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نگااااهم سااارررد ن ر ی کاااورشد کشااایده شاااد..یه دختااار برنااا ه باااا  رایشااا     

بااود..خیل  شاایک دربراباار غلیظ.. ضاال اساسااد امااا بااد نسااود..ه شین  یااادی شاایک   

مناا  کااه قی اات کلااه اساسااام ر  هاام بااه اناادا ه قی اات یااه ر اسشاام ن یشااد...با نااو     

کفشاام ر   مااین ضاارب ررگتم..نگاااهد کشاایده شااد ر  کفشاام   در کسااری ا         

ثانیااه نگاااهد زاار ا  ش ساابر شااد..اسد کااش شااد   شااوی هشااام بااا غاار ر خیااره        

..خناادم ررگاات..من بااا هااه ا ت اااد شااد..اس و ر یاادم کااه شگایاار نگاشااو نادیااده بگیرم.

بااه نفساا  اینشااا نشسااته بودم اکااه هاارا نشسااته بودم ..بااه بایااه نگاااه کااردم..کم      

بااید شوشااون مالااه ایاان دختااره سااانتاا مانتاااا زیاادا میشااد... ا  اکاریاات م  ااوا      

بودن..بااا یااه ساار   ضاال اراسااته امااا نشناادان مایااه دار..ایاان  ساا  شی ااو قیاگااه ماان شااو  

 یه..مشااا   مان اااه   ای وی سااارمه ای منااادرو   شااالوار سااارمه  ذ ق می د..ماااانت

 زوساات زوساات بااودم  ده هناا  بنااد  بااه باا  ا  کااه بااود دسااتم ام مشاا   کیاا 

م ش ااون دادم..ر  زیشااونیم د نااه  کااورش جلااو بااادب ن حاااات بااه دسااتامو...بود شااده

هاای درشاات  ارق دیااده میشاد..اما ا  ررمااا نسااود.. رق شارم بااود .. قتا  کااه  رهاا       

م ر  دیاادم باا  هاای  گ ااری راهاا  شاادم ..ا ن اگهااه گااا  رریااه هااای شااارا    اسااتبدا

  لاا  شااو روشاام بود..خسااته شااده بااودم ا  ن شااگ  کساا  کااه اساا ه زاادر  یااد       

می شااید..گ رم ا  کااار اگتاااده بااود  ااا  حاااه میفه یاادم هااه اشااتساه  کااردم..من هاای  

،ن یتونسااتم شانساا  نداشااتم..بادی ل   کااه ارااه د ااای مااادر خاادابیامر م زشااتم نسااود  

بگیاارمد اینشااا نشسااته بااودم درحاااا  کااه ه ارشااا ا  ماان باااهشرا  بااا ناامیاادی  ه     

نینااا اح اادی..دختره برناا ه هیناا  بااه بیناا    _نااااه می ردن..کاادای منشاا  بلنااد شااد 

مگااه داری مااریج زاایش   _  ااک کاارده ا  داد   باکاادای نااا کد زررهیااه رفاات     

ق رگت..هنااد دقیاااه ب ااد  می ن  ایشااد..ب دم کاایفد را برداشاات   بااه ساا ت اشااا   

مااریم سااهراب  ..بااا اضاا راب   _ا مااد بیاار ن   بااا خونسااردی ا  شاارکت بیاار ن  د   
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باار  شااو دیگااه..با قاادم هااای ااار  ن ا  کااندا  گلاا ی کااه    _ب..بلااه _نگااا  کااردم

ر   نشساااته باااودم گاکاااله ررگتم..دسااات اا کاغااامی ای ر  ا  ر  میااا ه ر بااار م   

ر  بریاده بااود.. ا  ناهاار بااا یاه بساام    برداشاتم   باه زیشااونیم کشیدم..ششانگ  امااونم    

 ..ا...رگتم داخک

بااا خسااتگ  کفشاا و کناادم   دره حاااا ر  بااا  کااردم..ا  ه ااون دمااه در شاار            

..مانتوشو دیااااار   شساااااتم ر  شاااااد دیااااار  مدرسااااات..شارا..زاشو.. للل _کاااااردم

بناااده.. للل ..جورابتو دیااار   د خاااتم،این هااارا د بااااره سوراخه..دسااات باااه ک ااار  

بااه شااارا کااه بااه   ر در  مان شااو ا  بیلااه روشااد میااا رد  یااره      ایسااتاده بااودم    

بااا  خااواب موناادی  بیااا  _هااوند نگاااه کااردم..ر   مااین  انااو  دم   بااا حاار  رفااتم

بسینم..کشاایدمد جلااو  مان شااو درساات کردم..موهااای گرشااو کااردم  یااره مان ااه     

   للل .. ل  اا ه به دست_د باره  لیو کدا  دم..

..کسگونشااون یااادم رم..ه ونشااور کااه میاارگتم ساار قته     ا مااد بیر ن..ااهاا  ب یرم 

 ل ..باد  یاه اا اه هام  اساه شاارا بگیر..شارا..بیاا        _کیفه جفتشاون باا دسات اهگ  رفاتم    

ن یشااه اماار   _دگتراشااو ا  ر   مااین ج اال کن..شااارا بااا بیااج ر   مااین نشسااتو رفاات 

ااشااا  اخاااه اج ..امااار   ن_هرا ..زاشاااو شارا..باااا م داری اشساااا ی می نیااااا.._نااارم .

اخااه ماان _خااد داشااته باشااین..بلند شااو شااارا..امر   اکااه حوکااله ناادارم.._داررریاام..

مداد رنگا  نادارم..با بیاج اخام کارد   دسات باه ساینه روشاه اشااق کا  کرد..دیگاه             

طاااقتم ش ااوم شااد.. دم  یااره رریااه..با کاادای بلنااد..ا  سااا ت زاانش کااد رگااتم شااو     

 ااادا بهتاااون خسااار  شااارکت دنسااااا کار..شهشااام ه اااون حرگاااای ه یشاااگ  کاااه ب  

میااادیم..اهنم کاااه شاااارا بهوناااه میگیاااره   شناااه خساااته مااان ن یتوناااه زاسااابگویه     

درخواسااتای کودکانااه ا  بشااه..ن یتونه  اسااد م نیااه گااار  شوضاای  بده..ن یتونااه      

ا  اجاااره خونااه  اااد مونااده بگه..ن یتونااه ا  شااسه  یاادی کااه شااو راهااه    اسااه اماااااه  



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

4 

 

ه..د شا دسااته کوهواااو ر  ر  شاااونم   ماان مفهااوم  جااا  درد ر  نااداره شوضاای  باااد    

 لاا  اا ااه ر  میااده بااه شااارا   بااا _احساااو می نم.. لیااو شااارا بااا رریااه نگااام می اانن..

بااه خاادا _ه ااد شاصاایره شوهااه شارا..شااارا اااد  ر میشینااه   میگااه   _ صااسانیت میگااه

ماااداد رنگااا  رااار ن نیسااات..به خااادا راو مااایگم..ا  مهلومیتشاااون راااریم شاااد  

یلم.. خبخ..مامااان کشااای ..  دااام کسابااه اینه ااه درده    میگیااره   می ش شااون شااو ب 

..دام کساباه ایان د شاا طفلاه م صومه..کادای  مبات زادر ن شام با ام شاد باه  ماناه             

زاشاین شنااه اشاتونو ا  جلاوم راام    _حااا زار  شام   شااارا    لیاو ا  خاودم جاادا کانم..      

کناااین نصااافه ر  ی گااایلم هنااادی راه انداختین..ب ااادم باااا  ساااتیند بینیشاااو زاااا  

د..ه ین اااور کاااه زاهاشاااو ر   ماااین می شاااید شلوشلاااو خاااور ن رگااات سااا ته     کر

 ..اشاق..اش امو زا  کردم   دسته بشه هار  کشیدم

بسبشااین خانوم.. اسااه  رهیتااون ماا احم شاادم..دختره ه ینشااور داشاات بااا هیشااان     

خااانوم بسبشااید..با  _شلفناا  حاارم می د..ا نااادر کااه حتاا  متوجااه ح ااورمم نشااد..    

هیااه خااانم مگااه ن یسیناا  دارم بااا شلفاان حاارم      _  رفاات خشاام شلفنااو ا رد زااایین 

 می نم 

اخااه  وضاا  اح و..شااو  اق ااا در  ن ی ناا  کااه  اسااه هاا  اینشای   اسااه خااااه بااا ی  

باا شلفان یااا  اساه جاواب دادن بااه اربااب رجاو ..نف    یااا  کشایدم   سا   کااردم         

 خانوم ش ا  ظیفتون اینشا حرم  دنه  _ صس  نشم

 

کااورشد قرماا  شااد خواساات بهاام بتوزااه کااه یااه کاادای  ا   یااا جااواب دادن بااه من ..

حااو بااا ش او...مشاا ک ا  کااادر گناا  منااه...خانم حااا  شاا ا هاام  _زشاات ساارم رفاات

ب ااد سااا ته اداری بیایااد دگتر..بایااد ش لیاا  یااه هی ایاا  م لااوم شااه..این هناادمین      

دگ ااه او کااه ا  شلفاان شاارکت اسااتفاده شبصاا  می نین نگااامو ا  قیاگااه  حشاات      



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

5 

 

م   بااه گاارده زشاات ساارم د ختم...رفااتم اهن ماااه رمانااا یااه زسااره    ده منشاا  راارگت

جیگااره جااماب ریاای  شاارکته..اما...موهای یدساات خاکسااتری   شااه ریااد ساافید    

  هی ااک سااتسر  حاااک  ا  ساانه باااه  بود..هشاا ای مشاا   ناگمشااو د خاات شااو      

بیاااا اشاقم..زاهاااام میلر یاااد.. مااادام نااااخون و شاااو  _دایااا .. _هشااا ام.. ارگته ناایااادم

ت دساتم گار  ما  کردم..حاضار باودم ب یارم اماا شاو اشااق نارم..دام ن یبواسات            روش

با کسا  کاگست کانم کاه زانش سااا نگا  ماردی یاا  ناده ای ..شنهاای  هاه می نا                

ب ااد مااادر  شنهااای  بااا ا ن باا  رح اا  کااه اساا ه زاادر  یااد  می شااه     ر  سااره 

رگت..ه ااه خااواهر  برادرشااه هشااوری  ناادر  می ن ..هیی ..ب ااده مامااان ه ااه هاا     

ه ..هاد خنا  باودم کاه باه اسا ه شارکت شاک ن اردم ..شارکته ارایشا  بهداشات             

بشااین..ش شد  ده نگاااهم ر  ا  زارکاات هااای کرماا  اشاااق   _مگتشاام..گامیل  مااادرم..

ررگتم ..مان کا  شاو اشااق ا مدم   ...باه ههاره ی جادید نگااه کاردم   ه اون طاور            

دکوراساایون شاایک اشاااق  کااه کااندا  کرماا  میاا ه کنفااران  ر   اااد می شاایدم بااه 

خیااره شاادم..دیوار هااای  بااا کاغاام دیااواری شاا هش  کااه خاا  هااای   ااودی ماانهم     

 بااود اشاااق  ساا  ای قهااوه کنفرانسااه کرماا  داشاات   زارکاات هااای کرم ..یااه میاا ه  

که انتها  متصاک میشاد باه یاک میا ه مسات یک قهاوه ای کاه یاه کاندا  هارم هارخ             

زشاات میاا ه کنفران ..مست کااک  داره کرماا  زشااتد بااود ..درساات سااته کااندایایه   

هی ااارم داشااتین  دستاشااو بااه  _اب دهن ااو قااور  دادم   بااا کاادای ار  ناا  رفااتم   

شااو هی ااارم داشاات  کااه ا ماادی اینشا.. ا نت ..حاااه   _هاام قااهب کاارد   اخاام کاارد..  

 ..راستد..من دنساا کار میگشتم..اشتساه ..ین ..خد_ه  بگم بهد  

غیرشاات کااار ن ی نااه کااه شااو دنساااا      مگااه ا ن بابااای باا    _ا ماادم شاارکته شاا ا..  

کاری.. زو خنااده شلباا   دم..دنسااااه جلسااه شاارحم نسااودم بنااابراین کیف ااو برداشااتم     

اررره.. ااااین..گا  _کااد کاان ..شااارا    لاا  خوبن..میبواسااتم بگاام     _بلنااد شاادم.. 

شااارا د سااااه بهونااه ماادادرنگ  شااید رناا  میگیااره    لاا  هاام یااه سااااه انگااه یااه    
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باارای احااواا زرساا  دیااره _جااا  اسبنااد سااردی  دم   رفااتمجفاات جورابااه.. ا  بااه 

اقاای مگتشاام..من   خااواهر   باارادرم سااهاساات باه احااواا زرساا  هااا   نگراناا  هااای   

دیگااران  اااد  نداریم..ب اادم دره اشاااقو بااا شااد  بااا  کااردم  خواسااتم باارم بیاار ن   

 کااه سااینه بااه سااینه یااه کاا  شاادم..ا ناد بااا  شلااه این ااار  کااردم کااه بااا برخااوردم بااه

یااار  زبااد  مااین شدم..ساارمو باااه راارگتم    لیرضااار  دیدم..هشاا ا  راارد شااده  

بااود  خیااره خیااره نگااام می رد..بااه خااودم ا ماادم   بااا ش یااه بااه بااا  م خودمااو بلنااد    

مریم..خواسااتم  _کردم..ا ماادم بااا یااه بسبشااید ا  کنااار  رد شاام کااه بااا  مو ررگاات 

شاااا    لیرضاااا باااا  مو خاااه  کااانم اماااا مااان باااا ا ن جسااام نااااشوانو ضااا یفم ک   

مااااریم شوی  ..هااااه..حو داشاااات..حو داشاااات مری ااااه زااااان ده ساااااار  _کشااااا..

بشناسااه..مری   کاااه باااا داشاااتنه مادر ،هرهناااد بایاااه کواساااار غااام   درد باااا م ا   

هشاا ایه مشاا ید شاای نت میسارید..نااه من..نااه مری اا  کااه دیگااه ماااه یااه زیر نااه      

نگ    کت ایااه یااه شصاات سااااه خاارد بااود.. بیساات ساااام بااود امااا شلبیااه کلفتیااو رشاا 

بااا رم ن یشه..ساارمو بلنااد کااردم   بااا بیااج  _م تاااد هاا ار ساااا باا ررم کاارده بااود.. 

نگااا  کردم..حسااه ادمیااو داشااتم کااه یااه شااوده باا ر  شااو رلااو  رماشااتن   دارن   

 ل ..خاااواهد _خفاااد می نن..ن اااه اشاااک شاااو هشااا ام نشسااات   گاااا  رفاااتم   

ا  نگراناا    یااه حسااه  می اانم.. ام کن..اسشااو ر یااد   بااا  مو  ا کرد..شویااه هشاا   

قاادی   مااوز می د..دیگااه  اینسااتادم کااه بااه هشاا ایه خاکسااترید خیااره شاام..با       

ساار ت ا  شاارکت بیاار ن  دم   نفاا    یااا  کشاایدم..یه ق ااره اشااک ه یااد ر       

رااونم کااه انگشااتایه ساارد   ااار  نم مهااار  کرد.. لیرضااا بود...خااود  بود..کساا    

ام شاااه اده سااوار باار اسااد بود..کساا  کااه ا  بشگاایم هبااهی دنیااا   خیاهشااه دختر نااه 

کااه بااا ش ااوم بشگاایم د سااتد داشااتم..با دیاادند ار یاادم   شااا ه دسااتم ا مااد کااه     

هااادر ا  دنیااای بشگاا  هااام گاکااله ررگتم..هااادر باا ر  شااده بود..دیگااه ا ن زسااره  

هغاار مردناا  نسااود کااه یااه ر   زشااته حیاطااه خااان جااون بهاام رفاات د سااتم داره..ا ن 
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هااد خاکسااتری بااا موهااای زرزشاات مش  ..زوستشاام ساافید نسود..یااه زسااره هی لاا  

بااود ..ا  اگاااک هی لااو قیاگااه حساااب  گاارق کاارده بود..امااا هشاا ا  ه ااون بود..بااا      

مریم.. بااا شااد  بااه ساا تد    _شااونه هااای اگتاااده بااه ساا ته خونااه راه اگتااادم..      

مم..م نونم..جلااو ا مااد  _  ی م..هاااد خااانومو باا ر  شاادی..  _ساا ین  _بررشااتم..

ت ااو در  غااو  کشااید..هنو م ه ااون بود..ه ااون  دمااه م صااومو     جساا ه باا  حرک

مهلومااه رمشااته،ههره ا  ه ااون م صااومیتو ریرایاا  ر  داشاات کااه ادمااو یاااده         

گرشااته هااا مینداخت...زوساات ساافید ا ی  ..موهایااه اباات   شاااب دار..هشاا ایه        

کشاایده   شاافاگه  ساال ..ماله بشگیااا  بااود گااا  یااه ارایشااه ملاای  ر  کااورشد        

مان بیناه ساه نفرماون شیییار کردم..یاه مانتویاه سافید بلناد   یاه شاااه             بود.انگار گاا  

 ..کورش  مهیم..منسل ارامد بود..ب ده طرد شدنه مادرم دیگه ندیدمد

 

بی  رگاات..هرا نیوماادی سااراغ ون مگه مااا ه ااون سااه شااا       _اسبناادی  د  رفاات 

د سااته جااون جااون  نسااودیم مااریم خااانم منو شااو    لیرضااا..حت   اسااه نااام دیم هاام 

هاا   شااوهر کردی ..جاادی ..با   _نیوماادی..ه د هشاا م بااه در بااود کااه بیااای..     

شااوق  کااه ا  شاانیدنه ایاان خساار  بهاام دساات داد مالااه قاادیم سااه بااار ریت یااک       

دسااتامو بهاام کوبیاادم   زریاادم بیلد..نتونسااته بااودم خودمااو کنتاارا کاانم   مالااه      

بشگیااام شااده بااودم رهااا  کااردم   ر  بااه کااورشد کااه ه ااه ا  ااا  در حااااه        

حاااه  قاااشون کشاااو شاای ون ..خنده ا  شساادیک بااه یااه        _دیاادن بااود رفااتم  خن

خااد _هنااو  نااام دیم.._اسبنااده مگشااوب شااد   درحاااا  کااه قرماا  شااده بااود رفاات 

حاااه..هرا قرماا  کااردی  بگااو دیگااه..ا  شااناخت  کااه ا  بابااا  دارم بااه غریسااه دختاار   

شاا ا  ا هوم..راسااتد  قااامون زااید زایااه  _ن یده..سرشااو باااه زااایین کاارد   رفاات   

رگات باه..ب اادم یااه هشاا ک  د..حاا  کاردم یااخ  دم  ااا  خودمااو نساااختم   اح اانااه   
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بااه خااودم رفااتم دیو نااه نشااو مریم..غیااره م  نااه..حت ا شااوهر  ا  اسانسااور رگتااه   

 لیاه خودماون بابااا...زاهاام با  حا  شاد   م ادم باه ساو            _ ..کا   _ندیدید..

یاا ی شااو ا  اااق  جااودم منااو اگتاااد..خودمو کنتاارا کااردم  ا ..کاادایه ش سااتنه یااه ه

خو ..خوشاااااسبت _باااااه خاااااودم ا رد..باااااا حاااااااه خااااارابم  م ماااااه کاااااردم 

ید  اااا  ب اااد سرشاااو باااا شاااک کشاااید  ااااد      ب. .سااابشااا ..خداحاگظ..رون و 

هاارا ایناااد سااردی حاات خوبه میبواسااتم داد ب شاام..نننه دساات ا  ساارم     _رفاات

باااردارین  اااام کااان .. اااا  ن یاااد نم هیشاااد کاااه سااارم رااایش رگااات   باااا منگااا   

اره..اره..ماان برم.. اااد راارد کردم..هنااو  د  قاادم نرگتااه بااودم کااه هشاا ام    _فااتمر

ساایاه  رگاات   د باااره ا ن ح لااه  صااس  مسبره..ساااوا کااردم   در اخاارین اگهااه   

سااایه ساانگین یااه نفاار ر  ساارم اگتاااد     ااره خاان د کااه ا  هرهیاا ی شااو دنیااا باارام 

 ..سته شد ل ..  هشام ب_ شنا شر بود..اسبند  دم   گا   م مه کردم

شاا ا شوهرش .. کاادای ساا ین بلنااد     _دکتاار ایاان هاارا یهااو ایاان جااوری شااد      

بااه هرحاااا ا ضااا  خااوب نیست..ساااباه ح لااه هااای  صااس        _د ستشاایم.._شااد

داره..اماااا..نهره ق  ااا  ن یشاااه داد شااااید ارثااا  باشاااه..گ ه میتاااونین مرخصاااد    

  لاا ..من باارم دار هاشااو  _کنااین..  ب ااد قدمایااه کساا  کااه ا  اشاااق خااارز شااد..      

باشااه..ب دم د باااره کاادای قاادم.. ا   _بگیرم..شااو هاام کااارای شرخیصااو انشااام بااده..  

 ل ..جلااوی هشاا ام  _اینسااار سااسک شاار  ..هشاا ام بااا  شااد   ار م  م مااه کااردم    

ظاااهر شااد  ااا  اینسااار نتونسااتم خودمااو کنتاارا کاانم   مهلومانااه اشاا ام ا  روشااه      

دا..ا  نا کااه ا  هشاا ام ر  ن شااد..نه هااو هااا  نااه کاادای  ..هیش ،ار مااو بااد ن کاا   

کاادشا ضااشه هاام بدشره..نشساات کنارم..سرشااو رماشاات ر  شباات   ب ااده هنااد         

ثانیه..شاااونه هاااا  ار یاااد..با بهااات نگاااا  کردم..اشااا ام خودباااه خاااود بناااد       

ا مد..رریشااو شااا حاااه ندیااده بودم..کاادای ااار  ند داشاات بهاام حایااات نسودشااو      

ماان هی ااار _ه ام..گریاااد می د..حایااات نداشااتن  لاا  حتاا  شااو گااانت ی هااای دختر ناا 
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کااردم مریم ..هاارا ه ااون ر   کااه دیاادم خونااه ه ااایون اینااا داری بشوربساااب         

می ناا  خودمااو ن شااتم..هرا رماشااتم گااا  ررااه غیاار  خفاام کنااه..هرا ا ناار   کااه    

 یااره دسااته بابااای هشاایت ساایاهو کسااود شاادی نیوماادم نشاشاات ناادادم..هرررا ..ه     

 ا  ادماااااو بهااااات رمشااااات مریم ..شاااااور  دیگاااااه ن یشناسااااام..غ ه هشااااا   

می شاااه.. ااای..من خیلااا  زساااتم ناااه خیل  بااا  غیااارشم..اره بااا  غیرشم..اراااه ا  ن  

خااراب شااده میا ردماات بیاار ن اهن دکتاار کااام شااو هشاا ام نگاااه ن ی اارد  ا  ح لااه 

های  صسیت ن یگفت..ا نات باه من..سرشاو بلناد کارد   باا هشا ا  کاه حااه کاساه           

 بااریم بیااا رفااتم کااه ا ناار   ارااه..خیل ..مریم ش ساات _خااون بااود بهاام خیااره شااد.. 

 بی ارسااتان شبتااه ر  شااد  خاارد ر ح   جساام اهن ن یااا ردی  لیاار    شااارا بهونااه

سااس ی زااا   داشااتم بااود  ساااام  هفااده..زید سااااه سااه بااه کاارد ساااوا ذهنم..نسااود

زاادددر ماانن نااانواا اسااتتت..نا ه..ا   _می ردم..ه ااون جااورم باارای  لاا  امااه میگفااتم 

 ر ناااان می ااا د..در شناااور ناااان می  ددد.. ل ..شناااور    هرشد..ا ،هرشاااسد..در شناااو

غل ااه بااا   د نا  ..اهااا..اگرین..من    _اجاا  درو نوشااتم کااه.. _درساات بنااوی ..

بنااوی  شااا ماان  _بااررادرررم بااه ا  ..بااه ا  ک ااک می نی  م..نا ه..کاادای در ا مااد..   

باشااه اج ..د باااره کاادای در..شااویدی کااه دسااتم بااود      _بیام..کتااابو نیگااا ن نیااا..  

  کااردم شااو سااین    دم ااای  ساارخ و زوشاایدم ه ون ااور کااه شاااا و ساارم         زاار

دهااه..ها  مگااه  ب اادم در  بااا     _..._رفااتم کیااه  _..._کییهااه _می ااردم داد  دم..

کااردم ..بااا دیدنااه  لیرضااا سساات شاادم   ش شااد  ده نگااا  کردم..حاارم شااو دهاانم 

ر  لیرضااا..شو..شو اینشااا هی ااا  _مریم..خااوب  _ماسااید  بر باار بهااد خیااره شاادم    

گ ااه هیشاا  نگو..بایااد باااهم بااریم یااه جااای  ..بیا..یااه نگاااه بااه ساار   ضاا م  _می ناا  

امااا.. ل  ماان ن یتااونم  _انداختم..شونی ااه ساارمه ایااه کهنااه   شاالوار خونااه مشاا  ..    

نااه بیر نه..دساات  بااه موهااا  کشااید   بااا _بابااا  ناای  _..بشااه هااا شنهااان..شو بیااا شااو

ین .. لا  باا دیدناه  لیرضاا دگتار      کهگگ  ا ماد شو..یاه سویشار  مشا     شالوار جا      
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دادا  _مشاشااو یااه روشااه زاار  کاارد   د یااد ساا ته  لیرضااا..بیلد کاارد  رفاات   

 ل ..ا مدی مار  با خاود  بساری  اخاه اجا  رفات شاو یاه ر   میاای ماار  باا خاود             

میسااری   نشاااش ون میدی..ساارخ شاادم   ساارمو زااایین انااداختم.. ل  خنااده ای کاارد   

 ..گ ه بر  باهما نوکره اجیتم هستیم،_رفت

اس ااو ر یاادم.. ل  د ییااد باااه   کاادای شااارا شااارا رفتنااا  بلندشد... لیرضااا ا مااد      

خشااااات کشااایدی مری   ..باااا _جلاااوم   سرشاااو خااام کااارد شاااا کاااورش و بسیناااه.. 

 للاااا .. ا کاااان دیگااااه ..هی ااااار  _ صااااسانیت ساااارمو بلنااااد کردمااااو رفااااتم  

کااه بساااطه  داشت  ..کااورشد درهاام شااد  بااا ناااراحت  رگاات ر  شبتااه شااو حیاااا      

مریم..دستشااو کشااید شااو موها ..بااا اسااترو     _سااس یم ر   زهاان بااود نشساات   

بگااو دیگااه  لاا  ساا تم دادی..کساا  هیاا ید      _رگااتم کنااار  نشسااتم   رفااتم   

نااه.. ا  ماان میبااوام یااه هیاا ی بهاات بگاام کااه میترساام..بهد مست کااک     _شااده.. 

خیااره شدم.. لیرضااا بیسااتو یااک سااااد بااود امااا هنااو م مالااه بشگیااا   قتاا           

ساات یااه هاا  بگااه موهاشااو ا  ریشااه می نااد باا  کااه دستشااو شااو موهااا        میبوا

بیااا گاارار کنیم..هنااد اگهااه بهاات  ده نگااا  کااردم ب ااد بلنااد  دم  یااره   _می شااید..

خنااده..میون خنااده هااام کااورشه  صسانیشااو دیاادم کااه حساااب  قرماا  شااده...خنده ام   

 باه نهار   _شاوخ  می نا ..  _ق ل شد  باا کادای  کاه شاو  خناده ماوز میا د رفاتم         

شاو کاه بشاه شار ا  منا ..این مسابره        _شوخ  دارم  جادی شادم  باا  صاسانیت رفاتم     

با یااا هیااه  هنااو  باا ر  نشاادی من بااد ن خااواهر  باارادرم بیااام بااا شااو گاارار کاانم   

بابااام من کااه ه شااین  _بابااا .._زیشااه کاا   _ا نااا زااید باباااشن دیگااه..  _هی ااار 

ساشاام ،ا ن بشااه شبصاایو ن یشناساام..د ارااه ه ااین اهنشاام ماان باااه سااره بشااه هااا ن   

هارا ه یشاه باه گ اره ایناو      _هار  می شه..ک  میبواد خرجاه شا  ه بشاه هاار  باده      

ا ن ..ها خسااته نشاادی  ا یاان کااه اینااادر خودشااو نادیااده ررگت ..اینااادر خودشااو       

ندیااادی. .شرکاااه شگصااایک کردی،کلفتااا  کردی،ساااس ی زاااا  کردی..بساااه..دیگه    
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و بیااا بااریم..من خونااه هاام   بسااه..شو جااا  اینشااا نیساات مریم..بااه خاادا نیست..زاشاا   

خریدم..یااه جااا کااه دسااته هاای  کاا  به ااون ن یرسه..درسااتم ادامااه میاادی..مریم بااه  

ارااه د سااتم داری بایااد منااو ه ااین جااوری ببااوای بااا _خاادا ماان هنااو  د سااتت دارم..

من ااا  بااا   _خااواهر  برادرم..بااا ه ااین میاا ان شگصاایه    بااا ه ااین رمشااته..     

ارار  بیاااری هااون ماان اهن ا  ه ااه بریاادم..ا   دختاار..من  اسااه ایاان ن یبااوام  لیااو شاا 

خااانواده بیاار ن  دم  ش امااه زاا  اناادا مو بااه اضاااگه زااوا  کااه ا   قاااب ر  شیییاادم    

ر  برداشااتم شااو ماساااا خونااه خریاادم..اهن کاافره کاافرم..یه کااار کوهیااک ا  طریااو   

د ستام شو یاه شارکت شاو ماسااا جاور کاردم کاه کفاام مناو شاورم ن یاده..من ا مادم             

 یاار زاارهم بابااا  ب شاا ت بیر ن..کااه دیگااه  ااماب ن ش ..درسااته،  ده      گااا  ا 

 نااادر  کاااه دارم بهااات میااادم هااام درسااات حسااااب  نیسااات اماااا..اینشوری مااان   

زشتتم..درضااا ن اینشاااوری باه یم..مگاااه شو..مگاااه شاااو هااام مناااو ن یبوای .. اساااه  

 اجااا ه باباااشم ا  دادراااه ح اام رده کااهحیت ررگتم..بابااا  بااه خاااطره ا تیاااد  ساااباه 

خاارابد اجااا ه ا  اجساااری نیساات..با ح  ااه حاک ااه شااهر میتااونیم  اااد کناایم..اهنم  

بااد  شناساانامه شااو بیااار بااریم  اااد کناایم ب دشاام بااریم ماساااا..بد ..با دهنااه بااا        

نگاااا  کردم..گ اااره ه اااه جاااارم کااارده باااود   بااارخهم شصاااورم کاااامه جااادی   

ت  یااه بااار ساارا  ماان بود..خونااه   کااارم زیاادا کاارده بود..میتونسااتم برم..اره..خوشااسب

میاااد نااه بیشااتر..شا ه..مگه ماان ه یشااه شااو ر یاهااام ایاان ر    ن یدیدم..اسبنااد  دم     

اج ..میباااوای کشاااا  _خواساااتم بگااام باشاااه کاااه کااادای شاااارا ا  زشاااتم ا ماااد..    

بری بررشاااتم   بهاااد خیاااره شدم..زوسااات سااافید   اااا  هاااای رلید..موهاااای   

هااام خیاااره شاااده  مش یشاااو خرروشااا  بساااته بودم..باااا هشااا ایه قهاااوه ایاااد ب   

بود..اش اشاام ه ینشااور داشاات میریبت..زشاات سرشاام  لاا  اخاام کاارده بااود  ااا     

ا نام داشاات رریااه می ارد..دام  اسااه هشااای سااس   شنا  میشااد..به جفتشااون نگاااه    

کااردم.. اای ..ماان داشااتم هی ااار می ردم ه ااور میتونسااتم اینااار  باامارم   برم.. بااا   
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وی  هند اکاان ماان خیلاا   قتااه یااه اشاااره بهشااون رفااتم بیان..خوشااسبت  خااودم کیلاا

خودمااو گرامااو  کردم..بیبیاااا من..کشیدمشااون شااو بیلاام   ر  بااه  لیرضااا بااا         

زر نااده منااو بسنااد  لاا ..من ن یتااونم..من هاای   قاات باارای خااودم       _بیااج رفااتم 

 ناادر  ن ااردم زاا  اهناام ا م نبااواه بااه خاااطره خااودم خااانواده کوهی  ااو  ا          

نااو شااو یااه احساااو بشگونااه بود..منااو کنم..متاساافم کااه اینااو ماایگم  ااا   شااو بینااه م

بااسبد کااه ن یتااونم باهااا  بیام.. لیرضااا  ارگتااه نگااام کاارد..اسد ش ااون میبااورد      

 ااا  کاادای  ا   در ن یومد.. حشاات  ده بشااه هااار   مااین رماشااتم   بااه ساا تد    

 لاا   بااا هشاا ای خاای  نگااام کرد...رریااه ن ی اارد  ااا  هشاا ا       _خاام شاادم.. 

هیشااد..هیش  نگااو..من اماار     _.. لاا _احساسااه بشگانااه  _خیسااه خاای  بااود.  

میرم..شاااوهم دیگاااه هااای   قااات ساااایه مناااو ر   نااادریت حااا  ن ی نااا ..م   ن   

با ..ب اادم کنااارم  د   منااه ش سااته ر  زشاات ساار  جااا رماشااتو باارای ه یشااه      

خیلااا   اااوع شااادی  ل ..بااا ر   _رگت..باااا هشااا ای اشااا یم نگاااا  کاااردم..  

 اام ساانگین شااد  بااا ساا ین نااام د کردم..بی _شاادی..نگاه خاکاا  بهاام کاارد  رفاات  

اا اااده ایه..میتونااه هرکساایو خوشااسبت   ساا ین دختااره گااوق _ ااا  خونساارد رفااتم 

 ره ماان درحاااد خیلاا  بااد کردم..امااا دسااته خااودم نیساات..ا ن ن یتونااه       _کنااه..

هرا هرکسااا   ر  شاااه سااا ینو _خوشاااسبتم کناااه   مااانم شااارمنده م صومیتشااام..

داره...نشسااتم ر  شباات داشااته باشااه..نه ا   یسااای    نااه ا  نشااابتو اخااهق هیاا ی کاام ن

  ساارمو ا  دسااتم کناادم..خون شاایار باااری   ر  سااا دم درساات کرد..بااا بانااده ر  یااه  

 ..درا ره گل یه بیله شبتم خونو زا  کردم   ب د انداختم شویه س له  شیاا

 

ایاان ماان بودم اینااادر خونساارد ز  ا ن بی ااه یااک دقیاااه زااید کشااا رگاات        5

جااواب  ندارم..ساا ین یااه  _اب ن یاادی جااو_بهااد  ا  دم   منتهاار جااواب موناادم.. 
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راه بااارای گراماااو  کردناااه  ..نماشاااتم اداماااه باااده..دام ن یبواسااات هیااا ی ر    

بشاانوم کااه حتاا  اگهااه ای منااو بااه شصاااحد  لیرضااا شرغیااد کنااه..هون  لیرضااا مااااه 

ساا ین شااده بااود   حتاا  شصااور   ار رسااوندن بااه گرشااته ای مالااه ساا ین د ر ا        

...سرشااو ش ااون داد..انگااار ا ناام  ضاا یت گ لیااو   بریم..ساا ین منتهره _ جاادان بااود

 ..در  کرده بود

ا   غااو  مهربااون ساا ین بیاار ن ا ماادم   دااام زاار کشااید  اسااه ق ااره هااای اشاا    

 ساار ماان ا  جااوره ه ااه ساا ین..میریبت کااه مهلومانااه ر  رونااه هااای ا اایفد     

 رفااتم   یدمب. .ساا خیسشااو رونااه..خو   خلااو اگاااک ا  هااه قیاگااه اگاااک ا  هااه..بود

 ب یااارم ن یااارم کاااه من..  یااا م سااا ین  ..خانوم خوشاااگک دیگاااه ن ااان یاااهرر_

  لاا  ا ..نیسااتم ناراحاات کااه دیو نااه خلااو شویااه رگااتن ا ..شااا ه..جونت ا  د ر_..کااه

 نساات شااو ایاان مگااک  ناادر  می نیااو بااه ماان هیاا ی   مید مااد  اینه ااه کااه داگیاارم

نگفت..مریم..خواهری..بیاااااا باااااریم باااااه خااااادا  قایاااااه مگتشااااام بااااا ر ، دم 

.زدرب ررته..د ساااتت داره..شاااو یادرااااره دخترشااا ..مگه میتوناااه باااه شاااو بااا  خوبیه.

شفااا   باشااه  بیااا بریم..اکاان قدمااه شااو خااواهر باارادر رلاات ر  هشاا م..خونه مااا کااه  

هنااو م خونتاون بیلااه خونااه خااان جونااه  بااا  _هسات..برای  ااوع کردنااه بگاام رفااتم 

ش ااون دابااوری نگااام کاارد ..گه یااد بگاااو  ااوع کااردم  ااا  هیاا ی نگفتااو سرشااو   

باار  خاادا بااه ه اارا  رلم..باار  ساا ین ..من زاانش سااااه اینشااا دارم  ناادر          _داد

می نم..هیشاایم ن یشااه..با نارضااایت  ه راهااه  لاا  رگاات..  بااا  هاام ماان موناادمو        

 ..ببشه نیا مندی های ر  نامه

سااره مااداد  شااو دهاانم بااردم   متف اار بااه قساا ته رلسهاا  رنگااه نیا مناادی ر  نامااه     

ره خاااانم مشااارب بااارای نگاااه داری ا  سااااا ند   باااه یاااک زرساااتا »خیاااره شااادم.. 

سااارمو ش اااون دادم.. خااارین شیرماااه..شاریسا دساااتم   «0نیا مندیم..شلفناااه ش ااااو....
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ا مااده بااود کااه هاای  جااوره  اسااه دی ل ااه ای ماااه ماان کااار ناای    بهتاارین ر ینااه     

 ..شیله سابام سس ی زا  کردنه

م ررگتااه بااا خوشااگاا  جیااه کوشاااه  کشاایدم   ه ااین طااور کااه ا  خوشااگاا  رااری    

بااود بسااتن  ر  بااه ساا ته  لیااو شااارا ررگتم..بااا ذ ق ا م راارگتن   ا  خوشااگاا  ماان     

بیاادایک خوشااگاا شاادند..قسوام کردن..اکاان گ رشاام ن ی ااردم..ا ا کااه ماادرک و       

رفااتم ی اام م اام کرد..ب ااد رفاات کااه بیااام  اسااه مصاااحسه..ن ید نم شااامه بشااه هااار  

گا  هاد  اکاردم دیادم هفتاه     هه جاوری دادم   کا  رگاتم ه یادم شاو رختاه خاواب..       

کااسگه..با  شلااه ا  جااام زاشاادم..نف    یااا  کشاایدم   ب ااده مسااواکو یااه کااسگونه    

مبتصاار رگااتم کااه  ماااده شاام..من کلاان د شااا مااانتو دارم ی اا  ساارمه ای   ی اا         

مش  ،مشاا   ر  زوشیدم..سااریل یااه جینااه ساارمه ای زوشاایدم..بایه شااااه ساافید..به    

ی ااه جااون ر  اااسم بااود نگاااه کردم...موهااای گااره ههااره غ گیاانم کااه حاااه یااه اسبنااد ن

درشااات  مش  ..زوساااته سفید..هشااا ای مشااا    اااا  کشااایده..اسایه ج اااو جاااوره 

قرم ی که هند  قت  باود باه خااطره کام خاون  کام رنگاو با  حااا باود   هام ههاره             

 اخااه خیل  میاده  میات  منااه دساته  ساا ندشاو  کا   اینشااوری..بود شاده  زریاد  رنا   ام 

 سااایاه هشااا  و داخاااک ماااداد باااا   ااااسم ر  کشااایدم اساااااویی و  ر ه..اه.ر حااام بااا 

 هاارا     ردم کشااا ا  ر  انگیاا ه   اناار ی ایاان ن یااد نم... دم ری ااک ی  م..کااردم

مم   ردم کااش ر  کااورشم..اسبندی  دمااو  گاار مااوی شاااخه  یااه..می نم خوشااگک دارم

 کی  مش   ه یشگی م برداشتم..یا خدا..به امیدشو

ا کاااخ  ب دهن ااو قااور  دادم    نگااو  دم..هنااد ثانیااه  اباااف ااک..این خونااه اساات یاا

بله ..زشاای ون شاادم..ن نه  _طااوا کشااید کااه کاادای زسااری شوجه ااو جلااد کاارد..    

ه ااااد ناشاااا  شااااا ب شااااونتنم شااااو خونااااه یااااه بهیاااا  ساااارم بیارن..کاااادام  

سااهراب  هسااتم ..بر..شیااک..در  اشااد   ماان حاارم شااو دهاانم ماسااید..این _ار یااد..ماا 
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حیاااا کااه شاادم ا اااین هیاا ی کااه شوجه ااو جلااد کاارد     اهن رساا ا گااو  داد   ارد

اسااتبر باا ر   ب ااد ا ن ب رراا    ااار  بود..راسااتد حوکااله شوضاای  دادنااه         

ش لو قیاگه خونه ر  نادارم ،شا ا گاوا  زشان گرضاد کان..در   اار  باا  شاد   یاه           

زسااره هلااو ا مااد زااایین..هرا ایناااد شااو خااوجل  خااااه. .میبورد بیساات ،بیساات   یااک 

د ساا تم خواسااتم دهاان بااا  کاانم بگاام سااهم کااه یهااو متوقاا           سااااه باشااه..ا م 

شد..دسااتد رگاات ر  ساار    ر   انااو هااا  اگتاااد..کی  ماانم ر   مااین ساااوا        

کااارد..دهنم شلاااخ شاااد   یاااه خااااطره ا  جلاااو هشااا ام میگمشت..هشااا ام خااای    

شد..زسااره یااه نااااه خفیاا  کاارد ب ااد اگتاااد ر   مااین   شاار   کاارد بااه ار یاادن..جیه 

م سااا تد..هی  کاااد م ا  حرکتاااام دساااته خاااودم نسود..اکااان کوشااااه   دم   د یاااد

زسااره ر  ندیاادم ،گااا  مااادرمو میدیاادم کااه داره ششاانش می نااه..مادرم ب ااده یااه         

د ااوای شاادید بااا زاادرم ششاانش می نااه   درساات شااوی  غوشاام می یره..ناخوداراااه       

ک    ک...ب اااد ر  باااه زساااره _ساااره زساااره ر  باااه  غاااو  کشااایدم   جیاااه  دم 

بااه خاادا طاقاات بیار..مامااان بااه  لاا  گ اار کن..مامااان..خواهد      مامااان..شر  _رفااتم

می نم..ماماااان..در بااا شااد  بااا  شااد   یااه زسااره زریااد بیر ن..بااا دیدنااه مااا شااو ا ن   

زرررهااام..یاااا ح ااارشه  سااو..د ییاااد سااا ت ون..این زساااره  _ ضااا یت گریااااد  د

 ا یاان ی اا  سااس ه شاار بااود.. ا  بااا م جااماب بااود خیل ..یااه شیشاار   سااتین کوشاااه   

 ..مش   زوشیده بود که   لشونشون میداد

 

مااان هااارا اینااااد دقیاااو شااادم حااااه  ا   شاااد هشااا   داره همصاااد.. ب          

درشت..موهاشاام بلااوط ..این زسااره کااه اس شاام زرهااام بااود قیاااگد خیلاا  بشااه       

رونااه   خوشااگک بود..موهااای مش  ..هشاا ای طهیاا ..میگم طهیاا  ی ناا  طهییا،نااه    

  انگااار نااه انگااار یااه دیاااه زااید داشااتم خااون رریااه  ساال ..میسینید هاااد دقاایام  یااا
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می ردم..زسااره یااه نگاااه بهاام کاارد  یااه نگاااه بااه زرهااام   بااا دیدنااه بااه خاا  خاا    

سااهرررابسد... ن  باا ن ا ر ان ..زرهااام ششاانش کاارده     _اگتادنااه زرهااام گریاااد  د 

د باره..سااهراب دیگااه کیااه د باره در بااا  شااد   یااه زسااره ا مدبیر ن..بااه جااان        

نشااا یااه خسریااه..این ی اا  ا  جفتشااون جیگاار شاار بود..موهااای  یتااون          مااادرم ای

ر شن..زوساات ساافید..یه شااه ریشااه  یتااون    هشاا ای طهیاا  درساات مالااه هشااای    

زرهام..ا ین ی ا  زساره هام خاو  هی اک شر..ا   م..خادا شاو ایان شی اه هااشو گاا             

 شاا اا شااهر میماریا.. ررنااه طرگااه مااا ا یاان خساارا ناای  که..شااه شهااد اکاایر زساار    

م اادا  کااه بااه هشااای  ق  ده ابااید مینا ه..زسااره  د شااو ساار    ا مااد ایاان ی اا    

امیاار بیفاات کنار..ب اادم  بونااه زرهااامو بااا د  انگشاات     _زسااره ر  کنااار  د   رفاات  

امیاار زاهاشااو بگیاار باه..بااد ..اهاا..ز  امیره..امیاار ه ااین   _ررگاات کااه رااا  نگیااره.. 

بیاره..بایااد بسااری د  یااه  ناا  باا ن سااامیار ب مشااه بگااو ماشااینو       _کااار  کاارد.. 

بی ارسااتان..شا ا ر اناا  بیاااد دیره..بااد ..امیر  ناا   د بااه د سااتد سااامیار   بااا داد   

  هاان شااا گااو  رفاات ماشااینو بیاره.. اا..مگااه د سااتد نی  هاارا گااو  میااده..انگار  

سااهراب باای  بااار رفااتم زرهااامو بساار  مری ااا       _ماشااین خودشااونه.. ااها.. امیاار  

یاک بگیار..این ا  شاو ..ایانم ا  قلاه ن سات مان ساامیار         درموند کانن رفتا  ناه..بیا شگو   

کااه ماشااینو برمیااداره میااره دختاار بااا ی..اه..بسین د کااار  دارم..یهااو هرد شااون     

انگااار شااا ه متوجااه ماان شااده باشاان سرشااون   راارگتن باااه   بااه ماان خیااره شاادن..به 

سااهراب  هسااتم باارای کااار  _هشاا ای کاسااه خااونم.. ب دهن ااو قااور  دادم   رفااتم  

ی ا مدم..راسااتد..ه ین ه ا ماادم شااو حیاااا دیاادم که..یااه ق ااره اشااک        زرسااتار

ه یااد ر  رونم..ششاانش کردن..زسااره بااا شااک نگااام کاارد کااه ه ااون اگهااه در بااه      

کور  کنترا  با  شد   یاه با  ام   ا ماد شاو حیااا   یاه زساره باا  شلاه ا ماد زیااده            

ار شااا زساار شااو یااه شااد..ا ه این کااه شااسیه امیره..نه.. ای..ن نااه د قلااو ان ..یناا  ههاااا 

رنش سن   دماه ماماناه رررم..ساامیار د ییاد سا ته زرهاامو یاه نگااه زار ساواا حاواام            
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کاارد  بااا ک ااک امیاار  سااهراب سااوار ماشاایند کردن..امیاار موقاال رگااتن رفاات شاا ا  

باار  شو..مااادرم هساات..ب دم  یف  ..رگتن..خاادااا  ایاان جااا خونااه او یااا خوابگاااه       

رگتشااون نگاااه می ااردم کااه یهااو د باااره در زسااران   ش شد  ده داشااتم بااه مساایره 

بااا  شد..ا  م..هشاا امو بسااتم..به خاادا ایاان دره کارخانااه زساار سا یه..هرسااری        

ا ااام شاااد برراااردم ب ای  نوناااه کااادای اماااا..بیر ن می اااره زسااار یاااه میشاااه باااا  

ساا تد..یه خانومااه زنشاااه شصاات سااااه  ااا  ه شنااان بااا ابهاات   نا ..کااامه مشااب   

وده  اساااه خود ..موهاااای بلاااوط  بلناااد  د ر  باااود جو نیاااا  گرشاااته ای بااا

ریبتااه بااود  هشاا ای درشاات  بااید درساات مالااه امیاار  سااامیار بااود.. ا..من هااه     

  د دختاار خااااه شدم.. زوستشاام ساافید   بااا هنااد شااا هاار    یااره هشاا ا    ر      

شااا _زیشااونید بود..یااه شاانک باگاات قرماا  ر  د شااد بااود   ر   یلشاار نشسااته بااود   

  کناا  دختاار جون اسبناادی  دم   بااا شاارم ساارمو زااایین   گااردا میبااوای منااو براناادا 

ا ااا  داری..زرهام..زرهاااام _بسبشاااید..اخه شااا ا  ن  یساااای  هساااتید . _اناااداختم..

م نون..ارااه شااو نسااودی   _ب..بلااه.._ششاانش کاارده بود.. هشاا ا  خونساارد بااود..    

م لااااوم نسااااود هااااه بهیاااا  سااااره زرهااااام میومااااد..شو ه ااااون زرسااااتاره ای      

باااه..م یل دنسااااد رگتم..داخلااه خونااه هاام کااه شااسیه مااو ه بیااا _بله..درسااته.._دیگااه 

بود..انااوا   تیاااه جااا ..ر ی یااه مسااک نشسااتم    نااه هاام  یلشرشااو ر باار م زااار     

شااا وه هستم..میبواساااتم بگااام مااانم جهااام کاااه باااه جاااا  مودباناااه  _کاارد..خخ.. 

خااد.. قت   بتااین کساایو قسااوا می نااه یناا     _ماانم مری م..مری ااه سااهراب .. _رفااتم

 ..به م ارگه نیست..ز  گا   ظایفتو میگم دیگه نیا 

میبواسااتم بگاام جانااه مااادر  یااه دیاااه اساات  ا فااا.. بتین دیگااه کیااه  ا  ا ن         

زباات   زاا   ظیفااه شااو نیساات شااو گااا  کااارای مربااوا بااه ماان   _ه شنااان ادامااه داد..

مالااه ح ااوم کااردنم یااا دستشااوی  بااردنم   مرشااد کااردن اشاقم،ررد ناادنم شااو          

 ت ساااا ته کاریته..ساااا ت ده میاااای ساااا ت ههاااار مگوطاااه ر  داری..شاااید ساااا



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

18 

 

میااری..من شااا ده میبااوابم   ب ااده ههااار هاام بشااه هااا ا  شاارکت میااان،راجل خااانوادم  

گاااا  زااانش شاااا زسااار  _هااام من..ک ااا  ماااردد شاااد   ب اااد د بااااره جااادی رفااات  

دارم..میبواسااتم بگاام گاااا  امااا یااه ن تااه نهرمااو جلااد کاارد..این رفاات زاانش         

د مالاااااه گنااااار زریااااادم   بررشاااااتم  ماااااادر باااااا مااااان کااااااری نداری _شاااااا 

سااا تد.. ااای..خدایا..یه جاااین جیگااار میاااماری جلاااو ادم ب اااد شوقااال زارساااای      

زرهی کاااری هاام داری ..شاارقیه شرق ..زوسااته ساافید ..هشاا ای ساارد   باا  حسااه     

مشااا    اااا  ا ناااادر باااا نفاااوذ کاااه  یاااره نگااااهد ااااه میشااا ..موهای زرزشاااته   

وشاااشهره..ا مد جلاااو   باااد ن مشااا  ..هی له  ر یاااده   درکاااک مالاااه بااارادرا  خ

نااه  بتااین جان..مااادر ایاان خااانوم _ید..ب. .سااشوجااه بااه ماان خاام شااد سااره مادرشااو  

زرسااتارم هستن..بررشاات ساا تم   یااه نگاهااه دقیااو ا  نااو  زااام شااا گاارق ساارم        

 ..انداخت..نه نگاه هی ..نگاهه شی 

 

س و ..مست کااک ساارمو باااه   ردم   نگاااه شیاا   برنااده      _سه..سااهراب  هسااتم.. _

ماانم  بتیاانم..من بااا شاا ا شلفناا  کااگست کردم..قااوانین   کااه   _و غاااگلگیر کااردم..اشاا

مااادر رفتن..درباااره حاااوقم کااه ب اادااههر کااه بااا باارادرام ا ماادم باهاااشون کااگست     

می نم..ساااارمو ش ااااون دادم..هنااااو  هنااااد قاااادم  ا م د ر نشااااده بااااود کااااه      

دم دارم بهتااون شاامکر میاا   _بررشت..دستاشااو بااه  هماات اخ ااار باارام ش ااون داد     

خانوم..بااه هاای   جااه حااو باا  احتراماا    رگتااار شنااد   باا  ادبانااه ر  بااا مااادرم           

نداریااد..شو ایاان خونااه د شااا خاادمت اره دیگااه هاام هسااتن..کارهای نهاگاات   مربااوا    

بااه خونااه ر  انشااام میدن..شاا ا گا ،ش اارار می نم..شاا ا گااا  بایااد کارهااای مربااوا بااه 

رگتاری کردین،ا نوقاات مشااا اش   مااادر ر  انشااام بدین..کاگیااه بشاانوم بااا مااادرم بااد    

بااید شاار ا  اخااراز براشااون درنهاار میگیاارم.. مفهومااه.. خیل   ر م ه ون ااور کااه       
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خااداحاگظ زساارم..باقدم  _خااداحاگظ مااادر.. _بله..گه یاادم_ساارم شااو یااام بااودرفتم  

هااای بلنااد ا مااون د ر شااد..ا  زشاات بهااد خیااره شدم..شاالوار جیااره مشاا  ..شک     

یرهنااه جاامب مشاا  .. دمو یاااده مشساا ه   کتااه طوساا  مب ااک سااته شاالوار ..با ز  

هااای ساانگ  مینااداخت..اس و ر یاادم..کم کاام داشااتم زشاای ون میشاادم..کار کااردن     

شااو خونااه ای کااه زاانش شااا زساار شوشااه ..ررهه مید نساانم  مااان کاریااه ماان  مانیااه کااه 

ناراحااات نشاااو..برخهم بایاااه بااارادرا  باااید ا  انااادا ه  _زسااارا خوناااه نیساااتن..

مهااام نیسااات..مهم _  یاااه اسبناااد شااایرین  دممیااار ر  خش ه..بررشاااتم سااا تد 

شاا ایین کااه ماان خیلاا  ا شااون خوشاام ا مااده مبصوکاهش اشون..درساات شااسیه         

هاه جااد..اسام ماادر  هیاه دختارم.  یاه ق اره اشاک ا  هشا م          _هشا ای مادرماه..  

 خااه مااادرم زاانش سااااه زااید گااو     _هاارا رریااه می ناا  دختاارم   _شاایوا.._ه یااد

ست ا  کاایفم بیاار ن کشاایده بااودم   شاادن..ب د بااا دساات اا کاغاامی کااه حااین کااگ    

م نون..یااه یااه سااا ت  _ا ه..متاساافم مااریم جااان.._هشاا م   زااا  کردم..متاااثر شااد 

بااا شاا وه خااانوم حاارم  دم درباااره ه ااه هیاا ..ا  سیاساات شااا اجت ا ..یااه نگاااه بااه     

ماان برملساساا و  ااوع کاانم کااه ب ااد  بااریم قاادم     _سااا تم کااردم   بلنااد شاادم  

امم..طساااه باااه اشاااق شااه راهاار  دسااته هاا    _ب نیم..اسبنااد شلباا   د   مااردد رفاات 

م نااون..اهن میام..ب ااد هاام _سااوم ،ا ین بااه ب ااد باارای شوهه..اسبناادی  دم   رفااتم  

بااا ساار ت زلااه هااای مااارزی  ر  طاا  کردم..د طاارم راهاار  شااید شااا اشاااق بود..سااه  

شااا این اارم راهاار  سااه شااا این رم..هاار شااید شااادر اشاااق بااه رناا  قهااوه ای سااوخته 

رنااا  ای اااوی ..ر  کاغااام دیاااواری خااا  هاااای   اااودی سااافید       دیاااواراهم باااه 

داشاات..خیل  راهاار  خشااگل  بود..داشااتم ا  جلااوی درای ساا ت راساات میگمشااتم     

که یه هیا ی نهرماو جلاد کرد..بااهی دره هار اشااق یاه حارم یاا د شاا حارم هشاین             

گلا ی داشاات کاه باارق می د..هشاامو ریاا  کاردم    یاار ااد بااا خاودم حاارم  دم..ر        

نوشااته بااود ..اهااااا..ا ا اس اشااونه گااک کنم..ارااه mبااه ه ااراه یااهAشاااق یااهدر ا اااین ا



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

20 

 

نوشااته بااود ر  ...ام م..ایاانم aبایااهSاینشااوری باشااه زاا  ایاان ماااا امیره..ب اادی یااه

ر   بااود..این کااه p او سااامیاره..هه جااااد جفاات د قلوهااا شناا  ه ن..ب اادیم یااه 

زسااار  او زرهامه..گ اااوا  داشااات خفااام می رد..مگاااه شااا وه خاااانم زااانش شاااا     

نااداره ز  هاارا شااید شااا اشاااق باهو قاادم شنااد کردم..اشاقااای دسااته راو ا  ا ااا     

اه اه..خودشاایفته ن ست..ارااه اساا تو ..Abtin..مااااه سااهراب بااود ب اادید ماااا  بتااین 

کاماااک ننویسااا  هااا  میشاااه مردم ش  ااایلن باااه خدا..اما..کاااد کن..کااادای زاااا     

  اای..زسارا هام کاه    میومد..ش وه خاانوم کاه  یلشار داره..زا  ایان کادای زاای کیه       

سااره کارن..ن نااه جاان باشااه..یا د د ا  شاارو قلااسم هاا ار شااا میاا د..دره اشاقااه  بتااین  

  بااا  کااردم   زریاادم شو..بااد ن هاای  دایااک   من ا ..دیدی یااه  قتااای  ذهناات         

 ..دستور میده   شو اجرا می ن ..بد ن هی  اختیاری

و ن یرگت..ه ونشااا ا   ز ..هااه خسااره اینشا..اشاقااه یااا رااااری    .. زاهااام جلاا      

قفااک شااده بودم..یااه ب ااده دیااوار  کااه یااه   اا  ا  خااود  بااود خاکسااتری..یه      

کااندا  هااوب  ر  برررد نااده بااود زشاات بااه اناا ه د ربااین   خااود  ر  بااه د ربااین  

نشسااته بود..یااه ساایگار هی اسااا  بااود  ااا  بااا دساات نگهااد نداشااته بود..یااه کااهه   

ود ساارشازا  ساایاه زااو   کااابوی هاام ر  ساار  بود..شااو.    کااه خاکسااتری باا    

بود..بااا حاااات موشاا اگانه ای بااه د ربااین خیااره شااده بود..انگااار بااه ماان  ا  ده        

بود..کاادای قاادم هااا بااه اشاااق ن دیااک شااده بود.. حشاات  ده دساات و ر  دهاانم         

رماشاات و زریاادم  یاار شباات د نفااره ب ررد..خاادایا ر   ا ا کاااری منااو بسین..بسااین   

دی یااه ر   ا  شاار   کااارمون بگاامره هااه بساااط   اساا ون درو کااردی  ای میسااتا

ب د مش هشو بادببتیو ر  سارم هاوار می اردی..در اشااق باا ضارب باا  شاد..شو خاودم           

ج اال شاادم  بااا دسااتم دهن ااو مصاارانه میفشااردم..این ه  بتینه.. ای..ارااه بگااه شااو       

اینشا هی ار می ن  ها  بگام  خواساتم یاه رلا  باه سارم بگیارم کاه کادای خشاند            

دختااره سرشو.. اسااه ماان دم درا ردی       _یاا م کشااید.. ناااخن بااه شبتااه ساایاه م  
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راساات ا مااد قهااوه ر  خاااا  کاارد ر  زیرهنم..دختااره اشسااا  یااه دنده..خوبااه گااا        

 منشیه اینشوری ا اتی اشوم میده..مدیر امک بود میبواست ه  کار کنه نیگا

نیگاااا...زیرهن مشااا یه شا مو،یاااه ا اااه رناااده قهاااوه ای  س شاااه..زدرشو در میاااارم   

کاااد کن..اخراج ..اخرااااز..باااا یاااه ضااارب زیرهناااه ااااک شدشاااو ا  شاااند   نی  ..

 ... کشید بیر ن

 

اه..هنااد  راساات زاار  کاارد  یاار شباات..زیرهند مگ اام خااورد شااو کااورشم..یه      

 یاار زااو  جاامب ساافید شااند بود.. ای..خااا  برساارم..این هااه کاریااه..دهن و  ا     

ریشااو کااردم   بااا جفاات دسااتام هشاا  و ررگتم..امااا مگااه میشااد هی ااک  ر ش ا       

گرامااو  کرد..اس ااو ر یاادم..خا  شااو ساار  مریم..بااه باادببتیا  گااک کاان نااه بااه    

شاااو ایااان جاااا هی اااار می ن .. دیگاااه داشااات رریاااه ام    _ایااان مشسااا ه سااانگ .. 

میگرگااات.. ای خااادا..ه ین یاااه کاااارم زرید..دیااادی  بااار م رگت داااات خناااک      

شااو مگااه بااا شااو نیستم ر _شااد رند  دم بااه حیایتم..منتهاار بااودم بااا یااه گریاااد بگااه  

مگگگگگااه بااا شااو نیساات   م برررر  بیرررر ن..نااه    _بیر ن.. یااادم منتهاار ن وناادم 

ایاان زسااره مودبااه..نگفت ر شااو..با ه ااون هشاا ه بسااته خواسااتم خودمااو ب شاام       

بیاار ن کااه کاادای ظریفاا  متااوقفم کرد..یااا ابوااف ااک..این دیگااه کیااه ین  بااا ایاان     

ن باارم کااه گااردا بیااای   ا   ه نااه بابااا..میبوای اه _دختااره بود ..اینشااا هااه خسااره   

برراااه اخراجاااو ب وباااون  ر  میااا م جلاااو ملااات ضاااای م کن  کاااور خونااادی..خودم 

اسااات فا دادم..ایااانم بررد..برراااه ر  شاااو دساااتد ش اااون داد..دختاااره ر  ا  نهااار   

رمر ناادم..خ ل  ملااوو بااود..ری ه میاا ه بود..قااد  متوساا  بااود   موهاشااو بلااوط    

درشاات اب ..زوساات ساافید     رناا  کاارده بود..شااایدم رنگااه خاادایید بود..هشااای   

اسااای کوهواااو کااه ر ه جیگااری  ده بود ..یااه مان ااه مشاا     مااانتوی مشاا          
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کوشاااه   شاالواره مشاا   اواااه شفنگ ..یااه کواااه کااورش  رلسااه ای  ر ساا   هاام ر      

د شاااد بود..باااا رساااتاخ   ا  ده باااود باااه  بتاااین..ا  هشاااا  شااای نت   زااااک   

.ا ه.. ..ابتینو..بااا  یاار زااو  ساافید   میساریااد.. بتین هاام ماااه شربشااه قرماا  شااده..ا ه  

ه ونشااوری ساارزا شااو یااه قاادم  نی اا  ایسااتاده بااود..کم کاام قرماا ی کااورشه ابتااین   

ا بااین رگاات   جااا  یااه اسبنااد مرمااو  نشساات ر  اسد..نگاااه نی اا  شرسااون شااد     

 ااا  ساا   می اارد ه شنااان شااشا  جلااوه کنااه..ابتین د باااره خواساات بااره جلااو کااه    

یااه قاادم جلو..یااه قاادم  اااد شااا جااای  کااه نی اا     نی اا  رگاات یااه قاادم  اد،د باااره 

ابتین..ابتااین ش شااد کاارد  ااا  مشااب  بااود شااک _خااورد بااه دیااوار   بااا بیااج رفاات

شااده..خداایاا..یه   اار ماااهواره نبریاادیم کااه ن وذ بااا. رناااه ن نیم..این ااه دیگااه      

کااگنه  نااده او..شصااویر  ق اال کناایم کاادا کااه میاااد..ابتین بااا باا  میلاا  مشتشااو       

بسااین دختاار جااون..من میتااونم ه ینشااا کاااری  _نی اا  ر  دیااوار   رفاات کوبونااد بیلااه

کنم که یاک   ار مااه کناه بهام بشساس    ماوو ماوو کن ..میتاونم یاه کااری کانم             

کااه دیگااه گ ااره شاای ون  کااردن ا  ساار  ب ره..گه یاادی حاه هاام اساات فاشو بااردار   

 باار  شاارکت..منتهر نامااه اخراجاات ب ااون..نی   خودشااو ا  حصااار دسااتای ابتااین       

ا   متنفاارم..ا  شااو کااه زاکیااه یااه  _کشااید بیر نااو ن دیااک در شد..کاادا  میلر یااد 

دختاار  شهدیااد می ن ..حاااه هاام جااو  ناا ن اقااای میاار ر اساات فار  دادم م ا ناات     

ک یشاااو  اسااات ا ردم..حااااه اراااه میتاااون  اخاااراجم کن..ب اااد د ییاااد بیر ناااو در   

بساااات..ابتین دستشااااو کشااااید شااااو موهااااا ..  نشساااات ر  شباااات..این هااااه    

ساانگینه..شبتو نیگااا ..هاااد زااایین ا مااده..حاه ایاان مگااه میره شااا ه خسااته شااده اقااا    

ماااررریم جااان..کشاااای    ی م بیاااا دیگاااه اشاقو زیااادا  _میباااواد اساااتراحت کناااه..

کردییااا  .. ای کااام باااود جااان   زاااری ی ااا  ا  در می رید..شااا وگه خاااانم هااا      

ماااریم _ هیشاااده ماماااااان_ماااررری م..ای درد..کااادای ابتاااین بلناااد شاااد_میگاااه 

هااه..دختره هنااو  نیومااده غیااسد  _نیست..کاادای  م مااه  ار  روشااامو شیاا  کاارد.. 
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 د..اکاان ن نااه رگتااه یااه جااا داره هیاا ی مید ده دیگااه خااونم بااه جااو  ا مااد..        

کااگت..بااه ماان میگااه د د ..بااا مشاات ضااربه ار م  ااا  زرحرکاا  بااه  یاار شبااتد      

ه میره..بااا  دم.. و ضاا ..ح  کااردم شباات سااسک شااد.. خ جااو  ن ..باااهخره دار     

نااید بااا  بااه در  ا  ده بااودم کااه ی هااو ر  شبتاا  شااوری سااورمه ایااد باااه رگاات     

د جفاات هشاام مشاا   بااراق مت شااد  ا  د بهم.. بااونم بنااد ا مااده بود..نگاااه ا ن     

کم کم رن  ش شسشاو باخات   رنا  خشام باه خاود  ررگت..باه  ضاوح رراه هاای           

دم..دهنم ا  ش شااد قرماا ی ر  کااه شااو ساافیدی هشاا ا  بااه  جااود ماا  ا مااد ر  دیاا  

ناایم بااا  مونااده بااود   هشاا ام رشاااد شااده بااود..اسد ر  ر هاام گشااار داد   بااا  مو    

ررگت   ا   یار شبات بیار ن کشاید.. بینا  ماو بااه کشایدم   ه اون طاور کاه ا    ر            

شوضاای  بااده.. دیگااه داشااتم ا  غصااه    _رریااه هااونم میلر یااد اشاا امو زااا  کااردم.. 

ایان کاه هارا  یاره شبات      _باار شوضای  دادم..   مان کاه ها ار   _ صسانیت منفشر میشدم

ماان قااایم شااده بااودی ر  نااه،این کااه هاارا بااه ایاان شاایک احتیاااز داری ر  بگااو..ا       

کااار  ساار در ن یا ردم..امااا گاااره دیگااه..شرو ا  بااودند ادمااو  ادار بااه هرکاااری    

می نه..د باره اشا ام ه یاد..ش ام ماد  حتا  یاه ثانیاه هام باه هشا ا  نگااه ن ارده            

  این اااار  نداشاااتم ..گاااا  داشاااتم  یاااره شیااا ی نگااااهد شااااه شااااه  بودم..قااادر

میشاادم..نگامو د ختااه بااودم بااه سااینه سااتسر خاااا وب  شااد ..ا  ر ی بااا    شااا       

ر ی رااردند کلااه یااه راار    یااه  اا ااه نوشااته هااای انگلیساا  بااود کااه ماان ا         

م نااید سااردرنیا ردم..رگته بااود بااه شاا وه خااانم رفتااه بااود کااه داره بااا ماان درباااره  

ق   اینشااور بگاااا حاارم می نااه..اد بااا  کااردم   باارا  ه ااه هیااو رفااتم..ا        حاااو

شارا،ا   لا ،ا  بادببتیام،ا  کرایاه خوناه،ا  کفتار باا  هیا  مگل اون کاه شاد شاا کاد             

 ..دمه خونم موو موو می نه،ا  زدره م تاد  ا  مادره مردم،ا  ب  کسیم
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شاو داام انساار    نگفتم کاه شارح د جلاد شاه..رفتم هاون ایان حرگاا خیلا   قات باود           

شااده بود..دنساااا یااه نفاار بااودم کااه اینه ااه ساااا ر  باارا  شوضاای  باادم.. قت  حاارگم  

ش ااوم شااد دساات اا کاغاامی مشااااه شااده ر  هنااد بااار مگ اام ر  رااونم کشاایدم،هون   

م  اا ن بااودم رد ری ااک ار  ن قی ااتم ر  کااورشم مونااده..باهخره جر اات کااردم         

..نگاهد ساارد  باا  شفااا    نگااامو ا  بااا  ی خاااا وب  شااد  کشاایدم ر  هشاا ا   

بود..خوبه،حااداقلد اینااه کااه مالااه هنااد اگهااه زااید  شااید ا  هشاا ا  بیاار ن        

ن ی نه یا رنا  شارحم نداره..باد ن خشااات شاو مشا   هشا ا  رام شاده باودم اماا            

 نگاااهم..بیر ن باار _نگاااه ا ن ساا گ  بود..کاادا  منااو ا  خلسااه کشااید بیاار ن      

 یااه ب نم د باااره نسایااد_ی ناا  م اخااراجم.. اخااراجم یناا _..  در کااورشد د د 

و میتااون  مشاایوا بااه کااار  شاا..نترو_..امااا..ام_رااونم  ساارد زوساات ر  ه یااد ق ااره

بشاا  امااا دیگااه نسایااد سااایتو د ر ر خودمااو اشاااقم بسینم..بررااه حاااوق   م ایااا         

قراردادمااون ر  کنسااوا مشاا   ایویناا  ر مه..گه یدی ام ااا  می ناا    میاادی      

ار م ا  جااام بلنااد شاادم هنااو  بااه در اشاااق نرساایده    بااه سامیار..ساارمو ش ااون دادم   

درباااره نی  ..ن یبااوام هاای  کاا  حتاا  مامااان شاا وه ا یاان ماااجرا  _بااودم کااه رفاات

نیااا  بااه ششاا ر   _بلااه..م نون باباات این ااه اجااا ه دادیااد اینشااا..     _هیاا ی بفه ااه.. 

باااا اجاااا ه..رگتم بیااار ن   نف ،  یاااا   _نیسااات..گا  یااااد  ناااره هااا  رفاااتم..  

ا سارا یر شادم زاایین   باا دیدناه بایاه زسارا کاه د ره هام نشساته           کشیدم..ا  زلاه ها  

بااودن    رق بااا ی می ااردن خناادم ررگاات.. زرهااام  ساا  حاااا درا  کشاایده بااود      

کوساان مسااک  یاار دسااتد بااود   بهااد ااام داده بااودامیر  سااامیارم بااا  ضاا یت         

مشااااابه  ه ون ااااور کااااه بااااا  یرکاااا  کارشهااااای ه ااااو دیااااد میاااا دن شب ااااه  

راب نشسااته بااود   بااا اسااای ا یاا  ن بااه کارشااای شااو دسااتد   میش ندن..اینوساا  سااه

ای شاااو ر حااات ساااام ..اینم ح ااام باااود شاااو رفت  دساااته مااان کاااه _نگاااه می ااارد 

باطلاااه..زرهام ه ون اااور کاااه زوسااات شب اااه ر  ا  هی دناااد نا  می شاااید بیااار ن  
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ای شااو ر ح سااه نفرشااون کااه خااوب بااه خاااطره ماان کااار  زیشوناادین ک یاادین  _رفاات 

کااه ضااایل شاار ا  شوهااه سااهراب..با  شاارا میسناادم ایاان د شااا    شااو خونه..دسااته ماان  

خفففههه..سااهراب شااک  _ن ساات بااا م ر هاام ریبتن..امیاار  سااامیار باااهم رفااتن       

ابتاین ساره هار ههاار نفرموناو می ناه..انگار هناو  متوجاه مان          _خنده ای کارد  رفات  

نشاااده بودن..سااارگه مصااالگت  کاااردم کاااه نگاهشاااون هرخیاااد سااا تم..زرهام ا ا   

رد ب ااد یهااو  ینااه جاان  ده هااا د ییااد شااو اشاااق..امیرم خودشااو ج اال  هشاشااو ریاا  کاا

کاارد   بااا مشاات بااه بااا  ی سااامیار کااه ه ونشااور ا یااده بااود   کارشاشااو باار میاا د     

 اناااداخت سرشاااو د بااااره رفتاااو امیااار باااه دار کاااد هاااااا یاااه کوبوناااد.. ساااامیار 

 ا ماااد شاااد  بلناااد    ماااین ر  کااارد  ا کارشاشاااو خونسااارد خیلااا  ساااهراب..زایین

 بساااین_رفااات ساااهراب کاااه کااانم ساااهم خواساااتم    دم متینااا  اسبند..مسااا ت

بااد شااد ماااهم ناارگتیم شاارکت..ه ین..حاههم اخ تااو ج اال کاان   حااااد زرهااام..ابتین

کااه زرهااام بیشاااره گاارار کرد..ماام جاات بررشااتم   بااه زشاات ساارم نگاااه کردم..بااا    

دیدنااه ابتااین شااو گاکااله یااه زلااه هشااام راارد شااد..ز  بگااو هاارا ه ااه انگااار جاان      

دن..اکاان کساا  منااو حساااب ن اارده بود..ه ااه ا یاان مشساا ه بههاات شرساایده       دی

بودن..اخ ااامو کااردم شااو هاام   یااه سااهم  یراساا  کااردم کااه سااهراب نگااام کاارد ..یااه  

ای  ای..ابهااات دادا  ررگت اااون شااا ار  ندیدیم..دستشاااو   _اسبنااادی  د   رفااات 

ن رفاتم  سهرابم..دساتامو کاردم شاو جیاسم   باا یاه اسبناد زات   زها         _درا  کرد سا تم  

ناااه..منهورم ایااان  _بله..ساااهرابم..خندم ررگااات   باااا خناااده رفاااتم   _ساااهراب .._

مااانم رفاااتم بلاااه..این با یاااا  _نساااود..رفتم ساااهراب ..ی م  صاااس  ا  خنااادم رفااات  

نااه اقااا سااهراب..گامیل  ماان  _هیه ..زشتشااو کاارد بااه منااو خواساات بااره کااه رفااتم   

کاادای خنااده سهرابیه..بررشاات ساا تم   هاارد  باااهم  دیاام  یاار خنااده..زرهام کااه   

اشاااد _اماااون ر  شااانید کلشاااو ا  شاااوی اشااااق ا رد بیااار ن   مالاااه د دا رفااات     

اره زااری خانوم..حاااه  _ب  سااامیار کارشاشااو انااداخت ر   مینااو بااا اااودر  رفاات     
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هادرشو ب ار سار  بیاا بیر ن..ناامگرم داریام..  باا دسات باه مان اشااره کارد شالیک            

ر گرشیشااو زاار  کاارد  خنااده امیاار  سااهراب ساااانو منفشاار کرد..زرهااام دم ااای      

خفااه شو..گشااار کااوهی   بااه دسااته  یلشاار شاا وه خااانم  ارد  _ساا ت سااامیار  رفاات

شااااااد شاااااید بار..مت شااااااد  _کردماااااو  ه کشااااایدم..خنده نرماااااا  کااااارد   

شیشاا ین باااره کااه  ه کشاایدی دخترم..هاا  شده رساایده بااودیم بااه    _هاا  _رفااتم

بوشاااه هاااای راااک ر ..ه اااه رنگشاااو داشتن..کاااورش  ،قرم ،سااافید، رد..حت  ر ه     

یوناادی هاام بااود.. یلشره شاا وه خااان و کنااار بوشااه هااا رماشااتم   خااودمم ر ی شااا   ز

 نشیااری ر باار   نشسااتم..ن ه اشاا و ا  هشااام زااا  کااردم   بااا بیااج رفااتم         

یااه هفتااه او داری اینشااا کااارمی ن ..هنو م بااا ماان راحاات   _هیشاا  شاا وه خااانم.. _

ناااراحتتون هرا.. ااا  اخااه کاااری ا  دسااتتون باار ن یاااد ..هاارا بایااد اا اا      _نیساات  

 ..کنم

حایاات ایان نسااود..من  اساه ایان بهااد نگفاتم هااه باهی  ه اای  ساارم ا ماده هااون         

شاارمم میومااد.. شاارمم میومااد بگاام بابااام سااه ر  ه خونااه  ندریشااو  ا کاارده رگتااه   

رم رور شده..شارمم میوماد بگام دیار   کااحسبونه ش اام اساساب خوناه ریبات کفاه           

ید  اساه شاارا،دیر   زاا برهناه شاوی      کوهه   ه ساایه هاا ج  اد کردناد..دام زار کشا      

 .بار ن  س  کوهه  ایستاده بود   سرشازا خی  بود رریه می رد

 

 لاا  هاام بااا کاااحسبونه داشاات د ااوا ماا  ررگت.. ناا   ده بااودم بااه ساا ین   ا     

 اجاااره خواساات ساا ین.. بااودن باااهم خواسااتم خودشااو برسااونه.. خودشااو د سااتد  

 بساااره خاااود  باااا هاااار  بشاااه کاااه خواساااتم ا   گا ..نماشاااتم اماااا باااده اماااو

..حاا ر حاایم خااراب  رمر ناادم شااسو هااا ه سااایه ا  ی اا  زااید خودمم..خونشااون

بود..دیگااه بریااده بااودم..من موناادم  بااا سااه هاا ار  ههارکااد شااومن شااوی کاایفم کااه   
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کلااه دارایاا  مااو ششاا یک میااداد..باهخره  بااونم  ا شااد..برا  رفتم..اینااادر کااه یااه     

خیسااه   کاادای هااو هااام ساا و  باااغو    اگهااه بااه خااودم ا ماادم دیاادم کااورشم    

میش نه..شااا وه خاااانم  یلشرشاااو جلوکشاااید.. دستشاااو رماشااات ر  دساااتم  باااا    

اینشاا هست..اکان زرساتار شاسانه ر  یام شاو یاه اشااق شاه باا  هسات            _ناراحت  رفات 

کاااه مااام یاااه ساااوییت کوهواوهه..یاااه اشااا  خونه   یاااه دستشاااوی  جااام   جاااور   

کنااه ب ااد ا ن دیگااه زساارا کساایو    داره.. اسااه باااغسون قسلی ااون بود..خاادا رح ااتد  

نیااا ردن  وضااد هاار هفتااه ی اا  میاااد هاارو می نااه   بااه رااه هاام رساایدر ..ی یم   

هاار ر   سااا ت هفاات کااد ناایم سااا ت میاااد بااه رااه اب میااده.. بیااا اینشااا اینشااوری 

اکااه..م نون ا  این ااه بااه گ ریااد _راحاات شاارم بااه ماان رساایدر  می ن ..اس ااو ر یاادم

گامیاااک دارم هناااو ..دارن یاااه کااااری بااارام   شااا وه خاااانم  اااا  مااان ی ااا  د شاااا  

ش ااارم ن ن..هر قاات شهشاااشون ث اار نااداد   _می نن..شاا وه خااانم اسبنااد  د  رفاات 

هشاام.. راساات  شاا وه  _اینشااا هساات..اسبند  دم   باارای ش ااوم کااردن بگاام رفااتم  

خااانم بیایااد ی اام درباااره رمشااته حاارم ب نید..ااستااه ارااه د و داریاان.. اسبنااد      

کااه نااه.. خیلاا  منتهاار بااودم یااه ه شااین سااواا  ا م     اره هاارا_کااد ا مااد   رفاات 

ب رساااا ..حاه ا  کشااااا  بگم..شاااای ون شاااادم   باشاااای نت رفااااتم ا   مااااان      

ا د اجتااون..ههره ا  درهاام شااد..نگا  کشاایده شااد ساا ت  ساا ون کااه ر بااه        

بااما باارا  ا   مااان  بگاام کااه ه ساانه خااود  _غاار ب میرگاات   نااارنش  شااده بااود..

باشااه..هرطور راحتاا  شاا وه خانم..بااه بوشااه رااک    _بودم..ساارمو ش ااون دادم   رفااتم 

خااوب   دمااا اینااه کااه میتااونن گرامااو  کاانن کااه  _هااای ر  خیااره شااد   شاار   کاارد

ارااه ایاان ن  اات نسااود مااا ه  ااون شااوی رمشااته می وناادی و بااا یااه مشاات خاااطره کااه  

دارن می مونااو میبااورن  ناادر  کااه نااه..مردر  می ردیم..یااه ق ااره اشااک ه یااد     

باااود..ب ر  شاااده یاااه خاااانواده باااا اکاات..سااانت       ر  کورشد..بیسااات سااااام  

 ..اخ ااا  رگاات شوهم..زسرد ساات..یه خااانواده کااه اگتبارشااون ا  داشااتن دختااری    
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ماله من ایان باود کاه هار ر ضاه   مه اون  کاه مناو بسارن گاردا  خواساتگار زاشانه             

در  می نااه..  کاا   یسااای    متااانتم شااو ش ااوم شااهر   مگااک زیشیااده بود..زااامو کااه     

شااتم دا هاا ار نفاار  بااه ااار ه در میا ردم..دسااتد مشاات شااد ر ی شاانک  بیاار ن می ا

باااگتن  قرماا  ..اهنم   نسین..ا ن وقاال بااه جاارا  میتااونم بگاام ااهااه  یسااای  بااودم      

 اسااه خودم..موهااای ماااک ابریشاام ناارم   بااراق شااا زشاات ک ر..خاارمن خاارمن مااوی    

 خرماای  ر سارم بود..زوساات سافید   ا یا  ماام بار  رک..هشاای  باا  درشات کااه       

شیاار  ا  هلااه کااه رهااا میشااد کاادنفر  اساایر می اارد.. کاادا  ار یااد..اا ا یااه           

نفر ..زساار حاااز ساایف ..امیر  ساو..ساا  ساااا داشاات..قیاگه م  ااوا   ااا  مرد نگاا   

 یاااادی داشااات..ا  ن دسااات اا ی دیاااای زامناااار بود..خناااده نرمااا  کرد..انگاااار ا    

ه هشاا   کااه یاااد  ری خاااطراشد ااام  میسرد..ا  نااا کااه دنااد ن شیاا  می اانن  اساا   

ناموسشونو دیاد ب نه..باه بهوناه دیادند هارر   ا  بیاک زامناار میارگتم ماسات بنادی           

اسااد یااه زیااااه ماساات میگاارگتم میوماادم ..خیلاا  ا  د سااتا   قتاا  منااو میدیاادن       

اگتااادن بااه  ه   نااااه ا  دا  اشاشااون کااه ای امااون هاارا نگاااه بااه ماان ن ی ناا      ماا 

اما ا ن..ساااکت مینشساات یااه روشااه    ماان میبواماات   باا ا سااایه باهساار  باشاام..  

سرشااو مینااداخت زااایینو دساات اا ی دیشااو د ر مشااد می یشونااد.. ا  ارااه دهاان       

د ساتا  هار  میرگات   حارم ناامربوا میاا دن هناان ن اره ای میا د کاه د سااتا           

شااو هفاات شااا سااوراخ قااایم میشدن.. اشااو ه ااین اااوش  رریااا   مرد نگیااا  شااده      

نشااو بنااده د شااا زساار  کاارده بود..مامااانم  ااا   بودم..بابااام مگلاا  ن یااداد بهاام   جو

هوامااو داشاات هرجااا کااه میاارگتیم بااا اگتبااار ا  ک اااهشم کااگست می اارد.. ا ایااک گ اار  

می ااردم بااه خاااطره اینااه کااه خیلاا  خاااطرمو میبااواد  ااا  ب ااد گه یاادم مامااان دقیاااا  

ناااد  ی یتااور   داره کااه ا  کاهشااون شسلیااه می اانن کااه بااه گاار   برسااه.. خهکااه    

ماان هربااار بااه یااه بهونااه بااه مامااانم میگفااتم خواسااتگارها ر  دساات بااه       رمشاات  
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ساارکنه.. اما..باااهخره یااه ر   کااس  ه ااه هیاا  شیییاار کرد..بابااام ا مااد خونااه د          

 زهستیک سید   هلو   یه ج سه زرشااا   یه ج سه شیرین 

هم دستد باود..ا نر   یاه زیرهناه سافید باا راهی قرما  ریا  شانم بود.. ساتین هاای            

بلنااد داشاات   هااین هیناا  بود..موهااای بلناادمو راای  کاارده بودم..یااه جفاات    حریاار

جااوراب نااایلون ساافیدم زااام بااود.. داشااتم اااد حااوع بااا ماااه  قرماا ا بااا ی            

می ردم..دساات و شااا ماا  می ااردم شااو  ب   ماااه  ر  گااراری میاادادم..هربارم خنااده     

شااو حیاااا  بلناادی می ردم..بااا دیدنااه بابااا شرساایده سااره جااام  اسااتادم..گریاد  قاااجون 

دختااره هااد ساافید خنااده هااا  کوهااه ر   رداشااته..ب  حیااا حاااه  اسااه ماان  _زیشیااد

موهاااشو اگشااون می ن   ننننن..کشااای  کااه ایاان دختاار  شااو حیاااا  اااه هاااا مامان    

بااا هااوا د ییااد شااو حیاااا..هنو  سااید  میناا  کااه میبواساات زوستشااو ب نااه شااو        

 ...دستد بود به روند هن   د

 

 اینشااوری می نااه اینو قهاهااه اینشااا   ااور   اباات هاارا یاانا_ا ا  قاا هااه خسااره  _

د _د بااه ماان کااه مسهااو  داشااتم نگااا  می ااردم ششاار  د  ب اا..که داد شااوهر ن یشااه

بااررر  هااد سفید..دهه.. اسااتاده داره بر باار نگااام می نهاهشااام زااره اشااک شااد       

د یاادم شااوی اشاا  خونه..مسهو  بااودم دااام رااواه  بااد میداد،یااه خسرایاا  بااود..منتهر  

ناه  _اداماه باده شا وه جاون    _  کردم که ادامه باده  اا  شاوی سا و  نگاام کارد      نگا

مااادر هااوار  نیگا..سااا ت ههار نی ااه زساارا اهن میااان بسیاانن بیشااتر ا   قاات قاارارداد  

 اسااتادی قاااط  می نن..بااا ش شااد نگاهااه سااا تم کااردم   ضااربه مهی اا  بااه زیشااونیم 

ایاان  _ششاا ر کاانم ساا ین  ح اات کشاایدی  اق ااا ن یااد نم هااه جااوری ا     _ دم..

حرگااو ناا ن مریم.. لاا    شااارا خیلاا  ار من..دساات و کشاایدم ر  موهااای خرمااای        

اباات شارا..ش هششااو ا  دهااند بیاار ن کشااید  نگااام کرد..ساارمو ش ااون دادمااو بااا     
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 ر مان هاون مایفه ن خرابا  ا ضااا       _بی ا  کاه اینار  ا ه رنا  کادام باود رفاتم       

بااریم مریم..اسبناادی  _شاایدر ،ن یبااوان باادشر  کنن.. لاا  ماا  دساات و ررگتااو ک   

به،باااه  لیرضاااا ساااهم   _ دم   باااا کااادای  کاااه ا  شاااه حلاااام درمیوماااد رفاااتم     

بااه _کااا  می وناادی.. امشااد میاااد اینشااا زااید مامااان اینااا..اس و ر یاادم    _برسااون

اااش ن اان مااریم جااونم.. بباادا  _خااااه ساا یرا    قااای مگ ااودی هاام سااهم برسااون..  

ایااان د شاااا طفاااک م صاااوم ااااش ماماااانو باباااا  ر  شاااونه بسیننااات..هرا باااا خاااود    

خیلاا   قتااه کااه بااا رمشااتم  _می ن  دساات شااارا ر  کشاایدم    لاایم زشااتم راه اگتاااد  

ارشسااااط  نااادارم سااا ین.. شاااا خواسااات حرگااا  ب ناااه قااادم شناااد کاااردم   ا   د ر 

حاارم ناا ن شارا،حوکااله ناادارم..بیج کاارد   خواساات   _کشااا میااریم  جاا   _شاادم

مد ب شااه بیاار ن کااه گریاااد دستشااو کااه شااو دسااتام مگ اام ررگتااه بااودم   می شااید 

  ا نباااور شاااارراا..اه.. حااااا و باااا بشاااه با یاااا  داری بهااام می ن ..باااا ه اااون _ دم

خااد بشاام دیگااه..ب  طاقاات نشسااتم ر  جااد ا     _کاادای بشگااوند  صااس  رفاات   

خیااابون   کااورش و بااا دساات زوشااوندم..رریه ام مهلومانااه کااورش و خاای  کاارد  ااا   

ناااا کاااه جیگااار ه اااه ر   شاااید  بیصااادا.. ا  ه اااون رریاااه هاااای م ااار گم..ا  ه و 

دااات خنااک شااد هرا سااواا می ناا   دیگااه شااو        _می نااه.. ل  سااره شااارا داد  د  

هاارا _ماان کااه جیااه ناا دم   _خیااابون ن یبااوابیم کااه ایناااد جیااه جیااه می ناا ..       

بسسسااه دیگگااه..ا  کااک کلشااون خسااته نشااده بااودم در اقاال جااواب  باارای سااواا _ ..

باااوابیم  شااااید ببوابیم،شصاااور  ان ااااری  لااا  نداشاااتم..شو خیاااابون میبوابیم ن ی  

جساام هغاار   نگیاا  شااارا    لاا  ر  نی  اات گلاا ی زااار  قلس ااو بااه درد میااا رد..      

سرمو باه د طارم ش اون دادم، ای خادا ناه..من ها  کانم حااه  ایناادر درریار باودم            

خااانم _کااه حتاا  کاادای شرماا  یااه ماشااین جلااوی زااام هاام شااوجهم ر  جلااد ن اارد،    

 ای _شم باااود  حشااات  ده ار م ناایااادم ساااهراب   ه ون اااور کاااه دساااتم ر  کاااور

نه..کاادای بااا  شاادن در ماشااین   ب ااد کاادای قاادم هااای مرد نااه کااه بهاام ن دیااک    
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میشااد،م   ن بااودم کااه ی اا  ا  زساارای شاا وه خانومن..کداشااونو میشااناحتم  ااا      

خوناااه خااااا م میشاااه  »یاااادم ن یوماااد دقیاااو  اساااه کد مشاااونه..خونه خااااام ایناااا  

خااانم هاارد  شااو ااهیااه بااود.. کاادای زسااره ا  باااه   شاا وه «دیگه..ساا ین دختاار خاا ااه

خااانم سااهراب  خودشونین با  شاا  ساارمو باااه ررگتم..درساات حاادو     _ساارم ا مااد

نااه _سااهم هاارا اینشااا نشسااتین اشفاق  اگتاااده      _سااهم.._ ده بااودم ،سااامیار بااود 

سامیار خاان..ه ون طاور کاه جلاوی  لا   اناو میا د شاا هام قاد  بشاه باد ن این اه              

امیارم خاانم ساهراب .. باا ش شاد نگاا  کاردم.. اااا مان هاه جاوری            _تنگام کنه رفا 

 قااا زساار شااو هااه هشااای  داری منهااور  بااه   _ایاان د شااا ر  ا هاام ششاابی  باادم.. 

هشااای سااس  کشاایده  لاا  بااود.. ل  شااسیه مامااان بود..موهااای خرمااای  شیااره           

 هشااایه سااس  کشاایده شااارا هاام شلفیااا  ا  مامااان   بابااا بود..جلااوی موهااا  ی اام گاار  

بااود   باااید اباات   کام،خرمای ..هشااای  ساال  درشاات کشاایده.. ا  ماان کلاان     

هشااوری بایااد ا  هاام شااناختتون  اسبناادی  د   بااه   _شااسیه بابااا بودم..شانسااه دیگااه..

سااام  روشااه اباار ی هاا د یااه ش سااتگ  داره..ه ااه مااار  ا  ه ااین  _ماان نگاااه کاارد

،اینشا هی اااار نشاااونه میشناسااان..رن  زوسااات ونم ی ااام متفا شاااه..اینار   ا کنیاااد  

می نیااد  زو خنااد  دم   بلنااد شاادم.. دساات  لیااو شااارا ر  راارگتم   بااه ساا ته زااک      

مهاام نیساات،با اجااا ه..  ارگتااه     _هااوای  کااه زنشاااه متاار جلااوشر بااود راه اگتااادم      

خاااداگظ.. حتااا  ن یبواساااتم یاااه ثانیاااه باااه خوناااه شااا وه خاااانم ایناااا گاااک _ناایاااد

در    ردم   زلااه هااای زااک کنم..روشاا  یااا ده د  کاافرم  ناا  خااورد بااا کنش ااا ی 

هااوای  ر  د شااا ی اا  رد کااردم شاا اره ناشااناو بااود.. اباار  هااامو کشاایدم شااو هاام     

اا..اااااو هورنا م..هورناااا  خوشاااگلم..خودش    اا..ایااان هااا   _اااااو.. _جاااواب دادم 

خااداحاگظ.. ب اادم ق اال  _هاا  _اشااتساه ررگتیااد خااانم _میگااه  خیلاا  جاادی رفااتم  

 لاا  بااا ه ااون متاناات   منشاا  کااه ه یشااه    کردم..حوکااله گااک  دن نداشااتم..اینسار

مااریم  _منااو شگاات شاااثیر قاارار میااداد   متگیاارم می اارد ا  اینه ااه درکااد رفاات     
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،میشه بگ  شو این شارای  میباوای هی اار کن  مااهر ساه ماون یاه خاانواده ایام حاو           

داریم ا  شصا ی ت بااخسر بشیم..داشاتم باا دهان نی اه باا  باه ایان بشاه ده ساااه نگااه             

ن یااد نم  لاا ، شاااید امشااسو رگتاایم      _دهن ااو قااور  دادم   رفااتم  می ااردم..  ب 

  ل ا هه رب   داره  اخم کرد_مگه ما کارشون خوابیم _خیریه ی مد قاسم..

 

خیلایم ربا  داره..میاد ن  کاه ایان ببشاه خیریاه ر  بارای کاارشون خواباا رماشاتن             _

یااه گااا  یااه شااسه،ه ار شااد کااه ناای  گااردا یااه اشاااق کرا  _کااه باارن شااو  ببااوابن..

باااریم خوناااه باباب ر ..باااا دهنااا  کاااه حااااه هفااات شاااده باااود نگاااا   _می ااانم..

 ل ا  اق اا کاه..گک کاردم کاه اراه هارک  درکام ن ناه شاو درکام می ن ..شاو            _کردم

یاااد  نیساات زنش سااااه زااید مامااانو ا  خونااه زرشاااب کااردن بیاار ن   ا ن مگتشاام   

شااارا  بااه اکاا هح زاادرب ر  بااا  صااا  جلااوی هشاام منااو شااو مامااانو کسااود کاارد      

کوهی ااه یاااد  ن یاااد..شو هاا   شااو کااه زاانش ساااات بود..هنااو  کاادای گریاااد  شااو   

شایوا شاو ه اون شاان ده ساااه زاید شصا ی تو ررگتیاو باا حسیاد            _روش ه که میگفات 

ا د از کااردی حاااه ا ماادی میگاا  حسیااد بااده،ق ار می نااه  م تاااد شااده  رورشااو ا     

یوا ناادارم.. حاااه بااریم خونااه ماان راام کن،ماان شااان ده سااااه کااه دختااری بااه اساا ه شاا

هاا  بگاایم  بگاایم هااای ددی  مااا ا ماادیم هتاار شاایم خوناات   لاا  ناراحاات سرشااو   

زااا   ایساااا اهن  لیرضاااا میااااد  _اناااداخت زاااایین   باااا کااادای ررگتاااه ای رفااات

هیشاا  دیاار   کااه منااو بااردی خونااه _هاا   شااو هاا  رفتاا  _دنساا ون..بااا بهاات رفااتم

د   ا   یاار  بون ااون کشااید کااه خااااه ساا ین  لیرضااا ا نشااا بااود بااا مااا کلاا  حاارم   

هاارا ا ماادیم اینشا،ب دشاام رفاات کااه برامااون یااه جااا جااور می نااه..بهت  ده دساات و    

بااا شااوام میگم هااه غل ییاا    _.._ ل ..شااو هااه غل اا  کااردی   _جلااو دهاانم راارگتم 

کااردی  کاادای بااوق زاا  در زاا  ماشااین  ا  زااایین زااک هااوای  میومااد..ا  ناارده هااا      
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ضااا بااه ماشااین ش یااه  ده بااود   بااا اخاام بااه ماان   زااایینو نگاااه کردم..خاادای من.. لیر

نگاه می رد..مالاه یاه شایره  خام خاورده هرخیادم سا ت  لا    با  شاو هنا   دم           

دیگااه _اجاا  شر خاادا  اااد کن..اجاا ..   _شااارا جیااه کوشاااه  کشااید   زااامو هسااسید  

ا یاان غل ااای اضاااگ  ن ی ناا  گه یدی ارررره هونااه اشااو ساافت راارگتم   کورششااو   

گه یاادی  شو بااا ایاان قااد  خشاااات ن ی شاا  اینااادر    _دم.. ساا ته خااودم برررد ناا 

دهن اا   بایاد حت اا بادببتی و جاار میا دی اررره  لا  هیشا  ن یگفات   ایان مناو           

 صااسان  شاار می رد..هونااه اشااو  ا کااردم   ساا   کااردم  اسااه ایاان رنااده  لاا          

هزو  زیدا کنم.. خارم ه ون اور کاه ا  زلاه هاای زاک هاوای  باه سا ته زاایین ر  ناه            

م خودماو ه اه ی دنیاار  ا نات کاردم..نف  نفا   ناون ه ون اور کاه دساتم باه            بود

 انااوم بااود   خاام شااده بااودم جلااوی  لیرضااا  اسااتادم.. خودمااو راساات کااردم   شااو    

مااریم   لاا    شااارا بایااد _سااهم  لاا .._هشاا ای اشااک  اااود  لیرضااا خیااره شاادم..  

 ا  خااد نااه.. ل    شاااراهم نسایااد بهاات میگفااتن هاا  شااده..    _بهاام بگاان هیشااده  

بشن   خیلا  هیا ا ر  در  ن ی انن..در  ن ا  کانن کاه مان داام ن یباواد حتا  یاه            

ذره هاام بااا رمشااته   ادمااا  در ارشساااا باشاام هااه برسااه ببااوام ا شااون ک ااک        

ببوام..ا ا  کان ه این اهنام مالااه ساه ساااه زاید مرد نگاا  کناو بار  زشاته ساارشم           

گااا  داشاات کااورش و  نگاااه ن اان ماان خااودم ا  زسااه خااودم باار میااام..بر   باار بااا ن   

شبم میا د   هیشا  ن یگفت..اسشاو باا  باوند شار کارد   باا کادای شگلیاک رگتاه ای            

دااام  اساات شناا  شااده همصااد.. بفهم..بااا دهاان نی ااه بااا  بهااد داشااتم نگاااه  _ناایااد 

ر شااو..گا  ر شااو..شو _می ااردم کااه نگاااه خیااره اشااو ر  اسااام دیدم.. صااس  غریاادم  

مالااه ساا ین بااا م هااوو ماان شااو       یااه  شاایاا    بااا  جااود داشااتن گرشااته ای     

ساارشه..حیفه ساا ین..حی  ساارمو بااه نشااونه شاساا  ش ااون دادم   خواسااتم  اااد       

هو      و شااو اساا ه  شاااو _راارد کاانم کااه کاادای گریاااد  ر   مااین قفلاام کاارد 

میاااماری هاااوو  اره  نتونساااتم طاقااات بیاااارم   مااام خاااود  کناااار اشوباااان داد   
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ی ااردی بااا ساا ین ا د از   اررره ..هااون ارااه  شااو بااود هاای   قاات  ااام ن      _ دم

کن ..رفتم..بااااهخره رفاااتم حرگیاااو   ر  داااام سااانگین  می رد..دیواناااه  ار قهاهاااه 

 د،ا   اکااند هیسااتری د شرساایدم   یااه قاادم  اااد رگااتم.. خنااده ا  یهااو ق اال     

اره راو میگاا  رااااو میگاا  یااه هااوو بااود یااه هااوو زااو .. ا  ماان باارای    _شااد 

ردناات بااه ساا ین زناااه ا ردم..امااا ایاان هااوو هرکاااری کااردم حتاا  باارای گرامااو  ک

ساا ین بااا ش ااوم  یسااای    متااانتد نتونساات جااای شااور  بگیره...جااای شور ..جااای یااه   

هااوو ر   ..بااا هشاا ای اشاا   کل ااو ش ااون دادم   بااا بیااج گریاااد  دم..جااوری کااه  

انگاار  سا ون دهان باا  کارد   کادام باه راو  خادا رساید..حاه ماریم مهلاوم مالاه              

بر ..باارر .. زشااته ساارشم نگاااه ن ن..جااوری  _ی یشیااد.. یااه ماااده شاایر بااه خااود  م 

 ..بر  که دیگه نگاه ونم شو هم نیفته

بااا سااری اگتاااده دساات و ر ی دک ااه ی  یفااون رماشااتم   بااا شردیااد گشااار دادم..هنااد  

بلااه  اس ااو بااا  بااونم شاار _ثانیااه رمشاات شااا کاادای ی اا  ا  زساارا شااو  یفااون زیشیااد.. 

ا ااه مریم شااوی     ب اادم شیااک..  _گتم..کااردم   ر باار ی د ربااین  یفااون قاارار راار

در بااا  شااد..گه یدم گااا  زرهااام خونااه اساات..اخه گااا  ا ن منااو بااه اساا ه کوهیااک    

بااد ن هاای  زسااوندی کاادا میاا د..ار م جاااده ی ساانگ  ر  شااا دره  ر دی طاا  کااردم  

  ب ااد ا  بااا  کااردن دره هااوب  ناارا   ارد   ااار  شاادم..در ه ااون بااد ه  ر د        

ازاان   یاا  ن شااده   بااا م داره ساار بااه سااره شااوکت خااانم     زرهااام   دیاادم کااه ا  

میاا اره شیاا د ه یشاال منااو یاااده زساارای کااره ای مینداخت..شیشاار  رشاااد سااس ه    

شیااره   شاالوار جینااه مشاا  ..هی ک شاریسااا هغااری داشاات   زوسااته ساافید    ماادا   

سهم..شاا وه جااون _موهااای شاالوغد ا نااو بیشااتر بااه کااره ای هااا ن دیااک می اارد..  

 هستن 
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سااهم مااریم جااون اره باااه    _ت سرشااو ا   شاا  خونه بیاار ن   رد   رفاات   شااوک 

هسااتن..کل و ش ااون دادم   بااا ناااراحت  راه زلااه هااار  در زااید راارگتم.. ر  زلااه هااای   

 خفااه ه ون ااور..دادم گشااار دهااانم ر   خاار کااه رساایدم یهااو بی اام شرکیااد   دساات و 

 با  هاا   کاه  مبشا   ااو  باود  موناده  کام    ی ا   باه  خاوردم  ی هاو  که می ردم هو هو

بهاااد نگااااه     بااااه   ردم شاااد  باااا کل و..شاااد ماااانل   زیشیاااد ام شاااونه د ره

کردم..قفسااه ی ساایند بااه شناادی باااه زااایین میشااد   نفاا  هااای   یااو می شااید..ا   

شااه ریشااه  یتااونید گه یاادم کااه سااهرابه.. خواسااتم کااه بیااام بیاار ن کااه حاا  کااردم 

کااردم باااهخره  هسااته  ااام   ی اام ماا ماات کاارد    قتاا  کااه شهشاا و د باااره ش اارار  

 ای بسبشااید اکااه حواساام نسود..اکااه کل ااو باااه _کرد..بااا شرمساااری شنااد شنااد رفااتم 

نیااا ردم کااه قیاگااه ی سااهرابو بسینم.. ااا  کاادای ماارد ند کااه خیلاا   ر م بااود بااه    

هیا ی نیسات باا اجاا ه..  طاره ماوی گاری کاه ر          _رریاه می ردیاد     _روشم رساید 

ا  ماان میترسید هشاا ای رربااه ای   _م زشااته روشاام..هشاا ام اگتاااده بااود  گرسااتاد 

ناااه..هرا این اااوری گ ااار  _مشااا یم رااارد شاااد   باااا ش شاااد سااارمو بااااه ا ردم..  

مااریم _نااه این ااور نیساات.. راسااتد..  _ خااه ه یشااه ا م گاارار می نیااد..  _می نیااد 

جاان ا ماادی  اماار   ناایم سااا ت دیاار کاردی..ا  زشاات شااونه هااای زهاان سااهراب ر    

  ساار  کشیدم..شاا وه خااانم بااا موهااای بااا    یااک بلااو     زنشااه ی زااام بلنااد شاادم 

شلوار خیل  جاو ن شار ا  ساند نشاون میاداد   ایان خیلا  شاوکه کنناده بود..اسبناد           

 دم   باااا یاااک بسبشاااید ساااهرابو د ر  دم   باااه  غاااو  شااا وه خاااانم زنااااه        

سااهم   ی مم..شااونه هااامو ررگاات   منااو  اااد      _سااهااام شاا وه جااون..  _بااردم..

رریاه کاردی ماریم  دساته  یلشار شا وه جوناو        _باه کاورشم  ا  د  کشید   باا دقات   

هاا  _شاا وه جااون.. _راارگتم   بااه اشاااقد بااردم..ه ین کااه در  بسااتم بی اام شرکیااد 

جااای  زیاادا ن ااردم.. دیشااد شااو    _شااده   یاا م  دارم ا  نگراناا  ساا ته می ن ااا..   

زااار  خوابیاادیم.. ل    شااارا گااا  رریااه می ردن..هنااد شااسو میتااونم بااد ن ماا احم    
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زااار  ساار کنم هنااد شااد میتااونم بشااه هااار   ادار کاانم رشاانه ببوابن هنااد      شااو 

اهن بشاه هاا کشاان..اس و ر یادم    م ماه کاردم       _شد  ب اد د بااره  دم  یار رریاه    

ها  رفتیی  شاو بشاه هاار  شاو ایان سارما        _دمه در..هشا ا  رارد شاد   بلناد رفات     

می ن ..اکااه دم در نگااه داشاات   بیبااود..ا ن خونااه ساارایداری خاایااه هاارا اشسااا ی    

ا ن اشاااق شااه راهاار  کااه د هفت ،ماااا شوهااه  ااا  داخلااد نرگتاا  هاام هساات..با       

ن یتااونم شاا وه خااانم.. حاا  می اانم زسااراشون مبصوکااا   _خشاااات ساار ش ااون دادم 

بله..نسااست بهاام حاا  خااوب  ناادارن..ین  حااو دارن باااهخره ماان یااه       _ بتااین _..

و خونااه ب اادااههر بسااه دیگااه حاارم ن ن..باار  بشااه هااار  بیااار شاا  _گاارده غااریسم  ..

زاا  باید..بایااد باارا  یااه اجاااره در نهاار   _میااریم خونااه ر  باارا  مرشااد می ناایم..  

شااار  خااادا شااا وه جون..بااامار راحااات _دیگاااه هااا  _بگیرید..هشااام غاااره ای  د..

م ناااون شااا وه _یدمب. .ساااگ اااه بااار  .. رونشاااو _باشااام.. زاااوگ  کااارد   رفااات

رگتیاااا..  دم ر   اااا  خاااوب ا   یاااره داساااتان  نااادر  مااان در  _جون..اسبناااد  د..

اخ..اینااادر مشاا ه  داشااتم کااه یااادم رگاات..اهن بشااه هااار  میااارم باار     _زیشااونیم 

میگردم.. ب اد هام در  باا  کاردم   ا  زلاه هاا د یادم زاایین  اا  یهاو سار جاام مایخ              

شدم..  شید شارین کاگنه   ارم باود..زنش شاا زسار باا هی اک هاای با ر    مرد ناه            

  میبناااد نن.. ل    شاااارا هااام باااا ریشااا  ر   ماااین نشساااتن   دارن د  شاااا بشاااه ر

نگاشااون می اانن هر راااه  هاام بااا شاایرین کاریااای زرهااام کااه شااارا ر  شااو بیلااد      

 ااای _ررگته میبندن.. اماا ه این کاه نگااه شاارا باه ابتاین جادی اگتااد باا شرو،رفات            

هاارا ا ن اقاهااه شااسیه ررا ه..بااا اکاا هح  کااه شااارا بااه کاااربرد ماان ا  خشاااات ساارخ  

اخ قربااون دهناات گسااال  باااهخره _بلنااد خندیاادن.. امیاار بلنااد رفاات شادم  ااا  زساارا 

 اجیتااون هااا بشااه بیاااین_ی اا  حایاتااو رفاات.. نگاااه سااهراب هرخیااد ر  ماان   رفاات 

 بااا  ا ، لاا ..کرد جااا  شااوبیلم خودشااو   زااایین زریااد زرهااام بیلااه شااو ا  شااارا.. ا مااد

 هی اااار شاااو باااا کاااین اقاااایون ایااان اجااا  _کااارد  م ماااه   سااا تم ا ماااد اخااام
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 هااا زلااه باااهی کااه خااانم شاا وه بااه   بررشااتم.. کوهااک ماارده ماانن زساارای_...دارن

خااد زساارای شاا ا بااا _ یلشاار بااود  بااا اسبنااد  لیااو ش اشااا می اارد نگاااه کااردم..    ر 

 _خااواهر ماان هی ااار دارن  ا  حاضاار جااواب   لاا  اخ اا  کااردم   دستشااو کشاایدم..  

نم ا ،اشاقااه باااه بسبشااید ماان میتااو _بیااا  اساات میگم..ب ااد هاام ر  بااه زساارا رفااتم    

اره ماریم جاون شاا ب اد ااههار       _استفاده کنم  باه جاای زسارا شا وه جاون جاواب داد      

باار  کاااراشو ب اان شااا مااا خونتااو شااو بااا  اماااده کنیم.. بتااین اخ اا  کاارد   کتشااو ا  ر   

دسااته مسااک برداشاات   ا  خونااه بیاار ن رگاات.. اسبنااد غ گیناا   دم ا  ه ااون ا ااام     

ه بودناه مان شاو ایان خوناه است...ساامیار کاه حااه         مید نستم ابتین مبااا  سار سابت   

 بتااین _ا  بریاادر  کنااار اباار   میشااناخت د اخ اا  کاارد   بااا شاارمنده راا  رفاات  

ا  هیاا ی ناراحتااه رگتارشااو بااه دا نگیریااد.. ن یااد نم هاارا احساااو خااوب  بااه سااامیار 

نداشااتم..نگاهد مالااه داداشااا  نسود..یااه جااور رسااتاخ  شااو نگاااهد بااود کااه ا نااو   

نشااون میداد..ساارمو ش ااون دادم   رفااتم ا  ه تااون  اامر میبااوام ماان        باا  زاار ا 

زرسااتار مااادرشونم   طسی تااا حااو ناادارم اینشااا جااا خااو  کنم..ا شااون میبااوام یااه       

 مد  منو شگ ک کنید

 

ایاان هااه حرگیااه خااانم  _منااو شگ ااک کنیااد شااا بتااونم یااه خونااه زیاادا کاانم ب ااد ..     

هد داگیااار باااود.. بااارخهم ساااهراب   سااارمو بااااه ا ردم   باااه امیااار  ا  دم..نگاااا

سامیار امیار حساه خیلا  خاوب  باه  دم میاداد.. هشا ای اباید اکاه رساتاخ  نگاهاه            

 ..سامیار  نداشت

بشااه هااا بشاانوم شااو ایاان خونااه شاای نت کااردین ماان میااد نم   شاا اها..ما اینشااا       _

اراااه د بااااره _مه اااونیم به اااون ا ااا  کاااردن   خوناااه دادن..ر  باااه شاااارا رفاااتم  

یااا کااه حرگااه نااامربوا ب نین..مشسااور   _ساا ته  لاا  بررشااتم  هنرن ااای  ب نین..بااه  
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میشیم د بااره شاو زاار  بباوابیم.. باشاه  شاارا مهلوماناه سرشاو ش اون داد  اا   لا             

خودشااو بااه ش اشااای در  دیااوار مشاایوا نشااون داد..بااا حاار  ک اار راساات کااردم     

ا  جلااوی زاشااون زااا شاادم.. شلوی یونااه اا ساا  دی اشاااقو کااه د ر   باار  زااره رااک     

شااا ب اادااههر شلوی یااون بسینیااد شااا بیام..نهااارم _اکتوو بااود  ر شاان کااردم   رفااتمکاا

خودم  استون میاارم زاایین نیایاد..  ااد رارد کاردم   باا  هام نگاهاه مشا وک و باه            

در   دیااوار اشاااق کااه یاساا  ک رناا  بااود د خااتم ..ایاان خونااه   خونااواده  اساام یااه    

یاانم ا  اشاااق .. اشاااق  کااه  م  ااای باا ر  شااده بااودن.. ا ن ا  رمشااته شاا وه جااون ا  

مت لااو بااه یااه دختاار بااود.. ا ن هاام شااو خونااه ای کااه زاانش زساار در نااد  ناادر        

می نن..اما..مشاااا و  شاااار ا  خااااوده اشاااااق کاااااحسد بااااود کااااه ماااان خااااوب   

میشااناخت د..نی  ..ه ون دختاار بااا هشاا ای اباا  کااه اهن   سااا  روشااه   کناااره   

د..اماا مگاه ا ن منشایه ابتاین     اشاقو زار کارده.. ا  حاو نگامریم خیلا  اوناد  جاماب بو       

نسود ز    سا    اشااق  کاه باه ظااهر مت لاو باه ا ناه اینشاا هی اار می ناه  زاوگ             

کشیدم   سارمو ش اون دادم..بهتاره بارم باه کاارام برسام شاا این اه بشاینم   باه جاای             

باادببتیام بااه ایاان خونااه    دمااا  گ اار کاانم.. هنااو  هاام ه ااون مااانتو مشاا   شاانم    

  کاه شاو اشااق باود رارگتم   یاه شونی اه  با  باا شالوار جاین            بود..یاه د   شاو ح اوم   

سااابام زوشیدم..شااااه ساارمه ایاام ر  د باااره ر  ساارم انااداختم   موهااای گرمااو کااه     

ن نااا  بااود شاریسااا زوشااوندم  ااا  بااا  هاام یااه طااره مااوی گاارم مالااه مااوی رربااه ایاا  

شاا وه خااورد   ا مااد بیاار ن ..باا  خیاااا شااونه باااه انااداختم   رگااتم بیر ن..اشاقااه      

خااانم یااه اشاااق بااا دره ساافید بااود کااه ا اااین بااار کااه ا ماادم شااو راهاار  ندیاادمد امااا   

اماار   شااا ه متااوجهد شاادم..ماله باااهبری کااه باارای ح ااک   ناااک شاا وه جااون بااا      

 یلشر کناار زلاه هاا نصاد شاده باود..  اق اا خناده دار باود..من ه یشاه ه یناادر با              

ه درب اشاااق  دم کااه کاادای   شااوجهم یااا شا ریااا  یااادی خناا  می نم ..شاااه ای باا     

میسیاانم کااه داریااد _بفرماییااد..رگتم داخااک   نیشاا و شااک کااردم _شاا وه جااون ا مااد..
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کتاااااب میبونیااااد خوشااااگک خانم.. ین شااااو ا  ر  هشاااا ا  برداشاااات   کتااااابو 

بینوایان..بااا شااوخ  رگااتم   _بساات.. من شااا ه گرکاات کااردم اساا ه کتااابو ببااونم     

ه نوبتااه منااه داسااتانه  ندریااه  خااد دیگه..بسااه.. نااوبتیم کااه باشاا   _کنااار    رفااتم

شاا ار  بشاانوم..  ااا  ا اااد بایااد یااه ح ااوم بسرمتااون   شررااک  ررلتااون کاانم ب ااد  

شاا ار  بگیاارم بااه حرم..خنااده کوشاااه  کاارد  سرشااو ش ااون داد.. بااا ه  اااری         

خاود  بااردمد ح اوم   یااه دسات اساسااه خوشاگک رنگااه هشا ا  زوشااوندمد باار      

شااو باگتم..خاادای  خیلاا  جااو ن شاار  خااهم میلشاام بااا اکاارار ارایشااد کااردم   موها 

شااده بااود..ب نم بااه شبتااه انگااار نااه انگااار زاانش شااا زساار داره ا  ماانم جااو ن شاار          

خااد دیگااه ش ریاا  کاان شاا وه جااونم کااه شااا اهنشاام  یااادی کااسر کااردم..     _بااود..

ا نشااا کااه باباااشون میاااد خونااه   _شااو هااه هااوا  دختاار  کشااا بااودم _خندیااد   رفاات

ه..ه ااون شااد بود..درساات یادمااه..مادرم ماادام بااا      اهااان ار _داد   بیااداد می نااه.. 

 قاااجون حاارم میاا د  ااا   قاااجون ا  ایاان سااره حاااا میرگاات ا ن سااره حاااا          

سیسیهشااو شاااب میااداد..راه   قتااام  ساا ا  یااه خنااده ای می اارد.. بااا ا ن ساانه ک اام 

متوجااه شاادم کااه یااه اشفاااق  شیااد   غیاار م  ااوا داره میوگته..یااه اشفاااق کااه  ناادر   

و دساتبو  شیییارا  می ارد..   جاااد ایناه کاه شاو ا ن اگهاه گاا  یاه           ب  حاشیه منا 

حسه داشاوره نساست باه امیار  سااو داشاتم.. خساته ا   یرنهار رارگتن زادرم رگاتم            

یااه روشااه میااک قااهب باااگی و ا  شااو رنشااه در   ردم   شاار   کااردم بااه باگتن..ماادام   

میاک دسات و  خام     اشتساه می اردم   د بااره بااگتو میشا اگتم.. رااه  هام اشاتساه  باا        

می ااردم.. اینااادر اس ااو بااه دنااد ن ررگتااه بااودم کااه زوساات زوساات شااده بااود.. شااو    

اشاااقم بااودم   مااادرم باارخهم ه یشااه کااه دم بااه دقیاااه دره اشاااق و بااا  می اارد  بااا    

اخاام میگفاات هاارا در  میسناادی خوبیاات نااداره ،اکااه سااراغم نیومااد..ه ین هاام         

کااه زاادرم بلنااد کاادام کرد..اسااترو داشااورمو ششاادید می اارد.. ن دی ااه غاار ب بااود 

اگتاااد بااه جااونم   دسااتان یااخ کرد..کنترااا  ر  ااار   باادنم نداشااتم..با قاادم هااای      
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ااار  ن  ارد ساااان اکاال  شاادم   زاادرم   باارادرام شاا ور   شااهرام ر  دیاادم کااه       

هااای  بااا نسااا    ناااک میبااوردن .. کنااار دستشااونم یااه قلیونااه هاااق شااده بااود کااه     

بیااا بشااین بابااا جان..هشاا ام    _و خیااره کاارد.. ذغاااا هااای ساارخ شااده ا  هشاا    

درشت شد   باا ش شاد سارمو بااه رارگتم.. باا رم ن یشاد کاه زادرم باا مان این اوری             

حااارم ب ناااه..  ب دهن اااو قاااور  دادم   ه اااون روشاااه اشااااق ن دیاااک باااه در     

نشستم..  ا  اساترو شار   کاردم باه هنا   دن باه زار  هاای قااا  ابریشا    یار            

 !!ت  زایین بابا جان هرا سرشو انداخ _زام..

 

ن ید نسااتم هاا  بگاام  اسااه ه ااین گااا  ساارمو باااه ا ردم   مسااتایم بااه هشاام     15 

هااای زاادرم کااه یااه شااادی شااو  بااود خیااره شدم...شاا ور  صااس  بااود اینااو ا  زااک    

مگ  ا  کااه باه قلیااون میا د گه یاادم..اما شااهرام حااات م  ااوا  داشات   نساششااو شااو      

یاه د ناه هاای  دساتد باود نشسات کناارم        هایید میشرخوند.. ماادرم ه ین اور کاه    

  م  ظریف او شاو حصاار دساتا  ررگات میبواسات  ر مام کناه اماا بیشاتر با  شاابم             

راسااتد بابااا جااان اماار     _کاارد..اهن شاریسااا حاا  یااه ادم اساایر شااده ر  داشااتم..  

حاااج  امیناا  ا مااده بااود حشره..نگاااهم رنگااه کنش ااا ی ررگاات میبواسااتم بگاام      

شااور   اسااه زساار    _ر هسااد بااه  بااونم  ده باشاان..  حاااج  امیناا  کیااه امااا انگااا  

گرهااااد خواساااتگاری کرد..ماشاااا. زساااره..دیگه هیشااا  ن یشنیدم..شاااده باااودم      

کر..ه ااه ی میاا م یااخ  ده بااود  ماان کاادای کااوبد باا  قااراره قلااسم ر  میشاانیدم..    

مااا    مسهااو  بااه اااد هااای زاادرم کااه ش ااون میبااورد  ا  ده بااودم   هیشاا           

مااادرم داره ش ااونم میده..نگاهااه ماااشم ر  بااه ساا ته      ن یتونسااتم بگم..حاا  کااردم  

نااه.. مااادرم انگااار کااه کفاار شاانیده باشااه    _مااادرم هرخوناادم   گااا   م مااه کااردم   

هییاا   زاادرم کااه انگااار زاا  بااه مباااافتم  _ حشاات  ده بااه رااوند هناا   د   رفاات



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

41 

 

بارده باود در کسااری ا  ثانیاه ههاره ی مهربااوند مگاو شاد   مالااه یاه شایره  خ اا          

غلاا  کااررردی کااه مباافاات می ناا  ..جاار   داری بلنااد بگااو بسیاانم..        _گریاااد  د

مان  ناه زساره حااج       _ شاه امیر سااو شاو  جاودم شا له کشاید   بهام جار   داد       

امیناا  ن یشاام.. زاادرم مگ اام بااه قلیونااه شاا ور ااااد  د   بااا این ااار   غاااا دا  ر ی 

  شو باا  هااه حرگاا..مگااه ضاا یفه ج ااا تم مگ ااک میساگااه _گاار  جهااا  مااادرم اگتاااد..

جااا می ناا  باا  حیاا..خواساات بااه ساا تم یااور  بیاااره کااه شاا ور جلوشااو ررگت..امااا  

دختاره هشام    _انگار شاهرام خواهاان ایان  کالت باود هاون بادشر ا  زادرم گریااد  د         

سااافید حااااه دیگاااه جلاااوی  قااااجون  ای میسااات   هناااان دمااااری ا  ر  راااار     

ره ایاان  ساا  ریاار  درارم..شاا ور ن ید نساات  قاااجونو بگیااره یااا شااهرام ر  ،بیشااا    

کاارده بااود..منم کاام کاام ا  حااتااه شااو  بیاار ن ا ماادم   ا  جااام بلنااد شاادم   بااه      

سا ته اشاااقم د ییاادم..دره اشااق و بسااتم   ا  ه ااون زشااته در،درحااا  کااه بهااد ش یااه    

ماااان شااااوهرر ن ی اااان  م.. ب اااادم  ار  ار  دم  یااااره    _داده بااااودم جیااااه  دم 

.. م  اا ن بااودم بااا هاایش   جاا   رریه.. اسااه  شاااه ناگرجااام خااودم بااه امیر ساااو  

امیر ساااو ن یتااونم  ناادر  کاانم.. دااام بااه حااااه خااودم میسااوخت کااه بایااد بااا          

کسا ،ا د از کانم کاه هیشا  ا   ن یاد نم ا ن هاام در حااا  کاه  شااه ی ا  دیگااه          

گرهاااد کااه   ب. .وداره ریشاا و میسااو  نه.. شااو ه ااون حاااات خااوابم باارد امااا کااا    

ا سااگر راحااتم نماشاات ه ااد حاا    درساات شااسیه یااه هیااوهی باادشرکید بااود شاا    

می ااردم داره کاات م می نه..خهکااه شااا سااه ر   ب ااده ا ن ق اایه شااو شااد سااوختم..      

دکتاار ا مااد باااه ساارم امااا میگفاات شسااه  صااسیه   کاااری ا  دسااتد باار ن یاااد   گااا     

زاشااویه ا  کنیااد .. سااه ر   رمشاات   ماان ا  جااام زاشاادم بااه خیاااا خااامم کااه ق اایه 

 ..رست ه ون ر  خواستگاری منتف  شده اما د

خااانم بفرماییااد نهااار  ماااده او.. هااونم ر  ا  ر  دسااتم برداشااتم   ش یااه امااو ا        _

ه ااد جاهااای حساااو    _شبتااه شاا وه جااون راارگتم بااا ناااراحت   م مااه کااردم      



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

42 

 

خسااته شاادم _ش ااومد می ناا  شاا وه جونااااا قسااوا نیساات ..خنااده نااا ی کاارد  رفاات

یاام مااد قاساا م شااا اهن   یاا م دااام ضاا   میااره بااریم نهااار ببااوریم کلاا  کااار دار 

بایااد کااارای خونااه شااو کاارده باشااه..بریم مااریم جااان بااریم نهار..سااری ش ااون دادم    

بلند شادم.. ساره  باونم باود کاه ق ایه ی اشااقو ا   ب رسام اماا خودماو نگاه داشاتم             

شااا بیشاااره زااید خااود  نگااه دختااره هااه گ ااواه..  یلشااره شاا وه جونااو بااردم شااو    

ردم.. خاااودمم زلاااه هاااار  د شاااا ی ااا  ا مااادم  بااااهبر   دک اااه کناااار بااااهبر  گشااا 

زایین..زایینااه زلااه هااا جلااوی باااهبر  اسااتادم   شاا وه جونااو بااردم سااره می ..زساارا     

هاای   قاات  اسااه نهااار نسااودن..گا  منااو شاا وه جااون بااودیم.. د ظاارم نهااار باارای     

 لاا    شااارا راارگتم   بااردم باه..اینااادر درریاار شلوی یااون   انی یشاان در حااااه زبااد  

باااد ن این اااه باااه مااان نگااااه کااانن نهارشاااون ر  رااارگتن   جلوشاااون  باااودن کاااه 

  ..رماشتن..منم بررشتم زید ش وه جون   نهارشو دادم

زساارا ه شااون بااه جاا  ابتااین کااه هنااو  ا  شاارکت نیومااده بااود شااوی هاااا مشاایوا    

انشااام یااه سااری کاااره اداری بااودن گااا  زرهااام یااه روشااه ساار  شااو روشااید        

ون یااه سااری خاارده ریاا ه مالااه ههااار شی ااه  بااود..منم بااه ه ااراه شااوکت   شاا وه جاا

قابل ااه   بشاااابو بااه اشاقااک شااه بااا  انتااااا دادیاام.. در نهایاات سااا ته شااید منااو بشااه 

ها شویه خونه که نه اشااق شنهاا شادیم.. یاه خوناه باا یاه  شا   خوناه ههاار متاری   یاه             

 باای  اشاقااک یااه ساارج ل.. متااری ده حااااه یااه   دستشااوی    ح ااوم زاانش متااری   

 باود  دردسار  بارام  هاا  بشاه  مدرساه  گاا  .. باود   یااد  سارم  ا  ه ونشام  کاه  باود  متری

ود امااا هاااره ای نسااود بایااد کااسگا ی اام   دشاار راه ماا  اگتادیم..بشااه هااا    باا د ر ی اام

نشستن سره ش اایفشاون مانم اگتاادم باه جاون اشااق ..حااه ش یا  باودا.. ا  مان حااایم            

ر ن ی ارد بایاد گاردا باه ماد      نسود..یه شلوی یون ههارده ایان  روشاه اشااق باود کاه کاا      

قاسم بگم یاه نگااه  بهاد ب ناه.. اجااره خوناه هام بایاد شنهایم کانم.. روشایم  نا              
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شاار  خاادا ق اال ن اان    _بلااه.. _خااورد بااد ن نگاااه کااردن بااه شاا اره جااواب دادم     

 ..  ی م

 

خااانم هورنااا  کیااه  شد _ق اال ن اان هورنااا ه مادر..هشاا ام درشاات شااد   رفااتم  _

م.. دیگاه باا ایان شا اره ش ااو نگیریاد..  ه..ب اد هام         ریری کردما مان هورناا  نیسات   

بااه ساار ت ق اال کااردم.. خاادایا خااوب  اسااه مااا شفریگااا  ساااام جااور می نیااا..دماات 

 ..ررم

هااه مشاا ل   ا  بااه خاادا ک ه..شاا وه    _کااده ار شااومن خوبااه مشاا ل  نااداری    _

ه ینشام نسایاد ا   بگیارم اماا هاه کانم کاه        _جون باه زرهاام اشااره  د کاه بنویساه..     

ا  ..اسبنااد  دم..هااه خااو  شااان  بااودم کااه ه شااین جااای  راامرم اگتاااد انگااار ساارش

ام ااا  کاان _خاادا هنااو م حواسااد بهاام بود..زرهااام کاغاام  رااما  جلااوم   رفاات  

مریم کاه حسااب  دیارم شاده..اجاره شام دیار بادی،جلو زهساتو شاو خیاابون میریا م              

شا وه خاانم   ب د هم  د  یار خناده.. خناده نرما  کاردم   خواساتم جوابشاو بادم کاه          

شو یه حرکات نارهاان  ج ساه دسات اا کاغمیاه کنارشاو زار  کارد سا ته زرهاام   باا            

باا  خااود ..ا  شااو ب ررتاار شااو ایاان خونااه نیساات   ..زرهااام هاام خودشااو  _خنااده رفاات

اکان اجااره هیاه خاواهر مان شاو بیاا ر  گارق ساره مان           _مهلوم کرد   ر  به من رفت

م باا یاه حااات ن ایشا  رلد ناه      بشین ..یاه هیا ی هام بهات دسات  میدم..شا وه خاان       

کنارشااو باااه ررگاات کااه زرهااام گاارار کاارد.. کاادای شلفاان ا مااد شااوکت خااانم رگاات   

یااه دقیاااه _.._بلااه بلااه هسااتن_..._سااهم  قااا سااهراب _ساا ته شلفاان   باار  داشاات..

شاا وه جااون یااه اگهااه میاااین  قااا سااهرابن.. یلشره شاا وه جونااو بااردم      _روشاا ..

جااااااانم _  جااااااواب داد ساااااا ته شلفن..شاااااا وه جااااااون شلفنااااااو ررگاااااات   
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..ای  اااای ایاان زساار  خاار کااار دسااته   _م   ناا   _..._کشااااا _.._هاا  _.._مااادر 

 ..خود  داد

ه ااون اگهااه دره خونااه بااا  شااد   هی ااک د قلوهااا شااو قابااه در ظاااهر شااد ا اااین       

هیاا ی کااه بهااد شوجااه کااردم ش سااتگ  روشااه ابر شااون  اسااه ششبیصشااون         

 ارد شااد..با دیاادنم سااری بااه نشااونه سااهم  بااود..ا ا  سااامیار بااود   ب ااده ا ن امیاار  

ش ااون دادن کااه ماانم بااه ه ااون طریااو جوابشااونو دادم.. شاا وه جااون شلفنااو رماشاات  

  باااا نااااراحت  کاااه ا ااااین باااار باااود شاااو ههاااره ا  میدیااادم بررشااات سااا ته      

ساام ،امیر..مادر شا ا کشاا باودین  خااه  امیار ساویی  شاو بااه   رد   رفاات         _زسارا.. 

بیاااین منااو بساارین  _م ش ااویج هسااتیک ..ه ااور مگااه   رگتااه بااودیم ماشااینو باادی _

 بتااین د باااره بااا نی اا  د ااوا    _بی ارسااتان..یهو بی ااد شرکیااد    د  یاار رریااه  

هییااا   اهن _شاااد ا  شااارکت  د بیااار ن شاااوراه شصاااادم کرد..ساااامیار گریااااد  د  

اهن  قتااه _ه ااوره  بابااا اینااا دیگااه رندشااو در   ردن.. امیاار اخ اا  کاارد   رفاات     

میشااه _رشاااو سااام   بسنااد دیگااه .. ب ااد هاام ر بااه ماان رفاات        ایاان هاار    ز 

حواسااتون بااه مااادر باشااه مااا بااریم بی ارسااتان  ارااه حااااد بااد شااد  ناا  ب نیااد       

دکترخااااانوادری ون  قااااای گاخری..شاااا اره ه راهشااااون کاااافگه ا ا دگترهااااه   

ینا  ها   مان ا  شارو   داوازسا  می یارم        _شلفنه..ش وه جاون باا رریاه بلناد رفات     

ماادره مان کشاا میباوای بیاای شاو باا ایان حااات  مناو ساهراب   ساام              _شا بیاید که..

هستیم دیگه..به خادمت ارا هام بسا ر باه زرهاام هیا ی نگان حاااد باد شاه ،مانم باه             

کارمنادای شارکت اطاه  میادم.. ب ادم باا ساامیار ا  خوناه رگتن..باا یاادا ری مشسا ه            

راارید بنااد  ابوااهااوا ناراحاات شاادم..دام باارا  سااوخت.. شاا وه خااانم یااه ثانیااه     

ن یومااد متوجااه شااده بااودم کااه ابتینااو یااه جااور دیگااه د ساات داره..شاریسااا ههااار       

سااا ت رمشااته بود..بشااه هااا ا  مدرسااه ا مااده بااودن   نهارشااونو خااورده بودن..منااو   

شاا وه جااونم شااو اشاااقد بودیم..یااه دسااتم  ب قنااد بااود یااه دسااتم بادب ن..شاریسااا     
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م  اسااه شاا وه جااون   دیگااه داشاات ا  حاااا میرگاات کااه شلفاان  ناا  خااورد دااا       

سوخت..خواساات ساا ته شلفاان خیاار باارداره امااا بااه خاااطره زاهااا  نتونساات..شلفنه      

اااو.. کادای ساهراب ا  ا ن  ر خاا     _اشاقاه شا وه جوناو باه سار ت برداشااتم   رفاتم      

بلااه بله،هااه خسر مااادرشون _سااهم مااریم خااانم خودشونیااد  بااا  شلااه رفااتم   _ا مااد..

خوبااه گااا  دسااتد ش سااته کااه ا ناام بااا   بهااد بگیااد حااااه  بتااین_داره دق می نااه..

اسااتراحت خااوب میشااه.. داریاام مرخصااد می ناایم..نف  راحتاا  کشاایدم    م مااه     

خااداحاگظ..شلفنو رماشااتم    _زاا  خااداحاگظ.. _خدار شاا ر..بلند شاار رفااتم  _کااردم

ااهاا  د ر  بگااردم شاا وه جونم.. قااا سااهراب رفااتن  _بررشااتم ساا ته شاا وه جااون 

ته مرخصااد کردن..حاااه رریااه ن اان   حااااه  قااا ابتااین خوبااه گااا  دسااتد ش ساا    

هشااوری رریااه ن اانم   یاا م  هشااوری   بتااین    _دیگه..سرشااو ش ااون داد   رفاات 

خیلااه خد،شر خاادا دیگاه رریااه ن نیااد  _ه اه  ندری ااه.. نفا    یااو کشاایدم   رفاتم   

هشاا اشون شااده کاسااه خااون..میرم یااه مساا ن براشااون بیارم..سااری ش ااون داد ماانم    

م ا  زایینااه زلاه هااا میوماد کااه باا م داشاات سااربه    ا  اشااق بیاار ن رگاتم .. کاادای زرهاا   

راسشااو بگااو شااوکت جااونم هی ااار کااردی بااا    _ساار شااوکته مااادر ماارده می اشاات.. 

خااود  کااه اماار   خوشااگک شاادی هااااا  بیشاااره مااد قاساام هاا  ا  شااو حیاااا نگااا   

می نااه  ه می شااه..بابا بلااه ر  بگااو دیگه..خناادم ررگاات شااو ایاان د هفتااه متوجااه شاادم 

صااد کاارده ایاان د شااا مرغااه  شاااه زنشاااه سااااه ر  کااه جفتشااون    کااه ایاان زرهااام ق 

ه سراشااون گااو  کاارده بااودن بااه هاام برسااونه.. بااا دیاادنم دساات ا  سااره شااوکت   

شاو ن یاد ن  اینشاا هاه      _خانم که ها  سارخ   سافید میشاد کشاید   ر  باه مان رفات        

خسااره  نااه زساارا اماار   ا ماادن شاارکت نااه کارمناادا جوابااه درساات   حساااب            

 ..که نیستن کشان ز  به نشونه ند نستن شونه باه انداختمدادن،خونه هم 
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 مگااه_ کااو  هیشااده مامان ن یااد ن  بگاا  میبااوای _نگاهااه مش وکشااو بهاام د خاات

   داد ش ااون  سااری .. اشاقشااونن  شااو  هاام زرهام مااادرشون   قااا  بشااه  بایااد  هیاا ی

 رگتم..باشااه_..کاان خساارم ا ماادن زساارا  ح اات باا  اشاااق م شااو ماان باشااه_رفاات

 هیاا ی _رفااتم میشوییااد اسشااو اسااترو بااا کااه خااانم شااوکت بااه   ونه شاا  خ  داخااک

خااانم باااهخره کااه  قااا ابتااین میااان خونااه میترساام  قااا زرهااام   _ خااانم شااوکت شااده

حااشااون د باااره بااد شااه..به ایاان جااا کااه رسااید بی ااد شرکیااد   رواااه رواااه اشااک   

ن بباادا  قااا زرهااام نساشاان خونااه سااو    کااوره شاا ا شااا ه ا ماادین ن یااد نی _ریباات

 ا  زارسااا  قتا  کاه ناام ده  قاا گاو  کاردن حاااه  قاا باد باود شاا یاه ماه..یاه مااه                

بسااتری بودن..شااا ه ب ااد ا  ماار  شاایدا خااانم شااید ماااه اگسااردر  حاااد داشااتن..یه  

بااارم خودکشاا  کااردن  ااا   قااا سااامیار   د رسااید خدار شاا ر اشفاااق  نیفتاااد..         

دین ششااانش ا صابشاااون باااه شاااد   ساااید دیاااده او ا نساااارم کاااه شااا ا رسااای    

کردن،خودم شنیدم که  قاا ساهراب باه  قاا امیار داشاتن میگفاتن کاه دکتار رفتاه یاه            

بااار دیگااه ششاانش کنااه دیگااه کاااری ا  دستشااون باار ن یاد..مااا    مسهااو  بااه شااوکت 

کااه یااه بنااد بااا رریااه داشاات حاارم میاا د  ا  ده بااودم.. بااا رم ن یشااد..این زسااره    

ن درده ب رراا  شااو داااد    ا اااه   شاای ون کااه سااربه سااره ه ااه میاا اره ه شاای      

 خااانم شااوکت_داره..هااون اکااوه  دم احساساااش  بااودم ه ونشااا رااریم در ا مااد..    

  ره_رفااات   کاارد  گیناا   گااین  شااوکت  مااارد  جااوری  داشاات هه  نااام د  زرهااام 

.. باااود ساااااد ناااو ده..بود ناااام د  ا    اااه دختااار خاااانم شااایدا جاااون  ماااریم

 سااااد بیساات هااامزر  قااا کااه  قتاا  ه ااین  اسااه راا  بشااه ا  بااودن هاام خاااطرخواه

ه ااو د ساات داشااتن  اینااادر.. خااانم بااودن مشنااون   ایلاا .. کااردن نااام د هاام بااا شااد

کاه جونشااون  اسااه هام در میرگاات.. سااااه ا ا م  اااری بود..یاه ر    اسااه یااه زاار  ه    

  شگایااو   لاا  میاارن سااره یااه ساااخت ون نی ااه کاااره ر  طساااه زنشم..رریااه          

ن.. کااارررا ماایگن داشااته ا  ساااخت ون  شاادید شااد..اما ا  ن باااه زرشاااب میشااه زااایی  
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  اا  باارداری می اارده کااه زااا  بااه یااه کیسااه ساای ان ریاار می نااه   هااون ن دیااک 

اسااه بااوده زاار  میشااه..ب ده شاایدا خااانم  قااا  ااوع شااد شااا شااید ماااه ششاانشا       

شاادید   اگسااردر  حاااد داشاات..شو خونااه انگااار خااا  ماار  زاشاایده بااودن..کم کاام  

شااااقد زاااره   ساااایه ا ن خااادابیامر ه..   قاااا حااشاااون بهتااار شاااد اماااا هناااو م ا  

ن یتونسااتم بااا ر کاانم کااه کوهیااک شاارین   ااو خااانواده ه شااین ششربااه ش ساات  ر  

داشااته باشااه  ااا  ه یشااه هاام ببنااده..شا ه یااادم ا مااد کااه ا مااده بااودم  اسااه شاا وه  

جااون مساا ن بساارم سااریل یااه ایااوان زایااه بلنااد کریسااتاا ر  زااره  ب کااردم بااا یااه    

هاارا ایناااد دیاار کااردی مااریم   _ون.. بااا دیاادنم رفاات مساا ن بااردم  او شاا وه جاا 

شاارمنده بیااا ببااور شاا وه جون..مساا ن   بهااد دادم _جااان  ساارمو انااداختم زااایین 

  ک  ااد کااردم کااه یااه د   بگیااره ب دشاام مشسااور  کااردم ببوابااه شااا ا ماادن     

زسار هااا.. خااودمم رگااتم زااید بشااه هااا کااه شنهااا بودن..شااارا اااش میگرگاات کااه شنهااای   

ه  لاا  هاام کااه ن یااد نم هاارا اینااادر ساااکت بود..ی هااو در  ده  حوکااله ا  ساار میاار

 _شد..شاااا بنفشاا و انااداختم ر  ساارم   در   بااا  کااردم بااا دیدنااه مااد قاساام رفااتم  

اهن _ قااا  بتینااو   ردن خااانم سااهراب ..ابر  هااام باااه زریااد   _هیشااده مااد قاساام  

د میام..سااری ش ااون داد  اااد راارد کاارد..منم در   بسااتم   ی اام خونااه ر  مرشاا       

کردم هان شاا هام ساید  مینا  رماشاتم  ب زا  شاه باا یاه شبام مار ..   ر  باه شاارا               

سفار  کردم که هه  مان   یار راا   خاامو  کناه ب اد هام باه سار ت اشااق ر  باه           

ماصااد   ااار  شاار  کردم..بااه در  ر دی کااه رساایدم نفاا    یااا  کشاایدم شااا        

کااه  بتااین  نفاا  نف ، دنااام ق اال شااه ب ااد  ارد شدم..زساارا داشااتن ک ااک می ااردن

ر  مسک بشاینه.. باا دیدناه دساته ش ساتد کاه را  ررگتاه شاده باود ناراحات شادم               

 اسااه ادباام کااه شااده یااه سااهم بلنااد کااردم کااه شوجااه ه ااه جلااد شااد.. جوابااای ه ااه 

بلند شاد جا  ابتاین کاه باا اخام هاای درهام باه ر بار    ا  ده باود.. ساریل ا  زلاه              

دم خااواب بااود  ااا  بیااادار     هااا باااه رگااتم   دره اشاااق شاا وه جونااو بااا  کاار        
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شاا وه جااون ،شاا وه جااون زاشااو  قااا ابتینااو ا ردن ..شاا وه جون..سااریل       _کااردم

ا ردن   ای بریم..مناااو بسااار زایین..اساساااد   مرشاااد  _هشااا ا   ا شاااد   رفااات 

کااردم   نشااوندمد شااو  یلشاار   بااردمد زااایین ..ه ااین کااه هشاام شاا وه جااون بااه  

ن هااا  شااا کاا   باا  نیساات  شااا کاا   بتی _ بتااین اگتاااد بااا کاادای زاار بی اا  رفاات  

اینه ااه مااو    رربااه بااا ی بااا نی   حت ااا بایااد ساارشو باادی شااا متوجااه شاا  ا ن باا   

شاصاایر بااود  بسسااه دیگااه خودشاام هاا ار بااار رفاات کااه ه ااد یااه ششااابه ههااره      

بوده..شااو دیگااه داری شاالوغد می ن ..ه ااه داشااتن بااه  بتااین نگاااه می ااردن کااه       

 داد بااا ی ه  ونااو ا ن_رفات  ه بااود  بتاین ه ون ااور کاه بااا اخاام باه ر باار    ا  د   

بااا این ااه داشااتم ا  کنش ااا ی خفااه   میشااه خااانوادر  داره جااو کااردم ح ..ه  ونااو

میشاادم   م  اا ن بااودم دارن راجسااه م  ااای شااو ذهاانم حاارم میاا نن بااا یااه  اامر       

خااواه  ج  ااو شاار  کااردم   رماشااتم راحاات حاارم ب نن..شااا ه یااادم اگتاااد کااه بایااد 

بیااا _اقااا سااهراب  _اشاااقد رگااتم   دره اشاقشااو  دم زرهااامو کاادا کاانم ..بااه ساا ته   

 ..داخک..داخک شدن ه انا س ته  دن ه انا

 

خدااای مان.. ها  میدیدم یاه اشااق کاه با  شاساهت باه یاه اشااق بشاه نساود.. یاه اشااق               

ساافید کااورش  کااه مااااه یااه زساار بیساات   یااک سااااه بااود.. اکاان دهاانم بااا  مونااده    

 او ساان شااارا مناسااد بود..امااا     بود.. ر ساا ای رناا     ارناا  کااه بیشترشااون    

بیشااتر ا  دکااور اشاااق    ر ساا ا  ،  سااایه باا ر    کااوهی   شااو هشاام بااود کااه   

  شاااب ج ااد مشاا ینت هااه _کلااه اشاااقو زاار کاارده بود..ب  اا  جاهاشاام اشاا ار حاااگظ..

خااون اگتاااد در دا ها..نگاااهم ساار خااورد سااره   سااا شااو ه شااون یااه دختاار در حااااه 

م   سااه زرهااام بااا ا ن دختااره بااود..هن شاشااونم  مساابره بااا ی بااود.. ب  اا  هاشااون

    هاای یاه دختار بشاه باا یاه زسار بشاه باود..دختری کاه زوساته رنادم  ر شان              
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هش ای قهاوه ای خ اار باا موهاای ماواز مشا   داشات قاد باه نساست بلنادی داشات             

زساارا _  اناادام کشاایده   باااری د جلااد شوجااه می اارد..ز  ایاان دختاار شاایدا بااود..  

یدم   سااریل بررشااتم ساا ته زرهااام کااه دساات بااه سااینه بااه  ا ماادن هیل بلناادی کشاا

ههااارهوب در ش یااه  ده بود..اکاان باا  کااه مسهااو  بااودم ندیاادمد.. سااری ا قرماا   

  بنفشاو کسااود شاادم   طسااو م  اوا کااه خشاااات  ده میشاام شناد   شنااد حاارم میاا نم    

 ای شر خاادا بسبشااید  قااا زرهااام بااه جااد  قساام     _شاار   کااردم بااه حاارم  دن  

شاااد شااد   مگ اام دهن ااو راارگتم.. اخ شااو ها بشاا  مریم..سااوم    ندیدمت..هشاا ام ر

    ههل تو باهم بگیرم..اخه شو هرا ایناد رند می ن  ک  به شو رفته

ارااه سااوش  ناادی م ل اات اناا  می ونه جااده زرهااامو هی ااار داری شو زرهااام خندیااد  

خااد حاااه نفساات بنااد ا مااد کسااود شاادی.. دهنتااو  ا کن..دهن ااو  ا کااردم  _  رفاات

سااواا زرساایدماا..خشاات  _راااه د باااره بااه  ر ساا ا   در دیااوار  ا  دم..     ناخود 

ب لاه ا مادن..  ب اد در نهایات     _ ده ا  اس ک بودناه باید ا  حادم سار باه  یار رفاتم       

زرر  بودن رگتم ن دیاک یاک   ا  کاه د شاا بشاه داخلاد میاون راه باودن زساره            

شااه هاام در اخام کاارده باود   موهااای مشا   گرگااری دختار بشااه ر  می شاید..دختر ب     

نهایاات مهلااوم بااودن ا ااا    یاا  ن بااود   ا  رریااه ساارخ شااده بااود..ایید جااهدای  

باا  رحم..جااا   اا  راارگتن ا یاان کااگنه داباارا  بشااه هااار  جاادا می ااردین..       

ناموسااا ایاان شوی  هااه شباا  بااودی..این  _مالااه این ااه خیلاا  خوشاات ا مااده هااااا.. _

ر ن.. خااا  شااو ساارم بااار اس ااو رااا  راارگتم   ا  شااد   بر ریاا ی گااا  د ییاادم بیاا  

 اق ااا..ه ین کااه ا ماادم بیاار ن نگااام رگاات ساا ته اشاااق شااه راهاار ..دام خواساات باارم  

داخلااد امااا متاساافانه هاای  بهونااه ای  اسااه این ااار نداشااتم..ه  میشااد ماان ماااه ه ااه 

گیل ا   رماناا باا ی ا  ا  زسارای شا وه جاون ا د از کانم ب اد  باا اساتفاده ا  م ار            

م ب شاام بیاار ن   م  ایااه ایاان دختااره نی اا  ر  حااک هااای  نانااه ا   یاار  بااوند حاار

کنم..ب دشاام کااک زوهشااونو ب شاام باااه   باارم خااارز خوشااگمر ن .. یوهاهاها..بااه      
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اگ ااار زلیاادم یااه  رشااک رفااتم   بااه ساا ت زااایین ر  نااه شاادم..امید ارم بگاام         

خانوادریشااون ش ااوم شااده باشااه هااون دیگااه ن یااد نم کشااا جاایم باا نم  کاادای قاادم  

ساارم میومد..کاادای قلااسم بلنااد شااد..ا  اسااترو داشااتم ساا ته    هااای زرهااام زشاات  

می ااردم..اهن ابتینااو میسینااه د باااره غااد   ضاا   میاااره،ای خاادا خااودم کاام باادببت   

دارم بایااد اسااترو اینااارم داشااته باشاام  ه.. زرهااام اسبنااد ک رنگاا  بهاام  د   ا         

ودمااو کنااارم رد شااد امااا ماان ر  زلااه هااا  ینااه ماساات  ا رگتااه بااودم.. هرجااور بااود خ  

رسوندم زاایین زلاه ها..زرهاام خیلا   اادی رگات سا ته ابتاین   باهاا  ساهم  لیاک            

نی اا  باام  نگیااد رفاات هاا  شااده اا اا    _هیشاا .._هیشااده دادا   _کاارد  رفاات

نی اا  هاارا بااه شااو  ناا   د اکاان ایاان   _زنهااوند ن اان.. سااامیار  انگااار اشااید  دن 

  ساار  میومااد  دختااره هااه کنااه ایااه هرا  ا ن ی نه ارااه ابتااین اماار   یااه بهیاا     

ه  ارااه شااو یهااو بااا خساار بااد  ششاانش می ااردی هاا   حاااام ا   بهاام میبااوره       

ساااااااکت شاو  ساامیار .. بررشاتم سا ته شا وه خاانم کاه ا  خشام          _دختره با  گ ار  

کساا  حااو نااداره راجسااه نی اا  اینشااوری حاارم ب نه..سااامیار بااا  _نفاا  نفاا  میاا د..

 ااد کاادای کوبیاادن دره   صااسانیت ج  ااو شاار  کاارد..  درساات ده زااون ده ثانیااه ب   

اشاااقد ا مااد ا ناام بااه طاار   حشااتناک ..ج ل شااوی ساا و  گاار  رگاات امااا ماان ا       

گ ااوا  انگااار کاارم شااو جااونم اگتاااده بود..خاادایا هاای  دردی باارای یااه دختاار باااهشر ا  

شگریاااک شااادنه گ اااواید   شاااو خ ااااری مونااادن نیست..نصاااید هااای  دختاااری   

شااااقم.. زسااارا  بتاااین   بسااارین مریم..مناااو بسااار شاااو ا_ن ننن..بلناااد بگاااو  مییاااین..

اسااتراحت کنااه شااا د هفتااه حااو نااداره ا  خونااه بااره بیر ن..می ونااه خونااه اسااتراحت   

می نه شاو نسودشام ساهراب مادیریت   باه  هاده بگیاره.. گه یادی  بتاین  جاوری باا            

جاادیت   کااهبت کااگست کاارد کااه ماان ااار  اگتاااد بااه جااونم امااا  بتااین گااا  سرشااو  

  بااا ک  ااه امیاار  بتااین   بااردن ر  زلااه هااا ااستااه   ش ااون داد..سااهراب زااو گ  کشااید

 بتااین گااا  دسااتد ش سااته بااود امااا داداشااا  اساا ورشد می ردن..شاا وه خااانم    
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رماشااتم شااو باااهبر   دک ااه شااو  دم..خااودمم زشاات زساارا راه اگتادم..زرهااام ه شنااان 

ر  مسااک نشسااته بااود   بلنااد بلنااد بااا مااد قاساام کااه یااه کیسااه نااایلون  زاار ا  سااید   

زیااا  بااود   شااا ه داخااک شااده بااود حاارم می د..خناادم ررگت..ه اادم ایاان         میناا 

بیشاااره هاام شااده بااودن مااد قاساام   شوکت..دایلشاام  قتاا  گه یاادم کااه شاا وه      

جااون رفاات کااه زرهااام هااون بشااه  خااری بااوده بیشااتر شااوکت باا ررد کاارده شااا    

 ..خود   اسه ه ینم خیل  به شوکت  ابست 

 

  مان شار   کاردم باه ش یا  کاردن اشااقد        باهخره با شا وه جاون باه اشااقد رگتایم      

ا نااام باااد ن حااارم داشااات کتااااب میبوند..داشاااتم بلو شاااو اشاااو می اااردم کاااه    

امشااد میتااون  اینشااا ب ون  اس ااو ر یاادم..     _بلااه شاا وه جااون   _مااریم.._رفاات

هشااوری میتونسااتم بهااد بگاام کااه ن یتااونم بشااه هااار  شااو ا ن اشاااق شااه بااا  شنهااا      

باشاااه _..نف    یاااا  کشااایدم   رفاااتمبمارم..میترسااان..من مدیونشااام زرستارشااام

بیارشاون بااه اشاقاه    _ش وه جاون..گا  اراه میشاه قاسلد باه بشاه هاا یاه ساری با نم           

هاا   اشااهدمو خوناادم   شااو دااام خودمااو  _اشاااق نی اا  خااانومو میگیااد  _شااه راهاار ..

حلو   یا  کردم..خادایا مناو مار  باده کاه اینااد رناد نا نم..اهن میگاه شاو نی ا  ر              

ارااه بگاام اس شااو شاانیدم میگااه خااد ا  کشااا گه یاادی اشاااق        ا  کشااا میشناساا   

نی یااه.. اااو میااره ماان شااو اشاااق ابتااین نی اا  ر  دیاادم ب ااد ا  ر    سااا گه یاادم اشاااق   

شااو نی اا  ر  ا  کشااا  _بلااه   _مااریم بااا شااوام.. هرخیاادم ساا تد   رفااتم   _نی یااه..

راساااتد خودشاااون امااار    _میشناسااا   اسبناااد شصاااادم کااارده ای  دم   رفاااتم  

خااد شو ا  کشااا گه یاادی ا ن اشاااق اشاقااه نی یه مگااه     _ت کااردین..راجااسد کااگس 

دیاادید  اااای حاااه ماان هااه رلاا  بااه ساارم بگیاارم.. ب دهن ااو قااور  دادم   سااری 

یااه ر   ا مااده بااودن اینشااا   ماان شاانیدم    _کشااا  _بااه  هماات ماساات ش ااون دادم  
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 ااا  ه اون ر   کااه ا ماده بااود هان شااا ا   سایلشاو ا  اشاااقد بارداره ر   ا     _که..کاه.. 

کااه ا مااده بااودی اینشا ا   ااه ز  رفتااه بااود ا مااده  سااایک برداره..ا نوقاات ساار ا   

هیشاا  _خااد _اشاااق ابتااین در ا رده..د باااره ساارمو بااه  هماات ماساات ش ااون دادم   

دیگااه شااو راهاار  اقااا ابتااین ر  دیاادن   باااهم سااهم  لیااک کااردن ا نشااا گه یاادم       

م احااواا زرساا  بااا هاام سااه _ایشااون نی اا  خانومه..هشاا ا  درشاات شااد   رفاات  

اره ه ااور مگااه انگار کااه خیااااد هنااو  راحاات نشااده      _کردن بااا شردیااد رفااتم  

 بااه ب اادم.. هشاام_هیشاا  هیش ..باار  شااارا    لیااو بیااار باااه ب ااد بیااا زیشاام..   _رفاات

 بااا  اشاااقد در کااه میشاادم رد ابتااین اشاااق جلااوی ا  کردم،داشااتم شاار  اشاااقو ساار ت

 باا  دیااوار بااه کوبوناادم  قتاا  کااه یطااور بااه..   شااو کشااید منااو شااد  بااا ابتااین   شااد

هیاا ی شااده..یه _مکاارد اکااهح حرگ ااو سااریل  .. حشاا  هتااه اخبااخ_ناایاادم اختیااار

شیشاار  سااس  شیااره شااند بااود کااه زوساات سفیدشااو بااه رخ می شااید  ااا  خااد هاارا  

ماان هیششوقاات بااه شااو ا ت اااد نداشااتم..هی   قاات..ا  شااو هشاا ا   _ایناااد  صااسانیه 

ساا ته می ااردم.. هااه مررشااه ایاان بشاار با هاار  خااون میاا د بیاار ن.. داشااتم ا  شاارو

م لوماااه هیشاااده اقاااا   _شرسااا  باااود ه ون اااور کاااه شاااون و می ااونااادم رفاااتم    

خودشااو مهلااوم جلااوه نده..شاااید بتااون  مااخ بایااه زساارار  بااا ایاان مهلااوم      _ابتااین 

با یااا  ب ناا  امااا مااخ منااو ن یتااون .. گه یاادی  گ ااره سااهرابو ا  ساار  بیاار ن        

  ساامیار هساتن..زو خندی ر  باه مناه کا  کارده       کن..گک ن ان ساهراب نشاد امیار     

ررهه اینااد زسات هسات  کاه حتا   اساه زرهاام کاه گاا  یاه سااا ا              _ د   رفت 

ب ررتاااره هااام دناااد ن شیااا  کاااردی ..نفااا  کشااایدنم  اسااام سااابت باااود.. اکاااه 

ن ید نسااتم هاا  بگاام  هشاا ای درشااتم دیگااه داشاات ا  کاسااه در میومااد..موی        

جوشااد اشاا و شااو هشاا ام کنتاارا کاانم      گرمااو  دم زشاات روشاام   ساا   کااردم  

خونساارد باشاام..اما..با ا اااین حرگاا  کااه ا  دهاانم در ا مااد یااه ق ااره اشااک ه یااد ر   

 دیگااه ق ااره یااه..کردید گ ااری ه شااین ماان راجسااه کااه هیشااده ن یااد نم_رونااه ام 
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 شه تاا  هااه شااید متوجااه ب اادا امیااد ارم_..شااد ر  ن اشاا م ساایک ا ن ب ااد  ..ه یااد

 امااا _هشاا ا  شااو  دم  ا  اشاا یم هشاا ای بااا   باااه   ردم ساارمو  دیااد بهاام

ن مگااااه بسبشاام شون..خواسااتم باارم ماا هااون دیااره خیلاا   اامرخواه   اسااه ا نوقاات

رفاتم  اساه مان ماریم ماادو نشاو        _که د باره ا  شاونم ررگات   کوبیادم باه دیاوار     

..ماان خااودم د ربینااار  هااک کااردم خااودم دیاادم کااه خودشااو  ا دادی شااو بیااک         

م رگتاا  شااو اشاااق زرهااام   ب ااده ده دقیاااه ا ماادی بیر ن..هاا  ر   سااهراب،خودم دیااد

داری زنهاااون می نااا  قدیساااه خاااانم  هیااا ی ر  کاااه خاااودم باااا هشااا ای خاااودم  

 _دیدم..دسااته سااردمو کشاایدم  یاار هشاا م   اشاا ای درشاات   داغ ااو زااا  کااردم.. 

ماان شااد شااوی زااار  خوابیاادم  ااا  هر راا  ن ردم..رشاانه خوابیاادم  ااا  دساات بااه  

.یااه هیاا م خااوب یاااد راارگتم این ااه شااو ر یااا  ناادر  ن نم..مالااه       هرکاااری ن دم.

خااوب میااد نم کااه حاادم هیه  اسااه ه ااین حتاا   _خااود  زو خنااد  دم   ادامااه دادم

شااو ر یااا هاام بااه داداشاااشون گ اارم ن ی اانم هااه برسااه بااه ناشااه کشاایدن  اسشااون..   

اینااادرم باادببت  دارم کااه  قتااه گ اار کااردن بااه شاا ار  نداشااته باشاام.. ا  حصااار       

تا  ا ماادم بیاار ن   رگااتم ساا ته در هنااو  دسااتم بااه دسااتگیره نرساایده بااود کااه دساا

ارااه اکاارار مااادرم نسااود مگاااا بااود باامارم    _کاادای خشاا گیند بااه روشاام رسااید  

د باااره زااای یااک دختاار بااه خااونم بااا  بشه..حواسااتو ج اال کاان هااون ماان ه یشااه     

و منتهاارم یااه  شااو ا   بگیاارم..در  بااا  کااردم   مگ اام زشاات ساارم کوبیدم..دساات    

راارگتم جلااو دهاانم کااه هااو ها ااو خفااه کاانم   سااریل د ییاادم شااو با ..نفه یاادم        

هشااوری خودمااو زاار  کااردم شااو اشاااق زااید بشااه هااا   کاا  بیلشااون کااردم..گا      

 قتاا  بااه خااودم ا ماادم کااه داشااتم بلنااد بلنااد بااه حااااه شنهااای    غااریسیم رریااه         

سااتار یااه می ردم..ارااه سااایه زاادر ر  ساارم بااود مشسااور نسااودم بااا بیساات ساااا ساان زر

زیر ن شام   ا  شارو   اررا  سارم جلاو ه اه زاایین باشاه..اره ماادرم باود.. اخباخ            

 اره مادرم بود..رریه ام بلندشر شد
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های   قاات اجااا ه ن یااداد کساا  ر م دساات بلنااد کنااه..نف    یااا  کشاایدم   خودمااو  

کنتاارا کردم..دساات بشااه هااار  راارگتم   بااه ساا ته خونااه رگتم..هیشاا  نگفتن..هاااد   

ن..بیشاره هاا ا  کاس  شاا شاد شاو یاه اشااق بای  متاری، ر دا هام باودن            اگسرده شاد 

جی شااونم در ن یومد..بااد ن نگاااه کااردن بااه هشاا ای مت شااد زرهااام کااه منااو نگاااه   

می اارد بشااه هااار  بااردم اشاااق نی  ..حوکااله گ ااوا  نداشااتم امااا بااا م اطراگااو یااه      

ار جااین دیاادی  دم.. شااو یااه   اا  نی اا  بلااو  مرد نااه رشاااد زوشاایده بااود بااا شاالو  

موهاشاام ا اد د ر  ریبتااه بااود.. غااد غشاام داشاات میبندیااد زساارا هاام هرکااد م   

باا یااه اساساه اساا ر  کناار  بودن..ه ااه..حت   بتاین کااه یاه شیشاار  مشا   جاامب       

شااند بود..داشاات میبندید..هاااد خنااده بهااد میومااد مااا کااه گااا  اخاام ایاان بشاار     

 ااین جااا  دیاادیم..هو م  صااس  بشااه هااار  نشااوندم ر  شباات   بهشااون رفااتم ه      

ببوابن..ا نااا هاام سااری ش ااون دادن   هیشاا  نگفتن..دیگااه کاام کاام داشااتن بااا ایاان    

اگساارده با یاشااون نگاارانم می ااردن ..اشاااقو شاار  کااردم   ه ااین طااور کااه بااا دک ااه  

شاااونی م کاااه شاااک شاااده باااود  ر میااارگتم کااادای حااارم  دناااه  ر ماااه امیااار      

اباه خااوب  شااو گ ااوا  شاانیدم.. ها..داره بااا سااامیار حاارم می نااه..ا  نشا کااه  یاااد ساا 

ناااادارم خواسااااتم باااا  خیاااااا شاااام کااااه اساااام خودمااااو ا  دهنااااه ی یشااااون    

ه ااین مااریم خودمااون  کاادای خنااده نرماا     _اره بابااا.._مریم م   ناا  _شاانیدم..

ب یار  _ا  کا  شاا حااه شاده ماریم خودماون       _ا مد که گ ار کانم مت لاو باه امیار باود      

 خااه یناا   _نسااود ..  قتاا  بهاام رفاات شاااخ در  ردم ااستااه خیلاا  ب یااد هاام    _بابااا..

ه  سااهراب بااا ا ن ه ااه د    زاا  زاشااه بیاد..بااا دیدنااه ماان حاارم شااو دهنشااون     

بسبشااید شاا وه جااون کاادام    _خشااک شااد.. ماانم کااه هللک.. حشاات  ده رفااتم     

حاااه کااه نگاااه می اانم شااا ه بااه   ااو _می نااه..یهو سااامیار خندیااد   ر  بااه امیاار رفاات

بفرمایید..ساری ش اون   _رفات  گاج ه ز  میسارم.. امیار اخ ا  بهاد کارد   ر  باه مان       
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دادم   سااریل بااه اشاااق شاا وه جااون رگااتم ..ماان هاارا ایناااد رنااد می نم..ا نتاا  هاا     

میبواسااتن بگن کااا  یااه جااا قااا م میشاادم..خسه خسااه،ه ون یااه بااار کااه قااایم شاادی  

هیشااده مااریم  ساارمو راارگتم باااه  بااه هشاام هااای   _ او هفاات جااد  باا  بااود.. 

میشااه بسااریم _بلااه.._ر    ردی باااه  بشااه هااا_هیشاا _کنش ااا  شاا وه جااون  ا  دم 

شااو باااا ن  هیاا ی نگفااتم   نشااوندمد ر   یلشاار   بااردمد ر  باااا ن کوهیااک       

میبااوام  اسااه _جااونم نف    یااا  کشااید _مااریم_ ااا  شاای د..هوای جااااس  بااود 

شااو هاام بایااد _خیلاا  خوبااه.._ساهمت   بتااین یااه مه ااون  بگیاارم شااو با ..اسبناادی  دم 

بررشاااتم سااا تد...جااانم این هااا  رفااات شااارکت کنااا .. هشااا ام رشااااد شاااد   

هشاا اشو ا نشااوری ن اان ا نشااد ی اا  بایااد منااو اینااور ا نااور بسااره نساشاا  کااه  _اهن 

اخاه ماان اکاه اساسااه مناساس  ندارم..خنااده    _ن یشه..رشاتم شاو ذهاانم دنسااا بهونااه..اها   

هااادر شااو بهونااه میاااری دختاار خااد اشاقااه نی اا  زاار اساسااو اااوا م  رایشااه   _ای کاارد

 ..م نون_  مارکد ر شه..دیگه زوگ  کشیدمخیلیاشون هنو

راستد اکاه داام ن یبواسات شاو خانوادشاون باه اسام زرساتار م رگا  شام..ب د هام            

ه ه باه دیاده یاه  دم بادببت بهام نگااه کانن،ا  شارحم متنفار بودم..بررشاتم سا ت            

راساات  شاا وه جااون رمشااتتو داشاات  ش ریاا  می ردیاااا نصاافه کاااره    _شاا وه جااون

اخااه راسااتد شااسیه _دختاار شااو خیلاا  زیگیری..مگااه سااریااه  _مونااد..د باره خندیااد 

هار اگهاه ایان گایلم     _گیلم خد..اسشو با  بوند شار کارد   باه مااه شاو  سا ون  ا  د      

ر  ماان  ناادر  کااردم..ا ن ر   کااه شااا ه ا  بسااتر مری اا  بلنااد شااده بااودم یااه         

جااورای  ه ااه شااو جنااد   جااو  بودنااد..مادرم کااه ا  کااس  بیساات طاقااه زارهااه        

شاا  نسااز ررگتاه باود   هرباار ی یشاو میسارد جلاو ایناه ما  رماشات کناار              رنگین ا 

ایاان بهاام میاااد رگ اات یااا ا ن قرماا  _کااورشد   ا  شااو  ینااه ر  بااه  قاااجونم میگفاات

خساااتم کاااردی  ن.. _اناریاااه..  قااااجونم هرباااار ساااری ش اااون میاااداد   میگفااات  

رهاه بار   ی یشونو انتباب کان دیگاه.. ماادرم هام با  شوجاه د بااره یاه رنا  دیگاه زا          
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میداشاات.. اکااار گامیااک هااا نهااار ا مااده بودنااد خون ون..هرکااد مم ماااهم می ااردن     

خریداراناااه نگاااام می ردن..دختااار هشااام   راااو  بساااته ای نسودم..هشااات کاااهو 

سواد داشاتم..گه یده باودم یاه خسرایا  هسات.. قت  هام کاه ریساه هاار  ا  ایان سار            

ساایاه بباات شاادم.. شنهااا  حیاااا کشاایدن شااا ا ن ساار بنااد دااام زاااره شااد..گه یدم کااه 

هیا ی کااه شاو ا ن اگهااه هاا بااه میا م میرسااید ک اک راارگتن ا  شا ور بود..گه یااده       

بااودم ا ناام مباافه.. صااری رگااتم سااراغد..شو اشاااقد نشسااته بااود   یااه سااری دگتاار 

دادا ..سرشااو _دسااتک ر  جلااو  زهاان کاارده بااود..اسم بااا  بااونم شاار کااردم   رفااتم

جونااه  _ام ا ن ساااا هااا بااا اگاان مهربااون  رفاات   رد باااه   باارای ا اااین بااار شااو ش اا 

 _دادا  ه ااین مگساات کاااگ  بااود شااا اشاا ام ساارا یر شااه   بااا اگنااه زاار بی اا  بگاام

هرهاا   قاااجون میگااه   _من..ماان.. ن یبااوام  ن گرهاااد شاام..اخ ا  رگاات شااوهم     

شااو کااه _اخااه دادا  ماان ماان اکاان ا نااو ن یشناساام..ا   باادم میاااد    _رااو  کاان

ن یااد نم دادا  شاار  جااون ملیگااه قساا ت میاادم    ن یااد نم_رفتاا  ا نااو ن یشناساا  

ناامار   ر شااوهرم باادن.. ملیگااه نااام د  بود..ه ااه مگااک مید نسااتن جااون شاا ور    

 اسااه ملاای  خااانومد در میره..می اارد  اسااد..راه   قتااا گ اار می اانم درسااته کااه    

 ..حها  اده به دایید میره..زرهام شو  اشو زیشگ  درست ماک ش ور بود

 

هارا جاون ملای  ر     _خشام مشات  باه کاغام هاای ر بار    د      ش ور اخ   کرد   باا  

قساام میاادی دختاار من هی ااار باارا  میتااونم ب نم شااهرام    قاااجون   مامااان         

ه ااه طاارم گرهااادن ماان یااه شنااه هااه کاااری  اساات ب نم بااه خااودم جر اات دادم      

بباادا _باارای ا اااین بااار ناا دی د شاادم   جلااوی زااا   انااو  دم   دستشااو راارگتم   

 خاه شاو ه اور ا  کسا  کاه ندیادید       _اد شام خودماو می شام..   دادا  من  ناه گرها  

اینااادر بااد  میاااد ..ه  میگفااتم  اسااد ا  دااا  کااه ش ااوم بهااوند امیاار  ساسااد    
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بااود..ا  دااا  کااه شنگااه امیاار  بااود..ه  میگفااتم ا یاان درد باا  درمااونم..ز  گااا     

اشاااک ریبتم،شااا ورم انگاااار گه یاااده باااود شاااو داااام یاااه خسراییاااه  اااا  هیشااا    

 قااااجونم راضااا  کااانم شاااهرام    _رد  شااااو خاااوب میفه یاااد..  ن یگفااات..ا نم د

اخااه هاا  بااه شااهرام _ن یماره..اشاا امو بااا ساار انگشااتای سااردم زااا  کااردم   رفااتم 

شااهرام خاااطر خااواه  _میرسااه  هاارا اینااادر مواگاااه ایاان  کاالته  مااردد نگااام کاارد   

 بشاا  گرهاااد گرحنااا ه.. دختااره ا یااان دانشااگاه رگتااه هاساات ا یاان باکهساااای         

گاا ،هم د ماااد حاااز امیناا  بااودن کاام حساان  نیساات.. خاادایا..من       یون ..ا یااه طر

هی ااار کنم بااا رریااه اشاقااه شاا ور  شاار  کااردم امااا ه ااون اگهااه مااادرم منااو          

خاادا مااررم بااده دختر..شااو زااید شاا ور هاا  می ردی کااک خونااه ر   یاار   ر   _دیااد

کردم..بیااا بسینم..مش ااو ررگاات   منااو بااا خااود  کشااوند شااو یااه اشاااق ..نشااوندم ر     

باا  حاارم موهااامو شااونه کاارد  باگت..یااه دساات اساااو  باا  گیاار  ه ای داد  گاار    

دسااتم رفاات ب وشاا د..منم باا  اکاارار زوشاایدمد..خریدارانه نگااام کاارد  باا          

خیلاا  بااه هاام میاید..ماشااا. هشاا م کاا  زااا  مالااه قاااا  کرمااون      _مادمااه رفاات

 مااادر.. گرهااادم کاام ک اااه  نداره..خونااه داره بااه هااه ب رراا ..د  دهنااه حشااره شااو   

بااا ار..کل  زااوا داره بااا ایاان ساانه ک د..گااا  ی اام ساار  روشااد میشنسااه کااه ا ناام   

خااود  درسااتد می ناا  مااادر..شو بااا ایاان خوشااگلیت زابنااد  می ناا .. ا ن ر          

م ن  حرم ماادرم ر  نفه یادم اماا ب اد هاا خاوب گه یادم کاه ها  رفت..دیگاه قیاد            

هاام بااه گاط ااه  امیاار  ساسااو  ده بااودم شااو دااام  اا ای  شااا و ررگتااه بااودم   اکااه   

خانم بناد  ن کاه اگتااده باود ر م   باا کادای دم   ساا    دهلا  کاه خاانواده گرهااد            

راه انداختااه بااودن کااورش و بنااد میاا د شااوجه  ن ردم.. ینااه ر  کااه راارگتن جلااوم      

شااا ه متوجااه قیاگااه جدیاادم کااه ا  اضاا راب ساافید شااده بااود شاادم..شا بااه خااودم بیااام  

..ه ااه ایاان اشفاقااا  اینااادر   د اگتاااد کااه نشااون مااردی کااه ن یشااناخت د دسااتم بود

ماان شااا ه  مااان  ا  بهاات در ا ماادم کااه شااو رخاات خااوابم نشسااته بودم..شااد بااود      
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ه ااه خوابیااده بودن..ن ید نسااتم هی ااار کاانم ش ااوم طههااای  ر  کااه انداختااه بااودن    

ر  دساات   رااردنم ر  در   ردم   گااا  شنهااا کاااری کااه شونسااتم ب اانم ایاان بااود کااه   

ک بااردارم   هرهاا  زااوا   اساااو دارم ب اانم شااو ..من ن یتونسااتم  یااه ساااکه کوهیاا

بااا گرهاااد ا د از کاانم.. گرهااادی کااه اماار   باارای ا اااین بااار دیاادمد..ا  د ر..قااد     

بلناادی داشاات   ههارشااونه بود..امیر ساااو قااد  بلنااد شاار بود..موهااای یااه دساات     

ا ن قیاگاه    یتون  با هشا ای طهیا  ..هاادر خاو  قیاگاه بود..اماا امیار  ساساه مان باا          

ماارد ند   هشاام اباار ی مشاا ید  اق ااا جااماب شاار بود..شاااید هاام ماان این ااوری    

گ اار می ااردم.. ماان یااه شااار   زااود ا  دساات اا یاا دی امیرمااو بااه کاادشا کاات شاالوار    

گرهاااد   امااااا ا ن ن یدادم..کاادای در اشاااق کااه بلنااد شااد  حشاات  ده ساااکو هااک     

.ک  اینوقات شاد ا ماده    دادم زشت ک اد هاوبیم کاه یاه  یناه قادی ر   نصاد باود.        

بااود سااراغم  بااا قاادم هااای ااار  ن رگااتم ساا ته در   بااا   کردم..بااا دیدنااه ملیگااه   

کااه هااادر نباا  ساافیدی بااا رااهی سااا ت   باا  ر  ساار  بااود   گانوسشااو  یاار      

ملی ..شااو اینشااا هی ااار می ن  نصاافه شااد..خونه     _ررگتااه بااود ش شااد  ده رفااتم   

وه..هارقدشو سااار  کااان  اهن  قتاااه ساااین جاااین نیسااات شااا   _ماااا ک  را  داد 

شاا وه شر خاادا..شو خونتااون  _بیا..خواسااتم د باااره حاارم باا نم کااه بااا اسااترو رفاات

منااو بسیاانن شاار میشااه ها..جونااه هرکاا  د و داری بار بناادیلتو بسنااد منااو شاا ور       

گرسااتاده بااد ..با شاانیدنه اساا ه شاا ور خیاااام راحاات شااد.. د ییاادم شااو اشاااق   هااادر  

م ..ا ن ر  ا شاااو کشاااور حااااا   هاااوای  ربی اااو کاااه ر   زوشااایه داشااات برداشااات

اناااهب بااود  اسااه ه ااین شااا سااره کوهااه هاام بایااد هااادر می شاایدیم... ساااک و ا       

زشاات ک اادم برداشااتم   باا  هاای  گ ااری بااا ملاای  رگتم..هااوا بااه شااد  ساارد بااود    

ماان هاام ا  شاارو هاام ا  ساارما میلر یاادم.. ار م ا  شااو حیاااا رمشااتیم   ا  در بیاار ن  

ی     ساا و  کوهااه  حشاات بااه دااام اگتاااد.. ملیگااه باا  شوجااه  رگتیم..بااا دیدنااه شااار

بااه ماان دساات و می شااید   بااا خااود  میساارد..ه ین کااه بااه ساار میااد ن مگااک          
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رسیدیم،ش ور  دیدم کاه ر  یاه شی اه سان  کناار میاد ن نشساته باود   باا یاه شی اه            

هااوب هسااتیک هااای  شااید  ده شهاااهرا  کااس  ر  ش ااون میااداد..با دیدنااه مااا ا       

د   برامااون دساات ش ااون داد..رگتاایم زیشااد ه ااین کااه هشاا د بااه  جااا  بلنااد شاا

شاا ور داری _ه ااه هیتااو برداشاات   ملیگااه جااای ماان جااواب داد_ساااکم اگتاااد رفاات 

باادببت  اینااه کااه بااا ا ن  _اشااتساه می ناا ..داری بااا دسااتای خااود  باادببتد می ناا ..

اقااا  بفه ااه ساارشو میسره،ب دشاام سااره شاا وهو کااه بااا  _زسااره  یااا  ا د از کنااه..

باه مانم بگیاد اینشاا هاه خسره شا ور       _طناب شو داره میره شو هااه.. با  طاقات ناایادم    

 سرشو باه ررگت   به من خیره شد   اسشو با  بوند شر کرد

 

 _هیشااده ش ور ساا تم دادی.._بااه ماان یااه قااوا  بااده شاا وه..رریم ررگتااه بااود    _

ا   ا   میبااوام هرهیاا ی شااد، هرهیاا ی کااه شاانیدی..برنگردی.. ماان بااه شااو بیشااتر  

هشاا ام ا ت اااد دارم ا   میبااوام مواظسااه خااود  باشاا    زاااک  خودشااو حفااظ کناا     

..ررهااه بااه کساا  دارم میساا ارمت کااه ا  هشاا ام بهااد بیشااتر ا ت اااد دارم..قااوا      

شاا ور ماان اکااه ن اایفه م هاا  داری میگ ..منااو    _میاادی  ب دهن ااو قااور  دادم 

.شنهااا کاااری رریااه ن اان شاا وه رریااه ن ن. _داری کشااا میفرساات  با کاا  میفرساات   

بااود کااه میتونسااتم  اساات ب اانم خااوب میااد نم کااه یااه کاا  دیگااه ر  د ساات داری   

گرهاااد ر  ن یتااون  بااه  نااوان ه ساار  قسااوا کن ..امااا بااه خاااطر ایاان دارم گراریاات   

ن یدم گا  باه خااطر این اه گرهااد ناامربوا شارین  دمیاه کاه شاا حااه دیادم.. یا               

د ا مااده بااود..گرار من خااودم ایاان    خوشااگمر ن ساایاه ببتاات می نه..رریااه ام بناا    

قصااد  داشااتم امااا حاااه کااه شااو موق یاات بااودم ن ید نسااتم بایااد هی ااار کاانم            

 میترساایدم..ا  گاارار..ا  خشاام  قاااجون..ا   بر ..شاا ور باا  شوجااه بااه حاااا خاارابم     

ادامااه داد..شااو ا ن ساا و  شااد   ساارمای هوا،شااو  جااود هاار سااه مااون  حشاات       
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م لومم..شاا ور ا   اقساات گاارارم   ملیگااه هاام   اضاا راب مااوز میاا د.من ا   ینااده نا 

اهن میفرساات ت ساار _شاااید ا  خ راشاا  کااه شاا ور  شااو ایاان ماااجرا شهدیااد می اارد.. 

خاا  راه  هن..ا نشااا کساا  کااه میبااوام شاار  دسااتد بساا ارم منتهرشااه.. بر ..باار       

خواسااتم حرگاا  باا نم ا تراضاا  ب اانم جیااه باا نم بگاام حااو ماان ایاان گاارار نسااود..این  

نسااود..من شااو ر یاهااام خوشااسبت بودم..شااو ر یاهااام باا  ر نشااونه      ناادر  زنهااون   

کساا  نشااده بودم..شااو ر یاهااام خیلاا  اشفاقااا نیفتاااده بااود.. ا  ساا و  کردم..انگااار    

یااه هیاا ی بااه اااسم مهاار  ده بود.. اسااه ه ااین راهاا  سرنوشاات  شاادم کااه خااودمم     

 ..ا   خسر نداشتم

اذاناو  دن..بایاد   ناه.. ا  راساتد   _خساته شادی   _ش وه جاون سا و  کارد  رفات     

ههااار  ساا  _مگااه سااا ت هنده خندیاادم _باارم ن ااا مو ببااونم هشاا ا  رشاااد شااد

اره اینااادر غاارق شااده بااودم کااه کاادای  نگااه    _ اق ا هااادر   د.. _  زاانش دقیاااه..

شااو   اااوق _شااو ن ااا  میبااون  مریم اسبناادی  دم  _سااا ته روشاایم هوشاایارم کاارد.. 

ت شااو ن ااا  کااس  هرهیاا ی کااه   اره امااا ن ااا  کااسگو ه یشااه میبااونم مامااانم میگفاا  

زاانش سااااه ن ااا  کااسگم ق ااا     _ببااوای باارا رده میشااه..زو خند  دم   ادامااه دادم    

ا  _نشااده امااا هنااو  ا یاان باادببت  در نیوماادم شنهااا زیشاارگتم زیاادا کااردن شاا ا بااود.. 

خاادا نااا امیااد نشااو..من  دم ماامهس  نیسااتم حتاا  ن ااا  هاام ن یبااونم امااا هاای   قاات    

ای  کاااه گ رشاااو ن ی اااردم دسااات و ررگااات..    ا   ناامیاااد ن یشااام هاااون جاهااا  

 شیاااد شااارم   _سررمشااات  شیسااا  داری شااا وه جاااون..خیل   شید..خندیاااد   _

هشاام..ه ین کااه بلنااد شاادم یااه _میشه..زاشو..زاشااو ساارن ا    اسااه ماانم د ااا کاان.. 

 ..ار  اگتاد شو جونم..شا ه متوجه شدم شو این هوای سرد ش وم شد بیر ن بودیم

اره ماااریم _ینااا  د ر   دیگاااه مه ونیاااه   _اره ه اااین ساااه شااانسه..   _جااادی _

جون..ه ون ور کاه اا اه ناون   زنیار ر  میش ونادم شاو دهناه شاارا یاه اا اه هام بارای             
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بشااه هااا بااد یین مدرسااتون دیاار شااد..شارا یااه  _ لاا  راارگتم   رماشااتم شااو کاایفد.. 

قلاا  هااای  خااورد   بااا باا  میلاا  ا  میاا  کااسگونه شااوکت دا کنااد.. ل  هاام کااه       

رگاات ساا ت حیاااا ماانم ه ون ااور کااه در  مان ااه شااارا ر      خاارین اا شااو خااورد    

اه شااارا شااو هاای   قاات یاااد ن یگیااری هشااوری   _میااا ردم  یاار هااوند بااا غاار رفااتم 

میبوایااد برسون تون بررشااتم ساا ت سااهراب   دساات شااارا ر       _مان ااه بااماری.. 

کااس  ببیاار نااه  ح اات ن شااید خودمااون میریم..مدرسااه بشااه هااا د ر         _راارگتم

 ح تاا  اشفاقااا ماان اماار   شاارکت کااار داشااتم بایااد   د  هااه_«اره جااون   اام»نیساات

شاار میاارگتم شاا ارم ساارراه میرسااونم..اسبند شصااادم کاارده ای  دم   یااه ششاا ر        

سرسااری کااردم ب ااد  هاام بااا هاام ا  خونااه خااارز شدیم..داشااتم میاارگتم ساا ته باا  

نااه..ا ن ماشااین امیاار    _ام   مشاا   کااه روشااه حیاااا بااود کااه سااهراب رفاات       

یاار ن زارکااه ابر هااام زریااد باااه   نگاااهد کردم..اکااه ب یااد   سامیاره..ماشااین ماان ب

نسود که هرکد م یاه مادا ماشاین داشاته باشان..با اینه اه زاوا ضاای   زانش شاا زسار            

با یاه ماشاین مالاه سار ی  مدرساه ایناور ا ناور برن..ساری ش اون دادم   باا  لا               

یگاااره.. شاااارا بیااار ن رگتیم..ر بااار م یاااه زااااشر ا قرمااا  زاااار  باااود.. اااای هاااه ج

خوشاااگاام کاااه  _اره.._جااادی  _ماشاااینتون گاااوق اا ااااده او.. _خندیااادم   رفاااتم

خوشااتون ا مااد.. بااا هشاا ای رشاااد شااده بررشااتم ساا تد کااه ا  کنااارم رمشاات      

سااوار ماشاایند شااد..این یااه هیاا ید میشااه..هرا ه شااین می نااه ااب  خیاااا شااونه    

اساات زاشام شاو جااام   بااه اناداختم   ا ا بشااه هاا   ب اد خااودم ساوار شادیم..دام میبو      

قاار باادم  ای هااه حاا  باحاااا ...ه شین باااد میبااورد شااو ساار  کااور    هاای لم کااه  

جیگرم حاا ا ماد.. یاه  هنگاه خاارج  رماشاته باود ا یان رقصا  ها..کااگات گه یاده           

بود قر در نم گ ااا شاده ها..باه اساساا  نگااه کردم..یاه شاک کات سافید باا یاه بلاو              

ن ساارمه ای ..یااه کاارا ا  نااا   ساافیدم  ساارمه ای مرد نااه جاامب   یااه شاالوار جاای  

شااک بسااته بود..هاااد خوشااتی  شاادی زساار..هرا ر  باار   منااو هی شاار می نیااد  کاام  
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رناااه دارم خااودم شاا ا هاا  داریاان ماااام   مرشسااه منااو شااو جهاانم باااه میسرید..خاادا      

ا شاون نگمره..یااه نگاااه راامرا هام بااه اساسااای خااودم کردم..کاه کااا  ن ی ااردم هااون    

 ..د شدمکه ا  خودم نا امی

 

مااانتوی ساارمه ای ه یشااگ    شاالوار جااین ساارمه ایاام   شاااا سفید.. رایشاام گااا      

یااه ر  کااورش   ده بااودم.. نیشاابندی  دم..ساات کاارده بااودیم یااه ساات بااا اخااتهم    

میلیون ..یادم باشه شاو ا ااین گرکات کاه سار بارز شاد بارم خریاد یاه ماانتو بگیارم..             

 اااای مه ونیااو بگو..اساااو سااره باارز کاا  میشااه ام م گااک کاانم ههااار ر   دیگااه..   

خریاادن  کااه ناادارم اااوا م ارایشاام کااه ن یبااواد.. زااو م  ا کاان اکاان بااه ماان هااه    

اکاان کاا  بااه ماان نگاااه می نااه ا نشااد خنده ی ار ماا  کااردم   ساارمو اشفاااق           

هرخوناادم ساا ت سااهراب کااه بااا هشاا ای درشاات شااده داشاات نگااام می رد..خاادایا   

ه..اخااه هاارااا  اشفاااق  اگتاده نااه   ماار  میااد ن  هیااه منو ه ااین اهااان ماار  بدهه  

یاده یه هیا ی اگتاادم خنادم ررگات.. خودشام خندیاد احت ااه باه حشام اسا ک بودناه            

 قاا ساهراب  جاانم  اینساری مان هشا ام رشااد شاد   دهانم د متار باا  شاد..             _من

ه شااین بااا مهربااون  رفاات جااانم کااه گااک کاانم منااو بااا خااواهر مااادر  اشااتد         

ت  درسااه بشااه هااا ه ااین کوهااه اساات..ب      ررگت..بااه  ح اات دهن ااو بسااتم   رف  

 ح اات نگااه داریااد..هی ی نگفاات   بااا یااه دساات گرمونااو هرخونااد   دهانااه کوهااه    

نگااه داشاات..ا ا ا  ه ااه  لاا  بااا شااد  زیاااده شااد   د ییااد..  ااایاان هاارا یهااو جناا    

شااد  شااارا هاام بااا ماان زیاااده شااد..اه هاارا ماشاایند سااا  نااداره خاام شاام ا  شیشااه   

ه ونشااور راساات راساات باهااا  خااداحاگه  کااردم   ماشاایند باهااا  حاارم باا نم  

  ا ناام خیلاا  شاایک را شااو ررگاات رگت..ب ااد ا  رسااوندن بشااه هااا قاادم  نااون راه    

اگتادم س ت خوناه شا وه جاون ..ه ین اور کاه  یار ااد  هنا  ناامفهوم  ر   م ماه           
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می اااردم هشااا امو ر   یتااارین میاااا ه هاااا میشرخونااادم..ح  کاااردم یاااه باااا  م   

د   ا  ماان گاکااله ررگاات.. مرشی هغ..اسااتیفرا. هااه  ش ساات..ی   مگ اام بهاام خااور 

مررتااه یااار   دی نصاا  باادن و بااردی.. بااا  مو مااوناادم   هشاام غااره ای بااه هی ااک   

درشتد که یه بار ن  مشا   شاند باود  دم..هناو  دساتم ر  باا  م باود کاه یاه نفار           

دیگااه هاام مگ اام خااورد بهاام  خبااخ ا ناات.. اینسااار دیگااه خاادای  شی ساات دهن ااو   

کااه  نااه ر  گااو  کااد کاانم کااه بااا کااگنه ر باار م خشااک شاادم..ا ن      بااا  کااردم

مرد..ا ن مرد  لیرضاا بود..خاود  باود شاک نداشاتم..ا ن  نا  هام کاه باه دنساااد           

 داشت مید ید

 

ا ن مااارد،ا ن مااارد  لیرضاااا بود..خاااود  باااود شاااک نداشاااتم..ا ن  نااا  هااام      

     لاا بااا  ی بااه  د هناا  خااااه..بود ساا یرا خااااه مید یااد داشاات دنسااااد کااه 

 ه اااه ین ..میشااانیدم کداشاااونو اماااا باااودم د ر ا شاااون شاریساااا.. داشااات نگهاااد

احد میااا ه هااا د نااه د نااه ا  میا شاون میوماادن بیاار ن   ایاان  ساا  یااه  میشنیدن،کا 

 اااام کااان   ههاااه..دیو نم  _بشااه گساااال  هااام دا  ن اااره می د..بلسشااوی  باااود ..  

تااه بااود کااه  کردیااد بسااه..خااه رریااه می اارد شاادید،هادر مش یشااو یااه جااوری ررگ  

ش ااومد کاان زساار ،ماان ا  دساات شاا ا دق ماار        _گااا  کااورشد م لااوم بااود   

باامار نگاااااه کنن..یهااو بررشاات ساا ته  _شاادم..نگاه کاان ه ااه دارن نگااامون می اانن.. 

ج  یااات   داد  د..خودماااو شاریساااا داخاااک ج  یااات زنهاااون کردم..شاااااه سااافیدمو  

نگااااه  قاااااا.. خاااان  م.. قشااان  نگااااااه کنین،خوبساااد   _جلاااوی دهااانم رااارگتم.. 

کنین..بنااااده بدببت م،باااادببت،ب   رضااااه ام..مگ اااام بااااا دساااات کوبیااااد شااااو   

بیشاااره امم.. ناام خودشااو کشااتت،هیش اری باارا  ن ااردم..ر   مااین  انااو    _ساار 

  ااه _ د.. خااااه ا  رریااه ر  زااا  بنااد نسااود   کنااار  لاا  ر   مااین شاریسااا اگتاااد..     
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 یاااد..مردا هااه ب رراا    ههه هااه ب رراا    ا ن بهااو  ن  _ ر م شاار خاادا ب ررااه.. 

رگااتن ساا تد ساا   کااردن ا  ر   مااین بلنااد  کاانن  ن هااا هاام شااونه خااااه ر       

می اایاادن..هن شااا جااو ن یااه هقااوا هاام داشااتن بااا روشیاشااون گاایلم میگاارگتن   ایاان   

میااون من..مسااخ شااده ر  جااام خشااک شااده بااودم.. حاا  می ااردم نفساام باااه ن یاااد.. 

مهم نسااود کااه دیگااه  دسااته باا  جون ااو مشاات کااردم   کوبیاادم بااه قفسااه سااینم..     

ج  یت  نساود شاا زشاتد مبفا  شام..مهم نساود شااا ا  ر  کاورشم اگتااده باود.. مهام            

 «س ین»گا  یه کل ه بود که شو ذهنم باه زایین میشد

 

مگااه..رریااه  _نابااا ر ر بااه خااااه کااه ی سااره رریااه می اارد بااا کاادای ضاا یف  رفااتم 

ی ونو.. لیرضااا ر   ناادری ونو بااه  شااید کشاایدی مریم.. ندر _خااااه شااد  ررگاات  

خام خود  کردی  ررنه قساک ا یان کاه شاو سار   کلاه ا  زیادا شاه ایناا د شاا داشاتن            

 ندریشاااونو می ردن،شاااو خوشیشاااونو  یااار ن کردی..شو  ..شاااو کاااه   ار شااادی ر  

خوشااسبت  دخترم..دختااره دسااته رلم،دختااره باار  رلم..دسااتا  هناا  شااد          

.خدااا..ضااشه میاا د باا    زرزاار  کااردی مریم..ن یگاامرم ا  .  -کورششااو خراشااید 

شوجاااه باااه مااان کاااه دسااات هااا م باااه رااا  رااا  اگتااااده بود..رنااا  باااودم باااا رم   

ن یشد.. لیرضااا انگااار شااو ایاان دنیااا نسااود.. ا  ده بااود بااه من..ماا  گه یاادمد ا ناام    

 ماااک ماان خودشااو ماصاار مید نست..س ین،ساا ین م صااوم.. یر یااه مشاات اواااه شااو  

ICU  د طاقاات نداشاات..هون داشاات بااا ماار  دساات   زنشااه ناارم می اارد هااون دااا

ش سااته بااود..ا نر   کااه  لاا  داشاات  یاار اشوبااان بااا ماان حاارم میاا د ه ااون اگهااه  

ساا ین ش ااوم حرگاشااو ا  زشاات یااه ماشااینه زااار  شااده کنااار زااک هااوای  شاانید..       

ش ایسد کرده باود هاون شاک کارده باود باه  لیرضاای  کاه ا   ماان  کاه مان زیادام             

حرگااای  لاا   یاار زااک شاا د بااه  شااده بااود بهاام ریبتااه بود..شااک کاارده بااود   بااا  
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یاااین شساادیک شااده بود..ساا ین مهلوم..شااا غاار ب شااو خیااابون زرسااه می نااه   ب ااد بااه  

 لاا   ناا  می نااه   بااا رریااه ا   می رسااه هاارا ا مااد سااراغد  قتاا  بااه ماان  هقااه  

داشااته..اما ه ااون موقاال نااا غاگااک ا  جاااده د طرگااه ای  سااور می نااه   ب ااد ..ا         

فسااام منا ااال شد..دساااتم ه شناااان رااا  رااا  شاااو  در ا مااادم   بی ااام ش ست،ن

می رد..شاصاایر ماان شااد،من ه یشااه رنااد می نم..بااه  ناادر  خااودم بااه  ناادر           

دیگااران.. اکاان کااا  زااام میش ساات   شااو ا ن شاارکته خااراب شااده ن اا  رگااتم..      

ن یسبشاا ت مریم..ن یسبشاا ت.. ارااه رلاام بهااو  نیاااد ن یاامارم  ب خااو  ا         _

 ..رلو  زایین بره

ا نه ااه طوگااان هنااد اگهااه زیشااد اهن گااا  بااه اناادا ه یااک    لیرضااا  م مااه کاارد،ا 

شاصاایر ا ن نیسات   اه.. خاااه نابااا ر هرخیاد سا ته  لا  کااه       _ م ماه انار ی داشات   

شاصاایر ا ن نیساات   ااه..من مری ااو د و داشااتم ا ن  _حاااه کنااار ماان ایسااتاده بااود 

باااه مااان حسااا  نداشااات ..ا ن اکاااه ه یشاااه ا  مااان گااارار می رد..زشااات دستشاااو 

مااان _زیشاااونید   یاااه دستشااام ساااتون دیاااوار بیاااک دساااتد کااارد..رماشااات ر  

 اشاااد بااودم،من خااراب کااردم نااه ا ن،دساات ا  ساار  بردارید..بااه اسااام مهاار  ده  

بودنااد   انگااار ها مااادر اد بااودم کااه اهن حتاا  یااه داساایسرک کاادا هاام ا  حنشااره ام     

خااارز ن یشااد..خااه ا  شااد  ش شااد هشاا ای ساارخ ا  رریااه ا  رشاااد شااد   ب ااد   

زسات گ اررر  مان دختار ناا نین و دسات شاوی        _ر گاوران کارده باشاه گریااد  د    انگا

هاااار ه دادم کااااه اهن یااااه شی ااااه روشاااات ر  شباااات بی ارسااااتان شگااااویلم       

بدی  ارههه ..بااه خدا ناادی خاادا دیگااه باارام مهاام نیساات باارادر اده ماا  شااو اهن      

قاشاااک ر ح   جسااام دخترم ..شاااوی  شااایااا باااه سااا ینه مااان هشاااوری رحااام       

  ار  بااه یااه مورهااه ن یرسید..دستاشااو رماشاات ر  ساار       ن ردی ساا ین  کااه

ااهاا  مااادر  اسااه مهلومیتاات ب یااره..  ساایله  _رفاات ضااشه حاااات بااا ر  بااه  ساا ون 

ناانگم میاااد ا  داشااتنه   _شاادی مااادر..حر م شاادی..با هشاا ای خااون   ا  د به ااون  
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هم خونای  مالاه شا ا..برید د اا کنیاد دختارم بهاو  بیااد  ررناه جفتتوناو باه خاا             

یاه مینشونم..هادرشااو ج اال کاارد ا  ر   مااین   ا  جلااو هشاا ای کنش ااا  مااردم     ساا

هشاا های اشاا   ماان رمشاات..با رریااه بررشااتم ساا ت  لیرضااا،خیره نگااا  کااردم  

  ا  جلااوی نگاااه مااردم کااه شگایاار ا   میساریااد رمشااتم  م مااه هااا رسااید بااه         

 هاار    خاانواده    کانن  ما   خاراب  مردماو   نادر   ه ینشاوری ..نو  ناو   ناو  _روشم

 ..می اشونن

 

مااریم بااا ر کن..بااا گریااادی کااه  دم      _ لیرضااا د ییااد دنساااام   بااا  مو ررگاات     

بسسسااه دیگااه شااید سااااه بااا یااه  هقااه کااوگت  بااه  ناادر  خودمااو     _ساااکت شااد

خود ،حاه هام سا ین رناد  دی..مان کاه خیار سارم ه اون زانش ساااه زاید قیادشو             

اره  ااا  شااور  _شاات .. دم شااو هاا  کشااد دادی..هااه مرراات بود شااو کااه ساا ینو دا  

ز ...خااوردی رگتاا  ساا ینه بیشاااره ر   _نداشااتم..قاط  کااردم    دم بااه ساایم  خاار  

باادببت کردی..مگااه دختاارا  ساایلن کااه  اسااه گرامااو  کااردن ا  نااا اسااتفاده          

می ن .. ب ااد ا  ایاان حاارم بااا  مو ا  حصااار دسااتا  کشاایدم بیاار ن   قاادمامو شنااد   

  ..کردم

 

ه ااه منااو ماصاار میااد نن شاا وه  _انم رفااتماشاا امو زااا  کااردم   ر  بااه شاا وه خاا  

دختاار بیشاااره.. _جون..حاااه هی ااار کنم شاا وه جااون کااه شااو گ اار بااود  ر م رفاات  

 ناااه،گا  میاااد نم کاااه_ن رسااایدی  ضااا یتد ه وریاااه  اشااا ام شاااد  ررگااات 

CCU  بردند..ا نشاااور کاااه خاااااه ضاااشه میااا د گاااک ن ااانم خیلااا  حاااااد خاااوب

نااه نااه  _نااد شنااد رفااتم ن یااری مهقاشد شرساایده هشاا ام درشاات شااد   ش   _باشااه..

اکااه.. اهن ه ااه منااو ماصاار میااد نن ر م ن یشااه زااامو باامارم ا نشا..شاا وه جااون        
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هه رب ا  باه شاو داره  خاه  ل  شاور  د و داشات ناه شاو..ا ن باا  جاود           _اخ   کرد

این ااه شااور  د و داشاات ساا ینو بااا ی داد شااو هاارا خشاااات می ش  اکااه ا ن         

و گ ار می رد..حرگاای شا وه جاون باا      نسست به س ین ش هاد داشات نسایاد حتا  باه شا      

 جاااود من اااا  باااودن مناااو قاااانل ن ی رد..اکاااوه ن یتونساااتم خودماااو بااا  شاصااایر  

گ ااه کااه ماصاار ماانم.. ساا   کااردم      _بااد نم..زوگ  کشاایدم   ساارمو ش ااون دادم   

خودمو شاد نشاون بادم هاون درسات نایم ساا ت باود ساهراب ا  زشات زنشاره اشااق            

باغشااه بودیم..ن یبواسااتم بفه ااه حاااام بااده بااه منااو شاا وه جااون  ا  ده بااود کااه شااو 

  ا ماادم ا  شاا وه جااون ک ااک بگیرم،ب اادا گااک می نااه هااه   ی  نیم..خنااده   ری    

میبااوای گرداشااد هاا  ب وش  شاا وه جااون بهگاکااله بااه زنشااره      _کااردم   رفااتم 

ای باباا،ا  مان دیگاه رمشاته نگاران       _اشاق سهراب نگااه کارد متاوجهد شاد   رفات     

.شو  اسااه خااود  اساساا  انتباااب کردی..نااا خوداراااه      اساساام شااو مه ااون  باشاام.   

اختیااار  _ ا کنااا شاا وه جااون کاا  حاااه بااه ماان نگاااه می نااه ا ن شااد _زو خنااد  دم

داری ایاان کااور  مینیاااشوری کااه شااسیه بانوهااای اکاایک شاارقیه هشاام ه ااه ر  خیااره  

نگفتااا  هااا  میباااوای ب وشیا..شاااونه بااااه  _می ناااه..ا  ش اااریفد خندیااادمو رفاااتم 

راسااتد خیاااا خااانوادری ون خااود  هر قاات کااه مه ااون  باشااه   _انااداخت   رفاات

 _یناا  خودشااون نهاار ن یدید خندیااد_میاااد   باارام اساااو مید  ه..هشااام درشاات شااد

 ..بریم شو.. سرده_نه دختر..هه گرق  می نه  بگاو ادامه ندادم   رفتم

 (1roman.irساخته شده است)  رمانیک   در سایت کتاب   این

بااار  ماااریم  _شاااوکت دستشاااو رماشااات زشااات ک ااارم   هلااام داد داخاااک اشااااق  

بیاارا کااردن ا نوقاات شااو بااا اینه ااه خوشااگلیت ن یبااوای بااه     جان..امشااد ه ااه  را 

باشاااه..اما  رایاااد اکه..هشااام غاااره ای  _خاااود  برسااا  د باره مباافااات کاااردم

ماان بااا ایاان ساانم میبااوام  رایااد کاانم ا نوقاات شااو بااه ایاان جااو ن  میبااوای   _رگاات

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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ه ینشااور ساااده زاشاا  بیای شااونه باااه انااداختم  بااا نارضااایت  رگااتم داخااک..ا  اشاااق    

وشاام میومااد،خیل   رامااد میااداد..ب  حوکااله در ک ااد یاسیشااو کااه طاارح     نی اا  خ

رااهی سوساان ساافید ر   بااود ر  بااا  کااردم،  اااای هاا  میدیدم  ینااه یااه بوشیااک    

باااود..زر ا  اساساااای مشلسااا    اس ور ..ه شاااونم کاااا ر کشیده..دسااات اناااداختم   

ا   هنااد شااا مشلسیشااو   ردم بیر ن..هون ااو خار ناادم   بااا دقاات بهشااون کااه اهن      

کااا ر خااارز شااده بودنااد خیااره شاادم..ا م م..ا ا  یااه اساااو  ر ساا   شااا ر ی  انااو   

بااود کااه گیاار  ه ای بااود  ااا  هاای  طرحاا  نداشاات   ساااده بااود..گا  دامااند کوشاااه  

بااود   زفاا  زرنسساا ..ر ی شونشاام بااا د شااا بنااد ساااده یااه زااازیون میبورد..اساااو     

    بلناد باود کاه جان      قشنگ  باود گاا   یاادی سااده باود..د م  یاه ماکسا  مشا         

زااارهد بااراق   ناارم بااود..  یاار دامااند نگااین د  ی هااای ظریفاا  میبااورد کااه       

حساااب  بااه اساااو ن ااا داده بود..اساااو دکلتااه بااود  ااا  یااه شااک کاات شناا     سااتین  

ساارب داشاات ا  جاان  خااود زارهااه ..خیلاا  نااا  بود..سااوم  هاام یااه کاات شاالوار       

.. خریم یااه ماکساا  سااس  باانفد بااود کااه ر  ک اار  شی ااه د  ی هااای ساانت  داشاات

زسااته ای بااود کااه جنسااد حریاار بااود  ااا  خیلاا  اساااو ملاای    نااا ی بااود..طرح      

خاکاا  داشاات.. باااه شااند ماادا  نداشاات گااا  ر  یاااد مر اریااد د  ی شااده بااود     

زااایین شااند هاام ه ین ااور..بین مشاا یه   سااس ه مونااده بااودم یااه نگاااه سرسااری بااه   

اااا  ه اااین مشااا یه کااات بایاااه اساساااا  کاااردم کاااه دیااادم ه شاااون ابتااا  ان گ

داشت.. خرشااام ه اااون مشااا   ر  برداشاااتم.. موهاااای گرماااو د رم ریباااتم   یاااه  

دساات  شوشااون کشاایدم..  اشااو موهااام بودم..ا ن وقاال هااا کااه مدرسااه میاارگتم بشااه    

هااا بهاام میگفااتن مااری گری..خناادم ررگاات.. میاا  نی اا  زاار اااوا م  رایااد بااود..زر    

ه نگو..یااه باارق اااد بااه اسااام    ه    انااوا    اار   ادکلاان   اساا ری..ر م کااه دیگاا    

کشااایدم..ه ینشوری خوباااه ر  بااا نم یاااه جاااوری میشاااه.. یاااه خااا  هاااد باریاااک 

کشاایدم.. ا اااین بااار بااود..ا  دیاادن هشاا ام خشاا م  د..رنااد  ده بودم.. ینااه نااوار      
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قلد شده بود..خهکاه شاو یاه ساا ت ها  کشایدم ها  زاا  کاردم .. خرشام حرکام            

ای زرزشااتم کشاایدم   بااا مااداد داخااک  در ا مااد   باا  خیاااا شاادم...ری ل  بااه ماافه هاا 

هشاا  و ساایاه کردم..کاارمم ناا دم.. زوسااتم ه ینشوریشاام کااام بااود.. بااه موهااام  ا  

 .. دم که خو  حاات شر بشه..موهام گر  ر س   بود

 

دست ا  دیاد  دناه خاودم برداشاتم   اساسا و باا مصایست زوشایدم..دنساا یاه شااا شاو            

 ونشور کااه ساارم شااو ک ااد بااود  ک ااد اساسااد میگشااتم کااه در باا  هااوا بااا  شااد..ه   

گاشگ و خوندم هاون دقیااا حا  کاردم ی ا  ا  زساراو اماا باا دیدناه قامات شاوکت            

 _شااوکت خااانم یااه در میاا دی..قلسم ا مااد شااو دهاانم..       _نفساا و  ا دادم   رفااتم 

بسبشید ماریم جاان..ا ا ماادر هارا خا  هاد ن دی اس او ر یادم اهن باد بگام بلاد            

بلاد  _ه ای  ااد باباا دا    دم باه دریاا   رفاتم     نیستم ن یگاه هااد اماک    ااد اگتااد     

بیاااا ب شااام  است..هشااا م کااا  زاااا  هاااه خوشاااگک    _نیساااتم..خندید   رفااات 

شدی..دسااات بااارد   خااا  هشااا و ا  ر  میااا   رایاااد برداشااات .. ماشاااا. هااا ااار 

ماشاااا. هاااه  ارده این..مارکشاااو هااام برداشااات ..مناااو نشاااوند ر  شبااات   هی اااک  

خاا  هشااو کشااید زشاات زل م..بااا حاا  خیساا   حشی شااو شاریسااا انااداخت ر  کلاام   

زشت زل م که  اسه خا  هاد باود باه ایان گ ار اگتاادم هاه خاوب   کاام می شاه..            

ا نوقاات ماان  ینااه ساا ته ای هااا نااوار قلااد می شاام..باهخره ا  کلاام دساات کشااید      

رفت ده ثانیاه کاد کان خشاک شاه ب اد نگااه کان.. ه ونشاور هاد بساته خندیادم             

نااه مااادر جااو ن _  یااه ن ااه جااو     ن می ناا .. اردیااا شااوکت جااون ه شاا_  رفااتم

کشااا بود اینااو اهن هاار  اااد اگتاااده ای هاام بلااده..دهنم بسااته شااد   درساات قیاااگم   

زوکر شاد..اهن ینا  ها  من  ااد اگتااده ام  یاا ب  خیااا زاشادم رگاتم جلاو  یناه              

هشاا امو  ر م  ا کااردم..ا   م هاا  شاادم ماان  دسااته شااوکت  طه..هاا  ساااخت      
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مشاا یم  یاار یااه خاا  هااد کوشاااه   کلفاات باا  نهیاار شااده         هشاا ای درشاات   

دماات رارم نااوکرشم.. اای باا م کااه مان  ینااه ااوش  هااای زامناار حاارم      _بود..خندیادم 

غهمااتم مااریم جااون.. هشاا ام رشاااد _ دم  خاادایا منااو ب ااد کااه ایناااد رنااد ناا نم.. 

شااد   بررشااتم ساا تد کااه میبندید..نااه باباااااا ا  خودمونااه.. ه ون ااور کااه میرگاات    

بیااا دیگااه مه ونااا شااک   شااو  دارن میااان شاا وه جااون    ماااده  _ر بیاار ن رفااتا  د

ن ااردی.. بااا یاااد  ری شاا وه جااون ی اا   دم شااو ساارم   خواسااتم باارم بیاار ن کااه    

یاااده شاااا اگتااادم..ه ینشور باا  شاااا داشااتم میرگتم..باااه شااهر   دمااا  ر م شاااثیر   

م   رگااتم .. بااه رماشااتا.. باااهخره یااه شاااا حریاار مشاا   زیاادا کااردم   رماشااتم ساار  

مگ ااه بااا  کااردن در بااا  بتااین ر باار  شاادم.. هااه خوشااتی .. کاات شاالوار مشاا   بااا  

بلااو  ساارمه ای..یااه کرا اشااه مشاا یم شااک بسااته بود..ه شنااان اخاام   بااا دساات  راا    

ررگتااه  ا  د بهاام.. یهااو اخ ااد  ا شااد   بااا ریشاا  بهاام نگاااه کرد..بیشاااره شااا ه      

ا غاایج زشتشااو بهاام کاارد   رگاات ..  گه یااد کاایم د باااره اخ اشااو کاارد شااو هاام   باا  

بیاااا _ ااخوددرریر..زساااره بااا  خاااود.. رگاااتم سااا ته اشااااق شااا وه جاااون   در  دم 

خااد خوشااگک خااانم اساساات _شااو..رگتم داخااک   بااا دیدنااه شاا وه جااون اسبنااد  دم..  

ا اا  داریاان _مرررریم..هااه نااا  شاادی دختاار.. هاااد ایاان اساااو بهاات میاااد..  _کااو  

ا ر کشاایده بهاام هشاا ک میاا د..رگتم ساا تد بانو..کاات   داماان  رشاا     شاای   کاا

اهااوم بیااا ب وشااتد.. اساسااو شااند  _اره خوبااه_اساساات اینااه شاا وه جااون   _  رفااتم

کااردم   موهاشااو سشااوار کشاایدم   ه ون ااور ریبااتم د ر ..یااه  رایااد مهی اام      

کااردمد    خاار کااارم یااه مااا   باادار کااردمد..در بااا  شااد   قاماات سااهراب          

شاالوار مشاا   کااه هی ااک ههااار شونشااو     شاا ار..خدای منامگشاار شااده بود..کاات 

بهتر باه رخ می شاید   بلاو  مشا   جامب.. باا یاه کارا ا  سافید نااره ای.. موهاشام            

ر به باه داده باود   هناد شاار هام ر  کاورشد ریبتاه باود.. ا نام کا  کارده باه مان             

 ا  ده بااود ..حاا  کااردم رنگااد زریااده.. بااد ن این ااه هیاا ی بگااه بررشاات   در    



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

71 

 

مالااه این ااه ش ااوم زساارای ماان بااه داییشااون   _ندیااد   رفااتبساات.. شاا وه جااون خ 

 ..رگتن.. ابر م زرید باه..منهورشو نفه یدم  یلشرشو ررگتم   رگتیم بیر ن

 ای خدا اینشا هاه خسار باود.. ه اه در حاااه رقا  بودن..سان باههاا   زادر ماادرا یاه            

روشااه نشسااته بااودن   بااه بشااه هاشااون کااه ا ن  ساا  داشااتن خودشااونو بااا رقاا     

دساار   بسااتن     ب یوه..یااه میاا  باا ررم ساار  میشااد  ه می ااردن  ا  ده بودنااد..خفاا

روشه سااان باود کاه اناوا   ااه   بساتن    میاوه ر   موجاود باود..ااه   اساه ابشا             

  داداشااام ب یااارم..اهن شاااو خوناااه دارن هی اااار می نن دسااات  باااه باااا  م خاااورد   

د د ر ک اارم   قسااک بررشااتم ساا ت طاارم کااه ی هااو حاا  کااردم دسااته کساا  زیشیاا 

این ااه   اا  اا  لاا  نشااون باادم  ساا  ساااان بودم.. هناا  مهیاام بااود   ه ااه جفاات 

جفاات داشااتن شااو بیلااه هاام  ینااه د شااا ماار   شااو جیااک جیااک می ردن.. ااااشااا ه    

یااادم اگتاااد خااودم اهن شااو بیااک ی اا  دارم جیااک جیااک می نم...یااه جااور منااو داشاات  

 اارم شی ساات  ا کاان دیگااه..کل و  خفااه می اارد انگااار قصااده کشاات و داشاات..بابا ک  

مودباااند ایاان بااود کااه درخواساات  _ا  شااو ساایند در   ردم   بااه کااورشد  ا  دم  

رقاا  باادم امااا اینشااوری قسااوا ن ی ردی..بااا دهاان بااا  بااه شااه ریااد قهااوه ایااد  ا   

خودشونیااد دیگااه..  خندیااد کلشااو خاام کاارد طاارم       _بلااه  _امیاار خااان   _ دم..

شم قاارار ررگت..ساارمو کشاایدم  اااد    کااورشم   بااا این ااار  شااو یااه سااانت  کااور  

 ..بهد  ا  دم..قلسم داشت خودشو شو سینم می وبید

 

اباار ی ماان شی سااتگ  نااداره..نگام کشاایده شااد ر  اباار  ..اره خااود  بااود..        _

مااادر دارن بااا گااک     _میشااه رقصااو ش ااوم کناایم  مااادرشون شاااید ک ااک ببااوان..  _

...کااه دیاادم ب لللااه  گامیااک حاارم می نن.. یاار هشاا   بااه شاا وه خااانم نگاااه کردم    

هاااوند رااارم شاااده حسااااااب .. د بااااره بهاااد نگااااه کردم..اس اااو باااا  باااونم شااار  
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اخاااه اینشاااوری..ب  مادمه..کشاااوندیم   _ناااه ه اااور  _هیااا ی شاااده   _کاااردم..

دختاار باهوشاا  هست ..درساات حاادو  دی،ماان نااه بهاات  هقااه دارم نااه ا    _ ساا ..

ده    اضاا    ر ی هااوو دارم اهن باهااا  میرقصم..هشاا ام درشاات شااد هااه باا  زاار 

میبواسااتم راجسااه یااه موضااو   باهااا  حاارم باا نم..      _کااری  رفاات.. ادامااه داد  

هااه موضااو    ششاانم بااود..دام یااه ایااوان  ب زرشااااا      _باااهخره دهاانم بااا  شااد   

اره راسااتد   ردماات کااه برقصاایم   ماان   _سااهراب خااان  _سااهراب.. _میبواساات

م  اا ن ا  هاا   _هاام ا  یااه هیاا ی م  اا ن شاام، هاام یااه هیاا ی ر  بااه شااو بگاام..     

شید ه  ر  بهام بگیاد.. هن   اوع شاد..ب  شوجاه باه مان کاه کنش اا یم در حاده           

مر  شگریاک شاده باود ریت اه رقصشاو شیییار داد..داام میبواسات باا زشات دسات            

ب ااوبم شااو دهااند دنااد نا  بریاا ه شااو حلاااد.. مشسااوری ریااتم رقصاا و شیییاار دادم  

.. ا  م  ااا ن شااادم _  ه ونشاااور  ا  ده باااودم بهاااد کاااه بهااام اسبناااد میااا د    

ساااهراب..اس و جویدم..اراااه اهن ن یگفااات منهاااور  هیاااه سرشاااو می وبیااادم باااه   

ا   شاااد ..باا  حرکاات موندم..دسااتام ساارد شااد..ا نت  دساات هاا م بااه     _سااتون..

ر رااا  اگتاد..ناخودارااااه باااا  ی ه  اااو باااا دسااات رااارگتم هشااا ای مت شاااسم ر ی 

م ماد    قتا  داشاتیم میرقصایدم ش او    _اسبند  که ه  زهان شار میشاد ثابات موناد..     

بااه مااا بااا خشاام  ا  ده بود..گااک کاانم اسااتبونه دسااتد شی ساات ا  باا  مشااتد    

کرد..سااارمو باااه هااا    راسااات ش اااون دادم..ام اااان نداشااات مگاااه گااایلم بود یاااا 

قصااه این مساابره با یاشاام  اسااه اینااه کااه منااو ایسااتگاه کاانن ببناادن..اره ناشااه       

 یاادم  هناا  کشاایدن زاانش شااای ..ش هیم کوشاااه  کاارد..  ا  حرکاات  ایسااتاد شااا ه گه 

ش ااوم شااده.. شااا ه گه یاادم امیاار کاات شاالوار مشاا   بااا بلااو  نااو  ماادادی   کاارا ا  

ناااره ای زوشاایده..شا ه گه یاادم کااه سااهراب بهاام  هقااه داره..نابااا ر نگاااه و د ر شااا   

د ر سااااان هرخوندم..ساااهراب یاااه روشاااه ایساااتاده باااود   باااه دیاااوار ش یاااه  ده   
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حشاات کاارده بودم..کلااه ای ش ااون بود..اینااادر غ ااد   خشاام شااو نگاااهد بااود کااه  

 ..داد   ا  ساان  د بیر ن

 

بااا ایاان مگااو  _شااد   ا   ساا  ساااان کنااار رگااتم   کشاایده امیاار ماا  دسااتم شوساا   

شاادنا  میبااوای بگاا  نفه یااده بااودی  بااه امیاار کااه بااا جاادیت نگااام می اارد خیااره   

ا ن هاای   قاات حرگاا  ناا د..اهنم گااک  _شاادم   ساارمو بااه حاااات منفاا  ش ااون دادم.. 

ق اایه  شااو  _ ا اشااتساه می نید..یااه سااوشفاهم زااید ا مده..زو خنااد  د   می اانم شاا 

سااهرابو ایاان خونااه    دمااا  ه ااه میااد نن حتاا  شااوکت..خیره شاادنا   یاار نهاار   

ررگتناااا .. رساااوندنت..ه ه ایناااا  اساااه  دمااا  مالاااه ساااهراب نشاااونه  شااااه..    

شااو هاام بااد  ن اا  یومااد..هن  کااردم   هشاا ام رشاااد   _مبصوکااا که..زو خنااد  د..

ماان هاااد باادببتم  _داریااد میگید کااد م خااو  ا ماادن   صااس  شاادم   هاا  _شااد

 خااه..کاری هاام بااه کااار کساا  ناادارم  اااام    دم انگشاات شه تشااون ساا ته منه..ه ااه 

منو برای اشاتساه ی ا  دیگاه ماصار میاد نن..ا ه کاه  هقاه  قاا ساهراب شاوهم ذهان            

ش او..بسبشاااایدا خااااود  شاحاااااه حرگاااا  ناااا ده ا نوقاااات شاااا ا..زرید  ساااا  

حاااه _م نیساات هیاا ی بگه..داداشاا ونه..نف  ب شااه ه ااه میفه اایم هشااه  ه _حاارگم

متنفاار  کن..خنااده  صااس   _بااه ماان هااه رب اا  داره ماان هاا  کااار بایااد ب اانم      

 ره ساااهراب  دم میر ریه،ساااردی بسیناااه دسااات  _م لوماااه هااا  میگیاااد _کاااردم

می شااه..خود  خااوب میااد ن   شاااد بااه شااو اح اانااه او هااون هاای  ساانبیت  بااا   

کاسااه هشاا ام ر  زاار کاارد هنااد بااار شنااد زلااک  دم کااه ساارا یر    هاام ندارید..اشااک

نشااه..هرا ماان باارای هاای  کاا  مناسااد نسااودم هرا هاای   قاات منااو هیااو د ساات     

داشااتن ن یدیاادن  ا ن ا   لیرضااا کااه بااا یااه  شاااه مساابره   زااو  بااه  ناادر          

ه  ون رند  د ایان ا  ساهراب کاه مان بایاد بارای  هقاه م اگ د کاه اکاه م لاوم            
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ا نیساات ا  دهاان یااه مشاات ادم ظاااهر بااین حاارم بشنوم..هه..راساات نیساات هساات یاا

راساات  امیسااته  ا می نااه شااو هشاا م میگااه  شاااد بااه شااو اح اانااه او شاا ا بااا هاام 

هاای  ساانبیت  ندارید..نگاهااه امیاار شاارمنده شااد خواساات هیاا ی بگااه کااه دساات و بااه 

کاه   باشاه گاا  ایناو یاادشون ناره     _ همت ایست   ردم بااه   باا کادای اار  ن رفاتم      

برای حرم ش ا کاه های  زایاه   اساسا  ناداره کااری ن اردم بل اه بارای خاودم دارم           

این ااار  می اانم هااون خااودم هاام مایااک نیسااتم..ب د هاام بااا خشاام زشااتم ر  بهااد      

کاااردم   رگاااتم سااا ت شااا وه جاااون کاااه حااااه زرهاااام زیشاااد باااود   باااا هااام    

بااود میبندیاادن..دام باارای زرهااام سااوخت هااادر اهن داااد میبواساات شاایدا  نااده   

   ا نو کنار  داشت

سااهراب ا مااد ساا تم باا  شوجااه بهااد ساارمو بااه  اااه ای کااه باارای شاا وه جااون       

برداشااته بااودم راارم کردم..یااه جفاات کفااد  اکاا  خااورده مشاا   جلااوم ایسااتاد..    

مریم..بااا خشاام نگااا    _ساارم ر  هاام باااه نگرگتم..کاادای کهگااه ا  بلنااد شااد      

ید ا  اگاانم ش شااد کاارد امااا  بلااه کاری داشاات_خااانوم.._کردم..ناخوداراااه ادامااه داد

ساامیار  ندیدیاد  یاه کام جاا خاوردم ،اماا        _ه شنان حاات جادی خودشاو حفاظ کارد    

ناه  _یهو قسک کارم شاام غیاسد  ده باود..ین  کشاا باود ب  خیااا شاونه بااه اناداختم          

 ..ندیدم..حسه شوم  داشتم..خیل  شوم

 

رار ه   گشار کوهی   باه دساته  یلشار شا وه جاون  ارد کاردم شاا باه سا ت  خارین          

ا  ایاان ببااد مه ااون  حاااام بهاام     ..ا  مه ونااا بااره   باهاشااون خااداحاگه  کنااه    

شاا وه _خااورد.. نگاااه هیاا  مااردا   زساارا کااه ساارشازامو دیااد می دنااد   می رساایدن    

خااانم م رگاا  ن اا  کنید شاا وه خااان م سرشااو باار میگرد نااد   یااه نگاااه بااه ماان       

  ثانیااه رناا  مااریم جااان زرسااتارم هسااتن..ا نا هاام در کسااری ا  _می اارد   میگفاات
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نگاهااه هی شااون  ااوع میشااد   رناا  شاارحم میگرگاات..ا  ه ااین میترساایدم،ا          

شرحم..خااداحاگه  سرسااری هاام بااا  خاارین راار ه ا  مه ونااا شااد   حاااه یااه ساااان    

خاا  موند با یاه شاوکت بیشااره کاه بایاد مارشسد می رد..شاوکت  هاه شی ا   ده باود           

ر نشااون میداد..موهاشاام امشااد،کت   داماان ساارمه ای کااه هی ااک شوزواوشااو هغاار شاا 

کااه کوشاااه   ماادا مصااری بااود ر  ه ونشااور   اد ریبتااه بود..یااه  رایااد غلیهاا  هاام 

کاارده بود..شااو ایاان مه ااون  گااا  ماان شاااا ساارم بااود.. دا دا می ااردم مه ااون        

سااریل ش ااوم شااه باارم زااید بشااه هااا..امر   گرکاات ن اارده بااودم باارم زیششااون..     

مااد قاساا و گرسااتاده بااودم براشااون  ه ااه حواساام زااید ا نااا بود..ررهااه هنااد بااار  

مناو بسار شاو اشااقم     _غما   میاوه   شایرین  بساره اماا خاد باا م دا نگر نشاون باودم..        

  خاااودشم بااار  زاااید بشاااه ها..نگااااه و ا  شاااوکت رااارگتم   باااه شااا وه جاااون    

 ..د ختم..اسبند  دم   سرمو به نشونه شایید ش ون دادم

خااک..ک  د کااردم اساساشااو  در اشاااق شاا وه جونااو بااا  کااردم    یلشرشااو بااردم دا  

در بیاااره   یااه دساات اساااو راحتاا  ب وشااه..  رایششاام بااا شاایر زااا  کن،زااا           

کردم..بااردمد یااه د   بگیااره   ب ااد هاام ر  شباات خوابوناادمد ..ک اارم داشاات     

میش ساات..هند  قاات بااود شااسا کااه برمیگشااتم خونااه ک اار درد امون ااو میسریااد..       

ده ای کیلااو   ن بااود   درسااته کااه شاا وه جااون هاااق نسااود امااا خااد شصاات   خااور  

بارای مان هغاار مردنا  کلا  بود..بااا یاه شاد بااه خیار ا  شا وه جااون جادا شاادم   ا           

اشاق بیار ن رگاتم امیار   ابتاین داشاتن ا  زلاه هاا بااه میومادن..اخ امو کاردم شاو هام             

  اکااه ساارمو باااه نیا ردم..یااه شااد بااه خیاار  ر م رفااتم   ا  کنارشااون رمشااتم کااه   

کاد کان یاه دقیااه.. هشا امو ر  هام گشاار دادم        _ودم   رد کدای  بتین مناو باه خا   

بلااه  _  ساار جااام ایسااتادم.. یااه هاارخ  دم   بررشااتم س تشااون   بااه سااردی رفااتم  

نگاااهم شااو نگاااه امیاار رااره خااورد کااه هشاادار رونااه بااود   داشاات بهاام اخ ااار میااداد 

احت اااااه میبواساااات بهاااام یااااادا ری کنااااه کااااه هااااه  کااااله ناااااجوری باااارای  
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ا م ررگاات   بااا یااه خااداحاگه  ا مااون جاادا شااد   رگاات ساا ت     خانوادشم..نگاهشااو

اشاااقد.. بتین بااا نگاااه یبااید  ا  د بهاام   د  زلااه ای ر  زااایین ا مااد   یااه زلااه        

باااهشر ا  ماان ایسااتاد.. در حاااات  ااادی کااه قاادم شااا ر ی شااوند بود،اینشااوری شااده  

ومااد   بااودم شااا ر ی  رنشد..ا ناام ا  باااه بهاام نگاااه می اارد..ا ین حاااات خوشاام نی   

یاااه زلاااه بااااه رگاااتم   ر بااار   قااارار ررگتم..یاااه ابااار   زریاااد بااااه   زو خناااد 

کااااری داشاااتید  دسااات  باااه شاااه ریشاااد کشاااید   نگاهشاااو مساااتایم بهااام    _ د

د خت..اینااادر  صااس  بااودم   ک ااردرد داشااتم کااه گااا  دااام میبواساات یااه روشااه   

بااهخره   ک ه مرر او بمارم، اساه ه این حیاار  با  خیااا شادم   مانم  ا  دم بهاد..         

گااردا کااد باارای شگویااک حاااوق یااک ماااهتون _ بونشااو ش ااون داد   بااه حاارم ا مااد

میاد نم اماا ماا قاراره هفتاه دیگاه       _ ا  هناو  کاه سار بارز نشاده..     _برید اشاق سامیار

زاانش نفااری باارای یااه ساافر کاااری بااریم سااویی ،بهتره کااه گااردا بریااد حاوقتونااو      

زیاادا   _خودشااون نگفااتن  هاارا  قااا سااامیار  _بگیریااد.. اینسااار ماان زو خنااد  دم  

نیساات، ا  هرجااا باشااه شااا گااردا زیاادا  میشااه..ب د هاام زشتشااو بهاام کاارد             

رگت،منم ا  زلاه هاا رگاتم زاایین   ر  باه زرهاام کاه شاو  شا  خونه داشات باا شاوکت             

ک ک می رد شاد باه خیار رفاتم.. جاواب بلناد بااهی  داد..در ر  باا  کاردم   بیار ن           

ب  ساارد بااود..منم هنااو  بااا ه ااون اساااو    رگتم..هااوا سااو  شاادیدی داشاات   حسااا  

مشلساا  بودم..داشااتم یااخ می ااردم ..دسااتامو د ر بااا  م حلاااه کااردم   قاادمامو         

سااریل شاار کردم..بایااد گااردا کااه بشااه هااار  بااردم مدرسااه ا  ن  ر اساسااو باادم          

خش شاوی    شگویااک کااه راارگتم بامارم ساار جااا  ..شااو ه این اگ ااار بااودم   داشااتم    

میشاادم بااه اشاااق ون ن دیااک شاار میشاادم کااه ی هااو     ه ینشااور کااه ا    ااار  د ر  

دستم کشایده شاد   مگ ام خاوردم باه شناه درختا  کاه کناارم باود..  جیاه بلنادم باا              

 ..دست  که جلوی دهنم قرار ررگت شوی رلوم خفه شد
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  شااو ا ن شاااری قلااسم ماااک رنشیشااک میاا د   کاادای نفسااای کشاادارم ه ااراه شااد    

اکااه م لااوم نسااود کیااه  ااا  من..هشاام بسااته حاادو می دم،سااامیار  شیاا..کاادای     

کشاایده   شااک    اااد ا   یاار روشاام بلنااد شااد یااخ کردم..یااه دسااتد ر  دهاانم بااود 

  دساات دیگااد ر  رونم،سرشاام درساات شااوی رااودی رااردنم بود..خاادایا قساا ت     

مامااان مااار  میفرسااتاد شااو  یاار  مااین درم  میاادم شااور  بااه گاط ااه  هاارا ک  اام کاان..

قفااک می اارد   مااا خودمااون کاادای ضااشه هااای مااادرم کااه  یاار ک ربنااد ا ن مرشی ااه  

ا م م هااه   اار خااوب  میاادی  من گااا  اشاا ام ر ی      جااون میااداد ر  میشاانیدی   

رریااه _ ناا  ا ن حاا  شااومو میفه یاادم.. رونااه سااردم باا  مگابااا ساار خااورد حاااه م 

می ناا  خوشششاا لم هرا  اسااه ماان سوسااه میومدی هراا ب ااد هاام کورششااو ر       

کااورشم کشااید..ا  شاارو داشااتم می ااردم   باادنم هاار اگهااه ساارد شاار میشد..دساات    

هاا م راا  راا  شاادیدی می اارد   درساات د  ثانیااه ب ااد ا اا  شااد..ح  می ااردم       

  کاارد   شااااو ا  ساارم کشااید    یاار دساات  ندارم..میلر یدم،سرشااو میااون موهااام گاار

زااامون زاار  کاارد ..بااا یااه دسااتم کااه جااون داشاات ساا   کااردم ش ااوند باادم امااا     

بااایااد باهااام راه میوماادی بااایااد..ه  نااا  _درساات ماااک یااه مااار د رم هنسااره  ده بااود

کردی.. ااا   ییااد نااداره خااانوم..ناااا شم میبااریم..  حشاات  ده بااه هشاا ای  بااید   

مید نساات   _رااه هااای قرماا  شااو  مشااب  بااود خیااره شاادمکااه حاااه خ ااار بااود   ر

س ساااا ه ای کاااارد   ادامااااه  »شااااو شنهااااا دختتااااری بااااودی کااااه   یییاااا  نم   

هااراا   الاام بااه کااار اگتاااد   دساات  ر  _نشاادی هااا ا  ن ااره ای کااه  د ار یاادم..«داد

کااه جلااوی دهاانم ررگتااه بااود ر  رااا  راارگتم ا ن هاام شاادید.. خ  رفاات   دسااتد   

 حشاایی .. ا  گرکاات اسااتفاده کااردم   خواسااتم بااد م  _گااتبااا ا ن ی اا  دسااتد رر

کااه سااریل دستشااو د ر ک اارم حلاااه کاارد   مااانل شااد..جیه بلنااد باااهی  کشاایدم کااه   

م  ااااا ن باااااودم ه اااااه شااااانیدن.. خیااااااام راحااااات شاااااد..ی   نشااااااشم        

هیی ..دیو  نااه دستشااو د باااره رماشاات ر  دهاانم   کشااون کشااون منااو    _میااداد..
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  شاااه می ردم..امااا باا  گایااده بود..کاادای زااای   بااا خااود  کشید..دساات   زااا میاا دم

ا  زشاات ساارمون ا مااد   در کسااری ا  ثانیااه حاا  کااردم سااسک شدم..کاادای گریاااد  

هاای  کاه مت لاو باه سااامیار   ساهراب باود شاوی هاام زیشیاد..گو  هاای رکی ا  کااه           

سااامیار میااداد   مشاات هااای  کااه سااهراب شااو کااور  سااامیار گاار د ماا  ا رد..حاا   

شااد   زاا  ا  مااد  هااا د باااره ا ن ح لااه  صااس  مساابره بهاام کااردم ساارم ساانگین 

دساات داد..  هنااد ثانیااه ب د..جساام باا  جااون ماان درساات جلااوی زاشااون بااه  مااین    

 ..اگتاد

ن یااد نم..اطه   _هنااد  قتااه اینشوریااه  _هشاا ام بسااته بااود امااا کاادا ر  میشاانیدم 

مگااه ه سرشااون نیستید..کاادای  هاا  ا مااد   ب ااد د باااره کاادای سااهراب    _ناادارم

گامیاااک درجاااه ی ااا  ه یاااد نم _زرساااتار مادرماااه_هاااه نساااست  داریااان _خیااار_

شاااا ا نشاااا کاااه ماااا میاااد نیم ناااه..ک  بهاااو      _مادری،زااادری هیااا ی.. ناااداره  

ن یااد نم بسااتگ  داره کاا  ماارگین اثاار  ا  بااین بااره اهن دیگااه بایااد بهااو  _میاااد 

بیاد..راسااتد ا ضااا  اکااه خااوب نیساات،باگت هااای  صااسید بااه شااد   سااید      

ینشااور کااه زر نااده ز شاا ید میگااه ساااباه ح لااه  صااس   یاااد داره.. ااا  دیااده او..ا

مااا یااه مااورد مشاا و  شااوی دهلیاا  راساات قلااسد هاام میسینیم..بایااد یااک بااار دیگااه   

یناا  _نتااایش   سااار  بررساا  کاانم بااه یااه ز شااک حاااذق   م تساار هاام نشااون باادم..  

م  اا ن نیسااتم  ااا  باا  حساا  شااوی سیسااتم  صااس         _ه  یناا  مشاا ل  داره  

ی اکشاان  نشااون ن یاادن بااه مگاار  هااا خیلاا  مشاا وکه..به احت اااا     دسااتد کااه ر

 ای _ یاااد مشاا ک ا  قلسشه..شاااید هاام ام او باشااه ..رفااتم کااه بایااد بررساا  کاانم..   

جااو ن خیلاا  نگااران بااه نهاار    _خاادا، ای..ح  کااردم سااهراب یااه جااای  نشساات   

نتاارو ایشااا. مشاا لد قابااک حلااه..شوکلت بااه    _..._میرساا ..ن نه د سااتد داری  

..بهو  ا مااد مرخصااد می نیم..ب ااد هاام کاادای قاادم هااای  کااه شااو اشاااق  خاادا باشااه

زیشیااد   ب ااد ا ن کاادای در.. هشاا امو بااا  کااردم   بااه سااا  خیااره شاادم..ا  مگاای   
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بی ارسااتان متنفاار بودم..اشااک ا  روشااه هشاا ام شاار   کاارد بااه باریاادن.. مید نسااتم 

ایااان ح لاااه هاااای  صاااس    ر رااا  کاااردن دساااتم   ا ااا  شااادند بااا  دایاااک    

.باهخره ایاان ه ااه شااند کااار دسااتم داد.. کااگنه هااا جلااوی هشاا ام ر ه        نیساات.

رگتند..خاادایا ماان هااه رناااه  کاارده بااودم کااه  ناادریم دسااتبو  اینه ااه زساات        

بلناادی بود خسااته شاادم.. اق ا کاام   ردم..دااام یااه خااواب اباادی میبواد..شااا کاا        

   اینه ااه درد   مشاا لو یااه شنااه بااد   ب شاام..ا ن ا  نوجااو نیم کااه بینااه کلفتاا       

..ا ن ا  سا ین  کااه ه اه مناو ماصار اشفااق  کاه  اسااد       ساس ی زاا  کاردن رمشات..    

اگتاااد میااد نن..ا  باا  زناااهیم..ا    ارریم..ا ین ااه شااو بیساات سااااگ  زرسااتار یااه        

زیاار نم ا  هشاام هیاا  رررااای اطااراگم..ا  زساار هااوو راناا  ماااک سااامیار کااه           

قاام  د.. بااه خااودم ا ماادم دیاادم هااو هااو بلناادم شااو اشاااق        ناادری و ر ب. .وکااا

زیشیااده   سااهراب هاام باااه ساارمه..نگاهد زاار ا  ررااه هااای ساارخ بااود..دام سااوخت 

 اسااه طهیاا  هشاا ا  کااه زاار ا  غیاار  بااه بااا ی ررگتااه شااده بااود.. مید نسااتم هااه 

ش صااس  شااو  جااود  داره خااورد  می نااه باارادر  بااه کساا  کااه د سااتد داشاات   

 ..بود اما شو  ض یت  نسودم که دام  اسد بسو هدست درا ی کرده 

 

خاااودم ی ااا  ر  میبواساااتم  اسااام داساااو ی کناااه..ب  حوکاااله سااارمو باااه هااا   

..زو خناادی  دم هااادر _هرخوناادم   ر مااو ا   راارگتم.. کاادای راارگتد بلنااد شااد 

راحاات خودشااونو شااوجی  می ردن..کاااحد کااار بااودن دیگااه شااا ه کاااحد خونااه هاام  

بباااطر  _ن.. نیااا ی نسااود قااان م کاانن اکاان مگااه هیاا ی هاام میتونسااتم بگاام     بااود

سااامیار خودشونااو   اره ن نید..ساار کااارشونو خونتااون ب ونیااد م  اا ن باشااید هاای        

خ ااری دیگااه ا  جانااد سااامیار شهدیاادشون ن ی نااه..شک خنااده  صااس  کردم..هااه دا   

 ه گه یاادم خشسااته ای داشاات این..کشااا میتونسااتم باارم..  قتاا  دهاان بااا  کااردم شااا  
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ه  مت شاااد بررشاااتم  _مااان  ااااد  دارم..نترساااید..  _کااادام هاااادر رااارگت   

ه  رفتیا   هارا یهاو قااط  کارد این حا  کاردم مشام شاو دساتا  اسایر            _س تد

بااه هاا  _شااد سرشااو   رد شااو د سااانت  کااورشم   نفسااای داغااد رون ااو سااو  ند..  

قااسه هاام کساا  مگااه ایاان   _ه ..هیش ..هاارا اینشااوری می ناا   _ ااادد  داری    

کااار  باهااا  کاارده بااود کااه میگاا   اااد  داری هااا هشاا ام رشاااد شااد..این زسااره   

دیو نااه او ماان منهااورم باادببت    مهلااوم  اقاال شاادن بااود..این بااه کااار سااامیار       

م لومااه هاا  داری میگاا  من منهااورم یااه هیاا  دیگااه بود..قساام میبااورم   _ررگاات..

ماان منااو ن یشااو  ن مااریم  _هشاا ا  داشاات هاار اگهااه قرماا    قرماا  شاار میشااد   

خاااودم اهن هااام  صاااسیم هااام خساااته هااام ر انااا  یاااه کااااری دساااته جفت اااون     

هااه رب اا  بااه _منااو شهدیااد ن ن..اکاان هااه رب اا  بااه شااو داره  _میدمااا.. صااس  شاادم

مننااانن داره  خاااه اح اااااو ه اااه گه یااادن مااان د سااات دارم خاااود  نفه یااادی  

   هاام  مااان هاام ماان هاام خااود  کاا  کردیم..خودشاام شااا ه گه یااد هاا  رفتااه     

ید  اااد.. نگاااه مت شااسم ر   بااود..این دیگااه نااوبر  بااود،ابرا   هقااه   سرشااو کشاا

میاارم  _شااو بی ارسااتان ا ناام بااا گااو    داد   گریاد..کتشااو مرشااد کاارد   رفاات       

زااامیر  بااارای کاااارای مرخصااایت..ب د هااام ا  اشااااق  د بیر ن..هشااا امو بساااتم،   

 ..ن یبواستم اهن به هی ی گ ر کنم..گا  میبواستم ببوابم

یدم.. شلوی یونااو خااامو  کااردم   یااه زتااو ا  روشااه اشاااق    ب. .ساایااو ساار شااارا    ل

برداشااااتم   انااااداختم ر شون..خشااااگهی ماااان جلااااوی شلوی یااااون خوابشااااون    

برد..گرشااته هااای ماان هااه مید نسااتن  جیشااون هااه شااسیو ششربااه کرده..کاادای در    

ا مد..شرسااایده راااو  اشااااق خودماااو ج ااال کردم..د بااااره کااادای در   زشاااتسند  

م.. مااریم در  بااا  کن..اخ ااام رگاات شااو هاام هااه زساارخااه شااد  مااری_کاادای سااهراب

 _بلااه  نااایلون دار هااامو ررگاات ساا تم _ایاان یهااو بلنااد شاادم   در اشاااقو بااا  کااردم  

م ناااون  قاااای امین ..دار هاااامو ا   رااارگتم   در  مگ ااام   _جاشاااون رماشااات .. 
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ر بسااتم..هه بساااط  مااا بااا ایاان زساارا داریاام ا ن ا  سااامیار ایاان ا  سااهراب ا ن ا  امیاا

بااا ا ن هشاادار  ا     ن ا  ابتااین بااا ا ن جنگاا  کااه بااا هاام راه انااداختیم..گا         

 ..مونده زرهام که م لوم نیست ک  زرم به زره ا ن ببوره

 

یاااادم باشاااه ایناااو بااادم  _شااا وه جاااون زیرهناااه کورشیشاااو بااااه ررگااات   رفااات 

زاا  نااماریند شااو سااسد رخاات هرکااا ا نااا ر  بایااد   _خش شااوی ..ب  حوکااله رفااتم 

هیا ی شاده مریم با  حوکاله     _. حا  کاردم  یار هشا   نگااهم کارد       بدم شوکت.

نااه خااوبم شاا وه جااون..برای   _ای ا   م حاااه انگااار قااسه  اسااد بناادری میاا دم   

ن یبااوای ادامااه رمشااته شونااو بهاام بگین..خنااده نرماا   _زاار  کااردن حواسااد رفااتم

 ره،دیگااه داشاات یااادم میرگاات.. میشااه بشااونیم ر  شباات اس و بااه هاام گشااار   _کاارد

 اارم داغااون بااود ه ونشااورید کااه درد می اارد سااامیارم منااو کوبونااد بااه        دادم ک

درخاات دیگااه رساا ا داشااتم می ردم..بااا هاار باادببت  بااود نشااوندمد ر  شباات         

 ..خودمم کنار  نشستم نف    یا  کشید   شر   کرد

 

یادمااه ملیگااه دیگااه بااا ماان نیومااد شااا ایسااتگاه راه اهاان گااا  شاا ور ه ااراهم         _

گاه   خاودم بهام روشا د می ارد کاه  یناده ای بارای گارارم          بود..یاده رریاه هاای ملی  

نیست..ساارمو بااه شیشااه شاکساا  شلفناا  ش یااه  ده بااودم    یاار ر بناادم مهلومانااه       

 ..رریه می ردم.. شو ه ون حاا هش ام ررم شد   به خواب رگتم

بااا ش ااون هااای دساات  ا  خااواب بیاادار شاادم   سااو  م تااد ق ااار شااو روشاام            

ساات  بااه رونااه شااد دارم  یاار ر بنااد کشاایدم         شاا وه شاا وه زاشو..د _زیشیااد..

هشاا امو بااا  کردم..شاا ور بااا هشاا ای اشااک  اااود بهاام نگاااه می اارد..ا  شاکساا        



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

82 

 

زیاده شدم   یادماه شا ور ده قار ن داد باه رانناده کاه حرگا  باه کسا  ن ناه ..شا ور            

ا مااد زیشاام   باا  مادمااه بیلاام کرد..ک اا  م اامب شاادم خااد ماان شااا حاااه حتاا        

شاا وه _بااود باارادر کااه جااای خااود داشاات..کنار روشاام رفاات  قاااجونم بیلاام ن اارده 

ساا ردمت دساات خاادا..مواظد خااود  بااا . یااه ساااا گااا  یااه ساااا بناادر  ناادر      

کن..ب ااد  برراارد شااا ا ن وقاال خااودم ا ضااا  ر  ج اال   جااور  می نم..ساارمو        

ش اااون دادم..دستشاااو رماشااات زشاااتم   مناااو سااا ت ایساااتگاه هاااک داد..خودشااام  

شا وه خانم بااا کاادای  _کاه اهن بایااد هی اار کاانم..   رگات..منم مااا    مسهاو  موناادم  

مرد نااه  شاانای  زشاات ساارمو نگاااه کااردم..ح  کااردم جریااان باارق ا  باادنم رد       

شاااد.. بونم بناااد ا ماااد..ا ن اینشاااا هی اااار می ناااه  ا  د باااه هشااا ام کاااه م لاااوم 

بود..بایااه کااورشم  یاار ر بنااد بود..انگااار کااه بااه یااه هیاا  زاا  باارده باشااه  م مااه       

راه بیفتیااد بااریم.. اهن ق ااار حرکاات می نااه..ا ن حاارم میاا د  ااا   خودشونیااد.._کاارد

ماان حتاا  قاادر  حاارم  دناام نداشااتم..گا   ا  ده بااودم بهد..امیاار  ساو..مگاااا   

ماان ه ااونیم کااه  _ش ا..شاا ا.._راه بیفتیااد دیگااه.. بونم باااهخره حرکاات کاارد _بااود..

ی شاا ور شاا ار  ساا رد دستد..هشاا م بااه رااره ابر هااا  اگتاااد   ذهاانم زااید ساارد

کاادا  رگاات..مرد میاار ری بود،بااا رم ن یشااد ببااواد بااه ماان ک ااک کنااه..ین          

شاا ور ا  امیاار  ساااو ک ااک ررگتااه بود..ق ااار ا  بیلاام خیلاا   هسااته شاار   بااه       

حرکاات کاارد..ح  کااردم بنااد ساااکم کشاایده شااد   بااه دنسااااد شاار   بااه د یاادن   

کردم..بااااهخره ساااوار ق اااار شااادیم ..به اااون کوزاااه بااااهم نااادادن مشساااور شااادیم 

رکااد م یااک کوزااه بشااینیم..شو کوزااه ماان یااه  ن   شااوهر   یااه زیاار ن بودن..ا ایااک ه

اناااهب بااود   حساااب  گ ااا ساابتگیر   اناهباا  بود..هنااو  یااک سااا ت راه نرگتااه       

بااودیم کااه در کوزااه بااه کاادا در ا مااد   مت اااقسد در بااا  شااد   هی ااک مرد نااه امیاار  

ظاااهر شد..دساات اا   ساااو بااا کاات شاالوار مشاا     زیااراهن ساافید   کااهه شااازوی   

ی دیشم د ر دستد بود..ماک بایاه ااوش  هاا موهاا  گرگاری   بلناد نساود باا یاه مان           
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ریاااد   سااایسیک..موهای کاااام   کوشااااه  داشااات   شاااه ریاااد   سااایسیک..شو داااام 

هیا ی شاده امیار خاان ای     _قربون قاد  بااه  رگاتم  اا  در ظااهر گاا  بلناد رفاتم        

ختااره هااد ساافید اساام منااو ا  کشااا   خاادا منااو ها می اارد کااا ..اهن میگااه ایاان د  

ناه بیایاد   _مید نه اما ا ن سرشاو انداختاه باود زاایین   اکاه باه ماا نگااه هام ن ی ارد          

بیاار ن یااه اگهااه..جلوی نگاااه خیااره  ن   شااوهره   زیر نااه زاشاادم   رگااتم بیاار ن    

در کوزااه ر  بساات ر باار   ایستادم..دساات  بااه شااه ریشااد کشااید   شاار   کاارد بااه 

شناسانامتون باهاشوناه یادم اگتااد کاه شاو      _رشام بااه نگرگات..   حرم  دن..اماا حتا  س  

جاااشون خوبااه   _نااه.._هیاا ی نیااا  نداریااد   _بلااه.._ خاارین اگهااه باار  داشااتم  

خواسااتید بریااد جااای  بهاام بگیااد باهاااشون بیام..شنهااا نریااد خااوب نیساات..شا ه _بلااه.._

 _.شو کوزه من ساه شاا زسار جاو ن هسات داخاک نیایاد..در ب نیاد خاودم میاام بیار ن.           

کشااا ماااه ببااوام برم ساارخ شااد   سرشااو انااداخت زااایین شر..یهااو د هاا اریم اگتاااد   

گه یادم بیشاااره دستشااوی  ر  میگفات..ا  خشاااات گااا  یااه هشام   بااا اجااا ه رفااتم      

بررشاااتم داخاااک کوزاااه..شو کوزاااه سااا و  کاماااک برقااارار باااود   هر رااااه   ن    

ا کاادای  ر م شااوهره یااه حرگاا  می دن.. ااا  در حاااات  ااادی ساا و  ساانگین باا    

 ..د ای ک یک زیر ن ش سته میشد..کم کم هش ام بسته شد   خوابم برد

 صااس  بااه هااادرم هناا   دم داشااتم ا  شااد  دستشااوی  می ردم..نااه ر م میشااد       

باارم بااه امیر ساااو بگاام نااه جاار   داشااتم شنهااای  برم..باااهخره  دم بااه ساایم  خاار   

.  ر م رگااتم ساا ت اشاقااک شنهااای  زاشاادم رگااتم.. یااه دقیاااه میاارم برمیگااردم دیگااه. 

شااه راهاار  ق ااار..ر   نوشااته بااود خواهران..خواسااتم باارم شااو کااه ی هااو یااه زسااره   

.. حشاات  ده خودمااو کشاایدم  اااد   هیاال بلنااد رفتم..دساات و رماشااتم   زریااد جلوم.

بااه بااه ..هااه خااانوم خشااگللی ..هه دسااتای    _ر  سااینم ..قلااسم داشاات کاادشا میاا د..  

دی..ب د هاام بلنااد بلنااد  د  یاار خنده..خواسااتم بررااردم کااه دساات     ظریاا    ساافی 

انااداخت بااه هااادرم   ا  ر  ساارم کشااید .. جیااه بلناادی  دم..ماا  دساات و ررگاات     
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مرشی ااه _کشااید ساا ت خااود .. دستشاام رماشاات ر  دهنم..اشاا ام ساارا یر شااد..   

هی ار  داری یهو حا  کاردم دسات  باا قادر  مناو کشاید  ااد   هاادرمو زار            

نااوکرشم ،بباادا  ن ااه  _امیاار  ساااو بااود.. زسااره کااه هی ااک امیاار  ساسااو   کاارد بیلم،

کااه  نتااه  رررره دساات انااداخت    _خااهم شاار  کااردم مگااه هرا جااو  میاااری   

یااااه زساااره ر  ررگااات.. ب دشااام مشااات باااود کاااه شاااو سااار   کاااور  زساااره      

ک    اااک..اهن می شاااد .. ماااردا ا  _می د..هاااادرمو اناااداختم سااارم   جیاااه  دم 

 ..یر ن    نا دمه کوزشون موندنکوزه هاشون  دن ب

 

مااردا ا ماادن جلااو   بااا   ر  کاالوا  جداشااون کردن..زسااره هاام بااردن کااوزد..      

گااا  منااو امیاار شااو راهاار  ق ااار بودیم..ر بناادی ر  کااورشم نسااود..  انااو  دم کنااار   

هاارا بااد ن ماان   _امیاار خااان  _کااه نشسااته بااود   بااه دره کوزااه ش یااه  ده بااود      

دختااره باا  گ ر..ارااه یااه بهیاا  ساار  میومااد ماان   رگت  هاااا  شااو دسااته ماان امااانت  

 اامر _جوابااه رگیاااه هناادین   هنااد ساااام ر  هاا  میاادادم اس و بااا  بااونم شاار کااردم  

میبااوام.. سرشااو   رد باااه   گااا  باارای هنااد ثانیااه گااا  هنااد ثانیااه نگاااهد ر         

کااورشم ریاار کرد..سااریل سرشااو انااداخت زااایین    یاار اااد یااه هیاا ی رفاات کااه      

نگاااه کااار دسااتم داد   ماان شاایدا شاار   دیو نااه شاار ا  قسااک       متوجااه نشاادم..ه ون  

 ..شدم

باااهخره رساایدیم اهوا ..شااهری کااه حتاا  یااه بااارم زااامو شااو  نماشااته بودم..ساااکم    

دسااته امیاار بااود   خااودم زشاات ساار  شااوی خیااابون راه میرگتم..اینااادر رگتاایم کااه   

شااتم باااهخره رساایدیم بااه یااه گهگلاا .. ر م ن یشااد بهااد بگاام  ااا  ا  رشاانگ  دا     

رشنته ساارمو بااه _ضاا   می ااردم.. یااه نگاااه بااه ماان کاارد کااه ساارمو انااداختم زااایین

د در   نگااو دختر..بااریم شااو.. قت  بااا ماان میااای بیاار ن   _ هماات منفاا  ش ااون دادم 
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هرهاا  میبااوای بهاام بگو..نساااو باامارم امااانت  شاا ور هیاا ی بااه داااد ب ونه..حاایتااه 

..ب ااد هاام راه اگتاااد   ماان خوبااه بااریم شو_کااه  ساارمو بااه  همتااه ماساات ش ااون دادم 

ا ناار   خوشاا  ه شاارین گهگااک   رمااو خوردم..گهگااک کااه ش ااوم شااد بااا دساات اا  کااه  

بهااد دادم کورششااو زااا  کاارد..اذان کااسگو رفتن..بلنااد شااد   شااو ه ااون ن ااا         

خونه گهگلا  ن ا شاو خوناد مانم زشات سار  ن اا مو خونادم.. ب اد ن اا  قساک این اه             

ه زشاتد باه مان باود شار   کارد باه حارم  دن         ا  ر  سشاده بلناد شاه ه ونشاور کا    

  ااوی ماان یااه کارخونااه نساااج  شااو اهااوا  داره..ماان قاارار بااود بیااام اینشااا   یااک    _

ساااا کااار کنم..زریشااد شااو قهااوه خونااه م ااد هااای  زاا  نشسااته بااودم کااه ساار   کلااه 

باااهم بودیم..نشساات «سااربا ی»شاا ور زیاادا شااد.. یاق بااودیم باااهم.. د ساااا اجساااری

دری رفاات شااا رسااید بااه خااواهر  کااه میبواسااتن بااه   ر شااوهر   کنااارم   ا  هاار 

باادن ا ناام بااه گرهاااد زاشیک..کساا  کااه ش ااوم   رشااو بااا ق ااار   شااراب   شیتااید       

مامااان  هااای راای  طاااهی باااهی شااهر رمر ناااده بود..رفاات کااه مرد نگااا           

ن یااماره  جااید ساایاه بباات شااه..ا م ک ااک خواساات..میگفت شاانیده کااه دارم میاارم  

شااورم باااخودم بساارم..ا اد ن ااره کشاایدم ساار  کااه هیشااده         اهااوا .. خواساات 

شاا ور هرا مرد نگیتااو باخت  ناموسااتو میبااوای بااا یااه ماارده  اامب بفرساات  اهااوا    

هی ااار ا نم بااا خشاام رفاات کااه مرد نگیشااو نساختااه گااا  ر  مرد نگاا  ماان حساااب   

بااا  کرده..رفاات کااه ش ااوم مگااک ناموسشااونو ساا ردن دساات من..قساا م داد بااه نااون  

باااهم خوردیم..دساات رماشاات ر  غیرشم..اینشااوری شااد کااه راضاا          ن  اا  کااه 

شاادم.. ا  شاا وه خانم..بااه مااوه قساام هشاام بااد بهاات ناادارم..شو هاام مالااه   اده       

خااواهرم.. ا  ماان اینشااا قااراره شویااه خونااه ساا  متااری  ناادر  کنم..شااو هاام بایااد بااا  

مان  نادر  کن ..ناه شار  ناه  ااک راضا  نیسات کاه یاه دختار   زسار ناامگرم  یار               

یااه سااا  باشاان..من.. ماان بااا شاا ور حاارم  دم..بااه یااه شاارا قسااوا کااردم ه ااراهم  

بیایااد که..که..کاایاه شاایم..یخ کردم..بااا بهاات بااه هی ااک ههااار شااوند کااه زشاات بااه   
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مااان نشساااته باااود  ا  دم.. باااا رم ن یشد..کاااییه امیااار بشااام  اکاااه ایناااا باااه      

د..ب  کنار..من..شاا وه اسااد  بااادی..دختره حاااج  اساادابادی شااوی یااه شااهر غریاا     

کاا    شنهااا کااییه بشاام ماله ایاان  نااای باا  اکااک   نصااد   باا  ر    ریشااه بیج  

کردم..درسااته امیاار ر  بیشااتر ا  خااودم د ساات داشااتم امااا دااام میبواساات بیاااد        

خواسااااتگاریم..با سااااهم   کاااالوا    جهااااا  بساااارشم ساااار خونااااه بباااات نااااه    

اینشوری..اینشاااوری مااان بهاااد شگ یاااک میشم..مشبصاااه د ساااتم نداره..اشااا م     

 یر شد..هاره ای هام نساود..ج  امیار دیگاه کسا  شاو ایان شاهر غریاد نداشاتم..           سرا

امیاار  ساااو ا  جااا  بلنااد شااد   در حینااه بیاار ن رگااتن ا  ن ااا  خونااه کااه یااه اشاااق   

ارااه مواگایااد شناساانامتونو بیاریااد بدیااد بااه من.. ب ااد _شااید متااری رلاا  بااود رفاات

ریاه کاردم   در  خار    رگت.. ساشده رگاتم   شاو ه اون حااات کلا  باه حاااه غاریسم ر         

خودمااو ساا ردم دسااته خاادا   ا    اقساات بااه خیااری ر  طلااد کااردم..ا  شااو ساااکم    

شناساانام و کشاایدم بیاار ن   ا  جااام بلنااد شاادم   ن ااا  خونااه ر  شاار  کردم..امیاار    

 ساااو جلااوم ایستاد..ساار  زااایین بود..شناساانامه ر  ساا تد درا  کااردم   باا         

زشاات ساارم راه اگتاااد..  درساات    حرگاا  ا  کنااار  رمشااتم..ا ن هاام ا م ررگاات    

یااک سااا ت ب ااد..من کااییه مااردی شاادم کااه  اشاااانه د سااتد داشااتم   م  اا ن     

 ..بودم ا ن حس  بهم نداره..  اینشوری د باره مسیر  ندری و شیییر دادم

 

یناا  بااا امیاار  ساااو ا د از کردید.. سرشااو بااه _بااا ش شااد ر  بااه شاا وه جااون رفااتم

رریاه   باا کادای  کاه ا  سار رریاه میلر یاد          همت ماسات ش اون داد..ی هاو  د  یار    

میشااه شنهااام بااماری مریم.. بااا ریشاا  ساارمو ش ااون دادم   بلنااد شاادم   ا      _رفاات

اشاااق بیاار ن ا ماادم..هنو  شااو شااو  بااودم کااه در اشاااق ی اا  ا  زساارا بااا  شااد          

ساااامیار بیااار ن ا ماااد..ا ا جاااا خوردم،کاااورشد داغاااون شاااده بود،کساااود    رم    



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

87 

 

بود،امااا ب ااد نگاااه و بااا ان جااار ا   ررگتم.. وضاا ..       کرده..روشااه اسشاام زاااره  

بیااا _قاادمامو شنااد کااردم   خواسااتم ا  کنااار  بگاامرم کااه کاادای نگسااد بلنااد شااد  

اشاقم..بااا ش شااد بررشااتم ساا تد،هه ر یاا  داشاات زسااره زرر ..بااا نفاار  ر  بهااد  

هاارا ا نوقت زو خنااد  نفاار  انگیاا  بود..حاااه کااه نگاااه می اانم قیاگااه        _رفااتم

شااات  شاااو دا  دم ایشااااد می ااارد کاااه  دم ناخودارااااه ا   گاکاااله ساااامیار یاااه  ح

میگرگاات.. ررهااه امیاار هاام قیاگد،قیاگااه سااامیار بااود امااا اکااه بااا هاام قابااک ماایسااه  

 کا   های   ا  ناه  شاو  ا  ناه  مان  _رفاتم  غلیها   اخام  با..نادارم  کاریات  نتارو _نسودن..

 مشگیراناااه نگااااهد حااااات   کااارد شااار  باااوند باااا اسشاااو..ن یترسم ای دیگاااه

سااات بگاااه زااا    ااام باااود دیشاااد داشااات خودشاااو خااای   میبوا انگاااار . دشااا

بایااد حاوقتااو باادم..بیا اشاااقم..  ب ااد باا  هاای  حرگاا   اااد راارد کاارد   بااه  _می اارد..

اشاااقد رگت..ماااک بشااه هااا زشاات ساار  زااامو کوبیاادم  مااین   ه ااون جااا ساار زلااه   

 نشستم ..اه اههه..من به ک  میگفتم ا ین بشر متنفرم 

ایان کاه   _دستم نگااه کاردم ..یاه اگهاه یاادم رگات مبااطسم ساامیاره        نابا ر به مسله شو 

میتونساات  یااادشرم باشااه..شو سوسااه ا ماادی..ا  شااد   قاااحتد      _خیلاا   یاااده   

هشا ام رشاااد شااد   بااه کااورشد  ا  دم..شنهااا کاااری کااه بااه ذهاانم رسااید ایاان بااود  

که هک زوا هاای  کاه دساتم باود ر  باا یاه حرکات کوبیادم شاو کاورشد   ا ناا هام             

له باار ن زاوا ر  کاورشد ه اوار شادند   در  خار هار کاد م یاک جاا اگتادناد..با            ما

نفر  نگاهد کاردم   خواساتم بارم بیار ن کاه  م ماه ا  باا  جاود  ر م باودن باه           

بااد میسیناا ..م   ن با ..شهدیااد  بااا  جااوده ساا گ  بااودن باادن و   _روشاام رسااید

هااه گااا  گ اارم   ار  نااد..اما شااوجه  ن ااردم   ا  اشاااقد  دم بیاار ن.. شااو ا ن اگ     

میلیااون شااومن حاااوقم بااود کااه زبااد  مااین شااد..ای دهنتااو رااک بگیاارم    1/5زااید 

سااامیار..می ردی ها بشاا  ماان حاوق ااو بگیرم باا  حوکااله    صااس  خواسااتم باارم     

اشاااق سااام  هی ااار می ااردی   _زااایین کااه کاادای  صااس  سااهراب بگوشاام رسااید..  
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ت ایاان باارادران  ااام می ااردن ه ونشااا میاا دم  یاار رریه..خاادایا منااو ب ااد ا  دساا  

بااا شااو بودم..ساا   کااردم خودمااو کنتاارا کنم،نسایااد زاارر       _دااتااون راحاات کاان..  

رگتااه بااودم _میشاادم..من کارررشااون بااودم مه ونشااون نسااودم کااه بلسااک  بااون  کاانم 

م   ن  هااااد خاااوب میشاااد اراااه میتونساااتم کاااهه  _حاوق اااو بگیرم..زو خناااد  د

د کاانم زااایین..اخم  سوییشاار  رشاااده طوسیشااو بگیاارم ا  باااهی زلااه هااا زرشاااب     

نگرگتم..کاادای شااک خنااده  _زاا  زوااات کااو  _کااردم  ااا  ساارمو انااداختم زااایین  

ا نوقااات هرا باااه شواگاااو نرسااایدید مت شد سااارمو   ردم بااااه   _ صاااسید ا ماااد

نگاااهد کردم..بااد ن هاای  اراده ای اشااک کاسااه هشاا امو زاار کرد..هاارا ه شااین      

داده بااود..  حرگاا   د ا ن کااه خااود  منااو ا  دساات دادا  زساات گ اارشد نشااا    

شاارمنده راا  ر  شااو نگاااهد دیاادم امااا گایااده ای نداشت..ساارمو ش ااون دادم   گااا    

 ..برا  متاسفما   ب د به س ت زایین د ییدم_رفتم

اهن هااه  قتااه خوابااه   _ ر م دگتااره شااارا ر  ا   یاار دسااتد کشاایدم بیاار ن   رفااتم  

ناد باار   ه_دختری   استا شاامتو بباور ب اد بباواب..  لا  ا ماد زشات سارم   رفات         

یناا  ه  مگااه ا  _کاادا   دم امااا بلنااد نشااد..مت شد بااا هشاا ای راارد شااده رفااتم 

ا  ساااا ت ههار..نگااااهم کشااایده شاااد سااا ت سا ت،شاااید   نااایم  _کااا  خواباااه 

اه شااااارا زاشااااو..دیگه شااااد ن یتااااون  ببااااواب  اساااایرم    _بود.. صااااس  رفااااتم 

هاارا بلنااد ن یشه  حشاات  ده بااه شااارا   _هیااه  ل  هاا  میگاا   _ بشاا   _می ناا ..

شاااراااا ب  طاقاات بااا دسااتای ااار  نم باار      _کااردم   مگ اام ش ااوند دادم    نگاااه

ررد نااادم کاااه باااا دیدناااه ههاااره  رد    هشااا ای بساااتد قلاااسم ن د.. لااا  داد   

شااارااااا.. حاا  کااردم ش ااام مااواد م اادم بررشاات شااو دهاانم امااا جلااوی خودمااو      _ د

ر راارگتم   بااد ن شوجااه بااه موهااای اگشااونم   بلااو  شاالوار راحتاایم دساات انااداختم  یاا

ساار    انااوی شااارا   ماااک زاار کاااه بلنااد  کردم..حااااه خودمااو ن اا  گه یاادم ..گااا     
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مید ییادم ساا ته   ااار .. ر ی  باونم گااا  اساام خادا بااود.. خاادایا مان شااارا ر  ا  شااو     

 ..میبوام

 

حاا  می ااردم زااام میسااو ه..ه ونشور کااه مید ییاادم یااه نگاااه بااه زااام کااردم   دیاادم  

ه هااا بااد ن کفااد میااد م..شوجه     کفااد زااام نیساات   ماان دارم ر  ساان  ریاا      

ن اردم بااا این ااه  اق ااا درد می اارد..در  اقاال جساام ساانگین   درمونااده خااواهرم ه ااه  

هاا  ر  ا  یااادم باارده بااود..حت  ک ردردمااو..ا  اسااترو ن دیااک بااود هنااد بااار         

بیااوگتم،حت  حاا  می ااردم دسااتم کاام کاام داره ا اا  میشااه..باهخره رساایدم بااه در   

  ا  اساا   کااه ا  دهااانم خااارز شااد باادجور مت شااد    ااار    ا  ه ونشااا جیااه  دم 

خااااان.. ای خاادا شااو _سااهرررابد   باارای ضااایل نسااودن د باااره بااا جیااه رفااتم _شاادم

ه ااون  ضاال  اسااه خناا  با یااای خااودم خناادم ررگت..دسااته ا ساا و بااه در کوبیاادم  

شاا وه خااان م..در بااا  شااد   ههااره سراساای ه شااوکت   ب ااد  زرهااام  _  جیااه  دم 

هااه اکااه  اساام مهاام نسااود هاارا ا نشااوری بهاام  ا  دن گااا  شااارا ظاااهر شااد..ا ن اگ

شااو ذهاانم ر ه میرگت..د ییاادم داخااک کااه دیاادم ه  مااان سااهراب   امیاار دارن         

میاد ن زااایین..امیر اکااه بااه ماان شااوجه  ن اارد گااا  شااارا ر  کااه شااو دسااتم ا نشااوری  

هیشده بی اام شرکیااد   رواااه رواااه اشااک ا  هشاا ام جاااری شااد        _دیااد رفاات  

ساار دگتاار  بااود گااک.. گ اار کااردم خوا..خوابیااده امااا  قتاا  باار           ن یااد نم_

ررد ناادم دیاادم ا  هو ..هااو  رگتااه.. ااای خاادا.. امیرسااریل شااارا ر  ا  دسااتم        

هن   د   د ییاد بیر ن..خواساتم دنساااد بارم کاه باا  م شاو دساتای ساهراب اسایر           

  ااام کن..اجیم..اجیم..باا  شوجااه بااه ماان _شااد   نگهاام داشاات  صااس  شاادم   غریاادم 

کااه داشااتم زرزاار میاا دم منااو کشااون کشااون باارد شااو ی اا  ا  اشاقااای مه ااون زااایین   

 در  مگ اام بساات.. خاادایا..ه  میدیدم اینااادر  صااس  بااود کااه رااردند   زشاات     
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روشااد قرماا  شااده بااود   سااید رلااو  شنااد شنااد باااه زااایین میشااد.. بااا  هااه         

 اااام کننن..هااا  کاااارم داری  جااایم داره   _مررشه خساااته ا  شهشاااام جیاااه  دم  

می یاااره.. ام کااان باااا گریااااد  کاااه خیلااا  سااا   داشااات کنتاااراد کناااه خفاااه    

اینشاااورری    ن یتونسااات  یاااه د ناااه شااااا ر  کلااات بنااادا ی بیاااای        _شااادم

بیرر ننن..حت ااا باااو موهاااشو اگشااون کناا  ه ااه بسینن اح ااو یااه مااانتو ن یتونساات     

شناات کناا   مااا    مسهااو  داشااتم نگااا  می ااردم.. شااا ه متوجااه منهااور  شاادم    

به باه شا زاایین خاودم کاردم.. یاه بلاو   ساتین بلناد مشا   هساسون   شالوار            یه نگاه

راحتاا  طوساا .. بااا این ااه خشاااات خااورده بااودم امااا ا  ر  ناارگتم هااون یاااد شااارا یااه   

شااو هاا  داری  _اگهااه  ااام ن ی اارد   کااورشد ا  جلااو هشاا ام کنااار ن یرگاات..       

برسااه بااه میگی  هاااا من شااو ا ن  ضاا یت حتاا  کفااد هاام یااادم رگاات ب وشاام هااه   

مااانتو  شاا..بسسسااه دیگااه خسااته شاادم ا  ریاار دادناااشون ه ااه کاااحد کااارا بااه       

مااانتو   شاااا   رگاات    مااد زرستارشااون ریاار میاادن یااا شاا ا گااا  ایاان ماادا           

هستین اشااا ام شاااد  ررگت..ضااا ی  باااودم دیگاااه د  شاااا داد میااا دم اشااا م در  

ماانن..من جاا   خااواهرم   داداشاام ه ااه خااانواده_میومااد.. بااا ه ااون اشااک ادامااه دادم 

ا نااا کساایو ندارم..ه ااه کاا  ماان اهن شااو بی ارسااتانه..خدا مید نااه حااااد هااه          

جوریااه.. ام کاان باامار باارم..   اج انااه اشااک ریبااتم.. ا مااد جلو..دستاشااو بااا           

کرد..ب  حیا نسودم..ب  شرم هم نساودم گاا  ب اد بیسات سااا با  زنااه  کاه حتا  یاه           

قدرش نااد کساایو ششربااه ن اارده ش یااه راااه هاام نداشااتم   حتاا  یااک بااار هاام  غااو   

بااودم دااام ی اام ش یااه راااه خواساات..ی م شااونه زهاان خواساات..ی م رریااه  اسااه یااه   

ماارد کااه زشااتت  اسااته.. دسااتا  د رم زیشیااده شااد   ماان بااد ن هاای  ماااا مت ،شو    

هیییشااد  ر م _ غوشااد گاار  رگااتم   رریااه هااای مهلومااان و ا  ساار راارگتم..       

ااادر ضاا ی  نشااون باادی  لاا  ا ن     بااا ..مریم شااو مگ  اا ..اهن کااه خودشااو این    

بیاار ن ا   نااا امیااد میشااه..من بااه شااو ای ااان دارم.. میااد نم کااه اینشااا هاام خودشااو     
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حفااظ می ناا     اسااه  لاا  هاام کااه شااده خودشااو ن اا  بااا ی..م   نم کااه بااا  هاام ر   

زاای خااود  مگ ام ماا  ایسات ..هادر خااوب بلااد باود  ر ماام کنه..هاادر خااوب شااد      

رباون کادقه اساتفاده ن ارد کاه گاک ن انم باا نازااک           که ا  افظ   ی م   ه ار جاور ق 

 ..در  غوشم ررگته..هادر خوب بود که مرد بود

 

نفاا    یااا  کشاایدم   سااریل ا   غوشااد بیاار ن ا مدم..شاااید ه ااد ده ثانیااه       

زااون ده ثانیااه بیلاام کاارد امااا حاا  می ااردم باادشرین م صاایت دنیااا ر  مرش ااد         

  ساارمو زااایین انااداختم   شاادم..ر ی این ااه بااه هشاا ا  نگاااه کاانم ر  نداشااتم       

ا نتاا .. حاا  می ااردم رونااه هااام داره میسااو ه..با این ااه نگااا  ن ی ااردم  ااا  حاا  

کااردم ا ناام سرشااو انداختااه زااایین..در بااه کاادا در ا مااد   زشاات بنااد  زرهااام  ارد  

شد..نتونسااتم خناادمو نگااه دارم   خندیدم..ا نااادر قیاااگد باحاااا شااده بااود کااه  دم   

شاو کاه هناو   ناده ای      _گااه کارد هشا ا  درشات شاد     ر ده بر میشد.. به مان کاه ن  

رفااتم کشتت..کاادای ساارگه سااهراب ا مااد بهااد کااه نگاااه کااردم دیاادم داره اخاام     

خیلاا  ضااای  ..ب د هاام ر  بااه ماان  _می نااه..زرهام شااونه انااداخت باااه   گااا  رفاات  

ا  شااو اشاااق نی اا  باارا  مااانتو   شاااا   ردم..بااا خشاااات ساارمو انااداختم        _رفاات

دهاان بااا  می اارد منااو ماا  بل یااد..ه ون جااور بااد ن شاااا داشااتم زایین..کااا   مااین 

هاار   کاار می ااردم.. حتاا  ر م نشااد زاا  باا نم   بگاام ن یبااوام.. ر م مااانتو   شاااا    

ر  کااه رناا   یتااون  بودنااد ر  راارگتم   ر  ه ااون شاالوار طوساا  زوشاایدم..شا ه یاااد  

بگااین  شاار  خاادا ی یتااون منااو بسااره بی ارستان..اکااه  _شااارا اگتااادم   بااا بیااج رفااتم 

ه م ن اارده _کااد م بی ارسااتان خااودم میرم..سااهراب اخ شااو غلاایظ شاار کاارد   رفاات 

زااا  شر خااادا  _رفاااتم میسرمت..ناهاااار رفاااتم _نااام.. _خاااودم میسرمااات باااریم.. 

سریل..سرشااو ش ااون داد   ا  اشاااق خااارز شااد..زرهامم بااد ن شوجااه بااه ماان بیاار ن    
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، رگت..یاااه جاااوری شااادم..ا  د ر   زاااید شاااا حااااه زرهاااام یاااه مااادا  شاااده        

سرساانگینه..ا ن اگهااه نتونسااتم دیگااه بااه هیشاا  جاا  شااارا گ اار کاانم   د ییاادم        

بیر ن..بااا دیاادن سااهراب کااه سااوییشد ر  برداشااته بااود   داشاات میرگاات بیاار ن    

 ..به خودم ا مدم   قدم شند کردم

بساااه دیگاااه هااارا نااااخنتو  _باااا اساااترو نااااخون و جوییااادم   هشااا امو بساااتم..  

شاار بااری  حرکاا  دنااده ر  جااا     میشااه سااریل _میبااوری ب  شوجااه بهااد رفااتم   

انااداخت   زاشااو ر  رااا  گشاارد..مدش  شااو ساا و  رمشاات شااا د باااره بااه حاارم        

ایشااا. کااه گااا  ساار  راایش رگتااه باشااه..رن    ر    رد بااود حت ااا کاام     _ا مااد

خااون  داره یااا گشااار  اگتاده.. اق ااا در شاارای   نسااودم کااه حوکااله حااد   دناشااو  

وقاات ا ن گااا  شاا  میااداد..ا  طرگاا  هاام  داشااته باشاام ماان داشااتم زاا  میوگتااادم ا ن 

دااام ن یبواساات زرر یاا  کاانم   یااه هیاا ی بگم..ا نااا ارااه نسااودن م لااوم نسااود هااه     

بهیاا  ساار شااارا میومااد..دم غر باا  کشااا میسااردمد ز  شااو دااام کهاام غاایظ کااردم   

هیشاا  نگفااتم..ح  کااردم ا  جااواب ناادادنم کهگااه شااد امااا هیشاا  نگفاات   د باااره   

دیادن سار در بی ارساتان انگاار کاه جان دیاده باشام رنگام           سر تشو اگا اید داد..باا  

زرید..یااه خااانواده جلااوی در مشاایوا شاایون    اری بودن..یااه  ن کااه م لااوم بااود      

شوهر  گاو  کارده شاو مگاکاره دسات هناد شاا  ن دیگاه کاه رریاه می اردن باود             

اما باا م باه کاورشد هنا  میا د   رریاه می ارد..هم یااده ماماان اگتاادم هام شصاور             

ه شااارا.. نتونسااتم خودمااو کنتاارا کاانم   در ماشااینه سااهراب ر  کااه حاااه     کااردم کاا 

دیگااه نگااه داشااته بود،بااا  کااردم   خودمااو اااد جااوب انداختم..ساارمو شااو  خاام      

کااردم   اا اا   ااو  دم..هیاا ی باااه ن یااا ردم گااا  ا  اسااترو دااام  شااوب شااده      

یااد   بااود.. ن یتونسااتم خودمااو نگااه دارم... اشااک میاارختم   دسااتام بااه شااد  میلر   

باادشر ا  ه ااه باا  حساا  دساات هاا م بود..بااه ساارگه اگتادم..یااه ب ااری  ب جلااوم        

ررگتاه شاد باه سااهراب نگااه ن اردم   گاا   بااو ا   رارگتم..ی م باه کااورشم  دم           
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دیو نااه  _بااا  انااو هااای ااار  نم بلنااد شاادم..ار   دسااتامو کااه دیااد ناخود راااه رفاات

دم..حتاا  نتونسااتم شاادی دختر هتااه ا ن گااا  ا  حاااا رگتااه..ب  حاا  نگاااهد کر   

جوابشااو باادم   گااا  داخااک بی ارسااتان شاادم   ساا   کااردم ضااشه هااا   اخ ااار هااای  

 .. نگهسان  به ا ن خانواده ر  نشنیده بگیرم

 

بسبشااید خااانم مری اا  بااه اساام شااارا سااهراب  اینشااا بسااتری کردن یااه دختاار بشااه  _

کشااید شااید ساااا ..یه نگاااه بااه مااانیتور  کاارد   یااه نگاااه بااه من..خ یااا ه   یااا  

  هناااد باااار هش اشاااو گشاااار داد   در  خااار  ین شاااو ا  ر  کاااورشد برداشااات    

 اااط  بیااا ایان خااان و راه بنادا  ماان دارم کااور   _ه ون اور کااه ا  جاا  زامیشااد رفات   

میشاام اکااه مااانیتور  ن یسیاانم..دام میبواساات ا ن مااانیتور  بااا کیساارد  ب اانم شااو     

نادی،هاااه.. کارشاااو راه  حلاد..ن یدیاااد دارم ا  اساااترو می یرم انگاااار ا مااادم ق   

بناادا ..ا  طرگاا  هاام دااام  اسااه گشااار کااارید سااوخت   هیشاا  نگفتم..یااه دختاار     

بسبشااید شاا ا بی اااری بااه اساام شااارا  _جااانم  _دیگااه ا مااد جااا    بااا اسبنااد رفاات 

 ر م _سااهراب  زاامیر  کردید یااه  قااا ا رد ..یااه دختاار بشااه شااید ساااا ..       

گااات   در  خااار  باااا  رلااام بااامار هاااک کنم..هناااد ثانیاااه باااا سیساااتم  ر ر       

باااا ز شااا د بایاااد _میتاااونم بسیااان د _اره..زر ناااده هااام ششااا یک دادن.._رفااات

طساااه باااه انتهااای 6کااگست کن ، ااا  گااک ن اانم جاادی باشااه..در هاار کااور  اشاااق   

م ناااون..  باااا ساااهراب زلاااه هاااای   _راهااار ..نف    یاااا  کشااایدم   اسبناااد  دم 

ر  در حاااا کااگست بی ارسااتان ر  د ییاادیم باه..ساارمو هرخوناادم   امیاار ر  شااه راهاا 

با روشید دیدم..باه سا تد زار رارگتم   باد ن ساهم طساو  اادشم شار   کاردم باه            

هیشااد حااد ه وره شر خاادا راستشااو بگو ز شاا د کااو         _شنااد حاارم  دن 

ششاابی  دکتاار مساا ومیت  _ا ن در جااواب اینه ااه استرساام بااا اگناا  ساارد رفاات   
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و دارن غاامای    ضااا   جسااا انیه..شا د ساااا ت دیگاااه هااام مااارخ  میشه..م دشااا 

شستشاااو میااادن..ر ی کاااندا  راهااار  خودماااو زااار  کاااردم   سااارمو باااا دساااتام 

اینااادر خونااه نسااودم  _ ای خااداا..منو ب ااد..  اشاا ام ریباات   ادامااه دادم _راارگتم..

  ر  غااما  کنتاارا نداشااتم کااه ایاان بااه ساار  ا مااد.. ای مامااان ماان هااادر باا       

ت   انتهااای مساا وایتم..هشوری س ردیشااون بااه من امیاار بااا  ی سااهراب ر  ررگاا    

راهاار  باارد..دام ررگت..بااه شااد  احساااو ضاا ی  بااودن می ااردم.. یااه نگاهااه        

س گ  باه ساهراب   امیار اناداختم کاه حااه بگاشاون شاده باود  اا  کداشاون بلناد             

ن یشد..سرمو ش ون دادم..رفاتم کاه گاا  رناد میا نم باه  نادر  ایناو ا ن..باا یاه مااه            

م..سااهراب کااه  د سااامیار   ااات کااارکردن شااو خونشااون ه ااه ر  بااه جااون هاام انداخت

زار کارد..ابتین کاه باه داداشاا  حتا  ا ن زرهاام بادببت شاک کارد..اهنم کاه امیار            

  ساهراب دارن د ااوا میگیارن..دام زاار شار شااد..ا  خاودم کااه مایاه ایاان ه اه جنشاااا       

بودم متنفار شادم.. شصا یم رارگتم باا حااوق ا اام د بااره یاه خوناه ا ن زاایین ماییناا             

زاید زاوا   یاه کاار سااده   ا  اینشاا برم..اماا یاه هیا ی شاه  جاودم             اجاره کنم بد ن

رفت اخه خا  بار سار  شاو اراه کاار زیادا کان باودی کاه ه اون ا ا زیادا می اردی             

  اهن ش ااوم  اا   نفساات بااا کااارای ایاان باارادران دااتااون ا  بااین ن یرگاات ا ن ا       

یم رفاات ابتااین کااه نااه رماشاات نااه برداشاات رفاات هاار ه ام ا ن ا  امیاار کااه مسااتا   

میبااوام مااخ دادا  شگفااه اشااو باا نم ا ناام ا  سااامیار کااه بااا  قاحاات ش ااام منااو مااورد  

 نایاات قاارار میااده..دکتر کااه بیاار ن ا مااد رشااته اگ ااارم زاااره شااد   د ییاادم           

 ..س تد

خاد یاه هیا ی شاو     _راستشاو بگاو..   _ببادا هیشا  اجا ..   _رفتم ها  خاوردی شاارا    _

.. ااستااه یااه ذره شااو..بدم ه بااود  یبشاااا بااود شااو ماهیتابااه رشاانم بااود ا نااو خااوردم   

دیگااه نبااوردم..در یبشاااا ر  بااا  کااردم   بااا دیاادن ماهیتابااه سااید  میناا  ساارخ     

کرده که مااا شاید ر   زاید باود   یاادم رگتاه باود ا  شاو یبشااا بار  دارم  ه ا            
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نهااادم بلنااد شااد..اما ایاان  ه گااا  بااه خاااطر سااید  میناا  نسود..بااه خاااطر اشفاااق  بااود  

موقاال شاارخی  شااارا اگتاااد.. قت  بااا کلاا  اخاام   شااوخم سااهراب کااه یااه سااا ت زااید 

ر  راضااید کااردم کااه زااوا بی ارسااتان ر  باادم راه اگتااادم ساا ت زاامیر  امااا بااا       

دیااااادن خاااااااه   سااااا ین کاااااه انااااا  انگاااااون راه میرگااااات ایساااااتادم..با رم 

 ..ن یشد..ا ن اینشا مگه شو ک ا نسود به خودم جرا  دادم   ن دی د رگتم

 

 ین هرخیاد سا تم یاخ  دم..نگااهد های  حسایو باه  دم منتااک         نگاهاه با  گار   سا    

ن اا  کرد..اس ااو ر یاادم   بهااد ن دیااک شاار شاادم..خااه خواساات بهاام بتوزااه کااه       

ساا ین اجااا ه نااداد..نگاهم کشاایده شااد ر  ساار   دساات بانااد زیشاا  شااد .. زاشاام    

ش ساته بود..رونااه راسااتد کسااود باود  ااا  هنااو م ه ااون  قاار   متااانتو داشاات هاارا    

ه نااداد مااادر  بهاام شااوهین کنااه..باهخره نگاااه خیااره مااو ا   راارگتم   بااا  کااه اجااا 

ارااه _هه..هااه بهیاا  .. ای خاادا..  _بلااه _ساا ین  بااا  رامااد رفاات  _بیااج رفااتم 

هیاا ی ن یبااوای بگاا  یااا ن یتااون  بگاا ،من باارم هااون خیلاا  خسااتم..اگن زاار ا        

 لیرضاااا ر  _احتااارامد حسااااب  خشاااااتم داد سااارمو اناااداختم زاااایین   رفاااتم     

شااو ا نااو د و داری..میتااون    _نه..ساارمو راارگتم باااه   بااا بیااج رفااتم    _..بااسبد

ا ن خاااره کلاااد داغاااه  _ا ن شاااور  د و داره ن یتاااونم بسبشااا د.. _بسبشاااید..

ن یفه ه..ببااادا د  ر   دیگاااه کاااه مااان نساشااام مااااک ایااان زااانش سااااا گراموشااام    

نااه..ین  _دیگااه مهاام نیساات..من دارم ا   جاادا میشاام ..بهاات  ده رفااتم   _می نااه..

شویااه  ناادر  مشااتر  ن یشااه  شااو ر  راادای  کرد،مبصوکااا ارااه طرگاات     _هاارا 

خود  ردای  شاو ی ا  دیگاه باشاه..ا ن موقال شنهاا ا فا  کاه میتاون  بهاد ب نا             

امااا ایاان ا اا  نیساات..شو    _اینااه کااه بااماری بااری..من دارم بهااد ا اا  می اانم..     

ار میتااون  ا نااو خوشااسبت کناا  بباادا ا ن خیلاا  بهاات احتاارام میماره..اسشااو بهاام گشاا 
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احتاارام کاااگ  نیساات..ه ین احتاارام ا نااو _داد    صاشااو ایاان دساات ا ن دساات کاارد 

 ادار به سا و  کارد   زشات بناد  مناو شا وند..خااه بااهخره طااقتد طااق شاد             

 ااااد کااان سااا ین..داری خودشاااو دشااا ن شااااد می نااا  این اهن خاااو   _غریاااد

 ااا  _خوشونشااه..ه ین کااه جداشاادی ساار  ناادریت میشااینه..ر  بااه ماان ادامااه داد    

اینو باد ن گتناه خاانوم..  نادر  ای کاه ر  خراباه هاای  نادر  دختار م صاوم  مااک            

مامان..بااا ششاار ساا ین   _ساا ین باشااه یااه ر  ی سااافد ر  ساار  خااراب میشااه..    

خااااه بباادا ماان  اسااه  _ ر م شااد امااا ه شنااان بااا خشاام نگااام کرد..بااا رریااه رفااتم  

تم،ا نم کااه هیاا ی  ندریااه ساا ین دنااد ن شیاا  ن ردم..اکااه بااه  لیرضااا کاااری نداشاا 

مریم..نگااااه و ا  ر  کاااور  خاااااه باااه کاااور  _نگفت..یاااه خریتااا  کااارد رگااات..

شااو ماصاار نیساات ،اینو خااوب میااد نم..اما  ناادر  منااو  لاا  دیگااه  _ساا ین ساار دادم..

ادامااه دادنااد گایااده نداره..یااه هی ایاا  ایاان  ساا  ا  بااین رگتااه مالااه حرمتااه من..شااو  

..ب ااد هاام زشتشااو بااه ماان کاارد     هاام باار  زاا   ناادریت..ک    خواساات  هاام بگو  

رگاات.. قت  ا  زاامیر  زرساایدم رفااتن ماااک یااه م شاا ه زریاار   بهااو  ا مااد   ه ااه 

ش شااد کردن..شاریسااا ه ااه ق اال امیااد کاارده بااودن ا  ..د  ر  ی شااو ببااد بااود     

حاااه هاام ماارخ  شااده.. نفاا    یااا  کشاایدم   ا  شااه دا باارای سااهمتید خاادار    

دیگه..ساارمو باارای باا  حواساایم ش ااون دادم    اجاا  در یبشااااو بسنااد _شاا ر کااردم..

 ..در ر  بستم

نااه _خااواب موناادی  _شاا وه جااون بسبشااید کااه ی اام دیاار شااد..اسبندی  د   رفاات_

اره شااوکت   رد..شااارا خوبااه   _راسااتد زااید بشااه هااا بودم..کااسگانه خااوردین     

شااا ر خدا..دیشاااد زساااراشون کلااا  ک  ااام  _اس اااو باااا بون شااار کاااردم   رفاااتم 

 بگیر ..با ش شد  _ر می   برداشت   به س تم درا  کرد کردن..زاکت  ا  کنا

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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حاوقاات مااریم _ایاان هیااه شاا وه جااون  _ا   راارگتم   بااا   کااردم زااوا بااود..  

جان.. هرا ا  ساامیار قساوا ن ردی اخاه هاون ماسلید ی ام  یااد شار ا  قارارداد باود           

نسایااد قسااوا کن  بیشاااره بشاام داد بهاام رفاات بهااد باادین دسااته شاا ار  زاا           

رشاااد شااد   دهاانم بااا  مونااد..ای زسااره  رررناا   وضاا ..رفته ا      ن ی نه..هشاا ام

 یادیااه مسلااه قسااوا ن ردم،نگفاات هااه غل اا  کاارده..  ماان باارای یااه هزوشااون          

مساابره درساات ه ااون اگهااه ساا و  کااردم   هیاا ی ا  باا  شاارم  زساار  بهااد  

نگفتم..شاااید ارااه هیاا ی میگفااتم هاای   قاات مساایر  ناادریم شیییاار ن ی اارد   ا ن     

 .. یومداگت اح بار ن

 

حاااه دیگااه  اااد  کاارده بااودم بااه قصااه  ناادر  شاا وه جون،خااودم دااام میبواساات   

بااد نم..  ی اا  د  سااا ت  باا  خیااااه باادببت  هااام باشاام..یه م  ااای  هاام شااو ذهاانم    

بود که اره شا وه جاون باا امیار  سااو ا د از کارد زا  نااد گرهااد شاو  نادرید            

امیلیشااون امینیااه هاام  هاا  بااود من م   اانم زاانش شااا زساارا ا  گرهااادن اخااه هاام گ    

 یفراا  قیاگااه هاشااون کااامه ی اا .. مبصوکااا سااهراب کااه گ اار کاانم ک اا  زاادر     

شاا وه جونم..اشاااقتو دیاار    _باشاه..برای حااک ایاان م  اا زریاادم کنااار شبااتد   رفاتم   

مرشااد کااردم اساساااشم کااه دیاار   هاار    ش ی شااو جاادا کردم..ح ااومتم غاار ب       

خ اااری رماشااتیم..خنده بلناادی  میسرم..شر خاادا شاار   کاان بااه رفااتن کااه حساااب  شااو

 ای دختار شاو گاوق اا ااده ای     _کرد.. حایاتاا ا ااین باار باود کاه اینشاوری میبندیاد..       

خاد یااه کااهم بگااو ادامااه ر  بگاو دیگااه ایاان کاایرا کسااری   _  د بااره بااه خنااده اگتاااد  

خاد هاک شادم..خنده ا  کام کام بناد ا ماد        _ه  باود هیادی اس و برهیادم   رفاتم    

یاااک مااااه ا  شااار    نااادر  مااااه مشاااترک ون  _کااارد..  باااا یاااه اسبناااد شااار   

میگمشاااات..هی  خسااااری ا  خااااانواده ام نداشااااتم..امیر  ساااااو هاااام کااااه نگاااام  
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بهتره..حساااب  ا  دسااتد دا هاارکین بودم..خااد ارااه ناراضاا  بااود هاارا منااو   رد     

بااه خوند سااا ت شااید کااس  میرگاات شاارکت نساج ..سااا ت د ا ده شااد باار      

یدیااادمد ا ناام موقااال ن ااا  کس ..قشااان    میگشت..شاااید ر  ی گاااا  د  دقیاااه م  

مشااب  بااود داره بااه خاااطر ماان اینااادر بیاار ن ا  خونااه می یونااه  ررنااه سااا ت       

کااارید شااا هفاات غاار ب بااود امااا ب ااد ا ن میرگاات یااه شاارکت دیگااه   حراساات      

می ااارد.. مااانم ا  کاااس  کاااه بیااادار میشااادم شااار   می اااردم بااااگتن   ر گاااتن      

ر کااردن امیاار  ساااو  شااید  شااا و   زبتن..حساااب  اگساارده شااده بااودم..این گاارا  

شناااد شااار می ااارد   مااان ا یااان بهش لیفااا  میساااوختم هاااون هااام داشااات د هااام   

نداشااتم..اینادر  شاا ار   ن کاام کاارده بااودم کاااه  ینااه هاام بهاام دهاان کشااا           

می رد..بااا هاای  ه سااایه ای حاارم ن یاا دم..  اینشااوری هاار ر   بیشااتر ا  دیاار        

م   سااس ی زااا  می ااردم دره  اگساارده میشاادم..یه ر   کااه شااو خونااه نشسااته بااود    

حیاااط ونو  دن.. هااادرمو ساار کااردم   اااخ اااخ کنااون  رضااه حیاااا کوهی  ونااو طاا   

کااردم..در ر  کااه بااا  کااردم بااا خااانوم  ر  بااه ر  شاادم حساااب  شاایک   سااانتاا       

مانتاا..یاه زاااتوی کرما  شاند باود باا ر ساری کاه خیلا  ناشایانه شاا ر ی زیشاونید             

ه گرنگاا  هااا بااوده کااه حاااه کااه اناااهب شااده      ررگتااه بود..م لااوم بااود ا  ن کااه  

بلااه.. ح  کااردم حاااات  _ر سااری ر  ساار  ن اا  موند..بااه خااودم ا ماادم   رفااتم  

شو..شاااو کااا   _سااا ته ررگت..دساااتد رگااات ر  قلاااسد   دهاااند باااا  موناااد..     

هست  رساااااام ادب ر  ر ایاااااات کااااااردم   نگفااااااتم شااااااو در  دی ا  ماااااان   

د   ا ماااااد بسبشااااید گااااک کااااانم اشااااتساه ا مدیااااد..هوام دا    _می رساااا  رفتم 

باارررر  شااو بسینم.. حشاات  ده هنااد قاادم زرشاااب شاادم  اااد   هااادرم ا       _داخااک

مان کا  هساتم یاا شاو         _هی اار می نا  خانم اکاه شا ا کا  هسات        _سرم اگتااد.. 

دختاره  وضا  شااو خوناه امیر سااو هی ااار می نا   رنگام زریااد..خا  برسارم شااده        

ی  کاا  ا  ماااجرای  بااود..  باار ی امیاار رگت..باادببت شاادیم.. ا  خااانواده ا  هاا     
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ا د از مااا خساار نداشاات.. ا  ایاان کااییه کمای ..اشاا ام بااه حاااا امیاار  ساااو بیشاااره    

 قااا امیاار خااان کااه هاا   _ساار خااورد زایین..اشاا امو کااه دیااد جااری شاار شااد   رفاات 

جان ااا   ب می شااید    اسااه مااا طاقشااه باااه میماشاات.. ا نوقاات رگتااه هشاام بااا ار     

 نن هااه  اار و گرنگاا  ای   رده بااا     کنااده   رده خوند..هااه..خانواده ا  میااد  

بباادا امیاار  ساااو ا  رااک زااا  شره..بااا ای انااه.. بباادا ا نشااور کااه شاا ا  _بیااج ناایاادم

هاااا ها..خندیااادم..اا    اساااه دختااار ناااا نین مااان اد اااا   _گ ااار می نااا  نیسااات.. 

خااانم شاا ا کاا  هساات   شاار  بااه خاادا  بر ریاا ی ن ن..مااا اینشااا  باار        _داشاات 

کاارده کااه اینااادر سنگشااو بااه سااینه می ن ..نااه  هه..داریااددد  زاا  کااییت _داریاام..

خوشاام ا مااد، رنگ ..گک کااردم ا یاان یااه شااسه د شااسه های ..حاااه میسیاانم کااه خااوب  

 ب  یاار کاااه .. ی اا  در  مگ اام کوبیااد..رنگم زریااد   دساات و رماشااتم ر  ساارم..    

 ..یا ابااف ک_ناایدم

 

کاادای کااوبد مگ اام در دساات   زااامو سساات کرد..ه ونشااا ر  زلااه نشسااتم           

ساارمو شااو دسااتام راارگتم.. ن یبواسااتم نگاااه سر نشااگر امیاار  ساسااو ر  خااودم         

بسینم.. باار  شااو بردم..خاادایا خااود  ک ااک کاان شااو کااه میااد ن  ا ن ا  رااک زااا      

شااره..  ن نگاااه خشاا گین  بهاام کاارد   رگاات ساا ت در   مگ اام بااا   کاارد..          

هشااا ای مشااا     رساااتاخد ر  کوبیاااد شاااو هشااا ای خساااته امیااار  سااااو        

اشااه امیاار خااان..خوب سااورل  ج اال کااردی شااو حاارم ساارا     اسااه خوشاام ب_رفاات

هاشاام رفاات خیاار   _ ن  و..شاا ا اینشااا هی ااار می نیااد   _مااا جان ااا   ب می شاا .. 

ساارم بیااام خونتااو یااه دساات  ب شاام شااو ایاان شااهر غریااد باا  کاا  موناادی کساا  ر  

نااداری خونتااو رگاات   ر ب ب نااه..اما میسیاانم انگااار مااا غریسااه بااودیم کااه ه شااین      

هاارا جااواب ن یاادی امیاار    _..._اری کردی..هاارا ه شااین غل اا  کااردی     زنهان اا
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خااان اهن کااه رگااتم طسااک رسااواییتو ه ااه جااا کوبیاادم ن ااات  ا میشااه..بیشاره دختاار   

من..ایاقتشااو نداشاات .. ایاقاات شااو ه ااین غربتاا  خان ااه.. نگاهااه دابورمااو   ردم باااه   

در ر  بساات..به  براشااون شوضاای  میاادم  ن  ااو..بریم شو..ب ااد هاام _  نگاشااون کااردم..

مان کاه رساید حاا  کاردم نگاا  خیلا  متفا شااه..اما مان ا ن اگهاه ایناادر شرساایده          

شاا وه خااانم ا اا  می ناا   اسااه ماان    یناات  _بااودم کااه اکااه بهااد گ اار ن ااردم.. 

ماان هااای  ن یبورم..جااا ایاان حرگااا بگااو هاا  کااار کااردی   _خااانم یااه هااای  بیاااری..

ینااات هااام ر بر ماااون  امیااار  سااااو ه اااون جاااا نشسااات کناااار مااان ر  زلاااه      

راسااتد شاا وه  نااه منااه.. حاا  کااردم رنگااه  یناات ا  برناا ه بااه ساافید     _ایسااتاد..

 ا  کاا  هاای .. می نیااد گ اار شاا ا کااه ا نشااوری نااه امااا_هاا  _رااراید زیاادا کاارد

 باارای گااا  ما..امانتااه دسااتم منااه د ساات خااواهر شاا وه.. ن  و نااداره خساار مااا کااییه

 ه  مگااه یناا _..کااردیم ییهکاا باشااه نداشااته شاار   مشاا ک ه بونگی ااون  این ااه

کااردم  ب رراات ماان_..کاارد ای مساابره خناده  هاام امانت  ب ااد  ااا  باشااه میشاه  نت 

امیر ساااو ا  زساارم بیشااتر میشناساا ت..این هیاا ی کااه ماان شااو هشاا ای شااو نسااست   

شاا ا.. ش ا..اشااتساه می نیااد.. ن   _بااه ایاان دختاار میسیاانم مسااوایت ساااده نیساات..      

 او میسنادم  اا  ایناو باد ن کاه این اار         باشاه امیار خاان..من دهن   _سرشو ش اون داد 

 ن  ااو _ارااه باارمه بشااه  باار  باارا  ن ی ونه..ه ااه ماااک ماان حرگتااو بااا ر ن ی اانن..   

بباادا ا  شااو نگاا  هاایش   ن یفه ااه..این ق اایه یااه ساااا دیگااه ش ومااه بباادا..         

باشااه..من رگااتم   ب ااد بااا سااردی ش ااام بااد ن شوجااه بااه ماان ا  خونااه خااارز           _

م کااااه مش ااااو ررگاااات..ح  کااااردم  شااااید شااااد..خشاات  ده خواسااااتم زاشاااا

ررگتم..انگاااااار کاااااه سااااارب دا  ر  مشااااام ریبتاااااه باشااااان.. بونم بناااااد        

کاا   _بشااین.. بااد ن اراده نشستم..سرشااو شااو دسااتا  ررگاات      _ب..بلااه  _ا مااد

خیلاا  بهاات شااوهین کرد ماااک ه یشااه کااه  _قسااک ا  شاا ا.. سرشااو ش ااون داد_ا مااد 

خد  یاااد هاام ساان  ا  مگساات ی اا  رااریم میگرگاات ماااک بشااه هااا  دم  یاار رریااه..  
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هااارا در ر  باااا  کردی ناخودارااااه  _ناااه.._نداشاااتم..زون ده سااااا ا ز نوجو نیاااه.. 

باار  باه..بااد ن حاارم  _هاارا ماااک با زرسااا حاارم می ن  خنااده ا  ررگاات   _رفااتم

رگااتم باااه   ه ونشااا روشااه اشاااق نشسااتم   بااه حاااا غااربتم  دم  یاار رریااه..ح       

.. ساارمو راارگتم باااه   دیاادم کااه کااردم ا مااد داخااک اشاااق   هی ههااارهوب در ایسااتاد

رادیااوی کااوهی د کااه قرماا  رناا  بااود دستشااه..  داره موجشااو شنهاایم می نااه..ا     

بین ا ن ه ه کادای خاد خشا  کاه ا  رادیاو میوماد یهاو یاه کادای ضا یف  شار              

کاارد بااه خوندن..ااهااه نااا  م ین..بااه قاادری قشاان     یسااا میبونااد کااه رریااه کااردن  

کاه ساو  اهنا  با ام شاد رریاه ام د بااره باا شاد           یادم رگت اماا هناد ثانیاه نشاد     

بیشتر شار   شاد..با حرگا  کاه خیلا   ر م  د باادری شاوکه شادم کاه حا  کاردم            

های   قات موهااشو کوشااه ن ن،ب اد  خاارز شاد..  مان         _برای هند ثانیه قلاسم نا د..  

 ..ما  هادری شدم که  س  حیاا رها شده بود

ن اااا  کاااس  هااام  امیساااتادم   د  ساااه ر  ی ا  ا ن مااااجرا رمشااات..حت  ه اااون   

امیر ساااو بااره ب ااد میبوندم..اکااه نگاااهد ن ی ردم..میترساایدم ا  نگااام ببونااه      

کااه می رست د..شااد بااود.. سااا ت د ا ده شااده بااود   امیر ساااو خونااه نیومااده       

بااود..ه  شااو جااام غلاات میاا دم   زهلااو بااه زهلااو میشاادم.. قت  کااه  اربااه ر ی یااک   

بلنااد شاادم..ا  اضاا راب هاا   اارع   طااوا     اسااتاد دیگااه نتونسااتم درا  ب شاام     

اشاااق ر  متاار می ردم..بااه حاادی داشااوره داشااتم کااه ن ید نسااتم هی ااار کاانم  ماادام   

دااام خاااا  میشااد   امیر ساااو ر  شااو باادشرین حاااات م  اان شصااور می ردم..سااا ت   

یااک   ناایم کااه شااد،در خونااه مگ اام  ده شد..کاادای در  دن یااه جااوری بااود..مگ م  

اشاات،ا نر   هاام کلیدشااو جااا رماشااته بااود..ز  ایاان کاا     ااا  منا اال..امیر کلیااد د

بود باا داهاره روشاه اشااق خودماو ج ال کردم..باا کادای ضا ی    درد ااودی کاه ا             

شاا وهههه.. _زشاات در کاادام می اارد  حشاات  ده خودمااو بااه زشاات در رسااوندم..    

بااااا  کاان در  ..بااد ن ش لااک در ر  بااا کردم امااا ا  دیاادن کااگنه ر باار م جیااه خفااه   
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  دهن ااو بااا دساات ررگتم..امیر ساااو خاام شااده بااود   بااا دسااتد          ای کشاایدم

زهلوشااو میفشاارد..خون ا  هی انگشااتا  میش یااد بیر ن..اس ااو ر یاادم..ب  اختیااار      

امیاار جان..کنااارم  د   خودشااو زاار  کاارد داخااک..  ر  کاشاا  هااای ساارد      _رفااتم

در ر  بسنااد هیاا ی ساار  نیساات،به   _حیاااا اگتاد..بااا ه ااون کااور  کسااود رفاات    

ا    اگشونم کاه ر  شاونه هاام رهاا باود نگااه کردم..خادایا هاه اشفااق  اگتااده           موهای ب

 ..بود 

 

ر  کاشاا  هااای حیاااا کنااار   انااو  دم.. دسااتام میلر یااد   اکااه نفه یاادم هااه         

امیر هااه بهیاا  ساار  ا مده شر خاادا حاارم ب ن..امااا امیاار ه ون ااور کااه    _خسااره 

د ا  شااد  درد بااه  خااون ماااک یااک زیشااک ر نااده ر  ساااق دسااتد راه اگتاااده بااو    

بابااا یااه کلااوم حاارم باا ن جااونم در _خااود  می یشیااد امااا حتاا   خشاام در ن یومااد..

هااا  داری میگ  خاااونری ی داری می ییری..راااریم بناااد  _بر..بااار  بااااه.. _ا ماااد..

 _کار..کاریاات نساشااه.._ن یومااد خاادایا هااه مصاایست  بااود من بایااد هی ااار می ااردم    

 اسااتا _یااار  بون ااو ا  دساات داده بااودمحاارم ناا ن بابا..بااا م شباا  شااده بااودم   اخت

بیام..ب ااد هاام د ییاادم بااه ساا ت اشاقم،هااادرمو کشاایدم ساارم   بااا شااد  د ییاادم شااو 

حیاااا ن دیااک بااود بیفااتم امااا خودمااو نگااه داشتم..قصااد داشااتم باارم در ه سااایه ر    

باا نم بساارند دکتاار..ه ین کااه خواسااتم ا  کنااار  بگاامرم دساات انااداخت هااادرمو    

این.. خ..ایاان موقاال شااد..بر..بری بیاار ن دیگه..دیگااه     بااه ابلف ااک ارااه   _ررگاات

 ااام کاان دیو نااه..داری   _اساا تو ن یااارم.. اختیااارمو ا  دساات دادم   جیااه کشاایدم    

ب یر..ب یااارم بهتاااره.. خ د همصاااد بااار  بااااه  _می یاااری داغااا  حاایااات نیسااات..  

ن یتااون  م..بفهم ن یتااونم هااون  اشاااتم    _دی ..دیگااه..با ه ااون جیااه ادامااه دادم   
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. حاا  کااردم قیاگااه کسااود ا  درد  ساافید شااد..من کااه شااو ا ز  صااسانیت    نفه  اام.

 ..ا ترام کردم به حاات مر  در ا مدم..ضربان قلسم ا ز ررگت

باباا دمتاون رارم ماااک این اه ماور ث  داریان شاو مار    میار اباارا           _دهانم باا  موناد   

هیشاا  بباادا..ا  دهاانم   _هاا   ساارمو انااداختم زااایین   رفااتم     _ هقااه می نیااد.. 

اره ا نشااد ا تاارام کااردم بهااد.. خیلاا  جااسااه اکااه نفه یاادم هاا  شااد کااه   _زریااد

ا ناام بهاام رفاات کااه _هاا  شاا وه جااون _بهااد رفااتم  ااا  یااه سااودی هاام داشاات..

خیل   قت باود د ساتم داره  اا  باه خااطر داداشام   قسا   کاه خاورده باود هیا ی            

بسبشااید،خدای  رفاات ا ناام   _هاای  دختاار هتااه ار م شاار..   _هییییاا   _ن یگفاات..

 .. ره..شو بی ارستان_  د ست داره..اسبند نا ی  د..ش ار

اهاوم..ا  این اه هناو م باا     _شاو بی ارساتاننن   _ا  این شاساهت اشفااق هشاام رشااد شاد     

رمشاااات ساااا  ساااااا ا  ا ن ر  ا بااااا یااااادا ری ا ن اشفاااااق قرماااا  میشااااد        

ا ن شااد بااردی د بی ارسااتان بااا ک ااک ه سااایه.. شااو بی ارسااتان  _خسااد.._خندیاادم

کااا  هاای   _و ک  ااو  رماشااتم دهااند  ا  د شااو هشاا ام   رفاات قتاا  قاشااو قاشاا

 شاارمنده ماان_ قاات ایاان اشفاقااا ن یفتاد..بااا ناااراحت  ساارمو انااداختم زااایین   رفااتم   

 هاااد کااه میگفااتم  قااا  بااه   خاسااتگاریت میوماادم احتاارام    اا   بااا ا نوقاات_..ام

 ساااریل اماااا خناااده  یااار  د من بلناااد جاااون _رفاااتم ناخودارااااه..میبوام خااااطرشو

 ا  ن خااودم جااون بانو بااه هاارا شااو جااون_ .. زهلوشااوررگت هاام ب ااد..اخ_ترفاا

اطر شااو میبواسااتم امااا خودمااو در حااد  ن یدیاادم.. قت   خاا بااودیم شهااران کااه موقاال

هاام کااه شاا ور ق اایه ر  بهاام رفاات بااه خااودم نهیااد  دم زساار میبااوان شااوهر     

باادن..ناموو قلستااو میبااوان باادن دساات یااه جفنگاا  مالااه گرهاد..امااا ب ااد  کااه       

 ور قساا م داد در ناام اشااید شااد..مگه میشااد شااو ر  دیااد   خااوددار بااود.. مگااه    شاا

ماان ماارد نسااودم    قتاا  کااه شااو ایسااتگاه راه اهاان دیاادمت ا  هشاا ا  شااناخت ت..   
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هون ش وم شسامو باا یااده هشا ون  بیات خوابیادم بانو..حااه کاه شاو هام داات باا مناه             

.. ن دیااک د ماهااه کااهح نیساات دیگااه بااا هاام  ناادر  کنیم..بایااد بررااردی شهااران   

ا ماادی اینشااا دیگااه اشیشااا خوابیده.. حشاات  ده حسااه خوشاا  کااه ا  حرگااا  شااو      

هییاا   ماان باار ن یگردم..باار رااردم _جااونم ب ااا شااده بااود ا  بااین رگاات   گریاااد  دم 

غلاا  _بایااد  ن گرهاااد شاام..اخم غلیهاا  بااین ابر هااای زرزشاات   ماارد ند اگتاااد    

..میااااااام می نااااااه دساااااات  کااااااه بااااااه ساااااا تت درا  شااااااه..قل د می نم    

خاساااتگاریت..میگیرمت..شو مااااا من ..خوشاااگاا شااادم ا  غیااار  مااارد ند اماااا    

زااام برسااه بااه خونااه ساارمو میساارنا گااراری کااه کااردم کاام  _د باااره بااا شاارو رفااتم 

اماا مان    _نتارو خاانوم..  _کاری نسود.. شاا ه کاییه شاو هام شادم دیگاه خاونم حهااه..        

ین یاه مااه بهات  ابساته     میترسم..میترسم امیار.. ا یان کاه جادامون کانن..من شاو ه ا       

زا   _شدم حااه کاه بهام رفتا  کاه شاو هام مناو د سات داری مگاااه ا   جادا شام..            

بایاااد بشاااه دار _هی اااار کنیم باااا کلااا  سااارخ   سااافید شااادن حااارم دا اااو  دم.. 

شیم..زدرم بش و کاه بسیناه هام رضاا میاده باا هام ا د از کنایم هام دااد نارم میشاه             

  جااام بلنااد شاادم.. ناایم خیاا  شااد امااا   هییی  بااا گریااادی کااه  د ا  شاارو ا _باهااام..

ها  رفتا   مگاه مان ناامردم باه نااموو د ساتم         _زهلوی ببیاه شاد  امونشاو بریاد    

ماان _دساات درا ی کاانم ب دشاام بااا یااه بشااه بررااردم زیشااد..مگه ماان باا  ماارامم   

اهن ناااموو شااو ام.. ن شااو ام..حهاااه حااها.. شاار یه شر  ..ب دشاام مگااه مااا ه ااو      

 ..ن راههد ست نداریم..ببدا این اخری

 

هیشاا .. _خااد هیشااد _ ره رلاام.. _ اق ااا ایاان حرگااار  بهااد  دیااد شاا وه جااون _

یناا  هاا  هیش ..سرشااو انااداخت زایین..کاادای رریااه ا  ا مااد   ااار   شااونه      _
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راضاااید _هییااا  _راضااا  شد..هشاااام رشااااد شاااد _هاااا  بی شاااو شاییاااد کااارد

  ..._اخه هشوری _کردم..

سااوخت..یه دختاار ا  شاارو   خشاااات کشاایدم..گه یدم هاا  کااار کاارد   دااام باارا    

خااانواده   مشسااور بااه گاارار میشااه   بااا هم ا  شاارو ا  دساات دادنااه  شاااد دساات 

رریااه ن اان شاا وه _یدمب. .ساابااه هاار کاااری می نااه..ا  جااام بلنااد شاادم   ساار  ر  

جون..شااو کااار درسااتو کااردی راااه  بایااد ریسااک کرد..ب ااد هاام اشاقشااو شاار          

  شااو جیااسم ار ید..دساات کردم..سااردرر ه سرنوشاات شاا وه جااون بااودم کااه روشاا  

انااداختم شااو جیااد شاالوار ااایم   ا ردمااد بیر ن..بااا دیاادن اساام  لیرضااا کااه ر ی     

د مگااه ها  هاارا  _..._بلللااه  _کاافگه هشاا ک میاا د  صااس  ش اسااو  کااک کااردم    

 ناا  می ناا  اکن..کدای،نفسااای   یااو ا مااد   زشاات بنااد  یااه کاادای ضاا ی  کااه 

شااا _هاارا _نااه ن یشااه.. _ اات..بایااد بسین_هیشااده _مااریم.. _منااو مباطااد قاارار داد

بار   _هارا ایناادر شلاخ شادی     _ه ین جاشام غلا   یاادی کاردم جواباه ش اساتو دادم      

بابا ن نه انتهار داری  است  شاوه شاتری بیاام   کادا ناا   کانم شاو یاه نفار یاه شناه            

 _بایاادی در کااار نیساات خااداحاگظ _بایااد بسین اات.._رنااد  دی بااه  ناادر  سااه نفاار.. 

باااه هااام گشاااار دادم..شااااید اینشاااوری شرشاااو ا  سااارم  اساااه  خااارین بار..اساااامو 

کاگااه بیتوشااه سااا ت هفت..ش اسااو ق اال کااردم   نفساا و       _کاا    کشااا  _می نااد..

بیاار ن دادم.. خواسااتم باارم زااایین کااه بااا  م ا  زشاات کشاایده شااد..هیل بلناادی رفااتم 

  بررشتم س ت زرهاام کاه باا اخام نگاام می رد..باا دیادند خادار  شا ر کاردم کاه            

میبااوام _هیاا ی شااده  قااا زرهااام  _کاا  میبواساات ا نااو قااانل کنااه سااهراب نیساات 

باهااا  کااگست کاانم  قاات داری یااه نگاااه بااه سااا تم کااردم بایااد نهااار بشااه هااار      

 ..حت ا_میدادم اما به ر ی خودم نیا ردم   رفتم
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مااان میاااد نم کاااه شاااو  دم خاااوب   _انگشااات هاشاااو بهااام زیشیاااد    م ماااه کااارد 

وری  اسااه سااهراب زهاان ن ااردی  ااا   هساات ..برخهم ابتااین خااوب میااد نم کااه شاا 

ا   خاااواهد می ااانم ا  ساااهراب د ری کن..سااارمو شاااو دساااتام رااارگتم   اشااا ام 

مااا میبااوایم یااه ساافر هنااد ر  ه بااریم     _ماان هی ااار بایااد ب اانم   _ساارا یر شااد 

سااویی ،ه  ون یااه شصاا ی   راارگتیم کااه سااهراب ا  شااو دا ب نه..کنش ا انااه رفااتم  

 اساات بااا ی کنااه.. م  اا ن بااا     قااراره یااه مااد  امیاار ناااد  اشاااا ر    _هاا  _

 اا  ایان نامردیاه.. خیلا      _سهراب بفه اه امیار د ساتت داره خودشاو می شاه کناار..      

هاام نامردیااه شاا ا بااا این ااار نااابود  می نیااد..شا ه ماان ن یبااوام د باااره درریاار یااه    

نههه..م لومااه _حااو داری..یناا  ن یبااوای ک   ااون کناا    _ماااجرای جدیااد بشاام..  

سااته شاادم ا ،اینه ااه حاشاایه شااو ایاان خونااه.. باا  حاارم ا    کااه نااه بابااا بسااه دیگه..خ 

کنارم رد شد   ا  زلاه هاا زاایین رگات..منم رگاتم یاه سار باه بشاه هاا  دم   نهارشاونو            

 ..دادم

   

یاااه زااااتوی مشاا   کهن ااو   ردم باااه شااا باااد ک تاار بااه رااردنم نفااوذ کنااه   قاادمامو   

دادم کااه بااه کااور   سااریل شاار کردم..بااا دیدنااه ن ایااه هااوب  کاگااه نفساا و بیاار ن    

ببااار  ارد هااوا شدم..دساات و ر  دسااتگیره راارد   هااوب  کاگااه رماشااتم   هلااد        

دادم باااه سااا ته داخک..کااادای جرینااا  جرینگااا  ا  بااااهی سااارم ا ماااد نگااااهم    

ساارخورد ساار هنااد شااا گرشااته شیشااه ای کااه بااه کااور    یاا  باااهی در بااودن         

ای  لاا  رشااتم امااا  ر دمااو ا ااهم کردن..باا  هاادم بااین کااندایا دنساااا ههااره  شاان  

بررشااتم _بااا کساا ،قرار داریااد خااانم  _گ ااای د د اااود کاگااه مااانل ا  دقااتم میشااد  

ایشاون  _بلاه اقاای  لیرضاا مگتشام..     _س ت زسری کاه شاو کاگاه کاار می ارد   رفاتم      

ر  میااا   خااار کاگاااه دساااته هااا  منتهرشاااونن..  ب اااد بادسااات جاااای  ر  نشاااون   
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 نااون..  راه ااو بااه ساا ته  م_داد..مساایر دستشااو دنساااا کااردم   ساارمو ش ااون دادم  

می  ممکور کش کردم.. با دیادن  لا  کاه انگاار هفات هشات شاد باود نبوابیاده باود           

شرساایده ام..یااه جااوری شااده بااود شرساانا    خسته..شااسیه  دمااای  کااه هاای  هیاا       

بشااین..ب  حاارم کااندا  ر   اااد کشاایدم   ر      _باارای ا  دساات دادن ناادارن   

قهااوه هاا    صااس   _ون دادمهیاا ی میبوری ساارمو بااه  هماات نااه ش اا   _نشسااتم 

 میگم هی ی ن یبورم هی ار داشت   ن   دی بیام _رفتم

 

 ب دهن ااو قااور  دادم   بهااد خیااره شاادم.. ا ناام بهاام خیااره شااد   شااو ه ااون       

 قااا مگساان..د شا قهااوه شاار .. مااردی قااد  _حاااات بااا کاادای نشناادان  ر ماا  رفاات 

 صاااب  هشاام  لاا  جااون..امر دیگااه با ا   _کوشاااه   ریاا ه میاا ه در جااوابد رفاات   

 لاا  _اقااا ماان قهااوه ن یبااورم یااه  ب ا فا..ب ااد هاام باا  قاارار رفااتم _متشاانش رفااتم

اره میاااد نم _شر خااادا ساااریل شااار بگاااو مااان کاااار دارم..باااا خونساااردی رفااات     

کارشو..راساات  درامااد  بااا زاانش نفاار ه ااوره اخ راساات  اجااا ه ررگتاا  ا شااون          

ا مااادی با بهااات نگاااا  کردم..ه اااون مااارد قهاااوه ر  ا رد   اب مااانم جلاااوم        

ماشاات..با دسااتای ااار  ن ابااو ا ردم باااه   یااه قلاا  خااوردم..این ا  کشااا گه یااد ماان ر

ناه مرسا .. مارد ا ماون د ر     _هیا ه دیگاه ن یباوای  لا  جاون      _ا نشا کاار می انم   

هااارا ش شاااد کردی زو خناااد _شاااد    لیرضاااا باااا اراماااد قهاااوه شاااو میباااورد.. 

نهااور  م_ه شااین کااار زردراماادی داشاات    انتهااارم نداشاات  کساا  بفه ااه      _ د

میبااوای بگاا  ن یااد ن  نه  صااس  ا  جااام بلنااد شاادم       _هیه خنااده  صااس  کاارد  

دهاان کایفتااو  _دسااتامو کوبیاادم ر  می ..کنترا ااو ا  دساات دادم   گریاااد کشاایدم     

بسناددد .. شاایاا ماان زرسااتار مادرشااونم.. گااک کااردی ه ااه ماااه شااو هاار ه ان  حاااام  

داریااام حااارم  بشاااین..ار م باااا   _ا  شاااو   ا ن ذهااان بی اااار  بهااام میباااوره..  
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رفااتم بشینن..نشسااتم    _شااو داری حاارم ن ی ناا  داری شااوهین می ناا ..   _میاا نیم..

باا  شوجااه بااه ادمااای اطااراگم کااه بااا ش شااد نگااام می ااردن یااه قلاا  دیگااه  ب         

ماان دارم میاارم خااارز..ب  حاا    حاااا نگااا  کااردم بااا ایاان کااه ش شااد   _خااوردم..

طااهق داد ماانم دارم ساا ین درخواساات _کاارده بااودم امااا باارام مهاام نسود..ادامااه داد   

طهقااد میدم..اسبنااد شلباا   دم،هااه راحاات ساا ینو ا  دساات داد ا  ا اشاام ایاقتشااو    

خاد  _نداشت گا  این  سا  سا ین قرباان  شاد باا یاه مهارطهق شاو شناسانامه ا ..          

هیشا  گاا  رفاتم بیاای کاه بهات بگام  قتا  گه یادم ه ااره           _من هی اار کانم اهن    

میاارم خااارز..ز  گ اار ن اان  رنگاا      شاادی گراموشاات کااردم   خیلاا  راحاات دارم 

شونساات   ناادر  منااو بااا  شااا  کااه بهاات داشااتم خااراب کناا .. ا  جااام بلنااد شاادم     

بااه سااهمت خداحاگظ..حوکااله این ااه قااان د کاانم  _بااد ن این ااه نگااا  کاانم رفااتم 

 ر  نداشتم بمار اینشوری گ ر کنه هه گرق  می نه 

گاااه داره میاااره  اره دی_اشاااو ر  رماشاااتم  ماااین   ر  باااه شااا وه جاااون رفاااتم      

این اااه ا  شاااو دسااات _هاااید  شیساااه _هاااه  شیاااد.._اهاااوم.._جااادی _خاااارز..

کشااید..هیش  نگفااتم  ااا  زو خنااد  دم..گ اار مااریج  لاا  یااه جااا باادردم خااورد       

ماایگم  _هیااه مااریم جااان _راساات  شاا وه جااون.._این ااه دساات ا  ساارم برداشاات.. 

ش ریا    اره قاراره ب اد هار باار ش ریا  ا  سررمشاتتون ا نشاوری رریاه کنا  دیگاه          

 خااه حتاا  یااادا ری ا نه ااه اشفاااق کااه شااو رمشااته دگااند کااردم هاام  اامابم  _ن اان..

ماان ایاان  اامابو د ساات دارم مریم..شااو    _خد..خااد دیگااه ش ریاا  ن اان..  _میااده..

ا اااین کساا  هساات  کااه ب ااد شااوهرم شااو رمشااتم ساار  کشاایدی..درددا بااا شااو      

..  ر ماام می نااه..ماک یااه دمااک هاارکین کااه بااا هربااار شرکیاادن سااسک شاار میشااه        

هی اااار کاااردین شااا وه جون ب اااد ا  راضااا  کاااردن امیااار  سااااو هاااه اشفااااق   _

اگتاد.. نگااه شا وه جاون شار شاد امااا رریاه ن رد..دساتد رگات سا ته رلاو  نفاا            

هنااو  شلباا  ا ن ر  ا یااادم نرگته..ب ااد ا ن شااد کااه اراده امیاار       _  یااا  کشااید 
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 ساسااو ش سااتم ه ااه هاا   ااوع شااد..امیر  ساااو کااار  شااده بااود ساایگار   شااو     

خلااو  رریااه کردن..هرهاا  هاام ا   میبواسااتم  ر م باشااه باا  گایااده بود،یااه شااد  

دارم دیو نااه میشاام شاا وه،شو ر     _کااه خیلاا  ناغاگااک باهااام درد   دا کاارد رفاات    

د ست دارم اما این با  غیرشا    با  م ارگتیم حااا و باد می ناه.. مان باه شا ور قاوا            

ای شااا وه اراااه داده بودم..قوا اااو ش ساااتم..به خاااواهر  دسااات درا ی کاااردم..  

شاا ور بفه ااه دیگااه شفاام شااو ر م ن یناادا ه..هنو  ا ت اااد شااو هشاا ا   قتاا  کااه ا م   

اماااا امیر سااااو مااان  _قسااام ررگااات یادماااه..من هشاااوری ا ن قسااا و ش ساااتم..  

 نااتم..من ماااا شااوهم ارااه بشااه دار بشاایم دیگااه هاای  کاا  ن یتونااه مااار  ا  هاام جاادا 

 ..کنه

 

شا وه..م رگتم مارامم ه اه ا  باین      حیایات ام _نگاهه ناا امیادی باه مان کارد   رفات      

رگت..شاا ور جااوری ا  ا ت اااد بااه ماان م  اا ن بااود کااه حتاا  ن رسااید کشااا دارم        

میسرماات شااو کااد م خونااه حاه ارااه بااه قااوا شااو بررااردیم بااا یااه بشااه   ه ااه هاام      

قسوا ون کنن هاه گرقا  می ناه  دیگاه  بر یا   اساه ماون ن وناده.. شاو شادی دختار            

مهاام نیساات منااو شااو باااهم خوشااسبت میشاایم   _..گااراری ماان شاادم نااامرد نااا اااوش   

ماان بشااه شااور   _حاارم مااردم ساایری هند ساارمو انااداختم زااایین    م مااه کااردم   

 ..میبوام امیر ساو..حت  اره قرار باشه جدابشیم هم من یه بشه ا  شو میبوام

یااه د ماااه  ا  ن حرگااامون رمشااته بود..امیر ساسااو قااانل کاارده بااودم امااا ایاان         

جاااداند، شااادید  نااادری ونو شگااات شااااثیر قااارار داده  احسااااو رنااااه    اااماب  

بود..د باااره دیاار میومااد خونااه   شاادیدا اگساارده شااده بااود..منم اگساارده کاارده        

بود..هنااد ر  ی بااود حاااات شهااو  شاادیدی   ضاا     باا  حاااا  داشتم..ن یتونسااتم    

 یاد سارزا  ایساتم   زاهاام ضا   میرگات   بااه میا ردم..رااه   قتاا حا  می اردم           
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میاااااد شااااو حلام..مید نسااااتم ه ااااه امااااا ا    اااا  اا  ااااک امیاااار   جااااونم داره

میترساایدم..بد ن اطه ااد رگااتم   ماااید دادم   متوجااه شاادم کااه باردارم..حسااه      

 شیساا  بااود هاام خوشااگاا بااودم هاام میترساایدم .. شااا ا ن اگهااه گااانت ی   کودکانااه   

 گ ر می اردم اماا شاا ه متوجاه منهاور امیار شادم..من باا یاه بشاه میبواساتم برراردم            

خونااه زاادرم  کاا  بااا ر می اارد امیر ساااو ه ساارم باشااه.. گ ر می ااردن مااا باااهم     

گاارار کااردیم   حاااه هاام بشااه دار شاادیم..این ی ن ،باا   بر یاا  کامک..امااا مگااه غیاار   

ایان باود  ماان باا امیار گاارار کردم..کاییه ا  شادم..ا   بشااه دار شادم..خدا بااه داد        

خیااد  ماان ا  اسااترو زاهااام زادرم برسه..شااد شااده بااود.. سااا ت ده،کلیاد شااو در هر  

یاااا _.._شااا و  ه.._باا  حااا  شاااد..برای اساااتاسااد نااارگتم   شاااو اشااااق نشساااتم.. 

ابلف ک..ابر  هام زریاد بااه هارا اینااد هاوا شاد در  شا  خونه ر  باا  کارد کادا            

بردند..شاا ور برد ..ن نااه دار  دسااته گرهاااد ا مااده باشاان      _بااه روشاام رسااید  

انو بااا  کرد..بااه رریااه اگتااادم ز ،اینه ااه   سااراغد یا گاط ااه  هاارااا..در اشاااق مه اا  

شاا وههه شااو اینشااای     شااو  _مااد  شرسااد ا  رگتنااه ماان بااود..در اشاااق بااا  شااد..   

خاادایا _ههااارهوب در نشست..سرشااو بااا دسااتد ررگاات   بااا بیااج  م مااه کاارد    

هاات شااده امیاار ا  هاا  ایناااد میترساا  هرا  ناادری ون     _شاا ر ..با رریااه رفااتم 

و هاای   قاات نیساات   قتااای  هاام کااه خونااه ای ه ااد ایناااد نااا  ر مه خسااته شاادم..ش

شاو هتاه شا وه  هارا ن یفه ا  شاو هاه        _شو خودش ..بابا منم هستم ن ناه یااد  رگتاه    

 ضاا   هساات  ماان ه ااد منتهاارم ی اا  ساار برسااه شااو ر  ا م بگیره..بااه  لاا  قساام  

کاا  _دسااتام داشاات میلر یااد  قتاا  ا ماادم دیاادم نیساات .. اشاا امو زااا  کااردم       

 ور کاااه مناااو سااا رد دسااات شو..کسااا  هااام ن ید ناااه مااان  میباااواد مناااو بسره..شااا

هتااه _اینشام..بیشااتر شااو خااود  ج اال شااد..ر  ههااار دساات   زااا ناا دی د شاادم    

هاا   _دار   دسااته گرهاااد دنسااااتن.. مسهااو  نگااا  کااردم..    _امیر بااه ماان بگااو.. 

یااا خاادا.. ش یااه مااو بااه در  دم   رریااه ام شااد       _شاا ور بهاام  ناا   د رفاات..  _
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کنه..بااه ه ااه رفتااه شااو قاااموو ماان نیساات  ر ساا ون  قساام خااورده زیاادا _ررگاات

سرکشاا  کنااه..ش وم ایرانااو داره  یاار   ر  می نااه.. شاا وه حاااه هی ااار کنم شااو  ن     

مناا  خااوب میااد نم انگشااتد بهاات ببااوره خااون راه میناادا م.. ا  ن یبااوام اباار     

داریام  _ها   _زا   اساه ه این ایناادر  شاوب باودی..امیر یاه هیا ی شاده..         _باره.. 

ا میشاایم..  شااو رریااه خندیاادم.. حرگاا  ن د..بررشااتم ساا تد کااه دیاادم    مامااان باباا

مسااارک ون باشااه  _هیااه هرا اینشااوری نگاااه می ناا    _داره بااا اسبنااد نگااام می نااه..  

  ..یدب. .سبانو..   ب د  اشاانه منو شو  غوشد کشید   ر  موهامو 

شاااید مااااه ا  باااارداریم میگمشااات ..ایناااادر  نااادری ون شااایرین شاااده باااود کاااه 

ن بااه شااد  بهاام  ابسااته شااده بااودیم..خسری ا  م اح اا  نسااود متوجااه شااده   جفت ااو

بااودم کااه امیاار  ساااو راب ااه خیلاا  خااوب  بااا  ن  ااو  داره    ن  ااو  هاام ا         

ا د از مااا حرگاا  بااه گامیااک ناا ده شنهااا دابوریشاام ا  امیاار ایاان بااود کااه دختاار  ر   

 ..رد کرده بود

 

ک خیلا  هاوای خاوب  باود شاو      ا نم دیگاه هیا ی نگفات..ا نر   هاوا اباری باود   خنا       

اهااوا  ه شااین هااوای  کاام زااید میومااد باشااه..شو حیاااا نشسااته بااودم   زاهااامو شااو    

 گتاااب ماسااا  میدادم..حساااب   رم کاارده بااودم..امیر  ساااو سااه ههااار سااا ت دیگااه  

میومد   من باا خیااا راحات ساس ی هاای  کاه  اساه    شاد خریاده باودم ر  زاا             

کاا  _.._امیاار شااوی  _ر ر  کوبیاادن..ش شد کااردممی ااردم   زااامم ماسااا  میاادادم..د 

زشاات دره شرساایده ا  جااام بلنااد شاادم   هااادرمو کشاایدم ر  ساارم..با کاادای  ناا  ا   

در ر  بااا  کنیااد یااه اگهااه..با خااودم رفااتم ی اا  ا    _زشاات در نفساا و گااو  کااردم.. 

ه سااایه هاساات  اسااه ه ااین بااا خیاااا راحاات رگااتم در ر  بااا  کردم..امااا بااه مگااج   
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ن کااه مااانتو   شاالوار   ر سااری شااند بااود دساات اا  ر  ررگاات جلااوی  بااا  کااردن..  

 ..دهنم   من ر ی  مین ا  حاا رگتم

د دیدنتون سرشاااو ش اااون داد در  ده _ا  جاااام بلناااد شااادم   بااا  اختیاااار رفاااتم  

باشااه شااوکت  _خااانم جااان بیاااین شااام حاضااره..   _شد..شااوکت ا مااد شااو   رفاات   

ت   بیاار ن رگاات ماان هاام    بر ..شااوکت نگاااه کنش ااا ی حااواام کاارد   در   بساا    

 ..سردررم ش وه جونو بردم زایین

ه ینشااوری رفتاایم یااه _اخااه هاارا اینااادر یهااوی  _ار م دختاار هااه خسااره  _هییاا  _

نیسااات  یاااه ذره راه_خد..خاااد شااا ا بااارین مااان هااارا بیاااام  _هاااوای  بباااوریم..

که،شا ااه..میبوایم یااه هفتااه ب ااونیم ی ا  بایااد مامااانو شاار   خشاک کنااه یااا نااه ا نشا    

میساا رم قاساام بسرشااون مدرسااه   بیارششااون   _زاا   لاا    شااارا هاا   _ یااه داریاام

بابااا _باشااه امااا ماان بااا م نگرانشااونم _شااو ایاان یااه هفتااه هاام زااید شااوکت می ااونن..

گمشاات برمیگااردیم خوبااه    رگتاایم ا نشااا هاارر    ناا  باا ن ارااه بهشااون بااد می     

باشااه _گااردا هفاات کااس .._باشااه..من باارم  سااایهمو ج اال کاانم کاا  راه ماا  اگتیااد  _

زاا  گ ااه.. امیاار زشتشااو بهاام کاارد   ا م د ر شااد بااا حاار  زااامو کوبیاادم  مااین      

رگااتم شااو اشاااقم   در  مگ اام بسااتم..ا نت ..اخه یناا  هاا   مگااه باارده شااونم هون     

اشااون برم ساافر کاریشااونو ایااو کااردن باارن   زرسااتار مادرشااونم بایااد ه ااه جااا باه  

شاا اا..خک   هلاان بااه خدا..شانسااو میسین  خیلاا  ا  سااامیار خوشاام میاااد حاااه بایااد    

 ..یه هفته شو یه  یه   یه سفر اجساری شگ لد کنم..خدایا خود  کسر بده

یدم   سرشااو نااوا   کردم..شااو  ب. .سااباا  حوکااله کااور  خااواب  اااود شااارا ر     

گین بااود بیشاااره شااوکت..  لاا  هاام هشااا  خ ااار بااود بیااک شااوکت خااواب بااود ساان

امااا بااه   ر ساا   داشاات بااداخهق جلااوه کنااه.. اکااه راضاا  نسااود باهاشااون باارم        

ساافر..زرهام یااه سااسد زاار هلااه هواااه   شااناه  دسااتد بااود   یااه کواااه هاام ر          
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د شااد..یه شیشاار  رشاااد مشاا     یااه شاالوار ارششاا ..یه سوییشاار  مشاا   هاام   

بدنااه ماشااین ش یااه داده بااود   بااا حسااابدار شرکتشااون     زوشاایده بود..سااهراب بااه  

حاارم میاا د..ا نم یااه بلااو  مرد نااه خاکسااتری بااا شاالوار جااین مشاا   شااند بود..یااه  

کااهه کاا م ر  ساار ..  بتااین طسااو م  ااوا بااا غاار ر ا  زلااه هااا زااایین ا مااد   بااد ن   

ید   بهااد کااس  ببیاار   ب. .ساااین ااه بااه ماان سااهم کنااه زیشااون  شاا وه جونااو      

ر  سارمه ای باا شالوار اوااه ایاه سافید زوشایده باود..ا  کناارم رد شاد           رفت..یه شیشا 

  سااوار ماشااین امیاار شااد..امیر   سااامیار هرکااد م یااه کواااه ر  د ششااون بااود          

ه ین ااور کااه بااا هاام کااگست می ااردن ا  کنااارم رمشااتن .. سااهم امیاار با اام شااد     

کااه حواساام ا  اسبنااد مرمااو  سااامیار زاار  شه..جوابشااو دادم   بااا حاارم سااهراب     

رفاات راه بیااوگتیم اخاارین سفارشاااشم ر  بااه شااوکت کردم..بااه یاااد دیاار   اگتااادم کااه  

رگتااه بااودم خریااد   د  دساات مااانتو   یااه شاالوار ااا    یااه کتااون    سااه رناا  شاااا   

راارگتم.. یااه خااورده هاام اااوا م  رایااد کااه اماار   کل ،بااه کااورشم کاافا داده           

کااه زشاات هشاا م بااود..کرم   ری ااک   ر  مساا  رنگاام بااه ه ااراه خاا  هااد نااا ک   

کشاایده بااودم حساااب  قیاااگ و شیییاار داده بااود.. یااه مانتویااه  مسااتون  کتااان رلسااه ای  

رن  باا شالوار اا  یبا  زوشایده باودم   اساتینای ماانتومو ک ا  بااه داده بودم..شااا            

ساافیدم هاام ر  ساارم رماشااتم.. یااه کیاا  گااانت ی دختر نااه کااه ر   یااه زااازیون       

ته بودم..کتااون  ساافیدم هاام شی  ااو ش  یااک داشاات   رلسااه ای ک رناا  بااود هاام برداشاا

 ..کرد.. برای ا این بار ا  نو  زوششم راض  بودم   حسه خوب  داشتم

 

امیاار   سااامیار   ابتااین شااوی ماشااین امیاار نشسااتن   ماان   شاا وه جونااو زرهااامو       

سااهراب شااوی ماشااین سااهراب نشسااتیم..راه اگتااادیم امااا ا  ه ااون ا ا راه سااهراب    

م کاارد   بااا ساانگین  نگاااهد حرکاا و در ا رد..ا نتاا  دااام  ینااه ر  ر  کااورشم شنهاای
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میبواساات دساات بناادا م ا  زشاات رااردند   گشااار باادم ب ااد سرشااو ب ااوبم بااه       

گرمااون   در نهایاات هش اشااو ا  کاسااه درارم..میااد نم ر حااه ا یفاا  دارم خشااااتم     

ندیاااد..زرهام ا  ه اااون ا ا راه دباااه بن یناااو ررگااات دساااتد   شااار   کااارد باااه   

ارساااا بهااار دسااته ج  اا  رگتااه بااودیم  یاااررر .. شااو راه دیاادیم  ز_مساابره بااا ی..

یااه داگاا ر خوشااگلو بااا مگست..زرسااتیف  رگتااه بااود  شااو حلااو ماان شدیدا..هشاا  و  

باا دسات شا وه جوناو     »بد ررگته بود شی اه ای باود شادیدا.. هرها  کاه رفاتم باه نناه        

 باار  بااه خاسااتگاری..ه  اا اا  کااهو«کااه داشاات ا  خنااده ریسااه میرگاات نشااون داد 

رماشااات رفاااتد کاااه  ااااک ناااداری.. رفاااتم نناااه  اشاااو شااادم مااان میباااوامد   

 ..خدای ..رفتد  ن  ندر  نیست شو هم که زوا ندارییی 

دیگه نفا   اسام ن وناده باود، ا  با  کاه خندیاده بودم..شاو ا ز خناده هاامون نگاام            

اگتااد شااو  ینااه جلاو کااه سااهراب ا  شاو  بهاام خیااره شاده بود..اسبناادر  اااسم خشااک     

ثانیاه ب اد د باااره ا  دسات زرهااام ریساه رگتم..ا نتا  بااا یاه اب   شاااب        شاد اماا هنااد   

میبوند کاه ادم  اق اا غاد می رد.. اساه شا وه جاون اا اه میگارگتم   بارای زرهاام           

میوه زوست می نادم  اا  باه ساهراب ناه نگااه می اردم   ناه حرگا  میا دم.. ا نام باا             

زرهاااامو در یاااه اخ ااا  ا  شاااو  یناااه باااه مااان  ا  ده باااود کاااه هناااد باااار کااادای  

  رد..طرگااای جاااده کاارز بااودیم کااه امیاار ا  سااهراب سااسات ررگاات    اسااد بااوق  

 د..   کنااار  د..سااهرابم بااه دنسااااد کنااار  د   ا  ماشااین زیاااده شااد..هند دقیاااه ب ااد  

مامااان بایااد  اسااه نهااار نگااه داریم..شاا وه   _سااوار شااد   ر  بااه شاا وه جااون رفاات  

به هرجااای  ن یشااه ا ت اااد   باشااه  ااا  بریااد ه ونشااای ه یشااگ ..    _جااون رفاات  

کرد..سااهراب سرشااو ش ااون داد   حرکاات کرد..شاریسااا ناایم سااا ت ب ااد بااه یااه        

ساافره خونااه شاار   ش یاا    شاریسااا مشلااک رساایدیم کااه ن ااای ساانت  داشاات..جفت       

ماشااینا زااار  کااردن   ه  ااون زیاااده شاادیم..کد   قوکاا  بااه باادنم دادم   خودمااو  

شااین بیاار ن   رد   ر  بااه امیاار کااه   ماااک رربااه کشاایدم.. ابتااین شاا وه جونااو ا  ما  
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امیاار دساات بشنسااون  یلشاار    _ یلشاار  ا  زشاات زاااشر ا سااهراب در میااا رد رفاات 

بیااار دیگه..ب ااد ا  این ااه شاا وه جونااو سااوار  یلشاار کااردیم ه گاا  شااو یااه خاا   ارد  

ساافره خونااه شاادیم.. نگاااه ه ااه بررشاات ساا ت ون.. یااه اگهااه یاااده ه  زشااتای       

ن بااودیم.. خنااده نبااودی کااردم   بااه خودمااون نگاااه     نینشااا اگتادم..کااامه شسیهشااو 

کااردم زاانش شااا زساار   یااه دختاار   یااه زیاار ن..خخ راار ه  شیساا  بااودیم دختاارا بااا     

نگاهشااون داشااتن زساارار  میبوردن..سااهراب یااه میاا  ن دیااک هشاا ه  ساا  ساافره  

خوناه انتبااب کارد کاه ا  بایااه ب ررتار باود ه اه ر   جاااریر شادن ی هاو یاه ماارد           

بااه بااه _ن   شااا ک اار خاام شااد   شاار   کاارد بااه هاارب  بااون   د ییااد ساا ت می مااو

بااارادران امینااا  خاااوب هساااتید  خاااو  امدیاااد خاااو  امدیاااد هااا  میاااک          

دارین نگاااهد بااه ماان اگتاااد   هشاا ا  باارق  د..اخاام کااردم   ساارمو انااداختم       

  به به خو  امدید بانو..حاا ش ا _زایین..

هیشاا  نگفااتم کاادای ایشااد مردی ااه گااک کاانم بااه بااه شی ااه کهمشااه..بانو   تااه..اما 

جوجاااه   فر نااا  مبصاااو ..   _ماااادر شااا ا هااا  میباااوری  _ابتاااین بلناااد شاااد 

هشااام،اقای قرباااان  هفااات زااارو جوجاااه   فر نااا  مبصاااو  بیاریاااد باااا         _

سااااهد    یتاااونم بیاااارم ابتین باااا کااادای  _د  .._هشااا  م نوشااایدن  _مبلفاااا 

 قتا  مایگم باا ش اام مبلفاا  ینا  ه اه ها  دیگاه ا  ما  باه            _خشک   جادی رفات  

ساواه نیسات.. مارد جاا خاورد اماا هیشا  نگفات   گاا  د بااره شاا ک ار خام شاد                این

نااه..مرد رگاات   مااار  شنهااا رماشاات..ابتین بیشاا ور ن اارد یااه سااواا ا   _اماار دیگااه.._

بایااه ب رسااه بسینااه مااا جوجااه د و داریاام یااا نااه  ررهااه ماان خااودم نااوکر جوجااه     

 ..هستم اما دایک ن یشه ه شین کاری کنه که..ایشد زر  
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

فارشااار  ر    ردن   بااه طاار  ماهرانااه ای ر ی رلاایم ساانت   یاار زااامون هیاادن..     س

 بتااین هاام ههااار شااا هااک زااوا بااه  نااوان ان ااام شااو جیسشااون رماشاات.. زاا            

بگو  .. اسااه هاا  اینااا ایناااد جلااوی باارادران دااتااون خاام   راساات میشاان،  اسشااون  

بلنااد ماا  کاارگیده..خودمو بااا بنااد کاایفم مشاایوا نشااون دادم کااه کاادای سااهراب     

ببور ماریم.. شار   کن..ا یان کاه مناو ماریم خ ااب کارد  صاس  شادم اماا باه             _شد

ر ی خااودم نیااا ردم   ساا   کااردم جااوری برخااورد کاانم کااه انگااار اکااه کداشااو      

نشاانیدم  اسااه ه ااین خودمااو د باااره بااا بنااد کاایفم ساارررم کااردم زسااره خناا ،کم   

خاانم ساهراب    _داداشا  به مان مشا وکن ایانم هیا م شاو  شاید شاک ا ناا میا اره..         

شاار   کنید..ساارمو   ردم باااه   بااه زرهااام کااه منااو خااانم سااهراب  کاادا کاارده بااود   

 _نگاااه کااردم.. هشاا ا  میبندیااد امااا کااورشد جاادی بود..اسبناادی  دم   رفااتم     

م نااون اهن شاار   می نم..ب ااد هاام کاسااه ای برداشااتم    اسااه شاا وه جااون کشاایدم  

د بااه سااهراب کااه بااا خشاام زاارو جوجشاام ر   رماشااتم..شو ه ااین بااین نگااام خااور

نگااام می رد..زشاات هشاا   باارا  نااا   کااردم شااا ایناااد  اسااه ماان اخاام   شباام      

ن نااه..ه  زااید خااود  گ اار کرده  اسااه خااودمم یااه مااادار باارنش کشاایدم   هنااد   

شی ااه جوجااه.. شاار   کااردم بااه خااوردن.. ای ا نتاا   اق ااا خوشاا  ه بود..بااا اشااتهای  

د باااره سااوار ماشااین شاادیم   حرکاات    بیشااتری ادامااه دادم.. ب ااد ا  اش ااام نهااار    

کردیم..ا اخاار راه بااود   ماان کاام کاام ا  دیاادن سااس ی جاااده هااا بااه  جااد ا مااده       

 ..بودم.. سهراب کدای مو ی شو باه برد    یر هش   ا  شو  ینه نگام کرد

 ..خود  میبوای بری خاطره ش  اما دات میسو ه_

 ..شهاهر می ن   اشا   این با ی هر ر  ه نترو

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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ه رگااتن ه ااد داشااوره میگیااره د ر   بگاامره ایاان داشااوره هاااا ا  خاااطر    ادم دماا

 ..میره

  بهت قو  ا میدم سبت نیست هاقک برای شو  

 راحت بااا  د رم ا  شو   دنیای شو

 ..راااحت باا  هیش  ک ،ن یاد جای شو

  داشوره دارم من رک من برای شو.. ا   شو هره  که میشناس و ا  من ررگت 

  ده احساس و ا  من ررگت شو باق  مون

  میبوای من باش    یاد  بره مای   جود داره

 ..خود   ماده رگتن    قلست ن یماره

 ..اکه نترو..راحت بر  بیی  مننن

 ..هی  ک  به ج  شو منو یااد  نیست

 گک کردی ک  ا  من خسر داره  

 ...راحت بر ..هیش  ک  حواسد نیسسست

میومااد ایاان اهنگشاام خیلاا  گااوق اا اااده     ا  کاادای مگساان یگانااه خیلاا  خوشاام    

 ..بود..ن ید نم ه  شد اما هش ام ر  هم اگتاد   خوابم برد

زاشاااو ماااریم جاااان رسااایدیم.. هشااا امو ر  هااام گشاااار دادم    صاااس   یااار ااااد _

باار  باااه ببااواب   یاا م.. ی اام شااو جااا ش ااون خااوردم     _گااا  زاانش دقیاااه.._رفااتم
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هاارم نفسااای ی اا  ر  ر  کااورشم   د باااره بااه خااواب رگااتم امااا زاانش دقیاااه نشااد کااه  

حاا  کردم..مورمااورم شااد   خااودم ج اال کااردم..ح  کااردم بااوی ادکلاان مرد نااه    

 ..ای زیشید شو بینیم

 

ذهاانم هشاادار داد..ایاان   اار  شاانا بود..شااو ه ااون  اااام خااواب یااه  حشاات باادی شااو 

دام رخنه کرد که با ام شاد هشا ام باه سار ت باا  شاه..با دیادن ساایه سانگین یاه            

  کااور  یااه گاارد ماامکر ن دیااک کااورشم  حشاات  ده خواسااتم      ماارد ر ی ساارم 

جیااه باا نم کااه دهااانم ر  ررگت..هشاا ام زاار ا  اشااک شااد.. جاان  دسااتای ماارد ند 

 حشاا  _بود..سااامیار بااود..   ب. .و شاانا بااود.. زاار ا  خاااطره شلااخ بااود..زر ا  کااا    

شااو..ا  سرکشاایت ااام  میسرم..هنااو  هاام بااا رم ن یشااه بباااطر شویااه غربتاا  ماان ا    

م کتااک خوردم..مگااه شااو کاا  هساات   جاا  یااه دختاار باا  اکااک   نسااد کااه ا    باارادر

شااان  خوباات مااخ داداشااه اح ااو منااو  دی.. ااا  اینااو شااو روشاات گاار  کن،مگااااه     

باامارم راساات راساات بشرخاا  باا  این ااه شااا ان ا ن کت اا  کااه سااهراب منااو  د ر      

سااتم باادی..حاه هاام خفااه شااو   بیااا باه..اینشااا نیوماادی مفاات خااوری ماان ماااک بایااه نی

کااه بگاام باامار ببوابااه رناااه داره،ماان ه یشااه  رامشااو ا   میگیرم..ب ااد هاام بااا یااه    

زو خنااد منااه  حشاات  ده ر  شنهااا رماشاات..غر ب شااده بااود   هااوا ر  بااه شاااری      

میرگات.. ماشاین زسار هاا کناار هام زاار  شاده بود..دساتم رگات سا ت دسااتگیره              

داشاات میرگاات ساا ت  در  بااا  کردم..بااه قاماات سااامیار کااه زشااتد بااه ماان بااود      

خونااه خیااره شدم..احساااو نگاا    شااوم  داشااتم،دهانم شلااخ شااده بااود   ساارم      

درد می رد..کااادای دریاااا زیشیاااد شاااو روشااام..کنش ا انه دنسااااا اماااواز دریاااا        

رشااتم..دنساا دریااای  کااه  خاارین بااار شااو ساان ساای ده سااااگ  دیاادم..ا ن هاام شویااه  

کااار کاارد هاااد زااوا ر  ا    ارد ی مدرسااه..اسبند شلباا   دم..مااادر بیشاااره ام هاااد   
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زاادرم زنهااون کاارد   هاااد کتااک خااورد شااا شونساات زااوا ارد  ر  جااور کنااه..مانتومو    

کااام کااردم   رگااتم ساا ت در ا ه باا ر  طوساا  رناا ،ا ن اگهااه بااه هاای  هیاا      

گ اار ن ردم..بااه این ااه شویااه ا ن   ااار  ساافید رناا  کااه راا  بااری هااای خوشاارنگ  

  ماان جااای  ر  ن یشناساام ..گااا     داشاات،یه  ااده منتهرمن..بااه این ااه دم غر بااه     

کاادای دریااا حاااا و  ااوع کاارده بااود..در ر  بااا  کااردم    ارد ساااحک شاادم.. یه      

درست کنار دریاا بود،بااد شادیدی بلناد شد،شااا ا  ر  سارم اگتااد   موهاای گارم شاو           

کااورشم زبااد شااد..اه یت  ناادادم   قاادمامو شنااد کردم..ناخوداراااه شاار   کااردم بااه  

 _ن دیااک شاار میشاادم بی اام ساانگین شاار میشااد..جیه  دم  د ییاادن،هره  بااه دریااا  

بسسسسااههههه..شو کشااای  زاا   اینه ااه شااو روشاا ون خوناادن شااو ا  ر  رااردن      

ن دیاااک شاااری زااا  هااارا مااان شاااور  اینه اااه د ر میسینم اکاااه ن یسین ااات..این     

رس شااههههه  جیااه بلناادم رلومااو میسااو  ند امااا ماان کااه حاااه کنااار ساااحک  انااو  ده 

م نسود..بااه هااو هااو مهلومانااه ای اگتااادم   دااام باارای خااودم    بااودم ایاان هیاا ا حاااای 

سااوخت.. ه یشااه ا ز درد   باادببت  ا نشاییااه کااه خااودشم دااات بااه حاااا خااود       

میسااو ه..با رریااه کودکانااه ای مشاات و کشاایدم زااایین هشاا م   اشاا ای داغ ااو زااا    

کااردم امااا ن یااد نم ا نه ااه اشااک ا  کشااا ا مااد کااه هرهاا  زااا  می ااردم بااا م         

شااو هاام شنهااای  نااه میفه   هاا  ماایگم این  _.با رریااه ر  بااه دریااا ناایاادم میشوشااید.

ساحک ا نت  هام حوکالتو ناداره کاه هرها  باد ن دیاک میشا  زسات می ناه  داام            

مامااان و میباااواد دریا..کااا  باااود کا ..کاااااا . شااا کااا  بگاام کاااا    حسااار      

ببااورم.. هرا  ناادر  ماان ه ااد بااا بدببتیااه  ز ، ناادر  کشااای اینه ااه دردساار    

 له  ز  مان کا   نادر  کنم کا  جواباه مناو میاده هرا هرکا  میرساه باه مان            مش

بهاام شه اات هر راا  می نااه من کااه زاااکم ماان کااه ساارم زایینه..خاادایاااا شااو ه  شااو    

هاام گ اار می ناا  هاار ه ام کااه دیگااه نگااام ن ی ن  ..کااا  نگااام کن ..کااا  نشاااشم    

  ..بدی..کا  ش ومد کن 
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ن زسارا  نشساته باود   باهاشاون حارم      با اسبند شا وه خاانم   نگااه کاردم کاه بای      

می د..ه ااه جاا  سااامیار کنااار  بودن..م لااوم نسااود کااد م رااوری رگته دیگااه ا         

 ..غید شدند میترسیدم

به کساب  کاه ساهراب می بات خیاره شادم.. امیار ریتاار میا د   زرهاام د بااره شار              

کاارد بااه هاار    زاار  خوناادن..ابتین کنااار اشااید نشسااته بااود    ا  ده بااود بااه      

 له هااا  کااه  بونااه می شااید.. زتااو ر  بیشااتر زیشیاادم د رم    اسااه ایاان  رامااد  شاا

نسااس  خوشااگاا شاادم..ر ر  ساارما ا  ر ی زتااو هاام بااه شاانم نفااوذ می اارد   با اام    

میشااد دماااغم قرماا  شااه.. ه ااین هاام شااد بهونااه زرهااام کااه ا   قتاا  ا ماادیم ساااحک  

بااواد بااه مااا  اکاایر روجااه کاادام کنه..ه یااد نم  اه ایاان ناااق  اا اااک هرهاا  می     

 ..میگه

 

شااو باا ن ماان دیگااه خسااته  _امیاار ریتااار ر  داد بااه زرهااامو زاشااو درا  کاارد   رفاات  

بلااه کااه میتااونم     _شاادم ا  دسااته مساابره با یااای شااو میتااون  خااود  باا ن..       

ه  گ ااار کاااردی گاااا  خاااود  میتاااون  باااه ساااس ه خااادا بیاااامر  سااالندیوم        

ب ااون  شااو کفااد.. امیاار  ب ن ،شایتااانی و ایسااتگاه کناا  اهن یااه شااهرام شااس ره میاا نم 

میا نم کااگت   _مگاه شاو ریتاار بلادی زرهام زشات هشا   ناا   کارد        _نیم خی  شاد 

می ن ااا امیاار مگااه شااو ااا ره ریتاااره ریتااااار.. ههااار شااا ساایم بااد   یاا  ن کااردی   

اس شااو رماشاات   ااات موساایا .. بیااا ماان بااا دبااه بناا ین یااه ساا فون  مااو ار  باارا  

هااون ام میتااونم ب نم..امیاار قهاهااه ای  د    باا نم کاا  کناا .. شااا ه بااا دبااه شرشاا  بت   

 ..اره دیدم هنر ن اییتو.. شر   کن بسینم_رفت

ه ااه د رمااون ج اال شااده بااودن ،منهااورم ا  ه ه،زساارا بااودن   شاا وه جااون   هنااد   

شااا خااانواده کااه نصاافه شااد ا مااده بااودن راارد .. سااامیارم ناایم سااا ت  بااود ا مااده   
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تاین کاه ه شناان جادا ا  ه اه زاید       بود   داشات قلیاون می شاید.. ه اه باودن جا  اب      

 شااید نشسااته بود..خاادای  خیلاا  خشااک بااود.. ارااه  بتااین   سااامیار نسااودن ق  ااا    

ساافر شااوز  میشااد..زرهام ریتااار   بااا یااه زرسااتیف خاکاا  ررگاات.. نگاهشااو ماااک        

گیل ااای  سااترن د خاات بااه ه ااه   شااک شااک نگااامون کاارد سرشااو انااداخت زااایین    

برررد نااد   ر  زشاات ریتااار ماااک یااه دبااه     ی هااو   رد باااه   ریتااار  شااو دسااتد   

نیر..نیر..دیگااه بسااه..اخه غ ااو رهااا   _ضاارب ررگت..بلنااد شاار   کاارد بااه خوناادن   

کنننن..هاارا  ناا  میاا نم جااواب ن یاادی اخااه نیاارر..  ا یه ایلاا  ماان د ساات دارم     

خیلاا   ا یلللااه ایلاا  ماان د ساات دارم خیللل ..هلااه دان دان دان، دان دان دان..یااه     

هلااه دان دان هلااه یااه دانااه یااه دانااه..یار مااو مهربااون مااااه  بادانااه یااه    دانااه یااه دانه،

دانااه،یار مااو مهربااون ماااا ابادانااه یااه دانااه..  ی  شااا شااو نیااای  مااو نبنااد م یااه          

دانه،  ی  شا شو نیای  ماو نبناد م یاه داناه..درر  هاد    گاا باا کا  نسناد م یاه داناه..            

  بااه زار ا  ناا    کرشا ه او،نگااه      حناااا ای حنااا باوی راک رنادم حنااا ..حناا ا ن قاد        

 ..کن رد زامون ه ون جا اد هش ه او

 ااای خاادا نصاا  داشااتن قاار میدادن،زساارا هاام ر   مااین  اااو شااده بااودن..منم کااه     

ساارم ر  شااونه شاا وه جااون بااود   داشااتم غااد می ااردم.. خاادای  ایاان زساار گاایلم    

د.. یاه ساا ت    بود..جااد این بود کاه باا شیییار هار  هنا  ریاتم ضربشام شیییار میادا         

ا نشااا خوناادیم   خندیاادیم ب ااد  بلنااد شاادیم رگتیم.. بتااین جلااو شاار ا  ه ااه در ر   

بااا  کاارد   منتهاار شااد شاا وه جونااو بساارم شااو... یلشر  بااردم شااو   زشاات ساارم زساار 

هااا  ارد شدند..سااهراب بلااو  مرد نشااو شااو ه ااون ساااان در   رد   بااا  یاار زااو      

می شااید،ر ی مسااک نشساات      مشاا ید کااه با  هااای زااید در زاایشد ر  بااه رخ    

هش اشااو بست..سااامیار ساایگاری  شااید  د   باا  شوجااه بااه مااا رگاات باااه بااه ساا ته    

اشاقد..زرهااامم بااا کااورش  خنااد ن نشساات ر باار ی شلوی یااون زنشاااه   د  ایاان       

شااد  د زاا  ام ساا .. بتین بااا رااام هااای مگ اام رگاات ساا ت     1باا  خیاااااا سااا ت  
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میاار خااداحاگه  کااردم   شاا وه جونااو   شاا   خونااه   قهااوه جوشااو  د..ماان هاام بااا ا  

بااردم بااه اشاقد..ب ااد ا  یااه د    قتاا  شااو شباات خوابوناادمد خااودمم کنااار  ر    

 مااین یااه بااااد   زتااو برداشااتم   درا  کشاایدم..با دم و مگ اام دادم بیاار ن   بااا      

 _کدای  ر م  ه ون اور کاه  یار زتاو خ یاده باودم   باه ساا  نگااه می اردم رفاتم           

  ا مااااد   زشاااات ساااار  کاااادای شاااا وه شااا وه جون کاااادای نفاااا    یااااا 

کاا  شاا ار  د دیااده بود اکااه ب ااد  هااه اشفاااق      _جااانم اس و شاار کااردم _جااون

 قت  کاه باه هاو  ا مادم شویاه اشااق مشلاک بودم..یاه اشااق باا شبات سال نت              _اگتاد 

 مااردی رناا  کااه زاارده هااای ابریشاا    مااردی داشاات..با رریااه گااا  اساا ه امیاار    

 ..م که کلید شوی در هرخید   در با  شد ساسو کدا می دم..شو ه ون حاا بود

 

در با  شد   کسا   ارد شاد کاه ا   متنفار بودم..کاه ناه ماهاه زاید باه خااطر  ا            

خونااه   خااانوادم گاارار کردم..گرهاااد ه ون ااور کااه زیاا  دسااتد بااود بااا کاات شاالوار  

د دی رنگاا   ارد شااد..ماک ه یشااه بساایار خوشااشهره   جااماب بااود امااا ماان ا ن       

امیاار  ساساا و میبواسااتم... ااای امیاار  ساو..بیاااد خونااه   بسینااه  اگهااه گااا  بااوی شاان

ماان نیسااتم ساا ته می نااه..بیشاره شااوهرم شرسااد باااهخره بااه  اق یاات شساادیک شااد،   

 نااادر  شااایرین مااان باااه  هر..هشااا ای اشااا ی و بساااتم   دساااتامو ر  سااارم       

سااهم بانو..میبواسااتم جیااه ب شاام بااه مناانن نگااو  _هاارا منااو د دیاادی هااا _رماشااتم

هارا رریاه می نا     _    گا  امیر میتونه مناو باانو کادا کناه..اما گاا  رریاه کاردم       بانو

رریاه می انم ببااطر ببات بدم،باه خااطر زادر بشم..باه خااطر خوشاسبت            _بانو جاان  

شااا ه زااا ررگتم..منااو کشاااااااا   ردی   گرهاااد هنااد قاادم ن دیااک شد،هشاا ا          

نگااااهد سااار اشااا   باااود..ه  میدیدم خااادای من..گرهااااد داشااات رریاااه می رد..

شااو هی ااار کااردی بااا ماان شاا وه شو هی ااار کااردی دختااره باا   _خااورد ر ی شاا  م..
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گ ر.. حاااه ماان جااواب دا ااو هاا  بدم نااه ماهااه رگتاا     رامشااه منااو بااا خااود        

بردی،قسم خوردم زیادا  کانم   بار  رارد نم اماا حااه..شو ها  کاار کاردی باا مان            

ر کااه  اق ااا ش سااته   شاا وه   ب ااد  یاار شبااتم نشساات    ار  ار رریااه کرد..انگااا    

شااوی ا نتاا  بااا گاارار  هاام  بر مونااو بااردی هاام غیرش ااو کااه شااده بااود ناااک  _بااود..

مشل  ه اه..اما ه اه ایناا بادر ..من ساه ساااااا خااطرشو میبواساتم شا وه .. شااه           

شو  او،ی ا  د ر   نساود کاه شاسد سارد شاه.. او گراماو  کردنات دسات باه هار            

 باااا  بودنم..بابااام شاارا کاارده بااود   یاشاا   دم امااا نشااد..ه ه رماشااتن بااه زااای ه  

دختااره مساایو بااهن ی اا  ا  ششااار گرانسااه ر  بگیاارم امااا ماان ن یتونسااتم هااون ا ن     

ماااک شااو کااورشد مهتاااب  نسود..هشاا ا   باا  نسااود..داد ماااک شااو  یینااه نسود..ماااک  

شااو باا  قااک   غااد نسود..هااون ا ن شااو نسااود.. قت  اینااادر  یااا  شاادم کااه  باار ی    

رضااا داد بیااام خواسااتگاریت کااه سر سااامون بگیاارم    دم     زاادرم بااه خ اار اگتاااد   

شاام..ا مدم شاا وه.. امااا مااردم  قتاا  شااسونه گاارار کااردی..  شااید راارگتم  قتاا  شااو    

دهاان ه ااه اگتاااد  اار و حاااز امیناا  بااا یااه ماارد دیگااه ریبتااه ر  هاام   رگتااه..جلوی 

ه ااه  اسااتادم شاا وه..رفتم شرساایدی..رفتم شنهااا رگتاا  ایاان د ر   اطاارام منتهااری    

هااا ا  اساایاب بیوگتااه بررااردی.. رفااتم ا  ا اشاام شااو راضاا  بااه  کاالت نسااود..رفتم  اب

باار میگااردی.. امااا برنگشاات  ش وه..برنگشاات  داغتااو بااه دااام رماشاات ..ی هو ا          

جا  بلناد شاد   باا هشا ای سارخ   زار ا  درد   خشام نگاام کارد..ا  شارو خودماو            

امااا دیگااه ش ااوم _ادروشااه شباات ج اال کردم..انگشاات اشاااره اشااو شهدیااد  ار ش ااون د

شاد شا وه خریات مان ش ااوم شاد ساه مااه اینشااا نگهات میادارم شوااه ا ن  وضاا  ر            

زاا  میناادا ی میاادی بهااد خودمااون باار میگااردیم ماانم بااا م خودمااو میاا نم بااه       

بیبیاااا    بااه ه ااه ماایگم رگتاا  اهااوا  شااک   شنهااا کااار کااردی..ن یگم شااوهرررر      

ساااده رمشااته ای باااهم   داشاات  ن اایگم بشششااه داشاات  ماایگم ه ااون دختاار زااا     

ا د از می ناایم ..شااا ا نشااا کااه میااد نم کااییتون شااو شناساانامه ثساات نشااده زاا         
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هاااا  داری _مشاااا ل  نیساااات..مسهو  نگاااااهد می ااااردم..ا ن دیو نااااه بااااودا   

میگ  میفه ااا  من بش اااو شاااوهرمو  ا کااانم بیاااام باااا شاااو ا د ااز کنم ن اااره  د  

و   .. خشااات ب اد   خفففففاه شا  _جوری کاه روشاامو رارگتم    یار داام خااا  شاد       

شاا وه حیااااا کن،شااو جلااوی کساا  کااه قاارار بااوده  نااد شاا  ایسااتادی   طرگااداری    

شوهر کاییه ایتاو می ن  ا نتتات باه مانن کاه هناو  هام  اشاات  م.. ا نتتات..ه ین           

کااه رفااتم کااییه ر  گسااخ می ناا    بششااو بهااد میاادی  ررنهههه،بااه خدا ناادی       

ه..ا  شاارو شهدیااد  ار یاادم خاادااا می شاا   د..مید ن  کااه این ااار  می اانم شاا و 

  اشاا ام د باااره ساارا یر شااد. ضاا ی  بااودم هاام جساا   هاام ر ح ..امیاار  ساااو      

 ..من

 

سااه ر   بااود کااه شااو ا ن اشاااق  نااد ن  بااودم.. کااارم شااده بااود رریااه    اری   مرثیااه 

 اسااه باا  زناااهیم..گا  غااما میبااوردم کااه یادراااری  شااام حااااد خااوب باشااه..ا ن   

ره بباات بااود..این مااادر  بااود کااه بااه دساات نااام د  کااه رناااه  نداشاات،مادر  شیاا

ساااباد د دیااده شااده بااود ..ایاان مااادر  بااود کااه گاارار کاارده بود..بشااه ماان مهلااوم 

شاارین بشااه دنیااا میشااه..هون  مااان  کااه شااوی  جااود مااادر  بااوده،ه د شااو گاارار    

د دیااده شاادن رمشااته..نه مااادر ب رراا  داشااته کااه باارا  سیساا ون  ج اال کنااه   نااه 

باباجااان کاادا  کنااه.. بیشاااره بشااه ماان.. سااا ت د ا ده   ناایم شااد  زاادرب رر  کااه 

بااود اینااو ا  سااا ت   ناا  داری گه یاادم کااه مالااه  ینااه دق جلااوی هشاا م بااود       

راامر سااا ت هااای نگاا   ناادریم ر  یاااد  ر میشد..ساارم ر   انوهااام بااود    ر م بااا  

ش وه..ش وه.. حشاات  ده ساارمو   ردم..م  اا ن بااودم ی اا    _بشاام حاارم میاا دم.. 

دام  دم..ی ا  کاه ا  ه اه  جاودم بارام   یا  شار باود.. گ ار کاردم شاوهم  دم اماا             ک

 قتاا  زنشااره ر  بااا ساان   دن بااا ذ ق د ییاادم ساا ت زنشره..زاارده ر  کنااار  دم      
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 ا  باا دیادن کاور  امیر سااو زشات شیشاه جیاه خفیفا   دم   اشاک شاو هشا ام            

جوناااو  کااادای هاااو هاااو شااا وه»حلااااه  د..انگاااار کاااه کدسااااا ا   د ر باااودم.. 

هسااسیدم بااه شیشااه ای کااه بین ااون گاکااله مینااداخت.. بااا هااو هااو مهلومانااه   «شاانیدم

ای بااه شیشااه هناا   دم..مید نسااتم میاااد نشاااشم میااده..امیر ماان ماارد بود..بااا غیاار  

بود..ضاااااشه  دم   حریصاااااانه   رشاااااو ا  زشااااات شیشاااااه ی ا نتااااا  باااااو     

ااه امیاار امیرجااان..امیرم..مرد ماان..  زیشااونی و بااه شیشااه هسااسوندم..ح     _کشاایدم

باادشر ا  ماان بااود هشاا ا  مالااه خااون ساارخ بااود.. ای خون..ن شااند بهی  ساار   

نیاااارن بااادببت شااام  سرشاااو   رد جلاااو   ا  زشااات شیشاااه اساشاااو هساااسوند ر    

 کااه بگاام کنم،اینااادر شوکاای  زیشااونیم..رریه ام شااد  ررگاات.... ن یتااونم حاااا ونو  

و ه اون هناد ر     به یاه ششانه  قتا   ب نادی طاوا می شاه شاا هاه  شاه  اا  ماا شا            

د ری بارهااا هااه  شااده بااودیم   حاااه بااا دیاادن ه دیگااه  نااده میشاادیم..امیر         

شااار   کااارد باااه شاااه  کاااردن..ر  شییاااه دیاااوار ایساااتاده بود..هرکااااری می ااارد 

ن یتونساات هفاات زنشااره ر  بااا  کنه..یااه ناایم سااا ت  باهااا  شااه  کااردم امااا         

ق هااای درشاات  اگهاااش  ب ااد خسااته   ماا یوو دساات ا  کااار کشاایدم   بااه  اار       

زیشااونید خیااره شاادم..به هشاا های خسااته   خشاا گین ساایاهد..به ابر هااای رااره   

خااورده زهند..بااه سااینه سااتسر  کااه شااسهای  یااادی مااامن  رامشاام بااود..مرد         

من..ی هاااو سااار  ر    رد بااااه   نگاااام کااارد.. نگااااه و ا   نگااارگتم    ا  دم    

تاااار  ر  بهد..باااا رم شااااد کااااه بایااااد ا  هاااام جداشیم..گر ندم..زساااار یااااا دخ 

ن ید نسااتم گااا  مید نسااتم کااه بابااا  امیاار  ساسااه.. مالااه زاادر  باااغیر             

مساا وایت زاامیر باشااه خوبااه..من ضاا یفم..من بااد ن ش یااه کااردن بااه کساا  ن یتااونم   

 ناادر  کنم..اشاا   ا  هشاا ام اگتاااد اخ ااد شاادید شاار شااد   د باااره مشاایوا          

مااو ر   شد..داشااتم خیااره خیااره نگاااهد می ااردم کااه کاادای هاارخد کلیااد شااو در   

 ..به شنم راست کرد
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امیر زشات شیشاه باود   متوجاه نشاد  اا  مان شانیدم..من باه خاوب  شانیدم کاه در              

با  شد   ی ا  ا ماد داخاک.. خیاره باه امیار  ساسا  باودم کاه در حااا شاه  باود اماا              

جر   نداشاتم حتا  سارمم بررارد نم.. قادم هاا بهام ن دیاک شاد   ب اد کادا  ا             

نااا   ا  شااانیدن کااادای گرهااااد قلاااسم د ثانیاااه  میبواسااات  گااارار ک_بااایخ روشااام

ن د..امیاار ح ااور گرهاااد   حاا  کاارد   سرشااو   رد باااه ا ا جااا خااورد امااا ب ااد      

کااورشد خشاان شاارین حاااات م  اان شااد..ا ین ه جلااوی امیاار  ساااو زااید یااه ماارد  

غریسااه باا  ر سااری ایسااتاده بااودم ا  خشاااات ساارخ شاادم..گرهاد زاار کینااه بااه امیاار   

 ساااو بااا خشااونت باا  ساااباه ای..باارخهم هنااد دقیاااه     ساااو نگاااه می اارد   امیاار 

زاید کااه  جااوده ایاان شیشاه ر  ا ناات می ااردم حاااه خوشاگاا بااودم کااه ا ن شیشااه    

هست   ن یتاونن ه او شی اه زااره کنن.. ااد  ااد رگاتم   خاوردم باه دیوار..گرهااد           

بااه طاار   شیساا  خونساارد شااد   کلیااد زنشااره ر  کااه سااه قفلااه بااود بااا  کرد..بااا       

ده شااده   زاار ا  حیاار  نگااا  کااردم داشاات هی ااار می اارد  ریل اا  هشاا ای رشااا

زنشره ر  با  کارد باه مگ اه باا  کاردند امیار  سااو مالاه یاه شایر درناده خودشاو             

انداخت شو اشااق   ا  یااه گرهااد   یا  ن شاد   کوبوناد  باه دیوار..شاو ه اون حااا           

شااو ایاان   وضاا ..حیو  ن..کااگت..اشن..  ن حاملااه منااو د دیاادی     ردی    _غریااد

خااراب شااده هااه ...ی ببوری حااو داشااتن میگفااتن گرهاااد  یاشااه..شوی زساات         

گ اار  حتاا  ا  ناموسااه ماان نگمشاات ..   ب ااد ساایل  مگ  اا    دنسااااد مشاات  بااه    

کااور  گرهاااد  د.. گرهاااد بااا خونسااردی مگ اا  یاااه کتشااو کااام کاارد   بااه امیاار   

ن اهن خااود  میتااون  ه اای_ ساااو  ا  د..دهااند ر  بااا  کاارد   خیلاا   ر م رفاات 

ا  ایاان در شنهااای  بااری بیاار ن   خااارز شاا  در اینصااور  کاااری باهااا  ناادارم امااا    

اراه بباوای باا شا وه باری زااشو کااه ا  در رماشات  بیار ن بهات قاوا ن یادم قساا ت             

شاااو بااادنت سااااام ب ونه..دسااات و ر  دهااانم رماشاااتم   هاااین بلنااادی کشااایدم..امیر 
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 رشاام ن اان ماان ماااک شااو اساام  نااه منااو شااو دهاان کایفاات نیااار هر ه..حتاا  گ _غریااد

بااه هاار حاااا شصاا یم بااا خودشااه..  ب ااد هاام   _حیااو ن باشاام    ن ااو اینشااا  ا کاانم.. 

شونشااو باااه انااداخت.. میلر یاادم   اشاا ام شنااد شاار ا  هر قاات دیگااه ای ماا  باریااد..   

مید نسااتم می شااه..ا ن قساام خااورده بااود ب شااه..گرهاد می شاات امیرمو..اینااادر       

ب شااه..امیر نگاااه شگایاار  میاا ی بااه گرهاااد    دیو نااه   حیااو ن بااود کااه  شااو منااو  

انااداخت   ا مااد ساا تم..مش و ررگاات   منااو کشااید دنسااااد.. خودمااو ساار جااام         

هااارا  اساااتادی د راه بیفااات _مگ ااام کاااردم   ایساااتادم..مت شد بررشااات سااا تم 

ناه..بر .. ن اره  د..باه خادا     _دیگه ا مدم نشاشات بادم شا وه.. باا بیاج  م ماه کاردم       

می شااتت امیاار _ بااا کاادای بلناادی  دم  یاار رریااه   رفااتم هرااا _کااه خونااه ار یااد،

خفااه شااو میاا نم شااو دهنتااا شاا وه..ببدا     _ ساااو من..باار ..من می ااونم شااو باار ..   

می نم..بااه  لاا  بااا کتااک میسرماات بیاار ن ماان اهن دارم دیو نااه میشم..کااورش و        

ب ن..بااا ..ن قر..باااون _رااارگتم سااا تد   باااا هاااو هاااو   بریاااده بریاااده رفاااتم   

شااا وه..ب ن زید..مررااات بشااام.. ب ن.. ا.. اااا  بر ..باااا     دو..دساااتا  بااار..ه  

هتاااه شااا وه.. ا  هااا  میترسااا   ا   _خشااونت شاااونه هاااامو ررگااات   ش ااونم داد  

 _شهدیاادای ایاان مرشی ااه این هاایشش  غل اا  ن یتونااه ب نااه بااه ماان ا ت اااد کاان..      

برید..بررشااتم ساا ت گرهاااد کااه دسااتد ر  هشاا ا  بااود  _می نااه بااه خاادا می نااه..

هاارا اینااادر د سااتد داری شاا وه..    بااه دیااوار ش یااه      _  کاادا  بیااج داشاات 

بریااد گااا  بریااد یااه جااای  کااه هاای   قاات  _داد..هاام ماان هاام امیاار مسهااو  بااودیم.. 

نسین تااون..امیر دساات و کشااید امااا ماان ساار جااام ماایخ بودم..گرهاااد رگاات ساا ت در     

هاایشش  کاا  حااو شیاار انااداااا ی نااداره..   _بااا   کاارد ا  کاادای ن اار  ار یاادم  

.ب ارید باارن..  ب ااد رگاات بیر ن..امیاار زیرهنشااو شااو شااند زاااره     هاایش  کسساا . 

کااارد   رماشااات ر  سااارم..نگاهد داباااور باااود اماااا  شاااو شاااو نگااااهد بیشاااتر  

بود..اسبنااد ررماا   دم    اشاااانه شااو دااام طااواگد کردم..باااهخره راه اگتااادیم          
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ایم رگتیم بیر ن ا  اشااق.. باا هیا ی کاه دیادم دهانم باا  موناد.. شاریساا زشات امیار قا            

شااده بااودم.. حااد د بیساات نفاار بااا اساالگه زشاات در بااودن..ا  شصااور این ااه ی یشااون  

 ..به امیرم شلیک کنه شنم ار ید

 

نفساام باااه ن یومااد  ای خاادا هااادر  حشااتنا  ..ه شااون بااا اخاام بااه مااا خیااره شااده   

باااودن..امیر بااا  شوجاااه باااه ا نهاااا دستشاااو د ر شاااونم حلااااه کااارد   باااا خاااود   

اهااا  میاارگتم کااه گااا    د شاار ا  ایاان جهاانم خااه  شاایم.. کشااید..اینسار شنااد شنااد ب

بشااه حساااب  ااااد میاا د    یاار دااام شیاار می شااید..اینه ه اسااترو بش ااو دا  شااوب   

کاارده بااود.. داشااتیم بااه در  ر دی ن دیااک میشاادیم کااه کاادای  ا  زشاات ساارمون    

کاسر کنین..قلاسم ایساتاد ا  شان قاوی کادا  ،بررشاتیم سا ت کادا کاه باا            _بلند شد

مارد زنشااه ساااه کات   شالواری کاه موهاای یدسات سافید   طهیا  داشات             دیدن یه

  هشاا ای طهیاا  ناگاام   جااود  دم ر  ماا  کا یااد،جا خوردیم..حاااز  قااا امیناا        

بااود.. یااه بااار موقاال نااام دی دیاادمد کااه ماادام میومااد دم در   ا  خااان د می رسااید   

غیاار   باا _هیاا ی کاام   کساار نیساات.. بابای گرهاااد بااا کااورش  باار اگر ختااه غریااد

شاااادی امیر ساااااو خااااان.. ن مردمااااو میااااد دی میسری..بشااااه میناااادا ی شااااو   

دامند.. گریننن..شااو کااه شااو مگااک خیلاا  جان ااا   ب می شاایدی.. حاااه کااار  بااه      

حاااج  _د دی ناااااموو زساار ماان،  ااررر و ماان کشاایده امیر خیلاا  جاادی رفاات   

و بسسنااد دهناات ر  اح اا_احتراماات  اجااد امااا ایاان زساار شااو بااود کااه  ن منااو د دیااد..

 وضاایی .. بر  ن ونااده باارام م.. ه ااه زشاات ساارم میگن..ببدا ناادی خاادا اماار         

بری یااد گااا  نااه جلااوی شاا وه ،بارداره..م  نااه باارای بش ااون      _خونتااو میریاا م..  

اشفاق  بیفتاه ب اریاد باره مان اینشاا می ونم..زاهاام سسات شاده باود   ا  باا  ی امیار            

شااو بار  ماانم میام..خشاام  _  امیاار_  یا  ن شااده باودم.. بااا ایاان حارگد نابااا ر رفاتم    
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هاااه  _مااان باااد ن شاااو جاااای  ن یرم م..حااااز امینااا  رفااات    _ جودماااو ررگااات 

غل ااااا..ه ون بهتاار کااه شواااه شویااه  وضاا  ب یره.. نااده ب ونااه کااه هاا  بشااههه بفه ه 

مااادر  هااه هاار ه ای   بابااا  هااه ناااموو د دی بااوده  کاادای گرهاااد کااه بلنااد     

 زدررر با _رفت 

 

شااد..نفه یدیم هاا  شااد هه  مان  هااادر طااوا   ح لااه امیاار بااه حاااز امیناا  ی اا     

کشااید شااا ایاان اشفاااق اگتاد امااا  قتاا  کااه کاادای شیاار شااو ساااخت ون زیشیااد حتاا        

 ساا ونم رناا  ساارخ بااه خااود  ررگت..رناا  خااون امیاار  ساااو من..انگااار کااه       

 مااان ایسااتاده باشااه..مگاگها دساات بااه شفناا  نابااا ر یااه روشااه ایسااتاده بودنااد..       

زشاات زاادر  بااود   اینوساا  ماان.. بااا هشاا ای باا    گرهاااد بااا هشاا ای رشاااد شااده  

حاااا  بااه امیاار خیااره شااده بااودم کااه قااامتد خاام شااد    انااو  د..جیااه  دن هااام شااو  

رلااوم خفااه شااد..درد شاادیدی  یاار دااام زیشیااد..حاز امیناا  شفاانگد ا  دسااتد اگتاااد  

ب ااد ا ین ااه ماااک ساا  _  بااا خشاام بااه امیاار خیااره شااد   ب ااد ر  بااه مگاگهااا رفاات 

ه جااا هااااد کنااین کساا  نفه ااه ب ااد هاام زشتشااو بااه مااا کاارد     جااون داد بساارین یاا

امیاار جااان   ی م هرا  _رگت..هنااد قاادم رگااتم جلااو.. زشاات امیاار  ساساام بهاام بااود..

بااه ماان زشاات کردی برراارد  قاااا..زشاات ساار  ر   انوهااام اگتااادم   زیاارهن مااردم  

کااه زوشااد ساارم بااود ا  ر  موهااام اگتاااد..  خاارمن موهااام ریباات د رم..شااو بهاات     

م ناه رریاه می اردم   ناه حتا  داد میا دم.. باا یاه شناه کادای خونسارد   مهیام..             بود

 قااا ماارد کااه بااه  نااد زشاات ن ی نااه  ن یگاا  دا  ناات میشاا نه  کاادای خاا       _

خاا  بلنااد نفاا  هااای منا اال امیاار هاار اگهااه ماااک ناااقوو ماار  شااو روشاام          

خسااته ای  زشااتتو بگیاارم  ب میبااوری   ر م ا  جااام بلنااد شاادم   بااه    _می یشیااد..

 قااا بسبشااید یااه ایااوان  ب میاادین بهم گرهاااد مسهااو  نگااام   _ ت گرهاااد رگااتمساا
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می رد..بااد ن این ااه حرگاا  ب نااه یااه ق ااره اشااک ا  روشااه هشاا د ه ید..ناامیااد ا   

گرهاااد بررشااتم ساا ت امیاار کااه دیاادم ر   مااین اگتاااده   دسااتد ر  قلسشااه.. خااون   

 ااون خااورد قرماا   ا   یاار انگشااتا  خااود ن ااای  می رد..اااد هااای نی ااه بااا   ش  

موا..شاااا وه.. هی  ل..موا..مواظااااد  ب.. بتیاااانم... بااااا..ا .. ساااارگه خشاااا       _

کرد..کااورشد کسااود شااده بااود    اارق هااای درشاات  ر  زوساات ساافید  خودن ااای  

می اارد..ح  کااردم جیااه شااا زشاات  بااونم ا مااده..اما حتاا  نفاا  هاام ن شاایدم..زاهام  

ار سسااات شاااد   ر   ماااین نشساااتم..ههار دسااات   زاااا خودماااو کشاااونم کنااا        

شااوهرم..زدر بشم..دسااتای سااردمو رماشااتم ر  کااورشد..اما دیاار بااود.. دساات و        

رماشااتم ر  قلااسد   باااه   ردم.. بااا دیاادن دساات خونیم..جیااه بلناادی  دم..ساارم      

 ..سنگین شد   ا  هو  رگتم

 

اشاا امو زااا  کااردم   ر بااه شاا وه جااون کااه هااو هااو می اارد بااا کاادای ررگتااه ای   

ز ..شاا ا _ ره..زساارم مالااه زاادر  مااررده.._  بتااین بشااه شاا ا   امیر ساسااه_رفااتم

شااا سااه ماااه ب ااد ا  ا ن حادثااه ماان دهااار اگساارده راا  حااادی شاادم..شو   _بااا گرهاااد..

ه اااون خوناااه نگهااام داشاااته باااودن..هیش  ن یتونساااتم ببورم..شاااسها شاااا کاااس      

ماار  امیاار ر  میدیدم..کااسگ  نسااود کااه بااا کاادای شیااری کااه شااو روشاام   ب. .وکااا

نسااود کااه کاادای د واهااای گرهاااد   بااا ا ن کفتااار زیاار  می یشیااد شاار   نشااه   شااس  

نشاانوم.. زساات گ اار   ااین خیااااد نسااود  دم کشااته..بهم نگفاات جسااد امیرمااو کشااا 

دگاان کرد..میسااوختم    ب میشاادم..بشم خیلاا  ضاا ی  شااده بود..گرهاااد هاارر        

کردم..اات اساام می اارد میومااد زیشاام   باهااام حاارم میاا د امااا ماان حت ،نگاهشاام ن اا 

ید نم هاارا  امااا ببشاایدمد..دام کوهیااک بااود بااه اناادا ه کاااگ  ا       بسبشاا د..ن 

زاادر  شنفاار داشااتم دیگااه جااای  باارای شنفاار ا  گرهاااد ن ونااده بود..ببشاایدمد امااا   
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نگاااهد ن ااردم..ا ن ماصاار بااود ارااه منااو ن ید دیااد ایاان بااه ساارم ن یومد..شویااه ر   

و رماشااتم  بتااین..  گتاااب  شااهریور ماه..گر نااد نااا نینم باادنیا ا مااد.. زساار بود..اس شاا

به خاطر زادر  کاه شاو  خارین ثانیاه هاای  نادرید هام حواساد بهاد بود..ش اوم            

 شااام  بتیاانم بااود.. ا  بی ارسااتان باارای بررشااتن بااه ا ن خونااه جهن اا  کااه در        

دیااوار  بااوی خونااه امیرمااو میااداد  حشاات داشااتم امااا بررشااتم.. بررشااتم   د باااره 

اه باود کاه گرهااد ا ماد داخاک   مگ اام در      ساه مااه ا نشاا مساتار شادیم..ا ایک  ذر ماا     

ر  بسااات..ا مد سااا تم.. بااا  حااا  نگااااهد کردم..ش اااوم ا ن شاااید مااااه  کاااه  

شاااا وه..باید _ جودشااااونو شگ ااااک می ااااردم ه ااااه احساساااام ماااارده بااااود..     

 سااایهشو ج اال کن..باا  حاارم هنااد شی ااه اساااو بش ااو کااه گرهاااد باارا  _..._بااریم..

اق بیاار ن رگااتم.. گه یاادم کااه   خریااده بااود  ریبااتم شااو سااا    ه ااراهد ا  اشاا     

میبااوان بررااردن.. ا ن هاام بااه خونااه زاادریم..ش وم ماادش  کااه شااو راه بااودیم            

کیلااومتر بااه کیلااومتر بااه شهااران ن دیااک میشاادیم هااوای مساا وم  ر  شگ ااک کااردم   

کاااه زااادر گرهااااد شاااو  نفااا  می شاااید.. بااااهخره بررشاااتم.. باااه مگلم..کوهاااه   

سااایه هااار  ر  خااودم احساااو کاانم..   ام..میتونسااتم نگاااه مت شااد   حیاار   ده ه  

کادای زا  زا  باود کاه شاو روشام می یشیاد..حو داشاتن..من ب اد ا  یاک سااا   ساه              

 ..ماه بررشته بودم.. ا ن هم با یک بشه

 

 قتاا  کااه  ناا  خون ااون ر  گرهاااد  د..   زاادر  کنااار   ایسااتاد حاا  مشرماا      

سااتی   ای ر  داشااتم کااه دارن میساارند زااای هوبااه دار..کاادای اااخ اااخ دم ااای  زه    

مااانم _کیهاااه _زیشیاااد شاااو حیااااا..  ب اااد  کااادای ناااا    نوناااه ای کاااه رفااات

ا مدم..حااد د یاک دقیاااه زشاات در ایساتادیم امااا ا ن یااک دقیااه  یاار نگاااه    _گرهااد.. 

ساانگین ه سااایه هااا ماااک یااک ساااا رمشاات..باهخره در بااا  شااد   یااه دختاار هااادر   
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شاااقم   مساایر  ناادری و زاای   شاانا ا مااد بیر ن..یااه دختاار کااه یااه شااس  ا مااد دم در ا 

 ااوع کرد..هنااو  هاام ه ااون هشاا ای مشاا   رربااه ای   زوساات سااس ه ر  داشاات    

کااه ااستااه ک اا  ر شاان شاار شااده بااود..ابر  هااای ههاااید حاااه ک ااون  برداشااته شااده  

باود   هاااا هااای رااوند سار جااا  بود..ملیگااه ه ااون باود گااا  ی اام  یاار زوسااتد    

.قیاگااه بااان  د بااا دیاادن ماان   ب رگتااه بااود   اسااای کااوهی د قرماا  شاار شااده بود. 

بهاات  ده شااد..هند اگهااه شااو شااو  رگاات امااا ب ااد بااا کاادای بلنااد  د  یاار رریااه     

منااو کشااید شااو  غوشااد.. خبخ..  خ کااه ب ااد یااه ساااا   خااورده ای د ری   شنهااای   

  غرباات هااادر یااه  غااو  راارم میشسااسید..با ش ااوم  جااودم ه ون ااور کااه شااو یااه     

رگتم.. بااو  می شاایدم   رریااه می ااردم.. دسااتم  بتااین نااو ناااو بود،شااو  غوشااد راا 

انگااار شااا ه متوجااه  بتااین کوهواااو شااد هااون ا م جاادا شااد   نگاااه رنگاا  بااه بشااه     

شوضاای  میدم..سرشااو ش ااون داد   مااار  باارد داخااک.. بااا دیاادن   _کرد.. م مااه کااردم

کیااه ملیگااه هرا رریااه  _گلااوک  زاادرم مااوی شاانم راساات شد..کاادای مااادرم ا مااد  

ربشااو بهاام د خاات زلااک  دم   اس ااو بااا  بااونم شاار      می ااردی  ملیگااه نگاااه م    

ماانم مااادر.. ساا و ..هی  جااواب  نیومد..اسااترو ماااک یااه طااا ون اگتاااد بااه    _کااردم

جونم..قاماات کوشاااه مااادرم بااا یااه زیاارهن رااک درشاات  رشاا     ر سااری شاارک ن     

قرماا  زیاادا شااد..مادرم درساات ماااک ماان بااود گااا  هشاام هااا  مشاا   بااود..من      

دم..ک اا  جلااو ا مااد   بااا شااک نگااام کاارد یهااو دسااتد  هشاا امو ا  زاادرم بااه ار  بر

یااا خاادا..  ب ااد ا  هااو  رگت..ملیگااه د ییااد ساا ت _رگاات ر  ساار     م مااه کاارد

 ..خاشون..خاشون جان _مادرم   هند بار با زشت دست نرم به کورشد ضربه  د

روشااامو بااا دساات راارگتم   بیشااتر شااو خااودم ج اال شاادم.. بتین یااه روشااه داشاات ا  

د اما شاوان بلناد شادن نداشاتم ..گ ار کانم اگانم ش ساته باود.. ش اام           رریه هه  میش

سالوا هااای بادنم درد می اارد.. خواساتم قاادم  بااه سا ت  بتیاانم باردارم امااا ا  نااو       

انگشااتم شااا گاارق ساارم شیاار کشااید..نگام د باااره ساار خااورد ساار  ینااه..برای هناادمین 
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ای  بااار رونااه کسااودم   کااور   رم کردمااو دیدم..خاادا رحاام کاارد ساارم بااه جاا        

نبااورد.. قت  کااه مامااان بهااو  ا مااد شاار   کاارد بااه نااااه   نفرین..گااو  میااداد      

ضااشه میاا د ..ا  کاادای داد  ی هااو در ساااان بااا  شااد   زاادرم   شااهرام   شاا ور بااا  

یااه دختاار بلنااد باااه   خااو  اناادام بیاار ن ا ماادن..ا ن اگهااه ش ااوم گ اار  ذکاارم ا ن  

بااود   موهااای طهییشااو  دختاار بااود کااه کاات   داماان خااو  د خاات   کوشاااه  شااند

دم اسااس  بسااته بود..هشاا ای  ساالید حساااب  بااه زوساات ساافید  میومد..حاادو     

 دم گرحنااا  باشااه..خواهر گرهاد..هااه زاا  شااهرام باااهخره بااا گرحنااا  ا د از کااردا    

بابا با دیادنم شاو بهات گار  رگات اماا  قتا  نگااهد باه کاود  شاو بیلام اگتااد انگاار               

گااا  شونسااتم بشااینم  مااین    بتیاانم ر  شااو     دیو نااه شااد..ح له   رد ساا تم   ماان  

 غوشاام زنهااون کنم..اگااد بااود کااه ا  ساا ت شااهرام   زاادرم جلااوی هشاا ای گرهاااد   

زاادر    خااواهر  نصاایسم میشااد   گگااد بااود کااه ا   بااون مااادرم بااه روشاام        

میرسید..خدا باه بشام رحام کارد.. ایناادر  دنام کاه کاه کادای ضاشه ام بلناد شاد ا              

ا ن گااا  بااا بهاات نگااام می رد..حت ااا اهن داره بااه ایاان   شاا ور ک ااک میبواسااتم امااا

 ..کرده نامردی بهد گ ر می نه که امیر 

 

امااا ماان بااه کاا  بگاام کااه ایاان ماان بااودم کااه خواسااتم نااه امیر..داشااتم  یاار مشاات     

اگدشااون جااون میاادادم کااه ی هااو گرهاااد ا  بهاات در ا مااد   ا مااد ساا ت شااهرام..ا    

ن..م  زاادرم ر  هااام کشاااید   ا م  زشاات یااااه ا  ررگااات   زاارشد کااارد ر   مااای  

د ر  کرد..ملیگااه کااه شااا اهن داشاات رریااه می اارد   ا  شاا ور میبواساات نشاااشم     

بااده ا مااد ساا تم    یاار بااا  مو ررگاات..خون اس ااو زااا  کااردم    بتین ااو کااه داشاات 

خودشاااو می شااات ر  دادم دستد..هشااا م باااه شااا م ملیگاااه اگتااااد کاااه بر ماااده  

د..بشااه شاا ور.. باارادر باا  م رگاات من..کاادای   بود..اسبنااد شلباا   دم ا ن حاملااه بو 
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بسسااه.. شاا وه  _داد   گریاااد گرهاااد میومد..نگاهااه باا  گر غ ااو د خااتم بهااد..      

قااراره  ن ماان بشااه..هرا می ندید شااهرام ا  جااا  بلنااد شااد   ه ون ااور کااه         

ایاان شواااه ساا  مااااه کیااه هر   ه گرهاااد زریااد      _ساا تم یااور  میااا رد داد  د  

 قااای اسااد  بادی..شاا وه _ف ،نفاا  میاا د رفااتنگهااد داشاات   ر  بااه زاادرم کااه ن

ش وم این مدش  کاه گارار کارده باود زاید د ساتد بود..اکاه کاار خهگا  ن رد..سار           

کااار رگاات   بررشاات گااا  میبواسااته مباافتشااو ا ااهم کنه..میااد نم بااا ایاان گاارار   

 باار ی مااار  زاارهم کاارد امااا  اق ااا مسااتگو ایاان کااار شاا ا نیساات..من ببشاایدمد   

 دشاار باا  سر کاادا بساارمد ساار خونااه  ناادری ون..اینشوری خیلاا   میبااوام هرهااه  

اراه زاااا  موناده ایان      _ا  حرگا هم کام کام میبواباه.. باباا با  شوجاه باه بایاه داد  د        

بشه ا  کشا اگتاده شو دامان ایان با  حیاا  گرهااد اخ ا  کارد.. ای خادا اراه بگاه ه اه            

ه سرشاو میا ارم   بگاو    گرهااد بگاو  ررنا    _ق اید مفصاله..   _هی  باه هام میریا ه..   

ایاان بشااه د سااتیه کااه شاا وه ایاان مااد  زیشااد _اااد باغشااه   باایخ شااا باایخ میساارم..

بوده..خااود  ساار  ای ااان گااو  می نااه امااا قسااک ا  این ااه بااره اشاااق   ااک بااه شاا وه   

میگاااه کاااه اراااه یاااه ر  ی نساااود مواظاااد بشاااد باشاااه..ماک این اااه هااای  کساااو    

میگیره..حاااه هاام ماان  نداشااته.. قت  هاام کااه می یااره سرزرستیشااو شاا وه بااه  هااده 

در غاااه  _میباااوام باااه اسااام خاااودم  اساااد شناسااانامه بگیرم..شاااهرام داد  د      

هاااه دایلااا  داره مااان درررر   بگم اراااه  _م خرگاااه..گرهاد کداشاااو بلناااد کااارد 

دخترشون ه شین غل ا  کارده باود مان هارا بایاد ا ناو قساوا کنم.. اکاه مان ه این            

د دختاار گااراری شاا ا ر    اهن ایاان خونااه ر  شاار  می اانم میبااوام بسیاانم کاا  میااا     

بگیره..زاادر گرهاااد زو خناادی  د   بااه ساا ت در رگت..گرحنااا م بااا اخاام رگاات داخااک  

اشاق   شاهرام هام رگات دنسااد..هناد ثانیاه ب اد گرحناا  باا زاااتو  ا ماد بیار ن..              

ه ون ااور کااه شااند می اارد کااهه مب ااک کرمیشااو رماشاات ساار    باادنساا زاادر   

در رگاات.. موهااای شاانم راساات شااد ارااه     ا  در خااارز شااد.. گرهاااد هاام بااه ساا ت   
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میرگاات منااو می شااتن..من شااو ایاان خونااه کااه ه ااه بااه خااونم ششاانه بودنااد  نااده        

ن ی ونااادم..بش   م..  ای  بتیااانم،ا م نگیااارند بسااارند به یسااات .. ای،خدا..هه     

ر  ی شااده ماان باارای ادامااه  ناادریم بایااد مگتاااز کساا  باشاام کااه ا   باادم میاااد    

رهاااد هنااو  ا  در بیاار ن نرگتااه بااود کااه کاادای زاادرم بلنااد ا  خااانواده ا  متنفاارم.. گ

گرهاااد جااان حااداقک یااه  ر ساا   اسااد بگیریااد کااه در دهاان مااردم بسااته     _شااد 

نه..باااد ن  _شاااه..گرهاد بررشااات   باااه مااان نگااااه کرد..سااارمو اناااداختم زاااایین..  

 ..سر کدا  خر هفته میریم  اد می نیم

اشاااق امااا شااا ه دردام شاار     ب ااد ا  رگااتن گرهاااد اینااا،ملی  ک  اام کاارد بیااام شااو     

شااد..حت  ن یتونسااتم ا  جااام زاشاام..بشم داشاات خودشااو هااه  می اارد.. ی هااو در     

باااا  شاااد   شااا ور مااااک یاااه شااایر غرناااده ا ماااد داخاااک..  در ر  زشااات سااار    

بساات..خودمو روشااه اشاااق ج اال کااردم..  ساارمو ر   انوهااام رماشتم..کاادای ملاای     

کاان ا ن بااه اناادا ه کاااگ  اماار   شاا ور شر خاادا  اااد _ا  زشاات در قفااک شااده ا مااد

کتااک خورده..جااان ملاای   اااد کن..امااا شاا ور ا نااادر  صااسان  بااود کااه حتاا  قساام  

 ..جونه ملیگه هم  ر مد ن رد

 

 

هیشااد  _ا ن امیاار  ساااو باا  غیااررر  کااو    _کاادای گریاااد شاا ور شن ااو ار  نااد

بباادا _شاا ور شااور  جااون  قاااجون حرگااه امیاار   ن ن..اشاا ام جاااری شااد ادامااه دادم 

منانن مان   _ا ن ا  رک زا  شر باود..من مشساور  کاردم.. باا دسات کوبیادم شاو سارم        

خاکسرسااار..اهن امیااار مااان  یااار خر ارهاااا خاکاااه مااان ایااان بااااه دارم نفااا         

می شم.. شاااو من..شاااوهر من..زااادر بشم..اخباااخ کاااه جیگااارم کساباااه شااا ور..این 

ی  شاو  اشاو امیار باود    _نون  بود که شاو شاو کاسام رماشات .. شا ور بهات  ده رفات       
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امیاار _ ره خساار مرر ااو. . کااا  هیشوقاات بهااد ن یگفااتم..      _ساارمو ش ااون دادم 

ارررره..ماارد دادا ..ماارد ماان مرد..ب ااد ا ن    _ماارده  بااا کاادای بلنااد ضااشه  دم   

دیگااه مااردی شااو  ناادریم ن یسینم..شاا ور دستشااو کشااید ر  کااورشد    م مااه کاارد  

حاارم  هشوریشااو  ا کن..شاا ور باا _یااا گاط ااه  هرا..هشااوری  باادببت شاادیم.. _

  بهت  ده منو شار  کارد..ه ین کاه در  باا  کارد ملیگاه اگتااد داخاک اشااق.. شا ور           

امیار  سااو   _باا  راو   اساتادی ملی  ملیگاه باا  حشات رفات       _اخ   کارد   رفات  

ماارد  زساار حاااج  کاایف  یا خاادا.. شاا ور ا نااا هفتااه زااید میتاارا دختاار شاایرین      

ساااو..  دم شااو  خااان و  اسااد نشااون کااردن.. اماار   رگااتن  اهاادان زااید امیاار       

جو نااه مااردم رگاات  یاار خااا  ماانم بااا خااود  برد..ب ااد امیاار ماان _کااورشم   رفااتم

 ..دیگه  نده نیستم..خدایا خود  رحم کننن

یاااک مااااه رمشااات.. خر ه اااون هفتاااه باااا گرهااااد  ااااد کاااردم   مناااو   رد         

خوند..گرهاد خیل  مرد خوب  باود باا این اه مان  اشاو امیار باودم اماا حتا  ی ساارم           

بااه ر م نیااا رد..  ناادر   ر ماا  ا  ماان میبواساات.. شنهااا خواسااتد    ایاان موضااو و 

این بود که  قت های  کاه باا ا نام باه امیار گ ار ن انم مانم ش اام سا ی و می اردم اماا             

بااا  شااوی خلااوشم باارق هشاام هااای امیاار رهااام ن ی اارد..  بتااین خوشااگلم ههااار ماهااه 

فتااه کاام کاام شااده بود..گرهاااد ا ایااک  یاااد طاارم  بتااین ن یرگاات امااا ب ااد ا  یااک ه  

باارا  اسااساب بااا ی خریااد   خااود  کااارای ابتینااو انشااام داد..شااده بااودم ماارده      

متگاار   قتاا  کااه گرهاااد ا ساام می اارد  شااو ر  شااو شااک شااک کااارا  میدیاادم امااا 

ن یتونسااتم راارم باشاام  قتاا  کااه ا نااو یااک زایااه ی قتااک امیاار مید نسااتم..اما  اااد    

ن   رد..امااا ماان هربااار یااه کاارده بودم..گرهاااد بشااه میبواساات.. هنااد باااری بااه  بااو 

جاوری شاونه خااا  کاردم شااا این اه یاک شاد باهااام حارم  د.. ر بار ی  یناه قاادی           

اشاااق مشلااک   شاااهانه امااون ایسااتاده بااودم   موهااای بلناادمو کااه حاااه شااا زااایین ر ناام 

ز شبات ش یاه  ده باود   خیاره خیاره نگااهم       شاا  باه  گرهااد ..  می اردم  شاونه  میرسید 
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لنااد شااد   ا مااد س تم..دستشااو د ر شااونم حلاااه کاارد      می اارد.. ی هااو ا  جااا  ب 

کاااا  مید نسااات  هاااادر د ساااتت  _ید..  هاااد بلناااد شااادب. .سااار ی موهاااامو 

ن یااد ن ..  دستشااو  _میااد نم.. _دارم..ا  شااو  ینااه باا  حاا  بهااد خیااره شاادم      

نااوا    ار ر  موهااام کشااید..شو  غوشااد هرخیاادم   بااه کااورشد خیااره شاادم..      

کنم.. اشااااد ن یشااادم  اااا   ااااد      مااان میتونساااتم باااه ایااان مااارد  ااااد     

ن یااد ن ..هی  کاا  ن ید نه..ه ااه  _می ردم..اسااا  ش ااون خااورد   بااه حاارم ا مااد  

رفتن ب  غیرشاه کاه دختار گراریاو ررگتاه های  کا  نگفات  اشااه.. شا وه.. ایناادر            

د سااتت داشااتم کااه  قتاا  دیاادمت بااا خااودم رفااتم کااا  قلاام زااام میش ساات          

گاارار نشاا  ..کااه مشسااور نشاا  ا  خااانواد   خواسااتگاری شااو ن یوماادم کااه مشسااور بااه  

 ..د ر ش ..من ا ن اگهه گا  خودمو سر ند کردم

 ن ر   کااه ماان دا بااه ساار  ااا  شااو     _هون ااو ررگاات باااه    ا  د شااو هشاا ام..   

 ..بستم

 ..دا سر نشم کرد،شوهم سر نشم کن

 

ا  اینه ااه  شاااد اشاا ام ساارا یر شااد   رضااا دادم بااه بشااه دار شاادن.. زاانش ماااه       

ردار شاادم.. قت  م لااوم شااد بشااه زسااره   ساااا ه گرهاااد کااک گامیااک ر      ب ااد  بااا

سااور داد.. حاااا مسااا دی نداشااتم اگساارده بااودم   دا مرده..راااه   قاات هااا امنیاات  

..من نااامردیر  شااو  غااو  گرهاااد زیاادا می ااردم امااا ب ااد  زاار میشاادم ا  حاا      

 اگااش   می اردم.. د ران باارداری باا هار م     ناامردی داشتم هم باه گرهااد هام باه امیار      

بااود ساار شااد..با بااه دنیااا ا ماادن سااهراب ه  مااان گرحنااا    شاا ور هاام ا د از        

کردناااد..مادر شاااوهرم  ن  ر م   خاااو  سااای ای  باااود.. د  دختااار   یاااه زسااار     

داشاات..گرحنا    گاارح   گرهاااد..گرح ده ساااا بااود ا د از کاارده بااود امااا بشااه دار     
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بااود.. اس شااو رماشااتن ن یشااد..بشه ملاای    شاا ور هاام یااه ماااه بااود بااه دنیااا ا مااده   

بهار..درساات شااسیه ماان بود..شااسیه شاا ور هاام بود..ه ااون زوساات ساافید   هشاا ای    

 باا    موهااای بلااوط ..  ناادر  بااه ساار ت میگمشاات..ه ه هاا  ر ی ریااتم  ر م       

خاود  بااود شااا  قتاا  کااه ملاای    شاا ور رگااتن جن ..جناا  ایااران    ااراق یااه ساااا  

ه زرسااتاری میرگاات   شاا ور بااود شاار   شااده بااود..ملی  ا  طاارم بساایش داشاات  اساا

هم باه  ناوان ر مناده..بهار ر  زاید مان رماشاتن..هادر رفاتم نارین اماا روششاون           

بااده ار نسود..سااه ماااه رگتن..بهااار کوهواویااه زاانش ماهااه هاارر   خوشااگک شاار ا  ر     

قااسلد میشااد..یه ر   کااه داشااتم بااا  بتااین یااک   خااورده ای سااااه سااهراب ههااار     

ی ااردم  ناا  شلفاان بااه کاادا در ا مااد..گرهاد ر  نامااه ماهااه   بهااار زاانش ماهااه بااا ی م

اشااو ر  میاا  جلااو  رماشاات   ه ون ااور کااه قهااوه ا  دسااتد بااود ا  جااا  بلنااد   

 _شااااو بشااااین خااااانوم ماااان باااار میاااادارم..شلفنو برداشاااات      _شااااد   رفاااات 

شر خااادا رریاااه ن نیاااد بماریاااد بفه ااام هااا    _هیااا ی شاااده _خوبیاااد _ساااهم..

د اگتاااد.. ساارم راایش رگاات   بااا شاارو هیییاا     گنشااون قهااوه ا  ا  دساات_میگیااد..

هاا  شااده گرهاد گرهاااد بااد ن این ااه ا  بهاات دربیاااد خیلاا  ار م         _بلنااد شاادم 

جاااان شاا وه بگااو هیشااده   _اهن میااایم..  ق اال کاارد.. باا  طاقاات جیااه  دم   _رفاات

ملیگااه   ش ور..دسااتم رگاات ر   _گرررهااادد  بشااه هااا جاا  ابتااین  دن  یاار رریااه..  

 ..شهید شدند _ادقلسم.. ب  شوجه به حاام ادامه د

   ای شاا وه جااون هاارا اینااادر باادببت بااود..ا  ماانم باادشر بااود.. نفاا    یااا         

کشاایدم   زشتشااو مااوناادم شااا ک تاار رریااه کنااه..شو ه ااون رریااه بااا هااو هااو حاارم   

خیلاا  ساابت بااود مریم..خیلاا ..ا ا امیاار ب ااد هاام ملاای    شاا ور..ملیگه ای کااه   _ د

امیاار رسااوند..مادرم ساا ته کاارد     کاام ا  خااواهر نسااود برام..شاا وری کااه منااو بااه    

زاادرم ک اار  خاام شد..شااد ماااه ب ااد ساار زرساات  بهااار ر  بااه  هااده راارگتم امااا     

درساات ه ااون  مااان د باااره باااردار شدم..شااهرام   گرحنااا  رگتنااد خارز..بااا گرحنااا   
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راب ااه ی هناادان  نداشااتم امااا مید نسااتم بااه شااد  میر ره..باارخهم گاارح کااه بااه     

هااام د قلااو بودن..بااا بااه دنیااا ا ماادن سااامیار         شااد  مهربااون بود..اینسااار بشااه   

امیر،شااادی بااه خااانواده هااا بررشاات..خون ون زاار ا  ساار  کاادابود..زنش بشااه  ر  ر    

  نااو ناو..راااه   قاات هااا کهگااه میشاادم   بااه رریااه ماا  اگتااادم امااا گرهاااد ک  اام     

می اارد   ن یماشاات شنهااای  ب ررشااون کاانم.. ه ااه هاا  د باااره خااوب شااد شااا ا ن     

 ..ر   نگ 

دسااتاشون بااه شااد  میلاار ه   _هاارا _میشااه ادامااه ناادین  _بلااه _شاا وه جااون  _

خودشااونم ر   یسااره ایااد.. شاار  بااه خاادا بماریااد گااردا شااد بگید..میترساام یااه بهیاا     

ساارشون بیاد..سرشااو کاارد  یاار زتااو   بلنااد  د  یاار رریه..سااری ش ااون دادم   خااودم  

 ..هم رگتم  یر زتو

 

بیاادار شااد..  صااس  بااشااو کوبوناادم ر      بااا کاادای بلنااد   ن ااره زرهااام ا  خااواب    

ساارم.. دیشااد شااا ههااار کااس  بیاادار بااودیم اهناام ایاان زرهااام داره  ر می نااه..           

 هاااااای گریاااااد گریاااااد   یاا م داره میااااد،بااا ا ن  شاااه خاادااایید انگاااری قلس ااو   _

میبواااد ..این حساه قشانگو     مدیو ناه شاو هسات م،شو باا منا    مانن ا   شااه شاو           

 م،دساتاشو  میگیارم م مااک زار زار ا  ا نانن بااه شاو ابارااا شاو زاید منا  باااا ،              مست 

باا  قرارهااه دا  اام ار م ندارههااه دا اام..  صااس  شاااا و انااداختم ر  ساارم   رگااتم      

ساا ت در..بااا   کااردم   هی ههااارهوب در  اسااتادم..کااگت بااا یااه شیشاار  رشاااد   

بل ااه هام  یاار دسااتد  سافید   شاالوار  بااب اساافنش   سا  حاااا نشساته بااود یاه قا     

بود.. دهنشو انادا ه غااار باا  کارده باود داشات ن اره میا د.. کادای قادم هاای ی ا              

زااری دهنتااو رااک  _ا  زلااه هااا ا مااد ب ااد  هاام قاماات امیاار ر  زلااه هااا ظاااهر شااد    

 هااااا   _میگیرماااا ها شااو..زرهام دسااتد ا  ضاارب راارگتن  اسااتاد   یهااو رفاات      
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زرییاااا،شاااز سااریااا.. امیاار خیاا  برداشاات زااری زریاااا،رااک _د باااره شاار   کاارد بااه  د

ی ا  دهناه ا ن   _س تد که زرهاام خفاه شاد..یهو کادای گریااد ساهراب ا  بااه ا ماد        

زرهااام همصااسو رلللااک بگیرهههااه.. بتین در اشاقشااو کااه ر باار ی مااا بااود بااا  کاارد     

یااا جااد سااادا   _ا مااد ساا ت زرهام..زرهااام خودشااو ج اال کاارد    یاار اااد رفاات    

ن بسانت  باه مان رحام کان.. باه  بتاین خیاره شادم.. یاه شیشار             جسارسین  ا مد جاا 

مشاا   بااا شاالوار  ر شاا  مشاا  ..خیل  ریل اا  رگاات ساا ت زرهااام   جلااو         

خفااه شااو..   ب ااد بررشاات شااو اشاااقد.. بلنااد  دم  یاار خنااده     _ایسااتاد.. ر م رفاات

ر   ب ببنااادی  ر _ا  شاااد  خناااده خااام شااادم..زرهام مناااو نگااااه کااارد   رفااات 

سره هاااد میبوابیااد.. ارااه قاارار بااه مفاات خااوری   ببااور ببااواب  زریااده.. بابااا هااه خ

بود که ه اون شهارانم میتونساتیم باه نگاو احسانت انشاامد بادیم اا ا  اینه اه راهاو            

 ناار  ناار کوبیاادیم ا ماادیم اینشااا.. بابااا زاشااین بااریم بیاار ن ا نتیااا.. امیاار رگاات در    

اا  امیاار بااد ن  اشااق ابتااین   باد ن در  دن رگاات شاو.. شااو ایان مااد  گه یاده بااودم گ     

در  دن حااو داره بااره اشاااق  بتااین بایااه باااو در ب نن..هااه غل ااا.. شااو خونااه مااا کااه   

اکاااه در م نااا  نداشااات.. هرکااا  ا  راه میرساااید یاااه اگاااد میااا د در ههارطااااق  ا  

میشد..سااهراب بااا موهااای مرشااد    ماااده   اساااو زوشاایده ا مااد زااایین.. زرهااام ماااک 

میاون ایان ههارشاا زات   مات شاو ا  ه اه        دمات جیا  ساهراب اکاه     _بشه ها ذ ق کرد

شاار نگااو زرهااام یااه _زایااه شااری.. ا  ا ااام یااه هااااه نااوران  خاکاا  ر  کااورشت بااود.. 

کل ه دیگاه حارم ب نا  باا  ماین ی یات می انم سار کاسگ  مالاه جان باوداده ظااهر              

میشاا .. ب ااد هاام یااه سااهم  بااه ماان رفاات   رگاات شااو  شاا  خونه.. کاادای ر شاان     

رگاتم یاه  با  باه سار   کاورشم  دم   یاه دسات اسااو           کردن قهوه جو  ا ماد..منم 

خااوب زوشاایدم.. یااه شونیااک مشاا    سااتین سااه رباال بااا شاالوار جااین مشاا     شاااا  

 کاادا  نهااار  اسااه رفاات   نشااد بلنااد امااا  دم کاادا ر  جااون شاا وه.. ای گیاار  ه 

..کدا  ررگته باود ر اون کانم شاا خاود کاس  رریاه کارد.. دیگاه هیا ی نگفاتم            ب نم
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ونه..هر زاانش زساار د ر میاا  نشسااته بودن..سااه شااا کااندا  خاااا          رگااتم  شاا  خ 

بااااود..ر ی ی ااااید نشسااااتم   سااااهم رفتم..ه شااااون یااااه شیاااا  بیاااار ن  ده   

بریااد نااه _جااای  میبوایااد بریااد.. سااامیار بااا شناادی رفاات   _بودن..کنش ا انااه رفااتم

 ایاان بااریم..داریم میااریم بیاار ن بگااردیم شااو هاام بایااد بیااای ن نااه انتهااار داری شااو    

 اشااک.. بتین حت ..شاادن  ده بهاات بماریم ه ااه شنهااا  ثاار     زااوا ا  زاار خونااه

 خیاا  سااامیار ساا ت سااهراب..نری ه شااا  دم زلااک شنااد شنااد امااا کاارد زاار هشاا امو

هاام کااک اال_رفاات زرهااام ی هااو.. سااام  بسنااد ر  دهناات_رفاات  مگ اام برداشاات

 لاا  مگ اادددد    ا مگ ااددد ..ه ااه مالااه ماانگه نگااا  کااردیم.. خیلاا   ر م         

یااه گاشگااه  اسااه ج یاال مردرااان ببااونین قا لااه خااتم شااه.. خناادم     _مانااه رفااتمهلو

میاارم اساساا و  _ررگاات  ااا  ا  جااام زاشاادم   بااد ن این ااه کااسگانه ببااورم رفااتم     

 ..ب وشم..  شوجه  به نگاه کینه شو انه سامیار ن ردم

 

نااه _شاا وه جااون خونااه شنهاساات .. بتااین خیلاا  خونساارد رفاات  _بااا داشااوره رفااتم

 ره ساااارایدار _خورشااااید خااااانم _ت..کنش ا انه رفااااتمخورشااااید خااااانم هساااا

ز  هارا کاس  ندیادمد  باا خشام ا  شاو  یناه نگاام کارد کاه خفاه شادم..من             _ یه..

  زرهااام زشاات نشسااتیم سااهراب    بتااین هاام جلااو..امیر   سااامیار هاام بااا ماشااین     

 سام  ا مدن..سرمو به شیشه ش یه دادم   هش امو بستم

ب رره..سااهراب کنااارم قاارار ررگاات   خیلاا   ر م   ااای اینشااا هااادر _بااا ذ ق رفااتم

 ..بله_خوشت ا مد  ماک خود   ر م رفتم _رفت

 اق ا مشت ال خریاد شااه اری باود.. زرهاام زریاد سا ته یاه میاا ه کاه زار ا  اساساای             

دادا  مااا میااریم  _اساا ر    اجااو  جااو بااود..امیر   سااامیارم ر  بااه  بتااین رفااتن    

..سااا ت یااک جلااو زاسااا  باشااین.. بتین    طساااه باااه اساااو مااورد نهرمونااو بگیریم   
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ا ن حاااه _باشااه بااه زرهااامم اطااه  بدید..سااامیار رفاات   _سااری ش ااون داد   رفاات 

شاا ا  _حاااه هااا ا  ن میااا ه در ن یاااد.. ب ااد هاام رگتن.. بتااین ر  بااه سااهراب رفاات   

د شااا بریااد خریااد کنیااد ماانم باارم خریاادامو انشااام بدم..ب ااد هاام ا مااون جاادا           

م..هاا  شااد هرا هرکد مشااون رگااتن یااه ساا ت اهن   شااد..رن  سااهرابو نگاااه کرد 

بااریم خااانوم .. _ماان باااو بااا سااهراب باارم ای خداا..سااهراب بااا اسبنااد نگااام کاارد.. 

ها   بساین ساهراب خاان شر خادا مناو ایان مادا  کادا          _با هش ای رشاد شاده رفاتم  

ن اان یااا بگااو مااریم یااا بگااو خااانوم سااهراب ..ببدا بااا کااارا   ااماب می شاام..اخ      

 دساات ا  .. کشااوند خااود  دنساااا   ررگاات بااا  مو ب ااد  ..بیفاات راه_کاارد   رفاات

  یناه  کانم   هی اار  زاوا  با   مان  کان   ااد  ایناو  حااه   ای..میشادم  خک داشتم کارا 

م..ا نتاا  خیلاا  می رد نگاااه کردنشااو خریااد   بااودم ایسااتاده روشااه یااه مهلومااا بشااه

 خااو  هی لااو خااو  ساالیاه بااود..هره  میبواساات ببااره بااا اخاام نهرمااو می رسااید 

امااا ماان ه ون ااور مهلومانااه بااا ساار شاییااد  می ااردم..  خاار ساار ب ااد ا  خریااد د     

دساات شااک کاات شاایری   ساارمه ای   سااه شااا بلااو  مرد نااه ساافید    یتااون    قهااوه  

ای   د شااا شاالوار جااین ی اا  ساافید   ا ن ی اا  ساارمه ای داااد  اساام سااوخت         

کوبیااد ایاان هاارا  ا ماد ساا تم شااو گاکاله زاانش سااانتیم ایسااتاد..قلسم شناد شنااد شااو ساینم    

 خااه مری  ..شااو کااه اااد شاار کناا    _ایناااد ن دیااک ا مده سرشااو خاام کاارد   رفاات 

من  است ه اه ه ،میبارم  اساه ها  اینشاا باه کاردی اخم کاردم   دسات و باه یااه            

بساین  قاا ساهراب مان ناه      _کتد ررگتم   ر  زنشه زاام بلناد شادم شاا هام قاد  شام       

وکااله ام ساار رگتااه، نیااا ی هاام بااه دارم نااا  می اانم  اساات نااه دارم بااه می اانم..گا  ح

 ابرجاا  شااو ناادارم.. گه یاادی    اسبناادی  د   خواساات هیاا ی بگااه کااه کاادای      

سااو    جیااه ا  اطراگ ااون بلنااد شد..سااهراب جلااوم بااود   ماان هیاا ی ن یدیاادم       

 اسااه ه ااین ا  زشاات شااونه هااا  رااردن کشاایدم بااا دیاادن ج  یتاا  کااه زشاات       

بابااا دمتااوننن راارم شااو  _دسااهراب ج اال شااده بااودن کاا  کااردم یااه دختااره جیااه    
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زاسااا    د باره کاادای سااو    دساات بلنااد شااد..با خشاام   خشاااات   ههااره ای      

ساارخ شااده بااه سااهراب نگاااه کردم..خندیااد   شونشااو باااه انااداخت..دام میبواساات   

هش اشااو ا  کاسااه درارم زسااره باا  ریبت..ا مااده شااو دهاانم  اسااتاده ماانم  ینااه        

 ..ناد منو نبود می  کردیمنگه ا  یاد   ی  ن شدم..خدایا هرا ای

با کل  جن    د وا ساهراب  اسام یاه زاااتو سافید کاه یااه خا  سافید داشات ررگات            

بااا یااه زااوشین ساافید کااه شااا  ساا  ساااق زااام میرسااید..ه ون حااد د زونصااد شااومن       

سااهراب خااان شر خاادا اینااار    _ اسااد  ب خااورد ا  خشاااات داشااتم  ب میشاادم..  

ینن بااا ایاان زااااتو   زااوشین کااه دیگااه  بساار زاا  بااده داداشااا  ه ینشااوریم بهاام باادب 

 ااای خاادا.. دیگااه هیشاا  نگفااتم شااا    _میگاایم خااود  خریاادی..  _شاااه ار میشااه.. 

 مااان  کااه بااه زساارا رسیدیم..ه شااون داشااتن کیسااه هااای خریدشااونو میماشااتن شااو  

ماشاااین.. ا ن  سااا  زرهاااام  اق اااا مگشااار شاااده بود...یاااه کاااهه کااا  ارششااا  باااا 

..کتون  ارششاا  هاام ررگتااه بااود..ر ی    سوییشاار  رشاااد سااتد   شاالوار ارششاا     

کازو  جلاوی ماشاین ساامیار نشساته باود   بلناد بلناد داشات باا امیار حارم میا د..             

 خبخ دادا  جاا  خااا  یاه اسبناد جاوکر رارگتم دهناه شاادمهر خار   سار ی            _

 ..کنم..اه اه بیشاره شوکت..س ته می نه

 

 سااوار.. دادن ونااوجواب  سااامیار بهشااون کااه رساایدیم سااهم کردیم..ه شااون جاا      

 بااریم جااون شاا وه بااا ر  نهااار کاارد زیشاانهاد زرهااام راه شااو.. اگتااادیم راه   شاادیم

 ..کردن قسوا هم زسرا..بیر ن

رگتاایم دنساااا شاا وه جااون   ماان شررااک  ررلااد کردم..هنااو  هاام د  بود..نشسااتم   

ااهاا  ماان قربوناات بشاام..شر خدا دیگااه غصااه نبور..بابااا ا ماادیم ساافر  _جلااوی زااا 

م رمشااتتونو زرساایدم.. بباادا زساارا داشااون میبااواد شاار  شاااد        ماان غلاا  کاارد  
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مرساا  مااریم..ا   قتاا  کااه باارا  سررمشاات و   _بسینن..سااری ش ااون داد   اسبنااد  د 

دارم ماایگم حاا  می اانم سااسک شاادم..ک سود یااه هاام کااگست ه ااه جااای  ناادریم      

ااهاا  گاادا  شاام بیااا خوشااگلت کاانم  _حاا  میشااد..ماک خااود  اسبنااد  دم   رفااتم

ت..باا خورشاید خااانم هام  شانا شاادم..یه  ناه سا    زاانش ساااه بااا        ه اه ب اونن شااو کف  

قیاگاااه شااایرین شااا اا ..ش ک   سااافید باااا هشااا ای قهاااوه ای..موهاااای مشااا          

 ..گرگری.. نه مه ون نوا    خوب  بود

خااد هاا  ساافار  میدیااد  بااا کاادای امیاار ساارمو بلنااد کااردم ا  ر ی منااو   رفااتم  _

 _شاا ا هاا  میبااوری مااادر  _هرهاا  ج اال ببااوره.. بتین ا  شاا وه جااون زرسااید   _

ماه  سفید شا م زار باا ساس ی زلو..بگاو  یتاون زار رده هام بیااره..  بتاین هام مااک             

ا نسااری  اسااه ه ااه ساافار  داد..شااا زایااان غااما ا  دساات مساابره با یااای زرهااام      

شرکیدیم.. خدای  این بشر اراه نساود ایان سافر یاه قار ن هام ن ا  ار یاد.. ب اد شاام            

را  سا  سااان  ااو شادن   شار   کاردن باه زاساور         هم بررشتیم خوناه..این باار زسا   

بااا ی کااردن.. درساات مالااه دگ ااه زید..خورشااید گااا   مااان  بااود کااه مااا نسااودیم..   

 یلشاار شاا وه جونااو بااردم شااو اشاااق   خوابوناادمد ر  شبت..یااه دساات بلااو  شاالوار   

رااک رلاا  زوشاایدم   موهااامو بااا  کااردم..  رایااد شاا وه جااونم زااا  کااردم..  قتاا    

ن درا  کشاایدیم گ ااوا  اگتاااد بااه جااونم.. دااام میبواساات ادامااه    د باااره ساار جااامو 

سررمشاات شاا وه جونااو بااد نم امااا ا  طرگاا  میترساایدم د باااره رریااه کنااه.. شااو       

ا ن ر   نگسااو هاای   قاات  _ه این هاااریر  اریاار بااودم کاه ی هااو شاا وه جااون رفات   

یااادم ن یااره.. بهااار د سااااه شااده بااود..من یااک زساار دیگااه بااه دنیااا   رده بااودم..      

هااامو میگم..شااا ه یااک ماااهد بود..گرهاااد  اشااو بشااه هااا بااود..  اسااه ه ااین د     زر

نفاار ر  اسااتبدام کاارده بود..شااوکت   قاساام.. یااه دختاار هاام  اسااه زرسااتاری ا  بهااار 

اسااتبدام کاارده بود..اساا د باادری بااود..دختره مرمااو    ساااکت  بااود.. هنااد باااری    

ای حساااد   نونااه ا  گرهاااد خواسااتم مرخصااد کنااه بره..امااا گرهاااد رماشاات بااه زاا  
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ام.. گ ااار می ااارد هاااون بااادری جاااو ن    یساسااات میترسااام گرهااااد  ا  هااانگم     

دراره.. ااا  این ااوری نسااود.. ماان احساااو خااوب  بااه باادری نداشااتم..ح  می ااردم     

داره بهااار  ا م د ر می نااه..بهار دیگااه ساا تم ن یومااد  ااا  بااه جااا  خیلاا  بااا گرهاااد  

بااودم بااد ن ساار دن بااه بهااار رگااتم جااور بود..یااه ر   کااه شااا ه ا  خااواب بیاادار شااده 

شااو اشاااق زساارا   شاار   کااردم باهاشااون بااا ی کردن..ی هااو در اشاااق مگ اام بااا        

شااد..ههره رناا  زریااده شااوکت ر  کااه دیاادم انگااار دنیااا ر  ساارم خااراب شااد..با      

خاااا.. خانو..خااانوم   _هاا  شااددده شااوکتتتت  هااااا    _ حشاات ا  جااام بلنااد شاادم   

رداشااااته گاااارار کاااارده.. نابااااا ر   بهااااار ر  ب_باااادری هاااا    _بدری..باااادری..

خاانم باه گاط اه  هارا مان خسار نادارم کاس  بیادار          _ه  شوکت به رریاه اگتااد  _رفتم

شاادم طسااو م  ااوا رگااتم ساارا  باادری کااه شااو اشاااق بهااار میبوابیااد شااا  اسااه کااسگانه 

کادا  کانم کاه دیادم نیسات..گا  یاه کاغام هساسونده باود باه در ک اد بهار..ساارمو            

ااای خااادا بااادببت شااادم..د ییدم سااا ت اشااااق   _باااا دسااات رااارگتم   جیاااه  دم 

بهااار..شوراه مگ اام خااوردم  مین..امااا بلنااد شاادم   خودمااو. رسااوندم..با دیاادن اشاااق    

 اااای _خاااا  بهااارم دنیااا ر  ساارم خااراب شااد.. زتااوی نرمشااو بیااک راارگتم    ار  دم 

 ..خدا جگر روش  م یادرار ش ور   ملیگه.. ای خدا خا  برسر شدم م

 

ساا ت شلفاان   شاا اره شاارکت گرهاااد  راارگتم..ه ین کااه منشاا    باا  ش لااک د ییاادم 

رفااتم  کااک  _شااو جلساان _ه سرشاام ه ااین اهن  کااللک کنیااد..  _جااواب داد رفااتم 

کنیاااد  ررناااه ه اااین اهن میاااام شااارکت دمتاااو میگیااارم زرشااات می ااانم بیااار ن    

ااااو شاا وه،من جلساام ب ااد بهاات _سااری ل..حرگ  ناا د   هنااد ثانیااه ب ااد  کااک کاارد 

 _.هنااد اگهااه ساا و    ب ااد کاادای شرساایده ا  بلنااد شااد  گرهااااد._ ناا  میاا نم 

مااایگم هیشاااددده   شلفنو  _گرهااااد بیاااا خوناااه بااادببببت شااادیم..  _هیشاااده 
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رماشاااتم   ه ونشاااا زاااای شلفااان نشساااتم   شااار   کاااردم باااه  ار  ار رریاااه        

کردن..شااوکت هاا  بهاام  ب قنااد میااداد   ساا  ،می رد  ر ماام کنااه..  بتااین یااه        

ه نشاد کاه ی هاو در باا شاد  باا  شاد   ههاره         روشه داشات نگاام می ارد..زنش دقیاا    

رناا  زریااده گرهاااد شااو قاااب در ظاااهر شااد..ه ین کااه منااو شااو ا ن  ضاال دیااد کیاا   

گرهاااد  _سامسااونتد   کااتد کااه ر  ساااق دسااتد بااود اگتاااد  مااین.. بااا رریااه رفااتم

بهارم..یادرااار شاا ورم..ا ن باادری  وضاا ..ا ن کااگاات بااردشد.. هاااد بهاات رفااتم     

ه..ه  رفتاا  نااه گ اار می ن ..بیااا..بهااارمو باارددد.. دخترمااو    ا ن ا نتاا  مشاا وکههه 

بااارددد..من بهاااارمو میباااوااام..ا  شاااو میبوااام..ب اااد هااام شااار   کاااردم باااه  ار    

 دن..گرهاااد نشساات ر   مااین   بهاات  ده بااه ر باار   خیااره شااد..ی هو یاااد نامااه    

د باادری اگتااادم   د ییاادم ساا ت اشاااق بهااار.. کاغاام  ساا  اشاااق اگتاااده بااود.. گرهااا     

دنساااام ا مااد بااد ن هاای  حرگ ..کاغاام ر  برداشااتم   بااه هنااد خاا  نوشااته شااده ر ی  

شاا وه خااانم..بهتره بااد ن  کااه داری شا انااه هااه رناااه  ر  زاا    _کاغاام خیااره شاادم

میدی..ارااه شااو اهن بشتااو ا  دساات دادی ماان هاام د ساااا زااید دخترمااو ا  دساات     

  کااه سااه ساااا   یاشاا  گرهااادی ر ..دادم.. شااو شا انااه  یاشاا  شااوهرشو زاا  میاادی  

زااید شااو یااه مه ااون  منااو باا  ساایر  کاارد   ب ااد مشسااورم کاارد بشااه امو..زاااره       

شن و..بشااه خودشااو رهااا کنم..بااه   ر ا م راارگتتد شااا  باار ی اشااند نره..خیلاا        

خوبااه کااه بااد ن  باارای جسااران این ااار  هاام منااو   رد شااا کلفتیتااو ب اانم.. حاااه       

 خود  ق ا   کن..کد م ون بدببت شریم.. 

 دم باااه نوشاااته هاااای ر ی نامه..ناااه یاااک باااار بل اااه کاااد باااار          مسهاااو   ا

خوندمد..خونااادمد شاااا بفه ااام.. شاااا سااار در بیاااارم هیشاااده شا انه هااا  ر  زااا  

دادم رک دختار مناو بارد کاه ها  ر  شهگا  کناه  ناماه ا  دساتم رهاا شاد   بررشاتم             

سااا ت گرهاد..ساااواا  نگااااهد کاااردم.. گرهااااد دستاشاااو ر  کاااورشد رماشااات   

بشااه ماان شا انااه  _شااوکت باار  بیاار ن _شااو هی ااار کااردی گرهاااد   _ اااای.._رفاات



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

147 

 

باااررر  بیااار نن شوکت..شاااوکت شرسااایده رگااات     _هااار ه رااا  شاااو ر  داااااد   

بیر ن..گرهاااد بااد ن درناا  منااو کشااید شااو  غوشااد..خودمو بااا شاااه ا  حصااار         

ایااان  اساااه مااار    _دساااتا  در   ردم..   مگ ااام خوابونااادم شاااو روشاااد..     

ایاان هاام  اسااه   _اسااه بهارم..سااوم  ر  هاام  دم  ایاان  _امیرم..د ماا  ر  هاام  دم 

 ..خودم که ش وم  ندریم با یشه اگرادی ماله شو شددد

 

 ..هیش  نگفت   گا  ا  شرم سرخ شد

ا  ا ن ر   بااه ب ااد کااارمون شااده بااود رگااتن زااید زلاای    بررشااتن.. ره  هااا     

ه کردن   در به در دنساا بهاار رشاتن.. شاو ه این ریار   دار خسار رساید کاه گارح بشا          

دار شااده..خسر خااوب  بود..حااداقک شااو ا ن ر  ا یااه اسبنااد ر  اس ااون   رد..سااه ساااا   

رمشاات.. شااو ا ن سااه ساااا گااا  اشااک بااود    ه..داشااتم ذره ذره  ب میشاادم..         

شوجهم به بشه هام کام شاده باود.. گاا  باه با  ایااقت  ای کاه در حاو امانات شا ور              

یاک جناا ه بشاه زیادا کاردن       ملیگه کارده باودم گ ار می ردم..یاه ر   خسار دادن کاه      

بااا مشبصااا  بهار..یااه بشااه زاانش سااااه..مردم    نااده شاادم..با اگاات   خیاا  خودمونااو  

رسااوندیم ز شااک قانون ..گرهاااد بااد ن شوجااه بااه ماان رگاات داخااک ساااخت ون..من     

هاام در ماشااینو بااا  کااردم   قاادم شااو جاااده رماشتم..حواساام بااه اطااراگم نسااود..گا      

شاا ک م  اان جنااا ه اشااو شصااور  می ردم..یااک  ههااره بهااار بااود کااه بااه باادشرین  

اگهه کدای باوق م تادی بلناد شاد   مان میاون  ماین   هاوا م لاو شادم.. شاو اگهاه             

هااای  خاار کااه ج  یاات د رم ج اال شااده بااودن،ههره گرهاااد   دیاادم کااه باااه ساارم   

 ..ش وهههه _نشسته بود.. داد اگهه  خر  به روشم رسید

بشاه ر  شناساای  کارد   رفات کاه بهاار       یک مااه شاو بی ارساتان باودم.. گرهااد رگات       

نیساات..اما شااو   اق اا  شااا ه ا ن ر   بااه مااا  ارد شااد.. قت  کااه دکتاار رفاات نبااا م 
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 سااید دیااده   دیگااه قااادر بااه راه رگااتن نیسااتم.. هاای   قاات ههااره گرهاااد  ا ن       

اگهه یاادم ن یره..مااک کسا  باود کاه ا  یاک ارشفاا  سااوا می ناه.. اماا گرهااد مارد             

در حااام کاارده بااود  ااا  ناخواسااته.. ماااک یااک بشااه ضااس    رب اام   بااود..خیل  باادی 

می رد..اجااا ه ن یااداد کساا  بااه ماان هاا  نگاااه کنااه..ا ایک اگساارده راا  شاادیدی       

بباااطر ناااشوانیم ررگتااه بودم..اختیاااری در ادرارم نداشااتم   ایاان باارای مناا  یااک        

م   ر باا غار ر  نادر  کارده باودم  حشاتنا  باود.. اماا گرهااد ایان موضاو و باه ر             

ن اا    رد   بااا مهربااان  ش یاا م می رد..مصاارانه دنساااا بهااار میگشااتیم.. هاار ساااا       

 رهاا  هااا  می ااردیم  ااا  هاای  اثااری ا  بهااار نسود..خااانواده ام شهرانااو شاار  کاارده 

بودنااد   رگتااه بودنااد مشااهد..طاقت ایاان شااهر ر  کااه سراساار درد بااود   خاااطره       

ساااید کاااه گرحناااا  ا   حشاااتنا  ر  نداشتن..رسااا ا دیگاااه کسااایو نداشاااتم..خسر ر 

شهرام جادا شاده   بررشاته اماا شاهرام برنگشاته باود.. شنهاا کسا  کاه کناارم موناده             

بااود گرهاااد بااود..گرح هاام خیلاا  بهاام ساار می د..زرهااام   شاایدا بااا هاام باا ر          

شاادن.. ندری ون ر ی یااک ماادار غ گیناا  میشرخید..بشااه هااا باا ر  میشاادن   قااد   

خاااطر مهربااون  هااا   ابسااته شااده می شاایدن.. زااان ده ساااا رمشاات..به گرهاااد بااه 

بااودم.. بتین  کااله جااونم شااده بود..بشااه هااای دیگاارم ر  هاام بااه شااد  د ساات      

داشااتم امااا  بتااین ک اا  براباار اکااک زاادر  بااود.. یااه ر   کااس  شلفاان خونااه  ناا      

خااورد.. گرهاااد رگتااه بااود شاارکت   گاارح زیشاام بااود..گرح روشاا  ر  برداشاات         

ته باود کاه کادای اگتادناه شلفان ا ماد         شر   کارد باه حارم  دن..هناد ثانیاه نگمشا      

گاارح خان  م..بااه هاا ار مشااات خودمااو  _ب ااد ا  ا ن کاادای گریاااد شااوکت کااه رفاات

کشاون کشااون بااا  یلشار بااردم شااوی سااان کااه گاارح ر  دیادم ا  حاااا رگتااه..شلفن ر      

برداشااتم   بااه شاا اره نگاااه کردم..ناشااناو بااود.. شلفاان ه ااون اگهااه د باااره  ناا     

 ..خورد

 



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

149 

 

خااانوم حااااتون _ب..بلااه _ااام هناا   د..بااا دسااتای ااار  ن جااواب دادم حشاات بااه د

خوبااه هرا ا  حاااا رگتید بااه هرحاااا شااا ب اادااههر بیایااد جنااا ه ر  شگویااک بگیریااد..  

مااا گ ااه منااتالد کااردیم سااردخونه.. شساالیت میگم..ب ااد  کاادای بااوق روشاا و زاار 

. دستاشاو  کرد.. نگاه اشک  اودماو هرخونادم سا ت گارح کاه باا رریاه نگاام می ارد.         

کاااا  ش ااااوم میشااااه مصاااایستامون   _  رد باااااه   ر  دسااااته  یلشاااارم رماشاااات  

شااا وههه کیی   دیااادی هاااه باااه ر  ماااون ا ماااد  بااارادر دساااته رلم..بااارادر       

باااغیرش   م.. ای خاادااا..گرهااادم.. بااا شاانیدن اساام گرهاااد هییاال بلناادی کشاایدم        

 ی خااو  دساات و ر  دهاانم رماشااتم.. اشاا ام بااد ن هاای  اراده ای ساارا یر شااد.. ر   

ندیاادم ا  ر  رااار.. ب ااد ا  گرهاااد زساارام خیلاا    د ماارد شاادن.. بتینم ا  بیساات      

سااگ  خارز خوناه ر  یاه شناه در   رد.. کارخوناه باین زسارام شاسایم شاد اماا  بتاین            

  سااهراب ا نااو میگرد ندن..زساار هااا هاام کاام کاام باا ر  شدن..شاایدا ر   اسااه        

ک  بااود ند نااه زرهااام جااوند  زرهااام نااام د کردیم..هااه ر  ایاا  بااود..گا  خوشاا .. 

 اسااه شاایدا در میره.. قتاا  کااه شاایدا ماارد زرهااامم باهااا  ماارد. .امااا ب ااد ا  د ران   

اگسااردر  کااه طاا  کاارد شااد زرهااام  کااه داری میسیناا ..بشم ا  در ن داغونااه بااه      

ر ی خااود  ن یاااره.. حاااه دیگااه  قتشااه ق اایه نی اا  ر  بهاات بگم..میااد نم کااه       

شاه خاود  ر  کنتارا کاردی کاه ن رسا ..با بیاج        خیل  کنش ا  شادی اماا مالاه ه ی   

 قا گرهااد مارد خاوب  باود..خیل .. باا این اه ندیادمد اماا حا  می انم خیلا              _رفتم

خااد  ره..  ااا  ارااه میشااه   دشاار  _ اشاااتون بود.. اسااه نی اا  هم..خنااده ام ررگاات 

بگیااد هااون ماان دااام باااه ا مد..شاا وه جااون سرشااو بااا شاای نت کاارد  یاار زتااو         

شاا وه جااون  _بگیاار ببااواب گ ااواشه..  _    ه..شاا وه جااون.. ا_نااو    .._رفاات

خارم  _شا و  ه جاوننن  _شاده کاه شاده باه مان هاه       _ببدا کرم در نم گ اا شادههه 

باشااه خاار شاادم.. جفت ااون  دیاام  یاار خنااده..ا  _شاا و  ه جااون م  _ن اان جیشیااه..

یااه ر    بتااین ا  شاارکت  ناا   د..رفاات کااه یااه دختاار  _ه ااون  یاار زتااو ادامااه داد



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

150 

 

ماااادر ا ن بهااااره..  _میگاااه بهااااره.. بتین باااا اط یناااان رفااات    ا ماااده شااارکتد 

م   نم..ههااره ا  بااا   اا  کااودکید مااو ن ی نااه..خسر زیاادا شاادن بهااار بهاام         

 ناادر  داد.. رگااتم شاارکت دیاادمد..ا ن بهااار ماان بااود..ههره ا  انگااار کااه ا         

شااا ور ک ااا  ررگتاااه باشااان..بیلد رااارگتم   بوییااادمد..ح  کاااردم نی ااا  ا      

کردم..بهااار    ردیاام خونه..اساا   کااه شااو ش ااوم ایاان سااااها       جودمااو ا نشااا زیاادا 

داشاات نی اا  بااود.. اینااادر دختاار شاای ون    یسااای  بااود کااه ه  ونااو شاایفته خااود  

کرد..امااا ایاان بااین یااه نفاار بااود کااه حسااد گاارق می اارد.. بتینم..  بتااین بااا ر داشاات 

  کااه نی اا  بهاااره    اشاااد شااد.. بتین ساارد   میاار ر ماان بااا ا ماادن بهااار دنیااا   

 وع شد..خیل  راحات میشاد ایناو گه یاد  قتا  کاه زاید ه اه سارد باود اماا زاید             

 هااا بشااه بااا رگااتن ر   یه..شااد بهااار کااه میرسااید میبندید..یااه اشاااق مت لااو بااه بهااار  

ونو دیدی..ک ااده بهااار  زاار ا  اساااو    ه شاا کاانم گ اار..ررگتن کلاا ،      اشلیااه

. بهااار  اشااو کاااکتوو کردیم..اساسااای  کااه هاای   قاات گرکاات ن اارد ا نااار  ب وشااه. 

بود  بتین مد قاسا و مشساور کارد کاه یاه  انات زار کااکتوو ر  طا  یاک ر   زیادا            

کنااه   ببره..خهکااه این ااه بهااار بااا ا ماادند بااه  ناادر  مااا ر ح ببشااید..شو ش ااوم     

سااااهای  کااه ا  مااا د ر بااود شااو زر رشااگاه بود..زر نااده شااو کااه دیاادیم دیگااه          

ه ر شااده بااود ساااا  بااود کااه بااه زر رشااگاه  بااا رمون شااد کااه بهاره..دقیاااا ساااا  کاا 

شگااویلد دادن.. ا ن هاام شوساا  یااک خااانوم ساا  سااااه کااه مشبصاااشد نسااود..ا       

اقاماات بهااار شااو خون ااون یااک ماااه میگمشاات.. بتین دیگااه کااامه جلااوی ه ااه اباارا     

 هقااه می اارد   بهااار هاام  اکااند ماستاا  نشااون میااداد..یک ر   کااه د ر هاام ج اال    

شناساانامه _بایااد باارای بهااار شناساانامه بگیااریم..     _بااودیم امیاار بااه حاارم ا مااد    

هاارا من کااه خااودم دارم..بااه نی اا  کااه داشاات میااوه میبااورد نگاااه کردیم..م اا رب 

اره داری  ااا  ا ن شناساانامه نی یااه نااه بهااار..گردا میااریم   ماااید دی   _شااده بااود..

ان ای ر  میاادی ب ااد بااا جااوابد  اسااه شناساانامه اقاادام می ناایم.. ه ااه هاا  ظاااهرا     
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بااود امااا ب ااد ا  بیساات ر   کااه جااواب   ماااید ا مااد دنیااا ر  ساار ه  ااون     خااوب 

 ..خراب شد..جواب منف  بود

 

شو  بدی بارای ه  اون بود..ماا هاا کاه باا ر کارده باودیم نی ا  بهااره حااه باا ایان              

جااواب کااامه گاار  ریبتااه بودیم..امااا بیشااتر ا  ش ااوم مااا  بتیاانم ضااربه خااورد.. بتین   

با  شاصایر باوده   ش اام ایان ق اایا ببااطر یاک ششاابه           هیشوقت با ر ن رد کاه نی ا   

ههااره اشفاااق اگتاااده ه ااد گ اار می اارد کااه نی اا  بباااطر کههساارداری  ارد خونااه    

 ناادری ون شااده، ا  اشااتساه می رد..نی اا  زااا  بود..ب ااد ا  جااواب منفاا    ماااید    

  بتین با نی   د وای شدیدی ررگت هنو   ن  گریاد هاشون شو روش ه

رداررر..شااو بااا ناشااه  ارد  ناادری ون شاادی..  مااا ه  ااون ح اقاات      دختااره کههس_

کردیم کاه باا ر  کردیم..نی ا  ناباا ر باه  بتاین کاه باا ههاره سارخ ا  خشام شاو ده             

من..من..ناااه باااه خاااداا..من..ه تونو د سااات داشاااتم..ماک     _ساااانتید باااود  ا  د 

  ارم  بااه ماان نگااو کههساارداااار مناا  کااه زاانش سااااه در بااه در       _خااانوادم..جیه  د

هاارا میگ  م..شااو ی  _ ااا  هاار ه راا    کههساارداری ن ااردم.. بااه ماان نگااو   ..      

 وضاا  خااوب مااار  شیااه  دی..ا ماادی شااو خون ااون   اساااو   کوگاات    هاار مااار ر    

کااااحد شااادی..امیر خاااوب دساااتتو خوناااد خاااو   ب..ا    مااااید ن یااادادی      

نااد دهناات ر  بس_دسااتت ر  ن یشااد شااا کاا  میبواساات  بااا ی ون باادی شااا کییاا        

 بتااین..ا   متنفاارم..ا  شااو کااه خیلاا  راحاات دیگرانااو ق ااا   می ناا .. دستشااو شااو   

د  خههاه اح او ههاار شی اه اسااو هاه بادرد        _هوا ش ون داد   کداشاو بلناد شار کارد    

ماان میبااوره من گ اار کااردم خااانوادمو زیاادا کااردم امااا حاااه میسیاانم کااه کههسااردار    

بسااه _ اااد کشاایدشد..  هاام شاادم م..امیر ا مااد جلااو   بااا  ی  بتینااو ررگتااو       

دادا ..شلوغد ن ن..ه اد یاه ساوشفاهم باود.. نی ا  کاه حت اا نسایاد بهاار باشاه شاا            
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خااواهر مااا مگسااوب شااه..نی   خااانم شاا ا ا  گااردا شااو شاارکت مااا مشاایوا بااه کااار    

 نیاا ی  مان  خاان  امیار  ن ارده  ه م_میش  برای سار زنااهتم یاه اشااق اجااره می نایم..       

 در ساا ت بااه     د هناا  مسااک دسااته ر ی ا  وکیفشاا هاام ب ااد..ندارم شاا ا زااوا بااه

  شاونه ..مادر ناا نین  میاری  کشاا _ ایساتاد  جاا   سار ..من بهاار _ناایادم  بیاج  باا  رگت

 ایاان هاام هیاا ی هی ..مناا  بهااار شااو..،بگن بگاان میبااوان هرهاا  اینااا_ار یااد هااا 

راب ااه ر  شیییاار ن یده..بررشاات ساا تم   د ییااد بااه طاارم  غوشاام..نف    یااا       

 بتااین د سااتت  _شااردمد.. بیااک روشااد  م مااه کااردم     کشاایدم   بااه خااودم گ  

ن یتاااااونم  _داشااااات مادر..احساساااااد ضاااااربه خاااااورده.. ا ناااااو باااااسبد..    

ر ماااو  ماااین _ خاااه..  _بسبشاااد..   بیاااا سااارکار..بباطر مااان   زسااارا.._ماماااان..

 ..هشم_نندا ..نمار سن .ر  یخ شم..

ا  ا ن ر   موشاااو ررباااه با یاااه نی ااا     بتاااین  _شااا وه جاااون سرشاااو ش اااون داد

ر   شااد هاارر   بگاام   کااک کااک..خود  کااه دیاادی.. ا  خااوب میااد نم رلااوی   شاا

 ناادر  ساابت  داشااتین شاا وه   _ بتیاانم زااید نی اا  ریااره..نف    یااا  کشاایدم    

جون..خیل ..شگ ااااک کااااردند کااااسر  یااااادی میبواساااات شاااا ا  اق ااااا کااااسور   

هه..میاد ن  رااه   قتاا باه اراده خاود  نیسات کاسور باشا  یاا ناه من ذاشاا            _بودید..

ودم گااا ،  د  اااد  می ااردم   خودمااو  قاا  میدادم..ارااه ماان ا  ه ااون    کااسور نساا

ر   ا ا باااا گرهااااد ا د از می اااردم شااااید میتونساااتیم  نااادر  بهتاااری داشاااته      

باشاایم..یا ارااه ا ناار   بااا گرهاااد ن یاارگتم ز شااک قااانون  شاااید اهن جفاات زاهااام      

کااسور ساااام بااود   اکااه شااو هاام زرسااتارم ن یشاادی   اینشااا نسااودی..میسین   ماان      

 ..نسودم..اما  ندر  مشسورم کرد که  اد  کنم
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شاا وه جااون داشاات ه ینشااوری میگفاات امااا ش ااوم گ اار ماان زااید  بتیناا  بااود کااه   

شااا ه دایااک کااار هاشااو میفه یاادم.. راسااتد دااام باارا  سااوخت،با ش ااوم باادی هااا   

اماا  اشاو باود.. یاه  اشاا  کاه ش ااوم ا ت ادشاو ا  دسات داده باود   حااه نساست بااه            

 ..ین شده بود..نف    یا  کشیدم    ر م خوابیدمه ه بدب

کس  باا ش اون هاای یاه نفار ا  خاواب بیادار شدم..خورشاید باا یاه ر ساری سافید باا              

رااک هااای طهیاا  باااه ساارم ایسااتاده بود،ا ین ااه ا ناام ماااک ماان موهااا  گاار بااود       

زاشااید خااانم  _اسبناادی  دم..جااواب اسبناادمو داد   بااا اهشااه شاایرین شاا ااید رفاات 

هااا.. شا وه خاانم ر   مااده کاردم باردم شاو بااا ن ی ام بیار ن ر  ش اشاا             جاناظهره

کاانن شاا ا هاام بلنااد شااید..ا  این ااه  ظیف ااو خورشااید انشااام داده بااود خشاااات  ده ا   

شاا ا هاارا شاا وه جااون ر   ماااده کردید میگفتیااد بلنااد میشاادم..  _جااام بلنااد شاادم.. 

ا ده بود..بااا شااد  نگاااهم ساار خااورد ر  سااا ت  باا  ر  درا ر کااه  اربااه ا  ر  یاا  

 ااای هاارا ایناااد خوابیادم  در باااا ن بااا  بااود    _ا  جاام بلنااد شاادم   ه  ماان رفااتم  

سااو  زااایی ی شن ااو میلر  نااد.. موهااای شاا وه جااون بااا  بااود   یااه باگاات قرماا  ر      

شااونه هااا .. سااریل یااه کااهه باگاات ا  شااو کشااو برداشااتم   رگااتم س تد..رماشااتم    

خااواب _دار شاادی  خنااده نرماا  کااردم  بیاا _ر  ساار  کااه بررشاات   نگااام کاارد  

بایاد می اردم  دیشاد ا  خساتگ  بیهاو       _نسود کاه ک اا باود..هرا بیادارم ن ردیاد      

شاادی.. یااه ماهااه بااا قصااه هااای ماان ا  خااواب   خااورا  اگتااادی..هیش  نگفااتم         

باااه بههههاااه.. هاااه کاااگنه رمانتی  ..بررشاااتم سااا ت زرهاااام   جیاااه _اسبناااد  دم

خاد حااهاا انگاار شاا حااه باد ن ر ساری        _کاردم.. خفیف   دم..کل او  یار زارده گار      

خاااان..خندیااااد   _باااار  بیاااار ن زرهااااااام..  د باااااره ادامااااه دادم _ندیاااادمد.. 

خناا ..  ب ااد رگاات بیاار ن.. بلااو  شاالوار رااک رلی ااو بااا یااه شونیااک   شاالوار   _رفاات

امشاااد قاااراره _قرمااا  مشااا    اااوع کاااردم   شااااا مشااا ی م سااارم رماشاااتم.. 

ضااربان قلااسم شنااد شااد   دسااتم رگاات ر  قلسم..شاا وه    مه ااون  بگیااریم.. ناخوداراااه 



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

154 

 

ماا خیلا  ا  د ساتان      _بارای ها    _هیشاد ماریم جاان    _جون باا ش شاد نگاام کارد    

شاارکای کااارخون ون شاا ااین..اهن داریاام یااه مه ااون  میگیااریم کااه ا نااا هاام شاارکت 

 ..کنن.. زر ا   حشت شدم   به رفتن یه باشه اکتفا کردم

ورش  مااش و ر  ااسم کشایدم   باا ماداد داخاک هشا  و        ر بار ی  یناه ایساتادم   ر  کا    

سیاه کردم.. موهامو باا کلیا   ج ال کاردم   یاه اخام باه ههاره با  ر ح اماا  رایاد            

شااادم،کردم..به ش لیااا  باااه کااات   شااالوار سااارمه ای کاااه ر  شبااات باااود نگااااه    

کردم..امیاار ا مااد   یااه باااک  بهاام داد   رگاات.. قت  بااا   کااردم ا  دیاادن کاات      

شاا ه نشاادم.. اد  داشااتن نهاار  دمااو باارای هاای  کااار ن رساان..  ااا  ا   شاالوار  یاااد

حااو نگاامریم گااوق اا اااده خوشااگک بود..یااه کاات   شاالوار شاایک   رساا  ..یاه هااای   

ایسااتاده   نگااین کاااری شااده.. اسااه هااای  سااتین کااتم نگااین د  ی شااده بااود.. بایااه   

 انادا ه  ساده بود..یه کفد زاشنه زاون ده ساانت مشا   هام شاو بااک  باود کاه کاامه         

ام بااود.. کاات   شاالوار ر  شاانم کااردم   ر باار ی  ینااه ایسااتادم..در ک اااا ش شااد       

گیااات شااانم بود..ایناااا ساااای  مناااو ا  کشاااا   ردن.. اه اه،سااار  شاااه زسااارار  ب نااا    

هی ن..رناا  ساارمه ای کاات حساااب  بااه زوساات ساافیدم میومد..یااه طااره مااوی گرمااو   

ماهراناااه ای ر ی اناااداختم ر  کورشم..ر ساااری سااااشن مشااا   ای ر  باااه کاااور   

ساارم شنهاایم کردم..نگاااهم ر ی اخ اام خشااک شااد..هرا اینااادر  صااس  بااودم،قرار     

نسااود دیگااه کااگنه جشاان دگ ااه زااید ش اارار بشااه زاا  هاارا ماان اینااادر داشااوره     

 ..داشتم این هه حس  بود که داشت ذره ذره می مو میبورد

 

  ا  زااوگ  کااردم   ش ااوم ساا یم ر  بااه کااار بااردم کااه ایاان احساااو شااوم مساابره ر  

خااودم د ر ب نم..شااا  بااه در خااورد   خورشااید  ارد شااد..شلفن ر  بااه ساا تم درا       

بیاا بهمیسار )قربونات بشام(با این اه نفه یادم ها  رفات اماا هاون یااد شاوکت             _کرد
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اگتاااده بااودم اسبناادی  دم   شلفنااو ا   راارگتم رگاات بیاار ن   درم زشاات ساار       

  بااوق شااوکت روشاا  ر   بست..شاا اره خونااه ر  راارگتم   منتهاار موندم..ب ااد ا  د   

ساااهم شاااوکت  _بفرماییاااد_برداشااات   کااادای مهرباااوند شاااو روشااا  زیشیاااد   

سااااهاام مااااریم جااااان..ااه  د ر  بگااااردم مااااادر هاااارا  ناااا   _جااااون،مری م..

ماان خااوبم  _شاارمنده ساارم شاالو  بود..خوبید بشااه هااا کشااان خوبن      _ناا دی 

بااا  شااااب   _مادر..بشاااه هاااا هااام ه اااین جاااان دارن شلوی یاااون ش اشاااا می ااانن..    

بشااه کااه نیسااتن مااادر.. خیلاا   ر م   بااا گهاام   ک اااهشن..  لاا  شااون کااه   _نن ن ی اا

م نون..ا اا  داریااد..ب   ح اات روشاا  ر  میدیااد    _ماشااا. مردیااه باارا خااود ..  

خااداحاگظ..ک   _اره..مواظااد خااود    شاا وه خااانم با ..خااداحاگظ..    _بهشااون  

ااااو _..  لاا  جان  شااارا مااادر بیایااد  بشیتااون  ناا   ده_ب ااد کاادای شااوکت زیشیااد

اهاوم کاا   _ساهم شاارا جونم خاوب  خاواهرری     _ ج  کادای شاارا باود باا ذ ق رفاتم     

ا م اام.. _  د   د..هشاام بااه هاام ب ناا  ا نشااام.. روشاا  ر  بااده بااه  لاا ..    _میااای 

ینااا  _ ل .. لااا .. میگاااه بگااام نیسااات..اما اینشاااا نشساااته..  _هیشاااده _هیااا ه..

کامااک ببااور شااسا هاام  هیی  زسااره.. هو  م..کاااری نااداری شااارا جااان  کااسگانه شااو   

زاااااید شاااااوکت خاااااانم بباااااواب..بر نگاااااردم بسیااااانم ه اااااه ر   اکااااا       

خااداحاگظ.. شلفنااو ق اال کااردم   هشاا امو ر  هاام گشااار دادم.. لاا   _هشاام.._کردیااااا

 ..اح و

اینسار ه ه ها  اگت ااح شار بود..کادای موسایا  باه حادی بلناد باود کاه سارم داشات             

.. صااس  کنااار شاا وه جااون کااه خااود  هاام ا  ایاان  ضاا یت  صااس  بااود     میترکید..

ایااان هاااه  ض شه زساااارا   _نشساااته بودم..شااا وه جاااون باااا ا تااااراع غریاااد     

کشااانننن امییییر امیر یااه روشااه ای نشسااته بااود   یااه راایهو دسااتد بود..شااا         

ن ا مااد ساا ت ون..جلومون ایسااتاد   کاادای مادرشااو شاانید بلنااد شااد   شلااو شلااو خااور 

 بااه جااای این ااه ساااامیار اشااو ج اال کناا  خااودشم  _جااونم  _ب ااد یااه س ساا ه رفاات
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هم..ه ااااد یااااه بااااره دیگه.. ابااااده جااااون   _شااار   کااااردی ه باااااا  راااری..  

ساااهراب بااااه شاااو اشاقشاااه.. زرهاااام شاااو  _ساااهراب کو زرهاااام   بتاااین _امیااارر..

بااار  ساااهرابو _خونه داره شااایرین  کوگااات می ناااه، بتینم ن یاااد نم کشااااو.. شااا  

اهههااه..ن یت..ن یتونم مااااادر من..مر..مری ااو بفرساات..   ب ااد ا  مااا   _کاادا باا   ن.. 

دساات خااود  داده میتااون  بااری سااهرابو کاادا ب ن   شاااید ا ن بتونااه    _د ر شااد..

دم..شنم باه اار ه   این  ض و ج ال کنه..خیرسارم جاای یاه زسار زانش شاشاو شربیات کار         

هشاام..ا  جااام بلنااد شاادم   دسااتای     _اگتاااد.. دایلشااو نفه یاادم  ااا  گااا  رفااتم     

ار  ن ااو مشاات کااردم.. بااه ساا ت زلااه هااا راه اگتااادم   ساا   کااردم نگاااه و ا  ساان   

شاالو    زاار ساار   کاادا بگیاارم..ا این قاادم ر  کااه برداشااتم دااام خاااا  شااد   زشااتم  

هااای ب اادی ر  بااا زاهااای ااار  ن طاا     ار ید..اینه ااه اسااترو باارای هاا  بود.. زلااه 

کااردم   بااه راهاار  رساایدم..راهر  ی شاریااک   طویااک.. اشاااق سااهراب کااد م بااود       

حاااه  ر م قاادم هااامو بااه ساا ت انتهااای راهاار  برداشااتم   ساا   کااردم بااه احساااو  

شوم قلاسم با  شوجاه باشام..هنو  قادم د ماو بار نداشاته باودم کاه ما  دساتم کشایده              

م خورد..شااا خواسااتم بااه خااودم بیااام درد  حشااتناک   شااد   ساایل  مگ  اا  شااو کااورش

یااا _شااو رااردنم زیشیااد   زاهااام سساات شد.. حشاات  ده  یاار اااد  م مااه کااردم      

 ..گاط ه  هرا

 

سرمو کاش کاردم   باه را  باری هاای ماهراناه ساا  اشااق خیاره شادم..ق ره اشا               

ا  روشااه هشاا م ساار خااورد    ر م ا  بیااک روشاام بااه داخااک موهااام خ ید..هشاا امو  

کااردم   هیناا  بااه بیناایم دادم..ه ااه جااای اشاااق بااوی نگساا  میااداد..بوی          ریاا  

سااهرررررابسسد ...ه ینناانن  _نابودی..کاادای گریاااد شاا وه جااون زیشیااد شااو روشاام   

هاارا بر باار  ا  دیییاا  بااه مناانن  باار       _..._اهااان زیاادا  می نییاا ..ه ین اهن.. 
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ن ناا  بااا  ا ن کااااگتو زیاادا کن..بااه جااون بهااارم قساام ارااه امشااد ش لیفااو ر شاان       

دستای خودم می شا تونن..اد هاای خشا  و باا  باون شار کاردم   باه در بساته اشااق           

خیاااره شدم..کااادای امیااار ا ماااد.. اگااان کهگاااد نیشااابندی ر  مه اااون اساااام       

خاموشه،خاموشاااااااااه، خاااامو   شهههه..می شااااااااا ت کااگااااااااات   _کااااااااارد

ها  میگا  زرهاام  ارااه خفاه شا  ن ایگن هااا        _دهنتتات ر  بسناد امیاار..  _می شا ت.. 

بااه خاااطر شااوی  شاایاا.. گریاااد زاار ا  شگ اایم  بتااین جفتشااونو   _ایاان  ضاا یت..شااو 

بسااهههه.. سااهراب ماااک ساا ته ای هااا ا ن روشااه نایست..روشاایتو بااده  _ساااکت کاارد

بااه من..هنااد اگهااه ساا و  برقاارار شااد..به دیااوار هااای اشاااق نگاااه کردم..ماااک یااه     

باا ن.. ااو..سااام  حاارم  _جنااین شااو خااودم ج اال شاادم..ش ام  جااودم شیاار کشااید..    

 غل  اااا  شااااو_..._ن یتااااون   هاااا  یناااا _.. _ه ااااین اهن برراااارد اینشااااااا.._.._

 هااه نفه یاادی هنااو    شااو این ااه ماااک_.._ار یااد شاانم  بتااین ن ااره ا ...می نیییاا 

.. کااگااات کاااردی ششااااااا   بهاااد شاااو..ا نت  کاااردی ناااابود  شاااو  خاااوردی  ...

 ..می ش ت خودم م.. می ش ت خودم اینسار_..._

بلناااد شاااد   زشااات بند ،کااادای رریاااه   گریااااد  مبلاااوا جیاااه شااا وه جاااون 

 ..بگو بیااااد.. باید  اد  کنه..باااید_شد

هشاا امو بسااتم..دام خااواب میبواساات..یه خااواب بلنااد ماااک مر ..یااه خااواب کااه     

شو  به کتاک هاای  کاه دیشاد خاوردم ..باه گاو  هاای  کاه شانیدم..به جیاه هاای              

ی  کااه زاار ا  درد بااود  ااا  بااا   کااه کشاایدم  ااا  هاای  کاا  نشاانید..به نااابودی دنیااا 

باارام اماان بااود.. یااه خااواب کااه شااو  ه ااه اینااار  گرامااو  کنم..امااا نشد..هشاا ام     

راارم نشااد..ماک شنم..کااه اگهااه بااه اگهااه ساارد شاار میشااد..ا  خااواب  حشاات           

داشااتم..ا  شاااری  ..دام رریااه میبواساات بااه حاااا دنیااای نااابود شاادم..من دیشااد بااا  

یاادم کااه رگت..ه ااه ی هسااتیم  یاار دساات  هشاا ای خااودم ماار  خااودم ر  دیدم..د 
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یااه ماارد  حشاا  رگاات.. مااردی ا  شسااار زاادرم..ا  شسااار خشااونت   رذاااات..ا  ش ااوم      

مردهااای  ناادریم متنفاار بااودم..ا  ش ومشااون..شن رنشااور   خسااته ماان  قتاا  کااه        

دیشااد  یاار دساات   زااای سااامیار خااورد شااد هیاا ی در ن ماان ش ساات..هی ی بااه   

  ار   مشاااام کاارد    جااود نگسشااو ا  ر م اساام غر ر.. قتاا  کااه ماااک یااه جساام باا

ایان شاا ان غار ری باود کاه ش سات  دختاره        _برداشت شنهاا حرگا  کاه  د ایان باود..     

غربتاا ..ه ین..ه ین بااود دایااک خشااونت  کااه  لاایهم بااه کااار باارد.. ایاان بااود جااواب    

کااه باارای نااابودیم داد..نفاا    یااا  کشاایدم امااا هااوا مساا وم بود..کایاا  بود..دسااتم 

وم..داشااتم خفااه میشاادم شااو هااوای  کااه هااوای ماار  ماان بااود..در بااا  رگاات ساا ت رل

شد..ا    ار ه شاون  حشات داشاتم.. ه شون..ساهراب قادم باه قادم مااک یاه شایر            

 خ اا  بهاام ن دیااک شااد.. دسااتد رگاات ساا ت ک ربنااد .. ر ح ا  باادنم زاار          

کشید..  ای ناه.. ایانم مااک برادر ..اماا  قتا  ک ربناده شاو بارد بااه کاه شاو کاورشم             

د بیاره اسبناد شلبا   دم..خادا ر  شا ر..برای امار   باه انادا ه کااگ  خارد شاده           گر 

 ..بودم..طاقتشو نداشتم

 

دساات _نگاااهم بااه باارق ک ربنااد هاارمد بااود کااه دساات  د ر مشااد حلاااه شااد..     

ر   بلنااد کااردی رردنتااو میشاا نم سااهراب..نگاهم بررشاات ساا ت زرهام..هااادر    

دم ماااک اسااید شااا باااهی رلااوم     بااین د  باارادر میتونااه گاارق باشااه ..مگتویا  م اا    

ا مد..بااد ن هاای  اختیاااری شاان کوگت ااو ا  ر  شباات کناادم   زتااو یااه مساااگرشی و د رم 

نگااه داشااتم کااه ا  شاانم نیوگتااه..خودمو زاار  کااردم شااو ساار ی  بهداشاات    کاا      

ح ااوم ساار خوردم..نتونسااتم خودمااو کنتاارا کاانم   ر ی کاشاا  هااای ساافید ح ااوم     

اااک بیااد میلر یااد.. هااادر شااو ایاان اگهااه باا  زناااه   ش ااوم  جودمااو باااه   ردم..شاانم م 

بودم.. کاا  ماادرم بود..کاا  باود   ن یماشات باین یاه مشات مارد غریساه باا زتاوی             
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مساااگرش  باارم شااو ح وم..کااا  بااود   ن یماشاات شااراگت دخترشااو بااه راحتاا  زاارهم 

ب نن..کااا  بااودی مامااان.. دساات  بااه در کوبیااد   بااه دنسااااد کاادای زرهااام بلنااد     

م   جااا  قربونااات برم..زاشاااو ناااوکرشم.. در ر  باااا  کااان خاااودم  مریم ماااری_شاااد

مبلصااتم.. باارن ب یاارن ایاان نااامردا.. ا کاان د ایاان در  همصد..بی اام ش ساات         

 .ز  ا  ماد  هاا د بااره رریاه مهلوماناه با  کادای  کاردم.. ش اوم شاد..دیگه های             

هیاا  باارای ا  دساات دادن ناادارم..اخبخ  لاا  جان..داداشاا ..شو خااوب ا یاان ساافر      

خساار داشاات  کااه بهاام اخاام کردی..کااه ا تااراع کردی..کااا  باا ر  بااودی   جهن اا 

دادا ..منااو میاا دی   نگهاام میداشاات ..که بااا زااای خااودم ناارم زیشااوا  مر ..حاااه     

بررااردم هاا  بگم ههااره رناا  زریاادم شااوی  ینااه ش ااام قااد ح ااوم دهاان کشاا         

می رد..هااادر ا  ایاان ههااره کااه ر   زاار جااای ساایلیه بیاا ارم.. هااادر ا  ایاان شنااه     

ون ماارده بی ارم..دیشااد  قتاا  کااه کاات م میاا د    اامابم میااداد میااون کاادای       خاا

موهااا   اایه..ه یشااه جاامب موهااای گاار    _ هناا  بااه روشاام رسااید کااه رفاات    

میشاادم.. د باااره ر  کاشاا  هااای ساارد ح ااام باااه   ردم.. باارق شیااه ر ی کااور        

شااااوی  هشاااا م ر  ررگت..اسبنااااد  هراریناااا   دم..هااااه  اااااا اه  بهتاااار ا      

ار  ن ااو سااتون کااردم   بهااد ش یااه  دم.. خواسااتم بلنااد شاام امااا ساار   این دسااتای 

ایاان درررر   ا _خااوردم   نتونسااتم..ا  ایاان ه ااه ناااشوانیم رریااه ام شااد  ررگاات     

کاان مریم..کاادایه امیاار بااود.. ا   متنفاار بودم..ارااه ا ن  شاایاا رگتااه بااود دنساااا      

ه سااهراب ایاان اشفاااق باارای ماان ن اا  اگتاد..یااه مشاات  دم  وضاا  رنااد  دن باا         

..هاا  میگاا  شو ارااه شویااه ا نتاا  رگتااه بااودی دنساااا ایاان    _ ناادریم.. زرهااام داد  د

سااهراب خاار اهن  ناادر  ایاان بیشاااره شساااه نشااده بود..د ااا کنیااد سااامیار برراارده     

بسنااد زرهام.. حشاا  نشااو.. کاادای خونساارد    ر م  بتااین    _ ررنااه دهاان ه تونااو 

بااه نااابودی یااه دختاار بود..ه ااور میتونساات اینااادر خونساارد باشااه ه ور میتونساات  

شوساا ،برادر  باا  شوجااه باشااه  خاادایا یااا ماان  ااوع شاادم یااا  دمااا   وضاا         
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شادن..اره نی ا  هام ایان اشفااق بارا  ما  اگتااد ایناادر خونسارد بود یاا اهن  مااین            

   ماااان   باااه  شاااید می شاااید خنده بلناااد   هیساااتری   کردم..کشاااای  ماااریم    

ای.. کااه ارااه نسااودی بیساات باادببت شو باا  کساایی .. بااه قااوا ا ن باا  شاارم غربتاا  

بااار بهاات شه اات هاار ه راا  ن ی دن..بهاات دساات درا ی ن ی ااردن.. ماان انتاااام و      

میگیاارم..ا  ه شااون.. ا  ه ااه کسااای  کااه  ناادری و بااه اشاان کشاایدن..که  شااید       

 دن ه ااه هسااتی و..اما ا ا بایااد قااوی باشاام ..مگ اام باشاام..من میتونم..هااون ماان      

شااد   خاارز خااانواده شااو داد..ماان   مری اا  هسااتم کااه زاانش ساااا باا  مااادر باا ر    

 ..مری م.. دختری که ر  زاها   ای میسته شا نف  این کااگتار  ق ل کنه

 

ر ی زاهاااام  ایساااتادم   شییاااو ا  اساااه کاااور  شاااوی  برداشاااتم..نگاهم باااه  یناااه  

اگتاد..یااه دختاار نی ااه برهنااه بااا یااه زتااوی مساااگرش  کرماا  ههارخونااه   کااور         

ه شااا زشاات ک اار  میرسااید..شیه ر    ردم باااه کسااود..  موهااای گاار خااو  حاااات  کاا

شااور  جااون شااارا در ر   ا کاان مریم..ی هااو بی ااد ش ساات    _کاادای زرهااام ا مااد

سااهراب امیاار ر شااین بیر ننن..هنااد  _کاادای رریااه ی ماارد ند گ ااار  زاار کااردم 

ثانیااه نگمشااته بااود کااه کاادای در حاااک  ا  رگااتن جفتشااون بود..زرهااام میااون رریااه  

 قتاا  کااه شاایدا ماارد ماانم مردم..شاایدا ه ااه  ناادریم   _شاار   کاارد بااه حاارم  دن 

بود..ه ااه..هی  کاا  ن ید نساات هااادر د سااتد داشااتم،حت  خااود ..ا ن  شااام    

بود   رگت شاو خواهرم ..جاای بهااری.. بهااری کاه میتونسات بارام خاواهری کناه اماا           

نسود..ارااه ببااوای بااری بااه مااوه ش ااوم می نم..هاای  کاا  حواسااد بااه ماان نسااود..ا     

 ررم کرد..مااادرم ش ااوم حواسااد بااه بهااار ر شااده ا  بااود        بشگاا  شااوکت باا  

 بتااین.. هاای   قاات نفه یاادم هاارا اینااادر  بتااین ر  د ساات داره..ماان گرامااو  شااده 

بودم..شاید اره بهاار باود مان ایناادر ک ساود حا  ن ی اردم..مگ م باا  ماریم.. بیاا           
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ر بیاار ن نااوکرشم..برام خااواهری کاان.. بااه  لاا  قساام ا ن سااامیار زساات گ رشااو ریاا   

میااارم حاتااو میگیاارم.. شیااه ر    ردم باااه هشاا امو بسااتم ..ضااربا  بااه در مگ اام شاار  

جااو  اب بااده مااری   م.. بااه ر ح شاایدا قساام در ر  میشاا نم..در اشاااق بااا کاادا  _شااد

دهناات ر  بسنااد بااه شااو _شااو دیشااد کشااا بااودی  بتااین _هااه خسااره اینشااا _بااا  شااد

ااااره..  هارا باه خودشاون    هارا باه مان رب ا  ناد     _رب   ناداره..میگم هاه خسار شاده      

حااو میاادین اینااادر راحاات ا   یاار بااار  باار ی ریبتااه شااده یااه  دم کااه شااو          

ماصرید در برید باه شاو هام مایگن  دم  شادی مااک یاه ربا ..یاه سان ..گا  نی ا            

خفاااه _ دم باااود ز  ماااریم هااا   یاااه جاااوری برخاااورد می نااا  انگاااار هااای ..    

یااد نم..هره  در ر  میاا نم  ن _شااو    ..ا ن شااو ح ااوم داره هااه غل اا  می نهااه     

بیفات ایناور.. ضاربه مهی ا  باه در خاورد   زشات بناد  کادای  بتاین           _با  ن ی نه..

بااا شااوام ماایگم در ر  بااا  کاان.. گ اار ن اان    _..._در ر  بااا  کاان.._شااو روشاام زیشیااد 

حواساام نیست،سااامیار ر  بااه امااون خاادا  ا کردم..زیاادا  می اانم مااریم..من ساارد    

زیدا  می نم..زیاادا  می اانم   نااابود  می اانم..در  هسااتم امااا باا  غیاار  نیسااتم..  

 ..ر  با  کن

شااو ش ااوم اگهاااش  کااه داشاات حاارم میاا د یااه اسبنااد م خاارم   کااش روشااه ی اااسم   

جااااخو  کااارده باااود.. ه شاااون در   میگفتن..هااای  کد مشاااون ا ن اگهاااه کاااه   

داشااتم جااون میاادادم کنااارم نسااودن..هی  کد مشااون..اسبند   یااا   دم   شیااه ر       

 ..دنم بردمبه س ت رر

 

دسااتم د ر موهااای بلناادم حلاااه شااد   ا ن هااا ر  ا  رااردنم گاکااله دادم..شیااه ر  بااا    

یااه حرکاات د ر دسااته زرزشاات موهااام کشاایدم،موهای بلناادم ر ی کاشاا  هااا رهااا      

 ..شد..ش اد مش     سفید کاش  ها حاا و بهتر کرد..من شیییر می نم
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ر ی شاااونم باااود  اشاااو ماااو ر  بااارای هنااادمین باااار ر  موهاااای کوشاااام کاااه شاااا     

کشاایدم..خوبه..شاریسا کااام شااده بااود..ر  ک رنگاا  بااه اسااام کشاایدم   رد ساایاه  یاار  

هشاا  و بااا دساات اا مرطااوب زااا  کااردم.. شونیااک مشاا   بااا شاالوار مشاا     شاااا  

مشاا   اساسااای شاانم ر  ششاا یک میااداد  ر م در ر  بااا  کااردم   رگااتم بیر ن..راهاار    

ا یر شاو ذهانم جاون ررگات.. مان باا       طوهن    باریاک جلاوی هشا م ظااهر شاد.. شصا      

یاک کات   شالوار سارمه ای ابتادای راهار  ساردرر م.. یاک قادم جلاو میااام..هیسیت            

زشااتم ظاااهر میشه..دساات و می شااه..  ساایل  مگ  اا  شااو روشاام می نااه.. دستشااو باااه 

  ..میاره   مگ م با بیک دستد می وبونه شو ریشگاهم

زااایین ا ماادم.. ن یبواسااتم دیگااه   روشااامو بااا دسااتام راارگتم   شندشنااد زلااه هااار      

بهد گ ار کانم ررهاه خااطره ا ن شاد نگا  دیگاه ا  ذهانم زاا  ن یشاه.. زرهاام            

ر ی مسااک نشسااته   سااهراب زشاات زنشااره ایسااتاده بااود..امیر ر ی  مااین نشسااته      

بااود   ساار  ر  بااه دیااوار ش یااه داده بااود   هش اشااو بسااته بااود.. بتین کنااار شاا وه  

د   دستشاااو ررگتاااه باااود..اخم غلیهااا  ر   جاااون کاااه رریاااه می ااارد نشساااته باااو 

زیشااونید نشسااته بااود.. باا  شوجااه بهشااون بااه ساا ت مسااک شااک نفااره ای رگااتم        

ر   نشسااتم.. نگاهااه ه ااه جاا  ابتااین ر م خشااک شااد..هه..گ ر ن ی ااردن حاااه       

ساااامیار  _حااااه هاااا ا  ا ن ههااااردیواری بیاااام بیر ن..امیااار باااه حااارم ا ماااد       

زرهااام بااا شااو دارم کااگست ن ی نم..بااا    _غلاا  کاارده زسااره  وضاا ..  _برن یگاارده..

میشاانوی _مااری م.. نگاااه و باا  حاا    حاااا د خااتم بااه امیاار   هیاا ی نگفااتم        

مریم سااامیار ناایم سااا ت زااید ا  کشااور خااارز شااد..زو خند  دم   ر مااو ا          

شاارمنده ر شاام مااریم..در حا ااون  _ررگتم..شاا وه جااون بااا بیااج ر  بااه ماان رفاات  

م ر   م ساایاااه..  د باااره بااه رریااه   خااوب  کااردی نشاباات کااردی،ر م ساایاه دختاار   

اگتاااد..هی ی نگفتم..بایااد رریااه می اارد   خفاات می شااید،ب  رحاام نسااودم امااا ا ن هاام 

باا  شاصاایر نسااود..هره  نساشااه رااک زساار ا ن ایاان بااه ر  ساارم   رد..نفاا    یااا    
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کشیدم..ساااان شااو ساا و  باادی گاار  رگتااه بود..سااامیار اح ااو هااه راحاات رگاات..بوی 

شاوی بینایم باود.. باا کادای امیار سا و  سااان   ب اد قلاد مان            ش فن  جود  هنو  

بسااین مااا ن یتااونیم بااریم اساا انیا دنساااا سااامیار.. ا  دیااه اشااو کامااک         _ش ساات..

زرداخاات می نیم..یااه خونااه باارا  میبااریم بااا یااه ماشااین..یه زااوا  هاام ماااه بااه ماااه   

 ..برا   اری  می نیم

 ه   یااا  کشاایدم..زر ا    دااام ررگت..د باااره باارای مهلااومیتم ررگت..ناخود راااه    

بیج   کیناه شادم..نابودی مناو میبواساتن باا زاوا ببرن..هاه..  بتاین ا  جاا  بلناد           

بلناد شاو بار   ساایک هااشو ج ال کان..         _شد   باا ه اون شگ ام ذاشاید  م ماه کارد      

 اااد می ناایم.. زرهااام   امیاار     _میااریم شهران..زرسشااگر نگاااهد کردم..ادامااه داد  

حاااات خوبااه  بتااین  بهاات  ده  _هیییاا   زرهااام_امیرسااهراب ه  مااان بلنااد شاادند..

در حااااا  کاااه ا  در ن خااااا  باااودم باااه مااارد ر بااار م خیاااره شدم..مشسااا ه        

سنگ ..مشساا ه ابواهوا..کسااا  کااه ه یشاااه شاااو ذهاانم یاااه گاارد سااارد   میااار ر     

بود..حاااه میبااواد ه ساارم بشااه..ب  هاای   هقااه ای،باا  هاای  دایل ..بباااطر یااک        

ره بااود..این ماان بااودم کااه نااابود شااده بااودم   حاااه   اشااتساه،  خ ااای برادر ..مسااب

نه..نگاهااه ه ااه اینسااار بررشاات   _باارام شصاا یم میگیرن..بایااد اینشااا حاارم میاا دم   

یناا  _اجااا ه ن یاادم.. _هاا  نه بااه هشاا ای  بتااین  ا  دم  _نااه.._ساا تم..بلند شاادم 

ش ااومد کاان باار  اساسااتو  _اجااا ه ن یاادم اینشااا هاام  ناادری و خااراب کنیااد..  _هاا  

دیگههااه اساام ا نااو  _تااون  نی اا  ر  گرامااو  کناا  ه ااور میبااوای  شااو ن ی_ب ااو ..

ن یااااریی ..من باااه شاااو قاااوا دادم غلااا  بااارادرم ر  جساااران کنم..باااه مااان ا ت ااااد   

 ..کن..ن ید نم هرا اما من

 ..به  بتین

 ..به مشس ه سنگ 
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 ..به مرد میر ر   خودخواه  که بارها من ر  متهم به هر ه ر    د دی کرد

 ..ا ت اد کردم

 

حوکااله بااا شناا  کوگتااه اساو،هااامو در ن سااا  ریبااتم   ا  ا ن اشاااق نگاا        باا  

بیااار ن  دم..ه اااین کاااه خواساااتم ا  زلاااه هاااا بیاااام زایین،کااادای  ا  زشاااتم بلناااد  

خیلاا  زساات .. خیل ..بااا ش شااد بررشااتم ساا ت سااهراب کااه بااا هشاا ای بااه     _شااد

ش ااوم ا ن  دمااای  _خااون نشسااته نگااام می رد..یااک ق ااره اشااک ا  هشاا ا  ه یااد 

شااده،اما ماان   .ز.ا.  زااایینن در نهایاات ح اقاات گ اار می اانن بااه شااوی ا نتاا     کااه 

خااوب حایاتااو میااد نم..هون بااا هشاا ای خااودم دیاادم کااه سااامیار دستشااو انااداخت   

 یر  انو    بلناد  کارد   بارد شاو اشااق..  شاو هام های  مااا مت  ن ردی..ش ساتیم           

ن باا ر ن اردم   مریم..امیر    بتاین راسات میگفاتن کاه هار ه ای، اماا هرها  کاه رفات         

هااون ا ن هشاا ای ا نتیاات کااار دسااتم داده بود..ن یسبشاا ت.. حاااه کااه ماااک طااا ون  

اگتااادی بااه  ناادر   بتااین ماانم بااه حرماات  شااو م ح اا  کااه بهاات داشااتم  بر شااو   

ن یسرم..امااا دااام ن یبااواد دیگااه بسین ت..یاااد  نااره کااه هااه کااااگت  هساات    ا  ن     

ن شاوی ا نتا  سابته اماا ایناادر هار       مهم شار هاه باا یگر قاابل  بودی..گراماو  کارد      

ت ر  شاو ذهانم ش ارار می انم کاه یاادم باری..  د اا کان کاه یاادم            نامردیا شد کگنه 

بااری   گراموشاات کاانم هااون در غیاار اینصااور  نااابودی مااریم.. نابود.. صااس  نگااامو  

خیلااا  مسااابره او،داری خاااود  ر  راااوا _ا   رااارگتم   زشااات و بهاااد کاااردم

کاانم نفه یاادی کااه ماان بیهااو  بودم..حاااه هاام   می ناا  سااهراب..ا م نبااواه کااه بااا ر

مبتاااری گراموشاام کناا  هااون هاای   قاات باارای  شااات اکااراری نداشااتم کااه حاااه    

باارای گراموشاایت جلوشااو بگیاارم.. زلااه هااای باااق  مونااده ر  بااا ساار ت طاا  کااردم     

 ..سهرابو زشت سرم رها کردم
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نگاااهد ماشااین شااو ساا و   حشااتناک  غاارق بااود.. بتین نگاااه خشاا   بهاام کاارد..ا  

شرساایدم..من داشااتم هی ااار می ردم نشسااتن شااوی ماشااین ابتااین   راهاا  شاادن       

باهااا  ا ن هاام شنهااای  ی ناا  مواگااات بااا شصاا ی د..شرجی  دادم بااه هیاا ی گ اار     

 ..ن نم   سرمو به زنشره ش یه بدم..کدای اهن  ی هو س و  ماشینو ش ست

 ..دا  ر   یر زا رماشت ،که قسک شو ش ستگ  داشت

 به ک  به ج  شو بستگ  داشت  حاا من  اشو

 شهد  اسه من   شو ه  داشت 

 ..یه روشه ا  ش ام دنیا شو قلد شو برای من بود

 ..کفره  ا  میگم..هشای شو خدای من بو د

 ..شر  ت انتهای من بود

 .. شا م این ر   ا،هوای شو هوامو بد کرده

 ..ی   برا  د باره شد کرددده

 ..با ر کنن

 یشه با رم که شنهاای  شام.با  ر کنن..ن 

 ..میسین ت هنو م اینشاای 

 ..با ر کن

 (مگ د  لی اده، شو من)



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

166 

 

هااه..ا ن هنااو م نی اا  ر  د ساات داشت.. اشاااانه..م   ن بااودم.. اکااه مگااه میشااد    

اا اااده  یسااا   شاای ون   زا ..کساا  کااه یااه   نی یااو گرامااو  کنااه ا ن دختاار گااوق  

  ار می رد  اا ه خاطره باها  داشت..هو م  بتین داشت هی

هااای  _گراموشاااد ن اااردی ناااه ماک خاااودم  م ماااه کااارد  _ ر م  م ماااه کاااردم

 اشااا ..ارر یااک ر   گااا  یااک ر   باارای م شااوقد نفاا  کشاایده باشااه..دیگه       

هاای   قاات ن یتونااه بااه طااور م لااو گراموشااد کنه..ارااه هاام بگااه گراموشااد           

 کرده،شهاااهره..هون گااا   اااد  کاارده  مااان  کااه بااه یاااد ا ن میوگتااه جااای  میااون   

 ..رمشته رها  کنه

قاااانل شاااده بودم..کاااامه..جواب و داده باااود..ا ن هناااو  نی یاااو د سااات داشااات اماااا  

مااریم..من ماارد ساابت   شااوداریم..خیل   _زاا  هاارا_میبواساات بااا ماان ا د از کنااه 

باید شه  کن  شاا یاه  نادر   اادی کناار هام داشاته باشایم..گا  یاک هیا  ر  بهات            

شو یااه هیاا ی شااو خااود  داری کااه   ماایگم..من باارای شاارحم بهاات ن دیااک نشاادم..   

بیاا باه هام ک اک     _بلاه  _ بتاین.. _ح  می انم میتاونم باا شاو رمشاته ر  زاا  کانم..        

کنیم..من..خسااتم..خیل  خسااتم.. باارای یااک ثانیااه اسبنااد  د..اشاا ام ا  هاام سااسات     

ررگت..نفه یااادم هشاااوری ایااان مااارد سااابت ر  زااامیرگتم.. شااارجی  دادم دیگاااه   

د..ماااا ا د از می اااردیم شاااا ا  رمشاااته سااا و  کنم..ش لیف اااون مشاااب  شاااده بو

 ..گاکله بگیریم

 

سااا ت ده شااد رسیدیم..شااوکت ا مااد ساا تم   شاان خساات و در  غااو  کشااید         

بااد ن هاای  احساساا  بیلااد کااردم..دام گااا  میبواساات ببوابم..امااا بااا دیاادن شااارا   

کااه زلااه هااارا د شااا ی اا  زااایین میومااد شااا بااه ماان برسااه،ا  شااوق بااه رریااه اگتااادم ر   

 بشاا ..  بشاا ،  لاا   _شسااتم   شااارا خااود  ر  شااو  غوشاام زاار  کاارد..   انوهااام ن
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 قت  کاه نساودی گاا  قهار کارد اکاه نبندیاد باا ی هام ن ارد دیگاه سافر نر ،سافر              

شااو ا ن اشاقااه..  بااا _اهن کشاساات _کااه میااری  لاا  بااد میشااه..با حاااا خراباا  رفااتم 

دساااتد ا ن اشااااق ،ر  نشاااون داد کاااه ا نساااری ساااهراب مناااو کشاااونده باااود       

.ه ااون شااس  کااه شااارا حااااد بااد بود..قاادمامو شنااد کااردم   بااه ساا ته اشاااق       شو .

رگااتم..در اشاااق ر  بااا  کااردم   دیاادم کااه  لاا  طاااق بااا  ر  شباات درا  کشاایده         

خودشااو  ده بااه خواب..ب ااد ا  یااک   اار باا ر  کردنشااون دیگااه خااوب ششاابی    

 میاادادم کاا  خااوابن کاا  خودشااونو  دن بااه خواب..بااا قاادم هااای بلناادی خودمااو بااه   

شبااات رساااوندم   کناااار بااارادرم درا  کشااایدم..ه شنان هش اشاااو بساااته بود..یاااه   

دسااات و ساااتون سااارم کاااردم   باااه زهلاااو سااا تد هرخیااادم..  ا  دم بهد..مااارد  

کوهواااوی ماان.. اخاام ر  کااورشد بود..یااه ق ااره اشاا م اگتاااد ر  بااا  ی هغاار ..     

د ماا    زشاات بنااد  سااوم .. ی هااو انگااار کااه باارق ررگتااه باشااد  هشاا ا  بااا    

هیشااده  ج  هاارا رریااه _د   شااو جااا  نشساات بااا شاارو هرخیااد ساا تم   رفااتشاا

مااریم جااون  لاا  بگااو هیشده دساات انااداختم         _می ناا  گا  نگاااهد کااردم  

با  شاااو کشااایدم سااا ت خاااودم   در  غوشاااد رااارگتم..  یااار ااااد گاااا   م ماااه 

 ..کا  به حرگت رو  می ردم_کردم

 

ی مصااا م  بتاااین اس اااو باااا  باااونم شااار کاااردم   نگااااه مست کاااک ام ر  باااه هشااا ا 

د ختم.. لاا    شااارا ر ی یااک مسااک د نفااره کنااار هاام نشسااته بودنااد   بااا کنش ااا ی   

نگاااهم می ردنااد..حت ا ش شااد کاارده بودنااد سااا ت یااا ده شااد کشوندمشااون اینشااا  

شااارا، ل  یااه موضااو   زااید  _  ا  خااواب انداخت شااون..اسبند زاار ا  استرساا   دم  

هاا  شااده  ل  بااود کااه کهگااه سااواا  _ا مااده کااه شاا ا بایااد ا   خساار داشااته باشااید

می رد..خااودم هاام ا  ایاان ن ایشاا  کااه راه انداختااه بااودم راضاا  نسااودم زاا  گااا       
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مااان    قاااا  بتاااین میباااوایم باااا هااام ا د از کنااایم.. جفتشاااون باااا ش شاااد _رفاااتم

د باااره _رفااتم میبااوایم بااا هاام ا د از کنیم..شااارا بااا بیااج رفاات     _هاا  _رفااتن

ه باود دنسااات هام میبواسات  باری اماا ماار         میبوای بری ا نسری کاه  لیرضاا ا ماد   

دیاادی نرگت ..حاااه  اسااه هاا  میبااوای بری ارااه بااری کاا  مااار  نگااه داره   ب ااد     

ا ن  _دهنشااو یااه متاار بااا  کاارد   شاار   کاارد بااه رریااه کردن.. لاا   صااس  رفاات   

هو..هون..ماااا باااه ایااان نتیشاااه رسااایدیم کاااه باااا هااام خوشاااسبت    _ قااات هااارا 

 ..ا د از کن نبیر.. شو نساید باها  _میشیم..

ه ااین کااه _ا  جمبااه ب ررتااریم اسااتفاده کااردم   بااا کاادای نشناادان  ر ماا  رفااتم   

رفتم..دایلاا  ن یسیاانم بهاات شوضاای  باادم  لاا ..اهن هاام بریااد زااید شااوکت  ساایله    

هاااشون ر  ج اال کنیااد برمیگااردیم اشاااق مون..بد ییااد.. ل  بااا غاایج ا  جااا  زاشااد   

 _ستشااو راارگتم   بیلااد کااردم   رگاات ..شااارا هاام میبواساات بااا رریااه بااره کااه د   

 بشاا  قربوناات بشااه..من هیشوقاات شاا ار  رهااا ن ی اانم نااه اهن نااه کااد ساااا          

دیگه..شاا ا ش ااوم هیاا ی هسااتید کااه ماان ا  دنیااا دارم.. شااارا اسبنااد  د   میااون رریااه  

ید..ه ین کااه ساااانو شاار  کاارد ساارم ر  بااه زشاات مسااک ش یااه دادم      ب. .سااا  ااو 

د می ناایم.. قااسلد بایااد بااری دکتاار     گااردا سااا ت نااه کااس   ااا  _هشاا امو بسااتم 

. شاانا دارم کااارمونو راه میناادا ن..ح م میگیااریم   بااا رضااایت     رااواه  ر  بگیری..

باا   حاکم شهر دیگه ا  م  باه رضاایت زادر  هام ناداریم.. شاو هفات کاس   مااده          

کااه بااریم دکتاار..ا  جااا  بلنااد شااد ماان هاام بلنااد شدم..زشتشااو بااه ماان کاارد          

 ساایهشونو  _بشاه هاا.. مان باد ن ا ناا ن یتاونم  نادر  کانم..        _خواست باره کاه رفاتم   

 ..ج ل کنید ب د ا   اد میریم خونه من ا نا هم با ما  ندر  می نن
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ی  کااه دیاار   بااه ر باار ی  ینااه ایسااتادم..مانتو مشاا   قاادی یم   شاالوار مشاا  ..مو 

ساابت  کاااگد کاارده بااودم اماار   د باااره گاار شااده بااود.. قیاگااه جااااس  بااه هاام  ده   

بودم.. موهای گر شاا سرشاونه ام کاه کوشااه باود مناو شاسیه کاوا  هاای خیاابون  کارده            

بااود..ا  ششااسیه  کااه بااه کااار باارده بااودم خنااده بلناادی کردم..کااورشم سااا ت هفاات   

بااود هااون زوسااتم د  درجااه ر شاان شاار   کااس  بااد ن هاای   رایشاا  شااسیه ر ح شااده 

شسیه میات شاده باود    یار هشا ام ک ا  سایاه بود..اساام هام با  رن ..دساتام سارد             

بااود ن یااد نم هرا باا  خیاااا  رایااد شاادم   موهااای کوشاااه و بااا کلیاا   ج اال        

کردم..شااااا مشااا ی م ر ی سااارم اناااداختم   ا  خوناااه بیااار ن رگتم.. لااا    شاااارا   

     قاادی ی و برداشااتم   زااام کااردم ه ااین کااه خااواب بودنااد.. کفااد  ر ساا   مشاا

ک اارم ر  راساات کااردم ا  شاارو هااین بلناادی رفتم.. بتااین دساات بااه سااینه بااه         

درخاات ر باار م ش یااه  ده بود..بلااو  مرد نااه ههارخونااه مشاا   ساافید   شاالوار        

 یااادی خوشااتی  بااودا  ت.ز.ا.  مشاا  ..کتون  هااای  ا اسااتار مشاا  ..برای یااک ماا 

ساار قساار ن یااریم کااه ی ساار  _نااداد بااه جااا  رفاات سااهم  ر ماا  کااردم کااه جواب ااو

شااو ن یااری امااا ماان اماار   میبااوام _مشاا   زوشیدی..اشااک کاسااه هشاا امو زاار کاارد

برم زید ماادرم.. حرگا  نا د   باه سا تم ا ماد.. نگااه خیاره ا   امابم میاداد بارای            

ه ااین باا  هاادم نگاااه و ا   راارگتم   بااه زشاات ساار  د خااتم.. بااه یااک قاادمیم   

بااا هاام میااریم..منم میبااوام باارم ساار قساار زاادرم..نگاه اشااک  _کااه رسااید شوقاا  کاارد

 اودماو بااا  هام ماایخ هشاا ای مشا ید کردم..باا  اراده ق ااره اشا   ا  هشاا ام ساار     

ششاا ر ن اان.. مت شااد نگاااهد  _مرساا .._اره.._ اق ااا میسااریم  _خااورد ر  رااونم.. 

ا  اماار   بااه ب ااد دیگااه باارای هاای  هیاا  ششاا ر ن ن..زشتشااو بهاام کاارد   بااه _کااردم

راه بیفااات، اکتفاااا کرد..مااااک جوجاااه ارد  زشااات سااار  راه اگتادم..هاااه  _ رفاااتن

  .. ر س  بودم من.. ر و مرده
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شااا ایت کاااردی  نگااااه و ا  ر ساااری گیااار  ه ای خوشااارنگد رااارگتم   باااه    _

ه تااون ه ینشااوری هسااتید..این بااهی باا ر   _نااه.._هشاا ای  ساالید خیااره شاادم 

کااه با ام میشاید مااردا    سارشون میااد اماا خفااه خاون میگیریاد،ه ین شاا ا هاا هساتید       

گ اار کاانن هاار غل اا  کااه د ساات دارن میتااونن ب نن..حاااه  اسااه هاا  رااواه           

  میبوای 

ا د از.. هشااا ا  رااارد _خساااته ا   راجااا  هاااا  نفسااا و گاااو  کاااردم   رفاااتم

ه   راردن ررگتاه یاا مشساور  کردناد   صاس  شادم اماا هاون اینشاور مواقال            _شد

.. ا ن هاام کااه دیااد ماان هیاا ی  یااادی کااسور میشاادم هیشاا  نگفااتم   جوابشااو ناادادم

ن اایگم ساار  ر    رد زااایین   ر ی کاغاام  خاام شااد..هی ی ر  نوشاات   زااا       

مهاار  د.. کاغاام ر  ساا تم درا  کاارد   ماان باا  هاای  م  لاا  ای کاغاام  راارگتم   ا     

م اااسد بیااار ن  دم..هاااو  م  نی اااه  راز هاااه راحااات راجساااه  نااادر  دیگاااران  

و بنا  سایاه رنگاد نشساته باود.. شاا       ق ا   می ناه.. باا هشام دنسااا  بتاین رشاتم..ش      

امااار   ماشااایند ر  ندیاااده باااودم.. رگاااتم سااا تد   در جلاااو ر  باااا  کردماااو      

نشسااتم..ه  مان بااا بسااتن در ، راه اگتاااد..ب  حاارم رواهیااو رماشااتم داخااک داشااسرد  

  س ان هشم ا   یینه کیست _  ب د به سرمو به شیشه زنشره ش یه دادم

 .. ن ه هون  یینه با من ر بر  بود

 ..درد   نفرین..درد   نفرین بر سفر باااد

 ..سر نوشت این جدای  دست ا  بود

 ..رریه م ن که سرنوشت..رر مرا ا  شو جدا کرد

 .. اقست دا های ما با غم هم  شنا کرد..با غم هم  شنا کرد
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 ..ای ش سته خاطر من..ر  رار  شادمان باد

 ..ای درخت زر رک من..نوبهار  ارغوان باد

 ..خورشید خندان.. سینه شاریک من ای دات

 ..سن  قسر  ر   بودد..سن  قسر  ر   بود

 .. نشه کردی با دا من..قصه سن    سسو بود

 ..من رل  زفمرده بودم..رر شورا کد رن    بو بود

 ..ای دات خورشید خندان.. سینه شاریک من

 ..سن  قسر  ر   بودد..سن  قسر  ر   بود

 «.. رشو ،سن  قسر  ر  »

ح اام ر  ررگتم..بااا ش شااد بررشااتم س تد..اشاا امو کااه در اثاار غ گااین بااودن      _

مگااااه. هشااوری اینااادر سااریل.. ه د شااو یااک _ هناا  ریبتااه بااود ر  زااا  کااردم

 ..سا ت   نیم..جواب و نداد

 

ا  بااا  مگلاااید ناراحااات نشااادم..ه ون ور کاااه ا   شااااد باااه نی ااا  ناراحااات     

مسااا ن بااارای  ر م  نشااادم..من شاااو  نااادرید ح  ااا  جااا   سااا رین نداشاااتم،یه

کردند..ررهاااه کاااه  ر م کاااردن ایااان مااارد سااابت   شاااودار   سااارد   میااار ر   

مشساا ه    اشااو کااار ماان نسااود..نیم سااا ت ب ااد جلااوی مگ اار بااودیم..در ر  بااا      

کااااردم   کواااااه مشاااا ی و ر  د شاااام جابااااه جااااا کردم..د شاااااد   هاااام  ارد  

شااد   بااا  شاادیم..خان   کااه زشاات میاا  بااود بااه مگااج دیاادن  بتااین بااه زااا  بلنااد  
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ساااهم  قاااای امینااا .. ساااهم خاااانوم امین ..خاااو     _اسبناااد   ناااید باااا  رفااات  

 مدیاااد..مسار  باشه..ایشاااا. خوشاااسبت بشاااید..نگاهد مت شاااد شاااد   یاااه د ر   

ساار   ضاال مشاا   مااار  موشاا اگانه بررساا  کرد.. صااس  ا  نااو  نگاااهد بااه  بتااین  

..کاد کناین   بله_حااز  قاا هساتن    _خیره شدم ب  شوجاه باه مان کاامه خونسارد باود      

اهن بهشااون اطااه  میاادم.. ن د باااره بااه مااا کااه هیشی ااون بااه  اار و د مااادا          

ن یبااورد مشاا و  نگاااه کاارد،  شلفنااو برداشاات   شاار   کاارد بااا حاااج  حاارم       

بفرماییااد..حاج  منتهاارن.. بااا هاام  ارد اشاااق _ دن..بااا زااام ر   مااین ضاارب راارگتم.. 

حانیاات اگتاااد..شرو  شاادیم   نگاااه ون بااه زیرماارد ریااد ساافیدی در ن اساااو ر     

باادی بااه دااام هناا   د ا  شصااور اگهااه ای کااه بفه ااه ق اایه ر ..هشااوری نگاااهم       

بفرماییااد جانم..خوبیااد  بتااین جان داداشااا    _می نااه درباره ام هااه گ ااری می نااه    

بلاه حااز  قاا.. شلفنا  کاه رفاتم بارای  ااد ا ماادیم         _خوبن ماادر خاوبن باه ح ادا.     

مساااارک  انشااااغا... ر بااار ی میااا   ر   بله..بفرماییاااد بشاااینید باااه می نااات    _..

کااندا  هاارم نشسااتم.. بتین رگاات کنااار حاااز  قااا   خاام شااد ر  میاا     رااواه      

ح اام   شناساانامه هااار  رماشاات ر  ..نگاااهم ناخوداراااه ساار خااورد ر ی خنشااه     

 ااادی کااه بااه رناا  طهیاا    ساافید بااود   روشااه اشاااق  اااد هیااده شااده بود..هااادر  

ا   راارگتم   بااه ایاان گ اار کااردم کااه هااه غریااد  قشاان  بود..بااا حساار  نگاااه و 

موناادم.. مامانم..کااا  بااودی مامااان،جو  اساااو  ر ساا و میاا دی   اساا ند د د        

می ردی..کااا  بااودی مامااان ا نوقاات باااهم باارای غربت ااون رریااه می ردیم..یااک      

ق ااره اشااک اگتاااد ر ی دسااتم.. ه   یااا  کشاایدم.. دساات  د ر مشاام حلاااه شااد..      

بیاام مااک زار کااه ا  جاام بلنادم کارد..ا  زشات باه قامات بلناد            قسک ا  این که به خودم 

 خیااره زرزشااتد   شااونه هااای زهاان مرد نااه ا    موهااای یااک دساات مشاا         

  ..ررگاات جااا باارق    رق زاار شااوری  یاار کااندا  ر ی   رگاات خنشااه ساا ت..شدم

نساود کاه براماون قناد بساابه ..مهام ایان باود          کسا   کاه  نساود  مهم..نشاوند  کنار  منو
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ن شااو قلااسم قنااد میسااابیدن..اسبند شلباا  ر  اااسم نشساات   بااه خااودم        کااه داشاات 

امیااد اری دادم..شااوهر خااوب  میشااد ه ااین کااه حواسااد بااه نگاااه حساار   ده ام     

بااود خااود  کلاا  بود..ب ااد ا  مامااانم دیگااه کساا  حواسااد بااه حساار  هااای دااام   

نسود..حاااز  قااا بااا ذکاار کاالوا  ا مااد کنااارمون   ا  ر ی میاا  یااه هااادر ساافید بااه      

بگیاار دخترم..بناادا  ر  ساار  خااوب نیساات ر    اااد ،این       _م درا  کاارد  ساا ت 

اشفاااق قشاانگو ساایاه زااو  باشاا ..  ناادریتو بسااا  دختاارم ناامار ایاان اشفاااق  ینااده اشااو 

خااراب کنااه..  بتااین ر  ا  بشگاا  میشناسم..زساار خوبیه..شااوهر   ه ساار خااوب         

من..نااه میشااه..اسبندی  دم   هااادر  ا   ررگتم..شاار   کاارد بااه خوناادن خ سه..     

رااک هیدم..نااه رااهب   ردم..خواسااتم بلااه ر  بگاام کااه دساات راارم   باا ر             

مرد نااه ای دساات کوهیااک   ظریف ااو ررگاات   انگشااتر طهساافید   ساااده ای کااه      

گااا  یاااه رشاااته نگااین ر   داشااات ر  اناااداخت دسااتم..نگاهد کاااردم.. نگااااهم    

کااه مسار_بلااه.._کرد..باا  هاای  حرگاا  ه ون ااور کااه نگاااهم شااو نگاااهد بااود رفااتم   

انشااا... بااه زااای هاام زیاار شااید در زناااه سااایه حو..اسبنااد  دم.. بتااین هاام بلااه داد     

 ناادر  مشااتر  مااا ا  ه ااون اگهااه شاار   شااد.. ندر  کااه هاای   قاات ا  ه ااون     

 ..ر   ا ا که زامو رماشتم شو با  گ رشم ن ی ردم اینشوری رقم ببوره

 

 بتااین بهاام داده   خاارین بلو مااو هاام انااداختم شااو ه ااد ن باا ر    ناااره ای کااه     

بااود.. یر نگاااه ساانگیند رگااتم ساا ت ک ااد کااوهی   کااه روشااه اشاااق ون بااود         

اساااو هااای بشااه هااار  برداشااتم... ل    شااارا ب ااد ا  ج اال کااردن کتاباشااون رگتنااد    

زااید شااوکت   اشاااق ر  شاار  کردنااد.. حاااام خااوب نسود..ساارم درد می اارد   حاااات  

وار ش یاه داده باود   یاه زاشاو ج ال      شهو  شادیدی داشاتم..  بتاین روشاه اشااق باه دیا       

کرده بود   یاک زاشاو درا ..نگاهاه سنگینشاو د ختاه باود باه مان کاه در حااا ش اازو            
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میشااه بااری _  جنااد جااو  بودم..کهگااه دساات ا  کااار کشاایدم   بررشااتم ساا تد  

میبااوام اساساا و  ااوع   _بیر ن ابر هااا  زریااد باااه   زاار ا  ش شااد نگااام کاارد     

 ناااد..با حااار  اس اااو جویااادم .. زساااره  وضااا    کنم..زو خناااد  د   ر شاااو برررد

میبااواد خااون بااه جیگاارم کنااه..ب  شوجااه بهااد داااو  دم بااه دریااا   شاااا مشاا ی و ا   

ساارم کشاایدم..رگتم جلااوی  ینااه   کلی ساا و ا  موهااای کوشاااهم بااا  کااردم..  شاار     

کاردم بااه شااونه  دن..ا  شااو  ینااه خواسااتم دیاد  باا نم کااه نگاااهم شااو نگاااه ناگاام    

ار ید..یااه جااوری شدم..دسااتام ماااک یااه روشاا  کااه میااره ر   یسااره   رااره خااورد..دام

رم ر   یسااره.. یااه هااد غااره بهااد  دم   د باااره ادامااه دادم بااه کااارم..ح  کااردم  

بلنااد شااد..با حاار  بیشااتری باارو ر  بااه موهااام کشاایدم..اح و داشاات منااو بااه       

جنااون میرسااوند بااا کااارا ..شو ه ااین گااا  حاار  خااوردن بااودم کااه شااونه ا  دسااتم  

یده شاد   زار  شاد  سا  اشااق ..هشا ام رارد شاد   شاا خواساتم حارم با نم ا              کش

شااونه ام ررگاات   منااو برررد نااد..با شاارو  ا  دم بهااد    یاار دااام شیاار کشااید..با   

هاارا کوشاهشااون کااردی هااا   اس ااو    _خشاام ا  هی دنااد نای کلیااد شااد  داد  د   

 ا رگات امااا   ر یادم   ا  اینه اه خشااونتد اشا م سارا یر شااد..با دیادن اشا م انگااار      

هاارا داد می ناا    بااد ن شوجااه بهاام ماااک    _شااونه هااامو  ا ن اارد بااا بیااج رفااتم   

هاارا رریااه می ن   بااا حاااات    _ دمااای مسااخ شااده  ا  د بااه هشاا ای اشاا یم..     

 خااه داد  دی شرساایدم..  اشاا ام شااد  ررگاات..     _مهلااوم   زاار ا  بی اا  رفااتم   

ش نااد  گشاارده نفه یاادم هیشااد..اما بااه خااودم ا ماادم دیاادم کااه میااون با  هااای قدر 

 صاااس  شااادم.. رریاااه ن ن..نسایاااد موهااااشو کوشااااه _شااادم..دم روشااام  ر م رفااات

 ..می ردی

ا ن حااارم میااا د اماااا مااان ش اااام ماااد  سااانگین  دستشاااو باااا ساااامیار ماایساااه    

می ااردم..شنم بااه ااار ه اگتاد..کااگنه هااا جلااوی هشاا ام ش اارار شااد..  ر هایااک ا     

م   بااا رریااه خودمااو ا    ر  بااا   اار شنااد سااامیار قاااط  کااردم.. جیااه بلناادی  د       
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 غوشااد کشاایدم بیر ن..زاهااام سساات شااد   کاا  اشاااق رهااا شاادم.. ا   اکااند        

هیسااااااااتری م ش شااااااااد کاااااااارد    حشاااااااات  ده خودشااااااااو کنااااااااارم  

هیشده هته ..کداشاااو ن یشااانیدم شااااید هااام میشااانیدم اماااا داااام       _کشاااوند..

مررریم..باا  شوجااه بهااد ه شنااان جیااه می دم..بااا ساایل   _ن یبواساات رااو  باادم.. 

شااو روشام خااورد نارهااان ساااکت شادم..بهم خیااره شد..سااری ش ااون داد    مگ  ا  کااه 

  ..  ا  اشاق بیر ن رگت

ه ااد ن ر  ا  ماشااین کشااید بیر نااو دساات شااارا ر  ررگاات.. ماانم در کنااار  لاا         

زشاات  بتااین  ارد ساااخت ون جلااوم کااه ن ایااه مشاا   داشاات شاادم..نگهسان بااا          

سااهم حسااین   _سااهم قربااان  _دیاادن ون ا  جااا  بلنااد شااد   شااا ک اار خاام شااد     

..ایشاااون ه سااارم   ایااان هاااا هااام بشاااه هاااامن..دام میباااواد امنیتشاااونو ش ااا ین  

بشااه هاااشون اقاااااا  بااا اخ اا  کااه  بتااین کاارد ماان خودمااو خاای  کااردم  _کن ..باشااه 

هشاام..خو  ا مدیااد خااانم   _هااه برسااه بااه ا ن بیشاااره کااه  یاار دستشاام بااود..      

 سانسااور رگاات   دک ااه  سااهم..  بتااین جلااو شاار ا  مااا بااه ساا ت _مهندو..بفرماییااد..

ی اسانسااور ر   د   منتهاار موند..بااه ساا تد کااه رگتاایم درساات ه ااون  مااان درب    

 ..اسانسور با  شد  .ما ه ه با هم  ارد شدیم

 

 سانسااور ایسااتاد    بتااین باا  شوجااه بااه ماان دساات بشااه هااار  ررگاات   رگاات         

بیر ن..هااونم ار یااد   بااا  هاام ا  باا  مگلااید ساا   کااردم ناراحاات نشاام..بایم         

اد  می ااردم..ا   سانسااور خااارز شاادم   زشاات  بتااین کااه داشاات بااا کلیااد  در    اا

ر  بااا  می اارد ایسااتادم..در بااا کاادای خفیفاا  بااا  شااد   مااا ماااک جوجااه ارد  زشاات  

 بتااین  ارد شاادیم.. ا ..هه کل ساایون .. مید نسااتم   دشاار  نااد میشاادم.. هااه نااه     

ای   ساافید..زارکت کاه ا نام خواسااتگار زار   زااا قرکام بود..یاه خونااه باا ساات سارمه        
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هااای ساافید   دیوارهااای  بااا کاغاام دیااواری طاارح دار ساافید ساارمه ای.. گاار           

ابریشاا   کااه بااه کااور  مااورب  ساا  هاااا   جلااوی شلوی یااون زنشاااه ایاانشد زهاان 

بااود   ساارمه ای بود..ساات مسااک ساال نت  ساارمه ای بااا زاارده هااای بلنااد   مب ااک       

یبااک بود.. شاا  خونه ساارمه ای.. میاا   ساال  ساافید کااه ر   یااه رلااد ن زاار رااک م 

اشاام ساات ناااره ای مشاا   بود..ماااک گ ااوه زریاادم در جفاات اشاقااای خونااه ر  بااا      

کردم..ا اا  شااسیه یاک اشاااق م اا ااه باود بااا سات سااس  میاا  زساته ای   ای ااوی .. کااه      

شامک یک میا    یاه ک اد   یاه کتاببوناه با ر  میشاد..د م  هام شاسیه اشااق خاواب            

شفااا   کااه شباات یااک نفااره بااود.. ستشاام   خااود  شااو خونااه ماماااند بااود بااا ایاان   

ه ونشااوری ساافید ساارمه ای بااود.. اه خسااته نشااد ا یاان رناا   بهش لیاا  ر  بهااد    

جاای مناو بشاه هاا کشاسات       _که داشات شاو کابینتاا دنسااا یاه هیا ی میگشات رفاتم        

جااای منااو شاا ااااا داخااک ه ااون اشاااق خااواب    _نگاااه اخاام  اااودی بهاام کاارد  رفاات 

راهاار ..ر ی کل ااه شاا ا شاکیااد کاارده بااود..این ی ناا    جااای  لاا    شااارا هاام اشاااق شااه

ه بوناااه باااودن ش  یاااک. بااااو زاااید خاااود  بباااوابم   بیااادار شااام   غاااما       

  .ز.ا.  ببااااورم..ا نت ..هرا  ضاااا یت و در  ن ی اااارد..ه د سااااه ر   هاااام ا   

باارادر ا نتااید ن یگمشاات.. ه شااون ماااک ه اان گااا  بااه غریاا ه حیو نیشااون گ اار   

رگتم   بااا بشااه هااا بااه ساا ت ه ااون اشاااق  کااه ماان می نن..بااا ان جااار نگاااه و ا   راا

ندیااده بااودم   ا ن  درسشااو داده بااود رگتیم...یااه اشاااق انتهااای راهاار  کوشاااه   نااور    

ریر..اشاااق ساات کرماا     رد بود..د شااا شباات یااک نفااره   ش یاا  داشاات..شابلوهای      

متناااو  هااام ا  طسی ااات ر  در   دیاااوار بودن..ا نشاااور کاااه گه یااادم اشااااق مه اااان   

ه هاا رگاتن شاوی اشااق   جااریر شادن..با ک اک خودشاون اساساشاونو شاو ک اد            بود..بش

خاااا  هیدیم..بهشااون رفااتم ی اام ببااوابن شااا ماان کداشااون باا نم.. ا ن هااا هاام ا      

خاادا خواسااته زریاادن ر  شباات   ا   یاار درو   مشاشااون در رگتن..دساات بااه ک اار   

شااو اشاااق  ا  اشاااق خااارز شاادم   شااو هاااا ساار  کشاایدم...نسودانه شااو  شاا  خونه نااه   
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خواب..می ونااد اشاااق م اا ه..نگاه ،بااه سااا ت انااداختم سااا ت هفاات غاار ب بااود..    

رگااتم شااو اشاااق خااواب   یااه د   مبتصاار ررگتم..حواااه ر  د رم زیشیاادم   ه ااون     

زسااره اه  ا مااده _طاور کااه  یار اااد بااا خاودم حاارم میا دم ا  ح ااوم بیاار ن ا مادم     

اشاااق میبوابیم..نااه باباااااا ر دا راو راو  ا  ده شااو هشاا م میگااه منااو شاا ااا شااو یااه 

ن ناا ..  یادیاات نشااه هه زرر ..ذایااک شااده حیااا هاام نم..هییییل..دساات و رماشااتم ر    

قلااسم   یااک قاادم  اااد رگتم.. بتااین ر ی شباات بااا یااه  یرزااو  جاامب مرد نااه       

 ..مش     شلوار  ر ش  سفید نگام می رد

 

ا زااایین بااه خااودم  ماان بااا بهاات   ا ن بااا زو خنااد نگااام می اارد.. نگاااه  ا  باااه شاا     

 ..انداختم.. ض م بد نسود

اگت اااااااح بود..جیااه بلناادی کشاایدم   د باااره زریاادم شااو ح ااوم ..کاادای خنااده         

شااو اشاااق خااودم بااودم    _شااو اینشااا هی ااار می ناا    _مهی اا  ا مااد  صااس  داد  دم  

میشااه _مشاا ل  داری.. زشاات در ساار خوردم..خاادایا ایاان دیگااه هااه ررگتاااری بااود  

 ی اانم بیااا بیاار ن.. کاادا  زاار ا  طناا  بااود..ا  شااد         نگااا  ن_بااری بیاار ن   

ر شاااو بیر    ن..خوشااات میااااد شااان   بدناااه  _ صاااسانیت   رریاااه جیاااه کشااایدم

کسودمو دید ب    نا   شا ور  ن یررررساه حااام باده  کاه حا  خاوب  باه بودنات           

شااو ایاان شاارای  ندارررم کااه اکاان شااور  ن یسیاانم گااا  سااامیار زساات گ رشااو           

بااا ا د از بااا ماان بهاام ا اا  کااردی   منتاا  ساار ماان      میسین  م هاارا گ اار می ناا  

داری هاااااا شو ا ن خااانواده ا نتیاات  ناادری و نااابود کردید..نفساام باااه نیومااد   بااه     

هااو هااو اگتادم..هنااد ثانیااه ساا و  برقاارار شااد   ب ااد بااا ضااربه مگ  اا  کااه بااه در  

خاورد اار  باادی باه جاونم اگتاااد..شو خاودم ج ال شاادم کاه کادای داد  ا  زشاات در         

گاو  باه ساامیااار   اده هاون حاو داری اماا دیگاه حاو ناداری باه مان              _د هشاد بلن
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بایااه ا  ااای خااانواده ام شااوهین کن ..شااو ا ن کلااه باا   الاات گاار  کن..شااو م لااوم      

نیست دات  نادر   اادی میباواد یاا یاه  نادر  شاسیه رماناا این قاایم باشاک باا ی            

شااای ایاان  ناادر   هااا هیااه در میاااری  مااا شااا کاا  بایااد اینشااوری  ناادر  کناایم  ک   

  ادیه 

خیلاا  زساات .. ی ناا  شااو   _موهااای خیساا و بااه هناا  راارگتم   زاار ا  خشاام رفااتم    

ن یتااون  ماااک یااک د ساات ک  اام کناا  ا   باادم میاااد..بر  بیاار ن ا  اشاااق شاانم       

هاییااد..د باره ضااربه مگ  اا  بااا مشااتد بااه در  د   ا  اشاااق بیاار ن رگت..کاادای      

ردم   ساار  کشیدم..نفساا و گااو   در اشاااق کااه بلنااد شااد بااا احتیاااا در ر  بااا  کاا    

کااردم   ا ماادم بیر ن..شنااد شنااد یااه دساات بلااو  شاالوار  ر ساا   شاانم کااردم           

موهااای کوشاااه و باااهی ساارم بااا کااد ساافیدی بستم..حوکااله خااودمم نداشااتم..با      

این ااه رشاانم بااود امااا اشااتهای  نداشااتم زاا  گااا  رگااتم  شاا  خونه کااه یااه غاامای     

کردم..شااو  زاار نوشااابه کااساااو   سوساای   اسااه بشااه هااا ردیاا  کنم..یبشااااو بااا  

شباام ماار  بااود..اخ   کااردم   د شااا شباام ماار  برداشااتم   باارای بشااه هااا نی اار       

کااردم ب ااد هاام بااا هنااد شی ااه نااون کااه ا  گریاا ر در   رده بااودم   داغشااون کاارده    

بااودم بااردم اشاقشااون..خواااب خااوااب بااودن حاااه هرکاا  ند نااه گ اار می نااه اینااا ا     

گتن..سااین  ر  رماشااتم  ساا  اشاااق   بااا اسبنااد بیدارشااون       کااد اینااور ا نااور ر  

کردم..بیاادار شاادن   بااا ک اا  غرغاار غماشااونو خوردن..سااین  غاامار  بااردم بیاار ن    

ماشاین  _ظرگاشونو شاو ساینک رماشاتم.. خواساتم بشاورم کاه کادای  ا  زشاتم رفات         

ظرم شوی  هست..با ایان کاه ذ ق کارده باودم هاون ا  ظارم شساتن بادم میااد اماا           

 _ک ااه.. میشورمشااون ه م نیساات..  _م بااد ن این ااه ساارمو برراارد نم رفااتم  بااا اخاا

هرجااور میلتااه..رگت ساا ت یبشاااا   در  ر  بااا  کرد..یااه نگاااه ا  باااه شااا زااایین      

سوساای  کااساااو  یاااده..بردار   _یبشاااا کاارد   اساشااو ج اال کرد.. م مااه کااردم   

..میرم خسااتم_ببااور دیگااه هاارا  ا  دی بااه یبشاا غاامای دیگااه ای کااه ن اا   اد    
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ببااوابم..   در یبشااااو مگ اام کوبیااد..ا  باا  مگلااید اخ  ااو غلاایظ کااردم   زوساات   

اس ااو جویدم..زسااره اا اا  هی ااک روریااک کاارده کاادنار شاا ور نااداره..زامو کوبیاادم     

 مااین   ظرگااار  رهااا کااردم شااو سااینک   خواسااتم باارم کااه حاا  کااردم خیلاا  باا     

بررشااتم   ظرگااار   شاا ور با یااه ارااه ظرگااای خااواهر برادرمااو نشااورم،برای ه ااین   

  ..شستم

 

د  ماااه ا   ناادر  ماااه مشااترک ون میگمشاات.. بتین ماااک ر  ی کااه ب ااد ا   اااد       

بااردشم ساار قساار مامااان هفتااه ای یااه بااار منااو میساارد.. ایاان ر  ا دااام بااید شاارا  ه ااه  

میگرگت.. ساایه نی ا  ر  باه شاد  ر   نادریم حا  می اردم.. هار روشاه خوناه ر            

 نشااا ایسااتاده   داره منااو مساابره می نه..ن ید نیااد     نگاااه می ااردم انگااار نی اا  ا   

هااادر  حشااتناکه  قتاا  سااایه گاارد دیگااری ر  ر ی  ناادر    قلااد شااوهرشون حاا   

کنیااد.. بتین بااا بشااه هااا بااه طااوری گااوق اا اااده رگتااار می اارد کااه بشااه هااا شااو ه ااین  

د ماااه  اشاااد شااده بااودن.. ایاان  ساا  ماان بااودم کااه ذره ذره  ب میشاادم امااا بااه   

بت  گ لاا  بشااه هااا حرگاا  ن یاا دم.. ارااه جاادا میشاادم کااد م رااوری     خاااطر خوشااس

میاارگتم.. جاادا ا ین..ماان  اق ااا کنااار  بتااین امنیاات ر  حاا  می ردم.. قتاا  کااه ب ااد   

ا ن ر   دیگااه زاشااو شااو حااریم اشاااقم نماشاات   یااک شباات باارای اشاااق م اا ااه ا     

ا خریااد   ا نشااا خوابیااد.. قت  کااه هرشااد کااار  بااان ی و هااک می اارد   بهااد زااو 

 اریاا  می اارد   زااید خااود  خیاااا داشاات کااه ماان ن اایفه م..  قتاا  کااه بااا کاادای  

م اح اا  نااداری   _قااوی   مرد نااه ا  بد نااه ایاان کااه بهاام نگاااه کنااه می رسااید      

مشااا ل  اره کااااری داشااات   نااا  ب نااا  خودماااو میرساااونم.. قت  کاااه باااا یاااه     

امنیاات ساارماخوردر  ساااده ام زاشاانه در بی ارسااتان ر  ا  جااا کنااد..من کنااار  بتااین   
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ر  حاا  می ااردم..ز  شاارجی  میاادادم سااردی رگتارشااو  شااو قدی یشااو شگ ااک       

 ..کنم شا این ه ا  کنار  برم

باا  حوکااله کاناااه ر  باااه زااایین کردم..نبیییر..هیشاا  نداشااتا  بتااین کااه ن یماشاات  

ماااهواره شااو خون ااون باشااه،میگفت خوشااد ن یاد.. اسااه شربیاات بشااه هااا خااوب        

 ی رد،شااو ایاان باادببت  ماااهواره  اسااه هاایم بود امااا  نیسااتو...منم کااه  اساام گرقاا  ن 

اهن شااادیدا ک سودشاااو حااا  می ردم..حوکااالم سااار رگتاااه باااود   باااوی غااامای    

خوش  ه  رشک زلاو باا مارغم اشاتهامو شگریاک ن ی ارد..د  ساا ت باه ا مادن بشاه           

هااا مونااده بااود    بتااین هاام ا  شاارکت نیومااده بود..ی هااو ا  جااام زریدماخودشااه..     

  برمیداشاتم  اساه ا  باین باردن ایان ساردید.. ن یبواساتم  ن          منم بایاد یاه قادم   

شااوهر باشاایم امااا میتونسااتیم د ساات باشاایم.. نیشاام شااک شااد   رگااتم ساا ت           

 .. ش  خونه

ظرگای یک بار مصارگ و کاه باا سالیاه بساته بنادی کارده باودم باه ه اراه د  نوشاابه            

هامو باا   شوی دستم جابشاا کردم..باوی  رشاک زلاو بار خاهم نایم ساا ت زاید اشات          

کرد..کرایااه ر  حساااب کااردم   زیاااده شاادم..شا اهن شرکتشااون نیومااده بودم..یااه       

باارز بلنااد بااا ن ااای شیشااه ای..نفاا    یااا  کشاایدم   قاادم هااامو مگ اام برداشااتم..  

 ارد کااه شاادم در  سانسااور بااا  بااود   داشاات بسااته میشااد باارای این ااه زساات در      

 هشاا امو..داخلد خ یاادم    سانسااور ساا ت د ییاادم ساار ت بااا کلاا  منتهاار ن ااونم 

 هشام  جفات  یاه  باا  کاردم  باا   کاه  هشا امو .. بیار ن  دادم  خاید  یاه  با نفس و   بستم

 بهااد   بسااتم ر  بااود مونااده بااا  ش شااد ا  کااه دهاانم.. شاادم ر باار   باا  مت شااد

نشااد   گا ، ااین ماانگه  بااا   بااونم.. میااری  هنااد طساااه_رفاات بهاام ر .. شاادم خیااره

هیاا ی _ا  بااه طاار  بااام ه ای باااه رگاات   نگاااهد کااردم..اسد کااش شااد   ابر هاا   
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نااه.. ا ناام هیاا ی نگفاات   بااه  ینااه خیااره _شده  ساارمو بااا حاااات رنگاا  ش ااون دادم

 ..شد

 

طسااه هفاتم باا  شاد..بد ن این اه نگاام کناه        _در  سانسور با کدای خاان   کاه رفات    

رگاات بیاار ن .. ا  زشاات بااه اناادام قاااد کوشاااه  ااا  قشاانگد نگاااه می اااردم..ا           

ا ماادم   کنااار  کااه داشاات در ر  بااا  می اارد ایسااتادم..با ش شااد   سانسااور بیاار ن 

بلااه.. نگااه  بااه ظاارم هااای شااوی دسااتم کاارد   در  _بااا اینشااا کااار داری _نگاام کاارد 

بیااا شااو..رگتم داخااک امااا بااا دیاادن  بتااین کااه ماااک   _ر  کامااک بااا  کاارد . داخااک شااد 

  بااا شم..شاا ا د شااا.. نی اا _ساا ته ای هااا بااه مااا د نفاار نگاااه می اارد جااا خااوردم..    

میشناسااید .. بتین نگاهشااو کااه ر  نی اا  ماایخ   _کنش ااا ی   اگاان جااااس  زرسااید 

  شو اینشا هی ار می ن  _شده بود ر  برداشت   به من د خت 

ا  این ااه جلااوی نی اا  ا نشااوری باهااام حاارم  ده بااود ناراحاات شاادم بااا اگاان          

ا مااده بااودم کااه نهااار ر  بااا هاام ببااوریم..  ه  مااان ظاارم غاامار    _غ گیناا  رفااتم

نشوند دادم..نی ا  باا کادای ار  نا  در حاای اه باه  ضاوح جاا خاورده باود  م ماه            

ا د از کااردی  بتین رردنشااو جااوری ساا ت نی اا  برررد نااد کااه رااردند    _کاارد

کادا خااورد..هی ی نگفاات   گااا  مشتشااو گشاارد..ح  کااردم شااو نگاااهد یااه هیاا ی  

بیااج ماااک درد جااون ررگاات..ا  این ااه بااین د شااا  اشااو اینشااوری گاکااله انااداختم    

کاااردم اماااا اینوسااا  یاااه حسااا  در نااام مااااک ماااار میب یاااد   ناااید میااا د..ح   

حساااد ..حاام داشاات ا  خااودم بهاام میبورد..اینااادر  ن نسااودم کااه بتااونم ه ساارم    

ر  حفااظ کاانم   هااوای  شااو قاادی   شااوهرمو ا  ساار  بندا م..شاااید هاام  بتااین     

یرضااا..هادر ا نااادر ماارد نسااود کااه ببااواد ب ااد ا د از مت هااد ب ونااه.. درساات ماااک  ل

 شید..حاااه درساات انگااار ماان جااای ساا ین ایسااتاده بااودم..  داشااتم  ناادری و ا       
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نگاااه ا ن میدیدم..هااادر ش ساات  قتاا  ح ااور منااو شااو قلااد شااوهر  احساااو      

کرد..راساات مااایگن کاااه دنیااا دار م اگاشاااه..ا  هااار دساات  بااادی ا  ه اااون دسااات    

  کنااار  میگیری..بااد ن حاارم جلااوی  بتااین ایسااتادم   ظاارم غااما ر ،ر ی میاا     

رماشااتم.. خواسااتم  اااد راارد کاانم کااه دساات  د ر ک اارم حلاااه شااد   منااو مگ اام   

سر جاام خشاک کرد..باا هشا ای رارد شاده باه  بتاین کاه دستشاو د ر ک ارم حلااه             

ه ساارم مااریم..  ر  بااه ماان  _کاارده بااود   بااا سااردی بااه نی اا  نگاااه می اارد، ا  دم

 ارم.. بااا ش شااد بااه    ی م..ایشااون خااانم نی اا  کیااان مهاار هسااتن..ه    _ادامااه داد

حرکاااشد گ اار می ااردم.. بااا نگاااهد انگااار داشاات گریاااد می د،مااریم خااواهد        

سااهم..خیل  ا  _می اانم زشااتم  ایستا..ساارمو ش ااون دادم   اس ااو بااا  بااونم شاار کااردم  

دیاادنت خوشااگاا شاادم..نی   نگاهااه دردمنااد امااا میر رشااو ا   بتااین ررگاات   بااه    

ن ااور   ی م..دستشااو گشااردم   بااه ماانم ه ی _ماان د خت..دستشااو درا  کاارد ساا تم

ر   اسبنااد  دم.. حایااات ایاان بود..مااا هاار سااه باختااه بااودیم..من زاااکی و.. بتین      

 شاشااو ..  نی اا   اشاشااو..نی  ،جواب اسبناادمو بااا شلبناادی داد   ر  بااه  بتااین       

مساااار  باشاااه  قاااا داماد..شااایرین  یااااد  رگااات..   ب اااد ا  کناااارمون      _رفااات

ه باود یااد  باره باا  بتاین کاارد  زنیاره.. بتین        رمشت..انگار ایان شاو  با ام شاد    

دساااتد ا  د ر ک ااارم شاااک شاااد   باااه جاااا  مش اااو اسااایر دساااتای قدرش ناااد  

کرد..ظاارم هااای غاامار  ا  ر  میاا  برداشاات   شاریسااا زاار  کاارد بیلاام   منااو بااه      

دنساااا خااود  کشااید ا  شاارکت بیاار ن..  ینااه دیو نااه هااا شااده بود..شاریسااا داشااتم   

تااین  ایسااتا..داری کشااااا میااری  خ زااامم..ی هو ایسااتاد        ب_دنسااااد مید ییاادم.. 

ماان مگ اام خااوردم بهد..بااا خشاام شااو کااورشم  ا  د   انگشتشااو بااه بینااید گشاارد  

هیییی ..هییااای  ..گاااا  خفاااه شاااو   راه بیاااا..  د بااااره مناااو دنساااااد   _  غریاااد

 ..کشوند..سرمو س ت  س ون بلند کردم..خدایا خود  ک  م کن
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ر ر  بااا  کاارد   منااو شاریسااا زاار  کاارد شااو ماشااین.. شاااا  بااه ماشااین کااه رساایدیم د

بنفشاام ا  ساارم اگتاااد   موهااای گاارم ر  کااورشم ریباات..اس و ا  اسااترو بااه دنااد ن   

ررگتم   شار   کاردم باه راا  ررگتن..باا این اه کاار بادی ن ارده باودم  اا  بادجور             

ا  خشاام  بتااین شاارو داشااتم..در ساا ت خودشااو بااا  کاارد   نشست..رماشااتن زااا   

داا با زر ا  کردن ماشاین ی ا  شاد.. ایناادر شناد میرگات کاه ن دیاک باود هناد           ر  ز

بااار شصااادم کناایم..ا  شاارو دهاانم بسااته شااده بود..امااا بااا  خاارین ماشااین ،که رد داد 

 بسسستییاااین..  دسااات و رماشاااتم ر  باااا    کاااه ا  شاااد  _جیاااه بلنااادی کشااایدم

درشاات ا  گشاااری کااه بااه گرمااون  ارد می اارد مالااه ساان  شااده بااود.. رق هااای      

زیشااونید میوگتاااد..کلی   ام شااک شااده بااود   نی اا  ا  موهااای کوشااام کااه حاااه ب ااد  

ا  د  ماااه شااا یااه ذره زااایین شااونه ام بااود ر  شااونه اگتاااده بود..یااه شااک نگاااه بااه ماان   

کاارد   نفاا    یااا  کشید..دسااتم ه شنااان ر  بااا    بااود..کم کاام ساار تو زااایین   

هاارا ا ماادی _م..ن دیااک بااود ب یااریم..  رد..هشاا امو بااا  سااودر  بساات و بااا  کرد 

ا نشاااااا  هاااااا ک  ا   نهاااار خواساااته باااود  باااا بیاااج نگااااهد کاااردم   حااارم  

مگاه باااا شاو نیسات م.. منو مهلاوم نگااه ن ان ماریم یاک باار           _ن دم..بلند شر گریااد  د 

دیگااه هاام بهاات رفااتم کااه مهلااوم ن ااای  ر  ماان کارسااا  نیساات..قاط  کااردم           

هاارا  _م بااودنم حاادی دارهاماااک خااود  داد  دم   شاادید..این هاارا طلس اااره مهلو  

 ..دادد می نی  من  نتم،ا نوقت  اسه رنشیدن م شوقه قسلیت منو موا

سااوختم..خیل  سااوختم..با ساایل  کااه بااه کااورشم  د نتنهااا کااورشم بل ااه دا اام          

ا ن م شااو قه ماان نیسااتت.. در  اارع یااک ثانیااه اشاا ام شاار   بااه        _سااوخت..

هساات ا نتاا .. _ر شاار   کااردم بااه حاارم  دنباریاادن کاارد امااا بااا رریااه  م مااه  ا 

هساات..اره نسااود بااه خاااطر  منااو ن ی دی..ارااه نسااود کااه سااایه اشااو ه ااه جااا حاا   

ن ی ردم..ارااه نسااود کااه گاارق نگاااهتو  قتاا  بهااد نگاااه می ناا  در  ن ی ردم..اکااه   

هاارا بااا ماان ا د از کررردی مگااه ماان باارا  د ااو  نامااه گرسااتاده بودم اینه ااه      
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یدم حااه شاو می نا  شاو روشام باه خااطر این اه ا ناادر مارد           بدببت  شاو  نادریم کشا   

نیست  بتون  باه  نادر  شاهلات  گاادار باش .. لیرضاا هام مارد نساود..ا نم باه سا ین           

هاای  بسااه دیگااه حاارم  _می اارد..این باادببت  شااا ان دا ش سااته ساا ینه..  نااامردی

هاارا حاارم ن نم کااه ه ااد  اااده شااه ج اال شااه شااو دااام  اکااه حواساات     _ناا ن..

 ن خونااه هااه بهیاا  داره ساارم میاااد  ا نه ااه جسااران می اانم جسااران       هساات شااو ا 

می ن اات ه ااد باااد هااوا بود  شااو هاا  ر  درساات کردی بیشااتر رنااد  دی بااه ر ح   

  ر انم..خاادا منااو ب شااه کااه ا  دساات ه تااون راحاات شاام..به هااو هااو اگتااادم   باا    

حااااا باااه کاااندایم ش یاااه دادم..ا نااام دیگاااه حرگااا  ن د..شاااا خاااوده خوناااه رریاااه  

..ه ین کااه رساایدیم جلااوی در خونااه ا  ماشااین زیاااده شاادم   منتهاار ن وناادم    کااردم

ماشینشاااو  ارد زارکینااا  کنه..باااه سااار ت زریااادم شاااو  سانساااور   دک اااه ر        

گشااردم..در بسااته شااد   ماان شااو  خاارین اگهااا  هشاا ای زشاای ون   نگااران  بتااین  

 ..ر  دیدم که ا  شو ماشین بهم خیره شده بود..شوجه  ن ردم   هش امو بستم

غلتاا  ر ی شباات  دم   زهلااو بااه زهلااو شدم..کاادای در ا مااد.. قا ماااک این ااه ماشااینو  

زااار  کااردن ا ماادن..با ه ااون مااانتو   شاالوار مشاا یم اگتاااده بااودم ر  شباات..         

کااورشم خیلاا  ر راا  ن ی اارد امااا ی اام سااو  میااداد..ه ونم کااورش و قرماا  می اارد    

رم ریبااتن  بتااین شااو م   نم..کاادای بهاام خااوردن  سااایهی  شاا  خونه نشااون ا  کاا 

 شااا  خونه باااود اماااا ایناااادر خساااته    صاااس  باااودم کاااه حااااا نداشاااتم بااارم      

گ ااوا ..نگاهم ساار خااورد ر  سااا ت ساافید ر  دیااوار..نیم سااا ت دیگااه بشااه هااا      

میان..ساارم ر   یاار زتااو کااردم کااه شاااه ای بااه در خااورد   زشاات بنااد  کاادای        

ان  یاار زتااو  اجااا ه هساات اس و  رهیاادم  ااا  ه شناا   _مرد نااه   ب اا  کااه رفاات   

ساکت باودم..در باا  شاد   ب اد هناد ثانیاه کادای قادم هاای مگ  اد ا ماد کاه باه              

 ..من ن دیک میشد



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

185 

 

 

بیااداری مورمورم شااد  _زتااو ر  ا  ساارم کشااید   سرشااو ر  ن دیااک روشاام   رد    

زاا  بیداری..یادمااه مااادرب ررم   _ ک اا  شااون و بااه ساا ت رااردنم ج اال کااردم..    

یاادار کاارد، ا ناا  ر  ن یشااه بیاادار کاارد  ه یشااه میگفاات  دم خوابیااده ر  کااه میشااه ب 

ه ااور _بلنااد شااو  اساات غااما   ردم.. _کااه خودشااو  ده بااه خااواب.. زو خناادی  دم..

ا ن وقاال کااه ماان  اساات غااما   ردم  دی شااو روشاام حاااه خوبااه ماانم باا نم شااو         

روشات  بااا  مو ررگاات   مشساورم کاارد بااه نشسااتن..ه شنان مااک بشااه هااا هشاا امو    

ریبتااه بااود شااو کااورشم.. دستشااو باارد ساا ت موهااام    ر  هاام گشااار میاادادم.. موهااام

 دشون زشات روشام..ا  ش ااو دساتد باا روشام مااک بارق ررگتاه هاا هشا ام باا              

شاااد   نگااااهد کردم..هشااا ا  میبندیاااد اماااا اساااا  نه..ساااین  ر  هاااک داد        

بباااور مریم..نباااوری باااه   ر میریااا م شاااو  _ن یباااورم.. _بباااور غاااماشو.._سااا تم

در   ردم کااه  اساام خیاا  ررگاات..جیه بلناادی  دم    حلااات..ب  اراده  بون ااو  اسااد 

بگیرماات می شاا ت مریم..د باااره جیااه  دم   زریاادم   _  ا  ر  شباات زریاادم زااایین.. 

ر  مسااک..ه ین کااه ا مااد ساا تم زااامو کد هشااتاد درجااه بااا  کااردم   ر ی ا ن ی اا    

مسک زریدم.. ا ن ها  شهدیاد می ارد   مان هام مید ییادم..شو ه این هیار   یار  نگاو           

اخوداراااه  اسااتادم    بتااین هاام کااه دنساااام بااود خااورد بهم..ش ااادا و ا  دساات   دن..ن

دادم   زبااااد  مااااین شاااادم..)منگرم نساشااااید..خخ سااااتاد ارشاااااد   گرهناااا    

اسااهم ..( بتین هاام کنااارم اگتاااد   بااا    خااورد بااه زایااه مسااک..ک رمو مااااد دادم   

دم.. بااا ش شااد ه ون ااور نی ااه نشسااته زااامو درا  کااردم   یااه اگااد شااو کلااه  بتااین    

نگااام کرد..شااا خواسااتم بلنااد شاام ماا  زااامو ررگاات   منااو کشااید ساا ت خااود .. ین 

کااوا  هااا جیااه جیااه کردم.. ناا  د باااره بااه کاادا در ا مااد.. بتین دساات انااداخت بااه  

شر خاادا  ااام کاان باارم..دارن  _بااا  م   کااامه منااو قفااک کااردم.. بااه اات اااو اگتااادم   

 دم کااه _یااه ن ایشاا  جااواب دادم شااو کلااه ماان می ن  بااا ه ااون رر _ ناا  میاا نن..
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 دم خااوب کااردم کااه  دم..بااا م میاا نم.. اکااه میبااوای د باااره باا نم  خنااده بلناادی   

بشااه زااررر .. اهن  دماات می نم.. ناا  باارای هناادمین بااار  ده شااد..   _کاارد   رفاات

 بتااین باا  شوجااه ه ون ااور کااه جفاات دسااتامو بااا یااه دسااتد نگااه داشااته بااود ایااوان  

    رد بااااهی سااارم.. خودماااو ماااو  کاااردم   باااا   ب ر  ا  ر ی  سااال  برداشااات

  ااوییی .. نریاا  دیااه..نیگا هاااد رناااه دارم.. باا  شوجااه بااه  _کاادای بشگونااه ای رفااتم

خرکاااردنم  ب ر  ر ی سااارم خااااا  کااارد..یخ کاااردم   د بااااره جیاااه  دم.. بتاااین 

دستامو با خناده  ا کارد   رگات سا ت در.. دنسااا یاه هیا  رشاتم کاه شهگا  کنم..باا            

سااه دساات اا کاغاامی خیاا  راارگتم   باار  داشااتم.. بتین در ر  بااا  کاارد..   دیدنااه ج 

باا  شوجااه ج سااه ر  بااردم باااه   زاار  کااردم ساا تد.. بتین رگاات کنااار شااا شااب     

زشات در  ارد بشاه..  ارد شاادن گارد بااا خاوردن ج سااه دسات اا کاغاامی باا کااورشد       

  ی ااا  شاااد..هیل بلنااادی رفاااتم   دسااات و ر  دهااانم رماشاااتم..ج سه اگتااااد  ماااین 

کااور  مت شااد زرهااام ظاااهر شااد..با دیاادن زرهااام نتونسااتم خودمااو کنتاارا کاانم    

شاا  قتا  کاه خاونم نناه      _شرکیدم.. زرهاام قیاگاه باام ه ای باه خاود  ررگات   رفات       

مااار  بااا ایاان ج سااه مسااتفیج می نااه  قتاایم کااه میااام اینشااا ایاان هااد ساافید دساات   

 خااه ه یاانم  بااردار نیساات..  خااه شااوی ناااق  اا اااک شااو رم کااردی  دم نشاادی د  

نیگااه دار،طهقاات بااده دیگااه خااک   هلاا  زیاادا ن ی ناا    یاا  ند بشاایاا..حاه ا  ماان   

رفااتن بود..خااود دان ..اشاا  و کااه ا  خنااده در ا مااده بااود زااا  کااردم   رفااتم         

هاه گرقا  داره  کاه شیار  طا فاه      _بسبشید..میبواستم  بتاین   با نم خاورد باه شاو..     _

یشاااره دادا  ماان کااه دساات شویااه هنااده   امینیااو بااا ایاان کااارا  منااارع می ناا .. ب  

دیگااه خاار  ا  _خیلاایم داااد ببااواد.. _جیگاار خااوار ریاار کاارده.. اسااامو ج اال کااردم

زااک رد شااده.. خواسااتن نبواسااتن ا ن باادببت گرقاا  نااداره.. ا  جااام بلنااد شاادم        

مان شاا اساسا و  اوع می انم  یار غامار  ر شان          _رگتم شاو اشااق..ا  ه ونشاا داد  دم   

 ..کنید
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رمه ای   شاالوار ساافید زوشاایدم   رگااتم بیر ن..خیلاا  ضااایل بااود      یااه شونیااک ساا  

د باره شااا ب ارم.. خاه ا ن کاه بیسات باار مناو باد ن شااا دیاده.. د بااره بررشاتم            

بااه اشاااق   شاااا ساافیدی هاام ساارم رماشااتم.. بااه در  ..اکااه ضااایل باشااه..هه          

کنم هیاا م بریاا م شااو  شااید جهاان م کم اینشااا مصاایست دارم  او ا ن دنیااا هاام       

باادببت  ر ر  کنم بااا بیاار ن رگتاانم  بتااین ر  دیاادم کااه ر باار ی رااا  بود..ی هااو..    

نارهاااان . باااد ن این اااه بفه ااام قلاااسم بااارا  ار یاااد..دام خااااا  شاااد   کاااورشم   

دا ..بیبیاااا ایاان شاا د قلااد شاادم   بااه زرهااام کااه ر  ازاان نشسااته بااود   بااه دیاا   

ل اااه ر  ماااریم قرباااون دساااتت ا ن قاب _سااااهد ناخوناااک میااا د ن دیاااک شااادم..   

قابل ه قابل اااه میباااوای هی اااار  بتین باااا  _میااادی با کنش اااا ی نگااااهد کاااردم 

زرهااام خفاات می اانم ارااه د باااره بساااا م رباا  راه بناادا یا..با ذ ق   _ا تااراع رفاات

ایوا..ا ناااو  اد..باااما اهن بهااات قابل اااه میاادم هاااه قابل اااه ای..  بتاااین باااا  _رفااتم 

مااریم _جااا خااوردیم هشاا ای رشاااد شااده نگااام کرد..بااا سااواا زرهااام جفت ااون       

اهااوم _هاا کااورشم  _کااورشت هشاایده  بااا استیصاااا دساات و رماشااتم ر  رااونم    

ه ..هیش ..میااون بد بااد  بااا _کااورشت..ب  خیاااا داشاات بااه ساااهد ناخونااک میاا د..  

 بتااین خااوردم  مین..کلاایم درد ررگاات امااا اهن خوبااه..بفرما  بتااین خان..شگویااک       

مهااام _نه بااااه اناااداختبگیر..هااا  مااایگم  اااام کااان راااو  ن یااادی..زرهام شاااو   

ن ..شاا ایین دیگااه.. ا  خااک  ضاا ا بهتاار ا  ایاان انتهااار ن یااره.. بتین بااا شااوخ           

حاه نه کاه خاود  در ساهمت ر حا  ر انا  باه سار میساری.. زرهاام یاه شی اه             _رفت

 _روجااه انااداخت داخااک دهااند   ه ون ااور کااه میشوییااد خیلاا  خونساارد رفاات      

بننناادی.. قای باارز  هرمااار شااو شااا  خیلاا  شاااد  شاانگوا می نیااا.. شااوخ  می ن ..می 

ر شااو _دیاار  سااایه شاام گااو  کااد می ااردی ..خسریااه   بتااین اخ اا  کاارد  رفاات  

باار  بیاار ن ا   شاا  خونه..بت میبناادم زاارر  میشاا ..زرهام ه ون ااور کااه  یاار اااد    
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هاارا _یااه  هنگاا  ر   م مااه می اارد رگاات بیر ن..اس ااو ر یاادم   ر  بهااد رفااتم     

خون ون ..رناا  _ود میومااد خون ااون.. اینشااوری باهااا  حاارم  دی ا اااین بااار باا   

نگااااهد کردم..ا ماااد ن دی م.. ااااد رگتم..خاااوردم باااه یبشااااا..ه ینشوری ا ماااد 

ن دیاااک ..یاااه دستشاااو رماشااات کناااارم ر  دیاااوار   کورششاااو ر  کاااورشم خااام    

کرد..هشاا ام هراگهااه رشاااد شاار میشااد..این مشساا ه ابوااهااوا هاا  کااار داشاات       

هخره قساااوا کاااردی اینشاااا زااا  باااا_ ..هتاااه  ا_می رد هااارا ه شاااین می ااارد 

خونتااه..ا  کاادای مهربااون باام   مرد نااه ا  نفساام شنااد شااد   بااا اضاا راب در حاااا   

کااه م  اا ن بااودم کااورشم راار ررگتااه کنااار   دم   بااه ساا ت هاااا رگتم..بااا کاادای  

دیو نااه.. ن  در بااه کاادا در ا مااد..در ر  بااا  کااردم   بااا     _نشناادان  ر ماا  رفااتم 

ین شااو خوشااگهی  بشاا .. بشااه هااا بااا سر کاادا  بیااا_دیدنااه بشااه هااا بااا اسبنااد رفااتم 

 ارد شاادن   ا  ه ااون جااا   ااو  بتااین رفتنشااون شاار   شااد..زرهام ا  ر ی میاا        

باه بهههاه..زت    _غماخوری بلند شاد   ه ون اور کاه باه سا ت بشاه هاا میرگات رفات         

  مت..اواااک   بواااک..ه ورین هانسااک   ررشااک  شااارا ا  خوشااگاا جیااه  د   بااه      

 ..ل  هم مرد نه رگت جلو باها  دست دادس ت زرهام د یید.. 

مسااواک و  ب کشاایدم   رماشااتم ساار جااا    دنااد نامو شااو  ینااه نگاااه کااردم..ا       

کااور  شااوی  ا ماادم بیاار ن   بااه ساا ت اساااو رشاااد رااک رلاایم رگتم..بااا اساسااام     

 وضد کاردم   موهاامم باا  کاردم.. ب اد ا  ماایادن کارم باه سار  کاور    دساتام            

 ر ر  خااامو  کردم..هنااو  هشاا ام راارم نرگتااه بااود کااه در خ یاادم  یاار زتااو    بااا 

بااا  شد..خسااته بااودم زاا  هشاا امو بااا  ن ااردم.. کاادای قاادم هااای  بتااین ر           

شااناختم..ش شد کردمااا امااا کاارم در ناام گ ااوا  کاارد  خودشااو بااه خااواب  د..یناا    

 هی ار داره 
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. ساارمو بیشااتر شااو بااااد گاار  کااردم   ساا   کااردم   اار هااای د ر  نادیااده بگیاارم.

شااو هاا  داری دختر هاا  داری کااه منااه ساانگو  ادار بااه خندیاادن می نه..ن یااد نم    _

هاا  میبااوام..  اکااه  اسااه هاا  دارم باهااا   ناادر  می اانم.. گا  اینااو میااد نم کااه   

  ..میترسم ا  ر  ی که بیام خونه   شور  اینشا نسینم

بااا ایاا   دساات  ر ی موهااام اس ااو ر یاادم.. ای خاادا اهن خودمااو اااو میاادم..در        

ید   اشاااقو شاار  کرد..بااه مگ ااه  ب. .سااکسااری ا  ثانیااه خاام شااد   ر ی موهااامو    

بسااته شاادن در زتومااو کنااار  دم   ر  شباات نشستم..نفساام شنااد شااده بااود   هشاا ام   

ید     بتین هنااو    اار  شااو اشاااق بااود.. اس ااو ر یاادم   ا       ب. .ساارشاااد..منو 

مو شااو  گاار  ذ قاا  کااه ن یااد نم  لااتد هاا  بااود بااشاا و در  غااو  راارگتم   ساار 

 .. وض  د ست داشتن _کردم   جیه خفیف  کشیدم..  یر اسم  م مه کردم

 

خااد هاااییتو شااا  خاار ببااور.. اینشااوری ناار  ساارکار..با ش شااد بااه حرکااا  جدیاادم  _

بلااه کااه _شو..حاااات خوبااه ابر هامو انااداختم باااه    بون ااو در   ردم   _نگاااه می اارد

کاااه ا  جاااا  بلناااد میشاااد  خوبم..شاااو هااا   ب دهنشاااو قاااور  داد   در حااااا   

 ..کسر کن یه دقیاه_من میرم سرکار،کاری داشت   ن  ب ن.._رفت

کتشااو ا  ر ی دسااته مسااک برداشااتم   زشااتد قاارار ررگتم..ش شااد   شااو شااک شااک     

کااارا  میدیدم..دستشااو   رد باااه   ماان کتااو شااند کااردم.. کیاا  سامسونتشااو ا      

 حت ااا.. باباااااا ای_وبااه شااو..م   ن  کااه حاااات خ  _اشاااق   ردم   بااه دسااتد دادم..  

 ساارکار  شو کاانم راهاا  شااوهرمو زاشاام کااس  ساار باشاام داشااته درد مرضاا  باااو

 حاارم شااو ساااکت زاا  خااد_.. نااه_ د کوشاااه  اسبنااد   شااد خیااره هشاا ام

 نگاااه یااه.. میسناادم خااودم..ن رده ه م نبیاار _..میسناادم خااودم.. ره_کاارا ا   .. ناا ن

شاااق م اا ااه ا ..در ک ااد  ر  د کااردم   د ییاادم شااو اخاکسااتری شاالوار   کاات بااه
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باا  کاردم   شاو قسا ت کارا ا  هاا  یاه نااره ای اشاو برداشاتم   د بااره بررشاتم             

 د ر انااداختم کرا اشو..زااایین کشاایدم رردنشااو   شاادم بلنااد زااام زیشااد..ر  زنشااه  

 کااورشم ر  ا  خیااره نگاااه..کنم متوقاا  دسااتامو ااار   کااردم ساا     رااردند

هااون شااو  _من نااه..هرا بایااد بلاار ه   _یلاار ه  هاارا دسااتا  م _می اارد..  ام کهگااه

دیشااد بیاادار بودی.. حشاات  ده   مسهااو  نگاااه و د خااتم شااو هشاا ای مشاا         

ناگاام .. دسااتام متوقاا  شااد.. اس ااو بااا  بااون شاار کااردم  ااا  هیشاا  نگفتم..دسااتا   

بایااه اشااو خااودم میسناادم..ب  حرگاا  کشاایدم کنااار   بااه _د ر مشاام حلاااه شااد   رفاات

دم..ب د ا  بسااتن کاارا اشد یااه نگاااه بهاام کاارد   ر  بهاام موهااای زرزشااتد خیااره شاا

د ساات دارم نهااار اماار   ر  بااا هاام ببوریم..میااام دنساات.. ماااده با ..ساارم   _رفاات

مواظااد خااود  با ..اسبنااد قشاان    ک یاااب   د   باا       _ر  ش ااون دادم   رفااتم 

حاارم بهاام خیااره شااد..حد د یااک دقیاااه نگااام کاارد.. ماانم کل ااو انداختااه بااودم        

شااو هاام ه ین ور..میسین اات..  ب ااد ا  خونااه خااارز   _ا ه ااون اسبنااد رفاات زااایین.. باا

شااد..ر  مسااک  اااو شاادم   بااا هشاا ای اشاا   بااه سااا   ا  دم..شنهااا هیاا ی کااه شااو   

 ..س و  خونه  مابم میداد ضربان شند قلسم بود..که م ن  جااس  داشت

 ..من..به ه ین   دی داتنگد شده بودم

ام خریااده بااود ر  بااه ه ااراه شاالوار کتااان   زااااتوی هاارم قهااوه ای ااو کااه  بتااین باار   

کاارمیم زوشاایدم..موهای شاریسااا کوشاااه و بااا کلیاا   بسااتم   هنااد طااره گرشااو ر       

کاااورشم انداختم..یاااه ر   اساااااوی  باااا یاااه خااا  هاااد ناااا     ری ک.. ااااا  شاااده 

بودم..اسبناادی بااه کااور  شااادم  دم..هنااو  ش لیاا   بتااین شااو ذهنااو قلااسم مشااب   

 شااا  ناادارم امااا یااه هیاا ی شااو  جااودم بااود کااه دااام   نسااود..م   ن بااودم کااه بهااد

میبواساات  بتااین ماااا ماان باشااه..بهم مگساات کنه..شااونه هااامو باااه انااداختم    یاار     

 .. ادشه_اد  م مه کردم
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شاااا کرمی ااو کااه طاارح هااای شاا هش  داشاات ر  ر  ساارم انااداختم   بااا   اار           

ساات بااود ر   د   راارگتم..نیم بااوش  کااه بااا زااااتوم   کاایفم  clean clear مگسااوبم

بشااه هااا منااو   ااو _برداشااتم   ر  بااه بشااه هااا کااه داشااتن نهارشااونو میبااوردن رفااتم

 بتااین داریاام میااریم بیاار ن نهااار ببوریم..شاا ا هاام نهااارشونو کااه خااوردین بریااد      

ساارا  ش اااایفتون.. هشاام منااو د ر نسینیااد   شلوی یااون نگاااه کنیااد یسااره هااااا..ی       

 اانم شاا ا کااه بشااه نیسااتید..به هیاا ی   د سااا ت دیگااه باار میگااردیم..در ر  قفااک می 

باشااه _دساات ن نیااد باشااه  ل  باا  خیاااا غماشااو میبااورد امااا شااارا جواب ااو داد       

 ..اج ..سرمو ش ون دادم   ز ،ا  قفک کردن در به س ت  سانسور رگتم

یااه ناایم سااا ت  منتهاار بااودم امااا خسااری ا   بتااین نسود..اس ااو ماادام میگ یاادم   ا        

ن هااا  میوماااد دم در   ا م سااارا   بتاااین     داشاااوره سااارم رااایش میرگت..نگهساااا  

میگرگت مانم دسات باه سار  می ردم..ساا ت طرگاای یاک   نایم باود کاه روشایم            

 نااا  خورد..باااا خیااااا این اااه  بتیناااه باااد ن نگااااه کاااردن باااه شااا اره جاااواب     

ه یشااه بهااد میگاا  جااانم  دساات   زااام ا اا  شااد   _ااااو  بتین _..._جااانم _دادم

دم ر   مااین اگتادم..نگهسااان منااو دیااد      بااد ن شوجااه بااه مگی اا  کااه داخلااد بااو   

د ییاااد بیر ن..روشااایم جلاااوم ر ی  ماااین اگتااااده باااود..خیره باااه روشااایم نگااااه    

هیا ی شاده خاانم مهندو باه نگهساان بیشااره کاه نگاران نگااهم می ارد           _می ردم.. 

خااانم جااان حاااات خوبااه ای خاادا هیشده ساارمو      _نگاااه کااردم   هیشاا  نگفااتم..  

ه ..هیشاا ... کاادای جیااه هسااتی   کنااارم   _کااردم.. ش ااون دادم   بااه   ر اااد بااا  

یاا خادا خودشاونین    _بلند شد که نشاونه شرما  ماشاین باود.. نگهساان ک ار راسات کارد        

مهندو کشا بودید  در ماشین باا  شاد   قادم هاای مگ  ا  کاه باا  شلاه باه سا تم           

مریم..حاااات خوبااه  مریییم.. باا  حاااا نگاااهد    _میوماادن جلااوم متوقاا  شاادن..   
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اشا   ا  کناار هشا م باریاد..جلوم  اناو  د..میبواساتم بگام بلناد شاو           کردم   ق اره 

کاات   شاالوار راار ن قی تاات خااراب میشااه..اما ماااک ها هااا گااا  بااه ر باار م  ا  ده   

بودم..نگاااهد شااو کااورشم بااا نگراناا  هاارخ خااورد.. هااادر  قتاا  کااه نگااران بااود      

نگااام  ا ن بود..رناا  _مااریم هیشااده اسام ش ااون خااورد_جااماب   خواسااتن  میشااد..

سااامیار.. روشاای و ا  ر   مااین برداشاات   رماشاات شااو _کاا   هشاا امو بسااتم_کاارد..

جیااد کااتد.. بااا   هااامو ررگاات   بلناادم کاارد   باا  هاای  حرگاا  منااو شااو ماشااین      

نشوند..سرمو باه شیشاه ش یاه دادم..ساوار شاد   خیلا   ر م شار   کارد باه حرکات           

دم    جاود نگسشاو   ا نشاد خیلا  شرسایده باودم..  قتا  کاه باه هاو  ا ما          _کردن..

  ..دیدم  حشت کردم..ه ه ه  شرسنا  بود

  مااادرمو کتااک میاا د   ماان    لاا  شااوی  یاار  مااین رریااه..من ا نشااد مااررردم     »

 بتاااین.. ا  ه اااه   دشااار هااام غااار رم مااارد..ا ن هشاااوری شونسااات بهااام  نااا     

ب نااه هشو  ری  بتین دساات و ررگاات    یاار دسااتد ر  دنااده رماشاات   گااا         

شااو دااات ج اال شااه.. اشاا ام رونااه هااامو میشستن..ساا و    رریااه کاان ناامار  _رفاات

 زباد  ماشاین  شاو  کهما   با    هن ..میش سات  مان  بیگااه    رااه  هاو  هاو  باا  ماشین 

 بهاام ماادام ا نتاا  امنیاات ا ن   میشااد خااوب حاااام  بتااین دسااتای ررمااای ا ..شااد

.. نساااود  ااااد  یاااک گاااا   بتین..نااا نم راااوا خودماااو کاااه می ااارد یاااادا ری

 ..بود  اد  کی ا  بیشتر درست..هی ی

 

هنگااااو شااوی اسااتی م باا  هاادم گاار  کااردم   نگاااه و ر ی میاا  مشلااک   زاار ا         

خااااد زاااا   _نااااه.._هیاااا ی میبااااوای  _ششاااا یه  رسااااتوران هرخوناااادم..  

زاا  _دارم..هنگااشااو کوبیااد شااوی ظاارگد.. _د و نااداری م شااو _باشااه.._ببااور..

ن هیشااده با کاادای نااه هناادان  ر مااد  دمااای  کااه ر ی می هااای اطراگ ااون بااود    
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هاارا داد می ناا   کهگااه بااه موهااا   _به ااون نگاااه کردن..بااا بیااج نگاااهد کااردم  

هاارا اماار   دیاار کردی بااا استیصاااا نگاااهم کاارد      _ماایگم هیشااده  _هناا   د.. 

اهن مااااان بایاااااد ب رسااااام کاااااه   _سرشاااااو اناااااداخت زاااااایین..اخم کاااااردم  

هیاا  مه اا  نیساات مریم..ریاار    _باارای هیشاا  بهاام ریبتاا     _هیشاا .._هیشااده..

ماایگم مهاام نیساات دیگااه.. د باااره بهااد  ا  دم..کهگااه   _کااردمنااده..گا  نگاااهد 

نی اا  اماار   رگاات.. بااا ش شااد خودمااو _زااوگ  رفاات   دستاشااو ر  کااورشد کشااید..

رگاات ا نشااا باارای _ا نشااا باارای هاا  _شاایرا .._رگت کشااا _بااه ساا تد خاام کااردم

 ندر ..بااه هاای  کساام هیاا ی نگفتااه..نیم سااا تم کااه دیاار کااردم  او خاااطر ایاان     

ینا  ها  هاه رب ا      _هاه رب ا  باه شاو داشات با ش شاد نگاام کارد         خد..خد_بود..

بااه ماان داشاات کارمندم ی هااو راام میشااه..من ن یتااونم حتاا  ناایم سااا تم درریاار    

متوجااه _نااه  قتاا  کااه بااا ه ساار  قاارار داری.. _بشاام با داگیااری   حساااد  رفااتم 

باا  من ااو  _ن یشاا  هاا  میگم هاارا باا  من ااو شدی دساات و کوبیاادم ر ی میاا ..     

م ن یبااواد شااوهرم باارای یااک دختاار غریسااه خودشااو درریاار کنااه..    نشاادم..گا  دااا

ماااک  ن هااای  ااام    باا  سااواد حاارم می ناا ..ا  خونسااردید اشاام ررگاات   بااا    _

 ره خااد ماان باا  سااوادم..دی ل م بااه   ر ررگتم..ه ااه کااه ماااک ا ن    _حاار  رفااتم

خااانم شگصاایک کاارده نیسااتن.. حااو داری بااه خاااطر  ا   ناات بگاامری.. بااا گریاااد      

دهناات ر  _خیلاا  بلناادی کااه  د هسااسیدم بااه کااندا    خفااه شاادم      خشاا گین   

بسسنااد.. ه ااه رسااتوران بررشااتن ساا ت ون.. بااا هشاا ای اشاا   نگاااهد کااردم...        

کیف اااو هنااا   دم   ا  جاااام بلناااد شااادم..انتهار داشاااتم دنسااااام بیااااد   جلوماااو     

 بگیره..اما نیومد..  من شاا ه یاادم اگتااد کاه شاوی دنیاای ایان مارد میار ر ا ااین اکاک           

  قااانون حفااظ غر ره..هااه..من اح اااو بگو..هااادر بااه ایاان  ناادر  امیااد ار شااده        

 ..بودم..حت  ر  خودم کار کردم که به  نوان ه سر  اق یم ب میرمد
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کاادای جیااه   داد   د ااوای بشااه هااا  صااسیم کاارده بااود..د مین مساا ن هاام خااوردم  

  شباات   بااشااو ر  ساارم کوبیدم..کاادای شلفاان شااو خونااه زیشیااد..شن خساات و ا  ر     

 للل ..شااراا..بسااه  _بلنااد کااردم   بااه ساا ته شلفاان رگااتم   شااو ه ااون حااین داد  دم    

ااااو  مااریم _بلااه _دیگااه.. باارای هنااد اگهااه ساااکت شاادن   ماان شلفنااو جااواب دادم 

شر خاادا مااار   « بااه رریااه اگتاااد »اررره   یاا م.._شاا وه جون..خودشااونین    _جااان 

ااات   شاارم ر م نشااد بهاات بسبد..شااو ایاان مااد  کااه ا د از کردیااد بااه خاااطر خشا 

مگااه  بتااین بااه دیاادنتون _ ناا  باا نم امااا بباادا دااام زاار می شااه  اسااه شااو    بتیاانم..

هرا..امااا بااا نارضااایت    سااردی..میگه شااا  مااان  کااه سااامیار ر  زیاادا ن نااه     _ن یاااد 

داد باا ماا کاام ن یشاه.. ماریم جاان..ااه  د ر  بگاردم شاو کاه میاد ن  جاونم باه             

ی کاان داااد بااا مااا کااام شااه..ببدا مااا ن یبواسااتیم     جااون  بتااین  کااله..یه کااار  

شااو  نشاا  بهااد بگااو کااه  _ماان هی ااار میتااونم ب اانم شاا وه جااون  _این ااوری شااه..

بلاااه.. _ااو مریم هسااات  _...._ماااار  ماصااار ن یاااد ن ..شو بگااا  راضااا  میشاااه..   

ه ااور میتااونم بااه  بتااین _هاارا  _ماان ن یتااونم شاا وه جااون.._شاانیدی هاا  رفااتم _

ین ..شاو گ ار   _د  قتا  خاودم ایان موضاو و قساوا نادارم..      بگم کاه شا ا ماصار نیساتی    

ن یااد نم شاا وه جون..ن یااد نم..ریشم..رنگم.. هنااو  بااا ایاان اشفاااق       _می ناا  مااا.. 

ب ااد  ایاان ا د از کنااار نیومدم..شاا ا ایاان ج  ااه بیایااد اینشااا..حرم میاا نیم..         

نااااه.. بااااه  بتیاااانم سااااهم برسااااون..زو خند  دم   _کاااااری نداریااااد  _باشااااه.._

 ..حاگظ..روشیو رماشتمباشه..خدا_

 

هاارا رفتاا  بیان مت شااد بررشااتم ساا تد کااه کااتد ر ی دسااتد بااود   کیاا      _

سامسااونتد کنااار زااا .. ایاان کاا  ا مااد ب  شوجااه بهااد ا  کنااار  رد شاادم   بااه    

داخااک اشاااقم رگااتم.. دنساااام ا مااد   سوااشااو ش اارار کاارد.. نشسااتم ر ی کااندا  میاا    
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دم   بااا باارو اگتااادم بااه جااوند      رایشاام   شااونه ر  برداشااتم..موهامو بااا  کاار    

هااون _مگااه بااا شااو نیسااتم کرری  باارو ر  کوبیاادم ر  میاا    بااا حاار  رفااتم    _..

امااا ا ناا نسایااد  _داام ن یباواد ایاان گاکاله ر  خاانواد  ا  هشاام مان بسینن..میفه یا         

هاارا ا نوقاات .. جااواب نداد.. صااس  بلنااد شاادم   سااینه بااه سااینه ا    _بیااان اینشااا..

هااون  ااماب می شاا  ا نت ..گه یاادیی   بهاات  ده    _اا رفااتم هاارا  _قاارار راارگتم 

 ااماب می شاا .. ش ااوم ایاان د ماااهو _هاا  _نگااا  کااردم کااه هشاا ا  قرماا  بااود..

بااه خاااطر  باهاشااون ساارد بودم..هااون هرشااد بااا خااودم گ اار می ااردم ارااه زرهااام  

شاایرین  کوگاات ن ی اارد ارااه سااهراب شااو اشاااقد نسااود ارااه مااادرم ریاار ن یااداد کااه   

ره ماان شااو حیاااا داشااتم ساایگار ن ی شاایدم..اهن.. شااو ایاان بااه بااری ساارا  سااهراب..ا

ساار  نیومااده بااود.. میفه اا  یااا نههااه میفه    ااماب  جاادان در براباار کساا  کااه     

حاا  می ناا  د سااتد داری یناا  هییییاا   میفه ییاا   زاهااام سساات شااد   نشسااتم   

ر ی کااندا ..نگاهم خیااره بااه کااورشد بااود کااه  اارق هااای درشاات ر ی زوسااتد    

ن ماارد اهن بااا  بااون خااود  ا تاارام کرد..کرد..کااه منااو.. د ساات     میدرخشااید..ای

داره..د    ساات داره     ماااک دیو نااه هااا بلنااد شاادم کااه قاادم  رگاات  اااد..        

شااو اهن _د باااره یااک قاادم جلااو رگااتم امااا ا ن د باااره رگاات  اد..ساارمو ش ااون دادم 

در   _نااه.._هاارا اهن یااه هیاا ی رفتاا ..  _ماان  من ماان هیشاا .. _هاا  رفتاا      

بااا شااو امااا..جواب منااو بده..بااد ن _..._منااو د ساات داری _...._. خااودم شاانیدم..نگااو.

اره..جیی ااو شااو رلااوم _حاارم کهگااه ر شااو کاارد ساا ت دیااوار   زشتشااو بهاام کاارد..  

 ..خفه کردم   گا  با هند قدم گاکله بین ونو ا  بین بردم

 اااام کااان خساااتم.. زیشاااونی و _بیااادار شاااو   یااا م.._هاااو   م _مریم..ماااریم.._

ید   زتاااور  کناااار  د   ا  شبااات زاااایین رگااات..ر ی زهلاااو هرخیااادم   باااا  ساااب. .

هشاا ای نی ااه بااا م بااه  ماااده شاادند نگاااه کااردم.. دیشااد ش ااوم  سایهشااو انتااااا   

قهااوه ایااه بیشااتر باات میاااد.. بررشاات ساا تم _داده بااود ایاان اشاق..اسبنااد  دم   رفااتم
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ره ایاااان قشاااان  شاااا _  بلااااو   رشاااا   شااااو دستشااااو   رد باااااه   نشااااونم داد

اهاااوم قشااان  شاااره  اااا  قهاااوه ایاااه بیشاااتر بااات میااااد.. _ای کشااایدم ..خ یاااا ه

هوم هیااه هرا اینشااوری نیگااا _ابر هااا  بااا شاای نت زریااد باااه   خیااره نگااام کاارد  

خااد این ااه بهاام _هاا  یناا  هاا   _یناا  هاا  _خااد اره.._ایاان بهاام میاااد _می ناا  

با یااات ررگتاااه سااار کاااسگ  خد ینااا  این اااه جاااماب شااار    _میااااد ینااا  هااا   

وشااگک شاار مید..هشاا ام رشاااد شااد   شااا ه منهااور  قااای خودشاایفته ر        میش ،خ

گه یاادم..جیه بلناادی کشاایدم   بااشاا و زاار  کااردم ساا تد..جاخاا  داد   بااا خنااده   

خااد   یاا م شااو هاام  قتاا  حاار   _ه ون ااور کااه بلااو  قهااوه ایشااو می وشااید رفاات 

میبااوری جااماب شاار میشاا  خوشااگک شاار میش ..خواسااتم بلنااد شاام ب ااوبم شااو کلااد  

ت بیر ن..بااا خیاااا راحاات ه ااون طااور کااه اسبنااد ر  اااسم بااود ر  شباات  اااو   کااه رگاا

شاادم.. ب ااد ا  یااه سااا ت خااواب بلنااد شاادم   بااه کااارای خونااه رسیدم..اساسااای بشااه  

هااا    بتااین   خودمااو انااداختم شااو اساااو شااوی    یااه دساات  بااه ساار   رااو  خونااه   

ا  ..بااا  کشیدم..ناسااهمت  مه ااون داشااتم..ج  ه کشااا رگاات ایاان اکه ن رساایدم     

 ..دیدن یادداشت ر ی یبشاا به س ت  ش  خونه زا شند کردم

 

  یاا م ماان رگااتم ی اام  سااایک   میااوه  اسااه خونااه ببرم..شااو ن یبااواد غااما درساات »

 کن  سفار  میدم ا  بیر ن..د ستت دارم

 «(: بتین

ا  دیاادن یادداشااتد زاار ا  ذ ق شاادم   کاغاام   ااین خااک   هااه بااو کردم..  اار       

. خااه اینه ااه  هقااه کاا  بااه  جااود ا مااد  کاا  حاا  کااردم میبااوام    بتااین ر  میداد.

 اسااد ب یاارم ا ن هاا  ا ن کاا  بهاام  هقااه زیاادا کرد خااوب مید نسااتم کااه هنااو   

شو ا  اق قلسد نی ا   ناده او..اماا ه این کاه بهام  هقاه داشات   مان بارا  مهام            
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  بااودم کاااگ  بااود..من  هقااه مرد نااه   مگ اام   باااد ام  بتااین ر  بااه  شااو  ششااین  

مساابره سااهراب شاارجی  میدادم..ررهااه خااودمم مید نسااتم  لیرضااا خیلاا  د سااتم   

داشاات   شاااید شنهااا کساا  بااود کااه  اشاااانه د سااتم داشاات امااا  لاا  ضاا ی    باا     

اراده بااود   ش ااوم سااااهای  کااه د سااتم داشاات شهشاا  باارای بااه دساات   ردناام        

اااااا  ن اارد..در حاااا  کااه  بتااین بااا یااک  هقااه ساا گ    راارم بهاام حاا  امنیاات ر   

می نااه   با اام میشااه کنااار  بااه هیشاا  گ اار ن اانم   ه ااه هاا  ر  بااه خااود         

 ا ماادن کشااون خ یااا ه بااودن شااده بیاادار خااواب ا  شااا ه کااه هااا بشااه بساا رم.. 

ایان باودم کاه رااه  کاسگانه        اشاو  مان  اماا  باودن  شاده  با ر   این اه  با.. ش  خونه

ادم.. لاا  بااا  اشااونو باادم.. نشسااتم کنارشااون   براشااون اا ااه راارگتم   بهشااون د     

باباااا ماااا کاااه بشاااه  _غرغااار امتناااا  می ااارد اماااا شاااارا باااا خوشاااگاا  میگرگااات..  

اکااه ماان میبااوام باارم  لیرضااار  بسیاانم  _هاای  ببااور  لاا  حاارگم ناا ن.._نیسااتیم..

بد بگام ه اد ر  ا صااب ون ..ا  شانیدنه اسام  لیرضاا  م ار هساسوندم   باا غایج           

 لیرضااا ر  نشاانوم   ر  ا صاااب ون  یناا  ه  خشاااات ب د..دیگااه هاام اساام  _رفااتم

گه یاادی  سرشااو انااداخت زااایین    یاار اااد یااه هیاا ی رفاات   بلنااد شااد رگاات شااو   

 ..کسر کن بسینم..کشا  بشین کسگانتو ببور_اشاقد..

باارخهم رفتااه  بتااین ه ااه غااماهار  خااودم زبااتم..  رشااک زلااو بااا ماار    جوجااه     

ه  بتااین کساااب   گساانشون.. ساااهد کاااهو    اااه.. دیاا  باارنش ر    فر ناا  کااردم   باا

دادم بسااره ساار ساافره.. یااه نگاااه بااه ساار   ضاا م کردم..خااوب بااودم گااا   رایااد     

ن اارده بااودم کااه ا ناام ن یبواد..یااه شونیااک  باا  گیاار  ه ای بااا شاااا   شاالوار ساافید.. 

د ییدم شاو اشااق   ر  کاورش  مااش و  دم.. قتا  ه اه نشساتیم سار سافره هشا م باه            

   شااارمندرید ابااارا     ر د  اگهاااه باااه کااارد سااااوا ذهااانم   خاااورد امیااار 

 ا نااو اما..بسبشاا د نتونسااتم دااام شااه ا  ماان   بااود ظاااهری ررهااه.. ماان ببشاایدن

 ا ماااده جاااون شااا وه امیااار    زرهاااام گاااا  باااود نیوماااده ساااهراب..کرد راضااا 
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اب گ اار ن نم،این ااه هااه گ ااری راجسااه ماان    سااهر بااه اکااه میاادادم شرجی ..بااودن

 نشااا بااود   هاای  کاااری ن اارد.. کرد..این ااه دیااد هااه بهیاا  ساارم ا مااد   ا ن اگهااه ا

شاارجی  دادم ه ااه ر  ظاااهری بسبشاام..گ ه ایاان شنهااا کاااری بااود کااه ا  دسااتم باار      

میومد.. سااا  شاااام باااودیم   زرهاااام باااا  شااار   کااارد باااه ش ریااا  کاااردن یاااه   

 قااا ماان   م ااد   مساا ود یااه طاارم، شااهاب خااره   شاااهین اساا ک یااه      _خاااطره..

 بااود   یاا  ن ایااوان هااا  دسااته  ا کااه  طاارم.. ا ن موقاال ماان یااه د هرخااه داشااتم 

 ش ااوم مدرسااه.. بااود بااا اری دختاارکد خهکااه هاام بااه میبااوردن میاارگتم کااه راه

 .. ق..بودن کرده خ  مار  اینا شاهین بود شده

با  ن  موبایک  بتین ه اه هشام ا  زرهاام رارگتیم   باه  بتاین کاه کناار مان نشساته           

بااوند باارم کاسااه امااو زاار بااود   دهانشااو بااا دساات اا زااا  می اارد نگاااه کااردیم.. قر 

کرده بود..ا  هار هیا ی  اسام کشایده باود.. بتین ا  سار میا  بلناد شاد   ا  ه  اون           

 ..هیی  _بفرمایید خودم هستم  _بله _ مر خواه  کرد..ه ه ساکت شدیم..

 ..ناخوداراه ه ه ه  زرهام   ش وه جون بلند شدیم   به  بتین  ا  دیم

 

ه ااین  _اه می اارد بااه گارد زشاات شلفان رفااتم   بتاین ه ون ااور کاه بااا بهاات باه مااا نگا    

اهن بیایااد اینشااا    درسااو رفت..بااه مگ ااه ق اال کااردند ه ااه بااا هاام رفتاایم          

مااریم یااه ایااوان  ب بااده..با شاارو یااه ایااوان   _هیشااددد   بتااین ر  بااه ماان رفاات _

 ب باارا  ریبااتم   بهااد دادم.. د باااره ر  کااندا  نشساات   خیلاا   ر م  م مااه     

د _یگااه اشااتساه ن ی ناایم.. شاا وه جااون بااا اضاا راب رفاات  اینسااار نااه.. اینسااار د_کاارد

بهااار _بهار..شاا وه جااون بلنااد رفاات  _جااون بااه ساارم کااردی  بتااین هاا  شااده     

 ..زیدا شده_ه  
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غیرقابااک بااا ر بود..شاا وه جااون ا  هااو  رگاات   امیاار کهگااه ا  ر  میاا  غااما بلنااد     

ه شااد..زرهام هاام ماااک خناا  هااا بااه کااارای  بتااین نگاااه می اارد..من هاام شااونه شاا و 

جااون ر  ماا  ماایدم..بشااه هااا هاام کااه ن ید نسااتن ا ضااا  ا  هااه قااراره شاارجی  دادن  

باارن انی یشنشااون ر  نگاااه کنن..یااک سااا ت زاار ا   ااماب طاا  شااد..می  ر  ج اال     

کردم   های  ر  رماشاتم..داخک  شا   خوناه باودم کاه  بتاین ا ماد کناارم   مااک یاه           

کاارد..  ماان د باااره   زسااربشه مهلااوم نشساات ر  کااندا  میاا  نهااار خااوری   نگااام   

یااادم اگتاااد میاار ر شاارین مردهااا هاام راااهی  بشااه میشاان..با اسبنااد مهربااون  رگااتم    

ساا تد   دساات و هی موهااای زرزشااتد بااردم   نوا شااد کردم..سرشااو بهاام ش یااه   

ار م بااااا ..شو اهن زشااااتوانه _بهاااام ریبااااتم مااااریم.. _داد   بااااا بیااااج رفاااات

..مگ م بااا .. ایشااا. کااه  ه  ون ..شااو بهاام بریاا ی شاایرا ه ج اال ا  هاام می اشااه    

ن یتونم..اراه ایان باار هام در   باشاه ها   ششرباه شلاخ نی ا  د بااره ش ارار            _خیره..

 ..میشه

بااا  هاام بااا یاااد   ری نی اا  بهاام ریبااتم امااا ساا   کااردم بااه خااودم مساال  باشاام     

ماان بهاات ای ااان دارم  بتااین ..میااد نم کااه میتااون  ایاان       _ه ساارم ر   ر م کاانم 

 اایه نی اا  ششربااه شااده..حاه ارااه کساا  هاام بیاااد بایااد ا ا  شاارای و ماادیریت کن ..ق

نتاارو هاای  هیاا  بااا ا ماادن ایاان دختااری کااه اد ااا می نااه    ..ا     ماااید بگیریااد

بهاااره شیییاار ن ی نااه ..نهااایتد اینااه کااه خواهرشااون نساشه..شاا ا هیاا ی ر  ا  دساات    

 _خیلاااا  خوبااااه کااااه میتااااون   ر ماااام کن ..اسبنااااد  دم     _ندادید..اسبنااااد  د

ماااادر  بهااام رفااات.. داساااتان   _یه نی ااا   ..ا  کشاااا میاااد ن    ق ااا_ ظیف اااه..

اهااوم.. بااا بااه کاادا ا ماادن   _زاا  حساااب  باهااا  رگیااو شااده بااودی..  _ ندریشااو..

خوبااه خااود  اهن  _ ناا  خونااه بااا اسااترو ا  جااام زاشاادم بااا خنااده بهاام رفاات      

خاد ی هاو اساترو رارگتم.. باا خناده بلناد شاد   رگات          _نصیگتم کاردی د ساا ت..  

ر   یلشااار ر بااار ی در  ر دی ایساااتاده باااود  ماااا هااام   سااا ت در..شااا وه جاااون
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کناااار  باااه در  ا  ده باااودیم.. در باااا  شاااد   د  دختااار هاااادری    یساااا  ارد      

شاادند..ا ا  ی اام رنگااد زریااده بااود   بااا حاااات رنگاا  بااه مااا نگاااه می اارد   د ماا   

ه ااه حواسااد بااه ا ااا  بااود..د  دختاار کااه ی یشااون ساافید بااود بااا هشاا ای  باا       

ماا    ابر هااای قهااوه ای   ک ون ..شاریسااا ریاا  ناااد بااود..  ا ن     ر شاان   اسااای قر 

ی اا  کااه زوساات رناادم  داشاات بااا هشاام هااای درشاات  ساال    ابر هااای ک ااون     

قهااوه ای ر شاان   اسااای کااورش .. جفتشااونم دماغااای خااوب  داشااتند ..شاا وه جااون بااا 

باااه گاط اااه  هااارا کاااه ایااان  _دیااادن دختااارا سرشاااو ررگااات    یااار ااااد رفااات  

شاا وره..دختر ملیگااه اساات.. دختاار د ماا  بااا کاادای ار  ناا  سااهم    بهارمااه..یادرار 

ماا  رها  شوناو    _کرد اما ا ا  ه شناان باا حااات رنگا   ا  ده باود باه شا وه جاون..        

دیاادیم.. خااواهرم سااانا  یااک هفتااه ای هساات کااه گه یااده گر نااد  اق اا  زاادر          

یااه بااار دیگااه هاام گااردی ا مااد      _مااادرم نیساات..امیر ر  بااه دختاار د میااه رفاات   

شااین اد ااای  کاارد   خیلاا  هاام بااا هاام جلااو رگتاایم امااا ب ااد مشااب  شااد کااه      ه 

سااوشفاهم بوده..شاا ا هااه دایلاا   اسااه اثسااا  داریااد میانش  رااری کااردم   ر بااه       

بااریم بشااینیم ا فااا.. ه ااه بااه زاامیرای  رگااتن   نشسااتن امااا ه شنااان     _ه ااه رفااتم

تااابه باه   سانا  با سای ای  رنا  زریاده  ا  ده باود باه شا وه جاون   شا وه جاونم م         

زاادر مااادر ماان بشااه دار ن یشاادن بیساات     _ا ن خیااره شااده بااود..دختر ا ااا  رفاات 

سااه ساااا زااید سااانا  ر  ا  یااک  ن کااه ساااق  مااواد شااوی مگااک بااوده میبرن..مالااه  

این ااه  نااه شااا ه بااه مگااک ا مااده بوده..مااا حتاا  اساام ا ن  ن ر  میااد نیم..   اا       

ونااه   ماااید هاام بااده..گا  یااک    هااای  ا  کااوهی   سااانا  داریم..شا ه..سااانا  میت   

 ..هی   بد نید
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سااانا  دختاار خااانواده ماساات   سااااها در کنااار مااا بااا  شااو  ناادر  کرده..مااا ه ااه     

د سااتد داریاام   شنهااا دایلاا  هاام کااه با اام شااده بیااایم اینشااا   بهتااون ثاباات کناایم  

کااه سااانا  بهاااره اینااه کااه سااانا  د ساات داره رمشااته اشااو بفه ه..شاا وه جااون بااا      

رفتااا  کاااه میاااد ن  اسااام  نااا  کاااه بهاااار  گر ختاااه    _ف  زرسااایدکااادای ضااا ی

بله..اسااا د..ام م هااا  بود بد..بدریه..نه..بااادری.. اره ماااادرم رفااات کاااه    _هیاااه 

اسااا د بااادری بود..شااا وه جاااون دستشاااو رماشااات ر  دهاااند   بهااات  ده باااه  

 هاا  نشاونه  ایان _دختر  بیشاره یاا ه اون ساانا  نگااه کارد..  بتاین باا کهگگا  رفات         

 ا ااا  دختاار ماا  د ر ر  ااار  ند دسااتای بااود ساااکت اهن شااا کااه نا سااا..نیست کاااگ 

 ..سارا بریم_رفت   کرد حلاه دراره هی ی یه کیفد شو ا  میبواست  که

بریم..ب ااد هاام _ خااه سااانا .. _ هااااا..ز  اساا د ساااراو.. سااارا بااا ناااراحت  رفاات 

یاار بلنااد شد..سااارا هاام بااا نارضااایت  بلنااد شد..خواسااتن باارن ساا ت در کااه ی هااو ام  

مااک گنار ا  جااا  کناده شااد   ساینه بااه ساینه سااانا  جلاوی در ایسااتاد.. شاو هشاا ای        

هم خیره شادن..شو نگااه امیار حا  مایخ شادن شاو ا ن هشا ای خاو  حااات    با             

مگااااه باا ارم بری..ارااه شااو  اق ااا بهااار باشاا    _ ها ر  میدیاادم..دهان امیاار بااا  شااد

کنااار ماان نشسااته بااود  یاار  ی ناا  ر شااده مااای .. خااواهد می اانم بشااین..زرهام کااه

بااا  شاارا میسناادم امیاار اهن شااو داااد داره بناادری می نااه،امیرم       _روشاام رفاات 

زرید..خنااده ام ررگاات امااا حواساام زااید سااانا  بود..جفاات خااواهرا بررشااتن ساار      

جااای قسلیشااون   ماان  سااودریو شااو هشاا ای امیاار دیاادم ..ماااک این ااه  اق ااا زرهااام    

قاادی   در   رد   داد دساات   راساات رفت..سااارا ا  شااو کاایفد یااه مشاات   اا      

شاا وه جون..شاا وه جااون بااا دساااتای ااار  ن   سااار  ررگاات   بلنااد بی اااد         

ای.. ایاااان بااااه..بهار _شرکیااااد..میون هااااو هااااو   سااااار  بااااه ماااان نشااااون داد 

منههااه..من..خودم موهااای خااو  رنگشااو باارا  مصااری  ده بودم..شااو ه ااین ساان     

 ار  د..ی هااو بااود کااه ا م ررگتنششد..  سااو بااه ساایند هسااسوند   ا  شااه دا       



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

202 

 

  سااار  داد دسااتم   بااا  یلشاار بااه ساابت  بااه ساا ت سااانا  رگاات.. دستاشااو بااه        

هااادر  ررگاات   بااه بینااید ن دیااک کرد..اشاا ا  یااک ثانیااه بنااد ن یومااد..نف      

  یااا  کشید..اشااک ماانم در ا مااد.. هااون در ج ییااا  ماااجرا بااودم   حتاا  بیشااتر ا   

  ماااک مشساا ه  ا  ده بااود بشااه هااا ا   لاات د دیااده شاادن بهااار خساار داشتم..سااانا  

بااه ر باار   امااا شاا وه جااون دساات انااداخت د ر شااونه سااانا    ا نااو بااه  غوشااد   

 ش ااام کااه  بتین..رفاات زااوگ  کهگااه   کشااید کااورشد ر  دستشااو امیاار کشااوند.. 

رگتااه بااود   بااه  انااو هااا  ش یااه داده بود..زرهااامم کااه ر دسااتا  بااین سرشااو مااد 

دهاند باود   قار  قار  میبورد..شاا ه خام شاد          ب  خیااااا ا  دار دنیاا یاه خیاار شاو     

یااه مااو  هاام ا  میااوه خااوری برداشاات.. بااه ساا ت  شاا  خونه رگااتم   هااای  ریبااتم   

بفرماییااد بااه خاااطر ایاان اشفاااق خااوب دهنتونااو _بااه ه ااراه شاایرین  بااه ساااان بااردم..

شایرین کنید..ه اه برداشاتن جا  شا وه جونااو ساانا ..ه م باه ذکاره کاه زرهاام د شااا           

هاارا دنساااام  _. سااانا  ر  بااه شاا وه جااون بااا کاادای  شگلیااک رگتااه رفاات    برداشاات.

هی هاای  هسات کاه شاو ن یاد ن  ..بایاد ه اه        _نگشتید  ش وه جاون باا رریاه رفات     

نااه مامااان گااردا   ماااید  _ر  بهاات بگاام ه ااه ر  ..  بتااین بااا اگاان خشاا   رفاات   

  میاادیم.. جااواب دی ان ای هاام شااا بیساات ر   ن یاااد شااار   جااواب ا فااا ق اایه نی اا  

ر  ش ااارار ن نیاااد..یادشون ناااره هاااه ضاااربه ای خوردیم..ساااانا  باااا اگنااا  ساااردشر  

درساات ماایگن گااردا   مایشااگاه مهاار ه ااو میسیناایم. .امااا..ر  بااه شاا وه جااون  _رفاات

شاا ا مادرمیااد دیگه نه شاا وه جااون سرشااو انااداخت زااایین   بااا بیااج        _رفاات

ماان _نه ز ..شاا وه جااون حرگشااو ق اال کاارد  _نه..سااانا  بااا ش شااد رفاات  _رفاات

 تم..زدر   ماادر  شاهید شادن..شو زاید مان باودی..  قتا  زانش ماهات باود شاهید             

کاا  میبوایاااد  DNA زاا  ا  _شدند..د ساااات بااود کااه د دیاادنت ..سااارا رفاات      

ا  مااادرم..برای ایاان   ماااید میشااه ا    ااه     ااو کااه نسااست   _برداریااد امیر رفاات

 ..ا میریمباشه..ز  م_خون  با زدر دارند استفاده کرد..سارا سرشو ش ون داد
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ا ن شااد شاا وه جااون   زساارا خون ااون موندن..شااد د  ایااوان قهااوه برداشااتم         

 ..رگتم اشاق خواب ون.. بتین با گ ری مشیوا به شازر شبت ش یه داده بود

 

شو درستد کارده باشا  هارا کاه ناه  باا اسبناد قهاوه اشاو باه دساتد دادم             _قهوه _

یااه بلااو  شاالوار نباا  سااس       قهااوه خااودمم ر ی میاا   رایشاام رماشتم..اساساا و بااا  

 ااوع کردم..موهااامم بااا  رماشااتم   شونشااون  دم..ب ااد ا  کاارم  دن قهااوه امااو       

ن یبااوای _هاا  خااد _خااد  نگاااهم کاارد _برداشااتم   کنااار  ر  شباات نشسااتم.. 

بگااا  اینه اااه درد شاااو هشااا ا   اساااه هیاااه  حااااه کاااه مشبصاااه ا ن بهااااره       

 ..داره راه منو میره_امیر ه  _امیر.._..

نااه ا ن راه شااور  ن یره..بااا کنش ااا ی نگاااهم _سااادش و بااه  بااون نیااارمساا   کااردم ح

هااون ا ن دختاار بهاااره   در ضاا ن ا ن خودشااو  ابسااته ن رده..شااا ه    _هاارا _کاارد

اکااه  اشاااد هاام بشااه..هه اشاا اا  داره ..امیاار بیساات   زاانش سااشااه.. حااو داره     

بااارای  نااادرید شصااا یم بگیره..هااارا میباااوای ببااااطر یاااک ششرباااه غلااا  حاااو   

میترساام ا ناام ماااک من..قهااوه اشااو بااه اااسد     _ریااری ر  ا  امیاار بگیااری  یمشصاا 

ناراحاات نسااا   بتین..نااا ر م نسااا ..این  _ن دیااک کاارد ماانم ه ااین کااار  کااردم..   

ششااوید شااو  ناادری ونو شگاات شاااثیر قاارار میده..انشااا. کااه ا ن دختاار بهاااره   در     

نا  دختاار خااوب  بااه  ینااده بااا امیاار ا د از می نااه   هاای  مشاا ل  هاام زااید ن یاد..سااا

 ..ن ید نم..ن ید نم_نهر میومد..

باارای هاا ارمین بااار  ب قنااد ر  بااه اااد شاا وه جااون ن دیااک کااردم   ا ن م ان اات   

 ااام کاان مااادر جااونم داره باااه    _بابااا داریااد زاا  میوگتیااد..ی م ببوریااد..   _کاارد

میاااد..ز  هاارا ن یان بااه در   مایشااگاه هشاام د خااتم   ر  جااام جابشااا شاادم.. امیاار  

ه  ب یاااوه   کیاااک زاااید ماااا ا ماااد   ر ی کاااندا  کناااار شااا وه جاااون      باااا یااا 
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نشست..شاا وه جااون ر ی کااندا  ماان کنااار    ابتااین هاام کنااارم امیاار کنااار شاا وه 

جااون نشسااته بود..سااهراب گ اار کاانم زااایین شااو ماشااین بود..باااهخره سااارا   سااانا     

هااادرزو   ارد شاادند..زرهام نیومااده بااود..امیر میگفاات ساار کااس  هرهاا  کاادا     

نااد بلنااد نشااده..زرهام بااود دیگااه.. دنیااار   ب میساارد زرهااامو خااواب میسرد..ب ااد    د

 ..ا  سهم   احواا زرس  سردی که بین ون انشام شد،رگتیم برای   ماید

 

هاااه بیسااات ر    حشاااتناک  باااود.. زااار ا  داهره..زااار ا   شاااوب..زر ا  درد.. زااار ا  

باا  خیاااا  هااای    رریااه هااای شاا وه جااون..زر ا  باا  قااراری هااای امیاار.. زاار ا        

زرهااام..زر ا  رگتااار هااای  شیااد سااهراب.. زاار ا  درریااری هااای گ ااری  بتااین.. در   

 خاار زاار ا  سااردرر   هااای ماان.. باااهخره ر   مو ااود رسااید..ر  ی کااه ه ااه منتهاار 

جواب باودیم..ا  سار کاس  ب اد ا  رساوندن بشاه هاا باه مدرساه رگتایم خوناه شا وه             

بااود..ر ی  یلشاار  شااو اشاااق بهااار   جون..دیگااه حاااا  باارای شاا وه جااون ن ونااده    

بود..ش ااام   سااای نی اا  ر  کنااده بودن..ناراحاات شاادم..برای نی  ..بااه  نااوان یااه     

ه شن ..نی اا  ه ااه هیشااو باختااه بااود   در ماابااک نتنهااا هیاا ی بدساات نیااا رده       

بود،بل ه قلسشم ش ساته بود..ه اه  مااده شادیم باه جا  ساهراب کاه شاو اشااقد باود            

ن نیومااده بود..زرهااام کااه باا  شوجااه بااه اسااترو اماار   یااه    ا  اگهااه  ر د مااا بیاار 

شیاا  شاااد   اااد  ده بااود امااا امیاار  شاافته بااود..  ایاان  شاافتگ  خساار ا  حاااا داااد  

داشاات..گ ر کاانم ب ااد ا  شاا وه جااون امیاار بیشااتر ا  بایااه ماا  خواساات کااه سااانا     

بهااار بشااه.. باااهخره راه اگتااادیم.. شااو طااوا راه ساا و  ماار    ری حاااکم بااود کااه    

 خ داا ام زا  داتاه، جا  منااره..بگو       _ هو یه کادای  شانای  شار   کارد باه خونادن      ی

 بتیناهاارا داد می ناا   _خفااه شااو زرهام..بااا ش شااد رفااتم   _کشااا من اتااه ج  منااار 

بهتاار ا  شوهااه باارز   _ن یسیناا  هااه مساابره ایااه..زرهام ا  ن زشاات داد  د  _ساار  
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ه..هرا ماااشم  هرمااارم کااه بیشااتر جااو ر  ساانگین می ناا .. بابااا هیاا ی نیساات کاا       

ررگتید.. اکاان ایاان کاااراشونو رریااه  اری هااای مامااانو در  ن ی اانم.. بااا گریاااد         

هااون شااو ب ااده شاایداااا دیگااه هیشیااو در  ن ی نییی ..اس ااو     _ بتااین ساا ته کااردم 

دیگاه اسا ه   _ر یدم   ا  شاو  یناه باه زرهاام کاه اخام غلیها  کارده باود نگااه کاردم           

  کاارد   زرهااام هاام دیگااه ادامااه  شاایدار  بااه دهناات ن یاااری گه یاادی  بتین ساا و 

 ..نداد

 

باااهخره بااه ساااخت ون   مایشااگاه رساایدیم.. ا  کااس  یااه حاااات شهااو  باادی داشااتم    

..بااا ایاان اسااترو دیگااه قلااس م شااو دهاانم بود..دساات  بتااین ر  راارگتم.. بتین نگاااهم  

کاارد   اسبنااد  رامااد ببشاا   د..زیاااده شاادیم    یلشاار شاا وه جونااو ا  کااند ق      

ا دیاادن سااانا    سااارا دم در   مایشااگاه اسبنااد ک رنگاا   دم      اااد در   ردیم..باا

سهم..سااارا جواب ااو بااا اسبنااد داد امااا سااانا  _ا  بایااه جاادا شاادم   بااه س تشااون رگااتم

ماااک ماارده هااا بااا رنگاا  زریااده گااا  نگاااهم کرد..شاااا قرماا ی بااه ساار  بااود کااه   

و شاام زوسات سفیدشاو بیشااتر باه رخ می شاید..هادر  اجااا ه ن یاداد باه شیاا د دقیا       

اما کاامه مشاب  باود کاه شایک زوشه..ساارا دسات  باه شااا گیار  ه ایاد کشاید               

باه خادا شوکاک کنیاد هرها  کاه کاهح باشاه زاید میااد ..باا ایان             _ر  به ه  ون رفت

حاارگد ه ااه بااه ساا ت   مایشااگاه راه اگتااادیم کااه کاادای  ناا  ا  زشاات ساارمون     

 ت ا ن  ن میااان سااانا  جان..سااانا  بااا هشاا ای زاار ا  اشااک بررشاات ساا  _بلنااد شااد

مامااان..  اساام د ااا  _ساااا   نارهااان بااه ساا تد د ییااد   در  غوشااد گاار  رگاات    

 ..هیشد  ر م با ..هره  که زید بیاد شو دختر مای _کن..

سااانا  بهااادری  _اساام _بسبشااید جواب   ماااید دی ان ای مااون ر  میبواسااتیم   _

کاااسر کناااین یاااه اگهاااه..ام م  _بلاااه.._هاااه شاریب  بیسااات ر   زاااید دیگاااه   _
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فرمایید..سااانا  جااواب ر  ررگاات   ر ی کااندا  ای نشساات..کنار  قاارار راارگتم     ب

ا  _ا  هاا  _میترساام.._بااا   ن اا  کناا   _کااه دستشااو ر  کااورشد رماشااته بااود 

بااااهخره بایاااد هویتااات ر  زیااادا  _ اااوع شااادن دنیاااام..ا  د ر شااادن ا  خاااودم..  

ون کن ..نگاااه مستاکاال  بهاام کاارد   بااا دسااتای ااار  ن جااواب ر  بااا  کرد..نگاااه     

ثابااات موند..اسبناااد positive باااین کل اااا  انگلیسااا  هااارخ خاااورد   ر ی کل اااه

  یااا ، دم   اشاا ام ا  شااوق ریبت..سااانا  شااونه هااا  ار یااد   بلنااد شااد..ر  بااه    

ماستااه شاا وه جون..ماستااه قربوناات  _شاا وه جااون کااه داشاات ا  حاااا میرگاات رفااتم   

تد رگاات ر  برم..دخترشااه..بهار  زیاادا شااد..امانتیت زیاادا شد..شاا وه جااون دساا      

قلسد   ناباا ر باه کاور  بهاار   ا  د.. دستاشاو ا  هام باا  کارد اماا ساانا  باد ن            

شوجه با رریاه   مایشاگاه ر  شار  کرد..ساارا باا یاه بسبشاید ا  ماا جادا شاد   ساانا             

سااانا  رویااان ا    مایشااگاه خااارز شااد..امیر بااا خوشااگاا  خدار شاا ری رفاات        

 ..دستشو ر  شونه ش وه جون رماشت

یا ش ر ..ر شااده زیاادا شااد.. قاارار شااد شااد سااانا  ر  بااا خااانواده ا  د ااو    خاادا

کناایم خونااه شاا وه جااون شااا راجسااه ایاان موضااو  کااگست کنیم..ه ااه رگتاایم خونااه     

شاا وه جااون   ماان بااا شااوکت شاار   کااردم بااه ش ی کاااری    ش  ی..شاا وه جااون    

ه که یاه مسا ن خاورده باود   شاو اشااقد خاواب بود..داشاتم زیاا  زوسات می نادم کا            

 بتین ا  شاو اشااقد کادام  د.. زلاه هاار  بااه رگاتم   خااطرا  بارام  ناده شاد..ا این            

ر   کاارم.. ا نه اه دردسار..قایم شادن  یار شبات  بتاین..ا ن شاد مه اون  کاه منااو           

کشااید شااو اشاااقد   بهاام شااوهین کاارد.. ر   هااای خااودم  اسااه کشاا  م  ااای          

ا را  نی اا  کشاا  شااه..شاه نی اا ..خخ.. حاضاار بااودم بااا ی اا  ا  زساارا ا د از کاانم شاا 

ای باااه در  دم   باااا اسبناااد  ارد شااادم.. بتین مناااو کاااه دیاااد اشااااره  د بااارم        

جلو..کنااار  ر ی شباات نشسااتم   بااه هشاا ا  خیااره شاادم..  یو بهاام خیااره شااده  

خیلاا  _هاارا اینشااوری نگاااه می ناا  _بود..شااک خنااده ای کااردم   ساارمو ش ااون دادم
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اهد کردم..هاارا حاااات ضااربانم   د سااتت دارم.. مسهااو  بااا نفاا  بنااد ا مااده نگاا    

دساات خااودم نیساات اگهه بااه اگهااه بلنااد شاار   کوبنااده شاار میشااد.. دسااتد د ر      

بااا  م حلاااه شااد   منااو بااه ساا ت جلااو کشااوند.. زیشونیشااو بااه زیشااونیم هسااسوند     

ن یاااد نم ا  ک ..حتااا  ن یاااد نم اسااا د   _هش اشو.بسااات..منم هشااا امو بساااتم  

اد شاو  ر مام کنا ..ا  ایان کاه زار ا        هیه.. اما یه حا  خاکا  بهات دارم..داام میباو     

ششربااه ای..ا ایاان کااه اااوو نیساات ..ا  ایاان مهلومیتاات..ا  ش ااوم اخهقااا  حتاا          

حسااادشت هاام ااام  میسرم..ه یشااه ب ااون.. باشااه من ساابت بااه کساا  ا ت اااد          

می اانم..ز  حاااه کااه ا  ه ااه بهاام ن دیااک شااری هاای   قاات بهاام زشاات ن اان          

خیلاا  مااردی..گا  میتااونم اینااو  _ دمباشه دساات و شااو موهااا  گاار  کااردم   اسبنااد  

 ..بگم

 

اسبناادی  د   خواساات جواب ااو بااده کااه  ناا  خونااه ر   دن.. صااس   یاار اااد  م مااه 

ا ااه حت ا بهااار اینااان.. دم بااه  _باار خاارمگ  م رکااه ا نت..خندیاادم   رفااتم _کاارد

اراااه  سااا  خلاااو   دم ب اااره، ره..میگن    _خاااواهر خاااود  میگاااه خااارمگ     

زاشااو باا  ادب.. شااته بیااان شااو نااری     _مخرمگ ..هشاا امو درشاات کااردم   رفاات  

استاسااشااون.. سااری ش ااون داد   رگاات بیاار ن..منم ا  شااوی کاایفم شونیااک   شاالوار    

شاااام ر  در   ردم   اساساا و  ااوع کردم..شونیااک حریاار شاایک   ساااده ی ای ااوی     

  شاالوار دم ااا ساافید   ر سااری ساااشن ای ااوی    ساافید.. خاا  هااد نااا     کوشاااه   

..نگااامو ا   ینااه اشاااق  بتااین راارگتم   رگااتم بیاار ن.. بااه     کشاایدم بااا ر  کاارم رن  

مگاااج رسااایدن باااه بااااهی زلاااه هاااا در ی ااا  ا  اشاقاااا باااا  شاااد   ساااهراب ا ماااد  

بیر ن..سرشااو انااداخت زااایین   بااا یااه سااهم  یاار اساا  ا  کنااارم رد شد..سااری ش ااون  

دادم   جااواب سهمشااو ماااک خااود   یاار اااد دادم..رگتاایم زااایین   سااهم  لی ااا       
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د..سااانا    سااارا ر  بااه اشاااق مه ااون راهن ااای  کااردم کااه اساسشااونو  ااوع  شاار   ش

کنن..سااانا  حااااد بهتاار شااده بااود   دیگااه رناا  زریااده بااه نهاار ن یرسااید بل ااه بااا   

 شاا وه شگسااین ا ن  رایااد ملاای  کاادبرابر جااماب شااده بااود   ماادام نگاااه زاار ا     

   اناادام یسااای   بیاار ن ا ماادن اشاااق ا  کااه  قت ..می شااید خااود  دنساااا بااه ر  جااون

 ابریشااا     شااایک هاااای شونیاااک جفتشاااون..کرد  ده شاااگفت ه  وناااو زوششاااون

 مااادر داشااتند،کنار باااری     کشاایده اندام..خوشاارن  هااای شاااا بااا بودنااد زوشاایده

این ااه گااو  کاارده بود..امااا  ضاال ماااا  خااوب        ماااک زدرشااون..ررگتم جااا سااانا 

گااو  زدرشااون سااانا     داشااتند..ماک این ااه زدرشااون شاارکت داشاات   حاااه ب ااد ا  

سااارا شاارکت ر  میشرخوناادن.. ی اام بااا کااگرا خااانوم کساا  کااه ش ااوم ایاان ساااا هااا  

 نهاااار بااااه بهااااار ر  باااا ر  کاااارد حاااارم  دم.. ن  ر م   مهربااااون   مایاااادی 

باود کاه ههاره اشاو م صاوم نشاون میداد..حساااب         سار   باه  حریاری  هادر..میرساید 

خااود  خااانوم بااار   رده.. ا   خوشاام ا مااده بود..م لااوم بااود کااه بهااار هاام ماااک   

بااین کااگستا  متوجااه شاادم کااه بهااار گااوق ایسااان  ماادیریت با ررااان  داره   سااارا 

کااه زاانش ساااا ا  بهااار کوهیااک شاار بااود،داره باارای ایسااان  ادبیااا  میبونااه..          

جفتشااون هاام مشاارد بااودن.. کااگرا خااانوم حااو انتباااب درباااره این ااه بهااار زااید     

ود باه خااود بهار..امااا ه ین ااه حاارم ا  رگااتن  خودشاون ب ونااه یااا بیاااد اینشااار  داده باا 

بهااار میشااد هااااه اشااک هشاا ای  سلیشااو زاار می رد..بااا یااک  اامر خااواه  ا  کااگرا 

خانوم جدا شادم کاه بارم میا  شاام ر  باا شاوکت  مااده کانم.. زرهاام امشاد  یاادی             

ساااکت بااود   ساار  شااو روشااید بااود..امیر امااا ماادام د ر ر بهااار ماا  زل یااد          

ها  میباواد..کم کام هام سار کاگست ر  باا بهاار باا  کارد             حواسد بهد باود کاه   

مااریم خااانم ظرم سااو  _شاار   کردنااد بااه کااگست کردن..سااارا ر  بااه ماان رفاات 

خااوری کااه   اار سااو  جااو ا   ساااطل میشااد ر  رماشااتم ر  میاا    بااه ساا تد      

ماان میتااونم باارم زااایین قاادم باا نم  ساارم خیلاا  درد      _جااانم   یاا م   _بررشااتم
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.دارم میااا  شاااام ر  میشیااانم،اهن شاااام حاضااار میشاااه حت اااا   یااا م اماااا._می ناااه..

باشااه..ز   اسااه شااام کاادا  می نم..اسبنااادی     _میااد نم..برمیگردم   د..  _هاااااا.. 

م نون..ب ااد هاام زشتشااو بااه ماان کاارد   رگاات بیاار ن..منم رگااتم ساارا  ادامااه      _ د

 ..کارام

 بفرماییااد شااام حاضره..شاا وه_شاریسااا ه ااه میاا   هیااده بااودیم.. بایااه ر  کاادا کااردم

جااونم   ردم ساار می ..خواسااتم باارم دنساااا سااارا کااه کاادای جیااه بلناادی ا  بااا         

یاااا گاط اااه  هرا..کااادای _ا ماااد.. کاااگرا خاااانوم باااا  حشااات ا  جاااا  بلناااد شاااد

 ..ساراو..ب د هم د یید بیر ن..ه ه هم به دنسااد راه اگتادیم

 

د بهار باا دیادن ساارا کاه ر   ماین نشساته باود    ار  ار رریاه می ارد د ییاد سا ت           

  کنااار   انااو  د..کااگرا خااانوم هاام ه ین ور..امااا خااانواده مااا ه ااه مسهااو  بااه       

سااهراب  نگاااه می ااردیم کااه ر   انوهااا  خاام شااده بااود   نفاا  نفاا  میاا د.. بتین  

ی..یااه سا..سااایه ساایاه _هااه خساار شده سااارا میااون هااو هااو رفاات _بااه حاارم ا مااد

گاااک..کردم جناااه..  میون..درختاااا باااود..د ..د د بود..ام..اماااا مااان ن ید نساااتم د ده 

ب د د بااره  د  یار رریه..کاگرا خاانوم ه ون اور کاه زشات ساارار  ناوا   می ارد           

زناااه باار خاادا..ه  میگاا  دختر د د زرهااام   امیاار    بتااین ا  زلااه  _بااا ش شااد رفاات

شااو اینشااا _هااا زااایین رگتنااد   کنااار سااهراب قاارار ررگتنااد..امیر ر  بااه سااهراب رفاات

قاادم ب نم..ا نااور بااا  بودم..ی هااو کاادای جیااه  ا مااده بااودم زااایین _هی ااار می ناا  

شاانیدم..شا  ساا ای بااا  کااه ا ماادم دیاادم ی اا  داره ا  دیااوار می ااره ا نااور..ا          

  ااا  ررگتم..شاااان    ردم د ربیااانم گلاااد داشااات..ااسته  اضااا  نیسااات.. ب اااد  

روشیشااااو ا  جیااااسد در   رد.. ا  شاااا وه جااااون د ر شاااادم   زااااید زساااارا     

ا شااوی دسااتای ماان قاارار ررگت..بااه مگ ااه رگتم..روشاا  دساات بااه دساات هرخیااد شاا
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دیاادن    ،هشاا امو ریاا  کااردم امااا ی هااو ضااربان قلااسم ا ز ررگاات   نفسااام شنااد   

شااد..یا خاادا..این اینشااا هی ااار می رد ب ااد اینه ااه مااد   اس ااو ر یاادم   ساا         

کااردم خونساارد باشم..روشاا  ر  بااه دساات سااهراب دادم   نگاااه و ا   د دیاادم..    

 باااره کاااردن ک  اااد   راارگتن  ر  ساااارا دسااات خاااانوم کااگرا  ک اااک باااه بهااار  

 من..رگتنااد داخااک باارد جونااو شاا وه کااه  بتااین    زرهااام دنسااااد بااه   امیر..داخااک

 متاااوقفم ساااهراب کااادای اماااا بااارم سرشاااون زشااات کاااردم شناااد قااادم هااام

 _هااارا این اااوری گ ااار می ن  زو خناااد  د_.. بررشاااتم سااا تدشاااناختید_کااارد

ر  حفهم..زا  بیباودی نااد باا ی      متاسفم که ایناو مایگم اماا مان ش اوم حااه  شاو       

باشااه..ب دا م لااوم میشااه..اما ا نوقاات ماان یااه دایااک قااانل     _ذهناات مری ااه.._ن اان..

 بش ..بیااا  _کننااده باارای بیاار ن کردناات ا  ایاان خااانواده دارم..شااارا ا مااد ر  زلااه     

ا ماادم  بش ..قاادمامو سااریل شاار برداشااتم   بااا ار شاا     _دیگهههااه..من رشاان هه..  

 ..بر ررگته بود رگتم داخککه ش وم بدن و در 

 

مااریم جان..کااارشو بسااین بااریم..  خاارین دسااته ظاارم هااای میااوه خااوری ر  شااوی    _

باا ار اینااار  بشااورم ب د..شااوکت دستشااو رماشاات    _سااینک رماشااتم   اسبنااد  دم 

باار  مااریم جااان ماان خااودم بایااه کااارا ر  می نم..اگتااادی بااه  ح اات       _ر  شااونم..

 ن  میتاااون  ایناااار  خاااود    هاااه  ح تااا   ک اااک کاااردم دیگاااه..م     _رلااام..

 ره   یااا  میتاااونم..بر .. ساااری ش اااون دادم   ا   شااا    _بشاااوری ب ونم ک اااک 

خونه خاارز شادم..زااتومو شانم کاردم   ب اد ا  ج ال کاردن  ساایهم بشاه هاار  کادا            

 دم..ا  شاا وه جونااو زرهااام   امیاار خااداحاگه  کااردم.. بهااار ر  در  غااو  راارگتم     

اینشااا موناادی   ی م..هی ایاا  هساات کااه   کااار خااوب  کااردی_   یاار روشااد رفااتم

بهتااره بااد ن  شااا راحاات شاار ق ااا   کناا    شصاا یم بگیااری.. ماان م   اانم هاار         
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م نون..شاااید شااو درساات   _شصاا ی   کااه بگیااری  اقهنااه اساات   قابلااه احترامااه..     

میگاا ..من هاام بایااد بااا شاارای  کنااار بیام..اسبناادی  دیاام   ا  هاام جاادا شاادیم..با      

خیلاا  امشااد  ح اات کشاایدی _ن شاادیم   راه اگتااادیم.. بتااین   بشااه هااا سااوار ماشاای

مریم..بررشااتم ساا تد کااه یااه دسااتد ر  گرمااون بااود   یااک دسااتد ر  دنااده..     

ارااه امشااد ا ن د د نااامرد _ماان کاااری ن ااردم.._بااه جلااو نگاااه می رد..اسبناادی  دم

ن..ناه  _سر ن یرسید بهتارین زامیرای  ر  کارده بودیم..هاک شادم   باا شتاه زتاه رفاتم         

هاا  هیااو گرامااو  کناایم  یااه د د  _هیاا ی نسااود که..گراموشااد کنیااد اکااه..  بابااااا..

ا مااده بااود خون ونا..بااا زساارا قاارار رماشااتیم گااردا بااریم  راااه    سااو شگویااک       

  ..بدیم

اهن نااه..اهن کااه  ناادریم   _ حشاات  ده اس ااو ر یاادم    یاار اااد  م مااه کااردم..     

 ..خوب شده نه

 

شاادیم    ارد  سانسااور شاادیم..   ب ااد ا  زااار  کااردن ماشااین شااو زارکیناا  زیاااده   

 بتااین بااا اسبنااد در ساا و  بااه ماان خیااره شااده بااود امااا ماان نگاااه اشاا ی و د ختااه    

بودم به کفشام   شناد شناد زلاک میا دم کاه اشا ام نریا ه..دام میبواسات یااه کتشاو            

بگیااارم   داد بااا نم اینشاااو  ری نگاااام ن ن..اینشاااوری کاااه نگاااام می نااا  بیشاااتر   

  حساار  میبااورم باارای ایاان  ناادر  ای کااه بااه    میسو م..بیشااتر  شااید میگیاارم  

خاااطر خااانواده ام بهاام میبااوره..برای این ااه در حااد  نیسااتم.. اینشااوری نگااام         

 ..ن ن

زااااتومو در   ردم   ر ی کااندا  میاا   رایشاام رماشااتم.. کهگااه ر سااری ساااشن و ا     

ساارم کشاایدم   اساساا و بااا یااه شیشاار    شاالوار رلااه رشاااد  ااوع کااردم.. موهااامم   

  نشسااتم جلااو  ینه..یااه شااونه حرکاا  بااه موهااام  دم    رایشاا م زااا      بااا  کااردم
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کردم..ب ااد ا  اش ااام کااارم نگاااه زاار استرساا و بااه ههاارم د خااتم کااه ا  شاارو  رد      

شااااده بود..بااااه خااااودم داااااداری دادم..  بتااااین د سااااتت داره هیاااا ی ن یشااااه  

من ایااه..کاریت نااداره.. ب ااد ا   دن مسااواکم خ یاادم شااو شباات   بااه ا ماادن  بتااین    

هار اشااق یاه    »خیره شادم.. اساساشاو  اوع کارد   رگات ح اوم  کاه داخاک اشااق باود          

شااا ش ااوم شاادن ح ااومد بااا خااودم کنااار ا ماادم..بهد «ساار ی    ح ااوم جاادا داشاات

ماایگم شهااد اینااه کااه شگایاارم می نااه   ا  خونااه  ناادرید زاارشم می نااه بیاار ن .. ای  

رباال ا مااد  خاادا شاارجی  میاادم اکااه بااه شهااد گ اار ن نم..باااهخره ب ااد ا  یااه          

بیر ن..ساار جااام نشسااتم   نگااران   زاار ا  اسااترو نگاااهد کردم..متااوجهم شااد      

هیشاااده مریم اشفااااق   _ه ون اااور کاااه راااره حواشاااو سااافت می ااارد رفااات      

میشاااه بشاااین   باااا ش شاااد نگاااام کااارد   ر  کاااندا  میااا   رایاااد      _اگتااااده 

 مریم..بااا شااو چم..هی ی _نشست..ساارمو انااداختم زااایین   بااا انگشااتام بااا ی کااردم..    

شدددده شرسااایده نگااااهد کاااردم کاااه دستشاااو ر  زیشاااونید کشاااید..   م ماااه  

 بتااین.. _بسبشااید   ی م..امشااد  یاااد حاااام خااوب نیساات..کارشو بگااو..       _کاارد

داری _قااوا بااده ب ااد رفااتن ایاان موضااو  نهاار  راجسااه ماان  ااوع نشااه..   _بلااه _

قاااوا _نگااارانم می نااا .. باااد ن این اااه زلاااک بااا نم اشااا ام سااارا یر شاااد ..       

هااون ن یااد نم هاا  میبااوای    _هااراااا _م..مت شااد بااا رریااه رفااتم   ن یتون_بااده..

بگ .. ااا  میتااونم قااوا باادم کااه راجساات   د ق ااا   ن نم..بااا ناامیاادی اس ااو بااه        

مااااریم جااااون بااااه ساااارم کردیااااا..  _دنااااد ن راااارگتم   بهااااد خیااااره شاااادم 

ا ن د د هاا   درساات حاارم باا ن دختر..کااورش و شااو دسااتام       _ا..ا ن..د ..د د.._

دا ماان اکااه باهااا  راب ااه ای هاام ندارم..بااه جااون مااادرم   ابتااین بباا_زنهااون کااردم

حتاا  ن ید نسااتم کشاساات..ا  جااا  بلنااد شااد   بااه ساا تم ا مااد..ا  شاارو خودمااو     

مریم..بباادا ارااه نگاا  هااه مررتااه دیو نااه میشاا ا..قاط    _روشااه شباات ج اال کااردم 

بباادا ن ید نسااتم هنااو   _می اانم..  دم  یاار رریااه   شااو ه ااون میااون  م مااه کااردم  



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

213 

 

گاااک کاااردم یاااه روشاااه اگتااااده مرده..گ ااار کاااردم شرشاااو ا  سااارم     ناااده او..

کنده..ن ید نساااتم ا ن زااادر ا نتااایم د دم هسااات.. ن ید نساااتم میااااد خوناااه شااا ا  

 ..د دی..رفتم حت ا یه جا ا    ر خ اری جون داده

ساا و   بتااین  اامابم میااداد.. ساار جااام درا  کشاایدم   زتااو ر  کشاایدم ر  ساارم..ا     

زاا  _.._نگفتااه بااودی _.. _زاادر   _میشااد..   ر هااو هااو راااه  نفساام ساانگین  

 ..ا ن د د زدر  بود

بیااا..داره شگایاار می نااه..اینم شهااد مااریم خانوم..دیاادی دردنا  شاار ا  ا ن هیاا ی    

بااود کااه شصااور می ااردی ..دساات  زتااو ر  ا  ساارم کشااید   منااو بااه   ر ساار جااام       

نشااوند.. هااونم ار یااد   ق ااره هااای درشاات اشااک ی اا  زاا  ا  دیگااری ر  رااونم    

ر خورد..بااا ساار انگشااتد اشاا امو ررگاات   بااا کاادای باام ماارد ند  م مااه         ساا

مهاام نیساات ..هیشاا  ار   ایاان اشاا ار  نااداره ..شااو باارای انتباااب خااانواد    _کاارد

هاای  ناشاا  نداشاات  زاا  هاای   قاات باارای اشااتساها  ا نااا خااود  ر  ساار ند        

 ن ن..باشه 

بااا رم ن یشااد..رن  نگاااهد کااردم کااه منااو کشااید ساا ت خااود    شااو  غااو       

 ..داغد زنهونم کرد

 ..من شو اینشا دیگه به هی  هی  احتیاز نداشتم..ا  هی  هی  هم ن یترسیدم

بهااااااار جاااان..خو  ا مااادی.. بیاااا   _باااا دیااادن بهاااار زشااات در ذ ق  ده رفاااتم   

راحاات بااا  دختر..بیااا  _سهم..بسبشااید ماا احم شاادم..اخم ن ایشاا  کااردم  _داخااک..

مسااک نشساات ماانم بااه داخااک  شاا     شو..ا مااد داخااک   ب ااد ا  برداشااتن هااادر  ر   

 ..خونه رگتم   شربت درست کردم

 



                 
 

 

 مریم .خ| دسیسه بهشت رمان 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

214 

 

شاااربت هاااای  اساااااو ر  جلاااو  رماشاااتم   باااه ر   اسبناااد  دم   کناااار  جاااا  

خااد   ی م..هیشااد  بااا شاا وه جااون حاارم  دی بااا کهگگاا  سرشااو ش ااون _راارگتم

 ره.. حااارم  دم اماااا رااانگم..ا ن خیلااا  سااابت  کشاااید..خیل  درد   انتهاااار    _داد

ا ن حتاا  زاهاشاام بااه خاااطر ماان ا   «   ر م شاار   کاارد بااه ه یاادن اشاا ا»کشااید..

دساات داد ..ا  طرگاا  مااادرم هاام بیساات   خااورده ای ساااا باا ررم کاارده.. ن یااد نم   

 ساابت   ناادریم شااو خیلاا  ناادارم، ا  باااه سااواد شااو ماااک  ماان بسااین_هی ااار کاانم 

   رده دنیاا   باه  کاه  باشاه  ا نا   میتوناه  ماادر    زادر  کاه  میاد نم  خاوب  اینو   کشیدم

ه کااه سااااها بااه انتهااار  نشسااته ا  درد د ریاات هشاا ا  بااه در باشاا ا ناا  میتونااه یااا

خشااک شااده   یااا میتونااه کساا  باشااه کااه یااه   اار ب رراات کاارده..این بااه قلساات      

بسااتگ  داره کااه بااه کد مشااون ااااد خااانواده ر  بدی..ه ااه ایاان هااا کااه رفااتم باارای  

شاا ور   _..اسبنااد  د  ناادریت بهااای  ر  زرداخاات کااردن حاااه انتباااب بااا شوهه      

در  بااه میاا ان سااواد نیساات شااو خااوب میتااون   دمااا ر  در  کن ..راسااتد خااودم   

هام داام میبااواد باه شا وه خااانم گرکات ماادری کااردن ر  بادم..این حاداقک جوابیااه         

کااه میتااونم بااه سااااها انتهااار  باادم..ا  طرگاا  مااادرم ر  رهااا ن ی نم..میتااونم هاارر   

شصاا یم بااا شوهه..کااگرا خااانوم  ن   _دادمبااه شاا وه جااون ساار ب نم..سااری ش ااون    

 اقااک   گه یااده ایااه.. حت ااا بااه شصاا ی ت احتاارام میااماره .. خاارین جر ااه شربتشااو    

خااااورد   ا  جااااا  بلنااااد شد..هادرشااااو ا  دسااااته مسااااک برداشاااات   ساااار     

باااه  قاااا  بتاااین ساااهم  _ید  م ماااه کاااردد. .ساااکرد..ه ون اااور کاااه رون اااو می 

ن یشاام.. میاارم خونااه زااید مامااان    نااه..م احم _ اسااه نهااار می وناادی..  _برسااون..

 ..باشه.. به سهمت مواظد خود  با _کگرا.. باید باها  حرم ب نم

هنااو  ناایم سااا ت ا  رگااتن بهااار نگمشااته بااود کااه د باااره  ناا  خونااه ر   دن..زااید 

بندمو با  کردم   باه سا ت در رگاتم..ا  هشا   کاه نگااه کاردم امیار ر  باا یاه حااات            

ی رخاات   یاا  کنااار در برداشااتم   انااداختم ساارم..در    کهگااه ای دیدم..شاااا و ا  ر  
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سااهام..خوب   اینوقاات ر   مگااه نسایااد شاارکت   _ر  بااا  کااردم   ر  بااه امیاار رفااتم  

میتاااونم بیاااام _باشااا  ب  شوجاااه باااه حااارگم نگااااه مستاکااال  بهااام کااارد   رفااات 

هیشااده _ااستااه..  کناار رگااتم .ا ماد داخااک... ماان هام در ر  زشاات سار  بسااتم    _شاو  

. اسااه شاا وه جااون اشفاااق  اگتاده..سرشااو بااه  هماات منفاا  ش ااون       امیاار  نگران .

نااه نااه  _ بتااین _داد..زاهااام سساات شااد   بااا  حشاات دساات و بااه دیااوار راارگتم      

بشاین یااه دیااه بابااا..ر  بااه   _زاا  ه  شاو کااه مناو جااون بااه سار کااردی ..    _نههههاه.. 

مااریم یااه _ر   ر  مسااک نشسااتم   بااه حرکااا  زاار ا  کهگااه رااید هشاام د خااتم   

بهار..بهااار _ماایگم میبااوام در حااام خااواهری کناا ..گا  نگاااهد کااردم   هیاا  بهاات 

بهااار  میبااوااام.. شااد   ر   ناادارم..حاام خااو  نیساات یااه ثانیااه کااورشد ا  جلااو    

هشاا ام کنااار ن یره..انگااار یااه هیاا ی راام کااردم..ه د اگهااه شاا اری می اانم          

گ اار ن اانم یااه ساااا خیلاا   _هاا  داری میگاا  امیر بهااار ا   ب ررتااره.. _بسیاان د..

دسااتم بااه دامناات مریم..مامااان  _هااو  م خااد ماان هی ااار کاانم اهن  _هاام باشااه..م

حاااا   ر   خوشاا  نااداره..ن یتونم کااسر کاانم.. باهااا  حاارم ب ن..راضااید کاان..      

 اق اا ه   _نایم ساا ت زاید اینشاا باود..      _به موه نوکرشم..اس او باا  باونم شار کاردم     

بااه خاادا یااه قاارار مااریم شااور  _هیشاا  قااراره هاارر   بااه ماماناات ساار ب نااه .._رفاات 

باا ار باهااا  سااه نفااری ماانم میااام باهااا  حاارم ب نم..بااه  لاا  خوشااسبتد           

 ایاان کااه میگفاات مامااان بااه داشاات سااهراب شاانیدم دیاار   _  هاا  _می نم..شااا ه..

 ماماااانم اشفاقاااا..اره_کیی   اق ااااااا _.. کناااه خواساااتگاری بااارا  ر  ساااارا دختاااره

 خواسااتم منم..کنااه کااگست ریبهاااد خااانوم بااا ب نااه  ناا  قااراره..کرد اسااتاساا خیلاا 

م امااا ب ااد بااا خااودم رفااتم ق اایه بهااار گاارق می نه..شاااید مامااان ناراحاات شااه.. ا  بگاا

دیگااه _هاااا  باشه..باشااه.._دیگااه ن یتونم..یااه کاااری باارام ب اان مریم..بااا رنگاا  رفااتم

ساافار  ن ن ااا.. او زاا  گااردا قاارار باا ار .. خااداحاگظ...  در کسااری ا  ثانیااه خونااه  

 ..ر  شر  کرد
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سااارا  خه هاارا ایناااد هااک هل اا   ن نااه بااه خاااطر اااش      _بااا بهاات  م مااه کااردم  

 ..اشسا ی با من

یااه اگهااه ا  خااودم باادم ا مااد.. ماان یااه  ن شااوهر دار بااودم  ااا  داشااتم راجسااه  ن    

راارگتن سااهراب گ اار می ااردم. بااه ماان هه خاادا کنااه خوشااسبت شاان.. ا  ایاان        

شااه بااه جاا   هقااه  حرکاات سااهراب منااو شرسااوند..گ ر این ااه هاادگد،هر هیاا ی با  

شرسااانا  باااود..گ ه بااارم باااه کاااار امیااار برسااام..ا ن  اجاااد شاااره.. رمشاااته هاااا   

رمشااته..من اهن بااا شلباا  بااا امیاار ن یتااونم رمشااته ر   ااوع کنم..گا ، ناادر  ر      

بااااه کااااام خااااودم شلااااخ می نم..بااااه ساااا ت روشاااا  رگااااتم   شاااا اره بهااااار ر  

 هااا..خوب  مااریم   _مااری م.._سااهم بفرماییااد..  _سااهم بهااار جااان.. _ااااو.._راارگتم

نااه   یا م..گا  میبواسااتم بگاام ارااه  _جاون  بسبشااید بااه جاا نیااا ردم..هی ی شااده    

قرار نااه هااه اشاا اا   کشااا      _مااوردی نااداره یااه قاارار باا اریم هاام ر  بسیناایم..     

 درساااو بااارا  او ام او  _کاگاااه بیتوشاااه  _زااا  گاااردا کاگاااه بیتوشاااه ..  _کااا  

 .. ی م خداحاگظم نون که قسوا کردی  _باشه میسین ت.._می نم..

دیگااه کاگااه نسااود  درو ا ن _ب ااد ا  ق اال کااردن ش اااو  یاار اااد بااا خااودم غاار  دم

خااراب شااده ر  دادی  خیلاا  ا   خاااطره خااو  داری   لیرضااا خااان شسااتت        

قشاان  د باااره بااا زرر یاا  ش ااام داری میااری ا نشا..سااری ش ااون دادم   رگااتم میاا     

 ..ر  بشینم  اسه نهار اهن بشه ها میان

بااه زساارا _زاادرم.. _هااوم _ ون ااور کااه ساار  شااو ااا  شااازد بااود رفاات  بتین ه_

ناه..امیر کاه اکاه شاو باا  نیسات ایان ر  ا،        _کنش اا  نشادن   _رفتم زیگیاری ن انن..   

زرهااامم کااه خااواااب اکااه یاااد  رگتااه بااود سااهرابم گااا  خندیااد.. خااک شااده          

زساااره..ناراحت شااادم.. ساااهراب مااااک یاااه  اااارب مااادام  هرشاااو باااه احاااواهشم    
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 اااشاااتم   _زاشااو کااارشو بسااین.. _ یااد ن دی ااه هاااا.._هااو  م _ بتااین _ میریباات..

زریاادم   ا شااو مااا  کردم..بااا خنااده دساات و ا  د ر رااردند بااا  کاارد   شااو ه ااون     

ایاان خریااد کااردن هاا  داره کااه شاا ا خانومااار  ایاان طااور  یاار ر         _حاااا رفاات 

دا شااا کااور شااود هاار  ن ااه نتوانااد دیااد..   بشااه هااار  کاا    _می نه خندیاادم   رفااتم

کااردم بااریم خریااد.. بااریم ههااار شی ااه  ساایله ببااریم بل اان ا  ایاان حااااو هااوا در      

  ..بیایم

بااا ذ ق خریاادامو  ساا  هاااا بااا  کااردم   د باااره زوشاایدم..یه دساات زااااتو ای ااوی     

گااوشر، د  دساات مااانتو ی اا  سااس  میاا  زسااته ای ی اا  بااادمشون ..د  شااا شاااا           

ه ای کتااان مشاا     ساافید..  ر سااری ه رنگشااون   د  شااا هاام شاالوار جااین   زارهاا  

د  جفت کیفاو کفاد سات ی ا  سافید ی ا  مش  ..شاید هفات دسات هام اساساای            

خونااه   بلااو  شاالوار رااک رل ..یااه  اا ااه هاام اااوا م  رایااد.. باارای بشااه هااا    بتیاانم 

کلاا   ساایله خریاادیم..هوو کااردم یااه شیییااری هاام شااو دکوراساایون خونااه باادم بااا    

ساااا ساات خونااه ا  ساارمه ای ساافید بااه  مشااور  بااا  بتااین قاارار شااد باارای  یااد ام  

شرکیسااا  ا  رنااا  هاااای شااا هش    کااارم شیییااار زیااادا کناااه.. خهکاااه  قاااامونو      

قشاانگگگ  زیاااده کردیم..حاشااه اکه..میبواساات گااردین بااا ید رااک ن نااه.. اه      

 به من هه اکه..ه ینه که هست

نااه _ن نااه نیاااد   _امیاار بااا اسااترو بااا دسااتد ر  میاا  شیشااه ای ضاارب ررگاات..    

هاا  ساافار  میدیااد  نگاااه و ا  ر ی امیاار بااه ر ی ا ن     _رفاات کااه میااام ..  میاد..

گ ااه منتهاار کساا  _ماارد ریاا ه میاا ه  شاانا ساار دادم کااه کنش ا انااه نگاااهم می اارد  

هشاام..  ب ااد ا مااون د ر شااد..در کاگااه بااا کاادای ا ن جیریناا  جیریناا   _هسااتیم..

اه کاارد   گرشااته هااای   یاا  ن باااه ساار  بااا  شااد.. بهااار کنش ا انااه ه ااه جااار  نگاا

در  خر نگااهد کاه باه مان رساید رنا   شانای  ررگات   اسبناد  د.. خواسات بیااد            
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س تم کاه امیار ر  دیاد ابر هاا  بااه زریاد   قادم هاا   ر م شاد. بااهخره به اون            

ماریم جاون نگفتاه باودی کاه امیار       _رسید   سهم  لیک شال  کارد.. ر  باه مان رفات     

بهااار خانوم..یااه هی ایاا    _ریاادراسااتد..امیر بااه میااون حاارگم ز   _ قااا هاام میااان..  

هساات کااه بهتااره شاا ا ا   اطااه  داشااته باشااید..خیل  شگ ااک کااردم امااا اهن  اق ااا   

ماان میاارم دساات و بشورم..شاا ا حرگتونااو _شگ لاام ساار ا مااده.. شااک ساارگه ای کااردم

 ..ب نید..  ب د ا  زشت می  بلند شدم

 

کاه امیار     قت  بررشتم کاور  بهاار سارخ سارخ باود   ناید امیار شک..دساتم ا ماد         

خد.. ر سااا  د اااوشیم دیگاااه امیر خناااده   _بلاااه ر  ررگت..اسبناااد   یاااا   دم  

مهی اا  کاارد   بااا  شااو بااه بهااار نگاااه کاارد.. بهااار کیفشااو برداشاات   بااا یااه            

زاشااو باار  دنسااااد _ اامرخواه  سااریل ا  کاااگ  شااا  خااارز شااد..ر  بااه امیاار رفااتم

  حواساات زااید باار  زساار،من کااه میااد نم اهن ش ااام هااو  _زاا  شااو.. _برسااوند..

ا نااه..بر  ماان خااودم میرم..شااایدم بااه  بتااین رفااتم بیاااد دنساااام مید نااه ا ماادم شااو ر  

د ماااد کنم..شااسم بااا شاا وه جااون حاارم میاا نم سااریل ش لیاا  شاا ا هااار  مشااب     

نااوکرشم بااه مااوه  بشاا .. خااواهری کااردی در حااام یااادم ن یااره.. اسبنااد       _کنااه.. 

ریل ا  جااا  بلنااد شااد   بااا یااه   قااابل  نداشاات. د باار  زساار رسااید خونشا..ساا  _ دم

خااداحاگه  جاایم شااد.. زااوگ  رفااتم   ب ااد ا  خااوردن یااه قهااوه بااه  بتااین  ناا   دم  

 بیاد دنساام

نااه بااه ا ن کااور  شاا وه جااون..گا  گه یاادیم کااه بهااار   _هیی  بلااه هاام ررگاات _

باا  میااک نیساات.. شاا وه جااون نفاا    یااا  کشااید کااه   اشااو حتاا  ا  زشاات شلفاان 

  ن یاد نم هیشاده کاه ایان د شاا زسار یهاوی  باه گ ار           اه ها  بگام  _هم ح  کردم

ا  امیاار شاانیدم ق اایه سااهرابو.. ایاان کااه خیلاا  خوبااه..هم سااارا هاام _ا د از اگتادناد..  
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بهااار جفتشااون هاام شگصاایک کااردن هاام خوشااگک   بااا ک اه ..دیگااه هاا  میبااوای    

 قربونت بارم. منم کاه د شاا جااری خاوب زیادا می انم.. دیگاه اماا   ارار نیار..باه نهار            

شاااید  اق ااا دیگااه  قاات _ماان هفتااه دیگااه بریااد خواسااتگاری قاااا ق اایه ر  ب  نیااد.. 

خوشاا  هااای مااا هاام رساایده..ا ا زیاادا شاادن بهااار ب ااد هاام  ر ساا  ایاان د شااا        

زساار..من کاا  باشاام کااه جلااوی کااار خیاار  بگیرم باشااه..گردا شااد بااا کااگرا خااانوم  

 و انشااام خااد زاا  ماان ماااموریت_حاارم میاا نم ایشااا. کااه ایاان  کاالت ساار بگیااره..

هشاااام _باشه.. اسااااه خواسااااتگاری خسرشااااون می اااانم بیاااااین..   _دادم گ ااااه.. 

 ..خداحاگظ_خداحاگظ..

بااا اسبنااد روشاایو رماشااتم   خاادار  شاا ر کااردم کااه اینه ااه اشفاااق خااوب بااا هاام      

اگتاااد.. ا  ا  نشااا کااه حاا  هااای خااوب ماان  یاااد هاام زایاادار نیساات ه ااون اگهااه   

واساتگاریم ناه جهاا  داشاتم ناه اسااو       ذهنم سر خورد به این اه مان ناه کسا  ا ماد خ     

 اار و زوشاایدم نااه  ر ساا  ررگتم..سااهم ماان ا  ش ااوم گااانت ی هااای دختاار نم یااه   

دست هادر سفید باود   یاه سافره  ااد  اریاه ای..خادا ا نتات کناه ساامیار کاه ش اوم            

 ر   هامو سو  ندی..  ا  خاد اراه ساامیار هام نساود شااید مان هیشوقات باا  بتاین           

اکاااه هااام این اااور نیسااات اراااه د  نفااار قسااا ت هااام باشااان   ا د از ن ی ردم..ناااه

هرجااوری کااه باشااه سرنوشاات کنااار هاام قرارشااون میااده..ا  ایاان گ اار   خیاااا در     

ا مدم   یاه ق اره اشا  و زاا  کاردم..در اشااق  بتاین باا  شاد    بتاین در حااا  کاه             

گنشااون خاااا  هااای  ا  دسااتد بااود بااه ساا ت  شاا  خونه رگت..کاادای شسااتن      

..ز  خاادار  شاا ر ی اام نهاام ررگاات ایاان زساار.. ه ااد گنشااون گنشااوند ر  شاانیدم

قهااوه   هاییشااو ماان بایااد میشسااتم..ا مد بیاار ن   ماان ر  دیااد کااه روشااه مسااک کاا    

هاارا بیااج کااردی مری اا   ا مااد کنااارم نشساات..خودمو بااه ساا تد        _کااردم ..

کشاااوندم   سااارمو ر  شاااوند رماشتم..دستشاااو شاااو موهاااام گااار  بااارد   نوا شااام 

نااه ا ن بنااده خاادا کااه بااه ا د از  _هرا مامااان هیاا ی رفاات  _دااام ررگتااه.. _کاارد..
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خاااد زااا  هااارا ررگتاااه     _زسااارا رضاااا داد قااارار شاااد بااارن خواساااتگاری..      

هیشااا ..دام..دام بااارای ماااادرم شنااا  شاااده..  اشااا ام شااار   کااارد باااه       _ای 

باار  کااارشو بسااین بااریم ساار خاکد..اشاا  و زااا  کااردم   بااا هشاا ای        _باریاادن

هشاا ام خیااره شااد   اسبنااد   یااا      اق ااا ..شو _درشاات شااده بررشااتم ساا تد   

مید نساات  ههااره باا  نهیااری داری ..رونااه هااام دا  شااد   ساارمو انااداختم         _ د

ههااره شاارقیت زاار ا  م صااومیته..موهای گاار   زاار  _ا ااه اذیت ن اان دیگااه.._زااایین..

ا  زاای    شاباات ماااک ابریشاا ه.. هشاا ای مشاا یت حاااا و خااوب می نااه..انگاری باادنیا   

ب ااد منااو کشااید شااو  غوشد..میتونسااتم قساام ببااورم  ا ماادی کااه منااو  ر م کناا ..  

که ا ااین باار باود کاه ج لاه هاای  مااک ایناا مناو  ر م کارده باود.. بتین م شا ه رار              

بود..یاه ماردی کاه مید نسات کشاا باه ه سار  مگسات کناه،کشا نوا شاد کناه،کشا            

باها  شندی کناه   کشاا میار ر بشاه..من ایان ماردی ر  کاه  اساه ه اه میار ره اماا            

 ..ن نوا شگر ر   اشاانه د ست داشتمبرای م

ا  شاا وه جااون شاانیده بااودم کااه قاارار خواسااتگاری ر  رماشااته بااودن باارای  خاار     

هفته..سااه ر   مونااده بااود بااه خواسااتگاری..شاریسا یااه زااون ده ر  یاام بااه  یااد مونااده  

بود..دکوراساایون خونااه بااا شهشااای منااو  بتااین کاام   بااید شیییاار کاارده بااود..گا      

ونااده بود.. شاا  خونه ر  شیییاار نااداده بودم..مسااک ر  خریااده     زاارده هااا   گاار  م  

بااودیم بااا یااه سااری خاار    زاار  ش ییناا  مناسااد دکوراساایون جدیااد.. زارکاات هااا  

هاام ه ااه ا  ساافید بااه شاا هش  شیییاار کاارده بااودن.. گاار  هاام انتباااب کاارده بااودم  

امااا هنااو  نبریااده بودم..داشااتم یااه سااری کتاااب هااای  بتااین ر  ا  قفسااه کتااابد در  

یااا ردم کااه خااا  ر باا  کاانم کااه کاادای  ناا  روشاایم بلنااد شااد..کتاب هااار  ر ی  م

میاا  م اا ااه ا  رماشااتم   د ییاادم بیاار ن.. شاا اره ناشااناو بااود امااا یااه هیاا ی      

در نااام میگفااات کاااه جاااواب ناااده.. بااا  خیااااا حسااام شااادم   دک اااه ساااس  ر      
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سااهم دختاار ه ااو  ..ر ح ا  باادنم زاار کشااید   دساات   زااام سساات  _بلااه _گشااردم

 ..  کردم ا ن ح له  صس  قدی یم داره میاد سراغمشد..ح

 

ها شاادی مااریم خااانم هرا شلفنااو ر  ماان ق اال کردی گ اار کااردم میااد ن  کااه ماان _

ا  باا  مگلاا  باادم میاااد   شهگاا  می نم..ن یااد ن  در ر  بااا  کاان ماان زایینم..شااا ده      

 ..میش رم با  کردی که کردی ن ردی من میام باه

م شااا ه بااه خااودم ا ماادم..حاا شهااو  شاادیدی راارگتم بااا زیشیاادن بااوق م تااد شااو روشاا

امااا  قاات ایاان کااارا نسود..ماااک دیو نااه هااا در حاای ااه ش ااوم  جااودم میلر یااد هشااوم   

بااردم ساا ت زنشااره  شاا  خونه..زرده ر  بااا  حشاات کنااار  دم   بااه زااایین خیااره      

شدم..یا گاط ه  هارا.. خاود  باود باا ه اون قیاگاه نگا  ..باا ه اون  حشات  کاه باه             

دم منتاااک می رد..بااوی ش فنشااو ا  ه ااین جااا هاام حاا  می ااردم.. سااامیار      جااود  

 شاایاا..رفت شااا هنااد شا ده یااا خاادا..د باره نگاااهد کااردم کااه کلیاادی در   رد      

بااه در انااداخت..موی شاانم راساات شااد.. در حاااا  کااه روشاا  مااو شااو دسااتم گشااار       

ک میاادادم د ییاادم شااو اشاااق   بااه ساا ت ح ااوم هشااوم بااردم..در ر  زشاات ساارم قفاا   

کااردم   روشااه ح ااوم هسااسیدم..ماک بیااد میلر یاادم   حاا  می ااردم شااو ساارم طسااک  

می وبن..روشااای و   ردم بااااه ..کااادای باااا  شااادن در  احاااد ا ماااد   ب اااد کااادای  

مااریم خااان  م  ار یدم..ن یتونسااتم بااه  بتااین    _منگوسااد کااه شااو خونااه زیشیااد..   

ودم شاو ا ن   ن  با نم ام اان داشات ساامیار کادامو بشانوه..ا  طرگا  هام م  ا ن با          

شاالوغ   بتااین بااه او ام او روشااید شوجااه ن ی نااه.. زاا  دا ر   دم بااه دریااا       

باهااا  ش اااو ررگتم..کاادای بااه هاام خااوردن در هااای اشاقااا میومااد.. شاانم یااخ شااده   

بود..کاا  ح ااوم نشسااتم ..یااه بااوق..مر  مااریم بااردار..د  بااوق..د بااردار ا نت ..سااه  

  کاادا ر  رونااه هااام ساار میبااورد    بااوق..  بتیننن..ههااار بوق..نااا امیااد اشاا ام باا    
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جااانم   ی م..انگااار بااه  جااودم  ناادر  ش ریااو  _..هااادر بااه نااابودی ن دیااک بااودم.. 

کاارده باشاان..با  شااو روشاایو بااه دهاانم هسااسوندم ..ا  زااف ا  ح ااوم میترساایدم..     

میترساایدم حتاا  کاادای نفاا  هااام بااه رااو  سااامیار برسااه..با کاادای گااوق اا اااده    

دا  ن یاد..بلنااد شاار حاارم ب ن..ساارم شاالوغه    مااریم کاا _ابتااین .._ ر ماا  رفااتم 

 بتاااین ساااامیار اینشاسااات..ک  م  _ااو..اااااو  باااا رریاااه رفاااتم _ بتاااین.._اینشاااا.. 

کاا  ا نشاساات ااو  در ح ااوم بااا کاادای رااو  خراشاا  بااا  شااد   بااه دیااوار   _کاان..

زشااتد خااورد.. جیااه بلناادی کشاایدم..که کاادای  حشاات  ده  بتااین ا  ا ن  ر خاا     

    م.. سااامیار روشاایو ا  دسااتم هناا   د   کوبیااد بااه    یااا حسااین..مری _بلنااد شااد 

دیوار..روشاا  ار  ن قی ااتم هاا ار شی ااه شااد   کاا  ح ااوم  اااو شااد..جر ت نداشااتم   

به قیاگاه نگساد نگااه کنم..ساایه ا  ر  سارم اگتااده باود   مان مااک خرروشا  کاه            

بااه بههااه..مو  کوهواااو..دختره غربت ..شااو کاا   _بااه دام کاایاد ماا  اگتااه میلر یاادم.. 

ت  کااه منااو   اره غرباات کااردی  وضاا     ا ن داداشااای اح ااام کاا  هسااتن کااه هساا

بااه خاااطر شااوی کلفاات منااو کااه داداششااون بااودم گرامااو  کردن.. اااااسااه شااو کااه     

 ..بدددد نشد

هناا   د بااه موهااام   بلناادم کاارد   کااورش و جلااوی کااورشد نگااه داشت..هشاا امو   

دهنم..ما ه شاور خاون    بستم   جییا  ا  شاه داام کشایدم..با زشات دسات کوبوناد شاو         

نشساات  ر  خونااه  ناادر  دادا  خاارم داری  اسااه    _حاااا شهو  ااو ششاادید کاارد..  

خااود  زادشاااه  می نییی ..شویااه کلفاات راادا شااو خااوابتم  ناادر  شااو ایاان دم           

شش یه  ر  ن یدیادی.. کاا  ه اون شاد مام سا  کشاته بودمت..باه کشاای دنیاا           

هاااااا  موهااامو  ا کاارد   یاااه باار میبااورد ارااه یااه باادببت   ذایلاا  ماااک شااو می رد.. 

اساساا و ررگاات   کشااون کشااون منااو باارد بیر ن..خواسااتم جیااه باا نم کااه بااا زشاات   

دسااات د بااااره کوبیاااد شاااو کورشم..سااارم رااایش میرگااات..زرشم کااارد ر  شبااات ..   

مااردم..من بااه جر اات مااردم.. هشاا ام ساایاه  رگاات.. ن یبواسااتم شساالیم بشاام         
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بااه   .ز.ا.  یم ماان ی ناا   بااه حاار   .ز.ا.  ن یبواسااتم ماان حاااه شااوهر داشااتم..  

حااریم  بتین..جیااه بلناادی  دم   شاااه کردم..بااا  حشاا  رااری ک ربندشااو کشااید       

اگتاااد بااه جااونم ..هاار ضااربه ای کااه بااه باادنم میاا د خاادار  شاا ر می ردم..کااه داره     

میاا نتم   غلاا  دیگااه ای ن ی نااه .. ا  طرگاا  هاام بااا کتااک  دناام  مااان میبریاادم..زنش 

 ،نفاا  اگتاااد ک ربندشااو زاار  کاارد یااه روشااه   دقیااه کااه یااه نفاا   دشاام   بااه نف 

خواساات بااه ساا تم هشااوم بیاااره کااه در  احااد بااا شااد  بااا  شااد   ن ااره  بتااین شااو    

 بتینننن..ساااامیار موهاااامو هنااا   د _مری         م..جیاااه  دم _خوناااه زیشیاااد.. 

  مناو کشااوند سا ت خااود  ..شااا باه خااودم بیاام هاااقو ر  رماشاات  یار رلااوم   منااو      

نگااه داشاات   ا  شباات بلناادم کاارد..در اشاااق بااا  شااد    بتااین     شااو حصااار دسااتا  

امیاار   سااهراب   زرهااام بااا  حشاات ا ماادن داخااک.. بتین بااا دیاادن ساار   کااورشم     

سااامیار  حشاا  شااد   خواساات بااه ساا ت سااامیار ح لااه کنااه کااه گریاااد سااامیار بلنااد  

ا مااادی جلاااو مااام ساااگگگگ  سرشاااو میسرم..میاااد ن  کاااه ایااان کاااار      _شاااد

حیاااو    ن  ااااد کن.. شااایاا کااگااات کااام باااه سااار   _داد  دمی نم..ساااهراب 

بااه ار اح خااا  بابااا قساام یااه مااو ا     _  ردی  امیاار انگشاات شهدیااد اشااو باااه   رد  

ساار  کاام شااه  نااده ا  ن یاامارم.. سااامیار گشااار هاااقو   یاار رلااوم بیشااتر           

  ..خفه شین..ش ا به خاطر این ب  اکک   نسد منو طرد کردیددد کااگتا_کرد

باات امااا ش ااام حواساام بااه  بتیناا  بااود کااه کااورشد ساارخ شااده بااود      اشاا ام میری

 هااام رااا  رااا  دیگاااه حتااا    شاااد حااا  بااا  دساااتم دساااتد ر  قلاااسد باااود.. 

  انوهااا  ر ی کااه  بتیناا  خاااطر به..دسااتم خاااطر بااه نااه کااردم  حشاات..ن رد

 ..اگتاد

گااا  هنااد ثانیااه طااوا کشید..کاادای گریاااد امیاار کااه بااه ساا ت  بتااین رگاات   کاادای 

ه کااه شااو گ ااا زیشیااد..مسهو  موندم..دساات سااامیار ا  د رم شااک شااد    شاالیک رلوااا
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شلاااو شلاااو خورد.. حشااات  ده نگااااهد کردم.. ااااد  ااااد رگااات   خاااورد باااه     

دیوار..هاااقو ا  دسااتد رهااا شد..بررشااتم ساا ت زساارا.. بتین ر   مااین  انااو  ده      

بااود   نفاا  هااای   یااو   ساانگین می شید..سااهراب کااه دسااتا  ر  ساار  بااود     

میار نگاااه می رد..امیااری کااه باااهی ساار  بتااین ایسااتاده بااود..   در      رناا  بااه سااا  

 .. خر

زرهااااام  کااااه شفنگشااااو   رد زااااایین   هش اشااااو بساااات..هی ار کاااارد          

شاااالی  ک زرهااام  نگاهد کااااردم .. ا  د بااااه هشاااا ام..یه ق ااااره اشااااک ا    

هشاا ا  ساار خورد..کاادای نااااه سااامیار میومااد امااا شااوجه  ن ااردم ..د ییاادم ساا ت  

ابتین.. بتااین   یاا م بااه ماان نگاااه کاان..ا  شااو  در    _کنااار   انااو  دم..   بتااین  

ا ماادم   د باااره ضااشه  دم.. بتااین شااک شااد   کنااارم اگتاااد  مین.. حشاات  ده جیااه   

هااارا خشااا ت  _ دم   کورششاااو باااین دساااتام رااارگتم..ر  باااه امیااار گریااااد  دم  

  ددددده  ناا  باا ن ا ر ان ..امیاار بااه خااود  ا مااد   سااریل بااا روشااید شاا اره  

  ..ررگت

 یک ساا ب د

بساار بیاار ن سااارا جااان اهن _سااین  شااربتو بااه دساات سااارا دادم   بهااد اسبنااد  دم..

باشااه رلاام..  ب ااد ا م سااینیو ررگاات    شاا  خونه ر  شاار  کاارد..من    _ماانم میااام..

هاام نفاا    یااا  کشاایدم   شاایرین  هااا ر  داخااک ظاارم رماشااتم.. ماان هاام شااا  ااام  

   هااای  شیساا  بااود..ا  ه ااه  شیااد شاار  می اانن ساار میبااورم شااو رمشااته ها..هااه ر 

هم زرهاام بود..زرهاام  کاه ه یشاه در ا ز غام میبندیاد بارادر  ر  باه خااطر مان           

بااا رلواااه  د..ا ن هاام درساات شااوی نبا د..رلواااه ای کااه سااامیار ر   یلشاار نشااین   

کاارد.. خاادار  شاا ر کااردم کااه ا ن ر   بشااه هااا هنااو  خونااه نیومااده بااودن شااا ایاان    

هاای  کا ،ا  زرهاام شا ایت ن اارد.. ه  اون م تااد باودین کااه        کاگنه هاار  بسیانن..   
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ایاان مشااا ا  ادم زساات  ماااک سااامیار بود..امااا  بتینم..ه سااری کااه جون ااو باارا       

میدم..ه سااری کااه بااا دیاادن ماان شااو ا ن  ضاا یت قلااد دریااایید ررگاات   ساا ته    

بااود..  ccuشااو  بتااین  کاارد..  حشااتنا  شاارین اشفاااق ا ن ر  هااا بسااتری شاادن       

بااودم   ا  ه ااه جااا خسااته.. حتاا  یااک ثانیااه هاام ا  بی ارسااتان بیاار ن  درمونااده شااده

نیوماادم..ش وم  جااودم شااو دسااتای  بتااین بااود.. بااا  هاام خونااواده  شااوب شااد..گلش     

شاادن سااامیار   د باااره اگسااردر  زرهام..زرهااام  کااه بااه خاااطر ماان ا ن ر   بااا       

ن خااود  اساالگه   رد بااه نیاات کشااتن سامیار..ساا ته کااردن  بتااین..بهم خااورد       

 ر ساا  زساارا ..ا ن ر   هااا خیلاا  ساابت رمشاات ..امااا رمشاات.. بتین ماارخ  شااد  

  بااه خونااه ا مااد..ماک زر انااه د ر  رشااتم شااا د باااره شااد ماارد خودم..زساارا ب ااد ا  

سااه ماااه د باااره خواسااتگاری کااردن   د ماااه ب ااد شااو حاارم امااام رضااا بااه درخواساات 

ن بررشات..اینسار مان   دخترا جشان  ااد ررگتن..ساامیار د بااره باه خوناه شا وه جاو        

دنساا د  شاا زرساتار بارای شا وه جاون   ساامیار رشاتم   در  خار یاک  ن   شاوهر           

ر  اسااتبدام کااردم..  شااو ه ااون خونااه ای کااه یااه ر  ی ماان شااو   ناادر  کااردم،    

ساااکن شاادند..   امااا زرهااام.. دیگااه ا ن زرهااام سااابو نشااد..م  خندیااد امااا نااه          

ر هااای شاا اا کشااور خونااه ررگاات   رگاات بلند..بیشااتر شاانونده بود..شااو ی اا  ا  شااه

ا نشا ..هر د  ماه یک باار هام ساری باه ماا می د..باه رمشاته کاه نگااه می انم ش شاد            

می نم..ایناد اشفاقاا   شیاد شاو سررمشاتم هسات کاه رااه  گ ار می انم ه اه ایناا            

یاااه خواباااه بلنده..یاااه خاااواب کاااه ب  ااا  جاهاااا  ر یاسااات   ب  ااا  جاهاااا    

ر  ناادری و شیییار داد شااا رساایدم باه اینشا..شاااید ارااه   ..ش وم اشفاااق هاا مساای ب. .وکاا 

مااان ا ن ر   ا  ا ن دکاااه ر  ناماااه نیا منااادی هاااار  ن یبریااادم   شاااو ا ن قسااا ت  

رلسهااا  رنااا  شااا اره  بتاااین ر  ن یدیااادم   ش ااااو ن یگااارگتم هیشوقااات اینشاااا   

نایسااتاده بودم..هیشوقاات ایاان  ناادر  ر   رق ناا ده بااودم.. شاایرین  هااا ر  بااه بااا     

 ی کااندا  کنااار  بتااین جااا راارگتم.. ش ااوم زساارا بشاا  سااامیار د ر میاا       بااردم   ر
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بودن..شاا وه جااون هاام بااا  ر سااا  در حاااا کااگست بااود.. ماان ر  کااه دیااد بااه       

م نااون میبااوام کنااار  بتااین بشااینم..    _بیااا اینشااا   یاا م.. _کنااار  اشاااره کاارد.. 

دساات  بتااین بااه د ر شااونم زیشیااد   منااو بااه خااود  گشاارد..به کااور  جاامابد      

د  دم..شااارا    لاا  کااه کنااار زرهااام نشسااته بودنااد یااه شاایرین    شااربت         اسبناا

هاا  ضاا یفه یاااد  _برداشااتند   د ییدنااد شااو با ..سااهراب بااا خشاام ن ایشاا  رفاات    

بگیر..بیااا کنااار شااو ر  بسیاانم.. سااارا بااا نااا  ا  جااا  بلنااد شااد   کنااار سااهراب        

بااا..  ا  ا ماادم با_نشساات..امیر هاام خواساات بااه بهااار بتوزااه کااه بهااار بااا خنااده رفاات 

 ..کنار ش وه جون بلند شد

بااا اسبنااد بااه ج اال د ستداشااتن  ر باار م نگاااه کردم..بااه سااهراب  کااه  اشاااانه  نشااو 

د ستداشاات   منااو خااواهر خ اااب می رد..بااه امیاار   زرهااام کااه جااای باارادرای         

 اق ااایم بودن..باااه ه ساااری کاااه ر  ی ه ارباااار بااارای داشاااتند خااادار  شااا ر    

درم بود..خاادایا شاا ر  .. باارای ایاان  ناادر  ای  می نم..بااه شاا وه جااون کااه ماااک مااا 

 ..که با اراده شو به این جا رسید..ش ر 

 ..زایان

 : در حاا شای  در انش ن

 ۱۳۷۳نگار  |رمان  ندر باو 

  hannaneh20 |رمان ا  گراموش  شا  شو

 Fatemeh.M | !رمان باا: مر  د باره

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 
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