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 رمان هاي عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 
 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان هاي عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 دانلود رمان عاشقانھ و زیبای رز سرخ جلد ۲ بھ قلم زھرا علیپور

 دانلود رمان آوای نگاھت بھ قلم زھرا علیپور

 دانلود رمان سکوت بھ قلم زھرا علیپور
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.romankade.com/1397/05/10/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%af-2/
https://www.romankade.com/1397/09/14/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%d8%aa/
https://www.romankade.com/1396/08/07/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%8cpdf%d8%8c%d8%a7%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86/
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 مرگـــــبار عشــــــق) ي(بــاز  

 

  

 

 

 ...زمیسوزد همانند ه یم

 ...یهمه دلخستگ نیرمقم از ا یب تن

 آتش نگاهت... در

 ....باشدشود؟یم یک

 ...راینگـــاه گ نیا

 ....!ــــایمن از دن سهم
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 ممنوع بود! یعاشقانه ما سرآغاز عشق داستان

 رحمانه دادند! یب يباز نیمرگبار ناخواسته تن به ا يباز نیا يگرایممنوعه بود که باز يباز کی نیا

 !یخوش یمحتاج مقدار کم یهمگ

 کوتاه! يلحظه ا یحت

 را بچشند! یخوشبخت يبایبتوانند رنگ ز که

 گذارند! یم ادگاریمونسشان به  يرا برا یو خوشبخت شوندیم یقربان يعده ا اما

 

 

 

 خانوم! دییبفرما -

داشتم.نرگس و رعنا دم در عمارت بهم  یقدم برم يشدم.با لوند ادهیپ نیو از چشمام برداشتم و از ماش میدود نکیع

 و دادم به رعنا.شنلم و هم دادم به نرگس. میدود نکیلبام و غنچه کردم و ع میشگیکردن.با غرور هم میتعظ

شده  نییتز قهیسل نیباتریبا ز یصورت دیسف ونیکه با دکوراس یعمارت باال رفتم و  وارد اتاقم شدم.اتاق يها پله از

.به عادت شمیارا زیم یبود.مانتوم و از تنم دراوردم و انداختم رو تخت دونفره بزرگم و شالم و هم انداختم رو صندل

گرفتم و به چهره  یاز دستام و زدم به کمرم و ژست خوشگل یکیو  ستادمیاتاقم ا يقد نهیآ يرفتم جلو میشگیهم

 يو چشمها دهیکش يپارسال برنزه کردم.لبا یپوستم ول دیو برنزه در اصل سف دهیشدم.صورت کش رهینقصم خ یب

و الك زده ام  دهیکش ي.به ناخن هاومدیبه چهرم م یلیبلندم که خ يو موژه ها یکمان ي.ابروهايبه رنگ خاکستر بایز

 انداختم. یگاهن

 زدم يخند شین

 نقص بودم! یب
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 نگاهش کردم که گفت: یباغ مشغول قدم زدن بودم که نرگس به سمتم اومد.پرسش تو

 کارتون دارند. روسیآقا س-

که دست رعنا بود و به سمت عمارت قدم برداشتم.وارد  ینیکردم و جام آب پرتقالم و گذاشتم تو س دییسر تا با

بابا وارد اتاق شدم.پشت به من رو به پنجره بزرگ  دییبه در  زدم با بفرما يعمارت شدم.به سمت اتاق بابا رفتم و تقه ا

 اتاقش نظاره گر باغ بود.

 بابا؟ یداشت يبا من کار-

 سمتم برگشت و گفت: به

 ه؟یضرور تتیامن يکه برا یدونیرو برات دادم و م گهید گاردیباد هی بیخواستم بگم که ترت یاره.م-

 :دمیکش یپوف

 مثل قبال؟-

 زد: يخند شین
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کرده و  شیاز دوستام بهم معرف یکی!کارشو بلده!هیعال گاردیباد نی.درسته!اما مطمئن باش.ایحقا که دختر خودم-

 اون مهمه! يبرا.پس دهیمق یکم گاردتی.بادشهیخونده م غهیص هی نتونیب نکهیا

 !ایمثبت باز نیاز ا ومدیزدم.بدم م يپوزخند

از اتاق خارج شدم.رفتم تو حموم و تو وان  يتکون دادم.با بااجازه ا دییتا يبه معنا يو غنچه کردم وسر لبام

خودم و شستم.حوله رو دور  یبود استفاده کردم.عاشقش بودم.وقت اسیعطر گل  حهیکه از را ینشستم.از شامپو بدن

 فنجونم و برد. دمیقهوم و نوش نکهی.رعنا برام قهوه اورد.بعد ادمی.از حمام خارج شدم و لباسام و پوشدمیچیخودم پ

 کنار تخت برداشتم و شروع به نوشتن کردم: یو دفتر خاطراتم و از رو عسل دمیکش یقیعم نفس

فوت  میسالگ4در  دونمیکه خودم هنوز نم یلیبه دال نای.مادرم الکننیصدام م یتیآ شتریب ی.ولسهیت ياسم من آ-

 يادیعالقه ز يسالمه امسال تازه دانشگاه رو تموم کردم.به معمار25زند. روسیثروتمنده.س یلیتاجر خ هیکرده.پدرم 

ا و عمه هور یمال تیوضع هیسالشه.دختر جذاب و شوخ طبع22دخترعمه.دوست.خواهر دارم به اسم سارا. هیداشتم.

سالشه.به خاطر مرگ عمو سامان و  زن  24پسرعمو و برادر هم دارم به اسم پرهام. هیخوبه. یلیخ رمیشوهرعمه ام

و از رو تخت برداشتم و به شماره  لمیدفتر گذاشتم و موبا يرو ال سی.خود نوکنهیم یزندگ کایعمو  پرستو  پرهام امر

 بوق برداشت. نیزدم.با اول زنگسارا 

 الـــــــــو-

 سالم سارا-

 ؟يچطور مطور کی.علشیاوف باز خانوم رفت تو فاز خانوم-

 م؟یشام بخور رونیب میبر يممنون..خوبم..امشب وقت دار-

 يبکشم..کهنه ها یو ت نیمونو بسابم...زم فیکث يشوهرم و بشورم..ظرفا يرختا دی..باختهیکار سرم ر یام...نه....کل-

 ؟یکنیم دایپ نیزم يرو کارترمیتر از من ببچم و بشورم...د..آخه دخ

 و گفتم: دمیزخندیر

 خودتو برسون.. گهید قهیپس تا ده دق-
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 گفت: هیحالت گر با

 ...شدیم سیاونم بود دهنش سرو یاشباه گرفت گیم گیجان منو با م یتیآ-

 باش.. نجایا گهید قهیدق15خب یلیخ-

...در کمدم رو باز میدست فیرو انداختم تو ک لیرو قطع کردم..موبا یبزنه گوش یاجازه بدم حرف نکهیبدون ا و

طرح دار کرم رنگم و هم سرم کردم ..و بعد  يرو هم تنم کردم..روسر يگلبه ا يکرمم و پام کردم..مانتو نیکردم...ج

ما بالخره ..اولش مخالفت کرد..ارمیمختصراز عمارت خارج شدم..به بابا گفتم امشب بدون راننده م شیآرا هیاز 

خانوم ..قصد اومدن ندارن..پامو  ری..نخدمیگذشت د يا قهیدق20 هیخوشگلم شدم.. يکردم..سوار فرار شیراض

حرص  یکل ستمیمن ن نهیبب ادی..بوونهیگذاشتم رو پدال گاز و به سرعت از باغ خارج شدم..حقشه دختره د

 جواب دادم يزدم...تماسو وصل کردم..با لحن مغرور يخند شیکرد..ن دنیبه لرز روعش میگوش کدفعهیبخوره..

 الو-

که خودم سنگ  یکنم..اله راتیکه خودم حلواتو خ ی..اله؟يساعته الو...کدوم گور24کوفت الو..درد الو...حناق -

 که... یقبرت و بشورم...اله

 يدارم.....با یلطفا ساکت باش سارا جان پشت خط-

زده  نیماش شهیبه ش يتقه ا کدفعهی..دمینگه داشتم و..غش غش خند ابونیو گوشه خ نیرو قطع کردم..ماش یگوش

 نی..عه اکنهیداره نگاهم م شهیسارا نگاه کردم..که مثل خون آشاما از پشت ش یشد..با تعجب به چهره عبوس و عصب

 ...د؟یرس یک

 نیاز بهتر یکیفحشم داد.. یبه مقصد کل دنیو زدم..سوار شد..با اخم نشست و تا رس نیزدم وقفل ماش يخند شین

 ..می..شاممونو اونجا خوردمیمدرن رو انتخاب کرد يرستورانا

...سارا هم می..درحال قدم زدن تو پارك کنار رستوران بودمیقدم بزن یکم میگرفت میاز شام...همراه سارا تصم بعد

به چهره سارا شده  رهیرورم..خغنچه و چهره مغ يو با لبا نهی..دستامو زده بودم به سزدیحرف م زیر هی نجوریهم

 بودم...
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...درکل دختر ومدیکه به چهرش م یمثل برف..دماغ خوش فرم دیسف ی..پوستیصورت يقلوه ا ي..لبایآب يچشمها

 اومده بود رو داد تو و گفت: رونیاز موهاش و که از شالش ب یبود..سارا کم ییبایخوشگل و ز

خوش  دمی..قول میامشب رو با من بگذرون هی دمیم شنهادیعشقم..پ دونمیجذابم..چشمت و گرفتم..م یلیخ دونمیم-

 بگذره..

 انداختو گفت..: شیبه گوش یزنگ خورد..نگاه لشیاز رو تاسف براش تکون دادم..موبا يقهقه زد..سر بعدش

 وزق بچسبم... يبه تو امیول کنم ب ویحور هی..دمیم شنهادیرفت بعد اومدم به تو پ ادمیاوا قرار امشبمو -

 تماسو وصل کردو گفت..: عینداد جوابشو بدم و سر اجازه

 گلم؟ یسالم عشقم...خوب-

-... 

ببرم..به بابا  ضیف کمی..گفتم منم..يای..توهم براش عشوه مزنهیصدات م ينجوریا یبابا ه دمیاوا مامانم ..خو د-

 کردم... يحسود

-... 

 ..شمیم یدخمل خوب گهیچشم..د-

-... 

 ییی...هرونیاومدم ب ياز من دوسش دار شتریبرادرزاده گلت که باره مامان جان ..با  -

-... 

 نکنه.. یفضول دمیاره اره مراقبشم..قول م-

-.. 

 ي...بابا قربونت بشه..بوس بوس با

 گفت: يزیام طنتی.رو به من بالبخند شدیکش یقیقطع کردو نفس عم لشویموبا
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 م؟یداره..بر ویکیخودش  نی.خو عشقم  قرارم کنسل شد..ا-

شدم..اخمام رفت  نیمحکم بهم برخورد کرد..نتونستم تعادلمو حفظ کنمو نقش زم يزیچ هیخواستم جوابشو بدم.. تا

..با خوردیساله م28..27پسر هیکه باهام برخورد کرده بود نگاه کردم.به. يتوهم..سارا کمکم کرد بلندشم...به فرد

 مودب گفت: یلینگام کنه خ نکهی..به سمتش رفتم..بدون امیچهره مغرور عصب

 اتفاق افتادحواسم نبود.. نیکه ا دیمنوببخش-

 بودم گفتم: یکه عصب منم

 کورت کرده جناب.. اریعاشق سربه هوا؟...عشق  ؟یعاشق-

 زدم..و ادامه دادم: يپوزخند

ماست  اتویتا گندکار یکن یداده عذرخواه ادیکنم مادرت در تمام طول عمرت فقط بهت  ؟فکريهم بلد یعذرخواه-

 ...نه؟یکن یمال

 نکهیهم بدون ا شونیکیشدن.. کمونینزد گهی..دوتا پسر دشدیم دهیکم کم اخماش رفت توهم...بچه مثبت د پسره

 نگام کنه گفت:

 شیپ یهم کرد فکر نکنم اونقدر مشکل بزرگ یخانوم محترم..دوست من از قصد باشما برخورد نکرد عذرخواه-

 ..نیاریبه خودتونو و اعصابتون فشارم نقدریاومده باشه که ا

 زد و گفت: يلبخند سرسر سارا

 میجان ...بهتره بر یتیآ-

 يزود نیمن اومده باال..هم يبود باز اون رو دهیقدم عقب رفت فهم هیشدم که  رهیروحم به سارا خ یچهره سردو ب با

 رو به همون دوسته پسره گفتم: ي..بالحن سردو مغرورسیهاهم درست بشو ن

 ؟یمثل مامانا ضمانتشو بکن يمشکالتشو حل کنه که تو اومد سیخودش بلد ن یعنی؟یشیوص لیوک-

 زدو گفت: يادبانه و سرد من ناراحت نشد...بلکه. ..لبخند محجوبانه ا یلحن ب از
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 ...شب خوش.میخوای..عذر ممیگیخانم محترم ..ما بازهم م-

که افتاده  فمویک یمن خونسرد بود..عصب ير در برابر حرفا و رفتارابود که انقد ينفر نیرفتن...حرصم گرفته بود..اول و

 ينفر نیبود که دربرابرم مقاومت کرد..او ينفر نیراه افتادم..اول میبرداشتمو به سرعت به سمت فرار نویبود رو زم

 یحرف چیه یسوار شد..ب عی..سوار شدم..اونم سرومدیم مکرد...سارا هم دنبال میعصب ينجوریبود..که  ا

 حرکت کردم.. الیرسوندمش..خودمم به سمت و

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

..مسکن خوردمو کردیدرد م یلیسرم خ شبیبه بدنم دادم..د یشدم..کش و غوص داریرعنا ب يبودم که با صدا خواب

 ..ادیبا خاطرم ن شبیتکون دادم تا افکار مزخرف د يبهترم..سر یلی..االن خدمیخواب

 هیشونم برهنه بود.. هیکه  يشل بود جور یلیخ قشمیتنگ بود  نییبه پا نهیکه از قسمت س دمیپوش یبلوز صورت هی

 سرم بستم..  ي..موهامو با کش مو محکم باالدمیپوس دیسف نیج

نشستم..مشغول  زیراست رفتم تو آشپرخونه و پشت م کی..نییپام کردم و رفتم پا مویصورت یانگشت يصندال

 خوردن شدم..
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بود که مثل  نیپر صالبت بابا نشون از ا يقدم ها يدر اومد..صدا ينخورده بودم که صدا شتریب يچند لقمه ا هنوز

 رفتم.. رونیبلند شدم از آشپزخونه ب زیسرحال اومده..از پشت م شهیهم

 يزد..به چهرش نگاه کردم..موها يمن برگشت سمتمو لبخند دنیکه با د رفتیبه سمت اتاقش م بابا

..دست از غیت شیو صورت ش دهیکش ي..لباکردیم شتریکه جذبشو ب یکمان ي..ابروهادیسف ی..پوستیجوگندم

 برداشتم و گفتم.: شیحالج

 سالم بابا..-

 ..ادیم يدیسع يآقا گهیساعت د کی...تا ریسالم دخترم...صبح بخ-

 حالت متعجب گفتم: با

 ؟يدیسع-

 ...دتیجد گاردیهمون باد-

باال انداختمو به سمت کتابخونه  يبه سمت اتاقش رفت و منم شونه ا يا گهیحرف د چیه یگفتم.. بابا ب یاهان

 ینگاه می.به ساعت مچدمیکش يا ازهیکه گذشت...خسته کتابو بستم..خم یرفتم..مشغول خوندن کتاب شدم..مدت

نرگس وسط  يداکه با ص رفتمیساعته که مشغول کتاب خوندنم...از کتابخونه خارج شدم..به سمت اتاق م2انداختم..

 راه متوقف شدم...

 وقته تو اتاقتون منتظرتون هستن... یلیخ يدیسع يخانوم..اقا-

 غنچه کردمو به سمت اتاق حرکت کردم..در اتاق رو باز کردم و باغرور وارد اتاق شدم.. لبامو

شخص رو به روم همان...با تعجب از رو کاناپه بلند شد..نگاهش برگشت سمت شونه  دنیشدنم همانا و د وارد

 زدم...شروع کرد به حرف زدن..: ي..پوزخندنییسرشو انداخت پا عیبرهنم..سر

..قبال باهم مالقات نجامیا دتونیجد گاردیسالمه و به عنوان باد 29هستم.. يدیسع نیسالم..خانم زند..من رات-

 ..میو فراموش کن شبید انینداش..بهتره جر یخوب وجه ی..ولمیداشت

 ابرومو دادم باال و گفتم: يتا هی
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 ...یعرضه هاهم داشته باش نیاز ا کردمی..فکر نمياونجور که تو از دوستت دفاع کرد شبید-

 زدمو ادامه دادم..: يپوزخند

 بت من... يکال کارت دفاع کردنه...چه دوستت..وچه مردم...اقا-

 زدو گفت: یمحجوب لبخند

 نحو کمکتون کنم... نیبتونم به بهتر دوارمیام-

 ..گهید هیک نیبشر کال رو اعصابه منه..اه...ا نیاز رو حرص زدم..ا لبخند

 بیبهم نه یکی..یکنترل کن وید نیخودتو دربرابر ا دی..تو باياتو دستش بد دی..نباسیت ي..نه ادمیکش یقیعم نفس

 انداختم.. یچه نازه..چه اقاست..به چهرش نگاه نی..ببو؟ید یبهش بگ ادیزد..دلت م

..پوست کردیم ییخودنما شتریصورتش ب يکه از همه اجزا یعسل ي...چشمانیواسه ا افهیق نیا فیلعنت بهش ح يا

 ..دیسف

 ..کصافط..یصورت يقلوه ا يداشت..لبا یروشن بود..دماغ خوش فرم يقهوه ا موهاش

 حال خودمو نباختم..من سر تر از اونم.. نیا با

درشت عرق رو  يبچه مثبتاست که محرم نامحرم براشون مهمه..بعله از دونه ها نیزدم..معلومه از ا يپوزخند

 يبرا ی..جــــون..سوژه خوبدمی..نقطه ضعفشو فهمنهیتو ذهنم خورد...اره..هم ي..جرقه اعسیضا شونیشونیپ

 زدم..: يخند شی..نهیسرگرم

 .ـــــــــــــــــــنی..راتیکارتو شروع کن یتونیخب..م یلیخ-

 ..کنمیو هرجور دلم بخواد رفتار م سیمهم ن زایچ نیتا بفهمه واسه من ا دمیکش ــــنویرات

 محضر... میاول بر دی...بامیقرار محضر دار یباشه خانم زند...ول-

 تکون دادم: یحوصلگ یاز رو ب يسر

 ....نمییپا گهید قهیباشه من پنج دق-
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 که خواست از در خارج بشه با دستم مانعش شدم.. نی..همدیکرد خواست از اتاق خارج بشه..به کنارم رس دییسر تا با

 يقدم عقب رفت...پوزخند کیکتشو گرفتم که شوکه  قهیبهم انداخت و زود نگاهشو گرفت.. ینگاه مین متعجب

 یقی..نفس عمرونیمنتظر شدم تا بره ب نهیکنار رفتم..دست به س کته مرتبشو..مثال مرتب کردم..از سرراهش قهیزدم..

 و از اتاق خارج شد... دیکش

 نیخارج شدم...رات الیمختصر از و شیآرا کیزدم و با  یمشک دیسف پیت هی عیاز رو تاسف تکون دادم  و  سر يسر

بوق  نیبابا زنگ زدم...با سوم لیبرداشتم و به موبا میدست فیو از تو ک لمیمنتظرم بود...جلو نشستم...موبا نیتو ماش

 برداشت و گفت:

 زم؟یجانم عز-

 که امروز قراره محضر دارم؟ دیبابا چرا بهم نگفت-

 کردم برات مهم باشه... یفکر نم -

 و مسخره... یالک غهیص نیا ی..حتسیدرسته که برام مهم ن-

 بهم انداخت...دوباره سرشو برگردوند... ینگاه مین نیرات

 دلم... زیعز يبد تیاهم گاردتیباد طیبهتره که به شرا یبله دخترم...ول-

 بابا؟ يندار يباشه...کار-

 ...به سالمتزمینه عز -

 خدانگهدار-

بهم انداخت..انگار  ینگاه نیخطبه خونده شد رات یمحضر...وقت میدی...رسفمیرو قطع کردم و انداختم تو ک لیموبا

تفاوت از جام بلند شدم و بعد از امضا  ی..اما من کامال بدمینشون م غهیبعد ص یچه عکس العمل نهیخواست بب یم

بعد  يا قهیپارك شده بود..سوار شدم...دق ابونیخگوشه  نیدفتر دستک از محضر خارج شدم....ماش يسر هیکردن 

 و استارت زد.... دیکش یشد...نفس نیهم از محضر خارج شد و سوار ماش نیرات
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*** 

 

 

 

  

سارا برگشتم..چقد جذاب شده  غیکه گذشت با ج يا قهی..چنددقرسهیو االن م کهیسارا زنگ زدم که گفت نزد به

 نیرات دنیگذاشته بود..با لبخند بغلم کرد..با د شییطال يرو موها شویدود نکیزده بود..ع یقرمز ومشک پیت هیبود..

جواب سالمشو داد..رو به سارا  یکرد..سارا هم با گنگ المس يبالبخند محجوبانه ا ریسر به ز نیجدا شد..راتشوکه ازم 

 گفتم:

 ..دمهیجد گاردی..بادنی..راتزمیسارا عز-

 گفت و زد به بازوم..: یآهان سارا

جذابه کصافط..تو حلقت  یلیخ نیا ی..ولشکوننیو برات سرودست م ختهیدوروبرت ر ادیپسرا ز نیدرسته که از ا-

 کنه... ریگ

 زدم: يپوزخند

 فعالتو حلقمه... -

 تکون دادم و گفتم: ينگام کرد...سر متعجب

 ...نیبش غهیص دیبا دهیمق نیبابا بهم گفت چون رات-
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 ....:دیکش يخفه ا غیسارا دستاشو گذاشت رو دهنشو ج کدفعی

 ...يتور کرد یالک یخره...پسره مردم و  الک یتیدمت گرم آ-

دوروبرم  ادیپسرا به قول سارا ز نی...از ا يهر دختر ينه برا یزدم...درسته جذاب و دختر کش بود..ول يپوزخند

 يالیشدم..به سمت و هودهیافکار ب نیا الیخ ی.....خاص بود....بییجورا هیمتفاوت بود... هیبا بق يادیز نیا یبود..ول

 ..میحرکت کرد ایعرش

پرهام  يجشن برا کیداشت..قرار بود  تایدخترم به اسم..آناه هی..یسعادت ياز شرکاء بابا بود...اقا یکیپسر  ایعرش

 ...رانیا ادیفرداشب ب دیکه از قراره معلوم با میریبگ

 ی...ولهی..دختر جذابادیخوشمون نم ادی...اما از خواهرش زکنهیبهمون م يادیز يدوست کمکا کیبه عنوان  ایعرش

 ...هیهرزه به تمام معنا هی..میبهتره بگ

 ... به  استقبالمون اومد..ایعرش مهیند الی..لمیدر رو برامون باز کرد..وارد شد نگهبان

جذاب مثل  يبا ظاهر ایعرش یقیبود...بعد از دقا ستادهیهم کنارم ا نی..راتمینشست الشیبزرگ و ییرایپذ تو

 اومد.. نیی..از پله ها پاشهیهم

 گفت.: يبلند يصدا با

 ...نجــــــانیا ایک نیبـــه بـــــه بب-

 به من کردوگفت: رو

 خانم..ملکه مغــــــــرور سیت يآ-

 گفت: طنتیبه سارا با عشق و ش رو

 دربار... يبــــایو پرنسس ز-

 خودشو نباخت..کنار سارا رو مبل نشست.. یپنچر شد..ول ای..عرشومدیخوشش نم ایزد..از عرش يپوزخند سارا

 ت:به من گف رو
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 ..سی..تــــــيآ ي...جذاب و لوندشهیهم مثل

پا  يعادت کنه...پارو زایچ نیبه ا دیبود...هه.. با نیی..اخم کرده بود..سرش پانیشد سمت رات دهینگاهم کش ناخودآگاه

 رو دادم.. ایانداختم..وجواب عرش

 ..ی...قابل تحملیستیتوهم بدك ن-

 ..رخندهیزد ز ایعرش

 ..سیت يآ ییپررو یلیخ-

بحثو  عیمزخرفاتو ندارم سر نجوریو ا هیحوصله حاش دیشد...سارا که فهم یگستاخ م یلیداشت خ گهیکردم..د اخم

 زدوگفت: یبشکن کدفعهیگفت..اونم رفت تو فکر.. ایرو به عرش یعوض کردو بحث مهمون

 ...موافقم..هیعال-

 ؟یموافقــ ویچ-

به ما  دنیزد و  بعد از رس یاومد..لبخند جذاب یم نییاز پله ها پا يکه با لوند ییتایها همه برگشت سمت آناه سر

 کرد... فیو براش تعر انیجر ایکنار من نشست..عرش

 لبخند زد و گفت: خوشحال

 پرهام تنگ شده بود... ي...دلم براهیعال نی..ايواا-

 گفتم: ایکرد...رو به عرش يزیاخم ر سارا

 ؟ینحو برگزار بشه..اوک نیبه بهتر میخوا یجشن چقدر برامون مهمه..پس م نیا يکه برگزار یدونیم-

 زد: يلبخند ایعرش

 ...زمیچشم عز-

 گفت: تایآناه کدفعهی

 گه؟ید هیک نی..چه جذاب...ايوا-



 مرگبار عشق يباز

 
18 

 

 یداشت فضول يادیز تایبهم انداخت...اخم کردم..آناه ینگاه مین نی...راتنیبه رات دمینگاهشو دنبال کردم رس ریمس

منتظر نگامون کرد...لبامو غنچه کردم و  اهمی...عرشکردیم یداشت اعصاب من و سارا رو خط خط یلیو خ کردیم

 باغرور گفتم..:

 ..دمیجد گاردی..باديدیسع نیرات-

 زد: یلبخند جذاب تایآناه

 ..خدا بده شانس..يدار یجذاب گاردی..بادکلهیچقد خوش ه نمیبی...مسهینا یلیخ-

 زدم و گفتم: يپوزخند

 نه؟ گهید گذرهی..خوش مختهیبرات ر نایکه از ا ي..انقديماشاهللا تو که از ما خوش شانس تر-

 از رو حرص زد..: يلبخند

 چشم حسودا بعله.... يکور-

وانستادم تا به مزخرفاتش گوش بدم..از جام بلند شدم..باهاشون  گهیاز رو تاسف براش تکون دادم...د يسر

 نیکوتاه از سارا....سارا با پورشه خودش رفت..منو رات ی..و بعد از خداحافظمیج شدخار الیو از و میکرد یخداحافظ

 ..میهم به سمت عمارت حرکت کرد

 

 

 

 

 

*** 
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با ذوق به سمتم اومد...کنارم رو تاب  دیشد..تا منو د الیچت کردن با پرهام بودم که سارا وارد و مشغول

 :دمیکش ی...پوفکردیباز نگاهم م شینشست...منتظر نگاش کردم...مثل بچه کوچولوها با ن

 چته؟-

حــــــال آدم و دگرگون  یعنی...زهی....عه..نه..چزنهیاون جذبت بشم که حال آدم و به هم م يمن فدا یاله-

 ....یقربونت شه...اله ایعرش ی....الهيریکبیا يتایاون آناه درد و بالت بخوره تو سر ی.....الهکنهیم

 ؟يخوایم ی...سرم رفت..باز چگهیاِهــــــــــه بسه د -

 خوام...راحت باش...کارتو بکن... ینم يزی..من چیچیمـــــــــــــــن؟......من...نه..ه-

 شدم...و دوباره مشغول چت کردن شدم... الشیخ ینگاهش کردم...ب مشکوك

 کرد و گفت: زیگرد شده نگاهش کردم...چشماشو ر ي.....با چشمایرو گوش دیسارا پر کدفعهی

 پرهامــــــــه؟-

 آره-

 عشــــــــقم؟..عمــــــــرم؟...نفســ...-

 ــــه؟ی....چياه ببند...حالمو بهم زد-

 سوال ازش بکن.... هی-

 ؟یچــ-

 ه؟یبگو نظرت راجع به سارا چ-
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 نـــــــوچ -

 ـــرا؟چــــــــــــــــــــــــ-  

 به را دهیچون چ چسب-

 ..گهیاه مسخره ازش بپرس د-

 ...رسهیبه من م یچ-

 خوبه؟ یاممممم...بستن-

 زدم: يشخندین

 نـــــوچ-

 شام خوبه؟-

 نــــــوچ

 :دیکش یپوف

 ؟يخوایم یپس چ-

 ...خوامیاون تاپ قرمزت بـــود...بابات از لندن اورده بود...اونو م-

 بهم رفت و گفت: يداشت....چشم غره ا دیگرد شده نگاهم کرد....ترد يچشما با

 که تو تنت جر بخوره..باشه...قبــول.. یاله-

 کردن... پی..شروع کرد به تادیرو با حرص از دستم کش لی...موبادادیلب بهم فحش م ری..اونم زدمیذوق خند با

 :نوشت

 ه؟یپرهام...نظرت راجع به سارا چ یراست-

 ندارم... ینظر خاص-
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 خنده... رینثارش کرد که زدم ز یکوفت سارا

 نوشت: دوباره

 ...گرهیج یلیخوشگله..خ یلیماهه...خ یلیخـــــــانومه..خ یلیاز نظر من خ یواقعا؟...ول-

 و گفتم: دمیواز دستش قاپ یگوش

 بغلت... ریکم هندونه بزار ز-

 که بهش ندادم.... رهیبگ ویگوش خواست

 نوشت: پرهام

 ...ریموارد خ ریندارم..اما سا یحرف شیدرمورد خوشگل-

 نثارش کرد... يبا حرص زهرمار سارا

 کردم: پیتا

 راستش....خاستگار براش اومده-

 چند تا شکلک ترس گذاشت و نوشت: پرهام

 ؟ی؟چـــــــرا؟کِـــــــیکـــــ-

 ...کردیمبه چت کردن ما نگاه  جانیدست از فحش دادن برداشت و با ه سارا

زدم و ابرو باال  يخند شیاعتراض سارا بلند شد..ن يرو خاموش کرد که صدا لیزدم....و موبا يمرموز لبخند

 ...ومدی...از جام بلند شدمو پا به فرار گذاشتم...اونم دنبالم مدیکش یقیانداختم...با حرص نفس عم

بشم...به سرعت وارد عمارت شدم...رامو کج کردم سمت  میقا ییجا کیگرفتم برم  میداشت...تصم میسرعت عجب

کرد و رو هوا معلق شدم...چشمامو  ریپام گ کدفعهی..دهیچپ سالن...برگشتم به پشت نگاه کردم نه سارا هنوز نرس

جفت  کیگرد شده به  ياومد..با چشما یآخ ي...صدانیشدم....محکم خوردم زم یبستم و آماده سقوط وحشتناک

 شدم...  رهیخ یچشم عسل
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منو گرفته...  نیا یعنیبه خودش اومد.. کدفعهیمن بود....محکم دستاشو حصار من کرده بود.... خیهم با ترس م نیرات

داره  یکلیعجب ه یزدم...ول یالیخ یخودشو جمع و جور کرد و منو از روش بلند کرد...خودمو به ب عیسر

 نشده... یخاک نمیهمچ تکوند..حاال ی..داشت لباساشو میتینرم بود...ببند آ یلیهــا...خ

تازه کنم که با  یشدم سمت اتاقم...وارد اتاق که شدم خواستم نفس میج عیبهم انداخت...وانستادم و سر ینگاه مین

 ..دمیخند یمواجه شدم...مصنوع یعصب یجفت چشم آب کی

 زدم و الفرار.... یغی...جدمیم حیفرار و به قرار ترج یول

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

..حاال که انقد هیشدم..بهش گفتم بره سمت اتل ي..سوار فراردیمنتظرم بود..منو ند نیخارج شدم..رات شگاهیارا از

اشکان...دوست پسر دوستم  هیاتل میدی..رسرمیچندتا عکسم از خودم بگ کی سیجذاب و خوشگل شده بودم..بد ن

 :دوگفتیکش یسوت دنمیبود..اشکان با د ردههنوز نگاهم نک نیشدم..جالبه برام ..رات هیرها بود...وارد اتل

 ...يگریج شهی...پرنسس من مثل همنجاسیا یک نیبب-

 با اخم جلو اومدوگفت: نیرات
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 ...يبهتره شما کار خودتو انجام بد-

 ابروشو دادباال و گفت: يتا هی اشکان

 س؟یت يدوست پسرته آ-

 گفت: نیبزنم رات یخواستم حرف تا

 ...می..شماهم کارتو بکن عجله دارشونمیا گاردی..بادری..خستنین کاریهمه مثل شما ب-

 خوشم اومده بود.. شییخدا ی..ولوونهیواسه من..پسره د شهیم میرتیگرفته بود..چه غ خندم

داد و منم همشو  ادیژست خوشگل بهم  یباال انداخت و به طرف اتاق رفت.منم همراهش رفتم..کل يشونه ا اشکان

..بعد دمیخندیم نیلختم بود..به حرص خوردن رات ياشکان رو شونه ها رهیخ يکه نگاه ها نجوریانجام دادم..و هم

 دی..شاکنهینگام نم نی..چرا راتدمیم...هنوز نفهمیخارج شد هیحساب کردو باهم از اتل نیکارم تموم شد..رات نکهیا

 خودشو کنترل کنه..ههه تونهینم

..پرهام رو میخواست یچون م یبود..ول نجایخودمون بزرگتر از ا...عمارت میکه رزرو کرده بود ی..به باغمیدیرس

..همون دم در باغ مانتو و شالمو ازم گرفتن..حس کردم می..وارد باغ شدمیجشن رو برگزار کرد نجای..امیکن زیسوپرا

 بابا بمنچه که ناراحت شد... الیخ یناراحت شد..ب نیرات

 یکاربن یدکلته آب هیش شده بود..خودشو کشته بود واسه پرهام..و پسرک بایز تینها یبا ذوق اومد سمتم..ب سارا

انداخته  یشده بود..موهاشم مثل من فر درشت داده بود و به صورت موج يسنگ دوز نشیبود..قسمت س دهیپوش

 بود رو شونه هاش..

 يرو يبایز يها يبود..سنگ دوز ریبا حر نشیبودم..قسمت س دهیپوش يریدکلته ش کیلباس خودم نگاه کردم.. به

رو بغل  گهیموهام قرار داده بودم..همد يهم رو يتاج نقره ا هیبهش داده بود.. يشتریلباس جلوه ب نهیقسمت س

 سالم کردو خوش آمد گفت.. نی..سارا رو به راتمیکرد

به سمت ما  ای..عرشمیو نشست میرفت يزیجوابشو داد...به سمت م ییبه سارا نگاه کنه با خوشرو نکهیهم بدون ا نیرات

دلخور به سارا انداخت..سارا محلش نزاشت و  ینگاه مین ایزود خودشو رسوند..سارا اخم کرد..عرش تامیاومد..آناه

 گفت: ینشست و با لبخند مصنوع رومرو به  ایهم سمت راستم نشست..عرش نیکنارم نشست..رات



 مرگبار عشق يباز

 
24 

 

 ؟یتیآ یسالم..خوب-

 ؟یممنون..تو خوب-

 :دوگفتیکش یبه سارا انداخت..پوف ینگاه مین

 ..مینکنن بعله..مام خوب یکج خلق ایاگه بعض-

..اعصابم خورد شد..با دادیکوتاه جوابشو م یلیخ نیرات یباهاش حرف بزنه..ول کردیم ینشست..سع نیکنار رات تایآناه

 حرص رو به سارا گفتم:

 اد؟ینم ه؟چرایپرهام کدوم گور نیا-

 انداخت...شوکه شد... یبهم نگاه نیحرفم رات نیباا

 ..پـــــــــــوف

 به چپ و راست تکون دادم..سارا گفت: ينگاهشو گرفت..سر عینگاهشون به ما افتاد..سرخ شد..سر بالخره

 جان پرها... یتیآ-

 گفت: یجیادامه بده چون د نتونست

 پرهــــــــــــــــــــــام زند.... يبه افتخار اقا-

...پرهام با شوق و شوك اطرافو نگاه میو به طرف پرهام رفت مید شد..همه از جاهامون بلند شدبا ذوق بلن سارا

 زد  ورو به من گفت: ی..لبخند جذابدی..مارو که دکردیم

 س؟یت يآ یسالم بر خوشگل من..خوب-

 زم؟یعز یپرهام جان..تو خوب تیبخوب-

 ..میمن که االن عال-

 سمت سارا و گفت: برگشت
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 سارا؟ یخودم..خوبسالم پرنسس -

 زدوگفت: یلبخند خجول سارا

 .نمتیبیخوشحالم که م یلیممنونم..خ-

 یکردم..ابراز خوشبخت یو بهش معرف نیدست داد...رات ایعرش نوی.پرهام منو سارا رو در آغوش گرفت..بعدش با رات

 نیکپ کردم...ّاه باز ا دنشیو خودشو محکم پرت کرد بغل پرهام...با د دیکش یبنفش غیج یکی کدفعهیکردن..

 رو به پرهام گفت: غی...با جشهیریس يتایآناه

 ذره شده بود... هیبرات  زم؟دلمیعز ی...خوبیســـــــــــــالم پرهـــــــام يوا-

 زدوگفت: يلبخند پرهام

 ممنونم...آنا جان..منم دلم برات تنگ شده بود..-

..ساراهم نتونست تحمل کنه و از میکه هممون تعجب کرد دیگوشه لب پرهامو بوس تایاخم کرد...آناه یعصب سارا

کرد..به سمت  یبا همه احوال پرس نکهیرو از خودش جدا کرد..بعد ا تایآناه یجمع خارج شد..پرهام با لبخند مصنوع

 رقص.. ستیبلند کردو بردش وسط پ زورپرهامو به  تایکه گذشت...آناه کمی.میو نشست میرفت  زمونیم

 ای..عرشکردیرد م تیداد اما اون با عصبان شهادیبه سارا پ يهم چندبار ایگرفت..عرش یم شیت گرداش گهید سارا

وسط  میدست از سر سارا برداره درخواستشو قبول کردم...رفت نکهیا يمن..برا شیسارا اومد پ يکالفه از رد کردنا

 رقص...آهنگه رقصه تانگو بود.. ستیپ

..نفسامون بهم میبود کیبهم نزد یلیدور گردنش حلقه کردم..اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد..خ دستامو

که با چهره  نمی..اومدم بشدمیخسته شدم کنار کش ی...وقتمیخوردی..مور مورم شد..همزمان باهم تکون مخوردیم

 شدمو نشستم.. الشیخ ی..به خودم اومدم..بدمیلحظه ازش ترس هیمواجه شدم.. نیرات یوحشتناك و عصب

مانعم شد..بااخم  ی..خواستم جام سوم رو هم بردارم که دستدمی..جام دوم رو هم نوشدمیبرداشتم و نوش یشراب جام

که بادو سه تا جام  ستمیجنبه ن یمن دخالت کنه..اونقدر ب ي..حق نداره تو کارایچ یعنیپس زدم.. نویدست رات

 گفت: ین عصبی..راتدمیضرب سر کش هیاز دست بدم...جام و  مویاریشراب هوش

 ..شراب حرامه...کنمیخواهش م نیبس کن-
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بار  يحرومـــــــــه..ههه..از لجش..جاممو برا   یییخنده...اشک از چشام اومده بود..وا ریحرفش زدم ز نیباا

 نکهیبرد...بعد ا یمن پ هی..از رو خشم چشماشو بست تا اروم شه..فکر کنم به عمق لجبازدمیچهارم پر کردمو نوش

 و گفتم: رهامپ کی...از جام بلند شدم و...رفتم نزدمیشام سرو شد و خورد

 ؟يای...تو خودت مکنهیخونه..سرم درد م رمیمن دارم م-

 آره...مراقب خودت باش..-

..ظبط میحرکت کرد الیبه سمت و مویشد يسوار فرار نیکردم...همراه رات یغنچه کردمو با غرور ازش خداحافظ لبامو

 رو روشن کرد...

 نهی...مارو کنار هم ببیکس يدیترسی(تو م

 ...نهی..همه دردم همیو نخواست یتونستی..تو م

 ...که چرا از چشت افتاد..نهیحرف من ا همه

 ..دادیاشاره تو..دل به جاده ها نم یکه ب اون

 راهه.. يکه تو یبه جاده..به کس نمیتو بدب یب

 من گناهه... يلبخند..رو لبا هینیریتو ش یب

 ..ترسمیم الشمیمن گناهه..از خ يلبا رو

 که تا دلش خواست.. یکس هیکناره.. نمتیبب که

 رو شونه هات بزاره..سر رو شونه هات بزاره... سر

 )ي..خاطره بازگانهی محسن

رفتم تو  یحرف چیه یشدم و وارد عمارت شدم..ب ادهی..پالیو میدیبود..بدجور به دلم نشست رس یقشنگ آهنگ

 کی...دمیبود که اونم رفت تو اتاقش...رو تختم دراز کش نینشون از ا نیدر اتاق رات ي..صداکردیاتاقم..سرم درد م

 ...ومدیرو تخت غلت زدم خواب به چشمام ن یگذشت...هرچ یساعت
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 ي..غلط کردزد. بیبهم نه یکیکردم... یخواب م یخونه ما مگه اونم ب ومدیرو تخت نشستم...کاش سارا م کالفه

شده  شیگلوله آت کیتو اتاق قدم زدم...سرم  یاومدم...کم نییتکون دادم و از تخت پا ي...سرياونهمه شراب خورد

 ریش ریرسوندم به آشپزخونه...سرمو بردم ز مواز اتاق خارج شدم و بدو خود عی....سرشدیبود....داشت منفجر م

دوش آب سرد...به  ریز رفتمیم دیبه حالم نکرد...با ی...فرقدمی...زود کنار کششمیآب...احساس کردم دارم خفه م

 سمت اتاقم قدم برداشتم...

تر که  کی...نزدومدی...صدا سمت اتاق خودم مزیکردم و گوشام و ت زی...چشمامو ردیچیتو سالن پ ییصدا کدفعهی

داشتم...در و باز کنم؟...نکنم؟...در بزنم؟...از آخر  دیجور زمزمه بود....ترد هی...ادیم نی...نه...صدا از اتاق راتدمیشدم د

 کردم... زشد و آروم در اتاقشو با روزیپ میحس کنجکاو

 نیدر بردم تو...چراغا خاموش بود...اما چراغ خواب روشن بود...صدا بلند تر شده بود...نگاهم به رات ياز ال سرمو

بودم که نماز خوندن به  دهیبود...شن ی...عربکردیقرائت مرو   یاتیافتاد...رو سجادش مشغول نماز خوندن بود...آ

 اتاق شدم.. اردقشنگه...ناخودآگاه و نقدریا دونستمینم ی...ولهیعرب

نشستم و به  نیشدم...پشت سرش رو زم کشینزد نیپاورچ نیبود...پاورچ دهیاز سرم پر یو آروم بستم...مست در

..غرق لذت کردیلحن ممکن زمزمش م نیباتریکه با ز يا هینماز خوندنش گوش دادم...چشمامو بستم و با هر آ

...چشام کنهیبا تعجب نگام م نیرات دمیآهن لذت بخشم قطع شد...با تعجب چشمامو باز کردم...د کدفعهی...شدمیم

 .انجام بدم.. یچه عکس العمل دونستمیگرد شد..واقعا نم

بار در عمرم خجالت  نیاول يبه لبخند شد...لبمو گاز گرفتم و از جام بلند شدم...برا لیرنگ نگاه متعجبش تبد نیرات

 کنم...آروم گفتم: شیماست مال يجور کی کردمیم یهم سجادشو جمع کرد و از جاش بلند شد...سع نی...راتدمیکش

 اجازه وارد اتاق شدم... یب دیببخش-

 زد و گفت: ی...لبخند مهربونرونیب دیاز دهنم پر ياراد ریکامال غ "دیخوردم...اون ببخش جا

 اد؟یاز نماز خوندن خوشتون م-

 تکون دادم: یو به نشانه منف سرم

 ...ادیخونم....از نماز خوندن تو خوشم م ینه...من نماز نم-

 د؟یخون یچرا نماز نم-
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از اجتماع  کردمیم یمدرسم نرفتم...بخاطر شغل بابا...سع ینداده بود....من حت ادیبهم  یکس یچون...چون از بچگ-

 ....هینماز چ دونستمینم یسالگ15کنم...اصال تا يدور

 گفت: کدفعهیبهم فشرد... لباشو

 بدم؟ ادیمن بهتون  نیخوایم-

 نگاهش کردم: متعجب

 ؟یکن یکارو م نیا-

 زد: يمحو لبخند

 بله...-

شروع  کیآغاز  نی....و امیاز اعماق دل سنگ قیلبخند عم هیسال 17....نه پوزخند...بعد از شخندیزدم.....نه ن يلبخند

 مرد خاص بو د... نیسال با وجود ا17من بعد از یدر زندگ

 

 

 

 

*** 
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 ..با لبخند گفت:رونیخوردن صبحانه بودم که پرهام از اتاقش اومد ب مشغول

 ومده؟ین...پرنسس من ریسالم..مادمازل..صبح بخ-

 زدم: يپوزخند

 ..شینیبب گهید دونمیم دی..بعنیکرد تایبا اون دختره آناه شبیکه د ي..با اون کارخوادتیهنوز م يموندم چجور-

 ..ي...خودتم که شاهد بوددیچسب ینداشتم اون همش بهم م شیمن کار یتیبخدا آ-

 درهرصورت از من گفتن بود.-

 کنار من نشست و گفت: یصندل رو

 ...واقعا براش خاستگار اومده؟؟یگفت ياونموقع جد یراست-

 نه-

 گرد شده گفت: يچشما با

 ؟یپس چرا دروغ گفت-

 کردم... پیتا یالک يزیچ هیازش بپرس...اونو ازش بپرس...منم  نویا گفتیم یسارا رو اعصابم بود ه-

 ...با تعجب گفت:رونیاز حدقه بزنه ب دمیگشادتر شد...ترس چشماش

 کنارت بود؟مگه سارا هم -

 ...دیپرس یخودش سواالرو ازت م-

 گفت: دیخند یخنده..همونجور که م ریزد ز کدفعهی

 ....!یکنینم فیتعر یاز خودش..تعجب کردم اخه تو اصال از کس کنهیم فیچقدر تعر دمیدیم-

 شد: يجد کدفعهی

 دوسم داره؟اره؟-



 مرگبار عشق يباز

 
30 

 

 باال انداختم... يا شونه

خنده و  ریزد ز یپق کدفعهیهوا... دیمتر پر هیسارا مانعش شد.....پرهام  غیج يدوباره ازم بپرسه که صدا خواست

 گفت:

 بخدا عاشقشم..خل و چل خودمه..-

کرد...سارا در سالن و با ذوق باز  میدرست پشت سر من قا یعنیبزرگ تو سالن  يزغذاخوریخودشو پشت م پرهام

 نیاسلحه دست رات دنی..سارا بادرونیب ادیببه سرعت از اتاقش  نیکه باعث شد رات دیکش یبنفش غیکرد..و ج

 شد..آب دهنشو قورت دادو گفت: خکوبیم

 چه خبره؟ نجایا-

 اسلحه داشت؟.. نی..تعجب کردم..راتنییآرومه..اسلحشو اورد پا یهمه چ دیکه د نیرات

 گفتم: خوردمی...ولش کن بابا..بمنچه..همونجور که صبحانه مگاردهیباد نکهیبخاطر ا دیشا

 ..؟یکش یم غیهمه مشتاقن بدونن تو چته؟چرا جفعال -

 زدوگفت: یخجول لبخند

 ...کردمیم يانرژ هیتخل دی..بادیبود..ببخش ادیذوق ز از

 به من از سالن خارج شد... ینگاه میزد و بعد ن يلبخند نی.رات

 اومد سمتم..آروم گفت: نیپاورچ سارا

 یعوض تایبا همه دخترا مخصوصا اون آناه شبید شعوریانقد دلم براش تنگ شده..ب یدون ینم يپرهام کجاست؟وا-

دادم..بعدش  شنهادیرقص دادم..فـــک کن..من بهش پ شنهادیرفتم بهش پ یجز من..بعد که تو رفت دیرقص

 هی..یبوس هی.. یبغل هی..امیب يا هعشو هیرقص گفتم  ستیتو پ میرفت یآقــــــا باهزارتا ناز قبول کرد..وقت

 ...خوایم گهیبده..انگار نه انگار...د..بهم یلب

 اشاره کردم خفه شه... بهش

 کردمو گفتم: یاهم
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 حرفات تموم نشد ساراجـــون؟-

 تعجب گفت: با

 خواس.. ی..مگفتمیمعلومه که نه..داشتم م-

قدم بره عقب..با  هیبزنه و  غیاورد باالکه باعث شد سارا ج زیخواست ادامه بده که پرهام سرشو از پشت م دوباره

 ابروشو داد باال و گفت: يتا هی یگرد شده زل زده بود به پرهام...پرهام با بدجنس يچشما

 ..یلب هی..یبوس هی.. یبغل هیانقــــــــــد دلت برام تنگ شده..وگرنه مطمئن باش.. دونستمینم-

ام از جاش بلند شدو به طرف سارا گرفته بود..سارا لبشو دندون گرفته بودو از خجالت سرخ شده بود..پره خندم

 لبخند زدوگت: طنتیقدم عقب بره..پرهام با ش هیکه باعث شد سارا  ستادیرفت..کنارش ا

 خوشگل برات گرفتم.. زیچ کی...تازه...میکن یاتاقم سارا جون..رفع دلتنگ ایب-

.اونا هم ارهیاز دلش درب شبیبخاطر د خوادیپرهام م دونستمیخواست ممانعت کنه که بهش اشاره کردم بره..م سارا

 رفتن باال...صبحانمو که خوردم...

هم آروم پشت  نیرات دمیقدم بزنم..مشغول قدم زدن بودم که د یبلند شدمو به سمت باغ رفتم تا کم زیپشت م از

 بده.. تیبهم اهم دهیکه انقد مق نیمثل رات یکیخوشم اومده بود.. دونمی..نمکنهیسرم حرکت م

..بدون توجه به دمیکش یقیبافم..نفس عم یخودم م يدارم برا هیچه افکار نیزدم..سرمو تکون دادم..ا يمحو لبخند

 يبا بااجازه ا نیبود که رات يکتاب بخونم...عصر یراست به سمت اتاقم حرکت کردم تا کم هی..رامو کج کردمو نیرات

 نگاش کردم که با لبخند گفت: یوارد اتاقم شد...پرسش

 بدم.... ادیتون نماز خوندن قرار بود به-

 یسجاده رو صبح از نرگس گرفتم...هرچند شوك زده بود ول نیبرداشتم..ا يگفتم....رفتم از تو کمدم سجاده ا یآهان

 نگاه کردم... نیبهم داد...سجاده رو وسط اتاق پهن کردم...منتظر به رات نویا یبعد بالبخند مهربون

 کرد و گفت: يخنده ا نیرات

 ...شهیچادر که نمبدون -
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 ارم؟یچادر؟...چادر از کجا ب-

صبر کنه...از اتاق خارج شدم و به سمت رعنا  ی...بهش گفتم کمرمیرعنا افتادم...بهتره از اون چادر بگ ادی کدفعهی

 گفت: خامیرفتم...تا به رعنا گفتم چادر م

 ؟یچــــــــــــــادر؟چادر چ-

 ...چادر نماز....گهیوا رعنا؟...چادر د-

حاضر کرد...ازش گرفتم و رفتم تو اتاقم...چادر و کج و کوله  یبرام چادر گلدار خوشگل عینابارور زد و سر يلبخند

...چادررو  رو سرم درست کیزد و  اومد نزد یلبخند محجوب نینگاه کردم...رات نهیسرم کردم..متفکر به خودم تو آ

 کرد...با لبخند به خودم نگاه کردم...

 زد... ينگاه کردم که لبخند محو نیبار در عمرم...با لبخند به رات نیاول يحجاب بودم برا با

 

 

 

 

 ماه بعد***2***
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..که با صداش گذشتمیاز اتاقم خارج شدم داشتم از کنار اتاق بابا م نیصبح بود..پاورچ7انداختم.. یساعت نگاه به

 م به در اتاق.....گوشمو چسبوندزدی..داشت  با تلفنش حرف مستادمیا

 امکان نداره..-

 خام.. الی...هه خیبرسون یبیبه تنها کسم آس زاری...نمزارمینم-

 کنم.. یبدبختت م-

 آنـ.... یتونی...نه....تو نم-

 قلبم باال رفت..تنها کسش؟ ضربان

 من؟

 من؟ چرا

 من بودم؟ منظورش

 زنه؟یحرف م یک با

 هس اول اسمش آنـ...؟ یهرک

 ...!ایخدا

رو از ذهنم خارج  یکردم افکار منف یاز عمارت خارج شدم.سع عیشدم...سر الیخ یگلومو قورت دادم.ب اب

همون پاساژ معروف..سارا هم اومد...باهم  دمیآژانس گرفتم...رس هیقشنگش کنم... دی..پس باهیکنم..امروز روز قشنگ

 ..میوارد پاساژ شد گهید

کنارش بودم..ظاهر  یبود که وقت يکرده بودم..اون حس جور دایپ نینسبت به رات یبیبود که حس عج یوقت چند

گذشتو گذشت  نکهی..تا اامیبه نظر ب یکنارشم..عال یخواست وقت ی..همش دلم مکردمیمغرورمو فراموش م

 ومد...عاشق نمازخوندنش شدم..یازش بدم م يروز هیشدم که  ی..عاشقش شدم..ههه خنده داره..عاشق کسدمیوفهم
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که نفهمه پشت در اتاقش نشستمو به قرآن خوندنش گوش  يجور کباری ی..حتخوندیقرائت قرآن م که با یوقت

بهم بده...نماز  نویحرف بزنم..دعا کنم..دعا کنم که رات نیرات يگرفتم..با خدا میبار تصم نیاول يدادم...وبرا

 داده بود... ادیبهم  نیکه خود رات یخوندم..نماز خوندن

نمازو تموم  ی..محو من بود..وقتدینماز خوندن د نیکنه که منو در ح داریاومده بود منو ب نیرات کباری یحت و

 کردم...گفت:

 قبول باشه..-

 بود... نیرات ينادرم زدم که فقط برا يدر جوابش باز هم از همون لبخند ها منم

 خوبه؟ نیعاشق؟ا ییکجا يهو-

 غیج یبعدش کل یو دوست دارم..اولش شکه شد ول نیکه سارا نشونم داد نگاه کردم..بهش گفته بودم رات یراهنیپ به

 ..دیکردو منو بوس غیج

 ..خوامیخاص تر م زیچ هی یاره قشنگه..ول-

مردونه بودم که  يراهنای..مشغول نگاه کردن به پرمیبراش بگ کیجشن کوچ هیبود..خواستم  نیتولد رات امشب

خوشگل بود..به سارا هم نشونش دادم..اونم خوشش اومد..حساب  یذغال راهنیپ هیتوجهمو جلب کرد.. یراهنیپ

 ...دیمارکدار خر يادکلن گرون خوشبو هیکردم..سارا هم براش 

 یمعذبه کم نیرات دونستی..چون مدیخر یصورت راهنیپ هی..ساراهم دمیخودم خر يهم برا یسبز آب راهنیپ هی

 ..خخ..گهیشوهرمه د ییجورا هینداشتم.. ی..من که مشکلدیتر خر دهیپوش

 دمی..مشغول خوردن قهوه شدم که دمیشاپو قهوه خورد یکاف هی می..رفتمیاز پاساژ خارج شد میکه کرد دامونویخر

 کنه..با تعجب نگاش کردم..: یسارا بالبخند نگام م

 ه؟یچ-

لباس  ای..مهمونیکنیم شیجلو..کم ارا یکشیشالتو م دای..جدي..مهربون شدي..معصوم شدیتیآ يعوض شد یلیخ-

 عوضت کرد. یعوض نی..اصال راتیپوشیباز نم

 کردم: ی.اخم خشگل
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 وونهید-

 توگلوم... دیکه سارا زد قهوه پر یکه با حرف دمیاز قهومو نوش جرعه

 کرد...! يپرهام ازم خاستگــــــار-

 ؟یچــــــــــ-

 ...گهیکرد د يخو  ازم خاستگار-

 گفتم: بالبخند

 ؟ي..حتما درجا قبول کردیبهش گفت ی..تو چهی...عاليکرد؟..وااا ي!..پرهام ازت خاستگاریگــــــیدروغ م-

 عشوه اومدم..ناز کردم..بعدش گفتم بعلـــــــــــــــه!!! کمی..رمینخ-

 ن؟یهم-

 که بگم گلم.. ستیکه مناسب سنت ن دیکش کیبار يکار به جاها گهینه د-

 نیشدم..حرف زدن با ا الیخ یبهش بگم که ب يزی.خواستم چخوردیقهوشو م يحرص نگاش کردم..که با خونسرد با

 ..میقهومونو خورد نکهی..بعد ادمیکش ینداره...پوف دهیبشر فا

 سارا زنگ خورد..با ذوق جواب داد.. لیکه موبا میریآژانس بگ می..خواستمیشاپ خارج شد یو از کاف میکرد حساب

 الو؟-

-... 

 ؟یاره ممنون..خوبم..تو خوب-

-.. 

 و بخور... کی...اره اره..اصال تو همه کنیتولد رات ي...براسیت يبا آ دیخر میاومد-

-.. 
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 ...دوست دارم..خداحافظ...گهی.بـــــــــــــــــاشه...خب من برم د-

 عجب گفت:گرد شده من مواجه شد..با ت يبزنه که با چشما یرو که قطع کرد خواست حرف یگوش

 چته؟-

 خاعـــــک...! یعنیمگه؟...پرهام بود؟... يبود دهیبدبخت؟...ترش يانقد زود وا داد-

 قهقه زد..: سارا

 ...!یشیخوشگل م یلیخ يوا-

بشر  نیتا از دست ا الیفقط زود برسم و خواستمیخنده.....حرصم گرفت...حوصله آژانسو نداشتم م ری..دوباره زد ز

 جلومون ترمز کرد.. یمشک دیپرا هیتکون دادم... یکنم..دستمو واسه تاکس داینجات پ

سکوت چشامو باز کردم...سارا  یسارا حرف نزنه...بعد مدت نی..ادرسو دادم..چشامو بستم تا امیسارا سوار شد همراه

 زیرفت.همه چ جیاومد..ناخودآگاه سرم گ  یبیعج يبو هیبگم که  يزیخواب بود..تعجب کردم...خواستم به راننده چ

 ...دمینفهم یچیه گهیبرام گنگ شد...کم کم چشام بسته شدو د

 

 

 

*** 
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وسط اتاق  یتخت دونفره سلطنت هیبودم... کیاتاق ش هیباز کردم..با تعجب به اطرافم نگاه کردم..داخل  چشامو

پشتمه..دستام بسته بود..سارا پشت سرم بسته شده  ی..خواستم از جام بلند شم که حس کردم کسکردیم ییخودنما

 بود...صداش کردم..:

 سارا...ســــــارا..-

 هــــوم-

 ...مییکجا سیبلند شو..معلوم ن-

 خورد..زود گفت: يبد تکون

 ...چرا دستامون بستس..میبود ی..ما که تو تاکسشده؟یکجاس؟..چ نجایم؟اییخاکبرسرم...ما کجا-

....و چقدر....... ومدیتعجب کردم..آشنا به نظر م دنشیوارد اتاق شد..با د یبزنم که در اتاق باز شد..زن یحرف خواستم

 من بود....! هیشب

 روبه رومون نشست و گفت: یوارد اتاق شد...رو مبل سلطنت يلوند با

 ؟ی...شناختسیت يدخترم؟آ یمن....خوب يزایسالم...عز-

 :دمیغر

 ؟یهست يکدوم خر-

 زد: يا قهقه

 عرضست یمظلومو ب یلی..اون بابا آشغالت که خی...به خودم رفتيچه جذبه ا يوا-

 اخم کردم و گفتم: عیسر یتعجب کردم...ول ی..کم

 ؟یهست ي!....گفتم چه خــــــریمن درسته صحبت کن..عوضــــ يدرمورد بابا-

 و گفت: دیبلند شدو به سمتم اومد..دستشو به گونم کش ازجاش
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بوده؟اصال  یبوده؟چ یهمه مدت مادرت ک نیا یدونینکرده..اصال م یمنو بهت معرف یعوض روسیاون س دونستمینم-

 ؟یچ یعنیمـــــــادر  یدونیم

 گفتم..: یلحن مطمئن با

 سالم بود فوت کرده...4 یمادر من وقت-

 زد... یجذاب لبخند

 ؟یزن عوض ه؟اونینایگاد...نکنه منظورت ال ياو ما -

 زدم: داد

 ...ارین رونیببند...خفه شو فقط خفه شو...اسم مادر منو تو از اون دهن لجنت بدهنتو -

 ..دیکه بهم زد برق از سرم پر یلیس با

 داد زد: هیبا گر سارا

 ؟یهست یک ؟تویعوض يخوایاز جون ما م یچ -

 از دهنم اومده بود... خون

 به سارا زد و  برگشت و روهمون مبل نشست..و گفت: يپوزخند

 ...استی..اسمم آندسیت يدخترجون..مادر آ تمییدامن زن -

 ....منتظر نگاهش کردم تا ادامه بده...گهیزن راست م نیا گفتیبهم م یحس کی...دونمی...نمدیلرز دلم

 یرانیتاجر ثروتمند ا هیساله داشتم..که با  20خواهر  هی..کردمیم یهمراه خانوادم زندگ هیسالم بود..که تو ترک18... 

...عاشق میاومده بود رانیتجارت به ا يبعد که همراه بابا برا کسالی...یبود و مادرم ترک یرانیازدواج کرد..پدرم ا

برادر  یکارخونه دار بود...ول هی..عاشقش شدم..دمی..سامان زند رو دشدمیشدم..که کاش نم يشدم...عاشق مرد

نشده  دیبه اسم پرستو بود...ناام یتاجر  معروف بود و از اون ثروتمند تر بود..سامان عاشق زن هی روسیبزرگترش س

 دهکر يمنو از بابام خاستگار روسی..سختیبهم ر یهمه چ یبتونم اون و عاشق خودم کنم....ول دیبودم..گفتم شا
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..اما من عاشق سامان رهیمیه و برام مبهم گفته بود که عاشقم روسیخوشش اومده بود..س یلیخ روسیبود...بابام از س

 دادم.......... يازدواج اجبار نیبودم...به اجبار بابا تن به ا

 ...رو به من ادامه داد:دیاز چشمش چک ی...قطره اشکدیکش یقیعم نفس

چرا  يدقت نکرد نی...اسمتو خودم انتخاب کردم...تاحاالبه اياومد ایحاملم...تو به دن دمیکه گذشت فهم يادیز مدت

از  ی...وليعاشقت بود..خودمم دوست داشتم..دخترم بود روسی..سروسی...فرشته سسیت ي...آه؟یاسمت ترک

که تا  ي..جوريکردیم هی..گردادمینم ریشبودم..از توهم متنفر شدم..بهت  زاریدوست داشت ب روسیکه س يزیهرچ

 یخواستم بکشمت...ول کباریشدم.. ونهیاعتنا بودم..خبر ازدواج سامان اومد....د یمن ب یول یرفتیم یهوشیمرحله ب

پرستو هم داشته  زارمیبودم...حاال که من ندارمش..نم دهیمن نرس یبود...ول دهیشدم..پرستو به عشقش رس مونیپش

وعده دادم...مستش  ونیراننده کام هیکشتمشون...به  شیک رفتنیم نیمسافرت با ماش يبرا کهروز  هیباشتش...

زد بهشون و لهشون کرد.....مردن....عشقم و عروس عشقم مردن....فرار کردم...رفتم  یکردم...تو  عالم مست

 ایپسر به دن هی...اون باردار شد...بایزفوق العاده  ی...زننایدوباره ازدواج کرد....ال روسی...ازتون خبر داشتم....سکایامر

 ..!!!اورد......پـــــــــرهام..

 

 

 **نی**رات

 

 

 

 گفت: ی..پرهام با نگرانشدمیم وونهی..خاموش بود...داشتم دزدمیزنگ م سیت يآ لیبه موبا کالفه

 ن؟یرات شدیچ-

 ...دهیجواب نم ی..لعنتدونمینم-

 گفت: یاز اتاقش خارج شدو با نگران روسیس
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 ن؟یکن کاریچ نیخوا ینگران دخترام م یلیخ-

 گفت: عیسر پرهام

 ...نیرات میسرهنگ خبر بدبهتره به -

 کالفه گفت: روسی...سمینداشت يتکون دادم..چاره ا يسر

 ..دیکرده بود...بهتره عجله کن دمی..تهداستیمطمئنم کار آند-

 روسیکه س یکه گذشت با توجه به مشخصات یبه سرهنگ زنگ زد و  بهشون خبر داد.....بعد از مدت عیسر پرهام

نگران سارا  یلیو سارا اونجا گروگانن...پرهام خ سیت  يچالوسن...و آ یکینزد ییالیرو زد..اونا تو و ایداد...گروه رد آند

 بود بالخره عشقش بود.......

برامون  شویزندگ يتمام ماجرا روسیس یکمکت.....وقت امی...مراقب خودت باش...زود مسیت ي.نگرانش بودم...آمنم

 شی..مادر وپدر واقعدیفهم یداشت..دلم به حال پرهام سوخت...وقت یبیعج یکرد...جا خوردم..چه زندگ فیتعر

تظاهر  روسیس ی..ولنیک شیو مادر واقع درخواست بدونه پ یدلش م یلیناراحت شد..خ یکل ستنیسامان و پرستو ن

 ندونه... دونمیم دی..بعدونهیکرد که نم

 کایمدت ها امر نیپرهامم سرگرده و تمام ا دیفهم یوقت یسرگردم خبر داشت ول هیمن که  یاصل تیاز هو روسیس

 جا خورد...و سکوت کرد... یکرده..کل یم یزندگ انهیمخف اتیعمل لیبه دل نجاینبوده و هم

و   میشد الخارجی...من و  پرهامم از ومیشد بهش بگ يبه خواست ما تو عمارت موندو گفت..قرار شد هرخبر روسیس

 ...میکه سرهنگ داد رفت یبه سمت ادرس

 می...نستادیرو محاصره کرده بودن..اسلحمو برداشتم..پرهام کنارم ا الی..گروه هامون دور تا دور والیبه و میدیرس

 ....میدییدو الیو به سمت و میتکون داد يبهم انداخت..هردو همزمان سر ینگاه
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 **سیت ي**آ

 

 

 

 

نزاشتم  ی...ولرهیبگ میبود گر کی..منم نزدسوختیپرهام م يکرد...دلش برا یم هیشده بودم..سارا گر رهیخ نیزم به

 با افسوس گفت: ای...آندفشردیگلومو م يخورد بشه...فقط بغض بد کهیزن نیا يغرورم جلو

 دزی..من اشهی..آرزوت برآورده میکنیمرگمو م ي...و آرزويازم متنفر دونمی...نگران نباش..مسیت يآ متاسفم

رو بهت بگم..فقط بدون درسته که ازت خوشم  یمرگم همه چ يآخرا نی..فقط خواستم ارمیمیدارم..زودم م

 ...سیت يمادرم..دوست دارم آ هی بازمبودم.. یمادر بودم..هرچقدرم بد بودم..پست بودم..عوض هیمن  ی...ولومدینم

 سالم خورد بشه..17غرور زارمیشد..زود پاکش کردم..نم ختهیناخودآگاه از چشمم ر یاشک قطره

..سرنوشت ما ستیزنم مقصر ن نیا قتی...درحقيازدواج اجبار هیبخاطر  یهامونه...ول یزن عامل بدبخت نیکه ا درسته

در اتاق رو باز کردو رو به  یپنجره شد...کس کیبا ترس نزد ایاومد...آند سیپل ریآژ يصدا کدفعهیبد رقم خورد...

 گفت: ایآند

 مارو محاصره کردن.. سایخانوم..پل-

 تکون دادو رو بهش گفت: يسر ایآند 

 ....نیزم ریتو ز یاز همون در مخف دیخارج بش الیزود از و-

 خانوم؟ یشما ج یول-

 دادزد: ایآند
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 ....نیشمـــــــــا خودتونو نجات بد-

 در وبست و رفت...با پوزخند گفتم: یحرف چیه یمردم ب اون

 ؟یکنیچرا فرار نم-

 زد: یتلخ لبخند

 میزندگ قیدقا نیآخر نیاعدام...فقط خوشحالم که ا ی..چه با اعدام..چه برمیخطم...قراره بمچرا فرار کنم...من ته -

 کنارتوام..

 با بغض گفت: سارا

 ...بد..يبد کرد-

 به سارا زدو گفت: يلبخند ایآند

..اما من زدیباهات حرف م يتو شکمش بود ی..مخصوصا پدرت..مادرت با عشق و عالقه وقتهیمادرت زن مهربون-

 ...زدمیبه شکمم مشت م یاوقات حت یگاه

 ..رو به من گفت:ختیر اشکاش

..همونجور که من حاضر کردیبه دست اوردن عشقش م يبرا يعاشق بود وهرکار هی..ستمیمتنفر ن گهید روسیاز س-

 بودم..بهش بگو حاللم کنه... يباز نیشدو من بازنده ا روزیبه دست اوردن عشقم بکنم...اون پ يبرا يبودم هرکار

بهتر با  تونستیم دادمیکرد...بهش حق نم شینجوریکه داشت بازم سرنوشت ا يسوخت..با هر بد ایبه حال آند دلم

 ای کشمیازدواج کنه خودمو م گهید یکیبا  نی..منم اگه راتدادمیطرف بهش حق م هیاز  ی...ول ادیماجرا کنار ب نیا

نکشت...دزد عشقشو کشت..عشقشو کشت...عروس  شواون خود یکردم...ول یبا ماجرا برخورد م یمنطق یکم نکهیا

 بره...از ته دلم گفتم: ایدن نیعشقشو کشت...خواستم شاد از ا

 ما...مــــان-

زد...و به سرعت  بغلم  يلبخند هی..تو اوج گرکردیبهم نگاه م رتیحرفم هق هقش قطع شد...با ح نیا دنیشن با

 محبت مادرانه داشتم... يارزو شهی....همدیبوس یورتمو مکرد...ص
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..چه دمیچش ایآند میمادرم...حس مادر داشتنو از مادر اصل یآخر زندگ يرو حس نکردم...فقط دم دما نایال هیمادر

 17.شکست..غرور ختیمنم ر ي...اشکاختیصحنه اشک ر نیا دنی..سارا هم با دختیری...اشک شوق مهیحس خوب

 هیشدن...هر سه گر سی..گونه هام خختنیکرده بودم..تاب اوردنو ر رشونیسال اس17که  ییسالم شکست...اشکا

 ..میکردیم

...پرهام با کردنیبه ما نگاه م ی...که اسلحه به دست با نگرانمیو پرهام نگاه کرد نیدر هرسه شوکه به رات يباصدا

...اسلحشو به دیکش يباز  ما نفس آسوده ا يدستا دنیبا د نیسارا به سرعت به سمتش رفت و بغلش کرد..رات دنید

 یسیپل يبود که به لباسا ری..اونموقع اونقدر فکرم درگشدیمجازات م دیبا یگرفت..درسته مادرم بود...ول ایسمت آند

 توجه بودم... یب نیپرهام و رات

نصفه روز چقدر دلم  نی..از جام بلند شدم...توهمدمیکنار کش ایصورت آند يحه رو از جلو....برادرم بود...اسلپرهام

 ..اونم گفت:دمیرو بوس ایبهش دستبند زد..آخر سر گونه آند نیدستاشو جلو اورد...رات ایبراش تنگ شده بود...آند

 منو ببخش.. یلی..بخاطراون س-

 بهش گفتم...: اروم

 مادرانه بود...-

 ...آروم گفت:دیاز چشمش چک یاشک قطره

 ....هیبه بابات شب تیمهربون-

 یکردم...بردنش...پرهامم رفت..منو سارا نگاه یپاکش کردم...باهاش خداحافظ عی...سردیاز چشمم چک یاشک قطره

 ...سارا اومد سمتمو محکم بغلم کرد...میبهم انداخت

 ...سیت يدوستت دارم آ یلیخ-

 عاشقتم سارا-

 گفت: دویخند هیگر ونیم

 ...شمیعاشق تو م امیم کنمیکشک؟پس منم پرهامو ول م ياون مجنون باز یعنی..ينبود نیمگه عاشق رات-
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 مادرم زدم.. یخال يبه جا ینثارش کردم..لبخند تلخ يا وونهید

بزنن که منو سارا  یبه سمتمون اومدن...خواستن حرف نی..پرهامو راتمیخارج شد الی...هردو از ودمیکش یقیعم نفس

 :میهمزمان گفت

 ...نیدیم حیبعـــــــدا توض-

.. پرهام ظبط میوبه سمت عمارت حرکت کرد میشد نیرو بردن ...ماهم سوار ماش ایزدن..آند يشرمنده لبخند اونام

 رو روشن کرد..

 ...میبارون ریکه باهم...ز ی(وقت

 دستاتو کم داره... دنیهوا بوس نیا

 تو آرومم......با وونمید هی من

 داره... یبه حس تو وابستگ بودنم

 تو چشمام..نگات تو نگام.. چشمات

 ..مونمیم یعنی رمیگیدستاتو م  یوقت

 ...کهیخوبم..با تو نزد يروزا

 ...دونمیتو مـــــــ یشیمن م يایدن آخرش

 ...شمیمن آروم نم عشق

 ..شمیم وونهیتو من د یب

 دارم هرجا که باشم... دوست

 .ـــــــــشمیپ یباش

 خــوب) ي..روزایلهراسب یعل"
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 بود که من االن داشتم.. یبه حس هیشب یلیخ آهنگش

 منو دوست داره؟ نمیرات یعنی

 .؟شهینگران م برام

 رسه؟یضربان قلبش به اوج م نهیبیمنو م یوقت

 ...دمیکش قیعم یآه

 ...کردیرو مثل من رو تجربه کرده بود..درکم م یی...خودشم روزادیفهمیمتوجه شد..اونم حالمو م سارا

 جلو..نگام تو نگاهش گره خورد... نهیخودم حس کردم...نگام افتاد به آ يرو رو یکس نگاه

 )...ـــــمونمیم یعنی رمیگیدستاتو م  ی(چشمات تو چشمام..نگات تو نگام..وقت

 بشم..... رهیچشماش خ یتا ابد به عسل نجوریزمان متوقف بشه و من هم کاش

 تو چشماش ساکن بود.. یبیحرف چشماشو بفهمم....غم عج تونستمیحرف داشت...نم چشماش

 ....چرا؟

 ....ه؟یچ غمت

 ...ده؟یداره عذابت م یچ

 ازم گرفت... نگاهشو

 ....نــــــه....!!!!

 ..چقدر دل نازك شده بودم..کردیدرد گرفت...بغض داشت گلومو خفه م قلبم

 شده..؟. ينجوریا چرا

 دوستم نداره.؟.. یعنی

 من..!!! يخــــدا
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 باشه.. نایما ممکنه بدتر از ا هیرقم بخوره..سرنوشت اجبار ایسرنوشتم بدتر از آند ترسمی..مترسمیندارم...م طاقت

 اطرافم شدم... يایغم فارغ دن یدادم...و چشمامو بستم..وبا انبوه هیتک شهیقورت دادم..سرمو به ش بغضمو

 

 

 

*** 

 

 

 

 ی..بابا درظاهر جذبه داشت...وگرنه مظلوم بود...اما بگفتیراست م ایاشک تو چشماش جمع شد...آند دنمیبا د بابا

 عرضه...نه!

 هیبهم بگه...بگه که مادرت  خواستیم یاون نبود...بود؟..نه..چ ریتقص ی..ولبودمیاز دستش ناراحت م دیکه با درسته

 هنوز برام سواله که چرا پرهام و  ول کرد..به آغوشش پناه بردم.. ینامرد بود..ول

...عمه هورا با اشک من و سارا رو همزمان در آغوش دشی..سارا رو هم درآغوش گرفت و بوسدیبوس مویشونیپ

 گرفت...خوش به حال سارا...مادر داشت..

...عمه برام کم نزاشته ی..ولکردیکارخونه رو اداره م کیسرش شلوغ بود...خودش  شهیعمه هم درسته

عمه  لی...کنار بابا نشسته بودم که..موبامیآدم باشه....همه نشست یمادر واقع يجا تونهینم چکسیبود...راستش...ه

 تکون داد و گفت: يقطع کرد..سر یزنگ خورد..بعد از صحبت کوتاه

 .اومده.. شیپ یمشکل کیبرم..از کارخونه زنگ زدن.. دیشرمنده بچه ها...با-

 سارا گفت: روبه
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 سارا؟ يایتو نم-

 ..مونمیم یتیآ شینه مامان..امشب پ-

 رو به عمه گفت: بابا

 کنم...حتما بگو ینم غیدر ادیاز دستم بر م یهورا جان..اگه کمک-

 زد....: ياز جاش بلند شد  و لبخند عمه

 ....کهیمشکل کوچ کیممنون داداش...-

 کرد و رفت... یخداحافظ و

 و پرهام و سارا مشغول حرف زدن بودن..آروم درگوش بابا گفتم: نیرات

چرا  یبا خودتون...ول شیبرده بود..بق یکردو..به اشتباهش پ تیطلب حالل ای...آنددونمیرو م ی..همه چ دونمیم-

 بود... نایپسره ال ن؟اونیپرهامو ول کرد

 گفت: دویکش یقینفس عم بابا

مرد..پرهام و  نایال یعاشق بود...وقت هیبودمش..اون عشقم بود..حق داشت... دهیرفت بخش ایکه آند یاز همون موقع-

از  یکیسال دادمش به 4بود..بعد نایال هیشب یلی..خینداشت شتریسال ب5ومدینم ادتیبزرگش کردم..تو  یسالگ 4تا 

 نشی..خودم تامکایکنه...اونارو فرستادم امر یمعرف رمبراد یخانوادگ مهیهام..و بهش سپردم که خودشو ند مهیند

 اتفاقات افتاد... نی...بعدم که ای..همه چیزندگ نیدانشگاه..بهتر نیمدرسه..بهتر نی..بهترکردمیم

 ...اون حقشه که بدونه..نیبگ قتویبه پرهام حق دیبابا..با-

 رفت تو فکر... نییسرشو انداخت پا بابا

 در گوشم گفت: دنمیجام بلند شدم و کنار سارا نشستم..با د از

 بودها... نیتولد رات-

 زدم و گفتم: يو بابا و پرهام با تعجب نگام کردن...لبخند کج و کوله ا نیگفتم..که رات یــیوا
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 .دیببخش-

..کادو ها شمیا اومد پبرداشتم...سار خچالیرو که از صبح سفارش داده بودم رو از  یکیاز جام بلند شدم..ک عیسر و

 نی...راتنیسمت رات میرفت غیو با ج می..دوتا فشفشه روشن کردمیبرقارو خاموش کرد عیکه به فنا رفت..با سارا سر

 :میبا پرهام و سارا و بابا گفت کصدایبرقارو روشن کنه... گفتمبدبخت کپ کرده بود...اب دهنشو قورت داد که به رعنا 

 مبـــــــــارك...تولــــــــــــــــدت -

 گفت... کیاز شوق زد...پرهام بغلش کردو دوباره بهش تبر يشد...لبخند شوکه

 شده بود به خاکستر چشمام.. رهیشدم..اونم خ رهیزدم و باعشق بهش خ يلبخند منم

 نگاه..!  کی تیمالک یعنی ی...خوشبخت و

 فیکادوهارو براشون تعر يماجرا کیبار سرخ شدم..بعد از خوردن ک نیاول ي..برادمیسارا از جا پر شگونین با

 ..؟یاون چ ی..ولشدمیعاشقش م شتریازمون تشکر کرد..روز به روز ب یلیخ نمی...راتمیکرد

 دوست داره؟ منو

 کنه؟یمن فکر م به

 ...!پــــــوف

سارا خوابه...خوابم  دمیکه گذشت د ی...مدتمیدیتو اتاق و رو تخت دراز کش میبود...همراه سارا رفت یخوب شب

..اونم گفت به هیحکمش چ دمیپرس نیمن...از رات یمادرم بود...مادر واقع ای..به اتفاقات امروز فکر کردم...آندبردینم

به  دینشون بدم..هم ناراحت بودم..هم با یچه واکنش دیاب دونستمیگناهانش اعتراف کرده..پس حکمش اعدامه...نم

بد کرد..عمو تو زن عموت و کشت...باعث  یلیتو...بد کرد..خ یمادر واقع یعنی..ای...آندسیت يکه آ فهموندمیخودم م

 ...یمادر بزرگ ش یشد تو ب

..دستمو گذاشته بودم کردیاومدم...بغض داشت خفم م نییبه سارا انداختم...آروم از تخت پا ینگاه میکردم...ن بغض

 نی..راتشدمیرد م نیاز کنار اتاق رات یشدم...به طرف تراس تو سالن رفتم...وقترو گلوم...با تمام سرعت از اتاق خارج 

 در اتاقشو باز کرد و متعجب به من نگاه کرد...
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...راه تنفسم باز شد...بغضم شکست...اشکاك دونه دمیکش یبه سخت ی...رفتم رو تراس...نفسدمییتوجه بهش دو یب

 ی...االن چکردمیخفه هق هق م...نییپا ختنیدونه از چشمام سر خوردند و ر

 داشتم... اجیهمدم احت کی...من االن به ن؟ی.....مادرم؟...پدرم؟....راتخواستم؟یم

حرکت  کی...با دیبخش رویبود که به بدن سرد و سستم ن نیمردونه رات يشونم نشست و فقط دستا يرو یدست

خواست شکستنمو  ی..دلم نمختمیگذاشتم و اشک ر نشیبرگشتم و خودم و تو آغوشش پرت کردم...سرمو رو س

 مادر بودنمو...نگاه حسرت بارمو...از شوك که در اومد... ی...بماموییکس بودنمو...تنها یبودنمو....ب فی...ضعنهیبب

ضربان قلبش گوش  يتو مشتام فشردم...به صدا رهنشویدور شونه هام حلقه شد...پ یبه آروم دستاش

به بدنم  بیعج ی...اما کم کم ضربانش کم شد...و آرامشرونیبزنه ب نشیاز س دمیترسیباال بود...م یلی...خدادمیم

 زدم.. يشد...لبخند محو تیسرا

 نیازش جدا کردم...دل کندن از ا یو خودم و به سخت دمیکش یقیمرد برام سراسر آرامشه...نفس عم نیوجود ا تمام

...تو چشماش نگاه کردم...به چشمام نگاه یاز اونچه که فکرشو بکنسخت تر  یلیسخت بود...خ یلیمنبع آرامش خ

 ذهنش بودم؟.... لکهخواست؟...من م یکرد....محوش بودم...اونم دوسم داشت؟...منو م

عقل و جسمم بود...اون پادشاه قلبم شده بود...اون تمام قلبم رو تصرف کرده بود...فقط با  يبود...اون فرمانروا اون

 ...کردی...اونم به خاکستر چشمام نگاه مکردمیچشماش نگاه م یی...به طالینگاه عسل کی

اشک...درونش سرتاسر عشق  يقرمزم..که حاال به جا يبا چشما گهیحرف د چیه یلب ازش تشکر کردم...ب ریز

 بود...به سمت اتاقم راه افتادم...رو تخت نشستم...

محو به  يو با لبخند دمیکش ی...نفسدمیبوس شویشونیوم پبود...آر دهیخواب دهیخواب بود..چه معصوم خواب سارا

 خواب رفتم...
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 ***نی***رات

 

 

 

 

کرد...تماس و وصل  دنیشروع به لرز لمیموبا کدفعهی...آباژور کنار تخت و  روشن گذاشتم...دمیتخت دراز کش رو

 کردم...

 ...دلم براش تنگ شده بود....دیچیپ یپر دردش تو گوش يصدا

 ؟یسـ..الم..خو..ب-

 ؟یسالم..آره..تو خوب-

 ...نیمنـ..م خوبم ...را..ت یممنون.. تو خو..ب باش-

 نطوریمنم هم -

 تولـ..دت... مبا...رك..-

 ...يبود ادمیممنون...ممنون که به -

 ..شهی..ف که نمـ...ـیح ی...ت باشم...ولشـیخواست امـ..شب پ یدلم...م یلیخ-

 :دمیکش یپوف

 آره...-
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کنم...چرا  یم تشی...من نادون چقد اذدیکش یم یدردش قلبم درد گرفت...چقدر سخت يکرد...با صدا يا سرفه

 ستم؟یکنارش ن

 ؟یخوب-

 ...مامـ...ان کارم داره...خداحافـ..ظت..نیبـ..رم رات دیآره..آره...من با -

 خداحافظ-

من نفهمم داره درد  نکهیا يبرا شهیو به فکر فرو رفتم....هم نمیرو گذاشتم رو س ی...گوشدیچیپ یممتد تو گوش بوق

...چه دادیتماس رو خاتمه م يبا هر بهونه ا عی..سرمیزدیحرف م یتلفن یوقت ای..رفتیاز کنارم م عیکشه سر یم

منحرف شدم؟...چرا تنهاش  رمی...؟...چرا از مسرمخواستم ب یراهم؟....کجا م ي...من کجافته؟یداره م یاتفاق

 لرزه؟.... یم سیتیآ دنیگذاشتم...؟...چرا قلبم با د

 میشونیساعدم و گذاشتم رو پ دمی...به پشت دراز کشیو گذاشتم رو عسل لی...موبادمیو به پهلو چرخ دمیکش یپوف

 و به خواب فرو رفتم...

 

 

 

 

 ***سیت ي***آ
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شب بود برام...االن  نیباتریشبش ز یوحشتناك آغاز شد ول یلیکه روزش خ ی...شبگذرهیاز اون شب م دوهفته

 یلیرو به پرهام گفت...پرهام خ قتیبابا حق شی...درست هفته پمیگشتیسارا و پرهام برم ياز مراسم نامزد میداشت

 یلی..خدیبخش یسخت بود که بابا رو ببخشه...ول یلیکرد...سخت بود..خ یبابا ازش معذرت خواه یناراحت شد..ول

کرد..عمه هورا و  يکه پرهام داداشمه...روز بعد اون ماجرا پرهام از سارا خاستگار کردمیعشق م یمهربون بود...کل

 ...شدیم دهیازدواج از لبخند رو لبهاشون به وضوح د نیا تیخوشحال بودن..و رضا یکل رمیعمو ام

قدم  شیچرا پ دونمیداشته باشه...نم..شک داشتم دوسم شدمیخودم م يرو نیرات رهیخ يهرروز شاهد نگاه ها منم

 خوش گذشت... ی..پـــــوف...امشب کلشهینم

 يرو رشیخ ي..فقط نگاه هاکردینم یهم که براش فرق تای..آناهومدین یبه مهمون ایمثل ملکه ها شده بود...عرش سارا

 گفت: نیشم که رات ادهیپ نی..خواستم از ماشالیو میدیبود...رس ختهیاعصابمو بهم ر نیرات

اطالع دادم..خواستم شمارو هم زودتر در  روسیشمال...به پدرتون آقا س رمی.مستمیتهران ن يهفته ا کی يبرا-

 بزارم... انیجر

 نکارویهفته ازم دور باشه..هه اگه عاشق بود ا کی خوادی..حاال اون مشمیم وونهید نمشیروز نب کیگرفت.. دلم

 دوستم نداره.. دمیرس نیقی..به کردینم

روح سابقم  ی...چهره سرد و بهیعشق و نشونش دادم کاف عمیضا يبا نگاه ها یبسه..هرچ گهی..دشدیغرورم له م دینبا

 گفتم: يدوباره رو چهرم نقش بست...با سرد

 ....خدانگهدارسین یباشه..مشکل-

  خدانگهــــــدار

..پس بزار سیاون که ن یدلم و خوش کردم..درسته عاشقشم..ول یچند ماهم الک نیبهت فکر کنم..ا خوامینم گهید

 راز بمونه. کیمثل  نمیعشقم تو س

..برق چشماتو دمیند یمحل یرو بچش..هرچند از تو ب یمحل ی..هه طعم بعمیرفتار سر رییتغ نیمتعجب شد از ا یکم

کردم...اونم  ی..هه..باهاش خداحافظينکرد رابمی..سیداشتی..منو تشنه نگه مینزاشت شی..اما تو که پاپدمیدیم

 رفت...رفــــت؟

 ....رفــــــــــــــــــــــــــــــــت..!سیتـــ يآ آره
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*** 

 

 

 

 

...تک فرزنده  و پدرش سرهنگ کنهیم یمادر داشت که شمال زندگ هی....دمیو از پرهام شن نیرات یزندگ يماجرا

بوده..تو  نی..پرهامم دوست راتشهیم سیوپل ادی..مشهیبزرگ م یو وقت دهیپدرشو از دست م شیبوده...تو کودک

 گهیو د شهیم يوارد دانشگاه افسر یسالگ20از ما تو سن فانهی...پرهام به طور مخفشنیباهم آشنا م يدانشگاه افسر

 سارا بلند شد: ي...تو افکار خودم غرق بودم که..صدارهینم کایامر

 ؟ییالو..دختر..عاشق..کجا-

 خنده.. ریبه سارا نگاه کردم که زد ز یجیگ با

 ...!ینه..واقعــــــا عاشقــــــــــ-

 ؟؟؟؟یعاشق کـــــــــــــــ-

سمتش..سارا خواست جوابشو بده که کوسن کنارمو برداشتمو پرت کردم طرفش که محکم  میپرهام برگشت يصدا با

 زنا رو دراورد.. يادا يخورد تو صورتش...پرهام به طرز بامزه ا
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 چه کنــــــــم؟ ــــــاری ی...حاال من ب؟یکشتـــــ ارموی يخاك برسرم شد..زد يوا يا -

 ...ــــی ي...اـــــــــاری ي...اـــــــــــاری يا

مظلوم رفت سمت سارا و از کمرش گرفت و  يکه سارا زد تو صورت پرهام...پرهام خفه شد...مثل بچه ها یکوسن با

 کو گوش شنوا...؟ ی..ولنیکه...منو بزار زم کردیم غیج غیبغلش کرد...سارا ج

 رو به من گفت.: پرهام

 ...با اجازه ملکه..میرا ادب بنما اری نیا یکم دی..بامیشویاز محضر شما خارج م -

 باال.... رفتند

...عشق برهی..عشقش و کنارش داره و از بودن باهاش لذت مکنمی..به سارا حسادت میتلخ...ه يزدم..لبخند يلبخند

 من کــــوش؟

هفته که نماز خوندن  کیصوت قرآنشو گوش نکردم.. يهفته که صدا کیهفته که دلتنگشم.. کیهفته که رفته... کی

 هفته که... کی..دمیند باشویهفته که چهره ز کی...دمیقشنگشو ند

 ...دمیپر بغض کش یآه

که بهش دارم رو فراموش  یکردم...نتونستم عشق ...هر کارستین گاردمیباد گهی...اون ددیبه بعدم نخواهم د نیا از

 معرفت...! یکنم...عشقم...دلتنگتم ب

 

 

 

 

 ***نی***رات
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 ..؟نیحاضر -

 زد و گفت: يلبخند مامان

 ..ادی..صبر کن تا فاطمه هم بمیاره مادر حاضر -

صداش  ياز خونه...دلم براش تنگ شده..دلم برا رونیب انیتکون دادمو از خونه خارج شدم..منتظر شدم تا ب يسر

 ...ينماز خوندنش تنگ شده..دلم برا يتنگ شده...دلم برا

 افکار خارج بشم... نیتکون دادم تا از ا ي..بس کن پسر...سریبهش فکر کن ي...تو حق ندارنیرات نه

چهره فاطمه  تیا حاال به معصومو فاطمه از خونه خارج شدن...فاطمه چادرشو درست کرد..بهش نگاه کردم..ت مادر

 نیاول ادی...شهیو سرخ شد..هنوزم سرخ م ری..سرشو انداخت زکنمیدام بهش نگاه م دید یبودم..وقت دهیجا ند چیه

 برم لپاشو بکشم و ..... خواستیشد..دلم م ی...لپاش گلدیخجالت کش سیت يافتادم که آ يبار

 ؟یچـــ لپاشو

 هــــــا؟

 ونیچهره معصوم فاطمه گر ادی...دلت منینکن..فراموشش کن رات نکاروی...با دلت انیکارو نکن رات نیخودت ا با

 بشه؟....

ازدست مادر و فاطمه گرفتم..چمدونارو گذاشتم صندوق عقب آژانس...جلو نشستم...مادر و فاطمه عقب  چمدونو

 ی...رو صندلمیشد مایدادمو سوار هواپ طارویفرودگاه..بل میدیرس یحرکت کرد...بعد از مدت نینشستن....ماش

رو  شیرو پ یسخت يداشتم...روزا اجیخواب احت یو چشامو بستم..به کم یدادم به صندل هینشستم...سرمو تک

شونم نشست...چشمامو باز کردم...با چهره معصوم فاطمه  يرو ی...دستزنهیداره صدام م یدارم..حس کردم کس

 :خجول زد و گفت يمواجه شدم..لبخند
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 ..میدیرس-

 ...کشهیخجالت م زنهیباهام حرف م یکردم...هنوزم وقت دییزدمو با سر تا يلبخند

زند  روسی..وبا آژانس به سمت عمارت سمیو از فرودگاه خارج شد میگرفت لی..چمدونارو تحومیخارج شد مایهواپ از

 ....میحرکت کرد

 

 

 

 

 **سیت ي**آ

 

 

 

 

هفتش  کیشده وبودم..دلواپسش بودم... وونهی..ددادمیباغ نشسته بودم و آهنگ گوش م دیتاپ بزرگ و سف رو

 گذشت...کجاست؟

 اد؟ینم چرا

 رمیمیخوامش...م ی...دوسش دارم...مکنمی....عشقمو اعتراف کنم...به عشقم اعتراف مادیاگه ب دمی..باشه...قول مباشه

 ه؟یکمــــــــــــــــــ لیدال نایبراش....ا

 ...نیاز گوشم کندم و پرت کردم رو زم ویریشدم...هندزف یعصب

 از پشت سرم اومد...برگشتم عقب..رعنا به طرفم اومد و گفت: یکس يقدما ي...صدادمیکش یقیعم نفس
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 برگشتن.... يدیسع يخانم...آقا -

بهم نگاه  يدار یذوق زده شدم...انقد خوشحال شده بودم که رعنا با لبخند معن یاز جام بلند شدم...کل شوکه

 کرد و رفت... یمی...آروم تعظکردیم

به حجاب  شتریب کمیبودم.. دهیپوش يبا شال گلبه ا يریش نداریبلوز آست هیبه لباسام کردم... ینگاه هول هولک هی

 نیا الیخ ی...بدمیپوشیتو باغ م يبرا نداریآست يراهنایحجاب کنما...نه..فقط شال و پ یلی..نکه خدادمیم تیاهم

 حرفا شدم...

 خوشحال بودم...در عمارت و با شتاب باز کردم... وارد سالن شدم.... یلی...خدمییسرعت به طرف عمارت دو به

رفت سمت  میلبخند رو لبام خشک شد..همه به طرف من برگشتن...نگاهم مستق کدفعهیصحنه رو به روم  دنید با

 يبد فکر نکن آ يزایناخود آگاه گلومو فشرد...به چ ی.بغض..يدختر جوان چادر هینشسته بود.. نیکه کنار رات یکس

که پرهام گفت تک فرزنده...بغضمو قورت  ادتهیزد...اون خواهر نداره  بیبهم نه یکیخواهرش باشه... دی..شاسیت

 از جاش بلند شد...به طرفم اومد و گفت: يو چادر انسالیم یدادم...زن

 ...یجان باش سیت يآ دیسالم دختر گلم...شما با-

 زدم: یشباهت داشت..حتما مادرشه...لبخند تصنع نیخودم اومدم...به چهره زن روبه روم نگاه کردم..به رات به

 ...سمی..تيسالم..ممنونم...ب..له....من آ-

کنه  ي...چه مهربون بود...ناخودآگاه در آغوش گرفتمش...مادر نداشتم که مادردیخم شد و گونمو بوس مادرش

 جذبم کرد... یمحبت زن یراحت نیبرام....که به ا

و اون دختر رفتم...حتما  نیکردم به خودم مسلط باشم...به طرف رات یبعد جدا شدم..سع یبغلم کرد و مدت یمهربون با

...بهشون سالم کردم..جواب سالممو دادن.. .منتظر شدم.. یخوب فکر کن يزایکن به چ ی...سعگهیهست د یکی

 کنه... یرفخودش مع

 گذاشت و گفت: شیپرهام پاپ یول

 ؟یکن ینم یجان...معرف نیرات-

 بهم انداخت و گفت: دیبا ترد ینگاه میچشم دوختم...ن نیبه رات منتظر
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 همسرم...فاطمه خانم... -

 هیرفت..به دسته مبل کنارم تک جیبه بغض شد...قلبم سوخت...سرم گ لیزدم...آروم آروم لبخندم تبد ينابارور لبخند

 زدم و رو به فاطمه گفتم: یکردم..لبخند مصنوع

 خوشبختم...-

 محجوب زد: يلبخند

 ...زمیعز نیهمچن-

تکون دادم و  يمعصوم بود...چقد خوشگل بود....همســـــرش...همسر عشقم بود...همسر عشق من بود...سر چقد

گفتم و به طرف پله ها  يم..اون جارو نتونستم تحمل کنم...با اجازه ارفتم..نتونستم اون هوا رو تحمل کن ششونیاز پ

..سارا پشت سرم اومد...از پله ننیهمه رو تعارف کرد بش وزد یتصنع ي...پرهام لبخندکردیرفتم...بابا با تعجب نگام م

 بودم...رفع شد؟...دلتنگش ختیر یها باال رفتم و وارد اتاقم شدم...رو تخت نشستم...بغضم شکست...قطره اشک

 واقعا؟

 کنم؟ کاریچ دلمو

 ....نیبب قلبمو

 ...نمیبه س کوبهیم خودشو

 .....!زنهیصداش م داره

 ازت خواستم؟ ی...مگه چایخـــــــدا

 گفتم عشقم باشه..... فقط

 نگفتم؟

 باشه... شمیپ گفتم

 ....؟هیادیز زیباشمش..چ داشته
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 کنم؟ کاریچ

 کنم؟ فراموشش

 .....ایمثل آند ای

گناهکار عشق باشم....هه...افسوس  اینزار منم مثل آند ای..خداشهی...سرنوشتم درست داره مشابه مادرم مسرنوشتم

 حالم... نیبه ا

و بغلم  کمیکرد...ممنونش بودم که کنارم..بود..اومد نزد یم هیشد...ساراهم همراه من گر سی...بالشتم خختمیر اشک

 ...ختمیبود...اشک ر نشیکرد...سرم رو س

 ازدواج عشقم... بخاطر

 عروس عشقم... يبرا

 مظلوم بودن خودم... يبرا

 دلم... یدلتنگ يبرا

 ....يبرا

 

 

 

 

*** 

 

 



 مرگبار عشق يباز

 
60 

 

 

 

 به در زده شد...سارا وارد شد.. ي...تقه اسوختیرو به روم زل زده بودم...چشام م وارید به

 گفت: آروم

..اون سهم سیمال تون گهی..اون دای...به خودت بسیت يگفت صدات کنم...زشته پاشو آ یی...دازمیجان عز سیت يآ-

 دونمی...فراموشش کن...میفتیب ادشیبه  دینبا ی...حتیبهش فکر کن دینبا گهی..اون سهم فاطمس...دسیتو ن

 یسخته...ول

 بکن... تویسع تمام

نشسته بودن..به فاطمه  ییرایبزرگ پذ زی..واز جام بلند شدم.. همراه سارا از اتاق خارج شدم..همه دور مدمیکش یآه

 یزدم..چه چهره آروم ی..لبخند تلخنطوریهم نمیعوض کرده بود..مادر رات يا یانداختم...چادرشو با چادر رنگ ینگاه

بودن...نشستم کنار پرهام..سارا هم اونورش  نشستهکنار هم  نی...فاطمه و راتمیداشت...به سمتشون رفت

 اه نکردم..بهم کرد..بهش نگ ینگاه مین نینشست..رات

عشقم  نکهی...همکنمیرو تکرار نم ای...اون مال فاطمس..من کار آندسیفراموشش کنم...اون سهم من ن دیبا بله

 دارم... ینگه م نمی..عشقمو تو سامیخوشبخته..خوشحالم..با عشقم کنار م

 شروع کرد به صحبت کردن: نیگذشت..که مادر رات ی..مشغول خوردن شدم..مدتدمیکش یقیعم نفس

 یشد که خانوادگ نی..انمتونیداشتم بب اقیاشت یلیکرد...خ یم فیاز شما و دخترتون تعر یلیزند پسرم خ ياقا-

..ماهم شنیزند ناراحت م يهتل..اما مخالفت کرد و گفت اقا میگفتم بر نی..به راتمیمزاحمتون شد دی..ببخشمیاومد

 ..میمزاحم شما شد

 زد: يلبخند بابا

به  الیهتل...و نیرفتیم شدمی..مثل پسر خودمه..معلومه که ناراحت مونمیمد یلیپسر شما خ..من به هیچه حرف نیا-

 ..میبحثارو فراموش کن نیهمه اتاق...حاال ا نی...و ایبزرگ نیا

 ادامه داد: نیبه رات رو
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 ؟يازدواج کرد ی...کيازدواج کرد دونستمینم-

 و گفت: دیکش یقینفس عم نیرات

 میبر میگرفت میهم تصم یعروس يخونه خودمون...به جا میرفت تیهست که ازدواج کردم...قبل از مامور یسال4 -

 ...تیمامور ي..بعدم که با شما آشنا شدم اومدم تهران برایشما خال ي...جاارتیمکه ز

 ؟یعنی

 همه مدت زن داشته؟ نیا یعنی

 مرد زن دار بودم...! هیهمه مدت عاشق  نیمن ا یعنی...یعنی

 ..!یلیپستم..خ یلیخ من

 خوردم و بغضمو قورت دادم... یآب وانیل

 کردم و گفتم: يجام بلند شدم...تشکر از

 تو باغ قدم بزنم... رمی..مکنهیسرم درد م یکم دیببخش

 دست نخوردم کرد و گفت: يبه غذا يبا تعجب اشاره ا بابا

 ؟ينخورد یچیاما تو که ه-

 شدم... ریممنون ...س-

 از سالن خارج شدم و به سمت باغ رفتم...رو همون تاب تو باغ نشستم..چشمامو بستم.. يا گهیحرف د چیه یب

 ...فقط کمک کن...فراموشش ....کنم..!!!ایخدا
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*** 

 

 

 

 

 ....سیت يآ نییپا يایم -

 ...کنهی..سرم درد مامینه بابا..من نم -

حرفا بود...چرا دلت انقد  نیتر از ا يمغرور کـــــــو؟...دختر من قو سیت يفهمم..اون آ یکاراتو نم نیا یمعن-

 شنوم...؟ یاز پشت در اتاقت نم تویگر يشب ها صدا ينازك شده.؟..فکر کرد

 ...نییانداختم پا سرمو

 نه؟یبخاطره رات -

 ...؟دیبه سرعت بلند کردم...بابا از کجا فهم سرمو

 ....آخه...مـ..ی..دونیبابا...نه..م -

متفاوتتو  يخواد...من از همون اول نگاه ها یخواد و نم یم یتونم بفهمم دخترم چ ی...من پدرتم..مسیت يبسه آ -

 ....يدی...سرنوشت مادرتو که ديببر نیعالقه رو از ب نیا دیبا ی...وليبهش عالقه دار دونمی...مدمیدیم نیرو رات

 زد: داد

 ...!یــوشت اون دچــــــار شــــــــخــــــوام بـــه ســــرنـــ ینمــــــــــ -
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 آروم گفت: یلحن با

 ...!یباش رونیب گهید قهیده دق -

 بود...... يبد یلــــیخ ییتنها گذاشت...تنها يبد ییرفت......رفــــــت و منو تو تنها و

 ...!گهی..آره.بابا راس مآره

 ...!ادیب ای..با سرنوشت مشابه من...به دنیسیت يآ دینبا گهید

 غم از دست دادن عشقشو داشته باشه...! یروسیس دینبا گهید

 تو آتش انتقام از عروس عشقش باشه....! ییایآند دینبا گهید

 مرگ... فقط و فقط  بخاطر عشق  بشه...! ریاس ی...ساماندینبا گهید

 ...فقط

 .....!سیکه عاشقش ن یکس بخاطر

 .....دمیکش یقیعم نفس

 ي...محروم عشق مادرگهید زارمیبسوزه..نم یی...تو تنهاگهی.دزارمی....نمادیب ای.....به دنیسیت ي...آگهی..دزارمینم

 ...زارمی...نمگهیباشه..د

 ............!!!زارمینمـــــ

 

سال 17 نیکه تو ا شدمیم یسیت يآ دی..دوباره باکردمیم رییتغ دیحاضر شدم...با عیسر

 قابل نفوذ....! ری....و...غیبودم...مغرور...خودخواه...سرد و قطب

 عوض کردم..و...از اتاقم خارج شدم... یدست لباس بنفش و مشک کیبا  لباسامو
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 یبا مهربون نیکردم..همه نگاه ها برگشت سمتم...مادر رات یزدم و سالم يخند شینشسته بودن...ن ییرایتو پذ همه

 زد و گفت: يلبخند

 ...يماهت دخترم...که از ماهم خوشگلتر يسالم به رو -

 زدم و گفتم: ي..پوزخندکردیگرد شده نگام م يزدم و کنار سارا نشستم..با چشا شیبه مهربون يلبخند

 ؟يدیچته؟...خوشگل ند -

 گفت: يخفه ا غیدرگوشم با ج سارا

 خوشحالم... یلیخ یی...تموم شد...ووسیت يعاشقتم آ يوا -

چشم تو  نیرو رو خودم حس کردم...سرمو که اوردم باال با رات یکس رهیاز رو تاسف براش تکون دادم...نگاه خ يسر

زدم که چهره خونسردش  ي...رو بهش پوزخندییحرفا نی...تو محکم تر از اسیت ي...نه آدیچشم شدم...قلبم لرز

 رنگ تعجب گرفت...

 به بابا گفتم: رو

 هم فسخ بشه.. يــــــــــــدیسع يمن و اقا نیب غهیتموم شده...بهتره ص تیبابا...حاال که مامور -

 ...سیبرام مهم ن گهیتا بفهمه د دمیرو کش يدیسع

 تکون داد و گفت: يسر بابا

 ...میکنیرو فسخ م غهیو ص میریو م رمیگیحق با توئه دخترم..فردا محضر وقت م -

..اون لبخند محجوبش شهی...اما مثل همنمیخواست عکس العمل فاطمه رو بب یدلم م یناراحت بودم..ول یلیخ درسته

خورد...خوش باحال  یگرفت و م یهم با لبخند ازش م نیگرفت..رات یپوست م بیس نیرات يرو لبش بود...و برا

 عاشقشه.... نیفاطمه...رات

افکار خارج  نیتکون دادم تا از ا ي...سریمرد زن دار فکر کن هیبه  يحق ندار گهیتو د سیت ي..آدمیکش یقیعم نفس

 بشم...
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 ي...شامم و که خوردم تشکرمیو مشغول خوردن شام شد مینشست زی...همه پشت مدنیشام رو چ زیو نرگس م رعنا

...و با مرور دمیرفتم و  وارد اتاقم شدم....رو تختم دراز کش ششونیگفتم واز پ يریکردم و به بهانه خواب شب بخ

 گذشتم...به خواب رفتم...!خاطرات قشنگ 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 واقعا؟؟؟ -

 ...!وونهید گهیاره د -

 ؟یک قیخب دق -

 ...ادیاز فرانسه ب رمیکه باباام گهیشش ماه د شاهللایا-

 ....میلباس بخر میبعدا بر دی...پس باهیعال یلیخ نیا يوا -

لباس  یبدون من رفت نمی...اگه ببسیت يتو دختر.....فقط آ ی...چقد هولگهیشش ماه د ياالن برا نی...از همگهیاره د-

 ...یبپوش یقراره چه گون میواسه عروس نمیبب امیخوام  ب یخونت حالله...من م يدیخر
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 ...شهینم یهرکس بینص یسعادت نی..همچيشانس اورد یلی..خیهمراهم باش دمیباشه بابا...بهت افتخار م-

 اوزون پاره شد دختر... هیبگردم اعتماد به عرشو....ال -

 ؟یینجای...اصال تو چرا همش اگهیساکت شو د-

 ...نجاستیچون شوهرم..عشقم همش ا -

 من شوهرتم وردار با خودت ببر... وونهیخب زن داداش خل و د -

 ....میگرد شده بهش زل زد يتو اتاق...با چشا دیخواست جوابمو بده در اتاق با شتاب باز شد و پرهام پر تا

 کرد و گفت: زیچشاشو ر مپرها

 ....ادیبو م -

 با تعجب گفت: سارا

 ؟یچــــ يبو -

 موشکافانه گفت: پرهام

منو  نیخواست ی..من؟یاورد ری...منو مظلوم گنیزدیدرباره من حرف م نینامردا..داشت نیطوطئه....راستشو بگ يبو-

 ...؟رونیب نیبنداز

 رو بهش گفتم: یاخم خوشگل با

 ؟يکردیما گوش م يو به حرفا يبود ستادهیتو فال گوش وا-

 خودشو مظلوم کرد وگفت: پرهام

 به خدا...! ـــــنی...همگنیبهم م یچ شنیتنها م ی..زنا وقتنمیراستش کنجکاو شده بودم بب -

 رو تختمو به طرفش پرت کردم و گفتم: بالشتک

 ..میداشت یزنانگ یخصوص يحرفا دی...شاشعـــــــوریب -
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 و گفت: رخندهیدادو زد ز یجاخال

 بدبد کردن گرفتن... يرو درحال کارا یکیباحال شده..انگار مچ  یلیخ افتیق سیت يآ يوا -

 ....رونیبه طرفش حمله کنم که باخنده فرار کرد و رفت ب خواستم

 در اورد تو و گفت: يسرشو از ال کدفعهیتا آروم شم.. دمیکش یقیعم ینفس

 ..گهیرو بشنوم د تونیزنانگ یخصــــــــــوص يحرفا منم واستاده بودم تا همون-

...آه و نیرو به طرفش پرت کرد که محکم خورد تو صورتش...به حالت غش خودشو انداخت زم یسارا بالشتک ندفعهیا

 ...سارا صورتشو گرفت و گفت:لمشهیبچه ف نیسارا چقدر سادست..ا نیبه طرفش رفت...ا ی..سارا با نگرانکردیناله م

 ...پرهـــام..يبد یجاخال يخوا یمحکم بزنم...فکر کردم م خواستمی...من بخدا نم؟ی...خوبزمی...پرهام..عزيوا

پرهام  کدفعهیگرفت... یم شیداشت گر گهیچشاشو بسته بود..و تظاهر به غش کردن کرده بود...سارا د پرهام

سارا رو  يند کرد و محکم لبامنتظره..سرشو بل ریعمل غ کیزد..و در  يلبخند طونیچشاشو باز کرد و ش

زد تو سر پرهام...از جاش  مدمحکمبه خودش او یکار پرهام سرخ شده بود...وقت نیاز شوك ا چارهی...سارا بدیبوس

 قهر کردن و در اورد از اتاق خارج شد.. يادا دهیورچ يبلند شد و با لبا

 و از جاش بلند شد...رو به من با عجز گفت: دیکش ی...پرهام پوفنیزوج خل و چل به تمام معنا هیدوتا  نیا

 ...؟یکن ی..کمک میساعت برم منت کش کی دیاالن باز  با-

 قاطع گفتم: ومدمیم نییکه از تخت پا همونجور

 ...به خودت مربوطه...یکنی...خودتم درستش مينه...خودت کرد-

 حرص گفت: با

 ..!!!ی...هـــــــمیمردم خواهر دارن ماهم خواهر دار-

از رو تاسف براشون تکون دادم و از اتاق خارج شدم...به طرف تراس تو سالن رفتم...نفس  ياتاق خارج شد..سر از

تراس تو باغ و  نیی...با تعجب پاومدیم نییزمزمه از پا يهام فرستادم...صدا هیتازه رو به ر ي..و هوادمیکش یقیعم

 نگاه کردم...
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کردم..ساعت ها بود که  دایستن...اب دهنمو قورت دادم...حس حسادت پو فاطمه رو تاب وسط باغ نش نیرات دمید که

و عشقش رو همون تاب  نی...حاال راتی...ولزدمیبا خدا حرف م نیرات يبرا مینشستم و از دلتگ یمن رو اون تاب م

 صحنه بشم و سرمو برگردونم.. نیا الیخ ی..خواستم بدنیعاشقانه سر م يزمزمه ها

 ..دمیشکستنش و شن ي....قلبم شکست...صدادمیکه د يخواستم سرمو برگردونم..با صحنه ا نکهیهم اما

 ...دیآروم سرشو بوس نیو رات نیسرشو گذاشت رو شونه رات فاطمه

 که تا دلش خواست..سر رو شونه هات بزاره.).. یکس هیکناره.. نمتی..که ببترسمیم الشمی(از خ

 گهی...بغضمو قورت دادم..دنمیبب دیهارو هم با نیفراموش کردنش..بدتر از ا ي..برا ایافتادم...خدا نیرو زم همونجا

 ..دمیی..بغضم سر باز کنه...به سرعت از جام بلند شدم و به طرف اتاقم دودمیاجازه نم

با  نیکه فاطمه و رات دمییدو یاز سالن خارج شدم..با تمام سرعت تو باغ م شیلباسام و عوض کردم و بدون آرا عیسر

شدم و پام و رو پدال گاز  ي...سوار فراررونیزدم ب الیتوجه بهشون از و یمن با تعجب از جاشون بلند شدن...ب دنید

 فشردم..

 تونستم...ظبط رو روشن کنم... فقط

 به گلوت... دنیکه رس ییدردا یعنی(بغض...

 پهلوت... یشکیو نمونده ه ییتنها یعنی...بغض

 اشکات... زنیکه غرورت نزاره بر یعنی...بغض..بغض بغض

 که خشک شدن پشت لبهات... یی...حرفایعنی بغض

 ...یو خراب ییتنها يشبها یعنی...بغض...بغض بغض

 ...ینزاره بخواب الشی..فکر و خیعنی بغض

 ...بيندار یراه چیه گهیجز رفتن د یعنی بغض

 ...یعنی غض
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 ....بغــــض)يهنوزم اونو دوسش دار که

 کمکم کن... ای...دوباره شکستم..خداختیشکست...اشکام ر..بغضم 

عشق رو ندارم...دلم  يباز نی...من تحمل اای..خداستمین يباز نیا يبرا یخوب گریروندم..من باز یسرعت م تینها با

محروم  يباز نیکردن تو ا يهمه درد و غم..منو از باز نی...ایعشق رو دوس دارم..ول يباز نیبگم...من ا بایخواد ز یم

 تونــــــــــــم..! یکرد...من نم

 هقم اوج گرفت... هق

 ....ــــــایخدا

 تونم فراموشش کنم... ینم

 ..ایخدا

 و دم نزنم؟ نمیعشقشون به هم رو و  بب تونمیم يچجور

 ....ایخــــــــدا

 کـــــن...! کمکـــــــم

 بوق برداشت.... نیشده بودم...زنگ زدم به رها...با دوم وونهیبرداشتم...د لمویموبا عیسر

 الو؟ -

 ....سمیت يرها....من آ -

 ..دلم برات تنگ شده بود..چه خبرا؟؟یدختر..خوب يوا -

 ..آره؟رهیگیم یآخر هفته ها مهمون شهیهم نیامیبن دمیممنون...از بچه ها شن -

 اممم ...آره چطور؟ -

 بده... الشویآدرس و-
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 بهت.. دمیم..اس یاوک-

 خدافظ -

 ...يبا-

 حرکت کردم... نیامیبن يالیانداختم و...به طرف و یاس برام اومد...به آدرس نگاه دینکش هیقطع کردم..به ثان تماسو

 یخاص نبود ول نکهیانداختم...باا یشدم...به لباسام نگاه ادهیپ نی.از ماشنیامیبن يالیو دمیساعت رس مین بعد

آهنگ تو سالن کر کننده بود..وارد سالن  ي...وارد باغش شدم...صداشناختندیبچه ها منو م شتریبود...ب کیش شهیهم

 ...کشتیداشت خودشو م یجیرو درست کرده بود...د يخفقان آور يشدم..دود و رقص نور فضا

 یرو هم خواستم بخورم که از عقب دست يبعد السی..گدمیضرب سر کش هیبرداشتم.. السیگ کیسمت بار... رفتم

 یلبخند به لب پشت سرم بود....لبخند دخترکش بایفوق العاده ز یپیبا ت نیامیشونم نشست..برگشتم عقب...بن يرو

 زد و گفت:

 ما شده...! بینص ی...چه سعادتسیت ياوه پرنسس آ -

 حال جوابشو دادم..: نی...با اشدیخوب نبود...سرم داشت منفجر م حالم

 ...ادینم یکس ریگ ادیشانس ها ز نیبرو صدقه بده..از ا-

 ضرب خوردم... هیگرفتم و  السشویگ یحرف چیه یتو دستشو به طرفم گرفت...ب السیزد...گ يا قهقه

سوم و چهارم رو هم  السیزدم...حوصلش و نداشتم...برگشتم سمت بار و گ يخمار شده بود...پوزخند چشماش

پنجم رو هم  السیحال از رو نرفتم و گ نیا ..باارمیبود باال ب کی....حالتام دست خودم نبود..نزددمینوش

 ..چشمام خمار شده بود...دمینوش

وسط  دمیشد...به خودم که اومدم د دهیکش یشد...رقص نور ها روشن شد..دستم توسط کس کیفضا تار کدفعهی

 دنیزدم..شروع کردم به رقص يخند شی...نکردیداشت نگام م یلبخند جذاب هیرو به روم با نیامیرقصم..بن ستیپ

 ...ومدینفسم باال نم گهیکه د میدیباهاش...اونقدر رقص

 گفت: نیامیکه بن دمیکش یپوف یمحکم گرفتم...عصب نیامیخارج بشم که بن ستیاز پ خواستم
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 ...؟ـــــزمیکجا عز -

 :دمیدست خودش نبود...بدجور مست کرده بود...غر حالتاش

 خوام بـــــــــــــرم.... یخسته شدم م -

 ....میگذرونیخوش م میباش حاال...دار-

خورد....عذاب وجدان  یبهم م تیوضع نیبهم...حالم داشت از ا مالوندیحلقه کرد دور کمرم...خودشو م دستاشو

شده بودم....من..من از  نیرات يو خدا نیخوندم...من..من عاشق رات یخوندم...من قرآن م یداشتم....من..من نماز م

 کنم؟یم کــــــــاریچ نجایخدا فراموش کردم....من ا

 ...نجایا

 مرد هوس باز..... نیبغل ا تو

 ده؟یکارم به کجا کش نیبب ــــایخدا

 منم؟ نیا

 مغرور.... سیت يآ همون

 جنبه شدم....؟ یانقد ب چرا

 شدم....! مست

 ..؟مســـــــــت

خفه کننده  يتعادلش و حفظ کرد..به سرعت از اون فضا ی...ولنیبود بخوره زم کیو محکم هل دادم...نزد نیامیبن

 خارج شدم...!

حالم اصال خوب نبود...سرم به  یهام فرستادم..ول هیتازه رو به ر ي..و هوادمیکش یقی..نفس عمدیپام به باغ رس تا

 ....کردیشدت درد م
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 نیتو باغ نشستم...سرمو گرفتم ب یچوب ی...رو صندلزدمیم جیراه برم..گ نیاز ا شتری...نتونستم بخوردمیتلو م تلو

 ...ختمیدستام...اشک ر

 خودم.. یبدخت به

 بودن خودم... فیضع به

 ....کردی...بغض داشت خفم مسیت يآ یبدبخت یلی...هه..خدیبوسشون  کارم به کجا رس کیبکن...با  فکرشو

نشون بدم  یواکنش چیکه رو به روم بود نتونستم ه یکس دنینشست رو شونم..با ترس سرمو بلند کردم...باد یدست

هجوم  کدفعهیهمه جور حس  ییجورا هیبشم... رهیفقط به عسلس چشماش خ نکهیبه جز ا

از چشام  يا گهید اشکتر بود...قطره  ي...عشق..عشقم قوکردیاورد....عشق...تنفر...ترس...خجالت...با غم نگاهم م

 سر خورد...

 ینسبت بهش ب دیحاال تالش کنم...با نیاز هم دی..کنارم نشست...باشدمیدل نازك م یلی...خدمیرس یکه م ششیپ

 باشم...آروم گفت: تیاهم

 چرا؟ -

 نگاش کردم: یسوال

 چـــرا؟ یچ -

 کنه...؟ یم تتونیاذ ین؟چیشد فیبود؟چرا انقد ضع یچ رتونیاخ يرفتارها لی..دلن؟یینجایچرا االن ا-

 هیبه گر لیاروم اروم...خندم تبد کدفعهیاومد.... ی...اشک از چشام مدمیخند یخنده...صدادار م ریزدم ز کدفعهی

 ....ختمیر یشد...آروم اشک م

و از جاش بلند  دیکش یقیباغ قدم برداشتم...اونم نفس عم یبه طرف خروج یحرف چیه یجام بلند شدم..و ب از

 اومد... یشد..اروم اروم پشت سرم م

...رعد و میزد یهم... هم قدم.....قدم م يرو داشتم و نظاره گرشون بودم...که دست در دستها ییکاش لحظه ها يا

دورم حلقه شد...نزاشت  يمحکم و مردونه ا ياومدم و  شوکه پرت شدم عقب...دستا رونیخورد که از فکر ب يبرق بد
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...تو آغوشش بودم...چقدر آغوشش گرم و آرومه...قبال طعمش و دیگونم چک يرو يا گهی...قطره اشک دنیزمبخورم 

 آغوش بودم.. نیبودم...تشنه ا دهیچش

 ینم میوقت رها چیکنم...اما آغوشت تا ابد پناه من باشد..ه متیتقد یدودست ارای..حاضرم دنیدانستی(اگر م

 ..)...يکرد

آغوش  نیاومدم...بازهم به فاطمه حسادت کردم...تو ا رونیکرد...از آغوش لذت بخشش ب دنیشروع به بار بارون

 ...نییشد...سرمو انداختم پا یآروم م

بودم...کنار  یبارون عال نیا ریحال ز نیشد...الزم بود...مست کرده بودم..باا سی...لباسام خدیکش یپوف یسر کالفگ از

تنفس  ییدر کنارش از هوا نجوریباره...حاضرم زمان متوقف بشه..من هم یعشقم....قدم زدن در کنار عشقم...بارونم م

 ...کنهیکنم که اونم تنفس م

 دستاتو کم داره..) دنیهوا بوس نی...امیبارون ریکه باهم...ز ی(وقت

دستاشو دورشونه هام حلقه کرده  نیدور شونه هام حلقه شد...رات یخوردم...دست ی...تلو تلو مدمیکش یقیعم نفس

داشتم...بدون نگاه کردن به من به طرف  يانرژ یشدم...تا مدت رابیس گهیمن بود..ممنونش بودم...د یبود..حام

 ...رفتیم نیماش

بهم  يزیودم که چبهم انداخت و دواره به راهش ادامه داد.....ممنونش ب ینگاه میدادم..ن هیبه شونش تک سرمو

حرکت  نیبودن استفاده کنم...ماش نیآرامش درکنار رات نی...چشمامو بستم...تا فقط از امیشد ينگفت..سوار فرار

 کرد...ظبط رو روشن کرد...!

 ..يمنو به قصه خودت کشوند يپا ي(چجور

 حادثه تازه شدم... نیا ریاس يچجور

 به فکر رد شدن... من

 بودمو... ایهمه دن از

 خودم اومدمو ... به

 گرفتار توام... دمید
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 کردم... مینموند و من به عشق تعظ یراه آخرش

 کردم... میبا قلب تو تنظ مویزندگ ساعت

 ...دینموند..زورم به چشمهات نرس یراه آخرش

 ........ـــدیاز قفس پر وونهید نینکن که باتو ا شک

 عشق... نیشد به ا لینگاه ساده تبد يچجـــــور

 عشـــــق) نیعشق......اول نیو آخر نیتو اول يشد

آهنگ و گذاشت..هه..خال  نیچرا حس کردم...با منظور ا دونمیمربوط به حس من بود...نم قیآهنگش دق چقدر

 خام...اون عاشق فاطمست...فاطمه...چقدر آرامبخش...)

شدم...وارد عمارت شدم و به سمت اتاقم رفتم...سارا و پرهام خونه  ادهیپ یحرف چیه یب میدیرس یوقت

...و با مرور دمیو  وارد اتاقم شدم..با همون لباسا رو تخت دراز کش دمیکش یقیخونه آرومه....نفس عم نمیبینبودن...م

 لذت بخش و حسرت بار امروز بخواب رفتم...! يخاطره ها

 

 

 

 

 

*** 
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شده بودم..صبحانمو که خوردم رفتم تو  شبیبهتراز د ی..ولکردیسرم درد م یکه از خواب بلند شدم..کم صبح

 کتاب بخونم... یکتابخونه تا کم

نسبت بهش  دیبا یو فراموش کنم...ول نیتونم رات ینبودن...بمنچه...درسته که نم الیتو و نیو رات نیو مادر رات فاطمه

 ...نیبهش فکر کنم هم دی...نبایآدم معمول کیاعتنا باشم..مثل  یب

از تو سالن اومد...با تعجب کتاب و بستم و از کتابخونه خارج شدم..به طرف صداها  يادیز يصداها کدفعهی

 ی...به طرفم اومد..با لبخند متعجبکردیدستش داشت و پخش م يتو ینیریلبخند به لب جعبه ش نیرفتم...مادر رات

و  یو سارا هم اومده بودن...پرهام با خوشحال م...پرهاگرفتمیم يزن انرژ نی.کال با محبت ابرداشتم.... يا ینیریش

 زد که منو کامال شوکه کرد.... یذوق حرف

 ....!شهیداره بابا م نی.....راتـــسیت يآ يوا -

 کردم.. هنگ

بچه  کی...شهیفاطمه هم مامان داره م...خوب سیت يآ گهی...خوب اره دشه؟یدهنمو قورت دادم....بابا؟...داره بابا م آب

 از فاطمه...و...

 ....نی..راتــــــ

 خودمو کنترل کنم... دیبسه..با هی...بغضمو قورت دادم..بغض و گردمیکش یقیعم نفس

 رو به فاطمه گفتم: یاومد...بالبخند مصنوع یخوشحال به نظر نم ادینگاه کردم..ز نیرات به

 ...زمی...عزگمیم کیتبر -

 ...تشکرکرد..یهم با لبخند مصنوع فاطمه

 گفت: نیگفتم...بابا با تعجب رو به رات کیو به اون هم تبر نیو کردم طرف رات روم

 افتاده؟ یپسرم..اتفاق یرسیخوشحال به نظر نم ادیز-

 تکون داد... یبه نشانه منف يسر نیرات
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 با تعجب گفت: پرهام

 ...!یشیبابا م يدار رسرتی...خه؟یچ يغمت برا نیپس ا -

 اب دهنش و قورت داد وگفت: نیرات

 ...میسقطش کن میتون ینم یخطرناکه...حت یلیبچه دار بشه...خ دی..نباضهیداره..قلبش مر یقلب یفاطمه ناراحت-

 آروم گفت: فاطمه

 جان... نیخدا بزرگه رات -

 معصوم بود... یلیداشت...خ یشد..دلم به حال فاطمه سوخت...چه چهره معصوم نیهمه غمگ افهیق

 لبخند رو به فاطمه گفتم: با

 بزرگه..! یلیحتما بزرگه فاطمه جون...خــــدا خ -

 نیقراره درکنار فاطمه خوشبخت بشه..منم خوشبختم اگه قراره رات نیمهربون زد...دلم آروم گرفت...اگه رات يلبخند

 لبخندا آروم بشه...خوشحالم..... نیهرروز با ا

...مراقبش ایباشه..خدا نیرات يهمدم دردا تونهیکم نداره....فرشتس...آرومه...معصومه...م يزیچ یاز خانوم فاطمه

 باش..مراقب فاطمه و کوچولوشون باش...!

 

 

 

 

 ماه بعد***7***
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 ...سیت يآ يناز شد یلیخ-

و  خوردیم نیچ نییبه پا نهیبود..و از قسمت س پوریگ ناشیقرمزخوشگل که آست راهنیپ هیانداختم.. یلباسم نگاه به

هم  ییبایز شیتاجم گذاشتم..آرا هیناز بود..موهامم حالت گل درست کرده بودم.. یلیلباسم خ گهیتنگ بود...راس م

 رو صورتم کار شده بود..

 لبخند گفتم: با

 بشم؟ بایز دی..نبارسرمیداداشمه خ یعروس-

 گفت: دویلب ورچ سارا

 داداشته؟ یفقط عروس-

 :دمیلبخند بغلش کردم و گونشو بوس با

 خودمه... يخواهر کوچولو یو عروس-

 و بغلم کرد: دیبغض خند با

 ...سیت يدوست دارم آ یلیخ-

 سارا....! شتریمن ب-

 ــــــارمیکنار  دی.؟.من بایمن نشست يچرا سرجا سیت ي....بلند شو آنیدیدل و قلوه م گهیخوب بهم د-

 ...!نمیبش

جذاب شده بود..موهاشم  یلیخ يریش راهنیخوش دوخت و پ یبه پرهام نگاه کردم..تواون کت و شلوار مشک بالبخند

 فشن داده بود باال...



 مرگبار عشق يباز

 
78 

 

جون  میفاطمه و مر زی...به طرف مدنیبهش رفتم که هردوتاشون خند يلبخند از سرجاش بلند شدم و چشم غره ا با

کردم به  یم یمهربون بود...سع یلیکردم..خ یمثل سابق بهش حسادت نم گهیازش خوشم اومده بود...د یلیرفتم..خ

 شده بود... بامزه یلیفکر نکنم..فاطمه با اون شکم برامدش و صورت تپلش خ نمیرات

هم که  نینشسته بودند..مادر رات هیدور از بق یلینشستم...بدبخت معذب بود تو مجلس مختلط..هرچند خ کنارش

 ... کنار فاطمه نشسته بود..مهیبودم اسمش..مر دهیفهم

 رو به فاطمه گفتم: بالبخند

 نده؟یمامان آ يچطور-

 گفت: يمحجوب و پر درد بالبخند

 ...زمیعز تیبخوب-

 گفتم...: یدرد داشت...با نگران یلیخ انگار

 مارستان؟یببرمت ب يخوا ی..م؟ي...درد دار؟یفاطمه..خوب-

 هست..چرا مزاحم تو بشم..؟ نمیدرد دارم..تازه رات کمی..زمینه عز-

 کردم: یخوشگل اخم

 ..؟هی..مزاحم چزمیعز یحرفو ازت نشنوم ها...مراحم نیدوباره ا-

 زد... يلبخند

آهنگ گم شد...منو  يتو صدا غشیبکشه...ج غیتو جاش جابه جا بشه که دردش گرفت و باعث شد ج یکم خواست

 ...میو ترس به سمتش رفت یجون با نگران میمر

رو گونه هاش...چقدر معصوم  ختی...اشکاش ردیکش یم قیعم يگذاشته بود رو قلبش و نفسا دستشو

..موضوع و دمیمانتو و شالمو پوش عیو خبر کرد..منم سر نیرات عیجون سر می..مررهیبگ میبود گر کی..نزدایبود..خدا

 به سارا و پرهامم گفتم...
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افتاد مارو  ی.پرهامم گفت هر اتفاقمارستانیب رمیم نایکردم و گفتم با فاطمه ا ینگران شدن...ازشون عذرخواه اوناهم

 ...نیبزار انیهم درجر

 ی..فاطمه چادرشو مخوندیجون دعا م می..مرمیشد نیفاطمه و کمکش کرد راه بره..سوار ماش شیاومد پ عیسر نیرات

 در آروم کردن فاطمه داشتم.. یروند..منم سع یم یبا نگران نمی..راتدیکش یم غیفشرد و ج

 بردن داخل اتاق عمل... عی..برانکارد اوردن و فاطمه رو سرمارستانیب میدیرس

رو  مارستانیکالفه سالن ب نمی..راتگفتیکنار اتاق عمل نشسته بود و ذکر م یبه دست رو صندل حیجون تسب میمر

 ...کردیمتر م

 ...میساعت بعد..دکتر از اتاق عمل خارج شد...با استرس به طرفش رفت کی..کردمیلب دعا م ریز یبا نگران منم

 گفت: یبا نگران نیرات

 شد؟حال خانومم خوبه؟ یچ-

 از رو تاسف تکون داد و گفت: يسر دکتر

 اومد... ای....اما خدارشکر بچه سالم به دنستادیفوت کردن...سر عمل قلبشون از حرکت ا شونیمتاسفم..ا-

 رفت... و

 قرار داد.... یتو شوك بزرگومارو  

 نشست.... نیرو زم هیجون با گر میمر

 بغض کرده بود... نیرات

 نشست... نیسرخورد و رو زم واری...کنار ددیاز چشمش چک یاشک قطره

 کردم..اشکام روونه گونه هام شدن... بغض

 کردم آرومش کنم... یم یجون رفتم و بغلش کردم...سع میسمت مر به

 ....ایخدا
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 ...چرا؟

 تر از فاطمه نبود؟ معصوم

 چقدر واسه دخترش ذوق داشت؟ يدیند مگه

 ...ادیاسمش با خودش م گفت

 بود.... دهیهنوز طعم مادر بودن و نچش اون

 ...ایخدا

 رفت... زود

 زود....رفــــت... یلیخ

 ...!یـــــــلیخ

 

 

 

 

*** 
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 یداشت...درست مثل مادرش بود...چشماش آب یچهره نوزاد تو آغوشم نگاه کردم...چه ناز بود...چه چهره معصوم به

 فاطمه...! يبود...همرنگ چشما ایبه رنگ در

 ...دیمانند برف سف یصورت

 ...نیو کوچولو...مثل رات يقلوه ا يلبا

 گرفت....و يفاطمه بود...خدا ازمون فاطمه ا هیشب ینگاه کل کیدر  اما

 کرد..... هیبهمون هد يا فاطمه

 کرد... یبیمعامله عج شیزندگ قیدقا نیدکتر فکر کردم...فاطمه آخر يحرفا به

 یم یرحم خداحافظ یب يایدن نیکنه و از ا ی...اون دخترشو انتخاب مکردیرو انتخاب م یکیخودشو بچش  نیب دیبا

 کنه...

 ...دمیفاطمه کوچولو رو بوس یشونیپ

 دختر شدم... نینگاه عاشق ا کیدخترش گذاشت...در  يرو نیبود که رات یاسم نیا

مدت  نی....راتختیاشک ر یکل دیبچه رو د یاز حال رفت و بهش سرم وصل کردن...وقت هیجون ازشدت گر میمر

 یم دی...دلم براش سوخت...فاطمه نباختیر یبدون حرکت...دختر کوچولوشو تو آغوش داشت و اشک م یطوالن

 رفت....

 شیپ یرو بچشه.هرچند مادرشم از بچگ يمادر یخواست فاطمه کوچولو هم مثل من طعم ب یرفت....دلم نم یول

 دهیبراثر تصادف مرده بودن....اونم طعم مادر داشتن و نچش شیکرده..مادر و پدرش تو بچگ یم یجون زندگ میمر

 ؟یجون و داشت..اما من چ میمر یول

 و نداشتم... چکسیه من

رو تو دستگاه  یاومد چند ساعت ایهفت ماهه به دن نکهیرو آروم گذاشتم رو تخت کوچولو...بخاطر ا فاطمه

 وصل کردم تا فاطمه از خواب پا نشه... عیزنگ خورد...پرهام بود...سر لمیبود...موبا

 الو..-
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 خاموشه..؟ نیرات لی..چرا موبان؟یکرد ریشده؟....چرا انقد د ی...چ سیت يالو...آ-

 بغض گفتم: اب

 پرهــام... -

 توش مشهود بود گفت: یکه نگران ییصدا با

 افتاده؟ ی..اتفاقمیترسون یم يدار سیت يشده آ یجانم...چ-

 فا...طمه...-

 ؟یفاطمه چ-

 ما رفت.... شیفاطمه از پ-

 ....ومدیاز اون ور خط ن ییصدا

 گفت: یلرزون يبا حالت متعجب و صدا کدفعهی

 ...نه؟گهید یکن یم یشوخ يخواهرم..دار سیت يآ-

...فاطمه ؟یفهم یزنده بودن دخترش کرد...م يکنم...فاطمه معامله کرد...جون خودشو فدا ینم ینه پرهام...شوخ -

 رفت...

 يکردم...مبادا فاطمه کوچولو چشما یم هیصدا گر ی..بختینتونستم ادامه بدم..تماسو قطع کردم...اشکام ر گهید

 بشن...! سیخ شییایدر

 يکردم...آروم فاطمه رو بغل کرد...پتو هیکه گر دیبهم انداخت...فهم ینگاه میوارد اتاق شد...ن نیگذشت...رات یساعت

 فاطمه رو بهش دادم... يکوچولو

 یرفته بود و کم نیبودن...رات وردهیهمراهشون ن یچیسارا و پرهام از شمال اومده بودن..ه یفقط به قصد عروس چون

..بعد برن خونه خودشون...اونام قبول یمدت هیتا  الیو ادیاصرار کرد که ب نیبود...بابا به رات دهیالزم رو خر لهیوس

 ...!نیتجون خوب بود و نه حال را میکردن..چون نه حال مر
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 ماه بعد*** 1***

 

 

 

 

ماه قبل بعد از  1...شهیفاطمه تنگ م يجون برگردن شمال....از صبح پکرم...دلم برا میو مر نیقرار بود رات امروز

 ریاورد..ازم ش یم نمیسرشو به سمت س یتو آغوش داشتمش..ه ی...وقتالیمراسم دفن فاطمه...با فاطمه برگشتم و

 ..شدیم ریس رخشکیبا ش یداشت...ول اجیمادرش احت ریبچه االن به ش نیگرفت..ا میخواست..گر یم

فاطمه رو  يماه هوا کی نیشده بود...منم بهشون گفتم تو ا فیضع یلیبود...بنده خدا خ يجون دو شب بستر میمر 

 دارم...

 یخواستن کنسلش کنن ول ی...بخاطر مرگ فاطمه مکایبرن ماه عسل امر شونیو پرهام قرار بود بعد از عروس سارا

...هرشب کایفاطمه رفتن امر7بپوشن..اونام بعد روز اهیس دی...تازه عروس و داماد نبانیبر دینزاشت و گفت با نیرات

 خوندم... یم ییفاطمه کوچولو الال يبرا

ماه شده بود  کی نیتو ا می...کل سرگرمرفتیگرفت و بعدش م یفاطمه رو در آغوش م یو مدت ومدیهرشب م نمیرات

خواستن برن  یفاطمه هم وابستم شده بود..منم بهش وابسته شده بودم..حاال که م ییجورا هیکردن با فاطمه... يباز

 خواست از فاطمه جداشم... یهمش بغض داشتم...دلم نم
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گرفتمش و به خودم  نیبار آخر از بغل رات يفاطمه رو در آغوش داشت...برا نی...راتمیبدرقشون کرد الیدم درو تا

 واسم کرد..بغض کردم... یتپل خنده خوشگل يفشردمش...فاطمه هم با اون لپا

نظاره گر ما  رهیخ نی..راتدیانگار د ی..ولنهیبب یزود پاکش کردم..نزاشتم کس یول ختیاز چشمم ر یاشک قطره

بهش انداختم..گونه فاطمه  ینگاه میکرد...ن ینگاهم نم رهیخ گهی..دمیرو فسخ کرده بود غهیکه ص يبود...از اون روز

 کردن و سوار آژانس شدن و رفتن... ی...باهامون خداحافظدمیجون رو هم بوس می..مرنی..و دادمش بغل راتدمیرو بوس

 ....سیت يرفتـــــن آ آره

 ...رفتن

 ...بابا گفت:میو همراه بابا وارد عمارت شد دمیکش یقیعم نفس

 ...ان شااهللا که خدا هواشو داره...دیکش یسخت یلی..خنیرات چارهیب-

گفتم و به سمت اتاقم رفتم..وارد اتاقم شدم...رو تخت  يریتکون دادم...خسته بودم...شب بخ دییتا يبه معنا يسر

کوچولوشو تودستام  يفاطمه بغض کردم...پتو يپتو دنیسرم بود...سرمو بلندکردم..با د ریز يزیچ هی...دمیدراز کش

 يداد...لبخند یفاطمه رو م ي.. بودمیکش یقیعم نفسگرفتم و به سمت صورتم بردم..صورتمو فرو کردم تو پتو و 

 بغض زدم... ونیم

 االن دلم براش تنگ شده بود..! نیهم از

 

 

 

 

*** 
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 ی...ولینیهمه مدت عشقتو در کنار همسرش بب نیگذشت...چقدر سخت بود ا یم نایا نیروزه که از رفتن رات دو

 رفت..زود یکم نداشت..خانوم بود...ول يزیکرده..فاطمه چ یم یهمه مدت کنار فاطمه زندگ نیخوشحال بودم که ا

 رفت...

 مادره... یرفت...حاال دختر کوچولوش ب یم دیبگم نبا بهتره

 بود.. یخوب ي...مشغول قدم زدن تو پارك بودم..هوارونیزدم ب الیاز و یحوصلگ یسر ب از

که درحال گذر از پارك  ییپارك نشستم...به کسا مکتین يهام شد..رو هیتازه وارد ر ي..هوادمیکش یقیعم نفس

 ... مثل من...اریها دلتنگ  ی...بعضنیها غمگ یها خوشحال..بعض یبودن نگاه کردم..بعض

 ....اریها دلتنگ  یبعض-

 که کنارم نشست نگاه کردم... یتعجب به کس با

 زد و گفت: يبهم نگاه کرد...لبخند محو یعسل يها لهیهمون جفت ت با

 ن؟یینجایچرا ا-

 باال انداختم: يا شونه

 ....یلیبه دال-

 ستم؟یمزاحمتون که ن-

 که آرزومه سال ها کنارت باشم....هه..مزاحم؟ یدونینم تو

 نه...-

 ...نجامیدارم که ا یلیراستش من دل-

 بهم انداخت و ادامه داد: ینگاه مین
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 بهتون بگم؟ نیدوست دار -

 ...دونمینم-

 نه؟ ایاره  ؟یچ یعنی نیخب ا-

 خب...اره..-

 کرد.. یم ییرفت...دو تا چال رو گونش خودنما یکه دلم ضعف م یی..از اون خنده هادیخند

 برطرف بشه... میراستش اومده بودم تا دلتنگ-

 تعجب گفتم: با

 ؟يچجور-

 و گفت: دیخند دوباره

 ...نه؟نینکنه شما هم دلتنگ-

 :نییانداختم پا سرمو

 رو برطرف کرد... یدلتنگ شهیم يچجور ینگفت یخب....آره..ول-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 ...دنشی...با د-

 ترسمیرو دوست داره....قلبم درد گرفت...م يا گهیمن...نکنه..کس د يخدا يقلبم باال رفت...نکنه..نکنه......وا ضربان

 کنم.. دایپ یقلب یمن هم ناراحت

 کردم به خودم مسلط باشم...آروم گفتم:  یحال سع نی...با اشهیبس که قلبم دچار شوك م از

 برطرف شد؟ تیخب..خب االن دلتنگ-

 ؟یآره...شما چ-
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 دهنمو قورت دادم.... اب

 ..آ..آره..-

 زد: یتلخ لبخند

 شناسمش؟یم-

 ...ی...خود خودتی...خودتشیشناسیعمره م هی....شیشناسیرو دوس دارم..؟..آره م يا گهی...نکنه فکر کرده کس دهه

 شناسم؟ی...اونو م؟ی...من چدیشا-

 ...دیشا-

 جاش بلند شد...کالفه بود...دوقدم به جلو برداشت... از

بزنم جلو پاهام زانو زد.... تو چشمام  یبتونم حرف نکهیبرگشت سمتم که باعث شد متعجب بشم...قبل از ا عیسر اما

 چشماش شدم...آروم گفت: یعسل خیشد...م رهیخ

دوروز برام به اندازه دوسال بود...من به شما عالقه دارم...من  نیخانم...من دلتنگتونم...دلتنگ شمام...ا سیت يآ-

 يقرار یخونه...فاطمه ب میبرگشت یمتعلق به فاطمست...وقت گشیعاشق شمام..نصف قلبم متعلق به شما و نصف د

شد که  يا غهیاون ص ریعمر اس کیاش...باباش باب مثل..اون به شما وابسته شده...کردیشمارو م يقرار ی..بکردیم

 انتیوقت به فاطمه خ چیه دیشدیکه همسر من محسوب م یخانم من تو اون مدت سیت يخونده شد...آ نمونیب

 گشتم شمال.. یشدم..که داشتم بر م رتونیاس ینکردم...درست وقت

من  زیبه شما فکر نکردم..من فاطمه رو داشتم..اون همسر عز کبارمی یخورم که جت یفسخ شد..قسم م غهیص یوقت

نکردم...من فقط تاوان اسارت اون  انتیبود که بخوام دلش و بشکنم..من به فاطمه خ یبود..فاطمه معصوم تر از اون

فاطمه  دخترم يو برا دیو همدم من باش اری...دیکن واجخوام شما با من ازد یدادم...حاال م میبود غهیرو که ص یمدت

 به شما داره... يادیز یخوام بدون مادر بزرگ شه..وچه بهتر از شما براش...اون وابستگ ی..نمدیکن يمادر

 نفس گفت: کیبرگردوند سمتم و  سرشو

 ...خانم....؟سیت ي...آ دیکن یبا من ازدواج م-
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عاشقشم...من فاطمه رو هم  ...بغض تو گلوم رو قورت دادم...درسته که دوسش دارم...درسته کهزدیرو هزار م قلبم

فاطمه  يتونم جا یمثل فاطمه رو پر کنم؟...من نم يفرشته ا يتونم جا یبود...چطور م نیدوس دارم..اون همسر رات

 فاطمه دوس نداشته باشه که من جاش باشم... دیباشم..شا

 ..:دیاز چشمم چک یسرعت از جام بلند شدم...قطره اشک به

 نـــــــــــــــــه......-

 ....نیهم

 حرف بزنم... نیاز ا شترینتونستم ب گهید

..صدام ومدیمتعجب و نگران دنبالم م نیشد..رات ری...اشکام سرازنیسمت ماش دمییسرعت قدم برداشتم...دو به

 شدم...پامو رو پدال گاز فشردم... نیتوجه به اون سوار ماش ی...اما بزدیم

 يا قهی...با تمام توان و قدرت پامو رو ترمز فشار دادم...دقنیماش يجلو دیپر نیرات یحرکت ناگهان کیدر  کدفعهی

 جا اومد... یگذشت تا حالم کم

 نینبود..نکنه...نکنه...هق هقم اوج گرفت...خواستم از ماش نیگرد شده به صحنه روبه روم نگاه کردم...رات يچشا با

 زد.. شهیبه ش یبشم که کس ادهیپ

...کنترلم دست نییرو دادم پا شهیش ی...عصبکردینگام م یبود که با نگران نی...راتشهیترس برگشتم سمت ش با

 خودم نبود...داد زدم:

 ؟يکــــــرد یم یداشــــــــــت یچه غلطـــــــــ -

 کالفه گفت: نیرات

 ...رمیتونستم جلوتونو بگ ینم گهیشرمنده جور د -

 گفت: یکالفگ...با ارمیتا کنتر لم و به دست ب دمیکش قینفس عم چندبار

...من دوستون نیفکر کن شتریکنم ب یخواهش م ی...ولهینه گفتن چ يبرا لتونیدونم دل یخانم..نم سیت يآ-

 ...!ری.....شب بخرمیگی...فرداشب ازتون جواب و مگمیاز ته دلم م نویدارم..ا



 مرگبار عشق يباز

 
89 

 

 رفت... و

 نگاه کردم... شیخال يبغض به جا با

 کنم؟ کاریچ ایسرمو رو فرمون گذاشتم...خدا یسر کالفگ از

 تونمیحاال نم یلحظه بودم...ول نیچشم انتظار ا شهیبراش...هم رمیمی...من عاشقشم...مدیاز چشمم چک یاشک قطره

 فاطمه رو پرکنم... يجا

و معصوم فاطمه  بایپر مهر و ز ي...مثل اون لبخند هاتونمیمثل فاطمه باشم...نم تونمیندارم...نم اقتیل کنمیم حس

 خوشبختش کنم...فاطمه دوست نداره...

و روشن کردم...اشکامو پاك  نیعشقش باشه...سرمو از رو فرمون برداشتم...و ماش يجا یدوست نداره کس فاطمه

 حرکت کردم... الیکردم و به سمت و

 

 ...!یکارو بکن نیا دیتو با-

 ؟یهست ی...تو ک؟يچه کار -

 داره... اجی...به وجودت احتيتنهاش بزار دیااون تورو دوست داره...نب -

 ؟یهستــــــــ یتو کـــــــــــ گــــــــــــمیم-

 ...نمیتونستم به وضوح همه جارو بب یکردم...نم زی..چشمامو رشدیم کیاز دور نزد يشد......نور رهیهمه جا ت کدفعهی

 تنهاش نزار....-

 رو تنها نزارم؟ ی..ک؟یهست یتو ک-

 بود.... یشد...نوران انینما دیسرتاسر سف يتر شد و چهره فاطمه تو چادر کینزد نور

 فاطمه؟-

 و تنها نزار.....تنها نزارشون....نزار.... نی....بهت احتاج داره...دخترمو تنها نزار...راتسیت يتنهاش نزار آ-
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 :زدمیو صداش م دمییدو یشد..م شتریرفتم...سرعتش ب ی...دنبالش مشدیدور م نور

 داره... ـــــــــاجیفاطـــــمه....نـــــــرو....دختـــــــــرت بهت احت-

 ...فاطمـــــــــــــــــه...!!!

..به شدت عرق دمیکش میشونیبه پ یاطرافو نگاه کردم...تو اتاق بودم...دست یجیسرعت چشمامو باز کردم...با گ به

 دم؟یبود من د یخوابچه  نیکرده بودم....گلوم خشک شده بود...تشنم بود...ا

 ....!ایو دخترش و تنها نزارم...خدا نی....اون گفت که راتفاطمه؟

 قبول کنم...؟ دیبا یعنی....دیبا یعنی

 رو قبول کنم؟ نیدرخواست ازدواج رات دیبا یعنی

 ....دیگونم چک يرو یاشک قطره

 کنم؟ یبا عشقم زندگ تونمیم یعنی

 دوست دارم فاطمه... یلی...خيبهم اجازه داد ....ممنونتم ..فاطمه ممنونتم کهممنونتم

 ...!یـــلیخ

 

 

 

 

 سال بعد*** 1***
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 یکه فکرشو بکن یهر دکتر و متخصص شیکنم...پ کاریچ دیبا دونمینم گهی...به خدا دسیت يخوش به حالت آ -

 ...تونمی...نمشهینم گنیرفتم...همشون م

 ادامه داد: ختیر یشدم...همونجور که اشک م رهیغم به سارا خ با

 یتا ک یتنهام بزاره..ول طیشرا نیخواد تو ا یکنه...من ممنونشم که نم یدوباره ازدواج کن...قبول نم گمیبه پرهام م -

خوام  ی...من نمکنهیذوق م نهیبیرو که م يهر بچه ا شهیدوست داره..باورت نم یلی...اون بچه دوست داره..خ؟یتیآ

 ...رمیحق پدرشدنو ازش بگ

 عشقشو ول کنه... تونهیارا....پرهام عاشقته...نماما س -

 کنم... کاریچ دونمینم گهیبرام مهمه...به خدا د شی...چون عاشقشم خوشبختیتیمنم عاشقشم آ -

 خدا بزرگه سارا...بازم صبر کن...-

 هیو شروع کرد به گر دیکش یغیزنگ فاطمه از خواب بلند شد...ج يزده شد....با صدا الی...زنگ ودیکش یقیعم نفس

 کردن...

که اشکاشو پاك  یبرم فاطمه رو آروم کنم...با التماس به سارا نگاه کردم...درحال ایبرم در و رو باز کنم  دونستمینم

 و گفت: دیخند کردیم

 کنم... یبرو خودم آرومش م-

بود...بالبخند در رو باز کردم...به استقبالش  نینگاه کردم..رات فونییرفتم..به صفحه آ فونییزدم و به سمت آ يلبخند

 ...دیکرد و گونمو بوس یرفتم...وارد سالن که شد سالم

 جفت شده دم درنگاه کرد و گفت: يدادم...با تعجب به کفشا یسالمشو بامهربون جواب

 م؟یمهمون دار-

 آره...ساراست...-
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 خوش اومدن... -

هم  نیبلند شد و سالم کرد...رات نیرات دنیهمونجور که فاطمه بغلش بود با د...سارا میرفت ییرایهم به طرف پذ همراه

 جوابشو داد... ییبا خوشرو

رفتم تو اتاق...مشغول  یگفت و رفت سمت اتاق تا لباساشو عوض کنه...منم بعد از مدت کوتاه يدیببخش نیرات

 بستن دکمه هاش بود...

 زد و گفت: يلبخند دنمید با

 شده خانومم پکره ؟ یچ -

 دادم.. هیدر تک به

 ؟يدی...بخاطر موضوع باردار نشدن ساراست..امروز پرهامو دیچیه-

که  هیاشتباه...حتما حکمت یدرسته چ یچ دونهی...خانومم انقدم خودتو ناراحت نکن..خدا بزرگه..خودش مدمیبله...د-

 ...شهیسارا خانوم بچه دار نم

 :دمیکش یپوف

 ...نجایا ادی...به پرهامم زنگ بزن بگو شام بی.. راستنطورهیآره ..حتما هم-

 گه؟یچشم..امر د-

 ...ممنون...سین یعرض گهیبال....نه د یب -

 سرشو گذاشت رو شونم و گفت: نیدورم حلقه شد...رات یکه دست رونیاز اتاق برم ب خواستم

 ی.باباش هر دوشونو دوس داره....ابجبهــــا...مراقب مامانه کوچولومم باش.. یباباش باش يمراقب کوچولو  -

 فاطمشو هم دوس داره...

 اونام باباشونو دوس دارن... -

 ؟یمامانشون چ-
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 مامانشون که عاشقشه-

 ...کردیم يزدم و از اتاق خارج شدم..سارا داشت با ذوق با فاطمه باز ي...و ازم جدا شد..لبخنددیگلومو بوس يگود

 کنم... ی..شام درست منجایا ادیگفتم به پرهام زنگ بزنه ب نیبه رات-

 اوهوم...دسپختت خوب شد؟-

 بهتر شده.. یآره کم-

 و گفت: دیخند

 دم در منتظرمون باشه... میبگ میبه اورژانس زنگ بزن سین يازیخدارشکر...پس ن-

 کوچولوشو از هم باز کرد و رو به من گفت: ي...فاطمه دستادینثارش کردم...که خند يشعوریب

 مَــ َمــ-

 زدمو با ذوق گفتم: يلبخند

 مامان... زیجون مامان؟..عشق مامان...عمر مامان...عز -

 زدم و به طرف آشپرخونه رفتم تا شام درست کنم... ی...لبخند تلخکنهیکه با حسرت نگاهم م دمیرو د سارا

 تو آشپزخونه داد زدم: از

 بپـــــزم؟ يدوس دار یچــــ -

 خودم داد زد: مثل

 دوس داره... يپــــرهام قورمــــه سبز-

ساعت بعد پرهام  کیشدم... ي...مشغول پختن قورمه سبزسین شیحرفا حال نیبه فکر پرهامه...عشق که ا فقط

 اومد...
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به هممون سالم کرد...با ذوق رفت سمت فاطمه و بغلش کرد و نشست رو مبل...از بس که فاطمه رو محکم  یوقت

خندش بلند شد و اون  يدر اومد...فاطمه از لج با جغجغش محکم زد تو سر پرهام  و صدا غشیج يصدا دیبوس

 شد...  انینما شیخوشگل خرگوش يدندونا

 اه کرد..گرد شده به فاطمه نگ يبا چشما پرهام

 با خنده گفت: نیرات

 ...حقته..ینکن تیدخترمو اذ یخواست یم -

 و گفت: دیبا ذوق خند پرهام

 ...مگه نه؟رهیم شییحالل زاده به دا گنی....مطونهیبرم که انقد ش قربونش

 نگاش کردم... ی...با ناراحتکردیزدم...ناخودآگاه نگاهم رفت سمت سارا...با بغض به پرهام نگاه م يلبخند

 گفتم: يبچه گونه ا يو از جام بلند شدم...به سمت پرهام رفتم..فاطمه رو ازش گرفتم و با صدا دمیکش یقیعم نفس

 نکن... تیبرم الال کنم...انقد منو اذ دیجون...با ییدا-

 قربونش بره...برو الال کن خوشگل من... شییدا-

خوابش برد..از اتاق خارج  یبهش دادم...وقت رشویش شهیو رفتم تو اتاقش...ش دمی...گونشو بوسدیبا ذوق خند فاطمه

 شدم...

 فیاز دسپختم تعر یلی...خوشمزه شده بود...پرهام خمی...و شاممون رو خوردمینشست زی...پشت مدمیشامو چ زیم

 :کردیاضافه هم م یکرد ول

 رسه... یبه دسپخت خانوم من که نم -

چشماشو بسته  نی..راتدمیپرهام و  سارا رفتن..منم ظرفارو شستم و رفتم تواتاقو دراز کش نکهیبود...بعد ا یخوب شب

 بود...
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چشماشو باز کنه...اروم حلقه دستاشو تنگ  نکهی...بدون انشیدور خودم انداختمو و سرمو گذاشتم رو س دستشو

تو آغوش گرم  یداره...کم کم از فرط خستگ یسخت يتایچند وقته مامور نیخسته بود...ا یلیحتما خ چارهیترکرد...ب

 خوابم برد.. نیو امن رات

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

راست رفت تو  کیکالفه اومد تو خونه...سالم کردم..جواب سالممو داد و  نیکه رات کردمیم يبا فاطمه باز داشتم

 هی...و ختیکه دستش بود آب ر یوانیبرداشت و تو ل خچالیآب و از تو  يدنبالش رفتم...بطر یآشپزخونه...با نگران

 ....دیضرب سر کش

 ن؟یشده رات یچ-

 ...یچیه-

 ه؟یچ تیکالفگ نیا لی...پس دلیچیه هیمنظورت چ-

 نرفت.... شیخوب پ تمونیمامور-
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 ...يکن...البته اگه دوس دار فیبرام تعر-

 ...امیاالن م نیباشه...برو بش-

 باشه...-

و سرشو گذاشت رو  دیاومد و کنارم نشست...رو مبل دراز کش نمیآشپزخونه خارج شدم...رو مبل نشستم...رات از

 ..کردمیپاهام...دستمو کردم تو موهاشو آروم نوازششون  م

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 یو سرنخ میشیم کیزدبهش ن ی..اما هرچمیباند نیا سی...دوساله که دنبال رئرانهیباند بزرگ قاچاق انسان تو ا هی-

هم  میکن یروش کار م میهم که پنج ماهه دار ينقشه ا نیتو ا ی...حتکننیو فرار م فهمنی...اونا مشهیم رمونیدستگ

 يادیکرده بود و زحمت ز يزینقشه برنامه ر نیواسه ا یلیخپرهام کالفه تر از منه...اون  چارهی...بمیشکست خورد

 کنه....... یکرد و گفت من و خانوادم و نابود م دمینابود شد....بعد از اون..تهد کروزهی یهمه چ یبود..ول دهیکش

 تعجب گفتم: با

 واقعــــا؟-

 همونه که نگرانم... ي...براسیت يآره آ-

 گفتم: ـآروم

 خدا بزرگه؟ یگیمگه نم-

 دارم.. نیقی-

 پس بسپر به خودش....-

 ...سیت يدوست دارم آ یلیخ-

 ...زمیعز شتریمن ب-
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دستمو گذاشتم رو لبشو  عیاز رو پام بلند کرد...کنارم نشست ...سرشو اورد سمت صورتم که ببوستم...سر سرشو

 گفتم:

 ها... نجاستی...!....فاطمه اــــنیعه رات -

 و گفت: دیخند زیر

 چشم خانومم... -

 زدمو از جام بلند شدم... يلبخند

 ...دمینهارو چ زیآشپزخونه شدم و م وارد

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 ..؟زمیجانم دختر گلم..جانم عز-

 ...داغ بود...بغض کردم...دمیکش شیشونیبه پ یکرد...دست یم يقرار یشد....ب یفاطمه ساکت نم اما

 فدات شم چت شده؟ یمامان؟..اله یکن یم يقرار یآخه چرا ب -
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....کالفه دادیهم زنگ زدم..جواب نم گهیزنگ زدم..در دسترس نبود..چند بار د نیبه رات عیشد...سر ریسراز اشکام

 شد... یشدم...بچم داشت تلف م نیزنگ زدن به رات الیخ یشده بودم...ب

 يخارج شدم..وا الیسرش کردم و از و دشویتن فاطمه کردم..کاله سف یصورت یسرهم هیلباسامو عوض کردم... عیسر

 نداشتم... يرفته بود...چاره ا يهم که با فرار نی...راترگاههیتو تعم سیرفته بود...جنس ادمی

سوار شدم..گفتم بره  عی...سردیرس قهی...بعد چند دقکهیزنگ زدم گفت نزد یبه آژانس زنگ زدم...وقت عیسر

آخر  يماه ها نکهیشدم..با ا مارستانیرو حساب کردم و به سرعت وارد ب هیکرا مارستانیب میدیرس ی...وقتمارستانیب

 بدوئم...! یبه راحت تونستمیم یبود ول میباردار

 کرد گفت: نهیدکتر فاطمه رو معا یوقت

 کرده... یدلش درد م -

 حالم بهتر شده بود..فاطمه هم آروم شده بود...رفتم داروخانه....و...دارو هاشو گرفتم...! ینوشت...کم ينسخه ا   

 نیبشم که دونفر از ماش الشیخ یپام ترمز کرد..خواستم ب يجلو ینی..خواستم رد شم..که ماشستادمیا ابونیخ کنار

 دهنم قرار داد... يرو جلو یبه سرعت به سمتم اومد و منو گرفت و دستمال شونیکیشدن... ادهیپ

 ...!دمینفهم یچیه گهیبرام گنگ شد...فاطمه از دستم رها شد و د زیبکنم...همه چ یخواستم حرکت تا

 

 

 

 

 ***نی***رات
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 کدفعهیسارام نرفته بود...کالفه بودم... شیداشت...تو خونه هم نبود..پ یبر نم زدمیزنگ م سیت يآ لیبه موبا یهرچ

 بلند شد و گفت: زی...پرهام از پشت مدیتو دستم لرز لمیموبا

 سه؟یت يآ -

 تکون دادم..گفتم: یبه نشونه منف يسر

 شماره ناشناسه...-

 آروم گفت: پرهام

 تماسو وصل کن و بزن رو بلند گو...-

 تکون دادم..تماسو وصل کردم و گذاشتم رو بلندگو.. يسر

 الو؟ -

 ؟ی....خوبيدیسع نی....راتيدیسع يبه به...آقا -

 متعجب بهم نگاه کرد.. پرهام

 شده؟ یخانم محترم..چ-

 دعوتش کردم به خونم.... نیخانومت تنگ شده بود...واسه هم يدلم برا یچیباهوش...ه سهی..آقا پلزمیاوه عز -

 دهنمو قورت دادم و گفتم: اب

 ؟یهست یک -

 منو... یشناسیبعدا م -

 زدم: داد



 مرگبار عشق يباز

 
100 

 

 ؟یهست ی...تو ک؟یزن مــــن کـــجاســـــت عوضــــ -

 ..دمی...ترسسهیاقا پل يواا-

 گفت: کدفعهیقهقهش بلند شد... يصدا

 دعوت کردم.... یشد که دخترتو خانومتو با اجبار به مهمون نی..اکنهیخانوم خوشگلت دعوتمو قبول نم دونستمیم -

 کردم آرامش خودم رو حفظ کنم.. یشده بودم..پرهامم کالفه بود...سع یعصب

 گفتم: آروم

 ؟يخوا یم ی...چ؟یهست ی...تو کن؟یخانوم و دختر من کجا -

 کیمهم نبودن برات....فقط  ادمیدخترت ز...بهت اخطار داده بودم که عقب بکش...اما انگار جون خانومو سهیاقاپل -

هارو خبر  سی....اگه پلایب دمیکه برات اس م یآدرس نی...به ای...اگه واقعا نگرانشوندمیبهت م گهیشانس د

 ...ادیب ایدن نیکه قراره به ا يا گهید ي...مخصوصا اون کوچولوینیبیخانوادتو نم گهی....دیکن

 ...دیچیتو گوشم پ لیجوابشو بدم که بوق ممتد موبا خواستم

 ی...اس ام اس اومده بود...به آدرسدیدوباره لرز میبهم نگاه کرد...گوش یرو قطع کردم...پرهامم با نگران یگوش یعصب

نکردم...و...از اداره زدم  یپرهام توجه يکه فرستاده بود نگاه کردم...و به سرعت از اتاق خارج شدم..و به صدا زدنا

 ..رونیب

 

 یکس چیشدم..ه الیسوت و کور بود...وارد و الی...اطراف ودیرسیرو به روم نگاه کردم...ترسناك به نظر م يالیو به

 یکس يقدم ها يداد...وارد سالن شدم..اطرافو نگاه کردم...صدا يبد ينبود...در سالن رو باز کردم که صدا

 تعجب کردم.. دنشیبا د ستادیا میاومد..چند قدم یکه به سمتم م یاومد...برگشتم سمت زن

 آشنا بود... یلیاومد....چهرش خ ینم ادمی ی...ولدمشیکردم قبال د یم حس

 زد و گفت: یجذاب لبخند

 ؟یچقدر جالبه...شناخت-
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 تکون دادم: يسر

 ؟یهست ی...کدمتیکجا د ادینم ادمی یچهرت آشنائه..ول-

چه خوش شانسه...حاال شده همسرش...!....من  سیت يگفتم آ ی...ميبود سیت يجذاب آ گاردیاممم...تو همون باد-

 مال منه....دستم درســــت تورو نشونه گرفته...! زیبزارم..اون چ یدست رو هرچ

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 کجاست؟... گهید نجایبه اطراف نگاه کردم ا يدیشد یجیاحساس گ با

 اومد... ادمی زیهمه چ کدفعهی

 نبود... فاطمه

 ...دنیرو دزد ما

 زدم: غیم جتمام توان با

 ...دختـــــــــــرم کجاســـــــت؟ـــــــــــن؟یخوا یاز جـــــــونم م یچ -
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قدم  يشد...با لوند خوردیم يبه انبار شتریو داقون که ب اهیاتاقک س نیوارد ا یباز شد...زن يبد يبا صدا یاهن در

 گفتم: تی...با عصباننمیتونستم چهرشو بب ی..چون نور نبود نمداشتیبرم

 ن؟یکجا برد ؟دخترمویهست یتو ک-

 ...آب دهنمو قورت دادم و گفتم:ارمیبود شاخ در ب کیشخص رو به روم نزد دنیهمه جا روشن شد....با د کدفعهی

 ...تــایآناه-

 

 

 

 

 ***نی***رات

 

 

 

 

 ؟يخوا یم ی...چ؟یهست یدنبال چ-

 گفت: زدیهمونجور که جلوم قدم م تایآناه

 ...نه من...یباش يزیفکر کنم..تو دنبال چ-

 شک گفتم: با

 مثال؟-
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 زد: يا قهقه

 ....يخور یشکست م شهیو هم یهمه مدت دنبالش نیکه ا یباند بزرگ قاجاق انسان سیمثال رئ-

زن  هیهمه مدت ما دنبال  نیزن ما رو سرکار گذاشته بود..ا هیهمه مدت  نیگرد شده نگاش کردم....هه..ا يچشما با

 داده بود..؟ بیفر یرکیهمه با ز نیزن مارو ا هیهمه مدت  نی..؟..امیبود

 ؟يخوا یازم م یچ يخب....تو برد یلیخ -

 زد: يخند شین

 جونتو....-

 گرفت.... خندم

به پهلوم...نزاشتم آخم در  دیمحکم با پاش کوب کرشیغول پ ياز همون نگهبانا یکیپهلوم درد گرفت... کدفعهی

 باشم... فیزن ضع نیا يجلو دی..نباادیب

 یبه دوتا نگهبان پشت سرم کرد..اون دوتام بازو هامو گرفتن و حرکت کردن..به اجبار دنبالشون م ياشاره ا تایآناه

خورد...منو نشوندن رو مبل  یمتروکه نم يالیو نیاتاق اصال به ا نی...ظاهر امیشد بایو ز کیش یرفتم...وارد اتاق

 گوشه اتاق...

 بلند گفت: تایبه در زده شد...آناه يزد...تقه ا يرو تخت بزرگ وسط اتاق نشست...پوزخند تایآناه

 تو... ایب-

با  سیت يدست و پاهام بسته بود...آ یخواستم به سمتش برم ول دنشیوارد اتاق شد...با د سیت يباز شد و آ در

 بغض کرد... دنمید

و از درد  نیرو زم فتهیکه باعث شد ب دیاز جاش بلند شد و شالشو از پشت کش تایکه آناه ادیبه طرفم ب خواست

 داد زدم: تیبکشه...با عصبان غیشدن موهاش ج دهیکش

 ؟یعوض یکن یم يدار یچه غلطــــــ -
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مبل سفت رو  یمنو باز کردن...ول ياومدن...دست و پاها یتو...وقت انیزد و به دوتا از نگهباناش اشاره کرد ب يا قهقهه

 نگهم داشتن...

 ه...کوارد اتاق شد  یبعد در اتاق باز شد...و کس يا قهیبود...دق ینگاه کردم..انگار منتظر کس تایآناه به

 ..!نه

 کن...! صبر

 نیا

 ...نکهیا

 .....رهیام نیا

 ..!ــــــــــــــــــــریام

 

 

 

 

 سال قبل***5**  
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 شیپ یبا سرعت به سمتم اومد...با تعجب بهش نگاه کردم..حتما موضوع مهم ریپارك در حال قدم زدن بودم که ام تو

 اومده که انقد خوشحاله..

 با ذوق گفت: دیبهم رس یوقت

 افتاده....؟ یامروز چه اتفاق یدونی...نمنیرات يوا -

 شده؟ یچــــ -

 ...دمشی...دنیرات دمیعشقمو د-

 ه؟یچ نکاراتیا لی...اصال دليدیتو که بهم نشونش نم-

 و من بدبخت شم... ینگاه عاشقش بش کیتوهم در  ترسمیآخه م-

 خنده.. ریبهش رفتم که زد ز يغره ا چشم

 رو کردم.. نکاری...منم از لجت ايتوهم زنتو بهم نشون نداد نکهیکردم..بخاطر ا یخب بابا شوخ یلیخ-

 ...!یشب شام دعوتت کنم..دسپخت خانوممو بچش هی دمیخب بابا..تو عشقتو نشون بده...قول م یلیخ-

عکس  يشخص که تو دنیرو مقابل صورتم قرار داد...با د لیدر اورد...قفل صفحشو بازکرد..موبا بشیاز تو ج لشویموبا

 بود اخمام رفت توهم....

 با تعجب گفت: ریام

 ن؟یشده رات یچ -

 عشقته؟ نیا-

 گهیآره د -

 تاحاال زن من شده عشق تو؟ یاز ک -

 قدم عقب رفت... کیدهنشو قورت داد و  اب
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 گفت: يناباور با

 زن توعه؟ نی...انیا-

دووند ..و  ینم شهی..ریزنیکه تو ازش حرف م يعشق و عالقه ا نی..ايدادی...اگه زودتر بهم نشون مریمعلومه ام-

 ...شدیتموم م

 تکون داد... دییتا يبه معنا يسر ریام

 گفت: آروم

 ......متاسفـــمنیمتاسفم......متاسفم رات -

 و رفت... دییدو  و

 ....!دمشیوقت ند چیه گهیبعد از اون روز د و

 

 

 زد...: ي...پوزخندستادیروبه روم ا ریام

 ..؟قیرف يچطور-

 چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ یدون ی..؟..می..چرا اون روز رفت؟یکن یم کاریچ نجایتو ا ریام -

 زد: يخند شین

 دادم.... یداشتم جون م تی...منم از دلتنگقیرف يوا -

 کنارشو جا به جا کرد و نشست روش... یصندل

 ......دلتنگت باشم؟يتو بدبختم کرد-

 ....به فکرت باشم؟يکرد چارمیب
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 ...یلـــــی..خنیرات یپرروئ یلیخ

 گفتم: آروم

 نی...پس من ازت ناراحت نبودم...من فکر کردم ایدونست ی....و نمياشتباه عاشق زن من شد کیتو بر اثر  ریام -

مرتکب  یکنم و بهت بگم تو اشتباه داتیبخاطر عذاب وجدانته...هرچقدرم دنبالت گشتم که پ يخبر یهمه مدت ب

 ...نیتو زم یرفت ي..آب شده بوديتو نبود ی...ولينشد

 زد.: يپوزخند ریام

موضوع باعث شد که  نی..دوسش داشتم...همومدیعذاب وجدان داشتم..من از فاطمه خوشم م یمدت کیدرسته تا  -

رو  ينفر نیبرگشتم اول یاونجا بودم...وقت  یسال4خواستم فراموشش کنم...رفتم کانادا... یطول بکشه..م بتمیمدت غ

 ......دمیکه د

 نگاه کرد و گفت: سیت يآ به

 يآ دنیباد یتو ول شیخواستم برگردم پ یفاطمه رو فراموش کرده بودم...م ..مندمشیبود...تو فرودگاه د سیت يآ-

 کیکردم..تا  دایکردم...آدرسشو پ بیرو تعق سیت يهوش و حواسمو از دست دادم...کال از تو فراموش کردم...آ سیت

داشتم...رفتم  زیکم نداشتم...همه چ يزیثروت چ از..گهید یدونستیکردم...م یم قیتحق سیت يماه فقط درباره آ

 کردم... يرو ازش خاستگار سیت يو آ سیت يپدر آ شیپ

 بغضشو قورت داد... سیت يآ

 ادامه داد: ریام

تونم راحت تر به هدفم برسم چون تونستم  یو م میجلو یلیاز من خوشش اومد...حس کردم خ یلیخ روسیس-

 که گذشت دوباره رفتم.. ی...مدتارمیرو به دست ب روسیس تیرضا

 گفت: روسیس اما

 ...هیجواب دخترم منف-

 داده؟ ی..چرا جواب منفدهیگفتم..اما دخترت که هنوز منو ند بهش
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 خواد ازدواج کنه.. یگفت...دخترم نم اونم

 جوابشو بدونم... لیو دل رونیب ادیب سیت ينشستم تا آ نیدر عمارتشون تو ماش يهمون روز جلو يفردا

و  نیبود که بهش دلبسته بودم...اون روز تمام رفاقت چند یو همراهت کس رونیب يتو اومد سیت يآ ي...به جااما

 بود... یم دیتمام کارام بر ضد تو با یعنیچندسالمونو فراموش کردم..و فقط به فکر انتقام از تو بودم..و انتقام از تو 

 ...منم رفتم تو راه خالف.....يشد سیپل

...و شنیقاچاق م يادیز يانجام بدم...هرروز دخترا تونستمیبود که م يکار نیو لذت بخش تر نیانسان بهتر قاچاق

 .....برمیلذت رو م تیمنم از وجودشون نها

 بست و گفت: چشماشو

 دختره....دست نخورده... هیداره معاشقه با  یچه لذت یـــــدونیامم نم-

 زد: يخند شیباز کرد و ن چشماشو

 ....میکن ی....آشغال پرت ممیریگیدست نخورده م-

 زد: يا قهقهه

از  چارهیکه رفت...فاطمه ب شی...اولیرو که دوسشون داشتم و ازم گرفت یی...دوتا از کسانیکنم رات یم چارتیب-

کنم از وجود خودش  یم ي..کارشیداشته باش یتونینم گهیرو هم د سیت يتباه شد...آ شمیاولش بدبخت شد...زندگ

 متنفر بشه...

 زدم که حس کردم حنجرم پاره شد: يداد

 هــــــــــــــرزه...! یشـــــــــو...عوضــــــــ خفـــــــــــــــــــــــه

 بلند کرد و دست و پاهاشو بست... نیرو از رو زم سیت يآ تایآناه

ومد...دوتا از نگهبانا زد و به طرفم ا يلبخند تایکرد...آناه ياشاره ا تایبه آناه ریکنار تخت...ام یرو صندل انداختش

 دستامو محکم گرفتن و بلندم کردن و انداختنم وسط....
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 گفت: نهیهمونجور که لم داده بود دست به س ریام

 باشه.... یجالب شینما دی...بادیشروع کن -

شده  رهیخ تایبه اندام آناه یبا لبخند چندش ریداد..ام ریبرداشت و به ام یالسیگ تای...آناهدمیفهم ینم منظورشو

 کرد...طاقت اشکاشو نداشتم... یم هیگر سیت يبود...آ

 پا انداخت و گفت: يپا رو ریام

 ...يراه دار هی...تنها نهیبب یبیزنت آس يخوا یاگه نم-

 نگاش کردم... منتظر

 داد: ادامه

 معاشقه دونفر..اونم زنده.... دنیداره د یچه لذت یدونیمن و زنت.....نم ي...جلویمعاشقه کن تایبا...آناه دیبا-

 :دمیغر تیعصبان با

 ایاون دن شهیروت م يکجاس؟...چجور زدنیحرف م شییآقا که همه از آقا ری...اون امیعوض فتویببند اون دهن کث-

 ...ها؟؟یخانم نگاه کن حانهیمادرت...ر هیتورو

 بلند شد...به طرفم اومد...دستشو اورد باال...چشمامو بستم...داد زدم: تیباعصبان

 روز برادرم بود... کیکه  یکه دوسش داشتم...بزن کس ی...بزن داداشم...بزن کسزمیبزن...بزن دوست عز-

 ....!!!بـــــــــــــــــزن

 گفت:و رفت سرجاش نشست...رو به من  دیکش یقیو نفس عم نییدستشو اورد پا کالفه

 بلند شو...زووود باش.... -

 زد...: يجام بلند شدم....پوزخند از

 و شروع کن.... شینما -
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 عشقته؟..آرهـــــــــــــــه؟ ياالن باز نی...ا؟يرو شـــروع کرد يباز نیچرا همچ -

 زد: يپوزخند

 کنم.. یم لیمرگــــــبار عشق تبد يرو برات به باز يباز نی...من ا-

 به نشونه تاسف براش تکون دادم و گفتم: يسر

 ...!ي.....بدجـــــــور عوض شدي...عوض شدریام يعوض شد -

 میشدم...عــــــــوض یآرهــــــــــــه...عـــــــــوض شدم....عوضـــــ-

 ..!ی...عوضــــــــيکرد

 ...زدینفس م نفس

 گفت: عیسر

 ... نکهیا ای يدیرو که گفتم انجام م ياالن کار نیهم ایهاتو ندارم... يمسخره باز نیحوصه ا-

 ...ادامه داد:سیت ينگهبان دم در اشاره کرد بره سمت آ به

 برم... یازش لذت م کمیکنه...بعدشم خودم  یبا زنت حـــــــــال م کمی...نگهبانم نکهیا ای-

 زدم: داد

 اون حاملس.... یعوضـــــــــ-

 زد: يا قهقهه

 رو تباه کنه... گهینفر د کی یمثل تو زندگ یکیکنه؟دوباره  یزندگ ایدن نیاز تو تو ا يبچه ا دیچه بهتر...چرا با -

 با بغض داد زد: سیت يآ

 فاطمه کجاست؟..دخترم کجاست؟ -

 گفت: سیت يرو به آ ریام
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 مهربان تر از مادر.... هینگران دختره فاطمه نباش..حالش خوبه دا -

 ...ارمی...نتونستم طاقت بسیت يدستشو گذاشت رو شونه آ ریبا اشاره ام نگهبان

 زدم: داد

 ....!یباشـــــــــــــــه عوضــــــــــ -

 یکنم..فقط همه چ کاریقراره چ دونمیبود..نم ستادهیتاپ دوبنده روبه روم ا کیکه با  ییتایکردم سمت آناه رومو

 شدم...بغض کرده بود... رهیخ سیت يآ يچشما سیبه خدا...به خاکستر خ سپرمیم

 کرد..طاقت اشکاشو نداشتم... یم هیمن گر سیت يآ

 داد زد: ریام

 ....ي...حوصلمو سر بردگهید یزود باش لعنت -

 دهنمو قورت دادم: اب

 باشه...-

..چشمامو بسته بودم و تایبرهنه آناه يلرزونمو باال بردم تا بزارم رو شونه ها ي...دستاکردیخفه هق هق م سیت يآ

 :کردمیزمزمه م رلبیز

 ...استغفرا...هیو اتوب ال یرب استغفراهللا

 در به شدت باز شد... کدفعهی

 رو ازم جدا کردند.... ینی...انگار بار سنگدمیکش یقیاروم باز کردم...نفس عم چشمامو

 از نگهبانا بود با ترس گفت: یکی

 محاصرمون کردن.... سایقربان...پل-

 با خشم از جاش بلند شد... ریام
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 نفرت رو به من گفت: با

 ...بــــــــــد....ســــــــهیاقا پل يبد کرد -

 زدم: داد

 نگفتـــــــم.... يـــــــــــــزیچ یمن به کس -

 تایزد و اسلحشو دراورد و به طرف آناه يخند شین ری....امکردینگاه م ریبا ترس به ام تایزد....آناه یعصب يپوزخند

 نشونه گرفت....

 با وحشت گفت: تایآناه

 ـــــــــر؟یام یکنیم ـــــکاریچ يدار-

 زد: يپوزخند ریام

 .....ـــــزمیخداحـــافظ...عز-

 قرار ترم کرد... یب سیت يکر کننده آ غیج يکرد..صدا کیشل و

 کی...فقط هیروان کی ریصحنه نگاه کردم....نه واقعا ام نیگرد شده به ا يشد....با چشا نیپخش زم نیخون تایآناه

 مثل آب خوردن آدم بکشه... تونهیم یروان

 از نگهبانا به سرعت گفت: یکی

 ....دی...عجله کنمیبر دیقربان..با-

 به نگهبان کرد و گفت: یاز رو نفرت نگاه ریام

 ...بزدال....!دیگمش دیهمتون بر-

 نکرد و به سرعت از اتاق خارج شد... ریبه حرف ام ینگهبان توجه اون

 موند..دستامو بست... ریوفادار ام ياز نگهبانا یکی
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 دایکه نجات پ کردیتقال م سیت يپاهاش گرفت و بلندش کرد...آ ریرفت و از ز سیت يبه سرعت به طرف آ ریام

 ....رونیبه سرعت از اتاق زد ب سیت يتوجه به تقال کردن آ یب ریکنه...اما ام

 زدم....: داد

 ...!یعوضــــــــ ســـــــــایوا-

 

 

 

 

 ***سیت ي***آ

 

 

 

 

که نجات  کردمیتقال م یبشه...هرچ يبچه تو شکمم کار دمیترس یرفت...م یسرعت از پله ها باال م به

همونجور که منو سفت تو بغلش گرفته  ریپشت بوم...ام يباال میدیداشتم...رس ی...احساس خفگتونستمی..نمداکنمیپ

 چسبوندم... ریبه ام وومحکم خودم دمیکش یغیارتفاع ج دنیبود به سمت لبه پشت بوم رفت...با د

 داد زد: نییهمونجا رو به پا از

 تا پرتش کنم.... نیایقدم ب کی هیفقط کاف-

رو محاصره کرده بودن...اشکام رو گونه هام سرخوردن...با التماس تو  الینگاه کردم که سرتاسر و ییسایباال به پل از

 ...شدینم شیحال زایچ نیشده بود..ا وونهیو ولم کنه..اما اون د ادیدلش به رحم ب کمینگاه کردم مگه  ریام يچشما
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 نیپاورچ نیچپرهام پاور دمیبود...سرم روشونش بود...از رو شونش به پشت سرش نگاه کردم...د نییسمت پا نگاهش

 سمتمون... ادیداره م

 نکهیا ي..به معناشینیمتوجهش شدم...انگشت اشارشو گذاشت رو ب دید یتو دلم روشن شد...وقت يدیام يسو کور

 باشه پلک زدم... يساکت باشم...به معنا

ولم کرد و به  ریکنه...ام کیخواست شل نکهیگرفت..اما هم ریبهم زد و اسلحشو به سمت ام نانیپر اطم يلبخند

بشه...پام  ي...دستامو دور شکمم حلقه کردم تا مانع ضربه انیزدم و محکم خوردم زم یغیسرعت برگشت عقب..ج

 عمل کرد... رکانهیز یلیخ یعوض ری...دستمو گذاشتم روش...امدیکش ریت

 ریپرهام رو هل داد...اسلحه از دست پرهام افتاد...ام ریرفت..با ترس به صحنه رو به روم نگاه کردم...ام ادمیپام از  درد

 عیبکنم...سر يفکر کردن که قراره چه کار یتر بود..بدون حت کیخواست اسلحه رو برداره اما چون اسلحه به من نزد

 کردم.... کیبرداشتمش و چشمامو بستو به سمتش شل

به کتفش خورده بود...به زور  ریشمامو باز کردم...تشد...از ترس...اسلحه از دستم افتاد...آروم چ جادیا يبد يصدا

 نیو اسلحه رو از رو زم دیبه سرعت خز ری...امخوردیشانس...کاش به قلبش م ی...به خشکدمیکش یقینفس عم

بستم..بغضمو قورت دادم..و آماده مردن  اموبرداشت....با ترس بهش نگاه کردم..گفتم که کارم ساختست...چشم

 ...یاومد...نفسمو حبس کردم...ول کیشل يشدم...صدا

کردم... من که سالم بودم...سرمو به  یهم حس نم يبه سرتا پام کردم...سوزش و درد یچشمامو باز کردم...نگاه آروم

بود...به شخص  نیپخش زم رمیبود...ام نیچپ و راست تکون دادم...با وحشت به روبه روم نگاه کردم...پرهام نقش زم

 ...نیردم...راتنگاه ک يچهارم باز

 کردیبا شوك نگاهم م نیرات

دهنم و با  يبه سمت پرهام رفتم...دستمو گذاشتم رو هیرفتم.....مرده بود....با گر ری...به سمت امدیچک یاشک قطره

 جون پرهام نگاه کردم..... یبه جسم ب يناباور

رحمش  یب یزندگ نیآخر ا ي...نفسادیکش یبه قلبش خورده بود...هنوز نفس م ریمن...ت يخــــــــــــدا

 ...دادیبود...با درد دستشو گذاشته بود رو قلبشو و فشار م

 ...:کردمیهق م هق
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 ...رهیمی...سارا بدون تو میزنده بمون دی...داداش کوچولو..نرو....نرو داداشم...بایداداش -

 و گفت: یجون یبا لبخند ب دیکش یقینفس عم یسخت به

...رم..درست..ه که...عاشق...بچه زایعاش...قش..بو..دم...و...منو....ببخش...شه..که..تنها...ش مبه..سا..را بگ..و   -

 ..نداشت...یی..بدون...سا..را...برام...معنای...زندگیبود...م....ول

 داد زدم: هیگر با

 ...صــــبر کن...ادی.....االن اورژانس مینکن يزیخونر نیاز ا شتریحرف نزن پرهام تا ب-

 توجه ادامه داد: یپرهام ب اما

 ..ي...لـی...دوست..دارم...خی.لی...خيدوست...دا...رم....خواه...ر-

 ..!یلـــــــی...خیاز اونچه که فکرشو بکن شتریب یلی...خیمنم دوست دارم..داداش-

 ..نـ...ي... بشن...نز..ار خوا...هرسیسا..را خ یی...ایدر ينـ..زار چشـ..ما -

 ...با شوك نگاش کردم...زمزمه کردم:ستادیبست...لباش از حرکت ا چشماشو

 پ...رهام-

 زدم: داد

 پــــــــــــــــرهام-

 هق هق ادامه دادم: با

 ...ی...داداشــــــــــــــــــــــــــــیگفتیم ی...ادامه بده....داشتینخواب داداش-

 کنارم نشست...سرمو تو آغوشش گرفت... نیرات

 بغض گفت: با

 رحم رفت... یب يایدن نی...از ايبهتر ي....اون رفت به جازمیرفت عز گهیاون د-
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 بغض گفتم: با

 رفتم..کاش..! یمامانش؟...رفت..کاش منم م شیرفت پ-

 گفت: نیرات

 ..زمیعز میدار اجی...منو فاطمه...سارا همه به تو احتیحرفو بزن نیا دینبا-

و از جام بلند  دمیپرهامو بوس یشونی...از آغوشش جدا شدم...پدمیکش یقی...نبا هق هق فس عمدیبوس سرمو

آشغال و پرهام  ریبهم فشار اومده بود...جنازه ام یلیجون نداشتم..خ گهید هیخوب نبود..از  زور  گر ادیشدم...حالم ز

 ...ندنپوشو يدیرو برنکارد گذاشتن..و روشونو با پارچه سف زمویعز

زن فاطمه  سیپل هی...میکه خارج شد الیاز اونجا خارج شدم...از و نیبا کمک رات عی...سرنمیصحنه رو بب نیا نتونستم

و  نیدادمش به رات دمشیشدن..خوب که بوس ریاشکام سراز دنشیرو اورد و داد بغلم...دلم براش تنگ شده بود..با د

 شدم... نیسوار ماش

 ...ختمیر یبگم...همونجور اشک م یبه سارا چ حاال

 روشن کرد...و به سمت خونه حرکت کرد... نویماش یحرف چیه یشد و فاطمه رو داد بغلم...ب نیوار ماشس نیرات

 

عکس سارا بغضم شکست و  دنیانداختم...با د یکرد...به صفحش نگاه دنیشروع به لرز لمیکه موبا میبود توراه

 بگم...؟ یرو گونه هام...حاال بهش چ ختیاشکام ر

 و گفت: دیکش یقینفس عم نیرات

 ...سیت يآ یتونیتو م -

 ..یتو گوش دیچیشاد و سرحال سارا پ يوصل کردم...صدا تماسو

خاموش بود؟...پرهامم خاموش  تیچرا گوش یخبره خوب دارم..راست هی یدونینم ي...وایخوب یتیالو...آ-

 ن؟ها؟یگردشو منو خبر نکرد نیبود...عجــبا...ناقالها نکنه رفت

 باتعجب گفت: ادینم ییصدا دید یوقت
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 ؟ی...هستسیت يالو..آ-

 کردم لرزش صدامو کنترل کنم...آروم گفتم: یسع

 ؟ی...تو خوبزمیآره عز-

 افتاد امروز؟ یچه اتفاق یبدون يخوا ی..مارمیپر در م ی...دارم از شدت خوشحالمیآره من عال يوا-

 ؟یچ-

 من حاملم؟حـــامله.... شهیباورت م سیت يآ يدادم.....وا شیآزما یامروز رفتم سونوگراف-

رو  يخبر نیاگه قبال همچ دی...اشکام شدت گرفت..شانیجز ا کردمیفکر م زیبه همه چ قایرفتم....االن دق وا

...آرزوت برآورده یشیبابا م يدار ینیبب يایداداش که ب ییاالن....کجا ی..ولکردمیسکته م یاز شدت خوش دمیشنیم

 شده...!

 خوشحالم... ي..لـیخ -

 ده؟هوم؟یجواب نم زنمیزنگ م لشیبه موبا ی..هرچ؟یتیآ سیتو ن شیپرهام پ-

 و هق هقم بلند شد... ختینتونستم بغضمو قورت بدم..اشکام ر گهید

 گفت: یبا نگران میگر يصدا دنیبا شن سارا

 ؟یکن یم هی..چرا گر؟یتیشده آ یچ-

 بغض گفتم: با

 سارا...پرهـ..ام..-

 با شک گفت: سارا

 ؟یچــــــــــــ ؟هــا؟پــــــــــــــــــرهــــــامیپرهام چ-

 ...!ــــــــسی..نسیداداشم ن گهیرفت سارا...د شمونیرفت...از پ شمونیپرهام از پ-
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 رو از دستم گرفت... لیموبا نی...راتومدیاز اونور خط ن ییصدا

 الو سارا خانوم..؟-

 متاسفم...درسته...متاسفم...-

 داشبرد پرت کرد.. يرو تیعصبان رو قطع کرد...و با یگوش

 بغض گفتم..: با

 ؟یرفتـــ ؟چرایی..؟ کجــــــایشیبابا م يدار ینیبب يایپرهام که ب ییکجا-

 چـــــــــرا؟

 

 

 

 

 سال بعد***20***

 کل*** ي***دانا
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اش را  یگذاشته بود...فاطمه چادر مشک نیمحکم رات يشانه ها يسر به رو سیت ينشسته بود...آ ایکنار در سیت يآ

با خواهر بزرگترش فاطمه همراه شد...سارا  مایو به طرف مادر و پدرش که لب ساحل نشسته بودند رفت...فاط دیپوش

 به مادرش گفت: روبودن...پدرام  ایو پسرش پدرام درحال قدم زدن در کنار در

 ده..بو یم یدوس داشتن یلیخ دی...بايکرد فیکه تو از بابا برام تعر ییزایچ نیمامان...با ا-

 نداشت... یزد و به چهره پدرام نگاه کرد که با پرهام تفاوت قیعم يلبخند سارا

 سخت..بازهم کنار من موند.. طیمن...تو اون شرا ياسطوره بود برا هیدرسته پدرام...پدرت  -

 پرهام افتاد... يها طنتیش ادیزد...که سارا  زیآم طنتیش يلبخند پدرام

 گفت: پدرام

 ...مامان من عاشق فاطمم...گهید یعاشق رو درك کن کی دی..پس بايمامان جونم..حاال که تو عاشق بود-

 فاطمه دوسال ازت بزرگتره... یتمومه..ول ی..فاطمه خانومه..خوشگله..همه چزمیعز دونمیم -

 ...گهیدبگو  سیت ي...به عمه آسین شیحرفا حال نیمامان عشق که ا -

 گه؟یچشم پسرم امر د-

 تو... يفدا-

که چهره خانومانشو  يبا ذوق بچگانه ا مایو به راهشون ادامه دادن...فاط دیکش یقیبه پسرش زد و نفس عم يلبخند

 يبه رو سیت ي...آسیت ي...و فاطمه هم رفت در آغوش مادر مهربونش آنیرفت در آغوش پدرش رات کردیبامزه م

بست و همانگونه که فاطمه رو  چشماشوخوشبخت بود... یلیخوشبخت بود...خ سیت يلبخند زد...آ شیخوشبخت

 ...دندیساحل دراز کش يشن ها يدرآغوش داشت هردو کنار هم رو
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 ***سیت ي***آ

 

 

 

 ....سیت يممنونم ازت آ-

 فاطمه تعجب کردم... دنید با

 فاطمه؟-

ممنونتم...خواستم در جواب  یلی...ممنونتم..خسیت يخوشبخت باش آ نجوری..همیممنونم که تنهاشون نزاشت-

 بگم که چهره فاطمه از جلو چشمام محو شد... يزیفاطمه چ

 به خودم اومدم... مایفاط يصدا با

 :مایفاط

 ...؟يصحنه رو از دست بد نیکه ا يخوا ی..نمکنهیغروب م دی..االن خورشگهیمامان خوشگلم بلند شو د-

ومحکم بغلم کرد...سارا و پدرام هم  دیموهامو بوس ي...رونیدادم به شونه رات هیلبخند بلند شدم..سرمو تک با

...به مایفاط يهم کنار سارا نشست..سارا دستشو انداخت دور شونه ها مایاومدن...پدرام کنار فاطمه نشست..فاط

 شدم.. رهیخ مایچهره فاط

 یقیمن بود....نفس عم يخاکستر چشما هیجز رنگ چشماش که شببود.. نیبه رات هیصورتش شب ياجزا همه

 نگاه کردم که درحال غروب کردن بود... يدی...به خورشدمیکش

 ماهم درحال غروب بود... یزندگ

 مرگبار عشق آغاز شد.... يباز کیما همانند  یزندگ

 ...و
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 ...میو عشق پاك و زالل غرق شد یدر سراسر خوش حاال

 ...ایآند

 ...سامان

 ...پرستو

 ...فاطمه

 ...ریام

 پرهام... 

 مرگبار عشق شدن... يباز نیا ریاس

ما جونشون رو از دست  یخوشبخت یو مات و برد حتم شیاز ک ییرها يبودن که برا یشطرنج يها مهره

 کردند مثل پرهامم! ییجان فدا ایاشتباه و بعض ایدادند..بعض

 ..میمهمه که ما خوشحال و خوشبخت نیاالن...ا اما

 کنم... یم یکنار عشقم..دخترام...خواهرم...و  پسر برادرم...با عشق زندگ در

 .....یخوش نیو ا یخوشبخت نیبه شکرانه ا ایخدا

 کنم.... یبار شکرت م هزاران

 خـــــدا..! یلی...خیبزرگ یلیخ ـــــــایخدا

 ...!یلـــــــــــیخ

 همچو گل در بازوانم یشکفت

 

 در جام جانم  یچو م يدیدرخش
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 یآن چشم وحش يبالِ نغمه  به

 

 تا بهشت جاودانم يکشاند

  

 4/4/1396:انیپا

 صبح6:27:ساعت

  

 

 دانلود رمان عاشقانھ و زیبای رز سرخ جلد ۲ بھ قلم زھرا علیپور

 دانلود رمان آوای نگاھت بھ قلم زھرا علیپور

 دانلود رمان سکوت بھ قلم زھرا علیپور

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان هاي عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر براي رمانهاي عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان هاي عاشقانهبراي دریافت رمانهاي بیشتر به 

www.romankade.com 

https://www.romankade.com/1397/05/10/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%af-2/
https://www.romankade.com/1397/09/14/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%d8%aa/
https://www.romankade.com/1396/08/07/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%8cpdf%d8%8c%d8%a7%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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