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 زییپا

 

 فصل خداست نیتر وفادار

 

 شهر را یها ابانیخ سیخ ی حافظه

 

 کند یم یهمراه شهیهم

 

 …بارد یبارد و م یم یه ،یلعنت

 

 هر سال و

 

 شیتر از گذشته ها عاشق

 

 سرخ درختان شهر را یها گونه

 

 بوسد و یم

 

 اندازد به اندام درختان یم لرزه

 

 عاشق یشوند برگ ها یچقدر دلتنگ م و

 ع

 نیلمس تن زم یبرا

 

 افتادن یگاه که
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 عشق است.... ی جهینت

 

 یبه اسم شهاب گره م یاش با پسر یها ، زندگ زییپا نیاز هم یکیاست و در  زییکه خودش فرزند پا ی: رها دختر خالصه

 که ..... دیاست به نام ام یدلش در گرو پسر نکهیندارد ، غافل از ا یخورد که اصال به او عالقه ا

 نام خدا         به

 ( کی)فصل 

 

 گفت : یکه م دیآهسته خواهرش را از پشت در شن یاش را به در اتاق زد. صدا هیرا در قفل چرخاند و تک دیکل

  وونه،ید یکن ی_رها چرا در قفل م

 .میباهم حرف بزن کمیرو باز کن تا  در

 

 شده بود. رهیخ ینامعلوم یهاله به نقطه  یبه حرف ها یتوجه چیبود و بدون ه ستادهیمحکم در پشت در اتاق ا همچنان

مشت  تیبا  عصبان دهیشن دیاز رها نشن ییصدا چیه یکرد، وقت یزد و رها را صدا م یهمچنان به در اتاق ضربه م هاله

 به در اتاق زد و از آنجا دور شد. یمحکم

 اتاقش رفت. یکه از رفتن هاله مطمئن شد از پشت در اتاق فاصله گرفت و به سمت پنجره  یوقت

اتاق روبه رو شد. دستش را  یبخار گرفته  ی هشیحرکت دست کنار زد که با ش کیرنگ اتاقش را با  یکرم یها پرده

 نوشت. شهیش یاتاقش برد و با نوک انگشت اشاره اش رو یبخارگرفته  یآرام به سمت  پنجره 

  

 هست یتا نفس نهیس به

 قرار توام! یب

  یری_مشدونی#فر

 

 و با چشمان به اشک نشسته به  دیدستش را عقب کش اطیاحت با

 لب با خود زمزمه کرد : ریشد و ز رهیخ شیروبه رو ی شهیش

 !دیگفتم که چقدر دوستت دارم ام یکاش بهت م ی_ ا

 

  یاشک را رو یقطره ها هجوم

 رفته با خود زمزمه کرد : لیتحل یحس کرد و با صدا شیها گونه
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 کردم. یعشق رو ازت پنهونش نم نیوقت ا چی_کاش ه

 

 اتاقش رفت. وتریکامپ زیاز پنجره فاصله گرفت و به سمت م یدینا ام با

را  شیداد و با پشت دست اشک ها هیتک یآن نشست، سرش را به صندل یحوصله رو یو ب دیچرخانش را عقب کش یصندل

 پس زد.

به در اتاقش خورد. با  یزد که ضربه ا یخوردند پشت گوش م یصورتش تاب م یرو شانیلختش را که پر یموها کالفه

 کردن خدشه دار شده بود گفت : هیکه بر اثر گر ییصدا

 ه؟ی_ک

 

 : دیهاله با آن لحن تلخ وبرا به گوشش رس یگرانه  خیتوب یصدا

 

 نه من نه تو! گهید یدر رو باز نکن نباری_رها خدا شاهده ا

 

 از دستش ناراحت است.  خودش را  یهاله مطمئنش کرد که حساب یعصب لحن

 .هاله کرد یخواهرانه  یغرغرها دنیشن ی آماده

و  دیکش یقیبلند خودش را به در اتاق رساند، قبل از باز کردن در  نفس عم یچرخان برخاست و با قدم ها یاز صندل کالفه

 هاله  یعصب یبعد در را باز کرد که با چهره 

 کنارش زد و داخل اتاق شد. تیرو شد. هاله طلبکارانه نگاهش کرد و بعد با عصبان روبه

 

 جان  یکرد آهسته و ب یهاله نگاه م یکه با تعجب به رفتارها رها

 :  گفت

 ؟یذار یچرا راحتم نم ؟یدار یشده هاله؟ چرا دست از سرم برنم یزی_چ

 

 و سخت نگاهش کرد و گفت :  یجد هاله

 _ تو چت شده ها؟ 

 !یبغض کرد یدید دیام یگوش یوقت چرا

  ؟یهم که صدات کردم جوابم و نداد یهر چ ،یتو اتاقت در رو هم پشت سرت قفل کرد یهم برگشت بعدش

 انداخت. ریو بعد سرش را به ز دیکش یلب پوف ریجواب دادن به هاله را نداشت آرام ز یکه حوصله  رها
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 خیهمه توب نیقابل اکرد. هاله که سکوت رها را درم اریهاله فقط سکوت اخت یو در مقابل سوال ها اوردیبه زبان ن یحرف

 نگاهش کرد وگفت : نانهیب زیر دیخود د یها

  

 ؟یدید یچ شی_راستش و بگو، تو گوش

 خت؟یتو رو انقدر زود بهم ر یچ

 

را به دندان  نشییانداخت و لب پا ریبه هاله انداخت و بعد با خجالت سرش را ز یدستپاچه نگاه دیرنگش به وضوح پر رها

 گرفت با بغض گفت :

 هاله! _عاشقشم

 دوستش دارم. یلیکنم خ یفکرم نم یحت گهید یوقته که جز اون به کس یلیخ

 

 گفت : یهاله رنگ تعجب به خودش گرفت و با سردرگم نگاه

 شه! ی_ نه، باورم نم

  ؟یدیتو عاشق ام رها

 

 کرد گفت : یم یکه از خجالت با انگشتان دستش باز یدرحال رها

 هاله دیمنظورم ام قای_دق

 امروز.... یوقته که دوسش دارم، ول یلیخ

 

 شد. توان درد و دل کردن با هاله را نداشت. دنشیصد راه نفس کش یبغض بد دیحرفش که رس یجا نیا به

 لب گفت : ریو ز دیبه سمتش رفت و خواهرانه در آغوشش کش دیکه حال داغون رها را د هاله

 

 بودم. دهینفهم یچیبودم که تا االن ه جیخدا من چقدر گ ی_ ا

 !یچرا تا االن حرف دلت و به من که خواهرت بودم نزده بود رها

 

 انداخت و گفت : ریخجالت زده سرش را به ز رها

 کنم هاله  کاریچ دونمی_نم
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اسم عسلم رو  یزنگ خورد، وقت شیگوش یوقت یذوق کردم ول یرو تو خونمون جا گذاشت اولش کل شیگوش دیام یوقت

  یرو

 شد. یبار خال نیاول یته قلبم برا دمید شیگوش ی صفحه

 رو دوست داره. گهید یکی دیشه انگار ام یاصال باورم نم هاله

 

 و گفت: دیرها را در آغوش کش یرها به فکر فرو رفت و بعد با مهربان یبا حرف ها هاله

 

خوب فکرات و کن  . به نظر مندمیمثل تو عاشق بودم و به عشقم رس یروز هیکنم؛ چون منم  یدلم من درکت م زی_عز

 م،یسقف باال سرمون ندار هیهنوزم که هنوز  یاالن سه سال که با احسان ازدواج کردم ول نیمنو بب ستیعشق ن زیهمه چ

نگاه به دور برت  هی. یریاشتباه نگ میگم تا مثل من تصم ین هارو می. امیگذرون یم میدار مونویسه سال که دور ازهم زندگ

 . ریبگ میبنداز بعد تصم

 ها؟ یکم داره که قبولش ندار یپسره شهاب، مگه چ نیهم االن

 

ادامه  یبا لبخند محزون نباریدوخت. هاله ا زشیم یاز هاله گرفت و به قاب عکس رو یغم زده نگاهش را با ناراحت رها

 داد :

 

 خواد یم یزنه از مامان اجازه خواستگار یخانم هر روز زنگ م الی_ سه

  زیگه اجازه همه چ یهم م بابا

 رهاست. دست

 تمومه. یمرد همه چ هیباور کن شهاب  ،یاومدن خواستگار یسر م هی یداد یاجازه م کاش

 

 شد و گفت : رهیرنگ هاله خ یمشک یهاله داد و به چشم ها لیتحو یتلخند نباریا رها

مثل شهاب که  یمن با آدم مغرور یخواستگار انیدوست ندارم ب اد،ی_ من قبال هم گفتم از اون پسره مغرور خوشم نم

 کنم. یتونم زندگ یپا داره نم هیمرغش  شهیهم

 

 وارد کرد و گفت : یفیدست رها گذاشت و فشار خف یدست رو یبا مهربان هاله

 را خسروان دانند. شیها صالح خو یمیبگم به قول قد ی_ چ

 .یریو بگ میتصم نیبهتر دوارمیام
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 گفت : یبه رها حواله کرد و بالحن شوخ یبعد از تمام شدن حرفش چشمک سپس

 از سرت بپره. یکه عشق و عاشق یدینکش ی_گشنگ

 

 را کج کرد و گفت : شیبود، ابروها امدهیهاله اصال خوشش ن یشوخ نیکه از ا رها

 که مهمه همون عشقه. یزیتنها چ ی_ تو زندگ

 

 یبرخاست و به سمت در اتاق رفت، ول شیرها تکان داد و از جا یتاسف برا یبه نشانه  یسرداد و سر یبلند یخنده  هاله

 قبل از خارج شدن از اتاق گفت:

 

با سر وضع  سیخونه خوب ن ادیبه سر وضعت بکش که االن عشقت با حامد م یدست هیخب حق با توعه فعال پاشو  یلی_ خ

 .نهینامرتب تو رو بب

 

 زده نگاهش را به هاله دوخت و گفت : غم

 .امیم گهید قهیچند دق ست،ی_االن حالم خوش ن

 

 حرف از اتاق خارج شد. یکرد و ب نییباشه باال پا یبه معنا یسر هاله

هنوزم  نکهیبود از ا مانیچشم گشود چشمانش از اشک براق شده بودند. پش یبا درد برهم افتاد. وقت شیرفتن هاله پلک ها با

 ابراز کند. دیمانده بود که نتوانسته بود دل و جرات به خرج دهد تا عشقش را به ام یباق یو خجالت ریهمان دختر سربه ز

 انداخت. نهیبه خودش در آ یقیاتاقش رفت. نگاه دق ی نهیبرخاست و به سمت آ شیاز جا کالفه

 کند. یدلبر دیام یتوانست برا ینم افهیق نیقطعا با ا دیرس یآشفته به نظر م یلیبا هاله بود ظاهرش خ حق

 را برداشت، در جعبه را که باز کرد نگاهش به خط چشمش افتاد. شیآرا یرا دراز کرد و جعبه  دستش

 ی نهیبلندش بعد از تمام شدن کارش به آ یمژه ها یباال یخط چشم نازک دنیدرش را باز کرد و شروع کرد به کش اطیاحت با

لبش  یگوشه  یاز مادرش به ارث برده بود لبخند یرنگ یدرشت و عسل یکه چشم ها نینگاه کرد از ا قیدق شیرو به رو

 کرد. یرا مجذوب خودش م یناخودآگاه هر کس کهداشت  ییرایوگ بایز یجا خوش کرد. واقعا چشم ها

 .دیدرشتش کش یلبها یرا رو یرنگ یاز کنکاش خودش برداشت و برق لب قهوه ا دست

سرش  یبست و مشغول مرتب کردن شالش شد. سپس همانطور که شالش را رو یاز اتمام کارش در جعبه را به آرام بعد

 کرد در اتاقش به صدا درآمد. یمرتب م

 

 زد : ادیفر ینسبتا بلند یصورتش جا داده بود با صدا یکه رو یلب غر غر کنان به سمت در اتاق رفت و با اخم ریز
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 لحظه صبر کن! هی_اومدم هاله، اومدم 

 

 را باال برده بود  شیصدا نکهیاز تعجب به باال پرت شدند. خجالت زده از ا شیرا که باز کرد ناخودآگاه ابرها در

 دندان گرفت. ریلبش را ز ی گوشه

به خودش  ینگاهش کرد. وقت رهیوخ دیسروگردن از او باالتر بود خجالت کش کیکه  دیام یمردانه  بتیه دنیاز د یحساب

 : دیگو یدهد وبا لبخند م یدست تکان م شیجلو رو دیام دیآمد که د

 زم؟ی_رها حواست کجاست تو عز

 صدات کنم. امیهاله دستش بند بود ازم خواست تا ب م،یشام بخور مییخوا یم دهیرو چ زیم عمه

 

ته  اریاخت یکه از سمت عشقش خطاب شده بود. ب «زمیعز»  یکرد با کلمه  یم یقرار یاش ب نهیشک در کنج س یب قلبش

 رولبش نقش بست. یدلش قنج رفت و لبخنده محو

 

صورت رها  یرو قایدق شیآورد حال هرم نفس ها نییرها مواجه  شده بود، دوباره سرش را پا یکه با حواس پرت دیام

 شد. یپخش م

 گذشت  الشیماند و از خ دیستبر ام ی نهیس یرها رو نگاه

 . کلهیخوش ه_چه 

 

 پروراند.  یم الشیعشقش را در خ ی نهیس یقفسه  یسر گذاشتن رو هوس

 سپر  ی نهیس یکه رو نگاهش

کرد  کتریکوتاه صورتش را به رها نزد قیبار در همان دقا نیدوم یزد و برا ییبایلبخند ز دیشد، ام یطوالن دیام ی شده

 گفت : طنتیبار با ش نیوا

 ؟یخانم ی_قصد اومدن ندار

 

 لب زد: دیرس یبه گوش رها م یکه به سخت ییبا صدا بعد

 

 بکشه! کیبار ی_ االنه که کار به جاها

 

 اراده سر در گم نگاهش کرد وگفت:  ینشده بود ب دیکه متوجه حرف ام رها
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  ؟یگفت ی_  متوجه نشدم چ

 

 داد.  لشیتحو یلبخند یبا مهربان دیام

 .میبهتر بر گهید ال؛یخیب یچی_ ه

 

 الیرا در خ یزند و چه لحظات یرقم م دیخود و ام یرا برا یدانست که رها در ذهنش چه اتفاقات عاشقانه ا یم یکس چه

 کند. یم یخود در آغوش عشقش سپر

 زیو به سمت م دیپا چرخ یپاشنه  یچشمک کوتاه رو کیرها را از نظر گذراند و با  یبایز یچشم ها یبا لبخند محو دیام

 به راه افتاد . یغذا خور

 

به حرف  دیخانم بودند که ام ترایم ذیلذ ینشسته بودند و مشغول خوردن غذاها ییرایبزرگ سالن پذ زیبه اتفاق دور م یهمگ

 آمد.

 

 شده. یخوشمزه و عال ی_دستت درد نکنه عمه جون واقعا همه چ

 

 داد و گفت : لشیتحو یبرادرزاده اش ذوق زده شده بود لبخند مادرانه ا دیتمج فیاز تعر یخانم که حساب ترایم

 کم کسر بود. یزیاگه چ دی_نوش جونت پسرم، ببخش

 

 را در دستش مچاله کرد و گفت : یکرد دستمال کاغذ یپاک م یهمانطور که دور دهانش را با دستمال کاغذ دیام

 

 یلیشما خ شیاومدم تهران پ رازیکه به خاطر کارم از ش یاز وقت ،یبابت همه چ یعمه جون واقعا مرس هیحرفا چ نی_ا

 یبا شما هستم کمتر احساس دلتنگ یکنم راستش وقت یم یو با شما زندگ ستمیتنها ن نجایکنم که ا یخوشحالم خداروشکر م

مونه برام  یده حامد مثل داداش نداشتم م یم یبهم انرژ یلیبا حامد خ دنکنم نسبت به  خانوادم ، از همه مهمتر کار کر یم

 مخلصشم. یلیخ

 

 گفت : طنتیکرد و با ش دیحواله ام یچشمک حامد

 

 _چاکرتم داداش.
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به شوهرش  ییکرد و نگاه گذرا دیام ینثار چهره  یکرد، لبخند یشان نگاه م یبه جمع خانوادگ یخانم که با مهربان ترایم

 فت :که در حال غذا خوردن بود انداخت و گ

 پسرم. یکه کنار ما هست می_من و احمد آقاهم خوشحال

 

 و مادرش شده بود با لبخند به  دیکه مجذوب حرف زدن ام رها

 رفت.  یم دیام نیریش یحرف ها یکرد و در دل بارها قربون صدقه  ینگاه م دیجذاب ام ی چهره

 یدرهم به هاله نگاه یخورد به خودش آمد و از درد چهره اش درهم فرو رفت. با چهره  شیکه به پهلو یسقلمه ا با

 انداخت وآرام لب زد: 

 _چته؟

 

 رها کرد وآرام گفت: کیسرش را نزد دیهمه را مشغول خوردن غذا د یانداخت وقت شیبه جمع روبه رو یینگاه گذرا هاله

 

 !ونهید یکن یقدر تابلو نگاش م نی_چه مرگته؛ چرا ا

 

به خوردن  لیشد. اصال م شیکردن با غذا یانداخت ومشغول باز ریکه تازه متوجه منظور هاله شده بود سرش را به ز رها

 زیخانواده دور م یاعضا ی هیبلند شود، مجبور بود با بق زیکه دور از ادب بود از سر م ییاز آنجا یغذا را نداشت ول

 .ندیبنش

 

 مادرش به خودش آمد. یبا صدا زدیم خود پرسه االتیکه در خ یدرحال

 .میرو جمع کن زی_رها حواست کجاست مادر بلندشو کمک کن تا م

 

انداخت تا خواست لب به حرف زدن باز  زیم یرو یخال یبه بشقاب ها یکه تازه متوجه حرف مادرش شده بود نگاه رها

 خلوت کند. شیبا دختر ته تغار یکرد و از همسرش اجازه خواست تا کم یدست شیکند، پدرش جلوتر از او پ

 

 گفت :  یادب و احترام شوهرش بود با مهربان نیخانم که عاشق ا ترایم

 ماهم دست شماست. یآقا اجازه  هیحرفا چ نی_ا

 

 زیسر به رها که پشت م یاشد، با اشاره یبلند م زیکه از پشت م یبه همسرش انداخت ودر حال یآقا نگاه قدر شناسه ا احمد

 نشسته بود اشاره زد تا بلند شود تا باهم به اتاق بروند.
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پدرش در را  دندیدر اتاق رس یکه به جلو یبلند شد و با پدرش به سمت اتاقش هم قدم شد، وقت زیبا تعلل از پشت م رها

 تا دخترکش داخل اتاق شود. ستادیعقب تر ا یبازکرد و کم

اش بود داخل اتاق شد و با سر از پدر تشکر کرد و به سمت تخت خوابش  یکه نشان از دستپاچگ یجان مهیبا لبخند ن رها

 رفت.

 پدر را بشنود. یتخت نشست و منتظر سر از پا گوش شد تا حرف ها یرو آرام

  هیآقا که عاشق ته تغار احمد

 مقدمه رفت سر اصل مطلب و گفت: یرا با زبان تر کرد و ب شیاش بود لبها خانه

 

 .میباهات نکرد یمخالفت چیو ه میمنو مادرت پشتت بود یگرفت تیتو زندگ یمیمدخترم تو هر تص نی_بب

کنم، دوست ندارم مجبورت کنم چون  تییراهنما تیزندگ میتصم نیتا تو بزرگتر امیفقط الزم دونستم ب نجامیهم اگه ا االن

 .ستمین یآدم نیهمچ

حرفا دوستت  نیمهم تر از ا ه،یو پسر خوب هیدونم مرد زندگ یشناسمش م یکه شهاب پسر دوستمه و م ییاز اونجا یول

 داره.

 

 حرف به پدرش نگاه کرد. یآرام سرش را بلند کرد و ب رها

 گفت : یبه مهربان ختهیآهسته و اما آم یدست رها گذاشت وبا لحن یدست رو پدر

 

 یدیخونمون خدا رو چه د انیسر ب هی یداره اجازه بد یرادیچه ا ،یخواستگار انیاصرار داره که ب یلیخانم خ الی_سه

 .دیدیبا شهاب به تفاهم رس دیشا

به لباسش زد و بعد بغض انباشته  یشد چنگ یکه کم کم در قلبش تلنبار م یانداخت و با غم ریسرش را به ز یبا ناراحت رها

 قورت داد. یاپیشده در حنجره اش را پ

 را دور شیآقا دست ها احمد

 ：رها نشاند و گفت یشانیپ یرو یقیعم یدخترش انداخت و او را به خود فشرد. بوسه  ی شانه

 

 نظرت رو به مادرت بگو. یدرصد هم موافق حرف هام بود هی_ دخترم خوب فکرات هات و بکن اگه 

 

 خاست دست به کمر زد و گفت :  یبر م شیکه از جا یتازه کرد و رها را از خودش جدا کرد و بعد در حال ینفس

 .هیبق شیپ میبهتر بر گهی_ االنم د
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 لمیف یخانواده به تماشا یاعضا گریرفتند تا در کنار د ییرایبرخاست و همراه پدر به قسمت پذ شیاز جا یلبخند تصنع با

 بپردازند.

 گفت: یبرخاست و با مهربان شیبه رسم ادب و احترام از جا عیکه از دور متوجه آمدن پدرش و رها شد، سر حامد

 .دینیکنار مامان بش نجایا دیی_بابا جون بفرما

 

 جا گرفت و گفت : شیلبها یرو یپسرش لبخنده محو یآقا از حرکت مردانه  احمد

 بابا جون. ی_مرس

  

جا گرفته بود  و  یمبل تک نفره ا یشد که رو دهیمبل سه نفره، نگاهش به هاله کش ینشستن پدر و مادر و برادر رو با

 خودش بود. یبرا وهیمشغول پوست گرفتن م

 مبل دونفره لم داده بود. یممکن کنار عشقش  بود که رو یخال یجا تنها

  شیلبها یاز فرطه خوشحال 

 کش آمد. یبه لبخند ناخودآگاه

 نه  ای ندیتواند کنار عشقش بنش یدو به شک مانده بود که م الشیخ در

 به خودش آمد. دیام یمردانه  یبا صدا که

 

 جا هست. نیکنار من بش نجایا ایب یستادی_رها چرا سر پا وا

 

 .دیته دلش لرز دیتعارف ام با

 است. شیکه تمام زندگ ندیبنش یته دل خوشحال بود که قرار است کنار مرد از

 کیآهسته خودش را به مبل رساند و با  یکرد و با قدم ها یجا گرفت و با سر تشکر  شیلبها یرو تیاز سر رضا یلبخند

 جا گرفت. شیاهایکوتاه کنار مرد رو دیببخش

 .رانداختیبود، با خجالت سرش را به ز انشانیکه م یوجب کیمبل دونفره آن هم با فاصله  ینشستن رو با

 کرد.  یهم تجسم نم شیاهایدر رو یرا حت دیبه ام یکیهمه نزد نیا

 کرد. یم یقرار یاش ب نهیدر کنج س شهیقرارتر از هم یب قلبش

در تمام بند بند وجودش رخنه کرده  دیهمچون ام یدوخت استرس نشستن کنار مرد شیپا ریز یقال یرا به گل ها نگاهش

 بود.
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 گذشت. الشیکه کنارش لم داده بود نگاه کرد و از خ یبه مرد یچشم ریگرفت و ز یرنگا رنگ قال یاز گلها چشم

 

 بغلش کنم و بو... م،یبخند م،یبگ مینیروز راحت تر از االن  کنارهم بش هی شهیم یعنی_

 

 زد. بیبست و خجالت زده به خود نه یرا به آرام شیاز سر ذوق چشم ها دیکه رس الشیخ یجا نیا به

 

 ذره جنبه داشته باش. هیزنه به سرت،  یم هیمنحرف چ هیفکرا نی_خاک تو سرت رها ا

 

  دیام یگوش امکیپ یصدا با

 به قفسش سقوط کرد. الشیآزاد خ ی پرنده

 که در دستش بود نگاه کرد. دیام یبسته اش به گوش مهین یپلک ها یاز ال یرچشمیز

  یباال« عسلم»اسم  دنید با

 شد. یبار دوم خال یته قلبش برا دیام یگوش ی صفحه

 .ستادیاز تپش ا یلحظه ا یکرد برا یپمپاژ م دشیعاشقش که هر روز به عشق ام قلب

 خود زد و با خود در دل گفت :  یالیبه خوش خ یدر قلبش سر باز کرد. در دل پوزخند یقیعم شکاف

 خواهرشه ...هه... دیشا یگ یبا خودت م یکن یرو دوست داره انوقت تو باز باور نم گهید یکی_ بفرما رها خانم، طرف 

  

 شد. شیمانع افتادن آنها از چشم ها عیسر یبراق شد ول شیبایاشک در چشمان ز زیر یها قطره

 را نداشت.  دنیتوان درد کش گرید

 :دیدر دل نال دانهیشده بود نا ام شیزندگ قیکه با چشمانش شاهده حقا حال

 باشه! یشهاب انتخاب خوب دمی_شا

 

 نفس  شهیبود سخت تر از هم دنشیسد راه نفس کش یبد بغض

 ه او بسته بود.ب شیکه تمام نفس ها یکنار مرد یحت د،یکش یم

 یباشد که غرور و تعصبش شهره  یعمر همسر مرد کیخواست  یاش را گرفت م میلحظه تصم کی در

 است. شهر

 نخواهد داشت. ییوقت در قلبش جا چیکند که ه یزندگ یعمر با مرد کیخواست  یم
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 یمشخص م یلعنت یزندگ نیخودش را با ا فیامشب تکل دیطرفه خسته شده بود. عزم اش را جزم کرد با کیعشق  نیا از

 کرد.

 نلرزد  شیتا صدا دیبلع یکرد و بعد بغضش را به سخت یمصلحت یبرخاست و سرفه  شیاز جا دیترد با

حرف زدن و  یشمرد و دل دل کرد برا متیشان چرخاند و فرصت را غن یدور در جمع خانوادگ کیتابش را  یب ینگاه

 در آخر دل زد.

 

 رو بهتون بگم. یحرف مهم هی دیخواستم حاالکه همه هست یبابا، م دی_ببخش

 

 گفت : ی. پدر با لحن مهرباندیبه سمتش چرخ ینگاه ها با کنجکاو ی همه

 ؟یداشت یحرف ،یی_جانم بابا

 

 بعداز مکث کوتاه دوباره زبان به دهان گرفت و شروع کرد به  رها

 حرف زدن. ی ادامه

 

 .. دیبگ یریام یخواستم بگم با اجازه تون به خانواده  ی_ م

 

هاله که با تعجب با دهان  د،یخانواده اش بگو یاش را برا یکرد تا نظر قطع ینم یاری  شیحرف ها یادامه  یبرا نفسش

 گفت: عیباز به رها زل زده بود سر مهین

 ؟یریام یبگه به خانواده  ی_ چ

 

 قورت داد و با صراحت تمام گفت: یحرف هاله به خودش آمد و بعد  آب دهانش را به سخت با

 .یخواستگار انیسر فرصت ب دیبگ یریام ی_ بابا جون به خانواده 

 

 کرد.  انیرا ب یکشدار« جون»لب  ریمات و مبهوت نگاهش کرد هاله با تعجب ز حامد

 داد وگفت : لشیتحو یلبخند یبا مهربان پدر

 .زمیتما عز_ ح

 

 نثارش کرد وگفت : تیاز سر رضا یلبخند مادر



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 .هیشهاب پسر خوب ،یگرفت یعاقالنه ا میدلم خوشحالم که تصم زی_عز

 

 انداخت  دیبه ام ییدر دل به خود زد و بعد نگاه گذرا یحرف مادر پوزخند با

 نگاه ماتش را درک نکرد و یکرد  معن یمات و مبهوت نگاهش م که

اش به  یوجب کیاز  دیآرام ام یچشم دوخت که صدا شیپا ریز یگرفت و به قال شینگاهش را از مرد آرزوها یسخت به

 لب زمزمه کرد: ریرا ز یکه شعر کوتاه دیگوشش رس

 

 داد جان ماست هنوز! ی_اگرچه دل به کس

 یدی#سع

 

 .دیام ی. نگاهش را سوق داد به چشمان سرخ شده ختیتمام افکارش را درهم آم دیکوتاه ام شعر

 نگاه غضبناکش را. یکرد نه معن یشعرش رادرک م یمعن نه

گرفت  و با  دیکند، نگاه غم زده اش را از ام یرا در ذهنش حالج دیام یتراز آن بود که بتواند شعر کوتاه اما پرمعن کالفه

 اتاقش شد. یکوتاه راه یمعذرت خواه کی

را نداشت به سمت   شیپاها یرو ستادنیرساند و در را  بست.توان ا کشیتار مهیجان خودرا به اتاق ن یسست ب یپاها با

 آن نشست.  یچرخانش رفت و رو یصندل

لب  ریاش قرار داد و ز نهیس ی. دفتر را رودیکش رونیرا باز کرد، دستش را دراز کرد و دفتر خاطراتش را ب زیم یکشو

 با بغض گفت :

 

 قلبت هک کنم. یتلخ امروز رو تو یاتفاق ها یجون آماده ا _همدم

 

 دفتر خاطراتش انتخاب کرده بود. یبرا یقیکه اسم ال یراست به

 

 منتظر پاسخ از سمت همدم را داشت. یاتاق رها را به خودش آورد انگار به راست سکوت

دفتر جز نگه داشتن راز کار  کیدفتر ساده را داشت، مگر  کیاز  ییجا یبه افکار پوچش زد. چه توقع ب یپوزخند

 آمد. یاز دستش بر م یگرید

 را نگه دار بود. نشیریتلخ وش یروزها قیهمدم فقط تنها رف 

 با نوشتن به قلم داد : یگریاز اشک براق شد. قلمش را به دست گرفت و جان د شیرا که گشود چشم ها همدم
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 .میبگو تیرا برا ایاشقانه دنداستان ع نیتا کوتاه تر ای_ب

 من تورا دوست دارم، دی_ام

 _وتو...

 .ی_دوسم ندار

 

 بست یقلمش را گرفت و دفترش را به آرام جان

 .ختندیر یفرو م شیگونه ها یبر رو یگریپس از د یکیمهبا  یب شیها اشک

وار در خودش جمع شد.  نیتخت پرت کرد و جن یبرخاست و خودش را به تخت خوابش رساند، خودش را بر رو شیجا از

 از اتاقش نرود. رونیبه ب شیهق هق ها یدهانش قرار داد تا صدا یبالشتش را محکم جلو

 

 اتاقش برخورد  یباران که به پنجره  زیر یضربه ها یبا صدا صبح

 را باز کرد.  شیچشم ها یخورد و به آرام یتکان شیکردند پلک ها یم

 لبش نشست.  یگوشه  یخوردند  لبخند یاتاقش م یباران با آن شدت که به پنجره  یصدا دنیشن از

 اتاقش قدم برداشت. یآمد و به سمت پنجره  نییجابه جا شد و از تختش پا یکم شیجا در

 تر شد. قیلبخندش عم شهیشرشر باران از پشت ش دنیدستش پرده را کنار زد که باد با

 زیر یبه همراه قطرها یدیشد یاز پنجره فرستاد، که سرما رونیو ذوق بچه گانه پنجره را باز کرد و سرش را به ب باشوق

و  دیگرفت و خودش را عقب تر کش یفیکه در جانش رخنه کرده بود لرز خف ییصورتش جا گرفت. از سرما یباران رو

 پنجره را به سرعت بست.

 

 خانه شان بود چشم دوخت. اطیکه در وسط ح ییهلو اتاق به تنها درخت ی شهیپشت ش از

 زردش  یهرسال برگ ها زییپا مثل

 را پوشانده بود.  شانیخانه  اطیح کف

 لبش را به باال پرتاب کرد و با خودش گفت : یکج لبخند

 

 بهونه است. زییشه پا یبرگم از درخت خسته م ی_ حت
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نرم گلبافتش  یتخت پرت کرد و  پتو یحوصله پرده را با دستش رها کرد و به سمت تخت خوابش رفت.  خودش را رو یب

 یکه بدون فکر کردن از رو یشد و به حرف دهیرا که بست  افکارش به شب گذشته کش شیچشم ها د؛یسرش  کش یرا تا رو

 به پدر و مادرش  گفته بود. تیعصبان

 دوانده بود فکر کرد. شهیچند سال به روح وجسمش ر نیکه در تمام ا یدش غرق شد و به عشقدر افکار خو یا لحظه

 قلبش دفن کند.  یشب فراموش کند و در گوشه  کیداشت را  دیرا که به ام یتوانست عشق یم چطور

 قابل هضم نبود. شیبرا

 کند. یخودش با احساسات شهاب هم باز یتوانست بخاطر خود خواه ینم

 چیدانست که ه یخودش م حداقل

 خودش هم قابل درک نبود.  یرخ داده بود که برا یبه شهاب ندارد، اشتباه یا عالقه

 کرد. یکنسل م شهیهم یرا برا یخواستگار هیکرد و قض یهرچه زودتر با مادرش صحبت م دیبا

 

 برداشت به سمت در اتاق، در راکه باز کرد با حامد رخ به رخ شد. زیخ شیبا دو دستش پتو را کنار زد و از جا دستپاچه

 به سر وضع نامرتب رها انداخت و با تعجب گفت : یبه عقب برداشت و نگاه یقدم دهیهراس حامد

 سر وضع؟ نیبا ا ی ری_چته تو دختر؟  کجا م

 

 بهت زده به برادرش نگاه کرد  وگفت : رها

  کاری_تو پشت در اتاق من چ

 ؟یداشت یکار یکن یم

 

 کرد و گفت: نییبله باال پا یسرش را به نشانه  حامد

 نگران نشو   یالک ستین یزی_چ

باهم  یالزم دار یزیاگه چ  ،یخواستگار انیب یریام یکنم بهت بگم که فردا شب قرار خانواده  دارتیب امیگفت ب مامان

 تا برات بخرم. رونیب میبر

 

 بزاق دهانش را قورت داد و گفت : یسرش آوار شد به سخت یرو ایحامد دن یحرف ها دنیشن با

 

 خانم زنگ  الی_مگه مامان به سه

 زده؟
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 زد و گفت : یچشمک طنتیبا ش حامد

 زنگ زد بهشون خبر داد. شبی_ بله عروس خانم د

 

 شود به هق هق روبه برادرش با التماس گفت : لیکه هر آن ممکن بود تبد یبغض با

 بکن حامد! یکار هی_ تروخدا 

 زدم. یحرف هیکردم بدون فکر کردن  یغلط هیمن  

 کنم، توروخدا برو به مام... یسقف زندگ هی ریتونم ز یبا شهاب نم من

 

 و گفت : دیوسط حرفش پر ظیبا غ حامد

 

 تو معلومه چت شده!  ؟یگ یکه م هیها چ یور یدر نی_رها ا

 ! هیازدواج کردن بچه باز مگه

 

 .دندیلغز شیگونه ها یاشک رو یشکست، قطرها بغضش

به سرعت مچ دست رها را در دستان مردانه اش قفل کرد و پشت سرش به داخل  دیخواهرش را د یکه وضع آشفته  حامد

 و در رابا پشت پا بست. دیاتاق کش

مهبا از  یکه ب ییفرود آمد و با اشک ها نیزم یو دو زانو رو دیکش رونیاز دستان برادرش ب اریاخت یمچ دستش را ب رها

 گفت : ختندیر یچشمانش فرو م

 

کردن با شهاب برام حکم مرگ داره،  یتونم با شهاب ازدواج کنم زندگ یکنم. من نم یکن حامد، خواهش م یکار هی_تو 

 حامد کمکم کن.

 

 زانو زد و گفت : نیزم یکنارش بر رو یخواهرش را نداشت با ناراحت یاشک ها دنیکه طاقت د حامد

 .یده  تو بزرگ شد یم یکارها چه معن نیا زمیعز_ رها 

 شکنه! یشه؟ غرور بابا م یم ینه چ یبه مامان بگ یاگه بر یدون یم

 شه جلو دوست و دشمن. یم کیخار و کوچ مامان
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 ادامه داد : یداد و بعد از مکث کوتاه رونینفسش را پرصدا به ب کالفه

 

گفت که مهمون دارن پدر و مادرش اونجان، حتما تا االن اون ها  یخانم م الیخانم  حرف زد سه الیکه مامان با سه شبید

 .دنیهم فهم

 کنه. یدونم که تو رو خوشبخت م یمن م ه،ینداره در ضمن شهاب پسر خوب تیکارها خوب نیا

 

 خواهرش را با سر انگشتانش گرفت و گفت :  یاشک ها نباریتا هق نزند. حامد ا دیحامد لب گز یحرف ها با

 

 نیمامان با ا ستیخوب ن یبه سر وضعت بکش یدست هی یحرف ها، االنم بهتر پاش نیا یشده برا رید یلیخ گهیرها د _

 .نتتیبب افهیق ختیر

 

 حامد با چشمان به اشک نشسته به  یتوجه به حرف ها یب

 ختندیر یفرو م یگریپس از د یکی شیگونه ها یاشک رو یشده بود و قطره ها رهیاز اتاق خ یا گوشه

 کردند.  یرا تار م دشیتمام د و

 برخاست و اتاق را ترک کرد. شیاز جا یبزند، با ناراحت یحرف نکهیبدون ا حامد

بود که برود صادقانه با پدرش  نیکرد ا یتنها راه درست که به ذهنش خطور م هودهیافکار پوچ و ب یرها ماند با کل نباریا

 کنسل کند. شهیهم یرا برا یمراسم خواستگار نیشود ا یپدرش راض دیصحبت کند تا شا

به خرج دهد  قهیسل شهیمثل هم نکهیبرخاست و به سمت کمد اتاقش رفت. در کمد را باز کرد و بدون ا شیسرعت از جا به

  یمانتو

سرش قرار  یتن زد و در آخر شال هم رنگ مانتواش را رو عیو سر دیکش رونیب یمشک نیرا به همراه ج یرنگ یا سرمه

 داد و با عجله از اتاق خارج شد.

باز شدن در توجه مادرش را به خودش  یبرود، که صدا رونیتوجه به افراد حاضر در خانه در راه رو را باز کرد تا ب یب

 :دیبلند خودش را از پشت به رها رساند پرس یخانم با قدم ها ترایجلب کرد. م

 

 مادر؟ یر یکجا م ی_ اول صبح

 

 بود گفت : شیبوت ها مین دنیکه مشغول پوش یدر حال رها

 . امیبا دوستم قرار دارم زود م رونیرم ب یسر م هی_

 باال انداخت و گفت:  ییبا تعجب ابرو مادرش
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 یلباس مناسب تر م هیباره حداقل  یداره بارون م رون،یب یریبا مانتو م یکه دار یخبر ندار رونیب ی_ انگار از هوا

 مادر . یدیپوش

 

 مادرش کاشت و گفت : یگونه  یرو یکمر صاف کرد و بعد بوسه ا عیرا که بست سر شیبوت ها میبند ن رها

 گردم. یرم و بر م یم یشه با تاکس ینم یزی_ مامان نگران نباش چ

 

کرد  یم یدر خانه همراه یکه رها را تا جلو یرها را از نظر گذراند و در حال یچشمان سرخ شده  نانهیب زیخانم ر ترایم

 و گفت :

 شده به من بگو رها، من مادرتم! یزی_ اگه چ

 

دستانش گرفت و با  انیمادرش را م ی.  سپس دست هاستادیو در مقابل مادرش از حرکت ا دیپا چرخ یپاشنه  یرو رها

 رو به مادرش گفت : یبخش نانیلحن اطم

 

 !امیهم م یدوستم زود شیرم پ یسر م هینگران من نشو،  یمامانم الک ستین یزی_ بخدا چ

 

 زد و گفت :  یبه دخترش لبخند محو نانیخانم با اطم ترایم

 _ باشه پس برو خدا پشت و پناهت مواظب خودت باش.

 

و با نگاه مهربانش  ستادیدر خانه ا یباران جلو ریخانم ز ترایزد و بعد به سرعت از کنار مادرش گذشت. م یرها تلخند 

کرد و به  یرا ط اطیمطمئن شد  به سرعت طول ح یاز سوار شدن دخترش به تاکس یکرد. وقت بدرقه ابانیرها را تا سر خ

 داخل خانه برگشت.

 

 فرصت به اتاق پدرش برود. نیهماهنگ کرد تا در اول یبا منش عیبه محل کار پدرش سر دنیرس با

 د،یلب کش ریز یانداخت و پوف یدستش نگاه یرو یزد به ساعت مچ یدر اتاق پدرش قدم م یطورکه با استرس جلو همان

که در اتاق برگزار شده بود حاال حاال ها  یانگار جلسه ا یبود ول ستادهیبود که پشت در اتاق منتظر پدر ا یا قهیدق ستیب

 نداشت. یتمام

 آن پرت کرد. یسالن رساند و خودش را رو یگوشه  یخودش را به مبل راحت تیعصبان با

 گفت. یبه پدرش چه م دیآمده بود با نجایحال که تا ا یخودش، به راست یبود برا یآشفته بازار ذهنش

  یدر ذهنش با کلمات باز نباریا
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به بن بست خورد. کالفه  شتریفکر کرد ب شتریبگذارد، هر چقدر ب انیبا پدرش در م یرا به راحت شیکرد تا حرف ها یم

از استرس دلهره  یرا آرام بست تا کم شیاطرافش گرفت و چشم ها یاز فضا یقیداد و دم عم هیمبل تک یسرش را به پشت

 اش کم شود.

 کرد. یبه خودش آمد که اعالم خلوت بودن اتاق پدرش را م ینازک منش ینگذشته بود که با صدا یا قهیدق چند

لب با  ریو ز دیکش قینفس عم ییسست خودش را به پشت در اتاق پدر رساند. چندتا یاز جاش برخاست و با قدم ها دیترد با

 خود زمزمه کرد:

 که استرس نداره! نیبابات  ا دنید یباش رها، اومد ی_قو

 

 پدرش داخل شد.  دییبفرما کیبه در اتاق زد و بعد با  یاش را جزم کرد و تقه ا عزم

 گفت:  ییگرفت سپس احمد آقا با خوش رو لیتحو یپدر داد و لبخند لیتحو یکار دستپاچه لبخند زیپدر پشت م دنید با

 

 ی_ دخترم خوش اومد

 ؟یاز ما کرد یادیعجب  چه

 

 پدرش کاشت و گفت : یگونه  یرو یپدر شد و بوسه ا کینزد

 _خجالتم نده بابا!

 .امیم دنتونیبه د شهیهم من

 

 به دخترش انداخت : ینگاه نانهیب زیر پدر

 دنید یایب یبارون یهوا نیباعث شده که تو ا یچ نمیخب حاال راستش و بگو بب یلیخ ،یزن یسر م یایم شهی_که هم

 پدرت؟

 

 انداخت و گفت : ریجمع جور کرد و سرش را به ز شیلبها یرا به زحمت از رو لبخندش

بهتون  دیبا ینباشه ول ندیبراتون خوشا ادیخوام بهتون بگم ز یکه م ییحرف ها دیدونم از کجا شروع کنم  شا ی_راستش نم

 بگم.

 

 و گفت : یتر یگذاشت و دستانش را در هم گره زد و بعد با لحن جد زیم یدستش را رو یآقا خودکار تو احمد

 !زمیشنوم عز ی_م
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 قورت داد و من من کنان گفت : یآب دهانش را به سخت رها

 کنم... یخواهش هی..ازتون شه . ی_ب...با...بابا.. م

 

 کرد و دوباره گفت : یمکث کوتاه دیحرفش که رس یجا نیا به

 

 شه ازتون خواهش کنم که ... ی_م

 

 بهش انداخت و گفت : یتر یپدر موشکافانه نگاه جد  دیرا نصفه در دهانش بلع حرفش

 ؟ی_چه خواهش دار

 

 تازه کرد و با صراحت تمام گفت : یزده اش را درهم قفل کرد و سپس نفس خی یدست ها رها

 

 .دیکنسلش کن شهیهم یبرا یشه ازتون خواهش کنم که مراسم خواستگار ی_م

 

و با  دیکوب زیم یدستش را محکم رو اریاخت یرها را نداشت ب یحرف ها یبه ادامه  دنیشن لیآقا که اصال م احمد

 گفت : تیعصبان

 رها! هیحرف ها چ نی_ا

 !ستنیبه تو فرصت فکر کردن داده بودم، مردم که مسخره ما ن یکاف یبه اندازه  من

 نگفتم!  ایگفتم عاقالنه فکرات و بکن گفتم  بهت

 

دانست که حق با پدرش  یکرد. خودش م نییبله باال و پا یدر خود جمع شد و سرش را به معنا دهیپدرش هراس ادیفر با

بلند پدرش از  ادیرا با فر دشیام یانگار همه  یرف بزند ولتوانست با پدرش ح یبود که م دشیام نیآخر نیا یاست ول

 دست داده بود 

 و با تحکم گفت:   دیدرهم کش شتریرا ب شیآقا اخم ها احمد

 حرف ها. نیشده واسه ا رید یلیخ گهی_ بنظرم د

 بشنوم.  یزیموضوع چ نیام دوست ندارم راجب ا گهید
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کرده بود  زیم یرو یکه با اخم خودش را سرگرم برگه ها یپدرش در حال. دیپدرش چانه اش لرز یبا حرف ها اریاخت یب

 گفت :

 کار دارم. یخونه، چون منم کل ی_ بهتر تو هم هر چه زودتر برگرد

 

تمام شده است و  زیهمه چ ندیایب شیبه خواستگار یریام یدانست اگر خانواده  یانداخت خودش م ریزده سرش را به ز غم

 او مجبور به گفتن جواب بله است. 

 یزندان بان ریاس دیصادر شده بود، سالها با شیسرش را باال گرفت و نگاه غم زده اش را به پدرش دوخت. حکم برا نباریا

 جان اتاق را ترک کرد. یب یبلند شد و با قدم ها شیحرف از جا یشد. ب یبه اسم شهاب م

از  رونیکرد و خودش را به ب یکیکردند. به سرعت پله ها شرکت را دوتا  یرا تار م دشیم داشک کم ک یقطرها هجوم

 شرکت رساند.

 قدم بزند.  یشرشر باران کم ریشد تا ز ییباران، هوا دنی. با ددیبار یهمچنان به شدت م باران

 .ختیر یزد و اشک م یشهر  قدم م یرو ها ادهیآهسته شروع کرد به قدم زدن در پ یقدم ها با

 که  یشده بودند، با هر قدم یزدند قاط یصورتش ضربه م یباران که بر رو یبا قطرها شیها اشک

 کرد. یحس م شیپاها ریرا ز یزییزرد پا یشکسته شدن برگ ها یداشت صدا یبرم

 لب زمزمه کرد: ریسخت شد بود. قدم زنان با خود ز شیبرا دنینفس کش یزییلذت بخش پا یآن هوا در

 ....یزییسرد پا یهوا نی_درا

 خواهد... ینم نم باران را م دلم

 انتها را... یب یا وجاده

 ...التیباشم خ من

 ...رومیم

 باداباد... هرچه

 ییآقا هی# مرض

 

 )فصل دوم (

بود که  یکابوس کیمثل  شیبرا زیشده بود. همه چ رهیگوشه از اتاقش خ کیرا در خود جمع کرده بود وبه  شیزانوها

 شیاز سوزش گلو شتریسوزش قلبش ب یسوخت ول یم شیکه کرد به خودش آمد، ته گلو یفیخف ینداشت. با سرفه  یتمام

 بود. 

قرار داشت. با تعلل دستش را دراز کرد و همدم را برداشت. همدم را که  نیزم یبه همدم افتاد که کنار دستش رو چشمش

 گشود آرام با حوصله شروع کرد به خواندن خاطرات گذشته اش.
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25 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 یخودش را برا دیاش بود و با یشب مراسم خواستگار نکهیها غرق خواندن دفتر خاطراتش شده بود، غافل از ا ساعات

 همچون شهاب آراسته  یمرد مغرور

توجه به شخص وارد  یشدند که در اتاقش به شدت باز بسته شد.ب یم انیاشک در چشمانش کم کم نما یکرد. حلقه ها یم

 شده به اتاقش دفترش را بست.

 از تختش کز کرده بود و سرگرم دفترش بود نگاه کرد و گفت: یبا تعجب به رها که گوشه ا هاله

 

 ی_رها تو هنوز آماده نشد

 ساعت چنده! یدون یم

 رسن. یمهمونا م گهیساعت د هیاز  کمتر

 خواهر من! یکن یم هیگر یخون یروزه م یدستت دار یتو دفترت رو گرفت اونوقت

 چرا چشم هات انقدر پف کرده. یقدر قرمز شد نی...عه... تورو خدا صورتش نگاه کن چرا اعه

 

 هاله سرش  یتوجه به غرغر ها یب

 یلعنت یزندگ نیخواست که جانش را از ا یرا م یکس را نداشت. دلش مرگ چیه یگذاشت حوصله  شیزانوها یرو را

 و خالصش کند.  ردیبگ

 خواهرش را نوازش کرد و گفت : یموها یتخت نشست. با مهربان یخودش را به رها رساند و کنارش رو عیسر هاله

 

 .یبود که خودت توش قدم گذاشت یراه نی. ازمیعز یایکنار ب دیبا یگذره، ول یسخت م یلیلحظات خ نیدونم برات ا ی_م

توهم بعد ازدواج عاشق  دیشا یدیده. خدارو چه د یم رییتعق زیگذر زمان همه چ ر،یخودت سخت نگ یقدر برا نیا پس

 . یشهاب شد

 .ادیقدر عشق ها هست که بعداز ازدواج به وجود م نیا

 

  یها یدر مقابل دلدار رها

 دوباره لب تر کرد و ادامه داد : دیهاله سکوت کرد. هاله که سکوت رها را د ی خواهرانه

 .ادیجا ب کمیتا  حالت  ،یبنداز یزیچ یقرص هیبعدشم   یغذا بخور کمی یبر ی_ بهتر پاش

 اتاق تا خودم آمادت کنم.  ایهم ب بعد
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 نگاهش کرد.  منتظر

 ها؟  هی_ نظرت چ

 

کردند نگاه کرد چقدر  یجلوه م باتریز یمحو شیخواهرش که حال با آرا یبایسرش را که بلند کرد به چشمان ز رها

 : دیبه حال خوش هاله خورد و با خود در دل نال یدر دلش غبطه ا دیرس یبه نظر م بایخواهرش امروز ز

 اون وقت حاضر بودم جونم و براش بدم. دم،یرس ی_ هاله کاش من هم مثل تو به عشقم م

 

 دایسردردش پ یبرا یها را باز کرد تا مسکن نتیارج شد و به سمت آشپز خانه رفت. در تک تک  کابحوصله از اتاق خ یب

 آب آن را انداخت. وانیبا نصف ل عیو سر دیکش رونیصبرانه از درون جعبه ب یب افتیرا  یمسکن یکند. وقت

 گذاشت وآرام شروع کرد به ماساژ دادن سرش   شیها قهیشق یرا رو شیکرد، دست ها یهمچنان درد م سرش

کرد  یدخترش با آن سروضع نامناسب اخم دنیخانم با عجله وارد آشپز خانه شد تا تدارکات شب را انجام دهد که با د ترایم

 وگفت :

 

 ؟ی_ رها تو هنوز آماده نشد

 

به مادرش که  یمادرش به خودش آمد و با اضطراب نگاه یرا بسته بود با صدا شیکه همچنان از سر درد چشم ها رها

 بود نگاه کرد و گفت : ستادهیا شیحاضر و آماده جلو رو

 

 سرما خوردم اومده بودم قرص بندازم. کمیشم مامان،  یرم آماده م ی_االن م

 

 رها قرار داد و گفت : یشانیپ یبه صورت رها انداخت و با تعجب دستش را رو یقینگاه دق مادرش

 

 مادر؟   یقدر تب کرد نی_تو چرا ا

 

 زد و گفت : یبا حرف مادرش تلخند رها

 یسرما خوردم شما خودت و الک نکهیبارون قدم زدم، مثل ا ریز یادیز یاز سر خوشحال روزینشده مامان د یزی_ چ

 ناراحت نکن.
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 تابش را از نگاه نگران مادرش گرفت و گفت: یب نگاه

 بهتر برم آماده شم، االنه که مهمونا برسن. گهی_ من د

 

 تکان داد و گفت : شیبرا یسر یخانم با نگران ترایم

 دلم  برو آماده شو دختر قشنگم.  زی_باشه عز

 

آماده اش  یمراسم خواستگار یسست به سمت اتاقش رفت تا هاله برا یمادرش داد و با قدم ها لیتحو یجان یلبخند ب رها

 کند.

 

گوش چپش زمزمه  ریز ییشده بود، انگار صدا رهیخ شیروبه رو نهیزد به آ یموج م شیبایکه در چشمان ز یبیغم عج با

 کرد:

 

 ی_رها امشب چقدر خوشگل شد

 .ادیبهت م یلباس آب چقدر

 

 بار صدا از سمت راستش مخابره شد. نیکند. تا سرش را بچرخاند ا دایتا منبع صدا را پ دیتند به سمت چپش چرخ نگاهش

 

 ! یدفعه جا زد کیشد  یبود دوست داشتنت! چ نیمعرفت ا ی_ ب

 .یبچه گانه کشت یتمام احساساتت رو سر لج و لجباز یبود یگم، قاتل خوب یم تیتسل بهت

 

 نهیکه درآ ییگذاشت و سرش را به چپ راست تکان داد. نگاهش را با نفرت از رها شیگوش ها یرو عیرا سر شیها دست

که به در  یمچ دستش انداخت. چند ضربه ا یرو فیدست بند ظر یعمق نگاهش را رو نباریبود گرفت. ا شیروبه رو ی

 کیکرد و منتظر نگاهش را به در اتاق دوخت و با  دهوا سرش را بلن یرها را به خودش آورد، ب عیاتاقش خورد سر

 شخص پشت در را به اتاقش دعوت کرد.  «دییبفرما»

 شد. انیدر چهارچوب در نما دیام کلیباز شد و ه یاز چند لحظه در اتاق به آرام بعد

 گذشت . الشیداد و از خ رییبه سرعت حالت نگاهش را تغ یاز تعجب به باال پرتاب شدند، ول شیابروها دیام دنید با

 شده که اومده اتاق من؟ ی_چ
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 : رها انداخت و گفت یبایز یبه چهره  یبا تعلل نگاه دیام

 !ستمی_ مزاحم که ن

 کش آمد و گفت : یبه لبخنده مهربان شیلبها

 تو. ایب هیچه حرف نی_ا

 

که لبش را به باال پرت کرده  یانداخت و با پوزخند شیبه سرتاپا یآهسته خودش را به رها رساند و نگاه یبا قدم ها دیام

 بود گفت :

  ؟یکه خوشگل کرد نمیب ی_  م

رنگش فرو  یکت و شلوار خوش دوخت مشک بیرا در ج شیمنتظر جواب از سمت رها باشد، دست ها نکهیبعد بدون ا و

 کرد و گفت :

 

  یچه سوال مزخرف نیخدا ا ی_ ا

 شبته.  نیامشب بهتر یبه خودت برس دیپرسم، معلومه که با یمن م که

 

 دیرا بدهد که دوباره ام دیسرش را به چپ و راست تکان داد تا جواب ام یجیانداخت  با گ دیبه ام یبا تعجب نگاه رها

 زودتر از او به حرف آمد.

 گم. یم کی_  بهت تبر

 

 شده است. یتفاوت یمرد ب نیشد. در دلش خودش را لعنت کرد که عاشق همچ رهیخ دیام یبه چشم ها ناباورانه

 داد و گفت : دیام لیتحو یپوزخند تیجاداد و با عصبان شیدو ابرو ها نیرا ب یاخم

 _ ممنون از لطفت! 

 

 قرارش را در صورت رها چرخاند.  یکه به رها گفته بود، نگاه ب یاز حرف مانیپش دیام

 سوق داد و گفت : یرا به سمت مهربان انشیخشک شده اش را با زبان تر کرد و لحن ب یلب ها نباریا

 شه تا قبل اومدن مهمون ها.... ی_م

 

 داد حرف در دهانش نصفه ماند. یکرد و آمدن مهمان ها را خبر م یهاله که رها را صدا م ادیرف با
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کوتاه از کنارش گذشت تا به استقبال مهمان  یمعذرت خواه هیگرفت و با  شینگاهش را از مرد روبه رو یبا ناراحت رها

 ها برود.

 لب زمزمه کرد : ریفرستاد و بعد ز شیها هیو عطر خوش رها را به ر دیکش یقیگذشتن رها از کنارش نفس عم با

 تونستم بهت بگم که چقدر دوستت دارم. ی_ کاش م

 

سالم و  یمیقرار گرفتند و گرم صم گدلیب یگرم از سمت خانواده  یدر بدر ورود به خانه با استقبال یریام ی خانواده

 یرها قرار گرفت و در کمال تعجب رها، ب یو قرمز روبه رو دیسف یاز رزها یکردند. شهاب با دست گل یاحوال پرس

 دست گل را به سمتش گرفت. تیکوچک و جد یحرف با اخم

از دستش گرفت و سپس جلوتر از شهاب قدم  یتشکر چیبه قامت بلند شهاب انداخت و دست گل را بدون ه یینگاه گذرا رها

 را به سمت آشپز خانه کج کرد. شیها

که در دستش بود انداخت و  یبه دست گل یذوق نگاه یاش را به کانتر زد و بعد ب هیتک تیبه آشپز خانه با عصبان دنیرس با

 پرتش کرد.  یغذا خور زیم یبا حرص رو

 

 و آرام لب زد : دیدست کوب یو دست رو دیکش «نیه»آهسته  زیم یگل ها رو دنیبا عجله داخل آشپز خانه شد و با د هاله

 

 زشته بخدا! زیم یرو یگل پرت کرد_چرا دست 

 

 را به باال پرتاب کرد. شیشانه ها الیخ یتکان داد و ب یآرام سرش را به طرف نف رها

 قرار داد و گفت : یستالیبرداشت و داخل گلدان کر زیم یو دست گل را از رو دیلب کش ریز یپوف هاله

 مهمون ها. شیپ ییرایپذ میبهتر بر گهی_ د

 

 که بغضش را فرو  یدر حال رها

 شد، تند و فرز  انینما شیدر چشم ها یخورد نمه اشک یم

 را پاک کرد و گفت : شیچشم ها یو اشک گوشه  دیچیشالش را نوک انگشت اشاره اش پ ی گوشه

 .امی_تو برو منم االن م

 

سرش مرتب  یالش را روو بعد ش دیکش یقیلب گفت و از آشپز خانه خارج شد. با رفتن هاله نفس عم ریز یباشه ا هاله

 رفت. ییرایکرد و به سمت پذ
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 گفت : ییبرخاست و با خوش رو شیکه متوجه حضور رها در جمع شد از جا دایش

 .نیکنار من بش ایدلم ب زی_عز

 

 حرف کنارش جا گرفت. ینثارش کرد و بعد ب یتصنع یلبخند رها

 شروع شد. یخواستگار یاصل یشد و صحبت ها یکرد رسم یزودتر از آن چه که رها فکرش را م یلیخ مراسم

 و گفت : دیاش کوب یمیدوست قد یشانه  یدستش را آرام رو یریام یآقا

 

 ها برن اتاق دوکالم باهم صحبت کنن و حرف هاشون رو بزنن.خانم بچه ترایشما و م ی_ احمد جان با اجازه 

 

 داد و گفت : یریام یآقا لیتحو یآقا لبخند احمد

 محسن جان.  هیچه حرف نی_ا

 ما دست شماست. ی اجازه

 

 شود و به فکر فرو رود.  رهیبه شهاب خ یکه جمع را فرا گرفت  باعث شد رها لحظه ا یمطلق سکوت

 گفت : یرها شد با لبخند یکه متوجه سکوت طوالن هاله

 کن. یی_رها جون بلند شو، آقا شهاب به سمت اتاقت راهنما

 

به شهاب انداخت و با گرفتن اجازه از بزرگتر ها  ینگاه میهاله تازه به خودش آمده بود دستپاچه ن یکه با حرف ها رها

 شد.  یجلوتر از شهاب به سمت اتاقش راه

که از قبل  یجلوتر از شهاب با اخم داخل اتاق شد و به سمت صندل یاتاق را باز کرد و بدون تعارف و رسم مهمان نواز در

 آن جاگرفت.  یرو عیودند رفت و سرداخل اتاقش گذاشته ب

به  یکننده ا رهیلرزاند نگاه خ یرا م یکه دل هر دختر ینشست و با جذبه ا شیروبه رو یصندل یرو یبا خونسرد شهاب

 رها انداخت.

 شان حاکم بود شهاب را وادار به شکستن سکوت کرد و گفت : نیکه ب یا قهیچند دق سکوت

  یحرف نیخوا ی_رها خانم نم

 ن؟یبزن
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نه به چپ و راست تکان  یسرش را به معن یشد و صورت جذابه شهاب را از نظر گذراند و به آرام دهیرها به باال کش نگاه

 داد.

 رها رو کند یرا برا شیناراحت نکهیشهاب کدر شد. بدون ا نگاه

 : گفت

 ن؟یواسه گفتن ندار ی_ واقعا حرف

 

 گفت : یاتاق گرفت با ناراحت یبسته  یاز فضا یقیدم عم کهنینثار شهاب کرد وبعد از ا ینگاه غم زده ا رها

 

 !هیازدواجتون با من چ لی_دل

 !میدار یسن یچقدر فاصله  نیدون یم اصال

 

 و گفت : دیکش کشیبار یکرد نگاهش کرد و شصتش را کنار لب ها یکه صورتش را جذاب م یا دهیبا لبخند کش شهاب

 

 ندارم.    نیقانع کننده تر از ا لی_دوست داشتن، دل

 

 به رها انداخت وگفت : یا نانهیب زیرا تنگ کرد و نگاه ر شیچشم ها شهاب

 .تونیخواستگار امیب نیشما از من خوشتون اومده که اجازه داد نهیاز ا ری_مگه غ

 

 انداخت. ریحرف سرش را به ز یداد و ب لشیاز پوزخند نداشت تحو یکه دست کم یلبخند رها

 را در هم گره زد و گفت : شیو صورتش را مماس صورت رها قرار داد و بعد دست ها دیخودش را جلو کش یکم شهاب

 

 .هیبق شیپ میکه بهتره بر ست،یباشه من در خدمتم اگه هم ن یا گهی_حرفه د

 

 زد و گفت : یشان بود لبخند کج نیکه ب یمتعجب از بحث کوتاه رها

 خودم. یدونگ پشت قباله  شیخوام اونم ش یام خونه م هیمهر یمن برا یول نیدار یبزرگ یدونم که خونه  ی_م

 

 نگاهش کرد و گفت : نیمت شهاب
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 !دیکه جز داشته هاتونه، نه جز خواسته هاتون؛ لطفا از خواسته هاتون بگ نی_  ا

 

 زد  یپوزخند تیبا عصبان رها

 گفت : و

 که نداره براتون؟ یپوشم، مشکل یهم لباس م یرم امروز یم رونیبدم با دوستامم ب لمی_ دوست دارم ادامه تحص

 

 کرد و گفت : نییفکر کرد و بعد سرش را به نشانه باشه باال و پا یکم شهاب

 !ستین ینه مشکل نی_ هم

 

 که ته دلش مخالف چند  نیا با

 راه  شیبا دل رها دینداشت، با یآخر بود اما چاره ا ی نهیگذ

 بود. شیزندگ آمد چون که او تمام یم

 

 به شهاب نگاه کرد. با خود فکر کرد چرا شهاب انقدر حرف گوش کن شده است. نانهیب زیر رها

حال با خواسته  یاز خانه برود، ول رونیدهد خواهرش تنها به ب یاجازه نم یاست که حت یکه آنقدر مغرور و تعصب یشهاب

 او موافقت کرده است. یها

   عیتفاوت نگاهش کرد و سر یب 

 در اتاقش را نشان شهاب داد و گفت : یندیبرخاست و با ناخوشا شیجا از

 

 .دییبمونه بفرما یا گهی_فکرنکنم حرف د

 

بودند، در دلش  دهیخز رونیشد  که از کنار شال رها به ب ییتار موها ریبرخاست و نگاهش گ شیاز جا یبه آرام شهاب

 رنگ رها رفت. ییبلند و خرما یموها یبرا یقربان صدقه ا

 کرد و با اخم گفت : تیبه جلو هدا یبلندش شد با دست شالش را کم یموها یشهاب را رو ی رهیکه متوجه نگاه خ رها

 منتظر ما نشستن. ییرایلطفا همه تو پذ دیی_بفرما

 

سر شهاب به و پشت  دیکش یاز سر کالفگ یکوتاه جلوتر از رها اتاق را ترک کرد. رها نفس یمعذرت خواه کیبا  شهاب

 نگاه ها به سمتشان برگشت. یبه راه افتاد. با حضور هردوشان در جمع همه  ییرایسمت سالن پذ



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

دانست،  یرا نم دیام یهمه خشم و ناراحت نیا لیشده بود. دل رهیبه شهاب خ ظیافتاد که با غ دینگاه چشمش به ام نیاول در

 کرد.  یاش م یعصب شتریب هیقض نیوا

 از او دست زدند. تیبه تبع هیو بق دیکش یپسرش هلهله ا یخوشحال دنیخانم با د الیسه

گونه اش کاشت و  یرو یو بوسه ا دیبرخاست و خودش را به رها رساند و مادرانه رها را در آغوش کش شیذوق از جا با

 گفت :

 

 . ی_ عروس خوشگلم باالخره من و به آرزوم رسوند

 که طاقت دور موندن از تو رو ندارم.  نیاز االن کنار خودم بش میبر ایب زمیعز

 

 دوخت. شیکنارش جاگرفت و نگاهش را به جمع روبه رو یخانم داد و با ناراحت الیسه لیتحو یلبخند یاز سر ناچار رها

 

 رو به احمد آقا کرد و گفت : یزد و با مهربان یلبخند یریام یآقا

 

 که لبخند نی_ احمد جان مثل ا

 .میبش لیخدا کم کم قراره فام دیفکر کنم به ام تشونه،یها نشون از رضا بچه

 

 کرد و گفت : نییباال پا یآقا سرش را به آرام احمد

به بعد انگار سه تا پسر  نیمونه برام از ا یوصلت، شهاب هم مثل حامد م نیباشه ا ریکه خ شاالی_توکل به خدا محسن جان ا

 دارم. 

 

 رو به شهاب گفت : کرد و با خنده یخوشمزگ شهیمثل هم انیشا

 

 کرد.  یقبول م یشد من و به فرزند یم دایهم پ یکیکاش  ی_ خوش به حالت داداش چه زودم  مثل پسرشون شد

 

 برادرش زد و با خنده گفت : یبه بازو یمشت یبا لودگ دایجمع بلند شد ش یخنده  انیحرف شا نیا با

 

 کنم نگران نباش. یم دایزن خوب برات پ هیخجالت بکش، خودم  انیشا هیچه حرف نی_ا
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 گفت : یبه باال پرت کرد و با لحن آرام یشانه ا انیشا

 شه. یگرم نم یآب چیمامان ه نیاز ا ،یباال بزن نیکه تو برام آست نی_ خواهرم مگه ا

 

مزه  یو ب یالک یخنده ها نیگرفته بودند، در دلش ناله سر داده بود از ا یجمع روح روانش را به باز یدر پ یپ یها خنده

 به سر داد. ینیغمگ یجمع نگاه سردش را به شهاب دوخت و در دل  آوا یها

 شد. یمراسم مسخره تموم م نیزودتر ا یکردم اصال کاش هر چ یغلط نیهمچ هی_خداجون من چرا 

 

 در هم گره خورد.  دیبا نگاه نگران ام شیخسته وپرتمنا چشمان

 شده بودند.  رهیکه در آن حضور دارند بهم خ یاز جمع غافل

 مانده بود.   شانیبود که سال ها در قلب ها ییپر از حرف ها شانیهر دو نگاه

 زد به خودش آمد.  یهاله که کنار گوشش آهسته حرف م یصدا با

 لب گفت : ریز ییبا لبخند دندان نما هاله

 _حواست کجاست تو دختر

 .یدیفهمن عاشق اماالنه که همه ب ا،یخودت ب به

 

را به خودش جلب  گرانیتوجه د نیاز ا شتریب دیمبل جا به جا کرد، نبا یخودش را رو یحرف هاله به خودش آمد و کم با

آماده  زیهمه چ یخودش را برا دیسردش را محکم به هم فشرد و نگاهش را به جمع حاظر دوخت. با یکرد. دست ها یم

به  یکرد عاد یصورتش را باز کرد و سع یبود. اخم رو شدهدست به قلم  شیزندگ یبعد سرنوشت برا نیکرد. از ا یم

 از درون قلبش غوغا بود. یداد ول یرا نشان نم یزینظر برسد، اگر چه چهره اش چ

شده  رهیفقط رها بود که مات و مبهوت به جمع خ نیب نیخوشحال بودند، در ا یزده شد. همه به نحو یاصل یها صبحت

 .دیکش یو ناراحت بود آه نیکه خواهرش غمگ نیاز ا دیخواهرش چرخ یبود. نگاه هاله رو

 عزم رفتن کردند. یو مهمان ها با خوشحال دیرس انیکم مراسم به پا کم

حالت داده  یدر موها تیبرخاست و دستش را از عصبان شیاز جا شانیو پر ختهیبا افکار بهم ر دیاز رفتن مهمان ها ام بعد

 .ختیاش فرو برد و بهم شان ر

احوالش شود که  یایخواست به طرف رها برود تا جو یرها ثابت ماند، با نگران ی دهیرنگ پر یچهره  ینگاهش رو 

 آرام به پشتش زد و گفت : یناخودآگاه حامد با کف دستش چند ضربه 

 .میتو شرکت کار دار یکه فردا کل میبخواب میبهتر زود تر بر دی_ ام

 

 از رها گرفت و کالفه گفت : ینگاهش را به سخت دیام
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 .دینگران من نباش امیب رید کمی دیعوض کنم شا ییهوا هی رونیرم ب یسر م هی_ من 

 

 تکان داد یبا تعجب سر حامد

 گفت : و

 ؟یبر یخوا یکجا م یسرما نصف شب نی_تو ا

 

 مهار کرده بود پشتش را به حامد کرد و با گفتن نگران نباش از خانه خارج شد. یکه بغضش را به سخت یدر حال دیام

 گذشت : الشیرها به خودش آمد و نگاهش را به در بسته دوخت و از خ ییرایسالن پذ یبهم خوردن در چوب یصدا با

 . دیبود در، رو محکم بهم کوب ی_ک

 

 یداد و چشمانش را برا هیمبل تک یسرش را آرام به پشت دیام یخال یجا دنیرا دور تا دور خانه چرخاند و با د چشمانش

 کوتاه بست. یقیدقا

 

 )فصل سوم (

کف  یشده  ختهیر یراستش برگ ها یخانه شان زده بود و با پا اطیح واریاش را به د هیبه اشک نشسته تک یچشم ها با

 گرفته بود.  یرا به باز اطیح

 فصل سال محسوب  نیباتریز شیرا داشت که برا یزیینشان از پا اطیشده کف ح ختهیر یها برگ

 بود. زییپا یبچه  زیفصل سال را دوست داشت چون خودش ن نیشد. هوا سرد شده بود، ا یم

 ییبایمادرش که نامش را به ز یرا گرفت. با صدا  شیلباسش نم چشم ها نیرا با درد برهم گذاشت و با آست شیها پلک

 انداخت و گفت : یآمد نگاه یبه مادرش که از دور م ییا خوش روکرد به خودش آمد و ب یخطاب م

 شده؟ یزی_جونم مامان، چ

 

 کرد و نفس زنان خودش را به رها رساند و گفت : یرا ط اطیبه سرعت طول ح مادر

 .یدلم شناسنامه تو جا گذاشته بود زی_عز

 

 از مادر کرد. یلب تشکر ریداد و ز یسرش را تکان آرام یبا ناراحت رها

 رها حلقه کرد و گفت : یرا از پشت دور شانه ها شیدست ها مادر

 سرما؟ نیتو ا ی_بازم که پالتو تنت نکرد
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 نگاه غم زده اش را به نگاه نگران مادرش دوخت و گفت : رها

 

 _قربونت برم من مامان!

 .دمیکه سوشرت پوش ینیب یم

 

 انداخت وگفت : شیابروها نیب ینیچ مادر

  یکه، هرطور راحت یحرف من و گوش کرد یخوب تو ک یلی_ خ

 خوان برن سرکار. یصبحونه بدم م دیرم خونه به حامد و ام یدارم م من

 

 تکان مادرش داد وگفت : یسر رها

 _برو به کارت برس مامان جون.

 

 گفت :  داد و یرا از دور شانه رها باز کرد و انگشت اشاره اش را جلو صورت رها تکان شیدست ها مادر

 کنم با شهاب خوب رفتار کن. ینم دیتاک گهی_ رها د

 

داد و با گفتن مواظب خودت باش از کنارش  لشیتحو یلب گفت. مادرش لبخند ریز یانداخت و چشم ریسرش را به ز رها

 گذشت و به داخل خانه رفت.

 داد. رونیرا از حنجره اش ب ییبه رفتن مادرش نگاه کرد و آه پر صدا یچشم ریز

 بود. دیکه تمام فکر و ذکرش فقط ام یتوانست عاشق شهاب شود در حال یم چطور

پسر  نیگذشت که ا الشیرولبش نقش بست و از خ یو نا خودآگاه لبخند دیام یجفت شده  یرا سوق داد به کفش ها نگاهش

 است. قهیو خوش سل پیتا چه حد خوش ت

 

 محو شد. شیلبها یبه خودش آمد و لبخند از رو د،یرس یکه از کوچه به گوش م نیبوق تک ضربه ماش یصدا با

حوصله  یرساند، در را ب اطیح یآهسته خودش را به در بزرگ آهن یبلندش کرد و با قدم ها یشانیپ یرا حواله  یاخم

 به دست مشغول صحبت کردن بود. یبود و گوش ستادهیبه شهاب انداخت که جلو در خانه ا ینگاه یچشم ریبازکرد و ز

 

  رهیخ یتوجه به نگاه ها یب
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تکان داد و شهاب هم متقابال « سالم» یشهاب رساند و سرش را به معن متیگران ق لیشهاب خودش را به اتومب ی کننده

 تکان داد. شیبرا یسر

 خودش را داخلش پرت کرد. یتفاوت یرا باز کرد و با ب نیماش در

 ریگاه دست راستش کرد و دستش را ز هیچپش را تک دست

 را درهم گره زد و نگاهش را به  شیاش قرار داد، ابروها چانه

 و خلوتشان داد. کیبار ی کوچه

 بعد از تمام شدن تلفن  شهاب

 را باز کرد و داخلش قرار گرفت. نیاش در ماش یکار

 دهیخز رونیشالش به ب ریبلندش را که از ز یچرخاند و موها شیبایز یسرش را به سمت آهو نیاز روشن کردن ماش قبل

 دیکش یکه رها به خودش داده بود عذاب م یرها موافق نبود از آزاد تیوضع نیبودند با نگاهش هدف گرفت. اصال با ا

 بود. رفتهیپذ دلهمه را با جان  یچاره چه بود خودش روز خواستگار یول

 و گفت : دیکش یاز سر کالفگ یو نفس دیکش شیچشم ها یرا رو دستش

 .ریتون بخ نهیخانم، صبح آد _سالم از بنده است رها

 

حرف سرش را به سمت شهاب چرخاند  یشهاب به خودش آمد و ب یخلوتشان بود با صدا یکه همچنان تماشاگر کوچه  رها

 داد. یتکان یوبه آرام

 گذشت. الشیزد و از خ یبکند از رفتار سرد رها لبخنده محزون یتظاهر به ناراحت نکهیبدون ا شهاب

 یو تو تیگرم کیاون زبون  ،یکن نییمن باال پا یتو برا ییلویک کیسر  نکهیا یبه جا یصبحاول  طونیش ی_دختر

 .یستیدهنت بچرخون تا بفهمم الل ن

 

 از جا کنده شد. نیحرکت ماش کیکرد و بعد در  یپدال گاز خال یرا رو شیتمام دلخور شهاب

 

 پر ازدحام شهر دوخت بود. یها ابانیکرد و نگاهش به خ یرا در سکوت سپر ریتمام مس رها

 کرد. یرا پل ییبایز اریبود، دستش را به سمت ضبط دراز کرد و آهنگ بس نیماش نیکه خسته از جو سنگ شهاب

 یاپیداد و پ رونیصدا ب ینفس حبس شده اش را ب دیپر بغض خواننده رها دلش گرفت و ناخودآگاه چانه اش لرز یصدا با

 . زدیشهاب فرو بر یجلو شیتا مبادا اشک ها دیبغضش را بلع

 

سمت راستش را به باال پرتاب کرد و نگاهش را به آن  یرها انداخت، ابرو یبایرخ ز میبه ن یچشم نگاه یبا گوشه  شهاب

 و خشک گفت: یرسم یلیپارک کرد و خ یرا گوشه ا نیقرار داشت ماش شگاهیانداخت که آزما ابانیدست خ
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 لطفا  شگاه،یاز آزما نمیا دی_بفرمائ

 .دیش ادهیپ

 

با  شهیانگشتانش فشرد. شهاب مثل هم نیرا محکم ب فیک یشد و دسته  ادیپ نیبه چهره اش از ماش یبدون انعطاف رها

سمت رها قدم برداشت و با  نیقرار داد. بعد از قفل کردن در ماش شیچشم ها یاش را رو یآفتاب نکیکرد و ع یغرور اخم

 گذشتند. شگاهیاآزم یا شهیم از در شفاصله دست پشت او گذاشت و باه

 

 کنار رها جا گرفت. یصندل یو با اکراه رو دیکش یقیعم نفس

 داد. شیروبه رو ینوشته شده  یرا به باال گرفت و نگاه نافذش را به تابلوها سرش

 گفت : ینسبتا بلند یبود با صدا یکه دختر جوان شگاهیآزما مسئول

 .گدلیو رها ب یریشهاب ام ی_آقا

 

 رفت. شگاهیاز جا برخاست و به سمت مسئول  آزما شانینام ها دنیبا شن شهاب

 داد و گفت : لشیتحو یلبخند یجوان با لوند دختر

 گم، جوابتون مثبته. یم کی_تبر

 

 به دختر جوان داد وگفت : ینیریو به عنوان ش دیکش رونیپول ب یکتش مقدار بیداد و از ج یسرش را تکان آرام شهاب

 .نیباش _خوش خبر

 

 زد و گفت : یدر چشمانش نشست و بعد لبخند یبرق یدستش انداخت و از سر خوشحال یتو یبه پول ها ینگاه دخترک

 _ ماشاال خانمتونم مثل خودتون خوشگلن.

 

 ریز یها کینگاهش را به سرام یذوق چیه یرا باز کرد و سرش را به سمت رها چرخاند که ب شیابروها یگره  شهاب

سرش را به سمت دختر جوان چرخاند  نباریشده بود فشرده شد ا بشیکه نص یتوجه یهمه ب نیدوخته بود، قلبش از ا شیپا

 تشکر کوتاه ترکش کرد. کیو با 

 را به سمتش گرفت و گفت : شیآزما یبلند خودش را به رها رساند و برگه ها یقدم ها با

 ها  شیجواب آزما نکهی_مثل ا
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 !مثبته

را  دنیکه هر لحظه امکان بار ییگرفت و با چشم ها شیپا ریز یها کیشهاب نگاهش را از سرام یصدا دنیبا شن رها

 وگفت : دیبغضش را بلع عیداشتن به برگ ها نگاه انداخت و سر

 .میمونده باشه بهتره بر یا گهیفکر نکنم کار د گهی_د

 

جلوتر از رها به سمت در  یحرف چیزد و بدون هرا در هم گره  شینظر داشت ابروها ریکه تمام حرکت را رها ز شهاب

 به راه افتاد. یخروج

 

 شی. به سرعت با پشت دست پسش زد و از جاختیچشمش فرو ر یسمج از گوشه  یگذشتن شهاب از کنارش قطره اشک با

 شانه اش انداخت و پشت سر شهاب به راه افتاد. یرا با حرص رو فشیبرخاست، بند ک

 

 پر ازدحام داد. یها ابانیچرخاند و نگاه سردش را به خ شهیجا گرفت و سرش را به سمت ش نیداخل ماش یناراحت با

 گذاشت و گفت : نیداشبرت ماش یرو لشیرا به همراه موبا نکشیع یبا خونسرد شهاب

 م؟ی_خوب حاال کجا بر

  

 گفت :  یشهاب به خودش آمد و با ناراحت یاش بود با صدا ختهیکه غرق افکار بهم ر رها

 زحمت من و برسون خونه. ی_ب

 

 کرد گفت : یرا روشن م نیکه ماش یدرحال شهاب

 گرسنمه. یلیبعد برسونمت، راستش من که خ میبخور یزیچ هی می_ چطوره اول بر

 

 داد. هیتک یندارم، سرش را به صندل لیرا به باال پرتاب کرد و با گفتن من که م شیتفاوت شانه ها یب رها

 

 بود گفت: شیلبها یکه رو ینگاهش را به روبه رو داد و با لبخند تلخ شهاب

 .ی_ هرطور راحت
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حرکات رها را مانند  یکرد. همه  یسرد رها را درک نم یبود. نگاه ها ختهیو  بهم ر شانیافکارش پر ریطول مس تمام

 شتریفکر کرد ب شتریحد ساکت است. هرچه ب نیکار است که عشقش تا ا یمشکل کجا ندیپازل کنار هم قرار داد تا بب کی

 آشفته شد.

انداخت و با  یچشم به رها نگاه یفشرد و از گوشه  نیماش یدنده  یاز افکارش دستش را محکم رو یا جهینت چیه بدون

 خودش گفت :

  یآدم مغرور ادیبهش نم-

 زنه.  یکم حرف م نیکشه بخاطر هم یرسه؛ نکنه از من خجالت م یبه نظر م یآرومه و خجالت یلیظاهرش که خ باشه

 

 گفت : ینسبتا آرام یپارک کرد و با صدا شانیدر خانه  یرا جلو نیبه مقصد تمام افکار پوچش را پس زد و ماش دنیرس با

 .میدی_ رس

 

شهاب به خودش آمد و  یکرد با صدا یم یداده بود و در سکوت سپر هیتک یصندل یسرش را به پشت یکه با ناراحت رها

 شد. ادهیپ نیاز ماش« ممنون»داد و با گفتن  شانینگاهش را به ساختمان خانه 

  

گرفت، احساسات مرد مغرور و  دهیو تعارف کردن به شهاب از کنارش گذشت و رفت و ناد یگونه خداحافظ چیه بدون

 قرار او بود. یشک ب یرا که قلبش ب یجذاب

 

را که قصد فرو  ینم اشک عیخانه به استقبالش آمده بود بغضش را فرو خورد و سر یوروددر  یهاله که جلو دنید با

 خواهرش با دلهره لب زد : یناراحت دنیرا داشتند با پشت دست پس زد. هاله با د شیاز چشم ها ختنیر

 شد رها؟ ی_چ

 کرد  ستنیتلنگر از طرف هاله بود تا بغضش بشکند، خودش را بغل هاله انداخت و شروع به گر کیکه منتظر  رها

 لب زمزمه وار گفت : ریخواهرانه رها را در آغوشش پناه داد و ز هاله

 

 بگو مردم از یزیچ هی_رها 

 !ینگران

 

  هیصدا گر یکه همچنان ب رها

 ک ضرب و بعد ت دیکش رونیکرد خودش را از آغوش هاله ب یم

 و گفت : دیاش را باال کش ینیب
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 !یفهم یکردم م ی_ هاله خود احمقم با سرنوشتم باز

 

 اش فشرد و گفت : نهیو سرش را به س دیمجددا رها را در آغوش کش هاله

 .میداخل تا باهم حرف بزن میبر ایب زمی_ ناراحت نشو عز

 رها انداخت و به سمت اتاقش برد. یبعد دستش را دور شانه ها و

فرود آمد و  نیزم یرمق دو زانو رو یبه اتاق رها با حال خراب از آغوش پر محبت هاله جدا شد و سست ب دنیرس با

 شروع کرد به هق زدن. 

بلندش که حال دورش را  یموها یرها را نداشت، کنارش زانو زد و دستش را نوازش گونه رو یکه طاقت زجه ها هاله

 گفت : یو با مهربان دیاحاطه کرده بودند کش

 

  ینجوری_رها چرا با خودت ا

 نداره ختنیارزش اشک ر یکن یانقدر ها هم که فکرش و م دیمن باور کن ام زیعز ؟یکن یم

 .ید یخودت و عذاب م یجور نیبخاطرش ا یکنه اون وقت تو دار یبه تو فکرم نم یحت اون

 گفتم.  یبهت م یکه من چ یفهم یشه و تو اون موقع م یبرات م ایهمسر دن نیروز شهاب بهتر هیکن  باور

 

 یگرفته ا یو با صدا دیاز اشکش کش سیخ یپلک ها یاش را رو فیهاله سرش باال گرفت و انگشتان ظر یبا حرف ها 

 گفت :

 شدم! جیهاله، خودمم گ دونمی_ نم

 

 کرد و گفت: شیلبها یرا چاشن یرها چرخاند و بعد لبخند تصنع سیخ یچشم ها نینگاهش را ب یبا ناراحت هاله

 

و بعدش  رمیگ یشم، عذاب وجدان م یحال ناراحت م نیتو ا دنتی. با دنمیدوست ندارم غم تو چشم هات و بب گهی_ رها د

که  مونیبه اون باال سر یرو بسپار زینکردم. تو هم بهتر همه چ یکمک چیکنم که چرا به تنها خواهرم ه یخودم و لعنت م

 زنه. یرو برات رقم م یخوب قاتمن مطمئنم خودش اتفا م،یو هم کر میخودش هم رح

 

کرد و رها چقدر عادالنه  قیخواهرش تزر یپر از محبتش آرامش را قطره قطره در رگ ها یبا حرف ها شهیمثل هم هاله

 خواهرانه بود. یها یدل گرم نیمحتاج به ا

 یگونه  ینرم و کوتاه رو یبوسه ا  «یخوش حالم که کنارم»مجددا خودش را در آغوش خواهرش جا داد و با گفتن  رها

 از آغوشش جدا شد. یهاله کاشت و بعد با لبخند محو
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  شیتوانست بود خواهرش را قانع کند لبها نکهیخوشحال از ا هاله

 کش آمد و گفت : یلبخند به

 به دست وصورتت بزن. یآب هیکنم توهم  ی_ تا من کتلت هارو سرخ م

 

 هم گذاشت و گفت : یرو« چشم» یرا به نشانه  شیپلک ها رها

 مامان کجاست؟ ی_ راست

 

 خاست گفت : یبر م شیکه دست به زانو از جا یدر حال هاله

 . ادیم گهیساعت د هیخونه تا  یخرت پرت بخره، برا خوردهی_ رفت 

 

 یلب گفت و به سمت کمد لباسش رفت. باز کردن در کمدش همزمان شد با خارج شدن هاله از اتاقش ب ریز یآهان رها

با لباس  عیانتخاب کرد و سر یبه خرج دهد بلوز و شلوار راحت قهیسل شهیمثل هم نکهیتکان داد و بدون ا یحوصله سر

 کرد. ضیتعو رونشیب

به دست و صورتش بزند، تا بلکه از  یهاله آب یرفت تا به گفته  یبهداشت سیبه سمت سرو شیلباس ها دنیپوش بعداز

 حرارت و التهاب درونش کم شود.

 

هاله توجه اش جلب  زیر یخند ها یرنگ درحال خشک کردن دست و صورتش بود، که با صدا یکوچک گلبه یحوله  با

 شد.

حتما احسان که زنگ زده »گذشت  الشیاز خ. دیرا به سمت تلفن خانه سوق داد که هاله را مشغول صحبت کردن د نگاهش

 رساند. یغذا خور زیرا به باال پرتاب کرد و خودش را به م شیشانه ها الیخ یب« خنده   یم ینجوریو هاله ا

 آن جا گرفت. یو رو دیعقب کش یخودش صندل یبرا

 شد. رهیخ زیم یرو یچانه اش قرار داد و متفکرانه به کتلت ها ریرا در هم گره زد و ز شیها دست

 نشست دوخت. یآن م یهر روز رو دیکه ام یگرفت و به صندل زیاشتها نگاهش را از م یب

و ذوق زده  دیکوب یرا به هم م شیدست ها یبلند هاله به خودش آمد که با خوشحال یخند یافکارش بود که با صدا غرق

  نییباال پا

 کرد. یم

 شوند. یم دهیتن دیبه سمت ام یشود، افکارش مثل تار عنکبوت ینثار کرد که هنوز هم تا تنها م یلب به خودش لعنت ریز

 نشست  شیلبها یرو یپوزخند
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که هاله از پشت خودش را به رها رساند و محکم بغلش کرد و  ردیخودش لقمه بگ یرا برداشت تا برا یحوصله تکه نان یب

 گفت : یبا خوشحال

 چقدر خوشحالم!که  یدون یرها نم ی_وا

 

داشت هاله را از خودش جدا کند  یکه سع یداد و در حال شیبه ابروها ینیکه سخت در آغوش هاله به دام افتاده بود چ رها

 گفت :

 هاله خفه شدم بخدا ی_وا

 شده؟ یچ

 

 یکنار رها رفت و در حال یگونش کاشت و تند فرز از رها فاصله گرفت و به سمت صندل یرو یبوسه ا یبا خوشحال هاله

 گفت : ندیتا بنش دیکش یرا عقب م یخودش صندل یکه برا

 تهران. ادیم تونی_باالخره احسان واسه جشن نامزد

 

 .دیدوانگشتانش گرفت و آرام کش نیبهت زده نگاهش کرد. هاله با خنده لپش را ب رها

 بابا؟ یشد به تو، چرا مثل برق گرفته ها شد ی_ چ

 

 گفت : یو با لبخند گرفته ا دیگونه اش کش یبه خودش آمد و دستش را آرام رو رها

 !ینیماه قرار شوهرت و بب کی_ خوشحالم که بعد از 

 

پر گفت  یخودش گرفت و با اشتها مشغول خوردنش شد و بعد با دهان یبرا یگذشته  لقمه ا یتر از روزها یپر انرژ هاله

: 

 

 . نمشیخره بعد از مدتها قرار ببتو که باال یاز صدقه سر نمی_ ا

 

 به چنگالش زد و  یکتلت رها

 به هاله انداخت وگفت : یمتفکرانه نگاه بعد
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خونه بخرم تا انقدر عذاب  هیمن براتون  دیبابا که بارها گفته بزار چارهیکنه؛ ب یبابا رو قبول نم ی_چرا احسان کمک  مال

 .دینکش

 کنه. یور دست حامد کار کنه چرا قبول نم یتو نساج دیمثل ام ادیتونه ب یاحسان م بعدشم

 .دیدور بمون گهیاز هم د دیستیام مجبور ن گهیبهتره د یلیکه خ یجور نیا 

 

که به احسان  یمجبور بود در برابر عشق یدانست حق با رها است ول یانداخت. خودش م ریسرش را به ز یبا ناراحت هاله

نکند. به  یچیشوهرش سر پ یتا مبادا از خواسته ها ردیچند سال را با جان دل بپذ نیا یها یداشت سکوت کند و تمام سخت

پدر زنش  ی هیسا ریتا ز اوردیخودش را داماد سر خانه به حساب ب واهدحرفا بود که بخ نینظرش احسان کله شق تر از ا

 یسپس با ناراحت دیاز آب را نوش یا کرد و ذره کینزد شیآب را به لب ها وانیقورت داد و بعد ل یباشد. لقمه را به سخت

 گذاشت گفت :  یم زیم یرا رو وانیو همان طور که ل دیلب کش ریز یپوف

 خودم باشم. یخوام رو پا یگه م یکنه م یقبول نم یشه رها، بارها بهش گفتم ول ی_باورت نم

 .میراحت بش یدربه در نیو از ا میگرده تهران تا خونه بخر یبرم گهیتا سه چهار ماه د تشینها گفته

 

 گفت :  دیبار با ترد نیلب انشاهللا زمزمه کرد و ا ریز رها

 ؟یخبر دار دی_  هاله از ام

 

 فاصله داد و آهسته گفت : شیرا که به چنگال زده بود و قصد خوردنش را داشت از لبها یکتلت هاله

 

 !گهی_ با حامد رفته سرکار د

 کنن.  یمونن کار م یوقت م ریتا د ادهیروزا کارشون ز نیا

 

شده بود و غرق افکار خود  رهیخ دیام یخال ینظر گرفت.  رها همچنان به جا ریرا تنگ کرد و رها را ز شیچشم ها هاله

 زد و گفت : شیبا تحکم صدا نباریبود. هاله ا

 

 ها؟ یباعث شده که دست از غذا خوردن بکش ی_رها؟ االن چ

 

 گرفت و گفت : شیروبه رو یبغض کرده نگاهش را از صندل رها

 

 وقت بخاطر کار  چی_کاش ه
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 کنه، یاومد تهران تا با ما زندگ ینم

 شم. یم تیاذ شتریخونه ب نیبودنش تو ا با

 

  دیرا درهم تن شیابروها هاله

 گفت : و

 هیحرف ها چ نی_رها ا

 رو نداره. یجز ما کس دیام م،یتنهاش بذار بیشه که تو شهر غر یبنده خدا واسه کار اومده، نم اون

 

توانست با  یکرد. حق با هاله بود چطور م شیکردن با غذا یانداخت و خودش را مشغول باز ریحرف سرش را به ز یب

 او بود. ریفکر ذهنش در گ شهیکه هم یاو را از خود دور کند در حال یخودخواه

شد. قلبش  یبرخاست و به سمت اتاقش راه شیتشکر کوتاه از جا کیاعتنا قاشق و چنگال را در بشقابش پرت کرد و با  یب

 بهتر از همدم که راز نگهدارش بود. یخواست و چه کس یهم صحبت م کیکرد، دلش  یم یقرار یب یکم

 

 بعدش نوشت:  یورق زد و در صفحه  اریاخت یهمدم را ب ختیچشمش فرو ر یکه از گوشه  ینم اشک با

 

 ...ستی_ اصال دست من ن

 دوستت دارم...  

 ...سیکه ن یشوخ

 هر دوستت دارم... پشت

 است... تینها یب کی

 روجودی#_ام

 

 .دندیلغز نییبه سمت پا شیاز چشم ها یو قلتان دیسپ یدیاشک همچون مروار یها قطره

از  یقیهم قرار داد و دم عم یرا رو شیگاه سرش باشد. پلک ها هیرا ستون کرد تا تک شیاراده دست ها یرا بست و ب همدم

 توجه اش را جلب کرد. لشیموبا امکیپ ینداده بود که صدا رونیرا ب شیها هیاتاقش گرفت هنوز بازدم ر یفضا

را که از قبل به برق زده بود تا شارژش کامل   لشیکنار تختش رفت موبا یبرخاست و به سمت عسل یحوصله از صندل یب

 و به سمت تخت خوابش برگشت. دیشود، از شارژ کش

 تا قفلش باز شود. با خودش فکر کرد. دیکش شیموبال یلمس یصفحه  یاشاره اش را رو انگشت
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 بده! امیتونه بهم پ یم یروزا جز همراه اول ک نی_آخه ا

را باز کرد و مشغول  امکشیپ عیبه باال پرت شدند سر شیابروها دایاسم ش دنیانداخت و با د لشیبه صفحه موبا ینگاه

 خواندنش شد.

 

 .میباهم وقت بگذرون کمیتا  رونیب میسر باهم بر هیشه فردا  یم زمی_ سالم عز

 

فردا چند  دیو چطور با ندینش یدختر به دلش نم نیبه فکر فرو رفت و با خودش فکر کرد که چرا اصال ا یبا خواندنش کم 

 کند. یو با او وقت گذران ندیرا کنارش بنش یساعت

 کردن شد. پیرا در دستانش فشرد و بعد مشغول تا لشیحوصله موبا یب

 

 دم. یبهت قول نم یول ام،یاگه وقت کنم حتما م زمی_ عز

 

را عوض  مشیتصم نیهم یرفت برا یم دنشیبه د دیانداخت. به نظرش با امشیبه پ یرا ارسال کند نگاه امیپ نکهیاز ا قبل

 نوشت. نباریکرد و ا شیرایرا و امکشیکرد و بعد دستپاچه پ

 فقط آدرس رو برام بفرست. زمی_باش عز

 

را در حصار  لشیو موبا دیتختش دراز کش یطاق باز رو یالیخ یارسال کرد و بعد با ب  دایش یبرا دیترد یرا ب امکشیپ

 دست راستش فشرد.

 

تختش  یاز رو یبه تند دیرس یزنگ خانه که به گوش م یبود که با صدا دایاز جانب ش امکیبه دست منتظر پ لیموبا

 اتاقش رساند.  یبرخاست و خودش را دم پنجره 

 لب زمزمه کرد: ریو حامد با لبخند ز دیام دنیبا دستش کنار زد و با د یپرده را به آرام ی گوشه

 ؟ی_ باالخره اومد

 

در آن  دنشیسوق داد. با د شیروبه رو ی نهیه سمت آتابش را ب ینگاه ب د،یچرخ نهیپرده را رها کرد و به سمت آ عیسر

 آه از نهادش بلند شد و گفت : تیوضع

 پف کرده، اه... یو باز که چشم هام حساب افمیخدا ق ی_ ا

 

 زد : بیآرام شود به خودش نه یتا کم دیکش یچشمانش م یرا رو شیکه دست ها یحال در
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 .یبراش مهم یلیحاال خ نکهیرها؟ نه ا گهی_ بسه د

 

 یپرپشتش فرو کرد و کم یموها ی. دستش را الدیلب کش ریز یبه خودش انداخت و پوف نهیدر آ ییحوصله نگاه گذرا یب

 دیکش شیموها یبه بلند یذوق دست یسرش جمع کرد و بست. ب یاز باال یرا به صورت آبشار شیتکانشان داد و بعد موها

 در هوا تاب شان داد گفت: یو بعد کم

 .نیبلند شد یادی_ انگار ز

 

 از اتاقش خارج شد. نهیسرش قرار داد و بعد بدون نگاه کردن به آ یرو یو با ناراحت دیکش رونیرا از کمدش ب یشال سپس

 

در اتاق سر خورد و  ی رهیدستگ یاراده دستش از رو یب دیام دنیبا د د،یام دنیشدنش از اتاق همزمان شد با سر رس خارج

 هم قفل شد. یکوتاه نگاه هر دو رو یلحظه ا یکنارش افتاد.برا

به پشت سرش کرد تا مطمئن شد  یسرش را به عقب چرخاند و نگاه دیو با ترد دیکش شیپشت موها یدست اریاخت یب دیام

 لب زد : دیشمرد و  لبهاش را با زبان تر کرد و با ترد متیفرصت را غن ستیدر آن اطراف ن یکس

 ؟ی_ بهتر

 

آرام  شیبرا دیشد بلکه حضور ام یخوشحال م دیام دنیشد نه تنها با د یطوالن دیام یها شیته ر ینگاهش رو ناخواسته

کرد. با عقب رفتن شالش  یم قیو آرامش را در وجودش تزر دیبخش یم امیرا الت شیبود، از جنس مسکن که دردها یبخش

  شیشانه ها یو افتادنش رو

 خورد و به خودش آمد.  یا کهی

 قرار داد و خجالت زده گفت : شیموها یشالش را رو دستپاچه

 _ ممنون خوبم.

 

 نثارش کرد و گفت : یو لبخند مهربان دیکش یقینفس عم شیروبه رو یکالفه از صحنه  دیام

 نگرانت بودم. یلیخ ی_ خداروشکر که بهتر

 

 شین صراحت نگرانبا آ دیام یجا خورد. همزمان در دلش دو حس متفاوت را تجربه کرد، ذوق زده شد وقت دیحرف ام با

 یرو ستادنیقرار گرفت تحمل ا یعجب یاهوینگران حالش باشد. قلبش در ه دیام دیکرد و هم متعجب شد که چرا با انیرا ب

 را نداشت. شیپاها
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خانه شان قدم  اطیاز کنارش گذشت و به سمت ح اطیح  رمیسر م هیانداخت و با گفتن من  ریخراب سرش را به ز یحال با

 برداشت.

اش قالب کرد و سرش را باال گرفت و  نهیس یرا رو شیدرونش آرام تر از قبل شد. دست ها یاهویه اطیبه ح دنیرس با

 فرستاد. رونیاش را به ب نهیهم گذاشت، نفس حبس شده در س یرا رو شیپلک ها

را به  شیتازه کرد و بعد پلک ها ینفس یزییپا یلبش نقش بست. در آن هوا یرو یلبخند محو دیام ینگران یادآوری با

 گره خورد. یبازکرد که نگاهش به آسمان ابر یآرام

 جان کش آمد و با خودش زمزمه کرد : یب یبه لبخند شیابرها پنهان شده بود، لب ها ریاز ماه که ز یا مهین دنید با

 .ییجونم تو ی مهی_ن

 

 برگشته بعد سه سال ... حاال

 گه بى معرفت ... یبه کى م كى

 گه تو سنگدلى ... یبه كى م كى

 باید از كى بخواد معذرت ... كى

 كنى... یشه جر بحث م یبرگشته بعد سه سال ، روت م حاال

 كنى... یگیرى دست پیش ، باز دارى رومو كم م یمیشه م روت

 

 )ترانه ى عشق ثابق(

 

 به پایان رسیدن ترانه صداى دست و سوت جوانان كافه بلند شد. با

گیتار زن از جایش برخاست و با لبخند رو به جمع با حفظ احترام كف دستش را روى سینه اش گذاشت و كمى خم  پسرک

 شد.

 همانطور كه پسرك را تشویق مى كرد نگاهش روى گیتارش دو دو زد و با خودش اعتراف كرد. رها

 

 زنه. یچقدر خوب گیتار م-

 

لبخندى نثارش كرد و رها متقابال لبخندى برایش زد و بعد سرش را به  اى نگاهش با نگاه پسر تلقى پیدا كرد، پسر لحظه

زیر انداخت و نگاهى به ساعت مچى روى دستش انداخت. بیست دقیقه اى بود كه از وقت قرارشان گذشته بود ولى خبرى 

 از شیدا نبود.
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 کیسرام یکه رو یمشک یزد، که نگاهش با دو جفت کفش مردانه  یضربه م زیم یرو فشیبا انگشتان ظر اریاخت یب

 کرده بودند افتاد.  جادیرا ا ییبایرنگ کافه تضاد ز دیسف یها

 که با لبخند پسر جوان روبه رو شد.  دی, آرام نگاهش را به باال کشآرام

 نگاهش کرد و گفت : دیبا ترد پسر

 

 رم؟یشه چند لحظه وقتتون و بگ یم دی_ببخش

 

 مطمئن شد گفت : دایش امدنیاز ن یاز کافه داد. وقت رونیدستپاچه نگاهش را به ب رها

 دینیبش دیی_حتما بفرما

 

 گفت : یبه مهربان ختهیآهسته و آم یآن جاگرفت. بعد با لحن یو رو دیخودش عقب کش یبرا یصندل اطیجوان با احت پسر

 آخه منم مثل شما تنهام. میصحبت کن کمیتا  امیگفتم ب دییتنها دمی_ ممنون، راستش د

 

 داد و گفت : لشیتحو یلبخند یاز سر ناچار رها

 برسه. گهید ی قهیاحتماال تا چند دق ده،یاز دوستام قرار داشتم که هنوز نرس یکی_راستش منم با 

 

 جابه جا شد و ادامه داد : شیدر جا یجوان کم پسر

 .رمینگ نیاز ا شتری_ پس مزاحمتون شدم بهتر وقتتون و ب

 

 تکان داد و گفت : شیبرا یسر یبه آرام رها

 .نیشما مراحم نیزن یکه م یچه حرف نی_ا

 

گذاشت و  زیم یرها رو یرا که از  قبل در دست داشت جلو یخاست کارت یبر م شیزد و همانطور که از جا یلبخند پسر

 گفت :

 

 .یصدام کن نیتلفظ شما ام یشم به جا ی_ خوشحال م

 



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 انداخت و گفت : زیم یبه کارت رو یبا تعجب نگاه رها

 ه؟یچ نیا دی_ ببخش

 

 کرد و آهسته گفت : لیبه سمت رها متما یداد و خودش را کم هیتک زیدستش را به م نیام

 . شمیپ یایشم سر فرصت ب یخوشحال م لم،یکارت منه که روش هم آدرس محل کارمه و هم شماره موبا نی_  ا

 

 را به باال داد و گفت : شیاز ابرو یلنگه ا رها

 ام؟ی_ چرا ب

 

 رها چرخاند و با اعتماد بنفس کامل گفت : یبایصورت ز یرا رو شیچشم ها نیام

 

رو با انگشتات لمس  تاریگ یتو هم مثل من تارها یزدم متوجه نگاه ذوق زدت شدم که دوست داشت یم تاریگ ی_راستش وقت

 .یریبگ ادی یبتون یکم یلیو تو زمان خ یباش یشاگرد با استعداد دیبا خودم فکر کردم که شا ؛یکن

 

گرفت و و  نیبرداشت و به سمت ام زیم یبرخاست و بعد کارت را از رو شیرا عقب داد و به سرعت از جا یصندل رها

 گفت :  تیبا جد

 

 گرم خودتون لذت ببرم. یو از صدا نجایا امیدم هر وقت به سرم زد ب یم حیمن ترج ی_ممنون از لطفتون، ول

 

 دستش سوق داد و گفت : یرها گرفت و به کارت تو ینگاهش را از چشم ها یبا ناراحت نیام

 

 به دردت خورد. یروز هی دیشا شتی_ بزار بمونه پ

 

 به همراه شهاب داخل شدند. دایکافه افتاد که ش یتا خواست لب به حرف زدن باز کند، نگاهش به در ورود نباریا رها

 گرفت و دستپاچه گفت : نیکارت را به سمت ام عیشهاب و خواهرش درباره اش فکر بد بکنند، سر نکهیاز ا دهیهراس

 من نه استعدادش و دارم نه وقتش و پس... نی_باور کن
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اراده دستش کنارش افتاد و نگاهش رنگ ترس به خودش  یو ب دیشهاب و خواهرش حرف در دهانش ماس دنیسر رس با

 گرفت.

 

 چرخاند و گفت : نیام یو نگاه نافذش را سرتا پا دیدرهم کش شتریرا ب شیاخم ها شیروبه رو یصحنه  دنیبا د شهاب

 

 اومد؟ شیپ ی_ رها خانم مشکل

 

 حواس کارت را در دستش مچاله کرد و گفت : یب رها

 _ ها؟ 

 

 ت :رها شده بود دستش را به سمت شهاب دراز کرد و گف یدگیکه متوجه رنگ پر نیام

 اومده بود. شیپ یاشتباه نکهیخوام آقا، مثل ا ی_معذرت م

 

داشت، دست راستش  بیاش که دست در ج یشگیتاب داد و به عادت هم نیرها و ام ینگاهش را رو تیبا اخم و جد شهاب

دستش را از  یبه سخت نیدستش را فشرد ام دیکش یم نیکه جذبه و اقتدارش را به رخ ام یو با همان اخم دیکش رونیرا ب

 .ذشتحرف از کنارش گ یو ب دیکش رونیحصار محکم دست شهاب ب

 

 گونه اش کاشت و گفت : یرو یخودش را به رها رساند و بوسه ا یرا دور زد و با مهربان زیم دایش

 رسونمت. یاونم که شهاب نزاشت گفت خودم م دنتید امیرها جون، شرمنده تو رو هم معطل کردم. قرار بود تنها ب ی_خوب

 

 داد و گفت : یسرش را تکان آرام رها

 .دمیمنم تازه رس ستین ی_ مشکل

 

 گفت : یبم ینگاهش را دور تا دور کافه چرخاند و با صدا شهاب

 .دیشم تا راحت تر حرف هاتون و بزن یمنتظرتون م نیرم تو ماش ی_ من م

 

 بدرقه کرد. یزد و با گفتن چشم شهاب را با نگاهش به سمت در خروج شیبرا یلبخند دایش
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 زد و گفت : دایبه ش یرا به باال داد و لبخنده تصنع شیابرو ها رها

 .مینیبهتر بش گهی_ د

 

سفارشات را برداشت.  یدراز کرد و منو زیم یآن نشست. دستش را رو یو رو دیخودش عقب کش یبرا یصندل دایش

 گفت : یداد و بعد با مهربان نییاال به پانگاهش را از ب

 

 ترک سفارش بدم مهمون من. یدوتا قهوه  هی_نظرت چ

 

سفارش دوفنجان قهوه را به گارسون داد و بعد نگاهش را  دایباشه باز و بسته کرد. ش یرا به معنا شیحرف پلک ها یب رها

 رها انداخت. یدرهم گره خورده  یبه دست ها

 

گرفت و دوستانه  یدستش حس خوب یرها فرستاد و از گرم یدست ها یدراز کرد و به هم آغوش زیم یرا رو دستش

 نگاهش کرد و گفت :

 

 راستش شهاب ازم خواست که دعوتت کنم. ،یاومد نجایتا ا ی_ ممنون که دعوتمو قبول کرد

 

 زد و گفت : یند محوکافه انداخت و بعد لبخ رونیبه ب یکنار دستش نگاه کوتاه یتفاوت از پنجره  یب رها

 

 ! هیچه حرف نیا زمیکنم عز ی_ خواهش م

 

سبز شد و  شانیبه دست جلو رو ینیگارسون س  اوردیبا لبخند رها ته دلش قرص شد و تا خواست حرفش را به زبان ب دایش

كالمش را قطع كرد. گارسون با احترام سرش را خم کرد و با گفتن نوش جان از کنارشان  زیم یبا گذاشتن قهوه ها بر رو

 گذشت.

 زد گفت : یکه قهوه اش را هم م یقاشق کوچک کنار فنجان را برداشت و در حال دایش

 

ها و  یرارق ی. من از بستیدل تو دلش ن ادیز یهاتون مثبت از خوشحال شیآزما دجوابیکه فهم روزی_ راستش شهاب از د

 . دیفهمم که داداشم چقدر دوست داره هر چه زودتر بهم محرم بش یهاش م یکالفگ

 

 وقفه ادامه داد: یب دایلب رها نقش بست ش یرو یتلخند دایحرف ش با



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 

کشه تا ما  یگه فعال دو هفته طول م ی_ رها جون اگه امکانش هست خودت با خانوادت صحبت کن و بگو که شهاب م

تون خونده بشه.  نیب تیمحرم ی غهیص هیمحضر تا  میبر ییشه فردا اول وقت سه تا یاگه م م،یجشن عقد رو برگزار کن

 .دیعقد خودتونم راحت تر باش یاکار ی هیرفتن و بق دیفکر کنم واسه خر یجور نیا هینظرت چ

 

حرف نگاهش کرد و  یب یاحساس کرد ضربان قلبش به شدت اوج گرفته است. لحظه ا دیشن دایکه از زبان ش ییحرف ها با

 گفت : دیبعد با ترد

 

 ؟ییفردا، اونم سه تا نی_ هم

 

 یحواله  یگذاشت و بعد با لبخند چشمک زیم یکرد فنجان قهوه را رو یاز قهوه اش را مزه مزه م یکه کم یدر حال دایش

 رها کرد و گفت :

 .دیبر ییدوتا دیتون یمزاحمم م یکن یر م_خوب حاال که فک

 

 زد و گفت: یدستپاچه لبخند تصنع رها

 دم. یرو به پدر و مادرمم بگم اگه موافقت کردن بهت خبر م هیقض دینداشتم، فقط اول با ی_شرمنده منظور

 

 گفت : یو بعد از لحظه ا دیقهوه اش را سر کش یبا خوشحال دایش

 دلم. زی_پس خبر از تو عز

 

 رمق باز و بسته کرد و آرام لب زد . یرا ب شیپلک ها رها

 شه. یبهتر من برم مامان نگرانم م گهی_د

 شیکه از جا یدر حال دایش

 گفت : یگذاشت و با مهربان زیم یاسکناس را رو یشد مقدار یم بلند

 .متیرسون ی_ ما م

 

 با حرفش وا رفت. اصال  اریاخت یب

 قدم زدن  یرا نداشت، دلش کم نینشستن در ماش ی حوصله
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 دوشش جابه جا کرد و گفت : یرا رو فشیخاست. ک یم

 کنم. یرو ادهیپ یخوام کم یکه م ستین ی_ممنون راه

 

رفتند با  یکافه م یا شهیکه سمت در ش یرها انداخت و درحال یبلند کنارش قرار گرفت و دستش را دور بازو یبا قدم دایش

 گوشش گفت: ریز یدلخور

 کنه ها. مهیق مهیشهاب  تا خونه من و ق یتو که دوست ندار  گهیوقته د هی یقدم زدنت بمونه برا_ 

 

شهاب  نیداغون کنارش هم قدم شد و به سمت ماش یحرف با عصاب یو ب دیکش یقینفس عم دایکالفه از سمج بودن ش رها

 رفتند.

 

 )فصل چهارم (

 انداخت و بعد سرش را به باال پرتاب کرد و گفت : یطال فروش یمغازه  نیتریپشت و یبه حلقه ها ینگاه نهیبه س دست

 !ستیاصال قشنگ ن نی_نه ا

 

  ییخود نما ییبایبه ز یطال فروش نیتریو ی شهیکه پشت ش یانیبرل ینگاهش را از حلقه ها شهاب

 گفت : یکردند گرفت و با خون سرد یم

 مد نظرته؟ ی_ چه جور انگشتر

 

 را به باال داد  شیابروها رها

 قرار داد و گفت : یساده ا یحلقه  یگذراند انگشت اشاره اش را ثابت رو یکه متفکرانه حلقه ها را از نظر م یدر حال و

 بهتره. نی_ ا

 

. دیدرهم کش شتریرا ب شیچرخاند و اخم ها د،یرس یبه نظر م متیکه ارزان ق یساده ا اریحلقه بس ینگاهش را رو شهاب

 فر شده اش آزادنه در صورتش تاب  یرخ رها که حال موها میرا سوق داد به نسپس نگاهش 

 که در کالمش بود گفت :  یتینگاهش را تنگ کرد و با جد ظیخوردند. با غ یم

 

 .  میخر یبهتره همونو م ی. همون قبلستین یریساده اصال در شأنه  عروس خاندان ام یحلقه  نی_ ا
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 دندان گرفت و با تحکم گفت :  ریز تیسرخش را با عصبان یلب ها رها

 خوام. یساده رو م یحلقه  نی_ من ا

 

 :  دیلب غر ریوخفه ز دیکش شیها شیته ر یرو یشد. کالفه دست زیصبرش لبر تمام

 که من گفتم. نی_ هم

 

به عقب  ی. قدمدیایصورتش به اجرا گذاشت تا حساب کار دست شهاب ب کیمیم یرا رو یکرد و ناراحت یتصنع یاخم رها

 و با صراحت تمام گفت :   دیپا چرخ یپاشنه  یبرداشت و رو

 خوام. یساده رو  م یحلقه  نی_ منم گفتم ا

 

پرتاب کرد و با خودش  رونیبه ب« هوو»کلمه  کیاش را با  نهیدستش را به کمر زد و نفس حبس شده در س تیعصبان با

گذارند و رها  یحلقه پا به بازار م دنیخر یرها به بهانه  تیوضع نیاست که هر روز با ا یفکر کرد که االن دو هفته ا

 شیانتخاب ها یرو یادیز ایکردنش را دارد  تیقصد اذ ایدختر  نیاکند؛  یحلقه جور م دنینخر یبرا یهر بار بهانه ا

 حساس است.

 

به رها انداخت که حال پشت به او دست به  ینگاه نانهیب زیو ر دیاش انگشت شصتش را کنار لبش کش یشگیعادت هم به

 بود.   ستادهیا نهیس

رها قفل کرد  فیبه سمتش برداشت و از پشت دستش را دور مچ نح یعشقش را نداشت کالفه قدم یکه تحمل ناراحت شهاب

 آرام کنار گوشش لب زد  : یبم یو به سمت خودش برگرداند و با صدا

 !یدیجمش کهیمرت نی. زشته جلو امیو  بر میکه من گفتم رو انتخاب کن بخر یهمون ایب ،یکن یقهر م ی_ بچه شد

 

و بعد لنگه  دیکش رونیاش ب هیاز حرص خوردن شهاب غرق لذت شده بود دستش را از حصار انگشتان قو یکه حساب رها

 را به باال داد و گفت : شیابرو ی

 !  یریام یآقا نیسفارش حلقه بد دی_ بهتر شما خودتون بر

 

را به هدف  ریت یریام یرا به سمت قلب شهاب هدف گرفت و در آخر با تحکم گفتن آقا یخالص ریحرف زدنش ت یرسم با

دختر بر  نیکرد که ا یگذشته بود و حاال حس م تشانی یکه از محرم یدو هفته ا نیمثل هم د،یکش ریزد. سپس قلبش ت

 است. یدنده و لج باز کی ردخت اریبس دیرس یبه نظرم یعکس افکارش که آرام و خجالت
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 اش را بروز دهد به  یاز ناراحت یذره ا یحت نکهیبدون ا شهاب

 کرد و انیرا ب یچشم: کشدار»لب  ریز ظیشد و با غ رهیخ شیها چشم

 برداشت و گفت : یدیجمش یبا دلخورى قدمى به سمت آقا سپس

 

 شرکت.  نیفرصت برام بفرست نیرو در اول انیبرل یزحمت اون حلقه ها یب یدیجمش ی_آقا

 

 داد و گفت : لشیتحو یلبخند یدیجمش یآقا

 .یریام یباشه آقا یا گهی_ چشم امر د

 

معذرت خواهى كوتاه از فروشنده خداحافظى كرد و به سمت رها برگشت و  کیداد و بعد با  لشیتحو یمتقابال لبخند شهاب

 دیرا در هم تن شیرها، اخم ها فیو نح فیقامت ظر یبر رو اندازدیب هیکه باعث شد قامت بلندش سا ستادیکنارش ا یعصب

 را تنگ تر کرد. شیو چشم ها

  یصراحت تمام انگشت ها با

هم به  یبه همراه رها شانه به شانه  یحرف چیرها فرستاد و بدون ه فیو ظر دیسف یانگشت ها یاش را به هم آغوش مردانه

 قدم برداشتند . نیسمت ماش

 

 را از تنش خارج کرد. شیتخت پرت کرد و لباس ها یرا رو فشیحوصله ک یب

 سرخش افتاد.  یدور چشمش را پاک کند، که نگاهش به لب ها ظیغل شیقرار گرفت تا آرا نهیآ یو کوفته رو به رو خسته

 چرا دورغ

که ساعت ها وقتش را  ییتنگ و کوتاه، متنفر بود از درست کردن موها یمتنفر بود از لباس ها ظ،یغل شیبود از آرا متنفر

 کرد. یصرف فرکردن شان م

از  دیام یجلو رو تیوضع نیاز رو در رو شدن با ا یساده پسند بود. گاه دشیچون که ام دیپسند یرا م یسادگ شهیهم

دانست که شهاب  یاز دست شهاب بود. خوب م یخالص یتنها راه ممکن برا نیچاره چه بود ا یشد ول یخجالت آب م

شود،  یاست چگونه از حرص متورم م رتشیغ رگرگ گردنش که درست همان  ندیب یرها را با آن سر وضع م یوقت

از حدش بود که رها به خودش داده  شیب یاندازه که رها را دوست داشت به همان اندازه هم مخالف آزاد ادتیشهاب به 

 بود.

 بود  دهیو همه را از قبل سنج همه

 نبود. شیاهایکرد با قلب و روح مرد عاشقش چون که او مرد رو یم یدانست وخودش باز یم
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 کنار تختش انداخت. یرا در سطل زباله  فیرا پاک کرد و دست مال مرطوب کث ششیحوصله آرا یب

 برداشت و از اتاقش خارج شد. یعسل زیم یرا از رو لشیموبا

بودند. با خودش فکر کرد  گریکه در حال سر به سر گذاشتن همد دیرس یبه گوشش م ییرایهاله و حامد از پذ یسروصدا

 هم باشد.  دیام دیحاال که حامد خانه است با

در  ی رهیدستگ یلرزانش را رو یدست ها دیدر اتاق رس یکیبه نزد یقدم برداشت. وقت دیصدا به سمت اتاق ام یو ب آرام

 اتاق قرار داد.

در فاصله داد. نفس حبس  یسرش را از رو دیبه گوشش نرس ییصدا چیه یدر اتاق گذاشت، وقت یگوشش را رو آهسته

 داد. رونیصدا به ب یاش را ب نهیشده درس

  یبه عقب برداشت و رو یقدم

 واریاش را به د هیبه عقب برگشت و تک دهیباز شد. هراس یبردارد در اتاق به آرام یتا خواست قدم د،یپا چرخ ی پاشنه

 متعجبانه نگاهش کرد و گفت : دنشیبا د دیپشت سرش زد . ام

 باهام؟ یداشت ی_ کار

 

 گرفت و من ..من کنان لب زد :  یاسترس انگشتانش را به باز با

 ....نه... یعنی...عنی_ آره.... 

 

 زد و گفت : یبخش نانیرها شد لبخنده اطم یکه متوجه دست پاچگ دیام

 یشد که اومد ؟خوبی_چرا هول کرد

 فرصت بودم تا باهات حرف بزنم.  هیمنتظر  راستش

 

 اش گذاشت و گفت : نهیس یقفسه  یانگشت شصتش را رو دیترد با

 ؟یحرف بزن یخوا ی_با من م

 

 باز بسته کرد و گفت :  یرا با مهربان شیپلک ها دیام

 ستین نجایا ی_ آره جز تو که کس

 

 حرف نگاهش کرد. یبه اطرافش انداخت و بعد ب ینگاه رها

 باز کرد و با گفتن  برو تو، رها را به داخل اتاقش دعوت کرد. شتریرها شد، در اتاق را ب یکه متوجه سکوت طوالن دیام
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 نگاهش کرد از پا گذاشتن به اتاقش هراس داشت. دیبا ترد رها

 قرار گرفت. یبد یدر دوراه یبردارد لحظه ا یکردند تا قدم ینم شیاری شیپاها

 زد گفت : یلبخند نیمتوجه دودل بودنش شد آرام و مت یمردد رها را از نظر گذراند، وقت یچهره  گریبار د دیام

 

 م؟یباهم حرف بزن اطیتو ح میبر یخوا ی_اگه م

 

 حرفش ته دلش قرص شد. دنیشن با

 پسر آقا است. نیلبش نقش بست و با خودش فکر کرد که چقدر ا یرو یدرنگ لبخند محزون یب

 قدم برداشت. اطیبه سمت ح دیجلوتر از ام یو با کنجکاو رفتیپذ اطیشک دعوتش را به ح یب

 

 یدر حال دی. امدندیخانه قرار داشت رس اطیکه وسط ح ییبه تک درخت هلو نکهیزدند تا ا یآهسته کنار هم قدم م یقدم ها با

 و گفت : دیلب کش ریز یکرد آه یباال سرش م یزرد شده  یبه برگ ها یکه نگاه

 اطیح نیبود که وسط هم روزید نیانگار هم ته،یتولد نوزده سالگ گهیشه که دو روز د یباورم نم میشد_چقدر زود بزرگ 

 .میکرد یم یو هفت سنگ باز یوسط

 

 لبش نقش بست و آرام زمزمه کرد.  یرو یخاطرات گذشته تلخند محو یآور ادیبا  رها

 _حق باتوعه.

 ادامه داد. یاش قالب کرد و با ناراحت نهیس یرا رو شیو دست ها دیکش یقینفس عم سپس

 

جشن  گهیشه که دوروز د یاصال باورم نم یشد یوقت بزرگ نم چیکاش ه میموند یبچه م شهیکاش اصال هم دیگم ام ی_م

 باشه، اونم درست روز تولدم.  مینامزد

 

گفت و دستش را  یفیلب آخ خف ری. زدیکش ریشد و قلبش ت رورویدلش ز یلحظه ا دیخز رونیکه از دهان رها به ب یحرف با

 حصار انگشتان مردانه اش فشرود.  انیقلبش گذاشت و محکم م یرو

شان را پر کرد. با اضطراب  نیب یبه سمتش برداشت و فاصله  یقدم عیسر یبا نگران تیدر آن وضع دیام دنیبا د رها

 قرار داد و گفت : دیبازوان ام یدستش را رو اریاخت یانداخت و ب دیام ی دهیرنگ پر یبه چهره  ینگاه

 شد بهت، حالت خوبه.  یچ هوی دی_ام
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بازوان  یرو ینگران یکه حال از رو فشینگران رها گرفت و سوق داد به دستان ظر یقرارش را از چشم ها ینگاه ب دیام

 گفت : دهیبر دهیداد بر یکه قلبش را ماشاژ م یزد و در حال یمردانه اش نشسته بودند. نا خود آگاه لبخند

 ...باور کن...حالم خوبه...سی...نیزی_ نترس...چ

 

 که تمام وجودش رافرا گرفته بود گفت : یبا استرس رها

 

 کمکت صبر کن! ادیکنم ب ی_االن حامد صدا م

 

 زد: ادیفر ینسبتا بلند یاز کنارش گذشت و  با صدا یحرکت ناگهان کیدر  سپس

 _حامد، حامد، حامد....

 

 خانه رساند و گفت : اطیبلند رها خودش را به ح یبا صدا حامد

 شده؟ یزی_جانم چ

 

 نفس زنان گفت : رها

 خونه.  مشیاریکمک کن ب ایبد شده ب دی_حال ام

 

 به رها انداخت و گفت : ینگاه نهیکرد و بعد دست به س یاخم حامد

 اون خرس گنده که حالش که ازمن بهتره. د،ی_ کم سربه سر من بزار

با  دیبه صورتش انداخت. ام یرا کنارش حس کرد و ناباورانه نگاه دیتا خواست لب به اعتراض باز کند حضور ام رها

 به رها انداخت و بعد روبه حامد گفت :  یینگاه گذرا یمهربان

 

 .دیکش ریلحظه ت هیمردم قلبم  یداشتم از درد م ی_ خرس خودت

 

 زد. یپوزخند کج حامد

 نداره._نترس بادمجون بم آفت 
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 گفت : یزیروبه رها با حالت تمسخر آم بعد

 هاش هستم.  تیقکنه من هر روز تو شرکت شاهد خال یم یباز ادیها ز لمیف نیاز ا دیام نیخونه خواهر من، ا ای_ توهم ب

 

 را به باال داد و با گفتن  واقعا که از کنارش گذشت. شیابرو یانداخت و لنگه  دیبه ام ینگاه تیبا عصبان رها

کالفه  دیرها را د یتوجه یب یرها را صدا کرد.  وقت ینسبتا بلند یگذشتن رها از کنارش به خودش آمد، سپس با صدا با

 و  دیقلبش کوب یرو یمشتش را چند بار تیپر پشت کرد و بعد با عصبان یموها هیدستش را ال

 : گفت

 .یحرف دل تو بهش بزن یخواست یمثال م یچرا کم آورد ی_ لعنت

 

 ...شهاب

 بود  یچهار ساعت ستیداد. ب رونیشرکت به ب یتلخش را مزمزه کرد و نگاهش را از پنجره  یاکراه قهوه  با

 افزود. یاش م تیبر عصبان شتریب ز،ین یدور نیرا مالقات نکرده بود و ا شیرها که

که  دیکوب زیم یقهوه را با ضرب رو وانیو ل دیپا چرخ یپاشنه  یدستانش فشرد و بعد رو انیقهوه را م وانیل یکالفه گ با

 شود.  ختهیر زیم یاز قهوه رو یباعث شد چند قطره ا

نکرده  هیرا تخل شیها هیاطرافش گرفت هنوز بازدم ر یاز فضا یقیقرار داد و دم عم زیم یرا لبه  شیاراده دست ها یب

 بود که در اتاقش به صدا در آمد. 

 گذاشته بود گفت : شیبه نما شیکه در تن صدا یتیجد با

 تو. ای_ب

 

با اقتدارش را از نظر گذراند و به  سیر یو سر تا پا ستادیبا اضطراب در اتاق را گشود و مقابلش کنار در اتاق ا یمنش

 گفت : یآرام

 .نینگاه بهشون  بنداز هیتا  ارمیب د،یسفارش حلقه هاتون رس یریام ی_آقا

 

 . اوردیجوانش خواست تا حلقه ها را به اتاقش ب یسر از منش یبرافروخته نگاهش کرد و با اشاره  یبا چهره ا شهاب

کرواتش را شل تر  یرساند گره  یبزرگ اتاقش م یرا دور زد و همانطور که خودش را مقابل تابلو زیآهسته م یقدم ها با

 شد. دنیکش ادیاز حدش شد که مجبور به فر شیب تیباعث عصبان یکرد تا راحت تر  نفس بکشد. لفت دادن منش

 

 پس؟ دیکجا موند یی_خانم رضا
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حلقه را به سمتش گرفت و با گفتن  یخودش را  به داخل اتاق شهاب رساند و دستپاچه جعبه ها مهیسراس ییرضا خانم

 اتاق را ترک کرد. « خوام یمعذرت م»

 

کم رنگ شد و کنجکاونه  شیکه به شکل قلب درست شده بودند و از جنس نقره بودند، ناخودآگاه اخم ها ییجعبه ها دنید با

 .اندازدیبه درون جعبه ب یبازشان کرد تا نگاه

 

زد و  یبرق شیه بود چشم هاشد یکار نینگ شانیبه صورت کج رو کیبار اریبس فیرد کیکه  یانیبرل یحلقه ها دنید با

 شک  یلبش جا گرفت؛ ب یرو یلبخند محو

 کردند. یم نیاش را تحس قهیسل ییبایز نیبه ا ییحلقه ها دنیاش با د خانواده

را از  شیتمام زندگ یتا صدا دیدست کش« نفسم» یشماره  یو رو دیکش رونیبغل کتش ب بیرا از ج لشیموبا اطیاحت با

رها انگار قصد جواب دادنش را نداشت، تا  یبوق خورد ول ییدرونش کم شود. چند تا یپشت خط بشنود و از غوغا

 .دیطرف خط به گوشش رس آننازک رها با آن لحن گرفته از  یخواست تماس را قطع کند صدا

 .دیی_بله... بفرما

 یم شیها قهیشق یرو یعرق سرد ادیز جانیگرفت و از ه یرها ضربان قلبش به شدت اوج م یصدا دنیهربار شن با

 بم و مردانه اش آهسته گفت : یبا صدا شینشست. با تمام دلتنگ

 _ سالم

 

 بود جوابش را داد.  ختهیر شیکه در تن صدا یبا همان لحن سرد رها

 _سالم.

 

 زد و  یرها شد پوزخند یشگیکه از پشت خط متوجه برخورد هم شهاب

 :  گفت

 ؟ی_ خوب

 

 گفت : یتفاوت یآرام و ب رها

  ؟یزنگ زد یداشت یکار ستم،ین_ بد 

 

 زد و با خودش فکر کرد.  یبار پوزخند صدا دار نیا شهاب
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 داشته باشه باهاش.  یکار دیزنش و بشنوه حتما با ی_مگه آدم بخواد صدا

 

 اش را پاک کرد و گفت : قهیشق یو عرق رو دیکش رونیکتش ب بیاز ج یدستمال کاغذ سپس

 نداشتم.  ی_نه کار

 

هم  یرو یلحظه ا یرا برا شیفشرد و پلک ها شیدست ها انیرا م لشیتماس را قطع کرد و موبا یحرف چیبدون ه بعد

 لب با خودش گفت :   ریقرار داد و آرام ز

 . یکن یهمه رو براش جبران م نیر یسقف م هی ری_ چته آروم باش پسر، باالخره که ز

 

 فردا . یکوبیداغون فکرش را سوق داد به جشن و پا یبعد با اعصاب و

 

 ...رها

 بار به نوشتن  در دل همدم.   نیآخر یانگشتانش فشرد و شروع کرد برا انینشسته بود خودکار را م شیکه در گلو یبغض با

 

 من و شهاب   یفردا جشن نامزد »

ه، از فردا براش وجود ندار ییقلبم جا یوقت تو چیکه ه ارنیدر ب یمنو به عقد مرد یو قانون یقراره به طور رسم فردا

تموم جسمم و  ی. همدم جون چطور قلبم و عشقم و حتارهیفکرشم اشک هام رو در م یکنه که حت یم رییتغ یجور زیهمه چ

سپردم دست  مویخودم و باختم، همه زندگ یلعنت یزندگ نی. من تو امکش یکنم که از بودن در کنارش عذاب م یمرد میتقد

 سرنوشت که همه رو برام بد نوشت.

 نهیس یکه تو یعشق ینفسم پا نیمن تا آخر دمیام هیاسارت زندگ نیقشنگ تر یکه دوستش دار یکس یگن موندن به پا یم

 مونم. یکنه م یم یقرار یتو ب یام برا

 

 نیبست. ا شهیهم یگذاشت و همدم را برا زیم یرا به هم فشرد تا هق نزند. غم زده خودکار را رو شیلب ها اریاخت یب

  اهیبار بود که دفترش را با نوشتن سرنوشتش س نیآخر

 کرد. یم

 .دیاش را باال کش ینیپاک کرد و تک ضرب ب فشیرا با انگشتان ظر شیها اشک

و ناتوان شده بود. با  فیضع اریگذشت بس یم شانیمدت کم که از نامزد نیبود  ، در ا دهیامانش را بر جهیو سر گ سردرد

که توان راه رفتن را نداشتند به سمت آشپز خانه رفت تا مسکن آرام  ییو پاها یبر خاست و با سست شیاز جا یحال یب

 .اندازدیب یبخش
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 از اتاقش در آن طرف سالن دیشدن از اتاقش همزمان شد با خارج شدن ام خارج

 گفتنش ناتوان بود.  هر بار در یعزمش را جذم کرده بود، تا حرف دلش را به رها باز گو کند ول یچند بار دیام

 یو آرام دست رو دیکش یقیدر اتاقش را بزند نفس عم نکهیبلند خودش را به پشت در اتاق رها رساند. قبل از ا یقدم ها با

پرتاب  رونیاش را به ب نهیکه قلبش آرام شد نفس حبس شده در س یبا دستش ماساژش داد، کم یگذاشت و کم قرارشیقلب ب

در اتاق را  اریاخت ی. بدیاز داخل اتاق به گوشش نرس ییصدا چیه یزد ول ربهض ییبه در اتاق زد. چندتا یکرد و بعد تقه ا

 گذشت.  الشیرا به باال داد و از خ شیدر به داخل فرستاد. با تعجب ابروها یباز کرد و سرش را از ال

 

 کجا رفته! یعنیشه  یتو اتاقش م شهیوقت شب هم نی_رها ا

 

و مرد و  دییایدر اتاق قدم زد و منتظر رها ماند تا ب یداخل اتاق شد و نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند. کم اطیاحت با

 . دیمردانه حرف دلش را به او بگو

که  یرنگ یحرفش باشد چشمش به دفتر قهوه ا یتا مقدمه  دیچ یکه با استرس کلمات را در ذهنش کنار هم م یحال در

برداشت. با دست  زیم یدفتر را از رو دیکج کرد و با ترد زیفتاد. کنجکاوانه قدمش را به سمت مقرار داشت ا زیم یرو

گرفت و  یخواند تمام تنش گر م یکه م یدفتر را باز کرد و شروع کرد به خواندنش. با هر خط یلرزان آرام ال یها

 رفت. یضربان قلبش به شدت باال م

 . با خواندن هر خط از دیخرش رسآ یتند دفتر را ورق زد و به صفحه  تند

در حنجره اش جا باز کرد. با تمام شدن خط آخر از نوشته  یریبه پا شد و بغض گلوگ یرها در دلش آشوب یها یقرار یب

دست مشت شده اش را  تیخودش را لعنت کرد و با عصبان رلبی. زختیگونه اش فرو ر یصدا اشکش رو یرها ب یها

 و با خودش زمزمه کرد : دیقرارش کوب یمحکم به قلب ب

 کنه! هیگر دیگفته که مرد نبا ی_ک

 

تسلط داشته باشد. با  شتریافکارش ب یپا آن  پا کرد تا رو نیا یگونه اش را پس زد و بعد کم یرو یپشت دست اشک ها با

به  شتریفکر کرد ب شتری. هرچقدر بدیاو بگو یبا رها حرف بزند و از عشقش برا ییخودش فکر کرد که چطور و با چه رو

گفتن حرف دلش  یراه برا نیبهتر نیبه نظرش ا سدیدلش را بنو حرفگرفت داخل همدم  میتصم نکهیتا ا د،یبن بست رس

انگشتان مردانه اش گرفت و تند تند شروع کرد به  انیبازش کرد. خودکار را م عیقرار داد و سر زیم یبود. دفتر را رو

 شیزندگ قینوشتن شرح حقا

 

عشق  هی قتیحق نکهیاما هرروز با فکر ا گم؛یروبهش م قتیحق گهیامروز د یگ یبه خودت م یش یم داریوز که ب_هر ر

اون قدر  یدار یدلت نگه م یعشق رو تو نیاعتمادش و نسبت به تو از دست بده ا شهیهم یو اون برا یپنهون رو بهش بگ

 یکه م یگیعشقتو با خودش ببره اونقدر نم میمال مینس نیمبادا هم هکه نکن ،یترس یهم م میمال مینس هیاز  یکه حت یعاشقش

 دم،یکنه، من ترس یمونه که داره ذره ذره وجودتو نابود م یم یدرد مثل توده ا نیروز عشقت و ازت گرفتن و ا هی ینیب
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. عشق دلم یداشتدخترا فرق  یاز دست بدم چون که تو با همه  شهیهم یبا اعتراف کردن به عشقم تو رو برا دمیترس

زنه  یم ادیدوست داشتن رو فر نیگه بلکه قلبم ا یدوست داشتن رو زبونم نم نیدوستت دارم و خواهم داشت  ا شهیهم

رسه و من هرگز به تو، دوست  یاون هرگز به خونش نم میدار یمشترک تیمنو کالغ تو قصه ها حکا یدونست یم یراست

 .دیدارم ام

 

اتفاقات گذشته  یدفتر را بست و خودکار را کنار دفتر رها کرد. همه  عیکه از جانش گذشت به خودش آمد و سر یلرز با

شد نگاهش به  یجان از اتاق خارج م یسست و ب یگذشتند. همان طور که  با قدم ها یچشمانش م یاز جلو لمیف کیمثل 

بو  قیعم اریاخت یاش برد. ب ینیب ریز یکیرداشت و به نزدرا ب التخت بود. قبل از خارج شدن ش یشال رها افتاد که رو

 لب با خودش زمزمه کرد : ریهم فشرد و ز یرا رو شیو عطر خوش رها را استشمام کرد و با درد پلک ها دیکش

 

 دوست داشتم مثل تو. شتریرو که نداشتم ب ییزهایچ شهی_ هم

 

 گذاشت. یتخت به همان شکل قبل یاز خودش جدا کرد و رو یو شال را به سخت دیکش یقیعم نفس

خانه خواب  یکیدور تا دور خانه چرخاند. تار یکیدر اتاق را باز کرد و از اتاق خارج شد. نگاهش را در تار یآرام به

 داد. یخانواده را هشدار م یاعضا  یبودن همه 

 با خودش زمزمه کرد: کالفه

 تو دختر  یی_ پس کجا

 

را  شیرو لبش نقش بست. آرام و آهسته قدم ها یخورد لبخند محو یخانه به چشمش م اطیاز نور که از ح یهاله ا دنید با

چرخاند. ناخودآگاه از دور نگاهش  اطیقرارش را دور تا دور ح ینگاه ب اطیبه ح دنشیخانه کج کرد. با رس اطیبه سمت ح

بلندش را به  یاز تاب کز کرده بود و موها یجمع کرده بود و گوشه ا ودرا در خ شیماند که معصومانه پاها یدخترک یرو

 دست باد سپرده بود.

گرومپ گرومپ ضربان قلبش را در دهانش  یکرد، نفسش به شمار افتاد و صدا خیتنش  شیروبه رو یصحنه  دنید با

 حس کرد.

دو  یرا رو شیبه سمت تاب برداشت و خودش را از پشت به رها رساند. آهسته دست ها یلرزان قدم ییصدا با پاها یب

 کرد و زمزمه وار لب زد : لیگوش رها متما یخودش را به سمت الله  یتاب قرار داد و کم یآهن یها رهیطرف زنج

 

 تو دل  ی_ دنبال کدوم معجزه ا

 .... شب

 



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 یصدا نیشناخت ا یصدا را خوب م نیشد، تمام تنش مور مور شد. ا که در کنار گوشش زمزمه ییآشنا یصدا دنیشن با

 دنشید یبود که قلبش هر روز و شب برا یهمان مرد یصدا نیبود که شب و روز اش را از او گرفته بود. ا یهمان مرد

صورتش  یکه در چهار انگشت دیرخ ام میبه عقب چرخاند و مات و مبهوت به ن یکرد. ناباورانه سرش را کم یم یتاب یب

 شد.  رهیقرار داشت خ

داغ رها را  یصورت رها را از نظر گذراند و نفس ها یاجزا یبا تمام دلتنگ دینگاه هر دو در هم گره خورده، ام یا لحظه

 فرستاد.  شیها هیشد با جان دل به ر یدر صورتش پخش م جانیکه از شدت ه

 گذشت. الشیچرخاند و از خ دیصورت ام یتک تک اجزا ینگاهش را رو یبا گنگ رها

  یقشنگ یچه معجزه  

 

صورتش به دست باد  یرها را که رو یاز موها یبه تره ا ینگاه یبا مهربان نباریرها شد ا یکه متوجه سکوت طوالن دیام

خوردند را پشت گوشش بفرستد،  یصورتش تاب م یکه رو ییبرد تا موها شیدستش را پ یانداخت. به آرام دندیرقص یم

شانه اش افتاده بود  یبرخاست. دستپاچه شالش را که رو شیجا زو ا دیسرش را به عقب کش عیکه رها به خودش آمد و سر

 گفت : یسرش قرار داد و بعد با لبخند تصنع یرو

 ؟یدی_تو چرا هنوز نخواب

 

تاب  یها رهیاز زنج شیدست ها اریاخت یبه باال پرت شدند. کمر صاف کرد و ب شیاز رفتار سرد رها ابروها متعجب

شلوار گرم کنش  بیرا در ج شیشود. دست ها نییباال و پا شیگلو بیسرخوردند. بزاق دهانش را قورت داد که باعث شد س

 نگاهش کرد و گفت : نیفرو کرد و بعد مت

 _خوابم نبرد... 

 

 داد : کرد و ادامه یمکث کوتاه وبعد

 .دهیخواب رو از چشم هاام دزد مهینفر که تموم زندگ هیوقته که خواب به چشم هام حروم شده،  یلی_ راستش خ

 

سال ها وجودش را  نیکه تمام ا یدندان گرفت. حس کرد عشق ریلبش را با حرص ز  دیام یهر کلمه ازحرف ها دنیشن با

قصد شکنجه دادنش  شیپسر با حرف ها نی. با خودش فکر کرد که ابازدیم یخودش را به نفرت یفرا گرفته است کم کم جا

 را ندارد.  دنشیزند که رها تاب شن یحرف م یرا دارد و رسما از عشق دختر

 اریاخت یرا ب شیکه باعث شد دست ها دیکش ریت یکه تازه امانش داده بود دوباره به سراغش آمد و سرش لحظه ا یسردرد

به سمتش برداشت  ینگران و مضطرب قدم دیبپرد. ام رونیبه ب شیاز لب ها یزیآخ ر دو طرف سرش قرار دهد و یرو

 و گفت :

 چت شد؟ هوی_رها 
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 داد و گفت : لشیتحو یکه چهره اش از درد، در هم جمع شده بود پوزخند یدر حال رها

 .ستین یزی_چ

 

 گرفت و ادامه داد: دینگران ام ینگاهش را از چهره  یبعد از مکث کوتاه و

 بخوابم شب خوش. رمیمن م ست،ی_ حالم خوش ن

 . دیکش یقیپر پشتش فرو کرد و نفس عم یموها یحرف نگاهش کرد و بعد کالفه دستش را ال یب دیام

در  یرا به سمت اتاقش کج کرد. با سست شیگذشت و قدم ها دیتلو تلو خوران از کنار ام فیناتوان و ضع ییبا پاها رها

رفت تا  زشیبه سمت م اطیتر از قبل گرفت. آرام و با احت شیاتاقش دلش پ یکیتار دنیاتاقش را باز کرد و داخل شد. با د

 ینور رنگ ریپخش شد و همدم ز کشیاز نور در اتاق تار یچراغ خواب اتاقش را روشن کند. با روشن کردن چراغ هاله ا

مهارش کرده بود به  یکه به سخت یپرتش کرد و بعد با بغض زیم یداخل کشو بازش کند نکهیکرد. بدون ا ییچراغ خود نما

خوابش  بلکههم قرار داد تا  یرا محکم رو شیتخت پرت کرد و پلک ها یسمت تخت خوابش رفت و خودش را محکم رو

 ببرد.

 

 )فصل پنجم (

بار سوم خطبه ب عقد را  یشده بود، عاقد برا رهیخ شیروبه رو ی نهیمتحرک به آ یتفاوت همچون مرده ا یو ب سرد

 خواند.

بنده  اورمیدر ب یریشهاب ام یآقا میمعلوم به عقد دا ی هیکه شما را با مهر دیده یبه بنده وکالت م ایآ گدلیرها ب زهی_ دوش

 لم؟یوک

 

رها  یبود. سکوت طوالن انیخودش و شهاب در آن نما ریکه تصو یا نهیآ یو مبهوت نگاهش ثابت مانده بود رو مات

 بار چهارم تکرار کرد:  یبرا ییرسا یبا صدا قهیشود. عاقد بعد از چند دق دهیشهاب درهم تن یباعث شد اخم ها

 .....ایآ گدلیرها ب زهی_دوش

 

 چنگ زد.  شیبه گلو یبیعقد بغض نه یبا تکرار شدن خطبه  رها

 در ذوقش زد. شهیاز هم شتریب دیام یخال ینگاهش را دور تا دور جمع حاضر چرخاند و جا اریاخت یب

 بود و منتظر جواب رها بود.  ستادهیلرزان در پشت درب اتاق عقد ا یتابانه با قلب یب دشیام نکهیاز ا غافل

 الشیقصد جواب دادن را نداشتند سپس از خ ایرها انداخت که گو یمهره خورده  یبه  لبها یا نانهیزبینگاه ر نهیاز آ شهاب

 گذشت.

 کار رو با قلب عاشق من نکن.  نینه رها، ا _
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 یدرهم فرو کرد. سرش را به آرام شتریرا ب شیرا در هم گره زد و بعد اخم ها شیداد و دست ها یرا تکان شیپاها کالفه

را از هم  شیگره دست ها  دیرها به گوشش نرس یاز سو یجواب چیه یرها انداخت. وقت یبایرخ ز میبه ن یچرخاند و نگاه

لب  ریبه دستش وارد کرد و بعد خفه ز یفیدست چپ رها قرار داد. فشار خف یدست راستش را رو اریاخت یاز کرد و بب

 : دیغر

 ؟ی_ چرا ساکت

 

 دیرس یکه به زور به گوش جمع حاضر م ییشهاب دوخت و با صدا یسرخ شده  یبغض دار نگاهش را به چشم ها رها

 لب زمزمه کرد. ریز

 _بله.

 

 رونیبه ب« هو» کیاش را آهسته با  نهینفس حبس شده در س اریاخت یجواب مثبت قلبش آرام شد و ب دنیبا شن شهاب

از او شروع به  تیرا آهسته بهم زد که افراد حاضر در جمع متوجه جواب مثبت رها شدند و به تبع شیفرستاد، دست ها

 دست زدن کردند.

 

اش را به  هیتک اریاخت ی. بختیشک قلبش فرو ر یب دیکه از پشت در اتاق عقد به گوشش رس یدست و سوت یبا صدا دیام

 یسمج از گوشه  یو قطره اشک دیهم قرار داد. چانه اش لرز یرا با درد رو شیپشت سرش زد و ناباورانه پلک ها وارید

رمق  یسست و ب ییبا پاها ندیبب تیاو را در آن وضع یکس نکهیخشک شده اش، قبل از ا یلب ها یرو ختیچشمش فرو ر

 دیقلب عاشقش کوب یبر رو یو بعد مشتش را چند بار ستادیا یلحظه ا د،یکش یریقدم برداشت. قلبش ت یبه سمت در خروج

 . دیلب نال ریو ز

 .ستیمال تو ن گهیکن؛ اون د یقرار ی_ کم ب

 کج کرد.  نشیرا به سمت ماش شیقدم ها یحال یبا ب سپس

 

رخ جذاب شهاب انداخت که در آن  مینشود. نگاهش را با غم به ن زیدر جمع سر ر شیتازه کرد تا مبادا اشک ها ینفس رها

 آمد.  یبه چشم م شتریب یکت و شلوار مشک

 ی. در همان لحظه آقاابدیب یلحظه ا یآن همه شلوغ انیرا م دیقرارش را دور تا دور سالن چرخاند تا ام ینگاه ب سپس

 یخانم جعبه  الیسه کیگفتن خودشان را به عروس و داماد رساندند و بعد از گفتن تبر کیتبر یو همسرش برا یریام

 انیبه همراه شا دایسپس ش دیرها را مادرانه در آغوش کش جدداکرد و م میرا به عنوان کادو به رها تقد یشکل یمخمل

 کردند. شانیبرا یوشبختخ یآرزو یکنارشان قرار گرفتند و بعد از دست دادن و روبوس
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بر لب خواهرانه رها را  یگفتن خودشان را به عروس و داماد رساندند. هاله با لبخند کیتبر یهاله و همسرش برا نباریا

 لب گفت : ریو آهسته ز دیدر آغوش کش

 !یداد ی_مردم و زنده شدم چرا جواب نم

 زد و گفت : یخواهرش کاشت و لبخند تصنع یگونه  یرو یو بوسه ا دیسرش را به عقب کش یکم وبعد

 .نیکه خوشبخت بش شاالیا زم،یگم عز یم کی_بهت تبر

لب رو  ریکرد انداخت و ز یجلوه م باتریز یمحو شیخواهرش که حال با آرا یبایز یملتمسانه نگاهش را به چهره  رها

 به خواهرش آرام گفت :

 

 ؟یازش خبر ندار ومدهین دی_چرا ام

 

روبه شهاب که کنجکاوانه  یشهاب و رها دو دو زد و بعد با لبخند نیعوض کردن بحث دستپاچه نگاهش ب یبرا هاله

 گفت : یهاله و رها در نوسان بود با لحن شوخ نینگاهش ب

 

 .دیاونوقت با من طرف دیکرد تشیاگه بفهمم اذ دای_آقا شهاب مواظب خواهر دست گلم باش

 

 که در کالمش بود گفت : یتیبا جد شهاب

 هاله خانم. هیچه حرف نی_ ا

 تفاوت رها انداخت و ادامه داد :  یب یبه چهره  یبعد نگاه و

 دست خودمم بهش برسه. یتو قلب بنده جا دارن، فکر نکنم حت شونی_ا

را به باال داد. هاله  شیوابر یجمع رها متعجبانه لنگه  انیبار به رها کرد آن هم در م نیاول یکه شهاب برا یابراز عشق با

 ریرها خجالت زده سرش را به ز نباریرها کرد ا یحواله  یچشمک رکانهیحرف لبخند زنان نگاهشان کرد و بعد ز یب

 قرار داشت. ستشکه در د یانداخت و نگاهش را دوخت به دست گل

سرش کاشت و با گفتن  یرو یو بوسه ا دیبلند خودش را به رها رساند و پدرانه رها را در آغوش کش ییآقا با قدم ها احمد

 صدا از یکه ب ییرها را با نمه اشک ها« دخترم یخوشبخت بش»

 گفت : یبود با لحن شوخ ستادهیاز آغوشش جدا کرد و بعد روبه همسرش که کنارش ا ختندیر یچشمانش فرو م ی گوشه

 اش و جمع کن.خودت اشک ه ایها ب یبارش آورد ینازک نارنج یلیدخترمون و خ نی_خانم ا

 

 داد و با گفتن  شیتحول یخانم در جواب همسرش لبخند ترایم

 .دیرها را در آغوش کش« نکن دخترم و تیاذ »



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 رو به مادرش گفت : یتر انهیحامد با لحن دلجو نباریا

 

 رو آرومش کنم. یته تغار دیدرد اون آغوش منه مامان جون؛ خودم با ی_دوا

رها را به « بغلم دردونه ایب»را باز کرد و با گفتن  شیخانم بالفاصه رها را از آغوشش جدا کرد و حامد دست ها ترایم

 آغوشش دعوت کرد.

 

 ریقلب برادرش قرار داد و با بغض ز یپر دست راستش را رو یصبرانه خودش را بغل برادرش جا داد و با دل یب رها

 گوش برادرش آرام زمزمه کرد : 

 

 سوزه حامد!  یقلبش داره از درد م ی کهیت نیدونت ا_ در

 

قلبش  یکه رو فشینگاهش را سوق داد به دست ظر نباریپر از اشک رها گرفت و ا یکالفه نگاهش را از چشم ها حامد

 لب زد : ینشسته بود. نگاهش رنگ غم گرفت و به آرام

 

 رها؟ یکن یبا حرف هات داغونم م ی_چرا دار

 

خودش را به  عیکوتاه سر یمعذرت خواه کیو با  دیرها نگاه کند، خودش را عقب کش یبعد بدون آن که در چشم ها و

و  دیکش رونیکتش ب بیرا از ج یگاریس تیتاالر زد و بعد با عصبان یدر جلو یرساند. کالفه قدم  یاز تاالر عروس رونیب

حس  رایزد. خودش را در دل لعنت کرد ز گارشیبه س یقیمبست و پک ع تیعصبان یرا از رو شیزد. پلک ها ششیآت

 یرها از او خواست تا با پدرش حرف بزند و مراسم خواستگار یاتفاق ها خودش است. چرا که روز نیکرد باعث تمام ا

حال روز خواهرش  دنیپدرش بود. حال با د یاز حال روز رها به فکر آبرو شتریاو ب یکنسل کند  ول شهیهم یرا برا

تر بزند که چشمش از  قیرا باز کرد تا پک دوم را عم شیپلک ها یکه کار از کار گذشته بود، آرام ال یبود در حال مانیشپ

 افتاد.  دیام نیدور به ماش

 است با خودش گفت : دیام نیمطمئن شد ماش یزوم کرد. وقت نیماش یرو شتریرا تنگ تر کرد و ب شیچشم ها کنجکاوانه

 کنه! یم کاریجا چ نیا نشیپس ماش  رازیکه صبح برگشت ش نی_ا

 

داخل  یدود ی شهیکرد و از پشت ش کینزد شهیرساند. سرش را به ش نیو خودش را به ماش دیسرعت بخش شیقدم ها به

 را از نظر گذراند. نیماش

 



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

آهسته  یرا با قدم ها نیو همانطور که ماش دیکش شیها شیته ر یرا رو گرشیدستش را به کمر زد و دست د کی متفکرانه

را  شیدست ها تیدر آن وضع دنشیافتاده بود، با د نیزم یرو نیماند که کنار ماش دیام یزد ناخودآگاه نگاهش رو یدور م

 سمتش قدم تند کرد.  هکنان ب یعل ایلب  ریو ز دیسرش کوب یبا شدت رو

صورت  یرو یی. با کف دستش چند تادیرا در آغوش کش دینفس زنان تن تنومنده ام یکنارش زانو زد و به سخت دستپاچه

دوخت و با  دیرمق ام یب یباز کند. نگاه نگرانش را به چشم ها یرا به آرام شیپلک ها دیضربه زد که باعث شد ام دیام

 لکنت لب زد :

 .. دا...داداش چت شده؟ دی_ام...ام

 !یبگو مردم از نگران یزیچ هی دیام

 

 گفت : دهی, بردهیو بر دیخشک شده اش کش یلب ها یزبانش را رو یحال یبا ب دیام

 ..مارستانی...بیشه منو...برسون ی....مسی_حامد...حالم..خوش ن

 

باز شود.  نیماش یرا تک ضرب زد تا در ها نیماش ریو دزدگ دیکش رونیب دیبغل کت ام بیرا از ج چیتند و فرز سو حامد

 زیکرد و سپس خودش هم ن نیرا سوار ماش دیرد کرد و کمکش کرد تا بلند شود. نفس زنان ام دیام ربغلیدستش را از ز

که در دسترس قرار داشت  یمارستانیب نیبلند به سمت اول کافیت کیرا روشن کرد و با  نیسمت راننده جا گرفت و ماش

 حرکت کرد.

 

 ود با چنگال به سمتش گرفت و گفت :پوست گرفته ب شیرا که برا یبیبه هاله زد و بعد س یلبخند احسان

 _خانمم چقدر خوشگل شده امشب!

 

 احسان کرد و آرام دم گوشش لب زد : یحواله  یبه سرو گردنش داد و بعد چشمک یقر هاله

 

 شم امشب جات کناره حامده.  یحرف ها خر نم نی_ آقا احسان گفته باشم من با ا

 

 گوشش زمزمه کرد : ریکرد و بعد  دستش را دور کمر هاله انداخت و ز یزیر یخنده  احسان

 

 . یکن یدگیرس تیشوهر دار فیبه وظا کممیوقتشه  گهیاز هم د میدور بود یادیز یکن ی_فکر نم
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پر  یدرشت شده را به چشم ها یگرفت. و بعد چشم ها دندیرقص یکه در وسط سن م یینگاهش را از پسر و دختر ها هاله

 احسان دوخت و گفت : طنتیاز ش

 

 کاسه ست. نیآش و هم نیهم یخونه نخر یباش، تا وقت الیخ نی_ نه بابا به هم

 

هاله  یبرا یبه صدا در آمد. با نگاهش خط نشان لشیموبا اوردیبه زبان ب یکرد و تا خواست حرف یتصنع یاخم احسان

را به باال داد و نگاهش  شیابرو یحامد با تعجب لنگه  یشماره  دنی. با ددیکش رونیکتش ب بیرا از ج لشیو بعد موبا دیکش

 هاله کاشت و گفت : یگونه  یرو یبوسه ا رکانهیرا حس کرد ز امدح یخال یجا یرا دور تا دور سالن چرخاند. وقت

 

 .امیم عیجواب بدم سر هی_تلفن کار

 

 عیخلوت پناه برد. سر یگوشه  کیشت و به و ازدحام گذ یآن همه شلوغ انیکوتاه از م یمعذرت خواه کیبعد با  و

شروع به حرف زدن  یرفته ا لیتحل یو اتصال را برقرار کرد. حامد با صدا دیکش لشیموبا یصفحه  یانگشتش را رو

سراغش را از او گرفت  یو هر کس دینگو یزیچ یاحسان باز گو کرد و از او خواست تا به کس یکرد و ماجرا را برا

 اطراف است، تا خودش را مجددا به مراسم برساند. نیهم دیبگو

متوجه  یلبش جا داد تا کس یرو یلبخند یو با ظاهر ساز دیلب کش ریز یکدر و گرفته تماس را قطع کرد و پوف احسان

 به کنار هاله رساند. ینشود سپس دوباره خودش را با لبخند تصنع یزیچ

 

دستش را دور کمر  گرید یزوج ها ی هیبه رها که کنارش نشست بود نگاه کرد دوست داشت مثل بق یگوشه چشم شهاب

رقص دونفره داشته باشد. با  کیبا او  یآن همه شلوغ انیم ایعاشقانه سر دهد و  یگوشش زمزمه ها ریو ز اندازدیعشقش ب

رقص  هیحسرته  دیحاال که زنمه چرا با خودش فکر کرد البش نشست. ب یرو یبود پوزخند دهیکه به ذهنش رس یفکر

سر از اوخواست تا  یزد و با اشاره  انیبه شا یبود چشمک دایهو شیشانیدر پ شهیکه هم یدونفره رو باهاش بخورم، با اخم

 یکم وجابه جا شد  شیدر جا یخودش را به شهاب رساند. شهاب کم عیخندان سر  یبا چهره ا انی. شادییایبه کنارش ب

 شیلب ها یرو انیدر گوشش زمزمه کرد که باعث شد لبخند شا یزیکرد و چ لیمتما انیصورتش را به سمت گوش شا

 تر شود. قیعم

خودش به  شیپ یقیبود که دقا یکردن با حلقه ا یاز کنارش مجددا نگاهش را به رها دوخت که مشغول باز انیگذشتن شا با

 بود.در انگشت رها انداخته  شیعنوان مرد زندگ

 گوشش نجوا کرد :  ریز یفرستاد و به آرام شیرها یدست ها یرا به هم آغوش شیخواهانه دست ها خود

 رقص دونفره؟ هیبا هی_نظرت چ
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به سمت شهاب  یسرش را کم اریاخت یشهاب کنار گوشش تنش مور مور شد. ب یبم و مردانه  یصدا دنیبا شن رها

 .دینال یچرخاند و با صورت گلگون شده به آرام

 .دونمی_نم

 

 تلخ زمزمه کرد :  یهرچند آرام ول ابشیکم یزد درست از همان لبخند ها یلبخند شهاب

 ؟یلبخند بزن کمیشه  ی_م

 

 . دیبه چهره اش پاش یشهاب انداخت و بعد تلخند یمشک یبه چشم ها ینگاه دیبا ترد رها

 کیکرد تا باهم  یارکستر که  از عروس و داماد دعوت م یدر هم قفل شد. با صدا ینگاه هر دو چند لحظه ا اریاخت یب

 رقص دونفره داشته باشند به خودشان آمدند .

 کیرا با  شیبرخاست و بدون آن که خوشحال شیاز جا یکودکانه ته دلش جا گرفت. به آرام یبا دعوت ارکستر ذوق شهاب

بگذارد به سمت رها برگشت. دست رها را در دست مردانه اش قفل کرد و شانه به شانه  شیبه نما شیلب ها یلبخند بر رو

 میموال تمیهم قرار گرفتند. آهنگ با ر یبه وسط سالن با فاصله روبه رو دنیهم به وسط سالن قدم برداشتند. سپس با رس ی

 یرنگ یاز نور ها یدر عوض هاله او  وستیپ یسالن به خاموش یشروع به پخش شد و   همزمان چراغ ها یکیو رمانت

کوتاه  یقدم د،بو شیشانیپ یکه رو یزیجلوه کردند. شهاب با اخم ر کیتاالر را رمانت یسالن پخش شدند و فضا یدر فضا

 .دیرها را خود خواهانه به آغوش کش فیو نح فیتن ظر کبارهیبه سمت رها برداشت و به 

 جانیبا شهاب باال گرفت.از شدت ه یدر خود جمع شد و ضربان قلبش به شدت از هم آغوش دهیترس یهمچون گنجشک رها

 شد. یکمرش جار یگود یاز عرق سرد رو یینفسش به شمار افتاد و قطره ها

به خود فشرد و  شتریرها تنگ ترکرد و خود خواهانه رها را ب کیدستانش را دور کمر بار یحلقه  یبا خون سرد شهاب

گوش رها فرستاد  یکیعرق بود، انداخت و سرش را به نزد سیمضطرب رها که حال خ یبه چهره  ینگاه نانهیب زیبعد ر

 گوشش لب زد :  یبم و مردانه کنار الله  یو آرام با صدا

 ؟یلرز ی_چرا م

 

صدا قورت داد و  یآب دهانش را ب یزد و به سخت یقرار گرفته بود تلخند یبار در آغوش جنس مخالف نیاول یکه برا رها

 ...گفت :  دهی...بر دهیبر

 ....دمی...ترسی_راس...راستش ... ازت...ترس

 

 گفت : طنتیرنگ رها با ش یعسل یبه چشم ها رهیرا به باال داد و خ شیابرو یلنگه  انهیموز شهاب

 _خوبه...

 ادامه داد : یاز مکث کوتاه وبعد
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 از شوهرش بترسه. دی_زن با

 

 حرف نگاهش کرد.  یکه زد رها نگاهش رنگ تعجب گرفت و ب یحرف با

که  یگذشت درحال یم یرها به کند یخوردند؛ زمان برا یتاب م یبه آرام گرید کینور در آغوش  یرنگ یهاله ها ریز

 کشیبار یآهنگ شهاب لب ها دنیو همزمان با به اتمام رس دیرس انیگذشت. کم کم آهنگ به پا یشهاب به سرعت م یبرا

را بست که باعث شد قطره  شی. رها با درد پلک هادیبوس وتاهفرستاد و آرام و ک شیرها یلبها افتیبه ض اقیرا با اشت

شهاب اصابت کند. شهاب با  کیبار یلب ها یبلغزد و درست همزمان بر رو نییچشم اش به پا یسمج از گوشه  یاشک

از  سشیخ یپلک ها دنیبه صورت رها انداخت. با د یو نگاه دیکش سشیخ یلب ها یانگشت شصتش را رو رتیح

شد. رها  رهیکه در حال دست زدن بودن خ شیروبه رو تیبه جمع شیحرف با تمام دغدغه ها یو ب دیکش یسنف تیعصبان

 :  دیرا با پشت دست پس زد و غم زده با خود دردل نال شیانداخت و تند فرز اشک ها ریسرش را به ز یبا ناراحت

 بوسه سر مست نشدم؛ گر نگرفتم. نیتموم عاشق ها با ا_من مثل 

 بوسه مردم و زنده شدم. نیبا ا بلکه

 

 )فصل ششم (

 یبرا شانیدستش که شهاب در جشن نامزد یرو  یو نگاهش را سوق داد به ساعت مچ دیلب کش ریز یحوصله پوف یب

 دنیبه صدا در آمد، با د لشیکه موبا ردیبا هاله بگ یتا تماس دیکش رونیپالتوش ب بیرا از ج لشیداده بود. موبا هیتولدش هد

 لبش نشست. یگوشه  یتلخند «یمرد اجبار»نام 

بم و آرام شهاب از پشت خط به  یو تماس را برقرار کرد که صدا دیکش یگوش کونیآ یانگشت اشاره اش را رو دیترد با

 که سالم کرد.  دیگوشش رس

هم قرار داد و بعد با  یرو تیرا با عصبان شیپرتاپ کرد و پلک ها رونیبصدا به  یشهاب نفسش را ب یصدا دنیشن با

 گذاشته بود گفت : شیکه در صداش به نما یلحن کوبنده تر

 ؟ییسالم، معلومه تو کجا کی_ عل

 

 جواب سالمش را داد و گفت  : یتر انهیبا آرامش و لحن دلجو شهاب

 

 . میجلو در تا بر اینشده ب رید نیاز ا شتری. حاالهم تا بدیکارم طول کش کمی_ حق باتوعه 

 

شانه اش  یرا رو فشیبرخاست و دست ک شیاز جا تیتماس را قطع کرد سپس با عصبان یحرف اضافه ا چیبدون ه رها

لب غرلند کنان به سمت در خانه قدم تند کرد.  ریکرد ز یفرو م بشیرا داخل ج لشیکه موبا یجابه جا کرد و بعد درحال

 یانبوه انیآهسته از م ییرا به پا کرد و با قدم ها دندیرس یم شیزانوها ریرنگش را که تا ز یمشکچرم  یها نیپوت عیسر

 دنیبا د شهیدر خانه رساند. مثل هم یخانه شان نشسته بود گذشت و خودش را به جلو اطیکه در کف ح دیسف یاز برف ها
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جا گرفت  نیماششهاب رساند و تند و فرز در  نیرا به ماش بلند خودش یرا درهم گره زد، سپس با قدم ها شیشهاب ابروها

 لب گفت.  ریز یو سالم

زدند  یم یرها که از شدت سرما به سرخ دیسف یبه گونه ها یدر جوابش تکان داد. سپس نگاه یهم متقابال سر شهاب

و همانطور که  دیسرش را به عقب کش یکارش رها کم نیبا ا دیاراده پشت  دستش را به صورت رها کش یانداخت و ب

 گفت : اندازدیب یاهنگ رونیبه ب شهیگرداند تا از پشت ش یصورتش را از شهاب برم

 

 ؟یحرکت کن ستی_بهتر ن

 

رها گرفت و سوق داد به دستش که هنوز در هوا معلق مانده بود. با  یاش نگاهش را از چهره  یشگیبا اخم هم شهاب

و دنده  دیدنده کوب یچرخاند و دستش را که هنوز در هوا معلق مانده بود، رو گرشیسرش را به سمت طرف د تیعصبان

کنده شود و به  شیبه سرعت از جا نیداد که باعث شد ماش شارپدال گاز ف یرا محکم رو شیرا با خشم جا به جا کرد و پا

 .دییایحرکت در ب

 

لب با  ریز یسپس با خوشحال دیقرار داشت کش شیکه روبه رو یو مجلل کیتمان شساخ یتا باال نییرا با ذوق از پا نگاهش

 خودش زمزمه کرد : 

 رو داشت.  یهمه سخت نی_ ارزش ا

 

آهسته  ییباز کند. شهاب با قدم ها شانیساختمان خواهرش قرار داد تا در را برا فونیآ یانگشت اشاره اش را رو وبعد

 را به دستش داد و آرام لب زد : ینیریبزرگ ش یخودش را کنار رها رساند و بعد جعبه 

 رسه، مبارکشون باشه  یبه نظر م یقشنگ ی_ خونه 

 داد و گفت: لشیتحو یجان مهیلبخند ن رها

 سقف. هی ریها هم رفتن ز نی_آره خداروشکر باالخره بعد از چند سال ا

 

را با زبان تر کرد و آرام با  شیکرد لب ها یبلند مردانه اش فرو م یپالتو بیرا در ج شیکه دست ها یدر حال شهاب

 گفت : طنتیش

 خرم یهارو برات م نیبشه ها، خودم قشنگتر از ا تی_ نکنه حسود 

 

 طنتیش یرا که گاه شیو جواب پسر تخس و مغرور روبه رو ردیبا تعجب نگاهش کرد و تا خواست زبان به دهان بگ رها

که از آنها  دیبه گوشش رس فونیاحسان از پشت آ یباز شد و همزمان صدا یکیت یکرد را بدهد که در ساختمان با صدا یم

 دوم بروند. یخواست تا به طبقه  یم
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 یطرف و آن طرف چرخاند و نگاه نیا یگرم به سمت در واحدشان رفتند؛ احسان سرش را کم یو احسان با استقبال هاله

 گفت: طنتیانداخت و با ش شیبه در آسانسور روبه رو

 کرده باشن؟ ریگم نکنه اون تو گ ی_ هاله م

 

 گفت: تیرا باال داد و با جد شیابرو یچپ چپ نگاهش کرد و لنگه  هاله

 _ بسه احسان!

 

 باال گرفت و گفت : میرا به حالت تسل شیکرد و بعد دست ها یزیر یخنده  احسان

 .زمیفقط خواستم مزاح کنم عز دیخوب ببخش یلی_ خ

 

تنگ و  یطرف و آن طرف راه رو نیرا به باال پرتاب کرد و سرش را ا شیاحسان  شانه ها یاعتنا به حرف ها یب هاله

 هم  یرها و شهاب که شانه به شانه  دنیچرخاند و با د کیبار

. دیبلند به استقبالشان رساند و رها را در آغوش کش یاز سر ذوق زد و خودش را با قدم ها یآمدند لبخند یپله ها باال م از

 یکرد، رها با لبخند جعبه  ییخوش آمد گو ینسبتا بلند یشد روبه شهاب با صدا یکه از آغوش رها جدا م یسپس در حال

 لب کرد. ریز یبه هر دو انداخت و تشکر ینگاه یانرا به سمتش گرفت و هاله با قدر د ینیریش

مردانه شهاب را در آغوش  یشهاب را فشرد و به رسم مهمان نواز یبه جلو برداشت و دست ها یدوستانه قدم احسان

 و گفت: دیکش

 پس شما دوتا؟ دیکجاموند دی_ خوش اومد

 

 گفت :  دهیبر دهیکرد بر یتازه م یکه نفس یتکان داد و درحال ینفس زنان سرش را به آرام شهاب

 

 باال ... مییاز پله ها ببا می_ آسانسورتون ...کار نکرد ...مجبور شد

 

 کرد و کنار گوشش آرام گفت :  یزیر یخنده  احسان

 

 .یشانس ندار نکهی_مثل ا

 زمزمه کرد. «ییبابا یا» لب  ریداد و ز لشیتحو یجان میلبخند ن شهاب
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 روبه هاله گفت: ینسبتا آرام یبه اتفاق داخل خانه شدند شهاب با صدا  یهمگ

 مبارکتون باشه.  نیدار یقشنگ ی_ هاله خانم خونه 

 

 شان  کرد. ییخانواده راهنما یاعضا ی هیکنار بق ییرایکرد و به سمت سالن پذ یداد و تشکر لشیتحو یلبخند هاله

جا گرفتند . طبق  معمول  یراحت یمبل ها یرو یخانواد هر کدام گوشه ا یبا اعضا یها بعد از سالم و احوال پرس بچه

بودند.  یشد مشغول بحث در مورد فوتبال جام جهان گرید کیاحمد آقا مشغول گفت و گو با شهاب شد، احسان و حامد هم با 

که  الیفکر و خ یوسط رها تنها مانده بود با کل نیشام را بدهند ا بیتا ترت دندخانم و هاله به آشپز خانه پناه برده بو ترایم

 شد. یخطم م دیشان به ام آخر همه

شان انداخت و با  یبه جمع خانوادگ یخواهرش فرو کش کرد بود، نگاه یخانه  دنید یزود تمام ذوق و شوقش برا چه

به  ییو تنها یزد، هنوز هم فکر و ذهنش در شلوغ یدر ذوقش م دیام یخال یهنوز هم جا دیدر دل کش یقیآه عم یناراحت

شود،  الشیخ یتوانست ب یکه نم یحل شده بود جور شیدر زندگ یادینفر ز کیدلش نبود  ریشد. تقص یم دهیسمت او کش

 یم یقرار یب اری یرو دنید یشود هر لحظه و هر زمان که بخواهد برا ینم شیزاد که حال یزبان آدم گریقلب است د

 کند.

 

 کیدعوت کرد تا به آن طرف سالن به صرف شام بروند. احمد آقا با  شیاز مهمان ها ییبا خوش رو هاله

 رفت روبه حامد و احسان گفت: یم یغذا خور زیکه به سمت م یبرخاست و در حال شیگفتن از جا «یعل ای»

 

 کرده امروز! کاریهاله خانم چ مینیتا بب زیسر م میبهتر بر د،ی_ بچه ها کم بحث کن

 وگفت : دیکش به شکمش یبا خنده دست حامد

 کاشته یخواهر ما چه گل نیا مینیبب میگشنمه بر ی_ من که حساب

 

 مهمان کرد و گفت :  یرا به لبخند شیلب ها احسان

 . میباخت شام مهمون تو باش رانیبه ا ایاسپان یوقت هی_ نظرت چ

 

 از رو ببندند و قبل از حامد جواب احسان را بدهد.  ریبود تا هاله  شمش یحرف احسان کاف نیهم

 به همسر شوخش انداخت و گفت : یاش قالب کرد و نگاه نهیس یرا رو شیطلبکارانه دست ها هاله
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زن نمونه و  هیمن که مثل تو  ی چارهیدم. داداش ب یببازه من به جاش شام م مشیاحسان خان، اگه هم ت یفکر کرد ی_ چ

 دم. یکارهاش و خودم انجام م یهمه  جهیهمه شام بپزه پس در نت یکد بانو نداره که بخواد برا

 

به هاله کرد و بعد سرش را به  چپ و راست  ینگاه دهیباال پر یجمع بلند شد احسان با ابروها یهاله خنده  یها باحرف

 تکان داد گفت:

 

 . یکن یداداشت و م یطرف دار یدار یشوهرت رو بکن یکه طرف دار نیا ی_ واقعا متاسفم برات هاله، به جا

 

 ندیتا بنش دیکش یرها عقب م یبرا یکه صندل یو درحال دیکش رونیب شیشگیهم یرا از پشت اخم ها داشیلبخند کش شهاب

 گفت:

 

 . رونیغذات و بخور تا هاله از خونه پرتت نکرده ب نیبش ای_ داداش ب

 

آرام  ندیتا بنش دیکش یخودش عقب م یبرا یکرد و همانطور که کنار شهاب صندل  یشهاب احسان خنده  یحرف ها با

 گفت:

 سر صدا بخورم.  ینشده غذام و ب یعصبان نیاز ا شتری_ حق باتو بهتر تا ب

 

احسان فرستاد و آرام کنار  یکیجابه جا شد و صورتش را به نزد شیدر جا ینثارش کرد و بعد کم یتک خنده ا شهاب

 گوشش لب زد :

 ها، تو هم بد جور  می_  خودمون

 ها. یلیذل زن

 

 یکرد. بعد از مدت ها آن شب  شب خوب دنیسرش را خاراند و باگفتن نظر لطفته شروع به غذا کش یبا سر درگم احسان

 یخوشبخت نیبودند.  هاله ا دهیرس شانیبه آرزو ها اریبس یها یهاله و احسان بعد از سخت رایبود ز گدلیب یخانواده  یبرا

 یو خانواده دوست شکر م رتیبا غ یمرد نیدانست و خدا را بابت داشتن همچ یزحمات فراوان همسرش م ونیرا مد

 کرد.

 گفت : یآرام یگوش رها فرستاد و با صدا یکیجابه جا شد و صورتش را به نزد یکم شیدر جا شهاب

  می_ پاشو آماده شو بر
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 گفت:  یبرخاست و روبه به خواهرش با لحن مهربان شیو با گفتن باشه از جا دیسرش را به عقب کش یکم رها

 . میبهتره رفع زحمت کن گهی_  هاله جون ما د

 داد و گفت : لشیتحو یدر جوابش لبخند هاله

 _ چه زود حاال، تازه سر شبه.

 

 برخاست. شیممنون از جا یلیکرد و با گفتن خ یدست شیجلوتر از رها پ شهاب

 شانه اش جا به جا کرد.  یرا رو فشیحوصله ک یاز چند لحظه رها حاضر و آماده کنار شهاب قرار گرفت، ب بعد

 گفت: شانیخانم برداشت مردانه دست احمد آقا را فشرد و رو به هر دو ترایبه سمت احمد آقا و م یقدم شهاب

 .میکم کم بر گهیما د دیندار یبود کنارتون، اگه کار ی_ پدر جون و مادر جون شب خوب

 

 دست شهاب را در دستش فشرد و گفت : یزد و به آرام یآقا لبخنده مهربان احمد

 به سالمت.  دی_ ممنون پسرم بر

 نثارش کرد و گفت: یخانم هم لبخنده مادرانه ا ترایم

 

 ... دی_ مواظب خودتون باش

 

 وشکه رها را در آغ یبعد در حال و

 و کنار گوشش آرام گفت:  دیکش یم

 

 ها . نیشهاب ا یخونه  یبر یخونه  توهم بهتر شب و تنها نمون مییای_ مادر ما شب نم

 

 آهسته کنار گوش مادرش زمزمه کرد : دهیباال پر یبا ابروها رها

 د؟ییای_ چرا نم

 

 کرد آهسته گفت: یکه رها را از آغوشش جدا م یخانم در حال ترایم
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 امیهمه راه رو بکوبم ب نیتونم که اول صبح ا ی. نممیخونش و بخر لیتا کم و کسر وسا د،یخوام با هاله برم خر یم _ فردا

 .دیخر میر یجا با هاله م نیصبح از هم نجا،یتا ا

 

 به مادرش انداخت .  ینگاه یآمد و با ناراحت رونیحرف از آغوش مادر ب یب رها

 از همه جلوتر از رها قدم برداشت و رها غم زده پشت سر شهاب به راه افتاد. یبعد از خداحافظ شهاب

 

داخلش جا گرفت. شهاب با  عیسر لیاتومب یو با باز شدن در ها دیچیدور خودش پ شتریب ادیز یرا از سرما شیها دست

 گرفت و گفت: را روشن کرد و بعد کتش را از تنش خارج کرد و به سمت رها نیماش یبخار عیرها سر دنیلرز

 .رشی_ بگ

 گفت: یتفاوت یبه کت انداخت و با ب یمتعجب نگاه رها

 . ستیسردم ن ادیخوام ز ی_نم

 

که  دیرها کش یبرا یرها انداخت و با نگاهش خط و نشان یدر چشم ها یقیاش نگاه دق یشگیهم یبا همان اخم ها شهاب

 گذشت. الشیدوشش انداخت و از خ یحرف کت را رو یرها متوجه نگاه غضبناکش شد. سپس ب

 . ستیهرکول بدون کت سردش ن یپسره  نی_ ا

 

بم و مردانش آرام  یشده بود دنده را جابه جا کرد و با صدا رهیو خلوت شب خ کیتار ابانیهمانطور که با اخم به خ شهاب

 گفت :

 کنم. یرو حس نم ییسرما چیه ی_ معلومه که تو کنارم باش

 

 رخ جذاب شهاب انداخت و با خودش گفت: میبه ن یگرد شده نگاه یبا چشم ها رها

 خواد فکر من و بخونه  یاز کجا م نیوگرنه ا دم،ی_ حتما توهم زدم که صداش و شن

 

شهاب  یرا تماشا کند، باز هم  صدا یبرف یها ابانیداد تا خ یم هیتک شیراحت به صندل الیکه دوباره با خ یدر حال سپس

 که به زور قصد کنترل کردنش را داشت و گفت: یبا لبخند نباریکه ا دیبه گوشش رس

 ؟یتوهم زد یکن ی_ چرا فکر م

 

 یدرشت شده نگاه ییسرش را به سمت صدا چرخاند و متعجب با چشم ها عیرها سر دیخز رونیکه از دهانش به ب یحرف با

 به شهاب انداخت و گفت: 
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 ؟یگفت ی_ تو االن چ

 

متوقف کرد سر چرخاند و نگاهش را  یبرف ابانیاز خ یرا گوشه ا نیفشار داد و ماش نیترمز ماش یرا رو شیپا شهاب

 رفته آرام لب زد:  لیتحل یشد و با صدا رهیرها خ ی بایز یتنگ کرد و به چشم ها

 ؟ینکن یشه انقدر با چشم هات برام دلبر ی_ م

 

کردن با انگشتان  یحرف مشغول باز یانداخت و ب ریسرش را با خجالت به ز ستاد،یحرف شهاب قلبش از حرکت ا با

 فیدست ظر یاراده رو یرها ته دلج قنج رفت ناخودآگاه دستش را ب یگلگون شده  یگونه ها دنیدستش شد. شهاب با د

 لرزاند.  یرا م یکه دل هر دختر ابشیجذاب و کم یابه صورتش زد، درست از همان لبخند ه یرها قرار داد و لبخند

 زد گفت :  یکه آرامش در آن موج م ییبا صدا سپس

 حرف بزنم کمیخوام امشب باهات  ی_ م

 نگاه سردش را به شهاب دوخت و گفت : رها

 ؟یحرف بزن یخوا یم ابونیکنار خ نجای_ ا

 یها ابانیبه خ یفرستاد و نگاه نییپا یرا کم نشیماش ی شهیو بعد ش دیکش شیها شیته ر یدست آزادش را رو شهاب

 پوش شده بودند انداخت و گفت: دیخلوت شهر که سف

 اونجا کار دارم.  یقرار برم قشم سه هفته ا یپروژه ا هی_ راستش واسه 

باعث  ینجوریا زه،یر یشرکت بهم م یاگه نرم کال اوضاع مال گهیطرف د هیاز  یتنهات بزارم ول ادیطرف دلم نم هی از

 بزنن.  نیسوء استفاده کنن و شرکتمون رو زم گهید یشه شرکت ها یم

 تازه کرد و بعد ادامه داد : یحوصله نفس یو ب کالفه

شه  یم ،یبد یو انرژ دیو بهم ام یسفر کنارم باش نیدوست دارم توهم تو ا یلیمدت کوتاه برم  خ هی ی_ مجبورم که برا

 .یایو باهام ب یتنهام نزار

 

 . دیحرف شهاب دلش لرز نیبا آخر کبارهیدلش النه کرده بود، به ته  یکه از رفتن شهاب خوشحال رها

 واضح گفت: حیو صر دیدرهم تن عیرا سر شیرا باال گرفت اخم ها سرش

شه  یخانوادم تنگ م یگذشته من دلم برا نایده از ا یپدرم اجازه نم میماه که نامزد کرد هیما تازه  امیتونم باهات ب ی_ من نم

 ازشون رو ندارم.  یتحمل دور
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در قلب  یفوالد یخنجر شیبا حرف ها شهیزد. رها مثل هم یرا از  رها نداشت تلخند یبرخورد نیکه توقع همچ شهاب

دست رها برداشت و  یدستش را از رو یمهمان کرد و با دلخور شیشانیرا در پ یشهاب فرو کرد. شهاب کم کم اخم

 انداخت و گفت: رونیبه ب ینگاه

 گنده بود. یادیمن ز ی_ حق باتوعه خواسته   

 

زد  یتفاوت یرا به حرکت در آورد و رها باز هم خودش را به ب نیکرد و بعد ماش انیب تیحرف آخرش را با عصبان شهاب

 را نداشت. شیتحمل دور یرا که حت یحال داغون و خراب مرد دیو ند

  نیسنگ شتریرا ب نیماش یکه درحال پخش بود فضا ینیغمگ آهنگ

پدال گاز  یرو شتریرا ب شیشد شهاب ناخودآگاه پا یکرد، که باعث م یخراب تر م شتریکرد و حال خراب شهاب را ب یم

 فشار دهد تا هرچه زودتر به خانه برسد.  نیماش

در  موتیباالخره ر نکهیکرد تا ا رورویرا ز نیحوصله داشپورت ماش یرا متوقف کرد، ب نیشهاب ماش قهیاز چند دق بعد

 خانه شان پارک کرد. اطیاز ح یرا گوشه ا نیصبرانه در را باز کرد و ماش یکرد. ب دایساختمان را پ یها

بلند  ییشد و جلوتر از رها با قدم ها ادهیباز کرد پ تیرا با عصبان نیدر ماش اندازدیرها ب یبه چهره  یآنکه نگاه بدون

خانه، خواب بودن  یکیدور تا دور خانه چرخاند سکوت و تار یکیخودش را به داخل ساختمان رساند. نگاهش را در تار

 داد.   یخانواده را هشدار م یاعضا

به صورت  یدرهم رفته نگاه ییو چراغش را روشن کرد. با اخم ها دیکش رونیرا ب لشیبغل کتش موبا بیصدا از ج یب

 باال که اتاقش قرار داشت برد. یگرفت و با خودش به طبقه  شیدست ها انیاخت و بعد دست رها را منگران رها اند

 اش لب زد : یشگیو با همان ژست هم ستادیدر اتاق را باز کرد و خودش کنار ا دندیاتاقش که رس به

 _برو تو.

 یاز اتاق شهاب قرار داشت رساند. ب یکه گوشه ا یآهسته خودش را به کاناپه ا یحرف داخل اتاق شد و با قدم ها یب رها

 یآن طرف تر پرت کرد. سرش را آرام به پشت فیمحکم تر از ک زیکاناپه پرت کرد و خودش را ن یرا رو فشیحوصله ک

 .دیلب کش ریز یرا بست و پوف شیداد و پلک ها هیکاناپه تک

 

پرت کرد.  یگوشه ا یدستش بود عصب یکه اصال قصد فرو کش کردنش را نداشت کتش را که رو یتیبا عصبان شهاب

باز کرد و  یگریپس از د یکیدکمه ها را  راهنش،یپ یدرهم اش شروع کرد به باز کردن دکمه ها یسپس با همان اخم ها

کرد تا  یرو م ریرا ز شیه کمد لباس هاک یکه به تن داشت ماند. در حال یپوش جذب مشک ریاز تنش خارج کرد و تنها با ز

 یکاناپه لم داده بود و ب یرو یالیخیرها که با ب یکند که بپوشد، ناگهان نگاهش ثابت ماند رو دایپ یدست لباس راحت کی

 را بسته بود.   شیپلک ها یالیخ

 ریز دیکش یم یقیپرپشتش فرو کرد و همانطور که نفس عم یموها یبه عقب برداشت و با خشم دستش را ال یقدم کالفه

 لب با خودش زمزمه کرد :

 _ آروم باش پسر چته تو؟
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بر  شیبلند راهش را به سمت رها کج کرد و خودش را به رها رساند. روبه رو ییرژه رفتن در اتاق با قدم ها یاز کم بعد

کرد و با  لیخودش را به سمت رها متما یرار داد و بعد کمق شیگاه آرنج دست ها هیرا تک شیتخت نشست و زانوها یرو

 یکه کمر اش را صاف م یرها برداشت و در حال یبعد دست از تماشا ینگاهش کرد. لحظه ا رهیتنگ شده خ ییچشم ها

 : دیبود آرام پرس انینما شیکه در صدا یتیمقدمه با جد یکرد ب

 ه؟ی_ دردت چ

 

که حال  شیبه مرد روبه رو یاز هم جدا کرد . نگاه یرا به سخت شیبم و آرام شهاب به خودش آمد و پلک ها یبا صدا رها

 انداخت و گفت: دیرس یبه نظر م دهیاز دستش کالفه و رنج

 ه؟ی_ منظورت چ

 باال رفت : شیتن صدا یکم اریاخت یب شهاب

 ؟ی_چرا همش ازم فرار

 اش را از کاناپه گرفت و بزاق دهانش را فرو خورد و من ..من ..کنان دستش را باال برد آهسته لب زد : هیتک دهیترس رها

 همه خوابن .. ،ی...آروم باش کمیشه ... ی_ م

لب  ریبود  خفه ز دایسرخش پ یکه رگ ها ییبرخاست و کنارش نشست. با چشم ها شیاز جا عیسر تیبا عصبان شهاب

 : دیغر

 رو روشن کنم  فمونیخوام تکل یامشب م نیبعد دو ماه هم _طفره نرو رها،

طوره بهم بگو رها بهم بگو  نیاگه ا ته،یتو زندگ یها نکنه کس ینکنه دوستم ندار یخوام بدونم که چرا همش ازم فرار یم

  ه؟یدردت چ

 

متورم شده بود  تیرگ گردنش که از عصبان ینگاهش را رو نبارینگاهش را از چشمان سرخ شهاب گرفت و ا دهیترس رها

آرام کند تا  یکم شیکرد تا شهاب را با حرف ها یسرهم م یدورغ دیکرد، هر چه زودتر با خیتنش   اریاخت یدوخت ب

مرد خشن  یسوال ها یتوانست پاسخ گو یکرد که نم خرابشنثار حال  یبدتر نشود. کالفه در دلش لعنت نیاوضاع از ا

 هر آن ممکن بود منفجر شود زمزمه کرد: یکه مانند بمب ساعت یتازه کرد و با بغض یباشد. نفس شیروبه رو

 

 تو .... م،ی_ ما تازه دو ماهه که به هم محرم شد

 تازه کرد و ادامه داد: یو نفس دیرا بلع بغضش

 

به زمان دارم ...باور کن با مرور زمان رابطه  اجیاحت یراحت برخورد کنم ...من کم یلیمن باهات خ ی_تو...توقع دار

 شه. یمون بهتر م
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 بدهد.   یرا به تلخند شانیشهاب کم رنگ تر شود و جا یآتش که باعث شد اخم ها یبود رو یآب شیحرف ها انگار

 

بلندش را  یخورد با انگشت اشاره اش تار مو یبلند رها ماند که در صورتش تاب م یتار مو ینگاه نافذش رو اریاخت یب

 زمزمه کرد:     یکرد و با لحن آرام تر تیبه پشت گوشش هدا

 ؟ید ی_ بهم قول م

 

 گذشت. الشیشهاب دوخت و از خ اهینگاه غم زده اش را به چشمان س رها

 .یندار ییتو قلبم جا یبدم، وقت یبهت قول الک یچطور ی_ لعنت

 .رهیگ گهید یکی یکه دلم پا یبهت بگم دوستت دارم وقت یچطور

 

 زد و گفت:  یتلخند گریرها را حس کرد، بار د یکه سکوت طوالن شهاب

 

  ؟یبهم قول بد یخوا ی_ نم

 

 لرزان آرام لب زد : ییعاجزانه نگاهش کرد و با لب ها رها

 دم. ی_ قول م

 

هر از  شیگونه ها  یشد چال رو یکه باعث م ابشیکم یکش آمد، درست از همان لبخند ها یبه لبخند شیلب ها شهاب

 گوشش زمزمه کرد : ریو آرام  ز دیشد و رها را عاشقانه در آغوش کش دهیجلو کش یکم اریاخت یکند. ب ییخود نما یگاه

 ؟یقولت نزن ریکه ز ید یم ینی_ چه تضم

 

 و گفت: دیخودش را عقب کش یبا دلهره کم رها

 

 _ قولم قوله، مطمئن باش 

 

اما  قیرها نشاند. عم یشانیپ یرا رو کشیبار یصورت رها چرخاند و بعد لب ها یتک تک اعضا ینگاهش را رو شهاب

مغرور  یرا عاشقانه دوست داشت، دست خودش که نبود پشت آن چهره  شیروبه رو یدخترک تو دل برو دیکوتاه بوس

 .دیپرست یرا م شیسرشار از عشق و محبت وجود داشت که  عاشقانه رها یقلب
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 )فصل هفتم(

 ...شهاب

 

گذراند. هر چقدر  یاز نظر م زیبه ر زیتنگ شده همه را ر ییدوخت بود و با چشم ها زیم یرو یرا به برگ ها نگاهش

 یشب از عرش به فرش برسد و روغبا کیقابل هضم بود که بخواهد  ریغ شیشد، برا یکالفه م شتریکرد ب یفکر م شتریب

هرچه زودتر دست به کار  دیببرند. با نیساله اش را از ب نیگونه بخواهند شرکتش را نابود کنند و زحمات چند نیا شیکار

 یسخت بود. برا یشهاب مرد جا زدن نبود بلکه مرد روز ها رایگرفت، ز یاتفاقات شوم را م نیا یهمه  یشد تا جلو یم

 را داد  لخت یقهوه  وانیل کیسفارش  تیگرفت و با عصبانشرکت را  یمنش یکوتاه شماره  قیبار چهارم در همان دقا

اتاقش  یاز فضا یقیچرخانش داد و دم عم یاش را به صندل هیپرت کرد تک زیم یحوصله تلفن را قطع کرد و رو یب

 یمعذرت خواه کیشرکتش با  ینکرده بود که در اتاقش به صدا در آمد و منش هیرا تخل شیها هیگرفت. هنوز باز دم ر

 . قرار داد زشیم یقهوه اش را رو وانیکوتاه ل

 برداشت و در حصار دستانش فشرد.  زیم یقهوه را از رو کیکمر بار وانیبرخاست و با حرص ل شیاز جا کالفه

 کیشرکتش آشکار شده بود.  یطرح ها نگونهیکاسه بود که ا مین ریز یمشکوک بود، مطمئنن کاسه ا زینظرش همه چ به

داغ  وانیکند نصف ل یاحساس سوزش نکهی. بدون اشیرفته بود و کمر بسته بود به نابود یآب ریافراد خودش ز نینفر از ب

برگ  یاز قهوه اش رو یکه باعث شد کم دیکوب زیم یرو تیصبانرا با ع گرشیو بعد نصف د دینفس سر کش کیقهوه را 

 زد: ادیو فر دیشرکت کوب یا شهیش زیم یاراده دستش را مشت کرد و رو ی. بزدیشده بر یطراح یها

 .ی_خانم صادق

 

بر افروخته  یجوانش که حال با صورت سییبه ر ینگاه دهیدستپاچه خودش را به اتاق شهاب رساند و هراس یصادق خانم

 اش شده بود انداخت و گفت: رهیخ

 ؟یریام یبود آقا ی_ امر

 

 شد با اخم نگاه اش را تنگ کرد و گفت: یم نییاش باال و پا نهیس یقفسه  تیکه از عصبان یدر حال شهاب

 

 تو اتاق کنفرانس باشن. دیبا گهیساعت د میشرکت جلسه بزار؛ تا ن یرایمد ئتیه ی_ زود زنگ بزن با اعضا

 

 داد و گفت: لشیتحو یتلخند کج سپس

 دارم باهاشون. ی_ عرض مهم
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 گفت: دهیبر دهیانداخت و بر سشیبه ر یبهت زده نگاه یصادق خانم

 گهی...ساعت ...دمین_ 

 ... خارج از شهر رفتن .. یفرهان ی...آقا آخه

 

 :دیغر شیدندان ها انینثارش کرد و از م ینگاه غضبناک شهاب

 که گفتم. نی_هم

 

اش دست  یشگیشرکت انداخت و به عادت هم اطیبه ح یو از پنجره نگاه دیچرخ شیپا یپاشنه  یحوصله رو یبعد ب و

 لب زمزمه کرد : ریو ز دیکش شیها شیته ر یرو

 دم. یپرورش م نمی_ خودمم خبر نداشتم که مار تو آست

 

 رهیمد ئتیه یرا داد و اعضا زیهمه چ بیساعت ترت مین یحرف از اتاقش خارج شد و در فاصله  یب یصادق خانم

اعضا به استقبال از او  یبا وارد شدن شهاب داخل اتاق کنفرانس همه  ،یفرهان یخودشان را به جلسه رساندند به  جز آقا

 دییو با گفتن دوستان لطفا بفرما کردبلند  شانیبرا یبرخاستند. شهاب مقتدرانه دست شیبه پا

که از  ییمقدمه رفت سر اصل مطلب و با صدا یمخصوصش رساند و نشست بعد از چند لحظه ب یرا به صندل خودش

 دو رگه شده بود گفت: تیعصبان

 

روغبا قرار داشت که  یشرکت ها یها ونیکلکس نیرو اراء داد بود که جز برتر ییرح ها_ دوستان شرکت ما امسال ط

خطر که  نیما بزرگ تر یبرا یعنی نیبه دست روغبامون افتاده و ا یاالن متاسفانه تمام طرح هامون بطور نامحسوس

 شه شرکتمون ور شکسته بشه. یباعث م

 

سپس دوباره  دینفسه سر کش کیزد و  یقرار داشت چنگ زیم یکه رو یآب کوچک یبه بطر تیتازه کرد و با عصبان ینفس

 ادامه داد:

 

 نهیهز نیشرکت آب خورده و ا یبرا اردیلیم کی  یباال میدیکه کش ییکه طرح  تمام خودرو ها دیدون ی_ خودتون بهتر م

 .زیعز نیسال تمام  زحمات شما مهندس کیمعادله با 

 .رونیب مییایب م،یر یتوش فرو م میکه دار یمنجالب نیتا از ا میلطفا دست به دست هم بد پس
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انداخت  دیرس یروز ها کالفه به نظر م نیبه برادرش که ا یاز سهام داران شرکت بود متفکرانه نگاه یکیکه نصف  انیشا

 قرار داد و گفت: زیم یخودکارش را رو یو با خونسرد

 کنم. یم داشیبرات پ نیمار تو آست نی_ نگران نباش داداش، خودم ا

 

 گفت : شیحرف ها یبرادرش داد و بعد در ادامه  لیتحو یجان مهیلبخند ن شهاب

و اوضاع  دیباش نجایا یخودروهامون شما همگ ونیاز کلکس ییجشن رو نما یقشم باشم برا دی_ دوستان فردا نه پس فردا با

 .دیشرکت رو سرسامون بد ی ختهیبهم ر

 

 شهاب داد وگفت: لیتحو یشرکت بود لبخند برادرانه ا یرایمد ئتیه یاز اعضا یکیکه  ینور اریکوه یآقا

 

 یخودمون شرکت رو به نحوه احسن اداره م دیستیکه ن یسه هفته ا نیما تو ا د؛ینباش زیچ چیشما نگران ه یریام ی_ آقا

 دیبرگرد شتریب یها تیتا شما با موفق میکن

 

 گرفت و گفت: یبود دلگرم شیکه برادرانه سال ها پابه پا اریکوه یبا حرف ها شهاب

ما  دیشا دیدیبرسونم، خدارو چه د نیتا زودتر از روغبا طرح هارو به دسته مسئول میش یم ی_ممنون پس من امشب راه

 .میزودتر از اون ها موفق شد

 

 اش شهاب زد و گفت: یمیدوست قد یشانه  یاز آن چهار نفر بود با کف دستش رو گرید یکیارجمند که  حسام

 راحت برو. الیباخ میمونه ما پشتت یثمره نم یمطمئنن تالشمون ب  قیحق نشسته رف ی_ خدا جا

 

کردند که باعث  یشهاب م یحال آشفته  قیتزر یقشنگ شان دلگرم یشرکت هرکدام با حرف ها یرهایمد ئتیه یاعضا

 تن به تن در مقابل دشمن آماده کند. ینبرد یبا قدرت و استقامت خودش را برا شهیشد شهاب مثل هم یم

 

 قرار داد و گفت: شیگونه ها یرا رو شیدست ها یبا نگران مادر

 _ خدا به همرات پسرم، مواظب خودت باش مادر.

 به کف دست مادرش نشاند و گفت: یچرخاند و بوسه ا یرا کم سرش

 

که من  یو تا موقع ا دیخانم و احمد آقا حرف بزن ترایبا م دیفردا با پدر بر نیو هم دیعمل کن _ چشم فقط شما هم به قولتون

 . دیانجام بد یعروس یکارها شتریب امیب
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 دست روشانه اش گذاشت و گفت: یبا مهربان پدر

 

 کنم. ینباش پسرم من خودم همه رو حل م یچی_ نگران ه

 

 گوشش زمزمه کرد : ریو ز دیبا حرف پدرش ته دلش قرص شد و مردانه پدر را در آغوش کش شهاب

 ممنونم بابا زی_ بخاطر همه چ

 

 گفت: تیبا جد انیآمد و روبه برادرش شا رونیپدرش ب یگرانه  تیاز آغوش حما وبعد

 

 تو شرکت جمع باشه.  شهیاز هم شتری_ حواست ب

 را دایش یشانیکه پ یدر حال وبعد

 گوش زد کرد : انیبه شا دیبوس یم

 سپارم. یفنچم به تو م نی_ ا

 

 کرد و گفت:  یزیر یخنده  طنتیچشم اش گذاشت و با ش یدستش را رو انیشا

 

 باشه قربان؟ یا گهی_ چشم، امر د

 

 چمدان ی رهیکه انگشتانش را دور دستگ یرا باز و بسته کرد و در حال شیزد و پلک ها یحوصله تلخند یب شهاب

 قدم برداش. نشیکرد و به سمت ماش یبا خانواده اش خدا حافظ دیچیپ یکوچکش م

شلوار گرم کنش فرو برد  بیاش دستش را داخل ج یشگیو با همان ژست هم دیکش یرا گوشه ا انیاز سوار شدنش شا قبل

 گفت: تیو با جد

 

 کنم. یسفارش نم گهی_ د

 رهاست. یبه کارها یدگیرس تتیاولو نیتر مهم

 .انیشا یبا من طرف ادیب شیبراش پ یاتفاق نیاگه کوچک تر  یکن یچشم هات ازش مراقبت م مثل
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 دونگ جمع کن. شیحواست و ش پس

 

با کف دستش آرام به  ییو چندتا دیچشم باز بسته کرد و شهاب را مردانه در آغوش کش یرا به معنا شیپلک ها انیشا

 پشتش ضربه زد و آهسته کنار گوشش لب زد :

 

 راحت داداش برو خدا به همرات. التی_ خ

 ختیآب پشت سرش ر یبه حرکت در آمد مادر بغض کرده کاسه ا نیکه ماش یاز آغوش برادرش فاصله گرفت. وقت سپس

نفس  دایصورتش فرود آمدند ش یو رو دندیلغز نییچشمانش به پا یاز گوشه  شیو با گفتن خدا به همرات پسرم، اشک ها

تو  میو با گفتن  مامان جون بهتر بر دیچیمادرش پ یشانه  ررا دو شیفرستاد و دست ها رونیاش را به ب نهیحبس شده در س

 کرد تیهوا سرده، مادرش را به داخل خانه هدا

 تیموفق یآرزو شیکردند و در دلشان برا یتماشا م یشهاب را با نگران نیپدر و برادرش بودند که دور شدن ماش نباریا و

 .کردند یم

 

 با رها تماس گرفت.  عیو سر دیکش رونیسوشرتش  ب بیکرد تلفن همراهش را از ج یم یطور که رانندگ همان

 .دیآرام رها از پشت خط به گوشش رس یبوق صدا نیسوم با

 _ بله.

که  ییتلخندها نیصدا زد.عادت داشت به ا یب یگفت جانم تلخند یبله م یهم به جا کباریداشت  یبیگرفت  چه ع دلش

 آرام لب زد : یدو رگه ا یماهش شده بود، با صدا یو رو شیحاال دلتنگ صدا نیکرد از هم یم بشینس شیرها

 

 .نمتیجلو در تون تا بب یایشه ب یرم؛ م ی_ دارم م

 

 تماس را قطع کرد.« چند لحظه صبر کن»مکث کرد و بعد با گفتن  یکم رها

 شد. رهیدور تر از ساختمان پارک کرد و منتظر به در ساختمان خ یرا کم نیماش

 نیکند تا ماش یرا نگاه م یبرف یطرف و آن طرف کوچه  نیکه ا دیدر د یاز چند لحظه منتظر ماندن، رها را جلو بعد

 .  ابدیشهاب را ب

 شد و به سمتش قدم تند کرد.   نشیخاموش و روشن کرد که رها متوجه ماش یشب چند بار یکیرا در تار نشیماش چراغ

آرامش انداخت  یبه چهره یداد شهاب نگاه لشیتحو یسالم یلب ریداخلش جا گرفت و ز اطیرا باز کرد و با احت نیماش در

 و گفت:

 .ی_ خوب
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 آره تکان داد.  یبه معنا یانداخت و سر شیبه روبه رو ینگاه رها

 سرد رها فرستاد  یدست ها یمردانه اش را به هم آغوش یدست ها شهاب

 گرفته آرام لب زد :  ییبا صدا و

 

 حاال ... نیاز هم ستم،یمن خوب ن ی_  ول

 

سپرد سخت بود. دل  یدل نم شیشد و مشتاقانه به حرف ها ینم رهیخ شیدر چشم ها یکه حت ینامزد یاحساسش برا گفتن

 تازه کرد و ادامه داد :  یغرورش نهاد و نفس یشد. پا رو نییباال و پا شیگلو بیدل کرد و بزاق دهانش را فرو خورد که س

 

 حاال دلتنگت شدم. نی_ از هم

 

 شهیاز ش رونیگرفت و به ب شیرها یبایز یحرف نگاهش کرد. شهاب نگاهش را از چشم ها یسرش را چرخاند و ب رها

 نیماش ی شهیش یاز بخار دهانش رو یفرستاد که باعث شد هاله ا رونیاش را به ب نهیشد. کالفه نفس حبس شده در س رهیخ

 . ندیبنش

 بخار گرفته  ی شهیش دنید با

 با زبان تر کرد و ادامه داد : یرا کم شیباز کرد و بعد لب ها یرا کم شیدو ابرو نیناخودآگاه اخم ب 

 

که هرروز من  نیا یبرات خنده دار باشه و با خودت بگ دیتحمل کنم، شا یدور نیخوام ا یم یدونم چطور ی_ راستش نم

 .. یول نهیب یو نم

 

 یدست ها انیاراده پشت دستش را که م یلبالب از اشک رها انداخت ب یبه چشم ها یکرد کالفه سر چرخاند و نگاه مکث

نشاند  دشیپوست سف یرو یبرد و آرام بوسه ا کشیبار یکرده بودند، نوازش کرد و بعد به سمت لب ها خیمردانه اش که 

 و گفت  :

 

 کنه. یآرام م ،یکش یکشم که تو هم توش نفس م ینفس م یتو شهر نمیب یکنم م یکه فکر م نیهم ی_ ول

 

قلبش  واریو انگار خودش را به در د ختیاش بهم ر نهیس یقلبش در قفسه  تمیر د،یمرد مغرورش قلبش لرز یحرف ها با

 یسیبه خ یدر پ یپ یلبالب از اشکش با قطره ها یو پلک ها دیچانه اش لرز اریاخت ی. دلش از خودش گرفت بدیکوب یم
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. دلش به حال عاشق شهاب دیتپ یداده بود که قلبش به عشق او م دل یاو چه بود، او هم مانند خودش به کس ری. تقصوستیپ

  یجان یشهاب انداخت و بعد لب خنده ب یبه صورت گرفته  ینگاه میرا پس زد و ن شیسوخت با پشت دستش اشک ها

 کرد و گفت :نثارش 

 .یحرف نزن یجور نیشه ا ی_ م

 .رهیگ یم شتریب دلم

 

 لب زد :  یانداخت و با لحن مهربان سشیخ یبه چشم ها ینگاه شهاب

 

 ها  هیواسه چ گهیاشک ها د نی_ ا

 ها. یکن یچشم هارو ابر نیا ینجوریا نمینب گهید

 

 رها را پس زد و گفت: یزد و با انگشتش اشاره اش اشک ها یتلخند

  

   یریباهام تماس بگ یتون ی_هر وقت دلت خواست م

 رو ندارم که آرومم کنه. یرو نکن، چون من جز تو کس یش یمزاحمم م نکهیا فکر

 

مرد بر عکس  نیشد و با خودش فکر کرد که چقدر امروز ا رهیرنگ شهاب خ یمشک یحرف به چشم ها یرها ب نباریا

به لباسش زد و  یچنگ اریاخت یشد، ب نیاز خودش دل چرک ی. لحظه ادشیدرست مثل ام دیرس یمهربان به نظر م شهیهم

عطر را با  نیروز عاشقانه ا کیپناه ببرند.  شیها هیگرفت که باعث شد عطر تلخ شهاب به ر نیماش یاز فضا یقیدم عم

 زد. ینبض گردنش م یمرد مغرور عطر تلخ رو نیهم مانند هم دشیام رایز دییبو یجان و دل م

مردانه اش  یرا از دست ها شیبه شهاب انداخت و دست ها یغم زده نگاه د،یخاطرات گذشته اش لرز یآور ادیاز  قلبش

 .شد ادهیپ نیجدا کرد و با گفتن مواظب خودت باش به سرعت از ماش

خانه شان رساند.  اطیو خودش را به ح دیلرزانش سرعت بخش یکرد به پاها یم دادیب شیکه دوباره بغض ته گلو یحال در

بلند ترک  کافیت کیکه محله را با  دیشهاب را شن یها کیالست غیج یزد که همزمان صدا هیدر را محکم بست و بهش تک

 طرفه شده بودند. کیعشق  ریدر گ نگونهیکرد دلش به حال خودش و شهاب سوخت که ا

 

به آن  یحس چیکه ه یعمر با مرد کین خانه شود و عروس آ گریانداخت که قرار بود چند وقت د یذوق نگاه به خانه ا یب

بدهد  یتوانست تن به زندگ ی. چطور ماز قبل گرفت شتریکنند با هجوم افکار پوچ دلش پ یسقف باهم زندگ کی ریندارد ز

 یعشق ناب زندگ کی الیسالها با خ نیکه تمام ا ییاو یبود، برا ختاز سمت خودش در آن رواج نداشت. س یعشق چیکه ه

 کرد، سخت بود.  یاش را از قلب و ذهنش پاک م یمیقد نیریهمان عشق ناب و ش دیبا یزندگ نیکرد و حاال با شروع ا یم
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 یچشمش سر خورد و رو یاز گوشه  ی. قطره اشکدیهمه درد که خودش به خودش ملحق کرده بود لرز نیاش از ا چانه

حوصله  یو ب دیپا چرخ یپاشنه  یبا پشت دست اشکش را پس زد. رو عیانداخت و سر ریلبش اصابت کرد. سرش را به ز

که با لحن  دیاز پشت سرش به گوشش رس انیشا یاقرار داشت قدم برداشت که صد شیکه روبه رو یبه سمت  پنجره ا

 گفت :  یمهربان

 _ چطوره خوشت اومد؟

 

خواسته هام بهونه بود تا شهاب پا پس  یهمه  یروز خواستگار» گذشت  الشیزد و از خ ینگاهش کند، تلخند نکهیا بدون

 «انگار.... یبکشه؛ ول

 

دست هاش را پشت کمرش گره زد و  ستادیبه جلو برداشت و کنارش ا یمتفکرانه قدم دیرها را د یکه سکوت طوالن انیشا

 رخش انداخت و با خنده گفت :  میبه ن ینگاه

 

 نامه اش. ای ادیخودش م ایقدر نگرانش نباش  نیبابا ا ی_ ا

 

 نثارش کرد و گفت: یمجددا لبخند انیانداخت که شا ریبه خودش آمد و با خجالت سرش را به ز انیشا یصدا با

 محضر تا بنامت کنم.  میراست بر هی_ اگه خوشت اومده با صاحب خونه حرف بزنم تا 

 شیبه قدم ها انیقدم برداشت. شا یبه سمت در بزرگ خروج ستین یاجیباال گرفت و با گفتن ممنون احت یسرش را کم رها

 گفت: یو با رها هم قدم شد و با لحن شوخ دیسرعت بخش

 

که حرف،حرف  یفهم یم شیدست خان داداشم له شم، اگه تا االن شناخته باش ریز  یشه بانو تو که دوست ندار ی_ نم

 و زورگوعه. وبسیذره  هی ستیباشه  دست خودش ن دیخودش با

 

 و گفت: دیچرخ انیکه به زور مهارش کرده بود به سمت شا یو با خنده ا ستادیرها از حرکت ا انیشا یحرف ها با

 و زورگوعه؟ وبسی_ پس خان داداشت 

 طرف و آن طرف چرخاند و آرام کنار گوشش لب زد : نیرا ا شیچشم ها انیشا

 زاره. یگم زندم نم یم یطور نیبفهمه راجبش ا ینکن ششیپ مویوقت چغول هی_ 
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قدم برداشتند.  انیشا لیسرش را به چپ راست تکان داد و بعد به همراه هم به سمت اتومب یکرد و به آرام یخنده ا اره

 یم نیکه داخل ماش یباز کند. رها درحال شیرساند تا در را برا نیبلند جلوتر از رها خودش را به ماش یبا قدم ها انیشا

 کرد   انیاز شا یلب تشکر رینشست ز

محضر بروند تا خانه را به  نیکتریرا دور زد و داخلش جا گرفت تا به نزد نشیبست و تند و فرز ماش شیدر را برا انیشا

 شهاب بنام رها بزنند. یگفته 

 

 دیکش رونیب فشیرا از داخل ک لشیبه صدا درآمد. موبا لشیشده بود که موبا رهیپر ازدحام شهر خ یها ابانیحرف به خ یب

 بست جواب داد : یرا م شیکه چشم ها یداد و درحال هیتک یصندل یشهاب سرش را به پشت یشماره  دنیو با د

 _ بله.

گرفته شده بود آرام  یکه بر اثر سرما خوردگ ییدور دست ها، با صدا یگرفت در آن سو گرید یرها انگار جان یصدا با

 کرد. یسالم

 : دیشد متعجب پرس شیکه متوجه گرفته شدن صدا رها

 شده، صدات چرا گرفته!  یزی_ چ

 

کرد و بعد با  یفیخف یکه رها نگران حالش شده بود ته دلش خوشحال شد سرفه ا نیصدا زد از ا یب یرها لبخند ینگران با

 گفت : یبم تر یصدا

 ...ستین یزی_ چ

 

 ادامه داد: یبعد از مکث کوتاه و

 شد از خونه خوشت اومد؟  ی_ چ

گفتن که  یراست م  میاز قد ،یکن یرو ثابت م یمردونگ یکارات دار نیتو با ا»  گذشت الشیمکث کرد و از خ یکم رها

 لب زد : یآرام یگرفت و با صدا یاش را از صندل هیتک«. مردو قولش

 ممنون. هیقشنگ یاون قبول نکرد به هر حال خونه  یخونه رو به نامم کنه ول سین اجیگفتم که احت انمی_ من به شا

 مهمان شد و گفت: یبه لبخند شیکردن رها لب ها باتشکر

 

 .یمبارکت باشه خانم ،یدی_ خوشحالم که پسند

 

 یشد. شهاب که سکوت طوالن یاو م یخانم خانه  گرید یخانم گفتنش حق با او بود بعد از چند صباح یزد برا یتلخند رها

 آرام تر لب زد:  گریرها را از پشت خط حس کرد بار د
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 جلسه دارم.  گهید ی قهیبرم، چند دق گهی_ من د

 

 لب زد : یبا لحن گرفته ا رها

 _ برو به کارت برس فعال خداحافظ.

 

حصار انگشتانش فشرد و  انیرا از گوشش جدا کرد و م یبالفاصله تماس را قطع کرد، گوش«  هم تنها با گفتن فعال شهاب

که  خانه را  دید یرا مشغول حرف زدن با مرد انیداخت و شاان ابانیبه آن دست خ یحوصله نگاه ی. ب دیلب کش ریز یپوف

پناه برد و نت  لشیبه موبا اریاخت ینشستن حوصله اش سر رفت و ب نیدر ماش ییکرده بودند . از تنها یداریاز او خر

 یگریپس از د یکیها  امی. تلگرامش به سرعت باال آورد و پدیایاش را روشن کرد و منتظر شد تا تلگرامش باال ب یگوش

خواند و در  دگرفت باز کر یکه از سمت هاله بود و سراغش را م یامیپ نیشدند. اول انیاش نما یگوش یصفحه  یرو

 .«امیم گهیساعت د میتا ن رونمیب«جوابش کوتاه نوشت 

 را که از سمت شهاب بود باز کرد و مشغول خواندنش شد .  امشیپ نیدوم

 

 لب هاته. دنیتو قبل از بوس یچشم ها دنیلذت ها واسه من، د نی_ از بهتر

  

جوابش را بدهد از صفحه اش  نکهینثارش کرد و بدون ا ییلب پرو ریو ز دیاش لبش را با خجالت گز امکیخواندن پ با

انگشتش را کوتاه  دیثابت ماند  با ترد دیام لیپروفا یکرد که نگاهش رو یاش را چک م نیمخاطب لیپروفا نباریخارج شد. ا

 شروع به خواندن کرد : یرفته ا لیتحل یرا با صدا دبو لشیکه در پروفا یزد و نوشته ا لشیپرفا یرو

 

 رسد ، نه چشمانم به نگاهت ... یدور ...نه دستم به دستانت م یلیخ یلی..خ ی..دور یخواهمت ول ی_ م

 ...درد است .. سیکن ...تو را کم داشتن ، کم ن یا چاره

 

تاب و  یحد ب نیاز او دور است که او تا ا یرو شد، نفسش هم تنگ شد. با خودش فکر کرد چه کس رویقلبش ز اریاخت یب

 یشروع کرد به کندن پوست لبش، در حال تیحسادت در قلبش تلنبار شد و با عصبان کبارهیشده است. به  شیقراره دور یب

داخلش پشت رول جا گرفت و با لبخند نگاهش  انیباز شد و شا نیماش رکند د یبه نوشته پوست لبش را با دستش م رهیکه خ

 کرد و گفت : 

 خونه هم حل شد. ی_ خداروشکر کارها  

 داد و گفت :  لشیتحو یجان مهینگاهش کرد و لبخند ن یبا ناراحت رها

 .یتو دردسر، واقعا ممنون بابت همه چ نی_ شما هم افتاد
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را به سمت خانه  نیماش «فمهیوظ»داد و با گفتن  لشیتحو یکرد لبخنده برادرانه ا یرا روشن م نیکه ماش یدر حال انیشا

 رها به حرکت در آورد. یپدر ی

 

 ییرایآهسته به سمت سالن پذ ییسرو صدا داخل خانه شد. با قدم ها یخارج کرد و ب شیاز پاها یرا با خستگ شیبوت ها مین

گذاشت و با  نیزم یرا همان جا آرام رو فشیلم داده بود. ک یمبل تک نفره ا یکه روهاله ماند  یرفت. نگاهش از پشت رو

 گذاشت و کنار گوشش آرام شیچشم ها یو دست رو اندآهسته خودش را از پشت به هاله رس یقدم ها

 زد :  لب

 !یپالس نجایا قهیهر دق ،یندار ی_ تو خونه زندگ

 

 ریکرد و ز یزیر یپس زد و بعد خنده  شیچشم ها یرا از رو شیکه متوجه حضور رها شد دست ها هاله

 کرد و ادامه داد :  بشینص یلب به تو چه ا 

 کو؟ تینیری_ پس ش

 

 کرد تا از تنش خارج کند سردرگم لب زد : یپالتو اش را باز م یهمان طور که دکمه ها رها

 ؟یواسه چ ینیری_ ش

 

 به دست از آشپز خانه خارج شد و قبل از هاله لب به سخن گشود و با لبخند گفت:  ینیخانم س ترایم

 خونه دار شدنت. ینیری_ ش

  

باال انداخت و دست به  ییقرار داد و ابرو زیم یکه خودش درست کرده بود رو یخانگ کیرا به همراه ک یچا ینیس سپس

 نگاهش کرد.  نهیس

 گذاشت  گفت:  یرا در دهانش م یشکالت کیاز ک یکه تکه ا یمادرش داد و در حال لیتحو یمحو یلبخند رها

  د؟یدیرو که شما کش ینیری_ زحمت ش

 زد  :  یو دور خواهرش چرخ دیرا به حالت قهر برچ شیلب ها هاله

 

 خوام. یم یدرست و حساب ینیریش هیمن  اد،یدر نم ینیریش نی_ از ا
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 به هاله انداخت و  گفت:  ینگاه متفکرانه

 . ستمیها بلد ن یولخرج نیبعد  من از ا ادی_ پس صبر کن تا شهاب ب

 

 لب نثارش کرد.  ری( زیسیتکان داد و )خس یکرد و سرش را به آرام ینچ نچ هاله

حث شان به هر دو خواهر انداخت که به جر ب یکرد متفکرانه نگاه یاش را مزه مزه م ییاز چا یهمانطور که کم مادر

  تیدادند با جد یادامه م

 :   گفت

 تا سرد نشده. دیو بخور تونییبسه، چا ی_ پر حرف

 

دستش را دور کمر رها انداخت و  شیخنده ها انیسر دادند هاله م یبلند یبه مادر انداختند و خنده   یدو با تعجب نگاه هر

 گفت: دهیبر دهیبر

 

 ... میکن یدعوا م می... دار ی_ مامان... واقعا فکرکرد

 

 خواهرش قرار داد و گفت :  یشانه  یکج کرد و رو یلبخند به لب سر اش را کم رها

 .ستین یزیکه چ ینیریجونم وش یدم، حت یبخواد بهش م یعشقه منه هر چ نی_ ا

  

مادرش شد به  یبا اشک براق شد. رهاکه متوجه اشک ها هیاز ثان یدر کسر شیزد و چشم ها یلبخند اریاخت یخانم ب ترایم

انداخت.  ریمبل نشست و شرمنده سرش را به ز یحرف کنار مادرش رو یسرعت خودش را از آغوش هاله جدا کرد و ب

 شرمنده لب زد:  دیچیپ یمادر م یرا دور شانه  تشکه دس یمادر نشست و در حال گریهاله متعجبانه آن طرف د

 

 .میقصد ناراحت کردن شمارو نداشت م،یکرد یم یشوخ میمامان جون ما داشت دی_ ببخش

 

 گفت :  یدخترانش انداخت و به آغوشش دعوتشان کرد و با مهربان یشانه ها یخانم از دو طرف دست رو ترایم

 .هیبرام کاف دیکه شما بخند نیبا ارزش تره هم یزیشما برام از هر چ ی_ خوشبخت

  

 تونم خوشبخت باشم ( . یمنم م یعنیگذشت )  الشیزد و از خ یبا حرف مادرش تلخند کج رها
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 )فصل هشتم ( 

  

 ... شهاب

 یگرفت بود رو هیاز طرف شرکت تندر خودرو به عنوان هد دهیرا که در مزا یشد و دست گل نیسوار ماش یخستگ با

زد، با خودش فکر کرد  یلبخند محو لشیموبا امکیپ نگید نگید یبار ششم با صدا یکنار راننده گذاشت. برا یصندل

پروژه  نیبودن که او از ا دهیشرکتش فهم یاعضا یهمه  رایهمکارانش است  ز ی هیهم از طرف بق امکیپ نیمطمئنن ا

فروش شان  شیپ متیق نیرسانده است و با باالتر ئنیآمده است و طرح ها را قبل از روغبا به دست مسول رونیسربلند ب

 رونیبغل کتش ب بیرا از ج لشیزد تا به هتل برسد، موبا یدور م نیرا با ماش یضیعر ابانیکرده است. همان طور که خ

 نییرا پا نیماش ی شهیزد و کوتاه جوابش را داد. ش یگفت لبخند کمرنگ یم کیکه بهش تبر اریکوه امکیپ دنیو با د دیکش

تازه کرد. دلش تنگ بود  یکه گذرانده بود نفس یآن قرار داد بعد از سه هفته با وجود تمام استرس یفرستاد و دستش را لبه 

را  یشهر یشهر عادت نکرده است. دلش هوا نیا یبه هوا شیها هیکرد هنوز هم ر یحس م  شهیقرارتر از هم یو قلبش ب

داد. با  یخاتمه م یو دلتنگ یدور نیگشت و به ا یهرچه زودتر برم دیبا د،یکش یخواست که عشقش در آن نفس م یم

و به سمت  دیبخش یسرعت م شیشد همانطور که به قدم ها ادهیپ عیپارک کرد و سر یرا گوشه  نیهتل ماشبه  دنیرس

 نی. در را که باز کرد داخل اتاقش شد در اولدیکش یدستش انداخت و کالفه پوف یبه ساعت رو یرفت نگاه یاتاقش م

نفس  کیکوچک آب را برداشت و  یاز اتاق قرار داشت رساند و بطر یکه گوشه ا یکوچک خچالیفرصت خودش را به 

 . دیسر کش

تخت خواب قرار داد و از رگال  یرفت و چمدان کوچکش را برداشت و رو شیبه سمت کمد لباس ها یبا تمام خستگ سپس

گذاشت دسته اش  نیزم یدر چمدان را بست و رو شیشد. بعد از تمام شدن کارها شیلباس ها مشغول جمع کردن لباس ها

 د و از اتاق خارج شد .یبه دنبال خودش کش نیزم یرا رو شیرا محکم گرفت و چرخ ها

 

  ادیخواب را فر یلحظه ا یسرخ شده که برا ییشدن بود و شهاب با چشم ها کیهوا کم کم در حال تار

در  یبود . خسته بود از رانندگ شیرها یرو دنیبه خانه فقط د دنیزود رس یکرد. تمام شوقش برا یم یزدند رانندگ یم

و  دیکش شیها شیته ر یکرد، کالفه دستش را رو یاز آن جا عبور م ینیماش یکه هر از گاه یو خلوت کیتار یجاده 

 نیحوصله ماش یرا رفع کرد. ب شیاز خستگ یشکسته شدن گردنش کم زیر یگردنش را به چپ راست تکان داد که صدا

به چشمان خسته اش بپاچد. با  یکنارش قرار داشت آب یصندل یکه رو یآب یخلوت متوقف کرد تا با بطر یرا کنار جاده 

 یکه کم دیصورتش پاچ یآب رو گریگرفت چند مشت د گرید یانگار جان دیچشمانش پاچ یکه رو یمشت آب خنک نیاول

تا  نشیست شروع کرد به قدم زدن کنار ماشب یرا م یکه در بطر یسرش را تکان داد  در حال یسرحال شد و بعد به آرام

شد که با سرعت به سمتش  یرنگ دیو شش سف ستیزد از دور متوجه دو یخواب از سرش بپرد.  همانطور که کوتاه قدم م

ترمز زد. شهاب  شیکنار پا یبد یبا صدا نیماش داردبر یبه اطرافش انداخت تا خواست قدم یآمد دستپاچه نگاه یم

 زد :  ادیفر یبلند یبه عقب برداشت و با صدا یقدم دهیترس

 ارو؟ی_ هو چته 

 ستاده؟یآدم وا ینیب ینم ،یکور
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آمد و مقابلش  رونیب نیبا سر وضع نامرتب از اتاقک ماش یپوش اهیباز شد و مرد س نیداد و هوارش در ماش یصدا با

 زد  :  ادیفر یکلفت یو با صدا ستادیا

 ؟یریشهاب ام یآقا یزاد ی_ مگه تو جز آدم

 

 به خودش آمد و ناباورانه لب زد :  یانسالیمرد م یآشنا یصدا با

 

  ؟یرستم ی_ خودت

 

 گفت:  یبلند یکه تمام وجودش را فرا گرفته بود با صدا یو با خشم ستادیبه سمتش برداشت و مقابلش ا یقدم یرستم

از  یکرد و آخرش با متهم به دزد یکه سال ها تو شرکتت خر حمال یهمون ،یرستم زیمنم پرو ی_ آره درست حدس زد

 . ادتهی  رونیب یشرکتت پرتش کرد

 

 بیدر ج شهیرا مثل هم شیدست ها اریاخت یشد ب انیاش نما یشانیدر پ یظیخاطرات گذشته کم کم اخم غل یآور ادی با

 بود شیکه در تن صدا یتیشلوارش فرو کرد و با جد

 :  دیپرس

 . یو مرور کن فتیخاطرات کث ابونیتو بر ب یوقت شب اومد نیا یچ _ خوب که

 

پشت  نیگرفت و تنش را محکم به ماش شیدست ها انیلباسش را م ی قهیبا حرف شهاب به سمتش حمله ور شد و  یرستم

 و نعره زد :  دیسرش کوب

 ،یدیخواب یراحت م الیکه با خ ییاون پول حق من بود، سال ها تو شرکتت سگ دو زدم  اون شب ها ی_ خفه شو عوض

 رفته! ادتیارائه بدم  یعال یشرکتت طرح ها یتا برا دمیکش یم یداریمن شب تا صبح ب

 

 یدست ها یرا محکم رو شیخود را حفظ کند سپس دست ها یخونسرد یبست تا کم تیرا با عصبان شیپلک ها شهاب

چشم اش کرد  ریز یحواله  یاش جدا کرد و بعد مشت محکم قهیرا محکم از  شیحرکت، دست ها کیگذاشت و با  یرستم

 نهیس یشمرد و رو متیشهاب فرصت را غن کندسقوط  نیزم یتعادل خود را از دست بدهد و بر رو یکه باعث شد رستم

 : دیغر شیدندان ها انیاز م یبم یگرفت و با صدا شیدست ها انیاش را در م قهیاش نشست و محکم 

 زادیمرغ تا جون آدام ریفراهم کرده بودم از ش زیدادم؛ واست همه چ یبرابر حقوقت را بهت م_به خاطر تالشت سه 

 

  نییاش باال و پا نهیس ینفسش به شمار افتاد بود و قفسه  ادیخشم ز از
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 زد  :  ادیو بلند تر از قبل فر دیپر صدا کش یشد نفس یم

 

به  یشرکت مو ور شکست کرد ،یکرد یشبه انبار شرکت مو خال هی یزد نیبا توطئه هات من و زم ی_ اونوقت تو لعنت

 یمن توطئه م هیبازم عل  یدار یکارهات دست از سرم بر نم نیحاال بازم با ا یخاطر طمعت سه سال من و عقب انداخت

 آره؟ یداد یباد م به یشرکتم و تو کثافت داشت یهم طرح ها یسر نیها، ا ینیچ

 

 زد  :  ادیفر یبلندتر یاش را محکم تکان داد و با صدا قهی

 د .. جواب بده .. ی_ باتوام لعنت

 دم. یباج نم یبه کس یدم ول یگفته بودم صدقه م بهت

 

 زد :  یبلندتر ادیفر

 نگفته بودم... ها .. ای_ گفته بودم، 

 

 کند نفس زنان گفت:  دایافتاده بود نجات پ شیکه رو یتا  از دست پسر چهارشانه ا زدیهمان طور که دست پا م یرستم

کردم چون حقم بود،  یشبه انبارتو خال کیکردم درست مثل اون سالها که  ی_ آره من بودم که طرح هات وداشتم پخش م

 ... ید ....ولسهمم بو

 

 لب زد :  دهیبر دهیحرفش نفس کم آورد و بر یادامه  یبرا نباریا

 ... یاون سالها من چند سال ... تو زندان نگه دار ی...توحق... حق نداشت ی_ ول

 

 ادامه داد :  یرفته ا لیتحل یبا صدا سپس

 کارت خونه خراب شدم ...زنم گذاشت رفت ...معتاد شدم ... نی_ بخاطر ا

 ...یفهم یشد ... م کسانیبا خاک  میزندگ

 

به اسارت گرفته بود با حرص رها کرد و نفس پر  شیدست ها انیاش را که م قهیزد و  شیبه حرف ها یپوزخند شهاب

 گفت : یظیبه چشمانش با اخم غل رهیبلند شد و خ یرستم ی نهیس ی. با اکراه از قفسه دیکش ییصدا
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کوتاه  نباریمن ا یکور خوند یول ،یبزن نیمن و زم یخواست یبا اون عقل ناقصت بازم م یفکر کرد ی_ با خودت چ

 بلکه تو کارم موفق تر هم شدم  ومدمین

 

 و دیپا چرخ یپاشنه  یرو سپس

و بعد با  دیمتورم شده بودند کش تیکه از عصبان شیشانیپ یرگه ها یرا رو گرشیرا به کمر زد و دست آزاد د دستش

 با لحن آرام تر از قبل گفت :  نباریچشمان سرخ شده کالفه به سمتش برگشت و ا

 ... یروز افتاد نیاز حدت بود که به ا شیهمش بخاطر طمع ب یبودکارات خودت  ی_ باعث همه 

 

 گفت: زیآم دیتهد ینسبتا بلند یکرد تا سوارش شود با صدا یکج م نشیبعد همان طور که قدمش را به سمت ماش و

 نشه. داتیام دور برم پ گهی_ د

  یدستم در بر ریسالم از ز دمیقول نم گهید یدفعه  چون

 

که تمام وجودش را فرا گرفته  یشهاب انداخت و با نفرت یمردانه  بتیبه ه یاز پشت نگاه یکوفته و زخم یبا تن یرستم

 لب زمزمه کرد  ریبود ز

از لب  یزیکه باعث شد آخ ر دیچیاش پ نهیس یدرقفسه  یبرخاست که درد نیزم یاز رو یکشمت کثافت و بعد به سخت یم

 رونیکرده بود ب هیرا که از قبل ته یهوشیب یبغل کاپشن اش اسپر بیبپرد، دستپاچه از ج رونیخشک شده اش به ب یها

را دور گردنش گره زد و قبل  شیبه سمتش حمله کرد و دست ها تاز پش ندیبنش نشیشهاب داخل ماش نکهیو قبل از ا دیکش

 کرد. یرا در صورتش خال یبه شهاب فرصت دفاع کردن از خود را بدهد اسپر نکهیاز ا

که باعث شده  یا جهیناتوان که تحمل سرپا ماندن را نداشتند و سرگ ییشهاب بعد از چند لحظه دست و پا زدن، با پاها سپس

از  یاصابت کرد و رد خون نشیاز ماش یاش به گوشه ا یشانیسقوط کرد و  پ نیزم یدو دو بزنند بر رو شیبود چشم ها

 شد . یجار نییبه سمت پا شیشانیپ

اش به  هیزد که رفته رفته لبخنده کر یقیعم یحرکت مانده بود لبخند یب نیزم یهوش شهاب که رو یتن ب دنیبا د یرستم

 ییبا چشم ها دیکش رونیکاپشن اش ب بیرا که از قبل آماده کرده بود از ج یزشتش سرنگ یخنده ها انیشد. م لیتبد یقهقه ا

 ندیزد تا بنش ی( بود انداخت و همان طور که کنار شهاب زانو مHIV) روسیوکه آلوده به  یبه سرنگ یقیشده نگاه دق زیر

 زد و با خودش زمزمه کرد :  یپوزخنده چندش

شهاب  یآقا یکن یم ادمی شتریب ینجوریحداقل بعد از مردنم ا ست،یبد ن یداشته باش ادگاریرو از من به  یماریب نی_ ا

 .یریام

 لباس شهاب را به سرعت باال زد و سرنگ آلوده را در رگ دستش فرو کرد. نیبعد آست و

 

اش  قهیشق یشد که رو یسرش قرار داد که متوجه خراش یرو اریاخت یباز کرد و  دستش را ب یرا به آرام شیها پلک

 جهیبرخاست که ناخودآگاه سر گ نیزم یکه بود از رو یشد به هر سخت تشیلب گفت و بعد متوجه موقع ریز یافتاده بود. آخ



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

کرد. تلو تلو خوران خودش را  ینثار رستم یلب لعنت ریزد و ز نیماشاش را به  هیاراده تک ی. بدیامانش را بر یدیشد یا

گرفت   یقیزد و دم عم هیتک یصندل یداخلش پرت کرد. سرش را به پشت یحال یرساند و خودش را با ب نیبه اتاقک ماش

از هم جدا  یسخت هرا ب شی. پلک هادیبه گوشش رس لشیموبا ی برهیو ینکرده بود که صدا هیرا تخل شیها هیهنوز باز دم ر

داشپرت، دستش را دراز کرد و  یرو لشیموبا یخاموش و روشن شدن صفحه  دنیبه اطرافش انداخت  با د یکرد و نگاه

زد و بالفاصله تماس را  یلبخند کمرنگ انیشا یشماره  دنیبه صفحه اش انداخت. با د یرا برداشت و نگاه لشیموبا

 که با بغض لب زد :  دیرا شن انینگران شا یبرقرار کرد و با گفتن جانم صدا

 تو پسر! یی_ کجا

 

 زد :  یتلخند

 

 چرت بخوابم هیگوشه نگه داشتم تا  هیباشم تو راهم؛ خسته بودم  دی_ کجا با

 بغضش را پر صدا  یبا خوشحال انیشا

 گفت:  یخورد و با لحن شوخ فرو

 

 یجواب تلفناتم نم یدیخواب یراحت گرفت الیجا چشم به راهت هستن اون وقت تو با خ نیعده ا هی یگ ی_ احمق جون نم

 .ید

 

 لب زد :  یخسته ا یاش انداخت و با صدا یزخم یشانیبه پ نهیدر آ ینگاه انیشا یتوجه به غرغر ها یب

 

 _ چرت نگو تا صبح خودم و

 ساعت چهار صبحه.. دیبهتر  بخواب گهیرسونم شما هم د یم 

 

و بعد  دیکش یلب پوف ریحوصله ز یتماس را قطع کرد. ب« مراقب خودت باش»زد و با گفتن  ییصدا یلبخند ب انیشا

را  یتماس چیه یپاسخش، وقت یب یانداخت به تماس ها یقیشده نگاه دق زیر یبا چشم ها لشیشروع کرد به چک کردن موبا

نگرفته بود  او  یبار که نبود رها از او سراغ نیگرفت. اول ارب نیهزاروم یزد دلش برا یتلخند کج دیاز سمت رها را ند

 اریبلند به سمت د کافیت کیرا روشن کرد و با  نیرها وقف داده بود. غم زده ماش یها یمحل یب نیخودش را انگار با ا

 به حرکت در آورد. اری

 

 یدر خود جمع شده بود دلش رفت لبخند کم رنگ ینیکه از سرما همچون جن ییرها دنیباز کرد و با د یاتاق را به آرام در

زانو  نیزم یآهسته داخل اتاق شد و به سمت تخت خوابش رفت آهسته کنار تختش بر رو ییسرو صدا با قدم ها یزد و ب
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اراده دستش را به سمت  یغرق از خوابش نشست ب یچهره  یماشاپلک زدن به ت یبدون لحظه ا یزد و با تمام دلتنگ

را  شیپلک ها اریاخت یب ش،یشده بودند برد و آرام شروع کرد به  نوازش کردن ته موها زانیبلندش که از تخت آو یموها

خسته  جاندر  شیاز عطر موها یحس خوب دییبو قیاش فرستاد و عم ینیب ریرا که در دست داشت به ز شیبست و ته موها

نگاه خسته  نباریرا که باز کرد ا شیبنشاند. پلک ها شیتار موها یکوتاه رو یشد که ناخودآگاه باعث شد بوسه ا قیتزراش 

 یبه سرش زد. آرام به سمتش خم شد و بوسه ا دنیدرشتش هوس بوس یلب ها دنیصورتش چرخاند و با د یاش را رو

باز  یغرق از خوابش را به آرام یبخورد و پلک ها یغلت شیآلو در جا ابنشاند که باعث شد رها خو شیلبها یکوتاه رو

کرد  یم شیتماشا یکه با لبخند محو یمرد دنی. باداندازدیب شیبه فرد رو به رو یبسته اش نگاه مهیچشمان ن انیکند و از م

 گرفته ناباورانه لب زد: ییرا بازتر کرد و متعجبانه نگاهش کرد و با صدا شیچشم ها

 

 ؟یبرگشت ی_ تو ک

 

 گفت: یبم یزد و با صدا یآرام یکوچک رها ضربه  ینیب یکرد و با انگشت اشاره اش رو یتصنع یاخم شهاب

  

 نه! گهی_ منظورت از تو همون عشقمه د

 

برهنه اش قرار داد و مانع  یبازوها یرا رو شیشد که شهاب دست  ها زیخ مین شیدر جا عیو سر دیبا خجالت لب گز رها

 اش شد و گفت : 

 راحت باش... _ 

 لب زد :  طنتیبا ش یاز مکث کوتاه وبعد

 .یخسته جا دار ی دهیمسافر تازه از راه رس هی ی_ برا

 

آرام  شیبه چشم ها رهیخ نباریبازوانش قرار داشت گرفت و ا یشهاب که هنوز رو یتابانه نگاهش را از دست ها یب رها

 لب زد : 

 

 .یرم اتاق هاله، تا راحت تر بخواب ی_ من م

تخت نشست و کنجکاوانه حرکاتش را از نظر  یرو ی. شهاب به آرامدیچیرا دور خود پ شیبرخاست و پتو شیاز جا سپس

کرد و با  ریحصار انگشتان مردانه اش اس انیگذراند. رها تا خواست قدم از قدم بردارد شهاب زود از پشت مچ دستش را م

 آرام لب زد : یظیاخم غل

 جا بمون.  نیکه تنها بخوابم هم ومدمیهمه راه ن نی_ ا
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 یکه باعث شد رها تعادل خود را از دست بدهد و بر رو دیکننده به سمت خود کش ریحرکت غافلگ کیبعد رها را در  و

به  رهیرها گره زد و بعد خ کیرا دور کمر بار شیشمرد و دست ها متی. با افتادنش  شهاب فرصت را غندیایشهاب فرود ب

 آرام لب زد  :  یبم و مردانه ا یرا تنگ کرد و با صدا شیرها، چشم ها یچشم ها

 برات تنگ شده بود  یلی_ دلم خ

 

فاصله اش را حفظ کند تنش گر گرفته بود و نفسش  یستبر شهاب فشار داد تا کم ی نهیس یکف دستش را رو اریاخت یب رها

  یقفسه  یگرفته بود. دستپاچه خودش را از رو ینامتعارف تمیتند شده و قلبش ر

 خمار از خواب شهاب انداخت و گفت :  یبه چشما ینگاه دهیتخت افتاد و هراس یشهاب سر داد و کنارش رو ی نهیس

  ؟یبرگشت یک ی_ نگفت

 

را دور کمر  گرشیگاه سرش کرد و دست آزاد د هیدستش را تک کیو  دیپهلو دراز کش یبه سمتش زد و رو یچرخ شهاب

 و گفت :  دیچیرها پ

 

 بدزدمت. یواشکیتا  نجایراست اومدم ا هی دم،ی_ تازه رس

 

 حواله اش کرد و ادامه داد :  یچشمک سپس

 ؟ یش ی_ به نظرت تو قلبم جا م

 

صورت شهاب  یتک تک اعضا یزد و نگاهش را رو شیبه حرف ها یجان یلبخنده ب  دیبغض کرد و دلش لرز اریاخت یب

 اش شد غم زده یشانیمتوجه زخم رو پ یچرخاند وقت

 :  دیپرس

 .یمن و بدزد یخوا یم افهیق نی_ با ا

 

 یزد و صورتش را مماس صورت رها قرار داد و بعد با انگشت اشاره اش موها یشب گذشته تلخند یآور ادیبا  شهاب

 بلندش را پشت گوش فرستاد و آرام زمزمه کرد : 

 شدم. زشت  یلی_ خ

 

 یدست شهاب را از کمرش جدا م یکه گره  ینه به چپ و راست تکان داد و درحال یزد و سرش را به معن یپوزخند رها

 کرد آرام لب زد : 
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 . یاستراحت کن یبهتر کم ،ی_ خسته ا

 

 لب زد  :  یبه چشمانش با لحن مهربان رهیخ شهاب

 

 یخونه  مینه آماده شو بر نجای_ا 

 ما.  

 گفت:  یشد با لبخند کج یتخت بلند م یباز کرد و همانطور که از رو یرا به آرام شیپلک ها رها

 ! گهید یکرد یجا استراحت م نیکرد، هم یم ی_چه فرق 

 

  یمردانه ا یرا مرتب کند با صدا شیرفت تا موها یم نهیبرخاست و همان طور که به سمت آ شیاز جا شهاب

 : گفت

 کنه یفرق م یلی_ خ

 

را  شیابرو یدر هم گره زد لنگه  نهیس یقفسه  یرا رو شی، دست ها دیپا چرخ یپاشنه  یو بعد رو ستادیبا حرفش ا رها

 به باال داد و معترضانه گفت : 

 .ستیاتاق من قشنگ ن یکن ینکنه فکر م ی_مثال چه فرق

 

نظر گرفت و با همان ژست  ریز نهیحرکاتش را از داخل آ نانهیب زیکرد، ر یرا مرتب م شیکه موها یدر حال شهاب

 کرد و گفت :  یاش اخم کمرنگ یشگیهم

 کنه. یگفته اتاقت زشته من فقط گفتم فرق م ی_ ک

 

 کرد و گفت : یظیاخم غل رها

 ؟ی_ خوب چه فرق

 

 و گفت :  دیکش کشیبار یمتفکرانه انگشت شصتش را کنار لب ها شهاب
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 نفره است! هی_ مثال تختت 

 

کنار گوشش آرام  دیچیپ یکه دستش را دور کمر اش م یآهسته و بلند خودش را مقابل رها رساند و در حال یبا قدم ها وبعد

 لب زد : 

 .میش یتخت من دونفره است، دوتامون جا م ی_ ول

 

شهاب دور نماند. تنش گرم شد، داغ شد، ذوب شد آب شد، در آغوش  نیب زیت یکه از چشم ها یلرزش دیبند وجودش لرز بند

نفسش  شانیشهاب دور نماند پر نیب زیکه از نگاه ت دیراه و رسم محبت کردن را بلد بود. با خجالت لب گز بیکه عج یدمر

 تذکر داد :  کممح شیرها یبه مردک چشم ها رهیرا فوت کرد و خ

 لبت رو! ری_ گاز نگ

 

قفل شده بود.  شیکه در چشم ها ینگاه نگران مرد یتب کرد برا اریاخت یانداخت و ب ریسرش را به ز یبا شرمسار رها

 نییپا»و بالفاصه رها را از خود جدا کرد و با گفتن  دیلبش را کوتاه بوس یاراده به سمتش خم شد و گوشه  یشهاب ب

. در آن دیکش شیچشم ها یرا رو شیرا بست و درمانده دست ها شیاز اتاق خارج شد. رها بغض کرده پلک ها« منتظرتم

 موفق نبود. چیبود که در آن هم ه شیچشم ها ینگه داشتن اشک تو ش،یگلو یسخت تر از نگه داشتن بغض تو لحظه

 

دست  گریو با دست د دیکش یخانه شان به دنبال خودش م اطیح یسنگ فرش ها یدست چمدان کوچکش را رو کی با

پدر و  دنیداشتند با د یهم به سمت خانه قدم برم یدست مردانه اش قفل کرده بود و شانه به شانه  انیرها را م فیظر

کوتاه برداشت و  یخانم قدم الیزد سه یلبخند کمرنگ اریاخت یخانه به استقبال شان آمده بودند ب یمادرش که تا در ورود

و  دیرها را مادرانه در آغوش کش یفرصت با مهربان نیخودش را زودتر از آقا محسن به عروس و پسرش رساند و در اول

خودش را در آغوش پسرش جا  نباریاز آغوشش فاصله گرفت و ا یگونه اش کاشت و با گفتن خوش اومد یرو یبوسه ا

 و بغض کرده گفت : داد

 مادر مردم از دلشوره! یتا حاال کجا موند روزی_ از د

 گفت:  یسرش زد و با لبخند محو یرو یبوسه ا یبه آرام شهاب

 

 خداروشکر االنم که کنارتونم. ن،یدر ارتباط بود یچهار ساعته بامن تلفن ستینداره مادر شما که ب ی_ نگران

 

به سمت پدرش  یشهاب آمد. شهاب قدم یکیکرده بودند به نزد یگرم یکه با رها احوال پرس نیآقا محسن بعد از ا نباریا

 داد و کنار گوشش آرام گفت :  لشیتحو یآقا محسن  لبخند مهربان دیبرداشت و پدرش را مردانه در آغوش کش

 پسرم. ی_ خوش اومد
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 کرد و از آغوشش فاصله گرفت . یلب تشکر ریز شهاب

شد ناخودآگاه با  شیشانیپ یمتوجه زخم رو یشهاب را از نظر گذراند  وقت یلبالب از اشک چهره  ییخانم با چشم ها الیسه

 :دیسگونه اش زد و من ..من ..کنان پر یرو یچهار انگشت ینگران

 شده... مادر؟ یچ.. تیشونی... پی_ پ

 

را به باال  شیکرد شانه ها یم تشیهمانطور که دستش را با فاصله دور کمر رها حائل کرده بود و به داخل خانه هدا شهاب

 لب زد :  یالیخیپرتاب کرد و با ب

 .ستین یزی_ چ

 

داد مادرش  یبه خودش اجازه نم یسکوت پسر مغرورش که حت یتکان داد و دل دل کرد برا یسر یخانم با ناراحت الیسه

تفاوت  یکند و ب یپسرش شانه باال پرت م یدانست وقت ینگاهش کرد، خوب م نانهیب زینگران کند.  پدرش ر یرا لحظه ا

خود خانواده اش را ناراحت و نگران کند . متفکرانه  یندارد ب تاو دوس یهست ول یزیچ نکهیا یعنی ستین یزیچ دیگو یم

. دست خودش که نبود پدر بود، را پشت کمراش درهم گره زد و پشت سر همسرش به داخل خانه قدم برداشت شیدست ها

 سخت نگران پسر بود.

ب به مادرش با لحن انداخت و خطا ییرایبه دور تا دور سالن پذ یوارد شدن به داخل خانه، شهاب  کنجکاوانه نگاه با

 گفت :  یآرام

 _ پس بچه ها کجان؟ 

  

 گفت :  یبا مهربان مادرش

 بود. دهینگرانت بود تا صبح نخواب شبید نکهیهنوز تو اتاقش خوابه نه ا انی_ شا

 کنه. یرو ادهیهم رفته پارک پ دایش

 

 گرفت و گفت :  یکنار رها جا م یمبل دو نفره ا یکه رو یکرد و درحال یاخم شهاب

 پا شده رفته پارک! دایداره  اونوقت ش یبزرگ نیبه ا اطیخونه ح نی_ ا

 

را عوض کند رو به جمع  شیخاست تا به اتاق برود و لباس ها یبر م شیزد و همان طور که از جا یتلخند اریاخت یب رها

پله ها بدرقه  یکرد و به سمت اتاق شهاب قدم برداشت شهاب از پشت با نگاهش تا انتها یمعذرت خواه یآرام یبا صدا

 داد کالفه به مادرش گفت :  یم هیمبل تک یکه سرش را به پشت یاش کرد و در حال
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 .دایبره دنبال ش یکن داریب انی_ بهتره شا

 

گفت.  یا« باشه»لب  ریدم کند ز ییرود و چاخاست تا به سمت آشپز خانه ب یبر م شیخانم همان طور که از جا الیسه

 گفت: یکرد، با مهربان یم نییرا باال و پا ونیزیتلو یکه کنترل به دست شبکه ها یپدر در حال نباریا

 ؟یریسخت نگ نقدری_ بهتر ا

 

برخاست و  شیاستراحت کنم از جا رمیانداخت و بعد از چند لحظه با گفتن بااجازتون من م نییحرف سرش را پا یب شهاب

 به سمت پله ها قدم برداشت.  

 

 گفت :   ینسبتا بلند یآمد و از پشت با صدا رونیشهاب شد دستپاچه از آشپز خانه ب یقدم ها یخانم که متوجه صدا الیسه

 مادر ساعت نه صبحه! دیخور ی_ صبحونه نم

 

 گفت :  یو با لبخند محو دیپا چرخ یپاشنه  یرو ستادیپله ها از حرکت ا یمادرش در انتها یصدا با

 

 . میخورد یزیچ هیخونه تو راه  یبا رها اومدن د،ی_ نوش جان شما بخور

 و ادامه داد :  دیکش یدست شیپلک ها یکرد و رو یمکث

 بخوابم. کمیرم  ی_فقط خسته ام م

 

بود گرفت و مجددا به آشپز  ستادهیپله ها ا یداد و با گفتن برو مادر، نگاهش را از پسرش که انتها لشیتحو یلبخند مادر

 خانه پناه برد.

 

 کرد و خودش را به پشت در اتاقش رساند. یآهسته پله ها را ط یقدم ها با

صبر کند در اتاق را باز کرد و داخلش شد ناخودآگاه  یلحظه ا نکهیبه در اتاق زد بدون ا یتازه کرد و بعد تقه ا ینفس

آهسته خودش را کنار تخت  یبود با قدم ها لشیتخت در حال صحبت کردن با موبا یکه رو دینگاهش به سمت رها کش

تخت  یتخت پرت کرد و طاق باز رو یبرهنه خودش را رو یتنبا  راهنشیپ یرساند و شروع کرد به باز کردن دکمه ها

 چشمانش را آهسته بست.  شیرها یکه گوش سپرده بود به حرف ها یو در حال دیدراز کش

 :  دیشهاب از پشت به گوشش رس یبم گرفته  یرا از گوشش فاصله داد که صدا لشیموبا« خداحافظ»فتن با گ رها

 ؟یزد یحرف م یوقت صبح با ک نی_ ا
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 کنار تخت پرت کرد و گفت: یعسل زیم یرو تیرا با عصبان لشیو موبا دیلب کش ریز یحوصله پوف یب رها

 

 ؟یکن یمؤاخذم م یدار ایبزارم  تیکنجکاو یحرفت و به پا نی_ ا

 

 انداخت و محکم لب زد : شیبه دخترک روبه رو یبسته اش نگاه مهین یپلک ها یاز ال شهاب

 زنه. یحرف م یبدونم اول صبح زنم با ک دی_ با

 

 لب زمزمه کرد :  ریدستش را در همان حالت به سمت رها دراز کرد و ز سپس

 و زدم. میرتیغ ی_ من رگ ب

 

برخاست و به سمت  شیاز جا ریحرف نگاهش را از چشمان شهاب گرفت و دلگ یتوجه به آغوش باز شهاب، ب یب رها

 خلوت خانه نشست.  اطیح یبه تماشا شهیپنجره رفت و از پشت ش

که به زور قصد کنترل کردنش را داشت که  یگرفته ا یکالفه با صدا اوردیرها شد دلش تاب ن یکه متوجه ناراحت شهاب

 لب با خودش زمزمه کرد : ریکرد و ز یرا حس کرد اخم شیمحل یب ینلرزد نام اش را صدا زد وقت

 زن ناز داره پاشو نازش و بخر المصب. ،یو خشک باش وبسی یخوا یم یتا ک ی_ لعنت

 

شده بود و با  داریاش ب یرها همانند خودش رگ لج باز را پر تمنا صدا زد. شینام رها گریشد و بار د زیخ مین شیجا در

 شده بود.  رهیخ رونیبه ب نهیباال داده و دست به س ییلنگه ابرو

مردانه اش را از پشت دور شکم  یآهسته خودش را از پشت به رها رساند، دست ها یآمد و با قدم ها نییاز تخت پا شهاب

 آرام کنار گوشش لب زد :  یبم یکاشت و با صدا یزیر یگردنش نهاد و بوسه  یرا رو کشیبار یو لب ها دیچیرها پ

خوردم که چرا کنارم ندارمت، با خودم عهد کرده بودم  یکه تو قشم کنارم نداشتمت با خودم حسرت م یی_ اون شب ها

که دوسش  یجهان برام بغل زن شنیلوک نیغرورم و کنار بزارم و بهت بگم که بهتر شتیپ امیتموم بشه ب یدور نیا یوقت

 دارم. 

 

 زد و ادامه داد :  یگریو بوسه د شیرها یسر شانه ها یرا سوق داد رو شیسکوت کرد و لب ها یا لحظه

 

بوست کنم بغلت کنم، نوازشت  رم،یدستم بگ یکه کنارت باشم دست هات و تو نیمدت شده بود ا نیا یتو اهامیرو ی_  همه 

 کنم.
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 یلمس لب ها یرا با درد بست. گر گرفته بود، جا شیشهاب بغض سرکشش را فرو خورد و پلک ها یبا حرف ها رها

دانست پوست صورتش از  یاش، م نهیس یکرد اال تو یحس م ییسوخت ضربان قلبش را هر جا یپوستش م یشهاب رو

 دهانش خشک شده بود. اریاخت یخجالت سرخ و ملتهب شده است ب

 

تنه  میخمار و جذاب نگاهش کرد همان طور با ن یبه سمت خودش برگرداند و همان طور که با چشم هاآرام رها را  شهاب

چانه اش فرستاد و سرش را باال  ریاراده دست ز یرها انداخته بود، ب فیو نح فیبر تن ظر هیبلند که سا یبرهنه و قد یا

 زمزمه کرد :  شیبه لب ها رهیگرفت و خ

 نفس بکشم. ستمیشو رها من بدون تو بلد ن _ هم نفسم

 

 یوطوالن قیرها عم یلب ها یرو اقیرا با اشت شیتابانه دستانش را دو طرف صورت رها قرار داد و لب ها یب سپس

 .شینشاند و نفسش را گره زد در نفس رها

 

 را صدا زد :  دایش ینسبتا بلند یمنقل برداشت و با صدا یجوجه ها را از رو خیس تیعصبان با

 .زیجوجه ها رو تا سرد نشده ببر سرم نیا ایب دای_ ش

 

 گرفت متعجبانه لب زد  :  یم انیکباب ها را از دست شا خیکه س یدستپاچه خودش را به بالکن خانه رساند و در حال دایش

 

 چرا اخمات توهمه؟  انیشده شا یزی_ چ

 

 داد و گفت :  دایش لیتحو یمتوجه اوضاع شد لبخند محو یانداخت. وقت انیغضبناک شا یبه چهره  ینگاه نانهیب زیر شهاب

 کرد و از دهن افتاد. خیبرو تو جوجه ها  ست،ین یزی_ چ

 

رو به  یبم یکرد و با صدا شیداشت  شهاب از پشت صدا یکه به سمت خانه قدم بر م یگفت و در حال یزیچشم ر دایش

  دیخواهرش تاک

 :   کرد

 کنه.  ییبه رها باشه نزار حس تنها شتریحواست ب دای_ ش

 

 برادرش داد و با گفتن چشم داداش به راهش ادامه داد. لیتحو یلبخند مهربان دایش
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شد  خودش را کنار  دنشیکش گاریمتوجه س یانداخت . وقت انیبه شا یزد و از پشت نگاه یپا چرخ یپاشنه  یرو شهاب

 اش معترضانه گفت: یشگیهم یرساند و با همان اخم ها انیشا

 دستت. یریگ یم نیا یخوره به توق یم یبکش، تا تق یکوفت نی_ کم ا

 

 : دیغر ینسبتا بلند یلب با صدا ریز زدیم گارشیبه س یگرید قینثارش کرد و همانطور که پک عم یتلخند انیشا

 دزد و کاله بردار! ی کهیزارم، مرت یبرسه زنده اش نم یعوض ی_ فقط دستم به اون رستم

 

 آرام لب زد :  یکند با نگران هیتا تک دیچیپ یبالکن م یهمانطور که انگشتانش را دوره نرده ها شهاب

 یانداخت و  تلخند ریسرش را به ز اریاخت ی. بیخود همه رو نگران کن یخوام ب یفهمن نم ی_ آروم تر پسر االن همه م

 زد و گفت : 

 خدا خودش حقش و گذاشته کف دستش. ؛یاریسرش ب ییخواد تو بال ی_ درضمن نم

 را کنجکاوانه تنگ کرد و گفت :  شیچشم ها انیشا

 ؟ی_ چه جور

 

 زد :  یپوزخند شهاب

 دهیازهم پاچ شی_بدجور تاوان کارهاش و داده، معتاد شده زندگ

 

 کرد: دیتاک یرنگ برادرش جد یشیبه چشمان م رهیزد و خ یبه سمتش چرخ وبعد

 دونم تو ها. یسراغش من م یرفت یبشنوم از کس ای نمیبب انی_ شا

 بازوان برادرش قرار داد و ادامه داد: یتازه کرد و دستش را بر رو ینفس کالفه

 . میستیما که دنبال دردسر ن ی_درسته اون دنبال دردسره ول

 

 گفت :  یبازوانش پس زد و عصب یشهاب را از رو یکرد و کالفه دست ها یتک خنده ا انیشا

 بشم! الشیخ یب یراحت نیبه هم یگ یم یعنی_ 

 

 : دیغر شیدندان ها یاز ال کیستریه

ولش کنم  یگ یما رو بازم به باد بده، اونوقت تو م یچند ساله  یپدر کم مونده بودکل زحمت ها یب ی_ شهاب اون عوض

 ؟یخوا یازم م یچ یفهم یخودت م
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 شلوار گرم کنش فرو برد و گفت: بیرا در ج شیاش دست ها یشگینثارش کرد و به عادت هم یتلخند شهاب

 

کنم چون که تو  یرو ازت مخف یزیخواستم چ ینم انیشا یهارو بهت گفتم چون توهم تو اون شرکت سهم داشت ی_ من گفتن

 کنه. یغلط ها نم نیاز ا گهیکردم باور کن د دشیپس لطف کن به من اعتماد کن من خودم تهد ،یتنها رازدارم یبرادرم

 

و با  دیچیبرادرش پ یدستش را دور شانه  کیرخ جذاب برادرش انداخت و بعد  میبه ن ینگاه یحرف با مهربان یب انیشا

 گفت: یلحن آرام تر

 

 ادیتونسته دوباره به سراغ داداشم ب یبودم که با چه جرأت یعصبان نیتار موت من از ا هی ی_ تموم اون شرکت فدا

 فرستاد و ادامه داد : رونیهوو به ب کیرا با  اش نهیحبس شده در س نفس

 کنه! هوشتیب دیخود با یسواله که چرا ب ی_ شهاب برام جا 

 

 نشانده بود متفکرانه به فکر فرو رفت. بعد از چند لحظه آرام لب زد :  شیشانیکه در پ یظیغل یبا اخم شهاب

 یزیکرده تا چ هوشمیهست بخاطر همون ب یزیچ یکرده همراهم پول نقد یبا خودش فکر م دیشا ان،یدونم شا ی_ نم

 برداره. 

 

 زد و گفت : یپوزخند صدا دار انیشا

 .یخبر بد سیبه پل یخوا ینم یباشه که زده به کاهدون راست ینطوری_ اگه ا

  

 داد گفت :  یبرادرش م لیتحو یبا گفتن نه به سمتش برگشت و همانطور که لبخند محو شهاب

 

 ؟یکرد کاری_ با خونه چ

    

 شهاب کرد و با خنده گفت : یحواله  یچشمک طنتیبا ش انیشا

 .یشب عروس یبرا زهیسوپرا گهی_ اون د

 و معترضانه گفت :  دیدرهم کش شتریرا ب شیاخم ها شهاب

 .میسر بزن هی میبده فردا با رها بر دی_ بچه نشو، کل
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 تکان داد :  یسر انیشا

 خانم و مامان گردنم و با تبر بزنن. ترایم یخوا یشه تو که نم ی_ نچ نم

 

 گفت: تیگرفت با جد یبالکن م یاش را از نرده ها هیکه تک یدر حال شهاب

 نه!  یدیرو نم دی_ کل

 

 کرد.  انیرا ب یزد و لجوجانه  نه کشدار یسر مست قهقهه ا انیشا

 صورت برادرش تاب داد و گفت :  یداد و انگشت اشاره اش را جلو شیبه چشم ها ینیچ شهاب

 رسم.  یکم و کسر باشه، اونوقت خودم به حسابت م یزی_ فقط دوست دارم چ

 

 گفت: دهیبر  دهیبر شیخنده ها انیم انیشا

 ...یا؟ک زی_ نگران نباش همه چ

 خودته... ی..به پا ی...عروس دهیخر فقط

 

 یبپرد شهاب لبخنده کج رونیبرادرش به ب یاز لب ها یزیبرادرش حواله کرد که باعث شد آخ ر یبه بازو یمشت شهاب

 زد و با گفتن بچه پررو راهش را به سمت داخل خانه کج کرد.

 

 ) فصل نهم(

خواهند عروس شوند  یفهمند فردا م یم یقرار داد و با خودش فکر کرد، مگر دختر ها وقت شیزانو ها یزده سر رو غم

 ینم یهمسرشان در لباس داماد دنید یمگر برا نندیاس عروس را در تن خود ببکنند تا لب یکنند مگر دل دل نم یذوق نم

 متحرک.  یذوق، همچون مرده ا یب ،روح یبود سرد ب نگونهیپس چرا حال روز اش ا رند،یم

 یبود نه از خانواده اش، نه از مرد ریدلگ دیبغض کرد و چانه اش لرز اریاخت یفردا قلبش گرفت ب یآور ادیاراده از  یب

 یسع یبود که حت ریتا او فقط بخندد، از خودش دلگ دیبخش یهمسرش جانش هم م یلب ها ینشاندن لبخند بر رو یکه برا

 شهاب باز کند. یدر قلبش برا یینکرده بود جا

 یاهیاز س شیبرا یخواست تا بعد از مدت ها کم یشد دلش همدم را م انیچشمانش نما یدر گوشه  یگرفت و نم اشک دلش

 . سدیروزگارش بنو

کرد تا دفترش را  یرفت  همان طور که کشو را باز م وترشیکامپ زیم یآمد و به سمت کشو نییلرزان از تخت پا ییپا با

و  دیکش رونیافتاد که از سه بامداد هم گذشته بود. سرپا همدم را از کشو ب زیم یبردارد نگاهش به ساعت کوچک رو

 زد.  یو تلخند دیجلدش کش یکف دستش را رو اریاخت یب دیرس یبه نظر م یاکخ یبه جلدش انداخت که کم ینگاه
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 ! قی_ دلم برات تنگ شده بود رف

 

 دایپ ینا آشنا طلق ینگاهش با خط نکهیشد تا ا یم ررویشروع کرد به ورق زدنش، با خواندن هر خط از همدم دلش ز سپس

 یبه چپ و راست تکان م یخواند ناباوانه سرش را به آرام یکه م یکرد. کنجکاوانه شروع کرد به خواندنش  با هر خط

دهانش  یدست رو اریاخت یاش ب نهیکرد اال در س یحس م ییجا رنامنظم قلبش را در ه تمیداد نفسش تنگ شده بود، ر

دانست با  یدر مرز سقوط کردن و خودش نم فشیحس شده بودند و تن ظر یب شیصدا هق زد  دست و پاها یفشرد و ب

 یببه صورت  نهیزد و در آ هیپشت سرش تک دیسف واریعقب رفت و به د یقدم اریاخت یتوان سر پا مانده بود. ب نیکدام

بلندش  یبه موها یسر خورد و نشست ناباوانه چنگ واریلرزان کنار د ییشد. با پاها رهیخشک شده اش خ یرنگش و لب ها

 :  دیلب نال ریز یزد و با لبخند محو

 !ینگفت یزیچرا خودت بهم چ د،یام یچرا حرف هات و به همدم گفت _

 

 که در خلوتش حضور داشت  آرام هق زد و گفت : ییکنان سرش را باال گرفت و روبه خدا هیگر

 موضوع رو! نیبفهمم ا دیچرا االن با یکه برام رقم زد یچه سرنوشت نیا ای_ خدا

 

 و با  دیاش را تک ضرب باال کش ینیب

 آرام زمزمه کرد :  یگرفته ا یصدا

 آخه من قرار فردا عروس بشم! ستین رید یادی_ االن ز

 

شد  نیاز درد سنگ شیسرد پلک ها نیزم یهمان جا بر رو نکهیکس، پردرد به حال روزش هق زد تا ا یصدا، ب یزدب هق

 فرو رفت. قیعم یو در خواب

 

به اطراف انداخت که اتفاقات  یخورد و نگاه شیدر جا یرا آرام باز کرد تکان شیخانه پلک ها ادیز یبا سرو صدا صبح

در اتاقش به صدا در  دیکش یچشمان پوف کرده اش م یرو یحوصله دست یرا به خاطرش آورد. همان طور که ب شبید

 آمد و پشت بندش هاله داخل اتاق شد و با لبخند گفت :

 عروس خانم. ری_ صبحت بخ

 

 گفت : یگرفته ا یبه لفظ عروس خانم گفتن خواهرش زد و با صدا یتلخند

 چه خبره؟ ییرایتو پذ ه،یهمه سروصدا واسه چ نی_ ا
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 زد و گفت : یکه پرده را کنار م یسرخوش به سمت پنجره رفت و درحال هاله

 

 تو. یاومدن از شهرستان واسه عروس نایا یها با عمو عل نی_ عمه نرگس ا

 

بازوان خواهرش قرار داد و من  یبلند خودش را مقابل هاله رساند ودست رو یبرخاست و با قدم ها شیاز جا متعجبانه

 : دی..من کنان پرس

 

 ... اونم  اومده؟  یچ دیگم... ام ی.... م زهی_ چ

 

 را پس زد و گفت : شیکرد و دست ها ظیغل یاخم هاله

 _ آره اومده، چطور؟

  

 به چشمان هاله آهسته لب زد : رهیخ ختیر یهر قلبش

  دن؟یرس ی_ ک

 

 گفت:  تیرا باال فرستاد و با جد شیابرو یقالب کرد و لنگه  نهیس یرا رو شیدست ها هاله

 _ صبح زود اومدن گفتم چطور؟ 

 

 تکان داد و پشتش را به هاله کرد و با بغض آهسته لب زد :  یبه نف یسر یبه آرام رها

 دلتنگش بودم. یجور نی_ هم

 

 دستش را از پشت گرفت و به سمت خودش برگرداند و گفت :  تیبا عصبان هاله

 نشده ریتا د شگاهیآرا میساده بکن بعدش بر یسالم احوال پرس هی نییپا ای_ چرت نگو توروخدا، آماده شو ب

 

 گفت. یچرت م یادیانداخت  حق با هاله بود ز ریبه ز یرا با ناراحت سرش

 گفت :  تیرها را در دست گرفت و با جد یچانه  نانهیب زیر هاله

 .گهید یکیاونوقت تو واسه  رنیم یشوهر تو م ینه عالم و آدم برا یگ یم یا وونهیگم د یم ی_  وقت
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زد  یبه چشمان خواهرش پوزخند رهیخ دییایب رونیکه باعث شد چانه اش از دست خواهرش ب دیزده سرش را عقب کش غم

 و گفت :  

 

 هاله. رهیگ گهیجا د هیهمون عالم و آدم باشه، دل من  یارزون_ 

 

 و دست به کمر گفت : دیکش یسرخ شده پوف یبا چشم ها هاله

 منتظرتم. نیی_ پا

 

 به سرعت از اتاق خارج شد.  و

 انداخت و کوتاه زمزمه کرد : شیروبه رو ی نهیبه آ یکرده نگاه بغض

 نشد که از دلم جدا کنم تورو نشد. دم،ی_ ام

 

شان از همان جا به گوشش  یدر پ یپ یو خنده ها تیجمع یسرو صدا ستادیو آماده از اتاق خارج شد و کنار در ا حاضر

دهد.  یرا م ییعطر خوش آشنا بیخانه شان عج یو با خودش حس کرد که امروز فضا دیکش یقینفس عم دیرس یم

در کف دستش فرو بروند، غم زده با خودش  شیهارا مشت کرد که باعث شد ناخن  شیدست ها اریاخت یزد و ب یتلخند

 زمزمه کرد : 

 زنن. یم ادیچشم هام عشقت و فر یباهات رو در رو بشم وقت ی_ چه طور

 

 ینم اشک یتا جلو دیچیرنگش را دور انگشت اشاره اش پ یچنگ زد دستپاچه شال طوس شیبه گلو یبیبغض نه ناخودآگاه

را  شیها هیهمانطور که بازدم ر ردیاز فضا بگ یقی. سرش را باال گرفت تا دم عمردیرا داشت بگ ختنیرا که قسط فرو ر

 بتیه دنیفرستاد و با د نییسرش را آهسته به پا اریاخت ی. باست ستادهیا شیرو شیپ یکرد همزمان حس کرد کس یم هیتخل

 شیاش را به در اتاق زد و پلک ها هیحبس شد، ناخودآگاه تک نهیدرسنفسش  یجذب مشک راهنیدر آن پ دیام یمردانه 

 آرام لب زد :  یداد و با مهربان لشیتحو یلبخند محو شهیمثل هم دنشیبا د دیهم قرار گرفت. ام یشد و رو نیسنگ

 

 _ خانم خوشگله ترسوندمت؟

 

 یدر جانش رخنه کرد که حس م یو حس خوش دیبه خانم بودنش وصل کرد دلش رفت قلبش لرز دیکه ام یصفت خوشگل با

 و آسمان در هوا معلق است. نیزم انیکرد م
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 لب زد : یبا لبخند محو دشیبه چشمان ام رهیرا آرام باز کرد و خ شیتکان داد و با ذوق پلک ها یبه نف یسر

 . وونهی_ د

 

 گوش رها فرستاد و زمزمه کرد :  یکیرا تنگ کرد و سرش را به نزد شیچشم ها دیام

 تو. ی وونهیام، د ونهی_ آره د

 

 لمس شده و چشمان لبالب پر از اشک آرام لب زد : ییپلک بست و بغض کرد با دست پا دیام یکیهمه نزد نیاز ا اریاخت یب

 شم. یدارم امروز عروس م د،یام رهید یلیخ یوونگی_ واسه د

 

به عقب برداشت و رها به  یاراده قدم یمات ماند ب دشیدلش به هدف زد و ام یناگفته  یرا با حرف ها یخالص ریت رها

انداخت.  دیاشک و خشم چشمان ام یبه هارمون ینگاه سشیرا از درون حس کرد و با چشمان خ دشیوضوح شکستن ام

 یلب ها یه زبان رواراد یمتورم شده بود. ب تیانسرخ بودند و رگ گردنش از عصب یسبزش پر از رگه ها یچشم ها

 به چشمان رها آهسته لب زد :  رهیو بغضش را با درد فرو خورد و خ دیخشک شده اش کش

 

   ؟یسکوت کرد ی_ تو از دل من خبر داشت

 

کردند سرش را با  دایباالخره راه شان را پ زندیکرد تا فرو نر یم یکه سع ییمقاومتش را از دست داد اشک ها رها

 لرزان لب زد : ییانداخت و با لب ها ریبه ز یناراحت

 اجبار بود. ینبود، از رو یاری_ سکوت من اخت

 

هوو باز کرد و  کینفسش را با  یشد. راه گرفته  انیدستش پشت دستش نما یمشت شد و رگه ها شیدست ها اریاخت یب

 آرام لب زد :  یگرفته ا یصورت رها تاب داد و با صدا یانگشت اشاره اش را جلو

 

مطمئن باش آخرش  قه،یدق هیساعت،  هیروز،  هیشده واسه  یکنم رها حت یروز مال خودم م هیشده تو رو  یمتیبه هر ق_ 

 ما  میش یمن و تو م

 

کند و قلبش از  یرا که بغض کرده نگاهش م ییرها دیکرد و به سرعت از کنارش رفت و ند انیب نانیحرفش را با اطم دیام

 تپد. یرومپ گرومپ مگ یبلند یبا صدا جانیشدت ه
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به  یخواست تا بلند شود و نگاه یاز او م یمیبا لحن مال شگریرفت؛ آرا یو قربان صدقه اش م دیخند یاز ته دل م هاله

 کم و کسر نباشد.  یزیتا مبادا چ اندازدیب شیسر تا پا

 نهیخودش در آ دنیبا د اندازدیب شیبه سرتا پا ینگاه یقد نهیبه عقب رفت تا در آ یبرخاست و قدم شیحوصله از جا یب

 « عروسه مرده ها شدم هیشب»گذشت  الشیزد و از خ یپوزخند

که اشک در  یدور کمر اش انداخت و با چشمان یاز پشت دست یهاله با خوشحال قیعم یشد به تلخند لیکم کم تبد پوزخندش

 آن حلقه زده بود آرام لب زد : 

 !یخواهر ی_چه خوشگل شد

 

خواهرش را ناراحت کند هر چه باشد خواهرش بود،  نیاز ا شتریخواست ب یزد و رو برگرداند نم یبه زور لبخند رها

دور شانه اش انداخت و با  یغم زده دست دیفهم ینگاه در چشمانش حالش را م کیهمدمش بود، راز دارش بود. هاله که با 

 گفت :  یناراحت

 

 بخند. کمیکنم  یخواهش م  رینگ نیاز ا شتری_ رهاحالم و ب

 

که از آمدن  دیرا شن شگریآرا یداد که همزمان صدا لشیتحو یخواهرش لب خنده کم رنگ یبایبه چشمان ز رهیخ اریاخت یب

 داد.  یداماد خبر م

از دور  دنشانیزد. شهاب با د رونیب شگاهیساده به همراه هاله از آرا یخداحافظ کیو با  دیکمک هاله شنلش را پوش به

 شان داد. لیلب تحو ریز یسالم یبم یشان برداشت و با صدا به سمت یقدم عیسر

از شهاب « منتظرمه نیتو ماش ابونیبهتر برم، احسان اون دست خ گهیمن د»داد و با گفتن  یسالم ییهم با خوش رو هاله

 احسان رساند. نیبلند خودش را به ماش یو رها فاصله گرفت و با قدم ها

کرد. رها به  تیعروس شان هدا نیحرف او را به سمت ماش یدستش را دور کمر رها حائل کرد و ب یبا مهربان شهاب

بلند خودش را به سمت راننده رساند و پشت رل  یجا گرفت و سپس شهاب با قدم نیداخل ماش یکمک شهاب با لبخند تصنع

به حرکت  هیرا به سمت آتل نیکرد، سپس با ذوق ماش ین پلیرا از پخش ماش یمیرا روشن کرد و آهنگ مال نینشست. ماش

 در آورد.

 

سرش را به  یتنگ شده لحظه ا یکرد، ذوق زده با چشمان یم یرانندگ هیبه سمت آتل ریهمانطور که در طول مس ابشه

 یصدافرستاد و بعد با  شیدست رها یرها را از نظر گذراند و دستش را به هم آغوش یبایسمت رها چرخاند و صورت ز

 آرام لب زد :  یبم

 

  .ایدن نی_ قشنگ تر از توهم مگه هست تو ا
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را به  دیپوست صورتش دو ریرا که به سرعت ز یانداخت و خون ریبا حرفش منقلب شد و خجالت زده سرش را به ز رها

 حس کرد.  یخوب

 زمزمه کرد :  طنتیرها با ش یگلگون شده  یبه گونه ها رهیزد و خ یاراده لبخنده محو یب شهاب

 ترست؟ یبه پا ایبودنت بزارم  نیسرسنگ یساکت بودنتو به پا ؛ی_ ساکت

 

 . دیآ یکه همسرش به حساب م یزد و با خودش فکر کرد ترس از چه از مرد یتلخند اریاخت یب رها

 جذاب او را از نظر گذراند و گفت:  یبه سمت شهاب چرخاند و چهره  یسر دیترد با

 _ ترس؟

 عروس شدن ترس داره؟ مگه

 

 گفت :  یبم یچشم تنگ کرد و با صدا انهیو موز دیبه چانه اش کش یمتفکرانه دست شهاب

 خانم ها ترسناکه!  یگن آخر شبش برا ی_ م

 

 نکهیا یدوخت ، سپس برا ابانیکرد و نگاهش را به آن سمت خ نیماش یحرف سرش را با خجالت به سمت پنجره  یب رها

را بلند کرد و همزمان  کیموز یبرد و صدا نیحوصله دستش را به سمت پخش ماش یجا خاتمه دهد ببحث را در همان 

 نگاهش را به روبه رو داد.

 را کم کرد و گرفته لب زد: کیموز یصدا دیاز او نشن یجواب یرخش انداخت وقت میبه ن ینگاه شهاب

 ؟ی_ خسته ا

 

 بغض و لبخند نگاهش کرد :  انیم رها

کنن  یول  نم گهیرو به اون رو نکنن د نیبه جون آدم، تا آدم و از ا فتنیاز صبح که م شگرهایآرا نیآخه ا کمی_ راستش 

 که.

 

 زد :  یلبخند یبا مهربان شهاب

 .یقشنگ شمیجور نیآخه تو هم یزاشتم بر ی_ دست من بود که نم

 

 حواله اش کرد و ادامه داد :  یزد چشمک یرا دور م ابانیکه خ یدرحال

 واسه شوهرش آماده کنند. یشب عروس یرسمه که عروس رو برا میکه از قد فیح یول_ 
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زد شهاب نگاهش را  یچرخاند و دور از چشم شهاب لبخند کج شهیحرف سرش را به سمت ش یحرف شهاب رها ب با

را  نیساختمان ماشدر  یطرفه دور زد تا جلو کیرا  ضیعر ابانیخ ه،یآتل دنیداد و با د ابانیکنجکاوانه به آن دست خ

 متوقف کند.

 

 شد. ادهیپ نیمتوقف کرد و از ماش هیساختمان آتل یعروس را جلو نیشهاب ماش قهیبعد از چند دق سپس

 گریباز کرد و با دست د شیبه سمت رها قدم برداشت و در را برا عیرا بست و سر نیاش در ماش یشگیهمان ژست هم با

 را نشانه گرفت و گفت :  هیبه آتل یمنته ریمس

 عروس خانم. دیی_ بفرما

 

نشود، شهاب با  دهیکش نیزم یتا رو دیباال کش یشد و جلوتر از شهاب دامن دنبالدار لباسش را کم ادهیپ نیگرفته از ماش رها

 یرها قرار داد و به همراه او از دو تک پله  کیبلند خودش را از پشت به رها رساند و دستش را دور کمر بار یقدم ها

 وارد شدند.  هیگذشتند و باهم از در آتل یساختمان نوساز تجار

 

 یکرد. دخترک در حال ییکرد و بعد هر دو را به اتاق مخصوص راهنما ییبا لبخند جلو آمد و خوش آمد گو یجوان دختر

داد و  حیتوض شانیژست هر دو را برا یشان داد و بعد با مهربان لیتحو یکرد لبخند یم میاش تنظ هیپا یرا رو نیکه دورب

صدا شمرد و بعد  یتا سه را ب کینگه داشته بود، از  نیدورب ینگاهشان کرد و با انگشتش که باال ید یبعد از پشت ال س

 گرفت. نیدورب یعکس را با فشار دکمه  نیاول

 

کرد و بعد دست  یحرف اش تک صرفه ا انیداد شهاب م یم حیرا توض یعکاس همان طور با حوصله ژست بعد خانم

 کوتاه، تخس و پرو ابرو باال انداخت و گفت : یمعذرت خواه کیدهانش قرار داد و با  یجلو

 . دیرو بنداز میریگ یکه خودمون م ییشه ژست ها یزحمت م ی_ ب

 

 زد و گفت :  یلبخند یعکاس با مهربان خانم

 .دیری_ چرا که نه ژستتون رو بگ

 

رها قرار داد  یپهلو ها یدستش را از دو طرف رو ستادیکتش را در تنش مرتب کرد و پشت رها ا یبا لبخند کمرنگ شهاب

 آرام گفت:  یبم یرها گذاشت و به خانم عکاس نگاه کرد و با صدا یگونه  یو بعد لبش را رو

 .می_ آماده ا
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 و چشم  دیخند رکانهیعکاس ز خانم

 کرد انیلب ب ریز یکشدار

 را گرفت. یرا بست و خانم عکاس با لبخند محو شهاب عکس بعد شیشهاب ناخودآگاه پلک ها یکیتب کرده از نزد رها

 گرفته شد . ییبایعکس ها به ز یرفت و همه  شیپ یبه خوب هیدر آتل زیچ همه

و  دیکش یحوصله پوف یبه شهاب انداخت که در حال صحبت کردن با خانم عکاس بود، ب یاز دور نگاه یبا خستگ رها

خود پرسه  االتیشد، در خ دهیکش دیام نیریش یگرفت و طبق معمول افکارش به سمت حرف ها شیدست ها انیسرش را م

مبل  یدسته  یحرف نگاهش کرد شهاب رو یزد که حضور شهاب را کنارش حس کرد. سرش را باال گرفت و ب یم

 و کنار گوشش لب زد: دیچیپ شینشست و دست دور شانه ها

 .می_ کارمون تموم شد پاشو بر

 

سرش انداخت و بعد با  یبرخاست و شنلش را به کمک شهاب رو شیتکان داد و بعد از جا شیباشه برا یبه معنا یسر رها

 خارج شدند و به سمت باغ حرکت کردند. هیگرم از آتل یخداحافظ هی

 

افراد  غیو دست و سوت ج کیموز یباغ روشن شدند و همزمان صدا بزرگ در بدر ورود عروس و داماد به یها فشفشه

 حاضر در باغ بلند شد.

 یرفتند. سپس خانواده ها هر کدام با خوشحال گاهشانیبه مهمان ها به سمت جا ییداماد بعد از سالم و خوش آمد گو عروس

 کردند.  شانیبرا یخوشبخت یگفتن آرزو  کیو تبر یبه سمت شان آمدند و بعد از رو بوس

زد و بعد  ی. رها هم متقابال لبخند تصنعنندیلبش بود به رها اشاره زد که بنش یکه گوشه  یبا لبخند محو شهیمثل هم شهاب

 چشم دوختند . دندیرقص یسن م یکه رو یجا گرفتند و به جوانان گریکنار هم د

از دور در آن کت  دنشیبا د افت،یاز باغ تنها  یگشت که ناخود آگاه آن را در گوشه ا یم دیبا چشم دنبال ام انیدر آن م رها

 اش ماند.  رهیرنگ غم زده خ یو شلوار مشک

سرخ شده نگاه شان  یکرد همانند خودش از دور با چشمان یرا که در دست داشت کم کم مزه م یدنیهمانطور که نوش دیام

 رها را صدا زد : یبم یگرفت و با صدا شیوبه رور تیکرد . شهاب نگاهش را از جمع یم

 .ی_ خانم

 

تنگ شده  یشهاب در فکر فرو رفته بود که شهاب کنجکاوانه رد نگاهش را با چشم ها یتوجه به صدا زدن ها یب رها

 .دیرس دیدنبال کرد که به ام

 و رها را به خودش چسباند و گفت :  دیچیو دستش را دور کمر رها پ دیدر هم تن یاخم اریاخت یب

 ؟یزل زد ی_به چ

 



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

که بحث  نیا یبرا انهینثارش کرد و موز یدستپاچه به خودش آمد و صورتش را به سمت شهاب چرخاند و لبخند تصنع رها

 نگاه کرد و گفت :  شانیجلو رو یشده  ییآرا وهیم زیچشم به م یرا عوض کند با اشاره 

 

 شم. تیتقو کمیدستم تا  یبد وهیآب م وانیل هی یخوا ی_ نم

 

داشت  یبر م زیم یآب پرتغال را از رو کیبلند و کمر بار وانیکه ل یرا باال داد و در حال شیابرو یمتعجبانه لنگه  شهاب

 زد و گفت : یلبخند محو

 _ شرط داره. 

 

 نازک کرد و گفت: شیبرا یچپ چپ نگاهش کرد و پشت چشم رها

 

 .یزار یدستم واسه اونم شرط و شروط م یبد یخوا یل مآب پرتقا وانیل هی_ 

 

 باال داد و گفت :  ییشد . سپس لنگه ابرو انیبعد از مدت ها نما شیتر شد و چال رو گونه ها قیلبخندش عم شهاب

 که هست. ینی_ هم

 

 و یالیخیچشم نگاهش کرد و بعد با تظاهر به ب یاز گوشه  گریبار د رها

 :  گفت

  ؟ی_ چه شرط

 

 شود.  انینما شیو براق دندان ها دیسف فیزد که باعث شد رد ییلبخنده دندان نما شیکنجکاو یبرا شهاب

 

چقدر خندان به نظر  شهیمرد مغرور بر عکس هم نیبا خودش در دل اعتراف کرد، که امروز ا شیدندان ها دنیبا د رها

 رسد.  یم

در آن همه سرو  ینسبتا بلند یرها را از نظر گذراند و با صدا ینشسته  شیصورت به آرا یشهاب تک تک اجزا سپس

 صدا دم گوشش گفت :  

 .یکه خودم بهت بدم بخور نهی_ شرط ا
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گذشت  الشیزد نگاهش کرد و از خ یکه التماس درونشان موج م یحرف مات و مبهوت نگاهش کرد و با چشمان یب رها

 «کنه یدق م شتریمارو ب نهیبب ینجوریا دیامکارو نکن،  نینه شهاب توروخدا ا»

 

 کرد و آرام لب زد :  کینزد شیرا با ذوق به لب ها وانیرها را حس کرد ل یکه سکوت طوالن شهاب

 _ نوش جونت

 

اصابت کرد  شیکه به چشم ها ینیاز آب پرتقال را مزه مزه کرد که با فلش دورب یرا بست و کم شیبا درد پلک ها رها

 .دیبه دست خندان د نیرا دورب انینگاه کرد که شا شیرا باز کرد و کنجکاوانه به روبه رو شیچشم ها

 شان شد و گفت :  کیکرد با خنده نزد یم یعکس را برس نیکوچک دورب یهمانطور که از صفحه  انیشا

 .نیقشنگ افتاد یلی_ شکار لحظه ها بود خ

 

 دهیدر آن جا د شیرا چند لحظه پ دیاز باغ انداخت که ام یبه گوشه ا یکانه نگاه ریز انیشا یتوجه به حرف ها یب رها

 انینگاهش را به سمت شا ریمس یبا ناراحت نباریخورد و آه از نهادش بلند شد و ا یغبطه ا دیام یخال یجا دنیبود. با د

 و با لبخند نگاهش کرد. داد رییتغ

 

 انداخت و گفت :  شانیبه هر دو  یشان شد ونگاه کیبا لبخند نزد انیشا

 .نمیبب نیپاش االی نیتکون بد یسرو گردن هیاون وسط  نیپاش ن،یریو قلوه بگ نیدل بد نیخوا یچقدر م گهی_ بسه د

 

 کرد و گفت :  یتک خنده ا شیبا حرف ها شهاب

 _ برو بچه پررو نشو.

 

 به خودش چسباند و گفت :  شتریعاشقانه رها را نگاه کرد و ب سپس

 

 حالو روزت و. مینیب یم یگرفت_ توهم زن 

 سر داد و گفت :  یخنده ا انیشا

 _ خدا از دهنت بشنوه برادر.

 

 شهاب و رها کرد و ادامه داد :  یحواله  یچشمک سپس
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 رم به ارکستر بگم آهنگ مخصوص عروس و داماد بزنه. ی_ م

 

 کرد و بعد شهاب با نگاهش بدرقه اش کرد.  انینثار شا یلبخند محزون رها

خوانند، سپس از عروس و داماد دعوت  یداماد را م یانتخاب یاعالم کردند که ترانه  کیاز چند لحظه گروه موز بعد

ها  نیداد چطور با حرکت دورب یم حیگوش رها توض ریبردار ز لمیسن حاضر شوند خانم ف یبر رو دنیرقص یکردند برا

 شروع کنند.

 گفت :  یو با مهربان رها حلقه کرد یبا لبخند دست دور بازو شهاب

 وسط من خودم بلدم. میبر ای_ غمت نباشه ب

 

 تکان داد.  دیینگاهش کرد و سرش را به تا یبا لبخند تصنع رها

 زیبردار رها از پشت م لمیصورت رها زوم کرد و با حرکت دست خانم ف یرو نیترانه که شروع شد  دورب یابتدا یقیموس

بردار رقصش را شروع کرد. سپس شهاب کتش را در تنش مرتب کرد و از  لمیآمد و سمت خانم ف رونیشده ب ییآرا وهیم

 .  دنیرقص هآمد و همزمان با هم شروع کردن ب رونیب زیم گریسمت د

که دورتر نشسته بودند به  یهمانانیم یشد و همه  یبزرگ باغ پخش م ید یباغ از ال س یهمزمان در آن سو ریتصو

 . دندید یداماد را معروس و  یراحت

 زد. شتریاشک به چشمانش ن اریاخت یسرخ شده بغض کرد و  ب یبا چشمان  ید یال س ریاز تصو دنشانیبا د دیام

 

شهاب قرار گرفت و با  یشد روبه رو یکه پخش م یبا ترانه ا کیتمیچرخش ر کیخواند و رها با  یم تمیبا ر آهنگ

 . دیعشوه رقص

داد. سپس با مکث کوتاه ترانه جهت  یرا با نازحرکت م شیرفت و دست ها یقدم به چپ م کیهر ضرب آهنگ،  با

نوبت شهاب  نباریحال ا ستاد،یکوتاه زد و از حرکت ا یشهاب چرخ یبار به سمت راست برگرداند و روبه رو نیحرکتش ا

 .کندبلندش  نیو از زم ردیاو بگ کیحرکت از کمر بار کیبود که در 

به عقب رفت و تور لباس عروسش را به  یقدم گریگذاشت. رها بار د نیزم یبعد از چرخاندن رها او را آهسته رو شهاب

آهسته به آغوش باز  یداد و خودش را با قدم ها یگرفت و بعد دامن دنباله دارش را در هوا تالب یهمراه دست گلش به باز

 دستانش خم شد. یحرکت بر رو کیشهاب رساند و با 

 یشانیپ یرو قیکوتاه و عم یبه رها انداخت و بوسه  ینگاه یو با لبخند محو دیچیدستانش را محکم دور کمر رها پ ابشه

 رها نشاند.

 شیافراد حاضر در باغ باال رفت و رها با خجالت سر جا غیدست و ج یداغ شهاب، صدا یتمام شدن آهنگ و بوسه  با

 یبا زوم شدن بر رو نیکر نیدست دور کمرش انداخت و با عشق نگاهش کرد. دورب یکمر صاف کرد و شهاب با مهربان

 یباغ پخش م ید یال س یآن طرف تر بر رو زین ورا شکار کرد  یعروس یلحظه  نیجذاب شهاب عاشقانه تر یچهره 

 کرد



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 یمبل کنار دستش برداشت تا بپوشد که  شهاب نگاه یو بعد از صرف شام رها شنلش را از رو دیرس انیکم مراسم به پا کم

 به او انداخت و گفت : 

 

 ؟یخوا ی_ کمک نم

 

 تکان داد.  یبه نف یکرد سر یهمانطور که شنلش را تن م رها

 یعاشقانه بوسه  یبه سمتش برداشت و با نگاه ها یآمد و قدم رونیشده ب نییتز زیشنلش شهاب از پشت م دنیاز پوش بعد

 مردانه اش قفل کرد و آرام لب زد :  یدست ها انیگونه اش کاشت و بعد دستش را م یرو یکوتاه

 عروس خانم. می_ بزن بر

 عروس رفتند. نیو دست و سوت جوانان از تاالر خارج شدند و به سمت ماش غیهم با ج یشانه به شانه  سپس

 ها هم پشت سرش بوق زنان به راه افتادند  نیعروس که بوق زنان به راه افتاد، اکثر ماش نیماش

 پدال گاز فشرد . یپا رو شتریرا بلند کرد و ب کیموز یصدا یبا خوشحال شهاب

 یرها انداخت و بعد ب یبایرخ ز میبه ن ینگاه یچشم ریداد، ز یم راژیو یبرف یها ابانیدر خ یطور که با خوشحال همان

 .شد دهیکردند کش یم یبه نظرش اغواگر بیسرخش که عج یلبها ینگاهش بر رو اریاخت

را  نیماش کیموز یداد و بعد صدا رونیدندان گرفت و نفس حبس شده اش را پر صدا به ب ریلبش را ز یاراده گوشه  یب

که بوق زنان دنبالشان آمده بودند را غال بگذارد. خسته از آن  یگاز فشرد تا همه افراد یپا رو شتریبلندتر از قبل کرد و ب

 یآرامش فقط با آغوش مچاله شده  نیو ا دیرس یهر چه زودتر به آرامش م دیبا دیکش شیها شیته ر یرو یدست اهویمه هه

 دیام نیلحظه ناغافل ماش کیزد در  یم دیعقب را د نیوسط ماش نهیشد همانطور که از آ یم میبازوانش ترس انیرها م

 کیموز یصدا اریاخت یپررنگ نگاهش کرد و ب یترمز کرد و با اخم ظیآنها و با ترمز او شهاب هم با غ یجلو دیچیپ

 نثارش کرد.  ییلب بچه پررو ریرا کم کرد و ز نیداخل ماش

به عروس و داماد انداخت و بعد  یسرخ شده نگاه یبا چشمان دیرا بستند ام ابانیترمز کردند و خ دیاز ام تیها به تبع نیماش

 یرنگ روبه رو یشد و در آن کت وشلوار مشک ادهیپ نیرا بلند کرد و بعد با پوزخند از ماش نشیماش کیموز یصدا

 در مقابل چشمان عروس و داماد. زدنو با حرص شروع کرد به دست  ستادیعروس ا نیماش

 . دنیشدند و با ذوق به وسط آمدند و شروع کردند به رقص ادهیها پ نیاز ماش یکی یکیجوان ها  

 لرزان آرام لب زد :  ییبا صدا اریاخت یچنگ زد و ب شیبه گلو یبیبغض نه دیام یکارها دنیبا د رها

 ؟یشه حرکت کن ی_ م
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 کیتر شد و در  ظیو ناخودآگاه اخمش غل دیحالت داده اش کش یبه موها یحال نامساعد رها متفکرانه دست دنیبا د شهاب

 دیکش ییبودند، ال ستادهیا شانیکه جلو رو ییها نیماش انیرا دنده عقب گرفت و بعد م نیحرکت دنده را جابه جا کرد و ماش

 و بوق زنان از آن جا دور شد.

 

 یرا از پا در آورد و همانطور که به سمت مبل تک نفره م شیده سانت یحوصله دامن دنباله دارش را باال زد و کفش ها یب

 : که گفت دیشهاب را از پشت سرش شن یرفت صدا

 

 کردن. یم مونیاز دستشون، با اونا بود تا خود تخت خواب همراه می_خوب فرار کرد

 

 مبل ولو کرد. یزد و خودش را رو یشهاب تلخند یکانه به حرف ها ریز

 یخانه را از نظر گذراند و با لبخند محو یزیآم نیبا نگاه تحس شهاب

 :  گفت

 قشنگه نه؟ یلی_ خ

 

 تکان داد و آرام گفت :  یذوق سر یداد و ب یرا با دست ماساژ م شیکه مچ پاها یدر حال رها

 _ دستشون درد نکنه.

 

 زد و گفت :  یپا چرخ یپاشنه  یمبل انداخت و رو نیکترینزد یرو یکتش را با خستگ شهاب

 چطوره؟  دمانشی_ به نظرت چ

  ؟یرو دوست دار ییطال دیسف ست

 

داشت تا به  اتاق خوابشان  یبرخاست و همانطور که به سمت پله ها قدم بر م شیتکان داد و از جا یسر یالیخ یبا ب رها

 حوصله  یبرود ب

 :  گفت

 _ گفتم که قشنگه دستشون درد نکنه

 

زد کالفه  یو تلخند دیصورتش کش یاش دست رو یشگیاز پشت به رها نگاه کرد و به عادت هم نشیب زیبا نگاه ر شهاب

 را به سمت پله ها برداشت تا به اتاق خواب مشترکشان برود.  شیم هامبل برداشت و قد یکتش را از رو
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برهنه جلو  یتنه ا میبه در اتاق زد و بدون حرف داخل اتاق شد که ناگهان رها را با ن یکرد و تقه ا یزنان پله ها را ط نفس

سرخ شده  یاش حائل کرد و با گونه ها نهیس یقفسه  یرو عیرا سر فشیدستان ظر دهیهراس دنشی. رها با ددید شیرو

 انداخت.  ریسرش را به ز

به پشت  یبه اطرافش انداخت و بعد دست یحبس شد و دستپاچه نگاه نهیبرهنه اش  نفسش در س یتنه  مین دنیبا د شهاب

 گفت: یرفته ا لیتحل یو با صدا دیگردنش کش

 ؟یخوا ی_ کمک نم

 

 گذشت. الشیدامن لباس عروسش انداخت و بغض کرده از خ یبه گل ها ینگاه ریسر به ز رها

 .یراه فرار ندار گهیبخت امشب د اهیس ی_ رها 

 .یمرد بساز نیا یبا خواسته ها یامشب مجبور از

 

 گذشت.  الشیرها را حس کرد از خ یسکوت طوالن یبه رها انداخت وقت یمردد نگاه گریبار د شهاب

 .یکه سالهاست منتظرش هی_ برو کمکش پسر، امشب همون شب

 تهیگفتن سکوت عالمت رضا میجلو نترس از قد برو

 

که  ستادیآهسته خودش را به رها رساند و آرام دورش زد و پشت سرش ا یبه رها انداخت و با قدم ها یبا عشق نگاه نباریا

 افتادیرها ب فیاش بر تن ظر هیباعث شد سا

 یبیتنگ در دلش نه یقورت داد با خلق یا با درد بست و آب دهانش را به سختر شیپلک ها اریاخت یاش ب هیسا دنیبا د رها

 به خودش زد.

 یبا بغض بخند یول یبخند دیامشب با ،یهاست. مثال تو عروس فیواسه آدم ضع هیها. گر یکن هیگر یوقت بچه نش هی_ 

 

رها را با پشت  فیو با حرکت نرم دستانش کمر ظر دیکش نییلباس عروسش را پا پیز ینرم و آهسته ادامه  شهاب

 دستانش لمس کرد. 

 

 اراده تنش مور مور شد و کم کم داغ شد.  یپوست کمرش ب یمردانه رو یبا حس دست ها رها

 انیرها را که کنار تنش افتاده بودند م یلباس عروسش را از تنش خارج کرد و بعد از پشت دست ها متیبا مال شهاب

 شکمش نهاد.  یگرفت و بر رو شیدست ها

 گردنش که از ترس منقلب شده بود.  فیشاه رگ ظر ینشاند بر رو یقیعم یاز پشت بوسه ا سپس
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کنار گوشش  یخشدار و بم یزد و با صدا یزیر یگوشش فرستاد و بوسه  یرا سر داد و به سمت الله  شیلب ها نباریا

 آرام لب زد : 

 خوامت  یکه چقدر م یانی_ در جر

 .رمیخواستن و بگ یتب داغ لعنت نیا یتونم جلو ینم یول یدونم خودخواه یخوام، م یوجودت و امشب واسه خودم م مومت

 

زد و بعد از مکث  یسمت راست رها نشاند و بوسه ا یسر شانه  یداغش را رو یتر از قبل لب ها صانهیحر نباریا سپس

 زمزمه کرد :  یرفته ا لیتحل یبا صدا یکوتاه

 

 خوام. ینفس هات همه رو واسه خودم م یهات و.حت یمهربون یخوام حت یلبخندهات و م ی_ حت

 

 .شد  یپروا نجوا م یگوشش ب ریکه ز ییفرار از عاشقانه ها یشهاب رها بغض کرد و دل دل کرد برا یحرف ها با

 

 بازوانش فشارش دهد . انیخورد که باعث شد شهاب محکم تر از قبل در م یتکان شیکرده در جا بغض

و بغضش را با درد فرو خورد و خودش را در آغوش شهاب جمع کرد، که باعث شد شهاب دستانش را  دیلب گز دهیهراس

انداخت شهاب با  ریرها را به سمت خود برگرداند رها با خجالت سر به ز یشل کند و او را به سمت خود برگرداند. وقت

کرد  تیچانه اش فرستاد و سرش را به باال هدا ریدست ز فحر یسرخش انداخت و ب یبه لب ها یچشمان خمار شده نگاه

سرد او قرار داد و با تمام وجود  یلب ها یداغش را رو یصبرانه لب ها یو ب دیرا در آغوش کش شیو با تمام وجود رها

 شد . دنشیمشغول بوس

 

تر کرد و آتش  یگردن شهاب زد که شهاب را ناخواسته جر یدرد بر رو یاز رو یچنگ اریاخت یبا چشمان پر، ب رها

 عشقش را نسبت به رها دو چندان کرد 

و  از اتاق پرتابش کرد یحرکت از تنش خارج کرد و گوشه ا کیزد و آن را در  شیداماد دیسف راهنیبه پ یچنگ صانهیحر

آهسته او را به  یجدا کرد و با قدم ها نیا از زمحرکت او ر کیرها انداخت و در  یزانوها ریبا تمام قدرتش دست ز نباریا

 سمت تخت خواب مشترک شان برد.

 

رنگ  یبه چشمان عسل یفرصت نگاه نیزد و در اول مهیخ شیتخت خواباند و خودش هم بر رو یو نرم او را رو آرام

که  یرو چشمانش زد، رها متزلزل  نگاهش را به چشمان خمار شهاب دوخت و با التماس یانداخت و بوسه ا شیرها

 نگاهش کرد.  رهیخ زدیدرونشان موج م

و بعد  عدیتنش را با تمام وجود بل نیریگردنش فرو برد و عطر ش یرها، سر در گود یبایز یچهره  یبعد از تماشا شهاب

 آرام گفت  : گوشش  ریز یبم ییسرش را بلند کرد و با صدا
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 !یرس ی_ خوب به نظر نم

 

 و آرام گفت :  دیچشمانش کش یزد و دست رو یبغضش تلخند انیم رها

 که حالم و خوب کنه یبگ یزیشه چ ی_ م

 

گوشش  ریز ختهیگوش رها فرستاد و آهسته و آم یکیرا به نزد شیلب ها یرا با زبان تر کرد و با مهربان شیلب ها شهاب

 نجوا کرد : 

 شه. یدوستت دارم حالت خوب م_ بگم 

 

که  یقطع کرد و حنجره ا یرا به راحت شیگلو یتمام تارها ینیبغض سنگ کیحرف نگاهش کرد و ساکت ماند  یب رها

 .عدیسکوت بود را در خود بل ادشیفر

 کرد.   شیداغش را با لذت ادامه داد و رها ناخواسته همراه یبا تمام عشق و خواستن بوسه ها شهاب

 

 ادیگذشت. آن شب به  یم یرها به کند یکه برا یگذشت در حال یشهاب به سرعت م یزمان برا ییایآن شب رو در

 یبشوند در حال انیصورتش نما یشهاب رو قیعم یرفت که باعث شد لبخند ها شیشهاب پ یبا عشق و خواسته ها یماندن

تنها ذره ذره در حال نابود کردن خودش است، بلکه  نهنهفته است که  یماریب قشیدانست پشت هر لبخند عم یکه شهاب نم

 از حاال به بعد هم در حال نابود کردن عشقش است.

 

 

 ) فصل دهم (

 یوقت ب یبه آغوش و نوازش ها و بوسه ها گریتا حاال د شبیخورد؛ از د یتکان شیآشنا پلک ها یدست ینوازش ها با

هم فشرد و خجالت زده خاست به  یرو شتریرا ب شیو پلک ها خورد یتکان شیحوصله در جا یوقتش عادت کرده بود  ب

 شد دهیچیکه دست شهاب دور تنش پ دیپهلو بچرخ

 کنار گوشش لب زد:  یبم ینگذاشت تکان بخورد. سپس با صدا و

 _ کجا؟

 

زد و  یکوچک رها ضربه ا ینیب ینداد شهاب با انگشت اشاره اش آرام رو یهم فشرد و جواب یپلک رو یحال یبا ب رها

 گفت :  یبا لحن شوخ

 کاله سرم نرفته. نمتی_ چشم هات و باز کن بب
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 .یاز حموم در اومدن هی نیدنید یشدن داریصبح ب هیگن دخترا  یم آخه

 

 گفت :  یفرستاد و عصب شیمتکا ریو سرش را به ز دیکش یحوصله پوف یب رها

 دخترا.  یگ ی_ تو دهنت م

 

 گفت :  شیخنده ها انیم دهیبر دهیو بر دنیشروع کرد به خند یبلند یحرفش با صدا دنیشهاب با شن 

 ... یکرد رییتا حاال.... تغ شبینبود... که از د ادمی_ شرمنده.... بانو.... 

 

 زمزمه کرد  :  یرفته ا لیتحل یو کالفه با صدا دیکش رونیمتکا ب ریسرش را از ز تیبا عصبان رها

 .ستیحالم خوش ن ،یشه بس کن ی_ م

 زد و آرام زمزمه کرد:  شیبه پشان یمثبت  پلک بست و بوسه ا یبه نشانه  اریاخت یب شهاب

 _ ببرمت دکتر؟ 

 

 . دیسرش کش یزد و با خجالت پتو را رو یحرف تلخند یب رها

 شد گفت : یهمانطور که از کنارش بلند م شهاب

 زدم؟ ی_ مگه حرف بد

 

 یکرد  تلخند یشرت به تن م یبود و ت ستادهیشهاب که پشت به او ا دنیو با د دیکش نییچشمانش پا یاراده تا رو یرا ب پتو

 «رها خانم تهیزندگ قتیحق ستین ایرو نیا» گذشت  الشیگرفت و غم زده از خ شیبازو یزد و چشم از عضله ها

 

 یاش لبخند کج یشگیاش شد و با همان ژست هم ختهیبه هم ر یو مشغول مرتب کردن موها ستادیا نهیآ یروبه رو شهاب

 زد و گفت :

 کشه؟ ی_ مگه زن از شوهرش خجالت م

 تکان داد. نیبه طرف یاراده سر یتازه کرد و ب ینفس رها

برداشت و همانطور که صورتش  یبه صورتش زد و بعد حوله ا یآب ییکج کرد و از روشو ییبه سمت روشو یقدم شهاب

 کرد و گفت :  یرا خشک م

 .امیجا بمون تا ب نی_ هم

 بلند از اتاق خارج شد. ییبا قدم ها پسس
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 .ردیبگ یبرخاست و به سمت حمام رفت تا دوش شیو از جا دیکش یکالفه پوف رها

 و کالهش را سر کرد دیتن پوشش را پوش یربع در حمام ماندن از حمام خارج شد و حوله  کیاز  بعد

 نشست  شیرمق به سمت تخت خواب رفت و رو یسست و ب یقدم ها با

اتاق  یاز فضا یهم گذاشت و نفس یپلک رو اریاخت یتشک گذاشت و چشمانش را بست، ب یرا از پشت رو دستانش

 .  دیبه گوشش رس لشیموبا امکیپ یشد که صدا شیبه خودش آمد و مشغول خشک کردن موها یگرفت. بعد از لحظه ا

 .  دید یعسل زیم یرا رو لشیبه اطرافش کرد که موبا یچرخاند و نگاه سر

از  یحال یبا ب.  «ارهیتا برام صبحونه ب دارمیب نهیخواد بب یحتما هاله است م»گذشت  الشیلبش نشست و از خ یرو یتلخند

 . دیبگو یزیدلش بگذارد و آخ ر ریدست ز عیکه باعث شد سر دیکش یریدلش ت ریبرخاست که ناخودآگاه ز شیجا

صفحه اش دست  یبرداشت .با انگشت اشاره اش رو زیم یرساند و از رو لشیخودش را به موبا دهیآرام و خم یقدم ها با

 شد. انینما یگوش یصفحه  یرو دیکه رمزش باز شد و نام ام دیکش

را باز کرد و مشغول  امشیپ عیبه در اتاق انداخت سر ینامش آب دهانش را فرو خورد و دستپاچه برگشت و نگاه دنید با

 خواندن شد :

 

و او ،در  ی، ناز کن ی، برقص یبخند شیبرا دیرا ببافد ، شا تیموها یگریاز امروز مرد د دیشا ،ی_ دخترک چشم عسل

 انیکنم ، م یرا خرجت کند . اما من از دور نگاهت م شیات را با عشق ببوسد و دوستت دارم ها یشانیو پ ردیآغوشت بگ

 یم تیکنم و برا یم می( تنظچوقتی) ه یرا رو. ساعت وصالمان  رمیگ یچشمانم را م یو اشک گوشه  زنمیبغضم لبخند م

 دفاع ( یمن ....) ب یبود ، پس باز هم بخند جانم ، چه بامن ، چه ب میایدن تیبماند که خنده ها ادتی، از تمام من ،  رمیم

 

و او تنها  ختندیصورتش فرو ر یرو شیاشک ها اریاخت یو هم چانه اش، ب دیهمزمان هم  دلش لرز دیام امکیخواندن پ با

بوسه بزند و  قیبچسباند و عم یگوش یصفحه  یاز اشکش را رو سیخ یبود که لب ها نیآمد ا یکه از دستش بر م یکار

 تاب بودند.  یقرار و ب یهم ب یبرا نگونهیهق بزند به حال روز هر دوشان که ا

پرت کرد.  زیم یرا رو یرا حذف کرد و بعد گوش دیام امکیتند و فرز پ دیرس یکه از دور به گوشش م ییقدم ها یصدا با

 صدا شروع کرد به هق زدن. یو ب دیتخت دراز کش یدل دردش را بهانه کرد و رو

 رها را صدا زد :  یبه دست وارد اتاق شد و با لبخند محو ینینگذشت که شهاب س یزیچ

 آماده کردم! یواست چ نیپاشو بب ی_ خانم

 

 ینیکه از چشم شهاب دور نماند  شهاب س دیاش را باال کش ینیاشکش را با ساق دستش پاک کرد و تک ضرب ب رها

 دهیتخت جا گرفت و هراس یبه سمتش قدم برداشت و کنارش رو یقرار داد و با نگران یعسل زیم یمفصل صبحانه را رو

 لب زد  :

 _ رها خانمم، چت شده؟ 
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 باره هق زد و دو دیلرز شتریچشمانش ب رها

 لب زمزمه کرد : ریز یو عصب دیکش شیبه موها یکالفه دست شهاب

 _ لعنت به من.

 

از قبل دلش گرفت و  شتریکارش رها پ نیشکم رها گذاشت و مشغول ماساژ دادنش شد با ا یدست رو یاز مکث کوتاه بعد

 یداد به سمتش خم شد و بوسه ا یتخت در خود جمع کرد شهاب همانطور که آرام ماساژش م یوار بر رو نیخودش را جن

 نم دارش زد و آهسته گفت :  یبه موها

 نکن پاشو ببرمت دکتر. ی_ لجباز

 

 لب زد :  یخش دار یبا چشمان پف کرده نگاهش کرد و با صدا رها

 شه. یمسکن بندازم حالم بهتر م هیخواد،  ی_ نم

 

 پلک زد و گفت :  نانیاطمبا  شهاب

 بنداز  یزیچ ی_ پس اول صبحونه بخور بعد مسکن

 ینینثارش کرد و س یشد شهاب تلخند زیخ مین شیباز و بسته کرد و بعد به کمک شهاب در جا یاز حرفش پلک دییبه تا رها

کرد و آرام آرام   کینزد شیرها یگرم را به لب ها ریش وانیصبحانه را برداشت و مقابلش گذاشت. سپس با حوصله ل

زنگ خانه به صدا در آمد.  یگذاشت که صدا یبه دهانش م امهاز عسل و خ یکوچک یبخوردش داد و پشت بندش لقمه ها

 به رها کرد و گفت:  یشهاب متعجبانه نگاه

 وقت صبح! نیا هیک یعنی_ 

 

 ش را مزه مزه کرد. ریاز ش یهاله باشه، کم دیکرد با گفتن شا یم کینزد شیرا به لبها ریش وانیهمانطور که ل رها

 

 شیداشت پلک ازهم باز کرد و دستپاچه صدا ادگاریکه از پدر بزرگش به  یمیقد یساعت کوک نگید نگید یبا صدا صبح

 شود.  داریاز خواب نازش ب شیبایوقفه قطع کرد تا مبادا پرنسس ز یرا ب

 شد   زیخ مین شیبه ساعت انداخت و حوصله پتو را کنار زد و در جا ینگاه یچشم ریز

 برد.  یانداخت که در کنارش در خواب ناز به سر م شیبه رها ینگاه یمهربان با

 میگاه بدنش کرد و در همان حال با لبخند به ن هیآرنجش را تک کیسپس  د،یپهلو چرخ یخورد و رو یغلط شیدر جا آرام

با  یکرد سپس با لبخند محو یرا با تماشا کردن تازه عروسش سپر ی. چند لحظه اماند رهیخ شیارخ غرق از خواب ره
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شان به دست خانم  یدر عروس یشده اش که به تازگ نگبلند و ر یسر انگشتان دستش شروع کرد به نوازش موها

 رنگ شده بود. یشکالت شگریآرا

 یعشقش را قاب م یبایصورت ز نگونهیکه ا ییتار موها یمرد برا یداشت عاشقانه دست خودش که نبود م دوستش

 گرفتند. 

 زد. شیبه لبها یزد و آرام خم شد بوسه ا ایدر آخر دل به در ش،یبوسه زدن از لبها یکرد برا یدل م دل

به صدا در  لشیموبا ی برهیتک ضرب و یپا و آن پا کرد تا از به شرکت رفتن فرار کند و کنار عشقش بماند که صدا نیا

 انداخت. یکنار تخت شان برداشت و نگاه یعسل زیرا از م لشیو موبا دیلب کش ریز یحوصله پوف یآمد. ب

 زد و شروع کرد به خواندنش : یلبخند کج انیشا امکیپ دنید با

 

 شرکت. ایسر ب هی_ آقا داماد اگه استراحت کردنت تموم شد 

 

 با خودش فکر کرد :دندان گرفت و  ریرا متفکرانه به ز شیها لب

 کنه. یم ی_ کال چهار روزه که سرکار نرفتما، چه اعتراض

 

 جوابش تند و فرز نوشت :  در

 تو شرکتم گهیساعت د می_  ن

 را ارسال کرد  امشیپ و

 کیرفت و  شیرفت. پس از آب زدن به صورتش به سمت کمد لباس ها ییآمد و به سمت روشو نییاز تخت پا یآرام به

و  شیلباس ها دنی. بعد از پوشدیکش رونیخودش ب یرنگ برا یخاک راهنیرنگ به همراه پ یدست کت و شلوار نقره ا

 یدیترفند جد کیخواست هر روز او را با  یم دلششد.  شیرها یداشت برا ادی کیمشغول نوشتن  شیمرتب کردن موها

 نوشت :  شیداشت عاشقانه بود که برا ادی کیکند و ترفند امروزش  زیسورپرا

 شه. یفاصله هم دلتنگت م نیرسه اال دلم، چون از دور تر یم یفهمم زورم به همه چ ی_حاال م

 

برداشت و به  یدیرا از جاکل نیماش دینگاهش کرد و بعد کل یکنسول چسباند و با لبخند محو نهیآ یداشت را گوشه  ادی

 سرعت از خانه خارج شد.

 

رد شد. خانم  یمنش زیم یکند از جلو یسالم نکهیبا اخم و با اقتدار بدون ا شهیبلند داخل شرکت شد و مثل هم یقدم ها با

وقفه باز کرد واردش شد و  یداد. در اتاقش را ب لشیلب تحو ریز یبرخاست و سالم شیدستپاچه از جا دنشیبا د یصادق

با اقتدارش پناه برد  سییتند و فرز به اتاق ر یدعوت کرد. خانم صادق شاقرا به ات یخانم صادق یبلند یپشت بندش با صدا

 فرستاد.  ریسرش را به ز ،یریام یبود آقا یو با گفتن  امر



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 گفت :  یبم ینشست با صدا یم یصندل یهمانطور که رو شهاب

 .اریبرام ب گهید ی قهیرو تا پنج دق دیجد یطرح ها ضأیشرکت و ا یفروش ها ستیل نیشرکت و همچن یها دیخر ستی_ ل

 

 نثارش کرد و با گفتن چشم از اتاق خارج شد  یدستپاچه لبخند یصادق خانم

و گفتن   زیم یبرد و با گذاشتن پوشه ها بر رو سشیها را آماده کرد و به اتاق ر ستیل یخانم صادق قهیاز پنج دق کمتر

 اتاق خارج شد. ازین ستین یامر

با لبخند وارد  انیبه در اتاقش خورد و پشت بندش شا یها بود که تقه ا ستیکردن ل یکمرنگ در حال برس یبا اخم شهاب

 اتاق شد و گفت : 

 .دیقدم رنجه فرمود س،ییر دی_ سالم بر تازه دوماد به شرکت خودتون خوش اومد

 

 زد و گفت:  یلبخند کج شیبا حرف ها شهاب

 اومد. یحد به چشم م نیتا ا میخال یجا یعنی_ 

 گفت :  یبه باال پرتاب کرد و با لحن شوخ ینشست شانه ا یم زیم یلبه  یهمانطور که رو انیشا

 

 اومد. یاصال به چشم نم تیخال یشرکت عقب افتاده بود وگرنه جا ی_ نه بابا فقط کارها

 

 انیها را به سمت شا ستیو ل دیبه کوب زیم یرو یدستش را به آرام یرا به باال فرستاد و خودکار تو شیلنگه ابرو شهاب

 گفت :  یتر یسر داد و با لحن جد زیم یرو

 برم به عشقم برسم، گهیشه پس من د یحس نم میخال ی_  حاال که جا

 هاهم با خودت. ستیل

 

 زد تا به سمت شهاب برود گفت :  یرا دور م زیکه م یکرد و در حال یتک خنده ا انیشا

 

 به جون داداش! ستیانگار شرکت با جاش ن یکردم، تو نبودن یشوخ هیمن  یریگ یبابا حاال چرا به دل م ی_ ا

 باز شد و گفت :  یخند شیلبش به ن انیشا یها یبا چرب زبان شهاب

 _ آهان، حاال شد. 

 

 شهاب کاشت و گفت :  یگونه  یرو یاز پشت بوسه ا یبا لودگ انیشا
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 و منتظر بزارم. مندیهمسر آ ستیمن برم به قرارم برسم خوب ن یندار ی_ اگه کار

 

 تکان داد و گفت :  شیبه نشانه تاسف برا یکرد سر یها را مرور م ستیهمانطور که ل شهاب

 

 بده، گناه دارن بابا. یقول الک چارهیب یدخترها نی_کم به ا

 

 با خنده از اتاق خارج شد. شهیزد و با گفتن  به جان تو آخر یچشمک انیشا 

 

به همراه حالت تهوع به سراغش  یسردرد ریها بود، بازهم همانند اخ ستیل یکه مشغول بررس یبعد از چند ساعت شهاب

 یشود. با ب شتریبرخاست که باعث شد درد معده اش ب شیاز جا دهیو با حالت خم دیمعدش کش یدست رو اریاخت یآمد. ب

زد به  هیرا تک شیجان دست ها یاوق زد و باال آورد. ب نستشرکت رساند و تا توا یبهداشت سیخودش را به سرو یحال

حالش را بهتر کرد سرش را عقب  یآب که کم یآب فرستاد. خنکا ریاراده خم شد و صورتش را به ز یو بعد ب ییروشو

 چپ و راست تکان داد.  یو با ضرب سرش را چند بار دیکش

 یحوصله پلک رو یمبل پرت کرد و ب نیاول یخودش را رو یلحا یآرام خودش را به اتاقش رساند و با ب یبا قدم ها سپس

داد  ینهاد و آرام شروع کرد به ماساژ دادن سرش، همانطور که سرش را ماساژ م شیها قهیشق یهم قرار داد و دست رو

 به درگاه اتاقش انداخت.  یاش را از مبل گرفت و نگاه هیتکتو  ایبه در اتاقش خورد و شهاب با گفتن ب یضربه ا

 زد و گفت :  یرمق لبخند کمرنگ یدر چهارچوب در ب اریکوه دنیکه باز شد با د در

 .قیرف ی_ خوش اومد

 

جوابش را داد و با اشاره به مبل روبه  ی. شهاب به گرمداد ییوارد اتاق شد و سالم بلند باال یپر انرژ شهیمثل هم اریکوه

 گفت :  شیرو

 .دمتیچند وقته ند نم،یبب نی_ بش

 

 دوخت و گفت :  شینشست و شرمنده نگاهش را به کفش ها شیروبه رو یبا مهربان اریکوه

 .امیب تی_ شرمندت شدم نتونستم عروس

 

 کج کرد :  ییابرو شهاب

 دشمنت شرمنده هیچه حرف نی_ ا
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 حال مادرت چطوره؟  یراست

 

 فرستاد و با حسرت نگاهش را به پنجره دوخت و آرام لب زد :  رونینفسش را پر صدا ب اریکوه

 

 دکترها جوابش کردن    شرفتهیدرحال پ یجور نیهم یبراش نمونده سرطان لعنت یینا گهی_ راستش د

 

 ادامه داد:  یکرد و بعد از مکث کوتاه یبغض اریاخت یب

 باشم.  ششیپ شتریآخر ب یروزها نیتا برم ا رمیبگ یمدت ازت مرخص هی_ االنم اومدم واسه 

 

 زد و گفت : یبود تلخند دهیکه سردرد امانش را بر یدر حال شهاب

 زنگ بهم خبر بده. هیفقط با  یهم که الزم داشت یزیداداش برو کنار مادرت باش، هرچ هیچه حرف نی_ ا

 

 نگاهش کرد و گفت: یبا قدردان اریکوه

 ممنون. زیشهاب بابت همه چ یمرد یلی_ خ

 

عضالتش  یخاست تا به کنار پنجره برود، درد در تمام یبر م شینثارش کرد و همانطور که از جا یلبخند محو شهاب

 . دیفرود آ نیزم یبر رو یحال یو باعث شد که تعادلش را از دست بدهد و با ب دیچیپ

جان  یب نیزم یتر از جانش رو زیدوست عز دیبه خودش آمد و سرش را بلند کرد که د اریکوه نیسقوط شهاب بر زم با

 یبلند یو با صدا دیتنه اش را در آغوش کش میبرخاست و دستپاچه کنارش زانو زد و ن شیاز جا یافتاده است. با نگران

 را صدا زد . یمنش

 لب گفت. ریز یابوالفضل ای سشیحال روز ر دنیداخل اتاق شد و با د مهیسراس یصادق خانم

 زد :  ادیفر یه خانم صادقرو ب یبلند یبا صدا اریکوه

 اورژانس خبر کن. هی_ زود 

 

 لب زمزمه کرد :  ریشدند ز یکه در چشمانش براق م ییچسباند و با اشک ها قشیرف یشانیرا به پ شیشانیپ وبعد

 بگو. یزیچ هی_ چت شد تو پسر، توروخدا 
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کنان اتاق را ترک کرد و به سراغ تلفن رفت و تند و فرز  هیبه سرعت گر شیروبه رو یصحنه  دنیبا د یصادق خانم

 آدرس را داد تا هرچه زودتر خودشان را به شرکت برسانند. هیاورژانس را گرفت و با گر یشماره 

 

 یکردن سرم دستش بود. به آرام میکه در حال تنظ یپوش دیباز کرد و نگاهش افتاد به خانم سف یرا به آرام شیها پلک

 دستانش گرفته بود.  انیکه سرش را م دید یتک صندل یآن طرف تر بر رو یرا کم اریسرچرخاند که کوه

 گفت : یخشدار یبا اخم خانم پرستار نگاه کرد و با صدا گرید بار

 ؟یاریسرم رو از دستم درب نیشه ا ی_ م

 

 نثارش کرد و گفت :  یبد حالش به خودش آمد و لبخند ضیمر یصدا دنیپرستار با شن خانم

 .دی_ خداروشکر که بهوش اومد

 

 را نشان داد و گفت :  اریدست کوه یبا اشاره  وبعد

 نگرانتون بودن. یلی_ برادرتون خ

 

 زد و گفت :  یبرادر تلخند یبا کلمه  شهاب

 .انیب کتریتا نزد دیشه صداشون کن ی_ م

 نگاهش کرد و گفت :  یپرستار با مهربان خانم

 .نیکه تا تموم شدن سرمتون بهش دست نزن یبه شرط ی_ چشم ول

 

 قدم برداشت. اریبه سمت کوه یتکان داد و بعد خانم پرستار با مهربان شیحرف ها یباشه برا یبه معنا یسر شهاب

صورت شهاب قاب گرفت  یدستانش را رو یخودش را به تخت شهاب رساند و با نگران مهیسراس اریکوه یاز لحظه ا بعد

 گفت :  یو با ناراحت

 .ید یکارات من و دق م نیپسر، تو آخرسر با ا یفکر یب یلی_ خ

 ها. یدکتر نشون بد هیکه خودت و به  یکه تو شرکت حالت بد شد بهم قول نداد یاون سر مگه

 ..مارستانیب یایو اون ب نیا یتا به واسته  یازحال بر دیشد؟ حتما با یچ پس

 

 و آرام لب زد : دیچشمانش کش یدست رو یو با خستگ دیکش یکالفه پوف شهاب

 ستین یزیشلوغش نکن، چ ی_ الک



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 شه. یتا برم خونه االن رها نگرانم م ارنیسرمو از دستم در ب نیا انیب بگو

 داد و معترضانه گفت :  لشیلب تحو ریز یباال انداخت و نوچ ییابرو نهیدست به س اریکوه

جا تکون  نیاز ا ادیهات ن شیتا جواب آزما مارستانیب ادیزنگ زدم ب انیبه شا ست،یها ن یریاز اون تو بم یریتو بم نی_ ا

 .یخور ینم

 

 :  دیخفه غر شیدندان ها یاز ال تیشد و با عصبان ریخ مین شیدر جا اریاخت یکرد و ب یظیاخم غل شهاب

 ده یاونم االن به همه خبر م ینگرانش کرد یالک ی_ واسه چ 

 .ادیبزن بگو ن زنگ

 شرکت. یایم میحال شهاب خوبه، دار بگو

 

 تخت نشست و گفت :  یلبه  یتکان داد و با خونسرد نیبه طرف یسر اریکوه

 .ادینگه گفتم فقط خودش ب یزیچ یسوپر من نگران نباش بهش سپردم به کس ی_ آقا

 

 ادامه داد :  یتر انهیبا لحن دلجو یبعد از مکث کوتاه سپس

 

کنه که  دییکه تا نینگاه کنه هم اددکتریم گهیساعت د میتا ن شاتیدارن، جواب آزما ینگهت نم ادیجون داداش ز_ به 

 .میر یم نجایزود از ا سین تیزیچ

 

 یو با صدا دیپر صدا کش ینفس دیکش یدراز م شیکه مجددا در جا یگرفت و در حال اریبا اخم نگاهش را از کوه شهاب

 گفت : یبم

 منتظرم نباشه یحداقل الک ام،یو بده به رها زنگ بزنم بگم واسه ناهار نم می_ پس گوش

 

 و گفت :  دیکش رونیبغل کتش ب بیشهاب را از ج یزد و گوش یلبخند یبا مهربان اریکوه

 .تیگوش نمیا ای_ ب

 

متوجه اشغال بودن شماره  یوقفه شماره رها را گرفت وقت یگرفت و ب اریرا از دست کوه یبا دست راستش گوش شهاب

 رفت. ریگ غامیپ یخانه را گرفت که بعد از چند لحظه بوق خوردن، رو یمجددا شماره  یشد با نگران

 گذاشت :  شیبرا یغامیپ  یمتفکرانه بعد از مکث کوتاه شهاب
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 کار دارم فعال.   یواسه نهار منتظر من نباش خودت بخور، من تو شرکت کل ی_ خانم

 

 گذشت: الشیرا کنارش انداخت و از خ یکالفه گوش غامشیتن پاز گذاش بعد

 زد چرا تلفن خونه رو جواب نداد. یحرف م یبا ک یعنی_ 

 

هم قرار داد که با  یپلک رو مارستانیب یخفه  یاش گذاشت و کالفه از فضا یشانیپ یحوصله ساق دستش را رو یب

 ماند  . الیخ یدر همان حالت ب اریکوه لیزنگ موبا یصدا

 

 یشماره  دنیدستش داد و با د یتو لیگرفت و نگاهش را به موبا مارستانیب ینگاه منتظرش را از پنجره  نباریا اریکوه

 پاسخ داد  : عیسر انیشا

 _ جانم.

 تو داداش. ییکجا

 شهاب حالش خوبه بخدا. آره

 تو فقط همون جا بمون  فعال. ستیدنبالت، نه سختم ن امیبمون تا ب مارستانیب یهمون جا جلو در ورود خوب

 

 به شهاب انداخت که در همان حالت بود با عجله گفت :  یو نگاه دیپا چرخ یپاشنه  یرو دستپاچه

 نیسر در آورده، هم مارستانیدوم ب یراه و اشتباه اومده از در ورود نکهیمثل ا  انیرم دنبال شا ی_ شهاب داداش دارم م

 باشه ...  نجایا ارمشیجا باش تا برم زود ب

 

حکم برادر را داشت  شیکه برا یقینگاه از رف یبا لبخند محو اریدر هوا پرت کرد و کوه شیبرا یدست یالیخ یبا ب شهاب

 قدم برداشت. یگرفت و با عجله به سمت در خروج

 

و  دیچیلن پسا یکه به تن داشت، از آن سو یدیبا روپوش سف یعیاز در اتاق دکتر رف اریبا خارج شدن کوه همزمان

به  یو نگاه ستادیاراده ا یشد ب کیو  ستیاتاق دو کیکرد نزد یمرور م رتیرا با ح شیآزما یهمانطور که برگه ها

 اتاق شد  اردآهسته و  یبا قدم ها یاتاق کرد و بعد از لحظه ا یشماره 

چشمانش  یشد دست از رو کشیآهسته نزد یبا قدم ها یکس نکهیبود با حس ا دهیتخت دراز کش یهمانطور که رو شهاب

 دنیکرد. ناخودآگاه با د ینگاهش م یکرد که با مهربان یبه دکتر ینگاه ظیغل یتنگ شده و اخم ییبرداشت و با چشم ها

 زد و آرام لب زد  :  یدکتر تلخند
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 دکتر. دی_ باالخره اومد

 

 گفت :  یکرد با لبخند محو یم میصورتش تنظ یرا رو نکشیتخت شهاب شد و همانطور که ع کینزد یبا مهربان دکتر

 از ما پسر جون! ی_ چه زود خسته شد

 زد و گفت:  یلبخند کج شهاب

 

 هیچه حرف نیدکتر ا دیدار اری_ اخت

 برم. نجایتا من هرچه زودتر از ا دیمنو بگ یها شیشه جواب آزما یبرم، م یرنج م مارستانیب یفقط از فضا من

 

 گفت :  یداد با مهربان یشهاب قرار م یشانیپ یکه دستش را رو یتکان داد و درحال یسر یزد و به آرام یپلک دکتر

 _ همراهت کو؟ 

 

 گفت :  ظیاز کف داد و با غ اریهمه تفره رفتن دکتر  اخت نیاز ا شهاب

 _ گذاشت رفت تنهام دکتر تنها

 

 تازه کرد و با حوصله گفت :  ینفس ینگاهش کرد و بعد از مکث کوتاه رتیبا ح دکتر

 جوون؟  ی_ چند وقته حالت تهوع، تب، سر درد، عضالت درد دار

 

 و گفت :  دیکش شیها شیته ر یدست رو یبا سردرگم شهاب

 ده، چطور؟ یحالت ها بهم دست م نیشه که ا یم ی_ دو ماه 

 

 گفت :  یرازیش ظیغل ید و با لهجه تکان دا یسر یکرد با نارحت یکه سرم را از دست شهاب باز م یدر حال دکتر

 !مارستانیب ی_ اون وقت بعد از دو ماه تازه اومد

 

 و آرام لب زد :  دیدکتر دزد ی رهینگاهش را از چشمان خ یبا شرمندگ شهاب

 .میبودم؛ تازه چهار روزه که رفتم سر خونه زندگ میعروس یکارها ری_ آخه درگ



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 

لب با خودش  ریپرتاب کرد و ز رونینفسش را به ب یشهاب آه از نهادش بلند شد و با ناراحت یحرف ها دنیبا شن دکتر

 زمزمه کرد : 

 خدا  پس زنم داره! ی_ ا

 

 خاست با تحکم گفت:  یبر م شیکنجکاوانه نگاهش کرد و همان طور که از جا شهاب

 واسه من دینیچ یم یکبر یدکتر، چرا صغر دیکن یکالفم م دی_ دار

 ! دیو بزن حرفتون

 

گرفت و از همان جا نگاهش را با  شیپسرک جوان و جذاب روبه رو یچهارشانه  کلیغم زده نگاهش را از ه دکتر

 کوچک اتاق دوخت و گفت :  یاز پنجره  رونیبه ب یناراحت

 یبه مطب شخصشده شما به همراه همسرتون فردا اول وقت  دهید HlV یماریشما مشکوک به ب یها شی_ متاسفانه آزما

 ازتون. رمیبگ شیکنم و دوباره آزما یریگیتا خودم شخصا پ دییایخودم م

 رخ داده پسر جون. یوسط اشتباه نیا دیشا یدیچه د خدارو

 

زند، انگار تنها قلبش بود که  یاش به همراه چشمانش نبض م قهیکرد شق یدکتر مات ماند  حس م یحرف ها دنیشن با

 تکان داد و آرام لب زد :  یزد و سر یتلخند یزد. با ناباور ینبض نداشت و نم

 دکتر دروغه  یگ ی_ نه چرت م

 استفاده نکردم.  یکس یشخص لیرابطه نداشتم. تاحاال از وسا ینکردم، تا حاال با کس یتا حاال کار من

  

از تنش خارج کرد و با مشت چند  ظیو کتش را با غ ستادیتخت برخاست و به سرعت مقابل دکتر ا یحرکت از رو کی در

 :  دیغر شیدندان ها یو با چشمان سرخ شده از ال دیستبرش کوب ی نهیبه س یبار

 خوره.  یمن به معتادا م یورزشکار کلیه نیمن بنداز، به نظرت ا کلینگاه به ه هی_ 

 

 تکان داد و در جوابش گفت :  یحرف سر یب دکتر

 هست؟  ست،ین یدادن که کار سخت شیآزما هی ی_ حق با توعه ول

 

 هم فشرد و با تحکم گفت :  یزد و دندان رو یتلخند تیبا چشمان سرخ شده بزاق دهانش را فرو خورد و با عصبان شهاب
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 دکتر.؟ یدی_ من حالم خوبه فهم

 

به خدا توکل  آرام ضربه زد و با گفتن ییشهاب چندتا یشانه  یحرف نگاهش کرد و بعد با دستش رو یب یلحظه ا دکتر

 کن  از کنارش گذشت.

 

را به سمت در  شیقدم ها تیحالت دارش زد با عصبان یبه موها ینفسش را پر صدا فوت کرد و چنگ ظیبا غ شهاب

 . دندیبه اتاق رس اریو کوه انیخفقان هرچه زودتر دور شود که همزمان شا طیکج کرد تا از آن مح یخروج

 به شهاب انداخت و گفت :  ینگاه یبا نگران انیشا

  ؟یی_ داداش چته تو چرا سرپا

 

 گفت:  یبه مهربان ختهیپلک بست و بعد با لحن آهسته و آم یخود را حفظ کند لحظه ا یخونسرد نکهیا یبرا شهاب

 شلوغش نکن  یالک ست،ین یزی_ چ

 .یاحتماال مسموم شد ست،ین یزیچ شاتیاومد، سرم دست مو باز کرد بعدش هم گفت تو آزما دکتر

 

 موشکافانه نگاهش کرد و گفت :  اریکوه یلب گفت ول ریز یراحت آهان الیبا خ انیشا

 ها؟ شی_ پس کو جواب آزما

 

 زد و گفت :  یانداخت لبخند کج یدوشش م یکه کتش را رو یدر حال شهاب

 تخته.  ی_ رو

 دست گرفت و گفت:  یبه سمت تخت برداشت و برگه ها را تو یقدم اریکوه

 شون؟ی_ پس چرا برنداشت

 

 باال انداخت و گفت :  یو با اخم شانه ا دیکش یپوف شهاب

 خوره. ی_ البد به دردم نم

 

 و گفت :  یو شهاب در نوسان بود با لحن شوخ اریکوه نیکه نگاهش ب انیشا

 گهید میبر دییایب االی دیتکون بخور نجایاز ا دیخوا ی_ شما نم
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 یتخت انداخت و با گفتن  حتما که بدرد نم یبرگه ها را رو یالیخ یبرگه ها را که از نظر گذراند با ب یپوشه  اریکوه

در  ستایشهاب که با تحکم گفت وا یبم و مردانه  یبرداشت که از پشت  صدا یرا به سمت در خروج شیخورن، قدم ها

 . ستادیحرکت ا یب شیجا

 به شهاب انداخت و گفت :  یو نگاه دیچرخپا  یپاشنه  یمتعجبانه رو اریکوه

 شده داداش؟ یزی_ جانم چ

 

رقصاند  شانیجلو رو دیو تحکم انگشتش را در هوا به عالمت تهد ظیدوخت و با غ انیو شا ارینگاه نافذش را به کوه شهاب

 وار گفت:  دیو تاک

 دونم با شما دوتا. یمن م نیگفت یزیچ یامروز به کس ی هی_ اگه بفهمم از قض

 کرد و ادامه داد :  میتنظ انیشا یرا رو نگاهش

 گم ها. یم یکه چ یفهم یم  یمامان و بابا رو نگران کن یدوست ندارم الک انی_ مخصوصا با توام آقا شا

 

چشم به در اتاق اشاره کرد و با  یراحت شد با اشاره  الشیخ یتکان داد و شهاب وقت شیچشم برا یبه معنا یسر انیشا

 قدم برداشت یخودش جلوتر از آنها به سمت در خروج میخوب بر یلیگفتن خ

 

 گفت :  اریروبه کوه یمتوقف کرد و با تلخند ابانیاز خ یرا گوشه ا نیماش

 .زیبابت همه چ ی_ مرس

 

 زد و گفت : یشهاب را فشرد و لبخند محو یبرادرانه دست ها اریکوه

 .نمتیب یخوشحالم که سر حال م قیرف هیچه حرف نی_  ا

 

 ادهیپ نیتکان داد و با گفتن  مواظب خودت باش از ماش یسر اریلبش نقش بست کوه یرو یپوزخند کج اریاخت یب شهاب

 خود باز گردد تا در لحظات آخر عمر مادرش اریشود و به د یپر ازدحام پناه برد تا سوار اتوبوس ابانیشد و به آن دست خ

 کنارش باشد. 

 بلند از آنجا دور شد.  کافیت کیبرداشت و با  اریکوه یاز رو نیماش ی شهیغم زده نگاهش را از پشت ش شهاب

مادرش  یدر پ یپ یرا داشت نه به تماس ها یکس یزد، نه حوصله  یها چرخ ابانیدر خ نیهدف ساعت ها با ماش یب

 داد. یجواب م
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شود دستش را  ادهیپ نیاز ماش نکهیمتوقف کرد بدون ا یخاک یرا باال تپه ا نیشدن بود که او ماش کیکم کم در حال تار هوا

 نشست.  شیپا ریشهر ز یو از همان جا به تماشا نیزد به پنجره ماش هیتک

 یحرف نگاه م یکرد ب یخورد و او با بغض نگاه م یم شیاز دور دست ها به چشم ها شیکم سو یکه چراغ ها یشهر

گونه اش  یرو یبغضش شکست و اشک اریاخت یجذاب نبود. ب شیشهر برا نیا زیچ چیه گریکرد، د یذوق نگاه م یکرد، ب

را تار  دشیو د ختندیپشت سرهم فرو ر شینکردند، اشک ها فابه او و شیها رنگیو ن شیبا تمام آدم ها ایدن نیروانه شد. ا

شد. او هق  لیپر صدا تبد یبه هق هق رشیوفا را تماشا کند . کم کم  بغض گلو گ یب یایدن نیا ریدل س کیکردند تا نتواند 

و آرزو قدم به خانه اش گذاشته بود تا در  دیهق زد که با هزار ام یحال و روز خودش بلکه به حال روز دختر یزد نه برا

بود که زمان و ساعت  یده بود مرگعشقش ش دیعا یزندگ نیکه از ا یزیحال تنها چ یکنار او خوشبخت شود نه بد بخت ول

 یم انیعمرش به پا ی شهیش یکرد که ک یم یرا با درد و ترس سپر شیتموم لحظات زندگ دینداشت و او با یو مشخص

 رسد . 

 کی یو خودشان را فدا رندیگ یم دهیکه خودشان را ناد یواقع یکه او مرد به تمام معنا بود از همان مردها یراست به

 کنند   یم شانیزن و زندگ یبرا یلحظه خوش

 نگونهیکه سر نوشت او و عشقش را ا ییجز خدا دیشکستن قلب او را نشن یکس صدا چیهق زد با صدا و پر درد، ه شهاب

 تلخ رقم زده بود.

 

 نکهیخارج کرد و بدون ا شیاز پاها یرا کنار جا کفش شیرا در قفل در چرخاند وارد خانه شد. کفش ها دیحوصله کل یب

از صبح  شیکه عشقش برا یآهسته به سمت آشپز خانه کج کرد. عطر خوش فسنجان یبه پا کند راهش را با قدم ها ییدمپا

لب با  ریو بغضش را با درد فرو خورد و ز ستادیاز حرکت ا یاآمد لحظه  یبه مزاجش خوش نم گریبار گذاشته بود، د

 خودش زمزمه کرد : 

 شه. یکه شروع نشده داره تموم م یزندگ نی_ لعنت به من لعنت به ا

 بهش بگم. قتیعشقم نگاه کنم و حق یتو چشم ها ییحاال با چه رو ایخدا

 

سرشار از  یخون و قلب یزد و او با حال و روز آشفته اشک چشمانش را پس زد. با دل شتریبه چشمانش ن یاشک اریاخت یب

در آغوش  ی. دلش از همان فاصله کوتاه برادیعشق داخل آشپز خانه شد که تازه عروسش را مشغول درست کردن ساالد د

 یقدم کیآرام به سمتش رفت و در  یو از پشت با قدم ها شتکانتر گذا یاراده کتش را رو یهمسرش لک زد ب دنیکش

. تا دیرس یباسنش م یکه بافته بود و تا رو یبلند یموها یش رفت براکرد. دل شیو از پشت تماشا ستادیرها از حرکت ا

با  دهیراسو با او رخ به رخ شد. ه دیبه سمتش بردارد و او را در آغوش بکشد، رها ناخواسته به سمتش چرخ یخواست قدم

 قلبش فشرد. یدست رو اریاخت یو ب دیکش نیه یبلند یصدا

 گوشش آرام لب زد :  ریو ز دیاو را در آغوش کش یبا نگران شهاب

 .نجامیمن ا ی_ نترس خانم

 

 گفت : دهیبر دهیتازه کرد و بر یهم گذاشت و نفس یبا ترس پلک رو رها
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 .... ی...اومدی_ تو...ک

 سروصدا.... ی....بچه

 

 نشاند گفت : یخوش عطر رها م یموها یرو یکه بوسه ا یزد و در حال ییصدا یتلخند ب شهاب

  یدیباز و بسته شدن در رو شن یفکر کردم صدا_ تازه اومدم، 

 

 گفت :  یآمد با ناراحت یم رونیکه از آغوش شهاب ب یدر حال رها

 دمی_ نه نشن

 گفت :  یآرام  یرفت تا بشقاب بردارد با صدا یها م نتیهمانطور که به سمت کاب سپس

 به دست وصورتت بزن. یآب هی نمیچ یم زوی_ تا م

 

 رفت.  ییکه رها به تن داشت گرفت و به سمت روشو یدینگاهش را از تاپ و شلوار سف شهاب

جا  شیو رو دیعقب کش یخودش هم صندل یسپس برا د،یچ زیم یو رو دیکرد و غذا ها را کش نییرا با حوصله تز زیم رها

کم کسر نباشد،  یزیکرد تا چ ینگاه م زیم ی. همانطور که دست به چانه به مخلفات رودییایگرفت و منتظر شد تا شهاب ب

کرد و انگار  زیشهاب قفل شد  چشمانش را ر یو رو دیحضور شهاب را کنارش حس کرد. ناخودآگاه نگاهش را باال کش

 اراده لب زد :  یشده باشد ب شیچشم ها یتازه متوجه سرخ

 ؟یکرد هی_ گر

 

 گفت:  یبم یدازد و با ص ینشست لبخند کج یم یصندل یهمان طور که رو شهاب

 _ نه چطور؟ 

 

 را باال انداخت و گفت :  شیمتعجبانه ابروها رها

  ن؟یجور هی_ آخه چشم هات  

 

 بحث را عوض کند گفت :  نکهیا یغذا کرد و برا دنیخودش را سرگرم کش یبا ناراحت شهاب

 یکه زنگ زدم اشغال بود لتمیبه موبا ی_ چرا صبح به خونه زنگ زدم بر نداشت

 

 صورت شهاب چرخاند و من ...من کنان گفت :  یدستپاچه نگاهش را رو رها



 IRTNOVELSBES.ناشر :                  ییآقا هیمرض نویسنده :               یزییدختر پارمان :                بهترین رمان ها

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

 ...دمی_ راس..راستش...نشن

 هم ...مامانم زنگ زده بود .. صبح

 

اش  هیتک یحوصله قاشق و چنگال را در بشقابش رها کرد و با گفتن مرس یکرد ب یم یباز شیهمانطور که با غذا شهاب

 زد. یرا به صندل

 

 با دلهره نگاهش کرد .  رها

 .ومدینکنه خوشت ن ینخورد یزی_ تو که چ

 

 گفت :  یرفته ا لیتحل یبرخاست و با صدا شیتکان داد و کالفه از جا شینه برا یبه معنا یدر جوابش سر شهاب

 اتاق ایزود ب ی_ خورد

دست نخورده  زینگاهش را به م یکند رها با نگران یرا که با استرس و مات نگاهش م ییرها دیرا زد و رفت و ند حرفش

گفته  یزیرفته بهش چ دینکنه ام ده،یو فهم یگذشت  نکنه همه چ الشیدوخت و با استرس لبش را به دندان گرفت و از خ

 شیزد و از جا ایرا داشت نه دل ماندن در آشپز خانه را دل به در ق. نه توان رفتن به اتادیجوش یسرکه م ریدلش مثل س

 را کنار گذاشت و به سمت اتاق خواب مشترک شان قدم برداشت. دیبرخاست ترد

 

 انیگذاشته بود و سرش را م شیزانوها یرا رو شیبه شهاب انداخت که آرنج ها یتخت نشست و نگاه یرو کنارش

 زد:  شهاب گذاشت و سرش را به سمت او خم کرد و آرام لب یشانه  یدست رو دیدستانش گرفته بود. با ترد

  ؟یبگ یزیچ یخوا ی_ نم

 

داد، سپس  رونیکرد نفسش را پر صدا به ب یهم گذاشت و همانطور که کمر صاف م یرها با درد پلک رو یبا صدا شهاب

 زد و گفت :  یانداخت و تلخند شیبه چشمان عسل یبه سمت رها برگشت و نگاه

 خسته ام. یلی_ خسته ام رها خ 

 

 مردد نگاهش کرد و آرام زمزمه کرد:  رها

  ؟یخسته ا یاز ک ؟یخسته ا ی_ از چ

 بغض و تلخندش آرام لب زد: انیکرد و م ینا خودآگاه بغض شهاب

 _ از خودم.
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 رها قرار داد و گفت : یشانه  یسر رو اریاخت یانداخت. شهاب ب ریسرش را به ز یحرف و با ناراحت یب رها

 امام رضا. ارتیمشهد ز میگم، واسه ماه عسل بر ی_ م

 تکان داد و گفت :  یزد و سر یلبخند محو رها

 . ی_ هر جور که تو راحت

 

 رها برداشت و گفت:  یسرش را از رو شانه  شهاب

 .میتا باهم بر رمیگ یم طیبل گهید یواسه آخر هفته  یهفته دو سه تا جلسه دارم ول نی_ ا

 

 دیحرکت او را در آغوش کش کیشهاب با دست مانع اش شد و در  زدیبرخ شیزد و تا خواست از جا یحرف پلک یب رها

 لب گفت :  ریو ز

 .یشه کنارم باش ی_ م

 دارم. اجیبهت احت یا گهیاز هر وقت د شتریب االن

 

 کالفه نگاهش کرد و همانطورکه  در آغوشش ماند با تحکم گفت:  رها

 

 االن ... یول یگذاشت رونیخونه ب نیتو که صبح سرحال پات و از در ا ؟یزن ینم یچرا حرف ؟یگ ینم یزی_ چرا چ

 

 ادامه داد :  ظیکرد و با غ یمکث

 که زنشون مردن ماتم..... یی_ مثل کسا

 

 .شیبا بوسه اش، با لب ها دیبا اخم نگذاشت حرفش را ادامه دهد، حرفش را بر شهاب

 بازوانش فشرد.  انیاراده چشم بست و شهاب تن رها را محکم تر م یب رها

 

و با خجالت  دیآورد خودش را به زور عقب کش یحس کرد نفس کم م یکف دستش را به قلب شهاب  چسباند و وقت رها

 و آرام گفت :  دیکش شیلب ها یدست رو

  ؟یپر یوسط حرفم م یطور نیا ست،یرسمش ن نی_ ا
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 وار گفت  :  دیتاک یگرفته ا یرها چسباند و با صدا یشانیاش را به پ یشانیپ ظیبا غ شهاب

 وقت از مردن حرف نزن. چیوقت، ه چیه گهی_ د

 

 یکه رو یلخت یتار موها ی. رودیکش شیموها یزد و انگشتش را آرام رو شیبه چشمان رها یحرف بوسه ا یبعد ب و

 خوردند. یبلندش تاب م یو مژه ها شیشانیپ

کوتاه باشند  شیروزها برا نیشد ا یزد هنوز هم باورش نم یصورت رها چرخاند و تلخند یدور رو کیرا  نگاهش

از  شیبه چشم ها رهیآغوشش خ انیم ،یفاصله ا چیجا کنار او رها بود و خودش بدون ه نیهم قایبود، دق نجایا شیرها

  میکنارهم باش ین جوریو من و تو تا ابد هم ستهیاز حرکت وا ایگذشت کاش دن الشیخ

 یوقفه از نگران یکه ب یو قلب  شیکرد. تنها خودش بود و رها یبغض و تلخند نگاهش م انیکرد م ینگاهش م عاشقانه

 .دیچیپ یاش م نهیکه در س یشد و درد یاش حبس م نهیکه درس یو نفس دیتپ یم ندهیآ یروز ها

 

 ( ازدهی)فصل 

 کیعمراش به  یگذراند. همه  یاز نظر م یکی یکیانداخته بودند را  لشیکه در مشهد با موبا ییعکس ها یلبخند محو با

 نیبود و ا نیریمثل عسل ش شیلحظه به لحظه ها گر،یطرف د کیرا که به ماه عسل رفته بودند به  یطرف و آن چند روز

و سه هفته از  یکه درست بعد از چهار ماه نامزد ییدانست. لبخند ها یم شیگاه رها یگاه و ب یلبخند ها ونیرا مد ینیریش

 .دیرس یمشترکشان پر رنگتر به نظر م یزندگ

 وارد اتاق شد . انیکرد در اتاقش به صدا در آمد و پشت بندش شا یکه با ذوق عکس ها را مرور م همانطور

 و گفت:  یشد و با لحن شوخ کشینزد یبا سر خوش شهیمثل هم انیشا

 ، ماه عسل خوش گذشت؟_ چه خبرا شادوماد

 و گفت :  دیبه چهره اش پاچ یلبخند شهاب

 بود. یعال یلی_ خ

 

 زد خودش را به سمت شهاب حائل کرد و آرام گفت :  یاش را م هیتک زیم یکه لبه  یدر حال انیشا

  رم؟یمنم زن بگ یگ یم یعنی_ 

 

 باال انداخت و گفت : ییلنگه ابرو شهاب

 یزیچ یزن ریترسم پ یبره م شیپ یجور نیشه  ا یموهات کم کم داره رنگ دندون هات م گهیگم آره، آخه د ی_ من م 

 . ادیب رتیگ
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 گفت:  دهیبر دهیخنده زد و بر ریز یپق انیحرفش شا با

 ...  سی..ن یکن یکه...فکر م مینجوری_ نه بابا ... ا

 

گرفت تا سفارش دو فنجان قهوه را  یرا م یتکان داد سپس همانطور که تلفن به دست منش یزد و سر یلبخند کج شهاب

 بدهد گفت : 

 

  اریواسم ب دیجد یفروش خودرو ها ستینرفته ل ادتی_ تا 

 

 یمقابل شهاب قرار داشت شکالت زیم یکه رو یکرد و بعد خم شد از داخل شکالت خور انیلب ب ریز یچشم کشدار انیشا

 درهم گفت :  یاه ...اه...اش بلند شد و با ابرو ها یکه صدا دیطول نکش یبرداشت و داخل دهانش قرار داد که لحظه ا

  ؟یبرادر من، قصد کشتن مردم دار یختیر یتو شکالت خور هیها چ یزهرمار نی_ ا

 

 کرد.  یتک خنده ا شهاب

 رفته بود روش بزنم دور از دسته اطفال. ادمی_ راستش 

 

 کرد گفت: یپاک م یکه دور دهانش را با دستمال کاغذ یدرهم چپ چپ نگاهش کرد و در حال یبا همان چهره  انیشا

 _ شکالت هاتم مثل خودت تلخن.

 

 یدر اتاقش به صدا در آمد و پشت بندش خانم صادق دیبگو یزیزد و تا خاست چ یحرفش تلخند نیناخودآگاه به ا شهاب

 بدست داخل اتاق شد.  ینیس

لب با خوش  ریدومش گذاشت و ز سییرا با لبخند مقابل ر یبعد گذاشت و فنجان سشییقهوه را مقابل ر یاز فنجان ها یکی

 لب زد :  یکرد و به آرام یخانم صاق یحواله  یدور از چشم برادرش چشمک انیداد. شا لشیتحو ینوش جان ییرو

 عشقم. ی_ مرس

 

بم شهاب  یکرد با صدا یم یخودش سپر یکرد و همان طور که در حالو هوا انینثارش شا یسرمست و با ذوق لبخند تایب

 کرد دستپاچه به خودش آمد و من ..من کنان گفت  : شیکه معترضانه صدا

 بود؟ ی..امر یری..ام ی_ بله...آقا
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 کرد و با تحکم گفت: یمقابلش را مرتب م یکه برگه ها یدر حال شهاب

 . دیبر دیتون یخانم م سین ی_ عرض

 

 تکان داد و با عجله از اتاق خارج شد.  یتند تند سر یصادق خانم

 ناراحت شده بو، غم زه نگاهش کرد  و گفت :  تایکه از رفتار تند شهاب با ب انیشا

شده بود  دیدختر مردم گناه دار بخدا از ترس رنگش مثل گچ سف ؟یکن یصحبت م یطور نیبنده خدا ا نی_ داداش چرا با ا

 بخدا. 

 

 تفاوت گفت :  یکانه نگاهش کرد و ب ریز شهاب

 خواد تو دلت به دختر مردم بسوزه!  ی_ نم

 لب زد :  یانداخت و به آرام ریسر به ز انیشا

 سوزه ...  ی... م گهی_ دل د 

 

 باال انداخت و گفت :  ییلنگه ابرو شهاب

  م؟یخبر یما ازش ب هی_ نکنه خبر

 

به صدا در آمد  کالفه  شیزنگ موبال یکند صدا یزد و تا خاست بعد از مدت ها با برادرش درد و دل یلبخند محو انیشا

 نثارش کرد وجواب داد : یلب لعنت ریز دیکش یم رونیبغل کتش ب بیرا از ج لشیو همانطور که موبا دیکش یپوف

 یفرهان ی_ جانم آقا

 میبه لطف شما ماهم خوب ممنون

 شهاب هستم. شیشرکتم، اتفاقا پ بله

 اومده؟  شیپ یشده مشکل یزیچ جان

 حاال چرا فوت کرد؟  امرزتشیناراحت شدم خدا ب یلیخ واقعا

 

کرد و با اشاره  انینگاه شا یگرفت و بزاق دهانش را فرو خورد و با کنجکاو زیم یرو ینگاه از برگه ها اریاخت یب شهاب

 شده؟ یزیچ  دیدست پرس ی
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شهاب باز و بسته کرد و بعد از مکث  یبرا یپلک یبود با ناراحت یفرهان یآقا یحرفا یهمان طور که شنونده  انیشا

 گفت: یفراهان یبه آقا یطوالن

 بگذره راتشیطور، خدا از تقص نی_ پس که ا

 تیدست گل بزرگ سفارش بده بگو ببرن جلو در پدر و مادرش و از طرف ما  تسل هیاز طرف شرکت ما،  یزیچ هی فقط

 بگن. 

 و ادامه داد:  دیپر صدا کش ینفس کالفه

 . میباش یبه فکر تالف تیوضع نینداره االن تو ا تیمدت با ما همکار بود، خوب هی یباشه رستم ی_ هر چ

 

 خودت فعال. یکارها به عهده  یپس همه  باشه

 

 :  دیپرس یکه همزمان شهاب با کنجکاو دیکش قیعم یتماس را قطع کرد و نفس یبا ناراحت انیشا

 شده؟  یچ_ 

 

 گفت :  یخاست با ناراحت یبر م شیهمانطور که از جا انیشا

 مرده. ی_ رستم

 

 گفت :  ینسبتا آرام یزد با صدا یم یاش را به صندل هیکه تک یو درحال دیکش شیها شیمتفکرانه دست به ته ر شهاب

 _ چطور مرده؟ 

 

 اتاق شهاب برداشت و گفت :  یبه سمت پنجره  یقدم انیشا

 

خواد بره داخل  یم ادیروز که زن سابقش از سرکار م هیشده بوده،  HIV یماریدچار ب نکهیمثل ا یفرهان یفته _ به گ

آلوده به  یدونسته رستم یکنه، زنشم که م یتالف ییجورایو رفتن شو  ارهیسرش ب ییتا بال ارهیم ریخونش اون و تنها گ

زنه تو سرش و اونم همونجا درجا تموم  یکه دم دستش بوده م یبا گلدون کنهآلوده  یماریب نیخواد به ا یو اونو هم م دزهیا

 کنه. یم

 

شد و  ناباورانه  یچشمانش تداع یدعوا کرده بود جلو یکه با رستم ییو لحظه ها ختیر یدلش هر انیشا یحرف ها با

 به چپ و راست تکان داد و با خودش زمزمه کرد :  یسرش را به آرام

 !یعوض یهوشم کرد یچرا ب دمی_ حاال فهم
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 یم لشیبرگه ها دنبال موبا یبرخاست و همانطور که البه ال شیاز جا عیرها کرد و سر زیم یرو اریاخت یها را ب برگه

 گفت :  ظیگشت با غ

 اومده خودت حواست به شرکت باشه. شیواسم پ یکار هی رون،یرم ب ی_ من م

 

 :  دیتند و فرز خودش را مقابل شهاب رساند و متعجبانه پرس انیشا

  هو؟ی_ چت شد تو 

 عجله؟  نیبا ا یبر یخوا یم کجا

 

 گفت :  انیروبه شا یفشرد و با تلخند شیدست ها انیآن را م یعصب لشیکردن موبا دایبا پ شهاب

 خوام ببرمش دکتر. یحالش بد بود وقت دکتر داشت م ی_ رها کم

 

 تکان داد و گفت : یسر انیشا

  ست؟ین ینکرده مشکلش که جد یی_ خدا

 

 داشت گفت :  یقدم بر م یهمانطور که به سمت در خروج شهاب

 .ستین یزی_ نه چ

 

 فرصت خودش را به مطب دکتر مخصوص خودش رساند  نیشد و در اول نشیزد و سوار ماش رونیعجله از شرکت ب با

رفت و با  یمنش زیمطب رساند. دستپاچه  به سمت م یرد و خودش را به در  ورودک یکیبلند پله ها را دوتا  یقدم ها با

 اش گفت:  یشگیاخم هم

 _ دکتر راد هستن؟ 

 

لبخند دندان  شیروبه رو پیپسر ک جذاب و خوشت یمردانه  بتیه دنیبلند کرد و با د یسر یمردانه ا یبا صدا یمنش

 نثارش کرد و گفت:  یینما

 تا براتون نوبت بزنم. نینیبش دیخوا یم_ بله هستن، اگه وقت 
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 یم  یمنش یکه با خشم به چشما یبه جلو خم کرد و در حال یو خودش را کم دیدرهم تن شتریب ظیرا با غ شیابروها

 لب زد :  یخشدار یبا صدا ستینگر

 خوام، بهش بگو شهاب اومده ی_ نوبت نم

 واجب داره کار

 

 نثارش کرد و گفت :  یباال انداخت و لبخند کج شیبرا ییلنگه ابرو دیرس یبه نظر م یکه دختر جوان و لوند یمنش

 .دی_ پس لطفا منتظر باش

 

اش شروع کرد به قدم زدن. لحظه  یشگیشلوارش فرو برد و با همان ژست هم بیرا در ج شیحوصله دست ها یب شهاب

 خطاب به شهاب گفت :  ینسبتا نازک یبا صدا یکه  منش دیطول نکش یا

 .....ی_ آقا

 

 زد و گفت :  یکرد و لبخند یمکث

 دونم  یتون رو هم که نم لی_ متاسفانه فام

 داخل. دیبر دیتون یم ضیاز مر بعد

 

 که قرار داشت کج کرد. یصندل نیتر کیرا به نزد شیهستم، قدم ها یریزد و با گفتن ام یاراده پوزخند یب شهاب

 

قرار داد. کالفه دست  شیزانوها یرا رو شیپرت کرد و آرنج دست ها یصندل یخودش را رو یو عصب شانیپر یحال با

 ضرب گرفت. نیزم یرو زیبه صورت ر شیپر پشتش فرو کرد و با پاها یموها یرا ال شیها

ناجوان مردانه او را  یمطمئن شده بود که رستم گریشده بود. د ریدرگ یکه با رستم یفکرش به گذشته بازگشت به شب تمام

شک  گریفرو خورد د یزد و بزاق دهانش را به سخت شیبه گلو یچنگ اریاخت یخانمان سوز کرده است، ب ییبال ریدر گ

 شده است.  یماریب  نیشده بود که او دچار همچ لیتبد نیقیاش به 

 یاآمد جراتش را به خرج داد و  با پاه رونیاز اتاق دکتر ب ضیتابش را به در اتاق دکتر دوخت که همزمان مر یب نگاه

به در اتاق زد و داخل شد با  یتقه ا دیبرخاست و به سمت اتاق دکتر قدم برداشت. پشت در اتاق که رس شیناتوانش از جا

 داد. یملب سال ریزد و ز یاش تلخند یمیقد قیرف دنید

 آمد و گفت : رونیاش ب زیاز پشت م ییزد و با خوش رو یقیشهاب لبخند عم دنیبا د مهراد

 میزد یم نیجلو پات زم یگوسفند ،یتا گاو یداد یخبر م قی_ رف
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 حوصله گفت :  یو ب دیاش  انگشت شصتش را کنار لبش کش یشگیبه عادت هم شهاب

 .میحرف بزن یشه چند لحظه  باهم جد ی_ مهراد وقت ندارم م

 

 گفت :  دیبا ترد دیچیپ یشهاب م یکه دستش را دور شانه  یرا از نظر گذراند و در حال قشیرف یسر تا پا مهراد

 شده؟  یزی_ چ

 

جا گرفت. مهراد  شیقرار داشت رفت و رو شیکه روبه رو ینگاه از مهراد گرفت و به سمت مبل راحت یبا ناراحت شهاب

 را درهم گره زد و گفت :  شینشست و دست ها شیهم متقابال روبه رو

 شنوم؟ ی_ م 

 

 آرام لب زد :  زیم یبه گلدان رو رهیمردد لبش را به دندان گرفت و خ شهاب

 

 ؟یریبگ  HIV شیخوام ازم آزما ی_ م

 

 زد :  یپوزخند صدا دار مهراد

  ؟ی_ واسه چ

 

 ؛ دینگاهش را تنگ کرد وغم زده نال شهاب

 درد پنهون. هی_  درد دارم، 

 

 :  دیپرس دینگاهش کرد و با ترد نانهیزبیر مهراد

  ؟یرابطه داشت ی_ با کس

 

 و آرام گفت  :  دییهم سا ینگاهش کرد و دندان رو ظیبا غ نباریا شهاب

 !میآدم نی_ مهرادبه نظرت من همچ

 

 باال گرفت و گفت  : میرا به حالت تسل شیانداخت دست ها ریخجالت زده سر به ز مهراد
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 بده تا زود قضاوتت نکنم. حی_ پس کامل توض

 

 .شیزندگ ریدادن اتفاقات اخ حیروع کرد با توضو آرام ش دیخورد و خودش را جلو کش یتکان شیدر جا شهاب

 کرد. یناباورانه نگاهش م شیزندگ قیحقا دنیزد و مهراد هر لحظه با شن یحرف م شهاب

را از  دشیکه روپوش سف یبرخاست و در حال شیتکان داد و با عجله از جا یشهاب ، مهراد سر یتمام شدن حرف ها با

 کرد گفت : یتنش خارج م

 .رهیبگ شیتا اونجا خودش شخصا ازت آزما قمیرف شگاهیآزما میبر_ پاشو زود 

 : دیملتمسانه نگاهش کرد و پرس شهاب

 ده؟ی_ چند روزه جوابش و م

 

 چپاند و گفت :  یم فشیرا داخل ک ازشیمورد ن لیهمانطور که وسا مهراد

 ده. یدرجا جوابش و م هی_ چند روز چ

 

 تکان داد و آب دهانش را پر صدا قورت داد و گفت :  یسر شهاب

 زنگ به خانمم بزنم و بهش بگم که ناهار منتظرم نباشه. هی_ پس بزار 

 

او کنسل کند دستپاچه رو به شهاب گفت  یرا با هماهنگ یبعد یها ضیگرفت تا مر یرا م یهمانطور که با تلفن منش مهراد

 : 

   یوقت ندار قهیاز پنج دق شتریفقط زود ب یکن یم ی_ هر کار

 

رها را  یو شماره  دیکش رونیبغل کتش ب بیرا از ج لشیبرخاست. موبا شیتکان داد و از جا یدر جوابش سر شهاب

 لیو بالفاصله تماس را قطع کرد و موبا دیکش ییمشترک مورد نظر در حال مکالمه است نفس پر صدا دنیگرفت که با شن

 گذشت :  الشیفشرد و از خ شیحصار دست ها انیرا م

 .یزن یقدر حرف م نیا ی_ با ک

 

 یبه شانه  یبهراد به سمتش آمد و با کف دستش آرام ضربه ا دیکش یم شیها شیطور که متفکرانه دست به ته ر همان

 رفت گفت :  یگذشت و به سمت در اتاقش م یکه از کنارش م یشهاب زد و در حال

 داداش. افتینشده راه ب ری_ تا د
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بلند به دنبال بهراد از اتاق خارج  یپرتاب کرد و با قدم ها رونیهو نفسش را به ب کیبهراد به خودش آمد و با  یضربه  با

 شد.

 

 و گفت :  دیلب کش ریز یدستش انداخت و پوف یرو یبه ساعت مچ یدلشوره نگاه با

 رون؟یب انیکنن، پس چرا نم یم کاریشد پس دوساعت اون تو رفتن چ ی_ مهراد چ

 

 شده بود گفت :   رهیخ شیکه با دلهره  به در روبه رو مهراد

 نه؟  ایدقت کنن  دی_ عجله نکن با

 

که در دست دکتر  ییباز شد و نگاه نگرانش با برگه ها شگاهیبزند که همزمان در آزما یبرخاست تا قدم شیاز جا شهاب

 خودش را مقابل دوستش رساند و آرام لب زد : دهیهراسبرخاست و جلوتر از شهاب   شیکرد بهراد از جا دایپ یبود طلق

 شد؟  یچ ثمی_ م

 

 تکان داد و آرام زمزمه کرد :  یسر یشهاب و مهراد در نوسان بود با ناراحت نیکه غم زده نگاهش ب ثمیم 

 _ متاسفم. 

 

 شود  زیکم متوجه همه چ یبود تا شهاب از همان فاصله  یحرفش کاف نیهم

 ینفس یاش فشرد و به سخت یشانیپ یسوزد دست رو یاش م یشانیپ یشد و حس کرد رگ ها نیسرش سنگ اریاخت یب

اراده  یهم سست شد و ب شی. کم کم نفسش که تنگ شد پاها دیبگو یزینتوانست چ گرید دیکش شیها قهیدرد که به شق  دیکش

 فرود آمد. نیزم یهم افتاد و بر رو یرو شیپلک ها

افتاده بودند  یشده بودند و حال با برخورد شهاب هر کدام گوشه ا دهیکه کنار هم مرتب چ یچوب یها یصندل یصدا با

ابو  ای ن،یزم یجان شهاب بر رو یجسم ب دنیبه پشت سرش انداخت که با د یبهراد به خودش آمد و وحشت زده نگاه

 .ندبه سمتش پا تند کرد ثمیلب گفت و به همراه م ریز یالفضل

 زد :  ادیفر ینسبتا بلند یگرفت با صدا یشهاب را در آغوش م یتنه  میکه ن یدستپاچه کنارش زانو زد و در حال بهراد

 به اورژانس زنگ بزنه. یکی_ کمک 

 نبضش را منظم حس کرد گفت :  ینبض شهاب قرار داد و وقت یتند فرز دستش را رو ثمیم

 هش وارد شده ب یشوک عصب هیشلوغش نکن  یبهراد، الک سین یزی_ چ

 زد :  ادیفر ینسبتا بلند یکه دورشان را احاطه کرده بودند انداخت و با صدا یعتیبه  جم یبا چشمان سرخ شده نگاه بهراد
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 نفس بکشه.  قمیرف نیبزار ن،ی_ المصبا دورش و خلوت کن

  

 یآب برا یبه دست مقدار وانیل یآن ها دخترک انیبه عقب برداشتند و از م یقدم عیبودند سر ستادهیکه دور شان ا یافراد

 آورد و گفت :  ثمیم

 به صورتش دیآب بپاچ کمی ینعمت ی_ آقا

 

 . دیآب پاچ یرنگ شهاب مقدار یآب را از او گرفت و به صورت ب وانیدستپاچه ل ثمیم

شود . بهراد با بهوش آمدن  نییاش باال و پا نهیس یگرفت که باعث شد قفسه  یخورد و نفس یتکان شیآب پلک ها یخنک با

 زد و گفت :  یشهاب با بغض لبخند کمرنگ

 منو  تو پسر.  ی_ کشت

 

 گفت  :  دهی، بر دهیزد و بر یبغض تلخند انیم شهاب

  رون؟یب یجا... ببر نیشه ..منو ..از ا ی...می_ م

 

 : دیپرس دیبا ترد ثمیم نباریرا باز و بسته کرد و ا شیاراده پلک ها یب بهراد

  م؟یبه خانوادت زنگ بزن یخوا یشهاب جان م_ 

 

حرفاست که بخواهد همه را  نیمغرورتر از ا قشیدانست رف یتکان داد و مهراد خوب م یبه نف یسر یحال یبا ب شهاب

از  رونیبلند کردند و به ب نیزم یزخم خورده اش را از رو قیرف ثمیبه کمک م ینگران حال خود کند، سپس با مهربان

 .ندندنشا  نشیبردند و به کمک هم او را داخل ماش شگاهیآزما

گذشته شهاب را به پاتوق  ادیرا دور زد و  پشت رل نشست تا به  نیماش ثمیاز م یسر سر یخدا حافظ کیبهراد با  سپس

 با او درد و دل کند. یشان ببرد تا کم یگیهمش

 

فکر  ییهم قرار داده بود و به فردا یرا رو شیحرف پلک ها یداده بود و ب هیتک یصندل یسرش را به پشت ریطول مس در

 بدهد.  شیخواهد باز گو کند و از او هم بخواهد تا آزما یم شیرها یرا برا زیکرد که چطور همه چ یم

تا مبادا دوستش فکر نکند او به  دیبا غرور بغضش را بلع شهیچنگ زد و او مثل هم شیتلخ بغض به گلو ییفردا یآور ادی با

 شکست خورده است.  یزود نیهم

متوجه شد که خارج  یانداخت، وقت نیماش ی شهیاز ش رونیبه ب یبسته اش نگاه مهین یپلک ها یدرهم از ال ییاخم ها با

 جدا کرد و آرام لب زد :  یصندل یحوصله سرش را از پشت یشوند ب یاز شهر م
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 بهراد؟  یر ی_ کجا م

 

 نگاهش کرد :  یبا مهربان بهراد

 که نرفته؟  ادتیپاتوقمون بود،  یزمان هیکه  ییجا_ 

 

 بهراد قرار داد و با تحکم گفت :  یبازو یخورد و کالفه دستش را رو یتکان شیجا در

 نگه دار باهات حرف دارم. ابونیجا کنار خ نی_ نه نرو اونجا هم

 

 داد:  لشیتحو یلبخند محو بهراد

 .ی_ هر طور تو بخوا

 

و  دیمتوقف کرد و بعد به سمت  شهاب چرخ ابانیاز خ یرا گوشه ا نیراهنما زدن ماش کیبعد سرعتش را کم کرد و با  و

 گفت : 

 ._ جونم داداش

 

 یلب ها یاش زبان رو یشگیهم یزد و با همان اخم ها ایو در آخر دل به در شیگفتن حرف ها یدل دل کرد برا شهاب

 و گفت :  دیکش کشیبار

 

 یدونیرو م زیکه همه چ یهست یبهراد، تو تنها کس_ 

 

کرد و سرش را باال گرفت و نگاهش را به  یرا بست، مکث کوتاه دنشیبغضش شدت گرفت و راه نفس کش اریاخت یب

 سوق داد و ادامه داد:  شهیاز ش رونیب

 

هام  یزود با تمومه خوب ای رید یول یک سیپس فردا معلوم که ن دمیشا ایفردا  دیشا ستین ایعمر من به دن یدون ی_ خوب م

 ترک.  ارویدن نیهام ا یو بد

 

 :  دیحرفش پر انیغم زده م بهراد
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 .یعالج دی_ نگو داداش شا

 

 زد و گفت  :  یو کالفه پوزخنده کج دیحرفش پر انیشهاب م نباریا

 آخرم و بهت بزنم. ینداره  پس بزار حرف ها یعالج یدونی_ خودتم م

 

 زد.  شتریحرفش بهراد قلبش گرفت و اشک به چشمانش ن نیا با

 رهیتلنگر او هم ببارد ، خ کیبود و هر لحظه ممکن بود با  یماند که مثل دلش ابر ییبا چشمان سرخ شده مات هوا شهاب

 به آسمان گرفته ادامه داد  : 

 دارم  یخواهش هی_ ازت 

 .قتیحق نیع یبه خانوادم بگ زتویهمه چ نکهیا

 کنم. یپدرم و حس م نیبغض سنگ نمیب یاشک مادرم و جلو چشم هام م ینجوریت ندارم خودم بگم ادوس آخه

 گم داداش. یم یکه چ یفهم یم نمیاشک شون و نب یول رمیبم میسخته راض واسم

 

 کرد: یاراده مکث یب

 رها ... ی_ول

 

 ینفس ها انی. مختیچشمش فرو ر یسمج از گوشه  یبغضش شکست و اشک اریاخت یب دیحرفش که رس ینجایا به

 گفت :  یبم یبا صدا دهیبر دهیبر نشیسنگ

 زنم .... ی_ خودم ...باهاش.... حرف... م

 نیاحساساتش غلبه کند و هم یرو قشیرف ینتوانست با حرف ها ختیر یصدا و مردانه اشک م یهمانطور که ب بهراد

 بفرستد.  شیها هیرا با جان دل به ر شانیسال نیباعث شد که شهاب را به شدت در آغوش بکشد و عطر خوش رفاقت چند

شهر دلواپس  یمادر شهاب در آن سو نکهیغافل از ا ختندیر یصدا و مردانه اشک م یدو در خلوت و سکوت، ب هر

برد دست  یم شیگرفت و او را تا مرز مردن پ یم پاسخش دلشوره اش شدت یپسرک مغرورش بود و با هر بار تماس ب

شد از دور دست ها هم متوجه حال  یبه نام حس سوم پنهان بود و که باعث م یزیخودش که نبود مادر بود و در قلبش چ

 تنش شود. یپاره 

 

پرت کرد و بعد  یحوصله گوشه ا یرا ب شیداخل خانه شد هر کدام از کفش ها یرا در قفل چرخاند و به آرام دیصدا کل یب

گذشت  حتما باال تو  الشیحس کرد از خ ییرایرا در سالن پذ شیرها یخال یجا ینگاهش را دور تا دور خانه چرخاند، وقت

رفت  یخواب مشترک شان کج کرد. همانطور که پله ها را آهسته باال م اتاقرا آرام به سمت  شیقدم ها دیاتاقه پس با ترد
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استرس تمام  ستادیپله ها از حرکت ا انیم یلحظه ا اریاخت یکه در دست داشت  ب یشیآزما یانداخت به برگه ها ینگاه

  دیشنو یگرومپ گرومپ ضربان قلبش را به وضوح م یوجودش را فرا گرفته بود و صدا

اش نشست بود با ساعد دستش پس زد و  یشانیپ یرا که رو یمچاله کرد و عرق سرد شیدست ها انیبغض برگه ها را م با

 ینفس دیهم فشرد و به راهش ادامه داد  به پشت در اتاق که رس یدندان رو ظینثار خودش کرد و بعد با غ یلب لعنت ریز

 .دید یکه رها را مشغول خواندن دفتر داختبه داخل اتاق ان یدر نگاه یتازه کرد و بعد از ال

 برخاست و من ..من کنان گفت :  شیدفتر را بست و دستپاچه از جا عیسر دنشیبه در اتاق زد و داخل شد رها با د یا تقه

 ؟ی..اومد ی_سس...سالم ...ک

 

باال انداخت و  شیبرا ییخسته   نگاهش کرد و ابرو یرها را حس کرده بود با چشمان یدگیکه به وضوح رنگ پر شهاب

 گفت  : 

 _ تازه اومدم.

 

 یحال یشهاب دور نماند شهاب همانطور که کتش را با ب نیب زیآب دهانش را با صدا قورت داد که از چشم ت دهیهراس اره

 :  دیکرد کنجکاوانه پرس یاز تنش خارج م

   ؟یخوند یم ی_ چ

 

 لب زد:  دهی، بر دهیدستپاچه همدم را پشتش پنهان کرد و بر رها

 ... یچی...هی_ه

 

کوتاه پر  یشان را با قدم نیب یتخت پرت کرد و بعد فاصله  یرو شیآزما یحوصله کتش را به همراه برگه ها یب شهاب

 آرام گفت :  یبم یکوتاه با صدا یسپس کالفه نگاهش کرد و بعد از مکث  ستادیرها ا یکرد و روبه رو

 ؟یکن یم مشی_ پس چرا قا

 

حرف نگاه  یب دندیلرز یکه از ترس م یبه عقب برداشت و با چشمان یقدم اریاخت یحرفش بند دلش پاره شد و ب نیا با

 فشرد.  شیدست ها انیشهاب کرد و دفتر را محکم تر از قبل م

 

 رها دراز کرد و گفت :  یزد و دستش را جلو یحوصله تلخند یب شهاب

  ه؟یچ نمی_ بده بب
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 به عقب برداشت یبا بغض سرش را به چپ و راست تکان داد و باز هم قدم رها

باال و  شینگاهش کرد و دستش را جلو رو ظیپر رنگ شد و با غ شیمشکوک او شهاب کم کم اخم ها یعکس العمل ها با

 کرد و با تحکم گفت :  نییپا

 گم اون دفتر المصبو بده. ی_ رها حال و حوصله ندارم، م

 

 .  زدیتا اشک نر دیبست لب گز یرا م شینگاهش را از شهاب گرفت و همانطور که با بغض پلک ها دهیهراس رها

 دهیبه صورت رنگ پر یو بعد با حرص نگاه دیکش شیها شیته ر یرو تیو دستش را با عصبان دیکش یپوف یکالف شهاب

 را باال برد :  شیصدا یبود عصب دایسرخش پ یکه رگ ها یرها انداخت و با چشمان ی

 _ د....بده من اون المصب و! 

 

 و گفت :  دیگونه اش چک یاشکش رو اریاخت یو ب دیپر شیاز ترس شانه ها رها

 تونم بدمش! ینم هیشخص زیچ هی_ دفتر خاطرات 

 

حال  نیاما با ا دندیکش یم ریشهاب ت یها قهیو شق یشانیپ یآورد  تک تک رگ ها یکه رها به زبان م یهر کلمه ا با

 زد :  ادیرا باال برد و فر شیصدا

 .یفهم یوجود نداره، م یشخص زیچ چیخونه ه نی_ تو ا

 

 و آرام تر از قبل ادامه داد :  دیکش یا دهیرا با تحکم ادا کرد و بعد نفس بر یفهم یم شهاب

 ...شوهرتم، شوهرت .... یفهم ی، م_ د...المصب آخه من شوهرتم

 

خشک شده  شیرا تار کرده بود به مرد مغرورش نگاه کرد پاها دشیکه اشک در آن ها حلقه زده بود و د یبا چشمان رها

 گفت :   دهیبر دهیو بر دیاش را باال کش ینیزده بودتک ضرب ب خیبود و تنش از شدت استرس 

 زیکنم ، بزار همه چ یشه ...خواهش م یعوض م زی...همه چ یو بخون نیگم ، اگ..اگه ...ا ی_ ب....بخاطر... خودت م

 ست بمونه شهاب ...که ه یجور نیهم

 

رخ به رخ که شدند با چشمان سرخ شده  دیجانش را به جلو کش یرها زد و تن ب یبرهنه  یبه بازو یچنگ یعصب شهاب

 : دیلب غر رینگاهش کرد و ز

   ؟یاون دفتر لعنت یتو ینوشت ی_ مگه چ
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 شهاب کرد یو برافرخته  شانیبه صورت پر ینگاه سیحرف با چشمان خ یب رها

 زد :  ادیرا تکان داد و فر شیاش را حس کرد محکم بازو یکه سکوت طوالن شهاب

 .... ی_ باتوام ...د...جوابم و بده لعنت

 

بکشد که شهاب محکم  رونیانگشتان مردانه اش ب انیرا از م شیاشک و هق هق تقال کرد تا بازو انیو م دیپلکش پر رها

 ریو ز دیکش رونیدست رها که پشتش پنهان بود به شدت ب یکیآن  انیرا فشار داد و پر از خشم دفتر را از م شیتر بازو

 کرد و مشغول باز کردن دفتر شد. هار ظیرا باغ شینثارش کرد و بعد بازو  یلب  لعنت

 

 یکرد ب یم یقرار یاش ب هنیدر س شتریرفت و قلبش ب یدر هم فرو م شتریب شیخواند اخم ها یخط از دفتر را که م هر

و با خشم تند تند دفتر را ورق زد تا به قسمت آخرش  یبه قلبش زد  و حس کرد قلبش از کار افتاده است عصب یچنگ اریاخت

را که  دیام یکرد شروع کرد به خواندنش، هر خط از عاشقانه ها دایپ یو دست خطش تلق دینگاهش با نام ام یوقت د،یرس

 تیکرد. خط آخرش را که خواند و تمام کرد با عصبان یتر م یو او را عصب دیجوش یم شیخواند خون در رگ ها یم

 نعره زد :  یخشدار یو چشمانش را گرد کرد و با صدا دیپشت سر رها کوب واریدفتر را به د

 کشمت..... ی... می_ لعنت

 

فرود  نیزم یسر خورد و چهار زانو بر رو واریگذاشت و همان جا کنار  د شیگوش ها یدست رو دهیرها ترس ادشیفر با

 آمد هق زد

 زد  :  ادیو فر دیپشت سر رها کوب واریوار مشتش را به د وانهید شهاب

 نگفتم! ایراهت و از من جدا کن گفتم  یبارها بهت گفتم اگه دوسم ندار ی_ من لعنت

 .رمیرفتن تو بگ ینبودم که جلو یآدم من

 رو از پشت بغل کنم و هزار بار بگم نرو نبودم. یر یم یکه دار ییتو نکهیا مآد

 نبودم! ای بودم،

 

 تکان داد.  یزد سرش را به آرام یهق م  یبلند یپوشاند بود و با صدا شیهمانطور که صورتش را با دست ها رها

مرد  یتار تار آن ها م یخودش برا یبلندش زد که روز یبه موها یکنارش زانو زد و چنگ تیبا عصبان گریبار د شهاب

 که از شدت خشم دو رگه شده بود کنار گوشش لب زد :  ییبا صدا

 .میمن چجور آدم یدونست ی_ خودت م

 نگاه کردن بودم ستادنیفقط آدم وا من

 دست و پنجه نرم کردن با نبودن ها، آدم راحت دل کندن از دل کنده ها. آدم
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 گهینه االن که د یگفتم چرا باهم انقدر سرد یهمون موقع ها که بهت م ،یبر یهمون اول راهت و بکش یتونست یم پس

 .یزنم

و  شیبوده که نتونست زندگ رتیغ یده که مردم پشت سرش صفحه بزارن بگن چقدر ب یاجازه نم رتشیغ یریام شهاب

 اداره کنه.

 

 شد و ادامه داد :  رهیخ شیرنگ رها یتو چشمان عسل یرحم یب با

 

 خونم و  ینه خانم یکن یم یمیزیکن ،یمون یم شمیعمرت پ یلحظه  نی_ از االن تا آخر

 یخانم بودن و نداشت اقتیل

 .یهام و نداشت یمهربون اقتیل

 

 :  دادیفشرد و  تکان م یچنگش م انیم شتریبلند رها را ب یموها ادشیزد و با هر فر ادیفر

 !ینداشت یچیه اقتیل ،یلعنت یفهم ی_  م

 

 گریخون شده بودند و د یدوکاسه  تیکه حال از عصبان یشد، چشمان رهیزد به چشمان شهاب خ یهمانطور که هق م رها

 یقلبش هماهنگ شده بود رگ ها یشهاب با تپش ها یها قهیسبز رنگ وجود نداشت. نبض کنار شق ی لهیاز آن دو ت یاثر

 یکیسرش را به نزد اد،یخسته از آن همه داد و فر هابانداخت ش یبه تنش ممتورم شده بود که رعشه  یگردنش طور

 که از شدت خشم دو رگه شده بود آرام لب زد :  ییگوش رها فرستاد و با صدا

 خوره .... ی_ حالم ازت بهم م

 

سر  دیمتوجه برخورد شد نکهیغافل از ا دیکش رونیب شیموها یسر رها را به شدت عقب هل داد و چنگش را از ال سپس

 برخاست و به سمت در اتاق قدم برداشت.  شیبشود از جا واریرها با د

 یحال ی. با بدیپر رونیبه ب شیاز لب ها یزیکه باعث شد آخ ر دیچیدر سرش پ قیعم یدرد واریبا برخورد سرش به د رها

توجه به صدا  یشهاب را به قصد کمک صدا زد  شهاب  ب یرفته ا لیتحل یو با صدا دیاش کش یخون یشانیپ یدست رو

 شرتیرها با آن ت دنینثارش کند که با د یتا فوش دیبه سمتش چرخ تیآخر در درگاه اتاق با عصبان یرها لحظه  یزدن ها

 و من ..من کنان لب زد :  دیغرق از خونش چشمانش درشت شد و رنگ از رخش پر دیسف

 _ ر...رها...

و با اشک  دیزانو زد و تن غرق از خونش را در آغوش کش شیجان رها یبه سمتش قدم برداشت و کنار تن ب عیسر سپس

 و با التماس زمزمه کرد :  دیاش کش  یخون یشانیپ یکردند دست رو یرا کم کم تار م دشیکه د ییها

 ا ...رها ........ ره یخانم رمیم یبگو عشقم، من بدون تو م یزیچ هی_ غلط کردم رها، توروخدا 
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 زد، با درد با غم یجان  تلخند یعدالت ب یرحم و ب یب یایدن نینماندن در ا ایماندن  انیم رها

قلب  یو درست بر رو ختیچشمش فرو ر یاز گوشه  یاشک دیلرز یداد و م یهمانطور که در آغوش شهاب جان م سپس

 گفت :  دهیبر دهیشهاب فرود آمد تمام توانش را جمع کرد و به زبانش داد و بر

 _ من...من و...بب..ببخش....شها....ب..

 عاشقت...باشم ...نتونس....تم ...عاش.. ...وقت..  چی...هی...همن

 

از وجودش آرام  گرفته  یمیکرد و حال با گفتنش ن یم ینیقلبش سنگ یکه رو یبا تمام توان حرف دلش را زد  حرف باالخره

را فقط در چشمان سرخ از اشک  ایدن نیهم افتاد و او وداع آخرش با ا یرو یبه آرام شیاشک و خون پلک ها انیبود. م

 .وستیمطلق پ یکیمرد مغرورش گفت و به تار

 زد :  ادیزد و سر به باال گرفت و فر شیرها یبه موها یبوسه ا شیهق هقه ها انیم شهاب

 ..... رشی.ازم نگخوام .. یو بدون اون نم اتی....دنای_ خدا

زد و  یوار هق م وانهینا عادالنه عشقش را از او گرفته بود. د شیکرد خدا یکه او رفته بود، جان به جانش هم م یحال در

 داد تابلکه اوبرگردد. یبه خودش فشار م شتریجان رها را ب یروح و ب یتن ب

 

را  شیپشت سرش جدا کرد و پلک ها واریسرش را از د یحال یخورد و با ب یتکان شیرها پلک ها لیزنگ موبا یصدا با

 دنشیبود با د وستهیپ شیبه رها انداخت که غرق خون در آغوشش به خواب ابد ینگاه یجیاز هم باز کرد. با گ یبه آرام

رنگ  یکرم یهوا از پشت پرده ها یکیتار یانداخت که حت شاناتاق  یبه پنجره  یبه خودش آمد و نگاه تیدر آن وضع

به سر برده  یهوشیخودش ساعت ها در ب زیشب شده است و ن یها مهیبود ن دی. انگار تازه فهمدیکش یاتاقشان به رخ م

 یبرا را شیبود که رها دهیرها دوخت و انگار تازه فهم یهوا گرفت به صورت خون یکیتابانه از تار یاست. نگاهش را ب

نگاهش  یجی. با گ دیرها را شن لیموبا یدر پ یپزنگ  یمجددا صدا دندیاز دست داده است چشمانش که دوباره لرز شهیهم

را  یلرزان گوش یبا دستان افت،ی نیزم یشده بر رو یجار یخون ها انیرها سوق داد که آن را در م لیرا به سمت موبا

مردانه اش  یچشمانش پر شد و شانه ها لیموبا یشکسته  یصفحه  ینام حامد بر رو دنیبرداشت و با د نیزم یاز رو

 .دیلرز

دل نگران حامد را از  یتماس را برقرار کرد که صدا دیرها انداخت و با ترد یبه صورت خون ینگاه سشیچشمان خ با

 زد:  ادیفر یبلند یکه با صدا دیپشت خط شن

 ؟ید یجواب نم تیتو رها؟ چرا از صبح گوش ی_ کدوم گور

 

 یهق زد حامد که انگار متوجه صدا یصدا پشت گوش یرا بست و ب شیحامد با درد پلک ها ادیداد و فر یصدا دنیشن با

 دل نگران تر از قبل لب زد :  گریشود، بار د یرا از پشت گوش یکس یهق هقه ها

 ....رها باتوام ....الو...الو...ی_ الو....رها....خواهر
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 زد :  ادیفر

 دختر رها...رها؟  یزن ی_ چرا حرف نم

 آرام لب زد:  یگرفته و خشدار یرها انداخت و بعد با صدا یبسته  یبه چشم ها ینگاه شیهق هقه ها انیم شهاب

 _ رها رفت حامد ...رها تنهامون گذا....

 

سر  شیدست ها انیاز م یگوش اریاخت یب ختیصدا اشک ر یحامد از پشت خط حرف در دهانش نصفه ماند و ب ینعره  با

 از اتاق پرت شوند. یگوشه اافتاد که باعث شد هر کدام از قطعاتش  نیزم یخورد و بر رو

 شیرها یخشک شده  یبه لب ها یکوتاه یاشک و خون بوسه  انیرها چسباند و م یخون یشانیاش را به پ یشانیدرد پ با

 زمزمه کرد :  یگرفته ا یزد و آرام با صدا

 .یبود یازشون فرار شهیکه هم ییبوسه مون بود درست از همون بوسه ها نیآخر نیا ی_ خانم

 

اش برد  یشانیپ یرو یدوخت. دستش را سمت موها شیمعصوم رها یزد و نگاهش را به چهره  یتلخند شیاشک ها انیم

 جان گفت : یکنارشان زد و ب اطیخون شده بودند با احت یبه لخته ها ختهیکه آو

 گفته بودم. یبهت چ ادتهی_ 

 ها ینفس بکشم، پس چرا ترکم کرد ستمیگفته بودم که من بدون تو بلد ن بهت

 ادیشهاب بدون تو نفسش بند م ینگفت

 جونش بسته به جون توعه. ینگفت

 

پشت شان نهفته است و  یقیدرد عم کیکه  ییهمان ها دیرس یکه خسته به نظر م ییمثل همان صداها د،یلرز یم شیصدا

 کند.  یرا گرفته م شانیصدا

 

 خسته بود. ایبود از همه دن خسته

 و دل زد :  شیرها یشانیزد به پ هیاش را تک یشانیاز اشکش را بست و پ سیخ چشمان

 

 بذارم ها ی_ اسم کار تو چ

 معرفت!  یب ایوفا،  یب ایراه،  مهین قیرف
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و پشت  دیکوبش در به گوشش رس یصدا  ختیر یفشرد و اشک م یوار رها را به خودش م وانهیهمانطور که د شهاب

در و  یضربه ها دنیشهاب با شن« شهاب شهاب، دررو باز کن»زدند  یم ادیو حامد را که فر دیام ادیداد و فر یبندش صدا

آرام کنار  یخشدار یخون رها را نگاه کرد و با صدا یبا دل دهمسخ ش یداد و هوار آنها تکان نخورد بلکه همانند آدم ها

 گوشش لب زد  : 

 !رنیاومدن تو رو ازم بگ یعشقم انگار یشنو ی_ سرو صداها رو م

 شه یخوان ما رو جدا کنن، باورت م یم

 بردن یحساب م شیشونیرو پ یرو که همه از اخم ها یخوان زن شهاب و ببرن همون شهاب یم

 اومدن جلو چشم هاش ناموسش رو ببرن. حاال

 شه. یم باورت

 

دور در صورت رها چرخاند و  کیقرارش را  یآمبوالنس دستپاچه نگاه ب یو پشت بندش صدا سیپل ریآژ غیج یصدا با

 رها زد و گفت :  یبه سر و صورت خون یزیر یتند تند بوسه ها اریاخت یب

 .امیزارم به جون خودت قسم م یخب، تنهات نم شتیپ امیها زود م یوقت نترس هی_ عشقم 

 

و حامد  دیشکسته شد و همزمان ام یبد یکه پشت در بودند، در با صدا یمهلک در توسط افراد یضربه ها یصدا با

 .سیپل یروهایداخل خانه شدند و پشت بندش ن مهیسراس

 به سمت آشپز خانه قدم تند کرد تا به آنجا سرک بکشد.   مهیسراس حامد

 یتن ب دنیخودش را به درگاه اتاق رساند و با د مهیکرد و سراس یبه اتاق را ط یمنته یدستپاچه و نفس زنان پله ها دیام

 ینیحس ایلب  ریو ز دیبه سرش کوب یغرق خون آن هم در آغوش شهاب شوک زده با کف دستش ضرب ا انیجان رها م

 شیروبه رو یمسخ شده مات صحنه  یهمانطور که با چشم ها دیایبند ن شیرها دنیتا نفسش از د دیکش یگفت و نفس لرزان

 افتاد بود. نیزم یتر از رها بر رو آن طرف یمانده بود ناخودآگاه نگاهش به همدم افتاد که کم

 

بغض و اشک  انیداد و م رونیاش را با صدا ب نهیآب دهانش را با صدا قورت داد و نفس حبس شده در س اریاخت یب

 دهانش گذاشت و آرام لب زد :  یناباورانه دست رو

 ... نه ... ی_ نه رها ... نه ....نگو که بخاطر من جونت و از دست داد

 

 دیام دنیبه درگاه اتاق انداخ با د یبلند کرد و نگاه یشده باشد  سرش را به آرام یکه انگار تازه متوجه حضور کس شهاب

 زد :  ادیفر یبلند یو چشمان سرخ شده اش را تنگ کرد و با صدا دیجوش شیخون در رگ ها

 کشمت. یحروم زاده، م ی کهی_ مرت
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شهاب به خودش آمده بود و  ادیکه با فر دیبرخاست. ام شیاز جا عیدرازش کرد و سر نیزم یبر رو یرها را به آرام سپس

که باعث شد شهاب  دیچشمش کوب ریببرد با مشت ز شیاز پ یشهاب بتواند کار نکهیبه سمتش حمله کرد و قبل از ا عیسر

 دیرا بر دهانش کوب یگریداش نشست و مشت  نهیس یسپس با حرص رو افتد،یتخت ب یتعادلش را از دست بدهد و بر رو

 زد :  ادیو با خشم فر

 !یمن و کشت یکشمت تو رها یم ی_ لعنت

 

جمع کرد  شیو ناتوان شده بود، تمام توانش را در دست ها فیبدنش ضع ریماه اخ کی نیاش در ا یماریکه بخاطر ب شهاب

برخاست و  شیاز جا ی. به سختافتدیب نیزم یاش بر رو نهیس یاز رو دیبه عقب هل داد که باعث شد ام کبارهیرا به  دیو ام

 دیبه سمت ام یفرستاد و قدم رونیب ظینفسش را با غ یکرد عصب یماش را پاک  یلب خون یبا شصتش گوشه  یدر حال

و  دییاینفسش بند ب یبه شکمش زد که باعث شد لحظه ا یلگد تیزد برداشت و بعد با عصبان ینفس نفس م نیزم یکه رو

در اتاق  سیپل یروهایکند ن یاش را خال یو دق دل ندیاش بنش نهیس یبپرد، تا خواست رو رونیبه ب شیاز لبها یا دهیآخ بر

 نیزم یرها که رو دنیشان گذشت و به جلو آمد. با د انیاز م یا دهیو پشت بندشان حامد نفس زنان با رنگ پر ختندیر

در آن  شیخواهر ته تغار دنیاش با د چارهیو قلب ب دیخشک شیغرق در خون افتاده بود مات ماند انگار خون در رگ ها

شده بود و دست بند به  ریها دستگ سیکه حال توسط پل ینگاهش را از رها گرفت و به شهاب یجیاز کار افتاد باگ تیوضع

 گفت  :  اوردیکه با لکنت توانست به زبان ب یدست داشت نگاه کرد و تنها حرف

 ...شده شهاب؟ ی.چ_ ب...به...خواه..خواهرم ..

 

 یاز گوشه  یحرف بغض کرد و اشک یب شانیداغون و پر یچفت دست بند شده بود با حال شیکه دست ها یدر حال شهاب

که  یسرگرد یبسته اشکش را محکم پس زد و با صدا یانداخت و با دست ها ریسپس غم زده سرش را به ز  دیچشمش چک

 یبه جلو برداشت. هنوز چند قدم یقدم افتیراه ب االیگفت   یداد و م یبه جلو هلش م تیبود و با جد ستادهیکنارش ا

نگاه کرد که خودش را با  یسرش را چرخاند و به برادر یو با چشمان اشک ستادیاز حرکت ا یبرنداشته بود که لحظه ا

 پوشانده بودند.  دیسف یرا با پارچه ا شیخواهرش انداخته بود رو یرو هیگر

 یراحت نیشد، به هم تمام

 داد، تمام شد! یجانش را هم م شیبرا یکه روز یعشق

 

 بعد .... دوماه

شده  شیخودش قاتل رها نکهیشکست؛ هنوز باور ا یسکوت سرد سلول زندان را م نیزم یبر رو شیضرب پاها یصدا

 سخت بود. شیبسته بود، برا شهیهم یاش را برا یبود و دفتر زندگ

 

 یجلو شیمعصوم رها یگذاشت چهره  یهم م یچشم رو  یبود و اگر لحظه ا دهیهمان شب اول خواب از چشمانش پر از

 بست! یچشمانش نقش م
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 دیجا رس نیانجام داد که آخرو عاقبتش به ا ییاش خطا یزندگ یطور شد؟ کجا نیچه شد که ا دیپرس یاز خودش م مدام

 !دیفهم ریبه اونداشت و چه افسوس که د یوقت حس چیبود که ه یمگر جرمش چه بود؟ جرمش فقط دوست داشتن کس

  

تخت  یکرده بود از رو فشیضع یلیاواخر خ نیکه ا یضیعشقش و هم مر یبرا یروزها هم از شدت دلتنگ نیکه ا یبدن با

 سلول بلند شد و شروع کرد به قدم زدن. یرنگ و رو رفته 

 

 کرد!  یو به امروز عذاب آورش فکر م دیکش یزندان م اهیس یها کیسرام یسستش را با زحمت رو یپاها

 

مهم نبود، با  زیچ چیه شیبرا گریصادر شده بود. د شیدادگاه برا یبود تا به امروز که را یزندان لعنت نیتمام در ا دوماه

 نزده بود. یچطور عشقش را به قتل رسانده بود حرف نکهیدر مورد ا یکس کلمه ا چیه

 زیخواست قاتل عشقش بشود، همه چ یاو را تنها گذاشته بود او که نم شهیهم یبرا شیکرد رها یم شیبرا یچه فرق گرید

 همه به خصوص خودش سخت بود! یباور کردنش برا یاتفاق بود. ول کیفقط 

 

قاتل شود و خودش را در زندان  یروز کی نکهیسته بودند شهاب  فکر اشهاب خوا یرها حکم قصاص را برا ی خانواده

 بود. دهیرا هم در خواب ند ندیبب

 

شده بود،  شتریروز به روز لرزشش ب دزیا یماریجانش را به در سلول رساند و دستش را که بر اثر ب یبدن ب یحال یب با

 به در زد. یدر پ یپ یباال آورد و مشت ها

 چهیزار شهاب از همان در ی. چهره دیدر بود را کنار کش یکه رو یکوچک ینگذشته بود که نگهبان پنجره  یا لحظه

که  دیآ یو بدبخت به نظر م چارهیگذشت چقدر ب الشیکوچک هم مشخص بود. شهاب که نگاهش در نگاه نگهبان افتاد از خ

 کند. ینگاه م ینگهبان هم او را با دلسوز

 

 نگاهش کرد. تیکرد که نگهبان رنگ نگاهش عوض شد و با جد یجان یآمد اخم ب یوقت از ترحم خوشش نم چیه

 

 لب زد : یرفته ا لیتحل یصدا با

 . رونیب امیخوام ب ی_ م

 

 گفت :  ظینگاهش کرد و با غ ظیغل یبا اخم نگهبان

 ؟ی_کار واجب دار
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 .دیکش یان داد و نفس پر دردبود که شهاب سرش را تک ییاز کار واجب دستشو منظورش

 

 .دیایب رونیقفل سلول را باز کرد و کنار رفت، تا شهاب از داخل آن ب عیسر نگهبان

 

شهاب را به سمت  «ستین یازیبرو ن»  نکهیدستانش را به سمت نگهبان گرفت تا دستبند بزند، اما نگهبان با گفتن ا شهاب

 گذاشته بود پاک کرد. بشیکه داخل ج یجلو هل داد و فورا دستش را با دستمال

 

 زد و گفت :  یبود به عقب برگشت و پوزخند دهیکه کار نگهبان را د شهاب

 

 ؟یریبگ دزیتو هم ا یترس ینکنه م هی_چ

 حرف نگاهش کرد و شهاب با درد ادامه داد :  یب نگهبان

 .یش ینم یلعنت روسیو نیدچار ا زهایچ نی_ نترس با ا

 

 :  دیکنجکاوانه پرس نگهبان

 دارن؟ ینگه م یچرا تو رو تو سلول انفراد ست،یدار ن ری_ پس اگه واگ

  

 زد :  یتلخند اریاخت یب

 _ خواست خودم بود.

 

 خواست خودش بود یآر

 داشت فکر کند. شیکه با رها یخواست تنها باشد و به روزها یم

 

که  ییراه رو یشهاب گذاشت و به سمت انتها یشانه  یباال انداخت ودستش را رو ییحرف شهاب ابرو دنیبا شن نگهبان

 در آن جا بود اشاره کرد. ییدستشو

 

سر از او خواست که داخل  یرا باز کرد و با اشاره  ییدر  دستشو ینگهبان بدون معطل دند،یراهرو که رس یانتها به

 بشود.
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داخل شد و قفل  شدیم دهیکش نیزم یکه رو ییبه نگهبان انداخت و با پاها یردا یکه داخل شود نگاه معن نیقبل از ا شهاب

 در را از پشت زد.

 

 رفت. یاهیلحظه چشمانش س کیافتاد  کیتار یو جا یفیبرگشت و نگاهش به آن همه کث یوقت

 رفت و خودش را در آن نگاه کرد. وارید یرو یترک خورده  ی نهیسرخ به سمت آ یچشمان با

 

را که  یگذاشته بود. آن شهاب شیبه نما نهیزارش را در آ یپخش شده بود چهره  ییدست شو یکیاز نور که در تار یا هاله

از  یجذاب یچهره  چیه گریفرق کرده بود. انگار او هم همراه عشقش مرده بود، چون د یبا شهاب قبل کل دید یم نهیداخل آ

 نمانده بود. یاو باق

 

 یخط نازک رو کیمثل  زین شیبود، ابروها ختهیشده بود از هر طرف ر دهیکه در زندان تراش نیسرش عالوه بر ا یموها

 خوش فرمش، حال خشک و ترک برداشته بودند.  یتر و لبها رهیکرد و صورتش ت یم ییصورتش خودنما

 ها به خودش لبخند زد. وانهیدست از نگاه کردن به خودش برداشت و مانند د یا لحظه

 

 نیخورد به ا یکرده بودن م هیخانواده اش ته دزشیدرمان ا یکه برا ییاگر داروها دیبود خودش خواسته بود؛ شا نیهم

 افتاد. ینم تیوضع نیبه ا یزود

 

 کرد. یم یخداحافظ یلعنت یزندگ نیبا ا دیخواست !بعد رها او هم با یرا م نیخودش هم یول

شد و جان داد، پس  یزخم شیدار برود را نداشت رها یپا نکهیبود اما دل ا گرید یهفته  کی یکه حکم قصاص برا نیا با

 داد. یجان م شیمثل رها دیاو هم با

 

 چشمانش نقش بست. یداد جلو یرمق رها را که داشت در آغوشش جان م یحال و ب یب یلحظه چهره  کی

سرخ در چشمان  یشد و رگه ها اش نبض زد و با خشم رگ گردنش خود به خود متورم قهیشق یرگ ها اریاخت یب

زد که باعث شد همراه  شیرو به رو یترک خورده  ی نهیبه آ یو با مشت ضربه ا دیکش یشد. نفس کشدار انینما شیعصب

 نگهبان بلند شود. ادیفر یآن صدا

 زد :  ادیدستپاچه چند ضربه به در زد و پشت بندش فر نگهبان

 _  اون تو چه خبره؟ 
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 بلندتر از قبل شد. ادشیبه در نگاه کرد و داد و فر دهیهراس د،یاز سمت شهاب به گوشش نرس ییصدا چیه یوقت

 

نگاهش را از سرش را به سمت در چرخاند و مطمئن شد که در را از پشت قفل کرده است  ادشیداد و فر یبا صدا شهاب

 فیسرد و کث نیزم یبرداشت و رو یکه شکسته بود، را از رو نهیاز آ یا کهیخم شد و ت یمعطل یدر برداشت و ب

 نشست. ییدستشو

 دیکار خودش را با دنیرس یسر م هیقطع شد مطمئن شد که از آنجا دور شده است تا بق یلحظه ا ینگهبان که برا یصدا

که  یهر دو دستش را باال زد و با چشمان نیشد آست یکنده م نهیکه داشت از س یلرزان و قلب یکرد. با دستان یسره م کی

قرار گرفت  شیرو شیبا همان چشمان معصوم پ شیرها ریتصو دپر از اشک شده بودند سرش را باال گرفت و حس کر

 است.

 خون آرام لب زد :  یاشک و تلخند با دل انیم  

 

 .شتیپ امی_ بهت گفته بودم که م

 ...یتو چشم به راهم نباش دیشا هرچند

 دل زد :  یگرفته ا یو با صدا دیمردانه اش لرز یصدا هق زد و شانه ها یب

 

   زیچ هی_ فقط 

 حکم قصاص من و کنن. یتالشش رو کرد تا خانوادت تقاضا یهمه  ،یمرد یکه براش م یاون

 .نهیدار بب یزارم که من و باال یآرزو به دلش م نیمن ا یول

 

از خون  یکه باعث شد فواره  دیشاه رگ گردنش کش یلرزان رو ییشکسته را با دست ها ی نهیآ شیهق هق ها انیم سپس

 زمزمه کرد  :  دهیبر دهیلب بر ریزد و ز یتلخند اریاخت یهم افتاد، ب یرو شیپلک ها شیبپاشد. با سوزش گلو واریبه در د

 ... طرفه هم هست!هی_ مگه... تلخ تر... از عشق  

 

 ...... انیپا

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

*** 

 کنن ! یکه دوستش دارن خرج نم یوقتا آدم دوستت دارم هاشونو واسه کس یبعض

 

 داستان ما... یمثل رها درست
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 زنیر یکه کار از کار گذشته م یهق هق ناتموم اونم موقع هیو  نیبغض سنگ هیتو خودشون تا آخرم با  زنیر یم یه

 ... رونیب

 هاتون بگذره ... دنیوقت دوستت دارم گفتن هاتون و دوستت دارم شن نینذار حت،یمن به شما نص از

 

  ییآقا هی: مرض سندهینو

 

 ۹۷٫۹٫۳:  خیتار

 

 .بامداد قهیدق ۳:۳۷ ساعت


