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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 مقدمه  

 

 !شهیم یعاد

 !یکنیم عادت

 ز؛یهمه چ به

 نبودنا، به

 شدنا، عوض

 ا،یخال یِجا

 دنا،ینخند

 ...دناینخواب

 ...یکنیچه جور عادت م نهیمهم ا یول

 تا جوابتو بده... ستین گهیافتاده که د ادتیو بعد  یکه صداش زد یبعد از هزار بار یکنیم عادت

از لباش دوستت دارم در  نکهیاز ا یو بغض کرد یکه گفت یبعد از دوستت دارم یکنیم عادت

 مثلِ قبل... ومدهین

http://www.romankade./
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 رو به روت، یخال یبه صندل یکنیم عادت

 دن،ینشن ریشب بخ به

 ...هیانگشتات که خال نیفاصله ب به

 به درد کردنِ خنده هات، یکنیم عادت

 شدنِ اشکات... شتریشدنِ لبات و ب دهیو کش هیحرفاش افتادن وسطِ گر ادِی به

 به تا صبح زل زدن به سقف و یکنیم عادت

 شد... نجوریکه تهش ا شدیچ نکهیا دنیاز اول و نفهم زیکردنِ همه چ مرور

 !میکنیم عادت

 ؟؟یمتیبه چه ق یول

 

 1پارت#

 کل)سوم شخص( یدانا

 

 شود.  یگورستان، در نظرش چند برابر م یو سرد یکس ینگرد. ب یقبرها م به

 یجان ها یو جوان. چقدر ب ریشود. دختران و پسران ناکام. پ یم رهیبهت، به تک تک مزارها خ با

 دستش فراوان بود. یرو زیعز

و  زیافراد، عز نیو خائن تر نیکه چرا و چگونه پس از مرگ، بدتر نیها هجوم آورده بودند. ا فکر

 شوند. یمحترم م
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 یاو را نم ی. چرا کسدیفهم یرا نم گاهشیهمه سنگالخ و سوال و جواب بود؟ چرا جا نیا یکجا

 !ی. چقدر گله داشت! چقدر بهت! چقدر نا آرامدیفهم

 را دارا بود! تیاهم نیاش، کمتر دهید انتیخ یچشم ها گران،ید یکس به فکرش نبود! برا چیه

 تر از خواهر!  کیکه نه! حتما نزد دی... شادیهم بود! دوست و همراز. شا لدایدور تر،  یکم

 یرا نداشت. دلش برا ایدن یبود و هزاران فکر نارس در سرش. دل کوچکش طاقت نا مهربان لدای

و مرگ را با هم تجربه کرده و از سر گذرانده  انتیکه عشق و خ یدوست یزد. برا یدوستش پر م

 بود!

 چیآرام کردن دوستش اما ه یخواست برا یم یجواب. دلش راه حل یپر بود از سواالت ب ذهنش

 شد. ینم افتی یزیچ

 

 2پارت#

 (لدای)

 

 ام کرده بود. یعصب انم،یاطراف یو زار هیو گر غیج یصدا

 کردن شما رو داره؟ هیگر اقتیپسر ل نیا -

 مزار زل زده بودم.  ی، به اسم روتمام یبودم و با خونسرد ستادهیقبرش ا یباال

 ."فرمرحوم راشادمهران "

 کرد. یداشت خودش رو هالک م گهید یمن نامزدش بودم و کس مثال
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 انداختم. ینگاه دیپان ی افهیق به

 کوچک. ینیبرجسته و ب یداشت با لب ها یا دهیکش صورت

 بود! نمونیتنها شباهت ب بایبلوند و تقر موهاش

 

 با نامزدت رابطه داشته باشه! تیمیکه دوست صم نیسخت بود باور ا چقدر

 عشق اول نامزدت بوده! تیمیکه، دوست صم نیسخته باور ا چقدر

 

 انداختم. یبه قبرش نگاه دوباره

 ：خاطرات با هم هجوم آوردن به ذهنم تمام

 م.کن یخوشمزه درست م یغذا هی! خودم سه سوته برات یناراحت باش نمینب ره؛یراشاد برات بم -

 دارم. زیسورپرا هیعمرم، حاضرشو برات  لدا،ی -

 عاشقتم! لدای：دیکش ادیفر روشیدوست دارم؟ رفت لبه بام و با تمام ن یلیخ یدونست یم -

که تو رو داشته باشم با خانوادم دعوام  نی: به خاطر ا؟راشادیشد یراشاد؟ چرا زخم یشد یچ -

 شد!

 

 شده بود؟ گهید یکیوار عاشقمه، حاال عاشق  وانهیگفت د یکه م یهمش دروغ بود؟ کس یعنی

باهاش درارتباط  ،یبا راشاد خوشبخت باش شهیخواد هم یگفت دلم م یچندسالم که م دوست

 بوده؟
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 داره، پس چراساکتم؟ ادیو داد و فر هیها همه آه از ته دل داره، گر نیا

 انقدر خونسرد به قبرش زل زدم؟ چرا

 شونم برگشتم. یرو یقرار گرفتن دست با

 

استراحت کن. از صبح  نیمن بش نیتو ماش کمیایب زدلم،یعز：زدم که گفت یجون یب لبخند

 .یستادیسرپا ا یجور نیهم

 

 "خوبم."شونه اش وگفتم:  یروگذاشتم رو دستم

 

 حرف زدن هم نداشتم. قدرت

 دختر. ستیرنگ به روت ن نی. ببیجور نیا وفتهیم فشارت：نایمت

 

 ：زدم یا گهید لبخند

 جون، خوبم بخدا! یدک

 .نشیماش یآروم نگرفت و من رو برد و نشوند تو اما

 شدم که... رهیبه روبه روم خ گهیناشناسِ د ینایاومدن چند تا ون وماش با

 

 3پارت#
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 کردم . ینگاه م یروبه روم رو با کنجکاو یها نیماش 

 

 کنان به سمت مزار راشاد رفتن. هیشدن و گر ادهیون چند زن و مرد پ ازداخل

 هاشون باشن. لیا از فامخودم گفتم حتم با

 .دمیپدر و مادرش رو هم ند یکه حت من

 .دمیرو شن نایمت یصدا یا قهیدادم که بعد چند دق هیتک یو به پشت صندل سرم

 اون جا رو نگاه کن. لدا،ی - 

 اومد رو نگاه کردم. یو داد م غیج یکه صدا یهام رو باز و سمت چشم

 

 نایرو کردم به مت یشدن . با کالفگ یم دمیبودن مانع د ستادهیکه جلوم ا ینفر چند

 کنن. یم هیدارن براش گر شیغربت لیفک و فام ست،ین یزیچ -

 

 ه؟یچ هی. گردهیپان ادیداد و فر یصدا لدا،ی -

 

 و با حرص رو برگردوندم. دمیکش یپوف

 شده. یچ مینیبب میباشه، پاشو بر -
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 شد. ادهیپ نیاز ماش جانیبا ه نایخونسرد و مت من

 

 .نمیرو بب دیکه بتونم پان یجلو، به حد میرفت

 !نیکاروبکن نیا نیتون یاون عاشق من بود، نم ن،یرو ندار نکاریحق ا ؟یچ یعنی：دیپان

 

 انداختم. یبه اطراف نگاه یو با کنجکاو دمیهام رو در هم کش اخم

 مانتوم رو گرفت  نی. آستدیمن، به سمتم دو دنیبه محض د دیپان

 بهشون بگو. یزیچ هیتو  ار،یه جا بب ویحق دوست لدا،ی -

 

 من بود. قیتنها نارف دیزدم. پان یخودم رو کنترل کنم و پوزخند صدادار نتونستم

 ؟یزن یحرف م یازچ ؟یدوست -

که کنارم  نایکنم، به مت ینم یدکارید یانداخت و وقت یاز احساسم نگاه یخال یچشم ها به

 شد. کیبود، نزد ستادهیا

 .میوقته که دوست یلیکن. ما با هم خ یکار هیتو  نا،یمت -

 

 تکون داد. دیتهد یبه عقب هولش داد و انگشت اشاره اش رو به نشونه  نایمت

شو . برو گمزنمتیدارم و م یحرمت جمعو نگه نم ،یبه من بزن فتویکث یدستا گهید کباریاگه  -

 اون ور!
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 .دمید یرو نم ی. کسدمیچشم برداشتم و نگاهم رو به اون سمت کش دیاومد. از پان یمرد یصدا

 .دینکن یخود یهستن. بهتره تالش ب ریدرگ یبه اندازه کاف شونیخانوم، ا دیپان -

 

چه  ؟یگ یم یچ نمیبب رونیب ایبود؟ ب یک -پر از جذبه بود. اخمام رو تو هم کردم.  صداش

 ؟یریدرگ

 

 اومد. رونیبودند، ب دهیهم چسباز پشت جمع، که مثل مانع به  یمرد

رو  پشیواکس خورده، ت یمشک یبود. کفش ها دهیپوش ،یمشک راهنیباپ یو شلوار مشک کت

 کامل کرده بود.

 کالم جذاب! کیانداختم. در  یصورتش نگاه به

 گوشم پر شد. یخش دارش تو یاومد. چشم هاش رو به من دوخت و صدا جلو

 . باشه خانوم کوچولو؟یحرف بزن یطور نیبا من ا نمینب گهید یدفعه  -

 

که الل شده بودند، حالش رو جا  یجماعت نیهم یخواست جلو یزدم. دلم م یپوزخند دوباره

 .ارمیب

 شما؟! -

 

 بودن! دهیهم ترس دیدونم، شا ی. نمدمیجمع شدنشون رو د یو کم دمیجمع رو شن یاهویه

 بلند کردم. به هم دوختم و رو به جمع صدام رو شتریهام رو ب اخم
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 ه؟یک نیمگه ا-

 به سمتم برداشت. یقدم

 .ستیجا ن نیجات ا گهید ،یاریب فیهمراه ما تشر دیشما با -

 

 مردک با من چه کار داشت؟ نی. انییپا ختیر یهر دلم

 ؟یهست یتو؟ اصال ک یگ یم یچ_

 به سمتم برداشت. گهیقدم د کی

که  ییبرنت به جا یم انیشب م ،یکن یجمع م لتوینداره، وسا یهستم به تو ربط یکه من ک نیا -

 .یبهش تعلق دار

 یانداختم. دلم گواه یشد نگاه یرو زد و رفت. وا رفته و مبهوت به قدم هاش که دور تر م حرفش

 ... اطرافم چه خبره!؟ایداد. خدا یبد م

 

ه ک بود نایمت غیج دم،یکه شن ییصدا نیرفت. آخر جیقدم به سمت جلو برداشتم که سرم گ هی

 کرد. یاسمم رو صدا م

 

 4پارت#

 (نای)مت

 

 بعد از شنیدن خبررنگش مثل گچ دیوار شد و تا خواست بیاد به سمت من از حال رفت. یلدا
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ساله باهمیم ولی تواین سه سال خیلی باهم 3زور و زحمت بردیمش تو ماشین؛من و یلدا تقریبا  به

صمیمی شدیم؛دیدن یلدا تو این وضع اشکم ودر آورد،خواستم به راننده بگم سریع تر بره که 

ماشین و نگه داشت.دو تا مرد که هیکلشون مثل فیل بود بعد از مرگ راشاد یک سره مواظب 

 یلدان.

 درو برامون باز کرد و وارد بیمارستان شدیم. یشونیک

 

 بیمارستان:خانم شایان اتفاقی افتاده؟ پرسنل

 

 مگه نمی بینی از حال رفته برو یه اتاق آماده کن ،بیمارو ببرین بهش سرم وصل کنید._

 :چشم خانم دکتر.پرسنل

 ساعت بعد...2

شارشم پایین اومده بود ...بعد که از یلدا بهتر شده بود، ضربان قلبش منظم شده بود و ف وضعیت

 یلدا مطمعن شدم رفتم سراغ اون دو تا غول بیابونی .

 

 جلو وای که چه قدراینا گنده ان ،اصال کجاشون شبیه آدمه... رفتم

 با خودم کلنجار می رفتم که صدایی شنیدم: داشتم

 کار دارید بگید ما در خدمتیم. خانم

 

بگین قضیه چیه؟چرا دوست من باید بره روستا برا زندگی نه فقط...یه سؤال داشتم می شه _

 !؟مگه خودش اختیار نداره که بقیه واسش تصمیم می گیرن؟



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روح پرورافسانه  – یحکم اجبار

telegram.me/romanhayeasheghane 13 

 

 

 بیابونی:خانم اگه اجازه بدین واستون توضیح می دم. غول

 بفرما!_

 

:می دونین که زندگی تو روستا خیلی متفاوته با زندگی توی شهر...این جا قبیله ها به غول

 حساسن و اجازه نمی دن ناموسشون از جلوی چشمشون تکون بخوره ناموسشون

.دوست شما خانم یک خان بوده و االن با توجه به این که ایشون بیوه شدن اختیارشون دست 

 خانواده راشاد خان خدا بیامرزه.

د جوری می گه راشاد خان انگار همه جهان و فتح کرده...فقط یه عوضیه آشغال بوده که....با یا یه

 این که مرده یه توبه ای کردم و سرم و انداختم پایین و رفتم سمت اتاق یلدا.

 کمد لباساش و برداشتم و خواستم برم طرفش که دیدم بهوش اومده و.... از

 

 5پارت#

 

 (لدای)

 بازکردم. یوصل کردن چشام وبه اروم ییلویصدک یبه سرم دوتاوزنه  نکهیا بااحساس

 

 به اطراف انداختم. ینگاه
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 بودم. مارستانیتخت ب یرو من

 پشت دستم احساس کردم. یواوردم باالکه سوزش بد دستم

 سرم وصل کردن بهم. دمیبهش انداختم که د ینگاه

 دراتاق بازشدپرستارداخل شد. نیح نیدرهم

 ؟یخانوم سپهر نیخوب：یریپرستارمش

 

 جا؟ نیمن و اورده ا یبهترم,ک_

 افشارتون افتاده بود.اوردنتون ظاهر انیشا خانوم：یریپرستارمش

 

 .یبر یتون یم زمیباشه ممنون عز_

 .یدرخدمتم خانوم سپهر نیداشت یچشم،کار：پرستار

 شد. وبعدخارج

 کرد. یکارم مارستانیب نیدرا نابودکهیمت یازکاراموزها یکی یریمش خانوم

 

 دادم. هیوبه تخت تک نشستم

 شد. یم یبرام تداع یکم داشت همه چ کم

 شد. ناداخلیبه خوردومت یا تقه

 زم؟یعز یبهتر：نایمت
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 بود؟ یمنظوراون مرده چ یدیجاچه خبره؟فهم نیناایخوبم،مت_

 

 ....یدم،ولیکه فهم دنیفهم：نایمت

 

 حرفت و بزن._

 گفتن که راشادخان بوده. دمیکردن پرس یکه تورواسکورت م ییگاردایازاون باد راستش：نایمت

 

 بوده؟ یچ：وگفتم رونیزدب چشام

که  فهیطا یکیخودش بوده وچون بادختراون  ی فهیطا راشادخان：تخت نشست وگفت ی لبه

کشن وطبق  یبراشون مهم تربوده,راشادوم یزیرابطه داشته،واوناهم که ناموس ازهرچ دهیپان

که  میهمون روستابمونه واون یتو دتااخرعمرشینامشروع داشته با یکه رابطه  یقانون اون

 کنه. یعمرش روزندگ ی هیدتوروستابقیهستش با دهیرسکه به قتل  یانامزدکسیهمسر

 

 یدارم؟تروخشک باهم م یفرق دچهیبابا؟اون وقت من باپان نه：گرفت وگفتم حرصم

 قانون وگذاشته؟ نیا یسوزن؟اصالکدوم خر

 

سوسول  ابچهیماتهران نامثلیلداایس،یه：دهنم و گفت یدستش و گذاشت جلو ناباترسیمت

 نیا رونیب فهیدوتاطا یندار یکه چاره ا یدون یکنن،خوب م یزنن شل وپلت م یم انیم ستنین

 نه راه فرار. یدرمنتظرتوان,نه چاره دار
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 بددرمن جمع شد. یحس ها ی همه

 ...،تنفر،ترسیت،بغض،ناراحتیحرص،عصبان

 .ادیب رونیچشمم ب یازگوشه  یباعث شدکه قطره اشک همش

 گذاشتن برام؟ گاردیباد یحاالواسه چ_

 

 .گهید یفرارنکن که：باالوگفت ابروهاشوانداخت

 

 .میدیرس یامااخرش به پوچ میداکنیپ یراه حل میکرد یوسع میباهم صحبت کرد کمی

 .دمیسرم وازدستم دراوردم ازاتاق خارج شدم که دوتامردتنومندجلوم د یوقت

 

 زد. یحرف م ناازشونیهستن که مت ییگاردایباد ناهمونیزدم ا حدس

 قناصت و بکش کنار. کلیه اون：هم وگفتم یتو اخماموکردم

 

 .نشیو محکم زدم وسط س فمیتکون نخوردکه ک ازجاش

 تکون نخورد. بازم

 ی هفیمثل طا ،منیوفتیدرم یباک یپسرخوب،حواست باشه دار نیبب：وگفتم کشینزد رفتم

ااون ج نی,ارمیبلدم حالت و بگ یول ارمیدرب یوغربت باز رمیبکشم وگروگان بگ ستمیشمابلدن

 ؟یتهرانه,اوک سیشمان هیفکستن یروستا
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 کنار. درفتیچشمام د یمصمم بودن وتو یلحظه به چشام نگاه کردو وقت کی

 .ومدنیسرم م اماپشت

 شکرداره. یجا سیجاکه مثل اونان نیبازتاا

 .ومدیدنبالم م یچیکه مثل جاسو ناهمیمت

 بودم. اشیلحظه قدردون مهربون نیتوا

 ...میعظ لیباس میخارج شد مارستانیازب یوقت

 

 6پارت#

 

 راشادروبه روشدم. ی لهیقوم وقب میعظ لیباس

 ازسرمن بردارن؟ نادستیغلط کردم که ا اچندباربگمیخدا

 

 حالت خوبه؟ دخترم：گفت یکی

 ست؟یرنگ به روش ن ینیب ینم：حرف زدن به من ندادوگفت یاجازه  ینفربعد

 

 کردن. یم نااشارهیبه من ومت یکردن وهرازگاه یپچ م چندنفردورترپچ

 یخودمون,نگاش کن توروخدا,چ یردخترایبه ش رحمت：اومدکه گفت یکی یصدا

 ,خجالت داره واال.دهیپوش
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 هم کنارشه. گهید ی طهیکم بود،اون افر خودش：گفت شیبغل

 .نابودیمت منظورشون

 .میبهم نگاه کرد یوناراحت رتیسمت هم وباح مینابرگشتیومت من

 کنم؟ یادبن زندگ یفرهنگ وب یکه مردمش انقدرب ییجا نیام توهم چخو یمن م یعنی

 افتاد؟ یکس نم چیاززبون ه یشدم خانوم دکترسپهر یم مارستانیواردب یکه وقت یمن؟من

 نزدن؟ یحرف من حرف یوقت رو چیکه پدرومادرم ه یمن

 یاماحتر یب نیتر کیکوچ یکه تاکس یامنیبرام فراهم بود؟ عیخواستم سر یزیچ هیکه تا یمن

 کردن؟ یمقابله م انمیکرداطراف یم

 

 روستا؟ نیارزوهام وخاطراتم ودوست واشناروبزارم کناروبرم ا همه

 .یمنم بدبخت کرد ،بلکهیمتنفرم,نه تنهاخودت و به کشتن داد راشادازت

 

 کنم. یزندگ ییروستا یو بزنم ومثل دخترا یچ دهمهیدقیبا یسالگ23توسن

 که عاشقش بودم وبزارم کنار. کارم

 ام؟یحجم غم کنارب نیتونم باا یم امنیخدا

 

 وبه ناشدمیمت نیاونابرم قبول نکردم وسوارماش نیقدرم اصرارکردن که باماش گارداهرچهیباد

 .لمیجمع کردن وسا یبرا میماحرکت کرد یسمت خونه 
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 شد. یزده نم یحرف چیه توراه

کشه که سکوت کنه  یتوسن من چه قدرداره عذاب م یددختریفهم یکرد,م یم نادرکیمت

 وبرنجونه. گرانینگه که د یزیوچ

اشته رود اقتشیبشه که ل شیواردزندگ یبود,اون لحظه ازته دلم براش دعاکردم که کس ناخوبیمت

 باشه.

 

 .میشدم وداخل خونه شد ادهیپ نیکه توان حرکت نداشتن ازماش ییوبادست وپا میدیرس باالخره

 منتظرموندن. رونیب هیبق

 که همه دنبالمونن. انگاردزدگرفتن

 

 سالن مامان وباباهراسون... یدر ورود بابازکردن

 

 7پارت#

 

 به سمتم اومدن ومحکم بغلم کردن. هراسون

 دادن؟ یدخترشونوازدست م دونهیدیداشتن که با یگناه اوناچه

 

 دحرفیبا نینیبش نیای...بنیایب：کردم گفتم یکه اشکام و پاک م یدراومدم ودرحال ازاغوششون

 .میبزن
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من  لیرفت تاوسا میکه راحت باش نیا یبرا ناهمیومت میدرنشست کینزد یکاناپه  یباهم رو همه

 و جمع کنه.

 

 مسافرت؟ یبر یخوا ی؟میر یکجام دخترم：مامان

 

 .ارهیخانوم مسافرت حالش و جام بزاربره：بابا

 .ستیمسافرت ن_

 چشماشون دلهره وترس جاگرفت. یتو دوباره

رم  یم یمدت هیبرم, دازتهرانیبا یلیبه دال مامان،باباجون؛من：و گرفتم وگفتم دستشون

,قول امیم یول ربشهید کمیدیگردم,شا یکنن,امابرم یم یراشادتوش زندگ یکه خانواده  ییروستا

 دم. یم

 

 دخترم؟ یچرابر：مامان

 ,نخواه که بگم.یکش یاب م,کم ترهم عذیهرچه قدرکم تربدون زدلمیعز_

 

 احترام حرفم سکوت کردومن چه قدرممنونش بودم. به

 بلندشدم که برم دست وصورتم و بشورم که باباازپشت سرم دستم و گرفت وبرم گردوند. ازجام

 ,من پدرتم.یمن بگ دبهیبا یطاقتش و نداره،ول مامانت：بابا
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 براش. ازگفتمیرتاپیو ازس یچ همه

 کردن من تواون روستا. یراشادوزندان رتاقتلیاشادبگدوریپان ی ازرابطه

 

 .یزارم بر ینم：دگفتیباباحرفام و شن یوقت

 انه؟یکلمه اره  کی ؟فقطیباباجون بهم اعتماددار_

 

 دخترم...دارم. دارم：نگاه کردوگفت توچشام

 

 ی,من باهاتون درارتباطم,قول مدیبه لحظه کنارمامان باش دلحظهی,شمااالن بانیپس نگران نباش_

 وبرگردم. وفتهین یدم اتفاق

 

 .دیمن و دراغوش کش پدرانه

 .نمیوبب شیاشک یخوادچشما یدونستم ازشدت بغض نم یم

 استفاده کردم. تیاغوش گرم وپرامن نیهم ازا من

خدابه  برودخترم：گفت میشونیپ دنیبعدمن و ازخودش جداکردوبعدبوس قهیچنددق

 که چشم انتظارتن. یرداریپدرومادرپ هیجا نیا همراهت.فقط بدون

 

 سیازاالن عزاگرفتم خودم و انداختم داخل سرو شونیازدور نهیکه نب نیا یوبرا دمیوبوس دستاش

 بهترشه. دحالمیتاشا دمیوچندبارپشت سرهم اب به صورتم پاش یبهداشت
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 اومدم. رونیب سیاون جاموندم وبعداروم شدنم دست وصورتم وخشک کردم وازسرو کمی

 

 تخت نشسته. یو جمع کرده ورو ناساکمیمت دمیداخل اتاقم که د رفتم

 زدم وکنارش نشستم. یلبخند

 پشتش به من بودمتوجه حضورمن نشد. چون

 شدوبرات گذاشتم داخل ساک. یکه الزمت م یهرچ：نایمت

 .یبهم کرد ی,امروزکمک بزرگنایممنون مت یلیخ_

 حرفاروباهم ندارن. نیا دوستاکه：نایمت

 

 ؟یکن یام هست،م گهیکارد هی_

 

 .زمیبگوعز：نایمت

 ؟یمن فرم استعفاروپرکن یجا یتون یشه من استعفابدم,توم یظاهراوقت نم_

 

 کنم. یحلش م اره：وگفت نییسرشوانداخت پا ناراحت

 

 .رمیگ یکاراشون و م نیا یروزانتقام همه  هینباش  ناراحت：دستش وگفتم یوگذاشتم رو دستم
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 یابر گهید یدست مانتووشلواروشال مشک کیومن باعوض کردن لباسام با میدیبوس گرویهمد

 اماده شدم. یخداحافظ

 

فرزندازپدرومادرش,از  هیبود,تلخ تراز زهر,جداکردن  یتلخ یخداحافظ

 .اسیظلم دن نی,بدتراشیزادگاهش,ازخوشحال

 

 نگاه کردم. زانمیشدم وازپنجره به عز نیسوارماش

 به حرکت دراومدو... نیماش

 

 8پارت#

 

 به حرکت دراومد. نیماش

خشک  یجاده  نیا نیجوره حاضرنبودم باماش چیو به فرودگاه برسونن چون من ه قراربودمن

 وگرم وتحمل کنم.

 ام اس داد. نااسیبودم که مت رهیدستم خ یتو طیبل به

 

 ؟یوهنوزدق نداد یگذره؟کس یم گر،خوشیج سالم：کردم بازش
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 یمرده اس ک یدم ک یروستابهت خبرم دمیفرودگاهم رس یسالم،هنوزتو：کردم پیتا براش

 زنده.

 

 وخاموش کردم. میزدوگوش یباشه ا درجوابم

 .ماشدمیپروازمنواعالم کردن وبعدچک کردن خودم وچمدونم سوارهواپ شماره

 نگاه کردم. میشماره صندل یبرگه  به

 .وفتمیسمت پنجره م خوبه

 دادم. هیتک یصندل یربندم چشام و بستم وسرم وبه پشتنشستم وبعدبستن کم رفتم

 

 اتفاقات امروزوفراموش کنم. یلحظه ا یخواستم برا یم

 

 ：دادن حیخوردومهمان دارشروع کردبه توض یماتکونیهواپ

 

Ladies and gentlemen... 

 

 

 .ااقایخانومه  نمیکنارم،برگشتم بب یصندل یرو یشخص باقرارگرفتن
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که امکان داشت چشام گردشدودهنم  ییکه کنارمه تاجا یکس دنیمحض برگشتنم باد امابه

 بازموند.

 .دبهمیخند یدمید یمن و م یلحظه قطعاهرک تواون

 

نشده  یچیکه انگاره لکسیر یلیبهم نگاه کردوبعدش خ هیبرگشت سمتم وفقط درحدچندثان اونم

 دادوچشاش و بست. هیتک شیبه صندل

 

 دهشونه. یمثل گاووگوسفندا نمیا：مله نشون دادمج نیحرصم ودرا تمام

 

 .دمیگردنش و شن کیت کیت یبرگشت سمتم که صدا چنان

 چشام و بستم. یبارمن بودم که باخونسرد نیا

 که جوابت و بدم. یستین یدرحد：که گفت دمیو شن اماصداش

 

 لجم گرفت. یآ

 لجم گرفت.  یآ

 خوام بخوابم. یصدام یب ،االنمیجواب نداد دمید：و کنترل کردم وگفتم خودم

 

 .دیکش یکه مثل خرس نفس م دمینفساشوشن یصدا

 ودق دادم؟ یافتادم که گفت ک نایمت ادحرفیزدم و یا روزمندانهیلبخندپ
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 به نفع من اقاپسر. چیه کی

 

 کم چشمام گرم شدوبه خواب رفتم. کم

 

.............................................. 

 

 بعد2:30

 نگاه کردم. دارکنهیداشت من وب یکه سع یچشام و بازکردم وبه مهماندار یدست یوناباتک

 

 .میدیبه مقصدرس نیدارشیب خانوم：مهماندار

 

 کنارم نگاه کردم. یصندل به

 شعور. یب تیترب یما،بینه هواپ ومدیم یدباگاریازش نبود.بهتر،با یخبر

 

 شدم. ماخارجیو برداشتم وازهواپ فمیک باحرص

 .ندیو کش لشیزحمت تحو گاردیباد یبرادرا دمیساک وچمدون رفتم که د لیسمت سالن تحو به

 

 ان. لهیپ یلیکه خ نیرفته,مثل ا ادشونیخدا،فکردم من و یا
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 .رنیگ یدستورم یازک ستین معلوم

 

 کنم. ینامیبه حال ا میفکر هینداره به موقعش  اشکال

 عقب جاگرفتم. یمن درصندل نیوگذاشتن صندوق عقب وبعدبازکردن درماش چمدون

 نگران نباشن. دمیمن رس ناکهیو روشن کردم واس ام اس دادم به باباومت میگوش

 

 .دمیچشام و بستم وخواب دوباره

 

 چشم و بازکردم که... هی ییباسروصدا

 

 9پارت#

 

 من. دنیاومدن د فهیوطا لیکل ا دمیچشم و بازکردم که د هی

 معروف شدما. یالک یالک چه

 معروف شدم. ییمشت روستا هی نیمنتهاب

 نکن. یخال هیحرف نزن،سربق یجور نیا یهست یاز راشادعصبان لدای,اه
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 چشم وجدان جان._

 

 راشادبود. یکردن که ظاهرابرا تمیهدا یعالمه ماچ وبوس داخل اتاق هیشدم وبعد ادهیپ نیازماش

 اتاق استراحت کن. نیا یتو زمیعز：مادرراشاد

 .نیبد گهیاتاق د هیلطفابه من _

 چرادخترم؟：دیپرس ناراحت

 

 دچرا؟یدون یکه نم ددخترم،دوماواقعاباورکنمیبه من نگ گهیاوالد：گفتم یعصب

 

 اتاق مهمان ونشون بدم. ابهتیپس ب زمیعز باشه：دادوگفت سرشوتکون

 .ومدیخوشم ن ازش

 گفت. یو نم نیمادرانه ودلسوزانه بوداماچشماش ا یلیخ لحنش

 

که گوشه  یتخت دونفره ا یمهمان ونشون دادوبعدمستقرشدنم ورفتن همه ازاتاق؛خودم و رو اتاق

 اتاق بودانداختم. ی

 

 وپاهاموبازکردم وازخنک بودن هوالذت بردم. دست

 .دیوز یم یخنک میجاظاهرامثل تهران الوده نبودونس نیا یوهوا اب
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 زنگ خورد. میکه گوش نیدرازکش بودم تاا یساعت مین

 .نابودیمت

 بله؟_

خوبن؟اون جا چه  ؟باهاتیکن یکارم ی؟چیطورمطور ا،چهیریخبرنگ هیسالم،دختر：نایمت

 داره؟ ه؟پسرمسرخوشگلمیجور

 

 یبهترنم نیخوبم,از یلی،خیپرس یقدسوال م ناچهیمت یوا：سرم وگفتم یوگذاشتم رو دستم

جااز نظر اب  نیکنن وبامن خوبن،ا یبودم،فعالکه دارن ظاهروحفظ م دهیتخت درازکش یشم،رو

 نم،پسرمسرکجابود؟یوبب رونیخوبه اماهنوزوقت نکردم ب یلیوهواخ

 

 یورخ یم یزیکه چ نیباشه قبل ا لداحواستیگم  ی،میذوق یکه ان قدرب مردشورتوببرن：نایمت

 باشن. دهیقتلت ونکش ینقشه  یوقت هیازخدمتکاراشون بگوتست کنن  یکیبه 

 

 جمهورم برام توطعه کردن. سییاره من ر_

 

 برام. ی,بروکه اعصاب نزاشتلدای یکه چه قدخر یوا：نایمت

 

 جون. نیمت یبا یبا_
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 هزاربار. نی,انیمت ینگ گهید：زدوگفت یغیج

 تنهاگذاشتم. غاشیبراش فرستادم واونوباج یزدهنوزکه بوس یم غیج داشت

 

 اب بدم. یسروگوش هیتا نییپا یبلندشدم ورفتم طبقه  ازجام

 

 دادن. لمیتحو یمصنوع یدرومدولبخندا یکیگوش اون  یسراهمه ازتو دمیرس تامن

 باغ بود. هیترشب شیکه ب اطینکردم ورفتم داخل ح یتوجه

 

 رزوبنفشه والله. یپربودازگال

 .دیناوپانیمحبوب من ومت یگال

 

 باخودت ومن. یکارکرد ی...؟اخ که دخترچدیپان

 یکار نیهم چ نیکه ازاداب ورسومتون خبرداشت نیکه باوجودا یقدر راشاد و دوست داشت ان

 برات مهم نبودم؟ ؟منیکرد

 

 شدم که... رهیووسط چمنانشستم وبه اطرافم خ رونیاومدم ب ازفکرش

 

 10پارت#
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 من پ و به خودم اوردوباعث شدکه ازجابپرم. یاسلحه ا کیشل یباغ بودم که صدا ییبایمحوز

 

 داخل خونه هم که سرسام اوربود. یخانوما غیهمهمه وج یصدا

 شده. یچ نمیبلندشدم وبدوبدوبسمت خونه حرکت کردم تابب ازجام

پنهان  دداشتیکه نشه بهش د ییهمه پشت کاناپه وستون وهرجا دمیداخل د دمیرس یوقت

 شدن.

 بودن. ستادهیا یورود یهم جلو چندتامردمسلح

 

 جاچه خبره؟ نیا_

 ازاون هابرگشت سمتم که بازم باهاش چشم توچشم شدم. یکی

 .یگفتن فرارنکرد یراست م پس：مرد

 

 ...بله..اقا...هس...هستش.ب：پته گفت مادرراشادباتته

 

 د؟یداشت یامر_

 شه. یبرات حکم صادرم گهید یبگم هفته  خواستم：مرد
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 ؟یبودشخصابگ ؟الزمیخب که چ_

 

 گفتن که ساکت باشم. یواشاره م میازترس باا همه

 یشرتییوسو یبودباشلوارکتون مشک دهیپوش یجفت بوت بند هیازکت وشلوارنبودو یخبر گهید

 و تانصفه بسته بود. پشیکه ز

 هیخودش و داره،تاوان ناموس دزد نیجاقوان نیخانوماا خانوم：وگفت اومدسمتم

 .یدبدیراشادوتوبا

 

خان کوچولو،ازتوگنده تراشم نتونستن به من  نیبب：رفتم سمتش وکلمه به کلمه گفتم منم

 شتنس؟کیکردنم بس ن ی؟زندانیحرف بزنه,چه قانون ادبامنیبرسونن,بگوبزرگ ترت ب یبیاس

 اصال؟ نیراشادبس نبود؟شماادم

 

گوش  حرف هیکم توام مثل بق ارم،کمیبه روزت ب ییچه بال نیبب：اومدسمتم وگفت تیباعصبان

 .یش یکن م

 

 .یحرفت گوش کنم,االنم هر که به یستین یعدد_

 

 اون جاکه حضورداشت باحرف من غش کرد. یازخانوما یکی

 ترسن؟ یم یناازچیبابا,ا یا
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 .یخانوم سپهر منتظرباش：مرد

 

 گمشو. یعنیبه دراشاره کردم وچشام و بستم  بادستم

 

 جاولوشدن. هیهمشون رفتن هرکدوم ازخانوما یوقت

 .والرفتیاقاه：زدم وگفتم یلبخند

 

 خودتون وبابا,خجالت داره. نیکن جمع：هم وگفتم یو کردم تو بعداخمام

 

 سمت اتاقم ودروقفل کردم. ودراخررفتم

 

 زد. یمصمم حرف م یلیکجاست؟پسره خ گهیجاد نیاوف،ا

 اره؟یسرم ب ییبال نکنه

 .ادیبرم یناهرکاریاز

 خواب رفتم.... ،بهیدست لباس راحت هیدوش گرفتم وبعدعوض کردن مانتوشلوارم با هی رفتم

 11پارت#

 

 بازکردم. یخوردچشمام و به اروم یکه به درم یمداوم یها باتقه
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 بله؟：ازخواب گفتم یناش یگرفته  یباصدا

 صبحانه. نییپا نییبفرما خانوم：خدمتکار

 االن. امیم یاوک_

به تن کردم وموهاموبافتم وشال  یمشک یبلندشدم وبعدشستن دست وصورتم،لباس ها ازجام

 سرم کردم. یرنگ یمشک

 .یدراتاق وبازکردم ورفتم سمت سالن غذاخور قفل

 نشسته بودن ومشغول خوردن صبحانه بودن. یزیدورم همه

 هانشستم. یازصندل یکی یکردم ورو یاروم سالم

 کردن. یهمه برگشته بودن وبهم نگاه م بعدنشستن

 خسته شده بودم. ازنگاهاشون

 م.خوردم وازجام بلندشد وهیابم وانیل هی

 یبدون اجازه  ادندادنیبهتون  کیکوچ خانوم：گفت یازخانومابالحن نه چندان دوستانه ا یکی

 ن؟یبزرگترتون ازجاتون بلندنش

 

 و کنترل کنم. تمیومشت کردم تاعصبان دستم

 دشمرد؟اولیگرونباید یکی یلقمه ها ادندادنیشما ؟بهیشماچ به：سمتش وگفتم برگشتم

 .نیچیمن بپ یروپاپ دبعدبهیکارخودتون رواصالح کن

 توجه به پچ پچ هاشون سالن وترک کردم ودوباره به سمت اتاقم رفتم. یب وبعدم

 راحت تربودم. یجور نیکردم.ا دروقفل
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 تازه وارداتاق بشه. یوبازکردم تاهوا درتراس

 بود. یمیقد  کمیانداختم، یاتاقم نگاه نیزاید به

 اتاقم. لیوسا ییشروع کردم به جابه جا یمیو دراوردم وبعدگذاشتن اهنگ مال شالم

 

 که باالخره تموم شد. نیدتاایطول کش یساعت کیحدود

 .دانداختمیجد ونیبه دکوراس ینگاه

 اتاق بود،االن وسط اتاق قرارگرفته بود. یکه جاش گوشه  تخت

ذاشتم بودوگ زتوالتیکه کنارم یتختم گذاشته بودم وعسل یکه کنارتراس بودوروبه رو زتوالتیم

 کنارتختم.

 

 خواست. یکه دلم م یزیحاالشدچ

 که داشتم گرمم شده بود. یبراثرتحرک کمی

 به شونه کردن موهام گرفتم. می,تصمیدوش حساب هیحموم وبعد رفتم

 

 به خودم نگاه کردم. نهییازا

 زن چهل ساله شدم. هیکردم مثل  یم احساس

 .دمیچشام ند یتو یبرق شاد چیه
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 شد. یبازنم یواقع یبه لبخندها لبام

 انداختم. یموهام نگاه به

 .بلوندبود

بهت  یلیبلوندخ یلداموی：که راشادبه عشقش نسبت به من اعتراف کردگفت یروز ادمهی

 و بلوندکن. اد،موهاتیم

 

 روشن. هیبود....قهوه ا یکردم.رنگ موهام قهوه ا ومنم

 

 کنم. بلوندبوددوست داشت منم روشن دموهاشیچون پان پس

 بدم اومد؛ ازخودم

 اومد؛ ازراشادبدم

 .دمتنفرشدمیازپان

 دابشه؟یعمق چشماش پ ینفرت تو یمهربون یکه جا یبودم؟دختر یدختر نیهم چ من

 شدم. یول نبودم

 کاروکرد. نیا راشادبامن

 روحم نگاه کردم. یب یچشما به

 هم نداشتم. یشیارا نیتر کوچک

 به خواب رفتم. یوبعدمدت کوتاه دمیتختم درازکش یطرفم دوباره رو کیموهام  بعدبافتن
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 مداوم به در.... یخونه وزدن تقه ها  یوداد اهال غیباج

 

 12پارت#

 

 طرف دروازجاکند. فکنم

خبرته  چه：طورکه خوابالودبودم دروبازکردم وبااخم به خدمتکارروبه روم گفتم همون

 .یخانوم؟دروازجاکند

 

 شده. امتیکه ق نییاپایجان بدوب خانوم：گفت شییروستا یباهمون لهجه  هراسون

 ترگوش دادم. شیصداهاب به

 .ناسیمت یکه صدا نیا：گفتم رتیدوباحیازسرم پر خواب

 

 نیایب ختهیاسمون خراشه,خونروبهم ر نهییکه پا ینیا یدونم خانوم جان ول یواالنم：خدمتکار

 توروخدا. نییپا

 

 .امیباشه باشه توبرواالن م_
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زپله بدوبدوا یوبدون بستن دکمه هاش،شالم و انداختم سرم وباشلوارراحت دمیمانتوم و پوش عیسر

 .نییهارفتم پا

 ترشد. صداهاواضح

 ین،چیاریلداروبی نیسرتون خراب نکردم بر یجارورو نی,تاانمیکناربب نیبر：ادگفتینابافریمت

 .ارمیها؟پدرتک به تکتون و درم نیکارش کرد

 

 شکوند. یدم دستش و م م یظرفا ی دوهمهیکش یبلند غیج ازاخرم

 

 زد. یم غیدادوفقط ج یکس گوش نم چیحرف ه به

 

 یارمک یجاچ نینا؟توایمت：اماخودم و کنترل کردم ورفتم جلوش وگفتم یگرفته بودحساب خندم

 ؟یکن

 

 زده بودصورتش گل انداخته بود. غینگاهم کرد.ازبس ج رهیشدوخ هوساکتی

 

 .ییلدای：و بازکردوباذوق گفت ششین

 .دبغلمیدستاش و بازکردوپر بعدش

 

 دوخته بودن. ناچشمیمن ومت ربهیمتح همه
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 کردم؟ یباز یلمیچه ف یکرد حال：درگوشم گفت اروم

 

 .رونیوازبغلش اومدم ب دمیزخندیزریر

 ؟یکن یکارم یجاچ نیتوا_

 

بوس،بابت  نیممنون که عشقم وصداکرد یلیخانوماخ خب：خونه وگفت یسمت اهال برگشت

 نداشته باشه. یکه شکست البته اگه حکم نیببخش لمیوسا

 

 سمت اتاقم. میاخرحرفش و باطعنه گفت وبعدش دست من وگرفت وراه افتاد کهیت

 

 .رخندهیز میم؛زدیکه داخل اتاق شد نیمحض ا به

 بخند. ی,کحاالنخند

 

 .میتخت نشست ینارویبامت میدیرخندیدل س هی یوقت

 

 کرد. تیواذ نییپا یبروبچ طبقه  دهیم جاباحاله،حال نیقدا دخترچه：نایمت

 .یفکردم واقعااسمون خراش یزد یم غیج نیهم چ وونهید_

 کردن اتفاقات... فیتعر نامشغولیومت رخندهیز میزد یپق دوباره
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 13پارت#

 (نای)مت

 

اومدم وَر دلت  ت،ییلدا نمی دونی چه قدردلم تنگ شده گورخرراه راه من...ببین دق کردم ازدور_

بشینم دلت واسم تنگ نشه البته می دونم تو این چند روز خیلی بهم فکر می کردی و گفتم بیام 

 فکرت درگیر...

 

 :متینا؟لدای

 جون؟_

 سر اصل مطلب. برو：لدای

 دلت تنگ نشده بود یعنی!؟_

 چرا ،حاال بگو چی شد که اومدی؟ چرا：لدای

 

 هیچی عشقم ،چندروز پیش مامانت بهم زنگ زد، خیلی _

خالصه کلی حرف  ،یکه کسی و  نمی شناس یجاهایی بر  یبود گفت که توعادت ندار نگرانت

 زدیم منم  چون دیدم تو بدون من دق می کنی اومدم این جا.

 خوب شد اومدی واقعا بهت نیاز داشتم،مرسی. خیلی：لدای
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 حرف بزن االن یادم می ره چی می خواستم بگم. خودم می دونم. یلدا کم تر_

 شما حرفت و بزن. معذرت：لدای

 

شد که ما اومدیم اینجا.ولی ناموسا تو زندگیای روستایی آرامش نقش  نیجونم برات بگه که ا_

 می کنه که من به همین آرامش حساسیت خاصی دارم. فایاصلی و  ا

 نمی شه چی شد... باورت

کرد وبادیدنش تواون  قیافه پقی زدم زیر خنده که تعجب  ین وتماشامبا دهن بازداشت م لدای

 کرد.

 گفت:درد یلدا بخوره تو سرت بنال دیگه آدم و کنجکاو می کنی!! لداباحرصی

 

دونستم بااین کارم حرصش در میاد واسه همین ادامه ندادم و بقیه حرفم و  کامل  می

 دیگه آقا بربری رو دیدم... هیچی：کردم

 آقا بربری کیه دیگه ؟:کی؟لدای

 زبونمه ها. سا،سریسا،وایبابا همین گنده الت این جا دیگه بهشون چی می گن...وا_

 

 با شک و با تن صدای خیلی آروم گفت :خان؟ یلدا

آره آره، همین بردیا خان.چه قدرم خودش و دسته باال می گیره پسره از دماغ فیل افتاده ،ولی _

دهنم بستس  دمنیرف کی اومدی؟ و این چرت  و پرتا, بعدش که دازم سؤال کرد چرا اومدی؟ از ط

 آقابربری اجازه داد من بیام پیش تو . جهیگم کالفه شدودرنت ینم یچیوه

 ：سرحرف زدم وبعدش بازادامه دادم کیهام بشه ازبس  هیتاهواوارد ر دمیکش قینفس عم هی
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 دراون لحظه  خیلی خودم و  شجاع نشون دادم. منم

، دن ینشون م یخارج یلمایوقتی من و رسوندن این جا توی حیاط یه سگ بود از اینایی که توف 

من و  که دید مادر مرده شروع کرد پارس کردن منم خواستم حفظ آبرو شه توجهی نکردم و فقط 

 رم کرد افتاد دنبالم، منم مثال به هوای این هویقدمام و تند تَر بر می داشتم، این سگ وحشی ام 

 که تو رو صدا می زدم ؛تا می تونستم جیغ زدم تاخالی شم و تاجایی که توان داشتم دویدم...

 

نگاه به یلدا انداختم ببینم در چه حاله، اخه داشتم سخن رانی می کردم وقت نمی شد بهش  یه

 نگاه کنم ؛که دیدم یلدا خانوم دلش و  گرفته و داره ریسه می ره...

 

 14پارت#

 

 (لدای)

 

 بودم ازخنده. نامردهیمت  یسخن ران ازدست

 .دمیوازته دل نخند یراشادمرد،من درست وحساب یشه گفت ازوقت یبامیتقر

 .یچیه گهیکه د یبربر یاقا ابهیبرد هیتشب

 واسه خودش. هیدختر اعجوبه ا نیا

 فکرفرورفتم. نابهیشنهادمتیکه باپ نیتاا میودردودل کرد میباهم حرف زد گهید کمی
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 امیکه ب نی,من قبل امینیبب لمیافیخط قرمزه,ب نییپا یطبقه  تیوضع لدا،فعالکهیگم  یم：نایمت

 ترسناک گرفتم تاحوصلمون سرنره. لمیعالمه ف هیجا، نیا

 

 که. میاخه شام نخورد یول_

چهارتامشت ولگدم  دنیبهمون کوفتم نم دمید نیقوم ظالم نیکه من ازا یزیواالباچ：نایمت

 کنن. یحوالمون م

 

 .مینیبب لمیپس بزارف باشه_

 یوبه صفحه  میتخت نشست یرو یلمیکردن فplayتابش وازداخل کولش دراوردوبا لب

 .میشد رهیتورخیمان

 

 .رکنهیازترسمون به اخرش برسه خدابخ میدیهنوزاولشه مابهم چسب لمهیف نیا

 که وسط قبرستون داشت یاجنه به دورگردن دختر یبودکه باحلقه شدن پاها لمیف یباوسطایتقر

ون ور ا میولب تاب وپرت کرد میدیکش یبلند غیناجیگرفت ،هم زمان بامت یم یخودش سلف یبرا

 بغلمون. یتو میبالشت گرفت هیو هرکدوم 

 

 .میبکش یا گهیبلندد غیبه دراتاقم خوردکه باعث شدج یجاتقه ا همون

 یم غین حالتون خوبه؟چراججا خانوم：زهراخانوم خدمتکارخونه خفه شد یماباصدا غیاماج

 شده؟ یزین؟چیزن
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که  ینیوازا رنیگ یپس فردابرامون دست م میدید یترسناک م لمیفکر کردم اگه بگم ف باخودم

 .میدینشده سوسک د یزیزهراخانوم چ نه：گفتم نیهم یبرا میش یسوژه ترم میهست

 

 بکشمش. نیجان خب دروبازکن خانوم：زهراخانوم

 

 یه مش یسوسکه هم خسته م نیا نیبخواب نیبر نییزهراخانوم شمابفرما نه：گفت ناباحرصیمت

 باشه. دارنکردهیو ب شونیادشمابقیره,البته اگه دادوفر

 

 گفت وازاتاق دورشد. یزهراخانوم هم چشم یطفل

 تخت یوباهم رو میلب تاب وخاموش کرد نیهم یبرا میونداشت لمیف ی هیبق دنیجرعت د گهید

 .میدیخواب

 

 .نایمت یمن بازبودهم چشما یگذشته بودکه هم چشما یساعت کی

 ؟یکن یفکرم یبه چ_

 گوله گوله. زنمیشلوارم شکوفه م یکه ازترس دارم تو نیا به：نایمت

 

 شه؟ یم یداستان چ نینظرت اخرا به：کردم وگفتم یکوتاه ی خنده

 

 داره؟ دنیپرس نمیرسه ا یکالغه به خونش نم گهید یچیه：نایمت
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زنم  یتو؟من دارم ازخودم حرف م یبود یک دلقک：وگفتم شیشونیپ یودستم زدم ر باکف

 ؟یگ یتوازکالغه م

 

 تونم بگم که.... یم دمیمقابل د ی فهیطا یکه تو یازاون خان اهان،واالمن：نایمت

 

 حرفش وبگه. یجورنگاش کردم تاادامه  نیهم

 درومده. پدرت：نایمت

 گفتم وپشتم و بهش کردم. رلبیز ییشو خفه

 

 .ییوو ییوو：دادگفت یکه تخت وباخودش تکون م ینادرحالیبعدمت نیم ده

 مرگته؟ بازچه：سمتش وگفتم برگشتم

 .زهیر یم مییدستشو لدادارهی یوا：نایمت

 خب پاشوبرو._

 شه. یکه نم ییتنها：نایمت

 مینابزیبه در یدل میبر یپیدم اک یاالن به بروبچ خبرم نه：گردنگاهش کردم وگفتم یباچشا

 ه؟ینظرت چ

 

گالب  ساتامنیوا سیدرسرو اپشتیبرم توام ب ییترسم تنها یکه م نهیمنظورم ا وونهید نه：نایمت

 به روت دست به اب شم.
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 کردم وبلندشدم. یپوف

 خوند. یخودش اوازم یبرا ییدستشو یداشت تو ناخانومیگذشته بودومت یساعت باربعیتقر

 

فرستم حاالکه ان  یجاباش برات صبحانه روهم همون جام ناتوهمونیمت：به درزدم وگفتم یلگد

 خوشت اومده. سیقدرازسرو

 

 ماستا. یاشپزخونه  ی نااندازهیا هییلدادستشوی یوا：روبازکردوگفت ییدردستشو باذوق

 

 .میکه بخواب میازبازوش گرفتم وبعدش رفت یشگونین

 دفعه خوابش برد. نیخداروشکرا

 

 نشه. راونمیدامن گ یحکم اجبار نیفرستادم بره تهران تاا یناروزودمیدمتیبا

 ....یخوابم بردوک یکه ک دمینامعلومم فکرکردم وبعدش نفهم ی ندهیبه ا کمی

 

 15پارت#
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 .ستین ناکنارمیشدم که مت دارشدم،متوجهیازخواب ب یوقت

 باغ هوابخوره. یتو حتمارفته

 دمیبود،ظهرم که خواب وهیابم وانیل کیقط صبحانم ف روزکهیبده،د یلیکردم حالم خ یم احساس

 .مینرفت رونیازاتاق ب نااومدوازترسمونیوناهارنخوردم ،شبم که مت

وبعدشستن دست وصورتم، موهام وباالجمع کردم  یبهداشت سیرفتم سمت سرو یحال یباب

 به سمت باغ رفتم. یلباس مشک ی گهیدست د کی دنیوباپوش

 

 به من نداشتن. یبودن وتوجه یخونه هرکدوم مشغول به کار یخانوما

 انداختم. ینگاه میساعت مچ به

 داد. یرونشون م قهیدق8:20ساعت

 خونه. یوداره اوازم دهیچمنادرازکش ینارویمت دمیپشت خونه که د رفتم

چندتاازخانما ازجمله مامان  دمیکه روبه باغ بودونگاه کردم که د یسمت پنجره ا برگشتم

 کنن. یم نانگاهیدرهم به مت یا افهیودارن باق ستادنیشادپشت پنجره ارا

 

 .ناباتوامی...متنایمت：که اونانشنون گفتم یطور ناوارومیسمت مت رفتم

 

 طرفا؟ نیمن چه خبرازا یسالم چشم اب به،：چشاشوبازکردوگفت
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پنجره ان دارن  ناپشتیا گهید یجا هی میوپرت نگوپاشوبر ناچرتیمت：طوراروم گفتم همون

 زنن. یدمیمارود

 

 اومدن. عه؟پس：و بازکردواروم گفت ششین

 ه؟یچ منظورت：گفتم یباگنگ

 چمناپرت شدم. یرو دکهیوگرفت وچنان سمت خودش کش دستم

 یم تبیکه فقط ورور غ رپاتاالیپ نیازا ؟توامیگ یم لداراستی  ییوا：بلندگفت یناباصدایمت

 ی,منم حالم ازشون بهم میاه واالحق دار اد؟اهین بدت موپرت کن تیخوان ت یکنن وباچشاشون م

 .یدهات یایریکبیخوره ا

 

 کنن. ینگامون م ؟دارنیگ یم یدار یناچیمت：وگفتم رونیزدب چشام

شعرام به   یخوندم داشتم قاط یدونم بابا ازاون موقع هم که شعرم یم：اروم گفت ناهمیمت

 نکنن. یفوضول گهید یدادم که متوجه بشن دفعه  یجدواباد راشادفحش م

 

 هیخوام برم ازاهال ی,بعدش ممیبخور یزیچ هی میتو،پاشوبر ازدست：کردم وگفتم یبلند ی خنده

م بکن یکار دبتونمیاداره؟تاشایحرفش بروب یخانه؟ک یه؟کیروستابپرسم اداب ورسومشون چ

 .ستمیحکمشون باا یوجلو

 

 .میزنشستیوسرم میراست رفت کیو میگفت وباهم به سمت داخل رفت یا باشه
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خان حواست وجمع  خانوم：وبااخم گفت زنشستیمحض نشستن ما،مادربزرگ راشاداومدسرم به

 ان. دهیحرمت جمع ونگه دارکه داغ د میوخنده ندار یجاشوخ نیکن ا

 دمومیجان نیخودم ا لیکنم که من به م یاداوریدیز،بایمهران فرعز خانوم：تفاوت گفتم یب منم

 سیبراشون مهم ترازاداب ورسومشون ن یچیخانواده ه نیده؟ایکنم.داغ د یوهرکارکه دلم بخوادم

 نیان که بچشون روفرستادن ب دهیطوره پدرومادرمن هم داغ د نیا ده؟اگهیداغ د یگ یبعدشمام

 نیتون یم نیدار ینداره,مشکل یاحترام وعزادار اقتیل نیگ یکه م یاون خان ،درضمنشماها

وستم خوام باد یم نییتامن و بفرسته تهران.حاالاگه حرفاتون تمومه بفرما نیحرف بزن اخانیبابرد

 راحت باشم.

 

 ردن.ک تتیبابات بدترب ،ننهیاباشیح یکردم ان قدرب یفکرنم：ازجاش بلندشدوگفت باحرص

 

 میچشم بش یبلندشدم تاچشم تو زومنمیم یدستم و محکم کوبوندم رو تیباعصبان

روداشته باشم،شماکه دم  دتونیسف یتا احترام مو نیدارخودتون و نگه  حرمت：وبادادگفتم

ه ب انتیاخی تهینامشروع داشتن ترب ی ؟رابطهیخودت چ ینوه  یزن یم یخانوادگ تیاوتربیازح

کردن  نینامربوط زدن وتوه یواون حرفا نیپچ پچ کردن وپشت سرا دمیت؟شایهمسرعقد

چال   اهیس نیا یوگرنه همتون وتو نیوبدون اومتانت؟اره؟حدخودتونیشه ح یطرف م یعلناجلو

 ؟یندازم اوک یم یحکم اجبار

 

 گذاشت ورفت. یحرف چیبودوبدون ه تمینظاره گرعصبان رتیباح

اصال,ازبزرگ خانواده  کنهیدادمیب فهیطا نیداره که بزنه؟شعورتوا می...مگه حرفهه

 .کشونیرتاکوچیبگ
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 دستام. نیوسرم وگرفتم ب نشستم

ارزش ندارن که توخودت  نایحرص نخورا ییلدایشم  فدات：و گذاشت پشتم وگفت نادستشیمت

 .ایش یم یجور نیفشارت افتاده بودبازم هم شیچندروزپ نیهم نی،ببیکن یم تیو اذ

 دادم بهش که حالم خوبه. نانیگفتم واطم یا باشه

 میباالبرداشت یو ازطبقه  امونیصبحانه....نه نه،درواقع بعدکوفت کردن صبحانه گوش بعدخوردن

 .میاب بد فهیطا یکیتواون  میسروگوش هیو میاریتاسرازکارشون درب رونیب میوازخونه زد

 

 که... میرفت یروستام هیبه سمت شلوغ میزنان داشت قدم

 

 16پارت#

 

 گشنمه. لدامنی：ناگفتیکه مت میفت یقدم زنان راه م میداشت

 

 ساعتم ازخوردن صبحانت نگذشته دختر. مین_

 نخوردم. یزیتوچ جون：نایمت

 .ادیبه حساب نم یزینون کامل چ هیوکره مربا با وهیوابم کیاره،ک_

واشک چندتاشکالت ول میداکنیپ یزیچ یسوپر هی میابریب ینبود لیان قدربخ لداتوکهی：نایمت

 به بدن. میبزن میزابخریجورچ نیوازا
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 شیمشیدنخودوکیاشکم باشکالت ولو یدارن دخترجون جا یباشن بقال شرفتهیپ یلیجاخ نیا_

 .یبخر

 

 .رتیادبگینم یخانوم دکتربعدکس شهیپوستت چروک م انقدرغرنزن：نایمت

 

 یداشت برا ییایتهران حرف ماهم بروب یرتویبخ ادشیپکرشد. افمیوق ستادمیا هوسرجامی

 حاضره باتوازدواج کنه؟ یرت،بگوکسیادبگیکس نم چیگه ه یو باش م نیخودش اماحاال....ا

 ینم نلداباورکی：گفت یگرفتم نگاه کردباناراحت ی افهیوبه ق ستادمیراه ا دوسطید یناوقتیمت

 .دیخواستم ناراحتت کنم ازدهنم پر

 

 

 شه پنهانش کرد. یکه نم هیقتیلوس بودم,باالخره حق یادینداشت من ز یدخترکه گناه نیا

 هیقاط مینتو یم مینیبب میاالبریه؟یناراحت چ وونهید：وگفتم دمشیو گرفتم وباخودم کش دستش

 انه؟ی میداکنیوشکالتم پ لیشا،پاستیشمینخودک

 

 بود. یرو ومهربون رمردخوشی.پمیوداخل شد میدیرس یبقال به

 

 .یحاج کیعل سام：نایمت
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 نه؟ یستیجان نیدخترم،اهل ا سالم：زدوگفت یرمردلبخندیپ

 ؟یحاج یدیازکجافهم：نایمت

 

 ؟یخوا یم ی,چدنکردمیسف ابیاس یموهارو تو نیمن ا دخترم：رمردیپ

 

 .یشم ازگشنگ یدم دستته بده که دارم هالک م یجون،قوربونت هرچ یحاج یگفت یآ：نایمت

 

 ن؟یاقاشکالت دار حاج：رمردگفتمیرو به پ ناویمت یپس کله  زدم

 پشت سرت بردار. خچالی یدخترم ازتو اره：رمردیپ

 ؟یحاج نیزار یم خچالی یوتو شماشکالت：نایمت

 

 گرمه. یلینجاهواخیم ادختر اره：رمردیپ

 

 .خچالی یگفت وکلش و کردتو یاهان

 .طونهیش یکمیدوست من  نیریاقابه دل نگ دحاجیببخش_

 نداره. یافتادم,اشکال امیادجوونیدخترم، نه：کردوگفت یمهربون ی خنده
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و تاکمرانداخت  ناخودشیکردم که مت ناحسابیتوسط مت خچالیداخل  یدخل شکالتا بعداوردن

 ؟یدوست دختردار یحاج：وگفت شخوانیپ یرو

 

 .یکن یمامان بزرگاهمش دعوام نیتوام که مثل ا عه：گفتم که گفت یینایدمتیباتاک

 

 دخترم من زن دارم. نه：رمردیپ

 دوست پسرمن باش. پس：نایمت

 .بشیج یوکردتو شخوانیپ یرو یوبازکردوتندتندادامسا ششین بعدم

 .دیخند ینامیفقط ازدست حرکات مت میرمردطفلیپ

 

گرفتم  ست،ازکمرشلوارشیچاره دست گرفته وول کنم ن یرمردبیپ نیا یبرا دمید ازاخرکه

 .رونیوبزورکشوندمش ب

 

 .یبابا یحاج امیم بازم：بردمش دادزد یکه داشتم به زورم یدرحال

 

 اقافعال. دحاجیببخش_

 تکون دادوگفت بسالمت. یدست رمردهمیپ

 

 بابا. یا ستین نجاتهرا نینه؟ا یمثل ادم رفتارکن یتون یتونم_
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 .گهیکردم د ی،شوخیریگ گیقدرسخت م او،چه：نایمت

 

 .ستین یتوشوخ یایشوخ_

 ه؟یچ پس：نایمت

 دنبالش کردم واونم پابه فرارگذاشت. باحرص

 

هم که بهش  یدوگاهیخند یبلندم یناباصدایومت میکرد یکوچه پس کوچه هادنبال هم م یتو

 زد. یم غیشدم ج یم کینزد

باسرعت داره ازرو به رومون  ینیماش دمیکه د میواردبزرگ راه روستاشد کیبار یکوچه  هیاز

 .ادیم

 

 .ناروصداکردمیزدم واسم مت یغیج

 شد. ادهیپ نشیترمزوازماش یپاشوگذاشت رو عیسر راننده

 پسره زل زده بود. کلیرفت توهپروت وبه ه ناکهیمت

 بودگذاشته. اهاشیرو یکه تو هیاون هزارتاشوهر یجا نمیحتماا

 .ادیازش گرفتم تابه خودش ب یشگونین

 که نشد؟ تونیزیخوبه؟چ خانوماحالتون：پسر
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 ونیپنج مل ینفر شهیاش م هی,دیناکارمون کرد یبشه اقا؟زد یچ یخواست یم گهید：نایمت

 .ادیردکن ب

 پسره درازکرد. یدستش و جلو وبعدکف

 که بهتون نخورد. نیماش یول：پسره

 .گهیاز رومون ردشده د لیجرثق هی یعنیخودش  میدیکه ترس نیهم：نایمت

 کردم. نااشارهیدارن وبه مت یمشکل ذهن کمی شونیا نیینشدبفرما مونیزیراقاچیخ_

 

 مشخصه. بله：زدوگفت یهم لبخند پسره

 شدوگازش و گرفت وازمادورشد. نشیگفت وسوارماش یا وبااجازه

 

 منگلم؟ من：گفت ناباحرصیمت

 

 دورازجونت._

نه ک یچشام نگاه م یقدم روداره راست راست تو ؟چهیبودکه به پسره گفت یچ نیا پس：نایمت

 گه معلومه. یوم

 

 میابری,بیکن یچرت وپرت بلغورم یپسربدبخت دار یجلو یسادیخودنزن وا یحرف ب_

 .میکن قیتحق فهیطا یکیمثالقراربودازاون 
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 تن که...فراموش کرد و دوباره شروع کردبه چرت وپرت گف یغر زدوبعدش به کل کمی

 

 17پارت#

 

 (رسامی)ام

 صدای نحس زنگ موبایلم بیدار شدم ؛تا یک روز خسته کننده و تکراری دیگه رو شروع کنم. با

دیدن اسم طرف روی صفحه موبایل جا خوردم؛بردیا بود!ما دوسال پیش باهم کار می کردیم ولی  با

بعدش که دوتاییمون سرمایه جور کردیم ،هر کی راه خودش و رفت و از همون موقع تا به حال 

 ازش خبری نداشتم...

 

ند ثانیه بعد دادم ومنتظر شدم تا حرف بزنه ولی صدایی نمیومد واسه همین قطع کردم.چ جواب

 دوباره 

 زد .هم جواب دادم بردیا شروع کرد حرف زدن... زنگ

:علیک سالم حیف نون. آخه این رسمشه بعد سه سال زنگ زدم به جای خوشحال شدن و بردیا

 تحویل گرفتن از بهترین دوستت گوشی رو قطع می کنی روش!؟

 

وقات اون قدر جدی می شد که چه قدر پرحرف شده ها! از جذبه بردیا خوشم میومد؛گاهی ا این

منم ازش می ترسیدم چه برسه به دخترا.تو همین فکرا بودم که یهو با صدای داد بردیا به خودم 

 اومدم و گوشی و دومتر دور تَر از خودم گرفتم...
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 :با توام!بردیا

 سالم بر دوست خشن من چه طوری بی معرفت چه عجب من و آدم حساب کردی زنگ زدی!_

 : تو چه قدر خبر گرفتی که من بگیرم؟بردیا

باشه  بابا آروم باش، این جوری پیش بری پسرا هم از دستت فرار می کنن چه برسه دخترا،بابا  _

 یکم شُل باش.

 :چی باشم!؟بردیا

 هیچی داداش بی خیال شو اصال، بگو ببینم چه خبر شده زنگ زدی بهم!؟_

 یاز به مواد اولیه دارم و گفتم شریک بشم با تو.:اگهی تو دیدم برای فروش جنسات ،منم نبردیا

 جدی؟این که حرف نداره پسر فقط راه خیلی دوره._

 تو راه رفت و برگشت خسته بشم خوابم ببره بعد بمیرم چی؟؟ اگه

 :تموم شد؟بردیا

 نه....می دونی چه قدر پول بنزین باید بدم؟!تازه اگه...._

 روستا باهم حرف بزنیم بهت می گم.:بسه...من یه فکری کردم واسش بیا بردیا

 دوره!_

 :اصال...بردیا

 شرکتم. 6باشه باشه  من ساعت _

 :منتظرم.بردیا
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 ساعت بعد...2

 

از دو ساعت رانندگی رسیدم روستا. من فقط یه بار اومده بودم این جا برای همین چیزی یادم  بعد

 نبود.

 

اد بود .گوشیم و  درآوردم تا به بردیا رانندگی با سرعت پایین متنفرم واسه همین سرعتم زی از

زنگ بزنم. دنبال شمارش بودم که وقتی سرم و  گرفتم باال دیدم دو تا دختر دارن از مسیر رد می 

شن. سریع فرمون و گرفتم به سمت مخالف اونا تا بهشون برخورد نکنم و بعدش پام و  ازترس 

 گذاشتم رو ترمز.

 

 از ماشین پیاده شدم... وقتی

 

 18تپار#

 

از ماشین پیاده شدم دوتا دخترو دیدم؛فکر کنم مال این اطراف نبودن آخه نه از نظر حجاب  وقتی

 به روستاییا می خوردن نه تیپ و قیافه.

رسیدم شرکت همه اینارو برای بردیا توضیح دادم و هر چه قدر می تونستم از این دوتا  وقتی

 دختر بهش گفتم ...
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همون حال اخمای بردیا هم بیش تر می شد. تصمیم گرفتم ساکت شم که بردیا گفت:اگه  در

 روستایی نبودن پس چی بودن!؟

 بی اختیار گفتم:داف. منم

 

 این حرف من بردیا که انگار به یه چیزی شک کرده بود گفت:می شه مشخصاتشون و  بدی!؟ با

 ن و چه به داف.د نه د.زشته پسرم شما خانی خیر سرت خجالت بکش خا_

 

: کم تر حرف بزن امیرسام،احتماال همون دو تا دختر فضولن معلوم نیست  چه فکرایی تو بردیا

 سرشونه.

 کدوم دو تا؟_

 : بعدا می گم بهت .خب بعدش چی شد؟بردیا

 

هیچی  دیگه چشمتون داف کولی نبینه، اول که پیاده شدم از ماشین یکیشون این قدر آنالیزم _

وم کرده بود که فکر کردم از ترس خودم و خیس کردم  .اون یکی ام مثل این کرد و روم  ز

همسترای مرده با دهن باز داشت نگام می کرد ،بعدشم اون کولیه رم کرد و شروع کرد حرف زدن 

از حرفاشم نفهمیدم .اخرشم دستش و  به سمتم دراز کرد که به این که دختره مخش  مهکه یک کل

 و فرار و به قرار ترجیح دادم. تاب داره ایمان آوردم

 

 همین طور که می بینید ما در صحت کامل در اختیار آقای خان آقا هستیم. و
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نگاه به بردیا انداختم که دیدم مثل آتشفشان از همه ی سوراخای بدنش داره دود می ده  یه

 بیرون!

ی شه دارن با از چند دقیقه سکوت، زبون باز کرد و گفت: آدمشون می کنم این جوری نم بعد

 آبروی ما بازی می کنن خداروشکر کسی نمی شناستشون زیاد.

 مثل  این از خدابی خبرا فقط نگاش می کردم. منم

 

 ساعت بعد...1

 و بردیا رفتیم به عمارتشون تا اون جا یکم استراحت کنیم و درباره کار حرف بزنیم... من

 

 19پارت#

 

اه هم ر یدیا تا باهم درباره شراکتمون و مشکالت من برااز خوردن ناهار رفتیم تو اتاق کار بر بعد

 که راه من خیلی دور می شه، صحبت کنیم. نیا ا،ازجملهیراه بابرد نیشدن درا

 

 :برای این که کارمون راحت بشه تو باید برای یه مدت بیای این جا...بردیا

 ببین بردیا با من از این شوخیا نکن که قلبم طاقتش و نداره. _

 لوس  ازش بیزارین؟ ی: جدی گفتم مگه این جا چشه که شما شهریابردیا

 یهست ینداشتم اون جان،بعدشم خودتم شهر یبابا تهران یه عالمه کار دارم من ،خانواده  _

 .یبرد
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 اده!؟.خانوستمیلوس، من لوس ن یایحالت تمسخر سرش و  گرفت باال و گفت: گفتم شهر بردیابه

 بله بله خانواده مهم ترین اصل زندگیه._

 : آخ راست می گی بیای این جا کی جواب دوست دخترات و  بده.بردیا

 عه نگو بردیا جان االن یکی می شنوه فکر می کنه جدی می گی شر می شه._

 

 ه؟ی: می خوای اسمشون و  بزاریم خانواده کسی نفهمه ها؟نظرت چبردیا

 

 

ازه تا منو راضی کنه ،بردیا آدمیه که از نقطه ضعفات بر علیه خودت دونستم داره تیکه می ند می

نفره؛ من ،الناز  6استفاده می کنه .ولی منم کم نیاوردم یه لبخندی زدم و گفتم: آره یه خانواده 

 ،سمیرا ،عسل ،فرنوش ،دنیا...جون چه شود.

 

 : تعارف نکن بگو می خوام حرم سرا درست کنم دیگه.بردیا

 دی جون...اینا مگه همشون باهم تو یه خونه می سازن!؟گفتی بر یه_

 

: خب خوبه حاال رویا نباف واسه خودت...بگو ببینم میای این جا یا نه!؟ امیر اگه به فکر آینده بردیا

باشی و می خوای واقعا موفق باشی دوسال این جا دووم بیار فقط دو سال ،بعدش خودت میای 

 دستم و می بوسی.
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 ارخونه رو که نمی تونم بیارم.خودم بیام ،ک_

 

: یه کارخونه هست که خیلی وقته دیگه کار نمی کنه، اون و  دادم برات بازسازی کنن تا بردیا

چندهفته دیگه ام آمادس. حاال چه بهانه ای داری؟فقط شرمنده این جا دختر بازیت و  باید ببوسی 

 بزاری کنار.

 

 یزی که زیاده دختر.داداش دمت گرم پس همه چی ردیفه ...حاال چ_

: خوبه پس ایشاهلل که خیر باشه.من برم یکم استراحت کنم توام برو بخواب خسته ای تازه از بردیا

 .یدیراه رس

 

دادم و با گفتن عصر بخیر به اتاق مهمان رفتم.نرسیده به تخت پلکام   یو  کش و قوس خودم

 سنگین شد و....

 

 20پارت#

 (لدای)

 یندگبا درمو ستادویسرجاش ا یناباخستگیاده؛متیپ یباپا ،اونمیطوالن یکردن مسافت یازط پس

 م؟ییکجا میتابلونداره مااالن بدون هیجا نیلدا،ای یوا：گفت

ت خان نوشته به عمار رشیتابلوداشته باشه مثالز ،بعدشمیومدیکه ن یستیتور رخانوم،مکانینخ_

 د؟یشو یم کینزد
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 کردو وسط کوچه چهار زانو نشست. یاخم نایمت

 .گهید میکن یم دایباالخره پ میاتوندارم،پاشوبریغرغرا وبچه باز یاصالحوصله  نایمت_

 کردن به خونه ها؟ ؟بانگاهیجور چه：نایمت

 .گهیکشم؛د پاشو د یگردم ازاول برات بوم یپس،برم نه：گفتم کالفه

 .یحرکت نیاز کوچک تر غیدر

 تابزور تکونش بدم. دمیسمتش ودستش و کش رفتم

 یورج نیکه ا لهیطو یتو یبر یم یکن،مگه گوسفنددار ولم：زد گفت یم غیکه ج ینادرحالیمت

 ؟یکش یم

 کنم. دایعمارت خان وپ دیمن با وفتیب االراهیبال نسبت گوسفند،_

 وونمید گهیبودو نق زدناش د نایقدم مت کیبا یقدم من،مساو10.هرمیدوباره به راه افتاد خالصه

 کرده بود.

 .دمیروبه روم د یدیام یکه کورسو نیتاا

 که مقابلم بود. یبدو رفتم سمت کاخ نابدویزدم وباذوق بدون توجه به مت یلبخندگشاد

 تر،محافظ داشت. شیازده تاب دمیفقط دم درش ده تاشا المصب

 یبچه ها نیکه پشت سرم مثل ا ینادرحالیطور،پس خانمون جون دوستم هست!مت نیا که

داشت که بهم  یکرد،باتمام سرعتش سع یخوان اسمم وصدا م یرپنج ساله که مامانشون و مچها

 برسه.

 یکرد.چندبار دستم وجلو یکه با اخم فقط به جلوش نگاه م ستادمیازنگهبان ها ا یکی یرو روبه

 ینگاه الینرده ها به داخل و ینداشت.ازالبه ال یاتیصورتش تکون دادم اما انگار که عالعم ح

 انداختم.
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 استخره برام اشناس. کیکه نزد ینیماش نیقدر ا چه

 ...نمیبب صبرکن

 خواست بهمون بزنه؟ یترم نییکه چندتاکوچه پا ستیاون پسره ن نیهمون ماش نیا

 نفس نفس افتاده بود. ادبهیز دنیبه زبون اوردو ازشدت دو نایسوال من ومت نیقاهمیودق

 و... درقرارگرفتم یمقابل محافظ جلو دوباره

 

 21پارت#

 

 جاست؟ نیخان ا ی د،خونهیببخش：وگفتم ستادمیروش ا روبه

درمجددا سوال من  یمحافظ جلو یکیازاون  ناهمیکرد.مت یجوربا اخم به رو به روش نگاه م نیهم

  و الو؟صدام：و گرفت و گفت شونیکی یجلو یناعصبینداد.ازاخرمت یاما اون هم پاسخ دیوپرس

 یزنم لت وپارت م ی؟میحرف بزن یندار ادی؟یکن یبز جلوت و نگاه م ؟چرامثلیدار

لند ب یبخار ناهمیشد.اوف؛ازا رهیانداخت ودوباره به جلو خ نایگذرا به مت نگاه هی گاردهیکنما.باد

 .میدرست ودرمون بکش ینقشه  هیجلوتا میوسرامون و  اورد میستادیدورتر ا کمی میشه.رفت ینم

 دم در. ادیتاخان ب میبزن غیان قدر ج ایب：نایمت

که  ناهستن،خودشیا گارداشیباد یشه،وقت یفقط حنجرت پاره م یجور نینداره،ا یا دهیفا_

 .یچیه گهید

 م؟یکار کن یچ پس：لپاش و باد کرد وگفت نایمت

 .دیبه ذهنم رس یفکر هیاوم..._

 حواسشون و  پرت کن من برم داخل. تو：زدم وادامه دادم یبشکن



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روح پرورافسانه  – یحکم اجبار

telegram.me/romanhayeasheghane 65 

 یزنیتونم حواس ده تامحافظ وپرت کنم؛حرفام یم باشه،منم：چشم نگاهم کردوگفت ی ازگوشه

 .لداهای

 .میفکر کن یبهتر یزایتابه چ میچشم دوخت نیبه زم دوباره

 .میدینرس یا جهیگذشت اما به نت یکم

 میدش کینزد یجلو؛وقت میر یگاماس گاماس م شونیمتر هیگم،تا یم یچ نیکن بب ناگوشیمت_

 .میاژدها ردش یقلعه  یاز دروازه  میبدو تابتون یتون یکه م ییکن وتاجا ادیسرعتت وز هوی

 .سین میبدفکر：نایمت

 .باال میزد نامونمیواست میو دورسرمون گره داد م،شالمونیبندکفشامون و سفت کرد میشد خم

 و... میگفت یا ک،دو،سهی باهم

 

 22پارت#

 

کرد به سوت زدن و اسمون و نگاه  ناشروعیکه مت میداشت یبه سمتشون قدم برم آهسته،آهسته

 نباش. عینکن،ان قدر ضا نیمت：گفتم رلبیکردن.ز

 دم. یو  بهشون لوم یرم همه چ یم نیمت یبگ گهیبار د کیوزهرمار،اگه  نیمت：نایمت

 بابهشونیراحت شم.فرصت نشدجواب من وبده چون تقر یکیمن از دست تو یالل ش یاله_

 و... میانداخت ی.بهم نگاهمیشد کینزد

و واردباغ  میعبور کرد ی.ازسدانسانمیدییدو یالمیهرچه تمام تر بسمت داخل و باسرعت

درنمونده بود.قدمهام و تند  ینفرهم جلو کی ی.محافظاهمه پشت سرمون بودن و حتمیالشدیو
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خان وارد   یخصوص میتونستن به حر ینم گهید گاردایوباد میکه وارد خونه شد نیترکردم تاا

 ازدست رفتم وبرگردونم. یدادم وخم شدم تابهتربتونم نفس ها هیتک نوهامبشن.دستام و به زا

 .تاکمرم وراست کردم باچهار،پنج تاخدمتکار روبه روشدم.دیکش یتندتندنفس م ناهمیمت

 الزم دارن؟ گاردیکنن که ان قدر خدمتکار و باد یم یخونه زندگ نیا یچندنفرتو ماشاال،مگه

 .کی یشماره  ی ست،نقشهین یا ناچارهیتم_

 یکه م ییهم منظورم وگرفت وتا جا نایزدن.مت غیبهم نگاه کردکه شروع کردم به ج یجیباگ

 .دیکش یم غیتونست ج

 یکه دهن هرکدوممون،مثل اسب اب نیح نیدر اروم کردن ما داشتن.درا یهم سع خدمتکارها

 یم چیکه درست وسط سالن به طرف باالپ ییداشت با ارامش ازپله ها ییبایبازبود،دخترز

 .ومدیم نییخوردن،پا

 یفیوظر بایقطع شد.دخترز یدختره اروم ترشدو سپس به کل دنیباد غامونیج ناخوداگاه

خاص بهش داده بود.چندتاپله  یلباش،جلوه ا یچشماش وقرمز یداشت؛درشت یدیبود.پوست سف

 .نیزم یرو رفت وبامخ افتاد جیسرش گ نییمونده بود که برسه پا

 دربهوش اوردنش داشتن. یهرکدوم باترس وبسم اهلل سع خدمتکارها

 کنارش نیزم یبراش افتاده.رو یچه اتفاق مینیسرش تابب یباال میباعجله رفت ناهمیومت من

 نشستم که ...

 

 23پارت#

 

 سرخدمت یو چنان داد نییباسرعت ازپله ها اومد پا اخانیکه برد مینشست نیزم یرو کناردختره

 اونا ازکنار دختره بلندشدن و متفرق شدن. یکارها زدکه همه 
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 .نمیکناربب نیجاچه خبره؟باران چش شده؟بر نیشده؟ا یچ：خان

و داد ما  غیاون همه ج یعنیوجا خورد. دیرو د نایرفتن کنار تازه من و مت نیمستخدم یوقت

 .قهیه عاخون نیا یوارایما تعجب کرد؟حتما د دنیکه االن از د دیرونشن

 ن؟یکارش کرد یچ：زانو زد و گفت نیزم یرو

 کرد. ادیکرشد از بس دادو فر گوشم

 .نیولوشد کف زم هویحاج خانوم  مینکرد یبله؟بله؟؟؟ماکار：نایمت

 .ستیوقتش ن نا؛االنیمت：دگفتمیوبا اخم وتاک برگشتم

 .ستادیکنار من ا دویکش یپوف

شده بود.سرم  دیباال.چشماش سف دمیپلک دختره که ظاهرا اسمش باران بود و کش عیسر

 زد. یقلبش.ضربانش تند م یوگذاشتم رو

 شد. یوکف از دهنش خارج م دنیکردبه لرز هوشروعی

 رفت. ن،ازدستیبکن یکار هی د：داد زد ایبرد

 بار اولشه؟_

 نپرس،نجاتش بده،نه سابقه نداشته. سوال：ایبرد

 نج فکش قفل نکنه.تابراثر تش نشییفک باال و پا نیبزارب یزیچ هی عیسر_

 دهن باران. یو دراورد و گذاشت تو کمربندش

 خوام. یم غیت_

 ؟یچ یبرا غیت：ایبرد
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 نیا ه؟ازکشتنیاورژانس تشیوضع ینیب ینم ستین یاعتماد یوقت ب االن：گفتم تیباعصبان

 رسه پس نگران نباش. یبمن نم یریدختر خ

 .رهیبگ غیو رفت تا از خدمتکارها ت دییدو نایمت

لحظه ها اموزش  نیهم یبرا نایبود،امامن ومت یپر استرس قیرفت وباعجله برگشت.دقا باسرعت

 .میبود دهید

 .دمیوهمون جارو که کف پاش بود و بر داکردمیباران وپ  یعصب رگ

 اغازشد. ایبرد دادیکف پاش،لرزش بدنش متوقف شد و داد و ب دنیمحض بر به

خوابالود وباشتاب اومد سمت  یا افهیکنه باق ریخواست مارو ز یطرف هم اون پسره که م ازاون

 ماو....

 

 24پارت#

 (نای)مت

خان  یافتاد رو یشلوارمامان دوزش و زرت یپاچه  یرکردتویباشتاب اومدسمت ماوپاش گ پسره

 جون. یخانان بربر

 .هاشون افهیگرفتم ازق یم لمیداشته باشم وف نیدورب هیخواست  یاون لحظه فقط دلم م یعنی

جونم که اصالمعلوم  یهمدان،بازبود.بربر ایدونم اهواز  یصدرچم یغارعل نیدهنش ع لداکهی

 ....هینبودچه شکل

 نبود. تشیبلدوزر که هنوزم متوجه موقع یکیبه اون  میرس یم

 .نیم،بدومتیبد حیو به قرار ترج دفراریاالن با فکرکنم：لدای

 .نیکنه،نگومت ن،خداخفتیدرد و مت_
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پاش،توفکرتلفظ  ریکود ز میش یاون درخت بلندشه که مام باباحاال االن یا：لدای

 .؟بدودختریاسمت

 بخشم.تکرارنشه. یکنم وم یم یدفعه روبزرگوار نیحاالا یگ یعه عه،راست م_

 خدا. یا：لدای

شد.)منظورم ازکوه هاباسن محترم  انیجون ازپشت کوه هانما یبربر میبه خودمون بجنب میاومد تا

 اون کوره.(

 بنفشه؟ ه؟چرایک نیا نایمت：لدای

 تموم نشده؟ ینیاوه اوه،مگه فصل بادمجون چ_

 کنه. یکال فرق م نایکه دهات ا نیدونم واال،مثل ا ینم：لدای

 اوت به خودم دادم.... می؛تایبا داد اون بربر هویحرف بزنم که  اومدم

 

 25پارت#

 (ای)برد

نشسته بودم و مدام اسمش و  کنارش نیزم یسرباران اومده باشه رو ییکه نکنه بال نیا ازاسترس

 کردم. یتکرار م رلبیز

مت برگشتم س تیهوش بود.باعصبان یکف پاش،لرزش بدنش متوقف شد اما هنوزم ب دنیبر بعداز

 اد؟یبه هوش نم ؟چرایکارش کرد یچ：و گفتم یلوس شهر یاون دختره 

باال اومد سمت ما و براثر  یباشتاب ازطبقه  رسامیبگه،ام یزیهم وتا اومدچ یو کردتو اخماش

بودم.ضربه ان  ستادهیکه درست روبه روش ا یخوردو محکم خوردبه من چیپاش پ یخوابالودگ

 .نیزم یبودکه افتادم رو یقدرناگهان
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 تیوباعصبان دمیو واضح شن"فرار".حرف اخرشون که گفتندمیشن یم شیدخترا روکم وب یصدا

 هیگ و هولش دادم اون طرف و رفتم سمت دخترا.خن رسامیازجام بلندشدم،ام یفیتوص رقابلیغ

 گفتن. یم رلبیداشتن ازبادمجون و دهات ز ییزایچ

ودرستش کن.باران چرا به هوش  یروکه زد یگند االی؟یسالمت کجابه：گفتم ییوتندخو باخشم

 اد؟ینم

 یچ دمینفهم：لداس؛گفتیبودم اسمش  دهیفهم یقاتیتحق یدختره نامزد راشاد که درط اون

 دیوتشنج کرد،من کمکش کردم با نیزم یافتاد رو یدختر خانوم زرت نیگندزدم؟ا ؟منیگفت

رم س دبهشینه،بایی....فشارش احتماالپادبگمیبا ادخبیکه چرابه هوش نم نی.وایتشکرهم بکن

 .یوصل کن یتیتقو

 .گهیکن د اوصلی؟بیهست یخب منتظر  چ_

سرم  یکه کف سالن جا دق،اوالفن：من و نگاه کردوگفت یوبه حالت خنث نهیبه س لدادستی

رم س دباخودمیکنه و با ی.دوما من کف دستم و  بو نکرده بودم که خانوم غش مستیوصل کردن ن

 نداره. یبه من ربط مارستانی.سوماببرش بارمیب

 در نوسان بود. لدایمن و  نیبزنگاهش ب نیکه ع دوستشم

 ازخواب بود. یناش  یجیهپروت وگ یکنه،هنوزتو ادشیکه خداز رساممیام

 دختره خوشش اومده؟ نیا هیاز چ قایدونم راشاد دق ینم

متون ه عیسر：رفتم گفتم یباال م یجورکه به سمت طبقه  نیسمت باران،بغلش کردم وهم رفتم

 کنن. فشیگم رد ی.سرمم به بچه هامستین مارستانیاطراف ب نی.انیباالباش

 العمل اونا نموندم و... منتظرعکس

 

 26پارت#
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بود که بهش عالقه  ی.تنهادختردمیو  بوس شیشونیتختش و پ یگذاشتم رو اطیوبا احت باران

بعد به من ملحق شدن.به زهره خانوم  یهم کم رسامیاز حد معمول.دخترا و ام شیداشتم.اونم ب

وهم الزم ر حاتی.توضرهیبگ یتیبره داروخانه و سرم تقو عیکه سر ال،گفتمیو نیا ریخدمت کارپ

 گفت. لدابهشیسرم، یدرباره 

 تشنج... ایشد؟سابقه نداشته غش کنه  یطور نیچراا_

 شدم. رهیدوباره به باران خ یو ادامه ندادم و باناراحت حرفم

 ؟؟؟یم؛اقایصحبت کن میکه راحت تر بتون نیا یبرا دیببخش：لدای

 خان بگو._

 .ستین قشیصدا کنم که ال یو به اسم یندارم کس عادت：زدوگفت یپوزخند

 لدایشماها؟و روبه  ،چتونهیوا：کرد و گفت یدست شیپ رسامیبزنم که ام یاومدم حرف یعصب

 هستن خوب شد؟ اهنرمندیبرد یاقا شونیا：ادامه داد

و  لدایکه  دی.ان قدر خنددیچسب یودلشو دودست رخندهیزد ز یور وره جادو پق یدختره  هواونی

 ایمنگل چشم دوختم.باک تیجمع نیشدن.باتعجب  به ا دنیهم ازخندش،واداربه خند رسامیام

 .میداد لیملت و تشک کی

 رو برن اما... دازیکردم تاشا یجوربهشون نگاه م نیهم نهیبه س دست

 !هنرمند.یباحال لیخدا،چه فام یوا：گفت دویدست از خنده کش لدایدوست  باالخره

 باش. هرهر،مودب：هم و گفتم ی.اخمام و  کردم تورخندهیزد ز وبعدباز

,تازه کجاش و اره：بود گفت دهیهم که جو گرفته بودش وبقول خودش دوتا داف د رسامیام

 باره. یانگشت م هی.ماشاال ازهنرش نیدید
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 .نیکه شما گفت یباره نه اون یهنرم هیمحترم،ازهر انگشتش  یاقا：گفت  نیومت لدامودبی

 .حاالهمون：خاروند و گفت یجیسرش و  باگ رسامیام

 داد. لیخانوم نفس زنان داخل اتاق شد و سرم وبهم تحو رون،زهرهیب همشون و  بندازم تاخواستم

 ن؟یندار یا گهیخان،امرد نییبفرما：خانم زهره

 .یبر یتون یم_

 توجه به من ازم گرفتش. یو اونم ب لدایزهره خانوم سرم وگرفتم سمت  بارفتن

 کنه و... یکارم یدختره چ نیا نمیسمت تخت باران تابب رفتم

 

 27پارت#

 (لدای)

 یاتاق نگاه نیزایبه اتاق باران.به د میرفت یک دمیاتفاق افتاد و نفهم عیسر یلیخ یچ همه

 به اطراف بندازم. ینگاه هیجا  نیحداقل ا میکن یفضول نییپا یانداختم.وقت که نشد طبقه 

 طور. نیهم هم وارایبودن.د یکنار اتاق هم صورت زیوم یبود.ملحفه،عسل یبه رنگ صورت اتاق

تختش وصل کرده بود.تخت وسط اتاق بود و  وارید یازباران بزرگ کرده بودن و به باال عکسدوتا

 میسمت چپ اتاق بود که بانس یور و اون ور تخت قرارداشت.تراس جمع و جور نیا یدوتاعسل

 بود. دهیبه اتاق بخش ییبایز یپرده هابه حرکت در اومده بودن و جلوه  دیوز یکه م یخنک

و  وسط افکارم دیاپریوارد اتاق بشه.برد یشتریرنگ اتاق،رنگ پرده هاروشن بود تانور ب برخالف

توجه به سمت باران  یکرد.سرم و ازش گرفتم و ب تمیباگرفتن سرم به سمتم،من و  متوجه موقع

 دختر ناز و ملوسه. نیرفتم.چه قدرا
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 ایمدت برد نیدادم.درا هیتخت تک یپشت دستش فروکردم و سرمم به باال یسرم و به اروم سوزن

که کارم تموم شد  نی.بعداارمیسر باران جونش ب ییبا دقت نظاره گرحرکات من بود تا مبادا بال

 نی.چون انیچکاپ ببر یبرا مارستانیب کیهنرمند بهتره باران خانوم و به  یاقا：بهش گفتم

 نشأت گرفته باشه.با اجازه. یخاص یماریازب اممکنهتشنج ه

 

 یاجرام تیحکم اصل یبزود：سرجام خشکم زد ایاما باحرف برد میرفت یسمت خروج نابهیبامت

 شه.

چون  ادیجاب نیشده به ا یدوست من راض نیهنرمند فکرنکن یاقا：من برگشت و گفت یناجایمت

 هیترشب شیروستا که ب نیا یتو نهیاومده بب ر؛بلکهیدر برابر حکم شما کوتاه اومده.نخ ایو فهیضع

تونه بره  یده چه خبره.و هروقت که بخواد م یم یحکم هیواسه خودش  یهرکجمعه بازاره و

کرده است و  لیدختر تحص کیلدای.درضمن رهیتونه جلوش و بگ یو داره و نه م حقشنه  یوکس

 .دیو اجراش کن دیریبگ میدختر تصم کی  یزندگ یبرا دیتون یمملکت قانون داره پس شمانم

 یهرتاهر ش ریجابگ نیبه عرضتون برسونم ازا دیکرده با لیتحص یخانوما：گفت اخونسردیبرد

و...همه بامن هستن,پس تالش  یو قاض لیها و دادسراها،وک د،دادگاهیکه شما فکرش و  بکن

 اس. دهیفا یب دچونینکن

 .گهید یدیهمرو خر بفرمابگو：گفتم تیباعصبان

 .نیبر نیتون یم：کوتاه و مختصرگفت یلیو نداد و خ جوابم

 خان. یدور دور شماس اقا فعال：نایمت

 رونیاز خدمتکارها ازسالن ب یکی ییو باراهنما میدست من و گرفت و از اتاق خارج شد بعدش

 .میدیرس الیبگم به باغ و ابهترهی اطیو به ح میرفت

 به اطراف انداختم و... ینگاه
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 28پارت#

 

 .ماست یکل خونه  یفقط به اندازه  نا،استخرشونیافتاد.به قول مت الیبه استخر کنار و چشمم

 وباهم میداشت یکه دربچگ یکوچک یکوچولو کنار باغچه بود.درست مثل کلبه ها یخونه  کی

 .میکرد یم یخاله باز

 ترکه بهش دقت کردم متوجه واق واق سگ داخل خونه شدم. شیب

 شن. یسگشونم احترام قاعل م یتوروحت خان.نگا...نگا...برا یا

 اون طرف تر از استخربود. کمی یبزرگ یقانم در اومدم.باغچه وحال عاش ازحس

اغچه ب نیا شیرز،الله،بنفشه و...تنوع رنگ یراشاد.توش پربود از گلها یالیو یتر از باغچه  بزرگ

 بود. باکردهیز یلیرو خ

 و به وجود اورده بود. ییبایز یبود که منظره  یبزرگ و تنومند یباغ درختا دوطرف

 داده شده بود. نییو درشت،تز زیر یباسنگ ها یتادر ورود ازخونه

 بلند تر و ازجنس اهن. یلیبوداماخ ی.به حالت نرده االیبه در و میرس یم

 زدن برداشتم. دیبه پهلوم زد که دست از د ینامشتیمت

 مردم و. یالیو ی،نخوریهو：نایمت

 الخارجیکردن.از و تیهدا رونیمارو به سمت ب گاردای.بادمیگفتم و به راهمون ادامه داد یشیا

 .میشد

 ییبایز یالیخورد.الحق و یدر هم به چشم نم هیبلند یکه حت میبعد ان قدر دور شده بود یکم

 بود. یادیمردک ز نیا یداشت اما برا
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 داد. یشب رو نشون م ی قهیدق8:30میشده بود.ساعت مچ کیآسمون نگاه کردم.هوا تار به

 گفتم. یبلند نیه

 شده؟ یچ：نایمت

 

 .زنن یو پشت سرم صد تا حرف م ادیدر م غشونیخونه ج یکیاون  هیاالن اهال میروقته،بدوبرید_

 .نهیحسابمون باکرام الکاتب میربرسیکه اگه د میزودباش بر یگیراست م یوا：نایمت

 کرد. دنیشروع به بار یدیزد و بارون شد یرعدو برق نیح نی.درهممیالرفتیبدو سمت و بدو

 .مینداشت دهیاز موش اب کش یکه دست کم دیکوب یقدر بارونش با شدت به سرو صورتمون م ان

 بود. دهیو لباسام به تنم چسب دیچک یموهام اب م یال به ال از

 انداختم. ینانگاهیمت دن،بهیرس ریو ترس از د یسیبارون و خ یبلبشو نیا یتو

 .رخندهیز زدم

 ؟یخند یم یچ درد،به：نایمت

 و عوض کن.صورتت مثل گورخر راه راه شده دختر. ملتیهزار بار بهت گفتم ر نایمت یوا_

 ادامه دادم. دنمیاز رو نرفتم و به خند ینثارم کرد ول ییخفه شو باحرص

 .دیکم اورد و اونم خند باالخره

 .میرفت یو از سرما شل و ول راه م میدیخند یبارون م یتو وونهیمثل دوتا د درست

 ...یو به اروم می.وارد باغ شدمیدیالرسیبه و باالخره
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 29پارت#

 

بود که در دل من  یاز استرس یقدم هامون ناش  یکند نی.فکنم امیداشت یقدم بر م یاروم به

 ...میرس یم م،باالخرهیجا گرفته بود.اما هر چه قدرهم که اهسته قدم بردار نایومت

 نبود. ییرایسالن پذ یتو ی.کسمیخونه شد وارد

مادر راشاد  یسمت اتاق؛صدا میبر نیپاور چ نیپاور چ میو تا اومد دمیکش یازسراسودگ ینفس

 هم درجاکپ کرده بود و جرعت برگشتن نداشت. نایمارو  متوقف کرد.مت

 دخترم؟ نیوقت شب کجابود نیا تا：راشاد مادر

زدو  یبه خودش مسلط شد.لبخند عیسر نایبود ته حلقم،اما مت دهیکه ازترس زبونم چسب من

.از اون لواسون میبود رفته：گفت یطونیسمتشون و منم وادار به برگشتن کرد.با لحن شبرگشت 

 نیخواست یخانوما)اسم مادر راشاد(.کجام میمر نیزن ی.حرفامخی یرو یاسک میورم رفت

 .میکه متوجه ساعت نشد میبزن یدور هی میم؟رفتیبر

 .میجا ابرو دار نین؟ماایواسه خودتون درست کرد هیچه سرو وضع نیا：راشاد گفت مادربزرگ

خودمون بزرگتره تاحفظ  زیکه ده برابرسا ییبا لباسا میبپوش یگل گل یدامنا دیمثل شمابا_

 ابرو بر؟ میابروبشه؟حاالماشد

 .ستیجا تهران ن نیحواستون به رفتارتون باشه ا دخترگلم：راشاد گفت مادر

هران جا ت نیکنم ا یم یاور دای ن،منمیشد گفت ن؟خوبیبر یسر م باپنبه：زدم و گفتم یپوزخند

 .ستمیجاساده و احمق ن نیا یومنم مثل دخترا ستین

 .میدیزد که ازترس جفتمون بهم چسب یچنان داد مادربزرگ

ه ک ستیخود ن یمثل تو خوشش اومده.ب ییایح یراشادم متاسفم که از دختر ب یبرا：مادربزرگ

 رفته. دیباپان
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 و  مشت کردم و بهش زل زدم. دستام

 وقاحت و به حدش رسونده بودن. تینها فهیطا نیا

 من و مادربزرگ بود. نیباترس نگاهش ب نایمت

 تامن بگم. یاینم رونمیاتاقت ب یتو یر یم：نگفتم که ادامه داد یزیچ

 شدم. یتر م کیکه هستم کوچ ینیدادو فقط از ا یزدم اشکام بهم امون نم یکلمه حرف م کیاگر

 بود. ینیسرم اومد.جوسنگ پشت ناهمیسمت اتاقم و مت رفتم

 قفل کرد. رونیو برداشت ودر و ازب دیمادربزرگ کل میداخل اتاق شد یوقت

اتاق نشستم.زانو هام و  بغل کردم و  ینداشت.رفتم گوشه  یا جهیکرد امانت ادیداد و فر کمینایمت

 یتیکردم اما اهم یاحساس سرما م کمی.هیدرچه حال نایمت دمیسرم و گذاشتم روش.نفهم

 ازدست همشون خسته شدم. گهیندادم.د

 که گذشت... کمی

 

 30پارت#

 (نای)مت

دادم  حیکنه. ترج یم هیتخت وپنجره نشسته گر نیرفته ب لدای دمینگا به  دور و برم کردم د هی

 یمثل بالنسبت سگ پاچم و م طیجورشرا نیتنهاش بذارم تااروم بشه .تجربه ثابت کرده توا

 نیامام زاده اوسطوخدوس ا ای. نهیینگابه ا هیدفعه  هینگا به  راست  هینگا به چپ،   هی.پس رهیگ

 ؟؟؟؟؟ هیک یانگور لیگور

 دایپ یهنر یچه چهره  مینه خودمم .خودمون ؛ییخودمم ؟ا نمیموهاش و  بکشم بب کمی کوبذار

به  ستمیباشم هم سرمانخورم فضولم ن دهیهم حمومشون و د رمیدوش بگ  هیکردما.بذار 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روح پرورافسانه  – یحکم اجبار

telegram.me/romanhayeasheghane 78 

 حال و یتو دمیانداختم,د ینگاه لدای. خب ،شلوار و بلوز که برداشتم.دوباره به ممیفکرسالمت

 خودشه. یهوا

 

 خودش. یپاهتله برا  هی یداخل حمام. اوالال !چه حمام رفتم

 قینفس عم  هی. اوهوم ،اوهوم ،یگوگور یزشته گر یبوگندو یایداهات نیواسه ا ادهیز المصب

واسه کنسرت زنده توسط  میر یکنم. خب کجا بودم؟ اها حاال متر فیارزش نداره خون الودم و کث

 ：1، 2، 3حنجره طال  نایمت

 یال یالال ال یالال یحاالالال

 ....میامشب ودار نیامشب شب عشقه، هم هی

 . دیتوگور لرز دهیچاره ها یب

. او  یلیبیکف س کمیوانه استخرنما .حاال  نیشناکنم توا کممینلرزونمش  نیتر ازا شیب بذار

ساعت طرف راستم من و کشوند سمت  کیخوجله ها .خالصه جونم براتون بگه ک بعداز اممیریپ

 بود. دهیدر؛ طرف چپم ب دوش چسب

 نیمشکوکه ا یزیچ  هیکردم. یو همون جور حوله پوش دور و برم و بررس رونیاومدم ب باالخره

 .بهی.عجکشتایمن و م دیبا لدایوسط!چرا من زنده ام تااالن؟

 ده؟؟؟؟؟؟؟ینکنه هنوزم همون جاچسب عه

 تکونش دادم که... رفتم

 31پارت#
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 یزده همون طور که تو خی یاز اون ور افتاد.درست مثل مجسمه ا یتکونش دادم که تلپ رفتم

زده باشه و  خیکه نکنه واقعا  نی.ازترس انیزم یافتاد رو یهمون طور قایخودش جمع شده بود،دق

دم.من خبر ب هینکرد.بدو بدو رفتم سمت در تابه بق یبشکنه،اروم تکونش دادم اما حرکت یوقت هی

 .مارستانیبردمش ب یم عیدسرینداشتم تا معالجش کنم،با یپزشک ی لهیوس چیجا ه نیاکه 

 .چهمیشونیپ یاما در باز نشد.آخ،با کف دستم محکم زدم رو دمیدر و کش ی رهیبار دستگ چند

 پست فطرت. یوجدان ها یما قفل کردن ب یرفته بود اونا در و از رو ادمیقدر حواس پرت شدم.

 نشم. یعقده ا یوقت هیبردم تا یبه کار م ییجا هیدیگرفته بودم و با ادی لمایف یجمله رو ازتو نیا

 کنم تاعواطف و احساسات نداشتشون و قلقلک بدم. دادیداد و ب دیکارکنم؟؟؟با یحاالچ

به  مدیکوب یم ادم؛بادستیطال.هم زمان با داد و فر ناحنجرهیکردم تا دوباره بشم مت یسرفه ا تک

 .زدمیم یدر پ یپ یدر و باپام لگد ها

 .نیدرو بازکن نیایب یاها_

 .ومدین ییصدا

 کمک. نیایدختره مرد.ب نیا  باشماهام：دادزدم دوباره

زدن  یو خودشون و م دنیشن یم ای.یبال زدن پشه ا یازصدا غیو چسبوندم به در اما در گوشم

 دادم. یاول م ی نهیبود.که من احتمال و به گز نیواقعا خوابشون سنگ ای دنیبه نشن

داغ داغ  شیشونیپ یدوست بد اقبال من.دستم و گذاشتم رو ینشستم.ا لدایسر  یباال رفتم

 دستم. یبود.دستاش و گرفتم تو

 هوش شده و تب داره. یازسرما ب به ادما نرفته.معلومه شیچیدختره هم ه نیبود.ا سرد

بغلش و بزور کشوندمش سمت  ریسمت حموم و وان و پراز اب گرم کردم.دستام و گذاشتم ز رفتم

 حموم.باالخره باهزارمکافات گذاشتمش داخل وان.
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 یزدگ خیدادم تابدنش از اون حالت  یوان نشستم و تندتند دستاش و  ماساژ م یلبه  خودمم

 .ادیدرب یقبل

 چشماش و  بازکرد و... یحال یبابکم  کم

 

 32پارت#

 

که  ییزم؟باصدایعز یخوب：زدم و گفتم یچشماش و باز کرد و به من نگاه کرد.لبخند یحال یباب

 .خوبم：گفت ومدیاز ته چاه درم

 یشوهراشون بزارن برن ب یخودم کفنشون کنم...اله یشن...اله لیذل یبرات...اله رمیبم یاله_

 ....یشوهر بمونن...اله

کن  کمکم：گرفتش گفت یدوباره با صدا لدایدادم. لداقورتی زیحرفم و  با نگاه ت ی هیبق

قناصش  کلیکه هست کل ه ضمیسبکه،حاالمر یلیخ شیجور نیکه هم ستیپاشم.ماشاال ن

کنار اتاق نشوندمش.خودش موهاش و خشک کرد و   یصندل یمن.بردمش و رو یرو وفتهیم

و  میدکه خسته ش نیتا ا میچشم دوخت نیبه زم کممی...میکردنگاه بهم  کمیکرد. ضیلباساشم تعو

 کم کم خوابمون برد.

 یمدام پرده رو م یکه روبه روم قرارداشت فرد ییالهایاز و یکیبودم که  لدای)مشغول صحبت با

زدم،چشمام سمت پنجره  یحرف م لدایجور که با  نیدوخت.هم یداد کنار و به ما دونفر چشم م

 هک دیشد فهم یشده.امافاصله دور بود و فقط م رهیبه ماخ میاومد یکه از وقت هیک نیا نمیبود تا بب

 یبا نگاه اون دختر تالق لداینگاه  یمتوجه دخترپشت پرده کردم و وقت لدارویدختره. هی

اون خونه شروع به شکستن  یها شهیاومد و به همراهش ش یگوش خراش غیج یداکرد،صدایپ

قدر  .اما هرچهمیدییدو میتونست یکه م ییرو گرفتم و تاجا لدایکرد.دست  پرتاب شدن رونیوبه ب

صورتمون  یو عرق سرد رو میبود دهیاولمون.ترس یسرجا میگشت یبرم ازمب میدییدو یم
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که دختره پشت پرده درست  میو امتحان کن یا گهیکه بازم راه د میدفعه برگشت کیاشکاربود.

 صورتمون قرارگرفت.( یجلو

اومد سمتم و  ش،هراسونیحال یچاره باهمون ب یب یلدای.دمیو از خواب پر دمیکش یبلند غیج

 .ستین یزیچ زمیعز یدید خواب：گفت

 من. یخدا ی...وادیبود...اون...اون دختره....پان تیواقع نیع：گفتم یپشت سرهم م تندتند

 ؟یدیخواب د یچ نمیکن بب فیشده؟تعر یناچیمت：اشفته گفت لدای.هیرگریز وزدم

 دادن خوابم کردم.... حیاز ترس شروع به توض یهق ناش باهق

 

 33پارت#

 

نظر  ریکردم،تمام حرکات چهرش و  هم ز یم فیتعر لدای یکه من داشتم خوابم و برا  نیح نیدرا

واقع همون  ادری دیهم گره خورد و دراخر با نام بردن اسم پان یتو لدای یداشتم.رفته رفته اخما

 همش دهنش هم بازمونده بود. یتو یدختر ترسناک پشت پرده،عالوه بر اخما

 نشونه است من مطمعنم. هی دمیاشایهشدار  هی نیا لدای_

خواب بوده  هی نی.ایشد شونیاتفاقات افتاده پر نیچند روز که ا نیا یتو زمیعز：لدای

 .یشد تیچند وقت اذ نیا یلیفرستمت تهران،خ یفقط.نگران نباش هرچه زودتر م

 زارم. ینه من تنهات نم_

ونم ت یحکم منه نم نی.ایدبریبا یازت ممنونم ول یکمکم کرد یلیجاش هم خ نیتا ا نایمت：لدای

 بشه.لطفا! رشیدرگ یا گهیبزارم شخص د

 حرفش بزنم. یرو یقدرعاجزانه و مصمم گفت که نتونستم حرف ان
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 ....میودوباره چشامون گرم شدو بخواب رفت میهم حرف زد گهید کمی

 یکن یو صدام لداچراسریاه،：گفتم ی.بابدخولقدارشدمیازخواب ب لدای یباسرو صداها صبح

 سرصبح؟

 لنگه ظهره.پاشوحوصلم سر رفت. ستیخانوماصبح ن خانوم：گفت یطلبکارانه ا باحالت

 مگه ساعت چنده؟_

 گذشته.12از：لدای

 نکن. یخشو：سرجام نشستم و گفتم عیسر

 دارم؟ یمن باتوشوخ مگه：گفت نهیبه س دست

بود و  انیصورتش نما یتو یحال یاون ب شیچهرش نگاه کردم.هنوز بخاطر سرماخوردگ به

 گود افتاده بود. رچشماشیز

همه مشکالت به خاطرمن  نیباوجود ا شمیجور نیکنم.هم تشیاذ نیتراز ا شیب نخواستم

 کرد. یم یسرپامونده بود و شوخ

 .میبزن یدور هی میتابر میدست و صورتم،حاضر شد بعدازشستن

 قفله که. لدادری_

 فکرخوب  دارم. هینباش  نگران：لدای

 رفت سمت تراس که... ثیخب یبالبخند

 

 34پارت#
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 دهیسرم بود،ازترس چشام گشاد شده بود و ابروهام چسب یکه تو ی.ازفکرمیتراس رفت سمت

 بودبه موهام.

 تو فکرته؟ یلداچی_

 .رونیب میجابر نیازا قراره：کرد و گفت یزیر ی ندهخ

 مونم تادر و بازکنن. ی.منتظرمامیجانم نی...من ازالدامنی...لدای：گفتم باهول

 .یای.خوبشم میایچرام：لدای

پاره شده روباهم گره داده بود و  یها کهیاتاقش و کنده بود و از وسط جرجرش کرده بود.ت ی پرده

 .نییپا میوبر میریتراس محکم بسته بودش واماده بودتا طناب و بگ یبه نرده 

 .امیگم نم یلدامی_

 .رونیخوام برم ب یخودته.من که م لیم：لدای

 ینگاه م لدایبودم و باوحشت به  زونیرفت.از تراس او نییبه سمت پا اطیو گرفت و با احت طناب

 سر زنده هابشه. یفدا وفتهینکرده ن ییکردم که خدا

واز اون فاصله شصتش وبهم نشون  دیرس نیکه پاش به زم نیمن بودتا ا یبرا یپراسترس قیدقا

 داد.

 .ی.خودتتیترب یب یا：زدم داد

 .نییمنحرف؟بپرپا یریگ یمنظور م ه،چرابهیاوک  یبه معن نیا：لدای

ن و م نیقوم الظالم نیاای رمیم یم یازگشنگ ایجا تنهابمونم  نیاگه ا دمیدودوتا چهارتاکردم د هی

 شدم. زونیگفتم و به طناب او رلبیز یبسم الله نیهم یکنن.برا یم ستیسربه ن

 تمام حواسش و جمع من کرده بود و... لداهمی
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 35پارت#

 

 کل)سوم شخص( یدانا

 

 تیواذ یکس گهیدم د یم اقولیخدا"：کرد،باخودگفت زانیازطناب خودرا او نایکه مت یهنگام

م کن که سالم برس یکار هیگوش کنم...فقط  لدایمردم و سرکار نزارم؛به حرف  یپسرا گهینکنم؛د

 ".نییپا

 زیدرفکر فرورفته بود و باخودن زیلدانیاز ارتفاع بود. ناینظاره گرترس و وحشت مت نییازپا لداهمی

و بفرستمش  داکنمیپ یا دبهانهیاره،بایجاطاقت ب نیتونه ا ینانمیمت"：گفت یم نیچن

 "چاه بندازه. یمن خودش وتو خاطردبیتهران.نبا

انجام  داربماند،حاضربهیپا شانیکه دوست نیبودند وبخاطر ا یگریهرکدام به فکر د دخترها

 بودند! یهرکار

 یدختر ناکهیداشت ومت نایدرشادنگه داشتن مت یوجود تمام مشکالت سدراهش سع لدابای

معن مط یگاه هیکندوبه عنوان تک لداکمکیراه به  نیکرد تادرا یم یبود،هرکار یالیخ یازجنس ب

 درکنارش گام بردارد.

اون باالگفتم دروغ  یهرچ میخداجونم چاکرت"：دوباخودگفتیرس نیدخترک به زم باالخره

 "بود.

ازقصرخان  نیپاورچ نیبهم گره خورده.(پاورچ یپرده  یو قمح کردن طناب)تکه ها بعدازقلع

 بزرگ)راشاد(فرارکردند.

 .دندیکش یم یقیعم ینفس ها دیرنورخورشیبودند و ز افتهی یین رهااز زندا ییهردوگو
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 یم یروستاچه خبراست؟کس نیکردند.درا یم یخبرنداشتند وکودکانه شاد ندهی...ان ها از اآه

 چه؟ رسامیوام اینا،بردیشود؟پس مت یلدامی ریفقط دامن گ یحکم اجبار نیا ایداند؟ا

 کند!؟ یم تیحکم هرکدام، ان هارابه کدام سمت هدا دکهید دیبا

ازعزا  یبعداز دل دندوینارسیدوست پسرمت یقول ابهی ریان مردپ یمغازه  به

 خوفناک بزنند. یروستا نیا یدرکوچه پس کوچه ها یدراوردن،رفتندتاگشت

دکه درجنوب تهران بو ییدر واقع روستا دامایرس یدو دوست روستاخوفناک به نظرم نیا یبرا

 داشت. یرینظ یب یهاوچشم اندازها ییبایز

 ناخودرایبه روستابسته اندو مت ریکرد که اورا باغل و زنج یلدافکرمیشه کرد؟ یچه م اماخب

 دانست. یوابسته به دوست سه ساله اش م

 راه متوجه... نیدرب

 

 36پارت#

 (لدای)

حالت  ی.ازگشنگمیخارج شد الیشدوبه سالمت از و ناتمومیمت یو دادها غیغرغراو ج خالصه

به ذهنم  یازمن نداشت.فکر یدست کم ناهمیرفت.مت یم جیتهوع گرفته بودم وسرم گ

مواد  ریوسا کیوه،کیت،ابمییسکویمهربون و بعدخوردن ب رمردیاون پ یسمت مغازه  می.رفتدیرس

 کرد. نبدرقمو رخالصانشیخ یبه حساب.اون هم بادعا سهیبنو میم وگفتیالزم،ازحاج اقاتشکرکرد

دختر وپسر روبه روم  هومتوجهیکه  میزد یطرف واون طرف پرسه م نیطورا نیهم

 جاست!؟ نیا یک نیشدم.اوالال...بب

دستش و کنارصورت دختره گذاشته  کیایداده بود و برد هیوارتکیبه د یخانان هم اره؟دختر خان

 بود و مشغول خوش وبش بودن.
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 .گنیم یچ مینیتابب میترو رادارهامونم فعال کرد کینزد میرفت یواشکی

 اون جا. امیکه گفتم.من م نیهم ایبرد：گفت یبالحن کش دار دختره

 و باران هستن. رسامی.امستین تشیاالن موقع زمیعز：ایبرد

 کاردارم؟ یباشن.من به اوناچ خب：دختره

 برمت. یم گهیوقت د هیاالن نه، هلماگفتم：ایبرد

 اره! اهمی...پس اقابردیآ یآ

 ینم یبربر نیبه ا لدای گمیم：پچ وارگفت ناپچی.متدورفتیهم قهرکرد و راهش وکش دختره

اون  هیک یبربر：ازپشت سرم اومد ییباشه ها.اومدم جوابش وبدم که صدا لیخوره ان قدر زن ذل

 وقت؟

 م؟یجمعش کن ی.حاالچه جورنایکه هم خاک برسرت مت یا

شده بود.برگشتم سمتش  یتمون بهش بود.عجب اوضاعبود و ماهم پش سادهیمنتظر ماوا اون

 ؟یمفتش：وگفتم

 .شهیحکمت صادرم گهیباشه پنج روزد ادتی نه،فقط：باالانداخت وگفت یا شونه

 ؟یچه حکم_

 ؟یمفتش：ایبرد

 .دیلجش گرفت واداش و دراورد.اماخوشبختانه ند نایمت

 که اون تکون بخوره؛خودم پرت شدم اون طرف. نیا یبهش زدم اماجا یردشدم وتنه ا ازکنارش

 .دیطبق معمول بلندبلندخند ناهمیمت

 کردم که... نانگاهیشدو رفت.باحرص به مت نشیزدو سوارماش یاپوزخندیبرد
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 37پارت#

متوجه عمق فاجعه شدو خندش وقورت داد.اومد سمت من وکمکم کرد  دیود مینگاه برزخ یوقت

 که ازجام بلندشم.

 .میندم وبا اخم به راهمون ادامه دادوتکو لباسام

 ییجا هیکه  نیتا ا میورفت مینداره که ادم دلش وبهش خوش کنه.ان قدر رفت یچیجاهم ه نی...ااه

 شمنیزنگ زده.زم یسرسره  هیتاب داشت و هیچون فقط  هیشب گمی.ممیکرد دایبه پارک پ هیشب

 بود. یخاک

کردن که انگار وسط  یم یباز یباشوق وذوق کودکانه ا کیکوچ یبودنش بچه ها یخال اماباهمون

 یزیبه تم یتیراه بندازه واهم یا فهیخان وببرن که فقط بلده جنگ طا نیان.مردشور ا یشهرباز

 بچه هابودم ی.من محوبازمیوروش نشست میداکردیپ یخال یصندل هیده. یروستاورفاه مردمش نم

 یدادتاجک وجونور یبار،خودش وتکون م کیهرچندوقت  یوسواس یادم ها نیا نامثلیومت

 سمتش نره.

 گهیار دب کیشونم برگشتم و یرو یکه باقرارگرفتن دست میبه همون حالت نشسته بود یربع کی

 شدم. شییبایغرق در ز

 .میشناس یخانوما،فکرکنم هم وم سالم：باران

 مکیخالص بهمون چشم دوخته بود. یصورتش جا گرفته بودو بامهربون یرو ینیخند دل نش لب

 .نهیرفتم اون طرف تر تا اونم بتونه کنارما بش

 .میدیسالم،بله قبالهم ود_

 تشکربهتون بدهکارم بابت نجات دادن جونم. هی：نشست وگفت کنارم

 بود. فهیکنم.وظ یخواهش م_
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 بارانم وشما؟؟؟ من：باران

 وبه سمت من درازکرد. دستش

 .لداهستمیهم  من：وگفتم فشردمش

 .لدایدوست  ناهستمیهم مت من：گفت ناهمیومت ناگرفتیدستش وسمت مت بعدش

 نیکردم.راستش ا دایمثل شماپ یخوب یخوشحالم که دوستا یلیخ：گفت یباشاد

 .دیستیکنه.اماشمامثل اونان یم وونهیروستاومردمش ادم ود

 .تسیجالب ن ناهمیمن ومت یروستا اصالبرا نیباهات موافقم.ا دبگمیوبا مینه،ما اهل تهران هست_

 ها. فهیطا مخصوصاخان：گفتم رلبیوز

 که... میگفت وگوبود گرم

 

 38پارت#

 

 علف سبزشد. رپامی؟زیایب یخوا ینم باران：نفرداد زد هیکه  میحرف زدن بود مشغول

 برام اشنابود. یلیصدا هم خ نیا

 کم صبره. یکمی رسامیدامیببخش：باران

 ه؟یک رسامیام：نایمت

 برادرمه. دوست：باران

 ه؟یبرادرت ک_
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 !؟نیشناس یرونم ایشمابرد وا،مگه：باران

 توعه؟؟؟ ابرادریبرد：میناگفتیوهم زمان بامت باتعجب

 وسرش وتکون داد. رخندهیزد ز یهماهنگ نیهم از ا باران

 .دیستیهم ن هیاصالشب_

 اه،اون برادرتوعه اخه؟ اه：نایمت

 یادم بد اینداره،حق داره.برد یاشکال：دوگفتیکردم که باران خند نانگاهیبه مت بااخم

 شده. نشیروستاوقوان نیا ری.اونم اسستین

 تونه بکنه. یبخواد که م یست؟هرکاریاون خان ن ؟مگهیچ یعنی：نایمت

 

 

 .ارمتی ینم گهید باران：دوباره داد زد رسامیجواب بده که ام خواست

ا لذت باشم ینیروستادور بزنم وازهم نش یتونم تو ینم گهیوگرنه د دبرمیبا دمنیببخش：باران

 یکنم.شمارم وگرفت وباعجله ازمون خداحافظ فیوبراتون تعر یتاهمه چ مینیروزهم وبب هیببرم.

 .داکردمیپ گهیدوست د هیکرد.خوشحال بودم که 

 

 الرویو یتو یکرد،که همون پسرخنگه  یادمیداشت داد وفر یجور نیا یک مینیبب میبرگشت

 .میدید

که  دمید یواالن هم داشتم م اخانیبرد یالیو یهم تو یهمون تصادف بودو دوم دارمونید نیاول

 باشه. یخورد پسربد یزنه.بهش نم یچاره غرم یداره به باران ب
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 میوشب نشده برگرد کیکه تاهواتار میکرد الحرکتیوبعدش به سمت و میموند گهید کمی

 الغرکردم. ییلویاومدم روستاچندک یمانشن.فکرکنم از وقت بتیواونامتوجه غ

حذف کرده  ستیاونم ازل دایکردن وجد یدادن نه شام.صبحانه روهم که زهرمون م یناهار م نه

 بودن.

 

 و... میدیالرسیو به

 

 39پارت#

که با زحمات فراوان درستش کرده بودم و  یو اون طناب میباغ به سمت اتاق من حرکت کرد یازتو

 یاسب سوارها طناب وچند بار تو نیاس اتاقم برش داشتم ودرست مثل اتر نییپا یباغچه  یازتو

 تراس. ی وارهید یهوا چرخوندم وپرتش کردم لبه 

 یجور نیپارچه اس حس گرفتتت ا نیکل ا عقل：اروم به سرم زد و گفت یضربه  ناچندیمت

 ازباال گره بزنه. دیبا یکیطناب و نیباال؟ا میبر ی.االن چه جوریکن یپرتش م

 .شینه راه پ میراه پس دار م؟نهیکارکن یجاش فکرنکرده بودم.حاال چ نی.به اایگ یراست م_

 

چندتقه به در  الویو هیورود یجا میرفت ریز اد،سربهیاز دستمون برنم یکار میدید یوقت ناچارا

 زدم.

 .میکرده بود یاسمون یهربال یواماده  خودمون

 خوردن منم همانا. یلیدرهمانا و س بازشدن
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خونه تا درس عبرت بشه  یراهت ندم تو ن؟حقتهیکجارفته بود رسریخ ی دختره：خانم میرم

 واست.

وگلم نقل ونبات دهنش  زمیاول که عز یزدم.نه به روزا شیگر لهیح نیبه ا یدلم پوزخند در

 ونشون داد. گشید یبود؛نه به االن که اون رو

 پرتمون کرد داخل. یشال گرفت وبه قول یهردومون و ازرو یم،موهایزن ینم یدحرفید

 .رگرفتنیانگاراس

 .گنیبهش زور م هیشده بودکه طرف خدمت کارخونه است وبق ییلمایف نیمثل ا درست

 زد. یلیبه چشماش نگاه کردم.دوباره س میجام بلند شدم ومستق ازسر

 نگفتم. یچیه

 ...گهید یکی

 .ادیبه نفع من بود تاسکوت کنم و حرصش درب نیحس شده بود و ا یب یلیازشدت س صورتم

 خواد یم اد،دلمیم دی...فرداخان جدی.راستوفتهیاتاق چشمم به چشمتون ن یتو نیش گم：دادزد

 ن؟یدی.فهمارمیتادمار از روزگارتون درب نیدست از پاخطا کن

 .وناخانومیف میدیفهم اره：نایمت

اتاق و در و قفل  یتو مین و انداخت.با سرعت خودمویدست من و گرفت و د برو که رفت بعدش

 .میکرد

 .فقط بلده زور بگه.تیخاص ی.چاق بومدیواقعابهش م ونایروده برشده بودم.لقب ف ازخنده

رد مشت اب س هیرفت. یم یروبه کبود شینشستم وبه صورتم نگاه کردم.قرمز نهییا یجلو رفتم

رو بفرستم  نایفکر بودم چه طورمت یتخت انداختم.تو یخودم و رو یبه صورتم زدم واز خستگ

 تهران و...
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 40پارت#

 

 روستا بر نگرده؟ نیبه ا گهیکنم که بره تهران و د شیراض یکردم چه طور یفکر م نیا به

 یم یو خونسرد یبا شوخ یزیو ازمقابل هر چ دید یم یباز کیاتفاقات و مثل  نیا یهمه  نایمت

 گذشت.

 گرفتم. ینم یرو شوخ زایچ نیداده بودم،ارو ازدست   میزندگ یمن که همه  اما

ورد مسعله بر خ نیهم بزارم کنار و با ا کمیکوچ حاتیتفر یحت ایو  ،خندهیاز حاال به بعدشاد دیبا

 داشته باشم. یتر یجد

ظر االنم و درن تیکه باخانواده و دوستانم درتهران داشتم افتادم.اگر وضع ینیریاتفاقات ش ادی به

 ره، یشده بودم که رفته رفته گازش م ینوشابه ا م،مثلیریبگ

 زنه، یاز حدش دلت و م شیکه بعد از خوردن ب یخامه ا ینیریش مثل

 ،یازخودت جداش کن یتون یو نم یکش یکه هر روز از بودنش رنج م یپوست کنار ناخن مثل

بوش  یکن یم یشکنه وتو باتمام وجود سع یاش جلوت م شهیو ش یکه عاشقش یعطر مثل

 ...یو به خاطر بسپار یواستشمام کن

 که درآن واحد هم خوبن هم بد. ییها زیچ تمام

 داشتم! یحس نیهم چ من

 کار.اخر یعنی نی...انیتابتونم خودم و نجات بدم و ا ادیاز دستم بر نم یکار چیپرت گاهم وه ی لبه

 به ته خط. دمیرس یسالگ23درسن  یعنی نیا
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 .یخلوت برس ابونیخ هی ،بهیو شلوغ کیمونه که از تراف یم نیبه ته خط مثل ا دنیرس حس

 مطلق... ییرها

 ...نای.پدرم،مادرم،متدنیجنگ یمن م یو داشتم که برا ی...امامن هنوز کساناما

 تونم از اون ها ساده بگذرم. ینم

 هی دیباعبور کنم. یبه راحت زانمیتونم از کنار عز یبشم،نم مینکبت یزندگ نیخودم و ا الیخ یاگرب

 بکنم. یکار

 ...نهیاره،هم

 

 41پارت#

زنگ  ید،باصدایو صبح زود بعد ازطلوع خورش میرسوند انیکه بود به پا یو باهر بدبخت شب

 .دمیاز خواب پر لمیموبا

 صفحه نگاه کردم.شماره ناشناس بود. به

 بله؟：دادم جواب

 ؟یباران شناخت لدا،منمی سالم：باران

 شده؟ یزم،چیاره عز_

ه ش یبرد،م یوقت صبح زنگ زدم.راستش حوصلم سر رفته بود و خوابم نم نیا دیببخش：باران

 .نمتیفرصته که بتونم بب نیخوابن بهتر رسامیو ام ایبرد رون؟االنیب میبر

 .میدیهم و د روزیکه د یپارک اهمونیم،بیوفتیباشه االن راه م_

 فعال. باشه：باران
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رفت بگم  ادمیداد. یصبح ونشون م ی قهیدق5:30انداختم. یوقطع کردم و به ساعت نگاه یگوش

از  ی.باکوفتگرونیب میبر گهیزنگ زده  م یزود نیاس.صبح به ا وونهیدختره هم د نی.ادمشینبخش

صداکنم.درد  نارویکرد.دهنم و باز کردم که مت یبدنم گرفته بود و درد م یجام بلند شدم.همه 

 صورتم به کل بدنم پخش شد. ی هیناح زا یبد

 .یخانم چه کرد میبه روم نگاه کردم.به به!دستت درست مررو ی نهییا به

 بادجون بزرگ کاشته بود. هیراست صورتم  سمت

 .رهیکج و کوله نکنم تادرد نگ ادیکردم دهنم و ز یسع

 ...باتوام.سیپ سینا؟پینا؟متیمت：گفتم اروم

 هوم؟：صدا از دهنش خارج شد نیخورد و ا یفیخف تکون

 .پاشو باران منتظره.رونیب میبر دیهوم و مرض.پاشو با_

 ؟یدیبخواب بابا.اصال ساعت و د ریخواد؟بگ یدلت کتک م باز：و باز کرد و گفت چشماش

 .میو برگرد میبر دهینفهم یگم پاشو تا کس یدم،میاره د_

 ازدست تو.باشه بابا بلند شدم. اوف：نایمت

 میکه بر میاماده شدو  میلباسامون،طناب و گره زد ضیو با تعو میدست و صورتمون و شست عیسر

 .نییپا

 .نییاومد پا اطیبا احت نایرفتم و بعدش مت نییمن پا اول

 .زهیدستاش و بهم زد تا خاکش بر یشیصورت نما به

 شدم؟ یچه قدر حرفه ا یکرد حال：نایمت

 .یباشه سر دزد یبعد نیتمر شاالی،ایدید میاره خوب تعل_
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 .بامزه：نایمت

 .میو با عجله به سمت پارک رفت میخارج شد الیو از

 تا مینشست یصندل یو رو میدیداد.به پارک رس یرو نشون م قهیدق6:10انداختم. یساعتم نگاه به

 .ادیباران هم ب

 یلی.خسالم：بهمون گفت دیرس یبرامون تکون داد.وقت یشد و از دور دست داشیکم اونم پ کم

 حوصلم سر رفته بود. یلیجا،خ نیوقت صبح کشوندمتون ا نیکه ا دیببخش

 .میهر وقت حوصلت سر رفت جلوت حاضر بش میستین یجان ما که اسباب باز باران：نایمت

 انداخت. نییسرش و پا یبا ناراحت باران

 رفتم و دست باران وگرفتم. نایبه مت یغره ا چشم

 افتادس لیغر غرو  و ازدماغ ف کمی نایمت نیجا،ا نیا نیبش ایب：کنار خودم و گفتم نشوندمش

 شه برات و یم یعیمدت که بگذره طب هی.ی.هنوز با اخالقش اشنا نشدهیخوب یلیوگرنه دختر خ

 .یکن یعادت م

کردن از  فیرفت که ناراحته و با خنده شروع کرد به تعر ادشیزود  یلیبچه ها خ مثل

 کرد که... یبا اخم نگاهش م نایمدت مت نیخانوادش.تمام ا

 

 42پارت#

 (نای)مت

 شده. یخودمون لدایبا  ومدهیگرفت.هنوز ن یحرصم م یلیدختره باران خ نیا از

 یرو به خودش جلب م لدایداره توجه  دهیهمون داداش از خود مچکرشه.هنوز از راه نرس مثل

که  ده یفقط به حرفش گوش م لدایکنه. یکار و نم نیا ؟نه،اونیمن و فراموش کنه چ لدایکنه.اگه 
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بخاطر  دیحساس شدم.شا یادیکنم؟ز یکه من با خودم م هیفکرا چ نیدلش و نشکونه.اه،اصال ا

و  زیعز یلیبرام خ لدایحواسش بهم هست؛چون  یلیتره و خ کیاز مادرم بهم نزد لدایکه  نهیا

 رم. یاعصاب خودم م یدارم مثل مته رو یجور نیا شهیقابل ستا

 باران دادم. یو حواسم و به حرفا رونیاومدم ب ازفکرش

د و مستب ریپدر پ هیفوت کردن و  شیوقت پ یلی.مادرم خمیچهارنفره بود یخانواده  هی ما：باران

که سکته کرد،همه رو  نیبود و تاقبل ا فهیطا نی.اون خان انیباش دهیاسمش و شن دیدارم که با

 فهیطا نیخان ا ایهاش اورده بود.بعدش طبق اداب و رسوم برد یریها و زور گ یرحم یپرچم ب ریز

 عاشقشم. مانهیبرادر دارم که صم هیگرفت.من فقط  شیپدرم رو پشد و راه 

چه طور بامردمش برخورد  دیخان با کیدونه به عنوان  ینم س،فقطین کتاتوریبدجنس و د ایبرد

 کنه تاسرش سوارنشن.

 اپدرت؟یمن و برادرت داد  حکم：لدای

مهران فر فوت کردن،پدر من سکته کرده بود.اما حکم اول و پدرم  یکه اقا یموقع：باران

به  لیساکت شد و لب خندش تبد هویده.بعد  یم ایهفته برات بزارن و برد نیکه قرار ا یداد.حکم

 اخم شد.

 صورتت کبوده؟ چرا：باران

 .نییها افتادم پا ست،ازپلهین یزیچ：لدای

 دسته. یجا نی.استمیبچه ن لدامنی：باران

م حک نیپدر و برادر شماست باران خانوم.اگه ا ریتقص：ندونستم و گفتم زیسکوت و جا گهید

و  کنه یخبر زندگ یمشت ادم از خدا ب هی نیمجبور نبود ب لداین،یاوردی ینم ونیمسخره رو به م

 یچه گناه لدایبگه.به برادرت بگو  یزیهاشون چ یلیها و س یاحترام ینتونه درمقابل ب

 ایدن نیخانوم داره عشق ا دینامزد بود.االن پان یبود که بااون راشاد عوض نیا اهشداشت؟تنها گن
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 یبرا فقط نیقوان نیا یعنیلداس؟ی یزجر بکشه.حکم و قانونتون فقط برا دیبا لدایکنه و  یرو م

 افراده!؟ نیدفاع تر یو ب نیمظلوم تر

 خان بزرگ. ایبه برد نیافر

 کرد... یم یشالش باز یبود پ باگوشه  نییو نشون نده،سرش پا شیکه ناراحت نیا یبرا لدای

 

 43پارت#

 نیدونم.اما شما که در ا یم نارویا ی نا،همهیدونم مت یم：گفت یبه ناراحت ختهیام یبا لحن باران

هر من خوا اد؟چونیبر م یازدست من کار ن،بنظرتیبکن نیتون ینم یکار نیهست لیدخ اناتیجر

 یاون متپدرم گف یحت ای ایکه با کارهاش موافقم.نه...من بارهابه برد شهینم نیبر ا لیهستم دل ایبرد

رم نداره.منم دا یتیاهم نیاون کوچکتر یتو.اما حرف من برا لدا،نهی ده،نهیمجازات بشه پان دیکه با

هم  یخصومت چی.هستمیمن دشمن شما ن نایشم.اما مت یشما دونفر از خجالت اب م یاز ناراحت

و  من رفتن رونیب ایبرد نیبخاطرهم ناسیو مت لدایباشما ندارم.من از هر ده کلمه حرفم،نه تاش 

و پدرم.من...من  ایلطف کرد و من و پارک اورد.دور ازچشم برد رسامیممنوع کرده.اون روز هم ام

 بگم.واقعا شرمندتون هستم. یدونم چ ینم

 

 یحجم غم برا نی.اما تحمل امیستیناراحت ن ما از دست تو باران：دستش و گرفت و گفت لدای

 ،امایناراحت نش نایمت یسخته.توقع ندارم بخاطر حرفا نایمت یاسارت برا نیا دنیمن،وبه بار کش

و  میکش یم یچه رنج یفهم یما بزار م تیموقع یبارهم که شده خودت و تو کیلطفا درک کن.

 .میاری ینم بروموناخم به ا

دپرس  یحساب لدای یاز ماجدا شد و رفت.سر صبح یعذر خواه ینشست و باکل گهید کمی باران

 شدم. ش،ناراحتیناراحت ینشدم اما برا مونیکه به باران زدم پش ییشده بود.من هم از حرفا

 ؟یچ یعنیبودن  یسپهر لدایدونست  یم دیکرده بودم اما با یرو ادهیز کمی
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 لدای.طبق معمول اهسته به سمت اتاق میشد الیو هیساعت بعد از رفتن باران ماهم راه مین

 .میازش باالبر میتابتون میبالکن جدا نکرد ی وارهیدفعه طناب و از د نیم؛ایرفت

باال رفتنمون،طناب چند بار و ازچند  ریمس نیو ناگفته نماند که درب میکه بود رفت یبدبخت باهر

ها به طناب چنگ زده بودم و لنگام و  ییکرد.من مثل سامورا دایپ یمختلف جرخوردگ ی هیناح

بادستاش طناب وگرفته بود و پاهاش  یمثل مرد عنکبوت لداهمیداده بودم، هیتک واریهم به د

 بود. زونیاو

 یفراوان و ب یزد.جونم براتون بگه که بعد ازتالش ها یم یجهش ملخ هیهم  یاز چند گاه هر

 .میدیبه تراس رس زم،باالخرهیمن و دوست عز یوقفه 

 حلقم. یبکن.دل و رودم اومد تو گهیفکر د هی لدای：گفتم دنمونیمحض رس به

 بدم؟ یبرات سفارش نردبون برق یخوایمفت نزن.م اده،حرفیسرتم ز از：لدای

 .ریتوام که زود جبهه بگ_

 همون موقع بهش زنگ زد و مشغول حرف زدن شد... لدای مامان

 

 44پارت#

 ربع صحبت کیجا راحته و نگران نباشن.بعد از  نیداشت خاله و عمو رو قانع کنه که ا یسع لدای

 .دیکش یرو قطع کرد و نفس راحت یکردنشون،گوش یراض یبا خانوادش برا لدای یدرپ یپ یها

 گفتن؟ یم یچ_

همه  و وفتادهین یگفت دلم آشوبه و بابات نگرانته.تابهش بفهمونم اتفاق یهمش م مامان：لدای

 .دیطول کش یربع کیخوبه، یچ

 نگران بچشونن. گهیپدر و مادرن د_
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 وفته؟یب یواقعا قرار اتفاق بد لدانکنهی گمیم：در ذهنم جرقه زد و گفتم یفکر بالفاصله

ه اونم حکم من ک شهی.فوقش فاجعه مستیکه بدتر ن ریاتفاقات اخ نیاز ا گهی. دوفتهیب خب：لدای

 .ستین یمسعله ا

 !یخونسرد توام به درد من مبتالشد یگفت یقدر به من م ا،انیب_

 ؟یداره.راست ریواگ تیماریب اره：لدای

 ه؟یچ_

 .گهیپاش و جل و پالست و جمع کن برو د توام：لدای

 شد؟یچ دمیلحظه نفهم هی_

 ؟یگفت یچ：سمتش و ادامه دادم برگشتم

 .گهیبرو د گفتم：لدای

 

 .شهیخت مهاش قسمت من بدب زهیببند اون خندق بالتو که فقط سنگ ر_

تو  نیتر از ا شیب گهیتونم د ینم ی.ولیجا باهام بود نیکه تا ا یخوبم مرس زم،دوستیعز：لدای

 ماجرا کنم بفهم. نیا ریرو درگ

 ؟یکن یسخنران یجور نیتا ا یجان من چه قدر فسفر سوزوند_

 کنم. دارتیتونم ب یکه اصال نم گهیخر نشو د نایمت：لدای

 دوست گلم اون خرسه نه خر!_

 .یهرچ حاال：لدای

 گفتم. تیاطالعات عموم یخب منم برا_
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 ؟یبر یکار کنم تو پاش یمن چ االن：لدای

 تیرم.خودم مامور یاز راه به در نکنم نم نارویا ی.من تا شوهرااریفشار ن تیبه مغز فندق ادیز_

 جدا دارم.

 

 گه؟ید یر ینم：لدای

دام  هیرفته باال. تتیخر یدرجه  لداهای میخودمون یخوندم نه؟ول یم نیاسیفکنم داشتم _

کارت راه  یاز دام هاشونم بپرس ی،ولیچیجاهم که ماشاال دام پزشک که ه نیبرو،ا یپزشک

 .وفتهیم

 برو بمال. یدیکه تاحاال نمال یگل هر：لدای

دم  یکنه.امتحان کن قول م یاعصابت و اروم م کممیپوستت خوبه، یتوام بمالم.برا یبرا ایباشه،ب_

 ...یبش یمشتر

 

 45پارت#

 (ای)برد

که در به در داره دنبال  دمیرفتم.زهره  خانوم و د یاتاقم خارج شدم و به سمت سالن غذاخور از

 !؟ستیاتاقش ن یخانوم مگه باران تو  زهره：هم و گفتم یگرده.اخمام و کردم تو یباران م

 خان،متوجه حضورتون نشدم. دی...ببخشب：و با تته پته گفت دیکش یبلند نیترس ه از

 جواب من و بده._

 یگردم اما انگار اب شدن رفتن تو یصبح دارم دنبالشون م یاقا،راستش از کله  نه：خانوم زهره

 !نیزم
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 باران و به شما سپرده بودم. ؟منیچ یعنی_

 رسام؟یام：داد زدم بالفاصله

که با جفت  یو در حالاومد  رونیدست به کمر ب نییپا یطبقه  یبهداشت سیاز سرو هراسون

م مستراحم اد یشده؟ازدست تو،تو یچ باز：وفته،گفتیدستاش کمر شلوارش و گرفته بود که ن

 ارامش نداره.

 ؟یدیباران و ند_

دونم؛خواهر توعه  ی.من چه مایکال مخت و اجاره داد یخان شد یاز وقت ایگم برد یم：رسامیام

 !؟یپرس یازمن م

 .یجوون و دار یامار دخترا شهیاخه توعه فوضول دختر باز،هم_

رو از قلم ننداخته  یزینکرده چ ییوقت خدا هیفکرکن  گهید کمی یخوا یگم م یم：رسامیام

 بشم. ونیبهت مد یباش

 شه. یگرم نم یاه،برو گمشو خالت و برو.از تو اب_

 .ومدی یازش در نم ییصدا بیو گرفتم برم که عج راهم

 بز بده؟ یبزنمش که صدا یجور ایکجاست که موندم بخندم  نمیبب برگشتم

 یدستش هم متفکر داشت فکر م هیداد و با یدستش شلوارش و گرفته بود و کمرش و تاب م هیبا

 کرد.

 .گهید ه؟برویچ_

 کیفقط  یداخل ایجون برد یباشم ول دیکنم برات اب گرم کنم که مف یتالش م دارم：رسامیام

 شه. یم رینرم دست به اب ازم سراز ،اگریگرم عیما
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ورد محکم خ ،کهییکه بالفاصله برگشت که بره دست شو دمیسرش کش یکه زد دادبلند یباحرف

 به در و دماغش و گرفت.

 هم افتاد. شلوارش

 .رسامیام：دادزدم دوباره

 .ییدست شو یتو دیشلوارش و گرفت و پر عیسر

 که در و بست منفجر شدم. نیمحض ا به

 خت؟یراحت شد ر التیخ：در و باز کرد و گفت یواشکی

 !؟ختیر یگفت؟چ یچ نیلحظه مات موندم.ا هی

 یتوعه اگر شب ادرار ریالمصب.همش تقص ختیر شاشه：و به زبون اوردم که گفت فکرم

 ....رمیبگ

 

 46پارت#

 دمیکه باران و د هیک یصدا نمی.برگشتم ببدمیقهقهه شن یدفعه صدا کیو که گفت، نیا رسامیام

 زنه. یکه دلش و گرفته و قهقهه م

 خنده. یباران از ته دل م دمید یبود که م یمحدود دفعات از

 لحظه فراموش کردم که خان هستم و باران گم شده بوده. هی

ه ک کمیگه. ینم یزیدونستم از تعجبه که چ یجلو و سفت بغلش کردم.صداش قطع شد.م رفتم

 گذشت و به خودم اومدم ولش کردم.

 !؟یبغلم کرد یجور نیشده داداش؟چرا ا یچ：دیازم پرس باتعجب
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 خواستم غرورم رو بشکنم و بگم بخاطر لب خندت؛چون من خان بودم. ینم

من و زهره  خانوم دنبالت  ؟ازصبحیکجابود：دمیعوض کردم و بااخم پرس یرکیبحث و باز پس

 .ینبود میگشت

دم جابو نیبرم؟هم یخواستی...می...داداش کجا مدا：و با تته پته گفت دیکردم رنگش پر احساس

 .گهید

 تنته؟ رونیلباس ب نیهم یبرا：ابروم و انداختم باال و با پوزخند گفتم یتا کی

 تهرف：کنه گفت یداشت ترسش و توش مخف یکه سع یو بعد بالب خند دیکش قینفس عم هی

 شد. ریتابرسم د گهی.ددمیرو د نایو مت لدای یبعد اتفاق یهواخور رونیبودم ب

 شدم که حد نداشت. یقدر عصبان ان

مش حک ؟حاالیبا اون دوتا در ارتباط باش ی.مگه نگفتم حق نداررونیب یکه رفت یجا کرد یتو ب_

 .یکن یسرکش یتون ینم گهیرو که اعالم کنم د

ه مثل بابا،شک دارم ک یکی یشد قای.تو دقیستیکه برادر من بود،ن ییایتو اون برد داداش：باران

تر .گناه اون دخامیدرب ییمن تا از تنها شیپ انیبکن که ب یکار هی.الاقل یاز اون بدتر نشده باش

 !؟ازت متنفرم.ده؟هانیوجدانت ان قدر راحت خواب یجور ده؟چهید انتیکه خ هیچ

 بودم. دهیند یحد عصبان نیوقت باران و تاا چیه

مواظبش باشم اما  دیو اروم که با کیدختر کوچ هیطرف من بود و دوسم داشت. شهیهم باران

 .رمیبگ میتونم بااحساسم تصم ین هستم و نممن خا یراست بگه؛ول دیشا

 ...دیشا یول

 

 47پارت#
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که چرا راشاد به  نیبه خودش مشغول کرده بود.ا یذهنم و حساب یسوال هیکرد. یبشه کار دیشا

 کرد!؟ انتیخ لدای

 داشت. یتر دهیبود و هم رفتار پسند باتریز دیکه هم از پان ییلدای

 تونست جواب بده و اونم که... یسوال و فقط راشاد م نیا

دختر بامن  نیباران چشم دوختم.واقعا تنها خواهرم بخاطر ا یخال یو به جا رونیفکر اومدم ب از

 قهر کرد!؟

مغزش رو شست و شو داده.رفتم سمت اتاق کارم و به زهرا خانم گفتم که به  یحساب معلومه

 .ادیهم بگه ب رسامیام

 در اومد. یکردم که صدا نییکرد و باالپا یامضا م دیبا رسامیکه ام ییبرگه ها کمی

 داخل شد. رسامیاکتفا کردم و ام"ایب"یبه کلمه  تنها

 بدنش داخل شد. ی هیسرش و بعد بق اول

 دونستم ان قدر خوشگلم که خان خانان مجذوبم شده. ینم：رسامیام

 کردم. یچرت و پرت نگو.داشتم به خلقت تو فکر م_

م گ لتویاز فک و فام گهید یکیدفعه  نیحاال؟نکنه ا یکارم داشت ینکن،چ یحسود：رسامیام

 ؟یکرد

 انه؟یزر بزنم  ینیشیم_

 بزن. زر：و گفت نشست

غام من اد یرو امضا کن؛از فردا شرکت تو با کارخونه  نایا ایب：هارو گرفتم سمتش و گفتم برگه

 .میکارمون رو شروع کن میتون یشه و م یم

 شغول خط به خط خوندنش شد.هارو از دستم گرفت و م برگه
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 نترس حکم اعدامت و ندادم._

بخاطر گناه نکرده مجازات  یخوا یرو نم چارهی.مگه اون دختر بادیبرم یزیتو هر چ از：رسامیام

 ؟یکن

 

 طرفدارش شدن؟ رسامیو ام ومده،بارانیدختر ن نیهنوز ا چرا

وجود باران  نی.با اهیکه باهاش داشتم معلوم بود که دختر سرکش و گستاخ یبرخورد درچند

باهاش داشته  یا گهیبود.مشتاقم کرد که برخورد د بیعج یلیمن خ یبرا نیدوستش داشت وا

 باشم.

 و... میکن سیکه کار ها رو راست و ر میبرگه هارو امضا کرد و رفت رسامیام

 

 48پارت#

 کل)سوم شخص( یدانا

ه ک  یحکم لعنت نیداشت بخاطر ا نافرجام یاسترس لدایشد و  یم یها به سرعت برق و باد ط روز

 خبر در اورده بود. یظالمان از خداب نیاورا گرفتار کرده بود و به اسارت ا

 یخواهش خواهرانه  یقدرت و اقتدار خانانه اش وسط بود؛هم پا یبود که هم پا یان طرف،خان از

 بزند! یو خواستن بایز یبانو نیا ی نهینبوده که دست رد به س یکه تابه امروز کس یباران

 شد؟ یاو م یخواسته  میتسل اید،یکش یکرد؟قدرتش را به رخ خواهرش م یچه م دیاو با حال

 بود... یسخت یدوراه

دم که ق یراه ایبود،و  یو قدرت طلب یوجدان یان ب یکرد که تنها تابلو یرا انتخاب م یراه دیبا ای

 امدند. یم شیاریبه قدم ان دوستانش به 
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 کرد؟ یرا انتخاب م کیاو کدام  یراست به

کمک خواهند  کیراه به کدام  نیدر ا زیلدا،نیو دوست مهربان و فداکار  ایبرد قیشف دوست

 دیبا لدایو  ایهمانند برد ایدهد؛ یجاده قرار م کیانان را در  یزندگ ریسرنوشت مس ایکرد؟ا

 کنند؟ یرا ط یو بلند یجدا ازهم و پر از چاله و پست یریمس

 .دیان روز فرا رس باالخره

 شد. یماجرا،صادر م نیگناه ا یکه حکم تنها فرد ب یروز

 کرد. یهارا به هم وصل م یلیو خ یرا متالش ییها یکه زندگ یحکم

 یکرده بود،نم فیتعر شانیکه باران برا یکتاتوریاز اضطراب و ترس از خان د چارهیب دخترک

 دانست چه کند!

 رفتند؟ یکجا م به

 چال قصد کوچ داشتند؟ اهیس ایزندان  نیر حکم او به کدامصدو یبرا

 شوند؟ یکور باز م یچهار گره  نیا ایکه آ دید دیبا

 رند؟یگ یم شیهر کدام راه خود را پ ایشوند  یباهم،هم سفر م ییروشنا یکه به سو دید دیبا

راه گم کرده بود و قصد خارج شدن از ان  نیخود را در ا بیبود که عج ییایبه دست برد زیچ همه

 را نداشت.

 گشت که... یم ییروشنا یبه دنبال کور سو بلکه

 

 49پارت#

 (لدای)
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 یکه روز نیمانده تا صدور حکمم روهم تحمل کردم تا ا یچند روز باق نیا یها یسخت باالخره

 شد. یکه حکم من صادر م دیفرارس

 من و به کدوم سمت ببره؟وقرار به کجا برسم؟ یخبرم،قرار زندگ یکه ازش ب یحکم

 .ستیحکم قطعا به نفع من ن نیکه ا نهیدونم ا یکه م یزیچ تنها

 نبود. نایکردم و حواسم به زمان و حضور مت یاسترس داشتم طول و عرض اتاق و متر م با

 خسته شد و کفرش در اومد. نایقدر رفتم و برگشتم که مت ان

باباش و  یکه انگار ارث نداشته  دیبا حرص و محکم کوب یسرم.طور زد فرق یکیسمتم  و  اومد

 خوردم!

 ؟یزن یم ؟چرایوحش چته：گفتم باحرص

 کیعه،نگا توروخدا  عه：زنه گفت یو زد به کمرش و انگار که داره باخودش حرف م دستش

 امرد؟یزن بود  یلیل گهیکنم تازه خانوم از هپروت درومده م یساعته دارم صداش م

 یدرصد در البه ال کیتو.اگه  یکن یرفت،چه قدر فکر م جیسرم گ بابا：به من ادامه دادرو بعد

 .ستمیجا تکون بخور ن نی.من از ایبرم،کور خوند یبوده که من و دک کن نیافکارت ا

 اتاق. یگوشه  یصندل یهم گره زد ونشست رو یدستاش و تو سپس

موضوع  کیکردم.البته بگم که رفتن توهم  یمن که به رفتن تو فکر نم نیمت یوا：گفتم کالفه

و برادر  هیک رهیراشاد و بگ یکه قرار جا یدیکردم خان جد یفکر م نیمهمه اما در حال حاضر،به ا

گاه و  ی.از صبح نه جواب زنگ هارمیم یخواد بده؟از استرس دارم م یمن م یبرا یباران چه حکم

 دم.کر یا گهیگاه مامان و بابا رو دادم،نه کار د یب

 تونه بکنه.خودم تا تهش باهاتم. ینم یغلط چیه یبربر نیجونم ا لدای نترس：نایمت
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ه ب یدختر بودن تو چه فرق نا،اخهیگرم مت دمت：بهش انداختم و گفتم یا هیعاقل اندرسف نگاه

شه.قصد  یتوهم م ریدامن گ یاجبار لعنت نیشه؟فقط ا یکنه؟مثال حکم عوض م یحال من م

 ؟یبرگشتن ندار

 اون م،ازیزن یاصال فکرشم نکن که تنهات بزارم.فوق فوقش همون جا دوتا حرکت م نوچ：نایمت

 .میکه ارزو به دل نمون میکن یرو هم تور م یبگول یگوگول یپسر حور د؛دوتایحرکات پان

 شدم و... یعصب

 

 50پارت#

 

 یم ختر؟دیکن یم ریس یدار ییایکنم و تو در چه دن یفکر م یمن به چ نایمت：داد زدم یعصب

 نه؟ ایزنم  یدارم دست و پا م یا یمن تو چه بدبخت یفهم

 

 دم. یو از دست نم دمیمن بازم ام یدم،ولیباشه فهم باشه：نایمت

 ه؟یمنظورت چ_

 یحرف م دیخان جد نیارو،همی نیا یدوتا از خدمت کار ها داشتن درباره  امروز：نایمت

.بلکه روبه رو و مخالفشه.ممکنه با حکم تو هم ستین ایخان کنار برد نیفکر کن قطعا ا کمیزدن.

گفت قرار خان  شیراشادم که چند روز پ یمخمصه نجاتت بده.اون ننه  نیمخالفت کنه و از ا

 حکم به ضرر ما نشه. نیکه ا میدعا کن مینیبش دی.باادیب
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ه،اما ازم دفاع کن یبربر یخان و ممکنه جلو کی نمیکه ا ریدر نظر بگ نای.اما متستین میبد فکر_

 حاال؟ ادیم یکنه.ک یم شهیش یخانوم خونمون و تو میمثل مر

 خان زاده. ادیکه قرار امروز ب دمیدخترا شن از：نایمت

 رو سفت در اغوش گرفتم. نایچشمام و مت یدوباره بر گشت تو یشاد برق

 جا بدرد خورد. هی اتیفضول نیباالخره ا نیمت_

 .نیهزار بار نگو مت نی.استیمثل ادما ن اتمیکه خوشحال یریبم：داد اون طرف و گفت هولم

 تخت نشستم. یحوالش کردم و رو یبوس

 نشدم... نایهپروت و متوجه نبود مت یگذشت و دوباره رفتم تو کمی

 51پارت#

 

 سر جام نشستم. خیو س دمیفکر بودم ترس یسر داد،چون تو نایکه مت یبلند ی باقهقهه

 اطراف نگاه کردم نبود! به

بود و دلش و از خنده  ستادهیبالکن ا یکه تو دمیرو د نایتراس و زد باال و مت یجلو یپرده  باد

 گرفته بود.

 خنده! یداره م یبه چ نمیشدم بب کنجکاو

 ؟یخند یم یچ به：و گفتم ستادمیکنارش ا رفتم

 زد. یحرف م کهیت کهیخنده ت ازشدت

 ...یدختره...وا نی...انی...الدای：نایمت

 ؟یگ یم یچ نمیحرف بزن بب ؟درستیگفت یچ یدیخودت فهم_
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 .نیخدمت کاره رو بب نیا：نایمت

 .اطیرو گرفت به طرف ح انگشتش

 فتهویب یدونم قرار بود چه اتفاق یخنده.نم ریزدم ز یو نگاه کردم.ناخود اگاه پق نییشدم و پا خم

به هم  ادیرفتن.دوتاشون بر اثر سرعت ز یطرف و اون طرف م نیکه خدمت کار ها با هول و وال به ا

 افتاده بودن. نیزم یبر خورد کرده  بودن و رو

 زد. یبود و غر م ستادهیسرشون ا یخانمم باال میمر

باال نگاه کرد و با اخم  یخانوم به طبقه  میدم،مریخند یشده بود.وقت ینظام یمثل رژه ها درست

 نه.ک ریرفت.اوه اوه،خدا به خ الیو یبه سمت ورود

 جنبونه. یهمه جامون و به هم م ادیم االن

 اومد. یکه گاو وحش ریبگ یحالت تدافع لدای：نایمت

 .میدیدر از جا کنده شد که ناخود اگاه به هم چسب نیچ نا؛همیحرف مت نیا بعد

 اره؟ نیخند یکه به من م دهیرس ییبه جا کارتون：خانم میمر

 .میکرد نییاره،باال و پا یسرامون و به نشونه  مظلومانه

 جلد جادوگر بدجنس و باز رم کرد. یشد اما بعدش رفت تو رهیمات و مبهوت به ما خ اولش

 منتظرتونم. نییپا گهید ی قهیده دق نیحاضر ش عیسر：خانم میمر

 خانوم؟ ونایف یچ واسه：نایمت

 خانوم. میمر دیببخش：دهنش و گفت یتو دیحرفش شد و باجفت دستاش کوب متوجه

 و نخور. من：گفت نایقدم به سمتمون برداشت که باز مت هی تیباعصبان

 زنه. یشدم.فقط گند م دیناام نایاز مت گهید
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.حاضر میبرگشت یرسم،وقت یبه خدمتتون م بعدا：دستش و باال اورد و گفت هی دیعالمت تهد به

 و بده. دیخان تا حکم تو چشم سف ایبرد یخونه  میبر دیبا نیش

 خارج شد...زد و از اتاق  یمرموز لبخند

 

 52پارت#

وسط اتاق  یچارگیب تیاوردن و با نها ش،هجومیچند لحظه پ یو استرس ها یاشفتگ دوباره

 نشستم.

 دیونبا.تیمقاومت کن نایدر برابر ا یتون یتر م شیب یچه قدر محکم تر باش لدانترس،هری：نایمت

 .میحاضر ش دی.پاشو بایریشکست و بپذ یزود نیبه ا

 لطفا تنهام نزار. ایخدا

 !یشیارا چیبه تن کردم.بدون ه یدست لباس مشک کیدوباره  شهیمعمول هم طبق

 رفتم. نییپا یسست،به طبقه  یمانتوم و باقدم ها بیج یو گذاشتم تو میگوش

 داد. یم یدستم و گرفته بود و مدام بهم دل گرم نایمت

 ارومم کرده بود. بایتقر

عزم رفتن به سمت کاخ سرنوشت  یخانوم و دار و دستش هم اومدن و همگ میبعد مر قهیدق چند

 .میمن کرد

 .کردم یچند روز فکر م نیداده بودم و به اتفاقات ا هیتک نیماش ی شهیسرم و به ش ریمس یتو

 در تهران فکر کردم که چه قدر خوشحال و خوشبخت بودم.اما حاال... میزندگ به

 .رنیبگ میتصم میزندگ یبرا هیسکوت کنم تابق دیبا
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 بار کمکم کن. نیفقط ا ایخدا

 !...لطفا

 .میشد ادهیپ نیدر و برامون باز کردن و از ماش گاردایباد

 یشدو دستام سرد شده بودن و م یم شیتراز پ شیرفتم؛استرسم ب یکه جلو م یقدم کی باهر

 .دنیلرز

 .میشد الیو وارد

 .امیم الیو نینبود که به ا یاشنا بود چون بار اول برام

 راشاده. یالیجا بهتر از و نیشد که فکر کنم ا یباعث م یزیچ هی...اما اما

 گفت!... یو م نیبود.فقط حسم ا یدونم چه فکر ینم

 شدن. ییو زهرا خانم به سمت ما اومدن و مشغول خوش امد گو باران

 ده؟یرنگت پر ؟چرایشد یچ لداجونمی：رفت و گفت نیلبخندش از ب دیکه رس بمن

 اروم باش. لدای：نایتم

 .یشد بایز یلیخ باران：زدم و گفتم یلبخند مچهین

 کرد. یم دادیدر چشماش ب یکرد بخنده اما نگران یسع

 .میبه اتاق خان رفت یدست راست و باران دست چپم رو گرفت و همگ نایمت

 نشست و... ییدر جا یهرک

 

 53پارت#
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که همون روز  یو اقتدار ییرایخان با همون گ ایکه برد نیحکم فرما بود تا ا یعذاب اور سکوت

 بود وارد شد. دایاول هم،در وجودش هو

 کرد. ینشست و تک سرفه ا زشیم پشت

 یحکم فهیطا نیا کیوخانم کوچ فتونیخان طا یتا درباره  نیجا جمع شد نیا همتون：ایبرد

 .میصادر کن

 دهنم. یتو ومدیداشت م قلبم

 .ادین شیپ یدم تا سوال یم حیو توض انیبار از اول به صورت خالصه جر هی：ایبرد

 مشتم فشردمش. یمانتوم چنگ انداختم و تو یدلهره به گوشه  از

که  یانیک دیدر تهران داشت،با پان یکه نامزد نیشما باا ی فهیمهران فر خان طا راشاد：ایبرد

 ماست،رابطه برقرار کرد. ی فهیطا یدختر کدخدا

 کردن. یبه سر و صدا در اومدن و همه پچ پچ در گوش هم صحبت م حضار

 شدم. ینگاهاشون داشتم ذوب م ریز

 .ساکت：ایبرد

 .دیکوب زیم یدستش و محکم رو و

 قطع شد. صداها

رو با قتل راشاد  یروستا،جواب ناموس دزد نیو اداب و رسوم ا نیما به رسم قوان یکدخدا：ایبرد

 دینامزد راشاد مهران فر و پان یسپهر لدایتا حکم  میشد جا جمع نیخان داد.حاال ما ا

 .میراشاد خان و صادر کن ی ،معشوقهیانیک

 .دمید یکه رو به روم نشسته بود و چندتا م ییایرفت و برد یم جیگ یحساب سرم
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 یرروستا سپ نیعمرت و در هم ی هیداشتن ارتباط نامشروع؛بق لیشما به دل یانیک خانوم：ایبرد

 .یجا رو ندار نیو حق خروج از ا یکن یم

 دیاب ؟پسیهست یتو ک ؛اصالیکار و بکن نیا یندار حق：و گفت دیکش یگوش خراش غیج دیپان

 هم مثل من باشه. لدایمجازات 

رو  لدای.ایح یب یدهنت و دختره  ببند：گفت تیاز جاش بلند شد و باحرص توأم با عصبان نایمت

دهنت که ننه  یخوابونم تو یبا پشت دستم م نیخودت نکن که هم چ یها یکثافت کار یقاط

 .ینیچشمات بب یبابات و جلو

 پارت کنن. کهیبابام ت یگم سگا یبزن؛م ایب یدار جرعت：دیپان

 

 هی من برات ،بزاریوبگ یکه اون دهن گشادت و باز کن نیا قبل：و زد باال و گفت ناشیاست نایمت

 .امیحرکت ب

 .دیوهاش و گرفت و کشکرد سمتش و م حمله

 از هم جداشون کردن. بزور

 .رمیرو بگ نایمت یتونستم از جام بلند شم و جلو یقدر حالم بد بود که نم ان

 ه.حرفش و بگ یشدم تا ادامه  رهیخ ایکه به زور باز نگه داشته بودم،به برد ییو چشما یحال یب با

 رفت و اون و به ارامش دعوت کرد. نایسمت مت باران

 جمع دوباره به حالت اول برگشت... یوقت

 

 54پارت#
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 که... نهیا یحکم خانوم سپهر و：گفت ایبرگشت،برد یکه به حالت قبل جمع

 به من و سپس به باران انداخت. ییگذرا نگاه

 از جام بلند شدم و منتظر موندم. یباسست

خواهند کرد و با کسب اجازه از طرف  یما زندگ ی فهیپس در طا نیاز ا یسپهر خانوم：ایبرد

 کوتاه مدت. یتونن از روستا خارج بشن.اون هم برا یمن،م

 !؟یچ

 کار کنم!؟ یچ دیبا

 کنم؟ یجا زندگ نیا

 د؟یپان شیپ

 ...من...؟می...چیعنی...ی：و لکنت گفتم یجیباگ

 یاهی.پاهام تحمل وزنم و نداشت و سدیچرخ یدور سرم م یحرفم و کامل کنم.همه چ نتونستم

 مطلق...

 

.............................................. 

روم بود و هر  یباز کنم.چهره ها همه جلو یاطرافم باعث شد که چشام و به اروم یو صداها سر

 گفتن اما صداها برام گنگ بود. یم یزیکدوم چ

 و بستم و دوباره باز کردم. چشام

 بگو. یزیچ هیخدا تورو لدایزم؟یعز ی...خوبلدایلدا،ی：نایمت

 توروخدا حرف بزن. ییلدای：باران
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 .میکس نبود.همه رفته بودن و فقط ما پنج نفر بود چیه

 زد. یم ایبرد ی نهیبه س یاپیپ یو با مشت ها ایحمله کرد سمت برد باران

 ؟یکار کرد یدختره رو چ نیکنه.بب ؟خدالعنتتیهست یچه جور ادم تو：باران

 عقب. دشیاز پشت باران و گرفت و کش رسامیام

 یحکم و داد.م نیبخاطر تو ا ایبرد نی.ببنیاروم باش،فقط فشارش افتاده هم باران：رسامیام

 تو! ؟؟؟بخاطریفهم

 ؟یچ یعنی...یعنی：باران

 لدایحکم  یکه تو تنها نباش نیا یبود؛اما برا گهید زیچ هی یحکم خانوم سپهر یعنی：رسامیام

 خانوم و عوض کرد.

 

 نیهم چ دمیفکر کردم د کمیکارش به من لطف کرد؟ نیبا ا ایبرد یعنیشنوم؟ یم یمن چ یخدا

 بدم نشد.

 نبود. ی،خبریلیو س نیاز حقارت و توه حداقل

 هم داشتم. یتر شیب یجا طرفدارا نیا تازه

 دست از جدل بردارن. رسامیو ام ایباعث شد که باران،برد نیاز جام بلند شدم و ا نایکمک مت با

 .ستادیا نایسمتم و کنار من و مت دییدو باران

 دنبالت. ادیم رسامیو جمع کن شب ام لتیوسا：ایبرد

 .یخانوم سپهر نیشم بگ یم ممنون：و صاف کردم و گفتم صدام
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 الیجنگ داخل و یو اماده  میرفت الیبه سمت و ادهیسالن و ترک کردم و پ نایبه همراه مت وبعد

 ...میشد

 

 55پارت#

د که نبو ییرایدر سالن پذ ی.خداروشکر کسمیراست به اتاقم رفت کیو  میسر و صدا داخل شد یب

 بده. یروح یو دوباره شکنجه  رهیبخواد جلومون رو بگ

رو هم با کمک خودش جمع  نایمت لیساک و وسا یدم دستم بود و انداختم تو یهرچ تندتند

 .ادیدنبالمون م گهید ی قهی.باران اس ام اس داد که تا ده دقمیکرد

 داد. یشب و نشون م ی قهیدق7:40ساعت نگاه کردم، به

 .میر یم میکن،دار یجا خداحافظ نیا یوارایدر و د با：نایمت

 .ستین الیو نیبهتر از ا یلیاون جا خ_

 طرف ماست. فهیاز اون طا یکی حداقل：نایمت

ت دوس یلیرو خ ایدونستم که برد یباران ممنون بودم که بخاطر ما،با برادرش بحث کرد.خوب م از

ا و من ت ستین یدیام چیکردم که ه یصدور حکم،فکر م یبرا الیداره.تا قبل از رفتنمون به اون و

 عوض شده بود. ینسبت به زندگ دگاهمیمونم؛اما حاال د یم ییو تنها یکیتار نیاخر عمرم در ا

دفعه بر خالف موقع  نی.امیاز اتاق خارج شد نایتک زنگ باران از جام بلند شدم و با مت اب

 ورودمون،همه جمعشون جمع بود!

 یباز تو چه فکر ستین گه؟معلومید یر یم ینحس دار ی دختره：من گفت دنیخانم با د میمر

 ؟یخان برس ایکه به برد یاون جا!راشادم و کشت یر یکه م یهست

 یزنه.زحمت و کم م یجور کار ها که پسر شما حرف اول  رو م نیا ی!تونیینفرما：نایمت

 .ادیز م،عزتیکن
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 .میو گرفت و از اون جا خارج شد دستم

که ما فکر  ستین یاون جور یچیکنم،اما ه یتوش عاشقانه زندگ یقرار بود روز دیکه شا یا خونه

 .میکن یم

شد و ساک هارو از دستمون  ادهیپ نیماش م،ازیما که چمدون به دست بود دنیبا د رسامیام

 .میعقب جا گرفت یدر صندل نایکردم و با مت یگرفت.سالم کوتاه

 ن؟یخودم،خوب یها یابج سالم：باران

 به لطف تو. زمیعز میخوب：زدم و گفتم یخند لب

 .یدر حقمون کرد یگرم باران،لطف بزرگ دمت：نایمت

 .نیمن هست یدوستا نیدو تا بهتر ه؟شمایچه حرف نیا：باران

 ه.ش یاعالم م ینظام م،حکومتیبش ایبرد یالیوارد و یکه وقت نیبکن نیخوا یم هرکار：رسامیام

 .میدیخند زیر زیر هممون

 .میدیخند یبهش،کل نایدندون شکن مت یجواب ها نا،ویبه مت رسامیام یها یراه با مزه پرون یتو

 .میشد ادهیپ نیو از ماش میدیرس الینگذشته بود که به و یلیخ

 .میمستقر شد یزهرا خانوم،هر کدوم در اتاق ییاز راهنما بعد

گ رن یهم مشک نشیزم یو حت ،کمدیمشک یوارای،دی.تخت مشکیبود به رنگ مشک یبزرگ اتاق

 بود؟ یاتاق به من چ نیهدفش از دادن ا یعنیبود.

 تو ماد مازل؟ امیتونم ب یم：باز گفت شیداخل شد.با ن نایمت یبه در خورد و کله  یا تقه

 .ادیلبخندم بهش فهموندم که ب با

 به اطراف... ریسرش هم باران اومد داخل و متح پشت
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 56پارت#

 به اطراف چشم دوخت. ریمتح

 شده باران؟ یچ_

 شده؟ یختیر نیجا چرا ا نیا：باران

 شده؟ یختیر چه：نایمت

 نبود. یرنگ نیاتاق که ا نیا：باران

 .تسین یشده،کار داداشته.حدسش کار سخت یرنگ نیحضور من ا بخاطر：زدم و گفتم یپوزخند

 باتو داره؟ یکنه؟چه خصومت یکار و م نیا چرا：باران

 ی جهیکنن اما به نت یدارن روش کار م نیحاده که هنوز متخصص هیمارینوع ب کی نیا：نایمت

 .دنینرس یمطلوب

با  رسامیکه ام می.مشغول صحبت بودمیو رنگ اتاق شد یمیقد نیزاید الیخیو ب میدیخند هممون

 کسب اجازه از ما داخل شد.

 که خانوما دور هم جمع شدن. نمیب یم：رسامیام

 که جمعمون کامل بشه. نیشما هم بش ایب：نایمت

 .نهینب رسامیتا لبخند گشادمون و ام نییپا میو باران سرمون و انداخت من

 حرف زدن بزرگ ترا نکن. یخودت و قاط شما：رسامیام

 .رونیخوره؛بفرما ب یدوسال نم ریما بدرد ز ی،حرفایاشاره کرد یفیظر ینکته  به：نایتم
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 یم یچ"یدو روزه ا"که م،شمایگرفت میبا پدر محترم رفت روزید نیو هم شناسنامت：رسامیام

 وسط؟ نیا یگ

 .میانداخت یو باران بهم نگاه من

 کردن. یپاره م کهیکه هم و ت دیرس یم ییکار به جا میکرد یسکوت م اگر

 ن؟یداشت یکار_

 .رسامیباش بگو ام راحت：رسامیام

 .نیهمه راحت باش ستین ایکه برد فعال：صداش و اروم کرد و گفت بعد

ازش  یکم یمحض تموم شدن حرفش،در باشدت باز شد و چون پشتش به در بود و با فاصله  به

 بود،پرتاب شد سمت ما. ستادهیا

باز  یجور نیکه در و ا یتخت.با حرص برگشت سمت کس یو افتاد رو میداد یموقع جاخال به

 ...یجور نیدر و ا یخر کدوم：کرده و گفت

 شد و حرفش و نصفه رها کرد. میپشت باران قا ایبرد دنید با

حال و روز  نیکه به ا یستادیپشت در ا یجو گرفتت؟غلط کرد یدیتو دو تا دختر د باز：ایبرد

 .یوفتیب

 .شد داشیو اوردم پ که،تااسمشیمرت جنه：پشت ما گفت یواشکیو  ایچشم برددور از  رسامیام

 .نمیبب رونیب ایجا پچ پچ نکن.ب اون：ایبرد

 .یکن یاز وسط دو شقم م امیب ام،اگرینم：رسامیام

 اره؟ گهید یاینم：ایبرد

 برام. نیکنه.دعا کن یجا هممون و باهم عقد م نیشد.اگه نرم هم یاوه،عصبان اوه：رسامیام
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 زدم. یاز خنده و منم لبخند دنیترک نایو مت باران

 نگاه تند به هممون کرد که همون لبخندم هم جمع شد. هی ایبرد

 رفتن... رونیو گرفت و از اتاق ب رسامیام گوش

 

 57پارت#

 

 ود.گرفته ب نیرو به باد فحش و نفر ایکرد و برد یم غیج غیکه مثل دخترا ج ومدیم رسامیام یصدا

 کنه! یکار م یداره بدبخت و چ ستین معلوم

 .نییپا میها شام حاضره بر بچه：باران

 م؟یجا بخور نیما هم شهیباران نم_

 ه.ش یم یشام حاضر نشه عصب زیبه موقع سر م یحساسه،کس یلیخ زایچ نیا یرو ایبرد：باران

 یمعده  نیبه ا یحال هی م،حداقلیچند روز که فقط گشنه پلوخورد نیا میپاشو بر لدای：نایمت

 .میبدبختمون بد

 .میرفت یو به سمت سالن غذاخور میدیخند همه

 نشسته بودن. زیسرم رسامیو ام ایبرد

 !ومدیدر نم رسامیاز ام ییبود که صدا بیقدر عج چه

 جاگرفت. رسامیبغل ام ینشسته بود و باران هم صندل ایکنار برد رسامیام

 نشست،و کنارش من نشستم. نایمت رسامیام یرو روبه
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 کرد. یاشاره م ایبه برد یگفتم که چرا ساکته؟اونم ه رسامیچشم و ابرو به ام با

 درست کرده بود. یپسر.غذا سرو شد.زهره خانوم قورمه سبز نیا ازدست

 رفت. یمن نییغذا از گلوم پا ایبهتره بگم با وجود برد ایاما اصال اشتها نداشتم؛ دمیبرنج کش کمی

 اد؟یپدرت شام نم باران：نایمت

 نزنه. یغذا حرف زیسر م یکس：گفت ایچشماش ودرشت کرد و برد انبار

 با من بود؟ اروی نیا：درگوشم گفت نایمت

 .میپرس ینزن،بعدا از باران م یحرف نیا یساکت باش جلو_

 .میخوردن شد مشغول

 کردم. یم یبود و با غذام باز نییپا سرم

 .ادیقاشق و چنگال م یداره صدا یلیشدم که خ متوجه

 یظرف خورش دارن قاشق و چنگالشون و بهم م یرسام،تویو ام نایمت دمیو اوردم باال که د سرم

 زنن.

 ن؟یکن یکار م یچ_

 .مال منه.رونیب بکش：نایمت

 ...مممم：رسامیام

 ؟یالل شد ه؟الحمداهللیچ：نایمت

 ؟یکن یم یجور نیا یچرا دار نایمت_

 منه،دستت و بکش اون ور. گوشت：نایمت
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 تونم حرف نزنم. ینم گهید ایبرد：رسامیام

 منه،برو اون ور. مال：دادزد بعدش

 بردار. گهیگوشت د هیتو  نای.متگهیعه،بسه د_

 خوام. یو م نیهم فقط：نایمت

 نداشت. دهیفا صحبت

 جام بلندشدم،ظرف خورش و برداشتم و کنار خودم گذاشتم. از

 شدن. رهیپکر شده به گوشت خ یها افهیدو با حسرت وق هر

 سر جاتون. نینیه؟بشیچ ایبچه باز نی.انیخور یگوشت نم کدومتون چیه_

 شده بودن. زیخ میکه داشتن،ن یادیتحرک ز بخاطر

 از دست دادن گوشت،سرجاشون نشستن. یغصه  با

 کرد. یگفت،و نه کار یزینه چ ایبود که برد زیانگ رتیقدر ح چه

 خورد... یداشت شامش و م خونسرد

 

 

 58پارت#

 بود. ایکه بلند شد برد ینفر نیخوردن شام،اول بعد

 زد و اون و هم وادار به بلند شدن کرد. رسامیام یضربه به شونه  چند
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ه ک یو بعد تشکر ازش بخاطر شام خوشمزه ا میجمع کرد گهیو باکمک زهره خانم و چند نفر د زیم

 .میو به اتاق هامون رفت میگفت یریدرست کرده بود؛شب بخ

 به خواب رفتم... یو راحت کردم و با خستگ الشیخواب به مامانم زنگ زدم و از بابت خودم،خ قبل

 

 از جام بلندشدم. دهی.ترسدیکوب یتندتند،به در اتاق م یکیشب بود که  نصفه

 سرم. یشال انداختم رو هیبود و فقط  دهیپوش لباسم

 و باز کردم. در

 تورو صداکنم. امیگفت ب نایزهره خانم حالش بده،مت لدای：و با هول گفت دهیترس باران

 .میو تلف نکردم و با عجله به سمت اشپزخونه رفت وقت

 ...رسامیا،امیکارها،برد خدمت

 !ادیکنم زهره خانم به هوش نم یهر کار م لدای：من گفت دنیبا د نایاون جا بودن.مت همه

 ؟یفشارش و گرفت_

 به فشارش نداره. یکه ربط شیهوشیاما ب نهییپا اره：نایمت

 .شیشونیپ یسرش نشستم و دستم و گذاشتم رو یباال

 داشت.نبضش و گرفتم؛کند شده بود. تب

از هوش  شیزنه.احتماال سرما خورده و بخاطر فشار کار یحرارت بدنش باالست و نبضش کند م_

 .مشیاتاقش ببر یتو نیرفته.کمک کن

 .مشیتخت خوابوند یخانوم و رو گه،زهرهید یو چند تا از خدمت کارها نایباران و مت با

 ظرف اب گرم اورد. هی نایمت
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 زاشتم. یو کف پاش م شیشونیپ یکردم،رو یم سیدستمال خ تندتند

 کف پاش ره،ویشه سر درد نگ یدارمیب یزاشتم که بخاطر حرارت بدنش،وقت یم شیشونیپ یرو

 شد. یگذاشتم چون گرما از کف پا خارج م

 تخت خوابشون برد. ،کناریاز خستگ نایو مت باران

 .شیصبح بود و هوا گرگ و م4ساعت

 زهره خانم و کنترل نکنم. تیتونستم مدام وضع یخسته بودم،اما نم یلیخ

 صبح بود که تبش قطع شد و من نشسته به خواب رفتم. یدما دم

 

 ساعت هم نگذشته بود. کی دنمیچشام و باز کردم.از خواب یدست یباتکونا

واقعا  ایخودشون و زدن به خواب  ای.دارکنمیتونم ب یدو تا خرس و نم نیمن ا لدای：رسامیام

کار  یدونم چ یکنه؛منم نم یبه پا م امتیق ستین زیم یصبحانه رو نهیبب ای.بردننیخواب سنگ

 ؟یکمکم کن یایشه ب یکنم،م

 تا... میاشپزخونه رفت رسامیو جد و ابادش بجز باران کردم و با ام اینثار برد یفحش

 

 59پارت#

 .میکرد یو به هم نگاه م میبود ستادهیمنگال وسط اشپزخونه ا نیا مثل

 کجاست؟ یچ یدونم جا یمن م یگ یاالن م یعنی_

 کنم تو درست کن. یم دایپ من：رسامیام

 منصفانه است._
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 گذاشتم. یظرف یتا تخم مرغ اورد؛اب پز کردم و تو چند

رو هم برداشتم  وهیجداگانه.پاکت ابم یظرف ها یگذاشت تو رسامیو عسل و مربا رو هم که ام کره

 .ختمیر وانیل کی یو تو

 گرم کردم. رمیرو اماده کردم و ش ییچا

 .میدیچ زیم یاز اتمام درست کردن صبحانه،همه رو با کمک هم رو بعد

 .میو از قلم جا ننداخته باش یزیکه چ شاالیا：رسامیام

 .هیادیهم از سرش ز نایکوفت بخوره،هم_

 هوا براش تکون دادم و رفتم که بخوابم. یو تو دستم

 هیو شوت کردم  امییکه کردم،دمپا یکار نیخسته شده بودم.وارد اتاقم که شدم،اول یحساب

 رفتم اقیکنم.با اشت یها هست و االن دارم خارجشون م ییدمپا یتو میگوشه.انگار تمام خستگ

 پتو و چشام و بستم. ریز

هم  داد،بعدیسر و صدا و داد و ب یصدا دمیبودم که د یداریشده بودم و تو عالم خواب و ب جیگ

 اومد. یزیشکستن چ

 سرجام نشستم. خیس عیسر ازترس

 .رهیگ ینه؛صداها داره شدت م دمید یشدم ول یاالتیخ یفکر کردم از خستگ اولش

 .نییم پاو از پله ها با سرعت رفت رونیخودم و از اتاق انداختم ب باهول

 .رفتم داخل که...ادیشدم که صدا ها از اشپزخونه م یرفتم متوجه م یجلو تر م یچ هر

 !؟نایاتاق مت ایاشپزخونه اس  نیمن ا یخدا یوا
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 انداختم که من یبود،نگاه ایکه صد در صد شاهکار استاد برد یشگفت نیمات و مبهوت به ا فقط

ونم و گ دیپر کشیت کیانداخت شکست که  وانیل هینموندم.چون دوباره  بینس یوسط ب نیهم ا

 شد. ریازش سراز یگرم عیما هیکرد.احساس کردم گونم سوخت و  یو زخم

 بود. دهیسخت نبود؛قطعا بر ادیز حدسش

 ؟یکن یکار م یچ یبا توام دار یاها_

 شه. یمن محسوب م یجا هم اشپزخونشه.پس جز خونه  نیخودمه ا ی بتوچه،خونه：ایبرد

 ؟یزن یخسارت م یدارعه!؟پس چرا _

 خانم کجاست؟ ه؟زهرایکار ک زیم نیا：ایبرد

 شتره،جنابیقرمز حافظش از تو ب یکه.دوما ماه یستین انین،شجرییپا اریاوال اون صدات و ب_

 حالش بدشد. شبیزهراخانم د

 ه؟یکار ک نیا پس：ایبرد

 تشکرته؟ یم،جایدیصبحانه چ مونیبا وجود خستگ میلطف کرد رسامیمن و ام_

 جا... نیا：ایبرد

جاهم  نیجا خونته،ا نیا باشه：گفتم یحوصله و عصب یحرفش تموم بشه و ب نزاشتم

 کن. ییرایباش و خودت از خودت پذ یاشپزخونشه،پس سراشپز خوب

 سادهیاشپزخونه وا یپنجره  یسه کله پوک جلو دمیکه د رونیو اومدم ب دمیراهم و کش بعدشم

که اصال  دیبار یاز رفتارشون م یو ان قدر فضول دنیکش یکنجکاو،سرک م یبودن و با چشم ها

 .ستادمیو پشت سرشون ا رونیمن اومدم ب دنینفهم

 اهم اهم._

 .رسامیام ینداره.رفتم و جلو زدم سر شونه  دهیفا رینخ
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 یچ نمیباران بب نکن：کنه.بعدش هم گفت یم شیو اورد عقب انگار که داره مگس ک دستش

 شد؟

 

و  رسامی.رفتم سراغ باران و زدم سرشونش.اونم همون کار امشهیگرم نم یبکه ا نینه از ا دمید

 چرا ساکت شدن؟ نمیبب نیمت نکن：تفاوت که گفت نیکرد؛با ا

 نداره! دهیفا رینخ

 باز اون بنظرم بهتره. نایسراغ مت برم

 مینکنم هم و کشتن.بر غلط：که اونم همون حرکت و کرد و گفت نایمت یزدم سرشونه  رفتم

 .میصبحانه بخور

 سمت خودم. دمیهاشون و از پشت گرفتم و کش قهی شهینم یجور نیا دمید

 زدن برن جلو که... یها زور م احمق

 

 60پارت#

 (ای)برد

 نایباران و مت ی قهی لدای دمیکه د رونیاشپزخونه اومدم ب لدا،ازیصبحانه و جدال با  زیاز م یعصب

 داره به عقب بکشونشون. یرو گرفته و سع

 جا چه خبره؟ نیا_

 داداش. یچی...هیه：برگشتن سمت من و باران گفت دهیترس همشون

که برگرده،شما مسعول پخت و پز  یدادم؛از امروز تا وقت یو من بهش مرخص ضهیزهره خانم مر_

 .نیخونه هست
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 ...اما：باران

 .میبر االی رسامینشنوم.ام یحرف_

دختر اعصابم و  نیا یچند بار ابروهاش و انداخت باال و همراه من اومد.سر صبح رسامیکه ام دمید

 مونه. یخندون و سرکش نم شهیبود.حاالصبر کنه،هم ختهیبهم ر

 که توش بوده،صد برابر بد تره. ییالیجا از اون و نیفهمه ا یمرور م به

هلما زنگ زد اما اون  یبار .چندمیو به تهران رفت میروستا خارج شد ،ازیبستن قرارداد کار یبرا

ش و حال یجور هیو نداشتم.اگه بخاطر روند بهتر شرکت نبود؛ یکی نیا یقدر کالفه بودم،حوصله 

 .ادیدور و بر من ن گهیگرفتم که د یم

شد که خوابم نبره.باالخره  ینگفتم چون باعث م یزیحرف زد.بهش چ زیر کی رسامیراه ام یتو

 جا بدرد خورد. هیهاش  یوراج نیا

 اومدم و جون دلم و به کار دادم. رونیب ریاز فکر اتفاقات اخ یکار کردن،به کل یبرا

م به سمت اتاق میدر شرکت پارک کردم.مستق یو رو به رو میدیبعد به تهران رس میساعت و ن کی

 نکردم. یکارکنان خانم توجه یها یرفتم و به پاچه خوار

 بگو بخند باهاشون شد.مشغول  رسامیام شهیمثل هم اما

 کردم که... یداشتم کار م یطرح کی یرو

 

 61پارت#

 (لدای)
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از  مونایمثل م اگر：و گفتم دمیتوپ یو باران،بهشون حساب نایمت یبخاطر رفتار بچگانه  یعصبان

 .میناهار و شام درست کن میمجبور نبود ن،االنیشد ینم زونیپنجره او

 ما... لدای：باران

 نکنم. یکه سرتون خال نیام.بر یعصبان یلینگو باران که خ یچیس،هیه_

باران و گرفت و به  ست؛دستیکس جلو دارم ن چیشم،ه یم یعصب یدونست وقت یکه م نایمت

 باال رفتن. یطبقه 

 

زدم و اماده شدم تا  یگونم و چسب زخم یزخم رو یاقا بکنم.جا یهم برا یکلفت دیدراومد.با کارم

 .میناهار درست کن

 .وستنیبعد،به من پ یهم اندک نایو مت رانبا

 .میزد یهم به زهراخانم م یسر هیبار، کیو هر چند وقت  میبود یکدوم مشغول به کار هر

 .میدرست کن یشد خوراک بندر قرار

کرد و من هم سس خوراک و  یساالد درست م نایکرد،مت یهارو خورد م سیداشت سوس باران

 کردم. یدرست م

 در اومد. لمیزنگ موبا یبودم که صدا یگذشته بود و گرم اشپز یساعت کی

 مامانمه. حتما

 زد. یصفحه چشمک م یشماره نگاه کردم؛اسم مهسا رو به

 .زمیعز سالم：دادم جواب

گور به  ینایبالها سرت اومده؟اون مت نیاخر تر از همه بفهمم که ا دیو درد،من با سالم：مهسا

 .چونهیپ یگور شده که فقط من و م
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 منم خوبم مهسا جون،نگران نباش اوضاع امن و امانه._

راه افتاده تا  مایشه،ادرس و از مامانت گرفتم.ن یراحت نم المیخ یجور نیمن ا رینخ：مهسا

 رسه. یغروب م

 .ختسیاوضاع بهم ر کمیجا  نیبگو برگرده.ا ا،بهشیکار و نکن نیا مهسا：وحشت گفتم با

 نایکه مطمعن شد تو و مت یکه اومد و وقت مای؟نیگفت یو الک ستیامن و امان ن یدید پس：مهسا

 .یبا یهم نشنوم.بوس با یگرده،حرف یبر م نیسالمت هست

 

 که اعتراض کنم،تلفن و قطع کرد. نیا قبل

 اد؟یم یداداشت ک باران：گفتم باترس

 بوده. یطور نیکه ا شهیهم یعنیگرده، یره تهران اخر شب بر م یم یوقت：باران

 

 بار! نیکه باران زد راست باشه.فقط ا یکنم حرف یخواهش م ایخدا

 دادم. یجواب زنگش و م دیزن و شوهر؛اصال نبا نیدست ا از

 و بهش گفتم. یاوردم و همه چ رشیگ یرو گوشه ا نایباران که پرت شد،مت حواس

 .وفتهین یکرد که اتفاق بد یبد بختم استرس گرفت و مدام دعا م اون

 بشه. مایمهسا و ن یبرا یحکم،اجبار نیخوام ا ینم ایخدا

 و به تو سپردم... خودم

 

 62پارت#
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 !؟ادینم مایو هفت بود.از غروبم که گذشته،پس چرا ن شیش یساعتا

 ".رونیب ایمن دم درم ب لدای"：بود مایاس ام اس اومد.بازش کردم،ن برام

 یزیچ میشخص یاز زندگ یخواست کس یسپردم که حواس باران و پرت کنه.دلم نم نایمت به

 داد. یم حیبرادرش و به من ترج وفتاد،قطعایم یبدونه؛مخصوصا باران که اگه اتفاق

 متوجه نشن. گاردایکه باد رونیرفتم ب الیو یدر پشت از

 .سالم：.با عجله رفتم سمتش و گفتمدمید ماروین

 شده؟ یزی؟چیدیترس ؟چرایخوب سالم：ماین

خان  یجا.شانس اورد نیا یومدیو م یکرد یبه حرف مهسا م دیان قدر سوال نپرس،نبا ماین یوا_

 کرد. یوگرنه جفتمون و ابکش م ستین

 

 کارم ندارم؟ نیا ی انه،اجازهیحالتون خوبه  نمیفقط اومدم بب رگرفته؟منیاس چرا؟مگه：ماین

 یحاال خواهش م نیخوبه.نگران ما نباش ناهمی.من خوبم،متستیجا مثل تهران ن نی،اینه ندار_

 جا برو. نیکنم از ا

 ...لدای اما：ماین

 که ممکن بود بشنوم،گم شد. ییصدا نیبدتر یحرفش تو ی هیبق

 باشن؟ یک اقا：ایبرد

 شد.گندت بزنن. داشیپ یوا یا：اروم گفتم یبدبخت با

 ...اخان،راستشیسالم برد_
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 بزنم. یو اورد باال و نزاشت که من حرف دستش

 حیبه توض یاجیکار دارن؛احت یهستن و با شما چ یک شونیده که ا ینشون م شواهد：ایبرد

 .ستین

 هم به جمع ما ملحق شدن. نایما،باران و مت یسر و صداها  از

 .دمینفهم یچیجا چه خبره؟من که ه نیا：ماین

 .میکن یجان،تو برو ما درستش م ماین ستین یزیچ：نایمت

 شد و حرکت کرد. ینا،راضیمن و مت یقبول نکرد که بره اما با اصرار ها اولش

 شد. رهیو به چشمام خ ستادیاومد جلوم ا باران

 گفتن! یتو راست م یدرباره  فهیاون طا یاهال ،پسیباش یادم نیکردم هم چ ینم فکر：باران

 .یکن یاشتباه م یجان دار ن؟بارانید یچرا گوش نم_

 نشنوم. یحرف：باران

 هم گذاشت و رفت. بعدش

 شد!؟ ینم یکرد یبار کمکم م کیخدا،فقط  یا

 .رمیبگ میتا فردا دربارتون تصم نیخواب یم یروونیش ریاتاق ز امشب：ایبرد

 

 .هیگر ریبلند زدم ز یمن و با صدا یبود برا یحرفش تلنگر نیا

 میتبخ اهیس نیا یگرفتن و از ته دلم برا یاتفاقات رنگ تازه ا یاشکم انگار همه  یقطره  نیاول با

 زار زدم.

 گفت. ینم یچینشسته بود و ه نیزم یکنارم رو نایمت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روح پرورافسانه  – یحکم اجبار

telegram.me/romanhayeasheghane 134 

 که با راشاد اشنا شدم... یبلند روبه اسمون لعنت فرستادم به روز یصدا با

 

 63پارت#

 

و  یمیدق یانبار کی هیتر شب شیشه گفت اتاق نبود و ب یم بای.تقرمیرفت یروونیش ریاتاق ز به

 هستش. فیکث

 ی.پتودیهم نبود که بشه روش خواب یتخت چیومد،هینم م یسرد بود و بو یلیداخلش خ یهوا

پهنش کردم.روش نشستم و پشتم  نیزم یکردم و رو دایاز پشت اسباب ها پ یکیکوچ یمسافرت

 دادم. هیتک واریو به د

و  من یپاها یو بزار رو م؛سرتیجا بالشت ندار نیکنه،ا یم دادیاز چشمات ب یخستگ ایب نایمت_

 بخواب.

 اشت.قدر خسته بود که حس مقاومت ند ان

 ؟یتوچ پس：نایمت

 .ادیمن خوابم نم_

 فرو رفت. یقیپام،به خواب عم یکه سرش و گذاشت رو نیبه محض ا خالصه

ه؟اصال کن یکنه و بعدش مجازاتش م یو مقصر م یکیگوش نکرده  ایفکر فرو رفتم.واقعا چرا برد به

 !هیکارا چ نیبفهمم هدفش از ا دیجا نگه داشته!؟با نیچرا مارو ا

 مایمن و ن نیب یرابطه ا چید،هیفهم یکرد م ینگاه م هیهم به قض کیکوچ یبچه  کیاگر  مسلما

 .ستین

 داشتم.خواهر و برادر مثل همن. یتر شیچرا؟از باران انتظار ب باران
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 و همه کس فکر کردم که به خواب رفتم... زیقدر به همه چ ان

 هنوز خواب بود. نایگردن درد و بدن درد،چشام و باز کردم.مت از

 کرد. یجا نشسته بودم،گرفته بود و درد م کیتحرک  یکه چند ساعت ب نیبخاطر ا بدنم

 .امیپ یصبح وکل ی قهیدق8:30انداختم؛ ینگاه میساعت گوش به

 ：کردم بازشون

 من شد. ریتقص دیشده،توروخدا ببخش یکرد که اون جا چ فیبرام تعر مایجونم ن لدای：مهسا

 کنم. یخواهش م یول یدونم از دستم ناراحت یتوروخدا جواب زنگم و بده،م ییلدای：یبعد امیپ

 سخت تر کردم. طتویلعنتم کنه شرا خدا：یبعد امیپ

 .وفتادین ینگران نباش،اتفاق بد زمیعز میخوب نایو مت من：دادم امیو نخوندم و پ شیبق

 

 کنم. داریرو ب نایکردم که مت یسع بعدم

 ...سیپ سی...پناینا،متیمت_

 هوم؟：نایمت

 تموم شد. همونیتنب رون،ساعتیب میپاشو بر_

 .میموند ییجا نیو هم چ شبید شهینم باورم：از جاش بلند شدو گفت خوابالود

 .میباورت بشه چون موند دیبا_

 .میهم لبخند زد یرو به

 ام اس برام اومد. اس
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 بود! دیپان ازطرف

 .ایتنهابدارم. ی,کار مهمنمتیب یپارک م گهید ی قهیدق ده：دیپان

 کار داشت؟... یچ یعنی

 

 64پارت#

 

 باران روبه رو شدم. یدرهم و گرفته  ی افهیکه با ق میاتاق خارج شد از

 کنار باران رد شدم. نا،ازیرم هوا بخورم به مت ینکردم و با گفتن م یتوجه بهش

 نیهم یکرده بزنه؛و برا یکه ناحق یغرش و به کس دیداره که حتما با یاخالق نایدونستم مت یم

 رفتن من نکرد. رونیبا ب یهم موند و مخالفت

 .نمیو بب دیبود تا من هم پان یخوب فرصت

 .دمیبعد،به پارک رس قهیهشت دق-خارج شدم و هفت الیو از

 جاش بلند شدو اومد سمتم. د،ازیمن و د یوقت

 قدت کوتاهه. هنوزم：و با پوزخند گفت ستادیروم ا روبه

 خودت و با قد من نپوشون. یدراز：زدم و گفتم یخند شین

 داره. شیکه هم چنان ن زبونتم：دیپان

 قرار نبود عوض بشم،کارت و بگو._

 تا حکم من و عوض کنه. یزن یحرف م ایبا برد یر یم：دیپان
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 کنم؟ یم یکار نیمن هم چ یباعث شده فکر کن یچ_

 داره. یعواقب بد یکار و نکن نیگم؛اگر ا یچون من م یکن یم：دیپان

و خراب  میکردم،چون تو و راشاد زندگ ینم یکار نیتونستمم هم چ یاوال که من اگه م نیبب_

 .نیکرد

 که ازت بترسم. ستمیجا ن نیا یمن مثل مردم ساده  ،چونیبکن یتون ینم یغلط چیه دوما

 خواهد داشت. یبه من دستور نده چون باز تاب بد گهید سوما

 و ازش دور شدم. دمیهم راهم و کش بعدش

 دوست بودم. یموجود چندش نیمن با هم چ یروز هیشه  ینم باورم

 گفتم. ینم یچیزدن،و من ه یدادن و سر کوفت م یخودم بدم اومد که همه بهم دستور م از

 رفتم. الیحرصم قدم هام و تند تر کردم و به و از

 مواجه شدم. نایمتشدم برم اتاقم که با باران و  یداشتم رد م ییرایسالن پذ از

 بهت بگه. یزیچ هیخواد  یم لدا،بارانی：نایمت

 .ستین یکنم االن وقت مناسب یخواهش م_

 اتاقم و در و قفل کردم. یتو رفتم

 زنگ خورد،شماره ناشناس بود. میگوش

 بله؟：دادم جواب

 اره؟صبر کن تا بر گردم. یزار یهم قرار م دیمن با پان یبدون اجازه  حاال：ایبرد

 ممتد... بوق
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 بدم؟ یچه جواب رون؟حاالیرفتم ب دیفهم یجور چه

 شه. یداره سر من خراب م یچ همه

 که درستش کنم. ومدیاز دستم بر نم یکار چیشده بود و ه یافتضاح چه

 تن به تن شده باشم... یجنگ ی اد؛امادهیم ایکه برد یاستراحت کنم تا وقت کمیدادم  حیترج

 

 65پارت#

 

 و از خواب پروند. نا،منیمکرر باران و مت یها غیج غیج

 هم بود. یخواب خوب و دل چسب چه

باز چه  نمیرفتم تابب نییپا یدر بره،به طبقه  میبه بدنم دادم تا خستگ یکه کش و قوس نیا بعد

 دخترا رو در اورده!؟ یافتاده که سر و صدا یاتفاق

 چشم تو چشم شدم. ایبرد د،بایاخر رس یکه به پله  پام

 کرده بود. دیبه مرگ تهد میمستق ریمن و غ ایشده بود و برد یاومد چ ادمیاوه،تازه  اوه

 عرض شد. سالم：ایبرد

 سالم._

 ؟یرفت دیپان دنیمن د یبدون اجازه  چرا：ایبرد

 .رمیکه ازتون اجازه بگ نیچون اون موقع شما نبود_

 .یزنگ بزن یتونست یم：ایبرد
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 یکیطول روزم و به  یکه مدام برنامه  ستمیدوساله ن یشمارتون و نداشتم؛بعدشم من بچه _

 اطالع بدم.

 

 .دیاطالع بد دیو با نهیجا قانونش ا نیا：زد داد

 .ستیشما که قانون ن یگه،قانونایجا جنگله د نیپس بگو ا_

 کارت داشت؟ یچ دیپان：تر از قبل داد زد بلند

 بود. یبحث خصوص هینداره، یبه شما ربط_

 اره؟ گهیو از کارات باخبر نشم د یگوشم ریز یعنی：ایبرد

 .قایدق نیافر_

 ک... یسوال و چند بار تکرار نم هی：زد ادیشد و دوباره فر یکفر

 زم؟یعز ایبرد：از پشت سرش حرفش و قطع کرد ییصدا

 بود! یلوس از ک یصدا نیا مینیکه بب مینگاه کرد ایبه حالت چندش به پشت سر برد همه

 نبود جز...هلما! یکس

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا وت：ایبرد

 .ریبگ لیجنگله،بفرما تحو قانون：خند گفتم شین با

 که اومدم برگشتم و به اتاقم رفتم. یو بهم انداخت که توجه نکردم و از راه زشیت نگاه

 

 میتخت نشستم و به گوش ینداشتم.رو سادنیگوش وا یاما حوصله  ومدیبحث همشون م یصدا

 ور رفتم.
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 قطع شد! یکم صداها اروم تر شد و بعدش به کل کم

 نه؟جزو قانوناتو نمیا：گفتم تیو با عصبان دمیکش یبلند نیباز شد که از ترس،ه هویاتاقم  در

 .یکه دوست داشت یهر کاناپه ا یمونه و شما رو یاتاق م نیا یبه بعد هلما تو نیا از：ایبرد

 زد و از ما دور شد. یپوزخند

 گفت؟ یچ نیا

 گه؟ید یکیمن و داد به  اتاق

 .نیکن یهر چه زود تر اتاقم و خال گهید خب：تخت نشست و گفت یپررو پررو اومد رو هلما

 رسم. یکه بعدا به خدمت توام م ادیدر ن صدات：باران

 گفت برم اتاقش. نایرفتم که مت رونیاز اتاق ب یناراحت با

 ...میتخت نشست یحرف رو یو ب میرفت نایاتاق مت به

 

 66تپار#

 

 اما؛یهست یعصبان دمی،شایدونم که از دستم ناراحت یم لدای：سر بحث و باز کرد و گفت باران

دم  یم ،قولیعجول بر خورد کردم و باعث شدم که ناراحت بش یلیخوام.من خ یواقعا معذرت م

 تکرار نشه.لطفا من و ببخش. گهید

 کرد؟ رییشد که نظرت تغ یچ_

جامونده بود؛دوستتون مهسا  الیو نایمت یگوش شبید：انداخت و گفت ریسرش و به ز ناراحت

 زد. یم ز،حرفیر کیحرف زدن نداد و  یکه اجازه  ستشین نایزنگ زد.برداشتم بگم مت
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 اومده شیمن پ یسوءتفاهم بزرگ برا هیدوستتونه و  ما،شوهریحرفاش هم متوجه شدم که ن یتو

 کردم. یزود قضاوت م دیبود و من نبا

 .ستیکه شده،مهم ن یکار_

 .مونمیپش یلیکنم از ته دلت من و ببخش.باور کن خ یخواهش م لدای：باران

 

 .دمیبخش：بخاطر ساده وبچه بودنش زدم و گفتم یلبخند

 کرد. یبغلم و تندتند ماچ م دیپر

 عقب و مشغول قلقلک دادن هم شدن. دشیکش نایمت

 .میباعث شد هممون از ترس بهم بچسب ییهوا کیشل یصدا

 .ومدیهلما م غیج یصدا زیر کیهم که  یاتاق بغل از

 افتاده؟ یچه اتفاق یعنی：باران

 !دینه، پان یوا：فکرم بود و به زبون اوردم یکه تو یاسم تنها

جا  نیهم که افتاد هم یاتفاق هر：شتاب از جام بلند شدم و هنگام خارج شدن از اتاق گفتم با

 ن،باشه؟یمون یم

 و تکون دادن. سراشون

 هلما. شیو بستم و رفتم پ در

 دنبالتون. امیو همون جا بمون تا ب نایبرو اتاق مت عیسر_

 .رونیاتاق من برو ب از：زد غیج

 .نایاومد که از ترس بدو بدو رفت سمت اتاق مت یا گهید ییهوا ریت یصدا
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 رفتم. نییسرعت از پله ها پا با

 برو باال،خطرناکه. لدای：من گفت دنیبا د رسامیام

 کجاست؟ ایجا باشم.برد نیهم دیکه مقصرش منم؛با هیوضع نیا_

 .رونهیب：رسامیام

 .میرفت اطیبه سمت ح رسامیام با

 جنگه! دونیکه م ستین اطیح

 نداره. تیجا امن نیببرش داخل ا رسامیام：و داد زد دیاز دور مارو د ایبرد

 باهات حرف بزنم. دیبا_

 شد. کیبگه که سمتش شل یزیچ خواست

 .دیبه گوش نرس ایبرد یشد و صدا یرسام،قاطیام ادیمن و فر غیج

 از درختا پنهان شده بود. یکیسمتش که پشت  میترس رفت با

 .ومدیبازوش خون م از

 کنن. یم یانداز ریمن و به من ت یخونه  انیکه م دهیرس ییبه جا کارشون：ایبرد

 ؟یخوب_

 .ستین میزیچ：ایبرد

 .میزد یحرف م میوتا ادم بالغ داشتو مثل د میجنگ و کنار گذاشته بود یا لحظه

 من امروز... ایبرد_
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 67پارت#

 

هت بگم ب نم،گفتیو بب دیکه رفته بودم پان ا،امروزیبرد：اون لحظه به ترسم غلبه کردم و گفتم در

و اونم گفت که منتظر عواقبش باشم و  میکن ینم یکار نی.اما گفتم هم چیکه حکمش و عوض کن

 .دهیمطمعنا کار پان ینیب یکه م یاشفته بازار نیا

 .یعوض：به درخت زد و گفت یمشت

 اد؟یبند ب شیزیتا خون ر یدستم و ببند یتون یم：ادامه داد وبعد

 و گرفت. یزیخون ر ینبود که بشه باهاش جلو یزیانداختم؛چ یاطراف نگاه به

 ره.درد دا کمیشه فقط  یکند تر م تیزیخون ر نیا با：مانتوم و پاره کردم و گفتم نییپا ناچارا

 ببندش. زودتر：ایبرد

 تر! واشی：خورده بود،محکم گره دادم که دادش در اومد ریکه ت یقسمت یرو باال پارچه

 که گفتم درد داره. من：باال انداختم وگفتم یا شونه

 ؟یکار کن یچ یخوا یخطرناکن م یلیخ نایا ایبرد：رسامیام

 داخلش نره. یباشه که کس الیسرمه؛فقط تو  حواست به و یتو یفکر هی：ایبرد

 الزمت دارم. ایتوب：من گفت روبه

 شجاع شده بودم و به حرفش گوش کردم. بیاون لحظه عج یتو

منظورش من بودم چون به  نی)ان؟یخواست یو نم نیا مگه：زد ادیو فر ستادیا اطیوسط ح رفت

 من اشاره کرد.(

 .ینیب یبده خان،وگرنه بد م لشیخودت تحو یدستا با：اومد جلو و گفت دیپان پدر
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 شد. رهیبه چشمام خ ایبرد

 باطل! الیخ یخواست اعتمادم و جلب کنه اما...زه یم انگار

 مال خودت. ایب：و گفت دیداد سمت پدر پان هولم

 .دییصورتم دو یحد ممکن گشاد شد و از ترس و وحشت،خون تو نیتا اخر چشام

 

 رو به نکبت نکشونه. یا گهید یه خونش جاکشم ک یجا م نیدختر و هم نیا من：دیپان پدر

 زنن! یگوسفند حرف م هیدارن از  انگار

 کرد زانو بزنم. مجبورم

 .دنیشد و از گونم چک یبعد یقطره ها یبرا یاشکم،تلنگر یقطره  نیاول

 اومد. نایباران و مت غیج یصدا

 .اطیح یتو انیبزور جلوشون و گرفته بود که نتونن ب رسامیام

 .نینه،توروخدا نکن لدای：زد غیاز همون فاصله ج نایمت

 .ریکنم جلوشون و بگ یخواهش م ایبرد：باران

 .دمیکش یقیو بستم و نفس عم چشام

 جا بود. نیمن تا هم یزندگ

 حس کردم. قمیشق یاسلحه رو،رو یسرد

 ...نمیدوستم و بب نیبهتر یها و زجه ها غیو باز نکردم که ج چشام

 ...نمیرو بب ایبرد ینکردم که نامرد باز
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 داشته باشم... دیباز نکردم که هنوز به زنده موندن ام و

 مداوم. یانداز ریاومد و پشت سرش ت کیشل یصدا

 و باز کردم که... چشام

 

 68پارت#

 

 جنگ! دونیو اون جارو کردن م اطیح یتو ختنیا،ریبرد یگاردایاز باد یادیز تعداد

مانتوم گرفت و پرتم کرد  نیشوک بودم و از آست یکه هنوز تو یاز فرصت استفاده کرد و من ایبرد

 .رسامیسمت ام

 خونه. یبدو برو تو لدای：رسامیام

 مترم از جام تکون بخورم. یلیم هیزاشتن  یو باران سفت بغلم کردن و نم نایمت

 نقشه بود!؟ هی نایا یهمه  یعنی

 کارش وقت بخره!؟ نیخواست با ا یم

 کردن من!؟ یقربان با

 باشم. یطیشرا نیچن یکردم که تو یوقت فکر نم چیه

االن  یول لماسیف یها،فقط تو یریو گروگان گ یراندازیو ت ریت نیکردم که ا یفکر م شهیهم

 .نمیب یدارم م یشفاف و واقع یلیخ
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مشت جانانه به  کیاورد و باد زدن  ریو گ دیپدر پان ایز،بردیهمه جنگ و ست نیبعد از ا یمدت

 ان گروگان گرفتش.صورتش،به عنو

 خنک شد. دلم

 کردم! دیصورت پان یمشت و حواله  نیقدر خنک که احساس کردم خودم ا ان

 حکم. یاجرا یبرا ایپدر برد یشدن و همه رو فرستادن خونه  میتسل دیپدر پان یهمراها

 کرد!؟ ینم یجا زندگ کیچرا پدرش باهاشون  یراست

 پرسم. یکن،بعدا م ولش

 از شدت ضعف،همون جا کف سالن ولو شد. ایداخل و برد میرفت هممون

 

 بازوش خارج کنم. ینداشتم که بتونم گلوله رو از تو یزاتیتجه چیجا ه نیا

 کار کنم؟ یچ دیبا پس

 .یایاز پسش بر م ارم،تویو نخ ب یچیو ق غیرم ت یمن م لدای：نایمت

 که بهم داد،دلم قرص شد. یقوت قلب از

 شست و شو دادم. نیبازو پاره کردم و زخمش و با بتاد ی هیو از ناح راهنشیو اورد.پ نیبتاد باران

 و داغ کرده بود و اماده بود که بدش به من. یچیهم ق رسامیام

 ادیدرهم شد اما بهمون  ز،صورتمیکار چندش و نفرت انگ نیو خودم از ا دمیبازوش و بر غیت با

 مهم تره. یزیاز هر چ ماریچون جون ب میمحکم باش طیشرا نیداده بودن که در ا

 زخمش؛گلوله رو در اوردم. یو فرو کردم تو یچیگفتم و ق یالله بسم

 زد. هیرو بخ ایبرد یکنار و اون بازو دمیحالم بد شده،کش دیکه د نایمت
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 با نخ و سوزن. البته

 گفت و بلندش کرد. یاعلی رسامیام

 و حس نکرد! یزیه چبود و خوشبختان هوشیب ایمدت ببر  و بدوز هم برد نیا یتو

 شده! نیچه قدرم سنگ کهیمرت：تخت گفت یکه گذاشتش رو نیبعد ا رسامیام

 اومد و... یلبخند یهمگ یلب ها یرو به

 

 69پارت#

 

 اش و همون کاسه است. اد،همونیکه به هوش ب نیبودم به محض ا مطمعن

 ؟یچ یعنی نیگ یم

 .ارهیقرار پدر من و درب یعنی

سکته رو رد  کیمونم،چون امشب من و طعمه قرار داد و باعث شد که  یمنم ساکت نم البته

 ام شدم! گهیاتاق د هیکه متوجه  نایاتاق مت یو خواستم برم تو رونیکنم.از اتاقش اومدم ب

 بودم!؟ دهیو ند نیتا حاال ا چرا

 نگاه به اون ور انداختم و داخل شدم. هیور، نینگاه به ا هی یواشکی

 .اسیاتاق کار بود.حتما اتاق کار برد هیتر شب شیب

 توجهم و جلب کرد. یاز اون جا خارج بشم که دفتر خواستم

 باشه. یمیقد یلیکه خ ومدیبود و به نظر م یچرا توجهم و جلب؟چون جلدش چوب نیگ یم
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 و دفتر و از روش برداشتم. زیرفتم سمت م مشکوک

 .هستش یمیقد یلیدفتر خ نیدرسته؛ابود.پس حدسم  یاول و باز کردم؛برگه هاش کاه ی صفحه

 هشیرا از عاشق پ یبه نام ان که عشق و خوشبخت"：نوشته شده بود بایز یاول با خط ی صفحه

 گرفت. ایمرد دن نیتر

 فرهاد عاشق بود،نه مجنون... نه

 "من بهادر بودم که عشقش زبان زد همه بود... یواقع یایدن در

 خوندم. گهید کمیبعد و  یصفحه  ه؟زدمیک بهادر

 بوده. گهید یکی ی فتهیدوسش داشته؛اما اون ش یلیگفت که خ یم یکی از

 مهرانه بود. اسمش

 بچه ها اومد. یو بخونم که سر و صدا شیبعد و بق یبرم صفحه  خواستم

 یو بخونم؛چون م شیگذاشتم و با خودم عهد بستم که بر گردم و بق زیم یعجله دفتر و رو با

 خانواده داره. نیبه ا یربط هیدونستم 

 بچه ها. شیرفتم پ میاومدم و مستق رونیسر و صدا از اتاق ب یو ب یواشکی

 ؟یبود کجا：نایمت

 اب بخورم. نییرفته بودم پا_

 .نیممنونم شما جون برادرم و نجات داد نا،ازتونیلدا،متی：باران

 .زمیبود عز فهیوظ：نایمت

 .ریخب حاال جوگ یلیخ：رسامیام

 وسط؟ یتو خودت و انداخت باز：نایمت
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 .رسامینخوده نه ام اون：رسامیام

 .نیباهم دار یچه تشابه ؟پسیجد：نایمت

 هلما کجاست؟ ین؟راستیشما شروع کرد باز：باران

 بود،جست و جو متوقف شد. نایتخت مت یکه رو یاما با نامه ا میهممون دنبالش گشت نگران

 شروع کرد به خوندنش و... نایمت

 

 

 70پارت#

 

 عشقم؛ ایبرد：رو باز کرد و شروع کرد به خوندن هنام

 یاما با وجود دخترا نم میکن یخونه زندگ کی یتونم در کنار تو،تو یکردم که م یفکر م من

 .رهیگ یارامش و از من م نیخوام اما نگاه شماها بهم،ا یدونفره و اروم م یزندگ کیشه.من 

 نگاهامون چشه؟ مگه：باران

 و بخونم. شیبق س،بزاریه：نایمت

 .یمردم از فضول گهیبخون د_

خواهرت؛پس هر  یتونم قسمتت کنم،حت یکس نم چیکه با ه یدون یاخالق من و م تو：نایمت

 تو هلما. ام؛عاشقیبگو که من ب الیاون و ینبودش تو یکه کس یوقت

 

 کم شد. بهتر،شرش：رسامیام
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 تونه مارو تحمل کنه. ینم فهیلط شیروح یلیخ خانوم：باران

 .ایاتاق برد ینامه رو گرفت و برد گذاشت تو رسامیام

تا  میاتاق خودمون رفت یکدوم تو م،هریکه داشت یرینفس گ یاز چند ساعت خستگ بعد

 .میاستراحت کن

 .نمشونیخواست بب یمامان و بابام تنگ شده بود.دلم م یبرا دلم

 سرم و با خوندن کتاب گرم کردم تا چشام خسته شد و به خواب رفتم... کمی

 

ه از فرصته ک نیهوش،بهتریب ایفکر کردم االن که برد نیشدم و به ا داریساعت بعد،از خواب ب چند

 .رونیباران اطالعات بکشم ب

 زد. یداشت حرف م نایباران؛با مت شیپ رفتم

 باهم.شدن  یمیدوتا رو نگاه کن،چه قدر صم نیا

 تو؟ امیتونم ب یسالم خانوما،م_

 خودت و لوس نکن. ایب：باران

 راست سر اصل مطلب رفتم. کینشستم و  کنارشون

 ه؟یباران اسم پدرت چ_

 .بهادر：باران

 کنه؟ ینم یجا زندگ نیچرا ا_

 .ادیکرده نم یم یتوش زندگ یزمان هیکه مامان  یخونه ا یگفت تو یم ایبرد：باران

 ه؟یاسم مامانت چ_
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 .مهرانه：باران

 طور. نیاهان که ا_

 ؟یدیپرس چرا：باران

 .یاز سر کنجکاو_

 کردم. یمشغول حرف زدن شدن و من داشتم به اون دفتر فکر م دوباره

 اون دفتره. یخانواده تو نیا یراز ها ی همه

 فهمم. یم باالخره

 .ادیداره به هوش م ایاومد صدامون کرد و گفت که برد رسامیام

 که چشماش و باز کنه. میسرش و منتظر موند یباال میرفت

 کنم؟ یکارم یجا چ نیا من：اخم چشماش و باز کرد و اهسته و خش دار گفت با

 .اریرو در ن جای.ادا گگهیمن اوردمت د کهیجا،مرت نیها اوردنت ا فرشته：رسامیام

 و من... دنیخند نایو مت باران

 

 71پارت#

 

 انداختم. یزخمش نگاه به

 کنه. یزخم عفونت م نیمارستان؛ایب مشیببر دیبا_

 رو به راهه؟هلما کجاست؟ زیخواد،همه چ ینم：که از درد گرفته بود گفت ییباصدا ایبرد
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 .میرفت رونیاتاق ب رسام،ازیام یو با اشاره  میبهم نگاه کرد همه

 خواست نامه رو براش بخونه. یم احتماال

 .میاشتبه کار هم ند یو کار میبود لنتیهممون سا یگشنگ از

 میو حمله کرد میگذاشت زیم یو رو میدرست کرده بود روزیکه د ییو غذا میاشپزخونه رفت به

 سمتش.

 دست میکیدست راست و  یکیداد؛باران دوتا تو لپش بود، یخورد و قورت م یم یکه هر چ نایمت

 چپش بود.

ها حاضر  بچه：اومد و گفت رسامیکه ام میاز اشپزخونه خارج بش میاز بخور بخور خواست بعد

 .مارستانیب میکردم بر یرو راض ایبرد نیش

 تهران!؟ میر یم یعنی：گفتم جانیه با

 .ستین یمارستانیب چیاطراف ه نیاره،ا：رسامیام

 

 .دمیگنج یپوست خودم نم ی.از شوق،تونایبغل مت دمیو پر دمیکش یخفه ا غیج

 .دمیکردم تا به اتاقم رس یکیسرعت پله ها رو دوتا  با

 .مینداشتم چون قرار بود برگرد اجیاحت یا گهید زیو برداشتم.به چ فمیو عوض کردم و ک لباسام

 اومدن. رونیو باران هم ب نایاتاق که خارج شدم،هم زمان مت از

 م؟یبر نیماش هیقرار با  نمیبب_

 گفت. یجور نیکه ا رسامیاره،ام：باران
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کمک راننده نشوند و  یصندل یرو،رو ایرسام،بردیو ام میعقب جا گرفت یصندل نایو مت من،باران

 خودش هم سوار شد.

 .امیدختر دن نیاز اون روستا خارج شدم،خوشبخت تر یمدت کوتاه یکردم حاال که برا یم حس

 .نمیتونستم اروم سر جام بش ینم،نمیکه قرار مامان و بابام و بب نیذوق ا از

 کرد و خودش شروع کرد به حرکات موزون در اوردن.playیشاد کیموز رسامیام

 از خنده. میمرده بود هممون

موضوع  نیهم از ا رسامیو سرزنش کنه و ام یتونست کس یحال بود که نم یاون قدر ب ایبرد

 کرد. یسوءاستفاده م

 اهنگ و کم تر کنه اما گوشش بدهکار نبود. یگفتم صدا رسامیبه ام میدیشهر که رس به

 بزن کنار. یمشکBMV：بلندگو پخش شد یاز تو ییداد که صدا ینشسته قر م یجور نیهم داشت

 .دنیناخوداگاه دستاشون سمت شال هاشون رفت و جلو کش دخترا

 .دیکه رنگش پر رساممیام

 کنم. یدرستش م ن،خودمیها شما ساکت باش بچه：رسامیام

 اومد و... نیماش کینزد سیپل

 

 72پارت#

 

 .نیجناب،خسته نباش سالم：داد و گفت نییرو پا شهیش رسامیام

 اده؟یسرعتت ان قدر ز ن؛چرایباش سالم،سالمت：سیپل
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 حواسم نبود. شرمنده：رسامیام

 قدر باالس؟ نیاهنگت ا یصدا چرا：سیپل

 کنم. یرفت تو جلدم،کمش م طونیش：رسامیام

 باهاتون دارن؟ یچه نسبت خانوما：سیپل

 .دیاز رخسار همه پر رنگ

 سوخته. نخورده و دهن اش

 رو خوندم! هیخودم و بق یزد؛فاتحه  رسامیکه ام یحرف با

 نیهم)من(زن داداشمه،زن هم شی(زنمه،کنارنای)متهی)باران(خواهرمه،وسطهیچپ سمت：رسامیام

 .دهیجا خواب نیکه ا کهیمرت

 لطفا. ییخوب،کارت شناسا اریبس：سیپل

 که! ستیمارت همراهمون ن م،کارتیشهر بزن یتو یدور هی میما اومد اقا：رسامیام

 .میو بخوابون نیماش دیبا پس：سیپل

 رسه. ینگم،کارمون به پاسگاه هم م یچیاگه ه دمید

 جناب!؟ دیببخش：شدم و گفتم ادهیپ نیاز ماش نیهم یبرا

 سمتم. برگشت

 دیدارم،هر چه زود تر با ضیهستم ومر یدکتر سپهر من：و در اوردم و گفتم میپزشک کارت

 .مارستانیببرمش ب

 .نیبد لیو تحو نیماش دیخب،اما با اریبس：به کارت انداخت و گفت ینگاه

 اما..._
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 لدا؟یاومده  شیپ یمشکل：ایبرد

 بود. ستادهیشده بود و درست پشت سرم ا ادهیپ نیماش از

 با شما دارن؟ یچه نسبت شونیا：سیپل

 .هیا لهیادم پ اه،چه

 میبر دیزنمه،االنم با شونیا：گفت کرد و یدست شیپ ایراستش و بگم که برد خواستم

 دم. یم لیو تحو نیمن دست شما باشه.در اسرء وقت ماش مارستان،کارتیب

 .میخواهش و التماس ما،گذاشت که بر یرو گرفت و با کل ایبرد تیزیو کارت

 یم یرانندگ طنتش،ساکتیاز ش مونیهم پش چارهیو اون ب میقهر بود رسامیراه همه با ام یتو

 کرد.

 شناختن،زود تر کارمون و راه انداختن. یرو م نایو چون همه من و مت میدیرس مارستانیب به

 بودن. ایسر برد یتا از پرستارا و دکترا باال چند

به مامان و بابام بزنم و زود  یرم سر یمارستان،میب ایکه برد یمدت نیا یباران گفتم تو به

 برگردم...

 

 73پارت#

 

 و باز کرد. ه،دریکه بپرسه ک نیمامان بدون ا شهیزنگ خونه رو زدم و مثل هم جانیه با

 گذشتم و داخل خونه شدم. اطیح از

 ...ومدیمامان م یخوشمزه  یغذاها یبو
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 ...ومدیم یو شاداب یزندگ یبو

 .ومدیمامان و بابام م یبو

 لباسات و عوض کن غذا اماده اس. ،برویخسته نباش سالم：مامان

 .ومدیخل اشپزخونه ماز دا صداش

 .دیکش یکوتاه غیاز پشت بغلش کردم که ج یواشکیفکر کرده که باباس! حتما

 یو م لدامی یبو：پنهان شده در عمق صداش گفت یلحظه ساکت شد و بعد با حسرت چند

 مادر!؟ یی،توید

 .هیگر رینتونستم تحمل کنم و زدم ز گهید

و  دینگاهم کرد؛با تمام توانش من و در اغوش مادرانش کش ریدل س هیکه  نیسمتم و بعد ا برگشت

مادر چه قدر سخته که از بچه هاش جدا بشه،حاال چه  هی یدونستم که برا ی.ممیکرد هیباهم گر

 فرزند داره. کیکه فقط  یکه ده تا فرزند داره و چه مادر یمادر

مگه  یکه بمون یه.اومدباالخر یفدات بشم مادر،اومد یاله：کرد گفت یم هیکه گر یجور همون

 .دمیخواب یعطرت م دنیلباسات و بو کش دنیروز با دراغوش کش د،هریکش ینه؟دلم برات پر م

 که ناحق از فرزندشون جدا شدن،خون شد. یپدر و مادر ی.دلم براستیبلند تر از قبل گر و

 .دمیو شکسته تر د رتریپ شهیکه مادرم و از هم یگرفتم وقت شیات

که سکوت کرده و مارو  دمیاشپزخونه د یپدر و از پنجره  یشدم وقت لیو به خاکستر تبد سوختم

 کنه!... یتماشا م

خودم و در اغوش پدرم  یاومدم و ک رونیاز اغوش مادرم ب یاز جام بلند شدم،ک یک دمینفهم

 انداختم.

 .میاز هم نداشت ییگذشت و ما قصد جدا یبه سرعت م زمان
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 .نهیکه قرار من و بب یبار نیو اخر نیزد،انگار اول یبر سر و صورتم بوسه م پدرم

 بازهم برگردم! ستیکه قرار ن یداشت طور یچشم از من بر نم مادرم

با وجود زنده بودن فرزندشون،داغ  یکه باعث شدن پدر و مادر یکسان یشدم از همه  متنفر

 .ننیفرزند و بب

 

 .ارمیقطره قطره اشک پدر و مادرم و سرشون در ن یتالف اگه ستمین لدایخدا  یخداوند به

 نشده بودم که وقت رفتن شد. ریاز بودن باهاشون س هنوز

 ازشون جدا شدم و پشت سرم و نگاه نکردم که باعث نرفتنم بشه. هیگر با

 رفتم... یم دیانتقام با یرفتم؛برا یم دیبا من

 

 74پارت#

 

 و دادم. مارستانیشدم و ادرس ب یتاکس سوار

 رفتم. ایبه سمت اتاق برد میو مستق دمیبعد رس قهیدق چند

 .نایبود؛نه باران و نه مت رسامیام نه

 کرده بودن،به خواب رفته بود. قیکه بهش تزر یداخل شدم.بخاطر سرم ارام بخش اهسته

 فتم.گر ایسر برد یمبل کنار اتاق بود و برداشتم و باال یکه رو یکیسرش،بالشت کوچ یباال رفتم

 صورتش نگاه کردم. به
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 کردن من. یکار و بکنم؟اونم مقصر بود؛مقصر زندان نیا ادیچرا دلم نم یلعنت

 تونم؟ یچرا نم پس

 خورد. یفیتکون خف ایبه در خورد و پشت سرش برد یا تقه

 مبل نشستم. یبالشت و سر جاش گذاشتم و رو عیسر

 ؟یبرگشت ی؟کییجا نیا تو：من گفت دنیداخل شد.با د رسامیام

 کجان؟ نایشه،باران و مت یم یا قهیچند دق_

 پدر و مادرش و باران هم به همراهش رفت. دنیرفت د نایمت：رسامیام

 باشه._

 شد. رهینشست و بهش برادرانه خ ایتخت برد نییپا

 ؟یدوسش دار یلیخ_

 کیاز برادرم بهم نزد م؛اونیزار یو هم و تنها نم میباهم اشنا شد یسخت طیشرا در：رسامیام

 .ادیسرش ب ییوقت بال هیتره.همش امروز حواسم بهش بود که نکنه 

 االن حالش خوبه،نگرانش نباش._

 ؟یخوش حال تو：رسامیام

 ؟یبابت چ_

 حالش خوبه. ایکه برد نیا：رسامیام

 .میو باال اوردم؛چشم در چشم شد سرم

 تونستم بهش دروغ بگم. ینم ،منیپسر خوب رسامیام
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 .یخسته ا یلیخ رم،حتمایرم قهوه بگ یم_

 رم و بحث و ادامه نداد. یتفره م دیفهم اونم

 که در من شعله ور بود،متنفر بودم. یخودم و احساسات از

 دونستم با خودم چند چندم!... ینم هنوز

 نداشتم.اما چرا!؟ یاحساس تنفر چیه ایبه برد نسبت

 اونا هم قهوه گرفتم. یو برا دنیهم رسو باران  نایکه رفتم،مت مارستانیشاپ ب یکاف به

 .میرو ندار یو احساس خوشبخت یاون ازاد گهید ا،مایبودم با به هوش اومدن برد مطمعن

 کرده. هیخسته بود و از چهرش معلوم بود که گر نایمت

 کنه. یرو تحمل م یعذاب نیسوخت که بخاطر من داره هم چ نایمت یبرا دلم

 و... میبرگشت ایباهم دوباره به اتاق برد همه

 

 75پارت#

 

 

 یو قهوه ا  میوارد اتاق شد یبود.به اروم رسامیبه هوش اومده بود و مشغول حرف زدن با ام ایبرد

 تعارف کردم. رسامیبه ام

 قدر تلخه! اه،چه：مزه مزه کرد.صورتش جمع شد و گفت یکرد و کم یتشکر

 من! یروزا نیا مثل：زد و گفت یپوزخند نایمت
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 موندنت و لیمجبورت نکرده،بهتره دل یکس：زد و گفت یپوزخند شیحال یهم با همون ب ایبرد

 .یاز دوستت بپرس

 بهتره. یشما دخالت نکن_

 ام؟یباهات ب دیگه چرا با یم راست：نایمت

ر ت قیعم ایپسرا بزنه؛چون پوزخند برد شیو پ یحرف نیدرون شکستم...توقع نداشتم هم چ از

 شد.

 گه،اما مگه من مجبور به موندن کرده بودمش؟ یم یفهمه چ یدونستم ناراحته و نم یم

 که بارها گفتم بره و نگران من نباشه. من

 .میحرف بزن رونیب میبر ایب نایمت：کردم خودم و خونسرد نشون بدم و گفتم یسع

 .میبزن تنها حرف دیا،بایتو ن باران：که گفتم ادیهم از جاش بلند شد که با ما ب باران

 .میکنار هم جا گرفت یصندل یسالن انتظار و رو یتو میرفت باهم

 خوام،اون حرف ناخواسته از دهنم خارج شد. یمن معذرت م لدای：نایمت

 .یاریحرفم نه نم یخوام باهات حرف بزنم و تو رو یاما م زمیاشکال نداره عز_

 ...اما：نایمت

که نه،مثل خواهر  ،دوستیو به جا اورد یجا حق دوست نیتو تا ا زمیعز نیگوش کن؛بب سیه_

حق و  نیا ،منمیکن لیرنج و عذاب و تحم نیکه به خانوادت ا یحق و ندار نیبرام.اما تو ا یبود

 لتیگردم،وسا یو من تنها بر م یمون یجا م نیاون روستا نگه دارم.پس تو هم یندارم که تورو تو

با  دیو برو دست و صورتت و بشور که باخوام بشنوم.پاش یهم نم یحرف چیفرستم,ه یم براتهم 

 .زمیعز یمامان و بابات بر دنیبشاش د یا افهیق

 مخالفت کنه. ایبگه  یزینموندم که چ منتظر
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که  دم یو انجام م صتیترخ ینرماله،االن کارا تتیوضع：برگشتم و گفتم ایبه اتاق برد دوباره

 تا کاراش و رشیبخش پذ رسام،رفتمیتکون داد و من بعد گرفتن مدارک الزم از ام ی.سرمیبرگرد

 انجام بدم...

 

 76پارت#

 

 هیداده بود و  سیپل یاداره  لیو تحو نیماش رسامیبود،ام مارستانیب ایکه برد یمدت نیا یتو

 روستا. میبرگرد میجور کرده بود که بتون گهید نیماش

 کجارفته؟ نایلدا،متی：باران

 مونه. یجا م نیبه اون روستا،هم ادیبا ما نم گهید نایمت_

 افتاد. رسامیام یبه چهره  نگاهم

 ...ایکل کل نداشت دپرس شده بود  یکه هم پا نیبخاطر ا یعنینداشت. یبرق چیه گهید

 لدا؟ی یکن یم هیفکرا چ نیا اه

 سکوت حکم فرما شد. شهیو مثل هم میشد نیماش سوار

کنه،دردش طاقت  یاز بدنت اصابت م یگلوله به قسمت یانداختم.مسلما وقت ینگاه ایبرد به

 صبر داشت. یلیبشر خ نیا یفرساست؛ول

 توجه نداشت. انشیکه به اطراف یفکر بود طور یکرده بود و سخت تو اخم

 .میمن مستقر شد یاجبار یالیو دوباره در و میدیکه رس نیتا ا میراه بود یتو یساعت چند

 و نداشتم.فکرم رفت سمت اون دفتر. زیچ چیکس و ه چیه یراست به اتاقم رفتم.حوصله  کی
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 اومد داخل و کنارم نشست. باران

 باران مادرت چه طور فوت شد؟_

گفت که بخاطر  یم ایبرد اد؛اماینم ادمی یزیبچه بودم و چ یلیمامان مرد من خ یوقت：باران

 سرطان مرد.

 اهان._

 .هیخال نایمت یقدر جا چه：باران

 .میکه بهش بخند ستین یکس گهیاره د_

 از اتاق خارج شد. یریموند و با شب بخ شمیپ گهید کمی

 فکر نکردم و به خواب رفتم... یزیبه چ گهیخسته بودم که د یقدر ان

 

 77پارت#

 

 .دیچیپ یگوشم م یتو یوز وز یصدا

 تر شد. شیبود بره،اما صداها ب یاگه مگس دیهوا تکون دادم شا یبار دستم و تو چند

 .دمیسرم د یچشمم و باز کردم که باران و باال هی،یو خوابالودگ یخستگ با

 ؟یاریمگس در م یباران چرا صدا_

 ؟یشنو یکنم اما مگه م یساعته دارم صدات م کیجان  لدای：باران

 ؟یکار داشت ی،چیکرد دارمیحاال که ب_
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 احضارت کرده. ایبرد：باران

 خوابم ارامش ندارم. یاز دست داداشت من تو_

 .دیخند زیر

 ؟یدخن یم یبه چ_

 .میدار رساممیحس و من و ام نیا：باران

خود  یکه جا رسامیمن و ام گهی.دهیکن سیدونه داداشش چه دهن سرو یکه بارانه،م خواهرش

 .میدار

 رفتم و چند تقه به در زدم. ایاتاق برد م،بهیاز مرتب کردن وضع ظاهر بعد

 داخل. ایب：ایبرد

 و در اوردم و داخل شدم. اداش

 ن؟یداشت یبامن کار_

 .نیبش：ایبرد

 حوصله نشستم و منتظر موندم که حرفش و بزنه. یب

 .ادیمذاکره م یبرا دیخان جد عصر：ایبرد

 کار کنم؟ یچ دی،بایبه سالمت_

 حرف من نپر و گوش کن. وسط：ایبرد

 .نییبفرما_
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 ینم ،هرگزیشخص لیجا ببره و من به دال نیو برهان تو رو از ا لیکه با هزار جور دل ادیم：ایبرد

بگم که  دیو با یایعنوان به اتاق من نم چی.پس عصر به هرهیکه مال منه رو از من بگ یزیزارم چ

 .یمهم یلیکه خ یدور برت نداره و فکر کن

 بشر متنفر بودم. نیاه،چه قدر من از ا اه

 تونم برم؟ یباشه حاال م_

 برم. یعنیبه در اشاره کرد که  بادستش

 نزاکت. یب  تیترب یکه تکون بده ب دایو زورش م شیمثقال میزبون ن اون

 و سمجه!؟ لهیبردن من ان قدر پ یکه برا هیک فهیخان اون طا نمیشدم بب کنجکاو

 .میباران صبحانه خورد هیبه اتاقم و با همراه برگشتم

 کردن!... یرفتار م بیبودم!چه قدر همه عج دهیرو هم از صبح ند رسامیام

 ؟یایبزنم،توام م رونیب یدور هیخوام برم  یمن عصر م لدای：باران

 نزارم،تو برو خوش بگذره. یا گهید یباال جا یداداشت سفارش کرده پام و از طبقه  زم،آقینه عز_

 گفت و رفت که حاضر بشه. یا باشه

 عصربود. ی قهیدق4:20：ساعت نگاه کردم به

 !دمیپس چه قدر من خواب یوا

 نبود! یهم که ازش خبر نایمت

 .یامیو نه پ یزنگ نه

 و جمع کردم و با خودم گفتم که خان رفت،چمدونش براش به تهران بفرستم. لشیوسا

 اومد. ایکه باران رفت و مهمون برد نیاتاقم نگاه کردم،تا ا یوارایبه در و د گهید کمی
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 انداختم. ینگاه رونیدر اتاقم به ب یاز ال یواشکی

 بودن. ایاتاق برد یتو احتماال

 بود. ایکه اتاق کار برد یرفتم ته سالن،اون قسمت یواشکی

 راست به سمت اون دفتر رفتم که... کیشدم و  واردش

 

 78پارت#

 

 که مونده بود،شروع کردم به خوندن. ییو بازش کردم و از جا دفتر

ذکر شده  اتییدفتر با جز نیبودم که در ا یگذشت و من غرق در اتفاقات یها به سرعت م لحظه

 بود.

نهان پ زهایچ یلیخان از تنها خواهرش خ ایخبرن.پس برد یب ایلیافتاده که خ یچه اتفاقات نیبب

 کرده بود.

م که سر ییتمام بالها یو به باران بگم به تالف یگفت همه چ یم طونهیطور!ش نیبهادر هم هم اقا

 اوردن؛اما دلم براش سوخت.

 ازش پنهان کردن؟ چرا

 !؟هیاون ک مگه

ه به شه گفت ک یارتباط داشته و م"میسل"به اسم یبا شخص ایدفتر نوشته بود که مادر برد یتو

 یدونفر سر م نیا نیب یمیعظ یشه،دعوا یکرده.بعدش که بهادر خان متوجه م انتیبهادر خان خ

 شه. یخوردن به مهرانه خانم م ریو حاصلش ت رهیگ

 !ادیخونه نم نیبگو چرا به ا کنه.پس یو بهادر خان سکته م رهیم یم یجور نیا اون
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 بوده. الیو نیا یحوادث تو یهمه  چون

 نحس... یالیو نیا

 تر... کی.رفتم نزدومدیم ادیداد و فر یصدا ایو بستم و از اتاق خارج شدماز اتاق برد دفتر

 گفت. یراه م یخان تازه وارد بد و ب نیزد و به ا یم ادیاز عمق وجودش فر ایبرد

 شونمت. یخاک م م؟بهیبس نبود سل یهمه بال سرمون اورد نیا：ایبرد

 کشمت.االنم از یبا زجر م یبش کیخانوادم نزد ،بهیاز من بترس دی؟بایفهم یم：زد ادیفر دوباره

 .رونیخونم گمشو ب

 بدو به اتاقم رفتم و در و بستم. بدو

 !؟میدم؟سلیشن یم یمن چ یبه در نشستم.خدا پشت

اره ز یهرگز نم یشخص لیسرم اکو شد که گفت به دال یتو ایبرد یمه؟صدایهمون سل نیا یعنی

 .رهیکه مال اونه رو ازش بگ یزیچ

 براش سوخت. دلم

 تیزاشت خانوادش اذ یاتفاقات،بازم مقاوم و محکم بود و نم یقدر مرد بود که با وجود همه  چه

 بشن.

 !یگ یچرت و پرت م یباز که دار لدایاه،

 .دیمثل پان هیکی ؟اونمیزن یحرف م ایاز برد یکه دار یمتوجه

رفتم و باخودم  یبودم،طول و عرض اتاق و قدم رو م دهیکه فهم ییزایحوصله و کالفه از چ یب

 زدم که... یحرف م
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 79پارت#

داشت من و از درون  ینپرسم.کنجکاو یسوال ایکردم که از برد یداشتم خودم و کنترل م یلیخ

 یبرزخ ی افهیافکارم بودم که در باشدت باز شد و ق ریگ رفتم و در یخورد.تند،تند راه م یم

 شد. انیچهار چوب در نما ا،دریبرد

 نرفتم. رونیاتاقم ب از：و گفتم ستادمیسرجام ا صاف

 گوشم پاره شد! یزد که احساس کردم پرده  یداد چنان

 

 ؟یبه اون اتاق رفت چرا：ایبرد

 نداشتم که بدم. یجواب چیواقعا ترس ناک شده بود و من ه افشیق

 تر نشه. یهم نبودن که نجاتم بدن؛پس سکوت کردم تا جر رسامیو ام باران

 بود. دهیچسب نیشده بود و به کف زم خیبودم که پاهام م دهیقدم اومد جلو.ان قدر ترس هی

 ؟یاون دفتر و خوند یک یاجازه  با：ایبرد

 گم. یکس نم چیه ...من فقط...بهمن：دهنم و با سر و صدا قورت دادم و گفتم اب

 جسته شده بود. قش،بریقرمز شده بود و رگ کنار شق تیعصبان از

 نیواستا و تماشا کن که چه طور تاوان ا ؟حاالیدون یم یتو اصال چ یلعنت د：داد زد دوباره

 .ید یو م تیفضول

 .رونیدر برداشت و رفت ب یو از رو دیکل

 داد که در و قفل کرده. یقفل در نشون م یتو دیچرخش کل یصدا

 زدم. یسمت در و با تمام توانم،به در مشت م دمییدو
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 کنم. یخواهش م ایدم.برد یگم،قول م ینم یزیکس چ چیلطفا در و باز کن.من به ه ایبرد_

 

پشت در  ینداشت.با ناتوان یا دهیفا چیکردم اما ه ادیقدر به در مشت و لگد زدم و داد و فر ان

 بغل گرفتم. نشستم و زانو هام و

 پس عدالتت کجاست!؟ ایخدا

 رفت و از حال رفتم... جیکردم که سرم گ هیقدر گر ان

 

 کنه. یمن چه قدر سرم درد م ایخدا ی!چشام و باز کردم.واادیکردم داره زلزله م احساس

 اومد. ادمی زیشد.کم کم همه چ یم نییدر نگاه کردم؛باال و پا ی رهیدستگ به

 به وجود اورده بود. یاعصاب یرو هی،ملودیزیو شکستن چ رسامیباران و داد ام غیج یصدا

 !؟یزن یچرا حرف نم لدایدر و بازکن. لدایلدا،ی：گفت یبه در و م دیکوب یم باران

 کنه. یدعوا م ایهم مشخص بود که داره با برد رسامیام

 از سرش بردار. ؟هان؟دستیریگ یدختر م نیاز ا یو دار یچ انتقام：رسامیام

 شکست. یم زیگفت خفه شو،و هم زمان چند تا چ یزد و م یم ادیهم فر ایبرد

 نداشتم. یحس چیشده بود و من ه یافتضاح

 سرم اومده. ییکه چه بالها نیاونا توجه داشتم و نه به ا یها ادیبه داد و فر نه

 خواست. یدلم خواب م فقط

 خواب اروم... هی
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 در کردم... نیا رونیب یو ذهنم و خالب از سر و صداها دمیخواب نیزم یرو

 

 80پارت#

 (رسامی)ام

 یمن و فرستاد شهر تا کارها ایبره،برد الیبه اون و ایبرد دنید یکه قرار بود پدرم برا نیا بخاطر

 کنم. یکارخونه رو اوک ی هیمربوط به افتتاح

 نیچشم پست فطرت تر یخواست چشم تو یکرد چون دلم نم یکارش مردونگ نیواقع با ا در

 بشم. میشخص زندگ

بهش عادت کرده بودم و  ییجورا هیام گذاشته بود،چون  هیروح یتو یبد ریهم تاث نایمت رفتن

 خواست که سر به سرش بزارم. یدلم م

 .دمیشد و هم زمان با باران رس شب

 ؟یسالم،کجا بود_

 بزنم. یدور هیاطراف  نیام سر رفته بود،رفته بودم ا سالم،حوصله：باران

 ومد؟یباهات ن لدایچرا _

 بهش گفته از اتاقش خارج نشه. ایبرد：باران

 جمع کنه. متیخودش غن یخان بزرگ،برا میخواسته سل ینبود.حتما نم یکار سخت حدسش

 .ومدیاز اشپزخونه م یزیشکسته شدن چ یم،صدایکه رفت داخل

 کرد. یو داشت خراب م یهمه چ یزخم یمثل ببر ایبرد

 هم که نبود. لدای
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 کنم. یرو اروم م ایبرد لدا،منمی شیبجنب برو پ باران：گفتم ینگران با

چه طور  ایکه برد ستیتنها بود و معلوم ن لدای یباال رفت.طفل یتکون داد و با عجله به طبقه  یسر

 کرده. یو سرش خال تشیعصبان

 ؟یکن یکار م یچ یاروم باش.دار ایبرد_

 گه. یره م ی.مدیو فهم زیچ همه یلعنت：زد داد

 د؟یو فهم ی؟چیک_

 گه. یدفتر و خوند,به باران م اون：ایبرد

 ؟یکارش دار یدختر بردار,چ نیدست از سر ا_

 بشه. هیتنب دیبا：ایبرد

 !ایخودت ب ر،بهیچاره نگ یدختر ب نیاز دست رفته تو از ا یانتقام سال ها_

 نکرد و به شکستن ادامه داد. گوش

و مقصر ر هیبق یخوا یم یک ا،تایکن برد بس：رفتم سمتش و به زور نگهش داشتم و گفتم یعصب

 .ایبه خودت ب االیکه برات افتاده؟ یبدون یاتفاق

 اروم شد. کمی

 نشست و سرش و با دستاش گرفت. یصندل یرو

 وابج لدایدر و از روش قفل مرده و  ایرسام،بردیام：کنان داخل اشپزخونه شد و گفت هیگر باران

 ده. ینم

 سر خودش اورده باشه؟ ییو بده،نکنه بال دیکل ایبرد_

 نکرد. یتوجه
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 کردنش ادامه داد. هیبه گر یبلند تر یبا صدا باران

 بود. یمتشنج جو

 بشکنه اما نشد. دیباال و چند بار با لگد به در زدم تا شا یطبقه  رفتم

 نداد. یرو از پشت در صدا کردم جواب لدای

 رفتم تا... ایگفتم و با خشم به سمت برد یبلند یلعنت

 

 

 81پارت#

 

 .رمیو ازش بگ دیرفتم تا کل ایسمت برد به

 باال. امیباران بازم برو تالشت و بکن،منم االن م_

 .ارهیرو به حرف ب لدایبتونه  دیباال رفت تا شا یبه طبقه  ونیگر یچشما با

 شناختم کجا رفته؟ یکه من م ییایبرد اون：نشستم و گفتم ایبرد یپا نییپا

 مقصره. اون：ایبرد

به خاطر اشتباه مادرمون،من و  ؟مگهیاونم مثل منه،مگه به خاطر گناه پدرم من و مجازات کرد_

از ترس و  یاجبار دیشده و حاال با انیجر نیدختر هم مثل ماست؛به اشتباه وارد ا نی؟ایزجر داد

 مو بده معلو دیبه کاه دون؛کل ی.زدیکن یاشتباه م یا،داریشو برد داریداشته باشه؟ب یدینا ام

 !لطفا.هیچه حال یاون دختر تو ستین
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 مغرور بود،اما سنگدل نبود. ای!برددیشد د یچشام نگاه کرد.نم اشک و م به

ه متوج یکه به تازگ هیزیچ نی!امیمادر بود کیبرادر من بود.از  ایشناختم.اره،برد یبرادرم و م من

 شدم و باهاش کنار اومدم.

 و داد. دیکل

 زد. یکرد و به در م یرفتم.باران هنوز هم صداش م لدایسرعت از جام بلند شدم و به اتاق  به

 کف اتاق به خواب رفته بود. لدایقفل در و بازش کردم.انگار  یو انداختم تو دیکل

 نشون نداد. یسرش و باران چند بار تکونش داد اما عکس العمل یباال مینشست

 .مارستانیب مشیببر دیبا میباران کمک کن بلندش کن_

چاره  یدختر ب می.تا شهرم که برسستین یمارستانیب چیجا ه نیمارستان؟ایب کدوم：داد گفت با

 هالک شده.

 به سرم زد. یفکر

 ؟یرو دار نایمت یباران شماره _

 ؟یواسه چ اره：باران

 بتونه کمک کنه. دیبده.شا حیضرو تو لدای تیاونم دکتر بود،بجنب بهش زنگ بزن و وضع_

 رو گرفت. نایمت یشماره  عیگفت و سر یا باشه

 .ارهیدر ب یرو از نگران نایکه باران،مت دیساعت طول کش کیحرف زدن شدن.فقط  مشغول

سرش در  دیهوشه با یحالت که ب نیا یگه تو یم نایمت：از هم،باران گفت یخداحافظ بعد

 مویشربت ل هیداشته باشه.بعد گفت  انیبدنش جر یتا خون در همه جا رهیبدنش قرار بگ یراستا

 بشه. میو عسل درست کنم و بهش بدم که فشارش تنظ
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 باشه پس برو شربت و درست کن._

 .کرد ینگاه م لدایبه  رهیبود و خ ستادهیدر چهارچوب در،ا ایو پشت سرش برد نییرفت پا باران

 .ریبگ لیو تحو یکه زد یگند_

 و شلخته بود. شونیپر یلیخ افشینزد.ق یحرف چیه

 نباش. لدایبرو استراحت کن.نگران _

 حرف رفتش. یب

 و منتظر باران موندم. دمیکش یاز سر کالفگ یپوف

 بالشت گذاشتم. لدایسر  رینا،زیمت یگفته  طبق

 داد. لدایبه دست داخل شد و با قاشق به خورد  وانیبعد باران ل ی قهیدق چند

 نه. ای ادیبه هوش م مینیکه بب میو به صورتش زل زده بود میسرش نشسته بود یباال جفتمون

 خارج شد... یهوش یکرد و کم کم از حالت ب یلحظه بعد از خوردن شربت،تک سرفه ا چند

 

 82پارت#

 (ای)برد

 

 خورد. یاز خودم بهم م حالم

ص و از داخلش در قر یو قوط زیم یکنم؟رفتم سمت کشو یکار و م نیدختر ا نیدارم با ا چرا

 اوردم.
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 .ضمیخوردم،من مر دوتا

 .ضمیکه من مر نهیرفتارم بخاطر ا نیا اره

 رو. هیکنم و هم بق یرو خراب م لدای یدارم زندگ هم

 فکر کردم؛چه قدر مظلوم بود. لدای به

 قدر اروم بود... چه

 .اوردیسر خودش م ییبال هی ومد،قطعایم یا گهیاومد،سر هر کس د لدایکه سر  ییبال اگه

 .دیپان نمونش

 دختر انگار دلش قرص بود. نیا اما

 داشت. یوجود نانیاطم

 کنم. یم یکش فیلعنتم کنه که ضع خدا

 قدر بهش فشار اومده بود که از حال رفته بود. چه

 دستام گرفتم و محکم فشار دادم. نیو ب سرم

 باشم. یادم بد دینبا من

 کنم. یو اصالح م خودم

 رسونم. یم بیو که دوسش دارم بهش اس یهر ک من

 ؟یرو دوست دار لدای یعنیا؟یبرد یگ یم یچ

 اما... نه

 عاشقش شدم؟ یعنیمن  یخدا
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افکار مزخرف،از ذهنم پر بکشه اما همش  نیهم و چشام و بهم فشار دادم تا ا یو کردم تو اخمام

 ذهنم بود. یتو لدای ی دهیروح و رنگ پر یب یچهره 

 

 ...رسامیام تیباران،عصبان ونیو گر دهیه،ترسبهت زد ی افهیق

 کار کردم؟ یچ انمیبا اطراف من

 کس نباشه... چیکه ه ییبرم جا دیبا

 فکر کنم... دیبا

 ...رمیبگ میتصم دیبا

 ره!... یگه و احساسم به کجا م یم یعقلم چ بفهمم

 برم،از جام بلند شدم و... دیبا من

 

 83پارت#

 (نای)مت

 

 .ارمیتونستم طاقت ب ینم گهید نه

 زاشتم. یرو تنها م لدای دیداشتم!نبا یبیعج یشوره  دل

 همه شکستم. یغرورش و جلو من

 من حساب کرده بود. یبراش نبودم،اون رو یدوست خوب من
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هرگز  گهیو د لدای شیدادم و اماده شدم که برم پ حیرو توض هیعجله و مختصر به مامان قض با

 تنهاش نزارم.

 .میو اوردم که بعدا به مشکل بر نخور یپزشک زاتیخودم تجهبار با  نیا

 

نشده  شیزیچ لدایخوندم تا  یکه بلد بودم و م یگفتم و هر سوره ا یراه همش بسم اهلل م یتو

 باشه...

 .دمیکه رس نیراه بودم تا ا یتو یساعت سه

و کنار  دنیدندونام و نشونشون دادم؛ترس یدر سد راهم شدن،اما وقت یجلو یها گاردیباد اولش

 رفتن.

 لگد زدم و داخل شدم. یدر ورود به

 من گل از گلشون شکفت. دنیاومدن و با د نییپا مهیو باران سراس رسامیام

 کجاست؟ لدای：هم و گفتم یو کردم تو اخمام

 اتاقشه. یباال تو ی ،طبقهیاومد خوش：باران

 باال رفتم. یطبقه  به

 بود و چشماش رو به سقف بود. دهیتخت خواب یها رو مثل مرده لدای

 کنارش و دستش و گرفتم. نشستم

جواب  یخوا یشت،نمیاومدم پ ییلدایبا خودت دختر؟ یکار کرد یفدات بشه،چ نایمت یاله_

 ؟یبد

 صورتش تا از شوک خارج بشه،اما بازم تکون نخورد. یپلک هم نزد!چند بار اروم زدم تو یحت
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 کنه؟ ینم یحرکت لدایچرا  باران：باران و گفتم شیرفتم پ ینگران با

 دونم،منم نگرانش شدم. ینم：باران

 .کجاست؟زده در رفته؟تهیاون داداش گاو از خود راض ریتقص همش：گفتم یعصبان

 انداخت. نییدونست که حق بامنه و سکوت کرد و سرش و پا یهم م باران

 مقصر... اینا،بردیمت：رسامیام

 ست؟ین ؟مقصریچ ایبرد اینشو،ثان یخودمون اوال：تموسط حرفش و گف دمیپر

 نه؟ ای تونهیکثافته.حال دیپان است،اونیبرد نایا یهمه  مقصر：زدم غیج

 نزن. داد：رسامیام

کار  یباهاش چ نینیلعنتتون کنه.بب ن؟خدایکن یم نییحکم تع نمیا یخواد،نکنه برا یدلم م_

هم  یعوض یزورگو ی کهیبس نبود،ابن مرت دیشناختم.پان یکه من م ستین ییلدای نین؟ایکرد

 شد؟ داشیپ

 .دمیرس یجا بود،خودم به حسابش م نیاالن ا ایباور کن اگه برد نایمت：باران

موقع که داداشت بود.لطفا تظاهر به  ؟اونیکار کرد یاز اون موقع تا حاال که من اومدم چ_

 .رهیخواد جلوم و بگ یم یک نمیبرم.حاال بب یرو با خودم م لدای.من نینکن یناراحت

 

 رفتم. لدایبه اتاق  دوباره

بفهمه پشت سرش  ایخل و چل برد یکردم.اخه دختره  ریزدم و مثل خر تو گل گ یزر هیواقع  در

 کنه. یم زتیر زی،ریکرد یسخن ران یجور نیا

 رو تکون دادم اما... لدای
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 84پارت#

 

 کرد. یم یزد و نه حرکت ینه پلک م اصال

 ؟یگ ینم یچیشم ها.چرا ه یدارم نگرانت م یجد یجد لدای_

 .دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

 کشه. یقدر داره عذاب م چه

 زنه؟واقعا نگرانش شدم. یحرف نم چرا

 یم ادهیمشهد پ م،تایبگذرون ریماجرا ها رو به خ نیخوب بشه و ا لدای یکنم وقت ینذر م ایخدا

 کنم. یرم حرم و طلب استغفار م یرم.م

 نیا تا از میکنه فراهم کن یرو خوشحال م لدایکه  یزیکه هر چ میگرفت میو باران تصم رسامیام با

 خارج بشه. تیوضع

 

 زل بزنن و بخندوننش. لدای یو نداشتن که به چشما نیکدومشون دل و دماغ ا چیه

 .میبرگردون یرو به حالت عاد لدای میکه بتون نهیما ا تیمامور م،االنیندار یناراحت گهیبچه ها د_

 کم اخماشون باز شد و صورتشون به لب خند گشوده شد. کم

 .نییپا میرو ببر لدایباال که  میو رفت میرو درست کرد ییرایپذ هممون

 .میو از جاش بلندش کرد میکرد یا ک،دو،سهیباران  با

 باران. یشونه  یدستشم رو کیمن بود، یشونه  یدستش رو کی
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 .رهیگ یم یوه یک یشماره  اط،دارهیح یوهم معلوم نبود که ت رسامیام

 دستگاه گذاشتم. یو من فلشم و تو مینشست هممون

 شد... یمشاهده نم لدای یدر چهره  یعکس العمل چیشدن اما ه یرد م عکسا

 

 85پارت#

 

 تا عکس مال دوران دانشگاه بود. چند

 .میو کوه رفت میچوندیکه با بچه ها کالس و پ یموقع

 هگیطرف کوچه،وپسرا طرف د کیاومده بود و دخترا  یدیبود که برف شد یزمان یتاشون برا چند

 .میکرد یبودن و بهم برف پرتاب م ستادهیا

 .میکرده بود زشیبود که هممون سورپرا لدایعکس تولد  اشیبعض

 بود.و و و... لدایبه  لدای یها ضیمحبت مر چندتاشون

 انگار نه انگار! د،اماایب جانیعکسارو گذاشتم که دوباره به ه نیا من

 سرت اورده؟ ییچه بال ایچته؟اخه برد لدای：گفتم یناراحت با

 و سکوت... چیه بازهم

 داخل شد. رسامیام

 ؟یزد یزنگ م یبه ک_

 .ستشیشدم,ن ا،نگرانشیبرد به：رسامیام
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 بهتر،رفته به درک._

 به حرکت نشد. کیعکس ها هم تحر نیبا ا لدایرسام،یام：باران

 حاال؟ میکار کن یچ：رسامیام

 .نیایلحظه ب هیها  بچه：باران

 .میو هممون به اشپزخونه رفت میکاناپه تنها گذاشت یرو رو لدای

 شده؟ یچ：رسامیام

 دارم. یفکر کی من：باران

 ؟یچه فکر_

 بزرگ. یلیشوک خ هیم؛یبهش شوک وارد کن زانشیبا عز دیبا：باران

 ؟یچه جور شوک مثال：رسامیام

 مرده. ایبراش افتاده  یاتفاق بد هی نایانگار مت میکن یصحنه ساز یجور هی مثال：باران

 .یریخودت بم_

 گم. یدارم م مثال：باران

 بکن. گهیفکر د هیشه. یبرام افتاده خوشحالم م یاتفاق هیشه،تازه بفهمه من  یباورش نم_

 ؟یو مادرش چ ن،پدریکن صبر：رسامیام

 ده. یدور مامان و باباش و خط بکش که زنده زنده قورتت م_

 .میکن کشیبا پدر و مادرش تحر میتون یم یجا،ول نیا ارمشونیخوام که ب ینم بابا：رسامیام

 .میکن یم گهیفکر د هی الیخ ی؟بیاگه سکته کرد چ یست،طفلین یاصال فکر خوب_
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 .میبرگشت ییرایگفت و دوباره همه به سالن پذ یا باشه

 

 نشده بود. جادیا لدای تیدر وضع یرییتغ چیگذشت و ه یها م روز

 .میکرد یغذاهم به زور دهنش م یحت

 نداشت. یچشماش گود افتاده بود و صورتش با ماست تفاوت ریز

 بودم. لداینگران  یلیکردم اما خ یزدن،دست به سرشون م یکه زنگ م یو باباش هم هر بار مامان

 ؟یزن یکه م هیچه حرف نی.انایالل مت ؟زبونتیبمونه چ یجور نیتا اخر عمرش هم اگه

 بکنم. ینتونستم کار لدای یگذشت و برا یروستا م نیروز از اومدن من به ا12قایدق

 معجزه بود. دمونیتنها ام االن

 .ستیدختر معصوم عذاب نده.به خدا حقش ن نیبسه،ان قدر به ا گهید ایخدا

 بدم. لدایکردم که به خورد  یسوپ درست م داشتم

 کرد. یم نییو باال و پا ونیزیتلو یکانال ها رسامیکرد و ام یهم کمکم م باران

 ظاهر شد! ایبرد ی دهیباز شد و قامت خسته و خم در

 گفتم و باران هم شوکه،مالقه از دستش افتاد. یترسم بسم الله از

 و... زیتو کف انال ه؟رفتمیختیر نیپسر چرا ا نیا

 

 86پارت#
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 کردم. ینگاه م پشیبه دست داشتم به ت ریگ کف

 زده بود. رونیاز شلوارش ب راهنشیپ

 تونم بگم که شلخته بود. یکالم،م کیبود و در  ختهیر شیشونیپ یرو شونیپر موهاش

 باال رفت. یبه طبقه  میداخل و مستق اومد

 کدوممون نشد. چیمتوجه حضور ه م،چونیهممون پشت سرش راه افتاد مشکوک

 رفت. لدایو عوض کرد و به سمت اتاق  رشیانداخت و مس لدایاتاق  نگاه به هی

 و سد راهش شدم. دمییتمام سرعت دو با

 کجا؟ کجا：اخم گفتم با

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا تو：ایبرد

 ریکف گ نیپات و بزار جلو،با هم گهیقدم د هینه؟ امیب ینداشت خت؟انتظاریو پرت ر ه؟کرکیچ_

 ته؟ی.حالی)تکرار(کنتیپیهفته اسم من و ر هیزنم فرق سرت که تا  یم نیهم چ

 .باشه：ایبرد

 و برگشت. نییو انداخت پا سرش

که بتونم بهش برسم،وارد اتاق شد و در و  نیو قبل ا دییدو ایکه برد نییرفتم پا یداشتم م منم

 قفل کرد.

 به حالته ها. یو بازکن،اگه خودم باز کنم وا در：و انداختم به سرم و گفتم صدام

 نداد. یتیاهم اما

 کنه. یکار م یدونستم داره چ یهم که قوربونش برم الل شده بود و نم لدای

 هم که گم و گور شده بودن! رسامیو ام باران
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 م؟یکار کن یچ لدا،حاالیاتاق  یرفت تو ایبرد：رفتم و گفتم نییبدو پا بدو

 باال. یبا استرس رفت طبقه  رسامیدهنش گذاشت و ام یترس،دستش و رو یاز رو باران

 روز بود؟12ارامش ما ایخدا

 گرم... دمت

 نداشت. یا دهیکرد،فا ادیهم هر چه قدر داد و فر رسامیام

 گه... یم یچ مینیکه بب میگوشامون و به در چسبونده بود هممون

 

 87پارت#

 (ای)برد

 

 زدم. یحرف م لدایبا  دیبا من

 اتاق بود. نیا ی رهیچشمم خورد،رنگ ت که به یزیچ نیداخل اتاقش شدم،اول یوقت

 روز در اوردم!؟ نیکه اتاقش و به ا رمیدختر بگ نیو از ا یخواستم انتقام چ یم من

 تختش رفتم. سمت

 بود و نگاهش به سقف بود. دهیتخت دراز کش یرو

 نم؟یب یدارم م یمن،چ یخدا

 شده؟ یجور نیچرا ا لدای...لدای

 کنم. یمرده رو تماشا م کیکردم دارم  یم احساس
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 که روح از بدنش خارج شده. یکس

 لدا؟ی：صداش کردم یتخت نشستم و به اروم ی لبه

 صداش کردم... یپناه یو ب یتمام حسرت،عشق،ناچار با

 نکرد! یحرکت چیه اما

 ...لدایکردم اما... تتیدونم چه قدر رنجوندمت،عذابت دادم،اذ ی؟میزن یمن حرف نم لدا،بای_

 تونم حرف بزنم؟ یچرا نم ایخدا

 زنه؟ ینم یحرف لدای چرا

 به روزش اوردم؟ یچ

من  دالیچه قدر خوار و پست شدم؛ نینگاهم کن،بب لدای：تخت زانو زدم و با التماس گفتم نییپا

 شیرو تحمل کردم که باران طور ییها یچه سخت یدون یو م یشکستم.تو اون دفتر و خوند

که سال ها  ییبودم بخاطر راز ها یاون روز عصب یلی..من خ.من.ننینب بینشه.که خانوادم اس

کنم باهام حرف  یکردم.خواهش م یفاش شد.حرصم و سر تو خال گهید یکی یبرا وپنهانش کردم 

 بگو. یزیچ هیبکن فقط تو رو خدا  یخوا یبزن.هر کار م غیصورتم؛ج یبزن،پاشو بزن تو

 ...دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک ی قطره

 نکرد. یحرکت چیباز هم ه اما

 کردم!... هیشکستم و گر یتمام غرور مردونم،به اروم با

 نتونستم. شه،منیناتوان یمرد از رو هی ی هیگر

 نبودم. یدرست ادم

 .رسامیدونه.نه پدرم،نه باران و نه ام یکس نم چیو ه نیضم،ایمن مر لدای_
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 من تو رو... لدای...تونم خودم و کنترل کنم،حاال که یگم؛من نم یبه تو م دارم

 و با دستام پوشوندم. صورتم

 تونم بگم... ینم من

 .دمیو باتمام وجودم بو کش دمیبود و بوس دهیکه روش کش یا ملحفه

 موند. یم ادمیها  نیا یهمه  دیبا

 خوام،لطفا من و ببخش. یمعذرت م زیرم،به خاطر همه چ یمن م لدای_

 شدن داخل. نا،پرتیسام و باران و مت ریو باز کردم که ام در

 توجه به اونا از وسطشون رد شدم و به اتاقم رفتم... یب

 

 88پارت#

 

 خواستم. ینم یچیه میاز زندگ گهید

ع داشته توق یاز کس دینبا گهیگذاشت،د ادگاریرو برام به  یو پست یلعنت یضیمر نیمادرم ا یوقت

 بودنم و... لیو،دلو،حالم  میبدم.زندگ حیتوض لدای یباشم.من برگشته بودم که برا

 حاضر نبود بهم نگاه کنه. یکه کرده بودم،حت یبا کار اما

 کس. چیتنها به من،بلکه به ه نه

کردم و  یم یکه براش زنده بودم و زندگ ییها زیو همه چ زانمیو جمع کردم.خاطراتم و،عز لمیوسا

 گذاشتم و رفتم.

 بر نگردم. گهیکه د رفتم
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 بگن خان کم اورد،خان ترسو بود. بزار

 بودم،کم اوردم... اره،ترسو

 بازوم و گرفت. یکیخارج شدم که از پشت  الیو از

 خورده بود. ریکه ت ییبازو همون

 مواجه شدم. نایو مت رسامیباران،ام ه؟بایک نمیو برگشتم بب دمیهم کش یو تو اخمام

بودن و سرم در  دهیکه کش ییزجر ها یخواستن تالف یر؟میخواستن؟بازم تحق یم یجونم چ از

 ارن؟یب

 

 .یو تباه کرد شونیکه زندگ یبود ؟تویفهم ی.میو نظر دادن و ندار یتو حق دل خور ایبرد

 .یندار یتفاوت چیو مادرت ه میبا راشاد،سل تو

 باران ولم کن._

 !یکه تازه اومد ؟تویر یکجا م ایبرد：باران

 شه. یدوا نم یکارت اشتباهه،با رفتن درد ایبرد：رسامیام

ه باال رو ک یگند یبود ؛اگهیستیفرارکردنه.تو مرد ن ستیبزار برو.نه...کار تو رفتن ن اره：نایمت

 .یکرد یرو جمع م یاورد

 درستش کنم؟ یزنه،چه طور یبا من حرف نم لدای_

مثل تو جا  م،امایاریکه به حرفش ب میکن یم یسع میروزه ما هم دار12؟یکرد تالش：نایمت

 .مید ی.به تالشمون هم چنان ادامه ممینزد

 کار کنم؟ یدونم چ یمن نم_
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 .مینقشمونم اجرا کن نیاخر وقتشه：گفت رسامیرو به ام نایمت

 ؟ینقشه ا چه：رسامیام

که باورش  میکن ینقش باز یجد یلیخ دی.فقط بامیش یپدر و مادرش وارد م قیطر از：نایمت

 بشه.

 کار سازه؟ یمطمعن_

 ,اول تو برو.یکن یم یتو از همه بهتر نقش باز نایداره.متن یضرر امتحانش：باران

 ن؟یتوه ایبود  فیتعر：نایمت

 

 رفتم... الیدوباره به داخل و کالفه

 

 89پارت#

 

 کوره هم اومدن. یسرم،اره و اوره و شمس پشت

 بشه. یعیطب کمیصورتم  یبزن تو باران：نایمت

 نازم کن دخمل خوب،بزن. نگفتم：گفت نایزد که مت یاروم ی دهیکش

 که. رهیگ یدردت م یجور نیا خب：باران

 ی دهیکش رسامیحرفش و بگه که ام یخدا از دست تو،اشکال نداره...خواست ادامه  یا：نایمت

 زد. نایبه مت یمحکم

 .دیچیسالن پ یکه صداش تو یطور
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 یودم؟عقده ابا تو ب ،مگهیاحمق روان ی کهیمرت：و گفت رسامیبرگشت سمت ام رتیبا ح نایمت

 .ینزن یجور نیکه دختر مردم و ا نهیننت به عزات بش ی؟الهیچرا ان قدر محکم زد

 

 خواستم ان قدر محکم بزنم. یخوام،دردت گرفت؟به خدا نم یمعذرت م یلیخ：رسامیام

 عرعر. ایخر ب منم：نایمت

 برداشت و بوش کرد. ازیپ کی بعدش

 شد. یبعدش،پشت سر هم اشکاش جار بالفاصله

 داره به موال. نی.افرلمهیف یلیدختر خ نیا

 وره.خ یتمرکزم بهم م نمیب یکه تو رو م ایتو باال ن ایتو فاز غم،برد نیها شما هم بر بچه：نایمت

 بچه ها شروع شد. اتیگفتم و عمل یا باشه

 مرسایو ام نایمت یبرگرده اون وقت سور و سات عروس یبه حالت عاد لدایکردم که  یدعا م داشتم

 کنم. یو به راه م

 اومد! لدای ی هیو گر غیج یو بستم و منتظر موندم که صدا چشام

 لداس؟ی نیمن،ا یخدا

 به موال. نوکرتم

 .دمیرس لدایکردم تا به اتاق  یط یکیها رو چهار تا  جان،پلهیشوق و ه از

 .دیارز یم ایدن ایمن،دن یها برا ونیها و ش هیگر نیدر اروم کردنش داشتن اما ا یو باران،سع نایمت

 کرده بود که صورتش گل انداخته بود. هیزده بود و گر غیقدر ج ان
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 یزندان یبودن که مدت ها پشت سد یداشتن و مثل اب انیپشت سر هم جر یجور نیهم اشکاش

 شده بودن.

 لذت بهش چشم دوخته بودم. با

 یبرا نیشم.اما ا یم گران،شادید هیو ناراحت هیکه از گر میادم روان هیکرد  یفکر م دید یم یهرک

 معجزه بود. هیمن 

 شروع دوباره... هی

 

 90پارت#

 (نای)مت

 

 عقل و. یب یپسره  نینکشه ا خدا

 زد صورت خوشگلم و ناقص کرد! ینگا چه جور نگا

 .دیارز یارم،میرو به خودش ب لدایکه بتونم  نیا یشه اما برا یبودم که جاش کبود م مطمعن

 رو باز کردم. لدایدر اتاق  هیحس رفتم و با گر یتو

 لدایپدر و مادر  یلحظه،زبونم الل،باورم شد برا هیکردم که خودم  ینقش باز یقدر حرفه ا ان

 افتاده. یاتفاق

 ...لدای؟یدل خوش کن یبه ک گهیرفت،د دتمی.تنها اممیبدبخت شد ییلدای...لدای_

 .هیگر ریبلند زدم ز یبا صدا بعدش

 گرفته بود. یو ناراحت یافسردگ پیریهم ت رسامیو ام ختیهم زور زد و دوتا قطره اشک ر باران
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 نکرد. یچشمش تکون خورد اما خودش حرکت مردمک

 .اونا...تصادف...تصادف کردن و...میچاره شد یب لدای یمامانت،بابات،وا：دادم ادامه

 کردم. هیگر دوباره

 به سمت من خم شد. سرش

 کنه. یداره عمل م ولیا یوا

 پدر و مادرت فوت...فوت کردن. لدای_

 کردم. هیتخت گذاشتم و زار زار گر یسرم و رو و

 کنه!... یم هیام داره با من گر گهید یکیکم متوجه شدم  کم

 .ادیگوشم م خینه صدا از ب دمیفکر کردم بارانه،اما د اول

 م.رو به روم زل زد یلدایسرم و باال اوردم و به  رتیح با

 !اوردیبه زبون م یکرد و کلمات مبهم و نامعلوم یم هیابر بهار گر مثل

 .دمیو منکر و جلوم د ریزد که نک یغیبپرم بغلش اما چنان ج خواستم

 کرد. یم هیزد و گر یم غیج

 نشسته بود و صورتش و با دستاش پوشونده بود. سرجاش

 لداینقشه هاشون. نیبا ا رنیدوستش بم ارویو اون  رسامیام نیا یغلط کردم،دروغ گفتم.اله لدای_

 بود. یبه خدا شوخ

 دست بر دار نبود. اما

 گم. یم یدارم چ دیشن یکه نم انگار
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 شد. رهیرو به روش خ یهم به جمع ما اضافه شد و با لذت به منظره  ایبرد

 لب گفتم که نرم بزنم اش و الشش کنم. ریز یاستغفرالله

 کنه؟ یداره نگاه م یچه جور نگاه

 ...لداویرفتم سمت  دوباره

 

 91پارت#

 (لدای)

 

 نداشتم. یاحساس چیها بود ه هفته

 !یحس غم و شاد ،نهیو تشنگ یحس گرسنگ نه

 کردم که مردم؛روح از بدنم خارج شده و من قدرت حرکت ندارم. یم فکر

کردم که فلج  یسرم اومده بود اما فکر م ییدونم چه بال یبرام گنگ و مبهم بود.نم صداها

 قدرت تکلم و تکون دادن مردمک چشمم رو هم نداشتم! یکه حت یدم،طورش

 بگم. یزیتونستم چ یزدن و من نم یو باران باهام حرف م نایمت یوقت دمیکش یم عذاب

 جمع شد. یحسم در قطره اشک یاتاقم اومد،ان قدر زجر اور بود که همه  یتو ایبرد یوقت

 افتاده، رونیکه از اب ب یبودم مثل ماه شده

 شده... یکه در قفس زندان یو فراموش کرده و پرنده ا ژنشیکه ماسک اکس یفضانورد

 ...یاما نتون یحرف بزن یسخته بخوا یلیخ
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 بودن من هم قوز باال قوز! لنتیو سا گهیجور عذاب بود،حرف هاش جور د کی ایبرد حضور

 خسته شده بودم. تیوضع نیا از

 اد.د صیگرفتش رو تشخ یشد صدا یکرده بود که  م هی.ان قدر گربه اتاقم اومد نایبار مت نیاخر

 گفت که مامان و بابام فوت کردن. اون

 سر جاش برگشت. یوحشت کردم که ناگهان همه چ یحد ه،بهیاون ثان در

 پدر و مادرم. یبرا یحرف زدنم و از ناراحت یبرا یبزنم از خوش حال غیکنم،ج هیگر تونستم

 ها و پاهام و حرکت بدم. دست

 ؟یریگ یو م یکیو اون  ید یو م یشاد کیبود که  یچه سرنوشت نیا ایخدا

 نبودم. دنشونیزدم که خودم قادر به فهم یم ییحرف ها رلبیز

 گفت غلط کردم...دروغ گفتم. یکه مدام م دمیرو شن نایمت یصدا

 

 نبودم... زیشاد غم انگ یعزادار نیدست بردار ا اما

 و با دستام پوشوندم. صورتم

 و نه باران گوش بدم اما... نایخواست نه به مت ینم دلم

 بشم. رهیو بهش خ ارمیب رونیاسمم و صدا کرد که باعث شد صورتم و از پشت دستام ب یکس

 !...لدایگفت  یم نیو دل نش نیریقدر ش چه

 .مینبودم که از اعماق وجود،جان دلم بگو یلیمن ل اما

 ...ومدیو به سمتم م دیرقص یچشماش م با
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 92پارت#

 

 اومد. ادمی زیهمه چ یطرز وحشت ناک به

 ا،ویاز پدر و مادرم،طعمه قرار دادنم توسط برد ییمادر راشاد،جدا یها نید،توهیراشاد و پان انتیخ

 شدنم... ریبعدم قضاوت و تحق

ر داشتم،به طرف که از خودم انتظا یدست خودم نبود.بالشتم و برداشتم و با تمام قدرت حرکاتم

 پرتاب کردم. ایبرد

 دست به کار شد و دستاش و به حالت ضرب در،جلوش گرفت. زودتر

 و برداشتم و پرت کردم. یعسل یرو وانیو ل ومدمین کوتاه

 داد. یجاخال

 تر حرصم گرفت. شیب

 شدن!؟ بیکجا غ رسامیو ام نایدونم باران و مت ینم

 پرت کردم و اونا هم به در اتاق بر خورد کرد. یگریپس از د یکیهام و در اوردم و  ییدمپا

 گرفت. لجم

 شم. یم وونهیفکر کنم دارم د ایدم،خدایکش یبلند غیج

 کنم!؟ یکه م هیکارا چ نیا

 یجور نیو پرت کن سمتم،ا ریرو هم بگ نایا：و گرفت سمتم و گفت شیساعت و گوش ایبرد

 شه. یم یحرصت خال
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 درنگ گرفتم و پرت کردم. بدون

 اصابت کرد. نشیبه وسط س شیهش نخورد،اما گوشب ساعت

 یبه هدف خورده لب خند زدم،و بعدش با نگران رمیکه ت نیا یدونم چرا اول از خوش حال ینم

 ؟یشد یچ：گفتم

 .یحرف زد باالخره：زد و گفت یخند پهن لب

 افتاد. ادمیدوباره  تازه

 زدم. غیج بازم

 نشستم. نیزم یمشت و لگد پرت کردم که خودم خسته شدم و رو ایزدم و به برد غیقدر ج ان

 زل زد! رهیهم رو به روم جا گرفت و بازم بهم خ ایبرد

 .امیبود که من به حرف ب نیا یاون کارا برا یهمه  پس

 .یزار یم هیخانم که از جون مامان و بابام ما نایبرات مت دارم

 و سرخ بشم. رمیاومد و باعث شد از خجالت گر بگ ادمیقبال زد  ایکه برد ییها حرف

 انداختم که... نییو پا سرم

 

 93پارت#

 

 فکر بودم. یتو ریبه ز سر

 نگاهم کن. لدای：ایبرد
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 .اوردمیو باال ن سرم

 جان با شمام،نگاهم کن. لدای：ایبرد

 سرم و باال اوردم و بهش نگاه کردم. یخجالت یدخترا مثل

 دونم کدومش و بگم. ینمقدر حرف دارم که  ان：ایبرد

 .یاز من شروع کن یاز معذرت خواه یتون یم_

 جا موند. ششیزد که دلم پ یخند لب

 ؟یبخش یخوام,حاال م یکه معذرت خواستم،بازم چشم؛عذر م من：ایبرد

 اون حرفات... یاره ول_

 !یدیشن یم پس：ایبرد

 کر که نشده بودم._

 .تهیواقع نیمه...عکه زدم راسته.راست ک ییاز جون،حرفا دور：ایبرد

 کردن. یقند اب م لویک لویدلم ک یتو

 و هلماو... ،منییچه قدر خوش اشتها_

 نداشتم. یاحساس یاون و نزن،من با هلما رابطه  حرف：هم و گفت یرفت تو اخماش

 شه برداشت کرد. یم زایچ یلیحرفت خ نیبا ا_

 مجبور بودم که تحملش کنم. یقرار داد کار هی یکه برا نهینه،منظورم ا نه：شد و گفت هول

 رمان ها؟ یمثل تو_

 رمان ها. یتو مثل：و گفت دیخند
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 ؟ید یم حیو بهم توض یهمه چ_

 به موش و،فقط... مو：ایبرد

 فقط؟_

 کنم چنان کنم. نی،چنیمن شو اریتو  اگر：ایبرد

 بامزه بود. یلیخ：خنده و گفتم ریزدم ز یپق

 گفتم. یجد：ایبرد

 .دمیتر خند شیب

 .یخوام زنم بش یم：ایبرد

 !رونیجمع شد و چشمام مثل وزغ زد ب شمین

 !؟نیفرمود یجانم؟چ_

 .یدیکه شن نیبال،هم یب جانت：ایبرد

 .نییبود،من برم پا یبامزه ا هیشوخ_

 متوقفم کرد. یسمت در حرکت کردم که با حرفش،لحظه ا به

م دل دیا اول باحرف ها هست که بهت بگم،ام یلی.هنوز خیدم که فکر کن یفرصت م بهت：ایبرد

 از بابتت قرص شه.

 بشر پرروعه. نیچه قدر ا ایخدا

 جوابش و بدم و از اتاق خارج شدم. برنگشتم

 داشتم. یدل چسب حس
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 کنم!... تشیوقتش بود که من اذ حاال

 زدم و... یثیخند خب لب

 

 94پارت#

 رفتم. ییرایسمت سالن پذ به

 داده بودن. لیگرد تشک زیاون جا جمع شده بودن و م رسامیو باران و ام نایمت

 گن؟ یدارن بهم م ینظرتون چ به：نایمت

 .میکرد یفرار نم کاش：باران

 که ترکشاشون بخوره به ما؟ میکرد ینم فرار：رسامیام

 نیاشب د،مطمعنیکم کن تونیو فضول لیتخ یاز اون قوه  کمی اگه：و گفتم نستادمیگوش وا گهید

 خانوم با شما کار دارم. نایکه به نفعتونه.مت

چه قدر دلم برات تنگ شده بود.دل تنگ اون  لدای یوا：بغلم و گفت دیگرفت و پر شیپ دست

 دهن گشادت... ت،اونیباباقور ینحست بودم،اون چشما یصدا

 ؟یکه صفات توعه،باز تو پررو شد نایا：پس کلش و گفتم زدم

 خوردم. یلیمنه که به خاطر تو س ریتقص：نایمت

 زده؟ ی؟کیچ یعنی：هم و گفتم یرفت تو اخمام

 پسره. نیناهاش،همیا：نایمت

 و دم گوشش گرفت و الو الو کنان از سالن خارج شد. لشی،موبایشیبه حالت نما رسامیام

 بزنت. ینبود،خودت گفت رسامیام مقصر：ایبرد
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 .مینگاه کرد ایو به برد میبرگشت

 حضورش قلبم به تاپ تاپ در اومد. با

 شنون! یضربانش و همه دارن م یکردم صدا یاحساس مکه  یطور

 کرد. یبه من نگاه م رهیهم خ اون

 اوه،هوا پسه،باران بزن به چاک. اوه：نایمت

 هم و گرفتن و در رفتن. دست

 .میدیمحض خروجشون از سالن،باهم خند به

 .هیدوست خوب نایمت：ایبرد

 .طونهیشر و ش یلیاوهوم و خ_

 طوره. نیهم هم رسامیام：ایبرد

 که... نگو：بهش گفتم ثیو خب طونیش ینگاه با

 .قایدق：ایبرد

 .دمیدور،دور خودم چرخ هیزدم و  یبشکن

 .میکن یدوتا رو اوک  نیکار ا اول：ایبرد

 .لیبا کمال م_

 رو داره. نایمت اقتیو ل هیپسرخوب رسامیدونستم ام یم

 ...نیهم یبرا
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 95پارت#

 

 .میدو تا عاشق و رو کن نیو دست ا میبکش یکه نقشه ا میقرار گذاشت ایبا برد نیهم یبرا

 .میدیخند یو م میگفت یبود و هممون دور هم م شب

 زدن. یکار حرف م یو پسرا هم درباره  میکه شام درست کن میکه گذشت،ما دخترا رفت کمی

 هم که فکرکنم،زهرا خانم و کال مرخص کرده بود! ایبرد

 .میو صدا کرد ونیز،اقایم دنیو بعد چ میو مختصر درست کرد یشام حاضر هی

 !!!نیبه،چه کرد به：رسامیام

 چه کردم. یبگ بهتره：نایمت

 .گهید میما هم کمک کرد نایعه،مت：باران

 .میدیگه،ما هم زحمت کش یراست م_

 دستشون درد نکنه. دنیو چ زیگن،م یراست م اره：نایمت

چون اصال من بلد  دیکش یزحمت غذا درست کردن و م نایم،متیکه دانشجو بود میوقت شهیهم

 نبودم.

 بود. یخوراک بندر نیکردم،هم یعمل م یاشپز حرفه ا هیکه به صورت  ییغذا تنها

 .دمییپا یو م رسامیو ام نایمت یچشم ریکه ز میخوردن شام شد مشغول

 گردوندن. یاز هم رو بر م عیو سر وفتادینگاهشون به هم م یاز گاه هر

 به پاش زدم و متوجه اون دوتا کردمش. ینشسته بودم،اروم ضربه ا اینار بردک چون
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 و نخورن. گریهم د ایبعض_

 .ستیمن که ن با：نایمت

 .ستیمنم ن با：باران

 منم که عمرا نبود. با：رسامیام

 گفتن. یم جانیهمشون هول شده بودن و با ه نیفکر کن حاال

 ؟یریگ یباران تو چرا به خودت م_

 خنده. ریغش غش زدم ز و

 .نیایبهم م یلیکردم،خ ینگاه م ایتو و برد به：باران

 گلوش و به سرفه کردن افتاد. یتو دیخورد،پر یکه داشت نوشابه م ایبرد

 شد! یقرمز تر م یدونم چرا ه یزدم،اما نم یتند پشتش ضربه م تند

 .شیولش کن،بدبخت و کشت لدای：نایمت

 هم بند اومد. ایبرد یاز ضربه زدن بر داشتم و سرفه  دست

 شدم. یخفه م داشتم：ایبرد

 .میشانسا ندار نیاز ا ما：رسامیام

 گذشت. ریبه خ_

 فکر نکن. زایچ نیخانم شما به ا باران：گفت تیهم و با جد یاخماش و کرد تو ایبرد

 شده بود. یرتیغ داداش

 ...خالصه
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 .میو خنده خورد یلح،شوخشام و در کمال ص خالصه

 داد. یداشت خودش و نشون م میخوش زندگ یاون رو تازه

 .میبه اتاق هامون رفت یاز صرف شام،هر کدوم با خستگ بعد

 اومد. امیکردم که پ یبافت موهام و باز م داشتم

 اتاق من و یتو ایکنه،تو ب یم تتیرنگ اتاق اذ اگه：و باز کردم امیو پ میگوش یزدم رو رجهیش

 رم اتاق تو. یمنم م

 .و فرستادم.امیاالن م باشه：کردم پیتا عیسر نیهم یکنم برا تشیاذ کمی خواستم

 

 دستام سرد شده بودن. جانیه از

 .دمیموهام و بافتم و شالم و به سرم کش دوباره

 داده بود. هیتک واریپاش و به د هیکه  دمیراه رو د یرو تو ایاتاق که خارج شدم،برد از

 .ستادیمتوجه حضور من شد،پاش و انداخت و رو به روم ا یوقت

 داره ها. ومدیاومد ن تعارف：ایبرد

 .یداد یم شنهادیپ دینبا یدونست یتو که م_

 دادم. شنهادیپ ییتو چون：ایبرد
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اش  هیبزنم و تخل ادیخواست که فر یزد و من از حس درونم،دلم م یچشماش برق یکیاون تار در

 کنم.

 .ریتو برو،منم برم بخوابم؛شب بخ گهیخب د_

 تو هم... باشه،شب：ایبرد

 

 باران نصفه موند. غیحرفش با ج ی ادامه

 باران بود. یصدا：گفتم دهیترس

 بود. رونیاتاقش نبود،از ب یصدا از تو ایبرد：که گفتم دییطرف اتاق باران دو به

 جا بمون. نیهم تو：ایبرد

 عجله به اتاقش رفت و با اسلحه برگشت. با

 ؟یکار کن یچ یخوا یم ایبرد_

 جا بمون. نیهم：ایبرد

 و منم به دنبالش راه رفتم. اوردیرفت که دلم طاقت ن اطیح به

 در ساکت کردنش داشتن. یعده افراد مسلح،باران و گرفته بودن و سع هی

 که... دیکش یعربده ا ایبرد

 

 97پارت#
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 .کر نشم یوقت هیگوشام گذاشتم که  یطور خودکار دستام و رو د،بهیکش ایکه برد یعربده ا با

 .نیکن ن؟ولشیهست یک شما：ایبرد

 زد. ییهوا ریت و

خانم  دیپان：که باران و به زور نگه داشته بود،گفت نشونیاز ب یکیو  ایبرگشتن سمت برد همه

 مونه. ینم سالم ،خواهرتیکن یراندازیسمت ما ت یسالم رسوندن،اگه بخوا

 بکنه. یچه غلط دیبا قایدونست دق یهاج و واج مونده بود و نم ایبرد

 جوون بود. یلیبشه،اون هنوز خ فیکث یباز نینبود که به خاطر ما وارد ا نیباران ا حق

 از اون ها،بزور منم گرفت و با خودشون برد. یکیسمت باران که  دمییدو نیهم یبرا

 بود که حداقل بتونم با سپر بال قرار دادن خودم،از باران محافظت کنم. نیا هدفم

 شده بود. رید گهیزد و اسمم و به زبون اورد اما د یداد ایبرد

باش  اروم：گوشش پچ پچ وار گفتم ریو باران و در اغوش گرفتم و ز میون شد سوار

اشت و بترسونه و االن که منم خواد داد یرسونه.فقط م ینم یبیبه تو آس دیباش پان زم،مطمعنیعز

 ،منینداره که نگران باش یکنه؛پس لزوم یم یو حرصش و سر من خال تیهمراهت اومدم،عصبان

 .شتمیپ

 

 نیزاشتم که باران از ا یم دیبودم اما نبا دهیترس یبالنسبت خودمم مثل چ نیو بخوا راستش

 حسم با خبر بشه.

 خواد! یها م فهیاز جون خان طا یچ دیدونم پان ینم

 !ایراشاد و االنم برد اول

 ده. یو نجاتمون م ادیم ایبودم که برد مطمعن
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 گفت که خودش و بندازه وسط. یم شیهود نیوگرنه حس راب دینفهم نایخوبه مت باز

 کردن. ادهیو ما رو پ میتوقف کرد یمیقد یخونه ا یجلو

 پر شده بود. یفیبرگ و کث کش،ازیکوچ اطیزنگ زده بود و ح درش

 خونه از همه ترس ناک ترش کرده بود. نیا سکوت

 ردن.ک مونیزندان یو بردنمون پشت خونه،و در انبار کوچک میخالف تصورم به داخل خونه نرفت بر

 که پنجره هم نداشت! یانبار سه متر هی

 تونستم درست فکر کنم. یبود و نم ختهیمکرر باران،اعصابم و بهم ر یها هیگر

 داخل شد. گهید یکیبه همراه  دیباز شد و پان یلحظه بعد،در انبار چند

 !؟هلما：شخص دوم،دهنم از تعجب باز موند و اسمش و به زبون اوردم دنید با

 زد و... یپوزخند

 

 98پارت#

 

 ؟ینیجا بب نیمن و ا ینداشت ه؟توقعیچ：زد و گفت یپوزخند

 باران کوچولو؟ یطور چه：و کرد سمت باران و گفت روش

 .یفیکث اشغال و یلیخ：باران

 .زمیعز یدیکجاش و د حاال：سر داد و گفت یترسناک ی قهقهه

 .میبکن یحال هیبه خان جذابمون زنگ بزنم و  بزار：و در اورد و گفت شیگوش دیپان
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 گذاشت. کریاسپ یرو

 کهیزارم زن یکنم زندت نم داتی،پیوونیح یلیخ دیپان：دیچیپ یگوش یتو یبوق صدا نیاول با

 ...ی

 دیبا یخوا ی.اگر خواهرت و میکن دیکه من و تهد یستین یگاهیدر جا زم،تویتر عز واشی：دیپان

 .یشرطم و قبول کن

 کنم کثافت. یو قبول نم یشرط چیه من：ایبرد

 .ریبگ لیکوچولوتو تحو یابج یپس فردا،جنازه  ،فردایخود دان باشه：دیپان

 ؟یباشه،قطع نکن،چه شرط باشه：ایبرد

 به من. یسپار یرو م لدایو  یکن یمن و عوض م حکم：دیپان

 زدم. شیبه ساده لوح یدلم پوزخند در

 کنم،باران و پس بده. یفردا عوض م نیو هم باشه،حکمت：ایبرد

 ؟یدیاخر حرفم و نشن ی کهیت：دیپان

 .اریسر باران ن ییهم مال تو،فقط بال لدایچرا،：ایبرد

 باره اوار شد بر سرم. کیاعتماد بنفسم  تمام

 حقارت کردم. د،احساسیخند هلما و پان شین دنید با

 حرف و بزنه؟ نیطور تونست ا چه

 گفت؟ دروغ

 بده؟ میباز خواست

 دادم. یادم نیمن،چه قدر احمق بودم که باور کردم و دل به هم چ یخدا
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 .دیشد و بر سرم کوب یشم،پتکیاحساس چند ساعت پ ی همه

 نگاهم کرد. باران

 خوند. رو یو شرمندگ رتیشد ح یچشماش م یتو

 .نهیبار هزارم شکستنم و بب یبرا یخواست کس ینم دلم

 ده؟ یگفتم نجاتت م یدید：زدم و گفتم یلب خند یزورک نیهم یبرا

 بد بود، حالم

 بد... یلیخ

 قدر کودکانه دل بسته بودم. چه

و حفظ  میو پژمرده شدم اما خودم و نباختم و لب خند اجبار ریشبه پ هیکردم که  یم احساس

 کردم.

 من،سر تا سر اجبار بود. یزندگ

 داشت... یگله ا دیسرنوشت منه؛نبا نیا

 

 99پارت#

 

 کردم. ینگاه م دیپان یعنی میکابوس زندگ ی افهیبه ق دیگذشته بود و من به اجبار،با یساعت چند

 .هوفتیمن و تو ب نیب یقرار اتفاقات جالب ،ویایدونستم که تو م یم ه؟منیچ یدون یم：دیپان

اعتماد بنفس کاذبت،مورد تمسخر  نیو به خاطر ا یبود یطبل تو خال شهیهم：تمسرد گف خون

 شه؟ یم تیکه به من حسود نهیدردت ا یگ ی.چرا نمیگرفت یقرار م
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 یها زیچ یهمه  یکرد ؟فکریچ تو：گفت یدر اومد و با پرخاش گر یاز حالت خون سرد افشیق

 که راشاد خام من شد. یدیتوعه؟د یخوب برا

دست  یزایچ یرو یدوست داشت شهیبود مثل تو.هم یکثافت هی اونم：زدم و گفتم یپوزخند

 .یدوم،دست بزار

 بهم زد. یاومد سمتم و لگد یعصب

 که با کفش پاشنه بلند ضربه زد. نیدردم اومد،مخصوصا ا تینها یب

 .زم،خوبمیعز ستین یزیچ：که گفتم دیکش یکوتاه غیج باران

 ینه؟چرا حرصت م یرفتار کن وونیح کیمثل  یدار دوست：برگشتم و گفتم دیبه طرف پان و

 ؟یپرون یلگد م رهیگ

 رسه. یم ایاالن برد میبر ایب دیگه،پانید بسه：هلما

 رفتن. یو با هلما از انبار دیبا دست برام خط و نشون کش دیپان

 شکمم گذاشتم. یو رو دستم

 کرد. یدرد م یلیخ

 کنه. یون قدش کفش پاشنه بلندم پاش مقواره،با ا یدراز ب یلعنتت کنه دختره  خدا

 ؟یخوب لدای：باران

ر د یباز وونهیباشه د نایبهم قول بده حواست به مت یجا رفت نیشم.باران از ا یبهتر نم نیاز ا_

 من حالم خوبه،باشه؟ اره؛بگوین

 انداخت. ریسرش و به ز ناراحت

 زم؟یباشه عز_
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 و تکون داد. سرش

 به تن داشت. یسرد بود و باران لباس نازک یانبار یهوا کمی

 کردم که کم تر سرما رو احساس کنه. بغلش

تو برام  لدایبودم که ازدستش دادم،اما  کیکوچ یلیمادرم و نشناختم چون خ ادیز من：باران

 کنم که تورو سر راه من قرار داد. ی.هر روز خداروشکر میخواهر بزرگ تر دیشا ایمادر  کیمثل 

 موهاش زدم و سکوت کردم. یرو یا بوسه

 شکست... یزدم،م یم یباران ،بغض داشتم و اگر حرف ییخودم و تنها یدردها یاندازه  به

 باز شد و هلما داخل شد. یبودم که در انبار یداریخواب و ب نیکم چشمام گرم شد و ب کم

 اومده. ا،داداشتیبلند شو بامن ب باران：هلما

 سر هلما رفت.از جاش بلند شد و پشت  جانیه با

 ؟یتو چ لدا،پسی：راه برگشت و گفت نیب

 گفتم. یباشه بهت چ ادتیبرو، تو：زدم و گفتم یجون یخند ب لب

 و تکون داد و خارج شد. سرش

چشم  یتو ،چشمیا هیو ثان دمیرو د ایاخر که هلما خواست در و ببنده،از پشت سرش برد ی لحظه

 .میشد

 هام غرق شدم... یبسته شد و من در بدبخت یانبار در

 

 100پارت#

 (ای)برد
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 .ختنهیشده بودم که در حال فرو ر یرو با خودشون بردن،از ترس مثل ساختمون لدای یوقت

 !؟لدای ایدونستم استرس باران وداشته باشم  ینم

من  یشکست خورده  ی افهیو ق یخال اطیهراسون اومدن و مات و مبهوت به ح رسامیو ام نایمت

 شدن. رهیخ

 ...کجاست؟لدای...ی：نایمت

 لطفا اروم باش. نایمت：رسامیام

 ینم وارمیدرز د یبه درد ال گاردیهمه باد نی؟ایهست یتو چه جور ادم ایبرد：زد و گفت غیج

 اسمت و گذاشتن خان!؟ یاهال نیا ،بعدیاز خانوادت مواظبت کن یخوره،تو عرضه ندار

 زنگ خورد. میافکنده به داخل رفتم که گوش سر

 کرد. یم ییخودنما میگوش یز،رویهمه چ یب دینپا ی شماره

 و بهش گفتم. دیبه دهنم رس یو هرچ برداشتم

 یکشه.برا یندم،باران و م لیرو بهش تحو لدایکرد که اگر حکمش و عوض نکنم و  دیتهد

 .رمیکه گفت و قبول کردم تا به موقعش حالش و بگ ین،هرچیهم

 زاشت. یدم من م یداشت پا رو یادیز گهیدختر د نیا

از دغل ب یست؟ایبرات مهم ن لدایجون  گهید：و گفت دیباز پر نایو قطع کردم،مت یگوش یوقت

 دروغ گو.

کردم  ینداشتم و اگه قبول نم یدهنت و ببند باشه؟چاره ا نایمت：سرش داد زدم یعصب

 داد. یجفتشون و به کشتن م

 کرد. یصحت کالمم شک م به دیزرنگه،نبا دیرو نجات بدم.پان لدایکه  دمیوقت خر یجور نیا

 کاناپه نشست. یاومد و رو کوتاه
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 تر کردم. میو مال لحنم

 دادم. یفقط نگران دوستش بود و کامال بهش حق م یطفل نیا

 بدم. لیدم که دوستت و سالم بهت تحو یبهت قول م نایمت_

 و قولش. مرده：نایمت

 کرده بود برم. جیبرام مس دیکه پان یتکون دادم و اماده شدم تا به  ادرس یسر

 و درک تیبودن وضع مینظرش نسبت به من عوض نشده باشه و بتونه  وخ لدایکردم که  یم دعا

 کنه...

 

 101پارت#

 

 کرده بود،رفتم. جیکه برام مس یادرس به

 بود. یا یمیقد ی خونه

 جا؟ نیو اورده بود ا بارانم

خودش و انداخت  یران نباشکه تو نگران با نیبه خاطر ا لدایان قدر خودخواه نباش، ایبرد

 ؟یوسط.بعد تو نگران باران

 که خودش و سپر بال کرده. لداستی اد،اونیسرش ب ییهم قرار بال یباش اگر کس مطمعن

 کردن. ییو به پشت خونه باغ،راهنما د،منیپان یشدم و نوچه ها ادهیپ یسالح چیه یب نیماش از

 و اون هلما بود. دمیرو هم د یا گهیشوم د ی د،چهرهیپان ییکذا ی افهیجا عالوه بر ق اون

 کاسه اس! هیطور،پس دستشون تو  نیا که
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 اورد. رونیرو باز کرد و باران و ب یانبار در

 یکیبه روشدم که نصف در تار لدا،روی یگرفته  یاخر که خواست در و ببنده،با چهره  ی لحظه

 کرد. یبه سمتم پرت مو با چشماش انگار که داشت کلمات و  ییبود و نصف در روشنا

 دادم. شیحدسم درست بود؛اون فکر کرده که من باز پس

 .میگرفت شیبرگشت و پ ریزدم و مس یباران بوسه ا یموها یرو به

 نره. ادتی قرارمون：از پشت سرم داد زد دیپان

 منتظر حکمت باش. فردا：که برگردم،گفتم نیراهم ادامه دادم و بدون ا به

 زدم. شیتوخال یها یبه زرنگ یدر دلم پوزخند و

 لدایکه نشد؟ تیطور：وقفه گفت یبغل باران و ب دیپر نایال،متیمحض ورودمون به و به

 گفت؟تو... یزیسرد؟از منم چ ایکجاست؟حالش خوبه؟اون جا هوا گرم بود 

 کنم. یاروم باش،خواهش م نایمت：حرفش اومد و گفت انیبه م رسامیام

 ن نگاه کرد.خودش اومد و منتظر به بارا به

 یجا یلیخ یاون انبار نایدادم عمل کنم،مت لدایکه به  یتونم به قول ینم：و گرفته گفت ناراحت

 بگم. دیاما با یاریدر ن یباز وونهینگم تا د یزیکرد که بهت چ دیتاک یلیخ لدای.هیافتضاح

کردم سکوت کرد که بغضش نشکنه  هینگفت که من نترسم،گر یچیدختر فرشته اس،زدنش ه نیا

لبش پاک نشد که  یتر نشم؛هوا سرد بود در اغوشم گرفت که گرم بشم،لب خند از رو ییو هوا

و  چه طور شکست لدای،یکه زد یبا حرف ینیبب ی،نبودینامرد یلیخ اینکنم.برد ییاحساس تنها

 دم نزد.

 ...ستیهمه ظلم ن نیدختر ا نیخدا حق ا به
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 102پارت#

 

 کار،به ارامش دعوتش کردم. نیران و گرفتم و با ابا دست

کردم،جفتتون و  یمخالفت م دیپان یاگر با خواسته  ه،منیچه طور دختر لدایدونن  یباران همه م_

 دم. یکه چه طور جوابش و م نهیب یچالش دعوت کرد و حاال م هیدادم.اون من و به  یاز دست م

 .دیدعا کن لدای یسالمت یو برا دیخوام ارامش خودتونو حفظ کن یازتون م فقط

 

و به  دیپان یداشتم و پرونده  ینسبتا طوالن یبه اتاقم رفتم و با دادستان تهران،مکالمه  میمستق

 انداختم. انیجر

 شاخشه. یسنگ سار رو حکم

 .ادیازم برم ییکه چه کار ها ینیبب دی،بایکه با من در افتاد حاال

 رفت! ینم رونیاز فکرم ب لدای

 دختر ان قدر ساده و مهربون بود؟ نیا چرا

 دختر و ندارم. نیا اقتیکردم که من ل یاوقات احساس م یگاه

 کس. چیتنها من؛بلکه ه نه

 بودم. دیپان ی افهیق دنیصبرانه منتظر د یکردم و ب سیکار ها رو راست و ر ی همه

 دارم. یخوب یهلما هم نقشه ها یبرا

افتاد  یبود،گذاشته بودم تا اگه اتفاق یتوش زندان لدایکه  یهام و اطراف خونه ا گاردیتا از باد چند

 خبرم کنن.
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 نتونه بهم اعتماد کنه؟... گهید لدایبود که نکنه  نیمن ا ینگران تنها

 

 103پارت#

 

 .دیکه منتظرش بودم فرا رس یروز باالخره

 .لدایهمراه با  رش،البتهیم بگواز ادیب دیمن گفتم که با د،ویزنگ زد و از حکمش پرس دیپان

موم ت لداینکنن،چون ممکنه به ضرر  یکار عجوالنه ا چیهم گفتم که ه رسامیو ام نایباران و مت به

 بشه.

 و من به دادستان از قبل محل و گفته بودم. میطرف و خارج از روستا قرار گذاشت یمکان ب هی تو

 .لدایو  دیمن بودم،پان فقط

ا کنم ب یخواهش م ایبرد：خم شد و گفت نیماش یبه سمت پنجره  نایکه شدم،مت نیماش سوار

 برگرد. لدای

 دادم. نانیو باز و بسته کردم و بهش اطم چشام

 و منتظرشون موندم. دمیساعت بعد،رس مین حدود

به  یدادستان زود خودش و برسونه و همه چ دوارمیشدم؛ام رهیدستم خ یتو هیخال یبرگه  به

 تموم بشه. یخوب

شد،من هم،هم راه با  ادهیپ دیپان یکه با فاصله از من توقف کرد و وقت دمید ینیو به رو ماشر از

 شدم. ادهیحکم پ یبرگه 

 ؟یو اورد حکم：همون فاصله داد زد از
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 تحمل بود. رقابلیدختر چندش و غ نیکه چه قدر ا آخ

 .یبد لیرو تحو لدای دیاول با اره،اما：از اون داد زدم تیبه تبع منم

 من باشه؟ یبرا لدایقرار نشد  مگه：دیپان

 براش دارم. یبهتر یمطمعن باش من نقشه ها_

 اورد. رونیب نیرو از ماش لدایزد و  یخند مرموز لب

و فراموش کردم،انگار که زمان توقف کرده و فقط  یو همه چ ستادیقلبم از حرکت ا یلحظه ا یبرا

 .مییلدایمن و 

 بدم. و لو یبود از حالت چهرم همه چ کینزد

 من. شیپ بفرستش：برگشتم و با اخم گفتم یبه حالت قبل عیسر

 رو هول داد به طرفم. لدای

 کنم. یو ط نمونیب ریقدم جلو رفتم تا زودتر مس چند

 یو نداشتم که با چشمام بهش بفهمونم داره اشتباه م نیکرد و من فرصت ا ینفرت بهم نگاه م با

 کنه.

 نیبرو پشت فرمون بش عیسر：بزنه،گفتم یکه اجازه بدم حرف نیرخ به رخ من شد،بدون ا یوقت

 و در و هم قفل کن.

 دم،عجله کن. یم حیتوض بعدا：عالمت سوال بهم نگاه کرد که گفتم با

 ادامه دادم... دیو به سمت پان رمیرفت و من هم مس لدای

 

 104پارت#
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 حکمت،حاال راهت و بکش و برو. نمیا：رو گرفتم سمتش و گفتم برگه

 رو ازدستم گرفت و درنگ نکردم و راه رفته رو برگشتم. گهبر

 اره؟ ید یم یو باز من：زد ادیفر دیراه بودم که پان وسط

 شدن. ادهیپ نیزد که چند تا از نوچه هاش از ماش یسوت

 نشده بودم؟ نایمتوجه ا چرا

 .دمییکه از خودم انتظار داشتم،دو یسرعت یتند کردم و با همه  پا

 .میشد ریو با هم در گ دنیکجاست؟چند تاشون زود به من رس یدادستان لعنت نیا پس

 کردن که به اون قسمت ضربه بزنن. یم یو سع دنیزخمم و د کثافتا

 .امیبود که بتونم از پسشون بر ب یزیتر از اون چ شیب تعدادشون

 ده کردن وفرصت استفا نیاز ا هیاز پشت به کمرم زد که باعث شد خم بشم؛بق یلگد شونیکی

 افتادم. نیزم یکه طاقتم تموم شد و رو نیزدن،تا ا یم یدر پ یپ یمشت ها و لگد ها

 داد. یفحش م دیکرد و به پان یکه اسمم و صدا م دمیرو شن لدای غیج یصدا

 شد. یم ادهیپ نیاز ماش دینبا اون

 نیکن ولش：گفت یزد و م یم وونایح نیبه ا کشیکوچ یطرف من اومد و با مشت ها به

 ن؟یخوا یاز جونش م یاشغاال،چ

 .نیدادن که افتاد زم هولش

 نشه. شیبود که طور لدایبه  چشمم

 اومد. نیترمز چند تا ماش یرفتن،صدا یم یکیکه چشام رو به تار یاخر یها لحظه
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 ...دنیرس پس

 شدن. ریبود و دستگ جهینت یو نوچه هاش پا به فرار گذاشتن اما ب دیپان

 پاش گذاشت. یکنارم نشست و سرم و رو لدای

 یها گاردیمن شد،من بهت نگفتم که باد ریتقص دیببخش：کرد،گفت یم هیجور که گر همون

 کنم اما... یم یکارم تالف نیکردم که با ا یاومدن.فکر م دیپان

 امونش نداد. هیگر

و مقصر  ،خودتیتموم شد.حق داشت ینداره،باالخره همه چ یبیع：گفتم یخش دار یصدا با

 ندون...

 

 105پارت#

 

 رسه. یکارش م یبه جزا دیخاطر داد که پان نانیبهم اطم دادستان

 .میو به سمت روستا حرکت کرد میشد نیماش لدا،سواریکمک  با

 کردم. فیو براش تعر یراه،همه چ یتو

 من. یضیخودش و در اخر هم مر ی هیو مادر و پدرم تا قض میسل از

 شه؟ یحالت بهتر م یکن یقرصا رو مصرف م نیا یوقت ایبرد：لدای

 خشمم ندارم. یرو یکنه و کنترل یتر کالفم م شینه،راستش ب_

 کرده؟ زیبرات تجو یک：لدای

 دکتر و از اون طرف اون رفت داروخونه و... میبا هلما رفت_
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 که کار اون بوده!؟ نگو：برگشتم سمتش و گفتم هوی

و روان  یضد افسردگ یاما قرص ها ستمیروانشناس ن من：باال انداخت و گفت ییابرو

کنه.پس دو حالت  یتو برعکس عمل م یقرصا رو نیخواب اور و ارام بخش و ا ،معموالیدرمان

 .یستین ماریکال ب ایباالتر باشه و  دیدوز قرصات با ایداره؛

 به خودش مشغول کرد. یکه زد،فکرم و حساب یحرف با

 دم؟یکش یعذاب م یکوفت یماریب نیخوردم و به خاطر ا یقرص م یهمه مدت الک نیا یعنی

 .میدیتا رس میو سکوت کرد ریمس ی هیبق

 زاشتن. یلحظه هم تنهاش نم کیخوش حال شدن و  یلیخ لدای دنیاز د نایو مت باران

 .میحرف زد یهمه چ یو درباره  میاتاق کار بود یتو رسامیام با

 یو لجباز نهیکه دست از ک میدرشه،با پدرم حرف بزنبرا رسامیکه ام میشد به باران هم بگ قرار

 .میو راه بنداز رسامیو ام نایمت یچند سالش برداره و بساط عروس

 روستا داشتم. نیو ا لدای یهم برا ییفکرا هی

 .میشده بود و ما هم چنان مشغول صحبت بود شب

 ه؟یچ نایبکشن و بفهمن که جواب مت شیو پ رسامیدادم که با باران بحث ام امیپ لدای به

 !ومدیجمع شده بودن و صداشون در نم لدایداخل اتاق  همشون

 قرصا رو گفتم و... ی هیروانشناسم زنگ زدم و قض به

 

 106پارت#
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 نکرده. زیرو تجو ییقرصا نیاونم گفت که هم چ و

کنه و با ازدواج با من ،مال  وونهیخواست من و د یکارش م نیدرست بود؛هلما با ا لدایحدس  پس

 و اموالم و باال بکشه.

 .رمیگ یخانم توهم به موقعش حالت و م هلما

 هم نسبت به نایکه مت دنیو فهم دنیکش نایزبون مت ریاز ز یداد که با هزار بدبخت امیپ لدای

 .ستین لیم یب رسامیام

 .میخوشمزه بخور یغذا هی میبرگشته بود و بعد مدت ها تونست زهراخانم

 .میو باران چشمک زدم و سر بحث و باز کرد لدایکه به  میجمع بود دورهم

 .میریبرات زن بگ دیبا گهیره باال،د یسنت داره م رسامیام_

 ده اخه؟ یزن م نیبه ا یک：نایمت

 .رهیگ یکه تو رو م یمعلول ذهن همون：رسامیام

 .دنیخند زیر زیر دخترا

 دن. یدونستن که دارن به خودشون فحش م ینم ایطفل

 سر داره. ریو برات ز یاقا پسر هیبه من گفت که  شیمامانت چند وقت پ نایمت：لدای

 زل زد. رسامیحالت برق گرفته ها شد و بالفاصله به ام نایمت ی افهیق

 ه؟یک ؟پسرهیچ یعنی：گفت هیکرد بحث جد یهم که فکر م رسامیام

 

 .هیخوب پسر：اخت و گفتابروشو باال اند هی لدای

 ه؟یگم ک یم：رسامیام
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 .اشناس：لدای

 جا گرفت. یهر سه مون لبخند یلبا یبار،به رو نیکالفه بهم نگاه کردن که ا جفتشون

 .یخاستگار میرفت یم رسامیام یبرا دیپس فردا بود که با فردا

 ...میو به اتاق هامون رفت میاز هم جدا شد یریو هر کدوم با شب بخ میو خورد شام

 

 107پارت#

 (لدای)

 .کهیو تار رهیت امیکردم که دن یشده بودم،فکر م یزندان یکوفت یاون انبار یتو یوقت

 دونستم. یرو مقصر م ایبرد

 من و فراموش نکرده. ایکه برد دمیکرد،فهم ریو دستگ دیدادستان،پان یوقت اما

 کردم. یم یشرمندگ د،احساسیپان یاون کار بچگانم و لو ندادن محافظ ها با

 خوشحال بودم. تینها یبابت ب نیگشت و من از ا یبر م یزندگ یروال عاد یداشت رو یچ همه

اون دوتا هم خوشحال  یکرد.برا یازدواج م رسامیرفت و با ام یهم از جمع ما م نایمت یزود به

 ها رو داشتن. نیبهتر اقتیبودم چون ل

 ندشونیردم و خاطرشون و از بابت داماد اک فیو براشون تعر یزنگ زدم و همه چ نایمامان مت به

 جمع کردم.

 و داد. یتنها فرزندش،اوک یو خوشبخت یخوشحال یهم با ارزو نایمت مادر

 ره.نب ییبو وفتهیکه قرار ب یتا از اتفاق میچوندیرو پ نایبود و من و باران هر جور شده،مت عصر

 اتاقش خارج شدم تا اماده بشه. ،ازیمیمال شیبراش انتخاب کردم و بعد ارا بایدست لباس ز کی
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 .میشام دوستانه بخور هیتهران و دور هم  میبر میخوا یکرد که م یفکر م نایمت

 کالفه کرد. یغر زد و من و حساب ینماند که کل ناگفته

 و اماده کرده بود. رسامیهم ام ایبرد

 شهیبود که هم نیا که از خدا خواستم یزیچ نیاز اتاقش خارج شد و به سمت ما اومد،اول یوقت

 رو شاد و خوشبخت نگه داره. نایمت

 ن؟یستیچرا اماده ن شما：نایمت

 ه؟یچ هیقض گهید یدون یم ،اخهیبر  رسامیو تو با ام میایگفتش که با اون ب ایبرد راستش：باران

 به من اشاره کرد. و

 گفت و حرکت کرد. یزد و باشه ا یهم لب خند مرموز نایمت

 .میرو سر کار گذاشت نایمارو ببخش که مت ایخدا

 برگردن... یخوب یبودم که با خبر ها دواریام

 

 108پارت#

 (ای)برد

 

 رفتن. یافتاده،در سالن قدم رو م رسامیو ام نایمت نیب یکه چه اتفاقات نیاز استرس ا همه

 کیت یداد و صدا یمدام انگشت هاش و بهم فشار م لدایو  دیجو یناخن هاش و م باران

 .دیچیپ یسالن م یکشون،تویت

 .میاز هفت گذشته بود و ما هم چنان استرس داشت ساعت
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 رو به خودش جلب کرد. لدایزنگ خورد که توجه باران و  میگوش

 بود! رسامیام

 بله؟：دادم جواب

 رو گفت. داداش،بله：رسامیام

 مبارکه. پس：زدم و گفتم یخند لب

 زدن و هم در اغوش گرفتن. یغیج دخترا

 کنن. یم یرن محضر و رسم یو فردا صبح م انیگفت که شب نم رسامیام

 .رونیبره ب لدایچند روز،اجازه ندادم که  نیا یتو

کردم که  یرو اجرا م یکردم؛چون داشتم طرح یرفتن منصرفش م رونینامحسوس از ب یعنی

 کنه. یرو خوشحال م لدایمطمعنا 

دادم که با  شنهادیارم،پیو سرش در ن شیتالف که نیا یو گفتم؛و برا یهلما زنگ زدم و همه چ به

 دام پهن کرد. میسل یکار کنه و گفتم که اون پول دار تر از منه و هلما هم برا میسل

 و هلما هم کم شد. میدو نشون زدم و شر سل ریت هی با

 مطلعش کردم. لدای ی هیپدرم صحبت کردم و از قض با

 کردم. فیبهش حس دارم و براش تعر دمیکه فهم ییاول تا جا از

و پا  میندازیهاش م یجوون ادیاون و به  لدایحرف ها،پدرم گفت که من و  نیا یجواب همه  در

 برداره. نشیرید یباعث شد که دست از لجباز لدایقدم 

 داشتم. یبابت احساس خوب نیرفت و از ا یم شیداشت خوب پ یهمه چ خداروشکر

 برادرشه... رسامیکه ام میبگمونده بود به باران  فقط
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 109پارت#

 (نای)مت

 

 برم. رسامیام نیبچه ها من و دست به سر کردن و گفتن که با ماش یطرز مشکوک به

 متفاوت رو به  رو شدم! یچهره  هیسوار شدم با  یوقت

 هست؟ یا گهید م،خبریدور هم شام بخور میخوا یم فقط：ابروم و باال دادم و گفتم یتا هی

 .ستیبد ن ینگاه به خودت بنداز هی：ابروش و داد باال و گفت یتا هی اونم

 کرده بودم. یلیتکم شیگفت؛منم ارا یم راست

 .میدیبعد به تهران رس میو ساعت و ن کیداشت، رسامیکه ام یو با سرعت میراه افتاد خالصه

 ست؟ین نایا لدایاز  یچرا خبر_

 .دنیرس میشام و سفارش بد میحاال،تا ما بر انیم：و با هول گفت دیپر رنگش

 .میشد رهیو بعد سفارش غذا،بهم خ میرفت کیرستوران ش هی به

 ؟یکن ینگام م یجور نیا چرا：رسامیام

 !نیچونیپ یمن و م نیچه خبره که همتون دار یمنتظرم بگ_

 بکنم. یدر خواست هیخواستم  یم راستش：رسامیام

 شنوم. یم_
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 ی.پس خواهش ممیکن یمثل دو تا ادم عاقل و بالغ با هم صحبت م مینا،داریمت نیبب：رسامیام

 .رینگ میکنم وسط حرفم نپر و عجوالنه تصم

تهران تا راحت تر  میایکه من و تو ب میما هماهنگ کرد راستش：و تکون دادم که ادامه داد سرم

 .میباهم صحبت کن

راه درست قدم بردارم و گفتم که  هیمن از احساسم به تو مطمعن شدم و خواستم از  هیوقت چند

 یخواستم ازت خاستگار یخواستم...م یکه اول با خودت صحبت کنم.ممم...م نهیکار ا نیبهتر

م تا بزن یحرف هی یرش؛وقتیبدم و فردا بزنم ز شنهادیکه امروز پ ستمیساله ن18من پسر نایکنم.مت

 ه؟ی.حاال جوابت چمونمیاخر پاش م

 فکر کردن دارم؟ یابر یفرصت：تعلل گفتم یکم با

 و انداخت باال. ابروهاش

 دم. یپس بزار بعد شام جواب م_

 سر به سرش بزارم... یخواستم کم یخواستم بهش بدم مطمعن بودم،اما م یکه م یجواب از

 

 110پارت#

 

 کرد. یو در کمال ارامش خوردم و اون همش به من نگاه م شام

 .دیاز غذا خوردنش نفهم یچیکنم ه فکر

 ه؟یجوابت چ خب：و استرس گفت یشام تموم شد،با کالفگ یوقت

 م؟یخور یدسر نم_

 .گهینکن بگو د تمیاذ：رسامیام
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 مثبته. باشه،جوابم：کردم و گفتم یکوتاه ی خنده

 ؟یزار یبه سرم نم ؟سریگ یراست م رسامیام مرگ：ستاره بارون شدو گفت نگاهش

 گم. یبه مرگ تو راست م_

 زنگ زد و گفت که من جواب مثبت دادم. ایبه بردکه کرد  یکار نیاول جانیه از

 .ومدیدخترا م غیج یصدا

 تونه داشته باشه. ینفر م کیبود که  یدوست نیبهتر لدای

 ممنونشم. یلیخ

 محضر. میو صبحش بر میهتل و در دو اتاق مجزا از هم بمون یشد شب و تو قرار

 محضر. ومدنیپدر و مادرمم هماهنگ کرده بودن و اوناهم م با

 ها سر راهش سبز بشن. نیدعا کردم که بهتر لدایدوست خوبم  یبود و از ته دل برا ییبایز شب

 دقدقه رو داره. یاروم و ب یزندگ هی اقتیل اون

 .میادامه داد امونیباز وونهیو به د میرستوران خارج شد از

 .گهید یکارها یو کل میو بام رفت یم،شهربازیخورد یم،بستنیپارک قدم زد یتو

 جاست... نیا یخوشبخت

 منه... یگرم تو خوشبخت یدستا

 

 111پارت#

 (لدای)
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 حاضر شدم. یچه طور دمینا،نفهمیمت دنیو شوق د جانیه از

 داشت. یلحظه هم چشم از من بر نم کی ایم،بردیشد نیهمه سوار ماش یوقت

 

من زشت  باران：شدم.اروم به باران زدم و گفتم دیو سرخ و سف دمیخجالت کش کمی راستش

 ست؟ین ادیز شمیشدم؟ارا

 .یدختر؟فوق العاده شد یگیم یچ：باران

 مشغول خوش و بش با باران شدم. دنیو تا رس دمیکش یراحت نفس

 داده بود و هیگردنبند و مادربزرگم بهم هد نیعنوان کادو براش گردنبندم و اماده کرده بودم.ا به

دل دوست دارم و براش خوشحالم،بهش کادو  و از ته یگفت که هرزمان که احساس کردم کس

 بدم.

 نا؟یبهتر از مت یکس چه

 .میدیرس باالخره

محضر باال رفتم و باز کردن در هم زمان شد با  یبا عجله از پله ها نیهم یشده بود برا رید کمی

 .نایبله گفتن مت

 .دمشیسمتش رفتم و خواهرانه در اغوش کش به

 .یداشته باش یاروم یو زندگ یخوشبخت باش شهیهم شاالیدلم،ا زیمبارکت باشه عز_

برام  میاز دفتر زندگ یدیجد یصفحه  یجونم،اگه تو نبود لدای یمرس：و گفت دیام رو بوس گونه

 شد. یباز نم

 دادم. هیبودم که بهش هد ینفر نیاول
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 با ارزشه. یلیتو خ یبرا نیا لدای اما：د،گفتیگردنبند و د یوقت

 .مراقبش باش.یتوهم برام با ارزش_

 گفتم. کیهم تبر رسامیجدا شدم و به ام نایمت از

 به پدر و مادرم... دمیکردم تا رس یروبوس بیترت به

که نسبت بهشون داشتم،در اغوش  یو بعد با تمام عشق و دلتنگ میبهم چشم دوخت یا لحظه

 .دمشونیکش

 داشتم باشما. ی،عرضیسپهر یاقا دیببخش：ما شد و به پدرم گفت کینزد ایبرد

 .نییبفرما：با ابهت گفت پدر

 .میصحبت کن یشه خصوص یم اگه：ایبرد

 از محضر،مشغول گفت و گو شدن... یما جدا شدن و در گوشه ا از

 

 112پارت#

 

 

 نظر داشت. ریمعنادار من و ز یبعد هر دوشون به جمع ما ملحق شدن و پدرم با لب خند یمدت

 کنه. ینگاه م یجور نیسوار کرده که بابا به من ا یکلکخان باز چه  ایبرد نینبود ا معلوم

 روز مهم تنها بود. نیا یتو رسامیام یطفل

 وقت تنهاش نزاشت. چیکمکش کرد و ه یلیهم براش پدر بود و هم برادر،خ ایبرد اما
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 .میخورد رسام،شامیو مهمون ام میرفت یهممون به رستوران شب

 قبلش و نداشت. یها طنتیعاشق شده بود و ش بیعج نایمت

 رستوران بهشون داد. یکادوش و تو ایبرد

 باشه. نیبزرگ تر ازماش شونیعروس ی هیو قول داد که هد رسامیام یبرا نیماش چیسو

 .میکلمه خوشحال بود یواقع یبه معن همه

 کردم. یم یپکر شد و با غذام باز افمیخاطرات تلخم افتادم.ناخوداگاه ق ادی

 و تحمل کردم؟ یهمه سخت نیمن بودم که ا نیا یعنی ایخدا

 شم. یاون روستا متنفر م اد،ازیم ادمیمامان راشاد  یروح یشکنجه ها یوقت

 .انتشیخوبم با راشاد و خ خاطرات

 چشمام حلقه بست. یتو اشک

 کردم. یدوستم و خراب م یشب زندگ نیبهتر دینبا نه،من

صد اما ظاهرا ق دمیمشت اب به صورتم پاشرفتم و چند یبهداشت سیسرو ع،بهیسر دیببخش هی با

 بند اومدن نداشتن.

 هیگر یبهت گفته؟چرا دار یزیچ ایشده؟برد یچ لدای：بعد باران وارد شد و با هول گفت یمدت

 زم؟یعز یکن یم

جونم خاطرات تلخ گذشتت و فراموش  لدای：کردم در جوابم گفت فیبراش تعر یوقت

 یه به بهان یکرد و وقت یتورو نگاه م یچشم ریاز اول ز ایکن.فراموش که نه،بهشون فکر نکن.برد

 .ستادهیچاره االنم پشت در ا یبرات افتاده.ب یچه اتفاق نمیبب امیمن گفت که ب ،بهیرفت ییدستشو

 گفتم بره بگه که من خوبم. بهش
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 در اومد. یاز قرمز افمیگذشت و ق کمی

 قسمت ذهنم فرستادم... نیو به گوشه تر امیو ناراحت دمیکش یقیعم نفس

 

 113پارت#

 

 تهران موندم. ا،منیبرد بیبود و به درخواست فوق العاده عج یخوب شب

 شدن. یراه ایو باران و برد میکرد یاز هم خداحافظ همه

 بودم. ریبرد و در فکر اتفاقات اخ یاصال خوابم نم شب

 و االنم که موندن من در تهران! ایمشکوک بابا و برد صحبت

 .نمیب یرو نم ایبرد گهیکه د نیکه در کنار خانوادم هستم و ناراحت از ا نیبودم از ا خوشحال

 که بود،شبم رو صبح کردم... یبا هر زور و بدبخت باالخره

 از باران دارم. یصبحانه بودم که متوجه شدم تماس زیم دنیحال چ در

 شت؟یپ امیشه ب یم لدای：دیچیپ یگوش یگرفته و ناراحتش تو یدادم که صدا جواب

 شده؟ یزیزم،چیاره عز_

 دم. یم حیتوض دمیرس یوقت：باران

 فرستم. یباشه پس االن ادرس و برات م_

 کرد و فکر من و به خودش مشغول کرد. قطع

 شده!؟ یچ یعنی
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 ه؟یچ هیفهمم قض ینم ادیزدم اما تا باران ن یم ییحدسا هی

 و بهش گفته. رسامیام ی هیقض ایکنم برد فکر

 زنه. یزنگ نم هیازدواج کرده  یهم که از وقت نایمت نیا

 تا حاال نصف روز هم نشده! شبیاز د لدا؟هنوزی یگیم یچ

 و من از اومدن باران،مطلعشون کردم. میرو با مامان و بابا خورد صبحانه

پدر و مادرم،به سمت اتاقم  ییو با خوش امد گو دیمن با باران،رس یساعت بعد از مکالمه  مین

 کردم. تشیهدا

 ارومش کنم... دیبا یدونستم چه طور یمعلوم بود و من نم یناراحت افشیق از

 

 114پارت#

 

 جان خوبه؟ زی؟چیزم،خوبیعز یاومد خوش：صحبت و باز کردم و گفتم سر

 گه؟ید یگ یرو م ایبرد：کرد و گفت یخنده ا تک

 .ندمیزن داداش ا یخواد خجالت بکش یخوبه،نم اره：که گفت نییو انداختم پا سرم

 ؟یتب ندار باران：و گفتم رونیزد ب چشام

 شدم. وونهید یول ندارم：کرد و گفت یزهرخند

 زم؟یشده عز یچ_

 .دمیو تازه فهم ییزایچ هی یعنیافتاده، یاتفاقات هی：باران
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 شد. یشالش مشغول باز یشد و با گوشه  ریسر به ز ناراحت

 بهتر از سکوته. نیحرف بزن باهام،ا_

 همه سال از نیبرادرشه و باران ناراحت از ا رسامیبه باران گفته بود که ام ایدرست بود؛برد حدسم

 دست رفتش بود.

نار و در ک دتیجد یکار و بکن و زندگ نیگذشته ها رو فراموش کنم. تو هم ا یگفت شبیبارانم د_

 رقم بزن. دتیجد یخانواده 

 برادر شوخ و بامزه. هیو  یاربرادر مغرور و غد د هیکه  یخوشحال باش دینداره،با یناراحت نیا

 زد که بغلش کردم و... یلبخند

 

 115پارت#

 

 .میمتفرقه ادامه داد یبه صحبت ها و

 ست؟یمشکوک ن کمیگم باران داداشت  یم_

 طور؟ چه：باران

 گفت من تهران بمونم! شبیاخه د_

 محبتش قلمبه کرده. حتما：باران

 زنگ خورد. میکه گوش دمیخند

 بود! ایبرد

 بله؟：از باران،جواب دادم یمعذرت خواه با
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 .ومدینم ییپشت خط صدا از

 ن؟ییبفرما_

 کنه؟ یم نیچرا هم چ نیسکوت...وا،ا بازم

 ا؟یبرد：کردم و اروم گفتم کینزد یگوش ینییاتاق خارج شدم و دهنم و به قسمت پا از

 جانم؟：و گفت دیکش یقیعم نفس

 شد. یچشام و بستم و تک تک سلول هام سرشار از خوش یا هیثان یبرا

 ؟یداشت یکار_

 .نگرانش شدم.ستی...باران ناره،اره،باران：گفت یحالت استرس به

 گرده. یمنه،اومده تهران.بهش فرصت بده فکرکنه خودش بر م شینگران نباش پ_

 اون جاست. پس：ایبرد

 اوهوم._

 باز هم سکوت... و

 ؟یندار یکار_

 ...طنه،فق：ایبرد

 و بوق ممتد... نیخودتون باش مواظب：حرفش موندم که کالفه گفت ی هیبق منتظر

 زدم. یزده بشکن ذوق

 شم. یمرغا م یدارم قاط واشی واشی منم

 و نجابتت کجا رفته پس؟ ایاون ح لدایعه،
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 بکش. خجالت

اران به فکر ب دی.االن بایخانم،چه کرد لدای مایخودمون یول：باز شد و با خودم گفتم شمین دوباره

 .ترشهیکه داره م یباش

 زاره. یکردم،مو به سرم نم یباران بفهمه با خودم چه فکر اگه

 ...میبزن نایبه مت یسر هیخوشحال و خندون داخل اتاق رفتم و قرار شد  خالصه

 

 116پارت#

 

 .میرفت نایمت یبه خونه 11و با خط میشد حاضر

 .میکن زشیسورپرا میخواست یچون م میخبر نداد بهش

 .میدیطاقت فرسا رس ی قهیچهل و پنج دق م،بعدیرفت ادهیهوا گرم بود و پ چون

 اپارتمانش و زدم و منتظر موندم. زنگ

 ؟اخه یفیان قدر کث افه،چرایکفنت کنم دراز بد ق یاله：گفت یکه م ومدیو دادش م غیج یصدا

 خنده. ریز میزد یانداختم و پق یباران نگاه به

 با متانت رفتار کنه! هدیبع نایاز مت گفتم

 بخاطر شب عقد بود که پسره نپره. روزشمید هیخانوم اون

 دوره زمونه کو شوهر؟ نیا واال،تو

 ن؟یکن یکار م یجا چ نی...انی...سالم...شما...اس：و که باز کرد،جا خورد و به تته پته افتاد در
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 ته؟یمهمون نواز یسالم،جا کیعل_

 .میشد و تعارف کرد که داخل ش هول

 رو کرده بودن باغ وحش! خونه

 و باباش هم که نبودن. مامان

 ن؟ییجا نیا عه،شما：رسامیام

 خان داداش. بله：باران

باز شد و باران و در  ینگاهش کرد و رفته رفته لباش به لب خند برادرانه ا رتیاول با ح رسامیام

 اغوش گرفت.

 جا چه خبره؟ نیا：نایمت

 برادر بارانه. رسامیام_

 من؟ جان：نایمت

 از دست داد... دیو نبا یاحساس یصحنه  نیباش ا سیاره،ه_

 

 117پارت#

 

 بود. ییبایو ز رینفس گ قیدقا

خواهر و برادرش در کنار  دنیگرفتم و فرستادم تا اون هم از د لمیف ایبرد یلحظه برا نیا از

 هم،لذت ببره.

 .دمیخند یم رسامیو ام نایمت یها یو به مزه پرون میهم نشسته بود دور



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روح پرورافسانه  – یحکم اجبار

telegram.me/romanhayeasheghane 234 

 اومد. ایاز طرف برد یامیپ

 ؟یدوست دار یرنگ چه：کردم که نوشته بود بازش

 بشر ان قدر مشکوکه!؟ نیخدا چرا ا یا

 ؟یپرس یم چرا：کردم پیتا

 .خوش بگذره فعال الیخ یحرف بزنم،ب یکیسر رفته گفتم با  حوصلم：بعد جواب داد هیثان چند

 شه! یزودم ناراحت م چه

 .یاسی：کردم پیتا

 نداد. یجواب گهید اما

 واقعا ناراحت شد؟ نکنه

 گوش دادم. هیبق یشدم و به صحبت ها الشیخ یب

 نکردن. یو اونا هم از خدا خواسته مخالفت میو کم کم رفع زحمت کرد میاون جا بود یساعت دو

 چند تا چمدون مواجه شدم! م،بایوارد شد یما که وقت یخونه  میبرگشت ادهیپ دوباره

 تعجب مامان و صدا کردم. با

 زم؟یعز بله：مامان

 ه؟یچ یساک و چمدون برا نیا_

 اومده،گفتم منم باهاش برم که تنها نباشه. شیپ یسفر کار هیبراش  بابات：مامان

 رفت! یتنها م شهیبابا که هم یول_
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عوض  ییهوا هیخونه موندم،منم برم  یدخترم خسته شدم از بس تو خب：و گفت دیپر رنگش

 کنم.

 اشه پس خوش بگذره بهتون.ب_

 !شیکه مامان با بابا بره مسافرت،اونم از نوع کار ومدیجوره با عقل جور در نم چیه اما

 روزا همه مشکوک شده بودن. نیا

 و من موندم و باران. میکرد یمامان و بابا خداحافظ با

 کنن؟ یرفتار نم یطور هیگم باران همه  یم_

 ؟یچه طور مثال：باران

رموز م امیا،پیمشکوک پدرم با برد یبه من گفت تهران بمونم،مکالمه  ایبرد：از اول گفتم دوباره

 دست به سر کرد و االنم سفر مامان و بابام! یجور هیما رو  نایا،متیبرد

 .زمیعز یشد حساس：باران

 باال انداختم. یا شونه

 واقعا حساس شدم... دیشا

 

 118پارت#

 

 بهم فشار اورده بود. یکار یب

 تموم شده بود. گهیبا باران د فامونمحر

 کار کنم؟ یچ نم،حاالیکار بش یعادت نداشتم ب من
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 جا. نیا انیزنگ بزن بگو ب رسامیباران به ام_

 کن،بزار راحت باشن. ولشون：باران

 گم حوصلم سر رفته،زنگ بزن. یم_

 .شیگوش ینداد و دوباره سرش و کرد تو یتیاهم

 زنگ زدم اما جواب نداد. نایبلند شدم و به مت خودم

 کنم. ینباشه،اسمم و عوض م ییخبرا هی اگه

 کرد. یو خونسرد رفتار م الیخ یب یلیقدر مرموز شدن؟بارانم خ نیهمه ا چرا

 کنم؟ یفکر م ییجنا یادیواقعا ز یعنی

 .وفتهیداره م ییاتفاقا هیامکان نداره،من مطمعنم که  نه

 .نایمت ی خونه میپاشو بر شه،بارانینم یطور نیا_

 یخونه  میاومدم فقط رفت یوقت رون؟ازیب یمن و ببر یخوا یرو ولش کن،تو نم نایمت：باران

 .نایمت

 باران و فراموش یمسخره شده بودم که به کل االتیفکر و خ نیا ریقدر در گ ؛انیطفل گهیم راست

 کردم.

 .میبزن یدور هی میباشه پس حاضر شو بر_

 .میو سوار شد نییپا میاژانس زنگ زدم و بعد حاضر شدنمون،رفت به

 بام. میبر قرارشد

 .میدیکه رس نیتا ا میمعطل شد یساعت کین،یسنگ کیتراف نیا با

 کردم. یفکر م یقبل به چ یکه فراموش کردم لحظات میدیو خند میقدر گفت ان
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 .میبه برگشتن گرفت میشب شده بود که تصم نصفه

 روستا؟ میفردا بر لدای：راه باران گفت یتو

 هندستون کرد؟ ادی لتیف هویشد  یچ_

 .میاریتو رو هم ب لیکه وسا می،بریجور نیهم：باران

 .هیباشه فکر خوب_

 ...میبه خواب رفت یکاناپه ا یکدوم رو دنمون،هریمحض رس ،بهیاز شدت خستگ خالصه

 

 119پارت#

 

 .شدم داریصبح بود که از خواب ب10:30ساعت

 نبود! باران

 زنه. یحرف م یکیداره با  یاروم یسمت اتاقم رفتم که متوجه شدم با صدا به

 حله؟مطمعن باشم؟ یپس همه چ باشه：باران

 زد!؟ یداشت حرف م یک با

 ؟یزن یحرف م یدار یک با：و با شتاب باز کردم و صدام و انداختم به سرم در

 از دستش افتاد. یو گوش دیاز ترس کش یغیج

داشتن که االن رفع شده و من  نایبا مت یبحث هیزدم. یحرف م رسامیام م،بایترسوند لدای：باران

 خواستم مطمعن بشم.
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 گفتم. یکشدار اهان

 .میکه به روستا بر میو هر کدوم مشغول حاضر شدن شد میخورد صبحانه

 داشتم. جانیو ه اضطراب

 .یمملکت نیدکتر ا یناسالمتبه خودت مسلط باش  لدایبود؟ ایبرد دنیبه خاطر د یعنی

 .یبا شال و شلوار زرشک دمیپوش یکرم رنگ یمانتو

 خودم انداختم. یبه سر تاپا یکردم و نگاه یمختصر شیارا

 داشت. یخودم هم تازگ یچهره برا نیدم،ایپوش یم یمشک شهیهم چون

 .میزد و به راه افتاد یمعرکه ا پیهم ت باران

 که تا روستا ما رو برسونه. میکرد هیکرا یتاکس

 .ومدیهم با ما م نایکاش مت_

 کاش... اره：زد و گفت یخند لب

 مثل خوره به جونم افتاده بود. رفتارش

 .میدیرس الیساعت بعد به و چند

 تنگ شده بود. الیو نیا یبرا دلم

 داشت. یخاص یبرام جلوه  الیام،اما امروز و وونهید دیشا وونست؛ارهیدختره د نیا نیگ یم حتما

 .میداخل شد یتاکس هیحساب کرا بعد

 قفل در و بازش کرد. یو انداخت تو دیکل باران

 کامال متفاوت و خاص،جلومون ظاهر شد. ی افهیو ق پیت هیبا  ایبرد
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 و مهمون لباش کرد. ییبایزدم که اونم لبخند ز یدوبارش لب خند دنید از

 و جمع کنم. لمیباال که من وسا یطبقه  میهمراه باران رفت به

 باز موند. رتیمحض باز کردن در اتاق،دهنم از ح به

 من! یخدا

 شده بودن. دهیچ یبه روز نیزایبا د دیجد لیرنگ شده بود و وسا یاسیتا سر اتاقم  سر

 شدت سرم و به عقب برگردوندم و... با

 

 120پارت#

 

 چشم دوختم. ایبه برد و

 اومد؟ خوشت：گفت مردونه

 .یدیرنگ مورد عالقم و پرس نیهم یپس...پس برا_

 نداشت. یجانیه گهیگفتم که د یو م لشیدل اگه：ایبرد

 که... یخودت گفت یعنیمونم؛ یجا نم نیا گهیازت ممنونم،محشر شده،اما...من که د یلیخ_

 .میزن یحرف م نییپا میبر：وسط حرفم و گفت دیپر

 رفتم که... نییپا یدل کندم و به طبقه  میبایاتاق ز از

 روم بود. یجلو یبعد شوک

 ...همه اون جا بودن!رسامیو ام نایا،متیو بابا،پدر برد مامان
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 ن؟یکن یکار م یجا چ نیا شما：گفتم رتیح با

 .زیسورپرا：نایمت

 شدم. رهیخ ایدهنم گذاشتم و به برد یو تعجب،دستام و رو یخوشحال از

 پام زانو زد که رسما سکته کردم! یجلو

ا من ...بلدایجا هستن،به من کمک کردن که حرف دلم و بتونم بزنم. نیکه ا ییکسا ی همه：ایبرد

 ؟یکن یازدواج م

 .دیگونم چک یبه رو بایو ز یا شهیکل یجمله  نیبخاطر ا یاشک قطره

 شوکه شده بودم. واقعا

 منتظره. لدا،داداشمی زودباش：باران

 کرد. یم ییدر چشمانشون خودنما ایمامان و بابا نگاه کردم که برق اعتماد به برد به

 چشم دوختم. میاتفاق زندگ نیبه قشنگ تر دوباره

 جمع،بله. یبا اجازه _

 شروع کردن به دست زدن. همه

 زد. یسوت م رسامیو ام دیکش یهلهله م نایمت

 کردن. یخوشبخت یرو دستم کرد و همه با در اغوش گرفتنم،برام ارزو حلقه

 بشه. لیتبد قتیدم به حقکر یوقت فکر نم چیکه ه ییارزو

 .خوشبختش کن این،بردیبمون یطور نیهم شهیهم دوارمیام：و گفت ستادیرو به روم ا ایبرد پدر

 که عاقد اومد. نمیکردم و خواستم بش یتشکر
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 .اریتمام ع یو نقشه  زیسورپرا هیشد! ینم باورم

 .دیو بوس میشونیپ ایبار دوم بله رو گفتم و برد یبرا

 نبود. فیبهم دست داد که قابل توص یتماسمون،احساس قشنگ نیاول از

 کردم. یو از ته قلبم احساس م نیخوشبخت بودم،ا من

 .ایمن ب با：ایبرد

 .میخارج شد الیو گرفت و به دنبالش از و دستم

داشت که روش نوشته  یبزرگ یمواجه شدم که سر درش تابلو یجلوتر با ساختمون بزرگ کمی

 .یسپهر مارستانیب：شده بود

 شه.تو... ینم ا،باورمیبرد：زدم و گفتم یغیج

 نشون دادن عشق و محبتم کم اورده بودن. یهم برا کلمات

 بودم... یحکم اجبار نیو ممنون ا دمشیتمام وجود در اغوش کش با

 خواهم ساخت یقی) قا

 انداخت به آب خواهم

 بیخاک غر نیخواهم شد از ا دور

 ستین یچکسیدر آن ه که

 عشق ی شهیکه در ب 

 کند داریرا ب قهرمانان

 یاز تور ته قیقا
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 دیمروار یدل از آرزو و

 خواهم راند همچنان

 

 (یسپهر سهراب

 انیپا

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 
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