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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 :خالصه 

 شود. یم رحافظیبه نام ام یباره عاشق جوان کیاست که  یسنت یدختر خانواده ا بهناز،

 است. دهید یگر یاو خواب د یپدرش برا اما

انداخته  رحافظیام یشود با پسرخاله اش مسعود عقد کند؛ پس از عقد، خود را به پا یکه ناچار م بهناز
 زند. یاو را پس م رحافظیکند. اما ام یم ییو از او عشق و کمک گدا

 زودهنگام... یشود و او با سکته ا یبزرگ به بهناز م یپس زدن، باعث شوک نیا

 

      خدا بنام

 

 نیتواند ا یزمان و مکان نم نیدر ا یز یچ چیکند; که ه یم قیام تزر یرا به رگ و پ یصدا، آرامش نیا
 اندازد. انیحس قشنگ را در وجودم به غل

من... چند رنگ در  یزندگ یامروز  یمثابه اکثر آدمها یرنگش را نه! رنگ یصدا را دوست دارم; ول نیا
 باطن،

 رنگ و خوب در ظاهرشان. کی و 

 دهم، یبرگ قرار م نیخشک تر یرا رو میپاها

 خش، خش

 ...خشخش

 شوم. یاطرافم م یایشود، که فارغ از دن یم بمینص شیاز صدا یباز هم تکرار و باز هم آرامش و
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تنومند و ستبر در دو طرف  یکه درختان ،یامروز  ینه آپارتمان ها ،ییالیو ییپهن با خانه ها یابانیخ در
 یبایز یبه رنگ ها یرا که لباس ابانیو سنگ فرش خ  گذاشته اند ییهم کورس خودنما یبرا ابانیخ
 ده؛یپوش زییپا

 .زنمیم قدم

 رسد. یابراز وجود، به گوش م یبرا زیغرش آسمان ن یصدا

 چرا آسمان؟ گریاست؛ تو د ییاست. دل من سراسر درد و رنج و تنها نیمن غمگ دل

 ؟یغمت سر بده نیکدام ی" برایها ی"ها ادیفر یخواه یم

 ...زی... پائزیپائ

 آبستن تمام خاطرات تلخ و گزنده من است. ز،یکه پائ آخ

تا  یمن با چه توان و قدرت شم،یاند یشوم و با خود م یکه با هجومشان به مغزم فلج م یخاطرات
 ام. دهیبحال طعم مرگ را نچش

 ...میشود برا یم ی" تداعزیی"پا یباز، کلمه و

 ...اهیس ییروزها از 

 کشد. یهر لحظه آن صبور بودنم را به رخ م یادآور یکه  ییروزها از

 

 خوردمیخواهد شد. و چقدر غصه م کونیکن ف ایزمان و مکان دن نیکردم االن در ا یکه فکر م ییروزها
از کوه مشکالتم را  یرقمه سنگ چیتوانستم ه یتوانستم، نم یدلم، که نم یکردم برا یم یو عزادار 
 بردارم.

 

 .میدی_بهناز جان رس

 

 در نگاه نگران و درمانده اش ثابت شد. نگاهم
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 میآن روزها یدوست داشتن تینها یب ابانیدر خ میروبرو یو به خانه  دمیرا از نگاهش دزد نگاهم
 دوختم.

 .یابیب شیدر خشت خشت آجرها یتوانستیآرامش و محبت را م ت،یکه در آن، امن ییا خانه

 فکرم پرواز کرد... و

 

 یدارد و با هر دم و بازدم بخار برا یاستخوان سوز  یپنجم آبان ماه است. امروز هوا سوز و سرما امروز
 د.خارج شدنش، مسابقه دو ماراتن دار

 .دیخوب و شادم گرد یاست که مدفن تمام خاطرات و آرزوها یروز 

 نیرا علم کردم و خودم صاحب مجلس و تنها مدعوِّ ا میخودم حجله آمال و آرزوها یبا دستها امروز
 بودم.  بتیمص

 کنم. یم یینوحه سرا یها یدلم را در آغوش گرفته ام و ها خودم

 یمن به ارمغان م یزندگ یرا برا یکیشد که تار اهیو س زینفرت انگ یمهر  زبانیشناسنامه ام م امروز
 آورد.

را  میآرزوها یشوند تا مبادا آرزو یبسته نم میپلکها یا هیثان یچشم دوخته ام و برا میروبرو یخانه  به
 .نمینتوانم بب

ها و دوست  یکه تمام خوش یتوانم عطر حضورش را استشمام کنم؛ عطر کس یم زیفاصله ن نیهم از
 یجانیکرد و مرا لبالب از شور و ه ریها و دوست داشته شدن جنس مخالفم را به وجودم سرازداشتن

 نمود. یوصف ناشدن

 که همه جا و در همه حال همراه و کنارم بود. یکس عطر

 

او  یام تا ابد برا یو تعهد قلب یگر ید یام برا ی، حاال که تعهد کتب بتیو غ یبعد از سه ماه دور  حاال
خواهم با او  یم یهیچرا آمده ام!؟ با چه رو و با چه توج نجایام! من ا ستادهیا نجایخواهد بود، در ا

 روبرو شوم؟
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و  یقلبم هست یشگیکه تو ساکن هم م؟یخواهم به او چه بگو یم دم،یاو را د کهنیبه زعم ا اصال
توانم در کنارت باشم، چون طبق قانون و عرف و شرع، جسم و قلب و جانم متعلق  ینم یبود ول یخواه
 باشد که شناسنامه ام به نامش خط خورده است؟ دیبا یبه کس

 خدا... یخدا ، ا یا

 م؟یبگو چه

 یم نیزم یدرختان را بر رو یخشک مانده رو یوزد و برگها یدرختان م انیم یز یوهم انگ یبا صدا باد
 کند. یرا با برگها مستور م نیکند و زم یم انیو درختان را عر زدیر

 یبلند م میناله ها یو صدا میآ یبه زانو در م میاهایخانه رو یباد روبرو یصدا یمن هم، هم نوا من،
خزم و خودم  یم یهمچون مار  هیام به آغوش مهد یزندگ اهیپر استرس و س یلحظه ها نیشود و در ا

 یمشود و من با خود  یروان م شیمن اشک ها یپا به پا زیدهم و او ن یم یرا در آغوشش جا
که نمک  نیا یجا هست که دردم را بفهمد و درکم کند؟ به یسخت، کس یروزها نیکه در ا شمیاند
 یچنبره م ابانیخ یبرگ ها یافسرده ،رو یخسته، روح ینزند. با تن شترین شتریباشد و ب  زخمم یرو

 بدهم. هیهد نیهم به زم را میزنم؛ تا دردها

 نندی. بگذار همه ببستیشوند اصال مهم ن یکه از کنارمان رد م یرفت و آمد تعداد اندک مردمان میبرا
را  یخواهد داشت. بگذار بدانند که چرخ سرنوشت چه بخت شوم یکه سکوت و الل شدن چه سرانجام

 میاهایرو مردخانه و  نیکه چند ماه قبل خود را عروس ا یرقم زده است..بگذار ترحم کنند بر من میبرا
 شده ام. یگر یدانستم و اکنون عروس د یم

 به او ندارم. یحس چیاست و ه یکه حسم به او خنث یکس عروس

 

جان  دگانمید یجلو رحافظیدچار توهم شده اند و قامت بلند ام میاز اشک ها یدر هاله ا میها چشم
 به تماشا نشسته است. میروبرو  االن ییو گو ردیگ یم

 

 تواند باشد. یم تیفیبا ک نیچن نیا یمن هاج و واج مانده ام که چه توهم و
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ام پاک  یقرار یب یقرار روزها ریکه مبادا تصو رد،یهم قرار بگ یرو  یا هیثان میپلک ها ستمین حاضر
 شود. 

 

 زیکه او ن ابدیگردد که علت را ب یمات مانده و اسُتپ مانند من به عقب برم یچهره دنیبا د هیمهد
 شومیدهد و من متوجه م یاز خود نشان م یزودتر واکنش یشود. ول یم یمانند من دچار شوک حرکت

 .ستیتوهم ن نیکه ا

 

 :دیگو یم یتلخ یتک خنده  با 

 !هیواقع رحافظیخود ام یخواهر  ستی_بهناز جان! توهم ن

 

 یکه ناگهان ندیرا بب یبتواند بهناز  یشود که بعد از سه ماه دور  یمانند من باورش نم زین رحافظیام
 او آمده باشد. داریخودش به د یشده باشد و حاال خود با پاها بیغ

 

 دارم. یبر م یقدم

 گر،یقدم د کی باز

را  میدردها کیبه  کیو خواهم پرواز کنم و فاصله ها را به صفر برسانم و به آغوشش پناه ببرم  یم
 .میبگو شیبرا

 پناهم باشد. شهیچون هم زیاو ن و

 

 کند; سکوت

 فرا دهد؛ گوش

 تلمبار شده قلبش مبادا ترک بردارد. یغصه ها و غم ها رینازکش ز ینیچ تا 
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به نام  یمرد ریشده با تصو اهیس یشناسنامه کی یلعنت ریخواهم قدم سوم را بردارم که تصو یم
 ستاند. یو جان مرا م ردیگ یچشمانم جان م ی"شوهر" در جلو

 

هق هق و  یباشند و همراه آنها صدا یم دنیبار  تند در حال یمانند باران بهار  میاشک ها حاال
 اضافه شده است.  زیسکسکه مانندم ن

 

و با  دیآ یکند و جلو م یچند قدم مانده را پر م ،یدلتنگ ،یهمچون شوک، نگران یبا حاالت رحافظیام
 :دیگو یاست؛ م یبغض و دلتنگ دیکه ارتعاش آن نو ییصدا

 دلبرکم!؟ ی_کجا بود

 عسل بانو!؟ یبود کجا

 !؟رحافظینور چشِم ام یبود کجا

 

دادم که  یگوش م نشیدلنش یو به آوا زدمیم دیماندم و وجب وجب صورتش را د یساکت م اگر
 کجاها معلوم نبود به چه ختم شود؟ لینداشتن اش کنم، س یروزها رهیکنم و آن ها را ذخ یرفع دلتنگ

 

مسکن شد  میرا از دل و جانم زدود و برا ریاخ یتمام دردها و غم ها ،یقو یمانند مخدر  میبرا شیصدا
 : میکه فقط توانستم جان بدهم و لب بزنم و بگو

 !ستمین گهی_د

 

 صورتم باز کردند و باز من بودم که با هق هق ام گفتم:  یراه خود را به پهنا میاشک ها باز

 ...ستمین گهی. دستمیبهناز تو ن گهید ستم؛ین گهید رحافظی_ام
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که عرش هم  ییو صدا غیکردم. و در آخر با ج یم انیو هق هق ب هیاز گر یبیهر جمله را با ترک و
 شمیبهنازت نم گهید ستم،ین رحافظیبهناز ام گهیکرد، باز گفتم و زار زدم. _د یم یینوحه سرا شیبرا
 . رحافظیام

 

 :گفتمیرا گرفتم و م راهنشیپ قهیدو طرف  یبا جهش و

 .شمیبهنازت نم گهید ؟یفهمی_م 

 

خدا آوار  نیدر بدنم باز بر زم یو کرخت یکامل او، و با حس سست یحرکت یهق هق من بود و ب یصدا و
 شدم.

 

و گنگ  جیبود که گ یغرورش کاف ختنیو فرو ر حاتیتمام توض یچند جمله برا نیدو کلمه ، هم نیهم 
 کرد. ینگاهش نگاهم را رصد م

 

 کند. دایاز سر به سر گذاشتن من پ یخواست اثر  یم دیشا

 

 .زدینم پلک

 یگر ید یمعن ایکرد که آ یم یدو کلمه را حرف به حرف هج نیدر ذهنش داشت ا میمرد آرزوها دیشا 
 قائل باشد؟ شیتواند برا یم

را  شیکند، لب ها ینجات خود دهانش را باز و بسته م یکه برا یدر فکر بود اما گه گاه مانند ماه غرق
 توانست. ینم یول اوردیبه زبان ب یز یکرد که چ یداد; تمام تالشش را م یم یتکان
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 یبا چشمان زین هیمهدگرفت و  یبه من مات شده بود و من... هق هقم هر لحظه اوج م رحافظیام
ندانسته  یرا با گفتن ناگفته ها نمانیمن بودم که سکوت ب نیو باز ا ستینگر یاشک بار به ما م

 شکستم... رحافظیام

 

 

 همه دردها، از

 بهتر؛ ییفردا دارید دیبه ام میاز هم جدا شد یبا لبخند و خوش شهیکه مثل هم یهمان بعدازظهر  از 

در  میکفش ها یبرا یخال یبودم و سرگردان به دنبال جا اوردهیرا در ن میکه هنوز کفش ها یشب از 
 ...دمیکشیسرک م یجاکفش

 

 زد: یکه با مادرم حرف م دمیپدرم را شن یصدا

خانوم خونه ام; تا فردا  سیبنو م،یدار اجیفردا شب احت یرو که برا ییزهایمواد و چ ستی_ بهارجان; ل
 .رمیبگ یبرگشتن

 

 ... ستیشب... ل فردا

داد; که بدانم فردا  یام به شدت قلقلکم م یکنجکاو یفعال شده بودند و حس موذ میها شاخک
 بود؟ میخواه یچه کسان زبانیم

 

که پدرم نشسته بود،  ییرا به سمت هال، جا رمیو مس  داده یجا یسرعت کفش ها را در جاکفش به
 کج کردم.

 

و  یبه دو موجود دوست داشتن یبا تمام وجودم خرج کردم و سالم یپدر و مادرم خنده ا دنید با 
 به سمت اتاقم روانه شدم. یام گفتم و بعد از خوش و بش کوتاه یباارزش زندگ
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 پدرم شد؛ نیدلنش یصدا یرایپذ میدر را لمس نکرده بود، که گوشها رهیهنوز دستگ دستم

 

اون  یاستراحت کن تا برا ی. اگه خسته هستمیدار یجلسه خانوادگ کی_ بهناز بابا جان بعد از شام 
 .یموقع حاضر باش

 

 وارد اتاق مشترک خودم و بهنوش شدم. یمن با گفتن "چشم"ِ کوتاه و 

 

فرو برده بود و از زمان و مکان،  وتریپشت به من، هدست به گوش، سرش را در کامپ زمیعز بهنوش
 حاضر بودم قسم بخورم، خبر نداشت!

 

هم  الیخ یبه بهنوش ب یگاه م،یانجام کارها نیعوض نمودم و در ح یلباس راحترا با  میلباسها 
 درک نکرده بود.  کردم که هنوز حضور مرا یخرج م ینگاه

 

 تکان دادم. یشد و سرم را کم یبر لبانم جار  یا خنده

 حرف پدرم بود. ریتمام ذهنم درگ یول

موارد  یدر بعض ی; ولمیدار شیدر پ یمشورت اساس کی یعنیشد،  یم انیب یمهم میتصم یوقت
نداشت; چون  نیب نیدر ا ینقش چیو ه دیکش یم دکیفقط اسمش را به  نوایمشورت ب

آن  زیکرد و ما همانند مترسک سر جال یاش راه کج م یکتاتور یپدرجانم به سمت د یدموکراس  رگ
 کرد. ی; و در آخر پدرم نظرش را اعالم ممینشست یوسط م

 

 بود; دلهره 
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 بود; شیتشو 

 !ینگران یبا کم البته

کردم تمام  یرا در من بوجود آوردند که حس م یبا هم مخلوط شدند و حالت یکه بودند همگ هرچه 
 معده ام در حال باال آمدن است. اتیمحتو

 

 کنار بهنوش رفتم. ینگران نیفرار از ا یبرا

را  شیها یاز چتر  یه بود و طره ارها کرد شیشانه ها یبرو  رنگش را سخاوتمندانه ییخرما یموها 
 به صورت کج، به سمت چپ و به پشت گوشش برده بود.

 

 نیهمه خواهر خود را ا ایکه آ  کردم یداشتم و با خود فکر م یدختر، آرامش و حس خوب نیکنار ا در 
 و نسب در کنار هم هستند؟ یخون فقط محض هم ایدوست دارند و با او رفاقت دارند؟  نیچن

 

 من شده بود. بیکه نص یموهبت نیخدا را هزاران بار شاکر بودم به خاطر داشتن چن و

 که حسرت نداشتن خواهر را نداشته باشم. نیا

 که بتواند راز دلت را، درد و دلت را گوش کند و مرهم دردت باشد. یخواهر  

 

 .دیکش یم زیم یدستش را به رو کی بهنوش

داد که  یبه سر مبارکش نم یگردد و از بس تنبل بود تکان یم یز یکه به دنبال چ یکس مانند 
 کند. دایء مورد نظرش را پ یچشمانش را هم به کمک دستش بفرستد تا ش

 

 باشد. یخودکار محبوبش م یدر جست و جو  من متوجه شدم که و 
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ولت وصل شده باشد;  ستیو ب ستیرا برداشتم و به سمت او گرفتم که ناگهان انگار به برق دو خودکار
 کرد. یقلبش; با خشم به من نگاه م یبرو یو دست ی" بلندنیسرش را باال گرفت و با "ه

 

کج  یامان بهنوش سر  یب یاز غرغرها یر یجلوگ یو برا ستمینگر یابرو باال داده ام، به او م یتا کی با
 و آرام زدم :  حیمل یکردم و خنده ا

 اد،یپر زدن پشه هم تو خونه نم یخوام. حداقل االن که صدا ی_اگه باعث ترسوندنت شدم معذرت م

 انگشت اشاره ام هدست را نشانه گرفتم; با

 نیبره؟ ا یبشه و قلبت برام بندر  ییمن چشمات چهارتا یبه گوش هات که االن برا یبزن ی_مجبور 
 ها! یکتر یخوبه دو سال ازم کوچ ه؟یچ ایباز یقرط

 

 گرفت:  یدر جواب، حالت تدافع زین او

 نه خواهر من!  ه؟یکیمرغ با دو سال قبل  متی. قگهیدو سال! دو سالم دوساله د یگی_خوبه خودت م

 

 نثارش کردم. یکه ناخواسته بر لبانم نشسته بود; در دلم "بچه پرو"ا یمن با لبخند و

 

 کرد. یم  اداشتیرا  ینگاه کرد و مطالب توریباز به صفحه مان  "،شیینگاه کرد و با گفتن "ا یکم

 

 :دمیزدم و پرس ایکلنجار رفتن، عاقبت دل را به در یاز کم بعد

 !؟نجایا ادیخواد ب یم یفردا ک یدونی! تو می_ بهنوش

 

 متفکر شد:  حالتش
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خواد خونمون رو  یم یمامان خانم بگه ک نیکردم تا ا یطرف هر کار  نیبه ا ی_واال منم از بعد از ظهر 
 نشد... بمینص یز یچشم غّره خوشگل چ کیبه جز   کنه، یچراغون

 

 

 کمک به مادرم، جهت آماده کردن شام رفتم. یاستراحت، برا یاز کم بعد

 

 یگفت و اشک م یم وارمان،یبه د وارید هینرگس خانم، همسا یضیکار کردن، مادر از مر نیح در 
 . ختیر

 تیخانم که شخص کی  دارد. دهیو الغر و رنگ پر دهیتک یسال سن، چهره ا کیو  یکه با وجود س یزن
دعوا  یکند تا طرف ها یم یگر  یانجیکه شوهرش م یابانینزاع خ کیو کماالتش ورد زبان است . در 

 یبزرگ م ااو ر ییدختر هفت ساله که به تنها کیماند و  یشود و او م یکشته م د؛یرا از هم جدا نما
 کند.

 

باشد، نرگس خانم  یلنگ م یپا یهرچه سنگ وجود دارد، برا  شهیبقول معروف از آنجا که هم یول 
داده شده  صیحاد تشخ یسرطان لوسم شیو الغر یدگیقاعده مستثناء نشد و علت رنگ پر نیهم از ا

 بود.

 

او دعا کردم و  یشفا یو برا ختمیمادرم اشک ر یپا به پا  قلب من هم، سنگ قرار نگرفته بود; در 
 :خواندم یرا م یمداوم ذکر 

 

 ضی"الّلهَم اشِف ُکلَّ المر

  

 من ِاِسمُه دواء و ذکره شفاء" ای
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; همه خانواده به غذا خوردن مشغول شدند و دمیچ یشام را با دقت و نظم خاص لیکه وسا نیاز ا بعد
ببرم  یگذارندم تا پ یرا از نظر م هیبه ثان هیخوردم و ثان یدلشوره و نگران یداند شام را با چاشن یخدا م
 باشد؟ یاز ما سه نفر م کیشود مربوط به کدام  یبار مطرح م نیکه در جمع ا یمیتصم

 

شد و در  یدو نفره پدر و مادرم معلوم بود که در خلوت عاشقانه شان گرفته و اتخاذ م ماتیتصم چون
 نشاند... یم یاز پدرم حرفش را سفت و سخت به کرس یمادرم بود که با دلبر  تینها

 

 یانتها یب یها یها و مهربان یدرصد از موضع خود در قبال دلبر  کیپدر  گر،ید ماتیدر مورد تصم یول
 آمد. یمادرم کوتاه نم

 

 را به پدر و مادرم دوختم. گرمیبه بهزاد و بهنوش انداختم؛ و نگاه د ینگاه

 مطلب نگفته فروکش کند! دنیبا زودتر فهم یحس سرکش کنجکاو نیا یکم دیشا

 ماند... یه و مسکوت مکاش همچنان نگفت یا که 

 

 

 ; پدرم مادرم را خطاب قرار داد:میجمع شد ییرایدر پذ یاز شام، همگ بعد

 

 یپا کیخوش رنگ و خوش طعم، و اون ک یکنم شما هم کام ما رو با چا ی_ بهار جان، تا من شروع م
 کن.  نیریش ،یخوشمزه ات که درست کرد بیس
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مبل بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و پدرم شروع به گفتن خبر  یمدد" از رو یعل ایبا گفتن " مادرم
 من داد. اهیبخت س

  

 شه.  یم دایباشه خواستگار هم سر و کله اش پ یکه دختر  یتو هر خونه ا میدون ی_همه م

دختران با بر و رو و  یبر چهره مهربانش، اضافه کرد: _مخصوصًا برا ینیبا نشاندن خنده دلنش و
 بشه. دایخواستگار پ دیبا ب،یخوشگل و نج

 

 بر سرم وارد آمد. یکلمه مانند پتک نیا

داد و ما فقط از  یپاسخ رد م د،یبه ما بگو کهنیکرد، پدرم بدون ا یم یمرا خواستگار  یوقت کس هر 
 کرده و پدرت پاسخ رد داده است. یکه فالن کس، فالن جا خواستگار  دمیشن یزبان مادرم م

 

تمام  زیشده است و همه چ دیاز طرف پدر، فرد مورد نظر تائ یعنیموضوع،  نیکردن ا انیامشب ب یول
 گنجد! یبه نام کشک م یشده، و نظر ما هم در مقوله ا

 

 ادامه داد که: پدرم 

در شأن و منزلت دخترم باشه که اون رو به عرش  یکس دی. باادیخواد ب یبهناز بابا م ی_ خواستگار برا
 را بهش نده. یزندگ یو تند یبرسونه و طعم تلخ

 

 .دمید یم رحافظیرا فقط در چشمان ام ایگفت و من دن یگفت، م یم پدرم 

 

 کردم. یرا در ذهنم مرور م رحافظیام نیدلنش یگفت و من فقط خنده ها یم پدرم
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 نفر را تا سر حد پرستش دوست دارم؟ کیدانست که من  یچه م پدرم 

که از لبانش  ییو با هر آوا ردیگ یم یاو چه نوسان یبا صدا تمشیدانست که ضربان قلبم، ر یم چه
 اندازد. یدر روح و روانم به راه م یبزرگ یشود؛ سونام یخارج م

 

 ! دمیشن دم،یشن یم دیگفت و باالخره آنچه را که نبا یرحمانه م یدانست و ب ینم

 

 جدا شدم:  الیو خ ایپدرم از رو یصدا با

که حرف شما دو تا جوون رو بزنن، به من گفتن و  انیمسعود جان م یو خاله ات برا دی_فردا شب سع
 منت قبول کردم. دهیبا د

 !ینکرده تو بد ییخدا ایکه بابا جان بگم مسعود از تو سرتره  نیا نه

 

 کرد. یم دادیصورتش ب یایاز تمام زوا تیبه مادرم انداختم که رضا ینگاه یچشم ریز 

 

 باشد!؟ یناراض دیچرا با اصال

تواند وجود داشته  یم نیبهتر از ا یز یشود و چه چ یداماد او م ش،یخواهرش، خواهر دوقلو پسر
 باشد؟

 

 نگفته؟ یبه کس یز یچ زیکردم که چرا دخترخاله عز یدر ذهنم فقط کنکاش م و

 او نبود که از درد و دل من خبر داشت؟ مگر

 م؟یگذاشت انیها و دل سپردنم، دل سپردنش، را با هم در م یاو نبود که تمام نگران مگر

 نگفته است؟ یز یچرا چ پس
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 ...ادیکم آورده ام. ز ایسرم در مرز انفجار است....خدا ایخدا آخ

 

 

 نگاه را به سمت بهزاد و بهنوش سوق دادم، همان

اش امشب  یکتاتور یپدرم بودند که رگ د یو استرس نظاره گر و شنونده حرف ها یدو با نگران هر
 فعال شده بود. یادیز

 بدهم؟  از خود نشان یچه واکنش دانستمیداد و من نم یادامه م پدر 

خواهم"  ی"نم یبزرگتر از خود قد علم کنم و جمله یام بود که جلو یخانوادگ تیاصول و ترب خالف
 کنم. انی"دوست ندارم" را ب  ای

 

 پدرم سکوت کردم. یدر برابر تمام حرف ها تنها

 کاش... یا که

 ...کاش

 کرد. یماند و سکوت نم یآن شب الل نم خته،یزبان به همه جا افسار گس نیا

 

 رو به مادرم کرد: یبا مهربان پدر،

 

 د،یفردا شب بخر یمهمون یبرا دیرو که الزم دار یز یبازار و هرچ دیبر  _بهار جان! فردا به همراه دخترها
در  ایکنم  یم زیبرات وار ای ،یزنگ بزن هیبود کاف یرژ کردم. باز اگه کم و کسر کارت بانکت رو هم شا

 نیفکر کن ایباشه.  کسرکم و  یز یخوام چ یشم. نم یگلم حاضر م یاسرع وقت در رکاب بانو و دخترا
 . نیحاضر بش شهیهستن مثل هم یچون خودمون
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و چشم  دیخود را به دندان کش نیریعاشقانه نثار مادرم کرد که مادرم سمت راست لب ز یچشمک
 گشاد شد: شیها

 .مینرغول دار هی ی. ناسالمتدهیکارها از شما بع نیجان ا ی_خدا مرگم بده مرتض 

 

 "عه مامان" بهزاد بلند شد. یهم زمان صدا و

 

 مادرم ادامه داد: یول

 .گهی_و دوتا دختر دم بخت. از سن و سال ما گذشته د

 

 با دست راستش به سمت قلبش زد: د،یمردانه خند پدرم

. سن میندار یجوون باشه و شور و نشاط داشته باشه که من و تو هم ماشاال دست کم دی_خانم دل با
 حاج خانم. ریرو فاکتور بگ

 

 بار مادرم بود که مجلس شور را در دست گرفت: نیا و

 یبچه هاش رو نم یبد یمادر پدر و  چیه یدونیخودت م یما مهمه ول ی! نظر تو هم برازمی_بهناز عز
. پسر کامل و خود ی. تو با مسعود بزرگ شدمیکه نشناس میدیخواد. خانواده خاله ات رو که امروز ند

رو  یکس چیخودش بوده و منت ه یهم هست. با وجود مال و مکنت باباش تا االن رو پا یساخته ا
 یرو م تی. خوشبختشهیم دایزمونه کم پ نیکه تو ا یز یکه سالمه. چ نیقبول نکرده و از همه مهم تر ا

 .مییخوا

 تنها تو، نه 

 اش سوق داد و ادامه داد:  یزندگ گریرا هم در صورت دو گل د نگاهش 

 بهزاد و... ی_بلکه برا
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 بهزاد گفتنش بغض و مکث کرد یرو یکم

 .میرو طالب ایدن یها ی_و بهنوش خوش

 

مادرم، به  یها حتیخودم; نص یمادرم و به اصطالح هم سن و سال ها یهامن در تمام مدت حرف و
 بودم. میجانکاه در گلو یبغض زبانیکردم و م یدست نخورده ام نگاه م یاستکان چا

 

 و خلوت دنج بودم که آن را رها کنم. یخال یجا کیمنتظر  فقط

 

 وارد شد:  یدانست از در شوخ یکه حالم را خوب م بهنوش 

 م؟یکن یبهزاد خواستگار  یهم مهنا را برا_چطوره ما 

 

 با خنده ادامه داد: بعد

 یتا خونه  ینینه بنز م،یدیقرار و مدار م یبرا یتلفن نهیشه. نه هز یبه نفعمون م یلی_ مامان بخدا خ
 .میکن یحروم نم  هم ینیریدسته گل و ش  و از همه مهم تر میسوزون یخاله م

 

 انداز شد. نیخانه طن ینده بهزاد و بهنوش با هم در فضاخ کیشل یتمام شدن حرفش، صدا با

 

 . یکرد یو دوست داشتن پاکش باز م  دخترخاله نیا یبروم، که کاش دلت را برا تیخنده ها قربان 

 

 دهد؟ یجان م ادتیکه مهنا دل در گروت دارد و شب و روز با  یدان یبهزاد ، نم آخ



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

21 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 !یوارونه ا یایدن چه

 ;یکیدل در گرو   یکی 

 .گرید یکس شکشیدلش را پ یگر ید و

 حکمتت را شکر. ایخدا

 

 بهنوش نگو... آخ 

 ام سخت است. دهیکه طعم عشق را چش یمن یبرا دنشیهم شن آن یکه شوخ نگو، 

 

داند برادرت دلش را  یدانه برادرت باخته و او نم کیرا به  مانشیمهنا دل و ا یدان یکه نم نگو
 داده،  گرید یسالهاست به کس

  د،یبزرگترش منم گو یمانع شده بود جلو ایکه شرم و ح یکس

 کند. دهیدر چشم

 

 پدرش داد. کیپسر شر  که به اجبار تن به ازدواج با یدختر 

شکسته از  یاشک بار و خود با قلب یبهزاد، دستش را در حنا گذاشت و دلبرش با چشمان دنیجنب رید 
 هم جدا شدند. و قلب بهزاد را هزارتن تکه کرد.

 

 از هرگونه احساسات نسبت به جنس مؤنث کرده است.  یداند قلبش را ته ینم

 

 به بهنوش زد:  یلبخند پدر
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22 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یبیقدر حساب و کتابت خوبه منم پول ج نیحاال که ا ؟یتا حاال اقتصاد دان شد ی_پدر سوخته تو از ک
 و با اون مقدار دخل و خرجت رو جور کن!کنم  یت رو کمتر م

 

گشاده  یشد و با دهن باز و چشمها یاز دهانش خارج نم یصوت چیمات پدرم شده بود و ه بهنوش
 کرد. ینگاه پدرم را رصد م

 

کرده بودم و  شهیانداخت و من تمام مدت سکوت پ نیپدر و مادرم در فضا طن یخنده  یبار صدا نیا
 مشکل را حل کنم؟ نیبود که چگونه ا نیگفتن نداشتم و تمام ذهنم ا یبرا یحرف

 

 قلبم، رکنندهیاز تسخ چطور

 افتد، یو تکاپو م  انیبه غل دنشیکه احساساتم با د یکس از

 رود،  ینفسش م یکه نفسم برا یکس از 

 بکنم؟ دل

 زنده بماند؟ یشود آب نباشد و ماه یم مگر

 باشد؟ ژنیشود هوا نباشد و انسان طالب اکس یم مگر

 شود؟ یم مگر 

 شود؟ یم مگر

 

 

در ذهنم مرور شد که گفته   رفته بودم; یدرمان یمیروز همراه او به ش کینرگس خانم که  یها حرف 
 بود:

 خوش یهم بو شیخال شهیخوب،ش عطر》
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23 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خوب مث "عطر خوبن" یها! آدمدهیم

 حس هیبه آدم  ادشونی شهیخوبن که هم اونقدر

 اگه از ازشون فاصله یده، حت یم یخوب

 《آدما قسمتت" جورنیاز ا یکی..." یباش داشته

 

 

 !؟رندیخواهند بگ یناجوانمردانه م یرا که درحقم کرد ییدعا ینیکه بب ییخانم، کجا نرگس

 

 ."ستمین گری: "من دمیبگو رحافظیهمه مهم تر چطور به ام از

 

 ه؟یچ یدون ی_بهناز م

 _ها؟

 ! بگو جانم!یر ی_ها و درد نگ

 _خب تو هم! جونم!

 .دیخند

 داد. یم یباز  یکه دلم را باز  یمردانه ا خنده

 ؟یهست یتو برام مث چ ی_اگه گفت

 دونم تو بگو! ی_نم

 !ریتو کو ی_تو برام مث رود

 ر؟ی_چرا رود؟ چرا کو

 ؟یدون ی_نم
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24 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _نه

شه به جون  یم یجسمم نه، روحم متالش .رمیم یتو م یب یو اگه تو نباش رمیگ ی_چون با تو جون م
 .امهیجفت چشمات قسم که دن

 

 !ایخدا آخ

 انسان از جان جانانش بگذرد؟ شودیم مگر 

 بودم که رفتن پدر و مادرم را متوجه نشده بودم. الیچنان غرق در فکر و خ آن

افتاد و آرام آرام سرم را بلند  میغالف شده بهزاد به بازو یتکان خوردن دستم، نگاهم به دست ها با
 موج سواره بود:  یچشمانش نگران ین یبهزاد نگاه کردم که در ن یکردم و به چشم ها

 یبرزخ م یچرا خودت رو تو است؟گهید یکه دلت بند دل کس یگیچرا نم زمیعز ،ی_بهناز خواهر 
 ؟یحرمت ها نذار  یپا رو نکهیا یبرا  ;یذار 

 دلت رو... یحاضر  یعنی

 

سرش را باال گرفت و دو انگشت شست و اشاره اش را به گوشه چشمانش  د،یحرفش که رس ینجایا به
 .دیکش

 خفه در گلو ادامه داد: یبغض با 

 ؟یاحترام کن یکه خواستنت رو فدا یبش گهیالناز د هی یخوا ی_ م

 ؟یشینم مونیپش بعد

 ؟یشه حرف دلت رو به بابا و مامان بگ یم یحرمت یب مگه 

 نشست. میپاها نییدو زانو پا یرو 
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25 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کردم که با وجود داشتن  یفکر م نیبودم و به ا شانیمشوش و پر یصورت بهزاد با افکار  یتماشا محو 
خواست تکرار  یتلخ و گزنده از گذشته اش نم یبا داشتن خاطره ا یول یو مردانگ رتیکرور کرور غ

 مکررات کند .

 ام تا ناراحت نشود چشمانم را بستم. که به اوثابت کنم من بغض نکرده نیا یبرا

 ییحرف بهزاد، از آن جا نیتلنگر بوده باشم; با هم کیانگار که منتظر  م،یهم نهادن پلک ها یبا رو یول
 ;میپشت به هم هست شهیکه من و شانس هم

 ...و بعد نی...دومنیاول

 یادیکردند و بغضم نه با داد و نه با فر یرا نوازش م میگونه ها  اشکم بود که یقطره ها یها دسته
شد و  یمن ابر  یپا به پا زین بانمیهمراه و پشت شهیبلند؛ بلکه آرام آرام شکست و بهنوش خواهر هم

 .دیبار

 نانوشته رخ داد. یبدون رعد و برق که در سکوت یدنیبار

شد.  یم نییباال و پا شیگلو بکیکرد، س یداشت به من نگاه م شیمردانه که در گلو یبا بغض بهزاد 
 ما نبارد. یسرش را رو به باال گرفت تا همپا

 داد :  رونیب یپووف بلند یرا با صدا  گذاشت و بلند شد و نفسش شیزانوها یرو دست

 .شهیحل نم یز یبرم سرکارم. با غصه خوردن چ دی_من برم بخوابم. فردا صبح زود با

 .دیبخواب دیتو هم بهناز رو ببر و بر بهنوش 

 ; توکلت به خدا باشه.ستیمشخص ن یز یکه چ فعال 

 

 به من کرد و حرف آخرش را زد: ینگاه مین

و تو هم  شهیحرف بابا عوض نم یدونیجون. خودت م یباشه آبج نیقسمت تو هم هم دی_ اصال شا
 یز یبشه هنوز چ یکه چ یغم بغل کن ی. از االن زانویببند یکیو کوچ یبزرگ یچشم رو یتون یکه نم

 . ستیمشخص ن
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26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

به سمت  یداد و با آه بلند یفیشانه ام گذاشت و فشار خف یتر آمد و دست راستش را به رو کینزد
 اتاقش پا تند کرد. 

 

 خش دار شده بود :  شیصدا بهنوش

 دیفردا با مامان حرف بزن. شا نیمشکل داشت. اصال هم شتونیاصال آزما دیدورت بگردم شا ی_بهناز 
 ینیبه هر حال رگ خواب بابا دستشه. از االن بش  کنه. یمامان حرف دلت رو بدونه; بتونه بابا رو راض

 !الیفکر و خ

 .یپس وقت هست به ومدن،ین نایکه مسعود ا هنوز

 

 مرا به حال خود رها نکردند. یداشتند و لحظه ا اریها به من و مغزم لطف بس کابوس

را بستر  یفکر  هیهر لحظه و ثان زیرا کوک کرده بودند و من ن یگار ناساز  یبنا  ساعت هم، یها عقربه
 کردم. یم گرید یفکر 

 خورد. یباشد، تکان نم دهیشمار ساعت کوب هیثان یرا پا یخیم یانگارکس

مطلق گرفتار شده  یحس یب  و بدنم به  بدنم به تاراج رفته باشند یجان و روح در سلول ها ییگو
 باشد!

 کرده باشند. قیتزر نیدوکائیبدنم، ل یکه انگار به تمام حس ها همچون

 

آرام   خودت آرام یپناهم باش؛ پناه دلم باش و دلم را محکم گردان. بند بند وجودم را به رضا ای"خدا
 کن."

 

 کلمه بود: کیداشت تنها  نیمرا به حال خودم رها نکرده بود و در مغزم طن یکه لحظه ا یواژه ا تنها

 《رحافظامی》
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27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

لمس  یذره ا یام مرور کردم. دوست داشتن پاک بدون وجود حت یعکس ها و خاطرات را با گوش تمام
 گنجد. یدر باورش نم میبگو یکه به هر کس  کردن

 

تواند خواب و خوراک  یکرده که چند تا عکس م یاصال فکرش را نم یعکاس نیمخترع دورب نیقی"به 
 چون من، حرام کند. یرا بر کس

 اختراع! نیبه ا لعنت

 

 یرا آنجا م ایو دن میغرق شده بود گریکدیکه در چشمان  یعکس دو نفره مان ثابت شدم. عکس یرو
عمق عشق و محبت را در آن  یتوانست یکرده بود و م یکه لبخند را بر لبانمان نقاش ی. عکسمیدید
 یز پاکسا ین روز جمعه براو دوستان مشترکما رحافظیو ام هیکه با مهد شیماه پ کی. درست ینیبب

 یجمع م نیزم یوسواس خود دانه به دانه زباله را از رو یکه من با همه  ی. روز میرفته بود عتیطب
 کارها در مرام و مسلک او بود. نیکه ا ی; فقط به عشق کسختمیر یم کیکردم و در پالست

 است. تیبشر ندهیکمک به آ نیبزرگتر زیبه ظاهر ناچ یکارها نیبود ا نیکه نظرش ا یعشق کس به

و بساط استراحت را فراهم  میگرفت یدر کنار هم جا ار،یاز فراغ از کار با گردن درد و کمر درد بس بعد
 .میکرد

 را رو به من گرفت و الهه نامزد دوستش آن صحنه را شکار کرده بود. یسرخ بیس رحافظیام

 .زنندیبر قلبت م شترین زانیعز یخال یهستند خاطرات و چقدر تلخ و گس که جا نیریش چقدر

 

 همراه کرد. یخبر  یو مرا به عالم ب دیرا در آغوش کش دگانمیبود که خواب، د شیگرگ و م هوا

 .دیمادرم به شب رس یدهایکار و خر یروز در غوغا آن

که رخت بر تن کرد و خود را به منصه ظهور رساند؛ استرس بر جان و روانم پاتک زده بود و قصد  غروب
 کوتاه آمدن نداشت.
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28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یرا در پستو شیاز مسعود بدم آمد و تمام خاطرات خوش و محبت ها فون،یزنگ آ یصدا دنیشن با
 ذهنم پنهان کردم.

 

را  میکه موها ینفت یشال آب کیبا  دمیم را پوشرنگ یا روزهیدرخواست و اصرار مادرم کت و شلوار ف به
 .میاحترام حاضر شد تیاستقبال با نها یبرا یمستور کند. به خواست پدر، همگ

 ریغ ی. خاله با شوقمیخانه، بهنوش قرار گرفت یپدر، مادر، بهزاد و بعد من و در آخر ته تغار  ب،یترت به 
 ام زد. یشانیو مهر محبتش را به پ دیقابل وصف به طرفم آمد و مرا به آغوش خود کش

 را که بلند کردم چشمانم به چشمان براق مسعود گره خورد. سرم

 عتیبه تب زینمود. مهنا ن یکرد و محجوبانه با پدرم دست داد و احوالپرس یبر لب سالم یلبخند با 
که از آنها  یمانکرد و با چش یکه چهره اش را ملوس تر م نیدلنش یکرد و با لبخند یسالم و احوالپرس

پچ کنان واژه ها  چو در گوشم پ دیبود; به طرف من آمد و مرا در آغوش کش انینما میشرم برا یرگه ها
 کرد: فیرا رد

 .یمث چ مونمیاالن پش ینگفتم. ول ی_ ببخش بهناز جون! نتونستم بگم، به خدا چون قسمم داده بود

 دادم. یبرزخ قرار نم نیزدم و تو رو تو ا یحرف م کاش

 

 .دیکش یدر چشمانش شعله م یکرد و حسرت ینگاهش قامت بهزاد را وجب م همزمان 

 

از مهمان ها، طبق  یخوش و بش معمول یدعوت نمود و بعد از نشستن و کم ییرایآن ها را به پذ پدر
 .میکرد ییرایمعمول من و بهنوش پذ

 

 رو به پدرم حرفش را زد: دیآقا سع ،یفرع یاز صحبت ها بعد

و نون و نمک  میعمر سر سفره هم نشست کی. میبا هم آشنا نشد روزیما امروز و د ،یخب! آقا مرتض _
 کم صحبت کنن. هیدوتا جوون با هم  نیا یاگه اجازه بد ی. ولمیشناس یرو م گهی. همدمیهم رو خورد
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29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شود. اینوا را هم جو یوسط نظر من ب نینبود تا ا یکس و

 را از دو طرف مبل گرفتم و بلند شدم. میکه در وجودم چنبره زده بود، دست ها یحس یو ب دیترد با

 زد به من چشم دوخته بود. یموج م اقیکه از آن اشت یسر پا منتظر و با نگاه مسعود

 فرستاد و من جلوتر به سمت اتاقم حرکت کردم. یبلند شدن من، خاله ام صلوات با

بر چهره نشاند و با دست  یشینما یکردم که مسعود اخم ی. تعارفدر را باز کردم دمیدر اتاق که رس به 
 اشاره کرد:

 شه. یجنتلمن پشت سرش وارد م کیبعد  دنی_ تو دهات ما اول به خانم ها اجازه ورود رو م

 

 ادامه داد: زیر یبا چشمک و

 خبرم؟ یرسومش فراموش شده و من ب ایاز دهات ما جدا شده  یبند می_دهات شما با تقس 

 لبخند جمله اش را تمام کرد. کیبا  و 

 

 

. از استرس به جان تمام میصحبت کردن انتخاب کرد یرا برا ییو هر کدام، جا میدو وارد اتاق شد هر
 به او نگاه کردم. یمسعود سرم را بلند کردم و سؤال یافتاده بودم که با صدا میانگشتان دست ها

 

 باب سخن را آغاز کرد:  مسعود

 

دفاع  یب یکه اون انگشت ها م،یباش دهیرو ند گهیتا حاال همد ای میباش بهیبهناز من و تو غر_فکر نکنم 
 گل؟خانم یچ ی. استرس برایبشکن یخوا یرو م

 ؟یک یبرا
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 من؟ یبرا

 

 

 اش زد. نهیبا نوک انگشت دستش همزمان به س و 

هفته  کی نیتا هم نکهیهات، مگه نه ا یهات، دوست بزرگ یبچگ اری_منم مسعود پسر خاله ات. 
 شدم؟ والیه ای بهیغر دیتنگ اسمم خواستگار چسب یحاال از وقت ؟یذاشتیچطور سر به سرم م شیپ

  

 دادم: یبودند به لبانم حرکت دهیام چسب یشانیکه به پ ییگشاده و ابروها ییچشم ها با

 ؟یذار یترسم؟ چرا حرف تو دهن من م یگفته من استرس دارم و از تو م ی_ ک

 

 نیریو لب ز دمیلبان خشکم کش یمکث زبانم را به رو یلبانش نقش بست. با کم یرو یکمرنگ لبخند
 ام را به دندان گرفتم:

 .یراستش رو بگ دوارمیخوام بپرسم و ام یسؤال م هی_ 

 

 که باال آمد; چشمانم در نگاه منتظرش قفل شد: سرم

 که... ای یینجای_تو به خواست خودت ا

 

 : دیحرفم پر انیکند و م دایاتصال پ انیپا یحرفم به نقطه  نگذاشت

 

 یهم که م راهنیمن پ ره؟یبگ میبرا دلم تصم یگفته؟ مگه من بچه ام که کس ی! کهیچه حرف نی_ا
تنم کنم چه برسه   خوام یچون خودم م رمیگ یم میدر آخر خودم تصم یپرسم ول ینظر م رمیخوام بگ

 .دمیاجازه دخالت نم یاحد چیآدم که به ه یدل و زندگ کیبه شر
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 که در چشمانش تأللو داشت ادامه داد: یبرق با

 یدادم. م تتیوقته دل به چشمات دادم، دل به معصوم یلیخوام. خ یوقته خاطرتو م یلی_من خ
 . یخانم شهیشب هام با مرور خاطرات مشترکمون برام صبح م یدون

 

 یم الیخورد و نه خ یدر دل و ذهنم نه تکان م یز یچ چیت و هباف یمن رج به رج فرش را م چشمان
 بافت. مسعود حرفش را کامل کرد:

که به عنوان  یشه، نه شناخت یشناخت فقط معطوف به نسبتمون م نیا یول میشناس یرو م گهی_ همد
 .میزن و شوهر از هم داشته باش

  نمیهم من

 زد و ادامه داد:  زیر یچشمک

که فقط مالک و  هیشه و اون مختص کس یدلم م بیکه نص یخاک ریز یمحبت ها یسر  کی_ بعالوه 
 شکششیطبق طبق پ  و قراره وجودم رو ختهیام رو به هم ر یزندگ یاحساس تمیکه ر یصاحبشه. کس

 هستم. دنشیکه تشنه مسعود شن یکنم. کس

 

 انداخت; منتظر نگاهش کردم. هیکه سا سکوت

 

 لبخند مردانه زد: کی 

 تو بهناز! ،یی_ تو

که مامان  یازهمون وقت ،یبست یم یموهات رو خرگوش ی; از همون وقتیوقته دلم رو برد یلیخ
عروسک شدنت بود.  یشد و آرزوم بابا یم میتنظ تینها یب ی; طپش قلب من رویشد یعروسکت م

صناره از  یتومن رشیتوف دن،یاسمم از زبونش هستم. اسم مسعود از زبون تو شن دنیکه تشنه شن یکس
 .هیاز بق دنیشن  مسعود گفتن و
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جونم، نفسم، عمرم  یکنم; ول یم شکشتیرو که بلوفه بگم پ ایخانم خونه ام بشو; من دن  برام باش. تو
 کنم. یات م دهیند یتار موها هی یرو فدا

 دل خودم اومدم. بازم بگم...؟ یبهناز؟ فکر کنم واضح گفتم با پا یفهم یم 

 

 

 ی. ولستیگرید زیکه نثار وجودت شود چ یعاشقانه ا ی. حرفهاراستیپذ یقشنگ را هر آدم یحرفها
 خواست و بس. یرا م  دلم اری  عاشقانه یمن فقط نجواها یگوش ها

 

 

بشاش مسعود  یساعت، باالخره رخصت داد و حکم خروج را امضاء کرد. پدرم چهره  میاز حدود ن بعد
 زد. ی; لبخند گرمدیرا که د

 کامل کشاند. یحس یب یمرا به قهقرا ش،یکه گرما یخندلب 

 تمام... یعنی

 

 خانواده خاله رفتند; در حالت دو دو تا چهارتا کردن بودم. نکهیاز ا بعد

 باز هم سکوت کنم؟ ای میکه به مادرم حرف دلم را بگو زدمیبرزخ گفتن و نگفتن دست و پا م در 

 

 جمله گفت و مرا با افکار درهم خود تنها گذاشت: کیحواله صورتم کرد و  ینگاه مین بهنوش

 .یات نشه به ندهیکالم دوران آ هیکاش " تک یکن که کلمه " ا یزندگ یجور  تیتو زندگ شهی_هم

 

 گفتم:  یگرفتم و م یکاش آن شب زبان به کام نم یکنم که ا یاالن من است که با خود فکر م حال

 خواهم با مسعود ازدواج کنم." ی"بابا من نم
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 شد. یروزگارم نم یافسوس و حسرت، چاشن گریبود که د نیاش ا حداقل

 

قلبم نهان  یخواستم آنچه را که در پستو یبشوم، م مانیکه پش نیدادم و قبل از ا یقدرت میپاها به
با صحه گذاشتن  شد و دردم یم دایقلب رنجورم پ یبرا یمسکن دیکرده بودم به گوش پدرم برسانم، شا

 .افتی یم امیالت میپدر بر حرف ها

 

 کرده است انداختم و اتاق خواب مقصد آخرم شد. توتهیدر کجا ب نمیپدر که بب افتنی یبرا یاجمال نگاه

 

مادرم به گوشم  یبه در بزنم صدا یخواستم ضربه ا یم نکهیرا مشت کردم و باال آوردم؛ هم ا دستم
 راه متوقف کرد. انهیو مرا در م دیرس

 

با پدرم در حال  اورد؛یمن ن یحرف مرا از چشمانم خوانده باشد و به رو نکهیاز جانم مثل ا زتریعز مادر
 بحث کردن بود.

 

. بابا اون خواهر زاده منه، من دهیازت بع یو تو اجتماع بود لکردهیتو که ماشاال تحص ی: مرتضمادرم
با مسعود ازدواج کنه نه تو؛ چرا حرف دخترت رو از چشماش و  دیسپر کنم که حتما بهناز با نهیس دیبا

 ...؟ستین شهیمثل هم ینیب یدوروزه سکوت کرده نم ؟یش یرفتارش متوجه نم

 

 ؟یتخته گاز گرفت ینجور یکه ا شمیخوام؟ مگه من ناپدر یمگه من بدش رو م یزن حساب  _عه بهار!
اش بره، فردا روزگار کاسه چه کنم چه کنم دستش و خون منه، دوست ندارم خار به پ یبهناز از رگ و پ

 باشه.
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 باز رشته کالم را از دست پدرم ربود و گفت: مادرم

هست که با مسعود  ینیسقف بدبخت بشه؟ اصال تضم کی ریبجز مسعود بره ز ی_مگه قراره با هرکس
 خوشبخت بشه؟ 

 

خوام خانمم. مگه مسعود چشه؟ قد راست کردنش رو خودمون با چشمهامون  یرو م شی: من خوبپدر
تو سرا در آورده.  یخودش و سر  یبرا ی. سرش تو درس و کتاب بود که شده کسمیوجب وجب کرد

بذارم  نیزم یسرم رو رو گهیدونم چند صباح د ینگذرونده، م یو خوشگذرون یاشیعمرش رو به ع
 و دوسش داشته باشه... رزهیبه پاش هست که سرش به تنش ب یکیکه  دختر راحته نیا بابتاز  المیخ

 

سبک  یهمه جوونها پ گهیآدم خوب وجود نداره؟ د گهید ه،یچه حرف نیا  : دور از جونت مرد.مادرم
 ... من، من، من!ستیفهمم که دلش با مسعود ن یهستند؟ من مادرم! م یاشیو ع یسر 

 

 بدونم؟ دیدونم و نبا یکه من نم یدون یم یکرده رو من؟ تو چ ریسوزنت گ هی: چپدرم

 

 مادرم سکوت را شکست: یسکوت بودم که باز صدا نیکه حکمفرما شد و من در عجب ا یسکوت 

 باخته. یکی_ من مطمئنم بهناز دلش رو به 

 

 گفت:  یبلند یحرف خشم نهفته وجود پدرم را به جوش آورد و با صدا نیهم

 ؟یعشق و عاشق یپ ای رهیکارش م  درس و یچشمم روشن! دخترمون پ ؟ی_چ

 بشه؟  یجور  نیکه ا میکم گذاشت تشیترب یو تو کجا من
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بار  نیام که جانش به جان ما وصل است ا یدوست داشتن  پدرم مانده بودم، پدر یحرف ها مات
 .دیآ یکوتاه نم یو قسم هیآ چیسرسختانه در موضع خود نشسته است و با ه

. خود را وستیبه وقوع خواهد پ گریتا چند ساعت د تایدانستم نها یکه م یو طوفان دمید یرا ابر  هوا
 به اتاقم رساندم.

 

 

ام را خاموش کرده بودم. دوست نداشتم تا روشن شدن  یبه دوران افتاده بود. سه روز بود گوش سرم
 کنم. شانیرا ناراحت و پر رحافظمی، ام هیقض

 

 رونیون و ب"اندر دل من در

 اوست همه

 تن و جان و اندر 

 و خون همه اوست." رگ

 

 

که از دهانم  یدیدر اتاق با تق تق به صدا درآمد. بفرمائ یزدم که صدا یخود پرسه م الیفکر و خ در
 شدن قامت پدرم در چهارچوب در اتاق شد. انیخارج شد برابر با نما

 

کوتاه به پدرم  یهرچه تمام سالم کردم و با لبخند یتخت بلند شدم و با دستپاچگ یسرعت از رو با
 خوش آمد گفتم.

پر  یرا از نظر گذراند و با طرح لبخند لیدور وسا کیبلند و پر از آرامش وارد اتاق شد و  ییقدم ها با 
 از آرامش گفت:
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 م؟یداشته باش میتون یم یگپ پدر و دختر  هی_

هم در  میزندگ زیبا دست به سمت راست تخت اشاره زد و مرا دعوت به نشستن کرد و موجود عز و 
 کنارم نشست و دست راستم را به دست گرفت و شروع کرد:

که مصلحت بوده که خودتون  ییمگر در جاها رمیبگ دهیاومده حرفهاتون رو ناد شیکم پ یلی_من خ
درست و عاقالنه گرفته شده و براتون ثابت شده ست، مادرت  میکه تصم نیدیهم بنا به گذشت زمان د

 دلت با مسعود سازش ناکوکه درسته؟ گهیم

 

آن  یرایپذ شیبشنود برخالف آنچه که گوش ها یکرد که جواب یمنتظر صورت مرا رصد م یبا نگاه و
ند گذرا را در هرچ یدر مبارزه بودم تا بتوانم آرامش یر ینفس گ تینها یبوده. با اضطراب و دلشوره ب

 یچرخاندم ول انمنظر پدر عوض بشود به زور زبانم را در ده دیرا بدهم که شا یکنم و جواب هیوجودم تعب
 نشد. یبر لبانم جار  یز ینامفهوم چ یبجز کلمات

 _اوممم، اومم، من...من...

 

 که لکنت، زبونت رو غالف کرده؟  یبگ یخوا یم یچ ؟یکن یچرا من من م-

 

 را بستم: چشمانم

 .شترینه ب نمیب یپسرخاله م کی_ بابا جون من مسعود رو فقط به چشم 

 

 در برگرفتن اضطرابم و در دستانم مچاله شده بود. یشد برا یا لهیلباسم وس نیپائ

 

 یبدنم مستول یآرامش بر تک تک سلول ها یرفته ام را باز گرداند و خنکا یپدرم تمام نفس ها لبخند
 شیبرخالف تصور شکل گرفته چند لحظه پ یز یشد چ یارسال م میکه به گوش ها یاصوات یگشت ول
 من بود.
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 :دیو دو انگشت شست و اشاره را به دو طرف لبش کش دیکش ششیبه ته ر یدست پدرم

 کنم چون شناسه. یم دی_ مسعود رو تائ

 

 دستش را باال آورد و کف آن را نشان داد: بعد

و  رینشده. من خ دمیعا یز یبچه چ نیاز ا یو بجز پاک دمیوش رو کشو ر ری_ چون کف دسِت برام ، ز
 خوام دختر جون. یصالحت رو م

 یم ششیخوردن آت وندیتنده به مرور و به محض پ ششیقبل ازدواج آت یعشق و عاشق یخام االن
 ادیکه بعد ازدواج بوجود ب یعشق و دوست داشتن ی. ولتیشه خوراک زندگ یخوابه و عادت م

مثل:  ییفاکتورها دیبا یخونم؛ تو زندگ یپسر م نی. من دوست داشتن رو از نگاه اشترهیب شیموندگار
بشه. از سه  یزندگ ت،یتا زندگ یو دوست داشتن رو سرلوحه خودت قرار بد ی، فداکار  ،احترامگذشت

گم  ینم یبه تعادل برسون تیرو تو زندگ نایتحمِل تفاوت ها. ا ییِ : تواناشهی" ت " تفاهم درست م  تا
 مسعودخارج کن و  اهاتیکه تو ذهنته رو از رو یرسه. هرکس یبه حداقلش م یول یندار  یمشکل چیه

 رو جاش بذار.

 

 : ختیبلند شد و آتشش را به جان من ر همزمان

 .وفق بده طیبابا. خودت رو با شرا زیازدواجه عز نی_مصلحتت در هم

 

 رفت. و 

 زد. میدرخت آرزوها شهیچطور تبر به ر دیو ند رفت 

 کرد. رانیقلب دخترش را و یها وارهیچطور د دیو ند رفت 

 یاهیبه نقطه س گریرفت و بار د یبار به عرش م کی رحافظیضربان قلبم از ترس نبودن ام دیو ند رفت
 کرد. یسقوط م نیزم



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

38 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

شروع و نگه  یکه او چون مرا دوست دارد برا یپدر من چرتکه انداخته ا یار یبا چه منطق و مع آخر 
کند که پدر من  یظهور م یام تصور  لهیدر مخ یاست. گاه یمشترک الزم و کاف یزندگ کیداشتن 

کند. جوشش اشک را در چشمانم و  یم یرا نخوانده است و در عهد قجر زندگ یکالس درس کی یحت
 یبرا دانستمیخودم که نم یپناه یو ب تیکردم و در آخر مظلوم یخون را در قلبم احساس م وششج

 .میمخمصه به چه تمسک بجو نیاز ا ییرها

 

 

 اتمام حجت نبود، بود؟  یکه به معن نیا

 داد. ینم یکتاتور ید یحرف ها که بو نیا

 چند؟"  یر یکه "حرف دل تو س دیخواست بگو ینم ای

 

 .میگو یرا شکر گفته ام و م تیتمام داده ها و نداده ها ایخدا 

 و من ناشکر نشوم؟ یداده دل را نداده نکن نیببندم که ا لیخدا جان، بگو به کجا دخ یول

 

 میگلو خی_دو_سه، به بکیسر آن مثل چسب  کیکرده ام که  دایپ بیعج یدوست ستیروز چند
ابراز وجود  میاشک ها یتلنگر  نیبه چشمانم متصل شده است. با کوچکتر گرشیسر د کیو  دهیچسب

 کنند. یم ریشوند و صورتم را تطه یروان م میگونه ها یاز چشمانم بر رو  کند و یم

 

 گذرد!  یم

 از غرورش!  یگاه

 که سخت دوستش دارد... یاز کس یگاه
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 .هدفونش.. یقیموس یصدا ریکند، ز یخودش را پنهان م یگاه

 !!!یساختگ یپشت لبخندها یگاه

 ...اما

 سرد!!! یشود به نگاه یم لیو تبد دیآ یبند م شهیتا هم شیها هیاتفاق، گر کیروز، بعد از  کی در

 

 

 شیگذرد. امشب مسعود به مادرم زنگ زد و گفته بود که فردا به آزما یم یهفته از خواستگار  کی
 .میخون برو

 خاطر حصول شود. نانیاطم شیآزما جهیاز نت لیدر فام یپدرم اصرار داشت قبل از اعالم رسم چون 

 . ییرها یکه به آن تمسک جسته ام برا یطناب تنها

 

نشاندم.  یم یبودم و حرف دلم را به کرس ییپروا یمن هم دختر ب  کاش یبود که ا نیا میآرزو
را به انتظار نشسته تا مراد  یاست تا سر کوچه آمده است و چند ساعت یچند بار  زمیعز رحافظیام

 اکنند و هربار او ر ینقش م یفایا اریدر سمت خانم مارپل و دست هیدلش حاصل شود. بهنوش و مهد
 کنند. یروانه م اهینخود س یبه جستجو

 شیعمو یبه خانه  ینامشخص و به طور ناگهان یمدت یبه او گفته بود که بهناز برا روزید هیمهد یول
شده  ایدهد و او هرچه علت را جو یدر گلستان رفته است، و تلفن خود را خاموش کرده و جواب نم

 جمله بوده: کی هیبود، جواب مهد

 دونم. ینم یز ی_ من چ

 

 رحافظیها را با ام قهیدق نیکاش ا یخون انجام شد. در آن لحظه آرزو کردم ا شیآزما ش،یپ یساعت
 کردم. یتجربه م
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من امتناع  میو صبحانه را بخور میبرو یجگرک کیهرچه اصرار کرد که به  شیبعد از انجام آزما مسعود
 کردم، دلخور شد و مرا رساند و رفت.

 جهنم که دلخور شد، مگر مهم بود؟ به

 مهم بود؟ یکس یمن برا یناراحت مگر

 

 چاه باال بکشم از هم گسسته شد. نیبتوانم خود را از ا نکهیبود و و قبل از ا دهیپوس طنابم

 نداشت. یمشکل چیه شیآزما جواب 

خون گذشته و خاله ام امروز تماس گرفت و اجازه خواست تا شب با حضور  شیروز از جواب آزما دو
 و کوچک را اعالم کنند. یرسم ینامزد کیمسعود،  یپدربزرگ و مادربزرگ و عمو و عمه ها

 

 

 زدند؛ مرا مخاطب خود قرار داد: یم شیمادربزرگ مسعود که خانم جان صدا ،ییرایاز پذ بعد

 .نیکنار من بش نجایا ایب_ بهناز جان، عروس خوشگلم... 

 

 درخواست را کرد. نیرو به مسعود هم هم و

 

 .میدر سمت راست و مسعود در سمت چپ جا گرفت من 

را به عنوان نشان  انیبرل یصلوات فرستادن و اسم ائمه را آوردن، دست مرا گرفت و انگشتر  یاز کل بعد
 داد. یمسعود، در انگشتم جا یشدن برا

 

 بوسه اش کرد. مهی" را هم ضمنیو "ان شاء اهلل خوشبخت ش دیمرا بوس صورت
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لبخند نثار من کرد و دست مادربزرگش را  کیحال محجوب،  نیدر ع یول فتهیش یبا نگاه مسعود
 .دیگرفت و بوس

 او را مهر نهاد. یشانیپ زیجان ن خانم

 

 یم ییسرا حهیدر دلم غزل غزل مد یبر لب کاشتم. ول یخانواده ام، لبخند یاحترام و حفظ آبرو یبرا
 خودم غصه دار بودم. ییتنها یکردم و برا

 

  ستیقرار ن گریکه د ی"از وقت

  نمیتو را آنگونه بب چوقتیه

 دارم  یشوق یرفتن چیه یبرا نه

 .ی،ذوقیآمدن چیه ینه برا و

 و نداشتنت باشد دنیکه قرار بر ند یوقت

 باشند... یمعن یب میبرا گرید ایدن یاز اتفاق ها یلیکه خ ستیعیطب

 و باور نکن... نیرا هم بب میلبخندها

 ..." ستین گریکه د یاست به داشتن غرور  یفقط تظاهر  گریبه بعد، لبخند زدن ها هم د ییجا کی از

 

 به آقاجان، آه از نهادم برآمد. یافکار خودم غوطه ور بودم که با نگاه در 

 رفت. یانار م یناگهان رنگ به رخ نداشت و چهره اش هر لحظه رو به سرخ آقاجان 

 

که تند به طرف آقاجان  دنمیدو ریابتدا به من نگاه کردند و بعد به مس یمن، همگ ی"اخدای" یصدا با
 .دمیدو یم

 ببرد. ورشینشسته بود، به طرف آقا بزرگ  ییبود که هرکس در هر جا یکاف نیهم و 
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را در دهانش  یزبان ریخواست قرص ز یبزرگ مسعود، م یه بود و هرچه سبحان عموشد هوشیب کامال
 در هم قفل شده بود. شیحرکت و دندان ها یتوانست، بدنش کامال ب یبدهد نم یجا

 نیکامل کلمه تمام فکرم فلج شده بود و ترس و اضطراب همه وجودم را در بر گرفته بود. ا یمعنا به
 بر اعصاب نداشته و جو نگران در خانه. دیکش یمهنا خط م هیو گر غیوسط ج

 خواند: یرا فرا م دیبلند عمو سع یو صدا هیبا گر خاله 

 .مارستانیب  مشیرو روشن کن تا ببر نیزود ماش دی_سع

 

 سر داد. هیچهره به رنگ افتاده آقا بزرگ نگاه کرد و اسمش را صدا زد و گر به 

 

 در گرفته بود و همه به فکر آقاجان بودند. یا همهمه

 رفتند. مارستانیبه ب یهمگ

 .میمنتظر خبر صحت آقا بزرگ نشسته بود یفقط من و بهزاد و بهنوش هر کدام در گوشه ا و

 

بهزاد  لیموبا یتلفن از افکارم خارج شدم و به گوش یدادند که با صدا یفکرها در سرم جوالن م تمام
 چشم دوختم.

 پدر را نقل قول کرد. یبهزاد حرف ها افت،یچند لحظه مکالمه که اتمام از  بعد

 ینداره و تو یکرده و در حال حاضر، حال خوب و مساعد یدیشد یلیگفته بود: "آقابزرگ سکته خ پدرم
 ."دیبراش دعا کن دیبا  .ستین دواریشده و دکترش هم به وضعش ام یبستر  ژهیو یبخش مراقبت ها

 

 

 .دیکش یبلند نیدهانش گذاشت و ه یدستش را رو بهنوش

 چشمانش را رو به باال چرخاند: بهزاد
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 انیم گهیدو ساعت د یکیکه ان شاء اهلل هر چه زودتر خوب بشه. بابا و مامان هم تا  دی_ براش دعا کن
 چطوره؟  تشیوضع قایدق نمیبب میش یبعد متوجه م

 

 کیافتادم؛ هرگز حاضر به خوردن  یکه از درد، رو به موت م یجز مواقع یکرد ول یبه شدت درد م سرم
 شدم. یقرص مسکن نم

 

 

کم کم مهمان عالم  میو رو کردن خاطرات و دردها ری" به اتاقم رفتم و در حال زریگفتن "شب بخ با
 خواب شدم.

 

 را دوباره باال آوردم و به صفحه اش چشم دوختم. یگوش

 

 مانده بودم. مردد

 خاموش نگهش دارم؟ اینش کنم که روش نیا در

 

 شدم. یم مانیراه پش انهیرا روشن کند اما م یرفت تا گوش یم دستم

 زد. یپر پر م رحافظیام  یصدا یبدجور برا دلم 

 

 گذشت. قیطر نیبه هم یقیدقا

بود که  یمانیرفت و باز پش ینگه داشتن و روشن کردنش م یبرا ،یبه طرف دکمه کنار گوش انگشتم
 پوشاند. یرختش را به دل و مغزم م

 نوازش دهم. شیصدا یقیرا با موس میخواهم گوش ها یکه م ستیصبح تا به حال ده بار از
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 درد است. یدوا نیکه دارم، بهتر ینامعلوم ندهیپر استرس و آ یروزها نیکه در ا ییصدا

 توانم... ینم یول 

 را ندارم آرام جان را بخواهم. قدرتش

 کنم. هیمدت و پنهان شدنم را توج نیا بتیبدهم و غ حیآنچه رخ داده و خواهد داد، توض انیب یبرا

 تن به تن هستم. یخود و افکارم در جنگ با

 توانم خود را پنهان کنم و شرمسار نگاه مهربانش نشوم؟ یم یک تا

 به وصل داشته باشم؟ یواه دیام یک تا 

 دارد؟ یوسط چه نقش نیمسعود ا پس

 کند. یرا طلب م شی"دردت به جونم" گفتن ها ش،ی" گفتن های"خانوم دلم

 

 ام.  تشنه

 تشنه است. زین دلم

 کرد. رابیرا س لیمثل زمزم که اسماع یآب تشنه

 ششیآال یورد زبانش، با محبت پاک و ب یشده با قلب ول نیبا عشق چشمانش، با کلمات عج زین او 
 کند. یم رابیس رابیمِن عاشقش را س

 افسوس... یول

 افسوس... صد

 کند.  یم ییخودنما میکه طالبش هستم سراب برا اکنون 
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را به آغوش مهربان خانم جان ارجح دانسته و  مارستانیاست که آقا بزرگ تخت ب یروز چهارم امروز
 .ستینرمال ن تشیوضع

 نداشته است. یدر پ یثمر  چیپزشکان تا به حال ه تالش

 رش اعالم کرد که سمت چپ آقا بزرگ فلج کامل شده است.انجام شده، دکت یها یبررس در

 

عمه سوگل او  یتیاهم یمسعود و ب دیرفتم که هر بار با توجه شد مارستانیچند روز، دو بار به ب نیا در
 شدم. یمواجه م

 آرام در کنار گوشم زمزمه کرد:  یفاصله ا تیکنارم آمد و با رعا مسعود

تونستم بند بند انگشت  یآرامشم هم که شده م یلحظات برا نیتا در ا می_بهناز کاش محرم هم بود
 آرامشه. ایدن ایوجودت برام دن نیهم یهاتو لمس کنم، ول

 

 شکست. یو گرنه بهناز در خود م میمن فکر کردم واقعا چه خوب است که فعال نامحرم هست و 

 پسرخاله است... کردم به خود بقبوالنم که همان یم یآمد سع یکه کنارم م یهربار 

 ...شتریب نه

 کِش نسبت "نامزد". دکینه   و

 

بود که تو دختر پنجه آفتابت را به مسعود حواله  میبخدا من آرزو دیعمه گرام بگو نیبه ا ستین یکی
 برساند.  رحافظمینفر به ام کیو مرا هم  یبده

 است... نیدلنش میآخرش برا میم نیچقدر ا آخ،

 

 شود. یم یبر وجودم مستول آرامش 

 مال تو. رحافظیآرام باش ام  تو فقط دیگو یحرف به من م نیحرف "م" انگار فقط هم کی نیهم با 
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 زد : ریمرا از نگاه گذراند و ت ظیسوگل با همان اخم غل عمه

 

 به بعدها... یاول پاقدمت به چشممون اومد وا نی_ از هم

 نگرانم. خدا بهش کمک کنه. یلیم خبرادر زاده یبا

که  گهید یگرفته بود که دخترها یز یچشم هاش رو چ یرو ایبگم مسعود جادو و جنبل شده  دونمینم
دعا کن که آقاجونم خوب بشه که نحس  یداد. ول ریگرفت و دلش رو به تو گ دیمثل ماه هستن رو ند

 . رهیدامنمون رو نگ نیاز ا شتریبودنت ب

 

 توانستم بدهم سکوت بود و سکوت... یم یافکار پوچ و واه نیکه به ا یجواب تنها

 

 .دیبود، روان شد و بار دهیکه در گوشه چشمم النه گز یپشت به او کردم، قطره اشک سمج یوقت فقط

 

 امضاء کردند. یابد یاو را به سرا صیآقابزرگ ثابت شد و حکم ترخ تیاز هشت روز، باالخره وضع بعد

 را تنها گذاشت. زشیو خانم جان عزچشم نگشود  گرید یمهربان و دوست داشتن رمردیپ

 

 که اوصافش خارج از توان بود. ختیچنان خانواده ها را بهم ر خبر

 

 آبرومند بودند. یبرگزار کردن مراسم یبه خانه آقا بزرگ رفته بودند و در تکاپو همه

 زدم. یخاطراتم را شخم م ییبا دوستش به کتابخانه رفته بود و من در تنها زین بهنوش
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 دایگشتم آن را پ یهمراه مادرم که طبق معمول جاگذاشته شده بود، بلند شد و هرچه م یگوش یصدا
 یگشتم که دوباره صدا یسراسر خانه را م ،یبه دنبال گوش رانیکردم. صدا قطع شد و من ح ینم

 کردم. دایمبل پ ریبار آن را از ز نیآهنگ آن بلند شد و ا

 انداخت. نیمسعود در گوشم طن یمحض وصل شدن تماس، صدا به 

 _من پشت درم، در رو باز کن. 

 

 مسعود شد. یصدا نیگزیجا یبوق ممتد گوش یبعد صدا و

 

 گشتم تا در را باز کنم. یهول و وال به دنبال چادر م با 

 یبا غم یمن ول یدلخوش یلبخند برا کیاز باز کردن در، مسعود در چهارچوب در ظاهر شد و با  بعد
 بزرگ در دل:

اونجا... بعد هم  یایو ب یخونه آقا بزرگ. خاله گفته تنها تو خونه نمون می_ بهنازجان! لباس بپوش تا بر
 .ای. برو خانم گل لباسات رو بپوش و بیباش دیو حتما با یخانواده ا نیعروس ا گهیتو د

 منتظرتم. نیپائ من

 

شدم و هاج و واج جمله  خکوبیمسعود م یبا گفتن "باشه" برگشتم تا لباس بپوشم که با صدا ناچارا
 کردم. یاش را در ذهنم حالج

 از مال خاله رو بردار و سرت کن. یکی یبپوش و اگه هم ندار  یچادر اگه دار  کی_بهناز 

 

 گونه اصالح کرد. نیعالمت تعجب حک شده بر صورتم جمله اش را ا دنید با

 یها هم هستن برا بهیغر یها به کنار ول یاونجا هستن. حاال خود یادیز یچون تو مراسم مردها_ 
 .گمیم یخودت که راحت تر رفت و آمد کن
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 که پردازش مغزم تمام شد رو به او کردم: یقیاز دقا بعد

 من راحتم و حجابم هم خوبه. ی_ ول

 

 : دیکش یو پوف کالفه ا دیبه صورتش کش یدست

راجع به ناموسم. متوجه  یخوام گزک بدم دست هر کس و ناکس ینم ؟یکنم چ یخواهش م _اگه بگم
 خانم؟ یشد

 

به  یمخالفت نیبدون کوچکتر نیدر حال حاضر من بود. بنابرا یفکر  نهیگز نیکردن با مسعود آخر کلکل
خانه آقا بزرگ سرم کنم. با  یقرار دادم که جلو فمی. چادرم را هم در کدمیسمت خانه رفتم و لباس پوش

کردم تا  ینگاه تیتبع هب زیکرد و من ن یو باز برعکس نگاهم م نیمسعود از باال به پائ اط،یورودم به ح
به  فمیچادر افتادم و با اشاره به ک ادیکه مغزم به کار افتاد و  ست؟ینگاهها چ نیمتوجه شوم منظور از ا

 مراه خود آورده ام.را که مدنظرش هست ه یز یاو فهماندم که چ

 

 

 با گفتن "ال اله اال اهلل" پشت کرد: یول اوردیرا به زبان ب یخواست حرف یقدم جلو آمد و م چند

 شده. ریکه تا حاال هم د می_ باشه پس زود بر

 

که لب به اعتراض باز کند؛ چادر را سرم کردم که متوجه طرح  نیقبل از ا م،یدیخانه که رس کینزد
 صورت او شدم. یبر رو یلبخند

 

 به صاحبان مجلس، عمه سوگل محکم و با خشونت، دست مرا گرفت: تیاز ورود و تسل بعد
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 سرمون آورد و آقاجونم رو ازما گرفت؟ ییچه بال تینحس یدی_د

 

 از اتاق مهمان تکان نخوردم. م،یبرو میخواست یآخر شب که م تا

 : دیمحض خروج از اتاق، خاله مادرم را کنار کش به

 .نیشد تیخودت و شوهرت و بچه هات اذ یدیبهار جان! خواهر ممنونم زحمت کش_ 

 هاتون جبران کنم. یشاءاهلل تو خوش ان

 و حتما... ایب یاگه تونست میفردا هم مراسم ختم قرآن دار خواهر

 

 به من اضافه کرد: رو 

مراسم خوب و بزرگ براتون  هی  خواستم یاون قد و باالت خاله؛ م یفدا ار،ی_بهناز گلم رو هم با خودت ب
 به سرمون اومد. بتیمص نیو زودتر محرمتون کنم، که ا رمیبگ

 

خانه  یو تشکر راه تیتسل ینزد بابا و بهزاد آمدند و بعد از کل  تشکر یو مسعود هم برا دیسع آقا
 .میشد

 آرامش بود. یو روحم محتاج اندک فکرم 

 مسعود بودم. شنهادیدر شوک پ هنوز

 

 بود که آن ها را ببافد. شیشده بود و در حال کلنجار رفتن با موها زیخ میتختش ن یرو بهنوش

 .دمیشدم و به او توپ یحرکاتش عصب از

 

تا خودم برات  ایب ،یباش شیشدن مو بافته که تو دوم زیخ میبا ن یتا حاال کس ی_دختره کله شق! از ک
 ببافم.
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 قرار داد. میپاها یتخت من نشست و کش مو را رو یو رو دیخدا خواسته زود مثل فنر از تخت پر از

 کرد و پشت به من نشست. میبوسه هم مهمان گونه ها کی یناگهان

 

 بافتن موها با بهنوش درد و دل کردم : نیح در

 .ومدمیکنار ن هیقض نی_من هنوز با ا

 .امیتونم کنار ب یاصال نم یعنی

چادر سرت  گهیو م ارهیعصر حجر رو در م یمردها یو ادا چهیپیمن نسخه م یمسعود برا اونوقت
 کن...

 

 را خشک کرد. می"نه" بلند بهنوش، دست و صدا یجمله کامل از دهنم خارج نشده بود که صدا هنوز 

 باره چنان برگشت که جا خوردم. کی به

 رو به من گفت:  

 گهید ؟یآخه چرا گوش کرد ؟یتو چرا قبول کرد ؟یو به زور بوده سرت کرد یدی_ نگو که خودت نپوش
 . یباش عیبدون چون و چرا اوامر حضرت واال را مط دیبه بعد با نیاز ا

 

 دست سرش را برگرداندم: با

به دو  یکی یبرا تیموقع یرسه. ول یعقلم م یجلبک رو که ندارم. خودم به اندازه کاف ویکیآ گهی_د
 مطمئن باش. نویا ستیدر کار ن یکردن مناسب نبود، بار بعد

 

 را به دست در آستانه در حاضر شد:  ریدر آشپزخانه مشغول درست کردن برنج بود. کفگ مادرم

 دنبالتون. امیمراسم ختم قرآن امروز، مسعود زنگ زد و گفت خودم م ی_برا
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 ادامه داد: مادرم 

تو هم  نه،یو ببخواد تو ر یم یکه به هر بهونه ا دنتید یداره برا ی_ دردش به سرم، چه شوق و ذوق
 . کنهیرو برات گلستون م ایچطور دن ینیدل به دلش بده تا بب کمی

 

 ناراحت و مغموم تمام چهره اش را فرا گرفت: یحالت بعد

 یبه نفر سوم دیهست، نبا گهید یاسمت کنار اسم کس یوقت یاست. ول گهید یدونم دلت جا ی_ م
 مادر. یفکر کن

 

 از دهانم خارج شد: کبارهی ،یمن ناخواسته و با حالت تدافع و

 . میکه نفر سوم بشه نفر اول زندگ دوارمی، من هنوز ام میکه عقد نکرد ی_ تا زمان

 

 داد سکوت کند. حیمن چشمانش گشاد شده بود اما ترج ییپروا یاز ب مادر

 

به درست  دمیکه هر روز ام یبود که زده بودم و واقعا حرف دلم بود، چرا انکارش کنم؟ در حال یحرف
 .میاست نه خراب شدن دخترانه ها میشدن آرزوها

 

 باال انداختم و از آشپزخانه خارج شدم. یا شانه

 

 رفتم. رونیو از اتاق ب دمیگرفتم. لباس پوش عیسر یلیدوش خ کی

 قدرت دادم که مادرم بشنود: میبه صدا دمیپوش یرا م میلحظه آخر که کفش ها در 

 خونه آقا بزرگ. امیقدم بزنم، بعد خودم م کمی رونیب رمی_من م
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 چاقو بوداز آشپزخانه خارج شد: گرشیو دست د اریدستش خ کیکه در  یبا شتاب، در حال مامان 

 ؟یبر  یخواست ینم ییشد؟ تو که جا یچ ییهوی_ 

 

 کرد و ادامه داد: زیرا ر شیچشم ها  

 ... ییایکنار ب قتیبا حق دیفرار؟ با یآره؟ تا ک ؟یر یم ی_نکنه... نکنه بخاطر مسعود دار  

 

آن  رشیکه قادر به پذ یقتیکه سوهان روح و روانم بودند، حق ییبه حرف ها  من پشت کردم اما
 نبودم.

 مامان باز بلند شد : یصدا

 ت و روشن کن تا ازت خبر داشته باشم. وامونده ی_حداقل اون گوش

 

 بودم . زیلبر گرید دم،یسرعت بخش میقدم ها به

 گرفته شدن، دهیاز ناد زیاز درک نشدن ها، لبر زیلبر

 شد، یکه به نبودن ها ختم م ییتمام بودن ها از 

 شد. یم یکه به کابوس منته ییاهایتمام رو از

 ...زی...لبر زیلبر

 

 یهوا را به جان م یدر پرواز بود، و گرما ییکردم و فکرم به هر جا یها را متراژ م ابانیهدف فقط خ یب
هرچند گذرا نائل  یکند و من به آرامش دایپ ییآشفته بازار رها نیذهنم از ا یفقط کم ،یتا کم دمیخر

 شوم.

 شهر را در بر گرفت. یها ابانیتمام خ ینیدلنش یصدا 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

53 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یایکند که تا لحظه ها فارغ از هرچه دن  دایرا در وجود انسان هو یخلسه ا  صدا قادر است نیا
 .یشو ستیماد

 ان ال اله اهلل... اشهد

 ان محمد رسول اهلل...  اشهد

 اهلل... یول یعل اشهدان

هم فکر کن و به فکر توشه باش.  تیمعنو یایبه دن دیگو یکشاند و م یم زادیرا به رخ آدم نیشهادت
 منور شد. میبه گنبد روبرو دگانمیدهد. د یرا نوازش م ییهر گوش شنوا نشیطن

را با  یقیو دقا یرا رها کن ریو تزو ایر یایکرد که دن یآدم را وسوسه م بیکه عج یمسجد گنبد 
 یکن شیایمعبودت ن

دلچسب  اریشود و بس یم یوجود آدم یاست که گوارا ینماز اول وقت در مسجد مانند جام عسل که 
 است. نیو دل نش

به خود آمدم که وضو گرفته و در  یکشاند و وقت یمرا م میبه کنترل و اراده من نبود، پاها میها قدم
 گزارم... یامام جماعت حاضر، نماز م  صف نمازگزاران، با اقتدا به

 

 شد. یشد و به تنم دوخته م یبود که سانت به سانت لباس م آرامش 

 

 ینمودم که راض یر یعاقبت بخ یتقاضا دگاریبه آستان معبودم بلند شد و از آن مهربان آفر دستانم
 بوجود آمده باشم. یکه شکر گذار لحظه ها شیباشم به رضا

 گرفتم و به آن جا رفتم.  شیراه خانه آقا بزرگ را در پ یاز هر پر  یبعد خال یساعت

که دوئل به راه  ینهفته در وجودش و چشمان یبه استقبالم آمد و بعد از براندازم با حرص مسعود
 انداخته بودند:

 ه؟یحضرت عل یکجا رفته بود ؟یدنبالتون نموند امی_چرا گفتم م
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از بر کرده و حاال خوب به مرحله  یخود فکر کردم مسعود ضرب المثل "گربه دم حجله کشتن" را عال با 
 حرفم را زدم: تیزل زدم در چشمانش و با جد نیاجرا گذاشته است، بنابرا

رو به رخم  رتتیو غ یبازخواستم کن یتون ی_هر وقت اسمم تنگ اسمت تو شناسنامه ات اومد م
 و من به تو... ،یبکش

 

 اش نشانه رفتم و جمله ام را کامل کردم. نهیاشاره ام را رو به س انگشت 

 پسرخاله. دمی_جواب پس م

 

 .شتریهمان است نه ب میکردم که بداند حدش برا انیو حرص ب دیرا با تاک پسرخاله

را  گرشیدستش را به کمرش زد و دست د کیافتاده بودند،  انیخشم در چشمانش به غل یها شراره 
 گرم گرفت. لگونیو سرش را رو به آسمان ن دیبه صورتش کش

 اعتنا از واکنشش از کنارش رد شدم و به داخل خانه پا نهادم. یب من

را به سمت مادرم کج کردم تا  میگفتن به صاحبان مجلس، قدم ها تیو تسل یاز ورود و احوالپرس بعد
 راه با حرف خانم بزرگ متوقف شدم. انهیکه در م نمیگز یکندل س زیدر کنار عز

 من جا داره نازدونه. شیمن، پ یکرده  زی! نامزد مسعوِد عزی_ عروس خاندان صبور 

 

روبرو شدن با  ینثار خودم کردم برا یشد اما باز فاتحه ا یم ریبود که سراز ایدن نیریش یدلم شهدها در
 !زیعمه سوگل عز

کرده بود،سخاوتمندانه مرا  چیصورتش بقچه پ کیمیکه در صندوقچه م یناب یبا چشم غره  مادرم
 نمود: ضیمستف

 و برو خدمت خانم جون. ریجزء قرآنت رو نگه داشتم بگ ای_بهناز جان دخترم ب

 یجا یلبخند به مادرم زدم و در کنار بزرگ خاندان صبور  مچهین کیگفتن "چشم" و گرفتن قرآن،  با
 گرفتم.
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گوشم نجوا  کیخرجم کرد و نزد یرا به عقب فرستاد، نگاه مهربان نکشیجان سرش را بلند کرد و ع خانم
 کرد: 

 ...دمیشن یی_از سوگل حرف ها

 دختر گلم.  ریدل نگ به

 ره،یاونو بگ یتونه جلو ینم یو کس ستین یو بشر  یبن چیخدا که بخواد رخ بده دست ه تیمش
خودمون  نیگفته البته ب یپدرشه که حرف یبشن. از ناراحتجمع  یکره خاک یاگه همه آدم ها یحت

 باشه دوست داشت تارا عروس مسعود بشه.

هم زده  رزنیاگه اون حرف ها از جانب من پ یحت یخاله زنک یحرف ها ی. براستیخودش ن دست 
 نکن.  یت دروازه، با حرف مردم زندگ گهیگوش د هیگوِشت در باشه و  کیبشه 

 

 چهره مهربان و صبور کردم: نیا میلبخند از اعماق وجودم تقد کی

 .نیشما بگ ی_چشم هر چ

 

 به روح آقا بزرگ کردم.  هیهد یهم صلوات و فاتحه ا انیشروع به خواندن قرآن کردم، در پا بعد 

 

 . دمیاز مراسم مسعود را ند بعد

 نماندم. بینص یامان مادرم هم ب یب یبرگشت از غرغرها نیالبته در ح میمادرم به خانه بازگشت همراه

 

کنند،  یرا مهمان م یکه خانواده متوف لیاز هشت روز از فوت آقا بزرگ مادر به رسم مرسوم فام بعد
 و برادران و خواهرانش را دعوت کرد. دیکوچک را داد و خانواده آقا سع یمهمان کی بیترت

 .میبپوش رهیت یدگان لباس هااحترام به بازمان یما خواست برا یمادر از همگ نیهمچن
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و  میبعد از آن با کمک بهنوش، خانه را هم برق انداخت  و میدیمادر و بهنوش تدارکات شام را د همراه
 دوش گرفتم. کیحمام شدم و  یبعد راه

 .دمیپوش یکوتاه با ساپورت مشک یدامن مشک کی د،یسف  با راه راه یلباس مشک کی سپس

رنگم با خط  یمشک یماند روسر  یبود. فقط م میکننده کارها لیخط لب تکم کیبا  یکم یلیخ ملیر 
 رنگ که موقع ورود مهمان ها بپوشم. ییطال یها

 

 بود. دهیسنگ تمام گذاشته و کدبانو بودن خود را به رخ کش یواقع یبه معنا مادر

ها از  یدر آشپزخانه من و بهنوش مشغول پاک کردن اضافات غذا و چرب ییرایاز صرف شام و پذ بعد
 .مییکه آن ها را بشو میبشقاب ها بود

 .دی" گفتن مسعود به گوش رسااهللی" یشد و بعد صدا یم کینزد یشخص یقدم ها یصدا

 آمد: جلوتر 

 .میزحمت داد یلیواقعا امشب خ ن،ی_دخترخاله ها خسته نباش

 

 . دمیبهنوش را شن یدادم که صدا یبه کارم ادامه م یعکس العمل چیه بدون

 هیو سا امرزهیبوده ان شاءاهلل خدا آقا بزرگ رو ب فهیوظ م،ینکرد یکار  هیچه حرف نی_خواهش مسعود، ا
 سرتون باشه. یسال باال انیخانم جون سال ی

 

 رام و متانت جواب مسعود را داد.رفتم که با احت یاز جان م زتریخواهر عز نیا یدلم قربان و صدقه  در

 باره برگشتم . کیشد و به  سیبا حرف آخرش چشمانم به اندازه توپ تن اما 

 بد ذات را به وجودش چسباندم. ثیدلم را پس گرفتم و لقب موجود خب یقربان و صدقه ها تمام

 فرمودند: هیعل حضرت



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

57 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کم و کسر نباشه. البته شما هم  یز یچ نمیمن برم بب یدیرو سر و سامون م نای_خب بهناز جون تا تو ا
 . هیبه هر حال دوران نامزد ن،یداشته باش یخصوص یحرف ها دیشا

 

 خواهر بد ذاتم شد. یغّرا یدهنده سخنران انیپا  هم یز یر چشمک 

 

 

 بر لب مسعود نشست و از بهنوش تشکر کرد. یلبخند

 

 آمد و فاصله را حفظ کرد: کمیدو قدم نزد با

. بهناز میرو فراهم کرد تا ما دو کالم حرف بزن تیبانو. باز خوبه بهنوش موقع یدیافتخار نم_ شما که 
 تو؟ ینجور یچرا ا ؟ینیچرا سرسنگ

 .یزدیمراسمات که با من خوب حرف م نیقبل از ا تا

 .یزد یم لبخند 

 یم یدوران سع نیشده؟ همه تو ا یبرام سؤاله که چرا؟ مگه چ ؟یکن یم غیاالن همه رو ازم در یول
 تو.... یهم رو بهتر بشناسن تا بتونن اختالف نظرهاشونو برطرف کنن ول یکنن اخالق ها

 

 

 کرد.  یسکوت بود که کالفه ترش م  من اما تنها جواب 

بود که جواب  نکیدر درون س یکف یقرار گرفتن ظرف ها یمهمان ها و صدا یهمهمه  یصدا فقط
 او شد. یحرف ها

 دستش را به کمرش زد و قدم رفته را برگشت: کیه عقب رفت و را ب یقدم کالفه

 خوام. ی_ نم
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 کرد و باز گفت؛ یمکث 

بهناز،  رمیم یداشته باشه م تیدرصد هم اگه واقع مین یبشه که حت یز یچ ریفکرم درگ  خوام ی_ نم
 .رمیم یبفهم تو رو خدا م

 جسم نه... اون که از توان من خارجه و کفر . مردن

 تو رو خدا بفهم. ؟یبفهم یتون ی. مرهیم یروحم م یول

 

 در آشکار نشدنش داشت ادامه داد: یکه سع یبغض با

 اما ما... شهیثبت م ییدوران براشون طال نی_همه ا

  ؟یرفتار کن یجور  نیهم یخوا یبازم م میش یمحرم هم م میکن یعقد م گهیوقته د چند

 

 .میپدرم گرفتار شده ا یسوخت که به خودخواه یخودم و او م یبرا دلم

 

 و کمرم را صاف کردم. دمیرا بر لب خشکم کش زبانم

 هم از بس ظرف کف زده بودم درد گرفته بودند. میگردن و دست ها گرید

 .ردیخواست آن را بگ یدر بر گرفت و با سماجت م یدست کیدرون دستم را  بشقاب 

 جوابش را دادم: نیآرام و کامال مت یلحن با

عده چشم دارن اتفاقات  کیداشته باشه االن  یفکر نکنم صورت خوش ی_ممنونم بخاطر لطفت ول
برابر سرعت نور مضاف بر اتفاقات رخ داده، همه  یکنند تا در اسرع وقت با سرعت یآشپزخونه رو رصد م

 رو مخابره کنن.

 شورم.  یتا اومدن بهنوش کم کم م خودم
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 شد: یلبانش جار نرم بر  یلبخند

 کردن. دایبانو رو پ یصدا دنیشن قیما توف ی_چه عجب گوش ها

 

خواست  یم یو ک یچ یشعور معلوم نبود پ یکردم؛ "دختره ب یشستم و پهن م یدلم بهنوش را م در 
 زود فلنگو بست و رفت." دیبره که مسعود رو د

 زد: نینمک ی"با اجازه من اومدم" وارد شد و لبخند یزاده با صدا حالل 

 دیکردم مطمئنا با یو اگه زودتر اظهار وجود نم دیطول کش یلیخ کیبه عالوه  کیجلسه  دی_ببخش
 داد. از دست بهناز... یحلوامو به خوردتون م  مامان

 گذاشت. شیرا به نما شیبعد تمام دندان ها و

 

پدرم با مسعود به  یها ییبه اصرار و زورگو یشدند. چند بار  یم یهم سپر  یو شب ها از پ روزها 
 . میرفت رونیب

 

 رحافظیکه ام دهیدوست مشترکشان فهم قیبودم که از طر دهیکم آورده بودم. از بهزاد شن گرید واقعا
سرم خراب شد.دلم خنده  یرو ایبه آلمان رفته و آنجا بود که دن یکار  یسه هفته بعد از نبودنم برا

 خواست. یرا م شیها

و به  دیکش یشد و با صداقت به نخ م یم یکه از قلبش بر زبانش جار  یا عاشقانه یحرف ها یبرا دلم
 گریکرده بود.دل تنگ بودم االن د دایشدت پ میها یر یانداخت تنگ شده بود. بهانه گ یگردنم م

چون ضرب  ،یفراتر از عادت و وابستگ یز یاست و چ یواقع رحافظیمطمئن بودم دوست داشتن ام
 دنیلحظه د کینکرده بود.تشنه  دایبرفت" در مورد من صدق پ دهی"از دل برود،هر آنکه از د  لمثلا

 خندانش بودم. شهیهم  یچشم ها

 

 بود. یام به شدت رو به فزون یروح یها تنش
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 کند. یقلبم خال ینبود که از انباشته ها یکس 

 

 بودند. یکسان 

 بود، بهنوش

 بود،  هیمهد

 بود  بهزاد

 نبود... یباز هم کس یول

 

 بود، نبود... یم دیکه با یکس

 

 بسازد،  یقلبم ملود دنشیکه با د یکس

 .دیچیپ ینم میبرا ینسخه ا د،یشن یرا نم میکه تا دانه به دانه دردها یکس

 نبود... او

 ...نبود

 نبود... نیتر بزرگ 

 

 میکشاند. به شدت دچار کمبود وزن شده بودم. خنده ها یم یستیو ن یداشت مرا به نابود میزندگ
 یتکرار  یو بهنوش فقط به جمله ها هیبا مهد میروح شده بود. درد دل ها یو ب یمصنوع یهمگ

 "  نهیقسمت ا دی" شا 

 " یبا سرنوشت بجنگ یتون ی" تو نم
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 خوان" یبچه هاشون رو که نم ی" پدر و مادرها بد

 هم رفته"  رحافظیام اد،یاز دستت برنم ی"کار 

 شد. یم ختم

توانم آن را باور کنم که حس او  یاست که م یسند نیدانستم باالتر یداد م یکه دلم م یگواه یول
 بلند است. واریافسوس که دست من کوتاه و د ینکرده است ول یر ییتغ چیه

 

 تیگفتن مقدمات محرم یدانم شمارش معکوس برا یچهلم آقا بزرگ برگزار شد و م ش،یهفته پ سه
خالف مسلک و منش پدرم و مسعود و خانواده بوده است.  زیشروع خواهد شد، چون تا به حال ن

و باور پدرم معنا  دهیو در عق لیعقد در فام یهفته تا انجام مقدمات کارها کی تاً ینها یمدت نامزد
 .دارد

در آن نبوده باشد باورش هم  یتیمحرمگونه  چیه  و دو روز به طول انجامد و یکیکه هشتاد و  ینامزد
 بود شکل گرفت. یبه احکام شرع دیمق تینها یبا حکم اعتماد پدرم به مسعود که ب یمحال بود ول

 

 

 یدستم ب یصفحه ا یرو  .زدمیآن که بدانم به دنبال چه هستم ورق م یدر دستم گرفتم و ب یا مجله 
راه  ندیگو یبود: )تونل ها م نینظرم را جلب کرد و آن جمله ا یپر نغز و با معن یحرکت ماند. جمله ا

 و پرمفهوم بود. نیدلنش یلیخ میدر دل سنگ( جمله اش برا یهست... حت

 کردم... یاش م یناخوداگاه بر لبانم نقش بست، و من تا دو روز بعد در ذهنم حالج یلبخند

شد. بلند شدم وضو گرفتم و  یفرج دینم؟ شابا پدرم حرف بز دینباشم؟ چرا نبا یمن به دنبال راه چرا 
 سجاده ام را پهن کردم.

 را به سر کرده و با تمام وجودم دو رکعت نماز حاجت خواندم و از خدا خواستم کمکم کند. چادرم

 توانستم. یخودت،نم یام به رضا یراض ایخدا میخواستم بگو یهرچه م یول

 !دمیترس یم
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 خوردن من و مسعود باشد. وندیدر پ تشیرضا دمیترس یم 

 

بر مسند  دیگرفتم با پدرم صحبت کنم. شا میاز دو روز در جدل با افکارم، عزمم را جزم کردم و تصم بعد
 بود.  اتخاذ کند. پدرم در حال مطالعه روزنامه  درست یمیجلوس کرده و تصم یدموکراس

اجازه  یمهربان تیرا صاف کردم و با نها میدهانم گرفتم و صدا یدستم را به حالت مشت جلو کی 
 خواستم: 

 رم؟یوقتت رو بگ قهیتونم چند دق ی_بابا جون م

 

 من شد. یپدرانه جوابگو یلبخند با 

 و بگو. نیبش ای_همه وقتم مال شماهاست بابا جون. ب

 در دلم نشست.  یاضطراب  و  او نشستم اما دلهره یروبرو 

 

از مغزم پراکنده و  ییر آن واحد همه دود شدند و هر کدام در جارا که آماده کرده بودم د یجمالت
 مستقر شدند.

 پر تعجب پدرم بلند شد: یپازل ذهنم بودم که صدا دمانیحال چ در

 رو که تو فکرته بگو بابا جون.  یز ی_خب دخترم! من سر و پا گوشم چ

 

 ِمن و ِمن گفتم: با

 ه؟یچ یدون ی_خب بابا م

 

 دنیعکس العمل پدر بعد از شن دنید یاز ترس و اضطراب برا یناش فیخف ی)تمام بدنم دچار لرزش 
 شده بود( میحرف ها
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 _ بابا من... من..

 

 متعجب به من نگاه کرد: پدر

 ؟یبه تقال افتاد یگفتن حرف یآرامش داشتنت که برا یبرا ذارهینم یحرفت مجال ای_من ترسناک شدم 

 

 

 نگاهم را گرفتم: نیشرمگ

 یبشه اما اگه نگم غمباد م تتونیترسم باعث عصبان یشده و م اتیب کمیحرف من  یول نی_شما خوب
 دلم... یشه افسوس برا ی. اگه نگم مرمیگ

 

 نکردم. یتالش چیه ختنشانینر رونیب ینشست. برا یهجوم اشک بود که در چشمانم م و

 ادامه دادم. همانطور

رم. اگه قبال به عنوان پسرخاله هم دوسش بهش ندا یحس چیمسعود رو دوست ندارم، من ه  _بابا من
 . دهیداشتم االن اون حس هم پر

 

 ندارد. یتفاوت  سرخ بیتوانستم حدس بزنم که رنگ رخسارش با س یم یول دمید یپدرم را نم صورت

 

 زند، ادامه دادم: ینم یحرف دمید یوقت 

 ت،یسقف برم، فکرش هم برام تلخ و گزنده ست چه برسه به واقع هی ریتونم باهاش ز ی_من نم
 برسه...   چه
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 شدنم را خفه کرد: رینه چندان آرام و مهربانش ش یپرتاب کرد، صدا نیزم یرا به شدت رو روزنامه

 شد. دهیگفته هات شن ی. به اندازه کافگهی_ادامه نده. بسه د

 و مهر الل شدن به لبانم زده شد. دیدر دهانم ماس حرفم 

 

 بلند شد و دو دستش را به پشت کمرش برد. پدر

 رفت. یم یقدم چند 

 گشت. یرفته را برم یکرد و باز گام ها یم یتوانستم بفهمم مکث یاش را نم ینگاه به صورتم که معن با

 

 کردند. یم بودند و انگار تئاتر تماشا ستادهیو بهزاد هر کدام دم در اتاقشان ا بهنوش

 آمد. رونیپدر از اتاق ب یبا صدا مهیسراس زین  مادرم

 یدوخت. اما متوجه نم یگرفت و به صورت من م یداده پس م  نگاهش را به صورت پدرم مدام 
 .ستینشسته بر کام همسرش چ یتلخ نیا  علت  شد

 

 که پدرم مانع شد: اوردیرا به زبان ب یخورد تا حرف یتکان شیها لب

 خوره!  یطور! مسعود به درد تو نم نی_ که ا

 کرد. یفراخ شده به من نگاه م ینگاهم در نگاه مادرم نشست که با چشمان همزمان

 

 ادامه داد: بابا

 !؟یبهش ندار  ی_که حس

 م؟یو ندار میما نداشت دیکن یرو فکر م دیزن یازش دم م  که شما جوون ها یحس المصب نیا
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فرق  هیبعد از عقد قض یول میبهم نداشت یحس چیبابا جون من و مادرت هم قبل از ازدواجمون ه نه
 حاال چطور جونمون بهم وصله شده. یدیکرد. خودت د

 

 اشاره اش را باال گرفت: انگشت 

و  شهیتنده به مرور کم و کمتر م ششیقبل از ازدواج آت ی_ قبالً تو اتاقت بهت گفتم که عشق و عاشق
 عادت... هیشه  یم  خوابه و یم شیآت نیا

 

 گفت:  یبلندتر  یبا صدا  

 نگفتم؟ ای_گفتم 

  

 صورتم کرده بود که جواب دهم. خیرا م نگاهش 

 : دیلرزیکه کل بدنم م یدادم در حال یرا تکان سرم

 به خدا... ی. ولنی_بله گفت

 

 

 گذاشت. مهیپر خشمش حرفم را ن یصدا

 

کس و  ی. چرا؟ بگو چشه؟ عقب مونده ست؟ زشته؟ ب میو ماده و تبصره ندار  و اما و اگر ی_بهناز ول
زده که عقلت رو  خونیبه دلت شب یک اد؟یِد آخه بگو بدبخت چشه که به چشم خانم نم کاره؟یکاره؟ ب

 پا داره؟ هیسه ماه مرغت   که هنوز بعد از یبه دست دلت داد
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کردم تا   میزندگ زیاز سر عجز و التماس به مرد عز یغلتانم، نگاه یها دیاز مروار سیخ یچشمان با 
 سوزد؟ یچرا دلش به حال دل عاشقم نم ست؟یمهم ن شیمن برا ندهیچرا آ  بفهمم

 نرمش داشتم. ی... فقط کمیکم یتمنا 

 

 گرفت: دهینگاهم را ناد یرحم یبا ب اما

 یصاحبت هم حال یبه اون دل ب  و  گوشت کن زهیو آو نی... اگمیبار بهت م نیآخر یبهناز برا ی_ول
 کن که مسعود صاحب اول و آخر توعه. والسالم.

 

را برداشت و  چشیسرد سوئ یآمد وبا نگاه رونیب دهیبا لباس پوش یقیطرف اتاق رفت و بعد از دقا به
 منتظرم نباش" خانه را ترک کرد. امیرو به مادرم با گفتن"من شام نم

 

 

 فقط نگاهم کرد. مادرم

 تکان داد و رفت. یداد و سر  حیو نگفتن مردد بود که نگفتن را ترج گفتن

 

 ماندم و غرور له شده ام؛ من 

 ...باز نشدن ها  من ماندم و و 

 

 اهش؛یس یبود و بارش شبنم از دو گو بهنوش

با  یهمدرد یو آن ها را به عقب فرستاد و فقط برا دیپرپشتش کش یبه موها یکه دست یبهزاد و 
انباشته شده در چشمانش را به من  یها یخواهر درمانده اش چشمانش را باز و بسته کرد و مهربان

 داد. هیهد
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کار من در ظاهر  میخود مشغول بود یناگفته به انجام کارها یبود که من و بهنوش در سکوت یساعت دو
 فراتر... یمشغله فکر  ینامه ام بود ول انیپا یبررس

 

 .دیتق در به گوش رستق  یصدا

 شد. انیتو " از زبان بهنوش، در باز شد و اندام نه چندان تپل مادرم نما ایگفتن "ب با

 به داخل اتاق آمد:  یلبخند با

 .ستیازتون ن ی_خب دخترا خبر 

 . نییاینم رونیو ب نیبست تو اتاق نشست دوساعته 

 

 کج کرد و گفت: یسمت راست خود را باال داد و دهنش را کم یابرو

 داشته باشه؟ یز یچ یکار  دیشا م،یکمک مادرمون بد میبر نی_نگفت

 

 رو به بهنوش گفت: بعد 

که از چهره اش مشهود  یتینه، حافظه که برام نمونده. بهنوش با نارضا ایغذا رو کم کردم  ریز نی_ برو بب
 را به او گوشزد کرد: گرید یکه خواست خارج شود، مادر باز کار  نیبود بلند شد و هم

 ساالد هم درست کن.  هی. زهیم یساالد هم رو لی_ بهنوش جان مادر! وسا

 

 باره باز رو به بهنوش برگشت: کیدر را لمس کرد که مادرم ناگهان  رهیمن آمد، بهنوش دستگ سمت

 همون جا درست کن.  نجا،یا یار ی_ن
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را  یتوأم با ناراحت تیعصبان ی. کالمش کمقلبش قرار گرفت یجدا شد و رو رهیدستش از دستگ بهنوش
 داشت:

 .دمیترس یگیم ییهوی ؟یکن یم یجور  نی_مادر من چرا ا

 یخصوص یو کل محصول رو جمع کن تا ما به حرف ها اهیباره بگو برو سر مزرعه نخود س هی خب 
 . میبرس

 

 دهانش به حالت مشت گرفت: ینازک کرد و دستش را جلو شیبرا یپشت چشم مادر

 گه؟ید هیچ اهیدارم؟ نخود س یگفتم حرف خصوص یسرتق من ک ی_ عه،عه ، دختره 

 ؟یکن یچرا سفسطه م گهید  رم یبگو نم یر  ینم

 

 داد و از اتاق خارج شد. ینیاش را چ ینیب بهنوش 

 داد و آشپزخانه را منور کند. تیامان رضا یب یخانم با غرغرها باالخره

 

 تخت بهنوش نشست و دستانش را در هم گره داد. یرو مادرم

شروع بحث  یبرا یچرخاند و مشخص بود در ذهنش به دنبال جمله ا یاتاق م یرا به چهار سو سرش
 بود. 

حرف  دنیشن یو منتظر برا دمیکش یناهماهنگ و درهم م ییخط ها میرو شیبرگه پ یخودکارم رو با
 شود. انیخواست ب یکه م ییها

  

 داد کرد: یبه ساعت که عدد نه را نشان م ینگاه مادر

 باز منتظرشم. یول امیکه گفت نم نیبا ا ومد؟یچرا ن یمرتض دونمی_نم
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تو برزخ دلت  یاالن اون و گذاشت ؟یکرد یشیآت یجور  نیکه پدرت رو ا یبود گفت یحرف ها چ نیا
 ؟یجور گفت نیا ؟چرایحرف پدرت حرف بزن یآروم گرفت؟ تا االن نشده بود رو

 

 یکلماتش جار  یشد و از البه ال یمحبت مادرانه بود که از چهره اش ساطع م یسرزنشگر بود ول لحنش
 گشت. یم

 

 :دمیدشوار کرده بود نال میکه حرف زدن را برا میکنج گلو یبغض با

 دیچرا با ست،یوسط ن نیا یاحساس چیه یعقد کن وقت گنیم انیم گهی_چرا نگم مامان؟ دو روز د
 کنم؟  اهیشناسنامه ام رو س

موقع راه  ؟یچادر بپوش، نماز اول وقت رو خوند گهینشده زور م یچیاالن که ه نیمسعود از هم مامان
 .گهیرفتن کفشت صدا نده و هزار کوفت و زهرمار د

 گم بده... خوبه! ینم 

 شم، تو رو خدا مامان... یکنه. خفه م یم ریمن گ یتو گلو یول 

 کم کن.در  گهید یکی تو 

 

 

 کنار من نشست. یصندل یبا آرامش بلند شد و رو مادرم

 یگذاشته بود، دستانم را گرفت و رشته  ادگاریمهربانش که فقط نوازش از آن ها به  شهیدستان هم با
 سخن را خود آغاز کرد.

 .یمامان، تو که مسعود رو دوست داشت زی_عز

 

 ام چند بار تکان دادم : ینیب یو عجوالنه انگشت اشاره ام را جلو تند 
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به حرف  ی... حاال هگمیبگم؟ مامان به خدا دارم م دی! چند بار باشتریفقط به عنوان پسرخاله نه ب ی_ول
 شم. یهم کنم، مطمئن باش از مسعود جدا م یمن عقد هم کنم عروس ن،یمن گوش ند

 

 گفت و بلند شد. یمن " بلند یِ وا ی"ا مادرم

 و با خشم به من زل زد: دیبه گردنش کش یدست 

 نشده؟ خدا نکنه. یچیهنوز ه هیحرف ها چ نی_اصال ا

 رو... استغفراهلل! زبونت

 خوان سرت رو ِبُبرَن. یانگار م ؟ینیقدر بدب نیچرا ا دختر

 

من نشسته است مادرم و بزرگتر من  یکه رو به رو یکس دمید یبود و نم لیتکم لیتکم تمیظرف گرید
 از جان نگفته بودم. زتریعز نیبه ا یز یچ یو مهربان است که کمتر از َچشم

 : دمیکش ادیفر تیو با عصبان هیداد و با گر با

 .نیُکش یروحم رو م یدست یکه دست نهیبهتر از ا نیتنم رو به صالبه بِکش غمبر،یبه پ ری_به خدا، به پ

کنم نکنه بچه سر  یمدته فکر م هی ن؟یکن یخودتون نره خراب م یکه آبرو نیام رو به خاطر ا ندهیآ چرا
 خبرم. یو خودم ب میراه

 

 کاشت.  یصورتم را بوسه م یآمد و پهنا یبود که م اشک

 قرار گرفت: میرو به رو تیبا عصبان مادرم

 دو بار بهت محبت کنه. دی. بذار عقد کنیکن یسختش م ی_خودت دار 

 .یش یکه عاشقش م ینیب یدست و بالش بسته ست بعد م االن

 

 بود. یرارادیغ یلیلبانم آمد خ یکه رو خندمپوز
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 لب پچ زدم: ریز

 باطل. الیخ ی_زه

 

 نبود. ایکوتاه ب مادرجان

 داد: ادامه 

شده بعد سه ماه بهم زدن؟  یگن چ یفردا مردم نم  . حاال مسعود و خاله ات به کنار،می_ما آبرو دار
داشته  رادیتو جامعه ما دختر هزار بار هم که پاک و سالم باشه و پسر صدتا ا  نداره یرادیمسعود که ا

پشت سرت  یخوا ینداشته دختر، م شیچسبونن به ر یها رو م یکنن و تمام بد یباشه اونا رو ول م
 ؟یبابات رو دق بد یخوا یباشه؟ م ثیحرف و حد

 

 پر از لرزشم را رها کردم: یشده صدا نیعج یمملو از اشک و سردرد یصورت با 

 لطفا. دی_ باشه مامان ، باشه. فقط تو رو خدا تمومش کن

 

 و مرا در آغوش گرفت: دیاشکش جوش یهم چشمه  مادرم

 دیتو بشم، از اول نبا ینون رو سر سفره مون گذاشت. فدا نیرو چکار نکنه که ا ی_ خدا بگم مرتض
نکن  یتاب یل آب پاک و زالله،دورت بگردم مامان جون ب. نه حاال که طرفمون برامون مثمیکرد یقبول م

 .یکن یبه خدا من و داغون م

 رو. یطرف مرتض ای رمیدونم طرف تو رو بگ ینم

 وسط، خدا من و مرگم بده که باعث عذابت شدم. نیچوب دو سر طال ا شدم

 

 : دمیکنار لبش را بوس امدهیبند ن  یدست لبان مادرم را بستم و با همان اشک ها با 

 _خدا نکنه.
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 یم ینگران یکه بو یپتو، مادر حرف زد، حرف دنیکش نیو پتو را برداشتم و در ح دمیتخت دراز کش یرو
 داد:

 بخواب. ریشام بخور بعد بگ میبر ای_ ب

 

 .دمیسرم کش یرا باال انداختم و پتو را تا آخر رو سرم

المپ را خاموش  گرید یحرف چیه یکند و بس. ب یآرامم م ییمواقع تنها تنها نیدانست که در ا یم
حجِم  نیا ریکردم از ز یکه سرم آوار شده بود هرچه تالش م ییها یکرد و رفت . من ماندم و بدبخت

 رفتم. یتر فرو م قیو عم شتریکنم ب دایپ یز یآوار راه گر

 نبودم. نیرو خوشب شیدر پ ندهیهم به آ یذره ا گرید

 زبانشیرا تا خود صبح م هیسر دهم و ضجه بزنم و گر هیباشد مو یشب نیگرفتم امشب آخر میتصم
 باشم.

 مهمان شدم. گریدانم چقدر زمان گذشت که من در عالم د ینم

 

 

 یساطع م نیداد و کم کم انوار گرمش را به زم یفردا صبح که آفتاب بساطش را در آسمان جا درست
را به گوش رساند که در آن زمان  یبه صدا درآمد و خبر کرد، انگار که مو را به آتش بکشانند تلفن خانه 

و خانه  هودهیب اختراع نیکنم با ا یرا بر سر گراهام بل ارزان ایدن یها نیدوست داشتم تمام لعن و نفر
 خراب کنش. 

 .میبود انوسیدر عهد دق کاش 

تا  دیکش یماهها طول م ینبود تا هر خبر بد یخبررسان لهیو هزاران وس تهیو تلفن و مدرن نیماش کاش
 شد. یاطالع داده م یبه کس
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 را برداشت. یبرداشتن تلفن بودم که مادرم زودتر گوش یراه برا انهیم در

 میاز تنمون درآورد یآقابزرگ را به تازگ اهیکه رخت س نیگفته با ا دیداده بود که" آقا سع غامیپ خاله
که  رهیصورت نگ یو حق یدو جوان زودتر انجام بشه تا گناه نیخانم جون اصرار داره که عقد ا یول

 ."مییایعقد ب روز نییتع ینکرده آقابزرگ در عذاب باشه و با اجازه شما شب با خانواده برا ییخدا

تماس  انیکار تا پا نیکرد و ا یو باز رها م دیچیپ یبه دور انگشتش م یتلفن را چند دور  میس مادرم
به من انداخت و سرش را تکان داد و نقل قول  یشد؛ نگاه ریجا گ شیر جاادامه داشت. تلفن که س

 کرد و بعد سرش را به آسمان بلند کرد:

 کن. ریاهلل خودت ختم به خ ای_توکل به خودت 

 

 روزمره اش پرداخت. یسمت آشپزخانه روان شد و به کارها به

 

گذر  هیبه ثان هیو ثان یو تنها راه نجاتت را معجزه بدان یانبوه مشکالت و غصه ها باش انیدر م شده
 ؟ینیعمرت را به انتظارش بنش

 بودم. دهیبست رسبه بن گریبود و فقط چشم انتظار معجزه بودم. د نیهم قایمن دق حال

 کنم. دایپ ییدخمه تنگ رها نیتا به آن چنگ بزنم و از ا نمیب ینم ییروشنا چیکه ه ییجا به 

ام  یو ناراحت تیخواستم تا عطش عصبان یآب سرد م یسمت آشپزخانه، سنگر مادرم رفتم و جرعه ا به
 فروکش کند.

حس  یب میدر من جمع شده اند و تمام فکرم دچار انقباض شده و تمام حس ها ایدن یحرص ها تمام
 شده اند.

 شدن. یخال یکنم برا یرا طلب م ییجا

 رها شدن،  یبرا

  ،دنمیفهم یکم یبرا

 مهم دانسته شدنم. یکم یبرا
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 یاو را مرد شهیگنجد چون هم یدر باورش رفتار پدر نم م،یخانواده ام شرح ماجرا گو ریغ یهرکس یبرا
 دنده. کیدانند نه خودرأي و  یم یدموکراس ینکته سنج و دارا

 

 وهیم کیپالست نیو چند ینیریجعبه ش کیپر وارد خانه شد. در دستانش  یکه شد پدر با دستان ظهر
 کرد. یم ییخودنما

ما خبردار بوده که شب مهمان  یقبل از همگ یعنیبود نشان از دانستن پدر داشت که  انیکه ع آنچه
 .میدار

 دادم. یتمام وقت من در کنار مادر بودم و در کارها کمک م چون

 یلیکردم خ یم یشد سع یم دهیپرس یاگر سؤال یکردم ول ینم یاحترام یبودم، ب نیپدرم سرسنگ با
 جوابگو باشم. یخالصه و تک کلمه ا

 داد. یرا بروز نم یز یچ یمتوجه شده بود ول پدر

 شد، یاحوالپرس دند،یو مهمان ها از راه رس دیفرا رس شب

 انجام شد، ییرایپذ 

 مدارها گذاشته شد و من بودم و نبودم. قرارو 

 

 کردم. ینجات خود نم یبرا یتالش چیشده بودم که ه ریمطلق اس یحس یب در

 .رحافظیبا مهر بافته شده ام یاهایتمام رو انیپا یعنیآخر خط،  یعنیمن  یبرا ایدن تمام

 نداشتن چشمان عاشق مهربانش. یعنی

 

 .میداد یم را انجام یشد و مراحل عقد رسم یانجام م دهایخر دیفردا با از

 .میپنجم آبان ماه روز تولد مسعود عقد کن کشنبهیدر روز  گریهشت روز د قایدق گر،ید هفته 
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دفن  دیتوانست باشد و با یکه م یتمام لحظات پاک و قشنگ یبرا رحافظیدل ام یخودم، برا یبرا دلم
 شوند و خرج نشوند در حال جان دادن بود.

 دلم زیعز یدر چشم ها یخط نگران کینبود درک کند، مرهم باشد نه زخم، فقط  یکس

 گرید نیدانست ا یم ست؟یچ دنیدانست دفن خاطرات و به عشق نرس یکه م دمیچشمم د به 
 ذره ذره در آن باشم و جان بدهم. دیتمام من است که با یجیمرگ تدر ست،ین یزندگ

کربن آن به غلظت تمام  دیاکس یهر روز کمتر کمتر و د تیزندگ ژنینفس، بدون هوا، اکس بدون 
 کرد. یرا کامل تجربه خواه یشود و خفگ یم شتریب شتریخدا ب یایدن

 شود. یم ینبات یروحت دچار زندگ یکه جسمت حرکت دارد ول یشود زندگ یم

 دختر را به جبر کشتند. کیرنگ  یصورت یایدن یها یدر من کشتند، تمام پروانگ مرا

 یذره ا یبرا یزنده به گورت کنند و نتوان تیکند و مانند عصر جاهل یزندگ کیو  ستیدر قرن ب انسان
 ...یلیاست خ رانهیحق یلیخ یانجام بده ینفس، کار 

 

 فتهیکرد، چنان مست و ش یکرد و انگار نماز عشق را ادا م یکه با چشمانش بهزاد را وجب م ییمهنا
 شد. یلحظه لبخند از لبان خوش فرم و خندانش جدا نم کیمن بود که  زیعز نیا

 یانداخت و برا ریداشت سرش را به ز خاص که در وجودش قرار یایح کیبه مسعود و  یچشمک با
 پروا خرج کرد. یرا ب شیو خنده ها دیدردانه برادرش از ته دل خود کل کش

 رو به مهنا کرد:  یبا حالت شگفت بهزاد

  ؟یکرد یو رو نم یهنرها هم داشت نی_عه، دخترخاله از ا

 

 کرد: یز یخنده ر مهنا

 بود. ومدهین شیپ  تشی. درضمن تا االن موقعستیکه هنر ن نی_ا
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ژرف  یو خاله و خانم جان برگشت و با شرمندگ دیهراسان سمت آقا سع دییایب ادشی یز یانگار چ بعد 
 در کالم و حرکاتش:

 .دیرو فراموش کردم، شرمنده ام، ببخش زیهمه چ یلحظه از شاد هیخانم جون   به خدا یوا ،ی_ وا

 

 انداخت. نییسرش را پا و 

 داد:  هیگرم به وجودش هد یجون لبخند خانم 

تاج سرم بوده، در کنار   رو که مونسم بوده، یز یحق توعه، درسته دلم سوخته و عز یدلم شاد زی_عز
دم  ی. قول منیاحترام نگه داشت یشماها هم چند ماه نینکن یشه شاد یباعث نم یخودم ندارم، ول

. راحت باش گل من. ستیو غم به دوش گرفتن شماها ن ینیبه عزلت نش یکه آقا بزرگت هم راض
 .زمیباش دختر عز راحت

 

بوسه  شیداد و بر موها یگشود و او را عاشقانه در خود جا شیمهنا یآغوش مهربانش را به رو بعد 
 گرم نهاد. یا

 

مغازه را با مغازه  کیکه  نیها و ا ابانیشد که فردا صبح با خاله و مادر به وجب کردن خ نیبر ا قرار
 یکارها ریبود چون مسعود درگ نیا زیدر اصل نظرخاله جان عز یعنی. میبگذران م،یکن ضیتعو گرید

انتخاب شده  هاتند و عجوالنه انجام شود؛ بهتر است که اول با نظر خانم  یدیخر دیشرکت است و شا
حال انفجار بودند   تنم در یآقا مسعود را هم من با خود همراه کنم. تمام سلول ها بیو بعد نظر و ج
و به راه  دنیبار یاشاره برا کیپشت سد چشمانم جمع شده بودند و منتظر  ایدن  یو تمام آب ها

بودند اما تمام توان و قدرت داشته و نداشته در خود را جمع کردم و مانع  نیسهمگ یلیانداختن س
 نداشت.   ثیمن جز کوچک شدن و سرزنش و حرف و حد یبرا یز یشدم که چ یقطرات زشیر

 چشمانش،

 خندانش، صورت 
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کنم واقعا به  یمکان اعتراف م نیلحظه، در ا نیوافرش بود.در ا یقهقهه بلندش نشانگر خوشحال و 
 ورزم که او توانست اسمش را در کنار عشقش بنشاند و من... یمسعود حسادت م

 

 حلقه گذرانده شد. دیاول به انتخاب و خر روز

 وسواس را به خرج دهد. نیشتریکه در انتخابش ب ستیهر دختر یآرزوها تیکه نها یا حلقه

 رفتم. یحلقه م دیبه خر یاقیاشت چیمن بدون ه حاال 

 آورد. یحکم زندان را به ارمغان م میکه برا یا حلقه

در خود داشته باشد،  یو تراش ینینگ نیکه کوچکتر نیساده، ساده بدون ا اریحلقه بس کیبه  حایترج
 گفت: یو خاله بود که م دمیخاله و مادرم را به جان خر یبسنده کردم و تمام غرغرها

 رو برات بخره. نیمسعود ا ذارمی_من نم

 

 تمام!  گرید زدمیرا م یحرف یوقت ینداشت ول داریپدرم خر یاست حرف من جلو درست 

 نشاندم.  یالبته آخرش حرفم را به کرس و

 

 مسعود به سراغم آمد. عصر

 کرد. ینم غیوجه از من در چیمردانه اش را به ه یلبخندها

 بود که: نیو ناراحت بود و کالمش ا دهیرا از زبان مادرش شن انیجر

 نیه که از همبود سیبگه چقدر خس نهیبب یو از فردا هرک یکه آبروم رو سر زبونا بنداز  دمی_اجازه نم
 ؟یخوا یم نویاول براش خرج نکرده، تو هم

 

افتد را بهانه کردم و  یوقت هم از مد نم چیو مناسب است و ه کیهم ش یلیمن ساده بودنش که خ و
 .میدیدرهم مسعود همان را خر یبا اصرار من واخم ها
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که  میکرد یدار یمسعود هم خر یبرا نیاز جنس پالت یحلقه ساده هم جفت حلقه من ول کی و 
 آن را طبق رسم تقبل کردند. نهیخانواده من هز

 شده بود. کیتار گرید هوا

 فردا. یاش بمونه برا هیخونه، بق میخسته شدم، بر گهی_ من د

 

 .میرفت نیبه طرف ماش ینیریجعبه ش کی دیقبول کرد و با خر یمخالفت نیبدون کوچکتر زین مسعود 

 

 

 یعاشقانه مسعود نثارم م یبعد نجواها یحرکت کرد و کم  و گفتن بسم اهلل نیبا استارت ماش همزمان
 شد.

 عاشقانه را بارور کند. یکم درختخواست در دلم بذر بکارد و کم یم 

 نشیمزرعه را بذر محبت و عشق بکارد، چون زم نیخواست ا یم  رید یلیمسعود خ  افسوس که یول 
 بود و بس. زرعیلم  یگر ید یداد و برا یبود و بار م زینفر حاصل خ کی یفقط برا

 

 شد. یتکرار م ینوروز  یاز آهنگ مصطف یسرم فقط تکه ا در

 ازت برام گرون تموم شده چقدر ی"دور 

 و آروم ندارم و قرارمیکه ب یخبر  یب دیشا

 ذارمیهم م یو چطور چشمهام و رو ارمیبد م شهیهم

 نشون" یب ییکجا

 

 ام فارغ و سرم نبض گرفت. یذهن اتیحرف مسعود از مشغول با
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چه  یدون یکه سندت بخور به نامم. نم یروز  یکنم برا یم یبهناز، چه قدر لحظه شمار  یدون ی_نم
 نیتو رو داشته باشم از ا تیکه حس مالک یچه قدر اون لحظه ا یدون یتو قلبم به راهه، نم یولوله ا

 . نهیش یمتو دلم  یکنم، چه ذوق یر مکه قلب و روح و جسم هر دومون مال هم باشه رو تو ذهنم تصو

 

داه بود  هیتک یتاز بر مسند سخنور  کهیاو هم چنان  یدر قلبم نشست ول یر یجمالت مسعود، ت نیا با
 تاخت. یو م

 لب باز کردند: شیو آرزوها شیصدا باز 

آروم گرفتن قلبم دستات رو  یآرامشم برا یهفته زود بره و من بتونم برا نیکنم ا یم ی_ لحظه شمار 
 لمس کنم.

 زد. یرا م یچرخاند و حرف یکرد، هم سرش را م یم یکه رانندگ همزمان

 کرد.  یبر لبانم جار  یلبخند میها یتمام دلهره ها و ناراحت انیکرد که از م انیرا ب یا جمله

دفاع هرچه که کردم  یو من مظلوم و ب یکه دلم رو به اشغال خودت درآورد هیادیز ی_بهناز سال ها
 نشم نشد.  ریاس

 

 :دیقلبش کش یبه رو یدست

 دفاع. یب نیشدم! مثال من شده مثل فلسط ری_ اس

 

تر شد و به  عیلبخندم به خنده وس دمیکاو یذهنم آن را م شتردریزدم و هرچه ب یکه زد لبخند یمثال از
مان را به کل فراموش کرده بودم که قهقهه زدم و  نیو نسبت ب تیشد و در آخر موقع لیخنده تبد

 کردم : یاز جمله اش را تکرار م یهمراه خنده تکه ا

 _من، تو... 

 

 خنده... باز
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 ؟!  لمیحتما منم اسرائ ن؟ی_ فلسط

 

 که قادر به تمام شدن نبود. یخنده ا باز

 کج شده است. ابانیکنار خ لیبه سمت گادر نیکه ماش دمیوافر به من زل زده بود. د یبا تعجب مسعود

 :دمیخنده را گرفت و با التماس نال یجا ترس 

 _مسعود مواظب باش.

 

 ابانیخاص فرمان را کج کرد و آن را به کنار خ یبه جلو نگاه کرد و با مهارت مهیاز من گرفت و سراس نگاه
 و پارک کرد. دیکش

 قیعم یفرمان گذاشت و نفس یبود و سرش را رو یشکرت" بر لبانش جار  ایذکر "خدا نیدر همان ح و
 .دیکش

 زد: یرا برداشت و لبخند سرش

 یبه باد بد یخواست یچند ماه پنهون شده نوظهورت سرمون رو م یبا خنده ها یدیگذشت، د ری_به خ
 بمونم؟ میو آرزو به دل لباس دوماد

 

که چند لحظه  یامان قلبم از اضطراب، از حادثه ا یب یخشک و تپش ها یو دهان دهیترس یچشمان با 
 دادم. یقورت م یکردم و آب دهانم را به سخت یتوانست رخ بدهد، به او نگاه م یم شیپ

 یرا روشن کرد و کم نیماش یگر یحرف د چیو رفت. مسعود بدون ه دیبود که وز یمانند باد حرفش 
بعد با  یسوپر مارکت شد و لحظات کیمردانه وارد  ییشد با قدم ها ادهیو پ ستادیا ابانیبعد باز کنار خ

 کیهلو و  یران کیآن  اتیمن قرار داد که محتو یپاها یشد و رو نیدر دستش سوار ماش یکیپالست
 بود. ییبسته شکالت کاکائو کیو  یآب معدن یبطر  کیآناناس و  یران

 من بود. ریتقص دیشبخور. رنگ به روت نمونده. ببخ ارهی_ از هر کدوم که حالت رو جا م
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 و انگشت اشاره اش را رو به من گرفت: فتادیباز از تک وتا ن یول 

 .یکه با اون خنده دلربات حواسم رو پرت کرد ییتو ی_البته مقصر اصل

 

 آرام افزود: یلبخند با

 زونینکن،ساکت نباش. حاال چند تا شکالت بخور تا فشارت م غیهات رو در طنتیش نیوقت ا چی_ ه
 .ادیباال ب کمیبشه و 

 

 که خونده بودم افتادم. ییجمله ا ادیمن به  و

 که میبچه گانه دار زیآم طنتیش یرو کیمان  یو رسم یادار  یرو کیما عالوه بر  ی همه》

 !مینفر کنار گذاشته ا کی یبرا فقط

 نفر... کیاست آن  زیعز چقدر

 زیعز چقدر

 

 دوانده بود. شهیبه جانم ر یبد یلیخ حس

 .رمیآن در نظربگ یبرا یتوانستم اسم یکه نم یحس

عشق وجود مرا به جهنم بکشاند و در آتش  یها چکیخواهد تمام پ یکردم م یکه احساس م یحس
 سوزانش بسوزاند.

 سوازند. یو م دیکش یدر وجودم شعله م یر یخود درگ کی

 سو کی از 

 دلم،

  قلبم،
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 احساسم،

کرد و  یم یتلق رحافظیبه ام یانتید کردن با مسعود را خکرد و نشستن و نامز یرا طلب م رحافظیام 
 عقل،  گرید یاز سو

 وجدان،

زدن ممنوع و  یپالیو فکر کردن و در ذهن عاشقانه ها را ر یزدند تو االن متاهل یم بیو شرع نه عرف
 به مسعود است. انتیخ

 است.  رحافظیداشتم در دل که مالک دل و جانم فقط ام یبانگ برم یول 

 داده ام؟ یشنهادیپ نیمن به مسعود چن مگر

 جبر بوده و جبر و جبر... فقط 

 

 پر از عشق و ساده را بشنود. یزمزمه ها نیا مینداشتم گوش ها دوست

 و نامحرم بودند. گانهیاز زبان مسعود ب یملود نیا دنیشن یمن برا یها گوش

 

کنار  شهیکردم و سرم را به سمت ش انیب  یجواب تمام احساسات خرج شده مسعود فقط "ممنونم" در
 ها و مردم و خانه ها چشم دوخته بودم. نیخودم برگرداندم و در سکوت به رفت و آمد ماش

 گذرد؟  یآدم ها درونشان چه م نیها، ا نیماش نیخانه ها، ا نیلحظه ا نیکردم ا یفکر م نیا به

 

 شاد است؟ یکس چه

 است؟ نیغمگ یکس چه 

 کند؟ یلحظه ابراز عشق م نیدر ا یکس چه

 گر؟ید یبه کس شکشیعشقش را پ یچه کس و

 در رنج است؟ یکس چه
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 در گنج؟ یچه کس و 

 

 میا دهیشهر به پرواز درآوردند و متوجه نشدم که رس انیها فکرم را با خود در م یچه کس نیا

 

از  شهیمانند هم زیشدم. او ن ادهیکردم و پ یآمدن به خانه، تشکر  یتعارف برا نیکوچک تر بدون
 شد: ادهیپ نیماش

 بانو. افتخار بود برام که در رکابت باشم. شهی_ خواهش م

 

 خرج کرد:  طنتیش یکم

اصرار نکن من تو  گهی. نه دشهینم ادهیسعادت بر شونه هام لم داده و پ یهما ینیب ی_نم
 شم. یو مزاحم نم  امینم  خونه

 

 یایو با ح روزیپسرخاله محبوب د نینهفته در درون ا ییهمه پر رو نیاز ا یمن بودم و شگفت و 
 .یشگیهم

 شد: لیبهزاد از اف اف سرم به آن سمت متما یصدا با 

 _ جانم داداش؟

 

 هیباال خاله جونش براش آش پخته،  ادیما، بگو ب شیکه خودش رو بست به ر زونی_به اون پسره آو
 ضیمر نیدیوقت د هیجوانمردانه سرده و باال که هوا بس نا نییایوجب روغن روش اومده. زود ب

 از ما گفتن بود دادا. نیشد

 

 شد. ختهیخنده بهزاد با ناکس گفتن مسعود در هم آم یصدا 
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 زد: زیر یبه من نگاه کرد و چشمک برگشت 

 من قصدم بود شام بمونم. یفکر کن یونی_مد

 

 در را تکان داد و آن را گشود: میبگو یکنم حرف دایکه مجال پ نیاز ا قبل 

 .دی_بفرما بانو خونه خودتونه تعارف نکن

 

مانده بودم که در سکوت وارد خانه  دنیکردن و خند هیگر نیاو ب یها ییو بذله گو تیفرط عصبان از
بدون  یوار یچهار د نیرها کردم. در ا یاز آسودگ یبه اتاقم پناه بردم و نفس یشدم و بعد از احوالپرس

 .رمیفکر کنم و آرام بگ میها یقرار  یتوانستم به قرار ب یم یحضور کس

 یکنم و با خاطره ها میخنده را مهمان لب ها میکه در کنار هم داشت یلحظات خوش و لذت بخش با
 بدهم. هیتلخ آن اشک را به چشمانم هد

شد که من از سنگر خودم  یمحکم لیتهران بهانه و دل یشگیهم کیبه مانند تراف یو خستگ سردرد
 .نمیام نب ندهیپسرخاله ام را نامزد خود و شوهر آ گریخارج نشوم و بار د

 

 دادم. یوصال را م یروزها دیکردم و نو یرا بغل کرده بودم و آن را ذره ذره آرام م میها ییتنها

 از ذهنم گذشت. یدر چشمانم و برق خاطره ا یز یکردم که ناگهان برق چ یم یانگشتانم باز  با

 لبانم را مستور کرد. نیریتلخ و ش یرنگم دوختم. لبخند یا روزهیبه انگشترف چشم 

 شدند. دهیشده و چک دهیو چک دیاشک چک یا قطره 

 

 .میبر مییخوا یحاال کجا م ،یحاال توام چقدر عجول خب》 

 تحمل کنم. گهیکشه د یخب بگو، حوصله ام نم رحافظیام عه

 کردم و زبان به دهان گرفتم. چیرا جمع کردم و آن هارا بقچه پ میغرغرها رحافظیام یصدا با
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 گفت: رحافظیام

 عشق خودم بشم. ی_فدا

 خنده ادامه داد: با 

کن تا بهت بگم  شهیصبر پ کمیغرغر کردنات خانم خوشگله  ی. به جایکش یفکت کار م نی_چه قدر از ا
 برم. یدلم رو کجا م زیعز

 

 رحافظیو ام میهست نجایمتوقف شد و من چشم به مقصد دوخته بودم که چرا االن ا نیبعد ماش یکم 
 و مرا با خود همراه کرد دیکش یرا م میمانتو نیبود که گوشه آست

رنگ را داشتند طلب کرد و بعد  یا روزهیف نیکه نگ ییو تمام انگشترها میوارد شد یمغازه طالفروش به 
 .دیرا انتخاب کرد و خر یکیآن ها و گرفتن نظر من،  یکردن ها نییاز باال و پا

 شد؟؟ یدار یبه چه مناسبت خر نیدر ذهنم شکل گرفته بود که ا یسؤال بزرگ عالمت 

 :اورمیام را به زبان ب یجمله ذهن نگذاشت

 .یو چراغ دلش رو روشن کرد یشد رحافظیام یچشما یهست که تو سو یسال نی_ بهناز امروز دوم

 

بود و انگشت  دهیداده بود و پشت دستش به لبش چسب هیتک لیاتومب شهیچپش از آرنج به ش دست
 کرد. یکوچکش از پشت مماس با لبش بود و خط نگاهش جلو را شکار م

 شد : قیپر از آرامشش به بند بند وجودم تزر یبعد باز صدا یا لحظه 

هم که  ییهرچند با وجود بگو و مگوها باهات که هستم ،ی_باتو راحتم، تو برام مظهر آرامش و عشق
. رمیگ یانگشتر، نقره اش رو هم برات م نیخوشبختم. جفت هم یبه یفهم یخوشبختم. م یول میدار

 .یدوست دار  شتریدونم نقره رو از طال ب یچون م

رو ندارم. دستت کن بذار  تیطاقت دور گهیمن د مینامه ات صبر کن انیپا لیتا تحو دیدونم چرا با ینم
 .یدل خوش باشم که مال من نیحداقل با ا
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 عشقم رو چشم نزنه. یگرفتم کس یآب نینگ

 

 《زد. یچشمک و 

 

 هستند. نیریخاطرات هم تلخ و هم ش یبعض یادآور ی چقدر

 یانگشتر  نیکه در وجودم به تالطم در آمده بود همراه با اشک نگ یرا باال آوردم و با تمام عشق دستم
 . دمیرا بوس

 گفتم: رلبیز و

 ینیکه بب یی. کجازنهیآرامش نگات دلم پر م ی_دلم اندازه تمام عمرم برات تنگ شده مهربونم. برا
 بجز تو. یرو به اجبار دستم کردن و نامزد شدم؟ نامزد کس یانگشتر 

 

 .نیریبود و ش زیفکرم دل انگ یهوا

 یزدود و لبخندم جان م یداشت که تمام خاطرات خوشم آن ها را م یمینامال ی... فقط کمیکم 
 گرفت.

چشم دوختم که به  یپرخاشگرانه به بهنوش یبرخورد کرد و با حالت واریبلند و به شدت به د یبا صدا در
 گفته بود برو کنار من هستم. نیقزو یسنگ پا

 کند: یکه کارش را ماست مال نیا یبه لب داشت و برا یلبخند

 ...کمیخو حاال  هیچ_ 

 

 نوک انگشت شست و اشاره اش را بهم زد:  دو

 کوچولو صدا داد. هی_
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 که دست خودم نبود: یتیعصبان با

 کوچولو صدا داد کارت واجب بود؟ هی یگیو م یکوچولو صدا داد؟ من رو زهر ترک کرد هی_

 

 اش حق به جانب شد : افهیهم ق بهنوش 

دندون لق  یبکن، به ؟ییاینم رونیو ب یبست لیکه دخ دنیحاجت م یکیتار نیاتاق، تو ا نی_نکنه تو ا
 تو سطل زباله؟ یکن یرو پرت نم االتتیرو بکن ، بنداز دور .چرا خ

 

 انگشت به خارج اتاق اشاره زد: با 

 اتاق نگاه کرد بساز. نیکه چشمهاش لووچ شد از بس به ا رونیرو با اون آدم ب االتتی_ بساز. خ

 توعه! ندهیآ نیا

 

و باز  ستیکه عشق و دوست داشتن من هوس ن دانستیدختر احمق م نیمرز انفجار بودم. ا در
 بافت. یخزعبالت بهم م

بود. آن را  دیفرو گموندیکه دم دستم بود کتاب ز یز یچ نینگاه کردم و تنها تر تیو برم را با عصبان دور
 .دیبهنوش پرت کردم و او بود که به سرعت واکنش نشان داد و سرش را دزد یسو

 گشاده اسمم را صدا زد: یچشمان با 

 تو... ی، به ی_ به

 

 را خشک کردم: شیصدا میخشم در صدا با

 ...ی_درد و به

 یکیکه من هوسبازم؟ اون نشد  دیفکر کرد یراجع به من چ د؟یفهم یکدومتون منو نم چیه چرا
  گه؟ید
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 که شمارش آن ها دست من نبود ادامه دادم: ییاشک ها با

 رونیاالن فراموش کنم و به اون که ب ،یکیکردم به  شکشیروز با تمام عشقم پ کیدلم رو که   _
 رم؟ینشسته دل بدم و قلوه بگ

 بهنوش؟ یجور شناخت نیمنو ا تو

 

 را سر دادم. یقرار  یب ،ی، سرخوردگ یدیناام هیدستانم صورتم را پوشاندم و گر با

 

شد و باز  ریگرم و خواهرانه اس یو چند لحظه بعد تنم در حصار آغوش دمیبستن در را شن یصدا
 بغضش با بغضم شکست.

 

 

 سرم را باال گرفت و با دو دستش صورتم را قاب گرفت. بهنوش

کنه و چشم  یم یبابا نشسته و معلومه که داره خودخور  رونیاون ب ی_قربونت برم، چکار کنم برات؟ ول
 نگاه نکن. فقط باش. ینزن. به کس یحرف چیو ه نیکم بش هی یگل ایکنه. ب یم فیو ابرو برا مامان رد

 

 بهنوش واضح شد. ریو تصو دیو بس. پلک زدم بار دید یام فقط آب م یباران نگاه

خواد بخوابه.  یم ای دهیکنه و خواب یو بگو سرش درد م رونیکنم برو ب یتونم، خواهش م ی_نم
 کنم بهنوش. یخواهش م

 

 :میگو یکنم و م یلب تکرار م ریام تنها گذاشته و رفته و من ز ییبا تنها مرا

 " دوستش دارم"
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  یدر پ یپ یاشک ها با

 

 "ای"دوستش دارم لعنت

 

 دهم. یرا سر م هیو از ته دلم گر دیآ یزانوانم فرود م یبر رو سرم

 

 یبودم. ول زاریزده بود به شدت ب شهیکه در وجودم ر یعرضگ یکه در من نشسته بود، از ب یعجز  از
 طلب حق دل کردن در جانم نبود.  یبرا یرمق

 

تشک نشستم و بعد از  یدادم و رو یاذان، خواب از چشمانم ربوده شد، و تن کرختم را تکان یصدا با
 عادت کردند بلند شدم و وضوگرفتم و نماز صبحم را ادا کردم. یکیکه چشمانم به تار نیا

 توانستم،  یخواستم ورد زبانم کنم نم یرا م ییاز نماز هر دعا بعد

و هرچه پهلو  دمیتخت دراز کش یدهد. رو یرا در سرنوشتم جا یر یاز خداوند خواستم عاقبت به خ تنها
 .میشد یو هم آغوش نم میبود بهیخواب غر  من و گریبه پهلو شدم د

 کردم. یدگیرس میو به کارها دمیبخش شیرا به لقا شیعطا پس

 ده مسعود زنگ زد. ساعت 

 یلیشرکت کنسل شده و خسارت خ یاز کارمندا یکی یکه با سهل انگار  میقرارداد مهم داشت هی_
 نداره؟ یرادی. امیبر دیخر میتون یبه شرکت وارد شده. امروز نم ینیسنگ

 

 گفتم و تلفن را خاتمه دادم. یتفاوت "باشه" ا یب 
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 خورد؟ یما نم بیچند است که به ج ییلویخوش ک الیمگر خ یول 

خانه  فونینقل قولم کامل نشده بود که آ  جمله د،یآ یدرجواب سوال مادرم که گفت مسعود م هنوز 
 رفتم. فونیاظهار وجود کرد و جمله ام را ناقص رها کردم و به سمت آ

 وا رفتم. یواقع یخاله به معنا دنید با 

 .ستادمیخانه منتظر ا یورود یرا باز کردم و در جلو در

 رفتم: یمعمول به سمت آشپزخانه م یاز ورود خاله و خوش و بش ها بعد

کرده  دیببرم چون مسعود تأک دیدل رو خر زیخوام نه شربت، اومدم خودم عز یم ی_قربونت برم نه چا
 نحو انجام بده.  نیرو اونم به بهتر دشیدلش خر زیحتما عز

 

نداشت چون خاله  دهیفا دیشو یم تیکنم و شما اذ یم دیاصرار کردم که بعدا با مسعود خر هرچه
 لشینشد که نشد و ف ادهیپ طانیپا داشت، و از خر ش کیبغل زده بود، مرغش  ریرا ز واناتیجان کل ح

 هندوستان کرده بود و گفت: ادیهم 

دوست  یکه من و پر  یدون ی.مرمیرو برات بگ شیمارک لوازم آرا نیجون! بهتر یپر  شی_ببرمت پ
زنم.  یدو نشون م ریت کیدلم براش تنگ شده با  دمشیهستش ند یچند وقت میهست یمیصم یها

 .شهیحاال زود باش خاله برو آماده شو که االن ظهر م

 

 نداشت. یا دهیکردن فا هیبحث کردن و توج گرید 

 

دوست  شگاهیو به آرا میاز خانه خورد رونیو ناهار را هم در ب دیبا خاله به طول انجام دیروز خر آن
 ببخشد.  یرا طراوات شیتا خرمن موها میخاله جان رفت

که  میکرد دیخر یاصالح من زده شد. تا شب با خاله کل یروز قبل از عقد برا کی ینوبت هم برا کی
 کند. یشد که ما را همراه ایجو  میما بود را که یوقت غروب مسعود تماس گرفت و مکان
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را با آرامش کامل  یخواست و روز  یخواب راحت م کینداشتم خسته خسته بودم . دلم  یرمق گرید
 نیخواست تمام ا ینامأنوس و ناآشناست. دلم م میروزها در زندگ نیکه در ا یکردم. واژه ا یآرزو م

 .نمیب یدر آن نم یز یراه گر چیمن شده و ه بانیکه سردرگر یتیبس تلخ باشد تا واقع یکابوس امیا

 

 آغاز شده بود.  گرانیام در نظر د یمن و خوشبخت یروز بدبخت یمعکوس برا شمارش

 مانده بود. یباق میمرگ آرزوها انیتا پا گریروز د شش

 یقو یکه روحم را با پنجه ها یمن است. روز  اتیمتأهلي من، غروب ح یکه همراه طلوع زندگ یروز 
 "یبه نام "النکاح السنت یواژه ا

 برند. یتاراج م به

 زند. یم ادیروحم با تحکم و بدون تعلل "نه" را فر یزبانم قاصر از "نه" گفتن باشد ول دیکه شا یروز 

 اجبار بکشانند. خیبدنت را به م یو تمام سلولها یآشوب دست و پا بزن یتلخ است در واد یلیخ

 بگستراند؟ هیسا تیزندگ هیمرگ در هر ثان یداشته باشند ول اتیو دم و بازدمت ح یزنده باش شده

 

 را در دستانم فشردم. تلفن

ام در مشتم در حال  یکارت قبل میس گریطرف خوره گفتن به جانم افتاده بود، و از طرف د کی از
 شکستن بود و دو دل بودن در جانم نشسته بود.

 ماه است خود را و او را محروم کرده ام. نیرا برقرار کنم که چند یش کنم و تماسخواستم روشن یم 

 هیرا به وجودم هد یآرام جانم را داشته باشم و ذره ذره آرامش و انرژ  یتوانم صدا یکه م یتلفن
 یگذارد و مغز مرا ته یم شیچشمانم خود را به نما یمسعود در جلو یبه بزرگ یباز سد یببخشم. ول

 کند. یم

 چیبا ه ،یمهربان چیشده که با ه جادیدر من ا میعظ یاز هرگونه عواطف و احساسات، خأل یته 
 شود. یپر نم یمحبت
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 برده اند. غمایعشقم، را به  روحم،

 که در آن عشق نباشد روح ندارد. یزندگ

 .ستیکه نباشد عشق هم در آن ن روح

 

 بار... کیهم  ونیبار ش کیدست و پا زدن. مرگ  شیو در تشو یاست دو دل بس

 !میبگو دیبا  حرف بزنم! دیبا 

 با عذاب و کاش گفتن همسفر باشم. یعمر  نکهیا نه

 ستیبه مغزم خطور کند شماره مسعود را در ل یمانیکه مبادا گرد پش یدرنگ چیوقفه و بدون ه بدون 
 شوم. یتماس م یو منتظر برقرار  رمیگ یم نیمخاطب

 :چدیپ یم یبم و مردانه اش آرام در گوش یاز سه بوق صدا بعد 

 طرف ها... نی_جان دل از ا

 

 دهد : یادامه م یتک خنده کوتاه با 

 رفت بانو؟ ادمیسالم  یدی_ د

 

 کند. یبعد سالم م و

 کنم. یم دیو خسته نباش ریبا مخلفات روزت بخ یسالم

 ؟یحال خوبش را خراب کن دیآ یدلت م دیگو یکند و م یندا در درونم ابراز وجود م کی 

 یحال خوب تو را خراب نکرد؟ کس یکس دیگو یرسد و م یتر و محکم تر به مغزم م یقو ییندا یول
 گذاشتند.  ادگاریبه  تیرا برا شیباغ عشقت را بردند و خارها یگل نشکفته وجودت را پرپر نکرد؟ گلها

 زنم: یم ایرا به در دل
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 .رهیم نیینه پا ادیگلوم. نه باال م خیباهات مطرح کنم. چنبره زده ب دمی_حرف دارم مسعود، بهتر د

 بشه. ریکه د نیقبل از ا یخوام بشنو یم

 

آن  دنیدر نلرز یکه سع ییکند و بعد با صدا یپهن م هیمان سا یگفت و گو یسکوت بر فضا یا هیثان 
 دارد:

 به روانم بگو.  یدیکش شیدختر آت ؟یبگ دینشده با ریکه تا د هی. چه حرفی_بهناز نگرانم کرد

 

 کنم: یدستم به آن دستم روانه م نیرا از ا یکشم و گوش یم قیعم ینفس

 .میبا هم حرف بزن رونیب میتا بر ای_هر وقت که وقتت آزاد شد ب

  سکوت

 سکوت

 سکوت

 بعد و

 .امیکنم و ب فیکنم کارهام رو رد یم ی_ باشه سع 

 

 شود. یحسن ختام مکالمه ما م یخداحافظ

از اضطراب گفتن، آن هم  انهینبض دارد و قلبم وحش زیفشارم بدنم هنوز ن یقطع تماس را که م دکمه
 کوبد. یتند تند م زندیکه به درخت نوک م یتپد و مانند دارکوب یرو در رو م

 گفته شود. دیکه با ییها یکنم گفتن یخود مرور م با 

 گر؛ید یجمله ا پسندم. باز یکشم و آن را نم یخط بطالن م باز

 .گریيأسي د ی هیآ باز
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   ذهنم وجود ندارد. رهیبه نام تمرکز در دا یز یکشد و چ یسوت م مغزم

 .زمیخ یبر م میهرچه بادا باد " از جا الیخ یاندازم و با گفتن "ب یرا باال م میها شانه

 

 سال است با او همراه بوده ام. انیزند انگار سال یقدر واژه اش آشنا م چه

 شده است. نیدارد و با من عج یهم خوان میبا روزها بیروزها عج نیکه ا یا واژه

 ...الیخ یب

 

 

 نیدر اتاق طن یآهنگ یداده بودند، که ملود حیترج یرا به روشن یاهیتازه گرم شده بودند و س چشمانم
 انداخت.

 نداشتم چشمانم را باز کنم. دوست 

 بود. رایپذ شتریرا ب خواب 

 داریکرده بود تا مرا ب ادیفکر کنم فرد مذکور قسم  ینکرده و باز به خواب رفتم ول یبه زنگ گوش ییاعتنا 
 نکند دست بر ندارد.

 

تا  دمیکش یباز، دستم را به اطراف م مهین یشده در ذهنم، با چشمان فیو هزاران فحش رد یسست با
 بالش قرار داده ام. ری، که عاقبت متوجه شدم آن را در زکنم دایرا پ یگوش

 بر خوابم غلبه کرد. ،یار یو هش دیچیپ یخسته ا یمحض اتصال صدا به

 در خونتون هستم.  یآماده باش جلو گهیساعته د کی. ی_سالم خانم
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 دیکه شا ییحرف ها دنیترس از شن ایکار است؟  یاز خستگ ایخسته آ یصدا نیشدم که ا شانیپر
 یام نادم نم مودهیحال که نصف راه را پ یشود. ول رانینباشد. دوست نداشتم خاطرش ح لشیباب م

 خواهم رفت. شیشوم و تا انتها پ

 چنگ زدن و تمسک جستنم باشد. نیآخر دیشا 

و تلخم به ارمغان  اهیس یرا به روزها یدیبتابد و سپ میروزها یکیباشد که در تار ینور  نیا دیشا 
 سوخت. یمسعود م یبرا ی. دلم ولاوردیب

 شکند. یبفهمد م اگر 

 شود. یم نابود

 شود.  یم دهیچش زیمن به اون یروزها نیا یشانیو پر یرانیح

 

 ببرم. رحافظیاسم از ام دینبا یول

 است. گرید یکس یکه بفهمد دلش در پ یحفظ داشته ا یکنم برا کشیتحر دینبا

 ام بود. یپازل زندگ ختهیمرکز تمام افکار مشوش و درهم ر سرم 

 یم ییرها یکشند و هرچه تقال برا یرا به سرم وصل کرده اند و آن را م ینیکردم وزنه سنگ یم فکر
 نداشت. یکردم ثمر 

زنده  یبرا یزند تا راه ینجاتش دست و پا م یرود و برا یبودم که در باتالق فرو م یمانند کس به
 سهمش نخواهد شد. یز یفرو رفتن چ ترشیکند، که جز دست و پا زدن و ب دایکردن پ یبودن و زندگ

 

بساط هر روزه من شده است.  میکردن جواب معادالت و ابهامات زندگ دایرفتن با افکارم و پ کلنجار
 باشم. یو شور و شاد جانیزمان غرق در ه نیتوانستم در ا یکه م یزندگ

 کنم. قیبدنم تزر یها اختهیتوانستم عشق بچشانم و عشق به  یم

 کنم، یدلبر  
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 کنم و ناز کشم معشوق من و عاشقم باشد. ناز 

 

 کنم. یخواهد شد فکر نم یکه موجبات چه آتش میحرف ها انیندارد، به پا میبرا ییمعنا دیترد گرید

 . رمیحقم را که ناحق شده است پس بگ ایبار ترس را کنار بگذارم و از دن کی یخواهم برا یم

 

و آن ها را وصول  یاول مانده ا چیشده اند و تو هنوز در پ ادیز تیها یحواست هست بدهکار  ایدن
 ؟ینکرده ا

 را به دامانم برسان. رحافظیام تو 

 از تو حاللت...حالل... حالل. میتمام طلب ها زانیوصالش را به کامم بر نیریش شهد 

 

 ایسخت مه ینبرد یاز ُتشک کنده شدم و خود را برا اد،یز یجانیو ه یکه ربوده شد با سست خواب
 نیباشد آن هم ا ایدر دن یداد که اگر محال یم هیکردم. هرچند فکرم پوزخند به من هد

 .ستدیکه حاال نامزد توست از بهنازش دست بکشد و کنار با یمسعود  است

 است. بیعج یلنگ نزند که برزخ یدو راه یدر واد یبشر  چیکمک کن ه ایخدا

 ...بیعج یلیخ

 

 

 

 و اضطراب، یدلهره و نگران با

 اگر شد، اگر نشد،  با 

 را به تن کردم. میلباسها
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کجا آن ها را قرار داده ام  نمیگشتم نبود، هرچه فکر کردم بب یخواستم پولم را بردارم که هرچه م یم
 کرد. یام نم یار یمغزم 

 کنار در نشستم. نیزم یسرم گذاشتم و رو یدو دستم را بر رو درمانده

 فکر کردم مشکالتم، نیدادم و به ا یم جالبان  را در یتلخ خنده

 ام، یفکر  یها مشغله

 را کجا گذاشته ام؟ میدانم پول ها یو راکد بودن کرده اند که االن نم لیذهنم را دچار تحل چقدر 

آمدم و "مامان مامان"  نییاز پله ها پا ادیز یکه از کمان رها شده باشد با سرعت یر یمرتبه مانند ت کی
 را سر دادم.

 جواب داد : میحال به ندا شانیکه هول کرده بود از آشپزخانه خارج شد و پر مادرم

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یز یچ ؟یچرا هول زم؟یشده عز ی_چ

  

 را در کالمم جا دادم: عجله 

 _مامان! مامان جون مانتوم، مانتوم کجاست؟ مانتوم...

 

 کرد: ظیکه خشم ناک بود به من غ ینگاه با

مانتوت تو  ایافتاده. ب یبود سکته کنم. فکر کردم اتفاق کیلحظه نزد هی ؟یبزرگ بش یخوا یم ی_تو ک
 منه ورش دار. بیج

 

 پر از تعجب: ییصدا با

 گفتم. ی_ عه مامان من جد

 . یو بشور  نیماش یبنداز  یخواست یهست که م ییهمون مانتو بیپول هام تو ج خب
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تا آرام  گریرخ ندهد، د لشیباب م یاتفاق ای یز یغرغر را دارد اگر چ یمادرم خودش نشان طال ایخدا
 ادامه دارد، حال من هم گزک به دستش دادم و تمام. شینشود غرغرها

 

 موتور غرغرش گرم شده بود: گرید مادرم

 ش،یظاهر یکاربردهاش بود نه خوشگل یپول رو اختراع کرد برا فیکه ک یاون بشر  گمی_صدبار بهت م
 از...بهن یوا

 بهناز... یوا 

خواستم روشنش  یم گهیساعته د مین هی ایب ه،یلینذاشتم خ ابونیبهناز از دستت تا حاال سر به ب یوا
 کنم برو ورش دار. 

 

بروم راهم را به  میکه به سراغ مانتو نیقبل از ا یول ییپا تند کردم و به سمت لباس شو یخوشحال با
 :دمیگونه اش را بوس عیحرکت سر کیطرف مادرم کج کردم و در 

 لب زمزمه کرد: ریو عاشقتم؟ مادرم ز یدار  ییبهار خانم فدا یدون ی_م

 دختره سربه هوا. ی_خودت

 

 .دیبعد خند و 

  اد؟یم ی_بهناز مسعود ک

 

 با به صدا درآمدن زنگ خانه برابر شد. حرفش

 

 وارد خانه شد. انی" گوااهللی" مسعود

 .دیمادرم را بوس یشانیچشمش به مادرم افتاد، به سمت او آمد و پ تا 
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 یکرد و احوالپرس یسر م ینداشت چادر  دنیآمد و حوصله لباس پوش یم یمهمان یوقت  هم بهنوش
 داد. یاش را انجام م

 کردن از او سلب شود. ییرایپذ ریخط فهیبه نظر من شگردش بود که کار نکند و وظ البته

 

 

 به من کرد: ینگاه مسعود

  ؟یآماده ا ؟ی_سالم بهناز جان خوب

 .امی_سالم. االن م

 

 سمت اتاقم رفتم. به

 بودند. ریبدنم درگ یدلم آشوب بود و تمام اندام ها در 

 عاجز بودم. زیتوانستم؛ ن یکردم نم یساده که هرچه م دیکل کیبرداشتن  از

 ریبه ز دمیلرز یبگذارم از بس م فیکخواستم آن را در  یکه م نیداشتم و به محض ا یرا برم آن 
 کرد. یسقوط م میپاها

 یاضطراب لعنت نیکرد ا یآن را حس م  یسرد میدست ها یکه گرم نیبرداشتنش به محض ا یبرا باز
 کرد. یغلبه م

قرار  یکنم باز انگشتانم ب ضیکه کنار گذاشته بودم تعو یخواستم با روسر  یام را م یکه روسر  یوقت ای 
 را به اجرا درآورده بودند. یبودند و آرام نداشتند و بدون آهنگ، رقص بندر 

 یاست که انتظار م یاتفاق نیمعناتر یب  تمرکز نهیکه تمام بدنت دچار عدم آرامش است گز یمواقع در
 رود.

از صندوق  یگفتن حرف یو با مسعود برا  که بود باالخره از اتاق خارج شدم یهر جبر و زور  به
 روانه شدم.   دلم
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 راژیبوق، و یسکوت صدا نیشکننده ا یمطلق دو طرفه گذشت و تنها آوا یدر سکوت ریطول مس تمام
 ها بود. نیرفتن و سبقت گرفتن ماش

 دانستم. یام، نم ندهیجالد آ ایمنبع آرامشم باشد  یبرا یرا که قرار بود محل ییجا یحت

فصل  نیا یآزار دهنده در دل سرما ییو حرارتش گرما دیکش یآتش در درون من شعله م یا کوره 
 خدا بود.

 

 

 پارک نگه داشت. کیو راه، مسعود کنار  کیساعت با احتساب تراف میاز حدود ن بعد

 سمت من برگشت. به

 دادم. هیاش، نگاهم را به چشمانش هد رهیهم با حس نگاه خ من

رخش را در بر  میپش چانه و انگشتانش نفرمان قرار داده بود و کف دست چ یچپش را رو دست
 خواهد انجام بدهد. یم یگرفته بود. در سکوت او را نظاره گر بودم که چه کار 

 بعد لبش را گاز گرفت.  د،یکش شیرا به لب باال زبانش

 پوف بلند خارج کرد. کیکام گرفت و با  قیعم ینفس

 رها شد: شیصدا نیاز ماش چییخارج کردن سو نیدر ح  داد و یرا تکان سرش

 . امیتا منم ب نیی_ برو پا

 

 نداشت. یافکار در سرم حد و حصر  تالطم

در را باز کردم و خارج شدم و چشم به آمدن  فمیچشم دوختم و بعد با برداشتن ک میبه روبرو ابتدا
 مسعود دوختم.

ش را احاطه گذاشته بود و کف هر دو دستش چانه ا نیفرمان ماش یآرنج هر دو دستش را به رو حاال
 در ظاهر، فکرش و روحش در پرواز بود. یکرد ول یروبرو رو نگاه م ابانیکرده بود و خ
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 سوخت. یکه تا عمق جان مرا م ینگاه نیشدند و ا ادهیآقا مرحمت فرمودند و پ قهیاز چند دق بعد

 داده بود. یها، ترس ها، را در خود جا حرف

ترس و دل  میمن که اگر بگو یو حرف ها میخواهد نگو یکه با عجز در نگاهش م ییها حرف 
 شود. یاش م یشکستن سوغات دوران خوش نامزد

 

و عقلم  یاحساس یایآرام آرام به تمام زوا یچکیزده و مانند پ شهیعقل و احساس در وجودم ر دوئل
 شود. یم دهیرود و در جسممو در روحم تن یو باال م چدیپ یم

 .میهم، قدم زنان راه افتاد با

 یبودند و انرژ   جانیکه آنجا در اوج ه ییبچه ها یو شاد غیج یما و صدا نیمحض ب یسکوت در 
 کردند. یم هیرا تخل ینیشده در آپارتمان نش رهیذخ یها

 .دیرس یما به گوش م یاز صدا ریغ ییکوچک در پارک و هرصدا اچهیآب در یصدا

 

لبانم را شکار کرد ودر ذهنم  یبودند، لبخند یکه در صف سرسره باز  یکودکان ینگاهم به باز  یتالق با
 د؛یزودتر سوار شود را دار یخوشا به حالتان که دغدغه چه کس میتنها توانستم بگو

شده و  رهیمان چ یدان که هزاران دغدغه و فکر بر راحت یبزرگ مثال همه چ یمثل ما آدم ها نه
 بر وفق مرادمان باشد. یکور نشود و زندگ گریکه گره د میرا باز کنکدام گره  میمستأصل مانده ا

و نه چندان دور از هم  کیشدم و هردو به فاصله نه چندان نزد تیاشاره دست مسعود متوجه موقع با 
 .مینشست

 .میکدام حرف نزد چیه

داشت که حاضر به شکستن سکوت به  گرید یعلت ایدانم بنا بر ترس و اضطراب در وجودمان بود  ینم
 .میوجود آمده نبود

 

 سر داد: یمسعود خنده آرام قهیده دق دیاز گذشت شا بعد
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 ؟یبگ یخواست یکرده و م ریکه ذهنت رو درگ هی_خب بانو چ

 بشنوم. دیرو که با یشنوم هر چ یبا توعه م گوشم

 

 سرم زد. انیدر م یزنگ دیبا کلمه

 !دیبا

 یلب ها یداد. زبانم را بر رو حیم،ترجیمفرح بخش و سبز روبرو یچشمان مسعود را بر فضا دگانمید
 : دمیخشک شده ام کش

 یدون یم ،یدون ی. مشمیم تیهست که باعث شده من دچار بحران بشم، دارم اذ یموضوع کی_
 ...نهیاونم ا

 و فغان تمام اصوات پارک را کر کرد و تتمه جمله من مسکوت ماند. ونیبا ش یزن غیج یصدا

از او  تیمن هم به تبع د،یشده"، با تمام قدرتش دو یچ نمیبب نیهراسان باگفتن "بهناز بش مسعود
زد  یم غینشسته بود و ج اچهیدر کنار در ی. زنمیابیکردم تا منبع صدا را ب دنیپشت سرش شروع به دو

به  گری. دو زن ددیکوب یروان بودند و بر سر و صورت خودش م یباران بهار  مانند شیو اشک ها
 .دندیطرفش پا تند کردند و او را به آغوش کش

 کرد: یباز ناله م زن

 _خدا دخترم.

 

 کرد. یدو کلمه را تکرار م نیبار هم نیچند

 .دیپارک پر اچهیمسعود داخل در دمیآن د کی 

شده که مسعود  یز یتعجب و ابهام شناور بودم چه چ انیم یو در واژگان ستادمیگشاده ا یچشمان با
 کرد؟ نیچن نیا

 نماندم. یچندان در ابهامات خود باق میصحنه متولد شده روبرو با
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 یچهار ساله بود که موها ایسه  یآمد و در بغلش دختر  یم رونیاز آب ب سیسرتا پا خ  مسعود
 کرد. یشده بودند و آب از آن هاچکه چکه م زانیبلندش آو

 یانداخت و دختر را رو نیزم یرا درآورد و آن را رو سشیگذاشت و کت خ نیزم یاو را رو مهیسراس
کرد تا آب از  یدخترک فشار وارد م نهیس یآن گذاشت و بعد با کف دو دستش به حالت ضربدر رو

 او خارج شود. یگلو

 یکه به جا نیکدام زحمت ا چیگره خورد که دور تا دور ما را احاطه کرده بودند و ه یتیبه جمع نگاهم
تماشاگر  تینکردندو فقط اکثر ینجات کودک کار  یمادر برا کی یها هیصحنه دل خراش گر دنید

 بودند.

 برداشتم. تیدختر دست از کنکاش جمع هیگر فیخف یصدا با

حال در وجودم  یدختر ب دنیکه از د یترس یم براو ه دنمیدو یبه شدت اسب بخار هم برا قلبم
 .دیکوب ینشسته بود، م

 یم دهیکرده" زمزمه وار شن دایشکرت نجات پ ایشد و جمله "خدا نیلبان تمام حاضر یرایپذ یلبخند 
 شد.

بر لبه استخر داد و نفس کالفه اش را  هیو تک دیاش کش یشانیساعد دست راستش را به پ مسعود
 کرد. یتشکر م یشد از او با جمله ا یکه رد م یکرد. هر کس رونیب یمهمان هوا

 جوون! یبش ریعاقبت بخ ی_اله

 

 مهمون کنه. شهیخدا خنده رو لبات هم ی_ اله

 

 پسرخاله فداکارم، کنارش رفتم. یگرم برا یلبخند با 

 

 

 دو پا نشستم: یرو شیروبرو
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 .یخور  یسرما م سیخ یلباس ها نینکرده با ا ییخونه. خدا میبر ای_ب

 

 پشت سرم آمد. یخانم یصدا

 .دمیرا به طرف صدا کج کردم و مادر دخترک را د سرم

 شدم. بلند

 در آغوش مادرش کز کرده بود و دستانش را محکم دور گردنش حلقه کرده بود. دخترک

 .ختیر یکه پر سوز، داشت اشک م یمادر 

من به  یبرا نیدادکه امروز شما انجام یرو داشته باشه؟ کار  اقتتونیبهتون بگم که ل یدونم چ ی_نم
براتون طال  نیبده و دست به خاکستر بزن یخدا بهتون سالمت دوارمیبا ارزشه، ام ایاندازه تمام ثروت دن
 یزندگ اصلح مهیسه سال و ن یبچه نیشاد باشه. چون ا شهیو دلتون هم نیبشه، خوشبخت بش
 هجده ساله ماست.

 

 کردم که جمله آخرش در مغزم اکو شد. یم هیناخواسته گر زیزن، من ن نیت غمگحاال با 

 بود. دهیآن ها جال بخش یاز پانزده سال خدا به زندگ بعد

 عبور کرد. مسعود که به احترام آن زن بلند شد: یصبحگاه میشکرت" مانند نس ایدلم ذکر "خدا در

 ،ینذر  کیحتما  نیدیو به خونه رس نیمواظبش باش شتریمن بوده، فقط ب فهینکردم وظ ی_ من کار 
 .نیکنار بذار یصدقه ا

 

به طرف خانه حرکت  میکه حرف ناتمام را بازگو کن نیبدون ا زیاز آن خانم و دخترش، ما ن یخداحافظ با
 . و باز سکوت بود و سکوت...میکرد

 

 برپا شده بود. ییظاهر سکوت حکمفرما بود و در درونم غوغا در
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مطبوع بود. با  بیکردم. هوا عج یاطراف نگاه م طیداده بودم و داشتم به مح نییرا پا نیماش شهیش
 ادیاش، مرا به  یرونیب یافتاد که نما یچشمم به خانه ا گر،ید یابانیو ورود به خ ابانیگذشتن از خ

 .بایانداخت پر از خاطرات ز یبهشت

 دخترانه ام، تجربه کردم. یایبار در آن جا بود که حضور عشق را در دن نیکه اول یا خانه

که گل ها شکوفه زده بودند و طراوات را  ییبهار، جا یها مهیپهن، به ن ابانیبه آن خ دیپرکش ذهنم
 یدر هوا ابانیکه در خ یشکفته شد، روز  زیکه غنچه قلب من ن یکردند. همان وقت یشهرها م همانیم

کرد. تازه از  یم روازپروا، پ یزدم. فکرم فارغ بود و ب یقدم م ییالیو یخانه ها بانیسا ریز یبهار  ریدلپذ
 حیبانک را نداشتم. پس ترج یطوالن یماندن در صف ها یوقت حوصله  چیمادرم جدا شده بودم. ه

 قدم بزنم تا کار مادرم تمام شود و بعد به دنبالش بروم. یدر آن حوال یدادم کم

 

 کیش یتراس ها ایشکل،  یروانیش یسقف ها ریگرفتم و ز یم یرا به باز  میپا یکه سنگ جلو نیهم
 شد. یزدم، ذهنم آرام م یقدم م

 

از ساختمان ها توجهم را به خود جلب  یکی یلوکس، نما یو بناها کیش یتمام آن خانه ها انیم در
 کرد.

 یر یحص یها یکه با صندل ک،یش اریبس یشد از آن چشم گرفت. تراس یبود که نم کیش آنقدر
 قابل نشستن شده بود. ،یمیقد

داشت که دور تا دورش را با گلدان  ییوار،فضاید یبود و باال یسرتاسر  یا شهیکوتاهش از ش وارید
 بسته بودند. نیمختلف و رنگارنگ، آذ یها

 

حبس  نهینفسم در س م،یپا یجلو یز یکننده بود که با افتادن و شکستن چ رهیخ ییبایآن ز ریدرگ نگاهم
 شد.
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بهار در تنم  یشده بود، باعث شد سرما ریخورد و خاکش میپا یکه جلو ییبایز وسفیحسن  گلدان
و متأسف روبه رو  نیشرمگ یشد با چشمان دهی. نگاهم که به باال کشندیرسوخ کرده و لرز در دامانم بنش

 گفت. ی" بلندیشدم که" "وا

آتشفشان قفل شد. از آن  یپر از گدازه ها یشد و در چشمان دهیکش نییامان از آن نگاه که به پا اما 
 خیکه در همان نگاه اول قلب  ییبه ارث گذاشت. گرما میرا برا یقرار  یشد و ب زیکه به جانم لبر ییگرما

 هم. زینگاه من ن د،ی. سرش شماتت بار به باال چرخدیزده ام را جال بخش

آمد.  رونیبر سر ب یچهره، با مانتو و شال بایز یکه نادم باشد نبود. در باز شد و زن یاز کس یاثر  یول 
 : دیرا به دندان کش نشیریبود. لب ز یاز خجالت و مهربان یقیرنگ چهره اش تلف

 بگم. یدونم چ ی_شرمنده دخترم، نم

 

 بود:  شیپسر نشان از حرص و شرمسار یصدا

 ؟یخورد تو سرشون چ یاگه م ن؟ینبود_مامان شهره قربونت برم چرا مراقب 

 

که گرما داشت. آن هم مانند  ینگاه ییدستپاچه شده بودم. بدنم دچار تناقض شده بود. از سو من
قلب مرا نورباران و گرم کرده بود؛ از طرف  اهیکند، آسمان س یم یشب را نوران اهیکه آسمان س یمنور 

 کرد. یم میتنظ برهیو یکه در تنم نشسته بود بدنم را رو ییسرما گرید

 همان حالت آرام نجوا کردم:  با 

 .ادیم شیپ فتادهین یکنم، اتفاق ی_نه خواهش م

 به جمله ام وصل شد. زین یکمرنگ لبخند

 

 را گرفت:  میبازو یبودم شهره نام دارد، به نرم دهیکه حاال فهم زن 

لحظه دستم خورد و  هیدم. کر یشه دختر گلم. داشتم گلدونارو مرتب م نجوریخواستم ا ی_من نم
 .واریآب طال بهت بدم. رنگت شده مث گچ د ایشربت  وانیل هیداخل  میبر ایافتاد. ب
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را خارج  میکردم انگشتان قفل شده در حصار بازو یسع گرمیو با دست د دمیرا به عقب کش میپا کی
 کنم: 

 کنم. یرم خونه لباس هام رو عوض م یشما. نه االن م نیلطف دار یلی_ممنون خ

 باز اصرار کرد:  شهره

جور  نیبعد برو. ا یکم آب بخور. لباس هات و بتکون خوب که شد هی. ایکنم دخترم ب ی_خواهش م
 .شهیعذاب وجدان منم کم م

 

 

گرفت  یلرزش م دنشیزدم. دست خودم نبود دلم با د یم دیزد، دزدانه پسرش را د یکه حرف م شهره
 نیریکردم. طعم ش دایورود پ میکردم. با اصرار شهره به خانه آرزوها یرا در اعماقش حس م یو خنک

 .مانمآوارش دوست داشتم که تا ابد ب ریکرد و من ز یم جادیهر روز زلزله در دلم ا ینیریش نیا

 

 مسعود به خود آمدم. یصدا با

 ؟یخانوم یشادهیپ یخوا ی_نم

 عیکرد. لبخند وس یفکر م شیچند ساعت پ نیبه هم ایافتاده  یاتفاق ادیمانند من  زیمسعود ن دیشا
 متبسم کرد. زیمرا ن ش،یلبها یرو

 

 بخورد و گرم شود، بعد برود قبول نکرد. یچا شیاصرار کردم تا خشک شدن لباسها هرچه 

 شدم. ادهیکردم و پ یو خداحافظ تشکر

طول  یعنیو قفل در اشاره زدم که  فیکنم. به مسعود به ک دایرا پ دیدر گردش بود تا کل فمیدر ک دستم
 کشد و تو برو. یم
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 داد. یرا تکان سرش

 به راه افتاد. یزد و با تک بوق یلبخند 

کامل نشده بود که  دیقفل چرخاندم. هنوز چرخش کل یکردم و تو دایپ فمیک یرا در انتها دیکل همزمان
 آمد. ستادنشیو بعد ا نیدنده عقب ماش یصدا

 بود. دهیفرمان لم یو رو دیکش نییرا پا شهیش مسعود

 .میزن ی. اگه تونستم فردا راجع به اون حرف میحرفت رو بگ ی_بهناز امروز نتونست

 

 زدم. لبخند

 .میزن ی_فعال برو بعدا حرف م

 

که با دست  یکور  یگره، آن هم گره ها یشده بود. گره رو دهیدر هم تن یبد قیام به طر یزندگ کالف
 شد. یبا دندان هم باز نم چ،یه که

 به شور افتاده بود. بیعج دلم

 کرد و آرام و قرار نداشتم... یآمد و حالم را دگرگون م یام باال م یکه طعمش تا مر  یوحشتناک یشور 

 

ها سجل )شناسنامه( ام  یمیکه به قول قد یمانده بود.روز  یشده باق نییتا زمان تع گریدو روز د تنها
 شود. یم اهیس

در همان برگه حک و ثبت  م،یزندگ انیاست؛ اسم درون قلبم، آرامش تمام شر نیا میکه آرزو یروز 
 شود.
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آمد  یدادم. بهنوش تا کنار من م یقرار م ییظرفشو نکیخورده شده بود و ظرف ها را درون صس شام
شد و  یها م نتیکرد و دست به دامن کاب یرا گم م شیکردم دست و پا یو تا نگاهش را شکار م

 نشاند.  یرد گم کردن بود برلب م یبرا شتریکه حالتش ب یخنده ا

 یتکرار و تکرار م شیقرار یحالت ب نیا دمیام شد و شروع به کف زدن ظرف ها کردم. د شهیپ سکوت
 شود.

 داشت آن را بازگو کند و هم جرات گفتنش را نداشت. لیدانست که هم تما یرا م یز یچ

 شناختم. یروز م یدیرا مانند سف زیخواهر عز نیا

 زد؟ مهیدرونش را آشفته کرد و بر حالش آشوب را خ یز یچه چ یول

 

 گذاشت. زیم یدست راستش را رو  نشست و آرنج یصندل یرو

 رخ راست صورتش گذاشته بود. مین یرا مشت کرده بود و رو دستش

 کرد.  یم ریخودش س یمن و مقصد معلوم و شفاف برا یناکجا آباد برا در

پرتاب کردم و همزمان چشم به او دوخته بودم که فارغ بود، تند سرش  نکیس یمرتبه تو کیرا  قاشق
 را تکان داد و دستش را برداشت:

 !؟یشور  یو م یساب یم یمدل نیور دل شوهرت هم، هم یبر  یخوا یم گهی_دو صباح د

مث همون مخمل قشنگه  ایترکه  یزهرش م ایخوب هفته اول نه که ذوق داره، هفته دوم  بدبخت 
 .شهیم مونیمرغان شتافته پش اریکه به د نیو از ا شهیم

 به طرفش پرتاب کردم. یهیعاقل اندر سف نگاه

 باال انداخت. یا شانه 

 

 مقدمه گفتم: یب
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استخاره الزم   مث خوره تو وجودت افتاده که تو به زبون آوردنش یچ ی. ولیتو بگ ی_باشه هرچ
 ؟یشد

 

 داد:  یکرد و لبش را از داخل گاز گرفت و چشمانش را به چپ و راست تکان ینگاه

 بگم؟ نگم؟ دونمی_نم

 ...یکه بفهم نیبه حال ا یوا یرقص ی! چون تو نزده میترسم رم کن یم

 

 را قطع کردم وتشرزدم: کالمش

 جان من زودتر بگو. ؟یجون به سرم کرد یبگ یخوا یم ی_بهنوش چ

 

 :دیکش قیعم ینفس

 سوزوندم فاتحه ام خونده ست. شیولش کن نگم بهتره. مامان بفهمه آت زه،ی_چ

 

 اش گذاشتم. نهیس یگرفت تا بلند شود که با سرعت دستم را رو زیبه لبه م دست

که هست  ی. هرچینزن ششیآت یول یآماده کن زمیبه قول خودت ه ییای_ِد نشد بهنوش خانم ب
 خوام بشنوم. یاالن م نیهم

 

 .دیصورتش کش یرو  به من انداخت و نشست و دو دستش را قیعم ینگاه

 راند: رونیمزاحمش را ب  که نفس کالفه و نیاز ا بعد

دونم چرا خواستم  ینم ینداره ول یر یتاث چیدونم ه یم ر،یبگ دهیکردم بهناز از من نشن ی_عجب غلط
 که... یبدون

 برگشته و چند بار هست که سراغت رو گرفته. رحافظیام که 
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 جانم را دارند؟ رهیش دنیامروز خاطرات قصد مک راچ

 

 "_بهناز؟

 _جانم!

 خواد؟ یم یدلم چ یدون ی_م

 _نه

 خواد ی_دلم طلبم رو م

 ؟یطلب دار  ی_از ک

 _از خدا!

 _خدا؟

 _آره. خود خدا.

 هست؟ ی_حاال طلبت چ

 رو طلب دارم. ایمکان دن نی_امن تر

 _حاال کجا هست؟

 ؟یدون ی_نم

 _نه از کجا بدونم؟

 که نفس هامون تو هم ادغام بشه. یسقف ری_ ز

 هام رو به تاراج ببره. یخونه عطر تنت همه خستگ امیکه م ییجا 

 تو، داشتن تو رو طلب دارم. منتظر وصولشم." بودن
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محبوبش در  ری. هم زمان تصودندیحس در سراسر وجودم زبانه کش نیهرباره اش،چند یادآور ی با
 ذهنم پر رنگ و پر رنگ تر شد.

 شد. یانداز م نیطن  مینوازش بخشش در مغز و گوش ها یصدا

ترس نداشتنش، لبخندم را  ،ییترس جدا  همزمان ترس، یناخودآگاه لبانم را شکار کرد ول یلبخند
 کرد. یم  لیزا

 

 

 ریدوگانه سراسر کالبدم را به تسخ یرا به هم متصل کرد. حس میحاصل از ترس، دو خط ابروها اخم
 .شد یحرف نیکوچک تر یحت انیقاصر از ب زیخود درآورد و زبانم ن

 . زدمیدست و پا م گرانیبه اجبار مشخص شده د فیخودم و تکل یبرا یفیبالتکل در 

 

 شده بودم. رهیبه بهنوش خ رتیح با

 آمده است. اری یبار است که در پ نیدگفتند مرا فراموش کرده، برگشته است و چن یکه م یرحافظیام 

 و درمانده ام.  رانیقسمت، ح نیسرنوشت،از ا نیا از 

 با دستانش صورت مرا قاب گرفت:  بهنوش

 _دورت بگردم، غلط کردم گفتم. ُگه خوردم بهناز.

 آبرو بشه؟ یبابا ب یخوا یکه نم تو

 

 اشک در چشمانم که استارت زد؛ باز ادامه داد: جوشش 

 ؟یبه همه چ یدو روز مونده به عقدت پشت پا بزن یخوا یم ؟یخوا ی_م

 

 از حد معمولش باالتر رفت. یکم شیصدا تن
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 ؟یکن یم کیخودت رو کوچ یدون یم ی_ کمر بابا رو بشکن

 عوض شده باشه. دیاست؟ شا شهیعاشق پ رحافظیهمون ام رحافظیام نی...اصال از کجا معلوم ااصال

 

 بود. انیو دست پاچه شدن دو نماد بارز بودند که از رفتارش ع یآشفتگ

 

 بغض، حرفش را منجمد کردم: با

 چرا؟ گهیچرا؟ فقط بگو تو د گهی_ بهنوش تو د

بدون  نویا یمحرم جسم و بدنم باشه، ول گهیدو روز د نهیاگه قرار بر ا ایاگه ظاهرا، نامزد مسعودم  من 
 !شهیمحرم قلبم نم

پوست و گوشت و  نیاسمش ا دنیشن  جانیخواد از شدت ه یکه قلبم االن م هیمحرم قلبم همون تنها 
و  دشیکه بابا به روش خودش بر یلباس نیدونم ا ینم رم،یگ ی. من با اون جون مادیب رونیبدره و ب

ثبت  هی که نیمطمئنم به جز ا نویا یمونه؟ ول یخواد به زور تنم کنه تا کجا تو تنم م یدوختش و م
 .ستی.چون من دلم رضا نستین یچیه ارهیبرام ب یبدبخت

 

 یبر یس یگرفته بودند و فک و لبانم به سرما گریکدیسبقت از  یدر چشمانم گو دهیجوش یها اشک
را  میمن بود. لباس ها یاسمش قوت قلب برا میروزها یاهوی. در هدندیلرز یمبتال شده بودند و م

 .دمیکنم، پوش یرا بر تنم م یز یبدانم چه چ نکهیبدون ا

 

 .ستینگر یمرا م یو سوال جیگ بهنوش

 شده، از اتاق خارج شدم. جادیسکوت ا یاز لخت بعد

 اتاق را ترک کردم. فم،یبرداشتن ک با 

 رفتم. یمنبع آرامشم م داریبه د دیبا
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 کرد. داریام را ب ییجرو بحث مادر و بهنوش قوه شنوا یمحض خارج شدنم از اتاق، صدا به

 

. تو تازه براش ستیجلو دارش ن یبدون آهنگ وسطه، کس نیا ؟یدختر، چرا بهش گفت ینش لی_ ذل
 ؟یآهنگ کوک کرد

 

تفاوت رد شدم. کفش  یرا به مادرم گفته است. ب زیفکر نقش بست که بهنوش همه چ نیذهنم ا در
 دچار انجماد شد.  مادرم تمام تنم یلحن صدا  را از کمد خارج کردم که با میها

 

 :دیلحن ممکن خط و نشان کش نیسردتر با

نداره. به  یا دهیفا ینزنم ول یگم حرف یکنم و م یدارم مراعاتت رو م یهرچ د،یدختره چشم سف نی_بب
حرف بابات و خودت رو نقل هر جلسه دوست  یکنم اگه بخوا یرو حاللت نم رمیکنم، ش یخدا عاقت م

 ه؟بمون نیحرف پدرت رو زم یخوا یم ؟یبابات رو مضحکه خاص و عام کن یخوا ی. میو آشنا کن
کم داره که چشم  یمگه مسعود بدبخت چ  ؟یدون یم نمیا ؟یاحترام به بزرگتر چ ه؟یچ یدونیحرمت م

 ره؟یگ یشاهزاده خانم رو نم

 

 یمسلسل وار ادامه م نگاه شرمنده بهنوش برابر شد و مادرم همچنان یبا تالق  سر و چشمانم گردش 
 داد:

مورد اگه  کی نیا یبرا یول ،یر یم یبر  یخواست رونی. بید یانجام م یدار  یتو اتاقت، هر کار  یر ی_م
با خوندن خطبه عقد  نیدو روز رو هم تحمل کن بعد بب نیکنم. ا یم نتیبهناز نفر ،یقدم از قدم بردار 

 .آدیبه وجود م یشما دوتا چه عشق نیب

 

 .دمیکوب نیبر زم تیتوأم با عصبان یها را با حرص کفش

 جمله گفتم. کیزدم و تنها  یپوزخند
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 هیو  میعشق بسوز شیکه من و مسعود در آت  میهست یما لنگ همون جمله عرب نیکرد الی_انگار خ
  م؟یبش ریاساط خیتو تار گهیو مجنون د یلیل

 

 اتاق برگشتم. به

 کیو لباس ها را با شدت، هرکدام در  دمیرا با تمام آتش شعله ور شده در وجودم محکم به هم کوب در
 گوشه مهمان کردم.

 .آرام روح و روانم در تکاپو بود دنید یقلبم برا یتلخ، ول کامم

 ندارد. یسرانجام چیه یکه ازدواج اجبار  دیفهم یمرا م یفقط کم  ،یمادرم کم کاش 

 

که اگر عشق را هم بر فرق  دیایب شیبه تعداد انگشتان دست پ ،ینیچن نیاز هر صد ازدواج ا دیشا 
کنند. و  یزندگ زیمسالمت آم گریکدیسرشان بکوبد، باز هم دوست داشتن را تجربه نکنند و فقط با 

 بزنند. وندیخود پ یرا به زندگ ینسل، نفرات یایبقا یبرا

در رابطه شان  یشهوان یبر اثر هورمون ها دیکه شا یبه دوست داشتن برسند و دوست داشتن نکهیا ای
 را تجربه کنند. ردیشکل بگ

 کنند. زیهم با اجبار و خشونت طعمش را به کام خود سرر دیشا 

 

 کردم. یرا پل نمیغمگ یآهنگ ها ستیجا دادم و ل میگوش ها  ام را در یهندزفر 

 

 زدم. یشدن فکرم، همه را با خشونت اتو م یته یو برا دمیکش رونیکمد برا از  میلباسها تمام

 کردم. یم ادهیپ میلباسها یحرص و غضبم را به رو تمام 

مانتو بر لوح ذهنم  نیکه ا یخاطرات یپ زیدل زبان نفهم ن نیکردم و ا یرا صاف م میمانتو یها چروک 
 بود. زینقش زده، در جست و خ
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شود با خاطرات تلخ  یقدمم برابر م نیدانستم اول یقدم گذاشتم که نم یاصرار شهره جان به خانه ا با
 .نیریو ش

 از عاشقانه ها،  ینردبان با

 کوره مذاب خواهد شد. نیکه بند نفس ا یینفس ها با

که  یاطیشده بود. ح نیو درخور توجه تزئ بایز یا قهیبا سل یکه نه کوچک بود و نه بزرگ، ول یاطیح 
 . دندیرقص یآن م یاحاطه کرده بودند و شبنم قطرات آب رو  دو طرف آن را سراسر گل و درخت

پر  ایدن متیخوش بو و گران ق یعطرها ینم خاک خورده شان مشام آدم را از تمام یطروات و بو یبو
 کرد. یم

 یاصل یباز شده بود و تا ورود اط،یسرسبز ح یاز دل چمن ها با،یز یفرشبا سنگ کیبار یراه 
 ساختمان، ادامه داشت.

 

اطراف  یوارهاید ای نیماش بانیوجود داشت که اسکلت سا ییبایز یها چکیهم پ اطیاز ح یسمت در
 دادند. یرا نوازش م یا نندهیرا در آغوش گرفته بودند و در بدو ورود چشم هر ب

 

 از گرما را احساس کردم. یموج میداخل خانه که وارد شد به 

 گرم. ی نهیشوم کیدلچسب  یشعله ها یبه واسطه  ریدلپذ ییگرما

 

 باز کرد. میرا به رو یخانه دعوت کرد و در  یجان مرا به انتها شهره 

_دخترم واقعا من امروز شرمنده صورت گلت شدم. ببخش که لباسهات رنگ خاک گرفتن و ترس به 
 دلت نشست. 
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 داغ مهمونت کنم. ییچا هیتا  ایست و صورتت بزن و ببه د یتو و آب برو

 

 زده شدم. خجالت

 که به رخش نشسته بود. یشرمسار  یناشناس و هم برا یزن یحجم مهربان نیاز ا هم

 

 رفتم. ییسمت دستشو به

 

 شیتکاندم و ردها یآن ها خاک ها را م یسیآب بردم و با خ ریرا باز کردم و دو دستم را به ز رآبیش 
 کردم. یرا پاک م

 یبه صورتم م یدر پ یشستم و مشت مشت آب سرد پ عیکردن لباسم، دستانم را با ما زیاز تم بعد 
تنور داغ بود. انعکاس درونم  یکردم. ول یو صورتم احساس م یشانیپ یآب را بر رو یو خنکا دمیپاش

 شیرا برا یر دلب یچشمانم که ناخواسته آرزو یدر جلو بایز یبرابر شد با تجسم دو گو نهیدر آ رمیتصو
 داشتم.

 گم شدن در آن نگاه را خواستار بودم.  بیدر دلم تکان خورد و عج یز یچ باز

نباشد.  سریکه دست زدن به آن ها م یرا پرت کنم در گوشه ا امییایخولیرا تکان دادم تا افکار مال سرم
 وارد سالن شدم. نیآرام و مت

را  یعیطب یکه گل ها ییکرد. گلدان ها یم ییو روح نواز خودنما بایز یدمانیچ بزرگ که با یسالن 
را خلق کرده بودند.  یعال یشده بودند و منظره ا دهیسالن چ یحامل بودند در کنار پنجره سرتاسر 

که اسمشان را هم  ییو گل ها نیدلنش یرنگ یشمعدان یو گلدان ها ،یسرخس ن،یبنجام رینظ ییگلها
 دانستم. ینم

زدنم دست بردارم و به رسم ادب هم شده اعالم حضور  دیو د یپچ مادر و پسر باعث شد از کنجکاو پچ 
 کنم. 
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 زبانمیهرچه تمام تر م ییبلند شد و به سمتم آمد. با خوش رو زیاز پشت م رایگ یبا لبخند دنمید با
 کردم.  یاز ذهنم احساس نم یمقوله ا چیرا در ه  بودن بهیبودند و غر

 است:  رحافظیدانستم نامش ام یبه پسر که حاال م رو

 .اریآب قند رو ب _پسرم لطفا اون

 توأم با خجالت:  یلبخند کمرنگ با

 حالم خوبه. ستی_نه ممنون. الزم ن

 

 لبانش به هر دو طرف باز شد:  هالل

 بخور. ،یرنگ به رو ندار  نمیب ی_من دارم م

 

 گفت: یساختگ یبا تعجب و

 ؟یسادیپسرم چرا وا رحافظی_ ام

 !رحافظیام

 !رحافظیام

 

 !یاسم برازنده ا چه

 

کند. حاال  یم جادیزلزله ا شتریر شتریدر دلم ر  دارد و تصور نگاهش یدلربا همخوان یآن دو گو با
 کند. یو رو م ریجانم را ز یگسل ها زیاسمش ن

 که در چهره اش مشهود بود:  یچشمانم ظاهر شد، با مهربان یجلو یآب قند وانیل

 خانم. دیی_بفرما
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در چشمانش تشکر  رهینگاه بدزدم و خ بیلبانم را شکل داد و نتوانستم از آن نگاه دلفر یکمرنگ لبخند
 کردم.

معتبر تهران  یاز دانشگاه ها یکیکه استاد  نیزد از ا یحرف م یقند را خوردم. شهره از هر در  آب
نشستن مادرم تلفنم را  یساعت کیگرفت. بعد از  زیکامل مرا ن ویند. بک یم سیجا تدر نیهست و چند

 به صدا درآورد و با جانم مامان تماس را برقرار کردم.

 م؟یبر ییایمن کارم تموم شده نم ؟یی_سالم دخترم کجا 

 

 تماس را خاتمه دادم. امیگفتن چشم مامان االن م با

 

فشردم، شهره جان دستم  یرا در دستم م فمیکه دسته ک ینیو در ح دمیبه لباسم کش یشدم و دست بلند
 بسته به طرفم گرفت:  کی زیم یرا در دستان مهربانش گرفت و از رو

کادو  نیبابت خوشحالم که باعث شد با تو آشنابشم. ا کیاز  یدخترم! ول یمن رو ببخش دوارمی_ام
دادم.  هیکه مهرت به دلم نشسته که به تو هد نیارزشمنده و ا یلیمن خ یبرا یتو ناقابله ول یبرا

 آزمون ارشدت باهات در تماس باشم.  یتا برا سیشماره تلفنت را هم برام بنو

 

برخالف ادب بود که رد  ی. ولرمیکوچک بود کادو بگ یلینبوده و خ یکه عمد یکار  یبودم برا معذب
 یخوش فرمش کردم و راه یبوسه از گونه ها کی دنیبه همراه چ یا مانهیکنم. ناچار تشکر صم

 خانه شدم. یخروج

 که دلم را به تکان تکان دادن سوق داده بود.  یخوش قامت لیلحظه آخر نتوانستم چشم ندوزم به  در 

 زد:  یلبخند جذاب رحافظیاز کالم خداحافظ من، ام قبل

 .یخوشحال شدم خانم مصطفو دنتونی_از د

 شدم. رحافظیام یایدن ریپا گذاشتم. انگار در آن خانه من اس رونیب یای"گفتم و به دن نی"همچن
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دلم از ذکر  ست؟یچ انگریحال من ب نیا ایحال دلم شده است؟ خدا بانیاست که گر یچه بال نیا
کادو را  اتیپاتند کردم و دل در دلم نبود که زودتر محتو  مادرم یشد. به سو یم ینامش سراسر خوش

 .نمیبب

به پاگرد، کفش ها  دنی. به محض رسمیدیکه با مادرم معطل شدم به خانه رس یاز حدود دو ساعت بعد
اتاقم را داشتم. به  ینشان ندادم و فقط تمنا یمادرم توجه یرا لنگه به لنگه از پا رها کردم و به غرغرها

 کیاز کردم که در آن ب اتختم نشستم، کادو ر یپرت کردم و رو یرا به گوشه ا فمیمحض ورود به اتاقم ک
 لیو شک بایز یلیشد طرح پارچه خ یگشاد م نییتنگ بود و رو به پا نهیس ریکرم رنگ که تا ز یمانتو

کمربند  زین نهیخط س ریشد. ز یم یلیر یدکمه مخف هیو بق  داشت بایز یسه دکمه فلز  نهیس یبود. رو
 ییدو چشم جادو رایگران بها را داشت ز یئیحکم ش میمانتو برا نیو رو وجود داشت. ا ریرنگ ز یمشک

 .دیارز یم ایکه گمشدن در آن ها به تمام دن یداد. چشمان یم هیدلربا را به من هد

 

 شد. دهیمانتو به شدت کش نیباره آست کی به

 برادرم نشست. گانهیبهزاد  یشده مانتو باال آمد و در چشمان نگران و برزخ دهیکش نیبا آست نگاهم

 کرد. میخودش کرد و عالمت خارج کن را ترس یدرون گوش من و لب ها یدست اشاره به هندزفر  با

 دادم. یام جان هم م دهیو درد کش یبرادر زخم نیا یرا درآوردم. من برا یهندزفر 

 

 کنم.  ینفسش م شکشیرا پ نفسم

به خانه پناه آورده تا  رونیب یها یفراغت از کار و روزمرگ یمشخص بود که تازه برا شیلباس ها از
افسوس که حتما مادرم باز مته  یآسوده و راحت خود را به آغوش خواب و استراحت بسپارد. ول یاندک

و  استبر زبان رانده  شیو غرغرها یبه خشخاش گذاشته و کرده و نکرده من را در حالت نگران
شلوارش زده بود و با  بیر جکرده است. دست راستش را د شانیخانه را آشفته و پر یدردانه   ذهن

 و نفس مانده در گلو را خارج کرد: دیکش شیبه موها یدست چپش دست
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که  یدیدردهات؟ گوش ند ختنیر رونیبه ب یداد حیرو ترج یمدته دور  کیشنوم. چرا  ی_ بگو م
 سنگ صبورت نبودم؟ دل به دلت نداده بودم؟ ؟ینگفت

 

 اتو گذاشتم و با تعجب جواب دادم: زیم یرا عمود به رو اتو

 گم. من... یبشه به تو م یمن که هرچ ؟یزن یحرف رو م نی_وا ، چرا ا

 

 .زدیبر رونیجمله بعد از لبانم ب نگذاشت

بلند  یخواست یفکر م یگفته، گفته، تو چرا ب یم دیرو که نبا یگه؟ بهنوش خبر  یم ی_ پس مامان چ
که بفهمه  نی. سه ماه بدون اشیروند یزبون یبشه، سه ماه از خودت با زبون ب یکه چ یبر  ؟یبر  یبش
 چشماشتو  یشه بر  یحاال روت م ،یازش نگرفت یسراغ چی. سه ماه هیدیطرد شده کنار کش یچ یبرا

 ؟یرو برطرف کن اتیو دل تنگ ینگاه کن

نذار  سایواحرف دلت  یفهممت. بهت گفتم حرمت سرجاش پا یهم م یلیفهممت بهناز خ یم
 چیلباس خوش دوخت دست دوز خودش رو تنت کرد باز ه یحاج یافسوس برات بشه، سکوت کرد

 ریست؟ د گهیقراره دل د یکه ب یدار  یافتاد دل ادتیقول و قرارها گذاشته شده  نکهیبعد ا ینزد یحرف
 دختره کله شق. رهی... دگهیشده د

که تو دلت  یاون ریغ یاسمت به اسم کس گهیبرات مهم تر باشه، االن که دو روز د دیکه حرمتها با االن
 .یر یافتاده حقت و پس بگ ادتیشه  یخونه کرده م

 

محض بود و  تیواقع شیداد و با سکوت من که تمام حرفها یکرد و افسوس وار سرش را تکان ینوچ
 بر تن رنجورم ادامه داد: دیکش یخنجر م

رو تو پستو بفرسته،  یباشه و ک رایپذ دیرو با یکن ک شیحال ا،یدل صاحب مرده ات کنار ب نی_ حاال با ا
 نذار بابا بشکنه.

دونه  یهم م رازینه حاال که خود خواجه حافظ ش یکرد یتمام قد از حق دلت دفاع م دیاول با از
 .یش یعقدته و زن مسعود م کشنبهی
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قطره  دنیداد و با چک یهم، نفس به نفس هم دستانش صورتم را در خود جا نهیبه س نهیآمد س جلو
 اش چسباند: نهیو بعد سرم را به س دیام را بوس یشانیپ شیبایاز چشمان ز یاشک

درمونش رو نه.  یدونم ول یدردت رو م یپرست یکه م یی_دردت به جونم همه کسم، بهناز به اون خدا
 یگم راه و چاه نداره. بلکه خوبش رو هم داره ول یگ سهراب. نمشه مصداق نوش دارو بعد از مر  یم

 م؟یبابا رو چه کن

 کشم. یدرد م نمیب یتو رو که م درد

 

 سوز ادامه داد: با 

 یدل من برا یکه چنبره زده تو یجون دلم انجام بدم که حسرت یبرا ادیاز دستم برنم یکار  چی_ که ه
. از خودم و مرد بودنم، از یو آب نش یکنم که تو درد فراق نکش یتونم کار  یتو هم حسرت نشه. نم

تونم  ینم یکار  چی. که برا گل دختر قلبم هادیبودنم بدم م فیحال ضع نیدر ع یبودنم ول یجنس قو
 به زمان بسپر بذار خودش مرهم دردت بشه. یانجام بدم. ول

 

بود  یکرد و چشمان یرا نوازش م میوهاکه آرام م یاش ابراز شد و دست نهی. هق هقم در سدیترک بغضم
 کرد... یکه حجم غم انباشته در دلم را درک م یو دل دیباریغمم م یکه برا

 من در آن لحظه بودند. یداشته ها تمام

 

 

 عقد من و مسعود است. یشده برا نییتع شیروز از پ کشنبه،ی امروز

 رسوب شده در دلم واقف است. یکه خدا برتمام حسرت ها یروز 

 مراسم آبرومند هستند. کی یدر تکاپو برا همه

 که اگر باشد، شد. ییها یحال عروسش و کم و کسر  یایتماس گرفت و جو شیپ قهیچند دق مسعود
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به خاطر آقا بزرگ  یحاال باز خوب است مراسم دمیشیبه جا ماند و با خود اند میبر لب ها یپوزخند رد
 باز خود را غرق کارها کرده اند. یشود ول یشود و در محضر کارها انجام م یگرفته نم

 .دیخط به تمام افکارم کش لمیزنگ موبا یصدا

 توالت برداشتم. زیم یرا از رو یگوش

 کرد. یم ییآن خودنما یمهنا به رو اسم

 سبز رنگ را لمس کردم و با گفتن سالم جانم مهنا، تماس را متصل کردم. عالمت

 زد: یموج م شیکه در صدا یبا شوق مهنا

لحظات دخترخاله بودنم  نیخوام از آخر یاونجام م گهیساعت د می_سالم عروس خوشگله، آماده شو ن
 .یاستفاده کن

 

 :دمیوافر آرام سوال پرس یتعجب با

 بشه؟ یمگه قراره چ ؟یچ یعنیلحظات  نی_آخر

   

و عالمت  یجیمرتفع شدن گ یرا برا یخواست جمله ا یخنده هرچه م نیرها شدند. در ب شیها خنده
 کرد. یم ریرا اس شیتوانست چون باز خنده بود که لبها ینم دیسوال در ذهنم بگو

 مثال محکم و حساب گر حرفش را زد:  ییاز فراغ از خنده، با صدا بعد

 .شهیآغاز م استمیخواهر شوهرت و دوران ر شمیخب امروز من م ؟یبه خنگ ی_خودت رو زد

 

 ام دادم.  ینیبه ب ینیو چ کلمه منزجر شدم نیاز ا ناخواسته

 حکم دشنه را داشت تماس را قطع کردم. میبرا شیکه حرف ها یا قهیاز دق بعد

 دینو میشق القمرم که از آسمان برا کیمنتظر  قایساعت و مکان دق نیدهد من در ا یرخ م یک معجزه
 داده شود.
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 و با خود به ناکجا آباد ببرد. دیایرا باد صبا ب میتمام غم ها منتظرم

کردم و در  یم رحافظیکه بذل و بخشش را به وجود ام ییها و کرور کرور عاشقانه ها طنتیش یبرا دلم
 تنگ شده است.  دیپاش یم میعشق و محبت خالصانه به رو ایدن تینها یپاسخش تا ب

 شدن. یگر یخواهد. بدون به اجبار عروس د یرا م یآن لحظات ناب عاشق دلم

 خود درآورده است. ریاو را از خود برانم؟ البته از ذهن و قلبم که آن را به تسخ دیامروز با یعنی

 یآب یبه ب گریآب ننوش چند روز د ندیماند آب باشد و بگو یم نیمحاالت است. مثل ا نیمحال تر که
 .یکن یعادت م

 برطرف کرد؟ یآب یشود عطش را با ب یم مگر

با  دنش،یبا نفس کش دنش،یعطش ام را با د زیکند. من ن یآب را پر نم یجا ایدر دن یدنینوش چیه
تواند  ینم رحافظیجزام یکس چیه زیمن ن یکنم. برا یجرعه جرعه محبتش در کالبدم برطرف م دنیبلع
 شود. یپر نم یو کس زیچ چیبا ه شیدار قلبم باشد. جا دیکل

 شد دردم را چاره بود. کاش... یم دایپ یکی کاش

است و راه نفسم  دهیچسب یمانند خار ماه میگلو خیماهه است ب نیکه چند یاز قرار در پارک، حرف بعد
کنم و آن  انیخواستم ب یرا م زنمیکه در آن دست و پا م یمطلق یاحساس یرا بسته و حرف درمورد ب

روح و  یبالسبک  یخواستم برا یکه م ییام، حرفها یشانیو پر یاتفاق افتاد. مسعود هرچه علت دور 
 شیبرا یماحصل  "گمیشدم و بعدا م مونی"پش  شد جز ایجو م،یبگو دنشیپاپس کش یروانم، برا

 نداشت که نداشت.

 

 را آبستن است. ادیز یامروز سرما و سوز  هوا

قطب شمال  یدارد به سرما انیو جسارت و اجبار اطراف اری یدور  یمثل قلب من که از سرما درست 
سوزان تابستان از صبح تا به  یکه در گرما یکند. خسته ام، خسته تر از کشاورز  یدراز م یدست دوست

 شب مداوم با داس درو کند.

غالف شدن در هم را  نیزند به سرنوشتم و ا یاست که گره بند گره م یروزگار که چند وقت یاز باز  امان
 زند. یم دیروانم مهر تمد شیو تشو یشانیدوست دارد. و روز به روز بر پر
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 یمهنا و بهنوش تمام فضا یپرت شدم. صدا رونیشده در خارج اتاق از افکارم به ب جادیا یصداها با
دستش را به  کیرا باال داد و  شیخانه را در بر گرفته بود. مهنا بدون در زدن وارد اتاق شد و ابروها

 کمرش زد: 

را به  میابرو عتیبه تب زی. من نیستنش لکسیر یجور  نیو ا یهنوز اقتدار من رو باور نکرد نمیب ی_م
 باال فرستادم:

 که آماده بشم؟  می_ مگه کجا قرار بوده بر

 

 داد: یخود را کنارم جا یتند به

نوعروس ها رو  یصورتت بدم و حال و هوا نیبه ا یصفا هیخوام برم  یم ؟یدون ی_ نگو که نم
 . یر یبگ

 

 کند. میمهنا رسوا شیانداختم و نخواستم حال درونم پ نییو سرم را پا دمیرا دزد چشمانم

 

 وارد اتاق شد:  مادرم

 خوادش. ی_بهناز شناسنامه ات کجاست؟ بابات م

 

 مقابله با آن نداشتم. یبرا یدفاع، سپر  یتاخت و من ب یتاز به چشمانم م کهیبود که  اشک 

 جز سرزنش و طعنه نداشت، شدم. یامدیکه پ زششیکه بود مانع از ر یهر جبر و زور  به

شناسنامه را در دستان مادرم گذاشتم که برخورد  یآکنده از غم و ناراحت یو با قلب خیلرزان و  یدستان با
 هم چون ترس به همراه داشت. یانگشتانم با دستانش، واکنش

 در چشمانم شد:  رهیتکان داد و خ یرا به تند سرش 

 افتاده؟ قدر دستات سرده؟ فشارت نی_چرا ا
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 گوشم را تکان داد: یخواستم از اتاق خارج شوم که باز حرف مهنا حلزون ی" مستین میزیگفتن "چ با 

 .میبر شگاهیدختر سرتقت بگو لباس بپوشه آرا نی_ خاله به ا

 

 

 را به چشمانش پرتاب کردم :  زمیو نگاه ت برگشتم

 .تموم ام،ینم شگاهیبره باال من آرا نیزم اد،یب نی_آسمون زم

 

 از جانب سه نفره شان اتاق را ترک کردم. یاز هر واکنش و پاسخ قبل

 

 معکوس روز مرگم شروع شد. شمارش

 .میدر محضر حاضر باش دیبا گرید یساعت 

 خاله و مامان هم چنان سکوت خانه را به تاراج برده اند. یصدا

 کل خانه را پر کرده بود. شیگشت که صدا یم یز یفکر کنم باز طبق معمول به دنبال چ مادرم

 صبح دم دست گذاشتمش. روزیدونم کجا گذاشتمش؟ د ی! نمستشی. نمیمر ی_وا

 

 خانه با خنده بلند شد. یدلنواز دردانه  یبعد صدا و

 گوشته. خیبعد درست ب ستین یگیم یهست یز یکه دنبال چ ی_مامان هر بار 

 

 قابل تصور بود. میکه نشسته بودم، تصور اخم و چشم غره حواله شده مادرم برا ییجا از

 ناکام مادرم. یبه جستجو دیخاله خط بطالن کش یصدا
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سر سفره عقد، درست جلو چشمته  یبر  یخوا یتو به جا بهناز م یانگار  یبهار، از بس هول ای_ب
 ی. ان شاءاهلل قسمت بچه هامیدیروزگارها رو چش نیاسترس نداشته باش خودمون هم ا ؛یخواهر 

 مون هم بشه. گهید

 

 رفتم. رونیاتاق ب از

 شده بودند. دهیشده و چ نییکانتر، تز یرو یلیوسا

 زدم. یدل من افسوس نشسته بود و بر دل خجسته شان پوزخند م کنج

 روزگار به کام ننشسته خودم هم لعنت فرستادم. بر

 اما با فاصله کم آمد. کیاز پشت سرم نزد ییصدا

از روزگار داشته باشم  یبانو. اگه عمر  رمیدر شأن تو بگ یتونم مراسم یکه نم نی_شرمنده ام به خاطر ا
 ذارم.  یبرات سنگ تموم م یعروس

 

وارد آشپزخانه شدم  یچرخش چیبست. همان طور پشت به او، بدون ه خی یبدنم از کلمه عروس تمام
مسکن بودم که باز  یمخصوص داروها به دنبال قرص نتیکاب یدر کشوآب پر کردم و  وانیل کیو 

 خش به مغزم انداخت: شیصدا

و  یکنه مسکن بخور  تتیاذ یضیمر یلیتو مگه خ ؟یقرص بخور  یخوا یده که م یآزارت م ی_ چ
 . یدکتر بر 

 

شده  فیتعر تیتمام قدمها شیداشته باشد که برا  اش یرا در زندگ یخوب است که آدم کس چقدر
 پرمعنا و فاقد ابهام باشد. شیباشد و هر حرفت برا

افسوس که دلم با دلش جن و بسم اهلل هستند. نگاهش  یشناسد. ول یمرا بهتر از خودم م مسعود
 کردم، نگاهم کرد.

 نگاه
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 نگاه

 از،یاوج خواستن و ن یکیدو نگاه  یتالق

 اوج برائت از خواستنش. یگر ید

 .دیشدن رهان ریرا از کو نمیریلب ز زبانم

 چند روز به حال خودم بذار.  هیخواهش دارم. بعد از عقد من رو  هی_ مسعود 

 و گنگ با طرح عالمت سوال در چهره اش به من نگاه کرد: جیگ

 ینشست. مرد یچهره مهربان و آرامش، به خشونت و سرد ست؟ی_نگو که اجباره؟ نگو که دلت رضا ن
 لب زد: نیگمظهر صبر و آرامش بود خشم میکه برا

 به من؟ ی_ِد المذهب چرا زودتر نگفت

 انکار نکردم: یترس چیه بدون

 از دستت ساخته بود؟ یکار  ؟یکرد ی_اونوقت چکار م

 توجه به سوالم او بر مسند بازپرس نشست: یب 

  ش؟یباخت ی_ به ک

 بغض ادامه داد:  با

 برده؟ ی_ک

 شد:  یدر چشمانم متجل میاشک مهمان چند وقته روزها رقص 

 برده؟  یرو ک یرو باختم؟ چ ی_چ

 همان نگاه حسرت زده افزود: با

 کرده؟ ریدلت رو اس یو ک یباخت ی_منظورم واضح بود. گفتم دلت رو به ک

 

 زدم، جا خوردم. وندیرا پ هیبه قرن هیقرن  باال گرفتم و یرا کم سرم
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 شده بود.  منقبض شده بود و رنگ رخسارش سرخ سرخ فکش

 یاز دست کس یکه کار  یهمه زبان به کام گرفتم، حاال زمان نیدل بر خودم لعنت فرستادم که ا در
 محترم را نوش جان کنم. ایاول حیاز حرف ها و نصا یکارناوال دیخود را رسوا کردم و با ستیساخته ن

 من جا گذاشته بود: یهمان نگاه را بدون پلک برهم زدن رو مسعود

و من فقط تو  دمیعشق و دوست داشتن رو فهم یرو که از زمان یز یذارم چ ینم رم،یگ ی_ پسش م
 .رنیازم بگ دمیوجودت د یتو، در نجابت تو ، در پاک یچشمها

 آرام به دور خود زد. یو چرخش دیکش شیدر موها یدست

 نیا یکه بجا ومدمیچرا به چشمت ن ؟یدیمحبت هام رو ند ؟یدیارزن من رو ند کیمروت، قد  ی_ب
  ؟یرو دوست دار  گهید یکی یروبروم بگ ینیلب و دلت و فکرت برا من باشه االن بشکه ق

 

 را که زده بودم رابپوشانم: یخواستم گند یزده م شتاب 

 ؟یذار  یگفتم؟ چرا حرف تو دهن من م ی_ من ک

 

 یانگشت اشاره اش را به عالمت سکوت رو گریشلوارش گذاشت و با دست د بیدستش را در ج کی
 اش قرار داد: ینیب

 بدون. یدونست یمادمازل، نم نیکی(( هر دو یخواجه،چه خواجه عل ی_))چه عل

امروز  نیکه قراره مال من باشه هرز بپره. هم یذارم فکر و دل ناموسم کس یسرجاشه، نم مونمیو ا نید
 . ینداز  یاون رو اون تو م

 .دمیانگشتش نگاه کردم و به سطل زباله نشانه گرفته شده رس ریمس به

 ابراز حرف اکو شده در مغزم را به زبانم ندادم. جرات

 در وجودم کاشتم و در دلم گفتم: قیعم یپوزخند 
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کجا  دیدونستم با یمعادله! من فقط نم نیکمکت نکرد در حل ا ی. کس یش یم یچ هی ینخور  ی_ترش
 دور بندازمش.

 داد: ادامه

 نکهیا ینه برا یول امیکم دور و برت م ی. تا مدتای_امروز مال خودت باش بهناز. با خودت و من کنار ب
. دوست دارم خلوتم دو نفره باشه نه سه نفره. یبه مغزت جوالن بد گهید یبه فکر کردن به کس یبخوا

 یچ یشده باش جهو متو یدرک کن دوارمیو نفر سوم قدرت جذبش باال باشه و من فقط جسمًا باشم ام
 گم. یم

 

 

کردم که ذره ذره محبتم در ذره ذره محبتت حل بشه و  یروز لحظه لحظه شمار  نیا دیرو به ام چندسال
 به آرامش برسم. 

 شد. دهیچک یمقاومت نیبدون کمتر اشک

 ام را شکار کرد: یباران نگاه

 .زینر ییسر و پا یرو برا هر ب نای! ازی_ نر

 

 فراتر نهاده بود. میرا از خط قرمزها شیپا مسعود

 

 وصلت دعا دعا کردم.  نیسر نگرفتن ا یبرا یمعجزه و بهانه ا دیمحضر به ام یپله ها از

 را بر سرم گذاشت. دیخاله چادر سف یعروس و داماد، وقت گاهیگرفتن در جا یپله، جا نیآخر

 جا گرفتند؛ زیم یکه شناسنامه ها بر رو یزمان یحت

 در آغوشم گشاده شدند. زیسرمان و مصحف عز یبر باال ینیو دو کله قند کوچک تزئ دیتور سف ای و

 قرائت خطبه منتظر بودم. تا 
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 بودم. منتظر

 

 عقد خطبه

 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 

نا، و َالََّف ب یهلل الذ ِالحمدُ  َم الّسفاَح و الزِّ الِشقاق، و آنَسُهم  القلوب بعَد الِفراق و نَ یأَحلَّ الِنکاَح و َحرَّ
 محمٍد و آله الَبَررِه الکرام. دنایس یبالرأفه و الَصالِح، ثم الّصلوُه و السالم عل

 

ُفَقراَء  ُکوُنوایَ ِمْن ِعباِدُکْم َو ِاماِئُکْم ِاْن  نَ یِمْنُکْم َو الّصالِح یامی: َو َاْنِکُحوا آاْلَ یقال اهلُل تبارک و تعال و
ْن أَنُفِسُکْم أَْزَواجً  اِتهِ یَ ( َوِمْن آ32 هی)نور آ مٌ یاهلُل ِمْن َفْضِلِه َواهلُل واِسٌع َعل ْغِنِهمُ یُ  لَِّتْسُکُنوا  اأَْن َخَلَق لَُکم مِّ
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ فِ  َنُکمیْ َوَجَعَل بَ َهایْ ِإلَ  َودَّ  ﴾۲۱﴿ َتَفکَُّرونَ یَ لَِّقْوٍم  اٍت یَ َذلَِک َل  یمَّ

 

. و قال )ص(: یِمنِّ  َس یْ َفلَ  یَفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِ  یو آله (: النَِّکاُح ُسنَّتِ  هیاهلل عل ی) صل قال رسول اهلل و
ج َفَقْد أَحَرَز ِنصَف د  .یالِنصِف الباق یاهلَل ف ّتقِ یَ فل ِنهِ یَمْن َتَزوَّ

 

به  ی. دستدمید . جاگرفتن درد را با تمام وجود در صورت پدرمدیرا به پدرم دوختم و اشکم چک نگاهم
 نگاهم کرد و با چهره دردمند رو گرفت. یفقط کم ،یماند. کم ششیو دستش به ته ر دیصورتش کش

 گفت. یز یانداخت. هر دو بار را چ نیمحضر طن یمهنا در فضا یصدا 

من بودند و من جرات  دییسکوت حاکم شد، همه منتظر تا یسوم که عاقد خطبه را تکرار کرد. لَخت بار 
شد. و بله  یمادرم م یبا سکته و دق دادن پدرم و سرشکستگ ینه گفتن را نداشتم. نه گفتنم مساو

 شد.  یکردن م یمطلق زندگ یاحساس یرا با ب یدادنم برابر با شکستن دلم و عمر 

 !؟ییکجا ایخدا
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  ؟یشنو یرا نم میها یقرار  یب م،یشکوه ها م،یرا، التماس ها میصدا 

 

 با ترس لب زد: مسعود

 _ بهناز! 

 

 اطرافم همزمان شد. یمختلف نگاه ها یچرخش نگاهم در حالت ها و

اشک از چشمانم، بله را گفتم و  یقطره ا دنیبا چک نیتمام درد، با جبر وصل شده به بختم و مز با 
 زد. دییدائم ما را مهر تا تیبله مسعود هم حکم محرم یا قهینفس آسوده مسعود رها شد و بعد از دق

شده ام را دربرگرفت. مسعود  خیگرم، دستان  یشد که دستان یجوشش اشک در چشمانم زده م هنوز 
 زد: یچشمک

که  نینره چون با ا ادتیمبارک وجودمون باشه گلم، حرف هام رو هم  ؛یدل شد نیتا ابد مال ا گهی_د
 .ادهیهم ز رتمیغ یوار عاشقتم ول وانهید

 

 دستم را گرفت. انگشت 

 توانستم انجام بدهم. ینم یامتناع چیه نیمقابل چشمان حاضر در 

 قبل تکرار کرد:  یبه آرام زیداد و بعد ن یو حلقه را در دستم جا دیرا بوس آن

 

 مرگ رو تجربه کنم. جان،یکنم االن از ه یشده فکر م ادیز یلی_ضربان قلبم خ

 

 .دمینگاه حسرت زده اش را به جان خرو  دمیاز دستانش کش اریاخت یرا ب دستم 

لمس در دستانش  نیکردم با کمتر یاصرار مادرم و چشمان پرسوال خاله ام، حلقه مسعود را سع به
 دهم. یجا
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 .میاز محضر خارج شد کاتیمعمول و امضاها و تبر یاز کارها بعد

 رو به پدرم کرد: مسعود

 دخترتون رو چند ساعت همراه خودم ببرم. نی_عموجان! اگه اجازه بد

 

 زد:  بایز یبدون نگاه کردن به من لبخند پدرم

من ندارم.  گهید یرو دار  ارشیتو اخت یبا تو داره؟ االن اونقدر  یاالن دختر من چه نسبت ی_پدر صلوات
به  دیبندم. بر یم یخش بندازه به حالش، به افکارش، چشم رو همه چ یمینس نیفقط، فقط کوچکتر

 سالمت. 

 

 ابانیرا کنار خ نیمسعود ماش میکه از محضر دور شد یکم م،یشد نیاز جمع سوار ماش یخداحافظ با
 :دیکش

 

به حقم،  یخدشه ا نیذارم کوچکتر یو من نم ی_ فقط امروز، فقط امروز مال خودت باش. تو سهم من
که  یخفقان آور، از کس یبا سرعت از آن هوا ،یحرف و نگاه نیبه داشته ام برسه. بدون کوچکتر

 وار دوستم داشت فرار کردم.  وانهیعاشقانه نه، د

 

 فرار کردم.  اهمیخودم، از بخت س ی! از بد بختیآر 

 

 جواب گذاشتم. یآن را ب دیلرز یرا که م یو هر چند بار  دیام لرز یگوش

 .دیلرز باز 

از آن  زیپاسخ ن یب یکرد و تماس ها یم ییخودنما  هیدوختم، نام مهد یرا به صفحه گوش نگاهم 
 خود با معرفتش بود. 
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 شده. شانیپر زیبهنوش به او مخابره شده و او ن یها یدانستم نگران یم

 را فشردم. میدر آستانه قطع شدن بود که من دکمه سبز رنگ تماس، رنگ متناقض روزها تماس

 آدرس را دادم. یتعارف نیبدون کوچکتر زیخواست، من ن یرا م آدرس 

در کنارم  هیساعت مهد میخواستم. بعد از ن یم م،یغم ها م،یمرهم درد ها یکه واقعا وجودش را برا چرا
 گرفت. یجا

 

 ام. ستادهیتو ا یدر دلم را هوار زدم. و االن که روبرو یعوض شد و غده سرطان هیبا گر بغضم 

کرد. من مردم که شرح  یا درد نگاهم متکه سنگ شده بود. صامت و ب کیحافظم  ریتمام مدت ام در
 و سنگ صبور شد. اری شه،یمثل هم شیبا تمام دردها زیبازگو کردم و او ن شیماوقع را برا

 را با درد بستم. چشمانم

 .میگو یجانم را هم بمکد نه نم رهیکه اگر با تمام وجودش، ش نمیرا بب یدرد و شکستن کس نخواستم 

 افتاد. نیزم یدو زانو رو با 

چشمانم باز شدند و نگاه دردمند و شکست خورده ام با نگاه درد آور و حسرت  ،یز یافتادن چ یصدا با 
 بود:  شیگلو خیبا بغض مردانه ب یقیعم ینشسته بر چهره اش گره خورد، درد

 ؟یگ ی_حاال؟ حاال بهم م

 انگشت به خودش اشاره کرد:  با 

 ؟یگ یم یبرسر دار _حاال بهناز؟ حاال بهناز...؟ حاال به من خاک 

افتاد. حاال اشکم با اشکش مسابقه  یم رینشست و با سرعت نور به ز یهر لحظه به اوج م شیصدا 
 شدند.  یگذاشته بودن و احساس ها با چشمانمان ابراز م

بهم  یتونم بکنم اومد ینم یغلط چیچرا االن که ه ؟یدختر؟ چرا خونه خرابم کرد ی_بهناز تو چکار کرد
 چرا؟ بگو چرا؟  ؟یکرد یچ یهامون را فدا یدلتنگ امون،یال خنده هامون، دلخوردو س ؟یگفت
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 دنیکرد و با چک یم دایارتعاش پ شیشد. همان گونه که لرزش صدا یتر م میو حج میحج بغض
 شانیرهایو کمان تمام ت ریبا ت یاست که لشکر  نیمن است، مثل ا یایقطره از چشمانش که دن نیاول

 نهیس قفسه یبر رو یرا به طرف قلبم نشانه گرفته و از کمان خارج کرده اند و درد، درد افزون تر از افزون
 کرد.  یرا منقطع و متصل م میگشت که نفس ها یام جار 

 خواستم مرهم باشم:  یآغشته با زخم دلم م هیگر با

دونم چرا نگفتم. من ،من،  ینم. من خودمم رمیم ی. به جان تو مرمیم ینکن من م هی_تو رو خدا گر
 معجزه بودم.  کیمن منتظر 

 

 میبه لب ها هایروان شد و بعض میگونه ها یو باز اشک به پهنا دمیام را به شدت باال کش ینیب آب
 زدند.  یبوسه م

 

 باشد. دهیهم رس انیزد که فکر کنم به گوش افالک یزد، داد که نه، نعره ا داد

 م؟یبکن میتون یکار م یرو به تاراج بردن؟ ِد المصب بگو چ میکل زندگ یکنم وقت ی_بگو من چه غلط 
 بهناز. یمن رو ُکشت

 

شد با خشم، مشت دوم هم قبل از عکس العمل من به شدت قبل زده شد مشت  دهیاول کوب مشت
 با ناله و فغان داد زدم:  دیایخواست فرود ب یسوم که م

مروت، نزن من  یآسفالت دستت رو داغون کرد نزن ب_جون بهناز نزن. جون من نزن دستت زخم شد. 
 غلط کردم.

 

 مشت شده در هوا معلق ماند و نگاه دردمندش به جانم نشست. دست

 آرام نجوا کرد:  یلیکرد خ یتر م قینگاهش که زخم دلم را عم با
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 نیاالن ا تیفکر یمهم باشه، که اگه بود با ب دیشه. مگه مهمه؟ برا تو نبا ی_به درک! به درک که زخم م
 خوار نبودم. یجور 

 

 آرامشش را داشتم:  یعجز تمنا با

 .ستی_دردت به جونم،دورت بگردم پاشو. پاشو من خودم به خدا حالم خوب ن

 دستت رو ببندم. میبر یینمک نزن به زخمم، پاشو آقا گهید تو 

مردانه  هیگر یصدا کرد و در آخر یصورتم را کنکاش م یکل اجزا هیتوجه به مهد یاش ب یباران نگاه 
 انداخت. نیپنجم آبان طن ریاش در غروب دلگ

بود.  یما چشمانش باران یپا به پا زیکرد که او ن دیرا ص زمیچشمانم نگاه هم درد و دوست عز چرخش 
 گفتم: هیرو به مهد

 ببرمش خونه و دستش رو پانسمان کنم. دی_ با

 

شد. از او خواستم  مانیرا به دندان گرفت و پش نشیریکند که لب ز انیرا ب یز یرا باز کرد تا چ دهانش 
 یچیه یبا تکان دادن سرش به چپ و راست به معنا د،یرا که از گفتنش امتناع کرد بگو یکه حرف

 شد: یجار  میهابه گوش  هیاز مهد یمرد محبوبم دراز کردم. اصوات یجوابم را داد. دستم را که به سو

 . ی_تو...تو... االن شوهر دار 

 

کرد و آن را پتک قرار داد و با شدت هرچه تمام تر بر سرم  انیآرام در حد زمزمه ب یلیرا خ یدار  شوهر
 هیاجحاف شده در حقم را بر سر مهد یبرگشتم و تمام دردها و ظلم ها شی. با غضب به سودیکوب
 زدم. ادیفر

اگه به دل و  یسند زدند ولگوشم  خیدونش رو امروز ب هی_ اگه به کاغذ و برگه باطله است، آره دارم 
برو.  یبمون یخوا یمنه. نم یبرا نیزم یآدم رو نیکه االن نامحرمه منه، محرمتر ینیروح منه ا

 انسان که هستم که به امان خدا ولش نکنم.   بعدعاشق بودنم به کنار،
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 رساندم:  رحافظیام یبه بازو دیرا بدون ترد دستم

 کنم تا عفونت نکنه.  یرسه بلندت کنم خودت بلند شو تا دستت رو ضدعفون ی_من زورم نم

کردند و هم زمان بلند شد و  یدل را بازگو م یو اشک ها بودند که حرف ها میدر چشم شد چشم
 و نگاه دلخورش را از چشمان دلتنگم ربود و رفت. دیدستش را از دستم با شدت کش

 

 

 پشت سرش جا ماند. نگاهم

ام  یقدم کیدرست در  ینیترمز ماش یخانه که شد، به سرعت خودم را به او رساندم. صدا در کینزد
نقش زد و او بود که به سرعت  رحافظیرا در چهره ام یو دلواپس یترس و سوال را در ذهن من و نگران

 .دیرس نیو رد نگاه هر دو نفر ما به ماش دیمرا کنار کش

 شد: ادهیپ مهینبود که سراس رحافظیجز شهره، مادر ام یکس

اگه  ؟ینگاه بکن، بهناز جان خوب هیوسط؟  یپر یم ییهویدخترم خدا منو بکشه حالت خوبه؟ چرا  ی_وا
بردم؟ بعد چشمانش گشاد و  یپسر به کجا پناه م نیمن از دست ا یداشت ینکرده خش برم ییخدا

 یوالکرد و با حالت س یرش روانه معم وهینگاه به دردانه م کینگاه به من و  کیشد که  یگشادتر م
 :دیپرس

 افتاده؟ دعواتون شده؟ یشده؟ اتفاق یز ی_ چ

 

 ادامه داد: عیتند و سر دیایبه خاطرش ب یز یکه چ یمانند کس باز 

 ...؟ایاشک شوقه  نیاالن ا ؟یخبر رفت یچرا ب ؟یمدت کجا بود نیتو ا نمیبب سای_ وا

 

 بودم آنگونه با شهره خانم حرف بزند: دهیگاه ند چیکه ه یبا تند رحافظیام
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 .ستیکه دانشگاه ن نجای. ایکن یرو طرح م یسوال بعد یدیسوال رو نپرس نی. اگهی_عه مامان بسه د

رو به شهره  ردیشکل بگ تیکه ممکن بود بر اثر عصبان یحرمت یمادر و پسر و ب نیحفظ احترام ب یبرا 
 خانم کردم:

دستش رو پانسمان کنم. اتمام حرفم با  دیاالن با دمیم حیتوض . براتونستین یچی_ مامان شهره ه
 متعجب نگاهش کرد: یشد و با چشمان و نگاه یمنته رحافظیگردش سر و چشمانش به دست ام

 شده؟  یجور  نیشده؟ چرا ا ی_ دس...دستت چ

گذاشت برگشت و به  اطیقدم را که داخل ح کیرا در قفل چرخاند  دشیبه سمت در پاتند کرد و کل تند
 رفت: نشیسرعت به طرف ماش

 .امیو زود م رمیبرم بگ میفکر کنم ندار نی_ ببرش تو، باند و بتاد

 جلوتر آمد: هیبدون جواب گرفتن سوار شد و رفت. مهد و 

 .ای_ بهناز من برم، تو هم زود ب

 

 کرد و رفت.  یخداحافظ

شدند و مرا  یم ریچشمانم تصو یخانه در جلو یجا یخاطرات بود که از جا میدیداخل خانه که رس به
 دادند. یشکنجه م

شد و  نیگفت. نگاهم شرمگ ینم یز یکرد و چ یمن نشست و فقط نگاه م یمبل رو برو یرو رحافظیام
فکرم بود و غصه  یکه شکل گرفته بود و مسببش تنها خود ب یانداختم و درد شرم از کار  ریسرم را به ز

را  شکه دستانش مشت شد و دست راست دمیدادم. از گوشه چشمانم د نیکتس هیخودم را با گر یها
 :دیمحکم به دسته مبل کوب

بشه؟ االن با  یچ یخواست یم ؟ینگفت یچیو ه یدرآورد ی_ فقط بگو چرا؟ چرا؟ بگو چرا بچه باز 
 ؟یدیرس یکه خواست یز یحل شد به چ یز یسکوتت و نگفتنت چ

 .دمیبودم و نفهم ابویوسط من  نیپره و ا یدلت باهاش م نکنه 
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 را با شدت باال آوردم: سرم

من جونم به جون تو  یدون یتو نم ؟یگ یم یچ یش یاصال خودت متوجه م ؟یزن یم هیچه حرف نی_ا
 بسته است؟

 

خواستم دانه به  یشده در مغزم که م فیرد یشد به تمام افکار و حرفها یپوزخندش پاک کن یصدا
 .میدانه در جوابش بگو

که در درونم شکل گرفته بود را  یسوزاند. آتش یکه تا عمق جانم را م ینگاهش درد داشت. درد دنید
دعوت کرده بود تا آرامش و  ایکه مرا به دن یکه پدرم، کس یکرد. آتش یشعله ور م شیاشک ها
 را به خرمن وجودم زده بود. تشیبدهد کبر هیرا به من هد یخوشبخت

 :دیچرخ زبانم

 .یکن یاشکهات داغون م نیمن رو با ا ز،ینر زتیتو رو جون عز ز،ی_نر

 .دیخند

 یاالن وارد هم م یاگر کس یکه حت یکه دردش به تمام نسوج بدنم رخنه کرد و خنده ا یپر درد خنده
 شد. یخبر نداشت عمق عجز و دردش را متوجه م یز یشد و از چ

 

 .یهمه رو که تو به باد فنا داد ؟یر یبگ  ازم یخوا یم نمیا هینگو؛ چ یز ی!چ سی!هسی_ه

 

 دلخور شد: نگاهم

 بشه.  یجور  نیخواستم ا یمگه من بدبخت م ؟یهمه تلخ شد نی_چرا ا

 زد: ادیگفت، فر ینازک تر از گل به من نم شهیکه هم یرحافظیام

ازم  یاثر  چیوهشدم و تلفن گور به گور شده ام رو خاموش کردم  می_پس حتما من خواستم. سه ماه قا
 نبود.
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سکوت  نیمن بود که بر ا نیف نیف یخانه بساط کرد و فقط صدا یرا در فضا لشیبار و بند سکوت
 خش زده بود.

 : ختیگرم را در کالمش ر یقبل آرامش و احساس قیبرعکس دقا یلحن با

 .زمیر یهات چقدر بهم م هیبا گر یدون یخودت م گه،یبسه د زینر ز،ی_اشک نر

تونم  یراه افتاده؛ نه م یچه جنگ یدون یعقل و احساسم االن نم نیکنم گل من؟ ب یمن چه غلط االن
که قلبت تپش  ینیگه االن ا ی. عقلم مگهید یکیبرا دل  یتونم ولت کنم بر  ینگهت دارم برا دلم، نه م

. یبهش نگاه کن یا گهیاست و گناهه به چشم د گهید یناموس کس رهیداره براش و جونت براش در م
 دل زبون نفهم رو چه کنم؟ نیا یول

خدا دارم نفس کم  یدونه. بهناز بخداوند یفهمه و تو رو سهم خودش م یبگو چه کنم که حرف نم تو
 یچه جور  یلعنت ؟یرو با دستات خاک کن اهامونیدلت اومد تمام رو یچه جور  ؟بگویفهم یم ارمیم

دستت رو لمس نکردم  یانگشتها یکه دو ساله حت یمن ؟یعشق پاک رو فراموش کن نیدلت اومد ا
بودن  نیکرد.حاال که به هم یم رابمیکرد، خط به خط نگاهت من رو س یبودن کنارت آرومم م نچو

 غیرو هم ازم در نیچرا هم یکه تمام و کمال مال خودم بش یروز  دیبودم به ام یراض مهینصفه و ن
 ؟یکرد

 

 

 دیبا یو من لعنت گهید یکیناموس  یتو شد گه،ید یکی یزندگ یتو شد گه،ید یمال کس یشد تو
 کنم. گهید یکیعشقم برسه و اون و روونه حجله  یعروس خیروزها رو بشمرم تا روز تار نمیبش

 

شد و خنجر بر قلب شکسته و ماتم  یم انیو با اشک ب شیکلمه و جمله اش با بغض نهفته در صدا هر
 زد. نعره زد : یزده من م

 _ خدا....

 ...خدا
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 ... خدا

 .هیبود و گر هیباز گر و

 برده بودند. غمایبود و اشک که سکوت خانه را به  اشک 

 داد. یدر اعماق ذهنم در حال جوانه زدن بود و تمام افکارم را قلقلک م دیپل یفکر 

که  نیشدم چه برسد به ا یم نیهم ابا داشتم و شرمگ هیدر کنار بهنوش و مهد انشیکه در ب یز یچ
 کنم. یبگذارم و عمل انیدر م رحافظیام بخواهم آن را با

بسته تنها نباشند چون نفر  طیمح کیگاه در  چیدر قرآن گفته شده است زن و مرد نامحرم ه یوقت
 در آنجا وجود دارد کامال حق و نقل قصه من است. طانیهم به نام ش یسوم

جدال فرشته  ریمانتو در گردش بود و ذهنم درگ یدکمه ها یکه جنون گرفته بودم دستانم بر رو انگار
 و گناه بود. یپاک

را باز کردم با نگاه  نیپدر و مادرم، سوم ریرا باز کردم با تصو نیدکمه را باز کردم با اشک، دوم نیاول
 کیرا با فکر به سرنوشت تباه شده ام و با خشونت آن را پرت کردم و در  یعاشقانه مسعود، چهارم

 .دمیکش رونیرا از سرم ب یحرکت روسر 

 نیگاه مرا ا چیبودم که ه ستادهیا یرحافظیام یجلو یسه ربع نیرنگ آست یمشک یبا لباس اندام حاال
 بود. دهیگونه ند

نگاه از من  یشوک بود که نگاهش مات شده بود و بعد از لحظات ریشده نگاهم کرد آن چنان درگ شوکه
 :دیکش ادیفر تیگرفت و با عصبان

  ه؟یکارا چ نیبپوش. ا ؟یکن یچکار م یمعلومه دار _بهناز 

 

نگاه  نچیا کی یکرد بدون حت یو سرش را باال گرفت و سقف اتاق را تماشا م دیکش شیبه موها یدست
 انداخت. ریو سرش را به ز دیبه صورتش کش یکردن به من، دست

 :ادیز هیاز گر یهق هق و سکسکه ناش با

 ...دی... بادیتونه من و تو رو در کنار هم قرار بده، با یکه م هیزیکه مونده. تنها چ هی_ تنها راه
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مقوله خارج از رفتار من  نیخواست و ا یتمام م یشرم یکنم چون ب انیتوانستم ادامه جمله را ب ینم
 بود.

که از استرس و شرم به  یکردم. در حال یکامل م دیرا با دیبود و با میبرا ماندهیباق نهیباز تنها گز یول 
 افتاده بودم ادامه دادم:  میجان دانه به دانه انگشت ها

 ... میو بتون ادیتا پدرم کوتاه ب میمن و تو مال هم باش دی_با

 

 .دیچیگوش خراشش در سالن پ ادیشکستن و فر یصدا

بوفه کنار دستش را شکسته بود و با  شهیکه با مشت ش دمیرا د ینیخشمگ رحافظیکه بلند کردم ام سر
 است:  دهید بیکه حتم داشتم حنجره اش حتما آس یادیفر

بود  یشنهادیمن دستت رو هم لمس کنم االن چه پ یذاشت یتو که نم ؟یشد ایح یقدر ب نیا ی_تو ک
نه خانم  ؟یشدیبنظرت بعد مال من م ارم؟یعفت کنم تا بتونم بدستت ب یرو ب نمیزتریکه من عز ؟یداد

 . حرام! میش یبلکه تا ابد بهم حرام م ،یچیه یش یکوچولو مال من که نم

 یر یاگه طالق هم بگ ی. حتیچون تو االن شو...شوهر دار  میش یاز گناهش حرام م یجدا یفهم یم
 .میدر کنار هم باش میتون یوقت نم چیوقت ه چیمن و تو ه رهیاگه مسعود هم بم یحت

 رو داره. یمرد با زن متاهل عالوه بر زنا حکم حرام ابد کیرابطه  چون

 لیسال عمرم بهم عذاب و شکنجه تحم یس نیاضافه نکن، امروز به اندازه ا یغلط ها نیاز ا گهید
 .یکرد

با  یبلند نیه یشم. صدا یبسه. تو رو جون مادرت بسه. من خودم داغونم بقرآن دارم نابود م گهید
 .دمیخود د یهره خانم را درست در چند قدمبلند شد. ش نیحس ایگفتن 

 من پرداخت: پیبه ما دو نفر و صحنه روبرو و بعد به رصد کردن ت مات

 تو؟ یکرد یجور  نیمادر. چرا ا ی_دستات رو بدتر کرد

  ؟یهست یجور  نیدخترم تو چرا ا بهناز

 آرامش محتاج بودم. یبرا میدردها نیتسک یآغوش برا کی به
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که  یز یچ اورمیدلم به ارمغان ب یرا برا یو سبکبال میرا بگو میخواستم که در آن غصه ها یرا م یمامن
 بود.  من یمحاالت برا نیمحال تر

 را از سر گرفتم. میها هیبه آغوش شهره پناه بردم و گر یگونه تعلل چیه بدون

 کرد تا آرام شوم. یکرد و مرا نوازش م یم نییجان دستانش را از پشت کمرم باال و پا شهره

 ای ه؟یچ انیشده و جر یجور  نیدونم چرا ا ی. نمیسبک بش یبش یکن تا خال هی_ آروم دخترم. گر
 . یفعال آروم بش دیدونم با یاالن م یبرام سواله؟ ول ؟یدار  تتیوضع نیا یبرا یهیاالن چه توج

 گرفته بود. نیراه به زم  بود و من نظاره گر او که خون از دستش بانشیهمچنان سرش در گر رحافظیام

 شد و شهره خانم کمک کرد تاآنها را بپوشم. داریچشمانم پد یدر جلو یو روسر  مانتو

 شدم. یخانه برده م رونیشد و به سمت ب دهیبه شدت کش میام بازو یمحض گره زدن روسر  به

 کنم. انیرا ب یز یتا چ دیچرخ ینم زبانم

 توانستم درک کنم. یقابل هضم نبود و آن را نم میوجه برا چیبه ه دمیشن یرا که م ییصدا

 که بند بند وجودم او را طلب دارد مثل مرگ بود. یحرف ها از زبان کس نیا دنیشن میبرا

 :دیغر یبا خشم م رحافظیام

خوام،  یرو، خودش روبفروشه نم مانشیکه ا ینشه، من کس داتیطرف ها پ نیوقت ا چیه گهی_ د
 .یزد شیو خاطراتمون روآت  یبود شیکه سه ماه پ ییبرو همونجا

 

 

 یم یبود شیرانیکه خودت مسبب و یعشق هی یبرا یرو دار  مانتی. تو ای_تو منو به سکوتت فروخت
 .یکه اونو سر و پا کن یفروش

 و پشت سرت رو هم نگاه نکن. برو

 اگه هم بوده االن مرده. ایه نبود یرحافظیفکر کن ام اصال

 .شیواقعا مرده و تو کشت چون
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 .یم رو با هم ُکشت ندهیمن و احساسم و آ تو

 

احساس کردم.  نیچشمانش را بست و بعد اصابت خودم را با زم دمیلحظه د کیلحظه،  کی فقط 
 او مرا از خانه اش پرت کرد. ،یدرکمال ناباور 

 نکردم، هیگر اصال 

 هم نکردم، فقط تماشا کردم. بغض

 را که با ضرب بسته شد و قامتش را پوشاند.  یرنگ دیبزرگ سف یکردم درب آهن تماشا

 خودم را تماشا کردم. ییدست و پا یو ب یخوار 

 قبل شد. یساعت ریبود و فکرم درگ ابانیآسفالت خ خیم نگاهم

 چه کردم؟ امنیخدا

 خواستم... یم 

داد من  نیتمک یکه رخت خود را از تن بر َکند و تقاضا یشود کس یخدا، اصال باورم نم یمن، وا یخدا
 بودم.

 شده بودم و خودم را به خواب زدم. حیوق چقدر

 کردم؟ یمن چه غلط ایخدا

کردم و فکرم هدف دار، حول نقطه پر رنگ شده در مغزم  یرا متر م ابانهایخ یهدف کفپوش ها یب 
 داد. یجوالن م

 یو آغوش رحافظیام گرید ییو از سو د،یکش یشرم آورم در وجودم شعله م شنهادیطرف عذاب پ کی از
منع  یول یآغوش خواستن نیشدم و غرق لذت ا یتوانست مامن امن من باشد را متصور م یکه م

 شده بودم.

 ای  خواسته یگاه طعمش را به وجودم نچشانده بودم، ول چیکه آغشته به گناه بود و ه یآغوش
 .را داشتم شیناخواسته شب و روز تمنا
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 یجال م یو زشت یفیرا از کث نیکه زم یآسمان و نم نم باران یو غرش ابرها کیتار یابانیبودم و خ من 
و مرور  دمیکش یرا به دنبالم م فمیظلمات، ک نیها در ا نیماش دنیکش ییو ال راژیبوق و و یداد و صدا

داد و نم نم  یم لقلکق دن،یبار یرا برا میبغض النه کرده در گلو رحافظیآخر ام یخاطرات و حرف ها
 گذاشت. یم میشدن اشک ها یباران صحه بر جار 

 روزها شمارشان از توانم خارج شده اند. نیهستند و ا میدردها هیکه تنها راه تخل یآب کوچک قطرات

 .دمیبار یو م دیبار یم آسمان

 زدم. یکرد و هق م یم غرش

رحم و  یب یلیدست خ نیخارج شدن مسدود شده بود و ا یفشرد که راه نفسم برا یرا م میگلو یدست
 سنگدل بود.

 شد.  یم سیتر از خ سیهر لحظه خ نیشد و زم یسست و کم جان برداشته م میها قدم

 نداشتم. یبا سقوط فاصله چندان گرید

 نکنم. ابانیکف خ ریدر جان و بدنم به جا نمانده بود که خود را اس یرمق

که مرا به سرعت به  یمن و قبل از تصادف دست دهیو نگاه ترس کیرک یو فحش ها نیترمز ماش یصدا
 آرامبخش بود. میلحظات برا نیکه در ا ییعقب راند و صدا

 خود مسکن بود. اصال 

چرا دم از  یرو ندار  یدونم تو جنم کار  ید آخه من نم ،یر یبود بم کیخود سر احمق، نزد ی_دختره 
دختر سرتق چه  نیخدا من از دست ا یبشه حال و روزگارت؟ وا نیکه االن ا یزن یم یاحترام و بزرگتر 

 کنم.

 

 زده شد. میکه بر موها یتنگ شد و بوسه ا یکه لحظه ا یآغوش و

 را دارم. یکس یکرد که االن، نه تنها هستم و نه درد ب یباور را در وجودم بارور م نیا
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را دارد و مرا به حال خود رها  میو منطق خودش دورادور هوا رتیکه با غ یرا دارم، برادر  بهزادم االن
که از اعماق جانم نشئت گرفته بود زار  یرا چنگ زدم و با ضجه ا شینکرده است. با دستانم پهلوها

 زدم:

 منو پس زد؟ یدیمن خر چکار کردم؟ د یدی_بهزاد د

 

 اش جدا کردم و با هق هق ادامه دادم: نهیرا از س سرم

 .ی_منو نخواست، منو نخواست داداش

دانستم اشک است نه  ینشست و م یصورتش م یبر رو یادا کردم که باران هیرا چنان با گر کلمات
 قطره آب.

 به درد آمده بود. میدلش برا زین او 

من، تمام من  یدونه همه زندگ یانصاف بود؟ نم یقدر ب نیآخه چرا ا ت،یزندگ ی_به من گفت برو پ
کار و کرد؟ چرا من حق  نی. چرا بابا با من ارمیم یبه خدا م رمیم یخودشه؟ بهزاد من بدون اون م

 انتخاب نداشتم؟

 

 زدم: یاش م نهیکه به س ییآمدند و مشت ها یکه بند نم ییو اشک ها غیج با 

بود ازم  دهیفهم نکهیوست داشتم با ارو که عاشقانه د یرو تباه کرد. کس میگذرم، زندگ ی_ازش نم
 گرفت.

 نشان دادم: دیکش یکه غم مرا به دوش م یرساندم و رو به بهزاد میرا به گلو دستانم

 .ارمی. به خدا دارم کم مشمیدارم خفه م ستینفس ن نجای_ ا

 خوام. یم هوا

 اون. ریغ یکس چیدر اون باشه نه ه رحافظیخوام که ام یرو م ییهوا

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

147 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

که از زبان بهزاد  ی"نیحس ایزده بودند و " مهیبه چشمانم خ میمضاف بر دردها ایدن یخستگ تمام
 که پرده چشمانم را مستور کرد. یمطلق یاهیکه بسته شدند و س یو بعد چشمان دمیشن

 

 

 گنگ و نامفهوم تمام ذهنم را احاطه کرده بودند. ییصداها

کرد و دردش  یم ینیسنگ یچند تن یکرد. که به سان وزنه ا یام عبور م نهیاز قفسه س یبه سخت نفسم 
 شد. یم شتریو ب شتریهر لحظه ب

 ییمرا در حصار خود گرفته بود و صداها ینیکردم که دهان و ب یصورتم احساس م یرا بر رو یز یچ
باز شدن به  یبرا ی. هرچه توان در خود سراغ داشتم که قدرتدیرس یبه گوشم م نگید نگید هیشب

و  یدار یشدند و همچنان در ب یواضح م میبرا یتوانستم. صداها کم یچشمان بسته ام بدهم، نم
 زدم. یدست و پا م ابخو

 را تکان تکان داد. میداریشن یشاخک ها ن،یدلنش ییصدا

 شوند. یگشوده نم میدانستم االن کجا هستم و چرا چشم ها یناآشنا بود و نم میبرا شیتن صدا یول

که فرد مورد نظر با  دی. به ظنم رسدیرس یمخاطبش به گوش نم یصدا یآمد ول یصحبت م یصدا
باز شدن در آمد و  یبعد صدا یقیکرد. دقا ی. بعد از اتمام صحبتش که خداحافظکند یتلفن صحبت م

 :دیبه گوش رس گرید ییبار صدا نیا

 ومده؟ی_بهزاد به هوش ن

 

 اتاق را پر نمود. یفضا ،ییقدم ها یشد و صدا یت جار دانم چگونه جواب داد که سکو ینم 

صاحب صداها و  دنیو د میگشودن چشم ها یشدند و تالش من برا یم کتریو نزد کیها نزد قدم 
بر فضا  نیدلنش یبود. صدا درست در کنار من متوقف شد و پشت بندش صدا جهینت یقدم ها ب نیا

 انداخت: نیطن
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جا  نیو ا یهست ی. بعد بگم تو کانیم نایمامان ا ایکنم برو، االن مسعود  یخواهش م رحافظی_ ام
 ؟یکن یچکار م

 شد. ینم رمیدستگ یز یکردم و چ یو بهزاد را کنکاش م رحافظیذهنم نام ام در 

 نام جواب داد که: رحافظیام یصدا

تا االن کاسه چه کنم  یمعرفت، تو نامرد چرا زودتر بهم نگفت یشم، تو ب یم وونهی_بهزاد به خدا دارم د
 چه کنم دستم نباشه؟

 

 زد.  یهمراه بود که بر قلبم چنگ م یبا بغض صدا

 

باعث شد من برونمش از خودم و  شیفکر یکه االن رو تخت افتاده نفس منه، جون منه، که با ب ینی_ا
که از  یقدر دوسش دار  نیدونم ا یم ،یدونم تو برادرش یعمر حسرت نداشتنش رو داشته باشم. م هی

 ه؟یوبباخته و اون طرفش آدم خ یبه ک یکه بفهم یشد رشیگیدلش رو باخته پ یدیکه فهم یاون روز 
 کیاول  یدیمن رو د ینبود وقت نینبود بهزاد؟ مگه ا نایمگه ا ه؟یبرا هوسه، برا چ ینیشارالتانه؟ بب

جون مادرم رو قسم نبود؟  نیشدم؟ مگه ا کیکه تو عالم رفاقت به خواهرت نزد یمهمونم کرد یلیس
قسم خوردم که  ایکسم تو دن نیزترینبود به جون اون عز نیدونستم ناموس توعه، مگه ا یخوردم که نم

خوامش. چطور  یجونم م یخوامش؟ برا یکنه و برا هوس نم یم زیآرامش رو به وجودم سرر دنشید
 دلت اومد؟ چه طور دلت اومد...؟

 

خسته و دل شکسته که  یصدا نیا یرا بست برا میسخت راه گلو یو بغض دیچیپ یآرام هیگر یصدا
 .دیبه گوشم رس

 باز کردن آن ها داد. یبرا یباالخره مجال میپلک ها دنیباره نه دوباره، چندبار پر کینه  د،یپر

 باز به همان سرعت باز کردم. ینور در اتاق باعث شد به سرعت چشمانم را ببندم ول تابش

 .دمید یرا واضح م زیبعد کم کم روشن و روشن شد و همه چ یو بعد خاکستر  اهیهمه اتاق س ابتدا
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شانه او  یبر رو یگر یزده و سرش رو به باال و دست د هیتک واریبه د یکیبود که  میدو مرد روبرو قامت
 نشسته بود.

گارم در روز  یدو چه نقش نیکرد و مغزم در حال پردازش بود که ا ینگاهم، هر دو را رصد م همچنان
 آمد. ینم ادمی یز یبود. چ دیدر ذهنم سف زیچ چیدارند؟ ه

 بهزاد خط بر افکارم زد: یهستم؟ صدا نجایدانند چرا من ا یآن ها م ایآ

دونستم بابام چه  ینم یاز جونم رو دستت سپردم ول زتری_من به تو اعتماد داشتم که ناموسم، عز
کردم بهناز خاطره تلخ من رو تکرار کنه، باز گفتم به خاطر عشقتون هم  یگرفته بعد هم فکر نم یمیتصم

 .رشدیخواست که د یزمان یباز نشد. نه که اون نخواد، خواست ول یول رهیگ یشده حقش رو پس م

 هم که... تو

 رشته کالم را در دست گرفت:  رحافظیام

 یچ ؟یکن یمن رو قضاوت م یجور  نیچرا ا یدون یرو م یانصاف نگو، تو که همه چ یِد ب ؟ی_من چ
 یمن خر از کجا م ؟یکرد یم یط یالیخ یجا بند نبود و تو هم ب چیدستم به ه یکردم وقت یکار م

و  ودخبر گذاشته ب یبودم که من رو ب یو از دست بهناز هم کفر  ادیخواد سرم ب یم ییدونستم چه بال
 مثال خانم به گلستان رفته بود.

 دهیند  لیدل یرو که ب ینکنم که دق و دل مدت یمدت به حال خودش باشه منم االن پافشار  کی گفتم
بهتره خودش برات  یرفتم. مگه نبود که اومدم سراغش گفت شینکنم به هما یبودمش سرش خال

 بده. حیتوض

 که االن جون من رو اون تخ... حتیبود توض نیا

 

شد. عکس العملش باعث  یظه باز و بازتر مماند و چشمان اشک بارش هر لح شیدر گلو صدا
 سر طرف مقابل که فکرکنم بهزاد بود به طرف من شد. دنیچرخ

تاللو  یکرد ول یم ادیدو شتابان به طرفم آمدند و با شوق مرا نگاه کردند. نگاه هر دو، عشق را فر هر
 فاحش داشتند. یتا آسمان تفاوت نیشد امواجش از زم یکه از هر کدام ساطع م یعشق

 و دوست داشتن بود. رتیمملو از غ یعشق یگر یسرشار از خواستن و تمنا داشتن و د یعشق یکی
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 داد:  ستیحکم ا میها لیو تحل هیبه تجز رحافظ،یدو رگه و خش دار ام یصدا

 ؟ی! خوبیدختر خوب، تو که ما رو نصفه جون کرد-

 

 یم زینفس گرفتن، نفسم را ن نیداد بردم. در ع یرا نظم م میکه نفس ها یژنیرا به ماسک اکس دستم 
 و رخوت بدنم را ربود. یسرد ،یدست یاضافه را بردارم، که گرما ءیش نیگرفت. خواستم ا

 .دیاشاعه گرما بر وجودم را سرعت بخش زین شیکه مانع شد و پشت بندش، صدا یدست

 خوبه بذار بمونه. تیبرا سالمت زدلم،ینکن عز -

 

 !؟ستیدانستم نسبتش با من چ ینم

که  یبهزاد است و کس یصدا و دستان برا نیدانستم ا یشان، اکنون م یاز حرف زدن و صداها فقط 
 نام دارد. رحافظیکند ام یو با حسرت نگاه م ستادهیتخت من ا نییپا

 ست؟یزند؟ چرا؟ مگر او ک یم ادیچرا نگاهش حسرت را فر یول

 زند؟ یبه جان من م شهیحسرت ت نیبا من دارد و اصال چرا در نگاهش ا ینسبت چه

دانم درد را در سمت  یگرفت فقط م یدانم چرا اوج نم یآرام که نم ییدادم و با صدا یرا تکان لبانم 
 : میکرد به زور توانستم بگو یم دیام تشد نهیچپم و در قفسه س

 شناسم؟  یشده؟ شماها را من م یچ نجام؟یمن چرا ا-

 

 نیب یو هر دو ناباور نگاه ستادیا خیس رحافظیچرخاند که ام رحافظیچنان گردنش را به سمت ام بهزاد
 فراخ رو به من نگاه کردند. یهم رد و بدل کردند و با چشمان

 کردم. ینگاهشان را نگاه م ریمتح زین من 
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 چشمانم را به لبانش دوختم:  رحافظیام یصدا با

 با دست به بهزاد اشاره داد:  ؟یشناس یمن رو نم اد؟ینم ادتی یز یتو چ-

 یزهرا نگو که فرتموش ای!! غمبریپ ای. ادینم ادتی یچینگو بهناز که ه ؟یشناس یهم نم نویا یحت-
 ؟یگرفت

 

 یمگر من م یجواب آرامبخش را داشتند. ول کی یعجز النه کرده بود و هر دو نفر تمنا شیصدا در
 دانستم که... 

 "بهناز"  گفت

 اسم من بهناز است. یعنی

 خدا. یوا

 آورم؟ ینم ادیرا به  یز یخدا چرا چ یوا

 صورتم احساس کردم که باز همان دست ها آن ها را پاک کرد:  یبر رو یسیخ

 یچ نمیبب زنمیبا دکترت حرف م رمینکن دردت به جونم، خواهر قشنگم خودم نوکرتم االن م هیگر-
 شده؟

 

 !دمید 

زد. با شست دستش  یچشمانش را که با سماجت آن ها را پس م هیبرق اشک نشسته در قرن دمید
 ی. کمستین نجایکرد. اما مشخص بود فکرش ا یرا نوازش م میآرام و با محبت پشت دست ها

 .دمیرا جمع کردم و باز آن ها را کش میپاها

 .زده بود مهیبر بدنم خ یخستگ

 سکوت را شکست. ییایتالیا یکیموز

 زد. یحرف م یبا کس بهزاد
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 یادیاتاق انعکاس ز یخال یبلندش در فضا یصدا ست؟یمخاطبش ک دانستمیهم من که نم باز
فرما شد که تمام هوش و حواس خود را به مکالمه او سپردم تا جهت بر دلم حکم یب یداشت. ترس
 یدستش را با فشار البه ال یشده و لحظه ا یعصبان نیچن نیا یموجود دوست داشتن نیبفهمم چرا ا

 کند. یاش م دهیو پوزخند نثار مخاطب ند ستدیا یم یبرد و لحظه ا یش میموها

 چهره اش خشمناک شد:  بهزاد

بهناز حالش خوب نبود من بردمش شمال خونه عموم با چه  گمیباره دارم بهت م نیچندم یبرا نیبب-
 بگم تو اون کله ات فرو بره؟ یزبون

به بار  شیکه در حرف ها یشد و ُبهت دایزد هو یبر آرامشش م شهیکه ت یتیسکوت و باز عصبان یکم
 نشست:

 م؟یصاحابه دو روز ول باشه و ما ندون ی. مگه بهناز بیگیم یچ یمسعود بفهم دار  -

 ..مارستانِ یب ایب سیجور که شد آدرس رو بنو نیا اصال

 

خفه  یادیرا از گوش خود فاصله داد بعد با فر یکه بهزاد گوش دیرس یبه گوش م یبلند از گوش ییصدا
 حرفش را زد: 

 ...ایفرستم ب یمسعود آدرس رو برات م یرو اعصابم یلیخ ،یَکرم کرد-

 

 داد.  انیبه او بدهد مکالمه را پا شتریب یحرف ها یبرا یمجال نکهیا ای یبعد بدون گفتن خداحافظ و 

 کرد:  رحافظیو رو به ام دیکش یکالفه ا پووف

. یجا بود نیببره که تو ا ییخوام مسعود بو ینکن نم یامروز با اعصاب من باز  گهیبرو ، خواهشا تو د-
 جمع کن. یباقال اری. بعد خر بانیم نجایاالن همه کال ا یچیاون که ه
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با  یچرا؟ مگر چه نسبت یرفتن را نداشت. ول یزد و پا یحرف م یو دودل دیدر نگاهش ترد رحافظیام
 نیمثل کندن کوه سخت و جان کاه بود؟ مگر مسعود که بود؟ که ا شیمن داشت که دل کندن برا

 وهم داشتند. رحافظیاز آمدنش آن هم با بودن ام نیچن

 آخر را بدرقه نگاهم کر :  نگاه

 .یمواظبش باش شهیاز هم شتریب شهیخوام مثل هم یغلطه؟ فقط م یدرسته چ یدونم چ ینم-

 

 انداخت و باز خنجر به روح و روان من زد و ادامه داد:  نییرا پا سرش

رو دارم قلبش  نانیاطم نیا یول ستیخورده و درست ن گهید یبه اسم کس وندیدرسته االن اسمش پ-
 تپه. جون منه دعا کن برام، بهزاد دعا کن و هر وقت... یمن م یفقط برا

 

 از اتاق روانه کرد. رونیو را به سرعت به بکه ناتمام ماند ا یکه نطقش را خفه کرد و جمله ا یبغض

 

 

 و به غم نشسته ام کرد. نیسرشار از عشق روانه چهره غمگ ینگاه بهزاد

 هم نهاد. یرا رو شیها پلک

 ام چسباند و زمزمه کرد:  یشانیاش را به پ یشانیآمد و پ جلوتر

 نه؟یاگه غم تو چشمات بش رهیم یبهزاد برات م یدون ی_م

. من سخت بهت یبرمت تا سالم و سرحال بش یهم باشه م ایزنم. تا آخر دن یرم با دکترت حرف م یم
 گلم. یبدهکارم خواهر 

 

 رها بودم. یدار یخواب و ب در

 .دمیشن یم فیو ضع زیر ییصداها
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 داد. یشرح م یکس یرا برا یز یداشت چ بهزاد

 خواست. یآرامش م دلم

 ؛یباشم و اتاق خال من 

 ها؛ ییتنها یباشم و خدا من

 باشم و جدال با سکون مغزم؛ من

 برگشت افکار و سرگذشتم. یباشم و مبارزه برا من

 

 عبث بود. یالیگونه آرزو کردن خ نیا یول

در وجودم رها کرد.  ریوصف ناپذ یکرد، آرامش یم انیکه با متانت سخنانش را ب یزن فیظر یصدا
 ناآشنا بودن، آشنا بود. نیدر ع شیصدا

  م؟یکه بهش دچار شد هیبتیچه مص نینگفت ا اد؟یم ی_ بهزادجان! دکترش ک

 

 سخنانش حس کرد. یشد در ال به ال یرا م درد

 .دارشدنمیاز پلک گشودن و ب غیو باز در دیبازشدن در اتاق، به گوشم رس یصدا

 کردم. یبه خواب بودن تمارض م همچنان 

 را بفهمم. انمیو ناشناس بودن اطراف یتوانستم علت سردرگم یم دیشا

را در اتاق نهاد، با  شیکه پا یدانم شخص یرا م نیا یدانم در اتاق چند نفر وجود داشتند ول ینم
 صدا بود که هجوم آورد. یورودش صدا بر رو

 تذکر داد: یشخص

 .دیرو هم کن ضیو مراعات حال مر دیکت تیلطفا سکوت رو رعا مارستانه،یجا ب نیا ون،ی_خانم ها، آقا
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 ورود پزشک بوده است. یهمهمه ها برا دمیفهم

و  یمزه مزه کن یتوان یجذبه و اقتدارش را م ینیمردانه و محکم از آن ها که چهره اش را هم نب ییصدا
 : دیاز دکتر پرس ،یکن نهیترس و احترام را در وجودت نهاد

رو  یگه کس یتخت افتاده؟ برادرش م نیا یدخترم چرا االن رو یشه خواهش کنم بگ یآقا م ی_عل
 درسته؟  نیشناسه؟ ا ینم

 

 :دیدردمند زن، رشته کالم مرد پر جذبه را بر یاز جواب دادن دکتر، صدا قبل

 ادیاز دستتون برم یشه؟ تو رو خدا هرکار  یفقط بگو که خوب م زتی! جون نهال، جون عزی_ آقا عل
 .نیانجام بد

 

 جا گذاشت. میتک تک سلول ها یهق هقش تأثر را در ال به ال یصدا و

 حرف زد: دکتر

رو در حق زن برادر و  یگیشما حق همسا م،یو سوگندنامه پزشک فهیوظ یجدا ،یمصطفو یآقا دینی_بب
 نیما رو دار ضینرگس مر ی. پشت من و خانواده ام به شما گرم بوده که هوانیبرادرزاده ام تموم کرد

بدم که هر  انجامگل دخترتون  یکه برا هیحداقل کار نی. امیبود یراحت به دنبال کار و زندگ الیو با خ
 کنم. ینم غیدر ادیازم برب یکار 

مختصر  هی ی. ولدیخوب درکش کن دیتون یست و شما نم دهیچیپ  دادن وضع بهناز خانم شرح 
خواهش  حاتمیقبل از توض ی. ولدیبر رونیدر ب نیراحت از ا الیگم که حداقل با خ یبراتون م یحیتوض

 . دیکنم تا حرفم تموم نشده حرفم رو قطع نکن یم

خاطرات رو  یابیتوسعه و باز ر،یدرگ یعصب یمدارها ،یدو قطب یها یمار یو ب ،یافسردگ اضطراب،
 کنن. یمختل م

 حاد، اغلب به همراه از دست رفتن حافظه ست. یافسردگ
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امر باعث از  نیشه. که هم یدر مغز م زولیسطح کورت شیاسترس باعث افزا ،یمدت زمان طوالن در
 یابیاختالل در باز جادیحاصل، ا جهیداره و نت یرا در پ یمغز  یدر سلول ها ناپسیدست دادن س

 شه. یخاطرات م

بوده و  ریبرگشت پذ یاز اختالالت خلق یشم که از دست دادن حافظه ناش یم ادآورینکته رو هم  نیا و
بگم  دیهم با نیما دو بحران رو پشت سر گذاشته که ا ماریشه. و اما ب یبا بهبود خلق و خو همراه م

به ندرت با اون برخورد کردم و اون هم  یلیدر چندسال طبابت من خ یدونم! ول ینم ره،یقسمته، تقد
 چینادر هستش که ه اریبس یفراموش کیشده به نام "روانزاد "که  یفراموش کیهم دچار  ماریب نهیا

که  یشه به طور  یمواجه م یگسترده ا ی. فقط فرد با فراموشستین لیدر اون دخ یخاص یعلت جسم
معموال  یفراموش ازنوع  نیخود رو فراموش کنه. ا یاز زندگ یممکنه تمام اطالعات مربوط به بخش

 یم ینوع فراموش نیا لیو.... دل ،یشوک عصب کی د،یشد جانیه کیداره. گاه  یروان شناخت لیدال
روز طول  نیچند ایساعت  نیامکان داره چند ینوع فراموش نیا ست؛ین ینگران یتونن باشن. جا

 نیفشار آورده که در ا وانو ر از نظر روح ماریبه ب یز یدونم چه چ یکه نم نیبکشه. و اما مورد دوم ا
 رو تجربه کنه. یقلب فیخف اریسکته بس کیسن بخواد 

 

 

 فاطمه الزهرا " زن ناآشنا، رشته کالم دکتر را قطع کرد. ای"مرد پر جذبه و "نیحس ایهمزمان"  یصدا دو

سرم را به  یاندازه مشهود بود. کلمه سکته، فراموش یامانش، ب یزن از کلماتش، از هق هق ب یقرار  یب
را با آن ها  را بشناسم و نسبتم انمیتا من اطراف دیکش یچه قدر طول م یعنیدوران انداخته بود. 

 بدانم؟

 را که به مغزم در حال حمله بودند با ادامه صحبتش تار و مار کرد. یشانیتمام افکار پر دکتر

 یکه وارد شده باعث همزمان یامر و شوک عصب نیبوده که ا یهمون طور که گفتم دچار افسردگ ماری_ب
بود. اما امروز بعد  ژهیو یگذشت و دو روز تحت مراقبت ها ریشد که بحمداهلل به خ فیسکته خف کی

 .میگزارش شد به بخش منتقلش کرد یبه خوب ماریب طیالزم که شرا ناتیاز معا

 

 :دیشتابان پرس زن 
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 به دهنش وصل باشه؟ دیماسک چرا با نی_اگه حالش خوبه پس ا

 

 وان کرد:عن یرا در کالم زن درک کرده بود، به راحت یکه عمق نگران دکتر

رو از سر گذرونده و فعال الزمه تا بهبود  فیسکته خف کی ضمیگفتم در عرا ه،یعیطب نی_بهار خانم! ا
 دیبوده، که به ام یو روان ینادر هم در اثر همون شوک عصب یفراموش نیتنفس استفاده بشه. و اما ا

 یم مارتونیب قکه در ح یکمک نیکنه. اما شما بهتر یخدا با روند درمان هرچه زودتر بهبود حاصل م
 ستمیاز س یتلنگر براش حساب بشه و بخش کیکه  دیرو فراهم کن یطیکه شرا نهیا دیانجام بد دیتون

رو از سر  یزندگ یعیکنه و دخترتون روال طب دایخاطراته، برگشت پ رهیمغزش که شامل همون ذخ
متشنج  یو فضا سترسو از ا رهیمشاوره مجرب قرار بگ کیتحت نظر  دیکه حتما با نی. و دوم ارهیبگ

 کامال به دور باشه.

 

 یحرف ها دی. غصه به جانم لنگر انداخته بود. شادیسمج از گوشه چشمان بسته ام چک یاشک قطره 
دانم چه  یشده بود. که نم نیحسرت ته نش کیدر ناخوداگاه ذهنم، در دلم  یول دمیفهم یدکتر را نم

 حسرت نیداند ا یم یکس میخواستم بانگ بردارم و بگو یم توانستم درمانش کنم. یطور و چگونه م
را داشتم که با عطر تنش آرامش را ذره ذره به وجودم  یآغوش یتمنا ست؟یمهمان شده در جانم چ

 زنم. یکه در آن پرسه م یو گنگ کیتار یایدن نیکند نترس بودنم را در ا نیکند و تضم قیتزر

هم روان شدند و دست دلم رو شد که مرا خواب در آغوش نگرفته است و  یدر پ کیبه  کیها  اشک
از گوشه چشمانم اشک  یام. انگشت دهیدانستم، شن یصامت هر آنچه را که نم دار،یو ب اریکامال هوش

 گوشهشد و هر کدام به  یاشک ها جار  البیدور نشده بود که س ادیهنوز آن دست ز یها را زدود. ول
 صدا با چشمان بسته را آغاز کرده بودم. یب یا هیمنزل گرفتند. گر یا

 بود. میآشنا یآن انگشت، همان زن ناآشنا صاحب

ام را کم نکرد، بلکه به  هینه تنها گر شیمشوش داشت. که با سوز صدا یدرد داشت. غصه و فکر  زین او
 قفل شد. یباران یرا گشودم، که به محض بازشدن، چشمانم در چشمان میشدتش افزود. چشم ها

 داد. ینگاهم را نوازش م بیبود، عشق بود و چهره اش عج یکه آبستن مهربان یچشمان
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کرد که ابتدا با  ریدانم لبخندم را چه تفس یزدم. زن نم شیخسته به رو یلبخند ه،یبا گر یرارادیغ
 گشاده جواب داد. و هنوز لبخند به کامم ننشسته بود: یتعجب بعد با لبخند

 زنه؟  یحتما منو شناخته که بهم لبخند م یمرتض یدید ؟یدی_د

 

را  ینام یکه نگاه زن روانه بود چرخاندم و مرتض یبود. سرم را به سمت یاسم مرد پر جذبه مرتض پس
کرد.  غین داد و نگاهش را درتکا نیبود و سرش را به طرف دایکه تأللو اشک در چشمانش هو دمید

را  شگفت یزن کلمات یچهره اش را در ذهنم اسکن کردم و هنوز پردازش مغزم کامل نشده بود که صدا
 : نیدلنش یوجودم در حال جوشش درآمدند. زن با کالم یعنوان کرد که تمام خواستن ها

 بهنازم؟ یدونست یم یمادر به دورت بگرده، تو وجود مادرت ،ی_ دردت به جونم نفسم، عمر من

 دختر قشنگم؟ یدونست یم

 

 "مادر"

 "بهناز"

 "دختر"

 نیریوار که کامم را ش یپر  یصورت ینیکردم جز دلنش ینم دایپ یر یشد و تفس یپشت تکرار م تکرار
 خلسه را به زوال برد: نیپابرهنه ا ییکرده بود. ناآشنا

 ؟یایلحظه ب هی شهی_خاله م

 .دمیموقعش را شن یب ینگاهم نبود و فقط آوا ررسیکه در ت یرو به کس مادرم 

 .امی_باشه مسعود جان، تو برو االن م

 

 کرد. یذهنم جا باز م یاسام رهیدر دا یداد و اسم یرخ م یپشت شگفت یشگفت میقدر امروز برا چه

 بار مسعود بود و باز نسبت مبهمش با من. نیا و
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خاطره شده اند  یکه ب ییاز او در کنج خاطره ها یرد دیکردم شا یم کتهیمسعود در ذهنم د مسعود،
 ...دیسف دِ یسف یکند. ول ییخود نما

 .نبود 

حرکت سوزش  نیبه بدنم دادم که در اول یکردم. کش و قوس یبود و نبود در مغزم را وارس هرچه 
 بهزاد یسوزش، ِسرم را مشاهده کردم و در پسش صدا یبه جا یدر دستم آزارم داد. با نگاه یجسم

 برد. ادیدرد را از 

 لب زد: یمهربان با 

 . یرو ترکوند نواتیقدر راحت وول نخور، دست ب نی_دختره کله شق، ا

 

 یلبخند بود برا کینبود؟ حقش فراتر از  حیو مل بایلبخند ز کیو نرمش کالمش  یمهربان نیا حق
از با هم بودن مان در مرور خاطراتم نبود. جواب  یر یتصو یدانستم برادر است ول یکه م یبرادر 

خالص ذهنم  یدیو سف ایدن  مطلق یاهیاز س ییرها یلبخند و چند سوال شد. برا کیاش  یمهربان
 .دمیپرس

 ؟ید ی_چند تا سوال دارم. لطفا جوابشون رو م

 

 : دمینشستم و سلسله وار پرس یگفتن "اهووم"، من بر مسند بازپرس با

 یدکتر که بهش م نیا م؟یاونم برادرمونه؟ بازم خواهر و برادر دار ه؟یمسعود ک ،یبرادرم_تو فکر کنم 
 یدچار شوک عصب گهیافتاده بود که دکتر م یافتادم؟ چه اتفاق نجایا یمن چه جور  ه؟یک یگفتن عل

 ...یک رحافظیاون پسره ام ه؟یچ یشوک عصب نیشده؟ اصال هم

 

 .دیآرام کش یتکان داد و بعد نفس نیسرش را به طرف ینگران انگشتش، لبانم را بهم دوخت و با دو 
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 ژنیخوبه با اکس رینفس بگ هی ؟یپرس ی_تخم کبوتر به جا ِسرم بهت دادن؟ بذارمت تا فردا سوال م
 .ییسرپا

 

 کرد. یبعد خنده آرام و 

رو برات  هی. بقیهم نپرس یاحدالناس چیکنم از ه یم دیو تأک ستی_به جز مورد آخر که االن وقتش ن 
  ؟یدیفهم ؟ی. اوکیخواهر  دمیم حیمو به مو توض

 

 کیو  دیپشت گردنش کش یدر چشمانش نگاه دوختم. بهزاد دست رهیکردم. و خ نییرا باال و پا سرم
 من داد: لیلبخند تحو مچهین کینگاه به پشت سرش کرد و بعد برگشت و 

چون  یگم بود یم ،یهم عاشقش بود یلیکه اسمش بهنوشه، که خ میدار گهیخواهر د هی  _ من و تو
 .یبر  یمطلق به سر م یحس یدونم در ب یاالن م

 

صورت شر  یکرد که به پهنا ییخودنما فیظر یدختر  بتشیچرخش کامل به خود داد و پشت ه کی 
 .دیبار یشر اشک م

 چکیدستانش پ یهق هق خفه اش به تب و تاب افتاد و اوج گرفت و در آن یصدا دنش،یمحض د به
 وار گردن مرا در خود گرفت.

تمام صورتم را با بوسه  نکهیکرد. بعد از ا یم یینوحه سرا میکه در گوش ها یعشق بود و دلتنگ زمزمه 
 از من فاصله گرفت. یفقط کم ،یکرد، کم نیپر از عشقش مزّ  یها

 خود کشاند: یبهزاد خط نگاهم را به سو یصدا 

 یآبج ی. خب حاال سواالت بعدینکن خفه اش کرد ینوا رو تف مال یب نیقدر ا نی_ َا بسه بهنوش، ا
که اونم االن تو  مونینهال همسا یشه برادر شوهر نرگس خانم و عمو یآقا که دکتر بود م یخانوم؛ عل
هواش رو دارن که حالش  یلیبه اسم سرطان داره و مامان و بابا خ یمار یب کی. نرگس ستیخاطرت ن
هم  یعل نیزد و ادامه داد: البته ا یافتاد به دادش برسن. چشمک یکرده اتفاقن ییاگه خدا ایبد نشه 
 . و اما مسعود، پسرخالمونه و ...مشیشناس یم نینرگس خانومه، برا هم یدایواله و ش
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با  یمشترک در نگاه برادر و خواهرم را که با نگاه یترس دمیشد و د شیصحبت ها یمکث چاشن یکم
که چشمانش را به سقف  ی. و بهزاددیکناره گرفت و باز بار یکه اندک یهم ردو بدل کردند. و بهنوش

 گفت: رلب،یز یدوخت بعد از زمزمه آرام

 _ و مسعود شوهر توعه. 

 

بود  یا غهیچه ص گریآن ها بود. شوهر د یعیو اندازه طب اسیفراتر از مق یز یگشاده چشمانم چ حجم
مشترک  یحس ها دیو شا نمیشد او را بب یو من چند وقت بود که مسعود نام را دارا بودم؟ کاش م

 . دیرا بزدا یدیو سپ یکیتار نیمان ا نیب

 

 :دمیشتاب پرس با

 ومد؟ین دنمی_کو کجاست؟ چرا به د

 : دمیشده سوال پرس زیو با چشمان ر دیبه خرمن افکارم کش تیدر ذهنم، کبر یجرقه ا ناگهان 

گرفت؟ چرا... چرا تو بهش  یخبر بوده و از تو سراغ منو م ی_اگه شوهر منه، پس چرا چند روز از من ب
 یکه گفت یجا افتادم؟ اصال اون... اون نینکنه با هم دعوامون شده و من از دست اون ا ؟ینگفته بود

 ؟یاز شوهرم پنهون کرد یدونست، ول ینگم، چطور م

 

نفس را  ژنیو من با تمام وجودم از ماسک اکس دیام ماس نهیبا شدت گرفتن خس خس س میها حرف
در چشمانش شکل گرفت و با دو انگشت شست و اشاره اش دو تا  یکه باران دمیکردم. د یطلب م

 دینامروت چک یافتادند قطره ا ریانگشتانش که به ز یپلکش را فشرد که نبارد و من را عذاب ندهد ول
فشارد و من در حصار  یرا م میگلو خیبود و ب دهیبد به جانم مثل کنه چسب ی. حسدیمرا بر بند دل و
من ترک برداشته بود و غم ها در آن مأوا  االتیمانند خ زیبهزاد ن یحس دربند و گرفتار بودم. صدا نیا

 گرفته بودند.

 

 ...رحیدم. اون ام یم حیبهناز! گفتم بهت توض سی_ ه



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

162 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 داد. یم دیتو خاله"، ورود مسعود را نو ای"ب یباز شدن در و جمله  یصدا

 

 

 یکه درخشش برق چشمانش دلم را تکان یرا مستور کرد. مرد دگانمید یجلو یبشاش مرد صورت
جلو آمد و با دو دستش صورتم را  یبرق نگاه را دوست نداشتم. با متانت خاص نیدانم چرا ا یداد. نم

 بود: یاز مهربان زیکه لبر ییشد و با تن صدا جادینگاه مان ا یقاب گرفت و تالق

 

 .یدلم، تو که منو نصف جون کرد زی_عز

 خبر بودم هرچند...  یروز ازت ب دو

 

 کرد و ادامه داد:  میترس شیبرا ینگاهش را به بهزاد سوق داد و با چشمانش خط و نشان ریمس

 جون دل مسعود، تو زودتر خوب شو. بعدهاست. یمعرفت برا یب نی_هرچند حساب من با ا

 

 میبوسه برا نیدانم چرا شهد ا یام مهر زد. نم یشانیبر پ قیعم یچشمانش را بست و بوسه ا بعد
 داشتم؟ اینداشتم؟  یحس چیحادثه هم ه نیمرد قبل از ا نیمن به ا یعنیحالوت نداشت. 

 شده ام؟ ریاست که در آن اس یچه برزخ نیا ایخدا 

 شدم. دهیکش رونیبه دستم وارد شد از هپروت ب یکه به آرام یفشار  با

 بود. مسعود

 اشاره کرد. گرید یبه زن شیابرو یتا کیو با  دیخند 

 یو مقدس برا یهمون موجود دوست داشتن شونیا یول ستین ادتیدونم که االن  ی_خانمم، م
 زن ها به اسم مادر شوهر هستن. یدو سر تصور شده برا ویمردها، و د
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 .دیخند د،یخند 

 بود. رینظ یب شیگذاشتن دندان ها شیبا نما لبخندش 

 دانه به دانه روان شدند. شیجلوتر آمد و بعد دست چپ مرا گرفت و اشک ها یقدم زن 

 :دیام، و در آخر چشمانم را که بوس یشانیپ م،یها گونه

 .نهیتخت نب نیا یجور تو رو، رو نیو ا رهیخاله برات بم یاله ؟ی_دردت به جونم خاله، خوب

 

 کرد. لیسخنان خاله را تکم انیدور از جون و خدا نکنه اطراف یصدا 

کنم مشابه اش  یکه فکر م یدهانم گرفته بود و با مهربان یرا جلو یکوچک بیقطعه س یبا چنگال مادرم
 کرد. یشود، مرا پرستش م ینم دایجهان پ یکجا چیدر ه

فرزندانشان بال و پر  یمار یکه در کسالت و ب افتی یتوان در قلب مادران یمحبت را فقط م نیسان ا به
 .ندیآ یزنند و به جلز و ولز در م یم

 .ندینب یفرزندشان گزند یخودشان برود ول یکه حاضرند خار در پا یمادران

گاه  چیخاطر او ه یفرزندشان باشند ول یکه دوست دارند بالکش و به دوش گرفتن غم ها یمادران
 مکدر نشود.

از عمق جان و ذکر شکر  یکنند و تنها لبخند یفرزندانشان دخالت نم یها یکه در خوش یمادران
 شود. یپروردگارشان تنها سهم شان م

 گرفته شد. دهیگفتم که به کل ناد یندارم لیگرم پاسخ دادم و م یرا با لبخند لبخندش

نثارم  یدر دهانم قرار گرفت و چشمک یشد و به آن دهید کشچنگال از دست مادرم توسط مسعو چون 
 کرد:

 .یبه خوردش بد یخواست یکه شما م یخوردن داره خاله، نه اون نی_ا

 :دیپرس یبا گنگ مادرم 
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 _ چرا؟

 

 دخالت کرد: خاله

 م با عشق خودش بهش داد.که بچه نیا ی_برا

در پنهان کردن خنده اش  ینازک کرد و با گفتن "عه وا چه حرف ها"، سع شیبرا یپشت چشم مادر 
 داشت.

 

 خسته شده بود. یلیخ ذهنم

کسل آور شده بود. پلک  میحجم اطالعات برا نیبردم، کنکاش ا یمطلق به سر م یدیکه در سف یمن
 ها فارغ شوم. یخبر  یب نیو از ا رمیآرام بگ یهم گذاشتم تا کم یرا رو میها

 

نام، را پشت  رحافظیکه ام یکنم. از روز  یم یزندگ  یفراموش یایاست که در دن یروز  نیامروزششم
که آمدن و رفتن مرا نظاره گر بود.  یرحافظی. امدمید مارستانیدرخت صنوبر سمت راست قسمت ب

  ست؟یمرد چ نیاست که نسبت من با ا یهنوز در ذهنم عالمت سوال بزرگ

 خبرند؟ یب گرانیطلع و دچرا بهزاد از وجودش م و

درست  مارستانیب اطیکه در ح یدستش مرا در آغوش گرفته بود و بهزاد کیهمان روز که مسعود با  از 
 . دیمسعود را برداشت و خود به آغوشم کش یقدم دست ها نیبا فاصله چند

 یسلول ها یکم دیبودند آورده شدند، تا شا زیعز میکه هر آنچه به قول مادرم و بهنوش برا یروز  شش
 یگذرد. از امروز که بهزاد در دلم زلزله ا ینداشت، م یر یتاث چیو ه فتندیب یادآور ی یمغزم به تکاپو برا

 بود: نیسنگ یلیخ شترشیر اسیکرده، مق جادیبزرگ ا

 گم. یرو م ی_ امشب حتما برات همه چ

 

 مرا به فکر فرو برده است. و
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 یگرفتم به اتاقم سرو سامان میکه به مغزم هجوم آورده بودند، تصم یاالتیاز بند اوهام و خ ییرها یبرا
پخش  نیزم یدانستم در اتاق مشترکمان به نام من است را بر رو یرا که االن م یلیبدهم. تمام وسا

شان  دمانیچ میبرا یلیشده بودم چرا که خ مانیخل از کرده خود پش یکرده بودم و مانند آدم ها
 یادآور ی دیرا به ام یا لهیرا مرتب کردم و همه را در کمد جا دادم. هر وس میاسخت شده بود. لباس ه

را نوازش نکرد؛  ادمی یز یبود؛ چرا که نه تنها چ هودهیب یز یدستاو یکردم. ول یجا به جا م یخاطره ا
 نیرا بر زم میپچ پچ مادر و بهزاد پاها یصدا یاضافه کردم. از اتاق خارج شدم ول میبه کارها یبلکه کار 

 زد. خیم

 گفت: یم مادرم 

 .میبر مونیخوام زودتر سرخونه زندگ یبه پدرت گفته من م شبی_د

 شد. ختهیمادرم در هم آم نیه یشکستن بشقاب و صدا یصدا

 :دیخفه بهزاد به گوش رس ادیفر یصدا

کردم شب و روز دارم به  یبار کوتاه کیذارم.  ی_مگه من مرده باشم، تا بهناز حافظه اش برنگرده نم
 فرستم. یخودم لعنت م

 ... گیبه بهناز م رمیاالن م من

 

 مادرم نطق بهزاد را خاموش کرد. هیگر یصدا

 

 

 با بغض حرف زد : مادرم

 یچیبده حاال که ه ؟یپرپرش کن یخوا یکنم. م یرو حاللت نم رمیش ،یکلمه بهش بگ هی_به خدا اگه 
 .نهیرو به خودش بب یرو بکنه. بچم رنگ شاد شیزندگ ادینم ادشی
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 من کرد و ادامه داد: یمهمان چشم ها زیفغانش اشک ها را ن یصدا

بذار صدا خنده هاش و کل کلش با تو و  ست،یشاد ن ده،یخوش ند یبچه سه ماه آِزگاره رو نی_ا 
 بذار... اد،یب رونیعذاب وجدان ب نیبار ا ریاز ز یبذار مرتض چه،یخونه بپ نیبهنوش باز تو ا

 

شدم و با دو  دهیکش نیزم یبه رو وارید یگذاشت. از رو یم شیبلندش حد دردش را به نما ی هیگر
دهانم را استتار کرده بودم، که مبادا از وجود شخص سوم مطلع شوند. چه بر سر  یدستم حالت ضربدر 

دور  راهااز چ یز است که حصار رو نیاز من پنهان داشته باشند؟ چند دیرا با یز یمن آمده است؟ چه چ
برسد و من با خشم و هر  یزند. دوست دارم روز  یدارد سر به فلک م گریام که ارتفاعش د دهیخود تن

کن کرده و  شهیر خیاز بن و ب یا شهیکنم، با ت یمدت نامعلوم )چراها( طرح م نیآنچه را که در ا
 یوار تنم را تکان م ونن  بخشکانم که به جانم آفت زده است. خودم، خودم را در آغوش گرفته بودم و

 نداشت.  ییبارش چشمانم انتها بیدادم و عج

 

و  دیپشت گردنش کش یاش را نداشت. دست ییرا خوب در آغوش گرفته بود و قصد رها یکالفگ بهزاد
انداخت و با  نییکرد. سرش را پا یتونم" را با خود تکرار م ی"نم سرش را به سقف دوخت و چند بار

هم  آن. فکر کنم انتظار مرا دیرا که درمانده و مستأصل به او خيره شده بودم د یچرخش بعدش، من
 کردند؛یداده بودند و سخنان دو نفره مطرح م لیتشک یخصوص میکه با مادرش حر یوار یپشت به د

 با شتاب به کنارم آمد: ییها هینداشت. مات زده و بّران نگاه افراشته بود، بعد از ثان

 دم؟ یم حیرو برات توض یو همه چ امیبشه؟ مگه نگفتم شب م یکه چ ؟یسادی_گوش وا

 

 نگاهش کردم: رهیهمان چشمان مملو از اشک خ با

و به  یخزعبالت بهم بباف یسر  هی ییایبفهمم؟ که شب ب دیرو من نبا یچ د؟یزد یحرف م ی_راجع به چ
 و من خر هم اونا رو باور کنم؟ یخوردم بد
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گاه در  چیبلند کرد که ه نیو مرا از زم دیلباسم را کش قهیچنان  یتصوراتم بود. به آن یبهزاد ورا واکنش
زد،  ینکرده بودم. چشمانش کاسه خون بود و نفس نفس م میکنش و واکنش را ترس نیخود ا لهیمخ

 :دیدر صورتم غر

 .ادیم رونیب یبدون از اون دهنت چ ؟یکن یبلغور م یدار  ی_بهناز بفهم چ

کنم. تو  شیحرص دارم سر تو خال یبگو، نذار هرچ یخواست یاون مغزت رو به کار بنداز بعد هرچ اول
 یتعداد بدهکار  ذارمیگم مطمئن باش نم یرو م یگم، همه چ یگفتم م یچرت و پرت نگو وقت گهید

 بشه.  شتریهام ب

 

بدنش شده  نفکیعضو ال یداشت. کالفگ شیباال تیاش نشان از عصبان ینیب یخوردن پره ها تکان
 .دیشد از رفتارش فهم یبود و م

 نامنظم ساکت بودم. ییگشاده و نفس ها یتمام مدت با چشمان در

کرد، دو  میرا از نگاهم خواند که رها یطور شده بود؟ حد ترس و نگران نیمن چرا ا نیآرام و مت بهزاد
نشان از خشم فوران شده در وجودش  شیدندان ها شیدستش را پشت کمرش در هم قفل کرد. سا

 صورتم تکان داد: یوار جلو دی. انگشت اشاره اش را تهدبود

ام به خوردت بدم؟ اصال بدبخت تو خو یخزعبالت م یگیدادم که به من م لتیتا حاال تحو ی_چه دروغ
 ؟یاز رفتار من استنباط کرد یجور  نیکه ا ادیم ادتی یز یچ

 

و چانه اش را بر  دیگذاشتند که بهزاد به سرعت به آغوشم کش شیرا به نما یام، لبانم چنان لرزش چانه
 سرم قرار داد: یرو

کردم، دست خودم  نیخوام، ببخش سرت داد و قال راه انداختم، ببخش توه یمعذرت م زدلم،یعز 
 رو نخور، من که نمردم. یچینبود. تو غصه ه

 

 بهزاد پاک نشده بود. یکه رد پا ییبا مهر زد و رفت. پشت بندش هنوز جا یا بوسه
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 زدم: یدست و پا م یسرگردان یبودم و در واد ریکه متح یآمد و رو به من بهنوش

 آره؟  ؟یبفهم یخوا یکنن رو م یرو که ازت پنهون م یز ی_چ

 

 صدا زد: رتیبا ح مادرم

 _بهنوش!

 نیباعث ا یز یساکت بمان که نبود؟ بود؟ چه چ یبه معنا نیشده تلفظ کرد، ا دهیرا مادرم کش بهنوش
 یکه بر اندامش افتاد دور از چشم من نماند. حس یترس نهان شده در دل و جان مادرم شده، رعشه ا

 زد. یمشترک به نام ترس در چشمان شان دو دو م

 حرف زد: بهنوش

تو با مسع...  یبهناز  نیشده، بب یگم چ یفهمه بذار بدونه. من بهش م یمادر من، اول تا آخر م ی_چ
. تو نیجدا بش نیداشت میو تصم نیو باهم قهر بود  نیداشت یجزئ یلیاختالف خ کیتو با مسعود 

 اتفاق برات افتاد. نیفکر کنم ا نیا یسخت بود برا  میتصم نیو برات ا یدوستش داشت یلیخ

 

 !دمید 

مادرانه به بهنوش زد و  یبست و لبخند یو چشمانش رالحظه ا دیرا که مادرم کش ینفس راحت دمید 
 امانم:  یب یها هیرفته از گر لیتحل ییرفت. رو به بهنوش با صدا

 بود؟  یبود؟ مشکل ما چ نینه؟ فقط هم یگ یبه من راست م ی_تو که دار 

 

 کرد: یمن و من خواهرم

 کی. یکامل روابطتون نبودم و تو هم آدم بازگو کردن نبود انی. من که تو جری_بهتره از خودش بپرس
 جاست. نیباز سر ساعت ا گهیساعت د

 حواله ام کرد: یچشمک
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 _البته با گل و کادو، و...

 

 را غنچه کرد و ادامه داد: لبانش

 _بوسه!

 

 

 

 زدم. یتلخند یاوج ناراحت در

 گفت. یم راست

 

رفت و وقت  یلباس، به خانه شان م ضیتعو یشرکت، برا یلیشش روز است که بعد از تعط االن 
 آمد. یکادو و گل م کیبازگشت، با 

 متفاوت... یبا رنگ ها یروز گل رز ول هر 

 

و روح نواز بود و من دوستش  نیدلنش تینها یکه ب یبیترک م،یگل مر بیهم گل رز با ترک روزید 
 داشتم.

 

اطرافش به  یکرد و بعد از وارس ییشان بر لبانم نشست؛ مسعود را هوا دنیکه بعد از د ینیریش خنده 
 را از من ربود. دنیچند، توان نفس کش یپا تند کرد و لحظه ا میسو

 یکه برا یجانیرا در وجودم احساس کردم و ه یز یاز رفتارش چنان بود که فقط تکان خوردن چ رتمیح 
 کردم. یبار آن را تجربه م نیاول
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 چگونه بود. میدانم طعم بوسه برا ینم 

 نبود. نیریدانم ش یم فقط 

 است. یهر دختر  یمسعود، آرزو داشتن 

و ساده بودنش هم نتوانست  ایر یب یو حت دن،یپروانه وار دورم چرخ ش،یمدت با محبت ها نیا در
 دهد. یدلم را تکان

 

شائبه اش  یب یسازم و آن را به پاس محبت ها یخود بت یبا خود عهد بستم تا از او برا بارها 
 یدر خود م شتریکه دلم را ببازم، دلم را ب نیا یبه جا ،یتماس نیپرستش کنم. اما به محض کوچکتر

 نشود. فشردم که از راه به در

 

 خورد. یدارد و تکان نم یناسازگار  یبنا زیانگار ساعت ن امروز

است  یز یتلخ تر از مرگ، چ یمرگ تلخ است ول ندیبگو دیحکم مرگ را داشت. شا میاش برا هیثان هر 
کننده و صادقانه چشمانت به در بسته  دواریجواب ام کی دیآن هم به ام ؛یمنتظرش بمان دیکه با
 ببندند. لیدخ

 

 گذرد. یاز حد کند م شیآن ها که منتظرند؛ ب یبرا زمان

 از حد تند است. شیترسند، ب یآن ها که م یبرا 

 انجامد. یاز قرن ها به طول م شیو ناراحت هستند ب نیآن ها که اندوهگ یبرا 

 ماند. یم یمیکنند به رد شدن نس یم یآن ها که شاد و خوشحال روزگار را ط یبرا 

 ورزند، جادوانه است. یآن ها که َطبق َطبق عشق م یاما برا و

 

 وار شروع شد. وانهید زیکه به صدا در آمد، کوبش قلب من ن فونیآ 
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 کردم.  یاحساس م میگلو ریقلب خودم را در ز جانیشدت استرس و ه از 

و بدنت در کوره  یشده بودند. در فصل سرد سال باش سیخ سیبدنم نبض گرفته بود؛ دستانم خ کل
 .دندیلرز یم اریاخت یآتش بسوزد؟ انگشتانم برعکس تنور مذاب درونم، به سرما دچار شده بودند و ب

 پرواز کردم. یطاقت به سمت در ورود یب 

 

رفتم؛ امروز خاُنمانه رفتار کردنم شگفت آور  یمادرم به استقبال نم یبا اصرارها یحت شهیکه هم یمن
 بود. 

 

محبس تنگ خالص شوم به هر  نیکه زودتر از ا نیا یبر پا شده و برا ییر دلم چه بلوادانستند د ینم
 شوم.  یمتوسل م یز یچ

 

 را باال داد. شیابرو یتا کیباز کرد و  یلبانش را به لبخند مسعود

 بود، به آسمان نگاه کرد:  دنیو تعجب در چشمانش در حال رقص طنتیکه موج موج ش یحال در 

 ؟یختیرو به کام من ر نیریافتخار استقبال ش نیامروز آفتاب از کدوم ور دراومده که ا_خانم خانما 
 هوووم؟

 

 " اکتفا کردم. گهیتو د ایو "ب یبالبخند تنها

 

رنگ  یکه هوش و حواسم را ب یپر رنگ یذهنم، چراها یدر دلم نبود تا هرچه زودتر جواب معماها دل
باره  کیامروز مسعود که آن را پشت خود گرفته بود و  یبایل زدسته گ دنیبا د ی. ولابمیکرده بودند، ب

 را گرفت؛ وا دادم. دگانمید یجلو
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 انباشته شده وجودم... یها یدادم در برابر همه نگران وا 

اش همراه  یدر چشمان قهوه ا دهیبا عشق النه گز یهمه را از روانم زدودم و لحظه ا یلحظات یبرا
 شدم.

 تینها یب یو قرمز جلوه ا یبه رنگ صورت بایز ییرز قرمز و غنچه ها بیبا ترک دیامروز، رز سف یگلها 
 کرده بودند.  جادیا بایز

 

 : ختمیر یخاص ینیریاراده ناز و ش یب

 .یر ینظ یقشنگن، واقعا ممنونم. تو ب یلیمسعود خ ی_وا

 

رها شده از دهانم به مذاقش خوش آمده، و به جانش نشسته بود؛ که با دست راستش مرا به  کلمات
من  یزد. مانند کودک یو بوسه م دیکش یرا با جان و دل بو م میعطر موها  و دیسرعت به آغوش کش

 شد. یم زیکه به جانم لبر یدر آغوشش پناه گرفته بودم و پر شدم از احساسات خوب زین

 کردم.  یعاشقانه ها را طلب م نیباز ا یول دمیکش یم خجالت 

 

 کردند:  یم یفاصله گرفت و با نوک انگشتش چانه ام را به باال فشار داد چشمانش عشقباز  یکم

 اتاق؟ میبر ستیجا مناسب ن نی_بهناز ا

 

را در  یبود آسانسور  نیبود. مثل ا ریبودم وصف ناپذ دهیکش انیدرونم را به غل  که یو حس جانیه 
 خورد. یوجودم نصب کرده اند که تکان م

 

 را به دندان گرفتم.  نمییکردم و لب پا نگاهش

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

173 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گل کرد :  طنتشیش باز

االن  نیکنم هم یامر م رمیگ یاصال اجازه نم یجواب من نبود، تو که بدترش کرد نی_عه دختر خوب، ا
 م؟یگل من؟ هوووم بهناز بر یدی. شنیفرما بش فیدر رکاب همسرجان به اتاق تشر

 

جواب من تعلل نکرد. و مرا کشان کشان به اتاق برد. در را که بست؛ مانند  دنیشن یبرا یلحظه ا یحت
 کیبه جز عشق  شیکاشت. در بوسه ها یصورتم بوسه پر از مهرش را م یزدگان به جا جا یقحط

 کرد. یم ییخودنما زیترس ن کیحسرت، 

 بود؟ یو قلبش مملو از مهربان شانیدانستم چرا روانش پر ینم یول د؛یترس یم مسعود 

 

اش را به  یر یبه او ندادم و دلگ گرید یمثل هجوم ملخ ها به مزرعه مغزم حمله کردند، مجال سواالت
 .دمیجان خر

 

 

 جا گرفت. یابروانش، گره کوچک نیب

 شده بود. دلخور

 مهم بود. فتد،یخواسته اتفاق ب یکه م ییذهنم، علت جدا یمن فعال جواب معماها یبرا یول

 که او را پس زده ام.  نیشدن مسعود از ا ریدلگ نه

 

 به جانب شد:  حق

 ؟یتو برجک من و گند به حالم بزن یقدر مهم بود که بزن نیبرات ا ی_خب! چ

 

 جواب دادم:  حیصر ،ینیمقدمه چ چیه بدون
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  م؟یجدا ش میخواست ی_چرا م

 

 تعجب کرده بود. ادیشد، آن قدر که ز یمسعود اگر جا داشت؛ اندازه توپ فوتبال م چشمان

 به دهان من نگاه کند؟ جیمسعود از کالم من جا بخورد و گ دیچرا با یول 

 که در آن شناور بود: جیبا همان حالت گ یاز لحظه ا بعد 

 حرف ها رو زده؟ نیبه تو ا ی_ک

 

 به من گفته؟ ی_مگه مهمه ک

 

کرد و متفکر به من نگاه  یم یمان را پر کرد. مسعود قدم رو طول و عرض اتاق را ط نیسکوت ب یلَخت
 چند که گذشت، مهر سکوت را از لبانش برداشت و گفت:  یقیکرد. دقا یم

 بهزاد؟ ایحرف ها رو زده  نی_فقط به من بگو بهنوش ا

 

 نکردم:  درنگ

 _بهنوش!

 

تبه تکرار کرد و با هر تکرار دستش را که مشت کرده بود مر نیتخت نشست و "بهنوش " را چند لبه
 .ستینگر یمرا م رهیخ یو با نگاه زدیآهسته به دهانش م

 

 باره حرف زد:  کی 

 ؟یار یآب برام ب وانیل کی شهیدل، م زی_عز



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

175 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  

آنقدر  ایکند،  یآب م ینیب شیپ شیاست که برا یخواست انجام دهد طوالن یکه م ینطق  دانم ینم
 شده و آب الزم بود؟ ریکه با دهیاز مغزش کار کش

 

قرار دادم و خودم  یپاتخت یآب را رو وانیآوردن آب از اتاق خارج شدم. ل یباال انداختم و برا یا شانه 
 کردم.  لینشستم و جهت را به سمت مسعود متما وتریکامپ یصندل یرو

مشتاق به انتظار  یو کف دستم سمت چپ صورتم را لمس کرده و با نگاه یدسته صندل یرا رو آرنجم
شد و جواب تمام  یاز دهان او برداشته م یقفل لعنت نیشد و ا یم یفرج دینشسته بودم تا شا

 شد. یم لی" تبدرای"چرا"ها به "ز

 

 .دیاز آب نوش یا جرعه

 کرد. سیرا خ شیزبانش لب ها با

رنگ شبش را  یموها زیرا و دستش ن نییلب پا یو گاه دیکش یرا به دندان م شییلب باال یگاه
 زد. یشخم م

 یبه جا م شیموها یرا بر رو یهر انگشتش رد یکه جا دیکش یشخم، چون آنقدر محکم م میگو یم 
 دانسته کرد. میرا برا میگذاشت. باالخره شکست، و نادانسته ها

 

 زد: یلبخند مین مسعود

و جون گرفتم. هر روز و هر  دمیاز جونم دوست دارم بهناز، با تو نفس کش شتریمن تو رو ب نی_ بب
وعده  نیتو بعد از روزها و آخر دنیکردم اونم د یم یزندگ دیام کیکه هفته شدند رو فقط به  ییروزها

که بعد  گمیمرو دارم  نایگرفت بودن در کنار تو تا ابد بوده و هست. ا یدلم که با اون آروم و قرار م
که من گفتم  نیسر ا میبگو و مگو داشت کمیباهم  مونینامزد یروزها نی. از آخریحرفهام رو متوجه بش

 کی ریز یواقعا طاقتم برا گهیباشه و من د یو تدارک مراسم عروس دیدوران عقد فقط به اندازه خر
 بشه. یطوالن دیبا یگفت یو م یتو مخالف بود ی. ولشهیداره تموم م دنیسقف نفس کش
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 : دمیزده پرس شتاب

 نیجمله اونقدرها هم سنگ نیسکته رو زدم؟ ا هیحرف مسخره من  نی!؟ بخاطر انی!؟ فقط همنی_هم
هست که من  یز یداره؟ چ یا گهید لیبشم. مسعود دل ینبوده که به خاطرش دچار شوک و فراموش

 ؟یکن ینم یرو از من که مخف یز یبدونم؟ چ دیبا

 

 زد:  یپوزخند

 .یبپرس دیدونم. از خودت با ینم گهیرو من د نی_ا

 

 را بر سرش هوار زدم:  ادمیفر

عقلم که  یزنه ول یاندازه بچه گانست، درسته حافظه ام لنگ م یب لتیمن قانع نشدم. دل ی_ول
 ره.  یسرجاشه، اصال تو کتم نم

 

 مقابله به مثل کرد:  زیرا گرفت و او ن میبا دو دستش شانه ها ناگهان

 کردم. غهیزن رو ص کیکه بهت گفتم  یبدون یخوا یم ؟یرو بدون یچ یخوا ی_ِد الکردار م

 

 که سراسر وجودم را در خود گرفت.  یبهت

 کردم.  یو ناقص ادا م دیچرخ یدر دهانم خوب نم کلمات

 

 ؟یهستم؟ چرا منو گرفت یوسط چ نیپس من ا ؟ی_ ُت...تو...ُت... تو زن دار 
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کردم "زن  یدو دستم سرم را که مانند آتشفشان در حال فوران بود؛ گرفته بودم و با خود تکرار م با 
 "غهیداره"... "ص

 

 قرار داد. میدو زانو ینشست و دو دستش را رو میپاها نییبه کنارم آمد و پا مسعود

 که دست خودم نبود دستانش را با شدت برداشتم و داد زدم:  یحالت تدافع با

 ن دست نزن، کثافت به من دست نزن. به من دست نزن._به م

 

 دست َن...زَن.  _ِب من  باز تکرار کردم: دهیبر دهیبر یبه حالت عصب و 

 

 زدم و ادامه دادم:  یکیستریه خنده 

گوشام درازه؟ هااا  ایکنه. من سم دارم  یم غهیگه عاشقت بودم، عاشق بودم و زن ص ی_بعد به من م
 .نمیبگو بب

 

 در آغوش خود گرفت: یبا ترس دو دستم را با قدرت گرفت و کم مسعود

. تو رو خدا آروم باش تا من شهیبدم. قربونت برم االن باز حالت بد م حی_ دردت به جونم بذار من توض
. ستین رهیگ یکه تو مخ تو داره شکل م یز یاون چ غمبریبه پ ریبدم. به خدا به پ حیبرات مو به مو توض

بعد منو  ینشدقانع  حاتمیباهاش ندارم. اگه با توض یصنم چیهست و گرنه ه یا غهیاسمش زن ص
 انجام بده. یدوست دار  یمحوم کن، هرکار  نیبکش. از رو زم

 

 نگاهم را در نگاهش چرخاندم و محکم خواستار خروجش شدم: یکم 

 خوام. ینم هیتوج رونیبرو ب رون،ی_برو ب
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 زد. داد

 که چهار ستون بدنم را به لرزه درآورد. یداد

 الل شدم؛ و 

 .دیچرخ یدر برابر جذبه اش نم یگفتن حرف یبرا گرید زبانم 

 

با چه  دن؟یکشن و حکمش رو م یتو کدوم محکمه بدون عدله آدم رو به صالبه م ،ی_ِد آدم حساب
 . یجا گرفت مارستانیتخت ب یجور شد که تو رو نی. اون بار هم همگمیم یچ ریبگم؟ گوش بگ یزبون

 

 اثر شد.  یخود کردم، ب یثبات دژ قو یکردند هرچه تالش برا میها باز رسوا اشک

زدند و بر چانه  یمحابا بوسه م یبودن رخ نشان داد و ب فیباز غرور دود شد. ضع دند؛یها که بار اشک
 شدند. یم ریام سراز

 قرار تر شد. یقرار بود، ب یآمد، ب جلوتر

 خوش رنگ چشمانش حلقه زده بود.  یاشک، در قهوه ا زین او 

 را بوسه زد. سرم

 آغوش پر عشق نکردم. نیفرار از ا یبرا یتالش چیه گرید 

 

 کرد: زمزمه

دم، ببخش که با  یکه بهت م ییهام، به خاطر عذاب ها ی_منو ببخش بهناز، به خاطر تمام پنهان کار 
رو ندارم، که تو رو نداشتن برام حکم ورود به جهنمه  تیلحظه دور هیخوامت و طاقت  یتمام وجودم م
خودته،  یبرا فقطبرام باارزش تره  ایکنم به جان خودت که از دن یم یکار  ایگم  یم یز یبه خدا، اگه چ

بشم. اون  دایعطر بدن من سرمست و واله و ش نیمن باشه، با ا یآغوش فقط برا نیکه، ا نیا یبرا
 یمزاحمش م یخبر  یاز خدا ب هیبود.  وهیکردم به خدا هوس نبوده، اون زن ب غهیص گمیکه م یزن

روز اومد با هزار جور  هیاز من شناخت داشت.  میشد؛ شوهرش قبال دوستم بود و با هم مراوده داشت
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 یسرش باشه. فقط برا یشوهر باال هیشدن و تته و پته حرف زدن خواست که فقط اسم  دیسرخ و سف
نسبت بهش  دمیبهم برخورد، د یلیخ لیشرف که دست از سرش برداره. اوا ین آدم باو یمزاحمت ها

 دیو اون گفت شا گذاشتم ونیاز دوستام در م یکیکردم. تا با  دایخراب شد. ّظن بد نسبت بهش پ
 باشه. ونیآبروش در م یواقعا راست بگه و پا

کردن خودم و دوستم، متوجه شدم دروغ و دغل به هم نبافته، به حرمت نون و  قیتحق یاز مدت بعد 
 یسر  کیکنم، با اعمال  یکه با دوستم خوردم نه نمکدون شکستم که به ناموسش دست دراز  ینمک
که پشت  یرو برا خودش و بچه اش بنا به همون اسم یاش کردم و چند بار  غهیص یتا مدت طیشرا
 یبه اون جا م زیهمه چ یکردم و برا دفع اون ب دیکردم، خر یم تیمسئولاومده بود احساس  ماسم

 رفتم. 

 نیخودت و مامانم قسم من نوک انگشتم هم به دستش نخورده. ا یبهناز به دونه به دونه موها یول
که نسبت به  یوقت به من و عشق چیرو دارند و بس. پس ه یکیانگشت ها و دست ها فقط طلب 

 ی. بجز تو نجابت رو تو کدوم چشم بیهست یو پاک ییبایدلم هست شک نکن. تو برام الهه ز یتو، تو
 منو؟  یبخش یببره.حاال م غمایرو به  نمیکه دل و د نمیبب یشیالآ

 

 نواخت. یگوشم آهنگ عشق م ریقلبش ز تمیر

 یم قلیاش که روح و روانم را ص یو علن یرپوستیز نیریش یعاشقانه اش، دوستت دارم ها یها حرف 
و کنار گذاشتن  دنینبخش یبرا یداد، حرف یرا نوازش م میکه دانه به دانه موها یداد و دست پر از مهر 

را  شیمرد را نماز عشق خواند. خاک پا نیمرد را ستود، ا نیا دیگذاشت. با یگذاشت؟ نه نم یم
 چشم کرد. یایتوت

 

 یو دروغ به مشام نم انتیخ یکه از آن ها بو ییصادقانه اش، حرف ها یحرف ها دییبه تا یلبخند
حس ششم، و در وجود زن ها فکر کنم خداوند  ندیگو یکه به اصطالح م ییاز آن حس ها د،یرس

نه  ر،یو تزو ایدهد نه ر یم شیاین یآدم بو نیگفت ا یکرده است. آن حس م هیبرابر تعب نیچند
بر  دییمهر تا یعنیها،  دنیحسن ختام تمام شن یعنیکند  دییتا آن حس که ،یدروغ و پنهان کار 

 احساس زدن.
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باز او بود ورد  ش،یبوسه ها ینشدن رابیشدم، و باز او بود عطش س ریدر حصار تنگ تنش اس یآن به
 ولو دست و پا شکسته، ازیرفع ن کی یخواندن، باز او بود و تمنا یعاشق

 من، و 

کردن، من  زانیمن بودم وردها را دانه به دانه به گوش آو ش،یبوسه ها یبودم همراه و جوابگو من
گونه او  نیخواستم ا ینبود. نم شیبرا یدادم جلو دار  یم دانیکه اگر م یا زهیدر برابر غر یبودم سد

پدرم  انهسقف خ ریکن. ز نیتمک دیمرا تصاحب کند. هرچند که زنش باشم، هرچند که شرع خدا بگو
 و به اعتماد پدر خنجر زدن در مرام من نبود. دنینفس کش

نداشت و با دستانم صورتش را قاب گرفتم و پشت هر  یکه با تنور داغ فرق یدادم؛ تنم را با تن فاصله
 .دمیدو چشمش را بوس

با احساسم خو  کمی! بذار منم ریندارم. ناراحت نشو! ُخرده نگ یچیه ی. فعال آمادگیدرک کن دوارمی_ام
 کنم. یبرات خرج م یوقتش زنانگ به رم،یبگ

 

 چهره درهمش را بشاش کرد. حرفم

 دلبرکم. یخرج کن یکه بخوا یبه روز  یوا ی_تو خرج نکرده دلبر 

 

جفت چشم  نیاز اتاق خارج شدم و چند  " یسرد موافق یهوا نیتو ا یچا کیگفتن " با خوردن  با
 بدرقه راهم شد.

  

 ستبر کرد و راه را مسدودکرد، چهره اش طلبکار بود. نهیس بهزاد

شده بود که به خودش اجازه بده تو خونه خودت صداش رو بندازه پس کله  یزد؟ چ ی_چرا سرت داد م
 خونه بزرگتر نداره؟ نیاش و هوار هوار کنه. ا
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 جوانه زده اش زدم. یها شیبه ته ر یدست

دادم  یکه بهم داد برام گرون بود. اجازه نم یوابج دمی_قربونت برم داداش، من ازش سوال پرس
 متوسل شد. ادیرو کامل کنه، اونم به فر حشیتوض

 

 

 غوغا بود.  درونم

 بر استرسم شد.  دیمز زیبهزاد ن حرف

 داشت؟  یدانم چه علت ینهفته که نم ی. ترسدمید یچشمان مسعود م ین یرا در ن ترس

 .دیترس یم یز یاز چ مسعود

کردن همان  یالپوشان یبرا انشیکه در کالمش بود متوجه شدم، عص یو پرخاش تیرا از عصبان نیا
 ترس بود.

 

 فیباز حرفش را باور نداشتم، که علت شوک من و سکته خف یداد؛ ول یدروغ نم یبو شیها حرف 
 شده باشد. 

 

 شد؟ یبه مسعود نم شترمیشدن ب کینزد یبرا یعشق سوزان بوده چرا االن محرک نیا اگر

 

 کند؟ یدافعه مرا از او دور م ییرویخواهم جذبش شوم ن یتا م چرا 

 

 گفت. یم میبرا اتیشد جواب تمام سواالت ذهنم را بدون کم و کاست با جزئ یم دایپ یکس کاش 

 

 ؟یکن یفکر م ی_به چ
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 بهزاد بود!  حرف 

شلوار اسَلشش بود  بیکه دستانش در ج یبود. در حال ستادهیام ا یدر پشت سرم، در دو قدم درست
 یکه مثل پرنده ا دیکوب یبودم. ضربان قلبم چنان م دهی. من اما ترسستینگر یکج به من م یبا سر 
 را بچشد.  ییتا هرچه زودتر طعم رها زندیقفس م واریکه خود را به در و د یشده بودم. پرنده ا یزندان

 .دیباال آورد و خند میدستانش را به حالت تسل دیبلندم را که شن نیه

  ؟یدید والی_ه

 

 :دمیمقدمه پرس بدون

بود و دو روز را در کنار ما بود  دهیداشت که اون زودتر از همه فهم یبود؟ چه نسبت یک رحافظی_ بهزاد ام
 مسعود خبر نداشت؟  ی... حتیدونستند؟ حت ینم هیبق یول

 

 برداشت و کنار سماور رفت. یو بعد فنجان دیچشمش کش ریدستش را ز کی بهزاد

 سماور برداشت. یرا از رو یقور  همزمان

که سراغ  ی. اعتماد نداشتگمیرو بهت م یهمه چ امیمگه بهت نگفتم شب م ؟یبدون یخوا ی_ م
  ؟یبهنوش و مسعود رفت

 

 آمده دو دستم را تکان دادم . شیرفع سوءتفاهم پ یو برا تند

بود تا هرچه زودتر به  میکنجکاو ی. فقط محض ارضاستین یکن یجور که تو فکر م نی_به خدا اصال ا
و  یباش زانتیکنار عز یکنم. وقت یدارم تقال م یبه قرآن تو چه برزخ یدون یجواب برسم. بهزاد تو نم

 یفهم یم. یکش یعذاب م ،یسادیاون خاطرات وا یکجا یو تو ندون ننیخاطره بچ فیرد فیبرات رد
که  ستیمن ن تیو موقع طیکنه، چون تو شرا یفهمه، درک نم یمن رو نم یک چیگم. ه یم یچ
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 د،یفهم یمنو م تونیکیباشه. کاش  یو بازگو کردن خاطرات و ذهنش ته یاطرافش پر باشه از دورهم
  ه؟یدرمون چ یدرد ب نیدونست عالج ا یم

 

 زدم.  رونیانگشتم اشاره به ب با

ازش تو ذهنم  یخاطره ا چیه یقبال نسبت به اون که به نام شوهرمه ول یدونستم چه حس ی_کاش م
 ...یلیاز خ شتری.. بیلیخسته ام بهزاد..خ یلیداشتم. خ شه،ینم یتداع

 

 .ختمیرا ر یرا برداشتم و چا یقرار دادم، قور  ینیها را درون س فنجان

را  ینیقرار دادم. س زیشکالت و قند ن ،یخرما، مسقط ی. در کنار چافنجان ها را پر کردم یکی یکی بعد 
 برداشتم.

 قرار داد.  نتیسنگ کاب یرا آرام رو ینیبر دستانم نشست و س یارتفاع گرفته بود که دست یسانت چند 

 کرده بود.  شانیروح و روانم را پر یلیخ اشیکار  یدست ها مهربان بود و پنهان کار، مخف نیا صاحب

 بودم.  دهیمدت شش روز از او د نیکه در ا یعطوفت و مهربان با

را در ذهنش ثبت  یدیآموزد و فرد جد یم یدیجد زیکه هر ساعت و هر روز چ یام مانند نوزاد شده
 شود. یمأنوس م رد،یگ یکه از او در ذهنش شکل م یکند و با خاطره ا یم

 شانه ام قرار داد و مرا برگرداند و به چشمانم زل زد. یرا رو دستش 

به جان  یتونم درکت کنم، ول ینم یخوا یکه تو م یدرسته اون جور  ستم،ین تتیوقع_درسته تو م
 یفهمم و هم م یبحران رو هم م نیاز ا ییرها یفهمم تو رو، سردرگم بودنت رو، تالشت برا یمامان م

 هیخاطراتت  یابیباز یبرم. برا یم رونیجهنم تو رو ب نیمن از ا یخوام کمکت کنم. تو به من اعتماد کن
 که... یخوا یمحرک م

 

 روح نوازش با همان متانت و آرامش ادامه جمله بهزاد را گرفت:  یبا صدا مادرم
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کم کم خاطراتت رو پس  یکه تو رو هل بده و تو بتون یخوا یمحرک م کیگه دخترم! تو  ی_راست م
تا از  یوقتت رو بگذرون شتریبا مسعود ب کمی یرو نگاه کن واریکه در و د نیا ی. پس بهتره به جایر یبگ

رو برات زنده  یخاطره ا دیرو نشونت بده که شا ییزهایتا به حال برات بگه، چ یتمام خاطرات بچگ
 کنه.

 

 رفت. با همان ژست به طرف مادرم برگشت. یم ورتمهیاعصابم  یبهزاد رو پوزخند

 . میتبحر ندار ای میهست کار رو انجام بده، ما چالق نیتونه ا ی! اونوقت فقط مسعود مزمی_مامان عز

 

 یز یبفهم چ ای ؟یاور یبه زبان م یدار  یهشدار گونه داشت که بفهم چ ی"بهزاد گفتن "مادرم، تلفظ
 یکلمه بگ هیشد. "اگه  یمادرم در سرم اکو وار تکرار م شیساعت پ نیچند یباز حرف ها ؟ییبگو دینبا
 کنم". یرو حاللت نم رمیش

 در دو جناح مختلف با دو ترس متفاوت وجود دارد. یترس در وجود همه خانواده ام ول نیا

 ریپدر و مادرم و مسعود که درگ گریکه ترس شان مشترک است. و طرف د یطرف بهنوش و بهزاد کی
 نیشناختن ا ریفرصت بدهم، تمام ذهنم درگ یادآور ی یکه به مغزم برا نیا یآن هستند. و من به جا

 ترس شده است.

 

 

 باال برد. میدستانش را به حالت تسل بهزاد

 

 یتون یم ؟یچ یشیسه وعده جلوش خم و راست م یکه روز  ییخدا یول م،ی_چشم مادر من، من تسل
  ؟یناروا اجحاف نکرد یکه در حق کس یجوابش رو بد

 

 کردم.  ضیها را تعو یرنجور و خسته ام را بغل زدم و چا تن
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 رفتم. ییرایهمه کشمکش و گفتن ها و نگفتن ها خسته بودم، به پذ نیا از

پناه  نیو امن تر نیتر یبه قو ایدن یها یبه وسعت تمام مهربان یها لبخند یاز تعارف کردن چا بعد 
 زدم.  م،پدرم،یایدن

 گرفتم. یام جا یمرد زندگ یپدر و روبرو کنار

صحبت کردند و من هربار، بعد از خوردن  یاسیو س یرا پدر و مسعود درباره اوضاع اقتصاد یلحظات 
 زدم. یم زیبار به صورت بهزاد گر کیگشتم و با چشمانم هرچند  یخود، برم یاز چا یقلپ

 بود. بیعج میبرا سکوتش 

 داد. انگار گوش نداشته باشد. یواکنش نشان نم یکرد و حت یشرکت نم یبحث چیه در

 

 مسعود بلند شد. یسرفه مصلحت یصدا

 کرد. انیسخنش را ب یو محکم، البته آغشته به وقار خاص مردانه 

 من و بهناز... نی_عمو جون! اگه اجازه بد

 لبانش به من اشاره زد. یرو حینگاهش و لبخند مل با 

 مونیو سر زندگ میرو برپا کن یمراسم عروس گهیدو هفته د یکیهر چه زودتر حداقل تا  میگرفت می_تصم
 .میبر

 

 "... میو تعجب تمام مرا فرا گرفته بود؛ از لفظ کلمه "گرفت خنده

 موافقت کردم؟ یک من

 دانم؟ ی" به کار برده شد را نممیکه االن واژه "گرفت میبحث کرد یک

 

 داد، دخالت کرد. یبه خود نم یکه بهزاد تکان یقبل یبار برخالف بحث ها نیاز اعالم نظر پدرم، ا قبل

 مسعود بسته بود. یخود را از رو برا ریکه شمش یهم دخالت آن 
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 کرد. ینگاه هراسناک مسعود م بینص یپوزخند زیبار گفت و هر بار ن نیآن کلمه را چند زین بهزاد

 

 او گرفت.  یبرا یحق به جانب افهیق 

 یخوا یبهناز تو نم یعنیبهناز خودش موافقت کرد؟  یعنی" جالبه! دیگرفت می"تصم  "،میگرفت می_"تصم
 خاطرات مشترکتون نمیتا بب فتهیاون عقل وامونده ات کار ب یسیوا

 ...کی ؟یکن  به اصرار مسعود حماقت یخوا ینه؟ تو م ای شهیکار ساز م برات 

 

 زد. یکه کشش اش در سرم مدام زنگ م دی"تون" را بهزاد چنان با حرص کش

 

 نامنظم شده بود.  شیصورتش قرمز و نفس ها پدرم

 خشم آلود شد. شیتن صدا پدر

خودشون  یوقت ؟یدار  یجا نشستم، حرمت برنم نیبهزاد، بس کن، مثال من بزرگترم ا گهی_ِد بسه د
حکمت و مصلحت خدا  یوقت ؟یسنگ بنداز  یخوا یو م یشیخواستن تو چرا کاسه داغ تر از آش م

  ؟ید یچاک م نهیهست، تو چرا س نیدر ا

 

شد خشم، تمام وجودت را احاطه  یمگر م یآرام صحبت کند، ول ییکرد با احترام و صدا یم یسع بهزاد
 ؟یکن یو سخنور  یکند و تو با آرامش فلسفه بباف

 

در کار  رینعوذ باهلل که دروغ و تزو ست؟ین نیا ریغ یز یچ نه؟یمصلحت خدا در ا یحاج مرتض ی_مطمئن
هوش و  یذار یبابا جون قربونت برم چرا نم نه؟یدردونه ات هم خواسته و نظرش ا ی. مطمئنستین

 ن؟یراه بنداز یسرجاش بعد عروس ادیحواسش ب
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ها  دنیشاخ و شانه کش نیدانستم علت ا یشدم. نم یتر و منگ تر م جیهر لحظه و با هر حرف گ من
 ست؟یچ

 ست؟یشده چ انیدر لفافه ب یحرف ها نیا علت 

 

 شد و زبان تندش را از غالف خارج کرد و به سمت بهزاد برگشت.  زیصبرش لبر زین مسعود

 میو عسل بود ریبا هم ش شیبه تو فروختم؟ تو که تا چند وقت پ یتر  زمیدونستم چه ه ی_کاش م
خوام باور کنم  یده رو نم یکه داره تو سرم جوالن م یز یچ م؟یشد ریحاال چرا کارد و پن یبگ شهیم

 ذهنم پرورش دادم. یکه نسبت به تو، تو ییاعتقاداتم، باورهابهزاد، گند نزن به تمام 

 

 جمله و بحث اعالم کرد. نیختم کالم را در ا پدر

 

 ".میکن یرو برگزار م تونیعروس گهی. شب جمعه ددیخر دی_"فردا با اسم خدا بر

 

 الل شدن را به بهزاد فهماند. گرید یعبارت به

به نام مسعود را  یبوکس سهیبر رخ مسعود و دست مشت شده اش ک دیکش یم زهینگاهش ن بهزاد
 کرد. یطلب م

  

 .یآبج یدار  ادی_هواخواه ز

 

   اشاره به او ادامه داد: با 

 .ابی_مصلحت خدا رو در
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 نثار او کرد.  یقیبندش پوزخند عم پشت 

 گشت. یم یز یو به همان حالت غضبناک به دنبال چ دیکش شیبه موها یدست

 

 شد. یعصب 

 به من چه. نجاست؛ی_به جهنم، من و سننه! بزرگترت ا

 

 کرد: یو کالفه بود. مدام تکرار م دیکش یهر کجا سرک م به 

 وامونده کجاست؟ نی_ ا

 

 :دیپرس بهنوش 

 . یکنم. تو االن تمرکز ندار  داشیبگو تا برات پ ؟یگرد یم ی_ دنبال چ

 

اش را به  یشانیکه با انگشتانش پ یدسته مبل قرار داد و در حال یمبل نشست. آرنجش را رو یرو
 داد. یرا هم تکان م شیو پاها  داد یماساژ م یحالت عصب

 .ستین چمی_سوئ

 

 را مقابل او گرفت. چیبعد بهنوش سوئ یکم

 که دستان بهزاد آن را لمس کند مادرم با شتاب آن را گرفت. نیقبل از ا یول

 یخوا یحالت م نیبا ا ،ینیپشت فرمون بش ستیالن تو حالت خوب ن_دردت به جون مادر! ا 
خوشحال  دی. تو باشیخواد بره سر زندگ یخواهرت م ؟یر یگ یقدر سخت م نیچرا ا ؟یکن یرانندگ

 . یکن یر یعاقبت بخ یو براش دعا یباش
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 .دیدست مادرم را گرفت و بوس بهزاد

بزنم حرمت ها بشکنه و بعدا  یخوام حرف ینم ست،یرو بده تا من برم حالم خوب ن نیدلم، ا زی_ عز
 عذاب وجدان خره گلوم بچسبه.

 

 

 باز سماجت به خرج داد.  مادر

 .یستیخوب ن یگیم ی. خودت دار یبعد بر  یآروم بش نی_جون من بش

 

 بود. یبهزاد، با کالفگ پاسخ

 صاحب رو بده. یبه سرم بخوره، مرگ بهزاد اون ب یباد هی_قربون جونت بشم، بذار برم 

 

در دستش و برداشتن کتش با عجله و در  چیشد با قرار گرفتن سوئ ی"مرگ بهزاد" گفتنش، مساو
 خروج از خانه. ت،ینها

 

 .رفت 

و شب را به طلوع صبح  میرسان یکامل، روز را به شب م یخبر  یکه با امروز، سه روز است که در ب یرفتن
 .ستین یز یچ چیه ،یامینه پ ،ی. نه زنگمیزن یم وندیپ

 

 داد؛ یخورد و جواب نم یتلفنش کامل بوق م ای

 مانند. یکه بدون جواب م ییها غامیرود و باز پ یم ریگ غامیپ یرو ای 
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کرد. فشار خونش در  یدانه اش را طلب م کیزد. پسر  یم واریمانند مرغ پر کنده به در و د مادر
 زنگ خطر. کیَسم،  یعنیبود  اشیمار یمادر من که خود دچار ب ینوسان بود. فشار باال برا

 

داد.  یخود را مقاوم نشان م یآشوب بود ول زیپدر، به مراتب بهتر از مادرم بود. هرچند درون او ن حال
را  شیداد و قربان صدقه ها یماساژ م یرا به آرام شیکنار مادرم آمد و پشت او قرار گرفت، شانه ها

 کرد. یم شکشیپ شیبرا

 

 .دیبوس مادرم را یموها 

 کنم. یم داشی_به موهات قسم امروز برات پ 

 

 اش را به پدرم دوخت. یو نگاه باران دیدستان پدرم را با دستانش گرفت، آن ها را بوس مادر

فقط بدونم نفس  ادیاصال خونه ن ر،یبرام بگ شیخبر از سالمت هی ی_تو رو ارواح خاک پدرت، مرتض
 خوام. یازت نم یچیو سالمه، ه کشهیم

 !نیبهزادم رو بده هم یخبر سالمت فقط

 

 به اتاق رفت. پدر

 لب گفت: ریکه ز دمیشن

 خودت کمک کن. ای_خدا

 

 " ترک کرد.نشیکردن به قول خودش "جانش دایپ یبعد، حاضر و آماده، خانه را برا یا لحظه 

کانون گرم  رونیب یکه سرما ییخانه سخت و طاقت فرسا شده است. روزها یاست فضا یروز  چند
خانه را دچار انجماد کرده، خواب راحت و آرامش رخت خود را از خانه ما بستند و با بهزاد همسفر 
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اعضاء  امتم یبرا ینفکیو استرس جزء ال یدهد. نگران یبهزاد م یبو یخانه بهزاد را ندارد ول نیشدند. ا
 خانواده ام شده است. 

 تیاست تا برا ییهر صدا داریخر تیکه گوش ها یاز رفتن پدرم گذشته است. ساعات یساعت چند
 شود.  یقامتش به در، خشک م دنید یبرا تیو چشم ها ندیاز گمشده ات بگو ینشان

. میو تشر به اجبار به استراحت فرستاد یجوشانده گل گاوزبان و هزار تا دلدار  وانیل کیرا با  مادر
فشارش به هجده  نکهیبار بعد از ا نیکرد. آخر یبار فشار مادر را چک م کیبهنوش هر دو سه ساعت 

 بهتر شد.  یکم م،یرا داد شیقرص ها د،یرس

چپم به  یبرداشتم که پا زیخ میبهنوش در هم شکست. تند و با عجله چنان از جا غیافکارم را ج چرت
 شدم.  نیراستم افتاد و من نقش بر زم یپا ریز

 یغیدرد من االن مهم نبود، مهم ج یشد ول دهیاصابت کرد که دردش تا مغزم کش نیچنان به زم میزانو
 افزود.  یبود که بهنوش هر لحظه در اتاق مادرم بر شدتش م

آن را هل دادم و صحنه  یبار به آرام نیبرخورد کرد و باز برگشت و ا واریرا چنان تند باز کردم که با د در
 را نظاره گر بودم.  میروبرو

زد و صورت برافروخته مادرم که هر  یم غیو ج دیبار یم لیکه چون س یمادرم در آغوش بهنوش سر
 شد. دهیبر سرم کوب یشد؛ مانند پتک یلحظه قرمز و قرمز تر م

 

بالش قرار دادم و هم زمان  یبه خود آمدم و سر مادرم را از دستان بهنوش سوا کردم و رو یآن به
 کردم. ی"مامان" گفتن را تکرار م  "مامان "

به اورژانس زنگ  عیبه او دادم. سر بتیبه زور با مص  را از روکش جدا کردم و شیعدد از قرص ها دو
 زدم.

 

 

 تن او نمودم.  یمادرم را از تنش خارج کرده و لباس مناسب یخانگ یآمدن اورژانس، لباس ها تا
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 ُکشنده و ُمهلک بود.  میبرا هیثان هر

 .دمیرا بلند کردم و گونه اش را بوس بهنوش

 شه، نگران نشو. یدکتر ان شاءاهلل حالش خوب م مشیبر یم زم،ینکن عز غیج غیقدر ج نی_ا

 

 سرم انداختم. یبه رو زین یشال دم،یرا از کمد خارج کردم آن را پوش مانتو

بودم؛  فمیو لنگ زنان به دنبال دفترچه و ک  دمیپوش یم زیلنگه جورابم را ن کیرفتم،  یکه راه م یحال در
 آن لنگه جوراب را که پا کردم. 

 زدم:  یبلند با بهنوش حرف م یرفتم با صدا یبلند شد. به سمت اف اف که م فونیآ یصدا

 نره. ادتیپول و عابر بانک  ی_بهنوش

 

 . ستادمیمنتظر ا یباز کن را که زدم به سمت در ورود درب

 .ختمیشد التماس را در کالمم ر انیشان که نما قامت

 .ستیزودتر حالش اصال خوب ن یکنم کم ی_ خواهش م

 

مادر را نشان دادم. با استرس به جان ناخن انگشت اشاره ام افتاده بودم و نگاهم اقدامات آن ها  اتاق 
 کرد. یرا رصد م

 منتقل شد که فشارخونش تحت کنترل باشد.  مارستانیه بانجام شده ب هیاول ناتیطبق معا مادر 

بودم تا هرچه  رونیب یبرا یلباس مناسب دنیکرد. در حال پوش یاصرار بهنوش او مادر را همراه طبق
 سکوت خانه را شکست.  فونیآ یبروم که صدا مارستانیبه ب عتریسر

 

 یداشته باشد و از او بپرسم پشت در چه کس یکردم و انگار وجود خارج ینگاه م فونیتعجب به آ با
 است؟ ستادهیا



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

193 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 را زدن همانا و دهان من از تعجب باز ماندن همانا. شگرینما صفحه 

 کرد؟ یجا چه م نیا مسعود

 محروم باشد؟ زیمن ن دنینکند از د دایپ میبهزاد را برا یقول نداده بود تا وقت مگر 

 عمل کرده بود پس بهزاد کجاست؟  اگر 

 جاست؟  نینتوانسته پس چرا ا اگر

 واریرا باز گذاشتم و خود به کنار د یرا فشار دادم. در ورود دیدوباره زنگ به خود آمده و کل یصدا با
 زدم.  یم نیبه زم یراستم را عصب یو پا ستادمیا

شد  یهر سانت به باال کشانده م زیشد و چشمان من ن انینما میپاها یرنگ در جلو اهیس ییها کفش
 قرار و عاشقش قفل شد.  یدر چشمان ب تیا در نهات

 

حس چه بود؟  نیشد. اسم ا یو رو م ریز دنشیزد، دل من از د یچشمه ها عشق فواره م نیا درون
 دانستم. ینم

که  یخوب یتنگ و گرم همراه با بو یآغوش ریغرق بودم و اسم بهزاد از خاطرم پر زده بود، که اس هنوز
 کرد، شدم.  یمستت م

 ...قیعم یناخواسته، ول دمیکش نفس

 .ردیسراسر وجودم را در بر بگ یرساندم که مست میها هینفسم را به ر آرام 

 

ام و در  ینینوک ب م،یچشم ها، گونه ها ،یشانیپ م،یبوسه ها را تند و عطش ناک آغاز کرد، موها باران
 به لبانم نشست. یاش را به چشمانم دوخت که از حرکتش لبخند یپله نگاه خندان و وحش نیآخر

 یکرد، لبانم را به باز  ریکرد و مرا سخت در حصار تن خودش درگ شتریلبخند جسارتش را ب نیا یول 
 . دیبوس یگرفته بود و م
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 شد و تمام بود و یبدنم با بدنش حس م یجا یشرم بود که جا ایبوسه ها  جانیدانم از حرارت ه ینم
داشتنش  یو تمنا دنیبوس شتریب یرا در دلم برا ییایح یکرد، داغ شده بودم و ب ینبود مرا لمس م

 دادم. یپرورش م

 

 یو در دلم دعا و ثنا م ختیر یالتماس بود که با نگاهش به جانم م یرها کرد ول د،یرا که تنگ د نفسم
 . اوردیبه زبان ن دیکردم آن چه را که نبا

 بود. یهیبد یامر  هرچند

 کند. شهیخفته دو نفره مان مسعود سکوت پ یشدن تمام حس ها داریوجود ب با 

 

 : دیرا به لبش کش زبانش

تو و پس نزدنت برآورده شد ازت ممنونم  یبار با همراه نیساله ام ا نیچند یبهم مزه داد. آرزو یلی_خ
 . یخانوم

 

 .دیام را بوس یشانیپ باز

که  ینشم. تشنه ام نگو که سراب رابیکنم نه نگو، سخته تو رو داشته باشم و ازت س ی_بهناز خواهش م
 و بس. نمیب یمن االن فقط آب م

 رو تو آغوش تو در کنم. شیچند روز و خستگ نیا یبذار دور  م،یبا هم آروم بش کمی بذار

 

گشته بود و مسعود قصد کوتاه آمدن نداشت. او امروز قصد جان  یو شرم بر تمام من مستول خجالت
 .دمیشن یرا خودم به هزار زحمت م شیو آرام که صدا نییپا یمرا کرده بود؟ با سر 

 تونم، آخه ما هنوز... ی! من نمهیکنم ادامه نده! کاف ی_ خواهش م
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 کرد. انیادامه اش را با زبان خودش ب او

 می. زن و شوهر که هستمینکرده باش ؟یبگ یخواست یرو م نیا م؟ینکرد یما هنوز عروس ؟ی_ما چ
 باشه؟ یکوبیجشن و پا دیحتما با

 

است و  مارستانیبه جهنم، االن مادرم در ب نیکرد. اصال ا ریشد قائله را ختم به خ یزبان خوش نم با
حسابش با  فیبوسه وا داد و نگذاشت تکل کیخاک بر سر دل وامانده من که با  ،یمن در عشق باز 

 دلش روشن شود.

 

 و قاطع به زبان آوردم. محکم

 مامانم کجاست؟  یدون ی_االن م

 

 خونسرد جوابم را داد: یلیخ

جاست. حاال هم حرف  نیهم گهیو مطمئنم تا چند ساعت د ششهیدردش االن پ یدونم، دوا ی_آره م
 خواد. یمن دلم زنم رو م چونیرو نپ

 

 

 شد. دهیاز لفظ زن به سرعت باال کش سرم

هندل  یگ یزنم؛ بعد تو م یدارم دست و پا م یمن تو چه بدبخت ی_زنت؟ انگار اصال فراموش کرد
 ؛یادآور یجناب، محض  یدون یبزن؟ اگه نم

 به فنا رفته.  ینامعلوم لیبه دال  : بنده حافظه ام پاک شده وکی

 

 زد. یم میبه حرف ها تیپاراز شیصدا
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 !یکامال معلومه بهت که گفتم، خب بعد_ 

 

 . ادامه دادم:دیکش یآتش به جانم م شیخونسرد

 

 .یچیکه ه یچیه ینه پسغام یغامینه پ ینه تلفن ستیازش ن یاثر  چی_دو: بهزاد سه روزه ه

 

 شد. یداد، فکر کنم روزش شب نم یجواب نم اگر

 !ی_اون نره غول هم خبرش رو دارم، خب بعد

 

 کردم:  یکه تند شیبودم در حال پرتاب کردن گدازه ها یآتشفشان گرید

و االن پدرم آواره و مادرم رو تخت   یخبر دار  م؟یو ما سه روزه خواب و خوراک ندار ی_خبر دار 
 ؟ینگفت یچیو ه یدونست یهان به من بگو م مارستانه؟یب

 

 .دیزد و خند یاش ضربه ا یخال یمبل دو نفره جا گرفت و با دستش به جا یآرام بر رو آرام

کردم  دایتا برات بگم. خب اون نره غول رو پ نیخودم بش شیجا پ نیا ایعروسک قشنگم، ب ای_ ب
کنه. عمو جون هم  یدوست مشترک و االن ور دل خاله نشسته و خودش رو براش لوس م کیتوسط 

 هم هست؟ یا گهیهست. سوال د یهمه چ انیکه خودم بهش خبر دادم و در جر

 

 نیریش جانیآن ه یدانستم گرما ی، باز نمسوختم یپرتاب کردم، در درون م شیرا به سو نمیآتش نگاه
 سوزاند؟ یمسعود است که مرا م یها یاثر خونسرد ایبود که در تنم به جا مانده بود 

 

 پا تند کردم. شیسو به
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  ؟یبفهم یتون یرو م طیگم؟ شرا یم یمن چ یکن ی_مسعود اصال درک م

 

 بتوانم داشته باشم در بغل او جا گرفتم.  یکه کنترل نیو بدون ا دیرا کش دستم

 تنم را در بر گرفتند. دستانش

 جهت بود.  یخود و ب یخارج شدن ب یمن برا یکرد و تقالها یرا تنگ و تنگ تر م حصار

 و نجوا کرد: دیکش میموها یرا بر رو دستش

 و مست بشم؟ رمیکنم، بو بگ لمس نم،یموها رو بب نیچقدر آرزو داشتم باز ا یدون ی_م

 

 ادامه داد:  دیرا که د سکوتم

خواد که تو رو داشته  یتن م نییمرد رو کیسوزم، هر لحظه که کنارت باشم  یم شتی_بهناز دارم تو آت
 لمس نکنه. یباشه ول

 

 گرفت. یدر گردش بودند و استرس من هر لحظه اوج م دستانش

 

و شرم، پر از خواستن و  جانیپر از ه ییها نیمن بودم و اول رش،یناپذ یر یس یاو بود و بوسه ها باز
 یناخواسته غرق م شیعاشقانه ها انوسیدر اق یخواستم. ول یدر گوشه دلم او را نم ینخواستن، آر 
 دادم. یشدم و دل م

 

زد و برق چشمانش  یناخنک م زیتاب و جسور شده بود و به ممنوعه ها ن یکه ب یاز مسعود امان
 شد.  یدرخشان و درخشان تر م

 .ختیآو یکرد و به گردنم م یم ریو عاشقانه ها را دانه به دانه زنج انیدر م کیها  نفس
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 چشمانش خمار شده بودند.  از،یداشتن و ن یتاب، پر از تمنا یب

رامش رو به بدنم آروم بشم، بذار با خلوت زنم آ کمیبذار  ستیکنم بهناز، حالم خوب ن ی_خواهش م
 نکنم. یشرویپ ادیدم ز یدم، قول م یکنم. قول م قیتزر

 

 .دیدر یبود و نگاهش نگاهم را م ختهیالتماس را در چشمانش ر تمام

 

 یدر لرزش بودند، تمام خون ها میتمام سلول ها دهیکه از شور احساسات شعله کش دمیکش ینفس
همه  نیداد، شرمم از ا یبه من م نیدرخواست تمک حیصر یمنجمد شدند وقت میها انیبدنم در شر

 شد. یم یکینزد

 کیجا بغل تو، باشه برا  نیمامانم باشم نه ا شیپ دیکنم بسه، من االن با یمسعود خواهش م نی_بب
رو ندارم. ذهنم آشفته ست، تو  یچیه ی. االن اصال آمادگمیسقف رفت کی ریکه رسما ز گهیهفته د

 تونم! یزنم. من... من نم یاحساساتم لنگ م

 

 

مملو از  شیگاهم کردم که بلند شوم، ناگاه دستان بزرگش آرنجم را احاطه کرد، صدا هیرا تک دستانم
   عجز و خواهش بود.

 _بهناز من محرمتم.

 

 و بلند شدم. دمیرا کش دستم

 

 را مرتب کردم. میرا با دستانم پشت سرم فرستادم و لباس ها شانمیپر یموها 

بذار. تو که  گرتیهفته رو هم دندون رو ج کی نیا ،یهمه سال به قول خودت صبر کرد نیکه ا _ تو
 .یو به بابا گفت ارمیمن حافظه ام رو به دست ب یصبر هم نکرد
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 ترس در ذهنم مرور شد. نیا ییکرد و باز چرا شیهراس را مهمان چشم ها حرفم

 

را مرتب کرد و غرور و جذبه اش را به صورتش بازگرداند و چنان پر ابهت نشست که به  شیها لباس
خواست  یو تشنه م صانهیقبل حر یقیاست که دقا یمرد، همان مرد نیکرد ا یفکرت هم خطور نم

 شود. رابیشکارت کند و س

 

 را ادامه دادم:  حرفم

 یم شهیو باز صبر رو پ یذاشتیبه خواسته من هم احترام م ،یعاشقم یگ یکه م ی_کاش اون قدر 
 . نه من با احسا....یکرد

 

 گذاشت. مهیکالمم را ن اط،یدر ح دنیپشت هم کوب یصدا

 پشت در بود. یکس 

 در توسط بچه بود. دنیکوب یصدا صدا، 

 آمد. اطیبا من به طرف در ح زیزمان مسعود ن هم 

 حواله من کرد. یسد راهم شد و با اخم نگاه ناگاه 

 کردم. یرفتارش تند رییاز تغ رانیح

 چه کار داره؟  نمیدر رو، بب یصدا یشنو ی_برو کنار مگه نم

 

 ؟یایب یخوا یم یجور  نی_ا

 

 را گفت و به من اشاره کرد. نیا
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 کردم.  میبه سرتا پا ینگاه 

  ه؟یچ رادشیهم سرم، ا ی_مگه چشه؟ لباس که تنمه، روسر 

 

 .دیرا به سمت خانه کش دستم

 یها یو بلند یبجز من و محارمت، پست ستی. قرار نیندار  یز یچ یچادر  ،ییکه مانتو نهیا رادشی_ا
رم در رو  یمنم م ایمانتو بپوش و ب ایچادر  هی... ال اله اال اهلل، برو نیاونم تو با ا نه،یبب یبدنت رو کس

 کنم. یباز م

 

اَه بلند و کشدار  کیکوباندم و با  نیرا محکم به زم  راستم یاش نشاندم و پا دهیبه د دهید یدلخور  با
 چادر رفتم. یبرا

 یم هیدود و گر یکه به طرفم م دمیبودم؛ که نهال دختر نرگس خانم را د امدهین نییپا اطیپله ح از 
 کند.

که با مادرم  ینگامه شیکرد. او را سه روز پ یاز سنش درک م شتریکه ب یو باهوش نیریبچه ش دختر 
فرد مجهول را به  کیو باز  ی. بعد از احوال پرسدمیبه همراه مادرش د م،یرفته بود یرو ادهیپ یبرا

را  یها و مصائب یو سخت یزندگ انیمادرم جر میکه جدا شد یناشناخته ذهنم اضافه کردم. وقت یاسام
گفت و تأثر تمام  میقفل کرده است را برا بانشیکه چنگالش را بر گر یمار یکه پشت سر گذاشته و ب

 وجودم را گرفت. 

 کرد. یم یو زار  هیرا محکم گرفته بود گر چادرم 

 . دیبود که امانش را بر هی_ تو رو خدا، تو رو خدا بهناز خانم، بهنازجون مامانم... و باز گر

 

 دو دستم صورتش را قاب گرفتم.  با

 زم؟یشده عز یچ نمینکن بگو بب هیلحظه گر هیدلم آروم باش،  زی_نهال عز
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 همان چشمان معصوم و اشک بارش به من زل زد.  با 

 .رهیم ی. به خدا داره مرهیم ی_مامانم داره م

 

 ام مسعود را متوجه، و رو به نهال کرد.  دهیترس یبلند من و چشم ها نیه

 شده گلم ، مامانت کجاست؟  ی_چ

 

 زد؛ یسکسکه م ادیز هیگر از

ماما... مامانم کف آشپزخونه افتاده و خون از دماغش اومده، تو رو... تو رو خدا...تو روخدا _ما...ما...
 . دیکمکش کن

 

 نهال را بغل کرد. مسعود

 خودت کمک کن.  ایبهناز زود باش، خدا ن،یحس ای_ 

دادند. دوان دوان به خانه  یبود و باز اشک ها آن را شست و شو م سیو ناله نهال خ هیاز گر صورتم
صحنه  نیو ا دیلرز ی. بدن من ممیدیرا کف آشپزخانه د فشیو جسم الغر و نح مینرگس خانم رفت
من حواسم را  هزد ک یادیفر  متبرک کرد نیحس ایبود. مسعود باز زبانش را به نام  ختهیروانم را به هم ر

 جمع و جور کنم. 

 .مارستانیب مشیلباس براش بپوش تا ببر ایماتت برده؟ ب هی_ چ

 .ارمیرو ب نیمن برم ماش تا

 

 

 

 آمدم و مسعود را خطاب قرار دادم. رونیاز خانه خارج شود از بهت ب نکهیاز ا قبل
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 شه... یکه نم کایسرام نی. رو ارونیب مشیببر نجایاول کمک از ا ای_ب

 

 به طرفم آمد. عیسر مسعود

 .میگذاشت یبخار  کیسالن نزد یکمک او، نرگس خانم را تو با

اش خبر از حال بدش  یشانیپ یدرشت عرق رو یاما دانه ها دیلرز یهوش داشت. م یب مهین حالت
 داد. یم

 بود. رهیافتاد که با چشمان معصوم و نگرانش به مادرش خ یرا که باال گرفتم چشمم به نهال سرم

 ندانستم. زیکردن را جا صبر

 اتاق ها کج کردم. یشدم و راهم را به سو بلند

 در را که باز کردم خدا رو شکر کردم که درست آمده ام. نیاول

بد نرگس  تی. اما حاال وضعدمیکش یسرک نم یخصوص یبودم؛ هرگز به جاها یگر ید طیدر شرا اگر
 افکارم کنم. ریداد که خودم را درگ یخانم اجازه نم

 .دمیکش رونیب یمانتو و روسر  کیسمت کمد گوشه اتاق رفتم و  به

 شد، نرگس خانم را آماده کردم. یکه م یسرعت نیآخر با

 وارد شد. مهیاش که گره زدم، مسعود هم سراس یروسر  به

 د؟ی_تموم شد بهناز؟ آماده ا

 

 یسر مادرش افتاد و با دست پاچگ یبه نهال کز کرده باال  خواستم جواب مثبت دهم که نگاهم یم
 جواب دادم:

 نهال لباس بپوشم. یرفت برا ادمی_آخ 

 

 سر نرگس خانم رساند. یبلند خودش را باال یبا گام ها مسعود
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. فقط هیاتیهم ح هیثان هیهر  تیوضع نیا یبرمش، تو ی_اشکال نداره تو برو نهال رو آماده کن من م
 عجله کن.

 

 یبه سمت نهال رفتم و دستش را گرفتم و همانطور که به سمت اتاق ها م عیجواب دادن، سر بدون
 رفتم.

 .زمیشه عز یدکتر حالش خوب م میخانوم کوچولو غصه بخوره، مامان رو که ببر نمی_نب

 

محسوس که به جان  یو با بغض ستادیا میجمله کامل از دهانم خارج نشده بود که نهال روبرو هنوز
 :دیاش افتاده بود پرس یصوت یتارها

 نکنم؟ هیکه گر یگولم بزن یخوا یچون بچم م ای یگیراست م ی_خاله دار 

 

 جواب دادن درمانده شدم. از

 دانستم چرا آن حرف را زده ام. یخودم هم نم قتایحق

 جوابش را دهم. یمادرش ساده نبود که به راحت تیو وضع یمار یب

 آن دخترک، مادرش همه کسش بود. یدانستم که برا یرا هم م نیا اما

 نیخواستم با گفتن ا یو من نم دیبخش یم تیاز پدرش فقط آغوش مادر بود که به او حس امن بعد
 کنم. دیدخترک را ناام دیتلخ، ام قتیحق

 و در اتاقش را باز کردم. دمیرا کش دستش

 حرف زدم.  کردم، بدون نگاه کردن به چشمانش شیلباس ها دنیکه شروع به پوش همانطور

شه سرت کاله گذاشت. پس بهتره که حرفم رو باور  یو م یبچه ا هیکنم که شما  ی_من اصال فکر نم
 خانم کوچولو. یکن
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 زد. وندیصورتم گرفت، به چشمانم چشمانش را پ یرا جلو صورتش

 که مامانم خوب بشه؟ ید یقول م یعنی_

 

خواست قول خوب شدن  یپربغض که م یِ دخترک دوست داشتن نیدهم به ا یچه جواب دی! باایخدا
 رد؟یسرش را از من بگ هیسا

 چشمانش نگاه کردم. به

 راحت شود. الشیمن بود تا خ دییمنتظر تا ایگو

شال و کالهش را  عیکردم، سر یآمد، ذهنم را از چشمان نهال خال رونیکه از ب یاپیپ یبوق ها یصدا
 .دمیپوش

 گرده. یشه و برم یدم که خوب م ی_آره،من قول م

 نشده. رتریبدو تا د حاالم

 بر تن کردم. یشد که لباسم مناسب نبود. با عجله به خانه رفتم و لباس دهیبه خودم کش نگاهم

 

فقط توانستم از خدا  دم،ینرگس خانم بخش دهینشستم و نگاهم را به صورت رنگ پر نیماش یتو یوقت
 بخواهم، کمک کند تا بدقول نشوم.

 

 به راه افتاد.  محض نشستنمان، مسعود به

ما  فتهیب یجور اگ تو راه اتفاق نیو ببرنش؟ ا ادیآمبوالنس ب هیتا  میگم بهناز بهتر نبود، زنگ بزن ی_م
 .ادیاز دستمون بر نم یکار  چیه

 

ها به سمت من برگشت. چشم به  یصندل انیبه نهال نگاه کردم که جلو نشسته بود و از م نگران
 دهانم دوخته بود.
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 زمزمه کردم. لرزان

 افته. ینم ی_ان شاءاهلل که اتفاق

 

 به حرکت درآورد. مارستان،یب نیکتریرا به سمت نزد نیاندازه، ماش یب یبا سرعت مسعود

ناشناخته ام از همان نقطه آغاز  یایشده بودم و دن یمن بستر  شیبود که چند روز پ ییجا همان
 گشته بود.

 

 

 " به خود آمدم.یو گفتن" لعنت نیدست مسعود به فرمان ماش دنیکوب یصدا با

 

 بود. دهینهال نگاه کردم. دخترک در خودش جمع شده بود، او ترس به

 

 !ی_مسعود حواست کجاست؟ نهال و ترسوند

 اش گفتم. یحواس جمع یبود که برا یا جمله 

 

کرد با دست راستش لپ  یبار جلو را نگاه م کیکه  نیبه نهال در خود مچاله شده بود و ضمن ا ینگاه
 .دیاو را کش

 خوام خانم کوچولو حواسم نبود. یمن معذرت م دیببخش ده؟ی_ خوشگل عمو ترس

 

 تخس شد. دخترک

 ،یو شوهر خاله بهناز  نیستیمن ن یکه شما عمو نی_ اول ا
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 . ستمیکه من کوچولو ن نیا دوم 

 

 برگرداند. شهیسرش را به طرف ش و

 

 شد. انیمسعود نما یبرا رتیمن و ح یبرا لبخند

 آورد.   بعد، از سرتق بودن نهال لبخند به لب یکم زیاو ن اما 

 ریابروانش جاگ انیزود اخم م یلیخ رایرنگ نگاهش را به خود گرفت... ز یا هیثان دیکه شا یلبخند
 شد.

 زد. یبا خودش حرف م مسعود

 .هیکیجلو چه خبره! نگاه چه تراف ی_وا

 

 بایتقر یفاصله ممکن پشت سر ما بود. راننده مرد نیبا کمتر زین ینیبه عقب انداختم، ماش ینگاه
 جوان بود که کالفه بود و عجله داشت.

 کرد.  ینهالش را طلب م ،ی. در اوج درد و ناراحتدینرگس به گوش رس فیضع ناله

اش را  یشانیشده بر پ ختهیر ی. موهامیدر آن گرفتار شد کیکه به لطف تراف میرا کم داشت یبدشانس
 عرق را پاک کردم. یکنار زدم و با دستمال دانه ها

 

 مرا نگران تر کرده بود. نیباال بود و ا یلینرگس خانم خ تب

 یشد و نم یو نهال هم بشنود. آنوقت دل کوچکش پر از بغض م میبه مسعود بگو دمیترس یم
 کودکانه اش شوم. یاینستم آرامش بخش دنتوا

 

 و چشمانش را شکار کردم. دمیرا مناسب د تیبه عقب نگاه کرد، موقع نهیکه از آ مسعود
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 شد. متوجه

 شد. حیسرش، منتظر توض فیکردن چشمانش و تکان دادن خف زیکرد و با ر میصورتم تنظ یرو  را نهیآ

 

 صدا لب زدم. ینرگس گذاشتم و ب یشانیپ یرو دست

 داغه. یلی_خ

 

 .دیجلوتر را د یکم یفرع یاطراف را نگاه کرد و کوچه  یمسعود هم دستپاچه شده بود. کم حاال

 

 شد. یفرع یجدا کرد و وارد کوچه  کیزحمت خود را از تراف به

 .میدیرس یشک زودتر م یکه وجود داشت، ب یکیشد، اما با تراف یراه دور تر م هرچند

  یرا گوشه ا نیشد مسعود، ماش یراه ط باالخره

 کرد. متوقف

 انجام شود. هیاول ناتیتا معا میخانم را به کمک دو پرستار، به اورژانس برد نرگس

 

تخت حامل نرگس خانم، تخت را نگه داشت  دنیکه با د دمیآقا را د یکه او را بردند، ناگهان عل نیهم
 زود، در چهره اش نشست. یلیخ یو نگران

 

 آقا رساند. یدستش را از دستم خارج کرد و خود را به عل د،یرا د یکه عل نهال

 شده. یکمک... مامانم بازم همون طور  ای... تو رو خدا بی_عمو عل
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 یز یبه پرستارها چ عیسر رد،ینگاهش را از نرگس بگ نکهیو بدون ا دینهال کش یبه موها یآقا دست یعل
 برگشت. رشیگفت و به سمت پذ

 

شده  مانیپش مش،ینرگس و حال وخ دنیرا داشت و حال با د مارستانیابتدا قصد خروج از ب ایگو
 بود.

 

برادرشوهر نرگس خانم  ،یگفته بودند عل میبودم، برا مارستانیکه در ب یداشتم آن روز  ادیبه  خوب
 هست. زیاو ن ی فتهیاست و عاشق و ش

 

بود که داشت با  یکرده بود، حال زار معشوقالنه  یکه در چشمان عل یاز حد شیب ینگران لیدل پس
 کرد. یمبارزه م یمرگ و زندگ

 

 

 شدم. یسرد جا به جا م یکونیلیس یصندل یضرب گرفته بودم و رو نیزم یبر رو میپاها با

 به پرواز در آمده بود. گرید یآنجا بودم و فکرم هزارجا خودم

 کرد. یم ریسوال بود که بازار شام ذهن آشفته ام را درگ یسوال بر رو هجوم

 بازگرداندن خاطراتم بودم. ریکه هنوز درگ یهم من آن 

 کامل بودم.  یخبر  یمادرم در ب تیکه از وضع یمن

 

 شود؟ یچه م یخواست بدانم عاقبت نرگس و عل یم دلم

 تخت بود، آن چنان آشفته شده بود؟ یحال رو یکه ب ینرگس یبرا ،یچون عل یانسالیمرد م چرا

 بود، از چه بود؟ دهیفروچک یغرور، از چشمان عل یکه ب یاشک ی قطره 
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 آورد؟ یمرد را به زانو در م کیاندازه  نیتا ا یعشق و دلباختگ مگر

 

 توانستم درک کنم؟ ینوع نگاه را نم نیچرا من ا پس

 تجربه اش نکرده بودم. دیشا

غصه در نگاه  یبهزاد و مسعود روبرو شده بودم. و کم یبودم، با شوخ مارستانیکه در ب یاز لحظه ا من
 پدرم. 

 نه... اما

 پسر، آن

 مرد... آن

 ...رحافظیام

 که بود؟ او

 بودم. دهیحافظ د ریرا در اشک چشم ام قیغم عم نیا من

 غصه داشت؟ یچه کس یاو که بود و برا یبه راست اما

 

کرد  یآخر به من التماس م یرا ترک کرده بود. اما تا لحظه  مارستانیرفته بود و ب رشیپ یبا عمه  نهال
 دهم. لیمادرش را سالم به او تحو

 خونه. ارهیبگو مامانم و سالم ب ینره. به عمو عل ادتی_خاله قولت 

 

 .دیاکو شده رهان یمسعود مرا از خاطرات و صداها یصدا

انداخته بود و دست چپش را پشت سر و گردن  گرشید یپا یرا بر رو شیپا کینشسته بود و  کنارم 
 من قرار داده بود و نگاه عاشقش بر صورت من در گردش بود.

 جذاب زد. یلبخند 
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چقدر  یدون یخودت م م؟ینمازمون رو بخون میبر یش یبلند نم ؟یدیاذان رو نشن ی_خانم گل صدا
 برام مهمه اول وقت نماز رو خوندن.

 

 را تکان دادم. سرم

 شدم. یآقا عل یفکر و حرف ها ریدرگ یخواستم برم ول ی_اتفاقا م

 

 .دیپاش یلبخند میرو به

 گفت و بلند شد. یعل ای

دستم را در  د،یصورت و دستش لغز یکه نگاهم بر رو ییها هیرا به سمتم دراز کرد و بعد از ثان دستش 
 .دیمرا کش زیجا دادم و او ن اشیدستان قو

 .میکردم و همراه با هم به طرف طبقه همکف که نمازخانه در آن جا قرار داشت رفت تشکر 

 .میاز هم جدا شد یبهداشت سیسرو کینزد 

 .جناب مسعود خان یها هیبعد از توص البته

 .میها منتظر بمون یکنار همون صندل م،یدیرو ند گهیجا هم د نیاگه ا ینمازت رو خوند ،ینر  یی_ جا

 

 مرخص شده بودم.  مارستانیکه از ب یروز  نیبه سوم دیپر کش ادمیرا که خواندم  نمازم

 .دیکشان یمعبود م یاذان در فضا آکنده شده بود و انسان را خواه ناخواه به سو نیدلنش یآوا

در متنش، در چهارچوب  زیر یآب یبا گلها دیسف یمؤذن بودم که مادرم در چادر  یبایصوت ز غرق
 ب قرار داد.اتاقش مرا مخاط

 

 مونده باشه؟ هووم؟ درسته؟ ادتی_ دخترم! تو که فکر نکنم مادر نماز 
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 را به نشانه نه باال انداختم. سرم

 

 مادرانه به من زد. یلبخند مادر

 بدم. ادیبار بهت  نیدوم یحاضرم برا یدلم! اگه بخوا زی_عز

 

 در وجودم. ریوصف ناپذ یبودم و شوق من

 کشاند. یم یصوت ملکوت نیدر وجودم بود که مرا به سمت ا یز یدانستم چه چ ینم

 .میرفت یبهداشت سیبود که شانه به شانه مادرم به سرو دهینکش قهیبلند شدم و به دق اریاخت یب

 آموختم. شیها یسخت یآن روز نماز را با همه  و

را فرا گرفتم و تمام  زیبه هرحال همه چ یکرد، ول یسختش م میبرا یکم یدفعات اول، فراموش هرچند
 آداب و ارکان نماز را مو به مو انجام دادم.

 

 را خوانده بودم. نمازم

 زدم. رونیدر نماز خانه ب از

 و راه افتادم. دمیرا پوش کفشم

 

 

 چرخاندم مسعود نبود. ضمن رفتن به طبقه باال، یسرم را به هر طرف م اما

" شاد در ی"جانم یبوق آوا نیس کردم. بعد از چندخارج کردم و شماره بهنوش را لم فمیرا از ک یگوش
به  ی. سرم را باال گرفتم بعد از احوالپرسبه تن خسته ام نقش بست یانداخت. لبخند نیطن یگوش

 :دمیبهناز پرس

 _حال مامان چطوره؟ خوبه؟بهزاد االن کنارشه؟
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 شد: یجد شیصدا تن

 ؟یشد که اصال سراغ مادرت رو نگرفت ینبود؟ چ نیراه بندون بود؟ ماش ؟یکرد ریتو بهمن گ ی_راست

 

 جوابش را دادم: یحوصلگ یبه جلو نگاه کردم و با ب ندیب یکه انگار االن بهنوش مرا م یحالت با

 من االن کجام؟ یدون یحرف نزن. م یالک یدون ینم یز یچ ی_وقت

 

 تمسخر در کالمش نهفته بود: بهنوش

نبود مامانت  ادتیماچ و بغل، تو هم  هیآقا اومد  گه،یحتما خونه ور دل مسعود جونت د ؟یی_ کجا
 نکرده در حال مرگ بود. ییحالش خراب و خدا

 

 : دمیکالمش را بر ینفسم را رها کردم، تند و عصب کالفه

حالش بد شد نهال اومد دنبالم اون موقع  هینرگس خانم زن همسا ؟یگیم یدار  ی_بهنوش بفهم چ
 .میبرسون مارستانینرگس خانم به ب میمجبور شد مارستان،یب ارهیمسعود هم اومده بود که من و ب

 

از  یبودند رد دهیکش یکه تازه آن را ط مارستانیگرفت و من به کف ب یو نگران یرنگ دلسوز  شیصدا
 زدند. یضربه م نیبه زم انیدر م کی میزد، نگاه دوخته بودم و پاها یم  داشت اما برق یسیخ

 

 مغموم و گرفته شد:  بهنوش

 یرو به جز اون نداره. سالمت یکس چیرحم کنه، به نهال که ه شیخدا جون، خدا خودش به جوون ی_وا
 ناراحت شدم. یلیرو بهش برگردونه. بهنازخ
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 وار "منم "را گفتم. زمزمه

 

 مالش دادم. یرا بلند کردم و با انگشت شست و اشاره دست چپم دو چشمم را از خستگ سرم

 خسته بودم. یلیخ

 خسته و هم ناراحت. هم

 

 گرفت:  ینفس بهنوش

. دو ساعته ثابت شده و شازده زدهیس یخوبه! االن فشارش اومده رو یلی_مامان خدا رو شکر حالش خ
 .رهیپسرش هم کنارش نشسته و قربون صدقه اش م

 

 خوبه. یلی_خ

 به او تلفن را قطع کردم.  هیتوص یسر  کیرا گفتم و بعد از  نیا آرام

 

 راهرو آب سردکن قرار داشت. یبه شدت خشک شده بود. انتها دهانم

 همراهان آن ها را از نظر گذراندم. ای ماریبه سمتش رفتم و در هر قدم ب آرام

 

 شده بود و اکثرا کودکان به آن مبتال شده بودند. یفصل، "آنفلونزا" مسر  یسرما لیدل به

 رنگ گرفتم و فشردم. یدکمه آب ریرا برداشتم و آن را ز یبار مصرف کی وانیو ل دمیآب سرد کن رس کنار 

 که پر شد با دو نفس آن را خوردم. وانیل

 

 کرد. یعاشق را شکار کرد که با عشق صورتم را وجب م یآوردم، نگاهم چشمان نییرا پا وانیکه ل نیهم
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 .میها رفت یو با هم هم قدم به سمت صندل دمیپاش شیبه رو یلبخند 

 

که داد به خود  ینشست و مرا با فشار  میشانه ها یبر رو یدستان ،یصندل یاز مستقر شدن رو پس
 کرد: کینزد

 _دردت به جونم!

 یخوام به جز من و دل من کس یبفرستشون برن سر جاشون. نم یاومده خانم رونیموهات ب یبه
. چه یتا االن برد یموهات، از همون بچگ دنیمن رو با ند مونی. دل و انهینگاش رو موهات بلغزه و بب

بهتر  دتبوسه زدم. گناهش هم که خو المیو تار تارش رو تو خ یمدت که محرم من نیکه ا نیبرسه به ا
 دلم... زیعز یدون یم

 خانمم. یشد تیاذ یلیدونم امروز هم خ یم 

 

 بعد آهسته لب زد: و

 _براش دعا کن.

 

 سالن ادامه داد:  ینگاه به انتها با

که  نیتحت نظر بشه و ا دیرو با یبشه و چند روز  قیبراش تزر دیگه: چند واحد خون با یم ی_عل
 انجام بشه. دیدرمان قبلش رو انجام نداده و حتما با یمینوبت ش

 

 به مسعود کردم: رو

فکرش هم آدم رو نابود  یوا شه؟یم یچ فتهینکرده ب ییمادرش خدا یبرا ی_من نگران نهالم، اگه اتفاق
 کنه. یم
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از آن ها که تمام  نیدلنش یداد و چشمانش را بست و با کالم هیتک واری" گفت و سرش را به دی"اوهوم
هست که به تو عشق بورزد و از  یکس یکن یکه احساس م یکند، از آن ها یو رو م ریوجودت را ز
 :ردیشود؛ آرامش بگ رابیوجود تو س

وصفه. مطمئنم در کنار تو بودن هر  رقابلیغ دمیرو که امروز چش یخاص بود. لذت یلیبرام خ_امروز 
خود  یکنه، از خود ب یاز تو و عشقت منو مست م کیکوچ ی. جرعه اشهیم ذیو لذ نیریروزش برام ش

عادت  دیبا ،یبش کتریاز همه کس قراره به من نزد ،یاالن که محرم من نمیب یکه تو رو م یشم وقت یم
 به من یکن

 

 

 و ادامه داد: دیخند

 من. یطور به رفتارها نی_هم

پرتاب کنم.  رونیبدنم رو به ب یمنف یها یکه هر وقت خواستم تو وجودت حل بشم و تمام انرژ  نیا به
تو  شه،یبره و با تو اشباع م یم ایمسعود از همه دن یتو که باش ره،یگ یمسعود جون م یتو که باش

 ،یز یچ چیه ستمی. حاضر نیآزرده و ناراحت باش یطیشرا چیتحت ه ستمیکه حاضر ن ،یمن یایدن
 روز هم شده ازم دور کنه. کی یتو رو برا یکس چیه

 

 شدم در چشمان تب دارش: رهیخ

 گم؟ یم یچ یبفهم یتون ی_بهناز م

 سوزم؟ یزنم وم یعشقت بال م نیا شیکه چطور دارم تو آت یدرک کن یتون یم

که  یجانیه یحادثه هم تو کامم هست ول نیا یشه، تلخ یمسعود متولد م کی نمیبار که تو رو بب هر
بشه. تو هم االن ناراحت نشو و براش ختم امن  نیذاره ته نش ینم دهیاز وجود تو به سلولهام رس

 .ریبگ بیجی
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را به دست باد داد و  میها و استرس ها یعشق، تمام نگران یزمزمه ها نیآرام، ا یکلمات عاشقانه  نیا
 کرد. تیدر اعماق دلم آرامش را تثب

 یکرد و در آخر گنگ م یم ریمعلوم، به همه جا س ینه مقصد م،یمستق یپرواز داشت نه پرواز  فکرم 
 کردم. یفکر م یز یماندم که به چه چ

 

 مسعود قرار داشت. یشانه ها یبسته بود و سرم بر رو چشمانم

 خش دار و بغض آلود ما را به خود آورد. ییکه صدا میکرد یم ریعوالم خود س در

 _اجازه هست خلوتتون رو بهم بزنم؟

 

 جا به جا شد و صاف نشست. یکم مسعود 

 .میش یخوشحال م ه؟یچه حرف نیکنم ا ی_ خواهش م

 

 بالفاصله نشست. زین یعل 

 

نشسته، و دو دستش را  یصندل یما رو یکه روبرو دمیرا د یسرعت برق، چشمانم را باز کردم و عل به 
 کرد. یمجاور رها کرده بود و باال را نگاه م یها یصندل یبر رو

 بود. دهیحس لم یب

 همان حال و بدون مقدمه حرف زد: در

که  شیدوسش داشتم. از همون هجده، نوزده سالگ یلیخ یلیبهتر بگم خ یعنیدوسش دارم،  یلی_ خ
چطور  دنشیبا هر بار د نیدون یکرد. نم یشد و پاتند م یلپ هاش سرخ م دید یمن رو م یوقت

 یساختن چه لذت شیپرست یکه عاشقانه م یرو با کس اتیدن نیدون یگرفت، نم یضربان قلبم اوج م
 شه. یبرات م ییعظما بتیکردن چه مص کسانیرو با خاک  اتیدن نیدون ینم نمیداره. ا
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 همان تن صدا افزود: با

 ام بودم.  فهینظام وظ یرو تموم کرده بودم و اواخر طرح و کارها یعموم یمن پزشک  _

 

 :دیخند حیمل 

 _ آخه هفت سال ازش بزرگترم. 

 همان بغض صدا را گرفت و ادامه داد: باز

 یرو گذروند ازش خواستگار  ستیاواخرش که تموم شد و اونم ب ایخواستم تو دوره تخصص ام  ی_ م
 کنم.

رو با خنده هاش و صداش از تنم  یداشتم خانم خونه ام بشه، خستگخواستش، دوست  یدلم م یلیخ
 کنم... رونیب

 

از هم باز کرد و نگاهش کف سالن را نشانه  یرا کم شیفرو فرستاد، پاها رونیرا به ب ینیسرد سنگ نفس
 گرفت.

 قفل کرد: شیپاها یدستش را بر رو دو

کس  نیزتریعز یشدم و حرف دلم رو برا یکاش الل م یبود که من ا یها تا زمان یخوش نیا ی_ول 
رو داشتم که االن نرگس مال  نانیاطم نیموند ا یگفتم. که اگه تو همون صندوقچه دلم م ینم میزندگ

 من بود. 

 

 رو به مسعود وارد شد: حتیدر نص از

ارزه به گفتن  یدرد و دل نکردن و اون درد تو دلت موندن م ه،یخوب یلیمواقع سکوت سالح خ ی_بعض
 ریکنه. مخصوصا اگه اون ت ینیعمر دردش رو دوشت و قلبت سنگ کیو  دن،یو خفت کش یو خوار 
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و  یبجز حسرت و پشمون یچیه گهیبشکنه. اونوقته که د زه،یعز یلینفر که برات خ کیاعتمادت رو 
 مثل من... شهینم دتیعا فسوسا

 

 سکوت

 

 سکوت

 

 شد.  دهیکش ندشیاناخوش یکنم فکرش به همان گذشته  فکر

که عشقش را با خود به تاراج برده بود و خروارها افسوس را در دلش کاشته بود. افسوس  یا گذشته
 شد، اگر و .... یکاش، کاش م یا   از جنس ییها

 

 شد و به مسند نشست. داریانباشته شده در دل را خر یغصه ها نیسکوت ا یلحظات

شود نه  بتیو آن را هجران نص یشو یکه چه قدر تلخ است عاشق کس دمیشیاند یمن با خود م و
 وصال. 

 

پاره شدن  یرا برا یو حرف میسکوت احترام گذاشت نیبا هم به ا تیو مسعود ناخواسته و هم ن من
 .مینکرد یاحساساتش بر زبان جار  ریزنج

 

 دژ را شکست و ادامه داد: نیبعد خود ا یکم

 ایسخن گفتن با پدرم که بگم عاشق شدم و  یارایبود و من  دهیکش _ اوج خواستن تو وجودم شعله
باز  یرفتم ول یدر اتاق پدرم م یکیبه نزد ی. چند بار دمید یخوام ازدواج کنم رو در خودم نم یم

. تمگش یشد و من دست از پا درازتر برم یم رهیخجالت و شرم بود که بر خواستن و تمنا کردنم چ
تخت  یخونمون رو اطیبود تو ح یمطبوع و دلچسب یخرداد هوا یآخراروز صبح  کی ادمهیقشنگ 
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مجنون مادرم بساط صبحونه رو پهن کرده بود، منم از فرصت استفاده کردم و با خودم  دیدرخت ب ریز
رو  ایبود لب تر کنه تا پدرم براش دن یدونستم کاف یگرفتن حقم سپر کنم. م یرو برا زجونیگفتم: عز

دستم  یگرفتم. مادرم چند تا گردو برام شکست و جلو ادیدو نفر  نیجابه جا کنه، عشق رو از هم
هم کنارم  ریو اون رو با پن ختیبرام ر کیخوش رنگ هم در استکان کمر بار یچا کیگذاشت و 

 ..پا و اون پا کردم نتونستم بگم. نیا یباز هرچ م،یدیو خند میکه بود گفت یز یگذاشت. از هر چ

 

 و افسوس خورد. دیکش آه

 گفتم. یکاش م ی_که ا

 

 

 شد و رفت. بلند

 

 کالمش را قطع کرد. ،یحرف چیه یشروع به گفتن کرد و ب ،یحرف چیه یب

 

 زد. یخودش حرف م یبرا ییگو

 بود. ریخودش اس یایدن در

 نبود.  روزیزد، بحث امروز و د یداشت از آن حرف م یکه عل یز یچ

 سال قبل بود. نیچند بحث

 توانست آن را فراموش کند؟ یچرا نم اما

 برادرش شده بود؟ بیزد، نص یکه از آن دم م یچرا عشق اصال

 جز نرگس باشد؟ یاز عشق، کس یمنظور عل نکند

 نه... اما
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 او را دوست داشتم. یلیگفته بود خ یعل خود

 طرف صحبت، همان نرگس است و بس... پس

 چرا... یول

 

 و به مسعود نگاه کردم. دمیکش یکالفه ا پوف

 

 .ستینگر یدر عمق چشمانش، مرا م قیعم یبا لبخند داشت

 

 :دمیتعجب پرس با

 ؟یکن ینگاه م ی_به چ

 

 .یش یجور م هیمتعجبت که هر لحظه  ی افهی_به فکر شلوغ پلوغ تو و ق

 

 شوم. ینگاهش فرار  ریرا در حدقه چرخاندم و خواستم از مس چشمانم

 شم؟یم یچه جور  ؟یچ یعنی_

 

 چانه ام گذاشت و سرم را به سمت خود چرخاند. ریدست ز زود

که از  یندازه. همون عشق یم مونیبچگ ادیکه من و  تهیدستپاچگ نی. همزدلمیعز ری_چشمات و ازم نگ
 بودم و... رشیاول درگ

 

 راهرو گذشت، به حرف آمدم و حرف مسعود قطع شد. چیاز پ دمیرا که د یعل
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 دهیو شد قیعم یلیحس خ هی_به نظرت عشق، 

 همه سال هنوز فراموش نشده؟ نیبعد از ا که

 

 .دیدم رونیرا ب نفسش

 ؟یتصورش کن یازش بگم که بتون ی_عشق... چ

 

 

 واژه را نداشتم. نیگفت. من، توان درک کردن ا یم راست

 را نداشت. شیداشت که ذهن من توان درک ژرفا یقیعم یمعنا عشق،

 

 من عاشق نبودم؟ چرا

 .دیدر دست مسعود لرز یگوش

 را وصل کرد و مشغول صحبت شد. تماس

 بعد به من نگاه کرد. یکم

 فرستاد.  یشینما میرا برا یلحظه بوسه ا کیو در  ستینگر یلبخند مرا م با 

 

 و هراسان به اطراف نگاه کردم. دمیخود را گز نییلب پا  هجوم آورد و میبه رگها خون

 آن اطراف نبود. یخدا را شکر کس یول

 بار لب زد: نیکه با حفظ لبخند جذابش، ا دمیکش شیبرا یچشمانم خط و نشان با 

 _قربونت بشم. 
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 حواسش جمع مکالمه اش با تلفن شد. عیسر یلیرا گفت و بعد خ نیا

 شماست. شی_ بله بله خاله، حواسم پ

 

 .دمیخند زیر

 بشر پر رو بود. نیا چقدر

 

 در حال مکالمه با مادرم بود: مسعود

 مواظب خودت باش.  زم،یعز ی_خدا رو شکر که خوب

 مکث... یکم

 _چشم منم مواظبش هستم.

 هم مکث... باز

 دستت با بهناز حرف بزن. ی_خاله جون از من خداحافظ گوش

 

 را به سمتم گرفت. یآمد و گوش کنارم

گفت و با  یو نوچ آرام دیرا عقب کشآن  یرا لمس کنم، کم یخواستم گوش یکه م نیمحض ا به 
 زد.   انگشت اشاره به گونه اش اشاره

 بوسه داشت. یکارش معن نیا

 خنده اش گرفت و سرخ شد. زیگشاد شدند که خودش ن یبه قدر  چشمانم

 

دورتر استاده بود و  یرفت که گوشه ا یرا در دستانم جا داد و به طرف عل یرا تکان داد و گوش سرش 
 چرخاند. یرا در دستش م یگوش
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 گرفتم. ینفس

 آرام گفتم:  ییدهانم را قورت داده و با صدا آب

 .زمیشرمنده عز ؟ی_الو مامان! خوب

 

 یبود و در کالمش جار  ختهیکه از بودن بهزاد کنارش به جانش ر یشاد، شاد یآرام ول ییبا صدا مادرم
 بود: 

که به اون بنده  یکار رو کرد نیمامان. دشمنات شرمنده باشن مادر، بهتر ی_سالم دختر گلم! خسته نباش
جا بهنوش و بابات و بهزاد مواظبم هستن. تو هم به نرگس برس تا حالش روبه  نی. منم ایدیخدا رس

 راه بشه، نهال چشم به راهشه.

 

 افتاد. هیگر به

 شد. یم دهیبهنوش از پشت تلفن شن یصدا 

 فشارت بره باال؟ یخوا ی. باز مستیب ن_عه مامان تو حالت خو

 

 : دمیکش نمییرا به لب پا زبانم

 یجان بابا تو هم مواظب خودت باش زودتر خوب بش ی_چشم مامان جان من مواظبش هستم. ول
 ارزه. یتو مفت هم نم یخونه ب

 

 .دیبار کوتاه خند نیا

 

 .میکرد یبعد با هم خداحافظ یمادرانه اش را تکرار و تکرار کرد و کم یها هیتوص
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 مسعود هوشم را پراند. یآوردم و بک گراند صفحه گوش نییرا پا یگوش

 

مسعود، که با عشق، حلقه را در دستانم قرار  اهیمن و کت و شلوار س دیدو نفره ما، با لباس سف عکس
 داده.

 دقت کردم. خوب

 مرموز بود. چشمانم 

  ست؟یچ یکه در نگاه من شناور است، نشانه  یغم

 باشد؟ یو عشق در چشمانم جار  یشاد یحسرت و غم، به جا دیبا چرا

 

 

 داده بود. بیترت یخصوص یاتاق شیآقا برا یتخت نرگس خانم نشسته بودم. عل کنار

 ها حواسم را پرت کرد. کیسرام یبر رو یصندل دنیکش یصدا

 

 بود. یعل

 را کنار تخت نرگس قرار داد و نشست. یصندل

 

 نرگس، آهسته حرف زد: یدقت در چهره  با

 درمانش رو انجام بده. یمی_خدا کنه پس فردا باز لج نکنه و ش

 رنگ او دوخت و ادامه داد:  یرا به صورت ب نگاهش
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و لمس کنم، بوسه بزنم به دردهاش و همه رو به جون بخرم.  رمی_حسرت به دلم مونده دستش رو بگ
 .ستیهمه رنج و عذاب نبود و ن نیا اقتشیبه خدا ل ده،یکش یسخت یلیخ

 

 نه... ،یپر شد اما خال چشمانش

 

 

 .ستادیمن ا یکنارم آمد و پشت صندل مسعود

 فشار وارد کرد.  یگذاشت و کم میرا دو طرف شانه ها دستانش 

 من هستم و دوستت دارم. یعنی

 

 

 کمرنگ گوشه لب، رو به مسعود کرد:  یبا لبخند یعل

شه، دردت باشه برات  یردت تو دستاته، غمت باشه برات سنگ صبور مد ی_خوش به حالت که دوا
 یچیشه، خالصه هر رقمه کنارته و پا به پاته و تو هم ه یبرات پر پرواز م یشه، خوشحال بش یمرهم م

 ...یچیرو با اون. ه دنیبه جز نفس به نفس کش یخوا ینم

 

با چنگ و دندون حفظش کن که  نه،یوقت براش کم نذار که بعد بشه افسوس رو دل خودت بش چیه
 کنند؛ تا چنگت شل بشه و اونا سفت بردارن. یم نیکم یادیز یعقاب و کرکس ها

 

 باال انداخت: ییابرو مسعود

تونه ازم جداش کنه. خون دل خوردم تا مال خودم بشه.  یبه جز خدا نم ایدن نیتو ا یز یچ چی_ ه
 چه برسه بخواد اون رو بشکنه. امیترک بندازه به دن یسنگ نیذارم کوچکتر ینم
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 گفتند؟ یدو چه م آن

 کردم؟ یرا درک نم شیهمه جا بحث عشق و دوست داشتن بود و من معنا چرا

 

 یم رونیدرونش را ب یرازها یحد کم آورده بود که پس از سالها، داشت همه  نیچرا تا ا یعل اصال
 خت؟یر

 پوزخند زد. یعل

که اصال فکرش هم تا االن  یز یچ یدیوقت د هی. ریت کم نگرو دس یز یچ چیوقت ه چی_غره نشو! ه
 بره. یشکنه و با خودش م یم ادینکرده، آروم م دایبه ذهنت خطور پ

 

 داد. رونیکالفه اش را ب نفس

 

 باز ادامه داد:  

تنها خواهرم سفره دلم رو  شیکه پ یدونستم، همون جور  ی_همون طور که من نرگس رو مال خودم م
 پهن کردم و بود و نبود رو گفتم.

 

 وافر از کلمه خواهر صورتم را پوشاند:  یتعجب 

 _خواهرتون؟ آخه چرا؟

 

 ساکت بود. مسعود

 نگاهم کرد. یعل

 شده بود. نیپوزخند با او عج نیکه ا نیباز تکرار شد. مثل ا پوزخندش
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 زنهی. چنان میرو به اون دار  نانیاعتماد و اطم تیکه نها یخور  یم یرو از کس یضربه کار  شهی_هم
خواهرم که به اندازه چشمام  شیخواد. منم رفتم پ یم هاتیه نیکنه و بلند شدنت از زم یکه ناکارت م

پدر و مادرم  یراکه حرفش برو داره و ب یبود و بهش اعتماد داشتم. با خودم گفتم تنها کس زیبرام عز
رو که دوست  یزنه و دست کس یام م شهیبه ر شهیدونستم آذر، ت ینم یذره. ولآ یداره، آبج تیسند

 ذاره. یم یتو دست محمدعل یدارم، دو دست

 

 در چشمانش پر شد: اشک

 :شمیاومد پ یکه محمدعل یشه. روز  یوقت از ذهنم پاک نم چیوقت، ه چی_ اون روز ه

به آغوش  یزائد الوصف یمرغ ها، من با خنده و شاد یخوام جلوتر از تو برم قاط ی_ داداش م
 .دمیو منم با خنده اش خند دیکردم. اون خند یخوشبخت یو براش آرزو دمشیکش

 شد؟ دایهست و از کجا پ یعروس خوشبخت ک نی: حاال ادمیازش پرس یوقت

 رو با حرفش رو سرم آوار کرد. ایدن

 

 . دیچک اشکش 

 

 بود. ایکلمه در دن نیمعناتر یب شیلحظه برا نیدر ا غرور

که نگاه بدزدد نداشت و چشم در چشم اشک  نیا یبرا ییو ِابا دیرا از داخل به دندان کش شیباال لب 
 داد. یو بغض فرو م ختیر یها را م

 

 لرزش چانه ام، بدون هق، بدون بغض، بدون

 روان شده بود. زیمن ن اشک 
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 ام. دهیکه طعم عشق را نچش نیا یدلم خدا را شاکر بودم برا در

 

بار  کی وانیدرون ل  از آن را یرا برداشت و کم یکوچک یرفت و آب معدن خچالیآرام به طرف  مسعود
 گرفت. یرا به طرف عل وانیو ل ختیمصرف ر

 

 کنه نگو. یم تتی_بخور داداش، بخور راه نفست باز بشه. اگه مرور خاطرات اذ

 

و اشک ها و رد آن ها را پاک کرد. آب را گرفت و تشکر  دیصورتش کشبه  نییرا از باال به پا دستانش
 کرد.

 نفس خورد. کی"نه " به باال حرکت داد و آب را  یرا به معنا سرش

 

 و بعد ادامه داد: دیرا به لبش کش زبانش

 ینکردم ول دایزد: راستش من خودم پ یو لبخند خجول دیبه پشت گردنش کش یدست ی_محمدعل
 یباورت م ه،یدختر قشنگه و محجوب یلیخ دمیتو نخشم. د هیکرده و چند وقت داشیآذر برام پ یآبج

 به دلم نشسته و انگار سالهاست عاشقش بودم. یلیشه داداش خ

و  دمیتو چشماش گذاشته باشن. منم خند یکه مهتاب نیمثل ا دیدرخش یم یمحمدعل یها چشم
زدم و با همون تن  ی. قهقهه ایتو پسر، با دو سه نگاه وا داد یبهش گفتم: خب حاال چه قدر هول

خالص منو زد و گفت:  ریدر صداش ت جانیبا شرم و ه ه؟یدختر دلربا ک نیا یخنده گفتم: خب نگفت
 نرگس دختر حاج رحمان!

که من باهاش جون  هیهمون گهیداره م یمحمدعل  رو که یدختر  نیکه ا دیباره به مغزم رس کی خون
 .رمیگ یم

  ؟یک یگفت ،ی: محمدعلدمیزده پرس شتاب
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 تکرارش کرد:  یالیخ یب با

 گفتم که نرگس دختر حاج رحمان.  ؟ینکرده ندار  ییخدا یی_داداش مشکل شنوا

 کرده؟  یبهت معرف یک ی: _گفتدمیرو سرم خراب شد و باز پرس ایدن

 مشکوک نگام کرد:  یمحمدعل

 دمیکردم د قیرو داد و منم تحق شنهادشیآذر پ یشده مگه نگفتم، گفتم آبج زتیچ هی_داداش امروز 
 خوام. یکه م یهمون

 چطور کمرم شکست. دیمچاله کرد و ند ایرفت. و من رو تو دن رونیرو گفت و از اتاق ب نیا

 آذر! یشد؛ آبج یدر ذهنم تکرار و تکرار م زیچ کیفقط  من

 نیآذر بودم. و دائم ا ضیروز رو تو گرداب شوک و رفتار ضد و نق نیبود. چند لیرفتارش برام ثق درک
 : دمیپرس یسوال رو از خودم م

 .دمیرس یم یکار رو با من کرد؟ و به پوچ نیبوده؟ آخه چرا ا یرفتار آذر چ نیا لیدل

 

 

 کرد. یکرد، که همه را متاثر م یم فیپر از خش و بغضش، چنان تعر یبا صدا یعل

 یدرد را با پوست و استخوانم لمس کرده ام، چون قطرات اشکم ب نیبود که ا نیمن، مثل ا یبرا یحت
 گرفته بودند. دنیامان، بار

 

 کار را کرد؟ نیچرا آذر ا یخواستم بپرسم: راست یکه م یبر سوال دیتلفنم خش کش زنگ

 خارج کردم. فمیرا از ک یگوش

 کرد. یم ییاسم بهزاد خودنما یصفحه گوش در

 شتری. لبخند من سه ستاره بود. بیستاره نشان کن شیکه برا ییشکل گرفت. از آن لبخندها لبخندم
 را در ذهنم متصور شده بودم. یاز درد کس یجا نداشت چون قبلش حجم شیبرا
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 . دمیسبز رنگ را رو به باال کش دکمه

 رها کردم. یزده در گوش جانیشاد و ه ییبهزاد را با صدا جانم

را از پشت تلفن هم  شیبایتوانستم چال گونه ز یدشوار نبود. م یکار  میاو برا یبایزلبخند  حدس
 نظاره گر باشم.

 زد:  یکه در آن خنده موج م ییبا تن صدا بهزاد

 خانوم. یجونت سالمت آبج ،یشد نیری_باز تو خودش

 ستادهیا میبود که بهزاد روبرو یرا به حالت قهر برگرداندم و لبانم را غنچه کردم. رفتارم به گونه ا صورتم
 .ندیب یو حرکات مرا م

 : دمیپرس یدلخور  با

 ره؟یدلمون هزار راه م ینگفت ؟یرفت یخبر گذاشت یناراحتم از دستت، چرا ب یلی_خ

 

 !دیخند

 . دیخند بایز یلیخ

چشم به هم زدن شست و با خود  کیها را در  یدلچسب خنده اش به کامم نشست و دلخور  طعم
 برد.

 

 همان خنده ادامه داد: با

 گهیقدر گفتن که بدنم د نیور مامان و بابا و بهنوش ا نینگو، از عصر به ا گهید یکی_ تو رو خدا تو 
 .زنه یم ریداره که

 

 لب زدم: آرام 

 .ینکن یخودسر  ی_حقته! تا تو باش
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 خنده اش را رها کرد. باز

 . اصل حال نرگس خانوم چطوره؟ میندار نایو ا ی. حاال دلخور یگفت یچ دمی_ آ...آ شن

 

 تمرکز را از من گرفته بود.  یپچ پچ مسعود و عل یصدا

 .دمیشن یبهزاد را گنگ م یآن دو معطوف کرده بود و صدا یرا فقط به سو دنیشن میها گوش

 که رنگ تعجب گرفته بود. ییصدا

 _بهناز با توام؟ حواست کجاست دختر؟ گوشت با منه؟ 

 

 :دمیپرس جیگ

 آره بگو جونم... خب!؟_آره، 

 

 باال رفت. یکم شیصدا

 نه؟ یگ یم س،یگم حواست ن یرو خب؟ م ی_ بهناز چ

 حال نرگس خانم چطوره؟ گفتم

 

 رنگ او را از نظر گذراندم. یشد و باز صورت ب دهیبه سمت نرگس کش چشمانم

ه برادر شوهرش جور ک نیا شه،یدرمان یمیش خی. چند واحد خون گرفته، پس فردا تاریچی_ فعال که ه
قبل رو انجام نداده، حاال اگه باز رگ لجاجتش باال نزنه، براش  یسر  یول یدونم به چه علت یگه نم یم

 . شهیرو به راه م کمیدن و حالش  یانجام م
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 لحن حرف زدنش مشخص بود که ناراحت شده است. از

 

 ذارن؟یبرادر شوهرش هم اونجاست؟ مگه دو نفر همراه م ؟یی_ خودت تنها

 

 .دمیخند

 .می_فعال که گذاشتن. تازه دو نفر نه، سه نفر

 

 جمله مرا تکرار کرد. شیبا تعجب نهفته در صدا بهزاد

 بعدم مگه خونه خاله ست که سه نفر اون جا باشن؟ ه؟یک گهی_سه نفر؟ اون د

 

 .مییجا نیما هم ا نیهم یبرادر شوهرشه، برا مارستانیب یول ست،ی_خونه خاله ن

 

 : دیباز پرس بهزاد

 ه؟یک گهینفر د هی_اون 

 

 .دیبار یکالمش م یاز سر تا پا یکالفگ

 

 _مسعود! 

 

 تعجب در کالمش رخ نشان داد. باز

 هم بود. یعصب اما
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 ن؟یهست ی_اون نره خر هم اون جاست؟ تا ک

 

 بوسه کاشته شده بر سرم، سکوت شد. ریدر ز جوابم

 نجوا زد: گرمیو در گوش د دیسرم را بوس مسعود 

 بده خودم جوابش رو بدم.  زدل،یتو عز ی_فدا

 

 دور شد. یرا گرفت و چند قدم یگوش

 

 کرد. یآرام صحبت م یلیخ

 

 باال رفت. یکم شیبعد تن صدا یا لحظه

 وسط؟ نیا یگ یم یگم از عمو اجازه گرفتم، تو چ یم ی_ ِد آدم حساب

 

 ست؟یچ یبرافروختگ نیکردم تا بدانم علت ا زیرا ت میو گوش ها زیرا ر چشمانم

 

 بهزاد گفت. یرا برا یکالفه وار جمله ا مسعود

 با حرص بود. یآرام و شمرده ول شیصدا

 

 ؟یکه شب بهناز رو ببرم خونمون گرفتم. اوک نیگم من از عمو اجازه ا ی_ م
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"  ییرد و "برو بابارا قطع ک یگوش تیدانم بهزاد چه گفت و چگونه گفت که مسعود با عصبان ینم
 نثارش کرد.

 

 .میکرد یاو را تماشا م یرا به قدم زدن گذراند و من و عل یقیدقا

 را باال گرفت. سرش

 و دستش را پشت گردنش قرار داد.  دیکش یپوف کالفه ا  

 آورد. نییرا پا سرش

 را در دستم جا داد. یزد و به طرفم آمد و گوش یلبخند د،یکه د مرا

 جونم._دوِست دارم 

 

 کرد.  یهم زمان از او به خاطر تلفن معذرت خواه ،یرفتن کنار عل نیح در

 

 .دیدر دستم لرز یگوش

 شد. انیصفحه نما یباال یپاکت نامه کوچک ریتصو 

 

 از طرف بهزاد بود. امیپ

 بود: نوشته

 نه من نه تو!" ی"بهناز بر 

 

 بروم؟ ییکجا؟ مگر قرار بوده جا برم؟
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 شد. یمسعود تالق نیزبیباالگرفتن سرم، چشمانم با چشمان ت با

 

 .مینرگس، سکوت را شکست و هر سه به طرفش پاتند کرد فیضع ناله

 

 ...یعل

 .دیکش یقرار بود و دردش را به جان خودش م یناله بند نبود، ب نیبا ا شیپا یعل

 

 :یفیضع یبا صدا نرگس

 خدا مردم. یکشه. وا یداره گوشت بدنم رو م یکیدرد داره، انگار  یلی_ آخ، آخ خدا، بدنم خ

 

 "صدا زد.ییرا به نام "رضا یبلند خانم یاتاق رفت و در را باز کرد و با صدا یبه سمت خروج یعل

 

 کنند. قیدردش تزر نیتسک یآرام بخش برا یاو خواست تا کم از

 

 

 دستش اجازه داد. یهم با اشاره  یاجازه خواست و عل یبعد پرستار به داخل اتاق اومد و از عل یکم 

 

 را در پشت سرش قفل کرد و کنار پنجره رفت.  دستانش

 .میپرستار که تمام شد، از او تشکر کرد کار

 زد و رفت. یجوابمان لبخند در
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 به حرف آمد. یاز بستن در عل بعد 

 نیکرد، ا ینم کترمونیبرادر کوچ میشد، اگه عشق من و تقد یازدواج نم نیاگه آذر مانع ا دی_شا
رو  ییشد. اون بعد از مرگ برادرم، تنها شییتنها یکرد. نرگس قربان ینم شرفتیپ نجایتا ا یمار یب

 انتخاب کرد و از ما دور شد.

 

 به خرج دادم و حرفم را زدم. جرات

به اون  میو عشق شما رو تقد رهیشما دو برادر قرار بگ نیب دیتونم درک کنم چرا خواهرتون با ی_من نم
 کنه؟ یکی

 

 .دیتلخ خند یعل

 کند. یم ریسِ  یگر ید یصورتم شد. اما مشخص بود، نگاهش جا ی رهیخ

 

ره. خواهر و برادرن،  یکه جونشون برا هم در م یی. اونم کسارنیبه دل بگ نهیبده آدما از هم ک یلی_خ
 خانواده ان...

 برا ما اتفاق افتاد. اما

 .دمیسوال شما رو ازش پرس نیو هم آذر شیپ رفتم

 جوابم و داد؟ یآذر چ نیدون یم

 

 .میو مسعود هر دو متعجب به هم زل زد من

 

 ادامه داد: یو عل   
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باشه و حداقل  یمنطق لیدل هی لش،یکردم دل ی_آذر که شروع به حرف زدن کرد، تو دلم خدا خدا م
 .امیبتونم باهاش کنار ب

زخم ها رو  یسر  هی یشن ول یخوب م شونیزخم ها هستن که به حال خودشون بذار یلیگفت: خ بهم
 نیروزمره نشه. درد منم هم تینره و تو زندگ ادتیتا درد اون زخم  ینمک روشون بپاش دیهمش با
 کنم. یام احساس م یبود که هر روز سوزشش رو با رگ و پ دنینمک پاش

 :  دمیوسط کالمش پر پابرهنه

برام راه گشا  شتیکه اومدم پ ییاز دست دادن نرگس باشه؟ تو دیزدم که تاوانش با ی_من چه زخم
 خواد اونم هر روز تا کهنه نشه؟ یکه نمک م هی. بگو بدونم چه دردینداز  یسنگ م یحاال دار  یباش

تونستم حدس بزنم که االن چشم هام با  یشد و م یم نییباال و پا تیام از شدت عصبان نهیس قفسه
 نداره. یفرق چیشراب سرخ ه

 کرد. یمن و برانداز م یسرتاپا یچونه اش زده بود و با خوشحال ریدستش رو ز هی آذر

 کرد. یارضاش م دنمیدشمن قسم خورده ش بودم و زجر کش انگار

 بود. شیآت یذر، حال اسفند روکنه؟ حال اون روز من تو خونه آ یجلز و ولز م یچطور  شیرو آت اسپند 

 سر آرزو دو ماهه حامله بودم؟ ادتهیشد گفت:  فوریک دنمیکه خوب از د نیاز ا بعد

 و تکون دادم :  سرم

 ؟ی. که چادمهی_آره خوب 

رو ببوسم و دهنش را صاف کنم.  یو بزرگتر  یگفتم حرمت کوچکتر  یزد م یزد، پوزخند که م پوزخند
به اعتماد من بزنه  شهیبه آذر اجازه داد ت یخواستم بدونم کدوم حق یکرده بودم و م ریمن تو دلشوره گ

 کنه. گهید یکی میتقد یمن و دو دست یو کل هست

که هنوز  یبشم؟ من میابراه بندیمن پا یکرد یچطور کار  ادتهیدر وجودش النه زده بود: _ تیعصبان
خودم  یبشم. وقت شیکه زن زندگ میشناختم؟ حاج بابا من و داد به ابراه یدست راست و چپم رو نم

از  ستمخوا یکه م یحامله شده بودم. اونم وقت گه،یبود و د ریخوامش اما د ینم دمیو شناختم فهم
چه  ادتهیکه بفهمه از خودم بکنمش و دور بندازمش.  نیکه خواستم بدون ا یجدا بشم، وقت میابراه
  م؟یندگتو ز یزد یُگوه
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 اون بچت بود آذر، بچه ت بود. ؟یحرف گشاد شدن: _تو هنوز فراموش نکرد نیهام از ا چشم 

 بود. نیجن هیزد و گفت اون بچه نبود، بچه نبود  ادیفر

 داره؟ خب از گوشت و خون تو که بود؟ ی_چه فرق

باره به  کیاز او نداشتم  یکار  نیانتظار چنچون د،یبه من کرد و دستم رو کش یبا نفرت نگاه آذر
 شدم. دهیدنبالش کش

 برد: یو به سمت اتاق آرزو م من

 .امیم زادیولم کن خودم مث آدم ،یکرده بود میهمه زور رو کجا قا نیا ،ی_آذر دستم و کند 

 ادامه داد:  اون 

که منو هفت ماه  یمیو ابراه یرسوند میتو که به گوش ابراه یدسترنج تمام تالش ها نمیا ایب ا،ی_ب
بشه  شیاستشهاد جمع کنه که اگه بچه طور یتموم حبس کرد که دست از پا خطا نکنم. تو باعث شد

 من و روونه زندون کنه. 

 خشم و غضب در اتاق رو به شدت باز کرد:  با

 نیرفته،( ا یکه زد احساس کردم پرده گوشم به نابود ی)داد ره،یبم یکه نذاشت یهمون بچه ا نمی_ا
گوشت و پوست منه که مثل گوشت و  یکنه؟ آره راست گفت یم یداره زندگ نشیداره، خوب بب یدگزن

 ولو شده.  نیاستخون رو زم

 چهار ستون خونه رو لرزوند:  ادشیفر باز

و معلول بشه، حرکت نکنه، با چشم هاش به  ادیب ایدن یکه تو باعث شد هیهمون نی_خوب نگاش کن ا
نشست و دو تا  نییآذر سر خورد و پا واریتشنه باشه آب بهش بدم. کنار د یمن التماس کنه که وقت

اون طفل معصوم رو دنبال  یچشم ها یصورتش گذاشت و هق هقش حت یدست هاش رو رو
 . دیخودش کش

 انباشته شده دلش:  یو باز با دردها دیو صورتش کش ینیرو به ب نشیکرد، پشت آست هیکه گر یکم

 ؟یفهم یمن و بذاره و بره، م میو ابراه ادیب ایدن یکه باعث شد هیهمون نی_ا

 ...بره 
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 و تنها بذاره و بره.  من

 ریِ رو گرفتم. فکر کنم داداش  تیزندگ زیچ نی. منم با ارزش تریتباه کرد تیمن و با خودخواه یزندگ
 !میشد ریِ به 

 

 

وقت تو ناکجا آباد ذهنم هم  چیاصال حال و هوام دست خودم نبود. ه رون،یخونه آذر که اومدم ب از
وقتها سر  یبعض یهست ول شهیآذر شده که هم یبرا یدمل چرک هیکه من کردم  یکرد کار  یخطور نم

 کنه. یباز م

آد و آذر رو با  یتو زرد از آب درم میدونستم ابراه یشه؟ من چه م یدونستم بچه معلول م یکه نم من 
خواستم کفر بگه، خطا بره در برابر  یکرد من نم یکنه. کاش خواهرم درک م یه معلول ول مبچ هی

هم  رومعلولش  کی یرسن که حت یآدما به جنون م یکه بعض یا هیکه خدا بهش داده. هد یا هیهد
مثل آب خوردن  یعده از آدما به راحت هیبچه تو خونشون پر باشه. اون وقت  یداشته باشن، فقط صدا

حقش انتقام  یبود ول دهید ادیز ی. آذر سختکنن و سقط کنن، بکشن ییخوان خدا یخدا م یبه جا
 رو برام از رو بسته و خالص. ریگرفتن از من نبود. برام ثابت شد آذر شمش

 

 قار و قور شکم من گم شد.  یدر صدا یعل سکوت

 شد. یپشتم جار  رهیقرمز و عرق شرم بر ت صورتم

 

 خنده مسعود بلند شد. یصدا 

 .هیعیطب ،یکش یفدات شم خجالت چرا م زمی_عز

 

 روانه ساعتش کرد. ینگاه
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 یفکر کنم ناهار هم نخورد یگرسنه باش یلیخ دیتو با نیهم یشب شد برا ازدهی_اوه اوه ساعت 
 درسته؟

 

اش  یشانیدستش را محکم به پ یعل رند،یپاسخ دادن ازهم فاصله بگ یمن برا یکه لب ها نیاز ا قبل
 .دیکوب

 شیباعث شد پ یدونم چ یمن باعث شد. نم یها یخوام، شرمنده پر حرف ی_آخ..آخ من معذرت م
و بعد  دیخور یاتاق من م میر یدم م یقلب رو بشکافم و دردهام رو بگم. االن غذا سفارش م نیشما ا

 .دیببر فیخونتون تشر

 

کند سفارش داد. چنان  یکه نظرخواه نیرا گرفت. بدون ا یخارج کرد و شماره ا بشیرا از ج تلفنش
 را بخورم.  یز یمهم نبود االن چه چ میگرفته بود که برا دنیمرا در بر گرفته بود و بدنم لرز یگرسنگ

 

 کردم:  یبه عل رو

 .ارنیجا ب نیهم نیبگ م،یجا راحت نیشه ما هم یآقا لطفا اگه م ی_عل

 

 که چرا؟ نیا یداد و با چشمانش را در کاسه چرخاند. به معنا یرا تکان سرش

 

و اشاره استفاده کردم و نوک انگشتم را به  ماءیاز او زبانم را به کام گرفتم و از حرکت ا تیبه تبع زین من
 تکان داد. یسمت نرگس نشانه گرفتم. نگاهش رنگ غم گرفت و سر 

 

 شده بود. شیاش، ر دهیبه سرانجام نرس یآرزوها یغم النه کرده در دلش، برا یبرا دلم
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 وحشتناک بود. میعظ یکابوس دنیدل دادن و نرس نیتصوراتم هم ا در

 

 ییبرد. گلبول ها یخواب آرام و بدون درد به سر م کیرا داد. نرگس در  زیم کیزد و درخواست  یتلفن
بعد دو مرد  یقیکرده بودند. دقا شکشیکه با مسکن آرام گرفته بودند و خواب را به چشمان نرگس پ

 .دندیغذا را چ یوارد شدند و ظرف ها یبا ِاذن عل یفرم نگهبان یبلند قد جوان با لباس ها

 

 را مخاطب قرار داد:  یاسمش محمد راد بود عل کیاز مردها که ات یکی

در اسرع وقت خدمتتون  نیاگه بود زنگ بزن ست؟ین یکم و کسر  ن؟یندار یا گهی_جناب دکتر امر د
 .ارمیم

 

 فشار داد. مانهیرا پوشاند و دست او را صم یصورت عل با،یجذاب و ز یلبخند

 که بهتون دادم. ی_محمدجان شرمنده مزاحم شما شدم. ممنون بابت زحمات

 

 و دوستانه زد. آرام  یمرد هم ضربه ا یکیبه پشت آن  گرشیدست د با 

 یم کیرا به هرچه زود خوردن تحر میاشتها زیغذاها ن یبه شدت بر من غالب شده بود، بو یگرسنگ
 کرد. 

 

 کرد. یخنده آرام د،یکه خط نگاهش به نگاهم رس مسعود

 بخور.  یاز هرکدوم دوست دار  نیبش ای_خانمم با چشمات نخور ب

 

 .دمیکش شیرا پ دهیظرف کوب یستیگونه رو دربا چیجواب محبتش شد و بدون ه ییدندان نما لبخند
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باز  یشد. ول یم دهید زیعاشقانه اش در همه چ یزمزمه ها ش،یجمالتش، کارها یدر البال محبتش
منتظر  دمیشا ای گرید یکس یباز در دل آرزو ینشست. من همسر داشتم ول یمحبت به جانم نم نیا

که  ییکردن، عشق را خرج کردن، تصدق گفتن ها یبر زبان جار  یبودم. عاشقانه ا گرید یکس
و  یشود. تنها لبخند ینم یشود، بر زبانم جار  یبه عشق م یدل گرم هیبخش و ما یانرژ  دنشانیشن

برخورد  یبا صدا ی.شام در سکوت ما ولزمیر یبه جانش م شیناخواسته در برابر عاشقانه ها یبوسه ا
 قاشق و چنگال با بشقاب ها تناول شد.

خوردم، به شدت گرسنه و خسته بودم، نگاهم که به باال  یم صانهیبود و حر نییمدت سرم پا تمام
اوج  یزد. به راست یم ادیکه عشق را فر یو برنده ا زیزد به قلبم، نگاه ت یشد نگاهش خنجر م دهیکش

 هیتک باستیاست؟ چه ز یعاشقانه ها داشتن چه مقدار  نیدوست داشتن کجاست؟ سهم هر کس از ا
 یایسه مرتبه، شبانه روز اذان عشق بخواند و تو مست در یبه جا تیباشد که در گوش ها تیبرا یاهگ
ها را  نیخودش بخرد و بهتر یها را با جان و دل برا نیباشد که بدتر ی. کسیباش شیکران دلدادگ یب

که  نیا باتریز دن،چهینفس سر کش کیعشق را مزه مزه کردن و بعد  باستیخرج کند. چه ز تیبرا
نفس در  نیقفل بزند و تا آخر تیدرآورد و آن را به پا ریعشق را دانه به دانه به زنج تیباشد برا یکس

 .استیاسارت دن نیتر نیریاسارت ش نی. ایباش ریحصار تنگ آغوشش اس

 

 

 بر افکارم، آرام نجوا زد:  دیخط بطالن کش مسعود

رفت، تو  یغذاها دلم برات ضعف م یاون صورت ذوق زده برا یشد؟ امشب برا ری_خانم گل من که س
 لحظه محکم به خودم فشارت بدم ضعف کردم. هی نکهیو من برا ا یبرا غذا ضعف کرده بود

 

 نگاه کردم. حواسش پرت نرگس بود. یبه عل یرچشمیز

 

 :دیشالم بوس یآرام و نامحسوس کنار گوشم را از رو یلیخ مسعود

 باور کن. نویا _ دوِست دارم تا ابد
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 کرد:  یاز عل یا مانهیکناره لبانش را باز پاک کرد و تشکر صم یرا فاصله ها داد و با دستمال فاصله

 ؟یشد؟ تو که شام هم نخورد یقصه تو و خواهرت چ هیداداش! بق لهی_امشب که فکر کنم خواب تعط
 بود. زوونیهمش چشمات رو اون تخت آو

 شد. یم ادآوری تیقطب را برا خبندانی شیسرد که سرد ی. آهدیآه کش یعل

کنم و باز  یکم م ششونیباز با خودم فکر کردم آذر رو پ یخواستم برم به حاج بابا بگم ول گه،ید یچیه
 باختن نداشتم.  یبرا یچیه گهیشه، هرچند د یعقده به عقده هاش اضافه م هی

کرد. اگه حرف  یقدم هاش جون رو به تنم افزون م یکه با صدا یبرام سخت بود گذشتن از کس یلیخ
جماعت بشم.  لیتونستم چشم تو چشم فام ینم گهیگرفت د یسر م یزدم و باز ازدواج محمدعل یم

و دم  کردم یم رهیدلم ذخ یکردن، فقط هر روز حسرت بود که رو حسرت ها یرفتن، عروس یخواستگار 
بودم  دهی. شنومدمیاقامتم اومد و تا شش سال ن یهاکار یاوک شونیزدم. چند روز بعد از عروس ینم

هم مداوا کرده  یلیبوده و حاضر نبوده نرگس رو از دست بده. خ یاز محمدعل رادیشن و ا یبچه دار نم
حامله  رگساومدم ن یدونستم. وقت ینداشته، من نم یدیو ناام اسیبراشون جز  یا جهینت یبودن ول

از مرگ برام سخت تر بود.  دنشیکه اون هم زمان تولد نهال بود. که د دمشیبار د کیبود. فقط 
 :ختیچانه اش ر ریاز گوشه چشمانش به ز یاشک

 یرم، برادرم چه خبر از زخم من داشت. نم یمعترض بود که چرا به خونشون نم یمحمدعل شهی_ هم
 خواستم به خونشون برم و به ناموس برادرم چشم داشته باشم. 

 

سکوت کرد و بعد به خود مسلط  یآسا بارش داشتند. کم لیاشک ها مانند باران س دیجا که رس نیا به
 شد: 

نبودم مرگ  ایدن نیتو ا یافتاد. نهال سه سالش بود، تا چند ماه یمحمدعل یکه اون اتفاق برا نی_تا ا
 بگذرم. تونستم نرگس رو فراموش کنم و ازش ینم یکنم ول یکمرم رو شکست. انکار نم یمحمدعل

رو گفتم، گفتم: که جونم به نفسهاش بنده، که آرامش قلب و روحم  یاز سه سال به نرگس همه چ بعد
 کرد، بعد بهم جواب بله رو داد.  یتونه مرهم دردهام باشه. نرگس اول قبول نم یاونه و م
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 رخ داده است. شیامروز برا ایزد گو یچنان غرق آن روز شده بود لبخند یعل

رو لبهام شکل گرفت ناخودآگاه به آغوش  میلبخند زندگ نیبود. قشنگ تر میروز زندگ نیبهتر_اون روز 
 زدم. یصورت و گردنش مهر م یبوسه رو یو بوسه به رو دمشیکش

 

 صورتش درهم شد: دنیتلخ شد مثل جام زهر نوش باز

چرخه، بعد  یوار در بدنش م چکیسرطان پ هی ممیازدواج باعث شد بفه یلعنت شیکه آزما نی_ تا ا
اگه دور از جونش  یبخدا آرزومه حت ینرگس قبول نکرد همدمم بشه، همسرم بشه، روح تنم بشه، ول

 نرگس داشتنم برسم. یروز زنده باشه، محرم من باشه،من به آرزو کی

 

 یرا هم گفت که برا نیا یتمام شد و او هم چنان چشم انتظار جواب" بله" نرگس است. عل یعل قصه
 بسته است. لیبه حضرت اباالفضل دخ شیشفا

جان جانانم نرفتم، مادر مهربانم را پرستار نبودم.  داریشب گذشته است من امروز به د مهیاز ن ساعت 
 یو به خانه شان نروم. هرچند م رمیبگ دهیمسعود رو ناد یباعث شد اصرارها زیخط و نشان بهزاد ن

 شدن و مست شدن. سیخ شیباران عاشقانه ها در یعنیدانم رفتنم 

 دینداشتند. نگاهش بر خط سف ییرا در آغوش گرفته بودند و قصد جدا گریابروانش سخت همد دو
و انگشتانش  نیگاه به در ماش هیدستش را تک کیثابت شده بود و  نیبا حرکت ماش ابانیآسفالت خ

 را در بر گرفته بودند. شیلب ها

 داد. یآزارم م شیسکوت، دلخور نیشکننده سکوت ما بود. ا یکالم یب یقیموس

 از من آزرده خاطر باشد. یلحظه ا زدیر یبه کامم م ایر یکه عشق را ب ینداشتم کس دوست

 

 آرام نامش را خواندم: م،یبود، لمس کردم و با ناز صدا نیدنده ماش یدست چپم دستش را که رو با

 _مسعود
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 نکرد. یتوجه

کرد و در دهانم  یکه عشق را مانند انار دانه دانه م یفشارد، من از مسعود یرا سخت م میگلو بغض
که طعمش تا  یخواستم. جانم گفتن یکرد توجه و جانم گفتن م یم نیریبزاق دهانم را ش خت،یر یم
 زمان و مکان طلبکار بودم. نیمسعود را در ا نیجانت مانند عسل گواراست. من ا تینها یب

گذرا انداخت و باز خط  ینگاه یچشم ریپشت دستش را نوازش کردم، ز یشستم آرام موهاانگشت  با
 نگاهش به قبل برگشت.

 کردم: میرا روانه صدا نیریش یبار همراه لمس دستش ناز  نیا

 . جان بهن...یزن یحرف نم رهیگ ی_ عه بد نشو مسعود، دلم م

 را بست: میدستش لب ها انگشت

 وقت قسم نخور. چی_نگو، جان من و ه

 

 آرام کردم:  یتک خنده ا جیمات و گ من

 جان تو رو قسم ندادم خودم رو گفتم. ج،یگ ی_آقا

 

 

که در بند بند استخوان  ییام را به فنا داد. مثل سرما یکه خستگ یو قشنگ نی. خنده دلنشدیخند
 داغ تمام آن دود شود. یچا دنیجا گرفته و با نوش تیها

 فلسفه بافت: رایهمان لبخند گ با

هم  یمسعود یشه. تو نفس نکش یشد فدات شم. جان من در جان تو خالصه م یچ ی_ ِد نگرفت
 .ستین

را در آن ساخت. مسعود نقاش بود که لبخند را بر  یگرفت و تکان تکان یکالمش دلم را به باز  صداقت
 زدم. یمن لبخندش را اسکن م ایزد  یلبانم طرح م یرو
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 صورتش سواره بود. کیمیباد داد و موج عشق باز در م ها را به دست یدلخور 

قلبش  یشد، دستم را بر رو مانیلبش که شد پش کیلمس کرد، آن را به باال برد نزد یرا به آرام دستم
 گذاشت.

 وار بود. وانهید کوبشش 

 را بدرد و خود را رها کند. نهیخواست س یکه م یکوبش 

 کرد:  ینگاه یرچشمیز ینگاهش هم چنان جلو بود. ول خط

قلب و  یالنسل نشد، منم از تبار مجنونم. تو به من دل بد عیبا من دختر! مجنون قط یچه کرد نی_بب
روح نوازت،  یاز عطر تنت، از صدا یدون یکشم. نم یم شیتو به آت یرو برا میستیو ن یجونم و هست

قطب هم من  تو. اگه یکش یرو به جونم م ییچه گرما ،یاینوا م یمِن ب یکه ناخواسته برا ییاز نازها
دوست  یلیُگر گرفتن رو خ نیو من ا رمیگ یذاره خاموش بشم. ُگر م ینم ینگاه وحش نیو بذارن، ا

 دارم. 

 

را بوسه عشق زد و با لبخندش بدرقه  میباز دستم را باال برد با تمام حسش دانه به دانه انگشت ها آرام
 شان کرد.

 

و باز چشم در چشم  دیبه صورتش کش یشد. دست یروانه چشم م کانشیک پنگاه بود که نو  امشب
ها که چشم نیرا متوقف کرد. امان از ا نیماش د،یکش ابانیحرکت آرام به کنار خ کیمن دوخت و در 

زد و با دست چپش به فرمان ضربه زد و لبش  نیاش را به درماش هیامشب قصد جان گرفتن دارند. تک
 : ختیرا در چشمانش ر ایدن یرا به دندان گرفت. تمام التماس ها و خواهش ها

خوام  یازت نم یتا عروس گهیبمون، آروم بشم. د شمیپ ایخوامت، کم آوردم، امشب و فقط ب ی_بهناز م
 . قبوله؟ یکنارم باش

کرد و  یباره در حصار تنگ آغوشش بسته شدند و دستش سرم را نوازش م کی یها در هجوم لب
 خواند. یعشق م ییالال
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بود و با دستش سرم را به حالت قبلش  زتریاو ت یتوانم، ول ینم میعقب بردم تا بگو یرا کم سرم
 برگرداند: 

 نگو. یچیکنم ه یخواهش م سیه ،یبگ یخوا یم یدونم چ ی_م

 

 میدیرا چرخاند و به راه افتاد. به در خانه که رس چیسوئ یمرا به عقب راند و بدون کالم گرید یلحظات
 که در نگاهش مشهود بود:  یبه طرف من برگشت، با دلخور  د،یترمز را کش

ملخک.  یجا هست نی)اشاره به بغلش کرد( ا یملخک، بار بعد یملخک، دوبار جست یبار جست کی_
دونم  ی. من که منمیگذاشت یکه تو خمار  یتموم لحظات یکنم، تالف یدم تالف یرو بهت قول م نیا

 .دهیبهزاد خط و نشون برات کش

 

 دوختم.  رونیو نگاهم را به ب دمیدزد چشم

 رها کرد:  نیمردانه اش را در اتاقک ماش خنده

 ؟یبه من که انجام بد یبدهکار  یچ هی یومدیدونم. حاال که ن ی_چشم ندزد که م

 .شدم رهیدر چشمانش خ یسوال

نفس  د،یکش یبود که تا آخر جان طعمه اش را م یادیلبانش شد. ص دیص میگفتن، لب ها یبه جا که
باز  یلحظه رها کرد. ول کیکرد و  شتریاش چنگ زدم که جسارتش را ب نهیکم آوردم با دستم به س

 گذاشت. یم ادگاریو دستانش نوازش را بر بدنم  دیبوس یم صانهیحر

 معنا بود. یب میخانه پدر یو جلو نیکوچه و ماش شیبرا عودمس

 یداشتن در حال سوختن بود. بدنش کوره مذاب شده بود. دستش بر رو نیداشت و از ا عطش
حجم انبوه  انیبه م یکرد و دست میناخواسته از ناکام ماندنش، رها یشد و با حرص دهیکش میموها
 برد و به شدت آن ها را عقب راند:  شیموها

 نیهم ا انوسیتموم بشه، عهد دق یدور  نیبشه ا یشم، ک ی_هم باهات حالم خوبه هم بدتر خراب م
 کنه.  یکردند که بهزاد رفتار م یمدل رفتار نم
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را روشن  نیچرخاند و ماش یرا م چیکه سوئ یبه جانب برگشت طرفم، محکم و با صالبت در حال حق
 کرد:  یم

 یمن امشب مخدر وجودم رو م ؟یداره تو لنگ اجازه بهزاد باش ییعمو اجازه داده چه معنا ی_اصال وقت
 خوام. 

 

 : ختمیدنده بود محکم گرفتم و التماس را در کالمم ر یرا که بر رو یدست

قبلش  یخوام بخوابم ول یباشم فقط م ییخسته ام هرجا یلیکنم، به خدا خ ی_مسعود خواهش م
 خواد. یآب گرم م کیم دل

 

 زد :  یچشمانش را نورباران کرد که چشمک حرفم

به بدن  یو بعد آب گرم میریبگ ینصفه ا یکشت م،یبکن یورزش هی میگم بر یرو م نی_ِد نوکرتم منم هم
 .میبزن

 از صراحت کالمش به بدنم روانه شد. حرص زده لب زدم:  میشرم و رنگ گرفتن گونه ها عرق

 _عه مسعود!

 

 : ختیدر کالمش ر طنتیش  انداخت نیمستانه اش باز طن خنده

 _جان مسعود، خوشت اومده، بازم بگم؟

 

 جوابش را دادم:  یو به حالت عصب دمیکوب نیرا به کف ماش میپا

 _بذار برم، به جون مامانم خستم.

 :دیرا بوس میشانیرا خاموش کرد و پ نیماش
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 .یدلم، خوب بخواب زی_ به سالمت عز

شد که  یچنان دهشتناک و سرد م یآن چنان خندان و مسرور و گاه یمسعود، گاه ضیضد و نق رفتار
 کرد. یمرا به فکر وادار م

 

 

 شدم.  ادهیو پ دیدر را کش رهیگفتم. دستم دستگ یر یبخ شب

 کرد: یدست شیتکان دهم که مسعود پ یدست شیرا باز کردم و برگشتم تا برا در

 .ینی_ از اون خواب ها نب

 نثارش کردم، وارد خانه شدم. ییپررو

 انگرینشان از رفتنش داد. چراغ اتاق بهزاد نما نش،یماش کیالست دنیکش غیج یرا که بستم صدا در 
 بودنش بود. داریب

رساند که او منتظر من بوده و آمدنم را به  یاحتمال را م نیشد ا یدور م یپرده که کم یبه رو یا هیسا
 تماشا نشسته است.

پله را  نیکرد. اول یداشتم، روزها هوا گرم و شب ها سرما چادرش را پهن م یبر م یرا به آرام میاه قدم
از  زیتا مغزم ن دمیو نشستم، سرما را به تن کش دیپله سوم چرخ یبر رو میرا هم، پاها یباال رفتم، دوم

سر به  انیپربار و االن عر نکه در تابستا ییدرخت ها وار،یمنجمد شود. به در و د اهویجنجال و ه نیا
رنگ، به  دیطرح دار سف یپهن با نرده ها بایتقر یبهزاد و پدرم، تراس نیماش اط،یدر ح دهیفلک کش
محبوس را  یاز خاطره ا یاطرافم، فکر کردم، تقال کردم، رد یحفاظ زده شده، به آدم ها یپنجره ها

 از گذشته ام. یا هیخنده و گر یصدا نیاز کوچکتر غینتوانستم. در ابم،یب

 "یخور  ی_"باباجون سرده، سرما م

برد. تند بلند شدم و سالم گفتم. با  زییفصل پا نیگرما بخش پدرم تمام سرما ها را به کنج دوم ی جمله
با نوک  یپدرم که شدم کم کیزدند. پا برداشتم، نزد یپدر بال بال م یکه برا یبزرگ با چشمان یلبخند

تمام  رغمیه دستش را گرفتم علیاز ثان یندم و گونه پدرم را بوسه زدم و در کسر قدم را به باال رسا میپاها
 کشاندنش، آن دست پرمهر را بوسه زدم. رونیب یتالشش برا
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 جا نبود؟ گهیسنگ سرد د نیاونم رو ا ینشست رونیسرما چرا ب نی_بابا تو ا

 :دمیصورت خند یپهنا به

 _ نترس باباجون. بادمجون بم آفت نداره.

 :دیام را کش ینینوک ب پدرم

 .ینال یبعد از آفتش م یشد ضینکرده مر یی_ پدرسوخته اگه خدا

 مرد لبخند زدم : نیانداختم و با تمام مهرم نسبت به ا شیرا دور بازو دستم

 ببره؟ خیتا ب خیبهارجون سر من رو ب نیدوست دار ن؟یاومد رونیسرما ب نی_ شما چرا تو ا

 

 .دمیکش میگلو ریز یشیرا نما دستم

 .میزمان با هم به داخل خانه وارد شد هم

 داد. یم هیرا هد یکه در خانه حکم فرما بود، حس لذت بخش یمطبوع یگرما

 

 آد؟ یکه خواب به چشمتون نم ارهی_ دلتون تنگ 

 

 نشست:  یم ینگاهم کرد و همزمان که کنار بخار  رهیو خ دیکش آه

بهار ستون خونه مه.  یول نیخونه هست ینیریشماها هر کدومتون شور و ش ه،یجور هی_خونه بدون بهار 
 یرفته ول ییدو شب رو جا یکیچندسال بدون من  نیکمه. تو ا زایچ یلیکنم خ ینباشه احساس م

 یبهنوش م یسر کرده اونم وقت مارستانیبوده شب رو ب شیو دو سال پ ستیبار حدود ب نیآخر
 .ادیب ایدن استخو

 

 کردم. یبود که در دلم روانه فرمانده قلب مادرم م نیتحس
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 :  دمیاش زدم، به کنارش رفتم و گونه اش را بوس یبر وجود ماالمال از مهربان یلبخند

 ان شاء اهلل فردا صبح خونست. دیاستراحت کن دیخوبم، بر یدورتون بگردم بابا ی_اله

 برم بخوابم. نیخستم اگه اجازه بد یلیخ من

 

 رم و سوزان شد:نگاهش گ رنگ

 .میزن ی_ برو بخواب باباجون فردا باهم حرف م

 

دوش گرفتن را نداشتم  یرد و بدل شد، به اتاقم رفتم. آن قدر تنم خسته و کوفته بود که نا یر یبخ شب
 کیشده بود که فرصت مرور  رهیبر روانم چ یتخت جا گرفتم. چنان خستگ یبا همان لباس ها بر رو

 .دیاتفاقات امروز را نداشتم و خواب افکارم را درهم نورد قهیدق

 یکم نم شیباز صدا یپهلو به آن پهلو شدم ول نیبلند بهنوش خواب را در چشمانم شکست. از ا یصدا
پتو را  یبود که بلندگو دست گرفته باشد، با کالفگ نیمثل ا یول دمیگوش ها و سرم کش یشد. پتو را رو
دستم به عقب  باشده بودند را  زانیصورتم آو یکه جلو می. موهابلند نشستماَه  کیپرت کردم، با 

در  یفرستادم و اتصال چشمانم به ساعت فاز را از سرم پراند. ساعت دو ظهر بود و من مثل خرس قطب
داده  هیرا به چهارچوب تک شیاز شانه ها یکیکه  یکردم. در باز شد و بهنوش در حال یم ریخواب س

 بود:

 .یو اومد یبره. چقدر هم نگران مامانت بود یرو آب ببره تو رو خواب م ایخرس، دن ریاوغور بخ_ 

 

 داد. دکمه را باز کردم:  یآزار م یلیدکمه شلوار در شکمم حک شده بود مرا خ یجا

 خوام لباسم رو عوض کنم.  ی. مبخوابم ینکره ات نذاشت یبا اون صدا رونی_فعال ببند برو ب

 

گاه  هیتختش نشست و دستانش را تک یخروج داخل شد، رو یر لبانش شکفته شد به جاخنده ب گل
 کرد:
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 ک... یمسعود م یپس چطور جلو یشه عوضش کن ی_ االن من نامحرمم، جلو من روت نم

 آکنده از تعجب گفتم. دهی"بهنوش" را بلند و کش

 یکه خورد دستمال به جا یبرداشتم به سمتش پرتاب کردم. با تکان یپاتخت یرا از رو یکاغذ دستمال
 اصابت با سرش به کمرش خورد: 

 دختر، درد داشت. ینش لی_ذل

 :دمیخند

 کمتر از حقت بود.  نی_ا

 نیمز یکرده، چشمان گشاده بهنوش را با چشمک ضیتعو یشلوارم را با شلوار راحت یکمال خونسرد در
 رفتم.  یبهداشت سیکردم و به سمت سرو

را فعال کرد و  گوشم یها گنالیس ییظرفشو نکیبرخورد قابلمه در س یصدا سیبه سرو دهینرس 
 آشپزخانه رفت. یبه سمت آرامش خانه، سنگ صبور دلها، بانو رمیمس

 

  

 

 

 بست. نیبر صورتم آذ یا خنده

 

 به جان قابلمه و ظروف افتاد. امدهین

 روز در خانه نبود. نیچند ایگو 

 و چهار ساعت زمان برد.  ستیکه رفت و برگشتش کمتر از ب یصورت در

 کنارش رفتم. نیپاورچ نیپاورچ
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 .دیرا باال آوردم و دور کمرش قالب کردم. ترس دستانم 

 و باز جمله معروفش گل خنده ام را شکوفاتر کرد. دیکش ینیو ه دیترس

 ده. یم ینشون هیقبلش  رهیخواد جون بگ یهم که م لیچه طرز اومدنه؟ عزرائ نیدختر، ا ینش لی_ ذل

 

 شدن چشمانم که دست من نبود، بود؟ گرد

 رفتم، متعجب و با خنده:  یکه به طرف سماور م همزمان 

 ؟ید یچرا آمار اشتباه م رم؟یخوام جونت رو بگ یده که م یخبر م ادیم لی_مامان کجا عزرائ

 

 کرد. بمیجانانه نص یغره ا چشم 

 .ختمیدستم ر یدر دو فنجان جلو یچا یرا برداشتم و کم یقور 

سرد، دلچسب و گوارا  یهوا نیفنجان ها در ا یرقص بخار داغ بر رو دنیسماور را باز کردم، د ریش بعد
 بود. 

 

 _ از نرگس چه خبر؟ حالش چطور بود؟

 

 شود.  ختهیبود که بر جسمم ر یخیجمله مادرم مثل آب  نیبودم که ا یصندل یحال نشستن بر رو در 

 کم بود.  یلیدر آن لحظه خ میبرا یشرمندگ

 انداختم خجالت زده لب زدم: ریبه ز سر

 . امینتونستم ب روزیکه د دی_ مامان جون من شرمنده شما شدم، ببخش

 

 شدند.  دهیکش ریگرم و مهربان به زنج یدستانم در دستان انگشتان
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 آرامش بخش:  یسرم را باال گرفت و با خنده ا گرشیداد، با دست د یدست نوازش م کیرا با  دستم

مسلمون  هیکه به داد  یدخترم؟ تو باعث افتخار من ی_دشمنات خجل و شرمنده باشن، چرا شرمندگ
 . یمنت کمکش کرد یو ب یدیرس

 

 چهره ام را باز نمود. کالمش

 اشتم. پر مهرش را باال آوردم و بر تک تک انگشتانش بوسه ک دستان 

 کم بود. شیمادرانه ها یبرا بوسه

 پر از اضطرابش اندک اندک بود. ینفس ها ش،یمحبت ها ش،یها یفداکار  یبرا بوسه

 را به وجودم منتقل کرد.  یآن حس خوب یدور فنجان حلقه شده بود و داغ دستم

 

 خوردم:  را باال آوردم، قلپ اول را فنجان

 _ مامان

 _جان مامان!

 د؟یع میرو بنداز یعروس خیشه تار یگم م ی_م

 

 : دینگاهش صورتم را کنکاش کرد و پرس با

 _چرا؟

 .دمیکش یرا بر فنجان م یانگشتانم خطوط فرض با

 کردم و با ترس حرف زدم: یو ِمن ِمن

 هوش و حواس من روشن بشه بعد... نیا فیخوام تکل یدونم چرا، فقط م ی..نمی_ نم
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 ؟یشه؟ مطمئن یمشخص م دیتا ع یگ یتو م یعنی_

 

 کردم:  رتیسخنش ح از

 شم؟ یخوب م رترید ایشم؟  یمن خوب نم یگ یم یعنی_مامان! 

 

 حاصل شد:  یاخم دیلفظ ع از

ناخودآگاهت  ریضم یول یشناسم. حافظه ات رو از دست داد یمن تو رو م ،یبهناز دنبال بهونه ا نی_بب
 همونه.

 نه؟ ؟یبر  تیسر زندگ دیآخرش که با گه،ید کسالی د،یع گه،یروز د چند 

دونم قبال حسم  یمن اصال نم ست؟یدرست ن یچ هیکنم  یحس م یدونم مامان، ول یدونم! م ی_م
 فهمم. یرو نم لشیهمه عجله؟ دل نیبوده؟ چرا ا یبه مسعود چ

خواد  یم دیشا یزن یباهاش دو کلمه حرف نم ادیم یداشته باشه. تو که شکرخدا وقت لیدل دی_مگه با
 تا با زنش راحت باشه. رهیبگ یزودتر عروس

 _مامان!

 از دستتون بکشم؟ دی_مامان و درد! ِد آخه چقدر با

 

 .روزیاز نوسان فشارش، از تکرار د دم،یترس

 :چاندمیپ دهایرا در مبحث نبا میحرف ها نیهم یبرا 

 ؟یچ هیزیجه ی. ولنیشما بگ ی_دورت بگردم غلط کردم! شما ناراحت نباش، هرچ

 

 زد: لبخند
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 نشیسنگ لیوسا  کهی. فقط چند تمیرو گرفت شترشونیب نیکه نامزد شد ی_ ناراحت اون نباش، از زمان
 .میریگ یچند روز م نیا مونده که اونا رو هم

 

 گذاشتم. با اسکاچ آن را شستم. نکیرا درون س یبلند شدم، فنجان خال زیپشت م از

 ثابت شدم. میرا با لباسم پاک کردم و به طرف اتاقم رفتم، که با حرف مادرم، سرجا سمیخ دستان

 .لدای میرو بنداز یخواد صحبت کنه اگه بشه عروس ی_بابات گفته با مسعود م

 لدا؟ی_

فرصت  یماه کیحداقل  میخوب بش یتا همه از لحاظ روح میندار یدرست طیگه االن شرا ی_آره م
 .میداشته باش

 .یِگرم آرامش روح کی یبرا دمی" گفتم. به داخل اتاق خزیتکان دادم و "آهانرا  سرم

 ذهنم آشفته ام کرده بود. یدیو سف اهویه

 زد.  یحواس ورق م یرا ب یکتاب بهنوش، 

 گاه بدنم کردم. هیتختم نشستم و دستانم را به پشت فرستادم و تک یرو

 را باال بردم و سقف را نظاره گر شدم. سرم

 _بهنوش

 _هووم

 ه؟یعشق چ یدون ی_تو م

 

 .دمیرا از سکوتش فهم نیاز ورق زدن برداشت ا دست

 اومده؟ ادتی یز یچ ؟یعاشق شد ؟یپرس ی_چرا م
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 ابهام داشت. میعلتش برا یمشهود بود، ول شیصدا لرزش

 آوردم و راست نشستم. نییرا پا سرم

 :دمیپرس دیترد با

 ؟یعاشق شد ؟یرو دوست دار  ی_ تو کس

 

 .دیکش یزبانه م شیکه اجبار از البه ال یخنده ا. دیخند

 ؟یدی_خدا رو شکر فعال عاشق نشدم. چرا پرس

عشق و عاشق بودن رو  نیدوست داشتم طعم ا یلیخ دم،یبه نرگس رو شن یقصه عل روزی. دیچی_ه
 بچشم.

 خوب تو هم عاشقش شو، مث... مثل قبل.  ره،یم ی_مگه مسعود برات نم

 

 . دیکه از نگاهم دزد ینگاه و

 _بهنوش

 _بله

بعد  ،یعل فیتعار نیشناسم، دوست دارم عاشق بشم با ا یمن هنوز حسم رو به مسعود خوب نم ی_ول
 ه؟یهمه عجله چ نیدونم علت ا یازدواج کنم. نم

  

 

 

 .دیآمد و خواهرانه به آغوشم کش کنارم

 کرد:  یو در گوشم نجوا م دیکش یو کمرم دست م میدستانش، آرام به کتف ها با 
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حست  یرو نیهم ی. برایحافظه ات هست ریتو االن درگ ؟یخواهر  ید ی_چرا بد به دل خودت راه م
ذاره. وسواس به خرج نده تا  یم هیکه مسعود عاشقته و با جون و دل برات ما نهی. مهم ایحساس شد

 روح خودت هم آرامش داشته باشه. 

 

 شانه اش برداشت و با دو دستش صورتم را قفل کرد و ادامه داد:  یرا از رو سرم

خاطرات  یابیباز یو حت یکن دایعالقه پ تیبه زندگ دوارمیبه دو کن. ام یکیکم با مامان  گهی_د
 وارد نکنه. تیتو زندگ یفراموش شده ت هم خدشه ا

 

 زد: ینگاهم را بر چهره اش خواباندم که لبخند کوچک یسوال

 کن.  ی. در لحظه زندگیخواهر  ریسخت نگ _ به خودت

 

 یز یکرد، با چشمانش چ یدستش جابجا م یو شال را رو دیپوش یرا م شیکه مانتو یشد. در حال بلند
 کرد.  یرا جستجو م

 

 _بهنوش

 _هووم؟

 ؟یپدر اون چشم ها رو درآورد ؟یخوا یم ی_چ

 خوام. یرو م می_اوممم... گوش

 .میکن داشیزنم تا پ ی_خب زنگ م

 

 گفت. یا دهیباال انداخت و نووچ کش میبرا ییابرو
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 نووچ؟ یگ یگم زنگ بزنم م یم ست،ین تیگوش ؟ی_مگه خل شد

 

 کنم؟ داشیرو سکوت گذاشتمش چطور پ یو اون شوهرت، خب وقت یی_خل تو

 

را نثار وجود  زمیعز یها ییلنگه از دمپا کیبود که  نیکه در دسترِس حرصم بود ا یز یچ نیاول
 کنم. نشینمک

 ؟یذار  یم لنتیچرا رو سا یشه بگ یشعور، م ی_آخه ب

 

 تکان داد و باز نووچ نووچ اش اتاق را پر کرد. میبرا یسر 

 

 ؟یرو بگ یمعادل فارس یستیبعد بلد ن یسانسیفوق ل رسرتی_خ

 

 نشان داد و ادامه داد:  را به نشانه خاک بر سرت دستش

 ز؟یسیآندرستند م لنت؛یسکوت، نه سا یبگ یدون ی_ خاک... خاک که نم

 

 . دیعمق دردم را فهم میزدم که تا مغز استخوان ها یدردناک پوزخند

 

شناورم.  یرفته من االن تو چه برزخ ادتیکه  نیمثل ا ؟یگی. کدوم فوق رو مرسرمیخ یگی_آره راست م
 .ستیبارم ن یز یبچه کالس اول چ کیاندازه  یحت

 

 از توان من خارج بود. گرید زشیآماده ر یها شبنم
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 گشاد زد:  یحال من بود که لبخند رییتغ یدانم برا یم

 شه؟یم یچ زیسیآندرستند م یدون یم یره، گل یم ادمی یمن چرا من ه یخدا ی_وا

 خانم؟ یدی: فهمشهیم ا،یارین  من بهش فشار جان

 

 شد:  یحالت چهره اش جد د؛یرا که د سکوتم 

 ی. خوشستین ادتی یز یهمون بهتر که چ یول ،یکن یبا خاطره ها، خاطره باز  یدونم دوست دار  ی_م
به قلبت و  شیکه آت ییادهایامان از اون  یزنه، ول یرو برات رقم م یها و خوب هاش لبخند و سبک

 زنه.  یروانت م

 

کرد و  دایپ فشیک یخرت و پرت ها نیوامانده را در ب یشد. و دست آخر گوش یکنان آماده م غرولند
" مرا در  زمیرا در هوا به پرواز درآورد و با "توکلت به خدا باشه عز یتا بناگوش شل شد. بوسه ا ششین

 ذهنم تنها گذاشت. یمعماها یایدر

 هرچند که نافرجام رخ داده بود، مرا در بر گرفته بود. ،یغبطه بر عشق عل باز

 

ها و  یده روز چه سخت بایتقر نیبود در ا نیقرمز رنگ شده بود و آن ا زیچ کیذهنم  گریگوشه د در
 یبرا یو چهار ساله ام که فکر نکنم مجال ستیکل خاطرات ب یادآور یبه  یآمد وا شیپ یمشکالت

 بگذارد. یباق میتنفس برا

 

 پاسخ مسعود روبرو شدم. یب یها وتماس ها امیدرآوردم و با تعدد پ فمیرا از ک یگوش

 ام، شماره اش نقش بسته بود.ن یکه اسم نداشت و به جا یامیپ و
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 کرد.  شتریب شتریکه باز تالطم مغزم را ب یامیپ

 

 یرا در سر جا یخواهم قطعه ا یمورد عالقه بهنوش شده که هربار م نیجورچ یباز  هیمن شب یزندگ
کم شده و کاوش ذهن  گرید یباز قطعه ا رم؛یذهنم را بگ یخودش قرار دهم و پاسخ تمام بل بشوها

 شود. یمن افزونتر م

 

 به قول فرستنده "ناشناسش" ملکه ذهنم شده است. گریبار خواندم. د نیچندم یرا برا امیپ

باشد." مرا به  یبار لمس شد و باز جواب "مشترک مورد نظر خاموش م نیسوم یناشناس را برا شماره
 فکر برد.

 

که به  یار یکن هرچه زودتر حافظه ات رو بدست ب یکرده بود" سع رمیبه شدت درگ امیپ مضمون
رو در  یباارزش زیبهتره و چ یلیگذشته ات برات خ یادآور یرو ملکه ذهنت کن که  امیپ نیصالحته و ا
 خواه مالل." ری. تو خواه پند گرنیگ یدارن ازت م یبا خودخواه انتیکه اطراف یگذشته دار 

 

به دلم نشست و  یمانیباز پش یبازگو کنم. ول شیبرارا  انیخواستم به مسعود زنگ بزنم و جر یم
 یرا نشانش دهم. غوغا امیدانم چرا دوست داشتم رو در رو پ ی. نمدمیآمدنش را بهتر د یانتظار برا

را  میاز تختم پرت کردم و موها یرا گوشه ا یرا هم که داشتم به پرواز درآورد. گوش یدرونم آرامش کم
 با دست عقب بردم.

 گفت: یباره در ذهنم جرقه زد که م کی یدخترانه ا نازک یصدا

 پاتوق؟ می_بهناز، بر

 

  صدا

 پاتوق
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 درد گرفته بود. سرم

 تکرار و تکرار صدا... بازهم

 

 بود؟ یصدا متعلق به چه کس نیا یعنی

 

 خوش شانس هستم.  یمصداِق آخِر آدم ها ،یکردم در زندگ یزدم و با خود فکر م یکیستریه خنده

 

 گرفت. یمرا در بر م یگر ید یمعما را نگرفته معما کی جواب

 

 مامان؟ یی_بهناز! دخترم کجا

 

 

آن ها قرار دادم، چشمانم را  یتختم بردم و دستانم را به دور زانوانم گره زدم. سرم را رو یرا باال میپاها
 باز کردم.  عیبستم دوباره سر

 زد.  یم نیصدا همچنان در مغزم طن یول

 . دمیرس یم یاهیکردم و به س یباره، دوباره، چندباره تکرار م کی را پاتوق

 کیناب نگاهش دوختم و  یچشمانم را به عسل یبود، قهوه ا ستادهیمادرم، که وسط اتاق ا یصدا با
 :دمیباره پرس

  ه؟ی_ مامان! پاتوق چ
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 بود:  میمال شیکوچک صورتش را پوشاند. لحن صدا یلبخند

 ،یتک یحت ایهستش که دو نفر، چند نفر و  ییپاتوق جا ؟یفکر کرد نیشد به ا ی_چرا پاتوق؟ چ
 رن اونجا. یو م رنیگ یبه خصوص در نظر م یزمان ها کی یمختص خودشون برا

 

 : دمیپرس یحواس یب با

  م؟یپاتوق داشت یرو هم برا ییداشتم؟ جا ی_پس من دوست

 

را بغل کرده بودند. جلوتر آمد و شانه  یپراکنده ا یزد و حس ها یچشمانش دو دو م یها یعسل
 را با دستانش گرفت:  میها

  زدلم؟یعز یپرس ی_چرا م

 

 صدا مامان! هی_

 . ادمهیپاتوقش رو  یایشناسم فقط م یصدا که صاحبش رو نم هی

 

 ست؟یچ یو هراسشان برا میب نم؟یب یرا چرا در نگاه افراد خانواده ام م یترس لعنت نیا

 

 بار دستانش صورتم را قاب گرفت.  نیا

 اومده؟  ادتیهم  گهید یز یآره؟ چ اد؟یم ادتی ییزهایتو داره چ یعنی... یعنی_مادر به فدات بشه، 

 

 شد. ختهیاز من پنهان شده بر جانم ر ییزهایکه چ نیجمله را با لرزش گفت و لرز ا نیا

 کند؟ یم شانیروانشان را پر نیچن نیبوده است که ا نیدر گذشته ام رنگ یچه نقطه مبهم مگر 
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 : دمیپرس باز

 داشتم؟  یمن دوست ی_مامان نگفت

 .نیبا هم اخت بود یلیست. خ هی_آره. اسمش مهد

 

 .دیسواالت را در چشمانم د موج 

 گفتنش را دهد خودش ادامه داد:  یکه اجازه  نیا بدون

 یلی. خادیم گهیمدت د هیکرده رفته اونجا.  مانیکنه زا یم یزندگ هی. خواهرش ارومستیجا ن نی_ا
 برات خوشحالم مامان. 

 

 کرد.  یرا نوازش م میداد و موها هیپر از مهرش تک نهیپر شد، سرم را به س چشمانش

 پنهان در کالمش مهمان بود:  یبغض

 خدا برات بخواد. توکل به خودش. رهیکه خ یهرچ دوارمیخوشحالم دخترم! ام یلیخ یلی_خ

 

که  یخوشحالم نیمن ا یبرا یگرفت. ول یزد تا آرام م یرا مهر م میحتما لبانش موها دیآخر با در 
ترس نهفته بود و  نیا ییبازگشا میکرد چندان دلچسب نبود. نقص داشت، و آرزو یمادر بر زبان جار 

 بس.

 زدم. شیگرم به رو ی. سرم را فاصله دادم، لبخنددمیو عطر تنش را به مشامم کش را بستم چشمانم

فکرم بهم  یلی. خامیدرب یشونیپر نیزودتر مشخص بشه، از ا فمی_برام دعا کن مامان، دعا کن تکل
 ست. ختهیر

 

 ن؟ییخونه شاه پسر اومده، مامان، بهنوش، بهنازکجا یاهال ست؟یخونه ن ی_کس
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 رفت. رونیو با گفتن " دورت بگردم اومدم" ب دیخند مادر

 

 شوم. یگرفتم، سبک م یکه از خانواده ام م یام، با آرامش یهنذ اتیهمه مشغول با

 سبک... سبِک 

 شست. یرا از تن خانه م یمادر که خستگ یو سربه سر گذاشتن ها شیها یبود و شوخ بهزاد

 

 زنه.  یرم دلت برام لک م یو م رمیگ ی_باشه بهار خانوم! زن م

 

گفتن من سرش را به داخل  دییبه در زد و بدون بفرما یشد که تقه کوچک یم کتریو نزد کینزد صدا
 اتاق روانه کرد.

 :ختیرا در کالمش ر یمهربان 

 ؟ینشد رشیشده تو ناسا پذ یچ ؟یشد نیعزلت نش هی! باز چیغمت رو آبج نمی_ نب

 

 .دمیزد که از مامان پرس یتو ذهنم نورباال م یز یچ هیکرد بعدم  دارمی_نه بابا بهنوش از خواب ب

 

 نگاه کرد: یحالت سوال با

 ؟ی_چ

 جوابم به لبانم دوخته شده بود. ینشست و چشمانش منتظر برا کنارم

پاتوق رو از  یپاتوق. منم معن میگفت بر یدخترونه که م یصدا هیبهزاد  یدون یصدا اکو شد، م هی_
 .دمیمامان پرس
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 : دیباره سرم را بوس کینورباران شد و  چشمانش

 خوبه... یلیشه. خ یشکر باورم نم _خدا رو شکر... خدا رو

بشه خودم هواتو دارم، خودم پشتتم،  ی. هرچیاستفاده رو کن تیجرقه نها نیکن از ا یخوبه سع یلیخ
 خاطره هامون، خاطراتت رو با دوستانت. ادیب ادتیکن  یتو فقط سع

 

 مکث خرج کرد: یکم  

 یزود خوب بشه که کل دهیمخ تاب د نیا دوارمی. اممینسبت بهت دار یچه عشق یکه بدون ه،ی_ با بق
 .میکار دار

 

است.  یسراسر لذت و خوش یده هیستبر باشد، تو به پشتوانه اش تن خسته ات را تک یکه کوه نیا
 . دلت را به جان بخرد یهست بار توده غصه ها یوافر که کس یلذت

 دلم را نوازش داد. یزخم ها شیصدا باز

 یخوا یم یتا ک ؟یترس یم ی. از چیخراب کن یرو که دور خودت درست کرد یا لهیپ نیکن ا ی_ سع
 ؟یآور  ادیبرا  یتالش کن شتریب یترس یگم، تو م یشناسم تو رو که م یدونم و م یمن که م ؟یفرار کن

 درسته؟

 

کرد.  یم دییمن را تا یدرست بود حرف بهزاد، تمام دلهره ها  چرا، با خودم اگر رو راست بودم دروغ
را در گذشته جا گذاشته باشم، حسرتش بر دلم  یبا ارزش زیناشناس اگر چ امیطبق پ دیشا دم،یترس یم

 روزگارم شود.  یبماند و افسوس چاشن

 را تکان دادم لب زدم:  سرم

 ترسم. ی_م

 ؟ی_از چ
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رو که  یز یترسم چ ی. مستیوسط درست ن نیا یز یکنم چ یمسعود و مامان احساس م ی_از رفتارها
 بشم. رونیبفهمم، بفهمم و از عواقبش ح دینبا

 

 

 ادیرو به  زیخواست همه چ یدلم م یلیچند روز اول خ ط،ی_دوست دارم خودم رو وفق بدم به شرا
دم خودش به وقتش رخ  یم حیترج یعروس یرفتارها و عجول بودن برا نیا دنیاالن با د یول ارم،یب

 من خودم رو خسته کنم. نکهیبده نه ا

 

 شد. ختهیبه چهره اش ر یکم تیعصبان گرد

و  فتهیبه تکاپو ب کمیتا  یکن ریذهنت رو درگ یخوا یشده؟ نم یبوده و چ یچ ستیبرات مهم ن یعنی_
من  یو از وقتش گذشته بود بگ یمتوجه شد یز یبشن؟ تو تالشت رو بکن اگه بعدا چ شتریجرقه ها ب

 نشد. یدادم ول تیاهم

 

 به خودشان دادند. یتکان لبانم

ذهن  نیا ریطرف درگ کیخسته شدم. از  دم،یبر گهیشده؟ به خدا خودم د یبشه؟ چ ی_مثال چ
من  دیفهمم بذار ینم یعروس یهمه عجله رو برا نیا لیگم دل یبه مامان م گهیشدم، از طرف د دمیسف

 دبهزا یفهم یکنند م یدرک نم یتا حافظه ام برگرده ول دیبذار ام،یبا حسم نسبت به مسعود کنار ب
 کنه. یمن رو درک نم یچکیه

 

 ی. حاال تو میو وا َند یبا صالبت باش دیخواسته هات با یدرکت کنه، برا یکس یخوا ی_خودت نم
 گم؟ یم یمن چ یفهم

 

 رفت. رونیباال انداخت و از اتاق ب یا شانه
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 شده بود. نیسنگ میاتاق برا یهوا

 رفتم. ییرایپذ به

چشمانم جلوه کرد که باعث شد  یدر جلو بایز یر یو پرده را کنار زدم. تصو ستادمیپنجره بزرگ ا پشت
 شده و مات روبرو شود. یذهنم از کشمکش ها ته

 یآن جا م شهیکه هم یدو کبوتر  یکوچک برا یبا چوب، النه ا اطیسمت چپ ح وارید یدر باال پدرم
 یدر درونم مرا وادار م یگذاشت. حس یدرون آن م فینشستند، درست کرده بود. آن ها را آرام و لط

 یرماکه دستم س نیرفتم. هم یزدم و به سمت در ورود ی. لبخندنمیرا بب دیالنه جد کیکرد از نزد
 زد. میدر را لمس کرد مادر صدا رهیدستگ

 _بهناز!

 _جانم

 _کجا مادر؟

 همان خنده نقشه بسته بر صورتم: با

 بابا. شیخوام برم پ ی_م

 

 اشاره کرد. نییبا دست از باال تا پاگرد شد و  چشمانش

 .یبر  یخوا یلباس ها م نی_نگو با ا

 .امیاالن م ستی_مامان سرد ن

بپوش  یز یچ هیمسعود رو ندارم.  یمن بهت بگم، حوصله نق و نق تو و غرغرها یستی_بهناز بچه که ن
 بعد برو.

 

فرستادم و پالتو و  رونینداشت، چشمانم را در کاسه چرخاندم و پوف کالفه ام را به ب دهیبه دو فا یکی
 جذاب بود. میداشتم، حرکات پدر برا یآرام بر م  را می. قدم هادمیپوش رونیرفتن به ب نیشالم را در ح
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خشک در  یخرد شدن برگ ی. صدازده بودند. او را نظاره گر بودند مهیخ میدر چشم ها میحس ها تمام
 شد. لیتوجه پدر را جلب کرد که سرش به طرف عقب متما میپاها ریز

 یم شیکرد و برا یکه تمام مرا احاطه م یخنده ا ن،یخنده دلنش نیا یدادم برا یکه من جان م آخ
 مردم.

 بابا؟ زیعز یی_تو

 دختر گل بابا. نجایا ایب

 

 تر شد. عیسرعت گرفت و لبخند من هم وس میها قدم

 :دمیرا بوس سرش

 کشوند. اطیپاهام رو به ح نیکه انجام داد ییبایکار ز دنی_ خلوتتون بهم خورد. د

 یم یشستن ه یقسمت م نی. همدمیدو کبوتر رو د نیچند وقت بود ا ه؟ی_نه دخترم خلوت چ
رفت. تا امروز که دست به کار  ادمیکه  میقدر گرفتار شد نیا یدرست کنم ول یخواستم براشون لونه ا

 شدم.

 . نشیقشنگ ساخت یلی_خ

 دمیکه د یز ینه، چ یکولر پر کرده بود. ول یچهارچوب ساده و داخلش رو با پوشال ها هیرفتم.  جلوتر
 تصوراتم بود. یفرا

را  یدرست کرده بود و بعد چهارچوب چوب یالنه ِگل کیظرافت به خرج داده بود و با حوصله  یلیخ پدر
 آن قرار داده بود. یرو

 نگاهش کردم:  قدرشناسانه

براش وسط گذاشته  یقدر وقت و انرژ  نیکردم ا یاصال فکرش رو نم ن،یدیزحمت کش یلیبابا خ ی_واا
 .نیباش

 _خوب شده؟

 .هیعال هیباباجون؟ عال هی_خوب؟ خوب چ
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 بود. یو لفظ پدرصلوات ییبایخنده ز جوابم

و  دیباز شد و هم زمان سر من و پدر هم به طرف در چرخ یکیت یشد. در با صدا دهیشن فونیآ یصدا
را سرعت داد،  شیقدم ها دیشد. تا پدرم را د انیکه قامت مسعود نما میمنتظر فرد پشت در بود

 کرد. یاحوالپرس مانهیدست پدرم را مردانه فشرد و صم

 ن؟یستادیسرما ا نیتو ا اطیچرا تو ح ن؟ی_سالم عمو خوب

 یول دیدرخش یمسعود م یشد که چشم ها یمن بود که باال رفته بود و چشمانم باز و بازتر م یابروها
گونه آمد که مسعود  نیکه من در باورم ا دیحال مرا پرس یمودبانه طور  یلیگرفت. مسعود خ ینگاه م

کردم. در کنار  دایزدم. نقطه ضعف او را پ یفقط پسرخاله من است و نه شوهرم. در دلم خنده مستانه ا
 که محرمش هستم ابراز عالقه کند. یشود به من یپدرم شرم مانع م

 اومدم. رید کمیامروز  دیبهنازجان! ببخش ی_سالم خوب

 .ی_سالم مسعود. خوبم حال خودت چطوره؟ خسته نباش

 زد. روبه پدرم کردم:  یدر نگاهش حرف اول را م اقیاشت اق،ی" را که گفت اشتدی"درمونده نباش

 دیهم که تموم شد شما بر یلونه ساز  نیکار ا نیش یم ضینکرده مر یی_باباجون هوا سرده. خدا
 . امیو ب کنم زیجا رو تم نیداخل تا من ا

 

. هر میکند که نه من و نه پدرم اجازه نداد یاصرار کرد قبول نکردم. مسعود خواست مرا همراه هرچه
بودم و آب سرد هم از خجالت  ریدرگ یساعت میحدود ندو شانه به شانه هم به درون خانه رفتند. 

 انگشتانم خوب درآمد و سرما در جانم نشست.

 

 

 

 آن سپردم. یکنار شوفاژ، دستانم را به گرما رشدنمیشدنم در خانه برابر بود با جاگ وارد
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 کمرم را در برگرفت و کنار گوشم نجوا کرد:  یکه دست دمیکش یرا به جانم م گرما

خانم  یخسته نباش ؟یکن یم یدور  ستیدل تو دلم ن یدون یخانم خوشگله؟ نم یکن یم ی_حاال دور 
 گلم!

 ؟یدو رو دار  یدون ی_مسعود م

 

 و زمزمه کرد: دیچیآرامش در گوشم پ خنده

 قدر دلت تنگ شده؟ نیجلو عمو هم ببوسمت؟ ا یعنی_

 باال زد. شیها یفتگیشدم و رگ خباثتم به جبران تمام خودش بدجنس

 .ادیکنار مسعود بابا داره م _برو

 

او گردنم درد گرفت. خنده ام را در فضا رها  یبرگشت و پشت سرش را نگاه کرد که من به جا چنان
لحظه  نیدر آخر دمیبه آشپزخانه پناه بردم. د عیبهره را بردم و سر تیکردم و از شوکه شدن او نها

 : زد ی. مادر لبخنددیخط و نشان کش با چشم و ابرو میو برا دیپشت گردنش کش یورودم که دست

قرار شد  ختمیبرا مسعود ر ی. چایگرم ش زمیبرات بر یچا هی نیبش ایب زم،ی_دستت درد نکنه عز
 دونم کجا رفت؟ ینم اد،یدستاشو بشوره ب

 

 خاله اومدم. نجامی_ا

 

 یکردم. صدا یم یباز  یباز  زیم یانداختم و با قندان رو رینگاه کردن به او را نداشتم. سر به ز جرات
دستم قرار داد.  یآب جوش در فنجان، سکوت را خدشه دار کرده بود. فنجان را که مادرم جلو ختنیر

 پدرم به سکوت خاتمه داد و رو به مسعود کرد: 

 لدا؟یبرا  میرو بزن یعروس خیبهت گفت که اگه بشه تار دیسع ه؟ی_خب عموجون برنامت چ
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رو به مادر،  یکرد من مخالفم. چشمانش در چرخش بودند گاه یم دادیاز آن نگاه ها بود که ب نگاهش
دندان  انیاز م ییآوا یخوردند ول یتکان شیبه من و در آخر رو به پدر ثابت شدند و لب ها یگاه
 خارج نشد. شیها

 انداخت. ریبست و سرش را به ز لب 

 گفت:  یر ی. با همان سر به زدیکش یم یفنجانش خطوط فرض یرو

فقط  نیالبته ناراحت نش م؟یصبر کن دیبا گهیماه د کیهست که  یمش... مشکل یول دیببخش_عمو 
 برام سوال بود.

 که... نیا گهی. و دنی_چرا ناراحت بشم عموجون! فقط خواستم کارهاتون رو عجوالنه انجام ند

  

 من نگاه کرد و ادامه داد:  به

 تا حالش رو به راه بشه. نیدست نگه دار کمی گهیکه بهناز م نیا گهی_د

 

 گرفته بود:  یدر کالمش جا یر یکث تعجب

 چرا؟  ؟ی_آره بهناز! تو خواست

 پدر و مادرم را فکر کنم به کل فراموش کرده بود که باز ادامه داد:  حضور

 کنم. یرو به زور تحمل م یدور  نیمن هر روز و هر شب دارم ا یتو آسون باشه ول یبرا دی_شا

 

انجام دادم و با ابرو به  یمصلحت یدهانم گرفتم و سرفه ا یجلو یشیمشت کردم و نماراستم را  دست
کرد و رنگ صورتش قرمز شد و سر به  دایرا در خود پ تیپدر و مادرم اشاره زدم. بعد امکان درک موقع

 گرفت:  نییپا

 لحظه حواسم نبود. کی دیخوام، ببخش ی_معذرت م
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 بلند شد: زیشد. از پشت م انیکه بر لبان پدر و مادرم نما یبه جانش لبخند دیبخش جان

 چند لحظه با بهناز کار دارم. ن،یاگه اجازه بد دی. ببخشنیدون ی_ هر جور شما صالح م

 

ما  یپشت هر دو رهی" عرق شرم بر تنیخوش باش دیبر یاجازه، پدر صلوات یبا لفظ "باز گفت پدرم 
 کرد.  یجار 

 

 ؟یکن یمنتظر توعه، استخاره م سادهیلنگ پا وا هیبچم _بهناز مادر پاشو برو، 

 خروج، بهزاد در چهارچوب در آشپزخانه بود، روبه مسعود گفت:  لحظه 

 ؟میش یدلتنگت م یگ ی! نمیایورا... کم م نی_سالم پسرخاله، از ا

 

 .میدیشد که فقط ما شن انیب یهشدارگونه از زبان مادر جور  اسمش

 ؟یپرون یم _بهزاد! مادر چرا متلک

 : میکه فقط من و مسعود بشنو یطور 

 یدی... رو که شننایو ا یآب گل آلود و ماه  هیکه قض یدون ی. مادیسوءاستفاده گر بدم م ی_ از آدم ها
 داداش.

 .یگ یمزخرف م یدار  ی_برو کنار بهزاد. فکر کنم بد خواب شد

 بر زبان راند. یخاموش یبار پدر، نامش را محکم به معنا نیا

 رفت، چشمان من در گردش قامت هر دو نفره شان بود.  رونیرفت. مسعود که ب کنار

 ؟یای_بهنازجان! نم

 _اومدم.
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 اش گرفته شد. و پچ پچ کرد:  یدستم در دستان قو مچ

 اومده، جون مامان نگو! باشه؟ حاال برو. ادتی یز یکه چ یگ ی_بهش نم

شد و مرا با خود همراه  دهیبار دستم از جانب مسعود کش نیبفهمد؟ ا دیبود چرا مسعود نبا نیا فکرم
 کرد.

 : میاتاق که شد وارد

 گفت؟ ی_بهزاد چ

 گفت. یخب بلند م یخواست تو بدون ی_اگه م

 

 رقصاندم. یم شیابرو برا  ث،یخب یزد در را ببند. با لبخند یرا باز گذاشتم که اشاره م در

 بشه؟ ی_ببندم که چ

عواقبش با خودته خانم خانما. دوست نداشتم باز  یبندم. ول یم ستمیخودم که چالق ن ؟یبند ی_نم
 آن روز تکرار شود.  یصحنه ها

 

بر احساسم سواره است. در را که بست، دو  دیباز ترد یشوم. ول یاش نم یلحظه ا جاناتیه منکر
 میوتر آمد. درست روبروکه لبانش را شکل داد جل یشلوارش قرار داد و با لبخند بیدستش را در ج

 .ستادیا

 :دیبوس قیکرد و عم کیرا به دست گرفت و به لبانش نزد میاز موها یا طره

تو نفس  یب یکه تو باش ییتونم تو هوا یخرمن دلربات قسم، بهناز نم نی_ به تار تار موهات قسم، به ا
هربار مامان گفت خواستگار  ختهیبرا به دست آوردنت، کم گوشت تنم نر دمینکش یبکشم، کم سخت

 .یدار 
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 .میمنبع آرامش هم باش دیمن و تو با ؟یرو دوست دار  یدونم چرا دور  ینم

 

 بند باشد. ییخواند تا مرز واماندنم به مو میدر قالب ساحره رفت و ورد سحرش را برا باز

 . دیبوس قیعم یام را آرام ول یشانیپ

 داد. یرا رنگ م میکه گونه ها ییعاشقانه ها لیشد دل نیرا هم بوسه زد و ا میها چشم

 

عقب  یقدم یگوش امیپ یمن بودم که با صدا ی. ولدینکش رونیهم او را از خلسه ب یگوش امیپ یصدا
 در ذهنم رژه رفت. امیپ یمحتوا گریگرد کردم و چشم به گوشه تخت دوختم. بار د

 هوا لب زدم:  یامشم را زدود. بناشناس بودن مخاطبش باز سوهان روحم شد و آر چ،یکه ه متنش

 _مسعود؟

 کردم؟ یمن کار  د؟یچرا رنگت پر ؟یشد ی_جان مسعود! چ

 اومد. شیدو ساعت پ یکیکه  هیامیکه اتفاق افتاده مربوط به پ یز یچ ست،ی_نه بحث تو ن

 خته؟یتو رو بهم ر یجور  نینوشته که ا یمگه چ ام؟ی_پ

 شماره افتاده. ه؟یدونم ک ی_نم

 

باز کردم و رو به مسعود گرفتم. رنگ رخسارش مشابه رنگ   را امکیرا برداشتم و قسمت پ یگوش
 شد. یکه هر لحظه بر تعجبشان افزون و افزونتر م یسرخ سرخ شد. و چشمان الس،یگ

 شد: یحرص

 .ارمیرو بگه؟ پدرش رو درم یمزخرفات نیجرأت کرده چن ی_ ک

 : دیرا از نظر گذراند. تند و عجوالنه پرس امیبه من کرد و باز پ ینگاه 
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  ؟یشناسینم نویبود؟ تو ا نی_بهناز فقط هم

 . نه... برا خودمم سواله.هیدونم مال ک ی_بهت که گفتم شماره اش رو نم

 

 :دمیرا تنگ کردم و پرس چشمانم

  ش؟یشناس ی_ مسعود تو م

 نماد بارز رفتارش شد:  یدستپاچگ

 من بشناسمش.  دی_نه چرا با

 .ارمیپدرش رو در م ی_آخه گفت

 

 را گم کرد  شیدست و پا باز

 .هیبود هر وقت که بفهمم ک نی_منظورم ا

 

 نیگرفتم ا می. تصمدیبه من بگو یز یخواهد چ یمشخص بود مسعود شماره را شناخته و نم یول
 گریرا د یاتفاق چیه ردیدستم را نگ یز یکه چ یجگر بگذارم و تا زمان یو دندان را رو رمیدهان را ِگل بگ

 نگذارم.  انیدر م یبا کس

را  یاست و ذهن مرا منحرف کند. ساعت فتادهین یاتفاق چیکرد وانمود کند که ه یم یبود، سع کالفه
داشت.  یرا از خود دور نگه نم یگوش یکه در رفتارش مشهود بود. لحظه ا ییها یقرار  یماند با تمام ب
 ینگاه به من م یو چند لحظه با حالت خاص دندیزلغ یصفحه م یانگشتانش رو یچند لحظه ا

 کرد. یما را از سکوت خارج م یفضا امشیپ یملود یبار جواب مخاطبش بود که صدا نیدوخت و ا

 شد. یجا بند نم کی 

 یپاتخت یرا از رو چشیسوئ یحرکت ناگهان کیکرد و در آخر در  یو عرض اتاق را وجب م طول
 عجوالنه زد و رفت.  یآمده بود، بوسه ا شیپ شیکه برا یبرداشت و با گفتن کار مهم
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شدند و حکم  یم رهیذخ ییکه هر کدام در جا یینبض گرفته بود. انبار تمام مجهوالت و معماها سرم
تماس  یبرقرار  یبرا زین گریداشت. چند بار د انمیرفتار اطراف ایمن  یادآور یبه  یشان بستگ صیترخ

." شدبا یشد"دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م یجواب خالصه م کیباز همه در  یتالش کردم ول
 یبار بجا نیخطور کرد. ا یآن بر تمام کالفه بودنم فکر  کیدوست داشتم سر خود را به طاق بکوبم. 

 ناشناس امروزم رد کردم. یبرا یامیرا عالمت زدم و پ یگوش یلمس شماره، حروف الفبا

 

. دیکه از مشکل بنده هم اطالع دار دیشناس یم یمن رو به خوب شما ایگو یشناسم ول ی"من شما رو نم
ذهن  یبرا یشما تلنگر  یحرف ها دی. شانیجواب من رو بد دیبه دستتون رس امیلطفا هر وقت پ

 من شد. ممنونم" دیسف

 

مواج سواالت غوطه ور  یایآمد و ذهن من در در یامیباز پ روزیروز گذشت است و از ناشناس من د سه
شده اش را در بغل گرفته بود و همواره  نیآمد و آن هم ترس عج دنمیبه د روزیاست. مسعود فقط د

 نین بود که ای. موضوع جالبش ادیپرس ینداشته ام، م ایداشته  یتلفن ،یامیکه پ نیراجع به ا یسواالت
 خیکه تار یعاشق هم بودند. آمدن یبا مهنا دیبا خود داشت. خاله و عمو سع زیرا ن یآمدن همراهان

 شیعنوان کرده بود که مسعود برا دیظاهرا عمو سع لدا،یکردند نه  نیمع گریده روز د قایرا دق یعروس
حتما حضور داشته باشد. از  اقصهمن کیدر آمستردام در  دیماه با ید لیرقم خورده است، اوا یتیمامور

 یالیدر و یداد عروس شنهادیپ دیت همه زودتر انجام شود. عمو سعفردا قرار شد تمام کارها با مشارک
که عمو با  یمسعود روبه رو شد. با هماهنگ دیبا مخالفت شد یخودش باغ لواسان برگزار شود. ول

 دوستش انجام داد، قرار شد در باغ دوستش برگزار شود.

لرزش کوچک  کی د،یشلوارم لرز بیمهم نبود. تلفن در ج میام برا یکور زندگ یحجم تمام گره ها گرید 
 یکرد و کس یمراسم صحبت م یبرا یو کار  یدیدر مورد خر یبود. هر کس یامیکه نشان از آمدن پ

 یم دارید یبو امشیبار پ نیرا باز کردم. باز ناشناس مرموز بود، ا امیحواسش معطوف به من نبود. پ
هرچند  یکردم. رفتنم برابر بود با گرفتن اطالعات یم نیداد. دو کفه رفتن، نرفتن را در فکرم سبک و سنگ

 .شتریب یجرقه ها یبرا دوارکنندهیام یکم ول

رفتن و نرفتن مردد  نیجواب دادن ب یزده مغزم و حسرت برابر بود. برا خیبا جدال با افکار   نرفتنم
 شد. و زوم شده مسعود بر خودم ثابت زشدهیشد در چشمان ر دهیبودم، نگاهم که به باال کش
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 میبرا یشود. ول لیتبد نیقیدست پاچه بود، که مطمئن بودم باعث شده ام شکش به  یلبخند جوابش
 مهم نبود.

 ام! ندهیجز آ یز یچ چیه

 بهیشود؛ پس به غر یباعث ترس من م زیکنند و ترسشان ن یخودشان در روند بهبودم کمک نم یوقت 
 برم. یپناه م میناآشنا

 را خواندم. امیوقفه پ یگرفتم و تند و ب ریبه ز نگاه

 ادتی یجواب مثبت بده تا آدرس رو برات بفرستم. ول ،یخوا ی" اگر جواب ناگفته هات را گفته شده م
اون روز  امیپ دیمسعود، نبا یمالقات رو بدونه. حت نیا دینبا یاحد چیات برات مهمه ه ندهیباشه اگر آ

 "یگفت یرو هم بهش م

 

 کردم: پیتا عیسر 

 . کجا؟امی_ سالم م

 

 یم یکی یکیرا  میناخن ها اد،یدر دلم نبود. تمام دلم در حال جنب و جوش بود. از استرس ز دل
در  زین گریسوال د کیبه هزار سو در حال گردش بود.  فکرم یکردم. ول یو به ظاهر نگاه م دمیجو

در  یگر یکس د یچند، شماره  یکرده اند و بجز اشخاص ضیمرا تعو یذهنم پررنگ شد که چرا گوش
 شود؟ ینم افتیمن  یگوش

 یمرا قانع و ارضاء نم گریزمان، د نیاالن در ا مارستان،یام از ب یجواب مسعود روز بعد مرخص یحت
 کند.

  

 بود: گفته
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 تیداره که گوش یرو برم فتیک یکس ،یتو اون شلوغ پلوغ ،یر یو از حال م شهیکه حالت بد م ی_موقع
 کیو  یمن خودم گوش یر یکارتت رو بگ میس یبود یخودت م دیهم داخل اون بوده و از اونجا که با

 یکس هکردم. ب ویبرات گرفتم. شماره دوستات رو که نداشتم فقط شماره خودمون رو برات س دیخط جد
 تا مزاحم استراحتت نشن گلم. میهم شماره نداد

 

 . زدم یخودم پوزخند یساده لوح به 

 نشست. ارمکن

 شد آرام نجوا کرد:  لیبه سمتم متما یکم

بار  نیشه. ا ی. من که باورم نمیخانم خونه خودت هست گهیده روزه د ؟یستیشده؟ خوشحال ن ی_چ
 دم.  یروز رو از دست نم کیهم  خیمر ارهیبهزاد بره س

 

 کنه. یم قیهمه عجله فقط استرس به آدم تزر نی_آخه ا

 

درستش  میر یکه اونم فردا با هم م شگاهیو رزو آرا دیمونه خر ی. ممید یم _همه کارها رو ما انجام
 زم؟یعز یچ گهی. دادیم گفتم بهم به احسان پسرعمه یمبردار ی. برا فلمیکن یم

 _من...

 

دانم مادرم تمام  یم یدانم قصد و غرض بهزاد چه بود از نگفتن آن جرقه کوچک در ذهنم، ول ینم
 بافته شده بهزاد را با حرفش پنبه کرد.  یرشته ها

 

 عکس العمل بهزاد شد. خیکه ادامه حرف مرا در دهانم چال کرد. و نگاهم م یسخن
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 اومده؟ ادشی یز یچ هیبهناز  شیدو روز پ نیدون یبگم. م یز یچ هیافتاد  ادمیاالن  ی_وا

 

به من  یتعجبشان، تمام فضا را اشغال کرد و تمام چشم ها به آن یانعکاس صدا ایخدا"  ی"وا یصدا
 دوخته شده بود. 

داشت.  یو نگاه از مادرم بر نم دیکوب یبه دسته مبل م یدستانش را مشت کرده بود و به آرام بهزاد
 کرد.  یم ضشیمستف یبا لبخند زیمادر ن

 

 آهسته لب زد: مسعود

 _ آره بهناز؟

 

 نگفتم. چیه 

 او هم سکوت کرد. و

 سکوت،

 سکوت، 

 سکوت. و

 

 خاله حرف زد: ه،یاز بق جلوتر 

خدا  تونیخوشحالم. ان شاء اهلل برا عروس یلیبراتون خ یخوشحال شدم برات، وا یلیخ زدلمی_عز
 . یبخواد خوب خوب بش

 

 بود: دهیچیکه در وجودش پ یکرد. باز با شوق یم ییبر لبانش فرمانروا خنده

 ده خاله؟اوم ادتی ی_ چ
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را مو به مو  انیلطف را در حقم نمود و تمام جر نیمحو سکوت مسعود بودم، و مادر بود که ا من 
گرم  یبر دور گردنم قالب شدند و در گوشم صدا یکرد. در افکارم غرق شده بودم که دستان فیتعر

 :دیچیپ شییآشنا

خواهر شوهرت نباشم، دخترخاله ت که  رسرمینفر باشم؟ خ نیآخر دیمن با شهیچرا هم یبه ی_ وا
 گرده.  یت داره برمبرات خوشحالم که حافظه یلیخ یلیبودم. مگه نه؟ خ

 

که به او داشتم آن  یدهم. با تمام عالقه ا هیتوانستم بوسه هد یفقط م ش،یبایجواب محبت ز در
 را بوسه زدم.  فیصورت لط

آن هم برادرانه اش  گر،یاز جنس د یخواست بوسه ا ینبود و م ندیخوشا شیکنم بوسه ام برا فکر
 رو به مسعود کرد:  نهیکند که دست به س افتیدر

 ؟یمن حسودم؟ چرا به من نگفت ی!؟ فکر کردیداداش می_داشت

ام به من نزد. جواب ناز آمدن مهنا و صد  یپنهان کار  یبرا یحرف چیخوددار بود که ه یلیخ مسعود 
 پر از درد بود.تلخ و  یالبته من، پوزخند

 

موضعش  یداد؛ ول یبا آرامش جواب م دندیپرس یخواستند هماهنگ کنند از او م یرا که م ییکارها 
 کرده بود.  اریدر قبال من، همان سکوت بود که اخت

 یم ریاز عشق به تصو یکمان نیلحظه لحظه رنگ تیکه برا یدهد که از جانب کس یآزارت م یلیخ
. من هم به خاطر پنهان یبزاق قورت ده یو غصه را به جا یشو ارویاز سکوتش رو یکشد، با طوفان

 . ودکرده ب انیدر رفتارش را ع ییاعتنا یکردنش و ب شهیها از او دلخور بودم، حال او، سکوت پ یکار 

 گفتم. یدلم "به درک " در

 اومدم: رونیمردانه اش از فکر ب ی. با صدانمیمهربان را بب شهیهم نیا یتوانستم نامهربان یباز نم یول
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. االن میدار دیکه بعدشم خر نیبرم شرکت و ا دی. من فردا زود بامیرفع زحمت کن نای_ بابا با اجازه عمو ا
 کم استراحت کنم.  هی

 

 کردند. دییو پدر هم حرفش را تا عمو

 یواژه خداحافظ دیشود و شا یزده م ستادهینصف حرف ها در زمان رفتن، آن هم در حالت ا شهیهم
 .ابدیاز ده بار تکرار شود تا رفتن شکل خود را ب شتریب

 

 

 سرد حرف زد:  یلیمراسم، مسعود کنارم آمد و خ نیا روداریگ در

 . میرو انجام بد دهایخر میکنم که بر ی_فردا باهات هماهنگ م

 _مسعود؟

 _بله!

 تعجب چشمانم را در چشمان عاشقش قفل زدم.  با

 جونم! یگفت ی_قبال ها م

 

 زد. یم ادیدر هر کلمه اش فر یناراحت

 . درسته؟میاز هم پنهون نداشت یز ی_همون قبالها. چ

 کوچولو بود. زیچ هی_فقط 

 نیهمزمان با پدر و مادر و خواهرم بفهمم که تو ذهنت فلش بک خورده و جرقه زده؟ هم دی_من با
مامان کوه  یگ یو تحول بعد تو م رییتغ یعنی نیشه. ا یخاطراتت م یادآور یباعث  کیجرقه کوچ

 ساخته.
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 کردم اون قدرها مهم باشه. ی_خب فکر نم

 

من  یتا راه رفتنت و تمام حرکاتت برا ریبگ دنتیمهم باشه؟ از نفس کش دیچرا نبا ؟یکرد ی_فکر نم
 آروم و قرار ندارم. گهی. من دیبفهم به نویکنم ا یمهمه. خواهش م

 

 شم درسته؟ یحس هام نم ریدرگ گهی. دارمیم ادیمن خاطراتمون رو به  نهیحداقلش ا نی_خب چرا؟ ا

 

 .دیرقص یچشمانش، آب حلقه زد و م یدیسف در

بزرگ  یدستان ی. مچ دستم به گرمادیکش قیعم یرا باال گرفت؛ چشمانش را بست و نفس سرش 
 متصل شد. 

 گفت:  هیبه بق رو

 با بهناز کار دارم. قهیدو دق د،ی_ببخش

 

همراه خود به اتاقم کشاند و در را بست. دو دستم را از آرنج با دستانش محکم فشرد و با غم  مرا 
 دلم را لرزاند:  شیصدا

خوام بازنده  یشک کن اال دوست داشتن من نسبت به خودت، نم یز ی_من دوِست دارم، به هر چ
 رو ببازم. میزندگ یهست نیباشم و بزرگتر

 

 شدم.  جیمن گ ؟یگیم یتو چمگه مسابقه ست.  ه؟ی_بازنده چ

 قیخط چانه اش قرار گرفته بود. عم ریو لبانم مماس با گردنش شد. سر من ز دیرا به آغوش کش سرم
 . دییبو یرا م میموها
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 نکن. بهم قول بده. میرو ازم قا یز یچ چوقتینگو، فقط جون خاله، ه یچینگو، ه یچی_ه

 

 نیا ییبازگشا یناشناس مرموزم وسط بود؟ دلم با تمام وجود، آرزو یپا یشد قول داد وقت یم مگر
گفتم. در  یم یز یچ دیبا نانشیاطم یبرا یاز توانم خارج بود. ول یقول نیمعما را داشت و دادن چن

 باسمل بیخوردم. نگاه هر دو به طرف ج یو تکان دیلرز بمیدر ج یکلمات بودم که گوش نشیحال چ
 شد.  دهیکش

 ؟یدی_جواب نم

 

 یزنگ از جانب او م نیدانستم ا یشماره مرا به جز خانواده ام و ناشناس نداشت. م یبودم، کس دودل
زد که پاسخ  یبود. با ابرو اشاره م یمنتظر خارج شدن گوش نهیباشد. مسعود هم چنان دست به س

کر زد. یاسپ یو رو دیکش رونیرا ب یقبل از عکس العمل من گوش دیدهم. شک و دو دل بودنم را که د
 :دیچیپ ینازک و آرام دختر  یصدا

  ؟یکه نگفت یبه کس ؟یرو گرفت متیتصم ؟یفکراتو کرد گهی_ د

 

 یمملو از نفرت و خشم به آن م یبود و با حس رهیخ یخورد. نگاهش چنان به گوش یخونش را م خون
 شکست.  یجا بود به حتم گردنش را م نیاگر آن دختر االن ا یکرد یاحساس م ییکه گو ست؛ینگر

 باور بود که مسعود او را بشناسد؛ هرچند شک برده بودم. رقابلیغ میبرا دمیکه شن یز یچ اما

 

کم عزت نفس  هیِدالمصب  رون،یما بکش ب ی_مگه من با تو حرف نزدم؟ مگه نگفتم پات رو از زندگ
 داشته باش.

 ؟یباورم کن ،یه بفهمبگم ک یچطور  ،یمن دوِست دارم. چه جور  ی_ول

 

 .دیدر یچشمان کنجکاو مرا م نگاهش
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بارت باشه  نیجونم رو داره، نگفته بودم؟ بهت نگفتم آخر اریرو دارم که اخت ی_بهت گفته بودم من کس
 شناسم، نگفته بودم؟ ینم فیجنس لط یبار بعد ؟یاز کنارش رد شد

 

 ...یقبل از ب ،یدون یخودت خوب م نویبهت نداره. ا یحس چی_اون ه

 

و وحشت را  میدانست که ب یدختر چه م نیدانم ا یرا قطع کرد و آن را به گوشش رساند. نم کریاسپ
 در چشمان مسعود روش کرده بود.

 

 اگه تو رو آدم نکنم. ستمیکنم. مرد ن یرو با تو روشن م فمی_من امروز تکل

 

 اورد،یرا به خاطر ب یز یکه چ یکه لمسش کردم، مانند کس نیرا قطع کرد و رو به من گرفت. هم یگوش
 و تماس ها رفت. امهایو به قسمت پ دیباز آن را کش

 شد. ینفسش تندتر م یو صدا کتریسر شب را گذراند و هر لحظه ابروانش به هم نزد یامهایپ 

 کاشت.  یمردانه اش وحشت در دل م یچنان متشنج شده بود که صدا اعصابش 

 رساندم.  مین چنان که دستانم را از ترس به گوش هازد، آ داد

 

 من چکاره توام؟ ؟یگینم یچیچرا ه ؟یکن یقدر خودسر عمل م نی_بهناز تو چرا ا

 

 داد تکرار کرد: با 

خبر دارم نه از  تیجور نیا یباز  امکینه از پ یرو بدونم. وقت فمی_خوب بگو من چکاره توام؟ تا تکل
 م؟یوسط چ نیجرقه زدن ذهنت، بگو ا
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 بدون اجازه گرفتن به شدت باز شد. در،

 من و مسعود هم به در دوخته شد. نگاه

 شد.  انیتعجب جا خوش کرده بود، نما شانیکه در چهره ها هیپدر و بق قامت 

 باال؟ یعمو، صدات رو تو خونه خودم سر دخترم انداخت یشه بپرسم با چه حق ی_مسعود م

 

 و آرام لبانش را تکان داد:  نیو مت ستیخجالت زده به پدر نگر مسعود

 . نیش یم یقدر عصب نیشده هم یچ ی_عمو شما هم بدون

 

 و نشست: دیرا کنار کش یصندل پدر

 شده؟ یچ نمیشنوم! تو بگو بب ی_م

 

 گرفته بود. کام  را به نمیریلب ز میباال دندان

 

 گذرا به من کرد: ینگاه مسعود 

 د،یاز راه رس یهر کس شهینم سته،یتو با یها یخودسر  یجلو دیبا یکی ی_ ازم دلخور نشو بهناز! ول
 .یرو به زبون آورد، تو به اون بچسب یهرچ

 

 

 . من از کجا بفهمم؟ هان؟نیگ یبه من نم یچیکه ه هیبق ایتو  ی_ول

 

 کرد:  یرا در دستانش جابه جا م پوتریکه موس کام یدر حال پدرم
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 .دیرو بازخواست کن گهیبعد هم د ه؟یچ انیبگه جر تونیکی_

 

 ها را باز کرد و رو به پدر گرفت. امیمرا به پدر نشان داد و صفحه پ یگوش مسعود

 

چرت و پرت گفته، بعد بهنازجان هم باور کرده  یسر  هیبراش فرستاده  امیپ هی شینفر، دو سه روز پ هی_
 .زنه یزده باال و داره بهش دامن م شیو حس کارآگاه باز

 

 م را در هوا تکان دادم.اشاره ا انگشت

 دست من نبود، بود؟ نمییشدن دو پلک باال و پا دور

! شیشناس یبود؟ تو م دهیتو برا چرت و پرت رنگت پر نمیخوام بب ی_مسعود؟ چرت و پرت بود؟ نه م
 ! انکار نکن. شیشناس یبه خدا م

 

 .دیچیپر صالبت پدر در فضا پ یصدا

. نیشد یمث خروس جنگ تون،یسر خونه و زندگ نیبر نییخوا یم گهی. دو روز دگهید دی_بس کن
 . سادنیوا نجایمثال چند تا بزرگتر ا ن،یدار یاحترام هم که نگه نم

 

 .شد دایجذبه، سکوت هو نیبرابر ا در

 رو به من کرد: بعد

 شده؟ یچ نمی_خب حاال تو بگو بابا بب

 

آمده را  شیپ انینگاهم گذراندم و تمام جر ریکردم و آب دهانم را قورت دادم. همه را از ز سیرا خ لبم
 کردم. بعد اضافه کردم:  فیکم و کاست تعر یب
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 یم امیداد و پ یم امیپ یو ه دیرنگش پر دم،ی. خودم دستمی_من حافظه ام لطمه خورده، خر که ن
که  یاونم موقع نم،یناشناس مرموز رو بب نیگرفت. بعدم زود رفت. تا امروز که من خودم مشتاق شدم ا

 یگفت نم یآقا مسعود که م نیزنگ زد. بعد هم شیپ قهیجناب خودش حضور داشت. چند دق
 کرد.  یم دشیزد و تهد یداشت باهاش حرف م سمش؛شنا

 

 کرد:  یمعصومانه جانبدار  خاله

 یچ م؟یمگه ما تو گذشته ات نبود زه،یرو بهم بر تیخواسته زندگ یبوده م ی_دورت بگردم خاله، هر ک
 زم؟یعز میخبر بوده باش یما بکه  یداشت

 

 گفت: هیبه بق رو

 _ درسته؟ 

 

را که افراد خانواده خودم و مسعود از آن آگاه هستند؛  یز یحصول شد که چ میبرا نانیاطم نیا امروز
 گفته شد. یو هراس میگونه ب چیندارند. چون که حرف خاله بدون ه یخاله و عمو از آن اطالع

 به خاله جماه مسعود را گفتم:  رو 

 《.رونیکه گفته بودم پات رو بکش ب بهت》شناسه بهش گفت:  ی_خاله جونم، مسعود اون رو م

 

 ش؟یشناس ی_پناه بر خدا! آره مامان مسعود؟ تو م

 

 ادیقسم  . حاضر بودمختیرا به حالت کالفه به راست و چپ چرخاند و نگاهش به نگاه پدرم آو سرش
 فهمند. یچشمان حرف هم را م نیکه ا کنم

 .دیاش را به رخ کش ییاش داد و قدرت نما یشانیبه پ ینیچ پدر 
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 . میایما هم االن م دیشماها بر د،ی_به جز سع

 

 معترض شد. بهزاد

! چرا بهناز گهیبوده؟ مسعود راست م یچ انیجر نمیبب میباش دیبابا! بذار میفقط ما نامحرم یعنی_
 نگفته؟ یبه کس یچیخودسر شده و ه

 

 خفه شدن بود. یرا که پدرم ادا کرد، به معن ی"بهزاد"

 کردند.  توتهیاتاق ب رونیو به ب ختندیر سهیحرف ها را در ک هیبود بق هرچه 

 : دیزبان به لب کش دیسع عمو

 ه؟یگه برا تو شناس بوده ک یکه بهناز م ی_مسعود اون ناشناس

 شه نگم؟ ی_م

 ادغام شد.  در هم دهید ایهر دو مرد دن یصدا

 _نه!

 

 یرا گرفت و با نگاهش هر سه ما را م شیانگشت شست و اشاره دست چپش، دو طرف لب ها با
فرو  ریو لب فرو بست. سر به ز دیلبش را کش یو با همان دو انگشت کناره ها دیکش ی. آهستینگر
 برد.

 باز حرف زد. دیبار عمو سع نیا

 نه؟ ایشناسم  یاون مزاحم رو م نمیرو بده به من تا من بب تینداره گوش ی_ بهناز دخترم اگه مورد

 _تاراست بابا!

 .دیاتاق را درنورد یپر از تعجبمان فضا یصدا

 _تارا؟
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 ه؟یبگه ک  نفرتون به منم کیخدا  یمحض رضا ه؟یتارا ک ی_ول

 خواد نبش قبر کنه. یچرا م ه؟یچ لشیدل ی_خواهر زاده منه! ول

 : دیبه صورتش کش یبار پدرم دست نیا

دخترش رو  یبه سوگل خانم بگو جلو دیخواهرزاده ات کشته مرده پسرته. سع ؟یدون یتو نم یعنی_
و  ندهیو آ یکه با زندگ یشناسم. کس ینم لیمرتکب بشه فام ییخطا نیچن گهیبار د کیکه اگه  رهیبگ

 .یناراحت نش دوارمی! امهینسبتش با من چ ستیکنه برام مهم ن یروان دخترم باز 

 

 یبا اشعه ها دیخورش یساعت، گرما نیقائل بود. آن چنان که اگر در ا یادیپدرم احترام ز یبرا عمو
 کند.  یشب است بدون منطق و برهان آن را قبول م دیسوزانش، پوست را بسوزاند، و پدر بگو

که هنوز باور نکرده  نیدختر مثل ا نیرسم. ا ی! خودم فردا خدمتش میخوام مرتض ی_من معذرت م
 مسعود متأهل شده.

 یدارن ازت صلبش م شونیبا خودخواه انتیتو گذشته ات هست که اطراف یز یگفت چ ی_اما اون م
 ه؟یچ زیکنند. اون چ

 

 بابا، روانه ام شد. هیعاقل اندر سف نگاه

 یکارها برا نیتارا به مسعود عالقه داره و ا میگ یمگه نم م؟یدیکوب ی_بابا تا االن آب تو هاون م
 م؟یبد حیواضح تر توض نیاز ا گهیکرده، د یتو بوده و حسادت م کیتحر

 . نییایو زود ب نیرو انجام بد ی. شماها هم خداحافظرونیب میپاشو بر دیسع

 

 خدا بلند شد.  ایگرفت با گفتن  یبه صندل یدست

 بره. یداره امونم رو م گهید سکید نی_ ا
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 که در چهارچوب جا گرفت، مسعود جلوتر آمد. در

 

جز خانواده ات دلسوزت  یاعتماد نکن، فکر نکنم کس یگم به هرکس ی_ از من دلخور نشو! برا خودت م
ده. مطمئن باش در قبالش  یرو بدون جواب برات انجام نم یکار  یشناس یرو که نم یباشن. کس

 نیبا حسادت، ا یخوام کس ینم مونم؛یم؛ نگران زندگکنه. نگرانتم، نگران خودم یرو ازت طلب م یز یچ
وقت تحت  چیدم ه یشروع نشده رو برام به صفر برسونه. البته با جونم، با جونم بهت قول م یزندگ

 شه. یعشق من نسبت به خودت صفر نم یطیشرا چیه

 

 ام. یشانیبوسه بر پ کیو  بایز یحرفش شد لبخند یانتها

 .دیخر میدنبالت بر امی_فردا ساعت ده آماده باش م

 

ماندن را، در  شیپا کیکرد و  یرفتن را طلب م شیپا کیهم نهادم.  یرو دییرا به منزله تأ میها پلک
 .دیآخر نتوانست غلبه کند بر حس سرکشش، و شهد عشق را چش

 

 .زمیعز یکرد یجبرانش م یطور  هی دیبا دیبه حالم گند کش تقهیعت یکه گوش شیساعت پ کی_

 

 اش گل کرد: یو باز سخنور  دیام را کش گونه

 تموم بشه؟ یدور  نیبشه ا ی. کارمی_ در برابر عشقت دارم کم م

 

 کرد. جکتیزنگ خورد ر تلفنش

 کشم. ی_االن بابا به صالبه م 
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 به خروج داد. تیرضا باالخره

 شده بود به اتاقش رفت.  نیاز بدرقه، بهزاد که با من و مادر سرسنگ بعد 

 :دیمستانه خند بهنوش

 ده. یم یفیخونه چه ک یشم سوگل یشه، م یمن شروع م یامپراطور  گهیده روز د شی_ آخ

شاد مختص  یاز آهنگ ها یکیبه مادرم زد،  ی. چشمکدیخند یو م دیدستش را با صدا بهم کوب دو 
 گفت.  ی" میجانم یو "ا دیرقص یزد و با آن م یخود پل یرقص را در گوش

 رفت: یو مادر قربان صدقه اش م میدیخند یو مادر م من

 دورتون بگردم.  یخودت و بهزاد اله ی_ ان شاء اهلل عروس

 

 .دیدستم را گرفت و مرا کش بهنوش

 :دمیخند 

 چکار کنم؟ امی. بستمی_ خل و چل من که رقص بلد ن

 شه رقص. مگه نه مامان؟ یکم بچرخون و قر بده. م هینداره.  ی_کار 

 

 کردم که همان را گفت و من قهقهه زدم. یاب مادرم را مرور مذهنم داشتم جو در

 که بدونم؟ دمیدختر! مگه تا حاال چندبار رقص ینش لی_ذل

 

 .دیبرچ لب

خوام شماها رو شاد کنم و صد البته شروع  یگن، من رو بگو م یگن به شماها م یذوق که م ی_اصال ب 
 .رمیجشن بگ میشدنم رو برا بابا یسوگل
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 بوده؟ زیمگه فقط بهناز برا من عز ؟یبود یپس تا االن چ ی_پدر صلوات

 

 و سرتقانه جواب داد: فتادیباز از تک و تا ن یانداخت. ول ریاش حبس شد. سر به ز نهیدر س نفس

 شه بابا؟ یباشه و رقص نباشه؟ م یشه عروس یمگه م یی_بابا

 

 خاص به مادرم، چشمانش را در نگاه مادرم گره داد:  ی. با حالتدیخند پدر

شوق و  هی. گرمیکرد هیبعدش گر ،یدیکش یم میدختر عذاب ال نیبود سر ا روزید نیکه هم نی_مثل ا
دختر هم به ما داده و به قول معروف جنسمون جوره،  هیپسر  هیبود که خدا بعد  مونیاوج خوشحال

گل دخترم رو ببره به جونم  ادیب یکیروز  هیکه  نیوز لرز ااز همون ر یول میچه قدر خوشحال بود
 طور، تا امروز... نینشست. بهنوش هم هم

 

 دار شدند و آب در آن ها در تالطم بود.  نیمثل دامن چ گریکه د چشمانش

 کرد.  یاش چشمانش را پاک م یمادرم با گوشه روسر  دمیبست. د چشم

 . میعروسمون اختالط کن نیبا ا یدم کن تا کم ییچا هی یول یخسته ا دونم ی_بهار جون! م

مبل دو نفره نشسته بود وبا دست  یگفت و رفت. رو یر یبا گفتن فردا دانشگاه دارم شب بخ بهنوش
 به کنار خودش اشاره زد.

 . نیجا بش نیا ایبابا ب زی_عز

 نینگاهش مشهود بود. مسلما در چن یجا یاش، دلهره داشتنش در جا ینشستم. نگران کنارش
 سخت و دشوار خواهد بود.  یهر پدر و مادر  یبودن، برا یطیشرا

 

 کرد.  یم یدستان پر از مهرش دستانم را گرفت و با انگشتان دستم باز  با
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عادت  ،یشد یم داریکه خونه بودم و ب ییقبل از خواب و روزها شهیهم یکه بود کیکوچ یدون ی_م
 یم ریو صبح بخ ریو شب بخ دمیبوس یشده بود برا جفتمون که من دونه به دونه انگشت هات رو م

خواد عروس بشه.  یزود گذشت. زود گذشت که االن دخترم م یلی. خیزد یگفتم. تو هم برام قهقهه م
 خودش. یخوشبخت یخواد ما رو تنها بذار و بره پ یم

 

شهرم  نیکنه. تو هم یبرام پر نم یز یچ چیشما و مامان رو ه یبرم جا هم ای_قربونتون برم من. آخر دن
 .امیتر. هر روز م نییپا ابونیچند خ

 یشماها تنها آرزو یبرا من و مادرت بسه. خوشبخت نهیبه روزگارت نش یبابا، بد ی_تو خوش باش
بوده تا جون  یکه ماد یز یکردم. هر چ غیبود ازت در یز یسال ها چ نیماست. ببخش دخترم اگه تو ا

 داشتم براتون جور کردم.

 

 ن؟یدونم، مگه گفتم کم گذاشت ی_بابا من م

 

. ادین شیپ تشیموقع گهید دی_حرفم رو قطع نکن بابا، امشب رو دوست دارم برات حرف بزنم شا
بوده به صالح خودت بوده. کم  یتون بوده که مطمئن باش اگه مخالفت یو عاطف یروح یازهاین یبعض

شه  یوقتها م یاجبارها الزمه. بعض یوقت ها بعض یگذاشتن هام رو ببخش و حاللم کن. بعض
از شوهرش  یپنهون زیچ میکرد تیکه من و بهار ترب یدوست ندارم دختر  م؛یحسرت. بگذر وافسوس 

 ها پنهون کنه. هیتوج یداشته باشه، دروغ بگه و خودش رو ال

 

 

صداقت  یزندگ نیتو ا گه،ید یکارها یبرا شتریشه جسارت ب یم ،یکار  یپله دروغ و مخف نی_اول
 و شرمنده شدم. دمیکه امشب من از تو د ییزهاینداره، اعتماد جا نداره، چ ییجا چیه
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آن لحظه من برازنده بود، خجل بودم و فقط توانستم  یدهان باز کند مرا ببلعد برا نیکاش زم اصطالح
 لب بزنم.

 شرمنده! د،ی_ببخش

 

 ،یسالم و خوشبخت یزندگ کیخشت اول  یگفتم که بدون ،یرو نگفتم که تو خجالت زده بش نای_ا
 بابا.  هیصداقت و راست

 

 یمبل کنار  یگذاشت و رو زیم یمخصوص پدرم وارد شد. آن را رو یها یو پولک یچا ینیبا س مادر
 پدر نشست. 

 

 سیسرو دیکن با بهناز بر نییروز رو تع کیخوان انجام بدن.  یخودشون رو م یدهای_فردا که خر
 خواب و مبلمانش رو انتخاب کنه.

  

 فکر نکنم بهناز فرصت کنه. اد،یز یوقت کم و کارها نیجان با ا یمرتض ی_خودمم تو فکرش بودم. ول

 

 .دیبهنوش بخر قهیبه سل ایخودتون،  ایکنم. اگه نشد،  یروز رو خال کیکنم  یم ی_سع

 

 . کهینزد یلیو خواهرش به هم خ یاون ته تغار  قهی. سلگهی_بهناز راست م

 

 خنده اضافه کرد: با

 _اون پدرسوخته رو ببر.

 به لحن پدرم معترض شد. د،یلب گز مادرم
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 .یلقب رو بگ نیبگم دوست ندارم ا یدونم چند بار و چطور  ی_نم

 

 رو گرفت. یناراحت با

 کلمه حساس بود. نیا یرو یلیخ 

که به کودکانشان  ی. احساس انزجارش از زنانآورد نیمرد را پائ کیشأن  دیگفت نبا یم شهیهم 
 بود.  ادیشد، ز یدادند که به پدر ربط داده م یم ییفحش ها

 تونم بگم. یرو که م ی_حاال اخم نکن بانو، اصال پدرسوخته نه، پدرصلوات

 

 .دیبلند خند یصدا با 

 گرفت. دوام نداشت، رنگ غم یول دنشیخند

برات بازه. به  شهیخونه هم نیدر ا یول ،یبر   یخوا یخونه م نیاز ا گهی_سخته باور کنم که چند روز د
 .یخونه خودت حل کن یوار یتو چهارد دیکه اونو با اتیجز قهر و دلخور

 

 گفت و به طرف اتاق رفت. ریشد و شب بخ بلند 

 ؟یپس چرا نخورد اریب یچا ی! گفتی_عه مرتض

 ندارم. من رفتم بخوابم. لیم گهیخانمم، د_شرمنده 

 

بود که  دیو چشم در چشم مادرم شدم، باز مروار دیکه سرم چرخ نی. هممیکرد یرفتن پدر نگاه م به
 . دیکش یو به قلب من چاقو م ختیر یم

 

 گرمش را فشردم. یحالت نشسته، خود را کنارش رساندم و دستها همان

  ؟یکن یم یقرار  یجور ب نیخوام ازدواج کنم که ا یم یدونست ی_آخه قربونت برم، مگه تا االن نم
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 زدم: یحالش چشمک رییتغ یبرا

 .رمیخوام که بم یخوام عروس بشم، نم ی_ م

 

 یم یکه کس نیدختر گلم، مثل ا ستی. دست خودم ننمی. نباشم که اون روز رو ببزمی_خدا نکنه عز
 رتی. هر روز صبح بخچهیپ یخونه م نیهر روز صدا خنده هات و حرف زدنت تو ا ره،یخواد جونم رو بگ

باز  یول هدرسته مسعود خواهرزاده خودم ام،یعمره عادتم شده. سخته باهاش کنار ب هی. ادیبه گوشم م
چند وقت من  نیفکرها خوراک ا نیتمام ا ؟یش یشه؟ خوشبخت م یچطور م تیدل نگرونم، که زندگ

 شدن. 

 

شه  یم یچ میدون یکه نم یا ندهیبرا آ ؟یکن یبگردم بهارجون. چرا فکر خودت رو مشغول م _دورت
 ؟یخور  یغصه م

 

همه وجودت، تمام حس هات، متعلق به اون  یش یمادر م یگم. وقت یم یمن چ یبفهم یستی_مادر ن
 ریرو برا همه جوونها بخواد. ز یو خوش یتوکل بر خدا ان شاء اهلل خوب ست،ی. دست خودم نشهیبچه م

 دخترم. یاونا، تو هم خوشبخت بش هیسا

 قشنگت. ی. ممنون از دعانیآم ی_اله

 _بهناز!

 _جونم مامان!

تر و پربارتر  یروز به روز قو تیتا درخت زندگ شونیبه کار ببر یتو زندگ دیهستن که با زهایچ یسر  هی_
زبونت رو سه  نکهی. نه ایاگه حرفتون شد، حرمت نگه دار  یحت ،یبه شوهرت احترام بذار  دیبشه. با
 یبر  دیادستت هم بند بود، ب ،یخونه بود یتو هرجا اد،ی. هر وقت شوهرت از در میبرابر کن

همون طور بدرقه  رون،ی. هر وقت هم خواست بره بیبگ دی. بهش خسته نباشیاستقبالش. بوسش کن
بره، آخرش  ییکبوتر جلد خودت. هرجا شهیخودت کن؛ م ریمرد رو با محبت هات اس هی. یاش کن



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

298 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هیکنم چون آخرش  یرو از پدرت پنهون نکردم و نم یز یچ چیمن ه یدیجاش بغل خودته. خودت د
 .شهیو آدم رسوا م رونیب ادیاز پستو م ییاج

 

 التیکه حفظشون شدم. خ دمیقدر د نیمدت ا نیدرس ها رو فوت آبم مامان جون، ا نی_تمام ا
 راحت باشه.

 گفتم. یمقدمه برات م هیاول  دیبا ؟یرو چ ییمسائل زناشو ،یرو فوت آب نای_ا

 

گفتن  یبرا یاز شرم تمام تنم گر گرفت. حرف ،ییزناشو دنیبا شن یبود با مادرم راحت بودم. ول درست
 نداشتم.

 بدم. حیضرو تو نایکه برات ا فمهیگفتنش برا خودم آسونه؟ وظ ینشو، فکر کرد دی_سرخ و سف

 

است. مادرم خط به  لیمسائل ثق نیگفتن ا شیزد که برا یم ادیسکوت کرد. حالت چهره اش فر یکم
شد و بر  یگفت و شرم دانه به دانه عرق م یکرد. مادرم م یم کتهیگفت و در ذهن من د یخط م

 . دیکش یگفت و من از شرم، مغزم سوت م یگشت. مادر م یم یمن جار  یشانیپ

 که والسالم به جمله آخر مادرم متصل شد.  دیبه آخر رس جانم

 تجربه کردم. یخاص جاناتیرا در ه شب

 مادرم، ترس دور شدن از خانواده، تمام مرا گرفت.  اضطراب 

 

 شو، چشمانم گشوده شد. داریب رهید زمیزد عز یاسمم از زبان مادرم که صدا م دنیبا شن صبح

 کسل بودم. یول 

 مکررم بود. یشدن ها داریو خواب و ب شبمید یخواب یب علتش
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 ریکردند که دلپذ یرا به من القا م یآمدند؛ حس خوب یم نییرا که شستم؛ قطرات آب که پا صورتم
 بود.

 

به  کیمواجه شدم که به شدت آدم را تحر یرنگ یها یخوراک پر از یز یآشپزخانه که شدم؛ با م وارد
 نشستم. زیکردند. پشت م یخوردن م

قرمز رنگ  ییگذراندم که توجهم را مربا یو با چشمانم همه را دانه به دانه از نگاه م دمیرا جلو کش زیم
 :دمیشده بود؛ جلب کرد. روبه مادر پرس ختهیآن خرده گردو ر یکه رو

 ه؟ی. چدمیمربا رو ند نی_مامان ا

 

 .دمیانگشتم را درون آن فرو بردم و بعد چش کی

 گفتم. یو "به به"  دمیکشدور دور لبم  کیرا  زبانم 

. برا خونه خودت گرفتم؛ با چند یدوسش داشت یلیخ هیگل محمد ی_قربونت برم، نوش جونت. مربا
 .گهینوع د

 

 ؟یگل محمد ی_مربا

 

 برا عشق خودم" یگل محمد یمربا نمی"ا

 

آن را  ییآشنا بود. جا یلیخ میصدا برا نیشد. صدا، ا یباز فلش بک خورد، باز تکرار و تکرار م ذهنم
 بودند و االن مغزم سربه هوا شده است. دهیبلع میگوش ها
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 روشن کنم. دیصدا را با نیا فی. تکلندینشیجا نم کیرفته و  یگوشیباز یپ 

 "عشقم"

 بودم؟ یبوده؟ من عشق کس یکس یعنی

باخبر بوده  زیمن ن قیاست که از عال یمتعلق به چه کس گریصدا د نیمسعود نبود. پس ا یصدا صدا 
 است؟

 دچار شد. شیباز به تشو ذهنم

 را تکان داد. میبازو یدست 

 بخور.  اد،یچت شد دخترم!؟ االن مسعود م ؟ی_بهناز تو هپروت

 

 ندارم بلند شدم. لیرا برداشتم و با گفتن م ی. فنجان چادیته کش میاشتها

 

 با توام.. حاال چت شد؟ بهناز یخورد یم ی_تو که تا االن با چشمهات داشت

 

بار فقط برادرم بداند.  نیخواستم ا یاعتنا به حرف مادرم راهم را به سمت اتاق بهزاد کج کردم. م یب
 در زدن باال رفت که در آن جا ناخواسته سراپا گوش شدم. یدستم برا

 دینشده، چون استرس نبا ریشه تا د شتریو ب شتریتو مغزش ب کهیالمپ کوچ نیا یی_دعا کن روشنا
 . تو دعا کن. بشه ادهیاز خرش پ یکنه حاج انیاگه طغ دیباشه. شا داشته

 سکوت شد. یکم

 

 .قربانت. خداحافظ. رمیگ ی_من فعال برم کارام مونده. بعدا تماس م
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ام تنگ شده بود و بر آن شدم لبانم را با نخ و سوزن  نهیبردم. نفس در س ورشیبه اتاق  مهیسراس
 تناول گشاده بگذارم. یبرا یبدوزم و درز 

 یخوش رنگ و صدا یکردم که باز همان مربا یمرتب م نهیرا در آ ی. روسر دمیپوش یلباس عیسر 
 متصور شد. میگفتن "عشقم" برا نیدلنش

 

 یرفع عطش، عطشم را در من بکشد و از تمام تشنگ یآب بودم برا ییبرهوت ذهنم به دنبال سبو در
گذارد و طفلش را در  یم نیآبستن که بارش را زم یکه بر من نازل شده اند مرا فارغ کند. مثل زن ییها

در آغوشم  ار میکنم و طفل دانسته ها مانیرا زا میخواستم ندانسته ها یم زی. من نردیگ یآغوش م
 یم شیراامن را ب یزدم و سقف یبغل م ریبه او برساند او را ز یخواست گزند یبفشارم، و اگر کس

 .دمیچ

 

نداشتم چون که نه عالقه  ی. بزک و دوزکدیچیپ یکرد در کل خانه م یبهناز بهناز م یمادرم وقت یصدا
. دمیکش یبود که آن را م ی. اول و آخرش خط لبمیارایکه بخواهم خود را ب یداشتم و نه مهارت یا

. مسعود کنار در مبست اطیاتاق تا ح ریرا با شتاب برداشتم و پاتند کردم. ساعت را در مس فمیساعت و ک
 لبانش کاشت. یرو یلبخند دیبا مادرم مشغول خوش و بش بودند. مرا که د اطیح

راه رفتن  نیو در ح دمیپوش یتکان دادم. کفش ها را به تند شیبرا یهمان فاصله سرم را با لبخند از 
 .دمیکردم. کنارشان که رس یثابتشان م میدر پا

 .یمعطل شد _سالم مسعود، ببخش

 ارزه. یم ایتو به همه دن یمعطل شدن برا ؟ی_سالم خانم! خوب

 

 لبخند زد. مادرم

رفت خب خدا رو شکر. بعد برا ناهار  شیپ یی. کاراتون تا هر جادیبه سالمت، وقت رو تلف نکن دی_ بر
 خونه. نییایب
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 .میخور یم یز یچ هی رونی_نه ممنون خاله ب

 

 چرا؟ رونیهست ب ی_آخه تا غذا خونگ

 

 بر گونه اش نشاندم. یا بوسه

 کشه. یطول م میو برگرد میای_قربونت برم تا ب

 

 از راه به سکوت گذشت.  ی. کممیشد نیو سوار ماش میکرد یخداحافظ

 

 ؟یکه نداشت یتلفن ،یامیپ گهی_د

 _نه.

 نه؟ ؟یگ ی_تو که راستش رو م

 ندارم باز تجربه اش کنم.. دوست دمیشن حتیمؤاخذه و نص شبید یکل می_بابت پنهون کار

 

 کش آمد. لبش

کرد  ینم دای. اگه حافظه ات مشکل پستی_ممنونم. بهناز باهات رو راستم، دروغ و دغل تو کارم ن
. فکر یخودم باش نهی. پس همون جور هم دوست دارم تو آیکن دییحرفم رو تا یتونست یخودت م

 سخت باشه. ادینکنم صداقت خرج کردن ز

 

 .نیگیو به من نم نیدون یرو م یز یکنم چ ی_آخه احساس م
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 م؟یکن میرو از تو قا یز یچ دیمن چرا با زی_آخه عز

 

کرد. با حرف زدنش تمرکزم را به هم  یدر ذهن من عبور م یگل محمد یزد و باز مربا یحرف م مسعود
خبر  قمیمرا مثل کف دستش شناخته بوده که از عال یکه چه کس نیآشنا و مهم تر ا یزد، صدا یم

 یم یوچکرد و باز به پ یم یمغزم را متالش ن،یکه آن کلمه عشقم مانند م نیکه... و ا نیداشته و ا
 . دمیرس

 

 _مسعود

 _جان

 دوست دارم؟ ییمن چه مربا یدون یگم تو م ی_م

 

با همان  دیرا نگاه کرد. کال با سوالم نگاهش در گردش بود و خند شیرو شیپ ابانیکرد. باز خ نگاهم
 آمد. یکه بند نم یخنده ا

 

 

 ؟یسوال؟ باز شکمو شد نی. حاال چرا ای_مطمئن شدم چه قدر به حرف هام گوش داد

 

 .دمیپرس ی_عه جد

 

 .یبالنگ و آلبالو رو که مطمئنم دوست دار  ی_خب مربا

 

 نبود؟ یا گهید زی_چ
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 راحت بشه از خاله هم بپرس. التیکه خ نیا یبرا ی_نه مطمئنم ول

 

 

 .دمیبرچ لب

 نباشد". االتیپژواک، خ نیکاش ا یگفت: "ا یرا حس کردم که م یمیدلم گذر نس در 

 

 تمام مرا بلد نبود. مسعود 

 از مرا از بر بود. یمیفقط ن او 

 کرد. یبودن بود که مرا ارضاء نم یناکاف نیکرد. ا ینم تیکفا میبرا

 چرا؟ یدمغ شد ی_به

 فکرم مشوشه استرس دارم. ستین میزی_چ

 _استرس؟

 _اهووم

 .دیزد و خند یطنتیپر ش چشمک

 با لطافت برخورد کنم. ف،یدم با جنس لط یقول مردونه م گه؟یاون مورد د ی_برا

 

 .دمیرنگ به رنگ شدم، لب گز ییپروا یب نیا از

 مسعود! ی_وا

 ادامه بدم؟  یخوا یبازم م ه؟ی_چ
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 گردش به راست را زد. یراهنما

سمت  شهیبه ش هیتک نش،یرا نگه داشت و با خنده دلنش نیماش م؛یرا جلو رفت ابانیمتر که خ نیچند 
 خودش داد.

 

 .میبر یدور  مین هیخونه،  میبر یدوست دار  ،یحاال که تو هول گمی_م

 شد. ری_مسعود د

. چون االن داغ یتاوان بد دی. حاال باینزدم. تو ذهن من رو منحرف کرد یخوب؟ من که حرف هی_چ
 داغم.

 من از دست تو کجا برم منحرف؟ ی_وا

 بغل خودم. ای_ب

 

 شدم. میبود ستادهیکه در آن ا یابانیمتوجه خ تازه

 م؟یچرا اومد نجای_ا

 هووم؟ ان؟یم یچ یبرا یطالفروش ؟یزنی_االن خنگ نم

 .میندار اجیُخب طال که احت ستم،ی_خنگ ن

خانومه. حاال  میمر دیسفارش اک. میخوام ندار ی. نه و نمیخوا یم دیجد سیسرو هی ی_برا عروس
 .فرمون به سمت مخالف نچرخه نیدم ا ینم نیتضم یشو. بمون ادهیپ

 

 را رها کرد. شیدر صدا یکه باز شد، زنگوله باال  یطال فروش در

 یمحترم و خوش مشرب جلوه م یبود؛ که به نظر فرد یجوگندم یبا موها انسالیم یمرد فروشنده،
 برخاست. شیمسعود از جا دنی. با دکرد

 .یر یگ یاز ما نم یسراغ تیپسرم؟ گفتم تا عروس یخوب نم؟یب ی_به درست م
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 فشرد و با متانت در رفتار و کالمش گفت: یدستانش را به گرم مسعود

 .میمزاحمتون شد یعروس دی. االن هم برا خرریروزتون بخ یصدوق ی_سالم آقا

 ینگفت ب یز یجا بود چ نیا شیچطوره؟ چند روز پ دیخود رحمت، حال سع ی_مزاحم؟ تو رحمت
 معرفت.

 شد. گهیُنه روز د یعروس نیبرم. برا هم دیبا یتیمامور کیشد.  ییهوی_شکر خدا خوبه! 

 . ی_بسالمت

دلبرانه تر بود و چشم  یکیاز  یکیگذراندم که  یرا از نظر م یتمام طول تعارفات آن ها، من جواهرات در
 گرم زد و گفت:  ی. چشمانش که به من خورد؛ لبخندنشاند یها را به شوق م

 باباجان. نیبش یصندل نیرو ا ای. حواسم به شما نبود. بیاحوالپرس یپ می_ببخش دخترم! شرمنده رفت

 

 کنم.  ی_ممنون راحتم! منم طالها رو نگاه م

 

 داد و مرا در حصار گرفت. شیبه بازو هیباز ابراز وجود کردند و با دست چپش سرم را تک دستانش

 

اش دستتون باشه.  قهی. فکر کنم سلمیعقد هم که با خانومم خدمتتون اومد دیخر یبرا یصدوق ی_آقا
 خوام که ناب باشن. یرو م ییها سیسرو

 

و  یدیکرد. در سف ریاز آن ها رنگش فکرم را درگ یکیشدند.  دهیچ زیم یرو یمتعدد یها سیسرو
کرد و  یهنگ م لشیبود که مغزم در حال تحل یخاطره ا انگریرنگ ب نیزدم. ا یدست و پا م یاهیس

 شد. یاستارت م یداد و باز ر  یارور م
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 _بهناز؟ بهناز با تواما؟

 

 .ستمیحواس به او نگر شانیپر

 ؟یگفت یز ی_هاا چ

 ه؟یچ سیسرو نینظرت رو ا گمی_حواست کجاست؟ دو ساعته دارم م

 

که  یهمان رنگ ،یا روزهیف یها نیبا نگ یسیکردم و به سروزد را دنبال  یدستش که اشاره م ریمس
نقره  یبودم که بازتاب صدا شیها نی. غرق در رنگ و درخشش نگدمیرس د،یذهن مرا به اشتعال کش

 رشبا میو با هر رعد و برق زدن پلک ها دیبار یشد. نم نم م یشد و محو م یم یتداع ،یآب نینگ
 گرفت. یشدت م

 چشمانم در معاشرت بودند. یچشمانش با قهوه ا یقهوه ا ران،یگرفت. مات و ح ینم نگاه

 چرا؟ هی_گر

 جوابش شد. ه،یسکوت توأم با گر باز

 چه دردشه؟ گهیقدر من بدبختم که زنم به من نم نی_خدا چرا ا 

 دست اشاره به سرم زدم. با

بخوره،  کیخواد ت یکه م نیبه محض ا یول ادیب ادمیخواد  یم یز یچ هیکرده.  دایپ یر ی_ذهنم درگ
 .دهیکلمه که وجودم رو به جوشش کش کیو  یستیمونم و ن یشه، باز من م یهمش دود م

 قربونت برم؟ هی_اون کلمه چ

 نگاهم لب زدم. یسیهمان خ با

 _نقره

 اومد. ادتیفقط  نی_نقره؟ هم
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 یصدا نی. فقط همستیبرام روشن ن یکشه ول یم ریرو تو ذهنم به تصو یز یچ هی یآب نی_اون نگ
 .شهینقره برام اکو م

 را سپر بازوان افتاده ام کرد و آن ها را گرم فشرد. دستانش

تقال  یجور که تو دار  نیا فته،ی. اصال بذار به وقتش اتفاق بارینکن، فشار به خودت ن تی_خودت رو اذ
 . یکن یفقط اعصابت رو خراب م یکن یم

 

و محکم فشارش  دیدستم را کش د،یشکافت. کش یمشهود بود و چشمان شکسته مرا م شینگران عمق
 که من هستم. نیا یداد به معنا

 گفت. ی"آروم باش خانومم" را م همواره 

 کرد. یصدوق یشرمسار رو به آقا یچهره ا با

 ییزایگرفتار شده. حاال چند روز هست چ یشد و به فراموش ی_شرمنده، خانمم روز عقد دچار حادثه ا
 .شهیم تیاذ ارهیب ادیتونه به  ینم قیو چون دق ارهیرو به خاطر م

 

 

 کرد. یاست" را به زبان جار  میرا در دستش چرخاند و "خدا کر حیتسب

 

انتخاب کن.  یپسند یجلو دخترم، هر کدوم رو م ایکنه. حاال ب یخودش کمک م د،ی_توکل به خدا کن
 . نهیروزگار به تنت نش یشاخ شمشاد پشتته که سرد هیشکر  خدا رو

 لحظاتت لذت ببر. نیبه شوهرت کن و از ا هیبسپار و تک ییدلت رو به اون باال پس

 

 شکست. یسکوت مغازه را م نمیف نیف یصدا
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سخن اول  یرو به من گرفته شد. مسعود بود. اوج نگران یرنگ یصورت یلیدستمال مستط جعبه 
 خسته بودم. گریحرکاتش بود. د

و با  میایذهنم کم کم کنار ب ینا نداشتم. عزمم را جزم کردم با گردش ها گرید ،یتر از هر زمان خسته
و آرام کنم. همان  یخال زیرا از بابت همه چ الشینشاندم که خ یتبسم شیهمراه شوم. به رو یزندگ
انجام  یصدوق یااز آق شانمیبابت روان پر یتشکر و عذر خواه. دمیعذابم شد برگز هیرا که ما سیسرو
بود، آسوده نبود که  ریدرگ الشی. هنوز خمیترک کرد گرید یدهایو مغازه را به سمت خر میداد

 .نباش یز یو نگران چ یتو پشت دار  دیبگو نکهیا یفشرد به معنا یدستم را م یهرازگاه

 

 !ستمیداند که نگران ن ینم

 ترسم! یم

 رانیکند. و مرا و دایباشد و به ترس خانواده ام ربط پ یخاطره ا ادآوریکه  ،یاز کس ،یز یترسم از چ یم
 به بار آمده را آباد کند. یخراب نینتواند ا یز یچ چیکند. و ه رانیتر از و

 !ی_به

 _بله

 ؟یروشن شده شبت هست یاون ستاره ها ریدرگ ؟یکن یفکر م ی_هنوز دار 

 قرص ماه کامل تو سرم روشن بشه و من باشم و روز روشن. هیخواد زودتر  ی_اهووم، دلم م

 گرفتم.  یگذشت. البته اگر بخش ناهار خوردن را فاکتور م دیساعت پنج به خر یروز تا غروب حوال کل

 دایگشتن پ یها و توجهات مسعود گذشت. مزون لباس را هم بعد از کل ییبذله گو انیکه م ییغذا
فرمان  یرو  را  دو دستش م،ینشست نیکه در ماش نیبه فردا موکول شد. به محض ا تیو در نها میکرد
 و مغازه ها را از نظر گذراند. ادهیگذاشت و چشمانش عابران پ نیماش

 

اش رو هم  هیتا جون باشه بق میبه بدن بزن ییروزایمواد ن هی م؟یاستراحت کن کمی ییجا میبر یای_م
 .میکن فیرد
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 .هیلیرو بهت دادم خودش خ یکه افتخار همراه نیهم ری_نخ

 

 برگشت،

 چانه اش گذاشت. ریگاهش شد و کف دستش را ز هیدست چپش تک آرنج 

 م؟یدر رکاب باش ید یافتخار، بازم افتخار م ،ی_خب! همراه

 _نووچ

 فیبود. بابا جنس لط زونیبود االن آو گهید ی. هر کیاصال احساسات ندار  ؟یدختر  یتو مطمئن نمی_بب
 تو؟ یهست یمدل نینرمش خرج کنه، چرا ا یعنی گنیکه م

 

 میراحت برا یالیرها و خ یهم چون من، فکر  زی. او ندیگو ینم یدانستم جد یرا م شیحرف ها تمام
 .ندیبازار آشفته را سر و سامان دهد و آشفته ترش نب نیخواست ا یکرد. م یطلب م

 خانم جون. شیپ میبر ،یستی_تو که وا بده ن

 .رهیگ یسراغت رو م یلیخ هیروز چند

 

 را انحنا داد، دست من نبود. میکه دو طرف لبها یلبخند

 شدم. یم یسرشار خوش زیبود که از اسمش ن یو مهربان یآن موجود دوست داشتن کار 

 .دمیدستم را به هم کوب دو

 .میمنم دلتنگشم بر هیعال یلی_آخ جون! خ

 

 بر ابروانش نشست. یشینما یاخم

. بعد تا اسم ید یم لشیبغل دستته، تو خروار خروار اخم و ناز و نه تحو پشیخوش ت ی_فکر کنم نوه 
 ره. یتا بناگوشت م شتین اد،یننه بزرگ م
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 کردم و حرصش را افزون دادم. لج

 آن انحنا را بازتر و بازتر کردم، صاف نشست. هیزاو یوقت

 را بست. کمربندش

 روشن شدن لمس کرد. یرا برا نیماش چیسوئ دستش،

 کرد. یم نییسرش را باال و پا و

 دم. یرسه بعد جواب تمام کارهات رو م یمنم م ی_باشه بهناز خانم! دوره پادشاه

 

 صورتم تکان تکان داد. یاشاره اش را چند بار جلو انگشت

 .امی_اونم به روش خودم. کوتاه هم نم

 _اوه حاال تو اون زمان شروع بشه.

 

 پخش را روشن کردم.  دستگاه

 الزم بود. یسکوت گفتمان یکم

 اندازه به آن عالقه داشتم. یبود که ب یکرد. آهنگ، آهنگ یاز ما احاطه م ریغ ییصدا دیرا با فضا 

 اش. یوحش یبود و گلپونه ها یبسطام رجیا

 که آه از نهادم برآمد. میشده بود کیکردم. به چهارراه نزد یزمزمه م شینوا هم

 شد؟ یچ یدیمسعود د ی_وا

 .نگاه کرد جیگ

 شد؟ یرو چ ی_چ

 م؟یبر یجور دست خال نی_به نظرت هم
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 .میبر ی_مگه بار اولمونه که دست خال

 بار اولمون باشه. دی_وا مسعود مگه حتما با

 خانم جون از خودمونه. ریسخت نگ ،یگ یو م یکن یم یولخرج ی_قربون مسعود گفتنت که ه

 .مینگرفت یچیو ه میرس یم میعه دار ام،یمن نم یر ینگ یز ی_چ

 اش متشنج شده بود. یبه شدت از خونسرد اعصابم

 .طرفش برگشتم به

 _مسع...

 کنار گوشش اشاره زد. یاش گذاشت و به گوش ینیب یاشاره اش را رو انگشت

 ؟ی_سالم داداش خوب

 

 بودم. بینص یمخاطبش، ب یحرف ها دنیو از شن دمیشن یمسعود را م یصدا فقط

 

 من حاضره؟ یها ی_امانت

 

تا  ابونیسر خ ارهیزحمت به سهراب بگو برام ب یاونجام، ب گهید قهیدو دق هی_خب دستت درد نکنه! 
 .رمشونیبگ

 

 _مخلصم! شرمنده زحمت دادم. جبران کنم.

 

 حق. ای_پس فعال. 
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 بود" تکان دادم؟ ی" کیشده بودم. تلفنش که تمام شد سرم را به معنا رهیشده به او خ زیچشمان ر با

 باال انداخت. یا شانه

 حرصت رو بخور. نیتو بش زمی_عز

 

 

 .دیاش گونه ام را کش مهیرها کرد و ضم نیاش را در اتاقک ماش خنده

 فرستادم. رونیبه ب یا دهیحرصم را در دهانم باد کردم و با پوف کش تمام

 ینگه داشته شد و مجال یمارکت پریها یجلو ابان،یکنار خ نیخواستم لب به اعتراض باز کنم، ماش تا 
 معترض شدنم نگذاشت. یبرا

 شد. ادهیچند لحظه منتظر بمون" در را باز کرد و پ یرا باز کرد و با گفتن "خانم کمربندش 

 کرد. یساله دست داد و احوالپرس ستیب بایتقر یپسر  با 

 رفتند. نیبود به همراه مسعود به طرف صندوق عقب ماش کیپالست یکه در دستانش مقدار  پسر

 

 شد. مانیبه ناگاه پش اما

 را باز کرد و سهراب نام را خطاب قرار داد. نیصندوق عقب، درب عقب ماش یجا به 

 بذارشون. یصندل ریزحمت ز ی_سهراب داداش ب

 _چشم آقا مسعود.

 

 یرا هم تند و فور  هیسالم کرد و بق من، دستپاچه دنیو د کیپالست نیمحض قرار گرفتن اول به
 گذاشت.

 رفتارشان را نظاره گر بودم. نیبغل ماش نهیمن هم چنان از آ و 
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 .دیکش رونیپولش را ب فیکتش برد و ک بیکه دست در ج دمیکه صاف کرد، مسعود را د کمر

 سهراب قرار داد. راهنیپ بیپول را درون ج یمقدار  

 کرد. یامتناع م سهراب

 را به او گفت. ییزهایثابت شد و چ راهنیپ بیدست او بر ج یدست مسعود را که بر رو دمید

 ضربه هم به پشت کتفش زد. کی 

 را دور زد. نیماش 

 را باز کرد؛ در 

 جا گرفت. نیحق" کامل درون ماش ایرا داخل گذاشته بود، بعد از گفتن " شیپا کیکه  یدر حال و

 

 را چرخاند. چیسوئ

 

 ؟یخسته نشد یبهناز خانم! خوب_احواالت 

 

 کلماتش مزاح داشتند. یشده بود ول بدجنس

 باال انداختم. یا شانه 

 مسعود خرج کردم و به گفتن: یرا برا گرید یو نگاه دهایخر ینگاه برا کی

 ؟یدونست یم یبدجنس یلی_خ

 

 کردم. اکتفا 
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 .زمیعز نهیکمال همنش ؟یدی_نه جان تو! تو هم فهم

 ؟ی_با من

 یدون یِگله نداره. ِگله نداره! م ؟یگه آن چه که عوض داره، چ یضرب المثل هست م هی_اهووم، 
 بهنازجان!

 

کرد و  یرا از آن جا استخراج م یهر سوال و حرف، جواب یمعدن کلمات و جمالت بود که برا نشیآست
 داد. یم لتیتحو

 شو. ادهیبسالمت پ میدی_خب! رس

 

آن وسط ها بنا شده بود.  یز یشهر، چ هیبود و نه در حاش نینش انیاع یخانم بزرگ نه در محله ها خانه
 .دیکش یم ریبه تصو تیرا برا یگر ید یایکه وارد شدن در آن دن یخانه ا

 .دمیرا د نیماش شهیپشت ش یکرم رنگ کوچک درب 

 بود. یامروز  نگیهمان پارک ایدرب گاراژ  کنارش

 کرد. یم ییخودنما زیدر، دو چ کنار 

 نماد از دو نسل! دو

 داشت.  یبلبل یبود که صدا یرنگ دکمه ا دیمانند همان زنگ کوچک سف ،یسنت ینماد یکی 

 بود. یر یتصو فونیآ تهیآن نصب شده بود نماد مدرن نییکه در پا یگر ید

زنگ کوچک فشرده شود و انعکاسش در  دیدانستند با یشناختند م یکه خانم جان را م یکسان یول 
 دهد. نتیخانه، گوش ها را ز

 دادم و خودم را چک کردم. نییرا پا ریشدن، آفتاب گ ادهیاز پ قبل

 زد. یبر صورتم زار م یلبم محو شده بود و خستگ خط 

 تنم را درست کردم. یکه شدم؛ پالتو ادهیپ 
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 .دمیکش امیبه روسر  یدست 

 شد. ادهیرا برداشت و پ لشیمدارک و موبا مسعود 

 را زد. نیماش ریسمت خودش را که بست؛ دزدگ درب

 طرفم آمد و مدارک را به من داد. به

 ؟یار یرو نم دهای_زنگ بزنم؟ خر

 .میزنگ بزن یدارم ول دی_کل

 

 .ارمیم رونیرو ب دهایهمون جا خر ،یپشت اطیح ارمیرو ب نیماش ام،یم من 

 زنگ را فشرد. خودش

 بار و نه دو بار. بلکه سه بار پشت سرهم! کی نه 

 . دیخند و 

 زنگ.  نیبه جون ا یافتاد ی_اومدم دورت بگردم، باز اومد

 

 بود. ریکه به جانمان با حرفش زد انکارناپذ یلبخند طرح

 زمزمه کرد:  مسعود 

 _خدا نکنه.

 .میباز شد و هر دو وارد شد در

 

 شد. یم شتریب و شتریکنار چشمش ب یها نیکه باز شد، چ در

 ثابت شد.  اشیو با تمام عشقش مرا فشرد؛ خوشحال  باز کرد میبرا ایدر یکه آغوشش را به پهنا یوقت 

 کند. میرا تنظ دشید هیصورتم شدند که زاو یبرا یدستانش کادر  د،یرا محکم بوس سرم
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 چه قدر دل تنگت بودم مادر! یدون ی. نمیخوش اومد یلی_عروس قشنگم، خ

 

 آوردم و بوسه زدم. نییآن ها حک شده بود را پا یدو دستم دستان نرم و پر چروکش که اثر زمان رو با

 عشق؛ با

 داشتم. زیو عز یموجود دوست داشتن نیکه در دلم نسبت به ا یتیتمام مهربان با

 

 ابروانش نشاند. نیمسعود ب یبرا یشینما یاخم

 ؟یار یدخترم رو م یدار  یچرا نگفت ،یبش یخوا یبزرگتر م نی_نرغول از ا

زبون دراز  نیبودم حاال جلو ا ایبرات دن شبیکن. تا د خیما رو  یجون. حاال ه زی_دستت درد نکنه عز
 .رینگ لیما رو تحو

 

 و به سمت خانه برد. دیمرا کش دست

 و در رو ببند. ایب یتو، تو هم اگه دوست داشت ای_دخترم سرده ب

 

 به ارمغان داشت. شیرا برا قیعم یدرآوردم که خنده ا شیبرا یکردم و زبان لیرا به عقب متما سرم

 لب زد. آرام

 _دارم برات.

 

 کردم. یرا باز م میها نیپوت بند

 و به داخل خانه نرود. ستدیسنش به احترام من با نیکه با ا نیبودم از ا معذب
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 سرعت ممکن آن ها را خارج کردم و واژه شرمنده را به زبان آوردم. نیباالتر با 

 

 باشن. ری_دشمنات شرمنده و سر به ز

 

 شد. یحس م یکردم به خوب یکه دم در احساس م یعطر قرمه سبز  میخانه که شد وارد

 

 

 .یغذا به جان بکش یبا ولع، بو را به جا یتوانست یراه افتاده بود که م ییچنان بو آن

بدون پسرت  یبش یخواست یمعرفت هم م یهووم. بابا ب ،یراه انداخت ییبه خانم جون چه بو_به 
 ؟یبخور 

 

 کرد. یرا تکان داد و خنده آرام سرش

 خوام چکار؟ یم ینفرم قرمه سبز  هی رزنیبرا تو پختم. و گرنه من پ دی_شا

 

 . دیبه طرف خانم بزرگ رفت و دستان و سرش را بوس مسعود

 که نوکرتم خانم جون! یدون ی_م

 تا منم تنها نباشم. اریپسرم، عروسم رو زود زود ب یخودت ی_آقا

 

 " گفت.یچشم یچشمانش گذاشت و "به رو یدستش را رو دو
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را به تاراج ببرد، در ذهن من  ییبایهم نتوانسته آن ز یر یگرد پ یکه حت بایزن مسن و ز نیاز ا خاطرات
 کم بود. یلیخ

 

را  شیها یآمد و مهربان یم ادتمیدر خانه به ع ایو  مارستانیدو روز ب یکیکه در  یخاطرات
 رفت. یکرد و م یم قیسخاوتمندانه تزر

 

 کشاند. رونینه چندان دور، مرا ب یمسعود از روزها حرف

 خانم جون! زجون،ی_خانم بزرگ، عز

 رو سرت؟ رفتم سماور رو روشن کنم. ی_چه خبرته مادر کل خونه رو گذاشت

 پاتوق خودت. میبر م؟یجا نشست نیون چرا ا_خانم ج

 را به من دوخت: چشمانش

 بهناز اونجا راحت نباشه. دی_نه پسرم شا

 قبال عاشق اون قسمت بود. ستین ادشیاالن  زجونی_عز

کنند  یرا که در موردش بحث م ییدانستم جا یهر دو در گردش بود و نم نینگاهم ب جیگ من
 کجاست؟

 ن؟یزن یحرف م یدر مورد چ نیشه به منم بگ یم دی_ببخش

 گم تاج سر. ی_خودم نوکرتم بهت م

 زد و سرش را تکان داد. یجون لبخند خانم

 حفظش کن. شهیو هم قتهیدخترم ال یبرا ی_نوکر 

 م؟ی_عه خانم جون داشت

 _خب حاال بگو.

 بعد نظرت رو بگو. ینیتا بب می. برستین یدنی_د
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 _باشه.

داشت. اول وارد خانه  یجالب ی. خانه طراحمیمشرف بود، رفت اطیکه به سمت ح یهم به سمت اتاق با
 رو هم بود. نیدو نبش بودنش، ماش لیبزرگ خانه که به دل اطیبعد ح یشد یم

 هیتک یبرا بایز یها یمفرش شده بود و دور تا دور اتاق را پشت زیبا دو تخته فرش دستباف تبر یاتاق 
 نیفاصله داشت و چند یاز پنجره سرتاسر  یدرست کم یکوچک زیم یکه رو یقرار داده بودند. سماور 

که  یز یچ هرماند.  یموزه م کیاتاق مثل  نیگذاشته شده بودند. ا ینیس یهم رو کیاستکان کمر بار
شده، مفرغ و آفتابه و لگن ورشو،  یمنبت کار  یبود در آن جا وجود داشت. از بشقاب ها ینماد سنت

 یداخل الوان راه راه آن رو یو نقوش لوز  یهااز رنگ یبیبا ترک CHICHAKLAMEH چکلهیچ میجاج
 وسط اتاق انداخته شده بود. یکرس

 طاقچه گذاشته شده بودند.  یهمدان آن جا رو نیکه از اللج ییها سفال

 و... شده بودند زانیآو واریکه به د یچرم ها تا

 شده بودم. یاتاق سنت نیگفت و من غرق ا یم میدانه به دانه برا مسعود

 

 نیآوردند. ا یبه سوغات م یز یچ یرفتند و از هر شهر  یبه مسافرت م ادی_خانم بزرگ و آقا بزرگ ز
 چرا؟ یدون یآرامش دارم. م  ام؛یجا م نیهاست. من که ا قهیاتاق جزء عت

 

 نگاه را در نگاهش تاب دادم. فقط

 

پول و کار  یخودمم، فکرم پ امیجا که م نیست. راحتم؛ ا تهیو مدرن از هر تجمالت یکه عار  نیا ی_برا
 .ستین

 

 .هیعال یلیخ یلیمسعود خ یوا ه،ی_عال
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 یآن بود؛ وارد شد. رو یرو یرنگ ینقره ا یکه منقل نقل یکوچک ینیخانم بزرگ با س نیح نیهم در
چشم زخم دور سرمان چرخاند. مسعود از  ینمک، و اسپند بود. آن را برا از،یچند پوست پ ینیس

 برد.  اطیدستش گرفت و آن را به ح

 جان منتظر نظر من بود. خانم

 جا پهن کن که خانم بنده پسندش کرد. نیرو هم ی_خب خان جون بساط چا

 

و رو  ریواقعا حال آدم رو ز نیا یول ستین ادمی یز یقشنگه، من که از قبال ها چ یلی_آره خانم بزرگ خ
 .میجا بخور نیهم ارمیرو م یچا رمیکنه. من م یم

 .ارمیدخترم خودم م نیبش ای_ب

 د؟یپا دردتون بر نیخوام چکار کنم که شما با ا ی_پس من م

 ده دختر جون؟ یکارهام رو انجام م ی_پس هر روز ک

 خندم. یم

 دم. ی_قربونتون برم! هر روز هر روزه، امروز که من هستم خودم کارها رو انجام م

 _قربون دستت دخترم!

گفت "قدرش رو بدون  یکه به مسعود م آمدیحرف زدن خانم بزرگ م یسمت آشپزخانه رفتم. صدا به
 صداها را نداشتم. گریجواهره"، وارد آشپزخانه که شدم د کهیت هی

ظرف گز و شکالت بود آن ها را با خرما و قند هم  کیکنار سماور هم  ختم،یرا درون استکان ها ر یچا 
دلخور نکردم از  زیکشمش افتاد که آن را ن یگذاشتم. لحظه آخر چشمم به کاسه کوچک ینیس یرو

 .دوستانش دور بماند

 .زدند نیدلنش یجان و مسعود در حال حرف زدن بودند که با وارد شدن من لبخند خانم

 ندازم. یرو راه م یبعد شام اون سماور ذغال ن،یبش ای_ب

 به دهان خانم جون چشم دوخته بودم. ریتح با
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 ندازن؟ مگه منقله؟ یذغال رو کجاش م ؟ی_ذغال

 

حرف من  نیلم داده بود با ا یکنار پشت یرا داشت، به دو متکا دنیداغ نوش یکه عادت چا مسعود
 .ختیر رونیب یاو خنده اش به صورت افشانه چ دیپر شیدر گلو یچا

 

خونه  دیدونه تو با یبنده خدا نم نیبچه، خفه شد! عه مادر حاال ا نی_مادر بلند شو دو تا بزن پشت ا
 .یرو با آب دهنت پر کن

 

 

کرد و با کف دست راستش به  یبه ساعت انداخت و نوچ نوچ یچپش را باال آورد و نگاه دست
 زد. اشیشانیپ

خانم خانما  نیشد. اگه به خاطر ا ریکردم نمازم د یخانم، اتاق رو کالبد شکاف یشد؟ تا برا یچ یدی_د
 .دیدلتون خواست بارم کن یمن کاهل نماز نشدم هرچ

 در سر و صورتم شکل گرفت. بهت

 . یانداز  یبه من چه؟ چرا گردن من م ی_من؟ خودت تنبل

رو خودم بعد از  تیاطالعات عموم . ادامه گسترشمیو نماز بخون میریبا هم وضو بگ می_پاشو پاشو بر
 کنم. یمنت تقبل م دهینماز، به د

 

و شرم و خجالت و هرچه  دندیجا به صورتم رس کیدر بدنم همه  یجار  یکردم تمام خون ها احساس
که از عالم و آدم به من محرم تر است  یشده بود. حاال چطور به کس داریکه بود در آن لحظه بر من پد

 دارم. یشوهر، من مشکل شرعآقا، جناب،  میبگو

 کردم. یو من من

 رو بخورم. می. چاامیگم تو برو، منم االن م ی... مزهی_عه...چ
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 هم برا بعد. ی. چامیتا زودتر بخون یایباهام ب دیبخونم با ریمن د یخودت باعث شد گهی_نه د

 واجبات، بعد مستحبات. اول

 

 به ماجرا برد. یبود، از رنگ و رو و من من کردن من پ دهید ایدن ریبزرگ که پ خانم

با تمام حواس و  دیخواد به تو اقتدا کنه، آدم با یاالن نخواد بخونه، مگه م دی_تو خودت برو بخون، شا
 .یشرع فینه رفع تکل سته،یاحساسش به نماز با

دوزد و با چشمان  یراه رود. مشکوک چشم در چشمم م یاز آن بود که فکرش به ب زتریهم ت مسعود
 دارد. یاو را بشناسد؛ نگاه دوخته شده را بر نم ،یکه بخواهد از چشمان فرد یشده مثل کس زیر

 ؟یدختر زل زد نیو به ا یر  یشده؟ پس چرا نم رینمازت د یمگه نگفت ،یسادیمث مجسمه وا هی_چ
 ش؟یدیتا حاال ند

 رم. ی_ها، چشم خانم جون دارم م

 

 من محو شد.  دیاش پشت سرش بود تا از د دهید یرفت ول یم خودش

 تشکر کردم. د،یرس یکه در آن زمان به ذهنم م یکلمات دنیگرفتم و با چ ریبه ز سر

 بهش بگم!  یدونستم چ ی_ممنون خانم جون، نم

شه.  یشازده دوماد منم باز م نیبرا ا ختیدادنش، کم کم  حیسخته توض یول ه،یعیطب نی_دختر گلم! ا
 سر به غذا بزنم. هیر مادر، منم برم رو بخو تییچا

 حال بلند شدن بودم. در

 رم. یمن م نینی_نه، نه، شما بش

 .دستش به زانوانم قفل زد با

 نه؟ ایاندازه ست  زشیهمه چ نمیخوام بب یم ،ی_نه امشب مهمون من

 اکتفا کردم. مینشستن و خوردن چا نهیناچار به گز به
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 یگر ید یایدر گوشم زمزمه کرد و هراس به دلم نشست. در دن ییکه صدا دمینوش یکوچک قلپ
 .پرتاب شدم ایدن نیباره به ا کیکردم و به  یم احتیس

 شده!؟ ینگرفتم چ ی_فکر کرد

 

 .دمیبه صورتم کش ینقاب خونسرد فتادم،یتک و تا ن از

 ؟یگیم یمعلومه چ ؟یرو گرفت ی_چ

 بود. طنتیبا ش نگاهش

 .یکن یخون دفع م ی. تو االن دار یخون یکه به خاطرش نماز نم ی_همون

 

 کردم. انیتوام با تعجب، ب یرا با خجالت اسمش

 .دیآن را به صورتم کوب حیکه صر نیا از

 _مسعود!

به  ؟یچ گهی. ده روز دیو نگ یونیبپچ یتون ی_جان مسعود! مگه خجالت داره شوهرت بدونه؟ االن م
 و من نفهمم؟ یکن میخوره قا یمن م اتینظرت به اخالق

 را به باال تکان دادم. سرم

 یدونستم م ی. اگه میشد تیاذ یلیخ یامروز همش سرپا بود ؟یدختر خوب، چرا نگفت کالی_آ بار
من نماز بخونم.  ینذار  طونیتو جلد ش یر یم یتا حالت روبه راه بشه. تو دار  گهیدو روز د یکیذاشتم 

 .یخودت که معاف شد

 .یزن یحرف م یایندارم. خودت م تیبدجنس نشو. من که کار گهی_د

 .امینگو، تا من برم و ب یچیخواهشا ه گهی_د

باره مثل  کیگفتن باال برد که  تین یبه دست، به قسمت راست اتاق رفت. دستانش را برا سجاده
 دستانش را انداخت و برگشت. دیایب ادشی یز یکه چ یکس
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 شده بود گفت: ختهیکه در کالمش ر یتعجب با

  ؟یدم مسجد نگه داشتم تو کجا رفت ی_پس ظهر وقت

 .یکه تو زنگ زد یداخل منم اطراف رو گشتم تا موقع یتو رفت ی_روم نشد بگم. وقت

 اش را چرخاند. یقهوه ا  یو ناراحت مردمک ها دلخور

 ابونیسرد، تو خ یساعت هم تو هوا میبعد ن یحالت، اون همه گشت نیبگم؟ با ا ی_من به تو چ
 .ینشست یم نیدادم تو ماش یرو م چیسوئ یگفت یخب م ؟یبود

 

من سخت  یقدر را هم که متوجه شده چه قدر برا نیکند هم یدرک نم م،ینداشتم به او بگو یز یچ
 است.

 و ال اله اال اهلل را زمزمه کرد و بعد قامت بست. دیبه صورتش کش یدست

را که درون آب جوش گذاشته بود را  ییموهایخانه بردم. خانم بزرگ لها را جمع کردم و به آشپز استکان
 خارج کرد درون قابلمه خورش انداخت. 

 گذاشتم. نکیها را در س استکان

 شم.  یمن معّذب م ن؛یمون ی. سرپا ممیزحمتتون داد یلیخ ن،ی_خسته نباش

 گهیپادرد دارم که اونم د هیتونم کارام رو خودم انجام بدم.  یخدا رو شکر سرپام. م زم،ی_راحت باش عز
 شه کرد. ینم شیمال کهولت سنه. کار

 ارزه. یم یلیخودش خ نی!؟ شما ماشاءاهلل دلتون جوون و شاده، که ازجونیعز هی_کهولت سن چ

و کم کم قراضه  ریخوره به تعم یبعد چندسال م ،ینو رو هم بخر  نیماش هیتعارفن،  گهید نای_دخترم ا
 رفتنه. نیدر حال کار کردن و خم و چم و باال و پائ زیر کیکه  یبه حال آدم یشه. وا یم

 

 

 ها را کف زدم. استکان
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نباشم، مزاحم  یمحتاج دست کس ای ریگ نیخودمم زنده باشم، دعا کن زم ی_دعا کن تا به دست و پا
هزار  یروز  ادیهم ب ابونیون روز اگه سر گرگ بمحلم کنن؛ که ا یب اینباشم، که منت سرم بذارن و  یکس

 .رهیم یده و م یمرتبه جون م

 

 آن گرفتم. ریز یآب را باز کردم و استکان ریش

 بشن. ریگ نی_خدا نکنه خانم جون، دشمناتون زم

 

 ی. کمزدیبر شیها یو مالقه را دو مرتبه به لبه قابلمه زد تا سبز  ختیخورش در کاسه ر یمالقه، کم با
 آورد. نکیو قاشق را به طرف س دیاز غذا چش

به استکان شستن! منم برات  یحاال هم موند ؛یوضعت، کم سرپا بود نیتو امروز با ا زم،ی_شرمنده عز
 کنم. یاضافه م

 .دمیپاش شیبه رو ینرم لبخند

 قاش... هی_

 .امیو م رونیرم ب یسر م هیمن  زجونی_بهنازجون، عز

 

 .دیرفتار مسعود، در دل و جانم ماس رییاز تغ زین یشد، شگفت دهیطور که حرف در دهانم ماس همان

  ؟یقرار نبود بر  یی_تو که جا

 خاراند. یشیرا به باال برد و با انگشتش لبه گوشش را نما ابروانش

 .امیرم و م یدارم بشمر سه م یکار فور  هی_

 

 آن نشست. یو رو دیرا کش یجون صندل خانم

 شد؟ دایپ هویکه  هیچه کار خوام شام رو بکشم یپا درد، مادر م نیامان از ا شی_آخ
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 .امیمنم م نینی_قربونتون برم. تا شما دو تا خوشگل بساط شام رو بچ

 

 اعتراض نداد و ختم جلسه را با رفتنش اعالم کرد. یبرا یفرصت

توانست داشته  یم یلیباره چه دل کیرفتن  نیشکل گرفت که ا یدر سر من عالمت سوال بزرگ اما 
 باشد.

 .زیم یبذار رو اریدخترم بشقاب ها اون جاست. ب ای_بهناز ب

 

 شدم. دهیکش رونیهپروت ب از

 م؟یاون اتاق. شام بخور می_خانم جون بر

 

 اش متفکر شد. افهیق

 .یها رو ببر  لهیوس یبخوا یش یم تی_خب اذ

 

 را تند تند تکان دادم. سرم

 کنم. یبساط رو علم م یکرس یدارم اون جا رو، رو _نه اصال! دوست

 

 هم کامل کننده حرفم شد. یگشاد خنده

 

 دیآن ها با شو یکه رو یو نمکدان، سه کاسه کوچک ماست خور  وانیو قاشق و چنگال، ل بشقاب
 قرار دادم. یبزرگ ینیس یرا تو یکوچک ترش یشده بود؛ با کاسه ها نیتزئ

 گرفتم. یخانه و اتاق م نیاز ا یخوب یلی. حس خدمیها را به اتاق بردم و چ آن 
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که  گرید لیو هزاران دل دنیظروف به رخ کش ،یآن چنان یو بپاش ها زیاز بر یاثر  یبودم ول یمهمان 
 انسان را در تنگنا قرار دهد، نبود.

 

 نواخته شد. یزنگ بلبل یصدا

 .دیمسعود به گوش رس یاز اتاق خارج نشده صدا هنوز

 رفتم و اومدم. یخانم جون َجلد یدی_د

 برو دستات رو بشور تا منم برنج رو بکشم. می_بهناز گفت تو اتاق غذا بخور

 

زد به  خونیحرکت شب کیبا  ستادیا میشد. روبه رو یتر م کیو نزد کیاش نزد دهیچشم کش یصدا
که شد؛  رابی. سربود یگرفت و نفس از من م ی. کام مدیکوب یضربان قلبم که به سرعت اسب بخار م

 کرد.  نیمز زیگونه و چشمانم را ن

 ؟ی_کجا رفت

 داروخونه سر کوچه. نی_هم

 _داروخونه؟

 چشمانم باال گرفت. یرا جلو یرنگ اهیس کیپالست

 

 شد. یام سوال چهره 

 .نی_صورتت رو اون جور نکن باز کن و بب

 

 میروز مسعود برا کیآمد  یدر تصورم نم دمید یرا که م یز یرا جلو بردم، آن را باز کردم. چ دستانم
دست به هم  ای. شرم و حدندیپرفشار طلب یرا به بوسه ا نمییلب پا میکند. دندان ها یدار یبخواهد خر

 .دندیدادند و نگاهم را دزد
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 چانه ام زد و سرم را باال گرفت. ریدست ز مسعود

مگه من  ؟یمن رو محرم دل و جونت کن یخوا یم یک ؟یبه من عادت کن یخوا یم ی_بانو، خانمم، ک
تونم فراهم کنم. خودم  یکه م ییتو رو تا جا یو عاطف یماد یازهایمه ن فهیوظ ستم؟یشوهرت ن

 .رمیدوست داشتم برات بگ

 

 _آخه...

 دهایخر یبه خودت استراحت بده. باق یتون یآخه، قرص هات رو حتما بخور. تو فقط تا م ی_آخه ب
 .گهیچند روز د یهم برا

 

را که  یتالش کردم حرف یلیبرود، مچ دستش را در حصار دستانم گرفتم. خ سیکرد که به سرو پشت
 زبانم بود را بازگو کنم. یرو

 ...یول زم،ی_ممنونم عز

 را چرخاندم و زبانم را از داخل در لپم فرو کردم. سرم

 .یدیاالن حالم خوبه. زحمت کش ی_ول

 

 نجوا کردم: آهسته

 روزم بود. نی_امروز دوم

 

 صورتش را پوشاند. یمهربان لبخند

 _قربونت برم.
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برده  ادی. حضور خانم بزرگ را از دیکش یرا شانه م میاش گذاشت و با دستش موها نهیس یرا رو سرم
 .میاو به خودمان آمد یکه با سرفه مصلحت میبود

 _من برم دستام رو بشورم.

 خانم جون شرمنده مسعود اومد حواسم پرت شد. ی_وا

برنج رو هم آوردم.  سید نیا امیخواستم ب یمنم خوشم دخترم. خودم که م نی_شماها خوش باش
 .اریزحمت اون کاسه خورش رو ب یفقط ب

 

 " گفتم و به آشپزخانه روان شدم.ی"چشم

 .دیرنگ پر کش اهیس کیبه پالست المیخ

در آن قرار داشت.  یتیورق قرص تقو نیو چند کیبا چند ورق قرص فرفول ،یپد بهداشت چهاربسته
به  میرفته بود. افکارم را پراندم و خورش را برداشتم. آن شب برا شیحساب و کتاب ذهنش تا کجا پ

 من پاک نخواهد شد. وبیگاه از ذهن مع چیبود. خاطره آن اتاق ه یماندن ادی

 

 

 یکم سو پشتک م یو فلش زدن ها یسردرگم انوسیکه در اق یمن یبرا زیآن شب به بعد همه چ از
 دور تند افتاد. یزدم؛ رو

 یدار یبهنوش خر قهیرا با سل هیزیو تخته جه ریکردند. ت یعوض م فتیش ق،یها و دقا هیزود ثان یلیخ
 ام. یخواهر ته تغار  قهیداشت سل زادیکردند و الحق دست مر

 

 

قبل خود، پرتاب شده بودم؛ چند روز  یناشناخته  یایجرقه در ذهنم، به دن کیکه با  یبار  نیاول از
 گذشته بود.

 و آن را پر رنگ کنم. رمیکمرنگ را بگ یوقت فرصت نشده بود تا سراغ آن رد پا چیه اما
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 زدند. ی" هر شب، قبل از خواب، در ذهنم زنگ مهی"پاتوق" و اسم "مهد ی کلمه

 بروم. هیمهد داریمتوجه شود به د یکه کس نیام که کامل شد، بر آن شدم بدون ا هیزیجه دیخر

 

 ابم؟یاو را ب دیدانستم از کجا با ینم اما

 

 اعتماد کنم؟ یبه چه کس دیدانستم با ینم یخواستم، ول یرا م یکس مساعدت

 

 د،یبگو دیکند و آن چه را که نبا یم دایلبانش درز پ ییدانستم، جا یشخص بود اما م نیبهتر بهنوش
 .دیگو یم

 هم که... مسعود

 

 کردم.  نیریش یمکث دمیبه بهزاد که رس انمیکردن اطراف نییباال و پا در

 .برادرم

 !نمیتر محرم

 

 گرفته بود. شیرا در پ اطیاش، راه ح یزنگ خوردن گوش یشام خورده بود و به بهانه  تازه

 زدم. یم دیاتاق، او را د یزد و من از پشت پرده  یحرف م یبا گوش اط،یدر ح داشت 

 

 انشیپا یبرا یمیشد و تصم یجمع م ایآمد  یکش م ایهم چنان لبانش  یساعت گذشت ول مین
 نداشت.
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 رفتم. اطیرا کنار زدم و به ح پرده

 

 زمزمه وار بود. شیصدا

 _باشه فعال تو برو به کارت برس. منم...

 

 شد. رینگاهش با من درگ د؛یکه چرخ نیهم

 

 کردنش نشد. یمتوجه خداحافظ ز،یدارم خودش ن حتم

 

 .دیخند میبه رو ن،یریکمرنگ، اما جذاب و ش یآورد و با لبخند نییرا پا یگوش

 خانوم؟ یآبج یزد یمن رو چوب م اهی_زاغ س

 

 برداشتم. شیبه سو یو قدم دمیخند

 

 از زبانم دور شود. شانم،یمنتظر نماندم تا حرفم دستخوش افکار پر م،یدیهم که رس به

 ؟ینفر بهم کمک کن کیکردن  دایپ یتو یتون ی_تو م

 

 با هم، هم بستر شدند. شیجمع شد و دو ابروها لبخندش

 ه؟ینفر ک هیتونم بپرسم اون  ی_م
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 !ستیدانستم از چ یکه نم دیکش یم دکیمرموز را  یصورتش، ترس تیجد

 

 کنم. داشیدونم چطور پ ی. اما نمنمشیخوام بب یدوستم! م هی_مهد

 

 .دیرا جو لبش

 بود. یگر ید یاما فکرش جا دیچرخ یدر صورت من م نگاهش

 

 ؟یکار دار  ی_باهاش چ

 

 بود. بیعج یادیمن ز یبرا سوالش

 .ردیو برهان صورت گ لیبا دل دیدوست سابقم، چرا با دنید دمیفهم ینم

 

 که... ارهیب ادمی یز یتونه چ یتونه بهم کمک کنه؟ م یم نمیخوام بب یم ؟یگ یم یفهمم چ ی_نم

 

 .دیحرفم دو انیم

 .شینیبرمت بب ی_باشه قبول. م

 

 به جانم مزه کند؛ چهره ام در هم رفت. یهمراه نیکه حالوت ا نیشدم اما قبل از ا خوشحال

 برمت. یشرط م هیبه  ی_ول

 

 شد. زانیآو یکم میها لب
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 بود. چیبهتر از ه اما

 ؟ی_چه شرط

 مامان. یبهنوش. حت یمسعود. حت یحت  .ینزن یحرف چیکس، ه چیکه به ه نی_ا

 

 کرده بود. شتریام را ب یسخنش، کالفگ تحکم

 و جواب نگرفتن، نداشتم. دنیپرس شتریب یحوصله  اما

 م؟یر یم یزنم. فقط بگو ک یکس حرف نم چی_باشه قبول. مطمئن باش به ه

 جا داد و در حال رفتن به داخل، گفت: بشیرا در ج یگوش

 . امیخوام برم، سراغت م یکه م یمهمون یکادو برا کی دیکمک در خر ی_فردا ظهر، به بهونه 

 هم شک نکنه. یکنم که کس ی. سر ناهار بحثش رو باز میآماده باش ستین الزم

 

 مانده بودم. خکوبیخانه شده بود و من هنوز هم همان جا م وارد 

 

را   توانست دردم یاو م ایبرسم؟ آ میمیاز دوست صم رمیاخ یتوانستم به جواب سوال ها یفردا م ایآ
 سواالت به ذهنم آغاز شده بود.  یخانوادگ ورشیمرهم باشد؟ 

 هست؟ اخالقش با من چطور بوده و االن چطور خواهد بود؟ یچه جور آدم هیمهد اصال

ر کنم. سالنه سالنه به داخل خانه رفتم. تمام شب از استرس را دو شانمیدادم تا افکار پر یرا تکان سرم
خانه را نوازش  یآهنگ بنان که فضا یدر تردد بودند. صبح با صدا میپلک ها هیروبه رو شدن با مهد

داشت؟ اصال  یلذتکردن، چه  یدانستم سر صبح مردم آزار  یحوصله بودم و نم یشدم. ب داریداد ب یم
داد؟ اول صبح روانم چادر غرغرش را سر کرده است و تا  یم یآهنگ را با ولوم باال گوش دادن چه معن
 زانیرا از تخت آو میرا کنار زدم و نشستم، پاها ی. رو تختستیبه زبانم منتقلشان نکند ول کن معامله ن

به  دنیغار باز کرد. حوصله شانه کش ننددهانم را ما زین یا ازهی. خمدمیبه چشمانم کش یکردم و دست
مغزم کم  یخاکستر  یسرم بستم. سلول ها یرا باال میرا برداشتم و موها میرا نداشتم. کش مو میموها
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استپ زدم. چابک  هیاسم مهد یکردند که ناگهان رو یم یادآور یکم گرم شدند و کارها و حرف ها را 
متوسل  یو هرکس یز یبه هر چ مشیترم یبود که برا وبمیشدنم که دست خودم نبود. دست ذهن مع

بلند گفتم  یر یشد. وارد آشپزخانه که شدم پدر و مادرم با هم گرم صحبت بودند. سالم و صبح بخ یم
 :دینشستن مادرم چهره در هم کش نیح دمیکش رونیرا ب یو صندل

 شم.  یم تیتو اذ یپاکش کن. من به جا یشور  ی_چند بار بهت بگم صورتت رو که م

 دهانم گذاشتم: ییخرما

 جور دوست دارم. نی_قربون اون صورت درهم شده ات برم، من ا

 

 

 .دمیجلو کش یرا کم یو صندل نشستم

 .اریو ب زیبرا خودت بر ییچا هی ی_حاال تا َنِشست

خودم و نگاهم  تیبر تار و پود بدنم نشست. بهت زده نگاهم به موقع یکالم گفته شده مادرم شگفت از
 به مادر در گردش بود.

 _مامان خانم االن من سرپام؟

 را که بر چهره هر دو نفر نشست. یلبخند دمید

 .یکه من گفتم سرپا بود یو گرنه موقع ی_تو زود نشست

طاقت فرسا  میبلند شدم. حاال تا ظهر تحمل کردن برا یچا ختنیر یباال انداختم و به ناچار برا یا شانه
انتظار  یطاقت فرسا برا دیتراش میآن قدر که کار برا زمیبود. صبحانه را با افکارم خوردم. به لطف مادر عز

 .تن خسته ام بود یمعنا نداشت، برا گرید

 عرق کرده ام زدم: یشانیبه پ یدست

 باشم؟ بابا به خدا نا ندارم. شیکشن که من دوم ی_مامان کجا از عروس کار م

و  یچه در بساط دارند؟ به دنبال مهربان اد،یمکرر، و فر یدر مواقع کار مگر بجز چشم غره، غرغرها مادرها
 بود. دیقربانت شوم نبا



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

336 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

از آن  یکیو بهتر خواهد بود.  شترینرمش و کار کردن ب یشود برا انیب نیچن نیا یاگر هم کلمه ا که 
 .دمیرا به سمتم چنان حواله کرد که حرف نزده خودم حرفش را فهم زشیت یچشم غره ها

االنم زود  نم،یب یمن تنت نم یمونده. فعال که لباس عروس گهیعروس، هنوز دو روزه د یگ ی_خودت م
 باش کار کن.

 را مظلومانه دوختم: نگاهم

 کارها رو انجام بده. نیا ادیب یخانم بگ ایشه به ثر ی_مامان! نم

 .ادیب یبگم کمک میندار یادیز_نه، کار 

 

 فاصله نداشتند: ادیگشاد، ز یضیبا ب چشمانم

. مرحمت کن زود یمونه برا عروس یکار کم؟ بابا رنگ به روم نم یگیم نای_مامان خانوم شما به ا
 .میتمومش کن

 

 داد. صیدر و پنجره آشپزخانه اجازه ترخ دنیبعد از شستن و ساب باالخره

را  میکرد دوش آب گرم بود. خودم را به آب سپردم. موها ین کوفته را آرام مبد نیکه ا یز یچ تنها
 بهزاد وارد شد. د،ییکردم که در اتاق زده شد، بعد از بفرما یخشک م

 

 زدم: شیبه رو یلبخند

 !ی_سالم، خسته نباش

 ناهار. ای. مامان گفت بیخانوم! درمونده نباش ی_سالم آبج

 

 .دیپاشنه پا چرخ یکه به اتاقش برود، رو برگشت

 .دنشید میر یبه دوستت زنگ زدم. باهاش هماهنگ کردم که م ی_راست



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

337 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

گشتند مطمئن بودم باز شمار  یکرد و خاطرات برم یم یار یحافظه ناقص  نیمهربان بود، اگر ا برادرم
 به شمارش نخواهد آمد. شیها یمهربان

 

 صاف کرد: یرا با سرفه مصلحت شیکه بهزاد صدا م،یبود زیکردن م  که تمام شد در حال جمع ناهارمان

کادو  دیو در خر ییایباهام ب یخوام اگه وقت داشته باش یدعوت شدم م یمهمون هی_بهناز! امشب 
 .یکمکم کن

 

 به مادرم کرد و رو به بهزاد کرد: ینگاه پدرم

 بابا؟  یبر  یخوا یم ی_چه مهمون

 نمکدان را به دستم داد. بهزاد

بهناز  نیقبول نکرد. برا هم امیدوستمه، منم دعوت شدم هرچه قدر هم اصرار کردم که نم_ تولد خواهر 
 .رمیکادو درست و درمون بگ هیبرم که  یرو م

 قرار دادم که بهنوش پشت سرم قرار گرفت. نکیها را در س بشقاب

 .یبر  یخوا یاالنم که م ،یشورم. از صبح سرپا بود یمن م نی_تو برو بش

 

 آن را فشردم: یبه شانه راستش زدم و کم یدست

 .ی_ممنونم گل

 

 :دمیقبل از خارج شدن پرس یگرفتم ول شیاتاقم را در پ راه

 آماده باشم. ی_چه ساعت
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 کرد: یرا باال آورد و نگاه دستش

 چرت بزنم. هیچهار آماده باش تا منم  مه،ی_االن ساعت دو و ن

 

 با بهزاد حرف زد: یبا مهربان مادرم

 بچه از صبح سرپاست بهنوش رو با خودت ببر. نیا_خب 

 حرفش صحه گذاشت. یبا همان نگاه مرموز به مادر، رو زین پدر

خودم بود  یبرا دیچند وقت همش خر نی. خودمم دوست دارم برم. استمی_نه مامان جان! خسته ن
 خواد. یرو م یقبل از عروس یگردش خواهر و برادر  کیخسته شدم. دلم 

 

ام در  یمیدوست صم دنیکه از د یجانیهوا در برابر ه ی. سرمامیرد نظر نشسته بودپارک مو در
بهزاد بودم  دییگذراندم و منتظر تا یبود. همه را چهره به چهره از نگاه م چیوجودم نشت کرده بود ه

 بهزاد دستم را گرفت: قهیدق ستینبود. بعد از ب یاثر  چیه یول

 .دهیپوش یخردل ی_اومد، همون دختره ست که پالتو

 

نرفته را پر کرد و با  یکه شد؛ قدم ها کی. نزدستادمیشد و ناخواسته ا دهیبه آن سمت کش نگاهم
 در بغلش بودم. ی. مانند مجسمه ادیبه آغوشم کش یدور از نگاه گذراند و به آن کیچشمانش مرا 

 نسبت به او نداشتم. یحس چیه 

 م؟یدفن کرده ا گریکدیچگونه بوده و چه رازها در دل  یدوست نیدانستم ا ینم 

 فاصله داد. یکم 

 .ختیر یصورتش اشک م یپهنا به 

 گهیتا اون روز که مامانت زنگ زد و خواست چند روز د یشد یجور  نیدونستم ا ی_فدات شم! من نم
 دونستم. ینم شتیپ امیب
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 :میو بهزاد با تعجب، هم زمان با هم گفت من

 _مامانم؟

 ماند. مهین حرفش

 در خاطرش به او تلنگر زد. نگاهش که با بهزاد گره خورد؛ دستپاچه شد: یز یکنم چ فکر

 ن؟یآقا بهزاد شرمنده حواسم نبود سالم کنم، سالم خوب دی_عه ببخش

 بر لب نشاند. یلبخند کمرنگ برادرم

 .میشرمنده مزاحمتون شد ن؟ی_سالم از ماست خانم! شما خوب

 

 .دیبه لبه شالش کش یخت و دستاندا ریبه ز سر

چه قدر خوشحال شدم. من ممنونم که باعث  نمیبهناز رو بب امیب نیگفت یوقت نیدون ینم ه؟ی_مزاحم چ
 .نیشد دارید نیا

 

 

 :دیکش شیموها انیم یدست بهزاد

 ام؟یب ی. فقط کنیگفتن دار یبرا ادی_خب من برم شما دو نفر هم مطمئنم حرف ز

 زنم. یبهت زنگ م _هر وقت کارم تموم شد

 

 کرد و رفت.  یگفتن "باشه منتظرم. خوش بگذره" خداحافظ با

 جذاب، رو به من کرد: یبهزاد با نگاهش او را بدرقه کرد. بعد با لبخند یقدم ها نیتا آخر هیمهد

 ؟ی! موافقمیقدم بزن کمی_
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 _موافقم.

 

 ریز یرنگ یخرد شدن برگ ها یبا صدا یز ییسرد پا ی. هوامیداشتیدو به موازات هم قدم برم هر
 شکست. یرا م نمانیسکوت ب مان،یپاها

 داد. گرشیرا به دست د فشیک

بشم. هر  بهیجور برات غر نیروز ا هیکردم  یدلم برات تنگ شده بود، اصال فکرش رو هم نم یلی_خ
 بهناز سابق، عشق و خواهر من. یدم، باز بش یبرات انجام م ادیکه از دستم بر ب یکار 

 

 محصولش شد. قیعم یرا به کامم نشاند که تبسم یر یدل پذ ینیریش شیها حرف

 .میکرد یم ضیتعو گریقدم را با قدم د کیآرام  آرام

کرد و دو روز  یاستاد نقو زونیساغر پرافاده آخرش خودش رو آو یول ست،ین ادتیدونم تو االن  ی_م
 بود. شونیجشن نامزد شیپ

 .ستادمیا

 دانم. یدانست نم یکردم او را؛ که م یو دلخور نگاه م صامت

 

 زد: ینیغمگ لبخند

من  ی. ولادینم ادتی یز یدونم چ ی! مهینگاه دلخور چ نیا یدونم معن یشناسمت که م ی_اون قدر م
 کنم. یم فیمورچه هم، چه نر و چه ماده، برات خاطره رد یحت ،یز یاز هر چ

 خورد. یکدومشون اون ذهنت رو قلقلک داد و تکون هی دیشا

 

 باز کردم. یبار به لحنش، خساست به خرج ندادم و لبخندم را کم نیا

 تو انداخت؟ ادیمن رو به  یچ یدون ی_م
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 کرد: یمشتاقش صورتم را وجب م نگاه

 ؟یمن افتاد ادیشد تو  ایچطور ی_نه، راست

 

 پاتوق؟" میصدا بود که گفت: "بر هی_فقط 

 ذهنم رو مشغول کرد. نیهم 

داد، منم با خودم فکر کردم پس  حیاولش تعجب کرد بعد برام توض ه؟یپاتوق چ دمیمامان که پرس از 
 .میخوب بودم که پاتوق داشت یلیبوده که من باهاش خ یکس

 .یهست هیمامان اسم تو رو برد و گفت اروم بعد

 

 بشاش شد: صورتش

 یجور  نیدونستم اون روز ا ین نمشد. وگرنه اصال م ری_چه جالب! بازم خدا رو شکر که پاتوق سبب خ
به  یرو هم که هر وقت زنگ زدم خاموش بود. دو بار  تی. گوشهیمنم خواهرم زنگ زد رفتم اروم ؟یشد

 گم زنگ بزنه. یاست و بعدا م ختهیبهم ر کمیداشت گفت:  یخونتون زنگ زدم مادرت برم

 

 ریرا با دست، ز اشینیب یبود. و چند تار مزاحم رو ختهیر اشیشانیپ یطرفه رو کیرا  شیموها
 مقنعه فرستاد.

 ؟ییجا هی میعشق من. بر ال،یخ یرو ب نای_خب حاال ا

 _کجا؟

 پاتوق؟ می_بر

 _پاتوق؟

 :دیرا به دندان کش لبش
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 نیپاتوق حس میکرد. بر یادآور یکرد و من رو بهت  نگید نگیکه تو ذهنت د ی! همون پاتوقگهی_آره د
 نه؟ ای ادیم ادتی یز یچ نمیآقا، بب

 

 بار تعجب کالمم افزونتر شد: نیا

 ه؟یک گهیآقا د نیآقا؟ حس نی_حس

 

 دستم را گرفت و نرم نوازش کرد: یمهربان با

 رونیدرد و دالمون رو تو سفره خونه اون ب گهیکه االن پنج ساله د یمهربون و دوست داشتن رمردیپ هی_
 .میزیر یم

 

 بود. یسفره خانه سنت کی پاتوق

 آقا کرد کردستان بود. نیحس ه،یگفته مهد به 

 .جاریاز ب یمرد ریدل 

 بر تن داشتند. یخدمت ها هم لباس کرد شیبودند و پ یکرد یسفره خانه با نمادها تمام

 بود. یکه منبع آرامش و آسودگ ن،یو دلنش بایز ییفضا

 زد: عیوس یساده اش بلند شد و لبخند زیما، از پشت م داریآقا به محض د نیحس

 بابا جون؟  نیاومدن؟ خوب ایک نی_بَه بب

 ن؟یبود نبود یطرفا! چند وقت نیا از

 

 کرد: یدست شیپ هیمهد

 شناسه. یرو نم یبهناز فعال کس یگم. ول یمفصله پدر جون. به وقتش براتون م انشی_جر
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 رنگ غم گرفت: صورتش

 _چرا دخترم؟ پسرم ام...

 

 :دیحرفش پر انیبه م هیمهد

 ستین بهیغرشه. داماد هم یعروس م گهیکه بهناز دو سه روز د نهیخبر بهتون بدم بابا جون و اون ا هی_
 پسرخالشه.

 

 باز شد: یاش به شاد چهره

 که من ندونم. دستتون درد نکنه. نیمعرفت شد یقدر ب نی_مبارکا باشه، ا

 

 یمثل خنگ ها فقط زل زده و انگار م نیا م؟ینیبش میبر نید ی_عه من که گفتم مفصله، حاال اجازه م
 کرده. زیرو ترجمه کنه چنان چشم هاش رو ر یخیخواد دست خط م

 

 .میقسمت سالن بود نشست نیتر یخودمان که در گوشه ا یشگیسر تخت هم هیقول مهد به

 .یوجه معذب نبود چینداشت و به ه دیدور و بر، د یکه اصال به تخت ها ییجا

 

 :دیرا نرم بهم ساب دستانش

 سفارش بدم. ی_خب خانم خوشگله! چ

 

 :دمیرا به دور و اطراف چرخاندم و خند نگاهم



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

344 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ستی. االن هم که وقت غذا نگهیدن د یخب فقط غذا م ست؟ی_مگه سفره خونه ن

 شد: شتریو ب شتریب شیگونه ها یو برجستگ دیبار او خند نیا

سرو کنن.  دهیکوب ای ازیو پ یز یکه فقط د ستین میمث قد گهید ؟یدیند ییتو جا یعنی! یبه ی_وا
 برو تا... ریمرغ بگ ریاالن از ش

 

 ماند. مهیخدمت ن شیرا که باال برده بود به همراه حرفش با آمدن پ دستانش

 

 از من بپرسد. یکه نظر  نیداد بدون ا سفارش

 ست؟ین ادمیمن  یبود کتاتوریجور د نی_تو قبال هم هم

 را دراز کرد: شیپاها

 چسبه مگه نه؟ یخواب م هیتخت،  نیجا و ا نیمطبوع ا یسرما، گرما نیتو ا شی_آخ

 باال انداختم:  راستم را یابرو

 گفتم؟ یمن چ یدیگم اصال شن ی_م

 

 

 را در کاسه چرخاند: چشمانش

 .یخورد یم یقبال چ ادمهیمن که حافظه ام سرجاشه، خوب  یگرفت یدلم تو فراموش زی_عز

 

 شدم. یکرد من سردرگم تر م یم فیچه خاطره رد هر
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در ذهنم ابراز وجود  یاز آن جا که خاطره مشترک یمن بود. ول یمیدوست صم هیمادر، مهد فیتعر به
 بود. بهیغر میکرد، برا ینم

و نا  روزید یدوست آشنا نیتوانستم در حق ا یبودند که م یو صبور، صفات یدوست داشتن مهربان، 
 یاز دوست یمطبوع ینسبت به او باز شد و گرما خمیدو ساعت،  یکی. بعد از امروزم نسبت دهم یآشنا
 .دآم یبه چشمم نم گریبودنش د بهیدر تنم رسوخ کرد. آن چنان خون گرم بود که غر دمانیجد

 

 :دیمکث، زبانش را بر لب کش یبازگشت به منزل، بعد از کم هنگام

 ه؟ی_تو االن حست به مسعود چ

 

 زد را پشت گوشم زدم: یام ناخنک م یشانیپ یکه رو میتار مزاحم از موها چند 

. ستیو حساس! البته خشک مذهب ن هیدونم، مهربونه، به شدت عاشقمه، مذهب یباور کن نم هی_مهد
 شه. یوقت ها احساسم نسبت بهش دچار پارادوکس م یبعض یول

 

 بود: ریدرگ شیبود و با دکمه مانتو نییپا سرش

 زنگ" یزنگ ایروم  یروم ای! به قول معروف؛ "یندار  ای! یدوسش دار  ای ؟یچ ینعی_

 

 کردم. ینم افتیدر یخالص یکردم ول یبار حالج نیرا قبال خودم چند حرفش

 شد. یکه در بدنم به پا م یآشوب جز 

 دونم. یدونم، باور کن نم ی_نم

 

 کرد: ضیتعو گریبا آن دکمه را با دکمه د یر یبار درگ نیا



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

346 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کاش  ؟یش ینم مونیازدواج درسته؟ بعدا پش نیبه نظرت ا یکنم، ول یخوام ته دلت رو خال ی_نم
 ...دی... شادی. شایداد یزمان م یعقد و عروس نیب  شتریب

 

زدند  یم ادیبدنم فر یکرد و تمام حس ها شتریخون را ب انیجر مهیحس ششم معروف، سراس همان
 متوسل شده است. دنیچ یو کبر  یداند که به صغر  یرا م یز یچ هیمهد

 

 رو دوست نداشتم؟ یمن.. من کس نهیمنظورم ا ؟یدون یم یز ی_تو چ

 

 گرفت: رتیباره باال آمد و نگاهش رنگ ح کیبه  سرش

 _من...من از کجا بدونم؟

 

 به درد و دلم زد: شهیراه انداختند و حرفش ت البیها باز س اشک

 دیپس با ؛یمن بود یمیدوست صم نیگ یمگه نمنگو، فقط دروغ نگو،  یجواب بد یخوا ی_نم
 یچ هیگه همه  یم یحس هیدوست ندارم،  یبفهم پنهون کار  یکیتو  هینه. مهد ایآره  یگفت یمحکم م

 بشم. کیذاره به مسعود نزد ینم نیده، هم یداره عذابم م نیگن، هم یدونن و نم یم

 

 و پشتم را آرام آرام نوازش داد: دیآغوشم کش به

 دل به حکمتش بده گلم. یدونم ول ینم ،یبش یجور  نیتو کار بوده تو ا یمصلحت_حتما 

 

 زد. یدر نگاهش موج م دیترد

 مانند پر بوجود آوردند. یروحم، سُبک یها برا هیکرد. گر اریصامت بودن را اخت یول 
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مثل زن عمو و  کیرا به خانه مشترکمان منتقل کردند. مادرم چند تن از اقوام نزد هیزیجه شیروز پ دو
 ها را خبر کرد و از طرف مسعود هم زن عموها و عمه اش دعوت شدند. ییزن دا

 یسرنخ و ثمره ا چیکه اندازه شان مانند المپ خودرو کوچک بود و ه یروشن شده ا یالمپ ها تعداد 
 و دلهره به جانم انداختن، نداشتند، کم بود. شتریب شیجز تشو

 

بزرگتر شدن اندازه آن ها کمک  ای ییهم نتوانست به روشنا هیمن با مهد شیچند روز پ دارید یحت 
 کند.

 کشد. یاسترس به اعصابم ناخن م ،یامروز، روز عروس اما

 شده است. شمیدهد و مخل آسا یشده که تکانم م یگهواره ا زین دلشوره 

 یرم چون بازار مس گران مداد. س یبزک و دوزک نبود، خبر از درون آشفته ام م ریکه اگر ز میو رو رنگ 
 ی. پلک بر هم نمستیمرا نگر ن،یسرشار از افتخار و تحس یبا حس د؛یکه مسعود مرا د ی. زماندیکوب

 نهاد.

زده در افکارش که او را به  نیکم ییایشب باشد و رو ش،یپشت پلک ها دیترس یدر ذهنش م دیشا 
 کشاند. یسو و آن سو م نیا

 را گرفت. دستم

 .میجرقه اش را حس کرد یزده وقت وندیبود برق، دستانمان را به هم پ نیا مثل 

 بود.  سیخ سیدستانش خ کف 

 ستبرش هم خواب شده بود.  یبازوها یبا استرس، به پهنا زین او

سرخاب و  نیا گهید یتحمل کنم؟ دلت به حالم نسوخت؟ تو که خودت دلبر  ی_المرّوت من چه جور 
 ؟یو دل من رو آب کرد یبود نقش زد یچ دآبیسف

 

 بود. بیکه لبانم را خوش فرم تر و پر تر کرده بود؛ فکر کنم دل فر یام با خط لب و رژ  خنده
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 .ارمیاز عزا در م یدل گهیبانو چند ساعته د ی. ولی_تو امشب همه جوره قصد کشتن من رو دار 

 

گفت؛ مو به مو با ظرافت انجام  یبردار م لمیرا که ف ییو بن خشکاند. تمام آپشن ها خیام را از ب خنده
 داد. یم

 خواست تکرار کند و وقت را هدر دهد. ینم 

 که بسته شد؛ نفس آسوده اش رها شد: نیماش در

 .ستنیخوان اجرا نشه ول کن معامله ن یکه م یز یتا چ نا،یا شنی_چه قدر سر

 

 شنلم حجاب گرفته بودم زل زده بود. ریکه ز یزد و به من نیبه در ماش هیتک

 را نرم فشرد. میجلو آمد و بازو دستانش 

 پدال گذاشت. یسرم را چرخاند، باز از کنار زدن شنل منصرف شد و پا رو یکم 

 کرد. یم یرانندگ یسرعت سرسام آور  با 

 :دیچیپ یکوچه فرع در

 . گممون کرد.نیاز ا نمی_ا

 

 بار باز همان کار را با کنار زدن شنلم تکرار کرد. نیزد و ا یبشکن

 حداقل صدات رو رها کن تا آروم بشم. ؟یزن یدم، چرا حرف نم ی_من اگه االن تو رو نبوسم جون م

 

 

 کرد. ینگاه م ،یپلک زدن چیه یب

 شد. یاش هر لحظه بشاش و بشاش تر م چهره
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 من رو؟ یدیند ؟یکن ینگاه م یجور  نی_چرا ا

 

 نهفته است. یچهره خندان چه خواب نیدانستم در پس ا ینم

 بعد، که در آغوشش تنگ فشرده شدم. یا هیثان تا 

 ینرم ول ینمانده است. کارش را با بوسه ا یباق ییمو م،یکردم تا مرز شکستن استخوان ها یم حس 
 تمام کرد. یطوالن

 ارزه بانو! یم ایبه لبت؟ طعم خودش به همه دن یزد هیچ نی_اه ا

 

چند وقت، تمام گردن و بدنم از دستت کبوده. لب هام  نیبه خدا ا ؟یکن یم یجور  نی_بانو و... چرا ا
 که بمونه.

 

 کرد. زیسر و صورتش را تم ،یداد و با دستمال نییرا پا نیماش ریگ آفتاب

 بدوش! یگ یگم نره، تو م ی_من م

 بگذرم. مگه خواجه ام؟ روم باشه و ازش شیپ ییبایتونم الهه ز ینم گفتم

 

 پرتاب کردم. شیداشبرد را برداشتم و به سو یکوچک، جلو یکاغذ دستمال

 ...یلی...خیلی_خ

 

 کردم. سکوت

 که احترام در آن یا واژه 
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 .یواژگانم خواب بود و من دست خال رهیکرد؛ در دا یم هیباشد و خشم مرا تخل نهفته 

 

 مرز نداشت: شیشمار خنده ها امروز

 کشه. یکنه نم یرو لطفا پر کن. ذهنم در حد جلبک کار م یخال ی_جا

 

 و رو گرفتم. دمیبرچ لب

 

 .گهیبدجنسم بگو د یلینامردم، خ یلینکن، خ زونی_آ قربونت برم لب و لوچه ات رو آو

 گن کجا رفتن؟ یمنتظر ما هستن. بعد نم ل،یا هیاالن  گه،ید می_بر

 

 را روشن کرد. نیرا چرخاند و ماش چیسوئ

 _بگن.

رو، از هرجا جلوش رو  یخاله زنک یحرف ها نیخلوت با همسر خالف شرعه؟ ول کن سر جدت ا مگه
 کنم. ینم میتقس یکس چیاالنم رو با ه یکنه. خوش یم دایدرز پ گهید یاز جا ؛یر یبگ

 

به نام تهوع را در وجودم انعقاد  یوار شده بودند و نطفه ا چکیدر تمام بدنم پ ،یو دلواپس یقرار  یب
 کردم. یرا با تمام وجودم حس م یو کرخت یکردند. احساس سرد

 .میدلم خدا را هزاران مرتبه شاکر بودم که عکس ها را گرفته بود در

 را به لبانم آورد.  یلبخند ،یگر یفوق عاشقانه مسعود، در حضور د یصحنه ها ادی

 .ستیقابل انکار ن یپوشش چیبا ه میودانستم که در حال حاضر، رنگ و ر یم
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 مسعود را فشردم. دست

 _حالم بده.

 

 دستانم، چشمانش را گرد کرد. یسرد

 زد: لب

 _چرا؟ 

 حالم در توانم نبود. یچرا فیآن لحظه، توص در

 جوابگو نبود. یکس یزد. بوق، بوق پشت بوق ول کریاسپ یرا در دست گرفت و آن را رو تلفنش

 

 یدردانه خانه در فضا یماندند. دست آخر صدا یپاسخ م یشماره را گرفت و هر کدام ب نیچند 
 :دیچیپ نیماش

 همه آدم معطل... نیمسعود؟ ا نیی_معلومه کجا

 زن.. یهرچ ستیخوب ن ی_اه، بهزاد امون بده حرف بزنم. حال به

 ن؟ییچش شده؟ االن کجا ،ی_چ

 :دیکش اشیشانیبه پ یبه من کرد و دست ینگاه

آدرس رو برات  مارستان،یب ایبهنوش رو وردار ب ایمهنا  ایخاله   فقط ؟یقدر سوال نپرس نیشه ا ی_م
 زنم. یم امکیپ

 را قطع کرد. یمتشنج بود، گوش اعصابش

 ؟یشد یچ ،ی. تو که خوب بود! درد و بالت به جونمی_به

 

 دادم: یرا تکان لبم
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 _خوبم! نگران نباش.

 

 د،یرا د نانشیعروس و سرنش نیکه ماش یراند. نگهبان مارستانیب نیکتریرا فرستاد و به نزد آدرس
 آمد. رونیچشمانش از حدقه ب

 

 خواهش را در کالمش بارور کرد: مسعود

 یهم نم لیشکل و شما نی_آقا خواهشا در رو باز کن. خانمم حالش بد شده، به جز حال خرابش با ا
 بشه. ادهیشه پ

 

اطراف، صحنه را با ولع  ی. تمام آدم هامیدیاورژانس که رس یباال رفت. به ورود لهیرا زد و م یا دکمه
اول تور و   را که باز کرد؛ نیشد و به سمت من آمد. در ماش ادهیکردند. مسعود با عجله پ یتماشا م

 شنلم را مرتب کرد.

 شوم.  ادهیکمک کرد تا پ بعد 

 :دیرس یزمه ها به گوش مشد. زم یهم چنان بر تعداد تماشاگران اضافه م و

 ه؟یبردار لمی_ف

 گردم. یم نیدونم، من دارم دنبال دورب ی_نم

 .لمهیخو معلومه ف ه؟یواقع نیفکر کرد ،ی_پس چ

 

 شد. حالم بد بود. دایشده بود، سر و کله شان پ دهیکه به داخل کش ییزمزمه ها دنیهم با شن پرستارها

 نگاهم دور بماند. ررسیاطرافم، از ت یکه اتفاق ها ینه به آن بد یول

 

 نه؟ ایسرتره  نمیبب یمعلوم ن چهی! عروس که بقچه پهیگریدوماد رو چه ج ی_وا
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 .دهیخواب میخروار خروار گر ریبابا اون که االن ز ی_ا

 

 دود شد. یته تغار  یشان با صدا یکنارم و چرت و پرت ها یاهویه

 چت شده؟ ،یدورت بگردم خواهر  ی_اله

شالش برآمده بودند،  ریزده اش که مثل کوهان شتر در ز ونینیش یشده اش با موها شیآرا صورت
 لبانم از هم فاصله گرفتند: یتوجه ام را جلب کرد. به سخت

 بابا! مسعود سختش کرد. فقط سردمه. یچی_ه

 

. بخت میشد ییمان، بدون نوبت به اتاق دکتر راهنما تیبا توجه به وضع م؛یاورژانس که وارد شد یتو
 خانم بود، نه مرد. کیجا، هم شانه ام بود که دکتر  نیدر ا

 فشارم را گرفت. دن،یاز چک کردن و چند تا سوال پرس پس 

 کرد و گفت: ینوچ

 تا فشارش نرمال بشه. رهیسرم بگ کی دیبوده، با ادیاسترس ز امدیپ نه،ییپا یلی_فشارش خ

 _چند بود؟ 

 شد. دهیبهزاد بود که پرس سوال

 با حفظ همان حالت: یبرگه ا یرو ییزهایضمن نوشتن چ دکتر

 .نیمواظبش باش شتریب دیبود. با شی_ش

 متقبل شده. شتریب شونیبه ا یشب، استرس رو دارن. ول نیتو ا اکثرا
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 در ذهنم پاگرفت. یسوال

 

 "زند؟یر یم رونیپروا، کلمات را ب یب ،یبه عبارت ای ح،ی"چرا دکترها، رک و صر

 

 .دیهست، حتما مراعات حالشون رو بکن یلطفا اگه رابطه ا_امشب هم 

 تا براش وصل کنن. نیاریب نیرینوشتم. بگ یتیبا چند تا آمپول تقو سرم 

 

رد و  شهیکرد. فقط چشمانش با مسعود اره و ت یم ریس یگر ید یایبهزاد شرم حضور داشتم. او در دن از
 را بدانم. یشتر  نهیک نیت ابود عل نیا میوانفسا، آرزو نیکردند. در ا یبدل م

 

 بردند. قاتیو بهنوش کمکم کردند و مرا به اتاق تزر مهنا

 بدتر شد. مارستانیالکل و ب یاز بو حالم

 رو به بهنوش کرد: یرا در حقم تمام کرد وقت یمهربان بود و خواهر  یلیپرستار، خ خانم

 .امیدراز نکشه تا ب نینگهش دار قهیدق کی_

 رو به بهنوش کرد: مهنا

 چش شد؟ نی_ وا ا

 وارد شد. زیملحفه تم کیچند، با  یاز لحظه ا بعد

 تخت مرتب کرد: یرا رو آن 

 نشه. فیکث ای ره،ی. گفتم لباسش بو نگدی_حاال درازش کن

 

 لب، آرام تشکر کردم. ریز
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 شد. یکه انجام شد، بدنم سرد و سردتر م قاتیتزر

 .دندیمن کش یرا رو شانیو مهنا، هر دو پالتوها بهنوش 

 رفتند. یکنار 

 بود. زیچ چیو ه زیفکر من حول همه چ اما

 رمقم را گشودم. یدادند. چشمان ب هیخواب را به من هد میکه پلک ها نیا تا 

 .دمیبود که د یز یچ نیدخترک خردسال کنجکاو، اول ریتصو 

 لبخند زدم. ناخودآگاه

 مقابله به مثل کرد: زین او

 شه؟ یم سیمل_مگه علوس هم 

 

 عمق گرفت: لبخندم

 ستن؟یزبون، مگه عروس ها آدم ن نیریجانم ش ی_ا

 

 را کج کرد و حالت فکر به خود گرفت: لبش

 علوس بلقصه. دمید یول س،یعلوس مل دمی_آخه ند

 

 :دیمکالمه را بر بهنوش

 حالت بهتره؟ زدلم،یعز یدارشدی_ب

 

 _اهووم خوبم.
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 مهنا کرد. روبه

 با تک تک کلماتش اخت شده بود. عجله

 

 شده، تمام مهمونا منتظرن. داری. من برم بگم از خواب بادیب نیی_مهنا زود کمکش کن تا از تخت پا

  

 . میتکان دادم و با مهنا از اتاق خارج شد یدخترک دست یبهتر شده بود. برا یلیخ حالم

 مسعود: شیاز اتاق برابر شد با چشمان پر از تشو خروج

 .یقربونت برم؟ همه کسم، تو که من رو کشت ی_خوب

 

 داشتند، در عذاب بودم. یاطرافمان که نگاه برنم یآدم ها دنید از

 

 .تمیکه اذ میجا بر نیشه زود از ا یشما رو هم نگران کردم. فقط اگه م دیخوبه، ببخش یلی_حالم خ

 

 .میحرکت کردو به سمت باغ  میخارج شد مارستانیبدرقه همان نگاه ها از ب با

 برقرار کرد. نیبا گفتن استراحت کن، سکوت را در ماش مسعود

 

 به وجود آورده بود. بایز ییباغ، صدا یورود یها زهیسنگ ر یرو ن،یماش ریتا یصدا

 شد. یم شتریو ب شتریب یشلوغ م،یرفت یجلوتر م هرچه 

 که توقف کرد، مسعود سمت من برگشت: نیماش

 دلم؟ زیعز ی_خوب
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 را باز و بسته کردم: چشمانم

 _خوبم! ببخش تو رو هم نگران کردم.

 

 باشم؟ ی_برا تو نگران نباشم برا ک

 

 را باز کرد. کمربندش

 شد. ادهیپ

 اعالم حضور کرد. شیبود که جلو ینفر  نیبردار غرولند کنان، اول لمیف 

 .دمیبه شنل و لباسم کش یدست 

 شد. ریباز شد و دستانم در دستان گرم و پر از عشقش جاگ در 

 همراه کرد. یمحجوب و آقامنشانه مرا به سمت ورود یلیخ

 

 ِکل و سوت و دست، سکوت شب را شکسته بود. یصدا

 از باال رفتن از پله ها، دود اسپند بر فضا مه انداخته بود. قبل 

 

شگون  یگفت: برا یزده شد، اعتقاد خانم بزرگ بود که م نیزم مانیپاها یجلو نیکه بر زم یگوسفند
 خون آن رد شوند. یشود و عروس و داماد از رو ختهیر یخون دیداشتن، با

 را خلق کرده است. یمعرکه ا دهیا نیچن نیکردم که ا یم یدلم فحش نثار کس در

 

 نشه. فیلباست رو جمع کن کث نیی_پا
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 نگران من بود. زیلحظات ن نیمادرم بود که در ا یصدا

 

 .میرا فراتر نهادم و به داخل خانه رفت میشده، پا ختهیخون ر یرو از

 نبود. رونیبه ب تیجمع نیآمدن ا رونیجلو دار ب زیسرد آذر ماه ن یهوا 

 شد. یکردند، آن جا برگزار م یم دایپ یاگر باغ بزرگ ایها در تاالر  یمعموال عروس ل،یفام در 

 دارم. ادیبه  یمختلط یعروس کمتر 

 بود. دیمانند باغ عمو سع زیشان ن یدوست خانوادگ باغ

 یرا به خانم ها اختصاص م گریو قسمت د انیقسمت را به آقا کیباال که  یسالن مجزا با متراژ  دو
 داد.

 .میعروس و داماد نشست گاهیدر جا انیاطراف یهلهله و شاد انیم در

سوت و دست منفجر شد. مسعود  یباره سالن با صدا کیکمک مسعود و مهنا شنلم را درآوردم که  با
 .دیکش اشیشانیبه پ یتند تند دست

 فصل گرمه. نیهوا تو ا ایدونم من گرممه،  ی_نم

 خوبه. بایخب پوششون که تقر ؟یسیجا وا نی_سختته ا

 کرد که هزاران حرف را با خود باردار بود. ینگاه

 .یستین ریتقص یتو هم ب یدونم چرا، ول ی_نم

 کلمه تو، چشمان و صورتم گرد شد: دنیاز شن ریتح با

 نکردم؟ من چرا؟ ی_من؟ من که کار 

 _استرس تو رو دارم که حالت باز بد نشه.

 و محبتش شدم: ینگران یایدر غرق

 _نترس خوبم! بادمجون بم آفت نداره.
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 محکم فشرد: یلیرا گرفت و خ دستم

 

 ؟ید یقدر فشار م نیا یاشتباه گرفت یدسته ها، با چ نیدستم! مسعود ا یمسعود، وا ی_آ

 با لبخند شکل گرفت: لبانش

 بکشم. ریخواستم بادمجون و آفت رو به تصو یدونم دسته خانم خانما، م ی_عه دسته، م

 _پررو!

 

 .دیخند

 .میبرده بود ادیرو را از  شیپ تیو جمع میهم بود غرق

 

 

 کنار گوشم زمزمه کرد: مسعود

 اونور._من برم 

 نکنم. یو حرکت نمیدم. چون تحمل ندارم کنار تو مثل بت بش یساله ام رو به باد م یس یآبرو بمونم،

 

 ثابت شد که مسعود در برابر من کم اراده و ناتوان است. میحرکاتش، برا یادآور یحرفش و  دنیشن از

 سوغات آورد. میگشاده را برا یلبخند ز،یدل انگ یر یگ جهینت نیا

 سالن را ترک کرد. امیگفتن بازم م با 

 

 مورد نظر را دادند تا ارکستر بزند. یمحض خروجش، درخواست آهنگ ها به

 کردند. دنیهمه شروع به رقص و
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که دوست دارند  یکسان میبگذار دیاختالط مرد و زن، بهزاد ُمصر بود با یمخالفت مسعود برا رغمیعل
 مخالفت کرد. گرانیبا د شدینم لیدل دیآ یکه مسعود بدش م نیراحت باشند و ا

. و باعث خود " بست نیبه د یخود، موس نیبه د یسیآخر دهن مسعود را با گفتن ضرب المثل "ع در
 .دندیرقص یکه راحت بودند به آن طرف رفته و مختلط م یشد کسان

 کنارم آمد. هیمهد

 خودش دلبر بود. یواقعا برا شیظاهر و آرا نیا با 

 ؟ید یدور رقص رو نم کی_عروس خانم افتخار 

 

 به خود گرفتم. یمتفکر  افهیرا باال دادم و ق ابروانم

 اما... میمن و اون برقص اد،یکه مسعود ب نی_به شرط ا

 

 کرد: زیرا ر شیها چشم

 ؟ی_اما چ

 

 !دمیخند نرم

 .یشکل و لباس کنارم باش نی_اما تو با هم

 

 اش درهم شد. افهیق

 ؟یخوا یکنم چون تو م ی. خودم رو جهنمیخوام نرقص ی_به من چه، م

 

 را به حالت قهر برگرداند. صورتش
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 و پنج سالته، خجالت بکش. ستیشه. تو ب یباورم نم هیمهد ی_وا

 

 وقت دل آقاتون رو لرزوندم؟ هی یگی. بعدم تو نمید یشرم آور م شنهادی_خجالت رو تو بکش که پ

 

 واقعا دل مرا نلرزاند. هیمهد حرف

نه،  ندازدیکه قلبم را به رعشه ب یلرزش یکه رخ دهد، ول یشآمدیپ نیچن یبه فکر فرو رفتم برا یکم
 احساس نکردم.

 

 خورد. یصورتم تکان م یجلو یدست

 ؟یتو؟ نکنه، نکنه فکر آخر شب ییکجا ی_هوو

 

 کنم. اریدادم سکوت اخت حیمکث چشمم را در چشمانش چرخاندم و ترج با

 یمیگرفت لبخند مال ینگاهم قرار م ررسیو هر که در ت نمیبود که آن جا بنش نیمن ا یسرگرم تنها
 دهم. لشیتحو

 مالل آور و تلخ است. یهر عروس یها برا قهیدق نیا میتوانم بگو یجرات م به

 فرستادم. رونیآسوده ب یکه گذشت زمان سرو شام شد و نفس یساعت 

 گونه ام زد. یرو یکنارم آمد و بوسه ا مهنا

که فکر کنم اون جا  یوس خوشگله، براتون تو اتاق شام رو گذاشتن پاشو کمکت کنم شنلت رو بپوش_عر
 .یخورده بش ،یکه تو شام بخور  نیا یبه جا

 

 .دیخند زیر یچشمک با

 جانانه بود. یچشم غره ا جوابش
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 کشد. یانتظارم را م یز یدانستم در آن جا چه چ یهم م خودم

 مسعود! یها یرفع دلتنگ یعنیدانستم پا نهادنم در آن اتاق،  یم

 شود. رابیشوم و او آن قدر شنا کند تا س ایدر یعنی

هم برقرار  ییو خوش آمد گو یمهنا و بهنوش به سمت اتاق رفتم و سر راه بازار احوال پرس یهمراه با
 بود.

 ذهنم عبور کرد. یاز گوشه ها ثیخب یمحض خروج آن ها از اتاق، فکر  به

 دست مهنا را گرفتم. مچ

 .میبا هم بخور دیجا بمون نی_هم

 ن؟یبر نییخوا یم کجا

 

 رد و بدل کردند. یدو نگاه هر

 

 نداشت. یرا نداشت، چشمانش با وزغ فرق یحرکت نیکه انتظار چن مسعود

 کرد. دیناچار او هم حرف من را تائ به

 .دیکش یبا چشمانش خط و نشان م یول 

 و پروژکتور وارد شد و ضمن تعجب گفت: نیدورب اش،یجدا نشدن اریبردار با دو  میفل

 طلبه. یصرف شام فقط حضور عروس و داماد رو م لمیچون ف رون،یب دی_لطفا شما بر

 داد. یام معنا م قهیدق کی یپنچر شدن، برا یدرست به 

 کرد. یبرخالف من، مسعود بر فراز ابرها پرواز م یول
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به زور  گریبه واقع مسعودد م،یکرد یشد ما هم اجرا م یکه گفته م ییها شنیو پوز لمیف یاز کم بعد 
 کرد که طاقت از کف داد. یتحمل م

 .میبخور یدو لقمه رو درست و حساب نیا نیبسه بذار گهید ن،ی_خانم محترم خسته نباش

 م؟ینیرو بب یک دیبا مینخوا لمیف اگه

 

. بعد هم شوهرم که با شما هماهنگ کرده نیش یم یجزء کاره، اگه نباشه خود شما فردا مدع نی_ا
 بود.

 

 آرام حرف زد:  یکتش را باز کرد و با لحن یدکمه ها مسعود

 .رهیگ یساعت وقت م مینگفت ن یخوام اگه صدام رو باال بردم. هماهنگ شده بود ول ی_من معذرت م

 ده. یم یچه مزه ا گهیشام سرد د خب

 

دانم خودم تنم خارش گرفته بود که دستش را گرم در دستم  یرفت. نم رونیرا جمع کرد و ب لشیوسا
 فشردم:

هر دومون  یبرا یادگار یاز کارشونه و البته  یبخش نمیا ؟یکن ی_چرا به اعصاب خودت فشار وارد م
در نگاهم مکث کرد دستم را باال آورد و دانه به  یکم د،یبه صورتش کش یبود. دست یهرچند که مصنوع

 دانه انگشتانش را بوسه زد. 

 خوام با زنم تنها باشم. یمراسم زود تموم بشه. من م نی_کاش ا

 

 .میکرد یو از خانواده ها تشکر و قدردان میرفت زهایهر دو به سمت م میبعد که به سالن برگشت یکم

توجهم را جلب کرد و در سرم تکرار و  یکنار  زیم یحرف زدن ها م؛یدیعمو سبحان مسعود که رس زیم سر
 تکرار شد.
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افسوس کلمات فقط  یشد ول ینقره تکرار م یبودم. همان جمله با تن صدا دهیشن ییحرف را جا نیا
 داشتند.  کیقصد تحر

 .دمیگن منم نشن یجور که م نی_واال ا

 نکنه. بی_بال به دور خدا نص

 کنم. یکه دوسش دارم شوهر م نیو با ا رمیگ ی_گفته طالق م

 وقت ازدواج کنن. چیتونن ه ینم ،یحرامن به هم. اونم حرام ابد گهیشه اونا د یم مگه

 "ی" "حرام ابدی"حرام ابد

 

. باالخره میگو یشنوم و چه م یآن قدر صورت گرفت که اصال متوجه نبودم چه م میکلمه برا نیا تکرار
اعصابم مته زد. تمام  یکلمه رو نیباز ا یها تمام شد. ول ییکه بود خوش آمد گو یبا هر جان کندن

 شده بود.  شانیذهنم پر

 ست؟یجا ن نیحواست ا ی_چرا پکر شد

 

 دادم. گرمیدستم به دستم د نیگل را از ا دسته

 مونده تموم بشه؟ گهی_چه قدر د

 

 شد. زیدر چشمانم ر مسعود

 گفتم؟ یمن چ ی_اصال متوجه شد

 

 دستانم عرق کرده بود. کف
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 ؟یگفت یز ی_ها، مگه چ

 

 تکان داد. ینافذ و پر حرف شد، سر  نگاهش

 ! ولش کن.یچی_ه

 

 و کشش بحث را نداشتم. ییقدر ذهنم شلخته شده بود که حوصله دلجو آن

 بروند. شانیدادند به خانه ها تیمهمانان هم آخر البته به شرط عروس کشان رضا نیا 

 خسته بودند. یلیخ افکارم، روحم تنم،

 کردم. یپاها را دراز کردن آرزو م قهیده دق یرا برا ییاز خسته، جا فراتر 

 کردند. یکه نسبتشان دور تر بود از همان باغ خداحافظ یاقوام

 

 ها سردرد را بهانه کرد و رفت. بهیعمه سوگل هم مانند غر یحت

 .دمیاش را نسبت به خودم د نهیآخر نگاه حسرت زده تارا به مسعود و نگاه پر از ک ی لحظه 

 

 او قرار دهم. نهیک یحالج یهم برا ییجا دیکم بود حاال با میذهن اتیمشغول 

 

. دیدرخش یدرو کند. مادرم کنارمان آمد چه قدر امشب م نهیبکارد و ک نهیجهنم! تا زنده است ک به
مرا قرض گرفت تا  ی. لحظه ادیو بوس دیوصف بود. تک تک به آغوشمان کش رقابلیغ اشیخوشحال

ام در  یو پنج سال زندگ ستیکه در طول ب یممنوعه ا یکند و حرف ها یادآور یسخنان ناب را 
 انگارد. دهیو خجل بودن مرا ناد یچارگیو ب زدیبر رهیدا یگذاشته بود بر رو توهاپس

 گفتم. یمگفت من چشم  یم یهمسردار  نییآ او 

 .شدمیگفت من لبو م یم ییاز روابط زناشو او
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 .دیدرسش که تمام شد سخت به آغوشم کش کالس 

 خارج شدن گذاشته بودند. یو اشک ها مسابقه برا دیبوس د،ییبو

 

 یرو پشت سرم م رتونیخ یبودم. دعا قی. منم ناالنیدیبرام زحمت کش یلیمامان! خ دی_حاللم کن
 خوام.

 :دیبه چشمان پر شده اش کش یدست

بوده. شما ها هم  فمونیوظ میکرد یمن و بابات پشت سرتون نباشه؟ هر کار  ریخ یشه دعا ی_ مگه م
 .نینکرد یاحترام یو ب یلطف یب

 

 زا خانم بزرگ هم کنارمان آمدند. یو خواهر و برادرم با خانواده خاله البته به اضافه موجود انرژ  پدر

 

 .دیرا بوس میموها یبار رو نیآغوشش را باز کرد و مرا در بر گرفت چند زین پدرم

 

 درش به روت بازه دخترم! شهیهم ؟یکه تو نفس اون خونه ا یدون ی_م

 

 یکنند. اصطالح ینم هیخدشه داشتند. مرد بود، مردها که گر اشیصوت یبغض کرده بود، تارها زین او
 یم ییشود که در ناخودآگاهشان فرمانروا یآن قدر گفته م یجنس قو یدر گوش ها یکه در کودک

 کند.

 که بغض دل را بشکند. ییها هیخفه و گر یادیفر یخواست برا یم یخلوت

 . تو هم ما رو حالل کن.میکه برات انجام داد ی_گل بابا دوست دارم، حالل وجودت هرکار 

 .ردیگلو نگذاشت حرف بزند و دل من آرام بگ خیب دهیبغض چسب باز
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 .دیاش را بوس یشانیمسعود را در آغوشش فشرد پ پدر

به گردنم آوردم،  نیگذاشتم و د زهایچ یلیخ یکه پا رو یبود زی_اون قدر دوست داشتم و برام عز
 ینشم! خودت بهتر از هرکس مونیوقت از کرده خودم پش چیکه ه یدوست دارم اون قدر مواظبش باش

 کرده. یزندگ یبهناز چطور بزرگ شده و تو چه خانواده ا یدون یم

بود  ینکرده مشکل ییخدا ن،یبراش رفاه بخواه، منم هستم هر وقت کم آورد شتریحد توانت نه ب در 
 .نیبگ

 

که  دیپدر دستش را پس کش یگرفت، ول دنیبوس یپشت کتفش زد. مسعود دستانش را برا یدست
 آخر مسعود با اصرار آن را بوسه زد.

 

 دو کلمه شدم. ریمن باز اس اما 

 به گردنم! نید 

 باشد؟ ونیاجحاف کرده بود که حاال مد یپدر در حق کس ؟ینید چه

 .یذهنم شروع شد و باز پوچ یطرف حرفش با من بود. باز خانه تکان یول 

روس کشان را شروع کردند. آن قدر خوشحال ها و سفارشات که تمام شد. مراسم ع یگرم روبوس بازار
ناپسند داشته  یگذاشت رفتار  ینم شییایباز حجب و ح یول دیگنج یبود که در پوست خودش نم

 را به نگاهم وصله زد. دندیدرخش یکه در آن چشمانش م یباشد. پشت فرمان که نشست نگاه

 مراسم. نیاز آخر نمی_ا

 !یخسته ام به یلیمنم و خانومم. خ بعد

 

 نرم زدم. یلبخند

 _منم!
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 شد. دهیطرف به باال کش کیلبش  گوشه

 .آرم تو هم مال منو یتو رو از تنت درم ی_عه تو هم! پس من خستگ

 

 .دمیکه فکر کردم منظورش را فهم ینگاهش کردم. کم جیگ

 خوام. یخوام فقط خواب م ی_نه ماساژ نم

 

 .دیخند

 بخواب. یجا تو بغل خودم تا هر وقت که خواست نیدم بعد ا ی_جون دلم! اول ماساژت م

 

 را غنچه کردم: لبانم

 نم؟یبب دیرو با ی_اگه ماساژ نخوام ک

 

 

 

 خودش اشاره زد: به

 یره و نم یدر نم میماساژم نده خستگ یمن تا کس یدم ول ی_بازم خودم رو، اصال تو رو ماساژ نم
 خوابم. 

آذرماه،  یبدنم را به مبارزه دعوت کرده بود که در سرما یهورمون ها یاراد ریبه طور غ شیها حرف
 کردم. یرا حس م یز یر یبدنم در حال گرم شدن بود و در دلم تکان ها
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آورد و به مسعود  نمانیرا کنار ماش نشیصدا بلند شد. بهزاد ماش کیپشت سرمان  یها نیماش بوق
 بکشد. نییرا پا شهیزد ش یاشاره م

 اض کرد.رو به مسعود اعتر بهزاد

 .دی_بابا پشت سرتون رو نگاه کن

 .دیملت رو مچل خودتون کرد هی

 .ادیخوابمون م ن،یفتیتو خونتون، راه ب دیرو ببر تونیدر گوش یها حرف

 

 را باال برد. با همان خنده کمربندش را بست. شهیو ش دیخند مسعود

 همه معطل ما هستن. گهی! راست مزمی_کمربندت رو ببند عز

 

 زد. ی. سرعت بود که حرف اول را مرا بستم کمربندم

ها با کورس و سرعتشان  نیها سکوت و آرامش را بغل زده بودند، ماش ابانیساعت شب که خ نیا در 
 .دندیآن را دزد

 کردند. یخودشان را گرم م دن،یراه را بستند و پسرها در آن سرما با رقص لیفام یها جوان

 .دیجاده را در یاز جا کنده شد و با سرعت سرسام آور  نیباره ماش کی 

 .دمیو لبخند مسعود بر لبانش را د دمیآخر، هوو کردن جوان ها را شن لحظه 

 سرعت کمتر و کمتر شد.  م،یکه رفت یکم

 خونه؟ میر یمگه نم ؟یکرد یجور  نی_چرا ا

 _نه!

 _نه؟

 لبانش کش آمد: باز
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 را ماساژ دادنت، صدات رها باشه.ب ییخوام ببرمت جا ی_گفتم نه بانو، م

 !ایح ی_ب

 

 .دیچیبار قهقه اش پ نیا

 

 زنم. یم ادشیرو دوست دارم. اصال فر ییایح یب نی! من اهییایح ی_اگه بودن با زنم، عشقم، جونم، ب

 

 داشت. یاستاد سراج بر نم یلحظات هم دست از سر آهنگ ها نیا در

 .نیآرام و دلنش یآهنگ

 شمال؟ م؟یبر مییخوا ی_کجا م

 

 :دیام را کش گونه

 .دیدور و بر باغ آقا سع نید مده شده. هم گهی_نه شمال د

 

 _باغ خودتون؟

 

 زد. دییسر حرفم را مهر تا با

 

 . شوفاژهاش که خاموشن.خبندونهیاون جا االن  ی_ول

 به من کرد: گرید ینگاه به روبرو و نگاه کی

 .میکن یروشنشون م میر ی_م
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 .یذارم سرد ش یکنم. نم یاونا گرم بشن، خودم گرمت م تا

 

 دایگرم بودن مسعود، اصال به ذهنش هم خطور پ نیچن نیا ند،یبب یرا هرکس رشیآرام و سربه ز چهره
 کند. ینم

 

 .یکن یبرخورد م شیباز به عاشقانه ها ؛یبا مسعود وارد سخن شو یهر در  از

 یتمام چراغ ها میدیکه به حق است و از همسر حالل کرده خود طلب دارد. به باغ رس  یا خواسته
 تا خانه روشن بودند. اطیح

 

 جاست؟نیا ی_چرا المپ ها روشنه؟ کس

 

 .میدر را باز کرد و وارد شد موتینزد. با ر یحرف

 

حرف  یشوم که صدا ادهیخواستم پ یشد. م ادهیپ نیخانه، ترمز کرد. از ماش یورود یپله ها کینزد 
کرد. قامت  یباز شد و نگاهم فرد پشت در را طلب م نیآمد. پشت بندش در ماش یزدنش با کس

 شد. انیصفورا خانم نما

جا را انتخاب نکرده  نیحساب و کتاب ا یمنقل و اسپند بود. پس مسعود ب شیکه رو ینیس کی با 
 بود.

 .دمیآقا مسعود رو د ینمردم عروس ،ی_سالم دخترم! ماشاال هزار ماشاال ماه شد

 

 شدم. ادهیزدم. شنلم را مرتب کردم و پ شیبه مهربان یلبخند

 بار اسپند را دور سر من و بعد مسعود چرخاند. دو 
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372 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . مگه نه جعفر؟میبراتون آماده کرد نیرو همون جور که گفت زی_آقا مسعود همه چ

 

 کرد. دییسر حرف همسرش را تا با

 .میما بر نید یحاال اگه اجازه م میرو فراهم کرد زی_آره پسرم همه چ

 

 د؟یر یم ی_نه دستتون درد نکنه، حاال با چ

 که در چشمانش النه کرده بود: یرا درآورد و با مهربان یچیکرد و سوئ بشیدر ج دست

 .میر یبا اون م رونهی_وانتم درست شد، ب

 اش درهم شد: افهیق مسعود

 یبزرگ نیبه ا اطیکنن. ح یباز بچه ها پنچرش م یذار  یم رونیجان چرا ب_چند بار بگم آقا جعفر، بابا 
 تو پارکش کن. ارشیب

 

 کشاند. یدامنم لرز به بدنم م ریاز ز سرما

 خانم رو به مسعود کرد: صفورا

 _خدا مرگم بده، بهناز خانم سردشه. آقا مسعود دست خانمت 

 

 .میتو، ما هم بر دیبر ریبگ رو

 

 کردند. یخداحافظ

 کمرم را گرفت و چرخاند. یشد. دست زیخانه به جانم سرر یاز گرما یندیقدر حس خوشا چه 
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 .میدر رخ هم شد رخ 

 خوام گرمت کنم. ی_مگه سردت نبود؟ حاال م

 

در  دیگرفت، با یحصار دستانش تنگ شد. اگر بوسه نم یشوم. ول دهیکش رونیکردم از آغوشش ب تقال
 کردم. یمسعود بودنش شک م

 

 زد. یصورتم را با بوسه نقش م یگرفته بود و جا جا یرا به باز  میها لب

 بود. یطوفان یطوفان حالش 

 

 : دیگفت و کنار کش رلبیز ی استغفراهلل

نماز شب زفاف رو  م؛یریدوش بگ هی میبر ،یتو که امشب نماز نخوند طون،یش اهی_لعنت به دل س
 .میبخون

 خوامت. یون امشب واقعا مبگم امشب استراحت کن، دروغ گفتم! چ اگه

 

 اش دلم را لرزاند. جمله

 به جانم آفت زد که فکر کنم نگاه هراسانم را خواند: یترس 

 .میدار ازین یروح هیآرامش و تخل نیمطمئن باش هر دو به ا ،ی_نترس جون دلم، تو جون من

 

 شد. یم شتری. لحظه به لحظه بختیر یکلمات م نیا دمانیترس من با چ مگر

 سرت رو درآرم. یرو یرهایگ میبر ای_ب

 رو درآرم. یشب عروس یموها ریچقدر دوست دارم خودم گ یدون ینم
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 پشت به مسعود نشستم. نهیتخت، رو به آ یرو

 

 

 

 .کردم یو ابهام وارد م الیکرد من دانه به دانه فکر و خ یاز سرم خارج م ریدانه دانه گ او 

 

 زد. یم رینف یکیجمله را در مغزم  نیا باز

 .چند فاصله داشتم یشدنم کم وانهیتن صدا امشب قصد جان مرا کرده بود و تا د نیا

 

 آن افتادم. ادیو رو کرد و  ریذهنم را ز یز یباره باز چ کی

 _مسعود!

 _جان دلم!

 

 که با دستش سرم را برگرداند: نمیسرم را کج کردم او را بب یکم

 رو گفت؟ نیبود؟ چرا ا یچ نی_منظور بابا از د

 

 حرکت شد و مکث کرد. یب دستش

 به او چشم دوختم. نهیرا باال گرفتم و در آ سرم

 نگاهش به من بود. زین او

 زد. یکج و دستپاچه ا لبخند
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375 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مگه من باباتم دختر خوب؟ من از کجا بدونم؟ ؟یپرس یم یی_چه سوال ها

 

 کارش را از سر گرفت. باز

 یو کوبششان هر لحظه شدت م دندیکوب ی. کلمات مسرم مشهود بود یدستانش بر رو دنیلرز یول 
 گرفت.

 سرم گذاشت. یکرد. چانه اش را رو لمیبه عقب متما یرا از پشت گرفت و کم میطرف شانه ها دو

 

 م؟یهر دو با هم بر یدار  لیمن برم؟ اگه هم تما ایحموم  یر  ی_خب خانمم تموم شد. تو اول م

 

 رخم با سرش برخورد کرد. میکه نبرگشتنم چنان بود  شدت

 رم. ی_الزم نکرده! من اول م

 

 .دیوار باال برد و خند میرا تسل دستانش

 تو برو. ؟یزن ی_خب حاال چرا م

 

 به جا گذاشت. میرا برا یکالمش لبخند طنتیش

 

کردم و بعد  یابتدا لباس را از تن خارج م دیشدم. با مانیبه محض ورود، پش یسمت حمام رفتم ول به
 گرفتم. یدوش م

 کرد. یمرا بغل کرده بود و حصارش را بازتر نم استرس،

 که بود از تنم خارج کردم. یرا با هر جان کندن لباس



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

376 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده بود. میکه زده بودند حج یبارش قطرات آب، سرم از بند تافت و مواد ریز 

 تن، تمام کردم. یو راحت یرا با حس سبک حمام

 بود و نا آرام. نیتمام من سنگ یول 

 

 .دندیکوب یزدند االن دارکوب وار م ینوک م ادمیچند وقت به  نیکه در ا یکلمات تمام 

 

دوست  شتریدونم نقره رو از طال ب ی. چون مرمیگ یانگشتر نقره، اون رو هم برات م نی"جفت هم
 " یدار 

 

 برا عشق خودم" یگل محمد یمربا نمی"ا

 

 زد. یم نیطاق بستان" بهنوش هم طن می"بابا بر یبار صدا نیا

 

 دستانم گرفتم. انیرا م سرم

داد. مسعود  یشدن را م زیسرر دیو غلغلشان نو دندیجوش یبدنم از فشار باال م یبا گرما زیها ن اشک
 نبود.

سرزنش گرش  یبازوانم را از پشت گرفت و صدا یدانم چه قدر در آن حالت مانده بودم که دست ینم 
 بانگ برافراشت. میدر گوش ها

 ؟یخور  یسرما م یگ یقربونت برم؟ نم ینشست سیخ یموها نی_چرا با ا

 را آرام چرخاندم و نگاهم را در نگاهش نشاندم.  سرم

 برد: یزد و لذت م یانگشتانش شانه م با

 روز رو داشتم.  نیا یچه قدر آرزو یدون یشکرت، م ای_خدا
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 دونم! ی_م

 زد. یحیمل لبخند

 دمتیبار که د نیرو چه قدر داشتم. آخر سیخ یبا موها دنتید یآرزو یدون ینم. یدون ی_نه نم
 .دنتیبود. بعد شد حسرت دوباره د تیبچگ

 دادم. رونیب نیرا سنگ نفسم

 .یکن یم یخوش به حالت تو خاطره باز  ست،ین ادمی یز ی_من که چ

 

 رو بچسب بانو.. از امشب خاطرات ادیرو ول کن. تو هم حافظه ات به دست م نای_حاال ا

 

 رونیرفت و سشوار را ب یوار یزد و به طرف کمد د یو خنده بود. چشمک طنتیکالمش ش هیما درون
 .دیکش

 مهر زده به لبانش، آن را به برق زد: یتبسم با

 .ینش مارینکرده ب یی_خب برگرد من موهات رو کامل خشک کنم که خدا

 کرد. یتار موها را لمس و خشک م ،یآرامش و به آرام با

خودش  یبرا یذهن من شلوغ بود و بازار شام یداد، ول یدر سکوت و با عشق کارش را انجام م مسعود
 بود.

 "ا؟یآ نید یم ریقهوه رو به من حق کیافتخار  ی"خانم مصطفو

 

داد.  یدادند و مشام را نوازش م یعشق م یدر گذشته ام بوده که جمالتش بو یداشتم کس نانیاطم
و تمام  ختمیخرد شدن افکارم ر یسمج برا ی. اشکستیمسعود ن یصدا، صدا نیا ست؟یچرا ن یول

 نداشتم. ری. حوصله جواب دادن و تقسندیشد که مسعود نب نیحواسم معطوف به ا
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شانه چپم  یطرفه رو کیربع ساعت را وقت گذاشت و در آخر با برس، تمام آن را شانه زد و  کی 
 .ختیر

 بر شانه راستم شد. نیآتش یکارش با بوسه ا اتمام 

 

 بد بود و از چهره و حرکاتش مشهود بود.  حالش

بمون  یخوا یبخون و اگه هم م ینمازم رو بخونم، خواست امیو ب رمیدوش بگ کی_من وضو گرفتم برم 
 .میبا هم بخون امیتا ب

 

 ."باشه" تکان دادم یبه معنا یرا به آرام سرم

 کردم. یشدند. با خودم زمزمه م یجار  میگرفتم و قبل از نماز، اشک ها وضو

 کرد. یکرد و حال مرا آشفته تر م یم انیآهنگ صدا ب کیجمالت را  ایزنگ زده  کلمات 

 

 قرار گرفتند. میگوش ها یکه دستانم رو نیباال آوردم. به محض ا تیشدم و دستانم را به قصد ن بلند

 

چرا دم از  یرو ندار  یدونم تو جنم کار  ید آخه من نم ،یر یبود بم کیخود سر احمق، نزد ی"دختره 
دختر سرتق چه  نیخدا من از دست ا یبشه حال و روزگارت؟ وا نیکه االن ا یزن یم یاحترام و بزرگتر 

 کنم."

 

 اضافه شد. زیبهزاد ن ایخدا

 شل شد و افتاد. دستانم

کمکم کن چرا  ایخدا یزدم؟ وا یرا نداشتم؟ چکار کردم که دم از احترام و بزرگتر  یجنم چه کار  من
 کند؟ دایبا امشب تداخل پ دیکلمات درست با نیهجوم ا
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379 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

شده  دهیشن ینا آشنا یصدا ییشناسا یشده بودند و برا جیچندگانه بدنم بس یافکارم و حس ها تمام
 در تکاپو بودند.

 

 .ستادیا میشده بودم که مسعود با حوله تن پوش روبرو ریاس یذهن یر یدرگ در

 زدم. یظاهر  یرا باال گرفتم و لبخند سرم 

 باشه آقا. تی_عاف

 

 .دیدرخش یم چشمانش

 .یآن ها که در طول و عرضش غرق شو از 

 بانو. ی_سالمت باش

 

 د،یبه دنبالش. دستش به بند حوله تن پوش که رس زیرفت و چشمان من ن شیطرف کمد لباس ها به
 :دمیانداختم و با حرص توپ ریچشمانم گشاده شدند و سر به ز

 .برو پشت در ؟یکن ی_عه مسعود چه کار م

 

 اش تمام اتاق را گرفت. قهقهه

 ...یول رمی_باشه دختر خوب م

 

 چشمانش شده بود اضافه کرد: نفکیروزها جزء ال نیکه ا یبه تخت زد و با چشمک اشاره
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380 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ینیبب دیکه با گهیساعت د کیحداکثر  ی_ول

 

 :دمیکش یخفه ا غیج

 مسعود. ییایح یب یلی_ خ

 

 او بود و قهقهه زدنش! باز

 

 .یزن یم غیج فتادهین یگفتم؟ هنوز اتفاق ی_مگه حرف دروغ

 

 کرد. یم تیام کفا هیثان کی یشدن برا دیو سف سرخ

 زفاف کردم. یدو رکعت نماز مستحب تیشدم و ن بلند

 

 اول را با هزاران فکر و صدا با رکعت دوم جابه جا کردم. رکعت

 را باال آوردم و باز کردم: دستانم

 حسنة.. ایالدن ی_ربنا آتنا ف

 

 "یبه یرحافظیدل ام زی"تو فقط عز

 

 بود! رحافظیام یصدا صدا،

 .ندیاو را بب یکس دیترس یزد و بهزاد م یم ادیکه چشمانش، عشق را فر یکس

 چرا؟ چرا االن؟ چرا زودتر نه؟ ایخدا 
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به افکارم زده بود و  تیکه کبر ییشناخته شدن صدا یآوار شدنم، برا یبود برا یکلمه کاف کی نیهم
 کند. قیحر ینبود اطفا یکس

 

 افتادند. میناخودآگاه کنار پهلوها دستانم

 ؟یدر چه زمان یبرگشتند ول خاطرات

 نداشت! یکه تمام میها یبدبخت

 

 موج زد. میدر گوش ها شیصدا نینقش بست و طن میبرا شیدلربا ریتصو

 

 اراده ام خارج بود. طهیاز ح دنمیو بار نشستنم

 

 سرش را با وحشت به سمت من برگرداند. م،یدر حال سالم دادن بود که حرف ها مسعود 

 

 ؟یدی! چرا پا پس نکشیدونست یتو که م ؟یکار رو کرد نی_ چرا مسعود؟ چرا با من ا

 چرا؟ چرا؟  ؟یهر دوتامون شد یباعث بدبخت چرا

 

 

 نمانده است. یباق یکردم االن تا مردنم زمان یداد. احساس م یدرد و مردن م یبو میها حرف

 

 .ختیر یمحابا از گوشه چشمانم م یب اشک
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 ...ادیبدون بغض، بدون هق، بدون فر یاشک

 

 داد. یم یجفا و دلتنگ یاشک، بو نیا

پنهان و  میپا به پا مارستانیکه در ب یبار مرا از خود راند. دلتنگ کس نیکه آخر یکس یبرا یدلتنگ
 آشکار بود.

 درخت صنوبر بودم. ریآن نگاه آخر ز دلتنگ 

 

 .دیچسب میمسعود به بازو دست

 .دمیخودم نبود اما دستم را پس کش دست

 

بتپد و سلول به سلول  یگر ید یو قلبت برا یباش یکس یاست؟ همسر شرع یچه امتحان نیا ایخدا
 تنت او را طلب کند؟

 

 شد. یشب، را با مسعود تصور نم نیگاه ا چیام ه لهیمخ در 

 

 رنگ باخت. نگاهم 

 من از مسعود بوسه گرفته بودم و بوسه داده بودم. یوا 

 آغوشش شده بودم. غرق

 

 ام اوج گرفت و نگاه مسعود، هاج و واج و درمانده به من بود. هیگر 
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 من نشسته بود. یجلو شیدو پا یرو

 گرمش فشرد. و یآمد و دستم را در دستان قو جلو 

 

درست بگو  ؟یزن یچرا تو لفافه حرف م ؟یگ یکه م هیچ زایچ نیشده؟ ا یچ یشه بگ ی_فدات بشم! م
 چه کار کردم؟ نمیبب

 

 .دمیبار دستانم را پس نکش نیا

 بودم که آرامم کند. یمحتاج کس بلکه

 چند که خودش دردم باشد. هر 

 شد.  ختهیچشمانم به التماس آو رنگ

 _مسعود

 

 داشت. ترس

 .زی_جان دلم، عمرم، بگو فقط اشک نر

 

 

 گرفتند. یسبقت م یگر یاز د یکیاشک ها،  باز

 اومد. ادمی زیکنم بذار من برم. من.. من.. من همه چ یکنم، خواهش م ی_خواهش م

 

 بود. دایترس و هراس هو گریچهره اش د در

 زده و مات، لب زد: جیگ 
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 ؟یکجا بر  ؟یچرا بر  ؟ی_بذارم بر 

 

 در چشمم باز سوالش را تکرار کرد. چشم

 ؟ی_بهناز چرا بذارم بر 

 

 هم از ترس لنکت گرفته بود. جان،یهم از ه زبانم

 فقط به عنوان پسرخاله... یعنیدارم،  یعنی_من تو رو دوست ندارم، 

 

 زد: ادیفر

 ها؟ بگو. ؟یرو دوست دار  یشرف یکدوم ب ی_بهناز خفه شو، خفه شو. اگه من رو دوست ندار 

 

 کردم. یو فقط نگاهش م دیچیهقم در اتاق پ هق

 یگ ینکردن؟ بعد م ایبود؟ تو رو امشب عروس کشون کردن  یک ی_بهناز حرف بزن! امشب عروس
 .یبذارم بر 

 

 .ومدی ینم ادمی یز ی_من تا االن چ

 

 شد: یگفت بلندتر م یرا م یز یهر بار که چ ادشیفر یصدا

 یاون روز هم فراموش ؟یچ یو امضاء کرد یمحضر اومد یکه از پله ها یروز  ینبود. ول ادتی_باشه 
که  یز یچ یچرا برا ؟یکن یاعصاب من رو خراب م نی. چرا ایخودت بود گهیاون روز که د ؟یگرفته بود

 به اوقاتمون؟ یزن یتموم شده گند م
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 ور بش...ج نیکردم ا یمن تموم نشده، من اون روز واقعا تو شوک بودم. من فکر نم ی_برا

 

 خوردم. نیکه به پهلو به زم دینمازم را به شدت کش چادر

 و به سمت تخت برد. دیرا پرت کرد و با خشم دست مرا کش چادر 

 گشاده شده بودند. چشمانم

 التماس افتاده بودم، دستش را گرفتم. به

و  ستیکه مال تو ن یز یچ یخوا یکنم! چرا م یخواهش م ؟یچکار کن یخوا ی..می_مسعود م
 یرو کنارت داشته باش یکس یخوا یچرا م ؟یر ینسبت بهت نداره ازش بگ یحس عشق چیصاحبش ه

 بهت نداره؟ یعالقه ا چیکه ه

 

 

 

 راهنشیپ یچشمانش به چشمانم نگاه کرد و هم زمان دکمه ها ظیتخت پرتم کرد و با غ یغضب رو با
 کرد: یرا باز م

 من تصاحبش نکنم؟ ؟یستی_که مال من ن

 

 .دیخند

 زد. یدار که هراس از آن، دلم را شخم م کیو ت یعصب یا خنده 

 

 تخت خواباند. یام زد و مرا رو نهیدادم که بلند شوم، با دستش به تخت س هیآرنج دستم تک به

 کشان کشان به عقب رفتم: ادیو التماس و فر هیگر با
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تو باشه  شیخوام گناه کنم که جسمم پ یکنم، مسعود از من بگذر. نم یکنم، خواهش م ی_خواهش م
 روحم... یول

 

 لیسرم به طرف راست متما یرا در سمت چپ در کنار گوشم احساس کردم که کم یبد یلیخ سوزش
 شد.

 زد. یلیعاشق، مرا س مسعود 

 .دندیبار یم یها تندتند بدون وقفه مثل باران بهار  اشک

 .ستادیشد ا بلند

 .دیبه صورتش کش یدست

 ز قرمز بود.قرم صورتش

 :دیالنه زده در وجودش خروش تیهمان عصبان با

 رتم؟یغ یب  ام؟ینیزم بیمن نوشته س یشونیپ ی_رو

 

 را عربده زد. رتیغ یب

 

مهربان و  ی. رنگ صورتش کمدیفهم یدل من که زبان نم ینداشت. ول یبا سکته فاصله چندان گمانم
 باز بر خود مسلط شد و چهره اش سخت و غضبناک گشت. یدلسوز شد ول

 بار لحنش آرام شد. نیا 

که  ییذارم تو یکنم فراموش کنم. نم یم یاومد رو سع رونیهم از اون زبونت ب ینکن، هر غلط هی_گر
کنن. اشک هات رو پاک کن و برو  گهید یکی میتقد یداشتنت سوختم رو دو دست یعمر تو آرزو کی

 به اعصابم. یگل گاوزبون درست کنم. گند زد وانیل کیصورتت را بشور، تا برات 
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 رفت. رونیاتاق ب از

 

 بود. هیزدم و به بخت بدم لعنت فرستادم. تنها سالحم گر هیو مستأصل به تاج تخت تک درمانده

 نیسوزش شده بودند و صورت مه جبدچار  میاز رد اشک ها زیسوخت و صورتم ن یم چشمانم 
بهناز گفتنش در سرم، باز هجوم اشک ها را به چشمانم  یو نوا دیرقص یچشمانم م یدر جلو رحافظیام

 .کردیحاصل م

 

 به داخل اتاق آمد. وانیاتاق باز شد و مسعود با دو ل در 

 برافروخت. د،یرا که باز د انمیگر صورت 

 قرار داد. یپاتخت یرو تیرا با عصبان ینیس 

 

 یدار  رتیغ یمن ب یجلو یشرف یکدوم آدم ب ینکن؟ ِد آخه برا هینگفتم گر ؟یبهت گفتم به ی_ من چ
 ختمیر یدندونات رو تو دهنت م دی!!! اگه مرد بودم االن باستمیمرد ن ستم؟یمن مرد ن ؟یکن یم هیگر

 .یحرف نزن گهید یشوهرت از دوست داشتن کس یکه جلو

 

 جسارت و جرأت از کجا درون من ظهور کرد که پررو شدم: نیدانم ا ینم

 کنم، بذار برم. ی_مسعود خواهش م

 

را  میپاها گرشیدستش گرفت و با دست د کیباره حمله کرد و دو دستم را با  کی یببر وحش مانند
 تخت دراز کرد. یرو دویکش

 را در هم قفل کرد. میپاها شیپاها با 

 اثر بود. یمن ب یتقالها 
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 او اصرار و از من انکار. از

 را به زور خارج کرد. میها لباس 

 خودش نبود. یحال و هوا در 

 درد داشت. شیبوسه ها تمام 

 مثل مرگ بود. میبرا شینوازش ها تمام

 .دید یو نه لحظه لحظه جان دادنم را م دیشن یرا م میضجه ها یو کور شده بود که نه صدا کر 

 

 دردناک بود. یلیکه خ دیچیدر تمام بدنم پ یلحظه، درد کی در

 

 شد. تمام 

 

 .دندیبار یامان م یچشمانم از درد روح و تنم ب یها دیمروار

 

 ام را خشکاند. هیکرد و گر خیتنم را س یخدا گفتنش، موها ایبلندش با  ی نعره

 .ستینگر ینفرت و تعجب مرا م با 

 .دیجه یم رونیگردنش چنان باال آمده بود که داشت از پوستش ب رگ 

 شد. یهر لحظه قرمز و قرمز تر م پوستش

 شد. یباز و بسته م اد،یبا حرص ز اشینیب یها پره 

 

 صورتم شروع شد. یبر رو شیها یلیباره رگبار س کی به

 .دیکش یزد، تا مغز استخوانم سوت م یضربه را که م هر 
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 زد:  یم ادیو فر دیام کوب نهیقدرت به تخت س با 

 ؟یکرد مشیتقد یکه دو دست یشد ایح یب ی!؟ که بهت دست نزنم! کی_که بذارم بر 

 .یستی... تو دختر ن... توتو 

 

 گفت؟ یچه م او

 ستم؟ین دختر 

 امکان دارد؟ یز یچ نیچن مگر 

 

 شدم. رهیخ میپاها رینشستم و به ز میهمه درد ها با

 از خون نبود. یاثر  

 انجام نداده بودم. ییخبط و خطا چیکرد؛ من ه یم یار یکه ذهن ناقصم  ییجا تا 

 درد در خود داشت: کالمم 

 رابطه نداشتم. به خدا... یکس چیبا ه ادیم ادمیکه  یینکردم، تا جا ی_مسعود به خدا من کار 

 

 یلیکه از گوشه لبم خارج شد را خ یدهانم، شور شدن آن و در آخر، خون هیدر ناح یبد یلیخ سوزش
 کرد. یدردناک احساس کردم. صورتم گزگز م

 

نداشت، انگشت اشاره اش را  دنیشن یبرا یبه نام منطق را قورت داده بود و اصال گوش یز یچ مسعود
 :دیتکان داد و غر میبرا
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اون همه  دمیهمف یم دیمن خر با ار،ین فتیقسم نخور، اسم خدا رو به زبون کث ار،ی_اسم خدا رو ن
وجود  یقدر ب نیکار رو کرده. ا نیکه ا یپدر و مادر  یکشم؛ هم اون ب یهم تو رو م ه؟یچ یالتماس برا

 بوده که کار خودش رو هم گردن نگرفته.

 

 را با حرص برداشت و به تن کرد. شیتخت کنار رفت و لباس ها یرو از

 

 

 یم نیزم یدستش بود را با تمام قدرت رو یدر آمده بود که هرچه جلو انیباز در وجودش به غل خشم،
 شکست. یو م ختیر

 

 ام، خدا را شاکر بودم. یتمام فکرها و بدبخت با

 داشت. ییو مسعود انتخاِب به جا میکه در آپارتمان خودمان نبود نیا یبرا شاکر

 

 .دیکش یم قیداد و نفس عم یقلبش آرام آرام تکان م یرا رو دستش

 شدم. نگرانش

 هم به من کتک زد و هم تهمت بارم کرد. یکه مرا دوست داشت ول ییاو نگران

 کنه؟ ی_قلبت درد م

 

 سوزاند. یو دردناک که تا ناکجا آباد آدم را م قیزد، عم پوزخند

 

 ننگ هنوز زنده ام. نیکه با ا رتمیغ یب ؟ی_مگه من عشقتم که نگرانم شد

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

391 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 : امدهیبند ن یقورت دادم و بغض کرده با همان اشک ها یدهانم را به سخت آب

 نکردم باور کن. ی_به خدا من کار 

 

 زد:  ادیفر

 هستم که چهار پنج نفر رو بکشم. یخوام صدات رو بشنوم، امشب به اندازه ا ی_خفه شو، نم

 

 

 نداشت. یتمام یلعنت هیگر نیا

 کردند. یو بدنم درد را تحمل م صورت

 

 کرد..._چرا مگه چکار 

 

 شد. یم نییباال و پا تیاش از شدت خشم و عصبان نهیس

 

 را گرفت. میدو قدم بلند به سمتم آمد و موها با

 

کردم پوست سرم  ینشست، احساس م یدر جانم م میسوخت، درد، در دانه به دانه موها یم سرم 
 شود. یدارد جدا م

 

 

 زدم، التماس کردم: ادیاشک در چشمانم افزونتر شد. فر جوشش
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 نکردم. ی_ِنکش، ِنکش، درد داره، به خدا کار 

 

 زد میمحکم به پهلو یلگد

 _خفه!

 

را  یپرتم کرد. در کمد را باز کرد و مانتو شلوار و روسر  نیزم یبه شدت رو ده،یکش یهمان موها با
 انداخت. میجلو

 _بپوش.

 

 سرم را با دستانم ماساژ دادم. یکم

 ها را با پشت دست پاک کردم. اشک 

 باز بارش چشمانم انتها نداشت. یول

 م؟یبر مییخوا ی_بپوشم؟ مگه کجا م

 

 

 کرد جواب داد: یم دادیغضب در چشمانش ب یکه شراره ها یشلوارش، در حال دنیحال پوش در

 به جز خونه بابات؟  یبر  ی_کجا رو دار 

 

 پر صدا زد. یپوزخند

 بدونن و راهت بدن._تازه اگه شاهکارت رو 
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 .ختیبه جانم ر ایبد دن یحس ها همه

 .دیرس میبود، به تمام سلول ها دیکه مق یو ترس از رفتن به خانه پدر  رتیح

 کنند. یمرا باور نم یدانستم حرف ها یم

 دهم؟ حیپدرم توض یخواستم برا یبا کدام رو م اصال 

 دهم و خود را تبرئه کنم اصال در من وجود نداشت. حیجسارت که در مورد باکره بودنم توض نیا

 را در دستانم قفل کردم. شیدست و پا به طرفش رفتم، پاها چهار 

 ؟یزنیتهمت م یچرا االن دار  ،ید یهزاران کار ثواب انجام م ،یر یگ یروزه م ،یخون ی_مسعود نماز م

 نشدم. ینکردم. تا االن، هم خواب کس یقرآن من کار  به

 

 .دیرا محکم کش شیپاها

 شده اند. ختهیدر دهانم ر میکردم تمام دندان ها یچنان به چانه ام زد که احساس م شیزانو با

 

و  دمیخر یشدم؛ آبرو م یکه نکرده بودم و داشتم مجازات م یکار  یبرا دیوسط بود، با میآبرو یپا
 کردم. یالتماس م

 ام. دهیپدرم خر یاخفت و ننگ بر یعنیشد؛  یباز م یبه خانه پدر  میپا اگر

 را گرفتم. شیپاها باز 

دکتر،  میکنم آبروم رو نبر، بر ینکردم. التماست م یکار  یقسم بخورم که باور کن یدونم به چ ی_نم
من نخر.  یخفت رو برا نیدم ا یدکتر گفت همون بشه، تو رو خدا، تو رو جون خاله قسمت م یهرچ

 .یزندگ یدم برا یکنم. دل به دلت م یرو م تیزیکن

 

 کردم. یم انیبلند و خواهش، تک تک کلمات را ب هیگر با 

 ذره رحم در مسعود عاشق! کیاز  غیدر یول



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

394 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

باز از سنگ، سخت  یبست ول یبا درد، چشمانش را م یکردم؛ لحظه ا یالتماس م ایزد  یکه م یوقت 
 شد. یتر م

 

 را از حصار دستانم آزاد کرد. شیکرد و بعد باز پاها ینفرت تمام، نگاه با

 

 گرفت. یزده اش نگاه نم خیهمان نفرت و نگاه  با

خوام، نه دل و بدن دست دوم رو  یم زی. بپوش که نه کنگهید ستیتو ن یبرا ییجا جا نی_بپوش، ا
 خوام. یم

 بال رو سرت آورده. نیکه ا یشرف یبابات و اون ب یارزون

عاشقتم  ؟یرو نکرده بود جاشنیفکر ا ن،ینه من. اون موقع که الو تو الو بود یدیرو خودت خر خفت
 و شکنجه ات کنم. ادیب ادمیصحنه  نیتونم هر لحظه ا ینم یول

 

مسعود پرت  یبرداشتم و با تمام قدرتم به سو یپاتخت یرا از رو وانی. لدمیرا با خشم پوش میها لباس
 . با تمام قدرت بدنم داد زدم:کردمیسکسکه م دند،یلرز یکردم. دستانم م

! فکر رتتیازم بگ یکس یطیذارم تحت هر شرا ی_پس تمام حرف هات کشک بود؟ دوستت دارم و نم
 .یزد یتهمت نم یکه اگه داشت یکنم؟ تو شعور ندار  یالتماست رو م یکرد

 .یخون یخوشه نمازت رو سر وقت م دلت 

 .یکن یبار قرآن رو ختم م کی یخوشه ماه دلت 

 د؟یقرآن ننوشته بدون شهود و مدرک تهمت نزن تو 

 .یهمه رو به باد داد ،یهمه رو سوزوند بدبخت
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 کرد. یخارج م نکیبند کیآمد و در هر قدم، کمربند را از  یطرف من م به

 .دیچیو کامل در دست گرفت و آن را دور دست خودش پ دیکه آمد، آن را کش کنارم 

تمام جرات و جسارتم را دود کرد. ترس  فتد؛یخواهد اتفاق ب یکردم م یکه تصور م یز یاز چ وحشت 
 چشمانم کامال آشکار بود. ین یدر ن

 .دیخند

 

 

 !یعصب یا خنده

 بازم ثابت کنم؟ یخوا یهم هست؟ م یا گهی_مدرک؟ مدرک رو بهت ثابت کردم؛ راه د

 

 آمد. یرفتم و او با هر قدم من، جلو م یترس عقب عقب م با

 را کمد بست و پشتم به آن برخورد کرد. زمیگر راه

جلوتر نرفتم که سگک کمربند بر کمرم  یقدم یدستش فرار کردم ول ریاز ز عیکمربند را که باال برد، سر  
 .دمیفرود آمد و جان دادنم را به چشم د

 فرارم نماند. یبرا یرمق 

 زد. یرا م انهیهر تاز هیبار با بغض و گر نیا مسعود 

 

 یموندن ادیو به  نیتو قشنگ تر ،یچه قدر عاشقتم، تو جون من بود یدونست یکه م معرفت تو ی_ب
 .یدرد هی ینذارم بمون ،یهزار درد یبرام. بذارم بمون یشب عمرم رو کابوس کرد نیتر

 

 ستاند. یاست که سوزشش، جانم را م نیکمرم زخم و خون رهیکردم تمام ت یم احساس

 قدر شکنجه ام نکن. نیدرد داره، نامرد به خاطر کار ناکرده ا یلی_تو رو خدا نزن. خ
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 .دیجان مرا به آتش کش زین شیبار شدت ضربات و بغض صدا نیا

 .یبهناز من رو گرفت تی. تو با هوسبازی. تو امشب غرورم رو خاک کردی_تو منو کشت

 

خسته در گوشه اتاق نشست و نگاه دردمندش در جانم  زیرا که خوب مشت و مال داد، خودش ن تنم
 رسوخ کرد.

 گرفت.  ینم چشم

 بعد، بلند شد. یکم

 زده بود. رونیب گریطرف در شلوارش و از طرف د کیاز  راهنشیآشفته، پ ظاهرش 

 زد. یو نفس نفس م ختیر یم نییصورتش پا یبه پهنا عرق 

 ماوا گرفته بودند. ییهر کدام در جا زین شیموها 

   

 هال رفت. داخل

کردم االن گوشت و پوستم  یبه خود دادم که با هر تکانم احساس م یدرد مهمان شده در جانم، تکان با
 شوند. یجدا م گریاز همد

 

 طور شلخته، به اتاق برگشت. همان

 .دیدستش را به چشمانش کش پشت 

 ینم یکنم. دوست دارم خودم بکشمت. ول یجا چال م نیعشق رو هم نیجمع کن، ا گهی_پاشو د
دونن  یدم. خودشون بهتر م یعمو و خاله م لیبرم تحو یآلوده بشه. م فتیخوام دستم به خون کث

 تو چشمشون نگاه کنم. ادیتو ننگم م یچکار کنن. هرچند من به جا
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 گرفتم. واریدست به د بت،یمص با

 شدم. بلند 

 بر خودم افتاد، آه از نهادم برآمد. نهیکه در آ چشمم

 نداشت. یفرق چیبا بادمجان، ه صورتم

 بود. ختهیهنرمند مسعود، در هم ر یبه لطف پنجه ها شمیدو ساعت پ یکی ییبایز 

 زده بود. شهیر یبدنم درد یجا هر 

 

 .ستادمیجان کندن سرپا شدم و مقابلش ا با 

 دست به صورت و بدنم اشاره زدم. با 

 

که  می. بچرخ تا بچرخیتر از خودت بلند کرد فیکه دست رو ضع رتیخوش غ یتاوان دارن آقا نای_ا
 .یو التماس کن یایب نمیب یفردا روزت رو م

 

 .دیآب دهانش هم به صورتم پاش یچنان بود که قطره ها پوزخندش

 

 .دمیبه صورتم کش یدست

 .یبش شهیو باز عاشق پ ی_ضجه بزن

 کنم. ینگات نم گهید ینکردم. خودت رو بکش یمن قسم خوردم کار  یلعنت 

 

 رونیرا ب میاز موها یام را عقب داد و کم یرا جلو آمد و روسر  یپوزخند طرح زده بر لبانش، قدم با
 .ختیر
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 ! تهمت؟دمی_چه قدر ترس

 

 سر داد که سکوت شب را شکست. یبلند خنده

 

 رو کنم. گهید یکیالتماس پس مونده  امیباش ب الیخ نی_به هم

 

 تف کرد. میپا ریدهنش را ز آب

 

 ام دست خودم نبود. ینیب یچانه ام و تکان خوردن دوباره پره ها  دوباره لرزش

 یحجم آزار و تهمت در باورم نم نیشناخته بود، ا یکنار من بوده و مرا به خوب یمسعود که عمر  از
 . دیگنج

 

 با همان فک لرزانم لب زدم. ادمیاش، بر اثر هق هق ز یجدا نشدن اریو  هیگر با

 کنم مسعود. یکنم، حاللت نم ی_حاللت نم

 

 زدم و با دست به باال اشاره کردم. هق

 .نیمن سواستفاده کرد یکنم که شماها هم از فراموش یحاللت نم سر قسم یباال ی_به اون خدا

 

 آمد. میروبرو

 شد. یپر و خال چشمانش

 نگاهم زل زد. یدستش چانه ام را نرم گرفت و به قهوه ا با
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 نیو عشق چند ادیب یکی نمیتونستم بب ینم دمیکش ی_المروت چون عاشقت بودم، چون با تو نفس م
 مردنم. نیمردم تا ا یمردم. کاش اون طور م یسالم رو با خودش ببره. من م

 

 گرفت. دهیام را ناد یجنون بر حالش غلبه کرد و تن زخم باز

 و بغض داد زد: ادیراست صورتم زد. با فر سمت

 

 یکه گرفت یفراموش ،یو بر  یترس برم داشت که بذار  ستیدلت با من ن دمیکه فهم ی_چون از روز 
 کنم که عاشقم بشه. یقدر بهش محبت م نیگفتم ا

 .ادیب ینشد حداقل دوستم داشته باشه و پا به پام تو زندگ عاشق 

 بپره. امیغرغراش رو بشنوم خستگ امیب خونه

 

 .دیچیمردانه اش هم پ هیبار گر نیدوم را به سمت چپم زد، ا یلیس

 داشت که من نداشتم؟ یبهناز اون چ ،یتمام باورهام رو شکست ،یامشب من رو کشت ی_ول

 

 زادیسوخت. حتم داشتم کبود خواهد شد. ضرب دستش دست مر یکرد و م یاز درد گز گز م صورتم
 داشت.

 راند. یخواست و هم از قلمرو خودش م یکه مسعود هم مرا م یا لحظه

 

 یز یخواهد با چ یم زیام ن یاز من گرفتند، حاال شوهر اجبار  یرا باختم، عشقم را که با خودخواه عمرم
زد  یدر من جوانه م دیام نیام را بکوبد. با هر نوازشش، ا ییدانم چگونه وجود ندارد طبل رسوا یکه نم
 شود.  داریرا خر میاز گناه نکرده ام بگذرد و آبرو دیکه شا
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 یبه دوست داشتنم مطمئن یآنقدر  نه

 ام یبخواه شهیهم یبار برا کی که

 بروم... یکه بگذار  ینه دلش را دار  و

 با خودت؟ یچند چند

 کجا مانده که مرا دلت

 ؟یگذار ی" میفیمنگنِه " بالتکل یِ ال

 

 

 مردانه اش: یام دردهاناله کرد با تم مسعود،

 

 تونم نگهت دارم. یتونم، نم یتونم، نم ی_نم

 

 

 و به دنبال خود برد. دیرا با تمام قدرت کش دستم

 .دیرا به آغوش کش امیرا که باز کرد؛ سرما با سرعت، تن زخم یورود در 

 کرد. یبلندش ط یها را با قدم ها پله

 را باز کرد. نیماش در

 .ستادیچشمش به من افتاد، از حرکت ا تا

 کرد. یرفتن نداشت نگاه م یارای میکه پاها یمن به 
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 ام کند. یخواست مرا نرفته، مهمان خانه پدر  یشب، م مهیبعد از ن میسه و ن ساعت

 

 ؟یبدبخت تر از من خلق کرده ا ایخدا

 چشم در چشم پدرم شوم. دیبا ییآبرو یکرده ام؛ حاال با ب یبا عزت و نجابت زندگ یعمر 

 

 کردم مرا نبرد. یبا چشمانم التماس م یهارت و پورت شد وقت م،یخط و نشان ها تمام 

 

 نجابت را نشنوم. یآبرو و ب یلفظ ب یشکنجه شوم ول نیچن نیشوم و هر ساعت ا یبودم زندان حاضر

 

 گذاشت. نیسقف ماش یکردند و خارج شدند. مسعود دو دستش را رو دایاشک ها راه خود را پ باز

 .دیکش شیموها انیم یدستش را عصب کی 

 رخش مرا نگاه کرد. میآن ها گذاشت و با ن یهم قرار داد و سرش را رو یهر دو را رو بعد 

 آن وقت شب، سر خوردم و نشستم و فغانم را به آسمان فرستادم. یدر سرما واریجا کنار د همان

 شد.  ینم یلباز دلم خا یول دندیلرز یم میها شانه 

 خروج نداشت. یبرا یراه یآمد ول یم میگلو خینفسم تا ب تمام

 شد. نیسوار ماش یحرف چیه یب 

 توجه بود. یکرد و به من ب یرا نگاه م شیرا روشن کرد و فقط روبرو آن 

 .دی. باز هنگام برخاستنم درد امانم را برختمیبود هرچه ضجه زدم و التماس در زبان و نگاهم ر بس 

 

 نداشت. تیاهم میبرا گرید میشدن لباس ها فیکث

 نداشت. میبرا ییمعنا چیخاک گرفته ام ه دست 
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او  یدست دراز  ای رحافظیخودم به ام میاز تقد یکردم تا رد یو رو م ریتمام ذهنم، خاطرات را ز در 
 کنم. دایپ

 کردم. ینم دایپ یز یچ

 شدند. یسوخت و به زور باز م یم چشمانم 

 در حال انفجار بود. سرم 

 کرد. یم ادیگذاشت، درد با تمام قوا فر یرا جا م یکه پله ا میپا هر 

 است رهسپار شدم. دهیچینسخه پ میدانستم چه برا یکه نم ینشستم و به سمت سرنوشت نیماش در 

 

 

 بزرگ به حرکت درآورد. یآف کیرا با ت نیماش

 حد بود. یب سرعتش 

منظره را با منظره  ام،یداده بودم و چشمان باران هیتک نیماش شهیسرم را به ش ر،یتمام طول مس در 
 زد. یپرسه م امیکردند و فکرم آن طرف در خانه پدر  یعوض م

 .دیکش یبند بند وجودم را به آتش م گر،ید یلحظات فکر 

 

 مرا باور نخواهد کرد. یحرف ها اورمیب هیبرهان و قسم و آ هرچه

 

 شد. دهیشد، افسار نگاهم به سمتش کش دهیکه کش نیماش ترمز 

 

 ببرد. نیو مرا به بهشت بر ردیجهنم بگ نیبودم که دستم را از ا یمنتظر معجزه ا دیشا 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

403 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .بیدلبر بود حاال خائن و نانج شیکه چند ساعت پ یداد به دختر  یچشمانش پا نم اصال 

  

 .دیکش یرا م شیداده بود و انگشتانش خرمن موها نیبه در ماش هیدست چپش را تک آرنج

 فشرد. یراستش فرمان را با تمام قوا م دست 

 فرستاد. رونیرا به ب قشیگرفت و بازدم عم یدم 

 نشست. یراست م شیصندل یکرد و باز بر رو یدر را لمس م رهیبود، چنان که دو بار دستگ مردد 

 

 خش دار لب زد: یکار با صدا آخر 

 شو. ادهی_پ

 

را محو  رشیلکه ننگ را جا بگذارد و تصو نیخواست زودتر ا یم دیخواستند، شا یرو نما م چشمانش
 گرفت. یکند که رو م

 داد. هیبست و به آن تک یشد، در را به آرام ادهیپ

 

 

از خدا طلب  دیکش یم دکیرا به  یو خنده و پاک یشاد شهیکه هم یرا تا قبل از ورود به خانه ا مرگم
 ردم.ک یم

 

 و مرا با خود همراه کند. دیاز آسمان فرود آ یبود صاعقه ا میآرزو

 مرا ببلعد.  نیزم ای
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404 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مجازات شوم؟ دیگونه با نیتقاص کدام گناه من شد که ا نیا ایخدا

 

شب سرد  مهین نیرا در ا رحافظیعشق و خاطرات ام د؛یخر یم میکرد و آبرو برا یمسعود مرا باور م اگر
 دادم. یبه دست باد م یز ییپا

 کردم. یباز م اشیو فداکار  یرو به مهربان یدادم و پنجره ا یم قلیعشق خودش ص یرا برا قلبم 

 بشکند. یخواهر و برادر  ،یمادر و فرزند ،ینگذارد حرمت پدر و فرزند یول 

 

 و تاوان دهم. حیکه نکرده ام توض یکار  یبرا نگذارد

 عشق مسبب گذشت شود. نیا دیعشق مسعود در قلبم روشن کرد که شا یدیام یکورسو 

 

 در را با اکراه باز کردم. رهیدستگ 

 خود را تکان دادم. یبه سخت باز

 شدم و آرام آرام به طرفش رفتم. ادهیپ 

خم  ادشیو ناخواسته از درد ز دیکش ریت زیدلم ن ریزد که ز یم انهیچنان تاز امیهوا بر بدن زخم یسرما
 شدم.

 

 برداشت. میبه سو یقدم 

 .ستادیا شیشد و سرجا مانیپش باز

 کرد.  یرا جابه جا م یا زهیسنگ ر ش،ینوک کفش ها با

 حقته. ادیسرت ب یشم. هرچ ینم گهیافسون اون نگاه معصومت د ار،یدر ن یباز  بمی_ننه من غر

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

405 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

در  یشد که کس یم دهیکش گانیهمسا یتمام مدت، به جز تحمل درد، نگاهم به سمت پنجره ها من
خانه  یبر تن کرده بود را جلو یرخت عروس شبیکه از قضا د یمصطفو ینصفه شب، دختر آقا نیا

 .ندیاش نب یپدر 

 

 را با قدرت تمام پرت کرد. زهیر سنگ

 قدم برداشت. فونیشلوارش قرار داد و به سمت آ بیدستش را در ج کی 

 

 شلوارش را گرفتم. نییتوانم پا نیکه نشستم جا گذاشتم و با آخر یرا در همان جا درد 

 شد. دهیبه باال کش نگاهم 

 به دکمه ثابت ماند. دهیشد و انگشتش نرس دهیکش نییبه پا نگاهش

 

 که ماالمال از قطرات اشک بود به التماس افتادم: یچشمان با

حد خودم رو دونستم، من  شهیدم، همنکر یمن کار  نی_مسعود تو رو خدا آبروم رو نبر، به امام حس
عزت نکن، نذار  یمردم ب شیبابام خوار نکن، بابام رو پ شیشد، من رو پ یجور  نیدونم چرا ا ینم

 ...میآدامس دهن هر کس و ناکس بش

 

 

 خالص را زد و حکم مرگ مرا امضاء کرد. ریت
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406 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یخانه هم از زنگ ب نیداد و مطمئن بودم قلب ساکن ستیرا فشرد و قلب من از حرکت، حکم ا زنگ
 وقفه بود. یب یوقت در کوبش

 

 دکمه زنگ ماند. یشلوار آرام آرام از دستم خارج شد و نگاه من بر رو یدمپا

 

جلو داده  نهیس فونیآ یکه روبرو یو قامت مسعود دیمتعجب بهزاد را شن دییبله بفرما میها گوش
 بود:

 _باز کن منم مسعود.

 

 

 نیشد تا ا یشد؛ کمتر دچار شوک م یروز روشن بود که بهزاد به برق سه فاز وصل م یدیمثل سپ میبرا
 باز کن منم مسعود. دیو بگو ستدیوقت شب مسعود پشت در با نیکه ا

 جا؟ نیمسعود؟ تو ا ؟ی_ک

 

 کنه. در رو باز ادیتا زنگ بزنم عمو ب یکن یحوصله بازخواست ندارم. باز نم گهی_َاه باز کن د

 

 

 قرار گرفتم. فونیآ نیرس دورب ریراست کردم و در ت قد

 

 زد: یهوار م شیو هراس در صدا تعجب

 شده؟ یمگه چ ؟یینجای_اون جا چه خبره؟ بهناز! تو هم ا
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407 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یش یتو، متوجه م مییایما ب ی_اگه حضرت آقا اون دکمه رو به جا فک زدن فشار بد

 

 گفت. یهر کلمه را با حرص م مسعود

 باز شد. یکیت یبا صدا در

 .دیدستم را کش مسعود

 برد. اطیمرا به زور به داخل ح یبودند ول دهیچسب نیبه زم میپاها 

 باز شد. یورود در

 نامرتب در چهارچوب قرار گرفت. یبا ظاهر  بهزاد

 

 

 گوشش نجوا زدم: در

 کنم خوارم نکن. یکنم، التماست م ی_مسعود خواهش م

 

 :دیگوشم غر در

. پس یجاش رو نکرد نیفکر ا یکرد یم یکوک بود و عشقباز  فتیکه ک یموقع ،یخوار  شیی_خدا
 کشتن ده نفر آدم رو دارم. ییخفه شو که امشب توانا

 

 

مرهم  یکم دیچشمان پر از خواهشم را به او دوختم به ام دم،یلباسش را کش نیرفت که آست جلو
 گذشت کردن. یکم دیشدن، به ام
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408 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و فاصله داد. دیاعتنا به من دستش را کش یب

 پر کردن فاصله ها. یداد برا یجان م یکه زمان یداد با من فاصله 

 

 

که لنگه به لنگه  ییها یبه پا کرد و بدون لباس گرم به سمت ما پاتند کرد. دمپا ییبا شتاب دمپا بهزاد
 بودند. 

 

 نکرده بود. تیهنوز شاهکار مسعود را روو  میبود اطیو روشن ح کیپر از بهت بود. در تار نگاهش

 .دیتو رخت خوابتون باش دیشما االن با د؟یشده؟ جونم به لبم رس یچ نیشه بگ ی_م

 

 

 بهزاد را حاصل شد.  یمسعود، اخم ها یو خنده عصب پوزخند

 _رخت خوابتون؟

 

 پر از بغض: ییپر از درد و صدا یخنده ا باز

 شد. دهیخواهر دسته گلت به لجن کش یبه لطف پاک یول می_بود

 

 نگاهش در رفت و آمد بود: ج،یگ

 ن؟یجا هست نیوقت شب ا نیکه ا هیخب درست بگو دردتون چ ؟یچونیپ ی_چرا لقمه رو م

 

 گم! ی_دردم رو به بزرگترت م



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

409 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

تا  هیبابا و مامان خوابن. چه درد ؟یمرد حساب یکن یمعادله طرح م ی_بزرگترم؟ مسعود نصف شب
 .یبمون یتونست یصبح نم

 

را به عرش  شیصدا تشیکرد عصبان یم یو سع دیهم ساب یرا رو شیمسعود دندان ها ی. وقتُمردم
 نبرد:

 گم. یباشه م ؟یبدون یخوا ی_م

 

 و لرزان انداخت، باز پوزخندش را تکرار کرد. دهیبه من ترس ینگاه

 

 کردم. یرا در دهانم حس م قلبم

 

 کرد و بعد به شانه چپش زد: زیبهزاد را تم یدو طرف شانه ها یشیدست نما با

 کالت رو بنداز باال که خواهرت دختر نبود. رتیخوش غ ی_آقا

 

 گرد بهزاد حال خرابم را خرابتر کرد. چشمان

 

 زدم. ینم کیو ج دمید یرا هم م میشکستن اسطوره ها دیخودم کم بود حاال با یو خوار  شکستن 

 

 .دیناغافل به دهان مسعود کوب یشد و مشت یطوفان نگاهش

 .کهیمرت ادیم رونیاز اون دهنت ب یچ ی_بهتره بفهم
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410 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 خورده بود بلند شد. نیمشت خورده بود و به زم یکه ناگهان مسعود

 برد. ورشیبه طرف بهزاد  نیو خشمگ دیبه دهانش کش یدست 

 لباس بهزاد در دستانش بود. قهی 

 هم بدهکار شدم آقا... زیچ هی_انگار 

 

 .نگیتو ر نیافتاد ینصف شب نجا؟ی_چه خبره ا

 

 رعشه گرفت، بهزاد نگاهش بر من مات بود. بدنم

 زدم. یپرسه م یمرگ و زندگ یمن در واد اما 

 هم کنار پدرم آمد و او را خطاب قرار داد. مادرم

 

 چه خبره؟ ی_مرتض

 

 به صورت خودش زد: یلیبا دستش س د،یباره که ما را د کی

 د؟یکن یم کاریچ جانی_ُشم... شماها ا

 

 هر دو را مخاطب قرار داد. ،یبا کالفگ پدرم

 .میکن تیها خوابن، حق الناسه اذ هیتو، همسا نییای_ب

 

 که در خود کز کرده بودم نگه داشت. یمن یتراس آمد و چشمانش را رو انهیپا برهنه م مادرم
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411 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ن؟یینجایوقت شب ا نیشده که ا ی_بهناز تو بگو چ

 

 با تحکم گفت: پدر

 تو. نییای_مگه نگفتم ب

 

 آرام آرام درون خانه رفتند. یهمگ

 رفتن نداشتم. یبرا ییمن پا یول 

 

 نگاه پر از نفرتش را به من دوخت. مسعود

 بانو. نییشما یاصل کار  ارن؟ینم فیتشر هی_حضرت عل

 

 سراسر استهزاء بود. شیها حرف

 

 منتظر من بود. ،یکه رفت، بهزاد دم در ورود مسعود

 بود گفت؟ یچ اتیچرند نیگه بهناز؟ ا یم یچ نی_ا

 

که  ییخواست بدرد؛ با چشم ها یام را م نهیو س دیکوب یکه با قدرت م یلرزان، با قلب ییقدم ها با
آرامم را  یکوفته و دردمند، قدم ها یبا بدن دند؛یبار یببرد و م نیرا از ب شانینبود ابرها یآفتاب

 برداشتم.

 

 بود. ریبه ز سرم 
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412 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمید یخود قدرت چشم در چشم شدن افراد خانواده ام را نم در 

 .ستادمیا دمیرا که د شیپاها

 

 دستش، چانه ام را لمس کرد: انگشتان

 _چرا سرت رو بال...

 

 را که باال برد، زبانش کند شد. سرم

 .دیکاو یتم را منگاهش بود که صور فقط 

 .دیمردمک چشمانش لرز دمید 

 بود. افتهیمسعود  یچهره اش را که از هنرمند یشگفت دمید 

 

 بغض، زبانش را به کار انداخت. با

 بال رو سرت آورده؟ نگو مسعود بوده؟ نیا یشرف ی_کدوم ب

 

 دستانم پلک زد. یشد و رو دهیکش نییبه پا نگاهش

 دستانم را باال آورد. آرام 

 .دمید زیدستانم ن یجا بود که رد کمربند را رو آن

 

 شده؟ یچ ینصف شب نمیتو بب اری_بهزاد بابا بهناز رو ب

 

 .دیو بوس دیرا به آغوش کش سرم
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413 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مردانه اش درد داشت. یصدا 

 .زدلمیدارم عز نانیتا زمانش برسه. من بهت اطم یگل من بلند بشه. ول یرو که رو یشکنم دست ی_م

 

 لرزانم را به درون خانه گذاشتم.  یها گام

 

 .نشست همانا زانمیکه در نگاه عز یرتیگذاشتنم همانا و بهت و ح قدم

 

 به صورتش زد. گرید یلیباز س مادر

 ؟یشد یجور  نیمن! بهناز چرا ا ی_خدا

 

 داد. یبه سمت مسعود سوق م زیآمد و نگاهش را ن یآرام به سمت من م آرام

 ن؟ی_تصادف کرد

 

 :دیغر شیدندان ها یپوزخند زد و از ال بهزاد

 زنن؟ یکمربند م ایدن  ی_مادر من! به نظرت تو تصادف صورت رو مشت و مال م

 

 نمناکش رو به مسعود کرد. دهیو با د دیکش یبلند نیه مادرم

 ش؟یبکش یشب اول بزن نیهم ؟یرو داد شیقول خوشبخت یجور  نیا ؟ی_چرا کتکش زد

 

 انداخته بود. ریسر به ز مسعود
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414 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 زد: لب

 .._خاله! خاله.

 

 داد زد: مادرم

 ؟ی_خاله و درد. دستات بشکنن مسعود، صورت دست گلش رو چکار کرد

 

 آمد. ییرایپذ انیحجاب گرفته، م یخواب آلود ول یبا ظاهر  بهنوش

 ن؟یاومده که جلسه گرفت شیپ ی_ساعت چهار صبح چه مسئله ا

 

 .دیکش شیموها انیم یاعتنا به حرف بهنوش، دست یب مسعود

 را به دندان گرفت:. شیباال لب

 

 ب... حیتوض ید ی_خاله اجازه م

 

 .دینوازش بار به صورتم کش یکنار من آمد و دست مادرم

 ؟یمگه عاشقش نبود ش؟ی_فقط بگو چرا زد

 

 من و مسعود، در آمد و شد بود. نیدر سکوت، نگاهش ب پدر

 

 زد. یبه آن گاز م زیر کینگشت شستش را به دندان گرفته بود و ناخن ا مسعود
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415 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اوج استرسش. یعنی نیا 

 

 تونم. ی_خودش بگه. من نم

 

 حیرا توض یز یپدرم و چه چ یروبه رو نمیاز من داشت؟ بنش یدچار انبساط شدند. چه انتظار  چشمانم
 دهم؟

 

 کرد. یشد را بر زبان جار  یگفته م دیکه نبا یحرف آخرش

 کرد. یدانم در آن لحظه چطور احترام و عزت را مسعود ق ینم

 

با آداب  یرفت دختر  ی. از شما انتظار منیپس بشنو نییخوا یم لیگم. دل یجور م نیکه ا دی_ببخش
 .دیکن تیترب ینید

 

 مبل بلند شد. چهره اش برافروخته شده بود.  یاز رو پدرم

 بود. نیآتش یمسعود، چشمانش دو گو یحرف ها از

 تشیچندسال ترب نیتو ا ؟یکالس اخالق برگزار کن ی_مسعود، پسر حرمت نگه دار. نصف شب اومد
 شد؟ تیترب یخوب بود. امشب چطور شد که دختر من ناخلف و ب

 

 سپر کرد. نهیس زین بهزاد

 .زیبر رونیب اتیحرفت رو مزه مزه کن بعد چرند ،ی_هوو

 

 کرد: یشد و تمام خشمش را بر سر بهزاد خال یعصب
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416 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ! گفتم خواهرت دختر نبود، نبود!رتی_مزه مزه چطوره بگو تا منم بدونم. خوش غ

 خوام. یم حیمن توض االن 

 

 دادند. یصورتم را غسل م میرا با درد بستم. اشک ها چشمانم

 

 را باز کردم. میلرزان، چشم ها یچانه ا با

 دست پدرم را که سمت قلبش رفت و سقوط کرد. دمید 

 لب زمزمه کرد: ریکه ز دمید

 

 .دیدختر چشم سف یکمرم رو شکست ؟یناخلف شد یگه بهناز؟ تو ک ی_راست م

 

 

 شد. یسنگ م یشد، تکه ا یزده م جانیه یمادرم را که وقت دمید

 

 

 زد. یپشت سرهم پلک م ش،یبه موها دهیچسب یبا ابروان بهنوش

 کرد. یمرا نگاه م یبا ناباور  داشت

 

 

 .به سمت پدرم برداشتم یقدم

 بودم. نگران
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417 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 است. یهر دختر  یکه اسطوره و قهرمان زندگ یمرد نگران

 

 

 با من؟ ی! تو چکار کردای_جلو ن

 

 

 شناسد؟ یدو حرف م هیبود بر جانم، که چرا مرا بر پا یکلمه پدر تبر  هر

 

 

 تقاص پس دهم؟ ییآبرو یبا ب دیرا مرتکب شدم که با یچه گناه ایخدا

 

 

 .ستمیمن شاگرد اول ن میاگر امتحان و حکمت است، از االن بگو ایخدا

 شوم.  یرسم. رد م یبه ده هم نم یحت 

 

 

 برخاست. شیخوران از جا تلوتلو

 به خودش داد و سد راهش شد: یتکان مادرم 

 دونم دروغه. ی. دروغه من مادیتا حالت جا ب نی! بشستی_کجا؟ حالت خوب ن
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418 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مسعود رفت. کینزد

 کرد: یبه مسعود التماس م هیگر با

 ؟یاوردی. بگو که تو دخترمون رو پس نمیآبرو نشد ی_خاله بگو که دروغه. بگو ما ب

 

 

 افتاد. نیزم یمسعود رو یپا کنار 

 :دیغر بهزاد

دادم، خودم االن جنازه اش رو  یدرصد احتمال م کی_من اندازه چشم هام به بهناز اعتماد دارم، اگه 
 .یکن یگم م  شیاگه خالفش ثابت بشه گورت رو از زندگ یرو دوشت. ول ذاشتمیم

 

 

 سپرد. یرا به فراموش میتمام دردها د،یپوستم دو ریکه در ز یخوش حس

 پشت و برادر است. میکه واقعا برا یبرادر 

 اعتماد بود که نقطه جوش را به انجماد رساند. یبه جوش آمده بود ول رتشیغ رگ

 

 

 ر دو به کمک پدر و مادر رفتند.و بهنوش ه بهزاد

 

 

که قلبش را به درد آورده باشد، رگ گردنش را برآمده و برجسته کرد که درد  نیاز ا شتریخبر ب نیا یول 
 جا گذاشت و به سمت من حمله ور شد. یهمان صندل یرا رو
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419 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .یکرد یم یو سبک سر  یخورد ی! نون من رو میابونیکشمت دختره خ یکشمت! م ی_م

 

 

خواست به  یگاه از پدرم نخورده بودم و االن م چیکه ه یبدنم لحظه به لحظه از تصور کتک ارتعاش
 شد. یم شتریو ب شتریمنصه ظهور برسد، ب

 

 

 شد. دهیمحکمش به گوشم بر یلیافکارم با س چرت 

 

 بود. دردناک 

 دردناک. یلیخ

 

 

 در آن بوجود آمد. ونیزیبرفک تلو هیشب ییرا احساس کردم و بعد صدا ییهوا یب

 گنگ و نامفهوم بودند. یاطراف، تا لحظات یآمد و تمام صداها رونیاز گوشم ب یگرم عیما

 

 

بوکس شدن  سهیاول ک نیا یعنیوانفسا، رفتن پدر به اتاق خواب و در دست داشتن کمربندش  نیا در 
 من بود.
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420 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد. یکه با کمربند طرح زده م یبدن با طرح ها و نقوش کی باز 

 

 

 عوض شده بود. تشیبدن همان بود و شکنجه گر، هو  بار، نیا یول

 

 

 .اشیبود و کمربند چرم پدر

 

 

کردند؛  یجفا م قیکه به اجبار و بدون تحق یرا نسبت به مسعود و پدر  یر یکث نهیضربه، نفرت و ک هر
 کاشت. یدر دلم م

 

 

 سوخت. یکمر و باسنم م رهیت تمام 

 

 

 .فقط ضربه کمربند بود کاش 

 

 زدند. یم شترین میبه زخم ها زین شانیها حرف 

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

421 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نبود. ییالتماس کردم و قسم خوردم، گوش شنوا هرچه 

 

 

 شد. یشد و شدت ضربات تند و تندتر م یو دروغ محسوب م هیحرف من توج هر 

 

 

 که در باز و بسته شدن دو دل بودند. یو چشمان دمیبهنوش و بهزاد را د یقرار  یام، ب یحال یاوج ب در 

 

 

 را در آغوش گرفتند. شیام، پاها یزخم یها دست

 

 

 خش دار و غم زده ام التماسش کردم: یصدا با 

خودم  یوقت با آبرو چینکردم. من ه یبگم به خدا من کار  یکنم، به خدا به چه زبون ی_بابا خواهش م
 نکردم. یو شماها باز 

 

 

 را تکرار کرد. اشیدرخواست زندان انفراد  که باز، یکرد زمان یتوجه یبه من ب بابا
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422 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و کالفه وار بودن خودش داشت. یشد؛ نشان از خستگ یکه آرام و آرام تر م شیها ضربه

 

 

 زد. ینفس م نفس

 تا فردا حسابش رو برسم. ن،یزم ریتن لش رو بنداز ز نی_بهزاد ا

 

 

 د.کر هیبلند گر یو با صدا اوردیطاقت ن بهنوش

 کنه. یسرده عفونت م نیرزمی. زهی! تمام بدنش زخمشیکنم! کشت ی_بابا خواهش م

 

 

 اعتدال داشت، بدون در نظر گرفتن ساعت، نعره زد: تیدر اوج عصبان شیصدا شهیکه هم یپدر 

 شه. یکمتر م نیلکه ننگ از رو زم هی ره،یبم ؟ی_به جهنم! گند باال آورده، تو نگرانش

حق  گهیاصال تو هم د رم؟یتونم سرم رو باال بگ یم گهیبدم؟ د یرو چ لیو فام هیدر و همسا جواب
 ؟ی. اصال از کجا معلوم تو هم سالم باشیرفتن ندار  رونیب

 

 

 هرچه تمام تر بود. رتی"بابا" گفتن بهنوش، با ح

 

 .نمیکدومتون رو بب چیخوام ه ی. نمنیش چشمم گم ی_از جلو
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423 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 همه کتک هم نفرت نگاهش را کم نکرده بود. نیا دنید یبه مسعود گره خورد که حت نگاهم

 جان لب زدم:  یو ب آرام

 کنم. یکنم! به امام رضا حاللت نم ی_حاللت نم

 

 

 حرف دلم بود که زدم. یکند؟ ول یتوانست لب خوان ای د،یدانم شن ینم

 

 ن؟یرزمیمگه نگفتم ببرش ز ؟یسادی_تو که هنوز اونجا وا

 

 

نامنظمش رو به  یپر جذبه و نفس ها یپرت کرد و با همان صدا یرا با شدت به گوشه ا کمربندش
 شد: نیمسعود خشمگ

 شه،یبرو. برو تو بوق و کرنا کن جناب عاشق پ گهید یدیشکستنم رو د ؟یخوا یمشتلق م یسادی_وا
 ی. نمیکرد یحفظ م بودن رو لیحداقل حرمت فام ،یمثل بهزاد دوِست داشتم. مثل پسر خودم بود

 نه نصف شب. شیآورد یصبح م یول ،یداشت یگم نگهش م

 

 

 پاسخ پدر را داد. یو با لحن نه چندان آرام دیرا درهم کش شیاخم ها مسعود

 منم هست. یشماها، آبرو یعمو؟ آبرو هیچه حرف نی_ا

 

 که بدهکار شدم. نیا مثل
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424 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 از شما طلبکار باشم. حیتوض هیکنم من  فکر 

 منم وسطه. یآبرو یپا 

 

 بند بود. ییتا مرز سکته به مو گمانم

 داد. یاش را ماساژ م نهیاش فوق العاده قرمز شده بود و دستش قفسه س چهره

 

 .یسیوا یجور  نیبزرگترت ا یکردم تو رو یوقت فکر نم چی_ه

و سرش رو نبرم و به تو  ستیشدم که بدونم دخترم دختر ن رتیغ یقدر پخمه و ب نیا یعنی 
  ؟یخوا یازم م حیکه حاال توض  کنم؟ زوونشیآو

 

 

 انحنا گرفت. یپدر کم لبان

 د؟یکن یجا چکار م نیوقت شب ا نی_اگه آبروش برات مهم بود االن ا

 

 

 .یندانسته تو را آماج اتهام قرار دهد و قضاوت شو یقدر تلخ است کس چه

 

قضاوت و بهتان، خودمان را در  یبه جا یز یچ ای یهم که شده در مورد کس هیچند ثان یهمه برا کاش 
 .میقرار ده گاهشیجا

 

 .مینیبر مسند قضاوت بنش ،یتعصب چیه یو ب یمنطق یآن که در کمال ب یجا به
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425 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 لهیافترا، االن در پشت م کیکه با  یشده اند. چه کسان دهیتهمت از هم پاش کیها که با  یزندگ چه 
 زنند. یبال بال م یزندان در حسرت آزاد یها

 

 

 بغلم را گرفت. ریز بهزاد

 سخت کرده بود. شیجان بودنم، تکان دادنم را برا یحال و ب یب یول 

 شد. یبلند م  " آخ" گفتنمیزد، صدا یم ییبه هرجا دست 

 

 کنار گوشم نجوا زد:  آرام

 .یکنم ببخش خواهر  یم تتینوکرتم. اگه اذ! خودم رهیم ینکن که بهزادت م یقرار  ی_قربونت برم. ب

 

 

 تند نثار بهزاد کرد. یپوزخند مسعود

 یبه الالش م یل یل یکه تو دار  یجور  نیسور هم بده. ا هی یدون یپسرخاله، اگه م رتتی_خوشا به غ
 .ینشده باش ییاز کجا معلوم دا ،یذار 

 

 

 گرفتند. اءیداشتند با حرف مسعود اح دنیبه خواب لیکه م ییها چشم

 

 برداشت. زیمرا رها کرد، به سمتش خ بهزاد 
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426 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

راه دستش در دستان مسعود غالف  انهیم یاو بکوبد ول یگو اوهیرا مشت کرد که به دهان  دستش 
 شد.

 

 ؟یدیکه نرفته، قصاص هم که شن ادتی. یبهم بدهکار  یکیهنوز  گه،ی_نه د

 

 

 داد زد. مامان

 کرد. یم انیکه غم درونش را ع ییاشک ها و 

 

 ی. امشب به حد کافشرمتون بشه یاز مرتض نیکش یبسه، از من که خجالت نم گه،ی_بسه د
 کنم. ی. من اصال باور نمدیبس کن گهیاعصابمون متشنج شده. شماها د

 

 

 هستند که مرا باور دارند. یرسوخ کردند که کسان کمیآفتاب در دل تار یحرف مادرم روزنه ها با

 

 کرد. یگرفتگ دیجمله بعدش دلم را دچار خورش یول

 

ده.  یوسوسه ش کنه، وا م طونیکه کم بشه، ش مانشیا زاده،یتونم باالش قسم بخورم. آدم ینم ی_ول
 کار دستش داده. شیاون دوست داشتن لعنت دیشا
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427 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 من بخندن. شیذارم به ر یرو. نم یابونیدختره خ نیشرف رو هم ا یکشمش، هم اون ب ی_م

 

 رییشکنجه را تغ لهیکرد و ضربه ها، روحش را آرام نکرده بودند که باز وس انیبود که باز روحش عص پدر
 داد.

 

 زدم: هق

 نبودم. یمن با کس ن،یکه قبولش دار ییبابا، به خدا نی_نگ

 

 

 آمد. کنارم

 دلم را چنگ زد. وحشت 

 

 .دیلرز یم بدنم

 اش، دهیچشمان سرخ و در با 

 بلندم کرد. نیو از زم دیرا کش میباره موها کیمنبع عشق نبودند، به من زل زد و  گریکه د یچشمان

 

 بود.  میدردها لیخارج شدن پتانس یتنها راه برا غمیج 

 

 کردند.  یسوخت و اشک ها غل غل م یو من سرم م دیکش یم بابا
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428 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

ملعبه دست  گهیتو رو بدم؟ فردا د تیجواب ترب دیمن با امتیق یکه فردا یلجن شد ی_کثافت، ک
 مردم کوچه و بازارم.

 

 _بابا به جون مامان من سالمم، من...

 ناله ام را به اوج رساند. م،یدر پهلو دهیچیپرتابم کرد که درد پ نیشدت به زم به

 

 شکسته اش را رها کرد. یصدا

. یبرام مرد گهیشد که باورت کنم؟ تو د یثابت م دیچه جور با گهی_قسم دروغ نخور، قسم نخور. د
 کشمت. یکشمت، خودم م یخودم م

 

 

 رساندم. میرا به پهلو دستم

 بود. سیخ لباسم 

 نزنم. یحرف گریرا به دندان گرفته بودم که د لبم

 بود. شترمیحرف من برابر با حقارت و شکنجه ب هر 

 

راه با  مهیمن پا تند کرد که ن یشد، به سو یم شتریو ب شتریب شیکه هر لحظه صدا یا هیبا گر بهنوش
 شد. خیم نیحرف پدرم به زم

 

 کلمه خارج شده از زبان پدر، روحم پرواز کرد. نیاز ا زیتنها او، بلکه من ن نه 

 

 .یدست به اون هرزه بزن ی_حق ندار 
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 .دیجو یتمام لبش را م بهزاد

 مسعود فاصله گرفت و فاصله را با من کم کرد. از 

 

 د؟یمگه نگفتم دست به اون هرزه نزن ن؟ی_امشب کر شد

 

 

شده بود که حرمت شکست  زیبار روحش لبر نیبود؛ ا زیمتانت در کالم و رفتارش لبر شهیکه هم یبهزاد
 کرد. لیتبد ادیو صدا را به فر

 

خودم  ن،یاجازه بد ن؟یزم ریتن لش رو ببر ز نیا نیکنم؟ مگه خودتون نگفت ی_پدر من! من چه غلط
 .میُبرم که همه راحت بش یاالن سرش رو م

 

 

 من جالد که نبود، بهزاد من نامهربان نبود. بهزاد

 

 است که مرا باور دارد. یتنها کس او

 !نه

 را در وجودش پرورش دهد. یبد نیتواند ا ینم  او

 . دیرا در دست پدرم د میاز موها یکه دسته ا یاز چشمان مهربانش را، زمان دهیاشک چک دمید یول 
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 .دمیترس یم یول

 گفتند. یدر ذهنم، افکارم داشتند کفر م گرید

 

 گرفت. یافکارم رم کرده بود و آرام نم افسار

 

 چرا من؟ ایخدا 

 سرنوشت شوم قسمت من شد؟ نیدر حقت کرده ام که ا یچه ظلم ایخدا 

 

 بود. دنیدر آستانه ترک سرم 

 شدند. دهیکه کش یینداشتند و هم مربوط به موها ییکه انتها ییها هیکه هم مربوط بود به گر یدرد 

 

 

 آراَمش باز نجوا زد: یزدم که با صدا یکوتاه غیشد، ج دهیکه کش دستم

 _ منم، منم بهناز، بهزادم نترس.

 

 

 نداشت، مانیکه به من ا نیا با

 من را باور نداشت، یایآسه برو و آسه ب یو پنج سال زندگ ستیکه ب نیا با 

 داد. یم یمادرم، درد روحم را فزون یدر پ یپ یاشک ها یول

 کرد. یم فغان
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 کرد. یم نینفر

 کرد. یهم استغفار م یگاه

 

را در دست گرفت و با  شیکه دچار جنون شده باشد به سمت مسعود رفت و دست ها نیمثل ا یآن به
 ناله لبانش را تکان داد.

 

 ضحکه مردم نکن.حاال تو ما رو م م،یکرد یبا عزت و آبرو زندگ ی_مسعود عمر 

 و ببرش. ریکن دستش رو بگ یمردونگ ایب 

 

 

 مادرم بلند نشده بود، او را از ادامه حرف بازداشت. یگاه بر رو چیکه ه ییپر خشم پدر، صدا یصدا

 

 . التماس نکن.یگ یم یچ ی_بهار بفهم دار 

 کردش. یتحمل م یآورد و کم یکرد دختره رو نم یتو رو درک م یآبرو اگه 

 .میگفت با هم سازش ندار یم گهیدو صباح د بعد 

 باشه. بلند شو. یکیحداقل ننگش  م،یش یآبرو م ی. حاال که برهیبم دیسرت با رهیدختره خ نیا 

 

 

 کرد. یفقط نگاهش م مادرم

 

 صدا را فراتر برد. باز
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 گم پاشو.  ی_مگه نم

 

 

 آخر به دامادش دوخت و به ناچار بلند شد. یملتمسش را برا چشمان

 

 و چهار ساعت گذشته. ستیقدر فاصله بود با ب چه

 بودم. زیعز

 سر بودم. تاج 

 بودم. خانم

 بودم. نفس 

سر، که تمام من را به آتش  رهیپدرم لفظ دختره خ یبایحرف ز نیهرزه، و آخر ،یابانیاالن دختر خ یول 
 کشاند.

 

 

 زانو زد و من غرق درد بودم. میکنار پا مسعود

 

 بود. گرمیبردن درد د ادیاز   که شروعش یدرد هر

 

 

 فشار داد. یو چشمانش را با دو انگشتش کم دیکش یا ازهیخم

 فرستاد. رونیرا ب نفسش
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عمو و خاله رو ببرم. دردش  یخوام آبرو ینم ی. ولامیکنم کنار ب یم یدرد، سع نیخونه، با ا می_پاشو بر
 ؟یفهم یمجبورم! مجبور! م یشه، ول یوقت فراموش نم چیبرام سخته، ه

 

 

 چیکرد اجازه نخواهد داد به جز مرگ، ه یم ادیقسم  روزیدوختم که تا د یپر تنفرم را به کس نگاه
 به عشقش، خدشه وارد کند. یطوفان

 

 باورم نداشت. یکه سر سوزن یبا کس یدم به زندگ یم حی. مردن رو ترجامیبا تو نم یجهنم چی_من ه

نکرده ام رو چماق کنه و تو سرم بکوبه. حاال که کمر بابا و مامانم رو شکستم، حاال هر روز بخواد کار  و 
 ارزش نداره. یز یبرام پش گرانید یحرف ها گهیکه حرمت برادرم رو شکستم، د

 

 

 باال داد و لبش را کج کرد. میبرا ییابرو فقط

 شد و رفت. بلند

 

 

 !یسادگ نیهم به 

 نفسش، جانش را گذاشت و رفت.  عشقش، 

 

 برد.  نیزم ریدستم را دور گردنش انداخت و به امر پدر، مرا به سمت ز اطیبا احت بهزاد

 

 به وجود آورد. مانیبرا گرید یبه در، باز کالم پدرم شگفت دهینرس
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 .یار یرو برام م دیکل یدونم و تو. در رو که قفل زد یکه من م یبر  یگرم براش نم زی_بهزاد! چ

 

 

 کرد. دایپ یدو نگاهمان با هم تالق هر

 انداختم. ریبه ز سر

 "باشه" تکان داد. یچند بار سرش را به معنا بهزاد 

 

 کردم و با بغض ناله زدم: سیام را با زبانم خ دهیخشک یها لب

 مگه نه؟ ؟ی_بهزاد؟ تو من رو باور دار 

 

 

 گرفتم و با جان کندن جمله ام را کامل کردم. نییکه جا داشت پا ییرا تا جا سرم

 نکردم. ی_به مرگ بابا من کار 

 لبم گذاشت. یانگشتش را رو بهزاد،

 

 دارم. مانی_من بهت ا

 .شناسم یخوب م یلیخودم رو هم خ قیرف 

 داره، چشم بد به ناموسم نداره، یکنم که بدونم مردونگ یرفاقت م یبا کس شهیهم 

 اگه فردا روز نبودم، بتونم خواهر و مادرم رو دستش بسپارم. که

 ندارم. رتینکن غ فکر 
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 یکتک ها رو هم از دست من م نینداشتم و ازت مطمئن نبودم، مطمئن باش ا مانیبهت ا اگه 
 نداره؟ ایصحت داره  نمیمشت حرف، که بب هی هیکه مطمئن شدم، نه بر پا نیبعد از ا ی. ولیخورد

 

 بستم. ایر یمحبت ب نیرا از ا چشمانم

 سوزه. ازت ممنونم. یسوزه، بدنم هم داره م یدرد دارم بهزاد. سرم داره م یلی_خ

 

 را آهسته از دور گردنش آزاد کرد. دستم

 شده بود. نیرا گرفته بود، خون میکه پهلو یدست

 

 شد. رهیمات زده به خون دستش، خ بهزاد 

 ن، در نوسان بود.م یپاکش، بر خون دستش و پهلو چشمان

 ده؟ یهمه خون داره پس م نیکه ا دهی_خون؟ مگه چه قدر بر

 

 . با دستم آن دستان گرم را گرفتم.دیبه سمت لباسم رس دستش

 لک برداره. نتونیخوام به خاطر من حرمت ب ی. نمادی_خوبم قربونت برم! برو االن صداش در م

 

 

 کردند. یچشمانش در آب شنا م مردمک

 _آخه...

 کنه. یدرد م یلیکنم، سرم خ ی_بهزاد خواهش م

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

436 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد. یتلخ لبخند

 که؟ یترس ی_نم

 

 شده مادرم ترس ندارم. یجمع آور  یکنار سمسار  ن،یزم ریز نیگفتم، در ا یبود اگر م دروغ

 ترسم. یرا قطع کند، نم نیرزمیکه پدر، برق ز یگفتم، زمان یبود اگر م دروغ 

 اکتفا کردم. یبه "نه" گفتن تنها

 

 

 کنم آن شب، شب اول قبر من بود. فکر

 نبود. شیبرا ییکه انتها یشب 

 که مرور خاطراتش جانم را به لبانم رساند. یشب ،یاهیاز ظلمت و س سراسر

 

 پر از درد. یشب

 دهم. هیتوانستم تک یاز بدنم نم ییجا چیه به

 خواب را از چشمانم ربوده بود. ام،یکوفته و زخم بدن 

 دردش طاقت فرسا بود.  میپهلو

 

 را به تن کرد. نشیلباس خوابش را از تن خارج کرد و لباس زر آسمان،

 .دیچیظهر شد و بانگ اذان پ صالة

 .فتادینمور و سرد ن نیرزمیز نیکس گذرش بر ا چیه یول 

 خشک شده بود. بدنم
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 داشت. یکم یز یخونر میپهلو

 ناحق خورده ام بود. یها یلیس ایشده  دهیکش یموها ایدرد روحم، فراتر از هر رد کمربند  یول

  

 کردم. یم یرا سپر  یهم بر معده ام چنبره زده بود و حال بد یگرسنگ

 کند. میاریامداد،  یبرا یدوخته بودم تا کس نیرزمیز یدانم چه قدر بود که چشمانم را به پله ها ینم

 

 لک بر هم نهاده بود.خسته شده بود و پ ره،یدانم چه قدر بود که همان نگاه خ ینم 

در خود جمع شده  ینیو دردها، مانند جن یبود که از شدت ضعف و گرسنگ نیدانم، ا یکه م یز یچ 
 بودم.

 گرم و بغض دار کنار گوشم پچ زد. ییصدا 

 

 ؟یخواهر  ی_بهناز! بهناز! خوب

 

 

 .دمیشن یم

 .دمید یباز م مهین یچشمان با

 نبود که زبانم را تکان دهد. یجان یول

 انداختند. هیبر مردمک چشمانم سا میپلک ها فقط 

 زدم: لب 

 خوام، گرسنمه. یآب م-
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 را به همراه داشت. زیر یقطرات مانیآبستن باران شد و پلک بستنش زا چشمانش

 .دیرس یچانه اش م نییگوشه چشمانش به پا از

 

 را فشرد میها شانه 

 یو م یستادیا یبابا م یهمون موقع جلو دیبا یدیفهم یاگه حرف حساب م گه،ید ی_زبون نفهم
 . ینش لیجور خوار و ذل نیخوام که ا یمسعود رو نم یگفت

 .یجور زجرکش نش نیا که

 

 

 داد. واریبه د هیکرد و کنارم تک میرها

 

 نم؛یب ی_تن آش و الشت رو م

 ؛یبود اریفرشته تمام ع کیکه روز قبلش  یتن 

 .رمیگ یم شیآت 

 .یبه رمیگ یم شیآت

 .دهیتا االن نخواب شبید از 

 کرده. شهیزنه و سکوت پ یجا زل م کی همش 

 .ادیدخمه برا کمکت ن نیبه ا یرو پشت پنجره گذاشته و پرده رو کنار زده و مواظبه کس یصندل 
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و رو به من  دیکش رونیرا ب یکوچک یآب معدن یبطر  ش،یداخل پالتو بیاش را برداشت و از ج هیتک
 گرفت و خودش کمکم کرد که از آن بخورم.

 .کم صدات باز بشه هیبخور  ری_بگ

 

 

 یدست برادر  ابان،یآب، در تقال باشم و دهان و لبانم با ب یجرعه ا یکردم که برا یوقت فکر نم چیه
 دهند. 

 

 کرد. یم یبار طول و عرض را ط نیا

 

 نکرده سکته کنه. ییترسم خدا یکنه، م یم یداره خودخور  یلی_خ

 

 که از پدرم، یوجود تنفر  با

 رفتارش، از 

 شده بود، یادآور ی میکه االن برا یخواستگار  از 

  شب،ید از 

 وجودم نشسته بود؛ در

 .ندیبب بیآس یدوست نداشتم سر سوزن یول

 

 

 دستانم گرفتم. انیرا م سرم
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بوده؟ به استناد حرف مسعود، من رو به باد کتک و کمربند  یچ انیکه جر دی_چرا اصال از خودم نپرس
 بست.

 

 

 از آب را خوردم. گرید یکم

 کردم. یاحساس م تینها یبه غذا را ب ازمیتازه شد و معده ام لرزان شد و شدت ن میگلو

  

تا االن  شبینداشتم. از د یرابطه ا یکس چیبهزاد، من با ه یگم. ول یم نویخوام که ا ی_معذرت م
 رسم. یجا نم چیبه ه ی. ولستمین یابونیکنم چطور ثابت کنم که هرزه و خ یدارم فکر م

 

 دادم. یرمقم آن ها را ماساژ م یدراز کردم و با دستان ب یرا به سخت میپاها

 

 ؟یتو چطور اومد ی_راست

 

 زوار در رفته نشست. یمیقد یفلز  یصندل یرو

 

 آرام بخش هم بهش دادم. کی_حالش خوب نبود. همراه قرص هاش، 

 که من اومدم. دیخواب 

 برات سفارش دادم. رونیزدم ب زنگ 

 .ارنیغذا رو م االن 
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 گرد شد. چشمانم

 شه. یخوام قربونت برم. بابا بفهمه، برات بد م ی_نم

 

 را به دندان گرفت. شیباال لب

 بود. گرید یفکرش، جا یکرد ول یم نگاه 

 نباش. نی_تو فکر ا

 .یبر  دیبرمت. با یبا خودم م ،یرو که خورد غذات 

 

 قورت دادم یدهانم را به سخت آب

 _برم؟ کجا برم بهزاد؟

 

مکث  یرا گرفته بود و با کم شیباز بود و با دو انگشت شست و اشاره اش، گوشه لب ها مهین دهانش
 حرفش را زد.

 جا نه! نی_هرجا! فقط ا

 .یبخور  کتک دیکه فقط با نهیاش ا نانهیخوش ب یباش 

 که اگه... بماند

 

 ؟یچرا نصفه گذاشت ؟ی_اگه چ

 

 .ستادیشد و ا بلند

 ؟یبدون یخوا یرو م ی_چ
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 ؟یبگم اگه زنده بمون یخوا یم 

 

 

 بلندم را خفه کردم. نیدهانم گرفتم و ه یرا جلو دستانم

 بخواد منو بکشه؟ ی_مگه چه کار کردم که کس

 

 سرعت کنارم آمد و چانه ام را با انگشتانش گرفت. به

پس  شینصف شب چرا عروس رو به خونه پدر یدون یانگار نم ؟یبه نفهم یخودت رو زد ای ؟ی_نفهم
 آوردن!؟

 از اون جبهه مقابلت بودم. یکیخودم نبود، منم  نانیبحث اعتماد و اطم اگه 

 

 

 ام را رها کرد. چانه

 کردم. زیرا ر چشمانم 

 

 پدر و مادر که بزرگم کردن، با حرف مسعود وا دادند. ؟یچرا بهم اعتماد دار  _تو

 ؟یقدر آروم نیکه ا یچکار کن یخوا یم

 ترسم ازت بهزاد! یم

 ترسم آرامشت، آرامش قبل طوفان باشه. یم
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 و تلفنش را در دست گرفت. ستادیا

 بشه، منم پشتت باشم. ی. خدا خواسته کار ستیدر کار ن ی_طوفان

 

 .دیکش ریت میپهلو

 شه. یکه آدم مشکوک م یزن یحرف م یجور  هی_آخ، 

 

 ؟ی_درد دار 

 

 به تکان دادن سرم اکتفا کردم. فقط

 

 شد. رمیغذا دستگ لیتحو یبرا کیزنگ خورد. از مکالمه اش، آمدن پ تلفنش

 

 .دیپاشنه پا چرخ یپله اول که گذاشت، رو یرو پا

 

 .ستیجا ن نیبرمت خونه دوستم. خودش ا ی_م

 .شتیپ ادیدوستت هم گفتم ب هیمهد به 

 

 فقراتم خشک خشک شده بود. ستون

 ه؟ی_مهد

 

 داد. حیپله را باال رفت و در همان حال توض نیدوم
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 سواالتت برا بعد، االن وقت تنگه. ی_به

 

 

 .رفت

 شدند. یادآور ی میسرد برا نیرزمیز نیدر ا شبیجان کاه د یها قهیدق

 را به گزگز کردن انداخته بود. زانمیگرفته از عز ادگاری یکه سرما بدنم و جراحت ها یلحظات

 

 ذهنم خدا را هزاران مرتبه سجده کردم. در 

 

 سرد و خشک در امان است. نیامشب بدن زخم دارم، از گزند سرما و زم حداقل

 کردم. یلرزاند که با سرما دست و پنجه نرم م یباز تنم را م شب،ید ادی

 نیرزمیپتو در ز نیچند ش،یآمد مادر چند وقت پ ادمینکرد که  غیلطفش را از من در زیآن جا ن داخ
 بدهد. ازمندیگذاشته تا به ن

 کردم. دایبا رنج و الم، آن قدر جست و جو کردم که آن ها را پ من 

 پتو بود. چهار 

کرد،  یرا به عنوان رو انداز، هرچند که باز سرما عبور م گرید یخود کردم و دو پتو راندازیپتو را ز دو
 استفاده کردم.

 

 

 پر زد و رفت. فکرم

 طور خوار کرد و از خانه اش طرد کرد. نیکه جانم به جانش بند بود، مرا هم یکه کس یزمان به
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 کرد. یم میحال ترم نیزد و در ع یام را نمک م یروح و تن زخم شیصدا

 

 خوردند. یم در ذهنم تاب جمالتش

 

 نشه. داتیطرف ها پ نیوقت ا چیه گهی"د

 خوام. یرو، خودش رو، بفروشه؛ نم مانشیکه ا یکس من

 .یزد شیو خاطراتمون رو آت یبود شیکه سه ماه پ ییجاهمون برو 

 .یمنو به سکوتت فروخت تو

 .یپا کن  که اونو سر ؛یفروش یم ،یبود شیرانیکه خودت مسبب و یعشق هی یبرا یرو دار  مانتیا تو 

 و پشت سرت رو هم نگاه نکن. برو

 نبوده. یرحافظیفکر کن ام اصال

 اگه هم بوده، االن مرده. ای 

 .شیواقعا مرده و تو کشت چون

 ."یم و با هم کشت ندهیمن و، احساسم و، آ تو

 

 

 . کردم لیتبد یرا به دو خط مواز  رحافظیداشتم من با سکوتم، خودم و ام قبول

 

 نهادم. ایدن نیکه من پا به ا یبه آن روز  تلعن 
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 شدم. میها نیزتریبه من که باعث عذاب عز لعنت 

 

 من. یبه سکوت نابه جا لعنت 

 که احساسم را به خاطر حرمت و احترام کشتم و مرگش را رقم زدم. یبه من لعنت

 

 عقدنامه ام غسلش دادم. یامضا با

 کفنش کردم. امیفراموش با 

 سند زدم. شیبه نام مرگ احساس برا یام، سنگ قبر  یآخر با عروس در 

 

 ؟یکن یم ری_بهناز کجا س

 نوشابه و ماست که در دستانش بود. کیبا  یدیبار مصرف سف کیبود و با ظرف  بهزاد

 دادم. لشیتحو یتلخند

 آن قرار داد. یرا پهن کرد و ظرف غذا را رو کیو پالست نشست

 .می. تا بعد بریر یجون بگ ی_بخور تا کم

 قاشق پر کرد و کنار دهانم آورد. کیظرف را باز کرد و  در

 را باز کردم و غذا را خوردم.  دهانم

 خورم. ی_ممنون داداش، خودم م

 

 

 .دیرا به سمتم گرفت و خودش کنار کش قاشق
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 خوردم، بهتر از غذا بود. یکردند که اگر زهر م یرا در بدنم منتشر م یو دهانم، با هر قاشق، درد آرواره

 

 کرد. یدرد م میدندان ها تمام 

 هستند. زشیدر آستانه ر یکردم همگ یم احساس

  

 دور نماند. اورمیشد که از نگاه تک  دهیاز چشمانم چک یخود، قطره اشک یگیهمه فروما نیا از

 

 مکث نگاهم کرد. با

 را بست و سرش را رو به باال گرفت. چشمانش

 

 که تمام شد. بلند شد. غذا

 

 .میتا بر امینبود ب ینگاه بندازم، بعد اگه مشکل هی_من برم باال 

 

 _بهنوش!

 

 ؟ی_بهنوش چ

 

 _بهنوش هم از من متنفره؟

 

 .ختیر کیشد و ظرف ها را در پالست خم
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 کنه. یهم باشه شک م یچطور نگرانت بود؟ هر کس یدیند شبی_د

 

 کردم. سیرا خ لبم

 ؟یچرا شک نکرد رتت،یسواله، تو با اون همه غ_بهزاد برام 

 

 نگاهش را به نگاهم چسباند. فقط

 

 کالم بودنش کالفه شدم: یب از

 ؟یتو چرا من رو قبول دار  ؟ی_بهزاد تو چرا شک نکرد

 

 خارج شد. نیرزمیصدا از ز یزباله ها، آرام و ب کیپالست با

 

 شد. یسپر  یکه به سخت یلحظات 

 

 کرد. یم یرا واکاو دیجد یمعما کیکه باز، افکارم  یقیدقا

 شد. دهیافکارم به سمت مسعود کش رشته

 سوخت. یمن م یداشت و برا یعاشق یقدر ادعا چه

 .دیبعد عشقش پر کش دییرا لمس کرد و بو تنم 

 را خانم خانه خود کند. یدادم که نخواهد به قول خودش دست خورده ا یبه او م حق 

 را چوب حراج بزند. میو آبرو ردیمرا به باد کتک بگ ق،یبود بدون تحق یانصاف یب یول 
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 شد. یزدوده نم یز یچ چیکه از خودش بر دلم گذاشت با ه یا نهیو ک نفرت 

 

پله آخر، چشم به در  یپله ها رفتم و رو ریبه ز میدردمندم را برداشتم و آهسته آهسته با دردها تن 
 ام. ینشستم منتظر ناج

 نکرد و مرا باور کرد؟ انیدانم چرا غرورش طغ یبود که نم یسام ک یناج 

 

 زد و به سمتم آمد. یلبخند د،یکه مرا د نیدر را آهسته باز کرد و هم بهزاد 

 .می_بلند شو کمکت کنم زود بر

 

 را گرفت. دستم

 کرد بلند شوم. کمک 

آن را  یبود کس نیکه مثل ا دیکش یم ریچنان ت میکردم، پهلو یعوض م گریپله را که با پله د یول
 زند. یسوزن م

 

 بهزاد دستم را رها کرد. م،یدیپاگرد که رس به

 نگاه کنم مطمئن بشم. هی_

 

 .میخارج شد نیرزمیاز ز ،یاز عدم حضور کس نانیو بعد از اطم دیکش یسرک رونیبه ب یآرام به

 

 کنار گوشم پچ زد. آرام

و حالت نشسته  میپنجره اتاق من خم بش ریپنجره تا ز نیا ریاز ز دیبا ی. ولیش یم تیدونم اذ ی_م
 ؟یتون ی. ممیبر
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 دادم. یرا انجام م یهر کار  ،ییرها یبرا

 را تکان دادم. سرم 

بهزاد کمر صاف کرد و آرام به سمت  ،یورود یپله ها کیبهزاد خم شد و من پشت سر او، نزد اول 
 کرد. یحرکت م نشیماش

 کردم. یم یاو را همراه دهیمن همچنان با درد، خم یول 

 بهزاد همان جا پارک شده بود. نیماش م،یدیپنجره مد نظر که رس ریز به 

 را دور زدم و سوار شدم.  نیحالت، ماش همان 

 حالت نشستم. همان 

 پهلو امانم را گرفته بود. درد 

 نشست. بهزاد

 گوشش قرار داد. یرو یشیخود را به صورت نما یگوش

 

 .یشد تیدونم اذ یمجبور شدم، م_بهناز حالت خوبه؟ 

 .ینیش یراحت م م،یکه خارج شد اطیح از 

 

 شاگرد گذاشت و سرش را به عقب برد. یصندل یرا رو دستش 

 برد. یرا م نیدر را زد و همان طور عقب عقب ماش موتیر

 

 .ستادیا 

 لب نجوا کرد: ریچشمانش بزرگ شد و ز حجم 
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 خدا!  ای_

 

 .ختیدل را لرزاند و رعب و دلهره را به جانم ر شییخدا ای

 شد. دهیسمت من کش شهیبه سمت ش چشمانش

 آمدم لب باز کنم چه شده است، در سمت من باز شد. تا

 بهزاد که کنار من نشسته بود. یول

 در را باز کرد؟ یچه کس پس

 باشد و باز به زندان سردم برگردم. دهیکرد که پدر فهم یم خیفکرش هم مو به تنم س یحت 

 

 سرد، قطب را به وجود آورد.  یسردش در هوا یصدا

 . نیش ادهی_پ

 

 شد. دهیبه سمت بهزاد کش نگاهم

 هم گذاشت و باز کرد. یرو پلک 

 

 به عقب رفت. یدر فاصله گرفت و کم از

 

 . میشد ادهیپ 

که در چشمان  نیبهتر بود از ا یلیخ دن،ید خدا را نیکه توان باال گرفتن سرم را نداشتم. همان زم من
 .نمیعشق، نفرت و خشم را بب یپدرم به جا

 ؟یدار  یحیچه توض تیچیسرپ نیا ی_بهزاد برا
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 شد. یباز نم یخورد ول یلبان بسته اش تکان م بهزاد

 دختره کمک کنه. نیدخمه بره و به ا نیحق نداره طرف ا ی_مگه من نگفتم کس

 

 .دیلفظ "دختره" نفسم را بر باز

 

 

 را پشت کمرش در هم قفل کرده بود. دستانش

 

 قدم به طرف باغچه رفت. چند 

 

 داد و جلوتر آمد. یتکان شیبه پاها بهزاد

 

 را فشرد. شینیبا کف دست و دو انگشتش، ب یو کم دیرا به صورتش کش دستش 

 کرد. مکث 

 بعد، با نفس رها شده اش، دستش را برداشت و لب باز کرد. و

 _بابا

 

 

 .ستادیاش ا نهیبه س نهیبرداشت و س یگام بلند پدر

 ؟ی_بابا چ
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 زد. داد

 

 فهمم بهزاد. یحرکاتت رو نم یمعن ؟ی_ها؟ بابا چ

 

 

دان به هم چفت شده اش، دن یدندان ها یرا به سمت چپ و راست چرخاند و آرام از البه ال سرش
 :دیرا در بوق و کرنا نکند؛ غر شیباال نرود و آبرو شیهم قرار داده بود تا صدا یکه رو ییها

 

 یکه بدونه چه غلط یکه جونش رو به لبش برسون نیا یپسر. به جا رتتی! حاشا به غرتتی_حاشا به غ 
 ؟ید یم شیفرار یکرده، دار 

 

 

 

 سرش را باال گرفت. بهزاد

 د؟یکن یقضاوت م دهی_آخه پدر من، چرا نشن

 ن؟یشده، حکم داد یچ نیکه بپرس نیبدون ا چرا 

 

 

 بهزاد مکث کرد. یو رو دیکش ششیبه ته ر یدست پدر

 پدر شب حجله اش نبوده؟ یب نیا شبیمگه د ؟یکن ی_چرا دهن من رو باز م
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 من و تو؟ ایدونه  یبهتر م مسعود 

 

 

 شدم. آب

 خود فرو رفتم. در

 .کردند یم یزدند و آن را راحت به زبان جار  یبه من م یعفت یهمه انگ ب یمن لکه دار نبود، ول عفت

 

 از جمله پدر شرم بر چهره اش نشست. زین بهزاد

 

 گرفت. ریسر به ز یکم 

 آرام و شمرده حرفش را زد. بعد 

 اورده،یهنوز حافظه اش رو بدست ن ی. بعد هم بهیبهتر جنسش رو بشناس دی_بابا دخترته! شما با
 ه؟یبه چ یدونه چ یاصال نم

 

 

 .دیبلندش به گوشم رس پوزخند

 حافظه اش برگشته و سراغ مشعوقه اش رو هم گرفته. شبیجناب! د ری_نخ

 .رهیگ یرو هم گردن نم یچیه 

 

 

 با تعجب نگاهش را در نگاهم گره داد. بهزاد
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 بهزاد تکان داد. یانگشت اشاره اش را جلو پدرم

 جا نداره. نیا ییوقت جا چیوقت، ه چیه گهید رون،یب یخونه برد نیاز ا نوی_ا

 

مشخص بشه.  ف،یمدت دورش کنم. تا تکل کیخوام  یم ن؟یش یمنطق م یاوقات ب ی_بابا چرا بعض
 .فتهیب ینکرده اتفاق بد ییخدا ،یآن میتصم کیخوام در اثر  ینم

 

 

 و در صورتم کالمش را رها کرد. دیبه عقب کش یروسر  یرا از رو میباره موها کی

 نداره. گهیتو خونه من د ییجا ا،یح یدختره ب نی_ا

 خوام. اگه ترس از خدا نبود نفسش االن نبود. ینم ییو هرجا حیدختر وق من 

 

 خورد. نیشدت پرتم کرد که تنه ام به در ماش به

 

 سوزاند. یدادند، م یکه به من نسبت م ییتمام تنم را در آتش افتراها شیها حرف

 

 نبود. زیسکوتم جا گرید 

 

 ن؟یترس یکشتنم م یفقط برا ن؟یزن یکه تهمت م نیترس ی_بابا از خدا نم

 که من کار خالف شرع نکردم؟ نیقسم بخورم که باور کن یچ به 
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 جواب شکستن سکوتم بود. یمحکم یلیس

 چانه ام آمد. یکه از کنار لبانم به رو یخون و 

 

 قلبش نشست. و به زور کلمات را ادا کرد. یبه رو دستش

وجود نداره. برو  یبه نام بهناز مصطفو یتو صفحه دوم شناسنامه من فرزند گهی_ببرش، فقط ببرش. د
 هات برسه. یبه کثافت کار  یگمشو. برو تا بتون

 

 ها روان شدند. اشک

 کوره مذاب بود. قلبم

 گفت. یبهزاد درست م واقعا 

 ماندن من نبود. یجا، جا نیا 

 نمانده بود. یباق یمن و افراد خانواده ام، حرمت نیب دگر 

 سوزان بهزاد دوختم.  ریچشمانم را به کو سیخ نیزم

 .ردیبگ قهیکرد  ینم جابیا گاهشیجا یول د،یبار یچشمانش آتش م از

 .را در دهان خفه کرد نیتوه

 

خروارها غم و غصه در حال جان دادن بود؛ با گفتن "خداحافظ "، در  ریکه ز یو دل یسرافکندگ با 
 بهزاد جا گرفتم. نیماش
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 و در سکوت او را نگاه کرد. ستادیا یکم بهزاد

 

 .کرد یخال نیرا سر گاز ماش شیکه شد، تمام حرص و غصه ها نیماش سوار 

 .دیچیپ نیر اتاقک ماشرا باال آورد و هق هق بلندم د شیمحض حرکت، دلم تمام غصه ها به 

 

 کرد. یم تیفرمان را هدا گرشیچسبانده بود و با دست د اشیشانیبه پ دست 

 شد. یم شتریبه من، سرعتش ب ینگاه میهر ن با

 

 شدم. ینم یخال یبود، ول هیطول راه گر تمام 

 شد. یهر لحظه حجمشان اضافه تر م میها غصه 

 .دیچیپ یفرع ابانیخ در 

 کوچه بن بست شد. کی وارد 

 را خاموش کرد. نیماش 

 آن ها قرار داد. یفرمان گذاشت و سر خودش را هم رو یدستش را رو دو

 .ی_بس کن بهناز، خودت رو کشت

 

 کرد. شتریو لبانم را ب ینیب یلرزش پره ها زیجمله ن نیهم

 

 .دیفرمان کوب یرو محکم

 .یکنم که از برگ گل هم پاکتر  یگم بسه، بسه، بهشون ثابت م ی_ِد م
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 شوم. ادهیدر خانه را باز کرد و اشاره زد پ د،یشد. زنگ خانه را فشرد و بعد با کل ادهیپ

 

 

 مرا اثبات کند؟ یخواهد پاک یکردم بهزاد چگونه م یفکر م نیبه ا من

 شدم. ادهیچشمانم را با گوشه شال سرم پاک کردم و پ یتر  

 

 را درآورد. یکوچک فیسمت صندوق عقب رفت و ک به

 .میمنزل رفت یبه طرف ورود انیاهلل" گو ایبلند، " یکه بسته شد، با صدا اطیح در

 

 .دیرس یبا چهار پله که به درون خانه م نیدلنش یاطیکوچک، با ح بایتقر خانه

 در معلوم شد. یها شهیپشت ش یکس قامت

 اش را گره زد. یرا باز کرد و هم زمان روسر  در 

 

 .دیو چشمانش جوش دیکش یخفه ا غیمن آن قدر درد داشت که ج دنید 

 

 به بهزاد نگاه دوخت. ،یسوال

 

 

 .دیکش شیبه موها یدست بهزاد

 شرف و پدر محترمم بوده. یمن نبودم، کار اون ب هی_باور کن مهد
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 مفرد خطاب کردن بهزاد از ذهنم عبور کرد. ،یآمده بودم که فقط لحظه ا شیمسائل پ ریقدر درگ آن

 

 کردم. هیبار گر نیچندم یو همه غصه ها را دوباره برا دیمرا به آغوشش کش هیمهد

 بود و سنگ صبور. اری شهیهم مثل 

 بود و غم خوار. دلسوز 

 بود. یو جمع و جور  ینقل خانه

 

 ن،یداشت اجیاحت یز یرم چند جا کار دارم. هر چ یبراتون گرفتم. من م یرو که گفت یز یهر چ هی_مهد
 .نی. مواظب خودتون باشارمیزنگ بزن تا ب

 

 به سمت من آمد. بهزاد

 چنباتمه زده بودم.  یکه کنار بخار  یمن

 

 نشست. میرو روبه

 را به طرف من گرفت. یکوچک جعبه 

 .یداخلش هست اتیمطمئنم دل تنگ محتو ر،ی_بگ

 مالم. یدا پوزه همه رو به خاک مامشب رو تحمل کن، تا فر کی 

 

 .اطاعت حرفش یرا بستم به معنا چشمانم

 شد. یجار  لیسد چشمانم شکسته شد و س یول
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 ام نشست. یشانیپ یرو یو قطره اشک دیبوس قیام را عم یشانیپ

 

 

 را پاک کرد. میو بعد، با دستش، اشک ها دیچشمانش کش ریز یدست

 خورد. یتکان م یبه سخت شیگلو بکیس

 

 رو به خدا ببند. دتینکن. ام یقرار  یب یجور  نی_ا

 کنه. یم ستیرو راست و ر زیرو بسپر دست خودش، خودش همه چ کار 

 

 

 شد و به سمت در رفت. بلند

 .رهیبدنت آروم بگ یتا کم ریدوش آب گرم بگ هی_

 

 ادامه داد: هیبه مهد رو

 حموم، براش پانسمانش کن._کمکش کن بره حموم. حواست به پهلوش باشه، زخمه. بعد 

 

 

به من انداخت و  ینگاه میگذاشته بود، برداشت. کنار گوشش را خاراند و ن یجاکفش یرا که رو چیسوئ
 را خطاب کرد. هیبعد مهد

 رون؟یب یایلحظه م کی هی_مهد

 لباس گرم بپوش سرده. هی 
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 کنم و فکرم فراتر نرود. ینتوانستم مرز بند گریبار د نیا

 دوست من بود. هیمهد یاش برا یمفرد حرف زدن بهزاد و نگران م،یفکرها دیجد سوژه

 بود. تیمیصم کیاز  یکه حاک یانیب لحن

 .ستادمیپنجره ا پشت 

 زد. یدر دلم موج م دیترد 

 

 

 . دمیزدن و نزدن پرده، مردد بودم که ناخواسته آن را کش نیب

 

 کرد. یصحبت م هیبا مهد کینزد یلیخ بهزاد

 

 .افتاده، که با قفل چشمانشان به هم، سراپا گوش بود ریبه ز ینه با سر  هیمهد 

 لبانم را پوشاند. ریکو یجان یب لبخند

 بدانم. شتریدانستم در کدام زمان رخ داده است؛ ب یکه نم یرابطه ا نیداشتم از ا دوست 

 

 .جا ماند ه،یمهد یشانیبه پ دهیبه بوسه چسب نگاهم

 را از جنس زن دوست بدارد. یدوباره دلباخته شود و کس یآمد بهزاد من، روز  یدر باورم نم اصال
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بدنم را  یدما یتوانست لحظه ا یبود که م یز یچ نیتر نیریو ش نیبهتر م،یها یبدبخت یاهویه در 
 به تعادل برساند.

 قرار دادم و از پنجره فاصله گرفتم. شیرا سرجا پرده

 .دیبه جعبه کوچک رس چشمم

 جا گرفتم و جعبه را باز کردم. یکنار بخار  باز

 اصال در فکرم نبود. دم،ید یکه م یز یچ 

 دهد. هیو مرورش لبخند را هد میدرمان دردها یتوانست دردم باشد و هم لحظه ا یم هم

 

 خاطراتم بود. یایکه دن یرنگ ینقره ا یگوش

 

در ناکجا آباد  المیشده حاال در دستانم بود، من سوار پرنده خ دیکه گفته بودند ناپد یلیموبا یگوش 
 کردم. یم ریس

 نشاند. میبغض را در گلو ،یبک گراند گوش  فشردم، روشن شد هیرا چند ثان یسمت راست گوش دکمه 

 که نافرجام ماند. یدو نفره من و عشق عکس 

 

 کند. ینفر را پرستش م کیعکس را گذاشتم که ثابت کنم دلم  نیآمد بعد از عقد، ا ادمی 

 

 

 تو افتادن...! ادی ،یهمه دل مشغول نیا انیاست م میقدر وخ چه

 

 بود... نیهم دنیدرست عشق ورز قیطر
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 حد و مرز، یهراس، ب یب

 فردا و... ی شهیاند یب

 ...یمانیپش یب 

 

 !ی_بهناز! به

 

 با صدا زدنش کالف افکارم را باز کرد. هیمهد

 

 پرسشگر شدند. چشمانم

 تو؟ یی. کجایکنم، اصال متوجه نشد ی_دوساعته دارم صدات م

 

 نشست. کنارم

 و چشمه اشکش فواره زد. دیبه صورتم آرام کش یدست

حد  نیعاشق بودنش تا هم یعنی!؟ یآخه به چه جرم ارن؟یبال رو سرت ب نی_چطور دلشون اومده ا
 بود؟

 حد شناخته بود؟ نیرو تا ا تو 

 ؟یتو هرزه ا که 

 جور عاشق ها رو برداره. نینسل ا خدا

 

 

 را در دست گرفتم. دستانش
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 کدوم باورم نداشتن؟ چیه یدید هی_مهد

 مامانم. یبابام، حت یحت

 که بابام به من گفت هرزه. یگرفتم لحظه ا شیآت هیمهد یوا

 

 خش انداخته بود میدر گلو میصدا بغض

 هات برس، به من... یبه من گفت برو به کثافت کار  ،یابونی_به من گفت دختره خ

 

 هیگر

 هیگر

 لرزان یها شانه

 

 کرد. یآن چنان پر بود که دوست داشتم خود خدا االن کنارم بود و آرامم م دلم

 درست خواهد شد. زیداد که همه چ یرا به دل شکسته ام م دینو نیا 

 معجزه بودند. کیمحتاج  م،یسلول ها تمام 

 بود. ییآبرو یدرد ب نیاز ا ییرها یتمام شدن ساعات انتظار، برا میآرزو تمام

 

 را اثبات کند. امیگناه یکرد که زبان باز کند و ب یرا طلب م یحیمس دلم

 

 خواست. یرا م لیاسماع یخدا دلم 

 خواست. یم ایرا در در ونسی یهم خدا دیشا 
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 فرق داشت. اشیر یدستگ یهمان خدا بود، ول خدا 

 .دمید یچوب، بر کوچه ها و خانه ها م یرا باال میآبرو یتمام شده بود وقت میبرا ایدن

 کرد. یم خیفکرش هم مو را به تنم س یحت

 

 

 از خواهر هم خواهرتر بود. میدوست نبود، برا هیمهد 

 را که در حال انفجار است. یدانست چگونه آرام کند قلب یم شهیهم

 

 تن کوفته ام را به آب سپردم. ه،یبعد با اصرار مهد یساعت

 .دیکه آب به بدنم رس دم،یرا آن جا بهتر چش زجر

 

 کاشت. یم شتریرا ب نهیدر دل، تخم نفرت و ک یام را ول یشست تن زخم یم آب 

 

 درد 

 درد

 بود و بس. درد

 

 شدند. یتکرار م میبرا لم،یشب گذشته مثل ف یصحنه ها تمام

 

 جنون و تجاوز مسعود؛ لحظه 

 ه باد کتک گرفت.منطق و پرسش، مرا ب یکه به جا یا لحظه 
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 او که با آن ها، عشقش را ثابت کرد. یدر پ یپ یها یلیس

 

 

 آمدم. رونیبه لبانم، از حمام ب دهیچسب یلبخند با

 

 خودم، در همان حمام جا گذاشتم. یلباس ها دنیرا با د میدردها 

 دو حس متضاد در وجودم سر باز کرد. دم،یرا که د رمیز یها لباس

 

 و آورده است، دهیکه بهزاد آن ها را د نیو شرم از ا خجالت 

 بوده و هست. زیکه برادرم به فکر همه چ نیاز ا یو خوش شوق 

 

 آن سپردم. یرفتم و کمرم را به گرما یبخار  کنار

 

 بود. اشاره به مبل ها زد. ستادهیبه دست چند متر آن طرف تر ا ینیس هیمهد 

 

 ارمش؟یهمون جا ب ای ؟ینیش یجا م نی_ا

 

 اشاره کردم. نیدستم به زم با

 

 رو دوست دارم.  یبخار  نیا یجا. گرما نیا ارشیخدا هست، ب نی_تا زم
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 .دیچشمش گذاشت و خند یآزادش را رو دست

 

  گه؟ی_چشم بانو! امر د

 

 قرار داد. میداغ را روبرو ینشست و دو چا کنارم

 

 رقصاند. یم زیداد. رقص بخار، افکار مرا ن هیتک یکنار بخار  یاز استکان ها را برداشت و به پشت یکی 

 دار را کشف کنم. شهیر دیشا ایرابطه نوپا  نیخواست ا یم دلم

 شد. یجا بند نم کی گوشمیذهن باز یول

 را طرف او چرخاندم.  سرم

 کرد. یرا مزه مزه م شیچا

 چه بود؟  میگلو کنج

خانمان بود  یگلو سنگر گرفته بود؛ فکر کنم آن قدر ب بکیکه آن جابستر پهن کرده و پشت س یا توده
 . ردیخواست قاتل شود و جان بگ یکه م

 ماند که نفس بکشم. یصدا م یکند، نه ب میکه رها دیترک یم نه

بود که حباب  میاش را محکم زد. اهرم فشارش به چشمانم و صدا مهیخ یها خیکه خوب م بغضم 
 را زخم زد که خش برداشت. یگر یرا ترکاند و د یکی

 

 ه؟ی_مهد

 _جونم!
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 .دیلرز یم صدا

 ؟ی_تو چرا در حقم خواهر نبود

 قلبم رو باختم؟ ینگفت یتو به من قبل عروس چرا

 جونم به جونش بند بود. یدونست یکه م ینه به مسعود، به کس اونم 

 

 شد. یصورتش ابر  یهوا

بهت نگم. قسمم  یز یبهناز! مادرت ازم خواست چ ستمینامرد ن یکن ی_من اونقدرها هم که تو فکر م
برات َسمه و امکان داره باز قلبت و روانت دچار شوک بشه و  جانیه نیداد، گفت دکتر گفته کوچکتر

 باشه. ریبار جبران ناپذ نیا

 

 از خودم، گرید

 خسته شده بودم.  د؛یبار یچشمانم م ،یبودنم که با هر حرف فیضع از 

 

 لب زدم. ناالن

 ؟ چرا بهزاد نگفت؟_چرا

 

 گذاشت. نییرا پا استکانش

 آمد. جلوتر 

 را در دستانش گرفت. دستانم

 نگفته باشه. یز یچ طتیاونم به خاطر شرا دیاونم قسم داده باشن، شا دی_شا
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تاخت که جواب سوالم  یدر ذهنم م ییزمان نشست و به عقب رفت. صدا نیفکرم در ماش زیبار ن نیا
 شد. آن را بر زبانم راندم.

 یچیبده حاال که ه ؟یپرپرش کن یخوا یکنم. م یرو حاللت نم رمیش ،یکلمه بهش بگ هی__به خدا اگه 
 .نهیرو به خودش بب یرو بکنه. بچم رنگ شاد شیزندگ ادینم ادشی

 

 !مادرم

 

 دختر، رازدار

 ساز درد فرزند، چاره

 بار دردم را درمان که نکرد، نیا 

 .ستیقابل درمان ن ییدارو و نوش دارو چیساخت که با ه میهم برا یدرد 

 

 .دیرا بوس دستانم

 .ستیحکمت ن یکار خدا ب چیداشته. ه یحتما مصلحت ،ی_آروم باش خواهر 

 و مرام مسعود نشون داده بشه. تیبوده که به بابات شخص نیا دیحکمتش شا هی 

 

 قطع کردم. یرا با پوزخند حرفش

 خشک نشده ام ِگله کردم: یاشک ها با

 

 که دوسش داشتم؟ یمن؟ با خوار شدن من؟ با از دست رفتن تمام آرزوها و کس ییآبرو ی_با ب

 ه؟یحکمتش کدوم بود مهد ه؟یکدوم بود مهد مصلحتش 
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 شد. یو باز حباب م دیترک یم بغض

 

انگار  دمی. عکس ها رو که دستیبه خدا دست خودم ن ی، ولدونم گناهه یدلم هواشو داره! م یلی_خ
 باز تو اون لحظه ها بودم.

 

 خواهم. یکند، کالم نم زیدانست دلم که سرر یمر از بر بود. م رحافظ،یمانند ام زین او

 خواهم و بس... یم یهمراه فقط

 

 را چتر چشمانم کردم. دستم

 

 حال بهم زن بود. گریتمام شود که د امیر یآبغوره گ نیها را فشردم که ا آن 

 .ستیدست مغز ن ارشیچشم که اخت یول 

 لرزد. یدل است که با نگاه دل م فرمانبردار 

 زند. یم دنید یله له برا دل

 .دندیآن قدر پر بود که باز چشمان فرمانبردارم، سد را شکستند و بار دلم

 

 شانس دوباره داشتنش رو ندارم.  اگه از مسعود جدا بشم، ی_حت

 ...میفکر یمن با ب یتونست کامل بشه ول یکه م یداشتن 

 

 زد. یصفحه چشمک م یکوچک در باال یو پاکت دیلرز یگوش



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

471 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 از مسعود بود که مرا در آتش نمرود انداخت. یامیپ

 

قدر  نیا یعنی. هاتیهرزگ یپ یرفت یاسم نحست از تو شناسنامه ام پاک بشه، بعد م یذاشتی"م
 ."لیباش، فام هیبهت سخت گذشته؟ منتظر احضار

 

 

 آمد؟ یشده بودند که لرزشش بند نم یشتر یدچار زلزله چند ر لبانم

 تنم، تمام من در آتش تهمتش سوخت. تمام 

 

 

 .دیرا کش یصدا گوش یآرام و ب ه،یشده بود که مهد زیکنم صورتم چنان ترحم برانگ فکر

 شد. دهیدر هم تن شیکرد و اخم ها نگاهش 

 

 غر زد: رلبیپرت کرد و ز نیرا به زم یگوش 

 

 یهم فکر م یا گهید نهیکه پشت کوه هم باشه، حداقل به گز یکس ه؟یشعور، فکر کرده ک یب کهی_مرت
 ست؟ رهیشه مومنه، خدا رو قبول داره. همون خدا نگفته تهمت و افترا گناه کب یکنه. ادعاش م

 

 

 ها را برداشت و به آشپزخانه رفت. استکان

 همان جا داد زد: از 
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 درست کنم؟ یخور  یم ی_چ

 

 من گرسنه بودم؟ مگر

 بودم.  رابیدو روز، خورده بودم به اندازه تمام عمر رفته ام س نیقدر که در ا آن

 شود؟  ینم ریآدم با غصه و رنج هم س مگر

 

 کنم. یم دایپ یز یخورم، اگه گرسنه شدم چ ینم یز ی_چ

 

 

 زد. هیچاقو را گرفته بود؛ تک گرشیدستش قارچ و دست د کیبا  کهیچهارچوب در در حال به

 

شه بگو من برم به  یشه؟ اگه م یدرست م یشن؟ کار  یبه نظرت تموم مشکالت حل م ینخور  یز ی_چ
 تا مشکل ما برطرف بشه. نیکدوم غذا نخور چیهمه بگم لطفا امشب ه

 

 

 کرد و در برابرش سکوت کردم.اش خلع سالحم  جمله

 

 .میکرد ریجا اس نیکمکت نکردم. تو رو هم ا یکردم، ببخش که کار  تتی_اذ

 

 کرد. دایشادابش باز انبساط پ شهیهم صورت

 دم. یالزم باشه انجام م یخوب شدن تو هرکار  ینکردم. برا ی_کار 
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 بود. ایدن یجا نیو بهتر نیمن امن تر یخانه، برا نیا یکنار بخار  امشب

 زد. یبود که بر تنم شالق م شبید یعلتش سرما دیشا 

 آن طرف تر نشست. یمبل کم یرو هیمهد 

 

 بود. ریناخنش درگ یگوشه  با

 بعد آن را کنار گذاشت. یدو دل بود ول یکم 

 

 م؟یکم صحبت کن هی میتون یم یش ینم تی_اگه اذ

 

 م؟یکرد ی_پس تا االن چکار م

 

 هم، زمان و طرح داشتند. شی. خنده هادیخند

 خنده اش متانت بود. نیا طرح 

 بود... نی_نه، منظورم ا

 

 کردم. شیرا راحت کردم و از فلسفه بافتن، رها کارش

 ؟یبدون یخوا یم وی_بپرس، چ

 

 فرستاد. رونیرا راحت ب نفسش
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 یشد که تو دچار فراموش یشد؟ بعدش منظورمه. چ یچ رحافظیام شیپ می_اون روز که با هم رفت
 ؟یشد

 

 شد. دهیبه آن روز کش فکرم

 من! یروز زندگ نینحس تر به 

 

 بلندش روبرو شدم. نیگفتم. و در آخر با ه اتیرا با ذکر جزئ زیچ همه

 

 _بهناز؟

 

و   اون موقع یخواهشا مته رو خشخاش نذار، خودم به اندازه کاف ی. ولیبگ یچ یخوا یدونم م ی_م
 بعدش فکر کردم و خودم رو لعن کردم.

 

 .ستادیشد ا بلند

 .ستادیراه رفت و باز ا یکم

. تو اون موقع شوهر یداد ریبه ام یهم خوابگ شنهادیشه که تو پ ینم هیرقمه برام توج چیبهناز ه ی_وا
 .یداشت

 

 پر از خشمم را بر سرش هوار زدم. ادیفر

 گم.  یم یدارم چ یکه بدون یمن نبود طینگو، تو شرا یچیه گهی_بسه، بسه، د

 دونستم.  یشده بودم و تنها راهش رو اون م یلحظه تو فکر کن روان اون

 .یار یمن نم شیهم اسم شوهر رو پ گهید
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 را پر کرد. نمانیب یسکوت فضا یلَخت

 

 کردم. انیزد را ب یرا که در دلم به افکارم ناخنک م یحرف آرام

 

 ؟یکن یتو چه کار م ارهیبراش ب نیگزیو جا رهیرو ازت بگ تیفرد زندگ نیزتریعز ی_اگه کس

 

 را پشت گوشش داد. شیموها

 دونم. ینم ست،ین ی_فعال که کس

 

 دستپاچه شد. د؛یرا که به خود د نگاهم

 نسکافه درست کنم؟ ای یخور  یم ی_چا

 

 فرارش نبود؟ یکه به معنا نیا

 .دیگو یسخن نم شیاهایداند و از مرد رو یدوستم مرا نامحرم م نیشدم که محرمتر ناراحت

 

 یآن را به کار م گرانید ایآرام کردن خودمان  یبرا یاست که گاه یخوب یلیخ یواژه کاربرد ه،یتوج 
 .میبر

 د،یمانع شود از عشقش نسبت به برادر من بگو ایشرم و ح دیکه شا نیا ای ه،یاز سالح توج زین من 
 خود استفاده کردم. یخوشدل یبرا
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 ُمسکن بده بخورم که بخوابم. هیدرد داره. فقط  یلیخورم. بدنم خ ینم یچیه هی_مهد

 

 

 قرص خارج کرد. یرفت. بسته ا فشیرا باز و بسته کرد و به طرف ک چشمانش

 آب کنارم آمد. یوانیآشپزخانه رفت و با ل داخل 

 بخور. ریبگ ای_ب

 

 و خوردم. دمیکش رونیرا از روکشش ب یژلوفن قرص

 

 را از دستم گرفت. وانیل

 _بهناز!

 

 نباشه که حوصله ندارم. تی_فقط خواهشا نصح

 

 بگم؟ ید ی_اجازه م

 

 .دمیکش دراز

 شدم. رهیفقط در سکوت به او خ یبه بخار  پشت 

 _بگم؟

 

 " بگو" تکان دادم.یرا به معنا سرم
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 .یقانون یپزشک یبر  دی_تو با

 

 نداشتند. یتا پاره شدن فاصله ا چشمانم

 من؟ چرا؟ ؟یقانون ی_پزشک

 

 به دست کنارم نشست. وانیل

 

که  نیهم ا ؛یهمه کتک که ناروا خورد نیا یبرا یر یطول درمان بگ دیکه با نیبهناز، هم ا یبر  دی_با
 تونه پاک بودن تو رو اثبات کنه اونجاست. یکه م ییتنها جا

 

 .دمیسوال را پرس نیو سردرگم، خنده دارتر جیگ

 ؟خواد بدونه ی_مگه از کجا م

 

 .دیخند نرم

 بکشن. رونیکه مو رو از ماست ب دنی. آموزش دنهی_اونا کارشون هم

 انه؟ی یکنن که قبال تو رابطه داشت یثابت م ،یکه بر  اونجا 

 دادگاه برات برگ آسه. نیکه برات صادر کنند در بهتر یسالمت یگذشته، گواه نیا از 

 ؟یخوا یم ؟یکن یکه ثابت شد با مسعود زندگ تیگناه یب یخوا یکه نم تو

 

 بود. نیزمان بر آن مطمئن بودم هم نیرا که در ا یز یچ تنها
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 کشم. یکه اون باشه نفس نم ییجا هیثان کی رممی_بم

 

 گرفتم. ینفس

 گذاشت، نفرته. ادگاریکه از خودش تو دلم برام به  یز ی_مسعود تنها چ

 

 

 کنم.  یعمر دارم حاللش نم تا

 

 چند ساعت قبلش در ذهنم تکرار شد. امیپ باز

 

 مرا به فکر برد. هیمهد یها حرف 

 

 گفت. یراست م هیمهد

 کردم. یعفت لکه دار شده ام م یبرا یکار  دیبا

 

 بستم.  یخود م یبا اثبات پاک دیرا با شیگو اوهی دهان 

 

 .دمیدرنگ پرس یکه در ذهنم آمد را ب یسوال

 

 کرد؟ یمراحل روط نیشه بدون اون هم ا یخوام بفهمه، م ی_نم
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 .دیرا جلوتر کش خودش

 داد. یرا نوازش م میموها دستش 

 

آقا در  نیکه تو دادگاه ثابت بشه ا یر یبگ دیگم طول درمان با ی. من دارم میزن یم جی_دختر خوب گ
 و دست بزن داره. رهیگ یموقع خشم، حالت جنون م

 شه خودشم باشه؟ یبه نظرت م بعد

 !میریبرا بهناز طول درمان بگ میبر ایآقا مسعود لطفا با ما ب میبگ میبر 

 بهناز. یزن یم ییحرف ها چه 

 

 

 گه بحث ناموسش بوده؟ ی_خب دادگاه نم

 

 ابروانم نشست. یتر آمد و رو نییپا یبار کم نینوازشگرش، ا دست

 

 دیتا بحث ناموس بشه با یعنیگذاشتن؟  یرو برا چ یپس اون دادگاه و قاض ه؟یبه هر ک ی_مگه هر ک
 زود طرف رو کشت؟

 قانون خودش رو اجرا کنه؟ یشه هر ک یهرج و مرج نم یجور  نیا بنظرت

 

 

 و رها کرد. دیچانه ام کش یرا تا انتها دستش
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 که مث کوه پشتته. یبرادر دار  هیفکر کن که  نیفکر نکن. به ا زایچ نی_تو به ا

 

 زدم و سرم را تکان دادم. یجان یب لبخند

 

 نبود. امیبار پ نیا یول دیباز لرز تلفنم

 کرد. یم ییبهزاد بود که خودنما عکس

 را وصل کردم. تماس

 _جانم داداش!

 

 .نیبترس دیموقع شب شا نی_پشت درم. گفتم زنگ بزنم ا

 تو. امیباز نکردم. دارم م هیرو هم به خاطر مهد در 

 

 _آهان باشه.

 

 کرد. زیر چشم

 

 بود؟  ی_ک

 

 کردم. سیرا با زبان خ لبم

 تو. ادیخواد ب ی_بهزاد، پشت در بود م
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 به خودش کرد. ینگاه

 ؟یگ یاالن به من م یوا ی_ا

 

 رفت. شیبه سمت شال و مانتو زود

 ها را به تن کرد. آن 

 

 به در خورد. یا تقه

 با شتاب به سمت در رفت و آن را باز کرد. هیمهد

 ؟ی_سالم خوب

 

 نگاهش را از من قرض گرفت. ییها هیثان بهزاد

 

 بتونم جبران کنم. م،ی_سالم خانوم! زحمتت داد

 

 را ادا کرد و نگاهش را به من سپرد. قرضش

 

 ؟یبه بخار  یدیسردته چسب یلیخانوم! خ ی_احوال آبج

 

 را جلو آمد. یقدم چند

 برگشت. هیبه طرف مهد بعد
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 تو بساطت هست بانو؟ ی_چا

 

 داد. لشیشد، تحو یکه از آن، عشق ساطع م یگرم لبخند

 باشه؟ گهی_چشم! امر د

 

 .دیخند نیکتش را درآورد و در همان ح بهزاد

 

 کنم. یامر رو اجرا کن تا بعدش فکرام رو م نی_فعال هم

 

کار گرفته  انیبوده که حاال پا یک اشیز یر یدانستم پ یکردم که نم ینگاه م یو مبهوت به رابطه ا جیگ
 بود!

 کند. نمیرید اریآن ها فکرم را معطوف به  یرپوستیز یعاشقانه ها دنیخواست د ینم لمد 

 شد. یرام نم یشد، به آسان یم ییاگر هوا دلم 

 گرفتم. ریبه ز سر 

 شد لگام فکر را در دست گرفت؟ یمگر م یول 

 برد.  یم یتاخت، و مرا به هر خاطره ا یتاز م کهی او 

 بود.  میآرزو تیکه دوباره خواستن آن ها نها یخاطرات

 

 .کوچک زدم یبرادرم لبخند گانهیکه لمس شد، سر بلند کردم و به نگاه نگران و متأثر  دستم

 

 .میافتیتو روند طالقت جلو م یلیکه خ رمیگ یو برات طول درمان م یقانون یبرمت پزشک ی_فردا م
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مسعود، به جرم افترا و ضرب و  هیبر عل یتون یکه باز م رمیگ یو نجابتت رو م یپاک یهم گواه بعد
 .یکن تیثیشتم اعاده ح

 

 مبل ها برد. یکرد مرا با خود به رو کمک

 مبل سه نفره مرا نشاند: یرو 

 _ دراز بکش، راحت باش.

 .یش یم تیدونم اذ یکه م من 

 

 زدم. یبار لبخند خجول نیا

 _ممنون راحتم.

 

 کنارمان آمد رو به بهزاد کرد. یمسافرت یپتو کیبا  هیمهد

کمرش  یتونه طاق باز دراز بکشه. چون زخم ها یبهناز نم یدون یآقا بهزاد، شما که بهتر م زهی_چ
 .فتهیدمر ب دی. باکنه یم تشیاذ

 

 .دیکش شیموها انیم یدانستن تکان داد و دست یرا به معنا سرش

 

 زخم شده؟ یلی_خ

 

 کردم. یدر وجودم به راه انداخت که مرگ را طلب م یسونام ش،یصدا بغض
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 شلوغش کرده. هی. مهدستین ادی_نه ز

 

 دردناکش اعصابم را مختل کرد. پوزخند

 

 ده. یدستات، صحت حرفهات رو نشون م یرد کمربند رو ،یگ ی_آره تو راست م

 

 درد جسمم را اضافه تر نکند.  میشد کمک کرد تا دمر دراز بکشم که سوزش زخم ها بلند

 کردم: یمن در دلم زمزمه م و

 

 "؟یدرد روحم هم سراغ دار  یبرا ینسخه ا ایآ ی"از تو ممنونم برادر مهربانم، ول

 

 مبل تک نفره کنارم نشست. یو رو دیکش میرا رو پتو

 

 شست. یرا م شیها و غم ها یبا نگاهش، خستگ هیمهد انگار 

 شد. یداد؛ صورتش نرم و گلگون م ینگاه به نگاهش م یوقت 

 

 .یخسته شد نیبش ای_ب

 

 و به طرف آشپزخانه رفت. دیبه شالش کش یدست

 

 ؟یسفارش نداد ی. مگه چاامی_االن م
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 .دیکه رفت، نگاه کنجکاوم را به خود د هیمهد

 باز کرد. لب 

 .میوقته با هم چفت شد یلینشو! خ رشیدرگ ادی_ز

 به تو بگه.  یمن نخواستم حت منتها

 .رهیبگ یسرانجام خواستم

 .مینباشه، بعد تو بوق و کرنا کن یمشکل

 

 

 گرفت. ینگاهم رنگ دلخور  حالت

 

 ه؟ی_من بوق و کرنام؟ منم شدم مث بق

 

 ادامه داد: مهربانتر

 و نشه. ادیب شیپ یخواستم باز دل بدم و بگم باز فردا مشکل ی. نمیگ یکه تو م ستیطور ن نی_اصال ا

 .نیهم ن،یغصه دار بش شما

 

 

 کردم. میبالشتک تنظ یرا رو سرم

 دونن؟ ی_خانواده اش م
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 نه الناز. یکرد دایبار تو از جانب خانواده مشکل پ اون

 

 .ادی_الناز هم مث تو دست دست کرد و آخرش سر خواستگاراش، نتونست جلو باباش درب

 

 گرفت و ادامه داد: ینفس بهزاد

 حرف زدم. هیمن با پدر مهد یول

 کرد! قبول

 سرت. یتو، روند قول و قرارمون رو عقب انداخت؛ که اونم فدا یاومده برا شیپ طیشرا البته

 

 تو. یبرا دردسرم شهیمن هم دی_ببخش

 

 دستش، لبانم را به سکوت دعوت کرد. با

 

 ده؟ یم یچه معن یو خواهر  ینگو، پس برادر  نویوقت ا چی_ه

 

 به رنگ خجالت کنار بهزاد نشست. یبه دست، با چهره ا ینیس ه،یمهد

 

 گذاشت.  زیم یرا گرفت و رو ینیس بهزاد

 

 _من رو ببخش بهناز! به خدا من خواستم بگم؛ بهزاد نذاشت.
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 کرد. یتمام پوست صورتم درد م یول دمیخند

 

 کندم. یپوستت رو م دم؛یفهم یبودم و م یا گهید طی_اگه تو شرا

 

 داد. هیرا به مهد یمن گذاشت و استکان یرا برا یاستکان بهزاد

 نگاه کنم! نمیدباغ، منم بش یخواهر من؟ تو بش هی_مگه الک

 

 نگاهش را به سمت او پرتاب کرد. ریت

 

 برد. یکه دل م ییبایحرف بهزاد، شد لبخند ز جواب

 

قصه  نیکنه. خب از ا یرو درک م طیلنگه پا نگهش داشتم. اما خودش اون قدر خانومه، شرا هی_
 سر بحث تو! میبر میبگذر

 

 جابه جا شدم. میدر جا یکم

 

 ن؟یآشنا شد یخوام بدونم ک ی_نه! م

 گم. یبستنتون رو م دل 

 توعه. شیکه دلش پ دمیفهم یم ه،ینگاه مهد از

 .یداد یرو بروز نم یز یوقت چ چیتو ه یول 
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 به بهزاد کرد. ینگاه هیمهد

 _من بگم؟

 

 قرار داد. گرشید یپا یرا رو شیمبل داد و پا یبه پشت هیتک بهزاد

 

 _تو بگو.

 

 کرد. یتبسم

شد به تو بگم.  یروم نم یحت یها دلباخته شده بودم. ول شیوقت پ یلیمن خ یگ ی_آره راست م
 .دمیکه از رابطتون گذشت، ترس یکم ؛یآشنا شد رحافظیکه تو با ام ی. زمانیچون خواهرش بود دیشا

 ات رو تباه کنه. ندهیتو رو برا هوس بخواد و آ ر،ینکنه ام گفتم

 

 گذاشت. مهی" و "تباه"، حرفش را نندهیبه کلمه "آ پوزخندم

 

 بهزاد که سرش را تکان داد؛ ادامه داد: دییرا به سمت بهزاد چرخاند و با تا سرش

 رو برداشت. یو بهزاد گوش یروز که زنگ زدم خونتون، تو حموم بود کی_

 گفتن و نگفتن. نیدل بودم ب دو 

 نگه. یچیکه به تو ه نیرو بگم و ا یو موضوع نمشیزدم و بهش گفتم اگه بشه بب ایدل رو به در یول 

 

 

 شد. رهینقطه خ کیرا کنار هم جفت کرد و به  شیپاها
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 _قبول کرد و اومد.

 برام سخت بود کنارم باشه و من نگاهش نکنم. یلیخ 

 رو بهش گفتم. انیکه بود جر یبه هر سخت یول

 نه؟ ای هیکیکه براش گفتم،  ییزهایبا چ نمیکنه بب قیبره تحق گفتم 

 

 

حد  نیبا من نداشت، تا ا یکه نسبت خون یکه کس نیبود از ا یدر دلم عروس یدلخور شد ول نگاهم
 نگران من بوده است.

 

 کرد. یشینما یاخم هیمهد

 

رابطه ما و کم کم  یر ی! همون شد شکل گنی. به خدا فقط نگرانت بودم همنکن یجور  نیرو ا افتی_ق
 که اتفاق افتاد. یتیمیصم

 

 

 را گرفت و نرم نوازش کرد. هیدست مهد بهزاد

 دونه. یرو م یخودش همه چ هی_مهد

 کنم. میرو وارد زندگ ینبود بعد الناز کس قرار 

اگه الناز واقعا  دمیخوبه؛ که دله رو باختم و اون جا بود فهم ادیز هیمهد ای ره؛یدونم بگم تقد ینم یول 
 .دیجنگ یمن م یعاشق من بود؛ برا

 از دوستانم شباهت داشت. یکیاسمش به  بیکه عج ینام رحافظیام قیتحق رفتم
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 کردم بخواد به من نارو بزنه و به ناموسم چشم داشته باشه. یاصال باور نم دمشید یوقت 

 بهش زدم. یلیسه تا س دو

 با هم بحثمون شد. یکل 

قسم خورد که  ز،یختم همه چ یعنیدونستم قسم جون مادرش،  یکه ازش داشتم و م یبا شناخت یول
 نداره. یو قصد نامرد دیبا هم آشنا شد یاتفاق یلیو خ یدونسته تو خواهر من ینم

 ولش کردم. منم

 بدم. لینامه ام رو تحو انیبذار تا پا یهربار تو گفت یول ؛یخواستگار  ادیخواد ب یگفت م بهم

 

و با دست خودم آن را به باد سپردم؛ از  دمینجنگ شیگفت من برا یکه راست م یبه خاطر عشق یاشک
 .ختیچشمم ر

 شدم. خسته

 کرد و کمکم کرد. یدست شیکه باز بهزاد پ نمیبنش خواستم

 

 داره. یر یتقد ی. هر کسزمی_خودت رو ناراحت نکن عز

 شرف و نفهم که آش و الشت کنه. یشد اون مسعود ب ت،یتو هم با ندانم کار قسمت

 

 را رو به من گرفت. یآب وانیل هیمهد

 

 گفت: بهزاد

 آب بخور! کمی_

 کرده. یبرات خواهر  یهم دلخور نباش که اگه خوب فکر کن هیمهد از
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 کردم؟ داتیپ یجور من چه ،یشد هوشیکه ب یاون روز  یکن یم توفکر

 کنم؟ یسوال نشد من اون جا چکار م برات 

 

 آب خوردم. یکوچک قلپ

 خنک عبور کرد و گفتم چه قدر خوبه که بهزاد هوامو داره! مینس هی_تو دلم اون لحظه 

 

 کنار من نشست. هیمهد

 _من بهش زنگ زدم.

 

 دادم. هینگاهم را به مهد خط

 کنه یدونه داره چکار م یبده، اصال نم یلی_بهش گفتم حالش خ

 من گفته برو خونه. به 

 برو مواظبش باش. ایب

 

 را در دست گرفت. هیادامه حرف مهد بهزاد

 که بهم گفت، اومدم اون جا. هی_مهد

 از در پرتت کرد. ریام دمینشسته بودم که د نیماش تو 

 برام قابل هضم نبود. دمید یرو که م یز یچ

 تونستم درک کنم. یرفتار رو نم نیحافظ و ا ریام عشق 

 یچشم نداشته باشه و دست دراز  گهید یبه ناموس کس گهیدونستم اون قدرها َمرده که د یم یول 
 نکنه.
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 با توپ پر زنگ زد: ریکردم که ام یافکار خودم بودم و آروم پشت سرت حرکت م تو

 

 .نیروزمون انداخت نی_خدا لعنتتون کنه که به ا

 گه. منم از خونه پرتش کردم، برو دنبالش. یم یدونه چ یحالش اون قدر خرابه که نم بهناز 

 یات اومدم و باق هیبه سا هیشدم و سا ادهیشد پ نینداره ا دهیفا نیبا ماش دمیرو که قطع کردم د تلفن
 ماجرا.

 

 

 شمار شده بود، رو به بهزاد گفتم: یکه شمارشان ب ییاشک ها زشیو ر یناراحت با

 

 ؟یومدیبابا درن یچرا جلو ؛یدونست یازت دلخورم بهزاد! تو که م یلی_خ

 

 شد. یجد یجد صورتش

 

 نه من. ؛یکرد خودت بود یمبارزه م دیکه با ی_کس

 ...دی. نبایدیجنگ یحفظ داشته هات، م یبرا دیتو با بهناز

 زخم. یشه نمک رو یشه. فقط م یدرست نم یز یحرف ها چ نیبا گفتن ا گهی! دزمیکن عز ولش

 

 

 به ساعتش کرد. ینگاه
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 .روقتهیمن برم، د گهی_خب د

 .یقانون یپزشک میدنبالتون؛ بر امیفردا صبح ساعت نه م ن؛یها هم بخواب شما

 

 

 افتاد. لبم را به دندان گرفتم. یهراس به دلم م یقانون یدانم چرا از کلمه پزشک ینم

 ؟یبگ یخوا یم یز ی_چ

 

 .یپزشک قانون میشه نر ی_آره، بهزاد نم

 

 .دیبه هم چسب شیابرو دو

 _چرا؟

 

 !نیهم فتم؛یو علت مرگ م تیهو صیُمرده و تشخ ادیشنوم  یدونم اسمش رو که م ی_نم

 

 تأسف تکان داد. یزد و سرش را به معنا یلبخند زین هیپر از درد مردانه اش فضا را گرفت. مهد خنده

 .دیخودش را جلوتر کش یکم بهزاد

 کرد. هیبه مهد رو 

 یمنم با تو بوده؟ نکنه به جا دانشگاه، مهد کودک م یآبج یمطمئن ن؟یجا درس خوند کی_واقعا 
 رفته.

 

 عوض شدن حال من بود. یبرا شیحرف ها ی همه
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 برداشت رو دارم. نی. من استی_خب دست خودم ن

 

 چشمش را خاراند. گوشه

 .فهیشه نرفت. چون کار اون رد یم ،یکه پاک نیو ا تیگناه یاثبات ب ی_برا

 .ارمیتا پدرش رو درب میبر دیناحق خورده، با یکتک ها یبرا یول

 

 .میمتعجب شد هیو مهد من

 :دیاز بهزاد پرس هیاز من، مهد قبل 

 م؟یثابت کن مییخوا یدکتر نره چطور م یوقت فه؟ی_چطور؟ چطور رد

 

 مکث نگاه کرد. با

 .دیلبش کش یبه گوشه ها یتکان خورد. دست شیدر جا یکم باز 

 رو دارم. شیباکره بودن و سالمت ی_آخه گواه

 

 در حال انفجار است. اد،یچشمانم از انبساط ز یکردم رگ ها یبار احساس م نیا

 از من نداشت. یدست کم زین هیمهد

 روحم خبر نداره؟ یکه من حت ینامه گرفت یتو چطور  ه؟یچ انی_تو رو خدا بهزاد واضح بگو جر

 

 .دیکش یا ازهیخم

 زودتر بخوابم؛ خسته ام. یاون کره خر نذاشت بخوابم. حداقل امشب کم شبیشه بعدا بگم؟ د ی_نم

 شه نصف شب. یتا برم خونه م تازه
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 لگنم دردشان افزون شد. یزخم ها ش،یکه در اثر سا دمیباز خودم را جلوتر کش یکم

 

 ندادم. تیاهم 

 آن نامه بهزاد مهم بود. میبرا االن

 

 .دیسربسته حرف نزن. جونم به لبم رسجا بمون. فقط  نیهم ؟یکه بر  هی_چه کار

 

 :دیپرس یجد یلیکرد و خ ینگاه هیمهد به

 تا برم؟ یجا بمونم؟ اگه معذب نیمن ا یندار  ی_تو که مشکل

 

 زد. ینینمک لبخند

 جا. اده،یجا ز نیکه ا یز ی_چ

 دارم؟ یمن چه مشکل نه

 

 

 صاف کرد. ییصدا بهزاد

 رو سربسته گفتم خواهر من؟ ی_چ

 

 درنگ لب زدم: یب

 سالمت! ی_گواه
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 کرد. هیبه مهد ینگاه

 فرستاد. رونیب یا دهیرا باد کرد و پوف کش دهانش

 

 سخته گفتنش برام.  کمی_خب چطور بگم؟ 

 

 کم و کاست بگو. یهست ب ی_تو رو جون من هرچ

 

 به دهان گرفت. انگشت

 است. شیگفته ها یبود در حال جمع آور  نیا تصورم

 

 بردمت... مارستانیو حالت بد شد، بعد که به ب یبرگشت رحافظیکه از خونه ام یاون روز  نی_بب

 

 ها تمرکز کنم. دهیکردم و تمام حس ها و افکارم را محبوس کردم که بر شن زیرا ر چشمانم

 

 .دیبه صورتش کش یرا بست و دست چشمانش

 که به تو اعتماد نداشته باشم، نه... فقط... نی_به خدا نه ا

 کرد.  یشک م یکرد؛ چند درصد یم دایپ طیمن بود تو رو با اون شرا یهم جا یا گهیهر کس د یعنی

 ... من... من

 فکر کردم... من

 کردم... فکر
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 :دمیزد پرس یکه اضطراب در آن موج م ییرا بستم و با صدا چشمانم

 بهزاد؟ یچ ی_فکر کرد

 

 دیداشتم، بع ریکه از ام یباشه، به تو تجاوز کرده باشه. هرچند از شناخت دهیشن ریام دی_فکر کردم شا
 بود ازش.

 نداره. ییمنطق و فکر جا ،یر یجنون که بگ یول 

 

 هم زمان کالفه ترش کرد. ه،یبلند من و مهد نیه

 

 کرد. یفکر رو م نیمن بود هم یجا ی_گفتم هرکس

 کنن. نتیشرح ماجرا دادم و ازش خواهش کردم معا کیدکتر  به 

شدم. تا  یم یداد روان یکه تو ذهنم جوالن م یز یبودم، داشتم از تصور چ یتو چه برزخ نیدون ینم 
 اومد، من جون دادم.  رونیدکتر ب

 برگه دستم داد: کی دکتر

که   هست ییاون دسته هاجز  شونینداشته، فقط ا یرابطه ا چیدختر مثل گل پاکه، و تا االن ه نی" ا
 داره. یپرده شون حالت ارتجاع

مدل امکان داره درد داشته  نیکه ا نیخودش هم به چند صورت هست. و ا نیمثل فنره و ا بایتقر
 نیسالمت براتون صادر کردم تا بعدا ا یگواه نمینداره. ا یز یگونه خونر چیه ینداشته باشه ول ایباشه 

 !"نینشه. هم شونیتهمت به ا یبرا یز یمورد دستاو

 

 به بهزاد مات بود. نگاهم
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 باز، واکنشش زودتر از من بود. هیمهد

خودشه  قیال یمسعود هرچ یجا بکشه؟ چرا گذاشت نیکار به ا یچرا گذاشت ؟ی_بهزاد چرا زودتر نگفت
 نسبت بده؟ یبه به

 

 .دیکش یداد و مغز من سوت م یدر سکوت کامل گوش م بهزاد

 را باال برد. دستانش

رو  شهیعاشق پ نیا تیداره. الزم بود شخص یتاوان سخت زایچ یبدم!؟ بعض حیتوض ید ی_اجازه م
 اول محک بزنم. نیهم

ما  لیشکل نگرفته بود که مسعود بشه گربه کوره و نصف شب بهناز رو تحو نیخدا تو تصوراتم هم ا به 
 خواد تهمت بزنه. یبده. تا دلش م

که  یصادر بشه، دهن هر کس یکه از پزشک قانون یسالمت یو آخرت خودش رو بسوزونه. گواه ایدن 
 بنده. یچاک دهنش باز بشه م

 .سقف با مسعود نفس بکشه کی ریروز رو ز کیمن نباشم که بهناز بخواد  مگه

 .ستمیول کن ماجرا ن رمیذارم. تا طالقش رو نگ یاش رو هم رو دوشش نم جنازه 

 

 خوشحال باشم؟ ای نیم از رفتار بهزاد، خشمگدانست ینم

 گرفتم! یبودن، نم حیعفت و وق یکرد؛ من انگ ب یکه اگر زودتر لب باز م اش،یاز پنهان کار  نیخشمگ 

 مسعود را مانند روز روشن کرد. یواقع رتیبا نگفتنش، س یول 

 

 

 لبانش را غنچه کرد. هیمهد
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 را به داخل دهان برد و رها کرد. شیلب باال بعد 

 

 یبه خاطر تهمت ها ره؟یگ یانجام نداده، طالقش رو م ییاگه بفهمه بهناز پاکه و خطا ؟ی_بابات چ
 مسعود.

 

 کردم. یدست شیلب باز کرد که جواب دهد اما من پ بهزاد

 

 گردم. از بهزاد جواب نخواه، ازمن بخواه. یبه اون خونه هم برنم گهی_نه، من د

 

 زده شد. رتیح هیهدم

  ؟یبر  یخوا یگردم! پس کجا م یبرنم یچ یعنی_

 

 ام. دهیتا به کجا رخت حقارت پوش شبیدانست د یکه نم هیبستم. مهد چشم

 

 

 تو اون خونه ندارم. ییگردم، جا ی_من برنم

براش ارزش قائل نشد و من رو به باد کتک و  یز یحرفم تره هم خورد نکرد و پش یکه پدرم برا یا خونه
 ناسزا گرفت.

 زدم.  شهیهم یاونا رو برا دیق گهیهم ارتش بشن، من د ایدن همه 

 

 حرف از کجا نشأت گرفت. نیدانستم ا ینم
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 .ختیزهر هالهل در کام من ر شانیدانستم حرف ها یم یول 

 که تا مغز استخوانم را سوزاند. ییها حرف

 

 رفتم. یبهداشت سیبه طرف سرو آرام

 نفرت سر باز کرد. دم،ید نهیرا که باز در آ نگاهم

آتشفشان، لحظه به  نیا یاما گدازه ها د؛یکه نفرت و زخم ها را بشو ختمیر یمشت آب را م مشت 
 سوزاند. یم شتریو ب شتریلحظه قلبم را ب

 را جدا کردم. یحوله ا دستمال 

 آمدم، صورتم را خشک کردم.  رونیب سیسرو از 

 بس ناپسند است. یکار  ستادن،یدانستم فالگوش ا یم

 رفتن را صادر نکند. یکه مغزم پا شدیباعث م د،یشن یبا آن چه که م میگوش ها یول

 

 کم تو آرامش باشه و فکر کنه. هیخواد  یبدونه. دلم م یز یچ یر یو یر یه نیخوام تو ا ی_نم

 

 شه خالت امروز اومده خونتون. ی_باورم نم

 

 کنم. یرو که به مامان زد رو باور نم یی_خودمم هنوز حرف ها

 

 ُسر خوردم. وارید کنار

 تمام بدنم دچار ارتعاش شده بود. د،یلرز یم

 به آن سو نرود. وارید نیهقم هقم از ا یدهانم قرار داده بودم که صدا یدو دستم را به شدت جلو  
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 دهم. یرا پس م رمیدل شکسته امداشتم تاوان  حتم

 یسنگ ینبودم که هر کس ریاس یواد نیکردم؛ االن در ا یتالش م یفقط اندازه نوک سوزن ،یکم اگر
 پرتاب کند.

 

 که بهزاد داد، تمام هستم را به آتش کشاند. یبر زبان راند و جواب هیکه مهد یسخن

 

 بگم؟ یدونم چ ینم-

 یسوختم که خاله لشکرکش نیاز ا شتریب ه،یقدر پرم که نگو مهد نیخودم ا ،یخواد بگ ینم یز ی_چ
 بارمون کنه. چاریکرده بود و عمه نکبت مسعود رو هم آورده بود که اونم ل

 

 دادم.  یم ریرا تطه میگفت و من گونه ها یم بهزاد

 

 نطفه بست. هیمهد یدر صدا تعجب

 

 _عمه اش چرا؟

 شه. یمتوجه نشه که داغون تر م ادی_حواست باشه بهناز ن

 _نه بگو حواسم هست.

 

 سکوت را شکست. واریخانه سکوت را حمل کرد و بعد بهزاد د یوار یچهار د ییها هیثان
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 یم فیراست تشر کیخونه برادرش، مسعود خان هم از خونه ما  رهیکه بعد مراسم م نی_شب مثل ا
از مسعود  یعروسش باشه اون جاست وقت شیپ دیبابره خونه خاله، خاله هم شوک زده که االن داماد 

 .ونشن یگه و عمه جان هم م یم ادیکه با فر نیکم و کاست مثل ا یرو ب زیپرسه، اون هم همه چ یم

 

 کرد. شتریمرا ب هیگرفته اش شدت گر یبا صدا هیمهد

 یکس یکن یتو فکر م میریرو بگ یاگه گواه یخوان زخم زبون بزنن. حت یم گهیبرا بهناز، همه د رمی_بم
 کنه؟ یباور م

 

 یببره آبرو یآبرو از کس یخدا پاکه و مطمئنم هر کس شیبهناز پ گه،ید ی_برا من مهم بهناِز نه کس
 کنه. یخودش و دودمانش رو حراج م

 

 .دیبغض دار مردانه اش به هق هقم قوت بخش یصدا

بودن، به مامانم گفت: عارم  بهیکرد، انگار با مامان هفت پشت غر یخاله چطور رفتار م یدون ی_نم
 بگم دختره هرزت عروسمه. ادیننگم م ،یبگم که تو خواهرم ادیم

 

 .میتوکل به خدا کن دیبا فته،یم ینکرده االن اتفاق یی_بهزاد آروم باش خدا

 شه. یدرست نم یکردن کار  یخودخور  با 

 

شد.  یکرد و کمر مامان خم تر م یم نیتو بگم تا آروم بشم. خاله نفر شیبذار بگم، حداقل پ هی_نه مهد
بخت  اهیبچه هات س ینداشت. گفت اله یبست َتنِگ اسم بهناز، مامان با مردن فاصله ا یخاله لقب م

پسرت بشه مثل  یشب عروس یدونه من رو سوزوند. اله کی یکیجور که بهناز، بخت پسر  نیبشن ا
 پسر من.
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 ها را خفه کرد. اما آتش درون مرا شعله ورتر و روشن تر کرد. هیگالکه  یبغض و 

 

 و پژواک آن شد. هیگر دیکه بهزاد گفت باعث تشد یز یبار چ نیا

 به کنار. نای_ا

 کردم. دایحال سر قبر خواهرش پ یو ب دهیحافظ رو ژول ریام یعصر  

معجزه  هیشه. تا االن دلش گرم  یم یبهناز بوده، داره روان یعروس شبید دهیفهم ه،یداغونه مهد اونم 
 چه قدر سخته. یدرک کن یتون یبود. نم

 تونم. یمن م یول ،یتون ینم تو 

 

 داد. یشدن را م کیآن ها، خبر نزد یپاها یصدا

 ام شد. یو دلتنگ ییرسوا هیام باز ما هیگر

 را به دندان گرفته بودم. جگرم 

 .ردیرا نگ اریو بهانه  ردیقرارم آرام گ یفشردم که دل ب یم دندان

 

 

پناه بود و  یرا که ب یبهناز  دیکنارم نشست و آغوشش را باز کرد و خواهرانه به آغوش کش هیمهد
 بود. ختهیگس ارشیرا که زمانه به جبر، او را از  یمهر خورده بود. بهناز  اشیشانیبر پ یبیبرچسب نانج

 

 

 کرد. یم یکرد و آرام آرام هج ینرم نوازش م نرم
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 ؟یستادیکار رو، چرا فالگوش ا نیقربونت برم من! نکن با خودت ا ی_اله

 ؟یبود زاریحرکت زشت ب نیکه از ا تو

 

 قرار بودم. یقرار، ب یب

 

 ریجور تقد نیکردم که ا یبشه سرنوشتم؟ بهزاد تو بگو چه کار  نیمرتکب شدم که ا یچه گناه هی_مهد
 برام رقم بخوره؟ یاهیس

 کردم که االن هم دست به دامن گناهم؟ یگناه چه 

 تپه. یم گهید یکیصاحب برا  یقلب ب نیا یست ول گهید یکیتو شناسنامه  اسمم 

 

 .دمیو با قدرت داد کش  را باال گرفتم سرم

 

 من رو؟ یکش یخدا! چرا نم ی"ا

 برام نمونده... یصبر  گهیبکش راحتم کن. د یگم ول ینم کفر 

 پرم..." پرِ  

 

 خدا سجده زد و هق زدم. نیبر زم سرم

 

 

 مرا به حصار بازوانش سپرد. بهزاد

 زد.  یم یرا شانه عشق و همدرد میموها 
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. تو ادیمسئله کنار م نیهم با ا رحافظی. امرمیغم نگات و صدات رو، خودم پشتتم تا حقت رو بگ نمی_نب
 تیشونیرو پ انتیخوام گناه خ ینم ،یپاک ،یبی. چون تو نجیفراموش کن دیگم با یبهناز م د،یهم با

 یدون یشه. م ینم یر یاگه از مسعود هم طالق بگ ی. حتنیستیقسمت هم ن گهی. شماها دمهر بشه
 چرا؟

 

 

 ماندم. شینگاه غم زده ام منتظر جواب چرا با

 یتک فرزنده، مادرش هرچند استاد دانشگاه باشه، هرچه قدر روشن فکر باشه، ول رحافظی_چون ام
 براش سخته. رهیزن مطلقه بگ کیپسرش  که نیهضم ا

 لب تر کنه. یهرکس یبرا هیکه مجرده و کاف رحافظیمثل ام یپسر  اونم 

 .یفراموشش کن خواهر  پس 

 ،یکش یبه نفع خودته کمتر عذاب م هم 

 .رهیهم به نفع ام و 

 

 کرد تا بلند شوم، شانه ام را نرم فشرد. کمک

 . یو استراحت کن یفکرت رو رها کن یکه کم نهیپس بهتر ا م،یدینه تو و نه من نخواب شبی_د

 برم بخوابم که جون سرپا موندن رو ندارم.  منم

 

 گذاشت. بشیکه فاصله گرفت؛ دستانش را در ج یکم

 .یدیرو شن زیتو همه چ ،یدار  بیفراز و نش یلیبگم خ نمی_البته ا

 رفت بگم خاله و مسعود و عمه جانش که اومدن، مسعود تو خودش بود. ادمیرو  نیا یول 
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 و روش کرد. ریتلفن داشت که ز کی 

 

 حرکت شده بود. یبدنم ب تمام

 خواهد بدهد. یرا م یدانستم بهزاد چه خبر  ینم 

 

 اطراف نگاهش را چرخاند. به

 .یتو راست گفت دیبود، مسعود رو آگاه کرده بود که شا ی_تلفنش هرچ

 ادامه نده. گهیپروند، مسعود خواهش کرد که د یعمه جونش داشت متلک م یوقت 

به  دیباشه و من شا یکه کردم احتمال داره پرده از نوع ارتجاع قیخواستن، گفت تحق لیازش دل یوقت 
 بهناز تهمت زده باشم.

فکر  ه،یماجرا چ تقیکنه و بفهمه که حق یمورد هم داره فکر م نیاون االن رو ا یگفتم که بدون نویا
 نکنم پا پس بکشه.

 .دهیکه فهم یمسئله ا نیشه کنار گذاشتش، مخصوصا با ا یزخمه، نم یاستخوون ال مسعود 

 از تو دست بکشه. استیجز محاالت دن گهید 

 

 کرد. نیگزیخشم را جا نهیصورتم، زم نیغمگ چهره

 .ستیبرام مهم ن ،یعوض رهی_بره بم

 من مرده باشم.  مگه 

 کنم. یهم به عنوان شوهر بهش فکر نم هیثان کی یحت

 غرورم رو خدشه دار کرد. تمام 

 شده بود. یچه ببر وحش شبید یدون یترسم بهزاد، تو نم یم ازش 
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شوهر عاشقت بهت  یوقت یدون یزد. نم یتوجه بود و کتکم م یچطور به عجز و البه هام ب یدون ینم 
 !یچ یعنیتجاوز کنه 

 ذاره. یرو تو روانت به جا م یچه زخم یدون ینم 

  

 آوردم. یرا به زبان م زیشناختم که در حضور بهزاد همه چ یواژه شرم را نم گرید اصال

 مهم نبود. میهم برا هیحضور مهد یحت

را به آوار  میو تمام حس ها دینورد یبا سرعت نور آن را در م نیسهمگ یقلب خودم بود که طوفان مهم 
 کرد. یم لیتبد

 

 به بهزاد اشاره زد که ادامه ندهد. هیمهد

 

 .دیدر هم کش ییابرو شیبرا بهزاد

 ؟یکن ی_چرا اشاره م

 در انتظارشه؟ یبدونه چ دیبا 

 .یبودن دست بکش فیاز ضع دیتو با بهناز 

 شه. یتو نم یبرا یمسعود آدم زندگ نهی. من که نظرم ایکن یخودت رو قو دیبا 

 .یو مسعود رو ببخش یشن که تو برگرد یم اتیدونم فردا اون جماعت پاپ یم یول 

 اول و آخر با خودته.  میتصم

 خوب فکراتو بکن. نیبش پس

 االن نه، فردا. البته 

 فقط بخواب. امشب
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 .میبه اتاق رفت هیمهد با

 پهن بود. نیتشک هم رو زم کیتخت و  کی 

 

 تخت بخوابم؛ قبول نکردم.  یهر چه قدر اصرار کرد رو هیمهد 

 سفت و سخت و سرد گذراندم. نیزم یرا رو شبید من

 شاهانه است. یزندگ میتشک برا نیجا، ا نیا امشب

 

 .دمیکش دراز 

 راحت کنم... دنمیرا از بابت خواب هیمهد الیکه بتوانم خ نیا یبرا 

 

 نشستم. زیتنگ شد و به آن سر زدند، من ن گرید یعدد یعقربه ها دلشان برا  که یساعت

 دادم. هیتک واریرا پشتم قرار دادم و به د متکا

 را بغل گرفته بودم. میزانوها 

 که سرما را از تن دردمندم برهاند. نمانیب یبا پتو البته 

 فکرم حول حرف بهزاد بود. تمام 

 کردم. یمعدوم م امیاز زندگ شهیهم یرا برا رحافظیام دیبا 

 درست بود. شیها حرف 

 یو سرور م یزدند و مرا غرق خوش یاز آن ها پاتک م یکیکردم که ناغافل به  یخاطرات را چه م یول 
 کردند؟
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 دادم؟ یخود را چه م یجواب خدا من

 گرفت؟ یلبخندم جان م ر،یغ ادیگفتم که با فکر و  یم چه

 

 

 که عشق را با او شناختم، یدل کندن از کس یول

 کردم، مشیکه روح بکرم را تقد یکس از 

 و جانکاه بود. سخت

 

 . ستین یگناه، که فقط تن فروش دمیشیاند یباز با خود م اما

 یو دلت برا یدر شرع خداوند باشد و محرمش باش گرید یاست که اسمت به نام کس نیا گناه
 بنوازد. یقیبتپد و ضربانش موس ینامحرم

 

 کردم.  یم می، ترمکه مهر نکاح مسعود در شناسنامه ام رنگ داشت یروحم را تا زمان دیبا من

 

 خواهد. یم نیآهن یدر عمل، اراده ا یزدن آسان است ول حرف

 زدم. یرا ورق م یو هر خاطره ا دمیبار یصدا نم نم م یو ب آرام

 مرور کردم. زیرا ن بهزاد

 داشت که رفتارش دو پهلو بود؟ یچه قصد و غرض برادرم

 دهد. یمرا با تمام خاطراتش در دستانم جا م یسو گوش کی از 

 کند. یکه با آن جان گرفتم و دوست داشتن را از بر شدم منع م یمرا از عشق گرید یاز سو و 
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 ست ممنوعه و گناه. یعشق چون 

 

 دیگو یم اشیبه جانبدار  گرید یکند و از سو یسو او را در افکارم اعدام م کیمسعود هم، از  درمورد
 نکن. انتیخ

 نه! یول 

 کرد. ینم یمسعود جانبدار  از

 کرد. یم امیادآور یقرآن خدا را  او 

 

 ؟یدار ی_تو چرا هنوز ب

 

 خوابش را. مهین افهیق دمیرا به سمتش چرخاندم و د سرم

 ؟یشد داری_فکرام رو بلند گفتم که تو ب

 

 کرد. زانیرا از تخت آو شیپاها  را کنار زد و لحاف

 

 _نوچ!

 

 شکمش اشاره زد. ریدست به ز با

 گن مثانه. یبهش م میدار یز یچ هیقسمت  نی_ا

 بشه.  هیتخل دیو با ستیدست بردار ن ینیخواب پادشاه رو هم بب یحت شه،یپر م یوقت المصب 
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 .یو اومده بود یاالن دو بار رفته بود ،یهمه فلسفه که بافت نیا ی_به جا

 

 را به پشت گوشش فرستاد و همزمان شالش را به سر کرد. شیدستش موها با

 

 بکپم. امیمخدره بذارن من برم بعد ب ای_اگه اول

 

 .گهی_خب برو د

 

 رفت؟ ادتیباش، زود  یبهزاد گفت قو شیچند ساعت پ نیرو تخته کن. هم تیریدر آبغوره گ _تو هم

 

 

 چشم گشودم. هیمهد زیر یبودم که با تکان ها دهیدانم چه قدر خواب ینم

 

 شه. یم رتونیاالن د ؟یش داریب یخوا ی! بهناز! نمی_به

 

 در خواب غلتان بود. یبود و چشم داریب یچشم

 

 .چشمم را که زد، باز چشم فرو بستم نور 

 .دمیرا مال چشمانم 

 _مگه ساعت چنده؟
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 _ساعت نه، لِنگ ظهره.

 

 کرد. یخشک شده بود و درد م بدنم

 .دمیاز رختخواب دل بر یپتو را پرت کردم و به سخت میپاها با

 .افتمی یاز آن نم یگذاشته بود و من راه فرار  میگلو خیرا ب شیپنجه ها ،یپزشک قانون کلمه

 .میرا خوردم، راه افتاد یکه تنم را به آب سپردم و صبحانه مختصر  نیچند، بعد از ا یساعت 

 

و طول  دهیکور شده بود که منظره ها را ند دگانمیو انگار د دیکش یفکرم هزاران جا سرک م ر،یمس تمام
 .میدیقصد رسرا حس نکرده به م ریمس

 

 .دمیند یز یچ م،یرو شیپ یکردم و به جز دادگستر  یرا نگاه م اطراف 

 

 .میکرد به دنبالش برو یرا بست و به ما اشاره م نیکه با آرامش در ماش ینگاه دوختم به بهزاد ج،یگ

 

 هل دادم. هینگاه مبهوت را به مهد همان

 . شدم ایچپ و راست کردن سرم، علت را جو با 

 

 باال انداخت. میدانم برا ینم یبه معنا یا شانه

 

 بودم. ستادهیجا ا همان

 خب! ایب ؟یسادی_بهناز چرا وا
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 م؟یبر یمگه قرار نبود پزشک قانون م؟ی_االن چرا دادگاه اومد

 

 رفته را برگشت. یها قدم

رو برامون  یچه کار  رنیگ یم می. بعد خودشون تصممیداشته باش یز یچ یتیشکا دیمن اول با زی_عز
 انجام بدن.

 

 

 .میدادگاه شد یراهرو وارد

 کردم. یرا بر خودم احساس م گرانید زیترحم انگ یها نگاه

 

 .دمیچش یم بایرا ز یحقارت و زبون حس

محل  یکالنتر  یرا برا ینامه ا ار،یاتاق به آن اتاق رفتن و سواالت بس نیو از ا تیاز طرح شکا بعد 
 کردند و به ما دادند.  میتنظ

 

 بودم.  خسته

 

 .یآبروت بجنگ یبرا دیبا زم،یتازه اول راهه عز نی_ا

 

 

 آرام دستم را فشرد. هیمهد
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 .میراه افتاد یطرف کالنتر  به

 کرد. یم یبه من دهن کج یکالنتر  یتابلو 

 

 کرد.  ینم امیار ی میپاها باز

 

 حکم مرگ را داشت. میبرا ییتابلو هر

 

 باز نگاه مهربانش را در صورتم چرخاند. بهزاد

 ارجاع بدن.. یکنند و بعد ما رو به پزشک قانون هیصورت جلسه ته هیبرامون  یتو کالنتر  دیمن با زی_عز

فقط با حوصله  زم؟یعز یمون پره. حاال متوجه شدکه باشه چنته یپزشک قانون یجلسه و گواه صورت
 .ید یو دقت جواب م

 کم و کاست. یب 

 

 

 رد شدن از کنارشان را در تصورم جا نداده بودم. یکه در تمام عمرم، حت میرفت ییجاها 

 

 زدند. یم ریهمان نگاه ها و ترحمات که بر بدنم ت باز

 گفت. یم یز یچ یکردم و هرکس یجلوه م یر یچشمانشان آدم حق به 

 

 دانستند... ینم یول 
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 نوعروس در شب حجله بوده است.  کی یها، اثر نوازش ها یکبود نیدانستند ا یخدا نم به

 

 .میشد ییاتاق افسر نگهبان راهنما به

 

 م،یدادگاه را که نشان داد نامه 

 سوال و جواب، یسر  کیاز  بعد

 دادند، لیتشک مانیکه برا یپرونده ا در

 را درج کردند. زیچ همه

 

 کردند. میما تنظ یجلسه را برا صورت 

 

 را به ما دادند. یپزشک قانون ینامه برا یخواستند که بعد از شرح ماجرا، معرف یم شهود 

 

 

   

 کردم. یبود که باز آن صحنه ها را تجربه م نیخاطرات آن شب، مانند ا مرور 

 

 مطلق گذشت. یدر سکوت ریتمام طول مس  

بود با  یرنگ یخاکستر  یلیبزرگ مستط یکه به چشمم خورد، تابلو یز یچ نیشدم و اول ادهیپ نیماش از 
 جا، جا خوش کرده بود.رنگ، که آن دیکلمات برجسته سف
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 هم خان آخر... نیا 

 ...یقانون یپزشک امروز 

 کردم از کنارش عبور کنم؛ یوقت فکر نم چیکه ه ییجا 

 که پله بشمارم و راهرو عوض کنم. نیبرسد به ا چه 

 .مینما ضیتعو گریرا با پزشک د یپزشک ای

  

 از ترحم نبود. یخبر  گریجا د نیا

 درمان بودند. یو پ دهیبود که همه درد کش ییجا جا نیا 

 ضرب و جرح توسط زوج، یمثل من، برا یکی 

دو جنسه  یگر یتصادف، د گرید یکیمعروف خودمان،  یان ا ید شیهمان آزما ایاثبات فرزند  یگر ید 
 بود.  زیکه تأمل برانگ گریخود بودند. ده ها مورد د تیجنس رییاثبات تغ یکه در پ یا

 .میشد یمعرف یخودزن ایجهت اثبات ضرب و جرح  ،یقانون یپزشک متخصص پزشک به

 صادر شد. یانجام شده، گواه ناتیبعد از سواالت و معا و 

 

 سالمت بکارت رفتم. صیتشخ یبار نزد پزشک متخصص زنان برا نیا

 دادم. جان 

 کرد. یدر دلم ذق ذق نم یز یو نفرت چ نهیمسعود، جز ک از 

 شده بود. یکمرم جار  رهیو ت یشانیبر پ یسرد عرق

 لحظات بود. نیبهتر از لمس کردن و ثبت ا دن،یطعم مرگ را چش یپزشک زن بود، ول هرچند
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 درد زار زدم. تیرا که بستم با نها نیماش در

 شود؟  یپاگشا م یقانون یو پزشک یروز دوم ازدواجش، در کالنتر  ینوعروس کدام

 

 چشند؟ یرا م دنیو مو کش یلیآغوش و نوازش و بوسه، طعم س ینوعروسان، به جا تمام

 

 

 خورند؟ یو جگر، با کمربند تا حد مرگ کتک م یکاچ ینوعروسان به جا تمام

 

 کردم. یبخت بد خودم، لعنت بود که نثار م بر 

 

 بهزاد بلند شد. یبر شانه ام نشست و صدا هیمهد دست 

 .رهیبذاره رو دلش بمونه و غمباد بگ کهنیتا ا رون،یب زهی_ولش کن بذار بر

 . یرو برد استیعاشق و دلداده تو دن یهرچ یبهت مسعود که آبرو لعنت

 

 

 .کشانده بود میگلو ریرا به ز میبلکه حجم غم ها چ،یکرد ه یروحم را سبک که نم هیگر

 

 نبود. فیاصال قابل توص حسم 

 

 دادم و چشم فرو بستم. هیتک یکه سبک تر شدم؛ سرم را به صندل یکم
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 کرد. یپدر و مسعود بود که صحنه را با صحنه عوض م یبسته ام، نوازش ها یپلک ها پشت 

 

 

روز  کیکرد  یکه در عمرم، به فکرم خطور نم یکلمات دنیانگاشتن آن ها و شن دهیو ناد میها التماس 
 القاب خوانده شوم. نیبا ا

 

 بود... سخت

 سخت... یلیخ

 

 بودم. یو هرزگ یبیکه مبرا از هر نانج امیپاک یمن بودم و گواه حاال 

 

 حرمت نبود. یول

 احترام شکسته بود. سد 

 شده بود. دهیبه افترا کش زبان 

 کرد؛یعشق و دوست داشتن در وجودم تراوش م قبال

 حاال... یول

 کند. یهر خاطره تلخ، نفرت و انزجار را ترشح م عبور 

 

 .ستادیدر خانه ا یجلو بهزاد 

 داد. نیماش شهیبه ش هیتک

 را مخاطب قرار داد: هیمهد



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

519 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یتو هم استراحت کن مینذاشت روزی. از دمی_شرمنده تو هم شد

 

 کنار بهناز باشم. طیشرا نیحرفها نزن. خودم دوست دارم تو ا نی_از ا

 .یهم خوشحال شدم که تو بهم گفت یلیخ ه؟یچه روز یبرا یو خواهر  یدوست پس 

 

 

 رو به من کرد. بعد

 شون.رو ببرم خونه هی_تو برو خونه، من مهد

 

 شتاب زده شد. هیمهد

 مونم. یبهناز م شیرم! پ ی_نه، نه من نم

 

 .دیدر هم کش اخم

 .نهیهم شیمدل زندگ فعال  . بهنازیکن یخونه، استراحت م یر یگم االن م ی_من م

 کنن. یخانواده ات قبول نم ،یاگه خودت بخوا یحت ،یباش ششیتمام وقت پ یتون یکه نم تو

 سر بزن، بمون، بعد برو. ایب

 

 _آخه...

 

 دستش را باال آورد. بهزاد

 آخه! یجان آخه، ب هی_مهد
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 .ایفردا ب ،یبرمت استراحت کن یم 

 بهناز هستم. شیخودم امشب پ من

 

 را عقب بردم. سرم

 .ی. ممنونم که کنارم بودایفردا ب ی. برو استراحت کن، اگه خواستهیمهد گهی_بهزاد راست م

 

 

 را لمس کردم و رو به هر دو، لب زدم: رهیدستگ

 _خب خداحافظ.

 

 

 گذاشته بودم که با دستان گرمش دستم را گرفت. رونیرا ب میاز پاها یکی

 ؟یباز کن در رو یخوا یم یخانوم با چ ی_آبج

 

 

 را در دستانم جا داد. یجسم سرد فلز  بعد

 شدم. ادهیرا مشت کردم و پ دستم

 تلخ زدم.  یرا باز کردم، لبخند در 

 دستم را تکان دادم.  و

 تکان دادند و رفتند. یزد و هر دو، دست یتک بوق زین بهزاد

 شدم و در را بستم. اطیح داخل 
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 .دیکوب یوار م وانهیزد و قلب من د یدر م یپله اول جا نگرفته بودم که کس یرو هنوز 

 را دارد. ییپشت در، انتظار بازگشا یدانستم چه کس ینم 

 سالنه به طرف در رفتم. سالنه 

 شد. دهیبه جانم کش ایبد دن یرا باز کردم و تمام حس ها در 

 اش، به شدت کراهت داشتم. افهیق دنید از

 و به سرعت در را بستم. دمیدر هم کش چهره

 .دیبه چفت نرس یول

 داد. یدر بود و فشار م یمسعود ال یپا کی چون 

 

 .میکنم بذار حرف بزن ی_بهناز خواهش م

 

 پر رو بودنش سرسام گرفته بودم. از

 خوام باهات حرف بزنم؟ یم یگ یم یاومد ییبا چه رو نمت،یخوام بب ی_برو نم

 هرزه ام؟ هیرفته من  ادتی

 

 _بهناز بگم غلط کردم؟

 کن تو رو خدا باهات حرف دارم. باز

 

 زد. یدر وجودم فوران م خشم

 ندارم. برو! ی_من با تو حرف
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 خدا گوش بده. یمن حرف دارم. محض رضا ی_ول

 

 

 

 خورد. یرا به سرعت باز کردم که مسعود تکان در

 

 ؟یمن رو گوش داد یخدا حرف ها ی_مگه تو محض رضا

 ؟یزدم گوش داد یضجه م یوقت مگه

 

 .را هق زدم میدردها ه،یرا گرفتم و با گر دستانش

 ؟یزد یم یلیرفته چطور س ادتی. یدستها فقط گوش داد نی_با هم

 ؟یزد یرفته چطور با کمربند نقش م ادتی 

 

 زدم: غیج

 ؟ی_بگو تو گوش داد

 

 .دمیاش کوب نهیتخت س به

 ؟یخوام بدونم تو گوش داد ی_م

 

 را به شدت پاک کردم. میدستم اشک ها با

 _ازت متنفرم مسعود، ازت متنفرم.
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 .دمیام را به شدت باال کش ینیب آب

 

 شناسم. یرو به اسم مسعود نم یکس گهی_برو، برو که د

 داشته باشه. ییجا میبرسه تو زندگ چه

 

 شد. اطیوارد ح یبه دور و برش کرد و به آن ینگاه

 را بست. در 

 دستانش خفه کرد.را با  غمیج 

 گوشم پچ زد: در

 کنم بعد هوار بزن. یم یچه غلط نمیبب قهی_تو رو به مقدسات قسم، بذار دو دق

 

 مرا در آغوشش گرفت. دیچرخ

 هنوز دهانم را پوشانده بود.  دستش

 که از آن انزجار داشتم. یدست

 بود. دهیفا یتقال کردم، ب هرچه

 

 را زد: شیگوشم حرف ها  آرام، در یلیخ

 دست خودم نبود. ،یز یبرام عز شتریب ای_به جان خودت که از دن

 گم نبودم. یبودم، نم مقصر 

 .یدیخشم رو خودت با حرفهات کش نیا تیکبر یول
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 زنه؟ یم گهید یشوهرش دم از دوست داشتن کس یجلو یمروت ک یب 

 ندازه؟ یبرم برم راه م شیشب عروس یک

بذار برم و بعد اون اتفاق، مغزم رو  یگفت یکه م ییاون التماس ها یکنم ول هیخوام توج یخدا نم به 
 کرده بودند. لیزا

 خوام برگ گلم. یم معذرت

 من رو ببخش. زتیرو جون عز تو 

 مونم. یمن بدون تو نم بهناز 

 

 

 جواب داد که از حصار دستانش رها شدم. میتقالها

 صورتش تکان دادم. یوقفه جلو یاشاره ام را تند و ب انگشت 

 زدم: ینفس م نفس 

 .یهرزه زد هی_برو غسل کن، دست به 

 .یکن یهرزه رو لمس م نیبارت باشه ا نیآخر 

 

 پر شد. چشمانش

 .رمیگ یم شی_بهناز تو رو خدا نگو، آت

 

 داد زدم: یعصب

 . نه به من بگو... چرا نگم؟امیابونیام؟ خ ارهیهرزه ام؟ پت نی_چرا نگم؟ مگه نگفت
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 از من داد زد: تیبه تبع زین او

 ؟یگ ینم گهی_من بگم غلط کردم، ُگه خوردم، د

 شدم. وونهیقبل از من دست بهت زده باشه د یکه کس نیبودم، بهناز از فکر ا یعصب 

 کار رو نکن. نیوار دوست دارم. جان عمو با من ا وانهیچه قدر د یدون یم خودت

 

 

 تند زدم. یپوزخند

 .یکرد میبدنم ترس یخوب رو یلیو خ_آره دوست داشتنت ر

 .نی.. شاهکارت رو ببنیبب 

 کمبود رنگ و نقش داره کاملش کن. شییکن اگه جاها نگاه

 

بشکنه دستام که دست  ار،یرو به روم ن متیخر گهیمن رو ببخش، د یدوست دار  ی_تو رو جون هرکس
 دار و ندارم بلند کردم. یرو

 .میرو کن مونیزندگ مینبرده بر ییبو یتا کس ایب

 

 

 ماند. میحرفش، چشمانم کف پاها از

 ینم ،یکه تو نفس بکش ییجا هیثان کی یحت ل؟یباشم، فام هیمنتظر احضار دیرفته من با ادتهی_
 مونم. 
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 شد. یپرش خال چشمان

 یب یلیدونم خ یخطا کردم، م یلیدونم خ ینامناسب بود. م طمی_بهناز تو رو قرآن درک کن، شرا
 کن و ببخش. یخوب شهیمثل هم یکردم. ول یحرمت

 

 

 را تکان دادم. سرم

 .ستنین میوقت قابل ترم چیه زهایچ ی_بعض

 دل شکستن، مثل

 زدن، تهمت 

 . زیچ چیشن... با ه یجبران نم یز یچ چیه با

 .یمن و پدرم رو شکست نیحرمت ب یحت نمون،یحرمت ب تو

 نوازشم کرد. انهیبار با تاز نیتو، ا یکرد، با تهمت ناروا یعمر نوازشم م کیکه  یپدر  

 ؟یانتظار بخشش دار  بازم 

 من رو به حال خودم بذار. یپرست یکه م ییرو اون خدا تو 

 .امیبا دردم کنار ب بذار

 .رمیبذار باهاش بم اصال 

 

 

 پرت کرد. یگلدان لبه باغچه را عصب شیپا با

 گور خودم را بکنم. دی_الکردار تو رو بذارم به حال خودت که با

 متوجه نشده و آبرومون رو نبردن. یتا کس مونیسر خونه و زندگ میبر ایب 
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 دونه؟ یتا حاال نم یکس ی_مطمئن

 

 

 بود که با منطق خودش عشق مسعود را ثابت کرد. یبرادر  یصدا

 

 .ستادیاو ا یرا جلوتر آمد و درست روبرو یقدم

 دو انگشت، سه ضربه کوچک به شانه مسعود زد: با

 یم لتیکشمش و جنازه اش رو تحو ی_مسعود بهت گفتم اگه خواهرم پاش رو کج گذاشته باشه م
 دم.

 ...یول 

 

 را کامل کرد. یبه من کرد و ول ینگاه

 نگفتم؟ ای. گفتم یگم کن شیاز زندگ دیاگه خالفش ثابت بشه و پاک باشه، گورت رو با ی_ول

  

 کرد. زینگاه، ت مسعود

که  یخبر  دنیدونم چرا از شن ینم ؟یمن شد هیبه تو فروختم که برعل یتر  زمیدونم چه ه ی_من نم
تعصب  یلیبود و رو ناموسش خ رتیشناختم آخر غ یکه من م یچون بهزاد ،یدادم تعجب نکرد

 داشت.
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 تکان داد. ییابرو شیزد و برا یپوزخند بهزاد

هم که  یلیذره حرمت فام کیمسعود همون  ؟یسوال کی نیشده و لنگ هم _االن همه مشکالتت حل
 .رونیمونده رو قورت نده، برو ب

 

 

 جلوتر آمد و نفس به نفس شدند. یقدم مسعود

 باشم. دیجاست. هرجا زنم باشه منم با نی_و اگه نرم؟ زنم ا

 

 گفت. یلعنت طانیتکان داد و بر ش یسر 

 

که  یا افهیبرو رد کارت و خدا رو شکر کن برا ق رون،یب یجا بفرستمت بر  نی_مسعود نذار شل و پل از ا
 فشار روش بود. یلینزدمت. برو رد کارت که بهناز به لطف حضرت واال امروز خ یبرا بهناز درست کرد

 

 

 را به طرف من کج کرد. رشیمس مسعود

 

 شکونم. یدستت به بهناز بخوره، قلم پات رو م یبردار  گهیقدم د کی یعل ی_به وال

 شناخت رو بهت داده، درسته؟ نیا مونیلیکنم نسبت فام فکر

 

 جا ساکن شد و تکان نخورد. همان
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 کرد. یو نفرت بهزاد را سنجش م نهیحجم ک نیا دیشا

 

 طرف در رفت. به

 

 : دیرا که باز کرد، چرخ در 

 جور بشه. نیخواستم ا یواحد نم ی_بهناز حاللم کن. به خدا

 

 

 به طرفش رفت. بهزاد

 .نمتینب گهیطرفا د نی_شرت کم. برو و ا

 

 

 یکه به راحت یکه کمر خم کرده بودم از انسان یو غرولند کنان به طرف من دیرا با شدت به هم کوب در
 طلب عفو داشت، آمد. یزد و به راحت یتهمت م

 

 با خود به داخل خانه برد. مرا

 

 .میمرا جمع کرد و از آن خانه خارج شد لیشب بهزاد وسا همان

 

 شود. میها ییخواست هر لحظه که مسعود اراده کند، مزاحم من و تنها ینم 
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 . قول خودش، خزعبالتش را در گوشم بخواند به

 

 .میگذراند تیرا در خفا و شکا یهفته ا دو

 

 شد. یم ضیتعو یهر بار به نحو مینوا یکارت ب میس

 

بر من زدند و مسعود، دور انداخته  یابانیکه انگ خ یگاه خانواده ا یگاه و ب یبار هم از زنگ ها نیا 
 شد.

 

 بودند. هیمن، بهزاد و مهد یگوش نیمخاطب تنها

 

را در  یمینس یکردم و خنکا یسر م د،یرس یدست مسعود م هیکه احضار یزمان ریلحظه را با تصو هر
 .کردم یدل و جانم حس م

 

 مادرم گفت.  یقرار  یاز ب بهزاد

 

 اشیاز نور چشم دختر  یکند تا سراغ یلب از لب باز نم یپدر که توبه و استغفارش به راه است ول از
 .ردیبگ

 

 روزانه مسعود، یدهایتهد از 

 گفت. یم میخودشان، از همه، برا یزهایو گر بیتعق از 
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 امن شده است. یمامن میمهمان خانه متوسط، برا نیا

 

 است؟ یبه نسبت خون یگفته است که خواهر  یکس چه

 

شب ها را کنار دوستش  زیبار ن کیگذراند و هر چند روز  یکه هر روز تا غروب کنار من روز م یا هیمهد
 با من ندارد. یاقامت دارد، نسبت خون

 

کرده  شهیجواب مانده و سکوت پ یمن ب دنید یبرا شیکه التماس ها زمیبهنوش، خواهر عز اما
 است. یو خون یاست؛ تن

 

 گفت مادر مصمم است که با تو حرف بزند. شبید بهزاد

 

 بودم.  شانیمن نه دل تنگ نگاهشان و نه دلتنگ صدا یول

 

 و نفرت بود. نهیتاخت، ک یم کهیکه  یز یچ تنها

 

 زدم که بهزاد آمد. یغلت م یدار یخواب و ب در 

 

 دادم و نشستم. هیسرم را به تاج تخت تک ریز یمتکا 

 

 .یخسته نباش ،ی_سالم خوب
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 نداشت. حوصله

 رفتارش مشخص بود که جواب سالم را با تکان دادن سر داد. از 

 

 گذاشت. زیم یرا با نوشابه رو تزایجعبه پ دو

 

 کرد. زانیرا آو اشیباران 

 شروع به خوردن کرد. یتعارف نیاز شستن دستانش، بدون کوچکتر بعد 

 

 شد. دهیکش شیپ یپس رفت و کنجکاو یگرسنگ 

 

 گوشت را برداشتم. یتزایاز پ یرفتم و تکه ا زیسر م یحرف چیه بدون 

 

 شد. یم دهیاش، دهانم به آتش کش یاو از تند یخورد و من به جا یم یپپرون او

 

 زد و آن را به درون جعبه پرت کرد. یدومش را گاز  تکه

 

 کرد. یباران را نگاه م زشیو ر ستادیشد و پشت پنجره ا بلند

 

 داشت. بیعج یتضاد نمانیحاکم ب نیباران و سکوت سنگ یصدا
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 زدم. ایرا به در دل 

 _بهزاد! 

 

 ...چی... هچیه ،یتکان ،یکالم

 _بهزاد!

 

 را رصد کرد. ابانیبرگشت نگاه دوخت و باز چشمانش خ یا هیبار فقط ثان نیا

 

 ؟یدلخور  یاز دست کس ؟یو کالفه ا یشده؟ چرا عصب یچ یشه بگ ی_م

 

 

 کلمه "نه" ادا کرد. کی فقط

 !نیهم 

 

 شده؟ یخب به منم بگو چ ؟یباش ختهیهمه به هم ر نیا یلیدل چیشه بدون ه ی_نه؟ مگه م

 

 

 بود. هیتماس مهد ادآوری میمثل روز برا گریکه د دیچیدر اتاق پ یملود کی یصدا

 تک و به خصوص. یزنگ 

 

 _جانم!
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کند و جانم را به  یم غیاز من در زیبله خشک را ن کیکه  ییدادم به خودم و او یدلم فحش م در
 کند. یم شکشیدوست من پ

 _نه!

 

 را بشنوم.  هیمهد یخواست صدا یم دلم

 را، سواالتش

 بود. یجواب بهزاد تک کلمه ا که 

 

 تونم. ی_نم

 _نه!

 _بعدا!

 

 کرده بود. انیطغ امیشدت حس فضول به

 

 .یندار  یگم. کار  یجان م هی_مهد

 _خداحافظ!

 

 .دیکه بهزاد گفت و جانم را به آتش کش یز یاال چ د؛یکش یسرک م ییبه هر جا فکرم

 

 سوختم. یم 
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 نبود. ییرها یبرا یسوختم و مفر  یم 

 

 .دیاینبود که باال ب یام تنگ شده بود و نفس نهیس

 

 شده بودم. یتنگ، زندان یشد و من در قفس یکوچک کوچکتر م میبرا ایدن 

 

 کنند.  یرا لگد مال م یجا، که زندگ یب یاز اصرارها یبه بعض لعنت 

 

 کردن بهتر از عالمه دهر شدن است. یزندگ یخبر  یاوقات، ندانستن و در عالم ب یگاه

 

 

 اشاره کرد. یصاف کرد و با دست به صندل ییصدا بهزاد

 چند لحظه کارت دارم. نی_بش

 

 کرد.  یآمرانه اش ته دلم را خال لحن

 

 جا گرفتم.  یصندل یرو شیروبرو

 یداد و دلهره ا یمرا قلقلک م بیکه عج امیها و رفع حس فضول دهیشن یجسمم گوش شد برا تمام
 زده بود. مهیکه بر جانم خ
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 .دهیو زخم از روزگار چش دهیبه من درد کش دیکش تیمقدمه کبر یب 

 

 ؟یگرفت تیبرا زندگ یمی_چه تصم

 

 دانست؟ یاو نم مگر

 

 نبود؟ یمن در دادگاه و کالنتر  یپا به پا مگر

 

 کرد؟ ینم یبه دست مسعود، روز شمار  هیاحضار دنیرس یبرا مگر 

 

 ؟یپرس یچرا م یدون ی_تو که خودت م

 

 جا بود انبار احساساتم را منفجر کرد و مرا زنده زنده در آتش سوزاند. نیا

 

  

 

 

 

 بر بدنم متحمل شده است. یدانست چه زجر  ینم

 

 برزخ مرا رها کند. نیدر ا یا هیدانست، هرگز حاضر نبود ثان یم اگر 
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 .ستین گهید یرحافظیام یاگه االن بفهم یدرسته؟ حت ؟یر یطالق بگ یعنی_

 

 

 بود. دهیخورد و دلشوره امانم را بر یتکان تکان م دلم

 ؟یزن یحرف م هیچرا نس ست؟ین یچ یعنی_

 

 در هم قفل کرد. زیم یانداخت و دو دستش را رو نییرا پا سرش

 

 ازدواج کرده. ریام یعنی_

 

 

 !نیهم

 کنند. یرا صادر م یحکم مرگ و احساس کس یراحت نیهم به

 

 . شود یعشق در کوچه و بازار حراج م ،یراحت نیهم به

 

 چاک در مقام شکنجه گر، نهیعاشق س یکی

 گوش فلک را کر کرده بود. شیکه ادعا یآخ، آخ از کس و 

 به تن کرد.  یسرانجام من رخت داماد یهفته بعد از ازدواج ب دو 
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 را آن جا ببرم و همان جا تنها بگذارم. میها ییهم ندارم که تنها ییخانه آرزو گرید

 

 نه؟ یکن یم ی_شوخ

 

 درهم شد. صورتش

 

 ؟یکن یرو برداشت م ی_االن تو از حالت و رفتار من شوخ

 

 هم سازگار نبودند. یرو میلبها

 کردند. یفرار م یگر یکدام، از د هر 

 

 

آن ها گذاشت و متفکر غرق صورت من شده  یگذاشت و لبانش را رو زیم یرو یدستش را عمود دو
 بود.

 ؟یشد یشکل نی_خب تو چرا ا

 .نیایچون با هم جور در نم یبزن دیرو با ریام دینگفتم ق مگه

 

 

 مزاح باشد. هیکه حرفش بر پا نیا یزد برا یچشمانم التماس حرف اول را م در

 را به دندان گرفتم. نیریز لب 

 اشک ها شوم. ختنیفشردم که مانع لرزش و ر یتمام زورم لبم را م با 
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 بشکنند. یکه عاشق باشد و آن را با حرف یامان از دل یول 

 

 من دود شد و تمام هستم به فنا رفت.  تمام 

 شدم و به طرف تختم رفتم.  بلند

 کنم. یینوحه سرا اهمیخواست که تا شفق زار بزنم و به خاطر بخت س یرا م یخال یامشب اتاق دلم

 

 کنار اومد. دیبا یزندگ تی_بهناز با واقع

 که تک فرزنده ازدواج نکنه.  ریام یکه توقع نداشت تو 

 .یازدواج هم تو بود یبرا ریام یاصل لیدل

 

 

 در کالمم بارز بود. تعجب

 

 _من؟

 

 چرا؟ یدون ی_آره تو! م

 

 _آخه من از کجا بدونم.
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 .دیلبش کش یبه گوشه ها یدست

 

 به خاطر تو ازدواج کرده. ری_ام

 .یر یطالق بگ یخوا یو فکر کرده تو به خاطر اون م دهیفهم یبرگشتن تو رو به خونه پدر  چون

 .یفکر نکن رحافظیبه نام ام یا نهیازدواج کرده تا تو به گز نیهم برا 

 .یفکر کن تیزندگ به 

 .یبه نظرشون بندیدونست خانواده ات چه قدر برات مهمن و پا یم چون 

 

 

 چشمانم را گرفتم. نم

 

 ؟یگفت ی_تو چ

 

 را کالفه بست. چشمانش

 

 بگم؟ یخواست یم ی_چ

 نه بهناز م...  بگم

 .طونیبه ش لعنت

 ؟یبه یکن یفکر م یدار  یچ 

 رو جار بزنم؟  هیکه خصوص یز یبرم چ من 

 کنه؟ یباهات داشتند تو رو شکسته نم انتیکه اطراف ینظرت نحوه برخورد به
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 !نیکنه هم یم ادیچهره ات فقط ترحمش رو ز دنید 

 

 

 شناور بود. میدر صدا بغض

 ؟یشه امشب تنهام بذار  ی_بهزاد م

 

 

 مکث، نگاهش را به صورتم تاب داد. با

 

 را برداشت و "مواظب خودت باش" را گفت و رفت. اشیو باران چیسوئ 

 

 

 .ختیر یم شیجلو زیذره غرور نداشته ام ن کیماند،  یم اگر 

 

 نشست. یبهمن وار غرورم را به تماشا م زشیماند، ر یم اگر 

 

 

 تنها ماند. دلم، 

 

 کس... یب
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 رفت. زین امیقرار  یقرار ب تنها 

 

 .دمیاز ته دل نال  

 دور مرور کردم و در آخر، طعم زهرش در دهانم ماند. کیخاطرات خوشم را  تمام

 دل ببندم.  دینبا گریمن زود گذرست و د یبرا یبماند خوش ادمیتا  ماند 

 

 

 .ایتو هم ب ی. اگه خواستینیببرمت. دوست دارم تو هم بب ییجا هیخوام  ی"_امروز م

 

 کار بود.ان رقابلیشد غ یپخش م دنشیچشمانم که از د برق

 کردم. ینگاه م رحافظمیبه دهان ام منتظر،

 _کجا؟

 

 . دیخند

 شده اش، فیرد یبا دندان ها یا خنده

 .من بود یایتمام دن که 

 

 _چشمات رو براق نکن.

 شم. یم الیخ یشرط و مرط رو ب گهیچشم رو بزنه د برقش

 

 چه قدر کنجکاوم. یدون یزود بگو. خودت م گه،ی! لوس نشو دری_عه ام
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 کرد و لبانش را غنچه کرد. یشینما یاخم

 .ادیبهت م شتریمن کنجکاو نه، فضول ب زی_کنجکاو؟ نه عز

 

 خنده اش را در کمان گذاشت و پرتاب کرد،  بعد

 

 داد. یرا در کالبد من جا حرص

 

 .دمیبرچ لب

 نگو. ست،ی_اصال برام مهم ن

 

 و رو به من کرد: ستادیا نیماش

 !!تهیاهم یدونم چه قدر برات ب ی_آره م

 .نیش ادهیخانم خانما پ خب 

 

 

 از نظر گذراندم. د،ید یکه چشمم م ییرا تا جا اطرافم

 آشنا نبود. یز یچ چیه یول

 

 داد. یسرش را تکان د،یصورتم را که د یو سردرگم ابهام
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  ،ی_امان از تو که االن در حال انفجار 

 .یشو تا زودتر متوجه بش ادهیپ

 

 

 شدم. ادهیکه در وجودم بود، باعث سرعت عملم شده بود و زود پ یحس هر

 

 کرد. خکوبیآن مرا م یکه تابلو میرفت یبه شانه هم به طرف ساختمان شانه

 

 زد. یتلخند د،یوا رفته ام را که د نگاه

 

 ای_ب

 

 خودش خبر نداره. یاز فردا یکس چیه

 .جا هم بشه محل اسکان ما نیفردا روز ا دیشا 

 

 ؟یجا چرا اومد نی_تو ا

 

 .امی_پرستار افتخار 

 

 ؟یکن یتو از سالمندان مراقبت م رحافظی_ام
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 .دیرا پوش کتش

 _آره مگه بده؟

 .امیجا م نیهستم که ا یسه ماه نیعاشق ا خودم 

 

 ؟ی_چرا تا حاال نگفت

 

 .امی_خودمم سه ماهه م

 .نجامیگردن کلفت ا یپارت کی با

 

 ؟ی_چرا پارت

 

 

 ادیب یخودشون کس یذارن بجز پرستارها ی_خب نم

 داره. تیموسسه مسئول یبرا فتهیبراشون ب ینکرده اتفاق ییاگه خدا چون

 

 کردم. زیرا ر چشمانم

 ؟یجا بود نینبود، ا داتیزوج، عصرها، پ ی_پس روزها

 

 کرد. نییرا باال و پا سرش
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 .میعبور کرد ینگهبان از 

 یزهایو م یدرست شده بود و صندل قیکه در سمت راست آن آالچ بایباز و سرسبز و ز یا محوطه 
 . شده بودند دهیکه به فاصله از هم چ یرنگ دیچهار نفره سف

 نامم سرم را به طرف صدا برگرداندم. دنیفضا بودم که با شن غرق

 

 قرار داشت و مخاطب حرفش من بودم. یقد بلند و گندم یکنار خانم رحافظیام

 

  ؟یکن یم ریس_بهناز جان کجا 

 ؟ید یزنم جواب نم یم صدات

 

 بلند دادم. یطرفشان رفتم و سالم به

 

 را خانم نا آشنا پر کرد. یخال یها قدم

 

 .مینیرو بب رحافظیشده، خدا قسمت کرد نامزد ام بمونینص ی_به به چه افتخار 

 

 چشم دوختم. رحافظیبه ام ،یکوچک و نرم بر لب نشاندم و منتظر معرف یلبخند

 .دیرا از نگاهم فهم حرفم

 جا هستن. نیمؤسس ا یر یخانم کب شونیکنم. ا یرفت معرف ادمی_ببخش بانو! 
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 را جلو بردم. دستم

 را گرفت و نرم فشرد. دستم

 

 نشناختمتون. دی_ببخش

 با شما خوشحال شدم. ییآشنا از

 

 جوابش شد. یغره ا چشم

 

 .دیخند باز

 برد. یکه ناخواسته دل م یا خنده 

 

 بزن، منم برم به کارم برسم. یبرا خودت چرخ یخوا یم_بهناز 

 

 کرد. یر یبه خانم کب رو

 _کاشف بهونه نگرفت؟

 

 کنه. یم یقرار  یب یلی_چرا خ

 شه. یبا آرام بخش آروم م فعال 

 .ادیکنار م طیبا شرا گهیدو روز د یکی

 

 شد. رحافظیمهمان چشمان ام غم
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خودت گرسنه  ،یتن او کن یاز خودت بزن ،یر یبچه رو به چنگ و دندون بگ یسخته، عمر  ه،یعی_طب
 بشه، ریاون س یبمون

 سالمندان... یو آوردن به سرا یاحترام یکارات بشه ب جهینت بعد 

 کشه. یم طول 

 

 _برو پسرم به کارت برس.

 مونه. یمن م شیدخترم هم پ گل 

 

 

 .میرا در محوطه و اتاق ها و سالن ها گذراند یساعت

 

 داره؟ یطیچه شرا امیب یاگه من بخوام افتخار  یر ی_خانم کب

 

 حرف زد. میآرامش تمام، برا با

 .یکمک کن یدوست دار  ینیب یاز گود که م رونیدخترم! ب نی_بب

 و البته دلسوز. میها پر از عاطفه ا یرانیاصوال ما ا چون 

 یخوب م یلیرو خ مونهیروح ر،یپ یبودن در کنار انسان ها ،یاراد ریکه به طور غ نیا گهیمورد د کی و
 کنه.

 گم. یم زانیعز نیعاطفه ا یب یبچه ها یمنها حاال

 هست. یمشقت و سخت یدارا یکار  هر 

 مورد فرق داره.  نیا یول
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 دارن. ادیبه توجه و محبت ز ازیهم مثل کودکان، ن ریپ یها آدم

 دارن. یدگیبه رس ازین 

 شن. یدلخور م یخود یب 

 خوان. یکنن، چون نازکش م یقهر م یخود یب

 زنن.  یم نق 

 شه کرد. ینم شیکار چیمعرفتشون نشأت گرفته و ه یب یهمه از آثار کمبود توجه بچه ها نایا

 

 

 .دیکش ینیو غمگ نیسنگ نفس

 حاالتشون بود.  نیکه گفتم بهتر یینای_ا

 شکنن. یم ننیبب یمتینامال یادار و مدفوع خودشون ندارن، و اگه کم یدر نگهدار  یاوقات، اراده ا اکثر

 .ارهیتمام ع یایمیک کیروزگاره که  نینادر در ا یاز آدم ها یکیحافظ تو هم  ریام

 اره،یتمام توانش رو بذاره و خم به ابرو ن یدستمزد چیبدون ه یبه سن اون بخواد به طور اراد یجوون
 . استیثروت دن نیکه داشتنش بزرگتر هیمرد

 رو بدون. قدرش

جا به روت بازه دختر  نیبسم اهلل، در ا یدیتوان رو در خودت د نیو ا یرو کن اگه تونست فکرهات 
 .زمیعز

 

 

 .دمیرا د رحافظیساعت نه شب ام باالخره

 گشاده کنار من آمد. ییخندان و رو یلب با 
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 ؟ی_سالم بانو، خسته که نشد

 

 پلک بستم. عیوس یتبسم با

 .یسالم آقا، خودت خسته نباش_

 

 م؟یخانم گلم. بر ی_درمونده نباش

 

 . میرفت نیبه سمت ماش میکرد یخداحافظ یر یخانم کب از

 

 ! بذار من برونم.ی_تو خسته ا

 

 را زد.  نیماش ریدزدگ

 

 گشنمه. یلیخندق که خ نیتو ا میزیبر یز یچ هی میتا بر نی. بشزی_کم زبون بر

 

 

 شد: ی. حالت چهره اش جدمیکرد یط شیها یرا که با شوخ ریاز مس یکم

 .یش یم تیداره، اذ یشه. سخت یحالم خوب م امیجا که م نی! من ای_به

 زنن، یکه م یکنن، لبخند یکه برات م یر یخ یدعا یول

 سپرن. یها رو به دست آب م یخستگ همه 
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 کرد. یرو ادهیدر ذهنم پ زین یر یخانم کب حرف

که با دست پر از  نیهم یشن، ول یم تیاذ یلیکشن خ یزحمت م یلیجا خ نیا یپرستارها_درسته 
 . هیلیخ رنیم رونیجا ب نیدر ا

  ه؟یمنظورم از پر چ یدون یم

 .رهیخ یدعا نهیا منظورم

 . یانسان کاشت کی نیکار لبخند به دل غمگ نیا با

 ارزه. یم ایبه تمام دن خودش

 

 

 . دیکش رونیب میغرش آسمان، مرا از خاطره ها یصدا

 .دمیبار یزدم و م یمن بودم که به همراه آسمان رعد م باز

 که مفت باختمش. ییایمیک 

را به جان بکشم را با حماقت خودم به دست  اشیگاه من باشد و مردانگ هیتوانست تک یکه م یمرد 
 سپردم. گرید یکس

 

 .شیها خنده 

 آرامش. یصدا

 برد. یگر یآقا منشانه اش را د رفتار 
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 زدم. یاستارت م هیپشت گر هیگر 

 اش بود.  هیتشب نیزنده زنده در آتش سوختن، بهتر  

 کردم. یدرک م یبه خوب ده،یرا شن امیکه خبر عروس یلحظه، حال او را زمان نیا در

 

 

 سوخت. یم چشمانم

 به دوران افتاده بود. سرم

 آمد. یبر نم یز یدستم جز ناله و فغان، چ از

 ...ییرها یکم یسالحم بود، برا تنها 

 روح... یسبک یکم 

 کرد. یسالح هم حالم را بدتر م نیهم یول

 

 کابوس بوده باشد.  ر،یبود تمام چند ساعت اخ نیا میآرزو

 

 کرد. یم ریاز ذهنم را درگ یزده و هر بار، قسمت شهیمثل توده سرطان، در جانم ر درد،

 

 

 بود. دهیامانم را بر جهیسرگ

 

 است.  دنیکردم تمام اطرافم در حال چرخ یم احساس 
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 بر بدنم غالب شده بود. یدیتهوع شد حالت

 

 .ستادمیزحمت ا به 

 شدم.  نیبه سرعت، نقش بر زم یول 

 

 

 افتاد. یپاتخت یرو وهیبه بشقاب م چشمم

 

 تنم را تکان دادم. یسخت به

 

 را از آن برداشتم تا رفع ضعف و کسالت کنم. یبیس 

 کرده باشد. دایفشارم افت پ دیشا کهنیا الیخ با

 

 

 شد. داریکشتنم پد یبرا رحافظ،یاز ام یگر یرا در دست گرفتم که باز به سرعت نور، خاطره د بیس

 

 

 خاطرات، امشب آهن ربا شده اند؟ چرا

 

 چشاند. یتلخ را به کامم م یو مزه اسپرسو دیکش یم ریرا به تصو نیریخبر تلخ، خاطرات ش کی
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 .نمی"_مامان جون! فقط اومدم شما رو بب

 .نیبش ایخوام. ب ینم ییرایو پذ وهیم 

 

 کرد و دلخور ِگله کرد: رحافظیبه ام رو

 نم؟یبب اریبود که به تو گفتم بهناز رو ب ی_پسرم من ک

 

 

 بیس کیشهره جون  یبایز ییایتالیبلور ا یا وهیو از جام دیمبل به جلو کش یخودش را رو رحافظیام
 سرخ را در دست گرفت.

 ارم؟یرو کامل درب بیس نیتونم پوست ا یم نمی_شهره بانو! بذار بب

 شه. یم بمینص ایزن خوشگل و خانم مثل بعض هیکامل در آوردمش،  اگه 

 

 هر سه نفر ما کرد. یخنده را مهمان لب ها اشیشوخ

 

 .اشک در چشمانش حلقه زد نم

 توئه مادر. یو خوشبخت یآرزوم داماد ،یمن ستی_دورت بگرده مادر! تو تمام هست و ن

 

 

 .دیرا بوس امیشانیپ ق،یدستان مرا گرفت و به آغوش خودش کشاند. نرم و عم بعد
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 داشته باشه. یعمر  دیدختر داشتم که خدا صالح ند هی_

 .دیدختر که خدا باز لطف کرد و بهم بخش هی و رحافظهیمن ام یتموم زندگ االن

 .یوقت بهش شک نکن چیو ه یخوام عشقش رو باور کن یم ازت

 هم عشقت رو نسبت بهش ابراز کن. تو

 .نینباش لیبه هم بخ دنیعشق ورز تو

 .دمیند رمیام قیرو ال یهرکس من

 نیو بهتر نیمن کامل تر یبرا زه،یمن همه چ یبرا یرسه، ول یبه گرد پاش نم یکس ایگم تکه،  ینم
 .استیمرد دن

 

 

 کرد. یرا کامل درآورد و تک خنده ا بیس پوست

 خوشگل خانم مال خودته. نیگه ا یهم م بیس نیا ای_ب

 کنه.  یخود خانم فس فس م یول 

 .نیبهش بگ یز یچ هیمن شما  مادر

 .یخواستگار  میایماه ب نیمو درآورد از بس گفتم امروز، امشب، ا ونمیز من

 

 

را  یدست شیگذاشت و پ میو زردآلو و هلو برا السیبرد و چند گ یا وهیجان دست به داخل جا م شهره
 گذاشت. زیم یرو

 

 شهره جون چه خبره؟ مگه من چه قدر جا دارم؟ ی_وا
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 .چرخاند یکرد و آن را در انگشتش م یم یانگشتر دستش باز  با

 نامه ست؟ انیفقط علتش پا ؟یذار  ی_چرا دخترم نم

 

 

به من  ستیبودم که حرف شهره جان حکم ا وهیاضافه به داخل ظرف م یها وهیحال بازگرداندن م در
 داد.

 

 رو قبول نداره! ینامزد ریام م؛یچطور بگم اگه ما نامزد کن لشه،یدل نی_خب! آره هم

 نامه ام ندارم. انیپا لیتکم یبرا ی. بعد من وقتمیکن دیگه عقد با یم

 

 ن؟یگذرون یوقتتون رو با هم نم شتریهم ب_خب دخترم مگه االن 

 

 تابع همسر باشم. دیبا میعقد کن یندارم. ول ریبه ام یتعهد شرع چیاالن من ه ی_درسته! ول

 

 حس کردم.  یلفظ همسر به خوب دنیرا از شن رحافظیچشمان ام نورباران

 

 پا انداخت. یپا رو رحافظیام

 شه؟ یم یچ ی_خب تابع همسر باش

 

 تکان دادم و به شهره جان اشاره زدم. شیبرا ییابرو
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 ."زد یو چشمک دیخند

 

 

 با درد بسته شدند. چشمانم

 ...دمیبار

 ...دمیبار

 

 را از دست دادم. امیبود که با دست دست کردن خودم، جواهر زندگ یخفت و خوار  نیا حقم

 

 

 چه قدر، باز حسرت بر عمر مانده ام، مانده؟ خدا.. ایخدا

 .. خدا

 

 در حنجره خفته ام هم آرامم نکرد. یگفتن ها خدا

 

 زد.  یسوسو م یشده بودند و هر بار با بسته شدنشان، خاطره ا نیسنگ میها پلک 

 

 خواهد. ینم گریرا د یمرد چیدوستت دارم از زبان ه دنیشن یکردم دلم تمنا یبا خود تکرار م مدام

 

 خواهد. یخاطرات خوب و خوش روزگار از سرگذشته ام را م دلم 
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 . دیرس یم دنیکه به "جانم" شن یی" گفتن هاری"ام 

 

 

 .دیفهم یزبان چشمانم را م ر،یکه ام یروزگار 

 

 زدند.  یکه چشمانم حرف م یوقت 

 

 .ستمیهم ن یاو نباشد من اگر

 

 گرفتم. یجان م دم،یکش ینفس م ادشیذکر و  با 

 

 جانم را بستانند.  دیبا حاال 

 

 زنده خواهم شد. یمرده در کالبد جسم یروح

 

 

 

 فضا را پر کرد. ام،یزنگ گوش یصدا

 

 نداشتم. گریسوخت و توان باز کردنشان را د یم چشمانم
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 نداشتم. یتمرکز 

 

 زدم. یم جیگ 

 

 را کجا قرار داده ام؟ امیدانستم گوش ینم

 

 شده بودند. نیسنگ زین میها گوش

 شده بودند. پیک پیک اد،یز هیشدت گر از 

 

 کردم. دایلحاف پ ریرا ز یگوش 

 را برقرار کردم. تماس

 نگاه کردن به شماره جواب دادم. بدون 

 _بله؟

 

 

 چنان سوز و خش داشت که مخاطبم سالم را رد کرد. میصدا

  ؟ی_بهناز خوب

 

 استپ زد. هینام مهد یشد و رو لیو تحل هیتجز میبرا صدا

 ه؟یمهد یی_تو
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 ؟ید ینم صیکه صدا رو تشخ یکرد هیقدر باز گر نیا یعنی_

 

 _حوصله ندارم! حرفت رو بزن!

 

و خودت هم  یکن یباال منبر مداح یو خودت بر  یر یروضه بگ یخوا یم ی_باز چه مرگت شده؟ تا ک
 ؟یکن هیگر

 

 

 

 ؟یباف یچرت و پرت م یشده چرا الک یچ یدون یم یوقت ؟یرون ی_چرا تخته گاز م

 نگفته؟ یز یبهزاد به تو چ یبگ یخوا یم 

 

  ؟یبه تو چه؟ تو هم که ازدواج کرد ی_گفت! ول

 

 

 شد. یعصب میصدا

 .هی_مزخرف نگو مهد

 تونم، یرو نم ریرو فراموش کنم ام یز یمن احمق هر چ یدون یکه خوب م تو 

 .ستیتوانم ن در 
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 اجبار بود... اجبار... یدون یشوهر دارم، که خودت م نهیمنظورت ا اگه 

 

 

 وار ادا کردم. دهیکش مشیتفه یدوم را برا اجبار

 

 

 که بحث را کش نداد. ستیدانست حالم خوب ن یم

 شت؟یپ امی. بدمی_باشه قربونت برم فهم

 

 شم؟یپ یای_ب

 

 چرا که نه؟ ،ی_آره اگه تو بخوا

 

 

 فکر کردم. یکم 

 کرد. یرا آرزو نم یو کس یز یو مرور خاطراتم، چ ییدلم به جز تنها نه 

 

 

 _نه، دوست دارم تنها باشم.

 

 ؟ی_مطمئن
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 _اهووم!

 

 . باشه؟امی_خب باشه پس هر وقت دلت خواست بگو تا ب

 

 ؟یندار  ی_باشه! کار 

 

 مواظب خودت باش. زمی_نه عز

 

 نقطه تخت پرتاب کردم. نیتر ییرا به انتها تلفن

 دستانم فشردم. انیسرم را در م یکم

ام آرام  یسردرد لعنت دیدادم تا شا یرا با چشمان بسته ماساژ م امیشانیبعد، با انگشتانم، پ یاندک
 .ردیبگ

 

 را داشته باشم. دمیسپ یایلحظه دوست داشتم به چند هفته قبل برگردم و همان دن آن 

 

 اطرافم و نسبتشان بود.  یکردم و تنها دغدغه ام شناخت آدم ها یم یمطلق، زندگ یخبر  یب در 

 ینجات خودش دست و پا م یبرا ایو در در ستیبودم که شنا بلد ن یمثل کس ر،یچند هفته اخ یول
 زند.

 

 از دست دادن نداشتم. یبرا یز یچ چیه گرید 
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 کردند. هیآمدند فاصله انداختند و احساسات را تجز بهیغر دو 

 

 نبود. شیب یا بهیغر میبرا ،یلیفام نیدر ع مسعود 

 بهره را برد.  تیمن نها یاز فراموش او

 زد و در قماِر برد و باخت، برد را انتخاب کرد... رنگین

 باخت... تیدر نها یول

 

 آمد گفت. خواب به چشمانم، خوش یدانم ک یعوض شد؛ که نم شانیفکر آمد و جاها یقدر فکر رو آن

 

 که مرا از افکار درهمم نجات داد. یخواب

 

 .دمیاز خواب پر ،یز یچ دنیکش یصدا با

 داشتم چشمانم پف کرده و قرمز هستند. حتم

 بازشدن نداشتند. ینا 

 ها را باز کردم.به اجبار آن اما

 

 

 نشسته بود. یصندل یکه رو دمیرا د بهزاد

 کرد.  یدر دستانش، باران را تماشا م یانداخته بود و با فنجان چا گرشید یپا یرو پا 
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 .دیبار یم روزیوقفه از د یکه ب یباران

 

 ؟یاومد ی_سالم ک

 

 به سمتم برگشت. ینگران با

 ؟یبخواب ی_سالم! تونست

 

 راندم. رونیشده ام را به ب نیسنگ نفس

 بره. یمرگه که باالجبار م ادیکه کنار نم یز ی_آدم با تنها چ

 .یخواد به نبودشون عادت کن یهست که زمان م زهایچ یبعض 

 زنه. یدرن و خون فواره م یدشنه هستن کنار قلبت که م هی شهیخاطره هاشون هم یول

 

 

 خواستم. یاز دست رفته را اصال در نگاه بهزادم نم یاجبار  یعشق باخته و زندگ یبر زن ترحم

 

 .یگذرن، فقط به سخت یهم م نای_ا

 

 آن ها خارج شد. ریاشک از ز یزدم و قطره ا پلک

 گذرن. یکنن، بعد م یم یجون من رو جلو چشمام سالخ یگذرن، ول ی_اهووم م
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 _به...

 

 آرام بر در بود که سخن نگفته بهزاد را ناقص گذاشت. ییتقه ها یصدا

 

 بود. انیکالمم ع بهت

 ؟یهست ی_بهزاد منتظر کس

 

 باشم؟ ی_نه! منتظر ک

 

 ه؟ی_پس ک

 

اتاق رو  انیگفت امروز م یسلجوق یباال، آقا امیخواستم ب یم یباشه، آخه وقت ینظافت چ دی_شا
 کنن. ینظافت م

 

 .میکن یم زیخودمون تم م،یخوا ی_بگو نم

 

 .ستادیگذاشت و ا زیم یاستکانش را رو  

 .میفهم یکنم م ی_حاال چند لحظه حرف نزن، در رو باز م

 

 شد.  یباز م یو نه در  دمیپرس ینه م کاش

 دادم. یآوار غرور له شده ام جان م ریز شبیهمان د کاش
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 شد. یامروز چشمم به نفرت باز نم یول

 

 است. ادتریز یلیمن از باران رحمت پرودگار، خ یخود فکر کردم باران دردها با

 

 داده بود. یتازه را در خود جا یبتیقطره اش مص هر 

 آرامش را در خود سراغ ندارم. زین امروز 

 

 نا تمام، مهمان دل و جانم خواهم شد. یها هیامروز هم باز گر مطمئنم 

 

 

 دنیبه پرس یاز یچنان واضح و مبرهن بود که ن ش،یروبرو یبا آدمها ییارویتعجب بهزاد از رو حجم
 نداشت.

 کرده اند؟ دایکه بداند آدرس را از کجا پ نیا

 

 داشته بود. یکه خود، مکتب انسان شناخت شیرو دست خورده بود از آدم روبه رو بهزاد 

 

 

 . رمیگ یزنم و رو م یبه کلمه پدر م یپوزخند

 .را با نفرت جوابگو باشم شانی خواهم تمام زحمت ها ینم
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 بزنند. شترینشده بدنم ن امیالت یبر زخم ها شان،یها و دشنام ها هیتا باز با کنا نمینش یم ریبه ز سر

 کند. یزق زق نم گریکمرم د یرد کمربندها بر رو یراست 

 خواهد. یپدرانه ام شده و آن را م یباز دلتنگ نوازش ها دیشا 

 خواهند گلگون شوند. یم زین میها گونه 

 هستند. تیدلتنگ نوازش ها زیآن ها ن پدر، 

 

 :دیبه صورتش کش یدست بهزاد

 !نیکرد بیشماها من رو تعق نی_نگ

 به مادر، تعارف زد و داخل آمد. پدر

از  ییخوش آمدگو چیبدون ه ،یتعارف چیو هر دو نشستند. بدون ه دیکش رونیب شیرا برا یصندل 
 جانب ما، نشستند.

 

 . ارنیمالئک، آدرس برام ب یدار  الیخ ،یپرسه و الل شد یدو هفته ست مادرت ازت م ی_وقت

 ؟یکه شب رو تو مهمون خونه اتراق کرد یخونه ندار  تو

 

 گرفت.  یم دهیمن را ناد وجود

 من مهم بود. یبرا یلیانگاشتن خ دهیناد نیکرد ا یم فکر

 نکرده باشم، خودشان بروند. یاحترام یمهم بود، که تا ب نیمن ا یبرا 

 

 ؟ی_بهناز مادر خوب
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 را گرفت. شیبازو پدر

 تشر حرفش را زد: با 

 قسم خاک مادرم بود. یاگه آوردمت، فقط برا ؟ی_مگه نگفتم حق حرف زدن رو باهاش ندار 

 

 :دیپر یشده بود و چشم چپش م یعصب بهزاد

 گهیرو هم نشونت دادم. د شیبابا، مومن خدا، دخترته که حکم پاک ؟یقاتل روبه رو شد هی_بابا انگار با 
 فهمم؟ یچه طرز برخورده، من نم نیا

 

 زد: ادیفر

 دیرو جمع کن لتونیکنم. وسا یکه رفع دلتنگ ومدمیهمه راه ن نیرو تموم کن. ا تی_بهزاد بسه! سخنور
 خونه. میتا بر

 

دستش مرا  کیتکان دادم و لب باز کردم جواب بدهم، که بهزاد با حرکت چشمانش و  یرا به تند سرم
 به سکوت دعوت کرد.

بهش  یلیخ نیکن یتو اون خونه نداره؟ فکر نم ییبهناز جا نیرفته گفت ادتونیکه  نی_پدر من، مثل ا
 .نیکه به تن و روانش وارد کرد یادیز یبابت تهمت ها و کتک ها نیبدهکار

 

 رفت. یگرفت و تصدقم م یفقط با چشمانش مرا در آغوش م مادرم

 نمانده بود. یحس میبرا گرید یول 

 کرد مسعود مرا با خود ببرد. یالتماس م شیحفظ آبرو یآمد برا یم ادمی یوقت 

 

 جا برن. نیخوام! از ا یم زیچ کیفقط  ،یز یخوام نه چ یم ی_من نه معذرت خواه
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 .ستادیا پدرم

 کرد. یچشمانش، وحشت را در دل زنده م خشم

چشم و  یقدر ب نیرو زدم. حاال ا دتیق ،یو از اون خونه رفت یحساب کرد یچیکه من رو به ه ی_روز 
 ؟یکن یم رونیمن رو ب یدار  یرو شد

 

 .ستادمیاز او، من هم ا تیتبع به

 کردم. یو دل سوخته ام ق تیرا از عصبان ایح

 ن؟یبه باد کتکم نگرفت قیبدون تحق ن؟یبهم نزد ی_ بابا چرا رفتم؟ انگ هرزگ

استغفار  ن،یش یخدا خم و راست م یچند بار جلو یروز  ن؟یاما بدون قضاوت حکم داد نیشد یقاض 
 ...نیهمه چندسال عبادتتون رو اون شب باخت ی. ولنیکن یم

 

 زدم. یم غیج

 و مکان را فراموش کرده بودم. زمان 

 نشده بود، بلکه تازه سر باز کرده بود. اتیب زخمم

و من رو  نیازتون متنفرم، متنفرم که دختر خودتون رو نشناخت گهی. دنی_بابا به مقدسات قسم باخت
 د؟یکه باز زخم بزن نی. بموننیپول کرد هیسکه 

 د؟یو باور نکن نیاریگذاشته رو به روم ب یمدل نیرو که خدا در وجودم ا یز یچ باز 

 

 ، حرفم را معلول کرد.صورتم یمحکمش به رو یلیس

 رخ نمود. یبه خوب ،یمورد در کارنامه عمرش نبود که آن هم از آن شب نکبت کی 

 داشت. نیکردنش آفر دایبزن پ دست 
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 نواخت. یکه خوب م الحق 

 . یشد یو مدهوش م جیگ یچنان که لحظات آن 

 

 کرد. یکند، در عوضش نفرت را در قلب من پرتر م یزد خشم را خال یم یلیس پدر

 اش برد و قلبش را در مشتش گرفته بود. نهیدستش را سمت چپ س د،یلرز یم دستانش

 سرخ مثل نارون شده بود. سرخ

 زد. ینفس م نفس 

 

 بزرگتر، برات تاج سر بود. شهی. همنمیتو رو بب یاحترام یو ب یتونم تند ی_نم

دو دوتا  نمیتو رو مسعود آورد و حرفش رو زد؛ بش یب ساعت سه، وقتنصف ش یکه نداشت الیخ 
 دادگاه راه بندازم. ایچهارتا کنم، 

 از کنارش رد بشه. الیخ یتونه ب یکه آدم نم یو مهم یتیثیو ح یاتیمسئله ح نیچن اونم 

 

 بود. نیمضحک تر میبرا هاتشیو توج منطق

 ؟یبعد مردنم چ ن،یکشت یم دی_اگه به قول خودتون من رو با

 ن،یبابا شما و مامان در اصل به خودتون شک کرد ن؟یکرد یمنطق رو برا خودتون مرور م نیهم باز 
 .نیسوال برد ریکردن خودتون رو ز تینحوه ترب

 

 

 حرمت نگه دار. کمی_بهناز خفه شو، 

 .میپدر و مادرت هست مثال 
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 میشما به کار برد حیصح تیترب یتالشمون رو برا تیما نها ؟یدیما تدارک د یتو کالس اخالق برا بعد
 .میخدا و خلق خدا شرمنده نش یروزگار، جلو یکه فردا

 کشونتت. یبشه به هر کجا دلش بخواد م فیضع مانتیکه ا یوقت طونه،یش یول 

 یر  یم یبا ک ؟یکن ینم یچه کار  ای ؟یکن یم یدونم چه کار  یمگه من م رون،یب یر  یدر خونه که م از
 دن؟ یبهم اطالع م بیاز غ ایمگه من خبر دارم  ؟یایم یبا ک

 

 

 گرفت. ینفس

 .ذارندیم نیخوام شک کنم که بچه هام حرفم رو زم ینم گهیکردنم شک کردم د تیبار تو ترب کی_

 !!نی. هممیبر دیجمع کن زودتر 

 

 

جا  نیرا از ا امیو آرامش زندگ الیخ یتمام آسودگ ینشسته ام، که روز  چیپتوپ یتخت اتاق یرو
 کردم. یم افتیدر

 نداشت. ییجا دلهره 

 معنا بود. یب ترس

 بودند. امیتکرار در زندگ یو ب بیغر ییواژه ها ،یو ناراحت غم 

 حاال... یول 

 

 ترس هست؛ حاال

 هست؛ دلهره 

 فراوان هست. یها یو ناراحت غم 
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 فارغ است. ،یو راحت یکه از هر نوع آسودگ یالیخ و

 با دو تخت. یو اتاق هستممن

 بهنوش است. یکه برا میمن و تخت روبرو تخت 

 

 گذراندم. یرا از نظر روح یاسفناک ساعات

 کند. یهم روانم را مختل م روزید فکر

 به عاق شدن، مرا با خود همراه کرد. دیکه پدر باالجبار با تهد یروز ید 

 

که تخم شک و تهمت تو وجودشون  یی. جانیمن شک کرد یشما به نجابت و پاکدامن ام؟ی_من نم
 ذارم. یپا نم گهیجوونه زده من د

 

 .میتا بر دیرو جمع کن لتونیتمام حرف هات رو، زود وسا رمیگ یم دهی_نشن

 

 ن؟یکرد یجلز و ولز کردم شما توجه یگوش بدم؟ مگه اون شب هرچ دی_چرا با

. بهزاد تو برو نیکرد کسانیرو با خاک  تمیبلکه شخص ن،یمسعود فقط تن من رو لگدمال نکرد یجلو 
 .امیمن نم

 

برخورد کنم بگم مسعود برو سوء  ینصف شب روشنفکر و امروز  ینداشت الی_دختر عاقل، تو که خ
 ییعظما ییکه رسوا یخبر  نیچن دنی. آخه دختر جان مگه شنمیکن شیباهم بررس ایتفاهم شده فردا ب

تو  یزدم قبول، ول یتهمت م دیکردم قبول، نبا یشک م دیذاره. نبا یآدم عقل و منطق م یهست برا
 یحافظه ات برم یتو بوق و کرنا شده، وقت تیست و عروس گهید یاسمت تو شناسنامه کس یچرا وقت

 هیبیخودش هم نانج نیده؟ هان؟ ا یم یچه معن نیا ؟یکه بذاره بر  یکن یگرده، به مسعود التماس م
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 قتکنه. زدم، همه ح یینام همسر خودنمابه گهیار اسم دبتپه و اسمت کن گهید یکه دلت برا کس
 خامت حقت بود. االتیازش به خاطر خ یمقدار  ینبودن ول

 

 را وام گرفتم. ایدن یادهایفر تمام

 ازم گرفت؟ یبا خودخواه یخام من رو ک االتیکه خ نی_فقط به من بگ

من قبل  ن؟یریگ یشما گردن م ره؟یگ یگردن م یگرده رو ک یبرنم گهیکه رفته و د یگناه دل تاوان
 ن؟یدونست ینگفتم؟ شما نم یخواستگار 

 

 زد. یچنگ م شتریکه مشتش ب دیکوب یمحکمتر م قلبش

 قولش نه. یره ول یمرد که قول بده سرش م دم؛یمن فهم تی_بعد خواستگار

 

 .سرم در حال باز شدن هستند یها رگیکردم مو یم احساس

 

. نیمن رو خراب کرد یقولتون؟ فعال که با قولتون تمام زندگ ایدخترتون براتون مهم بود  ندهی_بابا آ
 قولتون مشخصه. یهنوز نشونه ها دیدقت کن د،ینیبب

 

 

 .کردم چیرا بقچه پ شرم 

 کردم به آن ها و لباسم را باال دادم. پشت

 کردم. انیسوز دارم، درد دلم را ب یو صدا هیعجز و گر با

 .نیخوب طرح زد نمیبب دیمسعود و خودتونه، نگاه کن ینقاش نیبابا بب د،ینی_بب

 ...دینگاه کن خوب
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 .دمیبار اهمیقدرت زانوانم را گرفت که نشستم و به بخت س ن،یزم سیامانم و مغناط یب یها هیگر

 

 سخت محتاجش بودم. یول ستم،یگفتم دلتنگش ن یکه هرچند م ییدر برم گرفت و صدا یدست

 

کم غصه بخور از پا  نمیبدنت برم، نازن یها یتمام زخم هات برم مادر، قربون دونه دونه کبود_قربون 
 .یایدرم

 

 .دیبه صورتم کش یدست

 بود. نیغمگ نیباران چشمانش، غمگ رینگاهش، ز یعسل

 شده. یصورت خوشگلت که کبود و زخم نیا ی_مادر به فدا

 

 به دانه انگشتانم را، دانه

 را، گردنم

 کرد. ینم غیرا در اشیو عشق مادر  دیبوس یم

 

 اوج گرفت. میها هیرا دور کمرش حلقه کردم و گر دستانم

 

 قدر بدبختم؟ نی_مامان چرا ا

 شد قسمتم؟ نیچه کار کردم که ا مگه

 خسته ام، به خدا خسته ام. مامان 
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 داد: فاصله

 کن، حاللم کن._دستم بشکنه، کور و کر بشم که به برگ گلم شک کردم. ببخش دخترم حاللم 

 

 از اتاق رفت. رونیرا برداشت و به ب اشیزد و باران یپوزخند بهزاد

 چهارچوبش جا داد. یرا محکم رو در

 

 شد را پاک کردم: یکه از چشمان مامان خارج م یدیرا جلو بردم و مروار دستم 

 کنم. ینکن مامان! خواهش م هی_گر

 

 و غصه دار بودم. ریپر بود، دلگ دلم

 هرگز حاضر نبودم غرور پدر و مادرم را بشکنم. یول

 

 خم شد، دست مادرم را گرفت. پدرم

 

 گرفتنش بودم. شیطوفان و دست پ منتظر

 

 ره. یاالن فشارت باز باال م زمی_بهار عز

 جا. نیا نیبش ایب 

 

 کنارش نشاند. یصندل یرا رو او
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 مادر را از نظر گذراند. دهیچهره رنگ پر یکرد و کم یمکث

 

 کنارم آمد. بابا

 بودم. شیمنتظر غرش صدا من

 .دیرا گرفت و نرم به آغوشم کش میبازو 

 

 یکنم ول ینم هیکنم دخترم ببخش و حالل کن. کارم رو توج یبوده و شده رو خواهش م ی_هرچ
داد. حاال هم ببخش بابا  یانجام م یخبر  نیهمچ دنیبرخورد رو از شن نیهم بود هم گهید یهرکس
 قراره. یجا نمون. مادرت ب نیه خودت، اخون ایجان ب

 بشه.  زونیخواد باز فشارش نام یکه دلت نم تو 

 

 

 نداشت.  تیامن میبرا گرید آغوشش

 داد. یمحبت نداشت، خار داشت که آزارم م میبرا دستانش

 داد. یکتک و کمربند م یبو

 را رها کردم. آغوشش

 را پشت گوشم دادم. میموها

 

 .امی_من فعال نم

 اومدم. دیمدت بگذره بعد شا کی
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بود که صورتش درهم شد و قلبش به زانو درآوردش، مادر شتاب زده و  نیسنگ شیحرفم برا نیا گفتن
 اش را برداشت و در دهانش قرار داد. یزبان ریکت پدرم قرص ز بیکنان، از ج هیگر

 

 

که جونشون به هم  ینازل شد؟ پدر و دختر  مونیسر خونه و زندگ هویبود که  یبتیچه مص نیا ای_خدا
 .رنیهم قرار بگ یبند بود االن رو در رو

 

 چشمانش را با درد بست. پدر

 .یدونم از من متنفر  ی_بهناز دخترم! م

 بذارم. نیراحت زم الیخونه خودت، تا سرم رو شبا با خ ایحداقل ب یول 

 گردنت دارم. یکنم حق پدر  فکر 

 ...یاین اگه

 کنم... یم عاقت

 

 

 کنم. یکنم و خاطرات را مرور م یرا نگاه م واریفقط در اتاقم در و د شبید از

زد و  یو بوسه پشت بوسه م دندیبار یو م دندیلرز یلب و چشمانش م د،یکه مرا د یلحظه ا بهنوش 
 شد. ینم ریس

کرده  دایدلم با خانواده ام فرسنگ ها فاصله پ یکرد. ول یحس م یرا به خوب اشیدلتنگ یبو مشامم
 بود که سکوت را بر لبانم مهر زده بودم.

 کردم. یم یبگیرها بود، حاال غر میخنده ها یصدا یکه روز  ییخانه ا در
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 .دیکش یپر م هیمهد یبرا دلم

 با او بد حرف زدم. یلیخ شبیپر 

 کردم. یمکث ستمیاد ل یرا برداشتم و رو تلفنم

 دادم. انیشدم و دکمه قرمز رنگ را زدم و تماس را پا مانیاسمش را لمس کرد، باز پش دستم 

 

 ارسال کردم. شیبرا یامیپاکت کوچک زدم و پ یرو

 

هستم.  اتیاالن به شدت محتاج وراج یبد باهات صحبت کردم، ول یلیدونم خ یم ؟ی"سالم خوب
 "؟یایخونه بابام. م

 

 

 امکمیدر آمد که اعالن پ یکوبش صدا دینکش قهیکردم. به دق افتیررا د لشیتحو امیبعد، پ یا هیثان
 دو کلمه بود. امشیبود، پ

 

 "امی"االن م

 

 لبم نشست. یبرزخ مصائبم رو نیدر ا ینبود و دلش مانند آب، زالل بود؛ خنده ا یا نهیکه ک نیا از

 

 نگذشته بود. یساعت

 شد. یم دهیاز اتاق شن رونیاش با مادر و بهنوش در ب یاحوالپرس یخواندم که صدا یم یسعد گلستان

به  یرا تلفظ کنند که خود، با خنده محجوبانه ا یدییبفرما میبه در خورد و نگذاشت لب ها یا تقه 
 داخل اتاق پا گذاشت.
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 زدم. یرا بستم و زهرخند کتاب 

 .کنم میتوانستم ترس یرا نم نیلحظاتم بهتر از ا نیدانست در ا یم زین هیکه مهد یا خنده

 یدور، اتاق را از نظر گذراند و لبانش را باد کرد و هم زمان که رو کیچشمانش چرخش داد و  به
 کرد. ینشست آن را خال یصندل

 

 هم! لی_خب اتاق همونه، وسا

 شروع که خوبه!! یبرا یول هیدونم سوال مزخرف یم ؟یبهتر  ؟یبهناز ما فرق کرده. خوب فقط

 

 کردم: نییباال و پا یرا به آرام سرم

 شم. یدارم خفه م ست،یخوام ن یهوا م ست،یخوام ن یم ژنی_اکس

 

 زد. یبهنوش را در دست گرفته بود و ورق م کیاستات کتاب

 از مسعود نشد؟ یگذره. خبر  یسخت بهت م یر ی_به خودت سخت بگ

 

 .ادی_خبر مرگش ب

 هم ازش ندارم. یو خبر  دمشیند 

 

 گذاشت. زیم یرا رو کتاب

 ؟یدونه اومد ی_اصال م

 

 حرفش، از بن اشتباه است. دیصورتش تاب دادم که خود فهم یرا چنان بر رو نگاهم
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 زنم. یکدوم حرف نم چیاتاق و با ه نیتو ا دمیکه اومدم چپ ی_آخه عقل کل! من از موقع

 کجا بدونم؟ از 

 

 کرد. زانیآو یرا درآورد و پشت صندل شیپالتو

 .نامه ات بود انیپا لیتحو ریگی. پدمیرو د یخیرو ول کن، امروز استاد ش نای_ا

 دییرو دکتر تا شیکه فراموش نیو ا شی. گفتش اگه نامه استعالجیرو داشت یگفتم چه مشکالت بهش
 کنم. یم نییرو براش تع یمهلت کی اره،یکنه رو ب

 .دیاعالم کن شونیبه ا دیخارجه، لطف کن گهیاگه باز انجام نده از دست من د یول

 

 زدم. یپوزخند

 به دغدغه هام اضافه شد. نمینبود که به لطف تو ا ادمیمورد  کی نیهم میزندگ یاهویه نی_تو ا

 

 ؟یکه چرا نگفت یگرفت یمن رو نم قهیگفتم بعدا  ی!! به من چه؟ اگه نمی_وا به

 

 انجام بدم؟ نمیدارم که بش ی_به نظرت من االن تمرکز 

 

 زد. گرم یلبخند

 ؟یکن یمن چرا بزرگش م زی_عز

من  ه؟یچ تی. پس االن نگرانیهات، نصفش رو انجام داده بود یو بدبخت یکه قبل فراموش تو 
 کنم. یخودمم کمکت م
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 به در زده شد. یا تقه

 در باز شد و چشمان هر دو چلچراغ شد. ه،یمهد دییاز گفتن بفرما بعد

 درون آن قرار گرفته بود وارد شد. لیآج یو بشقاب و کاسه ا وهیکه ظرف م ینیس کیبود با  بهزاد 

 ؟یاز سرکار اومد یخسته نباش ؟ی_سالم خوب

 

 شده، تو نگو بانو قدم رنجه کرده. شتریب یلیخونه خ ییروشنا دمید ؟یاومد ی_سالم خانم! تو ک

 

 لرزانده بود. شتریر نیبزرگتر اسینوا را مطمئن بودم به مق یدل بهزاد ب ش،یدلربا خنده

 ماند و بعد رفت. یرا که گذاشت، کم ینیس بهزاد 

 

 کرد. نیریاوقاتم را ش هیمهد بودن

 .میزد، اال درد ها یگفت و حرف م یم میهمه جا برا از

 را کنارم ماند و رفت. یساعات

 

 از خواب افراد خانواده بود. یفرا رفته بود که حاک یدر سکوت خانه

 غرق خواب، پهلو به پهلو شد. زین بهنوش 

 خشک خشک بود. ر،یهمچون کو میچنان بر من غالب شده بود که گلو یتشنگ اما

 را کنار زدم و به آشپزخانه رفتم. یتنبل 

 خانه بودند. یینور هالوژن ها، روشنا تنها

 آب، عطشم را فرو نشاند. وانیل کی
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 اتاق بهزاد توجهم را جلب کرد. ییسمت اتاق برگشتم که روشنا به 

 شدم. ریپدرم من غافلگ یکنم، که با صدا رشیبه سمتش پا برداشتم تا غافلگ نیپاورچ نیپاورچ

 .ستادیاز حرکت ا میپاها 

 ناپسند من گشته بود. یجزء خصلت ها ستادنیکه فالگوش ا نیا مثل 

 

 _بهزاد بابا تو باهاش حرف بزن!

 

 نبود. یر یتصو یرا داشتم ول شانیصدا

 

 

 

 اده؟یز یلیانتظارتون خ دیکن ی_بابا فکر نم

 ومده؟یهنوز با خود شما کنار ن بهناز 

 

 سکوت برقرار شد. یکم

 _چه کار کنم باباجون؟

 آبروش،  بذارم 

 آبرومون،

 و اون بشه؟ نیدهن ا نقل

 که باور کنه؟ هیپاک بوده، سالم بوده، ک میچه قدر بگ هر
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 با اونه. نه ما؟ میخودشه، تصم یخودش نظر بده، زندگ دی_بابا بهناز با

 

 بودم. جیگ

 دانستم. یموضوع را نم یمن بودم ول شانیصحبت ها محور 

 زدند؟ یحرف م یز یمورد چه چ در 

 خونه با هم خوبه. نیفعال رابطه شما دو تا تو ا ،ی_تو باهاش خوب

 باهاش صحبت کن. تو 

 از دستم رفته. میحساب زندگ گهیخدا د به

 چه کنم؟ آدم با آبرو سرپاست. یدونم در حقش جفا کردم. ول یم خودم

 

 فاصله انداخت. شانیحرف ها نیبستن در کمد، ب یصدا

 

 آخه... ت؟یبگم مسعود رو ببخش و برگرد سر زندگ ی_من خودم از مسعود ِشکارم، بعد برم به به

 

 خوام خودم بهش بگم. ی_بهزاد باهاش حرف بزن. نم

 

جمله، سرم را به گردش وا  کی نیکردم هجوم خون به مغزم دچار اختالل شده که ا یم احساس
 داشت.

 کنم؟ یبرگردم و با مسعود زندگ من 

 کرد! یکه عشقش را سالخ یعاشق

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

584 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اجبار به تنم کند. راهنیپدر بخواهد پ گر،یبار د کیباز  دیگنج یدر باورم نم اصال

 

 سالنه به اتاق رفتم. سالنه

 که جواب پدر را چه بدهم. دمیرس یبه بن بست م زیشب فکر کردم و هر بار ن تمام 

 من نداشت. یدر زندگ ییجا چیه مسعود

 پدر... یول

 

 در تختم جا به جا شدم. م،یمال یبا نوازش صبح

 

 نرم، صورتم را ِکش داد. یتبسم 

 لیتبد شانیپر یدرهمم و حال یصاحب دستان نوازشگر را، که تبسم به اخم ها نمیباز کردم تا بب چشم 
 شد.

 

 حس انزجار شدم. دچار 

 دنش،ید از

 ش،یصدا از 

 دستانش. از 

 .دندیچرخ یدستانش و کمربند شلوارش م یناخوادگاه بر رو چشمانم

 

 پدرم، شبید یها حرف

 حمله کرده بودند، المیکه دم صبح به خ ییها کابوس 
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 چهره مسعود، و

 دوباره با او بود. ییرا به وجود آوردند که از ترس روبه رو یغیو همه ج همه

 همه را روانه اتاق کرد. غمیبلند ج یصدا 

 و چشمه اشکم باز فواره زده بود. دمیلرز یم دیب مانند 

 ربود. یبودن مسعود، آرامش را م یو مادر، درصدد آرامشم بودند ول بهنوش 

 مادر، یهاصدقه  قربان 

 آرام بهزاد، یپشت کمرم، صدا رهیدست بهنوش بر ت یها نوازش 

 دهند.  یمرا تسل یتوانستند قلب زخم یکدام نم چیه

 

 همراه با درد نهفته داشت. یبغض ادمیفر

 ؟یایگفته تو ب یک نمت،یخوام بب ینم رون،ی_برو ب

  

 غم بر چهره و چشمانش نشست. گرد

 و شرم بود. یپر از دلتنگ چشمانش

 نداشت. یارزش میاش هم برا هی. گردندیلرز یم شیها مردمک 

 دست ها و کمربندش نشست. یرو یرارادیچشمانم غ باز 

 چشمانم را که گرفت، کمربند را باز کرد. رد 

 

بار دستانم، سرم را پوشاند و  نیپناهم، که ا یدوچندان شد از فرود آمدن دوباره آن بر بدن ب ترسم
 .دمیکش غیچند باره، ج ک،یریستیه
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شکونم بخواد دست دوباره روت بلند  یآروم باش. دستاش رو م سیه س،ی_پناه بر خدا، بهناز مامان ه
 چشمام بخواد به گلم دست بزنه. یکنه، مگه من مردم که جلو

 

 زد. یموج م شیدر صدا غم

 ت نشم.کمربنده خواستم درآرم که باعث آزار ینگات رو دمی_بهناز؟ نگاه کن! د

 ببخش. بهناز 

 

 شد. یترسم مضاعف م خت،یر یترس من که نم اما

 یدامن زده بود. نم نیچن نیمسعود که ا دنیشدنم و د داریب یناگهان ایبود  میاثر کابوس ها دیشا 
 شدم. یهرچه بود آرام نم یدانم. ول

 

 .دیکن یکار  هیبهزاد تو رو خدا  ،ی_مرتض

 که باز سکته کنه. االنه 

 زم؟یبه سرم بر یچه خاک بعد 

 

 برد. شیموها انیم یدست بهزاد

 مکث کرد و بعد رها کرد. یکم

 تونم بکنم؟ یم ی_خب من چه کار 

 آروم شد. دیشا رونینره غول بره ب نیا 

 

 زد. نیپر جذبه بابا باز بر وجودم طن یصدا
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 والست؟یفرار؟ مسعود مگه ه ی_تا ک

 د؟یآرومش کن نیتون ی. دو تا زن نمشوهرشه

 

 زد، غم در چهره اش چمباته زده بود. هیتک واریبه د مسعود

 .یترس یکه تا حد مرگ از من م نمیب یم یجور  نیتو رو ا رمیم ی_خدا لعنت کنه من رو، بهناز م

 

 .دیاش را در دستانش فشرد. در صورتش غر قهیسمتش رفت،  بهزاد

چطور  یدید ؟یکرد کارشیچند بار. خوب نگاه کن چ یبار، بلکه روز  کی ی_آره خدا لعنتت کنه. نه روز 
 لرزه؟ یداره م

 

 زد. شیبا تحکم صدا پدر

 _بهزاد!

 

 به پدرم نگاه دوخت. بهزاد

 

تا  رونیب نییایشماها هم ب ن،ی. بهار، بهناز رو آروم کردمی_خودشون زن و شوهرن. بهتره ما دخالت نکن
 باهم حرف بزنند و سنگ هاشون رو با هم وا بکنن.

 

 .ستادیشد ا بلند

 رم. ی_نه عمو، من م

 کنه. یو نا آروم رهیبگ یاعصابش رو به باز  شتریمن ب دنیخوام د ینم
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 را بست. گرید یحرفش، راه هر حرف صالبت

 .یزن یبا زنت حرف م یمون ی. میر  ینم ییجا چی_تو ه

 

 کرد. ریحکم داد، باز، نظر را بگذار در کوزه آبش را بخور تفس باز

 

 

 درک بود. رقابلیغ میدر چشمان پدرم بود؛ که برا یحس

 

 _بهناز بابا! از من نرنج، آروم باش دخترم!

 کنم. یم رونشیخونه ب نیبهت برسونه، خودم از ا ی. اگه بخواد آزار میهست نجایما ا همه

 

 

 .دمید یاشک، با پلک زدن واضح م هیال ریمحو شده اش را ز ریو تصو دیبار یم چشمانم

 

 . تنها!خوام تنها باشم ی_م

 

 .دیآ یجلو م ند؛یب ینگاه ماتم زده و لرزانم را که م بابا

 کشد. یبه سرم م یدست 

 

 _باباجان! خودت رو عذاب نده.
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 رو پاک کن. دلت 

 .ینفرت، دلخور  نه،یک از 

 َسم رو از بدنت دور کن. نیجالش بده، ا مانتیبا ا نیبش 

 .ینفس بکش ینتون گهیکه د یخوام مسموم بش ینم 

سنگ بند نبود. ببخش  یکه سنگ رو میبود ییاون باال یخطا داره، اشتباه داره. اگه ما جا یانسان هر 
 .یبش دهیتا بخش

 

 

 کرد. هیو رو به بق دیرا بوس سرم

 

 .انی. خودشون از پس هم برممی_بر

 

 نگاه نگرانش را جا گذاشت و رفت. مادرم

 

 چند قدم را جلو آمد. مسعود

 اون جور باشم. شهیهم ستیکردم؛ بنا ن یغلط کیمن  ؟یترس یرا م_بهناز چ

 ؟یفرض کرد یمن رو چ تو

 آماده حمله و چنگ زدنه. شهیکه هم وون،یح کی 

 

 

 .دمیکش میپاها ینقطه تخت رساندم و پتو را رو نیتر ییرا به انتها خودم
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 را در بغل گرفته بودم. زانوانم 

 کردم. ینگاه م فقط 

 

 را جرأت به خرج داد و جلوتر آمد. گریقدم د نیچند

 

 .دیبار بغضش ترک نیا 

 

به جان خودت من که هار نبودم،  مونم،یدم. به قرآن پش ی_بهناز تو رو خدا با نفرت نگام نکن جون م
 .یخودت باعث شد

 و اون اتفاق افتاد، تمام مغزم قفل کرده بود. یدم از رفتن زد یوقت

 از خودم نداشتم.  یار یاخت

 داره. تیغرور داره، شخص یردم هر

که دوست داره  یشب عمرش رو، کنار اون کس نیو بهتر نیبزرگتر ش،یکه شب عروس هیهر مرد یآرزو
 صبح کنه.

 .یزد گهید یمن، دم از دوست داشتن کس رتیغرور و غ یچشم من، جلو یبهناز تو اون شب جلو یول

 .یاز رفتن زد دم 

 گرفتم، ُگر گرفتم. شیقسم، آت یعل یبه وال بهناز 

 ؟یمن جونم به جونت بنده، چرا نابودم کرد یدونست یتو که م المروت 

خشمم  یمهنا خواهرم بلند نکرده بودم، باعث شد یزن، حت یبار هم دست رو کیکه تو عمرم  یمن 
 مرگ بزنم. یکنه و تو رو تا پا انیطغ

 خوشم؟ یکن یم الیخ

 که تو رو زدم. ادیاشکم درم اد،یم ادمیخدا هر کدوم از اون صحنه ها که  به 
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 غرورم شکسته شده بود. یول 

 

 

 هم نگاه مات من... باز

 صفت، وانینه به مسعود ح یول 

 بهنوش، یرو تخت یبه گل ها بلکه 

 بود. مانده 

 

 

بفهمه. خودمم  ی! تو رو جون خاله حرف بزن. به جون خودت نذاشتم کسدهی_بهناز دلم برا صدات پوک
 خونه نرفتم. مامان به همه گفته ماه عسل رفتن.

 

 

 صدادارم الزم بود. پوزخند

 را شکستم. سکوتم 

 

برا برنزه  میگ یم ست،یدروغ ن میگ یراست هم م ؟ییهاوا ریجزا ای ؟یقنار  ریجزا میرفت می_خب! بگ
 شدم. یشکل نیشدن، من ا

 

 

 انداخت. نییزده سر پا شرم
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 .امیکنم برگرد. نخواستم تنها ب ی. خواهش ماریبه روم ن گهیمتنفرم، تو د _ خودم از خودم

شد  نی. اامیتونم ب یشم نمبهناز قاصره و شرمنده شیکه گفت من زبونم پ اد،یبابا خواهش کردم ب از 
 که خودم اومدم.

 بهناز؟

 

 

 کوچک دادم. یمردمک چشمم را تکان فقط

 

 کنم. یم یبگ یبه خدا هر کار  ؟یگرد یمن رو؟ برم یبخش ی_م

 برگرد. فقط

 

 

 مونده؟ نمونیب یو برگشتن به نظرت مونده؟ حرمت دنیواسه بخش یی_جا

 

 

 .دیلبش کش یرو زبان

 

 چرا که نه؟ ی_اگه تو بخوا

 .میکن یرو درست م زیچ همه
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 بودنم را به رخ بکشد. فیخواست ضع یشدن چشمانم، باز م پر

 

ذهنم  یتون یم ؟یم رو بند بزندل تکه تکه شده یتون یشه؟ م یمسعود؟ دلم هم درست م ی_دلم چ
 ؟یکن یناروا خال یرو از نسبت ها

 .یبه عفتم. تو نجابت من رو به قتل رسوند یدیکش غیت تو

 شن؟ ینظرت جبران م به

 

 

 دستش را به صورتش گرفت. دو

 عمد برنداشت. به 

 خجالت زده اش کرده بودم که صورتش را حجاب گرفته بود. دیشا

 .دیرا کش دستانش

 چشمانش را. ینم نشسته بر قهوه ا دمید 

 

 کن. یکن، خانم یتو بزرگ یدونم بد کردم، ول ی_م

 رو ببخش. من 

 .یجونم رو دار  اریکردم؛ اخت یباز خبط اگه 

 

 

 کردم. گذاشتم و بارش چشمانم را پنهان میزانوها یرا رو سرم
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 خوام تنها باشم. ی_مسعود برو راحتم بذار، م

 

 و لبانش، سرم را مهر زد. دیخش خش لباسش به گوش رس یصدا

 .رمیدم، م یکنم، اگه االن آزارت م تتیاذ گهیخوام د ی_نم

 .شهیهم ینه برا یول

وار دوست داره. اگه  وونهیکه د یکشه. به منم فکر کن. به کس یجا داره نفس م نیجون من ا چون
 .امیبار تنها نم نیا ،ینه بگ یبخوا

 .امیبا خانم جون م بلکه 

 

 

 سرم شد. دنیاسم خانم جون باعث چرخ دنیشن

 

 کشم. ی_من از داشته هام دست نم

 ارمشی. میذارم تو نباش ینم یکنم، ول یم ریحق ششی. خودم رو پیداشتم نیبا ارزشتر گهیکه د تو 
 ؟یبهش نه بگ یتون یتو م نمیبب

 

 .می. من و تو تموم شدیکن یکار رو نم نی_مسعود تو ا

 

 لبانش طرح زد. یجذابش را رو لبخند

 

فرصت بهم بده تا خودم رو دوباره بهت ثابت  هیکنم.  یباز شروعش م م،یاگه تموم شده باش ی_حت
 کنم.
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 خورد. یسرخوش شده بود که انگار برگ آس در دستانش چرخ م چنان

 

 دم. یجونم هم تو رو از دست نم متیباش قربونت برم! به ق_مطمئن 

 

 .رفت

 

 

 

 شد. یاضافه م شیماندم و بازار افکارم، که هر لحظه به ازدحام رفت و آمدها من

 .دیمثل بازار دم ع درست 

 خواست. یم یحساب یخانه تکان کی ذهنم

 

 یپنهان ذهنم پرت م یایکردم و آن ها را به زوا یم یآدم ها و خاطره ها را بسته بند یسر  کی دیبا
 کردم.

 ؟یز یو آن را دور بر یرا از ذهنت جدا کن یشود خاطره ا یمگر م یول 

 کنند. یم داینمود پ ییجا کیمرده هم  یخاطره ها یحت 

 نه... یول 

 الزم است. ،یاجبار  یخانه تکان نیا

 به صورتم زدم. یرخت خواب، دل کندم و آب از 
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 زدم. یرا شانه م میرا برداشتم و آرام آرام موها برس 

 کرد. یشانه، اتفاقات صبح را مرور م هر

 تمام شده بود. کارم 

 بودم که بهنوش وارد اتاق شد. میحال بافتن رج آخر موها در 

 

 ! ناهار آماده ست.یخواهر  ی_به

 .میدور هم غذا بخور ایکنم ب یم خواهش 

 .میدرمون دور هم نخورد درست و یغذا کی ،یرفت یوقت از 

 .یومدین رونیب ،یاتاق، تحصن کرد نیتو ا یهم که اومد روزیپر از

 

 .دمیچیپ میرا دور موها میمو کش

 

 .ستمیجا ن نیا دی_فکر کن

 خودمم. یخونه و زندگ سر 

 

 نشست. کنارم

 

 ؟یگوشمون تنها نشست خیاتاق ب نیتو ا یوقت می_چطور فکر کن

 دخالت نکردم. تیمن تو کارهات و زندگ بهناز

 .که دخالت کنم ستمیمحق ن یعنی 

 نرو. یجانبه به قاض کیموضوع برخورد کن،  نیبا ا یمنطق کمهیکنم  یخواهش م یول 
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 برس بودم. یرو یرا پشت گردنم فرستادم و در حال جمع کردن موها میموها

 

 چطور برخورد کنم؟ یبه عبارت ای_چطور برخورد کردم؟ 

 

 را در هم گره داد. دستانش

 

 .گهید نی_هم

 مسعود در به در چطور بگه غلط کرده؟ نیا 

 .مونهیپش 

آخه  ،یرو دوست دار  گهید یکس یگ یبهش م یگرد یبرم رتش،یبه غ یدیکش تیتو کبر یبه بابا
 زنه؟ یم شیحرف ها رو شب عروس نیا یخواهر من، کدوم آدم عاقل

 ؟یجسارت رو از کجا آورد نیداره، تو اصال ا رتیمرده، غ خب

 

 را تنگ کردم. چشمانم

 

 ؟یدیمن و تن پر از دست اندازم رو ند ی! کتک های_خب قاض

 ؟یدیاز ضربات کمربند، مثل لبو قرمز شده بود رو ند بدنم

 

 کرد. یم یرا جدا کرده بود و با آن باز  شیاز موها یا تکه
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 .دمیها رو د نی_قربونت برم همه ا

 نه اون. ییتو یگم مقصر اصل یبازم من م یول

 

 .دمیرا درهم کش میها اخم

 خروج اصوات، گذاشت. یلبانم که فاصله گرفته بودند برا یرا رو دستش

 

 من حرف هام رو بزنم. سایلحظه وا کی_

 من رو بزن. یاگه خواست بعد 

 وار دوست داره. وانهیمسعود عاشقته، د یدون یخودت م بهناز

 که شوهرته، اون پسرخالته. نیاز ا یجدا 

 .میهم بزرگ شد با 

 زن هرز بره؟ یدستش رو یدیحاال د تا

بود، حتما با اون حرف ها و اون اتفاق، ذهنش فلج  یا گهیهر کس د ،یرو به جوش آورد رتشیغ رگ
 .دیخر یخودش م یحکم اعدام رو برا دیشد و شا یم

 

 محض بود. تیبهنوش، واقع یها حرف

 خواستم. یخواستم، احساسم را م یمنطق را نم یول 

 که آن دردها را لمس کردند.  میحس ها همان

 .دندیچش 

 را محک زد. امییزهر تلخش، چشا و
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 باال انداختم. شیبرا یا شانه

 مسعود. درسته؟ شیمن برگردم پ نهیُلپ حرفت ا ست،یبودنش اصال مهم ن شهی_برام عاشق پ

 

 به او نگاه دوختم. نه،یقرار دادم در آ شیآرا زیم یرا رو برس

 

 .یکرد یم ی_حرف بزن بهنوش! تو که تا االن خوب سخنران

 من، مسعود رو دوست ندارم؟ نیدونست ینم هیبق ایمگه تو  اصال

 ن؟یبه من نگفت یو همون قبل عروس نیسوء استفاده کرد میاز فراموش چرا 

 

 .ردیگ یشود و پشت سرم قرار م یم بلند

 دهد. یشانه ام قرار م یکند و سرش را رو یرا دور کمرم حلقه م دستانش 

 کند. هیو محکم که به آن تک یاست قو یکه خود، سخت محتاج شانه ا یا شانه

 

 .میدونست ی_آره م

 یحرفت رو به کرس ،یقبل از مراسم نامزد دیبرخورد کن. تو با یمنطق کمهی ،یتو رو خدا خواهر  بهناز
 .ینشوند یم

 قبل عقد. ینه، حت ینامزد آقا 

 .ینکرد یکار  چیه یخودت نشست یول

 رو درست کنه. زیهمه چ ادیب بیاز غ رحافظیخود ام یکنم انتظار داشت فکر 
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 م؟یبگ میایو رابطه ات با مسعود خوب بود، به نظرت درست بود ب یگرفت یفراموش یوقت خب 

 ؟یبگ یور  یت برگرده در حافظه یکرد که وقت یفکرش رو م یهم ک بعد 

 احساست نسبت به اون و خاطراتتون یرو زیرو چال کن، خاک بر ریام 

 .شیزندگ ی. اونم رفته پ

 .یفتیبه خاطرش با همه در ب یکه بخوا ستین یکس گهید 

 

 

 روز بود. یبه روشن شیها حرف

 

مسعود رو  یمثبت و منف یارهافکر کن ک نی! بهناز بشیدی_ اما سوال اولت! آره منظورم رو درست فهم
 سوا کن.

 کن. نیعقل و احساست، سبک و سنگ یترازو یرو

 .ریبگ میتصم بعد

 نده؟یخوشا یلیت بخوره، خمهر طالق تو شناسنامه یکن یم فکر

 .یکه تو حق به جانب باش هرچند 

 کنه. یعرف جامعه مون قبول نم یدون یم خودت 

 

 دوزم. یغم بارم را به او م نگاه

جبهه گرفت و باز کبودم کرد  یز یهرچ یاگه برگشتم، باز برا یدونم، ول یرو م یکه گفت یینایا _همه
 ؟یچ

 که کتکم نزنه؟  یکن یضمانت م تو 
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 را شل کرد و مرا به سمت خود چرخاند. دستانش

 تونم بکنم!؟ یم ی_نه من چه ضمانت

 .ستیگم مسعود آدم زور و اجبار ن یچند سالم دارم م یها دهیطبق د من

 شم. یمنکر دو سه موردش نم البته 

 .نایچادر و مو و ا انیجر همون

 در کل دوست داره. یول 

 .بامنطقه 

 کنه. یم درکت 

 

 

 .یر یاگه دوباره تکرار کنه، بعد حق با توعه که طالق بگ یخواد؟ ول یم یچ یزن از زندگ کی مگه

 

 داشتم. دیرفتن و نرفتن، ترد یواد در

 از اتاق، شکست. رونیدستم به ب دنیرا بهنوش با کش دمیترد سد 

 بود. زیم دنیمادر پشت به ما در حال چ م،یآشپزخانه که شد وارد 

 

 کالمش لرزش داشت. لحن 

 

 ومد؟ی_بازم ن
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 صدا قلبم فشرده شد. نیا از

 نشست. میگل لب ها یکوچک پروانه شد و رو یلبخند اما

 لبان بهنوش گذاشتم و به سکوت فرا خواندمش. یرو انگشت 

 !؟ادیتونه ن ی_مگه م

 

 را در هم ادغام کرد. هیداد و خنده و گر تیموقع رییتغ عیسر یلیخ

 

 خوشحالم. یلیدورت بگردم مامان! خ ؟ی_اومد

 

 گذاشت. زیم یرا رو یرا زدود و دستپاچه بشقاب شیدستش اشک ها با

 نقطه کنار بشقاب منتقل کرد. نیکتریو تمام مخلفات سفره را به نزد وانیبند آن ل پشت

 

 دلم. زیعز ایب ن،یجا بش نیا ایمامان، ب ای_ب

 

آرام و  ینفره، نه دو نفره، بلکه پنج نفره و در سکوت کیغذا نه  ،یو آوارگ یاز دو هفته در به در  بعد
 سرو شد. ر،یدلپذ

 یهم قرار م یگرفتم و بعد دانه به دانه رو یبشقاب ها را م یها یفیو کث یچرب ،یدستمال کاغذ با 
 رفتم. نکیدادم. به طرف س

 

 .ری_بهنوش بابا تو ظرف ها رو از بهناز بگ
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 _بهناز! 

 

 را نوازش دهد. شیو گوش ها مینداشتم جانم بگو دوست

 _بله!

 

 از آشپزخانه اشاره کرد. رونیشد و به ب بلند

 .میرف بزناون جا، دو کلمه ح میبر ای_ب

 

 امان از چشمان مادرم. یول رم،یپند و نکوهشش قرار گ یخواستم ببخشم و پا ینم

 بود. ختهیگوش دادنم در آن ر یکه کرور کرور التماس و خواهش را برا یاز چشمان امان

 

 لب زدم. آرام 

 _مامان!!

 

 او هم آرام لب زد. ،یهمان آرام به

 کنم برو، جون من برو. ی_خواهش م

 

 پدر نشستم. یصحبت ها یناچار، باز خالف خواسته ام پا به

 

 مقدمه حرف زد. یب
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رو  تیالزم بود بگم که حساب زندگ ییزایچ هی یول ،یکه پر  یدیقدر کش نیچند وقت ا نیدونم ا ی_م
 .یبا چرتکه حساب کن

 گفتم رفتارم درست نبوده و قبول دارم. بهت

 رفتار تو هم درست نبوده دخترم. یول 

 .میاگه پاره شد، لک برداشت، پرتش کن ستیکفش ن ای راهنیپ آبرو،

 .یگذرون یروزگارت رو م یخود یکه بره، فکر کن ب آبرو 

 با آبرو سرپاست بابا. آدم

 .یره جا دار  یو م ادیم یکه نفس یرو سر من و مامانت، تا زمان تو

 .یرو به تنت بمال یثیهر حرف و حد هیپ دیبا ،یبمون یول

 .یتن و بدنت باش یرو یمنتظر نگاه هر چشم ناپاک دیطالق تو شناسنامه ات بخوره، با مهر

فراش  دیهندوستان و تجد ادی لشیمرد زن دار که ف هی ،یباش دیمنتظر پسر ترگل و ورگل نبا گهید
 کیزنن.  یت رو مقد داره، در خونه میطالق گرفته و دو سه تا قد و ن ایکه زنش مرده  یمرد ایکرده، 

 سوء تفاهم بود که رفع شد.

 .ستیاز مسعود، کم ن میکه من خودم حجم دلخور هرچند 

 خونه رو زد. نیپا گذاشت و نصف شب در ا ریرو ز یلیکه حرمت فام نیخاطر ا به 

 

 به دست، کنار او نشست. ینیبخورد، س یپدر که بعد از ناهار چا یشگیباز طبق عادت هم مادر

 گرفت. یسانه به او کرد. نفسبا نگاه قدرشنا یتشکر  پدر

 

 کیاال  میفکر کن یز یهمه ماها به هر چ یباباجون! اون شب تو خودت با حرف هات باعث شد نی_بب
 .یمعقول و خداداد نهیگز

 مرده، غرور داره. مسعود 
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 .یخودش و ما نابود کرد یاون رو جلو تو 

 .نیدو مقصر بود هر

 خداش که هست. ست،یخودش ن یول 

 . یتو مقصر بود شتریب م،یحساب کن میاهلل بخوا نیو ب ینیب

 

 .دینوش یرا برداشت و کم فنجان

 

 گذاشت. میرو شیاز فنجان ها را پ یکی مادرم

 حرف شوهرش صحه گذاشت: یرو ش،یحرف ها با

 داره. ینیریو ش یداره، سخت نییباال و پا ی_هر زندگ

 دلم. زیگه عز یراست م بابات 

 .یخودت مقصر بود تو 

 یحاضرم قسم بخورم اگه تو اون حرف ها یدوست داشتن مسعود قسم بخورم. حت یرو حاضرم
 کنه. یحرمت یکه بخواد نصف شب ب نیزد نه ا یمسعود نه تو رو م ،یگفت ینادرست رو نم

دو هفته گذشته، مثل مرغ سرکنده  یکی نینداشت ا یحال و روز  مونه،یچه قدر پش یدیکه د االنم
 بود.

 

 .مینداشتم که بگو یز یچ چیه

 زدند. یها را مانند پتک بر سرم م تیواقع

توانستند بفهمند حجم  یم ایآ ست؟یکه عاشق باشد، وقت شناس ن یکردند دل یدرک م ایآ یول 
 مرا؟ یدلتنگ

 درست... شانیهاگفته همه
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606 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 م؟یرقم زد تیو اجبار را ما برا یبخت هیگفتند مهر س یچرا نم یول 

 م؟یگفتند دلت را ما شکست ینم چرا 

 

 

 حباب افکارم را سوزن زد. پدر

 .فکر کن یفکر کن. تا هر وقت که الزم دار  نی_دخترم! برو بش

 ؟یایبا مسعود کنار ب یتون یم نمیبب 

کلمه طالق  یتون یم ،یر یبپذ یاگه مسعود رو نتونست ؟یو خوشبختش کن یخوشبخت باش یتون یم
 ؟یرو هضم کن

 ؟یایبا مشکالت بعدش کنار ب یتون یم

 .ریبگ میفکرات رو بکن و درست تصم برو 

 تمرکز کن. شتریبا مسعود، ب یزندگ یگم رو یکه م من 

 .تیبه شوهر و زندگ یو بچسب یز یت رو دور برهمه گذشته دیبا ،یرفتیاگه مسعود رو پذ اما

 !لیو اص بیزن نج کی مثل 

 .بپره و فقط جسمش هم آغوش شوهرش باشه گهید یکس یزن خائن که فکر و روحش برا کی نه

 خواه مالل. ر،یچه که شرط بالغ بود گفتم، حاال تو خواه پند گ اون 

 نظرت هستم. منتظر

 

 

 داشت که من پر بودم. یحد صبر،

 شدم. زیلبر گرید
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607 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هر دو نفرشان قد علم کردم. یرو روبه

 

 .دیاندازه تن ما کن یاندازه و ب د،یکن یچیق د،یخودتون طرح بزن نییخوایدونم بابا تا کجا م ی_من نم

 رو نگه داشتم. یو کوچکتر  یقدر احترام بزرگ نیبه خدا خسته شدم ا بابا 

 .نیدیرو به گند کش میدستتون و قشنگ زندگ نیماله گرفت هی بعد 

 

 _بهناز مواظب حرف زدنت باش.

 

 .ردیمرا بگ انیطغ یهشدار مادر هم نتوانست جلو یحت

 

جور تباه  نیمن ا یزندگ ن،یکرد یحرف بزنم؟ خب اگه شما من رو مجبور نم دیمادر من؟ چرا نبا_چرا 
 شد. ینم

 

 

 به سمت ما آمدند. مهیبهزاد و بهنوش را که سراس دمید

 

 شده؟ یشده؟ بهناز چ ی_چ

 

 دست به بابا اشاره زدم. با

 کنم. یگه من دوباره برم با مسعود زندگ ی! فقط بابا میچی_ه

 شه؟ یمگه م آخه
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608 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چاقو دستش گرفت و احساس من رو نابود کرد؟ یره که چه جور  یم ادمی مگه

 .دیشاهرگ احساسم رو بر یجور  چه

 تن و بدنم رو کبود کرد. یجور  چه

 

 

 :دمیزدم و انگشت اشاره ام را به طرف پدر و مادرم گرفتم و رو به بهزاد، نال غیج

 

 ره؟ یم ادمی_بهزاد تو بهشون بگو. مگه 

 دم؟یکش یدرد م یتو مگه نبود بهزاد

 تونستم به پشت بخوابم؟ ینم یدیند ،ینبود مگه

 

 

 .دمیرا به شدت باال کش امینیب آب

 اتاق ها... ضیو تعو یقانون یپزشک ی_تو بگو حقارتم رو تو راهرو

 ره. ینم ادمی نایبره، ا ادمیکه  یهرچ

 ن؟یزنیچرا باز حرف زور م بابا

 

 

 نا نداشت. گرید میصدا

 .افتیکاهش  میصدا زانیخشک شد و م میکلمات را ادا کردم؛ گلو اد،یو فر غیبس با ج از 
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609 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بهنوش، با تعجب، در گردش بود. نگاه

 

 ه؟یچرا مدل حرف زدنتون اجبار ن؟یبهش گفت ی_باز چ

 ظهر باهاش حرف زدم. من

 آروم آروم بود. اصال 

 

 

 آمد. کنارم

 .دیمال یرا م میو کتف ها کمر 

 ؟یکن یم تیآروم، چرا خودت رو اذ زم،ی_آروم باش عز

 

 

 از من نداشت. یبهزاد هم دست کم خشم

 داد. یکامال گوش م ب،یعج یپدر، در سکوت یول 

 

 شم. ی_به خدا دارم از دستتون خل م

 ن؟یذار یچرا راحتش نم آخه 

 ن؟یزن یم نهیداره که سنگش رو به س یچ ز،یهمه چ یب اون 

 به خدا دخترته! بابا 

 .یبار به زور، اجبارش کرد کی 
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610 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نوعروسه! نیببب

تمام تن و بدنش هنوز رد کمربنده و تو مسافرخونه و خونه پدرش  یهفته ست عروس شده ول دو
 کنه. یم یزندگ

 

 

 زد. ادیرا در صورت مادرم فر شیحرف ها ادامه

 .نیشد شی_مادر من شما هم باعث بدبخت

 

 

 مادر، درهم شد. صورت

 .نیشکون ینمکدون م نیدار ن،یکردم؟ شماها امروز چتونه؟ نمک خورد کاری_من چ

 

 

 دستش را باال گرفت. بهزاد

 بهتون گفت؟ یبدبخت، قبل از خواستگار  نی_آره خود شما، چه قدر ا

 نبود بهش توجه کنه. یکس یزد، ول واریقدر خودش رو به در و د چه

 ر خواستم بهش بگم.گرفت، خود من چند با یهم فراموش یوقت 

 .نیشما نذاشت باز

 ادتونه؟یکنم.  یرو حاللت نم رمیش نیگفت 
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611 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بلند، باز تکرار کرد: یادیفر با

 ادتونه؟ی_مامان 

 ش،یبود که شب عروس نیبهتر از ا د،یفهم یاگه همون موقع م ن،یخدا شما هم اندازه بهناز مقصر به
 ما شاخ بشه. یمسعود برا

 

 

 پدرم آتش کالم بهزاد را خاموش کرد. ادیفر یصدا

 

نه... بچه  نمیب یم یکشن!؟ ول یخجالت م یخودشون ک نمینگم، بب یچیگم ه یم ی! هگهی_بسه د
 شدن.  حیوق ایمن تازگ یها

 شناسن که... ینم کیو کوچ بزرگ

 ندازن پس کله شون. یرو م صداشون 

 باشم؟ شیبچه هاش رو بخواد که من دوم یبدبخت نیدیرو د یپدر  کدوم

 تقال کنه؟ش برا طالق جگرگوشه نیدیرو د یپدر  کدوم

 ن؟یریگ یو اون عقل ناقصتون رو به کار نم نیتاز یم چرا

 من شرمنده مسعودم نه اون... ن،یفکر کن درست

 

 

 بلندم به عمد بود. پوزخند

 ن؟یشرمنده باش. بابا شما چرا نیمدال هم بهش بد هی نییخوا ی_م

 هیکه پدرم پشت من باشه پشت مسعود نیا یخورم که به جا یمن تأسف م نیگ یم یجور  نیا بابا
 که دخترش رو تا حد مرگ برد.
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612 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 .دییگرا یرنگ رخسارش به سرخ باز

 

 .یفتی_بهناز بسه، نذار از چشمم ب

مرد دم از دوست داشتن  هی رتیغ یکه به دخترم دادم که جلو یبد تیشم، به خاطر تربمن شرمنده آره
 اونم نامحرم بزنه. به،یغر هی

 هم حقت بوده. کتک 

 .دمیبر یرو بگه، سرش رو م یخودم اون جور مزخرفات یبودم، زنم جلو من

 

 

 شده بود. زانیقلبش نام زانیگمانم م به

 .دنینفس کش یکم یداد برا یدستش، آن را ماساژ م با

 اتاق شد. یراه 

 

 بخوابم. رمی_بهار من م

 

 پاتند کرد. شینگران به سو مادر،

 

 فدات شم! تو رو ارواح خاک مادرت کمتر غصه بخور. ی_مرتض

 م؟یرو دار یما به جز خدا و تو ک مگه
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613 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قرصت رو بهت بدم. میبر ایب

 فهمن و باالخره... یبچه ن، خودشون کم کم م نایا 

 

 کم و کمتر شد. شانیصدا

 

 ناخوانده دعوت شد. یبه سکوت خانه

 .دمیدر سکوت بار یقدر 

 در پرواز بود. ذهنم

 

 

 سکوت را درهم شکست. یها وارهید بهنوش 

 

 ن؟یقدر تند رفت نی_چرا ا

 حال و روز هر دوشون رو؟ نینیب ینم

 زنه. یم ریگ یقلبش مشکل دار شده، پمپاژ خونش خراب شده که ه ایکه تازگ بابا

 .نییپا ارتشیب لهیو کار حضرت ف رهیگ یشنوه، فشاره اوج م یم یز یهم تا چ مامان 

 شه حرف زد. یخدا آروم هم م به

 

 

 .دیچرخ یخانه م یکالفه در فضا بهزاد

 _بهنوش لطفا ساکت باش!
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614 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دوباره رو ندارم. یبگو و مگو حوصله

 

 

 

 . رو به من کرد.ستادیا بعد

 من تو جبهه توام بهناز! رن،یجلوت قرار بگ ای_اگه همه دن

 .یر یبگ تیزندگ یبرا یدرست میرو مطمئن باش کنارتم تا تصم نیا

 

 

 مادر، بند دلم را پاره کرد. ی" گفتن های" و "مرتضنیحس ایخدا" و " ای" یصدا

 

 کرد. دایپ یتالق هر سه نفرمان با هم نگاه

 .میدیاتاق دو یباره به سو کی 

 در را با شتاب باز کرد. بهزاد

بود که  یز یچ نیاش، اول نهیس یتخت و سر مادر هراسان و ناالن بر رو یحرکت پدر، رو یب جسم
 .میدید

 

 جون بهزاد پاشو. ،ی_مرتض

 

 .دیکش شیبه صورت و موها یمادردست

 _تو رو جون بچه ها پاشو.
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615 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .نمیب یتو رو م یجور  نیترسم ا یم من 

 کردم. یجا کنار در ُسر خوردم و فقط نظاره م همان 

 

 ش،یبهنوش و بر صورت زدنش و " بابا" " بابا" گفتن ها غیج

خدا" گفتنش بغض چنبره زده  ایباره " کیلرزان جلو رفت و بعد... به  ییکه ابتدا با قدم ها یبهزاد ای 
 ...ستادیرا شکست، و به سرعت کنار پدر ا شیدر گلو

 کرد، یبدنش را چک م یکه بهزاد، نبض پدر و دما یدر تمام مدت ای

 د،یپوش یلباس م  ای 

 که بهزاد از مادر خواست لباس بپوشد، یزمان ای 

 کرد: یزمزمه م  گذاشتم و پدر یآن قلب م یکه روزها سر بر رو دمید یرا م یفقط تن من 

 

 هر چهار نفرتون ضربان داره. یتو، برا یزنه، برا یبابا، به عشق دخترش م ری_گوش بگ

 

 

 .کردم یرا طلب م شیحرف ها یمعن میها یدر عالم بچگ من

 ه؟یجونم! ضربان چ یی_بابا

 

 . دیخند یم

 .دیخند یم

 تو هم بشم! اتیمعلم ادب دی_پدر سوخته االن با

 زدن، یعنی 
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616 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گوم... گوم

 دختر بابا؟ یدیگن ضربان! فهم یم نیا به

 

 

 بابا... دمیفهم آره

به تن کرد و سازش  یکه کوبشش به عشق من بود، امروز، از دستم، لباس خستگ یآن ضربان یول 
 ناکوک شد.

 

 کردند. یم هریگرفتند و صورتم را تط یسبقت م یگر یاز د یکی یکی میها اشک

 بستم. چشم 

 خدا نوشتم. یعمرم، برا یبه بزرگ یا هیدلم شکوائ در 

 

آن هم وسط  ،ینیجا نش کیباره هوس  کیو قشالق کرده بودند که  القییها، کجا  بتیمص نیا 
 من را داشتند؟ یزندگ

 

 کرد. یامانش، بوسه باران م یب یها هیپدر را با گر یدست ها و پاها بهنوش 

 

 نفرت و دوست داشتن، نیقدر فاصله کم است ب چه 

 ،یمرگ و زندگ نیب

 کنم. شکشیبودم هر آن چه که دارم، سخاوتمندانه پ حاضر

 نفس پدرم را داشته باشم. گریلحظه د کی یول 
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617 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 "بابا" صدا کنم و "جانم" بابا را بشنوم. گریلحظه د کی 

 

 به جسم وا رفته ام دادم. یتکان

 چشمانم، کنارش رفتم. یبا آسمان ابر  لرزان، 

 کرد. یو ذهنم، خاطرات را مرور م دمید یاشک، تن به خواب رفته اش را م یها هیال ریز 

 شدم. مخ 

 .دمیو چشمان بسته اش را بوس یشانیپ 

 خون بدنم را متوقف کرد. انیسردش، جر تن 

 کردم. یرا مکرارا تکرار م شیبایفاصله، نام ز با 

 _بابا... بابا... بابا...

 

 

 دوختم. د،یپوش یم شیمادرم را برا یکه دستپاچه روسر  یوحشت زده ام را به بهزاد نگاه

 _بهزاد!

 

 

 تکان داد. یکرد و سر  نگاه

 

 قدر تنش سرده؟ نی_بهزاد چرا بابا ا

 بابام مرده؟ بهزاد 

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

618 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 :دیتوپ تیعصبان با

 ه؟یچه حرف نی_خدا نکنه، ا

 زنه. یکند م یلیخ نبضش 

 پله ها نگه دار. زود! یرو روشن کن و جلو نیبرو ماش بهنوش

 

 

 _بابا تو رو خدا پاشو.

 جون مامان پاشو. بابا

 کنم. یاحترام یکنم بهت ب غلط 

 کنم... غلط

 

 

 کردم. یم انیبعد را با هق هق ب یکنم ها غلط

 

. یوقت دار  نیفقط قد بردن بابا تو ماش ،یایب یخوا یشه، اگه م یدرست نم یچی_با غلط کردن ه
 .ایزود آماده شو ب

 

 را گفت و به سمت پدر رفت. نیا

 دوشش انداخت. یرا رو او 

 داشت. یقدم از قدم برم ینیسنگ به 
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619 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد. ینفس م نفس 

 ؟ییجا نیتو که هنوز ا ؟یبهت گفتم به ی_چ

 

 

 را تنم کردم. یدانم چه لباس ینم

 دوباره مرد اول خانه مان را از خدا خواستار بودم. دارید فقط

 کرد؛ یحرکت م ادیکه بهزاد با سرعت ز یر یتمام طول مس در

 کرد؛ یرد م ستادنینجات جان پدر، بدون ا یکه چراغ قرمزها را برا یتمام مدت در 

 بود... زیچ کیمن  شهیاند

 نکردند. سیو نفرت را تدر نهیبه نام ک یگاه درس چیخانواده ام ه در

 محبت بود. یالفبا م،یآن را پاس کرده بود یدارم و همگ ادیرا به  سشیتدر یکه به خوب یدرس تنها 

 

 دانم! ینم ن،یزم ایشده بوده بودند  ایدر م،یها لب 

 شد. یبه آن جا م یمنته رشانیمس میدانم اشک ها یم فقط

 بود. یشک جان دادن من امشب حتم یگشت، ب ینفس پدرم بر نم اگر 

 چشد؟ یچند بار طعم داشتن پدر و مادر را م  ،یانسان در زندگ مگر 

 

 

 بکشانند. رونیزبانم به ب ریرا از ز یطعم دوست داشتن نیخواستم ا ینم من

 

 شد. دهیعقب کش یبه صندل نگاهم
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620 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

داد و ورد لبانش "َاَمن  یسرش تاب م یرو یبود و دستش را با مهربان شیپاها یرو اریکه سر  مادرم
 قرار بود و نگاهش از من دلخور. یبود؛ ب  "بیجیُ 

 

 ؟یبر  یخوا یم مارستانی_کدوم ب

 

 کرد. میعقب تقس یمن و صندل نیرا ب گرید ینگاه را به جلو و نگاه کی بهزاد

 

 من کارهاش رو گفتم انجام بدن. دیاونجا، گفتش شما زودتر برس میر یآقا، م ی_زنگ زدم عل

 

 

 یو ب یسنگ دل تیبرانکارد به اتاق بردند و در را با نها یبعد، عمر مادرم را، نفس خانه را رو یقیدقا
 ما بستند. یرو ،یرحم

 کرد. یرا طلب م یرا که مرور کردنشان هم جسارت و گستاخ یخاطرات میتا مرور کن بستند 

 

 بکشم. دکیرا  میتیخواستم کلمه  ینم 

 پدرانه شوم. یاز هرگونه عواطف و محبت ها یخواستم خال ینم 

 پر از مهرش، صالبت کالمش را الزم داشتم. دستان 

 لب زمزمه کردم: ریرا باال گرفتم و ز سرم 

 سپارمش. یخودت کمک کن، به خودت م ای_خدا

 

در، با مرگ  یآن سو زشیاست که عز یهر فرد، زمان یلحظات برا نیو ُکشنده تر نینظرم سخت تر به
 .زندیمهلک دست و پا م یو خود در انتظار  کندیدست و پنجه نرم م
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621 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 یو همگ میو تشک بودند، نشسته بود یپشت یدسته دار، که دارا یچهار نفره فلز  یها یصندل یرو
 .میدوخته بود اء،یاتاق اح یبه عبارت ای c.p.rاتاق، اتاق  کیچشم به 

 چادرش را مرتب کرد. مادر 

 صلوات شمار را خارج کرد و شروع به ذکر گفتن نمود. فش،یک از

 بود. گذاشته شیباز کرده بود و دو دست گره خورده اش را وسط پاها یرا کم شیپاها بهزاد 

 نواختند. یآهنگ م ن،یزم یرو پاها 

 

 خانه، آرام نداشت. یته تغار  بهنوش 

 داد. یرا گرفته بود و ننو وار تنش را تکان م یدستانش لبه صندل با 

 گرفتم.  یرا بستم و نفس چشمانم 

 زدم.  یدر اواسطش لنگ م یلب زمزمه کردم ول ریرا ز یةالکرسیآ

 بود. وارینبود، تمام فکر و حواس من آن طرف د یتمرکز 

 به شماره افتاده بود. شیمن، نفس ها ییپروا یو ب یادب یکه به خاطر ب یکس یبرا 

 فغانش در سالن اکو شد. یوارد اورژانس شد که صدا یطرف، زن آن 

 زد. یم ادیفر گرید یشد و لحظه ا یآرام م یبرآمده، با چند همراه، لحظه ا یجوان با شکم یلیخ یزن 

 بود. سیسر و صورتش خ تمام 

 خفته بود. ریوصف ناپذ یکه در وجود آن ها بود، عالوه بر استرس، پشتش شوق یحس

 

 خارج شدن برانکارد پدر از اتاق، شکست. یرا صدا المیشدن خ پرت 
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622 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 جوان. یبه دست پرستار  یبه پشت دستش وصل شده بود و سرم وکتیآنژ 

 تنفس او بودند. لیکنارش تنها وسا یکوچکو کپسول  ژنیاکس ماسک

 

 .میشتابان اطرافش جا گرفت همه، 

 .مینرگس شد یآقا یهمان عل ایدکتر  یحرف ها دنیشن یسراپا گوش برا و 

 در دلم نبود. دل 

 تا پا استرس بودم.  سر 

 

 .میآقا با دستش اشاره کرد که ما به همراه برانکارد حرکت نکن یعل

 کند. یهمراه رشیپذ یکارها یتواند او را برا یبهزاد م فقط 

 

 .دیبر لب کش زبان

 سکته رو متحمل شدند. کی یمصطفو ی_متأسفانه آقا

 

 .دیمادرم" حرفش را بر یخدا ای" یصدا

 

 صحبت کرد. نهیرو به مادرم آرام و با طمأن یعل آقا

 د؟یکن ی_بهار خانم چرا هول م

 منتقل شده. مارستانیموقع به ب . خدا رو شکر چون بهنیلحظه گوش بد چند 

 حتما اجتناب بشه. اتیو استرس و دخان جاناتیاز ه فقط 
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623 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تحت نظر باشه.  وی یس یتو س دیتا حالش مساعد بشه با یچند روز  حاال 

بود و  رششیپذ یکارها ی. اگه آقا بهزاد رو گفتم بره باال، فقط برادنیرو راه نم یکس چیجا هم هاون و
 بس!

 

 

 پدرم شد. دنیحال مادرم و درد کش یشانیمن، باعث پر یو تند حرف زدن ها یفکر  یب

 

 

 نشست. یکالمش، فکر من هم شاخه به شاخه م نیدر ب یزد، گاه یکه حرف م دکتر

 

 یحیاتاق من تا مختصر توض نیاریب فیبه اتفاق، تشر یبعد همگ اد،یشه آقا بهزاد هم ب ی_اگه م
 بهتون بدم.

 

 

 بود. یعیطب یرد و بدل شده چشمانمان که امر  نگاه

 تا از فراز آن، بهزاد متولد شود. میکشت یم دیانتظار را با باز 

 کردند. یم ضیتعو گرید هیرا با ثان یا هیثان یرا کوک کرده بودند و به کند یناسازگار  یهم بنا قیدقا

 

 .میمادر به سر کرد یقرار  یدکتر، و ب دهینشن یرا با دل آشوب، استرس از حرف ها یساعت کی 

 مفرط، کنار ما نشست. یآشفته حال، با خستگ بهزاد 

 پشت سرش چسباند. واریرا به د سرش
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 هم قرار گرفتند. یشده بودند که هر دو، رو گریدل تنگ همد ش،یها پلک 

 

 دست راستش را در دست گرفت. مادر 

 !یمادر! دستت درد نکنه خسته نباش ینیبب ریخ ی_اله

 

 

 .دیکرد، پشت دسِت مادر را بوس یدست شیبهزاد پ یرا باال برد که ببوسد، ول شدست

 

 د؟یقدر طول کش نی_چرا ا

 

 جدا کرد و کامل نشست. واریسرش را از د بهزاد

 .دیطول کش رششیپذ ی_کارها

 

 کرد. یو رو م ریزد و ز یدلم را شخم م نیزم دلهره،

 . دیکوب یبدنم م وارهیقلبم به در و د نیچن نیدر راه بود که ا یگمانم خبر  به

 شدم. یعصب

 گه؟ید میبر نیای_نم

 

 در کالم بهزاد نشست: تعجب

 خونه؟ می_بر
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625 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 پالتو فرو بردم. بیدستانم را در ج ستادم،یا

 حرف داره. ششیپ میبر ،یدکتر گفت هر وقت تو اومد ه؟ی_نه خونه چ

 

 .دیکش شیبه لباس ها یبلند شد و دست عیسر

 .میبر نیزود باش ؟یچرا زودتر نگفت یدونست یاگه م  ؟یگ یم _چرا االن

 

 

 .میا ستادهیدر اتاق دکتر ا پشت

 .میها را بشنو دهیاز اتاق خارج شود، بعد ما نشن گرید ضیمر کیتا همراه  میمنتظر 

 

 برند. یلحظات انتظار، نصف عمر انسان را به تاراج م نیآخ که ا ،یاز گذشت لحظات بعد

 اذن ورود را داد. یباز شد و بعد منش در

 

 . میو چشم به دهان دکتر دوخت مینشست

 

 شد. اهیس میاز هر جهت برا ایرا گفت که دن یمطالب ،یآقا شمرده و با صبور  یعل 

 اجبار بود. باز 

 بنا شده بود. دهایبا هیمن بر پا یکه زندگ نیا مثل

 

کالف  امیزندگ نیچن نیاجبار بوده که ا ینطفه شکل گرفته من هم از رو دیکردم شا یاحساس م یحت 
 .نمیب ینم میبه نام نظر و تصم یو روزنه ا دهیچیوار بهم پ
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626 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 را صاف کرد. شیآب خورد و صدا یدستش مقدار  یجلو وانیل از

که  نهیمن ا صیتشخ یداشته ول یا نهیزم شیپ یمار یب کیحالش بهتره، خودش  ی_االن آقا مرتض
 اتفاق افتاده. نیاحتماال تحت فشار و استرس، ا

انجام بشه، چون که   مراحل یسر  کی دیَسمه. با شونیا یبگم استرس برا دیمتأسفانه با که 
 از قلب، بسته شده باشه. ییاحتماال رگها مید یم صیتشخ

 شه. یچندتا هستند، مشخص نم میساده که بگ نهیمعا کی قیهم از طر نیا که 

 هست. یقلب در چه حالت تیوضع مینیانجام بشه تا بب یاکو و اسکن هسته ا دیبا ص،یتشخ یبرا 

 

 شن. یم ینگه دار  وی یس یچند روز، تحت نظر و تو س نیهم تو ا شونیا

 

 .دیچشمانمان بارور شد و رعد زد و بار ابر

 

 کرد. یحال پدر را خوب نم دنشانیبار 

 شد. یکاست و دل، سبک تر م یاز غم ما را م یحجم دیشا یول 

 

 ماند. بهزاد

 جا بگذارد.  مارستانیخواست پدر را تنها در ب یباز نم یول ست،یالزم ن یدکتر گفته بود همراه هرچند

 

 .میرا از سر گذراند یبد یلیخ روز
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627 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود.  هیبا گر زیو ختامش ن هیمن، شروعش با گر یکه برا یروز  

 کرده بود. رییمادرم نسبت به من تغ حس

 خواندم. ینگاهش م از 

 کردند. یمرا مؤاخذه م چشمانش

 زبانش سکوت کرده بود. یول 

 بود. نیسنگ میبرا رفتارش 

 که دکتر گفت، مسببش من بودم. یاسترس

 امروز من بود. یکشکه دکتر گفت، باز مسببش گردن یفشار  

 

 کند.  یم هیدر ذهنش مرا محاکمه و تنب مادر 

 نداشت. ییبه امروز، مخالفت با حرف پدر، در خانه، جا تا

 بحث مختصر. کی مگر

 چشم گفت. دیشود که چشم بسته با یم یطور  طیاز امروز به بعد، شرا یول 

 

 آن قرار داده ام. یتختم نشسته ام و سرم را رو نییپا

 دانم. ینم

که عاشقانه دوستش داشتم و به اجبار عروسم کرد و  یبه حال پدر  ایدانم به حال خودم زار بزنم،  ینم 
 گذراند زار بزنم.  یم مارستانیبار، شب را در تخت ب نیاول یاالن برا

 

 شده اند. یاشک ها هم بدل گرید

 کنند. یکنند، حجم دل را تنگ تر م یرا آرام نم دل
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 بارند. یم فقط 

 گفتن زده باشند. یبرا یکه حرف نیا یبرا

 

 زد. دهیسپ م،یکه منتظرش بود یفردا

 .مینشسته بود مارستانیآماده و در سالن انتظار ب روز،یهمان سرعت د به

 از دکتر نبود. یخبر  فعال

 قامت بهزاد را از نگاه گذراند. ،یبا مهربان مادر

 

 استراحت کن. کمهی_دردت به جونم! برو خونه 

 .میباشه، ما سه تا هست یکار  اگه 

 مادر! یزنه خسته ا یزار م افتیق 

 

 

 زد. یتلخ لبخند

 کار؟یخوام چ ی_مامان استراحت رو م

 کنم. یخوب بشه، من تا هر وقت دلم بخواد استراحت م بابا

 کردم. یدق م یکیشد، من  یم شیزینکرده بابا چ ییبود اگه خدا نیتا صبح فکرم ا شبید

 مالحظه شدم. یب هیوقت چند

 به خدا مامان خود بابا هم مقصر بود. یول 

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

629 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دیاخم در هم کش مادر

 باباتونه. ست،ی_دشمنتون که ن

 روز افتاد. نیبه ا ،یدیخواد. چنان با توپ پر و تشر بهش توپ یرو م صالحتون

 

 

 داد. رونیشده اش را ب نیسنگ نفس

 

 گفت بهار خوشحالم بچه هام خوبن. یم شهی_هم

 ذارن. یم احترام 

 دارن. ینگه م حرمت 

 خالفه خواستشون باشه. یحرف ای ،یاگه کار  یحت 

 ؟یحاال چ یول

 رو بسته و رفته. لشیو احترام، از خونه ما، بار و بند تیترب 

 

 

 گرفت. ریسرش را به ز بهزاد

 .کوره ام هیدلم رو شعله ورتر نکن. مث  شیآت گهی_مادر من! شما د

 سوزم. یم دارم 

 .ادیبعدا صداش هم در م ست،یده، تازه بو هم ن یاجبار م یچرا حرفش بو نیحق بد خب 
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 کردم. هیمن در ذهنم حرف مادرم را تجز اما

 .یدیتوپ پر بهش توپ با 

 که بهزاد نبود؟ بود؟ منظورش 

 نوا بود. یمنظورش با من ب نه 

 بهزاد زد و به گوش من رساند. یدر رو یول

پدر  یعکس و اکو جهیبود که تا ظهر، نت نیآشنا داشتن هم کیو  یخصوص مارستانیب یخوب 
 مشخص شد.

 .دیجا باال برد و بر سرم کوب کیرا  ایکه دن یا جهینت 

 .میدر همان اتاق نشست باز 

 کرد. یکرد و عکس را با دقت بررس یآقا برگه ها را نگاه م یعل

 دستش گرفت. کیرا از چشمانش برداشت و با  نکشیع

 

 شیاصل یسه تا از رگ ها مارمیدم که ب یم صیکه االن دست منه، من دکتر تشخ یجینتا نیا دینی_بب
 بسته شده...

 

 

 بلند مادرم، باعث شد دکتر، تا آرام شدنش ساکت بماند. هیگر یصدا

 

 .دمید یآرام نمودن مادر نم یدر خود برا یرمق
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 را در حق من تمام کرد.  یرا ادا کرد و هم خواهر  اشیهم حق فرزند بهنوش 

 زد. یداد و سرش را بوسه م یشانه و کتف مادر را آرام آرام ماساژ م تمام

 

 و تلخ بهزاد را دوست نداشتم. نینگاه غمگ شهیهم

 فشرد.  یدلم را م دمید یکه م یز یچ 

 

 در هم قالب کرد و ادامه داد: زیم یدستانش را رو دکتر

 .میکن ویآنژ دیبسته شده که با ی_همون طور که گفتم، سه تا رگ اصل

 

 بزند، دستانش را باال برد. شهیبر وجود مادرم ر شتریب یکه اجازه دهد باز نگران نیاز ا قبل

 دم. یم حی_االن براتون توض

قلب شروع به تند زدن  میترس یم یوقت ایشه. موقع استرس،  یم  ترشح نیبه نام کاتاکوالم یا ماده
 کنه. یم

 شه.  یپوست م یصورت گرفته باشه و باعث قرمز  یتیفعال ایورزش  کهنیا مثل 

 شه.  یاست که در بدن ترشح م ییعالئم، به خاطر هورمون ها نیا

شه و همان  یها مپالک نیقلب، باعث پاره شدن ا  وجود داره که تپش ییقلب، پالک ها یرگ ها در
 شه. یو سکته م یقلب یهایماریشه و موجب ب یجا لخته م

 

هاي قلبي و گيري مستقيم فشارهاي داخل قلب، مشاهده عروق كرونر، حفرهآنژيوگرافي امكان اندازه با
پذيره كه از جمله شه؛ همچنين اقدامات درماني در آنژيوگرافي نيز امكان می فراهم …عروق بزرگ و

 ها آنژيوپالستي به معني باز كردن يا ترميم رگ است.اون
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اعم از دارو، عمل   یو چند رگ گرفته شده و چه درمان  شه که کدوم یاده مد صیتشخ یگراف ویآنژ در
 . ازهیبالن و فنر ن ای

 دن. یخود بهتر جواب م یدرمان ها در جا نیکدوم از ا هر

 مصرف دارو کم شده. رایاخ 

 کنن. یبالن را انتخاب م ای شترعملیب افراد 

شه  یروش رگ مسدود توسط بادكنكي به نام بالن، متسع و چند ثانيه در اين حالت نگه داشته م اين 
 تا رگ باز بشه.

نيز براي جلوگيري از انسداد مجدد، وسيله فنرمانندي به نام استنت، داخل رگ مسدود قرار داده  گاهي 
 شه. یم

 گم:  یبراتون م انهیبه طور عام حیتوض هی اما

 .میکن یو رگ رو باز م میکن یاون ما فنر وارد م قیشکم هست که به قلب وصله، از طر ریرگ ز هی دینیبب 

 زد.  دیشه که بالن با یمواقع باز نم یبعض 

 وندیشه و به قلب پ یشه که از رگ پا گرفته م یجواب نداد و رگ باز نشد، عمل قلب باز انجام م اونم
 شه. یزده م

نداشته باشه،  یز یکه خونر نیا یبرا ماریکه فنر زده شد، چه باز بشه چه نشه، ب نیبعد از ا ویدر آنژ اما
 پانسمان بشه. دیکه انجام شده، با یاون سوراخ

عنوان تحت فشار و استرس باشه،  چیبه ه دیکارها و گرفتن داروها، اصال و اصال، نبا نیبعد از ا اما 
 شه. یم یخطر براشون تلق ینوع جان،یچون هر نوع ه

 

 

 که به مادر خورد. نگاهم

 زد. یدر چشمانم دو دو م وحشت 
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 فشارش فکر کنم نوسان گرفته بود که قرمز شده بود و بدنش گر گرفته بود. باز 

 .میسه، با عجله کنارش جا گرفت هر 

 تا فشارش را چک کند.  میاطرافش را نبند یاز ما خواست فضا دکتر 

 ه بود.شانزده جا گرفت یبار رو نیمادر ا فشار

 فشار را از روکش خارج کردم و در دهانش گذاشتم. قرص 

 صورتش را قاب گرفتم:  هیگر با 

 .میای_مامان تو رو جون بابا غصه نخور، اگه تو هم حالت بد بشه ما سه تا از پا درم

 .نمیجا بب نیمامان هر دو تاتون رو ا رمیم یم

 

 

 تمام من را تمام کرد. ش،یدرشتش عالوه بر حرف ها یدهایمروار

 

بشه،  شی. اگه طورشیجا کشوند نیا تیبهناز، تو با حرفهات و نافرمان شیروز انداخت نی_تو به ا
 کنم. یحاللت نم

 

 خش گرفت. شیصدا

 سر نکن. هیسا ی! بهناز من رو بیباز آزارش بد یبخشمت اگه بخوا ی_بهناز نم

 ...یتو بود بهناز 

 بهناز... یبود تو

 

 جمله عبور کرد: نیزدم و ا یذهنم پوزخند در
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 قافله تا به حشر ، لنگ است" نی"ا

 

 

 .دمیاش را بوس ینیو نوک ب یشانیپ

 خورده بود. وندیاش پ هیام با گر هیگر

 

 گفتم؟ ی!؟ مگه من چنیگ یجور م نی_مامان چرا ا

 .نیگم بهم زور نگ یکه م نیجز ا به 

 بدم. صیهست که خوب و بد رو تشخ یسنم طور  خودمم 

 .نکن که تحمل اشک هات رو ندارم هیبرم گر قربونت

 شم. یالل م گهید باشه 

 غصه نخور. فعال 

 

 

 را به شدت پس زد. دستم

 

 مالحظه نبود. یب مادرم 

 انگاشته بود. دهیدانم چرا حضور دکتر را ناد ینم یول

 

 .یروز دچارش کرد نی_تو به ا
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 که حاال بابات بخواد انجام بده؟ هیچ ویدونستم آنژ یال ممن تا حا اصال 

 کوتاه اومدنت؟ جهیشد نت یچ ،یایکوتاه ب یهم بهم قول داد گهیبار د کی

 افتادنشه. مارستانیتخت ب یاش رو جهیکن نت نگاه 

 

 

 گرفت. ریرا به ز سرش

 شد. یچشمانش خشک نم باران 

 

 کرد. یم شکشمیپ هیچشم او، طبق طبق کنا شیکه آشنا بود و مادر پ یزده شدم در حضور مرد شرم

 

 

 کرد. یشده، با دقت مرا رصد م زیر یآقا معطوف شد که با چشمان یبه عل نگاهم

 خواست بداند. یطرفه را م کیخشم و حمله  نیدر ذهنش علت ا دیشا 

 

 کرد. یمصلحت یا سرفه 

 

 .دهیحرف ها از شما بع نیا ن،یهست یمانیو با ا دهید ای_بهار خانم! شما که فرد دن

از اون پرده  یکنه که هر روز، قسمت یرو با خودش حمل م یو سرنوشت ریتقد یهر حال هر کس به
 شه. یم یبردار 

 .ستنیامر مستثناء ن نیهم از ا یمرتض آقا 

 .ستیهم مقصر ن یسکته کردن، و کس یعامل محرک بوده برا کیفقط  یروح یفشارها 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

636 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ستین یو غصه ا ینگران چیه یشه. و اصال جا یهم ان شاءاهلل فردا انجام م ویآنژ عمل

 نداره. یو درد یگونه ناراحت چیه چون 

 

 

 .میدل خودمان نشسته ا یسالن انتظار، برا در

 .میرا دار دنشید اریو نه اخت میانجام ده میتوان یپدر م یبرا یکار  نه 

 

 در فکر رفته ام را به باال کشاند. یافتاده ریآشنا سر به ز ییصدا

 

 من کراهت داشت. دنیکه صاحبش از د ییصدا 

 

 .دیمادرم را به آغوش خواهرانه اش کش خاله،

 

 ؟یداد یبروز نم یز یزدم تو چ یاگه بهت زنگ نم یعنی ن؟ینگفت یچیه روزی_دورت بگردم، چرا از د
 .یمارستانیب دمیکرد و فهم جیکه پ ینیتازه صد رحمت به ا

 

 

 .ستادیا دیچشمان نم دارش را پاک کرد و به احترام آقا سع مادر

 را کنار خاله مشاهده کردند. یگر یموقع بود که چشمانم همراهان د آن

 را به جهنم کشاند. امیکه زندگ یبود با مسعود دیسع آقا 

 عالم خواهد بود. یمورد، جزء هرگزها کی نیشوم، ا الیخ یکه اگه تمام خاندان مسعود را ب یکس و
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 ...زمیجان عز خانم

 

 .میستادیاحترامشان همه ما ا به

 کرد. یشماتت بود که به من روانه م ریمن بود و ت خینفرت بار خاله م نگاه

 گشاده جواب دادند.  یرا هر سه نفر با رو سالمم 

 و پنج ساله ام متفاوت بود. ستیسالم عمر ب یکردم با تمام پاسخ ها افتیکه از خاله در یپاسخ اما

پاک کننده  نیو مرغوبتر نیبا بهتر یگاه از خاطرت، حت چیبود، ه یباق ایکه تا عمرت بر دن یپاسخ 
 شد. یهم پاک نم ایدن یها

 

 محکم که بر سمت راست صورتم ضرب زد. یلیس 

 که در جهت مخالف کج شد؛ یسر  

 که به چشمانم نشست. ینم اشک و

 

 اطرافم،  ی، نگاه آدم هاو سوزش صورتم درد

 مهم نبود. میکدام برا چیکدام، ه  چیه

گوشه را  نیبود و چشمانش ا یپرستار  ستگاهیکه آن طرف تر در ا ینگاه گنگ و پرسوال دکتر  جز 
 کرد. یجست و جو م قیدق

 

 کردم. شرم

 . شد مالیآشنا پا یا بهیغر یجلو تمیو شخص غرور
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 اصال مهم نبود. مینفر هم برا نیاول واکنش

 کرد.  ینم جادیولو اندازه سر سوزن، در دلم ا یسپر کردنش هم، ذوق نهیس یحت

 

 زد! یم یملود میدست خودش در گوش ها یضرب آهنگ کتک ها یوقت

 

 در برزخ افتاده بود. اشیدو فرد مهم زندگ نیب مسعود 

 دیحرف بهناز که زبونم با هیبه  یدیو چسب یرو ول کرد یچرا همه چ ؟یبود کرد یچه کار  نی_مامان! ا
 زدم؟ یتو حرف نم شیشد و پ یالل م

 

 

 .دیو خانم جان را به جان خر دینگاه تأسف بار عمو سع خاله

 معشوقه اش بگه. یکنه، از دلبر  یکه دلبر  نیا یبه جا یکه شب عروس ی_حقش بود! حق کس

 

 !می_مر

 

 بود که با حرص و خشم او را صدا زد. دیعمو سع یصدا

 

 نداشتند. یو بهنوش، هر دو با دو تکه سنگ فرق مادرم

 .دیکش یمشت شده بودند و عذاب و حرص را با تمام وجودش سر م شیدست ها بهزاد 

 .و خانم جان شرم حضور داشت دیعمو سع یکه جلو نی. امان از اامان.. یول
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 شد. لیآهسته تبد یو پچ پچ ها یچشم ریز ییبه نگاه ها ان،یاطراف واکنش

 

 

 کرد که شرمنده است. یم دادیب شیکنارم آمد و صدا مسعود

 .زمی_بهناز جان! بهناز به جان خودت شرمنده ام، به ارواح خاک آقاجون من شرمنده ام، ببخش عز

 خوام. یاز طرف مامان معذرت م من 

 

 

 سکوت بود و سکوت... جوابش

 

 .ختیملتمسش را به نگاه پدرش آو نگاه

 

 جلوتر آمد. عمو

 _بهناز دخترم!

 

 را به باال گرفتم و با غم چشمانم نگاهش کردم. سرم

 _جانم عمو!

 

 گفت: یرا در دست چرخاند و ذکر  حشیتسب

 باال. رهیمن همش داره م ی_بابا جان درجه شرمندگ
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کردند.  ادیز یلیتو خ شیمن رو پ یام ماشاال دست بزنشون خوب شده و حساب سرافکندگ خانواده
 دخترم! اهمیمن رو س

 

 

 داد. یمدتم را م نیزدم که طعم تمام لحظات ا یزهرخند

 _شما چرا عموجون!؟ دشمنتون. حتما الزم بوده.

 

 

 ترک کردم. اط،یگفتم و سالن را به قصد ح یاجازه ا با

 

 مسعود را پدرش مانع شد.  یهمراه

 

 بود. یستودن میدرکش برا قدرت

 

 بود. ارشیاز پدر تمام ع یش، نمونه اآن شب یگر  یکه مسعود هم، به جز وحش هرچند

 

 .میبست یم لیجا دخ نیبار، ا کیکه هر چند وقت  میرفاقت بسته بود مارستان،یب نیکه با ا نیا مثل

  

 تنگ درخت صنوبر شد. دلم

 درخت را داشت. نیهم ریآن نگاه دلربا ز یباره تمنا کیناخودآگاه،  دلم

 خواست. یها و چشمان پر از عشق و دلواپسش را م ینگران
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 کردند. یطلب م میآرام و مردانه اش را گوش ها یصدا نیطن

 

 دهد؟  یجا تاوان دوست داشتنش را چگونه پس م نیا یدانست کس یم ایآ یراست 

 

 برداشته ام؟ ادگاریبه  یزخم ،یابراز دوست داشتنش، از هر کس یدانست برا یم

 

 داند... ینم 

 داند... یخدا نم به 

 

 کند. اریشد همسر اخت یدانست، حاضر نم یاگر م که

 

 شد قلب مرا آتش بزند تا زنده زنده در آن بسوزم. ینم حاضر 

 

 شده بود. نیدلم با او عج یبود که محرمم نبود ول یتنگ نگاه دلم

 

 مادر؟ یجا نشست نی_چرا ا

 

  ش،یصدا

 حضورش،

 که سخت، محتاجش بودم.  یمن یخود معجزه بود برا یعنی 
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 بر لبم نشاندم. یتبسم

 

 سوزم، یکه دارم م یمن ی_برا

 بود که آروم بشم. ییجا نیکنه بهتر یکه صورتم هنوز داره گز گز م یمن یبرا 

 نکنم. یاحترام یب که 

 ن؟یاومد رونیچرا ب شما 

 

 

 کنارم جا گرفت. مکتین یرا جمع کرد و رو چادرش

 

 _منم دنبال گل دخترم اومدم. 

 دستش چانه ام را گرفت و آرام، سمت خودش چرخاند. با

 

 صورتم مکث کرد. در 

 

 زدم. یتلخند

 

 خانم جون! نیدی_د

 بود، وجود نداره. زیکه عز یاون بهناز  گهید

 بوکس؟ سهیصورتم شده ک نیدید

 بشه. یکه از درون پره، بزنه تا خال یکس هر 
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 بشم؟ یبزنم تا خال دیمنم پره با دلم

 

 

 .دیرا جلوتر کش خودش

 به شانه ام نشست. شانه 

 .دیچپش را دورم حلقه زد و به آغوشم کش دست

 

 .دمیشانه اش گذاشتم و آرامش را با تمام وجودم بلع یرا رو سرم 

 

 .زمی_خودت رو عذاب نده عز

شن که گذرشون رو حس  یگذره و فصل ها چنان با سرعت جابه جا م یروزگار م ،یرو هم بذار  چشم
 .یکن ینم

 کنن. یثبت م تیتو زندگ ینیریش ایاتفاقات، خاطره تلخ  فقط 

که چرا  یخور  یباز غصه م ،یبعدها که بهشون فکر کن یگذرن، ول یم ریها و غم ها د یسخت درسته 
 .یخودت رو اون موقع، توشون غرق کرد

 

 

 .رمیآرامشم وام بگ یکج کردم تا چهره مهربانش را برا یرا کم سرم

 

 شه بهشون فکر نکرد خانم جون؟ ی_مگه م

 نشد؟ رشونیشه درگ یم مگه 
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 دن.  یرو آماج حمله قرار م تتیغرور و شخص یوقت 

 

 نباش. فیضع ی. ولیگ یم یدونم چ ی_م

 مادر. یایو گرنه از پا درم ،یکن یخودت رو قو دیبا

 .یرو هم خودت مقصر بود ییجاها یخوام موعظه کنم، ول ینم 

 

 

 خواست مهربانانه به صورتم بکوبد. یکه م ییشدم از حرف ها نیشرمگ ش،یشاپیپ

 

 شانه اش برداشتم. یرا از رو سرم 

 

 با مسعود ندارم. ینسبت خون چی_ تو االن فکر کن من ه

 . پس راحت باش.یز یتو هم عز زه،یقدر که مسعود برام عز اون 

 

 گرفتم. یسرد زمستان کام یهوا از

 

که بگم مسعود رو دوست  نی. نه انیهست انیبگم خانم جون؟ شما که خودتون هم در جر ی_چ
 نداشتم، داشتم.

 ...شتریپسرخاله نه ب کیبه عنوان  یول 

 خودش هم قبل عقد گفتم. به 

 خانواده ام هم گفتم. به 
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 باورم نکرد. یکس یول

 

 

 کرد. یداغ در قلبم فرو م خیو س دیدلم را به آتش کش رحافظیام ادی

 

 بشه. میتونه تقس یباور نکرد قلب نم ی_کس

که  یبروز ندادن تا شب عروس یز یاستفاده رو کردند و اصال چ تینها م،یاون طرف، تو زمان فراموش از
 .نیدون یدونم که م یرو هم م هیبود حافظه من برگشت و بق یدونم حکمتش چ ینم

 

 

 و چادرش را مرتب کرد. دیکش اشیبه روسر  یتدس

 .نیخام بود ن،یکرد ی. هر دو جووننیشما مقصر بود ی_هر دو

 .دهیپاپس نکش ستیدلت باهاش ن دهیکه فهم یمسعود مقصره، که وقت هم 

 خواد. یرو م شیفقط دوست داشتن همسرش و وفادار ،یزندگ یمرد برا کی چون 

 سوال نبر. ریمرد رو ز کی رتیوقت غ چیه زم،یعز یهم مقصر بود تو 

غرورش و  یکیکنه؛  یم یی. مرد با دو خصلت خودنمازیدستاو ایبشه  چهیکه باز ستین یز یچ رتشیغ
 .رتشیغ گرید

 .ستیمرد ن گهینباشه، اون د ایتو وجودش کمرنگ بشه،  اگه 

   .نیدو به اندازه هم تو خراب کردن نقش داشت هر 

 .تیبه گذشته، به زمان مجرد یگرد یبرنم گهید تو

 .زمیفرصت به مسعود بده عز هی پس 
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 تنها به اون، بلکه به خودت. نه

 .نیرو هم بچش یخوب زندگ یطعم روزها تا 

 کنه. یکه نسبت بهت داره، خوشبختت م یعشق نیمسعود با ا مطمئنم 

 فکرات رو بکن. نیبش

 ؟یبه هر دو نفرتون بد گهیفرصت د هی یتون یم نمیبب 

 ادته؟یدروازه،  گهیگوِشت در باشه و گوش د کیحرف مردم  یبهت گفتم، برا قبال 

 

 

 محض بود. قتیحق شیحرف ها تمام

 

 .نیگفت ادمهی_بله 

 

 را گرفت، نرم نوازشش کرد. دستم

 

 که نقل دهن مردم بشه. ستین یحرف نیگم ا یبار م نیا ی_ول

 حرف پشتش باشه. یبذار  دیکه نبا هیزیحرف آبروست. آبرو هم تنها چ گهید نیا 

 دخترم. یاول و آخر خودت رندهیگ میتصم

 

 مضمون را... نیبه ا یمن در ذهنم مرور کردم تعداد جمالت و

 

 "ییتو یینها رندهیگ می" تصم
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 ماند. یکه در گوشم خواندند و فقط در حد حرف، باق یجمالت

 

 

 زدم و رو به خانم جون کردم. یپوزخند

 

 رو بهم گفتن. نیهمه هم زجون،یعز ادمهی_تا 

 فقط ابرازش کردند. یول 

 از زبون من نشدند. جهینت منتظر

 ناحق خورده منه. یکتک ها نیاش هم جهینت

 نزده بود، که اونم... خاله 

 

 فرستادم. رونیقلبم را به ب یشده رو نیسنگ نفس

 

 درست بود. نه! میگم کار مر ی_نم

 درکش کن. یول

 پسر رو داره. کی نیهم 

 رو به کامش زهر کنه. شیشب زندگ نینداشته عروسش با حرف هاش بهتر توقع

 رو دوست داشته. گهید یتونه قبول کنه عروسش به اجبار، زن پسرش شده و قبال کس ینم
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 یدگیرس یکه به سرعت، برانکارد را برا ییآمبوالنس، تمام فضا را در بر گرفت. پرستارها ریآژ یصدا
 زودتر کنار آمبوالنس رساندند.

 یدیرا خارج کردند که گردنش را گردنبند سف یاز آن پسر  عتر،یباز شد و سر عیسر یلیآمبوالنس خ در 
 بود هم، به دستش زده شده بود. مارانیب نفکیکه جزء ال یپوشانده بود و سُرم

 

جدال  یمرگ و زندگ نیو ب تخت افتاده یرو یکه صبح، سالم از خانه خارج شده و حاال تصادف یپسر 
 کند. یم

 بود.  یو زخم نیسر و صورتش خون تمام

 

 شود. میروزها نیا اری نیزتریعز ریو حواسم گ رمیبهزاد باعث شد از پسر چشم بگ آمدن

 

 _با اجازه شما خانم جون.

 جا نباشه بهتره. نیبهناز رو ببرم خونه؟ ا من 

 

 گرفت. بلند شد. مکتیجون دست به ن خانم

 

 ببرش. یکن یم یمادر. خوب کار  نی_بر

 کنه. یجا سرده، قلنج م نیا 

شلوارش فرو برده بود. کناره  بیبود و دو دستش را در ج ستادهیخانوم جون ا یدرست روبرو بهزاد
 کتش باال رفته بودند. یها
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 کتهید میفرصت دوباره دادن به او را برا بیروزها، عج نیکه ا دمید یرا م یآمده کس یمن قدم ها اما
 کنند. یم

 

 شه من ببرمش؟  ی_م

 !لطفا

 

 .دیپاشنه پا چرخ یدستانش را خارج کرد و به سرعت رو بهزاد

 

 خودم که نمردم. ش؟ی_مگه صاحب نداره که تو ببر

 

 بهزاد گذاشت. یرا درست روبرو یقدم مسعود

 

 بهزاد! هنوز زنمه، محرمشم. خواهش کردم بذار من ببرم. می_دعوا که ندار

 حرف دارم. باهاش

 

 .یگم کن. نگفتم؟ کم آزارش نداد شیبار بهت گفتم گورتو از زندگ کی_

 کرد. ادهیصورتش پ یشاهکار رو هیهم مادرت  شیساعت پ کیکه  یدید

 

 کردند. یبودند و نگاه م ستادهیا یسه نفر  دو

 نگاهشان را کنار ما جا گذاشته بودند. یرفتند ول یراهشان را م ن،یعابر هیبق 
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 .دیجان دلش رنج خانم

خلق خدا  یبرا لمیحداقل حواستون به اطرافتون باشه که ف ن،یدار یرو نگه نم رزنی_احترام منه پ
 .نیدرست کرد

 .دیبرا هم پاره کن قهیکه  دونینه چاله م مارستانهیجا ب نیا 

 

 و برانش، هر دو از هم فاصله گرفتند. زیلب گفت. با نگاه ت ریز ی"استغفراهلل" 

 

 ن،یرفته من بگم که با هم بزرگ شد ادتونیباشه، اگه  شیو دو سال پ روزینقل د تونیی_فکر نکنم آشنا
 جونتون به جون هم بند بود.

 . بهزاد جان...دیبزن یگر ید شهیبه ر شهیت نیکرد ادیحاال انگار قسم  یول

 

 جواب داد. یبا متانت و آرام بهزاد

 

 _بله خانم جون!

 

 خوام مادر. ی_مسعود به کنار، من ازت م

 .ییو جدا أسینه  میبخون یمحبت و دوست هیزن و شوهر آ نیب دیبا هم حرف بزنن، با بذار

 .فتهیب ییو جدا یزن و شوهر فتنه گر  نیب رهیگ یقهرش م خدا

 هم بدن.فرصت به هی بذار 

 شد. ریغائله ختم به خ نیا دیشا
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 ...ی_ول

 

 سکوت باال گرفت: یبزرگ دستش را به معنا خانم

 ...یول یب ی_ول

 اجازه رو بده. نیمن ا دیسف یبه حرمت مو گفتم 

 

 من و نگاه منتظر مسعود دوخت.  نینگاهش را ب بهزاد

 به خانم بزرگ کرد. رو

 

 _اجازه ما هم دست شماست خانم جون! امر امر شماست.

 فرصت کنار بهناز بودنه. نیآخر نیا نیبهش بگ یول 

 

 آن گذاشت. یجون چشم بست و دستش را رو خانوم

 

 فرصتش باشه. نیآخر نیدم ا ی_من قول م

 مادر. یببر  تیاز زندگ ریخ 

 

 پر از عشق زد. یما کرد و لبخند روبه

 

 .نیبه سالمت. سنگاتون رو با هم وا بکن دی_بر
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 سخت بود. میبرا مکتیکندن از آن ن دل

 خواستم. یمسعود را نم یهمراه

 زدنش را هم. حرف

 بماند. نیزم ینبود که حرفش رو یکه درخواست کرد، کس یکس یول

 .عبور کنم یآدمش نبودم که از کنار حرفش به آسان من

 ام، با مسعود همراه شدم. یباطن لیم رغمیعل 

 .ختیر رونیجمالت را ب شیکه در سکوت گذشت، صدا ریاز مس یکم یاز ط بعد 

 

 شده. ،یکه فکرش رو بکن یز ی_بهناز دلم تنگ صدات، نگات، اخمهات، تنگ هر چ

 دونم تند رفتم. یم

 دونم شکستم... یم

 دلت رو هم حرمت ها رو. هم 

 به خدا دست خودم نبود. یول

 .یدست زد ییبه بد جا تو 

 .بودم شیکه خودم کوره آت یبه من یزد یم شیآت دینبا 

 بگو! یز یچ هی بهناز

 

 رفتند و زبان به کام گرفته بودم. یمن در سرم رژه م یجواب ها تنها

 

 .یکن یاستفاده م یحربه دار  نیده، االن هم از ا یسکوتت چه قدر عذابم م یدون ی_بهناز جان! تو م
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 و دو خانه را که رد کرد، نگه داشت. دیچیپ یدر کوچه فرع نیماش

 

 را گرفت. دستم

 به من وصل کرده باشند. ادیبرق را با ولتاژ ز انیبود که جر نیا مثل 

 خوردم. یتکان 

 اش گرفت. مهیتنگ آغوشم شده بود که به سرعت مرا در آغوش ن دلش

 خود بود. یدر برابر قدرت مردانه اش ب میو دست و پا زدن ها تقالها 

 خواست. یپر از عشق م یطعم بوسه ها دلش

 کرد. یبود و حرارت بدنش تن را ذوب م داغ 

 

 

 

 .دمیخز رونیو به سرعت از آغوشش ب دمیکش غیکه با لبم مماس شد، ج لبش

 

 

 داد. یم نیکتک و توه یآغوش، بو نیا 

 

 داد... یتجاوز م یآغوش بو نیا

 

 دادم. هیتک نیماش شهیش به

 منجمد شده بود و لرز داشت: میصدا
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 .ومدمی_من هنوز با خود تو کنار ن

 وجودت برام آزار دهنده ست. هنوز 

 ازت وحشت دارم. هنوز 

 م؟یببوس یخوا یتو م بعد 

 ؟یبغلم کن یخوا یم

 

 

 کند. هیخواست رفتارش را توج یبمش م یصدا

 

 بشم؟ هیتنب دیبا یخواستم آرومت کنم. بهناز تا ک ی_بهناز من... من فقط م

 

 .یکرد یاون شب، من رو درک م دیوجود نداره. تو با گهید یی_تا ابد! من و تو

 اون لحظه، حافظه ام برگشته. یدونست یم دیبا

 خاطراته. لیو تحل هیتعقلم از کار افتاده و در حال تجز قدرت 

 .یکرد یمن رو آروم م دیبا 

 .یگرفت یهام رو به دل نم حرف

 مسعود؟ یکار کرد یکارها، چ نیا یبه جا تو 

 

 

 انداخت. هیسا یلعنت هیگر باز
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 حنجره ام را خراش داد. زین ادمیبا آن، فر همراه

 

 مسعود؟ ی_تو به من بگو چکار کرد

 .یآروم کردنم، به من تجاوز کرد ی... تو به جاتو

 ...یلیس ،یکمربندم زد ،ینوازشم، کتکم زد یبه جا تو

 

 

 زد. ادیفر

 .دیکوب یکه به فرمان م یمحکم یمردانه و مشت ها هیبا گر یادیفر

 

 رو دوباره و چندباره به صورتم نکوبون. تمیکنم خر ینگو! خواهش م_بهناز 

 خوام برم، منم عقلم رو از دست دادم. یدوِست ندارم و م یگفت یوقت غمبر،یبه پ ر،یخدا، به پ به 

 کردم برگ گلم... یکرد که فکر م یمغزم کار نم ،یستیدختر ن دمید یوقت منم 

 دم ببخشم. یبهناز! تو رو به جان عمو قسمت م ببخش

 

 

فرا تر از سرعت نور، قبل از هر واکنش و اعتراض، در حصار بازوانش قرارم داد و سرم را  یسرعت با
 .دیبوس

 سرود.  میرا در گوش ها ایدن یمانیپش یتمام آهنگ ها همزمان

 کرد. یخواست، هم رد م یآغوشش را هم م دلم،
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 چیه یول خت،یر یم میا با زبان و عمل به پاخالصش ر یکه عاشقانه ها دیرس یرحافظیبه ام روحم، 
 .دیو نچش دمیرا نچش یگاه طعم آن حصار دوست داشتن

 

 کردم به تمام آن خاطرات ناب، یدهن کج د،یکش ههیش ادمیازدواجش که بر  اما

 در آغوش مسعود کز کردم. شتریب و 

 

 گشته بودم. یتضاد حس دچار 

 کرد؟ یخواست و محرم دلم را طلب م یگناهم چه بود که دلم همسرم را نم ایخدا

 .رمیتوانستم با او و احساسش ارتباط بگ ینم

 داشت. یزندگ میدر وجودم، در رگ ها ریبه نام ام یهنوز مخدر  یوقت 

 دادم تنم را از تنش. فاصله 

 سرد لب زدم: یبا لحن بعد 

 

 _من رو ببر خونه.

 

 

 به خواسته ام احترام گذاشت. یعنیو حرکت آن،  نیروشن شدن ماش ینگاهم کرد و بعد صدا یکم

 

 خانه نگه داشت. یجلو

 داشت. دیرفتن، ترد در

 شدم. ادهیسرد، کنار راندم و پ یرا با خداحافظ دشیترد 
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 نامم، به حرکتم استپ زد. دنیقفل بردم که شن کیرا نزد دیکل

 

 !!ی_به

 شد. ادهیپ نیماش از

 را گرفته بود. نیدر ماش گرشیبود و با دست د نیسقف ماش یدستش رو کی

 

 

 .برگشتم

 تفاوت منتظر ماندم. یب یلیخ

 

  ؟ید یفرصت دوباره بودنمون رو م ی! نگفتی_به

 

 

 زدم. یسوال لنگ م نیدانستم. خودم هم در پاسخ به ا ینم

 

 دور در قفل چرخاندم. کیرا  دیکردم و کل پشت

 باز شد و قبل از ورود جوابش را دادم. یکیت یبا صدا در، 

 

 دونم. ی_نم

 

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

658 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد. یتبسم

 

خوام. ممنونم  یباشم؟ بهناز دوباره با هم بودنمونن رو از خدا خواستم و م دواریام یعنیدونم،  ی_نم
 .زدلمیازت عز

 

 

 به نام بله داشت. ییواژگان مسعود جا رهیدانم من" در دا ی"نم

 

 کردم. شیدر، رها پشت

 گذاشتم. اطیدر ح پا

 

کنم خاطرات مرده و  یهاست به خانه آمده ام و کنج اتاق، بالش به دست نشسته ام و مرور م ساعت
 زنده ام را.

 

 خانه را در هم شکسته است. یپر از اعتراض بهزاد، ستون ها یهست که صدا یساعت

زنند و به نام قانون، حرمت و  یم یلیچشمش بر صورت خواهرش س یاست که جلو یبرادر  یصدا 
 زند. یاحترام، سکوت را بر لبانش مهر م

 شود؟ یمنطق، احترام جوابش م یمنطق، عمل ب یحرف ب ایدن یکجا

 

 ؟یاعتراض کن دیتجاوز به حقت، نبا یبرا ایدن یکجا

 تر است؟ دهید ایبزرگتر و دن یاز نظر سن یمتجاوزش انسان یوقت 
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 کشد. یاز بس داد و هوار زده است، ترک برداشته و باز هم دست نم شیصدا

 

 ؟یومدیخواهرت درن ی_مادر من! چرا جلو

رو تحمل  نیتوه دیبا یتا ک ن،یبود و شما به اجبار گرفت شیکه حق انسان یز یبهناز به خاطر چ یعنی
 ؟یمن تا ک زیکنه؟ بگو عز

 

 کشه. ی_بهزاد تمومش کن، اعصابم نم

 

 کرده؟ دایخونه پ نیا هیقانون مسخره ا_آخه چه 

 ره. یفشارش باال م گهید یکی رهیگ یقلبش م یکی ،یحرف بزن یایم تا 

 .میالل بش دیهم با ما

 

 _بهزاد!

 

 .محض بود یحوصلگ یوافرش با ب تیاز عصبان یبهزاد گفتنش حاک یآوا

 .دیکرد که بهزاد به اتاقش رفت و در را محکم کوب شیو محکم ادا دهیکش 

 

 

 خواست. یپارسال را م دلم

 

 ماه که فارغ بودم. ید نیهم
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 و فاخر بود. بایز زشیبا مشکالت ر یقدر زندگ چه 

 خود را ندانستم. یبایحاال... افسوس که قدر لحظات ز یول

 

 

 روشن و خاموش شد. شگریو بعد صفحه نما امیتق تق پ یصدا

 

 صفحه را باز کردم. دم،یکش دست

 

 

 از مسعود بود... یامیپ

 

 ،ی"گاه

 و گذشت... دیبخش دیبا ،یزندگ یرهاشدن از زخم ها یبرا

 ...استیکار دن نیسخت تر م،یکه از آنها زخم خورده ا یکسان دنیکه بخش دانمیم

 ،یول

 میبازکن نهیکه هر صبح، چشمان خود را با ک یزمان تا

 م،یو در ذهن خود، هر روز محاکمه شان کن میخاطرات تلخ را زنده نگه دار یآدمها و

 !دید میآرامش را نخواه رنگ

 گاه،

 ها گذشت."بست و از کنار تمام بد بودن دیها را با چشم
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 شد. دهیکوب یتق تق گوش یشدم که باز صدا اشیرا خواندم و غرق معن امیپ

 

 ...گرید یامیمسعود بود و پ باز

 

 شودیبد نم یبدون روزها ی"زندگ 

 اشک و درد و خشم و غم یروزها بدون

 . زندیریباور کن که شتابان فرو م ،یز ییپا یهابد، همچون برگ یروزها اما

 ! شکنندیاستخوان م ،یتو، اگر بخواه یپاها ریدر ز و

 .ماندیم یدرخت استوار و مقاوم بر جا و

 من!  زیعز

به تداوم درخت،  دنیبه مفهوم درخت و مفهوم بخش دنیشک در تداوم بخش یب ،یز ییپا یبرگها
 دارند... ینرفتن ادیاز  یسهم

 "یمیابراه نادر

 

 

 برد. یهم بود، باز زمان م دنیبنا به بخش اگر

 

 بالشم گذاشتم. یصدا گذاشتم و همان گوشه سر رو یب یرا رو یگوش 

 خواب مرا ربود. ،یدانم ک یرا به شکمم چسباندم و نم میپاها 
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 شدم. داریزودتر از همه ب صبح

 را آماده کردم. صبحانه 

 .ختیر یآن، زهر را به کامم م نیریشهد ش یخاطره اش به جا یرا برداشتم، ول یگل محمد یمربا

 

 اکتفا کردم. ییو گردو ریقرار دادم و به نان و پن شیرا سر جا آن 

 فراموش نشده ام خواهد بود. یکردم. جزء خصلت ها نیریرا ش یچا

 ندارد. یطعم نیریش یدر نظر من، صبحانه بدون چا اصال 

 

 بردم. یکامل به سر م یتفاوت یدر ب امروز

 بودم. ستادهیمنتظر آژانس ا اط،یخش خش و صدا بر تن کردم و در ح نیرا با کمتر میها لباس

 

 .دیگنج یدر باورم نم دمید یرا که م یز یرا باز کردم و چ اطیح در

 کرد. ینرفته را حساب م ریبود و پول مس ستادهیکنار راننده ا مسعود 

 کردم به او که ساعت هشت صبح پشت در خانه به انتظار نشسته بود. یفقط نگاه م ریو متح گنگ 

 

 بود که مسعود از من دست بکشد. محال 

 نشستم. نیعادتم سالم کردم و در ماش طبق

 

 ...دمشید 

 جا گرفت. نیدر ماش زیو بعد او ن ستیبا چهره خندانش مرا نگر یکم 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

663 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به گردنم چرخش ندادم. یمتر  یلیم یکردم ول یحس م یاش را به خوب رهیخ نگاه 

 بودم. گرید یبهناز  امروز

 دانست مقصدم کجاست که پشت در منتظر مانده بود. یم

 

 

 .میبود که کنار ما نشسته بود و به احترامش ما هم سکوت کرده بود ینفر سوم سکوت،

 

 شدن، منتظرش نماندم. ادهیبعد از پ م،یکه شد مارستانیب نگیپارک وارد

 

 .مینشسته ا وی یس یبخش س یروبرو یها یصندل یرو

 بعد از من آمدند. یساعت زیبه همراه مادر و بهنوش ن بهزاد

 .میچشمانمان به در، منتظر خروج پدر هست همه

 

آن  یکه پدرم رو یلچر یو خاله، در بخش باز شد و دو پرستار به همراه و دیبا ورود آقا سع همزمان 
 نشسته بود، خارج شدند.

 چهره و قامت من ماند. ینگاهها را رد کرد و نگاهش، رو همه 

 

 را دراز کرد. دستش 

 .ستادیرا نگه داشت و کنار ا لچریو د،یحرکت را د نیکه ا پرستار 

 دست پدر و خط نگاهش بود. یهمراهانم رو ینگاه ها تمام 

 دادند. یچشمانشان مرا به سمتش هل م با
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 آرام به طرفش قدم برداشتم. آرام

 .ستادمیاش ا یقدم کی در 

 

 _سالم بابا.

 

 زد. یکوچک لبخند

 

 ؟ی_سالم جان بابا، خوب

 

 

 دوست داشتن؟ ایام بود  زهیغر یاز رو کتاتورم،یپدر سنگ دل و د یاشک برا جوشش

 دانم! ینم

 

 .نمیحال بب نیخواستم او را در ا یدانم نم یم فقط

 ...دهیو رنگ پر رنجور

 

 ؟یدرد ندار  ؟ی_خوبم بابا!! شما خوب

 

 بست. چشم

 

 کنه. ی_درد دارم بابا، قلبم درد م
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 نه... یدرد جسم یول

 تو به درد اومده. یبرا قلبم 

 دخترم. نگرانتم

 نایگه درد نداره، خطر نداره، اصال نگران ا یدکتر م ه؟یگن چ یکه م ویعمل آنژ نیدونم ا ینم من
 .ستمین

 بابا. ییتو مینگران تنها

 .ومدمین رونیرفتم اون تو و ب دیشا 

 باشه. رونیخوام دستم از قبر ب ینم 

 .یبده بابا آبروم رو نبر  قول 

 بده حرفمون، آدامس دهن مردم نشه. قول

 

 

 .دیبار یم میها اشک

 توانستم بدهم؟ یم یقول چه

 دلم بند دل مسعود نبود. یوقت

 کردم. سکوت

 جواب دادن نبود. یارای زبانم، 

 

 شد. دهیبه شدت کش دستم

 مادرم به نگاهم شالق زد. یباران نگاه
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 بهناز؟ زود به بابات قول بده. ی_چرا الل شد

 

 .دیلرز یم لبانش

 

 .یر  یم تی_بهناز به بابات بگو سر خونه و زندگ

 

 

 را با حرص فشرد و آرام کنار گوشم نجوا کرد. میبازو

 

 کنم. یحاللت نم یعل یکنم. بهناز به وال یبشه حاللت نم شینکرده طور یینکرده، خدا یی_اگه خدا

 

 را تکان داد. و ساعت عمل را گوشزد کرد. لچریو پرستار

 ماند. میبرا شیها نیمادرم و نفر یها هیرفت و گر پدر

 

 .ی_بهناز بهش قول نداد

 . بهناز...یبخت بش اهیس ،یدلش رو بشکن یبخوا بهناز 

 

 

 .ستیبغضش شکست و در آغوش خواهرش گر یرو بغض

 مسعود را دوست نداشتم. نیغمگ نگاه

 و رو کرد. رینگاه، تمام وجودم را ز کی یول 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

667 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گرفت. یخارج شد و کنجکاوانه، نگاهش را نم وی یس یآقا بود که از س ینگاه عل باز 

 

 

 مادرم شد. کینزد

 

 د؟یکن یم یقرار  یقدر ب نی_بهار خانم! چرا ا

 نداره. یخطر  چیه ویآنژ 

 سرحال بشه. تونیکه اومد، با پرستار یتا آقا مرتض نیمحکم باش فقط 

 . نیبش ینکرده کنارش بستر  ییکه شما هم خدا نیا نه 

 

 داد. یصورتم مانور م یچشمانش رو مردمک

 مکث کرد و رفت. یکم 

 

 بود. یو ابر  ریدلگ یلیدلم خ یهوا

 زد. یم یشد، سنگ یرد م یکوتاه بود که هرکس یلیخ وارمیکنم د فکر 

 

کردم که زار بزنم، حتم داشتم من هم کنار  ینم دایپ امییتنها یرا برا یی. اگر جادیترک یداشت م دلم
 گرفتم. یپدرم جا م

 

 کنم. هیرا گر میهاییو تنها نمیآن درخت صنوبر بنش ریداشتم باز ز دوست

 پدر را به انتظار ننشستم. خروج 
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 که باز، چشم در چشم او باشم و خواسته اش را تکرار کند. نماندم 

 مورد عالقه ام، دو مرد نشسته بودند. مکتین یرو بر 

 .دمیچرخ یم اطیاز حجم افکار و غصه ها، آرام آرام در ح ییرها یبرا 

 به گز گز کردن افتاده بود و سرما... میپاها 

 نه... سرما

 کرد. یسرما هم آتش درونم را خاموش نم یحت

 

 نشستم. یمکتین یرو

که  نیا یعقل و احساسم، مرا برا م،یهر چه کردم، پاها یبودم که عمل پدر تمام شده ول مطمئن 
 کردند. ینم یار یشوم،  ایحالش را جو

 بود. ینسبت به اطرافم خنث حسم 

 

 بودن را. ریبا ام نیریکردم تمام خاطرات تلخ و ش یذهنم مرور م در

در انتها، او را با اشد مجازات، به خاطر  یکردم ول یام باز تجربه مو لبخند را بر چهره هیمرورشان، گر با
 کردم. یاعدام م اشییوفا یو ب یدلبر 

 

 .کردم تمام خاطرات با مسعود بودن را.. مرور

 بود. یتا ابد، ابد میدر قلبم نبود، حالوتشان برا یر یکه اگر ام ینیریش خاطرات 

 بود. دهیکه بند بند وجودم را سوزانده بود و به استخوانم رس یتلخ خاطرات

 کردم. یحد مجازات، اعدام م نیشتریبا ب زیآخر او را ن در
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 ن؟یجا نشست نی_چرا ا

 .نیش یم ضینکرده مر ییسرده خدا هوا

 

 خواست. یحرف زدن م دلم

 خواست. یمثل پر کاه م یسُبک

 بود. یآدمش اشتباه یول 

 کرد تا سنگ صبور بودن را. یم یمعذب بودن را تداع شتریب میآدم، برا نیا 

 

 به او بود و فکرم... نگاهم

 منه؟ شی_بهناز خانم با شما بودم؟ حواستون پ

 

 

 کنار نگاهم جا دادم. زیبار، فکر را ن نیا

 

 ن؟یفرمود یز یچ دییحواسم نبود! بفرما ی_شرمنده آقا عل

 

 

 کرد. یخنده ا تک

 

 نم؟ی_اجازه هست بش
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 ُسر دادم. مکتین ینگاهم را رو گنگ

 

 .دییکنم، بفرما ی_خواهش م

 

 را در خط نگاهش قرار داد. شیو روبرو نشست

 

 .نیش یم ضینکرده مر یی. خدانیجا نشست نی_گفتم هوا سرده ا

 

 _نه خوبه.

 

 بود. یبهار  یمیماه، نس ید یسرد برف یکه تنم کوره آتش مذاب بود، هوا یمن یبرا

 

 ؟دانست در درون چه قدر در حال سوختن بودم یم چه

 

 

 با شما داشتند؟ یاسمشون بود، چه نسبت می_اون خانم، همون که مر

 نباشه؟ یاگه حمل بر فضول البته 

 

 

 م.نگاهم را در نگاهش با مکث، تاب دادم و لب زد یقدر 
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 _خالمه، مامان مسعود.

 

 بر چهره اش جوانه زد. رتیو ح یگل شگفت دمید

 

 ن،یپدرتون هست ریکه شما درگ یروح طیشرا نیشدم. چرا در ا جیمن گ ؟یچ یعنی_خالتون؟ 
 باشه؟ یعکس العمل نیچن دیواکنششون با

 

 

 کلمه نبود. کیسوالش که  جواب

 من بود. یخصوص یسوالش، داشته  جواب 

 برده من شروع شده بود. غمایبه  یاز تمام داشته ها زیهمه چ اصال

 کنم. انیتوانستم ب یخواستم و نه م یم نه 

 

 پر کردم. گریبود که سوالش را با سوال د نیجواب، ا نیربط تر یب 

 

 به ادامه بحث ندارم؟ یلیآن نبود که تما یبه معنا نیا

 

 _حال نرگس جون خوبه؟

 

 بود. دکتر

 مملکت... کردهیتحصل 
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 بعد از خدا دستش بود. مار،یب اتیح شاهرگ 

 خواهم صحبت کنم. ینم یعنیسوال،  نیدانست که ا یم 

 

 _باش...

 

 گذاشت. مهیحرفش را ن لش،یزنگ موبا یصدا

 

 خارج کرد.  بشیرا از ج یگفت و گوش یدیببخش 

 

 گذاشت. شیرا به نما شیو دندان ها دیخند

 

 چه قدر حالل زاده ست. خودشه نرگسه! دینی_بب

 

 گفت. یرا وصل کرد و سرخوشانه، "جانم" تماس

 

 که در همان گلو خفه شد. یجانم

 .ستادیا 

 مصداق داشت. شیبود که برا یاصطالح نیسرکنده، بهتر مرغ 

 

 شده؟ صبح که خوب بود. ی_چرا چ
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 فرد پشت خط را که نداشتم. یصدا

 دانستم باز سد مقاوت نرگس، شکسته است. یاز مکالمه م یول 

 

 اون بچه رو هم آروم کن. مارستان؟یب نشیرسون یم عیسر ای امی_آذر ب

 کنه. یقرار  یب نذار 

 تو رو قرآن بجنب. آذر 

 

 

 دستانش گرفت. انیو سرش را م نشست

 

 .اشیقرار  یعلت ب دنیرا به دندان گرفتم و دو دل بودم از پرس لبم

 

 افتاده؟ ی_اتفاق

 

 در چشمانش به سرعت خانه ساخت. سرش را تکان داد. غم

 

 بشه. یدرمان یمی_نرگس! باز حالش بد شده، حاضر نشد باز ش

 

 

 نکند. شیرسوا ده،یچسب شیکنج گلو یِ را باال گرفت تا آن بغض لعنت سرش
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 درمان رو انجام نداد. یمیکردم ش ی_هر کار 

 به خاطر نهال هم حاضر نشد. یحت

درمان بوده،  یمیکه نرگس در حال ش یزمان ،یمالحظه ا یخبر و ب یدونم کدوم پرستار از خدا ب ینم
 .ستیزنده ن شتریب گهیکرده که نرگس شش ماه د فیهمکارش تعر یبرا

 .دهیحرف رو شن نیا اونم

 

 داشت. یسوز داشت، دلتنگ شیصدا

 

 _حاال واقعا...

 

 به دهانم چشم دوخت. منتظر،

 

 

 ماند؟یهمچون او، بپرسم که صحت دارد عشقت زنده نم یشدم از عاشق مانیپش

 و باهوش مثل او. نیزبیت یدر حضور دکتر  مه،یبود و من نادم از طرح سوال نصفه و ن سخت 

 

 

 مونه. ی_آره واقعا درسته زنده نم

 زده. شهیبه همه جاش ر سرطان 

 .ارهیفکر نکنم طاقت ب یاش شش ماه بوده ول نانهیخوشب 
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شد، حاضر  یبستر  مارستانیهم که ب یگذره، اون سر  یدو ماهه م ش،یدرمان یمیجلسه ش نیآخر از 
 نشد. یدرمان یمیش افتیبه در

 بشه و روند درمان از سر گرفته بشه. یداد تا نرگس راض رییدکترش داروهاش رو تغ فقط 

 کردم. یم یگرفتم و با انگشتان دستم باز  ریبه ز سر

 

 خواستم ناراحتتون کنم. یاصال نم دی_ببخش

 

 

 جوابم را آهسته داد. یعل

 

 .امیباهاش کنار م یخب منم دارم با همون سخت ی_سخته ول

کنن. شما هم  یکه همه شما رو سرزنش م هیدونم چ ینم یول نیدار تونیمشکل تو زندگ هیدونم  یم 
 .نییایو باهاش کنار ب دیکن یخودتون رو قو دیکن یسع

 گم. یرو م مشکلتون

 

 .دیدر دستان لرزانش لرز تلفن

 را برقرار کرد. تماس

 کنار گوشش بود و بعد قطع کرد. یدر سکوت، گوش یکم 

 .دیکوب یم نیرا گرفت و هم زمان پا بر زم یشماره ا تند

 

 سالم. ی_الو انصار 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

676 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 .دمید یآقا را م یمشهود عل یرا نداشتم فقط دلواپس صدا

 

 رم._شرمنده االن زمان حال و احوال ندا

 حالش بد شده. نرگس 

 .مارستانیب ارنشیم گهید قهیدق پنج

 

 .ییتو دمی_باشه پس من منتظرتم. بعد از خدا ام

 

 

 کرد. یساعتش را نگاه م قهیدق کیزد و هر  یو قدم م ستادیا

 گذشتند. یسال م انیمانند سال شیها برا هیثان 

 

 گونه بوده است. نیحافظم ا ریبودم، حال ام یبستر  مارستانیب نیهم که من در ا یداشتم روز  حتم 

 

 میکه م یر یشده ام، و ام ریاس یو متاهل یمجرد یکه خود در واد یشامل حال من تی" م " مالک 
 .شود یکرده، نم شکشیپ یگر یرا به د تشیمالک

 

 تنگ است. شیقدر دلم برا چه 

 آب. یجرعه ا یتشنه برا کی مثل 
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 کاش بودنت را در دلم ی"ا

 کردم! یقاب نم عاشقانه

 حاال نبودنت  که

 دق شود...." ی نهیدلم آ در

 

 _آذردی#ام

 

 

 سر آمد. انتظارش

 و آذر از پشت آن خارج شد. دیرا د آمبوالنس 

 

 تصورات من بود. هیکردم چه قدر آذر شب یفکر م نیمن به ا و 

 

 خارج شد و نرگس... برانکارد 

 .دمیکه نرگس را د یاز لحظه ا یوا

 را قبول نداشت. شیها دهید انمچشم

 شده بود. فیو نح دهیقدر پژمرده و رنگ پر چه

 

 بود.  دهیوجودش را مک رهیو ش  اش زده بود شهیبه ر شهیواقعا ت سرطان 
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 را بردند. نرگس

 . دید یهاج و واج نرگس را م بهنوش 

 نبود. ریالغرشدنش باور پذ نیچن نیا شیبرا زین او

 آمد: رونیکه ب داریشوک د از 

 ؟ید یقدر آدم رو حرص م نیچرا ا ه؟یدکور تیتو؟ اون گوش یی_معلومه کجا

 

 

 .مینشست یصندل یرا گرفتم و رو دستش

 

 شده؟ ی_چرا مگه چ

 

 تا جا داشت از هم باز شدند. چشمانش

 

 .یشد بی_چند ساعته غ

 .میبه خدا. همه در به در دنبالت یرو دار  یلیشده؟ بابا خ یچرا مگه چ یگ یم بعد 

 

 کردم. یو آمد عابران را نگاه م رفت

 

 _دنبال من؟ مگه گم شده بودم؟

 

 مامان؟ ای یبابا ناراحت شد ی_تو از حرف ها
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متفاوت  یایمادرم دو جغراف ایپدر  یحرف ها شیاز عابران گرفتم و به بهنوش نگاه دوختم که برا چشم
 بودند.

 

 _مگه حرفهاشون با هم فرق داشت؟

 محور حرف زدند. کیکه حول  دوتاشون

شه و  اتینذارم تا ب نیزم یجالدم، مامانت هم خواست حرف بابات رو رو شیخواست برگردم پ بابات 
 .فتهیاز دهن ب

 بود بهنوش؟ نیا جز

 

 

 خواست. یرا نم یبحث تکرار  نیا دلم

 

 بد شده. یلیحالش خ ؟یدی_نرگس رو د

 

 .ختیرا نگاهم آو شیبایدرشت و ز چشمان

 

 .دمشی_آره د

 ازش نمونده. یز یچ چیبهناز اون که ه یوا

 پاره استخوون. هی شده 

 سوزه. یبرا نهال م دلم
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 .دمیکش یقیعم نفس

 

 شه بچه. ی_آره داغون م

 .ستیزنده ن شتریآقا گفت دکترش گفته شش ماه ب یعل 

 

 درشتش درشت تر شد: چشمان

 

 شه؟ یم یخداجونم پس نهال چ یبهناز؟ نگو، وا یگ ی_دروغ م

 

 باال انداختم. یا شانه

 .دیفکرم به حکمت پروردگارم چرخ و

 خانه شان را پر کند. ینوازاد یکه صدا نیا یسال بچه دار نشدند و در تکاپو برا نیکه چند ینرگس 

 .ستیو از مهر و عواطف پدرانه خال دیکش یم دکیرا از جانب پدر  یمیتیآن بچه،  حاال 

 سخت با مرگ دارد. یهم مادرش جدال گریطرف د  از 

 

 

 برخاست. یبهنوش زنگ خورد و به آن تلفن

 رفتارش؛ هم متعجب شدم هم خنده ام گرفت. از
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 را رو به من گرفته بود. یو هول کرده، گوش دستپاچه 

 

 !؟یشد به یچ یدید ی_وا

 !بهزاده 

 .میزنگ بزن میکرد داتیشد هر کدوم پ قرار 

 

 

 بست. لهیصورتم پ یرو یکوچک لبخند

 

 شده؟ یخب حاال مگه چ _

 

 .دمیسبز رنگ را کش رهیرا از دستش گرفتم و دا یگوش

 

 _جانم بهزاد!

 

 برقرار شد. یکم سکوت

 

 بهناز؟  یی_تو

 

 ...دمیخند

 و تلخ... آرام 
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 زنه؟ یاالن با تو حرف م هی_پس ک

 خوبه. حالم

 .رهیاومد، حواسش پرت شد که تماس بگ بهنوش

 

 

 ! ی_خب خدا رو شکر که خوب

 گه؟ید یخوب

 

 

 برادر دلسوز و همراه، هزاران بار شکر گفتم. نیا یدلم خدا را برا در

 

 شم.  یم دهی_آره خوبم. دارم فوالد آب د

 تونه تکونم بدم. یطوفان هم نم گهیپوستم کلفت شده که د نترس

 

 ؟یفکر نکن. باشه آبج یچی_بهناز فعال فکرت رو رها کن و به ه

 

 

 

 کنم کمتر بهش فکر کنم. یم یسع یکنم، ول ینم_دروغه بگم باشه فکر 
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 قطع شد. تماس

 دادم. هیتک مکتین یرا به پشت سرم

 .دمیکش یسرد را به جان م یهوا

خاکستر  ریدارد، آتش ز یحرفشان که حکم جرقه ا کیداشتند که هر کدام با  یاقیدانم چه اشت ینم 
 دلم را روشن کنند.

 

 سوزاند. یکه تمام دل و جانم را م یآتش

 

 دم بزنم.  دیکه نبا یسوزاندن 

 شوم. یآبرو م یب چون

 شود. یشده، حکمش حرام م قیبا عشق به جانم تزر یکه روز  یر یش

 

 کند. یام، ورد زبان و جانش بود عاقم م یبخت دیسف یعمر آرزو کیکه  یپدر  

 

 دم زد. دینبا پس

 

 زده در ذهنم را با تکان دادنم شکست. چکیپ یفکرها وارید بهنوش

 

 _بهناز خوابت برد؟ 

 باال؟ میبر یخوا یگم نم یم

 ؟ینیبابا رو بب یخوا ینم 
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684 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 توانستم بدهم. یبود که م یتنها جواب منطق سکوت،

 

 بود و لجباز. سرتق

 کرد. یگرفت، آدم را به حال خودش رها نم یجواب نم تا

 

 

 ه؟ی_چ

 .یشمیدونم حالش خوبه که االن پ یم خب

 چطوره؟ خوبه؟ خب 

 

 

 تکانم داد. باز

 

 چه طرز حرف زدنه؟  نی_بهناز چشمات رو باز کن! ا

 

 .میو چشم در چشم شد نشستم

 

 _تو بگو چطور حرف بزنم؟

 کنن. یبه خاطر حرف مردم، جوون مرگم م دارن 
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 رو حراج زدن. آرزوهام 

 کنن. یدارن قمار م میرو جوون حاال 

 کن بهنوش! ولم

 تو که تباه نشده. یزندگ 

 کنن. یهر کس و ناکس بار تو که نم یجلو چاریل 

 شه. یکه نم یو بدن تو آماج دست دراز  صورت 

 

 

 داد. هیتک مکتین  و به دیکش یکالفه ا پوف

 

 بحث ها تو خونمون تموم بشه؟ نیبشه ا ی_ک

 بشه آرامش برگرده؟ یک

 کرد. یغلط هیمسعود  بابا 

 گه غلط کردم. یداره م خودش 

 .ببخش 

 .دنشیبخش سخته

 

 _بهنوش!

 

 آرام و با محبت نبود. بهنوشم

 اخطار داشت. میصدا ُتن
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 دانست. یحد خودش را م دیبا

پدر را  دیسپ یو حرمت مو یدل و خواسته ات بگذار  یخواهد پا رو یم ریدانست که دل ش یچه م او 
 دستمزدت شود. هیو کنا انهیو در آخر، تاز ینگه دار 

 دانست؟ ینم او

 زد؟ یخود را به ندانستن زده بود که دم از بخشش م ای 

 

 

 زدم. یبه نرگس م یسر  دیبا

 شدم. یم ایرا جو حالش 

 

 د؟یعملش چه قدر طول کش یمصطفو ی_آقا

 

 طرح سوالم، چشمانش گرد شد. از

 

 بهناز چه مرگت شده؟  ه؟یا غهیچه ص یمصطفو ی_آقا

 

 .چشمانم را در چشمانش ُسر دادم فقط

 

 .ینبود یجور  نیتو ا ی_به

 رفتار تو شد. نیکه باعث ا یلعنت کنه کس خدا 
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687 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رسه؟ یم یکه لعنتت به ک یدون ی. مزمیشائبه پدر و مادرته عز یتالش ب جهیرفتار، نت نی_ا

 

 نکنه. یز یباشه تا خونر دیچند ساعت تحت نظر خودشون با یساعت بوده ول می_عملش ن

 بخش. ارنشیم بعد 

 هم فکر کنم مرخص بشه. فردا 

 مامان؟ شیباال پ یایب یخوا ینم

 

 زدم. یتلخ یلیخ پوزخند

 

 خوام! ی_نم

 

 

 

 .ستادیبه نشانه اعتراض ا بهنوش

 .دیبلع یرا ذره ذره م خشم 

 

 !؟نیخوام؟ هم ی_نم

 ؟یبچه دو ساله شد مگه 

 ؟یرو بزن دشونیق یخوا یم یک تا 

 شون؟یریبگ دهیناد یخوا یم یک تا
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688 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 اش کوباندم. نهیقد علم کردم و انگشتم را به س شیروبرو

 

 _تا هر وقت الزم باشه.

 هر وقت آروم بشم. تا 

 .ام دروازه گهیگوشم در بشه و گوش د کیهر وقت  تا 

 جدت بهنوش ولم کن. سر

 تو حال خودم باشم.  نیبذار 

 

 

 .دیبه گوشم رس شیقدم برداشتم که صدا چند

 

 رو صدا دار کن. تیخواد بره؟ بعد هم اون ماسک ماسک دکور یم یمادمازل کدوم گور  یشه بگ ی_م

 

 .رمیخوام برم احوال نرگس رو بگ یم ،یکن یو ولم م یش یخفه م گهی_اگه د

 

 

 سرعت دادم. میقدم ها به

 به فنا داد. شیها یام را با پر حرف ییتنها

 

 بخش اورژانس شدم. وارد
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 گذراندم. یاز نگاه م یکی یکیها را  تخت 

 کرد. یم افتیبود و خون در دهیدراز کش یرنگ یتخت آب یحال، رو یب یتن 

 .ختیر یصدا اشک م یآذر کنارش بود و ب  

 

 رفتم. جلوتر 

 از لبانم خارج شد. یآرام سالم 

 آذر گنگ و پر از ابهام بود. یبرا ستادنم،یمن و کنار نرگس ا دنید 

 زد. یو انتقامش را لگد نم یتوز  نهیدر باورت هرگز خصلت ک نش،یکه چهره مهربان و دلنش یزن 

 

 .ختینرگس و بدن رنجورش، غصه را به جانم ر دهیرنگ پر چهره 

 

  ن؟یشناس یشما نرگس رو م دی_ببخش

 

 

 لب نشاندم. یکوچک به نشانه احترامش رو یتبسم

 

 .میهست هی_بله همسا

 ام. یبهناز مصطفو من

 

 

 زد. یتلخ لبخند کوچک یلیخ
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 ! نیهست یمصطفو ی_پس شما دختر آقا

 میدونستم چه قدر خانواده فه یم دهیکردن، که ند فیتون تعرو نرگس اون قدر از شما و خانواده یعل
 .نیهست یو با کماالت

 

 

 _لطف داشتن!

 .مینکرد یکار 

 بوده. فهیوظ یگیهم بوده در عالم همسا یهرچ 

 

 

 نرگس و حاالتش، یضیمورد مر در 

 نهال، یقرار  یب 

 را قالف کرد. مانیو پشت بندش مسعود، حرف ها یکه ورود عل میصحبت کرد یکم

 

 مبهم بود. میمسعود آن هم در کنار تخت نرگس، برا دنید

 

 نگاهش کردم. زیر یبا چشمان ناخواسته 

 و لو دهنده بود؛ انهیدانم رفتار من ناش ینم

 بود.  زیمسعود باهوش و ت ای

 جا گرفت. کنارم
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 سرش را خم کرد و در گوشم پچ زد. یکم 

 

 فکر نکن. ادی_ز

 شدن نرگس رو گفت. یبستر  انیعمو که عجله داشت و جر یدکتر برا شیپ رفتم 

 .یجا باش نیحدس زدم ا منم 

 اومدم. باهاش 

 

 

 من هم پچ پچ وار، جواب دادم: ،یهمان آرام به

 

 ؟ی_چرا دنبالم

 ؟یدوست دار  یلیشدنم رو خ ریتحق

 

 

 .دیو غم پاش یبه چهره اش گرد دلخور  یآن به

 را مخاطب قرار داد. یگرفت و عل رو 

 

 پدرش. دنیمن بهناز رو ببرم د نی_اگه اجازه بد

 وارد بخش شده. گهیکه د االن 

 هم تن نرگس خانم کنن. تیو عاف یشاء اهلل خدا لباس سالمت ان 
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 در کنار گوشش لب زدم: آرام

 

 برو. ام،ی_من نم

 

 

 لب زد: یهم با مهربان مسعود

 

 .میمون ی_باشه، م

 

 خواستم. یآرامش دلم صبر م یرا بستم و از خدا فقط برا چشمانم

 زد، چشم گشودم. یکه نرگس را صدا م یهراسان عل یصدا با

 خون را نگرفته بود. نرگس 

 باال رفت. یبه آن فشارش 

 ستاند. یو قرار را از عل یداد، صبور  ینشان م توریمان یکه رو ییاعدده همان 

 

 

 چکار کنم؟ ایخدا ا،ی_خدا

 

 

 کرد. تیبه آذر سرا زین شیو بغض صدا لرزش
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  ؟یشد شونیچرا پر ؟یشده عل ی_چ

 

 

 خروجش را دادند. بیسر نرگس فرا خواند و به سرعت ترت یبه سرعت پرستارها را باال یعل

 

 حال نرگس بدهد. یبرا یحیهم نبود که توض یکس چیه

 ...یعل یحت 

 

 داد. یرا شرح م یحال عل دیبا زین یکس

 

 عاشق... یبود ول پزشک

 به شماره افتاده بود. دگانش،یعشقش در برابر د یکه نفس ها یعاشق

 

 

 از همه جا کوتاه بود... دستش 

 ...شتریب ینفس یبرا د،یرس یاش م نهیکه فقط به س یدست

 ...ردیکه از خدا دوباره جان گرفتن عشقش را بگ ییدعا یبرا

 

 .دندیرقص یفکر در سرم م هزاران

 شد؛ ینرگس، مرگ قسمت م ینکرده برا ییخدا اگر 
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 نهال کوچک و معصوم چه بود؟  فیتکل

 شد. یاز هرگونه نوازش و مهر خانواده م یخال

 

 حلقه زد. میدستش را دور شانه ها مسعود

 

 نباش! _خانم گلم نگران

 شه. یکنه و خوب م یشاءاهلل به خاطر دخترش هم شده مقاومت م ان 

 چلونه. ینهالش رو تو بغلش م دوباره

 

 

و از همه مهم تر نه دل کندن از دوست  یمار یبود، نه زجر و ب یم یمهر و خوشبخت دینرگس با سهم
 .شیداشته زندگ نیو مهمتر یداشتن

 

 شناسد. یو جوان و کودک نم ریافسوس! سرطان، پ یول

 

 

 روانه اش کردم. یهیعاقل اندر سف نگاه

 

 _مسعود! به نظرت من بچه ام؟ 

 .ستیخوب بشو ن گهیدونم اون د یم من
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 را قاب گرفت. صورتم

 

 .زمیمن و توعه عز یتو دست ها ،ی_مگه مرگ و زندگ

 داره. یر یتقد هیاز روز ازل  یهرکس

 .دیشه هم باهاش جنگ ینم

 دعاست. اد،یکه از تو برم یتنها کار  االن

 

 

 حرفش تکان دادم. دییدر تا یرا به آرام سرم

 اورژانس را ترک کردم.  زین یهمان آرام به 

 نفس زنان سد راهم شد. مسعود

 

 ؟یستینگرانش ن ؟ینیبابات رو بب یخوا ی_بهناز نم

 

 .دمیدر هم کش اخم

 

 داره؟ یبه تو ربط ؟یم_چکاره

 

 

 اش سرد شد. چهره
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 ؟ید یفصل م ریی_چرا تغ

 بگم ببخشم غلط کردم؟  یخب با چه زبون ،یبار سرد هی یبار گرم هی 

 بگو؟ هان

 

 

 کردم. زیرا ر چشمانم

 

 ؟ید یبگم انجام م ی_هر کار 

 

 

 ؟یبخش ی_آره! تو بگو چطور من رو م

 عالمم اگه انجامش ندم. نامرد 

 

 

 بود. ختهیبه لبانم، چشم آو نهیبه س دست

 

 !!نیخوام! هم ی_من طالق م

 

 

 دادند. لینطفه اخم را تشک ش،یدو ابرو یتالق



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

697 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .ستیهم جالب ن شیشوخ یحت ؟یکه نگفت ی_بهناز جد

 

 

 .دیراستم از حرفش به باال پر یابرو

 

 حرفم برات تعجب آور بود؟ نیکه ا میکرد یم یو عشقباز  میمدت، تو بغل هم بود نی_مگه تو ا

 رو فراموش نکردم. یزد یرو که به تنم م ییهنوز کمربندها فمه،یطول درمانم تو ک هنوز 

 

 

 زد.  ضربه نیگرفت و با نوک کفشش به زم ریبه ز سر

 

 من شرمنده توام. امتیق امی_بهناز تا ق

 بگذر. راتمیاز سر تقص ،یخون یکه م یتو رو به اون رکعت نماز  یول

 کن. فراموش

 تا ببخشم. دیگه توبه کن یم نهیب یو ُکفر م تیهمه جنا نیخدا ا بابا 

 ست؟یمن و تو هم ن یاون خدا، خدا مگه 

 

 

 آمدم. یکردم و کوتاه نم یبه چشمانش نگاه م سرتق
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698 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اون خداست من بنده خدا. ی_هست! ول

 .نمتیبب گهیخوام د یشه. نم یکه نم میمثل هم باش اگه 

 .تیزندگ یپ برو 

 

 

 کنارش رد شدم که حرفش دلم را تکان داد. از

 

 معرفت؟ ی_کجا برم ب

 که جونم به جونش بنده. یکس ساده،یوا میمن تو دو قدم یزندگ 

 بندم. یکمربند نم گهیکن د نگاه

 ذارن. یمسابقه م دنشیکه نفس هام با د یدارم از کس یدست برنم من 

 تو گوشت فرو کن. نویا 

 رو. طونیکن ش لعنت

 .مونیبرگرد سر خونه و زندگ ایب

 دم که انجام بدم. یمحضر و تعهد م امیم ،یبگ یشرط هر

 

 

 دوختم. شییبایچشمان ز یشد و چشم در قهوه ا دهینرم کش میاز قدم برداشتم که بازو قدم

 

 _بابات رو به چوب من نزن.

 اون شب، دست روت بلند کرده بود؟ تا
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699 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !نه

 بشه. یشیمن آت یحق بده که با حرف ها پس

 که توجه نکنه. یپا افتاده ا شیبحث ناموسش بود؛ نه مسئله پ اونم 

 ؟یفراموش کن یخوا یعمر زحمتشون رو با دو تا کتک م کی 

  ؟یر یبگ یخوا یم دهیرفاه شما رو ناد یو بدو بدو کردن هاش برا دیسپ یمو حرمت 

 ؟یر یگ یدر موردشون سخت م یدار  یکن ینم فکر

 

 

 جامه عمل بپوشم! شیصداقت سخنانش، که دلم خواست به حرف ها ایعشق چشمانش بود؛  تاللوء

 دانم! ینم

 را از رو نبندم. ریبار دوست داشتم شمش نیدانم چرا ا ینم 

 

 

 سالنه به اتاق پدر رفتم. سالنه

 تعجب کرد. دنمیبا د مادر

 شد. انیدر صورتش نما یحس ترس و شاد دو 

 

 تر بود. یپدر در خواب، چه قدر مهربان و دوست داشتن چهره

 به پرواز درآورد. ادمیها را از  یخواِب آرامش، تمام بد دنید 

 .دمیاش را بوس یشانیجلوتر رفتم و دست و پ ناخواسته 

 از اتاق پرت کردم. رونیتر از آن چه که چشمانم ببارند، خودم را به ب عیدلم تلخ که شد، سر آسمان 
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700 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نرگس تمام فکرم را گرفت. یرا داشتم، ول مارستانیب طیبه ترک مح میتصم

 زد. یدر ذهنم قبل از رفتن چراغ م دارشید و 

 

 کج کردم.  یپرستار  ستگاهیرا به سمت ا میپاها 

 . ختیباره فرو ر کینام بخش مورد نظر، دلم  دنیجا با شن آن

 چه شده بود؟ مگر

 رفتم.  یرژه م وی یس یدر آ پشت 

 را فشردم. فونیآ دوباره

 .دیچیدر سالن پ یبله زن یصدا 

 .دمید دهیآراسته بود را ژول شهیکه هم یزمان دکتر  هم 

 که حواسش را در آن بخش جا گذاشته بود.  یدکتر  

 

 !!ی_آقا عل

 

 

 برگشت. جیگ

 کرد در شناختنم. ینم یار یحافظه اش  گمانم 

 کرد که ترس... یچنان نگاه م آن 

 زد. یدر چشمانش فواره م ترس 
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701 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جاست؟ نیشد؟ حالش چطوره؟ چرا ا ینرگس چ ی_آقا عل

 

 را از داخل به دندان گرفت. نشیریز لب

 فشرد. یم 

 فشرد تا زخمش، سرباز نکند.  یم 

 

 شه. ی_ داره تموم م

 شه. یخودم داره تموم م یچشم ها یجلو 

 .نییخونش به شدت اومدن پا یها پالکت 

 شدن. ریبدن درگ یارگانها تمام 

 نرگسم رو چهاره، نرگس رفته تو کما. یار یهوش

 

 

 تا جا داشتند، از هم باز شدند و بعد، چشم بستم. چشمانم

 ینیبا او مالقات نداشتم؛ دلم را به درد آورده بود و تسک گریدو بار، د یکیکه جز  یمرد یصدا بغض
 دردش نداشتم.  یبرا

 

 آمد. یآرامشش بر زبانم نم یبرا یکلمه و جمله ا چیه

 

 بدم؟ ی_جواب نهال رو چ
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702 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اش بود. زمزمه

 کرد. یتکرار م مدام 

 

 نادر بود. ایدن نیکردم که نمونه اش در ا یفکر م یبه مرد  ر،یطول مس تمام

دل  اشیفراموش یکه جوانه عشقش را نخشکاند و روز به روز آن را بارورتر کرد و برا ار،یتمام ع یعاشق
 نداده بود. یتن به هرزگ ای گرید یبه کس

 دادند. یسرلوحه خود قرار م یرا، در زندگ یعفت و وفادار  نم،یهمه مردان و زنان سرزم کاش

 

 

 گرم را تقاضامند بود. یبدنم آب دم،یخانه که رس به

 

 تنم را به آب گرم سپردم. ،یافکارم و خستگ ییرها یبرا 

 

 کردن تنگ شده بود.  یآشپز  یحمام که فارغ شدم، دلم برا از 

 

داغ  ازیپ یبو ریآن ها را ز یلحظات یبرا ایرا کم کنم و  میها یخواستم هجمه دردها و ناراحت یم دیشا
 بسپارم. یزردچوبه به دست فراموش ای

 

 

 بد... یبودم از خبرها پر 

 بد... اتفاقات 
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703 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

ذهنم، به شدت گرسنه  کیاز ازدحام و تراف ییرها یآرامش، برا یلحظه ا یهمه پر بودن برا نیا با
 بودم.

 خارج کردم. زریکردم و بسته گوشت چرخ کرده را از فر سیرا خ برنج 

 

 خواست. یم یخورش کوفته قلقل کی دلم 

 

 .دیپر یفکرم باز شاخه به شاخه م یکردم ول یرا درست م غذا 

 

 .دمیشام را چ زیم 

 مانند من گرسنه و خسته هستند. زین هیبودم بق مطمئن

 کردم. زیبه م ینگاه

 رفته بود. ادمیمورد که  کیبود به جز  ایمه زیچ همه

 

 ساالد را خارج کردم. یرا باز کردم و کاسه ها نتیکاب در

 شد. یکه زودتر و راحت تر درست م یراز یرا نداشتم بجز همان ساالد ش گرید یساالدها حوصله 

 

 . داد یبر از آمدن افراد خانواده ام مباز شدن در، خ یصدا 

 

 تو خاله. ای_ب

 . یحاال بذارم بر  ،یما رو رسوند یدیهمه زحمت کش نیا زمیعز ایب 
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704 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 . دیاز حرف مادر سوت کش مغزم

 همراه خود آورده بود. زیرا ن مسعود

 لذت بخش بود؟ شیآزار دادن من برا چرا

 

 

 .دیرس یبه گوش م فیضع یلیخ شیصدا

 

 . امیبعدا م ادهیخاله جان وقت ز_نه 

 خوام برم بخوابم. یخسته ام م االن

 

 شامت رو بخور بعد برو. ای_ب

 ؟یکن یم یبگیکه غر نجایا بهیغر یک 

 نه من، نه تو. یبر  

 

 

 کند.  یآدم را خلع سالح م شهیکه هم ی! جمله آخر نیهم

 آورد. یکه آدم در برابرش کم م یا جمله

 

 مسعود خورده شد. یپوست ریو ز زیر یدر سکوت، همراه با محبت ها شام
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705 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دادم. ینشان م شیبود که در برابر کارها یتنها جواب ،یکم محل یول

 را با ظرف ها رها کردم و به اتاقم پناه بردم. زیکه تمام شد، م شام 

 

 شوم.اتخاذ نکردم، با او روبه رو  امیزندگ یدرست برا یمیخواستم تا تصم ینم

 

 شد انکار کرد. یبودن را که نم لیافسوس که شوهر را کنار بکشم، فام یول

 

 افتاد. هیبه مهد ادمی م،یفکرها یاهویتمام ه نیب در 

 

 نداشتم. یبود که از او خبر  یروز  چند

 کرد. ینم یادیمعرفتش هم  یب خود 

 

 جواب نداد. یرا برداشتم و شماره اش را گرفتم. تا آخر بوق خورد و کس تلفن

 

 

 بود، چشم باز کردم. زیت انیچادرش را باز کرده بود و برق چشمانش بر آدم د،یکه خورش صبح 

 

 .شد یم یمن در رنج و غم و درد و خواب سپر  یکه زندگ نیا مثل 

 

 فرو رفته بود.  ظ،یغل یرا به خانه آورده بودند و خانه در سکوت پدر 
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706 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد. یصدا انجام م نیزدن ها، پچ پچ بود و کارها با کمتر حرف

 

 بود. نیدکتر ا دیاک یها هیتوص

 کند. یو استرس، دور  اتیشلوغ و دود و دخان طیکرده بود که از هرگونه مح زیتجو

 

 

 اتاقشان را آرام باز کردم. در 

 بود. شده دهیدراز کش یآب یبا راه ها دیسف نهیتخت، آرام با لباس خواب زم یرو

 

 

 آرام کنار گوشم پچ زد: مادر

 

 .میآشپزخونه من غذا رو درست کنم و دو کلمه حرف بزن می_تازه خوابش برده! بر

 

 

 دلم به کلمه " حرف " پوزخند زدم.  در

 کجاست؟  شیدانستم خانه اول و آخر حرف ها یم

 

ها در ذهنش فعال شده بود  یتازگ یگاه نگفته بود ول چیکه ه یدار  شیتند و ن یدانستم حرف ها یم
 کرد را حواله خودم و آباء و اجدادم خواهد کرد. یم یو بر زبان جار 
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707 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 مورد عالقه اش بود. یمشغول درست کردن ساالد ماکارون بهنوش

 

 را درست کرده بود. مهیق یعنیمورد عالقه بهزاد،  یمادر، غذا اما 

 

 زمان صبحانه خوردنم بود نه هنگام ناهار. نه

 سر کردم. یکلوچه با چا کیبه  فقط

 

 را هم خالل کرد. ینیزم بیورق س نیآخر مادرم 

 

 را خشک کرد. شیبود، دست ها زانیآو نکیکه کنار س یها را شست و با حوله کوچک آن 

 

 من نشست. کنار 

 را به دست گرفت. میها دست 

 بودم از رفتارش! ریمتح 

 

زد، حاال انگشتانم را نرم نوازش  یم خیو با حرف ها و انگشتانش مرا س دید یمرا م روزیکه تا د یکس 
 کرد. یم

 

 .میدونم باورت نکرد یم م،یکرد یدونم همه در حقت بد ی_بهناز دخترم! م
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708 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یو دم نزد یبه باد کتک گرفته شد یانصاف یدونم با ب یم 

 دونم. یها رو م نیا همه

 . یمقصر بود ییجاها هیهم  خودت 

 ورَتِرش کنم.و شعله زمینفت بر ش،یآت نیخوام باز رو ا ینم حاال

 

 

 کرد. ییرایبه پذ ینگاه

 آن نگاه را به بهنوش سوق داد. باز 

 .دیکش غیو ناالن قلب مرا ت دیجلوتر کش یصندل یخود را رو یکم

 

 نکن. تیکنم بابات رو اذ ی_بهناز دردت به جونم، التماست م

 حالش رو کن. تیکنم رعا یم خواهش

 نکرده مردن برسه. ییکارش به عمل باز و خدا نذار 

 

 

 دادم. یجوابش را م شهیآورد و با ت یاّره م میبرا کاش

 گفت. یمتلک م کاش

 کرد. یمن خوار نم یخودش را برا نیچن نیا یکرد ول یرا بر من حراج م شیها هیکنا کاش

 کرد. ینم التماسم 

 

 !؟یزن یم هیچه حرف نی_خدا نکنه مامان! ا
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709 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه. یکنه و خوب م یمرحله رو رد م نیهم ا بابا 

 

 

 را پاک کرد. شیها اشک

 

 کنه. یآره، با آرامش ردش م ،ی_اگه تو بخوا

 کنم حرفش رو گوش بده. یدلم خواهش م زیعز بهناز 

 

 

 .دمیرا بوس دستانش

 

 دونم مامان! ی_نم

 خدا برام سخته. به 

 .رمیبگ میفکر کردن تا درست تصم یخوام برا یم فرصت

 

 دستم هم نبود. کیبه تعداد انگشتان  میروزها تعدد لمسش، برا نیبرد، که ا یرا به آغوش سرم

 

 .دیبوس قیرا عم سرم

 

 . نمیخواست مادرم را در حال التماس و خواهش بب ینم دلم
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710 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمیکش شیبحث نرگس را پ نیهم یبرا

 

 زد. یز یبرداشت و گاز ر یار یخ بهنوش

 

 آقا گفت نرگس رفته تو کما! یعل روزی_د

 

 

 جمله را ادا کردند: کیدو، چشمانشان گرد شد و هم زمان  هر

 

 ؟یگ ی_نه! دروغ م

 

 که آن ها خبر نداشته باشند، شگفت زده شدم. نیا از

 

 ادتش؟یع نینرفت ن؟یدون یشما نم یعنی_

 

 اشک در چشمان مادرم نشست. نم

 

 ؟_نه من از کجا بدونم

 

 دست بهنوش برداشتم. یاز سبد جلو اریخ کی
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 مسعود بهتون گفته.  ایآقا  ی_فکر کردم عل

 رو چهار بود. شیاریحالش بد شده، هوش یلیخ

 .شونهیپر یآقا عل یلیخ 

 

 

 بلند شد و تابه کوچک را برداشت. مادر

 گاز گذاشت. یو رو ختیآن روغن ر در 

 

 بچه چکار کنه؟ یگرفته، طفل شیبرا نهال آت گرمینرگس بنده خدا، ج ریتقد نمی_ا

 

 کرد. یگوجه پوست گرفته را خرد م بهنوش

 

 حاال هم جوون مرگ بشه. ،یو سخت بتیهمه مص نینداره، ا ی_بنده خدا خودش سن

 

 

 حرف بهنوش سرم را تکان دادم. دییتا در

 

 .یگ ی_آره راست م

 .ستین یو هشت و سال که سن یس 

 جوونتره. یلیآقا چند سال ازش بزرگتره خ یکه عل نیبا ا یول
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 کرد. یز یاخم ر مادرم

 

 ؟یگفت ی_چ

 

 نگاه دوختم. جیگ

 

 _من؟

 

 ؟یگفت یگم چ ی_آره م

 

 دهانم را قورت دادم. آب

 

 که... نی. با استین یو هشت سال سن یزدم؟ فقط گفتم س یربط ی_حرف ب

 

 .ختیرا در تابه ر ینیزم بیس یمقدار 

 

 و هشت سالشه؟ یگفته که نرگس س ی_ک

 

 نگفته، سن و سالش مشخصه. ی_کس
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 چشمانش تر شد: مادر

 

 نداره دخترم. یاز پا درآوردش. سن یو سخت یضیمر نیسالشه، ا کیو  ی_مامان! نرگس س

 شد. شیاز حرف مادرم ر دلم

سال بزرگتر  نیساله را چند کیو  یدر بدنش زده بود که نرگس س شهیکه چنان ر یرحم یب یضیمر از 
 دهد. ینشان م

 

 شد.  یتر م کیو نزد کینزد امیزنگ گوش یصدا

 

 گرفت. میمرا جلو یکه گوش دمیرا به عقب هل دادم و بهزاد را د نگاهم

 

 .زدم یبهزاد، لبخند کوچک انهیو لبخند موز هینام مهد دنید از

 خارج شدم. ییرایرا برقرار کردم و همزمان به سمت پذ تماس

 

 ؟یخوب لی_سالم ستاره سه

 

دم دستم نبود.  یجواب ندادم. به جان خودت، به جان خودم، گوش شبید دیببخش ؟ی_سالم تو خوب
 داداشم. یخونه مهد میرفته بود

 هم معترض بودن. ای. تازه بعضیزنگ زد دمیبس کوزت شدم ند از 

 

 پنجره رفتم. کنار
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 مراعات گوش من رو کن. کمی ،یستینگران فک خودت ن هی_مهد

 

 گفت. ییزایچ هیروم نشد. دورادور بهزاد بهم  مارستان،یب ومدمی_شرمنده ام که ن

 

 

 .دمیکش یدسته مبل م یرو یفرض یها نقش

 

 ه؟یچه حرف نی_نه بابا ا

چرا زنگ  ؟یومدیِگله کنم تو چرا ن امی. بمیما خودمون رو هم فراموش کرده بود ،یر یو یر یاون ه تو 
 ؟ینزد

 

 _ممنونم.

 

 .دمیخند

 

 _باش

. 

 .ستین یمناسب طیدونم شرا ی_خب برو. م

 .یاستراحت کن یبخوا دیهم شا تو 

 مزاحمت نشم. برو 
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 ...ی_نه بابا مزاحم چ

 

 .دیچیدر خانه پ فون،یزنگ آ یآوا

 

 زنگ بود؟ مهمون اومد؟ ی_بهناز صدا

 

 رفتم. فونیشدم و به سمت آ بلند

 شدند. خکوبیم میپاها 

 خاله با عمه سوگل و خانم جان آمده بودند. خانواده

 

 کرد، یم ریخاله باز تحق اگر

 زد، یم شین اگر 

 دادم. یاحترام را قورت م ایکردم  یم یخودکش ایبودم  مطمئن 

 

 ده؟یبود؟ گوشت با من ورپر یگم ک یبا توام م یبه ی_هوو

 

 . خداحافظ.نانیزنم. مسعود ا یمن بعدا زنگ م هی_ها!! مهد

 

 مامان؟ هی_بهناز ک
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 بود. ستادهیآشپزخانه ا یورود یمن جلو یمادرم بود که در چند قدم یصدا

 

 .دمیدر هم کش اخم

 

 شوهر! فهیبانو با طا می_مر

 

 شد. دهیراه دستم کش مهیاتاقم کج کردم که در ن یرا به سو راه

 

 ؟یکن خمونیسوگل سنگ رو  یجلو یخوا یپشت گوش؟ م یگفتم؟ باز انداخت ی_دورت بگردم من چ
 بابات بشکنه؟ یخوا یم

 ؟یدقش بد یخوا یم

 کنم. یالتماست رو م گفتم 

 

 دهانش گذاشتم. یرا رو دستم

 

 .امیکنم نگو، برم لباس عوض کنم، م ی_مامان خواهش م

 

 چله تابستان را داشت. یگرما لبخندش

 

 .یکن یدونستم درک م ی_قربونت برم، م

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

717 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نکردم. دایپ یرا باز کردم و لباس میلباس ها یکند؟ کشو یمرا درک م یچه کس درک؟

 کمد را باز کردم. در 

 

گرمش گردنم را  یدور کمرم حلقه شد و نفس ها یکردم که دست یرگال را نگاه م یرو یها لباس
 کرد. یمورمور م

 .دیچیبمش در گوشم پ یصدا 

 

خود خودت تنگ  ی! دلم برایموهات و عطر تنت تنگ شده به یبوسه هات، برا یخودت، برا ی_دلم برا
 شده! تو رو خدا بفهم.

 

 دادم تا جا به جا شوم. میبه کمر و پاها یتکان

 کرد. یهر تکان من، حال او را خرابتر م یول 

 

 .دیمرا چسب محکم 

 

 مردانه اش بود. ازیاوج ن ط،یشرا نیا در

 گردنم زد. یرو یز یر بوسه

 چرخاند. مرا

 زد. هیتب دارش را به چشمانم بخ نگاه 

 

 من و تو رو داد بزنن. یچند نفر نشستن آبرو رونی_اون ب
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 ؟یچرا به یدون یم

 

 کاشت. میگونه ها یبوسه رو کی

 

 دادم. حی_چون تارا دخترش، تا حد مرگ من رو دوست داشت و تو رو بهش ترج

 

 انداختم. نییرا پا سرم

 

 

 

 تب دارش را دوست نداشتم. نگاه

 .دیکه آن شب مثل ببر نر، مرا در ینگاه همان 

 

 دم. یجون م ،یر یگ ی_بهناز نگات رو ندزد، نگات رو که ازم م

 

 

 لحن ممکن، جوابش را دادم: نیرا باال گرفتم و با سردتر دستانم

 

 .امیتا لباس بپوشم ب رونی_باشه، باشه. برو ب
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 .دمیرا پوش میها لباس

 اتاق را که باز کردم، با مسعود روبرو شدم. در 

 

 ام؟ی_مگه نگفتم برو م

 

 

 را درست کرد. امیروسر  لبه

 

 تا سوء برداشت ها خاک بشه. می. گفتم با هم بررونمیاالن منم ب رون،یبرو ب ی_گفت

 

 

 شانه به شانه ام آمد.  ،ییرایبه پذ دهیاعتنا از کنارش رد شدم که نرس یب

 دستش پشت کمر من بود.  کیلبانش کاشته بود و  یرو یمحجوبانه ا خنده

 هیلبانم سا یتبسم گرم رو کیبود و قلبش مشکل دار شده بود،  میکه روبرو یعقاب زیآن نگاه ت یبرا
 انداخت.

 

 . دمیبرق نگاهش و خنده چشمانش را، چشم بستن مادر را به نشانه تشکر هم د دمید 

 

 

 بودم؟ میعظ یدانست که از درون آتشفشان یم یکس ایآ اما

 که دوست داشت آن جا استراحت کند. یقرار داده بود تا زمان ییرایپدر در پذ یرا برا یتخت بهزاد
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از حرکات و وجناتش مشخص بود از  یزد، ول یصورتش نقش م یرو یلبخند احمقانه ا یگاه سوگل، 
 سوخت.  یدرون م

 

 

 ما بود. ییجدا یبرا یدنبال بهانه ابه  دیکرد. شا ینگاه م منتظر

 خورد. یرقم م میبرا یکه به سخت یلحظات 

 کیخواستند مزاحم استراحت پدر شوند که بعد از  یآمده بودند و نم ادتیع یقول خودشان برا به 
 ساعت، عزم رفتن کردند.

 

 و آرام نجوا کردم: دمیرفتن، مسعود را کنار کش هنگام

 

 گم.  یام رو اون موقع م یینها میخوام فکر کنم! تصم یماه م کی_

 تا بابا و مامان من رو زور نکنن.  ییایورا ن نیو ا یار یبهانه ب کی بهتره

 

 از فرط تعجب باز شدند. چشمانش

 

 نم؟یماه تو رو نب کی_بهناز من 

 

رو  زیدوتا لبخند االن زدم همه چ یکنم. تو که فکر نکرد یکه در حقت م هیلطف تی_مسعود نها
 فراموش کردم. 

 !ری! شب بخنیماه نباش. هم کیو  اریبهانه ب هیکه گفتم.  همون
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 رفتنم به سمت اتاق، راه هر گونه بحث و جدل را از او گرفتم.  با

 کرد. یدرد م سرم

 رفتم. ینرگس م داریکردم تا فردا به د یم یاستراحت خوب دیبا

 

 زد. انهیحافظ و ازدواجش به تمام افکارم تاز ریام ادی باز

 ناخواسته غرق در خاطرات با او بودن شدم. باز 

جز او در آن نوشته  یشده و اسم کس اهیآمد شناسنامه ام س یم ادمیشدم،  یکه فارغ م یا لحظه 
 شده است.

 

 کاش بودنت را در دلم ی"ا

 کردم! یقاب نم عاشقانه

 دق شود....  ی نهیحاال نبودنت، در دلم آ که

 

 _آذر"دی#ام

 

 

 رفتم. مارستانیظهر به ب یها کینزد

 دم،یانتظار د یها یصندل یوارد شدم. آذر را رو وی یس یآ  چهار آسانسور را زدم و به بخش دکمه 
 کردم. یکنارش نشستم و سالم

 بود. گرشیدر دست د یکوچک یدستش و کتاب دعا کیدر  حیتسب 
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 کرد و با سر جواب سالم را داد. نگاهم 

 .دیبار یباران بهار م مانند 

 

 _حالش چطوره؟ بهتر شده؟

 

 نرگس نداشتم. یاز طرحشان و خوب نانیبود که اطم ییها سوال

 

 گذاشت. فشیدعا را در ک کتاب

 

 شه. یپر منکرده، نهال داره پر یفرق چی_نه، همون طوره ه

 

 لرزانش به قلبم چنگ زد. یصدا

 

 کنه؟ یم ادیز یقرار  ی_کجاست؟ ب

 

 

نگران سکوت  شتریهم داغونه ب یزنه، عل یالم تا کام حرف نم ،یعل یحت یکس چیشه، با ه_خونه خاله
 نهاله.

 نه خوراک. براش دعا کن. م؛یروزه نه خواب دار سه
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 فرستادم. رونیدلم را ب یرو نیدستانم صورتم را پوشاندم و نفس سنگ با

 

 نم؟یتونم نهال رو بب یکنم. من م یدعا م_حتما! حتما 

 

 کرد. پایچل نهیس یرا رو دستانش

 

 حالش خوب شد. دیبا تو حرف زد. شا دی_چرا که نه! شا

 

 روز گذشت. آن

نهال را به خانه ما آورد. در کوچه که به استقبالش رفتم، چشمان  یسه روز بعد آن روز، عل قایدق
 ود.شده ب ختهیمعصومش به در خانه شان آو

 

 .دمیحلقه زدم و گونه اش را بوس شیرا دور شانه ها دستم 

 

 گل دخترم! ی_خوب

 

 نگاهم کرد. نیو مت آرام

 

  رون؟یب میبا هم بر یخوا یم ؟یبگ یخوا ینم یز ی_چ

 

 تنها جواب زبان و حرکاتش بود. سکوت،
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 و صورتم را به سمت خانه چرخاندم. دمیبرچ لب

 

 برم. یخانم رو م ای_باشه منم دختر رو

 

 که کردم، محکم کمرم را گرفت. پشت

 

 خاله بهناز! امی_من م

 

 .دیخند یعل

 نرم و آرام. یا خنده

 

بهناز  یشکرت! باالخره بعد از چند روز سکوتش رو شکست. واقعا خود معجزه ا ایشکرت! خدا ای_خدا
 خانم.

 

 

 با من ُاخت شده بود. بیعج نهال

 زد. یحرف م میبرا 

 .دیخند یم

 گفت. یمادرش م یبرا شیها یدلتنگ از 

 کردم. یم یمادر  شیو مِن مادر نشده برا باره خوب شدند کیکه افت داشتند و  ییدرس ها از 
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 .کشد یاست که نرگس با دستگاه نفس م یروز  نیستمیب امروز 

 

 رسد. یبه آخر م زیدستگاه قطع شود، عمر او ن اگر

 داد. یعدد سه را نشان م اشیار یدرجه هوش امروز 

 .مییآ یکه نهال به من پناه آورده تا به امروز، هر روز ساعت چهار، با هم به مالقات مادرش م یروز  از 

 کند. یخورد و درد دل م یحسرت م شیمزاحم، برا یها شهیش نیاز پشت ا او 

 

 .کند ینوازشش م یلعنت یها شهیش نیپشت هم از

 زند. یم شیبرا شهیبا طعم ش یحصار مزاحم، بوسه ا نیپشت هم از 

 

 از فهم و شعور. ییایبا دن یاست ول کودک

 ها. یپر است از عواطف و مهربان یاست ول کودک 

 

 .میرو یم اطیو به سمت ح رمیگ یرا م دستش

 

 از برنامه هر روزه ما است. یقسمت زین نیا 

االکلنگ جا  ای یباز ُسرُسره یرا رو شیاز غصه ها یبرم تا کم یم مارستانیب یرا هر روز به پارک کنار  او
 کودکانه اش را رها کند. یبگذارد و خنده ها

 

 مقدار راحت تر قبول کند.  کیساالنش کردن با هم یاز مادر را با باز  یدرد دور  دیشا 
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 کردم. یبچه ها را با ولع تماشا م یپارک نشسته بودم و باز  مکتین یرو

 به ارمغان دارند.  یآدم یو کودکان، لبخند برا رانیپ دنید ،یز یطور غر به

 

 .شه یاز شما دور باشه، باز کم حرف م هیکاف ی_تا با شما هستش حالش خوبه! ول

 

 

 .دیدلواپس رس ییعاشق و عمو یبه دکتر  گوشیاز کودکان باز نگاهم

 

 از غصه هاش رو کم کنم. یتونم کم یکنم. خوشحالم حداقل م یبراش نم یمن که کار  ن؟ی_سالم خوب

 

 چپش قرار داد. یپا یراستش را رو یپا

 

 شق القمر باشه. دی_من که هنوز هم اعتقاد دارم معجزه نبا

 . میکن یردش م دهیوقت ها کنار گوشمونه و ما ند شتریب معجزه

 .نیخود معجزه هست نهیشما که هنوز اعتقادم ا مثل

 

 کردم. سیرا خ لبم

 

 .دیگذشته ها فکر نکن_شما هم به 
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 برنت. یهم خاطره ها به مسافرت زمان م یاگه نخوا یشه فکر نکرد، حت ینم یعنی

 .دیافسوسش رو نخور یول

 خدا براش رقم زده. یو قسمت ریتقد یهر کس باالخره 

 

 ن؟یدل بکن نیتونست ن؟یگذشته رو فراموش کرد ؟ی_شما چ

 

 کردم. نگاهش

 .بچه ها نگاه دوختم یدر همان سکوت، به باز  بعد

 

 شه؟ ینم نیدی_د

 سخته؟ نیدید

 .یار یجا کم م هیآخرش  ،یهمت هم ببند کمر 

 فراموش کردنش، از همه مهم تر دل کندن ازش برام سخته. سخته 

 

 را چنگ زد و سرش را باال گرفت. شیموها

 

 شه؟ یم یاون چ ندهیآ ن؟یبه نهال فکر کرد یدونم سخته! ول ی_م

 چیحق رو ه نیا ن،یدار یحق زندگ ن؟یفکر کرد نیبه ا ن،یاریکم ب نیشما و آذر خانم هم بخوا اگه 
 .دینکن غیوقت از خوتون در

 که دوستتون باشه تا همسر؛ دیکن دایرو پ یکس 

 باشه تا غم پرور. غمخوارتون 
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زد و به گمانم کل آن پارک اسم مرا فرا گرفته بودند به گوشم  ینهال که اسم مرا صدا م فیضع یصدا
 .دیرس

 

 ُهلم بده، خاله بهناز. ای_خاله، خاله بهناز ب

 

 . ستادمیشدم و ا بلند

بود دوست  دهید بیهم چون او که حاال سد مقاومتش آس یدکتر مقاوم یرا برا زشیغم انگ دهید
 نداشتم. 

 

رو به کام خودمون تلخ  امیراجع بهش ا مینیکه بش ستیون نما آدم ها، دست خودم ی_مرگ و زندگ
 .میکن

 دارم. یداره منم نفس ینفس نرگس 

 .دی. به خودش توکل کنرهیاالن نفس من سالم رو خدا بگ نیامکان داره هم یول 

 

 

 از هم باز شد. یاش کم چهره

 

 .نی_ممنونم که هست

 

 نهال با مادرش شد. داریروز د نیو آخر نیروز بهتر آن

 رفتم. مارستانیعصر، طبق عادت هر روزه، به ب فردا
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 تفاوت که دکتر خواسته بود نهال را با خود همراه نبرم.  نیبا ا یول

 عادت شده بود. میهر روزه اش برا دارید

 

من اسمه دوا" ذکر هر روزه ام شده بود. در نظرم بدنش ورم کرده بود.  ای" و "یةالکرسی"خواندن آ 
 به آن نکردم. یهم به آن مبتال بودم و توجه روزیکه د یهمان حس

 ...اما

 شدند. دهیکش عیخط قرمز را نشان دادند و پرده ها سر تورشیکه صفحه مان یامان از آن لحظه ا اما 

نرگس و نهال،  ریشدن پرستارها به بخش، امان از رقص تصو ریاز اعالم کد نود و هشت و سراز امان 
 اشک چشمانم. هیپشت ال

 کردم و همان جا ُسر خوردم.  شهیبه ش پشت

 

 کردم:  یکه در گوشش زمزمه م یجواب نهال حاال

 

 شه. یداشته باشن زود مستجاب م یی_بچه ها پاکن. هر خواسته و دعا

 

 دادم؟ یچه م را 

 

 را گرفته بودند و به زور از بخش خارج کردند. یبغل عل ریدکتر و پرستار، ز دو 

نرگسش جا گذاشته  شیاو روحش را همان جا پ یکشاندند ول رونیرا به زور ب یبودم جسم عل مطمئن 
 بود.

 

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

730 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خراب، به خانه پا نهادم. یحال با

 صورتش بکوبد.سر و وضع آشفته ام به  یبرا یکوچک یلیکه باعث شد مادر، س یحال

 

 ؟یشد یجور  نیچرا ا ه؟یچه وضع نی_بهناز! ا

 

 خانه انداخت. یوارهایبهنوش و بهزاد گفتنش، لرزه به د بعد،

 یدعا م شیو برا دمیروز او را د کیو  ستیب یکه من لعنت دمیرا د یبه چشم خود جان دادن آدم من 
 خواندم.

 بودم. دهید میرا با چشم ها مشیتیماندن دخترک  میتیجوان و  یدادن مادر  جان 

 

 _نرگس رفت. مامان! نرگس، نهالش رو جا گذاشت و رفت.

 

 .دیچیو هق هق ام در خانه پ دیدر گلو مانده ام ترک بغض

 

 کردند. یسه، شوک زده نگاه م هر

 

 انداخته بود. نیو روح نواز عبدالباسط در قبرستان، طن بایصوت ز یصدا

 بودند.. دهیبا فاصله اندک کنار هم آرام آرم ییقبرها

 

زاهد  دیشا ایو  تیو جنا یدروغ و تهمت، دزد دیسپر کرده بودند، شا نهیس یروز  دیکه شا ییها آدم 
 شان بوده، در کنار هم خفته اند. شهیو عابد و مومن پ
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 کردم. یفکر م زیچ کیفقط به  دم،یشن یرا م یهر گاه خبر فوت کس من 

 آن را سلب کرده بود؟ ایآن انسان فرصت توبه را به خود داده بود؟  ایآ 

 

 تاب بود. یقرار و ب یمادرش ب یکه برا دمیرا د ینهال 

عشقش را آرام  ادگاریکه دست باز کرده بود تا برادرزاده اش،  دمیرا د یسه قدم آن طرف تر، عل دو 
 کند.

 

شد، شانه مردانه اش را محکم بفشارد و در گوشش گاه با هیتک شیخواست تا برا یرا م یخود کس او 
 :دیبگو

 

 کنن؟ ینم هیگفته مردها گر یکن، ک هی"گر 

رو برات به  یکه رفته و خاطرات و دلتنگ یعشق یبرا ار،یجا باال ب کیکن و غم ها و دردهات رو  هیگر 
 کن." هیجا گذاشته گر

 

 

و آغوش باز  ختمیشده از مهر پدر و مادر اشک ر ینهال خال یپا نشستم و برا کی یرفتم و رو جلو 
 کردم.

 .دیو سه روز از آغوش مادر به دور بود و تا ابد هم طعمش را نخواهد چش ستیکه ب یبچه ا یبرا

  

 آمد و غر زد. بغلم

 کرد و در آخر آرام گرفت. هیکرد، گر شکوه
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 شب از کنارم تکان نخورد.  تا 

 

 کردم. یرا نرم نرم نوازش م شیبودم و موها دهیتخت، کنارش دراز کش یرو

 تخت کنار رفتم. یو از رو دمیگردنش کش ریمعصومش که بسته شد، دستم را از ز چشمان

 

 .دیخط بطالن به رفتنم کش نشیدلنش ینرفته بودم که صدا یدو قدم هنوز 

 

 ؟یمن رو تنها بذار  یخوا ی_خاله تو هم مث مامان م

 

 .برگشتم

دانم خواب، ابتدا مرا به  یتخت نشستم و دستش را در دستانم با مهر فشردم و حرف زدم. نم کنار
 دانم که صبح، چشمانم را گشودم. ینهال را، فقط م ایآغوش خود برده بود 

 

 کرد. یسفت و سخت شده بود و درد م بدنم 

 کرد. یم نییهنم باال و پارا در ذ یسرم بود که عالمت سوال ریز یکوچک یدوشم و متکا یرو ییپتو اما

 کار را کرده بود!؟" نیا ی" چه کس

 

 رفتم. یخانه م نیشدنش از ا داریقبل از ب دیبا

 به داخل هال پا گذاشتم. نیپاورچ نیپاورچ 

 

 ن؟یر یم نی_دار
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 ام را به پشت سرم فرستادم. دهیترس نگاه

 

 خواستم بترسونمتون. ینم دی_ببخش

 

 مرد. نیموردم در حضور ا یاز ترس ب دمیکش خجالت

 

 صدا اومد. ییهوینبود و  یفقط چون کس ه،یچه حرف نی_نه ا

 !نیهم 

 

 .دیکش شیموها انیم یدست

 

 برسونمتون؟ ن؟یبر نیخوا ی_م

 

 دوشم انداختم. یرا رو فمیک

 

 .نیرم. فقط مواظبش باش ی_نه ممنون! خودم م

 

 

 . میانداخت یزندگ. شما رو هم از کار و میمزاحم شما هم شد دی_ببخش
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 همراهم شد. زیبرداشتم به منزله رفتن، که او ن یقدم

 

 ندارم! فقط نگرانم! ی_نه کار 

 

 داد. یرا تکان سرش

 

 _چرا؟

 

 .دمیلبم کش یرا رو زبانم

 

مامانش به من خو گرفته، از  ی_خودم بهش عادت کردم، چه برسه به نهال که بچه ست و االن به جا 
 ترسم. یم یوابستگ نیا

 

 گرفت. نییرا پا سرش

 

 .ادیاز دستم برنم یا گهیکار د یترسم! ول ی_خودم هم م

 .میکه بر یزمان تا 

 

 کجا؟ د؟ی_بر

 

 شم هم مادرش. یجا دورش کنم. خودم، هم پدرش م نیخوام از ا یهلند. م میر ی_م
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ما  نیکه ب یشدم از ابن حس وابستگ مانیباز پش یشوم. ول ینه من دلتنگش م میزبانم آمد که بگو بر
 شکل گرفته بود.

 

 باز شده ام را بستم. لب

 

 ن؟یبگ نیخواست یم یز ی_چ

 

 زدم. ینصفه ا لبخند

 

 _نه، فقط دل کندن سخته.

 

 آمدم. رونیبا تمام سرعتم از آن خانه ب و

 

 ش،یها یطول روز و شب به نهال و دلتنگ تمام

 رفتنش فکر کردم.  به 

 

 مسعود بود. ریدرگ یذره ا دیشا ذهنم

 کرد. یگذر م رحافظیام زیهمان اندازه ن به

 را هم نداشتم. ریکردم، ام یمسعود را قبول نم اگر 

 بودن، فقط خاطرات بود. ریسهم من از با ام باز 
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نکرده  ییقلب پدر، نوسان فشار مادر و خدا یرگ ها دنیکش ریت دیکردم، با یمسعود را قبول نم اگر 
 .دمیکش یپدر را به جان م یقلب ستیا

 

را به دست باد  شیو افتراها نیخاکستر خاطرات کتک ها و توه دیکردم، با یمسعود را قبول م اگر 
 که خارج از توان و قدرت من بود. یز یسپاردم. چ یم

 

 شدم. ینهال، مانند کودک خودم نگران م یگذشتند و من هر روز برا یم روزها 

 .ختمیر یاشک م شیغصه ها با

 شدم. یکودکانه اش سرخوش م زیر یخنده ها با

 

 

 بردم. یتوانست کاهش دهد، م یم یموزه هر آن چه که حجم فراغش را کم نما،یرا به پارک، س او 

 یخواست، دلتنگ آغوشش، بوسه ها یکم کم حالم بهتر و بهتر شده بود. نهال مادرش را م زین خودم 
جمله دروغ مامان رفته مسافرت را  ی. حتنداشتم شیبرا یجواب چیشد و من ه یناب مادرانه اش م

از مرگ  ار،انتظار رها کنند که خود انتظ نیدر سرزم شهیهم قدغن کردم در گوش او بخوانند و او را هم
 کشنده تر بود. 

 

 بود. دهیروز نرگس درد کش نیهفتم امروز

 که درد نداشت و آرام گرفته بود.  یروز  نیهفتم

 کرد. یبود و مرا رها نم دهیشد، نهال هم چنان به من چسبکه تمام  مراسم

 ام باعث شد که همراه عمو و عمه اش همراه شود. یدندانپزشک نوبت
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بار که درد، تمام بدنم را گرفت و مرگ  کیهراس داشتم. به جز  یاز دندانپزشک یعیبه طرز فج شهیهم
 را احساس نکردم. یگاه درد چیه گرید د؛یرقص دگانمید یدر جلو

 

 یشد. با دهن یناخودآگاه ترس در وجودم شناور بود. دندان سومم از سمت راست عصب کش یول 
 یژلوفن برا کیبه خانه آمدم و زود به جعبه قرص ها پناه بردم، و  ،یحس یب یکج از دارو بایتقر

 . خوردم نشیتسک

 

 نبود بخورم. لمیرا که اصال م شام

کردم. چشمانم به زور باز مانده  قیدر گوگل درباره ازدواج و طالق تحق یکتاب مطالعه کردم و کم یکم 
 بسته شدن داشتند. لیبودند و م

 

 پناه بردم. یخبر  یب یایهم قرار دادم و به دن یآخر نتوانستم مقاومت کنم و دو پلک را رو در 

 

پلک  یزند. به جبر، کم یم را صدا منام یخورم و کس یکردم تکان م یشب احساس م یها مهین 
 دادم. حیباز، خواب را ترج یول دم،یرا باز کردم و چهره بهزاد را د میها

 

 شد نه صدا زدنم. ینه تکان دادنم تمام م اما

 :دمیخشونت، رو به بهزاد توپ ینشستم و با چشمان بسته و کم تیاز عصبان یموج با 

 

 .ادیشده؟ خوابم م ی! چیبرادر من نصف شب هی_چ

 

 نهال.. یخوام ول یمعذرت م زمی_بهناز عز
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 مغزم را فعال کردند و خواب را به عقب راندم و سراپا گوش شدم. ینهال، شاخک ها اسم

 باز شد: چشمانم

 شده؟ ی_نهال چ

 

 را گرفت. میدستانش آرام بازوها با

 

آماده  ره،یگ یگفته فقط بهونه تو رو م یکنه و عل یم یقرار  یکم ب هینشده. فقط  یز ی_هول نشو! چ
 اون بچه؟ شیببرمت پ یش یم

 

 مزاحمم را پشت گوشم فرستادم. یموها

 زدم. یقدم م ییرایو روشن پذ کی. منتظر بهزاد در تاردمیبه صورتم زدم و لباس پوش یآب عیسر یلیخ

 

 خورد. یمعصومش در سرم چرخ م ی افهیبه نهال، ق دنیرس تا

 .میا ستادهیزنگ زد و گفت که پشت در ا یشدن، بهزاد به عل ادهیمحض پ به 

 

لرز آور شب،  یدر سرما یخانگ یبا همان لباس ها شانیکه در باز شد. نهال پر دیطول نکش هیثان چند 
 پاتند کرد. میبه سو

 زد. یدر هم قفل کرد و بوسه م میرا دور پهلو دستانش 

 

 را تنها بگذارم.ترس داشت که او  یکردم ول شیجدا یسخت به 
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 کرد. ینم شیرا گرفته بود و رها میمانتو محکم 

 

 را به اتاقش بردم. او 

 . دیحرف زدم تا چشمانش گرم شد و خواب شیبرا یکم

 

 :دیقلبم ناخن کش  بغض دارش به یکه جا به جا شدم، صدا یکم

 تتیاذ ؟یبر  یخوا یچرا همش م ؟یچرا دوسم ندار  ؟یخوا ی_چرا تو هم مث مامانم من رو نم
 کردم؟

 

 را دوست نداشتم. شیها حرف

 داد. یرا گرفته بود آزارم م بانشیکه گر ییتنها نیا

 قرار دادم. میپاها یو سرش را رو نشستم 

 .دیکه دستم به بناگوشش رس دمیکش شیبه موها یدست 

 را حس کرد. یسیخ

 

 را به سمت چشمانش بردم. دستم 

به دشت  دنیرس یبرا یراه چیزدم و ه یبود که در برهوت دست و پا م نیترش، مثل ا چشمان
 نداشتم. 

 

و دوست نداشتنش  ییتنها یرا مبنا یدور  یو کم دید یبچه هفت ساله تمام محبت ها را نم نیا چرا
 کرد؟ یم ریتعب

  



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

740 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . بخواب .میدلم من دوست دارم، همه دوست دار زی_عز

 .نمیش یم رونیب نیرم هم یجا نم چیبخواب! من ه یراحت با

 گلم؟  باشه

 

 به باال گرفت و به چشمانم نگاه کرد. یرا گرفت و سرش را کم دستم

 ؟ید ی_قول م

 

 خواست صحت کالمم را از چشمانم بخواند. ینافذش م نگاه

 

 در جوابش زدم یکوچک لبخند

 

 کار دارم. باشه؟ یرم، فقط با عمو عل یجا نم چیدم! بخواب فرشته کوچولو ه ی_قول، قول م

 

 بالش گذاشت، پشت کرد: یرا برداشت و رو سرش

 .ری_باشه خاله، شب بخ

 

 

 داد. یکه ساعت پنج صبح را نشان م یر یعمق گرفت. از لفظ شب بخ لبخندم

 

 

 که منظم شد، از اتاق خارج شدم. شیمعصومش که بسته شد، نفس ها چشمان
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 بستم. یرا به آرام در 

نشسته بودند و با  ینور هالوژن ها و چراغ خواب، بهزاد و عل ریکوچک را که رد کردم، در ز راهرو
 .کردند یاز پچ پچ نداشت، با هم صحبت م یآرام که دست کم ییصدا

 

 .ستادیکه چشمش به من افتاد، بلند شد و ا یعل

 

 گرم زد. یمن، لبخند دنیاز حرکت او سرش را به عقب چرخاند و با د بهزاد

 من بلند شده بود. یپا یکه جلو یمرد ستادنیبودم از ا معذب 

 

 .دینیبش دییکنم بفرما یخواهش م ی_آقا عل

 

 کنار بهزاد نشستم. در

 کنار هم جفت شده بودند. میپاها

 قرار داده بودم. میپاها یدستم را در هم قفل کرده رو دو 

 

 .میشما رو مختل کرد ی_بهناز خانم شرمنده! ما خواب و زندگ

 

 صورتم نقش زد. یکوچک بر رو یتبسم

 

 نکردم. یکار  د،یحرف رو نزن نی_ا

 .رهیگ یست دلتنگ مادرشه، بهونه م بچه 
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 خوام چکار کنم؟ یم مگه 

 خوام. یشه، من خواب رو نم یبا کنار من بودن آروم م اگه 

 

 مکث کرد. ینگاه قدردانش، کم با

 

 .میزودتر بر دیاقامت و پاسپورت نهال، با یرم دنبال کارها ی_فردا م

 

 چانه اش فرستاد. ریکرد و دستش را ز لیخودش را به دسته مبل متما یکم بهزاد

 

 .دیکه بعد چهلم بر دیکن فیرد یقدر عجله؟ حداقل کارا رو جور  نی_چرا ا

 

 شود. یطوفان زیشود، دل من ن یجد هیکردم اگر قض ینم فکر

 کردم. یاضافه م زیو رفتن نهال را ن یدور  دیبا ام،یزندگ گرید یبه کابوس ها حال

 

 نبودن مادرشه. ریخوره، اون هنوز درگ یجا بمونه باز ضربه م نی_نهال ا

 یو کارها یهم زندگ شونیوحشتناکه، به هر حال ا یلیماهه اش به بهناز خانم خ کی یوابستگ
 نهال باشه. اریتونه در اخت یخودش رو داره و دائما نم یشخص

 شه دوباره ضربه خوردن نهال. یم نیا و 

 .رهیخو بگ دشیجد یراه، دور کردنشه تا به زندگ نیبهتر

 

 مبل دادم. یبه بدنم رو یو قوس کش
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 دور بشه براش بهتره؟ لیو فام ییشه؟ از عمه، خاله، دا یبا رفتن درست م یعنی_

 داره؟ اجیبه محبت احت دایبچه االن شد نیا دیکن ینم فکر

 بشه، درکش کنه. شیخواد باهاش درد و دل کنه، همباز یرو م یکس 

 

 کرد. لیخودش را به جلو متما یکم زین یعل

 

 خوره؟ یضربه نم شتری_با موندن به نظرتون ب

 . رهیگ یبه جز شما ارتباط نم یکس چیبا ه اون 

 

 .دمیبه لبه شالم کش یدست

 کردم. شیکردم، رها دایپ نانیمزاحم اطم ینبودن موها رونیاز ب یوقت 

 

 کنه. یرو حل نم یز یگم رفتن، چ یمن بازم م یول نیدون یدونم، خودتون بهتر م ی_نم

 کنه. یم رتریرو درگ شیبحران روح فقط 

 

 کرد. زیرا ر چشمانش

 

 ن؟یباش ازهاشیمنبع رفع ن دیتون ی. خود شما چه قدر ممی_خب بهناز خانم فرض که ما نرفت

 ن؟یذار یقدر براش وقت م چه 
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 را باال برد و ادامه داد: دستانش

 

در قبالش  یاندازه سر سوزن یکه شما حت میواقف هیرو هم من و هم بق نی_البته سوء تفاهم نشه، ا
 .دیندار تیمسئول

 کنه. یمادرش بو م یبچه شما رو به جا نیگم که ا یم یاز لحاظ عواطف انسان یول 

 

 م؟یتوانستم بگو یم چه

کمتر  یمشخص نبود، وقت مینوپا یزندگ فیهنوز تکل یدانستم چند چندم! وقت یهنوز خودم نم یوقت
 ی. حرفرمینماندن را بگ ایماندن  یبرا یمیمانده بود تا تصم یماهه ام باق کیهفته از فرصت  کیاز 

 آمد. یبر زبانم نم

 

. رفتن بهتر از موندن و دوباره نیخودتون رو دار یشما هم زندگ هیعی! خب طبنیسکوت کرد نیدی_د
 دل شکستنشه.

 

 صاف نشست، با محبت پلک زد: بهزاد

 

 .میهم نش یمزاحم استراحت آقا عل گهید می_بر

 

 .دمیکش نمیریلب ز یرو زبان

 دم. یم حیشد براش توض داریصبح که ب می_من به نهال قول دادم که نرم! بمون

 .میر یم بعد
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 بر خودش گرفت و لبانش را غنچه کرد. یتفکر  حالت

 .دیما رو باز تحمل کن دیجون با یعل نی. البته ببخشمیمون ی_باشه، به خاطر قولت م

 

 نگاهش شرمنده و دلخور شد. یعل

 

 ینه من. به هر حال من فقط م نیببخشه شماها هست دیکه با ینکن بهزاد جون، اون ی_چوب کار 
 جا و مزاحم استراحتتون شدم. نیکشوندمتون ا یخوام که نصف شب یتونم بگم معذرت م

 

 جلو رفت. یو چند قدم ستادیشد، ا بلند

 

 بذارم، بعد بهزاد رو ببرم.  ارتونیرو برا استراحت در اخت یبهناز خانم تا اتاق نیاریب فی_لطفا تشر

 

 .ستادمیتبع او، من هم ا به

 

 مونم. ینهال تو اتاقش م شیمن پ نی_نه ممنونم، اگه اجازه بد

 

 اش برد. یشلوار ورزش بیدر ج دست

 

 نه اصال امکان نداره... ن؟یزم ی_اون جا؟ رو

 .نیش یم ضیسرده، مر نیزم 
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 اش گرم شد. یاز مهربان صورتم

 

 خوبه. من راحتم. یلیاتاق خ ی_نه سرد کجاست! دما

 

 گرفتم. شیراه اتاق نهال را در پ یر یشب بخ با

 

 .دمیتخت دراز کش ینهال رو کنار

بود سرنوشت نهال چه  نیزدم. در موج افکارم، فکرم ا یرا آرام آرام با انگشتانم شانه م شیموها
 خواهد شد؟

 رد؟یگ یمحبتش را از کجا م هیتغذ

 کند؟ یکند، پدر  یمادر  شیمنت با جان و دل برا یخواهد بود که ب یاکسیآ 

 .دیچک اشکم

 اضافه شد. اهمیشب س یبه غصه ها زیخودم کم بود، حال نهال ن یو غصه ها درد 

 

 یگرم و کوچک، چشم گشودم و چهره معصوم و خندانش، خنده را به لبانم ارزان یبا نوازش دستان صبح
 کرد.

 

 خاله. ری_سالم و صبح بخ

 

 را وسعت دادم: لبخندم

 .ریخاله! صبح شما هم بخ زدلی_سالم عز
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 .دمیردم و بوسرا باال آو دستانش

 

 .نی_ممنونم که سر قولتون موند

 

 آغوشم فشردمش. در

 خواست. یم طنتیدلم ش یکم

 قلقلک دادنش پرداختم. به

 شد. یدر اتاق، اکو وار پخش م شیبایز قهقهه

 

 .میتخت ولو شد یبعد، هر دو، خسته کنار هم رو یکم 

 

 بود خنجر در قلبم فرو کند: نیزد، حرفش مثل ا یبعد حرف یقیدقا

 _خاله!!

 

 _هووم؟
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 بوده؟ یچ یدون یآرزو از خدا داشتم. م هی دمیمامان نرگس رو ند ی_از وقت

 

 :دمینرم خند یول شیآرزو دنیمچاله بود از شن دلم

 بوده؟ یچ نمی_نه بگو بب

 

 گرفت. یرا به باز  میاز موها یقسمت

 

 تو... نم،یمامان نرگسم رو بب ی_اومم، از خدا خواستم تا وقت

 

 داشت. دیدر گفتن حرفش ترد بچه

 ؟یبگو! چرا حرفت رو خورد ؟ی_نهال!! من چ

 

 .ختیرا بهم ر میایکردم دن یاز آن چه که فکر م عتریبست و سر چشم

 

 .ی_خواستم اجازه بده تو مامانم بش

 

 از هم در فرار بودند.  یثابت مانده بود و لبانم کم شیبه رو چشمانم

 هول زده دستم را گرفت. د،یرا که د صورتم

 

 .یتنهام بذار  ینکنه بر  ؟ی_خاله ناراحت شد
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 بودم. یکودک معصوم را قانع کند، ته نیتوانست ا یکه م یدادن جواب از

 

 کند. میَمخمصه رها نیبود که از ا یآذر، تنها مفر  یصدا

 

 .نیتون رو بخورصبحانه نییای_نهال، بهناز جان! مادر ظهر شد ب

 

 بستم. رهیرا با گ میو موها نشستم

 سرم انداختم، یرا رو شال

 شد جوابش را دادم. یکه از چشمانم متسع م ینهال را گرفتم و با مهربان دستان 

 

سر و  دیمقدار کار دارم عقب افتادن، با هیناراحت نشو!  نمت،یکم بب دیشا یگلم دو سه روز  نی_بب
 .یشهرباز  میر یم امیبعد م سامون بدم.

 قبوله؟ باشه؟ 

 

 درهم شد. اشچهره

 

 .یایکه ب یباشه چشم! به شرط یشه، ول ی_دلم برات تنگ م

 

 .دمیرا بوس چشمانش

 

 .زمی_قربون چشمات برم عز
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 به او خوراندم. یلبخند و شوخ یو صبحانه را با چاشن میرفت رونیاتاق ب از

 

 کردم، به سمت خانه راه افتادم. ینهال و عمه اش خداحافظ از

 در گردش بود. میدهایکل افتنی یبودم و دستم برا ستادهیدر ا پشت 

 را احساس کردم. دیکل یسرد

 را در قفل چرخاندم. دیکل

 سرم را به سمت چپ کوچه چرخاندم. ناخواسته 

 یرا لحظه ا دگانمید یوار جلو هیدلتنگ، سا یخانه گذاشته بودم که چهره ا اطیرا در ح میپا کی
 پوشاند.

 ...یداخل گذاشتم ول زیرا ن گرمید یپا 

 دگانم،ید یول

 دلم، 

 ذهنم، 

 کوچه جا مانده بود. در 

 را به سمت بسته شدن لمس کرد. یدر فلز  دستم

آن چه را که  دییتا یکرد برا یبسته شدن و مرا مجاب م یکرد برا یذهن تفحص گرم، ممانعت م یول 
 بود. دهیچشمانم د

 پشت درخت جا گرفتم. هیشود، به سرعت کنار سا یکه ندامت بر قلب و ذهنم مستول نیاز ا قبل 

 

 و چشمانش از فرط تعجب باز شده بودند.  چشمانم
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 زدند.  یم ادیرا فر یکه دلتنگ یچشمان

 . دیکاو یولع صورتم را م با

 آمده را برگشتم.  یگرفتم و قدم ها نگاه

 آمده بود؟  چرا

 دلتنگ نگاهم شده بود؟  چرا

کرده بود؟ در هر قدمم چشمان پر از  مالیگذاشت؟ چرا تعهدش را پا یام را تنها نم یقلب زخم چرا
 یوارهاید نیکه من در ب یزد. چرا آمده بود وقت یکرد و هراس در دلم جوانه م یم دایعشقش نمود پ

 " گرفتار بودم.میتنگ "تصم

 

 

رفتن نه  یداد برا یمضاعف م یداد؛ بلکه انرژ  ینم ستیا میه پاهانه تنها ب زین شیگفتن ها بهناز
 ماندن.

 

 قد علم کرد: میباره جلو کی

 کنم بذار حرف بزنم! ی_بهناز خواهش م

  

 نیفرار از ا یبار برا نیبه همان سمت قدم برداشت. ا زیقدم را به سمت راست برداشتم. که او ن کی
 را پر کرد. یرا به سمت چپ برداشتم که باز هماهنگ با من قدم خال یقدم یکینزد

 

 یبدون ست،یحرفش حرف ن یبود که نگ نیفقط به خاطر ا ومدمیمدت ن نی! اگه استمی_من بدقول ن
 هستم. بندشیزنم پا یرو که م یحرف

 !نیمن فقط دلتنگت بودم هم بهناز
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 گذرانند. یصورت مرا جز به جز از نگاه م اق،یچون چشمانت با اشت ؛یدانم دلتنگ بود یم

 درسته مسعود؟ یماه نباش کی_قرار بود تا 

 

 :دیخند نرم

. دمتید یروزها م یصدات برم که دلم برات لک زده بود. بعد هم، من فقط از دور بعض نی_قربون ا
 آخرشه. ینفس ها گهید

 

 .دمیشن یو م دمید یرا م شینگاه دلتنگ پر از عشقش و صدا تنها

و  یدو سه روز رو هم ببخش نیشه ا یتوعه، نم شی_بهناز به خدا خواب و خوراک ندارم، تنها فکرم پ
 ؟یجوابت رو بد

 

 من برم.  _خسته ام،

 

 کرده بود. یلحظه شمار  شیبرا یکه چند روز  یجواب یزد برا یکه له له م ییکردم به او پشت

 

توانستم از  یکه م یزمان یموقعه ام، برا یو سکوت ب یعرضه گ یب یاشک در چشمانم نشست، برا نم
سند بزنم و اکنون کاسه چه کنم چه کنم  رحافظیحقم دفاع کنم و نامم را هم عالوه بر قلبم در کنار ام

 گر است. ید یکه عاشقانه دوستم دارد و قلب من کبوتر َجلد کس ینگاه عاشق یدستم نباشد. برا

 

حرف زدن اخطار  یرا از پا خارج کردم. همان جا رها کردم؛ پا در سالن که گذاشتم. صدا میکفش ها
 گونه، پدر به مادرم تمام حواسم را معطوف به اتاق مشترکشان کرد.
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 ش؟ینگرفت بره سر زندگ میتصم  جاست، نیدو ماهه ا بای_االن بهناز تقر

 نیا یسوال شده که تازه عروس انیرا اطرافاالنشم ب نیخواد من رو مضحکه خاص و عام کنه، هم یم 
به  دهیحاال هم چسب ؟یحاال چ یراه حرف زدن رو بست. ول کمیمن  یمار یقدر خونه باباش باشه. حاال ب

 یم قطارپشت سرش  ثیهم مجرده، فردا حرف و حد یهم با ما نداره. عل ینسبت چیبچه، آخه ه نیا
 طیخود بهناز هم االن شرا ی. حتیخواد جداشون کن یم هاتیشه! اون بچه اگه بهش وابسته بشه ه

سرش به سنگ بخوره؟ ها تو بگو  یدختر ک نیا نمیدم نزنم بب دیبا یتا ک  به اون بچه رو داره. یوابستگ
 ؟یتا ک

 

ازش خبر داره. اون بچه  یهم فقط تلفن میمر یحت ستش،یدونم چطور شده؟ مسعود هم ن ی_من نم
 بهش سر نزنه. ادیگم ز یگذره، به بهناز هم ممدت ب هیهم گناه داره، تا 

 

کنه. اگه به همون  یم یسر دختر خودمونه. خوب داره تالف ریهست ز ی! هر چی_بهار چه قدر ساده ا
 ؟یبا مسعود رو زد چ یزندگ دیبچه عادت کرد و ق

 

 یدونه تو هم صالحش رو م یکنه، م یرو درک م طیبهناز االن شرا ار،یمن! تو فشار به خودت ن زی_عز
شه خودش بهتر  یشه؟ نم یم ندهیاون بچه، که مال مردِم براش آ ست،ی. خودش هم که بچه نیخوا

 دونه. یم

 

 دند،یکوب یپدر که آن را حربه کرده بودند بر سرم م یمار یب طیتحمل شرا گریرا بستند. د میراه تصم باز
 نگاه  یرچشمیگاهشان، ز یگاه و ب یها هیکنا

جسارت فراموش کردن  ینهفته بود را نداشتم. ول یدانستم پشت شان چه منظور  یکه م ییها کردن
 بود. انتکاریکه ذهنم، قلبم به او خ یرا نداشتم، جرأت بله گفتن دوباره به مسعود را نداشتم؛ وقت ریام
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بلند  یهمان جا سالمصدا بستم و  نیعمد به عقب برگشتم و در سالن را دوباره باز کردم و با باالتر به 
شب را در  کیو  شتریمنجر به حرص ب تاً یکه نها ییدادن به حرف ها انیپا یابراز وجودم، برا یگفتم برا

 گذراندن بود. مارستانیب

 

 زد: یاز اتاق خارج شد و لبخند دستپاچه ا مادر

 ؟یمادر! چه خبره خونه رو سرت گذاشت سالم

 

 :دمیزدم، جلوتر رفتم و گونه اش را بوس لبخند

 م؟یدار یگرسنمه چ یلی_قربون مامان خودم! خ

 

 ن؟یکرده بود که نصف شب رفت یقرار  ی_نهال باز ب

 

 و بساط پند و اندرزش را پهن کند. ردیخواست نخ پدر را بگ یدانستم م یرا دوست نداشتم م سوالش

 خوان برن. یم ی_آره مامان. ول

 

 :دیاز حرفم باال پر شیابروها

 کجا؟ ا؟ی_برن؟ ک

 

 کردم: یرا باز م میمانتو یچنان که دکمه ها هم

 کنه. یهلند جور م یاقامتشون رو برا یآقا گفت، داره کارها ی_عل
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 به سمت اتاقم حرکت کردم. گریسوال د دنیاز پرس قبل

 کار دارم. کمی امی_مامان لطفا غذا آماده شد بگو تا ب

 

درگاه در به پدرم سالم کردم. جوابم را برخالف  نیرا کج کردم و در ب رمیمس یشدم کم مانیراه پش نیب
 گفت. یقبلش به مهربان قیدقا یها بتیغ

 

مهمان  گریو د ستیمن ن ی" م " اش برا گریکنم د یکه احساس م یتخت اتاقم نشسته ام، تخت یرو
 خواهم بود نشستم. شیبرا یساعت

 

را به  شیبصر یابتدا خاطره ها دیکشتم، با یرا در خودم م ریاول ام دیام را درآوردم. با یمیقد یگوش
 یکه در ذهن و قلبم حک شده بودند را در سطل زباله مغزم دور م ییدادم و بعد خاطره ها یفنا م

شب قبل از  هرکه  یی. همان هااز عشق و محبت بود ییایدن میکه هر کدامشان برا ی. خاطراتختمیر
 شد. یم یکردم تا آرامش در بند بند تنم جار  یرا مرور م یکم دیخواب با

 

 

 

. چشمانم بسته دلم را تنگ و تنگ تر کرد شیبایبود. چهره ز یشکنجه روح میکردن هر عکس برا باز
را از  یبود. هر عکس، اشک میآرزوها تیکه غا یرا متصور شدم. خنده ا شیشدند و خنده دلربا

از  یشد نفس یفشرد. هر عکس که حذف م یرا م تیلیو انگشتم دکمه د ختیر یم دور مچشمان
 شد.  یکم م میزندگ ینفس ها

 

حذف  زیعکس او را ن نیکردم. چشمانم را بستم و آخر یاحساس م میگلو خیزدم و جانم را ب یم هق
 جان کردند فرستادم. مهیکه دو جان را ن یکردم. لعنتم را به تمام کسان
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 مسعود ارسال کردم: یبرا یامیپ

 شش منتظرتم! ی_عصر حوال

 

با دست خودم،  گریکه د یکرد به من یدهن کج لشیتحو امیپ ده،ینرس هیارسال را زدم و به ثان دکمه
 زدم. شهیهم یبرا میتبر به درخت آرزوها

 

 را پاک کردم. میبه در خورد، اشک ها یآرام تقه

 تو! ای_ب

 

بودم آن را خشکاند. هول  رشیکه درگ ینیف نیخندانم بود که چهره غم گرفته و چشمان سرخ و ف بهزاد
 زده کنارم آمد:

 تو؟ یشکل نیشده؟ چرا ا ی_چ

 

 .دمیبار یو م دندیلرز یکردم و لبانم ناخودآگاه م یم نگاهش

 

 دستانش شانه ام را تکان داد: با

 چه مرگته؟ یبهناز! جونم رو باال آورد ؟یلرز  ی_بهناز دختر با توام چت شده؟ چرا م

 

 _تموم شد! بهزاد تموم شد!

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

757 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دستانم صورتم را مستور کردم، هق هق آرامم را رها!! با

 

 :دیو با شک پرس آرام

 بهناز؟ ی_تو چکار کرد

 

 را نشانش دادم. امیروشن کردم و پ شیرا برا یگوش

نگاهش را بدون  ییها هیباال فرستاد. ثان را شیشدند و ابروها کیوسط ابروانش کم کم به هم نزد خط
 صورتم جا گذاشت: یپلک زدن رو

به  ،یرو گرفته باش میتصم نیا یکه از جو خونه رها بش نیا ینکنه برا ؟ی_بهناز خوب فکرات رو کرد
 دیبا یمسعود رو االن قبول کن ؟یکرد نیتو چاه. درست سبک و سنگ یفتیو ب ییایاز چاله در ب یعبارت

. یجا بذار  نیهمحافظ را  ریام دیبا ،یو باهاش بر  یخونه جا بذار  نیتمام خاطرات اون شب رو تو هم
 یزندگ ریو با ام یبا اون باش ای ،یو سرش بکوب یکن یبه توق خورد اون شب رو پتک یبعد تا تق ینه بر 

 هیدست شب کی. دو تا انگشت یکن یاشون نم سهیوقت با هم مقا چیکه ه نی. از همه مهم تر ایکن
 طونیروحت رو از ش یباهاش بر  یخوا یشن چه برسه به عواطف و احساسات دو مرد. اگه م یهم نم

ناهارت رو  ایکنه. حاال هم ب یزندگ گهید یمسعود باشه و روحت با کس ارینه جسمت در اخت ر،یپس بگ
 .یبذار  ونیبا بابا و مامان در م یگم تا خودت هر وقت خواست ینم یز یبخور. من چ

 

 کردم. نییبستم و سرم را چند بار آرام باال و پا چشم

صورتم را خشک کردم، چمدان کوچکم را از کمد خارج، تمام  یرفت. با دستمال کاغذ رونیکه ب بهزاد
مان در آن ها داشت را در ه یرد ریکه ام یلیرا جمع کردم. تمام لباس ها و وسا لمیلباس ها و وسا

 . منهار در سکوت غذا را خوردم و بعد از تشکر به اتاقم پناه برد زیکمد جا گذاشتم. سر م

 

تمدد اعصابم الزم بود. لباس ها را که برداشتم دستم بند حوله بود که بهنوش وارد اتاق  یحمام برا کی
 شد.
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 شده؟ یز یچ ؟یشد یجور  هی! چرا ی_به

 

 شدم؟ یجور . چه فتهیب یاتفاق خاص دی_نه مگه با

 حموم؟ یبر  یخوا ی_م

 

 را باال گرفتم: حوله

 ست؟ی_مشخص ن

 

 برگشت به طرف من و آرام حرفش را زد: د،یاتاق کش رونیبه ب یلبش را خاراند و سرک کنار

لنگ  هیپسره رو  نیگه ا یازت ِشکاره. م یلیبابا خ یستیکه ن  خونه ؟یچکار کن یخوا ی_با مسعود م
 فنج راه افتاده. هیهوا نگه داشته؛ بعد دنبال 

 

خودم را  تیخوردم. هم چنان موضع، جد ردیلبانم جا بگ یخواست رو یرا که م یلفظ فنج خنده ا از
 حفظ کردم.

 کنه. یقدر مسعود رو دوست داره، خودش بره باهاش زندگ نیگه، بگم اگه ا یم طونی_ش

 

 .دیخند د،یخند

 حرف من خنده داشت؟ یجا_کوفت، درد و مرض ک

 

 خنده اش را رها کرد: باز

 .شیگه، بعد که گفت یم طونهیش ی_آخه گفت
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 کنارش رد شدم و لفظ" خل و چل" را به او نسبت دادم. از

را خشک کردم. لباس ها را به تن کردم، چمدان را از کمد خارج کردم.  میتمام شده بود. موها حمام
که  هیپدر و مادر و بق ی. روبرودمیو آن را به دنبال خود از اتاق به سمت سالن کش دمیدسته اش را کش

گذاشتم و  اندسته چمد یام را رو یدست فی. کستادمیبودند ا یچا دنیو نوش لمیف یدر حال تماشا
 داد.  یزمان را نشان م قهیدق یپنج و س یبه ساعت کردم. ساعت رو ینگاه

 

 چهار نفر با تعجب نگاهشان را به من چسباندند. هر

 خبر؟ یچه ب ؟یبابا؟ عازم سفر  ی_کجا به سالمت

 

 .دیچرخ یم قهیدق کیو  یپنج و س یگرفتم و باز نگاهم را به ساعت چسباندم. ساعت رو ینفس

    دقتون نباشم. نهیخوام آ یهام. م یکینزد نیرم. هم ینم یدور  ی_جا

 

 ...تی..با عصبان.ریبا تح ستادیا پدرم

 گفته وجودت آزار دهنده ست؟  یک ؟یدق نهیگفته تو آ ی_ک

 

 قدم جلوتر رفتم: چند

 هاتون بابا، بازم بگم. هی_از حرف هاتون، رفتارتون، از کنا

 

 داد: یرا آرام آرام ماساژ م قلبش

 ؟یبه جز خونه بابات بر  یحرف رو، تو کجا رو دار  نی_نگو ا
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را در حقم  یچه ظلم ندازمیب ادشانی اورم؛یخواستم حاال که قصد رفتن داشتم، قلبش را به درد ب ینم
 باشد. ادشانیکردند. هرچند اگر 

 گرم صورتم را ِکش داد: یلیخ یتبسم

 رو دارم که شال و کاله کردم. یی_جا

 

 

 :دیکش ششیبه ته ر یدست

 .میدون یو نم میخبر ی_کجاست که ما ب

 

 شد.  قهیپنج و چهل و پنج دق  ساعت خیزده شد و نگاه من م فونیآ

 

 : دیرو به همه پرس مادر

 اد؟یقرار بود ب ی_کس

 

 بدون نگاه کردن دکمه آن را فشردم. دم،یرس فونیبه آ هیاز بق جلوتر

 تو نامحرمه. ادیکه داره م یکس ،یسرت کن یز یچ هی_بهنوش بهتره 

 

 شییبایز یراه هم مرا از حرف ها نی. در بدیدر اتاق خز یگشاد شده اش را دوخت و به آن چشمان
 کرد: ضیمستف

 زودتر بگه دختره چپر چالق، مردم خواهر دارن منم خواهر.. رهیم ی_م
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که منتظرش هستم به تو  یکس میدسته مبل برداشت و سر کرد. نخواستم بگو یرا رو شیروسر مادر
 باشد. یو از محارمت م کینزد یلیمادر خ

 

شد؛  انینما ینیریشده بود، در سالن باز شد. قامت مسعود که با دسته گل و ش یسوال شانیها چهره
 تعجب، در صورت پدر و مادرم شکل گرفت. ،یاز خوشحال یفیط

 خونه خودته؟ مادرقربونت بره!! یبر  یخوا یکه م یی_اون جا

 

 رها کرد.  زیم یدر دستش را رو یتخمه ها بهزاد

 یسر از پا نم یجا بند نبود. مادر از فرط خوشحال کیقرارش  ی، چشمان بدل در دلش نبود مسعود
 شناخت. 

 

 .دیبر نی_اون چمدون رو بذار تو اتاق، شام درست کنم؛ بعد که خورد

 

 . میر یما م نی_خاله جان ممنونم، اگه اجازه بد

 

 کرد: یخنده مردانه ا تک

 .ادیباز ن میترسم بمون ی_تا نقده ببرمش، م

 

را که در باغچه لبانش کاشته بود را  ینیتبسم دلنش یبود. پر از حس...ول بینگاهش عج پدر
 .ستادمیاش ا یکرد. اشاره زد، کنارش رفتم و در دو قدم یمن خرج م یسخاوتمندانه برا

 

 را گرفت و آرام در گوشم نجوا کرد: میدستانش دو طرف بازوها با 
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که زن  یو حرمت من رو نگه داشت یدلت گذاشت یدونم پا رو یم ا،یدونم بهت بدهکارم اندازه دن ی_م
کدوم به جز بهزاد باهات خوب تا  چیه تیدونم گل بابا که شب عروس یرو هم م نیباز ا ،یمسعود شد

گم  یهم م وزهن یچون شرمنده تو گل بابا شدم حرف نزدم. ول یدونم ول یرو نم نای. فکر نکن امینکرد
 ه دستش سپردمت. عاشقته بابا!ک هیمسعود پسر درست و پاک

 

 بدنم در حال خارج شدن بود. یجا یشرم، شرشر در جا عرق

 

دونم که باز به  یرو هم م یکنه. آخر  یکه داره، برات بهشت م یجهنم رو هم با جنم ا،ی_با دلش راه ب
 تیسوء تفاهم که خودت کبر هیبابا،  یکرد دمیکه رو سف یگرد یبر م یخاطر من و حرف مردم دار 

 شد نون سفره مردم. یم دینبا یکرد شتریرو ب ششیو آت یانداخت

 

 . دیام را بوس یشانیبار پ نیکرد و ا میبعد رها ی. کمدیو سرم را بوس دیمرا به آغوش کش یهمان نرم به

 

. به سمت پدر برگشت و دستش را گرفت و دیکش یسراغ چمدان رفت و آن را تا دم ورود مسعود
 :دیبوس

 عمو! ونتونمیمد _تا عمر دارم

 

 :دیرا گرفت، و دست خود را به عقب کش شیبازو پدر

لحظه به بعد، پشت  نیمسعود، از ا یبا من طرف نمیروش بب کیخط کوچ هیبار  نی_مواظبش باش، ا
 .یدخترمم، گفتم که حد خودت رو بدون

 

 چشمانش گذاشت: یدو دستش را رو مسعود
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 یام بشکنه اگه دست روش بلند کنم. جون من به جون بهسر من جا داره. دست ی_چشم عمو، بهناز رو
 زدم. ینفس دست و پا م ییهوا یمدت تو ب نیسنجاق شده، به خدا ا

 

 ضربه آرام به کتف مسعود زد: کی د،یسرشانه اش را بوس پدر

 به سالمت! دی_بر

 

 به شانه اش زد: یدست ستاد؛یکنار مسعود ا بهزاد

و خودت خساست به خرج  یکردن کرد یبار اگه هوس نقاش نیا یکشم، ول ی_برات شاخ و شونه نم
 .رمیبوم بگ هیببرمش و برات  امیبگو تا ب یر یبوم بگ هیکه  یداد

 

گرفت. کنارم آمد و دستم را  دهیبهزاد را نشن یها هیآن چنان سرخوش و مست بود که کنا مسعود
 که نورافشان بودندلب زد: یگرفت و با چشمان

 زدلم؟یعز می_بر

 

کنم. شبانه  ریعاشقانه اش را نخ به نخ در دلم زنج یحرف ها دینگاه را در ذهنم ملکه کنم! با نیا دیبا
 بماند. بندیروز مرور کنم..مرور کنم. تا دلم به خطا نرود و پا

 !می_بر

 

 رفت. اطیچمدان را برداشت و به سمت ح مسعود

را که نوک زبانم  یکردم حرف ی. دل دل مدمیمادرم را بوس یپدر و مادر رفتم و دست پدر و گونه ها کنار
 .شد یگفتم در دلم عقده م یاگر نم یول میبود را نگو
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 دیدعا کن د،یرو بدرقه ام کن رتونیخ یحداقل دعا نیام رو گرفت ندهیآ تونی_شماها که با خودخواه
 و خوشبخت بشم. فتهیمهرش به دلم ب

 بغض داشت. شیرا در آغوش گرفتم، صدا بهنوش

بار به خاطر بابا  نیها رو فراموش کن. ا یتمام بد ت،ی! دل بده به زندگیبه یخوشبخت بش دوارمی_ام
 دوباره محک بزن. یعاشق یبار دل خودت رو برا نیو مامان نرو، ا

 

 فقط نگاهش را بدرقه راهم کرد. بهزاد

 یسرنوشت یپرت کردم و راه میکور خانه پدر یایمانند چمدانم بستم و آن را در زوا زیدلم را ن خاطرات
 است. دهید میرا برا یدانستم چه خواب یشدم که نم

 

 یم یچهارشنبه سور  یمانند آتش باز  یماندم و عشق را در آتش یم یخانه پدر   نیدر هم کاش 
 سوزاندم.

 

 

کند و جان  یباد آن را شعله ور م یشود و روز  یخاکستر م ریام آتش ز یمیدانستم عشق قد ینم 
تا ابد خواهد کشت.  دنشیدانستم مرا در حسرت به آغوش کش یستاند. نم یگر جانم را م هیتغذ

نشود.  مانیتاوان کارها مانیوقتها خبط ها یتا بعض میخبر داشت ندهیاز آ ی...فقط کمیکاش فقط کم
 کاش" تمام ذهنمان را پر نکند. یو "ا

 

نشان دادنش را  یرو ایکرد  یم یبگیدانم فعال غر ینم یبود. ول دایاز تمام وجناتش هو طنتیش
 نداشت که آن را پنهان کرده بود. 
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 یم یپر کرده بود که ناخواسته غرق در خوش یکالم شاد یرا آهنگ ب نیماش ینبود، تمام فضا سکوت
 گشت.  یو دلت مسرور م یشد

داد.  یقرار م شیداد و به سرعت آن را دزدانه سرجا یُهل م مینگاهش را به سو یچشم ریز یگاه
شده اش را  رهیذخ لیکالم نگه دارد و تمام پتانس یعاقبت نتوانست اعضاء و جوارحش را صامت و ب

 آزاد کرد. 

 

برق را به او  انیبود که جر یحال من مانند کس ی. ولدیکش یرا گرفت، نوازش وار انگشتش را م دستم
 گرفتم. یمحبت ها خو م نیبه جنس ا دیمتصل کرده بود. با

 

 .یشه کنارم یبهناز! واقعا ممنونم! اصال باورم نم_ممنونم 

 

. نصفه بود دمیجالدم کش یدست ها یبار من دستم را نوازش گونه رو نیو ا  زدم، ینصفه ا لبخند
 کردم. یخرج م یهم مهربان یدلم کم سهیاز ک میاجبار یثبات زندگ یبرا دیچون با

 

 :دیپرس دیکرد و با ترد زیاشت، چشم رکه از چشمانش تشعشع د یو باعشق وافر  دیرا د لبخندم

 ییدل ببندم به محبت ها ؟یکرد رونمیو و یخنده هات، که بدون خنده دل رو برد نی_دل ببندم به ا
 شه؟ یبار ازت متولد م کیکه چند قرن 

داشتن آبرو،  یکردم. برا یخرج م یاجبار  دیاجباربم محبت ها را با یزندگ یبرا ینداشتم، وقت یجواب
 ام. یشانیاز نشستن طالق بر پ یدور  یبرا

 یام پرواز م یو زخم دهیدر دل درد کش ی. هربار پروانه کوچکدیبوس یرا دانه به دانه م میها انگشت
 کرد.

را فشار  لوتیکنم نگه داشت و دکمه پ یروز را در آن زندگ کیفرصت نشد  چیکه ه یخانه مشترک کنار
 داد. 
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 زد: ینیکه در قسمت واحد خودمان پارک شد، لبخند دلنش نیماش

 الحساب... یو عل یفعال قرار رو ازم برد یکنم. ول یکه رفع دلتنگ گهینمونده د یز ی_چ

شد  دتریبرق شد انینگاه دوخته بودم و منتظر تکامل جمله اش بودم، که جر شیقرار یبه ب یتبسم با
 یکه دلتنگ بود ول نیبا ا ،یلحظات یکردند. راه نفس بسته شد فقط برا دنیپروانه ها شروع به رقص

 داد. یبودم را تکان م یرا که چند ماه بود از محبت خال یکرد و من یآرام و عاشقانه رفع م

 

بار آرام  نیو دکمه چهارم را فشار داد. ا می. سوار آسانسور شدمیشد ادهیپ نیدل کند، از ماش یبه سخت
 بعد در خانه ام پا گذاشتم. یا قهیکرد. دق یفقط نگاه م نیشده کاب پخش یدر ملود

 

سخت نبود، اتاق مشترکمان، از  ادیبرد که حدسش ز یساکت شد و چمدان را به اتاق بیعج مسعود 
بار  کیعاشق که  یمرد یدادم به عشق باز  یتن م دیکه با یشد، لرز  رهیبر اندامم چ یلفظ مشترک لرز 

. پشت به دیکش یم ریبه تصو میرا برا یکه خاطرات تلخ یکام گرفته بود و حاال سخت دلتنگ بود. لرز 
 بودم. ستادهیآشپزخانه ا یو رو به رو یدر ورود

 

 کیبود و سمت چپ  دمیدر د ییرایاز پذ یمیسمت راست آشپزخانه ن نت،یتمام کاب یا آشپزخانه 
 یجا کفش نشییکه پا یچوب زیو رخت آو نهیآ یو کنار در ورد دمیپاشنه پا چرخ یاتاق وجود داشت. رو

 .دمیشده بود را د هیتعب

 

 یسرتاسر  یپنجره ا میبودم روبرو ستادهیا ییرایآشپزخانه و پذ یآرام قدم برداشتم، قسمت ورود آرام 
بود.  ییرایپذ یفضا یپوشانده شده بودند. سمت راستم باز کم یبابیز دیسف ریحر یبزرگ که با پرده ها

 پر کرده بودند. ونیتلوز یروبرو یدست مبل راحت کیو  لیپر کننده فضا را دو دست مبل است دمانیچ

 

 دم،یرس یباز کوچک یداشتم به فضا یام بر م هیزیجه لیوسا دنیرا با شوق د میآرام آرام قدم ها باز 
از  یکیوجود داشتند.  گریآن دو درب د یدرب در آن وجود داشت ودر انتها کیکوچک که  ییراهرو
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چرخاندم  شمو استراحتمان باشد. چ دنیقرار بود اتاق عشق ورز یگر ی... دیگر یاتاق ها کوچک بود و د
 ..یتخت

 

 

را تکه تکه کرد. کوبش  میها دهیگرم، تمام افکار و د یدور کمرم و فرو رفتن در آغوش یدست دنیچرخ
 کردم. یگوشم احساس م ریا ززد ر یوقفه به سرعت اسب بخار م یقلبش که تند و ب

 

 تنگ شده بود. یلی_همه کسم، دردت به جونم، دلم برات خ

 تنگ! یلیخ بهناز

 

از اتاق پرت  یمراکنارتخت برد. شال را در گوشه ا ده،یرا از سرم گرفت و همان طور به آغوش کش شالم
 کرد. لبه تخت نشست و مرا با خود در حصار دستانش همراه کرد. 

 

به نام  یقیدادند تا موس یم لی..دوست داشتن.. را تشکی...دلتنگیکه نت شان دلتنگ ییها چشم
 شد. یم صیحر شتریگرفت و ب یجان تازه م دنشیو رفع عطش را بنوازند. با هر بار بوس یعشق باز 

 دیبوس ی..او مدمیلرز ی..مدمیلرز یرا پهن کرده بود. م اهشیناخودآگاه بر وجودم چادر س یترس یول 
 خت؛یر یاشک م

 

 یزنم. ول یبهت دست نم یتا خودت نخوا گهی_بهناز نلرز، غلط کردم، تو رو جون عمو از من نترس. د
حقم هست. دو ماهه نداشتمت، تو رو خدا فراموش کن اون شب  گهیبوسه که د کی  انصاف یب

کنم.  ینم تتیاذ گهیوقت د چی! هیمن یرو، نلرز..قربونت برم دلتنگت بودم. تو تمام آرزوها یلعنت
 فراموش کن. 
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. دلم دیچیصورت مردانه اش شد و هق هق مردانه اش در اتاق پ میکرد ونشست. دستانش حر میرها
 نه او را

 را. شیدرماندگ نیچن نیخواست نه ا یم 

که نشستم و دستم،  یوا داشته بود؛ چه برسد به مسعود، زمان رتیبه ح زیمتضادم خودم را ن احساسات
در  یبیمردانه اش، حس عج یکه بوسه زدم بر اشک ها یدست مردانه اش را دربر گرفت. زمان

را که در دلم  یام به خاطرات عقب گرد کرد و حسرت یباز حافظه لعنت یشد. لحظه ا دایچشمانش هو
 اشتباه بود. یآدمش آدم یبود صحنه اش را خلق کرد. ول

 درسته؟ رمیم یمن م رحافظی_ام

 ...هیبا گر میحسرت،با بغض در صدا با

 سرطان دارم. گهیمن د یعنیدارم.  یالعالج یمار یب گهید یعنی ؟یچ یعنیمشکوک  ری_ام

 :دیکوب نیفرمان ماش یمتشنج شد، کالف وار رو اعصابش

 مزخرفات رو تو گوشت کرده؟ نیا یک ؟یگ ی_بهناز تمومش کن! چرا چرت م

 یکرد. چشمانم م یقرارترم م یکرد بلکه ب ینه تنها آرامم نم زششانیکه ر یپر بودند از قطرات چشمانم
 سوخت. با همان نگاهم با همان چشمان اشک آلودم رو به او لب زدم:

 !ریام ستین یبگه؟ مگه خودم بچه ام! سرطان که شوخ دیبا ی_ک

 که کار من نبود! شیصدا ش،بغضیصدا خش

 تکرار بشه. گهیبار د کینکن! دکتر فقط گفت  هی_تو گر

 .رمیم یدونم م یمن م ی_ول

 تکرار کردم: ادیو فر هیزدم با گر داد

 .ریام رمیم ی_من م

 دستانش صورتش را پوشاند و هق هقش را رها کرد. با

 بوسه عشق بزنم. شیو بر اشک ها رمیبود دستانش را بگ میآن لحظه آرزو در
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 یلرزونه. کاش م یفکرش هم تنم رو م یچقدر دوستت دارم حت یدون یتو که م! یلعنت رمیم ی_نگو م
 .میشد یگرفتمت تا آروم م یشد تو آغوش م

 ...کاش

کرد. که آن  داریافکار به خواب رفته ام را ب  که چهل چراغ در آن روشن کرد. یچشمانش و برق یقهوها
 خام و عبث بود. الیبوسه خ

 سهل کرد.  شیبرا دنمییو بو دنیدر آغوش کش یباز راه را برا میاشتباه بوسه 

 ! عاشقتم.ی_عاشقتم به

بنا بر قول مردانه اش دست دراز نکرد جز  یقرار و تب دار بودند. ول یعطش داشتند، ب شیها چشم
 شد. یکه بر تعدادشان اضافه تر م ییبوسه ها

 زد:استوا  یبه وسعت گرما یکرد. لبخند گرم میبعد رها یکم

تا  یشم ول ینم ری. ازت سیممنونم که فرصت دوباره بودن رو بهم داد ،ییجا نی_ازت ممنونم که ا
 شم.  یرد نم گهید متیاز حر یکه خودت نخوا یزمان

 میکه بسته بود وفادار بود، برا یو خواستن به عهد ازیکه در اوج ن نیبود، ا نیو ادراکش قابل تحس فهم
 با ارزش بود. یلیخ

 شدم: ریگرفتم و با ناخن انگشتم درگ ریبه ز سر

 خوام تا بتونم هضم کنم. یزمان م کمیفقط  ،یکن ی_منم ممنونم که درکم م

 تخت نشست، دو دستم را گرفت: نییپا

کنم و  یم قشی_اون قدر به خودم و عشقم نسبت به تو مطمئن هستم که مطمئنم کم کم به تو تزر
 .یدوستم داشته باش یول یگم عاشقم بش ینم

 دهیرا نچش یناب بودند اگر قبال دل نداده بودم، اگر قبال طعم عاشق ششیآال یب یو محبت ها مسعود
 .میشد یبودم حتم داشتم من و مسعود عاشق و معشوق م

رفت و  شیام نهاد، کنار کمد لباس ها یشانیبر پ شیختم عاشقانه ها یرا رها کرد و بوسه ا دستانم
 شانه اش انداخت.  کی یو رو د،یکش رونیب یشلوار 
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لباسهات رو هم  یاستراحت کن، اگه تونست ی. اگه خواستمیسرهم کنم تا بخور یز یچ هیرم  ی_من م
 کنم. یداخل کمد بذار و گرنه بذارشون تا خودم برات مرتبشون م

 جوابش شد. نییو تکان دادن سرم به باال و پا یلبخند مچهین

عاشقانه  یبودم ول زانیکه من از او گر یکس ای یز یکم داشت، چ یز یآمد اتاق چکه شدم، در نظرم  تنها
خواست  یکه دلم م یبا خودش از اتاق برده بود، وقت زیداد. تمام حواسم را ن یدلم را تکان م شیها

دوست داشت  اهم چون او، که مجنون وار معشوقه اش ر یدانم ترحم بود بر عاشق یکنارش باشم. نم
بار بعد از عقد با دل خودم  نیاول یبود که برا یدانم چه حس ینبود. نم اریدل معشوقه اش با او  یول

 خواستم. یاو را م یهمراه

 قسمت کمد رها کردم. نیتر  را در کمد مرتب، و چمدان را در گوشه میها لباس

 

 

 کیشانه ام رها کرده بودم.  یرنگم را بافته و رو ییخرما یبه خودم انداختم. موها نهیدر آ ینگاه
ام مسعود را  یگوش امیپ یبه آشپزخانه صدا یرفتم. چند قدم رونیاز اتاق ب دم،یو شلوار پوش کیتون

 یکردم و ب هاکانتر ر یرا رو یکرد. گوش یکرد و هم زمان کاهو خرد م یم یمتوجه آمدنم کرد. آشپز 
که چاقو بود گذاشتم با  یدست یو دست رورا شستم. کنارش رفتم  میدست ها نکیدر س امیتوجه به پ

 محبت نگاه دوختم:

 کنم. ی_من ساالد درست م

 ...یمکث داشت پر از حس..پر از عشق..پر از مهربان نگاهش

 من خودم نوکرتم. نیتو بش زمیخواد عز ی_نم

داد. به  رونیشده را ب نیو نفس سنگ دیکش قیعم یرا از نگاه گذراند و چشم بست، نفس میپا سرتا
 :دمیلفظ نوکر خند

 ره. ی_خودم دوست دارم درست کنم، حوصله ام سر م

 آن نشاند. یو مرا رو دیکش رونیب یفشار گرفت، صندل نیرا با کمتر میبازو
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 جا ور دل من، با من حرف بزن منم فقط نگات کنم کل کارها رو انجام دادم. نیا نی_تو بش

 زدم: یبرداشتم و تبسم یز یر یکاهو

 تا حاال دردونه خاله آشپز شده؟ یک_از 

خنده را مهمان لب  نشیریکرد و حرکات ش یکردن تمام مغزم را در گذشته ته یدر حال آشپز  دنشید
را کنار دستش گذاشت. زردچوبه،پودر  هیو هر آن چه حس خوب بود روانه جانم کرد. ظرف ادو میها

 زد. اهیفلفل س ینمک و در آخر کم ل،یزنجب

 پا آشپز ش... هیچند وقت  نیا ی_بلد بودم ول

 زد: مهین یکرد و به من نگاه کرد. لبخند زیر چشم

 من خنده داره مگه؟ افهیق ؟یخند یتو چرا م نمی_بب

کنم. او عاشقانه مانند  میلب ها ریبلندم را اس یرا بدون تعارف رها کردم. در توانم نبود که صدا خنده 
 تکان داد: یکرد. سر  یتمام صحنه ها را از بر م نیدورب

 برم. سهیکنم تا غش غش ر یم دایپ هیاز حضرت عل ییآتو هی_بخند بهناز خانم بخند! باالخره من هم 

 خنده جمالتم را ادا کردم: با

و  ریچه برسه به کفگ یخودت بر  یبخور  یآب هم بخوا دمیوقت ند چیجالب بود برام، ه یلی_آخه خ
 مالقه دست گرفتن.

 برداشت: یوانیآب چکان رفت و ل کنار

 شیخبراست من کنار گاز باشم و تو به ر نیهر روز از ا ینبوده، تازه فکر نکن تشیمن موقع زی_خب عز
 .یمن بخند

 .ختیر وانیداغ را در ل ریگاز را که برداشت تازه متوجه آن شدم. ش یرو رجوشیش

 .دمیبود که بهت خند یبار  نیدم آخر ی_نه قول م

 دست من گذاشت:  یجلو زیم یرا رو ریش

 _بخور قربونت برم تا من هم زودتر غذا رو سرهم کنم.
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 گرم لبانم را ِکش داد: یدر آسمان چشمانم نشست، لبخند یمهربان

 ؟یدی_ممنونم، چرا زحمت کش

 بخور تا سرد نشده. ست،ی_زحمت ن

 حکمفرما شد. نمانیب سکوت

 کرد. یشان م ها را پوست گرفته بود و حلقه حلقه گوجه

سرم را چنان برداشتم و به مسعود  یبود. به آن یاز عل یامیرا باز کردم. پ امیرا برداشتم، صفحه پ یگوش
را  یشده عل رهیمسعود شماره ذخ دمیترس یدانم چرا م یگردنم درد گرفتند. نم ینگاه کردم که مهره ها

 را بر تن و روانم حس کنم. یخواستم باز تهمت و هرزگ یو ّظِن بد کند. نم ندیبب

 م،یستینداره و مزاحم ن یاگه مورد ره،یگ یبهونتون رو م یلیبهناز خانم، نهال خ ری_ سالم و شبتون بخ
 .نهیتا شما رو بب میمزاحم بش یقیدقا

که عطر تن  یدخترک یبرا یو ترس وجودم را بارور کرد. ترس از برخورد مسعود و نگران یحس نگران دو
ام را شکار کرد. نتواستم تخم  دهیکرد. مسعود نگاه هراسان و ترس یمادرش را در من جست و جو م

 آب بدهد و تنومندش کند.  به آن شیرا در دلش بکارم و او هر روز با فکرها ینیشک و بدب

 کردم. یرا مزه مزه م میرا مزه مزه کردم هم چنان که در فکرم حرف ها ریاز ش یکم

 .میصحبت کن کمی ینیش یسعود م_م

 کرد و نشست. میرا مال شینگاهش را درصورتم گردش داد، شعله غذا یکم

 و من بتونم کمکت کنم. یبگ یشده؟ البته اگه دوست دار  تیباعث نگران یز ی_چ

 حد و حصرش بود. یب یعشق و نگران قیبر لبم ال یتبسم

خوام فکرت دچار انحراف بشه  یرو ازت پنهون کنم که بعدا مشکل ساز بشه، نم یز یخوام چ ینم نی_بب
 . یو ناخواسته تهمت بزن

 سوار بر هم شدند: شیابرو دو

 _من..
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 شود. یبعد او قاض میکم و کاست بگو یرا باال گرفتم که سکوت کند تا من حرفم را ب دستم

حرف  ی! از همون روزها نهال با کسیدون یمنرگس و کما رفتنش رو خب  یمار یب انیمسعود جر نی_بب
 روال بود.  نیخو نگرفت به جز من، بعد فوت مامانش هم هم یزد به جز من، با کس ینم

 ماجرا را شرح دهم. شیمن راحت تر بود تا بهتر برا یبرا نیداد و ا یبود و فقط گوش م ساکت

موند. آقا  ینصف شب بهونه گرفت که بهزاد من رو برد و خودش هم باهام همون جا م ی_چند بار 
 داده.. امی. حاال باز پمیهم تا صبح اون جا بود شبیگرفته ببرش هلند، د میهم تصم یعل

 اون جا؟ ی_که بر 

 اون جا. ارهی_نه فکر کرده خونه بابام که اونو ب

 چانه اش زد: ریرا ز شیها دست

چه قدر  یدون یاز تو سخته. م یاون دختر االن به تو وابسته شده و چه قدر براش دور  یدون ی_م
 خوره؟ یضربه م

 را تکان دادم: سرم

 چه کار کنم؟ یدونم! ول ی_م

 :دیرنگ شبش کش یموها انیم یدست

وقت شب بهونه تو رو گرفته. خودت اگه  نیبگم! اون بچه االنش هم وابسته ست، که ا یدونم چ ی_نم
 جا! نیا ارشیبده تا ب امیپ یدون یح مصال

 

 

 بدهم که به مذاق مسعود، سازگار باشد. یبه عل یدانستم چه جواب ینم

 شیها یو بد هایاز خاک شد و مسعود را با تمام خوب یتل مینداشتم حاال که تمام آرزوها دوست 
 ام، رفتهیپذ

 کرده باشم. یکوتاه امیحق زندگ در 
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 دادم. یرا نم یادبانه بود اگر جواب عل یفکر کردم ب هرچه

 .اوردینهال را به خانه خودمان ب ل،یدادم و از او خواستم که در صورت تما امیپ 

 کرد. یم یآشپز  نهیآرام و باطمأن مسعود

 

 به کاهو زدم. یگاز 

 

 زدم. امی_براش پ

 جا! نیا انیب لهیاگه ما گفتم

 

 

 سراسر محبت، به من تاخت. یبا نگاه چشمانش،

 

 بود. نی. درستش همیکرد ی_خوب کار 

 جواب داده است. یداد عل یبود که نشان م یامکیپ د،یلرز یگوش

 

. نی. سالم به آقا مسعود برسوننیهست یمصطفو ی. فکر کردم خونه آقامیش ی_نه ممنون مزاحم نم
 شبتون خوش.

 

 مسعود خواندم. یرا برا امشیپ متن

 کنج لبانش جا باز کرد. یلبخند



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

775 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آن شد. برهیو خیو نگاه مسعود م دیلرز زیبار ن نیا ،یگوش

 بود. بهنوش 

 برداشت. زیاز جانب من، مسعود به سمتش خ یاز هر حرکت قبل

 زد. کریاسپ یتماس را وصل کرد و رو گرشیدستش را دور گردن من حلقه کرد و با دست د کی

 

 !ی_سالم به

 خودمه.بعد هم امشب خانمم فقط مال   ! مسعودم!یخودت ی_به

 .لیتعط مزاحمت 

 

 چه... نی_وا ا

 

 قرمز رنگ را لمس کرد. دکمه 

 داد. انیرا در دهان بهنوش خشکاند و تماس را پا حرف

 به لبخند، نگاهش کردم. ختهیتعجب آم با 

 

 تو؟ یکرد یجور  نی_وا چرا ا

 

 را خاموش کرد. یگوش

 خاموش کرد و کنار من قرار داد. زیخودش را ن یزمان گوش هم

 

 بسمه. یامشب فقط خودمم و خودت! دو ماه دور _
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 عشق و نگاه پر از حرارت مسعود گذشت. انیشب در م آن

 زد. یدم نم یسوزاند، ول یکه م یحرارت 

 

 پرده اتاق، چشمانم را گشودم. دنیکش یبا صدا صبح

 کردند. یدعوت م یخبر  یب یایمرا دوباره در دن ،یرخوت و سست یول

 دستان مسعود شد. ریبعد، اس یکه لحظه ا دمیسرم کش یرا رو پتو

 

 .یخواب ی_بهناز چه قدر م

 .گهید پاشو

 

 _مسعود سر جدت بذار بخوابم.

 

 خوام. ی_نووچ، من گرسنمه صبحونه م

 

 درهم به او تشر زدم. یباز کردم و با اخم چشم

 

 _خب مردم آزار گرسنته برو صبحونه بخور.

 ؟یدار  کاریچ گهیمن د با 
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 کرد. لیرا زا تمیچشمانش، عصبان لبخند

 

 ه؟ی_پس زن آدم نقشش چ

 

 گرد شد. چشمانم

 

 منم بخوابم. یذار  ینم ،ی_برو بابا! خودت خواب ندار 

 گه. یبرا من م فیهم شرح وظا حاال

 

 .دمیرا به زور کش پتو

 را پنهان کردم. سرم

 چند، سکوت کامل برقرار شد. یا قهیدق

 من راحت از بابت رفتن مسعود و دوباره هم آغوش شدن با خواب بود. الیخ

 عبث... الیخ یزه یول 

 

 و شروع به قلقلک دادن من کرد. دیرا به شدت کش پتو

 

 کردم. یخنده التماس م با

 

 ...کنم.یمس...عود... خواه...ش... م  _ن...ک...ن...
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 کرد. یم دیداد و تهد یم قلقلک

 

 دم. یهمش قلقلکت م یبلند نش _بهناز به جان خودت

 

 جواب داد و مرا رها کرد. میها خواهش

 

 عشق چشمانش، بدنم گرم شد. ریز در

هم که شده، در آن  یکم یکرده بودم که فکرم به انحراف نرود و مسعود را برا ایرا مه میداشته ها تمام 
 دهم. یجا

 

. ممنونم ازت بابت یدیکنار من نفس کش ،یمن بود شیتا صبح پ شبیشه د ی_اصال باورم نم
 .هاتیخوب

 

 ،یاز مهربان یخواست خاطرات عذاب آور را مرور کند، با تبسم یبستم و ذهن جستجوگرم را که م چشم
 و مات کردم. شیک

 

 .میخورده بود صبحانه

 بودم که زنگ خانه زده شد. زیم یحال جمع آور  در

 

 باال انداخت.  یکه شانه ا ستمیتعجب به مسعود نگر با

 

 بعد، به سمت اتاق خواب رفت. یا قهیدق



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

779 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ست. هی_مهد

 رم لباس بپوشم. یم من 

 

 .دیپوستم دو ریدر ز یدوست داشتن یشوق

 

 رفتم. ایدوست دن نیبهتر شوازیانداختم و به پ نهیبه خودم در آ یاجمال ینگاه 

 آور بود. یانرژ  میبرا هیمهد دنید 

 را در وجودم به وجود آورد. یآورده بود که نشاط مضاعف میبرا میرز قرمز و مر یاز گل ها یگل دسته 

 شد. رونیب یکرد و راه یبا متانت احوال پرس ده،یلباس پوش مسعود

 

 ؟یایلحظه م کی_بهناز جان 

 

 کردم و کنار مسعود رفتم. یعذر خواه هینرم، از مهد یلبخند با

 

 _بله.

 

 پاگرد قرار داد. یخارج کرد و رو یها را از جاکفش کفش

 

 روزی. دمیتو خونه دار یکه همه چ یمتوجه شده باش دیبا گهی. دنیکه راحت باش رونیرم ب ی_من م
 کردم. دیخودت خر امیبعد پ
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و  دیکش رونیرا ب یبه آشپزخانه آمد و صندل هیشد، مهد یکه مسعود راه نیکردم و بعد از ا تشکر
 نشست.

 

 .یرو بچش یبره، طعم خوشبخت شیخوب پ تیزندگ دوارمی_ام

 

 ایو مسعود  یاجبار  یزندگ نیخوام به ا ینم ه،یمهد امیبیدونم تو برزخ عج ی. نمدوارمی_منم ام
 کنم. انتیخونم خ یکه م ینماز 

 .ستیدست من ن یفکر لعنت نیا یول 

 خواد جلد صاحبش بشه. یبار م کی یکه دفعه ا یکبوتر  شده 

 کشه تا عادت کنم. یم طول

 ده. یداره عذابم م نیهم

 

 بود. ریعاشق نسکافه با ش هیمهد

 دستش گذاشتم. ینسکافه را آماده کردم، جلو شیبرا 

 

رو  گهید یکیو  یو کنارش نباش یرو تا حد مردن دوست داشته باش یکه کس نیبگم، ا یدونم چ ی_نم
 سخته. یکنار خودت داشته باش یبخوا

 از خاطراتش در ذهنت عبور نکنه. یمینس یحت یکه بخوا دردناکه 

 کن. یخودت هم اراده ات رو قو ،یبه زمان به بسپر 
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 کرد. سیلبانش را نرم با زبان خ هیمهد

 توعه. یزندگ نیا گهید

 هم که ازدواج کرد. رحافظیام 

 

 کردم. یم میآن ترس یرو یچرخاندم و با انگشتم خطوط فرض یدست خودم را م یجلو یچا فنجان

 

 ؟یبگم به یچ هی_

 

 نگاه دوختم. یسوال

 کوچک زد. یجا به جا شد و لبخند شیدر جا یکم

 

 من خواهش کردم به جبران قبل، خودم بهت بگم. ی_بهزاد خواست خودش بهت بگه، ول

 

 کردم. زیر چشم

 

 ه؟یمهد نیرو بگ ی_چ

 

 یکنه، تا مشکل یگرفت بره با مسعود زندگ میبهزاد گفت حاال که بهناز تصم گه،یگم د ی_خب دارم م
 .میکن فیما هم کارهامون رو رد ومدهین شیپ

 رو بذارن. یقراره امروز به بابا و مامانت بگه و قرار خواستگار  حاال
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 نبود. یگفتن حسم

 زد. یدلم موج م یایدر در یخوشحال 

 

 زده شد. رتیکاشتم که چشمانش ح شیگونه ها یرو یناغافل بوسه ا چنان

 

 من شده بود. یباعث سرخوش رد،یکه بهزادم سر و سامان بگ نیا فکر

 

 .هیماندن مهد یجواب ماند برا یب میها اصرار

 و رفت. دیخون مرا، سرعت بخش انیجر 

 

 

 درست کنم. ییکه چه غذا نیهنگ کرده بود با فکر به ا مغزم

 مشترکم. یزندگ یغذا نیاول

 ها استارت خورد. نیاول شب،ید از 

 خواب، نیاول

 صبحانه، نیاول 

 .میتجربه کن میخواست یناهار را م نیهم اول حاال

 

 را باز کردم. زریفر در

 تر شدم. رانیبود و من ح زیچ همه 

 داد. یقد نم ییباز فکرم به جا یزد ول یچشمک م یهمه خوراک زین خچالی در 
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 افتاد. یذرت کنسرو یقرار دادم که چشمم به قوط نتینسکافه را در کاب یقوط 

 برق زد. چشمانم 

 کردم. دایگشتم که پ یرا دوباره باز کردم و با چشم دنبال قارچ م خچالیدر  یآن به 

 یبه نام اسنک برا یکردم که باالخره جرقه ا یم ریابرها س یرو گریبود و من د تزایپ ریپن زین زریفر در
 ناهار، در ذهنم زده شد.

 

 زد. یآمدن مسعود، در تمام تنم نبض م یبرا یشمار  لحظه

 کرد. قیدر وجودم تزر تینها یب یکه شوق یدادن خبر  یبرا

 اسنک ها بودم که تلفن خانه به صدا درآمد. یسس رو ختنیحال ر در

 را برداشتم،. اریس یگوش

 :دیچیپ ریکث یخاله با تعجب یرا که تلفظ کردم، صدا الو 

 

 ؟یبرگشت یک ؟یی_بهناز تو

 

 غروب اومدم. روزیعمو خوبه؟ د ن؟ی_سالم خاله! خوب

 

 به من نگفت. یز ی_عجب! مسعود چ

 

 اش تکه تکه کرد. هیکنا ریرا با ت میها یخوش تمام

 

 ؟یدلت با مسعوده که برگشت گهیاالن د یعنی_
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 سر کنم. هیرا با جر و بحث و کنا یخواستم روز اول زندگ ینم

 

 خاله. نی_چه خوب زنگ زد

 فردا شب دعوتتون کنم. یخواستم برا یم 

 

 ؟یندار  یکنم. کار  ی_خودم با مسعود هماهنگ م

 

 _نه خوشحال شدم. خداحافظ.

 

 خاله تمام شد. یبدون خداحافظ تماس

 داد. وندیدر قفل و باز شدن در، نگاهم را به نگاه خندان مسعود پ دیچرخش کل همزمان

 

 و به استقبالش رفتم. دمیپاش شیبه رو یلبخند

 

 !ی_سالم خسته نباش

 

 .دیباره به آغوشم کش کیبود و  ختهیخوب را در چشمانش ر یحس ها تمام

 

 وقت. چیه ستمین ،ی_تو باش
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 را بازگو کنم و خاله را چوب بزنم. هیشد کنا ینم یراض دلم

 کردم. فیبهزاد را تعر یخواستگار  انیغذا، با ولع جر سر 

 بهزاد فرستاد. یبرا یکیتبر امیرا در دست گرفت و پ یهم چون من خوشحال شد که گوش زین او

 

 شد که به خواب رفته بودم. یم یساعت دو

 .دمیپچ پچ مسعود را کنار گوشم شن یهنوز گرم خواب بودند که صدا چشمانم 

 

 د؟یزن یم هیچه حرف نی_آخه مادر من ا

 ؟یبه خودش هم گفت نکنه 

 

 ناخودآگاه باز شدند. چشمانم

چشمانش کرده  بانیدستش را سا کیبود و  دهیکنار من دراز کش یکه با فاصله کم دمیرا د یمسعود
 بود.

 

 کرد. یم دادیکه با پچ زدن همراه بود، در کلماتش ب یحرص

 

 که برگرده. دمیکش یمامان... دو ماهه بدبخت یمامان... وا ی_وا

 

و خواب مرا چک کند، چشم فرو بستم و  یدار یتا ب دیرا که برداشت و حس کردم بدنش چرخ دستش
 گوش باز کردم.
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که  هیهمون دختر نیا ،یبه بادش بد یپرون کهیکه شما با متلک و ت دمینکش بتی_ دو ماه مص
 .یعاشقش بود

 

 ...سکوت

 ...سکوت

 

 مامان؟ یندار  یکنم. کار  یکنم. دلش رو هم با خودم همراه م یخوام قبولش کنم که م ی_مامان من م

 

 _خداحافظ.

 

شد.  دهیو بعد، خش خش لباسش که به سمت من کش دمیشن یپا تخت یرا رو یبرخورد گوش یصدا
وجودم  شیبایگرمش و محبت ز تیاز حما نیریش یداد و حس یرا نوازش م میموها یکه تارها یدست

 را شکافت.

 

 _بانو

 مرز فاصله را نیا بشکن

 حجاب چشمان را نیا بشکن

 خواب را فوت کنند ت،یها پلک

 چشمانم عشق را در آن ها فوت کنند. تا

 

 لبانم و گشودن چشمانم شد. یشعرش منجر به لبخند رو دنیشن
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 ؟ی_شاعر شد

 

 .دیخند نرم

 

 شم. یم یکه بخوا یعارف، شاعر، زاهد، عالم هرچ ی_تو کنارم باش

 

 .دمیباالتر کش و پتو را دمیخند

 

 خوام. یکدوم رو نم چی_ه

 بذار بخوابم. فقط 

 

 گذاشت. شیبه نما میرا برا یتصنع یاخم

 

 .فهی_ِد نشد ضع

 .یش یکنم، تو قلدرتر م یرفتار م فیلط یهرچ من 

 .ومدهیخوبم باال ن یتا اون رو پاشو

 

 پرتاب کردم. یرا کنار  پتو

 

 گه؟ی_منظورت سگ بود د
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 ام را آزاد کردم و پا به فرار گذاشتم. خنده

 

 وگرنه خونت حالله. سا،یخودت وا ی_بهناز با پا

 

 سم؟ی_مگه االغم وا

 

 کشمت. یم رمتی_بهناز بگ

 

 . مرا از حرکت باز داشت.دیباره از پشت، لباسم را گرفت و کش کی

 

 

 . مسعود خندان و متعجب لب زد.دمیکش یغیج چنان

 سالته!! یخجالت بکش س یبه ی_وا

 

. از صبح تا به االن که ساعت پنج عصر میخانه و عشق مسعود به شب وصله زد یسرد را با گرما یروز 
بهزاد، بعد از رفتن الناز،  یرفتن برا ی. خواستگار ستیدل در دلم ن یدهد، از فرط خوشحال یرا نشان م

   بود. دهش یافتنیدست  ،یافتنیدست ن یآرزو نیامروز ا یمحال بود. ول یما جز آرزوها یبرا

 

نظر  ریحرکات مرا ز ینیب زیتخت نشسته بود و دو دستش را ستون بدنش کرده بود با ر یرو مسعود
 گرفته بود. 

 

 شده بود: کالفه
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 .میقدر به تو زنگ زد. بپوش تا بر نیبهزاد ما را کشت که ا نی_بابا ا

 

 رژ بود. کیو اتمام کارم  شیکننده آرا لیمحکم بستم. و تکم یرا دم اسب میموها

 

 زد: یبه تلخ ینیریش یداشتند و خنده ا بیعج یبرق چشمانش

  ؟یکن یانصاف فکر دل من رو نم یو ب یهمه دلبر شد نی_ا

 

 نازک کردم: شیبرا یچشم پشت

 نبود. رتیچشم بص می_دلبر بود

 

 :دیخند نیریبار ش نیا

 رو پرداخت کن. کتیحاال حداقل سهم کوچ فته،یخودش یمسعود خان شیکه االن پ ی_بود

 

 را به او دوختم. میسوال چشمان

 به گونه اش زد: اشاره

 .رمیتونم بگ یرو که م نی_ا

 

که مسعود را صدا کنم، گونه  دمی. تا چرخدمیرا پوش میرفتم و کفش ها رونیتوجه به او از اتاق ب یب
 شد. یپر از حرارت و گرم میها
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را نورباران کرده بود. بهزاد  نمیمن و مسعود کنار هم آسمان چشمان والد دنید ،یبه خانه پدر  ورودمان
 حالت داده بود. زیرا ن شیبه تن کرده بود و موها یر یس یو شلوار سرمه ا  کت

 

 شناور بود. یبه من و مسعود که افتاد، در نگاهش حس خاص چشمش 

چراغ،  یسو نیبه ا یخونه رفت نیکه از ا روزیبابا از پر ؟یورا اومد نیخانوم! چه عجب ا ی_به آبج
 ؟یبا نور خونه ما چکار داشت ی. د خواهر من خودت رفتیچراغ خونمون رو برد یسو

 

 یبود، ول یدلچسب م دیجدا کرد نبا شهیو بن از ر خیاز ب زیرا ن میکه تتمه آرزوها یلبخند پدر  دنید
 بوده حالوت داشت.  میاسطوره زندگ یمن که عمر  یبرا ن،یریبود و ش یمن خواستن یبرا

 

 ؟یکن یدختر من رو مسخره م دهیرس یبه جا تی_پدر سوخته کار

 

 شلوارش گذاشت: بیدستش را در ج کی بهزاد

المپ  یبهناز رفته خونه کم نور شده، هرچ یاز وقت نیگ ی_بابا جون مسخره کجا بود دو روزه شماها نم
 .یچیبه ه یچیه میکن یروشن م

 

ما  یبرا یپا افتاده باشد ول شیساده و پ یمراسم گرانیدر نظر د دیکه شا یمراسم کوچک یخواستگار 
 بود انجام شد.  یماندن ادیبه  یشب

 

 هیاز دو نفره صحبت کردن مهد ،یاصل یاز صحبت ها ،یا هیاز سخنان حاش ه،یرفتن ما به خانه مهد از
 که همان آخر مراسم  یو بهزاد و در آخر جواب بله ا

و عقد گذاشته شد. متانت  شیانجام شد. قرار و مدار آزما یچنته اش را با آن پر کرد، به خوب بهزاد
چنان  هیگفت. در برابر مهد یپدرم از کماالتش م یبرا هیزبان زد شد که پدر مهد زیبهزاد باز ن یشگیهم



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

791 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

گوش  ایاند  دهید هکردم چشمان من اشتبا یرا فکر م هیمهد یشانیکرد که بوسه پ یبا وقار رفتار م
 کالمشان. تیمیحرف زدنشان و صم یخودمان میها

 

 انجام داده بودند.  میکه مادرم و مادر مسعود برا یخنده دار  یگذشتند، پاگشا یهم م یاز پ روزها

 یبعدش با متلک ها و دشنام ها یبا کتک و روزها میمن شب عروس دیها بگو نینبود به ا یکی
 پاگشا شدم.  میمستق

 یبه خانمان آمد ول کینحس که سوگل به قصد تبر یگذشت جز روز  یما هم در آرامش کامل م یزندگ
 گرانیبه د یکه حرف دل خودش بود ول شیها هیکنا ریزدن به تن و جان من بود. ت ریاصل هدفش ت

 شد. یم شتریکرد؛ لحظه به لحظه ب یداد و او بازگو م ینسبت م

 قلمداد کرد.  شتریتاختن ب یبرا یسکوت را فرصت ی. ولمیو من حرمت مهمان را نگه داشته بود مسعود 

 

آرامش کالمش به کار برد  یکه برا یرغم تمام تالش یکه مسعود صبرش عنان از دست داد، عل چنان
 :دیاو را کوب یول

 ینم یبندم. برام فرق یگوش رو م اوهیبخواد پشت بهنازم حرف بزنه دهن  ی_ عمه من عاشقشم و هرک
 باهام داره. یکنه چه نسبت

 

 یکه باعث زبان به کام گرفتن سوگل شد و تا آخر مهمان یرفتم. حرف یم تشیدلم قربان صدقه حما در
 رفت. ینطق نکرد. و بعد از ساعت گریاش د

محبت  انوسیکردم در اق یم یکردم و سع یکه در همان نطفه خفه اش م دیپر یهرز م یلحظه ا فکرم
 بودم. زانیکه من هنوز از آن گر ییروابط زناشو یپر محبت منها یستیمسعود غرق شوم. همز یها

 

خواستم در  یفائق شوم و م یتوانستم بر مشکلم کم یاز دو ماه و شرکت در جلسات روانپزشک بعد 
مورد عالقه اش فسنجان را با حوصله پخته  یکنم. امشب غذا نیفرصت در قبال همسرم تمک نیاول
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. دیکش یم دکیبه نام مسعود که نام شوهرم را  یکس ینبود با هم آغوش یته دلم راض یز یبودم. چ
و  مینداشتند. هر دو در اسارت اجبار گرفتار شده بود ییحبس ابد گرفته بودند و رها میآرزوها یول

را  می. افکارم را پس زدم و تمام حس هامیداشتخود ن یرو شیدر پ دیجد یزندگ رشیجز پذ یراه
 کردم.  داریب ینینو یشروع زندگ یبرا

 کرد. یو رو م ریتمام تنم را ز یخورد و استرس یم بیعج یلحظه دلم تکان هر

 

غذا از قابلمه ها بر  دنیآماده بود و فقط کش زی. مختمیرا هم در ظرف ر یرا درست کردم. ترش ساالد 
 مانده بود. زیسر م

 

 

 شده بودم. رشیدرگ یبود که چند وقت یداد آن هم همان وسواس لعنت یآزارم م زیچ کی تنها

 سپردم. یداغ و روغن تنم را به دوش م ازیپ یاز بو ییرها یهر غذا برا هیبعد از ته دیبا

 

کردم  یرا خشک م میمانده بود، موها یتا آمدن مسعود باق یتمام شده بود و هنوز دو ساعت حمامم 
الل  زیام ن یصوت یبودم و تارها ستادهیبه من وارد کرد که مانند مجسمه ا یشوک نهیدر آ ریکه تصو

 شده بودند. 

 

 یگردنم جا به جا شده اند. صامت و ب یکردم مهره ها یگردنم چنان پرفشار بود که احساس م برگشتن
سرگردان و   کردم حاال یم نیر ذهن خودم تمکدوخته بود که د یحرکت نگاه سراسر خواستنش را به من

 کرد.  یخواستنش تاب تاب م یاجرا یلرزان فکرم رو

 

 لب زد: تنها
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 شه غرق بشم. ی_م

 

 بعد چشم فرو بستم. یقیبودم. دقا یکردن بر سر دو راه یو باز مثل چند ماه قبل شانه خال نیتمک نیب

 

 کنم. یکیرا با مسعود  میایببندم و دن زیهمه چ یکردم چشم رو یسع

 

 یکه مسعود برا یآرام و سراسر عاشقانه ا یکرد زندگ یم یرا ط یروال معمول زن و شوهر  یزندگ
با  یبودن فراتر رفته بود. گاه لیبه او عالقمند شده بودم و حسم از فام یکرد. کم یثباتش همت م

بعد از چهارماه  زیزدم. افکارم ن یاو را ناخواسته پس م یجسم و روحش بودم و گاه یرایآغوش باز پذ
 کردند. ینم یکج رو ادیو ز دندیفهم یزبان م یمقدار 

نه دائم، شش ماه تا سالگرد  یافتاده بود. محرم بودند ول قیبه تعو یعقدش شش ماه زین بهزاد 
 مانده بود.  یباق هیهمسر برادر مهد

 

کرد و  یرا دادم خاله مخالفت م یمهمان بیکه ترت یدوباره با مسعود، هربار  یمدت برگشتم به زندگ از
 بود.  دیمسخره هم به اجبار عمو سع ی. هنوز دلش با من صاف نشده بود و آن پاگشارفتیپذ ینم

 

گرفت  میکه مسعود تصم نیشد تا ا ینم میکرد. به هزار زور و التماس هم تسل یدعوت را رد م هربار
 و تماس را با مادرش قطع کند. دارید

 یم جکتیر ایشد  یجواب داده نم ایمسعود  یگوش یخاله رو یبود که تماس ها یهفته ا کی بایتقر
 که بماند. دارشیشد، د
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 یخوب روزم را بر باد داد. دلش برا یظهر خاله تماس گرفت، کالمش تمام حس ها یروز حوال کی
شد و قبول کرد که  میتسل تیآرامشش را آتش زده بود و در نها یخبر  یبود و ب دهیمسعودش تپ

 را بازگو کردم.  انی. بعد از اتمام تماس به مسعود زنگ زدم و جرردیدعوت شام را بپذ

 یمن درخواست دعوت مهمان یخانواده با هم حضور داشته باشند ول  اصرار داشت هر دو مسعود
ود که هر دو خانواده فرستاد و در آن نوشته ب میبرا یامینگذشته بود که پ یخانواده ام را رد کردم. ساعت

 حضور دارند. 

به قول خودش در رکابم بود. تمام کارها را با هم و در  ازیمورد ن یدهایساعت بعد با دست پر و خر چند
 .میاو انجام داد یها یپناه شوخ

 

 شد. یبود که در خانه ما برگزار م یمهمان نیماه اول نیاز چند بعد 

 حضور دو خانواده در منزل ما بود. نیاول 

بار خانه مان  نیکه اول نیا یبرا ی. ولدمیپسند یوجه نم چیرا آن هم از نوع غذا اصال به ه تجمالت
 . نمیمورد عالقه هر دو را تدارک بب یگرفتم دو غذا می. تصمدید یرا به خود م یرنگ مهمان و مهمان

 

 یآمدند. منها میرا در خواب برده بود مهمان ها گرید مهیبود و ن رونیرا ب یمین دیکه خورش یزمان
خوشحال  یلیقرار کرده بود. خ یبود ب یکه باز مهمان خواهرش شده بود و بهزاد را چند روز  هیمهد

چشمانش  دنشیبود که از د یروشن یآب شیبهزادم رنگ زندگ یمن با جبر بود ول یبودم حداقل زندگ
 شد. یدرخشان و درخشان تر م

 

 یم یرا سپر  قیدقا یو به خوش میکه بعد از ماهها به دلم نشست، بعد از ماهها جمع شده بود یاتساع
 یرا عنوان کرد که حت یز یباره بدون مقدمه خاله چ کیجمع  یها یشوخ انی. بعد از شام ممیکرد

 کرد.  یرا مکدر م ادمیاسمش هم 
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به آن اصرار کرد و خنده و مزاح را در جمع  یو حجب یپرده پوش چیبدون ه زیکه مسعود ن یز یچ
هم به  یبه شوخ یمن تعجب و شرم بود. در چند ماه گذشته حت یکه ره آوردش برا ینشاند. درخواست

 آن اشاره نکرده بود.

 

گرفتند بچه دار بشن و من نوه  میدو تا بچه تصم نیشکرت که ا ایخدا یپسرم وا هیهم عال یلی_خ
 .نمیرو بب میپسر

 

 کلمه بچه که خاله آن را به کار برد. یگر یبود و د میتصم یکیزد  یزمان دو موضوع در سرم دور م هم

بچه، اگه ما هنوز بچه  یخبر بودم مثل شما تا به االن، ول یرا که به مقدسات قسم من هم ب میتصم 
 رم را به زبان آورد.بلد بود که فک ی. بهزاد انگار ذهن خوانمیداشته باش دیچه با یبچه را برا گرید میا

 

 خوان چکار؟ ی_خاله اگه بچن، بچه م

 

 کرد. یم یگشاده لبانش را پوشش داده بود و با چشمانش ابراز خوشحال یتبسم پدر

 

 

 شه. یچه قدر خوب م ارنیمثل مامان طلعت دوقلو ب می_فکر کن مر

 

پر محبت مامان طلعت تنگ شده بود. چه  ینوازش ها یثابت کرد که چه قدر دلم برا میمادرم برا حرف
مسعود شباهت  ندیگو یکه م یچشم بست. قل دهیچشم به راه بود و آخر ند میقل خاله مر یقدر برا

که هجده  ینزما میدوست دارند. قل خاله مر شتریمادر و خاله او را ب نیهم یبه او دارد و برا یبیعج
بس ُکشنده به نام  یدر کار نبود. کلمه ا یو نه آمدن یگاه نه جسد چیسال داشت، به جبهه رفت و ه

 "مفقوداالثر".
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 نیزم یدانستند در رو یاز آن ها نه م یکیبود که  ییفکرشان حول دوقلوها زیبودم همه ن مطمئن 
 مآوا دارد نه در آسمان!!

 

 

 شد: ختنیماتم نگرفتن و اشک ر یبرا یفرشته نجات مهنا

 کنه. شونیتونه نگهدار یم یتو رو خدا، ک نیخاله نگ ی_وا

 

 :دیبار پدر حرف چشمانش را به زبان کش نیا

 

 .میکن یم شونیو بابات، نگه دار میمر یهم برا شیکیبرا بهار و  شیکی_دخترم خودمون 

 

 

 زدند.  یو دوخت م یطراح بایبودند چه قدر ز یدست رهیچ یها اطیخ عجب

 

 .دیخند ینرم نرم م مسعود

 

 شن؟ یدو تا به نظرتون پررو نم نیا یخوام ول یحضار معذرت م_از 
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 باز خنده اش را رها نکرد: مسعود

 

پسر  نی. هرچه نسل پربارتر باشه بهتره، چند جمیکن ینسل م دیباز تجد هی_به تو چه بچه، نه پررو چ
 به جبران نداشتن برادر پشتم باشن. ارمیب

 

 

 مسعود را باور نداشت که هاج واج دهانش باز مانده بود. یرو نیبهنوش هم ا دیشا

 

شما  یبرگشته. خدا رو شکر که زندگ اتیعیباز شوخ طب هی_قربونت برم، مامان دورت بگرده، چند وقت
 خودتون و بچه هاتونم. زیمن خودم کن نیدوتا خوبه، خوب باش

 

 کنار خاله رفت و نشست.  مسعود

 . دیبه آغوش کشرا در دست گرفت، سرش را  دستش

 کرد. نیمز یخاله را به بوسه فرزند یشانیپ

 

 مامان. یتاج سر من ،یشما سرور من ز،ی_نگو فدات شم، نگو کن

 

بعد از آن که همسر بودنش کامل  د،یکه به مراد دلش رس یبعد از آن شب شیها یشوخ طبع قایدق
 شد، برگشت.

 

افتاده، که هر  ریبچه گ یسوزنش رو شبیفرستادم. از د رونیمسعود به ب یکالفه ام را از حرف ها پوف
 کند. یارسال م میبرا امیپ کیدو ساعت 
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 خوام. یمن بچه م یرم. به ی_دور خودت و اون بچه نداشته ام م

 

را خاموش کردم و  یچرخد، سه بار تکرار کرده است. گوش یسه م یرا تا اکنون که ساعت رو امیپ همان
 را تمنا داشتند. نیریش یشد، و خواب یفاصله شان کم و کم تر م میگذاشتم. پلک ها یبه کنار 

 

 یشدم که باز صدا خواب را زهر م یسکوت باز مست خواب م یا هیو ثان دیچیپ یدر اتاق م ییصدا
 کرد.

 

 یبار رو نیمزاحم بودم که باز تکرار شد و ا ینشستم و به دنبال منبع صدا جیتخت گنگ و گ یرو 
 اتاق را پر کرد.  یفضا امیسرم انداختم. و هم زمان پ یو ملحفه را رو دمیرفت. دراز کش ریگ غامیپ

 

 خنده مسعود پخش شد: یصدا

 

 یمن بچه م یرم. به یتو. دور خودت و اون بچه نداشته ام م امیاز در م رونیب می_نفسم از در بنداز
 خوام.

 

 بوق اشغال اختتام تماسش بود. یصدا

 

 بودم،  سردرگم 

 کند؟ یکار را م نیمسعود با من ا چرا

 کند؟ یزنم باز تکرار م یلنگ م میداند که در زنانگ یم یوقت چرا 
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799 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ام! رفتهیهم نپذ مهیاو را هنوز به ن یوقت 

 نیبدون عشق، با کم تر یاست. ترس از انعقاد نطفه ا ادیز یلیخ شیاز وجود من برا یبچه ا انتظار 
 عالقه در بطنم خواب را ربود.

گرفتم، بعد بچه را به من  یالفت م یبه خوب یزندگ نیکرد تا من با ا یدرک و صبر م شهیمثل هم کاش
 کرد. یاضافه م میها یو بدبخت

 داشته باشم. ریآرزو داشتم دو جنسش را از ام شهیکه هم یا بچه

 

 حال را به گذشته برد. یفکر لعنت نیا باز 

 نیکه در همان نقطه به زم گرفت؛یاز خاکستر شده اند، داشت اوج م یکه تل یپروازش به خاطرات باز 
 نشاندمش.

 تلخ کرد. شیرا مسعود با حرف ها امیبودم و خواب بهار  کوفته

 .دیآ یاست که ظهرها به خانه نم یروز  چند 

 یسرمنشا م یتا عصر در جست و جو دشیشرکت دست خورده و مسعود با حسابرس جد یمال تراز
 باشند.

 

 خواست. یدر کنار خانواده بودن را م یبردم و دلم ساعت میپناه به لباس ها االت،یهجوم فکر و خ از

 .را روشن کردم یگوش ده،یپوش لباس 

 

 شیبرا یامیرا بشنوم. پ شیخواست حاال که خواب را بر چشمانم حرام کرده بود، صدا ینم دلم
 فرستادم.

 را سرم کردم. چادر 

 دوست داشتم.  یلیخود را با چادر خ دیجد پیت
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800 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 سرم شد. شیها یمسعود و فلسفه باف یکه به اجبار با قربان صدقه ها یچادر 

 کردم. یاز خود دورش نم یبودم و حاال لحظه ا زانیکه از آن به شدت گر یچادر  

 متعهدم. امیاجبار  یزندگ نیفهماندم من به ا یبه مسعود م دیبا 

 .ستمین انشیپا یفهماندم به دنبال بهانه برا یبه او م دیبا

 

 کردم. یرو ادهیپ یساختمان خارج شدم و کم از

 بود گرما چادر چاقچور کرده، بساطش را پهن کرده بود. دهیهم نرس مهیهنوز بهار به ن یول 

 شد قدم از قدم برداشت. ینم

 جا گرفتم. یپشت خانه پدر  ن،یماش نیاول با

 که مخل خواب ظهرشان نباشم، وارد شدم. نیا یسر و صدا برا نیرا در قفل چرخاندم و با کمتر دیکل 

 .دیچیپ ینازک دلبر  یباره قهقهه و صدا کیبود که  نیسنگ یدر سکوت خانه 

 

 لبانم را از هم فاصله داد. یا خنده 

 کرد. یگوش فلک را کر م شانیبودند و نامزد باز دهید یدو نفر، خانه را خال نیا باز

 نکردن صدا برگشتم. دیآمده را باز با همان وسواس تول راه

 .دمیرا کش فمیک پیز 

 کردم. دایموجودش پ یخرت و پرت ها نیرا از ب یگوش

 مادر را لمس کردم. شماره 

 

 ؟ی_سالم مامان خوب

 ن؟ی_سالم دخترم! خوبم شما خوب
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801 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مامان خدا رو شکر! می_خوب

 

 خواستم آمدنم را بداند. ینم

 

 

 خواستم وانمود کنم که قصد رفتن به آن جا را دارم. یم

 اونجا؟ امیسر ب هیحوصله ام سر رفته  کمهیمن  دیا_خونه

 خواست بره کرج، منم با خودش برد که تنها نباشه. بهنوشم کالس داره. یبابات م زمی_نه عز

 ست؟ین ادتی 

 . فدات بشم ببخش.هیره خونه مهد یگفت م میستیما امروز خونه ن دیهم فهم بهزاد

 

 رفته بود! هی! ارواح عمه اش به خانه مهدبله

 .دمیخند یدل م در

 که خبر نداشت پسرش با همسرش در خانه خودش جلوس کرده اند. مادر

 

 _اشکال نداره! بهتون خوش بگذره، بابا رو سالم برسون.

 

 زدم. یهدف قدم م یقرار دادم و ب شیرا باز سرجا یگوش

 گرما آزار دهنده نبود. میبرا گرید

 کردم. یم ضیکه قدم زدن، تنها راه سرگرم شدنم بود. قدم را با قدم تعو یوقت 

 شد. دهیبه عقب کش امیماند که کش چادر و روسر  یکس یقدم ها ریز چادرم
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802 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شناخت. یم یصدا را به خوب نیا میگوش ها ی. حلزوندیبه گوشم رس یمرد یمعذرت خواه یصدا

کرده  نیخاطرات، خانه نش یادآور یمغزم را در  یحاال که تمام تالشم را کرده بودم و قشر خاکستر  چرا
 بلرزم؟ دیبودم، باز با

 کند؟ زیسرر یو دلتنگ زدیروان مرا به هم بر دیجمله با کی نیفقط هم چرا

صدا  نیگرم شده بود، ا اشیدلم به مسعود و زندگ یمن است؟ حاال که کم اری شهیهم یبدشانس چرا
 ُتن صدا بودم. نیا دنیکه چقدر محتاج شن زدیرا به هم بر ادمیبابد 

 

 افتادم. نیزم یرخت بست و با زانو به رو میتوان از پاها ،یبدون غرض ناخواسته،

 نشده بود. میشب ها، اشک مهمان چشم ها یبود به جز بعض یماه چند 

 زدند. یرا داد م انتمیو خ یرش چشمانم دلتنگحاال با یول

 .دیشوهرم لرز ریغ یباز، دلم برا کهنیاز ا انتیخ

 

 .نیفتیدونم چطور شد که باعث بشه شما ب ینبود، اصال نم یعمد دی_خانم شرمنده، ببخش

 

 کردم. یم نیرا در چادر پنهان کرده بودم و به بخت بدم لعن و نفر سرم

 

 حالتون خوبه؟ نیبگ یچ هی_خانم تو رو خدا 

 

 یگذاشت که ب ینم اشیر یپذ تیمسئول شهیباز مثل هم یحرکت دادم. ول نییرا به باال و پا سرم
 .رد شود یاز کنار موضوع الیخ

 

 رم. ی_خانم تا مطمئن نشم نم
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803 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که عجله دارم. نیا با 

 

 بود. دهیامانم را بر یدلتنگ یول رمیکردم که نگاه از او بگ یرا طلب م ینیفوالد اراده

 .دمیاشک د یها هینامفهومش را پشت ال ریاشک بار، تصو دهیرا باال گرفتم و با د سرم

 و ُبّران نگاه دوخته بود. مات

 چه بود؟ دارید نیدانم حکمت ا ینم

 حرف اولش بود. یبعد از ماهها که دلتنگ دارید 

 

 ؟یشد یبهناز؟ چادر  یی_تو

 

 .دیدور، دور خودش چرخ کیو  دیبه صورتش کش یبا کالفگ یدست ع،یسر اما

 

 داد. حیرفتن را به ماندن ترج ،یروانه من شوک زده کرد و بدون حرف یپر مکث نگاه

 که درد را با پوست و استخوانم لمس کرده بودم؛ یاعتنا از کنار من یب باز

 درد جبر، ،ییعشق، درد جدا درد 

 شد. رد 

 

 ؟یخوب دیپر کرده که نپرس یمرا به خوب یخال یتمام لحظاتش نموده، جا کیرا که شر یکس حتما

 ؟یهست یراض اتیاز زندگ دینپرس 

 مهم نبود؟ شیبرا 

 مهم باشد؟ دیچرا با نه
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804 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گذشته و حال شدم. یزندگ ریمن درگ فقط

 

 کردم. یام حس م نهیس یرا مثل کوه رو یز یچ ینیسنگ

 شد. یبه زور وصل م گریکه به نفس د ینفس

 جان کندن، خود را به خانه رساندم. با

 شد. گاهمیجا نیزم یوقفه به سمت اتاق خواب پا برداشتم و پشت در رو یو ب تند

 . ستمیبلند گر یخفه را رها کردم و با صدا بغض

 .ستمیگر

 شد. یجابه جا نم کوه

 تر کرده بود. عیو وس عیرا کوچک و کوچک تر و غم، قلمروش را وس شیجا یدلتنگ 

 

 را پشت سر گذاشتم، تنم را به آب سرد حمام سپردم. هیپشت گر هیکه گر یساعت

 

 حالم آرام گرفت. یکم 

 شدند. ریبا ینیزم گریساخت که د میپلک ها یدر جلو یسد میسرد برا آب

 و مالقه پناه بردم. ریو زجردهنده، به کفگ هودهیب یاز فکرها ییرها یبرا 

و مشامم را نرم  دیچیپ یام م ینیب ریغذا، ز هیادو یبو یکرد. وقت یکه حالم را خوب خوب م یز یچ
 کرد. ینرمک باز م

 

 .ختمیتابه ر یرا در ماه روغن
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805 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده بود و کش آن را به عقب برد. ریآن اس ریرا حس کردم که چادرم ز ییپا

 

 را پوست کندم و شستم. ازیپ

 

 گرفتم. یکه با آن جان م ییصدا

 .کرده بودم یآن دو سال زندگ با

 

 کردم. یم زیر زیخودم ر یچارگیو ب  تندش یاشک از بو یها هیال ریرا ز ازیپ

 

 نبود. یعمد دی_خانم شرمنده، ببخش

 

 شد. یتکرار م میبرا شیها الوگید تمام

 

 .ختمیدرون روغن ر یرا برداشتم و کم زردچوبه

 بودند. لیثق میو تن صدا برا صداها

 

 باره هجوم افکارم طاقتم را ستاند. کیکندم که  یبرداشته بودم و آن را پوست م ینیزم بیس

 

 خدا را خواندم. ،یبلند مهیخفه و ن یپرتاب کردم و با صدا نیزم یرا به رو همه 

 

 لحظه ام درد داشت. آن
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806 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ترسناک و وحشتناک بود. میبرا بودمیم بینج یزن دیبودند و من با ختهیلحظه که افکارم لگام گس آن

 

 !ریام آخ

 به هرچه دوست داشتن است. لعنت

 نوشتم. یدر محضر خدا م یبزرگ هییکردم و شکوا یم هیگر 

 

خوام  ی! نمستیخدا فکرهام دست خودم ن ؟یشنو یباشم! خدا م یانتکار یخوام زن خ ی"خدا نم 
 شم." یکن! خدا دارم خفه م یحق مقدساتت قسم کار باشه! تو رو به بیافکارم نانج

 

 باز کرد. شتریب هیگر یبغض دوباره ام راه را برا دنیترک

 

 

 

 . جا باز کردن در قلب من، قلبم را به خنجر زد یکم یاو، برا یایر یب یمسعود و محبت ها فکر

 که آرام شدم، نگاهم به اطراف کشانده شد و بعد به همان سرعت، به ساعت نگاه کردم. یکم

 تا آمدنش نمانده بود و آشپزخانه کارزار جنگ بود. یز یچ 

 

 از نهادم بلند شد. آه

 توانستم سامان دهم، یرا م آشپزخانه

 توانستم خندان کنم؟ یامان داشتند را چگونه م یب یکه ساعت هاست بارش یچشمان ملتهب یول 
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807 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ورود مسعود را اعالم کرد. د،یکه چرخش کل دمیکش یم یرا ت نیرا مرتب کرده بودم و زم آشپزخانه

 کردم از چشمانم دور کنم. یلبانم نشاندم و غبار غم را سع یرا رو یلبخند

 

 استقبالش رفتم. به

 !یخسته نباش ر،ی_سالم عصرت بخ

 

 بود. شانیپر یآرام و خسته و کم یدادند. نگاهش کم یچشمان و صورتم مانور م یرو چشمانش

 

 !یاش_سالم خانم! ممنون تو هم خسته نب

 

 .دیچشمانم باز مکث کرد و به سرعت به آغوشم کش یرو

 کمرم را نوازش کند. رهیمرا در بغل خود بفشارد و نرم، ت یداشتم. کس ازیکه به شدت ن یز یچ 

 

 تکان بخورم، دستانم را دور کمرش قفل کردم. یسانت کهنیهمان حالت، بدون ا در

 زد. یسکوت بود که حرف م تنها

 سکوت را شکستم: وارهیبعد، د یا لحظه 

 

 .زمیبر ی! تا برات چایخسته ا ن،ی_برو بش

 

 زد: هیکنا یمیکرد و با لحن نامال میرها
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808 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 پف کرده. رشونیاندازه قرمز شده و ز ی! چون چشمات بیخسته ا شتری_تو ب

 

 کرد، به سمت اتاق مشترک مان رفت. یرا از کتش خارج م نشیآست کیکه  یحال در

 خوردم. یباز به در بسته م یام بوده، ول هیکردم که علت گر یرا در ذهنم طرح م یهیتوج هر

 

 درست نشده ام کردم.  یسوخته و غذا یازهایپ نیگزیرا جا یاملت

 

 ؟ی_امروز کجا رفته بود

 

 زده بودم. امکیدانست چون پ یرا داشتم که م نانیاطم نیبود. ا زیشبهه انگ میسوالش برا حالت

 گنگ و نامفهوم بود. یکم میسوال، برا نیقصد و غرضش از ا یول 

 

 ؟یپرس ی_مگه بهت نگفتم؟ چرا م

 

 .دمیفهم ینگاهش را نم حرف

 .دمیپرس یجور  نی! همی_چرا گفت

 

 لبانش نشانده بود. یو به اجبار آن را رو ضهینبودن عر یخال یزد. که به نظرم برا یلبخند

 

 و امروز برگشته بود. شبیباز به موضع د د،یکش رونیآشپزخانه را ب یصندل
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809 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یشد قبول کرد ی_خب خانم خانما چ

 

 :دمیخودم کردم و با خنده از او پرس شهیرا پ یخبر  یب

 

 رو قبول کردم؟ ی_چ

 

 را در دهان گذاشت و اخم کرد: ینان تکه

 

 ست؟ین ادتی تو یبگ یخوا یم یعنی_

 

 باال انداختم: ییابرو

 _نه حضور ذهن ندارم.

 

 کرد. یعرضه م میرا برا یخنده ا زیرا چند بار تکان داد و هربار ن سرش

 لقمه املت در دهانم گذاشت. کی 

 

 خوام! خب؟ یمن بچه م ه؟یچ یدون ی. بچه که مندازمیم ادتی_باشه بانو من 

 شد. یام جد چهره

 خوام. ینم ی! ولادمهی_

 

 کرد. ریاخم، آسمان نگاهش را درگ باز
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810 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ؟یرو بگ لتیشه دل ی_م

 

 نان قرار دادم. یاملت بر رو یرا برداشتم و کم قاشق

 

 نداره. یخاص لی_دل

 رو ندارم. شیآمادگ فقط

 

 قرار داد. نهیس یرا رو  داد و دو دستش هیتک یصندل به

 

 م،یکالس بذار میکه بخوا ستین یخواد! من خودم پا به پاتم. بهناز سن هر دومون طور  ینم ی_آمادگ
 .میدو سه سال بچه دار نش

 داشته باشم. گهینفس د هیمن دوست دارم از نفسم  بعد 

 

 آن را کور کرد: زیکه اشتها نداشتم، مسعود ن یطورکل به

 

 خوام. یکنم تمومش کن. من بچه نم ی_مسعود خواهش م

 

 ست؟ین یا گهید زیچ ی! مطمئنستیبرا من قانع کننده ن لتی_چرا؟ دل

 

 ابروانم جا گرفت: نیب یو بلند شدم، اخم دمیرا عقب کش یصندل
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811 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ؟یگ یم هیدونم چرا حرفت رو با کنا ی_نم

 کنم. یدگیبهش رس گه،یچه از لحاظ د ،یتیکنم. و چه ترب یبچه نگهدار  هیتونم از  یفعال نم یول 

 ...یهم عالقمندم ول میزندگ به 

 

 .دیپوزخندش اعصابم را خط کش یصدا

 سکوت کردم. یول 

 دوست نداشتم؛ یهنوز او را به درست یوقت

 کوتاه به وجودم صاعقه زد و دلم را دچار لرزش کرد؛ دارید کیامروز  یوقت 

 در بطنم پرورش دهم. گرید یکس ادیرا با  یتوانم کودک ینم 

 

را در خود داشته باشد،  ینرمش نیکه کالمش کوچکتر نیشد و در حال خروج از آشپزخانه، بدون ا بلند
 گفت:

 

 .یبهش فکر کن یگفتم و دوست دارم تو هم کامال جد یبهناز من کامال جد ی_ول

 

 کامل، باز حرفش را تکرار کرد. تیو با جد برگشت

 

 بدنم حرف داشت. یجا یدر جا تیعصبان

 .دمیکش امیشانیبه پ ینشستم و دست یصندل یو با حرص، رو یعصب 
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812 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. یجمالتش در ذهنم تکرار م تمام

 

 "بچه" 

 

 کنم.  ریروحم را تطه یبرخورد به زود نیتوانستم بعد از ا ینم

 کنم. لیرا با فکر مسعود، به کودک تبد ینیجن و

 بستم. چشم 

 آن گذاشتم.  یقرار دادم و سرم را رو زیم یدستم را رو دو

 

 رحم فرو رفته بود. یب یتا شب در سکوت خانه

  

 نشسته بودم. ونیزیتلو یمبل جلو یرو

 کرد. یو فکرم دو دو تا چهارتا م دمید یم لمیظاهر ف به 

 

 دستش را دور گردنم انداخت. ینشست، به آرام کنارم

 نرم آغشته کرد. یرا با بوسه ا میموها

 

 ؟ی_از دست من ناراحت

 

 کردم. نگاهش

 ؟ی_چرا باهام حرف نزد
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813 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 مهربان زد: یتبسم

 .میداشت اجیسکوت، هر دو احت نی_به ا

 

 را قاب گرفت. صورتم

 

 

. االن دار بشه شهیر یزندگ نیبچه داشته باشم، دوست دارم ا هیدلم من دوست دارم از وجود تو  زی_عز
 وجودش برامون الزمه؟ یکن یفکر نم م،یچند ماهه ازدواج کرد

 

 را از درون به دندان گرفتم: لبم

 

 ؟یمدت بهم فرصت بد هیشه  ی_م

 

 _چند وقت همه کسم؟ 

 

 زدم. اشیبه وسعت مهربان یلبخند

 

 .ماهکی_

 

 .دیپوستش دو ریز یو خوشحال شوق
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814 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 را محکم گرم کرد. امیشانیپ

 

 هفته! کیفقط  ادهیماه ز کی یول ،یبه ی_تو جون من

 

 و باز تکرار کرد: دیخند

 هفته! کی_فقط 

 کردم. جادینگاهمان ا نیرا ب یتالق

 

 هفته کمه! کیمسعود  ی_ول

 

 نگاه دوخت. ونیزیبرگشت و به صفحه تلو ال،یخ یب

 

برات سخت  یر یگ میو تصم یش یم جیگ شتریب ،یو فکر کن یکه وقت داشته باش ادیگفته کمه؟ ز ی_ک
 شه. یتر م

 

 

 .دمیبرچ لب

 

 ...ی_ول

 

 شده، نگاهش را به نگاهم دوخت. زیبا چشمان ر صامت
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815 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

ازم پنهون  یرو دار  یز یکنه؟ چ یم تتیداره اذ یز یچ ؟یباعث شده که نگران باش یبهناز؟ چ یچ ی_ول
 ؟یکن یم

 

 

 جز چشمانش چرخاندم. ،ییگرفتم و چشمانم را به سمت هرجا نگاه

 

 ترسم نتونم. ینگرانم، م ی! فقط کمیچی_نه ه

 

  

 .برگشت

 اما مهربانش را نثار نگاه نگرانم کرد. یجد نگاه

 

 خانمم! نی_بب 

وقت  م،یهست کردهیهم هر دو تحصل یتی. از لحاظ تربمیندار یکه مشکل یخدا رو شکر از لحاظ مال ما
 .میذار یخواد، که اونم م یم

 .میریکمک بگ میتون یجور مشاور و کتاب هست که م هزار

 یمامان و خاله کمکمون م م؛یندار یو ما سر رشته ا کهیکه کوچ لشیخب اوا ،یگ یم ینگهدار  یبرا
 کنن.

 .شهیعیخب روال طب یول ،یش یم تیاذ یدارم تو حاملگ قبول

 جوره پشتتم، کنارتم. همه

 ذارم... ینم 
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816 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یبش تیذارم اذ یکه بتونم، نم ییجا تا

 

 

 بدنم، قادر به انجامش بودند، تکان دادن سرم بود. یکه ارگان ها یز یتنها چ فقط

 

 

 هفته را در استرس کامل گذراندم. کی

 کرد. یکه مسعود، به هر بهانه بچه را تکرار م یهفته ا کی 

 

تصوراتم را شکل  ش،یها یکار  فیخوردن و کث ریگاهش، ش یگاه و ب یها هیکوچک، گر ینوزاد وجود
 .دیکش یداده بودند که استرس و نخواستن، به اعصابم ناخن م

 

و  بایبود، حرکات ز امدهیکه هنوز ن یکس کودکانه یرفتن خنده ها سهیجبهه مقابلش، قهقهه و ر در 
دهد، تصور  یانجام م شیکه فقط با دست و پاها ییها یکند، باز  یم نیریاش که او را شناخواسته

 کرده بود. نیریکرد و کامم را ش یقند را در دلم آب م شان،یهمگ

 در وجودم اوج گرفته بود. خواستن،

 

 

جواب اصرار داشت،  دنیکه مسعود بر شن یکردن، زمان نیفکر کردن و سبک و سنگ یاز کل بعد
 را اعالم کردم. اشیهمراه

 

 به مزاقش خوش آمده بود. تینها یکه ب یپاسخ 
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817 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مرا در آغوشش فشرد. محکم 

 هستند. هیدر حال تجز میکردم استخوان ها یکه احساس م یطور 

 

 

 آسوده غرق خواب است. الیاست که مسعود با خ یساعت کی

 است.  ریکه تمام ذهنم درگ یساعت کی 

 دل و ذهنم مشخص نبود. فیکه هنوز تکل یبچه ا رشیبودم از پذ مانیپش

خوردن و نخوردن مانده  نیو ب رفتمیدرون دستانم کلنجار م یکه با بسته قرص اورژانس یساعت کی 
 بودم.

 

 

 ش؟یالیشه بالم ب ی"_عمو، عمو توپم اونتا افتاده، م

فر خورده  شیکه موها یرنگ ییبه دختر مو کمند خرما مینگاه دوخته بود ع،یوس یدو با لبخند هر
 بودند.

 یرا چنگ زده بود و درخواست کمک برا رحافظیکه شلوار ام بایز یروشن، با صورت یپوست گندم با 
 نجات توپش را داشت.

 نشست. نیزم یبا زانو رو رحافظیام

 گشاد زد. یزبان، لبخند نیریارتباط بهتر با آن کودک ش یبرا 

 رو بدونم؟ بایز یبانو نیشه اول اسم ا یم یکنم. ول ی_باشه من کمکت م

را به محل توپش فرستاد. در آخر خواستن توپ،  گریو نگاه د رینگاه را به ام کیشدند و  زانیآو لبانش
 زبانش را باز کرد:

 .نی_نازن
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818 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمیو گونه اش را نرم بوس دمیمواجش کش یموها انیم یدست

 _اسمت هم مثل خودت قشنگه!

 دونم. ی_م

 .میدیرا کش شیبایگرد و ز یو هم زمان لپ ها میدیدو به حرفش خند هر

 پارک؟ یاومد یبا ک ،یز یچ هی. فقط ارمشیرم برات م ی_باشه عمو من م

 به اطراف تکان داد. یسر 

 زنه. ی_با مامانم. اون طرف نشسته با دوستاش حرف م

 کردم. نیرفت. رو به نازن ریام

 .زمی. خطر داره دختر عزیکه از مامانت دور شد یکرد یکار اشتباه یلیخ زمیعز نی_نازن

 توپم. یدونم ول ی_م

 وصل کرد. نینقطه کره زم نیوجودم را به گرمتر ریو رفت، حرف ام میرا که به دخترک داد توپ

 !"یخوام به یاز تو م یجور  نیزبون و ا نیریدختر ش هی_من 

 

 

 اشک به چشمانم پاتک زده بود. باز

 گشتم. یحافظه برم یبود به همان فراموش میخورد. آرزو یهم ماز خودم به حالم

 .زندینر رونیو باز ب یز یکرد که خاطرات را دور بر یطلب م یبس قو یا اراده 

 

در جعبه دارو ها  گرید یخرت و پرت ها نیوقفه آن را خوردم. قرص را ب یو ب دمیقرص را کش روکش
 کند. یکه به پا م یپنهان کردم. غافل از طوفان
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819 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

در را  رهیخواستم دستگ یکه م نیتن خواب آلودم را از رخت خواب جدا کردم. هم ،یبا کرخت صبح
 کرد. ارمیچسب شده به در توجهم را جلب و هوش یلمس کنم، تکه کاغذ کوچک

 

 ؟یبانو! حالت تهوع ندار  ری_سالم صبحت بخ

 

 

 داد. یلبانم جا یرا رو یخنده ا امشیپ

 .دمیخند 

 بردم. یبه کار م شی" را برا نهوایو لفظ" د دمیخند

 

 

 

من  ودیپر خیکه تار یزمان دنیرس یگذراند و چشم انتظار برا یبچه م یو شب ها را با حرف ها روزها
 بود.

 

 فراموش کرده بودم. یدانست که بله دادنم را با خاطره ا ینم

 

کرده  انتیکرد؛ خ یم میخود ترس یکه برا ینیریش یدانست با خوردن قرص، به تمام لحظه ها ینم
 بودم.

 

 زد. یکودک هفت ساله غنج م نیا یها یزبان نیریش یزدم، دلم برا یکه با نهال حرف م شبید 
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820 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

به کانادا  شیبا عمو شهیهم یو بعد، برا دمیکه بعد از آمدنم به خانه مسعود، فقط سه بار او را د ینهال
 رفت.

 زد. یدر کالمش داد م ،یحوصلگ یو ب یافسردگ یکه رگه ها ینهال

 خودم اضافه کنم. یبدانم و غصه را به دردها شتریب اشیکنون یخواست از زندگ ینم دلم 

 

 داد. هیام که شروع شد، سکوت را به لبان مسعود هد انهیماه عادت

 .کردیخانه سر م رونیرا هم در ب یگذراند و ساعات یرا بدون حرف در خانه م یساعات

را که گفت از خودم و او خجالت  یجمله ا نیهمراه بود و اول یباز و شاداب یآمدنش با رو یول 
 .دمیکش

 

 _مصلحت خداست. نخواسته فعال.

 .میتالش کن دی. بازم بامیو تالش کرد میماهه رکاب زد کیهم فعال  بعد 

 

 

 باشد. ی" مانع تالش او میبه نام قرص "ضدباردار  یدانست سد ینم

 

 

 یشدم و چشمانم با چشمان برزخ داریشب با تکان خوردنم، از خواب ب یها مهیهفته بعد بود که ن دو
 مسعود گره خورد. نیو آتش

 

 

 . ختیباره فرو ر کی دلم
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821 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 را متوجه شوم. لشیبا آن ذهن خواب آلود، دل دیرا جمع کردم شا میقوا تمام

 بردم.  ینم ییراه به جا یول

 کرد. یتکرار م را یداد و سوال یچشمانم تکان م یرا جلو یز یچ

 

 ه؟یچ نیا ی_به

 

 کرد. یرا طلب م یدار یب ام،یخواب و کنجکاو ذهنم،

 در دستش، تمام من را فرا گرفت. ءیش دنیمطلق با د یدار یشد و ب یخواب فرار  ادشیبا فر آخر

 

 و تار شد، رهیت میبرا ایدن

 به راز من برده بود. یمسعود پ یوقت 

 

 ه؟یچ نیپرسم ا یبازم م ی_به

 

 کردم. سکوت

 

 .دیبار نعره کش نیا

 

 ؟یچرا دروغ گفت ؟یچرا خورد ه؟یچ نیمروت ا یب ی_به
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822 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 که در وجودم نشسته بود، لب زدم: یمن کنان با ترس من

 

 ترسم! ی_من... من... من فقط م

 !نیهم

 

 

 .دیکش شیموها انیرا م گرشیدستش را به کمرش زد و دست د کی

 . دیبار یاش غضبناک بود و شراره آتش از آن م افهیق

 

که به  یبچه از من داشته باش هی یباعث شده که نخوا یمگه نگفتم کنارتم؟! چ ؟یترس یم ی_از چ
 ؟یبسته بود لیقرص خوردن دخ

 

 

 گرفتم، انگشتانم را در هم قفل کردم. ریبه ز سر

 داد: ماتومیاز من، اولت یاز خروج کالم قبل 

 

 .رمیگ یم دهیو من رو خر فرض کردن رو ناد یدروغ و پنهون کار بار  نی_ا

خونه  نیا ،یقرص بخور  یهرشب بخوا ایبعد هر رابطه  نمیبب گهیبار د کی ،یقسم به یعل یبه وال یول
 کنم. یرو سر تو و خودم خراب م
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823 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و خارج شد. دیتمام، در را بهم کوب یمتیکرد و با نامال پشت

 

 .کردم یفکر م میپا یو درمانده به راه جلو عاجز

 

 شدم. یم میتسل دیبا 

 شود. ختهیدلش ر نیکه باز، تخم شک در زم نیاز ا قبل 

 از مسعود نداشتم. یو خبر  میصبح، من و خواب با هم دشمن بود تا 

 

 کردند و افتادند. یقرار یخواب ب یبرا میبود که پلک ها یدانم چه زمان ینم

 

 در رفتار و کالمش بارز است. ینیکند و سرسنگ یم یاست که از من دور  یشب چند

 اش، به شدت خاطرم مکدر شده. هیرفتارش، از تنب از

 تنگ شده بود. ششیآال یپاک و ب یاش، محبت ها نیدلنش یشوخ طبع ش،یخنده ها یبرا دلم 

 

 آغوشش را طلب داشت. یبو مشامم 

 دوست دارم. یلیفهماند او را خ میاش، به من و حس ها یمحل یچند روز ب نیا 

 احساس را با دل و جان حس کنم. نیدور شدن الزم بود تا من ا یکه کم فهماند

 

 بدنم بکشانم. یها اختهیوار به تمام  چکیاحساس را پ نیخواهم ا یم

 

 کند. یاعالم کرده که خودش شام را آماده م یزبان یگرفته و با زبان ب اریقلمرو مرا در اخت امشب 
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824 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گاز بود و پشت به من در حال تفت دادن قارچ بود. یتابه رو یماه

 قرار دادم. شیکتف ها یرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را رو دستم 

 .را حس کردم دنشیلرز 

 .دیکش یو بو م دمیکش یم بو

 

 د.تاب است چون او عاشق بو یب شتریدانستم او ب یم

 دستانم را لمس کرد و قفل دستانم را باز کرد و چرخاندم. دستش 

 

 .دییبو یآغوشش سفت و سخت گرفته بودم و م در

 

 دم به جون مسعود. یگم! قول م یدروغ نم گهیخوام! د ی_معذرت م

 

 .دیرا بوس میو محکم موها دیخند

 

 .یخور  یباره جون من رو قسم م نی_اول

 

 چقدر دوست دارم. دمی_چون فهم

 

 کرد. ناباور لب زد: یم دادیب شانیکه گرما یدو تن نیفاصله داد ب یرا شل کرد و کم دستانش
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825 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !دمیدرست شن ؟یبه یگفت ی_تو چ

 

 :ختمیگردنم را کج کردم و ناز در کالمم ر ندانسته

 

 !یدی_شن

 !یی! گفتم دوست دارم آقایدیهم خوب شن یلیخ 

 

 

 با خنده بست و با خنده باز کرد. چشم

 

 شنوم! یرو م نیخوشحالم ا یلیخ یبه ی_وا

 رو با خودم به گور ببرم. دنشیکردم شن یم فکر

 صدا و آغوش بودم. نیچه قدر دل تنگ ا یدون یدوست دارم! نم شتریچه قدر من ب یدون ینم 

 

 

 فرق کرده بود. یلیخ زیآن شب، همه چ از

 شد. یبه روز به عمق دوست داشتنم نسبت به مسعود اضافه تر م روز 

 یها را م هیشدم و از لحظه خروجش تا آمدنش به خانه، ثان یعالقمند م شتریب میبه روز به زندگ روز 
 .شمردم
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826 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بود. دهیازدواجمان هم فرا رس سالگرد 

 

 سفر چهار روزه به مشهد مقدس بود. کی شیداد و کادو بیدو نفره را ترت یافتیض مسعود 

 خاطره ها ساخت. میکه برا یروز  چهار 

 وجودم متوسل شدم. یایو ح یمسعود در دلم و پاکدامن شتریمحبت ب یامام رضا، برا به 

 بودند. دهیرا درهم تن امیزندگ وارهیمشکل د دو

 

 افتاد. یم قیبه تعو یکه عقد بهزادم هر بار بنا به اتفاق نیا یکی 

سه ماهه به ژاپن  یاجبار  یتیمامور هیبودند که پدر مهد دهیجشن عقدشان را د یالزم برا دارکاتت
 رقم خورد. شیبرا

 را در بطن خود نداشتم. یبود که بعد از سه ماه، هنوز نطفه ا نیام ا یمشکل اساس اما

 

 شکست. یقطرات خون م دنیدر وجودم، با د ینیام از بسته شدن جن یانتظار  چشم

 

 

 داد. یم یمرا دلدار  یکه خودش ناراحت بود، ول نیبار، مسعود، با ا هر 

 .میمدوا اقدام کن یبرا میگرفت میتصم جه،ینت یماه صبر ب نیاز چند بعد

 .میدست بود رهیچ یدکتر  افتنی یو شب ها را در پ روزها 

 .میشد که به او مراجعه کرد یبه ما معرف یدکتر زنان ت،ینها در
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827 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نوشته و انجام شد.  مانیکه برا یمتعدد یها یها و سونوگراف شیآزما

 بود.  زیچ کیهمه،  جواب

 .میبود یو جنس یو مسعود هر دو در سالمت کامل جسم من

 خواست. یبود که خدا نم نیآورده بودم ا مانیکه من به آن ا یاصل

 .میدیورز یهم اهتمام م شتریب یبه مداوا دیکنار توکل به خودش، با در

 

 

 کند. فیجشن عقدش را رد یبعد از ده ماه، بهزاد توانست کارها باالخره 

 هفته را در تاالر رزرو کرده بودند. آخر

 باشد. یکیشان  یگرفتند مراسم عقد و عروس میسه روز قبل از مراسمشان، هر دو تصم درست

 

دوران عقد را داشته بودند و هم  یها یشده بودند، هم نامزد باز  یپاس کار  یسال کیآن جا که  از 
نبود، جز اصل تمام مشکالت که آن هم  شانیبرا یمشکل  کرده بودند و هیته هیرا خانواده مهد هیزیجه

 مشکل مسکن بود.

به عنوان کادو، از پدرم گرفتند که قرار شد به پول رهن خودشان  شیپول پ یآن را هم با مقدار  البته 
 اضافه کنند.

 

 

 کرد. یگذر نم یبود و ابر  یآفتاب انمیخودم و اطراف یزندگ آسمان 

مرتفع شده اند، آن هم با حرف دکترم که ما جزء مقوله  میخوشحال بودم که مشکالت زندگ یلیخ 
 .میستین یینازا

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

828 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داد، بچه دار نشدنم بود. یآزارم م یکه کم یز یتنها چ  

 

 یمنف شیها شیمورد از آزما کیسال بچه دار نشد و جواب  کیبعد از  یگفته بود اگر کس دکترم 
 توان گفت که نازاست. یبود، باز به طور قطع نم

 گفت: و

 ها و سونوها هم کامال نرمال هستن. شیو جواب تمام آزما نی_ شما که چند ماهه اقدام کرد

 

 

 یروز عروس یرا حت یخوشحال نیازدواج برادرم، زمان و مکان را فراموش کرده بودم و به عمرم چن با 
 خودم هم تجربه نکرده بودم. 

 

 .میکرد یبهنوش و مادرم هر ساعت، پاساژ را با پاساژ عوض م با

 .میدیخر یم یاز خنده و شاد ییایرا با دن یز یچ هر 

 

 بود. بایز یلیخ میبرا د،یچک یکه از چشمان مادرم م یاشک 

 

 کرده بود. نیخانه نش یسال کیکه او را  یآن اتفاقتنها پسرش، آن هم بعد از  یشوق داماد اشک 

 

 مراسم بودند.  یدر جور کردن کارها هیبهزاد و بق یپا به پا زین مسعود 

 کرد. یم دادیب امیدوست داشتنش در دلم رسوخ کرده بود که در طول روز دلتنگ چنان

 بهزاد در اتاقش بودم.. آخر شب با میجمع شده بود یقبل جشن بهزاد، در خانه پدرم همگ شب
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829 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

قرارش  یب رد،یرا به عهده بگ تشیدهد و مسئول لیخواست تشک یرا که م یو استرس زندگ جانیه 
 کرده بود.

 

 

گاه خود کرده بود، سرش را به سمت باال گرفته  هیداده بود و دستانش را تک هیتک وترشیکامپ زیم به 
 بود.

 

 ترسم نتونم خوشبختش کنم! ی_بهناز م

 

 

به ارمغان  هیمهد یرا برا یتواند خوشبخت یاست که حتما م بیداشتم بهزاد آن قدر خوب و نج مانیا
 .اوردیب

 

 

 نشسته بودم. شیتخت روبرو یرو

 

 !یکن یخوشبختش م ،یبمون یکه هست یجور  نی_اگه هم

 دارم بهزاد! مانیبهت ا من

دو  دیخواد که با یو گذشت م یصبور  یکم ی. فقط تو زندگنیرو دوست دار گهیدو هم که همد هر
 .طرفه باشه
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830 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گرفت. نییرا پا سرش

کرده ام که  جیبدنم را بس یاست تمام قواها یسال و اند کیکه  دیپرس یشده، سوال زیچشمان ر با 
 او باز نکنند. یهم برا یروزنه کوچک

 

 ش؟یدیند گهید ؟یرو فراموش کرد رحافظی_ام

 

 

 خورد. یاسمش تکان تکان م دنیبا شن زیکنم دلم، حاال ن یم اقرار

 

 یبار با اون نردبون خاطراتت رو م نیاول یرو که برا یکس هیمنظورم چ یدون ی_سخته! عشق اول، م
 .یکن نیگزیبراش جا ای یسخته فراموش کن ،یساز 

 همه رو شناختم. ریلحاظ عواطف با ام از 

 یلیخ ری. من با امستیبگم به کل فراموش شده چون گذر خاطرات از ذهنم که دست من ن دروغه
 ...یگرفتم. ول ادی زهایچ

 

 

 نشست، دو دستم را در دستانش گرفت. میپا نییآمد و پا کنارم

 

 ؟یاالن دوستش دار  ؟یهست یبا مسعود راض تی_از زندگ

 

 لبم آورد. یگشاده و گرم رو یتبسم اسمش،
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831 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

نبود راحت قبولش  یر یتونه خوشبخت کنه! اگه قبال ام یرو م یخوبه! بهزاد، مسعود هر زن یلی_آره خ
 شم. ی. االن هم دارم روز به روز بهش عالقمند ممیبود نیزم یرو نیکردم و خوشبخت تر یم

 

 

 لبانش چشم گشود. یرو یمیبست و با خنده مال چشم

 

 

 .یبند یدل م تیبه زندگ یخوشحالم که دار  یلی! خیبرات خوشحالم خواهر  یلی_خ

 

 

 کردم. یدستانمان با هم عوض شد و دستش را نرم نرم نوازش م یجا

 

 من هم خوشحالم هم خوشبخت. یخوشبخت باش ،ی_قربونت برم من! تو شاد باش

بچه ست که دوست دارم از  هینبود  م،ی. در حال حاضر تنها نقص زندگمیدعا کن بچه دار بش برامون
 مسعود داشته باشم.

 

 کرد. دای" بهزاد، قامت مسعود را هودییبه در خورد، "بفرما یا تقه

 

 ؟یایشه چند لحظه ب ی_با بهناز کار داشتم! م
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832 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کرد، آن هم ممکن بود  یحرف را منتقل م کیمردمک چشمانم در چشمان بهزاد، هر دو  گردش
 باشد؟ دهیمسعود حرف ها را شن

 

 

 .امی_جانم مسعود! االن م

 

 بودم. اشیکه فقط امشب، سهم مجرد ینگاه دوختم به تنها برادر  باز

 

 !نیصادق باش هم تینباش! توکل به خدا کن و تو زندگ یچی_من برم! دلواپس ه

 و آرام در گوشم زمزمه کرد: دیام را بوس یشانیپ

 

 !؟زدلمیعز ییمن تو ینگران نیباالتر یکن ی_باور م

 

 متقابال در گوشش آرام پچ زدم: زیو من ن دمیاش را بوس گونه

 

 _نباش!

و  یبلکه به شوخ ،یکه بهزاد حرف دلش را نه با دلخور  میمسعود، از اتاق در حال خارج شدن بود با
 کرد. انیمزاح ب

 

 ور دل من باشه؟ قهیدو دق ی! چشم نداشتیکه شکر خدا شد ،ی_مسعود حسود نبود
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833 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 با خنده برگشت. مسعود

 

 رو دوست دارم دادا! یمورد، حسود نیکنم. اتفاقا تو ا ینم مشیتقس یکس چی_با ه

 

 

 .میاتاق با خنده خارج شد از

 

 ؟یکارم داشت یچ ه؟ی_چ

 

 

 .دیکش یرا به آتش م امیبود که خرمن وجود یتب دار  یاز آن نگاه ها نگاهش

 

 خونه ما؟ میشه بر ی_م

 

 

 و متعجب جمله اش را تکرار کردم. دمیکش لیو تحل هیاز تجز دست

 

 جا چشه؟ نیجا؟ مگه اخونه ما؟ چرا اون می_بر
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834 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود و نگران. دستپاچه

 کرد. یو خواستن در کالمش فوران م حرص

 

که  یز یچ شونه،یپر هیمامان زنگ زد گفت که مهنا چند وقت یخونه خودمون، ول میخواستم بر ی_م
 چشه؟ یدون یو الغر شده. بهناز تو مکه کم حرف  یخودت هم به من گفت

 

 

 مشهود بود. امیدوست داشتن یخواهرش در قهوه ا یبرا ،یو دلواپس ینگران یها رگه

 

 گرفتم. نییو سرم را پا دمیدزد نگاه

 گفتم ؟ یم چه 

 

 او را از پا انداخته است. دن،ینرس نیدانم مهنا عاشق بهزاد است و ا یکه م نیا

 دونم. ینم یز ی_نه من چ

 

 

 زد. یرا تند بهم م شیانگشت شست پا دو

 

  ؟یدون ینم یز ی_بهناز مطمئن باشم چ

 

 را باال گرفتم. سرم
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835 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 به من نگفته. یز یدونم مهنا چ ینم یز ی_گفتم که چ

 

 و با زبان، لبش را تر کرد. دیکنار لبش کش یدست

 

 ؟یباهاش حرف بزن کمهی میبر یای_خب م

 

 

 را به گل خنده آراسته کردم. صورتم

 

 .می. برمیکن ی_حتما! بذار لباس بپوشم و خداحافظ

 

 .میبعد پشت در خانه خاله بود یساعت

 .میحال مهنا شو ریگیپ میخواست یشب م میو ن ازدهیساعت  درست

که خودش  نیکنم و هر روز را با فکر ا شتریرا با کالمم ب اشیکه من نخواستم شعله وجود یماه چند 
 کند، پشت سر گذاشتم و از او غافل شدم. یو راز دلش را فاش م دیآ یکاسه صبرش به سر م یروز 

 

 بند نبودم. نیزم یو رو دمیگنج یآخر که در پوست خود نم یهفته ها نیا مخصوصا

 

 زده شد. تهیخانه، فرمال زنگ

 خودش در را باز کرد. دیبا کل مسعود
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836 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 منتظرمان بود. یآمد و به عبارت شوازمانیبه پ یکنم هماهنگ شده بود که خاله با لباس راحت فکر

 

 بیرا با هم ترک هیو گر هییشد و شکوا ختهیکه خاله صبرش ر میبود که نشسته بود یربع کی دیشا 
 کرد.

 

 شده. یجور  نیساله ا کیکمتر از  قای_دق

 م،یباش رشیگیناراحت نباشه. پ یخاص زیخسته ست و از چ دیشا نیبه تو و بابات گفتم، گفت هربار 
 شده. ریبچه اشتها نداره، کم حرف شده، گوشه گ نیگفتم ا

 نشو. چشیبذارش به حال خودش، پاپ نیگفت یه

 .نیریبگ لیتحو نیایب 

وعده آدم  هیش، اندازه هفته کی نیا ی. کل غذاادیم رونیب سیسرو یهفته ست که فقط برا کی 
 سالم نبوده.

 

 

 کنترل بود. رقابلیاش غ هیگر

رنگ خاله  یتونیز یبه موها یبوسه ا زیداد و هر بار ن یمادرش را آرام آرام ماساژ م یشانه ها مسعود 
 زد. یم

 

 .دمیبه لب کش زبان

 

 شش؟یشه برم پ ی_خاله م
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837 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 را بست. شیدستش راه اشک ها با

 

  ه؟یگه دردش چ یبه تو م نمی_آره خاله، آره برو بب

 دارم. بتیمص هیمن رو بکش و راحتم کن هربار  ایخدا

 

 

 .میو مسعود هم زمان، "عه خدا نکنه" را با هم گفت من

 

 

 و وارد شدم. دمیکش میبه موها یاز ورود به اتاق، دست قبل

 خطابش کردم. یمیخنده مال با

 

 اجازه هست؟ ی_سالم آبج

 

 

 .دیخند تلخ

 تلخ که جگرم را نشانه گرفت. قدرآن

 

 !یتو آج ایب ی_سالم به
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838 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کردم. یحال مهنا و اتاق را نگاه م ینزار و ب افهیبودم و ق ستادهیدر ا پشت

 

 !یش یم تی! سرپا اذیبه نیبش ای_ب

 

 خودش گرفته بود و تعارف به نشستن کرد. یروبرو یرا به سمت صندل دستش

 

 را مرتب کردم. مینشستم و لباس ها یصندل یرو

 

 شب نشسته بود.  مهیدوازده ن یکه به ساعت خورد، ساعت رو چشمم 

 

 _مهنا؟

 

 نگاهش را به نگاهم دوخت. فقط

 

 ؟یهفته ست اعتصاب غذا کرد هیگه  یم ؟یشونیگه چند وقته پر ی_چت شده؟ خاله م

 

 

 بود. دهیرا کش شیداده بود، پاها هیتاج تختش تک به

 

 که گفته. ستیجور ن نیصال ا_مامان شلوغش کرده، ا
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839 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دادم. هیدستانم را به زانوانم تک آرنج

 

 

 .ستمینگر یزانوانم قرار دادم و به او م یچانه ام را رو  

 

 یچرا دور  م؟یداشت م؟یاز هم پنهون نداشت یز یکنه؟ به من بگو! من و تو که چ یم تتیاذ ی_مهنا چ
 ؟یکن یم

 

 

 .دندیلرز یقرار شدند و م یلبان و چانه اش ب دمید

را که آرام و دردآور بود  ییصدا دمیکردند. شن یکه سقف اتاق را بدون پلک زدن نگاه م یچشمان 
 من هم بود. یکه در زمان نه چندان دور، برا ییصدا

 

 کنه. یرو ازم دوا نم یدرد چی_گفتنش ه

 

 .شدم و لبه تخت نشستم بلند

 

 .یر یآروم بگ یکنه، حداقل بگو تا کم ی_خب دوا نکنه! سبکت که م

 

 

 در رقابت بودند. گریکدیکه با  ییافتاد و اشک ها نییپا سرش
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840 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 تونه من رو سبک کنه. یفقط مردن م ؛یشو به الیخ ی_ب

 شه. یدردم نم یدوا یچیه گهید 

 

 

 .دمیخود را جلوتر کش یکم

 

 بود. مهنا درد تو درد عشقه! نیشناسم، شب و روز باهام عج یرو م هیگر نی_مهنا من جنس ا

 

 

 چشمانم جا گذاشت. یو هراسانش را رو دهیترس نگاه

 

 .رمیدلگ ی! کمه؟یچه حرف نی_نه ا

 !نیهم

 را در دست گرفتم. دستش

 

و  یدون یمن رو محرم م یخودت ک نمیگذاشتم بب یکردم که زودتر همدردت نشدم، ول ی_مهنا کوتاه
 ...یدونم بهزاد رو دوست دار  ی! میگ یم

 

گذاشت، هراسان دستانم را در دست  یحرف مرا صحه م یکه ارتعاش آن درست ییترس و صدا با
 گرفت.
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841 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .ستیجور ن نیرو گفته؟ اصال ا نیا ی_ک

 !بهتونه

 

 را بگو کردند. شیشستند، حرف مگو یروانش که گونه اش را م یها اشک

 لبانش گذاشتم. یرا رو دستم 

 

گم خودت رو رها کن.  یفقط م ط،یشرا نیخوام بگم؟ اونم تو ا یم یکمگه من به  ؟یکن ی_چرا انکار م
 تونم سنگ صبورت باشم. یبهتر م دم،یزخم رو کش نیدلت، بگو من که مثل خودت درد ا نیتو ا زینر

 

 

 حائل نگاهمان شد. دستانش

 هق آهسته اش اتاق را پر کرد. هق

 

 کنم. یبد براش نم یشم! به خدا دعا ی_دارم خفه م

 منه!  یکه غروب آرزوها یلحظات و طلوع فردا و غروب نیمرگه ا نیبرام ع یول 

 .سهیمیوا ایکنم االن دن یاحساس م یبه

 .استیبرام ته دن گهید االن

 .شیراه پس دارم و نه راه پ نه

 من بود. یخنده هاش تمام قدرت و انرژ  یبود، به امینگاهش تموم دن یبه 

 ...ی... بهیگرفتم. به یصداش جون م با 
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842 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هوا برام کمه.  بهناز

دونم  یشه. االن م یمن رو. امشب برام تموم نم ایاطرافم رو به اسارت گرفتند  یهوا  دونم ینم بهناز
 بخورم. دینبود که نگفتم، که االن چوبش رو با یخدا عمدبه ی! ولیدیکش یتو چ

 

 

 زدم. وندیکه در چشمانش به راه افتاده بود، پ یجوشان یایرا برداشتم و چشم به در دستانش

 

 .یکن یو درکم م یشنو یبگم، تو م ی_من هرچ

که  یهرچ یشنوم. ول یشم و با جون و دل م یشنوم و سنگ صبورت م یمن م ،یبگ یهم هرچ تو 
 شه. یشب و روز م  بگن، مثل گرانیکه د یز یمن بگم، با چ

 جربه کردم.رج به رج، فرش بافته شده ذهنم رو ت چون 

 جون کندم تا حسم رو جهت دار کنم. چون

که  یرو به اجبار اونم با کس میزندگ یوقت یرو شناختم. ول یبودم که با اون همه چ یعاشق کس قبال 
 کرد. زشیر امیشدم، دن کیشر شتر،یساده بود، نه ب یلیحس فام هیحسم فقط به اون 

 داغون شدم. سخت بود تا سرپا شدم. مهنا

 شروع شد. یبتیو مص یبا چه بدبخت یدون یم خودت 

با من با هم  رحافظیام ییاز بعد آشنا دمیدر ارتباطه، بعدا فهم هیبهزاد با مهد دمیهمون دوران فهم تو 
 دوست شدند.

 شد. نشونیاز من، به پشتوانه بهزاد باعث بوجود اومدن عالقه ب هیواقع حفاظت مهد در 

 من و مسعود... اما 
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843 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 را از درون گاز گرفتم و تمام آن روزها را باز مرور کردم. لبم

 

 یتو قلبم حرف اول رو م نهیحاضرم بگم نفرت و ک یبه مسعود نداشتم، حت گهید یعالقه ا چی_من ه
به  بندیکم کم من رو پا شیو صبور یو طاهرش، همراه بی. عشق طایر یزد. محبت کرد، خالص و ب

 .کرد یزندگ

 یباشم و فکر و جسمم برا بیکردم نج یم نیداشتنش تو دلم جوونه زد، هر روز تمرآروم دوست  آروم 
 باشه اونم همسرم. یکی

 دیبا یکنم تا نتازونن. سخته فراموش کردن مهنا، ول یم یسرکشم رو زندان یروز تمام حس ها هر 
 .یفتیخودت از پا م یچون اگه موفق نش یبتون

 

 

 او روان بودند. یاشک ها یمن هم در پ یها اشک

 

 .میبود دهیاز عشق بر یو هر کدام به نحو میدرد را لمس کرده بود کیدو  هر 

 

 خش دار لب زد: یشده، با همان صدا یچشمان پر و زود خال با

 

 برات نکردم. یکه کار  ی_ببخش! ببخش به

 

 ام اوج گرفت. هیگر

 

 ناخواسته سکوت کردم. یبودم، ول دهیدرد رو کش نیکه ا نی_تو ببخش که من با ا
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844 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 یبسته اش روان م یاز پشت پلک ها شیداد و چشم بست و اشک ها هیرا باز به تاج تخت تک سرش
 شدند.

 

 شد. کاش... یشد. کاش افسوس، نون شب و روزمون نم ینم ریهمه زود د نیوقت ا چی_کاش ه

 

 منبر رفتم و حرف آخر را زدم. یبر باال باز

 

خودش خبر نداره.  ندهیاز آ یو کس سنینو یم یرو جور  یهر کس ریدست سرنوشته، تقد ی_همه چ
عشق و دوست  نیکه ا یکه اون قدر دوستش داشته باش رهیسر راهت قرار بگ یبعدها کس دیشا

که  یقیها و دقا هیبه ثان یافسوس بخور  یخنده دار و مضحک باشه. حت یلیداشتن بهزاد، برات خ
 . یاون فکر کنکه به  یحروم کرد

 رو ازش بخواه.  نیو بهتر دهیکه تو رو آفر یکن به کس توکل

 .امیکنار م میدارم با زندگ منم

 

 

 

 بره. ینباشه، خوابم نم شمیشه شب پ یشم. باورت م یدلتنگش م اد،یم ریشه مسعود که د یم باورت

 

 

 خواهر بود.  میکه برا یخانه خاله، خواهر شوهر  یته تغار  نیهم با متانت بود، ا شیها هیگر
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845 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تو مضحک و مسخره شده؟  ی_برا

 شم.  یم یازش ندارم، دارم روان یکه خاطره با هم بودن دو نفره ا من

تو طول روز،  شییخدا ؟یز یدور بر یبه ی! تونستیز یاون همه خاطرات رو دور بر یچطور تونست تو
 آره! یخدا دروغه، اگه بگکنه؟ به یعبور نم ادتیهم از  یا هیثان

 

 

 .میتوانستم دروغ بگو یاش تجربه کرده بود که نم یکه دوست داشتن و عشق را با رگ و پ یکس به

سجده زده بود. سکوت تنها حرف گفته  نمییبر لب پا میلبانم از هم فاصله نگرفتند و هم چنان لب باال  
 ام بود.

 

 بعد سکوت را شکستم. یکم

 

و مشکالت، تو رو شکست  یزندگ یبذار  دینبا یول ،یلیقبول کرد. تلخه، خ دیرو با یزندگ تی_مهنا واقع
 بده.

 .یش یچون خودت آزاد م ،یبه مشکالت فائق بش ریتمام رو به کار بگ تو 

 

 

 .میباز حرف زد یکم

 

 روحش آرام و قرار گرفته است. یفقط کم ،یکردم کم یم احساس 
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846 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

مچ دستم قرار گرفت. ساعت سه صبح، نشان از دل پر من و  یبار رو نیساعت، ا یخط نگاهم رو باز
 .دمیکش یا ازهیمهنا و خواب افراد خانه داشت. بلند شدم، خم

 

 .دمیو خند دمیچشمانم کش ریز یدست

 

 زد، رو به باد دادم.  دیرو که بهنوش زحمت کش یو خط چشم ملی_تمام ر

 .نهیب یام رو نم افهیق نیاالن مسعود ا خوبه

 

 

 از جمله ام، لبانش را ِکش داد. یلبخند

 

 .یایکن کنار ب ی_من برم! تو هم سع

 .یبتون دیکه نه، با یسع 

که قلبت براش  یخودت تو ذهنت ثبت بشه که اون کس یهم تو مراسم شرکت کن تا با چشم ها فردا
 شه. یسهم تو نم گهیگرفته، د دنیتپ

 

 مسعود روانه شدم. یگفتم و به اتاق مجرد یر یبخ شب

 

 را در آوردم. کمیسرو صدا و خش خش، تون نیکمتر با

 کردم. دایمطالعه مسعود پ زیم یچرخاندم که آن را رو یدر اتاق م فمیدنبال ک چشم

 .دمیگذاشته بودم، پوش فمیرا که در ک یو شلوارک تاپ 
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چشمانم راه باز کرده بود. به  یتخت جا گرفتم. خواب رو یکنار او رو ،یصوت یآلودگ نیبا کمتر باز 
 مسعود پشت کردم. 

 شکمم قفل شد. یچشمانم گرم نشده بودند، که دستش، دور کمرم و رو هنوز

 

 ره؟یگردن و موهاته تا آروم بگ دنیلنگ بو کش یکی ینگفت ؟یاومد ریقدر د نی_چرا ا

 

 

 عاشقانه اش شکفته شد. یلبانم از حرف ها یلبخند رو گل

 را مرتب کردم. شیگشتم، ابروهاو با ان برگشتم 

 

 نکنم. دارتی!! من سر و صدا نکردم که بیدی_تو که هنوز نخواب

 

 

 ام را با حرارت لبانش گرم کرد. ینیب نوک

 

 .یو آرومم کن یبش هیتنب دیحاال هم با گه،ید یزهاینه سر و صدا و چ هیخواب ی_نبودنت عامل ب

 

 که خنده اش را خورد. دیخورم چشمان گرد شده ام را د یو روشن اتاق، قسم م کیتار در

 

 ساعت چنده؟ یدون ی_مسعود!! م
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 .دیرا با حرص بوس میابروها کنار

 

دو ساعته؟ حاال طلب من  نیگفت یبهم م یشناسه. تو و مهنا چ یحس آدم، زمان نم یدونم! ول ی_م
 رو وصول کن.

 

 

 رفتارش، خنده ام گرفته بود. کیزیکالم و ف ییزورگو از

 

 _ول کن تو رو خدا.

 شم. یبخوابم فردا خل م بذار

 

 

 .دیبه آغوشم کش محکم

 

 .نمیبب شیبا آرا دیشم، که تو رو با ی_خل فردا من م

 به حال من کن. یکه در مورد تو نادره. پس االن فکر  یز یچ 

 

 

 را پشت سر گذاشتم. یبیپر فراز و نش شب
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 به نام خواب را قبول کرد. یزبانیصبح بود که ذهنم م دم 

 

 از هم نبودند. ییقادر به جدا میپلک ها یول دمیشن یرا م یکس یصدا

 

 .یخواهر داماد رسرتیست. فدات شم خ ازدهیساعت  زمیعز ی_به

 .رهید پاشو

 

 

 و روحم سبک بود. نیسنگ جسمم

 .دمیرا د ینامفهوم کس ریباز شد و تصو میاز پلک ها یکی یال 

 

 اون چشمات بشم دل بکن بابا از خواب. ی_فدا

 .میکار دار هزارتا 

 .میر یبا چشم پف کرده م یبه مراسم عروس ،یجور که تو ولو شد نیا

 

 تخت نشستم. یکردم؛ بعد مانند برق گرفته ها، رو یم یرا در ذهنم حالج یعروس کلمه

 

 _عه وا خاک به سرم! ساعت چنده؟

 

 را به چپ و راست تکان داد. سرش
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 .زمیعز ری_سالم و وقت بخ

 

 _سالم ساعت؟ ساعت چنده؟

 

 بلند کرد و نگاه را به ساعت داد. سر

دهانم  دم،ید ازدهیربع به  کی  یساعت را رو یعقربه ها یروند را دنبال کرد و وقت نیهم زیمن ن چشم
 از تعجب قفل زده شد.

 تنها برادرش تا ظهر در رختخواب غلت بزند؟ یباشد که روز عروس لایخ یتواند ب یمگر چه قدر م انسان

 

 

 یاسترس و نگران یگه گاه انیم نیکردند. در ا یم ریس یر یوصف ناپذ یبدنم در شاد یارگان ها تمام
من و  شگاهیدر آرا یباز کمبود وقت داشتم. چند ساعت  بودم. دنیکرد. کل روز را در دو یابراز وجود م

که مهمان  ودب نیا شیاعصابمان بود. کل مکالمه ها یمکرر مادر رو ی. تلفن هامیبهنوش معطل شد
 .ستندیداماد ن یخواهرها یول دندیرس یها همگ

 

اندام  ییبایرنگ ز یرنگ داشت. کت و شلوار مشک یصورت شیبه آرا یبشر چه عالقه ا نیدانم ا ینم 
به  نیچن نیگاه ا چیباخته است. ه لیاز فام یموزونش را پوشانده بود. حتم داشتم دلش را به کس

 . میکرده بود هیرا هم تسو شگاهیپول آرا م،ی. منتظر مسعود بوددیرس یخودش نم

 

 کرد به سمتش برگشتم: یکه مرا خطاب م شگریآرا یفکر بودم با صدا در

 شده. بشینص یو خوشگل یبینج نیبه ا یجون چه قدر خوش شانسه که عروس می_مر
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 زیشود. من ن یم باتریصد و هشتاد درجه ز یصورت، چهره هر آدم یرو دهیخواب یشیلطف مواد آرا به
 شده بود.  باتریمواد چند برابر ز نیشدم خنده ام به لطف هم یقاعده جا م نیدر ا

 شماست!! فقط لطف هیچه حرف نی_نه ا

 

 کرد: شتریبه گردنش داد و عشوه حرکات و کالمش را ب یقر 

بود.  قتی. لطف نبود حقنیخور یبهم م یلیماشاال هزار ماشاال، خ دم؛ی_من آقا مسعود رو هم د
 .میذاشت یم شیبرادرم پاپ یکردم حتما برا یمطمئن باش اگه زودتر کشفت م

 

را  یخواست بنشاند که پچ زدن بهنوش خنده ناخواسته ا یرا در صورتم م یو شگفت رتیاش ح جمله
 رقم زد: میبرا

 .رهیمامان برام دبه بگ دینوا با یشن. اون وقت من ب یقدم م شی_کوفتت بشه، چندتا چندتا برات پ

 

 و پوست صورتم در حال ِکش دادن بودند که لبم را از داخل به دهان گرفتم: عضالت

 رفته. ادتی. دوست خالست ادینکن تا مسعود ب یز یآبرو ر ری_کوفت، زبون به دهن بگ

 

نداشت. باز ذوق زده شده  یتازگ می. فروغ چشمانش برامیکرد یبعد با تلفن مسعود خداحافظ یلحظات
روزها در  یبود. بعض یذکر ماشاء اهلل ال حول و ال قوة اال باهلل جار   بود. مطمئن بودم باز ورد زبانش

 کرد: یگوشم زمزمه م

بعد از مادرم تو  ،یهست یبهشت یمن حور  یبرا یول یباش یتو معمول گرانید یبرا دیشا ی_به
 !ینیزن زم نیباتریز

 

 کردم: یاخم م شیبرا یشینما بعد
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 _بعد از مادرت؟

 

 زد: یابروانم را بوسه م وسط

آره اگه من مادرم رو که از گوشت و پوست و استخوانشم رو دوست  اد،یاخمات که بهت نم ی_من فدا
 دوست داشته باشم.  ایتو رو بپرستم  یداشته باش  انتظار دینداشته باشم؛ نبا

 

 یرا با آن مناسب م یکه ذهنم خاطره ا یجمله را از بس تکرار کرده بود که در مواقع کی نیا مسعود
 زد. یحرفش زنگ م د؛ید

لَنگ  کمی مونیخدا نداده تا خوشبخت دیشا میبچه رو ندار هیفقط ونگ ونگ  لِ یتکم زمونی_همه چ
 .میبزنه و چشم نخور

 

دست از افکارم  میعکس سه نفره و دونفره داشته باش کی هیخواست در آتل یحرف مسعود که م با
 کی. میدیرساز مهمان ها به تاالر  یلیکه بود ساعت هفت بعد از حضور خ ی. به هر جان کندندمیکش

خودمان  زیکردم. در حال برگشتن سر م یرا با خوش و بش و دست دادن با مهمان ها سپر  یساعت
به او عالقمند بودم.  تینها یکه ب یچشمانم را به سمت خود جذب کرد. کس یکه حضور کس ودمب

 کشاند.  میکه شباهت وافرش دلم را تا گلو یکس

 

رقص ببرد. هرچه  ستیخواست مرا با خود به پ یخنده کنان با قر دادن کمرش، کنارم آمد و م بهنوش
 :ستادیحرکت ا یب دیو امتناع را از طرف من د دیدستم را کش

 الو با توام!! ؟یمجسمه شد هیچرا مث  ؟یایچته؟ چرا نم ی_به

 

 زدم: وندیخواست اشک بجوشد را به او پ یم رشیبا نیکه از زم یچشمان

 ومده؟یدردسر به من ن یب یروز خوش کی_چرا شانس ندارم؟ چرا 
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 گرد شد: چشمانش

 ؟یگ یمگه من عروسم؟ چرا چرت م ه؟یچ تیریآبغوره گ یوسط عروس ی_خل شد

 

 راه باز کرده بود: میگلو خیکه بغض در ب ییصدا با

شه. اون آدم رو که اون جا  یدوباره م یمن خاطره ساز  یبرا ادیم شیپ یز یچ هیگم! فقط  ی_چرت نم
کنه؟ دلم حرف زدن  دنیلرز شتریر شتریجا باشه و دل من رو دچار ر نیامشب ا دی. چرا بانینشسته بب

 طلبه.  یرو باهاش م

 

 .ستادیکه هوش مرا از سرم ربوده بود ا ییرا با نگاهش رد کرد و درست همان جا زهایم بهنوش

 

به او که گرم صحبت کردن بود و خنده محجوبانه اش را رها  را یرا به من و نگاه یو واج نگاه هاج
 کرد.  یکرده بود، م

 دعوتشون کرده؟  یکنه؟ ک یجا چکار م نیا نی_ا

 

 ام گذلشتم: یشانیپ ینشستم و دستم را رو یصندل یرو

 دونم بهنوش!  یدونم، نم ی_نم

 

 گذاشت و خط نگاهم را مسدود کرد: زیم یدستش را رو دو

 یم یچ ی. متوجه هستیی! اونا خط قرمز تو هستن و تو هم مطمئنا خط قرمز اونایر  یتو نم ی_به
 گم.
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 کردم: انیکلمه ب کیهول دادم و تنها  نییرا به پا سرم

 _اهووم.

 

 .یفکر کنم باز رم کن ینیات رو جمع و جور کن. خودش رو بب افهیق ومدهین یکس ای_حاال پاشو تا خاله 

 

 چپ نگاهش کردم: چپ

 .امیکنم م یم یکنن منم سع یبرو صدات م_تو 

 

 قربونت برم بهش فکر نکن خب؟ ی_به

 

 _باشه تو برو.

 

 که با آن او را صدا کنم بود. یکلمه ا یو ذهنم در پ یآن صورت دوست داشتن خینگاه من م یول

 

 

 با آن او را صدا  شهیکه هم یا کلمه

کردم.  یمامان شهره م نیگزیشهره جان را جا دینداشت. با میروزها نیحال ا یبرا یزدم؛ کاربرد یم
که حواسم پرت شود و نگاه ندوزم به آن چهره که پسرش  نیا یکه دو سال ورد زبانم بود. برا یکلمه ا

کردند و  یم یمانباز چشمانم نافر یژن او را به ارث برده بود. به رقص پناه بردم. هرزگاه تینها یب
تنها مادرش را  ایهم آمده  ریام ایبود که آ نیقص همه فکرم ا. در تمام طول ردندیچرخ یاو م یرو
ندارد.  یبه من ربط ریام امدنین ایزدم آمدن  یفرستاده است. باز به خود تشر م یمهمان یقبول یبرا
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جا حضور  نیاست؟ اگر ا امدهین ریامچرا زن  د،یپر یم یگر یکه به شاخه د دیفهم یفکر زبان نم نیاما ا
 دارد کجاست؟ چهره اش چگونه است؟ 

 

 یتوانست حال دگرگون شده ام را سامان دهد. دست یهوا م یکم دمیرختکن رفتم و لباس پوش به
که ذهنم را فرا گرفته بود و خاطرم را  یبه عقب برگشتم و کس یشانه ام نشست. به آهستگ یرو

 .شیبایلبان ز یرو ی. شهره بود با خنده تلخدمیمشوش کرده بود را د

 _شهره جون!!

 

 !زمی_جونم عز

 

 کرد. یکمرم را نرم نرم نوازش م رهیدر آغوشش بودم و او ت یچشم بر هم زدن در

 .یشد باتریز ،ی! ماشاال خانم تر شدزمی_جانم عز

 

 .دیاز گوشه چشمش ُسر خورد و چک یا قطره

 .زمیعز یخوشبخت بش یاله یول یمن نشد رحافظی_قسمت ام

 

از مسعود را به خود  ریغ یا هیخواستم فکرم ثان یرا در دلم نشاند. نم ایغم دن رحافظیاسم ام دنیشن
 کنار بگذارم. یاز توانم خارج بود؛ خاطرات دو سال را به راحت یاختصاص دهد ول

 کردم: یعهدشکن اریاخت ینامش بر زبانم و فکرش در روانم گذر نکند که ب گریبسته بودم د عهد 

 خوبه؟ باهاش کنار اومد؟ رحافظی_ام

 

 گرم و کوچک با غم چشمانش زد: یتبسم
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 . نه! یر یگ ی. خوبه که هنوز احوالش رو مستی_خوِب که بد ن

 

 ام شد. یکلمه جواب تمام مجهوالت ذهن کی نیهم

 ؟یبهتر شد ؟ی_خودت خوب

 

کردم. شهره  یدرک م  و دمیشن یصدا را م یانداخته بود به سخت نیدر فضا طن یلیخ یجید یصدا
 کالفه شده بود: ادیز یهم مثل من از صدا

 .میو حرف بزن میقدم بزن یکم می_بهناز بر

 

 اریبس یباغ عروس کیکه رزرو شده بود  ی. تاالر میروانه شد رونیگفتم و با هم به سمت ب یا باشه
از درختان که دو تا  یکی ری. زمیصحبت کرد یعاد ینامه و حرف ها انیدر مورد پا یبزرگ بود. کم

 . میبه طرح چوب بود نشست یسنگ یصندل

 

خواستم بدانم آن همه  یم دیبدانم. شا شتریب ریکرد از ام یبود که مرا وادار م یدانم چه حس ینم
 ادغام کرده بود. گرید یرا در کجا چال کرده بود که نفسش را با نفس کس نیعشق آتش

 

 :دمیهوا پرس یب 

 _حالش چطوره؟

 

 به من انداخت: یپر مکث نگاه

 برات مهم باشه. دینبا ؟یپرس ی_چرا م
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 داد: یم هیکنا یبو حرفش

 یدلم.. دلم م یاتفاقات بود. ول نیو سکوت خودم مسبب ا یفکر  یدونم ب یدونم متأهلم! م ی_م
 داره. ادیکمتر به  گریخواد بدونه حالش چطوره؟ خو.. خوشحالم که اونم ازدواج کرد حداقل من رو د

 

 یعکس العمل بودم که جواب کدام قسمت از حرف ها نیاز ا رانیلبانش جا گرفت و ح یرو یپوزخند
 من بود.

 

 :دیبه کت و دامنش کش یدست

اتاقش رو  یوارهایداغونه، هنوز تمام د یسال و خورده ا کیهنوز هم بعد از  ریمن و ازدواج؟ ام ری_ام
 گهید ی! بهناز االن ناموس کسیناموس دزد نبودتوپم بهش که تو  یم یتو پر کرده. هرچ یعکس ها

 زنه،  یم ادیشه و فر یم یست! عصبان

 

 شدند.  یم دهیپشت هم چک شیاشک ها دیجا که رس نیا به

بردش  گهید یزد! اون ناموس من بود که کس یم ادیزد پرخاشگر شده؛ فر ینم ادیکه اصال فر یر ی_ام
 که باباش به زور عروسش کرد.

کنم  یکه فکرش از طرف تو آزاد بشه، بهش گفتم حاللت نم نیا یرو براش انتخاب کردم برا یدختر  
 کنار رفت گفت: دهینکش یبه نامزد یاولش با اکراه جلو اومد. ول ،یاگه نه بگ

 شه.  یبهناز برام نم یچکیه اد،یبه چشمم نم یچکی_ ه

چندسال به عمرش  دیچند وقت شا نیداغون شده، ا یلیبرس. خ تیتباه شد تو به زندگ شیزندگ اون
 دیکه فهم نیبه محض ا یکرد تا شب تب و لرز داشت. ول رونیکه تو رو از خونه ب یاضافه تر شده. روز 

فقط در حد  زرفت. سه رو مارستانیرفت و به ب رونیبرات افتاده با همون حال از رختخواب ب یچه اتفاق
مخصوصا االن که حافظه اش رو  ستیدادم که اون مال تو ن یتذکر م ی. هرچدمشید یساعت م مین

 گفت: یاز دست داده همش م
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 کنه.  یحافظه اش برگرده و بهناز کار  دوارمی_ ام

 .دیرس تیبه شب عروس شیانتظار چشم

بود که درد و  ییاشک ها دمیصورتم حس کردم. دست که کش یرا رو یز یچ یسی. خدیرو برگز سکوت
 بود. دستم را به دستش رساندم با بغض لب زدم: دهیسابقم به چشمانم خر اریهجر 

 ؟یچ ی_شهره جون شب عروس

 بود؟ دهیاز کجا فهم رحافظیام 

 

 نچکد. شیرا به دندان گرفت و سرش را به باال تا اشک ها لبش

چشمات کنم. رو مهمون  هیگر دیخنده با یجا به جا نیا مینیتنها برادرته بش یتو، شب عروس میبر ای_ب
 .یبدون یاگه خواست ادهیوقت ز

 

 ملتمس گرفتم: یداشت بلند شود که باز دستانش را با نگاه میتصم

 خوام بدونم! یم نیکنم بگ ی_خواهش م

 

 

 داد: رونیشده اش را ب نیسنگ نفس

مثل  ته،یمشترکشون بهش خبر داده بود که تو مراسم عروس یدونم کدوم از دوست ها یبگم! نم ی_چ
و اومد خونه و تمام  شگاهیمرغ پرکنده بود، آروم و قرار نداشت، از صبح اسکورتت کرده بود تا دم آرا

 گفت: یو همش م دندیلرز ی. لباش مدیاتاقش را شکست و بغضش هم ترک لیوسا

 شه.  یداره م گهید یبه سرم شد، مامان تموم شد. مامان فرشته من مال کس یچه خاک یدی_ مامان د

 

 اش را با دستمال گرفت. ینیب آب
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. هر ومدیرفت؛ تا فرداش خونه ن رونیشد. باز دو ساعت بعدش از خونه ب یکردم آروم نم یم ی_هر کار 
و  ومدیآروم م یلیشناختمش. خ یبود من نم گهید یمن نبود. کس رحافظیام گهیهم که اومد د یوقت

 که.. نیزد. تا ا ینم یحرف چیرفت. ه یم

 

 ی. صدادمیرو ند یکس یبه اطراف کردم ول یگذاشت. بلند شدم نگاه مهیحرفش را ن یکس یپا یصدا
 کل فضا را در بر گرفته بود.  یجیهلهله و سوت و د

 نبود. یکس یباال انداختم به معنا یا شانه

 

سوخت. مطمئن بودم،  ی. تمام چشمانم مدمید یبه نشستن در خود نم یلیبودم و م ستادهیا سرپا
و  یامشبم را رسوا خواهند کرد. تمام شاد دهیهم کنم؛ چشمانم قلب به آتش کش یتظاهر به شاد

 خش داشت: ادیز هیاز گر میبه دست باد سپرد. صدا رحافظینشسته در قلب ام یشوقم را دردها

 ؟یکه چ نی_خب شهره جون تا ا

 

درشت از پشت  یدهایاش را گرفت و با مکث نگاهم کرد. چشم بست، مروار ینیکف دو دستش ب با
فاصله داد و با نوک انگشتانش  یرا کم شیشد. چشم باز کرد، کف دست ها یم یجار  شیپلک ها

 چشمانش را گرفت. یسیخ

 

به . همش رهیخواد طالق بگ یاز دوستانشون گفته بود که خواهر بهزاد برگشته و م یکیکه باز  نی_تا ا
 گفت: یزد. بعد م ینقطه زل م کی

 خواد االن پاپس بکشه؟  یچرا م  _ چرا االن؟ االن که تو بوق و کرنا شده؟

 

 روز به بهزاد زنگ زد و گفت:  هی

 رو بهم نزنه. شیکنم به بهناز بگو به خاطر من زندگ ی_من دارم ازدواج م
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که تلفن رو قطع کرد اون رو به  نیتا نشکنه. به محض ا رهیزد خودش رو بگ یچطور زور م دمید یم 
 یدون یکارش رو خواستم.م لیُسر خورد و زانوهاش رو بغل کرد. بعدا که دل واریو کنار د دیکوب وارید
 گفت؟ یچ

 

 اکتفا کردم: ی. تنها به لب زدندندیلرز یو چانه ام م لب

 _نه!

 

. گهی. چون مامان من مردم دستین یر یدل ببنده و بدونه ام شی_فقط به خاطر خودش که به زندگ
 بوده. یخوام فقط اون خوشبخت بشه. اون خوش باشه منم خوشم. چون ازدواجش اجبار  یم

 

از دست  یکردم برا یم هیگر  کردم. یم هیبلند گر یافتادم و با صدا نیزم یسست شدند؛ رو زانوانم
را در حقم تمام کرده بود. درست بود به مسعود عالقمند  یبار خوب نیکه چند یمرد عاشق نیدادن چن

شد و آن را  دهیبود که به قلبم کش یاش دشنه ا دهیتنها کش یو دردها رحافظیعشق ام یشده بودم، ول
 چاک داد.

 

نبودم، بگو من رو به خاطر تمام دردها و مصائبش حالل کنه.  قشیبگو من ال رحافظی_شهره جون به ام
 بگو...

 

 قابل بازگو کردن نداشتم. یو کالم دیامانم را بر هیگر

 

 نشاندم: یصندل یداد و رو یام را آرام ماساژ م نهیاومد و شانه ها و س کنارم
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تا حداقل تو  زمیبرس عز تیداره. تو به زندگ یر یتقد یشد. هر کس نی_شما دو تا هم قسمتتون ا
و سرو  رهیمنم دعا کن، دعا کن آروم بگ ریام یبه گور ببرم.برا دیرو با ریام ی. من عروسیخوشبخت بش

 .رهیسامون بگ

 

 باره از دهانم خارج شد: کی یهمان نگاه باران با

 _اومده؟

 

 ثابت ماند و بعد ُسر خورد و به کنار رفت. میشانه ها یرو دستانش

جا برام سخته  نیگه ا یبره. م رانیاز ا یخواد جور کنه برا مدت یکارهاش رو م یجاست. ول نی_آره ا
 .دنینفس کش

 

 گرفتند. دنیلبانم داد که باز لرز  قرارم دردش را به یبستم، چشمان ب چشم

 

 را گرفت بلندم کرد. دستم

 دمتیدل تنگت بودم؛ د یبرادرت رو هم برات خراب کردم. ول یتو ببخش شب عروس میبر ای_ب
تو  ایبمون حالت بهتر بشه بعد ب کمیشد.  دهیکش گهید یبحث به جاها یخواستم فقط بغلت کنم. ول

. من و تو مثل نمتیتا بب ایب ستیخونه ن رمیام یشه. وقت یبرات تکرار نم گهیشب د نیکن، ا یشاد
 .میو دختر بود ادرم

 

 پچ زدم: هیدستم را دور گردنش حلقه کردم و در گوشش با گر دم،یآغوشش خز در

موندم. دردهاش قلبم رو  یم یخبر  یبه روزش اومده، کاش تو همون ب یچ دمیفهم ی_ کاش نم
اش  ندهیبه آ ش،یبه زندگ نی. بگامیکنار م میدارم با زندگ نیمن خوشبختم! بگ نیبگ ریزد. به ام شیآت

 ندارم.  ییآرزو چیه گهیفکر کنه. اونم خوشبخت بشه من د
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که  دیشن یکه آرام گرفتم به بهنوش زنگ زدم. با توجه به سرو صدا نم یآزاد ماندم. کم یدر هوا یکم
 :دیچیپ یتماس را پنج بار تکرار کردم و باالخره الو گفتنش در گوش

 سمت چپ باغ ؟ یای_بهنوش م

 

 .رنیگ یتو؟ همه سراغت رو م یی_معلومه کجا

 

  ؟ییای_بهنوش م

 

 ؟یکن ی_اونجا چکار م

 

 .زود باش.اریهم ب رو شتیلوازم آرا فی_بهنوش ک

 

 دادم. انیبه او ندادم. تماس را پا شتریسوال و جواب ب یبرا یفرصت گرید

 

 

 دانم چگونه گذراندم. یبهزاد را نم یعروس

 ضیرا مستف میاعتراض مادر و خاله هم گوش ها یبودنم به شدت به چشم آمده بود که صدا دمغ 
 کردند.

 

 شد. یشهره در سرم اکو م یمدت، حرف ها تمام 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

863 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 را تجسم کنم. رحافظیروز، تمام حرکات و حاالت ام یدیتوانستم به سپ یم 

 رو بود. میکف دستم برا مانند

 .دیپر یهرز م یافسار ذهنم گاه یشده بودم ول یو اهل بینج

 

 تاخت. یشده بود و به هر سو که دوست داشت، م یوحش گریشهره، د یحرف ها با 

 

 .دمیرا موقع صرف شام د مسعود

 بود.  یدر نظرم عصب یو کم گرفته

 .دمید یخانمانه شدنم نم یبرا یآن قدر به روحم مالطفت وارد شده بود که مجال یول

 

 بودم و او را به دور دست ها فرستاده بودم. دهیرا بوس یخانم

 

خواست بدون موجود زنده، بدون مزاحم که تا جان داشتم تمام خودم و گذشته ام را  یرا م ییجا دلم 
 کردم. یم یق

 

 دادم، یجان م ای 

 کردم. ینو را باز متولد م یبهناز  ای 

 را نداشتم. یو کس زیچ چیه حوصله 

 

 بفشارم. شیدندان ها ریزد، دوست داشتم زبانش را ز یکه حرف م مسعود 
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 زد. یشده بود و غر م ریگبهانه  زیاو ن یول

 گرفت. یم بهانه

کردند و  دایپ زیراه گر زیمن ن یسکو رفته بودند، اشک ها یرقص رو یبرا هیکه بهزاد و مهد یزمان 
 کرد. یآن را اشک شوق قلمداد م د،ید یکه حالم را م یهرکس

 

 

 .میبرد انیرا با اسکورت عروس و داماد به خانه شان به پا یعروس

 

سوزن انداختن نبود و در  یبودم که در روز، جا ییها ابانیدر سکوت، نظاره گر خ ر،یتمام طول مس در
 کردند. یم ریمطلق س یشب، در سکوت

 

 شکست. یها م نیماش راژیسکوتش را و یزد. ول یدر آن جا قدم نم یاز شب که عابر  یپاس 

 تخت ولو شده بودم. یو با آن لباس ها رو میبود دهیخانه رس به 

 

 نمود. یروانه ام کرد که ته دلم را خال یکه وارد اتاق شد، نگاه پر مکث مسعود

 

 !نیآماده بودم، اال تمک یز یهرچ یبرا 

 گرفته بود. گرید یکه تمام ذهن مرا کس یهم بعد از شب آن 

 

نفس آسوده ام را رها  د،یپتو خز ریرا عوض کرد و به ز شیلباس ها یاز هر احساس یسرد و ته یوقت 
 کردم.
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 باز شد. یدیذهنم، حساب جد یها یتمام دل مشغول انیم 

 

باره آتشفشان درونش خاموش  کی د،یکش یم یخط و نشان عشقباز  میکه عصر برا یمسعود چرا 
 شده بود؟

 

 کرد؟ یم انیکالمش را ب یبه سرد چرا

 

 بود، تباه کرد. لشیکه در حال شکستن وسا رحافظیشکل گرفته ام ریچراها را تصو تمام

 

 

 دستم را لمس کرد: دستش

 ؟یخواب یچرا نم ی_به

 

 

 بود. شیدرست کنار پهلوها سرم

 

 تخت بود. یو باال تنه ام رو نیزم یرو میبود و من، پاها دهیتخت دراز کش یدرست رو او

 

که قبال  یکردم و چشم و ابرو را هم به باال فرستادم تا نگاه بدوزم به کس لیبه باال متما یرا کم سرم 
 دوستش داشتم. نکیتشنه خونش بودم و ا
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 حوصله اش را نداشته ام. یعنوان چیکه امشب به ه یکس 

 خواستم. یکالم بودن با او را نم هم

 

 کنم! یفکر م ،یچی_ه

 

 ؟یبه چ ؟ی_به ک

 

 خودش قرار دادم و بلند شدم نشستم. یرا سرجا سرم

 

 !یچیو ه ی_به همه چ

 

 منم جزءش هستم؟ ،ی_اون همه چ

 

 

 داد! یحسادت م یبو میبرا سوالش

 بچگانه سوالش را طرح زد؟ چرا 

 کردم. لیتنه ام را به سمتش متما یکم

 

 ؟یستیجز فکرهام ن ی_چرا فکر کرد
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 داد. هیرا به تاج تخت تک سرش

 شده اش را رها کرد. نیبست و نفس سنگ چشم

 

 پروندم. یز ینبودن فضا چ یبرا خال ،یچی_ه

 .ریشبت بخ ال،یخ یب

 

 

 لباسم خشک شد. پیز یرو دستم

 

بدون با دست شانه زدن   ،یشب چیه ،یشب چیگذرانم، ه یرا م یکه با او زندگ یچند وقت نیا در
 نکرده بود. شیخواب را مهمان چشم ها م،یموها

  

 شده؟ یز ی_مسعود چ

 

 .دیباال کش شیبه من کرد و پتو را تا گلو پشت

 

 بشه. لطفا زودتر کارت رو انجام بده و المپ رو خاموش کن. یز ی_نه مگه قرار بوده چ

 

 

 خواستم، یکه خانم بودن را امشب نم نیپر بود، با ا تمیکه ظرف نیا با
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 آورد. یرا تاب نم شیقرار یباز دلم ب یول

 

 به تن کردم. یرا عوض کردم و بلوز و شلوار گشاد راحت میها لباس

 

 .دمیرفتم و پشت او به حالت نشسته دراز کش کنارش

 

 کرد، انجام دادم. یرا ِسحر م میداد و موها یرا که هر شب او، با انگشتانش انجام م یدستم کار  با

 

 ؟یستیناراحتت کرده؟ مسعود هر شب من ن ی_مسعود جان! چ

 سکوت کرده بود. بسته بود و چشم

 ؟یتو رو؟ تو که خوب بود ختهیبهم ر یبهت گفته؟ آخه چ یز یچ ی_مسعود کس

 

 . برگشت

 .میچشم در چشم بود حاال

  

 .میزن ی_امشب بذار به حال خودم باشم! فردا حرف م

 

 گشت.  یبر وجودم مستول یمانیباز پش یول اورم،یرا به زبان ب یاز هم فاصله گرفتند که حرف لبانم

 

 !نی! فقط نگرانت بودم همی_باشه، هرجور که تو راحت
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 و به سقف نگاه دوخته بودم. دمیمن هم پتو را باال کش دمیکش دراز

 . دیچرخ یحول مسعود م یو گاه رحافظیحول ام یگاه  فکرم

 

 ؟ی_به

 

 _جانم!

 

 .میزد یحرف م میکه بود یدو در همان حالت هر

 

رو لمس  یبا من احساس خوشبخت یمن برات کم نذاشتم؟ تونست ؟یهست یراض مونی_تو از زندگ
 ؟یکن

 

 گرفتار شده بودم. یآوار چند تن ریبود که ز نیمثل ا میبرا سوالش

 

رفته بود که  یبچگانه و سواالت لهیامشب که من دچار تناقض احساس گشته بودم، مسعود در پ چرا
 بود؟ ختهیهم رروان من را به

 

 

 گه نه!  یشده، م تیزیچ هیگم  ی_مسعود م

 یسروته رو بدونم. اگه راض یو ب ییهویسواالت  نیخوام علت ا ی. خب ممیزن یفردا حرف م یگ یم
 نبودم االن کنار تو نبودم که.
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 را به دست گرفت. میاز موها یا طره

 

 . تو...ینذاشت میده. تو با دل خودت پا تو زندگ یاجبار م یتو بو یبرا یزندگ نی_آخه ا

 

 لبانش قرار دادم. یرا رو انگشتم

 

 .میکم نداشت بتیمص لی! درسته به اجبار کنار تو اومدم. درسته اون اواهی_کاف

 رو دوست دارم. میمن زندگ ،یا گهید زیهرچ ایباور کن اگه خواست خدا بوده،  یول 

 . یو همه جوره کنارم یرو دوست دارم. برام کم نذاشت تو

 

 .دیرد و بوسک کیرا به لبانش نزد موها

 

 .یکن یترکم نم ،یبشنو یبشه، هرچ یهرچ یعنی_

 

 

 باره، تا جا داشتند، باز شدند. کی چشمانم

 

 خیب یمن پرتت کنم. تا عمر دار  ستیخوب ن نیبگه ا یکیکه  یاز کجات دراومد. مگه لباس نی_ا
 !یگوشتم مگه خودت من رو نخوا
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آور هرشبش  نیتسک یرا آغشته به دارو میو با حرص در رفتار و کالمش، موها دیبه آغوشم کش یآن به
 کرد.

 

 !یترکم کن ای ،ینکن انتیوقت بهم خ چی! تو رو جون خودت، هیبه ی_من غلط کنم. تو جون من

 

 

 شیکنم که با دستانش ممانعت کرد و با زبانش هم "ه جادیحصار تنگ ا نیا نیب یفاصله ا خواستم
 نگو "را گفت. یچیه

 

 شد.  یتکرار م میمدام برا شیکه به خواب رفت، حرف ها مسعود

 کردم. یتلق رحافظیامشب او با ام داریرفتارش را د هیتوج

 

 را شناخته بود. رحافظیکه در توان داشته، ام یبودم به هر نحو مطمئن 

 پر زد. رحافظیخانه ام یبه سو المیمرغ خ باز 

 

 مهر زده بود.  اشیشانیرا بر پ ییوفا یکردم چه قدر زود، ب یکه فکر م یرحافظیام 

 

 سوخته و زبان به کام گرفته بود. یدانستم در آتش فراق و حسرت م ینم

 

هر  یگفت از رو یبود م ینا به جا را غلط گرفت و کس یها و کارها یفکر  یب یشد بعض یم کاش 
 . یخطا نکن گریتا بار د سیغلط، آن قدر بنو

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

872 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد. یجا بند نم کیروز گذشته بود و من هم چنان فکرم  نیآن شب، چند از

 صامت و ساکت... یکنارش بودم ول یگاه 

 گرفتم. یم دهیزدم که حضور او را ناد یچنان در افکار خودم پرسه م آن

 زد. یکه مرا اسکن کرده و پلک نم دمید یشده را م زیو ر بایز یآمدم، دو قهوه ا یکه به خود م بعد 

 

 

 . دیبهزاد به من رس یهفته باالخره نوبت پاگشا کیاز  بعد

 قبول نکردند. م،یچه پدر و مادرش را هم دعوت گرفت هر

 خانواده خودم با آن ها همراه شدند. فقط 

 

 

 کم نگذاشته بود. یمهمان نیا یبرا یز یچ چیه مسعود 

 کم نگذاشته بود. چی... هینیریو ش لیو آج وهیانواع ژله، دسر، ساالد، م لیوسا دنیخر از 

 

 

بودند و ما در  یدر حال شطرنج باز  ییرایاز پذ یبود. مردها گوشه ا یاش ستودن یزبانیم واقعا 
 را به مسعود سپردم و به آشپزخانه برگشتم. یچا ینی. سمیآشپزخانه نشسته بود

 

 بود. دهیخودمان کش یرا برا یزحمت چا هیمهد 
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 .دیلب برچ بهنوش

 

 خونه گرمه. ه،ی_آقا نامرد

 . مامان و بهناز برا خودشون لخت چرخ بزنن.میخرما پزون رو تحمل کن دیبا هیمن و مهد بعد

 

 

 قهقهه هر سه نفرمان را باال برد. حرفش

به درجه  زیحرکت من ن نیبدنم چرخاندم که ا یکه به خود شک داشته باشد، چشم رو یکس مثل 
 خنده آن ها اضافه کرد.

 

 ؟یکن یم یخودتو وارس یدختر دار  نیهم به حرف ا_مادر چته، تو 

 

 .دمیخند نرم

 

 . دمیپوش یلحظه شک کردم چ کیچنان گفت لخت،  دهی_چه بدونم مامان! ور پر

 

 تکان دادم. نییاز باال تا پا شیبه بهنوش رو کردم و انگشت اشاره ام را به سو بعد

 

 .یاضافه تر دار  یروسر  هی. فقط تو دمیشلوار پوش کیبا  کیتون هی_خوبه منم مثل تو 

 

 .دیحرص خند با
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 کمه؟ یروسر  هی_به نظرت 

 

 چشمانش را تنگ کرد. مادرم

 بود. انیبودن در چهره اش نما یو عصب حرص 

 

 ؟یذار  یکه منت م شیدیدرارش. مگه برا من پوش یخوا ی_اگه م

 

 و رو به مادرم کرد. دیخند هیمهد

 

 .نیخور یقدر حرص م نیکرد شما چرا ا یمامان جون! شوخ ی_وا

 

 شد. یحس م یمن کمبودش به خوب یآورد که در زندگ انیرا به م یبحث، حرف رییتغ یبرا

 

 .گهیکن د ییبچه؟ بابا زودتر من رو زن دا یبرا نیاقدام کن دینبا گهی_بهناز به نظرت د

 

 کرد. دییاش تا یشانیو مادر حرف او را با بوسه بر پ دندیخند

 

خونه رو  نیا یوارهایدوست دارن تنها د یدونم تا ک ی. نمیبده مادر! حرف دل من رو زد رتی_خدا خ
 متر کنن.
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 بروز ندادم.  چیزدم و ه یتلخند

 

از  رد،یگ یدر بساطمان جا نم یما فعال بچه ا دیفهم یبحث و کشمکش را نداشتم. مادر اگر م حوصله
 برد. یفردا کشان کشان مرا مطب دکتر م

 

 .یش ی_به وقتش مامان، نوه دار هم م

 

گفتند  ریبهزاد و زنش، شب بخ یرا بهانه گرفت و خانواده ام منها شیساعت بعد بهنوش درس ها کی
 و رفتند.

 

 . میشکست یو تخمه م مینشسته بود ییرایدر گوشه پذ هیمهد با

 کرد. ادهیرا در وجودم پ صالیباره است کی هیمهد

 

 ن؟یزد یحرف م یما با شهره در مورد چ ی_شب عروس

 

 کرد. یتعجب را به صورتم ارزان حرفش

 

 ؟یدون یاصال از کجا م ؟یدی_مگه تو د

 

 گرم زد. یتبسم
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 .نیرفت رونیبا هم به سمت ب دمید ،یاومد رونی_از رختکن که ب

 بهت گفت؟ ی. چیزد یحرف نم یو با کس یهم که تو کال تو خودت بود بعد

 

 

 یرا نوازش م میقرار دادم و با دستم کناره گوش و موها زیم یرا گاز گرفتم و آرنج دست راستم را رو لبم
 کردم.

 

 .رونیکه از خونه انداختم ب یبعد از روز  رحافظیام یاز حال و هوا ز،ی_از همه چ

 وونهیکه کال اون شب د یکنم و بعد از عروس یکه من کار  نیا یبرا شیچشم انتظار مارستانم،یاز ب بعد
 شه. یم

 

 

 دستم قرار داد. یدستش را رو هیمهد

 

تو هم بهش فکر نکن که باز ذهنت به اون سمت  یول ،ی_خب اگه برات گفتنش سخته نگو خواهر 
 .بشه دهیکش

 .یدار  یآروم و خوب یخدا زندگ شکر 

 

 زدم. یرا جمع کردم و به همان حالت تبسم لبم

 

 دانم. یم نکهیا  یرا باز و بسته کردم به معنارا تکان و چشمان  سرم 
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 پنهان کنم. هیتوانستم از مهد یرا نم یز یچ

 گفتم. شیبچه را برا یمان برا جهینت یتالش ب نیهم یبرا 

 

 حرفم خنده اش گرفته بود. از

 

 .نیانگار ده ساله تحت نظر دکتر هست م،یش یبچه دار نم یگ ی_چنان م

 . یش یبه تو القاء کنه بچه دار نم دیکه نبا نیا کسالهیفقط  بابا 

 

 باشه. شهیهم یترسم نکنه برا یم یدونم ول ی_نم

 

 خط انداخت. مانیحرف ها نیب بهزاد

 

 وقته! ری. دمیبر یش یبلند نم ی_خانم

 

 بلندشد. زیاز پشت م هیمهد

 _اومدم.

 

 انداخت. ییظرفشو نکیو س زیبه م ینگاه

 کرد. یآرام نووچ 
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خودت. تو هم که امروز  یها موندن برا یدست شی. شرمنده فنجون ها و پنیشد تیاذ یلی_ببخش خ
 .یهمش سرپا بود

 

 کرد. یصحبت م هیو مهد میوارد شده بود ییرایبه پذ همزمان

 سر داد و دست دور گردنم انداخت. یبود که خنده آرام دهیجمالتش را شن مسعود

 

 به بشقاب ها بزنه._خودم نوکرشم! مگه من مردم که بذارم دست 

 

 کنم. یرا در درونم پر رنگ م یدیقطرات خون، ناام دنیچنان هر ماه با د گذشت و هم زین گریماه د دو

 

 بهزاد رفتار مسعود دچار تناقض شده بود.  یبعد از عروس کال 

 گرفت. یم رادیرفتنم ا رونیب دنم،یبه رفتارم، پوششم، نحوه خند یگاه

 

 دیآمدم، با یم رید یرفتم و کم یم رونیب یکار  یکه برا یزمان ایکردم،  یکه با تلفن صحبت م یزمان 
 شدم. یمؤاخذه م

 

 زدم. یهفته سه بار با نهال در طول روز و قبل از آمدن مسعود حرف م در

 

 تنگ بود و دلتنگش بودم. دل 

 گفت.  ینرگس و من م یبرا یقرار  یروزانه اش، از ب یشبانه اش، از نق زدن ها یها یقرار  یاز ب یعل 
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 به من داده بود، از او پنهان کردم.  یوابستگ یکه مسعود برا یهشدار  یها را برا تلفن

 

 .نمیآمد او را چشم انتظار بب یکند، دلم نم یم یقرار  ینهال ب دمید یم یوقت

 شدم.  یکالم ماو هم با 

 

طرح  یرا برا تیاو که رخ داده بود، موقع لیدل یهنگام و ب یب یها تیحساس یبا اوج گرفتن ها گرید
 . دمید یموضوع مناسب نم

 

نبود، عاشق و آرام بود، و هرگاه که  یتلفن ای یرفتن رونیکه ب یبهار بود تا زمان یمسعود مانند هوا رفتار
 شد. یو شکاک م یداد، طوفان یرخ م یز یچ

 

 

 .میکنار هم نشسته بود ونیزیتلو یرو روبه 

 با ماست را داشت. پسیچ یهوا دلم 

 .میکرد یتماشا م لمیو ف میخوردن بود مشغول

 بود که محبتش فوران کرده بود. ییآن شب ها از

 آمد، دستش را دور گردنم حلقه کرد،  کنارم 

 معده ام به داخل دهانم هجوم آوردند. اتیاش نشست، تمام محتو نهیس یکه سرم رو نیمحض ا به

 

 .دمیدو یبهداشت سیبه سمت سرو را زود کنار زدم و دستش 

 را که خورده بودم، باال آوردم. هرچه
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 . دمیبه صورتم پاش یآب یرا باال گرفتم و مشت سرم

 

کردم که اگر  یفکر م نیبه ا نهی. و من در آدندیچک یم نییصورتم تند و آرام به پا یآب از رو قطرات
 کردم حامله باشم. یام را انجام نداده بودم، گمان م ضیغسل ح شیچهار روز پ

 

 زد. یو هراسان نامم را صدا م دیکوب یدر م یوقفه بر رو یتند و ب مسعود 

 

 میکه همان حالت قبل برا دیباز مرا به آغوش کش د،یام را د یحال یکه ب نیرا باز کردم، به محض ا در 
 تکرار شد.

 

گرفتم و خودم را به اتاق  ستیا یبه معنا شیخواست به من کمک کند، دستم را جلو یبعد که م یکم 
 تخت افتادم. یخواب رساندم و رو

 

 اش بود. یشلوار ورزش بیداده بود و دستانش در ج هیدر تک کنار 

 

 ؟یزن یکه م هی_چه عطر

 

 گرد شدند. چشمانش

 

 ؟یشد یطور  نی. اصال تو چرا امیشگیهمون عطر هم ستا،ی_بهناز حالت واقعا خوب ن

 

 چشمانم قرار دادم. یرا رو دستم
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 جور شدم.  نیدونم چرا ا ی_نم

 

 دستم را برداشتم. ادینامم آن هم با تعجب ز دنیشن

 

 _بهناز؟

 را تکان دادم. سرم

 

 _هووم؟

 ؟یستی_تو..تو حامله ن

 

 . آن قدر که خود مسعود هم به خنده افتاد.دمیخند

 

 .ارنیحامله باال م یخب زن ها ؟یخند ی_چرا م

 

 به تخت زدم. اشاره

 .یمن مشکل دارم، پنچر شد یدیو فهم یخواست یم یرفته هفته قبل چ ادتی_انگار 

 

 را باال انداخت. شیابروها

 دکتر. میپاشو بر یستیسرحال ن ادیاگه ز زهی! خب چیگ ی_آره راست م
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 خودم مرتب کردم. یاز پتو را گرفتم و به سمت باال گرفتم. و آن را رو یکم میپاها با

 

 یاستراحت کنم خوب م کمیمسموم شدم  دیبگم. شا یاستفراغ ساده برم دکتر چ هیه بابا به خاطر _ن
 شم.

 

 .یرم تا تو بخواب ی_باشه پس من م

 

شلوارم خارج کردم، شماره خانه  بیزنگ خورد. آن را از ج لمیموبا یدر بسته نشده بود که گوش هنوز
 کرد. یم ییصفحه اش خودنما یرو یعل

 

 

 

 به وضوح مشخص بود. میرنگم برا یدگیپر

 

 جواب دادن و ندادن مردد بودم.  نیب

 

 را زدم. جکتیرا نداشتم که دکمه ر یمسعود و جدل تازه ا دیجد یحوصله شکاک یول

 عدس، تماما سراپا گوش بود. هیشب یبا چشمان مسعود 

 

 ؟یبود؟ چرا رد داد ی_ک
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 نداشتم قطع کردم. ی_حوصله احوال پرس

 

 من بود. یاز حرکت او به سو یشلوارش، حاک شیسا یصدا

 

 زدم. یمن حرف م یداد یبود؟ م ی_خب ک

 

 مسعود را اصال دوست نداشتم. یرو نیا

 

 بود؟  یک یچ یعنی_

 

 را به سمتم دراز کرد. دستش

 

 لحظه بده! هیرو  تی_گوش

 

 گارد گرفتم. شینشستم و برا خیس

 

خوام کپه مرگم  یم رونیبرو ب ؟یگ یم یچ یفهم یم ؟یکن یم نیمن توه تیبه شخص ی_تو االن دار 
 بذارم. نیرو زم
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طور  نیگاه سابقه نداشته و هم چیتلفن شبانه نهال شد که ه ریاز فکرم درگ یمیکه بسته شد، ن در
 نوظهور مسعود، یرفتارها

 گوشم رد شده، گذشت. خیکه خطر از ب نیاز بابت ا گر،ید یمین و 

 

 

 . میبود نیبا هم سرسنگ یسه روز  قایدق

 

حق  ،یبود در مواقع قهر و دلخور  نیا مانیبرا شیمبنا دنیچون فلسفه خواب م،یتخت بود کی یرو
 .میبستر جدا کردن، ندار

 

 فاصله بود. نمانیب یول میتخت بود کی یکرد. رو یصدق م نیدر مورد خورد و خوراک هم هم یحت

 

 کردم. یم یعطر و تن او دور  یبودم که از بو خوشحال 

 

 بود. یجواب سوال ایمان در حد سالم و خداحافظ و  روابط

 شام ما را مهمان کرده بود. یسوم خانم بزرگ برا روز 

 لک زده بود. نشیآن پاتوق دلنش یکه دلم برا آخ 

 

 

 .میگذراند یجمعه ها را با مسعود آن جا وقت م اکثر 
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 من بهشت خاطرات بود. یبرا

 

 .مینشسته بود اشیخانم جون درست بغل سماور ذغال کنار 

 کرد.  یرا بازگو م اشیو جوان یو مصائب نوجوان خاطرات

 

 .مینشسته بود یکیو مسعود با فاصله نه چندان نزد من

 .دییپا یما را م یرفتارها یاو را که گاه یچشم ریز ینگاه ها دمید یم 

 

و به دست  زدیمن بر یبرا یسفارش یتر مسعود کنار سماور، باعث شد که خانم جون چا کینزد حضور 
 مسعود بسپارد.

 

 که خانم جون از سرد بودن رابطه ما باخبر نشود. نیا یاجبار و برا به 

 

 .ختیمحبت در کالمش ر یکم 

 

 .زیعز ی_بفرما بانو

 

 یبود، من حق داشتم از رفتار او شاک یاگر بنا به دلخور  یداد. ول یم یحرص و دلخور  یبو کلماتش
 باشم.

 

 باالتر فرستاد. یرا کم نکشیجون ع خانم
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 درسته؟ ن،ینکردم. از هم دلخور دیسف ابیموها رو تو آس نی_ا

 

 .ردیبود که مچ نگاه رد و بدل شده ما را بگ دهید ایقدر دن آن

 

 .دمی. من از رفتارتون فهمدینگاه نکن _بهم

 . دیستین شهیها مثل هم شما 

 .نیاالن ندار ن،یکه داشت یتیمیصم

 کی دی. نذاردیخودتون حلش کن نتونیکه هست ب ی. هرچهیعیطب ریمحبت غ نیمشخصه ا قشنگ
شه،  یدار م شهیروزه به چند روز برسه، چون ر کی یقهر و دلخور  ایساعته، به چند ساعت و  کیقهر 

 .دیببر نیبره. با حرف اون رو از ب یرو م  شه، محبتتون یعادت م

 

 

 اش زدم. یبودن و مهربان میبه فه یرا لبه پنجره گذاشتم، لبخند استکان

 

 .نیشما بگ یساده ست. چشم خانم جون حتما هرچ یدلخور  کی م،یستی_نه قهر که ن

 

 سر داد.  یداد و خنده آرام یکرد. مسعود سرش را تکان یچشم و ابرو به مسعود اشاره م با

 .دیرس کنارم

 . دیدور گردنم انداخت و سرم را بوس دست 

 معده ام به درون حلقم. یهمان بو و باز همان هجوم داشته ها باز
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خانم جون  شیخواستم غرورش را پ ینم یداشتم ول یحال بد یلیحبس کردم. خ نهیرا در س نفسم
 خدشه دار کنم.

 

داده  یاز خنده را در خود جا یلبانم طرح یول دمیکش یم قینفس عم یدر پ یکه فاصله گرفت پ یکم
 .میکرد یبودند. هر دو با هم و هم زمان، معذرت خواه

 

 قاشق خوردن. کی یکردم برا یم یبادمجان، تمام خانه را در بر گرفته بود و لحظه شمار  مهیق یبو

 خواست به لبم برسد. یم جانم 

 دهم. هیلقمه بخورم و طعمش را به جانم هد کیداشتم هرچه زودتر  دوست

 باره بر جانم افتاده بود. کیبود که  یچه درد نیدانستم ا ینم 

 

از  یو قاشق دمینشده بود، که تند برنج کش ریآن جا گ یبرنج رو سیکه انداخته شد، هنوز د سفره
 .ختمیخورش را هم ر

 

 قاشق را پر کردم و چشم بستم. نیاول 

 

 را درون دهانم قرار دادم. آن 

 

 انداختم. یبهداشت سیخودم را در سرو یمعطل یبودم که ب دهیلقمه را کامل نجو هنوز

 .دیکش یم ریدلم ت ریز 

 کردم. یحالم را درک نم اصال 
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 بود. ستادهیکه آمدم، شرمنده خانم جون بودم که پشت در ا رونیب

 

کرد.  یزده بود و مرا نگاه م شیدستش را به درون موها کی ده،یگز یو لب وستهیپ یبا ابروان مسعود 
 ست؟یحالم چ لیکند؟ دل یخودش مرور م یبرا زیحتم داشتم همان سوال ذهن من را او ن

 

 مادر؟ یکن ی_چرا بر و بر نگاش م

 براش درست کنم. یز یچ یشربت هیدرازش کن تا  ایب ریدست زنت رو بگ برو 

 

 آمد. جلو

 

 زجون؟یکار کنم عز ی_خب چ

 ه؟یجور نیروزه ا چند

 .ارهیکنم باال م یکنه. تا بغلش م یپا که از منم فرار م زیگر یآهو هیدکتر، شده  هی شیببرمش پ ادینم 

 

 را با حرص ادا کردم. نامش

 

 _مسعود.

 

 ادامه داد. یو عصب ستادیفاصله کنارم ا یکم با
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 جلوتر بهت ثابت کنم؟ امیب یخوا یگم؟ م یدروغ م ه؟ی_چ

 .یختیهم رحالت به نیاعصابم رو با ا خب

 

 

 خود کمکم کرد و مرا به اتاق برد. کنارم نشست. زجون،یعز

 

 ؟یار یبدنش باال م یگه با بو یمسعود راست م ؟یشد یجور  نیا ی_دخترم! از ک

 

 .دمیگز لب

 

 .ستیگه. به خدا خانم جون دست خودم ن ی_چند روزه! آره راست م

 

 لبخندش به جانم نشست. یگرما

 .ستیدست خودش ن ارشیدونم مادر! زن حامله و ی_م

 

 منبسط شدند و با تعجب تکرار کردم: چشمانم

 _حامله؟

 

 دهانم تلخ بود. بزاق

 شدم. جیهفته قبل غسل کردم. خودمم گ کی بای. من تقرستمی_ن
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 .دیمتفکر شد و بعد زبان به لبش کش یکم

 

. هرچند هیهمه عالئم حاملگ نایا ؟یاوردیکنه؟ مگه امروز با طعم غذا باال ن یدلت هم درد نم ری_مگه ز
 ده. یچهره ات هم نشون م

 

 کاشت. میگل لبخند را برا امیحال یخانم جون در اوج ب حرف

 

 شه؟ گفتم من تازه حموم... ی_آخه مگه م

 

 با داشتن ماهانه حامله شدند. ی. حتدمید انیکه من تو اطراف ی_چرا نشه؟ هستن کسان

 .یو مواظبش باش یتحت نظر باش دیکه اگه درست باشه با یبد شیدکتر و آزما یبر  دیبا 

 

 

شوق  نیفکرش ا یبود که وقت نیکردم و تمام فکرم ا یحرف حس م نیرا با بند بند وجودم از ا یشاد
 را تجربه خواهم کرد؟ یدرون من باشد، چه حس و حال یکارد، اگر نطفه ا یرا در وجودم م

 

 گرفت و بلند شد. نیاز زم دست

 

 .دیانجام بد دیو فردا بر سنیبرات بنو شیببرت دکتر تا آزما ادیبچه بگم ب نی_برم به ا

 

 زده نشستم و دستان مهربانش را لمس کردم. شتاب
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 دم. یرم انجام م یخودم فردا م ن،یکنم َنگ ی_خواهش م

 کنم. اگه نبودم، نخوره تو ذوقش. زشیخوام سوپرا یبودم، م اگه 

 

 

 .دمیمال یدستانم را م یشست هر دو دستم، رو یرا در هم گره داده بودم و با انگشت ها دستانم

 

 .مینگرفت جهینت یول میاقدام کرد یو خورده ا سالکی_آخه... آخه 

 خوام اگه نبود، باز غصه دار بشه. ینم 

 

 

 پر از مهر شد. صورتش

 .دیام را بوس یشانیرا گرفت و خم شد پ دستم 

 

و به فکرش  یقدر دوسش دار  نیقدر تو رو بدونه که ا دیدخترم! مسعود با یبش ریعاقبت بخ ی_اله
 .یهست

 

 .دینکش لمیم یز یچ چیبه ه شب

 خواستم بسازم. یرا با کودک مبهم درونم م میاهایرو تمام

 کردم. یگونه مسعود را گرم م دم،ید یداشتم و تا چشم خانم جون را دور م یسرخوش حال 

 . آخر طاقت از کف داد.دیخند یداد و م یتکان م میبرا یسر  
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 و محبتت سرباز کرد. شونیبهتر که باال آورد ،یذاشتن خوب باش یاونا نم ی_نه انگار 

 داره؟ یچه عاقبت یدون یمعذبه، م کمهیکه  ییکردن اونم جا یباز  ریبا دم ش یول

 

 

 ادا کردم. یشتر یتکان دادم و گردنم را کج کردم و کالمم را با ناز ب شیبرا یشیرا نما زبانم

 

 .ستی_برام مهم ن

 

 چهره اش بشاش شد. باز

 

 .تیبه دوران کودک یبرگشت ی_انگار 

 .یار یدر م زبون 

 

که به مطب  یداند از همان صبح تا زمان ینم یداند چگونه شب را به صبح رساندم! کس ینم یکس
 دکتر رفتم چه قدر جان دادم.

را نوشت، چه  HCH  " بتا"شیکه دکتر خودکار به دست در دفترچه ام آزما یداند از زمان ینم یکس 
 را تجربه کردم. یبدنم جا به جا شدند و اضطراب و خوشحال یقدر هورمون ها

 

که خون در سرنگ فواره  یزدم، زمان باال نیگذاشتم، اسمم را خواندند و آست شگاهیکه پا در آزما یزمان
 زد، یم

 را در سرم درست کردم. ییها الیخ چه 
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893 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 یچه م یکس یبودم ول رایرا در وجودم پذ یر یوصف ناپذ جانیقلبم صدچندان شده بود و ه کوبش 
 زجرآور بود.  می" چگونه برانیاریب فیجواب تشر یداند جمله "عصر برا

 

 داد. یمادر بودن را به من م دیرا که داشتم، نو یعالئم

 ناهار را درست کردم. یر یعشق کث با 

 

 یحرکت رقص اجرا م کیکردم، قبل آن  یم یشده بود. هر کار  میتنظ یشاد یبدنم رو ستمیس کال 
 کردم.

 زده شده بود. رتیاز رفتارم ح زیمسعود ن یحت 

 

 ایماند و دن میخواه یدر آن شاد ایتا آخر دن میکن یو فکر م میکن یم ریها س یاوقات در شاد یبعض 
 است.  یو خوشبخت یسراسر خوب

 کند. یآن هم صدق م بالعکس

در همان نقطه متوقف خواهد شد و جان را در  ایدن میکن یو فکر م میکن یم ریس یاوج ناراحت در 
 .میکن یدهان احساس م

 من بود.  َمثل 

 

 یکه تحمل کم یرحم یب یایگذراندم که غافل بودم از دن یساعات را م ،یو خوش یچنان غرق شاد آن
 مقدر کرده بود.  میرا برا نیسهگ یخوش بودن را ندارد و طوفان

 

 گذاشتم. یبدنم جا م یسلول ها ریام را در ز یخوشحال کاش
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894 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دادم.  یلبانم و بدنم بروز نم یآن را رو کاش

 گرفت. یام را کم در نظر نم یعمر خوشبخت کاش

 

 است. دهید یچه خواب میدانستم چرخ روزگار برا یم کاش 

 ...کاش 

 

حسرت در دل و جان  یتوده را به بزرگ کیزنند و  یمغز را شخم م نیکه بعد زم ییاز کاش ها امان
 یم یستین یکه تمام جسم و جان را به قهقرا یگذارند. امان از مرور و تکرار لحظات یبه جا م یآدم

 کشانند.

 ...امان 

 خواهد. ینم تیرا برا یکه اشک هم سبک بال یاز آن لحظات امان

 

 . دمیورز یمسعود را دوست داشتم و به وجودش عشق م یگر یاز هر زمان د امروز

 

 قدم شدم. شیبا او بودن پ یبار خودم برا نیاول

 زند. یدست و پا م یدار یخواب و ب نیکرد، ب یکه فکر م یحالت 

 

 مانده بود. یباز هم آوار شدن افکارم باق ایو  یآسودگ یبرا گر،یساعت د چند 
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895 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

و  رمیدندان بگ ریبود که اگر جواب مثبت بود، امشب جگرم را به ز نیدر ذهنم زده شد و آن ا یا جرقه
 دهم و آمدن فسقل خانه را خبر دهم. بیترت یکوچک یفردا مهمان

 

 باشند. میمان سه یدر شاد زیخانواده ها ن تا

 

 درآوردم. فمیرا از ک گاهشیآزما دیرس قبض

 نشسته بود، دادم. وتریکه پشت کامپ یرفتم، قبض را به دست خانم شگاهیآزما شخوانیپ کنار

 

 

 توانست دلم را آرام کند. یکه م یجواب یدر دلم نبود برا دل 

 

 را در دستانم قرار داده است. ایبود که خدا دن نیمثل ا دم،یلفظ "مبارکه" را شن یوقت

 

 .دمیبه شکمم کش یدست ناخودآگاه 

 خارج کردم و به او دادم. یدو اسکناس ده هزار  فمیداخل ک از 

 

 . دیمتفاوت تر از همه اشک ها، از چشمم چک یاشک

 

 

 .نبود یگفتن حالم
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896 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دربست گرفتم. ینیخارج شدم و ماش شگاهیآزما از 

 

 لب زمزمه کردم: ریشکمم ماند و ز یناخودآگاه باز دستم رو ن،یماش داخل

 

 دورت بگردم مامان. زم،یعز ی_خوش اومد

 

 شد. یمامان در سرم تکرار م کلمه

 کرد. یرا به من عرضه م قیعم یلبخند

 

 داد. شیرو شیپ ابانیگذرا کرد و باز حواسش را به خ ینگاه نیماش نهیاز آ راننده

 

 لبخند زدم. م،یدیمورد نظرم رس ابانیکه به خ یزمان 

 

 که دکتر زنانم در آن بود. یابانیخ

 

 کرده بود. دایدرجه صعود پ نیبه باالتر اقمیاشت 

 

 شدم. ادهیپ نیاز ماش یاز دستم خارج شده بود، وقت زمان 

 یوارد آسانسور شدم و دکمه طبقه پنجم را فشار دادم، وقت یوارد ساختمان پزشکان شدم، وقت یوقت
 ...دمیرا د مارانیب ریکث لیوارد مطب دکتر شدم و خ
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897 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 ورود بودم. ینامم برا دنیسالن انتظار دکتر نشسته بودم و منتظر شن یها یصندل یرو

 

 خورد. یتکان م یبه کند هیبه ثان هیبرگشت و ثان میلحظه زمان برا آن 

 

 انداختم و یراست م یپا یچپم را رو یپا یرفتم، گاه یراه م یگاه 

 چپ... یپا یراست را رو یپا یگاه

 

 بود. دهیامانم را بر استرس

 

 .گذشت که نامم خوانده شد یساعت 

 

 کردم و وارد شدم. یخدا را بر زبانم جار  نام 

 

 قرار دادم. زیم یرا رو شیبرگه آزما ،یاز احوالپرس بعد

 

 حرف زدم. یدر پ یاسترس تند و پ با

 

 گه من حامله ام. یم شی_خانم دکتر، جواب آزما

 شه؟ یام تموم شده. مگه م انهیهمون طور که صبح گفتم، من تازه ماه یول 
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898 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 برگه را که مشاهده کرد. دکتر 

 توجه به سوال من حرف خودش را زد: یاز هم فاصله گرفتند و ب لبانش

 

 .یتجربه کن یخوا یبرات خوشحالم بهناز که مادر بودن رو م یلی_خب خدا رو شکر، خ

 

 

 بود. شیمنتها یب یو نرم، جواب محبت ها بایتبسم ز کی

 

 .نینکرد غیشما که از ما در ی_آره خدا رو شکر، اول لطف خدا بود و بعد کمک ها

 

 

 نوشتن دارو طلب کرد. یام را برا دفترچه

 نوشت، مورد خطابم قرار داد: یکه دارو ها را م ینیح

 

سونو از فندق  کیو هم من  میاون تخت دراز بکش، تا هم ضربان قلب بچه رو چک کن یبرو رو زمی_عز
 ه؟یدر چه حال نمیبب رمیبگ

 کلک زده. ومدهیوروجک، که به مامانش، ن نیا هیچطور 

 

 قرن بود، دروغ نگفته بودم. کیاش به عمر  هیگفتم در آن لحظه هر ثان یم اگر
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899 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .ختیشکمم ر یبود را رو یسرد عی.ژل اولتراسوند که ما دمیرا باز کردم و لباسم را باال کش مانتو 

 نیباتریاسب بود و ز دنیدو هیکه شب ییکرد و بعد صدا دایباد در فضا انعکاس پ هیشب ییصدا اول 
 آورد. دیلبانم پد یرا رو یلبخند هست

 

 گفتن و وصف کردن بود. رقابلیزدم، غ یکه در آن دست و پا م یحس

 

 را در دستانم قرار داد. یاهیو س دیرا هم انجام داد و برگه سف سونو 

 

 آن شوک زده ام کرده بودند. یرو یکه نوشته ها یا برگه

 

 کردم. یدر باورم نبود و درک نم اصال

 

 خانه خودمان کج کردم. ابانیسر خ یفروش ینیریدانم چگونه مطب دکتر را به سمت ش ینم 

 

 .سفارش دادم ییلویچهار ک یکیک

 

 .ینوازد لیمربع شکل با طرح لباس و وسا یکیک

 

را جبران کرده  شیاز محبت ها یکنم که گوشه ا یخواستم مسعود را آن چنان غرق سرور و شاد یم 
 باشم.
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900 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 را بازگو نکند. یخودم قول داده بودم شب زبانم رازدار باشد و کالم به

 

 داشتم. یرا برم میقدم ها نهیآرام و با طمأن گرید 

 برسد. زمیعز نیبه جن یمبادا گزند تا 

 

بهزاد، همه و همه در اعماق قلبم فرستاده  ر،یدکمه استارت خورده بودند. مسعود، ام میها یباف الیخ 
 شدند.

 

 کنم. یتوانستم عشق ورز  یرا داشتم که با او م یحضور کس حاال

 

 مات کند. زیبود که عمرش همانطور که مرا شوک زده کرده بود، مسعود را ن ینیمن جن تمام 

 

فردا شب راحت شده  کیهم از بابت ک المیو خ دمیپروراندم، به خانه رس یکه در ذهنم م یاالتیخ با 
 بود.

 

 به خانم جون زنگ زدم و مادرشدنم را به گوشش رساندم. ابتدا 

 

به  یسخن ایحضور داشته باشد، مراقب باشد که حرف  دیحتما باکه فردا شب  نیاو خواستم ضمن ا از 
 گفته نشود. هیمسعود و بق
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901 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خاله و خودم را دعوت کردم. خانواده

 

 کردم. هیام ته دهیمهمان در راه رس یمهمان حتاجیاز ما یستیرا برداشتم و ل یخودکار  

 

 سپردم. یرا دست بهزاد م ستیل دیبا 

 

 

 خودم بودم که تلفنم به صدا درآمد. یحال و هوا در

 

 کردند. دینشان داده شدند.، لبخندم را تشد شیصفحه نما یکه رو یارقام

 

 زم؟ی_جانم عز

 

 ن؟ی_سالم خاله بهناز! خوب

 

 آرامش بود. میبرا شیصدا

 

 

 

 ؟یتو خوب ی_سالم جونم! زندگ
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902 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دلتنگتم. ی_خوبم ول

 

 دل تنگش بودم.  زیدانست چه قدر من ن یم کاش

 دلم! زی_منم دلتنگتم عز

 

 شد. یم یو قو فیضع یکم شیصدا

 

 جا رو دوست ندارم. نی! ارانیا ارهی_خاله به عمو بگو من رو ب

 دادم. انیکه با نهال حرف زدم، مکالمه را پا یکم

 

 نبرد. یدلم پنهان کنم، که مسعود به راز دلم پ یایرا در زوا اقمیو اشت جاناتیدانستم چطور ه ینم 

 

 شک نکند. میشده با خلق و خو نیعج یتر از آن بود که به شاد رکیز

 

به جانم وارد  یو بعد با حرف خانم جان انرژ  میکه ناراحت و ناالن با خانم جان به اتاق رفت یروز  مثل 
 بود.  ختهیشک او را برانگ امیشد و خوشحال

 

 .دیبار هم لرز نیا تلفن

 جز مسعود نبود. یکس یول

 

 اده بود.قدر حالل ز چه 
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903 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تماس را وصل کردم. ،یزدم و پر از انرژ  یلبخند

 

 _جانم مسعود!

 خونه!! ی_سالم خانم! کبکت خروس م

 

 عمق گرفت. لبخندم

 

 و شاد نشد؟ دیشه صدات رو شن ی_اهووم، مگه م

 

 سکوت برقرار شد. یکم

 

 _الو مسعود؟

 _هووم!

 ؟یزن یچرا حرف نم ؟ی_هست

 .یقدر خوشحال نیشده که تو ا یز یچ هیکنم  ی_باور کن احساس م

 !یهرچ حاال

 .امیم رید کمهیخواستم بگم من امشب  نیبب 

 دارم سرو سامون بدم. ادیز کار

 

 

 اتاق خواب وارد شدم. به
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904 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تنم بود. رونیب یلباس ها هنوز

 

 ؟ییآقا یایم ی_چه قدر بد! ک

 

 را باز کردم و از تنم خارج کردم. میمانتو

 

 ؟یخانم یندار  یمن شامت رو بخور. کار . جان زمیعز ستی_مشخص ن

 

 را در کمد قرار دادم. فمیک

 

 _نه قربونت برم مواظب خودت باش!

 

 

 .میکرد یخداحافظ

 باال انداختم. ییابرو 

 

 خورد. یاز لبانم تکان نم یشده بود، لبخند، لحظه ا ختهیکه به وجودم ر یشوق با 

 

 درست کردم. یخودم و مهمان درون بطنم شام مختصر  یبرا

 باشم. شیبرا یبد زبانیخواستم م ینم

 بماند. یاز حد در گرسنگ ادهیخواستم ز ینم
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905 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نشسته بودم. ونیزیتلو یمبل، روبرو یرو 

 .دمیخر یم یسمونیس میاهایدر رو یکردم، ول یتماشا م لمیظاهر ف به 

 .میکرد یم ایرا مه اتاقش

 

 دادن به کودکم بود. ریکه لبخندم را به خنده مبدل کرده بود، تجسم ش یز یچ

 

 

 خواندم. شیو سوره والعصر را برا دمیشکمم کش یرا به حالت نوازش بار رو دستم

 

 شیبخوانم. ناخودآگاه برا یوالعصر و آيةالکرس شیهر روز برا  گرفتم تا لحظه متولد شدنش، میتصم 
 حرف زدم.

 

 

 ؟یفسقل مامان ی_چطور 

 مقدارن. یارزش و ب یبرام ب یدردها رو به من بدن تا تو باش تمام

 

 .یکه تو هست زدلمیخوشحالم عز یلیخ

 

 !از اخالق بابات بگم یز یچ هی
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906 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یم مونیکنه، بعدم زود پش یم یبار آب و روغن قاط کی یفقط سال ه،یمهربون و دوست داشتن یلیخ
کنم، اون  یم یچه قدر خوبه! همون طور که من دارم برات لحظه شمار  ینیب یم ،یایشه. بذار خودت ب

 مونه. یمنتظرت م م،یبرس میخوا یکه بفهمه از دو نفر، به سه نفر م یهم وقت

 

 

 نه؟  ایبه خانه آمده بود و شام خورده بود  یدانم مسعود ک ینم

 

 تخت بخوابم. یکمکم کرد تا رو یدار یدانم در خواب و ب یم فقط

 

 شب... یکیاز تار یبود، نه خبر  یکه چشمانم را باز کردم، نه مسعود صبح

 

 برده بودم. ادیحضور مهمانم را از  یحت

 

 کردم. زانیآو نیرا از تخت به زم میپاها 

 

 .دمیبزرگ کش یا ازهیرا به دو طرف باز کرده بودم و خم دستانم 

 

 نداشتند. یلیتما یدار یمست خواب بودند و به ب چشمانم

 

 و چشم بستم. دمیهمان حالت دراز کش به
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907 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بلند شدم. یشد و به آن نییدکتر در ذهنم باال و پا یحرف ها ناگهان

 

 رفت. یم یاهیشدم و چشمانم رو به س جهیسرگ دچار 

 

 .دیشب رس یبه مهمان ادمیبعد که آرام گرفتم،  یتخت نشستم و کم یرو

 

 شکرت... ایخدا

 

 و دلچسب بود. نیریش میهم برا فکرش 

 

 کردم. ستیل شیرا که الزم داشتم برا یدادم و مواد امیکه انجام دادم، به بهزاد پ یکار  نیاول 

 

 " ارسال کرد.یخانوم ی"چشم آبج میبعد برا قهیدق دو

 

 راحت شد. میدهایاز بابت خر المیخ 

 

 مختصر الزم بود. یخانه تکان کی حاال

 

 تمام شد. لمیهمه وسا یر یگردگ

 دادم. رییرا تغ ییرایپذ دمانیچ یکم 
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908 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد. یرا طلب م یشتر یرا آماده کنم که زمان ب میگرفتم ابتدا ژله ها میظهر بود و تصم یها یکینزد

 

 بچه ام خوش بدرخشم و سنگ تمام بگذارم. یداشتم امشب برا دوست 

 

 آماده بود. مهیام ن مهیق خورش

 

 کردم. یم یسوخار  زیمرغ ها را ن دیبا یبودم، ول خسته 

 درون فر قرار دادم. زیها را ن آن

 

 قرار دادم، تنم خسته شده بود. زیم یساالد را رو مواد

 دادم. یرا انجام م میکردم، بعد کارها یاستراحت م یکم دیبا

 

 .دمیمبل دراز کش یرو

 چشمانم گرم شده بودند که تلفنم باز ابراز وجود کرد. تازه 

 

 خش گرفته بود و تماس را برقرار کردم. میصدا 

 

 نهال، که متعجبم کرد. یصدا دنیرا داشتم به جز دوباره شن ییهر صدا انتظار 

 

 _جانم!
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909 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بگم دلتنگتم!؟ ی_من به ک

 

 شود. یتنگ م شیرا در خود دارم، چه قدر دلم برا یکه حس کردم کودک یدانست از لحظه ا یم کاش

 

 !لمزدی_منم که گفتم دلتنگتم عز

 

 گفت. شیها یقرار  یب از

 .ردیتواند ارتباط بگ ینم یپرستار  چیکه با ه نیا از 

 یباران زیگفت و حال خوش مرا ن یم هیخانه شان تنگ شده، هر جمله اش را با گر یکه دلش برا نیا از
 کرد.

 

 

 دلم. مواظ... زیبوسمت عز ی_از راه دور م

 

 

 یاهایکرد که تمام رو داریپد دگانمیرا در برابر د یحضور کس دنمیدادم و چرخ گرمیرا به دست د یگوش
 کرد. ریتعب یپوشال یاهایمرا به رو

 

 را فشردم. انیآوردم و با ترس دکمه پا نییرا پا یگوش 

 

 نبض گرفته بودند. شیها قهیشق
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910 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 شده بود.  میتنظ تینها یاسترس و ترس وارده بر من، تا ب حجم

 

 دهد. یمکالمه ام را م دنیخبر از شن ،ینگاه طوفان نیبودم ا مطمئن

 

 که مزاحم شدم! نی_مثل ا

 مهم تون رو با اومدنم خراب کردم. مکالمه 

 

 .دیلرز یتنم م تمام

 .شدیاند یدانستم باز فکرش مسموم شده و به چه م یم 

 

 تازه عطا شده از جانب پروردگار بود. ینیاز بابت جن امیو نگران شهیاند تمام

 

 

 قدم جلوتر آمد. چند

 

 دلتنگتم! زدلمی_عز

 ! جالبه
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911 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمیلبم کش یرا تند رو زبانم

 

 _مسعود تو اشت...

 

آجر به آجر  ادشیکه فر یرا فروخته بود، وقت شیزده بود که گوش شنوا لهیبه دورش پ یقدر شکاک آن
 خانه را تکان داد.

 

 _خفه شو، خفه شو بهناز. فقط خفه شو.

 

 که مانند خوره به جانش افتاده بود. یو فکر  یحوصلگ یاز ب دمیترس یم

 ...یلیاز تکرار کمربند و س دمیترس یم 

 

 وار باال گرفتم. میدستم را تسل دو

 

 لحظه... هی_باشه، باشه! فقط 

 

 چند برابر شده بود. اشیصوت یبلکه قدرت تارها چ،یکاسته که نشد ه شیبار از شدت صدا نیا

 

 

 ه؟یک زمتیعز نمیصاحبتو بده بب ی_اون تلفن ب
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912 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 با تهمتش سنگ به دلم زد، آن را شکست. باز

 

 خواستم. یاش را نم ینیتهمت و بدب ریت یول دم،یترس یغضبناکش به شدت م افهیکه از ق نیا با

 

 .میکن یرا در سکوت زندگ یبود چند روز  نیا تشینها

 

 آب رفتم. یکم دنینوش یرا در دستانش نهادم و به سمت آشپزخانه برا یگوش 

 

اصابت  نیبه زم وانیخورده بودم که با دستش به شدت به عقب برگشتم و ل مهیآب را تا ن نتیبه کاب رو
 کرد و تکه تکه شد.

 

 

 رو که بهت دادم. یگوش ؟یکن یم یجور  نیچرا ا ه؟ی_چ

 

 

 دهانش گرفته بود. یرا جلو گرشیدستش را به کمرش و دست د کی

 

اش  رهیدو سه ذخ کیکه از خارج زنگ زده و تو به اسم  هیشماره کدوم خر نی. ایکه داد ی_خب داد
 ؟یکرد

 ؟یکه تو دلتنگش هیپدر یکدوم ب بهناز 
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913 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 جا گذاشت. میهااو، لبخند را پشت لب یلبانم رو به باز شدن بود که چهره برزخ ک،دو،سهیلفظ  از

 

 

 با حرص نشستم. یصندل یرو

 

 دادم. یرو دستت نم یبه کفشم بود که اون گوش یگی_بابا اگه ر

 

 زد. یتند و عصب یپوزخند

 

 .ارمین نییکنم فکت رو پا یدارم خودم رو کنترل م یلیخ ی_به

 رسم. یم یبه جواب وحشتناک نم،یچ یرو که تو ذهنم کنار هم م زهایچ یبعض چون 

 

 ...یبه حالت به یوا

 

 

 کنارش رد شدم. از

تکه  یمرا از حرکت نگه داشت و به گوش یز یشکستن چ یدور نشده بودم که صدا یچند قدم هنوز 
 چشم دوختم. نیزم یتکه شده ام رو

 

 ُبهت بودم که حرکت مسعود آن را کامل تر کرد. در 
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914 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کیسرام یگونه سمت راستم، چنان بود که حفظ تعادل رو یاش رو یفرود آمده و ناگهان یلیس ضرب
 صفر شد. میآشپزخانه برا یها

 

 برخورد کرد. زیخوردم و کمرم به شدت با م یتکان 

 

 چشمانم را گرفت. یجلو یاهیس

 .دیچیدر بدنم پ یدرد 

 کردم.  یفکر م نمیزد و من به جن یحرف م مسعود 

 

 اد؟یکاش زودتر ب ؟ی_دلتنگش

 

 :دیکش عربده

 

 ؟یکه خارجه و تو دلتنگش هی_بهناز کدوم خر

 

 _نهاله!! 

 

 با او انس بسته بودم. ده،یکه امروز ند یکس یو هراسان بودم از سالمت دیکش یم ریت دلم

 

 اش رخ نشان داد.  یمنطق یب باز
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915 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ندانستن و تهمت زدن هم راهش نبود.  یبود و حقش بود ول حسود

 

 پوزخندش را تکرار کرد. باز

 

 و منم باور کردم. ی_تو گفت

 

 .دیرا باال برد و به سرم کوب ایدن اشیخواستم جوابش را دهم با جمله بعد تا 

 

 افتاد معشوقه سابقته!! ادمی_آهان 

 بره. رانیخواد از ا یآره خودشه، مامانش گفت م درسته؟ 

 

 

 داد. هیرا به روزگارم هد یاهیرا انجام داد که س یو کار  ختیجمله، باز روانش را بهم ر نیهم

 

 زد. میرا محکم به پهلو شیپا 

 خارج است. از عهده ام گریخداوند د هیدانستم نگه داشتن آن هد یم 

 

را در دامان ما  یموجود معصوم و پاک نیکه بخواهد چن مینداشت اقتیخدا ل شگاهیدانستم در پ یم 
 قرار دهد.

 

 بر زبانم آمد. یبلند آخ
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916 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بود. دهی"بچه" را آرام گفتم که مسعود به اشتباه شن 

 

 کارت کردم؟ یبسه؟ چ یگ ی_بسه؟ م

 کرد؟ دیکه شوهر داره و هرز بپره چکارش با یزن بنظرت 

 زدم. یرو م دتیق مونیاز همون شب عروس دیمنه خر با اصال

 کنم که بچه بهمون نداد. ی. خدا رو شکر میو پاک دامن باش بینج یتون یتو نم دمیفهم یم دیبا

 به حالش... یوا یکه تو مادرش باش یا بچه 

 

 

 در بدنم پراکنده شده بود. یبد یلیخ درد

 

 نابود شده بودند. لب زدم: گریاز درد مچاله و دل و قلبم که د صورتم،

 

 !ید یزود حکم م ی_مسعود به خدا بازم دار 

 

 در آشپزخانه منعکس شد: شیزد، صدا یتند پوزخند

 

 ؟یبهزاد به شهره جون چ یشب عروس یکنم. حرف ها ی_باشه من اشتباه م

 کنم؟ یرو هم اشتباه م اونا 

 ؟یرو چ یکردنت که تا مرز سکته بود هیگر 
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917 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  ؟یکنم؟ تا شدن زانوهات و افتادنت چ یاشتباه م اونم 

 

 جمله آخرش را ادا کرد. ادیفر با

 

با من چکار  یهم اشتباهن؟ ِد المصب تو دار  نایبهناز ا ؟یکردنت چ رونی_رفتنت خونه اون پسره و ب
 ؟یکن یم

 

 

 ضیبود، رفتار ضد و نق یکه مشخص نشد چه کس ییخش خش پا یشهره، صدا یحرف ها تمام 
 مرور شدند. میبرا یبهزاد، همگ یمسعود بعد از شب عروس

 

 خواستم از وجود کودکم مطمئن شوم. یم دیرفتم. شا یبهداشت سیکه داشتم، به سرو یادیدرد ز با

 

 

 بود. دهیدرد امانم را بر دل

 شد. یباز نم یبهداشت سیبه سرو میپا کاش

 .دمید یآن قطرات قرمز رنگ را نم کاش

 شود. میآرزوها یرانیتوانست باعث و یلکه کوچک که م دو 

 

 شد.  یم ادیدل دردم ز شدت 

 ناله ام فراتر رود. یدندانم سپرده بودم، که مبادا صدا ریرا به شدت ز لبانم
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918 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ادیمسعود را از  یکردم، که اگر کودکم سالم بماند، تمام تهمت ها ادیخدا قسم  یگانگیدلم، به  در 
 ببرم.

 اگر... یول 

 

 

 فکرم نگذاشته بود. یادامه یبرا یمجال اشک

 شد. یم امیوانگیفکرش هم باعث د یحت

 

به کودکم، آرام آرام راه  بیاتاق خواب، نه شتابان، بلکه از ترس آس یآمدم و به سو رونیب سیسرو از 
 رفتم. یم

 

 

 نبود. نیدلنش میبرا گرید شیصدا زنگ 

 

 بود. کیلگد کوچ کی ار،یدر ن یباز  بمی_ننه من غر

تو  یز یخوام چ یزنم. م یگدار به آب نم یبار ب نیدم. ا یمکالماتت رو که گرفتم، نشونت م نتیپر 
ش که فرسنگ ها باهاش فاصله داره داره با معشوقه نیالناس ا هایم باشه که فردا روز اگه گفتم اچنته

 نگو. اوهیبلند نشه بزنه تو دهنم بگه  یپدر  یب کیکنه،  یصحبت م

 کنم. یثابت م بهت
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919 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آمدند. یرا داشتند که در سرم فرود م یهر کدام حکم گلوله ا شیها حرف

 یو هم برا ختیریبرد، م یبه سر م یدانستم در چه وضع یکه نم ینیجن یهم برا میها اشک 
 شده بود. اهیروزگارم س یزدم ول یبیبودم و نه دم از نانج بیخودم که نه نانج تیوضع

 

 

 است. یدر چه وضع امیموجود زندگ نیزتریو عز نیتر یدوست داشتن دانستمینم

 

 به دنبال شماره مطب دکتر بودم. فمیاتاق پناه بردم و در ک به

 

خانه را به دست گرفتم و هنوز سه رقم را وارد نکرده بودم، که در اتاق به شدت از هم فاصله  یگوش 
 گرفت.

 

 

 مانده بود. رهیدر دستم، خ یبه دستانم و وجود گوش نگاهش

 

 نگاه دوخته بودم. زانیآو یچنان با ترس و دستان هم

 

 اد؟یبه خاطرت ب ایتونه از اون سر دن یم ؟یخبرش کن یخوا ی_م

 

 

 کرد. یقامتش ثابت مانده بود و اشک دفع م یچشمانم رو مردمک
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920 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 _بترس مسعود از زود حکم دادنت، شماره نهاله.

 گم. یبابام راست م جونبه 

 شه. یباش حرف نزن وابسته تو م یخواستم بهت بگم که بگ ینم

 ...یلیخ

 

 

 پر از حرصش را رها کرد. پوزخند

 

 ؟یکش یطفل معصوم رو چرا وسط ماون  ی! پایکرد دایپ ی_چه بهانه خوب

 تو... ؟یبه اون متوسل شد ست،یجا بند ن چیبه ه دستت 

 

 

 انداخته بود. نیدر خانه طن فونیآ زنگ

 رفت. رونیبه من انداخت و به اجبار از اتاق ب ینگاه مسعود

 

 .دیرس یبه گوشم م شیصدا

دق الباب کرده  یمشخص بود چه کس شیاز صحبت ها یول دمیشن یطرفه م کیکامال  یصدا کی 
 بود.
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921 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ندادم. کیگم من سفارش ک ی_برادر من، م

 

 شما؟ نیمطمئن ؟یخانم مصطفو ؟؟؟ی_چ

 

 شد. یم ادتریو ز ادیدردم ز دل

 شد. یو بعد رها م دیچیپ یم درد 

 که در عمرم تجربه اش را نداشته بودم. یدرد 

 .ام دانه دانه عرق نشسته بود یشانیپ تمام 

 

 دهیمحکم بر سرم کوب شیها یها و زشت ییبایبا تمام ز ایخودم را به توالت رساندم و دن یبدبخت با 
 شد.

 

 شد. یم شتریزد و دل درد من لحظه به لحظه ب یفواره م میپاها نیب خون 

 

 کردم. یخون نگاه م یرا فراموش کرده بودم و تنها به لخته ها درد 

زده  وندیپ شیروبرو واریرا در دست داشت و نگاهش را مات به د یاتاق که پا نهادم، مسعود برگه ا به
 بود.

 

 .دمیخر یمسعود م یخم شدم و در دلم لعنت ها برا ادیدرد ز از

 خواست. یکودکم را م دلم 

 را به من دهد که بطنم هنوز پر است. نانیاطم نیکه ا یخواست تا آرامم کند، کس یرا م یکس دلم 
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922 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 که خود را به تخت برسانم. دمید یدر خود نم یشده بود که توان ختهیچنان درد در من آم آن 

 

 بودم. دهیوار دراز کش نیتخت جن یرو 

 رفته بود. امانم

 

 قد علم کرد. دگانمید یجلو مسعود 

 .نمیو قاتلش را بب هینداشتم چهره کر دوست 

 

 داده بودم و از درد، با دستم آن را مچاله کرده بودم. یبنفش رنگ رو تخت یگل هابه  چشم 

 

 نوشته؟ یبرگه چ نیتو ا ه؟یچ نیسر جدت بگو ا ی_به

 

 را به شدت به سمت عقب فشرد. شیموها

 

 برگه راسته؟ نیا ی_نوشته ها

 ؟یشم. تو رو قرآن بگو راسته؟ تو حامله ا یم یخدا دارم روان یا 

 

 

 برخاست. فونیآ یصدا باز
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923 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ستادهیهم ا یروبه رو تینبود که بخواهد در را باز کند. دو مرده متحرک، دو م یبار آدم نیا یول 
 خوردند. یاز ترس و اضطراب تکان نم یگر یاز درد و نفرت و د یکیکه   م،یبود

 

 

 پشت تکرار زنگ زدن. تکرار 

 رفت. ریگ غامیپ یکه در سکوت گذشت، تلفن خانه به صدا در آمد و بعد از چند بوق رو یکم 

 

 بهزاد شکست. یخانه را صدا نیسنگ سکوت 

 

 بعد پشت در بمونه!؟ یمهمون دعوت کن هیچه رسم نی_بابا ا

 در رو باز کن. نیا یبه 

 

از جانش در حال کنده شدن بود.  یدانست تکه ا یدر حال جان دادن است. نم یدانست به ینم بهزاد
 لگدمال شده است. یدانست روح به ینم

 

 

 درهم بود از درد. صورتم

 تخت مانده بود. یمسعود نگاهش رو اما 

 

 شد. یاش هر لحظه سرخ و سرخ تر م چهره

 .دید یرو تخت یخون را رو یوقت دیدر چشمانش جوش اشک
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924 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 .ستادیتخت ا کنار

 

 خونه؟ چرا خون؟ ه؟یچ نی_بهناز ا

 

 

 لرزش گرفته بودند. دستانش

 

 کردم. یاحساس م یبه خوب میپاها نیگرم را ب عیما

 

 بود.  دهیخوبم از جانم پر کش یحس ها تمام

 کودکم نگران نبودم. یبرا یحت گرید

 درونم را با خود برد. یها یتمام نگران چون

 

 دارد. ییچه معنا یز یخونر نیدانستم ا یم 

 

 شب را تا صبح گذراندم، سقط شده است. کیکه با او،  ینیکه نبودم نفهمم جن بچه

 

 اش او را کشت. یمهربان و دوست داشتن یبابا
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925 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به دست کنارم آمد. برگه

 ام شد. یادامه راه رفتن الک پشت مانع 

 

 ؟یحامله ا ی_چرا به من نگفت

 بفهمم؟ دیبعد من االن با ،یحامله ا مهیدو ماه و ن تو 

 

 

 رفتم. فونیتوجه به او، راه خود را باز کردم و کنار آ یب

 

 

 درب بازکن را فشار دادم. دکمه

 را باز گذاشتم. در 

 

 شود. یم شتریو ب شتریب شیدگیکردم صورتم هر لحظه رنگ پر یم احساس

 

 آمد. یم نییبه پا میاز پاها خون 

 

 نبود. شتریراه رفتن ب یبرا یبرده بود و توان غمایامانم را به  اد،یز درد

 

 نشستم. وارید کنار 
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926 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دیاشک از چشمانم چک یافتاد و قطره ا زیم یجعبه رو یبه رو چشمم

 

 زدم و بلندشدم. واریبه د دست 

 

 داده بود. یدر خود جا یاز قرمز  یرنگ م،یپا ریز کیسرام 

 

 مهم نبود. میخانه و نجس بودن خون برا یز یو تم یفیکث گرید 

 

 یخونش را با خود حمل م یلخته ها دیسال چشم انتظارش بودم و حاال با کیبود که  یز یآن چ مهم 
 کردم.

 

 .دمیرس زیکه از درد، تا شده بود، کنار م یقدرتم و کمر  نیآخر با 

 

 جعبه را باز کردم. در 

 

گرفته  یرا اسباب باز  گرشیطرفش بودند و طرف د کیکه  ییو لباس ها کیک یرو ینوزاد دنید با
 آوار شدم. یصندل یبود، رو

 

 

 قرار داد. زیم یبرگه را رو مسعود 
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927 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داده بود. یرا در خود جا نیسنگ یلرزش شیصدا

 

 خون ها... نیراسته، پس ا نی_اگه ا

 نه... ایخدا یوا

 

 

 و بهنوش، همراه شد. هیگفتن مسعود، با آمدن بهزاد خندان به همراه مهد نه

 

 .دیما، خنده شان خشک انیدرهم و گر یچهره ها دنیسه خندان وارد شدند و با د هر

 

 جلوتر آمد. بهزاد

 در گردش بود. زیم یبرگه رو ک،یمن، مسعود، ک یرو چشمانش 

 

 را دراز کرد و برگه را برداشت. دستش

 

 .ختمیر یکردم و اشک م ینگاه م تنها 

 ...یاز هر حس یخال

 شد. یادتر ملحظه حجم چشمانش گش هر 

 دوباره باز شد. یبه خنده ا لبانش 

 

 م؟یپدرسوخته تو راه دار هی یعنیشم!  یم ییگه من دارم دا یبرگه م نی_بهناز ا
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928 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .نیشد ریپ گهیکاسه و کوزه تون رو، د دیجمع کن ن؟یشماها ماتم گرفت بعد 

 ...پس 

 

 

 بهنوش تمام شد. غیج یبهزاد با صدا حرف

 

 کنار در، ترس را در وجود بهنوش کاشته بود. خون

 

 

 کرد. یصورتم را چک م زیبه ر زیتمام، ر ینگاهش را از خون به من داد و با کنجکاو بهزاد

 

 ه؟یخون کنار در مال چ نی_مسعود ا

 

 برده بود. شیقرار داده بود و دستانش را پرفشار درون موها زیم یدو دستش را از آرنج رو مسعود

 

 بود. انیمن و برگه و خون در جر نیبهت زده اش ب نگاه

 

 گرفته بود. دهیآن ها را ناد حضور 

 

 کنارم آمد و خواهش کرد که حرف بزنم. یوقت 
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929 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یبشم بال کهنیکه منم مواظبت باشم؟ نه ا یچرا نگفت یلعنت ؟یبگو! چرا نگفت یز یچ هی_تو رو خدا 
 جون.

 

 

 لبانم نشاندم. یرو یتلخ یلینفرت نگاهم را در صورتش دور دادم و پوزخند خ با

 

 .خفه کردم میدندان ها ریلبانم خارج شود، با فشردن لبم ز نیخواست از ب یرا که م یغیج

 

 شکمم گذاشتم و خم شدم. یدستم را رو دو

 

 را رها نکنم. ادمیبار خارج از صبر و تحملم بود که فر نیا 

 

 همزمان شد. فونیآ یدم با صدابلن غیج

 

 

 بودند. رتیمن در ح غیج یبا صدا چهارنفرشان 

 

 در را باز کرده بود. هیمهد 

 

 .دیپر یم شیزده بود و پلک ها یرنگش به سرخ بهزاد

 چانه ام زد. ریبه ز دست 
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930 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

کجات درد  ؟یچرا عرق کرد ؟یدیکش غیتو چرا ج ه؟یخون چ نیا انی_بهناز چته تو؟ بابا به من بگو جر
 کنه؟ یم

 

 زنگ واحد بلند شد. یصدا

 

 کردم: یزدم و پشت سر هم تکرار م یم هق

 م.م، بهزاد بچه_بهزاد بچه

 

 

 در را باز کرد و خانم جان به خانه پا گذاشت. هیمهد باز

 

 درهم ما، همان جا کنار در ماند. یها افهیق دنید با

 

 خانم جان شکست. دنیبا د بغضم

 

 .رمیمیدارم مجون  _خانم

 ام ُمرد. کشتش. بچه

 

 

 نشست. نیخورد و کف زم زیزد و چادر از سرش ل یلیدست به صورتش س با
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931 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 خودش را کنارم رساند. هراسان 

 

 .یپر بود از نگران شیصدا تمام 

 

 شده؟ یشده مادر؟ بچه چ ی_چ

 

 صدا شده بود. یب مسعود

 داده بود. را انجام یدانست چه غلط بزرگ یم 

 

 تخت ببرند. یو بهزاد گفت که کمک کنند تا من را رو هیجان به مهد خانم 

 

 کرد و ناله سر دادم. شهیدر جسمم ر شیتکان خوردم، باز درد با تمام قوا یکه کم نیهم 

 

 را جلب کرد. دهید ایتوجه زن دن یصندل مکتین یرو خون

 

 

 آرام دستانم را گرفت و باز مرا نشاند. دنشیمحض د به 

 

 .اورندیب میتشر زد تا لباس مناسب برا هیبهنوش و مهد به
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932 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خواست. حیمسعود رفت و از او توض کنار

 

 الل شده بود که با داد خانم جان زبان باز کرد و همه ماجرا را گفت. مسعود

 

 

 

 خانم جان در فضا آهنگ نواخت.  یلیس

 

 

 رو زدم بخاطر زود قضاوت کردنت. نی_ا

 .یکن یخطا م یبار هست که دار  دو

تو حرف  یحاملست، آخه پسره سبک مغز رو چه حساب و کتاب دهیغروب فهم روزیخودش هم د اون
 ؟یزن یم

 

 

 خانم جان او را خفه کرد. یخواست زبان باز کند که صدا مسعود

 

 _حرف نزن! حرف نزن!

 عقل بودنت شک کنم. یرو ب شتریب نذار

 داشته... شهیکه بار ش یزن یدستت هرز رفته. رو باز 
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933 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دیمسعود چک اشک

 

 دونستم حامله ست. ی_به خدا نم

 مرض داشتم؟ مگه 

 

 

 شد. یم شتریدلم هر لحظه ب ریز درد

 

 اش را پس گرفت. هیهد یزود نیکردم خدا به هم یخود فکر م با

 

 را شاد کرد و باز آن را پس گرفت؟ یداد و دل هیشود هد یمگر م ایخدا

 

 ورد زبانم شده بود. یذکر و آيةالکرس کی 

 

 "موتیال  یالذ یالح ی"توکلت عل

 

 

 به سمت مسعود، به افکارم قفل زد. ورششیبهزاد و  ادیفر یصدا
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934 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

تو  یبوکس توعه که هر وقت دلت پر شد بکوب سهیمگه ک ش؟یبزن دیحامله هم نباشه با ی_آخه عوض
 سرش؟

 

 

 زد و چشمانش قرمز شده بودند. ینفس م نفس

 

 به زور او را نگه داشته بودند. یو بهنوش توان نگه داشتن جثه بهزاد را نداشتند ول هیمهد

 

 باز اولدرم بولدرم تو شروع شد؟ کهی_مرت

 تلفش کرد؟ شیدرد من درد بچه ست که بهناز با پنهان کار االن 

 خواهرته! انتیمن خ یاصل درد 

 نفهم!؟ یدیفهم 

 زنه، مطمئنم اگه خارج نبود االن تو بغل... یحرف م یجونش هر روز تلفن ریام با

 

 

 .دیچیدوم خانم جان در فضا پ یلیس یصدا

 

 !زادیمسعود! دست مر زادی_دست مر

 ذارم. یتو باشم سر به مهر نم یبه جا من 

 .یزن یقدر راحت تهمت به زنت م چه
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آمد  یرا جلوتر م یو قدم دیکش یم هیدستش را از دستان مهد یزد و بهزاد گاه یجان حرف م خانم
 .دیچسب یم شیبه پاها صالیاز سر است هیکه مهد

 

 

 تو دهنش. یکنه، بکوب ییدر مورد زنت بدگو یاگه کس دی_تو با

 .یکن فیخودت براش تهمت رد کهنیا  نه 

 .ندارم یحرف چیبا تو ه گهیکردنشون. من د تیبچه ترب نیدرد نکنه با ا میو مر دیسع دست 

 

 

 .دیبه مسعود کرد و رو به بچه ها چرخ پشت

 

 شه! یدرمونگاه. االن تلف م مشیتا ببر نیتو ماش نشی_ زودتر ببر

 

 

 بردارد: نیزم یکه چادرش را از رو نیاز ا قبل

 

که بهناز دل بهت بسته بود و نبودنت  نیگلوت بمونه، اول ا خیب یرو بهت بگم که تا عمر دار  زی_دو چ
 براش کابوس بود.

 گفت؟ یچ یدون یم یخواستم بهت بگم، ول یاون روز تو خونه م من

 !یدون ینم نه
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 و دنبال بهونه ست. وبهیذهن تو مع چون

 .نمشیبشه، بعد اگه بچه نبود ناراحت بب دواریخوام بگم ام ینم میچشم انتظار کسالهیگفت  بهناز 

 اول مطمئن بشم بعد. برم 

تو  شهیبهش بگم، تا هم یتو مهمون رم،یبگ یمهمون هیخوام  یداد، گفت م شیکه آزما روزید تا 
 خاطرش بمونه.

 .یدوست داشتن بهناز رو نداشت اقتیل یول 

 زنه، با من مشورت کرد. یخارجش، اون با نهال حرف م یکه من خبر دارم از تلفن ها نیا دوم

 اون طفل معصوم گناه داره، خدا مادرش رو گرفته، دل به تو بسته. گفتم 

 .یتو هم ازش ببر  ادیخوش نمرو  خدا 

 بعد به مرور کمترش کن. یباهاش حرف بزن ول گفتم 

سه  ایکه دو روز  دیبار و کم کم به حاال رس کی یبعد شد روز  یزد، ول یهر روز بهش دو بار زنگ م لیاوا
 ؟یدی. فهمزنهیبار زنگ م کیروز 

 

 کردند. یبغلم را گرفته بودند و آرام از آپارتمان خارجم م ریز هیو مهد بهزاد 

 .دیچیدل و لگنم پ ریدر ز یادیدرد ز یول 

 .دیمرز افتادن بودم که بهزاد به آغوشم کش در 

 

 را به بهنوش داد. چیسوئ 

 

 آسانسور. کینزد اریرو ب نی_تو برو ماش
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 با سرعت رفت. بهنوش

 

 زد: یکرد، نفس نفس م هیبه مهد رو

 

 .میلنگش بمون ن،ییباال، در رو باز بذار که نره باال و پا ادیتو هم برو دکمه آسانسور رو بزن ب_

 

 

 ام را پاک کرد. یشانیعرق پ زیدرشت و ر یدانه ها یو با دستمال دیام را بوس یشانیپ

 

 اش چسباند. نهیس یمرا در حصار دستانش قرار داد و سرم را رو یسخت به

 دور تند بود. یکه رو دیکوب یقلبش چنان محکم م ضربان 

 

 شد. یتر م ظیو اخم من غل دیچیپ یم درد

 

 شد. یدرهم و جمع تر م صورتم 

 

 داشتم. یدیحالت تهوع شد خ،ی یشد و گاه یگرم م یگاه بدنم 

 

 زور لب زدم: به 

 .یش یم تیاذ نیی_بذارم پا
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 اعتنا به حرف من، وارد اتاقک آسانسور شد. یب

 را زد. نگیدکمه پارک هیمهد 

به ماندن نداشتند،  یلیکه تما یعاتیفشار حجم ما یرو یکنترل گرید ن،یاز سوار شدن به ماش قبل
 نداشتم.

 که از استفراغ متنفر بود، باال آوردم. یبهزاد راهنیپ یرو و

 

 یا به راحتبرد و پشت گردنم را گرفت ت نگیقسمت پارک نیتر یخونسرد و آرام، مرا به کنار  یلیخ
 استفراغ کنم.

 

 نجوا کردم: یناراحت با

 

 خوام دست خودم نبود. ی_معذرت م

 

 زد. یتلخند

 

 ! خودم نوکرتم!زمیسرت عز ی_فدا

 .سادهیلندهور وا نیاون بابات پشت ا یتونم بهت بدم تا وقت ینم یقول چیه 

 .یکن هیتک یتون یبه من که م یول

 

 :.دیبا عجله کلمات را کنار هم چ بعد
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 .اریبراش ب گهیلباس د هی_بهنوش برو باال 

 .زهیاز لباس همه چ منظورم 

 .ایبرو و ب زود

 

 کرد. هیبه مهد رو

 

 برسونه. یبده تا به دست نظافت چ یپول رو به نگهبان نیبرو ا اد،ی_تا بهنوش م

 

 داد. یجواب نم میپشت لب ها گرید میها ناله

 

  

 

 

 .زمیصدا فقط اشک بر یتوانستم آرام و ب ینم گرید 

 به آسمان بود. ادمیزدم و فر یم غیج 

 کرد. ینگاهم م اشیبود و با نگاه باران هیمهد یپا یرفت، سرم رو یشدن م اهیرو به س چشمانم 

 

 

 

 .ختیر یهم کنارم نشسته بود و گلوله گلوله، اشک م بهنوش
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 جان سرش را رو به عقب گرفت. خانم 

 

 .دیهوش نشه. اون عرق هاش رو هم پاک کن یب ایدخترم آروم بزن رو صورتش، نخوابه  هی_مهد

 

 ای" یکرد که با صدا یها، چنان تند عبور م نیماش نیاز ب یکرد و گاه یم یرانندگ ادیبا سرعت ز بهزاد
 کاست. یاز سرعتش م ی" خانم جان کمیخدا

 

 .میدیرس مارستانیکردم که به ب یرا درون دهانم احساس م جانم

 

 داشتم. یدیشد یلیخ یز یخونر

 شد. یم شتریو ب شتریعضالتم ب یها انقباض

 را سقط بچه اعالم کرد. یز یالزم، علت خونر ناتیبعد از معا دکتر 

 خواستم باورش کنم. ینم یدانستم ول یکه خود م یز یچ 

 کند. دییحرفم را تا یبودم که نادرست یبود منتظر کس نیا مثل

 را شکست. میدکتر تمام باورها یحرف ها یول

 

 .کشدیدانست آن حرف ها بهناز را م ینم یزد ول یبه نظر خودش حرف م دکتر 

کرده او پرواز کرده  یدو روز زندگ یول مهیبا مهمان دو ماه و ن زیدانست روح و احساس بهناز ن ینم
 است.

 

 .دیکوب یاش نم نهیمرگش را بر س نیچن نیهم ارزش قائل بود و ا ماریاحساسات ب یبود برا یکس کاش
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 را نوشت. سونو

 نه!؟ ایآن در بطن من وجود دارد  یایبقا ایکه آ نیو ا نیجن یبررس یبرا 

 

 آن قرار دادند. یگرفتند و مرا رو لیتحو یاز پرستار  یلچر یو

 

به استراحت مطلق  اجیزنده ماندنش احت یکردم سونو اعالم کند کودکم زنده است و برا یدعا م دعا
 دارد.

 

 نگذاشت. یباق یواکنش نشان داد و حرف نگفته ا هیشدند که بهزاد زودتر از بق ایسقط را جو علت

 

 جان نگران بود. خانم 

 

 ازش نمونده باشه. یچی_خدا کنه ه

 .ادیب شیات پ ندهیتو بچه دار شدن آ یخوام مشکل یرسه. نم یکارت به کورتاژ م وگرنه

 

 

 بود. یدر پ یمداوم و پ گرید دردم 

 

 امان کرده بود. یخروج، امانم را ب یخون ها برا هجوم

 .دمیکه جان دادن را با چشمان خودم د دیچیدر تمام لگن و دلم پ یباره درد کی به 
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 دانه به دانه کورس گذاشته بودند. میها اشک

 زدم. یحرف ها م شیشکمم بود و در دلم برا یرو دستم 

 

 .یو بعد رفت یکه مامان رو خوشحال کرد یبودمعرفت  یب یلی_خ

 یشب رو تا صبح باهات گذروندم و صبح رو باهات شروع کردم. تمام خوش کیکه  نیبعد از ا بنظرت 
 شم؟ یسرپا م ،ی. حاال با رفتنت مامانیکرد نیرنگ نیرو رنگ امیدن ،یرو بهم داد ایدن یها

 

  

 کرده بود. ریگ یمانند استخوان ماه میگلو خیب بغضم

 

 کرد. اهیرو س امیوجودت دن یب ی_اون بابا

 .میرو نداشت اقتتیکه ل ببخش

 دختر؟  ای یپسر  دونستمینم یحت

 و بوت کنم. رمتیتو آغوش بگ ،یمتولد بش ،یدوست داشتم بزرگ بش یلیخ

 نوزاد چه قدر خوبه. یبو یدون یتو که نم یوا 

 ؟یچ اونم 

 جون خودت باشه. رهیکه از ش ینوازد 

 

 

 بهزاد آن ها را تکه تکه کردند. یلیبا س یگذاشتند وقت یهم راحتم نم الشیخ با
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 .اریآب برام ب یزود باش کم هی_مهد

 

 شده بود. شانیدانستم بهزاد چرا پر ینم

 

 خواستند چرخ کنند او چرا اشک در چشمانش به جوشش افتاده بود؟ یمرا م نیزتریعز 

 خواند. کادیوان  هیآ میه آغوش گرفت و براجان سرم را ب خانم

 

 یکه دار  یش یبچه دار نم گهینازا؟ مگه د ای یر یبا خودت؟ مگه تو پ یکن یم یجور  نی_چرا مادر ا
  ؟یکن یم ییسرا هیمو

 

 

 با کودکم در ذهنم بود. میدرد و دل ها من

 بلند گفته باشم؟ یآن ها را با صدا نکند

 بهزاد مطمئنم کرد که با صدا بر زبان راندم. یلیس 

 

 توانست حال مرا درک کند. یواقعا نم یکس

 یچه قدر سخت و دلهره آور بود. نم دیکه به سال کش یماه نیدانستند چشم انتظار بودن از چند ینم
 زند. یدر آدم موج م یچه حجم استرس و دو دل فتدیعقب ب انهیدانستند دو سه روز ماه

 

 کنند.  یرا تجربه م یجانیچه ه شیرد شدن آزما ای دییتا نیدانستند که ب ینم 
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 کیدر  تیوجود نیطرف و جن کی ایتمام دن گریمثبت باشد، د شیجواب آزما یدانستند وقت ینم
 باشد. یم گریطرف د

 

 من بود.  نیدانستند او اول ینم 

 شدند. داریچشمانم پد یاز ورودم به اتاق سونو قامت پدر و مادرم در جلو قبل

 

 دفع شده بود. نیجن یکه تمام بقابا نیشد و ا دییانجام شد و سقط تا سونو

 

 مرا امضاء کند. یشب بستر  کیباعث شد دکتر نامه  دمیشد یز یخونر یول 

 

 ام که مرا ترک کرده بود، مرا با خود در خالء برد.  یموجود دوست داشتن انگار

 

 مطلق بودم. یحس یب در

 

  ست؟ینداشتن چ ایدانستم دوست داشتن  ینم 

 

 عذاب بود. هیما انمیاطراف یدارو و برا نیمن بهتر یبرا سکوت

 

 .آن ها خارج شود نیاز ب ییو آوا رندیلبانم از هم فاصله بگ یکردند، کم یالتماس م یوقت 

 

 را برد. میحرف ها م،یخنده ها م،یرفته ام با خود تمام حس ها نیجن گر،یدل مرده بودم د یول 
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فقط زل  وار،یبه د یبه تخت روبه رو، گاه یگاه م،یبه پنجره روبرو یبودم، گاه دهیتخت دراز کش یرو 
 .ختمیر یزدم و اشک م یم

 

 . دندیرس یم میلب ها ای میشدند و به گوش ها یکه از گوشه چشمانم خارج م یقطرات

 

 کرده بودند. سیکنار گوشم را خ یموها م،یاشک ها باران

 

 

 شد. یم شتریو ب شتریب میها هیو شدت گر دمیکش یدلم م یرو یدست

 

 کرد. یم تمیاذ یلیخ میو درد پهلو ،یسقط به طرف یدرد خودم، دردها دل

 

 به جا گذاشته بود. یکبود زیبار ن نیا میبرا شیپا ضرب

 

 

 

بدون درنگ  ست؟یکند، چ یم دایپ یکه از مسعود در ذهنت تجل یخاطره ا نیاول دیبگو یکس اگر
 و کمربند و لگد! یلیخواهم گفت: س

 

 کرد.  یم نیناالن نشسته بود و به مسعود نفر مادرم
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 مطلق نظاره گر بود.  یدر سکوت خاله

 راحت باشد. زیاز بابت همه چ المیگفته بود که خ میبرا بهزاد

 

گذارد  یاگر من هم بخواهم، او نم یحت  بار نیکه ا دهیپدرم خط و نشان کش یگفته بود برا بهزاد
 جنازه ام را مسعود لمس کند.

 

 رود. شیمسعود پ میبگذار دیآخر را زده بود که تا کجا با ریت شیبرا باز 

 .مییایکوتاه ب گریما کند تا د میجسدش را تقد دیبا حتما

 بزند. شهیهم یبهزاد را برا دیق دیکند، با یبرگشت من پافشار  یبود اگر پدرم باز برا گفته 

 

 نگاهش تلخ بود. پدرم 

آن دلش  یکند که مبادا تلخ یممکن امتناع م یتا جا دنشیاز د یکه آدم ییتلخ، از آن نگاه ها یلیخ
 را به درد آورد.

 

 کنار تختم نشست. یصندل یرو 

 

 اش حرف ها داشت. چهره 

 

 چرخاند. یاو بود را در انگشتش م یبهنوش از مشهد برا یکه سوغات یزرد رنگ قیعق انگشتر
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947 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 است. یشروع حرفش به دنبال کلمات و جمالت یدانستم برا یم

 

 .دیکش ششیبه ته ر یدست

 

 __ال اله اال اهلل!

 

 پدرم دستم را در دستانش لمس کرده بود. ینبود چه زمان ادمیرا در دستش فشرد.  دستم

 

 دخترم!؟ ی_خوب

  

 ریو شوق به وجودت سراز یدختر، دستان را با مهر لمس کند حس سرخوش کیمرد  نیشد اول یم مگر
 نشود.

 

 روزگار تو شدم. نی_جان بابا! من شرمنده ام دخترم، من باعث ا

 پشتتم، کنارتم. گهید یول 

 .یسقف بر  کی ریذارم باهاش ز ینم ،یتو هم بخوا یحت گهید

 بود. رونیب اون

 قسمم داد. دیخونش رو حالل کنم، سع خواستم

 کرده. یاتاقت بشه، با جون خودش باز  کیبهش گفتم نزد یول 
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948 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .بود که به لبانم با رفتن دانه وجودم زده شده بود یپدرم، مهر سکوت یتمام صحبت ها جواب

 

 شدند.  ینم یکلمات بر زبانم جار  گرید 

 

 دانستم. یم باتریرا ز سکوت

 بود. دهینرس ییجا چیبه ه ادمیفر یوقت 

 

 انداختند. یبه راه م یالبیکردند و در آخر باران س یزدند، شکوه م یحرف م دگانمید یول 

 

 تنگ بود که با کودک درونم خلوت کرده بودم. شبید یبرا دلم 

 تنگ شده بود. امیپوشال یاهایرو یبرا دلم 

 

 هات منم. یبختمسبب همه بد ی. وقتیدلخور باش دمیبا ؟یازم دلخور  ؟یزن ی_دختر بابا! چرا حرف نم

 ...یوقت یدلزده باش دمیبا 

 

 

 رو به پنجره بود و پشت به در، در اتاق باز شد. صورتم

 که وارد اتاق شده بود، نداشتم. یشخص تیبه دانستن هو یلیتما 

 

 از خفقان و ترس مرا در بر گرفت. یا هیال د،یچیکه پ شیصدا 
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949 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خودم جمع شده بودم. در

 نبود. گریکه د امیمحافظت از تو راه یشکمم زده بودم برا یدستانم را رو اریاخت یب 

 

 جا؟ نیا یاومد یخوام بدونم تو با چه جرأت ی_م

 

 بود ناتمام. ییغوغا درونم

 .دمیلرز یم رونیب  شده بودند و از درون و یبدنم دچار لرزش تمام

 

همسرش دچار  یصدا دنیچطور جگر گوشه اش با شن دید یکنم پدرم پشت به من بود که نم فکر 
 ارتعاش شده بود.

 

 _عمو...

 

 :دیو پر اقتدار، پدرم جواب را بر صورتش کوب محکم

 

 با تو ندارم.  ینسبت چیه هیثان نیاز ا گهی_عمو و درد، من د

 تنها من، بلکه دونه به دونه افراد خانواده ام. نه

 شه. یگم دونه به دونه که شامل بهناز هم م یدارم بهت م مسعود 

 

 

 که دو بار آن را لگدمال کرده بود در کالمش جا داد: یبه دست آوردن عشق یصالبت را برا یکم
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950 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 من حرفم رو بزنم. دی_خب بذار

 ...بهناز

 

 .ختمیتا تمام دندونات رو تو دهنت نر رونینمونده مسعود! برو ب ی_حرف

 یراک شغال هانبودم، االن جنازه ات خو دیسع ریاحد و واحد قسم، اگه نمک گ یبه خدا مسعود 
 اطراف بود. یها ابونیب

 تینجاست رو از خونه و زندگ نیولش کن ا ست؟یو هرزه ن فیمگه کث ار،یبهناز رو هم به دهنت ن اسم
 پاک کن و بذار برا ما لکه ننگ باشه.

 

 

 شد. یم شتریو ب شتریهر لحظه ب لرزشم

 .دیچرخ یزبانم نم یول 

 حدش بود: یب تیاوج گرفته پدرم، دال بر عصبان یصدا

 

 .نمتیدور و برش نب گهیمسعود! برو و د رونی_برو ب

 

 کرده بودم. بیمتوجه من نبود که درد و ترس را با هم ترک یکس

 

و هراس در تک تک  میداد ب یکه عجوالنه وارد شده بود، نشان م یباز شدن در، و ورود شخص یصدا
 رفتارش النه کرده است.

 شده بود. دهیداد هشدار بلند گونه پدرم، شن یم نشان
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951 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .نمیدرهم شان را بب ینداشت که چهره ها یلیاصال تما سرم 

 مسعود که کراهت کامل داشتم. دنید از 

 

 ا؟یجا ن نی_مسعود؟ مگه نگفتم ا

 

 مهربان بود. دیعمو سع یصدا

 خشم و تعجب در سخنش سواره بود. زین او 

 

 حالش خوبه؟ نمیخوام بب یذاره حرف بزنم! م یعمو نم ام؟ی_بابا چرا ن

 ...ول 

 

 .دیچیتند و بلند پدرم پ پوزخند

 

 جا ببر. نیپسر تن لشت رو از ا نیتو رو به مقدسات قسم ا دی_سع

 حالش خوبه؟  نمیخوام بب یگه م یناقصش کرده بعد م زده 

 و ببرش. نیپا نذار ریرو ز یلیذره فام نیا حرمت

 

  

 زد. یبود که هراسان نام مادرم و پرستار را صدا م دهیچطور مرا د دمیند
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952 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بود که در ذهنم مانده بود. یز یچ نیپدرم آخر ادیکه هراسان وارد اتاق شده بودند و فر ییپاها یصدا 

 

 یصحبت م یتلفن یکه با شخص دمی، بهزاد را پشت به من و رو به پنجره دکه چشم باز کردم یزمان
 کرد.

 

 

 

 که در کالم بهزاد بود، اعصابم را متشنج کرد: ییبغض صدا یاو را نداشتم ول یصدا

 

حالت بهش دست  نیا زیهمه چ یدو بار از دست اون ب نیشده، ا ی_ دکتر گفته باز دچار شوک عصب
 ده. یم

 زنمش. یبه حد مرگ م نمش،یبب ییجا کی یعنی 

 .میهواش رو داشته باش دیدکتر گفت با  

 گ... یم یچ یفهم ینگرانشم م یلیخ 

 

و گشوده ام را  رهیزدند، برگشت و نگاه خ یبوسه م شیگونه ها یبر رو شیمهربانش که اشک ها نگاه
 شکار کرد.

 

 

 ها را زدود. اشک
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953 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خاتمه داد. یرا با خداحافظ تلفن

 

 .دیام پاش دهیگرم را به د یلبخند 

 

 ؟یچرا سکوت کرد ؟یگ ینم یچیچرا ه یبه ؟ی_خوب

 

 

 .دیاز باران چشمانم بار یا قطره

 

 !! یمعرفت شد یب یلیخ ؟یزن یبا منم حرف نم ی_حت

 

 .دندیبار یوقفه م یکرده بودند که ب دایها راه خودشان را پ قطره

 

 .میخارج شد مارستانیاز ب ص،یترخ یپزشک و کارها دییصبح بعد از تا فردا

 لهینهادن، هم چنان پ نیرا زم یغم و ناراحت نیحرف زدن و کوه سنگ یتالش خانواده ام برا رغمیعل
 بودم را دوست داشتم. دهیکه دور خود تن یسکوت

 

 بردم. یسوختم و هم لذت م یحد و حصر، هم م یب یآرامش در

 

 کیچون ماه ها منتظرش بودم و  یکرده بودم؛ ول دایبود اطالع پ یدو روز  نیکه از وجود آن جن نیا با
 ام.بود که نه ماه کامل او را در بطن خودم بزرگ کرده نیباره حضورش را حس کردم؛ مانند ا
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954 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دیکوب یام م نهیس یرو یبه وسعت تمام هست یغم 

 آن نبود.  یبرا یراه عالج چیکه ه یغم 

 جز صبر... به

 ...صبر

 صبر... و

 

 

ام را مانند  نهیکه قفسه س امیم، ناراحتچمدان بسته به خانه پدرم آمده بودند که در غم هیو مهد بهزاد
 باشند. کیسرطان در بر گرفته بود، شر

 

 

مرتب کنند و تخت و  میبال استفاده بود برا شهیخانه را که هم یبه مادرم گفته بود اتاق پشت پدر
 را به آن جا منتقل کنند. لمیوسا

 

 در دل نرم نرم تبسم زده بودم. م،یها یتمام دل مردگ انیخبر و درک و فهم پدرم م نیقدر از ا چه 

 

حضور بهنوش  دیشا یرا تجربه داشته و به نحو یخصوص یمادرم گفته بود که بهناز چون زندگ به 
 .دیمزاحمت داشته باشد، اتاقش را جدا کن شیبرا

 

 

 با هم وارد اتاق شدند. هیو مهد بهزاد
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955 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .اتاق نشستند یدو با فاصله در دو جا هر 

 

 شود. یخارج نم یچهارچوب کیرا داشتم که کالمشان از  نیاندازه خودم فهم ا به

 

ر همان خانه نوپا را د شانیشد که محبت ها یتنگ م  مسعود جالد و قاتل بچه ام یدل من برا مگر 
 جا گذاشته بودند؟

 

 

 کنم. یز یخوام اتاق رو رنگ آم ی_ بهناز م

 و بزنم؟ رمیتا برم بگ یدوست دار  یرنگ چه

 

 

 صدا بود. یب کالمم

 بود، دوخته بودم. ستادهیا هیکه مهد ییجا وتر،یکامپ زیبه م چشم

 

 

 کرد. یدرک م یرا به خوب مینگاه ها یمعن او 

 

 بزن. یزد ی_بهزاد جان! حوصله نداره، هر رنگ

 

 مشخص بود. شیکالفه بودنش در حرف ها حد
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956 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ؟یحرف نزن یخوا یم یِد آخه من بدونم تا ک ؟ی_تا ک

 .ستیجا ن نیپست فطرت که ا اون 

 شه. یما هم داره تموم م شیبه خدا گنجا بابا

 ؟یهر روز ما رو عذاب بد ادیم خوشت 

 !َاه 

 

 

 دست خودم نبود. یاز پر بودِن دلش گرفته بود، ول دلم

 خواست. یتلفظ کردن را نم گرید زبانم 

 بود. نیو بهتر نیباتریبودن، در نظرم ز صامت 

 

 .یزن یو الم تا کام حرف نم یجا بست نشست نیهفته ست ا_االن سه 

 دلمون برا صدات تنگ شده باشه. دیشا 

 

 

 اتاق اشاره کرد. رونیانگشت اشاره اش رو به ب با

 

 کردن همش عذاب بکشن؟ ی_اون دوتا چه گناه
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957 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

اونا که کف دستشون رو بو نکرده بودن که مسعود، ضرب  یبه یمسببش خودشون بودن، ول درسته 
بود و  یلقمه رو دهنت گذاشتن که بد لقمه ا نیکه ازش داشتن، ا یبا توجه به شناخت ه،یدستش عال

 کرد. ریگ

 

 

 رفت:  بود، ستادهیکه بهزاد ا ییآرام، کنار کمد، جا هیمهد

 

 .یکن ینکرده االن سکته م یی_بهزاد! خدا

 

 

 ته سرم را به طرف بهزاد چرخاند.کلمه سک اسم

 

 شد. یم نییباال و پا نیاش سنگ نهیس قفسه 

 زد. یم یبه سرخ رنگش 

 

 .ادیرو هضم کنه و باهاش کنار ب هیخواد قض یمدت زمان م هی! ستی_بهناز هم دست خودش ن

 

 

را که به خاطر من آرام کنار  یصورت دمیصورتش نشست و باز د یرا که با عشق رو هیدست مهد دمید
 .دیکش

تنگ  یذره ا یمسعود، حت یمحبت ها و نوازش ها یگفتم من دلم برا یخواست به بهزاد م یم دلم 
 نشده.
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958 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرده بود. غیخواست که از من در یو درک کردنش را م دنیفهم یدلم کم من

 

 

 لب زدم: اریاخت یب 

 

 !رونیب دی_بر

 

 من افتاد. یرو یمتعجب هر دو به آن نگاه

 

 گرم هم جا داده بودند. یکه در آن تبسم ینگاه

 

 ام را محکم و صدا دار بوسه زد. یشانیکنارم آمد و پ بهزاد 

 

 _بهت که گفتم نوکرتم! قربون اون صدات برم.

 بمونه؟ هی. من برم مهدمیر یاالن م چشم 

 

 

 .دمیکش دراز

 .دمیسرم کش یرا رو ینه باال انداختم و رو تخت یرا به معنا سرم

 داد که اتاقم باز هم فقط مرا مهمان دارد. یبستن در، نشان م یصدا
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959 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 همراهم را برداشتم، دکمه کنارش را فشار دادم و آن را روشن کردم. تلفن 

  

 

 

 

 مسعود بود. یها امیتماس ها و پ لیچنان س هم 

 

 باز کردم. یکی یکیها را با تنفر  امیپ 

 جلب کرده بود. ها توجه ام را امیاز پ یکی 

 

 

 "بهناز غلط کردم! تو رو جون عمو ببخشم...

 "؟یر یو طالق بگ یخونه خرابم کن یخوا یگرفته؟ م لیگه برات وک ینابودم نکن. عمو راست م یبه 

 

 

 

 پدرم، طالق" ل،ی"وک

 دادند. یبودند که تا شب در مغزم جوالن م یکلمه ا سه

بار دو کوه دارم که به پشتوانه آن ها حقم را از مسعود  نیدانستم ا یم یدلم قرص شده بود وقت ته 
 .رمیپس بگ

 را بدهد. شیناروا یخواستم تاوان تهمت ها یفقط م خدا از 
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960 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نازها ادا کند و آرامشم باشد را پس بدهد. میشود و برا یخواست کودک یکه م ینیجن تاوان

 

 

 کنم. یم یماه است که در خانه پدرم روزگار را سپر  دو

 بهزاد شکسته شد. یمحض که با حرف ها یهفته اول در سکوت سه

 گذرانده شده بود.  یکلمات واجب و تک حرف یدر ادا یمابق 

 

 شد. ختهیآو میخبر به گوش ها نیذتریو لذ نیبهتر امروز

 بود. رانیهم آمدن نهال، بعد از مدت ها به ا آن 

 

 که سخت محتاج آن بودم. یآمدن 

 

 

از من گرفته شد، از آن  یانصاف یکه داشتم و با ب یبار او را به جبران کودک نیخواستم ا یم دیشا
 کنم.  خود

 

 خواهد نشست. نیداده بود که پروازشان امروز ساعت هفت عصر به زم امیپ شبیآقا د یعل

 

 

 بود. ندیخوشا یاتفاق میعذاب آور طالق، آمدن نهال برا یو دار کارها ریگ در
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961 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 صورتم کاشته بودم. یاز مدت ها، لبخند را بدون تعارف رو بعد

 به سر و صورتم بکشم. یبروم و دست شگاهیاز مدت ها، دوست داشتم به آرا بعد

 کیمرتب نشان دادنم، با  یمن و رغبت خودش برا یلیم یبار، بهنوش با ب کی یدو ماه، هفته ا کل 
 داد. یسرم مانور م یو بند، در باال یچیو ق نیموچ

 

 بروم. ابانیخواستم به خ یم یبود که بدون حضور کس یروز  نیاول

 

 .دندیترس یاز حضور مسعود م دیشا

 

 رفتن من را نداشتند. رونیام آن قدر خراب بوده که جرات تنها ب یاوضاع روح دیشا ای 

 

 دادم. غامیپ هیمهد به

 و نه کمتر. شتریحد چند کلمه، نه ب در 

 

 خوام!" یرو م شگاهتی"آدرس آرا

 

 !نیهم

 شناخت. یم  مرا او 

 را دوست ندارم. یو بازپرس دنیمواقع، سرک کش نیدانست در ا یم

 کند. یآرامم م ییدانست تنها یم 
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962 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تمام شده بود، دستمزد را پرداخت کردم. شگاهیدر آرا کارم 

 

 ام بعد از ماه ها جال گرفته بود. چهره

 کرد. خکوبمیم شیبودم که صدا دیبه دنبال کل فم،یک لیاحجم انبوه وس انیدر خانه در م پشت 

 

 !ی_واقعا دلبر شد

 ؟یکن یدلبر  یخوا یبه جز من م یکس برا

 

 

 .دیکش رونیرا لمس کرد و آن را ب دیکل یسرد دستم

 

 زده آن را در قفل چرخاندم. شتاب

 آن را دو قفله کنم. چ،یو عجله باعث شد در را باز که نکنم ه ترس

 دستانم نشست. یرو دستش

 دل بسته اش بودم، سراسر مرا احاطه کرد. یامیکه ا یتلخ و پر از انزجار از مرد یحس

 

 

 داد نکردم. ی_دستت رو بکش، برو اون طرف تا داد و ب

 

 را برداشت و چانه ام را لمس کرد. دستش
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963 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ستم؟یمگه شوهرت ن ؟یداد به ی_چرا داد و ب

 

 روزگارم زدم. یبه تلخ یتلخ پوزخند

 

 یتا شوهر. دستت رو بردار. از لمس دستات تهوع م یهست هیبه شکنجه گر و قاتل شب شتری_شوهر؟ ب
 .رمیگ

 

 

 را چرخاندم. دیرا پس زدم و باز کل دستش

 

 .میاون نسبت پسرخاله و دخترخاله رو هم ندار گهید ی_مسعود من و تو حت

 .تیزندگ یپ برو 

 .ایوقت هم سر راه من ن چیوقت ه چیه 

 

 

 شد. یم ختهیبود که بر آتش دلم ر یکه در چشمانش بود، مثل آب خنک یحسرت

 

 کنم. یتو رو خدا بهم بده. جبران م گهیفرصت د هیکار رو نکن!  نی_بهناز با من ا

 

 

 .دمیخند
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964 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یخنده عصب کی

 :دمیخشم در صورتش غر با 

 

 _مگه ندادم؟

 تو له بشم؟ یتهمت ها ریز دیبا گهیبار د چند

 ضرب دستت رو بخورم؟ دیبا گهید چندبار 

 ؟یجبران کن یخوا یم گهیچند بار د بگو 

 

 

 شدم. اطیح وارد 

 .دهیدر مرز بستن بود و قامت او خم اط،یح در 

 

 زد. یپشت حسرت در صورتش حرف م حسرت 

 

 را گفتم که تمام تنش را منقبض کرد. یزده بود که جمله ا رونیام ب یبدجنس رگ 

 

 .دارهیو نازم رو خر کنمیکنم. ناز م یم یهم دلم بخواد، دلبر  یهر کس ی_برا

 

 

 .دمیرا محکم کوب در

 در نشست. یگفتن مسعود هم رو یمحکم و لعنت مشت
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965 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بودم. رتیکرده بودند، در ح دایپ زیتوده انبوه کلمات از دهانم راه گر نیکه بعد از ماه ها، ا نیاز ا خودم 

 سکوت را... یمعنا دیفهم ینم او 

 .دنیبر یعنیدانست، سکوت  ینم او

 

 .دمیپسند یوجه نم چیرا به ه دیجد یزندگ نیا

 

 داد. یکه روح مرا شکنجه م انم،یاطراف زیپرسشگرانه و ترحم برانگ یهمراه با نگاه ها ینوع زندگ نیا

 

 رقم زده بود. میکه برا یزندگ نیا یفرستادم برا یروز مسعود را لعنت م هر

 

 بود. میهفت و ن ساعت

 نبود. مایاز فرود آمدن هواپ یزدم و خبر  یفرودگاه قدم م در 

 کردم. یکه در حال ورود و خروج بودند نگاه م نینشستم و به مسافر یصندل یوار رو کالفه 

 

 کرد. انیب میساعت و ن کیرا  مایهواپ ریتاخ دم،یاطالعات فرودگاه که پرس از 

 دل بودم. دو 

و حرف زدن را  یحوصله احوالپرس ینهال تنگ شده بود و از طرف دنییو بو دنید یطرف دلم برا کی از
 .دمید یدر خود نم
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966 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

گرفتم آن جا را ترک  مینشست، تصم نیبه زم رانیکه اعالم شد پرواز کانادا به مقصد ا یلحظه ا درست
 کنم.

 

 گذراندم. رونیساعات را ب یمابق

 

 جواب تلفن بهزاد را دادم.کرد که باالخره  یو تاک م کیت ازدهی یرو ساعت

 

 .ادیبود، فراتر از فر یرا نوازش کرد داد میکه گوش ها یحرف نیاول 

 

عده هم هستن تو خونه دلواپست  هی یگ ی. نمیخود سر شد یلی_بهناز دستم بهت برسه کشتمت، خ
 شن؟ یم

 

 را فاصله دادم، خونسرد جوابش را دادم: یگوش

 .امی_دارم م

 

 قرار دادم. فیرا خاموش کردم و در ک یگوش

 یکودکم را از او استشمام کنم دور  یخواستم بو یکه م یکه از نهال فاصله گرفته بودم، از بچه ا حاال 
 را نداشتم. گرید یحوصله کس گریکردم، د

 

 حصار نبودم. نیشده بود و حاضر به شکستن ا ختهیبا من آم ییتنها 

 

 ساعت افتاد. یبه عقربه ها چشمانم 
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967 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 از نهادم بلند شد. آه 

 را روشن کردم. یگوش 

 خورد. یزنگ م یدر پ یباز پ تلفن

 

 جسارت قبل را نداشتم. گریبار د نیا

 

که  یا لهیربع به دوازده با چه وس کیکردم ساعت  یفکر م نیکردم و به ا یپاسخ رها م یها را ب تماس
 داشته باشد راه به خانه ببرم. تیامن

 

 

 کرده بود. خیمو به تنم س دم،یکه از پشت سرم شن ییصدا

 

ماندن، آن هم تک و  رونیساعت ب نیا یفرستادم برا یدر دلم رخنه کرد و به خودم لعنت م هراس
 تنها...

 

 !میخدمت باش ومده؟ی_چرا تنها؟ ن

 

 .دمیلرز یشکل گرفته بود، م میکه برا یاز تصورات دیوحشت زده ام کرده بود و مانند ب جمالتش

 

 .دید یرا در چشمان و بدنم به وضوح م ترس
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968 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دم. ینقص انجام م یخودم کار رو برات ب میبر ایب ؟یبود یمنتظر کس ؟یدید والیمگه ه هی_چ

 

 

 .شد یکوچک و کوچک تر م میبرا ایدن

 که در حال رخ دادن بود.  یفاجعه ا از 

 دانستم از ُبن، خراب و فاسد است.  یکه م یفکر  از

 شد. یگران تمام م میبرا شیها حرف

 

 . دمیکوب یچاک و بستش م یداشتم که با تمام توانم در دهان ب یقدرت کاش 

 

 ه؟یچ دیرابطه جد هی_خب نظرت در مورد 

 

 

 برداشت. زیخ میسو به

 . دیکوب یبه سرعت م قلبم 

 

 فرار... یرا احساس کردم برا یقدرت میاز او، مغزم واکنش نشان داد و در پاها قبل

 

 .دمیدو یزدم و م یمفروش شده نفس نفس م یسنگ یرو ها ادهیپ در 

 

 داد. یم یشتر یسرعت ب میدر پشت سرم، به پاها شیپاها یصدا
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969 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. ینم یرهگذر  چیرنگ شبم باعث تعجب ه یشب با لباس ها یاهیدر س دنمیدو 

 

 کردم. یحس م میدندان ها ریرا در ز قلبم 

 

 کردم... یفرار م دیبا 

 کرد؛ یرا لمس م فمیکه دستان نجسش، تن ظر نیقبل از ا دیبا

 . ختمیگر یم ایمردم،  یم ای 

 

از سنگ ها برخورد کرد و در حال فرود آمدن بودم که باز قد راست کردم و  یکیراستم به  یپا نوک
 .دمیدو

 

 شده بود. ادیز یمان کم نیبار مسافت ب نیا 

 

 از درختان پارک سنگر گرفتم. یکی پشت 

 

 سنگرم را لو دهد.  م،یدهانم گرفته بودم که مبادا هرم نفس ها یرا رو دستانم 

 

 کردم. یرا احساس کردم که قالب ته یز یچ میپا کنار

 

 .دمیمفلوک و معتاد را د یرمردیدادم و پ صیرا تشخ یاهیبلند بودم که س یغیآستانه ج در
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970 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. یتر م کیو نزد کینزد دن،یدو یصدا

 

 روان بود و ترسم افزون... میها اشک 

 

 .که در حال چرت زدن بود، فهماندم که سکوت کند رمردیانگشت اشاره ام به پ با

 

 کردم. فیرد شیبودم و با اشک برا ختهیرا در چشمانم ر ایدن یخواهش ها تمام 

 

درهم تا شده بود که به  یرا که لمس کردم، دو عدد ده هزار تومان یپول نیبردم و اول فمیدر ک دست 
 گرفتم. شیسو

 

 میلبانش ترس یرا رو پیز کیزرد رنگش زد و با دست، شکل  یچندش آور با آن دندان ها یلبخند 
 کرد.

 

 درخت نشستم.  نییدور شد و من نفس آسوده ام را رها کردم و پا یپا، کم یصدا 

 

 زار بود. حالم

 

 صدا، بغض خفه ام را آزاد کردم. نیکمتر با 

 

 آتش در حال جلز و ولز بودم. یاسپند رو مثل 
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971 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد.  دهیکش امیبه گوش ادمی 

 

. پوف افتمی یرا اثبات کند، نم یلیمستط ءیش کیکه  یز یچ یچرخاندم ول یم فمیرا درون ک دستم
 کردم. هیو عنان از دست دادم و بلند بلند گر دمیکش یو کالفه ا یعصب

 

و  کیشب تار مهیکه حاضر نبودم به آن فکر کنم، گم شدن تلفن همراهم آن هم در ن یز یچ نیآخر 
 خوفناک بود. 

 عالم به قلبم چنگ انداختند.  یشانه ام نشست و همه ترس ها یدستش رو یکس

 

 مهمان شدم. گرید یایفرود آمدند و به دن اریاخت یب میچشمم به چشمانش گره خورد، پلک ها یوقت

 

 

 و روشن اتاق گشودم. کیدر تار چشم

 تخت... انیو منگ بودم م جیزد. گ یآشنا م ،یلیاز خ شتریب میاتاق برا نیا 

 تخت؟

 

 داشتم. ادیبه  یتخت را هم به خوب نیا

 تخت بود. نیاز هم میدردها تمام 

 خانه و تخت شروع شد. نیاز هم میها بتیمص تمام 

 تازه و نو نبود. میبرا گریاتاق د کنکاش 
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972 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 سال آن ها را لمس کرده بودم. ستیاز ب شتریکه ب یلیبود با وسا یاتاق

اتاق که شب زفافم در آن بود، عاشقانه  نیدانستم، چه برسد به ا یم زینخ و سوزنش را ن یبه جا جا 
 نشان زد. یمسعود که به کبود یها

 

 . دیفکرم به خانواده ام، مخصوصا بهزاد کش م،یشکنجه ها یادآور یکش و قوس  در

 

 شده بود. یرا که از استرس بر وجوشان مستول یادیز یوانگیو د یدانستم حجم ناراحت یم

 

 

 

 دانستم مثل مرغ سرکنده نگاهشان به کوچه و زنگ تلفن است. یم

 .دمیگز یم یخودم سکن ینکرده بودم و همان عصر در ماوا یمباالت یب کاش

 

 داد. ستیلحظه مغزم فرمان ا کی

 و ناجوانمردانه بر روحم تاخته بودند. انهیکه وحش یاالتیتمام افکار و خ به

 سوال را عالمت زده بود:  کی تمامش

 "مسعود کجاست؟"

 

 

 هوش شدم. یشانه ام نشست و ب یکه دستش رو یا لحظه
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973 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 را نداشتم. ییآبرو یب ترس

 من بود. یو قانون یمحرم شرع چون 

 پارک به آن اشاره کرده بود. بود، همان طور که در دیجد یو بهت من از تهمت ها ترس

 

 کردم. یرا مشق م میها یتخت، چهار زانو نشسته بودم و بدبخت یرو

 

 شد. دهیآمد و نگاهم که به در چسب دیچرخش کل یصدا

 

 و موقر وارد شد. آرام 

 فضا را در بر گرفت.  زیعطر دلچسب سردش ن یبو

 آن عق زده بودم. یاز بو یعاشقش بودم و روز  یبود که روز  یعطر  همان

 

 نشست. شیآرا زیم یصندل یرو

 

 چپش قرار داد: یپا یراستش را رو یپا

 همه کسم!؟ ی_خوب

 

 .وستیبهم پ میابروها

کرد،  یم ییبود. درست بود هنوز در شناسنامه اسم او قدرت نما نیسنگ یلیخ میهمه کسم برا لفظ 
 بود. بهیبا او نداشتم. کامال با من غر ینسبت چیه گرید یول
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 را در نگاهم نشاندم و آن را به طرفش نشانه رفتم. نفرت

 

 با تو ندارم! ینسبت چی_من ه

 

 چرخاند. یبدنم م یتک تک اعضا یچشم رو انهیموذ

 

 بهت ثابت کنم! یخوا یم ؟ی_مطمئن

کنم. مگه  بندتیپا یزندگ نیخوام به ا یبذارم. م ادگاریاز خودم برات به  گهیبچه د هیخوام  یم اصال 
  ؟یمن رو زد دیبه خاطر بچه نبود که ق

 

 .دمید یمرگ م یزد که خود را در دو قدم یبه جانم م یکرد، رعشه ا یکه ادا م ییتک واژه ها تک

 از مرگ هراس نداشتم! نه

 با او وحشت کرده بودم. یاز هم آغوش من 

 

 ؟یچکار کن یخوا ی_مسعود تو با من م

 

 شدند. یباز باران دگانمید

بدون هرم نفس هات  یدون ی! نمرمیمیتو م یمن ب یدون ینم ؟یبه یچکار کن یخوا ی_تو با من م
 ؟یبر  یخوا یدم!؟ چرا م یجون م
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 با هق هق گرفتم یقیعم نفس

 بار قبل هم بهت گفتم. نوی. ایخودت تمومش کرد ؟یبفهم یخوا ی. چرا نممی_من و تو تموم شد

 

 

 :ستادیتخت ا یشد و در دو قدم بلند

 

 گهید یکی یتو چون از اول دلت با من نبود و پ یول ؟یدرکش کن یتون ی_من دوست دارم. چرا نم
 . یبود، دنبال بهانه بود

 :دمیخشمم را بر سرش کوب تمام

 

 ؟یگ یرو م نیا قهیکه دم به دق یفرض کرد ی_تو من رو چ

 هرزه ام؟ یکرد فکر

 بودم؟ گهید یکی ادیبا  یتو بغل تو بودم ول یکرد فکر

 بهت دل بسته بودم احمق! من 

 .یمن رو قضاوت کرد یبدون یز یکه چ نیتو باز بدون ا یول

 خوام. مسعود ازت متنفرم... یاعتماد نباشه رو نم هیکه بر پا یداشتن دوست

 ...متنفر

 

 

 و گردنش نبض گرفته بودند: یشانیپ یگرفته بود. رگه ها یاز قرمز  یهاله ا چشمانش
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976 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ی_از من متنفر 

 

 :دمیچشمانم کش ریبا شدت به ز یدست

 

بهزاد بفهمن االن من  ایجا موندن و تو ندارم. اگه بابام  نیاز ا یجا ببر، خاطره خوش نی_من رو از ا
 !یبکن دیتوام، قبر خودت رو با شیپ

 

 زد: یشخندین

بهونه خوشگل برات تو اون شکمت کاشتم و  هی یداداشت؟ وقت ایبابات؟  ای_ببرمت؟ صاحبت منم؟ 
 .یدمت به حاج آقا مصطفو یشد، بعد م دییتا شتیجواب آزما

با بچه  ایمونه:  یروش م شی. بعد بانو دو راه پرهیگ یدونم گناه سقط رو به گردن نم یم چون 
. بهناز یبزن دیرو تا ابد با دشیاومد ق ایبچه که به دن ای. میکن یم یبا هم زندگ ییخوشگلمون سه تا

 ذارم. یداغش رو تا ابد الدهر به دلت م

 

 ام شدت گرفت: هیگر

  ؟یکن یکار رو نم نی! تو با من ایشد وونهی! دی_مسعود بخدا جنون گرفت

 

 زدم. یم ادیآمد و من در دلم خدا را فر یم جلوتر

 و زجرآور بود. رانهیحق میکرده بود برا انیکه مسعود ب یز یتجسم چ یحت 

 تنفر کامل داشتم. گریکه از او د یدر کنار کس یزندگ
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ذارم تو رو از من جدا کنن. من دوست دارم. آدم عاشق  ینم یزنم ول یچنگ م یا لهی_بهناز به هر وس
 حسوده، منم حسادت کردم.

 

 خورد. یفلش بک م امیشب عروس یذهنم به صحنه ها باز

 مرد. یم گریافتاد، بهناز د یخواست آن را تکرار کند و اگر اتفاق م یمسعود م قایدق

 

 شد. یهمان موج عشق از چشمانش ساطع م باز

 

 با ترس و اضطراب، به گوشه تخت پناه بردم.  باز 

 

 سوخت. یخودم م یپناه یب یقدر دلم برا چه

 .دمیکش یم کیستریه یدر پ یپ یها غیو ج دیلرز یم بدنم 

 

 

 شدم. ریباره در حصار بازوانش اس کی

 

 

 در گوشم نجوا کرد: آرام 

 

کنم. آروم باش! آروم! خواهش  یم تی! آروم باش فدات شم من غلط کنم. چطور برگ گلم رو اذسی_ه
 کنم. یم
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 کم کرد.و بلند کم یدرپ یپ یها غیج ییرا به جانم برنگرداند، بلکه بر رها تیبازوانش نه تنها امن حصار

 

 را گرفت: میحال دو بازو شانیپر مسعود

 

 خواستم آرومت کنم. یزنم. فقط م ی_بهناز تو رو خدا آروم باش! من اصال بهت دست نم

 

 

 یو تحمل ب دیپرست یکه مرا م یهمان حس ایهق هقم دلش را به درد آورده بود،  ایدانم سکسکه  ینم
 شد، که نم اشک در چشمانش به لرزه درآمده بود: داریپد را نداشت میها هیو گر یقرار 

 

 برمت خونه بابات. ینکن! من االن م هی! تو رو جون خاله آروم باش! گری_به

 

 !!دمینام خانه پدرم را شن یسبک تر شد وقت یام کم هیگر

 

 

 برم؟ یذار  یم ؟ید ی_قول م

 

 تکان داد: نییرا به پا سرش

 _اهووم!
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 .سوزاند یجان را هم م چ،یجامه را که ه شیآتش را به سخره گرفته بودند، گرما چشمانش

 

 کنم! یکنار؟ خواهش م یر  ی_م

 

 فرو بست، کالفه و پر استرس لب زد: چشم

 

 به هر دومون بده! دلتنگتم. گهیفرصت د هی_

 

 را در گردنم مهر زد. یسوزان یرا گرفت و گرما میآرام شانه ها آرام

 .دیبوس یو م دیبوئ یم

 

را تحمل  یدیکردند. تمام تنم انقباض شد یکه حلقه حلقه اشک را با هم مبادله م یبودم و چشمان من
 داشت. اریبس یلرزش می. صدادمیلرز یکرد و م یم

 

 .یکن یبدنم رو کبود م یدار  ی. لعنتنمیتو رو بب گهیخوام د ی_برو کنار، من نم

 

 !یآروم بشم به کمهیکنم. فقط بذار  تتیخوام اذ ی_ نم

 

 یاز او م امیزار یکردم و نفرت را به حجم انبوه انزجار و ب یم هی. گردیورز یکرد و عشق م یم هیگر
 گذاشتم.

 داشته باشم. یکیزیشد تماس ف نمیکه باعث قتل جن ینداشتم با بدن دوست 
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980 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نبود.اصال دست خودم  ارمی. اختدمیرا د یپاتخت یلحظه، ناگهان آباژور رو کی در 

 .دمیسه بار به پشت سرش کوب ایرا برداشتم و دو  آن

 .نمیبب یکردند چهره دلخور و متعجب او را به خوب یاشک ممانعت م یها هیال 

 کلمه بر زبان آورد: کیاش خارج شده بود. تنها  ینیاز گوش و ب خون

 

 !!ی_به

 

 تخت افتاد. یهم افتادند و جسمش کنار بدنم رو یرو چشمانش

 شده بود. یخون از پشت سرش جار  دمیموقع بود د آن 

 دلم جا گرفت. یدر تک تک سلول ها هراس 

 .دندیلرز یم میام شدت گرفته بود و دست ها هیگر

شد. لرزان و ترسان از کنار بدن خون آلود مسعود  یم شتریهق هق ام ب یصدا دمید یرا که م مسعود 
 من بود. صالیبه عقب رفتم. اوج است

 اش بودم. یشلوارش به دنبال گوش بیدر ج دست 

 یو اشک چشمانم نم دندیلرز یم می. انگشت هادمیکش رونشیکه آن را لمس کردم، ب نیا نیهم
 .نمیبب یرا به خوب نیگذاشت مخاطب

 .دمیو نام بهزاد را د دمیچشمانم کش ریز یدست 

 

چپم  یدستم را مشت کرده بودم و به پا کیبه پا شده بود،  ییاش را لمس کردم و در دلم بلوا شماره 
 کردم: یجمله را تکرار م کیو  دمیکوب یم
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 "بردار، تو رو خدا بردار"

 "بردار بهزاد، تو رو خدا بردار"

 

 

 حواسم به زمان نبود. اصال

 :دیچیپ یدر گوش تیبهزاد، با عصبان یخسته یصدا 

 

 ؟ینصف شب هی_چ

 

 قابل وصف بود. ریکه از ترس بهزاد به جانم افتاده بود، غ یا رعشه

 راشرح دادم. تمیکندم تا موقع جان

 

 _بهزاد، منم بهناز!

 

 بود. انیتعجب به وضوح نما شیصدا در

 

 !؟ یی_بهناز تو

 :دیبرقرار شد، شتاب زده و هراسان پرس یا هیثان دیمکث شا یکم

 ؟یبه یکن یم یاون جا چه غلز  ؟یمسعود زنگ زد ی_تو با گوش

 زد. یبه عربده م شتریداد که نبود ب د،یکش یم داد
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 رها شده بود. میها هیگر یصدا

 زدم: غیج

 

 جاست. بهزاد من قاتلم! نی_بهزاد من کشتمش، من کشتمش. نگاه! خون، خون ا

 

 :دیرس یکه در کنارش به گوش م ییو صداها دیچیپ ینعره اش در گوش یصدا

 

 ؟یرو کشت یشده؟ ک یچ ؟یی_بهناز کجا

 

 جمله را بر زبان برانم: کیتوانستم  تنها

 

 .دیلواسون عمو سع یالیو ای_ب

 

 را خاموش کردم. یرا قطع و گوش تماس

 

 چشمانم رنگ گرفت. یجلو شیباره محبت ها کی دم،یبه خواب رفته اش را که د تن

 

 خانه را برداشتم و شماره اوراژانس را گرفتم. تلفن 

قرار  شیرا سرجا یگوش دند؛یرقص یچشمانم م یجلو شین شماره پنج، تمام تهمت هااز گرفت قبل 
 دادم.
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 بار تند شماره را گرفتم. نیبه جانم سوزن زد و ا یدو دل باز 

 

 که کرده بودم، نگاه دوخته بودم. یرا دادم و خودم گوشه اتاق به کار  آدرس 

 

 

 فضا را پر کرد. فون،یآ یکه صدا دیساعت نکش مین به

 

 را زدم. فونیام را تکان دادم و آ دهیترس تن

 

 برانکارد، وارد شدند. کیبا  ،یو شلوار مشک دیسف فورمیونی ینفر با لباس ها دو

 

 خوردم و با دست، اتاق را نشان دادم.  زیدر، ل کنار

 

 نبض داشت. بدنم

 .دیکوب یوار از هراس کشتن مسعود م وانهید قلبم

 

 .دندیاتاق دو یدو با عجله به سو آن 

 . دیرس یاز آن ها به گوش م ینامفهموم یصداها

 داد. یشانه اش بود، گزارش م یکوچکش که رو میس یرا با ب ییزهایاز آن ها، چ یکی

 نشست. کنارم
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 _خانم حالتون خوبه؟

 افتاده؟ یچه اتفاق نیشه بگ یم

 

 نداشت. یچشمانم تمام باران

 .دیرس یبه زور به گوش م اد،یز یها هیاز گر میصدا

 

 درسته؟ ست،ی_ُمرده؟ زنده ن

 

 زدم: یصورتم گرفتم و هق م یرا جلو دستانم

 

 _من کشتمش! من قاتلم!

 

 کوچک را به جانم رساند. یآرامش د،یکه به گوشم رس یصدا

 .زد، قوت داد یکه مثل گنجشک بال بال م یقلب به 

 

 _بهناز بابا!!

 

 پدرم لغزاندم. یرا رو نگاهم

 

 

 ام وحشت کرده بود: دهیاز نگاه ترس پدر
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 شده؟ ی_جان بابا چ

 

 گشود. میرا برا تشیپر از امن آغوش

باز باز  میبرا د،یآ شیکه پ یهر اتفاق یاش به پهنا یدانستم، به وسعت مهربان یبار م نیکه ا یآغوش 
 است.

 

 خواستم بهم دست بزنه. ی_بابا من کشتمش! بابا من...من... نم

 

 کلماتم در هم ادغام شده بود. یو هج هیگر

 _بابا من ازش متنفرم، بابا بچه ام رو کشت.

 

 

 به داخل آمدند. شانیو تمام افراد خانواده ام پر بهزاد

 صورت و گوشم نواخت. یرو یمحکم یلیکنارم آمد و س د،یافتاده د ن،یزم یتا من را رو بهزاد

 

 بار دوم که باال رفت، مچش را پدرم در دستان پر از مهرش گرفت: یبرا دستش 

 

 .دهیخودش ترس نیدونم و تو. ا یمن م اد،یب نییدستت روش پا یعل ی_به وال

 

 برخاست. زین هیمتعجب بهزاد گفتن بق یصدا
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 دونه مسعود دنبالش بود؟ یمگه نم نیچرا؟ ا گهیبابا، بابا شما د ی_ا

تا االن، من  شبید ن؟یبرد ادیرو از  شبمونیمونه؟ بابا حال د یم رونیتا دوازده شب ب یدختر  کدوم
 تو مرز سکته بودم.

 

 

 تندش را به بهزاد گره زد. نگاه

 

بهش فشار  شتریب یبدبختم کن یخوا یشوک زده شده؟ م ینیب یکه االن حالش خوبه! نم نهی_مهم ا
 کنه؟ یقلب ستیا گهیبار د نیتا ا یار یب

 

 

 احساساتم لنگر زد. یهم به مابق یحوصلگ یو ب یشده بودند که کالفگ ریبدنم به شدت درگ یها عصب

 

 .دیام را بوس یشانیپ پدر

 فهماند. یگاه را م هیو تک تیحما یکه به من، معنا یا بوسه

 زده بود. ریگ یبر سر دو راه مادرم 

 و شوک زده بود؛ شانیجگر گوشه اش پر یطرف از

 فرق داشت. ییبه اندازه مو دیخودش شا یکه با بچه ها یخواهر زاده ا گر،ید یطرف از 
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 .ستادینرم گوشه لبانش در چهارچوب در ا یبعد با تبسم یبه اتاق رفت، لحظه ا پدرم

 

 یهوش شده بود. اونا خون ها هم در اثر ضربه بوده. ول یمسعود زنده ست! فقط ب زمی_بهناز بابا! عز
 .منتقل بشه مارستانیبه ب ترشیب یبررس یبرا دیبا

 

 

 .دیچیگفتن همه در فضا پ خون

 احساس کرد. یشد به خوب یم شیکه ترس و بهت را در ادا یلفظ 

 

 آرام پچ زد: بهزاد

 .میدونست یخودت ما نم یبرا یبزن بهادر  ،ی_ناز شستت خواهر 

 

 از آن حالت خارجم کند. یطنزش نتوانست کم یبهزاد هم با چاشن حرف

 یبرا یحرف چیکردم و ه یرا رصد م انیدادم، با چشم حرکات اطراف یانجام م یکه به خوب یکار  تنها 
 نداشتم. انیب

 

 منتقل شده بود. مارستانیبه ب مسعود

 بود. دهیصبح رس یکیاش به نزد یخوش شانس از 

کرده  دییاو را تا یاسکن و چکاپ تا ظهر انجام شده بود و دکتر سالمت یت یالزم از جمله س یکارها 
 بود.

 شده بود. یپشت سر، دچار شکستگ هیاز ناح فقط
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 را باخبر کرده بود. سیاش، پل فهیطبق وظ مارستانیب 

 را عنوان نکرده بود. یتیشکا چیاز احساست درونش، ه نیآتش یاز صورت جلسه، مسعود با نگاه بعد

 

 توانست آتش خشمم را خاموش و سرد کند. یمسعود و زنده ماندنش هم نم کار 

 

خواستم تکان خوردنش را در ماه  یکه م ینیگاه سقط جن چیگاهش، ه یگاه و ب یگاه تهمت ها چیه
 چهارم و پنجم احساس کنم، یها

 کنم، زیآو میخواستم کلمه مقدس مادر را روزانه و شبانه به گوش ها یکه با او م ینیجن

 ببرم. ادیتوانستم از  یام تنم را دچار انقباض کرده بود را نمکه تم ییگاه نوازش ها چیه 

 

 بهناز نداشت. ندهیآ یدر زندگ ییجا چیه گرید مسعود 

 

 

 بود. نیقابل تحس میبهزاد برا تیدرا

 کردم. یرا دفع م نمیخون جن یکه لکه ها یهم زمان آن

 اش نامه گرفته بود. ییبه لطف دانا باز 

 .میکرد یم یط یکیضرب و جرح و سقط، پله ها را دوتا  یگواه یبرا یقانون یآن روز، در پزشک یفردا

 

 .میبار پدر، در کنارم بود، نه روبه رو نیا 

 بودند. ادتریبار ز نیا میها داشته 

 افزون بودند. میزخم ها یزندگ یو اند کسالیچنان که در  هم 
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 پرونده کردند. مهیگذشته را همه ضم تیو شکا دیقبل و جد یطول درمان سر  یها نامه

 

 شود. یاعالم م یینها یجلسه آخر دادگاه است و را گر،یروز د دو

 

 باشد. یام م یام حکم آزاد یدلخوش تنها

 

 خانواده ام گران تمام شده بود. یبرا سکوتم

 

 .دمید یچشمانشان م ین یلحظه و هر روز، ترس را در ن هر 

 شدم.  یکالمم نم یب واریحاضر به شکستن د یول 

 

 شدم. یکوچک نم یحت یحاضر به زدن تبسم یول دم،یشن یرا در کالمشان م یقرار  یب

 بغرنج بود که تحت نظر روانکاو بودم. ،یلیاز خ شتریباز ب تمیکنم وضع فکر

 شد. یدو جلسه که برگزار م یهم هفته ا آن 

 

 زد. یم خیجا م کیدر جلساتش به اجبار بود و فقط نگاهم  شرکت 

 

 یو تبسم را در صورت سرد و ب ینرم یتوانسته بود عالوه بر دو دو زدن چشمانم، کم یکه کم یز یچ تنها
 روحم بنشاند، آمدن نهال بود.
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 .دمیبوئ یقدر نامحسوس او را م چه

 

 خواست. یخودم را م دهیکودک ند دلم

 

 به شدت جا خوردند. دند،یو نهال چهره ام را د یلحظه اول که عل در

 

 نمانده بود. یز یآن بهناز سرزنده و شاداب، چ از

 

 و افسرده بود. یکه منزو دند،ید یخودشان م یرو شیرا پ یکس 

 

 بوسه بارانم کرده بود و من فقط نظاره گر محبتش بودم. نهال

 

 داد. حیتوض یعل یکم و کاست برا یرخ داده را ب یتمام اتفاق ها مادرم

 

 .رمیقرار بگ یتحت درمان، آن هم به صورت اساس دیمصر بود که هرچه زودتر، با یعل

 

 

 

 به نهال داد. یشکالت مادرم

 

 فکر کنم. یخوام به ته حرفتون حت یطالقش صادر بشه، حالش خوب بشه! نم یرا دی_شا



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

991 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شده در فکر بود: زیر یمن زوم کرده، باچشمان ینگاهش را رو یعل

 یرو نم نیکردن. شما که ا یشه مادام العمر اون جا زندگ ینشه، ته حرفم م یدگی_اگه بهش رس
 ن؟ییخوا

 " یروان شگاهی"آسا

کند که آن جا  یفشار وارد م یبه کس یسوال بود که چگونه مشکالت زندگ میبرا شهیکه هم یلفظ
 کند. یعمرش را سپر 

 بودم. دهیرا شن شانیمتوجه شده بودند که حرف ها د،یچک یچشمانم باران م از

باشه تا عالئم  دیمدت شبانه روز تحت درمان با کیمونه!  ی_بهناز خانم تا آخر عمرش که اون جا نم
 ازش دور بشه.

 

 گفتند. یرا م شانیخودشان آرام و شمرده حرف ها الیخ به

 زدند. یپرده حرف م یافسرده شده بود که ب زین میخودشان گوش ها الیخ به

 

 .دمیشن یهمه را م یول

 کردم. یرا درک م همه 

 

 شد. یقفل زبانم باز نم اما

 .دیچرخ ینهال م یموها ینوازش وار رو دستم

خواست  یاز من م ه،یآمده بود که هر بار با گر دارمیبه د زین گریبار د نینه تنها آن روز، بلکه چند نهال 
 خوب شوم.
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 بگذارم. شیام دامن نزنم که مبادا مانند مادرش تنها یضیکرد به مر یم التماس 

 

کوچک و تکان  یبدهم، زدن تبسم اشیتوانستم انجام دهم و دلدار  یکه در برابرش م یشاهکار  تنها
 دادن سرم بود.

باورم شده بود  گریبودم که د دهیرا دور خودم تن یزبان یقدر در انزوا ساعت ها را رد کرده بودم و ب آن
 .زبانم از گفتن کلمات قاصر است

 

 

 .عفو بود یپدرم برا یبود و مسعود باز به دست و پا دهیدادگاه فرا رس روز

 از خجالتم درآمد. یدرست و حساب مارستانیکه در ب خاله

 

 ش،یپسرش، کتک ها یها حرف

 نشانه رفت. میانگاشت و انگشت اتهامش را به سو دهیرا ناد همه 

 

 خانواده اش را تا ابد بزند. دیق دیعمرش را در کنار تو بگذراند، با یکرد اگر مسعود بخواهد باق دیتاک

 خواهد. یعروس هرزه نم چون

 که قلبم را تکه تکه کرد. یا کلمه

 کرد: انیبود و پدرم در برابرش عص دهیکه هجوم خون را به چهره افراد خانواده ام کش یا کلمه

 

 .یرو بگ ادیبه زبونت م یبعد هرچ یبهتره اول فکر کن می_مر

 شد؟ بیو پاک بود، بعد که عروست شد هرزه و نانج بیاول دختر من نج چطور
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 ؟یدیدست پنجه شاه پسرت رو بار اول ند دن،یچشم رو گذاشته واسه د خدا

 ؟یچ یکی نیا 

 ؟یدیند نمیش! ابچه سقط 

شما  الهیباز هم پ ادیذارم. چه برسه ب یدوش مسعود هم نم یجون بچه هام قسم، جنازه بهناز رو رو به 
 .بشه

 دارم. یرو نگه نم یچیحرف نامربوط راجع به دخترم بشنوم، حرمت ه کیجون بچه هام اگه فقط  به 

 

 

 بود. امدهیروز دادگاه ن خاله

 .رساندیرا به گوش من م شیحرف ها یزد، ول یبا بهنوش حرف م مسعود 

 

 شهیهم یبرا دیآن ها را با دیکند، ق یکرده که اگر بخواهد با بهناز زندگ دیگفت: مادرش باز تاک یم
 بزند.

است و بعد با گذشت زمان،  یکاف شیخورد تنها نگاه بهناز برا یبهنوش قسم م یمسعود برا یول
 مادرش هم کوتاه خواهد آمد.

 

 زدم.  یاش پوزخند م دهیمن در دلم بر افکار پوس و

 

 زده بود. مهیما صادر شود، بر تمام بدنم خ یبر ادامه زندگ یکه را نیدادگاه، ترس از ا روز

 چهره ام کامال خونسرد بود. یپشت دلهره، ول دلهره

 

 کردم. یرا طلب م ییخواندم و از خدا فقط رها یم بیجیدلم ذکر امن  در
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 گرفته بود. انیاز تمام مردها در خونم جر قیعم یتنفر 

 زد. یبدنم نبض م یرگ ها تمام

 شد. یکردم که مانع خروج نفسم م یحس م میرا درون گلو یز یچ

 به عدم سازش و متارکه را اعالم کرد.  یرا ،یپرونده بعد از سواالت یقاض 

 کرده بود. دایوقت بود که نفسم راه عبورش را پ آن

 وصله زد. دگانمیرا به د شینگاه پر از خواهش و تمنا مسعود 

 داد. یرا نشان م یدوار یاز ام یمحضر صادر شده بود و مسعود هنوز چشمانش هاله ا یبرا نامه 

 

 با او. یبرگشت دوباره به زندگ یمن، برا یمانیپش یبرا یدوار یام 

 

از آن همه استرس  دیگنج یلبانم شکل گرفته و در باورم نم یرو یلبخند مچهیاز مدت ها، طرح ن بعد
 به دور باشم.

 در نظر گرفته بودند. یداده شده بود و وقت قبل لیمحضر تحو نامه

ارزش  یذره ا میپر از سوزش، برا یها هیتمام گر ش،یمسعود، تمام خواهش ها یالتماس ها تمام
 داد. یدلم را تکان نم ینداشت و دره ا

 

 .میرفت یبه محضر م دیدادگاه، با یفردا صبح

 باال بردم. میرو شیشدم، نگاهم را تا ساختمان پ ادهیکه پ نیماش از 

 

 سه طبقه که محضر در طبقه دوم آن قرار داشت و طبقه اول و سوم هم دفتر وکالت بودند. یساختمان
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 و بهزاد همراهم بودند. پدر

 و نادم نبودم. مانیپش یا ذره

 گشت. یشد و زمان به عقب برنم یام تباه شده بود که با حسرت خوردن من درست نم ندهیآ 

 

 وارد شوم. زیباال رفت و بهزاد کنارم منتظر بود که من ن پدرم 

 در نگاه خواندن من استاد شده بودند. یمدت، همگ نیبعد از ا گرید 

 

 وارد شود. دیبا زیکه او ن دینگاهم فهم با

 

 میبجز حماقت، برا یحسرت چیفلش بک زده شد و ه میدادگاه، برا روزیتا د یمدت خواستگار  تمام
 کرد. ینم ییخودنما

 

 تکان خوردند. میها قدم

 مخاطب قرارم داد. ییبودم که صدا دهیبه چهارچوب در نرس هنوز 

 .بایحال ز نیآرام و ناآشنا و در ع ییصدا 

 

 

 طرح زده شد. یذهنم به سرعت نور سواالت در

 ست؟یک او

 برازنده هم خواهد داشت؟ یچهره ا ایآ با،یز یصدا نیا 
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 شناسد.  یم لمینام فاماست که مرا با  یچه کس اصال

 را به عقب چرخاندم. سرم

 

 بود. ستادهیدر پشت سرم ا دهیکش یبا قد یجوان با چادر مشک یزن

 سخنم نبود. لیها م بهیبا غر یرا تکان دادم. حت سرم

 

 درسته؟ ؟یبهناز باش دی_شما با

 

 کردم. دییتکان دادم و تا نییرا رو به پا سرم

 

 مضطرب شد. یمطمئن شده بود، دستپاچه و کم شیکه از فرد روبرو حال

 

 _من... من... من با مسعود...

 

 گرفتم. یشده بودند و نگاه نم زیناخودآگاه ر چشمانم

 تمام شده بود. میبرا گرید مسعود

 شد. یرفتم، تمام تر م یپله را هم باالتر م نیچند اگر 

 با مسعود داشت؟ یداشت چه نسبت یمن چه ربط به

 رابطه او و مسعود مهم بود؟ مگر

 

 کرد. یم بیهرچه که بود، مرا به دانستن نسبت مبهم آن ها ترغ ،یحس ،یز یچ یول
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997 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دانست. یم یمرا به خوب یکه بود، عمق فاجعه زندگ یکس هر

 

 کرد: انیرا ب زیزد که همه چ ایکنم دل را به در فکر

 

 _نه اشتباه فکر نکن.

 مسعودم. یا غهیص زن 

 که در موردش باهات حرف زده. همون 

 ...رهیگ یوقت ها که دلش م یخبر دارم. بعض زیاز همه چ من 

 

 شد: دهییدر چشمانش زا اشک

 زنه. یکنه و حرف م یم یو با ترالن باز  نهیش یگوشه م هیفقط  ادیم ره،یگ ی_که دلش م

 مسعودخوشم اومده؟ یمن از چ یدون یم تو

 !یو قدر ندونست یداشت نتیرو تو آست یچه گنج یدون ینم نه

 کنه. یبه چشم امانت به من نگاه م یدو ساله محرمشم ول من 

 کنه. یم تمیحما

 .میندار یکمبود چیخودم و دخترم ه ،یلحاظ مال از

 دل بستم. شینگاه چپ بهم بندازه. من به مردونگ هی ینامحرم نذاشته 

 کوه پشتشه. هیگفتم خوش به حال زنش  یخوردم و م یحسرت م شهیهم 
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998 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و  دمیبودن رو چش وهیوقت نه من طعم ب چیه یفقط اسمش کنار اسمم بود و خودش نبود، ول درسته 
 ی. نمریتو رو خدا طالقت رو زودتر بگ ،یرو احساس کرده بود. حاال که دوسش ندار  یمیتینه دخترم 

 .نمیو عذابش رو بب یخوام ناراحت

 ...ستین حقش 

 

تهمت ها و  لیکه از آن، س یمرد یزدم به مردانگ قیتند و عم یپوزخند د،یحرفش که رس یجا نیا به
 روانه ام شده بود. شیکتک ها

 

 داد: ادامه

 من. شی_ دوست دارم برگرده پ

 دوستش. یبه عنوان زنش، نه امانت شهیهم یبرا 

 

 

 ادهیپ نیکه با عجله از ماش یمسعود و قامت یجمالت زن ناشناس را هضم نکرده بودم، که صدا هنوز
 .دمیشد را د یم

 

 ؟یکن یجا چکار م نی_ترانه تو ا

 

 ...ترانه

 ...ترانه

 اسم زن ناشناس ترانه بود. پس 

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

999 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حس باشد، یکه به آن ب یا غهیچه خوش شانس بود در انتخاب همسر! حاال چه ص مسعود

 او باشد. یدایکه عاشق و ش یهمسر دائم ای 

 

 .دیچادرش را جلو کش ترانه

 .میکنار هم باش میتون یم ،یستیمرد متاهل ن هی گهی_االن که د

 خواد باشه... یکه بهناز نم حاال 

 

 _خفه شو ترانه...

 ...شو خفه

 خواد بره!!؟ یگفته بهناز م یک

 

 آرام کنارم آمد. آرام

 در خود داشت: انوسیبه وسعت اق نیسنگ یبغض شیصدا 

 

بهناز به جون مادرم بدون  ؟یکن چارهیمن رو ب یخوا یتو م ؟یپله ها رو باال بر  نیا یخوا ی_بهناز تو م
 .ارمیتو نفس کم م

 

 :ختیچشمانش ر یو تمام عشق و التماس را در آب دیمسعود را کش یبازو ترانه

تو فقط کنارم باش، من رو دوست نداشته باش. من به  ؟یکن یخوادت چرا اصرار م ینم ی_مسعود وقت
 .میراض نمیهم
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1000 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 :دیو دو دستش را حصار صورت او کرد و غر دیکش رونیرا از دست ترانه به سرعت ب شیبازو

 ؟یفهم ی. مستمین ی_ترانه من راض

 

شده بود. خاله  یخاله پرده بردار  یدانست ترانه، برا یوجود خاله را فراموش کرده بود. نم مسعود
 نگاهش گنگ و متعجب بود.

 

سوخته مان باال  یدادن زندگ انیپا یمحضر برا یتوجه به آن ها از پله ها یکنارشان رد شدم و ب از
 رفتم.

 تیاهم میبرا یاش اندازه سر سوزن ندهیآ یبود و زندگ دهیرس شیمن و مسعود به انتها یزندگ
 نداشت.

 توجه به اصرارها و فرصت دوباره دادن، خودکار را در دست گرفتم و امضاء زدم. یب

 .دمیسعود را برمن و م نیب وندیپ 

 

 

 نسبت به مسعود وجود داشت. یچهره محضردار، ترحم بزرگ در

 

 جوون دوِست داره! نی_ا

  ؟یبد تونیبه زندگ گهیفرصت د کیشه  ینم

 

 

 به پدرم دوختم و سرم را به چپ و راست تکان دادم. چشم
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1001 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .یمیرح ی_نه آقا

 .ستیبا اون آقا ن یبه ادامه زندگ یراض گهید دخترم 

 شکسته شده. نشونیحرمت ها ب تموم

 بشه. یحکم طالق جار  نیذاشتم ا یشد، خودم نم یم اگه

 .نهیمونده هم یشکر خدا کم نذاشته برامون و تنها راه باق یز یچ گهیآقا د یول 

 

 

 را به طرف مسعود گرفته بود. خودکار

 

 .ادیب شیبراتون پ رهیخ ی. هرچدی_آقا امضاء کن

 

 سراسر حسرت شد. نگاهش

 .دندیلرز یم دستانش

 و خودکار را با لرزش گرفت. دیاز چشم سمت راستش چک یاشک 

 کرد. یباز امضاء نم یبرد، ول یبرگه م یرا رو دستش

 گر،ید یو لرزش  گرید ینگاه باز

 بار چشم بست و امضاء کرد. نیا یول

 

 به داخل اتاق پا نهاد. دیسع عمو

 و ناراحت بود. یاش به شدت عصب چهره
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1002 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گرفت. یاز خجالت و سرافکندگ ینگاهش به من برخورد کرد، رنگ تا

 

 قامتش جا دادم و بعد آرام، از محضر خارج شدم. یچشمانم را رو یا لحظه

 

 داد و تبسم زد.  رونیآسوده ب یکه نفس دمیرا د ترانه

 

 عقب جا گرفتم.  یصندل یرفتم و رو نیماش کنار

 

 !دمیبار

 مسعود، یبرا نه 

 رفت. یبه دو سال، به تباه بیام که بعد از قر یزندگ یبرا نه 

 

 اشتباه تر، به فنا رفت. دنیبخش کیاشتباه و  میتصم کیکه بر حسب  یجوان یبرا بلکه 

 

 دادم. نییرا پا شهیبهتر، ش دنینفس کش یبرا

 .دندیرس نییکه از پله ها به پا دمیرا د دیو عمو سع پدر

 

 صحبت کردند. یکم 

 

 زد.  یکنار در محضر نشسته بود و خط نگاهش به صورتم چنگ م مسعود 
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1003 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دیبرگشت، مسعود درمانده را د نیکه به طرف ماش پدر

 

 رفت. کنارش

 

 چاک دادم. نهیتو س یبرا ی_الک

دخترم ضرب  ی. دسِت بزنت برام رو نبود که از بس برایاعتماد من و دختر دسته گلم رو نداشت اقتیل 
 !یاستاد نهیزم نیتو ا دمیگرفت، فهم

 ...آب باشه دیبا فقط 

 .یکه اونم تو به اسم خودت رکورد زد مینداشت لیرو تو فام یا غهیص زن

 نزده. یاون پدر سوخته هم با منه که به من حرف حساب

 داشتم کنارت باشه. یهم نم هیثان کیدونستم،  یم اگه 

 بهم مسعود! یبدهکار  یلیخ یول

 کنه. یتباه بهناز رو برام جبران نم ندهیآ یز یچ چیه 

 .رو دلم باشه نیخوام حسرت ا ینم فقط

 

 

 داد. یچشم دوخته بود و گوش م نیاز خجالت، به زم یو آرام، با کوله بار  ریمدت، سر به ز تمام

 

 سر بلند کرد. د،یجمله پدرم که رس یانتها به 

 زد. یم چیکه سوال در آن ها پ یدانستن حسرت پدرم، با چشمان یبرا
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1004 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نگاهش منتظر نماند. ادیز

 محکم پدرم، صورتش به سمت مخالفش کج شد و چشم بست. یلیبا س چون 

 

 هم پشت فرمان منتظر پدر بود. بهزاد

 

 صورت دردانه اش فرود آمد. یهم رو دیکه پدر فاصله گرفت، دست عمو سع یکم 

 

اونم  ،یپنهان یحق نداشت یول ،یزن انجام داده باش نیدر حق ا یزدم که هرچه قدر هم مرد نوی_ا
 .یر یزن بگ یاغهیص

 زدم. شهیرو برا هم دتیق مسعود

 و خدا ازت گرفتش. یبهناز رو نداشت اقتیل

 سر بودنت ادامه بده. هیزن و بچه دلبسته تو شدند، به سا نیهم که ا حاال 

 

 

 انگشت خود را به سمت خاله گرفت: دیسع عمو

 

 !؟میداد لیتحو یچ یدی_د

 !؟میکرد تیترب یچ یدید

 .یندار  ییتو هم کنار من جا ،یحق به پسرت بد یتو بخوا اگه 
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1005 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نشست. نیدر ماش پدر

 .دیکناره لبش کش یچهره برافروخته هم چون آتشش را، دست دمید نهیآ در

 بهزاد، با دست اشاره زد که حرکت کند. روبه 

 

 

 لذت بخش بود. میچهره شرمسار خاله برا دنید

 

 غضبناک به مسعود چشم دوخته بود. زین بهزاد

 

 .دیخواب یدلم، عطشش م نیا یکردم، تا کم یم ادهیهم من رو صورتش پ یکی نیذاشت ی_کاش بابا م

 

 .و خشم پدرم بود یسراسر از تند یجوابش نگاه تنها

 

 . میخانه حرکت کرد یاطراف، به سو یها نیماش یصدا یمطلق، منها یسکوت در 

 

 و دم نزنم. نمیهر کس و ناکس را بب ینگاه ها دیبا اکنون

 رمیگ بانیبه بعد، په بخواهم و چه نخواهم، گر نیاز ا یرا اصال نداشتم، ول هیزخم زبان و کنا تحمل 
 خواهد بود.

 

 پر بود. دلم 
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1006 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد. ینم یآن را ته میاشک ها یچنان پر، که حت آن

 

 از محبتش در کامم بود. یا هاله 

 کرد.  یو محبت را زائل م دیکش یهنوز بعد از مدت ها، دردم را به رخ م میپهلو یول 

 را فلج کرده بود. میعشق نوپا ،یبود که با شک و بددل یدل بستن به مسعود نیهم یسکوتم برا دیشا

 

 کردم. یغفلت م شیکتک ها ش،یاز افتراها دیرا نداشتم، شا ینیبعد از مدت ها انتظارم، جن اگر

 

 عاطفه و احساسم را هم از ُبن خشکاند. نیبلکه جن ن،ینه تنها آن جن او 

  

 شدم و به سمت اتاقم راه افتادم. ادهیپ نیتوجه به آن ها، از ماش یب م،یدیخانه که رس به

 

بود که به  یمتورم و قرمز  یکه در بدو ورود به سالن، مردمک چشمانم را ثابت کرد، چشمان یز یچ نیاول
 کردند. یمن، ُقل ُقل م دنیمحض د

 

به خون نشسته مادرم را  یو بهزاد هم که به داخل سالن پا گذاشتند، چهره قرمز و چشم ها پدر 
 :دندید

 

 

 ؟یکن یم هیگر یدار  یچ ی_برا

 داره؟ هیدخترت گر ییرها 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

1007 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تونست ازش ممانعت کنه. ینم یز یچ چیسرنوشتش بود که ه نمیا 

 چرخه خانم. یپاشنه نم کی یرو شهیکه هم ایدن

 

 

 

 لب زد: یو با دو دل دیچشمان کش ریبه ز یدست مادر

 _تموم شد؟

 

 

 :دمیکنارش رد شدم و سخنان تند و عجوالنه اش را به گوش شن از

 

 کردم! یخرد م ازیپ ینیب یکردم، مگه نم ینم هی_گر

 

 

 بخندم! ایکنم  هیخودم گر یدانستم برا یدلم، نم در

 فهمم! یرا نم یز ینوپا هستم و چ یکنند طفل یدانم چرا فکر م ینم 

که  ییازهایپ یحت ایپدر به مادرم را و  یتوانست اشاره ها یم یهم به راحت یتک سلول کی یحت
 .ندیپوست گرفته نشده بودند را بب

 

 اتاق شدم، در را قفل کردم. وارد

 .ستادمیجا پشت در ا همان
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1008 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چنگ زدم. میبستم و به گلو چشم

 خاطرات به تمام من فشار آورده بود. حجم 

 بود. یقرار  یگذشت و دل، قرارش بر ب یساعت 

 نبود. دنمینفس کش یبرا ییبود و هوا هوا 

 

 قصد خروج از خانه را داشتم. نیپاورچ نیپاورچ 

 

 نیبهناز از ا چ،یشه ه یکه درست نم یچیشه؟ ه یدرست م یز یچ م،یکن هیگر م،یکن یقرار  ی_بهار ما ب
 شه. یبدتر هم م

 

 

 را از حرکت گرفت: میمادرم پاها نیف نیف یصدا

 

 .ستیدست خودم ن ی_آخه مرتض

 شم. یم وونهیبشه، د دکیو هفت سال سن، اسم مطلقه رو  ستیکنم بهناز با ب یفکر م یوقت 

 

 

 .دیبه گوش رس ییو بعد قدم ها کیسرام یرو یصندل دنیکش یصدا

 

 .نی. الاقل شماها نگدیتکرار نکن گهیکلمه رو د نی_مامان خانمم! ا

 کنن. یبراش هر روز تکرار م یقیطر هیبه بعد همه به  نیا از 
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1009 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 را دوست نداشتم. ستادنیفالگوش ا گرید

 کرد. یم ادتریز یرا بس میکه غصه ها نیکرد، جز ا یاز من دوا نم یدرد 

 کردم. یهوا را استشمام م یکم دیبا

 زدم. یخانه خارج شده بودم و قدم م از

 کرد. یرا زنده م یقدمم خاطره ا هر

 .دیکش یپر م زیام ن یبه دوران کودک المیمرغ خ یحت

 

 .میکرد یو من و بهنوش ذوق م میدید یکه عروس م  ییآن زمان ها به 

 .میکرد یتصور م لیآن زمان که خودمان را در لباس عروس، کنار تک تک پسران خوشگل فام به 

 

 مان کودکانه بود. یکودک یاهایقدر رو چه 

 .میماند یدر همان برهه م کاش

 از حسم تنگ شده.  پر یاحساس ها یبرا دلم 

 

 بود. میهایاسباب باز نکردن  ایکردن  یکه تنها غصه ام خوردن و نخوردنم باز  ییآن روزها یبرا 

 

 را پر دادم. االتیخ 

 

 شدم. نیدانستم کجاست، سوار ماش یکه نم یبه مقصد دنیرس یدربست گرفتم و برا یتاکس
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 کردم. یرا باور نم میرو شیکوچه پ ،یکمال ناباور  در

 

 جا کشاندم. نیخانه را داشته بود که راننده را به ا نیا یدلم هوا چگونه

 

 آرام، در کوچه به طرف خانه راه افتادم. ییشدم و با قدم ها ادهیپ 

 

 را لرزان به طرف باال کشاندم. دستم

 تر شد که دستم کنارم افتاد. یحسش قو یمانیباز، پش یول 

 

 بود. درست

 جان مرا دوست داشت! خانم

 را به من داده بود. حق 

 شد مسعود را کنار بگذارد؟ یباز مگر م یول 

 

 جگرگوشه اش بود. مسعود 

 است. زتریاز فرزند، عز ندیگو یکه م یا نوه 

 وصلت کرده بودند. زییتمام خاطرات من با پا انگار

 .دیبار یم ینم باران نم

 هم چون من دلش حزن آلود بود. زین آسمان 

 ختم شده بود. ییبه دلخواه، به جدا ایبه اجبار،  ایدل بستنم،  هر 
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 !حتیبدون نص یدرد و دل یخواست، ول یحرف زدن م دلم 

 چرا؟! بدون

 

 .دینگو چیکه فقط گوش بسپارد و ه رحافظیخواستم در حد ام یم یصبور  سنگ

 مرهم شود، هم درد شود. بعد

 

 شدت گرفت. یکم باران

 شد. یتر م سیها و چادر من هم خ لباس 

 بفرستم. هیمهد یبرا یامیخارج کردم تا پ فمیرا از ک یگوش 

 مسعود به راه افتاده بود. یها امیپ لیس باز 

 

 او را تنها گذاشته بودم.  شهیهم یشد برا ینم باورش 

 کند. یخانه اش را پر نم میعطر تن و غذا گریشد د ینم باورش

 

 ام ادامه دادم. یرو ادهیارسال کردم و باز به پ هیمهد یرا برا امیپ

 توجهم را جلب کرد. ابان،یآن طرف خ مغازه

حالم، باز به او  یخراب یایدر نیمطمئن بودم در ا افت،ی یها ادامه م امیپ نیاگر ا یداشتم، ول دیترد 
 گشتم. یبرم

 قاتل بچه ام! به 
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موردش،  یب یو شکاک چیبار دوم دلم را بلرزاند و باز بر سر ه یباز برا شیخواستم عاشقانه ها ینم
 کند. لیرا به پودر تبد امیزندگ

 کردم. ستیرا ر یکارت را شکستم، گوش میس

 

 دختر نگاهشان به سمت من برگشت. کیمغازه که پا گذاشتم، دو پسر و  درون 

 

 نبود. زیکه تنها بودم ،سکوتم جا یوقت یعموم یجاها 

 

 کارت کردم. میها رفتم و درخواست س شخوانیاز پ یکیپشت  به 

 کردم. افتیدر یکارت میام و پرداخت پول، س یکارت مل یاز کپ بعد

 

 کردم. یبا مشکالتم از آن ها فرار م ییارویرو یخورد که برا یبهم م فمیاز خود ضع حالم

 

 بودم. ستادهیدر خانه برادرم ا پشت 

 

گوشم را  میقبل از تکان دادن پاها هیمهد یباز شد و پشت بندش صدا یکیت یزنگ، در با صدا بدون 
 به کار گرفت:

 

 باال. ای! زود باش بیآب شد سیتو خ ایب ام؟یدارم م یخونه ا یبود گفت یتو؟ ک ی_کجا بود
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 آپارتمان شدم و دکمه آسانسور را فشار دادم. وارد

 ششم را زدم. طبقه 

 بود. ستادهیبه سر، پشت آسانسور ا یبا بلوز و شلوار و روسر  هیبعد، مهد یکم

 

 کرد: هیکرد و نرم نرم گر میدستانش را حصار شانه ها دنم،یمحض د به 

 

جان من، مرگ من، حرف بزن! دلم  ؟یکن یم تیقدر خودت رو اذ نیچرا ا رمی! بمیبرات خواهر  رمی_بم
 شادم تنگ شده. یبرا صدات تنگ شده. دلم برا به

 

 دلتنگش بودم. منم

 

 

 

 بهناز سرخوش و شاد. دلتنگ

 .هیمهد یخواهرانه ها دلتنگ

 .زدم یهمه دل دل م یبرا 

 از آمدن بهزاد نبود. یخبر  م،یخانه شد وارد 

 کردم. زانیدر، آو یجلو زیرا به آو چادرم 

 

 شده بودند. سیخ زین میرفتن به درون هال، درآوردم. موها نیو مانتو را ح یروسر 

 آشپزخانه گذاشته بود: زیم یرا رو یدو استکان چا هیمهد
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 جا! دستم بند غذاست. نیا ایب ی_به

 

 

 را به سمت آشپزخانه کج کردم. راهم

 است من ندارم. یکه چند ماه ییجا 

 .یو آن را با محبتت به خورد او بده یهمسرت با عشق غذا بپز  یکه برا ییجا

 .میافزایب امیزندگ گرید یها یبه کاست دیبا زیکوچک را ن یجا نیمن کمبود هم یآر  

 

 

 .دمیکش رونیرا ب یصندل

 را در دستانم فشردم. یو گوش نشستم 

 

 آقا ارسال کردم: یعل یبرا یامیپ

 

. لطفا به نیریشماره تماس بگ نیمنه، اگه نهال خواست، با ا دیشماره جد نی"من امروز طالق گرفتم! ا
 .نیهم شماره رو ند یکس چیه

 "بهناز

 

 

 بود و من شنونده. ندهیزد، فقط او گو یبود و نهال که زنگ م امکیبار فقط در حد پ هر
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 تنها اصوات خارج شده از دهانم بود. مینفس ها یصدا دیشا

 

 شانه ام گذاشت: یرو یدست هیمهد

 

 سکوت رو بشکن. نیمون قفل ا ی_تو رو به حرمت دوست

 

 

 سکوتم خسته شده بودم. نیاز ا زین خودم

 خواست.  یم یسبک یکم دلم 

 خرج کند. میبدون منت برا هیخواست که مهد یخواهرانه م یکم دلم

 

 

 کردم. یچرخاندم و به شکستن سکوتم فکر م یرا م استکان

 

 سخت بود.  میبرا یلیزدن خ حرف

 

 بگو تا اون دلت نپوکه. یز یوامونده رو ول کن. چ نی_ا

 

 

 دهانم را به شدت قورت دادم. آب
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 .دمیبر لب ترک خورده ام کش زبان

 

 .دهیوقته پوک یلی_غذات نسوزه، دل من خ

 

 

 زد. لبخند

 کرد. یبار به عمقش اضافه تر م هر

 .یو شاد یاز عشق، دلتنگ یرا خواهرانه مهر زد، با بوسه ا میها گونه

 

 .امیجور  هی یلیخ ی_به

 ! نه کمه!شادم 

 برام چه قدر لذت بخش بود. دنیصدات رو شن یدونم چطور حسم رو بهت منتقل کنم که بفهم ینم 

 

 

 زدم. یدهان بسته لبخند با

 

 دلت رو؟ عاتیضا رونیب یز یر ینم ؟یزن ی_بهناز حرف نم

 

 

 .دمینم دارم کش یبه موها یدست
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 .عاتیضا یگ ی_خوبه خودت م

 کنه؟ یدلت رو زخم نم بنظرت 

 

 

 قرار داد. زیم یرا با چاقو رو جیهو

 

 کنم.  یبا جون و دلم قبولش م ،یش یسبک م ،یش ی_اگه اون زخم از طرف تو باشه و بدونم خوب م

 

 

 دستم گذاشت. یرا رو دستش

 

 !نمیرو بب تیدوست ندارم ناراحت ی_به

 باشه. یکی مونیشاد مون،یدردمون، ناراحت دیبا م،یخانواده ا هی ما

 .میباش کیهم شر با 

 خوره. یم یمن به چه درد یخواهر  گهیباعث جراحت روح تو بشه، خب د یز یچ اگه 

 

 

 نابش بودم. یمهربانه حرف زدن ها غرق

 بود. هیبه نام مهد یکه فقط مختص کس ییحرف ها همان

 

 دونم. ی_م
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 حرف زدن برام سخت شده!؟ یکن یباور م یول

 .یاز اون چه که فکرش رو بکن شتریب ه،یشدم مهد تیاذ یلیخ 

 بود.  ریذهنم و فکرم درگ من

 

 

 دلم سر باز کرده بود. یزخم ها ناخواسته

 داده بودم. هیکه بدانم تن به خواسته مهد نیا بدون 

 

 ی_اون از دوران عقدم که همه سکوت کرده بودن و فکر کرده بودن من تا آخر عمرم حافظه ام برنم
 گرده.

 .دیخواب یقصه م نیهمون جا ا دیگفتن، شا یم اگه

 .ادیب ادمی یو من همه چ یبرسه به شب عروس نه 

 ؟یکرد یچکار م یتو بود هیمهد خب

 یزندگ یبهش ندار  یکه عالقه ا یبا کس ینگفتن و بخوا یچیخر فرضت کنن و ه انتیکه اطراف نیا از 
 ها به من بگو؟ ؟یکن یحقت رو طلب م ای یکن یسکوت م ،یکن

 

 

 هم داشت؟ یا دهیکردم، مگر فا یم هیرا گر میچه قدر دردها هر

 .دمیام را به شدت باال کش ینیب آب 

 

 _منم شوکه بودم.
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 باره به ذهنم فشار آورده بود رو گفتم. کیکه  یهرچ 

 مسعود چه کار کرد؟  ه،یمهد یول

 . دیبه من حمله کرد و روح و جسمم رو در یدرنده وحش هیکه مثل  نیجز ا به

 

 

 زدم. یم هق

 را گرفتم. هیمهد یرا باال آوردم و مچ دست ها دستانم 

 زدم: یداد م هیگر با 

 

 ام و مسعود من رو به حد مرگ زد و تهمتم زد؟ یدونستم ارتجاع یبود من خاک بر سر نم نی_ به جز ا

 رو هم ببرم. ییزناشو وندیخواستم همون پ یبهش نبسته بودم و م دل 

 بهش بدم؟ گهیفرصت د هیبود اومد التماس و خواهش و خانم جون رو واسطه کرد  نیجز ا به 

 

 

 به شماره افتاده بودند.  میها نفس

 رفت. ییدستانش را آزاد کرد و سمت ظرفشو هیمهد

 برداشت و از لوله آن را پر کرد. یوانیداخل آب چکان، ل از 

 را ماساژ داد. میدستم داد و آرام شانه ها به 

 

 _بخور، راه نفست باز بشه.

 .بخور
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 بس کن. نگفت

 ادامه نده. نگفت

 نگفت. چیه

 

 اندازم. یبزرگ به راه م یکوچک، آتش یپنهانم که با جرقه ا یدانست انبار باروت یم 

 تمام حواسش را معطوف به من کرده بود. ش،یبود و گوش ها ساکت 

 

 

 دستش گذاشتم و مانع ماساژ دادنش شدم. یرو دست

 

 _خوبم، ممنون خوبم!

 

 .دمیکش قیعم یفرستادم و نفس رونیرا حبس کردم و به شدت آن را ب نفسم

 

 دمش؟یبود بخش نی_به جز ا

 دادم؟ ریمدت دل و ذهنم رو تطه کیرو فراموش کردم و تا  ریام انیبود که جر نیجز ا به 

 بهش دل بدم. دیمدت طول کش کی 

 به خدا کم کم بهش دل داده بودم. یول 

 عالقمند شده بودم. بهش 
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 که دست من نبود. بود؟ ریخاطرات ام گذر 

 خدا نبود. به 

 

  

 من بهش دلبسته بودم. هیمهد

 دوست داشتم.  گهیرو هم د راداتشیا یو درشتش، حت زیر یمحبت هاش، به عاشقانه ها به 

 باز چه کار کرد؟ یول

 رو نابود کرد. مونیزد، زندگ یکه گلوش رو چنگ م یمورد یب یشکاک با 

 یاله دن،یبچه کش یقدر انتظار سخته براچه یدون یتو نم هیها انتظارش رو داشتم، مهدکه ماه یا بچه
 نشه. بتیوقت نص چیه

 

 

 کرده بود. شتریخودم را ب هیگر م،یصدا حزن

 شناخت: یم یکه جنس مرا به خوب یا هیبرسد به مهد چه 

 

 برام داشت. یکردن، چه لذت یدو روز با اون خبر زندگ یدون ی_نم

 !! یدون یبه خدا نم ه،یمهد یدون ینم 

 .دمیبخش یجون مامان، کتک ها و تهمت هاش رو ممسعود با کتک هاش، اون رو ازم گرفت. به یول

 خط زد.  اهامیتونستم داشته باشم از رو یفقط اون رو م دیکه شا یبچه ا یول
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 ناالنم را رها کرده بودم. یمحابا صدا یبودند قرار دادم و ب زیم یدستانم که رو یرا رو سرم

 

 کردم. یرا تجربه م یخوب احساس

 ام.کردم مثل پر کاه سبک شده یم احساس 

 تند و پر طپش نبود. گرید قلبم 

 

 

که منتظر  یبمب ساعت کی ی. هر وقت دلت خواست، نذار بشیکن، حرف بزن تا پر نش هی_گر
 .یانفجارش باش

 

 

 ها را حلقه حلقه کرده بود. جیهو

 شست. نکیرا کنار گاز گذاشت و دستانش را در س آن 

 

چسبه رو  یرو که بهزاد دوست داره، اونم فقط بهناز َپِزش به مزاجش م یسوپ ایب ی_خب اگه سبک شد
 بپز.

 

 

 گذاشت: شیرا به نما شیدندان ها ن،یریش یلبخند

 

 .نهیمدت، بهزاد خواهر سخنگوش رو بب کی_و البته بعد از 
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 اون بهناز صبح رو که عبوس بود. نه

 

 مانند کلمات محبوس شده ام از بند اسارت رها کردم. زیرا ن لبخندم

 گه؟ید یدار  ی_باشه. فقط همه چ

 

 .دیو خند دیام را بوس گونه

 

 _بله خواهر شوهر!

 

 

 .میدیلفظ خواهر شوهر، هر دو خند به

 .فیآرام و لط یبلند و مستانه سرداد و من خنده ا یخنده ا او 

 

 

 شده بودم. آرام

 بودم. هیخونم را به گردش درآورده بود، مشغول کمک به مهد انیکه جر یهمان آرامش با 

 

چشمانش  هیداشت و آن را پس قرن میکه برا یها یبا تمام نگران ه،یو درشت مهد زیر یها طنتیش با 
 پنهان کرده بود. 

 

 لذت بخش تر بود. میبهنوش، برا یاز خواهرانه ها شیها خواهرانه
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 خلوت دو نفره مان را درهم کرد. م،یمال یآهنگ یملود یصدا

 

 زد. عیوس یرا که برداشت، لبخند یگوش هیمهد

 

 جانم بهزادمه! یا

 

 را برقرار کرد. تماس

 

 سالم! زمی_جانم عز

 

 چشم دوخته بودم. هیمنتظر به مهد من

 دانستم رنگش چگونه است؟ یعمرم حسود نبودم و نم در

 اش چگونه است؟  مزه

 ناخواسته حسادت کردم.  یول

 خوردم. حسرت

 

 ؟یایم یک  _چشم!

 

 _باشه. مواظب خودت باش. خداحافظ.
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 . دیقرار داد و محکم دستانش را بهم کوب نتیکاب یرا رو یگوش

 

 زد: یچشمک

 

 خواست که آماده کنم. اما... یچا اد،ی_داره م

 

 را اجرا کند. خواهد آن یدارد و م یدانستم فکر  یشد که م یطور  نگاهش

 

 . میکن زشیگم چطوره سوپرا ی_م

 جاست. نیکه حالش رو خوب کنه، ا یدونم شراب ی. چون مستیبرام مهم ن یغم داشت، ول صداش

 

 

 نثارش کردم. ی" اوانهیکش آمدند و "د میحرفش گونه ها با

 

 جاست. نیا گهیساعت د میگفتم تا ن ی_جد

 شو. میبرو قا تو

 

 

 شدند. زیر چشمانش
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 ؟یز یچ هی ی_راست

 

 _هووم؟

 

 جا؟ نیا یایم ی_تو گفت

 

 تکان دادم. یسر 

 

 و اشاره. مایتو کار ا ی_باز که رفت

 حرف زدن بهتره به خدا. بابا 

 چرا بهزاد نگران نبود؟ پس 

 

 

 باال انداختم. شیبرا ییو ابرو دمیخند

 

 !یبه گهی_مرگ من بگو د

 

 خوام تنها باشم. یدر اتاقم، نوشتم م یبرگه زدم رو هی_

 .دیمن رو به حال خودم بذار امشب

 کنن تو اتاقم. یرو قفل کردم، فکر م در 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

1027 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گرد شد: چشمانش

 

 _دروغ؟

 

 به چهره متعجبش نگاه را دور دادم. متبسم

 

 _نه جان تو! 

 

 .دیخند

 .دیخند

 زد. یم قهقهه

 

 ؟یدونست ی! میبه یبدجنس یلی_خ

 

 _فکر کنم!

 

 نکنم. یحرکت نیکرد که کوچکتر فیرد میبرا هیزور مرا در اتاق خوابشان جا داد و هزار قسم و آ به

 

 .دیرس یشان نامحسوس به اتاق م یحرف زدن و احوالپرس یصدا

 اشک در چشمانم کاشته شد. تخم 
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 .دیو خروش دیکه در زمان امضاء، اشکش جوش یشد، همان چهره ا یم یتجل میمسعود برا چهره 

 

 کردند. یرا محو م رشیخروج، تمام مرا در بر گرفته بودند، تصو یکه برا یخون یلخته ها باز 

 

 . امیو زندگ یرنگ، رنگ زد بر کل جوان یآب یُمهر  یول 

 

 کنم. هیکه به آن تک یحسرت داشتن کوه یزد برا رنگ

 

 زدند. یم انیکه در وجودم غل یشیآال یپاک و ب یتمام عاشقانه ها یزد برا رنگ 

 

 .عتریچشمانم سر یبه سو زیشد و حرکت دست من ن کترینزد شانیصدا

 

 

 مرا درک کند. یتوانست حال و هوا ینم یبود کس درست

 

 ماه مصائب به خوردشان داده بودم.  نیبود چند درست 

 ماندنم بودم. وهیب نیبود از امروز چله نش درست

 

 کردم. یتمام م دیهمه را با یول 

 دادم.  یرا آزار نم گرانیو د ختمیر یدر خود خودم م دیبا 
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 نشستم و چشم به در دوختم. صاف

 کرد. داینگران و خسته رخ پ یباز شد و چهره ا در 

 .میچهارچوب در جا گرفته بود یاو در روشن یکیدر تار من 

 

 سکوت داشت. یکم ینرم تمنا یو بهزاد با زبان ختیر یزبان م شیبرا هیمهد 

 

 

 امشب رو درکم کن.  هی یدونم مشکالت من به تو ربط نداره، ول یخانمم م هی_مهد

 

 سرعت گرفته بود. شترینبود و زبانش ب ایکوتاه ب هیمهد یول

برق گذاشت و آن را  زیپر دیکل یکه پشت به تخت بود، دستش را رو یحال خوب بهزاد، زمان یبرا 
 روشن کرد.

 

 .رهیگ یدرد م شتریب زنه. سرم ی_خاموشش کن، نور چشمم رو م

 

 کند.  یرا تحمل م یعصب یسردرد یعنی نیا

 کنند. یم هیاز ذهن و مغزش تغذ شیغم ها یعنی

 

بهت  یبه من به حالت هیتند بارش کند که انگشت اشاره اش و حالت تندش از مهد یتا تذکر  برگشت 
 .دیزده رس
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 بود؟ یپس اون برگه چ ؟یاومد یک ؟ییجا نی_تو ا

 

 .دیرا چسب شیبازو هیمهد

 

 ؟یپرس یتند تند سوال م ؟ی! تخم کبوتر خوردیکی یکی_عه 

 

 زدم.  یم بینه هیدلم به مهد در

 ؟یکن یبه عنوان همسر ندارم، عاشقانه خرج م ینوازشگر  گریکه د یمن یرو شیدر پ چرا

  ؟یکش یم ریزنج  را به مینداشته ها میبرا چرا 

 

 اگه خوبه سرت رو تکون بده. ؟ی_حالت خوبه به

 

 شکست. یم زیسکوت در محضر بهزاد ن گرید

 

  ؟ی_خوبم! تو خوب

 

 زد. یتبادل م هیمن و مهد نیزده نگاهش ب رتیح

 

 ؟ی_تو...تو سکوتت رو شکست

 

 گرفته بود. یلیباعث شد بشکنم. دلم خ هی_مهد
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 لبه تخت نشست. یآمد و او هم رو کنارم

 

 .دمیجلوتر کش یانداخت و کم میدور شانه ها دست 

 

 را با عطر برادرانه اش بوسه زد. میموها یرو

 

 

 !؟رهی_مگه من مرده باشم تو دلت بگ

 شم! یخودم جورکشت م بگو 

 شم.  یبال گردونت م خودم

 !یبه ریصدات رو، خودت رو ازمون نگ فقط

 . میش یخدا از درون نابود م به

 ؟یفهم یم

 

 

 داد. یمشامم را نوازش م یو مردانگ رتیخوش غ یبو

 

 مهم هستم. شیداد برا یحرف به حرف کلماتش، دوست داشتنش بارز بود که نشان م در

 داشته باشد. شیاز آن چه که تصوراتم گنجا شتریب
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 .دیرا بوس میموها بهزاد 

 

 جاست.  نی. بگو بهناز اانیهم ب نای_زنگ بزن مامان ا

 

 

 بود. ریدرگ یو شاد ینگران نیچهره اش ب هیمهد

 

 و بلند شد. دیخند بهزاد 

 .رفت و دست دور گردنش انداخت کنارش 

 

امشبت رو  ی. غذاارنیغذا ب رونیزنم از ب یزنگ م ؟یکن یفکر م یدار  یدونم االن به چ ی_من که م
 فردا. یهم بذار برا

 

 

 رفت. یبهداشت سیاز اتاق خارج شد و سمت سرو بهزاد

 

 گرفت. رونیکمر گذاشت و انگشت اشاره اش را به طرف ب یرو یدست یشینما هیمهد

 

 .رمیمن برم بم یعنی_

 گل خنده اش شکفت. د،یخانمش رو د یتا آبج یو خسته، ول نیمن ناراحته و غمگ برا 
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 .دمیخند نرم

 

 _حسود!

 

 رفت؟ ادتی! یخانم یدست ما بد ییچا هی_قرار بود 

 

 _اومدم، اومدم.

 

 .دیپدر و مادرم را به خانه اش کش یبا ترفند بهزاد

 

 دو مخالف بودند که به اصطالح دخترشان را تنها بگذارنند. هر 

 در برابر بهزاد کم آوردند و به آن جا آمدند. یول 

 

 برم.  ینم ادیرا که صورتشان را شست از  یگاه اشک شوق چیگاه، ه چیه 

 .دمیپر زده بود را د شانیبود از چهره ها یکه چند ماه یو خنده ا یخوشحال آن

من که در باطنشان پناه گرفته بود  ندهیخانواده ام و ترس از آ یظاهر  یخنده ها انیشب را م آن 
 گذراندم.

 

 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

1034 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ماه از طالقم گذشته بود. دو

 کنار آمده بودم. گرانید یها هیبا کنا طم،یبا شرا یکم حاال 

 دو هفته بعد از طالقم، خاله با مادرم تماس گرفت. درست 

 

 کرده بود. یبابت رفتار مسعود عذرخواه از

 از رفتار مسعود ابراز ندامت کرده بود. یلیخ 

 فرصت دوباره به من و مسعود بدهد. کیخواسته بود پدرم  او 

 

 گفت. ینم یز یسکوت کرده بود و چ مادرم 

 

 کند. یبازگشت فکر م یبرا یزد که نکند مادر به راه یبه روحم چنگ م دلهره

 خاله ام کرد. بیگداخته شده اش را نص یسوزان شد و فوران زد و تمام انباشته ها یآتشفشان ناگهان

 

نمانده که انجام نداده  یعالم را در حق بهناز انجام داده و کار  یها یاو گفت که مسعود تمام خوب به
 باشد. 

 

کند و آن را  یبهناز دختر نبود آبرودار  یمرا نداشت که اگر حت دیسف یحرمت مو یکه مسعود حت گفت
 . اوردینصف شب پس ن

 

 توانم فراموش کنم.  یکه به دخترم زد را نم ییرا فراموش کنم، تهمت ها شیاگر کتک ها که
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 شان را کشت. مسعود باز با شکاک بودنش، بچه یول دمیبود که باز او را بخش گفته

 ماه هر دو منتظرش بودند. نیکه چند یا بچه

 

به طلوع صبح  اینمانده که بخواهند با آن روزگار را کنار هم به شب برسانند  یحرمت و احترام گرید 
 وصل کنند.

 

 بهناز را بزند. دیق شهیهم یاست مسعود برا بهتر

اگر  یحاال حت اشیاغهیزن ص انیعنوان با جر چیبه ه یمرتض م،یها را فراموش کن نیاگر همه ا یحت 
 .دیآ یقبل از بهناز بوده باشد هم کنار نم

 

را به مادرم گفته بود که اشک  یآخر خاله هم که تاب درشت بار کردن مادرم را نداشت، جمله ا در 
 .دیمادرم جوش

 

 گفته بود: خاله

قدر تو  نیمسعود من رو نداشته و نداره. ا اقتیو ل ستین ی_دخترتون آن چنان هم آش دهن سوز 
 ادیکه هم سن شوهرت باشه ب یکس ایبشه،  دیدندوتاش سف نیموهاش ع ایکه  دیخونتون نگهش دار

 بوده. یو بفهمه مسعود چه جواهر  رشیبگ

 

 داده بود. انیتماس را پا یخداحافظ بدون 

 

 من اصال ناراحت نبودم. یول

 شد. یم یعاد میبرا دیروز و شب با رییمثل تغ دیبا گریحرف ها د نیا چون
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 بعد از دو ماه، حالم، اوضاعم بهتر است. حاال 

 

  

 

 

 چند نفر بودم. ونیروبه راه شده را مد یکه حالم کم نیعمده ا دیشا 

 و نهال که هر روز با آن ها در ارتباط بودم. یام؛ عل خانواده 

 ریرفته بودم و تقد یرا با او تا مرز زندگ یکه روزگار  یبا نهال هر روز برقرار بود و کس امیگردشگر  برنامه 
 بود. رحافظینگذاشته بود، ام

 گرید یخواست چشمانش به ناموس کس ینم  یدوستم داشت، ول د،یپرست یکه عاشقانه مرا م یکس 
 باشد. زانیآو

 بود. دهیبر ش،یما همان دو سال پ رابطه 

 

 راه دهم.  امیخواستم او را باز در زندگ ینم

 کرد. یناخواه باز دلگرمم م ایخواه  م،یرا که با هم داشت یخاطرات چون

 او بودم.  ونیکرده بودم را مد دایکه پ یکار  یول 

را بنا به رشته  یگرفتم کار  میبهزاد، تصم شنهادیبنا بر پ ال،یو فکر و خ ینیهفته عزلت نش نیاز چند بعد
 کنم.  دایام پ

 

روز  کیا پر کرده، و منتظر آزمون بودم که بهزاد و بانک ر مهیب یشرکت ها یفرم استخدام چندتا
 را داد. یمعتبر  ییکار در شرکت دارو شنهادیپ
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 کردم. یقبول نم لیاوا 

 نداشتم. یخوب انهیم یخصوص یشرکت ها با

 

کل بدنم دچار فلج  یلحظات یحاضر بودم قسم بخورم برا چ،یزبان که ه دم،ینام معرفم را شن یوقت یول 
 شد.

 

 

شدم  یمعتبر  یالملل نیبود و من حسابدار شرکت ب دهیکش ریبه تصو میرا برا تشیباز حما رحافظیام
 آن بود. لیوک رحافظیکه ام

 

از شبهات و افتراها از  یر یمن و جلوگ یزندگ یراحت یبودم برا دهیشن هیاز مهد زین شیدو ماه پ همان
 .خواهد به فرانسه برود یم گران،یجانب د

 

 شعبه شرکتشان در فرانسه مهاجرت کرده بود. لیروز بعدش به عنوان وک چند

 با خودش برد.  زیقلب مرا ن یتکه ها یکه ته مانده ها یروز 

 ماندگار خواهد بود.  امیفرستاد که تا ابد در ذهنم، در زندگ میبرا یامیکه قبل از رفتنش پ یروز 

 

 

 "دوباره ساعت صفر است و عشق، سرگردان 

 مرا به زمان گذشته برگردان! ایب

 

  یتو خال یروزها نیگرفته از ا دلم
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 یپوشال یمرا ببر از لحظه ها ایب

 

 و بسوزان مرا مذابم کن  ریبگ ایب

 و خوابم کن  ریمرگم! بگ یتشنه  چقدر

 

 را  میدست باد بده سرنوشت مو به

 را! میدر وسط کوچه آبرو زیبر

 

 من خسته اذن جنگ بده  نیسرزم به

 دل اشغالگر تفنگ بده  نیدست ا به

 

 من نفوذ کند  یبه باد که در مو بگو

 روزگار، شبم را بگو که روز کند  به

 

 با من و دائم مرا شکست بده  بجنگ

 حال خوب دست بده  نیمن بخاطر ا به

 

 راس نبودت دلم مرّدد شد  چقدر

 رد شد!" یکه ساعتم از صفر عاشق ایب

 

 #الهام_حق_مراد_خان 



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

1039 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 دور باز کرده بود. یگره از کارم، از مسافت ها تگرشیدستان حما یدش نبود ولخو  

 

 کرد را در هم شکست. یم یرا که با خاطراتش زندگ یبود و آن دل رفته 

 

 زد و رفت. امیخالص به من و زندگ ریت

 

 شد. یتر م یمیو نهال هم روز به روز صم یام با عل رابطه

 ،یهمراه ینبود، برا یکه کس ییدر روزها  کرده بود و از پدرم دایپ میرا برا یدکتر روانشناس معتبر  یعل
 اجازه گرفته بود.

 

کردند،  یم امیکه تا پشت در اتاق همراه یعل ایخانواده ام و  یاز اعضا یکیبار جلسات را با  هر 
 .رفتمیم

 

 دانستم.  یم یرا عل دمیجد یعامل کنار آمدنم با زندگ دیشا 

 .رمیطالقم خو بگ طیزد تا من با شرا یم یلیخودش خ یکار و زندگ از

به  شهیهم یکه زندگ نیو ا رمیشد را به سخره بگ یها م هیکه شامل متلک ها و کنا انمیحرف اطراف تا 
 دهد. یم  تازه یما آدم ها درس ها

 .میدانش مان را در برخورد با مشکالت باال ببر دیما با یول

 .میپاس کن یرا با تاوان سخت یممکن است درس حال 

 کرده بود. جهیافکارم مرا دچار سرگ گردش 
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 کشاند.  رونیتلفنم مرا از ورطه خاطرات ب زنگ

 

 از جانب من بود. یحالل زاده اش آن طرف خط منتظر الو گفتن خود

 

 اتصال را فشار دادم. دکمه 

 

 دکتر! ی_سالم آقا

 

 .دیخند مردانه

 

 و مطب دکترم؟ مارستانیب _بازم خارج

 

 محاسباتم را بستم. پوشه

 

 !نی_شما همه جا دکتر

 

 .رمیگ یم یرا به باز  زیم یرو خودکار

 

 !دنتید یبرا رهیگ یشه؟ نهال بهونه م یتموم م ی_کارت ک
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 کنم. یم مینامنظم را ترس یآورم و خطوط یبه حرکت در م یبرگه ا یرا رو خودکار

 

 من حول و حوش پنج، کارم تمومه. .! فداش بشمزمیعز ی_اله

 

 شود. یمکالمه م مهیمکث ضم یکم

 

 ؟یهمراه خودت آورد نی_ماش

 

 کنم. یحوصله پرت م یرا ب خودکار

 

 رو نداشتم. ی_نه امروز حوصله رانندگ

 بهزاد رسوندم. صبح

 

 .میمون یشرکت منتظرت م نیی_خب تا شما کارت تموم بشه، من با نهال پا

 

 کردم. انیو شتابان جمله ام را ب تند

 

 .نی_نه،نه شما زحمت نکش

 .نیکه شما بگ یر یمس امیم رمیگ یخودم آژانس م من 

 

 شد. یدلخور و دستور  لحنش
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 شم. یحرف ها نزن که دلخور م نی_از ا

 دنبالت. امیخودم م ستین زحمت

 کنه. یم یگرد ابونیخ کمهیهم  نهال

 

 

 من اجرا کند. یکه نقش راننده را برا نیبودم در ا معذب

 

 شم. یمزاحمت نم گهی_خب د

 به کارت برس. برو

 به نهال خبر بدم. منم 

 

 مکالمه قطع شد. یخداحافظ کی با

 

 . میکرده بود دایپ یوابستگ گریکدیکردم که به شدت به  یفکر م یبه نهال من

 کردند. یمرا برحذر م شهیکه خانواده ام هم یز یچ

 

 من. گرید یشکستن روح بچه گانه او و شکست عاطف از 

 

 داد. یام را م امدهین ایکودک نداشته و به دن یاو بو یول 
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 یرو ای د،یچرخیم وارید یرو ایعقب افتاده ام را انجام داده بودم و هر لحظه، چشمانم  یاز کارها یکم
 .ستینگر یام، ساعت را م یگوش یرو ایدستم و 

 

 مرا طلب کرده بود. داریرا به آب داده بود که د یدانست امروز در مدرسه، چه دسته گل یم خدا

 

را عهده  نیسنگ یبس یتیکرد که مسئول یگاه در ذهنم خطور نم چیه یرا دوست داشتم، ول یحسابدار  
 دار شوم.

 

 وقت نگذاشت آن را داشته باشم؛ استقالل بود. چیکه مسعود ه یز یچ

 

شرکتشان دست خورده بود و به دنبال حسابدار بودند، حاضر نشد مرا به  یکه تراز مال یزمان یحت 
 کند. یعنوان حسابرس معرف

 د؟یترس یدانم از چه م ینم

 ام؟ یو اجتماع یداشتن استقالل مال از 

 اعتماد بود، که آن را نسبت به من نداشت؟ ای 

 

  را به خوردم داده بود. یبود که طعم خانه دار  هرچه 

 

 است. یقیو دق فیکار ظر یحسابدار 

 دوستش دارم. شیها یها و سخت یبود، اما با تمام خستگ نیزبیر دیکار با نیکه در ا نیا با 
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 عبث بوده است. االتیاز اوهام و خ یچند هفته رقم زده، دور  نیدر ا میکه برا یخوب تیمز 

 

 

 به در خورد. یا تقه

 

 آشفته ام زدم. یبه روسر  یدست

 

 !دییبفرما _بله

 

 

 زد. یحیجناب دادفر در را باز کرد و لبخند مل یِ منش

 

 رادفر جلسه دارند. یبا آقا یصالح ی_آقا

 .رنیگ یم لی. فردا گزارش کار رو ازتون تحودیببر فیتشر دیتون یکه بهتون بگم شما م گفتند 

 

 

 رد نکردم.  بیو دلفر بایخانم ز نیا یدلم چه بوسه ها که برا در

 

 در خود نداشتم که به نوشتن گزارش همت کنم. یتوان

 

 .دمیپاش شیبر رو نیآرام و مت یلبخند 
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 خسته بودم. یلی! خنی_واقعا؟ خوش خبر باش

 

 کنم، با اجازه من برم. ی_خواهش م

 

 بستم و با حفظ همان لبخند، جوابش را دادم. چشم

 

 .دییممنونم، بفرما یلی_خ

 

 دوشم جا به جا شده بود. یاز رو نیسنگ یانگار کوه ،یکه بسته شد، با حرف منش در

 

 را از آن خارج کنم.  یگردنم را به چپ و راست گردش دادم تا خستگ یکم 

 آن ها گذاشتم. یقراردادم و سرم را رو زیم یرا رو دستانم

 

 

 .دیرس یبه گوشم م یز یچ فیضع یصدا

 نوسان داشت. صدا 

و  شتریکم کم روح به بدنم بازگشته بود و صدا هر لحظه ب ،یبلند و قو یگاه ف،یکوتاه و ضع یگاه
 شد. یم شتریب

 خورد. یتلفنم زنگ م یکه گوش نیشد، در ا لیتبد نیقیبه  گمانم
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 .دمیکش یم زیم یرا رو دستم 

 .کردم دایآن را پ عاقبت

 

 شدند. یباز نم چشمانم 

 زدم. یحواسم لنگ م در

 

 کرده بودم. ریرا داشتم که در خواب س نانیاطم نیبر خاطرم ا گرید

 

 گرفته و خش دار! ییتماس را وصل کردم؛ با صدا ،ینگاه کردن به صفحه گوش بدون 

 

 د؟یی_الو بفرما

 

 شدم. یرا خراب کرده بود، به شدت عصب شمیآسا یکه کس نیاز ا دم،یشن یرا نم ییصدا

 

 ؟یزن یچرا حرف نم ی_الل

 

 

 صاف کرد.  یرا با سرفه ا شیپشت خط صدا فرد

 

 احساس کرد. شیشد در حرف ها یرا م یو نگران تیاز عصبان یگرد
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 زنم؟ یزنگ م تیهست دارم به گوش یبار  نیچندم یدون یم ؟ی_خواب بود

 .میساعت چنده؟ نگرانت شد یدون یم اصال 

 

 

 بدنم برگشتند. یحس ها تمام

 رخت خوابش را برداشت و رفت. خواب،

 

 مگه ساعت چنده؟ ن؟یدکتر شما هست ی_آقا

 

 

 .دیچیپ یدر گوش یخش خش یصدا

 

 از شش گذشته و من... قهیدق ستیاالن ساعت ب قای_دق

 

 به سرعت با تمام وجود باز شدند. چشمانم

 

 در جسمم تراوش کرد. یشرمندگ 

 

 !؟نیمنتظر من موند قهیدق ستیساعت و ب کیکه  نی_نگ
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 ام برداشتم. یکوچک کنار  زیم یرا از رو فمیشدم ک بلند

 

 .میساعت و ن کیشه  یزودتر اومدن، م قهی_با احتساب ده دق

 

 

 جا دادم و آه از نهادم خارج شد. فمیرا درون ک زیم یرو یو برگه ها خودکار

 

 .امیاالن م دی! شرمنده ام، ببخشنیتو رو خدا نگ ی_وا

 دونم چطور خوابم برده بود. ینم

 

 

 پرت کردم. فمینکرده قطع و درون ک یرا خداحافظ یزدم که گوش یکنم هنوز در خوابم پرسه م فکر

 برداشتم. زیرخت آو یشده ام را مرتب کردم و چادر را از رو رانیح یآشفته و بدتر از آن، موها یروسر 

 

 کردم، از شرکت خارج شدم.  یکه چادر را سر م ینیح

 

 گذاشتم. ابانیدر خ پا

 .دمیپارک شده را د یها نیاشاز م یحجم 

 یو خنده ا غیج یترمز کرد و صدا میپا یجلو ینیرنگ بودم که ماش اهیس ینیچشم به دنبال ماش با
 را پر کرد. ابانیتمام خ یدوست داشتن
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 ؟ی_سالم خاله بهناز! خاله اومد

 

 

 صورتم را پوشاند.  یرو یپهن لبخند

 دادن به من بود. یکودک، استاد انرژ  نیا

 

و درشتش  زیر یپخش نشده بود، که غرق بوسه ها یسالمم به خوب یکه نشستم، هنوز آوا نیماش در
 شدم.

 

 .دیبوس یدست دور گردنم انداخته بود و م یپشت صندل از

 

 

 شه؟ یم تیخاله اذ یکن یفکر نم زم،ی_نهال عز

 

 

 :دیپرس نشیزد و با لحن کودکانه دلنش میسراسر مهر به رو ینگاه

 

 دلم برات تنگ شده بود. ؟یش یم تیگه خاله؟ اذ ی_راست م

 

 

 عقب رفته بود. یکم امیو روسر  چادر
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 .دمیرا جلوتر کش آن 

 

 م؟یدیرو ند گهیهم د روزی_منم دلم برات تنگ شده بود وروجک، بعدش هم مگه د

 

 

 .دیحرفم ذوقش پنجر شد که عقب رفت و لب برچ با

 

 ده؟یتا حاال چه قدر طول کش روزیخب از د یدون ی_م

 

 

 دلم را تکان داد. یز یچ

 کرد. ریبه سرعت تمام ذهنم را درگ یز یچ 

 مان بود. یوابستگ اوج 

 که بخواهم از نهال دل بکنم. یروز  یدر تار و پود من رسوخ کرد، برا زین ینگران آن 

 

 

 را به حرکت درآورد. نیو ماش دیآرام خند یعل

 

 که به نهال خانم ما خوش بگذره و... ییجا هی میابراز محبت هاتون. بر گهی_بسه د
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 کرد. نگاه

 مکث و مهربان. پر

 

 حرف با خاله بهناز دارم. ی_و منم کم

 

 .دیرا بروز داد و خند شیها طنتیش باز

 

 خوام. ینم یمن باز  ی_ول

 بهنازجون باشم. شیخوام پ یم فقط 

 

 .میمورد عالقه نهال رفت دهیسرپوش یشهرباز  به

 .میکرد یعوض م لهیرا با وس لهیدنبالش وس به 

 نمانده بود.  مانیراه رفتن برا ینا 

 خوردن تمنا داشت. یبرا د،ید یرا که م ینوع خوراک هر

 

 

 و خوشحال بود. دیخند یم شادمانه

 حسرت بود. کی ش،یها یدر پس همه شاد اما

در دستان مادرش قفل  گرشیدست در دستان پدرش و دست د کیبود که  ییبچه ها یرو نگاهش 
 بود.

 بود. دهیخر یر یحص یفیق یسر ذوق آوردن نهال، سه بستن یبرا یعل
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 .دیدست راستم را کش یکیکه  میخوردن بود یحال بستن در 

 را گرفته بود.  یبود و دست چپ عل ستادهیا یمن و عل نیب نهال

 

 کرد. یم یعمو نبود، پدر  شینگه داشته بود، برا یهم خدا را از خودش راض یعل 

 

 گفت: یجمله را در جوابش م کیبود و  شیخواسته ها یرایگرم، پذ یعشق، با لبخند با 

 

 دلم تو جون بخواه! زی_عز

 

 .دیگونه نهال را کش یخوردن، عل یبستن انهیم

 

 گلم؟ یخوا یهم م گهید یز ی_چ

 

 _اهووم!

 

 بود: ستهیمنتظر به چشمان نهال نگر یعل

 

 !زمی_جون بخواه عز

 

 کرد. یرو به عل یبا دو دل نهال 
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 خوام. ی_جون نم

 خوام مامان و بابا داشته باشم. یم فقط 

 .لیفام یهمه بچه ها، مثل همه دوستام تو مدرسه، مثل همه بچه ها مثل 

 

 چشم بست. یلحظه ا یعل

 هم جا گرفتند.  یرو شیپلک هاتلنبار شده بر قلب دخترک،  یدانستم از درد و حسرت ها یم 

 شد. شیر شیاز نداشته ها دلم

 در خانه چشمانم به رقص درآمد. اشک 

 

 نه عموم و... یشه تو بابام باش ی_عمو م

 

 چشم به دهان نهال بسته بود. یقیدقا جیگنگ و گ یعل

 

 کرد و چشم به چشمانم دوخت. یمکث

 

 _اوومم... خاله بهناز هم مامانم بشه.

 

 

 نگاه کردم و زود چشم گرفتم. یناخواسته به عل ،یا لحظه

 گر گرفته بود.  بدنم

 کرد. یرسانده بودم که مادر داشتنش را در من جست و جو م یرا به چه مرحله ا نهال
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 .دیبه صورتش کش ینگاهم کرد و دست ییها هیثان یعل دمیچشمانم د ریز از

 

 در کام مان زهر شد. یبستن ینیریش مزه

 .میخارج شد یاز شهرباز  ،یحرف چیه یب 

 شد. یمطلق سپر  یدر سکوت ر،یطول مس تمام 

 

 زدند.  یپشت انگشتانش را بوسه م شیدر قرار داده بود و لب ها یآرنج دست چپش را رو یعل 

 برد. یبه سر م قیعم یفکر  در

 فکر و ذکرم را حرف نهال پر کرده بود.  تمام 

 یمرا مورد شماتت قرار م دند،یفهم یکودکانه نهال را م یایافکارم مانده بودم که اگر خانواده ام رو در
 ؟یخود کرده ا یدادند که چرا آن دختر را غرق مهربان

 .میکدام غرق افکار خود بود هر 

 شد. دهیبه عقب کش نگاهم 

 

 . گوشه لبانش به خواب رفته بود ،یتبسم با 

 

 کرد. یاش معصوم تر جلوه ممعصومانه  افهیق

 

 افکارم را تکه تکه کرد. یعل 
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 گفتن ندارم. یبرا یز یچ یعنیبگم!  یدونم چ ی_نم

 

 . کرد و دوباره نگاهش را به رو به رو متمرکز کرد ینگاه

 

 ؟یبگ یخوا ینم یز ی_چ

 

 کردم. نگاهش

 .دمیکش یخجالت م یبعد از حرف نهال، از عل اما 

 

 صورتش به سمتم برگشت. باز

 نشست.  یمانیباز در رکاب پش یول د،یخواست بگو یرا م یحرف

 دانستم حرف نهال خاطرش را مشوش کرده بود. یم

 

 رو دوست داشتم.  گهید یکه من کس یدون ی_بهناز خودت م

 .یدون یمن رو م زیچ همه

 ازت ندارم. یپنهون زیچ 

 عنوان قصد ازدواج نداشتم. چیهم به ه اصال 

 

 دونم. یتو رو م زیهمه چ منم 

 ،یدیو بهش نرس یرو دوست داشت یکه تو هم مثل من، کس نیاز ا ت،یو درشت زندگ زیتمام ر از
 باخبرم. 
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 کنه.  یم هیخوره شده که داره از مغزم تغذ هیامشب حرف نهال، تو مغزم مثل  یول

 خوام... یم ازت

 

 کرد. یو ذکر ال اله اال اهلل را بر زبان جار  دیکش یکالفه ا پوف

 

 .ینگاه کن هیقض نیبه ا یعده ات، به طور جد انیخوام اگه بشه تا پا ی_ازت م

 به خاطر من، بلکه بخاطر نهال و آرزوش.  نه 

مطرحش  ینگو تا درصورت موافق بودنت، به طور جد یبعد اگه شد، به کس ،یاگه موافق باش البته
 ه؟ی. نظرت چمیکن

 

 گرفت. یدر ذهنم جا نم یکلمه ا چیه

 

 

 کردم. یفکر م یعل یداده بودم و به حرف ها هیسکوت شب، با حالت نشسته، به تاج تخت تک در

 

 هفته از آن شب گذشته بود. کی

 

 .میرفت یم رونیمدت، با نهال تنها به ب نیا در 

 

احترام و  د،یکش یزبانه م یکه در من نسبت به عل ینداشتم و تنها حس یگونه عالقه ا چیه یعل به 
 بود.  اشیبزرگ
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 .یو عقل یاز لحاظ سن یبزرگ

 

 

 من و تو هست.  نیب یاختالف سن یلیدونم خ ی_بهناز م

 خودم آسون بود. یحرف رو به زبون آوردم، برا نینکن امشب که ا فکر

 هستم که چند ساله تو خاک آروم گرفته. یامن هنوز عاشق مرده یجان نهال برام سخت بود، وقت به 

 مونده. یتو هنوز از عده ات باق یوقت 

رسوند که حرف امشبش هم  جهینت نیمدت، من رو به ا نینهال تو ا یها یحرکات و وابستگ یول 
 مطمئن ترم کرد. گهید

 

 تو و من وجود داره. ندهیآ یراه برا دو 

 اگه نهال برات مهم باشه. البته

 

 

 زده بودم. وندیبه لبانش نگاهم را پ منتظر

 

 هیبا  دیهم با کشیدرصد کوچ هیصرفا بخاطر نهال باشه و  دینبا نمیکه خوِد ا م،یبا هم ازدواج کن ای_
 .میداشته باش م،یدون یکه درمورد هم م ییزهایدرست از هم، به جز تمام چ یبیشناخت تقر

 .میو خوب رو بساز زیمسالمت آم یزندگ هی میبتون که 

 .میعاشقانه درست کن یزندگ کیکنار هم  میتون یو تو نم من
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 از توانمون خارجه. چون

 با محبت کردنمون، یول 

 .میخودمون رقم بزن ینهال و هم برا یآروم و خوب رو، هم برا یزندگ کی میتون یاحترام دو جانبه م با 

 ...اما 

 

 

 کرد. سکوت

 کرد. ینگاه هم نم گرید 

 

 انگشت اشاره دست راستم را به دندان گرفته بودم و به جانش افتاده بودم. ناخن

 

 ...یاز وابستگ گر،یاجبار د کیاسترس، از  از 

 

 ؟یدکتر اما چ ی_آقا

 

 تلخ زد. یتبسم یهمه تلخ نیا انیم در

 

 .فتهیاوضاع هم دکتر از سر زبونت نم نی_تو ا

 

 

 .دید یطرف را م آن ابانیخودش کج کرد و خ شهیرا به سمت ش سرش
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 مونه. یراه دوم م ،ی_که اگه راه اول را قبول نکن

 .دینیرو نب گریهمد یطیشرا چیتحت ه گهید نهدکهیا اونم 

مادر  یایبشه و رو شتریکه دل بستن اون بهت، روز به روز ب نهیبهتر از ا یخوره، ول یضربه م درسته
 شدن تو رو برا خودش بزرگ کنه و بهش پر و بال بده.

 و... تیدنبال زندگ یتو بر  بعد

 شه. ینهال نابود م گهیموقع د اون 

 

 

 زده نشد. یبه خانه، حرف دنیتا رس گرید

 را کنار خانه نگه داشت. نیماش 

 را خاموش کرد. آن 

 

 بود. داریواضح پد یحزن و اندوه شیصدا در

 

 _بهناز! برو فکرهات رو بکن.

که هنوز عاشقه،  یبا کس یتون یو م ینیب یتوان رو م نیدر خودت ا نمیکن، بب نیسبک و سنگ خوب 
 .یکن یاگه اون مرده باشه، زندگ یحت

 .یکن یو مادر  ،یکه مادر نباش نیا و 

 خوام بگم. یهم م گهید زیچ هی
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 .دیو نگاهش را دزد دیبه گوشه لبانش کش یدست

 

رو به کام نهال تلخ و کسل  یکه زندگ میایبا هم کنار ب دیهم خودمون با یدرصد هیکه گفتم  نی_و ا
 . میکننده نکن

 شه با همه جوانبش. یمشترک م یدرصد هم شامل زندگ اون

 

 

 تکان خورد. شیدر جا یکم

 

 .یفکرهات رو بکن ینیکه تو هم خوب بش می_بذار با هم رو راست باش

 .لمینه تو کتاب و ف میکن یم یزندگ میدار یواقع یایکه ما تو دن نیا اونم

 . میداشته باش یهمخونه ا یزندگ که

 !نه

 .میکن یم دایهم کشش پخواه ناخواه به م،یمحرم باش یوقت

 شه. یم یعیکامال طب یزندگ کی پس 

کنار هم  یعالقه ا نیاول هم امکان داره بدون کوچکتر یهاو ماه میریازش فاکتور بگ دیعشق رو با فقط
 .میباش

 و شناختمون از هم داره.  تیمیبه صم یبستگ بازم 

 ؟یگ یم یچ خب
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 نگاهش کردم. یکم

 

 دونم چه قدر!  یخوام و نم ی_زمان م

 .خداحافظ

 

 

 .شمیاند یخودم م اهیشب، به بخت س یاهیس نیدر ا حاال

 آتش گرفت. میخرمن عاشقانه ها انم،یکه به جبر اطراف یگذشته ا به

 

را شادمان کنم که حسرت مادر داشتن در وجودش سرباز کرده  یدل طفل دیکه باز به جبر، با یا ندهیآ به
 بود.

 

 رسوخ کند. ممیدر حر گریمرد د کی یزود نیخارج از اراده ام بود که بخواهم بگذارم به ا یول 

 

 

 یرا داشت. درست بود که نهال مادر  یفوق العاده ا تیموقع ینبود، درست بود که عل یآسان حرف
به عنوان  یکس یرایخواستم فعال پذ ینه م یا عاشقانه دوست داشتم. ولخواست و من او ر یکردن م

 یصحه بر حرف ها یعنیتوانستم چون جواب مثبت من  یتوانستم. نم یسر باشم و نه م هیسا
مسعود را  دیسر داشته بود و ق ریرا ز یکیکه  لیفام یدر گوش یشروع حرف ها یعنیمسعود گذاشتن، 

 زده. 
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 یشده بود؛ آبرو حرف اول را م میخوانده بودند و مالک زندگ میکه در گوش ها شهیمن مثل هم یبرا
بود. سرم از حجم  انیخودم و خانواده ام در م یآبرو یپا یباشم وقت ریپذ سکیتوانستم ر یزد. نم

 .یته یشده بودم پرصدا ول یمخزن خال کی. مثل دیکش یسوت م االتمیافکار و خ

 

به  قهیساعت، ده دق یموضوع را با خود نداشتم. عقربه ها نیا دنیهفته تاب تنها کش کیبعد از  گرید
زنگ زدم. خدا را شاکر بودم که سنگ صبورم و راز دارم دو نسبت با  هیداد که به مهد یده را نشان م

 من داشت. دوست و زن برادرم.

 

 :دیچیپ یخواب آلودش در گوش یصدا

 ملت بخوابن! یذار  ینم یسرکار _خدا بگم چکارت نکنه خودت 

 

تا لنگ ظهر در رختخواب  شهیکردم قبل از شاغل شدنم هم یگفت، خوب که فکر م یراه هم نم یب پر
 زدم و حاال... یغلت م

 

 را نباختم: هیقاف یول

 ها؟  ؟یبهش بد یخوا یم یخواد، چ یناهار م اد،ی_اوال سالم! دوما خجالت بکش االن شوهرت ظهر م

 

 :دیهم بدجنس خنده اش را کش یلیخ د،یخند

 شب خورد همون بسشه. یها مهیغذا ن شیپ هی_

 

 پر رو بودنش خنده ام گرفت: به

 کارت دارم. میچرخ بزن هی میدنبالم بر ایلباس بپوش ب ستین یتو شک ی_پر رو! حاال در تنبل
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 شد: یجد شیصدا

 واجبه؟ ؟ی_کار؟ چه کار 

 

 دادم: یبه صندل یچرخ

 جز تو بگم. یخوام به کس یخب فعال نم ی_اهووم، ول

 

 شده؟  یشم چ ی! دارم نگران می_به

 

 قرار دادم: شیرا سرجا یصندل

مثل  ینگ ی! فقط به کسنیخوام بکنم. نظرت برام مهمه هم یمشورت م هی! فقط زمینداره عز ی_نگران
 ..یحت شهیهم

 

 جمله ام را کامل کرد: خودش

 .یموند دیور و اون ور بردم که همش رو دکمه تاک نیچند تا از حرف هات رو ا یبهزاد. آخه روان ی_حت

 

 .امیزنگ بزن تا ب یکار دارم انجام بدم؛ اومد کمی گهی_خب د

 

 _باشه خداحافظ

 

 خروج هماهنگ کردم. یرادفر برا یآقا یبعد با منش یکردم. کم یدگیرس یناتمام کم یکارها به
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فقط از او خواستم اطراف شرکت دور بزند. بعد  یشدم. بعد از احوالپرس نیبود. سوار ماش دهیرس هیمهد
 کشاند:  ابانیرا کنار خ نیماش یاز چرخش کوتاه

 شده؟ ی! چیکرد شونمیشنوم به خدا پر یم ی_خب به

 

 بازگو کردم: شیبرا یمقدمه ا چیه بدون

 کرد. یاز من خواستگار  ی_عل

 

 شدند: دهیدر چشمانش

 دروغ؟ ؟ی_عل

 

 و خنده در تضاد بود: یدو حالت جد نیام ب چهره

 !ستین یکن یکه تو فکر م یز یگم فقط اون چ یم ی_نه جد

 

 ه؟یپس چ ست؟ی_ن

 

 .یکالم چیکردم. گوش داد بدون ه فیمو به مو تعر شیحرف ها را برا همه

 

 قولم که تمام شد، چهره اش متفکر شد: نقل

 آره. یم یدو دل کمی یبد لیرو تشک یزندگ کی یفقط صرفا به خاطر نهال بخوا ی! ولهیواقعا عال ی_عل
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 دستانم گرفتم: نیرا ب سرم

خوام  یکه نم نیهم بهش ندارم. وا یکه من عالقه ا نیهم هست و ا یاختالف سن هی_سنش! مهد
ن داشته بچه گفت من هم دوست دارم بابا و ماما یگرفت وقت شیقلبم آت هینهال ضربه بخوره. مهد

 باشم.

 

 داد و چشمانش را در کاسه چرخاند: هیتک نیدر ماش به

دامن  عاتیکه به شا نیچون هم از عده ات مونده و هم ا یازدواج رو ندار  تی_خب اوال تو االن موقع
 هینگو تا  یز یکن. فعال به مامان و بابا چ نیخوب سبک و سنگ نی! بشییتو رندهیگ می. تصمیزن یم

 .میریدرست با هم بگ میتصم

 

 کردم. یدرست اتخاذ م میتصم کیاز نهال و  یدور  یمدت یبرا یقانع کننده ا لیو دل یعزم راسخ دیبا 

 

 

 .یتا ک ستیکه مشخص ن نیخوام و ا ی_من بهش گفتم زمان م

 ..یول 

 

 فکر کردن. یبود که زمان خواستم برا نیمن بغرنج بود، ا یاز اندازه برا شیکه ب یا مسئله

 با من سنجاق شده بود. رون،یب حاتینهال در تفر یول 

 بود. ریناپذ ییجدا 

 

 .میشد که مادر و فرزند هست یم جادیرابطه ما ا تیمیتصور از صم نیاماکن، ا یدر بعض یراست به 

 شد. یم یوجودش ماالمال از شعف و شاد د،یشن ینهال م یکه وقت یز یچ 
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 فرمان قرار داد و چانه اش را با آن ها احاطه کرده بود. یدو آرنج دستش را رو هیمهد

 

 

 ؟یهم مونده که نگفته باش یا گهید زیچ ؟یچ ی_ول

 شه؟ یم ینهال چ فی! پس تکلیز یچ هی یبه گمیم  

 

 

 .دمیچرخ هیسمت مهد به

 که ذهن مرا خوانده بود، متبسم شدم. نیا از

 

 بود.  نیمنم هم یول قای_دق

از  شتر،یب یاز وابستگ یر یجلوگ یکنم، نهال برا یمن فکرهام رو جمع م یکه تا وقت میکن دایراه پ هی دیبا
 من دور باشه.

 

 

 .میفکر کن دی_بازم با

 شد با بهزاد... ی. کاش ممیکن دایپ یراه منطق هی تا 
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 حرفش را قطعه قطعه کردم. تیعصبان با

 

 بفهم! ه،یبهزاد مهد ی_بهزاد ب

 

 

 سرش را تکان داد. د،یخند

 

 .میبگ میکاش! نگفتم که بر ؟یفهم یگفتم کاش! م ؟ی_چته رم کرد

 

 در هوا تکان دادم. یدست

 

 .سی! کاشش هم خوب نی_حاال هرچ

 شه.  یم خیکنم بهزاد بفهمه، مو به تنم س یرو که م تصورش 

 .زمیتو سرم بر یچه خاک نمیرو خدا تو هم فکر کن بب تو

 

 

 بل از حرکت، حرف دل مرا زد:روشن شد. ق نیرا چرخاند و ماش چیسوئ

 

 کنن. ی_اگه مامان و بابا بفهمن پوستت رو م

 ادته؟یهشدار داده بودن.  یوابستگ نیا یبهت برا یلیبگم بهزاد به کنار، چون خ حاال 
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 داشتم.  ادیبه  یخوب به

 

 ترسم. یاز واکنششون م  !ادمهی_

 

 .یندار  یتو هنوز سن ی_به

 هی یرو برا تیجوون یبخوا ،یکه مطلقه شد نیشه بخاطر ا یتو هنوز مجردن، بنا نم یسن ها هم 
 .یهدر بد ستیبچه که مال خودت هم ن

 .یهم داشته باش یا گهیخوب د یها تیموقع یتون یم تو 

 داشته باشه. یعال یو رفاه یاجتماع تیموقع یتر باشه، ول نییتونه پا یباشه، م یتونه هم تراز عل یم

 هم هست. گهید زیچ هی

فرق  یکم هیتو با بق یبهناز مادر  ،یرو قبول کن شیمادر یبچه نه پدر داره نه مادر؛ اگه تو بخوا اون 
 داره.

 .یباالتر از گل بهش بگ دینبا

 .یش یحساب م یچرا؟ چون نامادر  یدون یم

فرق  د،یکن یزندگ نییسقف، شبانه روز بخوا کی ریکه ز یتو با نهال، با رابطه ا ی! رابطه دوستیبه نیبب 
 .یبچه داشته باش هیکه از خودت  یداره. مخصوصا زمان

 

 

 رفته و چپ چپ و بهت زده کلمه اش را تکرار کردم. وا

 

 اگه موافقت کنم؟ ادیخواد ب ی_بچه خودم؟ مگه بچه هم م
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شد؛  یکه انبساطشان، مانند کش، بازتر م یکند و با چشمان ابانینگاهش را از خ میمستق ریس خط
 .دیترمز را کش ابانیباره وسط خ کینگاهم کرد و 

 

 ابانیرا به کناره خ نیعقب، نگاهش را از من جدا کردند و ماش یها لیاتومب یدر پ یپ یها بوق 
 کرد.  تیهدا

 

 توانست. ینم تیخواست حرف بزند اما از فرط عصبان یم

 

 انبار باروت منفجر شد. مثل

 

 نه؟ یکرد یشوخ شیی_خدا

پرت کنم  نیخودم رو از ماش ادیکه االن دلم م یگفت ی. اما اگه راست راستکچیبود که ه یشوخ اگه 
 .رونیب

 کنه. یسقف، فقط نگات نم کی ریز دیآخه دختر خوب! اون خودش هم بهت گفته اگه بر د 

 رو هم ازت انتظار داره. ییزناشو فیوظا بلکه 

  ؟یرمان خوند ادیز یانگار  

 کنه؟ یبا زنش مثل خواهرش زندگ ادیم یمرد کدوم

تا حاال ازدواج نکرده و بچه هم نداشته و مطمئنا انتظار هم نداره فقط نهال بچه  یهمه مهمتر، عل از
 اش بمونه.

 زم؟؟یعز یمتوجه
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 بودم. متوجه

  

 _خب باشه!

 نگرفتم. یمیکه من تصم فعال

 کنم. یبه حال اون هم م یشد، فکر  یوقت اگه اوک هر 

 

 

 را از داخل به دندان گرفته بود. لبش

 

 .یزنم نصف بش یم ی_به

 .یفکر کن دیهم با نینه! به ا هروقت 

 

 

 گفت. یراست م هیمهد

 .دمیسنج یهمه جوانب را م دیبا 

 شده بود.  یسپر  چیکه به ه یهفته ا کی

 یسر و سامان م میها میعده ام به من زمان دهد تا به افکار و تصم انیخواستم تا پا یم یاز عل دیبا
 دادم.
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 کردم. یم ییمایشب در افکارم راه پ تا 

 ارسال کردم. یعل یبرا یامیبه افکار درهم خود قفل زدم و پ باالخره

 

 !ریدکتر! شبتون بخ ی"سالم آقا

 موقع مزاحم شدم. یب دیببخش 

 کنم. یمانده عده ام فکر م یتا باق شنهادتونیپ یرو 

 همه جوانب رو بسنجم. دیبا 

 نشه. یهم جواب مثبت بدم، به جواب آخرم تلق یاگر زمان یول

 دیکه به قول خودتون با نیازدواج رو ندارم و دوما ا تیمن موقع یطیشرا چیاوال فعال تحت ه چون
 .میهم داشته باش زیمسالمت آم یهمون زندگ یشناخت برا هی

رو  گریکمتر همد یلیتا من و نهال خ دیکن دایپ یراه هیو  دیکن یلطف کیخوام  یتا اون موقع م پس 
 که اگه جور نشد، نهال کمتر ضربه بخوره و داغون نشه. شب خوش." مینیبب

 

 

 را خاموش کردم. یگوش ام،یپ لیگزارش تحو افتیمحض در به

 

 بالشتم گذاشتم. ریرا به ز آن 
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 شده بود. ایرو میآرام برا خواب

 

 فرو رفتم. قیعم یکردند و در خواب میرها الیشب باالخره استرس و خ یها مهین 

 

 گذشته بود که دل از رختخواب َکندم. امیدو ساعت از وقت کار  صبح 

 نداشتند. یبا وزغ فرق چشمانم

 

 را روشن کردم. یگوش 

 مختل کرد. شتریهم اعصابم را اول صبح ب یعل یتماس ها حجم

 

 .دمیپوش یزدم و لباس م یغر م ادیز یسرعت با 

 

 

 نکرده بود. داریمانده در دل و ذهنم را نثار مادرم کردم که چرا مرا ب یغرها نیآخر

 

 خانه خارج شدم. از 

 

 به اتاقم رفتم.  س،ییاخطار از طرف ر یبعد، پس از کل یساعت 

 

 

 را از سر گذراندم. یروز پر کار  ر،یاز آن تاخ بعد
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 .دیدرخش یم شمیصفحه نما یبر رو یهمراهم زنگ خورد و اسم عل تلفن 

 

 مکالمه را نداشتم. حوصله 

 

 نوشتم: یامیپ 

 تونم االن حرف بزنم. ینم دی"ببخش 

 "ن؟یدار یکار  

 

 

 سپرده بودم. یبه گوش چشم

 شد. انیبعد، جوابش نما یا لحظه 

 

 .میمدت باهم رفت و آمد رو هم داشته باش نیدر ا میتون یعده؟ م انی"چرا تا پا

 !شتریشناخت ب یبرا 

 فکر کن و بعدا مطرح کن.  یکه خواست یتا هر زمان بعدش 

 شه کرد؟" یبنظرت م ینهال چه کار  یبرا

 

 

 .شتریب یرفت و آمد یقانعم کرد برا ل،یدل یاز کل بعد

 تمام خط قرمزها و کمتر با نهال بودن.  تیبا رعا البته
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  زدم. یم وندیبه شب پ یعل داریرا با کار و د روزها

 

 شد. یاحترام و محبت که انجام م تِ یدر نها یبدون کلمات عاشقانه، ول ییدارهاید

 

 .میریو درست من، پرستار بگ ینهال تا جواب قطع یبرا میگرفت میتصم 

 

 گذرد. یعده ام م انیهست که از پا یماه شش

 

 .نشده است بشانیجز "نه" نص یاند و جواب دهیدر خانه را کوب ز،یچند ن یمدت، خواستگاران نیا در

 

 .نهال با آن رقم خواهد خورد ندهیاست که آ یجواب یهمچنان منتظر برا یعل

 عالقه را در نهادم به جا نگذاشته است. یو محکم، ذره ا یمعمول یدوست کیکه جز  یا رابطه 

 

 ثبت شد. میبرا بایز یخیداشتم که توب ریتاخ زین امروز 

 

 

 در بدنم نمانده بود. یتوان گرید

 کرده بودم. نییبس عدد و ارقام باال و پا از 

 . دمید یشدن را هم بخاطر خواب ماندن صبحم در خود نم میساعت ج کی جرات

 رادفر وارد اتاق شد. یام وا رفته بودم که خواهر آقا یصندل یرمق رو یب
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 بوسه فرستاد.  کیمن هم  یزد و برا یهمکار من چشمک ،یبه الهه صبور  رو 

 

 الهه نشست. زیم یرو زود

 

 اش کرد. مهیضم دیرا هم با یو خودجوش که مهربان یخاک یدختر 

 

 

 بشم.  میتونم ج یخستم و نم یلی_خ

 ترسم.  یبرادرت م از 

 دارم تا فردا تخته گاز بخوابم. دوست

 

 

 رادفر نامش الله بود و ِسمتش در شرکت، معاونت بود. یآقا خواهر

 

 .گایالل! در حد هیخبر دارم توپ، توپ چ هی_

 گرام. نیالخصوص تو جمع مونث یکه تو شرکت غوغا کرده! عل فعال 

 

 

 زدم. یشان لبخند م یایدن یها یدلم به فانتز  در
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افتاده بود تا سوژه دختران دم بخت شرکت  نجایراهش به ا یمذکر  پیمشخص نبود کدام خوشت باز 
 شود.

 

 

قرار و کم صبر  یشدند، ب یفعال م شیکه شاخک ها یدر زمان اش،یبرخالف نام خانوادگ یصبور  خانم
 شد. یم

 

 کجاست؟  گه،ی_بگو د

 

 .میدیسه به عجول بودنش خند هر

 

 دن. یو حق خروج داروها رو نم میکه تو گمرک به مشکل خورد دهیچیخبر تو شرکت پ هی_االن 

 

 

 و دهانش داد. ینیبه ب ینیچ یصبور  خانم

 

 گرام ربط داشت؟ نیکجاش به مونث نی_خوشمزه! ا

 

 

 لبانم نقش بست. یرو یگرام لبخند نیمونث دنیکش از
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 آورد. نییخاک برسرت پا یدستش را باال برد، به معنا یشیبه طور نما الله

 

 _ربط نداشت؟

 

 بار من جوابش را دادم. نیدادم و ا یقرار م فمیرا در ک لمیحوصله و خسته وسا یب

 

 کجاش ربط داشت؟ گه،یگه د ی_خب راست م

 تو شرکت ظهور کرده. یز یچ ،یوسفی هیفکر کرد  مبچه 

 

 

 چپ کرد. میچشمانش را برا الهه

 

 ام؟ اصال به من چه؟ دهیگفته؟ مگه پسر ند ی_ک

 

 

 داد. هیرا به لباش هد یلبخند بدجنس الله

 

رم به آرزو  یم ن،یستیهم ن دهیکه پسر ند ییشه و از اون جا یحاال که به شماها مربوط نم گهی_خب د
 گم. یم
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 شد. ریسر داد که دستش توسط الهه اس نییخودش را به پا زیم یرو از

 

 و آروم و قرار نداره بگو و بعد برو. یرو فعال کرد هی_نه حاال که حس کنجکاو

 

 

 گفتم. ی_خب داشتم م

 کردن... ریها تو گمرک گ جنس 

 

 باز صبرش سرامده بود. الهه

 

 رو بگو. یاصل کار  ،یرو خب گفت نی_ا

 

 انجام داد. شیبرا نیدلنش یچشم غره ا الله

 

 .یهمش زرت زرت وسط حرف من ؟ید ی_مگه تو امون م

 

 

 جمله بعدش، تمام بدنم دچار انبساط و انقباض شد. با 

 شد. یدوگانگ دچار 

 

 ره؟یبگ شهیحکم خروجش رو مثل هم هیندن، کار ک لیکنه، اون رو تحو ری_خب جنس تو گمرک گ
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 رستگاره که وارد بشه. یخود آقا کار 

 

 

 چشمانش درشت و دهانش باز شد. الهه

 

 _نه!!! دروغ؟

 

 .دیپر خواب

 .دیدانم به کدام النه خز ینم یخستگ

 شد. یم خیبعد  یا هیدانم، تمام تنم داغ و ثان یرا که م یز یچ تنها 

 کرد. یهم در درونم بعد از چندسال طوفان به پا م نامش

 

 به گردنش داد. یبا ناز، چرخ الله

 

 .گهی_بله د

 .پیپسر مغرور و خوشت نیا یزنن برا یبال بال م اد،یخواد ب یخان م رحافظیام دنیفهم همه

 

 

 کردند. یخاطراتش سرباز م دینبا دند،یلرز یم دستانم

 .مینسبت به هم بود یدو خط مواز  گرید یوقت 
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 وافر روبه من کرد. یبا شوق الهه

 

 همه دخترا تو کفش موندن.  داره! یچه جذبه ا یدون یچه قدر آقاست! نم یدون یبهناز نم ی_وا

 نگاه خشک. کیاز  غیدر یول 

 

 

 کرد. دییهم حرف الهه را تا الله

 

به  یچکیدوست داره که ه ادیرو ز یکس ایمتاهله  ایکنم  ینوا. من که فکر م یب نیگه ا ی_آره راست م
 .ادیچشمش نم

 

 به آتش کشاند. زین اقتمیل یخود ب یاو، بلکه برا یکالم الهه، نه تنها دلم را برا حسرت

 

 کنه. یحافظ به اون فکر م ریکه ام ی_خوش بحال کس

 خواد. یم اقتیل 

 

 

 

 گفت. یم راست
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 خواست. یم اقتیل 

 خواست.  یم اقتیل ،یو خوب یهمه مهربان آن 

 خواست که من نداشتم. یم اقتیل ش،یآال یهمه عشق پاک و ب آن

 

 لبالب از آب شدند. چشمانم

 بودند. میو برداشتن آبرو زشیآن آماده ر هر

 

 کردم و از شرکت خارج شدم. یخداحافظ گر،ید یخیتوب الیخ یرا برداشتم و ب لمیوسا عجوالنه 

 

 زد. یالله در سرم بانگ م یها حرف 

 

 جا!! نیو زود برگرد ا نی_برادرم بهش گفته آب دستته بذار زم

 . میدار ازیبه تو ن شتریجا ب نیا 

 منتظرتم. گهیتا هفته د تایبرگشتن، برادرم قبول نکرده و گفته نها یهم مخالفت کرده برا یهرچ

 

 

 به راه انداخته بودند.  البیس کیبه  کیها  اشک

 

 بار مجرد بودم. نیا

 مجرد مطلقه! کی یول

 نداشتم. یر یام یبار مجرد بودم، ول نیا
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 یدبستان یچندسال رخت بربسته و دختر  یکه عاشق مرده ا یدر کنار مرد یعوض داشتم به زندگ در 
 کردم. یبود، فکر م یکه از وجود پدر و مادر ته

 

 .دیلرز بمیدر ج یگوش

 را نداشتم. شیو حرف ها یافکارم، حوصله عل یشانیپر نیا در

 کرد. خکوبیمرا م ام،یاز پ یمیم مخاطب و نخاموش کردن، خارج کردم که اس یرا برا یگوش

 

 خبر بودم.  یبود که ماهها از او ب یکس 

 شد. یم یتداع میکه فقط خاطرات بدش برا یکس

 بود. مسعود

 .شیدر خاطرم ماندگار مانده بود تا عاشقانه ها شیکتک ها شتر،یکه ب یا پسرخاله

 

 کردند. مانیزا میرا که خواندم، چشمان آبستن شده از اشک ها متنش

 

 برات تنگ شده. ایدلم اندازه همه دن ا،یمعرفت دن ی"ب

 ."یفراموش کردن توعه به ایکار در دن نیتر یو نشدن نیتر سخت

 

 

 گفت. یم راست

 فراموش کردن بود. ا،یکار دن نیتر یو نشدن نیتر سخت 
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 که من هر چه تالش کردم، نتوانستم. یکار 

 رسد. ینامش هم، جانم به جنون م دنیبه محض شن چون 

 

 رساند. یبودم که مسعود در انزوا، روزگار را به سر م دهیمادرم شن از

 کند. یم اینقل و انتقال شرکتش را به بندرعباس مه یبودم که کارها دهیشن 

و کشان کشان به در  ردینگ ابانیمن، تا دلش دستش را در خ یخواهد دور باشد از من و هوا یم
 .اوردیمان بخانه

 

 و آزارش را ندارد. تیدلش تاب اذ یکند، ول یبهناز تاب تاب م یبرا دلش 

 

 سر بودن ترانه برداشته بود. هیرا هم زده و اسم خود را از سا تهیفرمال غهیهمان ص دیبودم ق دهیشن

 

 

 زد. یاعصابم ناخنک م یرو یمکرر  بوق

 رنگ قاب زد. یسرم، چشمانم را در دو چشم عسل گردش 

 

 باال برسونمت!  ای_بهناز ب

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نی_تو ا

 

 .دمیچشمانم کش ریز یرفتم و همزمان دست نیطرف ماش به



 IR.BESTNOVELSناشر :         فاطمه احمدی )حلماسادات(نویسنده :     مرگ احساسرمان :                بهترین رمان ها

1084 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 را باز کردم و سوار شدم. در 

 

 جا؟ نیاالن... ا ؟ی_سالم خوب

 

 زد. هیتک نیدر ماش به

 

 وقت بود منتظرت بودم. یلی_خ

 .یاومد رونیب دمید 

 بود. ریحالت درگ دمید 

 کنارت بوق بوق کنم. امیبه سرت بخوره بعد ب یباد خواستم 

 

 .یگفت یم یزد یبود؟ زنگ م ی_آخه چه کار 

 جلو. یومدیهمون اول م ای

 

 

 .آن را خاراند یو کم دیبه گوشه چشم راستش کش یدست

 

 !؟یار یبهونه ب یزودتر بر  شی_که باز مثل چند روز پ

 چت شده؟ بهناز

 

 کردم. نگاهش
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 محترم بود. میکه برا ینگاه

 نقش زدم. شینشان ندادن حال درونم برا یخنده برا یکم

 

 ؟یرو به من بچسبون یز یچ یخوا یآقا چرا م ی_عل

 

 حواله ام داد. یا هانهیعاقل اندر سف نگاه

 

 م؟یکجا دو کلمه حرف حساب بزن می_خب بر

 .میسنگامون رو با هم باز کن یخوام درست و حساب یم امروز 

 

 

 :دمیصورتم کش یرو یدستم را به حالت عصب دو

 آقا... ی_اّما عل

 

 

 را روشن کرد. نیآرام نشست و ماش اشیصندل یاش را برداشت، رو هیتک

 

 .می_بهناز اّما ندار

 .میاالن ندار حداقلش 

 از من درآورده؟ یاون دختر چه پدر  یدون یم 
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 در گذاشتم.  یدستم را رو آرنج

 دادند. یام را آرام آرام ماساژ م یشانیپ گرمیشستم کنار گوشم و چهار انگشت د انگشت

 ،یو آب بایز یآرامش یبرا م،یاز توده غصه ها ییرها یبرا 

 نه از جانب من بود. ایبله  کی یماه در پ نیکه چند یحرف زدن با کس یبرا

 

 

متقاعد کردن  یبرا یجواب یبود. هنوز در پ دهیچیسخت مشوش بود. کالفش سخت در هم پ ذهنم
کرد:  یم ییبزرگ درافکارم خود نما  سوال کینورس در افکارم شکوفه زد.  یبودم که شاخه ا یعل

 سمبه جوابش بر یتوانستم به راحت یکه نه م یشماره مرا مسعود از کجا آورده بود؟ معادله مجهول دار 
 ذهنم را.. یفضول دیق یو نه حت

 .دمیهورت کش شیرو با صدا میها یدل مشغول تمام

 را به سمتش تاباندم: نگاهم

 تونم بگم؟ یم زیچ هی_بهناز! 

کرد  یم یباشک باز  میچشمانش قا ین ینسخه زدم تا آنچه را که در ن شیکوچک اما گرم برا یلبخند
 :دیرا بگو

 از گفتن دوست دارم! باور کن. شتریرو ب دنیشنوم! امروز شن ی_بگو م

 بودم؛ ستادهیمنتظر و گوش به فرمان ا من

را  نیکرد و درآخر ماش  را با کوچه عوض یو فرع ،یرا با فرع ابانیحضرت سلطان خونسردانه خ یول 
که توجهم را جلب  یز یهول دادم. چ نییبه باال و پا نیماش شهینگه داشت. نگاهم را از ش یگوشه ا

هر  مروح بخش و دلنواز آن که چش یبود. فضا مکتیرنگ به نام کافه ن یچوب یکرد نام ساختمان
 داده شد. زیو قهوه ن یسفارش دو فنجان چا م؛یشد ریکرد. جاگ یَمسخ م یقیرا دقا یا نندهیب

 :ختمیام ر یشکر در چا یکم
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رو بزنم. نه  یحرف میجوون ی_من نه پسر پونزده شونزده ساله ام که بخوام از سر هوس و هورمون ها
دوست دارم اگه کنار هم  ،یر یرو بپذ یهر دروغ یکه بخوا یهست یتو دختر چشم و گوش بسته ا

 صداقت باشه. مونیاصل زندگ میشد یموندن

 از منفعتش باشه. شتریاگه ضررش ب یحت 

 ...نِ یاصل حرف من ا اما 

 در به زبان آوردن حرفش مردد بود: یکم

 

 نیمن تو ا  بهناز ی. ولمیرو با هم داشته باش شتریب ییفرصت آشنا کی_درسته حرف نهال باعث شد 
هنوز قلبم  ایخوشم اومده درسته قبال عاشق شدم و  رتینظ یب یمدت از خانم بودنت، متانتت، مهربون

به اون  منکه  یز یکنم. چ غیاز قلبم در تونم یدوست داشته شدن رو نم یول ه،یمیعشق قد کیریدرگ
 مبتال شدم. 

و رک به  حیاعتراف صر نیرنگ گرفت. دستانم از ا میبا سرعت نور در بدنم پمپاژ شد، گونه ها خون
 لرزش درآمده بودند.

 کردم! دای_بهناز من بهت عالقه پ

تونم بگم از  یحس جوونه زده تو دلم م نیبا ا ینه؟ ول ایبکارم  یدونم منم تونستم تو دلت حس ینم 
نرمال  یزندگ کی میتون یم گهیحس مشترک باشه خب د نیاگه ا ؛میدیکنار کش یمعمول یزندگ کی

 .میهم بساز یرو کنار هم با دستها

 

حس را بر صورتش  نیخواست بعد از ماه ها ا یجسارت م یبود. ول یتنها حس مشترک من و عل نهال
امان دست به دست هم داده بودند. خبر  یب یآتش باز  کی یامروز در ذهنم برا زی. همه چدنیکوب

جسم و  که یامیمسعود، پ امیحاال تنها دلبرم مانده بود. پ یکه دلبر بود و دلبرش بودم. ول یآمدن دلبر 
 ار،یتمام ع یمچاله شده بود. و حاال ابراز عالقه دکتر  گرید یتمام کلماتش در فراق کس ریروح خودم در ز

 مجرد، عاشِق معشوق مرده!
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 آوردند.  یداشت؟ مگر افکارم تا کجا تاب م تیذهن چقدر ظرف کی مگر 

 را مزه مزه کردم: یاز چا یکم

 

. اون امیتونم با خودم کنار ب یرو نگرفتم. هنوز نم یدرست میمن هنوز تصم ؟یبشنو یخوا یم ی_چ
 نمیکنم، ارو شروع  یدیجد یخوام اگه بخوام زندگ یاز سر اجبار بود. نم یدون یخودت بهتر م میزندگ
 خودم باشه. یخوام اگه باشه با عالقه باطن یباشه م یاجبار 

 یو گوش دیدسته کل ستادینگاهم کرد و قهوه سرد شده اش را خورد. بلند شد و ا یحرف چیه یب
 همراهش را در دست گرفت:

منم   فکرات رو بکن نیبش امتیق امیتا ق  تا برسونمت. بعد منم به کارهام برسم. تو هم می_خب بر
 گم! ینم یچیه گهید

 

آشفته بازار،طوفان   نیخارج از صبرم بود. در ا گرید نیدادم ا رونیام را ب یبستم و نفس عصب چشم
 را کم داشتم. یزده افکارم قهر کردن عل

 پرتاب کردم: شینگاه تندم را به سو ریرا برداشتم، ت فمیک

 رم. یخوام الزم نکرده، ممنون خودم م ی_نم

 کردم و به سرعت از آن جا خارج شدم: پشت

 _بهناز!!

با حرص و خشم داشت توجه  یا ختهیآرام و پرمحبت و بعد آم یکه لحن یرگبار  یبهناز گفتن ها به
 نکردم.

 کرد؟ یمرا درک نم یکس چرا

 

 زند. یکه ماالمال از عشق و احساسات هست در احساساتش لنگ م یزن نیدانست ا ینم یکس چرا
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 شد، چشمانش شراره آتش بودند: دهیبه شدت از پشت کش فمیک دسته

 سوار شو. ای. بیوقت شب تنها ولت کنم بر  نینشدم ا رتیغ یبرمت. ب ی_خودم آوردمت، خودم هم م

 مورد بود. یکردن ب جدل

 فکر کردم. یعل یخانه به حرف ها تا

کنم و  یرو ادهیپ یتا در خانه کم خواستم یکند م ادهیاز او خواستم که مرا پ میدیکوچه که رس سر
 بخورم. ییهوا

 پا گذاشتم. اطیدرون ح خسته

 

 

 

 

کرده بود نشستم. نعناع  یچیکه پدرم در باغچه کاشته بود و اطرافش را فنس پ یتازه ا یها یسبز  کنار
پر کرده بود.  ازچهیو تره و پ حانیکردند. اطرافش را ر یم ییکه تازه با رنگ سبزشان خودنما ییها

بزرگ شدن  نیدانستند ا یکردند. کاش م یو بزرگ شدن تالش م دنییزود رو یکه برا ییجوانه ها
تر است. چشمم به آن  نیرنگ شانیایو کوچک بودن دن زیمقدار ر نیدانستند هم یتاوان دارد. کاش م

روز  کیکه در  یدرخت کوچک آلو که تمام نفرت درونم را باز برمال کرد. همان درخت دیطرف باغچه کش
 .کرد ادیدرخت قسم  نیکه مسعود به هم یهمان روز  م،یدیبا مسعود خر یسرد باران

 

درخت از من مواظبت  نیمثل هم گریکرد د ادیمرافراموش نکند، قسم  استیدن ایکرد تا دن ادی قسم
 جا ماند. شیپاها ریقسم دومش ز یکند. ول

 برگرداند میروزها نیا زینفرت انگ یایمرا به دن یگوش امکیپ یصدا

 را خارج کردم.  یشد. گوش دهیکش امشیبه پ ادمی ،

 داد: یفرستاده بود که در پس آن انتظار معنا م دیجد یامیپ باز
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 ؟ی_به

 کرد: یارسال م میبرا زیانتظار ن امیکم بود حاال پ اطیدر ح شیادگاری

 فرستادم: شیآتش و خشم برا یبا محتوا یپبام 

خورم تا  یکنم. قسم م یفراموشت نم استیدن ایتا دن یو گفت یکه زد یی_قسم به همون درخت آلو
 یمثل برگ درخت از من نگهدار  یکرد ادیفقط خاطرات تلخت را مرور کنه. قسم  المیخ استیدن ایدن
 یصنم چیه گهیاسمت و درختت بزنم. من و تو د خاطراتت و شهیبه ر شهیخورم ت ی. قسم میکن یم
 هاش تموم شد. یها و بد ی. گذشته با تمام خوبمیهم ندار با

. میدردمشترک هم ندار یحت یمشترک زیچ چیبرات ثابت شده که ه گهیچند ماه هم د نیکنم ا فکر 
 .یخودت بساز  یبرا یدیجد یو زندگ یدل به اون زن ببند دوارمیام

دوست دارم اگر برات  یول یدونم شماره من رو از کجا آورد ی. نممیدار یراه جداگانه ا گهیکدوم د هر 
 و چشم بستم.  تو و من باشه. دکمه ارسال را زدم نیب امیپ نیآخر نیمهمم، ا

 ...دیاز چشمم چک یاشک قطره 

 

. دیمن قرن ها به طول انجام یو برا یبر چشم هم زدن گرانید یهفته برق آسا گذشت، البته برا کی
را در دست  یفیتوق یخروج داروها یبرا یبازگشته بود و امروز جلسه ا رانیبه ا رحافظیشب قبل ام

که هنوز  مباشم و در برابرش دست دل یو با خود عهد بسته بودم قو دیتپ یداشتند. دل من در مشتم م
 قرارش بود رو نشود و نلرزد.. یب

رنگ بود؛ که با  ییگردو یبود. تمام حواس من به در چوب بیغر یتمرکز واژه ا میدر تمام کارها امروز 
بود و بس. وجودم انباشته از  هودهیب میتمام چشم انتظار یول دیچرخ یسرم به آن طرف م ییهر صدا

از  ینگاه هو زار بزنم. دلتنگش بودم و فقط ب نمیکه دوست داشتم همان جا بنش یحس کیحرص بود 
 بودم. یم را رفع کند راضاو که عطش
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 یچادر زده بودم به بهانه و ب زشیرادفر نگاهش به طرفم مشکوک شده بود، از بس کنار م یآقا یمنش
 بهانه بر سرش آوار بودم.

تواند  یزدم که بهناز نم بیشد. بر دلم نه یکردم آرام و قرار داشته باشم، قرارم بند نم یچه تالش م هر 
 امروزش رو در رو شود. به اتاقم پناه بردم. بهیو غر روزید اریبا 

 زد: ثیخب یلبخند الهه 

 میما که همکار بود ش،یدیالبته تو که ند ؟ینکنه تو هم منتظر شاهزاده ا ،یدر رفت و آمد ی_کلک ه
 خوره. یم زیکه همش ل یماه هی  !!هیچه لعبت میدون یم

 

 دستپاچه زدم: یلبخند

 باشه برا شما مجرداس نه من!! لعبتم هیچه حرف نی_نه بابا ا

 

 که در مورد خودم زدم به درد آمد. یحرف یبرا دلم

 

 پرت کرد: زیم یرو تیخودکارش را با عصبان الهه

حرف  یطور  نیشناسمت دوست ندارم راجع به خودت ا یو م یینجایکه چند ماهه ا نی_بهناز با ا
 ریرو ز تییبایمتانت و ز دتیو سال نکشبه د یشه اون زندگ ی. بنا نمی. معلومه که تو هم مجردیبزن

 .یر یسوال ببره. خودت رو دستکم بگ

 

به  شانیها متیداروخانه که در ق کی یداروها یها متیق یبررس یمن برا دیاتاق زنگ خورد، با تلفن
 دادم.  یرفتم تا محاسبات را انجام م یرادفر م یمشکل برخورد کرده بودند به دفتر آقا

ها باال و  متیو ق یاسام یبودم و نگاهم رو ستادهیداروها را در دست داشتم و پشت به در ا ستیل
 شد. یم نییپا
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 نشان دادم: یرا باال بردم و به منش ستیل برگه

 تونم برم تو؟ ی_خب من م

 

 را زد: یرا برداشت و دکمه ا یگوش

 هماهنگ کنم. ی_آره، آره ول

 

 .دی_لطفا من رو هم هماهنگ کن

 

 ،یلذت بخش یقیموس 

روح  یب یشود در فضا یم ریدر وجودت سراز یر ینظ یب یآن، حالت خوش دنیکه از شن ییآن ها از 
 انداز شد. نیطبقه دوم طن

نشده  دهیدر آن ها روح دم نیدلنش آهنگ نیاجسام، هر آن چه که در اطرافم بود محال بود از ا فضا، 
 بود.

 

و  دنیبرهه از زمان باز شن نیدانست در ا یوار بود. م وانهیکوبشش د. دیکوب یدور تند م یرو قلبم
 گناه نبود.   و تاالپ کردنش ستنیگر

 کرد. یپرنده وجودم بود که در آسمان من پرواز م میبرا الشیکند. خ انتینبود که دل، خ یشوهر 

 سرخ بهشت بود و من حوا. بیس میبرا رحافظیام 

 سهم من نبود.  یکه خواستنش، خواسته دلم بود ول یممنوعه ا وهیم 

 شناخت. یدل که منطق را نم یمن نبود. طاقت چشم در چشم شدن او را نداشتم، ول ی اندازه

 

 شدنش و سکوت قلبم همانا. خکوبیدرونم بود. برگشتنم همانا و م یهجر آوا درد 
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که اگر  یبودم. همان نگاه عاشق نگاهش خیشد م یمن ساعت ها محسوب م یچند که برا ییها هیثان
 یم داریشد و همه را با جان و دلش خر یکنم سپر م یدرد و غصه را با خود حمل م یدانست کم یم

 شد.

 او قسمت من نبود. د،ید یچشمانم را م یحرف نگاهم، دلتنگ دینبا 

که  یبود. سخت بود مقاوم بودن در برابر مرد میاز زندگ یدوره ا نیریاز خاطرات ش یفقط بخش او 
 کار نشد ندارد، یحرکاتم را از بر بود. ول یلیبه م یلیم

 گفته اند خواستن توانستن است.  میقد از

به مثابه  رونمیداد و ب یجان م شیصدا نیو آهنگ دلنش بشیچشمان دلفر یها هیال ریدرونم ز دیبا
 شهیو هم بایز یآن لب ها یمنحن نیریش یکرد. لبخند یپر از وقار و محبت رفتار م یول یخی یکوه

 خندانش شد:

 

 من شده! بیامروز نص ی! چه سعادتیخسته نباش ؟ی! خوبی_سالم خانم مصطفو

 

 میکه خاطرش برا یکس نیبود اگر جواب با ارزش تر یادب یرا در دستانم جا به جا کردم، ب ستیل 
 دادم. یبود را نم زیعز یلیخ

 .نی! خوش اومدریبخ دنیرس ن؟یرستگار خوب ی_سالم آقا

 

 را باال برد: شیاز ابروها یکی یبرده بود، وقت ادیرا از  یمنش

 تا حاال دو نفر شدم؟ ی_از ک

 

فقط دو  ریمحل کارم شوم. من با ام یخواستم سوژه و انگشت نما یدستانم عرق کرده بودند. نم کف
 !!شترینه ب میباش میتوانست یهمکار م
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 دو نفرمان بود. ریزده انداختم که نگاهش گ رتیح یبه منش ینگاه یچشم ریز

 

 انجام دادم، با دست به اتاق اشاره کردم: یمصلحت یا سرفه 

 ن؟یارینم فیخوام برم تو شما تشر یرستگار من م ی_آقا

 

 به در زدم: یا. تقه دیبلند به من رس یاول را برداشتم که با قدم ها قدم

 !ریبهناز منم ام ؟یکن ی_چرا فرار م

 

 رادفر در را باز کردم. دییبفرما با

 نداره. یجا محل کاره، صورت خوش نی_ا

 

گفتم و از  یموقر با اجازه ا یو در آخر با حالت میکرد یبررس رحافظیام ینگاه ها ریرا با رادفر ز ستیل
 اتاق خارج شدم.

 کردم.  یرا از خودم دور م ریام دیبا

. مینیرا بب گریهمد گریساعت د کیمقدور باشد تا  شیارسال کردم و خواستم اگر برا یعل یبرا یامیپ
 دنبالت. امیفرستاد که حتما خودم م میبرا یامیپ امم،یپشت بند پ

 

 رفتم.  سییر یمنتظرم بود، به اتاق آقا نییکه پا یدادن عل امیکردم. به محض پ فیرا رد میکارها 

 رفتنم را متوجه شود. ریتا ام رمیرا بگ امیمرخص مینگفتم و خواستم مستق یعمد به منش به

 لحظه نگاهش کردم. کیکه اعالم شد  موافقتم 

دلم را در آن  یکردم و خارج شدم. ول یشدند. خداحافظ میتنظ یقرار  یب یبدنش رو یو اعضا چشمان
 اتاق جا گذاشتم. 
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 ام را صادر کند یخواست حکم زندگ یم یگر ید یرا آن جا و زبانم جا دلم

 

 

کردم که به او و خاطراتش  یم دیخودم را مق دی. باردیرا نگ شیگرفتم تا دلم هوا یم دهیاو را ناد دیبا
 فکر نکنم. یقیدقا یبرا یحت

 

را  میگوش ها رتشیپر از ح یرا لمس کنم، صدا نی. چند قدم مانده که در ماشدمیرس یعل نیماش کنار 
 کرد: یپر و خال

 ؟یبر  یخوا یم یبا ک ؟یبر  یخوا ی_بهناز؟ کجا م

 

 :دیبر یدل م دیبا دم،یبر یدل م دیبا

 

 _بهناز نه!! خانم، بهناز خانم!!

 افزون شد. رتشیح دیام را شن یدیتاک جمله

 

 فهمم، ینم ؟یچ یعنی_

 هست ها؟ نمونیب یچه مانع گهی! االن دیباهام حرف بزن یجور  نیا دیاز چند سال با بعد 

 کردم. یعل نیبه ماش یدست اشاره ا با

 نگاهش پرسشگر شده بود. زین یعل خود 

 چرا؟ ؟یبر  یخوا ی_با دکتر م
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نگاه مبهوت شده اش  یدانست چهره سنگدلم در درون برا یکردم، او که نم یم ییدلم نوحه سرا در
 . غوغاست

 دهم را ببلعد. یم یحکه او را شکنجه رو یباز شود من نیکردم زم یم دعا

 

 خواد بشه. یام م ندهیاز آ ی_قسمت

 

 فراخ شده اش دلم را سوزاند: چشمانش

 _بهناز!!!

 دور شوم. یکه از آن مهلکه ساختگ م،یتعجب کالمش توان داد به پاها حجم

 خواهش کردم به سرعت مرا از آن جا دور کند. ینشستم و از عل نیدر ماش یآن به 

بود امروز را َجستم  نیا ریگذاشتم و تمام ذهنم درگ یپاسخ م یب دهیو نشن دهیرا شن یعل یها حرف 
 چه کنم؟ رحافظیرا با ام گرید یاما فردا و فرداها

 شهره گند بزنم.  یخواستم به تمام آرزوها ینم

 باشد، یخانه پدرم م م،یدانستم درب روبه رو یبود و من هنوز نم ستادهیا نیماش

 افکارم غوطه ور شده بودم.  یایچنان که در در آن 

نشسته بود  نیدر ماش یبود و آرنج دست چپش رو یبه او نگاه گره زدم، عصب نمیتکان خوردن آست با
 شد. یگاز زده م شیدندان ها ریو انگشت اشاره اش ز

 صورتم زوم شده بود: یمتفکرش رو چهره 

 

که منم با  یخواست یعروسک م کیراننده، بلکه  ینه حت یخواست ی_خب امروز فکر کنم نه من رو م
 انجامش دادم، نه؟  یسن و سال برات به خوب نیا

 کنم؟ کیو تحر رحافظینظرت تونستم ام به
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 بکوبد. میپرده، برداشتش را به رو یرک و ب نیچن نیا یشد عل ینم باورم

 

 باور بود. ریو غ لیثق میبرا شیبخش دوم حرف ها یقبول داشتم ول یاول حرفش را به خوب قسمت

 

به اجبار  یخواستم آن محبت ها یخاطرات مشترکمان بدهم. نم یابیبه باز یدانیخواستم م ینم من 
 و سوزان شود.  ردیشعله بگ یمحبت ،یخاکستر شده با حرف

 روزگار. دهیکرد در حق من جفاد یم یانصاف یب یعل یول

 

 مگه چکار کردم؟ ؟یبرداشت رو کرد نیآقا چرا ا ی_عل

 

 یبخش کرد. دستانش را محکم رو یبه خوب میکه آن را برا  بلد بود یهم عصبانبت را به خوب یعل
 زد: ادیو فر دیفرمان کوب

 

 .نییکنم. حاال هم برو پا ی_بهناز من رو خر فرض نکن، نکن! خواهش م

 گذاشته بودم یعل تیدهان باز شده متعجب از عصبان یرا رو دستم

 

 _من..من..من که...

 کنم برو. ی_خواهش م

 

 شروع شده بود: ششانیها باز زا اشک

 اومد. شیپ انیجر نیخواستم بهت بگم که ا یم گهید زیچ هیآقا من  ی_عل
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1098 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 :دیصورتش کش یرو یراستش را به حالت عصب دست

 بهناز! میزن ی_بعدا حرف م 

 

بودند که گازش را  دهیخوب نچسب نیبه زم میبه من فهماند که بروم. هنوز پاها میرمستقیو غ میمستق
 ترمز زد.  میپا یجلو ینیاز کوچه بودم که ماش نشیو خروج ماش یگرفت و رفت. هنوز مبهوت رفتار عل

 . تمام افکارم رسوب کردند،دیرس نیماش نیکوچه به سرنش یاز انتها نگاهم

کردم.  تیرا به سمت در هدا رمی. مسدمیگرش را د انیچشمان طغ یشد وقت نیمن ته نش تمام 
 ز،یبه همان صالبت ن ع،یبا صالبت و سر ییپاها یبسته شد و صدا یکه به تند ینیدر ماش دمیشن

 .دیکوب یپقلب من دارکوب وار م

 

 فراموش نشده بودم.  شیکه هنوز برا نیشدن، از ا کیدوباره نزد نیا از 

زد که هنوز  یرقم م میرا برا یکند، خوش انیکه ترس را در دلم بن نیاز ا شتریبودن کالمش ب یعصب
 زنده ام. شیبرا

 

 .میحرف بزن یسوار شو کم ای_بهناز ب

 صورتم بند کردم: یاز سنگ را رو ینقاب باز

 _بهناز نه!! بهن..

 . سوار شو.یتو همون بهناز  ار،ی_ادا و اطوار برام در ن

 

 م.باطن را هم بست دهیبر قامت چون َسروش بستم، نه تنها چشم ظاهرم را، بلکه د چشم
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 دیعقلم را نبندد و به زندان سکوت و اطاعت تبع یو و لحن کالمش، دست و پا شیقد و باال دنید تا 
 کند. 

 

 ام کار او را راحت کند. یقرار  یکردم به او تا نمانم و ب پشت

 

 شم. ینم نیبا نامحرم سوار ماش م،ی_من و تو نامحرم

 

 توانستم به جانم بچشانم اال او. یپوزخند را م نیا یاز هر آدم ،یهر کس از

 تند و پرصدا زد: یپوزخند

 

 .یکن یدور دور م نشیکه تو ماش یدار  یچه نسبت یمحرمته؟ با عل ی_حتما هم عل

 

دوست داشتن من، در او  یدر اخالقش و حت یر ییتغ چیبود. ه ریهمان ام ریصبر عطا کن. ام ایخدا
 عاشق و حسود. رینشده بود. همان ام جادیا

 لرزش گرفته بود: میصدا

 

 ؟یخوا یاز جونم م ی_به خودم مربوطه؛ چ

 را وام گرفتم و به سرعت خودم را در خانه انداختم.  ایدن یانرژ  تمام

 

به  رمیبار به خاطر ام نیا دیکردم. با یزدم و با خانواده ام صحبت م یم ایامشب دل را به در دیبا
 . دمیکش یم تیام کبر یجوان یو باق یزندگ

 کردم. یتک پسرش حفظ م یشهره را برا یآرزوها دیبا
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 کرد. یرا سبز م دهایمادر نهال شدن تمام با دیشا

 .دمیرا بستم و بار در 

 شد. یگره خورده بود و گره در گره م شیدانستم کجا یکه نم یسرنوشت بر 

 

بر گونه ها،  یدر پ یبود. اشک ها پ میکه حسن ختام تمام آرزوها ییآرزو یکردم برا یم ونیدلم ش در 
گفتند غصه ها هم مانند ما رهگذرند و  یم دیرفتند. شا یزدند و م یلبانم، و در آخر بر چانه ام بوسه م

 روند. یم

کباب مادر کل خانه را پر کرده بود.  یشام یکه از غصه فاصله گرفتم به داخل خانه پا نهادم. بو یکم 
 ردم. خوشش نوازش ک یچشم بستم و مشامم را با بو

 

 .یدیبار با لذت بو کش کی_چه عجب تو 

 .کردم لیبر شانه اش تکم یو بوسه ا نیدلنش یمادرم را با خنده ا خنده

 

 !! یراه انداخت ییچه بو یدون ی_آخه مامان نم

 آشپزخانه وارد شدم، کنار گاز رفتم و در قابلمه را برداشتم: به

 

 آره. یبره، ضعف م یرنگ و لعابش هم دل م ،یچی_اومم، نگفتم بو که ه

 شبانه ام شد.  یها هیها و گر ییکه بعد از طالقم مامن تنها یطرف اتاقم راه افتادم. همان اتاق به

 

 استراحت کنم. کمی_مامان خستم 
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 .ادیگم بهنوش ب ی_برو دخترم، غذا آماده شد م

 

 ام چرخاندم. یشمعدان یاتاقم پا گذاشتم و چشم رو درون

گل  نیا میو برا دیفهم ریبود که ام یدوران ادگاریهم  یشمعدان نیدانستند. ا یام به گل را همه م عالقه
 . دیرا خر گریو چند گل د

 بود. یشمعدان نیهم میبرا ریگل از طرف ام نیاول

 آمده بود. دارشیخر ادیاتاق به  نیگل هم در ا نیام، خانه من گشته بود، ا یباز خانه پدر  یوقت از 

 

خواستم  یرا که م ییو در ذهنم حرف ها دمیکش شیبه برگ ها ینشستم، دست نیزم یگل رو کنار 
 کردم. یبزنم را مرور م

 شوند.  یوقت بارور م یچشمان، لعنت به آن ها که وقت و ب نیبه ا لعنت 

 در زدن، اشک ها را به عقب راند، بلند شدم. یصدا

 شدم. بهنوش بود که با خنده وارد شد: میگفتم و پشت به در مشغول درآوردن لباس ها یدییبفرما

 

 ! دیچه قدر طول کش دنیلباس پوش هیتو، مگه  نیا یدیی_زا

 

شد به لبان  نیمز یاو خنده ا پیت دنیکردم. با د یبه شدت مقاومت م یول دندیلرز یهنوز م چشمانم
 غم زده ام.

 بسته بود. یکه به شکل خرگوش ییرنگش و موها دیسف شرتیت

 

 _بهنوش!!!

 را غنچه کرد: لبانش
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1102 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بهنوش انگار قتل انجام دادم. یگ یچنان م ه؟ی_چ

 خونسردانه اش گرد شدند: یو حرف ها پیاز ت چشمانم

 

 ؟یگل ستین یبچه دبستان هی پیبه نظرت ت نی_دختر تو چند سالته؟ ا

 باال انداخت و سرش را با ناز تکان داد: ییابرو

 دستم انداخته. یکودک درونم فعال شد. االن بهزاد هم کل ییهوی ه؟ی_چ

 

 کردم. شهیشدم و در سکوت زبانم، به فرصت مطرح کردن بحث اند ساکت

 

 ؟ی_بهزاد اومده؟ بابا چ

 تنگ شد: چشمانش

 ؟یپرس یکه م یدار  ی_کار 

 را تکان دادم: سرم

 خوام بگم. یرو م یز یچ هیخوام همه باشن  ی_آره م

 

 زد: یچشمک م میوار برا طنتیش چشمانش

 

 تا اون موقع. ادیبگو من طاقتم نم ؟یبگ یخوا یم ی_جان من چ

 

 گم. یم امیاالن م اریطاقت ب گهید کمی_

 حلقه کرد: میآمد دستش را دور شانه ها کنارم
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 بگو! مرگ من!! ی_جون خواهر 

 

 دادند: لیبه نام اخم را تشک یمرکز  میابرو دو

 

 دور از جونت! یزن یم هیچه حرف نی_درد، عه ا

 

 :دیسمت راستم را بوس گونه

 .یبگ یخوا یم ینگم، بگو چ یخوا ی_خو م

 

 را خشکاندم: شیمقدمه تمام خنده ها بدون

 خوام دوباره ازدواج کنم!! ی_م

 

 در برابر حجم چشمانش کم بود: سیتن توپ

 ؟ی_دروغ!! با ک

 

 از کنارش گذشتم.  یجواب چیه بدون

 بود یخوب که نه، عال ،یخواست. عل یجرات م ینام عل گفتن

 شود. یدانستم مشکل ساز م یم مان،یاختالف سن یول 

 

 خواهم بازگو کنم. یرا م یکه حرف مهم دیگذاشتم و از مادرم خواستم تا به پدر بگو ییرایدر پذ پا
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 حضور داشته باشند. همه دیخواهم بزنم که با یرا م یمانند بهنوش اصرار، که چه حرف زین مادر

 

 در بهت رها کردم. زیبه مادرم دادم. او را ن زیجواب بهنوش را ن همان

نکند و  یراحت شود که با خاطرات خاطره باز  المیخ الِ یکردم. تا خ یغائله را ختم م نیا دیبا امشب 
 نلرزد. شیدست و پا

 کردم. یبند م ریجز خانه ام یرا به خانه ا شیپا دیبا 

 

 

 ام زده بود. شهیبه جان تک تک رگ و ر استرس

 

 یکردم و جوابشان را م یسپر م نهیکردم و من جسورانه س یشدم، رفتارشان را تصور م یم ریش یگاه 
 دادم.

 .میببخشا شیحرف زدن را به لقا یخواستم عطا یکه م فیچنان زبون و ضع یگاه 

 

 دلم گذاشتم. یپا رو باالخره 

 .گذاشتمیم دیتمام خاطراتمان با یخودم پا رو لیبار که تنها بودم، با م نیا 

 

 کم بودم.  شیبرا من

 نشسته بودم. ییرایپذ در

 افتاده بودم. میداشتم و به جان ناخن تمام انگشتان دستها اضطراب 

 کار برحذر دارد. نیمن قد علم کند و مرا از ا یجلو یکردم کس یخدا م خدا 
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 کردم. یبود، صدا م رممکنیکه در نظر من غ یکار  یهمان خدا را برا باز 

 

 

 زده ام قرار دهد.  خیرا در دستان  رحافظیکه دستان ام نیهم ا آن

 

 

 !!؟یبگ یخواست یم یز ی_خب باباجون چ

 

 

 بلند کردم. چشم

 که جا گرفته بودند.  دمیرا اطرافم د همه 

 

 کرد. یآن بود و مشکوک مرا نظاره م یدر دستش بود و انگشتانش ال یکتاب بهزاد

 

 خواستم بزنم در حال ذوب شدن بودم. یکه م یگفتن حرف یمنتظر، برا یتمام نگاه ها ریز از 

 

 

 خواستم بگم. یرو م یز یچ هی_

 نظر همه شما رو بدونم. خواستم 
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 م؟یشد یجمع م دیکه همه با هی_و اون چ

 

 

 داد. یاهش را ممشکوکش کم بود، حاال لحنش هم مزه نگ نگاه

 

 گم! ی_م

 

 

 ...یپر بود اما خال خانه

 در خانه نبود. یکه حاکم بود، انگار کس یاز سکوت یول م،یبود همه

 

بار انگشت اشاره دست راستم با ناخنش به جان دسته مبل  نیا یها دهانم را رها کرده بودند، ول ناخن
 افتاده بود.

 

 یاون دسته رو م یاالن که دار  ای ،یخور  یناخنات رو م ای ؟یکه استرس دار  یبگ یخوا یم ی__چ
 .یکن

 

 

 رو به بهزاد تذکر داد. پدر
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 _خب هولش نکن، حتما سختشه بگه.

 گه.  یخودش م بذار 

 

 

 مشهود بود. اشیدر پس نگاهش، نگران یزد، ول یلبخند پدر

 

 .میشنو یبگو بابا ما م ی_هر وقت تونست

 

 

 فرستادم. میها هیبه کام ر یگرفتم و نفس را به سخت قیعم یدم

 

 خواستم... ی_من م

 

 

 دشوار بود حرف از ازدواج مجددم به زبان آوردن. میبرا یلیخ

 زد.  یزدنم دامن م دیبه ترد زیمادر و بهنوش ن نگاه 

 نگاه منتظر پدر و بهزاد، زبانم را به حرکت واداشت. یول

 

 سبک و جلف شدم. دینکرده فکر نکن ییخدا ای_خودسر نشدم، 

 ...نیاومده که اگه شماها موافق باش شیبرام پ یمورد کی فقط 

 ...خوامیم
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 ازدواج کنم. خوامیم

 

 

 ُبهت در چهره شان نمودار شده بود. میتوانم به جرات بگو یم

 کرده بودم. یمادر و بهنوش که از قبل به آن ها ارزان یمنها 

 

 

 .دیو دهانش کش ینیب یچندبار دستش را رو بهزاد

 

 بلند شد و کنار پنجره رفت. پدرم 

 بود. ستادهیا اطیبه ما، رو به ح پشت 

 

قبول نکرده  اد،یچندماه خواست ب نیا یباباجون؟ تو که هر کس یرو گرفت میتصم نی_چطور شد ا
 ! یبود

 

 

 نگاهم گذراندم. ریبه قامت پدرم انداختم و همه را از ز ینگاه

 و حاال پرسشگر را... زشدهیمشکوک ر یآن چشم ها یحت

 

 بگم بابا! یدونم چ ی_نم
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 و موشکافانه سوالش را طرح زد. برگشت

 

 ؟یکجا باهاش آشنا شد مش؟یشناس ی_خب ما م

 

 

 تنم را گرفته بود. یو دلهره، مو به مو ترس

 

 گفتن نامش به لرزه افتاده بودند. یبرا انگشتانم 

 

 جا به جا شدم. میدر جا یکم 

 جمله ام را اصالح کردم. م،یکه خواستم نامش را بگو نیبه محض ا اما 

 

 .ستین بهیغر نیدون ی_م

 ...آقا 

 .گهید آشناست

 

 

 بر سکوتش غلبه کرد. مادر

 ؟یقدر استرس دار  نیگفتن اسمش ا یهست که برا ییخب چه آشنا ؟یزن ی_چرا تو لفافه حرف م
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1110 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 را به دندان گرفته بودم و چشمانم آشوب بودند. نمیریز لب

 

 .ی_آقا... آقا عل

 

 

 دانستم! یم

 خودم در اتاقم مجسم کرده بودم. یعکس العملش را برا نیجان خودش ا به 

 

 صدا را... یشگفت نیهم اد،یفر نیهم 

 

 بهناز!! یخل شد ؟یعل ؟ی_ک

 

 از بهزاد نداشتند.  یبهنوش و پدر هم دست کم مادر،

 فرو رفته بود. رتیدر ح شانیها چهره

  

 ؟یگ یم یچ یدار  یدون ی_دخترم م

 

 ... یاز نگران ییایبود با دن پدر 

 

 شد. دهیاشکش چک مادرم
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1111 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ش؟یدلت باهاشه که گفت یعنی ؟ی_چرا عل

 

 دهانم را قورت دادم. آب

 

 !نیهم هی_مرد خوب

 

 بلند شد. شیصدا یبهزاد زد و کم یصدا دار  پوزخند

 

 !ستیدلت باهاش ن یعنیخوبه،  یگ ی_فقط م

 قد بابات سن داره! ؟یزن یحرف م یراجع به ک یدار  بهناز 

 

 

 زد. ریکالمش به قلبم ت یتند

 

 زنه. یخواهرت داره آروم حرف م نییپا اری_بهزاد صدات رو ب

 

 

 بود. یدانستم دعوت به آرامش پدرم از بهزاد فقط ظاهر  یم

 حرف خودش بود. زیحرف بهزاد ن چون 

  

 خوام برم. یبره، منم م رانیخواد از ا ی_م
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1112 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جا برم. نیا از

 

 

 آتشش را به من دوخته بود. یپر از گدازه ها بهزادچشمان

 

 . ی_مگه من نباشم که به ازدواج با اون فکر کن

 !یکن یکه به رفتن فکر م یکن یخود م ی!! تو بیکن یفکر م رمردیپ نیاصال به ا یکن یجا م یب تو

 

 .دیآخر را کش یکن یم فکر

 

 کرد.  نگاه مالمتگرش را روانه بهزاد پدر

 

 بهزاد!  نییپا اری_صدات رو ب

 من مردم منم منم کن.  یوقت

 ؟یزنش بش یخوا یرفتن م هیبابا به خاطر  خب

 نهال رو هم به عهده داره.  تیاون االن مسئول یدون یم 

 !یمادر نشده مادر بش دی. بایاون رو هم بزرگ کن دیبا

 ؟یونتیم

 بچه رو به خودت وابسته نکن؟ نیچه قدر بهت گفتم ا یدید 
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1113 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دمیام کش یشانیبه پ یدست

 

 ...نیباش یاگه شما راض یدونم بابا، ول ی_م

 

 

 :دیزبانش را به کار گرفت و با عجز نال ست؛ینگر یکه مسخ شده، فقط م بهنوش

 

چون  ؟یرو تباه کن تیزندگ یخوا یبهناز چرا م ؟یگ یتو به اون بله م ام،یاالن بابا بگه راض یبه یعنی_
 ؟ینهال؟ پس خودت چ ؟یبه خاطر ک ؟یشهرت داره؟ پول داره؟ بهناز به خاطر چ

 

 

 بشه! یقربان دیبا شهی_خودش هم

تا مرد  نهیشه که به مامان گفت بره بش یم ریبدبخت فردا حرف خالت تعب فه،یاراده نداره، ضع چون 
 .رتشیبگ ادیزن دار و بچه دار ب

 

 

 تلفظ کردند. دهیو پدر هر دو با هم "بهزاد" را محکم و کش مادر

 

 _بهزاد بسه!
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1114 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کنترل بود. رقابلیکرده بود و غ انیعص

 

 _د آخه پدر من! مادر من! چرا الل بشم؟

 بشه؟ رمردیخواد زن اون پ یکنه. مگه چندسالشه که م یخودش رو بدبخت م یدست یدست داره 

 ؟یزنش بش یکه تو بخوا ستیآدم ن گهید یعنی 

 خودم نوکرتم!  غمبریبه پ رینبود، به پ بابا 

 چراغ سبز نشون دادنه که جونش رو بهت بده. هیبدبخت لنگ  ریاون ام بابا

 زده باال؟ تیرگ نفهم چرا 

 تو رو خوشبخت کنه. تونهینم یبفهم عل زتیجون عز بهناز

 

 

 آرامش را کاستم. میاز صدا یکم زیتبع از خودش، من ن به

 

 فهمم! چرا نفهمم؟ مگه خرم!؟ ی_م

 .میخور یهم به درد هم م یلیخ دوتامون

 م، اونم تو عشقش شکست خورده.شکست خورده من 

ندارم. چون به وقتش  ی. با سنش هم مشکلمشهیِ برادرزاده داره که قَ  هیبچه سقط کردم، اونم  هی من
 کنه. یخودش رو داره و به وقتش هم عاقل و بزرگ رفتار م یها طنتیش
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1115 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دست زدن پدر، تمام توجهم را به خود معطوف کرد. یصدا

 

 بود؟ یوسط چ نیا دنتینظر پرس گهید ،یپا طراح هی! خودت که نیبابا! آفر نی_آفر

دارم چوبش را  دنتیگرفتم و هر روز با د میبار برات تصم کیکه  نهیموافقت کنم، فقط به خاطر ا اگه 
 .یشد وهیب ،یخورم که تو جوون یم

 اجبار. ینه خودسر، نه از رو یول ،یر یبگ میبار خودت تصم نیخوام ا یم 

 .یجا باش نیباز ا گهینکرده دو سال د ییدوست ندارم خدا ه،یدلت راض اگه 

 

 

 !ی_عه مرتض

 

 

 را داشت. یلحنش تند باز

 

 رو به اجبار خراب کردم؟ شیمن زندگ نیگ یگم! مگه همه نم ی؟ مگه دروغ مخانم هی_چ

 کنه. یخوام به خاطر اون دختر نه، به خاطر خودش زندگ یحاالم ازش م خب

 رو اجبار نباشه... از 

 

 

 .شیبر تمرکز پدر و خط و نشان ها دیخط کش فون،یآ یصدا
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1116 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ه؟یک نمی_بهزاد مادر پاشو بب

 

 

 کرده بود. میچهره اش غضب آلود بود و خشم را بر چهره اش ترس بهزاد

 

 ست مامان! هی_مهد

 

 

 را تمام شده انگاشتم. بحث

 نشد. یحرف گریوارد شده بود و د هیمهد یوقت

 

 گل کرد و سخن به شکوه باز کرد. شیمادرم مادرانه ها یول 

 

 بچه بگو! نیبه ا یز یچ هیمادر تو  هی_مهد

 

 کرد. زیُسر داد و چشمانش را ر نییلب به پا هیمهد

 

 ؟یشده مامان! مگه چکار کرده به ی_چ

 

 

 باز امان نداد چون امانش را ربوده بودم. بهزاد
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1117 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 _بگو چکار نکرده؟ 

 

 

 .دیسوالش را پرس زیآم دیو تهد یبه حالت پرسش هیبه مهد رو

 

 ؟یبار نگفت یچیو ه ی_نکنه تو هم خبر داشت

 نه من نه تو. ،یتدونسیجان خودت بفهمم م به 

 

 

 کرد. یو گنگ نگاه را با نگاه عوض م جیگ

 

 نفرتون بگه تا منم بدونم!!؟ کیشه  یچه کار کرده؟ م یدونستم؟ به یرو م ی_بابا چ

 

 

 خواد شوهر کنه!! ی_م

 

 

 دهان و چهره بهزاد خندان شد. یرو نگاهش

 

 بار خنده را در صورت خودم رها کرد. نیا
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1118 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 چه خوب! ی_واا

 

 

 کرد. یبهزاد داماد را معرف یخوبش دوام نداشت، وقت چه

 

 

 خواد مزدوج بشه خانم!! یم ی_با دکتر عل

 

 

 برد. یبه سر م یلبخندش پژمرده شد، و چهره اش در شگفت گل

 

 گه؟  ی_نه!! بهناز، بهزاد راست م

 ؟یآقا ازدواج کن یبا عل یخوا یواقعا م تو

 

 

 بود. وستهیپ نیبه جرگه مخالف زین هیکم بودند، حاال مهد هیبق

 

 

 خانواده ام زدم. یخودم نسبت به حرف ها یعار  یاز ب یتبسم
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1119 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .گرانیبار مقصر خودم باشم نه د نیباشه، ا یخوام اگه شکست یم ه؟یچ رادشی_درسته!! ا

 

 _بهناز!!!

 

 

 کرد. انیمتعجب ب یو با حالت دهیبهنازش را کش هیمهد

 

 پا داره. هیمرغش  ه،ی_ولش کن مهد

 بزنه.  دیمن رو با دیجون، ق یکنه. اگه هم رفت با دک یخبط نیمگه بهزاد مرده باشه بذارم چن یول 

 بگو تا تو اون کله پوکش فرو بره. بهش

 

 

 سکان را به دست گرفت. مادر

 

 _جوش نزن بهزاد.

بهناز و بابات شرطه و . البته نظر میریگ یم میبعد تصم م،یتا حرف هاشون رو بشنو ادینظر من بذار ب به
 بدن. دینظر آخر رو اونا با

 

 

 اطالع دهم. یهم حرف مادرم را صحه زد و از من خواست به عل پدر
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1120 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بهزاد خط و نشانش را باز گوشزد کرد. یول 

 

 

 .دیخونه برسه، نامرد روزگارم. حاال خود دان نی_اگه من گذاشتم اون پاش به ا

 

 

 که شده بود، مرا منصرف کند. یقیخواست به هر طر یم بهزاد

 کند.  ادیمخالفان را ز لیزد تا آن ها را قانع و خ یزد، حرف م یچنگ م یهر آدم به 

 . ختندیدستش ر یرا رو یپدر و مادرم آب پاک یول

را بر عهده  میکردند و تصم یبار دخالت نم نیا ینبودن ول یوصلت راض نیکه خودشان هم به ا نیا با
 خودم گذاشته بودند.

 

 آمد. یرنگ رفته بود و نم دیسف یپهن با درب یابانیدر خ یبه خانه ا دلم 

 بود؟  دیهنوز بعد از دو سال درب خانه سف یراست 

 کم عرض؟ ایپهن تر شده بود  ابانیخ

 

 .دمید یصدا قبل از جواب مثبتم آن خانه را م یداشتم و آرام و ب یرا برم هیروز مهد کی دیبا 

 دلم را ..  خانه 

 قرارم را..  خانه

 حسرت دلم شد.  یتوانست خانه ام باشد ول یکه م یا خانه
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1121 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

را توپ  یاست و لجباز  گرید یدانست دلم جا یشناخت. م یم یبود، مرا به خوب دهیاز من رنج بهزاد
به عنوان خواستگار به خانه پا  یزد تا عل یم واریه در و دکنم. خودش را ب یم یکرده ام و با آن باز 

 نگذارد.

 یم  آن را به دست باد دیشن یاگر بعد از ماهها امشب جوابم را م یدلخور است ول یدانستم عل یم 
 سپرد.

 را برداشتم و با او تماس گرفتم.  تلفن 

 پاسخگو نبود. یزد اما کس یدر گوشم زنگ م یدر پ یپ بوق

 .دیچیگرم و مهربانش پ یخواستم تماس را خاتمه دهم، صدا یکه م یدر لحظه آخر  درست

 

 . دیشن یم دیگفتم تمام آن چه را که با شیبرا 

 داد.  یاو تلفن مرا مالک قرار نم یول

 کند.  نییرا با پدرم تع یکند که خودش به شخصه قرار خواستگار  یگفت ادب حکم م یم

 

 خبر ندارم. رحافظ،یو نه از ام یاست که نه از عل یچهار روز  امروز

 

 کی یکه قرار خواستگار  نیآن شب که تلفن زد و گفت که با پدرم هماهنگ کرده و از بابت ا یفردا جز 
 یدر اصفهان شرکت م یپزشک ناریدر سم دیعقب خواهد افتاد عذر خواسته بود، چون حتما با یهفته ا

 کرد.

 

 نشوم. ریرفتم تا چشم در چشم ام یگرفته بودم و به شرکت نم یچندروز هم مرخص نیا 
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1122 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

ام  یهمراه یمیقد ابانیکرده بودم که تا آن خ یرا راض هیبا هزار جور التماس و خواهش مهد امروز 
 کند. 

 

 دلم را داشتم. یآن جا بود و هوا دلم

شستم.  یم میگذاشتم و خاطرات را با اشک ها یباز م یشمعدان یهنگام موقع خواب چشم رو شب 
 .میام رهسپار شد یدوست داشتن ابانیآمده بود با هم به خ هیمهد

 

 .میدی_بهناز جان رس

 

 در نگاه نگران و درمانده اش ثابت شد. نگاهم

 میآن روزها یدوست داشتن تینها یب ابانیدر خ میروبرو یو به خانه  دمیرا از نگاهش دزد نگاهم
 دوختم.

 

 .یابیب شیدر خشت خشت آجرها یتوانستیآرامش و محبت را م ت،یکه در آن، امن ییا خانه

 

داد و  یداشت تا انسان سفر در زمان را به گذشته انجام م یداشت، بخش یچرخه زمان دکمه ا کاش
 زد. یرا رقم م نیبهتر شیاز اتفاقات را پاک و به جا یقسمت

 کردم.  یپرت شدم را پاک م رونیخانه به ب نیکه از در ا یبار  نیآخر کاش 

 

 ..یخوا یاون هنوز دوست داره چرا م یکنم! وقت یتو رو درک نم یدوگانگ نیمن اصال ا ؟ی_بهناز خوب

 

 پر شد: شیاز حرف ها چشمانم
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 نگو که خودمم حالم خرابه. یچیه ه،ینگو مهد یچی_ه

 کنه.  یکنم به من ترحم م یم حس 

تا آسمون  نیاندازه زم ی. االن مسافتمیستین شیچندسال پ رحافظیاون بهناز و ام گهیو اون د من
 شه. یپر نم یچیفاصله هم با ه نی. انمونهیب

 

 شوند: یروانه م شیاشک ها میکرد و او هم پا به پا ینگاهم م هیمهد

 قربونت برم ترحم کجاست، اون واقعا عاشقته. ؟ی_پس دلت چ

 .ستیبراش مهم ن یچیعاشق، ه آدم 

 

 آمد.  رونیب ریام نیرنگ باز شد و ماش دیسف درب

 

باشد که از او در ذهنم حک  یر یتصو نیآخر نیپژمرده بود. فکر کنم ا میدانم چرا چهره اش برا ینم
 شود. 

 نبرد.  غمایزدم تا چهره محبوبش را آب به  یاشک را تند تند با پلک زدنم کنار م هیال

 بود با مادرش، که خانه را ترک کردند.  او

 

 توانستم همراهش شوم. یمن هم م کاش

 ... کاش

 

داد دور  یرا م ریام یکه سراسرش بو یابانیبه اجبار چشمانم را از آن خانه جدا کرد و مرا از خ هیمهد
 کرد.
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 . دمیدر د یبهزاد را شاد و سرحال در جلو میبود دهیشب بود که به خانه رس یحوال

بود، حاال با دست و  نیچند روز با من سرسنگ نیکه ا یمهربان شده بود. آن هم بهزاد یطرز مشکوک به
 کرد.  یمحبت خرج م میبرا یدلباز 

 

 شده بود.  زیسوال برانگ هیمهد یبرا زیرفتار بهزاد ن یحت

 رانیمن بود و بهزاد حالش به شدت خجسته بود، از رفتارش به شدت ح یخواستگار  گریروز د سه
 مانده بودم. 

 

 .نیکه انگار لشکر شکست خورده هست نی_کجا رفته بود

 چشماش پف و قرمزه. شهیکه هم نمیا 

 

 :دمیچشمانم کش ریبه ز یدست ناخواسته

 !!نیتو چشمم افتاده بود هم ییمو هیکردم،  هیگفته گر ی_ک

 

 انداخت: هیمهد یو دستش را دور شانه ها دیخند

 گفتناتم، نی_عاشق هم

 .نتیریش یدروغ ها با

 غلط کنه راه به اون چشمات باز کنه. هیگر گهیدم بهت د یم قول 

 

 باال برد و باز خنده اش را در آسمان شب رها کرد: میرا به حالت تسل دستانش
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 به چشمت نره.  گهیمو د دی_آ ببخش

 

 زد یجمله در سرم دوران م کی. اما دمیلحن کالمش خند به

 غلط کنه راه به اون چشمات باز کنه." هیگر گهیدم بهت د ی" قول م

 

 شده بود شگویگفت. پ یسخن م یز یاز چه چ بهزاد

 

 

 کنار آمده بود. یبا عل ای

 بود ذهن آشفته ام را آشفته تر کرد. هرچه 

 من خواهد شد. یزندگ خیدر تار یروز مهم فردا

 نه... ایکه باز با دستان خود، نهال،  یروز  

 کن کنم. شهیر تیبا تبر تا ابد دیرا با رحافظیبزرگ جثه از عشق ام یکه نه، اکنون درخت نهال

 

 

 گذاشت.  امیپ میشب برا مهیبه ن کینزد یعل امشب 

 

 دشوار بود. میدرکش برا یکه بارها و بارها آن را خواندم ول یامیپ

 

 

 "بهناز سالم!
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 حالت رو به راه باشه! دوارمیام

 از طرف دلت باشه. متیتصم دوارمیام 

 ذارم و برام مالکه. یدلت احترام م میبه تصم من 

 یو ناراحت یگفتم رو بدون چون و چرا قبول کن یمعتمدت باشم که فردا هرچ یدارم اون قدر  دوست 
 .نمیرو تو نگات نب

 شبت خوش." دار،ید دیام به

 

 

 دنشیکه تماِم تمام من، د یکس دنیند یبرم برا یبه سر م یامروز هفت روز است که در مرخص قایدق
 طالب است.  ایاز همه دن شتریرا ب

 

 

که بعد ها دخالت شان را  نیا یبرا یو مراسم هستند؛ ول یخواستگار  نیدانستم که همه مخالف ا یم
 به وجود آورده بودند. میرا برا یآرام یهمراه اورم،یپتک نکنم و بر سرشان فرو ن

 

 

 اخته بود،را مادرم چنان برق اند خانه 

 را چشم انتظار است.  یکرده ا زیکه مهمان عز نیا مانند

 

 بود. دهیرا بهزاد، تمام و کمال خر ییرایپذ لیوسا

 خانه را دق الباب کند! نیبه عنوان خواستگار در ا یگفت، نامرد روزگارم اگر عل یکه م ییاو 
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 کردم. ایخودم مه یآراسته را برا یظاهر  

 

اعتماد خانواده  یکار ممکن برا نیهمان حفظ ظاهر بهتر یبود درونم شلخته و آشوب بود، ول درست 
 ام بود.

 

 شد.  یم کیساعت به نه شب نزد کیت کیت 

 

 خشک شد. یچا ینیس یبشکن زنان وارد آشپزخانه شد و چشمش رو بهزاد

 

 _شب مرادست امشب... 

 ن؟یاریب یچا نییخوا یم سیسرو نیبا ا چرا

 

 

 .یمعادله دو مجهول کی میبود برا شده

 زد. یلنگ م گرشیطرف د ،یکرد یطرفش را حل م کی

 

 بود؟ بتیآخر مص شیهم برا ییرایمختصر پذ نیدارد و هم انهیدانست دلم کجا آش ینم یعنی

 

 

 .دیخند هیمهد
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 کرد. تشیآشپزخانه هدا یرفت و دستش را گرفت و به خروج کنارش

 

 زنونه دخالت نکن. یتو کارها رون،یبرو ب ای_ب

 

 

 .دیرا بوس هیپرصدا و محکم، گونه سمت راست مهد ،یخجالت چیو بدون ه برگشت

 

 خاصش. یبرا مهمونا اریخاص مامان رو درب سیدخالت نکنم، اون سرو یخوا ی_قربونت برم اگه م

 

 

 زد. یچشمک

 

 که... یانی_فدات شم در جر

 

 

 کرد. رونیبلند گفت و او را ب ی"چشم"  هیمهد

 

 

 ...رتیح

 ...رتیح

 . توانستم بروز دهم یبود که در برابر رفتارش از خود م یتنها واکنش رتیح
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 یکنه، اگه موافق بود چکار م یکارها رو م نیشه، مثال مخالف بود ا یم شیزیچ هیشوهرت  هی_مهد
 کرد؟

 

 

 لبانش نشاند. یرا رو نیدلنش یکوچک ول یباال انداخت و تبسم یا شانه

 

 .شیشناس ینداره! خودت که بهتر م یدل گهید_بهزاد 

 

 

 شناختمش. یخوب م یبه خوب اتفاقا

 . اوردیبود دلش را به دست ب لیشد، کار حضرت ف یاگر دلخور م بهزاد

 

 ذهنم خاتمه داد. ینامنتها یزنگ به غر زدن ها یصدا

 

شکستنش تا فرسخ ها در ناکجا آباد جانم  یامان از درونم که صدا یکامال آرام و موقر بود؛ ول رونمیب 
 .دیچیپ یم

 

 .دیرس یبه گوشم م یسالم و احوالپرس یصدا 

 زد. یبلند حرف م یدانم چرا امشب بهزاد خندان و با صدا ینم یول 
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 عجب بودم از بهنوش هم. در

 شد.  ینم لیشده بود، امشب لبخندش زا نیدو روز اول با من سرسنگ یکیکه مخالف بود و  یبهنوش

 

 

 مامان گفت بهت بگم اونا سه نفرن. ی_به

 

 

به سفارش بهزاد، درآورده بود و  هیخاص مادرم بود، مهد یرا که مخصوص مهمان یچا ییرایپذ ینیس
 زدم. یمن در افکارم به جمله نامرد روزگارمش پوزخند م

 

 منظم قرار دادم. ،ینیرا درس یچا 

 هر دو با هم وارد شدند. هیو مهد بهنوش 

 بخورد.  وندیپ شانیبه گوش ها یکم مانده بود از فرط خوشحال شانیطرف لب ها دو

 

 دانستم چه مرگشان شده بود. ینم

خرم و  نیچن نیبسته بودند، حاال ا یخواستگار  نیکمر همت به سر نگرفتن ا روزیکه تا د ییها آن 
 آبرومند بودند. یمهمان کی یبرگزار  یخندان در پ

 

 

 کردن در دلم باز گذاشت. بتیام مرا از غ یگوش امکیپ یصدا
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 تبسم و تعجب درمانده بود.  کی نیام ب چهره 

 

 بود. یعل

 . فرستاد یم امیمن پ ینشسته بود و برا واریطرف د آن 

 

 شد؟ لطفا زود رخ بنما بانو!! یچ یچا نی_ا

 

 !!بانو

 بنما!! رخ

 

 بود. بهیغر میبرا یعل اتیادب نیا

 خواست قرار دهد.  یکار خود م هیراحت بودن را رو یازدواج بود، کم یحاال که در چند قدم دیشا

 

 فرسنگ ها فاصله داشت. میحافظ برا ریبا لفظ بانو گفتن ام ،یمسعود و عل یلفظ بانو یول

 

 شدم. ییرایپذ یشده بود، راه ایدن یکه معدن آشوب ها یاهلل گفتم و با دل بسم 

 

 .دیلرز یم دستانم 

 بود. دهیپر کش میاز پاها توان 

 زدند. یاذن من بر لبانم بوسه م یب یلبالب از آب و به آسان چشمانم
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 کردم.  یمعجزه امتناع م نیمعجزه را دوست داشتم و هم از ا نیخدا رخ داده بود و هم ا معجزه 

 

 را هم باور نداشتم. دگانمید دهید یحت

 

 به خواب رود. میرو شیپ یبایز یایپلک بزنم و تمام رو دمیترس یم

 

 

 را از من گرفت. ینیس هیمهد

که چند سال به  ییاز شوق، از ترس، از نشدن، از آرزو  بدنم، یدانست که قلبم به تمام ارگان ها یم
 لرزد.  یرقم زده بود، م میبرا یافتاده بود و حاال خدا دو دست قیتعو

 

 

 احترام قائل بودم.  شیو برارا دوست داشتم  شیفرو رفتم که آرزوها یآغوش در

 

 نشست. یدر چشمان پرمحبت و مهربان عل چشمانم

 یو عشق را از عل یسازان کشور مردانگ ندهیکردند که همه آ یم سیتدر ایرا در مدارس دن یدرس دیبا
او بستم و باز کردم و شهره  یبر رو میاشک ها یو همراه یرا با مهربان میکردند. چشم ها یسرمشق م

 تنگ شده بود.  شیمادرانه ها ی. دلم برادمیرا بو کش

 

 گوشم زمزمه کرد: در

 چطور دلت اومده؟ ؟یرو رنجوند زدلمیعز دمی_شن
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 در گوشش پچ زدم: یهمان آرام به

 خوام آرزوهاش رو بکشم. ی_نم

 

 لب زد: ایر یب یرا فاصله داد و با چشمان دستانش

 .ییتموم آرزوهاش تو ی_آرزو

 

داد که با چشمانش دوستت دارم را هوار  یرا نشان م یرحافظیزد و با دست ام یچشمک میبرا بهزاد
 برد. یعقل به تاراج م اریرنگش دل را قبل از اخت یزد. در درون کت و شلوار سرمه ا یم

 

 رو به پدرم کرد و آقا منشانه باب سخن را باز کرد: یعل

خوام اگه اجازه  یال که با خودتون و آقا بهزاد هماهنگ کرده بودم. حاال ازتون مقب یمصطفو ی_آقا
 رو باهاشون دارم. یحرف کیقبلش من هم  یدو تا جوون با هم حرف هاشون رو بزنن. ول نیا نیبد

 

را در مورد او در  یمزخرف یو از خودم شرمسار بودم که چه فکرها دمیفهم یبهزاد را م یشاد لیدل حاال
 یگاه بودنش را ثابت م هیتک یبه عبارت ایپشت بودنش  ش،یبرادر شهیدادم. هم یذهنم پرورش م

 تنها برادر بودم. نیا ونیمد یلیکند. خ

 زد. یمواج ترس و اضطراب دست و پا م یایبود و هم در در یهم غرق خوشحال مادرم

 

 ...یقدر دخترم رو دوست داره و هنوز پاش مونده ول نیرستگار ا ی_من خوشحالم که آقا

 

 کالمش را منقطع کرد: دیفهم یدراز م انیکه حرف نگاه مادرم را بعد از سال پدر
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 .ستی_بهار جان االن وقتش ن

 

صدر مجلس بود هنوز در شوک بودم که مادرم هم  ریبودم؛ حاال ام یکه من، منتظر عل یخواستگار  از
 دخالت کرد: کامل ترش کرد. بهزاد

 مامان؟ بذار بگه بابا! یچ ی_ول

 

 همه را از نظر گذراند: پدرم

 مورد. یب ینگران کی_

 

 زد: یچیبار مادر بود که سخن پدر را ق نیا

شده بود و مسعود رو ول  ییدخترشون هوا نیدیگه د یم نهیفردا هرجا بش میمر ؟یمورده مرتض ی_ب
 .ادیازدواج درست از آب در م نیکرد همه حرفاش با ا

 

 خود جابه جا شد: یدر صندل یکم یعل

 لحظه! هیحاج خانوم  دی_ببخش

 

 بله را گفت. کینگاهش کرد و بعد  یبا نگاه سوال مادرم

 

آقا  شیمورد رو حل کردم. بعد از طالقشون من پ نیست که من نصف ا هیقض نی_اگه مشکلتون ا
گاه و  یکردم که اگه تلفن ها یخودم فکر م شیذاشت. پ یمسعود رفتم چون عذاب وجدان راحتم نم

و  یپنهان کار  لیشد. همه تلفن ها و دل یتو دل مسعود کاشته نم ینیتخم بدب دیگاه نهال نبود؛ شا یب
ان پاکدامن بوده چون جلسات رو یلیحرف خانم جونش رو هم براش گفتم. گفتم زنت خ یحت
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کنه.  انتیفکرش به شوهرش خ یخواد حت یرفت دکترش هم گفته بود نم یرو هم که م شیدرمان
تو  یبود و گفت که اون قدر دوستش داشتم که دوست نداشتم کس مونیمسعود خودش پش یحت

مکالمات را گرفته و همه فقط  نتی. دست خودم نبوده. گفت که رفته پرشهبا کیدوست داشتنش شر
رو شب و روز  نیرو نداشتم ا شینگهدار اقتیبوده که من ل یشده. گفت بهناز گنج یتم مبه خونه ما خ

بشه هرچند اون روز، روز مرگ  بشیرو داره نص اقتشیکه ل یهر کس دوارمیگه. ام یمهنا هم بهم م
 شه.  یاحساس منه و دلم پر پر م

 

 مسعود تکان هم نخورد.  یدلم برا اصال

 یگفتن داشت. رو یبرا ییحرف ها یقبلش عل کنیول میبا هم صحبت کن یاجازه داد که ما کم پدر
 رحافظیخواستم ام ینم یول دمیگنج یدر پوست خودم نم ی. از خوشحالمیتراس نشست یها یصندل

 زود گذر شود.  یهوس ریاس

 

 زد و شروع کرد: یچرخ داد، تبسم رحافظیمن و ام نینگاهش را در ب یعل

تنها  ادگاری. من نهال برام مهم بود چون تنها یرو بدون ییزهایچ هی دیتو بهناز با یول انهیدر جر ری_ام
تموم  تیبرام الو شیخوشحال  حسرت داشتنش رو تو دلم داشتم. یکه عمر  یبرادرمه! و البته بچه کس

که نهال با  یکس نمخواستم فقط همون محبت خانواده رو بهش بچشو یاز تو م یکارهاِم، با خواستگار 
 .یدون یتموم وجود بهش عشق داره خودت که بهتر م

 

سرم را به  دیحرفش که رس یجا نیبودم به ا ریدستم درگ یانداخته بودم و با انگشت ها نییرا پا سرم
 سخنش تکان دادم. دییتا

 یمفرق کرد، من خودم عاشق بودم و از دل عاشق خبر دارم. ن زیهمه چ رجانیبعد از اومدن ام ی_ول
دونستم شما دوتا دالتون با همه. پس چرا من  یرو بدزدم. م گرید یعشق کس میخواستم با خودخواه

 دمیکش یاز خودم خجالت م ومدیچشمم م یجلو ریام یاون نگاه ها یکردم. وقت یشما رو جدا م دیبا
 نمیکشم کنار. ا یمن م یحرف زدم و گفتم اگه مردش هست ریدادم. من با ام یم امیپ ایکه بهت زنگ 

 که ...
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 آرام و مردانه سر داد: یحرفش خنده ا یجا نیا به

ذاره که بهزاد  یگفت اگه بفهمه نم میازم خواست که بهت نگ ریکه عاشق بودنش ورد زبونه. ام نمی_ا
 دونم.  یمن نم لیموافق بود حاال به چه دل ریهم با ام

 

 به ساعتش کرد: یو نگاه دیبه گوشه لبانش کش یدست

قدر تک تک لحظات  نی. قدر هم رو بدونرم یگم و من م یرو م یز یچ هی یکردم ول یپرحرف یلی_خ
 نینیبش هیثان کیلحظه  هیفقط  نیدلخور بود ن،یقهر بود دن،یاز هم رنج ی. وقتدیرو بدون تونیزندگ

 نبودنش رو. دیتجسم کن

 

 میخودمون مواظب باش دیگذره. با یآروم آروم م هیمثل آب جار ی. زندگدیتحمل کن نیتون یم نمیبب
پرنده  دوارمی. امدی. با هم حرف هاتون رو بزننیهاتون باش ی. مواظب مهربونمینکن البشیس

 .نهیرو شونه هاتون بش شهیهم یخوشبخت

 

همان حرف  نمانیشد. تنها حرف ب یم یسپر  نیسنگ یدر سکوت یبود که بعد از رفتن عل ییها قهیدق
 بود. ایدن ینگاه ها آخر تمام حرف ها نیبود. ا مانینگاه ها

 کردم.  یکه در وجودم نسبت به او داشتم او را منصرف م یبا تمام عشق دیبا

 

 :دمیلبان گلگون شده ام کش یرو زبان

 _عه، من اول حرف بزنم.
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 از هم فاصله گرفتند و چشم بست: یکم لبانش

 _اول و آخر رو تو بگو.

 

 :دمیبه گوشه لباسم کش یدست

 خورم... یحافظ من به درد تو نم ریام نی_بب

 

 ام: ینداد عجول دوست داشتن امان

 خوام تش.. یرو گفته؟ من م نیا ی_ک

 

 کالم پر از حرصش را دمیبر

 اول و آخر رو بگو. ی_قرار شد اول من بگم، بعد خودت گفت

 

 را با خنده جمع کرد: لبانش

 دم. یآخرش من نظر م یول یتو بگ ی_هرچ

 

 در کاسه چرخاندم: شیرا برا میها چشم

بار قبال  کی. من میمن و تو اندازه بهشت و جهنم با هم فاصله دار ینیبب یفکر کن یرو بخوا شی_منطق
خوام  ینم ریام ..یتو چ یبچه سقط کردم ول کی. من یو هست یمجرد بود یتو چ یازدواج کردم. ول

 یوخوام آرزوهاش ر یدوست دارم نم یلی. من شهره جون رو خیبش مونیپش گهیدو سال د یکی
 یدون یم یشه. خودت بهتر از هرکس یخواد که با من نم یها رو م نیدلش رسوب کنه. اون برات بهتر

 تونم قبول کنم. ینم یحسم برات چطوره ول
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و  رمنتظرهیغ میبرق سه فاز را به من وصل کرده باشند. حرکتش برا ودی نیشد و مثل ا دهیکش دستم
حس لمس دستانش دلم را چنان لرزاند و اشک ها چنان هجوم آوردند  نیبود. اول ینیب شیپ رقابلیغ

را حس نکند. ذهن  یدرون یتکان ها نیا ریکردم ام یدوستش داشتم و آرزو م یلی. خختندیر یکه م
 یدلم را چنان م وارهیکردم دستش د ینشد با خودم دوتا دوتا چهارتا م دهیمنحرفم تا کجا که کش

 راه خواهد انداخت.  یر یکب یلرزاند آغوشش به حتم سونام

 

برا  یشد یم وهیب ،یشد یاگه با دو بچه مطلقه م یسوزم. تو حت یم شتی_بهناز پنج ساله دارم تو آت
رو  یچ دمیفهم شتریداشتن من کم کرده؟ تازه ب. مگه ازدواج کردن تو از دوست یمن همون بهناز بود

کنم که عشقش  دایرو پ یکنم. کجا کس دایتو پ یفیو عف یرم زن به پاکدامن یاز دست دادم. من کجا م
 لتیکدوم از دال چیسوختم. برام ه رمیکه دستات رو بگ نیبکر و ناب باشه. بهناز پنج سال تو حسرت ا

 یکه دوست داشتن خودم رو محک زدم. روز  ستین روزیامروز و د. من حرف ستیو عاقالنه ن یمنطق
شدم که ضربه  راحتبعد از خدا، نا استیقسم دن نیبه جون خودت که برام باالتر یکه طالق گرفت

رو  نهیحسرت دوباره بش نیکه دست خودم نبود بود؟ بهناز نذار ا میدرون یخوشحال یول یخورده بود
 خدا قسم باور کن. یبه خداوند یتو جون من ،یو عمر مندل هر دومون. من دوست دارم، ت

 

که عمقشان از قلب و احساسات  ییعشق خالص و حرف ها نیبود در برابر ا یادیز زیچ هیگر مگر
 شد.  یپاکش حس م

 

 :دمیو بار دیلرز لبانم

 _منم دوست دارم، اما شهره جون...

 

 ام گذاشت: ینیب یرا رو دستش

 دلم. زینگو شهره موافقه از جون و دلش. مطمئن باش عز یچیه سی_ه
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حافظ بر نوک  ریبوسه عشق را از ام نیو اول دندیرود شده بودند و بار بشیو دلفر بایچشمان ز آن
 انگشتانم گرفتم:

 آرزومه. تیغا تیخوشبخت شه،یبرا هم یش یشه تو مال خودم م ی_باورم نم

 

و  هیشوق چشمان خودم و مهد یکل زدن شهره و اشک ها یصدا میقدم را در خانه گذاشت نیاول
 بود که چشمانم ثبت کردند. یر یتصاو نیبهنوش اول

 

 کرد: نیبا حرفش مرا شرمگ دمیجلوتر آمد به آغوش کش شهره

 . فدات شم دختر گلم.یرو به آرزوش رسوند رمی_ممنونم که ام

 

 :دیآمد و به آغوشم کش اختالط داشتند. بهنوش کنارم یصورت پدرم شرم و خوشحال در

که بعد از پنج سال هنوز واله و  یرو دار  ریمثل ام ی! خوش به حالت، کسیبرات خوشحالم به یلی_خ
 دلم. زیعز یخوشبخت بش دوارمی. امداتهیش

 

 بهزاد با همه متفاوت بود.  کیتبر یول دیرس کاتیهمه تبر از

 

 اش قرار داد: نهیس یرا دور شانه ام گره زد و رو دستش

بار نخواستم خبط چند سال قبلم تکرار بشه. من  نیگرده. ا یوقت فکر نکن بهزاد از حرفش برم چی_ه
. مواظب هم نمیب یم یکه لبات و تمام وجودت رو غرق خوشحال یخوشحالم خواهر  یلیبهش گفتم. خ

 .نیباش

 

 بود.  یتکرار نشدن رحافظیام عشق
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 جان پدرم را مخاطب قرار داد: شهره

دو جوون بعد از  نیچون ا یباالتره ول یلیهستم و شان دخترم خ غهیهرچند مخالف ص ی_آقا مرتض
 دنیچندسال بهم رس

 

 

 هی نیاگه موافق باش ادیبه وجود ن یکه گناه نیا یبا هم باشن. برا دیمراسم با یو برگزار  دیخر یبرا و
 . میبخون نشونیب تیمحرم غهیص

 

 ما خوانده شد. نیماه ب کی یا غهیکرد و ص دییحرف شهره را تا پدرم

 یخواست. وقت یم ییدلش تنها یکم غهیقدر حسرت بر دلش جا گرفته بود که بعد از خواندن ص آن
هم که بود  یاز نگاهش دور بماند. حاال نوبت تیحس ها ت،یمادرت باشد محال ممکن است آرزوها

 رادو عاشق درد هجر  نیبه پدر فهماندند که ا شانینشان دهند. با حرف ها ینوبت مادرها بود که خود
و  مانیزد و آرام با حرفش خنده را مهمان لب ها ریبه ام یاند. لحظه آخر بهزاد چشمک دهیکش ادیز

 شرم را مهمان صورتمان کرد.

 !!نیبغل ساده فقط هم هیفقط  یگردون یباد نکنه زود برش م رتمیغ یقمیرف ستی_قرار ن

که  یراند با لبخند یتخته گاز م نیخواست. پشت ماش ینم میرا در خانه پدر ییبود و تنها رحافظیام 
را با  رحافظیکرد. ام یدوخت و شکر م یشب م اهیچشم به آسمان س یکرده بود. گاه نیلبانش را مز

. دمیکش یخواهد رخ دهد خجالت م یدانستم م یکه م یز یحاال از چ یخواستم ول یتمام وجودم م
آغوش و  نیا نیریدانستم طعم ش یم یمن... ول یها بود و برا نیاول رمیام یحسرت هم بود برا کی

جا گرفته بود و  اطیدر ح نیمن خواهند بود. ماش یزندگ یها نیریش نیبوسه ها با قبل فرق دارد و اول
 یاز شوق م دنمانکه تمام ب ی. نفسمیدیکش یهم نفس م یدر دو قدم رحافظیما در خانه، در اتاق ام

. طاقتش تاب شد، نگاهش میهم باش یخانه تنها روبه رو نیمحرم در ا یشد روز  ی. باورمان نمدیلرز
 یرو شهیهم المیخ ی! ولدنیی. فقط آغوش بود و بودیکرد و سخت به آغوشم کش انیتب دار شد، عص
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 یچهره بدون حجابم را م لعسرم را ربود و با و یکه دستانش روسر  یکرد زمان یپرواز م الیدور همان خ
خواب  مهیبا ارزشش را دراز کرد و خود ن ءیتخت برد آرام ش یصبر نداشت و مرا تا رو زیبار ن نی. ادید

. دوست داشتم دیکوب یدرجه م نیوقفه با باالتر ی. قلبم بستینگر یبود و م دهیدر کنارم دراز کش
دانم همان طاقت  یگذاشت. نم ینم رمش یشده بود ول زیقدم شوم چون کاسه احساساتم لبر شیپ

بدنم را  یجا یجا دییبو یو م دیبوس یخواندن حرف چشمانم که امان نداد. م ایشده اش بود  زیلبر
و با بغض  دیبوس یبود. م یجار  مانیکه از چشمان هردو یسانت به سانت با عشق با محبت با اشک

زنانه ام، عالوه بر  یبودم عالوه بر حس ها ینکرد. بدنمان در هم گره خورده بود. ز یرا شکر م شیخدا
بودم  یادیز یمخزن حس ها زیکردم تمام حاالتش را!! خود من ن یکه قبال داشتم درک م ییتجربه ها

خواست.  یمن جسم را نم رینبود، ام دهیمن در ریام یخواستم. ول یم رحافظیکه همه را امشب در ام
را ذره  دنیو بوس دنییخواست حسرت پنج سال بو یم طکند. او فق یخواست رفع دلتنگ یاو فقط م

 جبران کند. زیناچ یا

که بر لبانم نشست را فراموش  یزلزله وجود نیوقت اول چیگذرد. ه یم یهفته از روز خواستگار  دو
 .دیکش یبا نگاهش، باکالمش تمام تن بهناز شعله م  کنم. ینم

 

بود.  یو بهناز چنان غرق در شاد رحافظیام یایرا فرا گرفته بود، دن ایهلهله و ساز تمام دن یصدا امشب
 یم شیکه پنج سال پ ییایپر از حس خواستن وماندن، دن یاینبوده دن ینبوده فراغ یهرگز غم ییگو

ب بود یع ینقص و حسابش ب یکه در نظرش منطقش ب یپدر  یبا خودخواه یول ردیخواست شکل بگ
بود  ینیبهناز را با چرتکه مغازه اش حساب کرده بود. امشب جسم شان زم یکه زندگ یبه فنا رفت. پدر 

آن   .پابند نبودند  یاز شاد نیزم یکه رو یکرد. دو مرغ عشق یم ریس  روحشان در آسمان ها یول
 دندیبار یم یبهار   سوخت و چشمانش همانند ابر یدر پشت درخت ها در حسرت م یطرف تر مرد

در درون  طیبه بل یکه گنج تمام عمرش را در دستان خود داشت. نگاه یرحافظیبرد بر ام یرشک م و 
رفت تا دلش  یم دیبود. با ژنیفاقد اکس شیکشور برا نیا یهوا گریرفت د یم دیدستانش کرد . با

 ممنوعه ها نکند.... ادی

 

 انیپا
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 _کالمنیآخر

 

رمان من بود  نیرمان اول نی. ارمان رو خوندن نیکه ا یگم به تمام کسان یم دیو خسته نباش سالم
خودشون عفو کنن. تشكر و قدر  یخوام به بزرگ یم زانیداشته که از همه عز یادیمطمئنا نقاط ضعف ز

کننده و  دلگرم یدادن، با حرف ها زهیرمان به من انگ نیدانى مي كنم از تمام عزيزانى كه در نوشتن ا
رمانها  دارم. که با  نیانجمن بهتر تیریتشکرم رو از مد نیرو تو دلم کاشتن. اول زهیبخششون انگ یانرژ 

ها  یلیاز عالقمندان به قلم شدند. خ یلیخ ییباعث رشد و شکوفا یمجموعه ادب نیبه وجود آوردن ا
منت تا  یکه ب یهستم. کسان شونسپاسگزار ایدن کیکردن. که  قیکار هول دادند، تشو نیمن رو تو ا

دادن.  دهیکردن، ا قیگرفتن، تشو رادیبودن پارت به پارت با من خوندن، ا داریاز شب با من ب یپاس
 . کترنیکه از خواهر به من نزد یکسان

 یهاشون انرژ  امیناشناس به من لطف داشتند و با هر دونه از پ امیپ ای یو یکه در پ یزانیهمه عز از

 ��گرفت ممنونم یقلمم قوت م یگرفتم. به قول یم

 

بزرگتر به همسرم و بچه هام که از وقتشون  یلیخ یتشکر بزرگ به خانواده خودم بدهکارم. تشکر  کی

 ️❤ممنونم یلیکم کردم و به نوشتن ساعت گذروندم. خ یلیخ

 کمک ها و محبت هاشون من الجمله از: یچند نفر هم سپاسگزارم بابت تمام از

 رمانم  غیتبل یکه برا زمیعز نفس

 زمی( عزمی)مرسوگند

 زیعز سحر

 ��️❤کمکم کردند یلیدر نقد خ که

هستم  نیسه فرشته نازن ونیدر نظر شما خوب تموم شدن رمانم رو مد دیو خاصم و شا ژهیتشکر و اما
 از جمله: یاز شب همراهم بودن. سه موجود دوست داشتن یکه تا پاس یهمون خواهران
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 زمیعز آزاده

 زمیعز میتسن

 و

 زیعز یدوست داشتن ینایمت

بود. به هرحال  شونیرمان به عهده ا شیرایکه و زیعز میبه تسن الخصوصی. و علونمیبهشون مد یلیخ

 �🌹�. دوستون دارم در پناه حقدیها رو ببخش یکمبود و کاست

 

 بخش قلب ها ینام هست به

 

هستند که انقدر  یباشه مرگ احساس ها ادمونیخوش!  انیپا کیمرگ احساس تموم شد اونم با  
 هیدل سوزونده و ثمره اش شده  انشونیکه پا یی...مرگ احساس هادندینرس انیساده و خوش به پا

 خوش باشه.. تانیتمام عاشقانه ها انیکنم پا ی...... دعا مقیآه عم هیآه 

 

The name of the heart part. 

 Death Feeling Finished She was happy with a happy ending! We are reminded 
that death is a feeling that did not end so simple ... the deaths of the emotions 
that end in their hearts and their fruits, deep sigh ...... I pray that you end up 
with all your romances. 


