریچ

 شد و بهش نگاه کردم و تو دلم گفتم:  نیلحظه چهره ام غمگ  هی



 عشق تلخ زندگیم 

55 
 

م تازه شد و  بردارم و به همه بگم ؛دوباره داغ دل  مو ییتشت رسوا ی آبرو شدم ،حاال من چجور  یکه من ب ی دونینم چاره یساناز ب یا

  خندمی نم چوقتیه گه ی،د  شمیآروم نم چوقت ی ه گهیاما من د کردیداشت آرومم م  ی زدم ،ساناز با مهربون غ یبلند ج یبا صدا

زدم و به صورتم چنگ زدم ،داشت   غیج  شتریجونم ب ل یعزرائ دنیدر اتاق باز شد و من با د  هویکه   زدم یم  غی داشتم ج  نطوریهم

بشه ،اومد طرفم   ک یبهم نزد خواستمی،نم م یمن و اون تو اتاق تنها بود  رونیکه زد همه از اتاق رفتن ب ی طرف من ،با داد ومد یم

  هو ی رفتیم  یاهی،چشمام داشت س   دمیترس یم  مذکراز هر جنس   گهیعقب د  دم یدستشو گذاشت رو بازوهام ،از ترسم خودمو کش

 شد از هوش رفتم. ی چ نمدوینم

 ************************* 

 که پشت در بود لبخند زدم رفتم جلوتر و گفتم:  ی کس دنیعمارت رو باز کردم با د در

 ی منو ببر مامان سارا ترسمیم نجای،من از ا ی ببر نجایمنو از ا   یباالخره اومد  یمامان

 و گفت:  د یاخماشو درهم کش مامانم

   شناسمتیبرو ،من تو رو نم نجای دختر از ا ی هست یک  تو

 دستشو گرفتم تو دستم و گفتم :  هی گر  ریز  زدم

 ،من دخترتم   یشناس ی خودتو نم نیتو سرم یمامان

  هو یتنها نذاره اما   نجایدنبالش از پاهاش گرفتم که نره و منو ا  دمی،پشتشو کرد و رفت ،دو رون یب د یدستشو از تو دستم کش مامان

خان و   مانی،پ  دمیبلند شو از خواب پر گفت یکه م  یکس  یبلند داد زدم مامان نرو تنهام نذار ؛با صدا ی،با صدا شد  د یاون ناپد 

 گرفته لب زدم :  ی و صدا  فیضع یبودن ،لبامو تر کردمو با صدا نشستهکنار تخت  ی ساناز رو صندل

 کجام ؟  من

  نیتنهام بذار رون ی ب د ی،بر نیببر نجایکجاست ؟منو از ا نجایا

 و گفت:  ستادیسرم وا ی باال قایتختم و دق نور یبلند شد و اومد ا یصندل ی خان از رو مانیپ

   نجایاز ا میبعدا بر  یخوب بش  د یبا ستیجان ،تو حالت خوب ن نیسرم مارستانهیب نجایا

 و گفتم :  هی گر  ریز  زدم

 ندارم   چکسویه  گه ی،من حق زنده بودن ندارم ،من د رمیبه حالم خودم بم نیبزار ن یرو خدا ولم کن تو
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 شد و گفت:   ی لحظه عصب ه یخان  مانیپ

  گهیکن زود حالت خوب شه ،من د ینه ،حاالم سع ای ی د یفهم ی تو حق مردن ندار ی و مبارزه کن یبمون د ی،تو با  یر یبم د یتو نبا نه

فکر فرار به   ی مراقب خودت باش ،حت  رمیتو؛من دارم م  دونمو یمن م یبزن  ی منف یحرفا وی کرد  یبازم خودزن نم یبب ام ی،اگه ب  رمیم

 سرت نزنه 

  رمیکه بم  ی رو ندارم پس تا زمان ییبه جز عمارت جا گه ی،آخه کجارو داشتم که برم ،د ه ی گر ریرو سرم و زدم ز دم یرو کش پتو

 بخوابم....   د یفکر کنم با شد یچشمام داشت بسته م مونم یم نجایهم

 

 31پارت#

  یسارا

  زدمیداشتم آلبومو ورق م  نطوریهم ومد ینم  ادم ی ی ادیز  زیاما چ کردمی،داشتم آلبوم عکسارو نگاه م  ای کنار در م یاومده بود مینس با

کم ،اما   یلیمن ازدواج کردم اونم تو سن خ ی عنیبودم تو دلم گفتم:پس  دهیکه توش لباس عروس پوش  یکه چشمم افتاد به عکس

،هر چقد به مغزم فشار آوردم که   کردمیم  یبودم دو ماه بود که تو خونه داداشم زندگ اومده ش که به هو   یشوهرم کو از وقت 

 داداشم بپرسم ...  ای م یبود که از نس نیکه من بتونم بفهمم شوهرم کجاست ا نینکردم تنها راه ا دایپ  یچ یاما ه ارم یب اد یشوهرمو ب

؛اومدم تو اتاقم رو تختم   گذشتیار ساعتم با من لج کرده بود زمان نم،اما انگ  کردمیاومدم خونه همش به ساعت نگاه م یوقت  از

  یکه صداها  زدم یخودم قدم م یداشتم برا  ینجور یسرسبز بودم هم یجا ه یچشمامو روهم گذاشتم و خوابم برد؛تو  دمیدراز کش

داشت اما ترسناکم بود ،درشو باز کردم رفتم تو   یخاص یی بایعمارت بزرگ بود که ز ه یکنجکاو شدم رفتم جلوتر    دمیشن یبیعج

روبرو شدم که پشتش   ی نداشت درو باز کردم و با دختر ی قفل  ومد یم  یانگار صدا از انبار دم یرو شن یکمک خواستن دختر  یصدا

   ی هست ی گفتم دختر جون تو ک ی با مهربون خواستی به من بود اما از من کمک م

 ی نجاتم بد  یاومد و گفت: باالخره   هی گر ر یاون زد ز 

 از پشت زد به سرم و من از هوش رفتم .  یکیخواستم برم جلوتر که  کنم؛ یمن کمکت م   زمیزدم و گفتم:آره عز لبخند 

بهش لبخند    یتختم بلند شدم و با مهربون  ی،از رو  لهیداداش سه دم یو د  دمیاز خواب پر زنه یداره صدام م ی کیکردم که  احساس 

 .... ه ی که شوهرم ک دمیپرس یازش م د یزدم ،با

و گذاشتم   کی قهوه و ک ی نیبراش گذاشتم ،س  م یشکالت ک یبراش ،ک ختمیقهوه ر  هی رو مبل نشسته بود ،رفتم تو آشپزخونه  لیسه

 مهربونش نگاه کردم و لب زدم:  ی،برگشتم و به چشما لیو نشستم کنار سه ز یم ی رو
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 بپرسم ..   یسوال  هی ازت  تونمیم داداش 

 پاش و روشو کرد سمت من و گفت: پاشو انداخت رو لیسه

 بپرس  یدار  ی،هر سوال   یخواهر جانم

 ،لبامو تر کردمو گفتم:  نییخجالت سرمو انداختم پا با

 که من شوهر دارم پس االن اون کجاست ؟   نهیمنظورم ا ی عنیازدواج کردم ، من

 ؟  دمیپرس  یکرد مگه من ازش چ  ی نجوری چرا ا یعن یلحظه چهره اش اخم آلود شد و از جاش بلند شد رفت تو اتاقش ،  هی لیسه

  موند یجواب م ی ب دم یپرس یسوال م میاز هرک ومد ینم ادمیگذشته ام  ی از زندگ یچی ؛ه کردمیاحساس م ی آدم ته  هی خودمو  من

 کنم.   کاریچ د یبا دونستمینم گهید

 

 **************** ****** 

 لیسه

کنم ،از دروغ گفتن به خواهرم   کاریچ د یبا  دونستم ی،نم نیی،سکوت کردم ؛سرمو انداختم پا د یازم پرس  یکه سارا  یسوال دنیشن با

  گه ی،د زدم ی(حرف م ی)دکتر سارا نیبا آرت د ینگاه کنم اومدم تو اتاق درو بستم ،با یکه به صورت سارا  نیخسته شده بودم ،بدون ا

و روزنامه ها   س یبه پل نویدختر داره و االن گم شده ،عکس سرم ه یکه   د یفهمی م د یدروغ بگم ،اون با  یبه خواهرم سارا تونستمینم

  نیسرم دونستیقبل از تصادف م  ینشده بود ،من مطمئن بودم که سارا نیاز دخترم سرم  یخبر چیدو ماه ه  نیداده بودم اما تو ا

رو گرفتم   نیآرت یبرداشتم ؛شماره   موی،گوش  اره یشو به دست ب ه حافظ ی تا سارا م یکمک کنبود که   ن یکجاست ،پس تنها راهش ا

 ،منتظر موندم تا تماس وصل شه .... 

 به خودم اومدم و گفتم:  نیالو گفتن آرت دنیشن با

 داداش  ی جان خوب نی...سالم آرتالو

 جواب داد:  نیآرت

 شده   ی ،جانم چ ی گلم ،آره من خوبم تو چطور  قیبه رف  سالم

 سکوت کردم و بعد گفتم :  ی ا لحظه 
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 کنم   کار یچ د یبا دونمیواقعا نم  گهیبهش بگم ،د قتو یحق  خوامیخسته شدم ،م یمن از دروغ گفتن به سارا داداش 

 لب زد :  ی با مهربون نیآرت

  ادیاز دست ما برنم ی،کار  ارن یحافظه شونو به دست ب د یخودشون با  مارایب نجور یکه ا  یدونیم یدکتر  ه یتو که خودت  داداش 

به   ویبه مرور زمان بتونه همه چ د یتا شا  ی،خاطراتشو نشونش بد  شویخانوادگ یکه عکسا نه یبهت بگم ا تونمیکه م  ی،تنها راه

 بهش بگو تا شوک وارد نشه   قتو ی کن با آرامش حق  یکه سع  کنمیم  د ی،فقط بهت تأک  ارهیب ادش ی

 خاروندم و گفتم :  سرمو

  د یکردم ،با  یخدافظ ن یبرم ،با دکتر آرت د یمن با ی ندار ی،کار  گهی بکنم د تونمیم کاریچ نم یبا توعه ،حاال بب داداش حق  باشه

 کمک کنم ...  یتا بتونم به سارا کردم یخودمو آماده م 

 

 32پارت#

 

  یسارا

 ؟  ه یکابوسا چ ن یا لیدل دونستمی،نم دمید یکابوس مروز بود که همش تو خوابم  سه

که از من کمک   دمید یدختر جوون رو م  ه ی،همش صورت مبهم  فته ی م ی داره چه اتفاقات میتو زندگ  دمیفهمیحتما م د یبا اما

 ...خواستی و اون از من کمک م نمشیب یکه من تو خواب م  هی دختر ک  نیکه ا  رفتمی،همش داشتم با خودم کلنجار م خواستیم

که چشمم افتاد به عکس  کردم یداشتم به عکسا نگاه م ی نجوریکنم ،هم  دایپ یزیبتونم تو عکسا چ د یرو برداشتم ،شا آلبوم 

 ؛  زد ینشسته بود و داشت لبخند م لیپسر سه نایکه کنار س  ی دختر

و با   ن ی،دستمو گرفتم به سرم آلبومو انداختم زم شیب آ یکه مثل من داشت ،چشما  ییطال یمن بود ،موها ه یشب ی لیدختر خ  اون

 زدم و گفتم: اد یبلند فر یصدا

کنم ،هر چقد به    یبتونم چهره شو تو ذهنم تداع د ی،چشمامو بستم تا شا اد ینم ادم یازش  ی چی،چرا ه ه یدختر ک  نیا یعنی ایخدا

  شد یم  یهر کار د یتحمل نداشتم با  گهیمبهم بود ،من د ی واضح نبود ،همه چ  دمید یکه م یی صحنه ها ی مغزم فشار آوردم ،همه 

،تو اتاقم داشتم لباسامو تا   کشه یکه داره درد م کردم ی،احساس م خوادی ؟چرا ازم کمک م همن  ی اون دختر ک اد یب ادمیتا  کردم یم

 اومد تو ...  مینس دمی بذارم تو کمدم که د کردم یم
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 لبخند زد و گفت: بهم

 در بره  مون ی،خستگ  میقهوه بخور  ا ی یچا ه ی م یبر ا یب یکنیچرا انقد خودتو خسته م  دلم زیعز

 لبخند زدم و گفتم: ی نگاه کردم و با مهربون م ینس یچشما به

 جوابمو بده ...  ی نیراست و حس  کنمیخواهش م پرسم یم یسوال  هی ازت  یتو مثل خواهر من م ی،نس م یریم  زمیعز باشه

 گرفتم تو دستم و گفتم: دستاشو

 من کجان ،من شوهر دارم ،بچه دارم ؟   ی خواهر گلم ،خانواده  مینس

 خالصم کن    یسر درگم نیو لب زدم تو رو خدا منو از ا هی گر  ریز  زدم

 موهامو ناز کرد و اشک چشماشو پاک کرد و لب زد:  مینس

   رمیمینم دارم از عذاب وجدان م سکوت ک تونمینم  گهیآروم باش ،منم د کنمیقشنگم ازت خواهش م  خواهر

 پر از اشکم با تعجب به چشماش زل زدم و لب زدم :  یچشما با

 ،بهم بگو هم من راحت بشم هم تو   ی،چرا عذاب وجدان گرفت  ه یچ منظورت 

 .. ی،ول  ی ،شو..هر دار  یتو خانواده دار   یصبر کنم ،سارا تونمینم گه یمنو ببخش اما د ایو گفت:خدا  هی گر ر یزد ز مینس

 شدم و داد زدم سرش گفتم :  کالفه

  یندارم ،خانواده   چکسوی،چرا ه می که من ک دمیسکوت نکن ،من خسته شدم انقدر از خودم سوال پرس  می،تو رو خدا نس یچ ی ول

 هستن ؟  ی من ک

 گذاشت .....  یخبر  یو منو دوباره تو ب  رون یاز اتاقم رفت ب  ه یبهم بگه ،با گر  ی زیکه چ نیبدون ا مینس

 

 33پارت#

 

  مانیپ
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نابود کرده   شوی تمام زندگ ی رحمیبود که با ب ی ا چارهیدختر ب اون  ر یرو نداشتم ،فکرم و ذهنم درگ یچ یه یروزا اصال حوصله   نیا

ده روز   نیتو ا  نیگذشته بود و سرزم یی نبود ،ده روز از اون شب کذا ن یانگار که اون سرم شناختمیاون دخترو نم گه یبودن ،د

  رونیغذا خوردنم ب یبرا  یو افسرده که همش تو اتاقش بود حت ریدختر گوشه گ  ه یشده بود به   ل یعوض شده بود ،تبد  یلیخ

روزا چم شده و   نیا دونم ی،اما نم نمیرو بب  نیحال و روزو سرم  نیروز برسه که من بتونم ا هی که  خواستیدلم م  شه ی،هم ومد ینم

  تمیداشت اذ ی بدجور ی زیچ ه ی ، کنمیمنم احساس م کشه یرو که اون م ی ؛انگار درد نم یبب تیوضع نیکه اونو تو ا خواد یلم نمد

که اون   دمیفهم ی م د ی،من با خوردیموضوع مثل خوره داشت مغزمو م نی کرده ،ا ن یبا سرم نکارو یرو ا  یکه کدوم نامرد  نی،ا  کردیم

من دست   نیاون به سرم  ذارمشیزنده نم ه ی بفهمم اون توله سگ ک ه ی ،اما فقط کاف نیسرم ی تا بتونم بندازمش به پا ه ینامرد ک 

  د یمرد چقد با  هی کنن ،آخه  ه یآسمون به حال اون آشغال گر ی که مرغا ارم یسرش م ییکنم بال داش ی پ خورمیکرده ،قسم م ی دراز

تو اتاقش باشه   د یاالن با کردمیصحبت م  ن یحتما با سرم د یدخترو به زور مال خودش کنه ،امروز با ه یباشه که  وون ی و ح  فیکث

  یغذاخور  یبخوره ،پشت صندل  نیدرست کنه تا سرم  یسالم و مقو  یبه صنم خانوم گفتم چند نوع غذاها ه ،رفتم تو آشپزخون

اما به خدمتکار گفتم   ادیمطمئن بودم که اون نم می هم غذا بخورتا با زیسر م  اره یب نو یاز خدمتکارا گفتم بره سرم یکینشستم و به 

،چون بدون اون لقمه از گلوم باال   اد یب نیختم و منتظر موندم تا سرمی خودم ر ی آب برا وانیل  ه ی،  ارتشیبه زورم که شده ب

 ....رفتینم

 

 ************************ 

   نیسرم

 از خدمتکارا اومد تو؛  ی کی ی لیو لدر اتاق باز شد  دمیاتاقم نشسته بودم که د تو

 خشم و نفرت زل زد تو چشمام و گفت:  با

  االیدختر جون،  یکنم ،در ضمن حق مخالفتم ندار  یغذا همراه زیمن غذا آماده ست ،ارباب دستور دادن که شمارو تا م یبانو

 پاشو 

که ولم کنه و    کردمیکه تو چشمام بود سکوت کردم و جوابشو ندادم ،اومد طرفم بازومو محکم گرفت و بلندم کرد ،تقال م یغم با

 لب گفتم:  ریمنو به حال خودم بذاره ،با عجز بهش نگاه کردم و ز 

 برو ..  کنمی،ولم کن حال و حوصله ندارم ،اشتهام ندارم خواهش م یلیل

 به پله ها که با حرص لب زد :  میبود ده ی،رس  رونیت منو کشون کشون از اتاق برد بکه داش   یبا تمام قدرت یلیل
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   شهیو برات بد م   ادی،وگرنه ارباب م نییپا ی ایدختر جون بهتره خودت با زبون خوش ب یه

 بلند گفتم:  یبازوم برداشتم و با صدا ی از رو دستشو

خان بود   مانیپ  یروبرو  قای که دق ی صندل ی،نشستم رو  ام یرم خودم مبه دو کردن با تو رو ندا ی کی یول کن ،حال و حوصله   باشه

 نگاهش کردم و گفتم:   یکه بهم زد اعصابم خورد شد و حرص ی ،با لبخند 

 ،غذاتو بخور   سیتو بشقابته رو صورت من ن غذا

 بازم به روم لبخند زد و گفت: مانیپ

   خورمیتو بخور ،بعدش منم م اول

باهاش غذا بخورم ،چنگالو زد به مرغ کباب   نمیکه داشتم بش یحال نی ،اونوقت انتظار داشت من با ا  خوردیبشر بهم م نیاز ا حالم

دهنمو   یلحضه احساس کردم تموم دل و روده ام اومد تو دهنم ،جلو  هی شده و گرفت سمت من ،عطر مرغ که به دماغم خورد ،

 بستم..........و درو  یی شوگرفتم و با دو خودمو رسوندم به دست

 

 34پارت#

   نیسرم 

رو که خانم بزرگ گفته بود   یینداشتم اما مجبور بودم که غذاها یکه حال خوب  نیرفتم تو آشپزخونه ،با ا رون یاتاق اومدم ب از

  یبرداشتم تا خرد کنم برا ازیخدمتکارا مشغول کار بودن ،چنتا پ ه یدرست کنم ،صنم خانوم و بق مهی اول ق خواستمی آماده کنم ،م

بار  نیهفته چند  نیبلند شد حالت تهوع گرفتم ،تو ا ازیکه از پ یی تا سرخ کنم از بو  ختمیاونو خرد کردم ر نکه یخورشت ،اما هم

  نباری ا ازیروع کردم به تفت دادن پحس نکنم ،ش  ازو ی،دماغمو گرفتم تا عطر پ دونستم ینم لشوی بود که همش حالت تهوع داشتم دل

دهنم و با دو خودمو رسوندم به   ی تحمل کنم دستمو گرفتم جلو تونستمینم گه یام داشتم د جه ی،سرگ ارمیحس کردم دارم باالم

 درشو باز کردم و......  ییدستشو

تخت    یبد بود ؛رو  یلیبود خودمو رسوندم تو اتاقم ،حالم خ یق ینزار از پله ها رفتم باال ،به هر طر یبا حال  وار یگرفتم به د دستمو

نعناع   مویل  هی تخت بلند شدم تا برم  ی از رو ی نکرده بود به سخت یرییتغ   چیحالم خوب بشه ،اما اصال حالم ه د یتا شا دمیدراز کش

به   دم یام.ر.وز  دوازدهم ماه بود ،دستمو کوب ی عنی ی ماه بود ،چ ۱۲تاد ،امروز اف زیم  یرو  م یافتاد به تقو مملحظه چش  هی بخورم که 

  ینطور یدارم که حالم ا ی زیچ ی مارینشده بودم ،از وقتم دو هفته گذشته بود ،نکنه ب انه یماه ماه نیچطور ممکنه من ا ی عنیسرم ،

 بهم کمک کنه ،در و زدم رفتم تو .. تونستیم د یشا خوند یم ی ،اون پزشک نازشد ،در اتاقمو باز کردم رفتم سمت اتاق سا
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 لب زد :  ی تخت بلند شد و با مهربون ی از رو دنمیبا د ساناز

 می باهم حرف نزد گهیاتاقم ،از روز تولدم د ی،چه عجب باالخره اومد  زم یعز ی اومد  خوش 

 ارش نشستم رومو کردم به طرفش و گفتم: تخت کن ی رو رفتم

 دارم  ازیمثل تو دارم ،ساناز به کمکت ن  یکه دوست  ممنونم

 به خودش گرفت و گفت: ی نگران یچهره  ساناز

 اد یاز دستم برم  ی،من دوست تو هستم ،بهم بگو چه کمک زم یشده عز یچ

  ستیالم خوب ن کردن حال و روزم که اصال ح  فیگرفتم به سرم و شروع کردم به تعر دستمو

 لب گفت: ر یلحظه با تعجب به من نگاه کرد و آروم ز هی ساناز

 .... زیچ هی  یات نشونه   انه یو حالت تهوع و عقب افتادن ماه  جهیعالئم که سرگ نی،ا زا یچ نیا ی  همه

 لب زد :  زدیکه قدم م  یتخت بلند شد و در حال ی از رو ساناز

 چطور ممکنه تو که هنوز....  ی ،ول  کنم ینباشه که بهش فکر م یز ی،اون چ ایخدا یوااااااا

 کرد سمت من و بازوهامو گرفت و گفت:   رو

 برات افتاد ؟  یکه شب تولدم چه اتفاق  نه یمظورم ا ی عنیتو رو خدا راستشو بهم بگو ،اون شب .. نیسرم

 بغض کرده لب زدم :  ی ترس و خجالت به صورت ساناز نگاه کردم و با چهره  با

 ازم نپرس   ی زیچ ی.تو رو خدا از اون شب لعنت..ت

 شد و سرم داد زد و گفت:  یعصب ساناز

 برام مهمه   ی لیموضوع خ نیبرات افتاده ،ا  یبهم بگو چه اتفاق کنمی،ازت خواهش م نیسرم ی ام کرد خسته

،زدم   دمیترکی داشتم م  گهی،اما د دمیکشیعمارت خجالت م نیموضوع به تنها دوستم تو ا  نیکنم ،از گفتن ا کاریچ د یبا دونستمینم

 و گفتم :  ه ی گر ریز

 نگو ..  ی زیچ ی به کس کنم یاما خواهش م گمیم بهت
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 گفت:  تینشست و با عصبان شمیاومد پ ساناز

 شده   ی چ نمینکن منو حرف بزن بب ونهیدختر د یوااااااا

 تم : و گف  نییسرمو انداختم پا یاشک یتر کردم و با چشما لبامو

 ازم نپرس   یز یچ کنمیبگم ،خواهش م تونمی...نه نه نم ی ،اون عوض ی شب لعنت اون

 اخمو برگشت طرفم و لب زد :  ی با چهره  ساناز

 به تو..  مانی نکنه ،اون شب پ نمیبب سایوا

 گفتم:  ه یحرفشو ادامه بده و با گر نذاشتم

 نکرده  ی کار  چی،اون باهام ه یکن یاشتباه م ی نه دار نه 

 شده اش گفت:  د یکل  یدندونا ی شد و از ال یعصب

   م یتو سرمون کن د یبا یچه خاک  نمیسرت اومده ،اون دهنتو باز کن بب  ییچه بال یدون یتو اصال م دختر

 زدم و گفتم:  داد

 شب تولدت ،اون منو به زور آورد تو اتاق ،اون بهم ...  ی عنی....اون شب ،گمیباشه بهت م باشه

 و گفت:  د یغر

 .... .. ی بهت چ اون

 لب گفتم:   ریز  هی ساناز و با گر یگذاشتم رو پا سرمو

 خان نذاشت مانیخودمو بکشم اما پ خواستمیکرد ، ساناز ،م ی بهم دست دراز اون

 ؛بغلم کرد و لب زد :  ه یگر ر یزد ز سانازم

 کنه ،خدا منو لعنت کنه آخه چرا تنهات گذاشتم  تت یاذ ی کس گه ید ذارمیکنارتم نم زم،منیباش عز آروم 

 تر بغلش کردم و آروم گفتم:   محکم

 ،اون قسم خورده بود که نابودم کنه ،که نابودم کرد و رفت  زم یعز ی ندار ی ریتقص  چیه تو
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 به خودش اومد و گفت:  ساناز

 دوستم   شیپ برمت ی،م  یبش  نهیمعا د ی ببرمت دکتر ،با د یبا نیسرم

 لب زدم :  آروم 

   امینم خوام ی..هان ،نه نم  یبرم بگم چ ی،من دکتر الزم ندارم ،انتظار دار   خوادینم نه

 و گفت:  د یشد و دستمو کش یعصب ساناز

   گم یم دونمو یم ی زیچ ه ی دختر ،حتما   یفهمینم چرا

 صورتش نگاه کردم و گفتم: به

   ی گ یشده ،چرا بهم نم میزی ،نکنه من چ یدون یم ی چ تو

 نکن   ری،د  م یبر یی باهم تا جا د یحموم لب زد :برو حاضر شو ،با رفتیکه م  یدر حال ساناز

 کنم.   کاریچ د یرفتن از عمارت ندارم که ،حاال با رون یب  ی خودم گفتم من که اجازه   رون،بایاتاق ساناز اومدم ب از

 

 35پارت#

 

بود ،ترس و استرس   ی چ زد یکه م ییمنظورش از حرفا دونم ی،نم  کردمیساناز فکر م  ی تختم نشسته بودم و داشتم به حرفا ی رو

  د یبا می جوون ن یتو ا یعن یگرفتم که آخرش منو بکشه ، ی سخت یمار یتمام وجودمو به لرزه انداخته بود با خودم گفتم ؛نکنه ب

 لحظه به خودم تلنگر زدم و گفتم:  هی ، نم یمامانمو بب نکه یاونم بدون ا مردم یم

کس و مظلوم   ی ب نجای،تو هم  ادینم ادش ینگفت مامانت حافظه شو از دست داده و تو رو   یتو چت شده ،مگه اون عوض نیسرم

 ... رونی باز شدن در اتاقم از فکر اومدم ب یدختر ،با صدا  یریمیم

 

 و گفت: ستاد یدر وا یجلو ساناز

 دکتر ؟  می مگه نگفتم برو لباساتو بپوش بر یتو که هنوز نشست دختر
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 بهش نگاه کردم و لب زدم:  یاشک یچشما با

 عمارت رو ندارم.... ن یرفتن از ا  رون ی،حق ب  رمیاس  ی برده  هی  نجایمن ا ی دونیکه م خودت

 بشکن زد و گفت:  ه یفکر کرد ، یکه کم ن یلحظه تو فکر رفت ؛و بعد از ا هی ساناز

  گهیساعته د ک ی، رون یب  رمی و خوب استراحت کن من م نیبش نجایکردم ،تو هم  دایپ ینبود ؛اما من راه حل ادم یدرسته ،  آره

   گردم یبرم

بودم که احساس  ده ی،با فکر مادرم چشمامو بستم و خوابم برد ،خواب  دمیتختم دراز کش ی باشه تکون دادم و رو یبه معنا  سرمو

 سانازه   دم یبا ترس چشمامو باز کردم د کنه ینفر داره موهامو نوازش م هی کردم 

 ،لب زد:  زی م یکه تو دستش بود رو گذاشت رو   ی لونیو نا کنارم نشست اومد 

 نگرانم   کم یجان ،من  نیسرم

 نگران نگاهش کردم و گفتم:  یچشمان با

 ،تو رو خدا حرف بزن    یگ یبهم نم یچیه چرا

 برداشت و گرفت سمتم لب زد :  لونو یبهم بگه ،دستشو دراز کرد و اون نا ی زیکه چ نیبدون ا ساناز

   می مطمئن باش   د ی،با ییبا خودت ببر دستشو ریبگ  نو یا زمیعز

رو    ختنیر یرو سرم آوار شد ،انگار آب جوش  ایبود دن لون یکه داخل اون نا ی زیچ دن یاز دستش گرفتم ،با د لونوینا ریتأخ  یکم با

 تم : به ساناز نگاه کردم و با تته پته گف ده یترس  ی سرم ،با چهره ا

 .ک...  نی...ا نی..ایا

 مثبت تکون داد و گفت:   یسرشو به معن ساناز

،درکم کن من    زمینداره عز ی ،امتحان کردنش ضرر گهیاحتماله د هی  ن یا نیچکه ،بب ی بیدستگاه ب  نی،ا  یدرست حدس زد   آره

 نگرانتم  

رو باز   ییگرفتم ،از ترسم نتونستم به عالمت دستگاه نگاه کنم در دستشو  شیپ ویبهداشت سیسرو  ر یو مس  نییانداختم پا سرمو

،با عجز رفتم کنارش ،چشمامو بستم و دستگاهو به طرفش گرفتم و سکوت کردم   خورد ی م ی،ساناز داشت چا رون یکردم اومدم ب

 تم : از بهت در اومدم و گف د یکه ساناز کش  یسکوت آرامش قبل از طوفان بود ،با داد  نیا د ی،شا
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 شده !  یشده ،تو رو خدا منو نترسون ،بگو چ  ی..چ یچ

 گفت:  ی دو تا دستامو گرفت تو دستش و با نگرون متیبا مال ی شده بود ول یعصب ساناز

گفتن   می ،اما از قد  ده یبهت دست م یخبر چه حال  ن یا دنیبا شن دونمینم ن یحفظ کن ،بب تو یاول آروم باش و خونسرد زمیعز

 تلخه   قت یحق

 ساکت بمونم سرش داد زدم و گفتم:  نتونستم

 رو ندارم   یکس نجا یمن به جز تو ا کنم یفقط حرف بزن ،خواهش م شمی ،تو رو خدا ازم پنهون نکن ،باشه من آروم م  ه یچ قت یحق

 گوشم زمزمه کرد :  ریمحکم بغلم کرد و آروم ز ساناز

   زم یعز ی ..تو حامله ات

  د یبا دونستمی،نم ه یگر  ریزدم ز  نیزم  ی،سرمو گذاشتم رو  نیدلمو حفظ کنم افتاد زم خبر وحشتناک ،نتوستم تعا نیا دنیشن با

 کنم ........  کاریچ

 

 36پارت#

  یجلوشون آفتاب ادیارباب بزرگ بفهمن من حامله ام ز ایخان  مانیکه پ نیبود ،از ترس ا ده یامونو بر جه ی حالت تهوع و سرگ نیا

  م یفکر کرده بودم تصم  یل یسه روز خ نی شد ،تو ا اده یپ نش یساناز از ماش  دم یکه د  دادمیداشتم به گال آب م اطی،تو ح شدمینم

از   کنمیکمکت م گفت یاون بچه از گوشت و خون توعه  ،م گفتیمن مردد بود ،م  یساناز به جا اماببرم  ن یبچه رو از ب نیداشتم ا

 اومدم  ساناز به خودم  یصدا  دنی،با شن ی جا فرار کن نیا

 ،دستمو گرفت و گفت:  ن یگذاشت زم الشویوسا ساناز

 بشنوه   یممکنه کس م یکه حرف بزن ستیخوب ن نجا یاتاق من ،ا می بر ای،ب  میباهم حرف بزن د یبا

نشسته بودم سانازم   ی صندل ی،رو   ارهیگفت برامون آب پرتقال ب  یلیبا نظرش موافق بودم ،راه افتادم دنبالش ،تو راه پله ها به ل  منم

 تخت و لب زد :  ی ،شالشو از سرش کند نشست رو زدی همش تو اتاق داشت قدم م

  ی نه اون بچه ب یمون یبفهمه نه خودت زنده م ی زیعمارت چ نیتو ا یبچه ست ،اگه کس نیمشکل سقط ا ن یتنها راه حل ا نیسرم

 گناه  
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 کردم طرف ساناز و گفتم :  رو

که   کردم یداشتم صحبت م نجور ی،هم ادی ب ایبه دن تونهیبچه نم نیبچه رو سقط کنم ،ا نیفتم اگر  می ساناز من خودمم تصم نیبب

 اومد تو اتاق   ین یبا س  یل یدر باز شد و ل هوی

 شد و داد زد:  یعصبان ساناز

   رونی ،گمشو ب یدر بزن  ی ریم ییدختر به تو ادب ندادن جا یه

  ده یبا ساناز صحبت کردم ،اومدم تو اتاقم رو تختم دراز کش یکه کل  نیباشه ،بعد از ا ده یاز حرفامون شن ی زیبودم ،نکنه چ دهیترس 

 صنم خانوم اومد تو و گفت:  دمیبودم که د

 داره ،برو گل دختر   یخان ،گفتش کار مهم مانیببر تو اتاق پ زیقهوه تلخ بر   هی برو  ای،ب  دخترم

گذاشتم    ییکاکائو ک یقهوه تلخ پر کف با ک ه ی ، رونیاز اتاق اومدم ب دمی صنم خانومو بوس  تخت بلند شدمو رفتم جلو گونه  یرو  از

  ه ی،در اتاقو باز کردم هنوز   رنی م یاهیخان احساس کردم چشمام دارن س  مانیبه اتاق پ دمیرس  ی از پله ها رفتم باال ،وقت ی نیتو س 

 فرو رفتم ...... ی خبر یب  ی ایو به دن  دمینفهم ی چیه گه یرفت از هوش رفتم و د جی گقدم نذاشتم بودم که سرم 

 

 37پارت#

  مانیپ

شکستن   یبفرما زدم در باز شد با صدا زننیدرو م  دمیکه د کردم یعمارتو نگاه م اط یبودم داشتم ح  ستاده یاتاقم کنار پنجره وا تو

خودمو رسوندم   مه ین شدم و سراس قهوه ام افتاده شکسته ،نگرا  ینی،س  نی افتاده زم هوش یب  نیسرم دمیبرگشتم طرف در د یزیچ

  دمینشن ی صورتش و آروم صداش زدم اما جواب ی گذاشتم رو د یتختم ،دستمو با ترد  ی بهش ،بغلش کردم آوردم گذاشتمش رو

،صدامو بلند   زننیدر اتاقمو م  دمی،کنار تخت نشسته بودم که د مونیبرداشتم زنگ زدم به دکتر خانوادگ  مو ی،نگرانش شدم گوش 

از هوش رفته   یی هویکه گفتم  د یاومد تو ،از من احوالشو پرس  مونه یدکتر خانوادگ دم یداخل ،در باز شد د د ییبفرما کردم و گفتم 

 اش کرد بعدش نبضشو گرفت بعد تمام شدن کارش به چشمام زل زد و گفت:  نه یکه معا کمی،

  هی ،اما ممکنه احتمال باشه من  زنه یباردار م ی خانوم باردار باشن ،چون نبضشون مثل خانم ها نیا دم یخان من احتمال م مانیپ

خانم   نی و ا کنم یمن اشتباه نم گهیاما تجربه من بهم م فرستمیو من براتون م  ادیخون ازش گرفتم جوابش تا فردا م  شیآزما

 بارداره .. 
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تمام وجودمو گرفته   ت یبود ،عصبان دهیافتاد که مثل فرشته ها خواب ین یمکه دکتر رفت اومدم تو اتاقم ،چشمم به سر   نیاز ا بعد 

من باردار باشه   نیمن آورده بود رو با دستام خفه کنم ،چطور ممکن بود سرم  ن یبال رو سر سرم نیکه ا  یاون عوض خواستم یبود م

که   دهیه گوش خان بابا برسه حتما دستور مخبر ب نیلحضه با خودم گفتم: اگه ا ه یکرده بود ،  فتشع  یکه به زور ب   یاونم از مرد 

از   شهیکه هم یمانیکنم ،من پ کاریچ د یبا دونستمیمرگش التماس کنه نم ی کنن تا هر روز برا ی کار ا یبا طناب خفه کنن  نویسرم

 کنم ؛  کاریچ د یدرمونده بودم که با ومد یبر م یپس هر کار 

 موضوع خوب فکر کنم ......   نیا یشدم تا برم به چشمه تا بتونم درباره   نی،سوار ماش   رونیخونه اومدم ب از

 ************************ 

 خان  مهرداد

مواد مخدر شده بود ،از   یشهر قربان نیدختر تو ا ه ی ،بازم  کردم یکه تو دستم بود نگاه م ینشسته بودم داشتم به پرونده ا  اط یح تو

باشه )تو چشمه بودم نشسته بودم داشتم    تونهیم  یخواب چ نیا ر یتعب ی عنی دمید یشب ها م  نیبود که تو ا یفکرم تو خواب  میطرف

رفتم   کنهی قشنگش داره نگام م یکه با اون چشما  دمید  ویچشمم به اونور رودخونه افتاد سارا هوی  ه ک  کردمیرودخونه رو نگاه م

 ؟؟ ی،حاال چرا برگشت ی رفت ی وفا چرا منو تنها گذاشت ی جلوتر و گفتم :ب

 بده دختر ...  جوابمو

 م یتنمونو نجات بد  یپاره   د ی،با ی بهم کمک کن د یبود عشقم ،اما االن با ییما جدا  ریو گفت: تقد  ه یگر ر یز زد

اگه پاشو   کرد یبود که آدم احساس م ادی آب انقدر ز  انی،جر یاز آب رد شدم برم اونور کنار سارا تونستمیتر ،اما نم ک ینزد رفتم

 ،داد زدم و گفتم: بره یآب اونو با خودش م  انیبزاره تو آب جر

 ،اون کجاست ...... میما بچه دار ی عنی، ه یچ منظورت 

،اما    دمید یم یخواب نیبود که همچ یبار نی چندم نی(ا  دمیند  ویسرمو بلند کردم و به روبرو نگاه کردم اما سارا دم ینشن یجواب چیه

 یکرده ،با صدا  شیدارم و اون زن از من مخف ی واقعا بچه ا د یدنبالش ،شا  فتمیدوباره ب د یفکر بچه منو مشغول کرده بود با

 گفتم:  و به خودم اومدم  یلیخدمتکار ل

 شده   یدخترم چ   هیچ

 آروم گفت :  ی با چرب زبون خدمتکار

 بهتون بگم   ی زیچ ه ی د یبا آقا
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 بلند کردم و گفتم:  سرمو

   یبهم بگ  یخوا یم ی چ نم یبگو بب خب

 دختر    گهیموس موس نکن حرف بزن د  ،انقدر

 و گفت:  د یخند  خدمتکار

 ،اون دختره تو زرد از آب دراومده ،هه   کهیارباب کوچ یکه خدمتکار شخص ی اون دختر ارباب

 شو گرفتم و گفتم:  قه ی شدم و  یعصب

   طه یسل ه یحرفا چ نیمنظورت از ا نم یبب بنال

 و با تته پته گفت :  د یترس 

 بشه   ه یتنب  د یپاش گذاشته ،اون با ر ی،اون دختر قانون عمارتو ز نیتو رو خدا به من رحم کن ارباب

 زدم و گفتم:  داد

   رینگ  ی اللمون گهیکرده ،بگو د   کاریدختر چ  اون

 و گفت:  د یبهم ساب دندوناشو

 پس انداخته  ویتوله ک  س یعلوم ن،م دمیشن زدنی داشتن با ساناز خانوم حرف م  یحامله ست ،وقت دختره 

 شدم و رومو کردم بهش ،سرش داد زدم گفتم:  یعصبان

 چشمام نباش  ی ،حاال برو سر کارت جلو رون یب ندازمتیاز عمارت م  یگفت  ی زی چ مانیگمشو ،اون دهنتم ببند اگه بفهم به پ  برو

 خشدار لب زد:  یبه دهنش و با صدا د یکرد و دستشو محکم کوب  ی ترس قالب ته از

   ضه ی دارم ،ننم مر اج یکار احت  نی،من به ا  رون ی ب نینداز نجایتو رو خدا منو از ا  شمیمن الل م ارباب

 چرت و پرت گفتناشو نداشتم ،داد زدمو گفتم:  ی  حوصله

ه ،به رسولم گفتم بره قابله روستارو  ندارم ؛به غالم گفتم فلکو آماده کن یخب من حوصله زر کردنتو ندارم ،برو باهات کار  یلیخ

  ن یکه همچ دمیفهمی و من م  د یرس ی،اما اگه اون روز م ذاشتنیپا م ریاونو ز  د یداشت که خدمتکارا نبا ی قانون  هی عمارت  نی،ا ارهیب
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شده   لیرفته بود من تبد  یکه سارا یچند سال ن ی،تو ا کردم یم  هی بعدش خودشونو تنب گرفتمیم زشونکردن اول بچه شو ا یغلط

 ........کردیرحم نم چکسی که ظالم بود و به ه ی ،مهرداد گه یمهرداد د ه یبودم به 

 

 38پارت#

تو اتاق   دم ینگاه انداختم د ه ی،دور و اطرافمو  ستمیتو اتاق خودم ن  دم یچشمامو باز کردم د یبه سخت کردیداشت درد م سرم

افتاد که با پوزخند داشت بهم   ی لیتا بخورم که چشمم به ل ختم یآب سرد ر   وانی ل هی ونه ،رفتم آشپزخ  رونی،از اونجا اومدم ب مانمیپ

  ی ،حت اطیارباب دستامو محکم گرفتن منو کشون کشون بردن تو ح یو جوابشو بدم ،دو تا از آدما  دم،تا خواستم برگر کرد ینگاه م

  ریدست و پا بسته ز  دمیکردم ؛تا خواستم از خودم دفاع کنم د یو من چه گناه  هی کار چ  نیا لیحرف بزنمو بگم دل تونستمینم

و   تیکه داشت اومد جلو و با تمام عصبان ی،با خشم  ومد ینمخونش در  ی زدیفلکم ،چشمم افتاد به مهرداد خان که اگه کارد م

که بعد از اون زد از مرگ برام   ی ا حرفکه تو عمرم نخورده بود ،ام یلیزد ،چنان س  ی لیکه تو وجودش داشت به صورتم س  یخشم

 بدتر بود .. 

 خان شالقو برداشت و نعره زد :  مهرداد

 هااااان ،ده المصب اون دهنتو باز کن تا نزدم نکشتمت  هی ک ی بچه  ن یبهم بگو ا یعوض ی  دختره 

 و گفتم :  هی گر  ریز  زدم

   ن یکنیکه شما فکر م ستمی ن یکه من اون دختر   خورمی خدا قسم م ی،به خداوند  نی تو رو خدا بهم رحم کن خان

 و لب زد :  د یغر ی خان عصب مهرداد

   نیکرباس  هی شو ..شما زنا همتون سر و ته  خفه 

  رفتیم یاه ی،چشمام داشت س  شدمیو زنده م مردم یشالق م یبه غالم دستور داد تا منو با شالق بزنه ،با هر بار ضربه   بعدشم

 بار داد زد و گفت:  ن یآخر یارباب برا

 که تو شکمته توله کدوم سگه؟  ی اون بگو

 و چشمامو بستم ...   دمینفهم یز یچ گهیکه گفت:من ؛و د دمیشن ییصدا

 

 39پارت#
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  مانیپ

رفتم پشت عمارت  دمیکه شن ییبرم داخل که با صداها خواستم یپارک کرده بودم م نویبودم تو عمارت ،ماش  ده یچشمه تازه رس  از

  ریمن دست و پا بسته داشت ز ن ی،سرم شهی لحظه احساس کردم قلبم داره از جاش کنده م  ه ی دم یکه روبروم د  یا صحنه  دنیبا د

خان بابا که   یقدم نذاشته بودم که با صدا  ه ی ،هنوز  دادم ینجاتش م رفتمویم  د یکنم با  تحمل تونستمینم گه ی،اما د داد یفلک جون م

 گفت : 

 ... هیاون بچه که توشکمته،ازک  بگو

 

 که به عواقب کارم فکر کنم داد زدم و گفتم:   نیاز دست داده بودم ،بدون ا کنترلمو 

 ...  من

 بلند گفتم:  یام و با صدا نهیبه س  دمیکوب دستمو

 خودت  یتوله.. ،بچه منه ،نوه   ی گ یکه تو بهش م  یاون

 ت طرف من و گفت: ،متعجب برگش د یخواب تشی که عصبان  نیبابا بعد از ا خان

 تو ...  یعنی

 ادامه حرفشو بزنه و گفتم :  نذاشتم

   یاریسرش ب ییکه نذارم تو بال کنم یم ی خان بابا من پدر اون بچه ام ،حاالم هر کار بله

 زد :  ادیبلند فر یبگم ،با صدا ی زیطرف صورتم سوخت ،تا خواستم چ  ه یشد و دستشو آورد باال ،احساس کردم  یبابا عصب خان

  یکن یچه غلط یخوایحواستو جمع کن ،حاال م ی کنیعشق و حال م ی،مگه صدبار بهت نگفتم دار  ی دست و پا چلفت ی  پسره

 هان ؟؟؟ 

 شدمو گفتم :  ره یخان بابا خ ی آوردم باال و به چشما سرمو

 تا آبرومون نره   دم یانجام م ادیاز دستم برب یکه شده ،هر کار  هیزیچ حاال

 روشن کرد و گذاشت کنار لبش و گفت:  گاریس  هیبابا  خان
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 چند ساله ما رو به باد نداده..  نیچند  یو آبرو   ومدهیتا شکمش باال ن میدخترو شوهر بد  ن یکه ا نه یراهش ا تنها

 لب گفتم:   ریلحظه سکوت کردم و بعدش ز هی

 ... نیشما بگ  ی خان بابا هر چ چشم

  نویکه سرم کرد ینه ،اما دلم قبول نم ای کنمیم  یدارم کار درست  دونستمیتختم نشسته بودمو سرمو با دستام گرفته بودم ،نم ی رو

آرومم   تونستی که االن م  یعمارت بره ،تنها کس نیکه اون از ا خواستی قلبم نم دمیشا ا یشوهر بدم که دوستش نداره ؛ یبه کس

 چند ماه شب و روز رو ازم گرفته بود ...  نیا و بود که ت ی کنه همون دختر چشم آب

بود ،چقد دلم   ده ی،آروم درو باز کردم رفتم تو ،چشماشو بسته بود و مثل فرشته ها خواب ومد یازش ن ییاتاقشو زدم اما صدا در

 زدم و گفتم:   بیلحظه به خودم نه ه ی،  کردمیو محکم بغلش م  دمیکشیاالن کنارش دراز م  خواستیم

از   خوادیشده که دلت نم ی ؛حاال چ یکه تو ازش متنفر بود   هی همون دختر چشم آب نی،ا  یگ یم ی دار  یچمعلوم هست  مانیپ

 بره ....  شتیپ

 بلند گفت:  ی چشماشو باز کرد و با صدا هویکه   کردمیقشنگشو ناز م ی بردم جلوتر کنار صورتش ،موها دستمو

   ی لعنت  یخوا یاز جونم م ی،چ  یهست ی چجور آدم تو

 گرفتم و آروم گفتم:  بازوهاشو

 ندارم   تیآروم باش من که کار زم ی،عز نیسرم

 ام و لب زد :  نهیبه قفسه س  د یو با مشت کوب  هی گر ر یزد ز نیسرم

   مردمیپدرت م  یشالقا  ری من ز و ید یرس ی،ولم کن بزار برم ،کاش نم ی زاریمنو راحت نم چرا

 بردم جلو ،اشکاشو پاک کردم و گفتم:  دستمو

حرفو   نیا دونستمیتخت ،نم ینشوندم رو  نو یباهات حرف بزنم ؛سرم خوامیم  نی،حاال بش ستیاصال برات خوب ن ه ی ،گر باش  آروم 

لب   ر ی،به چشماش نگاه کردم و آروم ز  فته یب ی که قراره چه اتفاق د یفهمی م د یاون بود با یزندگ نی بهش بگم ،اما ا د یبا ی چطور

 گفتم: 

 ... یعروس بش ایزود   نیکه به ا  قراره

 سرشو بلند کرد و با تعجب گفت:  نیسرم
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 ! منو عروس کنه  خواد ی م ی ،ک ه یچ منظورت 

  یتا بتونم چشما رفتم یعمارت م نیچند روز از ا یبرا  د یشدم ،با نمیماش   رون؛سواریکه جوابشو بدم از اتاقش اومدم ب  نیا بدون

تنهاش بذارم اما   تیوضع  نیتو ا تونستمیکه نم  نیعمارت رفته باشه ؛با ا نیاز ا ن یتا اون موقع ،سرم د یفراموش کنم شا شویآب

 ..........  نم یبب گهیمرد د ی نرمشو تو دستا یدستا  تونستمی،نم نمیبب  شو یعروس  تونستم ینم ونبرم چ نجا یمجبور بودم که از ا

 

 40پارت#

 نیسرم

 هفته بعد(  کی)

  یشیعروس م یدختر ؛دار   یخودت ین یبیم  نهییکه تو آ یاون  نیم ،هه سرمکرده بود ر ییبه خودم نگاه کردم ،چقدر تغ نه یی آ تو

جا رفته بود گذشته اما   نیخان از ا مانیکه پ  یهفته از روز  هی ، کرد یداشت نگاهم م یاشک یکه با چشما ی ،چشمم افتاد به ساناز

بهش عادت کرده   ییجورا ه ی که من اصال دوستش ندارم ، یاونم کس دهیبفهمه ارباب بزرگ داره منو به زور شوهر م ومد ین یحت

از قلبمو از جاش کنده و با خودش برده ؛اما    یمیکه رفته ن  یاز وقت کردمی باشه و کمکم کنه ،احساس م شمیپ خواستیبودم دلم م 

اومدم و با کمکش اون   به خودم  شگری،با صدا کردن آرا  تتنهام گذاشت و رف ینجور ینداشتم که ا یاون ارزش  یانگار من اصال برا 

 .. دمیپوش  و یلباس عروس لعنت

،من داشتم   خورد یبهم م تیوضع  نیعقد ،حالم داشت از ا گاهیو با کمک ساناز رفتم به سمت جا نیی عمارت اومدم پا یپله ها  از

 خالصم کنه  یاجبارازدواج   نیاز ا تونستیبود که م یک ی خواستیداشته باشم ،دلم م ی تیکه رضا نیاونم بدون ا کردم یازدواج م

 ******************** 

  مانیپ

  ه یروستا ، رسوندم یتا بعدازظهر خودمو م  د یشده بود ،با رم یشدم تا چشمم به ساعت افتاد آه از نهادم بلند شد د داریخواب ب از

رو   گه ید ی کیدست  ذارمینم چوقت یمال من بشه ،ه د یگرفته بودم اون با  ممویتنگ شده بود ،تصم نم یسرم یدلم برا ییجورا

 چی؛سوئ دمیدوش گرفتم ،لباسامو پوش  ه یبذاره اون فقط عشق من بود ،رفتم حموم  ی ا گه یمرد د ی ،سرشو رو شونه  رهیبگ 

من به عقد اون مردک   ن یکه برسم سرم یتا وقت  کردم یشدم خدا خدا م  نمیگرفتم ،سوار ماش   شیپ نگویبرداشتم راه پارک  نمویماش 

فکر   نیتا برسم به روستا ،همش به ا بودساعت مونده   ک ینداشتم ،هنوز  نو یاز عشقم سرم یمن طاقت دور   ادیچهل ساله درن 

خورده بود ،انگار که   ی بد  ی به من اعتماد کنه ،ضربه  تونستی؛اون چطور م  ارمیدل عشقمو به دست ب  د یبا ی که چطور کردم یم

 قلبشو با خنجر تکه تکه کرده باشن.....
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  موی،نتونستم تحمل کنم ،گوش  د یجوش یو سرکه م  ر یبه روستامون ،دلم داشت مثل س  دمیباالخره رس  یاه طوالناز دو ساعت ر بعد 

الو گفتن ساناز به خودم   ی،با وصل شدن تماس و صدا گهیبردار د  ی،اه لعنت خوردیبرداشتم شماره ساناز رو گرفتم ،داشت بوق م

 اومدم و گفتم: 

 ؟  یکنی م کارای،ساناز چه خبر ،چ الو

 که توش بغض داشت گفت: ییبپرسم ،اما فکر کنم ساناز حرف دلمو خوند و با صدا  نمویبودم که حال سرم مردد 

 مرد همسن عمو مهرداد ازدواج کنه   ه ینجاتش بده ،وادارش کردن با   ایتو رو خدا ب یداداش 

لب   ر ی،صداش زدم و ز کردیم ه ی،انگار داشت گر حرفاشو بزنه  هی بودم اما منتظر موندم بق ده یحرفاش به مرز جنون رس  دنیشن با

 گفتم: 

   ادیب نیسر سرم ییبال ذارمینم ام ینکن ،من دارم م ه یخوشگلم گر ساناز

 و گفت:  ه یگر ر یز زد

 ... کنهی،عاقد داره شروع م نجایزود خودتو برسون ا مانیپ کنمیم التماست

نبود فقط   م یحال یچ یمن ه  یول کرد یداشت پرواز م نی،تماسو قطع کردمو پامو گذاشتم رو گاز ،ماش  دمیحرفاشو نشن هی بق گهید

 ...... رمیازدواج مسخره رو بگ  نیا ی برسم عمارت و جلو عی سر خواستمیم

 

 41پارت#

   نیسرم

عمارت   ی،همه اعضا کردیم ه ینشسته بودم که همسن پدرم بود ،سانازم دستمو گرفته بود و داشت گر  یعقد کنار مرد  گاهیجا تو

که   ی مرد گفتیخوشحال نبودن ،صنم خانوم و ساناز بودن ،ساناز م  ی ازدواج اجبار نیکه از ا ییخوشحال بودن اما تنها کسا

من قراره   گفتی،م شهیکه رحم و مروت سرش نم ی و خشن ،کسهوس باز  ی ،مرد ه ییباال یباهاش ازدواج کنم ارباب روستا خوام یم

بدن اما   یخراب شده منو فرار ن یهر طور شده از ا خواستنیکدومشون گوش ندادم اونا م  چیزن چهارمش باشم ؛من به حرف ه

  ادیار نبود بقر چوقت یکرده بود و ه وش از دست دادن نداشتم ،مادرم منو فرام ی برا ی چیازدواج رو قبول کردم چون ه  نیمن ا

چند ماه بهش عادت   نیرو که تو ا  یبود که مرد نیاخرم ا لیو دل شدمیسن داشتم مادر م نیبودم که تو ا ی دنبالم ،من دختر

  که   کنمیازدواج م یبرام مهم نبود که دارم با کس گهیکه بهش اعتماد داشتم تنهام گذاشت و رفت ،پس د ی کرده بودم و تنها کس

و کل    زدنی،همه داشتن دست م خوند ی افتاد که داشت حکم مرگ منو م یعاقد  یسال ازم بزرگتره ،چشمم به لب ها  ستیب



 عشق تلخ زندگیم 

75 
 

  ت یکرد بهم و با عصبان  کی اون مرد به خودم اومدم ،خودشو نزد یکه با تنه    زدمیداشتم با خودم حرف م  ینجور ی،هم دنیکشیم

 گوشم زمزمه کرد :  ریز

 شد  رفهمیه رو بده قائله رو ختم کن ،ش دختر زبونتو موش خورده،بل یه

اما مجبور بودم که بگم ،لبمو تر   ارم یاون کلمه منحوسو به زبون ب کردینم ی اریمثبت تکون دادم ،زبونم  ی ترسم سرمو به معن از

 بلند گفتم :  یکردم و با صدا

 که گفت:  دمیاز پشت سرم شن ییکه خواستم بله رو بگم ،صدا نیاجازه بزرگترها..........هم با

  یبله بگ  زارم ینم چوقتم ی ،ه رینخ

بود که منو   ییرو یچه ن ن یا دونمیبه خون نشسته اش نگاه کردم ،نم یدلنواز ارباب مغرورم لبخند زدم و به چشما یصدا دنیشن با

 که به اعتراضات مهمونا گوش بدم از جام بلند شدم و به سمت فرشته نجاتم پرواز کردم.........  نیبدون ا د یکشیبه سمت اون م 

 

 42پارت#

  مانیپ

اما   دمیرو کش یپارک کنم پس دست نوینداشتم که ماش  نو یوقت ا نگیرفتم تو پارک نیعمارت افتاد ،با ماش  ی به در ورود چشمم

پارک کنه ،اسلحه مو آماده کردم که   نویشدم به رضا )نگهبان( گفتم که بره ماش  ه ادیپ نیخاموش نکردم ،با عجله از ماش  نویماش 

گرفتنو دارن بزنو بکوب   ی مسخره رو جد  یعروس  ن ی،هه انگار واقعا ا ومد یم ک یموز یخونه صدا زاگه الزم شد ازش استفاده کنم ،ا

در عمارت باز    کردمیوقتو تلف م د ی،نبا می کن  هی گرخون   ن یکنن و منو عشقم سرم  یاونا شاد  زارمی،اما کور خوندن من نم کننیم

  یعقد انجام بشه ،ترسو تو چشما نیا ذاشتمیم د ی،نبا ندم با دو خودمو به اتاق عقد رسو نیسرم فی ضع یصدا دن یکردم ،با شن

 بلند داد زدم ؛  یکه اجازه ندادم جمله مسخره شو ادامه بده و با صدا اره یبه زبون ب ویاون کلمه لعنت  خواستی م دم ید شیآب

   یبله بگ  ذارمینم  چوقتمیر،هینخ

،انگار خوشحال شده بود ،دلم داشت براش پر   دمیرو که زد د  ی،لبخند محو زد یحرفم برق م نی ا دنیداشت از شن چشماش 

حس کردم   هویبه اون نقطه زل زده بودم که  نجور یت من ،هماز جاش بلند شد و پرواز کرد سم د ید ی ،چشمم فقط اونو م د یکشیم

که   ن ی،بدون ا خواستمی م نو یاالنه که خفه بشم ،منم هم کردم یکه احساس م  دبغلم کرده بو  یآغوشم از عطر عشقم پر شد ،طور

،داشت با مشت   نگی ،رفتم سمت پارک رونیانداختم رو کولم از اون مجلس مسخره زدم ب نو یرو بشنوم سرم هی جواب اعتراضات بق

 به پشتم ،خندم گرفت و گفتم :  د یکوبیم
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و لذت بخشه ،در جلو رو باز    نیریاز تو به من برسه ش  ی ،اما اشکال نداره هر چ ی ،سوراخ سوراخم کرد ی کنیم ی دار  کاریچ دختر

گاز و    یشدم پامو گذاشتم رو  نینکردم درو بستم ،سوار ماش  یدخترونش توجه  یغای،به ج نیش نشوندم تو ما نو یکردم و آروم سرم

که   کردی نرمشو گرفته بودم ،تقال م یام دستا  گهیدستم فرمونو گرفته بودمو با دست د ه ی ا ،ب رونیبا سرعت از عمارت اومدم ب

که عشقم کنارم بود همه جا مثل بهشت    نیاما هم رمی م دارم کجا دونستمی،نم د یرس یاما زورش نم رون یدستاشو از دستم بکشه ب

 بود .... 

 

 43پارت#

   نیسرم

از جام بلند   واش ینشن ، تیآفتاب خورد به چشمام ،دستامو گذاشتم رو چشمام تا اذ مینور مستق  هویآروم باز کردم که   چشمامو

داشتم با   نطور یکجاست هم  نجایا یعنیمثل کلبه بود ؛با خودم گفتم    ییشدمو چشمامو باز کردم ،به اطرافم نگاه کردم انگار جا

رو پاره کنم که با باز   ی لباس عروس لعنت نی ا خواستمیافتاد که تو تنم بود ...از حرصم م یکه چشمم به لباس   رفتمیخودم کلنجار م

 سرش داد زدم و گفتم:  دمو یخان افتاد ،اخمامو در هم کش مانیبرگشتم و نگاهم به پ شدن در اتاق 

 خانواده ام .....  شی برم پ یکنی،چرا ولم نم  یکجاست منو آورد  نجایا یروااان

 گرفته گفتم :  یو با صدا  هی گر ر یاش و زدم ز نهیمشت کردمو با تمام قدرتم مشت زدم به قفسه س  دستامو

  یعوض ینبودم اون ساشا ی،اگه تو عمارت لعنت ی لعنت یخواستی از جونم م ی ؛چ ی نابود کرد مو ی،زندگ مانیمتنفرم پ ازت

 .ه .ل*** کنه .... بعدشم ح.ا.م  تونستینم

 بلند گفت:  ی حرفمو بگم با صدا ینذاشت ادامه   مانیپ

که اون   یبهم بگ  د یکرده اونه ،زود باش حرف بزن با ی که به اموال من دست دراز  یساشا پس اسم اون آشغال ی..تو االن گفتت

 باهات داره   ی آشغال چه خصومت

 لب گفتم:   ریبه هق هق افتادم و آروم ز نییافتادم ،سرمو انداختم پا ی اون شب لعنت اد یزد  مانیکه پ  یحرف با

 نپرس   ی چی..هی...از اون شب لعنتکنمیم خواهش

 :  د یغر یعصب مانیپ

 بگو   االینرو رو اعصابم ، ورتمه ی ،انقدم زر زر نکن  ی بهم بگ  وی همه چ د یتو با  نیسرم نیبب
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 زدم گفتم :  بیبه خودم نه هو یدلمو براش باز کنم اما  ی سفره  خواستمی لحضه م هی

رومو کردم به   تم یبا تمام عصبان قه ی نابود کرد بعد از چند دق توی که زندگ  یگ یم ی دلتو به کس ی،حرفا تو یراز زندگ یتو دار  نیسرم

 و داد زدم:  مانیسمت پ

 هان ؟  یهست  یبشه مگه تو ک یام چ  ندهی قراره آ ایگذشته   ی بهت بگم که تو گذشته من چ د یبا چرا

  ن یکنم ،بعد از ا کاریچ د یبا م یزندگ  یبرا دونم یخدمتکارتم دخالت نکن ،من خودم م ی خصوص یمنو تحت فشار نذار تو زندگ انقد 

 گفت:   ت یاز پشت دستمو محکم گرفت و با عصبان هو یگرفتم که برم   شیکردم راه اتاقو پ یکه حرفامو گفتم و خودمو خال

 نه   ای ید ی فهم ی از اموال من یک ی،تو  شهیکه درباره تو باشه به من مربوط م  یبه بعد هر چ نیا از

 و داد زدم سرش و گفتم :  رون یب دمیتمام وجودمو گرفته بود ،دستمو به زور از دستش کش خشم

بال سرم   نیاصال تو رو سننه ،به تو چه که ا ی،بابام ی ،ننم ی هست یک  یمن به تو مربوطه ،فکر کرد  یکه همه چ  ی من هست  یک  تو

 بکش ... می پس پاتو از زندگ دهینرس  یبیآس  چ یاومده ،به تو که ه

 گفت:  تیاز ترس الل شدم ،زل زد تو چشمام و با عصبان د یکه کش ی حرفمو بگم با نعره ا ی ادامه  استمخویم

 مال منه ،حاالم از جلو چشمام گمشو   زتویتو کله پوکت فرو کن ،همه چ نو یا ن یسرم یفقط مال من  تو

  دمی،اومدم تو اتاق درو محکم کوب شهیحرفش لبخند به لبم اومد ،حس کردم قلبم داره از جاش کنده م نیچرا از ا دونمینم

 ......  هی گر  ر ینشستم پشت در زدم ز

 

 44پارت#

 

آب زالل و سرد چشمه هوس   دنی؛با د کردمیبود تماشا م دهیرو که خدا آفر ییبای ز عتیچشمه نشسته بودم و داشتم طب کنار

داشتم پاهامو تو آب تکون   ی نطوریآب ،هم یشلوارمو زدم باال پاهامو آروم گذاشتم تو  یبذارم تو آب ،پاچه ها  کردم که پاهامو

کوچولو تنها همدم  نیماه ا ۴ ن ی،تو ا شد یافتاد فندق کوچولوم داشت بزرگ م شکمم ی لحظه چشمم به برآمدگ ه یکه   دادمیم

که برام   ی ،از اتفاقات  کردمیرو شکمم با فندقم درد و دل م ذاشتمیو مدستم  کردمیبود ،هر وقت که خودمو تنها حس م مییتنها

دوست نداشتم   یجور  نیا چکسو یه چوقتی ه هشکمم وابسته شده بودم ک  یتو   یفندق کوچولو نیبه ا  ی ،طور گفتمیافتاده بود م

 داشت .. ی واقعا حس قشنگ  ی ،مادر
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 ..(  ی چ ی عنی یکه مادر   یفهمیم  یکنیمنو درک م  ی وقت مادر بش است،هریحس دن نیمادر بودن قشنگتر گفت یم شه ی)مامانم هم

  ینیکه بب یستی،اما تو کنارم ن کنم یحاال تو رو درک م یپاکش کردم و آروم تو دلم گفتم:مامان نییقطره اشک از چشمم اومد پا هی

ببرم   نینقطه بود از ب  هی چه رو که اندازه ب ن یا خواستمی که حامله ام م دمیفهم ی ،وقت شه یدختر کوچولوت بزرگ شده داره مامان م

  رحمی اون ب گفتم یروز م هی هستم که  یارباب  ونیو من مادر بودنمو مد   کنم یتجربه م و یدارم حس مادر  النکارو نکردم و ا نیاما ا

نذاشت قاتل فندقم بشم   ی رو حس کنم ،حت ی نذاشت کمبود چوقت یکه کنارم بود و ه  یچند ماه نی اما تو ا نه یزم  ی آدم رو نیتر

که    هیاون کس  کردم یارباب نبود حس م  هی من فقط   یاون برا  وزار  نیفرشته ست که خدا برام فرستاده ،تو ا ه یکه اون   گمیم

وقتا دلم    ی،بعض  فتادی قلبم به تپش م دمشی د ی که م  یرفته بود ،وقت  نی که بهش داشتم از ب ی کنم ،حس تنفر  هی بهش تک تونم یم

 ،دستمو گذاشتم رو شکمم و با لبخند گفتم :  رهیگرم و نرمش تا دلم آروم بگ  ی و بذارم رو شونه هاکه سرم  خواستیم

 روزا تو قلبم  ن یکه ا یحس ن یبه نظر تو اسم ا فندق

 ؟؟؟؟  ه یافتاده چ 

 

 45پارت#

 مانیپ

 

  نیبه سرم و یهمه چ د ی،امروز با نمیسرم  شیبرم پ خواستم یم  رونیها رو گذاشتم تو سبد از خونه اومدم ب ی که خوراک  نیاز ا بعد 

وابسته شده بودم   ی لیتو شکمش خ یو بچه   نیچهار ماه به سرم نینداشتم ،تو ا  نمو یاز سرم ی طاقت دور گه ید  کردمیاعتراف م

 خواستی کنه ،دلم م ی خانم خونم بشه هر روز برام دلبر استمخویکنم ،م  ی پدر نیسرم  یبچه    ی گرفته بودم که برا  می،تصم

مثل بچه   دمشید ی بهم داره ،داشتم م یحس ه ی نم یکه سرم کردمی،احساس م ی و ترس  ت یمحدود چی کنارم باشه بدون ه شهیهم

به   رفتمی داشتم آروم آروم م کنم برم جلو محکم بغلش  خواستی،دلم م  داد یها پاهاشو گذاشته بود تو آب داشت تکونشون م

  شیآب یزد که دلم براش ضعف رفت ،رفتم جلوتر زل زدم به چشما یمن چنان لبخند   دنیبا د د یبرگشت و منو د هو یطرفش که 

 و گفتم : 

   دهیخر ایبرات چ ییعمو ن یبب نجایا ای،ب  ایخورینکرده سرما م ییسرده خدا یلیخانم آب خ نیسرم

 :د یلوس ذوق زده پرس  ی تر بچه دخ ه یجاش بلند شد و مثل  از

 ،بده بخورمش   یمانیپ ید یبرام خر  یچ
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 خنده و گفتم :  ریز  زدم

 رو نداره   یزیچ  اریمن و ی کوچولو نیسرم

 و با خنده گفت: د یبهم کوب دستاشو

   خوام ی ،آهان شکالتم مآلوچه ،لواشک   اووووم 

  افشیلحظه چشمم به ق  ه ی ، خوندمیخوب فکرشو م ی لیکه تو سبد براش آورده بودم ،انگار که من خ  خواستیرو م  ییزایچ قا یدق

 گفتم : دمویافتاد انگار که عروسکشو ازش گرفته باشن ،خند 

از توش بردار بخور ،داشتم   خوادی دلت م ی هر چ ر یسبدو بگ  نیا ا ی،ب اد یکردم دختر ،االنه که اشکت در ب  کارتیمگه چ هیچ

منظره لذت   ن یا دن یاز د د یکشیشو درهم م افهیق خورد یبسته لواشک برداشت داشت م ه ی،در سبدو برداشت اول   کردم یمنگاهش 

 خنده و گفتم:  ری بخش زدم ز

 د،چنانیصورتم قرار گرفت ،مرا بوس  یسانت ک ی قای که ،اومد سمتم دق  رمیازت بگ  خوامیآروم بخور همش مال خودته نم دختر

 لحظه هنگ کردم ...  ه ی بود که من  یحس قشنگ 

افتادم لبخند مهمون لبام   ن یبوسه سرم ادیلحظه   هی  دمیبردم تو اتاقش ؛اومدم تو اتاقم رو تختم دراز کش نو یکه سرم  نیاز ا بعد 

 بهش گفتم که چقدر دوستش دارم......  د یشد ،فردا حتما با

 

 46پارت#

برداشتمو دکمه اتصالو زدم ،خواستم   ز یم یاز رو  خوردیداشت زنگ م  نطوریهم یشدم ،گوش  داریاز خواب ب م یزنگ گوش  یصدا با

 و گفت:  د یحالشو بپرسم که خند  خواستمیبگم ؛م یز ینتونستم چ یکه پشت خط بود از خوشحال   یکس  یبگم الو که با صدا

   شهیتموم م تیشارژ گوش  ایوقت بهم زنگ نزن  هی ، قیرف  ی چطورررر

 گفتم:  دمو یخند  یخوشحال از

 وقت سرخاروندنم ندارم   ی تو سرم حت  ختهیکار ر  یبه خدا کل  ق یرف خرابتم

 زد و گفت:  پوزخند 

 ما باش    یال ی،فقط فردا شب تو و ی سرتو بخارون خوادینم
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 :دمیتر کردمو با تعجب ازش پرس  لبمو

 آراد؟  ی رانیتو ا مگه

 بلند گفت:  یخنده و با صدا ر یز زد

   رانم یون اخان بزرگ با اجازه ت مانیپ بله

 گفتم :  یخوشحال با

   رانی اومدن ا ام یو آرم ه یمهد  عمه

 جواب داد:  یمهربون با

 کار داشت  ادیبابا نتونست ب  ی کرده بود ،ول  رانویا ی،مامان هوا  قیرف آره

 قطع کنم گفتم :  و یکه گوش  ن یاز ا قبل

زده بودم بعد از ده   جان یه یل ی،خ زیانداختم رو م  ویگوش   دمیباهات حرف بزنم ،آدرس هتلو پرس  د یدنبالت با   امیب یی بگو کجا آراد

بخاطر کار پدرش رفتن کانادا   میساله بود ۹  یبود وقت  قمی رف نی ،آراد بهتر نمیو بچه هاشو بب ه یعمه مهد  خواستمیسال م

  ی چرا ول دونمی،نم  هی بپرسم نظرش راجب عشقم چ خواستمیباهاش حرف بزنم ،م  نیحسم به سرم ی درباره  خواستم ی،م

آراد ،زنگ زدم به   دنیآماده شدم تا برم به د دمیپوش  شد،لباساموی مانعم م ییروین ه ی ابراز کنم  ن یعشقمو به سرم تونستمینم

روزا    نیبود ،ا یشدم در حال خوردن بستن  برورو ن ی،در اتاقو باز کردم که با سرم  ادیساناز و گفتم که حاضرشه تا باهام ب یگوش 

 باد کرده گفت :  ی برداشت و با لپ یمن دست از خوردن بستن  دنی،با د شه یفکر کنم تا ماه آخر مثل توپ م  خوردیهمش م

   ی ریم ی که دار  ییجا ی من و فندوقم با خودت ببر شه ی،م یخان ،فکر کنم قرار دار  پیخوشت یوااااااا

 ساناز زد سکوت کردم : که  ی جوابشو بدم که با حرف خواستمی زدم م  یلبخند 

 من  ی،بدو برو حاضرشو توپولو   م یبریکه تو فندوقم م معلومه 

 سانازو بغل کرد ،دست ساناز گرفت باهم رفتن تو اتاقش تا حاضر بشن ........... ی از خوشحال نیسرم

 

 47پارت#

   نیسرم
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  ی دلم هوا ی لی،منم خ رون ی بره ب خواستیکرده بود م کی و پ کیروبرو شدم ،ش  مانیکه با پ  خوردمیم ی تو سالن بستن داشتم

 به خودم گرفتمو گفتم:  ی مظلوم ی  افه یق نی کرده بود ،بخاطر هم رونو یب

محکم بغلش کردمو بوسه بارونش کردم ،دستشو محکم گرفتمو    یکه ساناز زد از خوشحال یکه با حرف   یبر یفندوقم م منو

برداشتم   د یبا شلوار سف ی مشک یمانتو خفاش  ه یسمت کمدم درشو باز کردم   اتاقم نشوندمش رو تخت خودمم رفتم  ی آوردمش تو

؛دست   م یذره رژلب و خط چشمم زدم به ساناز گفتم بر ه یکرم زدم ، کمی ، ردم سرم ک  دمیشال سف هیبلندمو بافتم ، ی موها دمیپوش 

لبخند به لبم اومد    دنشینشسته بود با د نشیکه پشت فرمون ماش  دم ید مانو ی؛پ نییپا میسانازو گرفتم آروم از پله ها اومد 

 در عقبو باز کنم که ساناز گفت :   خواستمیم

   ستیعقب واسه فندوقت خوب ن ینیجون بهتره تو جلو بش  نیسرم

جلو رو برام باز  در   مانیحرفو زده بود ،پ نیچرا از ساناز ممنون بودم که ا   دونم یزد،نمیافتاد چشماش داشت برق م مانیبه پ نگاهم

ببرم با   نیسکوتو از ب  نیخواستم ا شدمی نگاهاش داشتم ذوب م ر یهمش رو من بود ز مانیکرد ؛آروم نشستمو درو بستم ،نگاه پ

 خنده گفتم : 

  د یبذار دلمون پوس  ی زیچ یآهنگ   هی  مانی،بابا پ نیهمه سکوت خسته نشد  نیاز ا اووووف 

 به چشمام نگاه کرد و گفت:  مانیپ

 چشم خانوم خانوما   ی رو به

که روش نوشته    یی چشمم افتاد به تابلو یساعت راه طوالن ک یگوش سپردم ؛بعد از  شد یکه داشت پخش م  یزدمو به آهنگ  لبخند 

به   مانیپ یبا صدا تو حال خودم بودم که نطور ی،هم نییپا ختیقطره اشک از چشمم ر  هی مامان افتادم   ادیلحظه  ه ی،  لیبود اردب

 خودم اومدم: 

 جان  نیشده سرم ی زیچ ی کنیم  هی گر ی دار چرا

 بشه ،برگشتم به سمتش و آروم گفتم :  یعصبان دمیترس یبهش بگم دلم واسه مامانم تنگ شده م تونستمینم

  دن یو ساناز با د  مانی،پ ستاد یهتل پنج ستاره وا هی  ی جلو نینگفت؛ماش  ی چی،سرشو تکون داد و ه  ه ی فصل تیحساس  س ین یزیچ

  ل یشم اما به چه دل اده یپ نیلحظه منم دلم خواست از ماش  ه یشدن و به سمتشون پرواز کردن که    اده یپ نیسه نفر چنان از ماش 

 رو شکمم و گفتم: شتممن نبودن ؛دستمو گذا ی الی اونا که فام
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درو باز کردم آروم    شدمیخفه م نینه ،داشتم تو ماش  یگ یدوباره ،فکر کنم توم م  منی روز منم مامانمو بب ه ی شه یبه نظرت م فندوق

لحظه بهم نگاه   ه یبود  ستادهیکنار ساناز وا ی و متشخص  بایخانوم ز هی،  ستادم یشدم قدم زنون رفتم کنار ساناز وا اده یپ نیاز ماش 

 کرد و گفت : 

 ؟ یکنینم ی،عمه جون خانومو معرف  ساناز

 کرد و لب زد:   کیمنو به خودش نزد  ساناز

 ،مثل خواهرمه   نه ی دوستم سرم نیبهتر نیا

 :  د یلحظه ازم پرس  ه یکرد و با دقت بهم نگاه کرد بعد  ی ،باهام روبوس   کترینگاه کرد و اومد نزد بهم

 دخترم   یمن هست  یمیقد   یاز دوستا ی کی ه یچرا اما تو شب دونمینم

 زدمو گفتم:  لبخند 

اما من   نیکنیفکر م ی نطوریچرا همتون ا دونمیهستم ،نم یکی  هی که من شب گنی،همه م نی رو زد  هی حرف بق قا یدق شمام

 خانم   شناسمینم چکدومتونو ی با شماها نبودمو ه چوقتیه

 زد و گفت: ی خانوم لبخند  عمه

 که از وسط نصف شده باشه    نیهست یبیاما انگار مثل س  هیحکمت خدا چ دونمیبرام بهم بگو عمه ؛نم یگلم توم مثل ساناز دختر

 ؟   ه یک  زننیحرف م که همه ازش  ی اون کس دمیفهمی م د یگل کرده بود ،با م یکنجکاو حس

 به خودم گرفتمو گفتم: ی مهربون ی  چهره

 ،االن کجاست   ه یاون خانوم ک نیبگ  شه یجون م عمه

 لب گفت:  ر یبه چشمام نگاه کرد و آروم ز ه یمهد  عمه

دنبالش گشتم    یلیگمش کردم ؛خ شی،سالها پ د یرس ی مورچه هم نم هی به  یکه آزارش حت   یخواهر مهربون هی ، یمیدوست قد   هی

 فالوده مهمونتون کنم   ه ی م یبر نیایب نیول کن  نارو ی،حاال ا نیاما انگار آب شده بود رفته بود تو زم 

 اومد جلو با لبخند گفت: مانیپ

 د یمهمون من یعمو جون شما چرا ،همگ  عه
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  ع یسر خواستمی عمه بود ،م ی حرفا ر یاما من فکرم درگ گفتیبرامون م شی ،عمه داشت از خاطرات جوان میشد  نیسوار ماش  یهمگ 

 ....هیاون شخص ک دونستمیم د یکشف کنم ،با  قتویحق نیتر ا

 

 48پارت#

،آرادم داشت با   میبود ستاده یتو باغ وا ام یودن داخل عمارت ،منو آرمو ساناز رفته ب   مانی،عمه و پ م یشده بود اده یپ نیماش  از

  خوند ی که داشت رمان عاشقانه م  ییایچشمم افتاد به آرم هو یباغ بودم  یگل ها   ییبایکه نظاره گر ز  نطوریهم زدیحرف م لشیموبا

و خوندن   یمن همسن و سال اون بودم کارم فقط عروسک باز  یبود وقت  یدختر با نمک  ای،آرم  کردمی،با بهت و تعجب نگاهش م

 بدجور گل کرده بود رومو کردم به طرفش و گفتم:  می کودکانه بود ،حس کنجکاو  یداستان ها

 ؟  ه یچ ی خونیکه م  یخانوم اسم داستان ایآرم

 ؟  یخون یزرگتراست رو مکه مال ب ی رمان ی،پس چرا دار  ی... بخون یبرف د یمثل سف ییاالن داستانا د یمگه تو نبا نمیبب

 اومد وسط حرفش و گفت:  تیپاراز ه یبزنه ،آراد مثل  ی زد ،تا خواست دهنشو باز کنه حرف یروشو کرد طرف من لبخند  ایآرم

،آخه بگو بچه تو رو چه به   خونهیم  یماست ،خخ وروجک از االن داره واسه من داستان عشق  یخانواده   لسوفیخانوم ف نیا چون

 بکن تو یرمان ،برو عروسک باز

 بود گفت :  غ یکه مثل ج  ییو با صدا د یآمپر چسبوند ،اخماشو درهم کش ایآرم

 ..تو رو سنه نه برو ساختمونتو بساز   یوسط مهندس قالب  نیا یگ یم   یتو چ لسوفم یبله من ف بله

خنده   ر یخواهر و برادر زدم ز نیا یها ی بچه باز دن یبدو اون بدو ،از د نی،ا ایشد و افتاد دنبال آرم  ی لحظه عصبان  هی تو  آراد

دلم شروع کرد    ریلحظه ز ه ی که نتونستم از جام بلند شم ، نینفر چنان محکم هولم داد و انداخت زم  هی  هویکه   دمیخند ی ،داشتم م

بود ،شروع کردم به   دایشلوارم پ یکه از رو  ی خون دن یبکنم با د تونستمینم یکار  چی،ه  د یکشیم ریتبه درد گرفتن ،بدجور داشت  

 زدم:  ادیکه تو جونم بود فر  یبار با تمام قدرت  ن یآخر یداد زدن نداشتم برا ی نا گهیداد زدن ،د

 خان کمکم کن ...بچ...  مانیپ

 فرو رفتم ....  یخبر ی شد چشمام بسته شد و تو عالم ب ی چ دمینفهم گهید

 ************************ 

 مانیپ
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که   کم ی، دمیرو شن ی کمک خواستن کس ی صدا هویکه   میخورد ی تو سالن قهوه م نایبا عمه ا می،داشت  میبود ده یتازه رس  رونیب از

به سمت باغ ،چشمم افتاد کنار استخر   دمیدو مهیکه وقتو تلف کنم سراس   نی،بدون ا نه یسرم یصدا نیکه ا دم یدقت کردم فهم

شده بود ،دستمو آروم گذاشتم رو صورتش و آروم صداش   یتر شلوارش خون ک ینزد فتم،ر  نیزم  یافتاده بود رو  هوش یب نی،سرم

عمه به خودم اومدم   اد یفر  یبه چشماش زل زده بودم که با صدا نطوری،دستپاچه شده بودم ،هم  دمیازش نشن  ییصدا چیزدم اما ه

: 

 ه یتیتو چه وضع  نمیلحظه بکش کنار بب   هی مانیپ

چش شده ،بعد از چند لحظه آروم از   نیسرم د یفهمیم د یاونجا بلند شدم و اجازه دادم عمه به کارش برسه ،عمه پزشک بود شا از

 :دمیعمه پرس 

 سرش اومده   ییچه بال  نیبگ  شه یجون م عمه

 : د یکالفه برگشت به سمتم و پرس  ی با حالت عمه

 مگه اون حامله ست  نم یداره ،بگو بب  یز یدختر خونر نیا پسرم

 مثبت تکون دادم و گفتم : ی سرمو به معن آروم 

 عمه چطور مگه  بله

 لب گفت:  ر یمضطرب ز ی با حالت عمه

 هست   نی،واال خطر سقط جن مارستانیب  یاونو برسون عیسر د یبا پسرم

در   خواستمیپاش رو دستم بلندش کردم ،م  ر یصحنه رو تحمل کنم ،دستمو انداختم ز نیا تونستمینم گه ید  که عمه زد ییحرفا با

 که بابا با پوزخند گفت:  نیبذارم تو ماش  نوی باز کنم سرم نویماش 

 خونه بعدشم...  ارهیم  ره یگ یرو م  یدست هر عوض وونه ید  ی....،پسره  عمارتوکرده

  نویدر ماش  نیآروم گذاشتم تو ماش  نویباز کردم سرم  نویدر ماش  تیخودمو کنترل کنم با عصبان تونستمینم گهیبابا د  یحرفا با

 دهنمو باز کردمو گفتم:   هویچرا اما  دونم یمحکم بستم ،نم

بزنه   ینذاشتم بابا حرف گهیدختر معصوم بردار ،د  ن یدست از سر ا گه ی،بسه د کنم یهفته باهاش ازدواج م ن یخان بابا ،تا آخر ا نترس 

 ...مارستانیشدمو ،پامو گذاشتم رو گاز و با سرعت رفتم سمت ب نی،سوار ماش 
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 49پارت#

،   نیاریبرانکارد ب  ه ی  ایبدحاله ،لعنت ضمیمر  نیکمک کن ن یایب عیشدمو داد زدم سر ادهیپ نیاز ماش  مارستانیدم در ب دمیرس 

بودنش داخل بخش   مارستانیتخت دستشو گرفتم و همراه اونا رفتم داخل ب یآروم گذاشتن رو  نویپرستارا برانکارد آوردن سرم

 بلند گفت:  یجلو و با صدا اومد پرستار   هی منم برم تو که   خواستمیم

اومدن خانم دکتر   رونیو منتظر ب نیو آروم باش  ن یخودتونو حفظ کن  ی داخل ممنوعه، لطفاً خونسرد  نیبر ن یتونیشما نم »آقا

  کردم یداشتم تو دلم دعا دعا م ی بد  یلیسرم، حس خ  ی انتظار نشستم دستمو گذاشتم رو یصندل ی و آروم تکون دادم و روسرم

  رون، یدر باز شد و خانم دکتر اومد ب   دمیمنتظر نشسته بودم که د  نطوریهم شه،با فتاده یخودش و بچه اش ن ی برا ی که اتفاق

 :  دمیندم بهش ،با عجله ازش پرس و نگران از جام بلند شدمو خودمو رسو مهیسراس 

 دکتر حالشون چطوره، بچه حالش خوبه  خانم

 می تا عملش کن نیبد  تیرضا د یبا ؟ یدکتر برگشت طرف من و گفت :شما شوهر ش  خانم

 آروم گفتم:  دوباره 

   ن یعملش کن نیخوایحالش انقد بده که م  یعنی

 کرد و گفت: م یتنط نکشویع دکتر 

ممکنه خودشم جونشو   م یو اگه ما بچه رو سقط نکن ده ید  یبد  بیآس  نی که به شکمش وارد شده جن  یمتأسفانه بر اثر ضربه ا  بله

   نیبد  تیو رضا ن یبر عی از دست بده ،پس سر

  ونستمتیبودن اما من نم ز یاونا برام عز یکرده بودم هر دو  ر یگ  یبد  یکنم سر دو راه  کاریچ د یبا دونستمیبد بود نم یلیخ حالم

 لب گفتم:  ری پر از خون ز یو با دل  یپرستار ستگاهی،رفتم سمت ا فته یبه خطر ب  نمیبزارم جون سرم

 امضا کنم   نیبد  205تخت    مارینامه ب تیپرستار لطفا رضا خانوم

تو دستم نگاه کردم داشتم حکم مرگ فندوق    یپر کن ،به برگه   نوی به طرفم گرفت و گفت ا ی زد و برگه ا   یلبخند  پرستار

تعادل نداشتم خودکار و تو دستم نگه دارم   د یلرز  ی،دستام م  میهزار تا آرزو براش داشت نیکه با سرم  کردم یرو امضا م ییکوچولو

  اطیاومدم تو ح خواستیتازه م  یدلم هوا شدمیپرستار دادم ،داشتم خفه م لیپر کردمو تحو یبود اون برگه لعنت ی قی اما به هر طر

  ن یکه تو ا دونستمی،م  دونه یمنو مقصر مرگ فندوقش م  ادیبهوش ب نی که اگه سرم  دونستمینشستم ،م مکتین ی رو مارستانیب

پک آروم بهش زدم و منتظر   هی لبم و  نیگذاشتم ب  یگاری،س  خواستمینم نویبچه اما سرنوشت ا نیدلبسته بود به ا ی لیچهار ماه خ

 ........ رونی ب ادیاز اتاق عمل ب نیموندم تا سرم
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 50پارت#

 نیسرم

پروانه   هیبودم ،  اس یعاشق گل  ی؛من از بچگ  ایو اقاق م یو مر اس یبودم ،پر از گل  ییبایباغ سرسبز و ز ه یباز کردم تو   چشمامو

لجباز شده بودم که آبنباتشو ازش گرفته   ی ،مثل بچه ا  رمیرو بگ  اون پروانه  خواستیدلم م کرد یکه داشت پرواز م  دمیخوشگلو د

  ی استراحت کنم که چشمم افتاد به پسر بچه  یتا کم ستادم یبودم نفس کم آورده بودم وا  دهیدو یلی دنبال پروانه ،خ  دمیبودن ،دو

 :  دمیازش پرس  ی ،رفتم جلوتر وقت  کردیم  یکه داشت توپ باز یبا نمک

   ه یاسمت چ کوچولو 

 زد و گفت:  اد یلحظه فر  هی که تو  کرد ینگاهم م تیبود ،داشت با عصبان دهیبچه رفت عقب ،انگار از من ترس  پسر

 ،بروووو  ی،تو منو کشت یستین  ی برو ،تو مامان خوب نجایا از

   زم یعز ی هست یتعجب نگاهش کردمو گفتم :من که هنوز مامان نشدم ،تو بچه ک با

 و گفت:   هی گر ر یبچه زد ز پسر

 نمتی بب خوامیا،نمیدنبالم ن گهی د اد یندوقم ،ازت بدم مف من

باغ نبود همش   ی جا چیدنبالش همه ه دمی،دو کردمیماتم برده بودو داشتم رفتن پسرمو نگاه م  ینجوریکرد و رفت و من هم فرار

 افتادم ...... یز یسرم خورد به چ هو یکه   دمیدو ی داشتم م

 ******************** 

 

 51پارت#

 مانیپ

  ی بچه ا گهی شده و د یبفهمه که شکمش خال ی وقت  دونستمی،نم ادیبهوش ب نینشسته بودم تا سرم مارستانیانتظار ب  ی صندل تو

دادنش آماده کرده بودم ،دبگه تحمل انتظار    یدلدار یمن خودمو برا  یول   دهینشون م یکه باهاش دردودل کنه چه واکنش ستین

افتاد که مثل   باش یناز و ز ی باز کردم ؛کنار تختش نشستم ،چشمم به چهره  آروم نداشتم به طرف اتاقش رفتم و درو   دنیشک



 عشق تلخ زندگیم 

87 
 

به رنگ آسمونش و   ی،چشما  شیخوشگل و قلوه ا یتموم خلق کرده بود ؛لبا یبود ،خدا واقعا اونو همه چ  دهیفرشته ها خواب

نوازش کنم ،به حرف دلم گوش   و نرمش یکه موها  کردیداشت وسوسه ام م  یر بدجو طونیکه من عاشقش بودم ،ش   ییطال یموها

  ی جلو تونستمینم گه یکنارم باشه ،تو آغوشم باشه ،د  شهیهم خواستی دادم دستمو بردم جلو و آروم موهاشو نوازش کردم ،دلم م

 اعتراف کنم ،به چشماش نگاه کردمو گفتم:  زویهمه چ خواستی،دلم م رمیکه بهش دارمو بگ  یاحساس 

 . کنمی،پس شروع م ی ارینم ادت یبه  ویحرف  چیه  یچشماتو باز کن ی اما وقت ی شنویکه م دونم یکنم ،م  فیقصه برات تعر  ه ی خوام یم

  ی طوالن یاسب سوار هی کنه ،بعد از   یرفته بود کنار چشمه تا اسب سوار شه یپسر مغرور مثل هم هی  یروز  ه ینبود ، ی کیبود  یکی»

افتاد که اسبش اونجا   ییاستراحت کنه ،بعد از چند لحظه چشمش به جا یتا کم بیدرخت س  ریخسته شده بود رفت ز یحساب

که اون دختر   ی کنجکاو شد و آروم آروم به طرف اون دختر رفت و زمان  کردیم وازش که داشت اسبشو ن  یدختر  دن یبود اما با د

  نیبود که ا ی ،پسره بدجور عصبان نیو انداخت زم  د یکه داشت اونو از پشت کش یشد و با خشم یعصب  شد یداشت سوار اسب م

و ناله اون دختر    هی گر ی با صدا که زد ی داشت با خودش حرف م  نطوریسوار اسب کوه غرور بشه هم خواستیم  یدختر با چه جرئت 

 ؟  یهست یکه تو ک   د یو از اون دختر پرس   د یکش ی شد ،نعره ا یعصبان

افتاد که تو اتاق   ی عکس زن اد یبعد از چند لحظه  یبه رنگ آسمونش شد ول یاون دختر سرشو بلند کرد پسر محو چشما ی وقت

سنگدل و خشن کرده بود   یبه مرد  لیاز اونو پدرش گرفته بود ،پدرشو تبد  و یبود ،عکس اون زن تمام خوش  ده یپدرش د یمیقد 

شکل   نیروبروشه ،اونو به بدتر  یچشم آب  یبا دختر  یمتنفر بود ،با خودش عهد بسته بود که روز  یچشم آب  ی؛اون پسر از دخترا

به عمارت ببرن ،پسر قصه اون دخترو به  مردن التماسش کنه ،به افرداش دستور داد تا اون دخترو  یکه اون دختر برا  دهیعذاب م

روز اتفاق   ه یپاهاش له کرد ،اما  ر یز وکه به خودش داده بود غرور اون دختر  یکرد،طبق قول  لیخودش تبد  یخدمتکار شخص

که اون دختر   د یتر شد ،بعد از چند ماه فهم ک یو نزد  کیبه دختر نزد ی دختر قصه افتاد ،و پسر از سر دلسوز  یبرا  یبد  یلیخ

بود که گرفتار عشق اون دختر   دهی،فهم  د یرس یروزش به شب نم د ید ی اون دخترو نم یروز خنده ها ه یشده ،اگه   ش یام زندگتم

  یصورت ناز اون دختر چشماشو ببنده و صبح وقت دن یبا د خوابه یم ی اون دختر فقط مال اون باشه ،شبا وقت خواستی،دلش م شده

 «   د یکه با دختر قصه ازدواج کنه ،قصه ما به سر س  ه یاون دختر روبرو بشه ،حاال منتظر روز یبا خنده   شه یم داریب

 زدم و گفتم:   یلبخند 

،زود چشماتو باز کن تا اعتراف کنم که چقدر دوستت دارم   یقشنگتو باز نکرد   یقصه من تموم شد اما تو هنوز چشما نمیسرم

 من ......  ی بگم که عاشقتم خدمتکار شخص د ی،با

 

 52پارت#

   نیسرم
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  یکه تو داد یدستم نشون م  یکه به اطرافم نگاه کردم و سروم تو   کمیچشمامو باز کردم ،اتاق برام نا آشنا بود  اد یدرد ز با

که از   یافتادنم و خون یادآور ی،با  ومد یم  ادمیداشت  ی برجسته نبود همه چ گهیلحضه چشمم به شکم افتاد که د  هی، مارستانمیب

خودم جمع شدم ،چه   یدوختم و تو  میبود اشک تو چشام حلقه بست ،نگاهمو به شکم خال  م که تو ذهن یز یچ و با رفت یبدنم م

حرف زدن با کوچولوم تنگ شده بود ؛اما   ی بودم که فندوقم پسر بود ،دلم برا دهیفندوقم داشتم ،تو خوابم فهم ی آرزوها که برا

پتو رو   خواستی م ه یکسو نداشتم دلم گر چ یه گهی،د د نداشتم چون پسر کوچولوم منو تنها گذاشته و رفته بو د یام ی ذره ا  گهید

بهش زل   یاشک  یکه با چشما کرد یدر اتاق باز شد و پرستار تو ،داشت سروممو عوض م   هویکه   هیگر  ر یرو سرم و زدم ز دمیکش

 زدمو گفتم: 

 شده  ی..بچه ام چ ا،بچنجیمنو آورده ا ی ک  نیبگ  شه یپرستار م خانوم

 بهم نگاه کرد و گفت:  ی با مهربون پرستاره

  ی بود که نگو آقا ی ،انقدر عصبان مارستانیسرخ شده ،تو رو شوهرت آورد ب ن یقشنگتو بب یام نکن چشما ه یدلم آروم باش ،گر زیعز

اما متأسفانه بچه   می کرد  ومد یمون برماز دست ی ما هرکار می تو و بچه تونو نجات بد   د یگذاشته بود رو سرش که با مارستانویعاشق ب

 دوست داره    یل یکه خ ی دار ی ،ماشاال شوهر ی حامله بش یتونیبازم م تهیتو هنوز اول جوون نباش دلم ناراحت   زیسقط شد ،عز

 ،کالفه شدم و گفتم:   زدیداشت حرف م ی نجور یپرستاره هم اوووووف

 .. نجایا ادیب نیبه اون آقا بگ  شه ی... م زهیچ

 زد و گفت:  ی لبخند  پرستاره

   شتیپ ادیعاشق م ی آقا گم یخوشگلم تو استراحت کن ،االن م باشه

حکم قتل بچه مو امضاء کرده بود   ی بودم که چرا و با چه اجازه ا یکفر  مانمیحالم بد بود از دست پ ی لی،خ رون یرفت ب  پرستاره

..... 

 

 53پارت#

پر   مویزندگ  ی،شاد  شمیکه بزرگ بشم خوشبخت م  ی وقت  کردمیفکر م شهیتو ،من هم  ادیب مانیتو اتاق نشسته بودم تا پ  منتظر

 شد ؟  ی ،پس چ  کنهیم

 . زنمیدست و پا م  تیوضع  نیاالن تو ا چرا
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 خان اومد :  مانیپ یدر اتاق و پشت بندش ،صدا یصدا

 تو حالت خوبه   زم ی؛عز نیسرم

 نه تکون دادم و گفتم: یبهش نگاه کردم ،سرمو به معن یاخم آلود و عصبان یاچهره با

   شهیحالم خوب نم چوقتمیه  گهی،د  ستیاصال حالم خوب ن رینخ

 اومد جلو ،دستمو تو دستش گرفت؛تو چشمام زل زد و گفت:  مانیپ

   ی کنیم ی نطوریا ی جان ،چرا دار نیچت شده سرم تو

 بلند داد زدم گفتم :  یحرفشو بگه که با صدا ی ادامه  خواستی نکردم ،م یحرفش توجه به

   یبه نفهم ی،هه تو خودتو زد کنم یم ی نجوریا یچ ی من برا ی دونینم تو

 گفت:  تی بازوهامو گرفت و با عصبان هوی بهم نداد ،بعد  یپاسخ مانیپ

 ؟؟  ه یچ ی زنیکه م ییمنظورت از حرفا  نمیبب سایوا

 زد ......... خان ،خشکم  مان یپ ادیفر  یصدا دنیشن با

 ترسم به هق هق افتادم و گفتم:  از

 ؟ یحکم مرگ بچه منو امضاء کرد  ی از جون من ،تو با چه اجازه ا یخوایم ی چ تو

 دستشو از رو بازوم برداشت و گفت:  نیشده بود ،خشمگ  یبدجور عصبان مانیپ

 ،من اربابت    یرفته تو خدمتکار من ادت یبهت رو دادم ،نکنه  یاد یگستاخ ،انگار ز  ی دهنتو بفهم دختره  حرف

به قفسه   دمی ؛دستامو مشت کردمو با خشم کوب کرد یداشت با اخم نگاهم م  مانیاشکامو با پشت دستم پاک کردم ،پ تیعصبان از

 و گفتم:   مانیپ نهیس 

 هان..... ی هست ی،اصال تو ک  ی خوای م ی من چ ی تو از زندگ دونم ینم یمن برده تو ،ول   ی نرفته که تو ارباب ادمی رینخ

 مرده .....  ا یتو چه که من زنده باشم  به
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 54پارت#

 مانیپ

  د یکرده بود ،خشم تمام وجودمو گرفته بود شا م ی؛حرفاش بدجور عصب دادم یگوش م ن یسرم یبودم به حرفا ستاده یوا  نطوریهم

محکم به صورتش زدم و دهنشو    یلیس  کنمیم  کاریدارم چ دمینفهم گهیآخرش د یاما با حرفا ومد ی خونم در نم ی زدیاگه چاقو م

 بلند گفتم:  یبستم ،با صدا

 نکن   م یانقدر عصب یمرده ،لعنت  ای یمربوطه که تو زنده باش  بهم

 زد و گفت:   یپوزخند  نیسرم

 مرده هان ،ارباب بزدل    ای،به تو چه مربوطه که نوکرت زنده باشه  ی هست یک  ی فکر کرد هه

که اون مال منه،بازوهاشو محکم گرفتم و اونو به طرف خودم   گفتمیبهش م د یبا رم یبگ  مویقلب لعنت  یجلو  تونستمینم گهید

 و گفتم :  دمشیکش

  ریمنه ش  یمرده بودنتم تو دستا ای،پس حکم زنده   ی تو اون گوشات فرو کن که تو فقط مال من نو یبرده کوچولو ،ا ستم یبزدل ن من

 فهم شد 

زد احساس کردم پرده گوشم پاره شد   ی چنان نعره ا هی اما بعد از چند ثان دم یقشنگش د یرو تو چشما یلحظه غم و ناراحت هی

 بود گفت: غی ج هی که شب یی،منو با خشم هل داد وبا صدا

 ؟؟ یمن کارهی،تو چ ستم ین چکسی مال ه من

 نه....  ای ی د یدستت به من برسه فهم  زارمینم چوقت ی دختر آزادم ه ه یمن  ی انبارتم ،نه آقا کور خوند  یمگه من جنس تو  

که از   کرد یتقال م ن ینتونه حرف بزنه ،سرم  گهیخودمو کنترل کنم با خشم رفتم جلو لبامو با لباش قفل کردم تا د تونستمینم گهید

  ینجور یهم کردمیکه طعم خونو تو دهنم حس م ی جور دم یرو بهش ندادمو لباشو با خشم بوس  اجازه ن یاما من ا رونیب اد یبغلم ب

  دن یمنو بخوره با د خواستیبود که م ینیرخشمگ یش  هی شب افشی،ق رونیاز آغوشم اومد ب خرهباال نی که سرم دمشیبوس یداشتم م

 ......  د یزد برق از سرم پر نیکه سرم  یلیبا س  هو یزدم که  یلبخند  افشیق

 

 55پارت#

   نیسرم
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مسخره اش    یبهش زدم ،با اون خنده ها یمحکم ی لیشدم با تمام خشم و نفرتم س  یباهام کرد بدجور عصبان مانیکه پ  یکار با

دستش بکشم  دستمو از تو    خواستمی بار دوم دستمو بردم باال تا بزنمش که دستمو تو هوا گرفت ،م یکرد؛برا یم  تمیبدجور داشت اذ

 بغض کرده گفتم: ییا،با صد  د ی رس یاما زورم بهش نم رون یب

  ش یبوس یو به زور م ی کنیکه تازه بچشو از دست داده سوء استفاده م یاز حال زن  ی آشغال هی ،تو  یهست ی عوض هی ،تو  ی نامرد هی  تو

 .... ،دختربایآشغال ه ی ؛تو  خوره ی،حالم ازت بهم م

 تو حرفم و نعره زنان گفت :  د یشد و پر یعصبان مانیپ

  نا یکه همه ا یفهمی،چرا نم  یبه نفهم یچرا خودتو زد  ی ؛لعنت  ستمین ی،عوض ستمیآشغال ن هی ،در ضمن من  دمت یبه زور نبوس  من

 وونتمیعشقه ،بفهم من د یاز رو 

 گفت:  یخشدار ی رو قلب خودش و با صدا د یبا مشت کوب هو یزل زده بودم که   مانیپ یبه چشما ی اشک یتعجب و با چشما با

 صاحاب که بدجور گرفتارت شده ،چطور بهت بفهمونم که عاشقت شدم دختر   یدل ب  نیبه ا لعنت

  اد یازجاش درب خواستیکه م  یجور  زدیتند م ی ،ضربان قلبم جور کرد یقلبم بدجور تاالپ تولوپ م  زدیم مانیکه پ ییحرفا با

 کردم ..  اریزد سکوت اخت مانیکه پ ی اعتراف کنم با حرف مانیم نسبت به پزبون باز کنم و به عشق خواستم ی،م

 مردونش گرفت و لب زد :  یدستمو تو دستا مانیپ

   یزودتر زنم بش خواد ی،دلم م م ی کنیازدواج م گه ید ی  هفته 

  میقلب  یبه خواسته  خدا هنوزم دوستم داره که داره منو  ی عنیبدجور ماتم برده بود ،با خودم گفتم  مانیپ ی حرفا دنیشن با

که    دمیفهم مانیگرم و نرم فرو رفتم ،با استشمام عطر تن پ  یجا ه یتو  هو یکه  کردم یداشتم تو دلم صحبت م  نطور ی،هم رسونه یم

 شد و رو به آسمون تو دلم گفتم:  لبام مهمون  یتو آغوش گرم عشقمم ،لبخند 

به مادرمه   دن یتنها آرزوم رس  گهی،حاال د ی،ممنونم که مهر منو تو دل اونم انداخت ی جونم ممنون که منو به عشقم رسوند  خدا

........... 

 

 56پارت#

 هفته بعد   کی
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ه  هفت  ه ی ن ی،تو ا م یبر ی عقد و عروس  د ی خر ی بودم تا برا مان یشده بودم ،حاضر و آماده منتظر ساناز و پ داریب ۹صبح ساعت  از

دختر خدمتکار    هی نبود که من  یکنه ،مهرداد خان اصال راض شونیازدواجمون راض ی با خانواده اش سر و کله زد تا برا یکل مانیپ

که از    کردیچنان اخم م د ید یداشت هر وقت که منو م ی ا نهیمهرداد خان از من چه ک دونم یازدواج کنم ،نم دونش ی یکیبا پسر 

من مهم   یبرا گرانیو نظر د  میدوست داشت ی لیخ گرویهمد  مانیبود که من و پ نی،اما مهم ا رونیب ومدمیترسم زود از اونجا م

به لبم اومد که از   ی لبخند   دنشیاومد تو ،با د مانیشد و پ ازدر اتاق ب  هویکه   زدمیداشتم تو دلم با خودم حرف م  نطورینبود؛هم

روزا ،گونه هام گل انداخته بود   نیا دمیکش یازش خجالت م ییجورا هی ، ستاد یمن وا یور نموند ،اومد  روبرو د  مانیپ نیب  زینگاه ت

 گفت:   یچونه ام سرمو آورد باال و با مهربون ری ،دستشو آورد ز نیی،سرمو انداختم پا

 تو چشمام نگاه کن   زنم یخودم برم ،هر وقت که من دارم باهات حرف م یخانوم خجالت  قربون 

 عشق به چشماش نگاه کردم و گفتم:  با

   کشمیکنم ازت خجالت م کاری،خب چ مانیپ

 لب زد :  ز یآم طنت یو با نگاه ش  د یبوس  مویشونیپ آروم 

  نمینب  گهی،د ی تا بچه هام بش ۵،قراره مامان  میکنارهم باش  د ی،شب و روز با م ی،ما قراره باهم ازدواج کن گه ید  هی خجالت چ خانومم

 جوجه اردک من  ایخجالت بکش

 ،دستمو بلند کردم زدم به بازوش و گفتم :  کردمیادبش م د یاما با شدمیکه زد داشتم از خجالت آب م ییحرفا با

 از خجالت  ی کشیمنو م ی ادب یب ی جمله ها نی،با ا ی بد  یلیخ مانیپ

 گوشم گفت:   ریمحکم منو در آغوش گرفت و آروم ز مانیپ

  ایشوخ نی،منم دلم خواست با خانوم خونم از ا زنن یحرفا م نیزن و شوهرا از ا یکه ،همه   گنینم یادب  یب  زایچ نی،به ا خوشگلم

 دستمون  ی د یکار م تیخوشگل نیبا ا میبر ایبکنم ،حاالم ب

  ی ،وقت خوردنیم ی خانواده تو سالن نشسته بودن داشتن چا ه ی،ساناز و بق نییپا م یها اومد  دستمو گرفت و باهم از پله  مانیپ

  شد یبه ازدواج ما نم ی راض یی جورا ه یازجاشون بلند شدن اومدن طرف ما ؛عمه ام  مانیو مادر پ هیچشمشون به ما افتاد عمه مهد 

 گفتم :  مانی زدم و رو به مادر پ ی خوشحال بود ،لبخند مهربون ی لیداشت و خ  جانیه مان یاما مادر پ

   ن یایلطفا شمام با ما ب خانم

 زد و گفت: ی لبخند   مانیپ مادر
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به بعد   نی،در ضمن دخترم از ا م ینیب یشما رو م ی تدارکات عروس  نجایام ا هی واسه شما جووناست منو مهد  د یخر ن یدلم ا ز یعز نه

 بهم خانم نگو ؛بگو مامان   گهید

 دفعه گفتم:   هی موضوع بکنم  نیراجب ا ی که فکر ن یخودم افتادم ،و بدون ا ی مامان سارا اد ی مانیمامان پ  یمهربون  دنید با

 ی مامان جون ،ممنون که هست چشم

 گوشم زمزمه کرد :   ریجلو و محکم منو تو آغوش گرفت و ز اومد 

 قرار داد   مانمیمثل تو داشته باشم ،که خدا دوستم داشت و تو رو سر راه پ یعروس  خواستیدلم م شهیهم

 آب بشم   خواستمیزد م مانیکه پ  یلحظه بعدش با حرف  ه ی، نیی خجالت سرمو انداختم پا از

 با خنده گفت:  مانیپ

 ... قربونش برم.... شهیم ی خوردن ی بدجور کشه یخجالت م ینکن ،وقت ت یعشق منو اذ مامان

 گفتم :   مانیزبونمو گاز گرفتم رو به پخجالت  از

 ذره مراعات کن ،از مامان و عمه خجالت بکش   ه یتو رو خدا  یوااااااا

نشست پشت فرمان   مانمی،پ نیدر جلو رو برام باز کرد نشستم تو ماش  مانی،پ رون یب میبا خنده دستمو گرفت ،از خونه اومد  مانیپ

 .......... .....رونیب میاستارت زد از خونه رفت نویماش 

 

 57پارت#

  یسارا

  ه یاسمم برگشتم به طرف اون شخص ، دنیدرو باز کنم که با شن خواستمی درآورده بودم م فم ی از تو ک دویشدم ،کل ادهیپ یتاکس از

 باشه ،لبمو تر کردم و آروم لب زدم :  نا یساله ا ۴۵  خوردیکه بهش م  دمیپوشو د ک یمرد ش 

   نیداشت ی ،با من کار ن یدونیاسم منو از کجا م شما

 زد و گفت:  یکه خوب از سرتاپامو برانداز کرد زهرخند  نیاخم آلودش زل زده بود بهم ،بعد از ا ی  افه یمرد ناشناس با ق اون

   ی خانم دکتر ،خانوم تر و پخته تر شد  دمتیکه ند  شه یسال م ستیب
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  ی ،لبخند   زدمیکه تو دلم داشتم حرف م  نطوری،هم شناختیمنو از کجا م ی عنیکه زد بدجور ذهنمو آشفته کرده بود ،  یحرف با

 زدم و گفتم: 

 ...  نیکار دار یکه با من چ  نیو بگ   نیکن  یشما خودتونو معرف شهی،م ارمیآقا من شما رو بجا نم د یببخش

 و گرفت طرف من و گفت: رون یپاکت آورد ب  هی کتش   بیبگه ،از تو ج ی زیکه چ  نیا بدون

هستن و چه   ی خانواده ات ک ی،اگه دلت خواست که بفهم ین یکه داخلش هست رو بب ییزایچ د ی توعه ،با  یپاکتو برا نیا ریبگ 

 هتل پارس   ا یفردا ب ی سرت اومد که تو حافظه تو از دست داد ییبال

  ی شد گاز داد و رفت ،دلم بدجور نشیسوار ماش  ع یسر دم یکه د  دونهی م  یگم که از گذشته ام چب خواستم ی ازش گرفتم ،م پاکتو

و   لیبفهمه ،چون ممکن بود سه یزیامروز چ ی از ماجرا ی کس زاشتمیم  د یآشوب بود ،کنجکاو بودم داخل پاکتو نگاه کنم ؛نبا

کردم ،در پاکتو که باز    زونیبفهمم ،اومدم تو اتاقم مانتومو درآوردم آو  ی زی باشن که من نتونم از گذشته چ ی بفهمن و مانع مینس

بودم ،عکس   ده یعکسشو د ش یکه چند ماهه پ یعکس خودم کنار همون مرد  دنی،با د نیکردم چنتا عکس از داخلش افتاد زم 

به داخل پاکت نگاه کردم تا   ،دوباره  بود من  ه یشب ی لیدختر جوون بود که خ ه یعکس  ی من بودم که باردار بودمعکس آخر یبعد 

بار خوندمش   ن یدوم ی بهم وارد شد ،برا یب ی،شوک عج ن یاسم زوج دنی از سند ازدواج بود که با د  یکپ   هی کنم ، دایپ یزیچ د یشا

  رمو شوه  یفکر کردم نتونستم چهره  یدر اومده ،هرچ تیبه عقد دائم مهرداد هدا یسالگ  ۱۲در سن  انیمیسل ی نوشته بود سارا

از   یمبهم  ی ،صحنه ها ارم یب اد یبودم به  دهیکه تو عکس د  یاز ازدواجم و دختر یزیچ د ی،چشمامو بستم تا شا ارم یب اد یبه 

،سرم    کردنیمغزمو سوراخ م ل یتو سرم بود ،انگار که داشتن با در یبد  یلی فشار خ زدیاونو با شالق م ی که مرد  دمید یم ی دختر

  نیرفت  افتادم زم یاهیچشمام س  هو یکه  ارم ینم ادیرو به  ی چیکه چرا ه   زدمیم  بینه ودم،همش داشتم به خ رفت یم  جیشت گدا

 ....دمینفهم یچی ه گهیو د

 

 58پارت#

ناشناس کنجکاو شدم زدم روش تا بخونمش   امیپ دن یبهش بندازم که با د  ینگاه هی برداشتم تا  مویچشمامو باز کردم ،گوش  ی وقت

  نی؛با خوندن ا یار یماجرا سردرب قت یآدرس تا از حق ن یبه ا ای،پس ب ی که اون نامه رو خوند  دونمیم  انیمیسل ی،نوشته بود سارا

  قتی از حقو  رفتم یم د یبفهمم با یزیمن چ  خوادینم لیافتاده که سه یی اتفاقا ه ی تصادف من  ازبودم که قبل  دهیفهم گه ید امیپ

  دمیشال سف  هی  دمیپوش  ی بلندمو با شلوار مشک یتختم بلند شدم تا آماده بشم ،مانتو مشک  ی،از رو   اوردمیسر درم  میپنهان زندگ

درو باز   خواستمی،م نیی،آروم از پله ها اومدم پا رون یاومدم ب  اقمبرداشتم از ات مو یو گوش  ف یکردم ،ک مم یمال ش یآرا ه یسرم کردم ،

 جوابشو دادم: یزدم و با مهربون ی برگشتم طرفش ،لبخند  نایاسمم از زبون س  دنینشده که با شن داریب ی کنم برم تا کس

   یداشت  یجان ،جانم خاله کار نایماهت س  ی به رو سالم
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 نگام کرد و گفت: یبا مهربون نایس 

   ن یریم ن یکجا دار  یجون صبح اول صبح  خاله

 و گفتم :  د یبه ذهنم رس  ی زیچ ه ی  هویبدم که  یو چ بودم جواب بچه ر مونده

 صبحانه دعوتم کرده   ی،برا  نم یاز دوستامو بب یکی رم یدارم م زمیعز

 گفت :  کرد یدستشو باز م  یکه داشت شکالت تو  ی در حال نایس 

 ..گه ید  رسونمتونیجون پس من م خاله

 گفتم :  یی که بندو به آب بدم ،مکث کردم و با خنده رو دمیترس ی هول کرده بودم م بدجور

  نیشدم و آدرس هتلو دادم ؛از ماش  ی،سوار تاکس رون یترفند از خونه اومدم ب   یقربونت برم من ،آژانس دم دره........باالخره با کل  نه

 شدم از در هتل رفتم تو ،رومو کردم طرف کارمند هتل و گفتم:  ادهیپ

 کار داشتم   ۲۵۶سافر اتاق با م د یخسته نباش  سالم

 زد و با ادب و احترام جوابمو داد و گفت:   ی هتل لبخند مهربون کارمند 

 منتظرتون هستن    یآقا تو الب  نیخانوم باش   یسارا د ی،بله شما با ممنونم

من از جاش بلند شد و    دنیبودم روبرو شد ،اون با د دهید  روزیکه د یهتل رفتم و با همون مرد  یکردم و به سمت الب  یتشکر

 گفت :   یجد  یلیخ

 تا برات بگم   ن ی،بش یری تا آخر ماجرا م ی که اگه تو کنجکاو بش دونستم ی،من م انیمیخانم سل یایم  دونستمیم

 که اخم کرده بودم گفتم :   یو در حال  یجد  ی لیخ منم

   رمیرنه من م،وگ ن یراحتم ،لطفا شروع کن  ینجور یمحترم من هم یآقا

 خنده و گفت:   ر یکه من زدم زد ز  یحرف با

 بزرگ شو   کم ی یخانم دکتر متشخص ه یاالن   گهی،دختر تو د ی مثل اون موقع ها تخس ،لجباز و مغرور  هنوزم

 بلند گفتم : ینتونستم مزخرفاتشو گوش بدم و با صدا گهید
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سوار   رون ی،بهتره من برم ؛از تو هتل اومدم ب  نیو بخند   نیمن صحبت کن  یکه شما درباره اخالقا ومدمیمحترم،من ن ی آقا ه یکاف

که من تو   یحق من بود که بفهمم اون دختر  نیکرد ا  یم  فی برام تعر زویهمه چ د یدادم ،با لویشدم و آدرس مطب سه یتاکس

 و االن کجاست .... ه یک  نم یبیخوابام م

 

 59پارت#

که داشت    یرو فشار دادم ،آهنگ  ۱۰طبقه  یشدم رفتم داخل ساختمان پزشکان ،سوار آسانسور شدم و دکمه   ادهیپ یتاکس از

که روش نوشته بود دکتر روانپزشک درو باز کردم   ی رفتم به سمت در  رون یبدجور رو مخ بود ،در آسانسور باز شد اومدم ب   زدیم

به سمت   رفتم یبا سرش بهم سالم داد ،جوابشو دادم ؛داشتم م ردکیکه داشت با تلفن صحبت م یدر حال  لیسه ی رفتم تو ،منش

 گفت:   تی،برگشتم طرفش که با عصبان ستادم یوا یمنش  ی که با صدا لیاتاق سه

 برگه چغندرم   نجایتو ،پس من ا ی ریم  یچ نیع  یدار  یسرتو انداخت یریکه وقت بگ  ن یخانوم بدون ا یه

 شدم و با پوزخند گفتم :  ی حرفاش عصب دنیشن با

بکش اونور   فتوینح کلیچشم و رو،حاالم اون ه یدختره  ب   یمنش گنی،به توام م رم یکه ازش وقت بگ   دمیرو ند  ی کس نجا یکه ا من

 تا من برم داخل اتاق 

 بلند گفت: ی بلندشو فرو کرد تو پوست دستش و با صدا یناخنا تیاز عصبان لیسه یمنش

 سرجات تا به دکتر خبر بدم   ی ستیمیمنه ،حاالم وا یتو دستا  نجایاداره ا ی ریکبیا نیبب

  لیبدون در زدن درو باز کردم که سه لیبودم ،رفتم به سمت در اتاق سه یو عصبان نیبود که بدجور خشمگ  ییاز اون روزا امروز

 من ازجاش بلند شد و گفت:   دنیبا د

   رونی ب م یریبره باهم م  مارمیمنتظرم باش ب رون یب زمیجا کجا ،عز ن یجان تو کجا ا یسارا عه

 و گفتم :  مارش یحرف بزنم رومو کردم طرف ب  لیکه با سه  نیا بدون

   نیایو فردا ب   نیشما امروز بر شه یمحترم م یآقا

 بود به چشمام نگاه کرد و گفت: نایپسر همسن س  ه یکه  مارش یب

 .... نیدکترو دار ی ا آقابه حرف زدن ب اجیاز من احت شتری خاله جون ،انگار شما ب چشم
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 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند 

 حل بشه ..   یکه مشکلت به زود   دوارمیازت ،ام  خوام یمعذرت م  پسرم

 بهم نگاه کرد و گفت:  یعصبان  ی  افه یبا ق لیرون،سهیگفت و از اتاق رفت ب ی ممنون پسره

   ی هست یشده که انقدر عصب یچ نم ی،بگو بب  یکرد رون یمنو چرا ب ماری،ب  یسارا ه یچ ایمسخره باز نیا

 بغض کرده گفتم: ی و با صدا ستادمیخشممو کنترل کنم ،رفتم روبروش وا تونستمینم گهید

 ام ؟  یبگو من ک لیسه

 ام کجان؟شوهرم کجاست ؟ خانواده

 ام کجاست ؟  خونه

  لی،سه نیکنیم  یباهام باز  ینطوریام و شماها ا ی اسباب باز هی من  نی ،نکنه فکر کرد نیکنیم کاریمن چ   یبا زندگ نیدار شماها

 ه؟؟؟ یچ می زندگ  قتی به جون بچه هات بهم بگو حق دم یتو رو قسم م

 گرفته روشو کرد به طرف من و گفت:  ی با چهره  لیسه

االن  ...پس  میاز گذشته نگ  یز یخواسته دکترت بود که بهت چ نیاما از دست من ناراحت نباش ،ا گمی خواهر قشنگم ،بهت م  نیبب

 کردن ...   فیتا از اول شروع کنم به تعر نیبش

  یبد بود ،با سن کم یل ی،اون روز تو حالت خ یبود  مارام یاز ب یکیآشنا شدم، مارستانی،من با تو تو ب  ی ستیمن ن  یخواهر واقع »تو

بچه اتم بر اثر   ی،حت  زدیخان ظالم بود که تو رو کتک م ه ی،شوهرت   یو بچه تو از دست داده بود  یباردار شده بود  یکه داشت

و   ی که از خونه فرار کرد یو گفت   یگذشته بود که تو بهم زنگ زد   هیبود ،ماها از اون قض دهشالق اون سقط ش  ی شدت ضربه ها

ودم بردم رامسر تا  ،تو رو با خ یکه گفته بود  ی خودمو رسوندم به آدرس  ع یسر دم یحرفو شن نیکه ا ن ی،بعد از ا  لیاردب یاومد 

  یبد  ل یبود ،من کمکت کردم تا ادامه تحص تیو ماه آخر باردار ی بکنن ،تو اون روزا حامله بود داتیشوهرت و خانواده اش نتوتن پ

 و.... یسال دکتر شد  ۶،بعد از 

 قطع کردم و گفتم:  حرفشو

 بچه ...  اون

 شد ؟  ی که تو شکمم بود چ  یا  بچه
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 و گفت:  ستاد یرفت طرف پنجره و پشت به من ا لیسه

 اومد اما بعد از سه روز مرد...  ای،اون بچه به دن ی کرد مان یکه تو زا ی روز

تا    رفتمیم د ی،با  رونینفس بکشم از اتاق زدم ب تونستم ی؛نم  خواستیتازه م ی حرفاش گوش بدم ،دلم هوا هی به بق تونستمینم گهید

 ........ ارمیب ادمیاز گذشته   ی زیبتونم چ د یشا

 

 60پارت#

   نیسرم

  زد یچرا اما همش دلم شور م دونمیمزون لباس عروس ؛نم م یبر اد یکه ب  می بود مان ی،با ساناز منتظر پ  رونیب م یاومد  ی طال فروش  از

 ساناز به خودم اومدم به روش لبخند زدم ... ی تو فکر فرو رفته بودم که با تعنه   نطوری،هم

 ،رو کرد طرف من و گفت: رفتیم سه یکه داشت از خنده ر  یلدر حا ساناز

   کنم یدو ساعته دارم صدات م  ییخانوم عاشق ،کجا یه

 گفتم :   یزدم و با مهربون   یلبخند 

 .. یبهم بگ  یخواست یم ی زی ؛چ زمیعز جانم

 خنده و گفت:  ر یزد ز ساناز

 نکن ،اون تا آخرش ور دل خودته ... یعشق باز مانیبا پ اهاتیبگم انقدر تو رو خواستمینبود ،فقط م یمهم ز یبابا چ نه

 که ساناز زد از خجالت گونه هام سرخ شد ،لبمو گاز گرفتم و گفتم:   یحرف با

 زشته انقدر منحرف نباش   عه

  مانهیپ دمیش فهمچشمامو گرفت ؛با هرم نفس ها یجلو  یکیاحساس کردم   هویکه   کردمیداشتم با ساناز بحث م ی نطوریهم

 زدم و گفتم:  ی ،لبخند 

   ییتو دمیدستت رو شده ،از عطرت فهم گه ی،د تیهدا یآقا

 گوشم زمزمه کرد :  ر یطرف خودش ز د یدستشو از رو چشمام برداشت و منو کش مانیپ
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 خانومم ،....  ن یخوشگلم از عطرم منو شناخته ،من عاشق سرم خانوم

 

 

 

 

 لب گفتم : ریدونه محکم زدم به بازوش و آروم ز   هی که ساناز حرفامونو نشنوه ، ن یترس ا از

 ساناز منتظره.. میبر ای،حاالم ب بوسمتی؛روز عقدمون م یبه عرضتون برسونم که فعال نامحرم د یخوش اشتها ،با یآقا

 کرد و با حرص گفت:  یاخم مانیپ

 ناز جووون بر خر مگس معرکه ،آخه االن وقت اومدن بود سا اووووف 

 زد و مسخره وار گفت :  یشخند ین ساناز

 تو مزون منتظر هستن   میبر د ی االن با یکه مزاحم خلوت عاشقانه تون شدم ،ول د یببخش

ساعت  م ی،باالخره بعد از ن  کردمیم یلباس عروس لحظه شمار دنیپوش  ی ،برا م یو به سمت مزون حرکت کرد میشد  نیماش  سوار

باال   م یمزون رفت  یدرو برام باز کرد و دستمو گرفت باهم از پله ها مانی،پ مید یساناز رس  ی وقت تلف کردن تو راه به مزون خاله 

 گفت : یی و با خوشرو مون ما اومد به سمت دنی،سودا جون با د

   یبه مزون ما ،به به چه عروس و داماد  نی،خوش اومد  سالم

 چشمام نگاه کرد و گفت:  به

   یجون باش  نیسرم د یبا شما

 جوابشو دادم :  یزدم و با مهربون   یلبخند 

   نیساناز باش  یخاله   د ی،شمام با نمی،بله من سرم سالم

 جون دستمو گرفت تو دستش و گفت:  سودا
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و    یدرخشیکه تو خودت مثل قرص ماه م دونم یو بدم بپوش امتحان کن ،مکارام ن یتر د یجد  می بر ایعروس خانوم ،حاال ب بله

   ادیبهت م یکه بپوش  یهرچ

بودن ،مونده بودم اول کدومو   بایلباسا ز  یاتاق پرو ،چنتا لباس عروس داد که بپوشم ،واقعا همه   م یسودا جون و ساناز اومد  با

بود ،به کمک شاگرد سودا   ایپف ن یکمر ،دامنشم از ا ی باز بود تا رو از پشت کامال ی لباس عروس بود که دکلته بود ول  هی بپوشم ؛

  یل یمعذب بودم چون لباس خ ی مثل فرشته ها شده بودم ،اما کم شد ینگاه کردم ،باورم نم نه ییتو آ دمو به خو دمیجون لباسو پوش 

سرمو   دمیبراقشو د ی ،برگشتم به طرفش تا چشما  دمید  مانویپ نهییتو آ  هویشده بودم که  رهیبه خودم خ  نطور یباز بود ،هم

 سرمو آورد باال و گفت : ام چونه   ری،دستشو گذاشت ز ستادیوا  کمی،اومد نزد نییانداختم پا

 چطوره لباست   نم یدلم ،بچرخ بب ز یعز یمن خجالت بکشه ،چقد ناز شد  ن یسرم نمینب

و    دمیلحظه ترس   هی روبرو شدم ، مانیاخم آلود پ ی  افه یبا ق ستادمیوا ی،وقت نهیلباسمو بب  مانیتا پ دمی دور چرخ هی زدم و   یلبخند 

 با تته پته گفتم : 

   زمیعز  یشده ،چرا اخم کرد  یزیچ

 گفت: تیو با عصبان  د یکش یآه

شب   گهید  ی،همه جاش بازه ،من دوست ندارم به جز خودم مردا  ومد یاصال خوشم ن ار یلباسو از تنت درب ن یبرو زود ا نیسرم

   ننیزنمو بب میعروس 

 بهش زدم و گفتم:  ی بخوابونم ،لبخند  مانو یپ تیکه عصبان  نیا یبرا

   کنمیعوضش م رمیاالن م چشم

 رو بپوشم ....  یلباسو گرفتم تو دستم و اومدم تو اتاق پرو تا لباس بعد  ی  دنباله 

 

 61پارت#

لباسو    نی،اما االن که ا ذاشتیروش م رادی ا ه ی مان یپ دمیپوش یکه م ی،هر لباس عروس  دمیپوش ی بود که م یلباس   نیرآخ گه ید نیا

و دوخته شده بود ،فکر    یمن طراح یلباس برا نیشده بودم ،انگار که ا بایبه خودم نگاه کردم مثل پرنسسا ز نه ییو تو آ دمیپوش 

نگاه کردم لباس عروس دکلته که روش تور خورده بود و   نهییبه آ گهی بار د ه یبده ، ر یعروس گ س لبا ن یبه ا مانیپ گه ید کنمینم

  کردیرو به خودش جلب م ی که داشت نظر هر دختر ی شده بود و دامن پف یطراح یی بایز ونیکمرش پاپ ی بدنم مشخص نبود ،رو
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،لباسو درآوردم دادم به شاگرد سودا   نهیتو تنم بب  مونیلباسو تو روز عروس  ن یا مانیپ خواستمیم رونیبار از اتاق پرو نرفتم ب نی،ا

 گفتن :  گهیو ساناز با همد  مانیپ هویکه   رون یجون تا برام کادوش کنه ،از اتاق اومدم ب 

   ومد ی،خوشت ن ی د یپس چرا لباسو نپوش  عه

 و گفتم :  مان یبه طرف پ برگشتم

انتخاب   فممی کفشو ک می بر نیایکنن ؛حاالم ب  چشی،االنم دادم برام کادو پ دمیدم و پوش انتخاب کر  ر ینظ ی و ب بایلباس ز هی  اتفاقا

  م یخواستیم م ی شده بود نی،سوار ماش   رونی ب  میو از مزون اومد   مید یست لباسمم خر فی ساعت کفش و ک م یکنم ؛باالخره بعد از ن

 به طرف من و گفت: تبرگش مان یپ هویکه   می حرکت کن

من نباشه ،همونجا   ل یگوشت کن که اگه اون لباس باب م زه یآو نمی،اما ا ه یمدل لباست چطور نمیبب یخانوما تو که نذاشت خانوم

   کنمیاش م کهیت   کهیت ی چیبا ق یوسط عروس 

 گفت :  مانیخنده و به پ ر یزد ز ساناز

 لباسشو وسط اون همه آدم   ی کنیپاره م ییخدا

 برگشت و گفت:  یجد  یلیخ مانیپ

   دونه یخودش م نیسرم گهیصدرصد ،د بله

 گفتم:  دمویخند 

   یمونیانگشت به دهن م ین یتو تنم بب ی انتخاب کردم که وقت یمن تو مطمئن باش ،لباس  یآقا

خونه   مید یو گشت و گذار رس  د یخوش گذشت ،بعد از چند ساعت خر ی لیساناز بهمون خ ی روز با خنده ها و جوک گفتن ها اون

 خوابمون برد .....  دهیکه تا سرمون به بالش نرس   می مون انقد خسته بود  یی،هر سه تا

 

 62پارت#

 هفته بعد  کی



 عشق تلخ زندگیم 

102 
 

نشسته   شگاهیآرا یکه رو صندل  ی ،از وقت شگاهیآرا می ،از صبح با ساناز اومده بود دمیرس  ی م مان یبود که من به عشقم پ یروز   امروز

رو   نهیکه من آ ده یبعد از تموم شدن کارش اجازه م گفت ینگاه کنم ،م نه یی( نذاشته بود که خودمو تو آشگریم )آرابودم بهار خانو

 بهار خانوم به خودم اومدم و گفتم:  یکه با صدا  زدمیبا خودم حرف م تم داش  نطورینگاه کنم ؛هم

   د ییبفرما بله

 زد و گفت:  ی خانوم لبخند مهربون بهار

 .. اد یآقا دومادت م گهیساعت د  م یکه ن  ی،کار من تموم شده حاال بلند شو کمکت کنم لباستو بپوش  بایخانوم ز  عروس 

،تورمو انداختم تو صورتم ،شنلمو   دمیرفتم و به کمش لباسمو پوش  یمثبت تکون دادم و به همراه بهار خانوم به اتاق یبه معن  سرمو

که تو صورتش   ی حیمل  شیدکلته قرمز ،آرا  راهن یشده بود تو اون پ بایز روبرو شدم ،واقعا زکه با سانا  رونی؛از اتاق اومدم ب دمیپوش 

 چشمام تکون داد و گفت:  یزل زده بودم که ساناز دستشو جلو  نطور یرش کرده بود ،همینظ  ینشونده بودن ب 

 منو  یتموم کرد   یدختر خورد یه

 زدم گفتم:   یلبخند 

   یخوشگل شد  یلیساناز خ یوااا

 چشمام نگاه کرد و گفت: به ساناز

باش   مانینگاه کن ،فقط مواظب پ نهیینازه ،برو خودتو تو آ یلیخ شتی،آرا   یبه خودت بگه ،دختر مثل فرشته ها شد  خوادیم یکی

 به خدا   یشد  ییکه قبل از عقد نخورتت ،هلو 

افتاد   نه یی چشمم به آ ی حرکت کردم ،وقت  شگاهیآرا ی قد  نه ییو به سمت آ  نییکه ساناز زد ،از خجالت سرمو انداختم پا ییحرفا با

  یرو  نیبلندم که به شکل گل رز درست شده بود و تاج پر از نگ  ی،موها تیال شیانگار که من نبودم ؛واقعا عوض شده بودم ،آرا

 شده بودم.  بایسرم ،واقعا ز

باز   مانیپ یشاگرد بهار جون درو برا هویبلند شدم که  شگاهیآرا فون ی آ ی،با صدا ادینشسته بودم تا ب  مان یکه منتظر پربع بود   کی

،با همه سالم و   دم ید یکه تو دستش بود رو م یچشمامو گرفته بود فقط دسته گل قشنگ  یکرد و اون اومد داخل ،تور جلو

 گفت :  یگلو به طرفم گرفت و با مهربون؛دسته   داشتکرد و به سمت من قدم بر  یاحوالپرس 

   ادیلباس بهت م نیاومدم که ببرمت ،چقد ا خانومم

 گفتم:  زدم و آروم  یلبخند  ی تور عروس  ریز



 عشق تلخ زندگیم 

103 
 

   زمیعز ممنون

  نه ییحرکت کرد ،تو آ  مان یو پ میشد  نیرو برام باز کرد ،سوار ماش  نیدر ماش   مانی،پ میخارج شد  شگاهی از آرا مانیتو دست پ دست

برگشت به طرفم و   مانیپ هو ی،تو فکر فرو رفته بودم که  ومدن یکه پشت سرما م دم ید مانویپ یآراد و دوستا نی،ماش  نیبغل ماش 

 گفت: 

   ی شد  یچه شکل نمی اون تورو بزن کنار ،بب خانمم

 لب گفتم :   ریز آروم 

 ی نیبی،منتظر بمون بعد از عقد م رینخ

 تخسو در آورد و گفت:   یبچه ها یادا مانیپ

 گه ید نیهم  نمتیلحضه بب ه یتا اون موقع منتظر بمونم ، تونم ی،مگه من م ستیقبول ن  نیا رینخ

 گفتم:  دمویخند 

 که گفتم    نهی،حرف من هم  نوچ

 گذاشت رو دستمو گفت : دستشو

   ادن یهات ز مه ی،اما بدون که جر مونمیمنتظر م  زمیعز باشه

 مثبت تکون دادم و گفتم:  یبه معن  سرمو

 خان   مانیپ قبوله

 و گفت:  د یآروم دستمو بوس  مانیپ

 خانوم خونم  عاشقتم

در حال خوندن بود گوش   نیکه تو ماش  یشد که آروم پاکش کردم ،و به آهنگ  ریاز چشمام سراز مانیاز ابراز عالقه پ یشوق اشک

 سپردم ..... 
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نفر هم از طرف   ک ی ی بودن ،حت مانی اومده بودن اما همه از طرف پ یاد یز ی ،مهمونا میوارد سالن شد   مانیتو دست پ دست

اسفند به   میکه مامان سارا کردم یتصور م مو یروز عروس  اهامیتو رو شهیبغضم گرفته بود ،هم یمجلس نبود ،بدجور نیعروس تو ا

تو فکر   ی نطورینشده بود ،هم اهامیرو هیشب  یچی بود و ه می ز عروس ،اما االن رو  مونرو سر خت یریاستقبالمون ،نقل م ومد یدست م

 به خودم اومدم و گفتم:  مانیپ یصدا دن یبودم که با شن

 شده  یزیچ جانم

 گفت:  ی زد و با مهربون یلبخند کمرنگ  مانیپ

 شده   ی چ نم ی،بگو بب یز یریمثل ابر بهار اشک م ی نیشیم نجا ی،اگه ولت کنن هم ی چرا بغض کرد خانومم

 زدمو گفتم:   یلبخند 

 مامانم افتادم   ادی لحظه  ه ی، ست ین یمهم زیچ

 دستمو گرفت تو دستشو آروم لب زد :  مانیپ

که عاقد   میخوشگلتو هدر نده ،بر یدایاون مروار گه ی،حاال د میکنیم دای مامانتو پ  لیاردب می ریم مونیبعد از عروس  دمیقول م بهت

 منتظره مونه  

 ........ میعقد حرکت کرد گاهیهم به طرف جا محکم گرفتم و با دستشو

 ************************ 

 یسارا

از   زایچ یلیهفته خ  کی  نی،تو ا رسوندمیم  یلعنت  ی خودمو به اون عروس  د ینداشتم ،اما هر طور که شده با ی خوب یحال روح  اصال

آدم متنفر بودم    نیطرفم از ا هی بهم گفته بود اما از  مو یزندگ ت یاز اون آدم ممنون بودم که واقع ییجورا ه یبودم، ده یگذشته شن

  نی..سقط بچه...سرم ی...مهرداد ...باردار ی... ازدواج اجباریلعنت یبود از همون اول ؛اون روستا  مده او  ادمیاون اتفاقا  ی،همه  

چه   نیمن ا ی اونم با ...خدا نمیخبر ازدواج سرم نایا ی از همه  شتری،ب  منحوس  ی تو اون روستا نی شدن سرم دهیکوچولوم...دزد

کمکم کن ،پامو   ایمنو بده ...خدا یلعنت  یتاوان زندگ  د یدختر من با ا...چطور ممکنه که سرنوشت از سرنوشته بشه ،چر هیسرنوشت

 گذاشتم رو گاز با تمام سرعت روندم به طرف روستا ...... 
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   نیسرم

و   جانیکنه ،دل تو دلم نبود هم ه  یعقد رو جار  غه یو ص ادیکه عاقد ب م ینشسته بودم و منتظر بود مان یعقد کنار پ گاهیجا تو

  ی داشتم انگار که قرار بود اتفاق بد  یبیدلشوره عج  یاز طرف ، شمیم مانی بعد من همسر پ قه ی داشتم که تا چند دق نو یا یخوشحال

بعد از عقد تو انگشت هم   مانیکه قرار بود من و پ کردم یتو جعبه طال نگاه م  ی بود ،به حلقه ها نآرامش قبل از طوفا نیو ا فته یب

گوشم زمزمه    ریز مان یکه پ ییجواهابا ن زدمیکه تو دلم داشتم با خودم حرف م نطور یبود ،هم زایچ ی لی،افکارم مشغول خ میبنداز

 ،آروم تو گوشش زمزمه کردم :  دم یاز خجالت خند  کردیم

 .... یبه خرج بد  ی صبور کمی  د یکه نرفته گفتم بعد از عقد ،حاالم با  ادتی،  ندهیآ همسر

 آروم لب زد :  مانیپ

 لقمه چپت کنم   ه ی نجا یهم خوادیکه دلم م  یانقد خوشگل شد  دختر

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 من خوشگل شدم   یدونیکه هنوز تورمو از رو صورتم برنداشتم ،پس تو از کجا م  من

 زد و گفت: ی حیلبخند مل مانیپ

  ی بکن ش یکه اگه آرا  یهست  بایکه تو خودت انقدر ز دونم ی،پس م د یعقل از سرم پر ت ییبایز دن ی،با د دم یتو رو کنار چشمه د ی وقت

 ی شیم مقل فرشته ها

نبود و من   چکسی ه نجایاالن ا خواستی ،دلم م د یتپی،قلبم بدجور تند م  شد یقند تو دلم آب م کردیازم م مان یکه پ یی فایتعر با

  ل یمجرد فام ی عاقدم اومده ،ساناز و چنتا از دخترا دم یبودم که شن مانیپ الیفکر و خ مان،تویبرم تو آغوش گرم پ تونستمیم

  ی ا ه یباز کردم و شروع کردم به خوندن آ یقرآنو برداشتم و شانس دن،منم یسابیقند م داشتن  یکی یک یباالسرمون گرفتن و  ی تور

دنبال من ،با    اد یو ب اره یحافظه شو به دست ب عتر یبزرگ خواستم که مامانم هر چه سر ی که برام اومده بود ،و همون لحظه از خدا

 بهش گوش سپردم ...  دقتروع کرده به خوندن خطبه ،با  ش  دادیعاقد که نشون م یصدا دنیشن

 بلند گفت:  یدفترو باز کرد و با صدا عاقد 

  کیجلد کالم اهلل ، ک ی هی که شما را با مهر د یدهیبه بنده اجازه م ایآ ان یمیسل نیمحترمه و مکرمه سرکار خانم سرم ی  زه یدوش 

 ؟  لمیوک ای،آ  اورمیدرب تیخان هدا مانیپ ی به عقد دائم آقا یو چهارده سکه تمام بهار آزاد   کصد یو شمعدان و  نه یجام آ

 زد و گفت:  یلبخند  ساناز
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   نه یرفته گل بچ عروس 

بار سوم شروع کرد به   ی قرآن بودم که عاقد برا ی ها هی کرد و من همچنان در حال خوندن آ ی بار دوم هم خطبه رو جار یبرا عاقد 

 خطبه خواندن : 

  اورمیخان درب مانیپ ی ذکر شده به عقد دائم آقا ه ی شما را با مهر لمی وک  ای،آ  پرسمیبار سوم و بار آخر ازتون م ی خانم برا عروس 

 ؟  لم ی،وک

 ،قرآن رو بستم ؛لبامو تر کردم و گفتم :  نییاز چشمم افتاد پا یاشک قطره 

 بزرگتر ها......  ی اجازه  با

 زد و گفت: اد یبلند فر یفرد روبروم که با صدا   دنید با

   شهیعقد هرگز انجام نم  ن ی،ا رینخ

نگاه کرد   می به فرد مهم زندگ تیاز جاش بلند شد و با تعجب و عصبان  مانیکنم ،پ کاریچ د یبا دونستمیبرام سخت بود ،نم باورش 

 زدم : ادیبلند فر ی با صدا یبلند شدم ،زبونم گرفته بود ،از خوشحال یصندل ی ،به زور از رو

   ی ....مامان باالخره اومد  مامان

آغوشش تنگ   یاز سر جاش بلند شد و به طرف مامانم رفت ،دلم برا  مانیبه اون ،پ یاشک یبه من نگاه کرد و من با چشما مامانم

،آروم   د یدماغم گرفت و منو به زور به عقب کش ی جلو ی زی چ یبه طرف مامانم برم که احساس کردم کس خواستمیشده بود ،م

 .....دمیمنفه یز یچ گهیآروم چشمام بسته شد و من د

 

 65پارت#

 )مهرداد خان (  یعروس  روز

بودم ،من اصال   ش یبا خدمتکار شخص دونمی یکیمسخره پسر   یآشفته کنار عاقد نشسته بودم و نظاره گر عقد و عروس  یافکار با

شرکت کرده بودم ،من   ی عروس  نیتو ا تی ساله هدا نیخاندان چند  یم و االنم بخاطر حرف مردم و آبروبه ازدواجشون نبود یراض

به طرف اون   یناشناس همگ  ی زن ادیفر  ی صدا دنیمحله بودم که با شن  نییپا یتاخان ،ارباب روس  ف یدر حال صحبت با شر

 زد و گفت:  ادین بدجور برام آشنا بود فرکه اال یلحظه عروس در حال بله گفتن بود که اون زن  نی،و هم  میبرگشت

 شهیعقد هرگز انجام نم  ن ی،ا رینخ
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 که عروس بلند شد با تته پته رو به اون زن گفت :   می سکوت کرده بود یهمگ 

   ی.....مامان باالخره اومد  مامان

 بود؟  ن یاون زن مادر سرم یعنیشده بود   ر یبدجور درگ ذهنم

به سمت اون    تیرو بهم بزنه ؛با عصبان تیعقد ازدواج تنها پسر مهرداد خان هدا کنهیو چطور جرعت م ه یاون زن ک دمیفهمیم د یبا

از دستش داده بودم ،آره   شیسال پ ستی بود که من ب یکس  هیچهره اش شب شدم یتر م ک یکه بهش نزد یزن رفتم ،اما هر چ 

و اون    کردمی،چقد عوض شده بود ،من به اون نگاه م پخته تر شده بود افش یکم قیخودش بود ،درست مثل همون موقع ها فقط 

 رو به زن آشنا گفتم:  ی من زل زده بود ،بعد از چند لحظه نگاه کردن بهش به موضع خودم برگشتم با چهره اخم یبه چشما

 ؟  ی هست یشما ک خانم

 هان  ی تنها پسر منو بهم بزن  یو عروس  نجایا ی ایب یجرعت کرد  چطور

 لب زد :  ی اخم آلود نگام کرد و عصب ی چهره ا با

 دخترم با پسر تو ازدواج کنه   دم ی،من اجازه نم کنم یکه دلم بخواد م  ی،من هرکار یمنو نشناخت انگار

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

به   یدختر عوض ن یتا ا کنم یم ی شد هر کار نطوریبه تو رفته ،حاال که ا یو لجباز  یخدمتکار تو گستاخ ی دختره   نیبگو ا پس

   اد یعقد پسر من درب

 وار گفت: د ی،و با انگشت سبابه اش رو کرد به طرف من و تهد  نیگذاشت زم  فشوی ک تیعصبان با

مثل خودت ؛زورگو ،خشن ،دست به   هیکی عمارت وحشتناک بشه ،هه حتما پسرتم  نیمن عروس ا ن یسرم زارم ینم چوقتیه من

 و بد اخالق.  ی زن داره ،عصب

  یبه طرف سارا تیبا عصبان مانیساکت شد ،پ مان یداد پ  یصدا دنیبا شن هویکه   کردیم مانیبار پ چاری داشت ل نطور یهم یسارا

 برگشت و گفت: 

 ...  یزن یحرف م ینجور ی ا یکه درباره من و پدرم دار ی هست یتو ک  که یزن یه

و   ستایه کوزه تو جمع کن برو کنار واحاالم کاس  یزشتو به ما بچسبون یکلمه ها  نیا ی حق ندار ی که باش ،ول  یهست ن یسرم مادر

 ....  کهیتو زن ی حت رهی بگ  نوی من به سرم  دنیرس  یجلو  تونه ینم چکسیشاهد عقد من با تنها دخترت باش ،ه
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 نه چندان بلند رو کرد به طرف من و گفت:  یشد و با صدا نیخشمگ  یسارا

 ی اونم خصوص  میباهم حرف بزن  د یبره ،با نجایخان به پسرت بگو احترام خودشو نگهداره و زود از ا مهرداد

  ویاشاره کردم که ما رو تنها بذاره ،سارا مانیمثبت تکون دادم و به پ یبهم بزنه ،سرمو به معن  خوادی م ییشدم چه حرفها کنجکاو

 کردم و گفتم:   ییبه اتاق مهمان راهنما

بگم که کور    د ی،با یعمارت باش  نیمن و ملکه ا ش یپ یهندوستون کرده که برگرد  اد ی لت ی،اگه ف یبگ  یخوا یم ی چ نم یبگو بب خب

من   یاز خدمتکارا ی کیشد به  لیتبد  شیبرو ،دخترتم چند ماه پ نجایعمارت ملکه داره ،پس بساطتو جمع کن از ا نیا یخوند 

   ارمی،حاالم خودم اونو به عقد پسرم درم

 و گفت: د یمسخره وار خند  یسارا

 دخترمو از چنگ تو و پسر ظالمت نجات بدم    نجایعمارت باشم ،اومدم ا ن یو قصد ندارم ملکه ا  نجایبرگردم ا خوام ینم من

 و گفت:  رهنم یچنگ زد به پ یسارا هویبرم که   خواستمی مزخرفاتشو نداشتم ،درو باز کردم م دن یحوصله شن گهید

 عقد رو بهم بزن   نیا  کنم یازت خواهش م  مهرداد

 گفتم :  ت یطرفش و با عصبان برگشتم

   ی کنیم شوینکنه حسود هی عمارت بشه ،چ نیدخترت عروس ا  یخوای که نم ی دار  یل ی،چه دل چرا

 که پشت به من کرده بود گفت :  یبه سمت پنجره رفت و در حال  یعصب یسارا

گفته   نو یا یهان ،کدوم عرف و شرع یاری قد برادرش دربدختر خودتو به ع   یخوایکه م  یهست ی مهرداد خان ، تو چطور مرد آخه

 ؛جواب منو بده 

دختر خودتو به   ی خوای که م  یهست ی شده بودم ،فقط اون جمله» تو چطور مرد ج یبدجور گ زدیم یکه سارا ییحرف ها دنیشن با

رفتم و محکم بازوهاشو   کش ینزد تی،بعد از چند لحظه به خودم اومدم و با عصبان   شد ی«تو سرم اکو م  یاریعقد برادرش در ب

 بلند گفتم:  یگرفتم و با صدا

   ی ،جوابمو بده سارا ارم یکه من دختر خودمو به عقد برادرش درم  یچ یعنی،  هی حرف چ نیاز ا منظورت 

 و آروم گفت :  نییانداخت پا سرشو

 دختر توعه   نیکه سرم  نیا یعنی
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 بود زل زدمو گفتم:  امیدن یروز  هی که  شیآب  یپر از درد به چشما ی دل با

  ی بهش نم یت یاهم چیو ه دمشید یکنار گوش من بود ،هر روز م قا یساله داشتم و اون دق ستیدختر ب ه یمن  ی عنی شه ینم باورم

  یاالن دختر  نیهم خواستی،دلم م رون یاز اتاق زدم ب  ی و ناراحت تی،با عصبان هی چه سرنوشت نیمن ا  یدادم دختر خودم بود ،خدا

با   مانیمهمون ها رفته بودن و پ یعقد رفتم ،همه   گاهینداشتم رو بوسه بارون کنم ،به طرف جا یسال بود ازش خبر  ستیکه ب

 آشفته کنار استخر نشسته بود ،همه عمارتو گشتم اما نبود .....  یوضع

 

 66پارت#

  ن یزم ی روستارو دنبال دخترم گشته بودم نبود که نبود ،انگار آب شده رفته تو یشدم ،بدجور کالفه بودم همه جا اده یپ نیماش  از

رفتم دو تقه به در اتاقش زدم رفتم تو ،کنار پنجره نشسته بود رفتم جلوتر رو به   مانیکنم ،به طرف اتاق پ کاریچ د یبا دونستمینم

 گفتم :  مانیپ

 چه خبر پسرم   نیسرم از

 گفت :  ز یو با لحن طعنه آم  ستادیمن وا ی از کنار پنجره بلند شد و روبرو مانیپ

 نیریگ ی م  نویشده که سراغ سرم  یحاال چ ن یزد ی م ر یشو با ت هیکه سا روز یشده خان بابا ،تا د ز یبراتون عز ن یشده سرم یچ

 خان بابا   نی،جوابمو بد 

جلوه بدم که اون فکر کنه بخاطر   ی طور د یدختر منه و خواهر اون،پس با  نیبفهمه که سرم د ینبا مانیلحظه با خودم گفتم ،پ هی

 دستمو مشت کردم و گفتم:   تیآبرومه ،پس با عصبان

بهم جواب پس بده   د ی،با مینداشت ی و چند سال تو خاندانمون عروس فرار ن یچند  نیا عمارت بشه ،ما تو نیقرار بود عروس ا اون

 آبرو دارم   ی روستا کل ن یکار مسخره اش ،من تو ا نیبخاطر ا

 شد و گفت:  یکرده باشن عصبان   ادیرو ز زمشیکه ه  یشیمثل آت مانیپ

انگ   نیاون وقت شما دار ستیازش ن یاثر چیشده و االن ه د ی،اون دختر ناپد  نیاحساس هست ی ب یل یخان بابا ،شما خ ی چ یعنی

   رتتونیبهش ،واقعا حاشا به غ ن یچسبون یم  یعروس فرار 

  ی رفتم ،رو ییرایو به سمت سالن پذ  رون یطعنه هاشو تحمل کنم از اتاقش اومدم ب  نطور یو هم مانیاتاق پ  یفضا  تونستمینم گهید

 بلند گفت:  یو با صدا  ستادیاومد کنار من وا یسارا  هویقهوه مو بخورم که  خواستم ی کاناپه نشسته بودم م
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 ؟؟ یسرش آورد ییمن کجاست مهرداد خان ،چه بال دختر

 گفتم :  ی طرفش و با لحن تند  هی ،برگشتم  زیقهوه مو گذاشتم رو م  فنجون 

که سالها بود که پامو توش نذاشته بودم برداشتم و    یاتاق  د یطبقه باال رفتم ،کلسمت  ا،به یدنبالم ب فتی،راه ب  میباهم حرف بزن د یبا

 ....... میوارد اتاق شد   یباز کردم و با سارا د یرفتم ،درو با کل یبه طرف اتاق مشترک خودمو سارا

 ******************** 

  یسارا

اتاق دارن باهام حرف   نیا ی واراید  کردمی نداشت ،احساس متو ،انگار پاهام قدرت حرکت کردن  می در اتاقو باز کرد و رفت  مهرداد

  یدختر  یزجه ها یکه به اجبار خانواده اش عروس شده بود ،صدا دمی شنیرو م ی دختر نوجوان یها و ناله ها هی گر  یصدا زننیم

سال اون دختر   ستی،دوست داشتن ،و االن بعد از ب ی از هوش رفته بود ،عطر عاشق ش شوهر یشالق ها  ریکه ز دمیشنیرو م 

  ی رو یرفته بودم ،چشمم افتاد به عکس ها نجایبود که من از ا ی مثل همون روز قای اتاق ،اتاق دق ن ینوجوان برگشته بود به هم

   یگفت :چرا رفت   هک  مان یپ یتو فکر بودم که با صدا نطور یداشت ،هم ی،هر عکس خاطره خاص وارید

 دم و گفتم: خودم اوم به

 بودم..  دهی خاطر رفتم چون ترس  نیا به

 زد و لب زد :  ی زهر خند   مهرداد

   ی،عاشقانه دوست داشتم ؛پس چرا فرار کرد   یکنارت بودم لعنت شهی،من که هم ید یترس   یم  یچ از

 و گفتم: ه یگر  ری زد بغضم گرفت و زدم ز مانیکه پ  ییحرفا از

  هی نشده بود  چوقت ی،ه  یگفتیبهم زور م شهی،هم کشه یکرده بود بچمو م دمیمهرداد ،از ظالم بودنت ،از زنت که تهد   دمیتو ترس  از

که با تو داشتم    یآرامش داشته باشم ،اما زندگ می آزاد باشم ....تو زندگ خواستیباهات داشته باشم ،من دلم م یروز آرامش بخش 

آشنا   د یمهرداد جد  ه ی،من هر روز با  ی دل نبود ک ی چوقت یس از کتک زدنات ....تو ه...تر ،دلهرهنداشتم همش ترس  یآرامش چیه

  چوقتیکه بچم ه  دونستمیخودمو گرفتم که برم چون م میکرد ،تصم دمیزنت تهد  ی،اون روز تو هفتم پدرت وقت  شدمیم

  ین یریآروم و ش  یزندگ هی  تتی.دور از تو و ظالمرفتم. ی عمارت لعنت نیکنه و همون شب من از ا   یزندگ ط یمح  نیتو ا تونستینم

 باز شد ..... یعمارت لعنت نیمن پاش به ا ن یشد که سرم ی چ هوی دونم یبا دخترم داشتم ...اما نم

 هل داد و گفت: وار یشد و به طرف من اومد ،محکم منو به طرف د یعصب مهرداد
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حقم بود که    ن یمن پدرش بودم ا یهان ،لعنت  یترم محروم کن دخ دنیمنو از د   ی،تو چطور تونست ین یزم ی زن رو نیپست تر تو

  نجا ی...اما انگار خدا هنوزم دوستم داشت و دخترمو آورد ا یسارا یحقو ازم گرفت  نیو تو ا نم ی،بزرگ شدنشو بب نم یبب شویبچگ 

   ی نیبب نوی سرم ذارمینم گه یتو گوشت فرو کن د نوی،حاالم ا

 گفتم :  تی مهرداد خونم به جوش اومد و با عصبان  یحرفها دنیشن با

  کردیکه تب م یی،من تر و خشکش کردم ،شبا دهیچشم باز کرده منو د  ی اون از وقت یمنو از دخترم جدا کن  یتونیم ی کرد فکر

االم  ،ح  یخراب کرد مونو یخوشبخت تیکه با خودخواه  ی خود تو بود  نیسهم منه ،ا ن یاز تو سرم شتر یمن باالسرش بودم پس ب

که   ی،زمان رمی کشور م  نیاز ا شهیهم یو برا رم یگ ی،همون لحظه که به دخترم برسم دست دخترمو م ی کن دایو دخترمو پ  یبر د یبا

من از اتاق رفته   ی حرفا دن یکه مهرداد بعد از شن  دادیبسته شدن در اتاق نشون م یبرگشتم به پشتم نگاه کردم مهرداد نبود ،صدا

  دمیکه خاطرات داشتم دراز کش یتخت خواب ی سال رو ستیخسته شده بودم به طرف تخت خواب رفتم و بعد از ب یلی،امروز خ

 خوابم برد ....  یفکر کردم که از خستگ  ن ی،انقد به سرم

 

 67پارت#

   نیسرم

  نطوری،هم ستمیتو اتاقم ن که   دمیکه نگاهم به اتاق افتاد فهم نیآروم چشمامو باز کردم اما هم ومد یم   رونیکه از ب ییسر و صدا با

گل ها و صحنه    نیا دنیقرمز بود ،با د  یبودم که روش پر از گل ها  ینگاهم به خودم افتاد تو تخت دو نفره ا هو یتو فکر بودم که 

  قهیاما بعد از چند دق دمیازدواج کردم و به عشقم رس  مانیزدم و با خودم گفتم که باالخره با پ یلبخند  ظه لح ه ی اتاق  ک یرمانت ی

که خواستم    نیاومده بود اما هم ادش ی،اون باالخره منو  دمیعقد بودم که مامانمو د  گاهیآوردم ....تو جا ادیبه  ویفکر کردن همه چ

تخت بلند شدم   ی اتاق بودم ،از رو نیچشم باز کردم تو ا یرفتم ... واالن وقت وش دهنم از ه  ی رو یزی با حس کردن چ ششیبرم پ

  دنیو با د  نه ییلحظه نگاهم افتاد به آ هی  رون یاتاق اومدم ب س یکه از سرو  نیکجاست بعد از ا نجایکه ا  دمیفهمی و م رفتم یم د یبا

شدم و با   ال یخیندارم پس ب  نجایا یمن که لباس  گفتم لباسمو عوض کنم اما با خودم  د یافتاد که با ادم ی ی خودم تو لباس عروس 

که من    یاز عمارت یبود حت یبزرگ یلی،انگار خونه خ رون یدم و از اتاق اومدم ب همون لباس به سمت در اتاق رفتم آروم بازش کر 

که به جلو   قدم،هر    رفتیم  نییکردم که به سمت طبقه پا دایرو پ ییگشتن پله ها ی توش خدمتکار بودم باالخره بعد از کل

مرد   ه ی رفتم ، یی رایخالقانه به طرف سالن پذ  یکردم و با فکر  ی،به اطراف خونه نگاه شد یتر م   کیو نزد ک یصداها نزد داشتمیبرم

بکنم دهنمو باز کردم و آروم لب   ی که فکر ن ی،بدون ا د یکشیم گاریبود و داشت س  ستادهیکه پشت به من کنار پنجره وا  دمیرو د

 زدم : 

 کجاست ؟  نجایآقا ،ا د یببخش
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 ..... مکنیم کاریچ  نجای؟من ا نیهست یک شما

 ،با لکنت گفتم :  ف یضع ییسرم آوار شد و با صدا ی رو ایاون مرد دن یچهره   دنیمرد به طرف من برگشت و من با د اون

 ..ساشا تو ... س 

 زد و گفت:  یقهقه ا  دم یلرزی م  د یمن که از ترس داشتم مثل ب ی  افه یق  دنید با

 ؟ ید یخوب خواب شب ید نمیعروس خانم .... بب ی چطور

 شدمو گفتم :  ی خنده هاش عصب دنید با

 خراب شده    نیتو ا یمنو آورد  ی ،واسه چ یاز جونم لعنت  یخوایم یچ

 و گفت:  ستاد یا میقدم  هیکرد و درست تو   کتر یحرفهام خودشو به من نزد دنیشن با

  ایبشنوم  گهیبار د ه یمنه  یخونه   نجای،در ضمن ا یمهمون من باش  د ی رو با یمدت  ه یفقط  خوام یجوجه اردک ،من جونتو نم نیبب

برات   کهی که اون مرت ی تو ،حاالم گمشو تو اتاقت لباس عروس  دونموی خراب شده ،اونوقت من م یمن گفت   یبفهمم تو به خونه  

  ر ی،ش  کنمیخودم پارش م یخودم با دستا  نم یتو تنت بب نو یا ام یو ب  رونیآشغال ،اگه برم ب لبنداز تو سط اریرو از تنت درب دهیخر

 .فهم شد.....

داد ساشا  یمجسمه تو  جام خشک شده بودم که با صدا  هی مثل  ینطوریحرفهاش بدجور حالم خراب شده بود و هم دنیشن با

 و به خودم اومدم و گفتم:  دمیترس 

تم  شد پناه بردم و خودمو انداخ لیکه بعدها به زندون من تبد  ی و با دو خودمو به اون اتاق لعنت  هیگر  ری،زدم ز رم ی..باشه االن مبا

همراهم بود   شهیکه هم  ییتو انتظارمه ،اما تو دلم فقط از خدا یچه سرنوشت دونستم ینم گه یکردم ،د ه یبلند گر ی رو تخت و با صدا

 ....بفرسته خواستم تا برام کمک 

 

 68پارت#

 هفته بعد   کی

بلند   یبا صدا دموی،ابروهامو درهم کش زننیکه متوجه شدم دارن در م  دم یکشیم گاریاتاقم کنار پنجره نشسته بودم و داشتم س  تو

 گفتم: 
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 تو ....  ایب

 که سرشو باال گرفته بود گفت :  ی اومد تو ،در حال نیشاه

 خانم شده   نیسرم  یخبر مهم درباره   هی ارباب

 گفتم :  تیطرفش برگشتم و با عصبان به

 گه ید ،د المصب حرف بزن  یشده ،زبون ندار یچ نم یبب بنال

 لب زد :  د یمالی م  گهیکه داشت دستاشو به هم د ی حال در

 شده   الی و ه یوارد   دنیکردن و د بشیشده ،بچه ها تعق ده یرشت د یاز بازار ها  ی کیخانم تو  ن یکه سرم  دهیخبر رس  ارباب

  نیتلف کردن نداشتم ،رو کردم طرف شاه  ی پاهام بند نبودم اما االن وقت برا ی رو یاز خوشحال  نیشدن سرم دایخبر پ دنیشن از

 و گفتم : 

 رم،شماهایآدرس ،من االن م ن یبه هم ایکن ؛خودتم بدون فوت وقت بچه ها رو جمع کن ب  امکیبرام پ ع یرو سر ال یاون و آدرس 

 ن یبعد من حرکت کن

 د و لب زد: ملتمس به من نگاه کر ینگران شد و با چشمان یکم نیشاه

 که تنهاتون بذارم    نیازم نخوا نو یا کنمی،خواهش م ام یمن باهاتون ب ن ی،بزار ستین  یتنها رفتن به اونجا اصال کار درست ارباب

 شو گرفته بودم ،سرش داد زدم و گفتم:  قه یکه   یبه طرفش هجوم بردم و در حال تیحرفاش از عصبان دنیشن با

بمونم   نجایلحظه ا  هی  تونستمینم گهیتو خطره ،حاالم از سر راهم برو کنار ،د   نمیبرم جون سرم  د یمردک ،من با  یفهمیچرا نم آخه

دگاه  فرو نگیتو پارک نویحرکت کردم ؛ماش  لیشدم پامو گذاشتم رو گاز و با تمام سرعت به طرف فرودگاه اردب  نی،سوار ماش 

 زد و گفت:   ی بود لبخند  شخوانیکه پشت پ  یما رفتم ،دختر یهواپ ط ی بل شه یگذاشتم و به طرف گ

 بهتون بکنم ..  تونمیم ی چه کمک د ییبفرما سالم

 اخمو گفتم :  یزدم و با چهره  اش یو عشوه گر  ایبه دلبر یپوزخند 

 عتر یسر کم ی،فقط  خوام یپرواز به رشت رو م ن یاول ط یبل

 رژ زده اش ،به من نگاه کرد و گفت:  ی کرد و با لب ها وترش ینگاه به کامپ ه ی دختره 
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غروب و    ۶ساعت  شیبعدازظهره ،دوم۲ساعت  یعنی گهیساعت د م ی ن شیکی؛ م یامروز سه تا پرواز به مقصد رشت دار نینیبب

 شب ،کدومشو براتون رزرو کنم...  ۸ساعت  شیسوم

 و گفتم :   خوانشیمو گذاشتم رو پ ییکارت شناسا تیعصبان با

 رو برام رزرو کن  ۲ساعت  پرواز

نشستم،اصال آروم و   یصندل  یبه طرف سالن انتظار رفتم و رو  ط یو چنتا تراول گذاشتم ،بعد از گرفتن بل بم یکردم تو ج دستمو

بگم چرا فرار    ادیفرو با داد و   رم یشو بگ  قه ی ،  دمشید  یوقت خواستی،دلم م ه یاالن تو چه حال نیسرم دونستم یقرار نداشتم ،اصال نم

  قه ی شده بودم و بعد از چند دق مایپرواز رفتم ،سوار هواپ ت یساعت انتظار به طرف گ میبعد از ن باالخرهکرده ،اصال چرا رفته رشت ؛

 شدم ....  مایآماده پرواز بود ،کمربندمو بستم و منتظر بلند شدن هواپ مایهواپ

 ************************* 

حالم   گهینگاه کردن ،د  ایهفته کارم شده بود از پشت پنجره به در ه ی نیتخت نشستم ،تو ا ی اومدم رو ی رو بستم و با کالفگ  پنجره

  یدانزن یاتاق لعنت نیتو ا د یلباس خر کهیمنو برد بازار و برام چند ت  ی از اون روز که اون عوض خوره،بعد ی بهم م اعهیدر  یاز هرچ

  ر یدل س   ه ینذاشت  ی عوض نیبودم و آ دهیمامانم که بعد از چند ماه د  یاز همه برا شتریشده بود ،ب  گهمه تن یبودم ،دلم برا 

و   شمیم  د یدارم نا ام گه ی،د ادیبه کمکم نم چکسی چرا ه دونمیتنگ شده ؛نم مانمیدر آغوش گرفتن پ  یبغلش کنم،دلم برا 

افتاد بلند شدم و به   میچشمم به لباس عروس  کردم یم تداشتم با خودم صحب  یکه اونا منو فراموش کردن ،وقت کنمیاحساس م

خاطراتمون    اد ی، نداختی،عشقم م مانیپ  ادیبود که منو  ی ادگاریلباس تنها  ن یطرفش رفتم دستمو بردم جلو و لمسش کردم ،ا

  یو با صدا کردم پرتش  وار یرو برداشتم و به طرف د  زیم  یرو  وان یل تی،اعصابم متشنج شده بود ،با عصبان کرد یم  وونمیداشت د

 بغض آلود گفتم : 

خسته   گهی،من د  یخراب شده ببر  نی منو از ا  یای،پس چرا نم یزاریتنهام نم چوقتیه ی گفتی،م  ییپس تو کجا ی ،لعنت مانیپ

تخت و در   یشدن به هق هق ،خودمو انداختم رو  لیشدن و بعد از چند  لحظه تبد  ی صورتم جار ی،اشکام از رو  یلعنت ایشدم...ب

رقم زده   یبرام چ  ر یتقد   دونستمی،به حال خودم ،به سرنوشتم لعنت فرستادم ،نم  هی رگ ر یکه بالشمو بغل کرده بودم زدم ز یحال

 فرو رفتم......  ی خبر ی ،سرمو گذاشتم رو بالش چشمامو بستم و به عالم ب

 

 69پارت#

رو تو   یبیبهش دادم ،دلشوره عج  الرو یبلند کردم و سوار شدم ،آدرس اون و ی تاکس ن یاول ی ،دستمو برا رون یفرودگاه اومدم ب از

  ال یساعت به اون و م ی،باالخره بعد از ن  نمیرو بب  ییقراره چه صحنه ها  ال یبرسم به اون و یوقت دونستمی،نم  کردمیقلبم احساس م
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  گاردیهمه نگهبان و باد نیا نیاز ب  ال یو  نیوارد شدن به ا  یبرا د ی اطرافش پر از نگهبان بود ،با تم داخان الی به و ینگاه دمیرس 

 .... نهیکه برام مهمه سرم   یزی تنها چ فتهی ،برام مهم نبود که جونم به خطر م گذشتمیم

نگاه کردم   نوییشده بود بدون سر و صدا درو باز کردم رفتم تو ،طبقه پا  ک یهوا تار گهیاط،د یتو ح دمیپر الی و ی پشت واریاز د آروم 

انداختم و با توکل به خدا به   یطبقه باال به چپ و راستم نگاه دمیرس  ی فقط آشپزخونه و سالن بود پس از پله ها رفتم باال وقت

  نیتا بتونم بفهمم سرم کردم یلشونو نگاه مو داخ کردم یدر همه اتاقا رو باز م  د یدر اتاق بود با تاسمت چپ حرکت کردم ،دو  

توجهم به سمت اتاق دوم جلب   خوند یدختر که داشت آهنگ م  هی  یصدا دن یرو باز کنم که با شن  یدر اول خواستمیکجاست ،م

  یاتاقه ،اطراف درو برا نیمن تو ا نیکه سرم  گفتیبهم  م مقفله ،قلب دمیفهم کی ت یصدا دنیاما با شن دمیدرو کش ریشد ،دستگ 

در انداختم و آروم در اتاق رو باز کردم   ی افتاده بود ،برداشتم و رو نی زم ی که رو  ید یکل  دنینگاه کردم و با د د یکردن کل دایپ

بودم که با   ستاده یوا ونجا ا ی نطوری،هم  د ید ینم یز یچ چیه یو خاموش   یکیبود و چشمام جز تار کیتار  کهیرفتم تو ،اتاق تار

که سرشو گذاشته بود رو زانوهاش   یدختر  دنیروشن کردم و به طرف صدا انداختم و با د مو یچراغ قوه گوش  ه ی گر یصدا دنیشن

 ؟؟  یخودت  نمینه چندان بلند گفتم:سرم  یبرداشتم و با صدا ی پا تند کردمو و قدم

 و گفت :  ه ی گر ر یمن زد ز دنیبا بلند کردن سرش و با د دخترک 

 ..  مانیاومده ،پ مانمیپ  نم یبی من دارم خواب م ایخدا

 زد لب زدم : یکه بغض توش موج م  یی با صدا یخوشحال از

 ...اومدم ببرمت مانیمنم پ ی نیبیمن خواب نم  یآب چشم

  کرد یم  هی،همچنان داشت گر   نمیو به سمتش پرواز کردم ،محکم در آغوشش گرفتم و سرشو گذاشتم رو س   اوردمیطاقت ن گهید

نفر به عقب   ه یدست زدن  ی با صدا دکهی کشیبه چشمام زل زده بود ،دلم داشت براش پرم نیاز خودم جداش کردم ،سرم،آروم 

 برگشتم و ...... 

 

 70پارت#

  کردمیاحمدوند( رو زمزمه م ی )مهد  قیآروم آهنگ  نارف  یو همراهش با صدا ختم ی ریاتاق کز کرده بودم و داشتم اشک م گوشه

،اصال دلم   نجایا اد یب خواد یم  یکه اون عوض دمیدر فهم  یرو  د یانداختن کل یکه با صدا خوندمی داشتم آهنگ م ی نطوری،هم

  نطور یباز شدن در و هم ی ،صدا فتهین سرمو گذاشتم رو زانوهام تا چشمم بهش نیبخاطر هم نمیمنحوسش رو بب افه یق خواستینم

انداخته تو چشمم اما بازم سرمو   ینور هی احساس کردم  زدم ی حرف مکه داشتم با خودم   نطوری،هم دمیشنیقدم هاشو م یصدا
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به خودم اومدم و سرمو   هو یرفتم و  رو که آروم اسممو صدا کرد تو بهت ف  یکس  یصدا دنیبلند نکردم اما بعد از چند لحظه با شن

 بغض کرده لب زدم :  یو با صدا  ختمیبود ،از شوق اشک ر ستادهیکه درست روبروم وا مان یپ دنیبلند کردم و با د

 اومده ...  مانمی،پ  نم یبی من دارم خواب م ایخدا

 زد و گفت:  ی لبخند  مانیپ

 اومدم ببرمت... مانیمنم پ ی نیبیمن خواب نم  یآب چشم

ردم ،محکم بغلش کردم  به طرف آغوشش پرواز ک یآغوش گرم و نرمش تنگ شده بود ،از جام بلند شدم و بدون وقفه ا ی برا دلم 

بود که بعد از چند لحظه منو از خودش   ریسراز ی نجوری،اشکام هم زدیمن تند تند م ی و سرمو گذاشتم رو قلبش که داشت برا

دست   ی،آروم چشمامو بستم که با صدا شهی تر م ک ی،احساس کردم داره بهم نزد کردم یجدا کرد و من با عشق به چشماش نگاه م

که از ترس ساشا خش دار   ییقدم به عقب برگشتم و با صدا ه یساشا از ترس  دن یو من با د میقب برگشتهر دو به ع یزدن کس

 شده بود لب زدم : 

 بهش نداشته باش    ی کار کنمی...شا خواهش مسا

 گفت:   کی ستریه یو با خنده ها  د یدستاشو بهم کوب ساشا

 پسر ،فکر کنم مزاحم عشق و حالتون شدم ؟؟  ن یو مجنونو بب ی لیل ی وا  یوا

 زد :  ادی بلند فر یشو گرفت و با صدا  قه یساشا به طرفش حمله کرد و  یصدا دنیبا شن مانیپ

 هان   کنهیم  کاریاتاق چ نی،نامزد من تو ا  ی هست یآشغال تو ک که یمرت

 زد :  ادیشو گرفته بود و بعد فر  قه ی که  یمانیبه پ تیبا عصبان ساشا

 مادر بچه ام    نطوریزد ،اون زن منه و همنام  کدوم

 ساشا زد و گفت: یکنار  وار یمشت به د ه یتمام  تیساشا رو ول کرد و با عصبان قه ی مانیپ

 کرد ،هان ...  ی که به زور به عشق من دست دراز  یهست ی تو همون نامرد پس

 سرشو تکون داد و گفت: ساشا

چرا ..چون من و اون عاشق   یدون یباهام بود ،م ی خودش شب مهمون لیبه زور دست نزدم اون با م نینوچ نشد که ،من به سرم  نوچ

 عشقمون تو شکمشه..  ی ثمره  ی نیبی،االنم که م  میهم بود 
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 به سمتش رفتم و گفتم:  تیعصبان ایشرمناک ساشا صدامو بلند کردم و   یحرفا  دنیاز شن بعد 

و به زور   ی در حقم تموم کرد  یاما تو نامرد  یبهت التماس کردم که نابودم نکن  ی ،من اون شب لعنت ی گ یروغ مد  یچرا دار  یعوض

 رفت ...  نی سقط شد  و از ب ش یچند هفته پ یکن که من مادر بچه توم اون بچه لعنت   رونیفکرو از سرت ب نی،حاالم ا  ی** کرد 

 بازوهامو گرفت و گفت:  ساشا

،جسمتو مال خودم کردم ،روحتم مال   ی،تو از اولشم مال من بود  یبش مان یمال پ ذارم یفرو کن که نمتو سرت  نویتوام ا جوجه

ادب بشه و تو   کمی د ی..با نیرو ببر یعوض نیتو ا  نیایبچه ها ب ی...ه ایاون دن فرستمیعاشقو م یآقا نی،بعدش ا کنم یخودم م

 .....  ایدنبالم ب نیسرم

،به طرف ساشا رفتم و با   اره ین مانمیسر پ یی که ساشا بال ن یبود نگاه کردم ،از ترس ا ریساشا اس  ی که تو دست آدما  یمانیپ به

 ترس و لرز دستشو گرفتم و گفتم : 

 نداشته باش   یمن کار  مانیساشا با پ کنمیفقط التماست م امیباهات م یگ یکه م  یی تو هر جا نیبب

 زد :  ادیشد و فر  یمن عصبان  یحرفها دنیبا شن مانیپ

 ولش کن عشقمو   ی ،کثافت عوض یباهاش بر د ی،تو نبا ی کنیبه اون سگ التماس م یچرا دار  نیسرم

چشمام با عشقم   ایو  د یکشیدستم توسط ساشا ،که داشت منو به دنبال خودش م دن یبا کش هو ینگاه کردم و  مان یبه پ برگشتم

 نتونستم براش بکنم...  یکار  چیبردن و من هبا خودشون  مانمویکردم ،اونا پ یخدافظ

  هی من رفته بود ،سرمو گذاشتم رو بالش تخت و گر مان یاتاق حبس شده بودم ،ساشا درو قفل کرده و به سراغ پ نیحاال تو ا و

 کردم و به سرنوشت بدم لعنت فرستادم ......

 

 71پارت#

ساشا بلندشدم و   دن یباز شدن در به خودم اومدم و با د یکه با صدا  کردمیفکر م می بودم و داشتم به زندگ دهیتختم دراز کش ی رو

 التماس باالبردم و آروم لب زدم : ی روبروش ،دستمو به نشانه  ستادمیوا

 نه ؟   ایمن خوبه  مانیبهم بگو که حال پ کنمی،التماست م ساشا

  ی دستاش کرد و با صدا  ریلحظه احساس کردم پرده گوشم پاره شد ،به طرف من اومد و بازوهامو  اس  ه ی زد  یادیچنان فر ساشا

 بلند گفت: 
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قلبشو با اسلحه نشونه    خورمیقسم م ی اضافه کن  تیمالک  میبه اسمش م گه یبار د هی دختر ، اریمن ن  یرو جلو  یاون عوض  اسم

   م یبر ییجا د یبا فتی ؛حاالم گمشو راه ب رمیگ یم

کرد و خودشم پشت فرمون نشست   نمی،سوار ماش   رونیمثبت تکون دادم و همراهش از اتاق رفتم ب  یو لرز سرمو به معنا  ترس  با

   هویبودم به در که  ده یچون فقط پاش رو گاز بود و من از ترسم کمربندمو بسته بودمو چسب ه یعصبان ی لی،معلوم بود خ

 شد. به شدت متوقف شد.. دهیآسفالت کش  یرو  یگوش خراش  یبا صدا نیماش  کیالست

بود و با سرعت   ده یچیکه جلومون پ ینیشد و دستشو از دور فرمون برداشت نگاهش رو به ماش  یم نیی اش به شدت باال و پا نهیس 

دست هاش گرفته بود و داشت آرومم    ون یسردمو رو م یکه دستها  د یها گم شده بود گرفت و به طرف من چرخ نیماش   ونیم

 ام قفل شد.  دهیترس   یچشم ها  یشونه ام گذاشت و به سمت خودش چرخوند و نگاهش تو  ی ،دستش رو رو  کردیم

سماور آب   ه ی لحظه احساس کردم  هی من حلقه کرد  منو در آغوش گرفت، ی دست دور شانه  اری اخت ی و ب د یکش  یلرزان نفس

 .... رونی ب دمیشدم و خودمو از آغوشش کش یمن عصبان یرو  ختن یجوش رو ر

 رو کنار گوشم خم کرد و لب زد:  سرش 

 . یخوب نیسرم

 گفت:   یبلندتر یمو گرفت تو دستش و باصدا  چونه

 .. یزنده ا   ای یمرد   نمیبگو ،بب ی زیچ ه یبزن  ی حرف ه ی 

 نزدم ..  ی سرمو به طرف پنجره چرخوندم و حرف  ادش یفر یصدا با

 داد.  نییرو پا شهی که به پنجره خورد سرش رو چرخوند و ش  ی تقه  یصدا با

 نگاه کرد و گفت:  یشاک مرده 

 م یبکش کنار بزار ما ردش  نتو یماش  ی آقا راهو بندآورد 

 .. د یکش ابونیرو کنار خ نیماش   یرو باال داد ،بدون حرف  شه یحرف ش  بدون

 گذاشته بود رو برداشت؛ و به طرف من گرفت ...  نیداشبورد ماش  ی که تو ی آب ی چرخوند و اطراف رو نگاه کرد، بطر سرشو

 من نگاه کرد.... ی  ده یگره خورده  به صورت رنگ پر  ییو با ابروها د یکش ش یشونیپ ی دستشو رو  کالفه

 حرف دستامو تو هم قفل کردم ..  ی من ب 
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 بلند شد:  ادش یو فر د یفرمون کوب  ی حرص رو با

 ه...ا  یخوب  یکلمه بگ   کیسخته  

 :د یچیپ نیماش   یزدم ،صدام تو  اد یفر دمیکش سم یخ یچشم ها یکه با پشت دست رو  همونطور

 صدات رو باال نبر ید ینزن فهم داد

 الل شم ه...ا ..  یخواستیرو نم ن یکه حرف بزنه مگه هم  یدار  ی چه انتظار یشب باز  مهیعروسک خ ه ی از

که حالم    نیرو بدم ا یجواب بدم؛ جواب چ یزن یم،هه حاال داد  م ی تو زندگ ی ،مگه خودت گند نزد  یخودت اللم نکرد  مگه

 چطوره؟ 

 ام زد و گفت:  نه یس  ی و  با انگشتش رو د یخند  ک یستریزد و ه ی، پوزخند  د یشن ی م د یجد  ینگاهم کرد و داشت حرف ها  

 ....  دنمونیتا رس  ر ی...خفه خون بگ  یکنیم  ی بلبل زبون ی دار  یاد یبهت رو دادم دختر ،ز ی ادیانگار ز 

 .......  میکجاست برس   دونستمیکه نم یزدم ،هه به قول خودش خفه خون گرفتم تا به مقصد  یکردم و به لبام مهر محکم سکوت
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نگهداشت ،با  یمیساختمان قد  ی ، جلو میی کجا دونستمیمقصدش برام نا آشنا بود،نم رفت، یداشت م  ییبا سرعت باال ابونیخ ی تو

 سرم داد زد و گفت:  تیعصبان

 شو دختر   ه ادیپ 

  نیزم یکه رو   یبا قدم ها  دمیرو پشت سرم به هم کوب نیشدم و در ماش  اده یپ نیدر رفت و از ماش   ی  رهیبه سمت دستگ  دستم

منطقه   نیبود و ا کیسرنوشت بد به طرف در ساختمان رفتم و منتظر شدم تا ساشا درو باز کنه، هوا تار ن یاز ا ده یبر دم یکش یم

که خوردم به خودم اومدم و با ساشا همراه   یتو فکر بودم که با سکندر نطور یبود ،هم تاده به دلم اف یب یاز شهر ،ترس عج رون یب

 بود ،لبمو تر کردم و رومو کردم طرف ساشا و گفتم:  ی مید انبار ق ه ی ه یشب شتریب   نییپا میشدم ،از پله ها رفت

 ؟؟  یکجاست منو آورد  گه ید نجایا

 ... ید یبه گند کش موی،جوون  مویخانواده ام ،تو که زندگ شیبرم پ ی کنیولم نم چرا

 بازومو گرفت و گفت:  ساشا
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 که...  ارم ینم یبد  ی تو رو جا  چوقت ی ،من ه  گذرهیدنبالم ،مطمئن باش بهت خوش م ایب

که از    یفرد دن یبود اونو باز کرد رفت و من با قدم گذاشتن تو انبار و با د یدر چوب  هی نزدم و با ساشا همراه شدم ، یحرف گهید

 گفتم : ومد یکه از ته چاه در م یی و با صدا دم یکش ی غیج خوردی تاب م ی نطوریبود و داشت هم زون یپاهاش به سقف آو

 سرت اومده   یی...چه بال مانمیپ

 زد :  ادیمن ،به طرف ساشا نگاه کرد و فر   دنیبا د مانیپ

 .. نهیبب تیوضع ن یمنو تو ا خوامیببرش نم نجایخراب شده ،از ا نیتو ا  یآورد نویسرم ی واسه چ آشغال

 ،به طرف من اومد و گفت:  د یخند  یم  کیستریکه ه یدر حال ساشا

 ...  نجایا ی تو اومد   ومدهی مجنون خوشش ن ی آقا یآخ

 زدم :  ادیکردم و فر  ر یشو تو دستام اس   قه ی طرفش و محکم  برگشتم

 ،ولش کن   ید ی عذابش م ی ،چرا دار یعوض

 اش برداشت و گفت: قه ی  یدستمو از رو  ساشا

  ایقراره بره اون دن گه ید  یو عشقت رو تماشا کن ،چون تا چند لحظه   نی بش یاون صندل  ی،حاالم برو رو  ومدهیبه تو ن ا یفوضول نیا

... 

دستش داشت    یکه تو  یبه خودم اومدم و به طرفش رفتم که ساشا با شالق مانیپ ادیفر ینشسته بودم که با صدا یصندل ی رو

 زد :  اد یکرد و فر دمیتهد 

 شد ؟؟  رفهمی،ش   دمیعذابش م شتر یب ی ایبمون ،اگه جلوتر ب یکه هست  ییجا همون

 بودم گفتم : که نظاره گر شکنجه عشقم  یبغض کرده و در حال  یصدا با

 بره ...  مانی...بزار پشهیهمون م  یتو بخوا ی هرچ خورمی،قسم م  یعذابش نده ،تو با من مشکل دار کنم ی،ساشا التماست م آره

 بلند گفت:  یبا صدا مانیپ هو یکه   کردمینگاه م مانیپ یچشمان به خون نشسته   به

 جا بروووو....  نیآشغال التماس نکن ،انقد عذابم نده از ا نی بخاطر جون من به ا نیسرم
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زنانه   استیجا ساشا بود ،مجبور بودم با س   نیاز ا مان یکه عشقم متحمل شده بود به فکر فرو رفتم ،تنها راه نجات پ  یعذاب دنید با

 دستشو گرفتم و گفتم: لبخند زدن   یکردن عشقم برداره ،به طرفش رفتم و با کم  تیساشا دست از اذ د یجلو برم تا شا

   م یباهم حرف بزن شهیم ساشا

 چشمام نگاه کرد و لب زد : به

 بگو ...  نجایبهم هم ی بگ  یخوایم یچ

 لبمو گاز گرفتم و گفتم:  کنار

   میتنها حرف بزن  د یبا

 کشوند ،درو محکم پشت سرش بست و لب زد :   یدستمو گرفت و منو دنبال خودش به اتاق ساشا

 رو ادب کنم ،زود باش ... ی کیبرم  د یکه با  یدونیاالن بهم بگو ،م نی،هم ی بگ  یخوایم یچ

 استرس تمام پوست لبمو کنده بودم ،لبمو تر کردمو آروم گفتم:  از

   دمیانجام م ی که تو بگ  ی آزاد کن بره در ازاش هر کار مانویپ

 کرد و گفت:  یسانت فاصله داشت فوت  ک یتر شد صورت هامون باهم  کیبهم نزد ساشا

و    یبد  نی تضم هی بهم  د یتو پوست گردو و الفرار ...اول با ی آزاد کنم و بعدش تو دست منو بزار مانویاز کجا معلوم من پ اونوقت

 ....یرو انجام بد  گمیکه من م  یکار

 بکنم گفتم:  یکه فکر  نی ،بدون ا  شهیآزاد م مانمیپ گهی که م  یکار  نیکه بعد از ا نی از ا دمیکش  یآسوده ا نفس

 ..  کنم یرو قبول م یگ یکه م ی هر چ باشه

 بلند گفت:  یکرد و با صدا  یخنده ا ساشا

 شو...  زنم

 حرفش با تعجب گفتم:  دنیشن با

 که زنت بشم هان...  یچ ی عنی؟ یگ یم ی دار  یچ ی فهمیم چیه

 و گفت:  د یغر یعصب ساشا
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که   ی زمان دمیقولت بمون ؛منم بهت قول م  ی پس پا ی ،خودت قبول کرد ی و زنم بش  یبا من ازدواج کن  د ینداره با یمن ربط  به

 آزاد کنم ...  مانوی اسمت بره تو شناسنامه ام پ

 زدم و گفتم:  یتلخ   یکه زد خنده    یحرف  به

 ،هان؟؟  تپه ی م گهید ی کیکه قلبش واسه   یازدواج کن ی با زن ی خوایتو م  هه

 و گفت: د یمشتشو به در اتاق کوب تیاز عصبان اشاس 

 نشنوم...  ی ام حرف گهی..د میکن یمحضر عقد م  میر ی،فردا باهم م سایقولت وا یپا ی ،حرف زد ست یبه تو مربوط ن نشیا

 شدم و تو دلم به خودم گفتم:  نش یسوار ماش  ی لیم ی ،با ب  رون یب  میاون انبار زد از

 ...  شهیپر از نفرت م تیبه بعد زندگ نیکن ،از ا یخداحافظ یبا خوشبخت  گه ید نیسرم

شدن ،واسه عشق از دست   ریتختم و اشکام سراز  یشدم و با دو خودمو به اتاقم رسوندم ،خودمو انداختم رو  اده یپ نشیماش  از

 و به سرنوشت بدم لعنت فرستادم.........  ختم یرفتم اشک ر
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  د یسف یبا روسر  یمانتو مشک ه یمرده متحرک بودم ؛  هی  هیمن نبود ،روح نداشت ،شب ه یبه خودم نگاه کردم ،اصال شب نه یی آ تو

اون لباس   پوشمی ،من هرگز اونو نم دمیرو که اون انتخاب کرده من نپوش  یاگه ساشا بفهمه که من لباس  دونستم یبودم ،م دهیپوش 

از   ی کی دمیبرگشتم د دم یدرو شن ی،خانواده ام .... صدا  مانمیاز پ ییمرگم بود ،روز جدا وز ،امروز ر مونهیبرام مثل کفن مرگ م

 و گفت: د یزردش خند  ی ،با اون دندون ها ره یکه اومده جونمو بگ  موند یم  یل یاش مثل عزرائ افه یساشا بود ،ق ی نوچه ها

 آقا منتظرته   فتیزود باش راه ب یفرار  عروس 

 کردم و گفتم:  یاخم

 .. ستمیدنبالم ،آماده ن  ایب گه ید قه ی دق پنج

بتونم بعد از ازدواج به   د یتا شا سمیو خانواده ام بنو  مانیپ ی برا یبرداشتم تا نامه ا  یدرو بست ،کاغذ   رونیو رفت ب د یخند 

و همه جا همراه من بود   شه یاسم خدا رو نوشتم که هم ز یلرزونم خودکارو برداشتم و قبل از همه چ  یدستشون برسونم ،با دستا

  چوقتیکه ه دونم یو تا ابد همسرش هستم ،اما م  شهیهم یو برا امی ...به عقد ساشا در م خ یرامروز در تا انیمیسل ن ی،)من سرم

دوستون   شهی که هم  د یبدون نو یندارم ا مانمیو پ زم یرو به جز مادر عز یکس  ا یدن ن یا یخوشحال نخواهم بود ،من تو  خوشبخت و 



 عشق تلخ زندگیم 

123 
 

  نیتو تن به ا  یبود و من تنها بخاطر خوشبخت ی بدون که تو عشق اول و آخرم خواه نویا مانیداشتم و تا ابد خواهم داشت ،پ

که   دمیفهم دمشیاون روز بعد از ماه ها د ی دلم برات تنگ شده ،وقت  یل یم بگو خدادم لطفا خوشبخت شو به مامان  یازدواج اجبار

 .. خداحافظ(  نیندارم ،لطفا منو ببخش ی حرف گه یهنوز دوستم داره و فراموشم نکرده ،د

عشقم   یبه طرف در برم اما موضوع مرگ و زندگ کرد ینم ی اریتختم گذاشتم ،پاهام  ریپر از اشک کاغذ رو تا کردم و ز  یچشمان با

که   یعقد و عاقد  گاهیساشا تو جا دنی با د نیی،درو باز کردم و از پله ها اومدم پا دم یبود و من قسم خورده بودم که نجاتش م

 رفتم ،اشکمو پاک کردم و گفتم:  ساشابود به طرف  ی زیمشغول نوشتن چ

   یبهش نزن یبیآس  چ یو ه  یآزاد کن  مانوید از ازدواج پکه بع  یقول بد  د ی،با کنم یازدواج م باهات

 زد و گفت:  یپوزخند  ساشا

 ... زمیاونم توسط خودت زن عز شه یآزاد م  یکه تو دفتر ازدواج رو امضا کن نیبعد از ا کهی ،اون مرت زنمیقولم نم ر یز من

کنم لبامو تر کردمو با   ی بارم که شده با عشقم خداحافظ ن یآخر یبرا خواستی،دلم م شد یکه زد داشت چندشم م  ییحرفا از

 بغض کرده گفتم:  یصدا

 بار باهاش حرف بزنم.. نیآخر ی برا بزار

 خنده و گفت:  ریزد ز ساشا

و ببرم با عشق سابقت وداع   رم یدستتو بگ   دمیاونوقت قول م م یباهم عقد کن نینداره ،باشه حاال بش یانگار حرفات تموم  خانم

 ... یکن

  چوقتی که ه  یزن متهل بودم ،زن مرد  ه ی گه یرو امضا کردم ،حاال د ی،اون دفتر لعنت  د یلرزیم  ی که از ناراحت  ییست هاد با

بهش داشتم ،اما حاال به شدت ازش متنفر بودم ،چشمامو بستم خاطرات عشق   یقبال احساس بچگانه ا د یدوستش نداشتم ،شا

با   مانیپ یقطره برا  نیآخر  ختنیبرد ،با ر ی که باد داشت آن ها را با خودش م ن پاره پاره شده بود ی دفتر ی مثل برگ ها مانیپ

اما هنوز هم   ومدمی کنار م  دمیجد  یزندگ  ن یبا ا گهید  د یبود ،با انتیگناه و خ مانیفکر کردن به پ یکردم حت  یخاطراتش خدافظ

 دایجواب سواالتمو پ د ینسبت به من داره ،با لش دتو    یا نه یچه ک یعنیکرد ،  نکارویسوال تو ذهنم بود که چرا ساشا با من ا کی

 کنم ..... 
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  یسارا
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سرهنگ   یعمارت ،حرفا نیبرگشته بودم تو ا ی چند روز باز هم دست خال ن یتازه برگشته بودم خونه ،امروزم مثل ا  سیاداره پل از

و   ر یمنتظر خبر اونا باشم ،دلم داشت مثل س  د ینشده و با نم یاز سرم یخبر  چیکه گفته بود هنوز ه  شد یفروزش تو گوشم تکرار م

نبود ،مهرداد چند    یخبر مانمیتو چه حاله ،از مهرداد و پسرش پ نمیچند روز گذشته سرم نیتو ا دونستم ینم د یجوش یسرکه م

  گردهیرنمب گهید  چوقتیه ای  گردهیبا دخترمون به عمارت برم ای گه یروز د ۳استخر بهم قول داده بود که تا   ن یکنار هم شیشب پ

تو قلبم بود رو خاموش کرده بودم دوباره شعله ور    شیپ اکه ساله یشیآت د یچرا هنوز هم به مهرداد اعتماد داشتم شا دونمی،نم

با خدا   ازیمشکل نماز خوندن و راز و ن نی تا بتونم دلمو آروم کنم آره تنها راه حل ا کردم یبا خدا  درد و دل م   کمی د یشده بود ،با

عمارت منحوس آورده   نیخودم به ا باافتاد که سالها قبل مادرم بهم داده بود و من  ی باز کردم و چشمم به سجاده ابود ،کمد رو 

بار مادر   نی اول یدارم برا  دمیبود که فهم ی که باهاش نماز خونده بودم روز  یبار  نیبه لبم آوردم آخر ی لبخند  دنش یبودم با د

  ا کودکم ازش کمک خواسته بودم ام ی سالمت ی اون روز از خدا خواسته بودم که من و خانوادمو کنار خودش حفظ کنه و برا شمیم

شد اما   کتری و تار ک ینداشت و فقط دو ماه تونست کنارم باشه  و بعد از اون سرنوشت من تار یسرنوشت خوب چاره ی اون کودک ب

  یدوباره مادر شدم ،دختر دار شدم و باهاش خوشبخت و شاد بودم ول  دمیو من فهم خدا بعد از چند ماه دوباره بهم لبخند زد 

 سالم دستامو بردم باال و گفتم :  نی نماز ،بعد از آخر  یام نشستم و قامت بستم برا  جادهس  یحاال.....چادرمو سرم کردم و رو

اونو   خوامی خوردم تا بزرگش کنم االنم ازت م خون دل  ی دونه دخترو دارم ،کل  هی فقط  ایدن  نیمن تو ا ی دونیخودت که م  ایخدا

گناه و معصومه   ی خدا بچه مو بهم برگردون ،دخترم ب کنمی،التماست م دم ی،چند ماهه که اون صورت ماهشو ند  ی بهم برگردون

 ....ای به سرش ب یی بال ه که پر از گرگ   یجامعه ا  ن یتو ا ترسمیم

 ،چادرمو برداشتم و گفتم :  دم یپسر مهردادو د مان ینفر برگشتم به عقب و پ ه یپوزخند زدن و هه گفتن   دنیشن با

 وسط دعا کردن من ...   یزنی پوزخند م ی چ واسه

 بلند گفت:  یخنده و با صدا ر یز زد

تو بغل    رهیاونوقت م  ده یگناه و معصوم هفت خط روزگاره ،هه به من قول ازدواج م ی ب یگ یکه تو بهش م ی جون اون دختر ننه

 .. گهید یکی

 تمام گفتم :  تیفرود آوردم و با عصبان  مانیصورت پ یمزخرفاتش نتونستم تحمل کنم و دستمو بردم باال و رو  دنیشن با

از   یاز بس مشروب خورد  ی ،اصال به خودت نگاه کرد یحرف بزن  ینجوریکه درباره دختر من ا یکنیشو تو چطور جرعت م خفه 

 تحملت کنم ....  نم تویگندش نم  یبو

 خنده و گفت :  رینگاهم کرد و بعد از چند لحظه زد ز یلحظه عصب   هی مانیپ

 کنه    یآدم پاک زندگ  هی  مثل
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 دستمو رو هوا گرفت و گفت:   یکی هویبزنم که   ی لیبار بهش س  نیدوم ی دستمو بردم باال تا برا زدیحرف م ی ادیداشت ز  گهید

 هااان.. ی بزن ی لیبه پسر مهرداد خان بزرگ س  یخواستیکه م  یهست ی تو ک  کهیزن

 و گفتم :  دم یو به چشماش نگاه کردم ،دستامو بهم کوب رون یب  دمیاز تو دستش کش دستمو

   گهید  ادیبچه به عمل م نی ا یپدر  نیاز همچ گهید  بله

 :  د یبلند غر یمو گرفت تو دستش و با صدا قهی شد و  کتریبهم نزد مهرداد

 هستم..  یرفته که من ک  ادت یپاهام لهت کنم ،نکنه  ر ینکن که ز ی،کار  ی دهنتو بفهم سارا حرف

 بهش نگاه کردم و هلش دادم به عقب و گفتم : تیعصبان با

گفته   یپسرت بهم چ  نیا ی نرفته اما اگه بفهم ادم ی اتیو ستمگر ایگر   ی،وحش یتینرفته که تو مهرداد خان هدا ادمی ری نخ هه

 گوشش مهرداد خاااان بزرگ ....   ریز  یبزن ی کیخودتم  که  کنمیشک نم

 و گفت:   د یغر یعصب مهرداد

 ... مان یگفته پ  یچ نم یبب بنال

 کردم و گفتم:  یاخم

 ... ستیمن بته ن ن یبته ...بازم بگم ...مهرداد خان به پسرت بگو که سرم ی من گفت نامشروع،بهش گفت ب ن یبه سرم اون

 زد :  ادیبلند فر ی و با صدا د یبود کوب ستاده یکنارش وا مانیکه پ ی واریمشتشو به د  مهرداد

 نامشروع ؟؟؟  یگفت یتو به ک  ی دونیسگ م توله 

 زد و گفت:  یپوزخند  مانیپ

 بته به..  ر یاونم مثل همه دخترا از ز هی گفتم نامشروع ،حاال مگه چ دادیخودم که کارامو انجام م  ی به خدمتکار شخص آره

 صورت پسرش فرود آورد و گفت:  یحرفشو بزنه دستشو برد باال و با تمام قدرت رو  یامه  اد مانینذاشت پ مهرداد

 ... یگ یکه تو بهش م  یاون کس آشغال

 بلند رو به مهرداد گفت :  یپدرش سرخ شده بود با صدا یلیدستشو گذاشت رو صورتش که از شدت س  مانیپ
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 شده نکنه به توام چراغ سبز نشون داده ....  ریصفت انقدر برات عز طان یش  یشده اون دختره   ی خان بابا ،چ ه یک  اون

 بلند گفت:  یو با صدا وار یبه د د یرو گرفت و کوب مانیپ ی  قهی  مهرداد

 ...دخترمه ..خواهرت ....  یگ یکه تو بهش م ی حرف دهنتو بفهم ،اون کس که یمرت

 شوک زده به مهرداد نگاه کرد و گفت:  مانیپ

 ..شهیخواهر دارم ،نه نم ه یاون خواهر من باشه من فقط  شه ینداره ،نه نم قتی حق نیبابا ،ا ی گ یم یدار  یچ

 

 75پارت#

 :  د یو غر مانیوسط حرف پ د یپر مهرداد

 خوب تو اون گوشات فرو کن ...  نو یدختر من و خواهر توعه ا نی..سرم هست

 فرو رفته بود اما بعد از چند لحظه آروم زمزمه کرد:  ی تو شوک بزرگ مانیپ

که بهش دل   ی اون کس دمیعاشق خواهرم شده بودم..لعنت به من ...چطور نفهم شرف یمن ب یعنیتو خان بابا .... گی م یدار  یچ

 رو از اون خراب شده نجات بدم......  نیسرم د یسقف خواهرم بوده ...من با ه ی  ریباهاش برم ز خواستمیبستم و م

 گفتم:   مانیکنجکاو شدم و به پ ن یاسم سرم دنیشن با

 ؟؟؟  ه یچ منظورت 

 سرش اومده   یی چه بال نم ی،بگو بب ی نجات بد  نویسرم د یبا چرا

 به چشمام نگاه کرد و گفت:  مانیپ

اونجا   نیبود که گفته بودن سرم یی الیو  هی بگم رفتم رشت ، ی زیچ یکه به کس نیکرده بودم ،بدون ا  دایتو رشت پ نو یرد سرم من

اومد تو و مارو باهم   که یاون مرت هویکه   زنم یکردم داشتم باهاش حرف م دایاتاق پ هی تو  نویو سرم  الی داخل اون و  ،رفتم مونه یم

  د ید تیمنو تو اون وضع ی اومد اونجا ،وقت ن یکتکم زدن ،چند روز بعدش سرم ی بدجور ی انبار هی،دستور داد منو بردن تو   د ید

 ....یاومد تو انبار ول روزیالتماس کرد که منو آزاد کنه .....د که یناراحت شد و به اون مرت یلیخ

 : د یغر یعصب مهرداد
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 ..د حرف بزن پسر ...  یچ ی ول

 بغض کرده ادامه داد :  یبا صدا مانیپ

مدت منو   نی ه و تو ااومد تو بهم گفت که اونو دوست دار کهیکه لباس عروس تنش بود دست تو دست اون مرت   یدر حال نیسرم

  دونم ی....اما بابا من م فتهیچشمم به چشمت ن  گه ی،گفت برو گمشو د دادمیم ت یدست انداخته ،گفت اصال دوست نداشتمو فقط باز

خواهرم   ذارمی..نم کنم یدستام خفه م نیکه اون ساشا رو با هم  خورم یآشغال بود ...قسم م  ن متنفره ...او که یاز اون مرت نیکه سرم

 ... کشمیبمونه ...من ساشا اردالنو م که یتو دست اون مرت

ممکنه که اون   ر یزدم و گفتم:نه نه غ بیاسم ساشا اردالن به خودم نه دنیدلم تکه تکه شده بود اما با شن مانیپ ی حرفا دنیشن با

 شد......... یچ مد ینفهم گه یو د ن یرفت و افتادم زم یاهیچشمام س  هو ی رفتیم  جیزنده باشه ...سرم داشت گ

 

 76پارت#

  مانیپ

  یاز دست رفته م  دمویآرزوها و ام یبا خان بابا اومدم تو اتاقم درو محکم بسته و پشتش نشستم ،همه   یبحث حساب ه یاز  بعد 

عاشق شدنم هم ممنوعه   ز یبا دروغ شروع شده و االن با دروغ تمام شده بود و بدتر از همه چ میکه زندگ  کردمیاحساس م دمید

ها که با آدم   ی چه باز ر یکه خواهرم بود شده بودم ،تقد  ی کس یعنی ناموس خودم   عاشق ی که من لعنت  شهیبود هنوز باورم نم

  ه یخان بابا داره  ی،حرفا  خوره ی ،حالم داره از خودم بهم م نداختیخدا مهر خواهرمو ،محرم خودمو به دلم م د یآخه چرا با کنهینم

اون خواهرمه ،من چطور اونو به   دمیچرا نفهم شرف ی(من ب ی )اون دخترمه ،خواهرت لعنت گهیو م  شهیپژواک تو گوشم منعکس م

  که یکلمه خواهر ت  ند ی،قلبم با شن  یازم انتقام گرفت ی نجوریکرده بودم که ا کارتی،آخه خدا من چ  دمشیو بوس   دمیچشم زنم د

ام و با چکوندن   قه ی اسلحه بزارم رو شق ه ی خواد یکنم چطور اونو ،خاطرات عشقمونو فراموش کنم ،دلم م  کاریچ د یشد حاال با کهیت

  ی،من محکومم از خواهر  دنیبدم ؛اما من محکومم به زنده موندن و عذاب کش انیخودم پا ی و زندگ  یعشق لعنت نیضامنش به ا

قلبم شکسته ام و   ی پا بذارم رو د ی،با شه یمن م  یخانم خونم و مامان بچه ها کردمیفکر م ش یچند روز پ ن یمراقبت کنم که تا هم

با صدرا حرف   دمی؟؟آره خودشه فهم یاز اون خراب شده نجات بدم ،اما چطور  نو یفراموش کنم و سرم مو خود یغم و غصه ها

  تونم یم ینطور یبه زور با عش...خواهرم ازدواج کرده ،آره ا که یبهش بگم که اون مرت تونم یکارکشته ست م  لیوک ه یاون   زنمیم

  کردم و دکمه تماسو زدم و دایشماره صدرا رو پ ن یمخاطب ی برداشتم و از رو مو یو نجاتش بدم ،گوش   رمیبگ  یطالقشو از اون عوض

 بله گفتن صدرا به خودم اومدم و گفتم: یصدا دن یمنتظر شدم تا تماس وصل بشه ،با شن

   ی سالم داداش خوب الو
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 گفت :  فم یگرفته و ضع  یصدا دنیبا شن صدرا

 شده ؟؟؟  یز یداداش تو حالت خوبه چرا صدات گرفته ،چ  قربونت

 و لب زدم :  دمیکش ی کوتاه  آه

 .... متینیبب د ی،داغونم با  ستمیداداش خوب ن  نه

 لب زد:  عی من سر یحرف ها دنیشن با

 شده ؟؟منتظرتم  ی چ نمیبب نجا یا ایمن تو دفترم ب قیرف

 ........شدم و با گذاشتن پام به پدال گاز به طرف دفترش حرکت کردم  نمی،سوار ماش  رون یکردم و از اتاقم رفتم ب یصدرا خدافظ با

 

 77پارت#

با   ی در دفترو باز کردم رفتم تو منش  رونیرو زدم ؛از آسانسور اومدم ب  ۸وارد آسانسور شدم و دکمه طبقه شدم ،  اده یپ نیماش  از

 زد گفت:  یلبخند  دنمید

 ؟؟  ادیازم بر م یچه کمک  نیخوش اومد  سالم

 کردم و گفتم:  ی نداشتم اخم گهیرو د یمنش  نیحرف زدن با ا حوصله

 ..  نی،لطفا بهشون اطالع بد  ی هستم از دوستان جناب تهران تیهدا مانیپ من

کرد   ییمنو به اتاق صدرا راهنما  هیدکمه به صدرا خبر اومدن منو داد و بعد از چند ثان ه یتلفنو به دست گرفت و با فشردن  یمنش

زدم و تو   ی نیم آمد ،لبخند غمگ باز به طرف ی بلند شد و با آغوش  یصندل  ی از رو دنم یدو تقه به در زدم و وارد شدم صدرا با د

نشستم   یصندل  ی اومدم و رو رونی،از آغوشش ب خواستیرو م یمثل بچه ها دلم محبت کس انگارفرو رفتم ، قم یآغوش گرم رف 

 زد و گفت:  یمن قرار گرفت ،لبخند  یروبرو  ی،صدرام بعد از سفارش چا

 ؟؟؟  یها کرد  چاره یب ر یاز ما فق یاد یشده  ی ،چ ق یرف نورای،از ا ی بازم خوش اومد  خب

 دارم داداش    ازیصدرا حوصله ندارم ،به کمکت ن زیزدم و گفتم:ممنون ،مزه نر یکوتاه لبخند 

 نگران به چشمام نگاه کرد و گفت:  یبا حالت صدرا
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 شده........... یچ  نم ی،بگو بب قی رف دم یم گوش 

کردن تمام ماجرا ،از عاشق شدنم گرفته تا ازدواج   ف یع کردم به تعرنگاه کردم و شرو زمیو پسر خاله عز قم ی رف ن یبهتر یچشما به

 تمام ماجرا دستشو گذاشت رو دستم و گفت:   دنی،صدرا بعد از شن نیسرم

  می حرف بزن  ن یبا سرم د یبا م یپرونده ما برنده بش ن یتا تو ا کنم یخودمو م یبدم اما تمام سع یواه د ی از االن بهت ام  تونمینم قیرف

از   نو یسرم می تونینم یطور  چیتا تو دادگاه بگه که ساشا اردالن اونو به زور تو سفره عقد نشونده و باهاش ازدواج کرده وگرنه ما ه

 ...  م یاونجا نجات بد 

 داد زدم و گفتم:  تیگرفتم و با عصبان دهی صدرا رو ناد یحرفا ی باق گهی د که یاسم اون مرت دنیشن با

 ....  ا یاون دن فرستمی کثافت با اسلحه خودم م کهیبعدش من خودم اون مرت م ید یاز اونجا نجات م نویا سرم،آره م م یبرنده بش د یبا ما

 و گفت:   د یزد و دستاشو به هم کوب یپوزخند  صدرا

  فیبعدش خودتم تشر ایاون دن یفرستی تو ساشا اردالنو م  گهی،بله د ره یدرزش نم ی اصال مو ال ی د یکش  یچه نقشه خوب یواا

رو با   یو اون عوض ی بد  لیدادگاه تشک یتون یمملکت قانون داره و تو نم  یفکر کرد   یزندان ..اونم تا آخر عمر ...پسر تو چ ی بریم

  یعقلتو به کار بنداز اگه تو بر  کمینقشه هات ...پسر  نیسرجات و تا نزدم لهت نکردم با ا نی،بش  ی خودت محاکمه کن یدستا

 کنه هان ؟؟؟ از خواهرات مراقبت  خوادیم ی زندان ک

 مثبت تکون دادم و گفتم: یحرفاش سرمو به معن دنیشن با

  نو یسرم د یبهشون حمله نکنه ،صدرا هر طور شده با گهیگرگ د  هی بمونم و مراقب خواهرام باشم تا  د یداداش حق باتوعه ،من با  آره

 ....  می نجات بد  ی از دست اون عوض

 : زد و دستشو گذاشت رو شونه ام و گفت  ی لبخند  صدرا

  کنمیجونمو فدات م نبارم ی،ا کردم یبد ازت دفاع م ی در برابر آدما شه یبودم ،هم اورتیو   اری شهی هم یکوچولو از بچگ  داداش 

  یکه عاشقش بود  یکس  یبعد از چند ماه بفهم نکه ی،ا مانیسخته پ دونم ی،م دمیخواهرمونو از دست اون آشغال نجات م 

  رونیب یاز قلبت بنداز نو یعشق سرم د یداداش کوچولو با  یدلت شکسته ول دونم یخواهرت بوده ،م یباهاش ازدواج کن  یخواستیم

 بدم بهت ....  یناهار مشت  هی پاتوق  م ی،حاالم بلندشو بر

 نگاه کردم و گفتم:  کردیم تیبرادر بزرگ کنارم بود و از من حما ه یمثل   شه یکه هم  یق یرف یچشما به

 با خودم و دلم اتمام حجت کنم ..  د یتنها باشم ،با کمی  خوامیکنم م  تیهمراه متونی بار منو ببخش نم نیا داداش 
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 گوشم گفت:   ریمحکم در آغوشم گرفت و ز صدرا

 ...  شمیپ ایب  ی،برو هر وقت که آروم شد  ی فراموشش کن  یتونی،م یهست  ی که تو آدم قو  دونمیم

کنار   کردی که منو آروم م  ییخلوت و آروم و تنها جا یجا ه یبرم   خواستی شدم ،دلم م نمیسوار ماش  رون ی دفتر صدرا اومدم ب از

 چشمه بود ،پامو گذاشتم رو گاز روندم به طرف روستا......

 

 78پارت#

  یسارا

  یصدا دنی بندازم جواب دادم ،با شن ینگاه ی که به صفحه گوش  نی شدم بدون ا داریاز خواب ب لم یزنگ موبا یصدا دنیشن با

 م و گفتم: زد  ی لبخند کمرنگ  لیسه

   ی داداش گلم خوب سالم

 جواب داد :  یبا مهربون لیسه

   ی کرد دایپ نتو یحالت چطوره ،سرم لیدل سه زیعز

 لب زدم:   یبا ناراحت ریاتفاقات چند روز اخ یادآور ی با

  نیبغل کنم موهاشو نوازش کنم ،سرم نمویهنوز نتونستم سرم  ستیسرجاش ن ی چیشده،ه ل یتبد  یبه تلخ  م یدوباره زندگ لیسه

خودم لباس عروس تنش کنم و بفرستمش خونه بخت ،حاال   ی که نتونستم با دستا م ی...من چه مادر بدبخت ل یمن ازدواج کرده سه

 باهات درد و دل کنم ......... مایمثل قد  خواد یمدلم   شم یپ یایب شه ی،م  لیکنم سه کاریچ د یبا

 گفت:   یبا مهربون کوتاه قه یبعد از چند دق لیسه

قدم بزن به خاطرات   کم ی اط یحرف نزن ،حاالم آروم باش برو ح ادیظهر کنارتم خواهر قشنگم ،غصه نخور با اون مهردادم ز فردا

 فکر کن ...  نیقشنگت با سرم

 به لبم اومد و گفتم:  یتنها دوست و برادرم آروم شدم و لبخند  ی حرفا دنیشن با

 .. زمیعز نمتیبیو بچه. ها سالم برسون ،فردا م می،به نس  لیسه یکه هست  ممنون
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  یصدا دنیکه با شن   بستمیداشتم درو م رون ی،شال بافت بلندمو انداختم رو شونه هام از اتاق اومدم ب  لیبا سه یاز خداحافظ بعد 

 نفر به طرفش برگشتم و گفتم:  هی

 خانم ؟؟؟ نیداشت  یمن کار  با

 زد و گفت: یناشناس پوزخند  زن

کور   ی پول به مشامت خورده نه ؟؟؟....ول یتو خونه من ... انگار بو  ی نحستو گذاشت ی عمارت ،چرا دوباره پا ی برگشت ی چ هواس 

  ختیپسرمو بهم ر یات کم زندگ ته یهم از امالک مهرداد به تو برسه ،اون دختر عفر یپاپاس  هی  یحت ذارمیمن نم کهیزن یخوند 

 هان...  ی اریشوهرمو از چنگم درب ی ،حاال تو هم برگشت

  قه ی کرده بود با حرص  م ی،با اون حرفاش بدجور عصب مانه یکه اون زن مهرداد و مادر پ دمیزن فهم نی مزخرف ا ی حرفا دنیشن با

 بلند گفتم :  ی و با صدا  واریشو گرفتم و چسبوندمش به د

ندارم و فقط   ی کار  چیعمارت و امالکش ه نیبا امن  یو مواظب حرف زدنت باش  ی ریدهنتو بگ  ی بهتره جلو یزن حساب نیبب

  هی نداره و با من  ی ارزش  چیمن ه یخودت نگهدار ،اون برا  یبگم اون شوهرتم برا  د ی،در ضمن با نجایاومدم ا ن یبخاطر دخترم سرم

 نه؟؟؟  ای ید یست فهم بهیغر

مهرداد از ترس سرمو   یصورت اخمو و عصبان دن یبرگشتم به طرفش و با د ادش یفر ینفر و با صدا ه یدست زدن  دنیشن با

قدرتمندش کرد و منو با زور به طرف اتاقم   یدستا  ری،با خشم فراوان به طرف ما اومد و با تمام قدرتش بازومو اس  نییانداختم پا

 زد :  اد یتخت و فر ی و منو پرت کرد رو بست)اتاق مشترکمون (کشوند ،در و با پاش 

  دمیبهت نشون م تیمهرداد خان هدا گنی به من م  یکه ازت دور بودم ،ول یی سال ها نیتو ا ی از خودت در اومد  ی ادیتو ز یاراس 

 ...  یچ  یعن یبودن با من  به یکه غر

 تمام گفتم:   یترس و وحشت به چشماش نگاه کردم و با گستاخ به

مشت و لگدات له   ر یکه ازت بترسم و ز  ستم ین ش یسال پ ستیساله ب ۱۲،من االن اون دختر بچه  یکن  تم یاذ یتونینم گهید  تو

 ..چیه گهیبشم و دم نزنم ،تو د

 حرفمو بزنم و الل شدم....  ینتونستم ادامه   گهی طرف صورتم د  ه یسوختن  با

 زد : اد یزد و فر مه یتخت و روم خ ی منو انداخت رو  مهرداد

انجام بده خانم   تونه یم یی شوهر چه کارا هی که  کنم یبهت ثابت ماشکال نداره االن  ی رفته که من هنوز شوهرتم ،ول ادت ی نکنه

 ...یسارا
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و بعد از اون مشغول به باز کردن   د یتمام و به زور منو بوس   یرحم یروز عاشقش بودم نگاه کردم ،و اون با ب  ه یکه  ییچشما به

 شد ،با انزجار و نفرت چشمامو بستم و التماس وار لب زدم :  رهنش یپ یدکمه ها

  نمونی دخترمون جونش تو خطره ،سرم ستیکارا ن نی،مهرداد االن وقت ا ادیکارات خوشم نم  نینکن ،من اصال از ا نکارویا ادمهرد

من بلند شد و با   ی و از رو د یکار کش  نیدست از انجام دادن ا نیاسم سرم  دنیداره..مهرداد بعد از شن  اجیبه کمک ما احت

 :  زد  اد یبه طرف پنجره رفت و فر تیعصبان

  یادا گهیبکشه حاال د یکه دخترم سخت  یکه دخترم از من دور بشه ،تو باعث شد   ی،تو باعث شد  ی توعه سارا ر یتقص نایا تمام

ن  بشه ها یکه چ ی ،حاال اومد  ی کشوند  شی همه مونو به آت یخونه زندگ   نی،تو با فرار کردنت از ا اریمهربون و مظلومو در ن  یمادرا

  ذارمیبه دلت حسرت م دنشو یاما د دمین برسه ،من پدرشم و اونو از دست ساشا اردالن نجات م یدستت به سرم ذارم ینم گهی....د

 ... یدرکم کن یبتون  د یشا ی توم بکش دمیسالها کش نیکه من تو ا ییتمام اون عذابا خواد ی ،دلم م یسارا

که مهرداد رفته ،درسته    دمیدر فهم دنیکوب  یصدا دنیفرو رفته بودم که با شن یمهرداد تو شوک بزرگ  یحرفا  دنیاز شن بعد 

 منه .......  ر یتقص  کشهیداره م ن یکه سرم ییتمام عذابا  گهیمهرداد درست م

 

 79پارت#

 ماه بعد   شش

 ( ی)راو

  ی شوک ها ر یچند ماه اخ نیتو ا کردی دل مدرد و   اینشسته بود و داشت با در ی سنگ بزرگ ی رو  ایکنار در  یچشم آب  دخترک 

او از وطنش و   ی ها دور ن یا یرو تحمل کرده بود اما زجرآور تر از همه   ی ادیز ی بهش وارد شده بود ،رنج و عذاب ها  یبزرگ

  دایسال گمشده اش را پ ست یبد اقبال تر از مادرش ،بعد از ب ی حت ین دختره چشم آبیبود ا ی خانواده اش بود ،چه دختر بد اقبال

ارباب خشن پدرش بوده   گفتیکه بهش م ی اون کس شد ی،هنوز هم باورش نم رد ینتوانسته بود او را در آغوش بگ  یکرده بود اما حت

شوک   نی،آخر شود یون مبه خ  لیتبد  شیها  اشکافتد قطرات  ی دادگاه م ی روز جلسه  اد ی ی،وقت مانیپ قتی حق دنی،در آخر فهم

  یایعاشقش شده بود و رو ی که روز یمان یبود ،همان پ مان یبه اسم پ ی شدن برادر دایکه او را از درون نابود کرده بود پ  یبزرگ

  یبد  زیچ  چه دانست که سرنوشت  ینم گر یتنها بود ،د یتنها شیبا درد ها ب یکشور غر  نیازدواج را با او داشت اما حاال او در ا

 رقم زده ...(  شیبرا

   نیسرم
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و به عکس    دم یتختم دراز کش  یروزها تنها پناهگاهم شده بود پرواز کردم ،رو  نیرو باز کردم و به طرف اتاقم که ا ال یسالن و در

شدم ،چشمم به عکس مامانم افتاد ،هنوزم از مامانم دلخور و ناراحت بودم اون با   ره یکه ساشا از خانواده ام گرفته بود خ ییها

  نمایپارک ،س  رفتن یاونا با پدراشون م کردمیبه دوستام حسادت م یتو بچگ  شهیجدا کرده بود ،هم  متمام منو از پدر  یخودخواه

دفعه    نیبازم ازش جدا شدم اما ا ده یه بودم اما چه فاکرد   دایداشتم اما االن پدرمو پ  میخلع بزرگ تو زندگ هی  شهیهم ی ..اما من چ

از زندان ساشا آزاد بشم   تونم ی خوشحال شده بودم که م لیوک یش با حرفایساشا بود که منو از خانواده ام جدا کرد ،چند ماه پ

بهم   یبا مهربون ی داده بود و قاض بیدادگاه رو فر  یهاش قاض ی جلسه دادگاه با چرب زبون نیباطل ساشا تو آخر ال یخ ی،اما زه

 کن (  ی باهاش زندگ برو خوشبختت کنه ، تونه ی،اون دوست داره و م  هی گوشزد کرده بود که )دخترم شوهرت آدم خوب

ساشا آب  ده،امایکرده بود که منو نجات م  دش یساشا رو گرفته بود و تهد  ی  قهی پدرم  م یومد یم  رونی از دادگاه ب  میکه داشت ی وقت

  مانیلحظه که پ  نی؛هنوزم آخر نیبکن نیتونینم  یکار  چیزن منه و شما ه نیدست همه و گفته بود سرم  یبود رو  ختهیرو ر یپاک

باز شدن در به   دن یشن یبرادر تو گوشمه ،با صدا ه یبه عنوان  نبار یبود که دوستم داره اما ا گفته گوشم   ریمحکم بغلم کرده بود و ز 

 گفتم:  یسیزدم و ب انگل ی خدمتکار لبخند  دن یخودم اومدم و با د

   ی دار کاریچ

 و در جوابم گفت: ز یم ی گذاشت رو ی بزرگ یجعبه   خدمتکار

 داده ..   بیترت یمهمون  هی آقا  نیحاضر باش  د یجعبه رو به دستتون برسونم ،تا شب با  ن یدستور دادن ا آقا

 تخت و به خدمتکار گفتم:  ی بود با حرص پرتش کردم رو فی لباس شب با کفش و ک ه ی به جعبه افتاد و بازش کردم  چشمم

  خوامی ،حاالم گمشو برو م کنمیمزخرفشم شرکت نم ی ،تو اون مهمون رمیجا نم چیاتاق ه نیبگو من از ا ستیبه اون رئ برو

 استراحت کنم .. 

 ..  ختمیسرنوشت تلخم اشک ر یادآور یبالشم و با  یو سرمو گذاشتم رو  دمیتختم دراز کش ی رو

 

 80ارتپ#

که   یکرده بود ،لباس شب قرمز رنگ  ش یمنو آرا بایکه ساشا فرستاده بود فوق العاده ز یشگریبه خودم نگاه کردم ،آرا نه یی آ تو

به لب    یشده بودم اما خوشحال نبودم لبخند  بایمن دوخته شده بود ،امشب من فوق العاده ز  یبودم انگار فقط برا  دهیپوش 

لحظه بهش نگاه کردم اصال اون کت و شلوار جذابش    هی در باز شد و ساشا اومد تو ، دم یکه د  کردمی نداشتم ،داشتم شالمو سرم م 

 بهم زد و گفت:  یحال برگردوند ،پوزخند  یایصورتم تکون داد و منو از هپروت به دن ینکرده بود ،ساشا دستشو جلو 
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 ..  شن یمست م تییبایز  دنی،مطمئنم همه با د  یو تو دل برو شد  یشد  با یاردک زشت من امشب چقد ز جوجه

 اش و گفتم :  نه یبه س  دمیشدمو با مشت کوب  یعصب شی رتیغ ی همه ب نیحالم به هم زنش و از ا ی حرفا دنیشن با

 مست لذت ببرن..هااان..  ی تا مردا ی بذار شیزنتو به نما ی تونیم  ،چطوریهست یزیچقدر آدم پست و نفرت انگ  تو

 که باهات آشنا شدم... ی ساشا ..لعنت به روز خوره یازت بهم م حالم

 خنده و آروم دستشو گذاشت رو گونه ام و لب زد :  ریزد ز ساشا

  ی نمونن ...آخه تو مرغ تخم طال ب ینص یهم ب  هی بق برمیلذت م تییبای ز دن یمن از د  یخانمم من دوست دارم وقت یدونیم  آخه

 که مهمونا اومدن ...  ن ییپا میبر ای.حاالم ب.. یمن

همه با   نییپا م ی،به اجبار دستمو گذاشتم تو دستش باهم از پله ها اومد  خوردیاز خودمم بهم م  گه یحرفاش حالم د دنیشن با

  ینگاه یکه به کس نیبدون ا دن یرقصیعربا م یباز داشتن جلو  یلیخ ی بود ،زنا با لباسا ی فیکث یما دست زدن ،چه مهمون دنید

با   کردیما بود ،خدمتکار داشت به همه شربت  تعارف م ی که برا ی زیرفتم به طرف م رون ی ب دمیکنم دستمو از تو دست ساشا کش

  هی دستمو دراز کردم   کنمیرو فراموش م یبودم که با خوردنش همه چ  دهیشربت بخورم شن خواستیحرص به طرفش رفتم ،دلم م 

 :فتبردارم و با خنده گ خواستمی که م  یالس ی ستشو گذاشت رو گد ی کیبردارم که  الس یگ

 ... ستی اون مشروبه برات خوب ن یداریاشتباه برم  ی دار  مادمازل

 زدم و گفتم:  یپوزخند   زد یکه م یی و حرفا دنشید با

  دمیبرداشتم و الجرعه سر کش السو ینکنم ..دستشو پس زدم و گ ایکنم   کاریچ یگ یکه به من م  یهست ی رو سنه نه مردک ،ک تو

 ...  رهیگ ی م  شی،اما بعد از چند لحظه احساس کردم گلوم داره آت

 حالم آروم لب زد :  دن یناشناس به چشمام نگاه کرد و با د مرد

 ها برات خطرناکن ..   یدنیجور نوش  نیضرر کرد به بدنت ،خانوم کوچولو ا انگار

  هی  ارمیکه حرصشو درب  نیا یافتاده بودم ...پس برا  یمیقد   یآشنا ه یهام با  ی زلجبا  ادیمرد   نیا یحرفا  دن یچرا با شن دونمینم

مزخزفش گوش بدم تلو تلو خوران از کنارش رد شدم و به طرف   یکه به حرفا ن یو بدون ا دمیبرداشتم و سر کش  گهید  الس یگ

دور کمرم حلقه    یکیه احساس کردم دست برم تو اتاقم ک  خواستمی ،راهمو کج کردم م باالاز پله اومدم  ی پله ها رفتم ،به سخت

از ترس چشمامو بستم ، ،تا خواستم فرار کنم منو به زور کوبوند به   دنشیکه کمرمو گرفته بود با د  ی شد،برگشتم به طرف کس

  یسانت هی که تو  ییتا جا شد یتر م کیو نزد   کی اصال مهم نبود ،اون داشت بهم نزد نیا ی ،کمرم بدجور درد گرفته بود ول وارید

 خشدار لب زدم :  یاون مرد نگاه کردم و با صدا یصورتم قرار گرفته بود ،چشمام پر از اشک شده بود ،با التماس به چشما
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 ...کنمیکن آقا ...التماست م ولم 

آبرو   ی ب نمیچشمامو بستم تا نب خورد یموهامو زد کنار فوت کرد به گردنم ،حالم داشت بهم م  حشیکر  یبا اون لبخندا مرده 

 شدنمو ....

 

 81پارت#

 ناشناس   فرد

  سو یاونو با آ د یخواهر خوشگلم افتادم ،هه اما نه خواهر من پاک تر از هر فرشته ست من نبا سویآ اد یاون دختر  ییبای ز دنید با

اون دختر افتاد   یلحظه چشمم به چشما ه ی تو فکر بودم که  نطور یباند فاسده ،هم نیا ی دخترا  هی کنم ،اون دخترم مثل بق  سهیمقا

کنم ،دستمو    تشیاذ  کمیچرا اما دوست داشتم   دونم ینم داشتیمشروب برم ین یکه داشت از س  دافتا یو بعدش نگاهم به دست

 گذاشتم رو دست اون دختر و با خنده گفتم: 

 ...ستی اون مشروبه برات خوب ن یداریاشتباه برم  ی دار  مادمازل

 که به لب داشت گفت : یتو حرفم و با پوزخند  د یپر دختره 

 نکنم..  ایکنم   کاریچ یگ یکه به من م  یهست ی رو سنه نه مردک ،ک تو

بارش بوده   نیکه اول  دمی،بعد از خوردنش فهم د یبرداشت و الجرعه سر کش السو یبدم که دختره گ شو یجواب بلبل زبون خواستم

 کهشربت خوردم به چشماش نگاه کردم و گفتم: 

 ها برات خطرناکن ..  یدنیجور نوش  ن یضرر کرد به بدنت ،خانم کوچولو ا ارانگ 

اونم   دمیراشد خان رو د  هویبگم که  یز یبرداشت و خورد ،خواستم چ گهید  الس ی گ ه ی اره یکه حرص منو در ب نیا ی برا دختره 

  یعن یچشماش حالم ازش بهم خورد ،  دنی،با د دمیکشیم  دنشویوقت بود که انتظار د  یل یپرونده بود ،خ ی از مضنون ها یکی

تا اون بتونه    کردم یهر جور شده بود به باندش نفوذ م د ی،با ذاشتیحراج م بهجوون وطنشو  یوجدان و عاطفه نداشت که دخترا

اون   یخال ی جا دنی،با د  م یکن ریبدن و مواد مخدر رو دستگ  یاعضا یقاچاقچ ن یساشا اردالن بزرگتر م یباشه که ما بتون یرابط

که کمکش    کردیم جاب یمن ا فه یو وظ  طرهکه جون اون دختر تو خ  گفتیبهم م ی حس هی چرا اما  دونمیکه رفته ،نم دم یتر فهمدخ

  ه یدختر   هی  غی ج یصدا دن یبه طرف اتاق اول برم که با شن خواستمیانداختم ،از پله ها باال رفتم م ال یبه اطرف و یکنم ،نگاه

بدون فوت وقت در اتاقو با پا باز کردم   ادی م  یاتاق بغل  وار یکه اون صدا از پشت د دم یکه دقت کردم فهم گه ید  کمی ستادم یلحظه ا

  میبهش زدم  و با لگد بعد  یافتاد به طرف اون مرد آشغال رفتم و با مشت محکم ی که داشت اتفاق م ی صحنه وحشتناک دنیبا د
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گنجشک زخم خورده   ه یافتاد که مثل  ی لحظه نگاهم به دختر ه ی، ن یافتاده بود زم نیو مال نی،اون مرد خون نیانداختمش زم

بهش وارد شده بود چون   یو پتو رو برداشتم و دخترو باهاش پوشوندم ،انگار شوک بزرگ  رفتم،به طرف تخت  نینشسته بود زم 

 و بلندش کنم آروم لب زد:   رمیخواستم دستشو بگ 

   یدست نزن لعنت بهم

 دستشو گرفتم تو دستم و گفتم :  آروم 

 بکنه ..  یکار  تونهینم گه ید  ینگران نباش من نجاتت دادم اون عوض خانم

کشور    نیدختر با زور به ا ن یکه ا دمیدلم براش سوخت و فهم ختن یآروم گرفت و بعد شروع کرد به اشک ر  یحرفام کم دنیشن با

بعد   د یباند رو خورده بود ،با نیا ی دخترا گول حرف ها  هی نم مثل بقاو د یکنم ،شا تیگرفتم که ازش حما  می آورده شده پس تصم

 از آروم شدنش باهاش حرف بزنم ... 

 

 82پارت#

تخت ،به چشمام نگاه کرد و   ی راه رفتن نداشتن آروم بغلش کردم و گذاشتمش رو یو نا د یلرزیداشت م  د یب نیع چاره یب دختره 

 لب زد :آروم شدن  قه ی و بعد از چند دق ستیمعصومانه گر 

 ازت تشکر کنم ..  د یچطور با دونمی،نم یممنونم آقا ،آبرومو نجات داد  ازت

 گفتم :  طنت یزدم و با ش  ی حال خوبش لبخند  دنید با

 شرط داره ..  هی  یجبران کن  ی خوایاگه م یول دادمیتو بود نجاتش م  یجا ی بود ،هر کس فه ی وظ کنم یم خواهش

 فکرشو خوندم و لب زدم :  دنشی،با د کرد یترس نگاهم م ی با تعجب و کم دختره 

 ...نیخانم کوچولو ،شرط من دونستن اسمت و آشنا شدن با توعه..هم ی کن یاشتباه فکر م ی نه دار نه

 لب گفت :   ریزد و ز  یلبخند 

   نیسرم

 و گفتم :   دمیمن شن یکه آروم اسمشو به زبون آورد ول  نیا با

 ؟؟ یکنیم کاریچ  نجا یا نمیخانم حاال بگو بب نی ،سرم یچه اسم قشنگ  یوااا
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 لب زد :  هی لحظه به فکر فرو رفت و بعد از چند ثان هی

 درد و دل کنم .. ی کیبا  د یبا ترکمیدارم م  گه ی،اما د کنمیچرا دارم بهت اعتماد م دونمینم

 مثبت تکون دادم و گفتم:  یبه معن  سرمو

 کمکت کنم ...   تونمیاعتمادت نسبت بهم سلب بشه ،بهم بگو من م زارمینم چوقتیباش ه مطمئن

  ی هر جمله از حرفاش از درون  عصب دنیاومدنش ،و من با شن  نجا یبه ا  یکردن ماجرا ف یچشمام نگاه کرد و شروع کرد به تعر به

  ف یکث یجا  نیاونو از ا د یه بامطمئن بودم ک  گهیرو متحمل شده بود ،د یی چه عذاب ها چارهی شدم اما نتونستم بروز بدم،دختره ب

 وسط حرفم و گفت :  د یپر هوی افتاد که  ی چه موضوع اد یلحظه  ه ی  دونمینجاتش بدم ،نم

 ؟؟  هی اسم تو چ ی ،آ راست رمیم گهی ،من د کنهیرو به کام همه تلخ م  یزندگ  ستمیبرم ،اگه بفهمه ن د ینجات من با ی  فرشته

   رضامیرو که به ذهنم اومد به زبون آوردم : عل یاسم تقلب نیزدم و اول   یلبخند 

خودمو بهش نگفتم اما   ی واقع  تیکه اسم خودمو و هو دونستم یزد و با تکون دادن دستش از اتاق خارج شد ،م یکوتاه لبخند 

)آرشام  من  ی بهش گفتم که اسم واقع یروز  هی د ی،اما شا ختی ریبه هم م ی و همه چ  رفتیبودنم لو م ی مجبور بودم وگرنه نفوذ

مزخرفشون تموم شد و من برگشتم هتل تا بتونم با جناب سرهنگ جلسه   ی ،اوووف باالخره اون مهمون ان ی(البته سرگرد پوانیپو

 اون االن در چه حاله....  یعن یمونده بود  نیسرم ش یتخت و لبتاپمو روشن کردم ..اما تمام فکرم پ  ی برگزار کنم ،نشستم رو یا

 

 83پارت#

 نیسرم

اونا از من دور   رفتم یاونا کنار هم بودن ،من هر چقدر که به طرفشون م  دم ید ی بودم داشتم خواب مامان و بابامو م یخواب ناز تو

بدجور   یل یس  ی،جا دم یکه به صورتم خورد از خواب پر ی محکم یلی با س  هو یبه طرف اونا که  رفتمیداشتم م نجور ی،هم شدنیم

  ی زده بود اونم وقت یل یبه من س  یساشا روبرو شدم ،اون با چه جرعت  یعصبان ی  افه یبا ق ،چشمامو با دستام مالوندم و سوختیم

 و گفتم:  دمی ،اخمامو در هم کش دمید  یداشتم خواب پدر و مادرم رو م

   یعوض  یزنی م یمرض دار  مگه

 :  د یغر دادیکه گلومو با دستش فشار م  یتر شد و در حال کیبهم نزد ساشا
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زده بود ،هر جا رو گشتم نتونستم   بتیغ یکدوم گور   شبی،دوما د  ی زنیحرف م یبا ک ی بفهم دار اوال موقع حرف زدن کهیزن

 جواب بده...  االیکنم ،  داتیپ

 با ترس و لرز گفتم :  ومد یکه از ته چاه در م ییو با صدا  شدمیخفه م داشتم

 درد گرفته بود ...   یاومدم تو اتاقم ،سرم بدجور  یمهمون  یبه خدا همون دور و برا بودم ،فقط آخرا  یچیه

 دستشو از رو گلوم برداشت و گفت:  ساشا

خودتو   یتا بتون  دم یم ت یمأمور  هی،حاالم بهت  ی جا بر چیه یتونی،تا من نخوام تو نم ی من ی باشه تو تا آخر عمرت برده  ادتی

 ...میبر  د یماده شو باآ االی، ی ثابت کن

 گفتم:   یو با کنجکاو دمیکش  یق یعم نفس

 ؟؟؟  ی ،مگه تو چه کاره ا ی تیمأمور چه

 زد:   ادیبلند فر ی شد و با صدا یعصب ساشا

 فهم شد ؟؟   ریرو انجام بده ،ش  گمیکه بهت م ی،تو فقط کار ستیتو مربوط ن به

 انجام بدم با ترس لب زدم :  ی فی و قراره چه کار کث ته یمأمور نیپشت ا یچه عاقبت دونستم یکه نم نیا با

 ..  امیم  شمیمن آماده م  رونیقبوله ،برو ب باشه

 زد و گفت:  یپوزخند  ساشا

 باش ..  رونیب گه ید قه یاشکال نداره تا پنج دق ی،ول  دمی بدنتو د  یکه همه جا نیا با

 گفتم :  دمو یحرفش از حرص دندونامو بهم ساب دنیشن با

 آماده ام ..  گهید  قهی،من تا پنج دق ممنون

از اتاق   فمی و با برداشتن ک  دمیبستم ،کفشامو پوش  ی،موهامو دم اسب  دمیبرداشتم پوش  ی شلوار تنگ با کت مشک ه یکمد   یتو  از

 نیش ما  هو یکه  م یتو راه بود ی ا قهیدق ستیبودم که نامعلوم بود ،ب  یساشا بودم و به فکر مقصد   نی،االن سوار ماش  رون یزدم ب 

که ساشا دستمو گرفت و    میشده بود  الی ،وارد و م یبش ادهیپ نی،ساشا دستور داد که از ماش  ستاد یبزرگ وا ی میقد  یال یو  هی  یجلو

ساشا  یعن یمتنفر شدم ، شتریصحنه روبروم از ساشا ب دن یکه قفل بود رو باز کرد و من با د یاتاق  هی باال ،در  می از پله ها رفت

 کنه ؟؟  کاریچ چارهیب ی دخترا  نیبا ا خواستیم
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 ؟؟  خواد ی از من م یساشا االن چ ی عنیدخترا ...  ن یدارن ا ی سرنوشت تلخ چه

 که ساشا بهم زد به خودم اومدم و گفتم:  یتو فکر بودم که با تنه ا   نطوریهم

 ...هان

 خنده و گفت :  ریزد ز ساشا

 ...  یکن کاریچ  د یکه با گمیاز اون مخ کوچولوت کار نکش ،االن بهت م ی ادیاردک زشت من ز جوجه

 لب زدم :  کندمشی که دستم رو پوست لبم بود و داشتم با حرص م ی حال در

 ؟؟  یکن  کاریدخترا چ ن یبا ا یخوا ی،تو م  ادیاز من بر م یمطمئن تو

 جواب داد :  یجد   ی لیچشمام نگاه کرد و خ به

 برسن ....  یابد  یدخترا از هموطناتن پس بهمشون کمک کن تا به خوشبخت  نیبفروشمشون ،همه ا قراره

انسان ازدواج کرده   ی قاچاقچ ه یمن با  یعن یمن   یسرم ،خدا یرو  ختنیسماور آب جوش ر ه یحرفاش احساس کردم   دنیشن با

کنم   کاریچ د یراحت بشم ،حاال با یکشیچرا منو نم ایکنه ،خدا کیمنو تو جرمش و گناهش شر  خوادی که م نه یبودم و بدتر از اون ا

 ؟؟ هم وطنام؟؟ ،چطور نجاتشون بدم   نیبا ا

 ساشا به خودم اومدم ،بهم پوزخند زد و گفت:  ادیفر یصدا دن یکه با شن  زدمیتو دلم حرف م داشتم

  ی نشون بدن ،در ضمن دختر دارایشونو به خر یی هنرنما د ی،امشب با یفروختن آماده شون کن  یدخترا رو برا نیا د یتو با نیسرم

نفر   ه یاونوقته که تو رو هر شب به  یکه بهت گفتم رو انجام ند   یبه حالته کار یجدا کن ،وا ستنی که  ن یی دست نخوردهاز اونا

شروع کن   االی...یر یگ یم یخوب  زهیباشه جا  ز یآم ت یموفق تت یاگه مأمور ی ،ول ین یرو بب ی واقع نم بفروشم تا انقد عذابت بدن که جه

 برم ...  د یبا گه یمن د

و   ی فرار کردن زندگ یبرا  کردمیدخترا کمک م ن یکنم ،اگه به ا کاریچ د یبا دونستمیپر از انزجار ساشا نم یحرفا  دنیاز شن بعد 

 ای،خدا  شهیاونا نابود م  یباشم زندگ چارهیب یدخترا  ن یو نظاره گر فروختن اوجدانم   ی ،و اگه پا بذارم رو رفتیخودم به فنا م ی آبرو

 افتادم.... ر یگ یبد  یاهلطفا کمکم کن تو دو ر

 

 84پارت#
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  ینگاه کردن به چشما ی رو دمیکشیامشب کارمو تموم کردم ،از همه شون خجالت م ی مهمون یدختر برا  نیآماده کردن آخر با

از   ی کی ی،رفتم جلو کننیم ،آره اونا منو درک مکار شد   نیباهاشون حرف بزنم تا بدونن مجبور به ا د ی نداشتم اما با چکدومشونویه

 ش زل زدم و گفتم: یمشک یو به چشم ها  ستادمیدخترا وا

 ؟؟؟  ه یاسمت چ زمیعز

 گفت:  تیو با عصبان د ی اخم هاشو در هم کش دختره 

وطنتو   یدخترا  ی،بخاطر دوزار پول دار   ی دختره برد ی هر چ یتو روت تو آبرو   ادیزن ،تف ب گنیتو چه آشغال ،آخه به توم م به

 ؟؟   یفروش  یم

 دختر ؟؟   یوجدان ندار  تو

 ؟؟ی اون پولو استفاده کن ی تونی،اصال م یاریبا خائن بودن به وطنت پول درب  یخوایم ی ک تا

 : زدم   ادیبودم دستمو گذاشتم رو گوشامو فر دهیاون دختر حالم از خودم بهم خورد ،به مرز جنون رس  ی حرفا دنیشن با

  گنیرو که بهم م ی مثل خودت ،به خدا مجبورم کار م یبدبخت ه ی هان ،منم  یکنیمنو قضاوت م یبسه ،تمومش کن ،چرا دار بسه

 رو انجام بدم ،دختره بهم پوزخند زد و جوابمو نداد ،اشکامو پاک کردم و رو به همشون گفتم : 

  نیصبر کن کمیکثافت بهتون بخوره ،فقط   ی اون عرب ها یکه نذارم دستا دم ی،بهتون قول م ستمیمن خائن ن نیگوش کن  همتون

 .. نی،تو رو خدا بهم اعتماد کن

 وسط حرفم و گفت: د یپر دختره 

 ...  یآبرو شدن آماده کرد  ی ب ی وطنتو برا ی ،حاالم گمشو برو به اربابت بگو دخترا میما به خائنا اعتماد ندار ی عوض یدختره   نیبب

و   رون ی خفقان آورو تحمل کنم ،از اتاق اومدم ب یفضا نیا تونستم ینم گهی د کرد یمن م ی که درباره  ییحرفاش و قضاوتا دنیشن با

که در بزنم وارد اتاق شدم ،با پوزخند دستامو بهم   نیو به طرف اتاق کار ساشا رفتم ،بدون ا ه ی گر ریاتفاقات امروز زدم ز یادآور یبا 

 و گفتم:   دمیکوب

بذار تو   ری،پوالشونو بگ  یهمشونو بفروش  یبر  ی تونیفروختن آماده کردم ،حاال م ی وطنتو برا ی دخترا  انیقاچاقچ سیرئ

ببر   نجای،آشغال منو از ا  ییایمرد دن نیتر  زی،لعنت به تو ساشا تو نفرت انگ  ی گاوصندوقت انقدر پول جمع کن تا توشون غرق بش

 برم تو اتاق خودم ..  خوام یم

 خنده و گفت :  ر یحرفام زد ز دنیبا شن ساشا
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بهم   ی ایدندونات اونوقت خودت م ر یز رهی،کم کم لذتش م  ی زنیم بی به ج ی کوچولو،پول خوب یاز ما شد  یی توم جز گه ید االن

 بهت بدم.. تایمأمور ن یاز ا یگ یم

 بود گفتم :  غ یج ه یکه شب  ییحرفاشو نداشتم با صدا دنیشن تحمل

 .. رمیخراب شده م  نی ،باالخره از ا کنم ینم نکارویا چوقت یشو آشغال من ه خفه 

 شد و گفت: کتریبهم نزد ساشا

حالش ازت   کنهیبهت نگاه م یکس  یوقت کنمیم ی ،کار کنمیم لیتبد  ایآدم دن نیتر  زیتو رو به نفرت انگ  خورم یقسم م   نیسرم نیبب

چشمات اون   ی ،امشب جلو یما آشغاال گذاشت یایقدمتو به طرف دن   نیکارم شروع شده و تو امروز اول  نیبهم بخوره ،البته ا

 امشب...  یمهمون ی،حاالم برو تو اتاق بغل آماده شو برا   فروشمیعرب م یها  خیارزشو به ش  یب  یدخترا

 داد زدم و گفتم:  تیو با عصبان رون ی از اتاق زدم ب ه یگر با

برم ،در اتاقو باز کردم و خودمو   نجایاز ا د ی،من با شمی،من آشغال و کثافت نم شم ینم ی،من قاچاقچ م شینم ینه من آدم بد  نه

 تخت ....  ی پرت کردم رو

 

 85پارت#

 

 یسارا

  کنمیبودم ،احساس م دهید  ی بد  یلیو خوردم ،خواب خ ختم یر  وانیکم آب تو ل ه ی،تنگ آبو برداشتم  دم یاز خواب پر یشونیپر با

  ی بشه مگه اون چه گناه ی نجوریا د یدخترم با  ریو تقد   یچرا زندگ  ه یچه سرنوشت شوم نیا ایافتاده ،خدا یتو دردسر بد  نمیسرم

و    کنمیخودم لباس عروس تن دخترم م کردمیفکر م   شهی،هم  یمثل ساشا اردالنو سر راهش قرار داد   یفی کث  طانیکرده بود که ش 

ماهه که   ۶سفره عقد کشوند ،  یمو با زور پا دونه ی ی کیت منو بهم زد و دختر خونه بخت اما اون پسر تمام محاسبا فرستمشیم

  دمیکه شن ی کنم اما به در بسته خوردم و تنها جواب داش یبعد از روز دادگاه بارها رفتم سراغش تا پ  دمیصورت مثل ماهشو ند 

تو    نمیکه سرم  مید یکه انجام داد فهم ی قاتی با تحق مانیآخر صدرا پسر خاله  پ یماه ها  ن یسفرشون به خارج از کشور بود ،تو ا

صبور باشم   تونمینم گه ید دم یکه د یخواب بد  نی،با ا  نیکردن سرم دایپ  یبرا  یرفتن دب شیو صدرا دو روز پ مانیهستش ،پ یدب

مالقات کنم و سنگامو باهاش وا   یکیبا  د یبا ی دب  نجات بدم اما قبل از رفتن به س یتا دخترمو از چنگ اون ابل ی خودم برم دب د یبا
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سرم کردم با برداشت   میشال مشک هی ، دمیو شلوار همرنگش پوش  ی،مانتو مشک شدم یآماده م د یتخت بلند شدم با یبکنم ،از رو 

 زد و گفت: ی لبخند کوتاه دنمی که با مهرداد روبرو شدم ،با د  نییپا رفتم یداشتم از پله ها م  رون یب ومدم از اتاق ا فم یک

 خانوم ؟؟  یسارا یبه سالمت  کجا

 بغض کرده گفتم:  یچشماش نگاه کردم و با صدا به

 ..برم نجاتش بدم   د یاز دخترمو ندارم ،با یتحمل دور   گهیمن د  مهرداد

 گرفته نگاهم کرد و گفت:  یحالت با

 .. مید یدخترمونو نجات م ،ما حتما زمیآروم باش عز باشه

 گفتم :  تی وسط حرفش و با عصبان دمی ادامه حرفشو بزنه پر نذاشتم

  شیبرم پ  خوامی نجاتش بدن ،م مانیو پ  سیصبر کنم تا پل تونمیمن نم طانهیمهرداد هان ،دختر من تو چنگ اون ش   یک  آخه

 ..اردالن   اوش یس 

 شد و از کوره در رفت و لب زد :  یحرفام عصبان دنیبا شن مهرداد

 ..  ف یاون سگ کث ش یپ یتنها بر  زارمینم

 لب زدم :  یعصب

 ..  نکارویاز دخترم محافظت کردم حاالم ا یندارم مهرداد خان ،من خودم از بچگ  یاجیتو احت  ی به اجازه تو و کمک ها من

 دستاش کرد و گفت:  ریبازوهامو اس  تیبا عصبان مهرداد

که   یبخاطر اشتباه نی،سرم یبدتر به گند بکش نیاز ا مونویزندگ اتیو خودخواه ایبچه باز نیبا ا یخوایم  یک تا   یسارا گهید بسه

فهم   ریاون سگ ش  شیپ م یریباهم م یشیسوار م ی ریم  یحرف چیاالن تو خطره ،حاالم بدون ه یمرتکب شد  شیسال پ ستیتو ب

 شد ...

 قورت دادم و گفتم:  بغضمو

 ..کنم یدفعه بخاطر دخترمون بهت اعتماد م  نیا باشه

تا بفهمم چرا   زدم یباهاش حرف م د ی ،با م یحرکت کرد موند یاردالن م اوش یکه س  ی و به طرف هتل  میمهرداد شد  نیماش  سوار

 ؟؟  رهیگ ی ،چرا هنوزم داره انتقام م دارهیما برنم  یدست از سر زندگ
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 ؟؟  مید ی پس م میدار  وی تقاص چ اصال

 ازش بپرسم...  د ی ذهنمه و با ی سواال نایا همه

 

 86پارت#

،مهرداد قبل از من به    میشد  ادهیپ نی،از ماش  مید یاردالن بود رس  اوش یکه س  ی ساعت راه کسل کننده به هتل میبعد از ن اووف 

و منتظر   میبود  ستادهیدر اتاقش وا  یجلو  یبی ،با دلشوره عج د یرو پرس   موند یم  اوش یکه س  ی طرف رزوشن هتل رفت و شماره اتاق

  گه ی،مهرداد د کرد یو اون داشت با پوزخند ما رو نگاه م  میاردالن نشسته بود اوش یس  یکه درو برامون باز کنه ،حاال روبرو  م یبود

 زد:  اد یبلند فر یشو گرفت و با صدا قهی خونش به جوش اومده بود رفت به طرفش 

 ؟؟؟  ی دخترم کرد   یرو وارد زندگ  س ی،چرا اون ابل کهیمرت یخواستیم ی من چ  یجون زندگ از

 زد:  ادیپس بده به طرف من اومد و فر یکه به مهرداد جواب  ن یبدون ا اوش یس 

من و بچه   شی پ ای؛بهت گفتم ب گه ید چکسیه ای ی مال من بش د یبا ایبهت گفتم تو  شیسال پ ستی،ب  ی سارا ییتو  نایهمه ا مقصر 

  لیشما رو به جهنم تبد  یهمون روز قسم خوردم که خوشبخت ،منم یعاشق مهرداد  ی احمق گفت یمردو سقط کن اما تو   نیا ی

که مطمئن شدم   نیاز اون عمارت و افرداش دور کردم ،بعد از ا شهیهم  یتو رو برا  ر نف ه ی یکنم ،البته موفقم شده بودم با همدست

که با فرار تو از اونجا مهرداد ازت   دونستمیم   نمیو رو به حال خودت رها کردم و اراحت شد و ت المیخ  ی ستیکنار عشقت ن گه یکه د

و از اون   نی دختر دار ه یخبر دار شدم که مهرداد و تو   روز   هی رفتم ، رانیاز ا ی مدت ی ،برا گرده یدنبالت نم  چوقتیو ه شه یمتنفر م

  خوادیکرده که اون از خودشم متنفر بشه ،دلم م ی فیکث  ی ، حاالم  پسرم اونو وارد باز دمیجد  یبه بعد دخترتون شد اسباب باز

 ......  ن یالتماسم کن شیآزاد یو برا   نیفتیثمره عشقتون به پاهام ب  دنیزجر کش  دن یمهرداد و تو با د

 زد :  ادیحواله صورتش کرد و فر  یبرد و مشت محکم ورش یشد و به طرفش  یبه شدت عصبان اوش یس  ی حرفا دنیبا شن مهرداد

 ...دمی،اونو از دست شما آشغاال نجات م یدخترمو به گند بکش یزندگ  دمیمن بهت اجازه نم یعوض  کرکس

  س یشد و به طرف اداره پل نیسوار ماش  تیبودم که مهرداد دستمو گرفت و منو به دنبال خودش کشوند ،با عصبان ی شوک بزرگ تو

،حال مهرداد اصال خوب نبود   رون ی ب میاز اونجا اومد  میصحبت کرد  یموضوع با جناب سرگرد تهران نی که درباره ا  نیرفت ،بعد از ا

 :تبهم نگاه کرد و گف تی،با عصبان

 ما کرده بده......  یو که با زندگ ر  یتقاص کار د یکنم ،اون با دایبشه رو پ  لیبه جهنم تبد  میکه باعث شد زندگ ی اون خائن د یبا

 محبت دستمو رو دستش گذاشتم و با آرامش گفتم :  با
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و به   به یتحت تعق ی که جناب سرگرد گفت باند ساشا اردالن تو دب ید ی،د شهیدرست نم تیبا عصبان یچی آروم باش ،ه  مهرداد

آروم شد   یمن کم ی حرفا دن ی؛مهرداد با شن  میبد  انجام  یکار اشتباه چی تا اون روز ه د یپس ما نبا شهیم  یباندشون متالش  یزود 

 و به طرف عمارت حرکت کرد ... 

 

 87پارت#

   نیسرم

پر از لجن خسته شده   ی زندگ نیوزن کم کرده بودم ،از ا  یکل  یکه اومده بودم دب  ی چند ماه نیبه خودم نگاه کردم تو ا نه یآ تو

ساشا  د یراحت بشم اما به خودم قول داده بودم که قبل از مرگم حتما با  ینکبت  یزندگ  نیخودمو بکشم و از ا خواستیبودم دلم م 

ساشا   ی،از آدما  رمینابود شده بگ  شونیگناه کشورم رو که زندگ ی ب یبتونم انتقام اون دخترا  نطوریکاخشو نابود کنم و هم   نیو ا

وارد اون    انه یمخف ی طور ه ی  د یبشه ،من با معامله بزرگ انجام  ه یداده   ب یکه ساشا ترت ی تو مهمون هی بودم امشب قراره  دهیشن

ساشا  یمن و نابود  ی چون تنها راه آزاد ارم یساشا به دست ب یقانون ر یغ یکارها  هی بر عل یبشم تا بتونم مدرک مهم یمهمون

من بود ،دفتر   ی برا ی شانس بزرگ نیمنو بشناسه و ا تونستینم چکس یه ی نطوریامشب بال ماسکه بود و ا ی،مهمون نهیهم

دفترمو    عیسر  ییصدا دن یمشغول نوشتن بودم که با شن نطور یچند روز رو داخلش نوشتم هم نیخاطراتمو برداشتم و اتفاقات ا 

 ساشا روبرو شدم ،لبمو تر کردم و گفتم: یعصب افهیبستم و به طرف عقب برگشتم و با ق

 ؟؟؟؟ یکنیم کاریچ نجایشده ،تو ا یز ی.. چچ

 و گفت:  د یم کشاخماشو در ه ساشا

 ... رمیاجازه بگ  د یاومدن به اتاق زنم با یبرا

درزش نره   یکه مو ال  کردمینقش باز م یجور  د یکه تو ذهنم داشتم با  ی خفه اش کنم اما بخاطر هدف خواستیکه دلم م ی حال در

 زدم و لب زدم :  ی پس لبخند مصنوع

 که نه ..  معلومه 

 زد :   ادیشده اش فر د یکل ی دندون ها یتر شد و از ال کیبهم نزد ساشا

 منو بندازن دور ،درسته ؟؟؟   یمشروب ها  یبه خدمتکارا گفت دمیشن

 مثبت بستم و لب زدم :  یترس آروم چشمامو به معن  از
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 ،برات مضره و..  ستین  یخوب یدنیمن گفتم ،چون مشروب نوش   آره

 زد :   ادیبلند فر یادامه حرفمو بزنم و با صدا نذاشت

 هان؟  یکنیمن دخالت م یتو کارا  ی نطوریکه ا  یهست یک  ی تو فکر کرد ن یسرم نمیبب

 ... ایخودتو بدون ،دو روز بهت رو دادم از خودت در اومد  حد 

 تر شدم و گفتم:  ک یبهش نزد یل یم یب با

 ناراحتت نکنم ...  گه ید دمیقول م  ی انجام دادم ول ی اشتباه بزرگ دونمیساشا ،م د یببخش

 زد و گفت:  یچندش  لبخند 

 ..  ی از اتاق خارج بش د یدادم ،تا آخر شب نبا ب یبا تاجرا ترت ی خصوص ی مهمون ه یجوجه اردک زشت من ،امشب  خوبه

 لب زد :   کردیکه به چشمام نگاه م ی آورد جلوتر و دستمو گرفت و در حال دستشو

 برات درست کنم خوشگلم ...  یامشب ،شب خوب دم یقول م ی ول

 و گفتم:   دمیدستمو از تو دستش کش  نیآتش  یاه با نفرتهمر یمصنوع ی خنده ا با

 برات شوهر قدرتمندم ...  کنم یم  یروزیپ ی آرزو

تو    شیپ قهی افتاد که چند دق یی،نگاهم به دستا رون ی از اتاقم رفت ب کردیسر تا پامو برانداز م  زش یه  یکه با اون چشما ی حال در

لباس    هی،  کردم یامشب آماده م یخودمو برا  د یبود ،با دو خودمو رسوندم به توالت دستامو شستم ،با فیکث  ی قاچاقچ هی  یدستا

شده بودم بهم قول داده بود   یمیصم نجایا یاز خدمتکارا یکیبا  میبود نجایکه ا  ین چند ماهیداشتم تو ا  اجیشب با ماسک احت

لباس    هی،کمدمو باز کردم تا  ارهیکنه ب دا یماسک برام پ  هی بگم  ایه ستب د ی،آره خودشه با م یتا ساشا رو نابود کن کنه یکه کمکم م

 کنم ......  دایمناسب پ

 

 88پارت#

کرده بود   دای پ یقشنگ   یبا چشمام هارمون ی شده بودم ،لباس شب دکلته آب بایخودم نگاه کردم ،واقعا ز به  نه یبار تو آ ن یآخر یبرا

داشت شروع    یکم کم مهمون گهیبه ساعت انداختم د ی برام انجام داده بود واقعا ناز شده بودم ،نگاه ایکه ست  یحی مل ش یو با آرا

  تونستیساشام نم ی،حت  مونهیپنهان م تمیماسک هو ن یکه پشت ا دونستمیبود رو به صورتم زدم ،م دهدا  ایکه ست ی،ماسک شد یم
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سر نگهبانارو گرم کرده بود تا اونا نتونن منو   ای،طبق قرارمون ست رونیاز اتاقم اومدم ب یواشکیو   دم یمنو بشناسه ،کفشامو پوش 

  د یمهمونا رفتم ،با  هی نکردم و به طرف بق یتوجه دمیشن ی رو م یاش گوش خر  کیموز یصدا نیی،آروم از پله ها رفتم پا ننیبب

  وهیخودمو با خوردن م نطور یبهم داده بود رو آماده کرده بودم ،هم ایکه ست   ینیبهم شک نکنه ،دورب  یتا کس شدمیاونا م  یقاط

دعوت کرد ،با   نیی،اون همه رو به طبقه پا شه یکه معامله داره شروع م دمیعالمت دادن ساشا فهم دنیمشغول کرده بودم که با د

زدم که اگه   بی لحظه به خودم نه ه یدن که ماسکشونو برداشته بو ییکسا دن یشدم با د نییوارد طبقه پا ه یترس و لرز به دنبال بق

  کردمیکشته بشم ،اما اگه تو اون جلسه شرکت نم ایکه زنده بمونم  ستیو اون وقت معلوم ن شه یپنهانم آشکار م تیبرم اونجا هو

ودمو آماده  پس تنها راه حل من رفتن به اون اتاق بود ،خ  رم یبند آزاد کنم و از ساشا اردالن انتقام بگ  نیخودمو از ا تونستمینم

کنم اما   دایکه از نجات پ کردم ی،تقال م د یدهنمو گرفت و منو به عقب کش   یجلو  یکیبرم جلو که احساس کردم   خواستمیکردم م

  نم یدهنم برداشت و من برگشتم عقب که بب ی دستشو از رو  د یکش واری چند لحظه که منو به پشت د ازبود ،بعد  شتریزور اون ب 

 بهت زده شدم ...... دنشیکه با د ه یک

 

 89پارت#

 

 ان یپو سرگرد

مزخرفشون شدم ،زن   ی معامله مهم انجام بشه ،وارد مهمون هی بود که قراره  ده یساشا بهم خبر رس  یال ی دوباره اومده بودم و امشب

  نمیبب  نویسرم گه یبار د هی  خواستی چرا دلم م دونم ینم کردم یاف رو نگاه م،داشتم دور و اطر دنیرقصیو مردا اون وسط داشتن م

 ماسک ها پنهون شده بودن .....  نیهم بودن ،پشت ا هی شبهمه  نجایباطل ا ال یخ یاما زه

 ن،احساس ییپا ومد یاز پله م یواشکیافتاد که   ی لحظه چشمم به زن ه یکه  کردن یم  یبود که همه داشتن خوش گذرون یساعت هی

  یها یدنیرفتم که پر از نوش  ی زی گل کرده بود به طرف م م یکنجکاو شناسم،یماسک پنهون شده رو م  نیکه پشت ا ی زن کردم یم

لحظه نگاهم تو نگاهش گره خورد اون   ه ی  خوردیکه داشت شربتشو م  یموقع  تشربت برداش  ه یرنگارنگ بود،اون زن هم اومد 

 .  یار یزن درب  نیسر از کار ا د یزدم و گفتم:آرشام تو با بیلحظه به خودم نه  هیت انداخ ی نفر م ه ی اد یمنو  شیآب یچشما

بود   دهیدعوت کرد ،هه پس وقت معامله فرا رس  نییرو به طبقه پا ژهیساشا اردالن مهمانان و دمیبود که د  ی اواخر مهمون گهید

در    یاز پله ها یواشکیاون زن هم  دمیلحظه د هی که   رفتمیرفتن منم داشتم م نییاز مهمونا بلند شدن و به طرف طبقه پا ی،بعض

به طرف اون پله ها   دهیانجام م ییکارا ه یدعوت نشده و داره   یزن به مهمون  نیا گفتیم موارد اون طبقه شد ،حسم به یپشت

بودم   ستادهیسر و صدا به طرفش رفتم درست پشت اون زن ا ی،آروم ب  دم یشن واری از پشت د یو زنونه ا ف یضع یصدا ه ی رفتم 

ماسکشو برداره بره به طرف    خواستی،م نی سرمآره خودش بود  ومد ی،صداش آشنا به نظر م  زدیاون داشت با خودش حرف م ی ول
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رو به   ی تا همه چ گرفتم یجلوشو م د یبا نکرد یم  ستشیآشکار بشه و اونوقت اونا حتما سر به ن تشیاما ممکن بود هو ایاون قاچاقچ

دادن جون   اتنج  یول شه یامشب اومده بودم تا بفهمم محموله قاچاقشون به کجا فرستاده م شد یم یخودم چ  تیباد نده ،اما مأمور

قدم اولو برداره که   خواستیاجازه بدم اون دختر به سمت مرگ بره ،م تونستم یبودم و نم سیپل ه ی دختر مهم تر بود ،من  نیا

نفس   تونهیکه نم دم ی،از زور زدن و تقال کردنش فهم  دمیکش  واریدهنشو گرفتم و اونو به زور به طرف پشت د  یدستمو بردم جلو 

و صورتم برداشتم تا نترسه و اون  به طرف من برگشت و من همون لحظه ماسکم رو از ر  ع یکه اون سر   تمبکشه آروم دستمو برداش 

 گل کرد و لب زدم:   طنتمیلحظه ش  هی زل زده بود به من ، شیآب  یمن بهت زده شد با اون چشما  دنیبا د

 ..  یچته ،با اون چشمات منو خورد  دختر

 خوشگل و جذابم ؟؟؟  یاد یز نمیبب

 و لب زد :   د یشد ،دندون هاشو بهم ساب  یحرفم عصب  دنیاز شن بعد 

 هان ؟؟؟  یمزاحم کارم شد   نجایا ی اومد  یاصال واسه چ نم ی؛بگو بب یستیاصال جذاب و خوشگل ن  رینخ

 گفتم :   یکردم و با کنجکاو یکوتاه ی  خنده

 ؟؟  نجایا یداشته باش  ی تونیم  یعروسک کوچولو شما چه کار  نمیبب

 مو گرفت و گفت:   قهی ی عصب نیسرم

 شوهرم ...  شیبرم پ د یدارم ،حاالم برو من با کاریچ نجا ینداره که من ا ی آقا پسر به تو ربط نیبب

 نه چندان بلند گفتم:  یادامه حرفشو بزنه و با صدا نذاشتم

 ..  زارن یاونجا زنده ات نم یهستن ،اگه تو بر ی اونا ک یدونی دختر ،م ی شد  وونهید  نمیبب

 بغض کرده لب زد :  یچشمام نگاه کرد و با صدا  به

 من االن زنده ام ؟؟  یکن یفکر م تو

کنم   دایمدرک پ هی از اونا  د ی؛با رضایبه جهنم شده عل لیتبد  می ،زندگ شمیو زنده م رمیمیخراب شده م نیمن هر روز دارم تو ا نه

 اونا ..  شیساشا اردالنو نابود کنم ،تو رو خدا ولم کن بزار برم پ تونم یاونوقت م

نگهداشته ،دستمو گذاشتم رو شونه   نجایکه ساشا اردالن اونو به زور ا دمیدختر دلم به حالش سوخت و فهم نیا ی حرفا دنیشن با

 هاش و آروم لب زدم : 
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نفر آشنا کنم   ه یتو رو با   د ی،با می جا باهم صحبت کن هی  م یبر ای،ب  زمیعز کنم یدرکت م  یکشیم ی چ یدار  دونم یآروم باش م نیسرم

 ..  یکن کسانیساشا اردالن و سلطنتشو با خاک   یتون یبا کمک اون آدم م

 نگاهم کرد و لب زد :  ون یگر  یچشم ها با

 نکن   تمیباش اذ ی.. تو رو خدا تو آدم خوب رضایزندان آزاد کن عل نی،منو از ا ی کنیبده کمکم م قول

 گوشش زمزمه کردم :   ریبغلش کردم و ز شدم و آروم  کش یچرا دلم خواست آرومش کنم،نزد دونمینم

 ..زمیعز دمیجهنم نجاتت م   نیتو رو از ا  دمیقول م بهت

 روشن کردم و به طرف هتل رفتم ....   نویکردم و درو بستم و خودمم پشت فرمون نشستم ،ماش  نم یسوار ماش  نو یسرم آروم 
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در   ی جلو یکه با سر و صورت خون  یمانی چشمم افتاد به پ وهیکه   خوردمیتاب نشسته بودم و آروم تاب م ی عمارت رو اط یح تو

و اسمش    زدمی م ادیفر شد یاز من دور م مانیپ دم یدویتاب بلند شدم و به طرف درپرواز کردم هرچقدر که م ی بود ،از رو ستادهیوا

؛چشمامو باز    دمینفر از خواب پر ه ی یصدا  دنیدفعه با شن ک یو هوا معلقم که  ن یزم ی احساس کردم رو هو یکه  زدم ی رو صدا م

 لب زد:  ی زد و با مهربون یروبرو شدم ...لبخند  رضایکردم و با عل

 ..  ایشو دنبالم ب ادهیپ نی از ماش  مید یجان رس  نیسرم

 نگاه کردم و گفتم:  رضایبه عل ی کنجکاو با

 ؟؟  ی آشنا کن یمنو با ک  ی خوایم

 کجاست ؟؟  نجایا

 به چشمام نگاه کرد و گفت:  نیهمزمان با باز کردن در ماش  رضایعل

 نه؟  ا ی یخوب تو به من اعتماد دار دختر

 مثبت تکون دادم و گفتم:  یبه معن  سرمو
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   اوهوم

 زد و لب زد :   یلبخند 

 .. ا یشو دنبالم ب ادهی،حاال پ یاز اون جهنم خالص بش کنمیکه کمکت م  دمیرو به من بسپار ،بهت قول م ی همه چ پس

  میو منتظر شد   می،باهم سوار آسانسور شد  م یراحت شد به همراهش وارد هتل شد  الم یخ رضایعل یحرفا دنیکه با شن  نیاز ا بعد 

  نطور یکه ساشا متوجه نبود من تو عمارت شده باشه.. هم  دمیترس یگرفته بودم همش م ی ،دلشوره بد   م یکه به طبقه مورد نظر برس 

  یبا کنجکاو  نطور یبود هم ستمیاتاق پر از س  ی..همه جا میشد  ی اومدم و باهم وارد اتاق خودم  به رضایعل ی تو فکر بودم که با صدا

 :  دم یپرس  یخودم با کنجکاو یدختر همسن و سال خودم درست روبرو   هی  دنیکه با د  کردمیاطراف اتاق رو نگاه م

 خانوم ؟  د یهست یک شما

 کرد و گفت:  ی دست شی پ رضایکه اون دختر جواب سوال منو بده عل ن یاز ا قبل

 من نگاه کرد و گفت: یهستن ... و بعد به چشما ی جناب سروان فتاح شونیا کنم یم ی معرف

 خانوم معروف هستن که براتون گفته بودم .. نیسرم شونمیا

 زدم و گفتم: یلبخند  ی جیگ با

 باهاتون خوشبختم جناب سروان   ییآشنا از

 تمام لب زد :   تیگذاشت و با جد   یرفت احترام نظام  رضایسروان مملکته به طرف عل دونستم یکه االن م ی تردخ

 پرونده کنارتون باشم .. نیتو ا نیو اجازه داد   د یسرگرد متشکرم که به من اعتماد کرد جناب

  ی چیبود و به من ه س یپل هی اون  شد یگفته بود جناب سرگرد ؛باورم نم رضایشده بودم ،اون به عل جیاون دختر گ  ی حرفا دنیشن با

 بلند گفتم:  یبودم به طرفش رفتم و با صدا ی ازش دلخور و عصب ی لینگفته بود ،خ

 ..نی،از همتون متنفرم شما مردا همتون دروغگو هست ی اما بهم نگفت یبود  س یپل هی ،تو  ی ،چرا بهم دروغ گفت ی هست یک  تو

  ی اما کور خوند  ی شده بود ک ی،اما انگار تو بخاطر هدف خودت به من نزد ی بهم کمک کن یو اومد  یدار  ی دل پاک که کردم یم فکر

به خون نشسته نگاهم   یسگ ساشا شرف داره به تو جناب سرگرد دروغگو ..با چشما نیخودتون بکن  چهیکه منو باز  زارمینم گهید

دکمه شو   یبه طرف آسانسور رفتم اما هرچ تیو با عصبان  رونیدن حرفش از اتاق زدم بیبگه که بدون شن یز یچ خواستیم  کردیم

به طرف در   خواستم یپله م ن یبعد از آخر نییتمام به طرف پله ها رفتم و تند تند از پله ها رفتم پا  یفکر  یبا ب  ومد ی زدم باال ن

 برگشتم ک..  متش به س  تیبا عصبان نفر ه یشدن بازوم توسط  دهیهتل برم که با کش یخروج
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 91پارت#

  نیا دنیخسته شدم از شن رمی؛ولم کن برم به درد خودم بم ی بازومو کند  ینگاه کردم و گفتم:چته وحش نشیخشمگ  یچشما به

 همه دروغ ... 

 لب گفت: ر یچشمان پر از اشکم بازومو ول کرد و ز دنید با

 بگم  رو بهت  ی تا همه چ ا یآروم باش ،با من ب نیسرم

 خشدار لب زدم:  یصدا با

 رو ندارم..   گهیدروغ د  هی طاقت  گه یراستشو بهم بگو ،د گهیبار د نیرو خدا ا تو

کرد بعدش کنار نشست    نیباز کرد و منو سوار ماش  نشویدستمو گرفت و به دنبال خودش کشوند ،در ماش   شییایچشمان در با

 شروع کرد به حرف زدن:  ی به حرکت درآورد بعد از مکث کوتاه نویوماش 

  ی اون مهمون  ی؛منم فکر کردم که تو هم مثل تمام دخترا ی خوردیمشروب م ی تو داشت دم یکه تو رو د ی من روز اول  نیسرم نیبب

وبرو شدم که از ترس  ر  یاون شب تو رو از آغوش اون پسره درآوردم با دختر معصوم ی ،اما وقت یکنیو نوش فکر م ش یفقط به ع

اون   یو شرمنده بودم ول مون یکه درباره تو کرده بودم پش ی از فکر  دمیدلتو شن  یا که حرف ی آبروش چشماشو بسته بود .. وقت

 که به ذهنم اومد رو گفتم ... یاسم ن یاول م یکار ت یبخاطر موقع ی د یلحضه که اسممو پرس 

 و گفتم:  اوردم یطاقت ن زدیکه داشت م  ییحرفا دنیشن با

؛از خدا   ی کرد   یکیناپاک   یو منو با اون دخترا  ی تو ذهنت ،چطور به خودت جرعت داد ی انقد زود منو قضاوت کرد چطور

 ..  ید ینترس 

 زد: اد یبلند فر یادامه حرفمو بزنم با صدا نذاشت

  ن یو تو ..بب  دونمیمن م  یوسط حرف من بپر   گهیبار د ه یانقد زود درباره من حکم صادر نکن به حرفام گوش بده ،اگه  نیسرم

  التیوارد تشک  یدادن که ب عنوان نفوذ   تیهستم به من مأمور انی من سرگرد آرشام پو ستین رضایمن عل  یاسم واقع نیسرم

که ساشا اردالنو نابود   دم یبهت قول م نویرو بهت بگم ،اما ا نایاون لحظه اول همه ا تونستمیراشد خان و ساشا اردالن بشم و من نم

متوجه نبودن   د یبه عمارت ساشا اون نبا م یبرگرد د ی،حاالم با ی بر شیمن پ  ی به بعد طبق نقشه ها ن یکه از ا  خوامیازت م کنمیم

 تا بتونم بهت کمک کنم ..  ی د یفرصت م ه یبه چشمام نگاه کن و بهم بگو که دوباره بهم  ن یتو بشه ،سرم
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 سرگرد نگاه کردم و لب زدم :  یاو اخمو به چشم  یجد  ی چهره  با

 .انجام بدم .  نیکه بگ  ی جهنم خالص کن حاضرم هر کار نیکه به تو اعتماد کنم دارم ،فقط منو از ا  نیجز ا ی چاره ا مگه

 نگاهم کرد و زمزمه کرد :  یمهربون با

م قسم که انتقامتو از شوهرت ساشا ،به شرف  نمیبب نیتو رو ناراحت و غمگ  خوادیدلم نم  چوقتیه یمونیمن مثل خواهرم م یبرا  تو

 با خانواده ات فکر کن ..  داری؛حاال لبخند بزن و به روز د رمیگ یاردالن م

  دار ید یادآور یبا   یتو دلم حس کردم ول  یب یسوزش عج دونستیاون حرفش که منو مثل خواهرش م دن یچرا با شن دونمینم

ممکنه دوباره بخندم    یعنیتصور کردم ، یخودمو تو آغوش مامان سارا االتمیزدم و با بستن چشمام تو خ یخانواده ام لبخند کوتاه

 داشته باشم ... ی شاد ی دگدخترا با پدر و مادرم زن  هی ،منم مثل بق
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از اون جون سالم به  و بعد  ان یسرگرد پو یواقع  ت یهو دنیرو گذرونده بودم ،فهم  یبودم ،امشب شب سخت دهیتختم دراز کش ی رو

 غرش کرد و گفت:  د ید اطیکه اومد منو تو ح ی در بردن از خشم ساشا اردالن ،وقت

   یاز اتاقت خارج بش د یبهت نگفته بودم امشب نبا مگه

بودم ،امشب قلبم بدجور تند   ده یتخت دراز کش ی آسوده رو یالیبودم و حاال با خ ده یمال ره یمختلف سرش رو ش  ی من با بهانه ها و

ممنوعه   یکه عشق  نیباز هم عاشقش بودم ،با ا قیحقا دنیهمه زمان و فهم نیدلتنگش هستم با گذشتن ا کردم ی،احساس م  زدیم

و همدم من بود    اریزندان   نیکه در ا یتختم بلند شدم و به طرف دفترم رفتم تنها کس  یرو  ز باز هم سلطان قلبم بود ؛ا ی بود ول

 کاغذش رقصاندم و نوشتم : یکردم و خودکارم را رو  ،بازش 

  ی بود حت یخروار ها خاک پنهان کنند تو تنها سلطان قلبم خواه  ریکه مرا ز ی تا زمان دارم ی)عشقم با تمام وجودم تو را دوست م

 ( یاگر ممنوعه باش 

 

 قلب هر کس به اندازه مشت دست اوست ،به وسعت قلب کوچکم دوستت دارم ...  ند یگویم

 نگاه کردم و گفتم:  یاهیرا بستم و به طرف پنجره اتاقم رفتم بازش کردم و به آسمان س  فترم د
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که کنار   یخوش  ی .. خدا جونم دلتنگ خانواده ام ..دلتنگ روز ها،حواست به من هست .  یاورمیو   ار ی شهیکه هم دونمیم ایخدا

  یاهیس  شهیتموم م ی ک ایاونم مثل من دلتنگه ..خدا ا یکرده منو فراموش    میمامان سارا یعن یمامانم داشتم ،دلم براش تنگ شده 

 داشته باشم .  ی آسوده و پر از خوش  یو سال هام زندگ   همسنمثل همه  خواد یدلم م م یزندگ یها

 فرو رفتم .  ی که سرم رو بالشم گذاشتم به خواب آروم  نیهم دم یاتاقم رو بستم و آروم تو تختم خز پنجره

 ********* 

 یسارا

بود ؛من   یکه لحضه به لحظه اش برام زندگ   یی،عکس ها  کردمینگاه م نمیسرم ی استخر نشسته بودم و به آلبوم عکس ها کنار

کرده بودم ،اون فقط دخترم نبود ،اون همه کس من بود و حاال من از تمام   ی سال از عمرم رو در کنار تنها دخترم سپر ستیب

خاطراتش   یادآور یبا   نمیبب نموی قبل از مرگم سرم خواستیتموم شده بود دلم م م طاقت گه یوجودم فرسنگ ها دور افتاده بودم  د

  یصدا دنیکه با شن  ختم ی ریداشتم اشک م  نطوری،هم ه یگر  ری که ازش داشتم زدم ز  یعکس نیآخر دن یبغض کرده بودم بعد از د

 لب گفتم:   ریو ز ردم که شکسته شده بود نگاه ک ی که کنارم نشسته بود به خودم اومدم و به مهرداد یکس

 نشده ؟؟  سایاز پل یخبر  هنوز

 نجات بدن   سیگوشه منو از چنگ اون ابل گر یج توننیچرا نم پس

 به چشمام نگاه کرد و لب زد :  یآرامش خاص با

 دارم    ی من برات خبر خوش  یسارا

 دستشو گرفتم و گفتم:   حرفش دنیشن با

 .. دنیکردن ،بگو که نجاتش م دایبگو که دخترمو پ کنمیالتماست م مهرداد

 با دستش موهامو فرستاد داخل شالمو گفت:  مهرداد

  شه یم ریدستگ   ی شده اونا رد ساشا اردالنو زدن و به زود ید یجد  یدلم آروم باش ؛جناب سرهنگ زنگ زد و بهم گفت خبرا زمیعز

.. 

 وسط حرفش و گفتم:  دمیارم ادامه حرفشو بگه پرکه بذ  بدون

 نکردن؟  دای،اونو پ یچ  نمیسرم پس
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 گفت :  کرد یکه با فندک روشنش م  یلبش گذاشت و در حال نیب گارشویس 

 ..دنشیبرن به د انهیو صدرا مخف  مانیکردن فردا شب قراره که پ دایپ نویسرم

 زدم و گفتم:  یمهرداد لبخند  ی حرفا دنیشن با

  کنم یصفتو نابود کنه ،التماست م ویبتونم کمکش کنم اون د د ینفسم تنگ شده ،شا ی،دلم برا  نم یسرم ش یمنو ببر پ  مهرداد

 .. ی کارو انجام بد   نیبرام ا خوامیازت م ی مهرداد بعد از سالها دور

 بهشون زد و لب زد:  ی تو دستاش گرفت ،بوسه ا دستمو

،االن برو استراحت کن فردا در موردش   یتو از خواب و خوراک افتاد  م یخبر بود یاز دخترمون بکه   یچند ماه نیتو ا زمیعز

 ..  میزنیحرف م

 خشدار گفتم :  ی و با صدا بلندشدم

 ...یذاری تو دستم م  نمو ینخواستم بهم قول بده که دست سرم یزی من تا به حال ازت چ  مهرداد

 لب زد :   زدیکه عشق توش موج م ییو با صدا ستاد یوا رفتیکه داشت به طرف عمارت م  یبلند شد و در حال مهرداد

  ی برا یخوش   یبه بعد زندگ نیکه از ا دمیدخترمون ،بهت قول م  شیپ برم یکه تو رو م دم یمن بهت قول م ی من ،سارا  یآب چشم

خوش خنده خودم   یفردا با سارا خوام یکن م؛حاال برو استراحت   یکه گذشته ها رو فراموش کن کنمیم  یتو و دخترم بسازم ،کار

 روبرو بشم .. 

و با بستن چشمام   دمیتختم دراز کش  ی تو قلبم حس کردم و به طرف اتاقم رفتم ؛رو یمهرداد آرامش خاص ی حرفا دنیشن با

 کوچولومو کنارم تصور کردم .. نیسرم
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به   یدر زدن کس  یصدا دن یکه با شن کرد یبودن نگاه م ده ییکه در باغ رو  یبا یز یپنجره اتاقش نشسته بود و به گل ها کنار

 خودش اومد و لب زد: 

 ؟ یهست یک
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 لب گفت:  ری که آن طرف در منتظر بود ز یکس

   الم یمن فر نیدرو باز کن شه یخانوم م نیسرم

 تمام گفتم:  تیی خدمتکار عمارت اجازه ورود دادم ،با جد  یصدا دنیشن با

 ؟؟  الیفر  ی د اوم ی شده واسه چ یچ

 لباشو با زبونش تر کرد و گفت:  الیفر

 ..  د یامشب حاضر کن یمهمان ی لباس و جواهراتو برا ن یلطفا بهتر ن یدعوت ی آقا گفتن امشب مهمان خانم

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 .. رونیحاال از اتاق برو ب یحرفتو زد  یاوک

باشه که سرگرد آرتان   یهمون مهمون نی ا زدم ی ،حدس م رون یمثبت تکون داد و از اتاقم رفت ب  یسرشو به معن چارهیب خدمتکار

لباسمو بپوشم ،با   نیامشب بهتر د ی؛با  نمی رو بب مانیدلم نبود قرار بود بعد از ماه ها پ ی خبرشو بهم رسونده بود ،دل تو شبید

  شهیهم  مانیرنگ درآوردم پ ی آب دهیلباس شب پوش  هی گرفتم ،از تو کمدم   یحساب ش دو ه یبه طرف حموم رفتم  یخوشحال

  ادهیرو صورتم پ  تمیال ش یآرا هی  دمی،لباسمو پوش   یشیتودل برو م شتری ب شهیبا رنگ چشمات ست م ی پوش یم  یلباس آب گفتیم

شروع شده بود ،از   یی کزا یمهمان  ادیز حتمالبه ا نییوقتش بود که برم پا  گهیرها کردم رو شونه هام ،د دمیکردم ،موهامو اتو کش

 ...  د یافتاد ساشا منو د تیرفتم و نگاهم ک به جمع نییپله ها که پا

 پرشد و لب زد:  یو گوشه لبش به پورخند  د یباال پر ابروهاش 

 هات شدنت .. نیبا ا یمنو سکته بد  ی خوای مادمازل نکنه امشب م ی کرد خوشگل

گوشم    ریبه چشمام نگاه کرد و ز زش یه یزومو گرفت و با چشمابهش بدم خواستم از کنارش رد بشم ک با ی که جواب  نیا بدون

 زمزمه کرد : 

 برات آماده کردم برو آماده باش.. ی قشنگ  زیسوپرا ه یاردک زشت من امشب  جوجه

 تو چشمام و مثل خودش پوزخند زدم :  ختمیخشم و نفرتمو ر تمام

  ی رو یها ی دنیکن ،از کنارش رد شدم و به سمت نوش  ی گربه رقصون ی خوا ی،هر چقدر م ستیبرام مهم ن گهیتو د ی زایسوپرا هه

  هی شربترفت  ی ها الس یشد که دستم به طرفگ  ی لحظه چ  هی  دونمینم  ی آب آلبالو بردارم بنوشم ول خواستمیرفتم ؛اولش م زیم
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که   ییداشتم رقص دخترا  نطوری،هم نمیبب  مانمویرفتم تا زمانش برسه و من پ یقسمت مهمان نیبرداشتم و به گوشه تر الس یگ

 رسا لب زد :  یی مرد که ماسک ب صورتش زده بود دستشو به طرفم دراز کرد و با صدا ه ی  هویکه   کردمیتماشا م  دنویرقصیم یعرب

 ن؟؟ ید یدور رقص رو به من م  هی افتخار  بایز یبانو

من بودن ؛دستم رو تو    یچشم ها تمام زندگ نینهان شده بود نگاه کردم ،آره خودش بود اکه پشت اون ماسک پ ییچشم ها به

کمرمو گرفته بود   ی حرفه ا ی لی،دستمو تو گردنش حلقه کردم و اون خ  میرقص رفت گاهیدستش گذاشتم و باهم به طرف جا

،سرش رو به طرف گوشم    میکه فقط دو سانت فاصله داشت ی طور د یکش  ودش به طرف خ شتر یبلند بود ،منو ب یلی آهنگ خ ی،صدا

 گوشم زمزمه کرد:  ریقشنگش ز ی خم کرد و با صدا

 دلم برات تنگ شده بود خواهر قشنگم ..   نمیسرم

االن دلم فقط با در آغوش گرفتنش و   ی پاره شد ول که یکه از زبونش خارج شد احساس کردم قلبم ت  یکلمه ا  نیآخر دنیشن با

 ،محکم بغلش کردم و لب زدم:  شد یعطرتنش آروم م استشمام کردن 

 ببر ..  نجایتنگ شده بود ،منو از ا  اتیدلم واسه صدات ،عطر تنت ،نگاهت مهربون مانیپ

  ستاد یحرفام منو از خودش دور کرد ،دستم رو گرفت و منو به دنبال خودش به طرف در باغ برد ؛کنار استخر وا دنیبا شن مانیپ

 خشدار لب زد :  یش برداشت و با صداصورت یماسکش رو از رو 

 صبور باش.. کمی؛  یمامان سارا  شیپ برمتی ،م مید ینجاتت م نجای،خواهر قشنگم کم مونده از ا نیسرم

بردم و   ورش یکه تو وجودم رخنه کرده بود به طرفش   یبزنه ،با تمام خشم شیچرا امشب قصد داشت منو با حرفاش آت دونمینم

 بلند گفتم:  ی به قلبش با صدا ییهمزمان با زدن مشت ها

از کنارش رد شدم   هی گر ر ی؛زدم ز مانینزن پ شم ی،انقد با حرفات آت نینجات بد  نجایمنو از ا گهیبسه د کشمینم گه یشدم ،د خسته

 و گفتم: 

که    نی،بدون ا  زدیکه اسممو صدا م دمیشنی م فشو یضع ی ،صدا دمی..پا تند کردم و به طرف عمارت دو  نمتی بب خوامینم نجایاز ا برو

  ون ی م هی گر ر یو زد ز د یدفعه بغضم ترک   کی بگم به طرف اتاقم رفتم ،در اتاقمو قفل کردم و پشت در نشستم و  یزیبه ساشا چ

 حرفام به خودم گفتم: 

  چوقتمیعشق ممنوعه که ه ه یاز عاشق شدنم .. نم یبود ،ا ی ک من دارم خدا اون از ازدواجم که اجبار  ه یشوم یچه زندگ نیا آخه

بلند شدم ،قفل درو باز   نیزم  یوار دوسش دارم ،از رو  وانه ی،هنوزم د یمن چ ی ول دونه ی،اون منو خواهرش خودش م رسمیبهش نم

  یزندگ نی ا دنازیبا نوش  خواستم یخودمو به اتاقم رسوندم ،امشب م برداشتم و با دو شهیه ش ی  انهیکردم و به طرفساشا رفتم مخف
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  ن یا یآتش گرفته بود و در حال سوختن بود ول میدرون گلو  دمیرو باز کردم و الجرعه سر کش یخالص بشم ،در بطر  یجهمن

 یتختم افتادم ؛احساس سبک  ینبودم رو  خودم من ،انقد خورده بودم که تو حال  یجهنم ینبود در برابر زندگ یزیسوختنا چ

 ..... دمینفهم ی زیچ گه ی،چشمامو بسته شد و د کردم یم
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 ماه بعد (  کی)

    

که گذشته بود    یماه ک ی نی،تو ا کردمی م شیساشا اردالن آرا یمهمان نیآخر  یبودم و داشتم خودمو برا ستاده یا نه ییآ یروبرو 

لقب    نیکه از ا  ن یبدن ،هه با ا ی اعضا یقاچاقچ ن یخانوم بزرگ بزرگتر نی رمشده بودم به س  لیعوض شده بود من تبد  زایچ یلیخ

هم راحت تر شده   سایگروه نفوذ پل  نیو با وارد شدن من به جمع ا دمیرس  ی به هدفم م داشتم باالخره  یچندش آور متنفر بودم ول 

من استخدام شده بود و هنوز   ی شخص گاردیبه. عنوان باد انی،سرگرد پو  شدنینامردا با خبر م  نیشوم ا یاز نقشه ها عتر یبود و سر

که ساشا  ییاردالن رو نسبت به خودش جلب کرده بود تا جا شاانجام داده بود و اعتماد سا یکه آرشام چه کار شه یهم باورم نم

  کردمیم  ی بیو غر ییاکه آرشام کنارم بود کمتر احساس تنه یماه  هی  نیکرده بود ،تو ا  گاردمیانقد بهش اعتماد داشت که باد

انجام   فیکث  یو کارا  یبش ااز اون یکی د ی بهم دادن که تو با شنهادویپ ن یا یوقت   شیماه پ کیبرادر هوامو داشت ، ه یمثل  شهیهم

و امشب قراره سلطنت ساشا اردالن با خاک   شه یداره تموم م ی همه چ گهیاالن که د ی دادم ول یشدم و جواب منف  ی عصب یبد 

کشور   نیبه ا بی جوون وطنمو با فر  یداشتم ،اونا دختر ها  رحمیگروه ب ن یا ی تو نابود  یبشه خوشحالم که منم نقش بزرگ کسانی

از   کردمیشرکت م ف یمعامالت کث نجوری،هر بار که تو ا فروختن ی عرب م ی ها خیتمام اونا رو به ش  یرحم یبا ب بعدش و  کشوندنیم

  می چند وقت منتظرش بود نیبود که ما ا ی،امشب شب شدمیآروم م زدیکه م  ییبا حرفا شهیآرشام هم یول  شدم یدرون داغون م

بدن و مواد مخدر بود   یاعضا یایقاچاقچ  نیدور هم جمع شدن بزرگتر نایا ه انجام بشه که مهم تر از هم ی،قرار بود معامله بزرگ

چسبوندم و ته دلم از خدا خواستم که امشب   م یشونیقرآن رو برداشتم به پ کش یکوچ بیل ج،به طرف چمدونم رفتم از داخ

 شدم ... ی اون مهمون به باشه و سلطنت ساشا نابود بشه بعدش برگدوندمش سرجاش و آماده رفتن  ز یآم  تیما موفق اتیعمل

 ********* 

   ان یپو سرگرد
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  ی،اسلحه مو پشت کمرم جاساز دمیپوش  مویگارادیمخصوص باد یپرونده بود ،لباس ها نیما تو ا اتیعمل نیشب بزرگتر  امشب

  نیبگم که ا د یبودم ،با ن ینگران سرم یل یاز خطر نبود خ یخال اتیعمل نی،ا  میبر  یکه باهم به مهمان نیکردم تا برم دنبال سرم 

تونست   ی دل نازک بود ول ی لیداشت و خ  یفی ضع ه یروحکه   نیباند ساشا اردالن شد ،با ا د اون با شجاعتش وار نهیدختر قابل تحس

ماه انقد بهش    کی ن یکار را رو انجام بده ،مثل خواهر کوچکترم دوسش داشتم ،تو ا نیا تونستینم  یدختر  چ یکنه که ه  یکار

  ن یسرم یباند ساشا اردالنو به پاها یریدستگ بعد از   خوام ی باشم ،امشب م ششیوابسته شده بودم که هر لحظه دوست داشتم پ

  دنیکه با شن زدم یداشتم با خودم حرف م   نطوری،هم ره یرو از اون ظالم بگ   دهیمدت کش نیکه تو ا  یی بندازم تا بتونه انتقام زجرا

  برادر  مانیپ گفت یکه م  ایبرد یحرفا دن یبه خود اومدم ،با لمس کردن صفحه تماس رو وصل کردم ،با شن یزنگ گوش  یصدا

االن تنها هدف ما   کردنیم  یریگ یکار رو پ  نیا رهیذخ ی روهای که ن دونستمی،م  شد یم شتریشده هرلحضه اخمم ب د یناپد  نیرمس 

شدم و به طرف عمارت ساشا  نمیسوار ماش  رونیبدن و مواد مخدر بود ؛از خونه اومدم ب یباند اعضا نیکردن بزرگتر  یمتالش 

 حرکت کردم ...... 
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کرد و منو به همه    یجمع بودن ،ساشا با همه احوالپرس  ن یتو ا  ایدن یای ،تمام قاچاقچ م یشد  یساشا وارد جلسه بزرگ و سر  همراه

حالم از خودم بهم   شد یکه از دهنش خارج بشه باعث م یی کرد ،قبل از همه راشد خان شروع به حرف زدن کرد ،حرف ها ی معرف

تو    نطوری،هم رنیم ی آدما به حبس ابد  ن یبودم اما خوشحال بودم که امشب تمام ا رتپست فط یآدم ها  نیبخوره که تو جمع ا

رفتن از   س یبه بهانه سرو د ی،طبق نقشه با شه یداره شروع م اتیکه عمل  دمیفکر بودم که متوجه عالمت دست آرشام شدم فهم

و همراه   ادیرفتم تا آرشام به کمکم ب یشتبهدا سیبه طرف سرو رونی از جمعشون اومدم ب ی،با لبخند  م گرفتیجمع اونا فاصله م

  دونستم یدر به طرفش رفتم م یصدا دنی با شن ومد یم نجام یبه ا یگلوله هاشون حت  کیشل یعمارت خارج بشم ،صدا نیاون از ا

و    وانکه درو باز کردم با پسر ج نیاما هم رونیب ایکه اون آرشامه چون بهم گفته بود هر وقت دو تقه به در زدم بدون منم و ب 

 شتابزده لب زد:  یروبرو شدم که با حالت ی ا بهیغر

 ،جونتون در خطره..  ستیبراتون امن ن نجایا د یا یهمراه من ب ع یخانوم منو آرشام فرستاده لطفا سر نیسرم

 تعجب نگاهش کردم و لب زدم :  با

 ،پس آرشام کجاست؟ ن یدنبالم چرا شما اومد   ادیبود آرشام خودش ب قرار

 که هول شده بود لب زد :  یچشمام نگاه کرد و در حال  هی
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 ....شش یشما رو ببرم پ امیگفت من ب ی ول  ادی..آره قرار بود خودش ب ها

 نگاهش کردم و گفتم:  جیگ  یبا حالت شستن یگرفته بودم ،انگار تو دلم رخت م ی بیعج دلشوره 

 ...آرش..... آخه

 وسط حرفم و لب زد : د یپر

 جونتون در خطره..  نیایبا من ب د یشما با میوقت ندار خانوم

ش اعتماد کنم به طرفش  نداشتم مجبور بودم به ی ا گه یگلوله تمام عمارت رو برداشته بود ،راه د کیو شل ی انداز ر یت بیمه یصدا

 چرا بهش اعتماد نداشتم اما مجبور بودم که دنبالش برم .... دونمی نم رفتم یمنم به دنبالش م  رفتیرفتم هرجا که اون م 

 دنبالت..  امیمن خودم م  یمونیم  س یتو همونجا داخل سرو نی افتادم که آرشام بهم گفته بود :سرم یلحظه ا   نیآخر ادی

  یون مشک  هی  دنی،با د میاومدم مرد جوان در رو باز کرد و ما ازش خارج شد  رونیه خودم اومدم از فکر بب ی به در پشت دنیبا رس  

  یکه لباس مشک  یی ؛به اطراف نگاه کردم همه جا پر بود از محافظ ها  ومدهیمرد از طرف آرشام ن  ن یکه ا دمیدر فهم  یجلو

 بودند....  دهیپوش 

 زدم:  بیتو دلم به خودم نه 

که خواستم فرار کنم با احساس  نی..  اما همیشیحتما کشته م نیا یمردا بر  نیو با ا یبش نیماش   نیاگه سوار ا ی فرار کن د یبا 

 که لب زد:   دمیرو کنار گوشم شن ی مرد یبه عقب برگردم که صدا خواستمیسرد پشت سرم م ز یچ ه یکردن 

 له ات  نکردم.... جا نف نیشو  تا نزدم هم  نیسروصدا سوار ماش  یدختر جون ب نیبب

  تیآب دهنمو قورت دادم و با جد  دمیکه من ترس   دنیفهم یم  نایا  د یکار کنم اما نبا  یچ د یدونستم با ی بودم نم دهیترس  بدجور

 هستم ؟؟   یمن ک ی دونیم  چیشدم و گفتم ه رهیتمام به چشماش خ

 هم..  من

 زد:  ادیفر  ت یوسط حرفم و با عصبان د یکه اسلحه داشت پر  یمرد  

 شو ...  نیکشته بشه گمشو سوار ماش   مانیپ یخوا یاگه نم 

 خاطره هامون افتادم چشمامو بستم و تو دلم به خودم گفتم:  اد یقلبم به طپش افتاد،  مانیاسم پ دنیشن با

 باش ..  ینجاتش بدم قو  د یهر طور شده باشده آره  یباز  نیکشته بشه اون به خاطر تو وارد ا مانیپ ی بزار د یهر طور شده نبا 
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با   مانیمن باشه ،اما جون پ ی روز زندگ نیممکن بود امروز آخر  د یدر انتظارمه شا ی چ دونستمیشدم نم نیترس و لرز سوار ماش  با

 خوشحال باشه ...  مانمیتا پ رم یمن بود حاضر بودم بارها بم ی ارزش تر از زندگ

 بهم داد و لب زد :  یتو فکر بودم که اون مرد چشم بند   نطوریهم

 ببند به چشمات ..  نویا

 نشستم ..دستمو گذاشتم رو قلبم و به خدا گفتم :  میبند رو به چشمام بستم و ساکت سر جا چشم

  یود ول در حال حرکت ب   نی،ماش  خوامی نم یچی ه گهی،د رم یو بم  رمیبار دستاشو بگ  ن یآخر یبزار برا  کنمیخواهش م ایخدا

 هستن؟؟  یک  نایو ا  میر یم م یکجا دار دونستمینم
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دستمو گرفت بعدشم به زور    یکی، نییپا می از پله ها رفت دمید  یجا رو نم چ یهنوزم چشمام بسته بود ،ه میشد  اده یپ نیماش  از

  د یخورش  نیکه آخر  کردمیفکرشو نم چوقتیبود ه ی بد  ی لیحس خ ی،بعدش دستامو از پشت بست به صندل  ی صندل ی نشوند رو

بلند اسمشو   ی،تمام زورمو جمع کردم و با صدا نجاستیهم مانمیپ گفتیم هم دلم ب ی چرا ول دونمی غروب کنه ،نم ینطور یمن ا

 صدا زدم : 

 ؟؟؟   یینجایتو ا مانی،پ مانیپ

 جواب بده ..  ی شنویاگه صدامو م مانیپ

،دستشو به طرفم دراز کرد و چشم بندو از چشمام باز کرد ،با باز کردن چشمام   ومد ینفر بود داشت به سمت من م ه ی یپا یصدا

 که به طرفم خم شد ،دستشو گذاشت رو صورتم و گفت:  کردم یبا ساشا اردالن روبرو شدم،با حرص نگاهش م

 ... یاردک زشت من خوش اومد  جوجه

 زدم :  اد یقال کردم نتونستم دستامو باز کنم با خشم نگاهش کردم و فرت  ی صورتمو لمس کنه هرچ خواستینم دلم 

 ؟  یخوای از جونم م ی چ ی لعنت ی تو

 .. رم یگوشه به درد خودم بم ه یبرم  ی کنیولم نم چرا
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 زد:  ادیفر تیبه طرفم خم شد چونه مو محکم تو دستش گرفت و با عصبان دوباره 

ساشا  یکه بتون   یزرنگ   یلیخ ی فکر کرد  یعوض ی بکشمت ،دختره   یکن  کنم که التماسم  یکار  خوامیشو جوجه امروز م خفه 

 هان؟  یاردالنو دور بزن

 ...  گه ینجاتت بده د اد یبگو ب گاردتیکو اون باد 

 به چشماش نگاه کردم و گفتم:  تیجد  با

 ...  رن یگ یو انتقام منو ازت م کننیم داتیپ سایپل ی اگه منو بکش یحت

لحظه احساس کردم   ه یبه انگشتام وارد کرد که   ی حرکت کرد ،دستمو تو دستش گرفت فشار محکم ی طرف پشت صندل به

 زدم و گفتم:  ادیفر اد یداشت از درد ز ی بد  یل یانگشتام در حال شکستن هستن ،درد خ

 انگشتامو...  یدستم ولم کن شکوند   یآ  یآ

 و گفت:  د یخند  کیریستیه

 ...نجاستیا یک  نیاول برگرد اون طرفو بب  ی کنم ول یباهات باز یکل  خوامیمدردت اومد کوچولو تازه اولشه ،امروز  یآخ

روبرو شدم ،آره اون   ییآشنا ی که دقت کردم با چهره   یافتاده بود کم وار یکه گوشه د ی جون مه یاطرافم نگاه کردم و با جسم ن به

 زدم : ادیسرش آورده بودن ،نتونستم تحمل کنم و فر یی من چه بال ی من بود ،خدا مانیپ

 داشت ؟   ی،اون چه گناه یکرد  کاریچ مانیتو با پ آشغال

 مداوا بشه ..   د یبا ستیخوب ن حالش

 که لب زد:   دمیگوشم شن ریز صداشو

 داداش جونت ...  شی پ ی اردک زشتم التماسم کن تا دستاتو باز کنم بر جوجه

  رهیبم ذاشتمیم  د ینبا کردم یمداواش م د یاز دست داده بود با یاد یم که گلوله خورده بهش ،خون زبود دهیفهم  مانیزخم پ دنید با

 ساشا نگاه کردم و لب زدم :  ی،به چشما

حرفام   دونستمی،نم دم یانجام م یتو بگ  یحالش چطوره بعدش هرچ نمی،بذار حداقل بب   مانیپ شیبذار برم پ کنمیالتماست م ساشا

  یلیتبش خ ش یشونیرسوندم دستمو گذاشتم رو پ مانیدستام باز شد و من با دو خودمو به پ  قهینه ،بعد از ده دق ایداره   ی ریتأت
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تکونش دادم که   گه یبار د هی د یشنیکردم و به زخمش بستم ،صداش زدم اما انگار صدامو نم ارهپ  رهنمویاز پ که یت ه ی باال بود ،

 اشتم و گفتم: احساس کردم چشماشو باز کرد سرشو رو پاهام گذ 

 ... هی گر ر یسرت آوردن ،نتونستم تحمل کنم و زدم ز ییچه بال  زمیعز مانیپ

 لب زد :  د یشن شد یکه به زور م ی فیضع یبا صدا د یکردن منو د  هی گر ی وقت

 ..  زم یرو ،داغونم نکن عز دایاون مروار ز ینر نمیسرم

 خنده و گفت:  ریکه زد ز می کف زدن ساشا به خودمون اومد  یصدا دنیشن با

  هی به عنوان   مانویتو من پ ی تو چشما نی سرم ه یچ ی دونیغبطه خورد ،اما م د یعشق با نیبه ا نیدار  ی چه عشق خواهر برادر یوا

 داره آدم عاشق برادرش بشه ...  ینه به چشم برادر ...چه اشکال نمیب یمعشوق م

کرده بود   مانیکه با پ ی بخاطر کار خواستیبهش بسته شده بود ،دلم م مانیبست که پ ی ا لهیهمون م طرفم اومد و منو به به

 زدم و گفتم:  ادینابودش کنم ،حرص تمام وجودمو گرفته بود فر 

 که ..   ارمیبه سرت م یی بال امیب رون ی زنده ب نجایاگه از ا خورم یقسم م ساشا

 بلند گفت:  یشد و با صدا کی به ما نزد ساشا

 ... ا یاون دن د یریهر دوتون م گه یبمون ،تا چند ساعت د مانیکنار عشقت پ تیلحظات زندگ ن یشو و تو آخر خفه 

 زدم : اد یجام بلند شدم و فر از

 ..  ارین فتی برادر منه اسمشو تو دهن کث مانیپ

 طرفم خم شد و گفت:  به

هم خوشحال   دنشیکنم که با شن فیراز کوچولو رو برات تعر  هی  مخوای...میمانیدلت بهت دروغ نگفته تو هنوزم عاشق پ نیسرم

 ..... کنمیرازو برمال م  ن یو ا امی م  گهیساعت د کیهم ناراحت ،پس ساکت بمون ، یشیم

 اما کنجکاو بودم که بفهمم.... زنه ی حرف م یداره راجب چه راز دونستمینم
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افتاد که حالش   مانمی،چشمم به پ ه یکه از ما پنهون کرده چ  یاون راز  دمیفهمی م د ینشسته بودم و منتظر ساشا بودم با مانیپ کنار

  دادیاجازه نم  یلعنت یاما اون ساشا شد یمنتقل م مارستانیبه ب  عایسر د ی از دست داده بود با یاد ی،خون ز شد یاز هر لحظه بدترم م 

باشه و   مانم یپ یلحظات دستم تو دستا ن یتو آخر خواستیماست ،دلم م ی هر دو یآخر زندگروز  امروز،به دلم افتاده بود که 

  دنیباز شدن در به خودم اومدم و با د دن یشن یکه با صدا  زدمیداشتم تو دلم حرف م  نطوریببندم ،هم شه یهم یچشمامو برا

 زدم :  ادیساشا از جام بلند شدم و فر

 ؟؟  یکن  ی با ما باز ادیهاان ،خوشت م ه ی چ یکه گفت  یمنظورت از راز  یگ یبهم نم چرا

اونو ولش کن به افرادت بگو   کنمیمشکل تو منم ،التماست م ی د یکرده چرا اونو زجر م ی چه گناه مانیانقد عذابمون  نده ،پ ساشا

 ......  رهیمیاون داره م  مارستانیببرنش ب

 لبش بود لب زد : که گوش  یبه طرفم و اومد و با پوزخند  ساشا

 عشقت نه ؟؟  دنیاز زجر کش یکشیعذاب م یدار

داره که آدم عاشق    یشما دو نفر ،چه لذت  نیدار  یچه سرنوشت بد  ی شما دو تا ،آخ  یبدبخت دنیاز د  برمیمن دارم لذت م ی ول

 برادرش باشه هااان ...

 وسط حرفش و گفتم:  دم یپر ومد ی م رونیکه از دهنش ب  ییحرفا دنیشن با

 ؟؟ یرو ازم پنهون کرد یقبل از مرگم بفهمم تو چه راز  خوام یکن ساشا م  تمومش

 خنده و لب زد :  ریزد ز ساشا

 ...  میسرنوشت شماها رو نوشت یمن و پدرم چطور  ن یخوب گوش کن بب نیاردک زشت من بش جوجه

م داشتن ،پدرم مادرتو  با ه یمیقد  یل یخ ی مادرت تو رو حامله شده بود پدرت و پدرم دشمن یوقت  ش یسال پ ستی)درست ب

احمق تو   یجدا بشه و با پدر من ازدواج کنه اما مامان سارا تیکه تو رو سقط کنه ،از پدرت مهرداد هدا گهیو بهش م دزده یم

  تیو کنار مهرداد هدا ده یبهش نم یتیکه مادرت اهم نه یبیم  ی،پدرم وقت  رتحرف پدرمو گوش نداده و برگشته به عمارت پد 

  ی و توسط اوون مادرتو برا  شهیبه جهنم کنه با زن دوم پدرت همدست م لیرو تبد   یخوشبخت نی ا ره یگ یم م یخوشبخته تصم

مهرداد دستش به تو مادرت   اره که نذ  نی ا ی ،اون موقع پدرت در ب در دنبال مادرت بوده ،پدرم برا  کنهیاز عمارت دور م شهیهم

دوباره سر و کله   ی ول  شهیو اون دختر باردار م  کننیدنبال پدرت ،اونا باهم ازدواج م  فرستهیرو م گهیدختر د هی  ی برسه با نقشه قبل

وض  ع م تا بچه ها رو با ه  دهیم  یپول هنگفت  مارستانی،به پرستار ب کنهیم  ک یبه قلب پدرت شل رشویت  نیو آخر شه یم  دایپدرم پ ی
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  یکه با پدر خصومت شخص  یزن سرهنگ  یک یزن مهرداد بود اون  شیکی آورده بودن  ا یکنه ،اون شب دو تا زن بودن که پسر به دن

و در   کنه یاون دو تا رو باهم عوض م یو بچه ها  رهیبگ  یاز هر دوتا دشمنش انتقام سخت ره یگ یم میکه پدرم تصم  نجاستیداشته ا

 .....  ه یدو تا بچه چ ن یا یواقع ت یهو هک  فهمهی نم چکسیمدت ه  نیطول ا

 زدم :  اد یشو گرفتم تو دستم و فر قه ی بردم ، ورش ینتونستم تحمل کنم به طرفش  زدیکه م  ییحرفا دنیشن با

 ... نیکن  ی پدرم باز ی با زندگ نی تونست ی فطرتا چطور پست

 خنده و لب زد:  ریزد ز ساشا

 رو ادامه دادم .. ی پدرم من باز  ی ه جالحضه به بعد ب  نیصبر کن ادامه شو بشنو ،از ا حاال

  میداره تصم با یدختر ز ه ی یبهم گفتن سارا  یوقت م ینظر داشت ریمن و پدرم شما رو ز  ی )سالها از اون موضوع گذشته بود ول

باهات روبرو بشم   یجور  ه یتا   دمینقشه کش ه ی ن یتو شمال هست دمیکه داشتم فهم  ینفوذ  ق ینابود کنم ،از طر شویگرفتم که زندگ

 ؟؟؟  نیرمس  ادی م ادت یرو  ایاون روز کنار در

 زدم :   ادیمثبت تکون دادم و فر یبه معن  سرمو

 تباه کردم ...  مویفراموش کنم که با آشنا شدن با تو زندگ   شهیم مگه

 و گفت:   ستادیا میبه طرفم اومد و درست پشت صندل ساشا

جگر گوشه   خواستم یکه باهات بودم دلمو بهت باخته بودم اما هنوزم م  ی،اون مدت یبرد یرو م یدل هر پسر  یکه داشت ییبایز با

  شیبه پدرم گفتم که من روح تو رو آت میکه از هم جدا شد  یکه مصوب مرگ مادرم بود ،وقت  یبزنم ،کس ش یآت انیمیسل یسارا

دخترش   ی نابود دن یبا د د ی،مهرداد با میدخترو به خانوادش برسون نیا د یو با ده یرس  گمونپدرم بهم گفت وقت انتقام بزر ی زدم ول

که من برات ساخته بودم    یخودت به طرف جهنم یو تو خودت با پا ختم یشد که نقشه ر ی نطوریمرگ کنه ،ا ی هر روز آرزو

که اونجا    یروز خدمتکاررو ازت گرفتم ،هر  ی شتکه دا  یبا ارزش  زیخالصمو بهت زدم و تنها چ ریت نی ،اون شب تو تولد آخر  یرفت

من لذت   هی چ ی دونی،م  نیجا گرفت گهیو آروم آروم تو دل همد  نیشد  ک یبهم نزد مانیکه تو و پ رسوند یگذاشته بودم بهم خبر م

با تو پرونده    دواججدا کردم نابود شده بود و من با از  مانیکه تو رو از عشقت پ ت یکردن با شما دو نفر ،روز عروس   یاز باز  بردم یم

کرد و تنهام    یخودکش ی لعنت یهام افتادم که مادرم بخاطر اون سارا ی بچگ  اد یبازم دلم خنک نشد و  یعشقو بستم ول نیا

  یاستخویو م ی د ی،اونو بوس  یبهت گفتم که تو عاشق برادرت شد  یکنم که از خودت متنفر بش یگذاشت ،دلم خواست کار 

من به تو جوجه اردک    هیهد  ن یآخر نمی،ا  ستیبرادر تو ن مانیپ یمرتکب نشد  ی گناه چ یتو ه  هبگم ک  د یبا ی ول  یباهاش گناه کن 

 ..(  یقبل از مرگت دست تو دست عشقت چشماتو ببند  خواستم یزشت ،م
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 98پارت#

 

  نیا دنیبرادرم نبود بخاطر فهم مانیه نبود پمن گناه نکرده بودم ،عشق من ممنوع   شد یفرو رفته بودم باورم نم یب یشوک عج تو

  یهمه سال با زندگ ن یبه عشقم برسم ،ناراحت بودم چون ا تونستمیموضوع هم خوشحال بودم هم ناراحت ،خوشحال بودم چون م

که سر برادر   دمیفهمی م د یخودش نبود ،حاال با یپسر واقع دونستیکه پدرم اونو پسر خودش م یشده بود کس ی خانواده ام باز

بهش زدم   یمحکم  یلیکه تو وجودم بود به طرف ساشا رفتم و با تمام قدرتم س   یاومده ،با تمام خشم و نفرت ییمن چه بال   یواقع

 و گفتم: 

من پسر مهرداد   ی بگو برادر واقع یرو در حقشون مرتکب شد  فی کار کث  نیو ا ی کرد ی دو تا پسر باز  نیا یحاال که با زندگ  یعوض

 ؟؟؟؟  خان کجاست

 تو صورتش و با لبخند چندشش به طرفم خم شد و گفت:  د یکوب گهیبار د   هی دستمو گرفت و  ساشا

 ..... ی کنیم  دایبرادرتو پ ی اطرافتو نگاه کن گهید کم یشده اگه  کی بهت نزد ی لیخ داداشت

 تو گلوم جا خوش کرده بود به چشماش نگاه کردم و گفتم:   یبد  بغض

 .... دمی ،تو رو به خدا قسم م  هی ک می بزار قبل از مرگم بفهمم برادر واقع کنمیالتماست م ساشا

 پر از اشکم نگاه کرد و لب زد:  یبه چشما ساشا

  کنمیبرادرتو برات آشکار م تیهو نی ریم ی ابد  اریتو و عشقت به د گهیساعت د کیآخر عمرته و کمتر از    یلحضه ها چون

 که... شیشناس یم گارتت یباد انیجز سرگرد آرشام پو ستین یبگم اون برادرت کس د یبا که یبهت نزد ی لیبرادرت خ نی،سرم

خواهرانه به   یحس واقع  هی که به آرشام داشتم   یمن ،پس اون حس ی که آرشام برادر واقع دمیفهم  زدیکه م  ییحرفا دنیشن با

تو   تونم ی،نم نمش یبیآخر عمرم نم ی ناراحت بودم که تو لحظه ها ی منه ول ی برادرم بود ،خوشحال بودم که آرشام برادر گم شده 

کنارم بود   مانی،حاال که عشقم پ ه یچ شی زندگ قتی بعد از مرگم بفهمه حق دوارم یام دم کر  داش یکه پ دونمیم ی ول  رمیآغوشش بگ 

 ممکن بود ...... ریغ ی آرزو  هی  نیا ی اره پدر و مادرم بود ولدوب  دنیتنها آرزوم د

 ****** 

   آرشام
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بود اما ساشا  ده یبه اتمام رس   تیبا موفق ایقاچاقچ  یریدستگ  اتیشده بودن ،عمل د یناپد  مان یو پ ن یاصال خوب نبود سرم حالم

  نیکه آخر کردم یفعال شد فقط دعا م ر یغ میوصل کرده بود نیکه به سرم  ییها اب ینشده بود ،تمام رد ر یاردالن هنوز دستگ 

نگاه کنن و   ستمیکنه به بچه ها گفته بودم تو س   دایپ تونستینم چکسی بود که ه یی جا ابیهنوز فعال باشه ،چون اون رد ابیرد

 رد اتاق شد و گفت: وا  یتو فکر بودم که سروان مقدم با گذاشتن احترام نظام  نطوری،هم ده یکجا رو نشون م ابیکه رد ننیبب

کنار ساحل  یمیانبار قد  هی که اونا تو  می و متوجه شد  م یکرد یهنوز فعاله ،بررس  نیسرم ابیبراتون دارم ،رد یخبر خوش  قربان

 هستن ..

ممکن بود جونش در خطر   کردمیوقت تلف م د ینبا ی قلبم به طپش افتاد ول نیاسم سرم دنیسروان مقدم و شن ی حرفا دنیشن با

 شدم ...  ی راه ژهیو ی روهایبه اون انبار بفرستن خودمم با ن پ یباشه ،دستور دادم چنتا اک

  یپشت واری تا از اوضاع اونجا باخبر بشم ،به طرف د شدمیوارد اون انبار م  انهیمخف  د یاطراف انبار پر از محافظان مسلح بود با همه

کردم ،وارد انبار شدم همه   هوششید از پشت بهش حمله کردم و با کوبوندن اسلحه به سرش بمحافظ اونجا بو ه یانبار رفتم فقط 

 : گفتیتر شدم متوجه ساشا اردالن شدم که به افرادش م  کیکه نزد  کمی ومد یم  یفیضع یصداها ود جا پر از کارتن و بشکه ب

 .. شهیم  کسانیبا خاک  نجایهمه ا گهیساعت د  می رو بمب گذاشته و ن نجایا 

شدم که   ی مخف   ییبه طرف اون صداها رفتم جا دمشید یخودم م یبا چشما د یدر خطر بود ،با نی جون سرم کردم یعجله م  د یاب

رو زانوش   مانو یپ یپا نیروبرو شدم ،سرم مانیو پ ن یکه به روبرو نگاه کردم با سرم ن یاما هم نهیمنو بب  تونستینم چکسیه

 : گفتیگذاشته بود و داشت م

بهم بگو که چقد دوسم   گه یبار د ه یبار  نی آخر ی برا کنم ی،عشقم خواهش م ی ستیعشق من و تو ممنوعه نبود تو برادر من ن مانمیپ

 .. یدار

  نویست سرمد  مانیحرفاشونو بشنوم ،پ خواستمیم  یچرا ول  دونمیناراحت بودم اما نم کمینداشت  یکه حال خوش   مانیپ دنید با

 گرفته بود تو دستش ،به چشماش نگاه کرد و لب زد : 

 بهم نگو عشقم گناه ...  ایبه خودت ب نم ی،سرم ستمیکه من برادرت ن ه ی.. چمنظورت

 و گفت: مانیدستشو گذاشت رو لب پ نیسرم

 همون سرگرده که مسئول پرونده منه ...  اد یم ادتیمن آرشام ، ی ،برادر واقع ی تو عشق من  مانمیپ نه

..نه نه امکان   نمیسرم  یکه من برادر واقع  یچ  یعنیبود   یچ نیمنظور سرم ایتو بهت فرو رفتم ،خدا نیسرم ی حرفا دنیشن با

از   موی،گوش  ستیحرفا ن نیاالن وقت ا ی نجاتشون بد  د یخودت عمل کن با فه ی به وظ یسیپل ه یآرشام تو   یکنیم  کارینداره .. چ
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رو نجات   مان یو پ  نیسرم د یشده بود با  یانداز ر یت  یرو دادم ،همه جا پر از صدا اتیو دستور شروع عمل  رونیدرآوردم ب بمیج

 و گفت:   هی گر  ریزد ز دنمی با د ن یکردم و به طرفشون رفتم ،سرم ک ی،با اسلحه ام به اون دو تا محافظ شل دادمیم

 ..  یتو باالخره اومد  آرشام

 کردم و گفتم: چشماش نگاه به

 .....ستیامن ن م یبر نجا یاز ا د یشده با یبمب گذار نجایا نیسرم

 

 99پارت#

 

 ماه بعد    دو

همه   دمیچشمامو باز کردم و با تخت خواب گرم و نرمم روبرو شدم فهم یشدم ،وقت داریزنگ ساعت از خواب ب یصدا دنیشن با

  نیخوشبختم اما بعد از همه ا زمی عز یوجود نداره که عذابم بده  و االن کنار خانواده   ییساشا گهیتموم شدن ،د م یزندگ یکابوسا

باهاش   رفتمی دو ماه هر روز م ن یتو کما بود ،تو ا مارستانیتخت ب   یمن رو ی چون عشق زندگ مبه لب نداشت ی اتفاقا بازم لبخند 

اما من   میجدا کن مان یدستگاه ها رو از پ  گه ید د یبا گفت یبارم چشماشو باز نکرده بود ،دکتر معالجش م ه ی ی اما حت زدم یحرف م

تخت بلندشدم به طرف کمد لباسام    ی،از رو  گردهیبرم یندگدوباره به ز  مانم یکه پ گفتیچون دلم بهم م کردم یمخالفت م شهیهم

مام گود رفته بود اما  به خودم نگاه کردم صورتم الغر شده بود ،چش نهییرنگ برداشتم ،تو آ یبا شال طوس  یمانتو مشک ه ی رفتم 

بود ،از اتاقم اومدم   ی زندگ ه ب مانیبود برگشتن پ یاتیبرام مهم و ح ایدن  نیکه تو ا  یز یبرام مهم نبود تنها چ نایاز ا چکدومیه

 به صفحه اش نگاه کردم عکس آرشام افتاده بود دکمه اتصالو زدم و گفتم:  خوره یداره زنگ م  میگوش   دمیکه د رون یب

 ..سالم   الو

 لب زد:  ی از مکث کوتاه بعد 

 دنبالت ؟ ام یب ی ماهت خواهر قشنگم ،آماده ا ی به رو سالم

 زدم و گفتم:  یکوتاه لبخند 

 ؟ یی دم در ،تو کجا  امیداداش دارم م  آره

 جوابم گفت:  در
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 عمارتم ..  یکایمنم نزد  ونر یب ایدلم ب  زیعز باشه

که با مامان   نییپا ومدم یعمارت داشتم م ی ،از پله ها فم ی انداختم تو ک مو یکردم و بعد از قطع کردن تماس گوش  یخداحافظ ازش 

 و گفتم:  دمیپنبه مانندشو بوس  ی زدم و به طرفش رفتم گونه   ی روبرو شدم ،لبخند  یسارا

 من ..  ی مامان چشم آب سالم

 با عشق نگاهم کرد و لب زد:  مامان

 نفس مامان حالت خوبه ؟  سالم

 ؟؟  مارستانیب ی ریم  یدار

 کردم و گفتم:  ی زدم و تمام غصه هامو تو دلم مخف  یمصنوع لبخند 

 .. مانمی پ شیبرم پ خوام یمامان جون آرشام دم در منتظرمه م  آره

 شد و لب زد:  حرفام چشماش پر از اشک  دنیبا شن مامان

  یکه حالش خوب شد شما دوتام به خوشبخت مانیپ شاالیقشنگتو چشم زد ..ا یزندگ  یک  دونمی نم نمیرات سرمب رم یبم یاله

 ...نیرس یم

 شدم و گفتم: کیمامان نزد  به

 برم .. د یبا گه ی...من د شمونی پ گردهیبرم شهیحالش خوب م  مانمیمامان جونم پ  آره

 دستشو گذاشت رو شونه هامو گفت :  یسارا مامان

 خدا به همراهت دختر گلم.. برو

باز کردم نشستم بعدش آرشام حرکت   نویمنتظرم بود ،در ماش  نشی،آرشام تو ماش  رون ی کردم و از خونه اومدم ب ی مامان خدافظ از

 کرد ....

زدم و به    یپرستار بخش لبخند  دنی،با د ردکیم ی که دو ماه بود که باهام همدرد ی رفتم ،اتاق ژهی و  یطرف اتاق مراقبت ها به

  ی بود ول دهیدستگاه خواب  و  م یهمه س  نیا  ریشدم ،عشقم ز مانیلباسا وارد اتاق پ  دنیمخصوص رفتم ،بعد از پوش  ی طرف لباس ها

 کنار تختش نشستم دستشو تو دستم گرفتم آروم گفتم:  ی صندل یشه ،رو یحالش خوب م  گفتیهنوزم دلم بهم م
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  یدون یکنم م یکار  ه ی خوام یم  مانی،پ گهی شو د داریب اید یوقته خواب یلیخ گه ی،د  ی چشماتو باز کن یخوا یاومده نم تنیسرم مانمیپ

از عشقم سوال بپرسم که   خوامیحاال من م  یول دن یکارو فقط مردا انجام م نیبهت درخواست ازدواج بدم درسته که ا خوام ی م هیچ

بوق دستگاه   ی صدا هوی زدم یکه داشتم باهاش حرف م  نطوری...همیشی،پدر بچه هام م  مانمیپ یشیم؛مرد من   کنهیبا من ازدواج م

 رفتم و گفتم:   یپرستار شنیها دراومد ،هول شده بودم به طرف است

 ..د یبد شده ،تو رو خدا کمکش کن مانمیپرستار حال پ خانم

 نگاهم کرد و گفت:  ی ا مهربونب پرستاره

 انشاءاهلل.... شهی عشقت دعا کن حالش خوب م  ی ،برو تو نمازخونه برا کننیم ی دگیاالن دکترا رس  ستی ن ی زینگران نباش چ زمیعز

 نگاهش کردم و با خودم گفتم:  یاشک یچشما با

عشقم   یزندگ  ی االن پا ی مدت ازش غافل بودم ول  نیکه تو ا  دونمیبرم دعا کنم ،از خدا کمک بخوام ،م د یحق با اون باشه با د یشا

چادر برداشتم سرم کردم ،سجاده رو پهن کردم و بعد از خوندن نماز   هیرفتم ،وضو گرفتم   مارستانیوسط بود ،به طرف نماز خانه ب

 و گفتم:  آسمون،دستامو بلند کردم به طرف  

 مانیپ اینمازامو سر وقت بخونم ،خدا دمی به بعد ازت غافل نشم ،قول م  نیاز ا دمیبهت قول م  یکه از دستم ناراحت نمدویم ایخدا

خوب کن دلم   مانمویپس حال پ یمهربون  یل یتو خ  گنیجونشو بهم ببخش م رش یازم نگ  ی تنها عشق منه بعد از اون همه بدبخت

 ... هیگر  ری و زدم ز اوردمیطاقت ن گه ی،دبرسم   یکنارش به آرامش واقع خواد یم

 

 100پارت#

لحضه استرس تمام وجودمو گرفت و    هی ، ادیآرشام با عجله داره به طرفم م دمینشسته بودم که د مکتین یرو  مارستانیب اط یح تو

 با هول گفتم : 

 شده ؟؟؟  یچ آرشام

 افتاده؟؟  یاتفاق  مانمی؟؟ واسه پ یاومد  ینطور یا چرا

 محبت تو چشمام نگاه کرد و لب زد :  دستمو گرفت و با آرشام

 به هوش اومده... مانتیخوشگلم دعاهات مستجاب شد پ یآبج
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که به ادامه حرفاش گوش بدم    نیبه هوش اومده بدون ا مانمیکه پ شد یآرشام به گوشام اعتماد نداشتم ،باورم نم  ی حرفا دنیشن با

رو بازکردم و   یا شه یم مرد من واقعا چشماشو باز کرده بود ،در ش نگاهش کرد شه یرسوندم ،از پشت ش  مانیبا دو خودمو به اتاق پ

 لب زد :   د یشن شد یکه به زور م  یفی ضع یبا صدا  د یمنو د  یرفتم وقت مانیبه طرف پ

 ..  زمیعز یخودت نیسرم

 نگاهش کردم و گفتم:  میاشک یچشما با

 کنه ....   تیوجود نداره ما رو اذ ییساشا گهیما رو از هم جدا کنه ،د  تونهینم چکسی ،ه میهم ش یپ گهیعشقم خودمم د آره

 دستشو گذاشت رو صورتم و گفت:  مانیپ

 ..  میمن وتو مرتکب گناه نشد  ی عنی،  یستیواقعا تو خواهر من ن ی عنی نیسرم

 تو دستم گرفتم و لب زدم:  دستشو

 رو نگاه کن ،برادر من آرشامه ...  شهیبرگرد اونور ش  یست یتو برادر من ن م ینکرد یما گناه زمیعز نه

و   د یبوس  شویشونیاومد خم شد پ مانیداخل ،آرشام به طرف پ  ادیبا لبخند به آرشام نگاه کرد و بعد اشاره کرد که آرشام ب مانیپ

 لب زد : 

 جان حالت چطوره داداش گلم ؟  مانیپ

 زد و گفت: ی لبخند کوتاه مانیپ

 داداش... خوبم

 لب زد :  هی لب گفت و بعد از چند ثان ری ز یخداروشکر آرشام

  نیکه خوشبخت بش شاالی،ایگردیداشت که برم  د یام شه ی،هم د یچرخیدو ماه مثل پروانه دورت م نیما رو بدون تو ا  یآبج  نیا قدر

 ......  یناراحت نکن مویآبج  چوقتیباشه ه ادتی ی ول

 ********* 

 هفته بعد   ۲

بعد از اون   شد یشده بودم ،هنوزم باورم نم ایدن  نیعروس ا نیباتریم فرق کرده بود انگار زبه خودم نگاه کردم ،چقد چهره ا  نه یی آ تو

منتظرش   شگاهی،تو آرا نم یبب ی تو لباس داماد مانمویپ خواستمی بشه دل تو دلم نبود م بم ینص یخوشبخت ن یا یهمه زجر و بدبخت
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من چقد   یخدا یرفتم ،واا   شگاهیازجام بلند شدم و تورمو انداختم رو صورتم و به طرف در آرا فونی آ یصدا دن یبودم که با شن

  رهیخ نطوریکه چشمش به چشمام افتاد هم  ن یشد دسته گل رو به دستم داد اما هم کیلباس جذاب ترش کرده بود ،بهم نزد نیا

 گوشم زمزمه کرد:  ر یموند بعد از چند لحظه ز

 ..  یشد  ایعروس دن نیباتریامشب ز نمیسرم

ژست گرفتن واسه عکسا به طرف   ی و بعد از کل  می رفت ه ی،باهم به آتل رونیب میاومد  شگاهیزدم و دست تو دست هم از آرا  یلبخند 

در سمت منو باز کرد و من   مانیو بابا مهرداد منتظرمون بودن ،پ یدم در عمارت مامان سارا مید یرس   ی،وقت م یعمارت حرکت کرد

 منو تو آغوش گرفت و گفت:  دشدم ،بابا مهردا اده یپ نیاز ماش 

 داخل عاقد منتظره تا شما دوتا رو بهم برسونه ..  د ی،بر یکه خوشبخت بش  یمن اله یبا یز دختر

 ... . میعقد شد  گاهیوارد جا  مانیزدم و همراه با پ یبابا رو نگاه کردم و لبخند کوتاه یاشک یچشما با

  یعنی نیشده بودم و ا  مانیتو دستم نگاه کردم  عقد انجام شده بود و حاال من همسر پ ی به حلقه  یوصف نشدن یخوشحال با

 زل زده بودم که به طرفم خم شد و گفت:  مان یبه پ نطوری،هم شد ی ما داشت شروع م یخوشبخت

 ..  می باهم برقص ید یمن افتخار م یبایز همسر

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 ..زمیبا کمال عشق همسر عز بله

،دستمو گذاشتم رو شونه هاش اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد و ما با آهنگ عارف عاشقانه  می رقص رفت گاهیبه جا باهم

 .... میبود ما در حال پرواز کردن بود ی کوچک زیما چ ی،رقص که برا   مید یرقص

گذاشت و لب    مانیپ یتن کرده بودن ،بابا مهرداد به طرفمون اومد دستمو تو دستاتموم شده بود و همه مهمونا قصد رف یعروس 

 زد : 

 ... سپارمیم گهیمن ،شما دو تا رو به همد  یزایعز نیخوشبخت بش شاالیا

ما آغاز شد   یموهام زد...و خوشبخت  یبعد از بستن در اتاق به طرفم اومدبوسه رو  مانیو پ م یاتاق مشترکمون شد  وارد

 101پارت#....
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  یها و غم ها ی که شاهد خوش  ی ،دفتر نوشتمیکه دوست و همدمم بود م ی دفتر ی اتاقمون نشسته بودم و داشتم خاطراتمو تو تو

  ی از زندگ  کسالیدفترو با خاطرات قشنگ امروز پر کنم ، نیورق ا نی بود که آخر دهیوقتش رس   گهیحاال د ی من بود ،ول یزندگ

کرده بودن و   ی و بابا مهرداد باهم آشت  یافتاده بود ،مامان سارا ی ادیاتفاقات ز کسالی نیا ی گذشته بود و تو  مانیمشترک من و پ

درجه    عی کسب کرده بود ترف تاش یکه تو مأمور  ییها تیآرشام بخاطر موفق   زمی فرصت دوباره داده بودن ،داداش عز ه ی  گهیبه همد 

  یزندگ  کسالی نیبرسن ،تو ا یواقع  ی و به خوشبخت ن کن یقرار بود عروس  یود گرفته بود و با ساناز نامزد کرده بودن و به ز 

قرار بود   ی خاطراتو برام رقم زده بود به زود ن یبهتر شهیدلم تکون بخوره و هم  ینذاشته بود آب تو  چوقت یه مان یمشترک پ

،دو   کنم یم ی سپر  مویآخر باردار  ی من باردارم واالن دارم ماه ها ن یبشه ،درست حدس زد لیخانواده دو نفره ما به چهار نفره تبد 

گرفتم   می،من تصم م یعشقمونو انتخاب کرد یثمره ها  یاسم ها یزیبرنامه ر یبه ما ملحق بشن ،بعد از کل  یقلوها قراره به زود 

از اسم   یبیبود که اسم پسرمون ترکداده  شنهادیپ مانمیگذاشتم ،پ ایباشه پس اسمشو پان مانیاز اسم پ ی بیکه اسم دخترمون ترک

  یها ،غم و غصه ها ی بد  ی همه  گه ی،د م یصبرانه منتظر دو قلوها بود   یب مان یسورنا گذاشته بود ،من و پ مشومن باشه پس اس 

من بود قرار بود که   یخانواده من تمام شده بود و همه در کنار هم شاد و خوشبخت بودن ،امروز سالگرد ازدواج مامان و بابا

،من که   ی و خانواده خوبمو بهم داد مانیممنونم که پ ایباشن ،خدا شته رو در کنار هم دا یخوش  ی روس و داماد بشن و زندگ ع

که دفتر خاطراتمو    خوامیندارم و م یحرف  گهیما باشه ،د  ی همه عشقا مثل عشق افسانه ا دوارم یهستم ام ایزن دن ن یخوشبخت تر

 ببندم ... 

 

 ست. ی همچنان باق تیدفتر...حکا  نیآمد ا انیپا به

 

 1397رمان :مرداد ماه    شروع

 6/2/ 1398:انیپا

 1:06 ساعت

 

    

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

http://www.romankade.com/
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