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 ...سم،ازعشقیاحساس که قلم دردستم داد تا بنو یبه نام خدا

  

 مقدمه

 سلطان رمان

  

 گن سلطان... یم ریچرا به ش یدونیم

 رو داره... لیف یکه نه زورو بازو یدرحال

 مثل گرگ درنده خوعه... نه

 گر... لهیمثل روباه مکاره وح نه

 گنسلطان... یم ل،بهشیتفاص نیکه نداره اماباتمام ا گهید یزهایچ یلیوخ

 ...ستیدرنده خون چون

 ...ستیکش ن فیضع

 ...ستین طماع

 وازخودگذشته... بلندنظره

 سلطانه... نیا

  

 شود. یاداره م ریش کیگوسفندان که توسط  لشکر

 دهد. یشود را شکست م یگوسفند اداره م کیراکه توسط  رانیش لشکر

 سلطان

 سلطان

 ...مغروروباشکوه
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 بلند... ینقطه از قلمروم،با صدا نیدرباالتر

 کنم... یم غرش

 .راستیش کیقلمرو،قلمرو نیگرسنه بدانند که ا یها تاگرگ

 ...ریشکست ناپذ یسلطان

   

 ییمعما/نیعاشقانه/غمگ/ی:اربابژانر

 خوش انیپا

  

 رمان_سلطان: ی خالصه

  

 شیتو زندگ زیکه به همراه پدرش در عمارت بزرگ پاشا خدمت کار بود،بامرگ پدرش همه چ نفس
شرط  نینداره جزقبول ا یخواد که زن دوم پسرش مهران بشه،واون چاره ا یکنه،پاشا ازش م یم رییتغ
 کنه که ازعمارت فرارکنه... یهمسراول مهران نفس رو متقاعد م یول

 دمیاشایره اماازشانس بد  یم بیرق یکنه و به روستا یشبانه به کمک زن مهران از امارت فرا م نفس
 اوفته... یخوبش،به دست افراد سلطان م

 خبره... یوجود داره که نفس ازاون ها ب ییمگو ییراز ها انیم نیدرا

مرد به چشم دشمن  نیبه ا شهیهارو ترسونده ونفس که هم یلیقدرت و شهامتش چشم خکه  سلطان
خوان تن و بدنش رو بدرن،فقط به  یکه م ییآشنا یازدست گرگ ها ارهینگاه کرده وحاال بهش پناه م

 پناه... یکس و ب یب نکهیجرم ا

 که برش گردونن به عمارت... تنیبچه راع نیپاشا که سرسختانه به دونبال ا وافراد

 خبره... یوجود داره که نفس ازاون ها ب یوسط اسرار ناگفته ا نیا

 ...ستیها ن یآسون نیازش به ا ییکه رها شهیم یوحشتناک یباز  ریدرگ وناگاه
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 سلطان

  

  

   

   

 اول فصل

  

 اتاقم چمباتمه زدم... یگوشه  کیکوچ یبخار  یجلو

 چسبوندم! یبخار  یبه بدنه  بایزده ام رو جلو بردم و تقر خی یدستا

زدم وچشم  یمند تیزدم منتقل شد،لبخندرضا خی یگرم شدم،باحس خوب گرما که به دست ها یکم
 هام رو بستم.

 خواب سخاوتمندانه به روم آغوشش رو بازکرد. یک دمیبودم،که نفهم انقدرخسته

 باز هم نشسته خوابم برد. ومن

پاهام بلند کردم،وشتابزده  یضربه به در وحشت زده چشمانم رو باز کردم،سرم رو ازرو یاصد دنیباشن
 به سمت دررفتم.

در رو فشار دادم و درروبه سمت خودم  ی رهیام دستگ گهیرو چرخوندم وبادست د دیبردم کل دست
 باز شد. یژ یق یصدا دم،دربایکش

 دستم رو به کمر گرفتم. یشاک بهیط دنیباد

 بود ازترس سکته کنم دختر. کی،نزدیزن یضربه م ینجور یاست که ا لهیمگه درطو نمی_بب

 گرد شده اش روبهم دوخت و با ترس گفت: یها چشم

 مهم باهات داره. یلیکارخ کیکه  ششیپ یبر  عی_نفس ،پاشا فرستادتم دونبالت،گفت که سر

 .بهیشدم به ط رهیاحضارم کرده،خ ینجور یپاشا ا نکهیا دنیازشن باوحشت
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 شش؟یبرم پ عیبامن چکارداره ،که گفته سر یدون ی_تونم

 ... دهیبرات د یچه خواب ستینگفت،حاال زود باش معلوم ن یز ی_نه به جان تو ،چ

 فرو دادم به داخل اتاق برگشتم، یدهنم رو به سخت آب

 .دمیپوش یازتوکمد برداشتم وسرسر  یباشال سرمه ا یمشک یمانتو هی

 .دیلرز یمانتو دستام م یبستن دکمه ها یبرا

 .رونیسرم انداختم وباچند قدم بلند ازاتاق زدم ب یندادم،شالم رو رو یتیخشک بود،اهم گلوم

 .میبه سمت اتاق پاشا راه افتاد بهیط دوشادوش

 دلم جمع شد. یباره تو کیبه  ابودیحس بدتو دن یهرچ انگارکه

 چند تقه به درزد. بهیم،طیدیدراتاق پاشاکه رس یجلو

 تو... ای_ب

وفشارش داد ،درروبه داخل هول دادو اشاره کرد که برم داخل،آب  رهیدست برد سمت دستگ بهیط
 نیهم گذاشت.وباا یانداختم چشم هاش رو رو بهیبه ط ییفرو دادم،نگاه گذرا یدهانم رو به سخت
 و ترس به دلم راه ندم. ستین یز یداد که چ نانیکارش بهم اطم

 بلند وارد اتاق شدم. بادوقدم

 انداختم. ریلب سالم کردم،سرم رو به ز ریز

 _به،به،نفس خانوم...

 بود، نییکه تااون موقع سرم پا من

 پاشا وحشت کردم،سرم رو باال گرفتم. یصدا دنیباشن

 رم سراصل مطلب، ی_ بدون حرف اضافه م

 انداختم و چشم ازش برداشتم. نییسرم روپا کنجکاوانه

انداختم  یم دیعمارت،دوتا پسر مجرد دارم،بعد مرگ پدرت هم تو رو با نیکه توا یدون ی_خودت م
 کردم و نگهت داشتم، یاما مردونگ رونیب
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 .نی_ممنون آقا...شما بهم لطف دار

 دم که جبران کنم. یم قول

 باال... ریزنم سرت رو بگ یباهات حرف م ی_وقت

 سرم رو باال گرفتم. عیسر یلیگفت که با ترس خ یجمله رو جد نیانقدرا

بود به  رهیازش نشسته بودو با لبخند مسخره اش خ یکم یتو چشم شدم با مهران که با فاصله  چشم
 من.

 شدم. رهیروبه رو خ زیرو ازش برداشتم و به م نگاهم

 .یکارم رو جبران کن یتونی_م

 تونستم جبران کنم. یم یبود،چجور  یشد .منظورش چ زیت گوشام

 ی،برا ارهیب ایبه دن یمهران پنج ساله که نتونسته بچه ا ،زنیدونم توام خبر دار  یکه م یی_ازاونجا
 باال بزنم. نیگرفتم که دوباره براش آست میتصم نیهم

 خواد که... یازم م یعنیباره به لرزه افتاد، کیبدنم به  تمام

 وصلت . نیجز قبول ا یندار  یراه رم،توامیخوام تورو براش بگ ی_م

اون ومهران  نیشدم به پاشا نگاهم مدام ب رهیبست ،شوکه شده بودم مات و مبهوت خ خیبدنم  تمام
 خواست. یم یچ د،پاشاازمنیدو یم

 یازاتاقش خارج شدم،نفسم باال نم یکه چجور  دمیحرف هاش رومتوجه نشدم اصال نفهم ی هیبق گهید
 اومد.

درخت  یزده  خی یشتم رو به تنه وسردم رو به آسمون دوختم و پ ینگاه بارون دیرس اطیکه به ح پام
 دادم. هیتک

 خودت بگو،بگو چکار کنم؟ ایخدا

 پام بذار. یجلو یراه هی

 خان زاده بشم. هیخوام زن  یمن نم یبشم که کارش خالفه و آدم کش یخوام زن دوم مرد ینم من
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 مردم پشت هفت جدو آبادم نباشه. نیاماآه نفر رمیبم یازگرسنگ حاضرم

 روگله مندانه ازآسمون گرفتم. نگاهم

 کسونه!؟ یگن خدا کس ب یشنوه،مگه نم یحرف دلم رو نم گهیباهام قهرکردهبود،د خداهم

 کمرخم کردم. کیدور و نزد ینگاه هوس آلود مردا  ریز یبعد مرگ بابا چجور  ینیکه بب ییکجا پس

 انداختم. ریرو به ز سرم

 ؟یی،نفس تو نمی_بب

 خوردم ووحشت زده سرم رو بلند کردم. کهیزن  یکه توخودم بودم،ازصدا من

 .دنیام کوب نهیزن مهران قلبم شروع کردبه سرعت به س حانهیر دنیباد

 داشت به مستخدمش اشاره کردکه بره وتنهامون بذاره. یکه باناز به سمتم قدم برم ینیح

 گذروندم. یحرکاتش رو بانگاه وحشت زدم ازنظر م تمام

 گفت: هیوکنا شیآروم اماپرازن ستاد،وبالحنیا نمیبه س نهیس

 .رهیگ یپسرش م یکلفت رو  برا هیکه داره  دهیبه کجارس ریگرگ پ نیکار ا نی_بب

 گفتم: یدونستم سرخ ومملو ازاشکه  بالحن آروم یهم م دهیکه ند ییخفه و لرزون وچشما یباصدا

 ندارم،پاشا دستور دادن. یر ی_خانوم به خدا من ،تقص-

 ؟یازخداخواسته قبول کرد_توام که 

 تونه روحرف پاشاحرف بزنه. یم ینداشتم،ک ی_نه به خدا خانوم چاره ا

 شد توچشم هام مرموز نگاهم کرد. رهیجفت چشم سبز رنگ جذابش خ کیبا

 ده،یکش یشوم یکه پاشا برات چه نقشه  یدون یم چی_تو ه

 باال بردم. ینف یگشاد شده سرم رو به نشونه  یباترس وچشمان دیحرفش تمام بدنم لرز نیباا

 من رو ترسوند. شتریزد که ب یلبخندکج
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بهت بده و از عمارت  یپول هی یاآوردیپسر به دن یگفت ،اگه بچه  یکه به مهران م دمی_خودم شن
 زاده است. تیرع کی نش،یبفهمه نوه اش ،جانش یخواد که کس ینم رون،چونیپرتت کنه ب

براش  ،توفقطیار یب ایپسر به دن یکه براش نوه  یتا سه تا شکم بچه رو بندازه تا وقتاگه دختر شد، اما
 به هدفش. دنیرس یبرا یا لهیوس کی

بغض خفقان  نیپراز اشک شد،ا یعدالت یوب یهمه نامرد نیزد،چشم هام ازا حانیکه ر ییها باحرف
 شدم. رهیخ حانیازجنس اشک به ر یر یبه گلوم چنگ زد، ازپشت حر یمروت یدوباره باب ریگ

 ؟یداکنینجات پ ریگرگ پ نیکنم،که ازدست ا یمن کمکت م ی_ول

 سوزه. یو دلم برات م یهم جنسم نکهیبه خاطرا فقط

 .دنیگونه ام غلت یباره شکست و اشک هام رقصان رقصان به رو کیکردم،حصاراشکم به  بغض

 گفتم: یلرزون وگرفته ا یباصدا

 . دیکمکم کن نییخوا یم ی_خانوم،چجور 

 و گرمش گرفت. فشیظر یلرزون وسردم رو تودست ها یزدو دستا یشخندین

 ؟یتا فرار کن یعقد،پس تو فقط امشب فرصت دار  یبرا ادی_پاشا فردا ظهر به عاقد گفته که ب

 که زد ناخداگاه تن صدام باال رفت. یازحرف شوکه

 _فرارکنم!؟

 لب گفت: ریز یدهنم گذاشت و بالحن جد یرو وحشت زده رو دستش

 !یکن چارهیهردومون رو ب ییخوا یم وونهی_خفه شو د

دهنم  یبازکردو دستش رو آروم ازرو یابروهاش رو کم نیکور ب یو باال کردم،گره  نییرو تندتند پا سرم
 برداشت.

 .یاونجا درامانتو قلمرو سلطان  ،برویراحت فرارکن یکنم ،تابتون یرو هماهنگ م زی_امشب همه چ

 _چشم خانوم.

 فرستم دونبالت. یدختر،امشب گلرخ رو م نی_آفر



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 وباال آوردم. نییرو به سرعت پا سرم

 _حاال برو تواتاقت،

 شه. یبرامون گرون تموم م نهیمارو باهم بب یکی

 .دمیبه سمت اتاقم دو عیگفتم و سر یچشم

 رو به سرعت باز کردم و خودم رو انداختم توش، دراتاق

 یبه سالمت ی_به،به،نفس خانوم،کجا رفته بود

 خوردم ووحشت زده سرمو بلند کردم. یا کهیمهران  یکه تااون موقع تو خودم بودم،ازصدا من

 خانوم خانوما! ی_کجارفته بود

 انداختم. رینگاهش سرم روبه ز ینیازسرنفرت بهش انداختم و دوباره ازسنگ ینگاه

 ؟یدزد یرو ازم م ؟نگاهتیر یگ ینم لیمارو تحو گهید هی_چ

 شدم تو صورتش. رهیکردم ،خ یکه تو دلم ترس ونفرت روباهم احساس م یدرحال

 ..اطیآقا ،رفته بودم توح دی_ببخش

تخت بلند شد،به سمتم قدم  یروبه زانو هاش گرفت و ازرو رون،دستشیرو باصدا فوت کرد ب نفسش
 افتاد. یه لرزه مب شتریشد بدنم ب یم کیکه بهم نزد یبرداشت،با هر قدم

 ینحسش شعله م یکه هوس ازتو چشم ها یکردودرحال کیوقاحت خودش رو بهم نزد درکمال
 رو توهمون حالت نوازش کردو گفت: د،دستمیکش

 یخوش شانس یلیمثل من داشته باشن،تو خ یروستا آرزوشونه شوهر  یدخترا شتریکه ب یدون ی_م
 دختر...

شه،زمزمه  یاتاق نم نیواردا یکس نکهیآسوده ازا یالیرو به سمت انگشت هام سوق دادوباخ دستش
 هاش رو ادامه داد:

 .زمی،عزیدل من رو بلرزون ی_امافقط توتونست

 زدو نگاهش کم کم به سمت لبم سرخورد . یشخندین
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 .دیلبم کش یروآروم باال آورد،انگشت اشاره اش رو رو دستش

 یم ریاس یگرسنه ا یکه تواون اتاق ،خودش رو توچنگال گربه  یثل گنجشکتااون موقعه م منکه
 کیداشت لبش روبه لبم نزد نکهیوازترس زبونم بند اومده بود،با نگاه هوس آلودش وا دمیلرز ینه،میب
 یکه م ییخفه ولرزون وچشما یتوانم هولش دادم عقب وباصدا یکرد،به خودم اومدم وباهمه  یم

 زد: ادیبلند فر یدونستم سرخ ومملو ازاشکه تو صورتش باصدا

 .یکن یم تمیرون،چرااذی_بروب

 ی نهیچسبوندم س بایمانتو مچ دستم رو گرفت وتقر یزده باشم ازرو ششیحرفم آت نیکه باا انگار
 .وارید

 بود که شکه شدم. یناگهان یبه قدر  کارش

 :دینره غر رونیکه صداش ازاتاق ب یلب جور  ریبرافروخته ز یباصورت

 ؟یهست یک ینم،فکرکردی_خف شوبب

واسه خودت؟برو خداروشکرکن که  یهست یواقعا دلبر  یگرفتم هواورت داشته فکرکرد لتیکم تحو هی
 که چهارتا زن داره. یدون ی،م وونهیخواست تورو بده به عباس د یمن هستم،وگرنه پاشا م

حرفاش غرورم رو خرد کنه وبترسونتم تا نتونم از  نیقصد داشت باا زیهمه چ یگرفته بود،ب بغضم
 .امیپسش بر ب

 :دیو تو صورتم توپ ستادیا نمیبه س نهیس

 حاال به خواستم برسم. نیتونم هم یکه اگه بخوام م یدون ی_م

 شدم بهش... رهیگشادشده ازترس خ یها باچشم

 تن و بدنم رولرزوند. ینحسش همه  یقهقهه اش بلند شدوبااون صدا یپروا صدا یب

 نبرده بود. یاز آبرو ومردونگ ییبو چیه زیهمه چ یب

 .زیموجود نفرت انگ هیآشغال پست بود، کی قتایحق

 تخت افتادم . یلحظه مچ دستم رو گرفت وهولم داد سمت تخت،باسرعت رو کیتو
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 گفت: یاومد بالحن خاص یرو به سمتش چرخوندم،همون طورکه به سمتم م سرم

 خودته... ریتقص ارمیبه سرت ب یی_هربال

 تخت نشست،وبه بازوم چنگ زدو ادامه داد: یگوشه  کنارم

 نفس... یکردم،تودل برو هست یکه تصور م یازاون شتریتحملت کرد،ب شهی_م

 یمن بود که اون رو جر  یومردونه اش آزاد کنم،تقالها یقو یانگشتا نیدادم تاازب یروتکون م بازوم
ام وباهمون حرکت ولو شدم  نهیدستش محکم زد تخت س یکیکه باکف اون  ییرد،تاجاک یترم

 روتخت...

 دم،مچیکه به پشت افتاده بودم خودم رو عقب کش یوتو همون حالت دمیکش یفیخف غیج ازترس
 دستم رو گرفت و نگهم داشت.

که رولباش بود پررنگ شدو دستشو جلو آورد  یشرورانه سراپامو ازنظر گذروند،لبخند مسخره ا یبانگاه
که برام مونده بود گرفتم ونگه  یزور  یمانتوم رو باز کنه که مچ دستش رو باهمون ته مونده  یتا دکمه 
 داشتم...

 شد تو چشم هام... رهیلحظه خ کی

 ...ختمیالتماس بود تو صدام ر یلرزونم رو بازکردم وهرچ یها لب

 نکن،تورو خدا رحم کن...کاررو  نیکنم ا ی_خواهش م

 زدم: غیرو پس زد،خواست ادامه بده که ج دستم

 درحقم. دینکن ید،نامردیکن ید،مردونگی_توروخداآقارحم کن

 گفت: زیتمسخر آم یبالحن رهینگاهش رو از چشم هام بگ نکهیزد،بدون ا خشکش

 ...یدردم رو آروم کن دی،بایمال من گهیکنه،تود یم ی،پس چه فرق یکاربد نیتن به ا دی_تو فرداشب با

 .دمیسرم روتکون دادم وخودم رو عقب کش باترس

 .دمید یپناه م یرو ب شترخودمیب یازهرموقع

 تونم. یکن...من نم ا،کمکمیخدا
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 وبه تقال افتادم. دمیکش غیج هیمانتوم رو باز کرد،همراه گر یباال ی دکمه

 شد،مچ جفت دست هام رو گرفت،و کنارم نگه داشت. یعصبان

 زد: ادیفر

 ؟یدیازچشم خودت د یدید یهرچ ادوگرنهیسگم باال ب ینفهم،نذاراون رو ی_بس کن دختره 

 نیازچنگ ا یجز رها یچیکردم که رهام کنه،ه یدادم و التماسش م یتوجه بهش سرمو تکون م یب
 گرگ گرسنه برام مهم نبود.

 نزنم. غیدستش دهنم رو گرفت،که ج یکیدست نگهشون داشت وبااون  کیهام رو برد باال وبا دست

 یم کینزد یلیرو خ میشکست،نابود یمن م یخفه  یها هیرفت،سکوت اتاق روگر یاهیهام س چشم
 ...ییو تنها هیکس یب یبرهرچ ه،لعنتیفقر و ندار یبه هرچ دم،لعنتید

 یکنم،راض یرو تحمل م میعذاب زندگ نیمن رو بکش،بکشو راحتم کن،دارم بزرگ تر ایخدا
 عذابه،شکنجه است،مرگه... ستم،تمومشین یف،راضیو کث یاجبار  یرابطه  نیزایچ چیستم،ازهین

 صدام رو بشنو.... ایخدا

ازاتاق  رونینکنه،هق هقم رو تو گلوم خفه کردم،ب یحرکت چیکه اومد باعث شد چند لحظه ه ییصدا
 زد. یسرهم اسمم رو صدا م د،وپشتیکوب یمحکم به در م یکی

به  ینگاه نیکردم ، اون صداها بدجوررو اعصابش بود،فاصله گرفت، وبدون کوچک ترمهران نگاه  به
 رو چرخوند و در رو باخشم باز کرد. دیسمت دررفت،کل

 ،یزن یدرم ینجور ی،چراا هی_ها چ

 .دیی_آقا ش...شما

 ...شی_بله منم فرما

 گشتن. یخانوم ،دنبالتون م حانهی_آقا ر

 .نجامیمن ا یدونست یاونوقت توازکجام-

 تو آشپز خونه... می،من اومدم تا با نفس بر دیینجایدونستم ا ی_نه آقا من نم
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 دهیکش غیازبس ج د،گلومیکش یم ریاون همه ناله واشک توانم روازدست داده بودم،مچ دستام ت ونیم
 رفت. یم جیشده بود و گ نیسوخت،سرم سنگ یبودم م

 بودکه به موقع من رو ازدست مهران نجاتم داد. ییکه رولبم اومد،شکرخدا یز یلحظه تنها چ امااون

 .نمیبود تونستم تو جام بنش یباهرجونکندن باالخره

ازصداش  یرو گرفته بودول دمید یچهارشونه اش جلو کلیبه مهران بود که بااون قدبلند وه نگاهم
شدو خدمت کار مخصوص  یحساب م دهیکه ترش یوهشت ساله ا ستیبود،دخترب نهیشناختمش،سک

 هه دختر پاشابود.ال

 ودورگه شده اش گفت: یجد یرخش رو به من کرد وباصدا مین مهران

 .ینره،امشب خوب بخواب،تافرداسرحال باش ادتی_فردارو 

 خارج شد ودررو پشت سرش بست. ازاتاق

گوشه ازتخت به حال خودم زار  هی،پاهام رو توشکمم جمع کردم و  دیمهران،بغضم ترک بارفتن
زانو هام  یدوباره مهران باشه سرم رو ازرو نکهیزدم،توحال خودم بودم که دراتاق باز شد،باوحشت ازا

 بود. بهیووحشت زده ام رو به دردوختم،اما بر خالف تصورم،ط سیبرداشتم ونگاه خ

 دادم. رونیآسوده ب الیزدم و نفسم روباخ یکمرنگ لبخند

 زد. ییاومد لبخند دندون نما یمتم مکه به س ینیح

 چه خبرا؟ نمی_ب بگو بب

 زد. یزانوم گذاشت،چشمک یتخت نشست ،دستش رورو یگوشه   کنارم

 گفتش. یدختر،بگو پاشابهت چ ی_توکه توخودت

 بغض کردم... دوباره

 .به،بدبختی_بدبخت شدم ط

 بهم دوخت. یدرشتش رو باناراحت یها چشم

 ؟یختیگفته بهت،که انقدربهم ر یشده نفس،مگه پاشا چ ی_چ
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 لرزون،گفتم: یدهنم رو به زحمت فرودادم و باصدا آب

 دستورداد ،که زن مهران بشم. یعنی_پاشاازم خواست ،

 یبازو هاش گرفت،بامهربون نیجلوتر اومد سرم رو ب بهیبلند هق هق کردم،ط یشکست باصدا بغضم
 داشت.درآروم کردنم  یکه داشت،سرم رو نوازش کردوسع یذات

 .وونهیزن خان د یشیخوبه،م یلیکه خ نی_آروم باش نفس،ا

 یپاشا نیشوم،ا یکه ازنقشه  چارهیب نیگفت،اماا یم بهیبود که ط ییها یسادگ نیکاش به هم یا
 گرگ صفت خبرنداشت.

به  یبودم که حت دهیچندوقته فهم نیتوا یتونستم براش بگم قراره امشب فرار کنم،ول یکاش م یا
 تونم اعتماد کنم. یخودمم نم یچشم ها

...تازه زن اولشم که حامله پی_نفس،ناراحت نباش ،خوش به حالت،مهران هم خوشگله ،هم خوشت
 ...یخوشگلم که هست ،تازهیزود باال بکش یلیروخ ،خودتیتون یم یشه ،اگه زرنگ باش ینم

هام رو با دستم پاک کردم  دم،اشکیکش رونیبازوهاش ب ونیلبخند زدم،سرم رو ازم بهیط یسادگ به
 ترکه. یکشش بدم،مغذم داره م نیشترازایخوام ب ینم گهیببندم،د عیبحث رو سر نی،بهتره ا

 .یهست یخوب ،تودوستیکرد یکه باهام همدرد بهی_ممنون ط

 داد گفت: یفشارم مینیب یزدو همان طور که انگشت اشاره اش رو ،رو ییدندون نما لبخند

 .یبرام جبران کن دیبا یزن آقازاده شد یتوام وقت ی،ول زمی_خواهش عز

 به روش زدم . یخنده ا تک

 اتاق گرفته، نی،دلم بدجور توا اطیخوام برم تو ح ی_باشه چشم،حاال بلند شو م

آبان ماه بودو برگ درخت هازرد وقرمز رنگ شده  اطیشدم به ح رهیرو به سمت پنجره چرخوندم خ سرم
 بودن.

که ازجورزمونه  یزد دختر  یم ادیرو فر ششیو تنها یکس یاومد .انگاراونم ب یمخوشم  زییازپا شهیهم
 زد. یم ادیکه درحقش شده بود رو فر یخت،وظلمیر یوآدم هاش برگ هاش رو م

 گرفته ام زمزمه کردم. یدادم باصدا رونیرو بادرد ب نفسم
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 تنها... یلیبه،خیتنهام ط یلی_خ

 ذره بخند. هیها  یعروس بش ییخوا یدختر بلندشو ،م گهیبسه د-

 چرخوندم. بهیزدمو سرم روبه سمت ط یشخندین

 ؟یمهربون یلیخ یدونست ی_م

 گفت: یهاش رو کج کردو لبش رو غنچه کرد وتو همون حالت،بالحن با مزه ا چشم

 _اوره،

 خنده ام گرفت. ازکارش

خوب،اون نامزد  یول میهم سن هم بود بایدم،تقریرو به سمت صورتش بردم و لپش رو کش دستم
 داشت.

 ؟یای یم اط،توامیخوام برم تو ح ی_م

 فقط بخورو بخواب. گهی،دیکار دارم،تو برو که ازکارکردن خالص شد ی_نه خواهر جان،من برم کل

 دونست ،که ازسر اجبار بود. یکه فقط خدام یبه روش لبخند زدم،لبخند دوباره

 ی نهیتخت افتاده بود برداشتم،به سمت آ یاومدم،شالم رو که رو نییتخت پا یازرو یحال یب با
وحشت کردم،چقدر بهم  دمیبودم،خودم رو که توش د وارچسبوندهیاتاق به د یرفتم که گوشه  یکیکوچ

 شده بودم. ختهیر

 امشب ،چشم هام رو بستم. یادآور یلحظه با کیدم،یصورتم کش یراستم رو ناباورانه رو دست

 ؟ینفس ،چشماتو چرابست یکن ی_چکارم

 چشم هام رو باز کردم،سرم رو به سمتش چرخوندم، کینزد یازفاصله  بهیط یصدا دنیباشن

 .میتو ترسوند یگ یم ی_چ

 رنگم رو جمع کردم تو دستم و با کش بستم. ییفروخرما یبودم بهش موها رهیکه خ ینیح

 ؟یدیگفتم،که ترس ی_وا ،مگه چ
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دوشم  یطرفش رو رو کیسرم انداختم و یشالم رورو نهیشدم تو آ رهیرو ازش گرفتم خ نگاهم
 مانتوم رو هم بستم. ییباال یانداختم،دوتا دکمه 

 .میبر ای_ب

 بادوقدم بلند از اتاق خارج شدم. بهیرو گفتم و همراه ط نیا

 .اطیجدا شدم اون رفت سمت آشپز خونه و من اومدم سمت ح بهیراه از ط وسط

 کنار استخر نشستم. یصندل یتم ورومثل چوب خشک شده بود،بازوهام رو بغل گرف تنم

 زد،خلوت و ساکت. یپرنده ام پرنم یبزرگ نیبه ا یبه اطراف انداختم،تو خونه  یکوتاه نگاه

 کردم. یفکرم دیداشتم،با ازیسکوت ن نیبود ،به ا اماخوب

واقعا راه  دیمونه،شا یم ضیعر یجاده  کی،تو کطرفهی ریام مثل مس رم،واسهیگ یکه االن م یمیتصم
 نداشته باشم،اگه فرارکنم... یبرگشت

 دهانم گرفتم و"ها"کردم. یهام رو جلو دست

 حس شده بود. یهام ب سرانگشت

 ... هیونابود یاگه بمونمم آخرش تباه یندارم ،ول یراه برگشت گهیقبول کنم،د اگه

 اعتمادکنم؟ حانهیچطور به ر یول

 ؟یباشه تا من روازسرراهش برداره چ دهیبرام نقشه کش اگه

 شه؟ینم یچرادلم راض اما

 تو دلم افتاده که... یترس بد هی

 سرما؟ نی،اونم توا یباغ نشست یتو یی_به...به...خانوم خوشگله...تنها

 ی کهیسرم روبلند کردم،وبه سامان برادر کوچ باتعجب

 بود نگاه کردم. ستادهیکه روبه روم ا مهران

 تنش کرد یتوس شرتیسو کی
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بود وبانوازش باد  ختهیر شیشونیپ یلختش که رو یسرش گذاشته بود.موها یبودو کالهش رو 
 انداختم. ریبلند شدم،وسرم رو به ز یصندل یازرو عید،سریکش یخوردن ،خودش رو به رخ م یتکون م

 زدو گفت: پوزخند

 .یدزد یجوجو نگاهت رو ازم م هیچ

 ...هه

 مال مهران بوده،توام روش. یازبچگ زخوبهیچ یخونه ،هرچ نیتوا

 ییجورا هیکه  یگفت،نگاهم رو دورتادور باغ چرخوندم،قسمت یمن چراانقدرچرت و پرت م یخدا
 سوت وکوربود. یادیاومد،ز یباغ به حساب م یانتها

 جوجو. یگرد یم یدنبال چ هی_چ

 جفت مردمک سبز رنگ وجذابش دوختم. کیهام رو به  چشم

 روتاآخرش خوندم،مست کرده بود. هیالکل که به دماغم خورد،آ یبودن ،بو قرمز

ازحد خورده ،ترس به دلم راه  شیداد ب یمرد که ظاهرش کامالنشون م نیکردم ازتنها بودنم با ا یسع
 ندم ومحکم باشم و توفکر فرار.

 ؟یفهمیروزافتادم،م نی_به خاطرتوبه ا

 شدم که بازوم رو گرفت.دهنم رو با اضطراب فرو دادم،اومدم ازکنارش رد آب

و مردونه  یقو یپنجه ها نیکه دستم رواز ب یآخر ودرحال مینداشتم ،زدم به س ید،راهیبدنم لرز تمام
 داد زدم: دمیکش یم رونیاش ب

 شرف. یب ی_ولم کن عوض

 به دستم آورد. یشتر یزدو زورب یچندش پوزخند

 ها جوجه. اریدرن یباز  طهیواس من سل یهو ی_هو

حاالام که  یکرد یبشم توازم دور  کیشه که چشمم دنبالته،اماهربارکه خواستم بهت نزد یم یدوسال
 ذارم. ینم اره،امامنیخوادتورو به عقد مهران درب یپاشا م
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 بکشم، گفتم: رونیدستش ب ونیکردم تادستم رو ازم یکه تقالم یدرحال

 ؟یگ یم هیها چ یور  یدر  نیوونه،ای_ولم کن د

 .نجایا زنینگهبان ها بر زنمیم غیکن وگرنه ج ولم

درآورد وگرفتش  شرتشیسو بیضامن دار ازج یچاقو هیخواد چکارکنه  یدفعه تابخوام بفهمم م هی
 سمت شکمم.

 گوشم آورد. کیرو نزد سرش

 کنم تو شکمت! یفروم خیروتا ب یز یت نیا یمن چجور  نیراه بنداز بعد بب دادی_تو داد وب

 هنوز من رو نشناختن... ،نهیتومال مهران بش ذارمیخودشون که من م شیفکر کردن پ یچ

 چاقورو فشاردادازترس زبونم بنداومد. یکم

 داد. یکردم حتما کار دستم م یروزبونم بود که اگه دهانم رو باز م صدتافحش

باغ  ییانتها یکه گوشه  یمرد تمام راه باغ رو تا اتاقک نیا یاون چاقو تو دست ها یز یت ازترس
 داشتم نداشتم. یروکه برم ییوقدم ها مارپاهایبود،اخت

 .ستیخوش ن چیبود ،معلوم بودکه حالش ه رکردهیومردونه اش اس یقو یرومحکم تو چنگال ها بازوم

 دررو باز کرد،وپرتم کرد تو اتاق،خودش هم اومد تو. میدیاتاقک که رس به

گرم بود،معلومه ازقبل همه  شرتش،اتاقیسو پیضربه افتادم کف اتاق،دستش روبرد سمت ز ازشدت
 کرده بود. زروآمادهیچ

عقب عقب کشوندم،بابرخورد کمرم با  نیزم یرو درآوردباترس خودم رو رو شرتشیسو
 .متوقف شدم،زبونم بنداومده بود.وارسردید

 هیرنگش رو ازتنش خارج کرد حاال فقط  یقهوا وریحرکت پل کی.بانیرو پرت کرد رو زم شرتشیسو
 یامد وبا هرقدم یلبش بود به سمتم م یکه رو یولبخند کج یتنش بود،با خونسرد یمشک یحلقه ا
 افتاد یلرزه م شتربهیداشت بدنم ب یکه برم

به  یآبروبشم،آخه مگه چه گناه یدادم برس نذارب ابهیازسامان ،خدا نمیاز مهران وکارصبحش،ا اون
 ام. یهه بدبخت نیا قیدرگاهت کردم که ال
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 یحرکت من روبه سمت تخت تک نفره ا کینم رو محکم تو پنجه اش گرفت،بالرزو یشد بازوها خم
 پنجره بود. ریاتاق ز یپرت کرد که گوشه 

 دونستم. یم ایآدم دن نیکرد. تواون لحظه خودم روبدبخت تر دنیازترس شروع به لرز چونم

مخمور وقرمزش روبهم دوخت  ید،چشمهایزد،بلند خند مهیتخت،روم خ یزور خوابوندم رو به
 یصدا اشک م یبه سمت لبانم هجوم آورد،توان مقابله باهاش رونداشتم فقط ب انهی،وحش

 کجاوزور من کجا ختم،زوراونیر

گرفت  نمییازلب پا یام گذاشت وگاز محکم نهیس یدونستم،دستش رورو یکارم روتموم شده م گهید
 ابروهاش رو محکم تر کرد. نیکورب یگره شد سرش رو باالآورد  یام شدت گرفت،عصب هی،گر

 _خفه شو نفس.

 ام شدت گرفت. هیتوجه به حرفش گر یمن ب یول

محکم  ی دهیکش کیام به سمتم حمله ورشدو هیشد،با شدت گر یتر م یکه هرلحظه عصبان سامان
 خوابوند تو صورتم.

 خون کنارلبم،سوزش یلبم پاره شد وهمزمان باگرم یبود که گوشه  ادیاونقدرز یلیس قدرت

 رو هم تو کل صورتم احساس کردم. یدیشد

 تو حلقت. ختمیتمام دندونات رو نر دنتیبوس یبه جا نجای_ببنداون دهنت رونفس تاا

به گزگزافتاده بود،ازدردوسوزش اشک هام دوباره شروع کردن به  یلیس یسوخت و جا یبه شدت م لبم
 گونه ام فرود اومدن. یرو

 .رآوردنیگ فیبذارم فکرکنن که ضع دیم ،نباهام رو پس زد اشک

اتاق برخورد کرد وحشت زده سرم رو به  واریبود به من،که ناگهان دربه شدت باز شد و به د رهیخ یعصب
 یمهران،خوشحال شدم صبح ازدستش فرارم نیچهره  متعجب وخشمگ دنیسمت درچرخوندم،باد
 .دیغر دمش،باخشمید یکردم که م یکردم حاال خداروشکر م

 سامان؟ یکن یم یچه غلط نجای_ا
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 ستادیانداخت،ا نییتخت پا یکه تااون لحظه خشکش زده بود به تته پته افتاد خودش روازرو سامان
 شدبه مهران. رهیوخ

 ...داداش،به خ...خدامن...دا

 واروید ی نهی،چسبوندش س واریاش رو گرفت و هولش داد سمت د قهیبه سمتش حمله کرد  مهران
 .دیباخشم غر

 محک یکشمت،مشت ها یم ی_لعنت

 زد یبه شکم سامان م یم

 یداد،سرخوردو رو یازخودش نشون نم یعکس والعمل چیکردم،سامان ه ی،به اون دونگاه م باترس
 .دیرس یسرفه هاش به گوشم م یافتاد صدا نیزم

 _بسه مهران،بسه...

سامان چنگ زد که  یحلقه ا ی قهیبه حالت آماده باش نشست،آنچنان محکم به  نیزم یرو مهران
 .دیپاره شدنش به وضوح به گوشم رس یصدا

 یغلط ها نیازا گهیبار د هیبه حالت سامان اگه  ییبه حالت،وا یی،اماوا رمیگ یم دیبار رو ند نی_ا
به نفس قصد  گهیبار د کیسال ها شاهد گرفتمش قسم،که اگه  نیکه تمام ا ییخدا ،بهیبکن یاضاف

 یخالصت م ایدن نیبندم و ازا یم مونیوبرادر یخون وندیچشم رو پ یشداشته با یدست دراز 
 زنم. یکه بلوف نم یدون یخوب م کنم،خودت

 هنوزم سکوت کرده بود. سامان

خوشحالتش  یدادباخشم پنجه هاش رو تو موها رونینفسش رو باصدا ب ستادیا یکه م ینیح مهران
 فرو کرد وبه عقب هولشون داد.

به سمتم  یجد یسامان برداشت،سرش روبه سمت من چرخوند،همون طور باصورت یرو از رو نگاهش
ومردونه اش  یقو یسرم انداخت،باپنجه ها یتخت شالم رو برداشت ورو یقدم برداشت، خم شد ازرو

 گفت: دیکش یکه من رو به سمت خودش م ینیدرح یبه بازوم چنگ زدو بالحن جد

 کاردارم. یکل م،منیبر عیسر دی_با
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 فکرم. یب یپسره  نیا یکارا رهیساعته درگ کی یول

 برنگشت و به سامان نگاهم نکرد، یبردحت رونیرو دنبال خودش کشون کشون ازاتاق ب من

 ،روشن شد... ییاینم رونیب ییبه بعد تنها نی،ازایبود یمراقب خودت م شتریب دی_با

 ...،انگاریبود یمراقب م شتریب دیگه با یم نیکردم،همچ سکوت

انگشت هاشو صورتم رومماس با صورتش کردوبا خشم  نیام رو گرفت ب ستاد،چونهیا یطورناگهان به
 :دیغر

 ؟ید یرونم ،چراجوابمی_الل

 رنگش ... یمشک یجفت گو کیشدم تو رهیازحرکتش جاخورده ومتعجب بودم ...باتته پته خ منکه

 .دی_چشم آقا،ببخش

 ی،به ناچارباکتک رامت م یکن یسرکش ییبخوا بار نی،ا ید یرو م رجوابمی_بارآخرت باشه که د
 کنم،مفهومه...

 _ب...بله آقا...

دررو  میدیودوباره به سمت عمارت راه افتاد،به دراتاقم که رس دیپرازخشمش رو ازم گرفت و چرخ نگاه
 باز کرد،ونگه داشت و اشاره کرد که برم تو..

 به خودت باشه. ،حواستمیکن یبرم ،ازپشت درروقفل م دی_من با

 منتظر جواب بود... رهیخ

 _چشم آقا.

رام کردن ،به قول  یبود،برا یروز یپ یکه نشونه  یزد،برق یبیروکه گفتم چشم هاش برق عج نیا
 .شیخودش اسب وحش

آورد.دستم رو کامال  یگرفتم به سمتم هجوم م یاضطراب م یکه وقت یبد یرفتم،سرما یسمت بخار  به
 ییها دم،خطیکش ینامفهوم م یبدنه اش خط ها یچسبوندم وباانگشت آروم رو یبخار  یبه بدنه 

 کردن استرسم. یخال یبرا
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 (حانهی)ر

فرار اون دختر آماده کرده  یرو برا طیشرا یکردم،همه  ینگاه م واراتاقمید یبه ساعت رو کالفه
 یودم نداشتم،مازلورفتن خ یترس گهیکه مستختم هام همه قابل اعتماد بودن د ییبودم،ازاونجا

 آرن. یسرشون بره اسم من رو نم وفتنیربیدونستم اگه گ

انجام  یبود برا یخوب تیواالن موقع گهید یروستا هیبه امالک پاشا رفته بود یسرکش یبرا مهران
 نقشه ام.

 _گلرخ.

 درباز شد وتو درگاه قرار گرفت،وارد اتاق شد دررو پشت سرش بست. بالفاصله

 خانوم... دیی_بفرما

 .و منصور بگو کارشون رو شروع کنن لی_وقتشه گلرخ به جل

نقشه ام کامال حساب شده بود،بازم  نکهیگفت و ازاتاق خارج شد،باوجودا یرو تکون داد چشم سرش
 اضطراب و ترس داشتم .

شد واگه  یاگه زن دوم مهران م ست،اونین میدادن نفس ازسرانسان دوست یدونستم ،فرار  یم خوب
 خونه. نیا یشد همه کاره  یشد مخصوصا اگه پسر بود،م یبچه دار م

 بابام. یگشتم خونه  یکردم و برم یجلوپالسم رو جمع م دیبا ومن

 شدن. زیگوشام ت یزن غیج یرفتم که باصدا یبودم و کالفه تواتاق راه م توافکارم

 گرفته. شی...اسطبل آتشی... آتشی_آت

 لب زمزمه کردم. ریزدم و ز یشخندین

 شد._شروع 

 )نفس(

 یصدا دنیکه با شن حانهیبودم ودرانتظار اومدن گلرخ خدمتکار ر رهیخ رونیاتاق به ب ی ازپنجره
 ...یزن شیش،آتیآت
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 باشه. دیبا حانهیر یکردم،حدس زدم که نقشه  زیرو ت گوشام

لب زمزمه  ریباره به سمتم هجوم آورد،ز کیبه  یدیدراتاق به صدا دراومد،اضطراب شد نیهمان ح تو
 کردم:

 _وقتشه...

 یبلند یاومدم،به سمت در قدم ها نییاز تخت پا عیسر یلیدربه خودم اومدم،خ یباصدا دوباره
 برداشتم.

 رو تو قفل چرخوندم،درکه باز شد ،گلرخ باخشم گفت: دیرو گرفتم وهمزمان کل رهیدستم دستگ کیبا

 شدش. رید میبر دیبا یکن یم ی_چه غلط

 .می_ب...باشه بر

 یم اطیکه ازح ینیروباخودم برنداشتم،به دنبال گلرخ ازعمارت خارج شدم ، ح یا لهیوس نیتر کوچک
لحظه به  کیآب بودن،چشمم  ختنیکه باعجله مشغول ر دمیها ومستخدم هارو د م،نگهبانیگذشت

کردن اسب ها  یافسار اسب هارو گرفته بودن و از منطقه دورشون م گهید یسامان افتاد باچندتا
 .دنیکش یم ههیبودن و مدام ش آرومنا

 ...ای،ب یکن ینگاه م ی_نفس به چ

 شدم. رهیرو از سامان برداشتم و به روبه رو خ نگاهم

 شد تو چشم هام و گفت: رهیخ ستاد،یا بیباغ س داخل

 .امیب نیتونم جلو ترازا ینم گهی_د

 ینره فقط توقلمرو سلطان بمون ،اگه تونست ادتیبرو ، میراه رو مستق نیزود برگردم عمارت،توهم دیبا
 فرارکن برو شهر.

 صورتم. یرو گرفت جلو یرنگ دیرو به سمتم دراز کرد پاکت سف دستش

 پانصد تومن پول توشه، ریپاکت رو هم بگ نیا ای_ب

پاکت قرار گرفت گلرخ پاکت رو ول  یسرد ولرزونم رو به سمت پاکت بردم،انگشتام که رو یها دست
 لب نجوا کرد: ریبه چشم هام ز رهیخ یجد یلینکرد خ
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 برنگرد. گهیذاره،پس د یزنده ات نم یوفتی_باکارامشبت اگه دوباره دست خان ب

 چشم اشاره کرد: یرو ول کرد،باگوشه  پاکت

 _حال برو ،خدابه همراهت.

رو  زشیت یچنگال ها یهمه ظلم و جور زمونه که با نامرد  نیخودم،ازا یکس یوب ییکردم،ازتنها بغض
 درخفه کردنش داره. یسع یرحم یب تیپناه  فروکرده وبانها یدختر تنها وب کی یتوگلو

 به من. یشد رهیچرا خ گهی_برو د

 یکردم،به خودم اومدم،سرم رو به سمت جاده  یخودم فکر م یبه بدبخت دانهیکه تااون لحظه ناام من
رفتن به باغ پاشا عبور کرده  یراه برا نیچرخوندم که گلرخ بهم نشون داده بود،توروز بارها ازا یکیبار

 االن شب بودوترسناک. یبودم،ول

 ؟یترس ی_م

 رو به سمتش چرخوندم ، سرم

 _نه.

 ،یستادی_پس برو چراوا

 به روبه رو گفتم: رهیگرفته ام خ ی،باصدا دمیچرخ یکه به سمت جاده م ینیح

 گلرخ. _خداحافظ

 _بروخدابه همراهت.

گلرخ  نمیبه عقب برگشتم تابب دمیراه که رس ی انهیقدم برداشتم،به م یکیلرزون به سمت تار  یباپاها
 ارفته،یهنوزهست 

 .نمیرونتونستم بب یا گهید زیچ چیه یاهیجزس یول

به لرزه  دادم ،قلبم به شدت به تپش افتاده بود،بدنم ازشدت ترس ،وسرما رونیروبا وحشت ب نفسم
هست  نکهیشترازایاطراف من رو ب یکردم تا صداها یافتاده بود،با دستم بازوهام رو تو بغلم گرفتم،وسع

 بودم. رهینترسونه،فقط به روبه روخ
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26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. دهیفا یکنترل ترسم ب یگلوله وپارس  سگ ها تمام تالشم برا کیشل یباصدا

 ختنیر یگونه ام م یوقفه به رو یکردم اشک هام ب دنیو با وحشت ،شروع به دو دمیکش غیج
.دستم رو دمید یاز اشک همه جارو تارم ینازک یوکنترلشون ازدستم خارج شده بود.از پشت هاله 

 نداشت. یا دهیبشه،اما فا دمدکمید یتار  دازیتا شا دمیکش یمدام به چشمم م

 دم،یدو یسرعت م نیباآخر

 چند مرد خشکم زد،سرجام متوقف شدم. یصدا دنیشن با

 ...یها دوباره رم کردن نصف شب یشوراب نیچه خبره ا نجای_ا

 گرفته. شی_آقا بچه ها خبردادن اسطبلشون آت

 .رسگیپ نی_به درک بذار بسوزه تمام مال واموال ا

 کارها نقشه باشه. نیتمام ا دیکن ،شا ادیقسمت رو ز نیا یحواستون باشه ،نگهبان ها فقط

 _چشم آقا.

ها  یدرخت،نفس زنان پشت اون درخت انتظار اون لعنت کیپشت  به خودم اومدم و رفتم عیسر
 که برن و من هم بزنم به چاک. دمیکش یروم

 شونه ام قرار گرفت ،با وحشت به عقب برگشتم،  یرو یدست

 .دنیلرز یام حبس کردم،دست و پاهام م نهیرو توس نفسم

توانم هولش دادم عقب  یباهمه  نمیصورتش رو بب یبتونم حت یکیتو اون تار نکهیجلوتر،بدون ا اومد
 واز کنارش فرارکردم. 

بدون درخت شدم که به نظرم  ینین،واردزمیبودبخورم زم کیکه چندبار نزد دمیدو یم عیاونقدرسر
 بودش. د،گندمزاریرس

 .دیازپشت مانتوم رو گرفت وکش یکیکه  دمیدو یم باسرعت

 شدم. نیکه داشتم نتونستم  خودم رو کنترل کنم وپخش زم یسرعت بااون
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27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

هم کف دستام احساس کردم که به خاطر سپر کردن اون  یدست چپم درد گرفت وسوزش سطح آرنج
 سوختن. یم دایصورتم شد یها جلو

 صورتم شدن. یصدا روانه  یکنان تو جام نشستم،اشکام ب ناله

توجه به درد دستم ازجام بلند  یوجودم رو گرفت،ب یهمه  دم،وحشتیشن یقدم هاش رو م یصدا
 شدم وعقب رفتم.

 بود. بهیوحشت زده ام به اون مرد غر نگاهه

از درخت ها،همونجا  یکیخورد به  م،پشتمیکرد یرونگاه م گهیتر شد،هردو باتعجب همد کینزد
 .ستادمیا

 کرد،جلو اومد که دادزدم: ینگاهم م یخاص باآرامش

 .یلعنت ایجلون

 برداشت. گهینکرد وچندقدم د یحرفم توجه به

 شد. یم کینزد داشت

 :دمیکش غیج

 ستم؟ی_مگه باتو ن

پاشا؟بذاربرم  شیخوام برگردم پ یبرم،نم دین؟بذاریخوا یازجونم م ی،چیجلو عوض این گمیم
 .،بذاربرمیلعنت

 دهانم وآروم گفت: یبلند خودش رو بهم رسوند و دستش رو گذاشت رو بادوقدم

 ؟یزن یم غیخب ،بسه چراج یلی_خ

 هم واست مونده؟! یاوضاع حنجره ا نیباا

 ندارم. تیمن کار نترس

 رو تکون دادم تا دستش رو برداره. سرم

 که رفت عقب نفس زنان داد زدم: نیهم
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28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یخو دینیب یکس م یدختر تنها و ب کی د،تایقماش کی،شما مردا همه از دیرو خرفرض کن خودتون
 .دیکن یرو روم تونیوانیح

 یگرفته بود،صدام دورگه شده بود ونم شیآت گلوم

 خوب حرف بزنم. تونستم

 به بازوم چنگ زد : عیسر کیشل یباصدا

 ...ای_بامن ب

 و تند گفتم: دمیرو عقب کش خودم

 _کجا؟!

 .گم یبهت م م،بعدیبر نجای_فعال بهتره که ازا

 ..خودم...امیب ییخوام باهات جا ی؟نمیهست ی_اصال تو ک

 شده داد زد: یمن عصبان یکردن ها یچیکه مشخص بود از سر پ یو درحال دیحرفم پر ونیم

 ،یکن لعنت ی،بعد هرچقدر دلت خواست وراج گمیم یچ نیلحظه خفه شو بب هی گهی_بسه د

 !سمیپل من

 نگاهش کردم. دیازترد ییایودن باتعجب

 صورتم گرفت، یدرآورد و جلو بشیبهش اعتماد ندارم،کارتش رو از ج دیفهم

 کنه؟! یم تی_راض

 دهانم بسته شد... یانتظام یرویاسمش و آرم ن دنیباد

 !یسرمد اوشیس سرگرد

 آوردقاطعانه گفت: نییصورتم  پا یکارت رو ازجلو نکهیمحض ا به

 رسن. ی،االن م ای_همراه من ب

 به شونه اش راه افتادم. دم،شونهیرو رها کرد و راه افتاد،دنبالش دو بازوم
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29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .نیستین سیشما پل ن؟مگهیریگ یااون هارو نم_چر

 یرو گرفتم وبه نشونه  نشیکرد،حرصم گرفته بود،آست یجلوش رونگاه م یرو نداد،باخونسرد جوابم
 .ستادیا دم،سرجاشیاعتراض کش

 به چشمام انداخت و گفت: یکالفه ا نگاهه

 ؟ی_به چه جرم

 تونستم بگم... یم یموندم،خب...چ مات

 ومد،یازپشت سرم کیشل یصدا هنوزم

 واسه اش ندارم گفت: یجواب دید یوقت

 .وفتیراه ب ،یکه بپرس یآزاد یهرچه قدر سوال خواست م،بعدایدور ش نجایازا عیسر دی_با

 گرفتم. دیرس یکه به گوشم م یگلوله ا یاز پشت سر و صدا دیجلو افتاد،نگاهم رو باترد وخودش

 م،بانوریوفتیرو روشن کرد تا راه ب نیماش عیسر یلیاز باغ پارک بود،خ یکه گوشه  میشد ینیماش سوار
دستش رو  م،باخشمی،هردو هم زمان به عقب برگشت دیتاپ نیکه ازپشت سرمون به داخل ماش یدیشد

 :دیبه فرمون زدو غر

 ...ی_لعنت

 مرد اسلحه به دست به سمتمون اومدن. چند

 ...ادیدرن ن،صداتمیی_برو پا

 سرم. یکتش رو انداخت رو یصندل نییرفتم پا عیسر

 .یسرگرد سرمد ی_به سالم آقا

 خان. اوشی،سیخبر اومد یکجا،چه ب نجایا شماکجا

 پاسگاه درخدمتم. ای؟بیدار  یبزنم،شما مشکل یسر  می_سالم آقا زاده،اومده بودم به امالک مادر

 ...هیشما اون سمت آباد یامالک مادر  ارهی یازاونجاکه مغذ ناقص من به خاطر م ،فقطی_نه چه مشکل

 شو... الیخ ی،بیار یبرادربزرگترت رودرب یخواد ادا ینم اری_بس کن سام
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30 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قهقهه زدو گفت: بلند

 ادیخوشش نم چیش،هیشناس یوگرنه خودت که م ومدشیسرگرد،تا سلطان امشب ن ی_شانس آورد
 .ستمیخوب حق باتوعه،من سلطان ن یبدون اجازه اش پاتو قلمروش بذاره،ول یکس

 بره. دی_راه باز کن

 .رمیگ یم دیدفعه رو ند نیسرگرد،ا برو

  

   

 دوم فصل

  

 نگذشته بود که،صدام زد. یقیدقا

 رفع شد. رون،خطریب ایتو؟!ب ی_خوب

ولوشدم ونفسم  یصندل یدم،رویکش رونیب ریخودم رو ازاون ز یسرم کنار زدم وبه سخت یرو ازرو کتش
 .فوت کردم رونیآسوده به ب یالیرو با خ

اومدم دهانم رو باز کنم،باصورت  یم م،هربارکهینزد یکدوم حرف چیه نجایگذشت ،تاا یا قهیدق چند
 دیو با هیعصبان یز یشد بفهمم که ازچ یباعث م نیشدم وا یو فک منقبض شده اش روبه رو م یجد

 سکوت کنم!

 شد. دایتونستم بفهمم،که چطور وازکجا اون لحظه سروکله اش پ ینم هنوزم

 ؟یش ادهیپ ییخوا ی_نم

 برگشتم سمتش و گفتم: یو جد مصمم

 بپرسم؟ یز یچ هیتونم  ی_م

 داد گفت: یدادوهمزمان که سرش روتکون م رونیب قیرو عم نفسش

 تونه باشه اما... یم یزنم سوالت چ یحدس م نکهی_باا
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31 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .بپرس

 ؟یکرد یشب اونجا چکار م یموقعه  نی_شماا

 یحال نم نیبود باا بهیمن کامال غر یبرا یوازطرف سهیمرد پل نیشواهد نشون داده بودن که ا نکهیباا
خاطر  ابهیبودن و لفظ قلم  حرف زدن نبودم، یاهل رسم ادیبودکه ز میشگیعادت هم یدونم ازرو

 یم یجنا کیاون رو به چشم  ییجورا هیکه  طیمرد تو اون شرا نیا یاتفاقات امشب وحضور ناگهان
 باهاش حرف بزنم. بانهیتونستم اون طور غر یدم،نمید

 بدم. تیها چندان اهم زیچ نینبودم که به ا یدختر  درکل

 نگفت. یز یتا چند لحظه چ دیرو که شن سوالم

 بدجور بهم فشار آورده بود. یفضول یجواب قانع کننده بودم وازطرف کی منتظر

 شدم. رهیبه صورتش خ کیتار مهین یافض تواون

 وساکت بود گفت: کیتار یفرمون گذاشت ودرهمون حال که نگاهش به کوچه  یهاش رو رو دست

 به حال تو داره؟ ی_دونستنش چه نفع

برم  یپدرو مادرت،من تو رو نم شیدرس عبرت،برگرد برو پ کیمن بهتره امشب ،برات بشه  ازنظر
 یبرخورد یپراز گرگه دختر،اگه باخانوادت به مشکل ،جامعهیازخونه فرار کن گهید دیتوام نبا یپاسگاه ،ول

 .ستیمشکل ن نیازخونه راه حل ا ست،فراریکه قابل حل ن

وازدادن جواب  چوندیدرست کلمه  من رو پ یبود،به معنا یمن منطق دینه قانعم کردو نه ازد جوابش
 طفره رفت.

 وگفتم: دمیاخم هام رو توهم کش نیبنابرا

 کس و کارم. یب ی. بزرگنیبه ا ایدن نیتوا یعنی_من پدرو مادرندارم،

 .چارهیکس و ب یب یدختره تنها هی

 راه گلوم رو بسته بود. ینیکردم،بغض سنگ سکوت

 !؟ییمال کدوم روستا ؟اصالیکرد یشب اونجا چکار م یموقعه  نی_پس ا
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32 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 پاشاخان. یام،روستا ی_من شوراب

 ازم خواست بشم زن دوم پسرش مهران. نکهیپاشا بودم،تاا خدمتکار

 گفت: باتعجب

 _مهران!

 _بله.

 خوب ،ادامه بده. یلی_خ

فرار کنم،اولش مردد بودم که  دازدستشیو با دهیزن مهران بهم گفت که پاشا برام نقشه کش ی_ول
 ... یول انهیحرفش رو باورکنم 

 .افتاد یاتفاقات امروزم لرزه به جونم م یادآور یاز یکردم،حت مکث

رابطه مجبور کنه  کیخواست که به زور من روبه  یامروز سامان پسر خان بهم حمله کرد وم یوقت ی_ول
 رونیب یگرفتن تا پام رو از اون عمارت کوفت میوازهمه بدتر خود مهران که کار برادرش رو تکرار کرد،تصم

 بذارم وازدستشون فرار کنم.

 اومدن. یگونه ام فرود م یوو اشک ها به سرعت به ر دیخداگاه بغضم ترک نا

 نکن. هیخوب آروم باش بسه،گر یلیخ

 کنم. هیگر ریدل س هی ییکه فقط خودم باشم وخودم و تو تنها ییخواست برم جا ینبودم،دلم م آروم

 ه؟ی_اسمت چ

 نگاهش کنم گفتم: نکهیمرتعش بدون ا یباصدا 

 _نفس،اسمم نفسه...

 اسمم رو دوباره به زبون آورد. باتعجب

 ؟ی_تونفس

 هست،جناب سرگرد. ی_ب...بله...مشکل
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33 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اوردمینگاهش طاقت ن ینیرسنگیبود به من ز رهیوجذابش متعجب،خ یجفت چشم مشک هی بااون
 ودهن بازکردم.

 شده؟ ی_سرگرد به من هم بگو چ

 ؟ییای ی_تو بامن م

 گفت: یبودم که جد رهیبرد بهت زده تو چشم هاش خ ماتم

 ...سیپل یخوام ببرمت اداره  ی_نترس نم

 ؟ی_پس چ

 ؟یمن بمون یخوام که خونه  ی_م

 کیشه بهش اعتماد کنم،باالخره اونم  ینم لیخواب دل یسه،ولیحرفش شوکه شدم،درسته که پل نیباا
 مرده.

 نگذشته بودکه صدام زد.. یقیدقا

 !؟ی_خوب

 تکون دادن سر اکتفا کردم. به

 ازجاش کنده شد وحرکت کرد. نیماش عیسر یلیرو روشن کردوخ نیماش 

شدن  یم دهید هیشب به شکل سا یاهیس نیبود که توا ییودرخت ها کیتار یمحو جاده  نگاهم
 مسکوت... طیدور ازاون مح گهید یوفکرم هزار جا

 بود. ی_اسم پدرو مادرت چ

 رو برگردوندم سمتش وبه صورتش نگاه کردم... سرم

 کرد که گفتم: یگشت وبه من نگاه م یبرم یهاش توهم بود،هرازگاه اخم

 _پدرم عباس ،مادرمم فاطمه...

 ینزدش ،حت یوقت حرف چیمادرم،اصال درموردش پدرم ه یبود ول ضیتازه فوت کردش،مر پدرم
 دونم. یاسمش رو م دم،فقطیعکسش هم ند
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34 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو تکون دادونگاهش رو به جاده انداخت. سرش

 ؟یکرداونطور تعجب   یدیاسمم روشن یوقت یچ ی_برا

 ..دیداد و غر رونیب  قیرو عم نفسش

 گرگ صفت... کهی_مرت

رو  تیواقع دیروز با هیکنم،باالخره که  یم فیرو واسه ات تعر زیهمه چ میبرس نکهیمحض ا به
 حق توعه...فقط... نی،ایبفهم

 ؟ی_فقط چ

 دم... یم حیرو برات توض زیخونه همه چ میرفت یچی_ه

 خواست بگه، یرو م یتیشده بودم،چه واقع جیوگ شوکه

 خودش کرده بود. ریدوباره تمام وجودم رو تسخ یونگران اضطراب

**** 

 باز کرد. یقفل دررو به آروم یتو دیدورچرخش کل کیبا

 وبادست داخل رونشون داد... ستادیعقب ا یکم

 به اطراف انداختم و قدم اول رو برداشتم. یسرسر  ینگاه

 .ستادیدرروبست وپشت سرم ا آهسته

 چرخوندم که گفت: یم هیکه پربودازاسباب واثاث یصدمتر  بایتقر ینگاهم رو دورتادوراون فضا داشتم

 ..گهید هیاست،خب مجرد ختهیذره شلوغ وبه هم ر هی_

 هام روباالانداختم . شونه

 .ستی_ مهم ن

 گفت: دیکش یبه اپن م یسمت آشپزخونه وهمونطور که دست رفت

 کنه. زیتم نجارویتا ا ارمیرو فردا م یکی،یخواد خودت رو خسته کن ی_نم
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 شما؟ شیباشم،پ نجایا دیبا ی_تاک

 مکث کوتاه گفت: کیو نگاهم کرد،وبا برگشت

 .رمیسال،تاهروقت که انتقامم روبگ کیماه، کیدونم، ی_نم

 ...ستین شه،درستینم نی_اما ا

 !ست؟یدرست ن شی_چ

 خونه ات. هیدختره ک نیگن ،ا ینم ،بهتونیندار  یپدر  یندار  ی_شما مادر 

 به صورتش منتظر جواب موندم. رهیخ

 هیظرف پا یتو ینیتزئ یها وهیسرش رو چرخوند وحواسش رو داد به م دیخودش د یرو رو تانگاهم
 اپن بود. یکه رو یکیبلند سرام

 ن؟ید ی_جوابم رو نم

 کردو ازکنارم رد شد. ی_نچ...ا

 گفت: دویبه پشت گردنش دست کش کالفه

 برادر دارم،محمدطاها... هی ای،ازدار دن یونه مادر  یخودتم،نه پدر  ی_نگران نباش منم لنگه 

کنه،ازخونه   یم یزندگ دهیکه ازبابام به ارث رس یالیو پنج  سالشه،تو و ستیب  کهیکوچ یسه سال ازمن
 ادیخوشش نم یآپارتمان

 سالن ست بودند نشست. یکه باپرده ها یرنگ یکرم یمبل دونفره  یسمت سالن رفت ورو به

 پا انداخت و گفت: یپارو

 .نیبش ای_ب

 شدم بهش. رهیمبل تک نفره  نشستم وکنجکاوانه خ یرو مقابلش

 خوا برات بگم که پاشا باتو چه کرده. ی_م

دادم و  هیمبل تک یمجهول بودم باآرامش به پشت قیحقا نیدونستن تمام ا یکه تشنه  ییازاونجا
 گفتم:
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 _من آماده ام.

 زانوهاش گذاشت. یهردودستش رو رو آرنج

بود  یز یچشم هام مشغول کندوکاو چ یتو زینگاه ت کیکه با یکرد ودرحال لیخودش رو به جلو ما یکم
 د؟یآوردم،پرس یکه ازش سردر نم

 بوده ؟ یکه مادرت ک یبدون یوقت نخواست چی_ه

 به پاشا داره؟ یچه ربط دن،مادرمینگاهش کردم،ابروهام ازتعجب باال پر یکم

 _چطور مگه؟

 دختر؟ یالیخ یب یادیانه،توزی_بگو آره 

جرات  گهیکرد،د یشد،ودعوام م یم یکردم،اعصبان ی_خواب من هروقت که ازپدرم درموردش سوال م
 کنم. ینداشتم،درموردش کنجکاو

 خبرم. یبامن چکارکرده که من ب ه؟پاشایچ هیسرگرد قض بگو

 گم. یاش مفصله،که به موقعه اش برات م هی_قض

 ه؟یبدونم چ دیکه من با یقتی_پس حق

 معامله است؟ کیماجرا مربوط به  نیشترای_نصف ب

تونستم بفهمم که من چه  یکردم و نم یومنگ نگاهش م جیزنه،گ یداره حرف م یازچ دمیفهم ینم
 .ماجراهادارم نیبه ا یربط

 !؟ی_معامله؟! سرچ

 ؟ینه؟بپرس سرک ی_چ

 جواب دادم: دیشد،باترد رمیها دستگ زیچ یلیخ نشیسنگ وازنگاه

 که م...من؟! یبگ ییخوا یم یعنی_

 مثبت تکون داد. یرو قاطعانه به نشونه  سرش

 که سرمن معامله کردن. یچ یعنی ارمیسرگرد ،اصال سردرنم یگ یکه م هیمزخرفات چ نی_ا
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 نکن. تعجب

 قبل مرگش گذاشته بود. تیکه پدرواقع هیشرط  نیا

 دهانم رو باتعجب قورت دادم. آب

 .دمیبه شالم کش یشدم ،دست یعادت که هول م طبق

 زده گفتم: شوک

 رو واضح بگو سرگرد... م،منظورتی_پدر واقع

 نازک انداخته بود، نیچند تا چ شیشونیپ یکه رو یداد وباهمون اخم کمرنگ  رونیب قیرو عم نفسش

 دادو گفت: هیمبل تک یدست چپش رو به دسته  آرنج

تو محمد نجم صاحب شرکت  یبابا،پدرت نبوده،پدرواقع یگفت یهمه مدت بهش م نیکه تو ا ی_اون
دونم چه  یهم تو تهران  داشت که متاسفانه نم یادیبزرگ و معتبر تو آلمان بودش ومال و امالک ز

 بعد مرگش پاشا صاحب همشون شد. یجور 

 یکردم،وقت یبه سرگرد نگاه م ی،کامال شوکه شده بودم،وباتعجب و کالفگ دمیشن یکه م ییها ازحرف
 ،دستش رو به گردنش گرفت و ماساژ داد. دینگاه سرگردونم رو د

 ادامه داد: یمکث کوتاه بعداز

 ره. یم نیهمون لحظه ازب دیتصادف شد  کیتو  یتو پنج ساله بود یبود،وقت سهیاسمش نف مادرت

وکالت نامه  کی نمیهم یشه که سرطان خون داره برا یهم پنج ماه بعدازفوت مادرت متوجه م پدرت
 ره کانادا... یداره و م یوتورو برم کشیده دست دوست و شر یکنه و م یامضا م

رو به اسم خودش  زیمحمد همه چ کیفهمه که شر یم یاحیبابات احسان ر ییسال بعد پسر دا کی
 شده بود. رید گهیده امامتاسفانه د یزنه و به محمد نجم خبر م یکرده،زنگ م

 یزنه به احسان و م یمخصوص محمد دوروز بعد زنگ م یازپرستارها   یکیفوت کرده بود،اما  ومحمد
 گذاشته. یاحیاحسان ر شییپسردا یمحمد داره که برا یحرف ها نیاز آخر ویدیو هیگه که 

 ...ایدن یونامرد یمروت یهمه ب نی.ازا رهیگ یم شیآت نهیب یرو م ویدیاحسان و یوقت
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کرده وتمام اموالش رو به نام خودش  انتیپاشا بهش خ کشیگفته بودش که شر ویدینجم تو و محمد
که توآلمان داره رو قبل مرگش به نام دخترش زده نفس نجم،اون ازاحسان خواسته بود  یزده، اما شرکت

 قبول کنه. یکه دخترش رو به سرپرست

 بود. یمرد قدرتمند وپولدار وباانصاف حسانا

ماه از برگشت  کیگردونه، یبرم رانیره به آلمان،باهزار مکافات نفس رو به ا یبنده و م یسفرروم بار
 دیکنه به تهد یشه وشروع م یمحمد م ینامه  تیوص  یگذره که پاشا متوجه  یم رانیاحسان به ا

 کشم. یتمام خانواده ات رو م یکردن احسان که اگه دختره رو ند

 ذاره . یم ونیدرم یسرهنگ صدرا سرمد شیمیرو به دوست صم هیقض احسان

 بکنه. یغلط چیتونه ه یگه که پاشا نم یو م رهیگ ینم یصدرا جد یول

 کنه. یبه حرف صدرا اعتماد م یازبابت پاشا داره ول یکه هنوز نگران نیام باا احسان

گرفته وزن و شوهر به همراه پسر  شیاحسان آت یرسه که خونه  یماه بعد به صدرا خبر م کی نکهیتاا
 سوختن. شیدوماهه شون تو آت کیکوچ

 هم از جسد دختر پنج ساله نبوده. یوخبر 

 مونن. یکه مدرسه بودن و زنده م اامیو سون اریو سام رسامیام

ام  یمدارک مهم هیکردن پاشا به  ریدستگ یمدارک برا یوجمع آور  قیدونبال تحق وفتهیسرهنگ م اما
 رونیرن ازخونه ب یسرهنگ بازنش م یروز وقت هیفهمه و  یکنه که متاسفانه پاشا م یم دایدست پ
 کنه، یرو منفجر م نشونی،ماش

 از اشک گرفت . یر یرو که گفت چشم هاش رو حر نیا

رفت و مشت  واریمشت شده اش روکنارش قرار داد به سمت د یمبل بلند شد دست ها یازرو کالفه
 :دیزد.باخشم غر واریبه د یمحکم

 سلطانه.... اهمونی رسامی_اون سرهنگ پدر من بود،واحسان پدر ام

پانزده سالمون  میپدررومادرمون رو ازدست داد یوقت ،وهرکدومیمیصم یم،دوستایدوست بود مادوتا
 بود،
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مون،وبه جاش  یپدرش به خاطر اعتماد به پدرمن کشته شد،پا گذاشت رو دوست دیفهم رسامیام یوقت
 تو دلش نشست. نهیک

 به سکوت گذشت. یقیدقا

 :دمینگاهش کردم وپرس دیباترد

 کردن که مردم. ی_همه فکرم

 کردوسرش روتکون داد. یکوتاه مکث

بعد مرگ  دهیچه فا ی،ول یا که زنده دنیفهم دانکردنیاز جنازه ات پ یبعدش که آثار  ی_اولش آره ،ول
شدم،حل  سیکه پل یلیاز دال یکیپرونده بکنه، نیا رینشد تا خودش رو درگ یراض چکسیه گهیبابا د

خودش نگه  شیکردم پاشا تورو پ یکه فکرش روهم نم یکیبود،من  رانداختنشیپاشا وگ یپرونده 
 تونست همه رو گول بزنه. تتیکردن هو یداشته باشه،اون با مخف

 ؟یدون یازکجا م ناروی_اونوقت تو ا

 و حساب شده. قیدق نطوریهم ا اون

 شده وموثق... دییو پرس وجو،تا قیتحق ینه،باکلی_شغل من هم

 کرد... سکوت

باره به سمتم هجوم آورده  کیبه  یادیز یکرده بود، فشارعصب خیوتنم  دنیلرز یهام هنوز هم م دست
 بود.

 یم یاهیچشم هام س یکه فشارم افتاده..جلو دمیباز کردم،فهم قینفس عم کیهام رو بستم وبا چشم
 رفت.

 داغونه... یکه اوضاعم ،حساب دیام فهم دهیپر یو رو ازرنگ

 !؟ی_چت شد،نفس؟!خوب

 _خوبم.

 .دهی_امارنگت پر
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 ازجاش بلند شد و رفت تو آشپز خونه. یمعطل یوب

 آب قند برگشت... وانیل کیبا قهیدق بعدازچند

 صورتم و گفت: یرو گرفت جلو وانیل

 آره..  یرو بخور،حالت رو جا م نیا ری_بگ

 لب تشکر کردم. ریگرفتم،وز ازدستش

 .دمیروالجرعه سرکش وانیل اتیمحتو

 داد. یجون تازه گرفتم،بهم حس خوب کی ن،انگاریریبود و ش خنک

 !؟ی_بهتر 

 گذاشتم. زیم یرو رو وانیشدم ول خم

 شدم. یذره عصب هیست،ین میزی_چ

 شد تا صدام دراومد. رهیکه نشست،نگاهش رو به چشم هام دوخت،اونقدر خ نیهم

 هست؟! ی_مشکل

 چونه اش برداشت. ریبه خودش اومدودستش رو که زده بود ز کیتکون کوچ کیبا

 کردم. ی_داشتم فکر م

 پرو گفتم: پرو

 ؟یکرد یفکرم ی_اونوقت رو صورت من داشت

 نگاهش کردم و گفتم: زیآم طعنه

 !؟یدیهم رس یا جهی_به نت

 نگاهم کرد. باتعجب

 !؟ی_چ

 راحت باش. ،شمایچی_ظاهرا که ه
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 معنادار به صورتش انداختم وسرم رو چرخوندم.. یونگاه

 کردم،که گفت: ینگاهش رو رو خودم  حس م ینیسنگ هنوز

 سلطانم دنبال توعه. ای رسامی_ام

 برگشتم.. باتعجب

 زدو گفت: یشخندین

 ...رهیمادرو پدرش انتقام بگ نیکردن تو از قاتل دایخواد باپ ی_اونم م

 .ارمیشاخ درب دنشونیازشن کهیکه نزد دمیشن ییزهایشده بودم ،امروز چ جیگ کامال

 خواد که به هدفش برسه. یهرکدوممون از راه خودش م م،امایهدف دار کی_هردو 

 دونه که اون شرکت به نام منه؟ یسلطانم م یعنی_

 بندیکنه اون پا یخط قرمز هارو رد م یترس و تعصب چیبدون ه نجاست،کهیدونه و مشکل هم ی_م
 خودش... نیقوان ست،جزین یقانون واصول چیه

 بکنه. یبه هدفش هرکار  دنیحاضره به خاطره رس اون

 :دمیپرس دیترکردم وباترد لب

زودتر به  ینجور یکه ا دیکن ی،فکرنم دیکن ینم یبه هدف تون باهم همکار  دنیرس ی_شما دوتا چرا برا
 .دیرس یهدفتون م

روح شد،جاش رو به  یدفعه رنگ  باخت،نگاهش کدرو ب هیکه تا اون موقع رو لب هاش بود  یشخندین
 ابروهاش افتاده بود. نیداد که سرسختانه ب یظیغل نیخط چ

 گفت: یبم اما جد ییشد با صدا یمبل بلند م یحال که ازرو درهمون

 ازمن متنفره،سراعتماد باباش به بابام،_گفتم که،اون 

 راه برگشت و نگاهم کرد. نیب

 تواون اتاقه،اتاق مهمونه. ،برویبخواب کمیصدام کن،بهتره توام  یداشت یتو اتاقم کار  من

 و رفت سمت اتاق. نییمنتظر جواب باشه سرش روانداخت پا نکهیا وبدون
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 کردم. شیدراتاق همراه یتاجلو بانگاهم

 .دین درتنم لرزشد دهیازکوب

 دستام گذاشتم و به فکرفرورفتم. یمبل مچاله شدم،سرم رو رو یشکمم جمع کردم ورو یرو تو پاهام

 .ادشیمن به حساب م لیسلطان ،تنهافام یعنی_

 .مییپسر دا شهیم ییجورا هی

 (اوشی)س

 تخت رها کرد. یپرت کرد وتن خسته اش را رو زیم یرا رو دشیمشهود دسته کل یوباحرص یعصب

 شد به سقف. رهیشکافت،سرش را باال گرفت و خ یاش را م نهیاش س ینیکه سنگ یقیباآه عم همراه

 .دیبه شاهرگش کش یخشک شده بود،دست گردنش

 چشمانش گذاشت و فشار  داد. یانگشت شست واشاره اش را رو همزمان

 زد: ادیآورد وناگهان فر نییکرد ،دستش راپا یزمزمه م یلب کلمات نامفهوم ریکه ز یدرحال

اون  یبه تو،لعنت به همه  ه،لعنتیرفاقت و روراست یاعتمادو تعهد،لعنت به هرچ ی_لعنت به هرچ
 ...هی نیکردم ع یکه فکر م ییسال ها

 راچنگ زد و سرش را خم کرد. شید،موهایفروبست،تنش لرز لب

 س ...پراز کابو یرفت،خواب قیعم یبه آغوش خواب یشگیهم الیفکرو خ وبا

 (سلطانــــــــــــــ

 )سلطانــــــــــ(

رو  شاپیخواستم تمام اون کاف یبودم که م یز،انقدراعصبانیرو با خشونت پرت کردم رو م یگوش
 کنم. کسانیباخاک 

 چنگ زدم . یصندل یرو ازرو کتم

 زدم. یرو چک کردم...دوباره شماره اش رو گرفتم،اشغال م میگوش
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رو هم به  ایتونست دن یشک م یبدل شد که اون لحظه ب یخشم درونم به جنون هیازثان یدرکسر 
 بکشه! شیآت

 خارج شدم. تیریرو به شدت باز کردم وازدفتر مد در

 بود. یآروم نشسته بودو مشغول حساب کردن سفارش مشتر  زشیسمت صندوقداررفتم که پشت م به

 و داد زدم: دمیکوب زیم یقدم بلند به سمتش هجوم بردم،مشتم رو محکم رو بادو

 کجاست؟! آرمان

 . دیکش یفیخف غیبود وحشت زده ج ستادهیا زیکه کنارم یدختر 

 بهش نکردم نگاهم رو به صندوق دار  دوختم، یتوجه

هدف بازو بسته  یب د،لبانشیلرز یفرط وحشت قدرت تکلمش رو از دست داده بود،به شدت م انگاراز
 شد. یمخارج ن نشونیازب ییصدا یشدن ول یم

 زدم: ادیها دراومده بود باخشم به سمتشون برگشتم و فر یمشتر  یصدا

 .دیکن ینگاه م ینجور یا یبه چ هی_چ

 سمت صندوقدار. دمیزدم ،دوباره چرخ یخشم نفس نفس م ازشدت

 .ارهیرو به زبون ب«قربان»پته فقط تونست  باتته

 :دمییلب غر ریو ز دمیتو موهام دست کش یعصب

 .یبه درک،د...بنال لعنت دی_همتون بر

 کرد . یم میداشت روان سکوتش

 .داشته باشه یبخت برگشته ام از آرمان خبر  نیکنم ا یفکرنم 

بود  رهیرو دستگ ،دستمیتوجه به اطرافم راه افتادم سمت در خروج یرو ازش گرفتم و ب نمیخشمگ نگاه
 که چشمم به جمال آقا روشن شد.

 رو رها کردم. رهیپنجه هام فشردم و دستگ نیکه تو دستم مشت شده بود رو ب کتم
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 یم یبازدم اون احساس خفگ یوحاال برا دمیهام کش هیروبه ر ژنیازاکس ینیکردم حجم سنگ حس
 کنم.

 ...نجای_سلطان...توا

 اش و داد زدم: نهیحرفش رو ادامه بده،دستم رو محکم زدم تخت س نذاشتم

 شرف؟! یب یشد میقا یکدوم گور -

 !؟یکرد میقا یاون داداش الدنگت رو کدوم گور  بگو

 کرد. ینگاه م تمیو مبهوت به صورت سرخ شده  ازخشم واعصبان مات

 سرش نگه داشت ... یوار باال میرو تسل دستاش

 ،فقط... وفتادهین ی؟اتفاقیمرد حساب ی_چراداغ کرد

 اش رو تو چنگ گرفتم. قهیبردم و  ورشیسمتش  به

 زدم: ادیها فر یتوجه به مشتر  یاش ب نهیبه س نهیس

 اون وقت... نمیرو کنار خواهرم بب زتیهمه چ یبرادرب ی هی،سا گهیبارد کی خوامی_فقط م

وار توچشم  دیاش تو مشتم بود انگشت اشاره ام رو به گردنش فشار دادم و تهد قهیکه  همونطور
 بود. دهیهاش زل زدم،صورتم رو بردم جلو،رنگ ازرخش پر

 :دمیلب باخشم غر ریز

مرگتون رو  یهزار بار از ازخدا آرزو یکنم ،که روز  یم ی،کار  زتیهمه چ ی_اون وقت باتو اون داداش ب
 ده. یگرفتن احساسات خواهرم رو پس م یروز اون برادر کالشت تقاص به باز  هیخورم، ی.قسم مدیبکن

 آد. یکه ازش برنم ییوچه کارها هیو تماشا کن که سلطان ک نیبش فقط

 اش رو محکم رها کردم و به عقب هولش دادم. قهی

 ،مشتش کرد. دیلرز یباز مونده بود ،به دستش نگاه کردم م دهانش

 تو دستم بود. رهیبرم که صدام زد.دستگ رونیازدر ب برگشتم،خواستم

 .دمی،اما لرزون شن یرو جد ایآر یصدا
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رو دوست  گهیبه اون دوتا نداشته باش،اونا هم د یکار سام، ریره ،ام یها توکت من نم دیتهد نی_ا
 دارن.

 یرو م کهیمرت نیحتما خون ا رمیخودم رو نگ یدونستم اگه جلو یکردم خشمم رو کنترل کنم،م یسع
 .زمیر

 :دمیبرگردم غر نکهیا بدون

 دایواسه پ ارم،یم رتیگ یسنگم باش ریمن رو به اون داداشتم برسون،بگو سلطان گفت،اگه ز غامی_پ
 روکنم. رویروهم ز ایکردنت حاضرم دن

 :دمیخشک و محکم غر یرخم رو به طرفش گرفتم وبالحن مین

 دونه اون برادرت رو ازشر من خالص کنه! یخداهم نم یحت گهید-

 زدم. رونیرو لبم نشست و ازدر ب یمحو پوزخند

 چشم هام تصور کنم. یرو جلو ایو هراس آر یتونستم دستپاچگ یبسته هم م چشم

 .ادیدور نکنه چه به روزگارش م ایزنم واگه آرمان،خودش رو ازسون یدونست که بلوف نم یم خوب

 کشنده بود. یدلهره  نیدرافتادن اون و برادراحمقش هم یسزا

 .دیکش یانتظارشون رو م نهایبدترازا هرچند

 ازاون محل دور شدم. عیسر یلیپدال گاز فشاردادم وخ یشدم،محکم پام رو رو نیماش سوار

 رفت. یچشم هام کنار نم یاز جلو ایسون یلحظه ام چهره  کی یحت

 کنه؟! یم یوحشتناک یداره چه معامله  شیاحمق باخودش وزندگ یدختره  نیا

 دختر ،ازمحاالت بود. نیبچه است،انگار بزرگ شدن ا هنوز

 ، یازقسمت نگهبان نگیپارک یکه زدم باعث شد درها یعمارت نگه داشتم،تک بوق یرو جلو نیماش

 ازهم باز بشه. اتومات

 نیو دررو هول دادم وازماش دمیرو کش رهیرو پارک کردم ودست انداختم دستگ نیشدم،ماش اطیح وارد
 خارج شدم.
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 ؟ی_سالم خان خوش اومد

 نکهیپارک بود رفتم،بافکرا اطیکه اون سمت ح یبلند یشاست  نیتوجه به نگهبان به سمت ماش یب
عمارت باال  یراهم رو به سمت پله ها کج کردم،ازپله ها الیخ یب ارهیسام یاز رفقا یکی یبرا نیماش

 بودند! ستادهیتراس ا یرفتم،دوتااز خدمتکارها منتظر رو

 !نی_سالم آقا ،خوش اومد

 گره کرده فقط سرم رو تکون دادم... یاخم ها باهمون

 کنار رفتن،وارد عمارت شدم. ازسرراهم

 به سمتم اومد. اریسام

 ستاد،یروم ا روبه

 داداش... سالم

 گفتم: یجواب سالمش رو بدم خشک و عصب نکهیا بدون

 کجاست؟ ای_سون

 _تو اتاقشه؟...س...سلطان

 انداخت ازپشت مچ دستم رو گرفت: دست

 و برگشتم سمتش. ستادمیا درجا

 :دمیغر ظیو با غ دمیهام رو تو هم کش اخم

 ه؟یت براچتته پته کردنا نی_چته تو؟ا

 _داداش،مهران وبرادرش سامان اومدن...

 ابروهام رو محکم تر کردم ... نیکور ب یو متعجب گره  باخشم

 اومده؟! یک ی_گفت

 کنن؟! یم یچه غلط نجای_اوناا
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 دونم داداش. ی_نم

رفتم،بدجور کنجکاو شده  ییرایبه سمت سالن پذ یکه رفتم رو برگشتم،باخشم کنترل شده ا یراه آروم
 ه؟یگرگ زاده ها چ نیاومدن ا لیبودم ،که دل

**** 

داده بودو سالم  هیتک یشد،لبخند زد،اون هم مثل من مغرور انه به صندل دهیمهران به سمتم کش نگاه
 داد. یخشک

 اون پدر گرگ صفتش بود. یحقا که لنگه  د،امایرس یو جذاب به نظر م کیش شهیهم مثل

 صورتش برداشتم وفقط به تکون دادن سر اکتفا کردم. یتفاوت ازرو یرو ب نگاهم

 .دیبه گوشم رس یخشک و جد صداش

 !ینیب یم نجایباهات داشتم ،سلطان که االن من رو ا ی_کارواجب

زد  یکه نفرت توش موج م یمبل نشستم وبا لحن سرد یقسمت سالن،رو نیتفاوت بهش باالتر یب
 :دمیغر

 کرده و پاش رو تو قلمرو سلطان گذاشته. یز یبوده که آقا زاده نا پره ی_چه کار مهم

 بود گفت: دیکه توش ترد یسرجاش جابه جاشدو با لحن یشد بهم،کم رهینافذش خ یها باچشم

 شه؟ یم دیزنه ،ازاون موقعه زن من هم ناپد یم شیاسطبل عمارت رو آت یکیشب،ی_د

 !دمیکش نمییلب پا یدادم،انگشت اشاره ام رو آروم رو هیمبل تک یرو به دسته  آرنجم

 ابروم رو باال انداختم.  یتا کینگاهم روتو صورتش چرخوندم و  متفکرانه

 یم دایپ یبه من چه ارتباط یها که گفت نیگرفته ،ا شی_خب زن تو گم شده ،اسطبل عمارت شما آت
 کنه؟

 یکنه باصدا یداره خشم درونش رو کنترل م که معلوم بود یهاش رو تو هم قالب کرد ودرحال انگشت
 گفت: شیدورگه وجد

 کردن. دای_بچه ها ردش رو تو قلمرو تو پ
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 شدم تو چشم هاش.. رهیخ باخشم

 _منظورت رو واضح بگو آقا زاده،

 سکوت کرد. دیرو که د میتند وعصب نگاه

 مبل جا به جا شد. یشدم،لب هاش رو با سر زبونش تر کردومردد رو یشیازحرفش آت یبدجور  دیفهم

 زارم. یمردو تمام اهل وتبارش ب نیازا

 کردو آروم تراز قبل گفت: یسرفه ا تک

 گم که ردش رو توقلمرو تو زدن. یش،میدینبودش که تو دزد نی_نه،اشتباه نکن منظورم ا

 ازتحکم همراهش بود گفتم: یا یکه چاشن یکامال جد یدم،بالحنیهام رو توهم کش اخم

 یبود یمراقب زنت م  دی،با یبنداز  گهید یکیخودت رو گردن  یعرضه گ یو ب ییایکه ب نیا ی_به جا
 تا ازدستت درنره.

اش رو گرفت  قهیراه  ی انهیدرم اریزدو به سمتم هجوم آورد،سام ادیباخشم از کنارش بلند شدفر سامان
 :دیغر یو محکم و جد

 بتمرگ سر جات... یکی_تو 

 د،یروصورت مهران بود،که بلند شد،با خشم غر دم،نگاهمیدندون هام روبه هم ساب باخشم

 _بسه سامان...

 داداش... ی_ول

 _گفتم تمومش کن،

 اشاره اش رو با حرص به سمتم گرفت: انگشت

،پس خودت رو به  یش یپشه وارد قلمروت بشه ازش باخبر م هی یکه اگه حت یدون ی_خودت خوب م
 وگر نه.. یدم که زن من رو برگردون یاون راه نزن سلطان ،فقط تا فردا شب بهت مهلت م

شدم تو  رهیمشت شدم رو کنارم گرفتم،باخشم خ یشدم ،فکم منقبض شده بود،دست ها بلند
 زد،هنوز هم مثل سابق گستاخ و مغرور بود. یحرف م یادیداشت ز گهیصورتش،د
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اون همه خاکستر کهنه که سال ها بود ته دلم مدفونشون کرده  یتونست البه ال شدیباتهد وباالخره
 بندازه. شیبودم،زودتراز موعد آت

 سلطان باشه. یخشم سرکوب شده  یشعله ها دنیشاهد زبانه کش دیبا حاالهم

کف دستم مشت  یجور  تیدوقدم بلند به سمتش رفتم،هم زمان انگشت هام رو ازخشم وعصبان با
 .دیعضالتش رو شن کیریت کیریت یکردم که صدا

 نییمشت شدم پا یداشت پنهانش کنه،نگاهش رو تا دست ها  یکه باغرورش سع یمشهود باترس
 .دیکش

 گفت: یخشن و عصب ییباصدا

 .میوقته که توآتش بس یلیبه پاشه،ما خ یز ی_سلطان،نذار خون و خون ر

 ورانه ازم گرفت خواست ازکنارم رد بشه کهرو  مغر ستادم،نگاهشیروش ا روبه

 _مهران...صبرکن...

 سمتش برگشتم،انگشت اشاره ام رو به سمتش نشونه گرفتم. به

رو تو واون پدر گرگ صفتت خوب تو گوش  نیا ستم،بهترهیسام پانزده ساله ن ریاون ام گهی_من د
 یبه سمتم گرفت دیتهد یکه به نشونه  یکنه چون انگشت دیتونه من رو تهد ینم ید،کسیهاتون فرو کن

 نیا نیگذاشت مبود که تو و اون برادرت پاتون رو تو قلمرو یبار  نیبارم آخر نیکنم،ا یرو از بازو قطع م
 زنم، یتفنگ باهاتون حرف م رویبار بازبون ت

 ...مفهومه

 :دمیلب غر ریز نباریتر بردم و ا کیصورتم رو نزد دمیروکه د سکوتش

 !دم؟یخواستم رو نشن یکه م ی_جواب

 کنترل شده گفت: یبار باآرامش نیا

 حرف آخرته،سلطان؟! نی_ا

 اشباع از خشم و نفرت... دادزدم
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 بود... نی_حرف اولم ا

 :دیتو چشم هام نگاه کرد و غر خونسرد

 وفت،ی_سامان راه ب

 کرد. شونیهمراه اریکنارم عبور کرد و رفت،سام واز

مبل گذاشتم و  یدسته  یمبل نشستم،آرنج دست راستم رو رو یرو نیمهران،کالفه وخشمگ بارفتن
 باانگشت شستم کردم. میشونیشروع به ضربه زدن به پ یعصب

نشست،تو همون حالت که درحال ضربه  یمبل تک نفره ا یبرگشت روبه روم رو قهیبعد چند دق اریسام
 :دمیاما آروم،غر ینگاه کردم،جد اریچشم به سام یبودم،ازگوشه  میشونیزدن شستم به پ

 بده... حی_خوب، منتظرم توض

 تته پته گفت: با

 سام؟! ریبدم،ام حی...رو،توضی...چی_چ

چشم هام گذاشتم  یچشم هام رو بستم،انگشت شست واشاره ام رو رو یخشم وناراحت ازشدت
 گفتم: ی،وهمزمان باهمون لحن آروم اماجد

 !ه؟یزنش چ ی هیگفت.قض ی،گرگ زاده م نیکه ا ییحرف ها ی_درباره 

 .میدیرو ند یکس شبیگفت،ما د ی_ب...به خدا داداش چرت م

 یزانوهام گذاشتم وپنجه هام رو تو هم قالب کردم،مشکوک باچشم ها یشدم دوتا دستام رو رو خم
 یم یکنه،من بزرگش کردم،وقت یروداره پنهون م یز یچ هیشدم بهش ،معلوم بود  رهیخمار شده ام خ

 هزاد...فر یعنیفهمم  یگه"ف"م

رد دختره رو تو  دنیگه بو کش یم یپاشا کارشون رو خوب بلدن،وقت یسگا یدون ی_خودتم خوب م
 دختره تو قلمرو منه... یعنیکردن،پس  دایقلمرو من پ

 ؟یکن یکه حاال ازم پنهون م یبه سرش آورد ییچه بال بگو

 گرد شده اش نگاهم کردو ملتمسانه گفت: یباچشما
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 یقسم بخورم برات که باورکن دیبا ی،به چ میدیرو ند یگم دختر  یم یکن یباورنم_آخه سلطان،چرا 
 حرفم رو...بگم به خاک مامان بابا ...

 .دمیدادم غر یهواتکون م یکه دستم رو رو یدرحال نیحرفش رو ادامه بده کالفه و خشمگ نذاشتم

 بال درآورده و پرواز کرده تو آسمون ها... ییهویدختره  نی_ پس ا

 .دیمبل پر یجهش از رو کیشدم چند قدم بلند به سمتش برداشتم،با ید،عصبیخند

 _کوفت ،حرفم کجاش خنده دار بود.

 .ایجان سون م،بهیدیند یز یگم چ یتو رو خدا دست از سرم بردار م ری_ام

 زدم: ادیفر یو اعصبان نیخشمگ

 .یقصم نخور لعنت ی_د...الک

 .هیسر ک ریماجراها ز نیا یهمه   دمیزدو گفت،فهم یکردم،بشکن یطور که باغضب نگاهش م نیهم

 خراب شده چه خبره؟ نیمنم بدونم تو ا ،تای_خب زودتر بنال لعنت

 .دمیسرگردو د شبی_د

 دوختم ... اریبه صورت سام رهیابروهام رو محکم تر کردم،چشم هام رو خ نیکورب ی گره

 ؟یبهم نگفت شبیرو د نی_پس چرا ا

 کرد ازجواب دادن بهم تفره بره، یدهانش رو وحشت زده قورت دادو سع آب

 اش روبگم. هی_بزار ب...بق

 به چپ کرد. لیما یکه چشم هاش رو بست و سرش رو کم یزدم،جور  ادیفر نیخشمگ

 _بنال...

 تیسر بزنم،بهش گفتم امالک مادر میکه اومدم به امالک مادر ،گفتیکن یچکار م نجای_بهش گفتم،ا
 ...هیکه اون سمت آباد

 سکوت کرد. چندلحظه
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52 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :دمیغر یمحکم وجد یلیشدم و خ یاعصبان ازسکوتش

 اش؟! هی_خب ،بق

 رفت. گه،بعدینداره د هی_ب...بق

اش رو گرفتم شوکه شد نتونست ازدستم در بره خم شده بود رو  قهیو  دمیپر یبه طور ناگهان باخشم
 مبل.

که اون  یام شک نکرد یسرسوزن یحت یعنی،یکرد یم ینداره،پس تو اونجا چه غلط هیبق یچ یعنی_
 بره. یکرده،چرا گذاشت یم یشب اونجا چه غلط یموقعه 

 .ینگفت یز یچرا به من چ اصال

 .یرو به کار بنداز  وبتیاون مغذ ما یخوا یم یبرسرت کنم ناقصه عقل ،پس تو ک خاک

 .شیداداش کشت یکن یچکار م یخداجونم دار  یی_وا

 اومدو بازوم رو گرفت،باالتماس گفت: ایسون

 .یخور  یولش کن..قربونت برم ،آخه چراانقدر حرص م ای_داداش،جان سون

 لب گفتم: ریو باخشم ز دمیهام روباحرص به هم ساب دندون

ه دختر نیآب بده بب یسرو گوش هیدنبال سرگرد، یر  یم یدار  یحاال چند تااز بچه هارو بر م نی_هم
 نه... ایاونه  شیپ

 _ب...باشه.

 اشرو ول کردمو همزمان هولش دادم به عقب: قهی

 _گم شو.

 راسم خارج شد. دیو از د دیدو عیسر یلیخ

 اومد. ادمی دمیدرد جد ا،تازهیافتاد به صورت مظلوم سون چشمم
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 هیتک یمبل انداختم،سرم رو به پشت یپرت کردم و خودم رو کالفه رو رونیروبا حرص به ب نفسم
هم فشار دادم وهمزمان انگشت شست واشاره  یمحکم رو یوفشار عصب یدادم.چشم هام رو از خستگ

 ام رو روش قراردادم.

 و محکم گفتم: یحالت،جد توهمون

 کارت دارم. نیبش ای_ب

 داداش؟! ی_بامن

 منم. میبان ری_نخ

 شدم به صورتش ،به سمت مبل رفت و رو به روم نشست. رهیهام رو باز کردم خ چشم

زانوم گذاشتم ،پنجه هام رو توهم  یخم شدم و آرنج دوتا دستم رو رو یبودم بهش کم رهیکه خ یدرحال
 دهانم بردم. یقالب کردم و جلو

 گفتم: یانداخت،بالحن آروم نیی،سرش رو پا  نمیسنگ رنگاهیز

 یباک یر  یو رابه راه چکت کنم که کجا م وفتمی،دنبالت ب دیبا یا،تاکیسون یبزرگ ش ییخوا یم ی_ک
 ...گهید یزایچ یلیو خ یر  یم

 اون پسر، یادآور ی با

 دادم. یکم داشتم کنترلم رو ازدست م کم

 گفت: یلرزون یگرفته و صدا یشد و باصورت رهیرو باال گرفت،توچشم هام خ سرش

  ینجور ی_مگه من چکارکردم که ا

 ؟یگ یم

 یاش ربط داشت رفتار م ندهیو آ یکه به زندگ یمهم نیموضوع به ا نیداشت با ا لکسیانقدرر نکهیازا
 یدرکنترل کردنش داشتم،ازدست دادم کالفه از رو یکرد،حرصم گرفت اعصابم رو که تااون موقع سع

 :دمیبهش غر رهیهواتکون دادم و خ یمبل بلند شدم ،باخشم دستم رو رو

رو  ادیالدنگ ،ش یاون پسره  یحق ندار  گهینگفته بودم که د ،مگهیکرد یچه غلط یگ یم ی_تازه دار 
 ؟ینیبب
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گرد شده از  یمبل چسبوندو با چشم ها یرو به سمتش خم کردم با وحشت خودش رو به پشت سرم
 زدم: ادیفر تیشد،باخشم و اعصبان  نمیخشمگ یبه چشم ها رهیتعجب خ

 .انگفتمی_گفتم 

 لب زمزمه کرد: ریز یلرزون و گرفته ا ی،با صدادهانش رو به زحمت فرو داد  آب

 !ی...گ...گفتگ

 سر قرار باهاش،هان. یدوباره رفت روزیو د ی_پس چرا به حرفم گوش نکرد

 صدام چشم هاش رو بست و سرش رو چرخوند به سمت چپ. یتن باال از

 ازذاتم، یشده بود جزو گهید تیزدم،خشم و اعصبان ینفس م نفس

 ؟یکن یم یخطرناک یمعامله  نیچن تیبازندگ یدار  ،چرای_دبگو لعنت

 ...یار یکالش انقدربرات مهمه که به خاطرش حرف رو حرف برادرت م ی کهیاون مرت یعنی

 !آره

،کمرراست کردم ،همزمان انگشت اشاره و شستم رو دوطرف  دیکش یم یوونگیمن رو به مرز د سکوتش
 .دمیلبم کش

 .دیبه گوشم رس دهیلرزون ومرتعشش که معلوم بود ترس یصدا که

 سام... ریام یکن یوانتقامت م نهیک هیقربان ی_تو من رو دار 

به صورتش  یمحکم ی،دستم رو ناخدا گاه باال آوردم و ضربه  دمیرس تیحرفش،به اوج اعصبان نیباا
 مبل برخوردکرد. یپشت دوبهیزدم،که از شدت ضربه سرش محکم چرخ

،قفسه بود که توان کنترل کردن دست هام رو نداشتم دهیآنچنان به اوج خودش رس تمیواعصبان خشم
 شد. یم نییام باالو پا نهیس ی

 .دمیشن یقلب ناآرومم رو م یوضوح صدا به

به  ینگاه نیمبل بلند شد وبدون کوچک تر  یاز رو عیسر یلیکردن خ هیبلند شروع کرد به گر یباصدا
 د.من از کنارم رد ش
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اما آرمان عاشق منه  یاحساسات من رو درک کن یتون یوقت نم چیه نمیهم ی،برا ی_تو قلب ندار 
 همونطور که من عاشقشم.

 به سمتش ونگاه پرازخشمم رو به صورتش دوختم. برگشتم

 رهیخ یدختره  نیاز پله ها باال رفت،اما من ول کن ا عیزدو سر یغی،جحرص به سمتش قدم برداشتم با
رو گرفتم وباحرص تند تند  رهیاما زودتراز من وارد اتاقش شد،محکم دستگ دم،یسر نبودم.دنبالش دو

 کردم. نشییباالو پا

 کرده بود. قفلش

 و نعره زدم. دمیمحکم به درکوب بامشت

 .یاوردیسگم رو باال ن یتااون رو ایدر خراب شده رو باز کن سون نی_ا

 .نمتیخوام بب یسام ،برو نم ری_برو،ام

 یکه هرچ شکونمش،اونوقتهیدرروباز کن وگرنه م نیگم ا یسر،م رهیخ یدختره  یکن ی_تو غلط م
 .یدیازچشم خودت د یدید

 زد. یصدام م دیدو یکه به سمتم م یدرحال مهیبگم که فرهاد سراس یز یرو باز کردم تا چ دهنم

 .ستادیشدم به فرهاد ،نفس نفس زنان روبه روم ا رهیگره شده تو هم خ یبااخم ها متعجب

 نیا شیاصل لیدل نم،کهیخشمگ یشد تو چشم ها رهیزد.،خ یکه نفس نفس م یدرحال دهیبر دهیبر
 فکرم بود. یخواهر ب

 خان... میخونه خراب شد م،ی_خ...خان....خ...خان،ب...بدبخت شد

 زدم: ادیفر یوعصب یجد

 !ه؟یتته پته کردنات واسه چ نی_چته فرهاد،ا

 قدم به عقب رفت : کی باترس

 _م...م...
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اش رو محکم  قهیقدم به سمتش برداشتم ، کینکردم، یتوجه ا یول دهیترس تمیدونستم از اعصبان یم
 تو پنجه ام گرفتم و داد زدم:

 شده؟ یچ نمی،د..بنال بب یلعنت ی_چراالل شد

لرزون و مرتعشش به گوشم  یصدا ش،یشونیپ یبار محکم تکونش دادم،نگاهم افتاد به عرق رو چند
 .دیرس

تااز دخترارو  شیها حمله کردن و پنج ش ییچندتااز رو...روستا ی_خ...خان..افراد پاشا به خونه 
 ...منتظر شماان.اط،عمارت،میباخودشون بردن،خانواده هاشون االن تو ح...ح

فرهاد  راهنیپ ی قهی یبه خودم اومدم ،کم کم انگشت هام رو از رو عیشدم، اما سرلحظه شوکه  کی
 اشباع ازخشم و نفرت. دمیکش یبلند یبرگشتم، نعره  دیاش که رس نهیبه وسط جناق س نییسردادم پا

 ارمیبه سرت ب ییپاشا،بال ارمیبه سرت ب یی، باز جرات کرده و پاتو قلمرو من گذاشته،بال ریگرگ پ نی_ا
 ،یکنن لعنت هیآسمون به حالت گر یتا مرغ ها

 زدم. واریبه د یمشت شدم رو باال آوردم و بادست راست مشت محکم یها دست

****** 

ناموسمون دست  یوقت میبکن یبگو،بگو چه غلط ییسرپرست ما شن،توکهیم یما چ ی_خان حاال دخترا
 خبراست. یاون ازخدا ب

 اون هارو به عقب هولشون دادم.رو کالفه تو موهام فرو کردم و  دستم

 .دمیلب غر ریپراز نفرتم رو به کدخدا دوختم و ز یها چشم

 گردونم. یکه سالم برشون م دیباش د،مطمعنی_نگران دختراتون نباش

 به شماست. دمونی_خداازدهنت بشنوه سلطان،مابعد خدا ام

 گفتم: یجد یلیاز کدخدا برداشتم و بالحن خ چشم

 گردن خونه،بگوکه... یامشب برم نیام بگو سلطان گفته، دختراتون هم هی_به بق

 رونیرو ب یگوش یشلوارم بردم و به سخت بیموند،کالفه دستم رو توج  مهین م،حرفمیگوش یباصدا
 صفحه اش نگاه کردم. دم،بهیکش
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 " بود.اری''سام

 جواب دادم: یسردو جد یلیخ

 ار،ی_بگوسام

 .اوشهیس یسرگرده،تو خونه  شیخبره خوش،دختره پ رسامی_ام

 ازحرفش گفتم: متعجب

اشتباه  دیکه بخواد زن مردم رو ببره تو خونه اش،شا ستین یآدم نیچن اوشی،سی_تومطمعن
 .شیگرفت

 که مهران بهم نشون دادو گفت زنشه. هیهمون عکس ی_نه داداش دختره کپ

به مهران،اون پس فطرت چند تااز  میکه هست دختره رو برگردون یهرجور  دیبا اریخب سام یلی_خ
 فرستاده. غامیروستارو گروگان گرفته و برام پ یدخترا

 .میچکار کن دیبا رسام،حاالیام یگ یم ی_چ

به وقتش بهتون خبر بدم ،که  د،تاییاون دختره رو بپا یفقط چهار چشم دیبکن یکار  ستی_فعال الزم ن
 .دیچکار کن دیبا

 شدم به کدخدا. رهیرو زدم ،بااخم خ یشلمس گو یبدون خداحافظ عیسر یلیخ

 .دیام نباش یز یخونه هاتون،نگران چ دیمونده باشه،برگرد یکنم حرف ی_فکرنم

 . دیشده بودندکش دیهاش که کامال سف شیبه ر یدست کدخدا

 _پس خبر از شما سلطان.

گردونم  یگم دخترارو امشب بر م یم یزنه،وقت یکه سلطان بلوف نم یدون ی_باشه کدخدا ،خودت م
 گردونم. یبر م یعنی

 تکون داد دستش رو به زانوش گرفت و از کنارم بلند شد.. یسر 

 ...پس فعال خدا حافظت ،سلطان.ی...علای_

 _خدا حافظ.
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 خارج شد. ازاتاق

 (****اوشی)س

 .یرو برسون دست سرهنگ امام نیا عایسر ی،قتل دختر نوجوان،محمد یاز پرونده  نمیا

 _چشم قربان،

 زیم یهم بلند شد.دست دراز کردم از باال میگوش یاومد ،پرونده رو ازدستم گرفت،همزمان صدا کینزد
 لب زمزمه کردم،"سلطان" ریکه نگاه کردم متعجب ز یگوش یبرداشتمش،به صفحه 

 رو کنار گوشم بردم و همزمان لمسش رو زدم. یگوش دیترد با

 _الو!

 !؟ی_سرگرد سرمد

 _سلطان!

 .دیچ یپ یح درگوشپوزخندش به وضو یصدا

 !ادتهی_خوبه پس هنوز من رو 

 زدم و گفتم: یخودش پوزخند صدادار  مثل

 ؟ییخوا یم یبره،حاال بگو ،چ ادشیهست که سلطان رو  ی_مگه کس

 بخوام. یز یاز امثال شماها چ دینبا دمیوقته که فهم یلیسرگرد ،خ ی_هه ...آقا

اعتماد پدرش به پدرم، پدرم رو مقصر  یادآور یشدم دست هام رو مشت کردم ،دوباره داشت با  یعصب
 کنه. یآخر خفه اش م نهیک نیداد،ا یجلوه م

 ...دمیخشم غر با

 رو خوب تو نی_سلطان پس تو ام ا

.. 

 حرفم رو نزنم. یسلطان باعث شد ادامه  یجد یصدا
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 ؟یکه پاتوقمون بود،فراموشش که نکرد یهمون کتاب خونه ا ایب گهیساعت د می_تا ن

 :دمیپرس یباکنجکاو

 !،سلطان؟ییخوا یم ی_چ

 گم. یبهت م یاومد یخوام رو وقت یکه م یز ی_ چ

 _بگو سلطان.

 که گفتم. ییهمونجا ای_ب

 !ام؟ی_واگه ن

 ؟یکه مهمون ناخونده دار  دمی_شن

 بود. دهیحرفش وحشت کردم،اون ازکجا فهم نیباا

 .دیچیپ یدوباره تو گوش شیخشک وجد یصدا

 سرقرار... ییایزودتر ب_به نفعته که 

 .دیچیپ یکه تو گوش یبوق ممتد یوصدا

بلند شدم ،توفکرفرو  یصندل  یآوردم ،ازرو نییرو  از گوشم فاصله دادم، دستم رو کم کم پا یگوش
 لب زمزمه کردم : ریرفتم،با تعجب ز

 قدم از من جلوتره... کی شهیپسره چراهم نیمنه ،ا شیدختره پ نیکه ا دهی_آخه سلطان ازکجا فهم

 .ستادمیعکس پاشا ا یروبه رو واریپشت به د ختمیدستم رو تو موهام فرو کردم وبه همشون ر کالفه

انگشت هام محکم فشار دادم  نیرو ب یزدم وگوش ادیفر یبلندوعصب یصدام رو باال بردم وباصدا تن
 خواد بشکنه: یم یکه احساس کردم که گوش یطور 

 ... ی،لعنتی_لعنت

 شد یم نییام از شدت خشم باالو پا نهیس یباشدت باز شد،قفسه  رد

 رخم رو به سمتش کردم. میبود،ن ختهیر میشونیپ یازموهام رو یکه طره ا یدرحال باخشم
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 شده،حالتون خوبه! ی_قربان ،چ

 :دمیاماآروم غر یعصب یخشک بالحن سردو

 درم ببند. رونی_آره ،خوبم...بروب

 _چشم قربان.

 خم شدم. یگذاشتم و کم زیم یرفتم ،کف دست هام رو رو زیبسته شدن در به سمت م یباصدا

 خواد. یم ی_حاال ازم چ

رو برداشتم و شروع به گرفتن شماره  میجدا کردم،گوش زی،خودم رو از م یز یچ  یادآور یبا عیسر
 :دیچ یرو کنارگوشم گرفتم،بعد دوتا بوق صداش تو گوشم پ یکردم،گوش

 _الو...

 ؟ییارش،کجای_الوک

 افتاده. ی_مغازه ام اتفاق

 گفتم:  یو باخشم  و عصب دمیرو به گردنم کش دستم

 ...دهی_سلطان فهم

 سکوت کرد،وسپس ادامه داد: یا چندلحظه

 !ده؟یفهم ،کهیچ یعنی...ی_

 :دمیتن صدام رو باال بردم و با خشم اما آهسته غر کالفه

 منه. شی_که نفس پ

 دونه  نفسه؟ یم یعنی_

 دونه. یدونم،حتما م ینم ،یعنی_ن... 

 .امیکه باهات ب یخوا ی_خب االن م

 دختره  ومراقبش باش،تا برگردم. شیتنها برم،تو برو پ دی_نه،با
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که هر لحظه ممکنه به  یزخم خورده ا ریافتم،تو ام مراقب خودت باش،سلطان ش ی_باشه االن راه م
 سمتت حمله وربشه.

 زدم. یپوزخند

 برو. عیشناسم،توام سر یزخم خورده رو م ریش نیا یبهتراز هرکس...من خودم هه

 _باشه!

 رو قطع کردم. تماس

 )سلطان(

راستم  یپا یچپم رو رو یانداخته بودمو پا مکتین یهام رو ازهم باز کرده بودم و دوطرف پشت دست
 دادم، یانداخته وبا حرص تکون م

 که حسابش رو ... ادین اد،اگهین رکرده،نکنهیربع د هی کهیمرت نی،ایبودم و اعصبان نیخشمگ

 _سلطان؟!

پرازخشم ونفرت  ییصداش بعد مدت ها متعجب سرم رو به عقب چرخوندم.بااخم وچشم ها دنیباشن
 یازاحساس به سمتم قدم برداشت،نشست کنارم کم یسرد وآر  یشدم،اون هم با چهره ا رهیبهش خ

 شد به روبه رو، رهیپاهاش گذاشت و خ ینگاهم کنه آرنج دستاش رو رو نکهیخم شد بدون ا

 درکنترل کردن اعصابم داشتم. یاما سع دمیبه مرز انفجار رس شیتوجه یوب یسرد نیازا

 شدم. یم دیداشتم ازاومدنت ناام گهی_د

به چشم هام  رهیجفت مردمک جذابش خ کیزد سرش رو به سمتم چرخوند،با یشخندین اوشیس
 گفت:

 ترسم و جرات،روبه رو شدن باتورو ندارم. یکه ازت م ی_نکنه فکرکرد

 !هان؟

 .دمیغر یوبا لحن تندوخشن دمیتوهم کش یهام رو عصب اخم

 ،یمن برس یمونده تا به پا یلیدئونم سرگرد، هنوز خ ی_ترسوکه زمانش برسه تو چشم هات م
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 ینگاهش م رهیصورتش رو چرخوندو سرش رو باال گرفت،بااخم خ دیخند یم یکه عصب یدرحال
 یخنده اش تموم شد سرش رو به سمتم چرخوند اخم هاش رو توهم کردو با لحن جد یکردم،وقت

 :گفت

 تو. یباشم لنگه  یکی نکهیترازتوباشم تاا نیی_حاضرم،چندپله پا

اش  قهیکردم وبه سمتش هجوم بردم، یغرش ریباره آتش درونم گر گرفت ،مثل ش کیحرفش به  نیباا
 :دمیدندون هام غر نیپنجه هام محکم گرفتم و باخشم از ب نیروب

گم و دندونات هنوز سر جاشونن به حرمت همون  ینم یز ی..د...اگه  بهت چ،اگی_لعنت به تو عوض
ت که پدر یگردن،همون یبرنم گیکه د یخوب یروزا م،همونیهامون باهم داشت یکه تو بچگ هیتیخر

 فاتحه اش رو خوند. شیباسهل انگار

 نداشته.... یکه گناه یدرحال یپدرم رو به دلت گرفت ی نهیک ،چرای_بس کن،بس کن لعنت

 اوشیدل ساب مرده ام هروقت که س نیدم،اماایکش یم شیپ دیبحث رو نبا نیزدم،ا ینفس نفس م 
 شه وآتش در یدردش تازه م نم،ناخداگاهیبیرو م

 کشه. یدرونم ،زبانه م آتش

 دوختم ... اوشیس یبه خون نشسته ام رو به چشم ها یزدم،چشم ها ینفس م نفس

اعصاب و روانم  یاوفتم،توحساب یم میلعنت یاون گذشته  ادی وفتهیکه چشمم بهت م ،هروقتی_لعنت
 .یز یر یرو به هم م

اراده مات حرف هام مونده  یدرتالش بود تاظاهر آروم وخونسردش رو حفظ کنه ،ب بیکه عج اوشیس
 بود.

 یکه جونش،زنش رو به پا یکرد ی،بار مرد یرو بار من و خانواده ام کرد تیشگیهم یها کهی_ت
 ...یرحمیب یلیرسام،خیام یرحم یب یلیفدا کرد،تو خ قشیرف

که من رو  یخواست ی،براچییخوا یم یچ م،بگویبگذر یشگیخود هم یبحث ب نیبهتره که، ازا یول
 ؟ینیبب

دست راستم رو  یانداختم وپنجه ها مکتین یپشت یاش رو با حرص ول کردم،دست چپم رو رو قهی
 دادم. رونیب قیرو عم ن،نفسمیتو موهام فرو کردم وبه عقب هولشون دادم وتوهمون ه یعصب
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 ؟یکرد یتو قلمرو من،اونجا چکار م یچراومده بود شبی،دیبگ دیرو تو با نی_ا

 بزنم، یسر  میبودم به امالک مادر _به برادرت هم گفتم،اومده

وناموزون قلبم  یعصب یتپش ها شییگنجا نیشترازایام ب نهیکردم که قفسه س یکردم،حس م سکوت
 رو نداره.

 زدم وبا حرص گفتم: اوشی،سیمحکم و عضالن ی نهیسرانگشت اشاره ام رو به س باخشم

 اریبوده ،اما سام یتو اون سمت آباد ی،امالک مادر  یلعنت یسربزن تیبه امالک مادر یبود ومدهی_د...ن
 یم شیعمارت،پاشا آت نجاست،اسطبلیقسمت جالب ماجراا ده،تازهید یسمت آباد نیگفت تورو ا یم
 یکه هستم مثل تو ناموس مردم رو نم یمن هرچ ،حداقلیشه،د...لعنت یم دهیو زن مهرانم دزد رهیگ

 دزدم.

 دم،یرو ندزد یسام،من ناموس کس ری_ساکت شو ام

 گفتم: شیعصب یبودم تو چشم ها رهیکه خ یزدمو درحال ی پوزخند

 که هیاون دخترک ،پسی_جد

 .یتو خونت نگهش داشت  

 به خودم مربوطه، گهی_ا...اونش د

 :دمیلب غر ری،ز دمیاش رو گرفتم،وله سمت خودم کش قهیوخشم به سمتش هجوم بردم  باحرص

 یدیوسط ماجرا،توزن مهران رودزد یام بکش چارهیمن ب یپا دیبا یزنیکه م ی_نه ،بدبختانه تو هرگند
کرده  دمیرو باخودش برده تهد یآباد یمن و چندتاازدخترا یاونوقت اون پس فطرت اومده تو قلمرو

 ندم ،دخترارو ... لشیاگه تا شب زنش روتحو

 گفت: یلرزون یمتعجبش رو به من دوخت و با صدا نگاه

 سلطان؟! ی_دخترهارو چ

 که، یفهمیده،م یآدم هاش م لیحو_دخترهارو ت

رو تو گوشت فرو  نیبدم،ا گهیکس د چیه ایتو  لیتونم اون دختررو تحو یفهمم امامن نم ی_آره م
 اون دخترارو برگردون به قلمروت... یجور  هی ،پسیستیکن،سلطان،درضمن،تو مگه سلطان ن
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 :دمیبلند غر باخشم

 یبرا شهی،چرا هم یو کنترلش کن یر یرو بگ تیافساراون هدف لعنت یتون ینم یعوض ی_آخه چرا تو
 .یتراش یمن مشکل م

 که راه من و تو از هم جداست. یدن یرو خودت هم خوب م نیندارم،ا ی_من باتوکار 

 !!ی_جد

رو به  نمیوخشم گ یوحش یدادم چشم ها رونیوبافاصله نفسم روب وقفهی،سرم رو باال گرفتم،ب باخشم
 دیبود با دهیفا یمرد ب نیبحث باا نکهیبلندشدم،مثل ا مکتین یباره از رو کیچشم هاش دوختم،وبه 

 کردم یدومم رو اجرا م ینقشه 

 یکتم م بیکه دستم رو داخل ج نیگرفتم وتو همون ح نییبه پا لیما یو سرم رو کم ستادمیا 
 گفتم: یبردم،بالحن خشک و جد

 یسرگرد،حق باتوعه ،من اگه سلطان باشم خودم اون دخترهارو به قلمروم برم هیچ یدون ی_م
 اومدم. یتو م شیپ دیگردونم،ازاولش هم نبا

 .،روزخوشیخوش ،سرگرد سرمد روز

پارک کرده بودم قدم  ابونیکه اون سمت خ نیزدم و روم رو ازش گرفتم و به سمت ماش یشخندین
 گرفتم، اررویسام یرو درآوردم شماره  میبلند و مسمم برداشتم ،همزمان گوش یها

 _الو...

 نقشه رو اجراکن. اری_سام

 .میکن یحاال شروع م نیهم رسام،ی_باشه ام

 که فقط خودم بشنوم نجوا کردم. یلب آروم جور  ریزدم و ز یمرموزانه ا شخندیرو قطع کردم و ن تماس

 .میخان،بچرخ تا بچرخ اوشی،س یمثل من ش ی،مونده تا بتون یلی_هنوز خ

پدال گاز گذاشتم  یو پام رو رو نیرو باز کردم ،نشستم داخل ماش نیانداختم درماش وهمزمان،دست
 حرکت کردم. عیسر یلیوخ

 (یسرمد اوش،سرگردی)س
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خواد  یکه م یز یها ازچ یسادگ نیکه به ا ستین یدونستم اون آدم یکه رفت رو گرفتم،م یر یمس رد
 بگذره،

 ...ی،لعنتیرو هدف گرفت یسلطان،بازدوباره ک یتو سرت دار  یشوم ی_چه نقشه 

موهام رو  یپاهام گذاشتم،وکالفه دستم رو به سرم گرفتم وعصب یخم شدم آرنج دوتا دستم رورو یکم
 .ختمیبهم ر

خودش،حداقل زمان  یداشت برا ییایصبح ها بروب یکه االن بسته بود ول یشدم،به درکتابخونه ا رهیخ
 طور بوده. نیماکه ا

،مثل جنزده  یز یچ یادآور یبا کدفعهیخاطرات بودم،که  روروکردنیو ز یادآور یبه کتابخونه و رهیخ
 یگرفتم،عصب یدرآوردم وهمزمان که شماره م بمیرو از داخل ج میگوش عیسر یلیهاازجام بلند شدم،خ

 قدم برداشتم. نیبه سمت ماش

 !ی_سلطان لعنت

 رو جواب داد. یدوتا بوق گوش بعد

 _الو!

 االن؟ ییارش،کجای_ک

 سم... میر یم میدار میابونیالزم داشت ،االنم تو خ لیوسا یسر  هیفروشگاه،آخه  می_با  نفس اومد

 حرفش رو ادامه بده. نذاشتم

 مفهومه. سیپل یخودت رو برسون به اداره  عیارش،سریگم ک یم یچ نی_بب

 ...ی_مگه چ

 .نیماش دیترمز شد یکه همراه شده بود با صدا ی ادیو فر غیج یوصدا

داد  یداد و ب یداد فقط صدا یزدم،اما جواب نم ادیرو فر ارشیگرد شده و متعجب اسم ک یها باچشم
 اومد. یم

 زدم. ادیفر دم،بلندیو چند بار باخشم به فرمون کوب نیتو ماش نشستم
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 ...ی_لعنت به تو سلطان،لعنت به تو عوض

  

  

 فصل سوم 

  

 )سلطان(

 زنگ خورد. میباز شد،وارد امارت که شدم گوش ی،دوتا بوق زدم،در ازسمت نگهبان دمیدر عمارت که رس به

انداخته بودم ،وبهش چنگ انداختم و  یکنار  یصندل یبردم که رو میرو به سمت گوش دستم
 برداشتمش،

،لبخند  اوشیاسم س دنیکردم،وبااخم به صفحه اش نگاه کردم،باد کیرو به چشم هام نزد ابروهام
 زدم . یکج

 آره، یشد زی_هه،سرگرد بدجور سورپرا

 _سلطان؟!

 ،آره! کارتوبود

 !؟یجوش آورد یکه بد جور  نمیب یسرگرد،م هی_چ

 کلمه بگو کارتو بوده ،آره؟ کی_فقط 

 ؟یدیاون دختررو دزد تو

 یجوون مرد نجاشمیکه نرفته،تاا ادتی، یدیکه زن مردم رو دزد یتو بود نیدم،ایرو ندزد ی_من کس
 دهنت رو ببندو خفه شو. دم،پسیرو جورش رو کش یکه توکرد یغلط نیکردم،که ا

صداش رو  گهیخواستم د یحرف هاش گوش بدم  خاموش کردم،نم ی هیبه بق نکهیرو بدون ا یگوش
 بشنوم.

 اومدم. نییپا نیرو برداشتم وازماش چیانداختم و سوئ دست
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 .ی_خان ،خوش اومد

 !؟یشد یشکل نیشده چرا توا یچ-

 یاعصبان د،ازسکوتشیرس یبودو آشفته به نظر م دهیبودم به طاها،بدجوررنگش پر رهیخ بااخم
 بگم،که زبونش رو تکون داد. یز یشدم،خواستم،چ

 یآبرو م یدخترروب نیم،اولیند لشیزنش رو تحو گهیساعت د کی_خان مهران زنگ زد گفت اگه تا 
 کنن.

صورتم گرفتم،شروع کردم به  یرو که تو دستم بود جلو میکردم و گوش کیرو  به چشم هام نزد ابروهام
 مهران یگرفتن شماره 

 کنه. یم دیمن رو تهد یعوض ی کهی_مرت

 .دیچینحسش تو گوشم  پ یرو کنار گوشم بردم،بعد چند لحظه صدا یگوش

 الو...-

 .دمیغر یلحن خشن وتند با

 _سلطانم.

 بزن. _شناختم،حرفت رو

 .دمیغر یخونم به جوش اومد باخشم کنترل شده ا شیتوجه یهمه ب نیازا

 زنت رو ببر، اریدختر هارو ب گهیساعت د کی_تا  

 .دیخنده اش به گوشم رس یصدا

 گذاشته؟ ریروت تاث دیزبون تهد نکهی_خوبه سلطان،مثل ا

 زدم توام با خشم و نفرت، ادیفر

 ییاون خدا ،بهیسخت دراشتباه یر یازم آتو بگ یکه تونست یگرگ صفت ،اگه فکرکرد ی_خفه شو عوض
وقت با زبون خوش باهات حرف  چیدختره زنت نبود،ه نیهمه سال شاهدش گرفتم،که اگه ا نیکه ا
 کردم. یم یرو با خون تالف یکه کرد یکار  یزدم ،سزا ینم
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 برم. یزنم رو م ارمیم ،دخترارویش یشیخواد آت ی_باشه،باشه بابا،حاال نم

 رو فشار دادم. یبزنم ،باخشم لمس گوش یحرف نکهیا بدون

 اومد. یسمت داخل عمارت قدم برداشتم،فرهاد پشت سرم،راه م به

 برگشت. اری_خان،سام

بود که وارد  اریسام نیاط،ماشیشدم به درح رهیحرفش متوقف شدم به عقب برگشتم، خ نیباا
 عمارت باال رفتم. یزدم و دوباره برگشتم واز پله ها یا روزمندانهیشد،لبخند پ

 گفتم: یرفتم ،بالحن جد یکه باال م نیح نیودرهم

 رو مرخص کن. هیتو ،بق ادیبادختره ب اری_طاها بگو فقط سام

 _روچشمم سلطان.

 به دست بود. ینیس یکیسالن که شدم، دوتا از خدمه ها به سمتم اومدن  وارد

 نسکافه تون... دیید،بفرمای_آقا خسته نباش

 یراحت یبرداشتم وبه سمت مبل ها ینیشون ،نسکافه رو ازداخل س یکیرو درآوردم دادم دست  کتم
 عمارت رفتم. ینییپا یدرگوشه 

که نفسم رو  نجاشیبهم دست داد،امروز تاا یندیمبل انداختم احساس خوشا یرو که رو خودم
از نسکافه رو که خوردم،چشم هام رو ازطعم  یلبم آوردم،جرعه ا کیگرفتش،استکان نسکافه رو نزد

 بستم. ندشیوخوشا نیریش

چشم هام رو  یو داد دختر  غیج ی،باصدایدرد سر  چیجرعه آرامش،بدون ه کیداره  یلذت چه
کلمه  نیمن باآرامش ا نکهیگذاشتم،مثل ا زیم یرو نییرو پا وانیخمارکردم و ابروهام رو توهم گره کرد،ل

 مشکل دارم.

 رو به سمت راست چرخوندم. سرم

 .یکن یتقال م ،چقدریلعنت گهید ای_ب

 ها... یاصال،عوض نیهست ی،پس فطرت،ولم کن نامرد،شماک ی،عوض امی_نم



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 _خفه شو فعال.

دختراون رو به  یدختررو گرفته بودو با وجود تقالها یکه محکم بازو اریبودم ،به سام رهیطور خ همون
 .دیکش یزور دنبال خودش م

شد به من،دختر رو باخشم هول داد به سمتم ،که  رهیدرهم خ یبا چهره ا اریسام دیمن که رس یرو روبه
 پام. یرو دوافتادیکش یفیخف غیکارش باعث شد تعادلش به هم بخوره و  ج نیا

 پام افتاده بود. یشدم که جلو رهیگرفتم وبه دخترخ نییگرد شده سرم روپا یو باچشمان شوکه

 د،یبه من عقب کش رهیکه دختر خودش رو خ یدم،جور یشدم و نعره کش نیخشمگ اریکار سام نیازا

 .یلعنت ن،هایزم یرو یکن یطور پرتش م نیتوعه که ا ی_مگه برده 

 _داداش من...

 گفتم: تیسکوت گرفتم و باخشم واعصبان یرو باال به نشانه  دستم

 .یغلطا کرد نیبشنوم  بارآخرت باشه که ازا یز یخوام چ ینم گهی_بسه ،د

 انداخت، نییسرش رو شرمنده پا اریسام

شوکه و وحشت زده به من  نیزم یپرازخشمم رو به دختر که رو یگرفتم وچشم ها اریرو از سام نگاهم
 زل زده بود دوختم.

 روبه دختر گفتم:  یسرد و خشک بالحن

 م،یبر عیسر دی_بلندشو دختر،با

بازوش رو  یاز خدمه  اشاره کردم که کمکش کنه تا بلندشه،تا صغر  یکیخانوم  یبه صغر  بادست
 زد: ادیبه چشم هام فر رهیکنار وگستاخانه خ دیگرفت،دختر باخشم دستش رو کش

 .برم دی.ازتون متنفرم،بذاردیهست یاصال شما ک دییخوا یازجونم م ینامرد،چ یها ی_لعنت

که مخصوص خودم بود  یم رو باژست خاصهم گذاشتم ،دست راست یهام رو از شدت خشم رو چشم
 شلوارم کردم، بیداخل ج

 نمونده. شتریساعت ب می،ن ارشیب عیمنتظرم ،سر نیماش ارتوی_سام
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 !د؟یهست یشما ک ن،اصالیکجاببر نییخوا ی_نه ،من رو م

 .دیرس یتوجه بهش از سالن خارج شدم اما صداش هنوز به گوشم م بدون

 رفتم. نمیراست به سمت ماش کیاومدم و نییعمارت پا یها ازپله

 .دییایدنبال ما ب نتی_طاها،چند تااز بچه ها رو مسلح کن باماش

 _چشم سلطان.

ودررو باز کردم .ونشستم  دمیرو کش نیدرماش ی رهیبهش بندازم دستگ ینگاه نیکوچک تر نکهیا بدون
 .نیتو ماش

_ 

نگاهم رو  رهیوخ دمیدادم و همزمان انگشت اشاره ام رو به لبم کش هیپنجره تک یدست چپم رو رو آرنج
 عمارت دوختم. یبه پله ها

 طرف شاگرد خورد سرم رو به سمت راست چرخوندم. ی شهیکه به ش یا باضربه

 دادم. نییطاها پنجره رو پا دنیباد

 شد به من. رهیرو خم کردو خ سرش

 مه مسلحه خوبه قربان؟!پنج نفر ه میش ی_افراد رو جمع کردم باخودم م

تکون دادم،توهمون لحظه در عقب باز  دییتا یآوردم وهم زمان سرم رو به نشونه  نییرو پا دستم
 گفتم: یجد یلی،خ رمینگاهم رو از طاها بگ نکهیشد،بدون ا

 من. نیتو ماش نیعقب،طاها،  بچه ها رو پشت سرمون راه بنداز خودتم بش نیتو ام بش اری_سام

 _چشم خان!

 یصندل یکه دست راستم رو به پشت یدور شد،استارت زدم برگشتم عقب درحال نیرو گفت و ازماش نیا
هق هق دختر بدجور  یشدم ،به عقب ودنده عقب ازعمارت خارج شدم،صدا رهیگرفته بودم خ میکنار

 کرد. یم یاعصاب نداشته ام رو خط خط

 .نیشرو باز کردو نشست تو ما نیدرماش ،طاهایصندل یرو برگشتم
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 _قربان اسلحه تون.

کتم  بیوداخل ج دمیکش رونیب شیقو یپنجه ها ونیرو از م ریرو به دستش دوختم،هفت ت نگاهم
 گذاشتم.

 .میراه افتاد عیسر یلیخ

اون نامردا  لیکنم،من رو تحو یها،خواهش م یاون عوض شیخوام برگردم پ ی،من نم دی_ولم کن
 .نیند

 تا آتو دست اون مهران بدم. ارمیدختره ب نیسر ا ییخواستم بال یکرده بودم،نم سکوت

 .بیبه باغ س میدیرس قهیپنج دق بعد

 .دمیمسلح کنارشون رو د یمهران و سامان وپنج تااز مردا  ازدور

 ما بود. شترازیب تعدادشون

گرفتم آروم اما  یمهران رو م یرو درآوردم وهم زمان که شماره  میگوش عینشدم،سر کینزد بهشون
 :دمیغر یعصب

 ماست، شترازیتله گذاشته باشه،تعدادشون ب ستین دیبع کهیمرت نی_ازا

 .ادیب یبان یپشت یرویزنم ن ی_االن زنگ م

 خودشون رو برسونن. عی_آره زنگ بزن،بگو سر

 تماس رو زدم. یبرقرار  لمس

 _سالم بر سلطان،

 ؟یکرد ی_چه خبرته آقا زاده،لشکرکش

 شد. یم دهیوشن دهینحسش ازدور د ریقهقهه اش وتصو یصدا

 .دهینکنه سلطان نترس ما ترس هی_چ

 ترسه، ینم یز ی_خفه شو مهران سلطان از چ

 .اریرو ب میشو و امانت ادهی_پس پ
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 خودشون رو برسونن. روهامیکردم تا ن یم یبا حرف زدن با مهران وقت کش داشتم

 .یاوردیسر اون دخترها ن یی_مطمعن باشم بال

 .ارشیب عی_آره ،باورکن،حاال سر

 .نمیب ی_پس کجان چرا دخترهارو نم

 .رونیب  نیازماش دیاریاون دخترهارو ب نی_بر

 دختر ها سرم رو به سمت طاهاچرخوندم،چشم هاش رو بازو بسته کردو لب زد، دنیباد

  دنی_حله رس

 گفتم: یجد یلیزدمو خ یلبخندکج

 خوبه،آقا زاده. یلی_خ

 یشدم به طاها،بالحن جد رهیداشپورت و   خ یرو انداختم رو یرو گفتم وتماس رو قطع کردم گوش نیا
 گفتم:

 _به بچه ها بگو مراقب باشن،

 _چشم خان.

 پشت فرمون. نیتو ام بش سامان

 .امیخوام ب یم رسام،منمیام ی_ول

 شه،بحث نکن بامن. ی_نم

 به صورتم گفت: رهیشد ،خ ادهیزودترپ اریرو با خشم باز کردم رفتم سمت درعقب،سام در

 .امی،بذارمنم باهات ب ری_ام

 _نه...نه...نه...حاال بکش کنار،

گوشه خودش رو جمع کرده بودو هق  هی،دخترباترس  نیباخشم کنار زدم،خم شدم داخل ماش اررویسام
چفت کردم  فشیظر یتفاوت بهش  دستم رو جلو بردم ،پنجه هام رو محکم دور بازو یکرد،ب یهق م

که باهامون  یاش شدت گرفت،پنج تا نگهبان هیگر میشد ادهیکه پ نیدمش،ازماشیوبه سمت خودم کش
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 یداشتم،همراه بود با دلهره ا یکه به سمت مهران برم یبودن پشت سرمون راه افتادن،هرقدم ومدها
 باربه جونم افتاده بود. نیاول یدونستم چرا  امروز برا یکه نم

 ، خواست که نبرمش یباترس ساعدم رو گرفته بودو از م دختر

راه متوقف بشم.برگشتم سمتش اخم هام رو  ی مهیکه باعث شد تون دمیشن یز یحرف هاش چ یال 
 رو به صورتم دوخت. شیبارون یها دم،چشمیهم کش شترتویب

 !؟یهست یکه تو ک ی_گفت

 _سلطان من ...من...نفسم،نفس نجم...

 گفتم: یجد یلیحرفش دستم شل شد،بابهت وخ نیباا

 .یتو زن مهران یعنی_

 خواد با اجبار باهام ازدواج کنه،توروخداسلطان نذار من رو ببرن. یم ستم،اونی_نه ...من زنش ن

ام  دوبرابر  نهیهمه سال دنبالش بودم خشم و ک نیکه ا یگم شده ا داکردنیوپ تیواقع دنیبافهم
،رو به  تیگرفته اما مملواز خشم واعصبان ینداشتم،با صدا ی،چاره  ا تیموقع نیا یشد،امااالن تو
 دختر گفتم:

 رونیب یکوفت یامشب تورو ازاون خونه  نیدم هم ی_به من اعتماد کن باهاشون برو،امابهت قول م
 آرم. یم

 _اماسلطان،اونا من ...

 دم،یوقاطع غر محکم

 ...یهست یدونم ک ی،که م س،نذاربفهمنی_ه

 .وفتیراه ب حاال

که  ارهیخواست سردرب ی.حتما مدوخته بودبرگشتم،مهران نگاه کنجکاو ومرموزش رو به من  دوباره
 گفتم. یم یوچ ستادمیچراا

 .ستادمیا میدیکه رس شونیچند قدم تو
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 :دمیغر یحرف اضافه ا چیه یب سردوخشک

 .ریدخترهارو بده زنت رو بگ عی_سر

 کرد ،دخترها به سمت ما فرار کردن. باسراشاره

 چیلحظه قلب ه نیوتوا نجایا ینبودم،ول ی،قلبا راض نکهیهم دختر رو به سمت مهران هول دادم،باا من
 کرد. یعقل بود که حکم م نیکاره بود و ا

به صورتش  یمحکم یلیس دویخواست،مهران باخشم نعره کش یکردو ازم کمک م یم هیبلند گر دختر
 از نگهبان ها اشاره کرد که دختررو ببرن. یکیزد ،به 

 .نمیرو تو قلمروم بب یا گهید اهرکسیخوام تو  ینم گهیمادوتا نمونده،فقط د نیب یحرف گهی_د

 بود. ستادهیهمراه طاهاکه اسلحه به دست وآماده ا دمیچرخ

 بودم،که صداش متوقفمون کرد. شتربرنداشتهیب یقدم چند

 جوون. ریش یکن یخداحافظ ایکه با دن ارم،بهترهیب رتیوقت بود که منتظر بودم تا تنها گ یلی_سلطان،خ

افرادش چرخوندم که گرداگرد منو سه  یرو ،رو ،نگاهمیدم،باخونسردیزدم و به سمتش چرخ یپوزخند
 بودن. ستادهیتااز نگهبان هام وطاها  ا

 گفتم: یز یلبام بود،بالحن تمسخرآم یرو یشخندیکه ن یودرحال دمیگردنم کش یرو رو دستم

 .رمیگ یم دیکارت رو ند نیخان زاده،من ا یبر  ی_به نفعته که راهت رو بکش

خوام دخلت رو  ی،حاال اشهدت رو بخون،چون م یرافتادیکه گ ییتو نی،فعال که ا یباش ی_تو سگ ک
 .ارمیب

 دن،یشروع کردم به خند بلند

 شه. یبرات گرون تموم م ،چونینکن یرباز ی_آقا زاده به نفعته که بادم ش

 کنه. یولت نم تیغرور لعنت نیمرگتم ا یلحظه  ی_خفه شو ،سلطان،حت

 .میزد یهمه شوکه به عقب برگشتن اما من و طاها فقط لبخند م اریسام یباصدا
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شغال  هیشد  یگفتن سلطان،م یو غرورش،اگه غرور نداشت که بهش نم رهی_نه، خان زاده ،آخه ش
 الشرخور مثل تو وپدرت.

 بودن. ستادهیدورتادورمون ا ینفر  ستیبودم،به دهن باز مهران کم کم ب رهیخ

 شدم به صورت مهران و گفتم: رهیخ باتمسخر

 پسرپاشا. ی_حاال بهتره تو اشهدت رو بخون

. 

 زدگفت: یم یروز یبه چشمانم که برق پ رهیکه توام بودازخشم وبهت خ یباچشمان مهران

 من دوباره ازتو رودست خوردم. ،ی_لعنت

چشم به هم زدن درعقب روباز کردو  کی یداد ،تو هیکه تک نشیطور عقب عقب رفت،به ماش نیوهم
 به حرکت دراومد. نیماش عیسر یلیخ نیخودش رو انداخت توماش

 بره. دیعرضه ها نذار یب نیری_جلوش رو بگ

 .دنیکنارکش نیماش یخودشون رو ازجلو افرادم

 نفس روهم با خودش برد. یلعنت اون

 یتونستم نذارم نفس رو ببره،ول ی،مزدم توام از خشم و نفرت یادیهوا چرخوندم  و فر یرو رو دستم
 کردم. راقدامید

 .دمیکردن،با خشم غر یکه شوکه به فرارمهران نگاه م روهاشیچشمم افتاد به ن دمیچرخ

 عمارت، دیاریب دیتن لشارو کت وبال ببند نی_طاها ا

 _چشم خان..

 نیمن به سمت ماش یکنارم اومدو شونه به شونه  اریقدم  برداشتم،سام نیبا خشم به سمت  ماش 
 .میحرکت کرد

 امشب اون دختررو برگردونم. دیهرطور که  شده با ارمنی_سام

 خوره؟! یاون به چه دردت م گهی_چراداداش،د
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شدم دست  رهیکه روبه روم بود خ اریگرفتم،سرم رو بلند کردم به سام نیماش ی رهیرو به دستگ دستم
 گذاشتم  نیسقف ماش یام رو رو گهید

 همه مدت دنبالش بودم. نیکه ا یار،کسینفس نجمه سام_اون دختر 

 به من بود. رهیخ ریمتح یباز وچشمان یاربادهانیسام

 گفتم: دمیکش یرو م رهیکه دستگ ینیزدمو ح یکج لبخند

 _ببند اون دهنت رو ،مگس نره توش.

 ها پشت سرمون بودن. نیاز ماش یکیدخترا داخل  نیحرف نشستم تو ماش نیا بعدگفتن

کمه،بعد  یلیاحتمالش خ نینکرده باشن،البته ا یوارم که اون پس فطرت ها بهشون دست دراز  دیام
 گوشه نگه داشتم. هیرو  نیمرکز روستا مردم همه جمع شده بودن،ماش میدیرس قهیچند دق

 برم،  نییپا نیخواستم ازماش ینم

 .ادی_برو به کدخدابگوب

 _باشه داداش.

 یخسته ام رو به مردم یرفت،چشم ها نییپا نیازماش عیو سر دیرو کش رهیانداخت و دستگ دست
سرم رو چرخوندم  یکردن،با خستگ یشده بودن وازش تشکرم ارجمعیدور سام یدوختم که باخوشحال

 رو به دستم چسبوندم، میشونیفرمون گذاشتم وپ یگرفتم،دست هام رورو رونیونگاه از ب

همه  نیخودش،ا شیکردم که پاشا نفس روآورده باشه پ ی_نفس،نفس نجم،اصال فکرش رو هم نم
 نیخدا ازا ییدوباره برگردوندتش...وا یچ یکجا برده بودتش،برا ریگرگ پ نیسال دنبالش گشتم،ا

 شم. یم یدارم روان الیهمه فکرو خ

 چرخوندم. شهیسرم رو بلند کردم.به سمت ش نیماش ی شهیبه ش یضربه  یباصدا

 دادم. نییرو پا شهیکدخدا،ش دنیباد

 ؟یداشت ی_خان بامن کار 

 کار مهم. هی_آره کد خدا ،
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 لرزون گفت: یکدخدا رنگ تعجب به خودش گرفت،با صدا یها چشم

 شده دوباره خان. یهاشم،چ یاقمربنی_

 اومد. یدوختم که داشت به سمت ما م یصورت کدخدا برداشتم وبه مرد یهام رو ازرو چشم

 :دمیغر رلبیز

 کنه. یم یچه غلط نجایاوش،ای_س

 شده؟ یچ یبگ ییخوا ی_خان نم

 به صورت کدخدا گفتم: رهیبرداشتم و خ اوشیپراز خشمم رو از س نگاه

بشن،پس به  ریباهم درگ یگردن ،احتماال دوباره  دوتا آباد یرو بدونکه،افراد پاشا دوباره برم نی_فقط ا
 مردم بگو مراقب باشن.

 چه مرگشه؟ گهید ،پسی_آخه چراخان،شماکه زنش رو بهش داد

متعجب سرش روبه سمت  ستاد،کدخدایکنارکدخداا یواعصبان ختهیبه هم ر یباچهره ا اوشیس
 چرخوند. اوشیس

 !رسام؟یام ی_دختره رو کجا برد

 لبم سرم رو تکون دادم. یرو شخندیچشم هام رو خمارکردمو بان دمیروبه لبم کش دستم

 دادمش._جوش نزن سرگرد،دختره جاش امنه،پس صاحبش 

 شده، نیوخشمگ یاعصبان یلیدرهمش معلوم بود که خ ازصورت

 :دیلب غر ریبهش بودم،که سرش روجلو آوردو ز رهیخ

 .یدیازچشم خودت د یدید یوگرنه هرچ یبرش گردون دیرسام،بایام یدختره رو برگردون دی_با

 قهیحمله کردم باره به سمتش  کیخشم رو تووجودم احساس کردم،به  دم،هجومیحرف رو که شن نیا
 .دمشیبه سمت خودم کش یاش رو به چنگ گرفتم،کم

 خارج شده بود. یعیصدام ازحالت طب تن

 سلطانم،بفهم!! ستاده،منیجلوت  ا یک یفراموش کرد نکهی_به من نگو که چکاربکنم سرگرد،مثل ا
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متعجبش ،تن  یشدم به چشم ها رهیدوباره به تپش افتاده بود،باحرص  خ زدم،قلبمینفس م نفس
 آورد، نییصداش روپا

 !؟یبرش گردون دیسلطان،اون دختر روبرگردون،با_

 زدم،توام باخشم و نفرت: ادیفر

زن کنارشوهرش  کی یبرا ایدن یجا نیشوهرش،امن تر شیبرگشت پ ه؟اونی_چرا؟!مگه اون دختر ک
 بودنه.

 .ستینه...ن-

 ...چون

 ینم یول هیبودم اون دخترک دهیفهم نکهیبه خودشون گرفته بود،باا دیکرد،چشم هاش رنگ ترد مکث
 نشه. یدورروبر دختره آفتاب گهیکردم که د یم یکار  دیرو بدونه،با نیا اوشیخواستم که س

 ؟یزن یم نهیدختره رو به س نیچراانقدر سنگ ا می_د...بنال سرگرد،تا ماام بدون

 _او...اون،نفسه...

 نجم... نفس

زدم  یشخندیاش رو توهمون حالت ول کردم،ن قهیم،یهم بود یتو چشم ها رهیهردوخ
 .رهیسرگرد ازسرراهم کنارم رهیام اگه بگ ،نقشهیروز ی،ازسرپ

 بدم. لشیتحو نکهیقبل ازا ،تایچرازودترنگفت یدونست یرو م نی_تو که ا

 _نتونستم،

 من  ازموضوع  باخبربشم. ینخواست ای،ی_نتونست

 :دیاتکون داد و غرهو یدستش رو رو کالفه

اگه   یشناس یسلطان،خودت اون پس فطرت هارو خوب م ستیحرف ها ن نیزمان ا ،االنی_حاال هرچ
 .میزیتو سرمون بر یچه خاک دیکنه  با یبهش دست دراز 

 برو نجاتش بده. ،خودتیقدرت دار  یسی_توکه پل
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 شهیهستن که هم یلعنت یتابع قانونم و اون قانون ها یو قدرت دارم،آره حق باتوعه ول سمی_من پل
 دست وپام رو بستن .

 .یستین یقانون چیه یهم تابعه  یهم قدرت دار  اماتو

شد به  رهیخ دیتوام ازترد یپنجره گذاشت و با لحن یلبه  یسمت پنجره خم شد،دستش رورو به
 صورتم.

 درسته. یخبرداشت زیازهمه چ نم،توی_بب

 خبرداشتم توروسننه._به فرض که 

 به مهران؟! شی_پس چرا داد

 و بااخم گفتم: اوشیشدم به صورت س رهیسرم روبچرخونم سمت در ،خ نکهیباز شد،بدون ا نیدرماش

که چند ساله  ییدونستم که دختره همون آهو یمهران نم یقدم کی_دختره رودادم به مهران چون تا 
 یازدستم برنم یکار  گهیافتاد،چون د یاتفاق نم نیا یتگف یدنبال شکار کردنشم،چون اگه تو زودتر م

 .یکه توزد هیها به خاطرگند نیا یاومدوهمه 

 .رونیب میاریب یاون دختررو ازاون عمارت کوفت دیبکن با یفکر  هی_باشه من گند زدم،حاال تو 

 بودم،گفتم: رهیکه به روبه روخ یبردم ودرحال ئچیتفاوت دستم رو به سمت سو یب

 .ستشیحرف زدن ن یجا نجایم،ایزن یعمارت باهم حرف م ای_ب

 شهیش یکه دستش هنوز رو یدرحال عیسر یلیوخ

 روحرکت دادم. نیبود ماش 

 !رسام؟یام یچکارکن ییخوا ی_م

 زدم، گفتم: یم دیرو د اوشیرنگ س دیبقل ،سمند سف ی نهیکه از آ  نیهمون ح تو

 خوام نفس رو برگردونم. ی_م

 اونم بااون همه نگهبان. یوارد عمارت پاشا بش ییخوا ی،می_آخه چه جور 

 خوام چکارکنم. یگم،که م ی_به موقعه اش برات م
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رو به سمت داخل  نیبازشد،ماش ی،طبق عادتم دوتا بوق زدم،درازسمت نگهبان میدیدرعمارت رس به
 روبه نگهبان کردم. ستادمیحرکت دادم،کنار درا

 داخل، ادی_بذار سرگردب

 _چشم سلطان

 باتعجب گفت: اریسام

 !؟یباسرگرد چکارکن ییخوا ی_تو م

 کنه. یداره تو کارام دخالت م یادیاز سر نفس ،کم کنم،ز شهیهم یخوام شرش رو برا ی_م

 .شیبکش ییخوا ی_م

 زدم . یترمز گذاشتم و پنجره هارو باال دادم،توهمون حالت پوزخند صدادار  یرو رو پام

 کشتنش نبود. ،منظورمیشد وونهیتو پسر،د یگ یم ی_چ

 _آهان.

 پسرجون. ییبچه ا یادیشو،تو هنوز ز ادهی_پ

 ادهیپ نیو از ماش دمیرو کش رهیرو برداشتم،ودست انداختم دستگ میداشبورد گوش یشدم ازرو خم
 شدم.

 که به سمتم اومد،بدون توجه بهش به سمت پله ها رفتم. دمیرود اوشیس

 شتن.دا یهم دنبالم  قدم برم اوشیس ارویسام

 ،ی_سالم آقا،خوش اومد

 رو تکون دادمو روبه خدمتکارگفتم: سرم

 .اری_سه تا شربت آلبالو ب

 _چشم خان.

 تک نفره نشستم. یمبل سلطنت یسالن رفتم ورو ینقطه  نیسمت باال تر به
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 مبل سه نفره نشست.  یروبه روم رو یباخونسرد نه،یاشاره کردم که بش اوشیدست به س با

 .یباش دیباش،توام با اریسام یر  ی_کجا م

 میکنار یبردارم ،با دست به مبل تک نفره  اوشیصورت س ینگاهم رو از رو نکهیسمتم بدون ا برگشت
 اشاره کردم.

 _باشه داداش.

 خودش رو توجاش جابه جا کرد،سرش رو باال آورد نگاهش رو به صورتم دوخت. یکم اوشیس

 ه؟ی_بگو سلطان،نقشه ات چ

مبل  یپشت یام انداختم دست راستم رو رو گهید یپا یراستم رو رو یمبل ،پا یدادم به پشت هیتک
 گفتم: ی،بالحن جد اوشیبه صورت س رهیگذاشتم و خ

 شرط دارم. هیقبول کنم ، نکهی_قبل ازا

 زدو دست هاش رو بغل گرفت: ینگاهم کرد،لبخند کج مرموز

 شنوم. ی_بگو م

رفت،خواستم شروع کنم که  یاشت موبه مو جلو منقشه ام د نکهیوا یروز یپ یزدم ازرو یشخندین
 شربت اومد. ینی،خدمتکارباس

 ازیشربت ن نیشربت رو برداشتم،چقدر به ا وانیمن گرفت،دست درازکردم و ل یرو جلو ینیس اول
 .هنوزم ادامه داره ه،تازهیصبحانه ام نخورده بودم،روز پرماجرا یداشتم،امروز حت

شربت بهم  ینیریش دم،حسیکردم والجرعه تمامش رو سر کش کیرو به دهنم نزد وانیل یمعطل یب
 داد.  یجون دوباره ا

 دادم. رونیب قیدادم نفسم روعم یرو از دهانم فاصله م وانیکه ل ینیح

 کرد. یکه متعجب نگاهم م اوشیافتادبه س چشمم

 کنار مبل گذاشتم. یعسل زیم یرو رو وانیل

 سرگرد. یکن ینگاهم م یه،چرااونجور ی_چ
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 .اوردنیسردختره ن ییشرطت رو بگو تا بال عایست،سرین یز ی_چ

 به حالت اولم برگشتم.  دوباره

 .دمیکش یلبم م یکه انگشت اشاره ام رو رو یمبل گذاشتم وهمزمان یدسته  یدستم رو رو آرنج

 گهیو د یر یرو بگ تیاون هدف لعنت ،افساریکن ،فراموششییایسراغ نفس ن گهیکه د نهی_شرطم ا
 .یمن نش چیپاپ

 زدو گفت: یمبل،پوزخند یداد به پشت هیهاش روتو هم گره کرد چشم هاش رو بست و تک اخم

 _باشه قبوله.

 نقشه ات رو بگو. حاال

 تو دلم زدم. یا روزمندانهیپ لبخند

 شروع به گفتن نقشه ام کردم. نانیو بااطم ی،جد اوشیشدم به صورت س رهیخ

 ؟یچ وفتهیبرات ب یشه داداش خطرناکه اگه اتفاق یکه نم یبر  ،خودتیفرست ی_چرا طاها رو نم

 راحت تره. المیاعتماد کنم،خودم برم خ یتونم به کس ی_نم

 !م؟یشروع کن ی_حاال ک

 نه شب. م،ساعتیکن یشروع م گهیساعت د کی_

 _خوبه .

 )نفس(

 هولم داد تو اتاق،کنترلم رو ازدست دادم و افتادم کف اتاق، باخشم

 د،شالمیبار یبه سمتم قدم برداشت به حالت آماده باش جلوم نشست،از چشم هاش خشم م آروم
 یبلند غیبلندو فرم دورم پخش شده بود،باخشم موهام رو چنگ زد،ج یسرم افتاده بود و موها یازرو

 دستش گذاشتم،اشکم ازشدت درد دراومد، یزدم و دستم رو رو

مرگ  یصدبار آرزو یکه روز  ارمیبه سرت ب ییبال هی،یکن یسر حاال ازدست من فرار م رهیخ ی_دختره 
 حال امشب خودت رو آماده کن که باهات تا صبح کاردارم. ،فلیکن
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 ..یچ یعنی یفرمانبردار  یکه بفهم ارمیبه سرت ب ییآنچنان بال ازفردا

 .ادی_آخ ولم کن،ازت بدم م

که زد تو  یلیام با س هیدم،گرخون رو تودهنم احساس کر یکه به دهنم خورد شور  یمحکم ی باضربه
 یطورکه به سمت درقدم برم نیدهنم شدت گرفت،موهام رو با خشم ول کردو از کنارم بلند شد،هم

 .دیداشت باخشم غر

 رو ندارم. تیلعنت یها هیگر نیکه اصال تحمل ا یاشک و ناله راه بنداز  امی_امشب منتظرم باش،ن

 رفتنش رو تماشا کردم. میبارون یها باچشم

 نجایمن روازا ادویکردن،خدا کنه حرف سلطان حرف باشه،خداکنه ب هیبلند شروع کردم به گر بارفتنش
 ببره.

 کمکم کن. ایخدا

 .ختمیر ینشسته بودم و اشک م نیزم یربع،هنوزم همون جوررو هی بعد

 کن. اکمکمیخدا ،آخیچ ادیووحشت تمام وجودم رو فرا گرفته بود،اگه سلطان به کمکم ن ترس

 ییدن،وایتو قفل قلبم ازوحشت شروع کرد به تپ دیکل دنیچرخ یخودم بودم که باصدا توحال
 مهران،چراانقدرزود اومد...

 ام حبس کرده بودم. نهیرو ازشدت ترس توس نفسم

 .ستادیبازشد،حنانه تودرگاه ا درکه

 کرد. یم هیمن رو تنب شهیبود،که هم یساله وبداخالق۴۰حدودا  زن

 کلفت و زشتش گفت: یلباس به سمتم پرت کردو با خشم واون صدا کهیت جا چندتا ازهمون

 لباس هارو بپوش. نی_بلند شو ا

 .ادیم گهیربع د هیگفت تا  آقا
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 یرو باال گرفتم ونگاهم رو رو گه،سرمیربع د هیبهم انداخت و با اخم ازاتاق خارج شد،تا  یکج ونگاه
 ادیشب م مهیربع به نه بود،سلطان حتما ن کیساعت چرخوندم،ساعت  کیبه دنبال  وارید

 دنبالم،بدبخت شدم.

 داخل اتاق رفتم. ییبلند شدم،به سمت دست شو نیزم یازرو یدرموندگ با

 شدم. رهیخ شونمیپر یبه صورت درهم وموها نهیختم،توآیصورتم ر یآب رو چندمشت

 خت،یمرد ذهرش رو ر نی_باالخره ا

 ،ینیب ینکنه واقعا من رو نم یکن یچرا کمکم نم ایذلت تن بدم،خدا نیبه ا دیبا من

 رو بستم و از توالت خارج شدم. رآبیش یدرموندگ با

 یکامال تا باال نشییاش تورکارشده بود وپا نهیکه سمت س ریلباس خواب حر کیرو نگاه کردم، لباس
کنم ،چه  یلباس شرم م نیازنگاه کردن به ا یلباس خواب نفسم بند اومد من حت دنیباسن بودبا د

 االنه که برسه، هیچاره چ یبرسه که بخوام بپوشمش،ول

کرد،ناخداگاه  یم ییخودنما یبااون لباس خواب ساتن قرمز بدجور  دمیرو تنم کردم بدن سف لباس
وبه  داکردنیاونم تواون وضع قلبم شکست،دوباره اشک هام راه خودشون رو پ نهیخودم توآ دنیباد
 گونه ام فرود اومدن. یرو

 بردم. یور  کیبردم موهام رو  دست

 خیباره احساس کردم که روح ازبدنم خارج شده،تمام بدنم  کیزد به  د،خشکمیکل دنیچرخ یصدا با
 ریگ یکه تو چنگال گرگ گرسنه ا دمید یم ییخودم رو مثل آهو قایشدم،دق رهیبست.باوحشت به درخ

 نداره. یافتاده وراه فرار 

 باز شد مهران تو درگاه قرارگرفت. درکه

 رو باال گرفت . وار،سرشیقدم به عقب برداشتم،که خوردم به د کی دنشیباد

 رولباش نشست. یمات موندش،امازود به خودش اومد لبخند کج دنمیباد

 برگرده درروبست. نکهیاتاق شد بادست بدون ا وارد
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 یبرق م رانداختهیگرگه گرسنه که شکارش رو گ کیمثل  قایبه سمتم قدم برداشت،چشم هاش دق آروم
 زد.

 گرفت. فمیظر یمردونه اش رو دوربازوها یشد ،انگشت ها کهینزد

 دستش نفسم بند اومد، ازحرارت

خمار وقرمز شده اش رو به چشم هام دوخت،لبخندش کم کم محو شد ،اصال ازنگاهش  یها چشم
 اومد. یخوشم نم

 ت موند.لبم ثاب یکم نگاهش سرخورد ورو کم

 کردو خودش رو به لبم رسوند. رمیلحظه غافل گ کیتو

 غمیکرد،که ج یکاررو م نیا انهیزد ،انقدروحش یو البه الش گاز م دیمک یلبم رو م انهیو وحش باحرص
 شد. یتر م صیحر غمیج یصدا دنیرفت هوا واون باشن یم

گردنم  یزدوسرش رو تو گود مهیتخت ،روم خ یحالت من رو عقب عقب بردو انداخت رو توهمون
 .دیمک یبرد،باحرص گلوم رو م

 گرفت اشکم دراومداماجرات اعتراض نداشتم. یکه م ییگازها یسوزش جا ازشدت

اون طور لخت جلوم با شرم  دنشیشد خودش رو ازم جدا کرد،تمام لباس هاش رو درآورد باد بلند
 :یزدم توام با دردو درماندگ ادیچشم هام رو بستم و فر

 تونم،کمکم کن. ینجاتم بده،من نم ای_خدا

 نییرون پام گذاشت،آروم نوازش گرانه دستش رو باال و پا یبه سمتم اومد ،دستش رو رو دویخند بلند
 خودش رو روم خم کرد. دیکش

 رو گرفت، بازوم

 _بچرخ...

 _نه ،توروخدا ولم کن ،

 .دمیکه از وحشت الل شدم و چرخ یدادزد،جور  بلند
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 زدم... غیخودش رو کامل ازپشت به بدنم چسبوند،ج دیشدراز ک کنارم

 کارم تمام بود... گهید

 اومد. یگرگ گرسنه با جون دادن آهو دلش به درد نم دن،امااونیبدنم شروع کرد به لرز تمام

 سامان اومد. یصدا د،ودنبالشیمحکم به دراتاق کوب یکیبودم ،که  یدیاوج ناام تو

 .میبدبخت شد رونیابی_مهران ب

رومخش بود،باخشم ازکنارم  یصداها بدجور  نیدراومد،ا یدوباره صدا ینکرد،ول یاولش توجه ا مهران
 بلندشد.

 به سمت دررفت، دویلباس هاش رو پوش 

 شکنه. یدررو آنچنان باخشم فشارداد که گفتم،االن م ی رهیدستگ

 ؟ییخوا یم یچ یلعنت هی_ها چ

 اومده. ی_مهران سرگرد،سرمد

 کنه؟! یچکارم نجایا یاون عوض ی_چ

برگرده  نکهیخوشحال شدم ،ناخداگاه بلند شدم نشستم ،مهران بدون ا یاسم سرگرد سرمد دنیباشن
بکنم،توحال خودم بودم  یچه غلط دیدونستم با ینم یسمتم دررو بست و ازاتاق خارج شد،ازخوشحال

 بنیتخت پا یاز رو دمیدوباره صدارو شن یوقت یبه پنجره اومد،اول توجه نکردم ول یضربه  یکه صدا
 .دمیرو ند یکس یاومدم،ول

 پنجره رفتم دررو باز کردم. کنار

 _برو اون ور دختر.

شدم بهش،اولش  رهیخ رتیسلطان که خودش رو انداخت داخل اتاق شوکه شدم وباح دنیباد
وضع بد لباسم  یمات موند،تازه متوجه  دنمیسرش رو باال گرفت وبا د یوقت یحواسش به من نبود،ول

 یسمت پنجره،دستش رو به گردنش گرفت و با صدا دیشدم،امااون زودتر به خودش اومدو چرخ
 گفت: شجذاب مردونه ا

 !دم؟ینرس رکهی_د
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 .هیکارش که روش روازم گرفت بهم نشون داد که مرد قابل اعتماد نیذوق ،هم یزدم ازرو لبخند

 .یدی_نه به موقعه رس

 .میبر دیلباسات رو عوض کن با عی،سریضع بمونو نیتوهم ییخوا ی_نکنه م

 .دمشونیبه سمت لباس هام رفتم و پوش عیزدم ازسر ذوق،سر یلبخند

 _من آماده ام.

بلند بود،چشم  ستاد،قدشیام ا نهیبه س نهیشد رو صورتم،به سمتم قدم برداشت.س رهیسمتم،خ برگشت
انداختم،باقرارگرفتن  رینگاهش سرم رو به ز ینیجذاب وپرنفوذش افتاد ،ازسنگ یهام که به چشم ها

 چونم ،سرم رو به باال هول دادباانگشت شستش کنارلبم رو پاک کردو گفت: ریدستش به ز

 بود. ی_خون

 به سمت پنجره رفت، دویچرخ عیوسر

 .یستادیچراوا ای_ب

 سمتش رفتم، به

 رفتم. رونیکرد،دستم رو گرفت و ازپنجره ب کمکم

 سه متر. کیبود،نزد ادی،ارتفاع ز نیی،خودش رو انداخت پا دستایهم کنارم ا خودش

 .ن،بپربغلمی_بش

 گفت: یم ینگاهش کردم،چ رهیخ

 !گه؟یبپر د یکن ی_چه کار م

 نشد. شیزیچ دیکه اون پر رمیم ینم رهیدهنم رو قورت دادم،اگه اونم من رو نگ آب

 دستش رو باز کرد. نشستم،اونم

 _بپر...

 .نییهام رو بستم و خودم رو انداختم پا چشم
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 که زده بود رواستشمام کردم، ییلحظه عطر خوشبو کی،تومردونه اش گرفت یبازوها نیمن رو ب محکم

تونست نفس  ینم چارهیشل شد،اصال متوجه نبودم که دستم رو دورگردنش گرفتم،ب دستش
 گفت: یگرفته ا یبکشه،باصدا

 !؟ی_ول کن خفم کرد

 .دمیکش رونیازبغلش خودم رو ب باخجالت

 یآروم غیتوپام ج یز یت یبا فرورفتن ش میدیدویطور که م نیداخل باغ ها هم دنیبه دو میکرد وشروع
 نشستم. نیزم یو رو دمیکش

 برگشت سمتم،کنارم زانوزد،پام رو تو دستش گرفت و نگاه کرد، سلطان

 .ارمیدرش ب دیتکه چوبه،با هی_

 دستش گذاشتم. یدستم رو رو ختمیر یکه ازسوزش پام اشک م یدرحال

 خوام،توروخدا ول کن. ی_نه نم

 .ارمیب ،بذاردرشیستیبچه که ن یچ یعنی_

 .دمیحرفش دستم رو عقب کش نیباا

 .دیکش رونیچوب رو ازتو پام ب عیحرکت سر کیبا

 ـ ومدیخون م پام

 !؟یراه بر  یتون ی_م

 یبود نم یچاره چ یزه،ولیت یها یکه،پراز شاخه و ش ینیبرهنه اونم رو زم یبود ،پا کیجا تار همه
 سراغم. ادی،تا مهران ب نمیتونستم ،بش

 بلند شدم، نیزم یرون پام گذاشتم و به زحمت ازرو یرو رو دستم

کردم،چند  یرو احساس م یر یداشتم و باهر قدمم سوزش نفس گ یافتاد و من دنبالش قدم بر م راه
بودم بهش صورتم رو ازشدت سوزش پام جمع کرده  رهیستادم،خیقدم که رفتم ازسوزش پام ا

 سمتم، ستادم،برگشتیبودم،متوجه شد که ا
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 پس؟! یستادیچراوا هی_چ

 قدم بلند به سمتم برداشت. کیرو از نگاهش گذروند، سرتاپام

 کنه؟ یم تی_پات اذ

 .سوخت یم ی_سرم رو تکون دادم،پام بدجور 

 باوحشت دستم رو دور گردنش حلقه کردم. دمیهوا معلق د یلحظه خودم رو رو کیتو

 ...من...ام،سلطان،می_من خودم م

 که گفت مهرسکوت به دهنم زد... یز یحرفم رو ادامه بدم،باچ نذاشت

 بشنوم فقط ساکت باش. یز یخوام چ ینم گهی_د

 رو به دندون گرفتم. لبم

 .ی،خفم کرد_دستت رو ازدور گردنم باز کن 

 که زده بود فوق العاده خوش بو بود. یزده دستم رو ازدور گردنش باز کردم،عطر  خجالت

 گرفته بود. یادیتا حد ز دم،کهید ینور مهتاب  به وضوح م ریباال گرفتم،صورتش روز یرو کم سرم

 تو فکره. قایداد عم یانداخته بود،که نشون م یز یر یها نیچ شیشونیروپ یکمرنگ اخم

 بود. یا گهید یاون حواسش انگارکه جا یشم،ولیم قیدارم بهش دق یادیبودم که ز متوجه

به جلو انداختم،نورچراغ ها تاچند متر جلوتر  ینگاه میکه به چشمم خورد،سرم رو چرخوندم ،ن یبانور 
 کرد. یرو هم روشن م

 تر که شد تازه شناختمش برادر سلطان بود. کیاومد ،نزد رونیب نیازداخل ماش یجوون پسر

 .یشده داداش،چرابغلش کرد ی_چ

 .یکه فک بزن یی_برودررو واکن به جا

 رو با شرم به دندون گرفتم . لبم

 .نیعقب ماش یصندل یآروم گذاشت رو یلیرو خ من
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 خارج شد. نیرو صاف کردوازماش کمرش

 ر...طو نی،برادرش هم  هم نیباز کردو نشست داخل ماش درجلورو

 .میراه افتاد عیسر یلیخ

 .میخونه پانسمانش کن میزخم پات،تا بر یدستمال هارو بذاررو نیا ای_ب

هم به  نیهم یبود دستش که دستمال بود رو باال گرفته بود برا رهیکه خودش به جلو خ یدرحال
اومد  یخون مزخم،پام فشار دادم،هم  یسمتش خم شدم و دستمال هارو ازش گرفتم،دستمال هارو رو

 سوخت. یم یهم بدجور 

 یرانندگ نیدرح نیکه ماش یی،ازتکون ها یرسنگالخیمس هیم،یشد که تو راه بود یم یا قهیپنج دق هی
 اطرافمون شدم. یها نیخورد،متوجه ناهموار بودن زم یم

سلطان نتونه درمقابل پاشا  نکهیبودم،ازا دهیخواد چکارکنه،دروغ چرا ترس یدونستم سلطان م ینم
 مقاومت کنه.

گرفته  یادیتا حد ز دم،کهیدیبه وضوح م نینور کم داخل ماش ریدوخته بودم بهش،صورتش رو ز چشم
 بود.

 رخش هم معلوم بود. میازن یداشت،حت اخم

 یداده و انگشت اشاره اش رو به پشت لب هاش م هی،تک نیماش ی شهیدست راستش رو به ش آرنج
 .دیکش

  

  

 فصل چهارم 

  

 از سلطان برداشتم . ،چشمیزنگ گوش یباصدا

 _الو...
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 هارو معطل کنم. نیتونم ا ینم نیشترازاید،بیشد ،سلطان رس یچ اری_الو سام

 .میعمارت کی_آره ، نزد

 _خوبه...

 گفت: یدادوبه سمت برادرش چرخوند بالحن جد هیتک یصندل یسرش رو به پشت سلطان

 .نمشیخوام دورو برعمارت بب ینم گهیفراموش نکنه،د_بهش بگو شرطمون رو 

 سر گرد. یدی_شن

 بگو سر قولم هستم ،خداحافظ. دم،بهشی_آره،شن

 رو قطع کرد. وتماس

 من رو نجات داده. اوشیسلطان به کمک س اوش،پسیشد،سمت س دهیکش فکروذکرم

 باهم بستن. یدونفر چه شرط نیا

 داره؟! یاالن چه حال یعنی چارهیب اوشیس

 !واقعانگرانمه؟

 کنه. ینگاه م یاردیلی،اونم مثل سلطان فقط به من به چشم سند اون شرکت م دمیاشای_

اون  دمیچشم به هم زدن فهم کیاومد،تو میباره چه به سرزندگ کیشدم، جیگ گهیمن،د ی...خدانه،نه
 .یسرمد اوشیمردسلطان ازاون طرفم سرگرد س نی،وحاالام ا دهیمن رو ازم دزد تینامرد، هو یپاشا

 چکار کنم؟! دیبا ایخدا

 .میوارد عمارت شد یک دمیتو افکارم غرق بودم،که اصال نفهم انقدر

گرفت و دررو باز کرد،  رهیاومد،دستش رو به دستگ نیخارج شدبه سمت درعقب ماش نیازماش سلطان
خم شد،نگاهش رو به صورتم  ی،کم نیسقف ماش یاش  رو گهیدستش به دربودو دست د کی

 گفت: یدوخت،سردو جد

 ...نییپا ای_ب

 مرد بود،اما جذاب ترش کرده بود. نیاز صورت ا یابروهاشم که انگار جزء جدانشدن نیکورب ی گره
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 یبود رو رو دهیند بیکه آس ییرو تکون دادم و خودم رو کشون کشون به سمت در بردم،اول پا سرم
سرد گذاشتم،ناخداگاه  نیزم یام رو که رو دهید بیآس یگرفتم،پا گذاشتم،دستم رو به در نیزم

 ازسوزشش صورتم رو جمع کردم،

 سوزه! یپام م یلی_آخ،خ

 . دیهاش رو به هم ساب ش،دندونیشدم توصورت سردو جد رهیخ

 کنم. یمن االن کولش م ستای_داداش وا

 گفتم عیسر دمیصورت درهمش رو د یشدم به سلطان ،وقت رهیخ

 ،ممنونم.  امی،خودم م_من 

  غیج شیحرکت ناگهان نیدوشش انداخت ازا یشد دستش رو دور پاهام قالب کردو من رو رو خم
 :دیغر یکه عصب دمیکش

 ؟یزن یم غی_چته ؟چراج

انداختم،دستم  نییبرادرش افتاد،سرم رو پا یلحظه چشمم به صورت متعجب ودهان بازمونده  هی
رو نوازش کرد، برادرش پشت  مینیعطر خوش بوش ب یدوشش گذاشتم،ودوباره همون بو یرورو

 رفته بود. ادمیگفته بود اما من  اوشیاد،سینم ادمیداشت،اسمش رو  یسرمون قدم برم

 ش؟یبر ی_داداش کجا م

 اتاقم رو بازکن. ی_برو دراتاق روبه رو

 ازکنارمون رد شد ،ازپله ها باال رفت. عیسر

 یکه زن ها یبود،درست همون طور  یرفتم تو فکرسلطان راستش واقعا مرد مغرورو باجزبه ا دوباره
 گفتن. یعمارت پاشا ازش م

تخت،شونه اش رو چند بار  یباره من رو رها کرد و افتادم رو کی،به   میفکربودم که وارد اتاق شد تو
 به صورتم گفت: رهیخ یو سرد یچرخوند ،گردنش رو چپ و راست کردو بالحن جد

 بهش بگو. یالزم داشت یز ی،اگه چ ارهیب هیاول یکمک ها یگم برات جعبه  یاز خدمه م یکی_االن به 

 انداختم. نییسرم رو پا اوردمیو پرنفوذش طاقت ن نینگاه سنگ ریز
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 بزنه. یا گهید یحرف نکهیقدم بلند ازاتاق خارج شد بدون ا باچند

 دادم. رونیب قیبسته شدن در نفسم رو عم یباصدا

 )مهران(****

 ؟یزن یحرف م تیبا گوش یدار  یرفت یمعتل کرد نجایسرگرد ،حرف حسابت رو بگو،ماروا هی_چ

 با من حرف بزن، ی_آقا شما چکاربه سرگرد دار 

 زد: ادیداد فر یهواتکون م یکه دستش رو رو ینیداد و ح رونیروباخشم ب نفسش

 _نه من حرفم بااونه نه شما...

 نباریکرد،ا یقرمز شده بود،هجوم خون رو به مغذش احساس م تیشدت خشم واعصبان هاش از چشم
تصاحب  یکه داشت به خواسته اش برا یمزاحمش شده بود،درست زمان یسرهنگ تو بد موقعه ا

 .دیرس یم شیزپایگر یآهو

 تو،واجب بوده حتما. یگ یم ی؟!چ هی_چ

 یهم فشار داد که  شک نداشتم،که باکم یرو یخشم فکش منقبض شد،دندون هاش رو جور  ازشدت
 .شکننیم گهیفشارد

 .دی،بهتره که رفع زحمت کن نیهاتون رو انجام داد قی!اگه تحقگه،سرگرد؟ی_خب د

هم  کلیقدو ه ستاد،همیقدم بلند به سمت مهران برداشت ،رخ به رخش ا کیزدو  یشخندین سرگرد
 بودن.

 کرد،گفت: یم یکه باهاش باز  یمهران رو با انگشت اشاره وشستش گرفت ودرحال راهنیپ ی قهی

 زتیخان،شما ام سالم مخصوص من رو به پدر عز م،مهرانیکرد یرفع زحمت م می_ماام داشت
 عرض ادب کردش. یسرمد اوشیبرسون،بگو که س

 زدو گفت: یلبخندکج مهران

 رسونم سرگردـ. ی_حتما سالمت رو بهش م

 آورد . نییمهران پا راهنیپ ی قهی یهم زمان دستش روازرو یردبه سروان احمدروک اوشیس
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 .هیامروز کاف یسروان،برا می_بر

 رفت گفت: یم نشیکه به سمت ماش ینیزد وح یبه مهران و پوزخند روکرد

 تمومه،پسرپاشا. نجایا گهی_ کارماد

 کرد. یرو تماشا م اوشیمرموز لبش رو غنچه کردو رفتن س مهران

 برده . ییبوها هیسرگرده، نیکنم،ا یم ن،احساسیگداربه آب نزد یا،بی_سامان،شماکه تازه گ

 .مینداشت یچند وقته معامله ا نی_نه مهران،مااصال ا

 لختش فرو کردو به عقب هولشون داد. یرو کالفه تو موها دستش

 دونست. یم یز یچ هیکنم که  ی_پس چرااحساس م

 .میزد خیسرده، یلی،هوا خ میبر ای_ولش کن مهران ،ب

موقعه ازشب مشکوک شده بود، متفکرانه  دستش رو به گردنش  نیاون هم ا اوشیبه بودن س یکم
 سرما دستانش رو بغل گرفته بود.  کرد،وازشدتینگاهش م رهی،وبه سمت دربرگشت،سامان خ دیکش

 ازسرما. یر ی_بروتو نم

 .هینرسونم صددرصد مرگم حتم یخودم رو به بخار   گهید ی قهی_اگه پنج دق

 شده بود روبه مهران کرد. نیکار مهران خشمگ نیسرش  رو باتاسف تکون داد ،سامان که ازا مهران

 بود. یکارت براچ نی_ا

 یفیضع یلی_تو خ

 هم به یبه شونه  شونه

 مهران رو تو چنگ گرفت. یدست انداخت و بازو یبه طورناگهان دن،سامانیسالن  رس داخل

 شد تو چشم هاش. رهیااخم خب برگشت

 !دستت رو بنداز.ه؟ی_چ

 !؟یو تو قو فمیکه من ضع یکن ی_چرا فکرم
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 .نیفقط سردم شده ،هم من

 هیباکنا دیزدو دستش روباالآورد هم زمان انگشت شست واشاره اش رو اطراف دهانش کش یشخندین
 گفت:

 نذارن . ریکه نه سرما ونه گرما روت تاث یهست یقو ی_وقت

بزرگ تر شده  نهیک نیوقت بود به دلش افتاده بود وبا تصاحب نفس ا یلیبرادر خ ی نهیکه ک سامان
 بود.

 وارگفت: میباال گرفت وتسل میرو به حالت تسل دستش

 باتوعه،حاالبهتره برم بخوابم. مم،حقیخب...من تسل یلیخب ،خ یلی_خ

 نهیمادرش ک کیدونست که سامان به تحر یکرد ،خوب م یبه سامان رفتنش رو تماشا م رهیخ مهران
 مراقبش باشه. دیبا یلیاون رو به دل داره وخ ی

 سودابه مادر مهران مرد اون فقط ده سالش بود. یوقت

داشت  یمختلف سع یبود وهرلحظه با فتنه ها یاستیمادر سامان رو گرفت، نرگس زن باس پاشانرگس
 کنه. رونیتامهران رو ازدورب

،تمام افکار شوم رو از  شیبارویعروس ز یبل ورود به اتاق وپاگذاشتن به حجله کرد ق یسع  مهران
 خودش دور کنه.

رو فشار دادو همزمان  رهیاش دستگ گهیرو توقفل چرخوند وبادست د دی،دست انداخت،کل لبخندزد
 درروبه داخل هول داد.

چشم  یبرداشت،هرچ رهیدستگ یقرارگرفت،تمام اتاق رو ارنظر گذروند دستش رو ازرو تودرگاه
 .دیگردوند،نفس رو ند

رو فشار داد دررومحکم به  رهیقدم بلند به سمت توالت داخل اتاق برداشت.دست انداخت دستگ کی
 توالت برخورد کرد. واریداخل  هول داد،دربا شدت به د

 افتاد به پنجره،دوقدم بلند به سمت پنجره برداشت.  چشمش

 پنجره ازشدت ضربه خورد شد. ی شهیکه تمام ش یرو بست ،طور  زدو هم زمان درپنجره ادیفر باخشم
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 _نفس!

 کشمت. ی،میعوض یکشمت دختره  یم

 .دیکنار پنجره کوب وارید یمشت شده از خشمش رو باال آوردومحکم ب یها دست

 فرار کرده؟! ی_چجور 

 !ن؟ییپا دهیفاصله پر نیازا یچجور 

 اومد. ادشیحرف سرگرد  نیآن آخر کی

 تمومه پسرپاشا" نجایا گهی"کارما د

زد  ادیشکسته فر ی شهیبود به ش رهیکه خ ینیجمله تو سرش تکرارشد.درهمون ح نیبار ا نیوچند
 توام ازخشم و نفرت :

 دونم . یمن م هیعوض اوشیسر اون س ریز نایا ی_همه 

 کرد. یمرد درد رو احساس نم نیزد،انگارکه ا  واریبه د یدرپ یپ یوار مشت ها وانهید ودوباره

دوقدم بلندازدرگاه اتاق  د،بایزخم شده بود،چرخ واریکه پشت دستش از شدت ضربه به د یدرحال
 داشت. یبرم تیگذشت وبه سمت اتاق سامان رفت،قدم هاش رو محکم وباخشم و اعصبان

درزدن دستش رو  د،بدونیرسوند،به دراتاق سامان که رس یبود خودش رو به سرگرد م رنشدهیتا د دیبا
 فشار درروبه سمت داخل هول داد. کیبرد وبا رهیمت دستگبه س

 برگشت،وبابهت گفت: رانهی،سامان غافل گ شیورود ناگهان با

 تو؟ یاومد ،چرادرنزدهییخوا یم یچ نجای_ت...تو،ا

 زد: ادیبود،برخشمش افزوده شد ،بلند فر دهیکه لخت تو بغل سامان خواب یدختر  دنیباد مهران

 ،معلوم هست؟! یکن یم ی_چه غلط

 . ،بدبختیخواب یهرزه ها م نیازا یکیهرشب با یدار 

 .رونیبه خودم مربوطه حاال برو ب گهی_اونش د
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هم فشار داد ودست هاش رو کنارش  یخشمش رو بروز نده.لبش رو رو نیشترازایداشت ب یسع مهران
 .دیرس یشکسته شدنشون به گوش م یکه صدا یمحکم مشت کرد جور 

 :دیقفل شده اش غر یدندون ها نیازب رلبیز

 دنبالش. میبر دینفس فرارکرده،با یلعنت رونیب ایب عی_سر

 !فرارکرده؟!؟ی_چ

بسته  یکه صدا دیبزنه ازاتاق خارج شد و در و آنچنان باحرص به هم کوب یا گهیحرف د نکهیا بدون
 .دیچیشدنش تو تمام عمارت پ

رو به  د،سرشیسامان به گوشش رس عیسر یقدم ها یفاصله گرفت،روپاگرد دوم بود که صدا ازاتاق
 یم کیکتش بود،بهش  نزد دنیمشغول پوش یبلند درحال یباگام ها مهیچپ چرخوند ،سامان سراس

 شد.

 ؟ی_حاال واقعا فرارکرده،آخه چجور 

 گفتم: تیرفتم،باخشم واعصبان یم نییکه از پله ها پا ینیح توهمون

 داشته؟ یلیب اومدنش دل،بهت که گفتم امش اوشهیس رسری_همش ز

 مهران؟! یچکارکن ییخوا ی_حاال م

 .دیگذاشت ،به گردنش کش یپله قدم م نیآخر یکه رو یدرحال یرا عصب دستش

 کنم. یرو که پاشا با پدرفضولش کرد منم باخودش م ی_کار 

 زدو گفت: یدلش پوزخند یکه مهران زدش سامان  سکوت کرد،تو یحرف نیباا

 زده رو دست پاشا. یرحم ی_مهران تو ب

 د،سامانیوز یم یعمارت قدم گذاشتن،سوز سرد اطیهم ازسالن خارج شدن و به ح یبه شانه  شانه
 را داخل کتش کرد. شیرو جمع کرد ودست ها شیکه به صورتش خورد چشمها ییازشدت سرما

 رفت. نییعمارت پا ضیعر یدنبال مهران از پله ها وبه

*** 
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 ،مهران ؟! می_چکار کن

 دختره خودش دررفته؟! دیباهاش نبود،شا یدختر 

 یخواستم نم یاگه م ن،اونییپا دهیدختره پر یاده،چجور یز یلی_چرند نگو سامان،ارتفاع اونجا خ
 تونست.

نفس رو  دیازکجا با نیسرگرده نرفت تو خونه،اصال ا نیباا یگم خودش فرارکرده ،کس ی_منکه م
 بشناسه؟!

لبش  ریچسبونده بود وهم زمان انگشت شستش رو متفکرانه به ز شهیآرنج دست راستش رو کنار ش 
 .اوشیس یبود به درخونه  رهید،خیکش یم

 _پس کاره سلطانه،من مطمعنم؟!

دختره رو  دیق ،پسیش یسلطان نم فیآد،تو که حر یازدستت برنم گهید ی_کارسلطان باشه،تو کار 
 بزن.

 :دیو محکم ترکردو باخشم غرابروهاش ر نیکورب یگره  دیبه سمت سامان چرخ باخشم

 ه؟یکه قصدم ازازدواج بااون دختره چ یدون ینم ،تویزن یم یخودت رو به خنگ ای یتو خنگ نمی_بب

 !؟یگ یکه انقدر چرت م یدون یشرکت آلمان رو نم هیقض تو

 تفاوت باال انداخت. یشونه هاش رو ب دیخشم مهران رو د یوقت سامان

 .میمنتظر بمون نجایتا صبح ا ییخوا یم می_حاال چکارکن

 صداش بست: یکه سامان چشم هاش رو ازبلند یدادزد،طور 

 وفتی_نه، راه ب

 ازجاش کنده شد وحرکت کردن. نیاستارت زدو ماش عیسر یلیخ

 .میای یو ماتش کرد،رودررو ازپسش برنم شیسلطان رو با نقشه ک دیرو به پاشا بگم،با زیهمه چ دی_با

 کرد. یهمه رو مرور م یکی یکیبود که  دهیسلطان کش ینابود یتوسرش هزاران نقشه برا مهران
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 نیداشت،ا یادیز تیمردم نفوذ ومحبوب نیباهوش وقدرتمند بود واز همه بدتر ب یادیز سلطان
 کرد. یم شیاعصبان شیازپ شیداد،وب یموضوع مهران رو عذاب م

 )سلطان(

روبه روشدم، ومن رو به رگبار  ایمتعجب سون یاومدم درروبستم،با چهره  رونیکه ازاتاق ب نیهم
 به جواب دادنشون نداشتم. یعالقه ا چیدونستم اون موقع ه یبست که حداقل م یسواالت

 نجا؟یا شیموقعه ازشب چراآورد نیه؟ایدختره ک نی_داداش ا

 دست انداخت و مچ دستم رو گرفت. یازکنارش ردشدم،به طور ناگهان کالفه

 .ستمیخونه آدم ن نیمن توا د،مگهی_داداش باتوام خب به منم بگ

 :دمیوباخشم غر دمیکش رونیقدم به عقب برداشتم،دستم رو ازتو دستش ب کی 

 یز یچ دمیخودم اگه سالح د یکن یشه دخالت م یکه به تو مربوط نم یی_بارآخرت باشه که توکارها
 گم. یروبهت بگم م

 رسام؟ی_اماام

 _برگردتو اتاقت.

 کرد،دست هاشو مشت کرد و سرتق و گستاخ نگاهش رو تو چشم هام انداخت. بازلج

بدم اونوقت تو  حیموبه مو بهت توض دیکنم با یکه م ی،چطور من هرکار  یسالح بدون یچ یعنی_
 نزنم والل شم. یمن حرف یتو خونه و توقع دار  یآورد یدختر جوون رو برداشت هی یخودت نصف شب

 شه؟ یآقا داداش نم نه

 دختره رو نداشتم اونم امروز که انقدرخسته کننده بود برام، نیا یها یسرتق باز  یحوصله  اصال

 زدم: داد

 !انه؟ی یکن ی_بس م

 :دمیغر یو مبهوت نگاهم کرد،بادست دراتاقش رو نشون دادم وبا همون لحن عصب مات

 کنم. یتکرار نم گهی،د ایحاال سون نیاتاقت،همحاال بازبون خوش برگرد تو  نی_هم
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 :ادزدمیکرد،بلند فر ینگاهم م رهیخ رهیخ

 . یلعنت گهی_د...برو د

 سمت اتاق. دیو دو دیکش یآروم غیج

 .دیرفتش رو تماشا کردم،وارد اتاقش شد ودراتاق رو محکم به هم کوب کالفه

 دستم رو تو موهام چنگ زدم وبه عقب هولشون دادم. کالفه

 خسته... یلیخسته بودم،خ یلیخ

آرمانم باعث  ی هیتر شده بود،قض ختهیروزا اعصابم از قبل به هم ر نیدادم، ا رونیب قیرو عم نفسم
 شده بود تابه شدت خشمم افزوده بشه.

 ...ادیسام ...بدم م ریام ادی_ازت بدم م

 برام مهم باشه... دی_به درک ،با

 هق هقش ازداخل اتاق بلند شد. یصدا

 و به سمت اتاقم رفتم. دمیرو کالفه به گردنم کش دستم

 کیبردم وبا خشم بازشون کردم،با راهنمیپ  یرو به سمت دکمه ها دم،دستمیمحکم به هم کوب دررو
تخت ولو کردم انقدرخسته  یاتاق انداختم وخودم رو رو یرو ازتنم درآوردم وگوشه  راهنمیحرکت پ

 تازود خواب سخاوتمندانه من رو به آغوش خودش دعوت کرد  یلیخ یالیبودم که فارغ از هرفکرو خ
شبانه ام باشه  یها  یهام بد خواب یبدخلق لیدل دیشبانه ام کنه،شا یدوباره من رو مهمون کابوس ها

 ...دیدونم شا ینم

 )نفس(

 بود. یمرد واقعا عصب نیاومد،ا یم رونیسلطان ازب ادیفر یصدا

 یبودن،هنوزم پام بدجور م زونیکه پاهام ازتخت آو یتخت انداختم درحال یخودم رو رو کالفه
 شدن. یافتادم،ناخداگاه اشک ازچشم هام جار  اوشیس ادیبه سقف اتاق بودم که  رهیسوخت،خ

 وباپشت دست اشک هام روپاک کردم. دمیروباال کش مینیب
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 اومد من االن کجا بودم؟ یمزدم،اگه اون به کمکم ن یحرف م اوشیبا س دینداشتم،با یخوب احساس

زن  هیسرجام نشستم،اما خدمتکار بود  یسلطان باشه سر  دیشا نکهیا الیهمون لحظه دربازشد،باخ تو
دستش  یکیکوچ  یاش بد نبود،جعبه  افهیق ،درکلیدرشت و مشک یسبزه.باچشمان بایتقر انسالیم

 بود.به سمتم قدم برداشت،

 پاتون رو پانسمان کنم. امیب ارگفتنی_سالم خانوم،آقاسام

 دادم،وسرم رو تکون دادم. رونیسلطان نبودب نکهیراحت ازا الیرو باخ نفسم

 _سالم،باشه .

 نیزم یمن بود کنار تخت رو یبه صورتم انداخت وهمونطور که نگاهش رو ینگاه مین
 رو باز کرد . هیاول یکمک ها ینشست،درجعبه 

 رو درآورد ،پام رو تو دستش گرفت،چهره اش رو جمع کرد و گفت: نیو بتاد باند

 خانوم جان ،چقدرپات بدجور زخم شده. یی_وا

 سوزه. یام م یلی_چوب رفت تو پام،خ

 کنم. ی_االن برات پانسمانش م

 کرد. ینیپنبه ازداخل جعبه درآوردو بتاد یپام برداشت کم یرو ازرو دستش

 .دمیکش یفیخف غیشت،که ازسوزشش جپام گذا یرو رو ینیبتاد یپنبه  

 به روم زد.  یبه صورتم انداخت و لبخند مهربون ینگاه

بودم به در که   رهیاتاق بود،ازدرگاه عبور کرد،خ یرفت که گوشه  یبلند شد به سمت درکوچک ازکنارتخت
بزرگ دستش  بایتشت تقر هیکه  یتودرگاه ظاهر شد ،درحال قهیشرشر آب اومد وبعد چند دق یصدا

 بود،اومدو کنارم نشست.

 داد. یندیرو داخل تشت گذاشت،آب ولرم بود که بهم احساس خوشا پام

 بود. ی_خانوم کف پات خاک

 ._ممنون آخه پابرهنه بودم
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 نزد،پام رو که شست ،خشک کرد وبعد پانسمانش کرد. یحرف گهید

 بهم بگو. یالزم داشت یز یرم چ ی_خانوم من م

 _باشه ممنون.

که مال من نبودومن  یشدم به سقف رهیتخت ولو کردم وخ یخدمتکار دوباره تن خسته ام رو رو رفتنبا
 که در حقم شده. یظلم ادیانداخت، یم میکس یب ادیرو 

 شهیکه هم یکردم پدرم نبوده،مرد بداخالق یهمه سال بابا صداش م نیکه ا یشه اون کس ینم باورم
 بود. ضیمر

بوده  یپاشا و بچه هاش درحال یمن برا یمرد پولدار بوده،کلفت هیمن  یبود که پدر واقع یدرحال نیا 
 بودن. دهیرس نجایکه اونا بااموال خودمن به ا

 که پاشا درحقم کردش. یهمه زرنگ نیزدم،به ا یرو کالفه روهواچرخوندم وپوزخند دستم

 گذرم . ی،ازپاشا نم ریکردن در حقم،حقم رو ازشون بگ یمعرفت یب ای_خدا

 دادش. یگذرم،اون بدمن رو باز  ینم نه

وقفه   یشدن،ب یچشم هام بارون یگونه ام رقصان شدن،دوباره حالو هوا یقطرات اشک به رو ناخداگاه
 . ختمیر یاشک م

دادن اونم  میخودم که هجده سال باز یبرا شتریبودمشون واماب دهیوقت ند چیکه ه یپدرو مادر  یبرا
 . نیدروغ تیهو کیبا

 پوریگ یشدم به پرده  رهیتخت رها کردم،سرم رو به سمت پنجره چرخوندم و خ یرو باحرص رو دستم
 .به وجودآورده بود ییبایز یکه بنفش بود، هارمون واریاتاق و رنگ د لیکه با رنگ وسا یرنگ دیسف

گونم  یکردن وبه رو یتراز حصار چشم هام فرار م عیبستم،قطرات اشک سر یکه پلک هام رو م هربار
 .دنیدو یم

 .میا گهیازهم د یجدانشدن یو درد انگارجز  من

 گذرزمان نشدم. یدوسه روزه دورو برم افتادش،واصال متوجه  نیکه تو ا یکردم به اتفاقات یم فکر
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اشکمم  یچشمه  گهیاست،د قهیدق ستیساعت سه و ب دمینگاه کرد،د وارید یباره که به ساعت رو کی
 شده بود. نیکرد وسنگ یدرد م یخشک شده بود ،اماسرم بدجور 

 یکه حالت تهوه بهم دست داده بود.نم ینه نهار خورده بودم نه شام،بدجور ضعف کرده بودم،جور  تازه
 گشنه ام. یلیبخورم،خ زیچ هیبرم  دیتونم تا صبح صبر کنم،با

 ی،به سخت دمیکش یام فشار دادم و آهمعده  یوباحالت ضعف سرجام نشستم،دستم رو رو یسخت به
سرم انداختم و لنگون لنگون از اتاق  یرو که افتاده بود رو رو ستادم،شالمیپاهام ا یاز شدت ضعف رو

 صبکه تو سالن ن ییبود وفقط نور کم وچراغ خواب ها کیخارج شدم،باخروجم ازاتاق همه جا تار
 اطراف رو روشن کرده بود. یشده بود وبه رنگ قرمز بود .کم

آشپزخونه  دم،حاالیدورخودم چرخ دمیرفتم،به سالن که رس نییرو بستم ولنگ زنان ازپاگرد پا دراتاقم
 کجاست؟!

رو باز کردم که درآشپزخونه بود،ازدرگاه  یکه تواون قصردران دشت چشم گردوندم،باالخره در  یکم 
 گذشتم و وارد شدم.

 برق کجاست؟! زیپر حاال

 غر زدم: ینه چندان بلند یدا.باص

 برق کجاست. زی_َاه...حاال پر

 واریقدم به سمت د کیوحشتزده  دمیکه شن ییکه باصدا دمیکش یم وارید یرو  یکیرو تو تار دستم
 .دمیکش یفیخف غیچسبوندم واز شدت ترس ،ج واریسرد د یها کیبرداشتم ،خودم رو به سرام

 برق همون جاست ،سمت چپ. دی_کل

 یز یبه سمت چپ بردم،دستم به چ ینظرم اومد،دستم رو کم دم،آشنابهیکه صداش روشن _دوباره
 برق باشه. دیبرخوردکرد که حدس زدم کل

 زیم ینشسته بود آرنج دستاش رو رو زیسلطان که پشت م دنیدادم،همه جا روشن شد ،باد فشارش
مخمور و اخم  یا چشم هاچونه اش گذاشته و ب ریگذاشته بودو پنجه هاش رو تو همرقالب کرده وز

 به من بود. رهیدرهم گره کرده خ یها
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قورت دادم ،نگاهم به صورت جذاب و اخموش بود که با صداش به خودم  یدهانم رو به سخت آب
 اومدم.

 !؟یخواست یم ی_چ

 که هنوز تو شوک بودم،جوابش رو ندادم وسکوت کردم. من

بود امابا  زیم یداد ،دست راستش رو یاش رو به صندل هیچونه اش برداشت تک ریبار دستش رو ازز نیا
 به من گفت: رهیداد وهمزمان خ یدست چپش گردنش رو ماساژ م

 بردار برو... یخواست یم یهرچ اینستا ب یاونجا وا ی_اون جور 

 بالکنت گفتم: عیبه خودم اومدم،سر شیجد یصدا با

 خواستم. ی_آ...آب م

 رفتم، نگیاشاره کرد که کارم رو انجام بدم،لنگ زنان به سمت س باچشم

 یو کل خچالیداخل  یشکالت کیک دنیرو باز کردم ،باد خچال،درشیرو برداشتم برگشتم سمت  یوانیل
آب رو  یشکمم گذاشتم ، زود بطر  یشکمم بلند شد باخجالت دستم رو رو یناخداگاه صدا گهید زیچ

 دوبارهرو ینرفته،بطر  نیشترازایگشتم تو آتاقم تا آبروم ب یبر م عیسر دیختم،بایآب ر یبرداشتم کم
 گذاشتم ودرش رو باحسرت بستم. خچالیداخل 

چشم نگاهم به سلطان بود،کنجکاو بودم  یخوردم باگوشه  یرو باال گرفتم وهم زمان که آب م وانیل
 پاشارو برده بود. یقلمرو یدخترا یکه دل همه  ی،مردمغرور  هیچه شکل نمیبب

 یم یعصب یتعجب داشت مخصوصا وقت یبرام جا ریمرد با ش نیواقعا جذاب بود ،شباهت ا نه
 که بهش دادن واقعا برازنده اش بود... یلقب د،یکش یشدونعره م

 _آخ خدا...

آروم آروم ماساژ  ینگاهش کردم،گردنش رو دودست رهیآوردم،خ نییرو پا وانیصداش کنجکاو شدم،ل با
 :دمیلرزون پرس یداد،لنگ زنان به سمتش قدم برداشتم،باصدا یم

 _ح...حالتون خوبه؟
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و  د،انقدرجذابیشبش روکه بهم دوخت دلم لرز یاهیباره سرش رو باال آورد ،نگاه همچون س کی به
انداختم که  ریو چشم ازش برداشتم،سرم رو به ز اوردمینگاهش تاب ن ینیسنگ ریپرنفوذ بود که ز

 .دیچیصداش تو گوشم پ

 _خوبم.

 _خ...خدارو شکر.

 گذ زیم یرو همون جا رو وانیل

رفتم ،تودرگاه بودم  رونیندونستم،برگشتم ولنگ زنان ازآشپزخونه ب زیازاون موندن روجا شتری،ب گذاشتم
 که صداش متوقفم کرد.

 ؟یماساژ بد ی_بلد

 کرد. ینگاهم م رهیگرد شده از تعجب برگشتم به سمتش،خ ییها باچشم

که گردنش رو ماساژ  یچشمش به چشمم افتاد سرش رو انداخت و نگاهش رو ازم گرفت ودرحال یوقت
 داد گفت: یم

 کن ،برو بخواب. ،ولشیچی_ه

 بهیط گرفت یخودم افتادم،هروقت گردنم م ادیروازش گرفتم چندقدم که از آشپز خونه دور شدم، نگاهم
 یروغن یداده بود که دستم رو کم ادیبهم  بهیره،طیگ یداد،چقدرم بده که گردن آدم م یبرام ماساژش م

 گردنم بمالم وآروم ماساژش بدم. یکنم و رو

 براش سوخت،بهتره کمکش کنم. ستادم،دلمیا

 نیگفت،خنده ام گرفت ا یراه م یاومد که به گردنش بدو ب یم شیعصب یآشپزخونه،صدا برگشتم
 اومد. یباخودشم کنار نم یمرد حت

 کرد. یلب غرغر م ریدادو ز یگردنش رو ماساژ م یدرگاه که قرار گرفتم ،چشمم افتاد بهش عصب تو

 کارش لبخند زدم، به سمتش قدم برداشتم،سرش رو بلند کرد. به

 بلند شد. یصندل یرو به من دوخت و کالفه ازرو شینگاه عصب رهیخ

 شدم بلند گفتم: هول
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 جا؟!_ک

 گفت: یجد یلیشد به صورتم،خ رهیکه دستش به گردنش بود خ یمتعجبش درحال یچشم ها با

 باهام؟ یدار  ی_کار 

 .نی_آره بش

 شنوم. ی_خب بگو م

 برات. ن،انقدرسختهی_گفتم چند لحظه بش

 یحرف چیاونم بدون ه یباهاش حرف زدم،ول ینجور یهمه جرات رو ازکجا آوردم که ا نیدونم ا ینم
 نشست،

 .دمیرو د تونیرو که باز کردم روغن ز نتیکاب نیها رفتم،ازشانس خوبم اول نتیسمت کاب به

 .دمیبه دستم مال یداشتم،کم برش

گردنش گذاشتم ،انگاربرق هزار ولت  یسمت سلطان رفتم ،پشت سرش قرار گرفتم ،دوتا دستم رو رو به
 بلند شد. یصندل یاز رو عیسر یلیبهش وصل کردم ،خ

 زد به خاطر کار من ازسر درد گردنش. ادیفر

 .ی_آخ لعنت

 .شهیبرات ماساژش بدم خوب م نی_تورو خدا بش

 خواست بره گفت: یکه م ینگاه کردن بهم سردو خشک درحال بدون

 _الزم نکرده...

 بره که دست انداختم مچ دستش رو گرفتم: اومد

 .یش یماساژ دادن خوب م ربع هیبعد  نی،بشیدرد بکش دیتا صبح با یاون جور  گهید نی_بش

 رو به چشم هام دوخت. شیمخمور وعصب نگاه

 نشست. یصندل یبرگشت و رو یحرف چیه یوب
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 گردنش گذاشتم وشروع کردم به ماساژ دادن. یزدم،دوباره دستم رو رو لبخند

 داد. یبروز نم یچیدونم درد داشت امااون ه یم

 سامه. ری_اسمم ام

 که زد گفتم: یازحرف شوکه

 !؟ی_چ

 ولش کن. یچی_ه

شدنم به  رسامه،شوکهیدونستم اسمش ام یاسمش نبود آخه قبال م دنیشدنم  به خاطر فهم شوکه
 اسم صداشکنه. نیبه ا  یبودم دوست نداره کس دهیبود که شن نیخاطرا

 گفتم: طونیزدم وش لبخند

 _اسم منم نفسه.

 نبودجواب داد: شمیانگار اصال حواسش پ اونم

 !؟ی_چ

 مثل خودش جوابش رو دادم: منم

 .یچی_ه

 سکوت بود که صداش من رو به خودم آورد. نمونیب یا چندلحظه

 .یدار  ی_اسم قشنگ

که مثل  یازمرد فیتعر نیا دنینکرده بود،ذوق زده شده بودم،شن فیازاسمم تعر یزدم،تاحاال کس لبخند
 فتم:تعجب داشت،منم متقابال بالبخند گ یجا یلیروح بود خ یسنگ سخت و ب

 .هیاسم قشنگ یلیخ رساممی_ام

 .دیو جذاب خند  مردونه

شدم،با حالت  طونیدم،شیباشم که خنده اش رو د ینفر  نیتعجب کردم،فکرکنم که من اول شتریب
 گفتم: یطلبکارانه ا
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 حرفم خنده داشت؟ ی_کجا

  

  

 فصل پنجم 

  

امم  گهیدرد د هی یدردش کم شد ،دستت درد نکنه،حاال که درد گردنم رو آروم کرد یلی_بماند،گردنم خ
 .یآروم کن دیبا

گردنش  یسرم خراب شد،دستم رو یمرد ساخته بودم رو نیباره تمام هرآنچه که ازا کی،به  دیلرز قلبم
 خشک شد.

 !؟یستادیچت شد،چرا وا هی_چ

اشک ها وهق  نیکردم ،ا یشدن هق هق م یآوردم ناخداگاه اشک ازچشم هام جار  نییرو پا دستم
اونم بهم چشم  یعنیمرد خورده بودم، نیبود که ازاعتماد به ا یناگهان یبه خاطر ضربه  میهق ناگهان
 کرده بودم باتمام وجودم بهش اعتماد کنم. یکه سع یداره مرد

 گفت: یرو توهم کردو بالحن جدشد بهم ،اخم هاش  رهیبابهت و تعجب خ برگشت

 خوبه؟ ،حالتییهوی_چت شد 

 پدرشه... ینوازشگر و مردونه  یدختر بچه،که مهتاج دست ها کیکردم،مثل  یهق هق م فقط

 وقت نداشتم. چیمن ه که

 .ستادیبلند شد روبه روم ا یصندل یازرو

 چت شد؟ ییهویبهم بگو  هی_چ

که  یکردن،انگارتمام دردو رنج هیبلند شروع کردم به گر یچشم هام گذاشتم و با صدا ی_دستم رو رو
 هیساعت و ثان نیهم دفنشون کرده بودم امشب توهم یام شده بود بغض و رو نهیبودم و توس دهیکش
 بود. ختهیر رونیب
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 زد: ادیفر یعصب

 چت شد؟ ییهوی ،خبیلعنت یکن یم میروان ی_دار 

مونه  یم یک گهیکنه د یبودم ،اگه سلطان بخواد بهم دست دراز  دهیمن حالم اصل خوب نبود ترس اما
 که من رو ازدستش نجات بده.

 گذاشت. فمیظر یبازوها یومردونه اش رو رو یقو یطور دستم رو چشم هام  بود،که پنجه ها همون

 گفت: یجد

 ...ییهویباهم،چت شد  میشام کوفت کن هیسرم خواستم  ری_خ

مخمور و  یشدم به چشم ها رهیآوردم،خ نییچشم هام پا یرو ازرو دم،دستمیکه شن یازحرف باتعجب
 .نشیخشمگ

 گفتم: یلرزون وگرفته ا یمنظورش شام خوردن بودش،نگاهم رو به صورتش دوختم و باصدا پس

 کنم. یدرست م یز یچ هی_االن 

 .میبخوراریبرو گرم کن ،ب یمونده ،اگه خوب شبیشام د خچالی،تو یدرست کن یز یچ ستی_الزم ن

 گشنه ام. یلیخ

 افتادم. یز یچ هی ادی، دی_خ...خوبم،ببخش

 گهینکن ،اگه ترست ازپاشاو مهران هستش،مطمعن باش که د تینداره،خودت رو انقدراذ یرادی_ا
 سروقتت. انیجرات ندارن ب

 .یشکالت کیرفتم،دوباره چشمم افتاد به ک خچالیرو تکون دادم و برگشتم وبه سمت  سرم

 خواست. یم ییکه چقدر دلم چا آخ

 گاز گذاشتمشون. یرو یکی یکیبود ،برداشتمشون  و  خچالیقابلمه  تو دوتا

 .دمیپرس اویرو روشن کردم،دلم رو زدم به در رشونیز

 !؟یخور  یم ی_چا

 .می_آره ،دم کن باهم بخور
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 بود... شیبا گوش یزدم.مشغول باز  لبخند

نشستم،آرنج  یصندل یگاز گذاشتم،به سمتش قدم برداشتم کنارش رو یرو پرازآب کردم ورو یکتر 
 یچونه ام گذاشتم،نگاهم اول به قفسه  ریگاه کردم وکف دستم رو ز هیتک زیم  یدست چپم رو رو

 چشم هاش. یشد باالتاتو دهیاش افتاد بعد کش نهیس یعضالن

 ابروهاش دست و پام رو گم کردم. ونیم ظیاخم غل دنیوباد

 .یکرد_تمومم 

نگاهش دربرم،هول شده بودم،نگاهم  ریکه نتونستم ازز یکرد، جور  ریباره نگاهم رو غافل گ کی به
مرد واقعا  نیشد،ا یم دهیگردن و سرشونه هاش کش یچشم هاش تارو یازتو یسرکش شده بود وه

 و جذاب بود. پیخوشت

 تته پته گفتم: با

 باشم؟ نجایا دیبا ی_م...من،تاک

 :دیابش رو درشت کردو باتعجب پرسخمار وجذ یها چشم

 دش؟یسوال به ذهنت رس نیا ییهویشد  ی_چ

 نبودش. ییهوی...ی_

 رو همزمان کنار گوشش گرفت: شیابروش رو باال انداخت،گوش یتا هیزدو  یپوزخند

 _الو...

.......... 

 گهید ی قهیتا دودق ،اگهیشناسیخودت من رو خوب م ؟توی،لعنتید یرو جواب نم تی_چرا گوش
 یشه من حال و حوصله  یتموم م نجایهم یلعنت یرابطه  نیوگرنه ا چیکه ه یخودت زنگ زد

 نه من. یکه دنبالم افتاد یتوبود نیباشه که ا ادتیهارو ندارم، یمسخره باز  نیو ا دنینازکش

 نیکورب یازشدت خشم قرمز شده بود،گره  ش،صورتشیآت یلحظه شد گوله  کیبودم بهش تو رهیخ
رو زد و پرتش کرد  یمنقبض کرده بودش لمس گوش تیابروهاش رومحکم ترکرد وفکش رو از اعصبان
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که انگشت اشاره  یگذاشته بودو درحال زیم یکردم دستش رورو ینگاهش م رهیخ ز،باتعجبیم یرو
 .دیلب غر رید،زیکش یلبش م یباالاش رو به 

 به من برو غذات نسوزه. یزل بزن نطوریا نکهیا ی_به جا

 :دیکردم که بلند غر ینگاهش م رهیطور خ دم،همونیحرفش رونشن نیا انگارکه

 .یکن یبروبر نگام م یگه،واستادی_د...برود

 .دمیعقب کش یصندل یکه سرم زد،وحشت کردم خودم رو رو یباداد

 بلند شدم وبه سمت غذا رفتم. عیسر شیصورت اعصبان دنیباد

  

روبرداشتم  ینیتو استکان ، س ختمیدم کردم و ر ییرفتم ، چا یغذارو خاموش کردم،به سمت کتر  ریز
 نشستم. یصندل یگذاشتم،ودوباره کنارش رو زیم یرو رو ینیولنگون لنگون به سمتش قدم برداشتم،س

 زنگش بلند،شد. یبود،که صدا شیمشغول وررفتن باگوش بازم

بود  هیادشبیبه فر شتریبلند ،که ب بایتقر یک وخشن باصداخش یلیرو کنارگوشش گذاشت و خ یگوش
 :دیغر

 ؟یرفته بود یگور  ،کدومی،چراجواب تماسام رو نداد ی_الو لعنت

 _خفه شو صبا ،خفه شو...

 .دیلرز یدونم چرا،ول ینم دیاسم صبا،قلبم لرز دنیباشن

 زد. ادی، فر دیکوب زیم یرو روو قرمز شده اش،باخشم مشتش  یبودم به صورت عصب رهیخ

بودم بهش مثل  رهیافتادش،باترس و وحشت خ یکه صندل یبلند شد جور  یصندل یلحظه ازرو کی تو
رو با خشم  پرت کرد که خورد به استکان ها و   ی،گوش دیکه چهارستون بدنم لرز یزد،جور  ینعره م ریش

 خوردشدن.

طور که مات و مبهوت رفتنش رو تماشا  نیتعجب داشت،هم یبرام جا ریمرد باش نیا شباهت
شده بود و  ختهیر زیم یرو ییبلند شدم ،چا یصندل یاز رو عیشدن پام سر سیخ کردم،بااحساسیم

 .دیچک یپاهام م یقطره قطره رو
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 .دنیلرز یشدم به دست هام هنوزم م رهیخ

 نباشه . وونهید چارهیب نیا

 یخورده ها برداشتمش  با گوشه  شهیش نیازب عیشده بود ،سر سیبردم،خ شیرو به سمت گوش دستم
 شده. وید نیکه عاشق ا هیشالم خشکش کردم،اون کدوم زن بدبخت

 شده؟! ی_چ

وحشت زده و کنجکاو به  ییباچهره  ها ایسون ارویکه اومد سرم رو به سمت درچرخوندم،سام ییباصدا
 بودن. رهیمن خ

 شدو گذاشت رفت. یزد،دعواشون شد بعد عصب یداشت حرف م شیتوگوش یکینشده ،با یز ی_چ

 کف دستش رو محکم  به درگاه زدو باخشم گفت: اریسام

 زده باال. یادیشه درصد خشمش ز یدکتر داره خطرناک م مشیببر دی_با

 نیهم اریدرهم واخمو پشت سرش ظاهرشد،سام یبود ،که سلطان باچهره ا اریبه صورت سام نگاهم
 گفت. یطور داشت ازش بد م

 ار،ی،آقا سام یزن یحرف م ی_گنده تراز دهنت دار 

 د،تایشد د یچشم هاش از تعجب دوتا شدن،قشنگ وحشت رو توچشم هاش م چارهیب اریسام
 ایهمزمان سون واریکوبوندش به د دویاش روسفت چسب قهیبرگشت ،سلطان به سمتش هجوم برد 

 .دیسلطان رو گرفت و به سمت خودش کش یدست انداخت و بازو دویکش غیج

 ...رسامی_داداش توروخدا ولش کن ،توروخدا...ام

 اریگردن سام یخشمش نداشت پنجه هاش رو رو یرو یکنترل چیمرد ه نیتو حال خودش نبود،ا اصال
 کرد. یالتماس م هیباگر دویکش یم غیج ایداد سون یباخشم فشار م

االن من  یکرد یاگه اون خبط رونم یدیفهم چی،توهیکرد یبگو،فقط بگو چه غلط گهیبارد هی، ی_لعنت
 توعه. یفکر  یکشم ازب یکه م یوضع ُدچار نبودم،هرچ نیبه ا

 توروخدا... رسامی_ام
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 یحرکت تمام آب رو رو کیوبا  دمیکردم به سمتشون دو خیپراز آب  وانیل کیبه خودم اومدم ، عیسر
 .دمیصورتش پاش

 نفس بلند ،محکم چشم هاشو بست ،اما دهانش باز موند. کیشد که با انقدرهول

 نشست،وشروع کردبه سرفه کردن. نیزم یسرخورد و رو اریباز کرد،سام اریهاش روازدورگردن سام پنجه

 شدم. رهیبرداشتم،وبه سلطان خ اریسام یرو از  رو نگاهم

رو با ترس ولرز تو مشتم فشاردادم ،چندقدم به عقب  وانیدرهمش افتاد ل یکه به چهره  نگاهم
 رو گذاشتم روش. وانی،ل زیبرداشتم که خوردم به م

 بود. انینما یپلک هاش رو بازو بسته کرد،خشم تونگاهش به خوب آروم

 هاش رو کنارپاهاش مشت کرد. دست

 گفتم: دیلرز یداشتم نلرزه ،اما م یکه سع ییوصدا دهیپر یبارنگ ومن

 ...مجبور شدم.ش،میکشت یم یشت_د...دا

 به سمتم قدم برداشت، آروم

صورتش وازکنارکنار ابروش تا کنار  یرو دنیچک یآب م ش،قطراتییخوش حالت خرما یموها ازنوک
 اومدن. یم نییخوردن وپا یم زیلبش ل

 اومد. یبه نظر م شهیبود که جذاب ترازهم سشیخ یمحو چشم هاش و مژه ها نگاهم

لرزون  یاومد،باترس وصدا یرفتم ،واون جلوتر م یبود وعقب عقب م زیم یطور که دستم رو همون
 گفتم:

 .این کی_ن...نزد

 گم. یم یکه چ دیشن ینکرد انگار اصال نم یا توجه

اشک  یخورد،ازشدت ترس با چشم ها یهرم داغ نفس هاش به صورتم م ستاد،یام ا نهیبه س نهیس
،چشم هام رو با ترس بستم  دمیکش غیشدم بهش،دستش رو باال گرفت تا بزنه تو صورتم ، ج رهیآلود خ

صورتم گرفتم،چند لحظه گذشت نزدش چشم هام همچنان بسته بود،تو  یو دستم رو همزمان جلو
 رو رودستم احساس کردم. یبودم که گرم دست ودمحال خ
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 ؟یسر دستت آورد یی_چه بال

 یصورتش بود که حاال رنگ نگران دمیکه د یز یچ نیکه زد باز کردم ،اول یهام رو باتعجب ازحرف چشم
دستم که خون ازش  دنیسرخورد،باد نییبود به دستم که تو دستش بود،نگاهم به پا رهیگرفته بود ،خ

 رفت ،شوکه شدم،پس من چرادردش رو احساس نکردم. یم

 باال ررودادی،دست برد ش ییظرفشو نگیسمت س دیرو کش دستم

ومردونه اش  یقو یپنجه ها نیکه ب فمیبودم به دست ظر رهیآب  گرفت،شوکه خ ریرو ز دستم
 .یکردم ونه درد یاحساس م یقرارداشت،اون لحظه نه سوزش

 رو باال آوردم،نگاهم رو به صورت جذاب و مردونه اش دوختم. سرم

 شدش؟  ی_دستت چ

به خودم اومدم ، سرم رو به  عیسر ایسون یکه تااون لحظه محو صورت سلطان شده بودم باصدا من
 گفتم: دیدو یصورت من ودستم م یمتعجبش که مدام رو یچشم ها دنیسمتش چرخوندم باد

 ها خوردش. شهی_به ش

 گفت: ینازک یرو جمع کردو باصدا صورتش

 سوزه. یم یلی،خی_آخ

 _ن...

 مهر سکوت به دهنم زد. شیسرد جد یبگم که سلطان باصدا یز یچ خواستم

رو  هیاول یکمک ها یبرو اون جعبه  یچرت و پرت بپرس یاونجا سواال یستیوا نکهیا یجا_به 
 .اریوردارب

 _وا...بداخالق.

 .اریسگم رو باالن ی_د...برواون رو

 رفت. خچالیکنار  نتیدرهم به سمت کاب یباچهره ا ایسون
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 یآروم یبشه باصدا شتریب یز یتا مانع از خونر ادیلحظه سلطان که انگشتم رو محکم فشار م توهمون
 گفت:

 شدم. یلحظه عصب هیمن شدش، ری_تقص

 دستش بود. یبه دستم که تو رهیبودو خ نییهام رو به صورتش دوختم،امااون سرش پا چشم

شنون،داره معذرت  یگوش هام دارن درست م یعنیگفت، یداشت م یمرد بداخالق و مغرور چ نیا
 کنه. یم یخواه

 ومن گفتم: بامن

 کردم. یحواسم رو جمع م دینداره،من خودمم با ی_اشکال

 .اداداشی_ب

 گفت: یبه صورتم بندازه بالحن  جد ینگاه نیکوچک تر نکهیا بدون

 .اریدستم رو،اون باند رو درب  ینیب ی_نم

 رو ازداخل جعبه درآورد و گرفتش به طرف سلطان. یدرجعبه رو باز کرد وباند یحرف چیبدون ه ایسون

 .اگرفتیدست دراز کرد وباندرو از دست سون سلطان

 د،یچیباند رو دور دستم پ بادقت

 .دیدویتادستم م سشیتوهم گره خورده وخ یصورتش وابروها نیمدام ب نگاهم

 دوباره باندش رو عوض کن. یشد داری_تموم شد،صبح که ب

طاقت  نشیگنگاه سن ریرکرد،زیخمار وجذابش نگاهم رو غافلگ یرو باال گرفت،باچشم ها سرش
 گفتم: یگرفته ا یسرکشم روبه گردنش دوختم و با صدا اوردم،نگاهین

 _باشه،ممنون.

رو تا کناردر دنبال  ررفتنشیمس رهیبه سمت درقدم برداشت ،خ یحرف چیرو ول کردو بدون ه دستم
 .دیباخشم غر ارزدویبه سام یلگد ستادیکردم،تودرگاه ا

 خوان ردشن. یوسط ،م نی_تن لشت رو جمع کن ازا
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 ه؟ی_اسمت چ

 سرم رو به سمتش چرخوندم. ایسون یبودم با صدا اریبه سام رهیکه تااون لحظه خ من

 کرد. یبه من نگاه م یداشت،بالبخند محو ینیودلنش بایز ی چهره

 _اسمم نفسه.

 نفس! اسمت هم، مثل خودت خوشگله.-

 زدم وگفتم: یزورک لبخند

 .یهست یدختر خوشگل زم،توامی_ممنون عز

 ازهم.. میپرس یچرت وپرت م رسامی،به قول ام میستادیسرپا وا  نجاینم،ایبش میبر ای_ب

لبم  یرو یصورت بشاشش ناخداگاه لبخندپهن دنیکرد،ازد دنیرو گفت و مستانه شروع به خند نیا
افتاده بودرو  نیزم یکه رو یو نشستم،اونم صندل دمیرو عقب کش ینشست،دنبالش راه افتادم ،صندل

 بلند کردونشست روش.

 به صورتم گفت: رهینشست و خ میمستق

 .ستین یز ی_ازدستش ناراحت نباش،تودلش چ

 شده. یعصب یلیخ دایجد

 .ستمی_ناراحت ن

 .یزندگ نیاه،لعنت به ا-

که دستش رو به گردنش گرفته بود،از  ینیسرم رو به سمتش چرخوندم،ح دیکش اریکه سام یادیبافر
 درگاه غرغرکنان خارج شد.

 کشم. یم یچ وونهیدوتا د نیمن باا نی_بب

 .دیکش یم یچ چارهیحق بااون بود،ب ا،واقعایرو چرخوندم سمت سون سرم

 بپرسم؟ یسوال هیشه  ی_م

 _آره گلم بپرس.
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 داشت. یشدش،آخه به اون چه ربط ارناراحتی_چرا سلطان انقدر ازدست سام

 که؟! شیشناس یخان ،م میابراه ش،دختریداره،سه ماه پ هی_قض

 .یالهور  یشناختم،برادر پاشا ،خان روستا یخان رو م میابراه

 مثبت تکون دادم. یرو به نشونه  سرم

 داد: ادامه

 یلیاونجا خ نکهیا ش،مثلیمهمون رهیازدوستاش م یکیهمراه  ارمیره،سامیگ یشبانه م یمهمون هی_
ره  یخودش نبوده،م ارتوحالیسام نهیب یم یوقت میدختره ام صبا،دختر ابراه نیکنه ا یم یرو ادهیز

 خوابه. یکنه و باهاش م یم کشیسروقتش وتحر

فهمه  یرو م هیسلطان قض یبکشه ،وقت اررویگه که اومده سام یدر عمارت و م ادیدوروز باباش م بعد
 یم یدادگاه اررویزن سلطان بشه وگرنه سام دیذاره که حتما با یشه،صبا شرط م یم یعصبان یلی،خ

 یصبا قبول نم ،امایبره خاستگار  اریسام یتونه برا یگه م یکنه و م یسلطان قبول نم یکنه،ول
 کنه،راستش ....

برد وپشت گوشش  شییبلندو خرما یازموها یکردو دستش رو به سمت طره ا یکوتاه مکث
 هولشون داد.

 ه دادش:ادام ودوباره

که کردش نتونست صبا و پدرش رو  یآره،سلطانم هرکار  یداره،تو زندان دووم نم یقلب یارناراحتی_سام
 اش کنه. غهیشرط گذاشت که فعال فقط ص نیهم یکنه برا یراض

 دخترا متنفر شده. یبدشده،ازهمه  یلیخ رسامیام م،اخالقیروز خوش نداشت هیروز تاحاال  ازاون

ها شده،حاالام  یعجوزه فقط مثل روان یدختره  نیکردن ا غهیبعد ص یو خشک بود،ول یجد قبالهم
 ازش متنفرم. نجا،منکهیا ادشیبار م کی یدختره هفته ا

 سوزه ، یم یلیسلطان خ یدوختم،دلم برا ایسون یبارون یمتعجبم رو به چشم ها یها چشم

 _گشنه اش بود،
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 یگرفته ا یرو به صورتم دوخت و باصدا شیبارون یسرش رو باال گرفت،چشم ها ایحرفم سون نیباا
 گفت:

 ؟ی_چ

 گرسنه است. یلیگم،گفتش که خ ی_سلطان رو م

 هاش رو پاک کرد و گفت: دواشکیصورتش کش یرو رو دستش

 که االن جرات رفتن به اتاقش رو ندارم. یکیخوره من  یم یز یچ هیآد  یم الش،خودشیخ ی_ب

 نترسه؟ یمرد خوش اخالق نیبود که ازچن یحق داشت،ک د،البتهیترس یازحد م شیسلطان ب انگاراز

انداخت و من روازعمارت  یمرد جون خودش رو به خطر نم نیخودم فکرکردم،که اگه ا شیلحظه پ کی
 بودن. اوردهیسرم ن یعوض یکه اون مهران وپاشا ییداد االن چه بالها یپاشا نجات نم

 دردسر داره.  شیتوزندگ یظاهرا خودش به حدکاف چارهیاه دادش،اون باش بهم پن توخونه

دردسرهارو به  نیا یسوزه،اون پدرومادرش رو به خاطر من ازدست داده،همه  یم شیتنها یبرا دلم
 کشه. یخاطر من م

 ،نفس... ینفس،حالت خوبه؟!ه یی_کجا

 گفتم: یبه خودم اومدم و تند عیصورتم،هول شدم،سر یجلو یدست باحرکت

 !؟ی_ها...چ

 گم حواست کجاست؟! ی_م

 .نجاستی_هم

 شد تو صورتم و دستش رو تو هواتکون داد. رهیبلندشد،خ شیصندل یازرو

 .یبخواب یکنه،توام بهتره بر  یها نزن ،فردا خدمتکار جمعشون م شهیش نی_دست به ا

 رو تکون دادم. سرم

 .ریشبت به خ رمی_باشه،توبرو منم م
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بلند شدم به  یصندل یازرو عیگفت و از آشپزخونه خارج شد،سر یر یسرش روتکون دادو شب بخ اونم
 یبزرگم برداشتم،غذا قورمه سبز  ینیس کیاپن  یرفتم،دوتا بشقاب برداشتم گذاشتم رو نتیسمت  کاب

 .یخورشت قورمه سبز  گهیوتو بشقاب د دمیبشقاب برنج کش کیبود تو

 کردم. زشیر ینینگ یکیوردم وداخل بشقاب کوچدرآ خچالیگوجه  ازداخل  چندتا

 و نمک وقاشقم گذاشتم. آب

واز  دمیچ ینیرو داخل س لیوسا ی ختم،همهیر یکیداخل سبد کوچ کمی، دمید خچالیام داخل  یسبز 
چند تقه با پام زدم به  ستادم،یرفتم ازپله ها باال وپشت دراتاقش ا اطیآشپز خونه خارج شدم،بااحت

 بگذرون. ریبه خ ،خودتیوحش ریش نیدراتاق ا میماکه اومد ایدم،خدایکه خودم ترس دیلرز یدر،درجور 

 دهیاش افتاد،بعد کش نهیس یعضالن یتنش بود.نگاهم به قفسه  یمشک یزود درروباز کرد،حلقه ا یلیخ
شد باال  دهیکرد،کم کم نگاهم کش یم ییبزرگش که خط بازوش قشنگ خودنما یشد سمت بازوها

فکر کنم با  نکهیابروهاش دست وپام روگم کردم وبدون ا ونیم ظیاخم غل دنیچشم هاش،وباد یتاتو
 شهیداشتم که صداش متوقفم کرد،مثل هم یبه عقب برگشتم،داشتم به سمت اتاقم قدم برم حشتو

 فرودادم. یدهنم رو به سخت ،آبیمحکم و جد

 ؟یخواست یم ی_چ

 کردم تا نلرزه گفتم: یم یکه سع ییدن،باصدایلرز یدونم چرا اماهول شده بودم،دست هام م ینم

 خواستم. ینم ییچی_ه...ه

 رو به سمت اتاقم برداشتم که دوباره صداش متوقفم کرد. یرو گفتم و قدم بعد نیا

 تواتاقم. ای_نفس!ب

 که گفت نرو... ایکردم،براش غذا آوردم،سون یخدا عجب غلط ییوا

 .دم،نبودشیپاشنه چرخ کی یرو

لب  ریدادم و سرم رو باال گرفتم و ملتمسانه ز رونیب قیبود تواتاق درم بازگذاشته بود،نفسم رو عم رفته
 زمزمه کردم:

 خودت به دادم برس. ای_خدا
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 تخت نشسته بود. یدوقدم بلند وارداتاق شدم،نگاهم روتواتاق چرخوندم،رو با

پاهاش گذاشته بودو پنجه هاش رو توموهاش فروکرده  یخم شده بود وآرنج دوتا دستش رو رو یکم
 بود.

 فاتحه ام روبخونم. دیه،بایعصبان یلیکه خ معلومه

 ریشد به صورتم،هول شدم،ز رهیمخمور وقرمزش خ یبودم بهش که سرش روباال گرفت،باچشم ها رهیخ
 داشتم که گونه هام به رنگ لبو دراومدن. اوردم،حتمینگاه جذابش تاب ن ینیسنگ

نه اونقدرها  کلشیره،هیم یبود بدنساز  ش،معلومیعضالن ی نهیس یدم،رویکش نییپا یروکم گاهمن
 ،یگنده بود نه استخون

 داشت. ادیخاطرخواه ز نمیهم ی،برایبود. لعنت لیمانکن و خوش است 

 .یدراتاقم رو زد ،کهیخواست یم یزدنت تموم شد،بگو چ دی_خب اگه د

 ستیآبروم رفت معلوم ن ایدن،خدایلبم رو شروع کردم به گز یحرفش خجالت زده گوشه  نیازا
 حرف رو زدش،با من ومن گفتم: نیکردم که بهم ا ینگاهش م یچجور 

 برات غذا آوردم. یبخواب ی،گشنه اومد دمی...دـی_د

 خورم،ببرش. ی_نم

 حرفش از خدا خواسته سرم روتکون دادم. نیباا منم

 .ری_باشه،پ...پس  شب بخ

 خواد. یم یچ گهیخدا د یکه برم دومرتبه صداش متوقفم کرد،آ برگشتم

 ...ستای_وا

 وباتحکم گفت: یرو صاف کردوجد دم،کمرشیسمتش چرخ به

 خورم. ی_نظرم عوض شد،م

 فکرکنم زبون درازم رو تکون دادم و گفتم: نکهیا بدون

 عوض شد. ،نظرتیزود نی_به ا
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 توهم گفت: یباابروها یجد یلیخ

 ؟یدار  ی_بله ،شما مشکل

 کاردونستم. نینگفتم ،سکوت رو اون لحظه بهتر یز یچ

 نهیداشت،قلبم به شدت به س یکه به سمتم برم یتخت بلند شد،به سمتم قدم برداشت،باهرقدم یازرو
 چشم دوختم. نینگاهم رو ازش گرفتم و به زم د،یکوب یام م

 رو نوازش کرد، مینیعطرش دوباره ب ی،بو ستادیروم ا روبه

 عطرش فوق العاده بود. یاعتراف کنم که بو دیبخوام ازحق نگذرم با اگه

که  یرو ازم گرفت ،درحال ینیره،سیباعث شد سرفه ام بگ دم،کهیکش یقیهام رو بستم و نفس عم چشم
اشک از گوشه اش فرود اومدرو باز  یکردم،چشم هام رو که ازشدت سرفه چندقطره  یسرفه م
ابروش رو باال داده  یتا هیکه  یمتعجب سلطان بود،بااخم درحال یچهره  دمیکه د یز یچ نیکردم،اول

 کرد. ینگاهم م ودب

 !هو؟ی یشد ی_چ

 گفتم: یگرفته وخش دار  یانگشت اشاره ام اشکم رو پاک کردم وباصدا با

 .ستین یز ی_چ

 نشست. نیزم یتفاوت باالانداخت و همون جا رو یهاش روب شونه

 نمونده بود. ییغذا گهیگشنه ام بود،توقابلمه ام د یلیکردم منم خ ینگاهش م رهیخ

 برم. گهیمن د یندار  ی_اگه کار 

 بود. ختهیر شیشونیپ یلختش رو یو چنگال تو دستاش بود سرش رو باال گرفت موها قاشق

 !؟ی_توخودت خورد

 گرفتم و آروم گفتم: نییرو پا  سرم

 _آره خوردم.

 گفت: باتحکم
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 .نی_بش

 نگاهم رو توچشم هاش دوختم. متعجب

 _ها؟

 .نیگم بش ی،میدی_نشن

 حرفش رو زد که ناخداگاه مجبور به اطاعت شدم. یمخالفت کنم انقدر جد نتونستم

 یزدکه جذاب ترنشونش م یشدم تو چشم هاش،لبخندکج رهیمشکوک ،کنارش نشستم ،خ 
 شد. دهی،نگاهم به سمت دستش کش نییبودم تو صورتش،سرش رو انداخت  پا رهیداد،متعجب خ

گذاشت ،بشقاب رو  ینیآب رو کنار س وانیول یسبز  خت،سبدیپلو ر یقاشق از خورشت  رو رو چندتا
 گفت: یگذاشت و قاشق دستش رو به سمتم گرفت،بالحن جد ینیوسط س

 !؟یکه غذا خورد یگ ینفربود،چرادروغ م کی یفقط به اندازه  دم،غذایقابلمه رو د-

 ق رو دستم خسته شد.قاش ریبگ

 گفت: یکردم،که دوباره بالحن جد ینگاهش م رهیخ

 خورم ها. یهمه رو خودم م گه،وگرنهی_شروع کن د

 ...ی_ول

 .رونیب یاتاق بر  نیذارم ازا ینم یگم ،اصال تا نخور  ی_بخورم

دست  نکهیشده بود بهم چشم دوختم،مثل ا رهیکه منتظر خ ییگشنه ام بود،به چشم ها یلیخ
ناچاردستم رو جلو بردم و بااکراه قاشق رو ازش گرفتم،قاشق رو پرکردم وباخجالت داخل  ست،بهیبردارن

 دهانم گذاشتم.

 دختر خوب. نی_آفر

 قهی،منم هرچند دق دیدو یصورت جذابش ودستاش م یشروع کرد به خوردن،نگاهم مدام رو اونم
 نده. ریکردم تا بهم گ یقاشقم رو پرم
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دلم  دم،باالخرهیترک یم دمیپرس یازش داشتم که مثل خوره افتاده بود به جونم و اگه ازش نم یسوال هی
 گفتم: اویرو زدم به در

 زه؟ی_اووم ،چ

رفت،اخم  ادمیخنده ام گرفت ناخداگاه سوالم  ششیر یبرنج رو یدونه  دنیرو باال گرفت،باد سرش
 ت:گف یابروش رو باال انداخت و جد یتا هیهاش رفت توهم ،

 ؟یخند یم یچ ه؟بهی_چ

رفت  یواون متعجب به دستم که به سمتش م زدمیکه لبخند م یصورتش بردم،درحال کیرو نزد دستم
 صورتش وگفتم: یکرد،برنج هارو برداشتم گرفتم جلو ینگاه م

 بود. دهیچسب شتی_به ر

 _آها ممنون.

 کنم. ی_خواهش م

 انداخت که دوباره گفتم: نییرو دوباره پا سرش

 داشتم. یسوال هی_

 نگاهم کنه گفت: نکهیا بدون

 _بپرس!

 ؟یازپدرومادرمن دار  یعکس-

 زد: یشد تو صورتم و لبخند کج رهیرو باال گرفت خ سرش

 تا بهت نشون بدم. یغذات رو بخور  دیاول با ی_آره دارم،ول

 زدم و قاشقم رو پرازپلوکردم.ـ یپهن لبخند

 دهانم گذاشتم. وداخل

 شدم. ریس گهیاش روهم توبخور،من د هی_بق

 بودم به  صورتش فرودادم. رهیکه خ یداخل دهانم رو درحال ی لقمه
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 ن؟ی_ هم

 ؟ ینخورد یز یاصال چ توکه

 آرم. ی_اشتها ندارم،توام زود بخورتا من آلبوم عکس هارو م

شد سلطان بروزش ندم وحاصلش  یکردم جلو یم یکه تودلم داشتم و سع یوصف رقابلیغ باذوق
 لبم. یگوشه  یلبخند کمرنگ

 دادم. یفرو م دهییکردم ونجو یرو ازش گرفتم،تند تند قاشق رو پرم نگاهم

 .دیدو یگشت و بشقابم م یرو م ییسلطان که روزانوهاش نشسته بودو کشو نیمدام ب چشمم

 بلندشدم. نیزم یرو هول دادم کنار اتاق ،ازرو ینیخوردم ،س یرو که هول هولک غذام

انگشت  نیرو ب یبلندشد،به دستش نگاه کردم ،آلبوم قطور  نیزم یبا من سلطان هم  ازرو همزمان
به  شهیکه کنج لبش کاشته بود و جذاب ترازهم یمردونه اش گرفته بود،با لبخند کج یوقو دهیکش یها

 کرد. یاومدنگاهم م ینظر م

 .ینی،بب دیعالمه عکس دارم که با هی، نیبش ای_ب

 لحظه براش غنج رفت. هیصورت خندونش،دلم  دنیباد

 .نمیتخت نشست باچشم اشاره کرد که برم کنارش بش یو رو رفت

 ریش نیشد،پس ا دیناپد یازش داشتم به کل شیپ ی قهیترسم که تا چند دق دمیلبخندش رو د یوقت
 کرد. یباز  ریبادم ش دیبه قول بزرگان:نبا یتونه آرومم باشه ،ول یم یوحش

تخت نشستم اما  یخود سلطان  ساخته بودن ناخداگاه لبخند زدم،کنارش رو یمثل که انگار برا نیازا
 بافاصله .

 .دمید ینم یز یرو باز کرد ،اما من چ آلبوم

 رو نشون داد . یز یاشاره اش چ دهیکش باانگشت

 باباته. نی_ا

 ارش.شه برم کن یرومم نم دم،حاالید ینم یز یرو ازداخل گاز گرفتم،من که چ لبم
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 شد بهم. رهیدفعه سرش روباال گرفت وخ هیبودم به صورتش که  رهیخ

 رهیکمرم نشست ،شوکه خ یرو شیبزرگ و قو یمخمورو جذابش شدم،که پنجه ها یچشم ها محو
 غیج شیحرکت ناگهان نید،ازایحرکت من رو به سمت خودش کش کیزدو با یبودم بهش لبخند جذاب

رو  مینیدادم و افتادم تو بغلش، عطر ادکلن خوش بوش دوباره ب.کنترلم رو ازدست دمیکش یفیخف
راستش. ازبرخورد  یدست چپم رو بازو د،ویبزرگ و مردونه اش چسب ی نهیس یرو رمنوازش کرد س

 یخنده  یشد،هنوز تو شوک بودم که صدا یجور  هیداغ مردونه اش حالم  یسردم بابازو یدست ها
گفتم وازش خودم رو جدا  یدیو ببخش دمیرد.با خجالت لبم رو گزبلند و مردونه اش من رو به خودم آو

 کردم.

 نداره،خودت رو ناراحت نکن. یرادی_ا 

 دیکش یدفعه ا هیگه خودت رو ناراحت نکن انگار من االن ناراحتم،خوبه خودش من رو  یم نیهمچ
 .مغرور یسمتش،ازخودراض

 اش چنگ زده  بود. دهیکش یوانگشت ها یقو یپنجه ها ونیکه م یشد به آلبوم بزرگ رهیخ دوباره

 داد. یدوختم که باانگشت اشاره اش نشون م یرو به عکس نگاهم

 مادرته نفس. نی_ا

 یعکس زن یرو لرزونم  رو یمتعجب دستها یباصورت دن،ناخداگاهیاسم مادر،دست هام لرز دنیشن با
تو  ایدن یآن تمام غصه کیتو دم،انگارکهیعکس کش یشد،انگشت اشاره ام رو رو یگذاشتم  ،باورم نم

 دادم. یفرو م یرو هم به سخت ژنیاکس گهیراه گلوم  رو سد کردش که د یبغض ختن،چنانیام ر نهیس

 باباته،محمد نجم. شمی_کنار

 یتحمل اون همه درد وناراحت شیگنجا گهید،دیکه تو عکس بود قلبم لرز یصورت جذاب مرد دنیباد
 کبارهیصورت خندون پدرومادرم به  دنیکرد ،باد یم ینیکه تو گلوم سنگ یرو نداشت،بغض

هق اومدن،که کم کم به هق یگونه ام فرود م یوقفه به رو یب یمنفجرشد،اشک هام همچون باران بهار 
 ل شد.یتبد

 لب زمزمه کردم. ریختم،زیر یکردم واشک م یکه هق هق م یدرحال یلرزون  و گرفته ا یباصدا

 تنها گذاشتن. یپرازنامرد یایدن نیزود رفتن،هردوشون من رو توا یلی_خ
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 .نیدروغ یتیروازم گرفت،من بدون محبت پدرومادر بزرگ شدم با هو خداچراهردوشون

 .یو ناراحت تیازشدت  اعصبان دیلرزیام م چونه

 یآلبوم فرود م یصفحه  یرو یآلبوم خم کرده بودم،قطرات اشکم بدون معطل یرو رو سرم
اتاق رو پر کرده بود،من که تا اون لحظه تو خودم بودم و  یام کل فضا هیهق هقم و گر یاومدن،صدا
 یبودم،باقرارگرفتن انگشت  شست واشاره رهیخ دمید یکه تارم یازاشک به عکس  یرنازکیازپشت حر

گرفتم و چونه ام وهمزمان باال آوردن سرم ومماس کردن باصورتش نگاهم رو از عکس ها  ریز انسلط
 .دمشید یاشک تار م ریبه صورت سلطان دوختم،اما ازپشت اون حر

 بم مردونه اش گفت: یباصدا

 دادم. یوقت عکسشون رو نشونت نم چی،هیکن یم ینجور یدونستم که ا ی_اگه م

کردنم قرمزشده  هیتونستم حدس به زنم که به خاطر گر یام م دهیکه ند یوصورت میبارون یها باچشم
 دمیچشمم کش یدوتا دستم رو همزمان باال آوردم ،محکم رو یشدم به صورت سلطان انگشت ها رهیخ

 .دیرس یسلطان واضح تر به چشمم م ریکم بشه،چشم هام رو بازکردم حاالتصو دمید یتا ازتار 

 بود بهم. رهیخ یکمرنگ بااخم

 نکن بسه. هیگر گهی_د

 . 

 .دمیرو باال کش مینیرو تکون دادم و ب سرم

 باشه. شمیپ ید یعکس رو م نی_ا

 نشوند کنج لبش . یبود توصورتم لبخند کج رهیخ

 دم. ی_آره ،م

 ؟یکنیهم خودم اعصاب ندارم؛حاال تمومش م شینجوری،همیات رو تموم کن هیگر دیبا اماقبلش

 گفتم: یگرفته ا یتکون دادم وباصدا عیرو چندبار سر سرم

 کنم.  ی_آره ،تمومش م
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مامان و  یدستش رو به سمت عکس  دو نفرهرو ازم گرفت،سرش رو به سمت آلبوم چرخوند نگاهش
 بابا برد،ازآلبوم جداش کردو گرفت سمتم.

 مال توباشه. ای_ب

به عکس  یدم،نگاهیکش رونیزدم و دست دراز کردم و عکس رو ازتو دستش ب یپهن لبخند
 انداختم،دوباره بغضم گرفت.

 عکسه رو نگاه کن. نی_نفس ا

که سلطان تو آلبوم اشاره کرده بود  یکه به عکس ینیچشم از عکس  تودستم برداشت وح کنجکاوانه
تنش که  یکت مشک کیپسر حدودا نه ،ده  ساله با کیآوردم،عکس  نییچشم دوختم ،دستم رو هم پا

 روهم بغل گرفته بود. ینوزاد

 به سلطان انداختم، یبالبخند،نگاه

 زد. ید ملبخن اونم

 آره؟ ،یبغل کرد ارویکه سون یی_تو

زد ،نگاه پرنفوذش رو توچشم هام دوخت،دوتا ابروهاش رو همزمان باال  یم یکه لبخند جذاب یدرحال
 انداخت و "نوچ"گفت.

 :دمیپرس کنجکاوانه

 !ه؟ی_پس ک

 دیعکس رو روز اول ع نیبودم،ا دهیذوق و شوق خر یباکل دیع یکت وشلواررو برا نیا ادمهی_
 نکهیبه محض ا ره،امایکنه بغلت کنم تاازمون عکس بگ یبه زور مجبورم م ،مامانمیینوزاد تو نیم،ایگرفت

 ام اخموعه. افهیعکس ق نیتوا نیهم ی،برایکن یکنم روم ازاون کارا م یبغلت م

خنده،اونم  رینکردو بلند زدم ز یافاقه ا میخواست ازخنده منفجر شم،آخرشم تو دار یلحظه دلم م اون
 لبش گفت: یرو ی،بالبخند پهن دیخنده ام رو د یوقت

 .یبخند دمی_آره خب ،با

 ازاون اولشم بدشانس بودم. چارهیب من
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 .دمیخند ریدل س هیازمدت ها  بعد

 دادم. رونیب قیبودم به صورتش،عم رهیکه خ یرودرحال نفسم

 کاردارم. یشه،کل یداره صبح م گهیبخوابم د دیبخواب ،منم با ریپاشو برو بگ ،حاالی_خنده هاتم که کرد

مخمورو پرنفوذش رو به چشم  یها د،چشمیانگشت شست و اشاره اش رو دوطرف لبش کش همزمان
 هام  دوخت .

 ان. ییقدرت جاذبه شون حتما جادو نیچشم ها باا نیبدم ،فکرکنم که ا یخواستم دوباره سوت ینم

 شدم گفتم: یتخت بلند م یرو رو به گردنش دوختم وهم زمان که از نگاهم

 .ریبرم،شب بخ گهی_حق باتوعه د

 .دیبم مردونه اش به گوشم رس یداشتم که صدا یسمت درقدم برم به

 باشه. ری_شب توام بخ

 لب هام جا خوش کرد. یرو یبرگردم لبخند نکهیا بدون

 .گهید زیچ هی، ی_راست

زانوش گذاشته بود وباهمون  یخم شده بود و آرنج دست راستش رو رو یبه سمتش برگشتم،کم آروم
 داد. یدست گردنش رو ماساژ م

 کردم که سرش رو باال گرفت. ینگاهش م منتظر

 ؟یبلد ی_آشپز 

 _آره بلدم ،چطور؟!

 رو صاف کردو ادامه داد. کمرش

دارم ،به  ادیشمن زکه د یدون یکرده،م مانیدخترش که تازه زا دنیآشپز عمارت رفته د ی_چندروز 
 ستش،اگهیکه بلد ن اامیارم،سونیآشپز ب ییتونم ازهر جا ینم نمیهم یتونم اعتماد کنم ،برا ینم یهرکس

 شم. یممنونت م یکن یگرده آشپز  یبرم یتا صغر  یو چند روز  یلطف کن
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کنه انقدر تکون خوردو من ومن کرد که جونم رو به سر  یخواهش م یکیباره داره از نیاول فکرکنم
 زدم و گفتم: یآورد،لبخند پهن

 ام،باشه قبوله. ی_من عاشق آشپز 

 زد. یتو صورتش بودم،که ابروهاش رو باال انداخت و لبخند کمرنگ رهیخ

 رو تکون دادو گفت: سرش

 _باشه،ممنون.

 . دمیشالم کش یرو به گوشه  دستم

 .ری_شب بخ

جذاب  یدادم صدا یکه فشارش م ینیگرفتم ،ه رهیرو گفتم و برگشتم سمت در ،دستم رو به دستگ نیا
 مکث کنم. یوباعث شد که لحظه ا دیمردونه اش دوباره به گوشم رس

 _مراقب خودت باش.

 یلیرو فشار دادم و خ رهیهام روباذوق بازو بسته کردم دست پاچه،دستگ دم،چشمیحرفش روکه شن نیا
 یدادم،دلم بدجور  رونیب قیتاق خارج شدم،باخروجم از اتاق درو محکم بستم،نفسم رو  عمازا عیسر

 شدهحال و روزم که انقدر هول  نیگم کرده بودم،به ا یکرد،دست وپام رو حساب یتاالپ وتلوپ م
 عیدر برداشتم وبادو قدم بلند وارد اتاق خودم شدم ،سر یام رو از رو هیبودم،لبخند زدم و تک

 گوشه ازاتاق انداختم. هیدم،یسرم کش یدرروبستم،شالم رو ازرو

 .دیخواب سخاوتمندانه من رو به آغوش کش ،یزود از فرط خست یلیتخت ولو کردم وخ یرو رو خودم

* 

 _بلند شو نفس،نفس،نفس،نفس

رو  نمیسنگ یپلک ها یال د،آرومیچیپ یسرم م یکه همراه شده بود ،بااسمم که مدام تو ییها باتکون
 باز کردم.

 بود واضح تر شد. ستادهیکه روبه روم ا ییدختر جوان ریپلک هام روبه هم زدم تا تصو یچندبار 

 شدم بهش. رهی"گفتم و خ ای"سونرلبیز



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 دختر. یدیخواب یلینفس ساعت دوازده ظهره،خ دارشوی_ب

 گفتم: ایبه صورت سون رهیگرفته ومتعجبم خ یصدا با

 .دمیادخوابیساعت دوازده،چقدرز یمن گفت ی_خدا

 باهات دارم. یکار مهم هیبلند شو ، ،حاالزودیدیخواب یلی_آره ،خ

 سرجام نشستم. یبدنم به سخت یکوفتگ ندیحس ناخوشا با

 بودن بهم. رهیدوختم،که مظلومانه خ شیدرشت مشک یخسته ام رو به چشم ها یها چشم

 ؟ی_بگو چکارم دار 

 رو بازبون تر کرد،با من ومن گفت: لبش

 _راستش...

 انداخت،وادامه داد... ریکرد و سرش رو به ز یکوتاه مکث

 خوام که... ی_ازت م

پاو اون پا  نیگفتنش ا یخواست ازم ،چراانقدربرا یم ید،چیچشم هام کش یرو دوباره باالتاتو نگاهش
 کنه. یم

  

 .رونیبرم ب ییای_بامن ب

 نگاهش کردم. مشکوک

 !؟یرو بهم بگ نیهم ییخوا یساعته م کین،یهم_

 دست هام گذاشت و محکم فشارشون داد. یبود تو چشم هام،دستش رو رو رهیخ ملتمسانه

 کنم. یخدا جبران م نم،بهیخوام برم عشقم رو بب یکن درحقم،م ی_نفس،خواهر 

 خشدارو گرفته بود گفتم: میکه به خاطر خواب آلودگ یدلم به درد اومد،باصدا دمیرو که د التماسش

 ؟یبفهمه چ ام،اگهیب یسلطان چجور  یمن بدون اجازه  ی_ول
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 .میگرد یام بر م یو زود میر یفهمه، م ینم وونهی_د

 م... ی_ول

 .میگرد یام بر م یو زود میریار،مینه ن گهی_توروخدا د

رو  نمیدادم، شونه هام رو به حالت افتاده کردم،لب پا رونیب قیهام رو کالفه بستم،نفسم رو عم چشم
شده  ختهیشونه هام ر یفر و بلندم رو یبود که موها یدرحال نیآوزون کردم و مظلوم نگاهش کردم،ا

 بود.

 زدو گفت: یلبخند

 .میخور یآماده شم،نهارم با آرمان م رمی_م

 .یبد دیپس جواب داداشت رو خودت با-

 زدو دست هاش رو باذوق بهم زد. یپهن لبخند

 _چشم،داداشم بامن.

 _تازه من لباسم ندارم.

 بپوش. ییخوا یاتاقم هرکدوم رو که م ایم،بیزیسا کیچشم،منو تو  ی_اونم به رو

 ناخداگاه منم مجبورشدم که بلند شم. دیرو گرفت و به سمت خودش کش دستم

 کنار اتاق من بود. م،اتاقشیخارج شد د،ازدرگاهیکش یوضع من رو دنبالش م باهمون

 کنه. ی_تورو خدا آروه تر پام درد م

رفت که درش باز بود ولباس  یدررو بست،دستم رو رها کردو به سمت کمد بزرگ میاتاقش که شد وارد
 شده بود. زونیرنگا وارنگ ،داخلش آو یها

 بودم بهش باصداش به خودم اومدم. رهیتخت،من که تااون لحظه خ یلباس انداخت رو چندتا

 شب بشه سلطان من رو ببره؟ ینکنه منتظر  گه،یرو انتخاب کن د یکیای_ب

 هارو انتخاب کنم؟ نیازا یکی_باشه،

 برگرده سمتم گفت: نکهیا بدون
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 ازاون هارو بپوش. یکی_آره گلم،

 اشتم.که از همه بلند تر بود رو برد یتخت نگاه کردم چند دست مانتو ،اون یرو به

 یام برداشتم ،باشلوار ل یشال مشک کیاون چند دست انتخاب کردم ، نیازب یمشک یمانتو ساده  هی
 .یآب

هم کردو با ذوق  یشیآرا هید،یپوش یوساپورت مشک یمشک یمانتو کیو یشال سرمه ا هی اامیسون
 برگشت سمتم.

 _خوشمل شدم نفس جون؟!

  

 به روش زدم وگفتم: ییخوشگل شده بود،لبخند دندون نما واقعا

 .،دختریشد ی_عال

 .زنهیسکته م نهیپسرت تورو بب دوست

 گفت: ینیشد به من وبالحن غمگ رهیدرشتش خ یرو غنچه کرد باچشم ها لبش

 ه؟ی_منظورت چ

 زدم و گفتم: یپق

 .یخوشگل شد یلیکه خ نهی_منظورم ا

 رو باال انداخت و لبخند زد. ابروهاش

 گرفتم. _آهان ،خب منظورت رو اشتباه

رو کنار  یزد،گوش شیگوش یزدوچند ضربه با انگشت به صفحه  یرو تکون دادم،اونم لبخند سرم
 کمد بود دستش رو دراز کرده بود،گفت: یکه رو فشیکه به سمت ک ینیگوشش گذاشت و ه

 گن. یآماده است،نگهبان ها نفهمن فقط،که به داداشم م زی_سالم آقا رضا همه چ

 .میآی_باسه پس مااالن م

 تخت نشسته بودم. یشد به من که رو رهیانداخت و خ فشیروداخل ک شیگوش باذوق
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 ؟یکن ینفس،چقدرتو باآرامش کارات رو م گهی_بلند شو د

 ساعته آماده ام. کی_وا،منکه 

 .می_خب حاال،بلندشو بر

معلوم بود تاحاال  م،قشنگیرفت نییتخت بلند شدم،پشت سرش ازدرگاه خارج شدم،ازپله ها پا یازرو
 سلطان خارج شده . یازعمارت بدون اجازه  یلیخ

**** 

آرمان  یاز آقا یهنوزم خبر  یرو خوردم،ول مییو چا کیم،کیشاپ منتظر نشسته بود یتو کاف زیم یرو
 .رفتیور م شیکالفه با گوش اینبود،سون

 ومده؟ین هی_چ

 رو خاموش کرده. شیده،گوشی_جواب نم

 تموم شده. شیشارژ گوش دینکن،شا تی_خودت رو اذ

 .دی_آره شا

 یصفحه  یانگشت شستش رو رو ش،کالفهیگوش یشد به صفحه  رهیآوردو دوباره خ نییرو پا سرش
 زد. یم یگوش

قلبم  دمیکه د یکردم ،باکس یبه اطراف نگاه م رهیگذشت،خ یا هیکردم،چند ثان ینگاهش م رهیخ منم
 .دنیام کوب نهیبا وحشت شروع کرد به س

 .کردیچکار م نجایپسره ا نیا

 فرار کنم. دیبا زدیبودبه من و لبخند م رهیخ

 گفتم: یلرزون یباصدا

 .میبر دیا،بای_سو...سون

 شد تو صورتم و متعجب گفت: رهیرو باال گرفت خ سرش

 _چرا؟
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 فیزدم و باک غیگذاشت باوحشت ج ایسون یچشم ها یشدم که دربرم که پسر دستش رو رو آماده
 بود به سمتش حمله کردم. زیم یکه رو ایسون

 ها. یلعنت دیگم ش دی،بریدار  یازسرمن برنم ،پست،چرادستی_عوض

 غیج ایکردن،سون یفقط نگاه م یزدمش مردم بودن ،ول یم فیو باتمام قدرتم باک ختمیر یم اشک
که  مدیشن یصورتش گرفته بودو فقط م یزدو محکم دستم رو  گرفت،اون پسرم دستش رو جلو یبلند
 .  ونهیگه د یم

 _تورو خدا نفس ،آرمانه نزنش .

کردم،دستم رو هوا خشک شد،نگاهم رو از پسر برداشتم  یکه هق هق م یدرحال میبارون یچشم ها با
 چرخوندم ،باتعجب گفتم: ای،سرم رو به سمت سون

 آرمانه؟! نی_ا

 یبدون توجه به من و اون پسره آرمان ازکاف دویکش رونیرو ازدستم ب فیدستم رو ول کرد ،ک باخشم
 سرش رو بلند کرد نگاه زشتش رو تو چشم هام دوخت و گفت: رون،آرمانمیشاپ زد ب

 شده بود. یتو قلمرو سلطان مخف یفرار  ی_پس اون آهو

 یلحظه با خشم دست ها کیخورد،تو  یهرم داغ نفس هاش به صورتم م ستادیام ا نهیبه س نهیس
 یسانتم تکون نخورد،نفس نفس م هی یو هولش دادم ،اما حت دمیاش کوب نهیمشت  شده ام رو به س

 مچ دست چپم قرار گرفت وحشت کردم. یزدم دستش رو

 زدم. ادیفر باخشم

 پست،ولم کن. ی_ولم کن عوض

 فشار داد. شتریها مچ دستم رو ب یتوجه به مشتر  بدون

درآورد،چندبارروش ضربه زدو بعد کنار گوشش گرفت،من هم چنان تقال  بشیرو از داخل ج شیگوش
 بود. ادیز یلیزورش خ یکردم ول یم

 ؟یی_الو سالم پسر دا

........_ 
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 خبر خوب برات داشتم مهران. هی_

  

 بردم و باتمام قدرتم دستش رو گاز گرفتم. نییشدم،سرم رو پا یاسم مهران وحش دنیباشن

 . دیانقدربلند بود که چهارستون بدنم لرز دیکه کش یادیفر یصدا

تو درگاه ظاهر شد ،دستش رو  ایکه سون دمیدو یبا وحشت ازکنارش رد شدم به سمت در م عیسر
 دادم. ینم یشده و منم  جواب یکه چ دیپرس یگرفتم و دنبال خودم کشوندم،مدام م

 بکنم. یچه غلط دیکه مهران برسه با االنه

 .دیکش رونیو دستم بمحکم دستش رو ازت ایسون

 .یاشتباه کردم که تورو باخودم آوردم،آبروم رو برد نم،اصالی_ولم کن بب

 وحشت زده ام رو به صورتش دوختم . یها چشم

 مهرانه،دشمن تو وبرادرت ومن. یاون پسر عمه  وونهی_د

 ،یدونه که باهاش یم سلطانم

 دونه. ی_آره ،م

 .نمشیحق ندارم بب گهیگفته که د یول

 ؟یکن یچرا حرف برادرت رو گوش نم_پس 

 .تیزد،تو ام ازخشم واعصبان ادیفر

آرمان راهش ازاون پاشا ومهران  جداست اون فقط من رو  ،بابایزن یحرف م رسامی_اه،توام که مثل ام
 خواد. یم

 دختر. ی_چراتو انقدرزود باور 

آرمان اون رو به سکوت واداشت،هردو متعجب سرمون رو به  ادیفر یبگه که صدا یز یچ خواست
 .میسمت آرمان چرخوند

 .یکشمت لعنت ی_نفس،م
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 دونه . ی_اون اسم تو رو ازکجا م

 .دمیزده به سمتش چرخ وحشت

 رو بده به سلطان زنگ بزنم،تورو خدا. تی_تو رو خدا گوش

 زد: ادیفر

و معذرت  ایمرده بهش برخورده ب هی ش،اونیاون همه آدم زد یجلو یفهمی_نه...نه...نه،چرانم
 کن. یخواه

 فرار کنم. دیفهمه ،پس با یدختر نم نیبگم ا یبودم که هرچ مطمعن

به  ایشد، سون یم کیدرهم به ما نزد یوصورت عیسر یرو چرخوندم سمت آرمان با قدم ها سرم
 .دمیشن ی،صداش رو از پشت سرم  م دنیسمتش رفت،باتمام قدرتم شروع کردم به دو

 .یازدستش دربر  یتون یتوراهه،نم ،مهرانیلعنت ستای_نفس ،وا

 پاساژ شدم. هی،وارد  دمیدو یتمام قدرتم فقط م با

زانو هام  یشدم،نفس نفس زنان دستم رو رو ،خمیفروش ریلباس ز یمغازه  کیرو انداختم تو خودم
 گذاشتم.

 شد. یم نییام به سرعت باال و پا نهیس ی قفسه

 سوخت. یخشک شده بود،گلوم م دهنم

 .دیکوب یام م نهیبه شدت به س قلبم

کمرم ،وحشت زده کمرم رو راست کردم و  یرو یهام رو همچنان بسته بودم،که با قرارگرفتن دست چشم
 شدم به اون فرد. رهیخ

 ساله بود.۲۴دختر جوان حدودا  کی

 نازکش گفت: یصدا باتن

 ؟یکن یفرار م ی؟ازکستو یروز افتاد نی_حالت خوبه،چرا به ا

 وحشت زده ونگرانم رو به صورت آروم دختر دوختم. یها چشم
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 سلطان رو هم ندارم. لیمبا یشماره  یشناسم،حتیرو م یرو بلدم ،نه کس ییچکار کنم،نه جا دیبا

دهنم آورد وبه لبم چسبوند،مجبورم کرد  یآب گرفت و جلو وانیل کیبودم به دختر که ازدوستش  رهیخ
 چند قلوپ ازآب رو بخورم.

 ؟ی_بهتر شد

 آوردم. نییرو باال وپا سرم

 گفتم: یخشدار  یچکارکنم،روبه دختر باصدا دیبا دمیفهم

 زنگ بزنم. ییجا هیتابه  نیرو بد تونیگوش شهی_م

 زدو گفت: یلبخند دختر

 من رو بده. یحتما،نگار اون گوش زمی_آره عز

 یلیرو به سمتم گرفت،خ یگوش ستادیقدم کنارمون ا کیرو برداشت وبا شیگوش زیم یاز رو دوستش
 .دیبه گوشم رس یمردانه ا یرو گرفتم،بعد دوتا بوق صدا۱۱۰ یرو برداشتم ،شماره  یگوش عیسر

دارم  یکار واجب هیخواستم  یرو م یسرمد اوشیدفتر  جناب سرگرد س ی_سالم جناب،من شماره 
 ن.باهاشو

 .نیدفترشون رو بد یکنم. شماره  ی،خواهش م ونهیدرم ییآدم ربا کی یپا شهی_تورو خدا چرا نم

شدم به  رهیکردم و تماس رو قطع کردم،خ یدفترش رو داد،خداحافظ یاسرار باالخره شماره  یکل بعد
 بودن به ما. رهیصورت متعجب اون دوتا دختر که خ

 رم؟یام بگ گهیتماس د هی شهی_م

 راحت باش. _آره

کردم که تو دفترش  یخداخدا م اوش،تودلمیس یتشکرکردم و شروع کردم به گرفتن شماره  ازش
 .دیچیبم مردونه اش تو گوشم پ یباشه،بعد چندتا بوق صدا

 _بله؟

 زدم و با ذوق گفتم: یپهن لبخند
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 ،منم نفس. اوشی_س

 ؟نفس؟ ی_چ

 _آره ،کمکم کن ،مهران دنبالمه.

 _سلطان کجاست؟

گم،فقط  یاش مفصله،بعدا برات م هیاالن مهران دونبالمه من تنهام قض رونیب میاومد ایسون _من و
 تورو خدا کمکم کن.

 آم دنبالت. یم ییخب،آروم باش،بگو کجا یلی_خ

 ستمـیبلد ن نجاروی_آخه من آدرس ا

 رو بدم بهش. یجوان شونه ام رو تکون دادو اشاره کرد که گوش دختر

 گه. ینوم بهت مخا نیصبر کن ا اوشی_س

 داد. اوشیرو به دختر دادم،اون هم آدرس رو  به س یگوش

رو تا در  ررفتنشونیهاو مس یبه مشتر  رهینشسته بودم و خ یصندل یشد که بااسترس رو یم یربع هی
و  بااسترس ناخنم دست راستم رو تو کف دست چپم  یبودم به درخروج رهیکردم،خ یدنبال م یخروج
 دیکه تو درگاه ظاهر شد رنگ از رخم پر یکردم،با کس یفرو م

 یابروها نیکورب یبه من،گره  دیفرودادم،چشم گردوندتا رس یشدم ،آب دهانم رو به سخت دستپاچه
محکم تر بود صورتش ازشدت خشم قرمز شده بود،فکش رو منقبض کرد  شهیازهم شیمشک

 بود. یداد که شکستنشون حتم یهم فشار م یدندونهاش رو آنچنان رو

شدم و محکم بازوش  میسمت دختر پشتش قا دمیو دو دمیکش غیسمتم قدم برداشت با وحشت ج به
 دویکش یبلند غیاز ترس قبضه روح شد،ج چارهیروگرفتم،آنچنان باخشم به سمتمون اومد که دختره ب

ومردونه اش  یقو یرو باال گرفتم،ناخداگاه اشک توچشم هام حلقه زد،پنجه ها ن،سرمینشست رو زم
گرفته  شیقو یبلند کرد،دوتا بازوهام رو محکم تو پنجه ها نیزم یدور بازوم حلقه کردو من رو ازرو رو

 .ختمیر یشده بود به چشم هام،مثل ابربهار اشک م رهیبود و باخشم خ
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رو داشتم  یحال موش د،درستیکه نه تنها بدن من بلکه چهارستون مغازه ام لرز یزد جور  ادیفر باخشم
 کرده بودم. یاز ب ریکه بادم ش

 تو؟ یکن یم یچه غلط نجای،ای_نفس خفه شولعنت

 کردم. یرو با وحشت به سمت چپ چرخوندم هق هق م سرم

 . ی_به من نگاه کن لعنت

 اومد. اوشیس یهام رو بسته بودم که صدا چشم

 .دهیچقدر ترس ینیب یرسام،نمی_ولش کن ام

 .اوشی_تو دخالت نکن س

درآوردم و  یوحش ریاون ش یجرات گرفتم،دستم رو ازچنگال ها دمیرو د اوشیچشم باز کردم و س یوقت
و خودم رو پشت  دمیرسوندم محکم بازوش رو چسب اوشیخودم رو به س یدونم باچه سرعت ینم

 کردم. میسرش قا

چشم نگاهم به سلطان  یدادم.از گوشه  یبه بازوش فشار م شتریکردم و سرم رو ب یهق م هق
 اوشیهنوز تو شوک بود.به خودش که اومد ،به سمتمون هجوم آورد،اما س میحرکت ناگهان نیبود،ازا

 زد: ادیروهوا دستش رو گرفت،باخشم فر

 بده. حیبرات توض کم،بذاریسام،آروم باش  ری_بس کن ام

 اریعابروهم نفله کردم،سام هی نجا،زدمیخودم رو رسوندم ا یبا چه وحشت یدون ی،م یحی_چه توض
نگفتم پاتوازعمارت  ،مگهیکن یم یچه غلط نجای،ایدار  یحی،چه توض یلعنت مارستان،آخهیبردش ب

 .ینذار  رونیب

امروز من  نیبندم هم ی،شرط م رونیب میاومد یچ یگفتم برا یاومد،اگه م ینم رونیصدام ب ازوحشت
 کرد. یمحو م نیزم یازرو ارویو سون

 زد: ادیفر دوباره

 ؟یالل شد هی_چ

 صداش بستم. یهام رو ازولوم باال چشم
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 .مییکجا  نیسام آروم باش،بب ری_ام

کرده،که مهران  یم یازعمارت چه غلط رونیدختر ،ب نیبدونم که ا دیبا م،منی_به درک،هرجا که هست
 افتاده دنبالش.

 بخواد بگه. ید ید..توکه مهلت نم-

تو موهاش  یست هاش رو عصبکردم،د ینگاهش م اوشیس یچشم هام رو باز کردم ،از پشت بازو 
 شد به صورتم  و با تحکم گفت: رهیخ نشیمخمور و خشمگ یها خت،باچشمیفرو کردو بهمشون ر

 .یبد حیبرام توض یمزاحم چیه یب یخونه،اونجا مجبور  میر یوفت،می_راه ب

 گفتم: یخشدار  یدل و جرات گرفته بودم زبون باز کردم و باصدا اوشیس بابودن

 رم. یم اوشیآم،با س ینم ییجا وونهی_من باتو د

 مونیکه زدم پش یکه درجا الل شدم و ازحرف دیکش یادیزدم، چنان فر ششیحرفم انگار که آت  نیباا
 شدم.

دندونات رو تو  یچجور  ینیرو تکرار کن،تابب یکه زد یحرف گهیبارد هی ی،اگه جرات دار  ی_خفه شو لعنت
 .یپرو شد دمیذره که به روت خند هی،یهنوز سلطان رو نشناخت زم،تویر یدهنت م

 رو گرفتم بابغض و ترس گفتم: اوشیس یبازو محکم

 نذار من رو ببره،توروخدا. اوشی_تورو خداس

 :دیچفت شده اش با خشم غر یفک منقبض شده اش ودندون ها ونیازم

 .رهیتونه جلوم رو بگ یم یکه ک نمیخوام بب یبرمت م ی_م

 گفت: یبالحن دوستانه ا اوشیس

 .میکه دوستانه حلش کن رسام،بذاری_ام

و  یقو یترس و وحشت، انگشت ها دم،ازسریکش یفیخف غیباره به سمتم هجوم آورد، ج کی به
حرکت من رو دنبال خودش  کیداد ،وبا یفیگذاشت و فشار خف فمیظر یبازو یاش رو رو دهیکش
 . دیکش
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هنوز  اوشیجدا کرد ،که س اوشیاندازه ماهرانه من رو از  س یم  ریکه شکارش رو گ ریش کیمثل  یطور 
 کرد. یباز  نگاهمون م  یبابهت ودهان

 یبودن ومتعجب به ما نگاه م ستادهیافتادکه درمغازه ا یتیبرگشتنمون به سمت درچشمم به جمع با
 کردن.

اچند قدم بلند رو به مردم دوخت،ودوباره ب نشینگاه خشمگ ستادیا تیجمع دنیچند لحظه باد سلطان
 :تیزد توام از خشم و اعصبان ادیفر ستادیا م،دوبارهیدیبه در گاه رس

 .نماکهیس نیومدین،نیجمع شد نجایچرا همتون ا هی_چ

 رهیکردن خ یرفتن وبرامون راه رو باز م یکه وحشت زده کنار م تیرو  که گفت ،به جمع نیا
کردم تا ولم  یانداخته بود،تقال م ریومردونه اش  گ یقو یشدم،همچنان بازوم رو محکم تو پنجه ها

 .دیشن یوناراحت بود که اصال صدام رو نم  یکنه،امااون انقدرعصب

 گم ولم کن. ی_ولم کن، م

 :دیلب غر ریکنه ز جادیتو حالتش ا یر ییتغ نیکوچک تر نکهیا بدون

 نکن. میکه هستم،عصب ینیشترازای_فقط الل شو نفس ،ب

 کنن . یدارن نگاهمون م ،همهیبد یلی_تو خ

 کنن. ینگاهشون رو م نایا یکه بکن یست،هرغلطی_به درک ،نگاه مردم برام مهم ن

 احساس. یب یآهن ،آدمی_دستم رو کند

 خونه. میبذار بر ارم،فقطیها به سرت ب نیشترازایب دی_حقته،با

 _چرا؟مگه چکار کردم؟

 مردم نزدم لت و پارت نکردم. یگفتم الل شو تا جلو-

 .میکردم از پاساژ خارج شد یطور که تقال م نیهم

 .ستایلحظه وا رسام،چندیام ستای_وا
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زد،معلوم  یازپشت سرمون اومدش،سرم رو به زحمت به عقب چرخوندم،نفس نفس م اوشیس یصدا
 سلطان رو گرفت. یبلند خودش رو به  مارسوند دست انداخت بازو یها ده،باقدمیبود تمام راه رو دو

 .ید یدست خودتون م یکار  هی،یاالن اعصبان ارمش،تویبذار من خودم م  رسامیام ستای_وا

 .دیدو یصورتش وصورت سلطان م نیونگاهم مدام ب اوشیچشم دوخته بودم به س ملتمسانه

جا راحت  رگ باد  نیشد ،ازا یم نییپهنش ازشدت خشم باال و پا ی نهیس یقفسه  ستادیا سلطان
 .دیشد د یگردنش رو م یکرده 

 یاش رو محکم تو پنجه ها قهیهجوم برد ، اوشیزد بازوم رو ول کرد و به سمت س ادیفر باخشم
 .دیبه سمت خودش کش یگرفت و کم شیقو

 شه دخالت نکن،سرگرد. یکه بهت مربوط نم ی_توکار 

 _دخالت نکردم،فقط ...

 .دنیبه ،دودوست دوباره به هم رس_به

 سمت صدا. میدیهرسه متعجب چرخ دمیکه شن ییآشنا یصدا با

مهران وحشت کردم،سامان  و چند تا ازمحافظاشونم بودن ونگاه زشتشون رو به ما دوخته  دنیباد
 بودن.

قدم به عقب رفتم ،محکم  کی دمیلبخند زشت سامان رو د یوقت دن،یلرز دیشروع کرد مثل ب بدنم
 سلطان رو بغل کردم.  یبازو

 کردم. ینم شیکاش عصب یشدم ا مونیسگ از رفتارم پش مثل

 .دنشیشه که ازم دزد یم یتوعه چند روز  شیمنم پ یپا زیگر یکه آهو نمیب ی_م

و  هیزدو دستش رو ازم جدا کرد،ازحرکتش تعجب کردم ،نکنه ازدستم عصب یپوزخند صدا دار  سلطان
کمرم  یرو شیبودم به صورتش ،که دست بزرگ و قو رهیمهران بده،وحشت زده خ لیخواد منو تحو یم

 حرکت من رو به خودش چسبوند. کیقرار گرفت و با

 :دیتحکم وخشم ونفرت غر با

 ،نفس مال منه... ی_انقدر آهو آهو نکن لعنت
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 ...نشیبود دهیشرفت ازم دزد یاز خانواده ام که تو اون پدر ب یعضو

 .اوردمیدخلتون رو ن نجایهم د،تایگورتون رو گم کن حاالام

 دادم. یبهش فشار م شتریسلطان گذاشته بودم و سرم رو ب ی نهیس یرو رو دستم

شد و فقط درکنار  یمهران و پاشا نم فیبود،حر سیپل نکهیبا وجود ا  اوشمیس یدونستم حت یم
 سلطان بود که از  دست مهران درامان بودم.

اش  نهیخواست ازتو س یزد ،انگار که هرلحظه م یم دم،تندیشن یقلب سلطان رو به وضوح م یصدا
 بزنه. رونیب

 .دیمهران به گوشم رس یمسمم و جد یصدا همزمان

معلوم  ،کهیو مراقب خواهرت باش ی،بر یبزن نهیرو به س بهیدختره غر هیسنگ  نکهیا ی_تو بهتره به جا
 کنه. یم یو داره چه غلط هیاالن کجاست و باک ستین

 ریش کیو مثل  اوشیشد ،من رو محکم پرت کرد تو بغل س یچ دمیلحظه نفهم هیحرف مهران ، نیباا
قدم به عقب برداشتن اما مهران  کیبه سمت مهران هجوم برد،سامان و محافظ ها باوحشت  یوحش

کت مهران رو تو پنجه  ی قهی، تیبا خشم واعصبان ستاد،سلطانیسرجاش ا یمحکم و جد شهیمثل هم
 زد توام از خشم و نفرت: ادیگرفت،فر شیقو یها

ره و هر  یاون هرجا م ار،ین فتیاون زبون کث یاسم خواهرمن رو رو گهی،دی_ببند اون دهنت رو لعنت
 کنه به من ربط داره. یکه م یغلط

 مثل سلطان. ،درستیمغرور بودو قو یلیخ دم،مهرانیکش رونیب اوشیاز بغل س عیرو سر خودم

 سلطان شدن. کیو محافظ ها نزد بودم بهشون که سامان رهیوحشت خ با

 بازوش رو گرفتم و ملتمسانه گفتم: اوشیسمت س دمیترس چرخ با

 .اوشیبکن،س یکار  هی_تورو خدا 

 کنن. ینم یکار  چیهمه آدم ه نیا ی_نترس اوناجلو

 اوشیشدم ،نگاه نگرانم رو از س یکفر  شیهمه خونسرد نیخونسرد بود،ازدستش  وا یادیز اوشیس 
 بودن. ستادهیهم ا ی نهیبه س نهیگرفتم ،دوباره نگاهم رو به سلطان و مهران دوختم،هنوز س



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 گن. یبه هم م  یکه چ دمیشن یزدن،نم یحرف م آروم

 _داداش.

 دمیکه از پشت سرم شن ییتااون لحظه نگاه نگرانم رو به سلطان و مهران دوخته بودم با صدا منکه
زدم  یکت وشلوار به تن،که حدس م یکلیتا مرد ه شیبا ش اریبه عقب برگشتم،سام عیسر یلی،خ

زدم و برگشتم ودوباره به صورت سامان و مهران  یاومدن،لبخند پهن یمحافظ باشن،به سمتمون م
 شه. یم یسلطان چه شکل یمحافظا دنیباد افشونیکه ق نمیره شدم دوست داشتم ببیخ

رفتن وپشت سر سلطان  اریهمراه سامبه  د،محافظایدو یصورت سامان ومهران م نیب نگاهم
رو حفظ کنه وترسش رو بروز نده ،  شیکرد خونسرد یم یباال انداخت سع ییفقط ابرو ستادن،مهرانیا
 متعجب و وحشت زده اش رو به محافظ ها دوخته بود. یسامان برعکس برادرش چشم ها یول

 دونستم فکر همه جاش رو کرده. ی_م

 لبم بود سرم رو به سمتش چرخوندم. یکه رو یبالبخند اوشیس یرو از اونا گرفتم با صدا نگاهم

 باهوشه،مگه نه جناب سرگرد. یلی_خ

 چشم از روبه رو برداره ونگاهم کنه گفت: نکهیا بدون

 ازم جلو بوده. مونیاز بچگ شهیهم نمیهم یباهوشه،برا یلی_آره خ

 ...دمیخند زی_ر

 میقهوه ا یشبش رو به برجک ها یکیجفت مردمک همچون تار کیرو به سمتم چرخوند  سرش
 گفت: یبم یزدو با صدا یدوخت،لبخند کج

 کجاست؟ ای_سون

کنه،آب دهنم رو به زحمت قورت دادم  یافتادم،اگه سلطان بفهمه خون به پا م میاصل یبدبخت ادی تازه
 صورتم زدو گفت: یجلو یبشکن اوش،یبودم  به س رهیهمونطورکه خ

 تو دختر؟! یی_کجا

 براش افتاده؟! یاتفاق نکنه

 گفتم: اوشیبه س رهیو خ ایرو زدم به در دلم
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 اونه. شیپ نه،االنی_اومده بود دوست پسرش رو بب

 گفت: یوسرد یکرد،نگاهش رنگ خشم گرفت،با لحن جد کیابروهاش رو به چشمش نزد اوشیس

 مهران اون حرف رو زد،پس البد اون بوده که مهران رو خبر کرده. نیهم یآرمان،پس برا شی_اومده ،پ

 رو تکون دادم: سرم

 _آره اون بود،که مهران رو خبر کردش.

نزدش،منم چشم ازش  یحرف گهیشد ،د رهینگاهش رو ازم گرفت و متفکرانه به رو به رو خ اوشیس
 شدم به سلطان و مهران. رهیبرداشتم و خ

 .یتاوانش رو پس بد دیو با یکرد یباشه که ازعمارت پاشا دزد ادتی_فقط 

 مهران رو  با حرص رها کرد. ی قهیزدو یپوزخند صدادار  سلطان

ام  هیثان کی یحت گهید ،چونیچشم هام گم کن یگورت رو از جلو یالک یها دیتهد ی_فعال بهتره به جا
 نحست رو ندارم. ی افهیاون ق دنیتحمل د

کردو به سمت سلطان  یاورد،غرشیطاقت ن گهیدرکنترل خشمش داشت، د یکه تااون لحظه سع مهران
رو  د،صورتشیگرفت،وبه سمت خودش کش شیقو یاش رو باخشم و نفرت تو پنجه ها قهیبرد ورشی

اومد تو دهنم،نگاهم به سمت دست  یصحنه داشت م نیا دنیصورت سلطان برد،قلبم باد کینزد
 شد که کنار پاهاش نگهشون داشته بود. دهیسلطان کش یمشت شده  یها

 :دیمنقبض شده غر یبا فک مهران

که اصال  یکن یدخالت م یی،توکارایکن یدراز م متیگل شترازیپات رو ب ی_حواست باشه سلطان،دار 
 ندار. یبهت ربط

 بره. ادتیسلطان بودن رو  گهید ارم،کهیبه سرت ب ییکنم،بال یسکوت نم نباریا

بود و  یمهران انقدر ضربه ناگهان ی نهیمشت شده اش رو زد تخت س یلحظه سلطان دست ها کی تو
 ریاز ز اریسمت سام دیقدم به عقب رفت،سلطان با خشم چرخ کیکه مهران  نا خدا گاه  ادیشدتش  ز

دست گرفت،خمش  کیاش رو با قهیبرد  ورشیبه سمت مهران  دیکش رونیرو ب رشیکتش هفت ت
 یهم فشار م یاش ،دندنون هاش رو باخشم رو قهیشق یرو گذاشت رو ری،  هفت تکرد روبه عقب 
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ها خواستن  گاردیشد ،همزمان سامان و چند تااز باد یم نییاش به شدت باال و پا نهیس یدادقفسه 
 محافظ هاش جلشون رو گرفتن. ارویکه سام رنیسلطان رو بگ یجلو

 :دیشدش غر دیکل  یدندونها نیبا خشم از ب  سلطان

که  ینکن پابذارم رو آتش بس یکنه،کار  دیرو که سلطان رو تهد یکس دهیی،مادرنزای_خفه شو عوض
که  یدون یشه،خودت خوب م یتو پدرت گرون تموم م یبرا امدهاشیپ یدون ی،که خودت م نمونهیب

 زنه... یسلطان بلوف نم

  

  

 فصل ششم 

  

به سمتشون  اوشیچرخوندم،توهمون لحظه س اوشیرو از سلطان برداشتم،سرم رو به سمت س نگاهم
 و باتحکم گفت: دیمچ دست سلطان رو محکم چسب دیقدم برداشت،کنارشون که رس

رو  یگذاشت ریکه دورمون جمع شدن هفت ت تیهمه جمع نیا نیب نجایولش کن ،ا رسامی_ام
 کنن. یشو،مردم دارن نگاه م الیخ یسرش،ب

 نبود بزنه مهران رو بکشه. دیکردم،از سلطان بع یوحشت نگاهشون م با

بازوم باترس سرم رو به سمتش  یرو یبودم به اونا،با قرار گرفتن دست رهیکه تااون لحظه خ من
زدم و اسم سلطان رو صدا زدم،پس فطرت من  غیها بود،باتمام قدرتم ج گاردیازاون باد یکیچرخوندم،

 .دیکش یرحمانه دنبال خودش م یرو ب

 )سلطان(

پس فطرت با  نیا یداشت  تا آرومم کنه،ول ی،سع شیاویدادم،س یو نفرت گردنش رو فشار م باخشم
 کرده بود. میشیآوردن اسم خواهرم بدجور آت

 _سلطان...
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با  عینفس به خودم اومدم،سر  یحال خودم بودم و به صورت مهران چشم دوخته بودم که با صدا تو
 ت،یجمع نیت صدا چشم هام رو گشاد کردم بوحشت کمرم رو راست کردم سرم رو چرخوندم سم

 گشتم، یآشنا م یچهره  کیدنبال 

گاه انگشت هام رو باز کردم ،مهران که به سمت عقب خم شده بود با برداشته شدن دستم افتاد  ناخدا
 بودن. تیدورتا دورمون جمع دمیدور دور خودم چرخ کیبه دست وکالفه  ریت ن،هفتیزم یرو

 ور بردن. نی_آقا زنت رو ازا

 سمت صدا، دمیچرخ

،با وحشت به سمت چپ  دیترس یبود به من ،به سمتش قدم برداشتم ،کم رهیبود که خ یزن جوون 
 ش اشاره کرد.

مثل  اوش،اونمیجلوم سبز شد ، برگشتم سمت س سیزدم،خواستم برم دنبالش که پل ینفس م نفس
رو  ستاد،کارتشیمامور ا ی نهیبه س نهیجلو اومد،باچند قدم بلند س عیسر یلیخ دیموضوع رو فهم نکهیا

 درآورد.

 گذاشت. یاحترام نظام مامور

 گفت: یجد د،بالحنیبه سمتم چرخ اوشیس

 غالف کن. رتمیبچه هارو دارم،هفت ت ی_برو دنبالش من حوا

 .دمیدو یبا تمام قدرتم م ستادمینا گهیحرفش د نیباا

 کنم. داشیمحاله بتونم پ گهید نبارینفس رو ببره ا اگه

 کردم. یمغازه و اون مغازه سوال م نیها ازا وونهید مثل

 بودتشون. دهیند یکس اما

نشستم،پاهام رو جمع کردم  نیزم یآروم سرخوردم و رو یلی،خ واریام رو دادم به د هیتک یدیناام با
 ...نیو خشمگ دیشدم به روبه رو،ناام رهیزانوهام انداختم و خ ی،دستم رورو
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بکنم،چقدر  یچه غلط دیزدم حاال با یچسبوندم، ومتفکرانه ضربه م میشونیرو کالفه به پ ریهفت ت نوک
 گهیبرم سروقت مهران،مطمعنم که د دی،بایچ ارنیسرش ب ییبال دن،اگهیراحت نفس رو ازم دزد

 برنش. یعمارت پاشا نم

کردم  یگذشتن،کالفه پوف یبه من از کنارم م رهیکه متعجب خ یرو باال گرفتم،نگاهم افتاد به مردم سرم
 بلند شدم. نیزم یزانوم گذاشتم و ازرو یو دستم رو رو

 رو گرفتم. اریسام یرو زدم وشماره  دم،لمسشیکش رونیرو ب میکتم، گوش بیرو بردم تو ج دستم

 .دیچ یپ یچندتا بوق صداش تو گوش بعد

 تو؟! یی_الو داداش،کجا

 بگو. اوشمیکنم،به س داشی،نتونستم پ،نفس رو بردن  اری_سام

 یبرو امارت ماخودمون  بر م م،تویتعهد بد دیمارو گرفته، گفت با سیگم،فعال که پل ی_باشه بهش م
 .میگرد

 .یحرف چیقطع تماس رو زدم بدون ه ی دکمه

 زدم: ادیفر تیزدم وبا اعصبان واریخشم دست مشت شدم رو که اسلحه توش بود رو به د با

 ...اه...اه...ا،اهی...لعنتاه

 چسبوندم. واربودید یرو به دستم که رو میشونیپ

 عرضه ام،لعنت به من. یب یلی_من خ

توش بود  یدستم  بلند کردم،دستم روکه گوش یزنگ خورد،سرم رو از رو میخودم بودم که گوش توحال
 دیاومد برق از چشم هام پر یگوش یصفحه  یکه رو یاسم دنیلحظه باد هیصورتم گرفتم، یجلو

 ،دوباره آتشفشان درونم فوران کرد.

 "ای''سون

 .دمیکش یلمس گوش یشستم رو باخشم رو انگشت

 :دمیشده وفک منقبض شدم غر دیبه هم کل یدندون ها نیرو کنار گوشم بردم وبا حرص ازب یگوش
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 .ایخدا اگه دستم بهت برسه کشتم،سون ،بهیتو لعنت یهست ی_کدوم گور 

 شد گفت: یم دهیمضطرب ونگرانش که لرزشش به وضوح شن یباصدا

که نفس رو بردن تواتاق  دمید یشاپ آرمانم اتفاق یمن تو کاف یخودت رو برسون دی_داداش با
 ...تیریمد

 شاپم. یکاف کیرسونم،من نزد ی_االن خودم رو م

 !؟ی_چ

 شاپ. یبه سمت کاف دنیرو زدم،وشروع کردم با سرعت دو یگوش لمس

 دنیغلت یم میشونیپ یسرد رو یبودم که قطرات عرق با وجود اون هوا دهیدو عیراه رو انقدر سر تمام
 اومدن. یفرو م نییابروم پا یو رقصان رقصان از انتها

 نییام باال و پا نهیس یزدم،قفسه  یشاپ،نفس نفس م یبه کاف یورود یرو انداختم کنار پله ها خودم
 .دیکوب یام م نهیبه شدت به س شد،وقلبمیم

 قیونفسم رو عم دمیصورتم کش یکتم گذاشتم،دوتا دستم رو همزمان رو بیام رو داخل ج اسلحه
 دادم. رونیب

زد،دستم  یخلوت بود پشه ام پر نم یلیبه اطراف انداختم ،خ یکه نفسم سرجاش اومد ،آروم نگاه یکم
 بلند شدم. یکنار پله گرفتم و به سخت یها لهیم  یرو به لبه

در  دم،ازیشاپ که رس یکاف یکردم،از پله ها باال رفتم به  درورود یکه به اطراف نگاه م ینیح اطیبااحت
 یآرمان نشسته بود و م یبود که روبه رو ایسون دم،یرو که د یکس نیبه داخل نگاه کردم،اول یا شهیش

 .دیخند

ا دستام خورد کنم ،اما داشتم گردن هردوشون رو ب دم،دوستیهم ساب  یهام رو با حرص رو دندون
 دم. یبشم ،دوباره نفس رو از دست م ریآروم باشم اگه با آرمان درگ دیبا

چشمش به من  ایبودم بهشون، سون رهیطور که خ نیاومد،هم یخونم درنم یزد یلحظه کارد م اون
 قهیانداخت،بعد چند دق نییرو پا د،سرشیلبش ماس یسر جاش تکون خورد لبخند رو یافتاد کم

رو  یبم،گوشیج یبلند شد،نگاهم رو از اون ها گرفتم ،دست بردم تو میگوش امکیزنگ پ یصدا
 بود. ایاز سون امیدرآورد،لمسش رو زدم،پ
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 خوان ببرن" یم ی"داداش،نفس رو ازدر پشت

 یوار رو دیشدم  ،دستم رو تهد رهیخ ایکه هنوز نرفته باشن، دوباره به سون امش،دعاکردمیپ دنیبا د 
شاپ  ینگاهم رو از داخل کاف عیسر ه،یدونست که مرگش حتم یخودش م گهیدم،دیگردنم کش

شاپ  یخودم رو به پشت کاف عیبلندو سر یقدم ها دم،بایدو نییپا یکیبرداشتم و پله هارو دوتا 
 .سوندمر

گردوندم،که چشمم افتاد به اون سمت  یشاپ م یبه اطرافم بود،نگاهم رو دورو اطراف کاف حواسم
 دنیاما قبل رس دمیدو ابونیبه سمت خ عیزن  که حتم داشتم نفس باشه سر کیمرد با  تاابون،دویخ

 بهشون،حرکت کردن.

شد،  یرد نم ینیماش چینگاه کردم،ه ابونیو به دوطرف خ دمیکش یبلند ادیفر دمیکه رس ابونیخ وسط
 .ختمیکالفه دستام رو تو موهام فرو کردم و بهمشون ر

 شانس. یشه،بخشک یرد نم نمیماش هی،شانس گندم  ی_لعنت

 کردم. یم یخال ابونیکنارخ یسطل زباله  یزدم وتمام خشمم رو  بالگد رو یم ادیفر یعصب

 !؟یشد وونهیعمو د ی_ه

 یپسر جون موتور سوار لبخند کج دنی،با خشم به عقب برگشتم،باد دمیکه از پشت سرم شن ییباصدا
 بهش  به سمتش قدم برداشتم. رهیزدم و خ

 !؟یا وونهیواقعا د نکهیعمو،مثل ا هی_چ

 . نییاش رو گرفتم و پرتش کردم از موتور پا قهیحرکت  کیبا

 یپسر از پشت سر م یبا سرعت حرکت کردم،صدا عیسر ادیرو موتور تا پسر به خودش ب دمیپر خودم
 که کردش. یزبون دراز   یبه جا نیاومد ،حقشه ا

 یبلند مشک یشاست نیچرخوندم دنبال ماش یکردم ،نگاهم رو مدام م یحرکت م ابونیتو خ باسرعت
 که نفس توش بود. یرنگ

به  یتر رفتم،نگاه نامحسوس کیکه دنبالش بودم،نزد یبامشخصات ینیافتاد به ماش ،چشممیربع هی بعد
 انداختم،آره خودش بود. نیداخل ماش
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 کردم. ینم داشونیو پ چراغ قرمز بشم من که اگه نبود،االن رفته بودن نیا قربون

ره  یدونم داره کجا م یروندم،م یم ادیحرکت کرد ومن پشت سرش،با سرعت ز نیسبز شد، ماش چراغ
طاها محافظ ومشاورم رو گرفتم،از  یتلفن همراهم رو درآوردم،شماره  عیپاشا،تو لواسون،سر یالیو

 زده بود،بعد چند تا بوق برداشت. خیبرخورد سوز سرد تمام صورتم 

 _بله سلطان؟!

پاشا تو  یالیو  دییایب نیوفتیراه ب عیسر یلی_طاها،چندتااز بچه هارو بردار مجهز شون کن،خ
 من تنهام . عیلواسون،سر

 خودمون رو. میرسون ی_چشم سلطان اساعه م

 گذاشتم،ودوباره فرمون موتور رو گرفتم. بمیرو داخل ج یآوردم گوش نییزده ام رو پا خی دست

 ـ

جا زخم  هیدوبار از  ریزدم،حدسم درست بود،اون گرگ پ یپاشا ،لبخند کج یالیدر و دنیربع رس هی بعد
 خورد. ینم

 .رهیدست کمم بگ دیو نبا ستین یخبر نداره که سلطانم کم کس یول

 الیوبه سمت و ابونیخ یموتور رو انداختم گوشه  عیشد،سر الیوارد و نیباز شد و ماش الی،و دربزرگ
 .دمیدو

منطقه  نیهمش باغ بود ،کال ا ابونیکه تو اون خ یدرخت ابونیخ کیرو نگاه کردم، ابونیته خ اازسرت
 شدم. یوارد باغ م دیستادم،بایا واریکرد،کنار د یبود،همش باغ ،آدم خوف م ینجور یا

 شد. یم یانداختم،سرم رو  باال گرفتم،چهار متر  ینگاه الیبلند و وارید به

چشمم افتاد به درخت  وار،کهیبرم رو د یکردم که چجور  یداشتم فکرم واریبودم به د رهیکه خ نطوریهم
 .وارید یاز شاخه هاش رفت رو یکی یشد از رو یبود وراحت م واریتر کنار د نییپا یکه کم یبلند

پرش بلند شاخه رو  کیرو باال گرفتم وبا  دم،دستامیدرخت که رس ریسمت درخت قدم برداشتم،به ز به
قطور  یاز شاخه ها یکی یباال رفتم، وازرو ،ازدرختدمیتو پنجه هام گرفتم،خودم رو با زحمت باال کش

 رسوندم. وارید یدرخت که مطمعن بودم توان تحمل وزنم روداره خودم رو رو
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بلند  یانداختم،چشمم افتاد به شاست ینگاه اطینشستم،به داخل ح وارید یحالت آماده باش رو به
تو  یچرخوندم تا مطمعن بشم که کس اطیپارک شده بود،دوباره نگاهم رو دورح اطیکه وسط ح یمشک
 ستیکه قطرش حدودا ب وارید یمطمعن شدم،همون جور به حالت آماده باش رو یستش،وقتین اطیح

 انداختم. نییگرفتم و همزمان خودم رو پا وارید یرو از لبه  دم،دستمیشد حرکت کردم،چر خ یم یتسان

 نشستم. نیزم یحالت آماده باش رو به

 .الیرفتم تو و یدمیاطرافم نگاه کردم،با به

شروع کرد به سرعت  د،قلبمینفس به گوشم رس غیج یرفتم،که صدا الیو یبه سمت درورود اطیبااحت
 اومد. یم نیزم ریچند قدم به عقب برداشتم،صدا از ز عیدن،سریتپ

 شنوه؟! یصدام رو م ی_کمک کس

 نییپله هارو پا یکیدوتا  نییخوردبه پا یپله م ییقدم برداشتم،هفت هشتا  نیزم ریسمت ز به
شانس آوردم،چفت رو زدم،دررو به داخل هول  یز یچ هیها بود،خدا رو شکر تو  یچفت نی،درازا دمیدو

 دور دور اتاق گردوندم. کیرو  ستادم،نگاهمیدادم،تو درگاه ا

 موند رو صورت نفس که شوک رهینگاهم خ که

 کرد. ینگاهم م شوکه

 ستوم بسته بودن. هیسمتش قدم برداشتم،دستش رو ازپشت به  به

 _سلطان...

هق نذاشت تا حرفش رو ادامه بده،پشت سرش نشستم،مچ دستش به خاطر طناب کلفت و  وهق
 هیکه گر ینیبرد،و هجلو  عیکه محکم بسته بودن زخم شده بود،طناب رو باز کردم،دستش رو سر یمیزخ
 .دیمال یمچ دستش رو م کردیم

 نیزم یشدم دست انداختم و بازوش رو بادست راست گرفتم واز رو یبلند م نیزم یکه ازرو ینیه
 گفتم: یحرکت بلندش کردم،بالحن خشک کیبا

 .ومدنی، تا نگهبان ها ن میزود تر بر دیبا-

 . میمن ازدرگاه خارج شد یرو تکون دادو شونه به شونه  سرش
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 )نفس(

که به  یخوشحال بودم،انقدر  یلیخ دنشیاز د یکردش،ول دایمن رو پ یسلطان چجور  دمینفهم اصال
 کیراستم گذاشت،وبا  یبازو یرو رو شیبزرگ و قو یام گرفت،پنجه ه  هیناخداگاه گر دنشیمحض د

 مبود رهیم،خیبه من به سمت درگاه رفت ینگاه نیبلند کرد،وبدون کوچک تر نیزم یحرکت من رو از رو
 یدفعه ا هینجات ، یفرشته  کیبه صورتش،دوست داشتم بپرم و محکم بوسش کنم که مثل 

 خودش کرده بود. ونیمن رو مد یمرد حساب نیشد،ا داشیپ طیشرا نیتوبدتر

 بازوم رو رها کرد. میدیدرگاه که رس به

 روبه روم،خشکم زد. ی دن،صحنهیبودم که باد پله نیهارو زود تراز من باال رفت،رو آخر پله

 به ما بودن. رهیبا دوتا از محافظ هاش،باتعجب خ پاشا

رو به سمتم دراز  رهدستشینگاهش رو از پاسا بگ نکهیقدم به عقب برداشت،بدون ا کی سلطان
 که مونده بود رو هم باال اومدم. یکرد،دستش رو محکم گرفتم و پله ا

 داد. یفی،دستم رو فشار خف ستادمیا کنارش

که من به شدت  ییخنده ها د،ازهمونیکه تازه ازبهت حضور سلطان خارج شده بود ،بلند خند پاشا
 .دمیترس یازش نفرت داشتم وم

کرده بودم مجازات  نیبه دخترش صبا توه نکهیافتادم،که پاشا من رو به خاطر ا مینه سالگ ادی
 وندش.کرد،وپشت دوتا دستم رو با قاشق سوز

 .دیخند یطور م نیلحظه ام هم اون

 روشن شد. یاحیسام ر ری_به به،چشممون به جمال  ام

 کردم. ی،اما من باور نم یکرد رییتغ یلیگفت،خ یم مهران

 که کرد دوباره ادامه داد: یطانیش یخنده  د،بعدیخند ودوباره

 مثل تو پرجزبه و باابهت بود،وباهوش. ،اونمیش یم هیبه پدر شب شتریگذره ب یکه م ی_هرچ

 نمیمداومت،هم یها تیشده راه موفق نمی،همیپدرت رو ندار  یگه تو دل رحم یمهران م نجورکهیاماا
 برام. یقابل فیحر یباعث شده بش



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 !؟ییچراتنها اما

 خطر. نیبه ا یو تن بد ییایبود تنها ب دیبع ازتو

 مرد. یبذار برات بگم،که پدر چجور  یخارج بش الیو نیزنده ازا گهیو فکرنکنم که د یحاال که اومد یول

 د،بهیلرز یباال گرفتم، دست سلطان ازخشم م یپاشا برداشتم ،سرم رو کم زیرو از صورت نفرت انگ نگاهم
 یپاشا نید،ایلرز دم،قلبمیگردنش رو که د یشدم،فک منقبض شده ورگ باد کرده  رهیصورتش که خ

 .زهیداشت ذهن سلطان رو با حرف هاش به هم بر یشرف سع یب

 یم هیو بچه بلند گر دیکش یم غیزد و مادرت ج ی_دررو روشون قفل کردم،پدرت محکم به در مشت م
 کرد.

 بودم . ختهیر نیدور خونه رو بنز دورتا

 کاررو نکنم،اما کردم چون زنده موندن برام دردسر بود. نیکرد،که ا یالتماس م پدرت

کرد تا حداقل بچه رو با  یسوختن پدرت بچه رو به پنجره چسبوند و التماس م یم شیآتتو  یوقت
 بمونه. یازاون مرد باق یخواستم نسل یخودم ببرم،اما من، نم

 زد توام از خشم و نفرت،وبه سمت پاشا هجوم برد. ادیلحظه سلطان فر کی تو

 رذل. یکشمت لعنت یف،می_خفه شو  سگ  کث

 .ریزنج هی یکیشون چاقو بود،و اون  یکیاز نگهبان ها وسط را به سلطان حمله کردن،دست  دوتا

 هام رو باترس و وحشت به اون ها دوخته بودم. چشم

 اد؟یتونه از پسشون برب ینا مرد ها دونفربودن ،چطور م اون

رو  رشیزنج و ستادیرو گرفت،رفت  و پشت سرش ا یکیدستش بود،تا سلطان مچ اون  ریکه زنج یاون
گرفته بود ،به  ریدور گردن سلطان انداخت،تو همون حالت که گردن سلژان رو با زنج یبه طور ناگهان
 خورد. ی،اما سلطان تکون نم دتشیکش یسمت عقب م

که قصد چاقوزدن بهش رو داشت زد،آرنجشرو برد عقب وبه  یتو شکم اون یزد،بالگد محکم ادیفر
 بود ضربه زد. ردستشیکه زنج یاون یپهلو

 خم شدن  یاز درد کم هردو
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 زیخ میرو به جلو ن دهیدستش بود وحاال خم ریکه زنج یسلطان برگشت که با زانو به صورت مرد تا
 چاقوش رو رو تو چنگش گرفت وبه سمت سلطان هجوم برد. یکیشده بود ضربه بزنه،اون 

 .دمیبه سمتشون دو یو سلطان رو صدا زدم و بدون معطل دمیکش یبلند غیصحنه ج نیا دنیباد

 شده بود. رید گهید اما

 سلطان فرو کرده بود. ینسبتن بزرگ رو تو پهلو یچاقو اون

 کردم. یم هیدم،گریکش یم غیکردم ،ج یاز نگهبان ها جلو اومد من رو محکم گرفت،تقال م گهید یکی

 کجا. یکلیزور من کجا و زور اون مرد ه اما

 شده بود. نیسلطان نقش زم یدستش بود،دراثر ضربه  ریکه زنج یاون

که چاقو دستش بود  یبااون مرد بود که نتونسته بود حواسش رو به مرد شیریبه خاطر درگ سلطان
 بده.

 ازپشت من رو محکم بغل کرده بود وآروم درگوشم زمزمه کرد. نگهبان

 کردمت. یاالن مال خودم م نیوگرنه هم یکه مال مهران فی_ح

 زدم: غیکردم ج یکه هق هق م یدرحال بلند

 خفه شو پس فطرت رذل،خفه شو.-

 که چ یمرد

 بود. ستادهیروبه سلطان ا یدستش بود با فاصله به حالت تهاجم چاقو

 کرد. یپهلوش قرار گرفت،ازدرد صورتش جمع شده بود،اماناله نم یسلطان رو دست

که با وجود درد  ییفشرده و صدا یبود، با لب هابه من افتاد،چشم هاش به خون نشسته  نگاهش
 زد: ادیداشت،فر یفیهمچنان محکم بود،اما لرزش خف

 _ولش کن پس فطرت.

 زدم. یبلند اسمش رو صدا م ختم،ویر یاشک م فقط
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اش ،به  نهیس یوقفه باعث شده بود قفسه  یکه تند و ب یمنقبض شده وصورت سرخ و نفس ازفک
 کنه. یتا چه حد داره اون درد کشنده رو تحمل م دیشد  فهم یبشه م نییشدت باال و پا

که اومد به عقب  برگشت،سلطان  یکیشل یخواست دوباره به سلطان حمله کنه با صدا یکه م مرد
پاشا وحشتزده به سلطان  دن،یچندتا مرد داخل باغ پر وارید یزانوش افتاد،ازرو یزد و رو یلبخند کج

 شد. رهیخ

 گفت: یخشدار  یزد و با صدا یر پوزخند صدادا سلطان

 .رمیم ینم ستم،راحتی_من،پدرم ن

 .دیکه دستم رو گرفته بود ولم کردو به سمت پاشا دو ینگهبان

زانوهاش  یبه سلطان انداخت که رو یوحشت کرده بود،نگاه ی،پاشا که حساب میفرار کن دی_قربان،با
که با سلطان  یینگهبان ها دم،دوتاازیترس د،ازنگاهشیافتاده بود و بعد نگاهش به سمت من چرخ

 غیشده بودن،پاشا به سمتم قدم برداشت،باوحشت و ترس ج ریبودن ،حاال با محافظ هاش درگ ریدرگ
که هق  یقطورش  رو درحال ی،کنارش مظلومانه زانو زدم بازو دمیو به سمت سلطان دو دمیکش یبلند

 گرفتم. فمیظر یکردم محکم تو پنجه ها یهق م

 خواد منو ببره تورو خدا نذار. ی_سلطان م

 یناله ا نیکرد، اما کوچک تر یرو تحمل م یدیانداخته بود،داشت درد شد نییسرش روپا سلطان
شدم به پاشا که دستش رو به سمت بازوم دراز کرد محکم  رهیرو از سلطان گرفتم ،خ کرد،نگاهمینم

 اربازوم قر یسلطان حلقه کردم سرم رو به بازوش فشار دادم،دست پاشا که رو  یدستم رو دور بازو
 با خشم و نفرت: دم،توامیکش غیگرفت، ج

 .امیب ییخوام باتو جا یکن پس فطرت، من نم ولمی_ولم کن لعنت

 کن... ولم

 ازفشار دستش درد گرفته بود. بازوم

 شیجون سلطان ودست خون یب یلحظه صدا کیکرد،تو  یتقال م شتریزدم،التماس کردم،پاشا ب غیج
 که اسلحه توش بودو به سمت پاشا نشونه رفته بود .

 سگ. ری_برو گم شو تا نفلت نکردم پ
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قدم به  کیبود به  سلطان، رهیکه،خ یاسلحه انگشت هاش رو ازدور بازوم باز کرد درحال  دنیباد پاشا
 که من رو گرفته بود ،سرش رو به عقب چرخوند.   یاون نگهبان یعقب رفت،باصدا

 .انیم ا،دارنی_پاشا ب

به من انداخت و  ینگاه د،بانفرتیشد به سلطان و بعد نگاهش به سمت من چرخ رهیدوباره خ پاشا
 .دیدو الیبزنه نگاهش رو ازمون گرفت و به سمت داخل و یحرف نکهیبدون ا

سلطان دوختم،تو همون لحظه دستش رو  ی دهیورنگ پرپاشا نگاهم  رو به صورت عرق کرده  بافرار
زخمش که درحال  یکرد و دستش رو رو یفیخف یآورد از شدت درد صورتش رو جمع کرد و ناله  نییپا

 .تاداف نیزم یزدورو یبه  صورتم،انداخت و لبخندکج یبود فشارداد،سرش رو باال آورد نگاه یز یخونر

سر سلطان رو محکم بغل کردم،دستم رو  دمویکش یبلند غیکردم،ج یکه تا اون لحظه هق هق م من
 دستش گذاشتم. یرو

 .ریار،نمی_تو رو خدا سلطان،دووم ب

 رسن یمحافظات م االن

 یکه اصال نم یکه تازه دوسه روز بود باهاش آشنا شده بودم مرد یمرد یکردم،برا یم هیگر
بود،آروم پلک هاش رو تکون ،من چشم شده  گاهمههیبودم که تنها تک دهیفهم  یشناختمش،ول

به  یحال یزدو لبان خوش فرمش را با ب یشد به من،لبخند کج رهیبازش خ مهین یچشم ها یداد،ازال
 کرد. دیرو تول یفیمرتعش و ضع یصداهم زد و

 سردمه. یلی_سردمه،خ

 دستش گذاشتم . یاش دوختم،دستم رو رو دهینگرانم رو به صورت رنگ پر چشمان

 گفتم: یبانگران

 دست هات سرده،حاال چکار کنم؟! یلی_خ

 !وفته؟یبرات ب یاتفاق نکنه

 .یبود وفتادهیروز ن نیخداجونم،کمکمون کن،اگه به حرفت گوش داده بودم،االن به ا ییوا
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شونه  یشد،وحشت زده دست هام رو رو یپلک هاش که بسته م دنیکم چشم هاش رو بست،با د کم
 کردم. یزدم واسمش رو صدا م یم غیهاش گذاشتم و محکم تکونش دادم،باترس ج

 کنم چشم هات رو باز کن. ی_سلطان ،چشم هات رو نبند،خواهش م

چشم  یدادم ول یسردش رو محکم تو دستم گرفتم، تکونش م یکردم،دست ها یهق مکه هق ینیح
 زد. یم فیکرد،نبض گردنش ضع یهاش رو باز نم

 ختمیر یبودم و اشک م رهیوجذابش خ دهیتااون لحظه با وحشت واضطراب  به صورت رنگ پر منکه
 .دمیکه به سرعت کنارمون نشست نگاهم رو باال کش یمرد یناآشنا یبا صدا

 _سلطان!

 سرش اومده؟! ییبال چه

 شد به من. رهیشد،وحشت زده خ دهیبه سمت زخم پهلوش کش چشمش

 شده؟! ی_زخم

 زد: ادیو فر هیو باال کردم،مرد که رو زانو هاش نشسته بود برگشت سمت بق نییرو به سرعت پا سرم

 شده! یسلطان زخم دییای_بچه ها ب

 یکتفش رو،به سخت یکیسلطان رو گرفت و اون  یپا یکینفر از محافظ ها به سمتمون اومدن  چهار
 .می،خارج شدشده  نینفر یالیبلندش کردن،وبه سرعت ،ازاون و نیزم یازرو

 جلو. نی_خانوم شمابش

 روح سلطان برداشتم،وبه اون مرد چشم دوختم. یاز صورت ب چشم

 ها! شهیم رید دیسوار ش عیکنم سر ی_خواهش م

 نیحرکت درماش کیگرفت و با نیدرماش ی رهیصورتم برداشت،دستش رو به دستگ یرو از رو نگاهش
 ن،یرو باز کرد ، نشست تو ماش
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 فصل هفتم 

  

رو دور زدم،خم شد دررو برام باز کردو  نینگاهم رو ازش گرفتم،به سرعت ماش نیتو ماش بارفتنش
جون  یشدم به بدن ب یم رهیگشتم و خ یسرجام بر م ی،ه نینشستم تو ماش عیحولش داد،سر

 سلطان.

 نکن. هیشه ،گر ی_خوب م

 .ابونیبود به خ رهیرو به به سمتش چرخوندم،خ میبارون نگاه

آدش،سر خواهرو  یم یمردم روستا چ اد،سریسر سلطان ب ییحالم خوب نبود،اگه بال چیکردم ،ه سکوت
 چسبوندم. نیماش ی شهیدوختم،سرم رو به ش  ابونیبرادرش...نگاهم رو به خ

 ...ادشیم یهمه بدتر ،سرمن چ از

 .ختیافکارم رو بهم ر یتلفن همراه رشته  یدرافکارم بودم که صدا غرق

به من انداخت و  ینگاه میجدا کردم ،سرم رو به سمت محافظ چرخوندم،اونم ن شهیرو از ش سرم
 شد. رهیخ  ابونیدوباره به خ

 کتش باشه. بهیسلطانه،خم شو فکرکنم تو ج ی_گوش

و بر گشتم رو  دمیکش رونیرو ب شیکتش کردم،گوش بیبرگشتم به سمت عقب دستم رو داخل ج کامال
 .شدم رهیخ یگوش ی،به صفحه  یصندل

 گفتم:  یبلند بایتقر ی"  رو با صدااری"سام

 شده.  ی_بهش بگو سلطان زخم

 گفتم: یلرزون یرو کنار گوشم بردم و با صدا یرو زدم ،گوش یرو تکون دادم و لمس گوش سرم

 _الو...

 .دیچ یپ یتو گوش اریمتعجب سام یچند لحظه صدا بعد

 !یی_نفس تو
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الل شده بود،همون طور سکوت  ره،زبونمیم یشده و داره م یبخوام بهش بگم که ،برادرت زخم نکهیازا
شدم به محافظ  که مشغول  رهیشد ،با بهت خ دهیاز دستم کش یبه طور ناگهان یکرده بودم که گوش

 حرف زدم با

 .بود اریسام

رو آروم بستم،با بستن  میبارون  یجون سلطان انداختم،چشم ها یبه بدن ب یعقب،نگاه برگشتم
فرود  نیزم یرقصان به رو د،ورقصانیگونه ام غلت یچشمم به رو یره اشک از گوشه چشمم چند قط

 اومد.

 _خدا  کنه زنده بمونه.

بود به  رهیوبااخم خ یشدم به صورتش ،جد رهیبهت و تعجب سرم رو چرخوندم سمت محافظ،خ با
 .دیلرز دم،قلبمیرو د دیگونه اش رقص یچشمش رو یرو که از گوشه  یاشک یوضوح قطره  ابون،بهیخ

 .دیچشمش کش ریز یرو عصب دستش

 .نمیدونم براش سخت بود که اشکش رو بب یرو ازش گرفتم،م نگاهم

ها به سمتمون  گاردیتا از باد م،چندیشد ادهیپ نیاز ماش عیسر میدیرس مارستانیبه درب قهیچند دق بعد
 مارستانیآوردن ،و با سرعت به سمت داخل ب رونیب نیجون سلطان رو از ماش یاومدن،جسم ب

 .میدیدو

***** 

غرق درانتظار و  ی، من چشم ها میدراتاق عمل نشسته بود یجلو یصندل یشد که رو یم یدوساعت
 خوندم. یم یالکرس ةیلب آ ریدراتاق عمل دوخته بودم ،وز یقرمز رو ی رهیمضطربم رو به دا

 یکرد م یپنجه هاش رو تو موهاش فرو م  یرفت و کالفه گه گاه یچشمم رژه م یمدام  جلو اریسام
 .ختیر یکردو بهمشون م

 کرد. یم هی،فقط گر اامیسون

 گفت: ینگران یکمرم گذاشت و با صدا یکنارم نشست،دست چپش رو رو اوشمیس

 !؟ی_توام نگرانش
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 گفتم: یگرفته ا یجذابش دوختم و با صدا یرو تو چشم ها میرو به سمتش چرخوندم،نگاه بارون سرم

 !؟یستی_تون

 جابه جا شد و دوباره چشم هاش رو تو چشم هام دوخت. یصندل یرو یانداخت،کم نییرو پا سرش

 هاش ... دادیبرام نداره،بدون دادو ب یتیجذاب گهید ایدن نیرسام،ای_آره منم ،نگرانشم،بدون ام

که  ینیکمرم برداشت و ح یانداخت ،دستش رو از رو نییزدو دوباره سرش رو پا یصدا دار  پوزخند
خوش حالتش فرو  یدستش رو تو موها دادیم هیتک یصندل یداد وبه پشت یم رونیب قینفسش رو عم

 کرد و دوباره ادامه داد.

 یکرده،هنوز باهام آشت ی_خدا کنه نره،هنوز بهش ثابت نکردم که درمورد پدرم اشتباه قضاوت م
 زوده  یلیکار دارم،هنوز زوده که بره ،خ یلینکرده،هنوز باهاش خ

 ازمن باهوش تربود. شهیهم ینگفتم،ول بهش

و رقصان  دنیجوش یچشمش م یکه آروم از گوشه  یبودم به صورت گرفته اش وقطرات اشک رهیخ
 اومدن. یفرود م نیزم یرقصان رو

دست راستش  ،آرومیا گهیسرش رو چرخوند سمت د دیام رو د رهیکه به من افتاد ونگاه خ چشمش
 .دیچشم هاش کش ریرو ز

 داد. رونیب قیرو عم ونفسش

 شدم به در. رهیرو ازش گرفتم، دوباره خ نگاهم

 به سرش اومده؟! ییشوهرم چه بال نیسامم کوش،بگ ریخدا  ام یی_وا

که  یبه همراه مرد مسن یسرم رو به سمت راست راه رو چرخوندم،زن جوان دمیکه شن ییاز صدا شوکه
 خان  . مینم،ابراهیبب د،واستایرس یآشنا به نظر م یلیخ

 کرد. یم هیشدن،زن بلند بلند گر یم کیما نزد به

 کنه؟ یم یچه غلط نجایا نی_صبا....ا

 صبا بود. نیبرگشتم،پس ا اریسمت سام به
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 هرزه. یکشمت دختره  ی_م

خان رو  میشد،گردن ابراه دهیکش اریرو گفت و به سمتشون هجوم برد،شوکه نگاههم دنبال سام نیا
 .دادیمحکم گرفته بودو فشار م

بلند  یصندل یهم از رو ایو سون د،منیبلند شد و به سمتشون دو یصندل یاز رو عیسر یلیخ اوشیس
 گفت: یبا لحن تند ستادویهم به سمتشون قدم برداشت،کنارشون ا ای،سون میشد

حال  نیتا ا یسر داداشم آورده،اومد ییبرادر سگت چه بال نی،بب دیبکن یچه غلط نجایا نی_اومد
 .دینیوروزش رو بب

 یخان دستش رو نفس نفس زنان رو میخان جدا کرد، ابراه میرو به زور از ابراه اریسام اوشیس
 گفت: غوشیج غیج یباصدا د،صبایگردنش کش

 .نیریگ یمارو م ینداره که پاچه  یعموم به ما ربط ی_اون شوهرمه ،دوستش دارم،کارا

 خان برسونه میکرد تا خودش رو به ابراه یزدو تقال م یم ادیفر یعصب اریسام

 هرزه د....دس....آخ.... ی_دختره 

با  ایاش گذاشت و خم شد سون نهیس یقفسه  یدستش رو رو اریکردم،سام یفقط نگاهشون م شوکه
 گشت. یکتش رو م بیعجله ج

 !ت؟یقرص لعنت نی_کوا

 .نیزم یرو وفتهیگرفته بود تا ن اررویسام یمحکم بازو اوشیس

 . ای_زود باش سون

 کردم. داشی_آهان پ

قرص  ایوار،سونیاش روداد به د هینشوند،تک نیزم یرو اررویسام اوشیسمتشون قدم برداشتم،س به
 رو به زور داخل دهانش گذاشت. یکیکوچ

امشش رو حفظ کنه،کتش رو از تنش گفت که آر یمدام م اوشیبود،س دهیپر یحساب اریسام رنگ
 .اریسام یدرآورد و انداخت رو

 دادش و چشم هاش رو بستش. هیتک واریسرش رو به د ارمیسام
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 نیبلند شد،باتحکم از ب نیزم یخان و دخترش ازرو میبه ابراه رهیبا خشم سرش رو بلند کردخ  اوشیس
 :دیاش غر دشدهیکل یدندون ها

 !ن؟یدار یخانواده بر م نیتو اون برادر گرگ صفتت،دست از سر ا ی_پس ک

 قدم به عقب بره، کیخان زدکه باعث شد  میابراه ی نهیاشاره اش رو باحرص به تخت س انگشت

چون دخترت شده نامزد  ین،فکرکردیمردن قیها فقط ال ن،شمایمارو ازمون گرفت ی_شما خانواده ها
 ن،بهیکار دست و پاش رو بست نیباا ید،فکرکردیبکن نیتون یکه دلتون،بخواد م یهر غلط گهید رسامیام

ذارم و  یم میدگزن نیقوان وفته،پاروتمامیب رسامیام یبرا یاگه امروز اتفاق میخدا قسم ابراه یخداوند
 کنم. یپاک م نیزم ینسلتون رو ازرو

 یمتعجب فقط مات نگاهش م ییبا چشم ها میزد که ابراه یم یو عصب یحرف هاش رو جد انقدر
 کرد.

 ها؟! مارستانهیچه خبره،مثال ب نجای_ا

 یرو یتمامن سبز وماسک یبه عقب،دکتر بالباس میکه از پشت سرمون اومد همه برگشت ییباصدا
 بود. ستادهیبه ماا رهیصورتش خ

 سمتمون قدم برداشت. به

 گفت: یلرزون یبه سمتش  رفت و با صدا عیسر ایسون

 داداشم حالش خوبه؟ نیو رو خدا بگدکتر ت ی_آقا

 زدو گفت: ی،لبخند مهربون ایشد به سون رهیو خ دیکش نییماسکش رو پا دکتر

 نبود. قی_نگران نباش خطر رفع شدش،زخمش انقدرهاام عم

کردن چشم هاش رو بسته بودو  هیدهانش گرفت و ناگهان شروع کرد به گر یدستاش رو جلو ایسون
به سمتش قدم برداشت محکم بغلش کرد و با  اوشیکرد،س یکرد خدارو هم شکر م یم هیکه گر ینیه

 گفت: یلحن مهربون

 رو شکر که حالش خوبه. ا،خدای_آروم باش سون
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رو  یز یلب چ ریزد ز یکه لبخند م ینیهاش رو بسته بودو ح د،چشمیچرخ اریبه سمت سام نگاهم
 کرد. یزمزمه م

 لب خدارو شکر گفتم. ریدادم و چشم هام رو روبه باال گرفتم و ز رونیب قیلبخند زدم،نفسم رو عم 

***** 

 !ادش؟ی یبه هوش م ی_پس ک

گاه کرده بود و پنجه هاش  هیپاهاش تک یخودش رو خم کرده و آرنج دست هاش رو رو یکم اوشیس
 نکهیرنگ اتاق سلطان بود،بدون ا دیبه در سف رهیچونه اش گذاشته و خ ریرو توهم قالب کرده و ز

 بم و گرفته اش گفت: یبا صدا ایکنه درجواب به سون جادیتو حالتش ا یر ییتغ

 صبر داشته باش.  کمی ادشی یبه هوش م-

 رهیرو گرفتم ومن هم به همون نقطه خ اوشیهم فشار دادم و کالفه و خسته امتداد نگاه س یرو رو لبم
 شدم،منتظر و نگران.

کنار  قایجلف و زننده اش دق یصبا بااون لباس ها یخان رفته بود،ول میگذشت،ابراه یا قهیدق دوسه
 ییخوب بود،امانه به خوش بو یلیعطرش خ یرفت،بویور م شینشسته بود و با گوش یصندل یمن رو
 .زدیکه سلطان م یعطر 

 .میدرافکارم بودم که دراتاق باز شد،هر پنج تامون به سمت پرستار رفت غرق

 !ومدش؟یم به هوش ن_خانم پرستار ،برادر

 همه مون گردوندو جواب داد: یرو عیسر یلیزدو نگاهش رو خ یلبخند پرستار

و،فقط  ستشیچون االن زمان مالقات ن عیفقط سر نشینیبب دیبر دیتون یهوش  اومده م زم،بهی_چراعز
 بمونه. ششیتونه به عنوان همراهش شب رو پ ینفر م کی

 داخل. میگفت و اشاره کرد که بر یاز همه ،چشم ابتیبه ن اوشیس

بود که رو به روم  یبزرگ ی،پنجره  دمیکه د یز یچ نیسر صبا وارد اتاق شدم،با ورودم به اتاق  اول پشت
 ستادم،کهیا یلحظه به طور ناگهان کی دنشیبه سمت راست چرخوندم،باد یقرارداشت،نگاهم رو کم

 .رمیقرار بگ اوشیکارم باعث شد ازپشت کامال تو بغل س نیا
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 شده؟! یز ی_چ

که لرزش  ییدوختم و با صدا اوشیام رو به صورت س رهیرو تو همون حالت باال گرفتم،نگاه خ سرم
 داشت گفتم:

 نشده. یز ی_نه...چ

 نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت تخت قدم برداشتم. عیوسر

صورت سلطان خم کردش،  رخ به  یخودش رو رو یکم دنیبار یکه مثل ابر بهار م ییبا چشم ها ایسون
 .ختیر یبه صورت سلطان اشک م رهیبود و خ ستادهیرخ سلطان ا

 شد. دهیکش نییتماشاش بودم که نگاهم به سمت دست سلطان پا محو

درش  یر ییدست سلطان و صورتش  که هنوز هم تغ نیرو آروم باال آورد ،چشمم به سرعت ب دستش
 .دیدو یم ایبودن وصورت سون شد وچشم هاش که هنوز بسته ینم دهید

  یخشدار  یجونش رو به زحمت تکون داد و باصدا یب یگذاشت،لبا ایصورت سون یرو رو دستش
 گفت:

 هنوز نمردم که! یکن یم هی_چرا گر

 گرفته گفت: یزدو با صدا یلبخند پهن ایسون

 _خدا نکنه داداش.

 یپهن و عضالن ی نهیس یرو گفت و خودش رو محکم تو بغل سلطان انداخت ،سرش رو رو نیا
 گفت: یخش دار  یبا صدا دیکش یرو باال م شینیکه ب یبرادرش گذاشت و درحال

 .یداداش مونیترسوند یلی_خ

 گفت: یگذاشت و با لحن مهربون ایسر سون یدست چپش رو رو سلطان

 بودش. ازیتو ن یذره ترس برا هی_

ام حبس  نهیمن ثابت موند،نفسم تو س یما چند نفر چرخوند و رو نیرو گفت و نگاهش رو ب نیا
چشم هام   اوردمینگاه پرنفوذ و جذابش طاقت ن ریبود،ز ییمرد جادو نیخورم که نگاه ا یشد،قسم م
 خوش فرمش دوختم. یرو به لب ها
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 گفت: یگرفته ا یزدو با صدا یکج لبخند

 _حالت خوبه؟!

 جواب دادم: یخشکم رو بازبون تر کردم و بالحن سرد یها لب

 ._آره  خوبم.

که باال سرش سمت چپ  اریهاش رو از چشمش فاصله داد و نگاهش رو چرخوند سمت سام ابرو
 بود. ستادهیتخت ا

 _داداش،قربونت برم من...

 یرو دویدستش رو کش عیسر د،سلطانیرو گفت و به سرعت خم شد دست سلطان رو بوس نیا اریسام
 گذاشت. اریسر سام

 .هیها چ یبچه باز  نیوونه،اید یکن ی_چکار م

 م؟یکرد یم یاومد ،ما بدون تو چه غلط یسرت م یی_داداش اگه بال

 مرد گنده. نمیشو بب ،بلندیکن هیخواد مثل بچه ها گر ی_فعال که خوبم،حاال نم

 و اشک هاش رو پاک کرد. دیچشمش کش ریکمرش رو راست کرد دستش رو ز اریسام

 ؟یدید یم دیکه با یاز اون ریغ یدی_همه رو د

 بود به سلطان.  رهیخ نهیدست به س یحق به جانب ی افهیشد سمت صبا که با ق دهیکش نگاهم

 سلطان وصبا درگردش بود. نیمدام ب نگاهم

 :دیزدوباتحکم غر یابرو هاش رو محکم تر کردوپوزخند صدادار  نیکور ب یگره  سلطان

 .نمتیبرام،تا بب یمهم باش دی_با

 دستش رو به سمتم گرفت و با حالت تمسخر گفت: غوشیج غیج یبا خشم و صدا صبا

 که نامزدتم برات  مهم تره. یکلفت از من یدختره  نیا یعنی_

قدم به عقب  کیبود که با وحشت وناخداگاه  یکارش ناگهان نیزد،انقدر ا ادیفر نیخشمگ سلطان
 برداشتم.
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 _آره... مهم تره !

 ؟! یکنیم یچه غلط نجایتو ا اصال

 حاال. نیهم رونیب نمت،برویخوام بب ینم یلعنت نرویگم شو ب برو

ابروهاش رو درهم کرد ، با خشم دست هاش رو  کنار پاش مشت کرد   وبه سمت من قدم  صبا
رو که ازشدت خشم قرمز شده بودتو چشم هام دوخت و  شیآب یچشم ها ستادیبرداشت ،روبه روم ا

 :دیصورتم تکون دادو باخشم غر یوار جلو دیانگشت اشاره اش رو تهد

 ...نوی.ایکنه، عوض یمن کم م یو شرت رو از سر زندگ ارهی یم رتیپاشا گ ی_به زود

 دوخت. اوشیدست انداخت محکم بازوش رو گرفت ،صبا متعجب نگاهش رو به س اوشیس

 .نتتیخواد بب یگفت که نم یدی،نشنیزن یفک م یدار  یادیکه ز یکن ی_فکر نم

به من  ینگاه دیکش رونیب اوشیس یومردونه  یقو یپنجه ها نیدستش رو با حرص از ب صبا
به من  یگذشت باکتفش ضربه ا یکه ازکنارم م ینیزدو از کنارم رد شد وه یزشت شخندیانداخت و ن
 زدو رفت.

 در وبسته شدنش. دیباز شدن در اومدو بعدش برخورد شد یستاد،صدایقدم که رفت ا چند

 .یدختره افتاد نیا ریمنه که گ ریتقص _داداش همش

 دارم. یینقشه ها هیشه براش  یشرش ازسرمون کم م ی_به زود

 .دمیرو ازپشت سرم شن اوشیس یبودم به سلطان صدا رهیکه خ یدرحال

 .،فعالیروم حساب کن یتون یم یداشت یخوشحالم که حالت خوبه،اگه کار  یلیرسام،خی_ام

زدوبالحن  یدوخت ،لبخند میجفت مردمک قهوه ا کیچشم هاش رو به  اوش،یسمت س برگشتم
 گفت: یمهربون

 _توام مراقب خودت باش.

 !؟یر  یم ی_دار 

 برگشت. یحرف چیرو تکون دادو بدون ه سرش
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لب آروم  ریگذاشت ،سرش رو باال گرفت و ز رهیدستگ یقدم به سمت در برداشت دستش رو رو کی
 زمزمه کرد:

 .یمغرور خدا رو شکر که نرفت ی_پسره 

 حرکت دررو باز کرد و از اتاق خارج شد. کیرو فشار داد و با رهیدستگ

 یمرد قلب سنگ نینسبت به سلطان داشت ودرعوضش ا اوشیکه س یهمه محبت نیازا دیلرز دلم
 ام نکردش. یخداحافظ هی یحت

 هام رو تو هم کردم و به سمت  سلطان برگشتم. اخم

 اریکرده بود،بااخم به سمتش قدم برداشتم،کنار سام اریتفاوت خودش رو مشغول حرف زدن با سام یب
 .ستادمیبه صورتش ا رهیخ یحق به جانب ی افهیباق

رو به سمتم چرخوند،نگاه پرنفوذ وجذابش رو به چشم هام دوخت ابروهاش روبه چشم هاش  سرش
 گفت: یکرد و لحن آروم کینزد

 !؟یگب ییخوا یم یز ی_ چ

 یرفتار م ینجور یا اوشیبهش بگم که چرا با س دیبا دهیحاال که اون خودش ازم پرس ایرو زدم به در دلم
 کنه.

 نیدرمقابل ا یکردم،نلرزه ول یم یکه سع ییدادم باصدا رونیب قیکه اخم کرده بودم عم ینیرو ح نفسم
 ام موفق نبودم ،گفتم: یلیپر جزبه اش خ  یمرد بااون چشم ها

 !؟یکن یرفتار م ینجور یا اوشیباس_چرا 

برات اشک  ی،حت یتو اتاق عمل بود یوقت یدون یم چی،هیام نکرد یباهاش خداحافظ یحت
 .یرحم یب یلیختش،توخیر

بود  کیزدم ،حرف هام رو تند تند مثل رگبار گلوله تفنگ به سمتش پرت کردم،نزد ینفس م نفس
 .ادیدوباره اشکم درب

 زدو ابروهاش رو از چشم هاش فاصله داد. یحرف هام،لبخند کج دنیخونسرد بود،بعد از شن امااون

 کنه. یم ایکرده، یکه اون چه غلط ستش،ی_برام مهم ن



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 یحرصم گرفته بود ،دوست داشتم همونجا بپرم رو تخت و خفه اش کنم،پسره  یحساب شیازخونسرد
 دنده. هیقد ، یاخمو

 دادم. رونیرو با حرص ب نفسم

 کردم،گفتم: داشیدونم اون لحظه ازکجا پ یکه نم یجرات با

 .اوشیس شیخوام برم پ ی_من م

خواستم  یم دیکنم،شا یم شیکفر یدونستم حساب یکه م یحرف رو زدم،درحال نیدونم چراا ینم
درنده گذاشته  ریش نیندونسته پارو دم ا ایذره دلم خنک شه،اما دونسته  هیاعصابش رو خورد کنم تا 

 دادم. یتاوان م دیبودم و حاال با

 .نهیکمکش کرد تا بش ارمید،سامیکه از درد صورتش رو جمع کرده بود خودش رو باال کش یدرحال 

 شد به من ازنگاه به خون نشسته اش وحشت کردم،اما چشم ازش برنداشتم. رهیخ یظیغل بااخم

 .ارمی یبه سرت م یکه چ ینیرو تکرارکن،تا بب یکه زد یحرف گهیبارد هی_

اون  شیپ یر  یم یذار  یم یگ یراحت م یلیروز افتادم،حاال خ نیشرف به خاطر تو به ا ی...من بد
 .وونهید یپسره 

هوا به  یکه مرغ ها ارمیبه سرت م ییبال یحرفت رو تکرار کن نیا گهید یدفعه  هیخدا قسم اگه  به
 کنن. هیحالت گر

 .دیرس یبه نظر م شهیصورتش قرمز شده بود وحشتناک تراز هم ازخشم

دونم اون لحظه  یکه نم یهمه دستور دادن هاش خسته شده بودم،با خشم با جرعت نیازدست ا گهید
 :دمیتو چشم هاش غر رهیشد خ داشیاز کجا پ

 .یبهم دستور بد یتون یسلطان،نم ی،آقا ستمیتو ن ی_من برده 

 رهیدستگ یبود برگشتم وبا چند قدم بلند به سمت در رفتم،دستم رو رو دیکه ازم بع یخشم با
 متوقفم کرد. شیمحکم و جد یگذاشتم،که صدا

 . رونیب یاتاق بذار  نیپات رو از ا یندار  ،حقیر  یم یکدوم گور  نمی_واستا بب
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داد و  غیج یرو فشار دادم دررو باز کردم و ازاتاق خارج شدم،صدا رهیتوجه به حرفش دستگ بدون
 تفاوت به صداشون به راهم ادامه دادم. یاما من ب دیرس یبه گوشم م اریو سام ایسون

 برنداشته بودم که شتریب یقدم چند

به عقب برگشتم،سلطان  عیاومد کنجکاوانه و سر یکه از پشت سرم م یمحکم و تند یقدم ها یباصدا
کار رو کرد  نیا عیسر وار،انقدرید ی نهیشونه هام گذاشت و من رو چسبوند س یدستش رو رو انهیوحش

کردم،ابروهاش رو  یوحشت زده ام به صورت پراز خشمش نگاه م یکه هنوز تو شوک بودم با چشم ها
 یدندون ها نیزد فکش رو منقبض کردو از ب یکه نفس نفس م یکرده بودودرحال کیبه چشمش نزد

 :دیشده اش غر دیبه هم کل

 یم ی،وقت یدیسگ من رو ند یکه من زنده ام،تو هنوز اون رو ی،نه تاوقت یر  ینم یگورستون چی_تو ه
 رهیخ یکنم دختره  یم تی،حالیبمون ینجور یذارم که ا ینم ینرو ،ول یعنینرو  رونیگم از اتاق ب

 دم. یم ادتیسر،اطاعت کردن رو 

شم هام رو کرد،سرم رو به سمت راست چرخونده بودم و چ یگرم نفس هاش به صورتم برخورد م هرم
 بستم.

 کرده. یز یشو زخمت خونر الیخ یب رسامی_ام

 گه داداش، تو رو خدا بر گرد تو اتاق. ی_راست م

داد ،سرم رو به سمتش چرخوندم،چشم هاش رو از شدت درد جمع کرده بود و  رونیب قیرو عم نفسش
 لبش رو به دندون گرفته بود .

 شده بود. ختهیعرق کرده اش ر هیشونیپ یاز موهاش رو یقسمت

 و مردونه اش به بازوم چنگ زد. یقو یلحظه با پنجه ها کیتو  

 زخمش بود من رو لنگ زنان به سمت اتاقش برد. یاش رو گهیکه دست د یدرحال

 تقال نک گهید دمیحال و روزش رو د یوقت

 تقال نکردم. گهید
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 نیزدم ،هم یحرف م گهید یکلمه  کیبندم اگه  یوحشتناک شده بود ،شرط م یلیآورده بودم،خ کم
 گرفت. یمشت و لگدش م ریجا من رو ز

 .ومدیدر ن کمیبا وجود درد دستم بازم ج یسکوت کردم،حت ازترسم

 بشن. کیحال به سلطان نزد نیسکوت کرده بودن اوناام جرعت نداشتن توا ارمیو سام ایسون

 .میدیبلند به تخت رسدوقدم  م،بایسمت تخت قدم برداشت م،بهیو وارد اتاق شد  میرد شد ازدرگاه

 کیکه کنار تختش بود هول داد،تو  یرو ول کرد و هم زمان من رو محکم به سمت مبل دونفره ا بازوم
 سرم افتاد. یمبل و  شالم ازرو یلحظه تعادلم رو ازدست دادم و افتادم رو

داد، که به  یزخمش فشار م یکه صورتش رو از درد جمع کرده بود و دست چپش رو رو یدرحال باخشم
دستش رو به سمت شونه ام آورد،با  ستادیکرده به سمتم قدم برداشت،کنارم ا یز یخونر دیرس ینظر م

 شمسرم چ یترس چشم هام رو بستم و سرم رو چرخوندم،اما بعد چند لحظه با قرار گرفتن شالم رو
ش که از شدت درد باز کردم ،سرم رو به سمتش چرخوندم نگاه متعجبم رو به صورت یهام رو به آروم

دادو دستش رو به تخت  رونیب قیجمع کرده بودو لبش رو به دندون گرفته بود دوختم ،نفسش رو عم
رو  یتخت بخوابه،قشنگ معلوم بود که داره درد بد یکرد رو د،کمکشیبه سمتش دو اریگرفت ،سام
 کنه. یتحمل م

به سمت در  ایسون یبه سلطان،با صدابودم  رهیکه تااون لحظه خ دم،منیناله اش رو باالخره شن یصدا
 برگشتم.

 ده. یچه به روز خودش آورده اصال حرف گوش نم نیدکتر بب ی_آقا

قرمز تو  یجعبه  کیپرستارم با هیبود به سمت تخت اومدن  یهمراه دکتر که مرد نسبتا مسن ایسون
 دستش پشت سرشون وارد اتاق شد.

 سلطان رو باز کرد. راهنیپ یها ستاد،دکمهیکنار تخت ا دکتر

 گفت: یرو جمع کردو بالحن جد دوصورتشیزخمش لبش رو گز دنیباد

 آخه؟!  یاومد نییهات پاره شدن،چرا از روتخت پا هیبا خودت پسر ،چند تااز بخ ی_اوف ،چکار کرد

مرد خود خواه و زور گو  کیبرام مهم نبود،اون  دنشیزجر کش گهیبودم که د یاعصبان انقدرازدستش
 نیبودم ا دهیجرعت نداشتم از سرجام جم بخورم،فهم گهیمبل جابه جا شدم،د یرو یبودکم



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

تونه استخون هام رو خورد کنه،پس به نفعم بود که به  یم یاست که تو هرحالت وونهیمردانقدرد
 بدم. وشحرفش گ

 زدن مجدد زخم سلطان. هیبه کمک پرستار شروع کرد به بخ دکتر

 داد. یشد سمت صورتش که ازدرد سرخ شده بود،چشم هاش رو محکم به هم فشار م دهیکش نگاهم

روز افتاده بودش  نیکه بود به خاطر من به ا یهرچ اورد،ی،دلم طاقت ن دیکش یکه م یدرد دنید با
بود رو تو دستم  زونیقدم به سمتش برداشتم ،دستش که از تخت آو کیمبل بلند شدم  یازرو عی،سر

 زمزمه کردم: برلیگرفتم و ز

 شه. ی_آروم باش االن تموم م

 گذشت که قهیدق چند

 شدم به صورتش، رهیخ

انداختم   نییشبش رو به چشم هام دوخت،سرم رو پا یاهیچشم هاش رو باز کرد،نگاه همچون س 
 یبکشم که آه بلند رونیمردونه اش ب یپنجه ها نیکردم خواستم دستم رو از ب یرو ادهیفکرکنم ز

 اش فشار داد. دهیو کش یقو یپنجه ها ونیدستم رو محکم م دویکش

 به سلطان انداخت و گفت: یدکتر با بهت نگاه 

 پسر... دمی،ترسیدی_منکه کارم تموم شده بود، چراآه کش

 کارم تموم شده. ،حاالکهیدینکش یدیکش یآه م دیکه با یا موقعه

 شد، دهیبه سمت دکتر کش نگاهم

رو به من بالبخند  دویشد به دستم که تو دست سلطان چفت شده بود،نگاهش رو باال کش رهیخ بالبخند
 گفت: یمهربون

 .ارهیسرخودش ن ییباشه ،دوباره بال طونیپسر ش نی_حواست به ا

 رو خجالت زده به دندونم گرفتم و سرم رو به سرعت تکون دادم. لبم

بکشم  رونیواستم دستم رو از تو دستش بخ یکه هرچ یگرفته بود جور  شیقو یرو توپنجه ها دستم
 نتونستم.
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 یبه دکتر بودوبه حرف هاش گوش م رهیتفاوت به من خ یشدم به صورتش،که ب رهیخ ت،یبامظلوم
 داد.

بود،دکتر که دستورات الزمه رو بهمون داد ازاتاق خارج شد وبعد  یکارش چ نیا لیآوردم،دل یسردرنم
کردن و رفتن،هنوز دستم تو دستش بود،به ناچار با لب و لوچه  یازمون خداحافظ ایوسون اریدکتر سام

رو که  مخم شدم و آرنج دست راست یتخت نشستم پاهام رو جمع کردم،کم یکنارش گوشه  زونیآو ی
 ی، به  چشم ها رهیچونه ام زدم و خ ریدستم رو  ز یگاه کردم وانگشت ها هیپام تک یآزاد بود رو رو

 م.کرد یسلطان نگاه م یبسته 

 گفتم: ،اماآرومیوبا لحن عصب اوردمین آخرطاقت

 !؟یدستم رو ول کن ییخوا ی_تو نم

حرصم گرفت،دوست  شیهمه خونسرد نیک،ازایتکون کوچ کیاز  غیدر یدم،حتیازش نشن یجواب
 داشتم همون جا با دست هام خفه اش کنم.

خودم دست به کار بشم   دیشد که با ینم ینجور یدادم و کمر راست کردم،نه ا رونیرو با حرص ب نفسم
 آزاد کنم. یوحش ریش نیا یودستم رو از تو چنگال ها

اش  دهیو کش یقو یکردم انگشت ها یدستش گذاشتم وسع یچونه ام برداشتم و رو ریدستم رو ازز 
دستم داره  یکه فشار دستش رو دمیدی،م کردمیتقال م شتریکه ب یرو از دور دستم باز کنم،اماهرچ

 و ناله کنان صورتم رو از درد جمع کردم. دمیکش یفیکه دردم گرفت،آخ خف ییشه تاجا یم ستریب

 ...ی_آخ...آخ...تو رو خدا دردم گرفت،ول کن دستم رو ،آ

مخمور  یبودم، چشم ها رهیداد،  به صورتش خ یکه بهش م یکه ملتمسانه ازدرد دستم وفشار  ینیه
 لبش نشوند. یشه گو یو پرنفوذش  رو باز کرد،لبخند مرموز و کج

 نیو خشمگ یاعصبان دمیکش یداشتم درد م چارهیهمه خونسرد بود و من ب نیکه اون ا نیازا
 ریاز اشک پوشونده بود که از پشت اون حر ینازک ریکه چشم هام رو حر یزدم،درحال ادیشدم،بلند فر

 .دمید ینازک صورتش رو تار م

 .ی_ول کن دستم رو روان

 قابل تحمل ، ازدرد سرجام روزانوهام نشستم . ریشد ودردش هم غ شتریرو که گفتم،فشار دستش ب نیا
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 .دیشدش غر دیکل یدندون ها نیرو منقبض کردو ازب فکش

 _بگو غلط کردم،تا ولت کنم.

 ...ی،آخ...آ یروان ی ونهیگم،د ی_نم

 ..یکن لعنت ولم

 یکه اشکم دراومدش،با صدا یقابل تحمل شدش،جور  ریدردش واقعا غ گهیفشار داد،د شتریرو ب دستم
 زدم: ادیکردم فر یکه ناله م یلرزونم درحال

 .یعوض یروان هی_تو 

 نیحساس تر یشد ، زانوم رو یکه چ دمیبه دستم آورد که ناخدا گاه نفهم یحرفم آنچنان فشار  نیباا
. چشم دیسمت  خودش کشبدنش قرار گرفت ،لپ هاش رو از درد بادکرد و به سرعت من رو به  یجا

شدن دستم وافتادنم تو بغلش باز موند،دستش رو   دهیلحظه از سرعت وشدت کش کی یهام برا
 :دشیمحکم دور کمرم حلقه کرد و با خشم اما آروم غر

 !آره؟!؟یکار رو کرد نی_از قصد ا

کردم که ولم  یکرد هم سرم وتقال م یکه هم دستم درد م یزبون درازم رو به کار انداختم ، درحال دوباره
 کنه گفتم:

 .یروان ی وونهیکار رو کردم،حاال ولم کن د نی_آره از قصد ا

 شدش که زانوم رو اونجاش رفت. یکه چ دمیاز قصد نبودش اصال نفهم یول

شم از  یبمون،تکونم نخور وگرنه منم مجبور م نجایخوبه،هم یلی،جات خ یکرد نکارروی_حاال که از قصد ا
 ده. ی،اون زبون درازتم غالف کن وگرنه کار دستت م یبش مونیبکنم که بعدا پش ییکارا هیقصد 

و  دمیشن یقلبش رو به وضوح م یگذاشتم  ،صدا شیپهن و عضالن ی نهیس یسرم رو رو هیحالت گر به
 رو نوازش کرد. مینیدوباره ب شیشگیهم یعطر خوش بو

 دونم چقدر تواون حالت موندم که خوابم بردش. ینم
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 فصل هشتم 

  

باز کردم،امادوباره با برخورد نور چشم هام  مهیغرق خوابم رو ن یآروم چشم ها یدیبرخورد نور شد با
 چشمم گرفتم. یروبستم و همزمان دستم رو جلو

 .دیبه گوشم رس یمردونه ا یخنده  یصدا

 تمیموقع یمتوجه  یبه اطراف انداختم وقت یاون نور نبود،نگاه گهیباز کردم، د یهام رو به سخت چشم
بازوش گذاشته بودم  یشدم به صورت خندون سلطان،سرم رو رو رهیشدم مثل جن سر جام نشستم،خ

 یها چشمخدا،با ییو تو بغلش خوابم برده بود تازه بدتراز همه پاهام رو رو پاهاش انداخته بودم،وا
کردم و اصال حواسم  یبودم به صورت خندونش، داشتم فکر م رهیخ زونیآو یبا لب و لوچه گرد شده و 

سرم رو چرخوندم و دستم رو  عیبه چشمم سر یدیام، دوباره با برخورد نور شد رهینبود که بهش خ
 صورتم گذاشتم. یجلو

 .دیمردونه اش به گوشم رس یخنده  یصدا دوباره

 زد تو چشمم. یبا چراغ قوه نور م نامرد

ازخواب  یخواست یبهت خوش گذشته بودکه نم یلیتو بغلم خ  نکهی_ساعت خواب نفس خانوم،مثل ا
 ها. هیتنب نیازا ،تاباشهیدارشیب

حاال،لبم رو محکم به هم فشردم و  هیمغرور فکرکرده ک یخشم سرم رو به سمتش چرخوندم  پسره  با
 یضربه رو که خواستم بزنم مچ دستم رو رو نی،دوم دمیاش کوب نهیمشت شدم رو به س یدست ها

 گرفت. شیقو یهوا،تو پنجه 

 شدش اخم هاش رو  یدوباره جد 

 :دیهم کردو باخشم اما آروم غر تو

 ها... یش مونیکنم که پش یم یکار  نباریکه ،نفس به خداا یشد ی_باز وحش

 زدم: ادیفر بانفرت

 . یآدم مغرور و از خود راض هی ،فقطیستین یچیآدش،تو ه یبدم م یلی_ازت خ
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 گفت: دمیازش ترس یلیکه خ یونگاه مرموز  یابروش رو از چشمش فاصله داد و با لحن جد یتا هی

 !؟ی_جد

قابل  ریمرد کامال غ نیخواد چکار کنه،ا یدونستم م یمخمور و جذابش ،نم یبودم تو چشم ها رهیخ
 یرو دکنارشیحرکت دستم روبه سمت خودش کش کیبودم بهش که،با رهیبود،تو فکر خ ینیب شیپ

رخ به رخش بودم  دمیکش غیتخت افتادم پاهاش رو دور پام قالب کرد دستشم دور بازو هام وکمرم،ج
 ازم زل زده بود تو چشم هام. یمتر یلیم یتو فاصله  شیوحش یبا چشم ها

 .کنم دایپ یبیشد حال عج یخورد ،که باعث م یداغ نفس هاش به صورتم م هرم

 زمزمه کرد. آروم

 .یگفت ی_خب ،م

 ...تورو خدا..._ولم کن

 _بگو غلط کردم تا ولت کنم.

 .دمیمخمورش غر یتو چشم ها رهیخ

 که بهت بگم غلط کردم. یهست یگم،اصال تو ک ی_نم

 .ی_باشه پس خودت خواست

لبش قلبم به شدت شروع  یبگم لبش رو رو لبم گذاشت از گرم یز یرو غنچه کرد و تا خواستم چ لبش
به خودم اومدم و سرم رو عقب  عیلحظه تو مغذم احساس کردم،سر کی،هجوم خون رو   دنیکرد به تپ

 زدم: ادیفر یبردم و با درموندگ

 کن. کنم،ولمیتکرار نم گهی_غلط کردم،د

 .دنیچشمم شروع کرد به جوش یاز گوشه  اشک

 یو آرنج دست راستش رو رو دیولم کرد ،نگاهش رو ازم گرفت به حالت طاق باز خواب یطور ناگهان به
 چشمش گذاشت.

 بد بود. یلیاومدم،حالم خ نییاز تخت پا عیسر یلیخ
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 بودم. داکردهیپ یحس بد هی

 نرم. رونینگفت که ازاتاق ب دم،بهمیصداش رو نشن گهید یزدم،ول رونیهق کنان از اتاق ب هق

 کی،به محض خروجم از درگاه هنوز  مودمیرو پ مارستانیسالن ب ختمیر یکه اشک م یکالفه درحال 
و خسته  یبارون یبه صورتم برخورد کرد،که باعث شد چشم ها یبرنداشته بودم که سوز سرد شتریقدم ب

 سرد نبود. قدربه جوتم افتاد،هوا ناجور سرد شده بود ،صبح که ان یبیلحظه ببندم،لرز عج کی یام رو برا

 قدم به داخل سالن عقب گرد کردم. کیهام رو تو بغلم جمع کردم، و ازشدت سرما دوباره  دست

 یکنار سوفاژتو سالن نشستم،دوتا دست هام رو رو مکتین کی یرو دمیرو با بغض باال کش مینیب
 سوفاژ فشار دادم .

پام،اما نه  یادستم تا نوک انگشت ه یبسته از نوک انگشت ها خیکردم که تمام بدنم  یم احساس
کرده بودم و اضطراب  دایکه پ هیسرمااز حس بد نیا یاومد،بلکه علت اصل یکه م یتنها از سوز سرد

به  ییغوغادونم،انگار داخل قلبم  یشده بودم نم یکه به جونم افتاده بود ودوچار ضعف و ناتوان یبیعج
 پاشده بود.

 خودم رو رها کنم. یافکار پوچ و تو خال نیتکون دادم تاازا نیرو محکم به طرف سرم

...نه...هنوز انقدر هاام ،نهیبوسه خودت رو باخت هینفس تو با یعنیباشم، فیانقدر ضع دینبا من
 نشدم. فیضع

کردم ازاون افکار پوچ و تو  یم یشوفاژ بود وسع یکه دستم رو ینیرو به سمت چپ چرخوندم وه سرم
 کردم. یکه مدام درگذر ورفت و آمد بودن نگاه م یتیبه جمع رمیفاصله بگ  میخال

 گذر زمان نبودم. یمردم شده بودم که اصال متوجه  یغرق دررفت و آمد ها انقدر

شونه ام شوکه و وحشت زده  به عقب  یرو یکه تااون لحظه تو حال خودم بودم باقرار گرفتن دست من
 یسرعت از رو د،بهیشد توش د یم یبه راحترو  یکه نگران شونیپر یسلطان با صورت دنی،با دبرگشتم
رو گم  امتوان نگاه کردن به صورتش رو نداشتم، دست و پ گهید یدونم چرا ول یبلند شدم،نم یصندل

از  یکه باز  گذاشته بود  ،وبخش راهنشیپ یبودم به  سه تا از دکمه ها رهیطور  خ نیکرده بودم وهم
 کرد. یم ییخودنما یبه خوب شیعضالن ی نهیس
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شدم به  رهیبه خودم اومدم وخ عیصورتم تکون داد،سر یتماشاش بودم که دستش روجلو محو
 صورتش.

بم مردونه  یبازو هام گذاشت و با صدا یومردونه اش رو رو یقو یها د،پنجهیهاش رو تو هم کش اخم
 ،اما آهسته: دیاش غر

 چقدر نگرانت شد. یدون یتو دختر،م یی__کجا

 گفتم: یو جذابش دوختم ،بالحن  آروم یردمک مشکجفت م کینگاهم  رو به  

 ذره حال و هوام عوض بشه هی_حالم خوب نبودش،خواستم 

 گفت: یمحکم و جد 

 تو اتاق. میبرگرد ای_خب حاال اگه حال و هوات عوض شد ب

 بازوم برداشت. یرو ازرو دستش

 گفت: باتحکم

 .وفتی_راه ب

 یو اخم ها یچشمم به صورت جد یبگم و دوباره ساز مخالفت بزنم ،اما وقت یز یخواستم چ یم
دختر حرف گوش کن ،راه افتادم سمت   کیانداختم و مثل  نییتوهمش افتاد ،الل شدم،سرم رو پا

 اتاق،اونم

 داشت. یسرم قدم بر م پشت

 هیم شده بودو خ یناله اش متوقفم کرد،به سرعت برگشتم سمتش،کم یکه صدا میاتاق بود یکاینزد
 داد. یزخمش فشار م یاش رو رو گهیگرفته بودو دست د واریدستش رو به د

 .دیدو یداد م یزخمش فشار م یصورتش و دست لرزونش که رو نیمدام ب نگاهم

 گفتم: یبازوش گذاشتم و بالحن نگران یقدم بلند به سمتش برداشتم،دستم رو رو کی یبانگران

 ؟ی_درد دار 

 شد. دهیکش نییبود،نگاهم به سمت دستش پا نیینگفت،سرش پا یز یچ
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 زخمش برداشت . یبود رو از رو یلرزونش که خون دست

 کرده. یز ی_دوباره که زخمت خونر

 نکن. ست،شلوغشین یز یچ-

که لبش رو ازدرد به دندـون گرفته  یزخمش گذاشت کمرش رو صاف کرد درحال یرو دوباره رو دستش
 .دهیبود،ازکنارم رد شدو به سمت اتاق قدم برداشت،آروم و خم

 آوردش. یبه روش نم شیبه خاطر اون غرور لعنت د،امایکش یدرد م بدجورداشت

 به خودم اومدم . شیمحکم و جد یکردم که با صدا یراه رفتنش رو تماشا م رهیخ

 چرا خشکت زده. گهید ای_ب

 جمله روبه من گفت و دوباره راه افتاد نیا ستادیا یبرگرده لحظه ا نکهیا بدون

 دنده است. کیلجباز و  یلیبشر خ نیرو باتاسف به چپ و راست تکون دادم،ا سرم

 دادم و به سمت اتاق قدم برداشتم. رونیب قیرو عم نفسم

 اتاق مشغول شستن دستش بود. یگوشه  ییکه کنار روشو دمشیاتاق که شدم،د وارد

 دو قدم بلند خودم رو کنارش رسوندم. با

 ؟یکن ی_چکار م

نگفت  یز یچ یدوخت ول میجفت مردمک قهوه ا کیرو به سمتم چرخوند نگاه خمارش رو به  سرش
آب رو بست و بدون توجه به  ریشد، ش رهیو جذابش رو ازم گرفت به روبه روش خ ینگاه وحش عی،سر

 زخمش بود به سمت تخت رفت. یدستش رو کیکه  ینیمن ه

کردم،تا خواهش نکنه  یداره ،منتظر نگاهش م اجیتخت به کمکم احت ینشستن رو یدونستم برا یم
 شدم بهش. رهیخ نهیابروم رو باال انداختم و دست به س یتا هی طونیرم کمکش،ش ینم

 برگشت سمتم. دیکه رس کنارتخت

سمت تخت دستش رو به سمت  دیتواون حالت اخم هاش رو تو هم فرو کرد و دوباره چرخ دنمیباد
 زنگ بود. یرو زد،مثل صدا یو دکمه ا واربردید یتخت رو یباال
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 نییپرستاررو صدازد،آخه غرور تا چه حد،اصال به درک، بذار ازپرستار کمک بخواد،سرش رو پا نامرد
بودم بهش،که  رهیگاه کرده بود ،منم همچنان خ هیکتخت ت یگرفته بودو دست راستش رو لبه 

به من انداخت و  ییبابازشدن دراتاق سرم رو به سمت درچرخوندم،پرستار وارد اتاق شد نگاه گذرا
 . ستادیشد به سلطان غرغر کنان به سمتش رفت،کنارش ا رهیدوباره خ

 .یتکون بخور  دی،مگه دکترنگفت که نبا یاومد نیی_چرا ازرو تخت پا

 خشدار و بمش گفت: یشد به پرستار وباصدا رهیسرش رو باال گرفت و خ سلطان

 .ستشیتخت دراز بکشم،حالم خوب ن ی_کمکم کن رو

 گفت: یکه اخم هاش تو هم بود با لحن عصب یبه سمتم برگشت درحال پرستار

 نهیشه،سنگکمک کن رو تخت دراز بک این،بییازتخت پا ادیب یخانوم،چرا گذاشت یچکاره ا نجای_شما ا
 .ییتونم تنها یمن نم

 گهید یبازوش رو گرفتم،پرستارم بازو ستادمینزدم،با دوقدم بلند به سمتشون رفتم کنارش که ا یحرف
 ام هست. یکلیاش رو گرفت،ماشاهلل ه

داد و چشم هاش رو محکم بسته  یهم فشار م یلبش رو از درد رو دیکش یتخت دراز م یکه رو ینیح
 بود.

 ،پرستار باند زخمش رو برداشت . دیدراز کش یوقت

 هیاول یکمک ها یجعبه رو بهش بدم،جعبه  زیم یبهش انداخت و بهم اشاره کرد که از رو ینگاه
 برداشتم،خم شدم جعبه رو برداشتم و به سمتشون برگشتم. زیقدم به سمت م کیبود،

 به من انداخت . ینگاه پرستار

 .مراقبش باش شتریب نباریخواهشن ا یکنم ول یهاش باز نشدن ،االن پانسمانش م هی_خدارو شکر بخ

نگفتم جعبه رو دادم بهش، سرم رو به سمت سلطان چرخوندم چشم هاش رو بسته بود رنگش  یز یچ
 عرق کرده بود. شیشونیو پ  دهیپر

 پرستار به سمتش برگشتم. یبودم بهش که با صدا رهیخ

 تو . یهست یرو پاک کن عجب زن شیشونی_برو عرق پ
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رو به سمتم گرفت و با چشم و ابرو  یرو انجام بده،دستمال ،کارتیبگه تو فضول ستین یکس عجبا،آخه
 اشاره کردکه برم.

 شیشونیپ یبردم و دستمال رو رو شیشونیدادم و دستم رو به سمت پ رونیرو با حرص ب نفسم
گذاشتم چشم هاش رو باز کرد ونگاه مخمور و  شیشونیپ یدستمال رو رو نکهیگذاشتم،به محض ا

 جذابش رو به من دوخت.

دستمال رو برداشتم و  عیو سر اوردمینگاهش تاب ن ینیسنگ ریکه تو نگاهش گره خورد،ز نگاهم
خم  یکرد،کم یرو جمع م لشیکارش تموم شده بودکه داشت وسا نکهیبرگشتم سمت پرستار،مثل ا

 کنار تخت . یکه داشتم پرت کردم داخل سطل زباله  یا فاصله اتو دستم رو ب یشدم ودستمال کاغذ

سرم رو به سمتش چرخوندم،دوباره  انه،آرومیکه نگاه سلطان هنوز به منه  نمیکنجکاو بودم بب یلیخ
 زدو آروم زمزمه کرد: یجون ینگاهمون توهم گره خورد،لبخند ب

 _تنبل.

داشت  یهم فشاردادم و سرم رو چرخوندم سمت پرستار،که کنار روشو یلبم رو رو یساختگ یحرص با
 شست. یدستش رو م

بودم به پرستار ،دوست نداشتم تکون بخورم،حاال مطمعن بودم که هنوزم داره  رهیثابت خ یهمونجور 
ازتوجهش به خودم ته دلم بدجور ذوق کرده بودم،نگاهش توش  یدونم چرا ول یکنه،نم ینگاهم م

 بوسم کرد،بازم نگاهش رنگ هوس نگرفت. یوقت یحتهوس نبود،

شدم که دوست داشتم خفه اش کنم  یانقدرازش متنفر م یداشت.گاه یبیعج تیمرد واقعا شخص نیا
 شد که...بماند. یم یوقتام انقدر دوست داشتن یو گاه

ه سمت تو دستش بود و ب هیاول یکمک ها یاومد جعبه  یبه نظر م یساله ا۴۰که زن حدودا  پرستار
رو فشار داد و دررو باز کرد،تو درگاه که قرار  رهیکردم که دست انداخت و دستگ یرفت،نگاهش م یدر م

 .ششینازکش صدام زدو اشاره کرد که برم پ یبرگشت سمتم و باصدا ستادیگرفت،ا

 دوقدم بلند خودم رو به درگاه رسوندم،پشتم به اتاق بود. با

 زد. یلبخند
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نذاشت  ،شوهرتیخواب بود ی،ول یر یشامت رو بگ یشام صدات کنم که بر  ی_ساعت نه اومدم برا
شما  یگفتم،برا یمحمود یآقا ن،بهیخور یباهم م یدارشدیکنم،خودشم گفت که تو که ب دارتیب

 یز یچ هی دیخون از دست داده،با یگناه داره کل ر،شوهرتیشامتون رو بگ ایغذاتون رو کنار بذاره،ب
 .هبخور

سلطان به خاطر من شامش رو نخورده،سرم رو به عقب چرخوندم،چشم  یعنیگفت، یم یچ پرستار
 هاش رو بسته بود،دوباره به سمت پرستار برگشتم.

 ،ممنون ازلطفتون. امی_باشه چشم االن م

بود تو چشم  رهیکه خ یکتفم زد سرش رو درحال یرو بالبخند تکون دادو دستش رو چند بار رو سرش
 گفت: یگرانه ا حتیحن نصآورد و بال کیهام نزد

رفتارت با شوهرت  یلیخ یه،ولیدونم فضول یگم،م یحرف رو بهت م نیمادرت دارم ا ی_منم جا
رسه بهش محبت  یازراه م یکیدوستتم که داره،انقدرباهاش سرد نباش، پهیسرده،ماشاهلل مرد خوشت

 تیرو بار کن،حواست به زندگ یباقال اریکنه و  ...اونوقت خرو ب یکنه خودش رو تودلش جا م یم
 .یهواش رو داشته باش دیکه با طهیشرا نیداره،تو ا ازیبهت ن طیشرا نیتو ا ه،اونباش

 هیاما تا خواستم زبونم رو تکون بدم  ستیگفت،خواستم بگم که اون شوهرم ن یم یداشت چ نیا
بودم و االنم مراقبش  دهیکه انقدر راحت تو بغلش خواب یگه من یافتادم،اونوقت نم یز یچ ادیدفعه 

 فکر مهر سکوت رو به دهانم زدم. نیستم،باایشم اگه زنش ن یمرد م نیا یک ششیموندم پ

زدو رفت،برگشتم سمت سلطان،به سمت تخت  یبه تکون دادن سر اکتفا کردم،پرستارم لبخند فقط
بازوش گذاشتم و آروم تکونش دادم،چشم  یتخت نشستم،دستم رو رو یقدم برداشتم،کنارش لبه 
 باز کرد. یهاش رو به طور ناگهان

 شدم،باتته پته گفتم: هول

 نیباا یوفتیدوباره راه ب یگردم،تو رو خدا بلند نش یپرستار و بر م شیرم پ یلحظه م هی_م...من ،
 وضعت.

ده بودن رو رنگ ش یخوش فرمش که ب یبست لب ها یکه چشم هاش رو م ینیزد و ح یمحو لبخند
 تکون داد .
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 زود برگرد. ی_برو...ول

خودش رو به صورت لبخند  یذوق و خوشحال نینگرانم بود ،دلم براش غنج رفت،هم نکهیدلم ازا تو
 صورتم نشون داد. یرو یمحو

 گردم. ی_چشم،زود برم

 یظینگاهش رنگ تعجب به خودش گرفته بوداخم غل نباریحرفم دوباره چشم هاش رو باز کرد اماا نیباا
 گفتم: طنتینگاهش کرده بود،باش نیا یهم چاشن

 .یبهت چشم نگفته بود که انقدر تعجب کرد یتا حاال کس هی_چ

 :دیغر یباتحکم وجد یکه سرش رو به سمت مخالف چرخوند آروم ول ینیهاشو بست وح چشم

 _برو کارت رو انجام بده زودم برگرد.

 داد. یبهم دست م یدادم حس خوب یحرصش م یزدم،چقدروقت لبخند

گاه  هیتک کیکرده بودم،حس داشتن  دایته دلم پ یندیکه حس خوشا یبلند شدم ،درحال ازکنارش
 .بانیپشت کیمحکم،

 یهاش رو تیحساس نیا یهمه  دیدونم شا یفکر کنم،نم یز ینبود به چ یاز ین گهیوجود سلطان د با
 طوره. نیباشه،آره حتما هم یمن به خاطر به دست آوردن اون شرکت کوفت

 قبلم داد. یچند لحظه  یجاش رو به شاد یموضوع غم بزرگ نیبا فکر به ا دوباره

 دادم وبا دوقدم بلند از درگاه خارج شدم رونیرو با درد ب نفسم

 رفتم. یپرستار  ستگاهیگذشتم و به سمت ا ازسالن

زد واصال  یبودو با همکارش حرف م دهیبه پرستار که چرخ رهیسکو گذاشتم و خ یراستم رو رو دست
 صداش زدم: ینسبتا بلند یبا صدا یحضور من نشده بود شدم،بعد مکث کوتاه یمتوجه 

 پرستار؟! د،خانونی_ببخش

ام به لب خوش فرمش زده بود که  یخورد،رژ صورت یو سه م ستیو دو ب ستیسمتم،به نظر ب برگشت
 اومد. یسمت داده بود م کیبلندش که به  یوموها دشیوست سفبه پ
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 ؟یخواست یم یز یزم،چی_جانم عز

 _بله ،آشپزخونه کجاست؟!

 .دمیدررس کیاشاره کرد به سمت چپ امتداد دستش رو گرفتم و به  بادستش

به روش زدم ، سرم رو  یشدم به صورتش  و لبخند مهربون رهیسرم روبه سمتش چرخوندم،خ دوباره
 یبرم عیکه اشاره کرده بود رفتم،قدم هام رو بلند وسر یتکون دادم و ازش تشکر کردم وبه سمت اتاق

 گشنه بودم. یلیداشتم،خ

 بلند زدم. ی دم،چندتقهیدر که رس به

دررو به سمت داخل هول دادم،اول سرم رو  یگذاشتم و آروم فشارش دادم،کم رهیدستگ یرو رو دستم
 کرد،هول شدم باتته پته سالم کردم. یکه باتعجب نگاهم م یمرد مسن دنیم تو بادبرد

 گفت: باشیز یترک یبم و لهجه  یزدو باصدا یمهربون لبخند

 !؟یستادیوا یداخل چرا اونجور  ایدخترم؟!کامل ب ییخوا یم یز ی_چ

 قدم وارد آشپزخونه شدم. کیانداختم ، لبم رو به دندون گرفتم وبا ریسرم روز باخجالت

 دخترم؟ یخواست یم ی_حاال بگو چ

که انگار برف روش نشسته بود  یپرپشت یها شیشدم به صورت خندونش و ر رهیرو باال گرفتم خ سرم
 .دیرس یو مهربون به نظر م نی،چقدرچهره اش دلنش

 گفتم: یبه روش زدم و بالحن آروم یهم متقابال لبخند محو من

غذامون رو  ن،اومدمیمارو برامون کنار گذاشت یاز پرستار ها گفت که بهتون سپرده غذا یکی_پدرجان،
 ببرم.

 لبش نشست . یبه رو یلبخند ،دوبارهیبه حالت فکر چشم هاش رو خمار کرد،بعد مکث کوتاه یکم

 کشم. یبهم گفتش،اتفاقا براتون گرم نگهش داشتم،االن برات تو بشقاب م یمور ی_آره دخترم خانوم ت

 رو تکون سرم
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 یلحظه ا یسرد اتاق چسبوندم که ازسرماش برا واریخودم رو به د ودستم رو پشتم قالب کردم و دادم
 بدنم به لرزه افتاد.

 بود. زیم یرو ینیتو س دنشونیوچ لیکه مشغول آماده کردن وسا رمردیبودم به پ رهیخ

اشاره  زیرو به سمتم هول داد و باچشم به م زیکارش تموم شده م دیرس یکه به نظر م قهیچنددق بعد
 کردو گفت:

 آماده است ،ببر نوش جونتون. زیدخترم همه چ ای_ب

به سمت در  عیرو گرفتم ،اونم سر زیم یقدم بلند به سمتش رفتم دسته  کیبه روش زدم و با یلبخند
داشت اشاره کرد که  صورتش یرو یکه لبخند مهربون یقدم برداشت ودررو کامل باز کرد و با سر درحال

 برم.

چرخوندم وبالبخند   رمردیرو به سمت درهول دادم، داخل درگاه که قرار گرفتم  سرم روبه  سمت پ زیم
 ازش تشکر کردم.

 .یمور یرفتم، چشمم افتاد به همون پرستاره ،ت یطور که به سمت اتاق م نیهم

 .ستادمیا دیکه رس م،کنارمیشد یم کیبه هم نزد رهیزد و همون طور خ یلبخند دنمید با

 ؟ی_غذاتون رو گرفت

 _بله ممنون.

 .یگشنه ا یلیزودتر برو ،حتما خ زمی_خوبه عز

 گفتم: یتکون دادم و با لحن آروم یرو بالبخند ساختگ سرم

 گشنمه. یلی_آره خ

 زدو گفت: یلبخند پهن دوباره

 _باشه گلم پس زودتر برو.

 رو گفت و از کنارم رد شد و رفت. نیا
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آروم به درچسبوندم وهولش دادم درباز شد و ازدرگاه گذشتم  زرویهم  به سمت اتاق قدم برداشتم،م من
نگاه  رهیکه چشمم بهش افتاد سلطان بود که خ یز یچ نیو وارد اتاق شدم ،باورودم به اتاق اول
 یر ییتغتو حالت چهره اش  نکهیتفاوت بدون ا یبه روش زدم،ب یمخمورش رو به من دوخته بود،لبخند

 که فاقد احساس بود گفت: یبشه بالحن سرد جادیا

 ؟ی_برگشت

 ینیصداش دلم شکست ،منم مثل خودش اخم هام رو تو هم کردم و ه یوازسرد دیلبم ماس یرو لبخند
 گفتم:  یگرفتم بالحن عصب یکه نگاهم رو ازش م

 برنگردم. گهی_بله،مگه قرار بود د

تخت گذاشتم وقاشق رو داخل بشقاب  ینیس یرو رورو کنارش گذاشتم وبا حرص بشقاب سوپ  زیم
 گذاشتم .

لحظه  کیکه دو  یی،با چشم ها زیم یو پارچ آبم گذاشتم رو وانیرفتار سردش کور شد ،ل نیباا اشتهام
 مملو از نفرت شد به سمتش برگشتم.

 _بلند شو شامت رو بخور.

 میشونیبه سمت مبل رفتم خودم رو با حرص پرت کردم روش و پاهام رو تو شکمم جمع کردم،پ باخشم
 رو به زانوم چسبوندم وبا دستم پام رو بغل کردم.

 ،عشق. زمیبگه عز نکهیمرد داشتم،ا نیرو ازا یدونم چرااز دستش ناراحت شدم،من توقعه چ ینم

ذره که به روت  هیبر سرت نفس  ،خاکدنیترس یکه همه ازش م یسلطان مرد خشن وخشک اونم
 هم ارزش ندارن. یز یاصال براش پش ه،منیخبر یفکر کرد دیخند

 افکارم رو پاره کرد. یهم گرفته بود رشته  یبم مردونه اش که کم یبودم که صدا توافکارم

 افتاده؟! ی_اتفاق

 به صورت جذابش  جواب دادم: رهیمتعجبم رو به سمتش چرخوندم ،خ نگاه

 !؟یدیسوال رو پرس نیا ی_نه،براچ

 به صورتم ادامه داد: رهیزدو همونطور خ یکج لبخند
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 شدش. یز یچ دیکرد،گفتم شا رییدفعه رفتارت تغ هی یول یدیتو بهم خند یازدراومد ی_آخه وقت

 یکردم که رو یسع یتو دلم زدم،ول یشده بود لبخند پهن میرفتار ناگهان رییتغ یمتوجه  نکهیبافکرا
 مخمورو جذابش بودم و غرق در یمن براش مهمم، مات چشم ها یعنی نینکنه ا یصورتم جلوه ا

ذهن  یول دیسوال ازم پرس کی م،فقطیهست یخدا ما دخترها چراانقدراحساسات ییدخترانه ام وا افکار
 نشد. دهیمن تاکجاهاکه کش

 دختر؟! یی_نفس...نفس کجا

 با عجله گفتم:دوباره به خودم اومدم ،هول شدم  باصداش

 _ها؟

 خنده اش قنج رفت. یلحظه دلم برا کی یبرا دیو جذاب خند مردونه

 لب زمزمه کرد: ریچرخوند ز یکه سرش رو م ینیه 

 . یستیبابا ،تو که اصال تو باغ ن یچی_ه

دختر چقدر  نیگه ا ینگاهم به خودش شده ،االن م یرو از خجالت به دندون گرفتم،حتما متوجه  لبم
 .زهیه

 ؟یخورد یز ی_تو خودت چ

 بود به من. رهیرو دوباره به صورتش دوختم،که کنجکاوانه خ نگاهم

 _من اشتها ندارم، خودت بخور.

 اشاره کردو گفت: زیرو باال انداخت و باچشم به م ابروش

 ؟یمن آورد یهمه غذارو برا نی_پس ا

 کردم نگاهم رو ازش گرفتم که دوباره ادامه داد: سکوت

 .لیف هی ایخرس گنده  هی یفرض کرد ی_تو من رو چ

شدم  رهیکردم تا نخندم خ یم یکه سع یکه با خودش  کرد متعجب باال گرفتم و درحال یاثیرو از غ سرم
 بود. یجد شهیبه صورتش که مثل هم
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 جوابم رو بده! یکن ینگاهم م ی!چرا اونجور ه؟ی_چ

خواد بهش بگم  یباخودش کرده دلم م یاثیغ نیلبخند زدم ،حاال که اون چن دمیرو که د شیجد صورت
 لبم بود گفتم: یکه لبخند رو ینیه،هیچ هیشب شتریکه ب

 خوره. یام م یلیگرسنه طرفم که از غذا خ ریش هیفکر کردم ،که با  ی_نه ول

کنه بلکه خنده صد برابر تو دل  یو جذابش م ادیمرد نه تنها اخم بهش م نید،ایحرفم دوباره خند نیباا
همه خاطرخواه که داره ،بااخم و اخالق گندش عاشقش شدن اگه خنده  نیکنه خوبه ا یبرو ترش م
 کردن. یچکار م دنید یهاش رو م

بخورم ،روده  یز یچ هینم،یکمکم کن بش ای،بیسرباز شکست خورده شد هیاونجا مثل  نینش ی_اونجور 
 .کمهیبزرگم درحال نبرد باروده کوچ

 .دمیخند زیحرفش ر نیباا

 گفت: یابروش رو باال دادو بالحن بانمک یتا هی

 خورن خنده داره واقعا که؟ یرو م گهیهمد یمن دارن ازگشنگ یدل روده  نکهی_ها،ا

 دهانم گرفته بودم تا خنده ام رو کنترل کنم گفتم: یکه دستم رو جلو ینیه

 حرف هات خنده دارن. یلیخ یول دی_ببخش

 ؟ی_جد

 آوردم. نییپا دییتا یرو به نشونه  سرم

 .نمیکمک کن بش ایخب ،حاال ب یلی_خ

 کیکمرش گذاشتم و با یدستم رو رو هیقدم بلند به سمتش رفتم  کیگذاشتم و با  نیزم یرو رو پام
 نشست. یقطورش رو گرفتم ،صورتش رو ازدرد جمع کردو به سخت یدستم بازو

 آوردم. کشیتخت رو نزد یرو کیکوچ زیم

،که لبش رو به دندون گرفت و دستش رو به سمتم دراز کرد،نگران  رهیرو باال آورد تا قاشق رو بگ دستش
 بازوش رو گرفتم که اشاره کرد بخوابونمش.
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 بخورم،خودت بخور. یز یتونم چ ی_درد دارم نفس ،نم

 داد  بودم. یهم فشار م یکه از شدت درد رو ییوچشم ها دهیبه صورت رنگ پر رهیخ

گرفته اش به  یاونجا بود چند بار چرخوندمش صدا رهیدستگ هیتخت رفتم، نییمت پابه س عیسر
 .دیگوشم رس

 ؟یکن ی_چکار م

 سرش  روبلند کرده بودم، کمرم  رو راست کردم. ریز یکاف یبهش انداختم،به اندازه  ینگاه مین هی

کرد، ظرف سوپ رو برداشتم و  ی،متعجب نگاهم م دمیعقب کش یرو کم ینیس ستادمیا کنارتخت
 تخت نشستم. یکنارش رو

 رو پراز سوپ کردم و به سمت صورتش بردم . قاشق

 !؟یکن ی_چکار م

 !؟یگشنه ا ی،مگه نگفت یخوام غذا تو بدم بخور  ی،خب م یکن یچکار م یچ یعنی_

 یکارم مات و مبهوت نگاهم م نیشوکه ازا چارهیبگه که قاشق رو وارد دهانش کردم، ب یز یچ خواست
 کرد.

 قاشق سوپ رو خورد . نینزد تا آخر یحرف گهید اما

 _ممنون نفس..

 .دیبذارم ،صداش به گوشم رس ینیکه برگشتم تا ظرف رو داخل س ینیه

 بود. یصورتش جد شهیبود بهم مثل هم رهیلبم نشست ،به سمتش برگشتم،خ یرو یمحو لبخند

 کنم. ی_خواهش م

 .هم گذاشت و سرش رو به سمت مخالف چرخوند یروهاش رو  چشم

رو چرخوندم،وتخت رو  رهی،خم شدم و دوباره دستگ دمیرو عقب کش ینیتخت بلند شدم ،س یرو از
 وخوابوندم.
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رو رها کردم،کمرم  رهیمطمعن شدم کارم رو درست انجام دادم ،دستگ یبه تخت انداختم و وقت ینگاه
شکمم به  یبودم،که صدا یبه بشقاب برنج و ظرف قورمه سبز  رهیرفتم،خ زیرو راست کردم و به سمت م

 شکمم گذاشتم و لبم رو باخجالت به دندون گرفتم. یرو عیبلند شد،دستم رو سر یطور ناگهان

 من رو ببره. یآبرو دیخدا با ی شهیشکم هم نیا

 یبرا دم،یاسب درو من تیبه عقب برگشتم،سلطان سرش روبه سمت مخالف چرخونده بود، پس موقع 
 خوردن.

که  یزده ها پراز پلوش کردم و به سرعت مشغول خوردن شدم،طور  یرو برداشتم و مثل قحط قاشق
 کرد. ریبار غذا تو گلوم گ نیچند

اتاق هول دادم به سمت تخت  یرو گوشه  زیخوردم ظرف هارو جمع کردم و م ریدل س هی نکهیازا بعد
 یشخندیداشت،ن شیشونیپ یهم اخم رو دم،توخوابیسلطان باال کش یچونه  ریرفتم پتورو آروم تاز

،دستم رو به سمت صورتش  دمیکش رونیصدا وآروم چندتا دستمال ب یب یلیتخت خ یزدم و ازباال
 رو پاک کردم. شیشونیپ یآروم عرق رو یلیدم،وخیکش شیشونیپ یودستمال هارو رو ردمب

اسمم  یگرفته ا یبازش نگاهم کرد،باصدا مهین یچشم ها نیباز کرد ازب یکارم چشم هاش رو کم نیباا
 رو صدازد و دوباره چشم هاش رو بست.

 یخسته شده بودم رفتم سمت مبل ،دستمال رو داخل سطل زباله انداختم وخودم رو رو یکه حساب منم
 هیتکمبل  یدادم پاهام رو جمع کردم تو شکمم سرم  رو به پشت رونیمبل ولو کردم ،نفسم رو آسوده ب

 .دیخواب سخاوتمندانه من رو به آغوش گرمش کش عیسر یلیدادم و خ

  

  

 فصل نهم 

  

****** 

مشغول  آماده کردن  سوروساط جشن بازگشت  اطیخدمتکار ها ومردم روستا که داخل ح یصدا سرو
 عمارت بزرگ سلطان رو پرکرده بود. اطیح یسلطان به خانه بود،فضا
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 ساخته شده بود. اطیاز ح یکه گوشه ا یکاهگل یاجاق ها یبزرگ پلو رو یها گید

 داده بود. بیبه خاطر بازگشت سلطان ترت اریداد که سام یرا م یشاهانه ا یازمهمان دینو

 ...ایار،سامی_سام

چشم از  ایسون یذوق زده  یو با صدا دیتراس گرفته بود ،به گردنش کش یراکه به حفاظ ها دستش
به  رهیوخ ستادهیچرخاند که حاال کنارش ا ایرداشت سرش را به سمت سونب نییو مردم ان پا اطیح

 بود. شیچشم ها

برادر بزرگتر و بازگشتش به خانه آنچنان  داریزد ،شوق د یم یبیبرق عج شیدرشت و قهوه ا چشمان
 رفتار و کردارش دست خودش نبود. گریذوق زده اش کرده بود که د

 گفت: یبه صورت خواهر دردانه اش زدو بالحن مهربان یلبخند اریسام

 کجان؟ ینیبب ی_زنگ زد

 کرد   گفت: یم ییصورتش خودنما یرو یکه لبخند پهن یدرحال

 رسن. یم گهید ی قهی_آره طاها گفت تا پنج دق

 لب زمزمه کرد. ریرا از چشمانش فاصله داد و ز شیابروها

 گه؟ید ی قهی_تا پنج دق

 زد: ادیتراس فر ی،ازباال اطیبه ح رهیخ دیچرخ اطیسمت ح به

 در؟ی_مشت ح

 اون زبون بسته هارو. اریرسن ،بردارب یم گهید االن

 دهیو کش یقو یبرد وپنجه ها  ایسون فیسمت خواهر برگشت،دستش را آرام به سمت دست ظر به
 حلقه کرد. فشیاش را دور انگشتان ظر

 زمزمه کرد: یزدو بالحن آرام یمحو لبخند

 رسه. ی!االن خان داداشمون م؟یخواهر  می_بر

 رفتن. نییعمارت را پا یتکان دادو دست دردست برادر پله ها یبالبخند سر  ایسون
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 دهیزد،بر یکه نفس نفس م یودرحال اررساندیسرباغ دوان دوان خودش را به سام درازآنیح مشت
 جمله اش راادا کرد... دهیبر

بهشون آب بدن که حالل بشه،ده تا قصابم گذاشتم رو سر  ...آقا جان،زبون بسته هارو دادم بچه هاآ
 .میکن یم یسلطان برسه قربون نکهیهرکدومشون،به محض ا

برادرش را الگو  یکه ازرفتارو کردارش قشنگ معلوم بود که رفتارها یباال انداخت و درحال ییابرو اریسام
 قرار داده گفت:

 ؟یرو خبر کرد ی_اهال

 ادامه داد: اریبه سام رهیزدو خ یلبخند محو دریح مشت

 دن،کلیعمارت صف کش یو بزرگ جلو کیسحر کد خدا و کوچ ینبود برم دنبالشون،ازکله  یاز ی_آقان
 .رهینبوده که نخواد از سلطان خبر بگ یهفته کس هی نیا

 سرش را تکان داد . دویبه گردنش کش یدست اریسام

 گرده. یو سالمت داره بر م حیه لطف  خدا صح_خوبه بگو شام رو همه دعوتن عمارت چون سلطان ب

 زدو دستانش را بلند کرد وگفت: یلبخند دری_مشت ح

 اش رو از سرمون کم نکرد. هیو سالمن ،  خدابه مارحم کرد،که سا حی_خدارو شکر ،که سلطان صح

 رسن. یکن،االن م فی_حاال برو،کارهارو رد

 تکان دادو از آن ها دورشد. یسر  دریح مشت

** 

کرد خوابش برده  یکه مصرف م ییداروها ریسرش را به سمت پنجره چرخانده بودو تحت تاث سلطان
 بود.

،  یکرد که حاال همچون پسر بچه ا یبه سلطان مغرور نگاه م رهیعقب نشسته بود خ یکه صندل نفس
 فرو رفته بود. یقیآرام چشمانش را بسته بود وبه خواب عم

در  ینفس درآنجا سع دنیمالقات آماده بودن،وبا د یمراه پدرش براآن روز افتاد که صبا به ه ادی
 کردن سلطان داشت. یاعصبان
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 بود. دانیم روزیامر پ نیآخرهم درا که

 یو مشت ها دیکش یبود  بلند نعره م ختهیبهم ر نیوخشمگ یزخم یر یکه حاال همچون ش وسلطان
حضور  اوشیکرد،وچه خوب که درآن لحظه س یم چارهیوب زیرحمانه نثار تخت و م یگره کرده اش را ب
 قیخوب رگ خواب رف اوشیشدن به سلطان را نداشت،اما س کیکس جرات نزد چیداشت چراکه ه

 دانست. یراماش  یمیقد

باز شدو با  شیکه زخم پهلو ییبود،اوانقدرتقال کرد تا جا دهیبه دادش رس رید اوشیکه س دهیچه فا اما
 اتاقش کرده بود. یاز دکتر و پرستار هارا روانه  یمیعظ لیو گوش خراشش س یعصب یها ادیفر

دارو به خواب  ریکرد،که تحت تاث یم یبودوبه سلطان نگاه م ستادهیا ینفس مات مبهوت گوشه ا و
 فرو رفته بود. یقیعم

 یقرار  یسلطان وب  یخصوصا نفس شاهد خشونت ها مارستیپرسنل ب یهفته همه  کی نیا تمام
 دانست. یم یعصب یآن هارا فشارها یاوبودن،دکتر منبع تمام یها

 یم تیشکا ارینکند ازدست سام رونیکردتا اگر نفس را ازعمارتش ب دشیصبا تهد نکهیبعدازا سلطان
 اندازتش زندان واقعا  یکند وم

به قول نفس صد  دیسلطان جد نیو پرخاشگر شده بود،سلطان سابق هم اهل نرمش نبود وا یعصب
 تر شده  بود. ختهینسبت به قبل افسار گس پله

 .دیکن داریرو ب م،سلطانیدی_نفس خانوم رس

ازمردم کنار در جمع شده  یمیعظ لیبه اطراف انداخت درامارت بودن وخ یطاها نگاه یبا صدا نفس
 بودن،با تته پته گفت:

 .دیکن دارشیکه جرعتش رو ندارم تازه خوابش برده خودتون ب یکی_واال آقا طاها من 

به چشمان نفس  رهیمتوقف شد،برگشت عقب،خ اطیاز ح یکرد گوشه ا اطیرا وارد ح نیماش طاها
 زدو گفت: یلبخند کج

 .نی_پس تازه با من همدرد شد

 حرف طاها لبخند زد. نیهم متقابال به ا نفس
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 باز شدن در شاگرد هردو متعجب سرشان  را به سمت در چرخواندن. با

 کرد. ینگاه م نیآورده بودو به داخل ماش نییسرش را پا اریسام

 _سالم چرا هنوز خوابه؟

 جواب داد. طاها

 آخه تازه خوابش برده. میکاررو ندار نیکدوممون جرات ا چیکنه که ه دارشیب دیبا یکی_

 کتف برادر گذاشت وآرام تکانش داد. یزدو دستش را رو یلبخند کج اریسام

 سام؟! ریدارشو،امی_داداش ب

 را باز کرد.. شیچندتا تکان آرام چشم ها بعد

بشاش برادرهم نتوانست لبخند را  یچهره  یبه صورت خندان برادشد،اما حت رهیکه داشت خ یبااخم
شد ،همزمان  ادهیپ نیزخمش گذاشت و آرام ازماش یاو باز گرداند،دستش را رو یبه  صورت جد

 .دیکش رونیب نیخودش را ازداخل ماش اریسام

لبشان نشست وآن هاام پشت سر سلطان  یمردم خوشحال لبخند به رو دنیو نفس هم با د طاها
 شدن. ادهیپ نیازماش

چشمانش به جوشش  یبرادر خودش را به آغوش امنش انداخت و اشک ذوق ازگوشه  دنیبا د ایسون
 افتاد.

ز محبت درش ا ییکه رگه ها یسر خواهر گذاشت و بالحن سرد یدست نوازشگرانه اش را رو سلطان
 شد زمزمه کرد. یم دهید

 .یبزرگ شد گهیمردم،تو د یجلو ا،زشتهی_آروم باش سون

چشمانش را به سرعت پاک کرد،خودش را از آغوش  ریکردو با کف دست اشک ز یتک خنده ا ایسون
 .دیکش رونیبرادر ب

سلطان هم زمان هرده تارا  یپا یکرده بود تا جلو فیده گوسفند را رد اریبه دستور سام دریح مش
 کنند. یقربانب

 صحنه نیا دنیباد نفس
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 یکشتار دسته جمع نیگرفته تا شاهد ا  نیبود پشت او کم ستادهیبه سلطان ا کیکه نزد یدرحال 
 زبون بسته ها نباشد.

 جرم را بپوشاند. یبود که کل صحنه  ضیسلطان آنقدر عر یها وشانه

 رهیتفاوت دوباره خ یسرش را به عقب چرخاند ،نگاه سردش را به نفس دوخت و ب یلحظه ا سلطان
با خود  دیدانست با یرفتارش نداشت،نم یبررو یکنترل گریخوب نبود،د چیه ت،حالشیشد به جمع

 شده بود. بهیچه کند،انگار لبخند هم بااو غر

 یو م دنیکش یکل م شیدل برادوخته بود که عاشقانه واز ته  شیخسته اش را به مردم روستا نگاه
 .دنیرقص

خودش را به سلطان رساند ،جرات درآغوش گرفتن  عیسر یبه لب داشت وباقدم ها یلبخند پهن کدخدا
 بلندش .  بایتقر یسلطان را نداشت ،همان طور لبخند به لب با صدا

 گذشت. یروستا چ نیهفته به من و مردم ا کی نیتوا یدون یبه خانه ،شما نم ی_آقاجان خوش آماد

 به ما رحم کرد که شمارو بهمون برگردوند. خدا

 یکدخدا گذاشت وبا لحن سرد یشانه  یکد خدا دستش را باال آورد ورو یحرف ها دنیبا شن سلطان
 گفت:

،شمااز طرف من  ستمیسرپا با نجایکه ا ستی_ممنونم ازتون کدخدا ،متاسفانه حالم اونقدر خوب ن
 ازمردم هم تشکر کن.

از اشک  یکه هاله ا یشانه اش بود را در دست گرفت و درحال یخدا خوشحال دست سلطان که رو کد
 شد زمزمه کرد: یم دهیقرمزش د یبه وضوح درچشم ها

 پس. دیاستراحت کن دی_قربون شما برم من ،بر

 گفت و رفت. یا بااجازه

 یپخش م ینیریکه  ش یخوشحال تیکرد،به جمع یبه اطرافش نگاه م جانیبا ذوق وه نفس
که گرداگرد سلطان را  یومحافظان دنیکش یکه کل م یکردن و زنان یم یکوبیرقص و پا یکردن،عده ا

به سلطان بودن،آرام سرش را باال گرفت تا  رهیافتاد که از دور خ یاحاطه کرده بودن،چشمش به دختران
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به او بود که نفس به  رهیخ یسلطان درکمال نابا ور  انه،امایحواس سلطان هم به آن ها هست  ندیبب
 نگاهش را شکار کرده بود. یوکامال اتفاق یطور ناگهان

 یرا درهم کرد و بالحن سرد و جد شیتوانست انجام بدهد دوباره اخم ها  ینم یکار  گریکه د سلطان
 گفت:

 !؟یدیند ارویتو سون نمی_بب

 گفت: یخودش جا خورده بود،با لحن آروم یکه ازنگاه سلطان رو نفس

 .دمشی_نه...ند

کرد اما تمام حواسش به  ینگاه م تیچرخاند به ظاهر به جمع تیسرش رو به سمت جمع نفس
 کرد. یهم نم یتظاهر به خوشحال یو بداخالق بود که حت یسلطان  جد

صورتش  یبه رو یمهربان  لبخند پهن اوشیس دنیبود با د رهیطور که به مهمان ها خ نیهم
 آمدن. یسمت م نیهم به ا ینشست،صبا هم با او بود و شانه به شانه 

 بود . انینما یدرش به خوب یکه خوشحال یبلند یذوقش را کنترل کند با صدا نتوانست

 .اوشی_آخجون س

 نداشت انداخت. یبه صورت نفس که بااو فاصله ا یسرش را چرخاند ونگاه سلطان

داغ وپرحرارت  یبود،که با پخش شدن نفس ها یه قوت خود باقلبان نفس همچنان ب یرو لبخند
محو شد و  شیلب ها یاز رو بایو ز نیصورتش به ناگهان تنش گر گرفت وآن لبخند دلنش یسلطان رو

 داد. شیشانیپ یرا  به اخم کمرنگ رو شیجا

طاها که حواسش به نفس  دنیبرگشت،باد عینفر خوردسر کی یعقب رفت،شانه اش به شانه  یکم
 .ستادیشدو کنارش ا کینبود ازاوفاصله گرفت وبه اجبار به سلطان نزد

 بود اما مخاطبش نفس... تیسلطان به جمع نگاه

 ست،یکنم دست بردارم ن یکه م یعذابم ،هرکار  یآد ،ملکه  ی_داره م

 ادامه داد: یداد،وسپس بعد مکث کوتاه رونیوبا حرص ب قیرو عم ونفسش

 تو هم. رهیکالهمون م یکه حساب یار یرو هم ب کهیمرت نیاسم ا نمینب گهی_د
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 او افزوده بود. تیبر جذاب بیعج شیشانیپ یرخ سلطان بود،اخم رو  میبه ن رهیخ نفس

 :دیاراده پرس یب

 _چرا؟

 چشمانش را باز کرد. یهم افتادن وبه آرام یلرزانش رو یمنقبض شد،پلک ها فکش

 هم کامال مشهود بود. یشلوغ انیدرم شیصدا تحکم

 رفته باشه. ادتی یزود نیکه به ا یکنم انقدر خنگ باش ی_چراشو قبال برات گفتم،فکرنم

 شد. رهیرو کج  کرد ودرون چشمان جستجوگر نفس خ سرش

 نشست. شیبر لب ها یشخندین

 رفته؟ ادتی_نکنه 

به اطرافش انداخت،اما  ینگاه میقورت داد و ن تیبا حرص نگاهش کرد،آب دهانش رابا عصبان نفس
 صورتش بود. ینگاه سلطان هنوز هم رو

 حرف او باشد . دیحرف نبا شهیمرد خودکامه نشان بدهد که هم نیبه ا یداشت کم دوست

 بود. دهیاو رس یقدم کیکه حاال  به  اوشیشد به س رهیمقابل چشمان او خ ونفس

هم متقابال  اوشیداد،س اوشیبه س یلبش نشاند و سالم محکم یرو  یلبخند ساختگ طنتیباش
 بالبخند جوابش را داد.

 یاحوال پرس انیانداخته بود،با خشم م هیدخترک سا فیبر جسم ظر نیزبیت یکه همچون عقاب سلطان
 انیانداخت و کشان کشان از م ریاش گ دهیوکش یقو یپنجه ها انیدست سرد نفس را م دیآندو پر

 محکم برداشت.و عیسر یقدم ها الیمردم گذشت و به سمت و

 ماند . یبرجا ریمات و متح یلحظه ا اوشیس

 طاها به خودش آمد. یبا صدا که

 چش شد؟! ییهوی_سلطان 

 ساختمان باشکوه و بزرگ عمارت مانده بود. یهمچنان رو نگاهش
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 نبود. یسلطان خبر  گرازید

را  شیدرست کنار طاها دادو دست ها یمشک یوندایاش را به ه هیلب خواند ،تک ریکه ز یینجوا وبا
دادن ورقص و  یکه دستمال هارا درهوا تکان م تیشد به جمع رهیدربغلش جمع کردو با خشم خ

 کردن، یم یکوبیپا

 ....اهیدنده  کیقد  ی_پسره 

* 

 )نفس(

حرکت  کیو با  دمیانگشت هاش دور دستم کم شدش،فرصت رو مناسب د م،فشاریعمارت شد وارد
 .دمیکش رونیقفل شده اش ب یپنجه ها انیدستم رو محکم از م  عیسر

 زل زد تو چشم هام. اهشیو س نیجفت چشم خشمگ کیسمتم،با دیچرخ ستادیا

 کور شده بود. یابروهاش حساب ونیم ی گره

 .ستمیباعث نشد که پاپس بکشم و مقابلش نا نیاماا

چشم  یمن رو جلو نم،چرایخواستم مردم رو بب یبمونم ،م اوشیس شیپ اطیخواستم تو ح ی_من م
 !؟یمن ی،اصال تو چکاره  یگ ینم یز یچ ایتو خونه،چرا به سون یاون همه آدم کشوند

از جراتم رو کم کنه و رنگ خشم رو تو چشم هام  یتونست کم یعضالت فکش تا حدود انقباض
 کمرنگ کنه.

که االنه که خورد بشن،نگاهم به سمت  کردم یداد که احساس م یبه هم فشار م یرو جور  دندوناش
اش افتاد ،ترس به تمام وجودم رخنه کرد  قهیکنار شق یچشمم که به رگ برجسته  دیگردنش چرخ

 ،پاهام سست شدن.

 .واریروبه عقب بردارم که خوردم به د یکه کرد باعث شد قدم یاون غرش وبدتراز

 چکارتمیمن ه یگ یکه م یکرد جای،تو ب یبمون یعوض ی کهیاون مرت شیکه پ یکن یغلط م یلی_تو خ
 توام... یمنم که همه کاره  نیاتفاقا ا
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زد سرش رو  یچپم م یانگشت اشاره اش رو با حرص به شونه  ستادیازم ا یچند سانت یفاصله  تو
 گرفت و ادامه داد. یچند سانت یصورتم تو فاصله  کیکج کرد و صورتش رو نزد یکم

 کنم. تیحال یا گهیجور د دیبا ای یفهم شد ری_ ش

شدحالم رو دگرگون  یصورتم پخش م ی،هرم داغ نفس هاشم  که رو اوردمینگاهش رو تاب ن ی جاذبه
 دستش به سمت پله ها فرار کردم . ریلحظه نشستم و ازز کیکرده بود،تو 

نکرده شد واگه به موقع تعادلم رو حفظ  دهیسوم رو رد نکرده بودم که دستم با شدت کش یپله  اما
 بودم حتما تو بغلش افتاده بودم.

 یرو که باهام فاصله داشت رو باال اومد،باهمون لحن جد یپله ا کیکه دستم تودستش بود  همونطور
 :دیتو چشم ها غر رهیوتند خ

 یعوض ی کهیاسم اون مرت گهیبارد کی گه،فقطیبار د کیگم نفس،اگه  یبار آخر بهت م یرو برا نی_ا
 .یمرگ بکن یصد دفعه آرزو یکنم که روز  یم یخدا قسم کار  یکنم ،به خداوند یم یرو ازت بشنوم،کار 

 ومردونه اش فشار داد. یانگشتان قو نیزد و دستم رو ب ادیتر فر ومحکم

 کنم. رفهمتی_خوب تونستم ش

 کیبا یآهن ینرده  یکرده بود رو دایهم پ یفیدهانم رو قورت دادم ودست سردم رو که لرزش خف آب
 .دمیقدم روبه عقب کش

 که چکار کنم چکار نکنم. ی،به  من بگ یتون ی_تو نم

 نیامروز ازا نیهم ،منیبه روانپزشک دار  ازیکه ن یروان ماریب هیکنم،تو  یکه دلم بخواد م یهرکار  من
 رم. یجهنم م

حصار  ی لهیم یقدم اومد باال تر وکنارم قرار گرفت دستش رو از دوطرفم رو کیزدو  یعصب پوزخند
 به چشمان پر جذبه اش بود. رهیشد تو چشم هام که وحشت زده خ رهیگرفت و خ

 بود. ری،واقعا هم وحشتناک و نفس گ ستادنیمرد ا نیا درمقابل

 قشنگ توش مشهود بود. تیلحن محکم جوابم رو داد،که حرص واعصبان کیبا
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 یتورو هم رودوش اون عوض یجنازه  ی،من حت یبهت هشدار داده بودم که پارو دم من نذار  نفس،
 چیخوام،ه یگم،چون من م ی،چون من م یبمون وونهیکه بامن د یمجبور  شهیذارم،ازاالن تا هم ینم

.اگه یوفتیکنم که به غلط کردن ب یم یکس جرات مخالفت بامن رو نداره.کار  چیکنم ه یم دیکس،تاک
دست  نی،خودمت باهم یکنم لعنت یرحم نم ،بهتیترم بکن یعصب یو ه یهات ادامه بد یبه لجباز 

 کنم. یخودم خفت م یها

 .دیکه خورد رنگ از رخم پر یقسم با

 بود. دایتو کالمش پ رهیگ یوازکجا سرچشمه م هیچ لشیدونستم دل یکه نم بیعج ینفرت

 داد. یزخمش فشار م یکه صورتش رو از درد جمع کرده بود برداشت ورو یراستش رو درحال دست

 اوشیخودم رو به س دیگرفت خودم رو از حصار جدا کردم،با نییکردم تا سرش رو پااستفاده  ازفرصت
پله گذاشتم  یچشمم به سلطان بود پام رو رو کیکه  یبمونم درحال نجایخوام ا ینم گهیبرسونم،د

 .دیبه گوشم رس شیمحکم وجد یرو بردارم که صدا ی،خواستم قدم بعد

 !؟یر  یکجا م ی_ه

رو به جلو  زیخ کیخورد و با زیپله ل یلبه  یکه پام رو اطیازمم رو جذب کردم تا فرارکنم سمت ح تمام
 و  دمیکش یبلند غی،ج

 هام رو بستم.. چشم

 .دمید هیچند ثان یچشمانم برا یبودم ،مرگ رو جلو یچهارم ی پله

 شد. یچ دمینفهم

 کردم. یاز اطرافم حس نم یز یچ

 سرم احساس کردم. یرو تو یدیدرد شد فقط

 )سلطان(

کنارش زانو زدم  مودمیروکه باهاش فاصله داشتم پ ی،با وحشت چندتا پله ا نیزم یپرت شدنش رو با
 ادیگذاشتم و با تمام قدرتم فر شیشونیزخم پ یاومد دستم رو رو یخون م شیشونیچرخوندمش،از پ

 زدم وخدمتکار رو صدا زدم.
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 _نفس...نفس چشم هاتو باز کن.

 شده؟! یمرگم بده آقا چ_خدا 

 .دمیغر یخدمتکار با نگران  دنیرو باال گرفتم باد سرم

 تونم تکونش بدم. یصدا کن ،من نم ارویهوش شده برو سام یکه از پله افتاده ب ینیب ینم ی_مگه کور 

 گفت و ازما دور شد. یبه سرعت چشم خدمتکار

شدم،سرش رو محکم تو  مونیباهاش پش نگرانم رو به صورت مظلوم نفس دوخته بودم،ازرفتارم نگاه
 . شیشونیزخم پ یام رو رو گهیبغلم گرفته بودم دست د

 ،یخواد بر  یبذارم هرجاکه دلت م یدارشیدم اگه ب ی_نفس قول م

 .اوشیس شیپ یحت هرجا

 سرم رو باال گرفتم. اریسام یبودم به نفس با صدا رهیکه تااون لحظه خ من

  

 شده؟! ی_داداش چ

 ومحمد. ایبود وسون اوشمیس

 ،محمد هم که دکتر بود باعجله اومدو کنارم نشست. دیبه سمتمون دو تمونیوضع دنیبا د ایسون

 افتادش. یاش کنم،فقط بگو چه اتفاق نهیمعا دیسام با ری_ولش کن ام

 کردم نلرزه ... یم یکه سع ییباصدا

 .نیچهارم با سر خورد زم ی_از پله 

 بلند شدم. نیزم یدادم ازرو یکه دستم رو روش فشار م یآروم درحال دیچیکه تو پهلوم پ یدرد با

قدم  کیاش  نهیقدم برداشتم با دست راستم که آزاد بود محکم زدم تخت س اوشیبه سمت س باخشم
 و من رو ازش جدا کرد. نمونیخودش رو انداخت ب اریبه عقب رفت سام

 دم؛یغر باخشم
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: 

 حاال. نیهم رون،گمشویمن بذار ب ینحستو از خونه  که؟قدمیمرت نجایا یاومد یپاشد یک یاجازه  با

 گاردیدرساختمان باز شد و طاها و چند تااز باد دم،کهیکش ادیتو دل عمارت فر یآخرم رو جور  ی وجمله
 ها با عجله  اومدن داخل .

 همه آدم به خاطر تو اومدن. نیزشته،ا ای_داداش کوتاه ب

 زدم: ادیبا خشم فر دوباره

 روزافتادش. نیتوعه که نفس به ا ری،تقصیعذابم بش یتا ملکه  ی،دوباره اومد کهیمرت _بگو

 .ی،لعنتیکه بود یتو همون قبرستون برگرد

 به چشم هام گفت: رهیرو کنار زدو خ اریدستش رو باال آورد سام اوشیس

 .یکن یم رونمیدعوت پاتو عمارتت نذاشتم که حاال ب ی_من امروز ب

 ،وحشت زده با من و من گفت: اردوختمیرو به سام نمیخشمگ نگاه

 _د...داداش،من...من دعوتش کردم،آخ...آخه..

 زدم: ادیهم فشاردادم و با خشم فر یرو رو لبم

 ذارم. یب کهیمرت نیکه من ازا یدون ی،مگه تو نم یکارو کرد نیکه ا یکرد جایب یلی_تو خ

 .دمیبرداشتم و به عقب چرخ اریمحکم محمد چشم از سام یباصدا

 من ببرمش. نی، بگذره پوست شده بود که بستمش،اتاقش کجاست هی شیشونی_حالش خوبه فقط پ

اشاره  اینکردم با دست به سون دایاون لحظه محرم تراز محمد که دکتربود پ یخواستم بگم نه ول یم
 کردم.

 _اتاقش رو نشونش بده.

 از پله ها باال رفت. ایبلند کردو به دونبال سون نیزم یحرکت نفس رو ازرو کیبا دکتر

 .شیکش یباشه م نجایا ،دوروزیاز نفس خوب مراقبت کن یتون ی_تو نم
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 با خودم ببرمش. دیبا من

به سرعت به سمتش قدم  دمیهم فشار دادم با خشم به سمتش چرخ یحرفش لبم رو محکم رو نیباا
 :دمیکردم و با خشم غر کیاش رو تو چنگ گرفتم سرم رو به صورتش نزد قهیبرداشتم 

 ،خودتمیزن یحرف رو م نیکه ا ینفس ی،توچکاره  شیبر یکه با خودت م یکن یغلط م یلی_تو خ
 بوده. مشیوپدرم ق امی یبه حساب م لشیکه درحال حاضر من تنها فام یدون یخوب م

 . ارهیاسمت رو ب گهید یدم ،حت ینم اجازه

 اش جدا کرد. قهیدستم گذاشت و با حرص دستم رو از  یرو رو دستش

و  فیحرف گوش کن و ضع اوشیکه من اون س یدون یخودت خوب م نم،توی_دستت رو بنداز بب
تنها  اوردیکه ازترس کتک کردن ازبچه ها به تو پناه م یفیضع یهمون پسر بچه  ستمین روزیخرخون د

 .قشیرف

 و چند ساله مون. نیچند یواساس پاگذاشت رو دوست هیپا یب ی هنینفرت و ک هیکه سر  یکس

 .یعذابش ند نیا شترازیبرم تا ب یم یعمارت کوفت نینفس رو با خودم ازا من

کرده  رییتغ یلیخ اوشیهم،حق بااون بود ،س ی نهیبه س نهیبه رخ وس م،رخیزد ینفس نفس م هردو
 بود.

 ؟یخواد کجا باشه وباک یکه م رهیبگ میاون دختر خودش تصم دی_سلطان بذار

شدم بهش ،با وحشت سرش رو چرخوند  سمت  رهیحرف از دهان طاها باخشم خ نیا دنیباشن
 محافظ ها .

 نداره. یبه ما ربط هیبحث خانوادگ رونیب میزود باش بر نی_شرو

رو  یکیما دونفر  نینفس خودش ب میبذار ،چطورهینگاهش کرد ینجور یگه خب ،چراا ی_راست م
 انتخاب کنه.

 لبش نشونده بود. یگوشه  یرو به صورتش دوختم،لبخند کج نگاهم

 تکون دادم. نیزدم و سرم رو به طرف یشخندین
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 رهیکنه،به اجبار سرم رو باال آوردم خ یرو انتخاب م اوشیدونستم بازنده منم و نفس،س یم نکهیباا
 کردم گفتم: شیهم چاشن یو منتظرش و باتحکم که اخم یجد یشدم به چشم ها

 .میپرس ی_باشه ازخودش م

که به سمت پله  ینیبرگشتم و ه دیرو توش د یروز یشد برق پ یتفاوت به نگاهش که به وضوح م یب
 مخاطبم قراردادم... اررویرفتم سام یها م

رو هم  یخوام کس یبراشون،نم ینذار  یمهمون هارو خودت راه بنداز ،حواست باشه کم و کسر  اری_سام
 خسته... یلیام،خ ستهنم،خیبب

 .دیچیتو گوشم پ صداش

 _باشه داداش.

زخم پهلوم،حاال که ازتک و  یام رو رو گهیسرد حصار پله ها گرفته بودم،ودست د ی لهیم یرو رو دستم
زخم چاقو  یازجا یکردم که ناش یپهلوم حس م ی هیرو ناح  یتا افتاده بودم دردو سوزش سطح

 فتم،بهباال ر یدادم،وپله هارو به سخت رونیب ی،نفسم رو ازسر کالفگ دمیبود،اخم هام رو تو هم کش
 شدم به داخل اتاق  نفس، رهی،خ دمیدراتاقم که رس

 اتاقم بود. یکه روبه رو 

 اومد. یم صداش

 سوزه. یم میشونیپ کمی_خوبم ،فقط 

 پانسمانش رو عوض کن. گهینداره ،فقط پنج شش ساعت د ی_اشکال

 حواسم به داخل اتاق نفس و گفتگوش با محمد بود. تمام

 کیرو فشار دادم درهول دادم به سمت داخل و با رهیدستگ عید،سریکه به گوشم رس اوشیس یصدا 
به خاطر درد  عیسر یلیدادم و خ هیبه درتک یجهش خودم رو داخل اتاق انداختم،در رو بستم لحظه ا

 متاتاق به س یرو در آوردم و با حرص انداختم گوشه  رو از دست دادم کتم ستادنمیپهلوم،توان ا
 و لبم رو به دندون گرفتم. دمیکش یفیتخت رفتم و خودم رو روش ولو کردم و همزمان از درد آه خف
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 یتو پهلوم م یدیدادم درد شد یم رونیکه ب یچشم هام گذاشتم و باهرنفس یدست راستم رو رو آرنج
 داد. یخودش قرار م ریدرد تمام بدنم رو تحت تاث یکه رگه ها دیچیپ

باشه من،واقعا رفتارم باهاش بد  یحق داشت که ازم فرار  رفت،اونینم رونیهفته از سرم ب کی نیا فکر
 بودش.

 .امیب رونیب الیکردم از فکر و خ یباخشم سرم رو تکون دادم ،سع دوباره

 باخودم زمزمه کردم: بلند

 .اوشهیون س_به درک بذار بره،حقش هم

 ذاشت. یراحتم م الیشد ،مگه فکر و خ یبخوابم اما مگه م یکردم کم یسع

چشم هام برداشتم  ی،دستم رو ازرو دیپاشنه چرخ ینگذشته بود که دراتاق آروم رو یا قهیچنددق
 ینگاهم رو رو یبودوقت ستادهیتو درگاه ا ایشدم به در،سون رهیکردم و بااخم خ میوگردنم رو مستق

 به چشم هام گفت: رهیخ ستادویبه سمتم قدم برداشت کنارتخت ا دیخودش د

 خواد از نفس بپرسه که ... یم  ایگه ب یم اوشی_داداش س

 گفتم: یحرفش رو کامل بزنه با لحن تند نذاشتم

 برش داره ببرتش . هیکجا،بگو اگه راض امیکه درآورده من ب هیها چ یبچه باز  نی_ا

 ،بسه مونه. گهیبسه د مینحس منو خانوادم تاوان نداد یدختره  نیبه خاطرا کمم

 دستش رو باال گرفت و... ایسون

 کنه ها. یم یز ی_باشه...باشه داداش تو رو خدا انقدر حرص نخور ،دوباره زخمت خونر

 مزاحمم بشه،بگو سلطان مجوز  خروج نفس رو صادر کردش. یخوام کس ی_برو ،نم

از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش محکم  عیسر یلیرفت و خنگاه وحشت زده اش  رو ازم گ ایسون
 . دیبه هم کوب

تخت انداختم و  یدادم، دست هام رو دوطرفم باز کردم و رو رونیبا حرص ب قینفسم رو عم بارفتنش
 شدم  به سقف اتاق. رهیخ ،یکالفه و عصب
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 .دیبه سقف بودم که خواب من رو به آغوش کش رهیچه مدت خ دمینفهم اصال

******** 

 وحشت زده چشم هام رو باز کردم وناخداگاه نشستم. د،یچیکه تو گوشم پ یبی. بلند ومهیصدا با

چشم  نکهیاومدم به سمت پنجره قدم برداشتم،به محض ا نییزدم ،باعجله از تخت پا ینفس م نفس
 که درحال سوختن بود. دمیرو د نمیازپنجره دوختم ،ماش رونیبه ب

بر خورد کرد به سرعت به سمت در برگشتم نفس با  واریدت باز شد و به دهمون لحظه دربا ش تو
 شده بود. رهیبود و به  من خ ستادهیوحشت تو درگاه ا

 شده؟! ی_سلطان چ

  

 .ستادنیباعجله و وحشت زده کنارش ا اریو سام ایسرش سون پشت

 بهت زده بودم. نمیکه ازانفجار ماش ینه اونقدر  ینفس شوکه شده بودم ول دنیازد

 :دمیشدم باخشم پرس یم کیکه بهشون نزد ینیسمتشون قدم برداشتم،ه به

 .اریچه خبره سام نجای_ا

 . دیراهم کنارکش یخودش رو از جلو عیسر نفس

 دونم چه خبر شده. یبود،نم یچ یدونم صدا یبه خدا نم رسامی_ام

 :دمیاومد،محکم وباخشم غر یپشت سرم م ارمیرفتم و سام یم نییطورکه ازپله ها پا نیهم

 خراب شده نگهبان نداره؟! نی_مگه ا

ها چه  یلعنت نیسوزه،پس ا یم شیچشمام داره تو آت یجلو نمیدوروز باال سرتون نبودم،ماش فقط
 کنن؟! یم یغلط

 .دیمتعجبش به گوشم رس یصدا

 گرفته؟! شیآت نتیماش ی_چ
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 ستادیوسط پله ها ا دنمیگذاشتم ،طاها به سرعت پله هارو باال اومد باد رونیکه پام رو ب ازدرساختمون
 گفت: دهیبر دهیزد،بر یکه نفس نفس م یدرحال

 بمب کار گذاشته بودن. نکهیرو منفجر کردن ،مثل ا نتی_سلطان ماش

 زدم توام از خشم و نفرت: ادیفر

 منفجر کردن.رو  نمیگوش من اومدن و ماش ریکه تا ز یکرد یم ی_پس تو چه غلط

که چشمم به  ینیه عیسر یلیلحظه با دست چپم گرفتم و با شدت هولش دادم و خ کیاش رو  غهی
درخاموش  یبودن وسع نیماش یرو ختنیرفتم ،نگهبان ها مشغول آب ر نییبود پله هارو پا نمیماش

شدم  رهیخ یدستم رو به کمرم گذاشتم و کالفه و اعصبان ستادمیا نیکردن آتش داشتن،با فاصله ازماش
 سوخت. یداشت م شیکه تو آت نمیبه ماش

 ،سلطان. ینبود نی_خدا رحم کردش شما سوارماش

 که بمب بوده؟! ی_مطمعن

امروز بوده وگرنه که ما شبا مثل  یازمهمون ها یکیتونسته باشه فکرکنم کار  یم یبمب چ رازی_بله آقا غ
 .میعقاب مراقب عمارت هست

 رو از رو بسته. رشیکار مهرانه،پس شمش دم،حتمایرو کالفه به گردنم کش دستم

 رو منفجر کردن؟! نتیبه منم بگو،چرا ماش هیچ هی_داداش قض

 _کارمهرانه .

 .دمیطاها به سمتش چرخ یگوش یباصدا

 .میرسون یپس؟!االن خودمون رو م نیکرد یم یه غلطشده؟!کجا؟!شما چ یچ اسی_ الو ال

 .دیپرس اریبودم به طاها که سام رهیخ یکنجکاو با

 شده طاها؟! ی_چ

 شد به من. رهیوحشت زده خ یبا چشمان طاها
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و تمام  دن،خودشیکش شیکدخدا و خونه اش رو به آت ی_سلطان چند نفر حمله کردن به خونه 
 سوزوندن... شیخانواده اش رو تو آت یاعضا

سست عقب  یرفت،باتن یاهیچشمم س یخبر جلو نیا دنیکردم باشن اسیلحظه اح کی یبرا
 سفت، زیچ کیبه  دم،خوردمیکش

 شیطاهاتو گوشم تکرار شد"توآت یو چند بار صدا نیلحظه چند کی ی،برایخوب رسامی_ام
 سوزوندن" شیسوزوندن....توآت

 روز درتمام عمرم. نیتلخم ،بدتر یجمله من رو بردبه گذشته  کی نیگاه هم ناخدا

 زهی،جا میاومد یبه سمت خونه م ی، باخوشحال میشده بود لیتازه ازمدرسه تعط اریروز من و سام اون
کردم به مادرم برسم بهم قول داده بود به شرط شاگرداول  یشاگرداول شدنم،دل دل م یگرفته بودم،برا
خبر  نیا دنمادرم ودا دنید یکردم،برا یم یتلسکوپ بخره،تا خود خونه لحظه شمار  هیشدنم،برام 
 .میروبه روشد تیباانبوه جمع  میدیبه درخونه رس یبهش، وقت

 . سیوآمبوالنس وپل یقرمز آتش نشان نیکنن،ماش یچکارم نجایهمه آدم ا نیا دمیپرس ازخودم

به شمارش افتاد ،به سمت  د،نفسمیفشارش دادم ، ته دلم لرز یرو تو دستم گرفتم کم اریسام دست
 .میبودن رد کرد ستادهیدر ا یکه جلو نشونیبه زور خودمون رو ازب میدیدو تیجمع

به سمت ساختمان   مهیداد سراس م،راهمونیهست یراهمون رو گرفت براش گفتم که ک یسرباز جلو هی
شده  اهیباانبوه دود مواجه شدم،تمام خونه سوخته بود کنار پنجره ها س یناباور  دم،درکمالیدو

 اومد. یم رونیبودوهنوزم ازشون دود ز

 گرفته؟! شی،خونه آت رسامیافتاده ام ی_چه اتفاق

 فشار دادم. شتریچرخوندم دستش رو ب اریرو به سمت سام سرم

 ر بوده .چه خب نجایدونستم که ا یسوالش نداشتم، خودمم نم یبرا یجواب

 رو دوباره به سمت ساختمون چرخوندم نگاهم رو دوختم به روبه رو سرم

 ،به قول خودم عمو سرهنگ. یبه چشمم خورد سرهنگ سرمد ییآشنا یچهره  بهیاون همه غر ونیازم
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دستاش گرفته بود و شونه  ونیسرش که م دنیاما باد ستادمیا شی،تو چند قدم دمیسمتش دو به
 یرو باال گرفت وقت رشیبودم بهش، رهیناخدا گاه متوقف شدم،خ شیتو چند قدم دنیلرز یهاش که م

بابا و  یحتم نداشتم که برا گهیپاهام سست شدن د دمیرو د شیبارون یصورت سرخ شده وچشم ها
 افتاده بود. یمامان اتفاق

 ریاومد دستش رو ز یکه به سمتم م ینیسکو بلند شد، ه یشد به صورتم ازرو رهیمتعجب خ دنمیبا د 
شونه ام  گذاشت و دوباره هق زد، به  یخم شد دوتا دستش رو رو یکم دیبه ما که رس دیچشمش کش

 . دیباره محکم من رو به آغوش کش کی

 شد. یم نییباالو پا هیاش ازشدت گر شونه

 :دمیزده پرس بهت

 !؟یکن یم هیچه خبره؟چراگر نجای_عمو ا

  

 شده بود...گرفته اش که خش دارم  یباصدا

 _عمو ،خونه تون رو سوزوندن،پدرومادرت و داداش کوچولوتم تو خونه بودن

که باذوق تاخونه تو دستم گرفته  یا هیکردهمون لحظه هد هیمن رو به خودش فشردو گر ،ودوباره
افتاد و  نیزم یو کاغذ کادوش رو هم باز نکرده بودم ازدستم رو هیدونستم چ یهنوز نم یبودم وحت

 .دیبه گوشم رس کمیشکستنش که همرا شد با شکستن قلب کوچ یصدا

که ازمدرسه گرفته  یا هیبوده واون  هد دهیتلسکوپ خر کیمادرم برام  دمیمون فهم ریها ازمد بعد
 بودم در واقعه از طرف مادرم بوده.

 یلی..ازخها متنفر شدم. زیچ یلیبه آسمون نگاه نکردم من ازستاره ها متنفرشدم،ازخ گهیروز د ازاون
 ها... زیچ

و چشم  دمیکش یبلند ینیصورتم احساس کردم ه یکه رو یسیو خ دیچیکه تو گوشم پ ییباصداها
 باز کردم. یهام رو به زور وناگهان

و نفس  ایزدم.مات مبهوت به اطرافم نگاه کردم،تواتاقم بودم ،سون یسرعت نشستم،نفس نفس م به
 کردن. ینگاهم م رهیهم خ
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 جمله ام رو ادا کردم. دهیبر دهیبر

 ؟!برام افتادش یکوش،چه اتفاق اری_سام

سست عقب  یرفت،باتن یاهیچشمم س یخبر جلو نیا دنیلحظه احساس کردم باشن کی یبرا
 سفت، زیچ کیبه  دم،خوردمیکش

 شیطاهاتو گوشم تکرار شد"توآت یو چند بار صدا نیلحظه چند کی ی،برایخوب رسامی_ام
 سوزوندن" شیسوزوندن....توآت

 روز درتمام عمرم. نیتلخم ،بدتر یجمله من رو بردبه گذشته  کی نیگاه هم ناخدا

 زهی،جا میاومد یبه سمت خونه م ی، باخوشحال میشده بود لیتازه ازمدرسه تعط اریروز من و سام اون
کردم به مادرم برسم بهم قول داده بود به شرط شاگرداول  یشاگرداول شدنم،دل دل م یگرفته بودم،برا
خبر  نیا دنمادرم ودا دنید یکردم،برا یم یتلسکوپ بخره،تا خود خونه لحظه شمار  هیشدنم،برام 
 .میروبه روشد تیباانبوه جمع  میدیبه درخونه رس یبهش، وقت

 . سیوآمبوالنس وپل یقرمز آتش نشان نیکنن،ماش یچکارم نجایهمه آدم ا نیا دمیپرس ازخودم

به شمارش افتاد ،به سمت  د،نفسمیفشارش دادم ، ته دلم لرز یرو تو دستم گرفتم کم اریسام دست
 .میبودن رد کرد ستادهیدر ا یکه جلو نشونیبه زور خودمون رو ازب میدیدو تیجمع

به سمت ساختمان   مهیداد سراس م،راهمونیهست یراهمون رو گرفت براش گفتم که ک یسرباز جلو هی
شده  اهیباانبوه دود مواجه شدم،تمام خونه سوخته بود کنار پنجره ها س یناباور  دم،درکمالیدو

 اومد. یم رونیبودوهنوزم ازشون دود ز

 گرفته؟! شی،خونه آت رسامیافتاده ام ی_چه اتفاق

 فشار دادم. شتریچرخوندم دستش رو ب اریرو به سمت سام سرم

 چه خبر بوده . نجایدونستم که ا یسوالش نداشتم، خودمم نم یبرا یجواب

 رو دوباره به سمت ساختمون چرخوندم نگاهم رو دوختم به روبه رو سرم

 ،به قول خودم عمو سرهنگ. یبه چشمم خورد سرهنگ سرمد ییآشنا یچهره  بهیاون همه غر ونیازم
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دستاش گرفته بود و شونه  ونیمسرش که  دنیاما باد ستادمیا شی،تو چند قدم دمیسمتش دو به
 یرو باال گرفت وقت رشیبودم بهش، رهیناخدا گاه متوقف شدم،خ شیتو چند قدم دنیلرز یهاش که م

بابا و  یحتم نداشتم که برا گهیپاهام سست شدن د دمیرو د شیبارون یصورت سرخ شده وچشم ها
 افتاده بود. یمامان اتفاق

 ریاومد دستش رو ز یکه به سمتم م ینیسکو بلند شد، ه یشد به صورتم ازرو رهیمتعجب خ دنمیبا د 
شونه ام  گذاشت و دوباره هق زد، به  یخم شد دوتا دستش رو رو یکم دیبه ما که رس دیچشمش کش

 . دیباره محکم من رو به آغوش کش کی

 شد. یم نییباالو پا هیاش ازشدت گر شونه

 :دمیزده پرس بهت

 !؟یکن یم هیبره؟چراگرچه خ نجای_عمو ا

  

 گرفته اش که خش دارم شده بود... یباصدا

 _عمو ،خونه تون رو سوزوندن،پدرومادرت و داداش کوچولوتم تو خونه بودن

که باذوق تاخونه تو دستم گرفته  یا هیکردهمون لحظه هد هیمن رو به خودش فشردو گر ،ودوباره
افتاد و  نیزم یو کاغذ کادوش رو هم باز نکرده بودم ازدستم رو هیدونستم چ یهنوز نم یبودم وحت

 .دیبه گوشم رس کمیشکستنش که همرا شد با شکستن قلب کوچ یصدا

که ازمدرسه گرفته  یا هیبوده واون  هد دهیتلسکوپ خر کیمادرم برام  دمیمون فهم ریها ازمد بعد
 بودم در واقعه از طرف مادرم بوده.

 یلیها متنفر شدم...ازخ زیچ یلیبه آسمون نگاه نکردم من ازستاره ها متنفرشدم،ازخ گهیروز د ازاون
 ها... زیچ

و چشم  دمیکش یبلند ینیصورتم احساس کردم ه یکه رو یسیو خ دیچیکه تو گوشم پ ییباصداها
 باز کردم. یهام رو به زور وناگهان

و نفس  ایردم،تواتاقم بودم ،سونزدم.مات مبهوت به اطرافم نگاه ک یسرعت نشستم،نفس نفس م به
 کردن. ینگاهم م رهیهم خ
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 جمله ام رو ادا کردم. دهیبر دهیبر

 ؟!برام افتادش یکوش،چه اتفاق اری_سام

  

  

 فصل دهم 

  

طاها آوردنت باال و خودشونم رفتن ،ف...فکرکنم رفتن  ارویسام یشد هوشیب ییهوی اطی_داداش تو ح
 روستا.

سرم گذاشتم  یو دوتا دستام رو هم زمان رو دمیکش یقیعم د،آهیچیسرم پ یتو یدیدردشد ناگهان
 ودوطرف سرم رو محکم فشاردادم.

 نیزم یدوختم و همزمان پاهام رو،رو ایرو به سون میدرد آروم شد،نگاه عصب یچندلحظه که کم بعد
 گذاشتم.

 .ادیسرت م یینکرده بال ییخدا یر  یست،میحال و روزت خوش ن ،تویبر  ییخوا ی_داداش کجا م

کرد که بمونم،به سمت  یداشت و التماس م یکه شونه به شونم قدم برم ایتوجه به سون بدون
اثرانگشتم،قفل گاوصندوق باز  ییقفل گذاشتم،بعد شناسا یاتاق رفتم انگشتم رو رو یگاوصندوق گوشه 

 شد.

بهش  یشابش رو درآوردم نگاهرو ازداخلشبرداشتم خ رمی_درش رو با حرص کامال باز کردم هفت ت
 دمیبلند شدم ،با پا درگاوصندوق رو به هم کوب نیزمیازرو داکردمینانپیازپربودنش اط یانداختم وقت

 دکمربن یروداخل جاش رو ری،ازداخل کمد کمربند مخصوصم رو برداشتم و دورکمرم بستم ،هفت ت
 چمیپاپ گهید ایحرکت تنم کردم و بادو قدم بلند ازدرگاه عبور کردم،سون کیرو با میگذاشتم،کاپشن مشک

 دونست که هرآن ممکنه آتش خشمم اون رو هم بسوزونه. ینشد ،م

ساختمون که کامال باز بود خارج شدم،به سمت استبل اسب ها  دم،وازدریدو نییها باعجله پا ازپله
 هارو برده بودن. نیماش یرفتم،چون همه 
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 نکهیرو روش  گذاشتم بعدازا نیو ز دمیکش الشیبه  یاسبم بود.دست د،اسمیبل شدم،خورشاست وارد
 آماده اش کردم افسارش رو گرفتم وآروم ازاستبل خارج شدم.

کرده  یعقل یب اریسام یعنیتعجب داشت،پس نگهبان ها کجان، یرفتم،درباز بود،جا یسمت درورود به
 ساختمون عمارت انداختم. یرونیب یه دورتادور فضاب یو همه رو برده.ازهمونجا برگشتم،نگاه

 فرو رفته بود. یبیجا تو سکوت عج همه

رفتم از  رونیباب یشدم و برگشتم افساراسب رو محکم تر تو دستم فشاردادم وازدر رد شدم،ول الیخ یب
 .دمیسکوت وحشتناک رو فهم نیا لیعمارت دل اطیدر ح

 افتاده بودن. نیزم یرو هوشیب دومحافظ

به اطرافم انداختم  ینگاه میزانو زدم،ن شونیکیسمتشون وکنار  دمیاسب رو رها کردم دو افسار
 نبض گردنش گذاشتم. یرو رو یانیدوانگشت اشاره وم

اش بود وحشت  نهیس یکه رو یقیزخم عم دنیشکم افتاده بود ،چرخوندمش باد یزد رو ینم نبضش
 بلند شدم. نیزم یزده ازرو

 سمت پله ها. دمیبرگشتم  سمت ساختمون عمارت وبه سرعت دو  یلحظه ا یبرا

 رو محکم فشار دادم. یدر ورود ی رهیباال رفتم دستگ یکیسرعت پله هارو دوتا به

 یاطیاحت یخواستم که باب یساختمون شدم،حتم داشتم ،اونا وارد ساختمون شدن ،پس نم ووارد
 حضور من بشن. یجه آدم ها متو ایصداشون بزنم چون ممکن بود اون آدم 

 فرا گرفته بود. یچرخوندم.همه جا رو سکوت خفه کننده ا ییرایدور دور پذ کیرو  نگاهم

 عیباال اومد شوکه شدم،سر یکه از طبقه  ایسون غیج یوپشتش صدا شهیشکسته شدن ش یازصدا
 رو درآوردم ضامنش رو فشار دادم. به سمت پله ها قدم برداشتم. رمیدست بردم پشت کمرم و هفت ت

 رو ازم گرفته بود. یر یگ میقدرت تصم ایپشت سر هم سون یها غیدونبال کردم ج صدارو

 شد. یم دهیبه وضوح ازهمون اتاق شن ایسون ی هیگر یستادم،صدایدرا پشت

 .رهیرو بردم سمت دستگ دستم

 قفل بود. امادر
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رو داخل کمربند  ریدو چندان داد،هفت ت یرویباره بهم ن کیام حبس شد، خشم به  نهیتوس نفس
 قدم بلند به عقب رفتم. کیو  دمیگذاشتم،آرنج دست چپم رو بادست راست چسب

محکم چفتش باز شد وزخم  یضربه  کیسه تو دلم به سمت در هجوم بردم که با یگفتن شماره  وبا
 .دیکش ریپهلوم دراثر شدت ضربه ت

 رو از درد جمع کردم و لبم رو به دندون گرفتم. صورتم

 یبه فاصله  بایچسبونده بودو تقر واریرو به د ایبود، که سون یکلیدرشت ه بایمرد تقر یثابت رو نگاهم
 بود. ستادهیازش ا یکم

 دور کرد. ایمن خودش رو از سون دنید با

 لحظه به صورت غرق دراشک دردانه خواهرم افتاد . کیبرگشت سمتم،نگاهم  کامال

 کن... ،کمکمی_داداش

و تکه تکه  دنیدر یکه آماده  یبود تا بشم گرگ وحش یجمله  ازدهان خواهر کاف کی نیهم دنیشن
 سگ نجسه. نیکردن بدن ا

خم شد و دوتا دستش  یکم دیکش رونیرو ب شیبیج یدستش رو برد پشت کمرش و چاغو دیخند بلند
 داشت به حالت حمله گارد گرفت. هشیصورت کر یرو یکه لبخند زشت یرو درحال

 زدم: ادیمنقبض فر یدرهم وفک یوبا چهره ا دمیهام رو درهم کش اخم

 !ز؟یهمه چ یشرف ،ب یب یکرد یم ی_چه غلط

 .یپاتو قلمرو سلطان گذاشت یدون یم چیه یعوض یتو

 .زیهمه چ یب یزن یبه ناموس من م دست

 زد. یآشنا م یلیابروش برام خ یشد سمت زخم رو دهینگاهم کش دیدوباره خند مرد

 بره. ادتیکه قلمرو ملمرو  ارمیبه سرت م ییبال هی،االن  هی_خفه شو بابا،سلطان خره ک

 سرعت به سمتم حمله کرد. وبه

 بود. دهیبود که اگه به موقع مچشو رو هوا نگرفته بودم صددرصد چاقو رگ گردنم رو بر یحرفه ا اونقدر
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 زد . غیج ایسون

فرصت استفاده کردو من رو محکم هول  نیواون مردک ازا دیچرخ ایلحظه نگاهم به سمت سون کی
 .دیچیتو پهلوم پ یدرد بد واری،با برخوردم به د واریداد سمت د

 کردم چون اگه م یخودم رو کنترل م دیخم شدم با یکم

 کارم تموم بود. گهید اوردشیم ریشد نقطه ضعف ازم گ یزخم پهلوم م ی توجه

کرد چاقوش رو  یم یکمرراست کردم ،به سمتم هجوم آورد پنجه هاش رو رو هوا گرفتم سع دوباره
 . ارهیب نییپا

 یرو دیکش یبلند ادیم .ازدرد فرپاهاش زد نیب یمحکم یلحظه زانوم رو باال آوردم وضربه  کی تو
 زانوش  افتاد.

به سرش  یمحکم یدست بردم پشت کمرم و تفنگم رو درآوردم . با پشت تفنگ آنچنان ضربه  عیسر
 شد.  نیزم  یو پخش رو دیکش یبلند یزدم که عربده 

 بود. دهیبودم،درد نفسم رو بر ستادهیپام ا یرو ینفس نفس افتاده بودم به سخت به

 هق هق کنان خودش رو تو بغلم انداخت دستم رو محکم دور کمرش قالب کردم . ایسون

 داد. یام فشار م نهیبه س شتریکردو خودش رو ب یم هیگر

 زمزمه کرد. یگرفته ا یکه گذشت با صدا یا لحظه

 نفس و بردن. ی_داداش

از خودم جد کردم با چشم  ارویسون عینبود نفس شدم،سر یدهانم رو قورت دادم ،تازه متوحه  آب
کفتار روببندم چون هرلحظه  نیا یگشتم تا باهاش دست و پا یم یز یدورتا دور اتاق به دونبال چ
تا  وبه سمتشون رفتم د عی. سرمی،که چشمم افتاد به کمربند لباس ورزش ادیامکان داشت که به هوش ب

و شرو به بستن دست و پاهش شون رو برداشتم  .برگشتم سمت اون تن لش ،نشستم روزانو هام 
 کردم.

 اینثار بازوش کردم،به سمت سون یکنار اون کفتار بلند شدم،هم زمان با نفرت و خشم لگد محکم از
 بود. دهیبرگشتم،نگاهم رو به صورتش دوختم،رنگش پر
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 ابروهام رو ازشدت درد توهم فرو کردم. دیچیپهلوم پ ی هیتو ناح یدیدردشد دوباره

 رو به دندون گرفتم تا ازشدت درد ناله نکنم. لبم

 _داداش حالت خوبه؟!

 .بود به صورتم رهیصورت مظلومش بود ،باچشمان درشتش خ یرو نگاهم

 برم دونبال نفس. دیوفت،بای_آره خوبم،حاال راه ب

 شد،گفت: یکه پشت سرم ازاتاق خارج م ینیرد شدم،بادوقدم بلند ازدرگاه خارج شدم ،ه ازکنارش

 . انیطاها ام ب ارویزنگ بزنم سام تت،واستایوضع نیدونبالش ،اونم باا یبر  ییخوا یم یی_تنها

 یتر م عیهرچه سر دیبروزش ندم، با ایسون یکردم که جلو یم یبود،سع دهیدرد امونم رو بر نکهیباا
 بشه. ریبمونم،ممکن بود د اریتونستم منتظر سام یرفتم دونبال نفس،نم

دور داخل قفل چرخوندم دراتاق رو قفل کردم  کی،و  دیدستم رو بردم سمت  کل دمیسمت در چرخ به
درشتش دوختم  یصورتش گرفتم ،چشم هام رو تو چشم ها یرو جلو دیو کل ایسمت سون دمی،چرخ

 وباتحکم زمزمه کردم:

به  یزن یبعدش زنگ م یکن یتو اتاقت دراتاقت رو از پشت قفل م یر  ی، م یر یگ یرو م دیکل نی_ا
 برگرده خونه. عیکه سر یگ یم ار،یسام

 داداش تو... ی_ول

 .دمیحرفش پر ونیم عیسر یلیحرفش رو کامل کنه،خ نذاشتم

رو تو  دیام کل گهیرو ازهم باز کردم و با دست د فشیظر یدستم پنجه ها کیبردم با نییرو پا دیکل 
 دستش فشاردادم.

 !؟یدیبرسن،فهم اریبشنوم،برو تو اتاقت درم  ببند و منتظر باش تا طاها و سام یز یخوام چ ینم گهی_د

رو تو چنگ  فشیظر یبود تو صورتم،چشم ازش برداشتم و بازو رهیخ شیبارون یباچشم ها ینیه
.دست راستم رو دور گردنش تاپ دادم ودست چپم رو دمشیحرکت به سمت خودم کش کیگرفتم وبا

 .فشیظر یدورشونه ها
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گاه  جیازخودم جداش کردم کف دوتا دستم رو دوطرف گ عیسر یلیموهاش زدم و خ یبه رو یا بوسه
شده  یتو چشم هاش که حاال بدجور بارون رهیکردم وخ میسرش گذاشتم ،سرش رو مماس باصورتم تنظ

 زم زمه کردم: میجد شهیبود،بالحن آروم اما مثل هم

 .یدینم،فهمیبب یخواد چشم هات و بارون یدلم نم یسام ریام ی کدونهی یکی_تو 

 کرد. نییرو چند بار به سرعت باال و پا سرش

 هم ازپشت قفل کن. ار،درویبروتو اتاقت زنگ بزن به سام وفته،حاالیبرام ب یاتفاق ستی_نترس قرارن

،بازوش رو آروم چنگ زدم و به سمت اتاقش   دمیکش نییپا شیگاه جیگ ی هیناح یرو از رو دستم
 دمش. کشون

 رو فشار دادم ودرروبه سمت داخل هول دادم. رهیام دستگ گهید بادست

 واشک هاش رو پاک کردم. دمیچشمش کش ریسمتش برگشتم ،آروم پشت انگشتم رو ز به

 توچشم هاش شدم ... رهیخ

 که بهت گفتم رو انجام بده. ینکن،کار  هیگر ایسون گهی_بسه د

 سرعت هولش دادم داخل اتاق و دررو بستم. به

 راحت شد. المیدم،خیرو تو قفل شن دیکل دنیچرخ یصدا یوقت

 دهیبه سمت پله ها قدم برداشتم،حاال که ازتکاپو افتاده بودم  درد پهلوم دوباره  بدجورنفسم رو بر و
 بود.

عمارت  یانیم یپله ها یازدرساختمون باعجله خارج شدم،باال دمیدو یم نییپا یکیهارو دوتا  پله
کجا  دیبا دم،حاالیبه موهام کش یانداختم، کالفه دست اطیبه دورتا دور ح ینگاه مین یلحظه ا ستادمیا
 رفتم دونبالش. یم

 ینجور یا نهیب یم بهیغر کی یوقت د،معموالیپارس رکس سگم،به گوشم رس یخودم بودم که صدا تو
 شه. یم

 یگلوله ا ینفس زنان به سمت باغ قدم برداشتم،باصدا دم،نفسیدو نییوبا عجله پله ها رو پا عیسر
 رکس صداش خفه شد. دمیکه شن
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 کردش. کیمتوقف شدم،پس فطرت فکرکنم ،به رکس شل یا لحظه

باز  السیعمارت که روبه باغ گ یزدم ،کنار درپشت یوبا دست شاخ وبرگ هارو کنار م دمیدو یم باخشم
شده بود صورتم رو ازخشم جمع کردم اخم هام  کیرکس که بهش شل یجنازه  دنیباد دمیشد رس یم

 عمارت نگاهم رو به اطراف دوختم. اطیرو تو هم کردم و ازدرگاه خارج شدم باخروجم از ح

 .دینفس به گوشم رس یخفه  غیج یبرم  که صدا یبودم، کدوم سمت توفکر

 . دمیدو یبه سمت صدا م باعجله

 .دیرس یصداش واضح تربه گوشم م وهرلحطه

تازه  نکهیکلبه مثل ا نیبودم ا ومدهیطرف ها ن نیوقت بود ا یلیکلبه،خ کیچشمم افتاد به  نکهیتاا
 قدم برداشتم. یساخته،به سمت درورود

نفس ،ناخداگاه به عقب برگشتم،تو روستا چه  غیج یانفجار همراه شد با صدا یمثل صدا ییصدا که
 خبر بودش.

نفس سرم رو به سرعت به سمت کلبه چرخوندم با دوقدم بلند خودم رو به  غیج یصدا دنیه باشندوبار 
آوردم،دست  رونیرو ب رمیکاپشنم به پشت کمرم بردم و هفت ت ریکنار در رسوندم،دست راستم رو ازز

 یم منفس به گوش غیج یدرگذاشتم وآروم هولش دادم به سمت داخل، همچنان صدا یام رو رو گهید
 .دیرس

 شونیپر یبود که نفس رو باظاهر  یاهپوشیمرد س یثابت رو ستادم،نگاهمیشدن درتو درگاه ا باباز
 ودست و پاشو بسته بود. نیزم یانداخته بود رو

 لباس هاش رو درآورده بود. ظاهرا

 من نشده بود. یمرد ناشناس بود،که هنوز متوجه  یباخشم ووحشت رو چهره  نگاهم

 زدم: ادیخشم سفت و سخت شده بود فر انیکه به خاطر طغ یوبا چهره ا دمیشرو تو هم ک اخمهام

 شرف؟! یب یکن یم یچه غلط ی_دار 

 .کهیپدرو مادر،بکش کنار تن لشت رو مرت یب یهست یکدوم خر  گهید تو
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ولرزان نفس بلند شد،وباتعجب به صورتم نگاه کرد و مات  فیجسم ظر یمن تو درگاه ،مرد ازرو دنیباد
 لب اسمم رو صدا زد. ریز

 _سلطان؟!

 .ستادیناشناسش بود،آروم ازکنار نفس بلند شد و ا یچهره  یباخشم رو نگاهم

 کرد. یبسته تقال م یبادست وپا نیزم یکرد،رو یم هیبه نفس انداختم،گر یکوتاه نگاه

 گفت: دهیبر دهیخفه وگرفته اش بر یباصدا

 ...س...سام،کمکم...ک...کن...ری_ام

 زد. یبود که اسمم رو صدا م یبار  نیاول نیا

 کلبه رو پرکرده. بود. کیکوچ یاش فضا هیگر یصدا

 موند. رهیتو دستش خ یبیج یچاقو ی،ورو دیمرد به سمتش چرخ یبا صدا نگاهم

باال  میاسلحه دست هاش رو به حالت تسل دنیاسلحه روبه سمت مچ دستش نشونه رفتم باد باخشم
 به نفس انداخت. یچشم نگاه یبرد،باگوشه 

نگذشته بود که  یز یخواد ازنفس به عنوان گروگان استفاده کنه ،چ یرو تاتهش خوندم،حتما م هیآ که
 کردم. کیحدسم درست دراومد تااومد خم بشه به سمت بازوش شل

 زانوهاش افتاد. یدستش رو به بازوش گرفت و رو دیکش یبلند ی نعره

اش رو تو چنگ گرفتم و چند تا مشت محکم نثار  قهیدم با دوقدم بلند خودم رو بهش رسون عیسر
کلبه رو پر  کیکوچ یگوش خراشش کل فضا یکه به کتفش زدم دوباره نعره  یصورتش کردموبا لگد

 کرد.

 شد. نیپخش زم هوشیحرکت ب کی نیپشت اسلحه محکم زدم پشت گردنش که باهم با

 رفت. یم یاهیچشمم س ینفس نفس افتاده بودم از شدت درجلو به

 دن،پشتیغلت یم نییفکم پا ریابروم تا ز یاز انتها میشونیپ ینداشتم،قطرات عرق رو ستادنیا توان
 دادم. رونیب قیعم دمیکه ازدرد کش یو نفسم رو باآه دمیکش میشونیپ یدستم رو رو
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 دست و پاش رو بسته بود. فینفس نگاه کردم،رذل کث به

 قدم بلند خودم رو کنارش رسوندم.  کی با

که درست کنارم افتاده بود طناب دست و پاش رو باز  کهیگذاشتم وباخنجر او مرت نیزم یزانوم رو رو 
 کردم.

 کرد. یم هیوقفه گر یب 

 ......داشت ..داشت..._اون عوض

 تموم شد. گهینکن،د هیباش،گر س،آرومی_ه

 رو گرفتم و بلندش کردم. انشیسردو عر یبازوها وبااخم

 تمومه ._سلطان،توامشب کارت 

 ادشینثار ش کردم که فر یکردم و لگد محکم یگفت،با خشم به سمتش جهش دهیبر دهیرو بر نیا
 رفت هوا.

 برداشت سمتم وبازوم ذو چنگ زد. زیتا نگاهش به اون مرد افتاد خ نفس

 شد. یرو برگردوند و پشت شونه ام مخف صورتش

 کرد نشدم. یکه زمزمه م یزایچ یکرد که متوجه  یم هیگر یجور 

 بازوم برداشتم وتو دستم گرفتم. یسمتش برگشتم ،دستش رو ازرو به

افتاد  انشیبود،چشمم که به بدن عر ختهیروشنش که دورتا دورشونه اس ر یفر قهوه ا ی.هاد،میلرز یم
 برگردم باال گرفتمش نکهیروم رو برگردوندم کتم رو به سرعت ازتنم خارج کردم و بدون ا عی،سر دیدلم لرز

 گفتم: یوبالحن جد

 بپوشش. عی_سر

 .دمیدادم ودستم رو به گردنم کش رونیشد،نفسم رو کالفه ب دهیکه از دستم کش کت

 ؟! یدی_پوش

 منتظر جوابش بشم برگشتم سمتش. نکهیا بدون
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 کیفر و بلندش بود که ظاهرن مرتکون خورد و نفس  زودتراز من متوجهش شد،که با یبه موها نگاهم
 و رفت پشتم.  دیکش رونیدستشو ازتو دستم ب فیخف غیج

 چنگ زده بود. راهنمیرو محکم به پ دستش

 کرد. یبه سمت مرد برگشتم،هنوزم ازدرد ناله م عیسر

 سمت نفس. برگشتم

 بود. دهیپر یدستام گرفتم رنگش حساب ونیسردش رو م یدستا

 گره خورد،هق هق کنان گفت: میکه تو نگاه عصب شیبارون نگاه

 رسن، یده...به مهران االن م_زنگ ز

 .میبر دیبا

 ؟!مهران؟! ی_چ

 رو به سرعت تکون داد. سرش

 داد. یمجال  صحبت بهش نم هیگر

بود  ختهیبهم ر ینفس هم اعصابم رو حساب یها هیگر یکرد،صدا یبود ومغزم کارنم دهیامونم رو بر درد
 خودم نداشته باشم. یرو یوباعث شده بود که کنترل

 زدم: ادیهمه فشار فر نیلحظه ازا کی

 ،ببر صداتو... گهی_بسه د

 بود. ادیروم ز یخودم نبود،فشار عصب ری_منطقم رو ازدست داده بودم تقص

واون حال روزش انقدرمظلوم  دشیاشک غوطه ور بود،باصورت رنگ پر ونیگرد شده که م یباچشمان
 اوردمیشدم،اما به روم ن مونیپش یکردم لحظه ا یکه تحمل م یشده بود که با وجود دردکشنده ا

 وبااخم نگاهش کردم.

 و صورتم رو جمع کردم. دمیکش یکرد ،آخ بلند وکشدار  ینگاهم م رهیطور خ نیهم
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 رهیخ رونیدر به ب یبلند خودم رو به دررسوندم ازال د،بادوقدمیکه به گوشم رس ینیماش یباصدا
 شد ،چشم هام ازفرط تعجب گرد شدن. ادهیپ نیمهران  که از ماش دنیشدم،باد

 نبود ،سامان و چند تااز محافظهاشم بودن. تنها

به سمت  عیبود تو دستم گرفتم سر ستادهیبه من ا رهیعقب رفتم دست نفس رو که باوحشت خ عقب
 پنجره رو به سرعت باز کردم. دمش،دریپنجره کش

به اطراف انداختم و از پشت کلبه  ینگاهاز پنجره خارج شدم  عایسر رون،خودممیکردم که بره ب کمکش
 .میدیبه سمت داخل درخت ها دو

بلند   ادیفر یبه کلبه انداختم،که صدا ینگاه می،سرم رو به عقب چرخوندم ن میدیدو یطور که م همان
 . دیمهران به گوشم رس

 تونم.  ینم گهیآروم تر بدو د  رسامی_تورو خدا ام

 نگاهش کردم. میدیدو یزمان که م هم

 شد. یم دهینور مهتاب به وضوح د ریز صورتش

 .دیرس یبه نظر م ختهیزد ،صورتش بدجوربهم ر ینفس م نفس

 خرابه یلیبود حالش خ معلوم

 دستش تو دستم بود. ستادمیباره ا کی

  زدیاش گذاشته ونفس نفس م نهیس یبه جلوخم شده  ودست چپش رو رو یکه  کم یروبه روم درحال 
 .ستادیا

 رو ازش گرفتم نشستم ،باتحکم گفتم: نگاهم

 ،بپر رو پشتم. اهللی_

اش  نهیس یقفسه  یزد آروم دستش رو از رو یرو باال گرفتم ،در همان حال که هنوز نفس نفس م سرم
 داشت به من دوخت. یبیبرق عج یکیدرشتش رو که تو اون تار یآوردو چشم ها نییپا

 :دمیآروم غر ید اخم هام رو تو هم کردم،باخشم ولکر یکه اون جور مات مبهوت نگاهم م دنشیباد
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 .گهیپس ،زود باش د یهست ی_منتظر چ

 ...ی_ول

 رسن. ی_نفس.....زودباش االن م

 .امیتونم ب ی_من خودم م

 بلند شدم. نیزم یو ازرو دمیکش نییرو پا نگاهم

 گفتم: یدستش رو تو دستم گرفتم،نگاهم رو به صورتش دوختم و بالحن جد دوباره

 _پس بدو...

 کردم. دنیو شروع به دو دمیگلوله دستش رو کش کیشل یباصدا

روکه  اطیح یچوب دم،حصاریرضا به چشمم خورد،به سمت خونه دو یمشهد یجلو تر تنها خونه  یکم
 به سمتمون حمله کرد. یبود با پارس وحشتناک اطیکه تو ح یباز کردم سگ

 و خودش رو پشت سرم پنهان کرد . دیوحشت زده بازوم رو چسب دویکش یبلند غیج نفس

 سرعت نشستم چندتا سنگ برداشتم و به حالت پرتاب به سمت سگ گرفتم . به

 بشم. ریباتو ام درگ دیبا وون،حاالی_گم شو ح

 ...یلعنت چخه

 رو هدف گرفتم که بزنم بهش، سنگ

 زودباش.. نجاپسریاای_بوفالو بسه ،ب

پارس اون سگ سرم رو باال  یشدن صدا وبعدش خفه دیکه به گوشم رس یمحکم یباصدا
 لبم نشست. یگوشه  یرضا ناخداگاه لبخند محو یمشهد دنیگرفتم،باد

 هم تو دستش بود. یسمتمون قدم برداشت،چماغ بزرگ به

که تو چشم هام انداخت ،به سرعت چشمم رو  یدیبانور شد ستادیازمون فاصله داشت ا یمتر  نیچند
 .صورتم نگرفتم تا بتونه بشناستم یبستم و سرم رو چرخوندم،دستم رو جلو

 !؟ینه،سلطان،خودتیب یحضرت عباس ،داره چشم هام درست م ای_
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 گفتم: یتند بالحن

 .یچشمامم رو ازحدقه درآورد ی_بکش کناراون ماس ماسکو ،مشت

دوختم که با چند قدم  یکه قطع شدچشم هام رو باز کردم،نگاهم رو به مشت بود شوکه شده ،نور معلوم
 نهیپ یصورتش نشست دست ها یرو ی،لبخند پهن دیبلند خودش رو به من رسوند،کنارم که رس

 گرفتم. نییپا یسرم رو کم دنشید یازمن کوتاه تربود،برا یوجب کیصورتم گذاشت، یبستش رو رو

 شب ؟! یموقعه  نی،ا نجای_شما، ا

 !؟یمشت ییخوا ی_مهمون ناخونده نم

 تو فدا بشه پسرجان. یبرا یمشت یچشمم،اله یبه رو یز یمهمون عز نی_قدم چن

شد سمت نفس که  دهیمن کش یتو نگاهش ازرو میرو به سمت خونه گرفت و تعارف کرد که بر دستش
 بود. دهیمحکم بازوم رو چسب

 به نگاهش نکردم . یا توجه

 نفس برداشت معلوم بود تعجب کرده ، پشت سرش به سمت خونه قدم برداشتم. یرو ازرو نگاهش

 باز زد. مهی،چند تقه به درن میدیکه رس یدر ورود به

 .می_نازگل بابا جان مهمون دار

 .دیچیتو گوشم پ یدخترانه ونازک یچندلحظه صدا بعد

 ...دیید،بفرمایی_بفرما

اش  گهیدستش دررو باز نگه داشته بود بادست د کیکه با ینیخم شد ح یرضا کم یمشت
 داخل. میتعارفموندکرد که بر

بود که چادر  یدختر  دمیکه د یز یچ نیگفتم و وارد خونه شدم،باورودم به داخل خونه اول یبلند ااهللی
و  دمیکش نیینگاهم رو پا عیکرد،سر یبه من نگاه م  رهیبود و مات و مبهوت خ ستادهیبه سر روبه روم ا

 .مکردم،ابروهام رو باخشم  توهم کرد یحواسش رو جمع کنه سالم بلند نکهیا یبرا

 آماده کن. ییسلطانه باباجان برو چا یدیجن د نستا،مگهی_نازگل بابا اونجوراونجا وا
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 _ب....باشه چشم...

 شوکه شده بود. یحساب چارهیسالمم نداد ،دختره ب جواب

 ؟یما خوش اومد یشیدرو یه کلبه ،ب یاومد ن،خوشیبش ایآقا جان،ب ای_ب

 نشستم. نیزم یرو یکه داشتم صورتم رو جمع کردم و به سخت یکه اشاره کرد رفتم،بادرد یسمت به

صورتم بود،اخم  یبازوم برداشته بود،سرم رو به سمتش چرخوندم،نگاهش رو یدستش رو ازرو نفس
 یبود که بدون حجاب م یبار  نیاول نیصورتش برداشتم،ا یهام رو توهم کردم ودوباره نگاهم رو ازرو

 .دمشید

 کرد. ینگاهم م رهیرضا چرخوندم ،خ یرو به سمت مشهد سرم

 .دختر بده نیدست لباس به ا هیبه دخترت بگو  ی_مشت

شد،نگاهش به سمت  یبلند م نیزم یکه ازرو ینیبه نفس انداخت و وه ینگاه  میرضا ن یمشهد 
 و گفت: دیمن چرخ

 .ارهیگم براش لباس ب یاون اتاق ،االن به نازگل م_بهش بگو بره تو 

 ابروهام رو تو هم کردم. باتعجب

 ؟یگفت یچ دی_خودش شن

 متعجبش رو به صورتم دوخت . یها چشم

 بلده. ی_مگه فارس

 رضا گفتم: یبه صورت مشهد رهی،وهمونطور خ دمیزدم و دستم رو به گردنم کش یپق

 _معلومه که بلده.

 .هی_فکرکردم خارج

 نگاهش کردم ابروهام رو باال انداختم . رهیخ 

 قصه اش درازه. یه،ولیرانی_نوچ ا

 رو تکون دادو به سمت آشپز خونه رفت. سرش
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 رضا دوختم تا وارد آشپزخونه شد. یرفتن مشهد ریخسته ام رو به مس نگاه

 رو به سمت نفس چرخوندم، سرم

 بود به من. رهیبه چشمان آهو داشت خ یبیوجذابش که شباهت عج یا لهیجفت چشم ت کیبا

 یم ییبدجور خودنما دشیدوختم که پوست سف انشیبه خودم اومدم نگاهم رو به گردن عر عیسر
 گفتم: یکردو بالحن جد

 که گفتش. ی_برو تو اتاق

 رو به سرعت تکون داد و از کنارم بلند شد وبه سمت اتاق رفت. سرش

شده بود،دوباره  یخون راهنمینگاهم رو به پهلوم دوختم،پ دمیکش یپام رو دراز کردم و آه بارفتنش
 کرده . یز یزخمم خونر

که ازدرد لبم رو به دندون گرفته بودم سرم  ینیبودو طاقتم رو سرآورده بود.کالفه ه دهینفسم رو بر درد
دو  نیخسته ام رو بستم ،همزمان انگشت شست واشاره ام رو ب یچسبوندم، چشم ها یرو به پشت

 چشمم فشار دادم .

همون حالت بمونم و به تکون  یکردم که بخوام ساعت هاتو یم یاونقدراحساس رخوت و خستگ و
 فکرم نکنم. یخوردن حت

 راستم حس کردم. یبازو یرضا رو،رو یدست مشهد حرکت

 _سلطان،چشم هات رو باز کن آقاجان.

  لیعنوان ما چیرو ندادم،به ه جوابش

 ...امیربنبودم ازاون حالت د 

 داشتم. ازین یسکوت اجبار  نیبه ا یروز پراز استرس و دوندگ هی بعد

 . ومدیرضا ن یمشهد یصدا گهید

شد،چشم هام رو به زور باز کردم سرم رو باال  ختهیصورتم ر یکه رو یآب یسیخودم بودم که با خ تو
 گرفتم.
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آب دستش بود اخم هام رو  وانیکردو ل یبه من نگاه م رهیرضا که خ یصورت نگران مشهد دنید با
 باز کردم. یکم

گرفته  دم،صدامیموهام پنجه کش یدادم و باهر دو دستم البه ال هیتک یصندل یرو دوباره به پشت سرم
 بود.

 .یکارواجب دارم باهات مشت نیبش ایکه زنده ام ،ب ینیب ی_م

 تو هم . دینرم کش یلیهاش رو خ اخم

 روستا به شماست. نیمردم ا دی،امیزن یکه م هیچه حرف نی_خدانکنه آقا ا

 زدن. شیکدخدارو آت یکه خونه  یدیحتما فهم ی_مشت

 نشست سرش رو تکون داد. یبه صورتم کنارم م رهیکه خ ینیه

 خبر چکارکردن. یازخدا ب یشرفا  یب دمی_آره آقا جان شن

 دربه دردونباله منه. رونی_مهران پسر پاشا االن اون ب

 .رهیهرلحظه برسه پشت درخونه ات و سراغ من رو بگ ممکنه

 ؟یخدا...پس محافظاتون چ ای_

شدم به  رهیداده بودم  چرخوندمش سمت سقف و خ هیتک یهمون حالت که سرم رو به پشت تو
 تو سقف کار گذاشته شده بودن. یآهن یستونها یکه به جا یچوب یرهایت

 دادم. رونیرو با حرص ب نفسم

 .شرف ها یجولون داده دسته اون ب یادکرده،جایز یگر  یکه نبودم ناش یچند روز  نیتو ا اری_سام

 شدن کدخدا و خانوادش. شمیگر یوناش یسهل انگار  نیا یقربان

 خدا ... ای_

 برداشتم. یپشت یازرو عیپارس سگ سرم رو سر یصدا با

 کردم . زیبه در گوش هام رو ت رهیخ

 _آقا خودشونن ،آره.
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 نگاه بنداز. کیدونم،برو  ی_نم

 پرده رو بادستش کنار زد. یبه سرعت بلند شد به سمت پنجره قدم برداشت کم ازکنارم

 بود که با وحشت گفت: رونیبه ب رهیخ

 ان. یکلیحضرت عباس آقا خودشونن چندتامرد ه ای_

 بلند شدم. نیزم یازرو  بادرد

 .یمون کن یهست که مخف یی_جا

وحشت زده وبا  یداشت با صورت یکه به سمتم قدم برم ینیسمتم برگشت پرده رو رها کرد ه به
 گفت: دیلرز یکه م ییصدا

 هست. ییجا هی_آره 

 سمت اتاق رفت ومن دونبالش قدم برداشتم. به

 کیقرمز روشن و زیشوم کیبود. ستادهی.چشمم به نفس افتاد که کنار اون دخترا میاتاق که شد وارد
 سرش انداخته بود. یام رو یبود شال مشک دهیپوش یدامن مشک

 تو صندوق. دیبر دی_آقا با

 رضا چرخوندم که با دست به صندق اشاره کردش. یرو به سمت مشهد نگاهم

 _باشه ...

توش نبود  یا گهید زیلباس چ رازچندتایدرصندوق رو باز کرد به غ یسمت صندوق رفتم،مشهد به
 به دخترش گفت. رهیلباسهارو به سرعت درآورد و خ ی.مشهد

 تو کمد. زیبر نارویگل ا_ناز 

 برو داخلش. ای_آقا ب

 به سمتم گرفت. یکیراستم رو گذاشتم تو صندوق و نشستم توش بالشتک کوچ یپا

 سرت. ریرو بذار ز نی_ا

 سرم گذاشتم . ریدرازکردم بالشتک رو گرفتم و ز دست
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 _برو تو صندوق دختر .

 شد به من، رهیشوکه خ نفس

 سام؟! ریشده ام ی_چ

 .میش میقا دیتو مهران دم دره با ایب عی_سر

 ...ی_ول

 ..دمیغر باخشم

 .گهید ایب یزن ی_اه چقدرحرف م

سمت  دمیباره کش کیکرد که دستش رو گرفتم و ینگاهم م رهیپاش رو داخل صندوق گذاشت خ باکراه
 بغلم افتاد. یو کامال تو دیکش یفیخف غیخودم ج

 ام فشاردادم.... نهیسرش گذاشتم و سرش رو به س یرو،رو دستم

 )نفس(

 گفت: یبودم به صورت اخمو و درهم سلطان که بالحن خشن رهیهام رو توهم کردم ومنتظر خ اخم

 _مهران و نوچه هاش  پشت درخونه ان.

خبر دستم لرزش  نیا دنیسرم رو به سمت دراتاق چرخوندم ،هول شدم ناخداگاه باشن باوحشت
 کرد. دایپ یفیخف

 کنن ها... یشک م االن گهی_دخترم برو د

 چرخوندم . یمرد م ریدر و صورت پ نینگاهم رو ب فیتکل هنوزبال

 :دیغر د،باخشمیازم ند یعکس العمل چیسلطان ه یوقت

 ام که برام مونده رو ... یذره اعصاب هی نیهم ی،لعنت گهید ای_د...ب

 منظورش نشده بودم. یکردم اصال متوجه  یرو به سمتش چرخوندم گنگ و سرگردون نگاهش م سرم

 رو به من دوخته بود. شیو عصب یوحش یابروهاش رو تو هم فرو کرده بودو چشم ها 
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 .دیرو کالفه توموهاش چنگ زد و غر دستش

 روز از شر تو راحت بشم. هیشه  یم یعنیم،یافتاد یک ریگ نیبب ای_خدا

 اددهنیتونستم ز یبودم اما نم دهینسبت به خودم رنج زشیآم نیاندازه از لحن تند وتوه یب نکهیباا
 به دهنش بذارم.

 از پاهام رو داخل صندوق درست کنار کمرش گذاشتم. یکی

 . یکمکم کن یستی_مجبور ن

هم فشار  یصورتم رو از نظر گذروند لبش رو باخشم رو یاجزا یتو چشم هام ثابت نبود،تمام نگاهش
من رو به سمت خودش  عیحرکت سر کیگرفت وبا شیقو یپنجه  ونیآن دستم رو م کیدادو تو

 .دیکش

 .دمیکه کش یفیخف غیهمراه شد با ج شیستبر وعضالن ی نهیس یافتادنم رو 

 .دیچیپ مینیعطر تندش دوباره توب یبود و بو دهیبه گلوش چسب قایدق صورتم

هام  هیکه زده بود رو داخل ر ییتمام عطر خوشبو قیدم عم کیکه با ینیهام رو آروم باز کردمو ح چشم
 هم گذاشتم. یدادم ، چشم هام رو دوباره رو یفرو م

 رهیباال گرفتم و خ یچشم هام رو باز کردم،سرم رو کم دیچ یبم وخشدارش تو گوشم پ یصدا دوباره
 شدم به صورتش.

 کردم. یولت م کهی_مجبورم که اگه نبودم همونجا تو کلبه بااون مرت

 انداختم. یهمه دردسر نم نیخودمم تو ا گهید

 .ادیسرت ب ییهم نبود که قراره چه بال المیخ نیع

 شد حرصم گرفت. یم انیب یجمله اش که درکمال خودخواه نیازا

 هام رو بهم فشار دادم  دندون

 یگود یکردم دستش رو یکرد  رو به وضوح احساس م یکنار گردنش که به صورتم برخورد م نبض
 بم مردونه اش گفت: یکمرم نشست با صدا
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 ببند دررو. ی_مشت

 شد . کیلحظه همه جا تار کی تو

 : دشیچیفقط صداش تو گوشم پ دمید یرو نم ییجا

 _پات رو بردار...

 ؟؟ی_چ

 !ه؟ی،بگو مشکلت بامن چ ی...لعنتد

 گفتم: یدوباره با گنگ دمیفهم یشده بودم منظورش رو نم جیگ

 ؟یکیتار نیتو ا یگ یم یشم چ ی_متوجه نم

 ؟ یگذاشت ییگم پات رو بردار بدجا ی_م

 زخمم. یرو شیگذاشت قایدق

 میافتاده بود ریسمتش  انداختم ،انگارکه تو قبر گ هیرو با خجات به دندون گرفتم پام رو  نمییپا لب
 دادم. یاش فشار م نهیشکمش سرم رو به س یفقط باخجالت ازاون طور نشستن رو

 شد. یش مگونه ام پخ یکرد و رو یداغ نفس هاش که به صورتم برخورد م هرم

 بسته دگرگون کرده بود، طیتواون مح یروحساب حالم

 یدستش به بدنم منتقل م یلباس هم گرما یازرو یکمرم گذاشت حت یبزرگ ومردونه اش رو رو دست
 شد.

 .شیبه گردن بلند وعضالن دهیگردنش درست چسب یشونه هاش بود ،وصورتم داخل گود یرو دستم

 شد یم دهیمزخرف کش یزایافکار سرکشم داشت به سمت چ گهید

 چیکه هنوز ه یقلب پرانرژ  هیشرو شور و یدختر جوان بودم با افکار  کیبود که من هم  ریانکارناپذ
 مونده بود. یتجربه نکرده بود و همونطور هم بکر و دست نخورده باق ایروتو دن یاحساس خوب

 کردم. یو احساسات دخترانه بود رو سرکوب م جانیکه مملو از ه یشر  نیا یطیشرا نیتو چن دیبا اما

 به کمرم چنگ زد. دویکش یفیخف د،آهیرس ینفس هاش به وضوح به گوشم م یصدا
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اش معلوم بود که  دهیبر دهیبر یامااز نفس ها دمید یباال گرفتم صورتش رو نم یسرم رو کم نگران
 عرق شده بود. سیکنه تمام لباسش هم خ یرو تحمل م یداره درد بد

 گفتم: یگذاشتم و بالحن آروم سشیصورت خ یدستم رو رو ناخداگاه

 ؟یدرد دار  رسامی_ام

 خسته و کالفه. نیو همچن تیپربود از اعصبان صداش

 _آره،درد دارم،اونم کشنده ...

 ...دمیصورتش کش یشالم رو گرفتم ،باال آوردم و آروم رو یگوشه  یسخت به

 شده بود. نیواسه ام سنگ دنیکش نفس

تنش  یبابو یپرکرده بودکه به طرز اغوا کننده ا رسامیام یعطر مردانه  یرو بو مینیب یمحفظه ها تمام
 شده بود. نیاج

 گردنش فرو کردم. یرو دوباره داخل گود سرم

 عرق شده بود. سیاومد تا براش انجام بدم،خ یاز دستم بر نم یکار 

 .دمیشن یاش رو به وضوح م دهیوکش قیعم ینفس ها یصدا

 عرق کرده بود. جانیموها و پشت کمرم اززور حرارت و ه ریز

دامن  یبه اون حررارت لعنت شیاز پ شیب شونمیپر یرو نداشتم موها یلعنت یطاقت اون گرما گهید
 زد. یم

کردو هم زمان دستش که  کیبه هم نزد یکم دیکه کش یفیدوتا پاش بود،پاش رو باآه خف نیب پاهام
 کمرم بود رو فشار داد. یرو

 کردن. دنیکارش دست و پام شروع به لرز نیباا

 رو تجربه نکرده بودم. یحس نیحال همچن تابه

 .یدلت بخواد باتمام وجود از اونجا فرار کن نکهیبودن،وا ا،معذبیآغشته به شرم،ح یحس

 .ینکرد یمخف نجایسلطان رو ا یمرد مطمعن ریپ نمی_بب
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 سلطان رو تو چنگ گرفتم. یوحشت زده بازو ها یمرد یناآشنا یصدا دنیشن با

 .دیتو دست سلطان به گوشم رس ریضامن هفت ت دنیکش یصدا

 ...نجایا هیصندوقه چ نی_ا

 آرومش زمزمه کرد. یباصدا

 گوشت. یگفتم حاال  دستات رو بذار رو ی_وقت

 ترسم. ی_من م

 به خودش فشار داد. یسرم گذاشت و کم یرو دویکمرم باال کش یرو ازرو دستش

 رو تو گوشت فرو کن. نی،ایدرامان یه کنار منک ی_تا وقت

اوضاعش  نیباا طیشرا نیبودامانه تو ا یزد،درسته که آدم باهوش و زرنگ یحرف م نانیچقدربااطم
 حرفش حساب کرد یشد رو یامام

 ایشده،ب یتو صندوق مخف یکن یبرا خودش ، تو فکرم یسلطان رو قول یدیند م،مگهیبر ایب  ی_بسه اب
 .ستشین نجایا میبر

 یاش رو هم احساس م نهیس یحرکت قفسه  یشد،حت یم دهیسلطان به وضوح شن ینفس ها یصدا
 به حرفش اعتماد کنم.  دیکردم با یبود که احساس م یکنم که واقعا مرد یکردم،اما اعتراف م

سلطان چه قدر زرنگه المصب اگه بخواد تو سوراخ  یدون یچه خبره ،تو نم نتویا نمیبب دی_نه من با
 کنه. یموشم خودش رو جا م

 حرف ازش دوباره وحشت به جونم افتادش. نیا دنیباشن

 شروع شد. یباز  شیآت ر،کهی_نفس گوش هات رو بگ

صورت  ینور وارد صندوق شد وکم یگوشم  گذاشتم،بعد چند لحظه رده  یلرزونم رو رو یها دست
شد،سرم رو چرخوندم سمت درصندوق که درصندوق کامال باز شد،وبرخورد نور همراه شد  دهیسلطان د
 بلند مرد ادیگلوله..وفر کیشل یبا صدا

 بلند شد نشست. عیسر سلطان
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بود  ستادهیکه کنار در شوکه ا یشکمش بودم همزمان باهاش بلند شدم به سمت مرد یکه رو منم
 شد. زود از در خارج یلیکرد اما اون خ کیشل

 یبا صدا دیدو یکه فرارکرد م یمرد و دخترش واون مرد ریپ نینگاهم ب رهیکه تا اون لحظه خ من
 سلطان به خودم اومدم. یو عصب  نیخشمگ

 __بلند شو خودت رو جمع کن .

مرد  ری.پرونیب امیاز روش بلند شدم ناز گل به سمتم اومد کمکم کردتا از صندوق ب عیحرفش سر نیباا
 هم به کمک سلطان رفت.

هم  یکه دستم تو دست نازگل بود،سرم رو به سمت سلطان چرخوندم،چشم هاش رو ازدرد رو ینیه
که  یدو چشمش فشار داد و هم زمان دستش رو باآه نیفشار دادو انگشت اشاره و شستش رو ب

 کردم. یزخمش گذاشت ،نگران نگاهش م یدرویکش

 پسرجان؟! یشد ی_سلطان چ

 یبود رو رو ریکه لبش رو به دندون گرفته بود بلند کرد پشت دستش که  به هفت ت ینیرو ه سرش
 . دیعرق کرده اش کش یشونیپ

 مخمور وجذابش رو به من دوخت و نگاه

 دخترارو داشته باش. ی،خوبم هوا یمشت ستین یز ی_چ

 کنار اون مرد. نیزم یکه صورتش رو ازدرد جمع کرده بود ،نشست رو ینیرو ازم گرفت و ه نگاهش

 رگ گردنش گذاشت و اسلحهه اش رو برداشت. یرو رو شیانیانگشت اشاره وم دوتا

 _هنوز زنده است.

 بلند شد. نیزم یرو گفت و از رو نیا

 با دوقدم بلند خودش رو به دراتاق رسوند. 

 انداخت. ینگاه ییرایدادو آروم سرش رو جلو برد وبه داخل پذ واریاش رو به د هیتک 

 . یکن میلطان،به نفعته خودت رو تسل_س
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 رو بده به من و برو رد کارت. نفس

 .دیمهران قلبم لرز یصدا دنیباشن

 دلم ضعف رفت. یو ترس لحظه ا ازوحشت

 .دمیام کش دهیخشک یلب ها یرو بااسترس رو زبونم

 زمزمه کردم: یلرزون یصدا با

 ترسم. یسام ،م...مهران،م...من ،م ری_ام

 تو چشم هام نگاه کرد. یرو به سمتم چرخوند،کم سرش

 رسه. یبهت نم چکسیدست ه یکه بهت گفتم،تا کنارم کباری_نترس ،

 درن اونم مسلحه. نیکله گنده اش پشت ا یبا چهار پنج تا از محافظا ،مهرانی_آخه چجور 

 زمزمه کرد... یگرفته ا یداد باصدا یم واریاش رو به د هیکه تک ینیزدو ه یشخندیبه من بود ،ن رهیخ

 بدم. لشی،که تورو تحو نکهیندارم،جزا ی_پس چاره ا

 نگه داشتم ... نهیآن نفسم رو تو س کیشدم که  اونقدرشوکه

 از اتاق خارج شد. عیقدم سر کینگاهش رو ازم گرفت وبا  یبگه اما وقت یز یبودم که چ منتظر

 انداختم. نییسرم رو پا دانهیناام منم

 اون کفتار ها بده. لیکه تورو تحو ستیلطان انقدرنامرد ن_نترس دخترم س

 ی دهیبه راست چرخوندم ،نگاهم به صورت نگران ورنگ پر لیسرم رو ما یوکم دمیرو باال کش نگاهم
 مرد افتاد. ریپ

 بود. دهیبود که بدجور ترس معلوم

 به روش زدم و گفتم: یلبخندمحو

 شناسمش. یدونم ،خودم خوب م ی_م



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

هم  شهیتنهام نذاشته بود،وهم یطیشرا چیبودم توه ششیمدت که پ نینگفته بودم سلطان توا دروغ
 بودو من رو از خطر نجات داده بود. دهیسر بزنگاه رس

 من بده. لیرو تحو ،نفسیدختر ارزش نداره که جونت رو از دست بد کی،ینکن لعنت تی_سلطان،خر

 . دیچیبلند مهران تو فضا پ یصدا دوباره

پنجره به  یبا دو قدم بلند ازاتاق خارج شدم سلطان  اسلحه رو کنار صورتش گرفته بودو ازگوشه  عیسر
 بود. رهیخ رونیب

 بزرگ اون مرد رو هم تو گردنش انداخته بود. ی اسلحه

 یدادم و با لب و لوچه  هیوارتکیشونه ام رو به د ستادمیسمت پنجره ا نیدرست ا شیقدم کی تو
 رخ جذابش. مین شدم به رهیخ زونیآو

رو لبش  یابروش رو باال انداخت و لبخند جذاب یتا هیحضورم شد به سمتم برگشت، یمتوجه  یوقت
لبخندش دلم براش قنج رفت،تاب نگاه جذابش رو بااون صورت خندون  دنیلحظه باد کینشوند،

 دوختم. شیو  به گردن عضالن دمیکش نیی،نگاهم رو پا اوردمین

 ذارم دستش بهت برسه. یکردم،سرم بره نم ی_نترس ،باهات شوخ

 بتونم تکونش بدم نکهیبخوام،بدون ا نکهیشد،بدون ا دهیحرفش نگاهم تو چشم هاش کش نیباا

 پسرم؟! میچکار کن دی_سلطان حاال با

 برداشتم. واریام رو از د هیرضا نگاه سرکشم رو از سلطان گرفتم و تک یمشهد یصدا با

 کنه. یعقلش برسه و کار  اریکه سام میدعا کن دی_فعال با

 چکارکنه؟! یعنی_

 یو کهنه  پوریگ یپرده  یکه تو دستش بود گوشه  یرو به سمت پنجره چرخوند وبااسلحه ا سرش
 زمزمه کرد. ی،بالحن سرد رونیبود به ب رهیکه خ ینیپنجره را کنار زد وح

 ... ادیب ریدنبالمون،که اگه د ادیب یعنی_

 یتو هم فرو کرده اش بالحن سردوجد یداد،صورتش رو جمع کرد وبااخم ها رونیب نیرو سنگ نفسش
... 
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 بکنم. یا گهیفکر د دی_با

 یام به وضوح م نهیس ی وارهیشدنش روبه د  دهیکوب یزد،اونقدر که صدا ی، قلبم تند م ازاضطراب
 .دمیشن

حکم اسلحه رو شد انقدر م دهینگاهم به سمت دستش کش رشیشدن ضامن هفت ت دهیکش یصدا با
 .دمیشن یشکسته شدن قلنج انگشت هاش رو به وضوح م یداد که صدا یتو دستش فشار م

 فرو دادم. یدهنم رو به سخت آب

 گفت: یبرداره بالحن خشک و جد رونیکنه،وچشم از ب جادیتو حالتش ا یر ییتغ نکهیا بدون

 ؟یکن یباهام همکار  دیدارم،با یفکر  هی_نفس،

 و مبهوت نگاهش کردم... مات

داد تا چه حد خسته و  یچشم هاش نشون م یکرد،سرخ یرو به سمتم چرخوند،بااخم نگاهم م سرش
 ...یعصب

 گم. یدارم بهت م یچ نیبب ری_خوب گوش بگ

 نگاهش کردم. رهیخ

دنبالم  دییایو ب دیو خبر کن اریال،سامیسمت و دیو بر دیفرار کن یکنم،تو و مشت ی_من سرشون رو گرم م
سرشون رو گرم کرده،تو  یآد معلومه که مهران بد جور  یکه ازروستا م یتفنگ رویت یسرو صدا نی،ازا
 .یفرار کن دیبا

 یلحنم جد ید،ولیلرز یداشتم،صدام م یبد دم،اضطرابیام کش دهیخشک یلب ها یرو رو زبونم
 وجذابش گفتم: یوحش یبه چشم ها رهیبود،خ

تنها بذارم،مهران اگه دستش بهت برسه  نجایمن فرارکنم و تورو ا یعنیسلطان، یگ یم یچ ی_دار 
 ذارم. یمحاله ممکنه که زندت بذاره،نه من تنهات نم

گره  شیو عصب یاول نگاهم تو نگاه وحش ی هیهام رو به سرعت باز و بسته کردم،توهمون ثان چشم
 ام حبس شد. نهیخورد،نفس تو س

 کنه. یبه حال اوضاع ما نم ی،فرقیچه نباش ی_اوال که  تو چه باش
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 .ارهیسرمن ب ییکه بال دهیمهران به گورباباش خند دوما

 .یکه رو حرف من  حرف بزن یکن یم جایب یلیخ سوما،تو

 سرم رو باال تر گرفتم. اریاخت یو ب دمیگز لب

 ذارم. یبار گفتم که من تنهات نم کی_

 قدمدبه سمتم برداشت،بازاون لبخند کج وجذابش کی باخشم

  

  

 ازدهمیفصل  

  

 کرد. یم ییصورتش خودنما یرو

 کرد. ریاس شیقو یبازوم رو محکم،توپنجه ها ستادیام ا نهیبه س نهیس

 چونه ام گذاشت،وسرم رو باخشونت به باال هول داد. ریرو ز ریت هفت

 کرد. کینگاه پرنفوذش رو نداشتم،چشمانم رو بستم،لب هاش رو به گوشم نزد تاب

 گوشم رو لرزوند. یپرده  یزخم ریش نیغرش ا یصدا

 !،نگفتم؟یار یدرن یمن سرتق باز  ی_گفتم برا

 .یبر  دیبا یعنی، یبر  دیگم با یم یوقت

اومد،من به  یمرد نسبت به خودم خوشم نم نیهم اصال از لحن خشن ا یداشتم،ازطرف یبد اضطراب
 زد یحرف م یطور  نیفکراونم اونوقت اون بامن ا

نافذ و مخمورش  ینگاهم به چشم ها هیثان نیهام جمع شد،چشم هام رو باز کردم،تو اول اخم
خواست،آب دهنم رو  یواقعا هم دل و جرات م یزخم ریش نیدرمقابل چن ستادنید،ایلرزیافتاد،صدام م

 ام حبس شد. نهیقورت دادم و نفس توس

 ...یتم تنها نمونبودم،گف یدل سنگ یمنه که به فکر تو ریرم،اصال تقص ی_باشه م



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

چونم رو  ریز یدست چپم رو که آزاد بود با حرص باال آوردم اسلحه  میبود ستادهیبه رخ هم ا رخ
 باخشم هول دادم.

 ...ی_به درک بذار تنها بمون

 که ازدرد صورتم رو جمع کردم. یشد جور  شتریبازوم ب یانگشتانش به رو فشار

 .دیبه چشم هام باخشم غر رهیچونه ام گذاشت،خ ریرو دوباره ز ریزدو هفت ت یشخندین

 نجاینکن هم یکار  دهیتحمل من به سر رس ی...آستانه ،دی_نفس اون زبون درازت رو غالف کن لعنت
 .ارمیدخلتو ب

 اراده زبون درازم به کارافتاد... یب

 که سرم اومده باشه. یتحملم دار  ی_اصال مگه تو  آستانه 

که  یفیخف غیبه درهمراه شد باج یگلوله به صورت رگبار  کیشل یصدا بگه که یز یباز کرد تا چ دهن
دستم رو دور کمرش گذاشتم  یاراد ریو خودم رو با وحشت تو بغل سلطان انداختم کامال غ دمیکش

 چسبوندم. شیپهن و عضالن ی نهیوسرم رو محکم به س

 شد. یم نییبه شدت باال و پا یاش خروشان وعصب نهیس ی قفسه

 یاحساس م یبوش رو به خوب طمیتو اون شرا یحت دیچیپ مینیادکلن تلخش دوباره توب یبو
کمرم  یگود یشد.دستش رو رو یم دهیگوشم به وضوح شن ریقرارش ز یضربان قلب ب یکردم.صدا

 گذاشت ،عقب عقب به سمت در قدم برداشت.

وجه ممکن خودم رو ازآغوش امن سلطان  چیاومدش،حاضر نبودم به ه یازشدت ترس باال نم نفسم
 بکشم. رونیب

 اش بود وجسمم تو حصار بازوان محکم و قدرتمندش... نهیس یرو سرم

 رو با ترس صدازدم. د،اسمشیجوش یام م نهیس یآغوشش تو یکه از گرما یدل با

 سام... ری_ام

 باانگشت اشاره وشستش چونه ام رو گرفت و نرم سرم رو باال برد. سلطان

 وحشت زده ام دوخت. یرو به چشم ها راشیجذاب وگ اهنگ
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 گونه ام گذاشت و ... یاش رو رو گهیدست د کف

 یدختر مشت شیدم دستش بهت برسه ،حاال برو تو اتاق پ ی، اجازه نم نجامی_نفس آروم باش من ا
 .نیبش

 کنم. یم هیهمچنان دارم گر دمیفهم یانقدر بد بود که نم حالم

 صدا که راه نفسم رو بند آورده بود. یهق هق افتاده بودم،اونقدر خفه وب به

سردم  یدرست کنار پنجره نشوند،دست ها نیزم یدستش رو دور شونه ام حلقه کرد وآروم رو سلطان
 پهلوش برداشت و تودستش گرفت. یرو ازرو

 _چقدر دستات سرده دختر؟!

 کردم. یبهش هق هق م رهیخ فقط

کرد  کیانداخته بود،باال آورد دهانش رو به دستم نزد ریمردونه ومحکمش گ یپنجه ها نیکه ب دستام
 داغش گرم شدن. یوآروم نفس داغش رو فوت کرد تو دستم ،دستام کم کم ازنفس ها

 گفت: یبه چشم هام بالحن آروم رهیهمون حالت چشم هاش رو باال گرفت و خ تو

دکتر  نجایبشه ا تیزینکن،که اگه چ هیگر گهید ،فقطنیبش نجایتو اتاق ،پس هم یر  یدونم نم ی_م
 .میندار

 اوفته. یپس م ده،االنیآب بده بخوره،رنگ از رخش پر کمی_بفرما آقا جان 

 یرو م وانیکه ل ینیآب دراز کرد وح وانیدستش رو به سمت ل دیبه سمت چپ چرخ یکم سلطان
 مرد گفت: ریگرفت رو به پ

 .ییهویتو  انی،ن نیآب بده بب یسرو گوش هی ی_مشت

 _باشه آقاجان.

 رو به لبم چسبوند و چند جرعه به زور به خوردم داد. وانیل

 جااومد. یکم نفسم

 .دمشید یچشم هام تار م ظیغل یبودم بهش،درپس مه ا رهیخ
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 .نمینرم پلک زدم تا تونستم صورتش رو واضح بب چندبار

 پام گذاشت و ازکنارم  بلند شد. یرو آروم رو دستم

 سمت در...  انینگاه کن اون دو نفر دارن م _آقا

مرد دوختم،بدجوروحشت کرده بودش،نگاهم  ریپ ی دهیرو باال گرفتم نگاهم رو به صورت رنگ پر سرم
سلطان  یبه سلطان بود،ول رهیرضا خ ید،مشتیدو یمرد م ریصورت سلطان و پ نیمدام باوحشت ب

 .رونیبه ب رهیبااخم خ

 .دمشونی_آره د

در  یرو   ازال رشیدررو باز کرد ،هفت ت یقدم بلند به سمت در برداشت،آروم ال کیو رو گفت  نیا
تر  قیدق نکهیا یاز چشم هاش رو برا یکیدست راستش گذاشت، ینشونه رفت دست چپش رو رو

 بست آروم زمزمه کرد. رهینشونه بگ

 .کی_سه...دو...

و باوحشت دستم  دمیکش یفیخف غیبه تنم انداخت ،همزمان ج  یگلوله لرزه ا کیشل یناگهان یوصدا
 انداختم. نییگوشم فشار دادم و سرم رو پا یرو رو

 )سلطان(

 زدم. ریشون رو بات دوتا

 زدش. ریرو بات مانی_زد،مهران ، آرش و پ

 ...دمیبلند غر یزدم و با صدا یکج لبخند

کنم تو و پدرت  دایمهلکه نجات پ نیاگه ازا ،چونیرو بکن ،تاامشب نفسم رو ببر  تی_مهران ،تمام سع
کار امروزت رو  ستم،جوابیمن اهل بلوف زدن ن یدون یکشونم،خودت خوب م یم اهیرو به خاک س
 دم. یفقط با خون م

بازم  یبامرگ فاصله ندار  شتریب یو چند قدم یافتاد ریاالنم که تو چنگ من گ ی_خفه شو سلطان حت
 .یکن یم دیو تهد یخون یرجز م یدار 
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هنوز انتقامش رو نگرفته،توام خوشحال نباش انقدر  یاحیر رسامیخونم مهران چون ام ی_آره رجز م
 .رمیرو بگ نیمردم کرد نیکه تو اون پدر کفتارت درحق من و ا ییمونم تا تقاص کارها یزنده م

 یهم م کیتار یفاصله تواون هوا نیاز ا ینگاه  کردم،حت رونیدر به ب ی انهیزدم ازم ینفس م نفس
 .یبود،وقت کش نیهم هم نه،هدفمیوخشمگ یشد حدس زد که االن مهران چقدر اعصبان

 تفنگ سوراخ سوراخ شده بود رو بستم. یگلوله ها ریکه تحت تاث یچوب در

 کرد. یم هیبود و گر نیبه زم رهیگوشش و خ یبه نفس انداختم ،دستش رو ینگاه مین

 دوختم... یرو به مشت میواعصبان نینگاه خشمگ دمیرو باال کش نگاهم

 نداره. یا گهید یپنجره سوراخ سمبه  نیا رازیخونه غ نی،ا نمی_بب

 .دهیبود،معلوم بود که بدجور ترس دهیپر رنگش

 آورد. یاز خودش در م ییلب صدا ریلبش گذاشته بودو زمزمه وار ز یاشاره اش رو رو انگشت

 _اووم...

 مکث کرد،سپس ادامه داد. یکم

 .میازش رد ش میتون ی،نم کهیکوچ یلیخ یتو حمام هستش ،ول کمیکوچ یپنجره  هی_چرا آقا 

 بودم به صورتش، رهیخ موشکافانه

 اندازه اش چقدره؟! یعنی_

 ...یش یرد نم یتونه رد شه ازش اما ماشاهلل شما گنده ا یدختر م نی_چطور بگم،مثال ا

چشم هام رو جمع کردم  یبود به من،.کم رهیخ سشیشد،نفس با چشمان خ دهیکش نییپا نگاهم
 لبم رو گاز گرفتم. ی،متفکرانه ازداخل  دهانم گوشه 

 _حموم کجاست؟!

 گشتم.. یکه به عقب برم ینیراست به پشت سرم اشاره کرد،ه بادست

 سرمون. زنیدفعه نر هیگردم، یباشه تا بر م رونیچشت به ب ی_مشت

 _باشه پسرم.
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درست سمت چپ اتاق به  یدور نگاهم رو چرخوندم ،درکوچک کیشدم  دوقدم بلندوارد آشپز خونه با
نداشت،مثل  رهیکه دستگ یچشمم خورد،با دوقدم بلند خودم رو به دررسوندم دست بردم سمت در 

 رو درآورده بودن. رهیدستگ نکهیا

در خم کردم و ازدرگاه رد شدم چهارچوب  یرو کم دم،سرمیدر گرفتم دررو به سمت خودم کش یازلبه  
تونستم رد بشم .نگاهم رو دورتادور حمام کوچک که تماما  یکردم نم یکوچک بود واگه سرم رو خم نم

 موند. وارثابتید یکوچک رو یپنجره  یبود گردوندم،که چشمم رو مانیس

 فکر کنم نفس به زور ازش رد بشه. کیگرد کوچ یپنجره  هی 

 لب زمزمه کردم.. ری،ز دمیرو به گردنم کش دستم

 تونه ردشه، یجسته اش بزرگ تره نم یدختر مشت یشه ول یپنجره رد م نی_نفس ازا

 به پنجره... رهیانداختم،خ نییرو پا دستم

 تونم ردشم، یبفرستم بره ،خودمم که نم یینفس رو تنها یعنی_

 دم،یزمان انگشت شست و اشاره رو کنار لبم کش هم

 سام؟ ری_ام

 به عقب برگشتم. عینفس سر یصدا دنیباشن

 بود تو چشم هام،نگران و مضطرب. رهیخ

 رو با زبونم تر کردم و منتظر نگاهم رو به صورتش دوختم. لبم

 داد به درگاه، هیدادو دست راستش رو تک رونیب قیرو عم نفسش

 ؟یچکار کن ییخوا ی_م

 ی،دستم رو روقدم به سمتش برداشتم کینگاهش افتاده بود، یازترس رو یمحو ی هیکه سا همونطور
 بازوش گذاشتم.

 دستم عضالتش منقبض شد، بافشار

 زنده موندن... یشانسم برا ،تنهایمن ی_نفس امشب تو...تنها برگ برنده 
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 دنشونیخواست که بباره،امابالجاجت مانع بار یبود،چشم هاش سرخ بود ،هرلحظه م دهیپر رنگش
 شد. یم

 لب زد: دیلرز یکه ازترس وشدت بغض م یرو فشار داد و باصدا دستم

که،هوام رو داشته  یکنم،مگه تو به من قول نداد یمهران نده،ازت خواهش م لی_من رو تحو
 !؟یبد یاو مهران عوض لیمن رو تحو ییخوا یم یعنیشد، یچ ،پسیباش

 کردم.. یفقط نگاهش م اریاخت یلحنش شده بود که تاچند لحظه ب یالتماس چاشن یحد به

 رونیحصار چشمانش راه به ب انیازم یقطره اشک بالجباز  کیشدکه آخر  رهیتو صورتم خ اونقدر
 .دیچونه اش لغز ریو رقصان رقصان تاز دیگونه اش  چک یو  رو داکردیپ

 داشت. یفیدستش لرزش خف ریز دستم

 م:که بم بود و گرفته زمزمه کرد ییبودم،وباصدا رهیخ زدیکه از ترس دودو م ییچشم ها تو

 نیازا یتون یکه م ییما چهار نفر فقط تو نی،چون ب یبدم،گفتم برگ برنده م لتیخوام تحو ی_نم
 .یسوراخ رد ش

 ...دمیچشم هاش د یبا وحشت تو ختهیرو هم آم تعجب

 بزنه. یتونست حرف ی،اما نم دیهاش لرز لب

 موهاش رها کردم. یبردم ،کنار صورتش نگه داشتم و نفسم رو ازهمون فاصله رو نییرو پا سرم

کنم و تو از پنجره فرار کن برو سمت روستا  یحواسشون رو پرت م ،منیبه ترست قلبه کن دی_نفس،توبا
حواسشون رو پرت کرده،فقط  شون،مهرانیاریب یبر  دیطاها اون جا ان،تو با ارویسام ادیبه احتمال ز

 بهشون خبرنداده،آخه بهش گفتم که زنگ بزنه بهشون... ایدونم چرا سون ینم

جنگل ،تازه با وجود مهران و  نیبرم تو ا ییتونم تنها یترسم، نم یتونم...من....من م یمن،نم ی_ول
 اون نوچه هاش.

 کنم. شیراض یحاال چجور  ایدهنم رو قورت دادم،خدا آب

 به چشم هاش گفتم: رهیخ

 دخلمون اومده. یار یکمک ب یاگه نر امشب رو نترس ،تو هی_نفس ، فقط 
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 !؟یسام اگه من رو گرفتش چ ری_ام

 کرد... یکوتاه مکث

 تو چشم هام انداخت و آروم گفت: ینگاه

 ترس یم زیاز سگ از همه چ یکی_من از تار

 شدم. رهینفس خ یو مهتاب فیبه صورت ظر باخشم

 ازدستم در رفتش... یخشم لعنت نیدوباره خشم تمام وجودم رو گرفتش ،دوباره افسار ا 

 مشتم گرفتم. یکه تنش  بود رو تو یبلوز  ی قهیرو به سمت شونه اش بردم ، دستم

دستم گذاشتش نگاهش کردم دوباره چشم هاش  یهوا دستش رو رو یمحکم بکشم که ب خواستم
 شدن. یبارون

 ودورگه،لب زد، ریز  یرو فشار داد و با صدا دستم

 کنم ،حاال نقشه ات رو بگو. یم یکه بگ یهرکار  _تمومش کن سلطان،باشه قبول،اصال

 شتریب فشیظر یبازوها یوفشار دستم رو رو دمیخشم نفس هام به شمارش افتادن،با حرص غر ازفرط
 کردم.

 . یگ یم یختی_د...ال مصب حاال که  اعصابم رو بهم ر

، 

 لب زمزمه کرد. ریهم گذاشت ز یرو به سمت چپ کج کرد وچشم هاش رو رو سرش

 کنم،نقشه ات رو بگو یسام،ازت خواهش م ری_خودت رو کنترل کن ام

 تونستم. یخواستم خشمم رو سرکوب کنم اما نم یم

 بودم. رهیزدن  خ یکه از ترس دودو م ییچشم ها تو

 که بم بود و گرفته زمزمه کردم: ییوباصدا

من رو خراب  یگم به خاطر خودته،انقدر نقشه ها یکه م ینکن نفس،هرکار  تمی_انقدراذ
 ؟یلعنت زینکن،انقدراعصابم رو با مخالفت هات بهم نر
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 .دمیچشم هاش د یبه وحشت تو ختهیروهم آم تعجب

 بزنه... یاما نتونست حرف دیهاش لرز لب

 واریاش برداشتم ،باخشم برگشتم  و کفف دستم رو  با حرص به د قهی یدستم رو از رو کالفه
 تونستم کنترلش کنم. یبود که نم یبه خاطر خشم مید،کالفگیترس یکبوندم،حق بااون بود خب م

 کنه وسخت بود کنترل کردنش برام. انیکه دوست داشت طغ یخشم د،ازیکوب یم قلبم

 سام تورو خدا زود تر نقشه ات رو بگو... ریام

لب  ریچشم هام فشار دادم وز نیدادم هم زمان انگشت شست و اشاره ام رو ب رونیب قیروعم نفسم
 زمزمه کردم:

 حرف ها... نیو ازا یگفت یرفت چ ادمی ی_خوب گوش کن بعدا نگ

 آوردم. نییچشمم پا یگشتم،دستم رو از رو یکه به سمتش بر م ینیکردم ح یمکث

 خسته ام رو به صورتش دوختم. یها چشم

 دادم: ادامه

که بلند  یکنم،وقت یو حواس اونارو پرت م رونیرم ب یم ،خودممینیپنجره بش یکنم لبه  یم کمکت
به سمتش حمله  یدید یز یچ یوونیاگه ح دم،تایبهت م رمیهفت ت نین،اییاسمت رو صدا زدم  بپر پا

به  یر س هیافتاده به طاهاام بگو که  یبگو که چه اتفاق یدیرس اریبه سام یسمت روستا،وقت ،برویکن
 بزنه. ایعمارت و سون

 رو به سرعت تکون داد. سرش

 تونه بپره. یدور سرتاپاش رو ازنظر گذروندم ،آخه با دامن که نم کی 

 ... اری_دامنت رو درب

 ؟ی_چ

 ...نییپا یبپر  یتون ی_بادامن که نم

 تونم، ی_م
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 واریرو به د ستادم،کمرمیپنجره ا ریقدم بلند ز کیرو به دستش دادم،با  رینزدم ،هفت ت یحرف گهید
 چسبوندم.

 :دمیبود غر ستادهیبه نفس که ا رهیخ

 .یستادیهنوز وا گه،توکهید ای_ب

 .ستادیسمتم قدم برداشت روبه روم ا به

 رو توهم قالب کردم. دستم

 دستم برو باال... ی_پات رو بذاررو

حرکت  کیقالب شده ام گذاشت،وبا یدست ها یبازو هام گذاشت،پاش رو رو یدستش رو رو دوتا
پنجره گذاشت  یلبه  یشونه هام بود،دست راستش رو برداشت ورو یرو د،دستشیخودش رو باال کش

 پنجره نشست. یلبه  یحرکت هولش دادم که رو کیرون پاش چنگ زدم  و با یدستم رو رو

 نونست داخل رو نگاه کنه. یپنجره نم یبود وبه خاطر تنگ رونیسرش ب حاال

 _نفس ،مراقب خودت باش.

 .رسامی_توام مراقب خودت باش ام

 رو که گفت از حمام خارج شدم در حمام رو هم باز گذاشتم. نیا

اجبار بود،من مجبور بودم  کی نیا  ینبودم ،ول یفرستادم اصال راض یداشتم نفس رو تنها م نکهیازا
 رسه. یدونستم که دست مهران بهش نم یحداقل م ینجور ینفس رو بفرستم،ا

بود که با خروجم از اتاق سرش رو به سمت  رومیزدن ب دیرضا مشغول د یخارج شدم،مشت ازاتاق
 برداشت. رونیچرخوند و نگاهش رو از ب

 و دررو هدف گرفتن. ستادنیا اطی_آقا  هنوزتوح

که تو گردنم انداخته بودم رو در آوردم ضامنش رو  یبزرگ یاسلحه  ستادمیا یمشت هیقدم کی تو
 گرفتم، یسمت مشت دم،بهیکش

 !؟یبلد  یرانداز یت یمشت نی_بب



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 .شی_آره،کم و ب

 رو به دستش دادم، تفنگ

 شد به من: رهیومبهوت خ مات

 چکارکنم سلطان... نی_باا

 _من رو ساپورتم کن...

 ؟ی_چ

 ابروم رو باال انداختم. یتا هیلبم نشوندم و  یگوشه  یکج لبخند

 کنم. میخوام خودم رو تسل ی_م

 .دیرد دم ریپ ی دهیشد تو صورت رنگ پر یوضوح ترس و وحشت ، رو م به

مرد کم بشه  ریاز وحشت پ یکم دیزدم تا شا یکه لبخند م ینیشونه اش گذاشتم و ح یرو رو دستم
 کنه. یر یتونست نشونه گ یلرزون که نم ی،چون بااون دست ها

 بهشون دادم.  یفیگذاشتم و فشار خف رمردیپ  دهیخم یشونه ها یرو رو دستم

 خوام حواسشون رو پرت کنم تا نفس بتونه از پنجره فرار کنه. ی،م ی_نترس مشت

 _فرار کنه؟

 گم... یم یبهت چ نی_آره،حاال خوب گوش بده بب

قدم به سمت در  کینقشه رو براش گفتم ، یتمام گوش و هوشش رو به من داده بود وقت رمردیپ
 زدم. ادیدر رو باز کردم و فر یبرداشتم ال

 ؟ییدارم،کجا_مهران باهات حرف 

 .دیبلند مهران به گوشم رس یچند لحظه که سرو صدا شون بلند شد ،صدا بعد

 !؟یبگ ییخوا یم یچ نمیسلطان،بگو بب نجامی_ا

 زدم و ابرو هام رو باال انداختم. یشخندین
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 ؟ یکه اگه نفس رو بهت بدم ،من رو زنده بذار  ید ی_قول شرف م

 شد. یبهت و تعجب تو صداش به وضوح احساس م رنگ

 خوام. یدم سلطان،من فقط نفس رو م ی_آره بهت قول شرف م

 نکنن. کیافرادت بسپر که به سمتم شل رون،بهیب امی_باشه پس اول من م

 نداشته باشن. تیگم کار یم ا،بهشونیب ،قبولهی_خوبه سلطان،خوشحالم که سر عقل اومد

 رضا... یرو چرخوندم سمت مشت سرم

 دادم. رونیب قیرو عم نفسم

 گفتم: ینره بهت چ ادتی ی_مشت

 رو تکون داد.. سرش

 _باشه ،آقا جان حواسم هست.

 هام رو رو هم گذاشتم و به سرعت باز کردم. چشم

 قدم  ازدرگاه خارج شدم. کیباز کردمو با  درو

مهرانم داشت به  یزدم،نقشه ام گرفته بود حت ستادن،لبخندیکلبه ا یمهران به سرعت روبه رو افراد
 اومد. یم طایداخل ح

 دستم رو باال گرفتم و پشت گردنم گذاشتم. دوتا

 . ستادیبه فاصله پشت سر محافظاش ا مهران

 زد. یبهم انداخت و پوزخند صدادار  یز یتمسخر آم نگاه

 یخوند یرجز م یبود ه یاوفته،پس چ یما کم کم داره از تکا پوش م یوحش ریکه ش نمیب ی_به به م
 کنم. یسار م یکنم،من ب یکه من فالن م

 .رمیگ یم یز یامشبت رو فقط با خونر یز یداشت،من تقاص خونر قتیکه گفتم حق ی_هرچ

 چند نفر سمتت نشونه رفتن. نی،بب یهست یتیرفته تو چه  موقع ادتی نکهی_خفه شو سلطان ،مثل ا
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 به روش زدم . ی_لبخند تلخ

 بده. لمینفس رو تحو رونیب ادی_به نفس بگو ب

 ابروم رو باال انداختم. یتا هیزدم و  یشخندین

 _پسر پاشا من  نفس رو

 زدم... ادیرو فر نفس

 دم. یمثل تو نم یموقعه دست کفتار  چیه

 یشد سمت محافظا کیشدم شل نییتع شیازپ یدم رو که گفتم از پشت سرم طبق نقشه  ینم
 مهران.

و نفس  دمیخند یخودم رو پرت کردم تو کلبه،بلند م عیقدم بلند وسر کیشوکه شده بودن،با همشون
 زدم. ینفس م

 )نفس(

** 

 شییپرجذبه و جادو یبود و بااون چشم ها واردادهیاش رو به د هیرو تو هم قالب کرده  و تک دستش
 بود به من. رهیخ

نبود که  دیتونست باهاش مخالفت کنه ،مجبور بودم به حرفش گوش بدم ،اصال ازش بع یم یک
 .ارهیدخلم رو ب نجایبامخالفتم هم

 به سمتش قدم برداشتم. دیباترد

 اومد.  یبهش داشت بند م یکیهمه نزد نیگرفتم ،نفس ازا شیقطور و عصالن یرو به بازو ها دستم

 .دمیحرکت خودم رو باال کش کیداغش گذاشتم،وبا  یدست ها یراستم رو رو یپا

دستش رو  دویتونستم خودم رو به پنجره برسونم که فکرکنم فهم یکتفش گذاشتم ،نم یرو رو  دستم
کارش تمام صورتم داغ  نیحرکت من رو هول داد سمت باال ،از خجالت ا کیباسنم گذاشت و با یرو

 .دمید یصورتش رو نم گهیبود که د نیکه آوردم ا یشد شانس
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 دادم. یم رونیرو به زحمت ب نفسم

قادر به خنک کردنم نبود ،من که تااون  طمیصفر مح ریز یسرما گهیگرگرفته بود که د یجور  صورتم
 بم مردونه اش به خودم اومد. یلحظه تو افکارم بودم باصدا

 _نفس مراقب خودت باش.

کوبوند،که گفتم  یام خودش رو م نهیشونشون دادآنچنان با شدت به س یجنبگ یحرفش ب نیباا قلبم
 کنم. یاالن سکته م

 بهم نزدش. ی_خوبه حرف عاشقانه ا

 در جوابش زمزمه کردم. یلرزون یصدا با

 سام.. ری_توام مراقب خودت باش ام

نگاه کردم انقدر مرتفع  نییکه رفته،به پا دمیقدم هاش فهم یفقط با صدا دمیازش نشن یحرف گهید
 ..نییتونستم بپرم پا یراحت م یلینبود،خ

 زنه. یاسمم رو صدا م یکردم به سلطان بسپرم به صداش که ک یحواسم رو سع تمام

به جونم  یسلطان آماده کرده بودم،امااضطراب کشنده ا یصدا دنیشن یگوش و هوشم رو برا همه
 جوره قادربه کنترلش نبودم. چیافتاده بود ،که ه

 کرد. دایپ یبیمردانه وبلند سلطان تو فضا انعکاس عج یخودم بودم که صدا تو

 یبرام تعجب آوربود،به سخت ریمرد باش نیا بیاهت عجو ....اصال شب دیغر یم ریمرد مثل ش نیا
خارج شده بود  واریکار گذاشته بودن و انتهاش از د واریکه به عنوان ستون تو د یدستم رو به چوب بزرگ

پنجره  زونیوپنجره گرفتم و خودم رو آ یدستم رو به لبه  دمیکش رونیحرکت ب کیگرفتم ،خودم رو با
 افتادم. نیزم یلحظه باز کردم و به حالت آماده باش رو کیکردم و دستام رو تو 

صورتم  یسوخت صورتم رو ازدرد جمع کردم ودهنم رو کج کردم.دستام رو جلو یهام به شدت م دست
به  عیچوب رفته توش ،سر ایو  زهیشد.فکر کنم سنگ ر ینم دهید یز یکه چ یکیگرفتم،اما تو اون تار

شدم،خم  یخونه دور م  نیتر از ا عیسر دیبلند شدم،با  نیزم یخودم اومدم و بادرد پام از رو
 برداشتم. نیزم یرو ازرو ریشدم،هفت ت
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 کردم. دنیبه دو وشروع

 و روشن بودش. یامشب آسمون مهتاب یبود ول کیتار جنگل

ام گذاشتم که به  نهیس یرگبار گلوله وحشت زده دستم رو رو یازراه رو نرفته بودم که با صدا یمتر  چند
 شد. یم نییسرعت باال و پا

کنان  یاشک هام سد چشمم رو شکوندن و باز  دیکه به ذهنم رس یسمت خونه،ناخداگاه با فکر  برگشتم
 .دنیچونه ام رس ریگونه ام سر خوردن وتا ز یرو

 زمزمه کردم. دهیبر دهیسوخت بر یدهانم گلوم به شدت م یزدم واز خشک یکه نفس نفس م ینیه

 من...نه... یسام...نه،خدا ری_ام

کردش اگه کشته باشدش  کیاون مهران پست فطرت به سمت سلطان شل یعنیکردم ، یهق م هق
 ؟یچ

 شه.. یها کشته نم یراحت نیبه ا هیی_نه نفس اون مرد قو

 غیاز سمت راستم من رو به وحشت انداخت،ج یپارس سگ یهق کنان غرق درافکارم بودم که صدا هق
ومن هق  دیدو ی،سگ به دونبالم پارس کنان م دنیو با قدرت تمام شروع کردم به دو دمیکش یفیخف

 ودمب یزدم و به دونبال راه حل یاز اشک  شاخ و برگ هارو باوحشت کنار م یهق کنان از پشت پرده ا
 کنم کیاومد که به سگ شل یهم دلم نم یاز دست اون سگ از طرف یخالص یبرا

 نفهم. وونی،حیدار  ی،چرا دست از سرم برنم یلعنت گهی_گم شو د 

 از اون سگ باعث شده بود که  مهران رو فراموش کنم. ترس

 غیپام  ،ج یکه باحس سوزش کشنده  یی،تا جا دمید یتر م کیسگ رو هرلحظه به خودم نزد یصدا
 افتادم. نیزم یوناخداگاه رو دمیکش یبلند

 رو داخل ساق پام فرو کرده بود. زشیت یترس ودرد نگاهم رو به اون سگ دوختم دندون ها با

فشردم باال گرفتم،به سمت اون  یتفنگ رو که تااون لحظه محکم م دن،یلرز یاز شدت درد دستام م 
 . دمیحرکت ماشه رو کش کیسگ نشونه رفتم وبا 



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 دهیبه جونم افتاد، از درد به مرز مردن رس یبد خوف کبارهیبه  د،یچیپ طیبلند گلوله که تو مح یصدا
 ینیاون طرف تر، ه یبه سگ زدم که افتاد کم یام ضربه ا گهید یبود با پا دهیامونم رو بر هیبودم و گر

 یبلند شدم،نم نیمز یازرو یکه کنارم بود گرفتم و به سخت یکردم دستم رو به درخت یکه هق هق م
 اریهرچه زود تر خودم رو به سام دیرفتم،با یم دیبهم حمله کنه. با گهید وونیح هیتا نمیتونستم  بش

 رسوندم. یم

قدم  یکشنده به سخت یدادم  باتحمل درد یهم فشار م یلنگون راافتادم،لبم رو از شدت درد ،رو لنگ
خوردن و با قطرات اشکم   یگونه ام سر م یابروم رو یداشتم،قطرانت درشت عرق که از انتها یبر م
 ده بودش یکی

 دیچیپ یتو فضا م یوحشتناک یصدا یبود گه گاه کیجا تار همه

داشت  یز یطرف ،پام خونر کیترسناک هم  یدرخت ها نیطرف ترس و وحشتم ازا کیپام  ،درد
 رفت. یم یاهیچشم هام س ی،جلو

 افتاد. یبه نور چراغ برق ینه چندان دور  یادامه دادم که چشمم از فاصله  یبه سخت یا قیدق چند

 تر برداشتم. عیپام قدم هام رو سر دیزدم و با وجود سوزش شد یمندانه ا روزیپ لبخند

 گذاشتم. ییروستا یخونه ا یکاهگل وارید یزدم دستم رو رو ینفس م نفس

که  یز یخودم رو به سمت کوچه کشوندم،با چ واریخونه بهم حمله نکنه.دست به د نیکنه سگ ا خدا
 شدم به رو به رو... رهیشوکه خ دمید

 مهران... ادیپام ، ادیسلطان افتادم، ادیام شدت گرفته بود تازه  هیشده بودم گر هول

طاها وچند تااز  ارویکه کنارسام اوشیس دنیلرزونم رو با درد به سمتشون برداشتم،باد یها قدم
 الیتونستم با خ یکه م یبانیبود دلم دوباره گرم شد به بودن پشت ستادهیروستا و محافظا ا یمردها

 راحت خودم رو تو آغوشش بندازم.

 یباره رو کیرفت و به  یاهیچشمام س یمتر مونده بود تا بهشون برسم، احساس کردم جلو نیچند
 خاک رو تو دهنم احساس کردم. یافتادم،مزه  نیزم

 تکون رو هم نداشتم . نیکوچک تر توان

 کنم. یم هیهمچنان دارم گر دمیفهم یود که نمبودم اما ضعف داشتم،حالم انقدربد ب اریهوش
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 صدا که راه تنفسم رو بند آورده بود. یهق هق افتاده بودم،انقدر خفه و ب به

جونم به  یب یچشم ها نیزد ومن ازب یکه روبه روم نشسته بود و نگران صدام م دمید یرو م اوشیس
سلطان زنده است،به  یعنیکردم، یسلطان رو احساس م ینگاهم رو بهش دوخته بودم،اما بو یسخت
 سرم رو باال گرفتم. یسخت

 نیزم یازرو هیازثان یکه دستش رو دور شونه ام حلقه کرده بودحالم گرفته شد و درکسر  اریسام دنید با
 کنده شدم.

 :دمیبود شن یلب ریدست هاش بلند کرد وتو همون حالت صداش رو که ز یحرکت من رو رو کیبا

 افتاده برات دختر. ی،چه اتفاق یکن یچکار م نجایوضع اسرو  نیتوباا ای_خدا

 یکه تو آغوش سلطان احساس م ییگرما یدونم چرا آغوشش به اندازه  یاش بود ،نم نهیس یرو سرم
 کردم نبود.

 .دیلب زمزمه کردم،اما انقدر آروم که نشن ریرو ز اسمش

 _سلطان...

 .دیچرخ یخواستم ماجرارو براش بگم اما زبونم نم یم

 یکی یشد ،فکرکنم وارد خونه  یم دهیاطرافم شن یادیز یبود رو بستم،صداها یهام که بارون چشم
 نور شدم. ینازکم متوجه  یبه چشمم خورد که از پشت پلک ها یدیچون نور شد میها شد ییازروستا

 نرم گذاشت. یجا هی یآروم من رو رو اریسام

 فاصله گرفت چشم هام رو باز کردم. ازم

 زد. یدستش بود وبا سر انگشت هاش به گونه ام ضربه م ینشسته بود،دست راستم تو کنارم

 _نفس؟!. 

 .یروز افتاد نی،بگو چرا به ا یزنینم باتوام،چراحرف

 و نگران بود. یعصب لحنش

 شده بودو به شدت گرم... نیسنگ سرم
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 داشتم تاابد بخوابم. دوست

 _بفرما آقا آب بده بخوره.

دهانم  یآب رو جلو وانیارم،لیباال ب یسرم گذاشت و کمکم کرد تا سرم رو کم ریز دستش رو کی اریسام
 یگلوم به شدت م دمیبلع یگذاشت و وادارم کرد تا چند جرعه به زور قورت بدم.با هر جرعه که م

 سوخت.

 سرم خم شد. یرو یکم اوشیس

 ؟یروز افتاد نیشده،چرا به ا ی_نفس چ

شد زمزمه وار  یکه به زور از هنجره ام خارج م ییبا خوردن آب جا اومده بود ،با صدا یکه حالم کم حاال
 گفتم:

 مهران افتاده . ریرضا گ یم...مشهد ی__سلطان ....ت...تو خونه 

... 

 ...ایکه طاهاام بره خونه دونبال سون گفت

 شروع کردم به هق هق کردن.... دوباره

 شت._سلطان مرده،مهران کشتتش سلطان رو ک

  

  

 فصل دوازدهم 

  

 !ن؟یازاونجا سردرآورد یچجور  رافتاده،آخهیسام گ رینفس ،ام یگ یم یدار  ی_چ

 زمزمه کردم: دهیبر دهیدرد و سوزش پام بر دازیلرز یکه م ییصدا با

 زودتر برو... اری_تو رو خدا زودتر برو،سام

 .و به سرعت از کنارم بلند شد دیکش رونیسرم ب ریدستش رو از ز اریحرفم سام نیباا
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 ریمشت رضا،فقط خدا کنه که د یرم سمت خونه  ی_طاها تو با چندتااز نگهبان ها برو عمارت ،منم م
 نشده باشه.

 از  ترس و  وحشت  رو درش احساس کرد. ییشد رگه ها یداشت ،قشنگ م یفیلرزش خف صداش

کرد  یم یسع یچرخوند،ازصداش معلوم بود که نگران شده ول اریسرش رو به سمت سام اوشیس
 خودش رو کنترل کنه.

 داره. یز یپاش بدجور خونر مارستانیبرم ب ی_منم نفس رو م

 تکون دادو به سرعت همراه افرادش از خونه خارج شدن. یسر  اریسام

 .کرد یرو نگاه م اریرفتن سام ریهنوزم مس اوشیبودم به س رهیخ

 .دیبه سمتم چرخ  دیدن در،انگشت شست واشاره اش رو همزمان به دوطرف لبش کشبسته ش بعداز

 تر کرد. کیرو بهم نزد خودش

 .باز نگه داشته بودمشون یکه از زور درد به سخت ییشد تو چشم ها رهیخ

خودت  ی،تو با چشم ها رهیبم یراحت نیکه به ا ستین یسام رو کشته،اون مرد ریمهران ام ی_چرا گفت
 که کشته شد. یدید

 ام سلطان گفت  یطرف دم،ازیرگبار گلوله رو شن یکردم ،صدا یداشتم فرار م یوقت یول دمی_نه..من ند

 کنه تا من بتونم فرار کنم. یحواسشون رو پرت م که

 زدم. دوبارهق

 .هیبادا بلرزه اون مرد باهوش نیکه به ا ستین یدیسام  ب رینکن نفس،ام هی_گر

 لرزون و گرفته زمزمه کردم. یکردم باصدا یم هیکه گر ینیح

 درد داشت. یلیکرده بود،خ یز ی_زخمش دوباره خونر

 .مارستانیتو رو ببرم ب دی_گفتم که نگرانش نباش فعال با

 چشم هام رو بستم. یحال یرفت،باب یاهیچشمم س یضعف کردم ،جلو دوباره

 کنده شدم... نیلحظه احساس کردم که دستش رو دور شونه ام حلقه کردو من اززم کی فقط
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* 

 )سلطان(

 نبود. اریسام ایاز اون  یهنوز خبر  یداده بودم،ول یشد که نفس رو فرار  یم یساعت کی

 !؟یبراش افتاده باشه چ یذاشتم که بره،اونم تنها،اگه اتفاق یم دینبا ازاولش

 ورش کردم.خواست بره من مجب ینم اون

 زدم. یم نیزم یوقفه نوک اسلحه رو رو یب

اسلحه ام  یبرام نمونده .مهرانم منتظره  گلوله ها شتریب ریدوتا ت یاست مشت دهیفا ی_مقاومت ب
 بندازه. ریتو خونه و من رو گ ادیراحت ب الیتموم بشه ،تابا خ

 بودن نگاه کردم. رهیرضا ودخترش که رو به روم نشسته بودن و به صورتم خ یمشهد به

 نگاه کردن به صورتشون احساس شرم داشتم. دم،ازیکش نییبود،نگاهم رو پا دهیهردو شون پر رنگ

 پدر و دختر رو هم به خطر انداخته بودم. نیجون ا من

 !؟یاون کفتار بش میتسل ییخوا یم یعنی_آقاجان 

 تکون دادم. دییتا یبود به نشونه  نیی_سرم رو هون طور که پا

 ریکردم،اگه گ یکاش مجبورش نم یذاشتم  بره،ا یکاش نم یسرش اومده،،ا ییچه بال یعنینفس ، اما
 !؟یصفت و هوس باز  افتاده باشه چ وونیح یمردا

دوتا پام  یپنجه هام رو تو موهام فرو کردم و به موهام چنگ زدم ،آرنج دوتا دستم رو به زانو ها کالفه
 دادم. هیکه توشکمم جمعشون کرده بودم،  تک

 وقت رفتنه،به مادر پدرت هم سالم من رو برسون. گهی_سلطان اشهدت رو بخون که د

 کلفت و زشتش شروع کرد به بلند قهقهه زدن. یرو گفت و باصدا نیا

 .دمیساب یهم  م یحرفش مثل باد از سر جام بلند شدم باخشم دندون هام رو رو نیباا

 کردم. به انقباض دراومد و اخم هام  رو تو هم فکم
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 نیبودم که کنترل ا یکه من آدم ییوازاونجا ارهیازپا درب یمرد قصد داشت من رو باجنگ روان نیا
 کارش هم موفق بود. یتو یرو نداشتم،تاحدود میخشم لعنت

اونم نتونست من  یاز پشت سرم اومد،اما اسرار ها یمشت یقدم بلند از کلبه خارج شدم، صدا کی با
 ستادهیکه جلو تراز همه ا ییکه دوتااز نگهبان ها یدم،جور یبلند غر ستادمیدرا یرو متوقف کنه ،جلو
 قدم به عقب برداشتن. کیبودن وحشت زده 

 .ی_مهران ببند اون دهن نجست رو لعنت

 یام م نهیوار خودش رو به س وانهیقلب ناآرومم د تیزدم،از شدت خشم واعصبان ینفس م نفس
 .دیکوب

به سمتم برداشت ،دستش رو داخل  ی،دستش رو رو هواچرخوندو چند قدم دیو مستانه خند بلند
 که لبخند به لب داشت خونسرد گفت: ینیشلوارش کردو ه بیج

و نابود  ستیکه سر راهته رو ن یهرچ یخوا یو م یکن یغرش م یوحش ریمثل ش یتیتو اعصبان یوقت
 .یش یکنترلت کرد واقعا هم ترسناک م شهینم گهید یکن

 کردم. رتیوصداقت کالمش ح ییمه رک گوه ازاون

 ...ایاز خودم  فیتعر یبذارم پا دیحرفش رو با نیا یعنی

 یتو جبهه  نکهیا یمثل تو به جا یکردم آدم زرنگ یعمرته ،دعا م یکردم چون آخرا فی_ازت تعر
 نیا یآدم ها نی،قدرتمند تر میمخالف من باشه ،همراهم باشه،اگه من و تو دست به دست هم بد

 .میش یکشور م

 اسلحه رو محکم تو دستم فشار دادم. یهم فشردم و دسته  یلب هام رو رو باحرص

 .میجبهه باش کیتو  میتون یوقت نم چیه،ماهیپدر کشتگ تیمن و تو مهران،حکا تی_حکا

 .مییاگه خودمون بخوا یحت

 شنهادیبه من پ یلجم گرفت،با چه وقاحت شیزد،از اون همه خونسرد یکردم هنوزم لبخند م نگاهش
 من بوده و خودش بدتراز پدرش... یرفته که پدرش قاتل خانواده  ادشیده ،انگار  یشراکت م

 خانواده تشنه بودم. نیبه خون ا من
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افتاد که مهران رو به   یدادم،نگاهم به اسلحه ا یهم فشار م یکه دندون هام رو از خشم رو همزمان
 من نشونه رفته بود.

 بودم. دهیاهدافم نرس ی،من هنوز به همه آخر راهم بود یعنی

 ...یاحیر رسامی_خدا حافظ ام

 کردم اسلحه ام رو. به سمتش نشونه رفتم ... ینگاهش م رهیخ

 برم تورو هم با... نکهی_قبل ا

 ترمز کردن . اطیح یکه با سرعت جلو نیبه پشت سر مهران موندم چندتا ماش رهی، خ مات

 یآشنا یچهره  دنیشدن،باد رهیو نگهبان ها همزمان بامن برگشتن وبه پشت سرشون خ مهران
 لب زم زمه کردم: ریزدم و ز یپوزخند صدادار   اریسام

 دختر .. نینفس،آفر نی_آفر

 قدم بلند خودم رو انداختم تو خونه، کیبا

خب  عقل  یول انیمطمعن بودم که افراد مهران سمت خونه نم نکهیبودم ،باا رهیخ رونیدر به ب یازال
 کنم. تیرو رعا نانیکرد که جانب اطم یحکم م

 .رونیب ی،آخه چرارفت ی_آقاجان خدارو شکر که سالم

 جواب دادم. رونیبه ب رهیبشه همونطور خ جادیتو حالتم ا یر ییتغ نکهیا بدون

 .یبترس ستیالزم ن گهیاومدش،د اری،سام یبنداز مشت رونینگاه به ب هی_

 شد. دینفرشونم از نظرم نا پد نیدن،آخریدو اطیمهران به سمت پشت ح افراد

 اریسام یصورت نگران و آشفته  یبرداشتم ، به محض خروجم ازدرگاه نگاهم رو رونیقدم به ب کی
 کنج لبم جا خوش کرد. یلبخند کج دنشیموند،با د رهیخ

 ..دیکه رس میقدم کیچند قدم بلند به سمتم اومد..به  با

 .یخدارو شکر که زنده ا دم،ی،خدارو شکرکه به موقع رس رسامی_ام

 ابروم رو باال انداختم. یتا هیحرفش  شوکه شدم  نیا دنیشن با
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 عمارت. یگردوند یاالن  جنازه ام رو با خودت برم یبود دهی_اگه به موقعه نرس

 سام،خدارو شکر. ری_خدا رو شکر ام

 رو گفت و خودش رو محکم تو بغلم پرت کرد. نیا

 سرش گذاشتم. یراستم رو رو دست

 .یجلو محافظا ازخودت ضعف نشون بد گه،زشتهی_بلند شو بسه د

 یشدم  تو چشم ها رهیبازو هاش گذاشتم و ازخودم دورش کردم ،سرش رو باال گرفت خ یرو رو دستم
رضا حرفم تو دهنم موندش ومهرسکوت به  یمشهد یبزنم که با صدا یباز کردم تا حرف سش،دهنیخ

 .دهانم خورد

 به صورتش گفت: رهیکرد و خ اریسام ستاد،روبهیا کنارم

 ،خدا تورو فرستادش. یدیبه موقعه رس اری_قربونت برم آقا سام

 لبش نشوند. یگوشه  یلبخند مصنوع دویعرق کردش کش یشونیبه پ یدست اریسام

 همه تون. نیجان،خدارو شکر که خوب ی_سالم مشت

 گفتم: یو عصب یوسط خوش و بششون و بالحن جد دمیپر کالفه

 طاهارو بره عمارت؟ ی_فرستاد

 رو به سمتم چرخوند: سرش

 دهیتموم شده بوده،بعدشم ترس ایسون هیخبرش رو گرفتم ،گفت شارژ گوش شیپ قهیاتفاقا چنددق آره
 نتونسته بود به ما خبر بده.  نمیهم یبرا رونیب ادیازاتاقش ب

 ایسر سون یینکرده بال ییبود که خدا نیدادم،تمام هم و غمم ا رونیراحت ب الیوبا خ قیرو عم نفسم
 اومده باشه.

 عمارت؟! ی_نفس رو فرستاد

کج کرد از باال چشمش نگاهم کرد و من  یزدو سرش رو کم شیشونیپ یاشاره اش رو گوشه  انگشت
 من کنان گفت:
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 یلیشده بود.حالشم خ یزخم یپاش بدجور  چارهیب مارستان،دخترهیبرد ب اوشینفس رو س_داداش ،
 گفت سلطان مرده... یکرد و م یم هیخراب بود،همش گر

 افتادم. یپس م دمتید یاگه نم ستادیم یداشت وا قلبم

کت   ی قهی یهام رو  رو ار،پنجهیصورت سام یرو رهیباز موندن وخ یهام از فرط تعجب ونگران چشم
 .دمیتوام با حرص  و خشم غر یچنگ زدم و آروم امابالحن اریسام

اونجا چه  کهیاون مرت مارستان،اصالیبردتش ب اوشیشده بود،س ینفس زخم نمیبگو بب قیدق اری_سام
 کرده. یم یغلط

 مثل جن جلومون ظاهر شدش. ییهویخبرش کرده بود  یدونم ک ینم ری_به خدا ام

 کردم هولش دادم  راه افتادم  یاش رو رها م قهیکه  ینیهم فشار دادم ه یرو  با حرص وخشم رو لبم

 ؟یکن یمنو نگاه م یستادی،پس چرا هنوز مثل مجسمه وا وفتی_راه ب

 رضا گفتم: یبه مشهد رهیاومد که باعث شد متوقف بشم به عقب برگشتم ،خ ادمی یز یچ

 کنم،ممنونم. یکارامشبت رو جبران م ی_مشت

 نکردم. یکار  نیکه شما درحق با انجام داد ییبود آقا جان درقبال کارها فهی_وظ

 زدم و به تکون دادن سرم بسنده کردم. یکج لبخند

 کرد. ینگاهم م رهیچرخوندم که هنوز سرجاش خشکش زده بود و خ اریرو به سمت سام سرم

 .وفتهیرو باال انداختم و اشاره کردم که راه ب سرم

 نکهیکردن و من بدون ا یسالم م نمیمحافظ ها با د یها رفتم ،همه  نیاز ماش یکیوبه سمت  برگشتم
 دادم. یبهشون بدم به راهم ادامه م یجواب نیکوچک تر

ودر رو باز  دمیرو کش رهی،دست انداختم دستگ یمشک یکمر  کی، دمیها رس نیاز ماش یکی به
درسمت شاگرد رو باز کرد خودش رو انداخت رو  اریروش بود،سام چیکردم،نشستم سمت راننده سو

 سرش رو به سمتم چرخوند. ،یصندل

 !؟یبر  ییخوا ی_کجا م
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 زدم ... یکه استارت م ینیه

 رم دنبال نفس. ی_م

 .می_پس نگهبان هارو چکار کن

 _به محمد بگو برشون گردونه عمارت .

 کنده شد و حرکت کرد. نیزم یبه سرعت از رو نیپدال گاز فشار دادم ،ماش یرو رو  پام

 زنگ بزنم به محمد بگم بچه هارو بر گردونه عمارت. هی_پس بذار 

 رو تکون دادم. سرم

 _آره زنگ بزن.

**** 

 دنیافتادم با خشم وارد اتاق شدم ،با د شیساعت پ مین ادیسرش نشستم  یساعته که باال مین االن
لحظه از  کی یته بود،تمام بدنم براکه کنار نفس نشسته بود و دستش رو تو دستاش گرف اوشیس

 گرفت. شیشدت خشم آت

 یبرا اوشیس یرتیچشم هام رو گرفته بود ازنظر من غ یهوا  هجوم بردم ،خون جلو یسمتش ب به
شدنم  یرتیغ تیدر واقع ره،گرچهیاومد.اون حق نداشت دستش رو بگ یبه حساب م بهیغر کینفس 

 معنا بود. یب

 .دمیاش چنگ زده بودم غر قهیکه پنجه هام رو محکم تو  ینیخشم ح با

جلوم سبز  گهیکه د یتو قول نداده بود رون،مگهیاز اتاقش ب ،برویلعنت یبهش دست زد یک ی_با اجازه 
 . یکن تشیو هدا یر یرو بگ تی،مگه قرار نشد که افسار اون هدف لعنت  ینش

به  یاومد به پشت سرم نگاه  کردم،پرستار بود که با لبخند پهن رونیباز شدن در اتاق ازافکارم ب یباصدا
 اومد. یسمت م

 به نفس نگاه کردم. قینفس عم هیوبا  دمیبه صورتم دست کش کالففه

 نشده؟! داری_خانومت هنوز ب
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 کردم... نگاهش

 من بود،سرم رو چرخوندم. یزخم یاون بابهت به پهلو ونگاه

 غرق درخون شده بود. راهنمیپ

 !؟یشد یخودتم که زخم_تو 

 شده بود. یمهتاب بیشدم به صورت نفس که عج رهیتفاوت  خ یب

 نشدش. جادیا یر ییتوحالتم تغ ستاد،امامنیکنار تخت ا پرستار

 بندازم. ینگاه کی_لباست رو باال بزن زخمت رو 

 .ستین یاجی_خوبم  احت

 بندازم. ینگاه کیرو بده باال لطفا،بذار زخمت رو  راهنتی،پ دینکن یکنم لج باز  ی_خواهش م

 شدم. میکه داشتم تسل یناچار از شدت درد به

که غرق در خون  دمیسف یرو باز کردم،حلقه ا راهنمیپ یدادم ،آروم دکمه ها یام رو به صندل هیتک
 بودش رو باال دادم.

به پهلوم انداختم  یمنقبض شده از درد ،نگاه یناله ام رو خفه کنم،بافک یفرو بستم تا صدا لب
 پانسمان آغشته به خون بود.

 مملواز تعجب پرستار ونگرانش.. یوصدا

 کرده؟؛ یز یاست،خونر هیبخ یجا یسر خودت آورد ییمن،تو که حالت بدتراز زنته،چه بال ی_خدا

 نگاهش باعث شد سرم رو بچرخونم و نگاهش کنم. ینینگفتم،سنگ یز ی_چ

تخت گذاشت ،دستش که به زخمم خورد از شدت سوزش  یرو باز کردو رو هیاول یک هاکم ی جعبه
 ناله ام رو خفه کنم. یچشم هارو بستم و لبم رو به دندون گرفتم تا صدا

 .دمیبعد باصداش نگاهم رو به سمت صورتش کش یکم

 .رونیب یوبنداز  یار یرو بهتره درب تی_تموم شد ،حلقه ا

 مچ دستش گذاشت. یرو رو شیانیبلند شد، به سمت نفس برگشت،انگشت اشاره وم ازکنارم
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 _زنت حامله است؟!

 بهت زده ام رو به چشم هاش دوختم. نگاه

 .ستشی_نه ،حامله ن

 بارداره. دیبود گفتم شا نیی_آهان ،فشارش پا

 رو گفت و جعبه رو به دستش گرفت و به سمت در قدم برداشت. نیا

 صدام کن. یداشت ی_کار 

 جوابش رو بدم از در خارج شد و رفت. نکهیا بدون

غرق درخون  شینییکه قسمت پا دمیسف یرو از تنم خارج کردم،و بعد حلقه ا راهنمیحرکت پ کیبا
 بود.

 اتاق بود قدم برداشتم. یکه گوشه  یکوچک ییبرهنه به سمت روشو یطور با باال تنه  همون

 رو کنار شوفاژ انداختم. راهنی،و پ دمیلباسم رو آب کش یخون ی گوشه

 نم،ناخداگاهیتونستم بش یکوچک کنار تخت انداختم ،درد داشتم نم یصندل یخودم رو رو یسخت به
 گفت که دونفره است. شدیم باینگاهم به تخت افتاد ،تقر

 ،حالم واقعا بد بودش. نمیبش یاون صندل یتونستم تا صبح همون طور رو ینم منکه

تخت درست کنارش دراز  یتخت ،آروم رو یهولش دادم گوشه  یبلند شدم،کم یصندل یدرد از رو با
بودم،واقعا خسته  ستادهیسرپا وا تمیوضع نیدادم ازصبح که باا رونیوبالبخند ب قیرو عم دم،نفسمیکش

 شده بودم.

 چشمام گذاشتم. یبودم و ساعدم رو رو دهیصورت طاق باز خواب به

 خوابم برد.... یاز فرط خستگ عیسر یلیوخ

**** 

کرد  یم هیبه نفس انداختم،تو خواب داشت گر ینگاه دم،یوحشت زده ازخواب پر یبلند غیج یباصدا
 زد. یم ینامفهوم یو حرف ها
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 دادم.  یفیرو تو هم فروکردم کتفش رو گرفتم توپنجه هام وفشار خف ابروهام

 ...ینیب یخواب م ی_نفس آروم باش...دار  

 ..شی......کشت ری_ا.....ام

 شدم... یرو متوجه نم شیزیزد چ یکه م ینامفهوم ازکلمات

 سرد زمزمه کردم: شهیاز اشکش گذاشتم ،بالحن آروم،اما مثل هم سیصورت خ یرو رو دستم

 ..ین یب یخواب م یدار  دارشوی_نفس ب

 دمشیحرکت کش کیشد ،با یداشت کنترل اعصابم ازدستم خارج م گهیکرد،د یچنان هق هق م هم
 یرو یشد کنترل یطاقتم کرده بودو باعث م یهاش ب هیتخت،گر یام رو دادم به باال هیتو بغلم تک

 خودم نداشته باشم.

 کار رو بکنم. نیتونم ا یکه نم دمید یخواستم درکش کنم هم م یم هم

 خواستم. یهم نم دیاشای

 ساکت شد. دمیکه سرش کش یادی_با فر

 صداتو .. گه،ببری_بسه د

رنگ  یاشک غوطه ور بود با صورت  ونیگرد شده  که م یازم وحشت زده جدا کرد،باچشم ها رو خودش
شده بود،که  زیانقدر چهره اش معصوم و ترحم  برانگ دیرس یبه گوشم م زیکه ر یوناالن وهق هق دهیپر

 شدم. مونیپش یبا وجود اون همه درد لحظه ا

 اخم نگاهش اوردم،بایبه روم ن اما

 کردم، نگاهش

تونست  ینکنه اما بغضش رو هم نم هیداشت گر یکه سع یتخت،ودرحال یگوشه  دیرو کش خودش
 زمزمه کرد. یلرزون و گرفته ا یپنهون کنه باصدا

 !؟ی_سلطان...تو زنده ا

 رو از نگاهش گرفتم. نگاهم
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 بودم. دهیکنارت تو ننشسته بودم ،تو سرد خونه تو آرامش خواب نجای_اگه مرده بودم االن ا

 !د؟یتعجب پرس ن،باییشد پا دهیکش نگاهش

 !؟ی_چرا لباست رو درآورد

 بود. انمیعر  یکردم و نگاه اون با تعجب به باال تنه  نگاهش

 جور درد داشتم. دم،بدیتخت دراز کش یرو دوباره

 ناله ام رو خفه کنم . یفرو بستم تا صدا لب

 چشم هام گذاشتم. یهام رو بستم و ساعدم رو رو چشم

 .دیبه گوشم رس یمملو از تعجب نفس غرق درنگران یوصدا

 هنوز زنده است؟!  ای؟ ی_مهران رو کشت

 نگاهش باعث شد سرم رو بچرخونم و نگاهش کنم.. ینیسنگ

نگران وآشفته به   یصورتم وبا ترس و حالت یخم شده بود  رو کینزد یبود جلو واز فاصله  اومده
 کرد. یچشم هام نگاه م

 !ش؟ی،مهران رو کشت_جوابم رو بده 

 !؟ینگرانش شد هی_چ

 .شیکشت یشدم اگه م ی_نه ....فقط خوشحال م

 شد. دهیکش نییسرکشم ناخدا گاه به سمت پا نگاه

 بشم. قینفس باعث شد تااون حد روش دق تیوضع دیشا

 اش باز شده بود. نهیس یتراز قفسه  نییپا یبود تا کم دهیرو که پوش مارستانیلباس ب ی دکمه

 کرد. یم ییخودنما یقرمزش به خوب ریولباس ز دشیسف پوست

 اش.... نهیس خط

 بدنش برداشتم. ینگاه  سرکشم  رو از رو کالفه
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برهنه وتبدارم نشست باعث شد  به سرعت ازکنارش بلند بشم و طبق عادت  یبازو یکه رو یگرم نفس
 موهام پنجه بکشم. یتو

 برداشتم.اتاق قدم  یگوشه  ییبه سمت  روشو یحال خاص با

خشم و استرس که امروز به حد نصاب متحمل  میحجم عظ ایدرد بود  ریملتهب بود،تحت تاث تنم
 دونم. ینم  یا گهید زیچ دمیشدم،شا

 گرفتم. یم شیدونستم که از داخل داشتم آت یرو خوب م نیا یول

 یبردم،انقدر داغ بودم  که اون آب سرد هم نم رشیآب  بازش کردم،سرم رو ز ریبردم سمت ش دست
 .ارهیب نییوجودم رو پا یتونست حرارت داخل

   ؟یش یم ضی،مریکن یم ی_چکار دار 

 دادم. رونیبعد سرم رو بلند کردم و نفسم رو محکم ب یکم

 .دمیبه صورتم دست کش یرخوت خاص با

 شونه ام احساس کردم. یرو رو یز یچ ینرم که

 سمتش برگشتم،بااخم نگاهش کردم. به

 .دیکش نییآروم پا یلیرو خ دستش

 _حالت خوبه؟!

 گرفت. نییو سرش رو پا اوردیکه تاب ن نیو سنگ قیبه صورتش بود اونقدر عم نگاهم

 بخواب. ری،برو رو تخت بگ نییپا یوضعت ازتخت اومد نی_خوبم،تو چراباا

 ؟ی_پس تو چ

 .امیرو بپوشم منم م راهنمی_پ

 :دیپرس متعجب

 ?!ییای ی_تو کجا م
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به  رهیتکون دادم،آب دهانش رو قورت داد وخ یکردم با اخم سرم رو به آروم یهمونطور که نگاهش م 
 من منتظر جوابش بود.

 برگشتم و  به سمت شوفاژ قدم برداشتم. یبه روش زدم وبا خونسرد یشخندین

 زدم ... یچنگ م راهنمیکه به پ ینیه

 خوابم. یم یدلصن ی_نترس من رو

،کامال خشک شده  دمیکه شسته بودم کش ینقطه ا یچنگ زدم،دستم رو رو راهنمیحرکت به پ کیبا
 بود.

 .دمی.شروع به بستن دکمه هاش کردم،وتو همون حالت به سمتش چرخدمیرو پوش راهنمیپ آروم

 ابروم رو باال دادم. یتا کیبود، ستادهیبه من ا رهیهمون طور خ هنوز

 .گهی..برو بخواب د،دیکن یمن رو نگاه م یستادیهنوز وا_تو که 

نگاهش رو ازم برداشت و به سمت تخت قدم برداشت،نفسم رو  یحرف نیتفاوت وبدون کوچک تر یب
 دادم ... رونیب قیعم

 .رونیب ختهی_اون دکمه هاتم ببند همه بندو بساتت ر

 چیگرفت ، مشغول بستن دکمه اش شد و بدون ه نییکه پشتش به من بود سرش رو پا یدرحال
 .تخت  یرفت رو یحرف

کنار  یبستم به سمت صندل یرو م راهنمیپ ینییپا یکه دوتا دکمه  ینیرو از روش برداشتم،ه نگاهم
 تخت قدم برداشتم.

خسته ام  یکردم چشم ها یسرد پشت سرم چسبوندم و سع واریرو روش ولو کردم،سرم رو به د خودم
 که نداشتم ببندم. یباآرامش قهیچند دق یرو برا

 خسته ام رو باز کنم . یچشم ها نکهینفس بدون ا یصدا دنیچند لحظه با شن بعد

 سام؟؟ ری_ام

 _هووم.
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 _جات راحته؟!

 _آره.

 .کهیبرات کوچ یادیز یآد، اون صندل ینم نطوریبه نظر که ا ی_ول

 کردم،سرم رو به سمتش چرخوندم. یکه چشم هام رو باز م ینیزد متعجب شدم،ه یکه م ییها ازحرف

 بود به من. رهیدرشتش خ یچشم ها با

 رو بزن. تیحرف اصل یبگ ییخوا یم یرو ندارم،چ هیحاش ی_برو سر اصل مطلب حوصله  

 گفت: یلرزون یهم فشار داد و باصدا یرو رو لبش

 کنه. یم تتیتخت بخوام،زخم پهلوتم اذ یرو ای_ب

 ابروهام رو جمع کردم. 

 کنارت بخوابم. امیب ییخوا ی_ازم م

 گفت: یکج کردو بازبون دراز  یرو به حالت بامزه ا لبش

 ؟؟یچ گهیخدا،د یی_وا

 .هاش رو تو هم کردو ادامه داد اخم

 رو تخت بخواب. ایخوابم ،تو ب یم یصندل یرم رو ی_من م

  

دو  نیدادم و انگشت شست و اشاره ام رو ب هم فشار یسرم رو چرخوندم و چشم هام رو رو یعصب
 چشمم با حرص فشار دادم.

 کنارت بخوابم. ادیخوشم نم نیدختر جون،منم همچ  یبه خودت مطمعن یلی_خ

نفس باهمون  یحساب طرف رو برسه ،منته زشیکه بخواد با چنگ و دندون ر یوحش ریبچه ش مثل
 رو مقلوب کنه. فشیخط و نشون هاش رو بکشه و حر یتونست همه  یهم م اهشیس یچشم ها

 کرد. یازش استفاده م شترینگاه  برنفوذش نبود،وگرنه ب نیا یخودش متوجه  دیشا
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 کنار تو بخوابم...قول! ادیخوشم م یلیمن خ ی_فکر کرد

 .دمیدهنت رو بفهم،باز به روت خند ،حرفی_ه  

جناب  یفهمم بهتره که تو حد و حدود خودت رو بدون یحرف دهنم رو م ،منیهست یک ی_تو فکر کرد
کنارم  ییایام،که ب یابونیخ یهرزه  یدخترا نیمن ازا یکرد ،فکریبود دهیبغلم خواب شبیسلطان،چرا د

 .ستیخبر ها ن نیو الل شم حرف نزنم،نه آقا ازا یبخواب

اون برام امن تره تا  ی خونه نکهیمثل ا اوشیس شیرم پ یبه خاطر تمام کمک هات ممنونم،من فردا م 
 تو... شیپ

 _الل شو نفس...

 ...دیباره ساکت شد و خودش رو عقب کش کیبه  ادمیفر یصدا از

 جهش خودم رو به تخت رسوندم. کیبلند شدم وبا یصندل یاز رو هیاز ثان یکسر  تو

 جذابش دوختم. یخشم نگاهم رو به چشم ها با

 یبودم تداخل جالب دهیکه تو کالمش د یزد،بااون حس سرکش ینگاهش موج م یکه تو یوحشت
 کرده بود. جادیا

 یبه زبون م یحرفش رو با گستاخ یترس چیبدون ه یکرد،اماازطرف یم ینیعقب نش نطوریا نکهیا
 کرده بود. زیآورداون رو متما

کرد،  یرفتارش وادارم م نیدادم،اون با یداد کنترلم رو ازدست م یطور شجاعت نشون م نیا یوقت
 جسارت به زبون آوردن اسمم رو هم نداشته باشه. گهیانقدر آزارش بدم که د

 من فراهم کنه. یرو برا نهیکرد تا زم یآگاهانه باتمام قدرتش داشت تالش م واون

 بازوش گذاشتم. یبود به من،دستم رو رو رهیطور که با وحشت خ همون

 تونست خودش رو عقب بکشه. ینم شترازاونیب دستم عضالتش  منقبض شدن، بافشار

 .دیلرز یتن و بدنش م یتخت فشار داده بود که همه  یبود،اونقدر خودش روبه باال دهیپر رنگش

 اجرا بشه. دیمنه که با یقانون فقط برا نیوسط نامحرمم ا نیکه فقط من ا دمی_آره امروز فهم
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 بغلت بکنه. رهیتونه دستت رو بگ یکه محرمته راحت م اوشیس

 .یاون راحت باش شیپ دمیبا آره

 شدم. رهینفس خ فیو ظر یبه صورت مهتاب باخشم

چند  یکه دست نفس رو تو دستش گرفته بود و حرف ها اوشیو س شیچند ساعت پ یآور  ادیبا
 تو دلم به پاکرده بود که خاموش شدنش  یشینفس آت شیپ قهیدق

 خدا بود. با

 به سمتش. دمیاش  رو محکم تو چنگم گرفتم ،وخودم رو کش قهیحرکت  کیبا

 شدن بهش هم تو فکرم نبود. کیفکر نزد یحت

 برد. یازم حساب م دیافتاد،با یاز تقال م دید،بایترس یم دیبا اما

 دستم گذاشت. یهوا دستش  رو رو یلباسش رو بکشم ،که ب ی قهیمحکم  خواستم

 به من دوخته بود. رهینگاهش کردم،چشم هاش رو خ تند

 بشه. دنشونیداشت مانع  بار یخواست بباره اما بالجاجت سع یبود،انگار که م سرخ

 گفت: یگرفته ا یرو فشار داد وبا صدا دستم

 سام،انقدر اعذابم نده. ری_بس کن ام

 _خفه شو نفس،فقط الل شو..

 .دمیکه برات ند ییچه خواب ها نیو تماشا کن بب نیبش

 م به شماره افتاده بود.خشم نفس ها ازفرط

 تخت. یبازوش رو گرفتم و پرتش کردم رو باحرص

 کرد. یدرشتش نگاهم م ی،شوکه شده بود،باچشم ها دیکش یفیخف غیج

 مهیوبا فاصله دست هام رو دوطرف بدنش گذاشتم و رو صورتش خ دمیزنان خودم رو باال کش نفس
 زدم.
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 تونستم. یخواستم خشمم رو سرکوب کنم اما نم یم

 بودم. رهیزدن خ یکه از ترس دو دو م ییچشم ها تو

 :دمیکه بم بود و گرفته آروم غر ییصدا وبا

 .نهیسنگ یلیمرد خ کیدم تاوان شکستن غرور  ینشون م ،بهتیکرد ی_تو امشب با غرور من باز 

 .دمینگاهش د یبه وحشت تو ختهیرو هم آم تعجب

 تونست حرف بزنه. ی،اما نم دیهاش لرز لب

 گردنش رها کردم. یبردم،کنار صورتش نگه داشتم ونفسم رو از همون فاصله رو نییرو پا سرم

 کردم. یکنه وسخت باهاش مقابله م انیکه دوست داشت طغ یاز خشم دیکوب یم قلبم

 داشت آروم زمزمه کردم. یفیتند که از زور خشم لرزش خف یگوشش بالحن کنار

 .کنم یات م غهیضر صمح میر ی،میمرخص شد  مارستانیازب ی_وقت

 تونم تو رو تو قلمروم حفظ کنم. یراحت تر م ینجور یا

 )نفس( 

 بزنه.. یحرف نیکردم چن یازتعجب باز مونده بود،فکرشم نم دهانم

 .دیغر شیبا همون لحن  عصب دیرو که د سکوتم

 کرد. یکه زبون درازت خوب کار م شیپ ی قهیپس؟!تا چند دق یچرا الل شد هی_چ

 .دمیدهانم رو قورت دادم،دوباره زبونم به کار افتاد با حرص وخشم غر آب

 خان. یات شدم،آقا غهیکه ص ینی_مگه تو خواب بب

 :دیتو چشم هام با تحکم غر رهیخ

 تجربه اش کنم. تمیخواد که تو واقع یدلم م یلیخ دم،امای_تو خوابم د

 دم،اوضاعیرو روت د اوشینگاه س شیچندساعت پ ینبود،اما حاال اوضاع فرق داره،وقت نیا تمین اول
 کرد. رییتغ
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 رو لب هام نقش بست. یمحو پوزخند

 .یام کن غهیدم که ص یوقت اجازه نم چیوه ،متنفرمیاحیسام ر ری_ازت متنفرم ام

 کنج لبش نشوند . یجذاب شخندین

تو  یرو یگذرم ول یم میو زندگ ندهیازآ ره،شدهیتونه جلوم رو بگ یام نم یکس چیکنم ه یات م غهی_ص
 کنم. یرو کم م اوشیس کهیو اون مرت

  

خوش حالتش چنگ زد و  یتخت برداشت کمرش رو صاف کرد پنجه اش رو تو موها یرو از رو دستش
 که از حرکاتش مشهود بود به عقب هولشون داد. یبا خشونت

 گفتم: تیشدم وبااعصبان زیخ میتخت ن یحرص رو با

تاامثال تو  ومدمیاما کوتاه ن  دمیبدترهاش رو هم د نینترسون سلطان،ازا تیآبک یدایتهد نیباا منو
 شم،مخصوصا تو... ینم یکس ی غهیکه دلشون خواست بکنن،من  ص یبخوان هر غلط

 کن. رشیتعب زتیخودت و اون نامزد عز یبرا یدیهم که د یهرخواب

و خشنش  یتوهم گره خورده اش ولحن جد یسمتم برگشت،موشکافانه نگاهم کرد،بااون ابروها به
 شد. یم مونیشد واز گفته هاش پش یالل م یواقع یاومد و به معنا یزبون آدم بند م

 تو؟! یزن یحرف م یدار  ی_از ک

 زدم... پوزخند

 .یکه قراره بااهاش ازدواج کن ی،کس ،نامزدتی_چه زود صبا جونت رو فراموش کرد

 .دیمردونه خند بلندو

 زمزمه کرد. یشد به صورتم و با خونسرد رهیتخت گذاشت خ یخم شد کف دوتا دستش رو رو 

 ات کنم که راحت تر بتونم ازت محافظت کنم. غهیخوام ص ی،می_من ازت نخواستم که زنم بش

 کردش. عمیکلمه بدجور ضا یواقع یمعنا به
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 غهیص ستمیام ،من حاضر ن گهیهر اسم د ایبذار زنت بشم  یاسمش  رو بذار  یکه  دوست دار  ی_هرچ
 تو بشم. ی

 تخت برداشت. یرو از رو دستش

 دادم. رونیب قیرو عم نفسم

 تخت بلند شد. یچشم هام از رو یتو قیعم یبانگاه دیفهم

 .دیلباسش که باز شده بود کش ی قهیبه  یدست

 .افتاد شیعضالن ی نهیاراده به س یب نگاهم

واسه  هیکردم که دستم تو چند ثان یو گردنش نگاه م نهینگاهم رو حس کرد،اونقدرتابلو به س ینیسنگ
 اش رو شد.

 شدم ،تنم از خجالت داغ شد. رهیتو چشم هاش خ یدم،وقتیرو باال کش نگاهم

  

  

 زدهمیفصل س 

  

 قدم بلند خودش رو کنار تخت رسوند،زل زد توچشم هام... کی با

که آورد سرم رو  یچونه ام گذاشت وبا فشار  یکه  انگشت هاش رو رو دمیدزد یرو از نگاهش م نگاهم
 کرد. میبلند کرد و صورتم رو مماس با صورتش تنظ

 ونافذش به شدت خوف داشتم. اهیس یکنم که از نگاه کردن تو چشم ها یم اغرار

 لب زدم. یلرزون یباصدا

مثل تو حکم شکنجه رو  یکردن با مرد یمثل تو باشم،زندگ یمحرم مرد سنگدل و خشن یخوام حت ینم
 برام داره..
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 یچاشن یدروغ مصلحت هیحرصش بدم ادامه دادم و  یحساب نکهیا یهاش رو تو هم فرو کرد ،برا اخم
 گذاشتم. یوحش ریش نیدم ا یحرفام کردم وآگاهانه پارو

 یباتو فکر کنم اگه قرار باشه محرم کس تیبه محرم یتونم حت یدوستش دارم،نم اوشمی_من عاشق س
 بشم که دوستش دارم. یدم محرم مرد یم حیبشم ترج

 .تیزد تو ام از خشم و اعصبان ادیفر

 دنیتخت چسبوندم از وحشت تمام بدنم شروع به لرز یو شوکه خودم رو به باال دمیکش یبلند غیج
 یهوا متوقفش کرد،با چشم ها یراه رو ی انهیم یکرد،دستش رو هم زمان باال آورد که تو گوشم بزنه ول

 یم نییاش از شدت خشم به سرعت باال و پا نهیس یبه من بود و قفسه  رهیخ نشیوخشمگ یوحش
 شد.

 من هم به نفس نفس افتاده بودم.  جانیشدت ترس وه از

 .دیغر ریکردم که مثل ش ینگاهش م رهیخ

کنم  یپابذارم روتمام اعتقاداتم و کار  نجایتا خودم هم یخورد یبگو چه شکر  گهیبار د هی ی_جرات دار 
 دنبالم تا عقدت کنم. یوفتیکه از فردا خودت ب

 . دیلرز یاز شدت ترس م چونم

 بر خورد کرد. واریبگه که در اتاق به شدت باز شد وبه د یز یباز کرد تا چ دهن

 تو درگاه قرار گرفتن. ومدیم مارستانیکه به نظر حراست ب یبا مرد پرستار

 خونه تون. یبرا دیتون رو بذا  یخانوادگ یرو سرت دعوا یرو گذاشت مارستانیب هی_چ

تخت  یدستش روازرو دیهم ساب یبه من بود،دندونهاش رو باخشم رو رهیکه تااون لحظه خ رسامیام
 برداشتو به سرعت به سمت مرد هجوم برد.

 رهیو مغرور خ ستادیاون مرد ثابت سر جاش ا یچند قدم به عقب برداشت ول دویکش یبلند غیپرستارج
 موند به سلطان.

 .دشیبه سمت خودش کش یمرد و چنگ زد وکم راهنیپ ی قهی رسامیام

 ...دیغر وباخشم
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 کشه صدام رو بذارم رو سرم،تو رو سننه. ی_عشقم م

نشوند سرش رو با حالت تمسخر  لبانش یرو یشخندیکه ن ینیبودم بهشون مرد ح رهیاضطراب خ با
 کرد. لیبه سمت راست ما

خواره نکنه  یتنت م نکهیا ،مثلینکن تازه طلبکارم هست دادیدادو ب مارستانیگم تو ب ی_جالبه ...م
 تنت رو بخوارونه؟! یکی یهوس کرد

 سلطان بود. کلیبه قد و ه  بایتقر کلیقدو ه مردازنظر

خودش رو  یکرد وکم لیکه مرد سرش رو به سمت چپ ما یطور  یبلند و عصب دینعره کش سلطان
 .دیعقب کش

 .کهیمرت یتنم رو بخوارون ییخوا ی_االن تو م

هم زمان پرستار همراه شد مرد از شدت ضربه سرش  غیکه به صورت مرد زد که باج یمحکم ومشت
بودم به اون  رهیشد ودو سه قدم به عقب برداشت،من که تااون لحظه مات خ لیکامال به سمت چپ ما

 دوتا،..

انداختم با وجود درد پام لنگون لنگون خودم رو  نییتخت پا یبه خودم اومدم و خودم رو از رو عیسر
 . دیغر یم ریقطورش رو تو دستم گرفتم،مثل ش یسام رسوندم بازو ریبه ام

 بود. دهیاش رو سفت چسب قهیانداخته بودو  نیزم یرو رو چارهیکردم مرد ب یم هیگر

 سمت خودم  دمیکش یرو م شبازو

.. 

 تو رو خدا ولش کن.... شیکش یم یسام،دار  ری_ولش کن ام

 گفت. یم راهیزد و بد و ب یم غیج پرستار

سام  ریام یاومد که اوناام نگهبان باشن به سمتمون اومدن به بازو ها یکه به نظر م گهیمرد د دوتا
شده بود  نیپهن زم نیو مال نیکه خون چارهیاون مرد ب یاون رو از رو یچنگ زدن و به سخت

 .دیغر یم ریبرداشتن،هنوزم مثل ش

 ....ی....د...بلند شو تنم رو بخوارون عوضای__ب
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 . ستادمیاز اشک به سمتش قدم برداشتم روبه روش ا سیخ یباصورت

 زل زدم. شیوحش یلرزونم گرفتم و مظلومانه تو چشم ها یرو باپنجه ها راهنشیپ ینییپا ی گوشه

رو دوست دارم،به خدا  اوشیکنم،من دروغ گفتم س یم یکه تو بگ یمحضر اصال هرکار  امیم باهات
 خواستم تو رو حرص بدم،تورو خدا آروم باش. یدروغ گفتم ،م

 گهید یداد ول یم رونیبودم به صورتش هنوزم اخم هاش تو هم بود ونفس هاش رو با خشم ب رهیخ
 کرد. یزد تقال هم نم ینم ادیفر

 ..دیدندون هاش غر یال از

 .یکالنتر  ادیبگو با سند ب اریزنگ بزن به سام اریدرب بمیرو از تو ج میگوش

 خارج کردم. بشیرو از داخل ج شیگوش یشلوارش کردم و به سخت بیدستم رو داخل ج عانهیمط

 سام رو دونبال خودشون کشوندن و بردن. ریدوتا مرد به زور ام اون

 زد. ادیکه پشتش به من بود فر ینیح

 .ارهی،بگو شناسنامم رو هم ب ادیاالن زنگ بزن بلند شه ب نی_تنها نمون هم

سرد دادم  واریام رو به د هیوتک دمیکش واریهق هق کنان خودم رو به سمت د دنیلرزیکه دستام م ینیح
. 

 چسبوندم . واریرو به د سرم

 دورم جمع شده بودن. یادیز تیجمع

 فقط. یخدابه دور روان یی،وایکن یم یزندگ یچجور  وید نی_ تو باا

 شده بود. رهیچرخوندم که با بهت به من خ یرو به سمت پرستار  سرم

 از درد به سمت اتاقم قدم برداشتم. یدست اشک هام رو پاک کردم و با کوله بار  باپشت

 ام رو بهش دادم. هیکه عبور کردم دررو محکم پشت سرم بستم و تک اازدرگاه

 اومدن. یگونه ام فرود م یوقفه رو یدادم وهق زدم اشک هام ب رونیرو با درد ب نفسم

 حاال چکار کنم... ای_خدا
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 . دمیکش غیچشم هام گذاشتم وباحرص به چشم هام فشار آوردم و ج یدوتا دستم رو رو کف

 .یکرد وونمینده سلطان،د رتی_خدا خ

 آوردم. نییچشمم پا یم زنگ خورد،دستم رو از روتو دست یخودم بودم که گوش تو

 .خوشحال شدم  اریاسم سام دنیصورتم گرفتم،باد یرو جلو یگوش

چشمم رو پاک کردم لمسش رو فشار دادم  ریام اشک ز گهیبادست د دمیکش یرو باال م مینیکه ب ینیه
 رو کنار گوشم گرفتم. یو گوش

 _الو...

 _الو نفس ،حالت خوبه؟!

 گفتم: یخشدار و گرفته ا ی..با صدا یپربود از نگران صداش

 .ستمی_اصال خوب ن

رو متوجه  زیزنگ بزنم همه چ شیو شناسنامه گفت به گوش ارمیشده سلطان زنگ زد گفت سند ب ی_چ
 شم. یم

 افتاده؟! یکنه ،چه اتفاق یدست تو چکارم شیگوش

 .یسام و بردن کالنتر  ری_ام

 _چرا؟

 رو کتک زدش. چارهیمرد ب یدعواش شد حساب مارستانی_با نگهبان ب

 .یبردنش کالنتر  مارستانیحراست ب بعد

 .یرم کالنتر  یمن،االن م یخدا ی_وا

 برو. یر یبعد هرجا که م رونیببر ب نجایدونبال من ،من رو ازا ای...تورو خدا اول ب_نه

 دونبالت امینکن،االن م هی_باشه،باشه..گر

. 
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رو از گوشم فاصله  ی،چشم هام رو آروم بستم،وگوش دیچیتو گوشم پ بوق ممتد قطع تماس که یباصدا
 دادم.

 کنم. یفکر کرده از دستش فرار م ار،البدیاعتماده که خودش زنگ زده به سام یبهم ب انقدر

پام لبم رو به  دیکه ازسوزش شد ینیبلند شدم وه نیزم یاز رو یپام گذاشتم و به سخت  یرو رو دستم
 دندون گرفته بودم لنگ زنان به سمت تخت رفتم.

 شدم به سقف وتوفکر فرو رفتم. رهیتخت ولو کردم،خ یرو آروم رو خودم

 تا چه حد. ییام کنه،آخه زورگو غهیخواد به زور ص یم سلطان

 شم. یم وونهیدارم رسماد گهیخدا جونم د ییکار رو باهام بکنه وا نیخواست هم یم قایدق مهرانم

 هم گذاشتم. یشکمم قالب کردم و آروم چشم هام رو رو یرو رو  دستم

*** 

 )سلطان(

شد که دراتاق  یم یساعت میزدم،االن ن یکف سالن ضربه م یها کییکفشم به موزا یبا پاشنه  کالفه
 یخم شدم آرنج دوتا دستم رو رو یورود بده ،کم یبه مااجازه  سیپل سیتا جناب رئ میمنتظر بود

 کرده بودن تو موهام  چنگ زدم. ریزانوهام گذاشتم ودوتا دستم رو که زنج

 نفس بود. یفکر و ذکرم پ تمام

 که امشب بهش زدم بذاره و بره. ییبا حرف ها نکنه

 تو... ارشیب ی_محمد

 _چشم قربان.

 .دمیکه باخشم غر رهیدست انداخت تا بازوم رو بگ چارهیب سرباز

 .امی_بکش کنار دستت رو خودم م

 قدم ازم فاصله گرفت. کی ازترسش

 رو ازروش برداشتم وبا دوقدم بلند وارد اتاق شدم. نمیخشمگ نگاه



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 رو نداشتم. دنشیافتاد که اصال انتظار د یورودم به اتاق چشمم به مرد با

کرد  یم ادداشتیرو  یز ینشسته بود و خودکار به دست چ سیرئ زیپشت م سیپل فرمیونیتو  اوشیس
 ش به من نبود.واصال حواس

 _قربان آوردمش.

 بود گفت: ادداشتیهمون طور که مشغول  رهیسرش رو باال بگ نکهیا بدون

 کنم. یام بگو صداش م یدررو هم ببند،به شاک رونیخب تو برو ب یلی_خ

 _چشم قربان.

 داد و به سرعت از اتاق خارج ودررو پشت سرش بست. یاحترام نظام سرباز

مشت و  ریز یر یگ یرو م مارستانیگردنت کلفته که حراست ب یلیکه خ یکن ی_خب پس احساس م
 لگد.

 بودم بهش. رهیطور بااخم خ نینزدم هم یحرف

 کنه؟! یمثل تو چکار م ییبا گردن کلف ها سیپل یدون ی_م

 .دیبود تن صداش رو باال برد و غر نییکه سرش پا ینیندادم،ه یجواب

 جوابم رو بده؟! ی_نکنه الل شد

 .دمیباز کردم و با خشم غر زبون

 تونه بکنه. ینم یغلط چی_ه

 که خورد متوجه شدم. یرو از تکون نیصدام جا خورد ،ا دنیازشن

 رو آروم باال گرفت،نگاه متعجبش رو به صورتم دوخت. سرش

 بود زمزمه کرد. دایکه تو صداش پ یتعجب با

 ؟یکن یچکار م نجایسام تو ا ری_ام

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 .یکنم جناب سرگرد سرمد یچکار م نجایمن ا یدون ی_خودت بهتر م

 به صورتم به سمتم قدم برداشت.. رهیبلند شد و خ یصندل یآروم از رو دنمیباد

 خم شده بود. نییبه پا سرمدرو

 دستش رو شونه ام نشست.  ،کهیکالفه و عصب دمیکش یهام رو بسته بودم وتو موهام پنجه م چشم

 پسر؟! یکن یباخودت چکار م یسام دار  ری_ام

 شدم تو چشم هاش. رهیلحن محزون و گرفته اش باال آوردم خ دنیرو با شن سرم

 زمزمه  کردم: یدار  شیزدم و بالحن ن یشخندین

 !اوش؟یس هیچ یدون ی_م

بعد در لونه اش سبز  ادیگه ماراز پونه بدش م ی،که م هیمیمن و تو مثل اون ضرب المثل قد تیحکا
 شه. یم

 .یش یراهم سبز م یتو مثل پونه جلو یکنم ازت دور بشم ،ه یم یهرکار  منم

به گردنش  یگشت دست یبرم زشیکه به سمت م ینیزد و نگاهش رو ازم گرفت ه یصدادار  پوزخند
 و... دیکش

 جناب خان. یمن سبز شد یکه درلونه  ییتو نیبار ا نیا ی_ول

 .من بودم که به قلمرو اون پاگذاشته بودم نیا شهیبرعکس هم نباریکردم،حق بااون بود ا سکوت

گرفته بود  زیم یکه دستش رو ازپشت به لبه  ینیبه صورتم نگاه کرد وه رهیسمتم برگشت ،خ به
 لبش نقش بست. یمعنا دار رو ی،زهرخند

 :دیپرس یکرد و جد یسرفه ا تک

 !؟یشد ریپرسم ،چرا درگ یازت م گهیبار د هی_

 ؟یکتکش زد نطوریا یچ یبرا

 تیدادگاه ادیاحتمال ز سم،بهیبنو یلعنت یپرونده  نیتوا یز یچ هیسام من موظفم  ریبده ام جواب
 بده . تیفکر نکنم رضا شیکه اونم...اونجورکه تو  زد یر یطرف رو بگ تیکنه،مگه رضا یم
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 .تیزدم توام با خشم و اعصبان ادیفر

 هواتکونش دادم. یرو دواریانگشت اشاره ام رو ،روبه روش گرفتم و تهد همزمان

جواب پس بدم،اگه زدمش  یبه عهد ستمیاالنم حاضر ن یمن دخالت نکن ی_به نفعته سرگرد تو کارها
 یکه دوست دار  یقبرستون اهریبکن بندازم زندان ، یکه دوست دار  یحتما حقش بوده،حاال ام هرکار 

 شم. یکه تا شب نشده آزاد م یدون یخودت خوب م

*** 

 (اوشی)س

 یبه حالت هجوم شیکه درست روبه رو یوحش ریو نگاهش را از آن ش دیلختش کش یبه موها یدست
 بود؛ گرفت. ستادهیا

 یصندل یقدم برداشت وتن خسته اش را رو یداد به سمت صندل یم رونیب قیکه نفسش را عم ینیه
 ولو کرد.

به جارو جنجال از جانب  تینها شهینداشت،مثل هم یبحث لعنت نیا یبه ادامه  یلیکرد،تما سکوت
 شد. یختم م رسامیام

 شود. ینم ادهیپ طانیگاه از خر ش چیه رسامیدانست که ام یم خوب

بدهد ،نه به او بلکه  جینبود که به او توض یبه حالش نداشت سلطان مرد یماجرا سود نیدادن ا کش
 ها متنفر شده بود. سیور ازتمام پل نیپدرمادرش به ا یازماجرا گر،اونیکس د چیبه ه

گذاشت،سرش رو به سمت  زیم یخم شدوآرنج دوتا دستش رو رو یکم  یحرف چیبدون ه نیبنابرا
 رو فشار داد. یتلفن برد ودکمه ا

 _بله سرگرد؟!

 داخل. ادیبگو ب ی_به محمود

 سلطان آروم زمزمه کرد: یوبه خون نشسته  یبود به چشمان وحش رهیطورکه خ نیوهم

 شه. یم یچ مینیندازمت بازداشتگاه،تا بب_فعال مجبورم ب

 .دیپوزخندش را به وضوح شن یصدا
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شماها  یهمه  رون،ازیرم ب یخراب شده م نیزود ازا یلیشه ،خ یم یچ ینیکه تو بب ستی_الزم ن
 کنه. یهم برام مشکله وحالم رو بد م نیکه شماهاهست یسقف ریز دنیمتنفرم اصال نفس کش

 .دیلرزیتند بود ،تن صداش از خشم م لحنش

 باز کرده بود. نیکرد و به ناحق زبان برتوه یحق نداشته اش را طلب م شهیهم ومثل

 باز شد سلطان سکوت کرد. دراتاق

 ینسبتا متوسط وجسته ا یبا قد یسرباز   یصورت سلطان به سمت محمود یآن از رو کیطاها  نگاه
 شد. دهیکوچک داشت کش

 زد. یپوست ریلبخند ز دید یلحظه که سلطان را درکنار محمود کی

 سپارد. یم یفینح یجسته  نیپسر با چن نیرا به ا کلیه نیسلطان باا یبا چه عقل آخر

 آمو. یخودم م ی_ول کن دستم و لعنت

 قدم به عقب برداشت کی چارهیپسرک ب دیکه سلطان کش یادیبافر

 .نداره تیفقط راه بازداشتگاه رو نشونش بده نترس کار ی_ولش کن محمود

 وحشت کرده. یسرباز بخت برگشته معلوم بود که حساب یکنج لبش نشاند،از چهره  یلبخند اوشیس

 مانده بود. یبرلبانش باق ییتلخ ،از آن لبخند کذا ی،حاال رد دیبه صورتش کش یدست

 .یستادیپس چرا وا ی_ببرش محمود

 .دیشن یسام رو ازخشم ،م ریام یشدن دندان ها دهیابس یوضوح صدا به

 دستش به سلطان بخوره دراتاق را باز کرد . نکهیگذاشت و بدون ا یاحترام نظام یمحمود

 برداشت و ازاتاق خارج شدم. اوشیصورت س یاش را از رو ینگاه وحش سلطان

و  ستیدانست که سلطان اهل بلوف و گزافه  ن ینقش بست،خوب م شیمعنادار برلب ها یخند زهر
 ؟ یکند اما از چه راه یخودش رااز ازبند و زندان آزاد م  یبه زود

لحظه  یدستش گذاشت تا برا یجمع کرد وسرش را رو زیم یداد دستانش رارو رونیب قیرا عم نفسش
 هرچند کوتاه چشمان خسته اش را ببند. یا
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 تقه به در اتاق کالفه چشمان خسته اش را باز کرد. ینگذشته بودکه با صدا یلحظه ا چند

 خش دار و گرفته اش ... یباصدا

 تو... ای_ب

 داخل درگاه ظاهر شدن. اریشد ،نفس و پشت سرش سام درباز

 کرد. یبه صورت نفس نگاه م رهیبالبخند خ اوشیس

ت دستش را به داش یقدم برم اوشیکه به سمت س ینیکرد و ه یسالم اریاتاق شدن ،اول سام وارد
 را فشار دادن . گریدراز کرد .دست هم د شیسو

 زد و سالم کرد. اوشیبه صورت س یلبخند نفس

 صورتش نشاند. یرو یهم متقابال لبخندپهن اوشیس

 سند آوردم. رسامیام یبرا اوشیگم  س ی_م

 چرخاند. اریصورت خندان نفس برداشت وسرش رو به سمت سام ینگاهش رو از رو اوشیس

 گفت: یجد یلیخ

تا اون مرد  ،چونیسخت دراشتباه یآزادش کن یتون یبا سند م یکن یفکر م ؟اگهیچ ی_سند برا
 بکن. یتونم کار  ینده نم تیرضا

 بکن. شیکار کیکنم  ی_آخه چرا؟!خواهش م

 .رونیره ب یم نجایگفت تا شب نشده ازا یسام م ری،امیش ی_چراازراه خودش وارد نم

 تامل کرد وبه فکر فرو رفت. یلحظه ا اریسام

 شه؟! یسام گفت از راه خودش آزاد م ری_ام

 _آره

 به نفس کردو گفت: یاشاره ا اریسام

 گردم. یبر م گهیساعت د میباشه من تا ن نجای_پس نفس ا
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 گذشت. یدوبرادر چه در ذهنشان م نیکرد ،ا ینگاه م اریکنجکاوانه به سام اوشیس

 دادو و زمزمه کرد: یراتکان سرش

 مونه. یمن م شی_باشه نفس پ

 دادو به سمت در قدم برداشت وبه سرعت در راباز کرد و از اتاق خارج شد. یسرش را تکان اریسام

 کرد. هیبه صورتش هد یسرش را به سمت نفس چرخاند و لبخند پهن اوشیاز اتاق س اریبا خروج سام 

 _پات بهتره ؟

 نشاند و همراه باتکان دادن سرش...لبانش  یبه رو یلبخند نفس

 خورده ز شدت سوزشش  کم شده. هی_ممنون ،

 _خدارو شکر.

 زد؟ بتیکجا غ ییهوی ی_راست

 اخموش. ی افهیسرم بودش بااون ق یتو سلطان باال یچشم باز کردم به جا یوقت

 .دیداد بلند و مردونه خند یم یاش رو به صندل هیکه تک ینیه اوشیس

باهامدکردو من رو ازاتاق پرت کرد  یمفصل یدعوا هیسلطان بداخالق و اخمو  نینزد ،هم بمی_من غ
 .رونیب

  

 انداخت. اوشیس یجذا یتکون داد،نگاه تو چشم ها عیمتعجب سر نفس

 _چرا دعواش شد؟!

 نگاه کرد. اوشیو به س دیبه شالش کش یصورت هردو محو شد ،نفس دست یکم لبخند از رو کم

 !اوش؟ی_س

حراست اومد باهم  یداد کردوقت یام کنه که مخالفت کردم،بعد دادو ب غهیخواد به زور ص یسام م ریام
 شدن. ریدرگ
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 اش بشم. غهیخوام ص یکنم ،من نم چگار

 رو داره. یسام برام حکم خودکش ریبا ام یزندگ

 اومدن. یگونه اش فرود م یوقفه رو یکردن و ب داینفس راه خودشون رو پ یها اشک

 کرد. ینم یحرکت چیخبر مات موند،ه نیا دنیا شنب اوشیس

 گفت: یاما آروم یبه خودش اومدبالحن جد عیسر یلیخ اوشیس

 ات کنه؟! غهیخواد ص ی_سلطان م

 دییتا یاز اشک نفس انداخت،که آروم سرش رو به نشونه  سیبه صورت خ ینگاه دیلرز یم صداش
 آورد. نییپا

 بلند شد . یصندل یباره از رو کیبه  یو عصب کالفه

 :دیاما آرام غر تیزدبااعصبان واریبه د یپشت سرش برگشت و مشت واریبه سمت د باخشم

 یزنم،اگه با زبون خوش راض یکنه،باهاش حرف م یم یشرویاز اندازه پ شیمرد داره ب نیا ی_لعنت
 کنم. یم شیحال گهیجور د هینشد 

 لحظه در به صدا درآمد. درهمان

 جواب داد: یهمان خشم با لحن تند ریبود تحت تاث ختهیبه هم ر یکه حساب اوشیس

 تو... ای_ب

نفس که  یدور دو اتاق چرخاند و رو کیداخل درگاه قرار گرفت ،اول نگاهش را  یشد محمود درباز
 صورتش گرفته بود ثابت ماند. یدستش را جلو

 زد: ادیبه نفس بود،فر رهیکه خ چارهیب یمحمود دنیبود باد یو اعصبان نیخشمگ اریکه بس اوشیس

 حرفت رو بزن. یزل زد ی_به چ

 گفت: دهیبر دهیوحشت کرده بود به لکنت افتاد و بر اوشیهمه خشم س نیکه از ا چارهیب پسر

 !نه؟یخواد شمارو بب ی_س...سرگرد ...س...سلطان گفت که م
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زد،دستش را کالفه به  شخندین زدنیمرد را به اسم سلطان صدا م نیداخل زندان هم ا نکهیازا اوشیس
 و باسر به سرباز اشاره کرد. دیگردنش کش

 .ارشی_برو ب

 گذاشت و به سرعت از اتاق خارج شد. یاحترام نظام سرباز

 لختش چنگ زد. یداخل موها یرا عصب شیپنجه ها اوشیس

 یبه نفس بود،بالحن آرام رهیگذاشت و همان طور که خ زیرا کنار م شیرفت ،دست ها زیسمت م به
 زمزمه کرد:

 شده. یکنه چ یفکر م ادیم گه،االنینکن نفس بسه د هی_گر

چشمامش را برداشت و نگاهش  را به  ریز یسیخ د،آرومیچشمش کش ریکف دستش را به ز نفس
 دوخت. اوشیومهربان س نیصورت دلنش

 کاغذ به حرکت درآورد و گفت: ینشست،قلمش رادردست گرفت و رو یصندل یرو اوشیس

 خودم. شیپ ییایب دیشش،بایپ یذارم بر  ینم گهی_د

 .شده بود را پشت گوشش داد ختهیصورتش ر یکه جلو ییموتکان داد و چند تار  یسر  نفس

* 

 دستش چرخاند و به سمت  سلطان برگشت.  انیآشکار،م یرا باخشم لشیمبا

 کرد. یبود به سلطان نگاه م تیرنگش که غرق درحرص و عصبان یچشمان درشت و قهوه ا باآن

 یم اوشینفس و س نیونافذش،همان طورکه نگاهش ب یوحش یباهمان چشم ها رسامیام و
 هم فشار داده بود. یکه لبانش را با حرص رو یرفت،درحال شیبه سمت نفس پ ید،قدمیدو

 !؟یکن یم یچه غلط نجای_تو ا

بود  که طلبکارانه لب باز  یحال آنقدر از دستش عصب نیبود باا دهیکه ازصالبت کالم سلطان ترس نفس
 هم به دل و جرعتش افزوده بود.  اوشیکند وبه او بتوپد،که وجود س
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به  نیرم ازا ینداره که من کجا م یخسته شدم ازدستت به تو ربط گهیحرف نزن ،د ینجور ی_باهام ا
 ...اوش،منیس یخوام برم خونه  یبعدم م

 نفس نطقش بسته شد. دیکه سلطان کش یا بانعره

 اش قفل کرد. دهیو کش یقو یپنجه ها انیبرداشت و فکش را م زیخ

 نفس از وحشت گرد شده بود. یها چشم

 .دنیباره به  داخل اتاق دو کیپشت سرهم  یو محمود ییبلند بود که سرگرد رضا یسلطان قدر  ادیفر

.نکنه میرفت،امروز قراره محضر دار ادتی یبهم داد مارستانیکه تو ب ی_ببند اون دهنت رو نفس قول
 ...زیهمه چ ریز یبزن ییخوایم

 آمدن یگونه اش فرود م یوقفه به رو ینفس را شکاندن وب یاشک ناخداگاه سد چشم ها قطرات

 کردن. یکه با سد انگشتان محکم سلطان برخورد م دنیغلت یچانه اش م ریز وتا

 انگشتان  سلطان درحال خورد شدن بود. انینفس م فک

نفس باخشم به سمت سلطان  یناله  دنیسام بود باشن ریام ادیکه تا آن لحظه درشوک فر اوشیس
 قدم برداشت.

 تاب داد. رسامیاش را به دور مچ دست ام یقو یها پنجه

 زد: ادیفر ظیغ وبا

 ،بنداز اون دستت رو. سام ،دردش اومد ریام یکن یم یچه غلط یمعلوم هست که دار  چی_ه

 دستش شل شد. سلطان

 انداخت. اوشیس نیبه صورت خشمگ ینگاه مین

 داد زد: اوشیرفت که سر س یم انیرو به طغ تشیهم اعصبان هنوز

 .یتو چکاره ش ،اصالینفس دخالت کن یبه تو اجازه داده که تو کارها یک نمی_بگو بب

 افزود. یداد وبر خشمش م یهق هق نفس بد جور آزارش م یکه صدا اوشیخت،سیر یاشک م نفس

 :دیغر
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 تمام قول و قرارمون. ریسام،نذار که بزن ز ری_الزمه که بگم چکارشم،ها دبگو ام

 سلطان درهم رفت ... یها اخم

 ... اوشینفس را رها کرد و رو به س ی چانه

 جناب سرگرد. ید یصبرت رو از دست م  ی_پس کم کم دار 

نکن از آب  یحرف اون موضوع رو نکش وسط،سع گهیندارم پس د نانیمن به مدارک تو اطم درضمن
 .یر یبگ یگل آلود ماه

 . دانیم کینعره زنان در  ریبودن مثل دوش ستادهیبه رخ هم ا رخ

وارد اتاق شد،چشمانش که به آن دو خورد با دو قدم بلند خودش را به آن ها   نکهیبه محض ا اریسام
 رساند.

 به جون هم. نیشده دوباره شما افتاد یچ

را  رسامیام یبازو گرشیو بادست د اوشیس یدست بازو کیهردو قرار گرفت وبا انیم اریسام
 .دیدو یآن دو م نیگرفت،نگاهش مدام ب

 حداقل تو بس کن. اوشی.س..ایتو رو خداکوتاه ب رسامی_ام

 :دینفس کردوبا خشم غر ینگاهش را قفل چشمان باران سلطان

 کنم . یم غهیتونه مانع من بشه من امروز تو رو ص یجناب سرگرد م نی_فکرنکن ا

 گرد شده گفت: یمتعجب ازحرف برادر باچشمان اریسام

 !؟یاش کن غهیص ییخوا ی!م؟ی_چ

 نفس انداخت. یبه سراپا یونگاه

 اون اگه بفهمه. رسامیام ی_پس صبا چ

 چرخاند و نگاهش را به چشمان متعجب برادر دوخت. اریسرش را به سمت سام سلطان

 من نبود. ی_اون دختر از اولم تو زندگ
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همه خشم خشک شده بود،بالحن تمسخر  نیاز ا شیرا باال انداخت،گلو شیابرو یتا کی اوشیس
 گفت: یز یآم

 .یر یبگ دهیموضوع رو ناد نیا یتون یاون زنته نم رسامی_بس کن ام

 نیکوچکتر نکهی،بدون ا ستادیا شیصاف و صامت سر جا اوشیصورتش را باخشم جلو برد،س سلطان
 بود. رهیسلطان خ یبخورد و به چشم ها یتکان

 پربود از خشم و نفرت. چشمانش

 بدم. یحیتوض یکیدوم تا به تو  ی_من الزم نم

 مه کرد:لب زمز ریبرآن داشت تا سرکوبش کند ز یکه سع یباهمان لحن خاص وخشم اوشیس

 کاش ... یکه بهت دادم بزنم ،ا یقول ریتونستم ز یکاش م ی_ا

 .یدم که بهش زور بگ یاجازه نم یول

 کرد و سرش را تکان داد. کینگاهش کرد،چشمان مخمورش را بار سلطان

 مونم. یکه زدم م یکنم،رو حرف یم غهیکنم،من نفس رو ص یبازم من کارخودم رو م یقولتم که بزن ری_ز

  

  

 فصل چهاردهم 

  

** 

 )نفس( 

 اریبود،اما مخاطبش سام رهیخ اوشیدو ابرو به س انیکورم یسلطان  نگاه کردم،همچنان بااون گره  به
 بود.

 .یانجام بد یکه بهت سپرده بودم رو تونست ی_کار 

 _آره داداش ،خودشم پشت در منتظره.



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 _خوبه.

 زد. یفقط نظاره گرشون بودم،سلطان از کدوم کار حرف م متعجب

 سام؟! ریام یزن یحرف م ی_از چ

. 

 زد : اوشیبه س یپوزخند سلطان

 یزودتر کار رو تموم کنه،امروز کل دیبا اریتو سام ادیمونم، بگو ب یخراب شده نم نیتو ا ادی_گفتم که ز
 .میکار دار

 .دیدو یبودن م رهیو سلطان که بااخم به هم خ اوشیصورت س نیکنجکاوم مدام ب نگاه

 .دوقدم بلند تو درگاه قرار گرفت،سرش رو  ازدرگاه خارج کرد اربایسام

 !ای...ب؟ی_مهد

کبود شده پشت سر  یآشنا وصورت یبا چهره  یزود  مرد یلیسرش رو به سمت درچرخاند،خ اوشیس
 شده بود. ریهمون نگهبانه که با سلطان درگ نکهیظاهر شد،ا اریسام

 با اخم سرش رو به سمت سلطان چرخاند. اوشیس

 !ه؟یک نی_ا

 داشت گفت: یکه به سمتمون قدم برم ینیزد و ح یلبخند اریسام

 بده. تیشده بود،اومده رضا ریسام درگ ریهستن،همون نگهبانه که با ام یرمضان یمهد یآقا شونی_ا

 .ستادیاش ا نهیبه س نهیبه سمت نگهبان قدم برداشت ،س اوشیس

 !؟یبد تیرضا ییخوا یم یزود نی_به ا

 کردم .  نیخودم مقصر بودم ،اول من بهش توه_آره،من 

 !؟یبد تیرضا ییخوا ی،می_مطمعن

 _بله مطمعنم.
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 معنادار بر رولب هاش نشست. یبه سمت سلطان برگشت،زهر خند اوشیس

 :دیپرس یکرد و جد یسرفه ا تک

 ؟یکرد دشی_تهد

 کردودرجواب گفت: یسکوت کوتاه سلطان

 خواد. ینم یوص لیزنده وک !آدم؟یپرس ی،چرا از من م نجاستی_خودش ا

 نکرده من که گفتم اشتباه از خود من بودش. دیمن رو تهد ی_نه کس

 باتعجب به سمتش برگشت. اوشیس

 سرکوب شده بود آرام زمزمه کرد. یاز خشم یکه ارتعاشش ناش ییوباصدا

 !؟یبد تیرضا ییخوا یم پس

 .یکار رو به اجبار انجام نداده باش نیوارم ا دیام فقط

 قدم برداشت. زشیسلطان به سمت م یزمان با صدا هم

 .ستمیرو نخوردم،چون نامرد ن یموقع حق کس چیه من

به مرد انداخت و بالحن  ینشسته بود،سرش را باال گرفت،نگاه یصندل یرو زیکه حاال پشت م اوشیس
 گفت: یجد

 مدارک رو امضا کن. نیا ای_ب

 یبه سلطان نم ینگاه نیجالب بود که کوچک تر ستاد،برامیا زیرفت،کنار م شیچند قدم به پ مرد
 بهش گفت که اونم نوشت. ییزایچ هی اوشی،س زیم یخم شد رو یگرفت و کم اوشیکرد.قلم رو از س

 جناب سرگرد؟؛ نیندار یبامن کار  گهی_د

 !؟یبر  یتون یم گهی_نه ،تو د

 از اتاق خارج شد. یحرف اینگاه  نیرو گفت و بدون کوچک تر نی_ممنون...ا

 سلطان رو باز کنه. یاشاره کرد که دست ها یبه محمود اوشیس
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 هم اطاعت امر کرد. یومحمود

 به سلطان اشاره کرد که بره و امضا کنه. اوشیس

 هیرفت و اونم  اوشیس زیبه سمت م دیمال یدستش رو م یدستبند رو یکه جا یدرحال سلطان
 یبه من انداخت و بالحن خونسرد یانداخت،نگاه زیم یرو نوشت و باحرص خودکار رو رو ییزایچ

 گفت:

 .وفتی_راه ب

 نگاهش کرد. یدادوعصب رونیب دهیو کش قینفسش رو عم اوشیس

 .یگ یتو بشه،آخه چرا زور م ی غهیخواد ص یمن بمونه اون نم شی_بذار پ

 بکنه به سمت من اومد. یتوجه نیکوچک تر اوشیس یبه حرفا نکهیا بدون

 کرد. یکار نم گهیشدم،مغذم د اد،هولیداره به سمتم م دمید یوقت

 دست بزرگ و مردونه اش قرار گرفت،تازه به خودم اومدم. نیسردم که ب دست

اش بشم،ولم کن  غهیخوام ص ینذار من رو ببره من نم اوشیام،سیخوام باهات ب ی_ولم کن،نم
 !اوشیاز سرم بردار،س ،دستیلعنت

 محرمش بشم ... ،اگهیچ ارهیسرم ب ییبال دم،اگهیترس یم وید نیبشم محرم ا نکهیدم،ازایترس یم

 سر. رهیخ یدختره  اریدر ن یمن شارالتان باز  ینم،برایبب ای_ب

 و زور من کجا. وکجایکردم ،امازور اون د یم هیو بلند گر دیکش یرو م دستم

 یبه چشم ها رهیدستمون گذاشت و خ یقرار گرفت دستش رو رو نمونیب یبه طور ناگهان اوشیس
 زد توام از خشم و نفرت: ادیسلطان فر

 ی نهیس نیرو که توا ینکن راز  یاستفاده کنم،کار  اراتمیازاخت رسامینکن ام یکار  ی_ولش کن لعنت
 نکن... یباز  رتمی،باغ یلعنت ارینکن....قلب من رو به درد ن یکار  ارمیکردم به زبون ب یمخف میلعنت

 و هولش داد. دیسلطان رو محکم کش دست
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بودم بهشون و تمام بدنم از وحشت به لرزه افتاده بود تو آغوشش  رهیپراز اشک خ یرو که باچشمان من
 سرم گذاشت،آروم کمرم رو فشار داد. یگرفت چونه اش رو رو

 نزن دختر. شمیاشک هات آت نینکن،باا هیکنم گر ی_آروم باش،خواهش م

 برم. رونیخواستم ازاون آغوش امن ب یکردم ،نم یهق مآغوش گرمش هق تو

 ...وفتهیکه باعث شد تمام بدنم ازوحشت به لرزه ب دیسلطان به گوشم رس نیخشمگ یصدا دوباره

 .میبر ایب گهی_بسه د

 نیسرد و لرزونم رو ب یدست ها دیمن رو از خودش جدا کرد کامال به سمت سلطان چرخ اوشیس
 و مردونه اش گرفت. یقو یپنجه 

 .ادشینم ییباتو جا_نفس 

 برفضا حاکم شد،لحن سلطان همچنان کوبنده بود. ینیسنگ سکوت

 یمن دخالت نکن جناب سرگرد،قبال هم بهت هشدار داده بودم،درضمن مرد باش سر قول ی_تو کارها
 بمون. یکه بهم داد

نان به پا کرده بود همچ اوشیکه دردرون س یبر خالف طوفان شینفس ها یزد...صدا یپوزخند سپس
 تفاوت. یآرام بود و ب

 ادامه داد: یز یتمسخر آم بالحن

 کنم. یکنه،من کار خودم رو م ینم یبه حال من فرق یقولتم بزن ری_ اگر چه ز

 شد. شتریدستم ب یرو اوشیدست س فشار

 تو بشه،من به عنوان هم خ... ی غهیخواد ص یاد،نمیخواد باتو ب ی_اون نم

باره به سمت  کیدستم رو رها کرد ،به  دویکرد حرفش رو خورد،دستش رو کالفه به گردنش کش سکوت
 .دیرو تو پنجه هاش گرفت و با خشم غر راهنشیپ یقهیسلطان هجوم برد 

 زمیکه هست بر یسام...د...نذار هرچ ریدهن المصب رو باز کنم نذار ام نینذار ا ینکن لعنت تشی_اذ
 نکن. یمن باز  رتیکشم،انقدر باغ یم یکه دارم چ یدون یم ... خودت خوبرهیرو دا
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اش جدا  قهیگذاشت و محکم هولشون داد واز  اوشیس یدست ها یباخشم دستش رو رو سلطان
 کرد.

 .ساده است ی غهیص هیخوام مراقبش باشم،فقط  یزنم باشه فقط م ستیقرار ن یترس ی_چرا انقدر م

 زد: ادیفر اوشیس

 یساده باشه،نم تیمحرم هیاگه  یتو باشه ها؟حت یغهیخواد ص یکه نم هیچ گناهش
 سام؟! ریخواد ام ی!...نم؟یفهمیخواد،م

 :دیبا خشم غر سلطان

 _غلط کرده.

 سام؟! ری_ام

 .دنیغر یهم م ی نهیبه س نهیس یوحش ریبودم به اون دوتا که مثل دوتا ش رهیمات و مبهوت خ من

 ؟یاش کن غهینبود ،قرار نبود ص نی_قرار ما ا

 رم . یم شیخودم پ نی_من طبق قوان

 سلطان. نتهیقول قرارت هم جزو قوان ریخودت،نامرد بودن و زدن ز نی_قوان

 زد: ادیفر

 .نمهی_آره،جزو قوان

 ...ینعش من رد بش ی_مگه از رو

 .ومدهین رمی...اما بهانه اش گنیوقته آرزوم شده هم یلی_خ

 بود. یجرات جلو رفتن رو نداشت و فقط تماشا چ ارمیسام یبه هم بودن حت رهیخ

سام وهم از جانب مهران  ریهم ازجانب ام اوشیچکار کنم ،اگه با سلطان نرم س دیخودم بودم،حاال با تو
 .وفتهیجونش تو خطر م

 ...اوشیبشم،فقط به خاطر حفظ جون س یراض یاجبار  تیمحرم نیبه ا نکهیندارم جز ا یچاره ا  پس
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کوبوندش سرش رو  واریرو گرفت و محکم چرخوندش و به د اوشیس ی قهیزد  ادیفردوباره  سلطان
 گفت. یداشت م یچ دمیکه نشن یگوشش پچ پچ کرد جور  ریز یز یبرد و چ کشینزد

 زدم: غیسلطان گذاشتم و ج یبازو یدو قدم بلند خودم رو کنارشون رسوندم،دستم رو رو با

 فقط تمومش کن ...تو رو خدا تمومش کن.. امی_باشه قبول، من باتو م

 .دیدو یم اوشیو س رسامیصورت ام یمدام رو میبارون نگاه

 !؟یگ یم یچ یدار  یفهمیم چیه ،تویقبول کن ییخوا ینفس ،چرا م یچ یعنی_

 گرفته گفتم: یصدا با

 مهران و ... فیتو حر اوش،یس یوفتیخوام تو دردسر ب ی_نم

 به سلطان اشاره کردم  بادست

 .یش ینم وید نی_ا

 ...نفس!؟ی_ول

 ،نگرانم نباش. اوشیکنم س ی_خواهش م

 اوشیس یپهن و عضالن ی نهیرو رها کرد وباانگشت اشاره به س اوشیس ی قهیزد  یشخندین سلطان
 زد و گفت:

 رو که به نفعشه انتخاب کنه. یز یدونه چ یخوب م شترهیباتجربه ب یدختر ازتو نیا ،عقلینیبی_م

ومردونه  یقو یپنجه ها نیلبش بود دستم رو ب یرو یکه لبخند کج ینیرو به سمتم چرخوند ،ح سرش
بودم به صورت پراز غم  رهی،هق هق کنان تا از درگاه خارج بشم خ دیاش گرفت و دنبال خودش کش

 .اوشیس

،هرسه به  میستیاز پشت سرمون باعث شد که با اوشیس یکه صدا میاز اتاق دور نشده بود یز یچ
 به سمتمون اومد. عیبلند و سر یباقدم ها اوشیم،سیعقب برگشت

 .ستادیروم ا روبه

 .میبارون یزد تو چشم ها زول
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 رو برد پشت گردنش گردنبندش رو بازکرد. دستش

 شال گردنبند  رو به دور گردنم انداخت . ریرو به سمت گردنم آورد و از ز دستش

 یشدم به گردنبند قلب رهیبرداشتم دستم رو به گردنبند گرفتم خ قرمز شده اش یرو از چشم ها نگاهم
 روش حک شده بود. یز یچ هی، یشکل نقره ا

 بلند خوندمش... بایتقر یوصدا باشوک

 _نفس...

 دوختم. اوشیس یقرمز  شده  یرو به چشم ها میرو باال گرفتم و نگاه بارون سرم

 زمزمه کردم: یلرزون و گرفته ا یباصدا

 !ش؟یدیمن خر ی_برا

 آرامش بخش بود. شهیزد که مثل هم یمهربون لبخند

 .شیمن به امانت گذاشته بود شیخودته، منتها پ یبرا دمشی_نخر

 .دمیچشمم کش ریبند رو رهاش کردم دست چپم رو ز گردن

دست  مهیکه صد درصد مربوط به دوران خردسال ییبایگردنبند ز نیخودم فکرکردم که چرا چن با
 بزنم. یکردم لبخند زورک یحال سع نیباا ینداشتش،ول یباشه،آخه اونکه بامن سنم دیبا اوشیس

 گفت: یرو به صورت سلطان دوخت و با لحن جد نگاهش

 دونم کنار تو جاش امن تره،باهاش مهربون باش. ی_م

 سرش رو تکون داد. دییتا یآروم به نشونه  یلیپرخاش کردن خ یکه سلطان به جا دمید یم بیعج

که دست  ینیبزنه  برگشت وح یحرف نیکوچک تر نکهیاایدوباره نگاهم کنه  نکهیبدون ا شاویس
 به سمت اتاقش قدم برداشت. دیمال یبه گردنش م یراستش رو عصب

پنهان  یادیز یناگفته  یسرخ شده اش حرف ها یمرموزانه بود ،پشت اون چشم ها اوشیس رفتار
 که به سلطان داده بود ،اون راز نگفته... یکرده بود،اون قول

 ...می_بر
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 اومدم. رونیشدن دستم که تو دست سلطان بود به ناچار راه افتادم،واز افکارم ب دهیباکش

* 

** 

ابروهاش به  نیکور ب یزده بود، ،به سلطان نگاه کردم،همچنان با اون گره  خیبدنم از اضطراب  تمام
 شده  بود. رهیخ اریسام

 بود. اریدوست سام نیتر یمیکه من متوجه شدم ،حاج آقا پدر صم نجوریا

که  یلیو شمعدون و وسا نهیعقد کنار سلطان نشسته بودم و با حسرت به آ یپشت سفره  یصندل یرو
 کردم. یشده بود نگاه م نییتاز ییبایعقد به ز یسفره  یرو

 عقد برداشتم. یحاج آقا چشم از سفره  یصدا با

 ز؟یچ هیاز  ریغ یرو گفت زیم،همه چسا ری_خب آقا ام

 اما نگاهم رو از حاج آقا بر نداشتم. دیچیسلطان تو گوشم پ یصدا

 !؟یحاج ی_چ

 ... دیهاش کش شیبه ر یآقا دست حاج

 .سمیبنو یات رو چ هی...دخترم مهر هی_مهر

. 

 به من بود. رهیشده بودم،سرم رو به سمت سلطان چرخوندم ،سلطان هم خ شوکه

 من شدش که گفت: رونینگاه متعجب و ح یکه متوجه  فکرکنم

 بگو؟! ییخوا یازم م هیکه به عنوان مهر ی_بگو نفس،هرچ

 عقد. یشدم به سفره  رهیصورت جذابش برداشتم،خ یرو از رو نگاهم

 کرد. یم ینیصورتم سنگ ینگاه سلطان رو یپر کرد،از طرف ینیاتاق رو سکوت سنگ هیچند ثان یبرا

 گفت: اریسام نکهیا تا
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 . یر ی،االن وقتشه حالش رو بگ ییخوا یداداش مغرور و قد ما م نیکه ازا ی_بگو نفس هرچ

 .سرد و خشن سلطان خفه شد یخنده اش با صدا دن،امایکرد به خند وشروع

 !ار؟ی_سام

 باال گرفته بود. میشد که دستش رو با لبخند به حالت تسل دهیکش اریناخداگاه به سمت سام نگاهم

 .دیرس یبه نظرم نم یز یچ

 گلوم رو گرفته بود، یبد بغض

 بره. نییهم پا یدهانم رو به زحمت قورت دادم تا همراهش اون بغض لعنت آب

داشت  یکه لرزش محسوس ییگرفته بودم،با صدا یدستم رو با اضطراب به باز  یکه انگشت ها یدرحال
 گفتم:

 رسه. یبه نظرم نم یز ی_چ

باز هم دو قطره  رمیاشک هام رو بگ یرو کردم تا جلو میتمام سع نکهیخودم دلم گرفت،باا ییازتنها
 فکم سر خوردن. ی غهیگونه ام فرود اومدن وتا ت یلجوجانه رو

و تار  رهیت شهیو به سلطان نگاه کردم،اخم داشت،اما نگاهش بر عکس هم دمیبه صورتم کش یدست
 که تو عمق نگاهش نشسته بود ته دلم رو لرزوند.  یو خاص بینبود،برق عج

 حاج آقا به سمتش برگشتم ونگاهش کردم. یصدا با

 !م؟ی_خب ،آقا دامادچکار کن

 به صورت حاج آقا انداخت و سرش رو به سمت من چرخوند. ینگاه مین سلطان

 _بگو نفس،حاج آقا منتظره.

به نظرم  یز یم واگذار کرده بود،اما من چرو به خود زیچ هی نیکردم ،ظاهرا ا یسلطان نگاه م به
 که مغزم هنگ کرده بود. د،انگاریرسینم

 .دیبه فکرم رس یز یهم فشار دادم،بعد چند لحظه که به سکوت گذشت ،چ یهام رو رو چشم

 تر کردم و رو به حاج آقا گفتم: یلب
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 برام بخره. میخوام که سلطان،هزارتا شاخه گل مر ی...مهی_به عنوان مهر

 کرد. یم ینیصورتم سنگ یلحظه همه جارو سکوت فرا گرفت ،نگاه سلطان رو چند

 بالبخند گفت: اریسام نکهیتاا

 _هزارتا چه خبره؟

. 

 داشت گفتم: یکه لرزش محسوس ییصدا با

 خوام. یم می_من هزار تا گل مر

 آقا گفت: حاج

 !؟ی_آقا دامادشما هم موافق

 نگاهش رو به صورت حاج آقا دوخت و سرش رو تکون داد. سلطان

 !گه؟ی_پس عقد رو بخونم د

 جواب داد: یبا لحن محکم سلطان

 .دی_بله شروع کن

 کنم؟؛ یکه عقد رو جار  دیدیشما به من وکالت م ی_هردو

 جواب داد :بله یبالحن  محکم سلطان

 آقا به من نگاه کرد، حاج

 گفتم: آروم

 _بله...

 تکون داد و گفت: یلبخند سر  آقا با حاج

 ...می_بسم اهلل الرحمن الرح

 نفس.... یُموّکَلت َزّوجُت 
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 ...رسامیام یُمَوّکل

  

 به سلطان اشاره کرد و بعد به من اشاره کردو ادامه داد: وبادست

 ...رسامیام یل ُمَوّکل جَ یالّتزو َقب لُت 

 زد و گفت: یلبخند

 _مبارکه ان شااهلل.

 و دست زنان به سمت ما اومد. دیکش یمحکم سوت م یبالبخند پهن اریسام

 سلطان رو بغل کرد و گفت: باذوق

 بود. نجایام االن ا ایکاش سون ی_قربونت برم داداش ا

 .یلبخند خشک و خال کیاز  غیبود در ستادهیسلطان همون طور سرد و مغرور ا اما

 فت:خودش رو از سلطان جدا کرد، رو به من کرد و با لبخند گ اریسام

 .یبخت بش دی_ان شاهلل درکنار خان داداش ما سف

 تشکر تکون دادم. ی_سرم رو به نشونه 

 دلم زمزمه کردم: وتو

 االن واقعا من همسر سلطانم؟! یعنی_

 کنار رفت وجاش رو به حاج آقا داد. اریآقا هم به سمتمون قدم برداشت،سام حاج

بود جاش تو مراسم عقد پسر  یمرد خوب شناختمیرو م رسام،پدرتیام ی_ان شاهلل خوشبخت بش
 .هیارشدش خال

 حاج آقا. ی_مرس

 دلم رو برد... بیلبش نشست،که عج یگوشه  یکج ولبخند

 آقا خودش رو از سلطان دور کرد و نگاهش رو به سمت من چرخوند و با لبخند گفت: حاج
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 _مبارک تو ام باشه دخترم.

 رو تکون دادم .. سرم

 _ممنون حاج آقا.

 نوبته حلقه هاتونه._حاال 

 گرفت سمتمون. یچوبیکتش و دو تا جعبه  بیکه دست کرد داخل ج اریشدم به سام ریخ متعجب

،اگه زشته که به  دمشونیخر ییهوی رونیکه رفتم  ب شیپ قهیچند دق نیزه،همی_شرمنده داداش ،ناچ
 حده. نیام تا هم قهید،سلیخودتون ببخش یبزرگ

 بهش انداخت و گفت:  ینگاه سلطان

 ... اری_سام

 لب سلطان گذاشت و آروم زمزمه کرد. یانگشت اشاره اش رو رو اریسام

 ینکن که بعدا حسرتش رو بخور  یکار  ،پسیینجایکه االن ا دهیدونه که قلبت لرز یخوب م اری__سام
 حلقه رو دستش کن.

ساده  ی غهیص هیفقط  نیبود،ا یکه گفت چ یجمله ا نیازا اریکردم منظور سام ینگاهشون م شوکه
 است.

 .مینشست اریسام یبه اسرارها هردو

الماس درخشان  کی باکهیو ز فیظر یلیخ یلیاز جعبه ها رو باز کرد،انگشتر زنانه بود،خ یکیدر سلطان
 هم وسطش داشت.

پام بود رو  یآورد،دست من رو که رو رونیناخداگاه لبخند زدم،سلطان انگشتر رو از جعبه ب دنشید با
 دستش گرفت. یبرداشت و تو

 نییکه تنم از شرم و خجالت گر گرفت و هم زمان سرم رو پا هیاز نگاه بق ایدستش بود  یازگرما
 انداختم.

 انگشتر رو دستم کرد. یبه آروم سلطان



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 جعبه رو هم باز کرد و داد دستم. یکیرو دراز کرد اون  دستش

 شده بود. ینقش کار  ییبایمردانه بود که به ز قیانگشتر عق هی

اون  بیانگشتش انداختم،عج یتو یآوردمش،دستش رو جلو آورد،انگشتر رو به آروم رونیتو جعبه ب از
 اومد. یاش م دهیکش یبودو انصافا به انگشت ها دهیبخش تیانگشتر به دست مردانه اش جذاب

 جانیگفت،ه یم کیو تبر زدیدست م یدوباره بلند شد،حاج آقا ام با لبخند پهن اریسوت سام یصدا
 داشتم. یخاص

 بود. یداشتن تیداد،دویحس گنگ که ته دلم رو قلقلک م کیهمراه  به

من،باز هم رهام  یپوست ریز یدست بزرگ و گرمش گرفت و بر خالف تقال ها ونیدستم رو م سلطان
 نکرد.

 اصال. هیفازش چ ستیشدم به قول معروف،معلوم ن یم وونهیداشتم د گهیمرد د نیا یازکارها

تموم شد،سلطان عزم رفتن کرد،همراهش بلند شدم  اریکف و سوت سام یکه صدا قهیاز چند دق بعد
 .دمیبه شالم کش یودست

 آقا گفت: حاج

 ببر. ایخودت ب ای اریبه سام دمیجان شناسنامه ات رو فردا م ری_ام

 خودش گفت: یشگیهم یبا همون لحن جد سلطان

 فرستم دنبالش. یرو م اری_باشه حاج آقا سام

 گفت: یآقا بالبخند مردانه ا حاج

 .یدعوتم کن تینره که عروس ادتیخدا به همراهتون،فقط  دی_باشه بر

 _حتما حاج آقا،حتما...

 .نیبه سالمت ،ان شاهلل کنار هم خوشبخت بش نی_بر

 خدا حافظ. ی_ممنون حاج
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لحظه نگاهم به عروس  کیمحض خروجمون از درگاه اتاق  م،بهیپشت هم از اتاق خارج شد وهرسه
دورتا دور سالن  یصندل یاز مهمون ها رو یادیافتاد که کنار دامادش نشسته بود.وتعداد ز یخندون

 نشسته بودن.

 بغض کردم،نگاهم رو ازشون برداشتم . دوباره

 .میشد نیرو از پارک خار ج کرد و سوار ماش نیماش عیسر یلیخ اریسام میخارج شد ازمحضر

 فرا گرفته بود. یرو سکوت خفه کننده ا نیداخل ماش یگذشت، فضا  یا قهیدق چند

 .دیرسیآروم به گوشم م یلیعباس گالب اونم خ ریام یصدا وفقط

 !م؟یام بگ ای_به سون

کردم،سلطان سرش رو  رو شکست سرم رو بلند نیداخل ماش یکه سکوت آزار دهنده  اریسام یصدا با
 گفت: یشد بهش و بالحن سرد و جد رهیبه سمت چپ چرخوند و خ

زبونش بکشه   و اونوقته که  ریاست ممکنه از ز وونهید یعاشق اون پسره  اینگو ،سون ی_فعال به کس
 دنبال من تا نابودم کنه. افتهیدر به در م شه،بعدیمهرانم خبر دار م

 .زنهیم یبه دست آوردن نفس دست به هرکار  یبرا اون

 تکون داد. دییتا یسرش  رو به نشونه  اریسام

 ندونه. یز ی_آره حق باتوعه،بهتره فعال چ

*** 

رو  چیسو اریم،سامیشد ادهیپ نیرو کنار پله ها متوقف کرد،از ماش نیماش اری،سام میعمارت که شد وارد
 دایپ ایسون یکه سرو کله  میعمارت باال رفت یاز نگهبان ها و هرسه از پله ها یکیانداخت سمت محمد 

 شد،با لبخند به سمتمون اومد.

 .اری،سالم نفس ،سالم سام ی_سالم داداش

 :دیپرس یجواب سالمش رو دادم ،جلو اومد دستم رو گرفت و با حالت نگران بالبخند

 _پات بهتره؟
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 رو تکون دادم : سرم

 ردش کمتر شده._خدا رو شکر د

  

  

 فصل پانزدهم 

  

که دستم تو دستش بود سرش رو به سمت سلطان  ینیکرد و ح هیبه صورتم هد یمهربون لبخند
 .چرخوند

 داداش ...صبا اومده،تو اتاقته. ی_راست

 چرخوند . ایسلطان تو هم رفت،سرش رو به سمت سون یصبا که اومد از اون طرف اخم ها اسم

 راهش داده تو؟ ی_ک

 _وا داداش زنته ها..

 :دیباخشم غر سلطان

 رو تو مغزت فرو کن. نیا ستیزن من ن یعوض ی_اون هرزه 

 جواب داد: ریعقب رفت و سر به ز یقدم ایسون

 حاال. یکن ی_باشه،چرا داغ م

 از پله ها باال رفت. عیسر یلیبه من انداخت و راه افتاد،خ ینگاه مین سلطان

 باال رفتنش رو از پله ها دنبال کردم. ریدادم ومس رونیب قیرو عم نفسم

 نهار بخور. ای_نفس برو لباسات رو عوض کن ب

 لبم نشوندم . یرو یزورک لبخند

 خسته ام. یلیبخوابم،آخه خ کمیهم  رم،بعدیدوش بگ هیخوام  یستم،میگرسنه ن ای_ممنون سون



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 ؟یوقت هی_آب به زخم پات نخوره 

 ؟یکه گفت ی_مراقبم، مرس

 یآهن ی لهیبه سمت پله ها، دستم رو دور م دمیصورت  مهربونش کردم و چرخ ی هیهد ی لبخند
تو  یدیدادم ، درد و سوزش شد یکه م یحفاظ  پله تاب دادم و آروم از پله ها باال رفتم،پام با هر تکون

 .دیچیپ یپام  م

ما  زدیم ادیها فر وونهید د،مثلیچیپ یسام تو تمام سالن م ریبلند ام یپله که باال  اومدم،صدا نیآخر از
 اومدش. یصبا هم م یغویج غینازک  و ج یصدا نشیب

رو  رهیبه سمت در اتاقم رفتم،دستگ یلب ریز یداره  یبه من چه ربط کیام رو باال انداختم و با  شونه
شده  بود به سمت کمد  دهیداخلش چ ییبایبه ز لشیفشار دادم و وارد اتاق نسبتا بزرگم شدم که  وسا

 بود. تهو شلوار وسارافن و شال  داخلش گذاش شرتیچند دست ت ایلباس هام رفتم،ازقبل سون

 رو هم برداشتم و رفتم سمت حمام.... ینسبتا بزرگ ی حوله

 )سلطان(

****** 

 از پله ها  باال رفتم. یشلوارم فرو کردم و به حالت عصب بیرو تو ج دستم

 ا اخم هام رو توهم فرو کردم.صب یقهقهه  یصدا با

 بودم. زاریدختر ب نیا یها یسبک سر  از

خودش رو  یکه به خاطر چ دونمیبند و بار بود و خوش گذررون م یپدرش  ب هیهم درست شب صبا
 کرده. میوارد زندگ

 رو فشار دادم و در روباز کردم. رهیدرآوردم دستگ بمیسمت اتاق قدم برداشتم دستم رو از داخل ج به

 باز شدن در صبا به سمتم برگشت . یصدا از

 گلم،فعال. رمیگی_من بعدا باهات تماس م

 تخت بلند شد و به سمتم قدم برداشت. یاز رو دنمید با
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داد و دستاش رو دور گردنم  یی،سالم بلند باال یخاص جانیبکنه،با ه یخواد چه غلط یدونستم م یم
 حلقه کرد.

آن ها  یانگشت هام گرفتن و با فشار کم ونیرو جلو آورد که با خشم ساق هردو دستش رو م صورتش
 شدم. رهیبهش خ یآوردم و با اخم تند نییرو پا

و با  اوردیخودش ن یسردم نسبت به خودش عادت کرده بود،به رو یرفتارها نیبه ا گهیکه د صبا
 لبخند زشتش زمزمه کرد: همون دوبایکش راهنمیپ ی قهیتمام دستش رو به  ییپرو

 نامزدت رو بب... ریدل ز هیهمه مدت  نیبعد ا ییخوا ینم زمیعز

 .دیجمله تو دهنش ماس ینگاهش کردم،ادامه  تند

 بده گفت: یتیرفتارم اهم یبه سرد نکهیبدون ا یدستش رو دوبازوم حلقه کرد وبا شعف خاص صبا

ما انگار نه  یخونه  ییایوقت نم چیبرادرم،تو که ه یعروس یتا دعوتت کنم برا نجای،اومدم ا زمی_عز
 انگار که من زنتم.

 هم فشار دادم و با حرص دستش رو پس زدم و از کنارش رد شدم. یلبم رو رو باخشم

 ...کی... امینم ی_من عروس

 ...دو... یستیزن من ن تو

 .راهنمیپ یبود شروع کردم به باز کردن دکمه ها اطیکه نگاهم از پنجره به ح یودرحال

 .ستادیسمتم قدم برداشت،کنارم ا به

 بدم. یجواب مردم رو چ ییایاگه ن ه،توینکن پس فردا عروس یلجباز  زمی_عز

 لبش محو شد. یتفاوت،که لبخند از رو یو ب یرو به سمتش چرخوندم ،انقدر جد سرم

کرده بود تا به خواسته  یخودش رو تو خانواده ام جا دیرو که با تهد یتونستم دختر  یوقت نم چیه
 هاش برسه دوست داشته باشم.

کنه و قلبم رو  کی،اما باز هم اصرار داشت،خودش رو بهم نزد دونستیرو خوب م نیخودش هم ا صبا
موضوع هم بودش  نیهم یمن رو هم ببنده،برا یبه ثروتم دست و پا دنیتا عالوه بررس ارهیبه دست ب

 کردم خودم رو ازش دور کنم. یم یکه سع
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 .شدیمن بود عاشقش م یجا یا گهیبود،جذاب ولوند،مطمئنا  اگه هر مرد د ییبایز دختر

 یکشش چیبود و ه یا گهید زیمن چ دیو عقا شد،اخالقیهمسان نم یدختر  نیمن با چن اماقلب
 نسبت به صبا نداشتم.

 فتم.تخت،وبه سمت کمد لباس هام ر یرو پرت کردم رو راهنمیپ

 :دیرو بشکنه،آروم پرس نمونیسکوت ب نکهیا یبرا

 ؟یموند مارستانیکلفته تو ب نیبه خاطر ا ی_راست

 گفتم: یبه سمتش بچرخم درجوابش جد نکهیا بدون

 _آره...

 ؟یار یاحساستو به زبون ب ییخوا ینم یسام،حت ریام ی_تو...تو واقعا خودخواه

 یکه نامزدتم حت یاونوقت به خاطر من یدیخواب مارستانیشب تو ب ،یدهات یخاطر اون دختره  به
 برادرم. یعروس  ییایب  یشیحاضر نم

 جواب دادم: میذات یینگاه سردم رو به چشم هاش دوختم و با همون رک گو دمیسمتش چرخ به

 .یکامال اجبار  ی،منتهی_آره تو نامزدم

 چشم نگاهم کرد. یهاش رو جمع کرد و ازگوشه لب

اجبار باشه چه نباشه،من و تو االن  ؟چهیرفتار کن ینجور یکه انقدر دوستت دارم ا ی،با من ادی_دلت م
 مهمه. نی...ا مینامزد

 گفتم: یتفاوت و بالحن سرد و جد یب

 نداره. یتیمن رسم یمهم باشه ،اما برا دیتو شا ی_برا

 .دیکش شییبلوند طال یبه موها یدست یبا خونسرد صبا

 یعنی،یبشناس تیو عشق من رو به رسم یمن رو دوست داشته باش یکه چجور  یر یگیم ادی_کم کم 
 ...یمجبور 

 و به طور نامحسوس دست هام رو مشت کردم. دمیهام رو تو هم کش اخم
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 هم فشار دادم و فک منقبض شده ام رو تکون دادم. یهام رو رو دندون

 نیو مات کردن ا شیتا ک یادیمان زکنم،البته ز یدوست داشتم که نقشه ام رو هرچه زود تر عمل چقدر
 اخالق و فرصت طلب نمونده یدختر ب

 کنم هنوز زود بود. ادهیپ فهیطا نینقشه ام رو،  رو سرا نکهیا یبرا

 دختر کنار گذاشته ام. نیا یرو برا یتالف نیبهتر

 .ننیکارشون رو بب یجزا دیها هستن که با یلیخ

 ام رو تنم کردم . یمشک راهنیپ عیسر

 توجه بهش به سمت در اتاق رفتم. بدون

 بود. یآورد و براش کاف یحرصسش رو درم یمن حساب یتوجه یب نیهم

 .دیبود که صداش به گوشم رس رهیرو دستگ دستم

 !؟یر ی_کجا م

 ها... میزنیبا هم حرف م میدار واستا

 رو فشار دادم و در رو باز کردم و از درگاه خارج شدم. رهیتفاوت دستگ یب

 ...باتوام...اه...رسامی_ام

و کالفه به گردنم  یگزرا به دراتاق نفس انداختم،دستم رو عصب یدادم ،نگاه رونیب قیرو عم نفسم
 شلوارم فرو کردم و به سمت پله ها رفتم. بیوبعد داخل ج دمیکش

 .دشیصبا به گوشم رس یپله بودم که دوباره صدا نیآخر یرو

 رو باال انداختم و به سمت آشپز خونه قدم برداشتم. ابروهام

 .دشیکنارم قرار گرفت،بازوم رو محکم کش زدیکه نفس نفس م ینیه

رو به چشم  نمینگاه خشمگ دمیبشم به سرعت به سمتش چرخ یاعصبان یکارش باعث شد حساب نیا
 :دمیهاش دوختم و با خشم غر

 !؟یشد ،هاری_چته عوض



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 گفت: یهاش رو تو هم کرد و جد اخم

 !انه؟ی ییایم ی_بگو فردا شب عروس

 ...لحظه فکر کردم چند

 ...امی_باشه م

 لبش نشست و گفت: یرو یهاش رو آروم باز کرد،لبخند پهن اخم

 .یشکونیکه دلم رو نم دونستمی_قربونت برم من عشقم،م

تفاوت به سمت آشپزخونه  یقدم به عقب رفتم و نگاهم رو ازش گرفتم و ب کیسمتم که  ادیب خواست
 رفتم.

 رو به سمتم چرخوندن. ارسرهاشونیو سام ایآشپزخونه شدم،باورودم ،سون وارد

 و روش نشستم. دمیکش رونیرو ب یحرکت صندل کیرسوندم با  زیدو قدم بلند خودم رو به م با

 هم روبه روم نشست. صبا

 رو کنارم گذاشت. یساالد وظرف قورمه سبز  ارمیو سام دیپلو کش یمبرام ک ایسون

 دیبودش،شا ومدهنی ارنه ینفس بود هنوز برا شیرو برداشتم و شروع به خوردن کردم اما فکرم پ قاشق
 بهش نگفته. یکس

 نهار بخوره؟! ادیکه ب ی!مگه نگفتومده؟ینفس چرا ن ا،ی_سون

 شد بهم. رهیرو باال گرفت و خ سرش

 خوره. یگفت که نم ی_چرا گفتم،ول

 براش. ومده،دارمیبامنه که ن یاز سر لجباز  دونمی_اخم هام رو تو هم کردم،م

 بلند شدم . یصندل یاز رو یطور ناگهان به

 سام؟ ریام یر ی_کجا م

 .رو بدم به سمت درگاه قدم برداشتم اریجواب سام نکهیا بدون



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

** 

 )نفس(

سرم  یباسنم رو گرفته بود،رو نییوجب پا کیتا  نهیکه فقط قسمت س دمیچ یرو دور خودم پ حوله
به محض خروجم  یانداختم،از حمام خارج شدم اتاق انقدر ها ام سرد نبود ول کیکوچ یحوله  کیهم 

 از اتاق لرز کردم.

 رو به شوفاژ که کنار تخت بود رسوندم. خودم

 .بدنه اش حرکت دادم،گرماش واقعا لذت بخش بود یشوفاز گذاشتم و رو یهام رو رو دست

 یبردم ،با باز شدن ناگهان یبه سر م شدیکه به دستم منتقل م یکه تا اون لحظه تو آرامش و گرما من
 در به سرعت به عقب برگشتم

 صورتش ثابت موند. یسلطان نگاهم رو دنید با

 خودم رو جمع و جور کردم. یاتاق هول شدم،کم یتو شیاز حضور ناگهان ریمتح

بودم،آب دهنم رو به  ستادهیاز بدنم رو گرفته بود رو به روش ا ییحوله که قسمت ها کیبا  فقط
 .رهیگیم شیگونه ام داره از خجالت آت کردمیزحمت قورت دادم،احساس م

رو  شیقطور عضالن یرو آروم بست و به سمتم قدم برداشت،دستاش رو برده بود پشت و شونه ها در
 بود. دهیعقب کش

 کرد. یژست،ابهتش رو صد چندان م نیشک ا یب که

 بود و خشک. کنه،سردیدستش نگاه م ریکه به ز یارباب مثل

 یبلند غیپام ج دیبه عقب رفتم به شوفاژ خوردم و با سوزش شد  اریاخت یشد که ب کیبهم نزد اونقدر
ستبر و پهن سلطان خوردم،لبم رو از  ی نهیقدم به جلو برداشتم که محکم به س کیمو دوباره  دیکش

 شتریب ونستمکردم نت یاش به من بود،هرکار  رهیرو باال آوردم نگاه خ دم،سرمیشدت درد به دندون کش
 از اون تو چشم هاش نگاه  کنم.

 .دید یهم اون طرف تر نم یلیم هیثابت مونده بود و  شیمشک راهنیپ ی قهیرو  همونطور

 و برنده بود و تمام وجودم رو نشونه رفته بود و زانوهام رو سست کرده بود. زینگاهش ت ریت
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 اش بود. نهیس یمشت شدم هنوز رو یها دستم

کمرم قرار  یگود یدستش فرار کنم که دست بزرگ و مردونه اش رو ریخودم اومدم خواستم از ز به
 گرفت.

 شد. یمنتقل محوله ام گرماش به بدنم  یاز رو یانقدر داغ بود که حت دستش

 !؟یغذا نخورد ی؟!االن چند روزه که درست و حساب ینهارت رو بخور  یومدی_چرا ن

جوابش رو بدم،بدون  یشتر یباعث شد با جرات ب نیو هم ستشین یآروم بود ،پس عصبان لحنش
 باال بکشم . راهنشیپ ی قهی ینگاهم رو از رو نکهیا

 ام گفتم. ای_اشتها نداشتم به سون

خودتو  یقصد دار  ،اگهیغذا نخورد یاالن چند روزه درست و حساب یکه اشتها نداشته باش شهی_مگه م
 .ستیراهش ن نیا یبکش

 .یا گهیمن به خودم مربوطه نه کس د ی_زندگ

 زد ،سرم رو باال گرفتم. یصدا دار  پوزخند

سرم افتاد و  یکه تو چشم هاش نشست ،نفس هام به شماره افتاد تو همون لحظه حوله از رو نگاهم
 شد. انینما انمیعر یشونه ها

کمرم بود رو فشار داد که کامال بهش  یکه رو یچونه ام گذاشت و دست یروکه آزاد بود رو رو دستش
 .دمیچسب

 آورد. یکه زبونم رو بند م قیو عم اهیکننده بود،اونقدر س وانهید نگاهش

 :دیغر یزدتو چشم هام و با لحن سرد وکوبنده ا زل

که  دمیکوتاه اومدم چون فهم اتیزبون دراز یجاشم جلو نیهم ،تایلعنت یشناسیرو نم_تو من 
 ی،بفهمیدیم لشیچرند تحو نطوریتو چشم هاشو ا یکه زل زد یاسمه،تا وقت هی"سلطان" فقط برات 

 ...یو الل ش یزبونت رو کوتاه کن دیکه با

بردم،حاال تو  نیاز ب تمونیانداخت رو با محرم یمن و تو فاصله م نیکه ب یازامروز اون پرده ا یول
 ...یکنم..اسب وحش ی،آره خودم رامت م دمیم ادتی،یمتعلق به من
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 کیکجا و زور  لیهم تکون نخورد آخه زور ف یلیم کیاش،اما  نهیرو با حرص زدم تخت س دستم
 مورچه کجا.

 چونه ام برداشت و گذاشت پشت سرم: یرو از رو دستش

 ؟ی.اسب وحش،یبامن رو کوک کرد یناسازگار _پس ساز 

به من قول  ،تویپو نامرد یرحم یب رم،تویکه دوست دارم بم زارمیازت ب یادش،اونقدر ی_ازت بدم م
موجود  هی،تو  یکرد قهی،تو من رو به زور ص یباشم،تو از اون مهرانم بدتر  ایکه برات مثل سون یداد

 .یعوض یزور گو هی ،تویکنیم یو اون باز  نیکه با احساسات ا یز ینفرت انگ

 ...یخودت کرد ی غهیمن رو ص یکه فقط واسه به دست آورد اون شرکت کوفت تیخاص یمرد ب هی

 پس... ینامرد...عوض یدونم لعنت ینم یکرد فکر

 یگونه ام به همراه مزه  یرو یدیباره سوزش شد کی"خفه شو نفس"دستش رفت باال و  ادیبافر
 پرت شدم. نیزم یتو دهنم احساس کردم و رو یشور 

 یاومدن ،دستم رو رو یگونه ام فرود م یوقفه رو یکردن ،اشک هام ب هیشروع کردم به گر ناخداگاه
 گونه ام گذاشتم.

 شدم بهش. رهیرو باال گرفتم ،خ سرم

 هاشو پشت گردنش قالب کرده و سرش رو،رو به سقف اتاق بلند کرده بود. دست

مهابا باال و  یاز دکمه هاش رو باز کرده بود و چه تند و ب یکیاش که  نهیس یبه قفسه  میبارون نگاه
 دمید یگردنش رو به وضوح م یکه رگ باد کرده  ییشد، تا جا یم نییپا

 هام  گذشت. هیگر یاتاق و البه الش صدا نیبه سکوت سنگ  یقیدقا

 ابرو هاش هم کورتر شد. ونیمحکم م یآروم شده بود اما گره  یکم

 صورتم نگاه کرد به ظاهر خونسرد بود. به

 گفت: ی،اما محکم و جد شمرده

 تخت تا برگردم. یخوام نامرد بودن رو نشونت بدم،برو رو ی_من از امروز شوهرتم،م
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 اشاره اش رو با حرص به سمتم گرفت و ادامه داد: انگشت

 اتیدعا کن،با زبون دراز یتون یهم هرچقدر که م کرت فرو کن،واسه مردنم یرو تو اون گوشا نی_ا
 کن. میکن،با تهمت زدن هات روان میاعصبان

فهمونم که  یگردم و بهت م یبر م گهیساعت د مین ارم،تایشو سرت در م یمنم درعوضش تالف یول
 ...هیسلطان ک

 و اشک هام رو با حرص پاک  کردم. دمیچشمم کش ری_باخشم دستم رو روز

 ...یعوض یوونیح هی ه،تویسلطان ک دمی_امشب فهم

ورد و با حرص اومد جلو خم شد بازو هام  ایهم فشار داد ،اما آخر هم طاقت ن یهاش رو محکم رو لب
حرکت بلندم کرد ،حوله از تنم افتاد ،از شرم  کیکرد و با  ریمحکمش اس یچنگال ها نیرو محکم ب

 مرش قالب کردم.ناخدا گاه خودم رو توبغلش انداختم و دستم رو دور ک

چسبوندم و اون  یرو به بدنش م انمیبدن عر ینجور یکارو کردم،حد اقل ا نیشد که ا یچ دمینفهم
 .دید یبدنم رو نم گهید

باره گر گرفت لبش  کیازحرارت دستش تمام بدنم  ختیقرار گرفت دلم ر انمیکمر  عر یکه رو دستش
 موهام گذاشت و آروم تکون داد. یرو رو

 . ومدیداشت بند م نفسم

 مینیاش بود و عطر ادکلنش دوباره ب نهیس یترس خودم رو محکم بهش چسبونده بودم.سرم کامال رو از
 کرد. یرو نوازش م

 !ه؟یات برا چ هی_گر

 زمزمه کردم: یلرزون یصدا با

 .کنمیم ستم،خواهشیاهلش ن رون،منی،تو روخدا برو ب رونی_برو ب

 گفت: یبم دورگه ا ییوصدا یجد بالحن

 . یزن من ،چونیاهلش بش دیبا گهید ،امایستی_تو اهلش ن
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کردم که قلبم کار  یم گرفت،احساسیم شیاز خجالت و شرم سست شده بود ،گونه ام داشت آت پاهام
 کمرم قرار داشت . یگود یبه مغذم رو متوقف کرده، دستش هنوزم رو یخون رسان

چونه ام گذاشت و با فشار  یکمرم فشار داد،انگشت اشاره وشستش رو رو یرو شتریرو ب دستش
 کرد. میکه بهش وارد کرد سرم رو باال گرفت و صورتم رو مماس با صورتش تنظ یفیخف

کار برام سخت بود  نیام ا یعاد طیتونستم تو چشم هاش نگاه کنم،تو شرا یهام رو بستم،نم چشم
 ممکنه. ریهستم که غ تیوضع نیحاال که تو ا

از شدت وحشت و ترس به شماره افتاده  کردم،نفسمیگونه ام احساس م یداغ نفس هاش رو رو هرم
 بود.

 گونه ام فرود اومد با بغض گفتم: یچشمم رو یاشک از گوشه  ناخداگاه

 .برو.. کنمیسام خواهش م ری_ت...تو رو خدا برو،ام

 اومدم.مشترکمونه؟!تازه  یروز زندگ نی_کجا برم،امروز اول

 غرق در اشکم رو باز کردم. یحرصم گرفت،چشم ها شیو خونسرد ییپرو از

کرد،خواستم سرم رو تکون بدم تامانع از  کیصورتم بود،سرش رو آروم به صورتم نزد یاش رو رهیخ نگاه
 هی ی،انقدر محکم چونه ام رو گرفته بود که حت دیرس یخواد بکنه بشم،اما زورم بهش نم یکه م یکار 
 تکون بخورم. تونستمیهم نم یلیم

من رو به سمت  عیحرکت سر کیدفعه در اتاق باز شد،سلطان با هیمن بود که  یچند سانت یفاصله  تو
 که خودش پشتش به دربود و من هم کامال تو بغلش پنهان شده بودم. یتخت چرخوند جور 

 رو چرخوند سمت در. سرش

 گفت: یبلند یباصدا

 تو؟ ییایو م نییپا ینداز یه بدون اجازه سرت رو ماست،ک لهیدر طو نجای_مگه ا

 ؟ینهارت رو بخور  ی.من اومدم ،صدات کنم بر ،م.. دی_داداش ببخش

سلطان فشار دادم و با  ی نهیبه س شتریمشت شدم رو ب یدست ها دیکه به گوشم رس اریسام یصدا
 زمزمه کردم: یآروم یلیخ یصدا
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 توعه. ریخدا آبروم رفتش،همشم تقص یی_وا

 با خشم داد زد: سلطان

 شد؟ تی،حالیدار یوتا اجازه ندادم قدم بر نم یزنیکه من هستم قبلش در م یی_جا

 .دی_باشه داداش،ببخش

که اخم هاش رو تو  ینیبسته شدن در اتاق سلطان دوباره سرش رو به سمتم  چرخوند،وح یصدا وبا
 :دیهم کرده بودبا خشم غر

 یم ی،کار  نمیازت بب نیو توه یزبون دراز  گهید یاگه دفعه  یگذرم نفس ول یبار ازت م نی._ا
 .یمن رو بزرگ کن یو تا آخر عمرت بچه ها ینیکنم که بش یم یکنم،نفس کار 

 اش گذاشتم. نهیس یدوباره سرم رو رو د،ازخجالتیحرفش رنگ از رخم پر نیازا

 .کنمیسلطان،خواهش م رونی_تو رو خدا برو ب

 گوشم نجوا کرد: ریخشونت ز با

 رو بذار کنار و برو نهارت رو بخور. یتو ام لجباز  ی،ول رمی_باشه م

 .ادیکمرم تکون داد،کم مونده بود نفسم بند ب یرو دوباره رو دستش

 ،لب زدم: دمیلرز یکه تو آغوشش م همونطور

 خورم. یم رمی...باشه،مباشه

 جز اطاعت نداشتم. یاالن چاره ا یام،ولینبودم محال بود تا کوتاه ب تیوضع نیتو ا اگه

سوخت،موهام رو از پشت آروم  یم ادیکمرم از حرارت ز یدستش رو یهاش رو باال آورد،جا پنجه
 سرم رو باال گرفت. دویکش

 لب هام ثابت موند. یزد و رو یصورتم چرخ یزنان نگاهش کردم،نگاه خمار ومغرورش رو نفس

 گرفته. یبم شده بود و تا حد صداش

 یعمارت راحت کنار هم زندگ نیپس دورو برم نپلک،بذار توا ارم،یتونم طاقت ب یم یدونم تا ک ی_نم
 .میکن
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 هام از بس نفس نفس زده بودم خشک شده بود. لب

 و گفتم: دمیلبم کش یرو بازبونم

 نشم. یدور و برت آفتاب گهیدم د ی_ باشه...قول م

 و گفت: دیهم کش یتو ظیهاش رو غل اخم

 باشه. نطوریه اک دوارمی_ام

 _مطمعا باش ...

گردنم  یشده بود،باهمون اخم صورتش رو جلو آورد و لب هاش رو رو یجور  هی شیوحش یها چشم
 شد. نیگذاشت و زمزمه اش با جسم لرزونم عج

 من چم شده؟! ی_لعنت

 !؟یکن یبا من چکار م یدار 

 .یچ ارهیسرم ب ییشدم،اگه بال یدهنم رو به زحمت قورت دادم،من رسما زنش محسوب م آب

 .دیکش شیکه بازدمش گردنم رو نه،بلکه تمام تنم رو به آت قیعم ینرم همراه با نفس یا بوسه

 انگشت هام مشت شد. ونیاش بود ،که لباسش م نهیرو س دستم

 کیکوچ یاون فضا ینفس هامون  که درهم گره خورده بود،تو یوفقط صدا میکرده بود هردوسکوت
 .شدیم دهیشن

 مردانه همراه بود. ینوازش هاش هم با خشونت یحت

 فیفشار خف کیبه سمت تخت چرخوندتم وبا یحرکت سر  کیبازوم گذاشت با  یچپش رو رو دست
 .دمیتخت خواب یبه پشت رو

 .دییبویگردنم رو م یاپیپ ینم دارم فرو برده بود و همراه با بوسه ها یموها یرو البه ال سرش

 صورتش رو مقابل صورتم گرفت. یچند سانت یرو باال گرفت و رخ به رخم توفاصله  سرش

 بازوم. یسرم بود و دست چپش رو ریراستش هنوز ز دست
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 یم شیگرفته بود،که قلبم رو به آت یرو با غرور تو هم گره کرده بود و نگاهش رنگ خاص ابروهاش
 .دیکش

 یبدنم ،نفسم داشت بند م یبدن داغش رو ینیسنگرو با بدنش پوشونده بود،از  انمیبدن عر تمام
 اومد.

  

  

 فصل شانزدهم 

  

 بند انگشت با هم فاصله داشت. کیجذابش بود و لب هامون فقط  یچشم ها یتو نگاهم

 زمزمه کردم: شدیم یکه کم کم داشت بارون ییلرزون وچشم ها یباصدا

 .ستمیکنم،تمومش کن ،من اهلش ن یسام...خواهش م ری_ام

 .ترسوندیخمارش من رو م یشده بود،چشم ها نیهاش سنگ نفس

 و محکم،اما آروم.. ی،جد دمیرو شن صداش

خسته،به  یلیندارم،فقط خسته ام...خ تیامروز رو آروم باش،زبون درازت رو غالف کن،نترس کار هی_
 رو سوزونده نفس،آرومم کن. گرمیج نهیک نیچهارده سال کمبود دارم،ا  یاندازه 

 کرد. یخان مغرور داشت اعتراف م نیا یعنیت نگاهم کرد،سکو تو

 لبم شوکه شدم. یلحظه با قرار گرفتن لبش رو کیتو چشم هاش بود که  نگاهم

 کشوند. یم شیلبم به آت یوجودم رو با هربار قراردادن لبش رو دتم،تمامیبوس یم آروم

 خورد. یهم از روم تکون نم یلیم کیدادم اما  یشونه هاش قرار گرفت،هولش م یگاه دستم رو ناخدا

 یمجال حرف زدن رو بهم نم گهیو د رمیکردم نفس بگ یداشت فقط فرصت م یکه لبش رو برم هربار
 دادش .
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وآروم لبم برداشت و گونه اش رو به گونه ام چسبوند یپهلوم گذاشت ،لبش رو از رو یرورو دستش
 .دیگونه اش رو به گونه ام ساب

 زمزمه کرد. یخش دار و گرفته ا یوباصدا

 بشه. دهیکش نجایخواستم به ا ینم شه،منیسخت م یباز  یادامه  ینجور ی_ا

 لرزونم گفتم: یصدا با

 .یستی..تو ،تو حال خودت ن رون،تویسام ،برو ب ری_تو رو خدا ام

بم  یازدو با صد یشد تو چشم هام،لبخند کج رهیخمار و جذابش خ یرو باال گرفت،با چشم ها  سرش
 و مردونه اش گفت:

 ...یتو زنم نکهینه ا ستم،مگهیگفته که تو حال خودم ن ی_ک

 تو قول... ی_ول

 کاره موند... مهیدر اتاق حرفم ن یصدا با

 با اخم از کنارم ،بلند شد . سلطان

 عیسر رهیتخت بلند شده وداره به سمت در م یسلطان از رو دمید یتعجب سر جام نشستم و وقت با
و کنار تخت با اضطراب نشستم و  دمیچیانداختم و پتو رو دور خودم پ نییتخت پا یخودم رو ازرو

 پاهام رو تو شکمم جمع کردم.

 .دمیصبا رو شن یعصب یباز شدن در رو وپشت بندش صدا یصدا

 !؟یکن یچکار م نجای_توا

 به تو ام جواب پس بدم؟! دی_به تو چه با

 .یجواب پس بد دی_آره با

 نکن فردا رو کنسل کنم ... یاعصاب المصب من راه نرو،کار  نیا یشو صبا ،انقدر رو_خفه 

 فوت کردم. رونیراحت ب الینفسم رو با خ دیچیبسته شدن در اتاق که تو گوشم پ یوصدا

 .دهیذوب رس یبدنم به نقطه  یکردم دما یم احساس
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 .دیبوسه هاش قلبم لرز یآور  ادیبا  دوباره

 مرد چش شده بود. نیا ای_خدا

 نشده. داشیلباسم رو بپوشم تا دوباره پ عیسر دیبه خودم اومدم و از کنار تخت بلند شدم،با عیسر

** 

 .یکار ادار  یسر  هیانجام  یگفت رفته شهر برا یم اریم،سامیرو بدون حضور سلطان خورد شام

شده بود از  شونیاومدش،افکارم پر ینم ،خوابمیشلوار اسلش توس کیتنم بود و  یتاپ قهوه ا کی
 .دمیترسیکنار سلطان بودن م

 .از دستش فرار کنم تونمینم گهیچکار کنم ،د دیامروزش...با ی،کارهایچ ارهیسرم ب ییبال اگه

که  یمرد چهارشونه وقد بلند دنیبا د یکیدراتاق باز شد،تو اون تار شدم،کهیپهلو به اون پهلو م نیازا
 .ستشیدست بردار ن نمردیخواد دوباره،ا یم یسلطان چ ییخت،وایتو چهارچوب قرار گرفته بود قلبم ر

 رو به خواب زدم . خودم

 تر شد. کیو نزد کیبهم نزد..دیچیقدم هاش تو گوشم پ یصدا

 تخت کنارم نشسته. یکه رو دمیرفتن تخت فهم نییپا با

کنارم ،آروم چرخوندتم،از  دیخواد چکار کنه،دراز کش یم یعنیرو باال داد،نفسم به شمارش افتادش، پتو
 پشت دستش رو دور کمرم حلقه کردو محکم من رو به خودش چسبوند.

 کرد. یحالم رو دگرگون م شدیگردنم پخش م یداغش که رو یرو تو موهام فرو کرد،نفس ها سرش

 بود. یکارهاش چ نیمرد قصدش ازا نیا

 بم و آروم کنار گوشم زمزمه کرد: یباصدا

 من؟ یاسب وحش ی_خواب

 ام حبس شد. نهیحرفش تو س نیباا نفسم

 من...گفت من. یوحش اسب

 چکار کنم. دیکنه،حاال با یم وونمیمرد داره د نیا ایخدا
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 گذاشت . انمیعر یبازو یرو رو   شیبزرگ و قو دست

 .دیرس ینفس هاش به گوشم م یسرش رو تو موهام فرو کردش،فقط صدا وهمونطور

 به گردنم زد. یز یر یرو دور شکمم  چرخوند و بوسه  دستش

 که لبش رو به گردنم چسبونده بود گفت: ینیبم و مردونه اش ه یصدا با

 . یاسب وحش ری_شبت بخ

 ازم دور بشه. یذره ا نکهی...موندش...بدون ا نرفت

 م هام به خواب رفت.که کم کم چش میچند ساعت تواون حالت بود دونمینم

 .دیخواب بود که سخاوتمندانه من رو به آغوش کش نیوا

نور  دیباز کردم ،که با برخورد شد مهیغرق درخوابم رو ن یبه چشم هام آروم پلک ها یبرخورد نور  با
پرتو نور گرفتم تا مانع برخوردش به چشم  یبستم دستم رو جلو یآفتادب هم زمان که چشم هام رو م

 هام بشم.

 به بدنم دادم. یو قوص کش

سر جام نشستم جست و جو  عیهول شدم ،سر شبید یآور  ادیکه چشم هام رو باز کردم ،با  خوب
 گرانه تمام اتاق رو از نظرم گذروندم.

نه محاله که خواب بوده  دم،امایخواب د ستش،نکنهیاالن ن یسلطان من رو بغل کرده بود ول شبید
 باشه.

 گردنم مونده. یحرارت لب هاش رو هنوزم

سبز  کیرفتم،تون یگذاشتم .از روش بلند شدم ،به سمتذجا لباس نییتخت پا یپاهام رو از رو عیسر
 سرم انداختم. یرو رو دمیرنگم رو تنم کردم و بعد شال سف

من توهم  ایبود  دهیواقعا سلطان کنارم خواب شبیکه د دمیفهم یم دیسرعت ازاتاقم خارج شدم،با وبه
بغلم  یو اون طور  ادیکه سلطان ب دمید ینم یلیدادم چون دل یاحتمال م شتریرو ب یزدم،که البته دوم

 کنه آخه اون قلبش از سنگه.

 دوقدم بلند خودم رو به در اتاقش رسوندم. با
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 تو مشتم گرفتمش و دررو به داخل هول دادم. رهیرو بردم سمت دستگ دستم

حوله دور  کیبود فقط با ستادهیا نهیآ یبه چشمان متعجب سلطان افتاد،جلوورودم به اتاق نگاهم  با
 شده بودن. ختهیر شیشونیپ یبودن رو سیکمرش.موهاشم که معلوم بود هنوز خ

 قادر نبودم نگاهم رو از تو چشم هاش بردارم. یبرده بود،حت ماتم

 شد. یم یداشت طوالن یادیز نمونیب سکوت

 نفس؟! ییخوا یم ی_چ

 جواب دادم: دهیبر دهیبه خودم اومدم و بر شیجد یصدا با

 انه؟یاز شهر، یبرگشت نمی_اومدم ...بب

 نگاهم کرد. د،موشکافانهیبه سمتم چرخ کامال

 !؟یباهام داشت ی_کار 

 _نه.

 ؟ی_نگرانم شد

 نه.. یعنی..ی_آره ...

 !انه؟یبرگشتم  یبدون ی!چرا خواسته؟ی_پس دردت چ

 .بر نگردم عمارت گهیو د رمیکه بم یآرزو کرده بود نکنه

 شدم،آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: هول

 .ستمی_نه من انقدرا هم بد ن

 زد.. یکج لبخند

 سمتم قدم برداشت.با دو قدم بلند، رو به روم قرار گرفتش. به

 داخل اتاق و با دست چپش در اتاق رو بست. دیمن رو کش عیحرکت سر کیبازوم چنگ زد و با  به

 شده بود. یجور  هیشد به صورتم،نگاهش  رهیخ



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 شال تا پشت سرم برد. ریگردنم گذاشت و از ز یرورو دستش

 ام منفجر بشه. نهیس یدادم هر لحظه تو یکرد که احتمال م دنیشروع به تپ یجور  قلبم

 هام به شمارش افتاده بودن. نفس

که محکم و رسا بود  ییگوشم برد و با صدا ریشال سرش رو تا ز یصورتش رو جلو آورد،از رو سلطان
 گفت:

 !؟ی_چرا انفدرازم متنفر 

 شد. شتریتعجب نگاهش کردم،سرش رو بلند نکرد،فشار دستش به پشت گردنم ب با

 ادامه داد. یو بالحن جد دیشال نفس کش یرو ار رو موهام

 دم،چرا؟یبعد چهار ده سال راحت خواب شبی_د

 ؟یدار  یمگه چ تو

 انقدر آرومم. یکنارم یوقت چرا

 کردم. یاعتماد م دیو هم با دمیترس یبود که هم ازش م یتو حلقم،لحنش جور  ومدیداشت م قلبم

 .ارهیسرم ب ییترسم نکنه بال یم

 کیازش هم  دمیترس یزد نداشت،هم م یکه م یعطر  یکه زده بود کم از بو ییخوش شامپو یبو
 کرده بودم . داینسبت بهش پ یکشش

 نیآرزوشه که کنار چن یمرد انقدر جذابه که هر دختر  نیاعتراف کنم که ا دیبخوام از حق نگذرم،با اگه
مرد با کارهاش  نیدخترانه که حاال ا یبودم با احساسات بکرو دست نخورده  یباشه ومنم دختر  یمرد

 کرد که احساساتم رو خرجش کنم. یداد ومن رو وادار م یداشت قلقلکم م

 شه. یم یزد داره،پس صبا چاونکه نام یول

 نباشه. یکاراش و محبت هاش به خاطر به دست آوردن اون شرکت لعنت یازکجا معلوم که همه  اصال

 شد. جانیوجودم غرق در ه یهمه  دیکه به دور کمرم کش یحصار  از
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و داغش گذاشتم،انقدرداغ  انیعر ی نهیس یسرم رو ،رو امیب رونیتقال کنم تا از آغوشش ب نکهیا بدون
 .رهیگیم شیکردم گونه ام داره آت یکه احساس م

 داره. یجبران نشدن یها امدیکارت پ نیکه ا یدون ینفس،م یکن یچکار م ی_دار 

 .دمیخند زیحرفش ر نیبا ا ناخداگاه

 کمرم محکم شد. یسلطان به رو یها پنجه

 ینگاهش کنم نفس زنان ازش فاصله گرفتم و از مقابل چشم ها نکهیبدون ا دمیرو که عقب کش صورتم
 هیو در اتاق رو محکم بستم وبهش تک دمینفس تا خود اتاقم دو کیم،یحرکت ناگهان نیمتعجبش ازا

تاب  هامنشستم و پاهام رو تو شکمم فرو کردم و دستام رو دور پا نیزم یدادم و آروم سر خوردم و رو
 دادم.

 .دیلرز یم جانیتونستم خودم رو به اتاقم برسونم ،تمام بدنم ازه یچجور  دونه که یخدا م فقط

 بشم. کیخودم  بهش نزد اریبود که خواسته بودم با اخت یمرد نیاول سلطان

 وانهیام گذاشتم،قلبم د نهیس یپام برداشتم ورو یکرد ،دست راستم رو از رو یم یقرار  یب یبدجور  قلبم
 .دیکوب یام م نهیوار به س

 بود که کردم؟! یمن چم شدش...اون چه  کار  ایخدا

 کنم؟! ینم یمونیاحساس پش چرا

 تمام وجودم رو فرا گرفته بود. یخواست جانیندارم،برعکس ه یبد حس

 اومد. یداشت به سرم م ییبال چه

 شدم به سقف . رهیداده بودم به در و خ هیگذشت سرم رو تک یا قهیدق چند

بلند شدم،درکامل  نیزم یو بعد برخوردش به کمرم ،به سرعت از رو رهیاومدن دستگ نییپا یبا صدا که
 سلطان تو درگاه هول شدم. دنیباز شد،با د

 .رشیز یتوس شرتیت کیشلوار کتان همرنگ کاپشنش و کیتنش بود و  یکاپشن مشک کی

 .دادینشونش م شهیجذاب تراز هم که
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 ینگاهم م یداده بود و با اخم کمرنگ هیتک یبه اون چهار چوب آهن نهیتو همون جا دست به س ومدین
 کرد.

 خواست. یم یکردم،چیپرسش گرانه نگاهش م ومن

 گفت: یصورتم ثابت موند،بالحن سرد یسرتا پام رو رسد کرد و درآخر رو نشیب زیدور با نگاه ت کی

 تونم تنهات بذارم. ینم ،چونکهییایب دیام با م،تویبرادر صبا دعوت ی_امشب عروس

 زد زمزمه کردم: یکه ترس توش موج م یلحن با

 ؟یمهران و پاشا ام که اونجاان،اگه من رو ببرن چ ی_ول

که داشت داخل  یکه دستش رو با ژست خاص ینیاش رو از درگاه برداشت و ه هیزد و تک یپوزخند
 قدم به سمتم برداشت. کیکرد  یشلوارش فرو م بیج

 رو نوازش کرد. مینیب شیشگیعطر هم ی،بو ستادیام ا نهیبه س نهیس

 سلطان رونداره. یشدن به اسب وحش کی_نترس، مهران جرات نزد

 .میبر ییجا هیخوام باهم تا  ی_آماده شو م

 _کجا؟

شده بود رو  ختهیصورتم ر یفرم رو که رو یاز موها یآورد،قسمت رونیب بشیراستش رو از تو ج دست
 زمزمه کرد.  ی،پشت گوشم  دادو با لحن سرد

 تو... هیموهاش فربود،درست شب_مادر منم 

لبم مهرسکوت رو به دهانم زد دست راستش رو پشت  یخواستم لب باز کنم ،باقرار دادن لبش رو تا
انقدر محکم که لبم به سوزش افتاده  دتمیبوس یکمرم ،محکم م یسرم گذاشت و دست چپش رو رو

بودم،ازحرارت لب  ستادهیجون سرجام ا یعروسک ب کیکردم و فقط شوکه مثل   ینم شیبود،همراه
چپش گذاشتم به کاپشنش چنگ  یبازو یسست شده بودن ،نا خدا گاه  دستم  رو رو اهامهاش پ

 دوست نداشتم که ادامه بده. گهیکرد،د یم وونهیکارش من رو د نیزدم،داشت باا

 چه خبره؟! نجای_داداش ا

 لبم برداشت. یلبش رو از رو عیمتوقف شد،سر ایسون یباصدا
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 بود. یهاش بارون خت،چشمیکه به چشم هاش افتاد دلم ر نگاهم

شک االن پخش  یرفت ب یاز سر راهش کنار نم عیاگه سر ایوبه سرعت از درگاه خارج شد،سون برگشت
 شده بود. نیزم

 لحظه به لرزه افتاد. کیکه تمام بدنم  دیرو آنچنان محکم به هم کوب دراتاقش

 ستادیوارد اتاق شد روبه روم ا یبا کنجکاو ایکردم،سون یم رفتنش رو نگاه ریمس رهیطور که خ نیهم
 .دیپرس جانیبازو هام گذاشت و با ه یدوتا دستش رو رو

 .میشه مگه دار یم دش،مگهیبوسیتو رو م نم،داشتی_نفس بگو بب

 کار رو کرده باشه. نیسام ا ریشه ام یباورم نم اصال

 .دهیتا حاال صبا رو نبوس یحت اون

 شدم و آروم لب زدم: رهیخ ایبه صورت متعجب و خندون سون یحال یب با

 !؟یتنهام بذار  شهیم ایسون ستشی_اصال حالم خوب ن

 بازوهام برداشت. یکم جمع شد ،ابروش رو باال انداخت و دستاش رو از روحرفم لبخندش کم نیباا

 .رمیم گهی،من د زمیعز شهی_چرا نم

 سرعت از اتاق خارج شد وبه

* 

لبام زد توان نگاه کردن به  یکه رو یاون بوسه ا زدم،بعدینم یکنار سلطان نشسته بودم،حرف نیتوماش
 احساس شرم داشتم. ییجورا هیصورتش رو نداشتم،

 رو پرکرده بود. نیماش یآهنگ بود که فضا یصدا فقط

 پارک کرد. ابونیرو کنار خ نیماش یقیاز دقا بعد

 شو. ادهی_پ

 .میبود دیمرکز خر  کی یبه اطراف انداختم ،جلو یرفتم و در رو بستم،با تعجب نگاه نییپا عانهیمط

 نجا؟یا می_چرا اومد
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 هوا دستم رو گرفت. یسمتم قدم برداشت و ب به

 داد. ینشون م عیبدنش واکنش سر یباره گر گرفت،بدنم به دما کیدستش تمام بدنم به  یگرما از

 رفت. دیکز خرجوابم رو بده به سمت مر  نکهیا بدون

 سوالم رو تکرار کردم. دوباره

 نجا؟یا میاومد یچ ی_برا

 گفت: ینکرد ،جد نگاهم

 نجا؟یآوردمت ا ی_به نظرت برا چ

 دونم. ی_چه م

 چشم نگاهم کرد و گفت: ی ازگوشه

 .یاسب وحش یکردم انقدر خنگ باش ی_فکر نم

 گفتم: یهام رو تو هم کردم با لحن جد اخم

 .ستمی_خنگ ن

 که گفت: میدو وارد مجتمع شد هر

 .ی_چرا خنگ

 به صورتم انداخت که با اخم به چشم هاش زل زدم. ینگاه

 شمارت اضافه شد. یب یایام به خوب یلجباز  یدونی_م

 قهر نگاهم رو از روش برداشتم. باحالت

 شهیپشت ش یسرم رو چرخوندم ونگاهم رو به لباس  ها ستادیمغازه ا هی نیتریو یجلو یوقت 
 بودن. یدوختم،تمومش لباس شب و مجلس

 مانکن بود رو نشون داد. کیکه تن  یانگشت لباس با

 تو مغازه. میبر ای_اون خوبه ،ب
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 .میو وارد مغازه شد دیرو کش ودستم

 !م؟یکن دیخر می_اومد

 _آره.

 _چرا؟!

 نه؟ یگ یم یگم خنگ ی_م

بگه گه دختر  یز یگرفتم،اخم هاش رو تو هم کرد خواست چ شگونیآوردم بازوش رو محکم ب جوش
 نجاتم داد. نیخشمگ ریش نیاومد فروشنده باشه باصداش من رو از دست ا یکه به نظر م یجوون

 .نی_سالم خوش اومد

 به دختر،نگاه دختر بالبخند به ما بود.  میشد رهیدو خ هر

انتخاب کرده بود رو  نیتریشت وکه پ یازش خواست که لباس شیشگیهم تیبا همون جد سلطان
 .ارهیب

 مرد حرف نداشت. نیا ی قهیبود سل بایواقعا ز لباسه

 لباس رو آورد داد دستم. دختر

 دقت نگاهش کردم. با

هاش هم  نیشده بودو آست نیتزئ دیو شکمش تماما با مروار نهیقسمت س یرنگ بود رو یا سرمه
 اش هم  انقدر باز نبود.  قهیبود. پوریگ

 بود رو آورد،ازش گرفتم. زمیرو که سا یکه بهش گفتم،لباس دیرو پرس زمیسا دختر

 اتاق. یاتاق پرو اوناهاش گوشه  زمی_عز

 که اشاره کرد قدم برداشتم. یسمت به

 رونیشون رو باز کردم ،نفسم رو با حرص ب یکیبودن،در  گهیرنگ کنار هم د دیتا در کوچک سف چند
 دادم،غرغر کنان گفتم:

 لباسام رو عوض کنم. یچجور  کهیاتاق پرو مثال چقدر کوچ نی_ا
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با لباس  عیسر یلیکه  تو دستم بود نگاه کردم وخ یاتاق پرو  شدم،با عالقه به لباس یکیکوچ الیخ یب
 کردم. ضیبودم تعو دهیکه پوش ییها

 اومد. یبود،چقدر بهم م بایز یسادگ نیبود،درع رینظ یخورش ب تن

دفع در باز  هیکردم، یلباس رو برانداز م یهمه جا نهیکه دستم رو به کمرم زده بودم و تو آ همونطور
 شد.

کرد،نفسم رو با  ینگاهم م یسلطان تو چهار چوب درکه با اخم کمرنگ دنیزده برگشتم،با د وحشت
 .رونیراحت فوت کردم ب الیخ

 گفتم: یدم و با لحن تندتو هم گره کر ظیکرد و منم اخم هام رو غل ینگاهم م رهیخ اون

 چه وضع اومدنه،آخه. نیکردم ،ا یسکته م داشتم

آن شرم کردم و سرم  کیبود که  قیچشم هام باال اومد،انقدرنگاهش عم یلباس تا تو نییاز پا نگاهش
 انداختم. نییرو پا

 گفتم: یلرزون یصدا با

 !ادش؟یی_خوبه ،بهم م

 اومد ،منتظر بودم که بگه آره... یبهم م یادیدونم لباسه ز یدم،میرو باال کش نگاهم

 گفت: یو با لحن سرد دیرو به گردنش کش دستش

 تنگه. یادی،ز ادی_نه بهت نم

 گفتم: یاخم  با لحن متعرض با

 خوشگله. یلیخ نکهی،ا ادینم یگ ی_چرا م

 :دیغر یو عصب یجد بالحن

 .ارمیب گهید یکینه ،حرفم نباشه واستا برم  یعنیگم نه  یم ی_وقت

 انداختم نییرو با خشم پا سرم

 ،سرتا پام رو برانداز کردم. یقد ی نهیسمت آ دمیچرخ دوباره



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 .دادینشون م یبدنم رو به خوب یها یشده بود،البته حق با سلطانم بود برامدگ یعال واقعا

 بپوش. ریرو بگ نیا ای_ب

 سلطان به سمتش برگشتم. یبا صدا نهیبودم به آ رهیکه تا اون لحظه خ من

 که تو دستش مشت کرده بود رو گرفتم. یزرشک  راهنیدراز کردم ،پ دست

 درم ببند. رونی_برو ب

 رو تکون داد و در رو بست. سرش

 رو به سمت قفل در بردم و قفلش کردم . دستم

 .نهیمثل اجل معلق جلوم ظاهر بشه و من رو بدون لباس بب یدفعه ا هینداشتم  دوست

 کردم. ضیراحت لباسم رو تعو الیخ با

 بلند شد. زد؛یکه به در ضربه م ینیسام ه ریام یصدا

 ؟یشد یچه شکل نمیکن بب ،بازیدر رو چرا قفل کرد نی_نفس ا

 یهرچ دیخورده منتظر بمونه ،چرا با هی نه،بذاریلبم نشوندم و برگشتم سمت آ یرو یا انهیموز لبخند
 گه بگم چشم. یکه اون م

 بودم. ختهیفر و بلندم که رو شونه هام ر یخودم تو اون لباس با اون موها دنید با

 .ومدیبهم م یلیخودم قنج رفت ،خ یبرا دلم

 نیچ نییتا کمر تنگ و از کمر به پا نهیداشت و از قسمت س یبلندکه جنس لخت یماکس یزرشک لباس
 داشت. یسه سانت یا قهیاز جنس تور و  یها نیدار و آست

 شده بود. یاشم سنگدوز  نهیس رو

است  قهیخوش سل یلیخ یشه،ول یشوکه م نهیلباس بب نیاگه من رو تو ا رسامینفس،ام یشد معرکه
 ها.

 کرد. یصدام م یو با لحن عصب دیکوبیفوت کردم سلطان پشت سرهم به در م رونیرو ب نفسم

 .نمشیتو تنت بب دیبا ی ایگرفته،درش ن تیدر رو باز نی_نفس ...باز کن ا
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 لبم نشست. یجمله رو که گفت نا خدا گاه لبخند رو نیا

 یقدم به عقب رفتم نگاهم رو کیدر رو به داخل هول داد  عیبردم و قفل در رو باز کردم ،سر دست
 قرمز شده از خشمش ثابت موند ،که کم کم رنگ تعجب به خودش گرفت. یچشم ها

 زمزمه کردم: یزدم و با لحن آروم یطونیش لبخند

 ؟یدیخوبه،پسند نی_ا

 هاش رو تو هم کرد و چشم هاش رو موشکافانه بهم دوختش .با دستش اشاره کرد. زد،اخمینم یحرف

 _بچرخ .

 .دمیدور چرخ کی آروم

 جذابش. یشدم تو چشم ها رهیخ دوباره

 .ستشیخوب ن نمی_نه،ا

 گفتم: یتو هم گره کردم و با لحن عصب ظیهام رو غل اخم

 خوشگل شدم. یلیخ ؟منکهیچ یعنی_

 قدم به سمتم برداشت، دراتاق پرو رو پشت سرش بست،وقفلش کرد. کی

 تو؟ یتنگه،چرا اومد شمیجور نیهم نجایا یکن ی_چکار م

 بود به صورتم. رهیوجذابش خ یچشمان وحش با

 اش مشت کردم. نهیس یگاه هر دو دستم رو رو ناخدا

 گفتم: یبودم با لحن خشن رهیکه تو چشمان متعجب اما خونسرد سلطان خ همونطور

 نکن. تمیکنم سلطان ،انقدر اذ ی! خواهش م؟یتو ؟!چرا در رو قفل کرد ی_چرا اومد

 :دیوقفه پرس ید،بیصورتم چرخ  یاجزا یرو همه  نگاهش

 کنم؟! یم تتیکه من اذ یکن ی_فکر م

 .هیا گهید زینظر من چ اما



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 بازو هاش گذاشتم تا از خودم دورش کنم. یمشت شده ام رو باز کردم، و رو دست

 .دنیکش یخودشون رو به رخ م شیتنومند و قو یکاپشن کلفتش هم عضله ها یاز رو یحت

 بود که تا قلبم نفوذ کردش. زینگاهش انقدر ت ریکرد،ت یسکوت نگاهم م تو

 دادم زمزمه کردم: یکه به عقب هولش م ینیه یمقدمه بالحن ملتمسانه ا یب

 .رونینفس برو ب رون،جانیو ب_سلطان بر

 و گفت: دیچیدستش رو به دور کمرم پ یکنج لبش نشوند،حلقه یکج لبخند

 سامم نفس. ریتو ام یسام،من برا ریسام،بهم بگو ام ری_ام

 .شتریبه دلم نشست و جمله اش صد برابر ب لحنش

 لبم جا خوش کرد،سرم رو تکون دادم و گفتم: یرو یخدا گاه لبخندمحو نا

 _امامن دوست دارم سلطان صدات کنم.

 ابرو هاش نشست. ونیم ینازک نیچ

 بهتره. یاسمم رو صدا کن ،یسام رینفس ام گهی_اما تو د

 ام کنه. وونهیمرد قصد کرده بود که د نیا

 بحث رو عوض کنم که گفتم: خواستم

 !ادش؟یلباس بهم م نیا ی_نگفت

 _گفتم.

 ؟ی_راستش رو بگو ،تو راستش رو نگفت

 شده بود. رهیبه لباس نگاه کنه به صورتم خ نکهیا د،بدونیو جذاب خند مردونه

 کرد. زیو احساس لبر جانیوقلبم رو از ه دیموهام کش یبلند ومردانه اش رو شانه وار تو انگشتان

 براق و نافذش بودم. یاون چشم ها مات

 آروم زمزمه کرد. دیکش یکه عطر موهام رو نفس  م یگردنم خم کرد و درحال یسرش رو تو گود که
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 ...ترسونهیمن رو م نمیاد،همیام م یلیاد،خی_بهت م

 موهام پخش شد. نیپوست گردنم پخش شد و حرارتش ب یداغ نفسش رو هرم

 گفتم: یبم یصدا با

 !؟یترسیم ی_از چ

 من رو هدف گرفتن. یهوسشون قلبم اسب وحش ریبات گه،کهید ی_از نگاه مهران و مردا

که  هیبار نیاول نیدلم قنج رفت،ا اوردیکه داشت نا خواسته اون رو نسبت به من به زبون م یتعصب از
 .انقدر به فکرمه یکی

از  شیخودش رو ب هیکه ناخونده پا به قلبم گذاشته بود و هر ثان یکم داشتم به اون احساس سرکش کم
 نازک دلم  یوارهیتو د شیپ

 بردم. یم یانداخت پ یکرد وتنم رو به لرزه م یم یجا

  

  

 فصل هفدهم 

  

اش بذارم و ساعت ها با آهنگ ضربان  نهیس یداشتم محکم به آغوشش پناه ببرم و سرم رو رو دوست
 .رمیقلبش،آرامش بگ

 کرده بود. ییمن رو هوا یجنبه  یدل لرزون و ب نیباز هم ا عطرش

 .ارمیب گهید یکی ومدهی!اگه خوشت نن؟یدی_خانوم لباس رو پوش

 یفشار دست سلطان رو عیسر یلیم،وخیبود،به خودمون اومد ستادهیکه پشت در ا یدختر  یصدا از
 خطاب به دختر گفتم: یدور کردم،با دستپاچگ یکمرم کم شد،خودم رو ازش کم

 خوشم اومده. نی_نه از هم

 .دیرو کش مینیزد و ب یلبخند کج سلطان
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 .مییرفت کجا ادمیکه به کل  ی_انقدر حواسم رو پرت کرد

 گفتم: یبهش انداختم و با لحن طلبکارانه ا یچشم ریز ینگاه

 ؟یتو اتاق و درو قفل کردش،واقعا که،حاال طلبکارم هست دیبود پر ی_من حواست رو پرت کردم،ک

 ابروش رو باال انداخت و بالبخند گفت: یتا کی

 تو. امیب یکرد ،وادرمیکه هوش و حواسم رو برد یتوبود نیا ی_درسته من اومدم تو ول

 بستمشون. پسیدور تابشون دادم و با کل کیموهام کردم و  ریرو ز دستم

 کرد. ینگاهم م رهیخ یبود و با لبخند محو ستادهیصاف ا همونجور

 تونستم. یکه سلطان تو اتاق بود که نم یتا وقت ی،ول ارمیخواستم لباسم رو در ب یم

 هام رو تو هم کردم و گفتم: اخم

 خوام لباسم رو عوض کنم. یم رونیب یشه بر  ی_م

 را باال انداخت و گفت: شیپررنگ تر شد هم زمان ابروها لبخندش

 رمی_نوچ نم

 خوام لباسم رو عوض کنم. یم گهی_چرا ؟نوچ ...د...برو د

 شد . طونیش لبخندش

 کنم . ی_بذار کمکت م

 ناله کردم: یشاک

 سلطان...-

 رم. یشد نم ینجور یسام صدام کن،حاال که ا ری_مگه نگفتم ام

 رو به کمرم زدم و طلبکارانه نگاهش کردم. دستم

 رو گرفتم و به زور هولش دادم. بازوش

 .امیمنم لباسم رو عوض کنم م رونیسام برو ب ریخوب ،ام یلی_خ



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 فرستادم. رونیرو ب یکه بود اون کوه سنگ یهر سخت وبه

  تمونیمرد همون سلطان اخمو وعبوس قبل محرم نیشد ا یسرم رو تکون دادم باورم نم بالبخند
 تا آسمون باهام فرق کرده بود. نیباشه،رفتارش از زم

درآوردم و از اتاقک خارج شدم،نگاه از دور به سلطان افتاد که مشغول صحبت با  یرو به سخت لباس
 تلفن همراهش بود.

 .سهیذاره داخل کدادم تا ب  لیسمت صندوق قدم برداشتم،لباس رو به فروشنده تحو به

 لب گفت: ری_دختر ز

 !؟یدوتا رو خواست نی_مبارکت باشه گلم،فقط هم

 تعجب گفتم: با

 خوام. یرو م هیزرشک نی_نه من فقط هم

 کنم. یرو هم بسته بند یکی نیشوهرتون گفتن ا ی_ول

 گفت: یکمرم گذاشت و با لحن آروم یدستش رو رو ستادیبگم که سلطان کنارم ا یز یباز کردم چ دهن

 شده نفس؟! ی_چ

 شدم. رهیجذابش خ یرو باال گرفتم و به چشم ها سرم

 کنه؟! یبسته بند یرو هم گفت هی_تو اون سرمه ا

 .شیبپوش ییجا یحق ندار  یاومدش،ول یبهت م یلی_آره،اونم خ

 .دیچیانداختم که دوباره صداش تو گوشم پ نیینزدم سرم رو پا یحرف

 ؟ییخوا ینم یا گهید زیچ نینگاه بنداز بب هی_

 به اطراف انداختم و شونه ام رو باال دادم و گفتم: یاجمال ینگاه

 _نه ممنون...

 از کارت هاش رو برداشت وداد به فروشنده. یکیرو درآورد بازش کرد  کشیچرم کوچ فیک



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 .میحسابشون کرد،بسته رو از فروشنده گرفت و از  فروشگاه خارج شد یوقت

 داره رو بخر. ازینخانوم  کیکه  ی_نفس هر لباس

 خوام. ینم یز یچ گهی_د

 !؟ی_مطمعن

 _آره.

فرو کرد و من رو به  فمیظر یرو تو پنجه ها شیقو یکه پنجه ها میرفت یهم راه م یبه شونه  شونه
 .دیدنبال خودش کش

 چفت شده بود. شیقو یو دستم هنوز تو پنجه  ستادمیا یپله برق یکنارش رو همونطور

 خوام،دست خودم نبودش. یکه بهت زدم معذرت م یلی_بابت س

کرده  شتریو مردانه اش رو ب یذات یها تیجذاب شیخمار مشک یکرد،اخم کرده بود و چشم ها نگاهم
 بود.

 شده بود،تو دل برو و مهربون. ینجور یمرد امروز ا نیا چرا

 نفس ؟! یبخش ی_منو م

 رو از نگاهش گرفتم . نگاهم

 بخشمت. یم یدست روم بلند نکن گهید ی_اگه قول بد

 دم. ی_قول م

 کردم،نگاهش به رو به رو بود. نگاهش

 بخشمت. ی_پس منم م

 کرد. شتریدستم ب یرو تکون داد و فشار دستش رو رو سرش

 و نگاه اون به غرفه ها بود گفت: میداشتیشونه به شونه هم قدم برم وهمانطورکه

 نشم. رتی_خدا کنه اس
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 اسارته... نیع یوابستگ

 شدم،زبونم رو تکون دادم و گفتم: پرو

 ه؟یچ رادشی،ای_وابسته ام بش

 منم... رادشی،اییتو رادشی_ا

 ؟یچ یعنی_

 .ستادیکه ا ییهاش آروم و آروم تر شد،تاجا قدم

 اخم هاش رو تو هم گره کرد و گفت: ستادیبه رخم ا رخ

 شونه. یکیدارم که پاشا  یادیز یبندن،من دشمنا یآدم رو م یترسم،اونا دست و پا ی_از زن و بچه م

 یعنیمرد  کی ی ارن،خانوادهیمنم ب یبابام آوردن سر زن و بچه  یکه سر زن و بچه  ییترسم بال یم
 اون مرد. زیهمه چ

 مرد بذاره  رسما اون مرد رو از پا در آورده. کی یخانواده  یچاقو رو گلو یکی اگه

 ترسم. یم یکه از وابستگ نهیهم یبرا من

 دیگرفت ومن رو دنبال خودش کش رونمیه یکردم،نگاهش رو از چشم ها ینگاهش م رهیکه خ یدرحال

 گفت: ستادویا یفروش ریفروشگاه لباس  ز کی یجلو

 شه. یم رمونیداره د عیفقط سر ر،یبگ یخوا یم ی_برو تو هرچ

 رو گرفت سمتم و رمزش رو گفت. کارتش

گذاشته بودن با شرم نگاه  نیتریزنونه که پشت و ریز یدادم،به لباس ها_آب دهنم رو به زحمت قورت 
 کردم.

 رو به سمت دستش که به سمتم دراز شده بود بردم.  دستم

 رو ازش گرفتم. کارت

 باش. عی_فقط سر
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 رو تکون دادم و وارد مغازه شدم. سرم

**** 

رو بکشم  رهیگذاشتم ،تا خواستم دستگ  رهیدستگ یرو وسط عمارت نگه داشت،دستم رو  رو نیماش
بود به  رهیجفت چشم نافذ و جذابش خ کیسلطان متوقفم کرد،سرم رو به سمتش چرخوندم با  یصدا

 صورتم.

 .میوفتیساعت پنج راه م دیآماده بش عی_سر

 داخل؟! ییایتو نم ی_باشه، ول

 .نیبرم،شما آماده بش دیدارم با رونیب یکار  هی_نه 

ها رو  دیبرد، خدمتکار رو صدا زد که خر رونیرو به سمت پنجره چرخوند ودستش رو از پنجره ب سرش
 به اتاقم ببره.

 عقب برداشت. یهارو از صندل دیشدم ،خدمتکار خر ادهیپ نیو از ماش دمیرو کش رهیدستگ

 !ره؟یرو حرکت داد،کجا داره م نیزد و از ماش یتک بوق سلطان

 .نیوفتی_خانوم راه ب

سلطان که حاال تو چهار چوب در بود برداشتم وبه  نیخدمتکار به خودم اومدم و چشم از ماش یصدا اب
 دونبالش راه افتادم.

 عمارت باال رفتم،خدمتکار در عمارت رو برام نگه داشت وارد سالن شدم. یپله ها ی انهیازم

 رو سکوت فرا گرفته بود. یاحیداخل عمارت بزرگ و مجلل ر شهیهم مثل

 پله ها به سمت سالن باال پشت سر خدمتکار قدم برداشتم. از

به دراتاق سلطان انداختم  ینگاه میداشتم ،ن یپله رو هم باال اومدم ،به سمت اتاقم قدم بر م نیآخر
 جمعش کردم. عیلبم نشست که سر یرو یامروز لبخند پهن یآور  ادیوبا 

 وارد اتاق شد . خدمتکار

 کارت دارم ستای...وا کلفت یدختره  نمیبب ستای_وا
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 صبا متعجب نگاهش کردم. تیسرخ شده از اعصبان یچهره  دنیسمت صدا برگشتم،باد به

 رو چرخوندم. د،سرمیصورتم کش یاشاره اش رو آروم رو ستادش،انگشتیاز من ا یکم یفاصله  با

 !؟یستیهم ن ی_دختر خوشگل

 !رسام؟یدونبال ام یافتاد یدیدونم ،با چه ام ینم من

 :دمیلب غر ریکه نگاهمون تو نگاه هم قفل شده بود و صورت صبا از خشم سرخ بود ،ز همونطور

 دونبال پسرا؟! وفتمینشدم که ب ری_من انقدر،حق

 .یهست یخر  یعمارت فکر کرد نیتو ا یاومد ،دوروزهییکلفت هرجا ی_دختره 

شدم به چشم هاش انگشت اشاره ام رو به سمتش نشونه  رهیشدم با خشم خ یکه زد اعصبان یحرف با
 :دمیوار غر دیگرفتم و تهد

 زونیو خودت رو آو یخواب یمرد م کیکه هر شب با  ییتو ییو جد آبادت،هرجا ییتو یی_هرجا
 بهت نداره. یعالقه ا چیکه ه یکرد یمرد

 ...یتند و عصب دمیرو شن صداش

درست کنار  واریمانتوم رو گرفت ومن رو چسبوندش به د ی قهیبه سمتم حمله کرد و  هیاز ثان یکسر  تو
 در اتاق.

هوا ورت  یعمارت گذاشت نیپات رو تو ا یکه از وقت ییتو نیسام عاشق منه،ا ری،امی_خفه شو عوض
 .یچسبون یداشته و مدام خودت رو بهش م

 .میبود رهیبه هم خ نهیچشم هاش نگاه کردم،هر دو با خشم و ک تو

 زدم... شخندین

 سام عاشقته. ری_باشه تو فکر کن ام

 زد: غیابروهاش رو محکم تر کرد و با خشم ج نیتو کالمم شد گره ب شین ینگاهم کرد، متوجه  دیترد با

 

 .یرو به گور ببر  رسامیکنم که حسرت داشتن ام یم یکلفت کار  ی_ازمن بترس دختره 
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 نگاهم کرد.. دیترد با

 ؟یبکن یچه غلط ییخوایاز تو بترسم،مثال م دیبا چرا

 لباس تو بازوم فشار داد. یو بلندش رو از رو زیت یرو چنگ زد،اون ناخن ها بازوم

 درد لبم رو به دندون گرفتم. از

 .دمیکش نیینگاهم رو به سمت پا دمیکه شن ییباصدا

 یلرزون یکه به شکمم چسبونده بود شوکه نگاهش کردم و با صدا یکیضامندار کوچ یچاقو دنیباد
 گفتم:

 !؟یشد وونهی!...د؟یچکار کن ییخوا یم

 به ترسم ببره،سرم رو باال انداختم. یاجازه بدم پ نکهیدهنم رو قورت دادم و بدون ا آب

 ه؟یکارا چ نینشو ،ا وونهید

 کلفت. یدختره  ارمیدخلت رو م نجایهم

رو تو شکمم  یلعنت یبخورم ،با هرتکونم ممکن بود واکنش انجام بده و اون چاقوتونستم تکون  ینم
 فرو کنه.

 کردم .. یمبهوت نگاهش م مات

 ...دیخند یعصب 

 قتل. یکنم حت یم یسام هر کار  ریکلفت؟!من به خاطر ام یدیترس هیچ

وبه  دیچیتو گوشم پ یمردانه ا یبگم که صدا یز یدهن باز کردم چ دمییهم سا یهام رورو دندون
 .ستادیدونبالش خدمتکار کنارمون ا

 بلند بود... صداش

 خانوم؟! ،صبایکن یم چکار

 نداره . یتو ربط به

 زنم. یبه آقا گزارش بدم ،االن بهش زنگ م دیبا من
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 .میرفته من ک ادتی،یکن یم جایب تو

 یو خشن یقدم به سمتمون برداشت وبالحن جد کیشد، یکردن،نگهبان عصب یخشم به هم نگاه م با
 گفت:

 .یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ اد،وگرنهیچاقو رو ردش کن ب اون

 کنن. یرسمه که خدمتکار ها و کلفت ها زبون دراز  یاحیتو عمارت ر نکهیمثل ا اوهو،

دست صبا گذاشت ،ودستش  یرو تیکه صورتش از خشم سرخ شده بود دستش رو با اعصبان نگهبان
 صورت صبا.. یکه چاقو توش بود رو باال گرفت،درست جلو

به صورتم انداخت و با خشم  ینگاه میصبا نشست حرصم رو درآورد،ن یکه رو لب ها یکج لبخند
 یکارش همزمان شد با ناله  نی،که ا دیکش رونینگهبان ب ی دهیانگشتان کش نیدستش رو از ب

 . دیچک یهوا مونده بود و ازش خون م ینگهبان،چشمم به دستش بود که رو

 .دشینگهبان و با خشم غر ی نهیزد تخت س صبا

 آخرت بود که دستت به من خوردش. بار

 زد واز کنارم رد شدو به سمت پله ها رفت. ینگاه زشتش رو به من دوخت و لبخند کج وبعد

 شد. دهیداشت کش یز یکه خونر چارهیب رفتن صبا نگاهم به سمت دست نگهبان با

 قدم به سمتش برداشتم. کی

 .یکن یم یتو توالت اتاق دستت رو بشور االن همه جارو خون ای_ب

 یبود رو فشار م یکه صورتش رو از درد جمع کرده وبا دست چپش مچ دست راستش که زخم ینیه
 قدم بلند وارد اتاق شد. کیبا  عیداد بدون مخالفت کردن با حرفم سر

 داخل توالت . رفت

 رو که به خاطر پام آورده بودم تواتاق رو برداشتم. هیاول یکمک ها یجعبه  

 تخت نشستم بلند صداش کردم. یرو

 برات ببندمش. نجایا ایب ی_دستت رو شست
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 تو چهار چوب در توالت ظاهر شد. عیسر یلیخ

 .ستشی_نه خانوم الزم ن

 .نیبش ایب ستیالزم ن اد،چطوری_داره خون م

 تخت نشست. یانداخت و به سمتم قدم برداشت ،کنارم لبه  نییرو پا سرش

 نگاهش کردم. یاز هم باز شده بود رو رو به روم گرفت،به حالت چندش یکه بدجور  دستش

 صبا رو چقدر بد دستت زخم شده. نینده ا رشیخدا خ یی_وا

 .ادینم خانوم،آقا ام ازش خوشش ونستی_دختره د

 ییحسا هیخان بد اخالق  نیکنم که دارم به ا یکم کم احساس م یدونم چرا ول یزدم،نم یکج لبخند
 رو دارم. بیرق کیبه صبا حس  نیهم یکنم،برا یم دایپ

 دستش رو تکون نداد. یناخداگاه ناله کرد ول ختمیزخمش ر  یرو که رو نییبتاد

 کردن زخمت. یضد عفون یالزمه برا یول سوزونهیم نییبتاد دی_ببخش

 _اشکال نداره.

باند کردم و آخرش هم چند تا چسب زدم  چوندنیزخمشو بعد شروع به پ یتکه از گاز رو گذاشتم رو هی
 باند تا باز نشه. یرو

 تموم شد. دیی_بفرما

 _ممنون خانوم.

 .یشد ینجور یکنم تو به خاطر من ا ی_خواهش م

 تخت بلند شد. یانداخت واز رو نییلبش بود پا یرو یکه لبخند محو ینیرو ه سرش

 برم. گهی_خانوم ممنون من د

 _باشه برو...

 و دوباره به سمتم برگشت. ستادیقدم برنداشته بود که ا کی
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 انداخت اومد سمتم یتخت نگاه به

 صورتش بود خم شد کنارم. یکه رو یبالبخند

 به تخت بود. نگاهش

 رفت. ادمی لمی،مبا دی_خانوم ببخش

 رو تو مشتش گرفت،کمر راست کرد. لشیرو به تخت دوختم مبا گاهمن

 رو با لبخند به صورتش دوختم. نگاهم

 ....ایمن تو ح نیداشت ی_خانوم ممنون بابت پانسمان ،کار 

 ذارم. ی_نفس زنداتون نم

 .میبلند سلطان هردو با وحشت به سمت در برگشت یصدا دنیشن با

بود و انگشت هاش رو  ستادهیبرافروخته و سرخ شده از خشم تو چهار چوب ا یبا چهره ا سلطان
شکسته شدن استخون هاش رو  یشد صدا یدور هم م یمشت کرده بود که از اون فاصله  یجور 
 .دیشن

شکافت  یام رو م نهیس یداشت قفسه  یکننده ا وانهیکه قلب من از شدت ضربان به طرز د وهمچنان
 تر... کیو نزد کیشد...نزد کینزد

 شده بودم،توان تکون دادن دست و پام رو نداشتم. خکوبیترس سرجام م از

گرفت و  شیقو یپنجه ها نیاون نگهبان بخت برگشته رو ب ی قهیحرص وخشم  ستاد،بایا جلوم
 واریبرخورد کرد که د واریکنار کمد چسبوندش انقدر محکم نگهبان به د واریهولش داد و محکم به د

 لحظه به لرزه افتاد. کی یبرا

و دهنش پراز  دیزد انقدر محکم که سرش با شدت چرخ چارهیبه صورت او نگهالن ب یمحکم مشت
 خون شد.

شد و رگ گردنش به  یم نییصورت نگهبان برد،سرشونه هاش از شدت خشم باال و پا کیرو نزد سرش
 سانت باال اومده بود . کی یاندازه 

 به خودم اومدم و به سمتشون رفتم. عیسر
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 .یلعنت یچطور تونست یخونه ا نیپس فطرت من بهت اعتماد کردم،تو نگهبان ا ی_عوض

 بودم گفتم: دهیکه واقعا ازش ترس یساعدش گذاشتم و درحال یرو رو دستم

 نداره. یر ینکرده،تقص یکار  چارهیب نیآروم باش ،ا رسامی_تورو خدا ام

 شد تو صورتم. رهیخ شیوحش یانداخت،وباچشم ها ابروش رو باال یتا کی

 _جدا؟

 قدم به عقب برداشتم. کیلحن کالمش وحشت کردم ، از

 .دیشد چرخ ینگهبان داشت شل م راهنیپ یقهی یبه سمت دستش که رو نگاهم

 آب دهنم رو قورت دادم. شیبه صورت اخمو و عصبان رهیبه عقب برداشتم خ گهیقدم د کی

 .دیچشم هام باال کش یکه کنج لب هاش نشسته بود،نگاهش روتا تو یبا پوزخند همراه

 سرش رو تکون داد و گفت: بااخم

 کردش. یبهت چکار م کیتو اتاق تو اونم اونقدر نزد کهیمرت نیا هیچ هیتو بگو قض خب

  

 رو به سمتم خم کرد. سرش

 !د...حرف بزن انقدر اعذابم نده.؟یالل شد هی_چ

 کرد. دنیشروع به لرز بتشیه دنیبود،تمام بدنم با د دهیسکوت کردم ،انگار زبونم به حلقم چسب 

 نداره؟! یر ی_آقا، نفس خانوم تقص

 ادیبه صورت وحشت زده ام فر رهیکنه همونطور خ جادیتو حالتش ا یر ییتغ نکهیخشم بدون ا با
 .یزد،توام با خشم و ناراحت

 .امیموقعه اش سروقت توام م ،بهید یکه جواب م دمیتو نپرس که،ازی_تو خفه شو مرت

 لرزونم رو تو دستش گرفت و سرم رو بلند کرد. ی چونه
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سوزونم  یحاال تو رو با تمام عمارتم م نیساحابت رو تکون بده،وگرنه هم ی_بگو نفس ،اون زبون ب
 کردم . یگزه که چه غلط ی،ککمم نم

 بود که زبونم بسته شد. یکالمش به قدر  ابهت

 کرد. یو مصمم نگاهم م یجد

 که تو چشم هاش نگاه کردم فاصله گرفت. کمی

 جمع شد. شیاز پ شیهاش رو دور گردنش حلقه کرد و فشار داد،اخم هاش ب پنجه

 دیکردم،با یمتقاعدش م دیکردم با یزبون باز م دیگرفتم،با دهیکردم،ضربان قلبم  رو ناد یسرفه ا تک
 نبوده. یز یچ چارهینگهبان ب نیمن و ا نیفهموندم که ب یبهش م

 .دیدست بزرگ و مردونه اش گذاشتم دستش رو نکش یرو رو دستم

 یکه سع یدست راستش رو تو دستام گرفتم وبا شست دو تا دستم نوازشش کردم و با لحن یدست دو
 گفتم: زمیرو تو بر میکردم تمام آرامش ذات

 دمیبود،من رو تهد نجایضاوت کن،صبا اسام،اول خوب حرف هام رو گوش کن بعد ق ری_آروم باش ام
 کردش .

 دهانم رو به زحمت فرو دادم. آب

اومد و ازش خواست که منو ولم کنه  چارهیب نیخواست منو با چاقو بزنه،ا ی_چاقو گذاشت رو شکمم ،م
  یرحم یکرد،دستش رو که چاقو تو دستش بود گرفت ،صبا با ب نییگوش نکرد بهش توه

 رفتش. د،بعدیمرد کش نیبه کف دست ا چاقورو

 .کردیچشم چپ چپ نگاهم م ی ازگوشه

 .دیشد د یجذابش م یو شک رو تو چشم ها دیترد

 بود که حرف هام رو باور نکرده. معلوم

نگهبان  یدست زخم یرو رو د،دستشی.به عقب چرخدیکش رونیرو از تو دست ب دستش
 گذاشت،وآروم باال آوردش.
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 :دیغر یو عصب یلحن جد با

 .امیتو اتاقم تا من ب _تو برو

به من انداخت وبه  ینگاه میبود ،ن دهیکرده ورنگش کامال پر یکه معلوم بود از ترس قالب ته نگهبان
 سرعت از کنار سلطان گذشت و با دو قدم بلند از اتاق خارج شد.

رفتنش از درگاه و به هم خوردن در به سمت  رونیکرد که با ب یرفتن نگهبان رو دونبال م ریمس  نگاهم
 شد. دهیسلطان کش

 شدم به صورتش. رهیخ

 کرد. کیهم داشت بار یشب زده اش که برق خاص چشمان

که تمام  ارمیبه سرت م ییداشته باشه،که اگه نداشته باشه بال قتیحق یکه زد یی_دعا کن ،حرف ها
 کنن. هیبرات زار زار گر ایمردم دن

 هام به شمارش افتاد. ت،نفسیعصبان ایشم هاش افتاد از حرص بود که تو چ نگاهم

 نگهبانه... نیباا یکن یفکر م یعنیزن هرزه ام، هیکه  نهیتصور تو از من ا یعنی_

 قدم به سمتم برداشت. کی"خفه شو"ادیفر با

شد به  رهیسرخ شده از خشم خ یکرد و باصورت ریاس شیو عضالن یقو یپنجه ها ونیرو م بازوم
 صورتم.

 :دیکرد؛تو صورتم غر یناله م شیقو یپنجه ها ونیکه دستم م همونطور

 .یـیکه هرزه ا ستین نی_تصور من از تو ا

 کرد... سکوت

 .اوردیکه زبونم رو بند م قیو عم اهیکننده بود،تونقدر س وانهید نگاهش

 زد تو چشمام .. زل

 زدم: ادیفر باخشم

 !هان؟!ه؟یکارا و حرفات چ نی_پس منظورت ازا
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 رهیخم شده کنار زنت و اونم با لبخند خ بهیمرد غر هی ینیب یتو اتاق م ییایمن ،م ی_خودت  و بذار جا
 !؟یکرد یم دایپ یشده بهش ،چه حال

 .دیکه گفت دلم لرز یزن یکلمه  دنیباشن

 لیبفهمه،اون بدون دل یز یخواستم سلطان چ یخوشحال بودم امانم دونستیکه من رو زنش م نیا از
 نره . یطرفه به قاض کیگرفت که  یم ادی دیبهم تهمت زده بود،با

 بودم به چشم هاش گفتم. رهیکه خ یهام رو تو هم کردم و با خشم  درحال اخم

 _زنت؟!

 زدم،دوباره ادامه دادم. یصدا دار   پوزخند

 باورت شده که زن تو ام؟! یجد یجد نکعی_مثل ا

 رفت. یتو هم م شتریزدم اخم هاش ب یکه م یکرد وبا هر حرف ینگاهم م رهیخ

 !؟یعقدم کرد یچ یرفته که برا ادتی_نکنه 

 کنم دوباره اعضالت گردنش گرفته بودن. د،فکریزد و دستش رو به گردنش کش یکج لبخند

 تر آورد. کیو نزد کیکرد سرش رو نزد زیجذابش رو ر یها چشم

 کرد. دنیبه شدت شروع به تپ قلبم

پاهام سست شدن،توان  ومدینفسم داشت بند م یکیصورتم خم کرد،ازاون همه نزد یرو رو سرش
شدن به  رهیتونستم تو اون لحظه انجام بدم خ یکه م یحرکت دادنشون رو ازدست داده بودم،تنها کار 

تونست انقدر آدم  یکه نم یچشم عاد هیبودن ،وگرنه  ییبود که حاال حتم داشتم که جادو ییچشم ها
 رو مسخ خودش بکنه.

 زمزمه کرد: یجد یموهام فرو کرد وبالحن یرو با اخم البه ال صورتش

 ؟یزن من باش ییخوا ینم یعنی_

 یاش گذاشتم و ناخداگاه با صدا نهیس یگرمش که رو گردنم نشست دست هام رو رو یها نفس
 گفتم: یلرزون
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 _تا حاال درموردش فکر نکردم.

 .دیشنفس ک قایعم

 گرفت. یسلطان داشت جونم رو م قیداغ و عم یها نفس

 _پس درموردش فکر کن.

کردم،حتم داشتم که  یحرفش ضربان قلبم به شدت باال رفت،هجوم خون رو تو صورتم احساس م نیباا
 از شرم تمام صورتم مثل لبو سرخ شده بودش.

 رو نداشتم. تیطاقت موندن تو اون وضع گهید

 هام از شدت نفس نفس زدنم ،خشک شده بود. لب

 کرد. یرو منتقل م یبیکرد و بهم حس عج یسرش با چونه ام برخورد م یموها

 گفتم: دهیبر دهی_بر

 خوام درموردش فکر کنم. ی_نم

 بلند کرد. یرو به آروم سرش

رو خمارم دوخت و هم زمان دست بزرگ و مردونه اش  یرو به چشم ها شیخمار و مشک یها چشم
 راستم  گذاشت. یبازو یکمرم گذاشت و دست چپش رو رو یگود یرو

 تو چم هام آروم گفت: رهیوخ

 .یکن عاشقم بش یسع ،پسیبش یا گهیذارم مال کس د ینم ،منیندار  ی_چاره ا

 تکون دادم . نیسرم رو به طرف یبدن داغش رو نداشتم،با کالفگ نش،اونیطاقت اون نگاه سنگ گهید

 .رونینکن،برو ب تمیسام،انقدر اذ ری_تورو خدا ام

 تو چشم هام انداخت... یقیعم نگاه

 بازوم برداشت و آروم پشت سرم گذاشت. یرو از رو دستش

 خواست بکنه نفسم بند اومد، یکه م ید،ازکار یکرد،قلبم لرز کیصورتش رو آروم به صورتم نزد 
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لبم فشار  یباره لب داغش رو رو کیکمرم،به  یرو فیفشار خف کیدهنم رو به زحمت فرو دادم،با آب
 دم،یداد،شروع کرد به بوس

 . نیزم یافتادم ،رو یداشت،حتم داشتم که م یدست خودم نبود اگه نگرم نم حالم

 ام درد گرفته بود. نهیداغ کرده بود و قلبم از شدت ضربات به س سرم

 گرفت. یکه انگار جونم رو رو داشت ازم م دیمک یلبم رو م انهیوحش انقدر

 بسته بود. خیجون تو بغل گرمش ،تمام بدنم  یعروسک ب کیبودم مثل  شده

 لب برداره. یلبش رو از رو نکهیعقب هولم داد ،بدون ا عقب

 نرم افتادم. یجا کی یو بعد رو دمیلحظه خودم رو روهوا معلق د کی تو

 زد. مهیتخت انداختم،خودشم روم خ یرو

رو انداخت رو تمام بدنم،تمام بدنم داشت  شینیدتم،سنگیبوس یهاش رو بسته بود،فقط م چشم
 شیپهن و عضالن یشونه ها یاز خودم دورش کنم رو نکهیا یگرفت،دستام رو برا یم شیآت

 تکون خوردنش. لیم کیاز  غیگذاشتم،امادر

 بازشون کرد. یبودم به چشم هاش،که به طور ناگهان رهیخ عاجزانه

 لبم  برداشتش. یبهم لبش رو از رو رهیتو نگاه هم گره خورد،همونطور خ نگاهمون

 رو بلند کرد. سرش

 بودن. ختهیعرق کرده اش ر یشونیپ یتااز تاره موهاش رو چند

 به چشم هام گفت: رهیطور خ همون

 ؟یعاشقم شد دمی_شا

 خواد. یاز جونم م یمرد چ نیده،ایم یکارهاش چه معن نیسواالش وا نیا

به چشم هام نگاه  رهیکرد ومنتظر خ کیهم داشت بار یبیمخمورش رو که حاال برق عج یها چشم
 کردم. یخودم احساس نم یرو رو شینیبود که سنگ بیعج یلیکرد،برام خ
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که تازه  یشد،حس یکه بهش داشتم خبر دار م یاز احساس یزود نیبه ا دیدهنم رو قورت دادم،نبا آب
 .دمیترس یعشق م نیعاقبت ااز  رمغرور،ومنیش نیدرونم جوانه زده بود.عشق بود،آره عشق به ا

 برت داشته جناب خان. ستم،هوای_نه،عاشقت ن

 بودم. دهیزد که تاحاال ند یجذاب لبخند

 ام گذاشت و آروم زمزمه کرد. نهیس یرو رو سرش

زنه،از  یحرف از دوست داشتن م ه،اونیا گهید زیکنم که قلبت حرفش چ ی_پس چرا من احساس م
 عشق.

 ام تکون داد وبا همون لحن ادامه داد. نهیس یرو آروم رو سرش

 .زننیهاتم دارن حرف قلبت رو م چشم

 .یمال من باش یدوست دار  ،کهیکه عاشقم یکن یکتمان م چرا

 .یدونم دوستم ندار  یزنت باشم،من م ییخوا ی_چرا م

 ام برداره گفت: نهیس یسرش رو از رو نکهیا بدون

 کردم. ی_اگه دوستت نداشتم که  عقدت نم

ام  نهیوار به س وانهیام حبس شد،قلبم خودش رو د نهیحرفش چشم هام باز شدن،نفسم تو س نیباا
 .دیکوب یم

 ضعف رفت... دلم

 اتاق  رو پر کردش.  کیکوچ یمردونه اش فضا یخنده  یصدا

 ناآرومه. یادیقلبت  ز نیا یول یبهم ندار  یعشق یگ یمن،م ی_اسب وحش

  

  

 فصل هجدهم 
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برده بود،ضربان قلبم به حد جنون باال رفته  میبه حس درون یسلطان پ نکهیواز ا یکیهمه نزد ازاون
 بود.

دوباره به  شینافذ ووحش یکه با اون چشم ها دمیترس یهم گذاشتم،م یهام رو با شرم رو چشم
 یبود و آرزو یآوردم.ال حق و واالنصاف که مرد جذاب یبشه،رسما داشتم جلوش کم م رهیچشم هام خ

 .یهر دختر 

از  قیام برداشت،اضطراب گرفتم،نفسم رو عم نهیس یچند لحظه احساس کردم که سرش رو از رو بعد
 دادم. یم رونیب ینیب

 .شدیآغوشش ذوب م یبدنم داشت تو گرما تمام

 .دمیکش یم رونیغز بغلش خودم رو ب دیتحمل نداشتم،با گهید نه

 .اوردمیکم م دیدادم،نبا یتن به خواسته اش م دینبا

بم مردونه اش که تو گوشم  یراستم قرار گرفت وصدا یگونه  یدستش که رو یگرما بااحساس
 ...دیچیپ

 _نفس...

 چشم هام رو باز کردم. اریاخت یب

 .دیکوب یوقفه م یب قلبم

اش  نهیس یهم داشت به چشم هام دوخت،قفسه  یبیو جذابش رو که برق عج یمشک یها چشم
 ام بود. نهیس یبه قفسه  دهیچسب

 کردم که قلب سلطانم حال و روز قلب من رو داره. یم احساس

 یزبونم دست خودم باشه،با صدا اریاخت نکهیبودم وناخدا گاه بدون ا رهیبه چشم هاش خ ملتمسانه
 گفتم: یلرزون

 _جانم؟

 حرفم گشاد شدن. نیخمارش باا یها چشم

 شد. یم نییام به شدت باال و پا ومدهیباال ن ینفس ها ادیام ازحجم ز نهیس ی قفسه
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لبم ثابت  یصورتم رو،رسد کرد ودرآخر رو یبه چپ کج کرد ،نگاهش جز جز، اعضا لیما یرو کم سرش
 موندش.

شد،من  یلحظه ته دلم خال هیدونم چرا  یداشت،نم یبیسرخ شده بود،چشم هاشم  برقم عج صورتش
 دادم. یتاوان م دیودم و حاال باکرده ب کیمغرور رو تحر ریش نینا خواسته ا ایخواسته 

به خون  یبه چشم ها رهیخ یقطورش گذاشتم وبا لحن ملتمسانه ا یبازوها یروباال بردم رو دستم
 نشسته اش گفتم:

 ؟یکن یچکار م یدار  یفهم یم چیکنم تمومش کن،ه یسام،خواهش م ری_ام

 گوشم سر خوردش. یچشمم سر خورد و آروم تاالله  یاز گوشه  یاشک قطره

 کرد. کیهاش رو تو هم کرد و آروم صورتش رو به صورتم نزد ابرو

لحظه هم نگاهش رو از چشم هام  کی یبود تو چشم هام،حت رهیرو تا کنار لبم آورد،هنوزم خ لبش
 .گرفتشینم

 ینرم یچونه ام گذاشت و بوسه  یخواد لبم رو ببوسه اما بر عکس تصورم لبش رو رو یم فکرکردم
 مردونه و بمش زمزمه کرد. یروش کاشت و باصدا

 .یترس ی_از من م

 لرزونم جوابش رو دادم: یباصدا

 _نه...

 ؟یکن یم هی_پس چرا گر

 خواستم جوابش رو بدم،صبرم رو از دست داده بودم، سرم رو چرخوندم سمت چپ. ینم

 .ستشی...من،اصال حالم خوب ن،منیبر  شهی_م

 .یکن بهم عادت کن ی_چرا؟!تازه اومدم،سع

 توهم گره کردم. شیهمه خونسرد نیهام رو ازا اخم

 چرا. گهی،تازه م دهیروم دراز کش الیخ یآقا انقدر ب نیافتادم اونوقت ا یداشتم پس م من
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 رو به زحمت تو دهنم چرخوندم... زبونم

 .ستیبعدا بهت عادت کنم،باورکن حالم اصال خوش ن شهی_نم

 .دیلبش کش یکرد وزبونش رو رو زیهاش رو ر چشم

 گفت: یبالحن جد بردیگردنم م یکه سرش رو داخل گود همونطور

 ... دیحاال با نیشه، ،االن،هم ی_نه نم

 و ادامه داد. وفتهیگردنم زد ،که باعث شد تمام بدنم بلرزه ب یرو یکوتاه ی بوسه

 کن. ست،آروممی_حال منم خوش ن

 هام گشاد شدن. چشم

 .یگیم یچ یدار  یفهمیکنم،م یسام خواهش م ری_ام

 رو باال گرفت: سرش

 نفس،من...من... ی_بامن چکار کرد

در هردو شوکه به  یبودم به لبهاش،منتظر بودم حرفش رو بزنه که با باز شدن ناگهان رهیخ کنجکاوانه
 میدیسمت در چرخ

 نکهیاز روم بلند شد،قبل ازا عیسر یلیبود،سلطان خ ستادهیکه تو درگاه ا اریچهره متعجب سام دنیباد
 از درگاه خارج شد و در رو پشت سرش بست. عیبشنوه سر یانب سلطان حرفازج

 یاز رو یحرف چیو بدون ه ختیکالفه دست راستش رو تو موهاش چنگ زد و بهمشون ر سلطان
 رهیدستش رو دستگ هیکردم،هنوز تو شوک بودم ، ینگاهش م رهیتخت بلند شد و به سمت در رفت ،خ

 :دیگرفته اش غر یبرگرده سمتم با صدا نکهیمشت شده بود بدون ا

 دست به کار شو. عیمونم،پس سر یمنتطر نم ادیبلند شو لباسات رو عوض کن ،من ز عی_سر

سرش رو به سمت راست  ستاد،یدوباره ا ید،ولیرو فشار داد ،در رو به سمت خودش کش رهیدستگ
 چرخوند.

 .ادشینمخوشم  یادیز شیآرا ،ازیدلقک ها کن هیخودت رو شب نمی_نب
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 رو گفت و به سرعت از در گاه خارج شد و دررو محکم پشت سرش بست. نیا

دوست نداشتم که  چیه اریسام چارهید،بیچیتو گوشم پ ادشیفر یمحض بسته شدن در اتاق صدا به
شنوم  یدادهاش رو م یدادو ب نیا یسلطان واقعا وحشتناک بودن،وقت یها ادیاون بودم،فر یاالن جا
 دمآ هیو  ستشیانگار سلطان ن بوسدتمیکنه و م یبغلم م یهمون مرده،  وقت نیکنم که ا یباور نم

 مرد مهربون و جذاب. هیاست، گهید

 رونیب قیتخت نشستم،نفسم رو عم یاومدم،خودم رو جمع و جور کردم ورو رونیفکر سلطان ب از
اومدش و هم  یاومد،چون هم پاشا م یبه سرم م ییچه بال یعروس نیدادم،معلوم نبود امشب توا

 مهران.

 سلطاپ  یعپی

 .برهیم یمهمون نیگذره،چطور داره من رو با خودش به ا یتو سرش م ی

 تخت بلند شدم. یزانوهام گذاشتم واز رو یشونه هام رو باال انداختم وهمزمان،دستام ذو رو الیخ یب

لبم  یو بعد رو دمیگونه ام کش یروم روبودم،دست راستم رو آ دهیرفتم،چقدر رنگ پر نهیسمت آ به
بودم  رهیلبم نقش بست،همانطورکه خ یرو یسام ناخداگاه لبخند پهن ریام یبوسه  یآور  ادیگذاشتم،با

 زمزمه کردم. نهیتو آ

 .دتمیکه بوس شهی_باورم نم

 دوستم داره؟!  رسامیحرف هاش راست بود،واقعا ام یعنیشده بودم، جیلحظه  واقعا گ اون

** 

 )سلطان(

اومدش،دست  یم زمرتبیبه خودم انداختم،به نظر همه چ نهیتو آ یکتم رو مرتب کردم نگاه ی قهی
 گلوم زدم . ریذره به مچ دستم و ز هیم،یگ شهیدراز کردم سمت ادکلن هم

 ادکلن رو سرجاش گذاشتم. ی شهیش و

 رفتم. رونیبرداشتم و ازاتاق ب نهیرو ازآ نگاهم

 هم همراهش تو اتاقه. ایکه سون دونستمیسمت اتاق نفس قدم برداشتم م به
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 فشارش دادم. نییحرکت به سمت پا کیمشت کردم و با  رهیدستگ یرو رو دستم

بود و مشغول زدن رژ لب به  ستادهیا نهیآ یبود،جلو ایسون دمیرو که د یکس نیرو که باز کردم اول در
 شرخوندم،دور اتاق،نفس نبودش. د،چشمیلبش بود که با باز شدن در به سمتم چرخ یرو

 نگاه کردم و آروم گفتم: ایبه سون مشکوک

 _نفس کوش؟

 کیبه روم زد و با انگشت به بغل دستم اشاره کرد،متعجب ابرو هام رو به چشمم نزد یمرموز  لبخند
 و به کنار در نگاه کردم. دمیبه عقب چرخ پاشنه کی یقدم به داخل اتاق برداشتم ورو کیکردم و 

زد و نگاه مضطربش رو به چشم  ینیریلبخند ش دنمیچسبونده بود که با د واریدر خودش رو به د کنار
 که معلوم بود هول شده گفت: یلرزون یهام دوخت و با صدا

 _س...سالم.

بود  ختهیدش که اطرافش رفرو بلن یبه تنش نشسته بود و موها بایز یلیتو اون لباس که خ دنشیباد
 هوش از سرم بردش. مشیمال شیو آرا

 کرد. یتماشاش بودم واون ملتمسانه نگاهم م محو

 نبود. ایو زمان ازدستم دررفته بودش،اصال حواسم به سون مکان

 بازنت تنها باش. قهیذارم داداش ،چند دق ی_من تنهاتون م

 ابرو هام محکم تر شد. نیکور ب یحرفش گره  نیا با

 ازکنارم رد بشه که مچ دستش رو محکم گرفتم. اومد

 !ر؟ی_آخ دستم،چته ام

 ؟یحرف رو زد نی_بازنم تنها باشم،چرا ا

 یکتم گذاشت وهمانطور که با هاش باز  ی قهی یاش رو آروم رو گهیزد .دست د یموزمارانه ا لبخند
 گفت: یکرد با لحن موزمارانه ا یم

 نفس زنته . دونمیرو بهم گفته ،م زیهمه چ اری_سام
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 حرف رو تو دهنش نگه داره. هیدهن لق نتونست  یپسره  نی،ا دمیهام رو تو هم کش اخم

 :دمیغر  یکتم کنار زدم و با لحن تند و خشن ی قهی یحرص دستش رو از رو با

 منتظرم. نییمن پا دیآماده ش عیغلط کرده با تو،سر اری_سام

نفس اگه تو اتاق باهاش  تیق خارج شدم،با اون وضعرو با خشم رها کردم و به سرعت ازاتا دستش
 دادم. یدست خودمون م یکار  هیموندم،صد درصد  یتنها م

 رفتم.  نییبه سمت پا یکیو پله هارو دوتا  دمیرو کالفه به گردنم کش دستم

کنم همون آدم  یبه سرم اومده،من همون سلطان مغرورم ،نه فکر نم یدست خودم نبود،چه بال حالم
 باشم.

تراس  یو طاها که رو اریدختر بامن چکار کرده،درسالن رو باز کردم با خروجم از ساختمون ،سام نیا
 بودن به سمتم اومدن. ستادهیا

 .شلوارم گذاشتم بیرو از کنار کت داخل ج ستادم،دستمیپله ها ا یتوجه بهشون لبه  بدون

 .اطیشدم به ح رهیوخ

 .ستادنیا کنارم

 افراد رو آماده کردم. نیتا از بهتر ی_خان س

 به سمتش برگردم تو همون حالت ... نکهیا بدون

 تا مراقب عمارت باشن؟ ی_خوبه،چند نفر رو گذاشت

 .ینفر،چهل تاشونم گذاشتم اطراف آباد ستی_ب

 ها بشن. نی_برو بگو سوار ماش

 _اطاعت سلطان،با اجازه.

 رفت. نییکنارم به سرعت گذشت و از پله ها پا از

 .میاومد ینظرت،بهتر نبود من و دخترا نم ،بهیکن یمهران چکار م _سلطان با
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بودم به طاها  رهیبودم تا خودش دهن باز کنه،لبم رو با خشم رو هم فشار دادم و همونطور که خ منتظر
 :دمیبا خشم غر گهید یو نگهبان ها

 _نه، بهتر نبود.

 .دمیشده بود به سمتش چرخ شهیتر از هم ظیکه اخمم غل ینیه

 ؟یکرد ینم ی_تو بگو بهتر نبود که دهن لق

 گفت: دهیبر دهیهاش گشاد شدن ،بر چشم

 !؟ی_چ...چ

 کردم؟! یدهن لق چه

 هم فشار دادم. یکردم و لبم رو با حرص رو زیهام رو ر چشم

 اش فشار دادم . نهیس یاشاره ام رو رو انگشت

 گفته که نفس رو عقدش کردم،ها؟! ایبه سون ی_ک

 قدم به عقب رفت و با ترس گفت: کیدوخت  نمیخشمگ یگشاد شده اش رو به چشم ها یها چشم

 دیتو اتاق نفس،با یکه رفت دهیگفت چند بار د ی_س..سلطان،به خدا خودش بهت شک کرده بود،م
 گفتم،مجبور شدم بگم که زنته. یم یبهش چ

 زدم: ادیفر

 نکن . حی_توج

 پنجه هام گرفتم. ونیاش رو م قهی

 اومدن. رونیازساختمون ب ایبگه که نفس و سون یز یچ خواست

 اش رو با حرص رها کردم وتو همون لحظه به عقب هولش دادم. قهی

 اریکنم،سام یم تی،حالی_لعنت

 نییو آروم ازشون پا دمیفرو کردم وبه سمت پله ها چرخ بمیدستم رو ازکنار کتم داخل ج دوباره
 بلند شد. ایسون غیج یرفتم،پشت سرم صدا
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 بگو. یز یچ هیرو نگاه،بهش  اریسام سام ری_ام

 کشمت. یم ای_خفه شو سون

 سام... ری_ام

 زدم. ادیو با خشم فر کالفه

 رو ندارم. وونهیشما دوتا د یکلکل ها نم،اعصابیبب ایب اری_سام

 به عقب برگشتم. یدرهم و اعصبان یبا چهره ا دینفس که به گوشم رس غیج یصدا

 .رتشیداشت بگ یسع ارمیکرده بود و سام میخودش رو پشت سر نفس قا ایسون

 خوان بزرگ بشن. یم یکه ک ستیدوتا معلوم ن نیا

نفس رو تو چنگ گرفتم و باخشم به سمت خودم  یاومده رو باال رفتم،بازو نییپا یخشم پله ها با
 .دمشیکش

 .دیرو بزن گهیهمد ن،حاالیطفلک رو اون وسط کشت نی_ا

 نییو از پله ها پا دمیتوجه بهشون نفس رو دونبال خودم کش یکردن که ب ینگاهم م رهیخ همونطور
 رفتم.

** 

 )نفس(

 ساختمون ترمز کرد. هی یجلو

که تو صورتش بود با  یظیانداخت و با اخم غل ایبه به من وبعد به سون یبه عقب برگشت،نگاه سلطان
 .دیغر یاز هر گونه احساس یلحن سرد وخال

 نمیرو جمع کن،نب ا،حواستیتو سون د،مخصوصایخوریو طاها تکون نم اریدوتا دخترا از کنار سام_شما 
 کنم. یپسره دور و برت بپلکه ،که خون به پا م

 به من انداخت . ینگاه مین دوباره

 _توام شالت رو بکش جلو.
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 . دمیشالم رو جلو کش یکردم خونسرد باشم به آروم یسع

 تفاوت نگاهش رو ازم گرفت و برگشت سر جاش و خطاب به طاها گفت: یب

شرفا  یب نیبمونن،ازا نیدنگ حواسشون رو جمع کنن دونفرم بذار کنار ماش شی_به بچه ها بسپار ش
 کار بذارن. نیروماش یز یچ ستین دیبع

 _چشم آقا.

 ی نهیرو باز کرد و آ فشیدرک به سرعت ایسون نیشد،با خروجش از ماش ادهیپ نیرو باز کرد و از ماش در
 رژلبش شد. دیومشغول مرتب کردن وتجد دیکش رونیرو از داخلش ب یکیکوچ

بود به  رهیدر هم خ یکردم که در کنارم باز شد برگشتم سمت در سلطان با چهره ا ینگاهش م رهیخ
 صورتم.

 .گهید دیش ادهی_د...پ

 اومدم. رونیب نیاز ماش عیسر

 خونه باشه جلو اومد . نیهم یاز خدمه ها یکیخورد  یلباسش بهش م یمرد که از رو هی

 رو پارک کنم. نیماش نی_سالم قربان،بد

 وخشک گفت: یجد سلطان

 ،راننده هست. ستشی_الزم ن

 _باشه آقا.

 رو گفت و رفت. نیا

 یبا فاصله ازشون قدم برم ایراه افتادن و من و سون اریاومد،سلطان و سام رونیب نیهم از ماش ایسون
خواست دوباره صورت نحس پاشا و مهران رو  یورو اون ور بود،اصال دلم نم نیحواسم ا م،همشیداشت
 .نمیبب

خاطره  نیا یادآور یخواست بهم تجاوز کنه واز  یافتم که م یم یاون روز  ادیصورتش  دنیبا د هنوزم
 افته. یتمام بدنم به لرزه م ندیناخوشا ی
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 هودهیافکار پوچ و ب نیداشت که بخوام با ا یلیبهش فکر کنم،چه دل دیرو آروم تکون دادم،نبا سرم
 مثل سلطان داشتم. یمحکم یکه پشتوانه  یخودم رو آزار بدم،وقت

 زدن. یبودن و باهم گپ م ستادهیپربود از خدمه وچند تا مردو زن که ا الیو اطیح تو

که  ییبایبودن واستخر بزرگ و ز ختهیکه برگ هاشون رو ر یبه اطرافم انداختم،درختان بلند ینگاه
 داد آدم. تابستون ها توش شنا کنه. یجون م

که توش کار شده بودواقعا  یبلند و پر نقش و نگار  ینگاه کردم،نماش تماما سنگ بود،ستون ها الیو به
 کننده بود. رهیخ

 عمارت سلطان و پاشا. باترازیز یلیبود،خ ییجا عجب

 .میساختمون شد وارد

و اتو  کیبود ،همه ش رونشیتراز ب بایز یلیداخل سالن دهانم باز موند داخل ساختمون خ دنید با
 ییبودن،با ظاهر ها ستادهیسالن ا یو جوون گوشه به گوشه  ریکه پ ییبودن،زن ها و مرد ها دهیکش

 .کیفخار وش

 هم وسط سالن مشغوله رقص بودن. یگروه

 کرد. یم کیباهاش سالم و عل دیرس یبه سلطان م یهرک

 بود. ستادهیرفت ،طاها ام حاال کنار سلطان ا یانداخت و م یبه من م یونگاه

 یدارن م یکه چ دمیجوابش رو داد که من اصال نفهم تیگفت و سلطان با جد یز یسلطان چ درگوش
 گن.

از  غیتفاوت به همه اخم داشت و در یبودن به سلطان و اون ب رهیکه دخترا همه خ دمید یم نهیع به
 .یزورک یلبخند

 ایو سون اریها نشستم وکنارم سام یاز صندل یکی یرو دیاز سالن درست مرکز د یا گوشه
 یم دهیسالن د یشناختم تو گوشه به گوشه  یسلطان رو که تک توکشون رو م ینشستن.محافظا

 شدن.
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اومدوقدم هاش رو با  یافتاد به صبا، به سمت ما م کردم،چشممیبه اطراف نگاه م رهیکه خ نطوریهم
 کیتا  یزرشک یلباس دکلته  هیقرمزش بود، یلبا یهم رو یداشت ،لبخند جذاب یناز و عشوه بر م

و  ددا یم شینما یبدنش رو به خوب یها یو بلند یباسنش وفوق العاده تنگ که تمام پست ریوجب ز
پاشنه بلند  یکردن، نگاهم به سمت کفش ها یم ییکه بد جور خودنما دشیخوش تراش سف یپاها

 شد. دهیهم رنگ لباسش کش

 دوستش نداره به خدا. ری،ام ینکن ی_اوه اوه خانوم خوشگله ام اومدش ،نفس جونم حسود

 یلیرنگش که خ یآب یچشم ها یتا تو دمیکرد نگاهم رو باال کش یکه درگوشم زمزمه م ایسون یباصدا
 شیوضعش پ نیبا ا ده،اونمینم ریگ یر یکبیا نیبه ا رسامیموندم که چرا امشده بودن، شیماهرانه آرا

 همه مرد. نیا

 دعواهاش و اخم و تخمش مال منه فقط. ی همه

 ما بود. یقدم کیتو  حاال

 سام. ریشد به ام رهیداد و خ یپرعشوه ونازش رو به ما دوخت و سالم سرسر  نگاه

 .یشوهر خواهر داماد ی،ناسالمت یاومد رید زم،چقدری_سالم عز

 ام حبس شده بود. نهیتوس دن،نفسمیحرفش شروع کرد به تپ نیازا قلبم

 ...ایبذارم،حسادت، دیبا یحسم رو چ نیاسم ا دونمینم

که  ییگفت که شوهرشه،حقم داشت،اون واقعا شوهرش بود،اما حرف ها یسام م ریداشت به ام اون
دختر با  نیکنه،اون ا یم ینفس،معلومه که داره باهات باز  یتو خنگ ،چقدریچ زدیسام به من م ریام
تو خونه  یآماده ا یلقمه  هیباتو باشه،منتها تو االن براش  ادیکنه ب یهمه جماالت رو ول نم نیا

 یدختر که دوست دارم ها یساده ا یلیتو خ ارهیتونه سرت ب یکه بخواد م ییو هربال یاش،عقدش
 .یکن یمرد رو باور م نیا یالک

سام رو گرفته بود و با ناز  ریصبا به خودم اومدم و از افکارم خارج شدم، دست ام یمستانه  یخنده  با
 بلندش کنه. یصندل یداشت از رو یو عشوه سع

 دختر. نیا یهمه دلبر  نیمختصر به ا یاز خنده ا غیداشت و در یظیسام هنوزم اخم غل ریام اما
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 یشدم نم یدادم داشتم خفه م رونیب قیگذاشتم نفسم رو عم  قرارم یقلب ب یشال رو ریرو از ز دستم
مغرورم بشه ،  ریش کیمن نزد ریبه غ یتونستم نفس بکشم،طاقت نذاشتم کس ینم یدونم چرا ول

 اومد. یانداختم،اشکم داشت در م نیینگاهم رو از اون دونفر گرفتم.سرم رو پا

 سام سرم رو بلند کردم. ریام یدادم با صدا یکه تا اون لحظه تو خودم داشتم  ذره ذره جون م من

بود ،مظلوم به  یوحش نکهیا نیداشت و درع یبیکرد،چشم هاش برق عج یبود،بااخم نگاهم م ستادهیا
 .دیرس ینظر م

 بودش. اریکرد اما مخاطبش سام یمن نگاه م به

 .یو ازشون غافل ش حیتفر یپ یدخترارو داشته باش،نر  ی_هوا

نگاهم رو از تو چشم  عیحرفش و دستش که تو دست اون دختر بود حصار اشکم شکست سر نیا با
 گرفتم. نییهاش برداشتم و سرم رو پا

 دور نموند. نشیب زیت یاشک از چشم ها یقطره  نیا اما

 _نفس،حواسم بهت هست.

 گفتم . یباشه ا یسرم رو بلند کنم،عصب نکهیا بدون

 بود که رفته،سرم رو باال گرفتم. به سکوت گذشت،معلوم یلحظه ا چند

 رو دورتا دور سالن چرخوندم،نبودش،با اون دختره رفته بود. نگاهم

 رهیاز سالن خ یبود و به نقطه ا شیچرخوندم،مشغول صحبت باگوش ایبه سمت سون دانهیرو ناام سرم
عاشقانه  ایکه سون یآرمان مرد یآشنا یبه چهره  دمینگاهش رو که دونبال کردم،رس ریشده بود،مس

 .رفتیدوستش داشت و حرف حساب هم تو گوشش نم

 شنا. یگن که عاشقا کور و کر م یقبل عبرت نگرفته بود،واقعا که،راست م یاز دفعه  هنوزم

رو از  شیزد گوش یهمانطور که لبخند م ا،یشدم به صورت سون رهیرو از آرمان برداشتم و خ نگاهم
 گذاشت. فشیگوشش فاصله داد و داخل ک

 بازوم رو محکم تو پنجه هاش گرفت. دویسمتم چرخ به

 !م؟یبرقص میبر ییای_نفس م
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 گفتم: هیهام رو تو هم کردم و با کنا اخم

 آرمان؟! شیپ میبر ای میبرقص می_بر

 !؟یقبل عبرت نگرفت یدختر تو از دفعه  آخه

 ییاین انه،اگهی ییایم نم،بامنیبس کن نفس،اون به تو ربط داشت نه من،حاال بگو بب گهی_اه...تو د
 خواهر شوهر بد،گفته باشم. هی شمیزنم،میباهات حرف نم گهید

 و با ناله گفتم: دمیهام رو تو هم کش اخم

 دارم،خودت بلند شو برو خب. یآخه،من چه گناه یکن یم دمیبابا چرا تهد ی_ا

 گفتم. یبه تو نم گهیتونستم که د ی_د...اگه م

 کوتاه که به سکوت گذشت ادامه داد: ینگاهم کردو بعد لحظه ا متفکر

 نفس جان من... ارین ارم،نهی یبرقص منم برم پ اریگم،تو با سام یم اری_االن به سام

 کیشده بود،من خودمم حاال  رهیاون طور خملتمسانه به چشم هام خ یگفتم وقت یبهش م دیبا یچ
 غیتکون دادم،ج دییتا یکردم،به ناچار سرم رو به نشونه  یعاشق بودم وخوب حال و روزش رو درک م

 زد من رو تو آغوشش گرفت. یم یباذوق همانطور که لبخند پهن دویکش یفیخف

 _قربونت برم زن داداش گلم.

 یم دنیشروع به تپ جانیشدم  قلبم با ه یذوق زده م ایکلمه "زن داداش"ازدهن سون نیا دنیشن از
 کرد.

 یچرخوندقسمت اریبه جلو خم شد سرش رو به سمت سام یازم جدا کرد ،کمخودش رو  عیسر یلیخ
 دراومده بودن. زانیشال به حالت آو ریلخت و بلندش از ز یازموها

 ....یداداش اری...ساماری_سام

دلم براش  ییجورا هیتو اون حالت لبخند زدم،اونم مثل من بدون پدرو مادر بزرگ شده بود، دنشید با
محکم مثل سلطان رو داشته و محبت  بانیپشت هیبامن داشتش، یفرق بزرگ هیاون  یسوخت ول یم

 ی هیسا ریز یکردم،زندگ یبود که داشتم تجربه اش م یکه من تازه چند روز  یز یرو چ تشیاون رو،حما
 امن سلطان.
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زانوم گذاشت و با حرص  یهم فشار داد ،دست راستش رو رو یهمون حالت لبش رو باحرص رو تو
 گفت:

 شنوه کر شده. یرو تکونش بده صدام رو نم وونهی_اون د

لباس بازوش رو تکون  یبرگشتم و آروم از رو اریلحنش خنده ام گرفت ،با لبخند به سمت سام از
 دادم،مشغول حرف زدن با طاها بود که به سمتم برگشت:

 _جانم نفس.

 وسط حرفم و دهنم رو بست. دیپر ایبگم که سون یز یچ خواستم

 ،من کارت داشتم. یی_هو

 :دیغر ایبود به سون رهیکه خ یدرحال یو با لحن تند دیاخم هاش رو تو هم کش اریسام

 .بنال هی_چ

 یو پاره م کهیت نجایروهم گهیبودن،اگه راه داشت هم د گهیهمد هیدوتا انگار که دشمن خون نیا
 کردن.

 .میبرقص میبر مییخوا ی_من و نفس م

 زنه. یغر م ادشیسام م ریشه،امی_نم

  

  

 پارت نوزدهم 

  

 با من. رسامی_تو اجازه بده ام

خواد بفهمه،به خدا حوصله مون سر رفتش،حاال من به  یاون دختره است،ازکجا م ریاالن درگ اون
 داره آخه. یدختر چه گناه نیدرک،ا
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 یرو به کار م چارهیب اریسام نیچطور ماهرانه داشت مغذ ا نیدختر بودم،بب نیهنوز تو شوک زبون ا من
 گرفتش.

 .میبرقص می_آره نفس،اگه حوصله ات سر رفته بر

که به پهلوم خورد به  یکه با ضربه ا کردمیطور صاف و صامت نگاهش م نیرو باال گرفتم ،هم سرم
و دست راستم رو  دمیچرخوندم و ابرو هام رو از درد تو هم کش ایخودم اومدم سرم رو به سمت سون

 تم.چپم گذاش یپهلو یرو

 !؟یزنی_چته چرا م

 و ابروش رو تکون داد و با حرص گفت: چشم

 نفس ،چرا خشکت زده. گهی_جواب بده د

چرخوندم ونگاهم رو به صورت منتظرش  اریسرم رو به سمت سام دمیمال یکه پهلوم رو م نطوریهم
 دوختم.

 خورده سر رفته. هی_آ...آره،حوصله ام 

 بلند شد. یصندل یزانوهاش گذاشت و از. رو یزدو دستش رو رو یپهن لبخند

 رو داشته باش. م،هوامونیبرقص میر ی_طاها ما م

 زد،دستش رو به سمتم دراز کرد. یکه لبخند م ینیه

 _بلند شو نفس خانوم،که موقعه اشه که خوشگال برن برقصن.

 لبم نشست . یرو یحرفش لبخند پهن نیا با

خنده ام رو جمع کردم و  ایبلند سون یخنده  یه با صدابه سمت دستش بردم ک دیرو با ترد دستم
 .دمیهوا خشک شد،به سمتش چرخ یدستم همونطور رو

 گفت: دیخند یاشاره کرد وهمانطور که بلند م اریدستش به سام با

 مثال من بگم خوشگلم. ای،یز یچ هیحرفرو بزنه  نیسام ا ریمثال،باز ام ی_اونوقت تو خوشگل

 .یستیما دوتا ن هیدونم مامان و بابا تو رو از کجا آوردن،اصال شب ینم اصال
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 .دیچیتو گوشم پ اریسام یعصب یصدا

 .،خواهرمنیستین یمال نیهمچ اه،توامیگه روت س یم گیبه د گید نی_اوه اوه بب

 .دمیسرم گذاشتم و با حرص نال یبلند شدم،دوتا دستم رو رو یصندل یاز رو یکالفگ با

 .نیکرد وونمیخدا بسه شما دوتا که د یی_وا

بازوم گذاشت و من رو دونبال خودش  یاش رو رو دهیو کش یقو یپنجه ها یبه طور ناگهان اریسام
 .دیکش

 گفتم: شیرفتار ناگهان نیاز ا شوکه

 .امیتونم خوب راه ب یافتم،کفش هام پاشنه بلندن نم ی_تورو خدا آروم تر االن م

دستم کم شد تا اونجاکه دستش رو کامال  یحرفم سرعتش رو کم کرد،فشار انگشت هاش رو نیباا
 انداخت. نییپا

 رفتم. یبه شونه اش راه م شونه

 کنارم قرار گرفت. ایسون که

 .است دهیکه پوش ار،لباستی_نفس مانتوت رو درب

 رو به سمتش چرخوندم،اونم مانتوش رو درآورده بود. سرم

 راحت ترم. ینجور ی_ولش کن،ا

اونوقت  دهیپوش یصبا چه لباس نیرقصه،ببیبا صبا م ن،دارهیسام رو بب ریدختر،ام یا وونهی_چقدر تو د
 .یها مانتو بپوش یمثل دهات ییخوا یتو م

 شدم. رهیکه نشون دادش خ یر یمس یانتها به

و  دن،نرمیرقص یتو آغوشش داشت و داشتن م د،صبارویدرست وسط سالن قلبم لرز دنشیباد
آروم گه گاه با تکون دادن سر حرف هاش رو  کرد،سلطانمیصبا کنار گوشش بود و زمزمه م یآروم،لبا

 شد. ینم دهیاز لبخند رو لباش د یبازم اثر  یکرد ول یم دییتا

 شد. ینم میصبا تسل یکردم که درمقابل ناز وعشوه ها یغرورش خوش بود،خدارو شکر م نیبه هم دلم
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 محوشون شده بودم که حواسم نبود اشک هام حصار چشمم رو شکونده بودن. انقدر

من  سیصورت خ یو رو دیمن قرار گرفته بود،نگاهش چرخ ی،حاال اون بود که روبه رو دنیچرخ یوقت
 نییکم به خودم اومد م و  سرم رو پا دم،کمیخودم د یرو رو مشینگاه سرد و مستق یقرار گرفت،وقت

 انداختم.

 کردم. یخودم احساس م ینگاهش رو رو ینیم سنگهنوز یول

 زد. خیباره  کیو تمام بدنم به  دیکوب یام م نهیوار به س وانهیدونم چرا قلبم د ینم

 شونه ام قرار گرفت . یکه رو یدست با

 شدم بهش. رهیاشک هام رو با پشت دست پاک کردم و خ عیسر

 !؟یکن یم هی_نفس گر

 رو نشونت دادم ها. رسامیکردم ام یعجب غلط بابا

 :دیبا خشم غر اریسام

 .یکن یم ادیغلط ها ز نی_تو ازا

 رو درآورد. اریسام یدهنش رو کج کرد و ادا یبه حالت بامزه ا ایسون

رقصه من و سننه،اصال من چکاره ام،مگه  یمن چه مرگم شده بود،خب به درک که داره با دختره م آخه
 ساده باشه. ی غهیص هیقرار نبود فقط 

 دادم، دست هام رو گنار پام مشت کردم. رونیب قیرو عم نفسم

هم وجود  یکه نفس ستشین الشمیخ نهیع رقصهیگذرونه و با معشوقه اش م یداره خوش م رسامیام
 غصه بخورم. دیداره، پس چرا من با

مانتوم  یشدم بهش و همزمان شروع به باز کردن دکمه ها رهیبه خودم اومدم و خ اریسام یباصدا
 کردم.

 !؟یبس کن شهیم،میشاد باش می_نفس،اومد

 کردم. دییزدم و با تکون دادن سرم حرفش رو تا یعصب لبخند
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 .اریحق با توعه سام دی_ببخش

 حرکت مانتوم رو از تنم خارج کردم. کیدکمه رو هم باز کردم و با  نیوآخر

 عشقش. شیبردن مانتوم بره پ یخواست به بهانه  یمانتو رو از دستم گرفت م ایسون

 ا،یرفتن سون بعد

 رو پر کرد. نمونیب یخال یقدم به سمتم اومد و فاصله  کی اریسام

 دست چپش رو تو دست راستم قالب کرد. یکمرم گذاشت و انگشت ها یگود یراستش رو رو دست

 گوشم برد . کیآورد و لبش رو نزد نییرو آروم پا سرش

 بود. یا گهید زیزد چ یکه سلطان م یعطر  د،امایچیپ مینیکه زده بود تو ب یتند عطر

 جنبه. یب یکنما،دختره  یبهش فکر نم گهیبغض کردم مثال االن با خودم گفتم که د دوباره

 به فکر فرو رفته بودم به خودم آورد. ی،من رو که لحظه ا اریسام یبم ومردونه  یصدا

 صورتم پخش شدش. یداغش رو یها نفس

 دختر. ی_امشب معرکه شد

 کردم. کیکج کردم و چشم هام رو بار یزدم و سرم رو کم یزورک لبخند

 .یشد پیخوشت یلیام خ ،توی_مرس

 زدوسرتا پام رو از نظر گذروند. یروم لبخند مهربون به

 نیخواستم قشنگ تر یدونستم سلطان حواسش بهم بود،م یخوردم،م یدستاش تکون م نیب آروم
 یعشوه ناز  ت،تمامی،اما در واقع دمیرقص یم اریبذارم،به ظاهر داشتم با سام شیرقصم رو براش به نما

 یب رومن  ی چارهیزود تونسته بود دل ب یلیکه خ یسلطان قلبم بود،مرد یبودم برا ختهیکه تو رقصم ر
 کنه. یقرار خودش بکنه و تو قلمرو قلبم پادشاه

 .دیرقص یزد و همراه من نرم و مردونه م یآروم لبخند م اریسام

اون بتونم  یکردم که جلو یبودش،اگرچه فکر نم اریسام یکاش االن اون جا یسلطان بود ا شیپ دلم
 بودو با جزبه. یبرقصم،انقدر که جد ینجور یا
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 دست راستم رو باال گرفت بالبخند گفت: اریسام

 _بچرخ خانوم خوشگله.

 هیکردم بچرخم و  یدل دل م دمیدم چرخآروم چندبار دور خو یلیبه روش لبخند زدم،وبا ناز و خ دوباره
 .نمیبار سلطان رو بب

دوختم،اما  یکه سلطان بود م یجست و جو گر و عاشقم رو با هربار چرخش به همون سمت چشمان
 شدم ،برعکس تصورم نبودش رفته بود. ینم دنشیموفق به د

 سالن بودم که ناگهان برق خاموش شد و رقص نور شروع شدش. یبه گوشه  رهیخ

که لبخند  ینیدستم رو رها کردش سرم رو به سمتش چرخوندم ، ه اریزمان شالم از سرم افتاد،سام هم
 .رفتیزد، عقب عقب م یم

رو نوازش کرد و دست مردانه و  مینیب ییصورت خندونش بودم که عطر آشنا یمحو تماشا متعجب
سرم  یالم رو روچسبوند ش یشکمم قرار گرفت و همزمان که من رو به خودش م یرو یبزرگ

قرار  یقلبم چه ب دن،ویتمام بدنم شروع کرد به لرز جانیاز فرط ه دیچیانداخت،صداش که تو گوشم پ
 .دشیکوب یام م نهیوار به س وانهیشده بودو د

 ... یاسب وحش یکرد یسام، دلبر  ریاز ام ریغ یکس یبرا نطوریبود که ا یبار  نی_امشب آخر

 دگر گون کرده بود. یشد،حالم رو حساب یصورتم پخش م یداغ نفس هاش که رو هرم

 سالن رو پر کرد. یتمام وفضا یکرد،وآهنگ عاشقم از بهنام بان رییهمون لحظه آهنگ تغ تو

 من رو به سمت خودش چرخوند. عیحرکت سر کیبا  سلطان

 .نمیبب یتونستم  به خوب یتو اون نور کمم  لبخندش رو م یحت

 صورتش لبخند زدم. دنیبا د ناخداگاه

تر کنه و من رو به مرز سکته  وانهیوعاشقم رو د چارهیقلب ب نیمن،اومده بود تا ا شیاومده بود پ اون
 برسونه.

 !؟یدور برقص هیجوون عاشق  نیبا ا ید ی،افتخار م ی_اسب وحش

 .دمیخند زیرو کنترل کنم و ر جانمیحرفش نتونستم ه نیا با



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 به پهلوم آورد. یو فشار  کمرم گذاشت یدستش رو رو دوتا

 .یاسب وحش یشروع کن ییخوا ی_نم

 داد. یبهم اعتماد به نفس م نمیوهم دمیکش یاز سلطان خجالت نم یکیاون تار تو

کنم،قصد  یو مغرورم دلبر  یوحش ریش یشروع کردم به تکون خوردن،حاال نوبت من بود که برا نرم
 .ارمیداشتم امشب به زانو درش ب

و جذابش دوخته بودم،هردو  یوحش یشده ام رو به چشم ها کیبار یکه چشم ها ینیزدم و ه لبخند
 دستش گذاشتم و اون هارو رو به باال حرکت دادم. یدستم رو رو

 مغرور خودم. ریش یکردن برا یداشت دلبر  یلذت چه

 به درد اومده بود. جانیام از شدت ه نهیدستام منقبض شدن،س ریسلطان،ز عضالت

 .دمیرقص یم اقیاشت با

 شد. یهم چنان پخش م آهنگ

 )باور کن...همه جا شده با تو بهشت.

 نیمثل هم ییزایچ هیعشق، نیمثل هم ییزایچ هیبهش، یبرس یروز  هیشه نوشت،تا  ینم زارویچ هی
 عشق.

 ،یواسه من یدون یکه م ،تویروزا،همه هوش و حواس من نیا

 تو همه خاطره هام، ییتو

 برام( یا گهیجور د هینخوام،تو  شهینم گهیرود تو

سلطان رد کردم و پشت گردنش بردم و پنجه هام رو توهم قالب  یعضالن یرو از سر شونه ها دستام
 کردم.

 .دمیرقص یبدم آروم م هیبهش تک نکهیا بدون

 شد که تکون بخوره. یکه سلطان کمرم رو گرفته بوداونم مجبور م ازاونجا

 شد. یم دهیرفتم کش یکه م یاما همراه من به هر سمت دیرقصینم
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 تراز قبل بکنه. وانهیغرور مردانه و جذابش من رو د نیبود تو چشم هام و قصد داشت با ا رهیغرور خ با

 کردم. یرو احساس م یداغ نیا یلباس نازکم هم به خوب یهاش انقدر داغ بودن که از رو دست

 لبم مکث کرد. یصورتم آورد،اما جلو کیرو خم کرد و صورتش رو نزد سرش

 .دمیلرز یم جانیکارش بند آورده بود،ازشدت ه نیرو با ا نفسم

 .دیرو محکم تر گرفت ومن رو به سمت خودش کش کمرم

 .دیلبم ساب یداغش رو به گوشه  لب

 کرد. یکارش داشت نابودم م نیباا

 دختر ها. یکرد و زده بود رو دست همه  یسلطان ماهرانه عمل م یخورم که تو دلبر  یم قسم

 ی نهیشونه وس ینرم خودم رو عقب بردم،دستم رو رو یلیخ طنتیش اوردم،بایجلوش کم م دینبا اما
 دادم. هیاش تک نهیزدم وکمرم رو به س یبازوهاش چرخ نیو با ناز ب دمیسلطان کش

 شکمم گذاشتم . یهردو دستش گذاشتم واون هارو رو یهام رو رو دست

 کرد. کیقبل به خودش نزد شترازیکرد،دست هاش رو توهم قالب کرد،ومن رو ب یم میهمراه اونم

 پوستم رها کرد. یداغش رو  رو یکرد و نفس ها لیراستم ما یشونه  یرو رو صورتش

 دونه. یم شهیتو قلبم ر شیاز پ شیعشقم ب  هینو پا یکردم که جوانه  یهر نفس احساس م با

 باهمه برام فرق داشت. سلطان

 ود...ب عشقم

 بود... محرمم

 نیخوامش،ا یدونم که م یرو خوب م نیا یشه،ول یعشق به کجا ختم م نیا تیدونم که درنها ینم
 کنه. یبه سلطنت برسه و پادشاه کمیقلب کوچ یخوب تونسته بود تو یلیمغرور خ ریش

 شد. یلبم محو نم یاز رو یلحظه ا لبخند

 حبس کرد . نهیو نفسم رو توس دیچیتو گوشم پ صداش
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 !؟یاسب وحش یکن یمن چه م هیقلب سنگ نیبا ا یکه دار  یفهم یم چی_ه

 .دهیآخرش امشب کار دستمون م اتیعشوه گر نیا

شب که افتادم نفسم بند اومد،نکنه بخواد  ادیحرفش تمام بدنم داغ کرد،لبم رو به دندون گرفتم، نیا با
 بهم دست بزنه.

قدم به جلو  کیباره خودم رو ازش جدا کردم و  کیتو دلم نشست.به  یبیعج یفکر دلشوره  نیا با
 شدم بهش. رهیبرداشتم،به سمتش برگشتم و خ

 .دشیچیمردونه اش تو گوشم پ یخنده  یصدا

 !؟ی،اسب وحش یچرا فرار کرد هی_چ

 ازت فرار کرد. دیبا نیهم ی،برا ی_تو جنبه ندار 

رو پرکرد،عطر خوش بوش دوبار مشامم رو  نمونیب یخال یقدم به سمتم برداشت ودوباره فاصله  کی
 داد. یقلقلک م

کنج لبش بود،سرش رو به صورتم  یکه لبخند کج ینیصورتم قاب کرد،وآروم ه یدستش رو رو دوتا
 کرد. کینزد

 بودم وتوان حرکت دادن دست و پاهام رو نداشتم. ستادهیو صامت ا صاف

 کرد. دنمیلبم گذاشت و آروم شروع به بوس یباره رو کیداغش رو به  لب

و  یعضالن ی نهیس یحفظ تعادلم دست هام رو رو یشدم، ناخدا گاه برا یخود م یازخودم ب داشتم
 چنگ زدم. دشیسف راهنیپهنش گذاشتم و به پ

 ...دتمیبوس یم آروم

 به چپ کرد. لیما یکمرم سر داد و سرش رو کم یکم دستش رو تا رو کم

 یم قیبهم تزر یبیحس عج دنشیکرد که با هر بار بوس یکار رو م نیآروم ا دتم،انقدریبوس یولع م با
 شد.

 شده بود. سیخ راهنشیپهلوش سر دادم،داغ بود،بدنش عرق کرده بود و پ یروتارو دستم
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بدنش منم به عرق کردن  یبه خودش فشار دادش،از گرما شتریکه به پهلوم آورد من رو ب یفشار  با
 افتاده بودم.

و  دیکش شیشونیپ  یكه خودش رو ازم جدا کرد،پشت دست راستش رو میحال خودمون بود تو
 زد. یآورد،نفس نفس م رونیرو ب شیشلوارش فرو کرد و گوش بیاش رو داخل ج گهیهمزمان دست د

 بم و گرفته اش جواب داد. یصدا با

 رو آوردش. اریم سامکردم که اس ینگاهش م کنجکاوانه

برق هارو  یطفلک رو فرستاده تا کس اریکه خاموش کردن چراغ ها کار خودش بوده،وسام دمیفهم تازه
 روشن نکنه. یدفعه ا هی

قدم  کیشلوارش گذاشت و  بیرو داخل ج شیبودم بهش،گوش رهیزدم و خ یطور که لبخند م نیهم
 شد. کیبهم نزد

 بهم گفت: رهیگرفت و خ شیقو یپنجه ها ونیرو م بازوهام

 .ستادنیروبه روت وا قای_حواست به خودت باشه،پاشا و مهران دق

 برم. دیبا من

نظرمون  ریاالن ز نیافراد من هم یبترس یز یخواد از چ ینم اد،درضمنیاالن م اریبمون ، سام نجایهم
 دارن  و هواتو دارن.

 کنار اون دختره رو نداشتم، دنشیطاقت د گهینداشتم بره ،د دوست

 زد زمزمه کردم: یکه التماس توش موج م یولحن تیمظلوم با

 خونه؟! میر یم ی_ک

 شد به صورتم... رهیخ

 کم مونده جشن تموم بشه. گهی،د یکن لذت ببر  ی_صبر داشته باش ،سع

 رو تکون دادم. سرم
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و  ستادیبودم بهش که ا رهیقدم ازم دورشد،خ کیو  دشیکش نییبازوهام پا یهاش رو از رو دست
 دوباره به سمتم برگشت.

 کردم. ی_درضمن،نگران شب نباش،باهات شوخ

عشق به خودش  ایدن کیراسم خارج شد و من رو با  دیزود از د یلینگاهش رو ازم گرفت و خ ودوباره
 واحساسات تازه ام تنها گذاشت.

 چراغ ها روشن شدن... قهیچند دق بعد

وحشت زده  و به سرعت به عقب  ییآشنا یشده بودم و توفکرم فرو رفته بودم که با صدا خیم سرجام
 برگشتم.

 مهران دوختم. ی دهیگشاد شده  و متعجبم  رو به صورت کش یها چشم

 یتمام وجودم رو گرفته بود،لرزش دست هام رو به وضوح احساس م  کبارهیو اضطراب به.  ترس
 قدم به سمتم برداشت. کیترسم نشه، یکردم،مشتشون کردم،تا مهران متوجه 

 .ستادشیبه رخم ا رخ

 .هیکدوم گور اریسام نیا پس

 کرد. ینگاهم م مغرور

لباس بهت  نی،دلم برات تنگ شده بود،چقدر ا دمتیچند وقته که ند یدون ی_به به نفس خانوم،م
 رسه. یبهت م یسرو وضعت معلومه که سلطان  حساب ادش،ازیم

 لب زد: یز یآم هیبه چپ و راست چرخوند و با لحن کنا نیرو به حالت نماد سرش

 .نمشیب یسلطان کجاست،نم نی_پس ا

 زد و ادامه داد... یشده بود،  لبخند کج رهیکه به چشم هام خ همونطور

 .رقصهی_آهان حتما داره با زنش م

 .دهید میدیرقص یکه م ینکنه من و سلطان رو وقت هیحرف ها چ نیاز زدن ا هدفش

 بازوم گذاشت ،وآروم نوازشم کرد،بد جور مور مورم شد. یرو رو دستش
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 . دمیاش کوب نهیمشت شده ام رو به تخت س یخشم دست ها با

 نشو. کیمن نزد ،بهی_برو گم شو عوض

 زد... یخند صدا دار  پوز

 ...یترشد یبا سلطان درتو ام اثر کرده،وحش ینی؟!کمال هم نش یکه زبون درآورد نمیب ی_م

 لبش بود ادامه داد... یکه گوشه  یمکث کرد و با لبخند کج یکم

 کنه واسه به دست آوردنت. یترم م صیبودنته که من رو حر یوحش نی_هم

رو مال اموال  یوحش یشرفت،هردوتون مثل سگا یب ی_ازت متنفرم مهران،هم از تو هم از اون بابا
 .دیزیر یو خونشون رو م دیزن یگناه چمپاتمه م یمردم ب

هم  یشدت خشم سرخ شده بودو چشم هاش به خون نشسته بودن و دندون هاش رو محکم رو از
 به چشمم خورد. زدیهم م یکنار گردنش که گه گاه یوضوح رگ باد کرده  دش،بهییسا یم

 یفیخف غیگرفتم و همزمان ج صورتم یرو باال آورد تا بزنه تو گوشم از ترس دستم رو جلو دستش
 . دمیکش

 لحظه گذشت. چند

آوردم  نییزدم،دستم رو آروم آروم پا یهمانطور که از وحشت نفس نفس م وفتادشین یاتفاق چیه اما
 اریاز صورتم ثابت مونده بود،و سام یکم یلیخ یدستش که تو فاصله  دنیوچشم هام رو باز کردم،با د

 یلیکردن،خوشحال شدم،خ ینگاه م گهیکه مچ دست مهران رو گرفته بودو با خشم به صورت همد
طاها  دنیرو که باال گرفتم،با د ،سرمیسفت و محکم زیقدم به عقب برداشتم،که خوردم به چ کی عیسر

 .دمیکش ینفس راحت

 که کنار مهران قرار گرفتن. دمیاز نگهبان هارو د گهیکردم ،دوتا د میرو پشتش قا خودم

انداخت و دستش رو با حرص از تو دست  یبه اطرافش نگاه یبرافروخته و اعصبان یبا صورت مهران
 .دیکش رونیب اریسام

رو مرتب کرد و شونه هاش رو باال انداخت و به سرعت ازمون  شیکت مشک ی قهی یحرف چیبدون ه و
 دور شد.
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 کردن. یمهران رو با چشم دونبال م رفتن ریونگهبان ها مس اریسام نگاه

 ظشیوبا نگاه پراز غ دیبه سمت نگهبان ها برگشت اخم هاش رو تو هم کش اریاز چند لحظه سام بعد
 قدم به جلو اومدش. کیصورت طاها ثابت موند،  یهرسه رو از نظر گذروند ودرآخر رو

که  یجور  یبالحن عصب یطاها ضد و آروم ول یاعضالن ی نهیبه س یانگشت اشاره اش ضربه ا با
 :دیمهمان ها متوجه نشن غر

 یاگه جا یدون ی،میتا کنار نفس اومده و متوجهش نشد کهیمرت نیکه ا یبود یتو کدوم گور  نمی_ب
 بودش. لیحساب من و تو با عزرائ دتشید یم نجایمن سلطان  االن ا

اش گرفت و من  دهیو کش یقو یرو گفت و دستش رو به سمتم آورد و مچ دستم رو تو پنجه ها نیا
 .دیرو از پشت سر طاها به سمت خودش کش

 یلیخ وفتم،امایب نیزم یپاشنه بلندم رو یبود با اون کفش ها کیکار رو کردش که نزد نیا عیسر انقدر
 تعادلم رو حفظ کردم. عیسر

به رو  شیآب یدوباره چشم ها عیسر یلیبه صورتم انداخت و خ ینگاه مین شیشگیبا اخم هم طاها
 زمزمه کرد: یدوختش و با لحن سرد اریسام یصورت عصب

 یستینفس ن شیدونستم تو پ یاون پسره آرمان،چه م شیبودش،دوباره رفته پ ای_حواسم به سون
 آخه.

 لب ناله کنان گفت: ریتو موهاش فرو کردو آروم به عقب هولشون داد و ز یدستش رو عصب اریسام

 کنه. یم یبا اعصاب همه داره باز  یچجور  نیبکنم من،بب یدختر چه غلط نیخدا از دست ا یی_وا

 آقا... دی_ببخش

 از نگهبان ها بود. یکیم،یکه اومد هرسه به سمت راست برگشت ییصدا با

 جواب داد. اریسام

 شده؟! یچ هی_چ

ملت  دینیبش دیبر دیکن یم یاز طرف سلطان دارم، خان گفت که بگم اونجا چه غلط غامیدپی_آقا ببخش
 شک نکنه بهمون.
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 یسالن انداخت،انگار که دونبال سلطان م یبه انتها یو نگاه دیکالفه دستش رو به گردنش کش اریسام
 گشت.

 برادر من... نیبه ا یداد هیهوش و زرنگ ی_آخه خدا چرا هرچ

 گفت: شیو جد یشد به نگهبان و با همون لحن عصب رهیخ

 خب تو برو. یلی_خ

از هوش  اریسام فیتعر نیا دنیکردم،با شن یبچه گربه فقط نگاهشون م کیکه تا اون لحظه مثل  من
دل  نیدونم ا یلبم ظاهر شد و دوباره دلم هواش رو کرد،نم یگوشه  یسام ناخداگاه لبخند محو ریام
غوش آ یکرد،هوا یمغرورش رو م ریش یهوا قهیسرش اومده بود،که دم به دق ییامشب چه بال وونمید

 گرم و مردونه اش رو. یامنش و دستا

 دادم... رونیسلطان حواسش بهم هست ب نکهیآسوده ازا یالیافکار نفسم رو با خ نیا با

** 

 )سلطان(

 رو پر کرد. نمونیب یدست عروس رو که مشغول رقص بود رها کرد و با دو قدم بلند فاصله  دنمید با

 من نفوذ کنه. یکارهاش به قلب سنگ نیقصد داشت با ا یعنیرفت ، یناز و عشوه راه م با

 یلبخند جذاب د،بایرقص یکه هماهنگ با آهنگ م یشونه هام گذاشت و درحال یتا دستش رو رو دو
 گفت:

 .زمیعز یشد یجذاب و دوست داشتن یلی_خ

تونه  یناز و عشوه هاش م نیکرد،که با ا یفکر م یخودش چ شیدختر واقعا پ نیدلم پوزخند زدم،ا تو
 .ارهیدل من رو به دست ب

 . دیکش نییام گذاشت و دوتا دستش رو به سمت پهلوم پا نهیس یرو رو سرش

 گفت: یلرزون ییو با صدا آروم

 !؟ی_بگو چکار کنم که مال من ش
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 بکنم؟! یدرخواست هیازت  شهیم

 بهش گفتم: یاز هر گونه حس یلحن سرد و آر  با

 _بگو...

 !؟یمن بخواب شیامشب پ شهی_م

 به سکوت گذشت... یهم گذاشتم چند لحظه ا یهام رو رو چشم

و قاطع  یجد یلیخ نیبود،بنا بر ا یبخوابم چ ششیخواست پ یم نکهیدونستم هدفش ازا یم
 جوابش رو دادم:

 _نه...

 !؟یخواب یشب رو کنارم نم هیچرا  ،آخهیستی_چرا؟!مگه تو نامزدم ن

 پهلوش گذاشتم و از خودم جداش کردم. یدستم رو رو یو اعصبان کالفه

 نه. یعنیگم نه  یم ی_بحث نکن،وقت

 عمارتت. امی_پس من م

 یقصد کرده که همه  شیریس یدختره  نیا نکهیمثل ا یداشتم،ول یادیز یامشب نقشه ها یبرا
 .زهینقشه هام رو بهم بر

 نداشتم جز قبول خواسته اش. یچاره ا اما

 .ای_باشه، ب

 صورتش نشست. یرو یحرفم لبخند پهن نیا با

 کرده اش زل زد تو صورتم. شیآرا  یاون چشم ها با

 یبه روش نم یبود ول دمیاز هرگونه احساس،اما اون دختر اصال متوجه نبود،شا یسرد بود و آر  نگاهم
 آورد.

هرلحظه نفرتم  ینسبت بهش نداشتم،حت یکشش چیه یول ومدیمحرمم بود و زنم به حساب م نکهیا با
 شد. یم شترینسبت بهش ب
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 پرتز شده اش رو که مماس با لبانم بودغنچه کرد. یکردم،لب ها یبه چشمانش نگاه م رهیخ

عقب  یتر کردم و سرم رو کم ظیکه قصد انجام دادنش رو داشت غل یابرو هام رو از کار  نیکور ب ی گره
 .دمیکش

 شدم. م،خستهینیشب می،بر ستیحال تو ام خوش ن نکهی_بسه ،مثل ا

 .دیشونه ام گذاشت و با اخم نال یشد بهم دستش رو رو رهیهمون حالت خ تو

 !؟ستیساده ن یبوسه  کی یسهم من از نامزدم،حت یعنی_

 چشم هام رو  بستم. کالفه

 کوتاه... یلحظه ا بعد

 لبم احساس کردم. یلبش رو رو یگرما 

به خودم اومدم  عیسر یلید،خیبوس یلبانم رو م الیخیکه کرد،چشم هام رو باز کردم ، ب یاز کار  شوکه
کردم که  یبرهنه اش گذاشتم و به سرعت از خودم جداش کردم،فکرشم نم یشونه ها یودستم رو رو

 کار رو بکنه. نیا

 :دمیغر دمیکش یلبم م یکه پشت دست راستم رو رو یخشم درحال با

 صبا؟! یکن یم ی_چه غلط

 جواب داد: یحاضر جواب با

 ام بود. ینیریش یبگم که بوسه  دیو با دمیانجام ندادم فقط شوهرم رو بوس یخالف _کار

 نبودش. نیما ا ،قرارینکرد ی_کار خوب

 دارم. اجیبهت احت ،منمینکردم،تو شوهرم ی_چرا کار خوب

 دادم. یکرد ،کم کم داشتم کنترل اعصاب و روانم رو از دست م یم میرسما داشت روان گهید

 بهم انداخت و گفت: یمردد نگاه

 _چرا بدت اومد،من زنتم...
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ها  یاز صندل یکیو به سمت  دمیپاشنه چرخ کی یراستم رو کالفه تو موهام چنگ زدم و رو دست
 اما بدون توجه بهش به راهم ادامه دادم. ومدیرفتم،صداش از پشت سرم م

شدم به  رهیخ دمیکش یم میشونیپ یکه انگشت اشاره ام رو رو ینیولو کردم و ه یصندل یرو رو خودم
 بودن. دهیها  چ وهیکه داخلش از انواع م ییبایو ز ستالیظرف کر

 چپم گذاشت و ناله کنان گفت: یبازو یاومد و کنارم نشست،دستش رو رو صبا

خوام به قلبت  یکه م یذارم،از هر راه یم ارتیشه،من همه جوره خودم رو دراخت ی_اصال باورم نم
 شم. ینفوذ کنم،با شکست رو به رو م

 هم موفق بودم. یهام رو مشت کردم  تا بتونم  خودم رو کنترل کنم ،تا حد دست

 :دمیغر یو عصب یلحن سرد با

 رم. یذارم م یصورت م نیا ری،درغیبحث رو تمومش کن نیحاال ا نی_به نفعته هم

 گذاشتم: زیم یو دست رو رو دمیکش یقیعم نفس

 آب بهم بده وانیل هی_

 شیبودم به صورت آرا رهیخت،خیبرام آب ر یواز داخل بطر  زیم یرو ازم برداشت،خم شد رو نگاهش
 نداشت. یتیجذاب چیدختر برام ه نیدونم چرا ا یکرده اش،نم

 زد،به سمتم گرفت. یکه لبخند م ینیرو ه وانیل

 بردم و به چنگ گرفتمش. وانیدستم رو به سمت ل ظیغ با

 قیذاشتم عم یم زیم یرو رو یخال وانیکه ل ینیرو ه دم،نفسمیرو ال جرعه سر کش وانیآب داخل ل تمام
 دادم. رونیب

 نگاهم رو ،دورتا دور سالن چرخوندم. 

 یحتما اتفاق نکهیابروم رو باال دادم ،با فکرا یتا کیو طاها ونفس که کنار طاها بود  اریسام دنیباد
 افتاده.

 بلند شدم. یصندل یخدا گاه از رو نا
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 !رسام؟یام ییهویشد  ی_چ

 .ادشیاز نگهبان ها و بادست اشاره کردم که ب یکیتوجه به سوال صبا برگشتم سمت  بدون

 _بله خان؟!

 .ارهیب کینگاهم رو به صورتش دوختم و با انگشت اشاره کردم که صورتش رو نزد یجد یلی_خ

 گفتم: یگوشش با لحن جد کنار

 ،ملت شک نکنه  ننیکنن برن بش یم یبگو اونجا چه غلط اری_برو به سام

 ازمون دور شد. عیسر یلیسرش رو تکون داد و خ نگهبان

 شده؟! یگم  بهت چ یسام با توام م ری_ام

 زانوم گذاشتم یبه جلو خم شدم و آرنج دوتا دستم رو رو لیما ی،کمیصندل ینشستم رو کالفه

 تو موهام فرو کردم.. یهام رو عصب وپنجه

*** 

 دادم. رونیو همزمان نفسم رو باخشم ب دمیصورتم کش یرو تارو دستم

 که قصد انجامش رو داشتم. یرفتم تو فکر کار  دوباره

 شیتو آت یرحم یشب من بود،شب انتقام  مرگ  کدخدا و خانواده اش که مظلومانه و با ب امشب
 حرص و طمع پاشا و پسرش سوختن.

 دادم. رونیب قیرو عم نفسم

 .شهیکه از مهران و پاشا خوردم آروم م یقیجراحت عم نیازا یفقط کم ،یکم گهیساعت د مین تا

به جونم انداخته بود،دستم رو   یگردنم گرفته بود و درد عذاب آور  یرو صاف کردم،دوباره عضله  کمرم
 گردم گذاشتم و ماساژش دادم. یآروم رو

 کنه عشقم؟! ی_گردنت درد م

 برات ماساژ  بدم؟! ییخوایم
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 :دمیغر یو خشن یپراز خشمم رو به صورتش دوختم و با لحن جد نگاه

طولش  یلیشه خ یجشن  مسخره تموم م نیا یشه،فقط بگو ک ی،خودش خوب م ستین یاز ی_ ن
 خسته ام. گه،یدادن د

 پام گذاشت و با ناز گفت: یزد و دستش رو رو ییدندون نما لبخند

 .یزود خسته شد یلیخ زمی_عز

 شدم. رهیصورتش برداشتم و به پشت سرش خ یرو از رو میخیسرد و  نگاه

 اومدش. یخان با لبخند به سمتمون م میابراه

 بهش کردم و.. یابرو اشاره ا با

 .ادشیداره م رتمی_کوه غ  

 به صبا ینگاه میابروم رو باال دادم و ن یتا کیزدم  و  یرو که گفتم پوزخند صدا دار  نیا
 بودش. دهیتو هم کش یشده بود،چون اخماشو بدجور  یعصب یانداختم،معلوم بود که از حرفم حساب

 انداختم. یرو رابه را بهش م کهیت نیا یدونست برا چ یم خوب

  

  

 فصل نوزدهم 

  

 نیام که باشه  ا یبردم،هرچ یدختر لذت م نیرو از داخل گاز گرفتم،چقدر از حرص خوردن ا زبونم
 پاشاست. ی فهیو طا  رهیدختر هم از ت

 شدم. یخوشحال م دنشیاز عذاب کش نمیهم یبرا

 یراستم رو رو یدادم پا یم هیتک یصندل یآوردم و همانطور که به پشت نییگردنم پا یرو از رو دستم
 بود. ستادهیخان که حاال روبه روم ا میشدم به ابراه رهیچپم انداختم و خ یپا

 برادر زنته ها. یعروس یشو مرد، نا سالمت ،بلندیسلطان تو که دمق هی_چ
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 ام جمع کردم ، نهیهام رو تو س دست

لبام نشونده بودم  یگوشه  یشخندیکه ن ینیشده ام رو ه زیر یو چشم ها دمیرو تو هم کش ابروهام
 خان دوختم. میبه ابراه

 .یشناس یهارو ندارم،خودت که من رو  م یباز  یقرت نیا ی_خان ،من حوصله 

 میبر ایکنم ،ب یخوام  دامادم روبه مهمونها معرف یخوب م یشناسمت،ول ی_آره شناختن که خوب م
 برو. یر  یبعد هرجا م ریچند تا عکس بگ

 یگذاشتم و به زحمت از رو زیم یکفتار نبودش،پس به ناچار دستم رو رو نیزمان مخالفت با ا االن
 د شدم.بلن یصندل

به  ایب ریرو بگ  پتیدست نامزد خوشن ،بلندشویچرا اخم هات رو تو هم کرد گهی_صبا دخترم تو د
 کن،که همه منتظرن. شیمهمون ها معرف

 شدم به صبا... رهیخ یشلوارم فرو کردم و با ژست خاص بیرو از کنار کتم تو ج دستم

 :دمیغر یلحن سرد با

 دیهارو تمومش کن ،با یلوس باز  نیا ستم،زودین دنیاهل ناز کش یدون ی_بلند شو ناز نکن ،خودت م
 برگردم خونه. عیسر

 تفاوت به سمت  یرو که گفتم،ب نیا

 و داماد قدم برداشتم. عروس

**** 

 )نفس(

نگاه  زیم یرنگارنگ رو یگشاد شده به انواع غذا ها یو چشمان اقیبودم و با اشت ستادهیشام ا زیسرم
 کردم. یم

کدوم رو بخورم،آخه همشونم خوشمزه  دیدونستم با یاون همه غذا هول شده بودم،نم دنید با
 یها،ژله ها یدنی،ساالد،دسر ،انواع نوش ده،جوجهی،کوب مهیپلو با مرغ،ق ،زرشکیبودن،قرمه سبز 

 زدن. یرنگارنگ و.....همه و همه داشتن به من گرسنه چشمک م
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به سمتم گرفت ،چشم از غذا ها برداشتم و  یبشقاب اری،سام دمیلب خشک شده ام کش یرو رو زبونم
 شدم به صورت خندونش. رهیخ

 !؟یگرسنه شد یلیرسه که خ ی_به نظر م

 لب گفتم: ریرو تکون دادم وز سرم

 _اوهوم بدجورگرسنمه.

 .وفتی_پس راه ب

 قدم برداشتم. زیم یشونه به شونه اش به سمت انتها و

سرم رو باال گرفتم  ایسون یرفتم با صدا یکدوم غذارو اول بکشم کلنجار م نکهیکه با خودم سر ا یدرحال
 و به صورتش نگاه کردم.

 .گهینفس  برو د یکن ی_چکار م

 _باشه باشه.

 خوشمزه رو نچشم. یهمه غذا نیا ستین فیح

 انداختم. یخورده بردارم،به بشقاب تو دستم نگاه هیاز هر کدوم  بهتره

 ...کهیکوچ یلیخ نیرو جمع کردم،ا لبم

و بشقاب رو  زیم یخم شدم رو یبشقاب بزرگتر،بدون معطل هیتو فکر بودم که چشمم افتاد به  طوریهم
 برداشتم.

 و طاها  اریو سام ایچشمان متعجب و خندون سون ودرمقابل

خودم  یمدت که من غذا برا نیا ختم،درتمامیخورده تو بشقاب ر هیکه بود  یساالد ایهر نوع غذا  از
 کردن. یبا خنده بهم نگاه م ایو طاها و سون اریدم،سامیشک یم

 نشستم . یصندل یتفاوت و خوشحال از کارم رفتم و رو یمن ب یول

 با اشتها مشغول خوردن شدم. و

 .نییبده اون لقمه بره پا یمهلت هی_آروم بخور نفس،
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 زد گفتم: یکه بهم لبخند م اریدادم و در جواب سام نییلقمه رو با خوردن نوشابه پا یسخت به

 گشنمه. یلیخ یول دی_ببخش

 نفس...اه ی_آبرومون رو برد

 و با اخم گفتم: دمیچرخ ایسمت سون به

 _چه بهتر.

 شروع به خوردن غذام کردم.  یشتر یبا آرامش ب نباریو طاها بلند شد ومن ا اریسام یخنده  یصدا

 سلطان افتادم. ادیتازه  دیرس مهیکه به ن غذام

 دور دور سالن چرخوندم. هیکردنش باال گرفتم و نگاهم رو  دایپ یرو برا سرم

 یقرار  یخان نگاه کردم،چشمم که به سلطان افتاد قلب عاشقم دوباره ب میدرست کنار ابراه زیسرم به
 کرد.

 .دیکش یخودش غذا م یبود و با ناز برا ستادهیدختره صبا ام کنارش ا اون

و صورتم  دمیزده ها غذا کش یلبانش داشت،برعکس من که مثل قحط یهم رو یلبخند،عاشق کش وچه
 هم ساده بود.

 لبش نبود. یبازم لبخند رو یداد ول یکرد و سلطانم سرش رو تکون م یپچ پچ م یکه گاه صبا

 یخت،نمیر یانقدر کنار اون دختره راحته اعصابم بهم م دمیدیم یدوباره به تکاپو افتاده بود،وقت دلم
 کردم. یم یحسود دیدونم شا

 !؟یکن ی_نفس غذات رو بخور کجا رو نگاه م

 حرف رو زدش. نیحس من  و نگاهم شده بود که ا یمتوجه  اریدونم سام یم

 یشروع به خوردن ادامه  یکمتر  یبار با اشتها نیانداختم و ا نیینگاهش کنم سرم رو پا نکهیا بدون
 بغضم گرفته بودش. ییجورا هیغذام کردم، 

که تو سالن بلند شد،کنجکاوانه سرم رو باال  یهمهمه ا یکه تا اون لحظه تو خودم بودم با صدا من
 گرفتم.
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 بودن وحشت کردم. ستادهیسلطان ا یپاشا  و مهران که روبه رو نیخشمگ یچهره  دنیباد

 .دیچیتو گوشم زنگوله وار پ ایسون یوحشت زده  یصدا

 شده؟! یچ اری_سام

 گفت: یتفاوت وبالحن جد یب اریسام

 ،فقط سلطان پدر مهران و پاشارو درآوردش. وفتادهین ی_اتفاق خاص

 بود به روبه روش... رهیخ یکه با لبخند محو اریبرگشتم سمت سام متعجب

 _مگه چکار کرده؟!

 زده. شیگندمشون رو آت یلوهای_س

گندم  یها لویس یدونستم نابود ی،خوب م اریبودم به صورت سام رهیگشاد شده خ یچشم ها با
پراز مواد مخدره مثل  لوهاشیبودم که تو س دهیشن بهیکنه،قبال از ط یم یمهران وپاشو رو عصب یحساب

 شهیش

 یکه درموردش م ییسلطانم با کار امشبش ثابت کرد که حرف ها یول هیکه پاشا آدم قدرتمند درسته
 فوق العاده باهوشه و هم  نترس. اره،همیداره واونم از پاشا کم نم تیزنن واقع

بهشون وارد  یمحکم یمدت فلج کردش و ضربه  کیزدن سوله ها رسما پاشا و مهران رو تا  شیآت با
 کردش.

و  دمیکش اریصورت سام یاومد و هم زمان نگاهم رو از رو دیلبم پد یگوشه  یفکر لبخند محو نیا با
 که سلطان بود دوختم. یبه سمت

 بود. ستادهیا شیقدم کیطان تو سل یروبه رو پاشا

 یرو از دست ها نیو ناراحته ا یبودو معلوم بود که فوق العاده عصب ستادهیسمت راستش ا مهران
 برد. یشد پ یم یمشت شده اش به راحت

 بود. ستادهیپاشا ا ی گهیسامان هم سمت د و

 قدم برداشت. لکسیر یلیو خ ستادیبلند شد ا اریسام
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 داره. دنیخوردن پاشا و مهران د د،حرصییای_بچه ها ب

 .دیخند وبلند

 بلند شدم. یصندل یو طاها ام بلند شدن و پشت سرشون منم از رو ایسون

 .میبه سمت سلطان رفت هرسه

 سلطان رو گرفتن و به زور صبارو ازش دور کردن. نیو طاها هردو طرف اریسام

 .میام از دور نظاره گرشون بود ایو سون من

 و محکم گفت: یجد دیکش یگردنش م یکه دستش رو رو ینیزد و ه یپوزخند صدا دار  سلطان

 !؟یکه حرفت رو ثابت کن هیزدم درست،اما مدرکت چ شیهات رو آت لویمن س یگ یپاشا،تو م نی_بب

 .یو بهشون تهمت بزن یر یمردم رو بگ یشه جلو یبدون مدرک که نم ینجور یهم

 یقرمز شده بود بالحن خشن و عصب تیکه از شدت خشم و عصبان یدهن باز کرد و با صورت مهران
 :دیغر

 گهید یک چیاز تو ه ریدونم کار توعه،غ یشناسم م یمن خوب تو رو م کهی_مدرک مدرک نکن مرت
 رو نداره. نکاریجرعت ا

 سوزوند. شهینسل توعه پدر سگ رو از ر دیبا

اش  قهیمهران انداخت ، ین خودش رو روغرش کنا یوحش ریکه مهران زد ،سلطان مثل ش یحرف نیباا
 به صورتش زد. یو مردونه اش گرفت و مشت محکم یقو یپنجه ها ونیرو م

 .میکرد یچند لحظه همه شوکه فقط نگاهشون م یکار رو کرد که برا نیا عیسر انقدر

 .دیخودش رو به سمت سلطان کش سامان

سلطان  یمحافظ ها عیسر یلیراه مانعش شد خ ونیدستش به سلطان برسه م نکهیطاها قبل از ا که
 هم قرار گرفتن. یپاشاهم درست رو به رو یدوره شون کردن و محافظا

 .دادیمهران رو با خشم تکون م ی قهیو دیغر یم ریمثل ش م،سلطانیافتاده بود ریاون وسط گ ماام
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سلطان توان تکون خوردن رو  یمحکم و قو یضربانت مشت ها ریشده بود و ز یمهران خون صورت
 نداشت

 سگ صفت. یعوض یگفت ی،د...م کهی_بگو مرت

 پدر سگ حرومزاده... یگفت یک به

 .ستمینکشمت و از نفس نندازمت ول کنت ن تا

 نیو خشمگ یحد عصب نیحاال سلطان رو تا ا م،تایرو گرفته بود گهیبا وحشت دست هم د ایو سون من
 بودم. دهیند

کرد تا  یداد و اون وسط فقط صبا بود که التماس م یمشت و لگد سلطان داشت جون م ریز مهران
 بود. ختهیبه کل بهم ر یکنه از  کارش دست برداره ،عروس یسلطان رو راض

 داد... یفش م پاشا

 کشه. یپسرم رو م رش،دارهیعرضه اون داماد توعه برو بگ یب می_ابراه

 شم که. ینم وید نیا فیبکنم پاشا،من حر ی_آخه من چه غلط

 قهی ختیر یکه اشک م ینیاومد و ه اریده به سمت سام یسلطان به حرفش گوش نم دید یوقت صبا
 :دشیاش رو تو چنگ گرفت و نال

کردم گفتم امشب  یجداشون کن،عجب غلط ایکشدش،تو رو خدا ب یبگو داره م یز یچ هیتو  اری_سام
 .یعروس ادیب

اش کنار زد و با  قهی یدست صبا گذاشت و با حرص دستش رو از رو یدستش رو باال آورد و رو اریسام
 سلطان رو گرفت . یقطور و عضالن یقدم بلند به سمت سلطان رفت ،خم شد بازوها کی

 .شیزد یادیز ش،بسشهیکش یم ی_داداش تو رو خدا بس کن،دار 

 کهیمرت نیرو باز کرد و اون حرف رو بهم زد،ا فشیدهن کث یکه با چه جرعت نمیبذار بب اری_ولم کن سام
 توان مقابله با سلطان رو نداره. یچکسیبدونه که ه دیبا

 .دشیبلند غر یو با صدا دیسلطان رو به سمت خودش کش یبازو اریسام

 گردنمون. وفتهینذار خونش ب شیکش یم یبلند شو دار  رسامیدم ام ی_تورو روح مامان قسمت م
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 زد. ینفس نفس م دایوقف شد ،شدمت کبارهیبه  سلطان

 مهران کردش. ینثار پهلو یو لگد محکم ستادیشد ا بلند

 دشیسمت پاشا وانگشت اشاره اش رو با خشم به سمتش گرفت و با خشم آنچنان محکم غر دیچرخ
 قدم به عقب رفتن. کیکه نگهبان ها از وحشت 

آنچنان  نمیقدم نحس تو و سگات رو دورو بر قلمروم بب گهیبار د هیفقط  گهیبار د هیسگ،اگه  ریپ نی_بب
 .ییصد مرتبه از خدا مرگت رو بخوا یکه روز  ارمیبه سرت م ییبال

 یداشت با صدا یقدم بر م ایکه به سمت من و سون ینیو ه دیپاشنه چرخ کی یرو گفت و رو نیا
 .دشیبلند غر

 عمارت. میگرد ی_طاها برم

شد دست  یرد م نمونیدوخت و هم زمان که ازب ایرو به من و سپس به سون شیوحش یها چشم
 .دیهردو مون رو گرفت تو دستاش و دونبال خودش کش

 .میو جرعت حرف زدن هم نداشت میشد یم دهیشوک زده همانطور، دونبالش کش ایو سون من

 داشتن. یو چندتا از نگهبان ها دونبالمون قدم برم اریم،سامیخارج شد ازسالن

 .مینزد یکدوممون حرف چیه اینه من ونه سون ی،ول میمانتو بود بدون

بود خوابش برده  نیکه داخل ماش یدست هامون رو رها کرد نگهبان م،سلطانیدیکه رس نیماش کنار
 بود.

 زد. نیماش ی شهیانگشترش چند ضربه به ش نیبا نگ سلطان

گشاد شده اش رو به سلطان  یسلطان چشم ها دنیو با د دشیبا وحشت از خواب پر چارهیب نگهبان
کرده بود  یظیکه اخم غل ینیضربه زد و ه شهیخشکش زده بود که سلطان دوباره به ش چارهیدوخت ،ب

 .رونیب ادشیبا دست اشاره کرد که ب

 اومد. رونیب نیرو باز کرد و از ماش نیبه سرعت به خودش اومد و قفل ماش چارهیب نگهبان

 پنجه هاش گرفت: ونینگهبان رو م ی قهیهم فشار داد و  یلبش رو با خشم رو سلطان

 ؟یبد ینگهبان نجایمثال تو رو گذاشتن ا کهیمرت نمی_ب
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 خوابم بردش. یدونم چجور  یخان،نم دی_بب....ببخش

 .. تیزد ،توام از خشم و اعصبان ادیفر سلطان

 کنم . یرو روشن م فتیعمارت تکل میدیرس یوقت ی_الل شو عوض

 داد رها کرد. یکه به کنار هولش م ینیاش رو ه قهیو

 نفس زنان با چند تا از نگهبان ها به سمتمون اومد . طاها

 تو دستش بود که به سمتمون گرفت. ایسون یدست فیمانتوها وک دیکه رس کنارمون

 نیر ماشو سوا میدیو به سرعت پوش میوهرکدوم مانتو هامون رو از دستش گرفت میدراز کرد دست
 .میشد

 یصندل یپشت یدستش رو رو  گشتیشد و همزمان که به عقب برم نیسوار ماش عیسر یلیخ طاها
 گذاشت و دنده عقب رفت.

 خارج شد. اطیبرگشت سرجاش و به سرعت از داخل ح ودوباره

حد و مرز سلطان  یبار خشم ب نیاول یزد ،امروز برا ینم یحرف یبه سکوت گذشت ،کس یا قهیدق چند
 .دنیترس یهمه ازش م نیا انشیفهمم که چرا انقدر اطراف یم دم،حاالیخودم د یرو با چشم ها

 یقیدو انگشتش گرفته بود و با حرص پک  عم نیرو ب یگار یرخ جذابش،س میشده بودم به ن رهیخ
 پرت  کرد. رونیبهش  زد و با خشم دودش  رو به ب

 .هیاعصبان یادیبود ز معلوم

 آورد. یدرم یرنگ ییکوچک طال  یرو از داخل جعبه  گارهاشیکرد،س یدود م گاریسر هم س پشت

 بکشه. گاریکردم که س یفکر نم اصال

 برام جذاب بود. دنشمیکش گاریس شییخدا یول

 است. چارهیمنه ب تیشه،حاال حکا یگن عاشق کور و کر م یم

از ترسمون  یول میشد یخفه م میمغرور داشت ی رهیآقا ش گاریس ظیتا خود عمارت از دود غل خالصه
 اومدش. یدر نم کمونمیج
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عمارت رو باز  اطیح یبایدر عمارت،دوتااز نگهبان ها که مسلحه ام بودن در بزرگ و ز میدیرس باالخره
 کردن.

 .میشد اطیح وارد

 پله ها نگه داشت. یرو جلو نیماش طاها

 .میشد ادهیپ نیپشت سر سلطان از ماش یگ همه

اومد که داشت سر  یسلطان از پشت سرمون م ادیفر یصدا م،یبه سرعت از پله ها باال رفت ایو سون من
 .دیکش یم ادینگهبان ها فر

گم که اگه سلطان انقدر  یافتم با خودم م یمهران و پاشا م یو کارها شیچند روز پ ادی یوقت راستش
 . ستهیتونست در برابر افراد پاشا با یو خشن نبود که نم یجد

 داشتش. ازیپابرجا بمونه ن نکهیا یبرا یمغرور وخشن ریش نیقلمروش به چن نیعمارت و ا نیوا

دربزرگ ساختمون رو به سمت داخل هول داد ووارد سالن شد منم پشت سرش از درگاه گذشتم  ایسون
 و در رو محکم بستم.

 هاروبه سرعت باال رفتم. پله

 قفم کردش.متو ایسون یدراتاقم بودم که صدا کنار

 _نفس؟!

 چهارچوب گذاشتم. یدستم رو رو دم،همزمانیسمتش چرخ ستادم،بهیدر گاه اتاق ا تو

 _بله.

 .ریخواستم بهت بگم شبت بخ یوقت م یچی_ه

 هم گذاشتم و سرم رو تکون دادم. یلبخند چشم هام رو رو با

 .ی،خوب بخواب ری_شبتو ام بخ

 نشوند و به سمت اتاقش قدم برداشت. نشیصورت نمک یرو یهم متقابال لبخند ایسون
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رو مشت کردم وفشارش دادم و همزمان در رو به سمت داخل  رهیمن هم چشم ازش برداشتم و دستگ 
 قدم بلند وارد اتاق شدم. کیهول دادم و با 

اتاقم رو برداشته  دیسلطان کل یکردم ول یتونستم قفلش م یبه سرعت در رو پشت سرم بستم،اگه م و
 خلقت بود. یایدن بیمرد از عجا نیتونم در رو قفل کنم،ابودش،تا ن

 دادم. رونیب قیشدم ونفسم رو عم رهیام رو به در دادم و به سقف خ هیتک 

 یخب امشب واقعا اعصبان یدوست داشتم کنارش باشم ول یلیسوخت،خ یسلطان م ی_دلم برا
 شدن بهش رو نداشتم. کیکه جرات نزد یکیبود،من 

ام رو از در اتاق برداشتم و به  هیشدم و همزمان تک رهیو به روبه رو خ دمیرو از سقف اتاق کش نگاهم
 .سمت تخت قدم برداشتم

خودم رو  یعوض کردم و با خستگ یشلوار اسلش توس کیو  یجذب مشک شرتیت کیرو با  لباسام
 یلم گرفتم و چشم هام رو  بلبانم بود پتو رو تو بغ یرو یکه لبخند پررنگ ینیتخت ولو کردم و ه یرو
 هم گذاشتم. یامشب رو یاز تمام اتفاق ها الیخ

 هم نشستن و به عالم خواب پرواز کردم. یپلک هام رو یخسته بودم که اصال متوجه نشدم ک انقدر

*** 

 شدم. داری،از خواب ب یدیشد یاحساس تشنگ با

 باز نگه داشتم. مهیشده از خوابم رو به زور ن نیسنگ یها پلک

 خدا چقدر تشنه ام شده. یی_وا

 ییگذاشتم و دمپا نیزم یخشک خشک شده بود،پتو رو کنار زدم و سرجام نشستم،پاهام رو رو گلوم
 بهم داده بود پام کردم . ایرو که سون میابر یها

آب  عیکه،منم سر شهینم داریتو عمارت ب یشب کس یموقعه  نیحال نداشتم لباس بپوشم،آخه ا گهید
 گردم تو اتاقم. یخورم و بر م یم
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و با  دمیرو مشت کردم و در رو به سمت داخل کش رهیسمت در قدم برداشتم ،دست انداختم دستگ به
 یو کس ستین یبه چپ و راستم انداختم تا مطمعن شم واقعا کس یقدم از درگاه خارج شدم.نگاه کی

 .دهینبود ،دراتاق سلطانم که بسته بودش،حتما خواب

 راحت  به سمت پله ها راه افتادم. یالیدادم وبا خ رونیب قیرو عم نفسم

به درآشپزخونه  دنیتا رس یپله هم گذشتم و به سمت آشپزخونه قدم برداشتم ،چند قدم نیازآخر
 کردم. زیاز داخل آشپزخونه گوش هام رو ت ییسرو صداها دنیفاصله داشتم که با شن

 .شب تو آشپز خونه است یموقعه  نیا یک یعنی

به  یچهار چوب گذاشتم و دزدک یچند قدم بلند خودم رو به در آشپز خونه رسوندم ،دستم رو رو با
 انداختم. یداخلش نگاه

 سلطان متعجب شدم. دنید با

 رو روشن کرد. رشیگاز و ز یرو تو دستاش گرفته بود وبه سمت گاز رفت وگذاشتش رو یتابه ا یماه

 .دشیکوب یکرد و درشون رو با خشم به هم م یهارو نگاه م نتیتو کاب کالفه

 گرده. یم یداره دونبال چ ستین معلوم

 دادش. یو زمان فهش م نیکرد و به زم یلب غرغر م ریز

 آخر متوقف شد وروغن به دست به سمت گاز قدم برداشت. دست

 شد. جادیا یوحشت ناک یروغن داخلش صدا ختنیتابه انقدر داغ شده بود که بار یماه

 گاز رو خاموش کرد. ریز یچکار کنه کالفه و عصب دیدونست با یهول شده بود نم سلطان

 دهنم گذاشتم تا صدام بلند نشه. یدستم رو جلو یتو اون حالت خنده ام گرفتش ول دنشید با

 گاز رو روشن کرد. ریز دوباره

 ابه.ت یداخل ماه ختیظرف جدا و بعد ر کیمرغ ها رو شکوند داخل  تخم

 به رحم اومد،حتما بدجور گشنه شده. دنشیدلم با د یآخ
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 واریکردم،به سمت پنجره قدم برداشت. درش رو باز کردو کتفش رو به د یبا لبخند نگاهش م نطوریهم
 زد. یبهش م یقیعم یاش گرفته بود و پک ها دهیکش یانگشت ها نیرو ب یگار یدادو س هیتک

رفت ،دوست داشتم برم و بغلش کنم ،راستش تو  یتماشاش بودم،دلم براش غش و ضعف م محو
 تنگ شده بود. یلیمدت کوتاه دلم براش خ نیهم

 که تا اون لحظه محو تماشاش بودم. من

که از  یدود دنید دم،بایکه اومد چشم از سلطان برداشتم ونگاهم رو به سمت گاز کش یسوختن یبابو
 زدم . غیج نیو تو همون ه دمیتابه بلند شدش ،با وحشت به سمت گاز دو یماه

 غذا سوختش. یی_وا

 گاز رو خاموش کردم . ریشده بودم،اول ز هول

 گذاشتمش و آب رو باز کردم. نگیتابه رو گرفتم و داخل س یماه ی دسته

لب همانطور  ریه بود،زشدم به صورتش،بدجور اخم کرد رهیسرم رو بلند کردم و خ ستادیکنارم ا سلطان
 :دشیکردغر یتابه نگاه م یکه به ماه

 خورم از تو بهتره. یاصال کوفت م یکه سوخت اهی_به درک س

 داشت. یر یمرد خود درگ نیهام از شدت تعجب گشاد شدن ا چشم

 رو خم کرد و دست هاش رو پشت گردنش قالب کرد وفشار داد. سرش

 کنه. یباحاله با خودشم لج م یلیخدا گاه خنده ام گرفت آخه خ نا

 .آورد یموقعه ام صد درصد دخلم رو م یلبخند ب دنیبود وگرنه با د نییآوردم که سرش پا شانس

 زد: ادیو کالفه فر دیکش یفیخف آخ

 از کجا اومدش. یدرد لعنت نیشانس ا یبخشک ی_ا

 دلم به رحم اومدش. دیکه کش یکردم با آه ینگاهش م رهیخ

 .دنیلرز یخواستم انجام بدم دست و پاهام م یکه م یقدم به سمتش رفتم،از کار  کی
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 شیوحش یباال گرفت و چشم ها یبردم که سرش رو به طور ناگهان یرو به سمت شونه هاش م دستم
 رو  به صورتم دوختش.

 .دمیدست هام رو عقب کش عیشدم و سر هول

 انداختم. نییبه چشم هاش نگاه کنم سرم رو پا نکهیا بدون

 صورتم بود. ینگاهش رو ینیسنگ

 :دشیبم مردونه اش به گوشم رس یصدا

 نفس؟! یکن یچکار م نجایا گهیشب تو د یموقعه  نی_ا

قند آب کردن،سرم رو باال گرفتم ،لحن آرومش رو که  لویتو دلم چند ک دمیرو که از زبونش شن اسمم
 کردم . دایدوباره دل و جرات پ دم،یشن

 بودم آب بخورم._او...ومده 

 _پس زودتر بخورو برو بخواب.

 _ب...باشه.

و با لحن  دیبدنم چرخوند و  ابرو هاش رو تو هم کش نییدور از باالتاپا کیرو که گفت نگاهش رو  نیا
 :دشیغر یو سرد یجد

 .دنهیچه وضع لباس پوش نی_ا

 نهیهاش برداشتم و تا سو نگاهم رو از تو چشم  اوردمیبود که تاب تحملش رو ن نیانقدر سنگ نگاهش
 .دمیکش نییپا شیپهن و عضالن ی

 یکه سع ییصدا دن،بایکش یخودشون رو به رخ م یجذب عضالت بدنش به خوب یبا اون حلقه ا  
 موفق نبودم گفتم: یداشتم تا لرزشش رو کنترل کنم ول

 باشه. داریب یموقعه از شب کس نیکردم  که ا ی_ف...فکر نم

 قلبم به شدت ضربانش باال رفته بود. ستادمیرو به سمت صورتم آورد صاف و صامت ا دستش
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و مردانه اش  دهیانگشتان کش ونیشده بود رو م ختهیشونه ام ر یفرو بلندم که رو یاز موها یقسمت
 زمزمه کرد: یحال آروم نیو درا یکرد با لحن جد یکه نوازششون م ینیگرفت وه

و  یوضع لباس بپوش نیبا ا گهید یدفعه  هیخدا قسم که اگه  ،بهیکن یفکرها م نی_بار آخرت باشه از ا
 که تا آخر عمرت ... ارمیبه سرت م یی،بالیتو عمارت بگرد

 کردم.. یوحشت نگاهش م با

 کرد... سکوت

 یمن رو م   شیکرد وبا لحن جد یم دمیطرف تهد کیاحساسات شده بودم،از  یدوگانگ دوچاره
 شد که ازش نترسم. یدادش و باعث م یم یم با نوازش موهام بهم دلگرما یترسوند،از طرف

 _نفس؟!

 درد گرفته بود. کمیکوچ ی نهیکه س ید،انقدر یحد ممکن رس نیبه باالتر د،ضربانشیقلبم لرز دوباره

 چند لحظه نگاهمون تو نگاه هم گره خورد. یاسمم از دهن سلطان قلبم،برا دنیداشت شن یلذت وچه

 هاش خسته بودن،سرخ سرخ... چشم

 جواب دادم: یلرزون یصدا با

 بله!-

جذابش رو  یکرد، چشم ها یم کیکه صورتش رو به صورتم نزد ینیداد وه رونیب قیرو عم نفسش
 گردنم فرو کردش. یبست و سرش رو تو گود

 کمرم گذاشت و توهم قالبشون کرد و من رو محکم به خودش چسبوند . یدستش رو رو دوتا

 تمام بدنم از داخل به جوشش افتاد. نشیداغ و آتش یحرارت نفس ها از

 داغ شده بودم. داغ

 بردش وآروم کمرم رو نوازش کرد،دستاش داغ بودن و بدن من داغ تر... شرتمیت ریرو ز دستش
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دادش. هر بار که هرم داغ نفس  یم رونیب قیوعم دیکش یطور موهام رو با حرص نفس م همون
داد که تاحاال تجربه اش نکرده  یبهم دست م یندیکرد احساس خوشا یبرخورد م هاش باپوست بدنم

 بودم.

 ممیرو بفهم و خودت تو حر ،پس،حالمیسر توکه که نفسم ارم،اونمیتونم سرت ب یم یی_آخه من چه بال
 کن. تیرو رعا نمیقوان

 لبم نشست. یرو یحرفش ناخدا گاه لبخند پررنگ نیا با

 قند تو دلم آب کردن. لویک لویدوباره ک و

 بود غش کنم. کینزد گهیگردنم زد د یکه رو یبوسه ا با

شونه اش گذاشتم و دور گردنش قالب  یلبم رو به دندون گرفتم دوتا دستم رو باال آوردم ورو ی گوشه
خواست امشب دل به دلش بدم،چون خودمم از کنارش بودن لذت  یدلم م یدونم چرا ول یکردم،نم

 کردم. یازش فرار م دیوهرم بود،پس چرا بابردم،اون ش یم

رو که دور گردنش قالب کردم،سرش رو باال گرفت،هنوزم اخم داشت،صورتش سرخ شده بود  دستم
 ریشدن و تا ز یم ریو مردونه اش به سمت گونه اش سراز دهیکش یابروها یقطرات عرق از گوشه 

 .دنیغلت یچونه اش م

 هیاش گذاشتم و با عشق ر نهیس یو سرم رو رو اوردیصورت جذاب ومردونه اش دلم طاقت ن دنیباد
موهام  یعطر تنش پرکردم .دستش رو دور بازوهام محکم حلقه کرد و چونه اش رو رو یهام رو از بو
 گذاشت.

 برم. شیخواستم پ یکردم،تا کجا م یچکار م داشتم

که اونم من رو به همون اندازه که من  ستمیمطمعن ن یاز عشق خودم مطمعن بودم اما سلطان چ من
 دوسش داشتم دوستم داشته باشه.

 .دیبم مردونه اش به گوشم رس یآغوشش بودم که صدا یدرگرما غرق

 _برو تو اتاقت دختر تا امشب کار دست هر دومون ندادم.

 .دمیخند زیر
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 بود. یلحظه به سکوت گذشت و چه سکوت لذت بخش چند

 چونه ام نشست نا خداگاه چشم هام رو باز کردم. یهاش که رو انگشت

اش بلند کنم، صورتم رو  نهیس یانگشت هاش گرفت و وادارم کرد تا سرم رو از رو نیام رو ب چونه
 مماس با صورتش کرد.

 .دشیخمارش افتاد قلبم به مرز انفجار رس یکه به چشم ها نگاهم

 باال اومده بود گفت: یکملبش  یکه گوشه  ینیه یگرفته ا یصدا با

 !؟یکن یبا من چه م یدار  قایاالن دق یدون ی،میخند ی_م

 دستت بده. یتونه بد کار  یم طونتیش یخنده ها نیا یدون یم

 .من رحم کن یقلب صاب مرده  نیبه ا یکن ی...اگه به خودت رحم نمد

... 

هنوزم سر حرفم بهت  ،منیجوابم رو بد ییخوا ینم ،هنوزمیدر به در نگهش دار  ییخوا یم یک تا
 هستم.

 بودم به چشم هاش گفتم: رهیلرزونم همانطور که خ یصدا با

 حرف... کدوم

 و مردانه اش زمزمه کرد. دهیکش یدو ابرو ونیم یپررنگ تر شد و با همون اخم خواستن لبخندش

 !؟یش یم یوحش ریش نی_زن ا

 شوک بودم گفتم: یتو یکه حساب یو مبهوت درحال مات

 .شهیم یصبا چ فی_پ...پس ،تکل

 بود گفت: یکه جد یکرد با لحن یم یکه با موهام باز  ینیجمع کرد و ه یهاش رو کم اخم

 کم کنم. میشرش رو از سر زندگ شهیهم ی_فقط پنج روز بهم محلت بده،تا برا

 آروم آروم مهمون لب هام شد. لبخند
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 بزنم. یتونستم حرف یهام از تعجب باز مونده بودن ونم لب

 :دیکنه پرس جادیتو حالتش ا یر ییتغ نکهیا بدون

 !؟ید یرو م کیفرصت کوچ نی_بهم ا

 پلک زدن رو ازم گرفته بودن. یمثبت تکون بدم توان حرف زدن وحت یتونستم سرم رو به نشونه  فقط

 خواستم همونجا تو دستاش غش کنم. یم

 زنش باشم.کردم که سلطان مغرور امشب رسما ازم خواست که  ینم باور

 انمیعر یشونه  یرو یلبانش نشست،سرش رو خم کرد و بوسه ا یرو یلبخند پهن سلطان
 داغش به سرشونه ام تمام بدنم به لرزه افتاد. یکاشت،ازتماس لب ها

 گوشم باال برد. یگردنم سر دادش و تا کنار الله  یشونه هام تا رو یکم سرش رو از رو کم

 لب زمزمه کرد. ریبم و مردونه اش ز یگوشم با صدا وکنار

 _دوستت دارم،نفس...

 گوشم زد. یبه الله  یا وبوسه

 من کشنده  و مرگبار بود. یجنبه  یقلب ب یبرا لحنش

 هول شده بودم،رفتارم دست خودم نبود. جانیزدم از ذوق و ه  لبخند

 ش.بود میمرد زندگ نیو آخر نیمن تا حاال عاشق نشده بودم و سلطان اول آخه

کرد،هم مس سوخت و  یکه با پوست صورتم برخورد م ششی،ته ر دشییاش رو به گونه ام سا گونه
 افتاد. یداد ودلم به آشوب م یبهم م یندیهم احساس خوشا

 . دیصورتم تا کنار لبم کش یرو کم کم رو لبش

که  ینیو ه دیموهام به پشت سرم باال کش ریکج کرد و هم زمان دست راستش رو از ز یرو کم سرش
 کرد. شتریسرم ب یداد،فشار دستش رو رو یلبم فشار م یلبش رو رو

 .دیبوس یلبم رو م ماهرانه

 گذاشته بودم. ارشیبکنم و فقط صاف و صامت خودم رو دراخت یتونستم کار  یزده بود،نم خشکم
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 زدم. یزد،نفس نفس م یلبم برداشت ،نفس نفس م یگذشت که لبش رو از رو یا چندلحظه

 اخم هاش تو هم بود. مهنوز

 عیحرکت سر کیاش رو دور کمرم تاب داد و با  گهیشدش،دست راستش رو دور پاهام و دست د خم
 کندش. نیزم یمن رو از رو

 به خودم اومدم و دستم رو دور گردنش قالب کردم. عیسر

 تونستم که بزنم. ینم یعنیزدم ، ینم یحرف

 ،خنده ام گرفته بود. دشیچیپ یقرارش تو گوشم م یقلب ب یاش گذاشتم،صدا نهیس یرو رو سرم

 اونم حال دل من رو داشت. پس

 پله ها باال رفت. از

 سمت اتاقش قدم برداشت. به

قدم بلند از  کیداد و با کتفش در رو به سمت داخل هول داد با  نییدر رو با آرنجش پا ی رهیدستگ
 درگاه گذشت. 

 تخت پرت کرد. یرو با پاش بست،به سمت تخت قدم برداشت و من رو محکم رو در

 رو از تنش خارج کرد. دشیسف یحرکت حلقه ا کی با

 تخت درست کنار پهلوم گذاشت.  یراستش رو رو یپا یزانو اول

 زد. مهیتخت گذاشت و آروم روم خ یپاش رو رو یکیاون  وبعد

 زد. یتو نگاهم بود و پلک هم نم رهیخ

مرد مغرور  نیا ی وانهید شیاز پ شیقرارم ب یو نافذش بودم،و دل ب یوحش یهم محو چشم ها من
 شد. یو جذاب م

لبم  یآروم رو یصورتم آوردد و بوسه ا کیلبش نشوند و صورتش رو نزد یگوشه  یکج و جذاب لبخند
 نشون و دوباره سرش رو باال گرفت.

 موضع داد. رییو تغ دشیبازوهام رو تو چنگ گرفت و چرخ یحرکت ناگهان کیزد،با  یلبخند جذاب نباریا
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 کارش لبخند زدم. نیبودو من روش،متقابال به ا ری،حاال اون ز دمیکش یفیخف غیج

،به  ازیمثل ن یحس هیتمام وجودم رو فرا گرفته بود، بیعج یو داغش حس انیبرخورد بدنم با بدن عر از
که درتمام طول  ییمحبت ها نیا یمردونه و نوازشگرش،به همه و همه  یآغوش گرمش،به دست ها

و سلطان با  یداشتم و نه مادر  یتا به حال تجربه اش نکرده بودم،چرا که نه پدر درست و حساب میزندگ
 کرد. یخودش م ی وونهیکار هاش داشت من رو د نیا

 .دمیرو از تو چشم هاش کش نگاهم

 هام  دادم و زمزمه کردم: هیعطرش رو با عشق داخل ر یگذاشتم و بو مردونه اش یشونه  یرو رو سرم

 سام؟! ری_ام

 کردم. یقرارش رو احساس م یداد،هنوزم ضربان قلب ب رونیب قی،نفسش رو عمبه کمرم آورد  یفشار 

 جوابم رو داد: یلحن جد با

 _جانم؟!بگو!

 .دیروگفت و همزمان دستش رو باال آورد و تو موهام پنجه کش نیا

 که گفت نفسم رو بند آورد. یشدم و جمله ا ونهیصداش د ازلحن

 شونه هاش گذاشتم و فشردم. یدست هام  رو رو اریاخت یب

 .دیچیشده بودم که دوباره صداش تو گوشم پ الل

 _نفس،حرفت رو بزن.

 گفتم: یتعلل بدون

 ترسم. ی_م

 .یترس ی! نکنه از من م؟ی_از چ

شونه هاش  یمنتظرش و همزمان دستم رو رو یشدم تو چشم ها رهیزدم،سرم رو بلند کردم و خ لبخند
 گذاشتم.
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شده بود،دستم رو نا خداگاه به  ختهیر شیشونیپ یخوش حالتش که رو یاز موها یبخش دنید با
 سمتشون بردم و نوازشگرانه به عقب هولشون دادم.

 قرار خودش بکنه. یو ب وونهید شتریزد،دوباره مهربون شده بود و قصد داشت تا من رو ب یم لبخند

 یبزرگ و مردونه اش رو تو موهام م یگرفته بود و همون طور  پنجه ها یهم موهام رو به باز  اون
 .دیکش

 کردم: زمزمه

 ؟؛یچ ارهیسرت ب ییترسم،اگه بال ی_از مهران م

 !؟یچ ارهیآورد سرتوهم ب اوشیرو که سر پدرو مادر تو و س یی...اگه همون بال اگه

 .دیهاش رو تو هم کش اخم

 !؟یمال من باش ییخوا یکه نم یبگ ییخوا یم یعنی،یزن یحرف هارو م نی_چرا ا

 نبودش. نیکه زد هول شدم اصال منظورم ا یحرف با

 که نهی...نه...منظورم اون نبود،منظورم انه

 همه گرگ گرسنه دارم . نیکه درمقابل ا یپشتوانه ا رن،تنهایترسم تو رو ازم بگ یکه م نهیا منظورم

 شد. لیبه سمت باال متما یلبش کم یکمرنگ شد  وگوشه   اخمش

 من یدوست داشتن یلعنت آخه

آدم رو تو  ،چرایکن یلبت بسنده م یلبخند کج گوشه  هیفقط  به  ادیهمه بهت م نیخنده ا یوقت ،چرا
 !؟یذار  یلبخند جذابت م دنید یخمار 

 .دشید یشد به خوب یجذابش م یرو از  چهره  تیرضا 

 گفت: یسرد وجد یمخمورش رو به صورتم دوخته بود با لحن یکه چشم ها ینیه 

آب کرده  ریشدن،تا االن صد دفعه سرم رو ز یاگه م شه،کهیسلطان نم فیحر ی_مطمعن باش کس
 بودن.

 پاشا و مهرانن. نشونیدارم،که کوچک تر یادیز یبار بهت گفتم،دشمنا هی
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کنه ...دو دل بودم  یداره مثل مته  مغذم رو سوراخ م  یسوال کیکه  هینگاهش کردم،چند وقت دیباترد
 و گفتم: ای،که باالخره دلم رو زدم به در انهیکه ازش بپرسم 

 !؟یگ یبپرسم ازت راستش رو م یسوال هیگم.... ی_م

 :دیوقفه پرس ید،بیصورتم چرخ یاجزا یروهمه  نگاهش

 !؟یدیام شن ی_مگه تا حاال ازم دوروغ

 تکون دادم ودستم رو دور کمرش قالب کردم،بدنش داغ داغ بود. یرو کم خودم

 و سرم رو تکون دادم و همزمان لب زدم: دمیچشم هاش باال کش یرو تا تو نگاهم

 دونم. ی_نم

شد ،که  لیبه سمت راست ما یباال انداخت و کم شیشگیابروش رو طبق عادت هم یتا هیحرفم  نیباا
 باعث شد حلقه دستم از دور کمرش باز بشه. نکارشیا

 و نافذش. اهیس یشدم تو چشم ها رهیرو به سمتش چرخوندم و دوباره خ سرم

 که من دروغگوام؟! یگ یم ی_دار 

 _نه....فقط ...فقط...

 .اصال ولش کن،سوالم رو بپرسم؟!

 لب زد: یبود تو چشمهام،سرش رو تکون داد و با لحن سرد و خشن رهیخ همونطور

 _بپرس.

 درکنترل لرزشش داشتم زمزمه کردم: یکه سع یفرو دادم و با صدا یدهانم رو به سخت آب

 !ه؟یشه بدونم کارت چ ی_م

 ؟یچرا انقدر دشمن دار  آخه

 ابرو هاش انداخت.. ونیم ینازک نیچ

 !انقدر برات مهمه ؟!؟یبدون ییخوا ی_چرا م
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 یو پا رو ینکن کشیکه تحر یبود یو مراقب م یدیترس یازش م دیکه با یوحش ریش هیشد  دوباره
 .یدمبش نذار 

  نکهیا مثل

 سام خندون. ریو بشه همون ام ادیحال  در ب نیکنم که ازا یدوباره کار  دیبا

 یبازو  یو همزمان که با انگشت اشاره ام رو دمیزدم و کامل به سمتش چرخ یچشمک زیآم طنتیش
 لب زدم: دمیکش ینامفهوم م یو قطورش نقش ها یعضالن

 پرسم ،پس بگو. ی_اوهوم،حتما مهمه که م

 گفت: یکرد و با لحن جد زیهاش رو ر چشم

 !؟ید یبهم دستور م ی_دار 

 نگو. ییخوا ی،اصال م ی_نه ،فقط خواهش کردم که بگ

 داد. رونیب قیرو عم نفسش

 .شیخشگلم مخصوصا از نوع موفرفر ی_تو کار قاچاق دخترا

حرف ازش شوکه  نیا دنیکنجکاوم رو تو چشم هاش دوخته بودم با شن یتا اون لحظه چشم ها منکه
کردم ،نتونستم خنده ام رو کنترل کنم و شروع کردم به  ینگاهش م رهیشدم وبعد از چند لحظه که خ

 .دنیبلند خند

رو مهمون صورتش کرد.و تو همون حالت انگشتان  یکرد و لبخند جذاب زیهم چشم هاش رور سلطان
کرد و  زیوقلبم رو از احساس لبر جانیو تنم رو از ه دیموهام کش یبلند و مردونه اش رو شانه وار تو
 .دیدوباره من رو به مرز جنون کش

 شیو عضالن یقو یباز و ها ونیمن رو م عیحرکت سر کیطور محو لبخند جذابش بودم که با  نیهم
 فشارم داد. گرفت و

 وادارش کردم که بخنده ودوباره مست و مدهوش لبخندش شدم. دوباره

 ماهرانه از جواب دادن به سوالم تفره رفت. واون
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که عطر موهام رو نفس  یگردنم خم کرد و درحال یآغوشش بودم که سرش رو تو گود یدر گرما غرق
 شد گفت: یم دهیاز خشونت توش د ییکه حاال رگه ها شیبالحن جد دیکش یم

 .ی،اسب وحش یخند ی_به شغل من م

 خندم. یم یکه گفت ی_نه،به دروغ

 نگفتم. یمن دروغ ی_ول

نا  نیبازو هاش گذاشتم و به عقب هولش دادم و در ع یلحظه وحشت برم داشت،دستم رو رو هی
 کرد و خودش رو ازم جدا کرد. یاونم باهام همراه یباور 

 لب زدم: یدو با لحن ج دمیرو تو هم کش ابروهام

 !؟یگ یکه نم ی_جد

 ندارم که بهت بگم. ی_گفتم که دروغ

 حرصم گرفت. شیخونسرد از

 و من رو به غلط کردن انداخت. دیبه بازوش زدم که دوباره اخم هاش رو تو هم کش یمشت ضربه ا با

 .نییو خودم رو از تخت پرت کردم پا دمیچرخ یاخمش به طور ناگهان دنید با

 عالوه بر اخم نگاهش رنگ تعجبم به خودش گرفته بودش. حاال

 :دشیغر یجد بالحن

 _کجا؟!

حرکت  کیبردم با  یپر پشتم م سوانیگ ریکه دستم رو ز ینیتفاوت شونه هام رو باال انداختم وه یب
بودم که از  دهیکردن بود خوب فهم یکار دلبر  نیباره رهاشون کردم و قصدم ازا کیاون هار باال بردم و 
 گفتم: ی.با خونسرد ادیموهام خوشش م

 ام استراحت کن . ادش،تویخوابم م یلیاتاقم،خ رمی_م

 :دشیغر یجد یلیرو باال انداخت و خ ابروهاش

 !؟یخسته ا نطور،پسی_که ا
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 داشتم گفتم: یکه به سمت در اتاق قدم بر م ینیه

 خسته ام. یلی...خنطوری_بله هم

 یدارم که نازم رو بکشن،کار  ازیدخترم و ن هیگرفت که ناز بکشه،خب منم  یم ادی دیمغرور با ریش نیا
 برام انجامش نداده بود. یکه تو تمام عمرم  کس

 بم مردونه اش مانع از فشار دادنش شد. یمشت کردم که صدا رهیدستگ یرو رو دستم

 ...ستای_وا

کردم تا در  یرخم رو به سمتش گرفتم و سع میمشت شده بود ن رهیدستگ یطور که دستم رو همون
 رو حفظ کنم. میمقابلش خونسرد

 _بله؟!

 .یزنم به نفعته که تو چشم هام نگاه کن یباهات حرف م ی_وقت

 شدم به صورت اخموش. رهیو خشن بود که ناخداگاه به سمتش برگشت و خ یانقدر جد لحنش

 _اول برو وان حموم رو برام پراز آب کن بعد برو.

 به سمت حموم قدم برداشتم. . یحرف چیرو از داخل گاز گرفتم و بدون ه لبم

 :دمیلب غرغر کنان غر ریز

 یچ یکرد یفکر م یکه نازمم بکشه،نفس خاک بر سرت چ هیدونه محبت چ یمغرور م ریش نیا اصال
 شد.

 شه ها.فهمه دلت خو یاز احساس م یچ یکوه سنگ نیکرد،آخه ا غیذره لبخندشم ازت در هیهمون  آقا

 آب بردم و آب  گرم رو باز کردم. ریهم  فشار دادم و دستم رو با حرص به سمت ش یخشم لبم رو رو با

بودم دوباره با خودم غرغر کنان لب  رهیکه دستم رو منتظر به کمرم گرفته بودم و به وان حموم خ ینیوه
 زدم.

 عاطفه.... یرحم،خشن، ب ی_مغرور،ب

 !گه؟ی_خب ،د
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دهنم رو به زحمت فرو دادم و خودم رو  خت،آبیر یصداش درست از پشت سرم،قلبم هر  دنیشن با
 اتفاق ها آماده کردم. نیبد تر یبرا

 اومده نفس... دخلت

 یشده اش لبخند پهن دهیتو هم کش یصورت عبوس و اخم ها دنیوحشت به عقب  برگشتم با د با
 گفتم: تیزدم و با معصوم

 پر نشده که.هنوز وان  ی_عه چه زود اومد

 !؟یگفت یبرا خودت م یداشت ی_چ

 به خدا. یچی_ه

 .یکرد یم یداد خودت رو خال یام م گهی،چند تا فهش د یگ ی_آره تو که راست م

 _نه ...م...من غلط بکنم.

آب سرد بردم و آب گرم رو قطع  ریرو به سمت وان چرخوندم و هم زمان دستم رو به سمت ش سرم
 کردم.

 داغ بود. یکردم حواسم رو پرت کنم دستم رو داخل آب بردم هنوز کم یسع

 شه... یاالن آماده م ای_ب

 .ارهیسرم ن ییخدا به دادم برس بال مال ییوا

دهانم رو دوبار قورت دادم کنارم خم شد دستش رو تو آب  دش،آبیچیقدم هاش تو گوشم پ یصدا
 فرو کرد و تکونش داد.

 آب رو قطع کن. گهی_بسه د

 گه گوش کنم. یکه م یدادم که باهاش کلکل نکنم و هرچ یم حیاطاعت امر کردم،ترج عیسر

راستش رو گذاشت  یکرد تو وان حموم،اول پا شیشامپورو برداشت و خال دمیرو که قطع کردم،د آب
 وان گذاشت . یلبه  یچپش رو ومغرورانه نشست تو وان ،دوتا دستش رو رو یتو وان و بعدش پا

 برم. هگی_خب من د
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 یو خشن یداده بودش بالحن جد هیطور که چشم هاش رو بسته بود و سرش رو به وان تک همون
 :دشیغر

 !؟ی_کجا به سالمت

 !گه؟ی_برم بخوابم د

کرد با  یکه سرش رو به چپ و سپس به راست خم م ینیحرفم چشم هاش رو آروم باز کرد،و ه نیا با
 گفت: یلحن خونسرد

 حاال. ی_بود

 .یبرم تو ام خسته ا گهی_نه د

 :دشیو خشن غر یجد

 نم،ینباشه بب حرف

 که دلت خواست برو. ییگردنم رو ماساژ بده بد هرجا ایب

 _من؟!

 رو به سمتم چرخوند . سرش

 _آره تو...

 .ادیرو صدا کنم ب یبرم صغر  ینکنه توقع دار  هیچ

و گردنش رو ماساژ  نتشیوضع سلطان بب نیتو حموم اونم با ا ادیب یصغر  نکهیحرفش وتصور ا نیا با
 شهیمثل هم نکاریتو ا یدر کنترل خنده ام داشتم ول یکه با گاز گرفتن لبم سع نیبده خنده ام گرفت،باا

 با شکست رو به رو شدم .

 باز شد. شتی_تو که دوباره ن

سرش  خندم رو جمع کردم و اخم هام رو تو هم کردم به سمتش قدم بر داشتم و درست پشت عیسر
 قرار گرفتم.

 نرم شروع کردم به ماساژ دادن. یلیپهنش گذاشتم و خ یشونه ها یرو آروم رو دستم
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 به سکوت گذشت، یلحظه ا چند

 دادم. یفهش و ناسزا بود بهش م یلب هرچ ریز

 باال گرفت. یخوشحالتش که سرش رو به طور ناگهان یبودم به موها رهیخ

 گفت: یبود از هرگونه احساس یکه عار  یوبالحن

 .یکن یم کیج کیج یاون باال ه یگ یم ی_چ

 سرشونه هاش سر دادم. یو تا رو دمیرو از تو چشم هاش کش نگاهم

 !؟یدزد ی_نفس؟! با توام ،چرا نگاهت رو ازم م

 خواست بگم. یم دلم

 عاطفه و سنگدل. یو ب یرحم یب چون

 چند تا کلمه بود. نیکه تونستم  بگم هم یز یجرعتش رو نداشتم که بگم،تنها چ یعنینگفتم، اما

 .دمی_ندزد

اش رو دور مچ دستم تاب داد و با  دهیو کش یقو یباال آورد و انگشت ها یرو به طور ناگهان دستش
و همزمان به داخل  دمیکش غیبا وحشت ج د،یمن رو محکم به سمت خودش کش عیحرکت سر کی

 وان پرت شدم ...

افتادم تو آب،نفس  یتو بغلش ،وگرنه با سر م دمیآوردم که به موقعه بازوم رو گرفت و کش شانس
 ینگاه هیاومدم،به خودم  رونیبه خودم اومدم و با حرص از تو بغلش  ب عیزدم،سر ینفس م

 شده بود. سیانداختم،تمام  بدنم خ

 .دمیمخمورش باال کش یشم هاحرص نگاهم  رو تا تو چ با

 شده بود. لیبه سمت باال متما یلبش کم یکرد و گوشه  ینگاهم م خونسرد

 :دمیحرص غر با

 !؟یبود کرد یچه کار  نی_ا

 شدم. سیخ نیبب
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 . یبارم کرد شیپ ی قهیبود که چند دق ییراهایبدو ب ی_تالف

کردم اخم هام رو  یکردم و همون طور که نگاهش م زیباشه ،چشم هام رو ر یا نهیکردم انقدر ک یفکرنم
 .دمیتو هم کش

 نباریخودم رو کنترل کردم و از قضا هم ا نباریا یخواستم بکنم خنده ام گرفت ول یکه م یفکر کار  از
 موفق بودم.

 روش. ختنیتمام قدرتم شروع کردم به آب ر با

 نفس، بس کن... یشد وونهی_نکن د

 گم تمومش کن. یم

 .دمیپاش یروش آب م نطوری،هم دمیخند یکه بلند م ینیمن گوشم بده کار نبود ه اما

 .دیغر یصورتش گرفته بود و م یبا حرص دستش رو جلو اونم

 .یدیاز چشم خودت د یدید یگم تمومش کن،وگرنه هرچ یبار آخر م ی_نفس برا

 شده بودم . طونیمن تازه ش اما

 به کارم خاتمه بدم. یزود نیواصال قصد نداشتم که به ا دمیپاش یو روش آب م میخند یم بلند

ساعدم ،لبخندم  یتا اون لحظه با خنده مشغول  کار خودم بودم،ناگهان با قرار گرفتن دستش رو منکه
 لبم محو شد. یکم کم از رو

 شده بود. یسر و صورتش کف تمام

 بود. رهیبه صورتم خ یظیاخم غل وبا

 گرفته بودش،صورتم رو از شدت  درد جمع کردم.  از فشار انگشت هاش درد ساعدم

 !وونه؟ی_آخ ولم کن د

 !؟یکن یم کمیتحر ینره که خودت دار  ادتی_

 حرکت اون رو از تنم خارج کردش. کیبرد و با  شرتمیت نییاش رو به سمت  پا گهید دست



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

داخل آب فرو کردم  شتری،خودم رو ب شیبودم به صورت اعصبان رهیگشاد شده از تعجب خ یچشمان با
 دور کنم. نشیب زیت یرو از چشم ها انمیتا بدن عر

 حمام افتادش. یکیبرخورد کرد ورو کف سرام واریکه با د رونیرو پرت کرد ب شرتمیت

 شدم. رهیو با شرم به سلطان  خ دمیکش شرتمیت یرو از رو نگاهم

 کرد. ینگاهم م خونسرد

 کن. یطونیبازم ش هی_ها چ

 نگاهش کردم،وناله کردم: درمونده

 سام... ری_تو رو خدا ام

 تر آورد. کیو نزد کینزد یزدو سرش رو به آروم یکج لبخند

 .رمشینظر بگ ریبود که باچشم ،ز نیاومد ا یکه از دستم بر م یخشکم زده بودش،و تنها کار  دوباره

 سرش رو کنار گوشم خم کرد، آروم

 ام حبس کردم. نهیزده نفسم رو تو س رتیح سمیخ یشونه  یرو یبا قرار گرفتن لبش به طور ناگهان 

 .دشیچیبم مردونه اش دوباره تو گوشم پ یصدا

 ذره به آرامش برسه. هیقلب نا آروم منم  نیامشب رو با من  بگذرون،بذار ا هیسام، ری_نفس ام

 در کنترل لرزشش داشتم لب زدم: یکه سع یدهنم رو به زحمت قورت دادم،با صدا آب

 !؟ییخوا یهوس م یتو فقط من رو برا یعنی_

 گرفت گفت: یکه با دوتا دستش صورتم رو قاب م ینیهم زمان سرش رو بلند کرد و ه د،ویخند مردونه

 _آره...

 :دمیغر یو با لحن خشن دمیرو تو هم کش ابروهام

 .....که  هینجوریاالن،اگه ا یراست گفت نوی_واقعا ا

 گفت: یصورتش داشت با خونسرد یکه همون لبخند نفس کشش رو رو ینیه
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 !؟ی_که چ

 ..ی!فرفر ؟یکن یم دمیتهد

 زدم: ادیبلند فر یاش زدم و با خشم با صدا نهیمشت شده ام رو محکم تخت س یها دست

 احساس. یب ادی_ازت بدم م

مشت شدم  یدستا یبزرگ و مردونه اش رو رو یصورتم برداشت و پنجه ها ی_دست هاش رو از رو
اش رو دورش تاب داد و آروم دستام رو  دهیکش یاش چسبونده بودم قرار داد و انگشت ها نهیکه به س

 کنار لبش برد .

 ی رهیخ یلبش بود در مقابل چشم ها یبه صورتم انداخت و همانطور که لبخند رو یچشم ریز ینگاه
سرش رو به  به دستم زد و آروم  ینرم یاز اشک پوشونده بودتش بوسه  ینازک یمن  که حاال پرده 

 لب زمزمه کرد: ریو ز دییکرد و گونه اش رو رو به دستم سا لیچپ متما

 دارم نه به خاطر هوس ،نه... دوستت

کردم صدتا دختر خوشگل و لوند جلوم به  یهوس وسط بود که من صبارو داشتم،تازه اراده م یاگه پا 
 اومدن. یزانو در م

شده بودن،لبخندش کم کم رنگ باخت و  سیشد تو چشم هام که حاال خ رهیرو بلند کرد و خ سرش
 و دیاخم هاش رو تو هم کش

 اومد ،ادامه دادش: یکه خشن به نظر م یو با لحن دیمن رو تو بغلش کش یطور ناگهان به

زنم،تا تو  یتا آخر عمرم بهت دست نم ستم،شدهین ی،نباش یرسامیخوامت چون تو نفس ام ی_م
 .یعشقم رو بفهم

 ...یش یکیکه بامن  ییخودت بخوا تا

 دونم کجا...به نفست گره خورد. ینم یدونم ک ینم نفسم

 .دشیکش یم  سمیفر و خ یاش رو شانه وار تو موها دهیکش یانگشت ها آروم،

 .ختمیر یو پهنش گذاشته بودم و آروم اشک م یعضالن ی نهیس یرو رو سرم
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اش  گهیدرآروم کردنم داشت و من رو با دست د یکه اصال ازش انتظار نداشتم سع یسلطان با آرامش و
 فشرد. یمحکم به خودش م

 کرد. شیر شیبه دلم نشست و جمله اش قلبم رو ر لحنش

 .دیکش یم شیو با پا پ زدیکرد،بادست پس م یم جیبا حرف هاش کامال من رو گ سلطان

 .یکن هیمن گر یجلو نمینب گهید ی_اسب وحش

 شدم. رهیرو بلند کردم و همون طور که تو بغلش بودم به صورتش خ سرم

 کرد . کیگرفت و آروم  صورتش رو به صورتم نزد نییرو پا سرش

 داد ،لب زد: یکه لبش رو از لبم فاصله م ینیلبم زد و ه یکوتاه به رو یا بوسه

 ... یا گهیمردم و مثل هر مرد د هیخب منم  ی_ول

در حمام با وحشت  یباز شدن ناگهان یکردم که با صدا یه حرف هاش گوش متماشاش بودم و ب محو
 و به سمت در چشم دوختم. دمیصورت سلطان کش ینگاهم رو از رو

 متعجب صبا هول شدم . یچهره  دنید با

 _صبا؟!

 !؟یکن یم یچه غلط نجایا تو

در کنترل خشمش داشت و  یکه سع ینیشوکه و متعجب شده ه یکه قشنگ معلوم بود که بدجور  صبا
 کرد. یتالش م شیحفظ  خونسرد یبرا

 :دیزد و همانطور که دستش رو به کمرش زده بود غر یصدا دار  پوزخند

دونستم که  یسلطان  سرش کجاها گرمه که پاک زنش رو فراموش کرده،از اولشم م ی_پس بگو آقا
 کشه سمت خودش. یده و تو رو م یبهت چراغ سبز نشون م یجور  هیمارمولک   یدختره  نیا

 برادرت. هیدرست شب  ینامرد هوس باز  هیکه  یرو بدون نیا دیجناب خان با وتو
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از داخل  شیسلطان و بلند شدن ناگهان نیخشمگ یکردم که با صدا یزده نگاهش م رتیح نطوریهم
به  سشیخ پوست یکه از رو یصداش همراه شده بود با شرشر آب یآب به عقب پرت شدم ،تن باال

 اومد. یداخل آب فرود م

 یدهن خورده  بیکه س ییبمونم تو یدیتو که با برادرم خواب یپا ی_خفه شو هرزه،نکنه توقع داشت
 ...یترم بود کیبرادر کوچ

 یم کیشر هیکه فقط مال سلطان باشه من  یکه دست نخورده با شه زن یخوام زن ی... من زن منه
 نکردم. داشیکه تو وجود تو پ یز یم،چیزندگ یخوام برا

از  یبود و ل یسلطان عروس یتو دلم با حرف ها نکهید،باایدو یصورت سلطان و صبا م نیمدام ب نگاهم
 .دمیترس یخشمش م

 منقبض شده بود و رگ کنار گردنش بدجور برامده شده بود. فکش

 گذاشت. رونیرو از داخل وان ب پاش

 سمت صبا قدم برداشت. وبه

 بود . زیبرانگ نیکرد،دل و جرعتش تحس ینگاهش م یصباجد

 صبا بر عکس من بود. یکردم ول یسلطان قالب ته دنیبا د چارهیب من

 .ستادیروبه روش ا سلطان

 کرد. یگستاخانه نگاهش م صبا

دم اونوقته که  یرو نشونشون م اریبر تجاوز سام یرم دادگاه مدارک مبن یشد ،فردا م نطوری_حاال که ا
 به دست و پام. یوفتیم

گردن صبا چنگ زد و محکم  یو همزمان پنجه هاش رو رو دیکش یبلند یرو که گفت سلطان نعره  نیا
 به دراتاق چسبوندش.

 :دشیغر یلحن خشن و جد با

 _خفه شو هرزه

 .یار یبال سرم ب ییخوا یم ییهرجا یبکنن اونوقت تو یتراز تو نتونستن کار  ،بزرگ
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خشم سلطان افتادم که  ادی د،تازهیخرخر صبا به گوشم رس یبودم بهشون که صدا رهیوحشت خ با
با همون وضعم از داخل وان بلند شدم نگاهم افتاد به  عیسر دیفهم ینم یز یشد چ یم یعصب یوقت
 حمام بود. یجالباس یسلطان که رو یو مردونه  دیسف راهنیپ

 عیحرکت سر کی، برش داشتم و با  دمیدو دمیسرعت از وان خارج شدم و به سمت لباس دو به
 رو بستم . ییباال یفقط فرصت کردم دوتا دکمه  دمشیپوش

 یزدم و همزمان دستم رو رو غیصبا  وحشت زده ج یصورت کبود شده  دنیبا د دمیسلطان که رس به
 زدم. ادیساعد سلطان گذاشتم و با التماس فر

 شه،توروجون نفس ولش کن. یره خفه مسام ولش کن تو رو خدا....دا ریام شیکش یم ی_دار 

 ......رسامیام

 غیو ج دمیکش یرو به سمت خودم م شیقو یام گرفته بود فقط با وحشت دست ها هیگر گهید حاال
 تکون خوردن. یاز سانت غیزدم،اما در یم

برخورد کرد سرم رو به سرعت به سمت در  واریو محکم با د دیپاشنه چرخ یهمون لحظه در اتاق رو تو
شلوارک کوتاه تنش بود تو چهار چوب  کیکه فقط  یچهار شونه اش درحال کلیبا ه اریچرخوندم ، سام

 اش رو  به ما دوخته بود . رهیظاهر شدو نگاه خ

 زدم... ادیفر

 کنه. یاش مداره خفه ایتو رو خدا ب ،یکن ینگاه م یستادیچرا وا اری_سام

به سمتمون  عیمن به خودش اومد و سر ادیفر یکه تا اون لحظه تو خودش بود با صدا اریسام
 زد. ادیبلند فر یرفتم،مچ دست سلطان رو گرفت و با صدا د،کناریدو

 مرد. ایخودت ب ش،بهیکشت ری_ام

 . دیمحکم دستش رو کش و

با چنگ زده شده به گردن  ص   یوحش ریش کی یسلطان که تا اون لحظه همچون پنجه ها یها پنجه
 بود .

 گردنش رها شد. یاز رو اریحرکت سام نیا با
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 ولو شد. نیزم یرو صبا

 کرد. یخم شد به سمت جلو و پشت سرهم سرفه م یگلوش گرفته بود کم یکه دستش رو رو یودرحال

 شد. دهیبه سمت سلطان  کش نگاهم

 در آروم کردنش داشت. یبازو هاش رو گرفته بود و سع اریسام

 ی نهیو رگ  برامده اش افتاد و سپس به س دهیبه سمت گردن کش نشیصورت خشمگ یاز رو نگاهم
 شد. یم نییچشم دوختم که با سرعت از حجم نفس هاش باال و پا شیپهن و اعضالن

 شدش. یشد ترسناک م یم یاعصبان یوقت چقدر

 که محو تماشاش بودم.. من

 .دمیچشم هاش باال کش یشدن اسمم از دهنش نگاهم رو وحشت زده تا تو دهیباشن

 و جذابش رو توچشم هام دوخته بود. یوحش یها چشم

 برو تو اتاقت، لباسات رو بپوش. نستایوا نجای_ ا

خشمش گردن من رو هم  دمیترس  دمیشدم،بدون تعلل به سمت دراتاق دو تمیوضع یمتوجه  تازه
 .رهیبگ

 آشفته اش روبه روم ظاهر شد. یحراسون با موها ایز درگاه  سونمحض خروجم ا به

 کرد. ینگاهم م رهیخ یچشم ها با

 لب زد: هیچند ثان بعد

 ه؟یداد ها برا چ یداد و ب نیشده نفس ا ی_چ

 سام با صبا دعواش شده. ری_ام

 گفت: یو با لحن عصب دیهاش رو تو هم کش اخم

 داره ها. ییاومده،عجب رو ی_اون عجوزه ک

 _تازه اومدش.
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 گفت: یلبش نشست و با لحن با مزه ا یرو ینگاه به سرتا پام انداخت و لبخند پهن هی

 !ده؟ید ری_حتما تو رو با ام

 رو تکون دادم. سرم

 _اوهوم،اونم تو حموم...

 ...دنیبلند شروع کرد به خند یصدا با

 لب زدم. یآروم یدهنش گذاشتم و با صدا یدستم رو رو عیسر

 کنه. یهردو مون رو خفه م ادی.....آروم تر ،االن م_عه 

 دهنش گذاشت . یدستم که گذاشته بودم رو یهاش رو با مزه چرخوند و دستش رو آروم رو چشم

 دهنش برداشتم. یرو آروم از رو دستم

 لبش بود گفت: یرو ینیکه لبخند نمک ینیچشم بهم نگاه کرد و ه یگوشه  از

 خوام هرچه زود تر عمه بشم. ی_بهت گفته باشم زن داداش ،م

 ام عاشق شد. یوحش وید نیشکرت ،باال خره ا ایخدا ییوا

 _نفس؟؟؟

 سلطان وحشت زده به عقب برگشتم. یصدا دنیشن با

 کردم. یو اخموش افتاد از ترس قالب ته یکه به صورت عصب نگاهم

 _مگه نگفتم برو تو اتاقت.

 رو وحشت زده تکون دادم. سرم

 یبازوش گذاشت و با لحن مهربون یمداخله کرد و به سمت سلطان قدم برداشت دستش رو رو ایسون
 زمزمه کرد:

 آخه. یخور  یحرص م ی_داداش آروم باش،چرا الک

 بود. رهیصورت من خ یسلطان هنوز رو نگاه
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 :دشیغر دوباره

 اونجا برو تو اتاقت. نستای_د...وا

 .دمیه سمت اتاقم دوو ب دمیصورتش کش یوحشت نگاهم رو از رو با

** 

 )سلطان(

 یدختره  نیا یشده بود ،اگر سرو کله  یخواستن بینفس برداشت ،امشب عج یرا از رو نگاهش
 کرده بود. کسرهیشد حتما امشب کار را  ینم دایپ شیریس

 !؟یی_داداش،کجا

 شد. رهیخ ایداد وبه سون رونینفسش را با حسرت ب سلطان

 .نییپا اریام دختره رو ب نم،توییمن پا رونیب ادیبگو ب ارمیدختره حالش چطوره به سام نیا نی_برو بب

که گردنش دوباره هوس دستان  اید،گویو مردانه اش را به گردنش کش دهیکش یپنجه ها وکالفه
 کوچک نفسش را کرده بود.

 سمت پله ها قدم برداشت . به

 کرد. یمات و مبهوت نگاهش م ایسون

 یسن حت نیدانست که سلطان تا به ا یبرادرش واقف بود،او خوب م یشده  داریاحساسات تازه ب به
را از حال و روز  نیکرد ،ا یفرق م هیبا بق شینداشته اما نفس برا یکشش نیکوچک تر ،یزن چیبه ه
 بود. افتهیدر یسام به خوب ریام

 است. باشدهیدختر ز نیا یدانست که برادرش بد دل باخته  یوم

 قدم بلند وارد اتاق شد. کیسام برداشت و با  ریرفتن ام رینگاهش را از مس بالبخند

خم  نیزم یبه صبا که رو رهیداده بود و خ هیتک واریافتاد که به د اریورودش به اتاق نگاهش به سام با
 کرد. یکرد نگاه م یم هیشده بود و گر

 .دید کنارش رسدوخت و با دوقدم بلن اینگاهش را به سون اریسام
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 چشه؟ نی_بب

 از کنارش رد شد و از اتاق خارج شد. یبا خونسرد اریمثبت تکان داد و سام یسرش را به نشانه  ایسون

* 

مبل تک نفره نشسته بود  یدرست رو شیبه صبا که  رو به رو ینگاه میبا اخم ن سلطان
انگشتانش از آن فاصله هم به  یپخش شد بود و جا شیشانه ها یبلوند و بلندش رو یانداخت،موها

 بود. دایهو یخوب

 :دیبه صبا پرس خطاب

 !؟یکرد یم یچه غلط نجایشب ا یموقعه  نی_ا

 نگاهش رو به صورت سلطان دوخت و با بغض لب زد: صبا

 که تورو با اون دخت.... شتیاومدم پ اوردی_دلم طاقت ن

 سکوت باال گرفت. یبا خشم دستش را به نشانه  سلطان

 بود ،سکوت کرد. دهیاز سلطان د یکه امروز بد ذهر چشم صبا

 گفت: یبرداشت و با لحن جد واریاش را از د هیتک اریسام

سام  ریام یگم که بهت تجاوز کردم،فقط دست از سر زندگ یو م سیپل یرم اداره  ی_فردا خودم م
 بردار.

 و گفت: کرد اریصبا برداشت و روبه سام یبا اخم نگاه تندش را از رو سلطان

 کنم. ی_تو ساکت باش من خودم حلش م

 :دیکالفه به سمت سلطان برگشت و با دست به خودش اشاره کرد و غر اریسام

من تاوان  یبه جا ییخوا یم یجورش رو بکشم،تا ک دیگند رو خودم زدم پس خودمم با نیا ی_ول
 .یبد

فشار داد و  شیچشم ها نیداد انگشت اشاره و شستش را همزمان ب هیمبل تک یکالفه به پشت سلطان
 :دیغر یعصب
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من  ینابود یکه پاشا و پسرش برا ینقشه ا ی،قربان یبود یقربان کیاما فقط  یگند رو زد نی_تو ا
 .دنیکش

موضوع واقف بود که  نیانداخت خودش خوب به ا نییپا یسکوت کرد و سرش را با شرمندگ اریسام
 یکه در مردانگ یرا به رخش بکشد،او به راست شیسلطان مرد تراز آن حرف هاست که از خود گذشتگ

 کم نداشت. زیچ چیه

 دهن باز کرد: ختیر یکه اشک م ینیدوباره ه ایسون

  یخوام که مال من باش یخوام،فقط م یپاشا خبر ندارم من فقط تو رو م یبه خدا من از نقشه  ری_ام
 دم. یانجام م ادیاز دستم بر ب یبه دست آوردنت هر کار  یو برا

 حرف توقع داشت که احساسات سلطان را نسبت به خودش  عوض کند. نیبا زدن ا ییگو

 :دیپرس یکارکشته رو به صبا کردو جد ییسلطان با اخم نگاه تندش را به او دوخت و همچون بازجو اما

 !؟یشب کجا بود یسه شنبه ساعت دوازده  شیپ یهفته  کی_

مبل جمع کرد و دستان آزادش را که حاال  یرو یکرد ،خودش را کم رییصورت صبا آرام آرام تغ رنگ
 کرده بودن مشت کرد. دایهم پ یفیلرزش خف

 لبخند زد. اریاخت یبود،ب ستادهیکه کنار مبل ا طاها

 کرد. یم زیبودند آنال رگیگدیمتقابل  یحاالت آن دو را که دو نقطه  تمام

 خوب از ماجرا خبر داشت ... او

 لرزان و من من کنان لب زد: ییبا صدا صبا

 _خ...خونه،بودم.

 ؟یام دار  ی،شاهدی_که خونه بود

 کرد. یدر سکوت نگاهش م سلطان

 بود . رهیخونسرد سلطان خ یمتعجب به چهره  اریسام

 تنها طاها بود که لبخند به لب داشت. انیم نیودرا
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از جواب دادن  یداشت با پرخاشگر  یکه سع ینیمبل بلند شد و ه یهول شده بود،با عجله از رو صبا
 زد: ادیتفره برود،فر

 !ه؟یچ یسواال برا نی_ا

 !ارم؟یشاهد ب دیبا چرا

مبل بلند شد و به سمت صبا هجوم برد،صبا وحشت زده  یزد و هم زمان از رو ادیبا خشم فر سلطان
 مبل افتاد . یرو

 .دینازکش را چنگ زد و به سمت خودش کش یمانتو  ی قهیصبا خم شد ، یرو  سلطان

 هم فشار داد. یمبل جدا شده بود از وحشت  چشمانش را رو یکه از رو صبا

 :دیشت و با خشم اما آروم غراز صورت صبا نگه دا یچند سانت یصورتش را در فاصله  سلطان

دونم که چه  یندارم ،ازت خبر هم ندارم و نم یچون ولت کردم و باهات کار  ی،فکر کرد فیکث ی_لعنت
 !؟یکن یم ییغلطا

 !؟یکرد یم یشهر رضا  چه غلط  یالیمرد تو و هیدونم سه شنبه شب با  یکه نم یکرد فکر

زده چشم  رتیبود،متعجب و ح دهیموضوع را فهم نیاو از کجا ا نکهیحرف سلطان و ا نیاز ا صبا
 را باز کرد. شیها

 سلطان ماند. یمخمور ووحش یدر چشم ها رهیخ و

 زد . ینفس نفس م یوحش یر یهمچون ش سلطان

 !ارمشون؟ی_خان ب

موضع بدهد با  رییتغ نکهینگه داشت وبدون ا رهیصبا خ یرا همچنان رو شیوحش یچشم ها سلطان
 :دیخشم غر

 .اری_آره ب

 یکنجکاو نگاهش م یبا چشمان رهیو نفس خ ایو سون اریکرد سام یکه طاها در لپ تاب را باز م ینیه
 کردن.



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 .ادیلپ تاب را فشار م یدکمه ها عیداشت سر یکه به سمت سلطان قدم بر م ینیه  طاها

 . ستادیسلطان ا کنار

 _بفرما خان.

 مبل افتاد. یصبا را رها کرد و صبا رو ی غهی سلطان

 صبا گذاشت. یپا یتاپ را از دست  طاها گرفت و رو لب

 :دیخشم غر د،بایچرخ یپاشنه م کی یراست کرد وهمانطور که رو کمر

 ..... نی_بب

 ارتکاب جرم گرفتن. نیکه از تو ه هیلمیف نیا

 .نمیب یشوهرت رو نم لمیف نیاما متاسفانه تو ا ،یزن شوهر دار  هی تو

 زد. یصدادار  وپوزخند

چپش  یپا یراستش را رو یونفس نشست و پا ایسون انیبه سمت مبل قدم برداشت و م ودوباره
 انداخت. یصندل یپشت یانداخت و دوتا دستش را رو

 لب زد: یبار با خونسرد نیبه راست کرد و همانطور که اخم کرده بود ا لیما یرا کم سرش

 تو بگو... اری_سام

 !ه؟یکه زنا کرده باشه چ یزن شوهر دار  حکم

 بود نگاه کرد. دایدرونش هو یبه خوب  یروز یبه چشمان برادرش که حاال  برق پ رانیشوکه وح اریسام

 لرزان گفت: یلبان با

 کنن. ی_سنگسارش م

 قهقهه زد. روزمندانهیبلند و پ سلطان

 داد گفت: یکه سرش را تکان م وهمانطور

 .ایباهوش یلی،خ ی_آره آره درست گفت
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ماه بود که باهم آشنا شده بودن  کیکه تازه  یمرد الد،یخودش و م  پیعکس ها و کل دنیبا د صبا
 شوکه شد .

 عکس هارا از کجا آورده بود. نیسلطان ا اما

صورت مظلوم همسرش قلبش به تبش افتاد  دنیسرش را آرام به سمت نفس چرخواند،باد سلطان
فر و  یموها ینرم به رو یبازوانش بفشارد و بوسه ا انیخواست همان لحظه اورا م یچقدر دلش م

 بزند . شییخرما

 یسرش را به سمت سلطان چرخواند و نگاهش را هم چون شکارچ ینفس به طور ناگهان نیه درهمان
 شکار کرد. یماهر 

 خانوم خونم. یوقتشه همه بفهمن که شد گهید ی_اسب وحش

آورد به شدت  ین مکه سلطان به زبا یجمالت جانیانداخت و قلبش از ه نییبا شرم سرش را پا نفس
 .دیکوب یاش م نهیبه س

 یصبا و با لحن آرام ی دهیشد به صورت  رنگ پر رهیو خ دیصورت نفس کش ینگاهش را از رو سلطان
 گفت:

 ینفس شده ملکه  گهی_برو به مهران و پاشا خبر بده که سلطان نفس رو عقدش کرده،بگو که د
 .یاحیر رسامیام

که دستش را داخل  ینیو ه ستادیا شیمبل بلند شد و به سمت صبا قدم برداشت،رو به رو یاز رو آروم
 :دیبه چشمانش غر رهیکرد،خ یشلوارش فرو م بیج

 محضر اریرو ب یدار  اریکه از سام ی_تو ام فردا تمام مدارک

 .میمون رو فسخ کن غهیتا همون جا ص ایب عیکنم درضمن سر یکه از تو دارم چشم پوش یاز مدارک تامن

 زمزمه کرد. یلرزون یو با صدا ریمتح صبا

 !؟یآورد ریها و عکس ها رو گ لمیف نی_ام...اما....تو از کجا ا

 گفت: یزد و با خونسرد یشخندین سلطان

 رو خودم فرستادم سر وقتت. یاش شد غهیکه اون شب ص ی_مرد
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که طاها را مخاطب قرار  ینیبهش هتفاوت  یاز تعجب گشاد شده بودن که سلطان ب شیچشم ها صبا
 داده بود لب زد:

 .باباش یببره خونه  نویا  ادیاز بچه ها بگو  ب یکی_به 

نفس با آن وضع در  دنیو د  شیداشت اما با حضور ناگهان یادیز یدختر نقشه ها نیا یبرا سلطان
 ندانست زیسکوت را جا گریحمام د

 . 

کرد  به سمت طاها  یخوش حالتش فرو م یاش را داخل موها دهیهمانطورکه انگشتان کش سلطان
 .دیغر یو با لحن جد دیچرخ

لحظه چشمم به صورت  کی یخوام حت ینم گهی،د رونیمن ببر ب یحاال از خونه  نیهرزه رو هم نی_ا
 .وفتهینحسش ب

 مبل ولو شده بود رفت. یرو یتکان  داد و به سمت صبا که با سرو وضع آشفته ا یسر  طاها

 لب زد: یبا لحن سرد طاها

 ._بلند شو..

مبل بلند شد و دستان  یکرد وبا حرص از رو دایسلطان دل و جرات پ یطاها و خونسرد دنیبا د صبا
 :دیکش غیاو زد و با خشم ج یعضالن ی نهیمشت شده از خشمش را به س

 .یزنم عوض یم شتی_دستت به من بخوره آت

 .نیوفتیکنم که تو اون به استالح سلطانتون به گوه خوردن ب یم یکار 

 به نفس نفس زدن افتاده بود. شیصدا یتن باال از

 . دیومردانه اش را در هم کش دهیکش یابروها طاها

 .سلطان حرفش را فرو خورد نیخشمگ یخواست دهن باز کند با صدا تا

 ؟!.. ییهرجا ی کهیزن یگفت ی_چ
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قدم به عقب  کیآشنا بود  شیسلطان با آن حالت که کامال برا دنیطاها با دسمتش هجوم آورد، وبه
 برداشت .

 یمبل افتاد،سلطان روبه رو یهم با  با وحشت به عقب رفت که با برخوردش به مبل به ناگاه به رو صبا
مردانه اش چنگ زد و با  یخوش دوختش را درپنجه ها یمانتو  ی قهیخم شد وبا خشم  ستادیصبا ا

دست بزرگ  یزد وتقال کنان دوتا دستش رارو یم غی،صبا مرتب ج دیحرص اورا به دونبال خودش کش
 زد. یسلطان  چنگ م رومندیو ن

زخم  تیوحش یاز دست تو و خوانواده  ،کممیکن یبا زبون خوش گورت رو گم نم یعوض ی کهی_زن
 ده. یسوزه وداره زجرم م یکه به قلبم زدن م یشیآت ینخوردم،هنوز جا

 کمکم کنه ... یکیوونه،ی_ولم کن د

چند قدم بلند خودش را به  د،بایصحنه هارا نداشت به سرعت به سمت سلطان دو نیکه طاقت ا نفس
گرفت و محکم به سمت  فشیدستان کوچک و ظر انیقدرتمند سلطانش را در م یاو رساند بازوها

 زد: ادیبلند فر یو همزمان با صدا دیخودش کش

 نکن ،تو رو جان نفس ولش کن . رسامی_ام

آتش گرفتن پدر و  یجز صبا وخاطره  زیچ چیبود و ه دهیسلطان دوباره به اوج خشمش رس اما
 .دیدیمادرش را نم

داد  یکار خودش باشد محکم دستش را همزمان که نفس را به عقب هول م یبدون آنکه متوجه  پس
 .دیکش رونیدستان کوچکش ب انیاز م

و طاها بعد از چند لحظه که  دنیبه سمتش دو ایو سون اریسام نیزم یبا افتادن نفس به رو همزمان
 کرد به خودش آمد واوهم به سمتشان قدم برداشت. یشوکه نگاهشان م

در  دازیکش یکه صبارا به دونبال خود م ینیکارش بشود ه یمتوجه  نکهیسلطان بدون ا انیم نیدرا اما
 ساختمان خارج شد.

 با خشم نگهبان  را صدا  زد. دیپله که رس نیرفت به آخر نییعمارت پا یسرعت از پله ها به

 .دیلرزان به سمتشان دو یبا وحشت و پاها چارهیبود که نگهبان ب یآنقدرخشن و عصب لحنش

 سلطان قرار گرفت: یقدم درچند
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 _بله خان؟!

که صبا از شدت ضربه تعادلش را از دست داد و  یبا حرص صبارا به سمتش هول داد طور  سلطان
 افتاد. نیزم ینگهبان به رو یپا نییپا

 :دیغر یبرافروخته واعصبان یبا چهره ا سلطان

 پاشا. ینفله رو ببربنداز در خونه  نی_ا

 _چشم خان.

 برد. نین به سمت ماشصبارا  به چنگ گرفت و کشان کشا فیظر یخم شد بازو نگهبان

 د،بهیاش کش یکرد و همزمان دستش را به گردن عضالن یرفتنشان را نگاه م ریهمانطور مس سلطان
 شرم و پرو بود. یدختر ب نیکه ا  یراست

به سمت پله ها  یخواب یهمه تحرک و ب نیخسته از ا یداد و به با تن رونیرا با حرص ب نفسش
تجربه اش  یسالگ زدهیشب خواب راحت که از س کیخواست  یبغل آرامش م کیبرگشت ،دلش 

 نکرده بود.

بازوان مردانه اش گرفت و  انیبه اتاق نفس رفت وتا صبح اورا درم انهیکه مخف یشب کی،همان  جز
 شب خواب راحت را تجربه کرد. کی،اوهم  یخواب یبعد سالها  ب

ام ناخداگاه کنار لبش به سمت باال در وان حم طنتشیپراز ش یخنده ها یآور  ادیفکر نفس و  با
 شد . لیمتما

 را بلند برداشت. شی،و مشتاقانه گام ها دیلحظه دلش به سمت نفسش پر کش کی و

 را به سمت داخل هول داد واز درگاه گذشت. درساختمان

که شکسته بود متعجب شدو کنجکاوانه نگاهش  یا شهیگلدان ش دنیسمت سالن قدم برداشت باد به
و با لحن  دیرا در هم کش شیآمد اخم ها یم نییطاها که از پله ها پا دنیرا به اطراف دوخت،با د

 گفت: یجد

 !؟یکرد ی_باال چکار م

 لب زد: یمتوقف شد و با لحن جد  یآخر  یپله  یدرست رو شیسلطان سر جا دنیباد طاها
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 رو بردم. هیاول یکمک ها یبه نفس خانوم جع ی_خان برا

که دوباره قلبش   ییمغرور افتاد،گو ریش نیا یبه دل سنگ یبد یباره دلهره  کیحرف طاها به  نیا با
 به کار افتاده بود. شیذات یو تمام احساسات و عاطفه ها افتهی اطیح

 گذراند . یکیجمله هراسان به خودش آماد و به سرعت پله هارا به سمت باال دوتا  نیا دنیشن با

کرد که  یفکر م نیتوجه به حال زارش تنها به ا یآمد ،اما ب ینفسش باال نم دیپله ها که رس یانتها به
داشت   یرا به سمت اتاق نفس تند کرد.با هرقدم که بر م شیسر نفسش آمده،قدم ها ییچه بال
 .دیرس یواضح تر به گوشش م اریو سام ایسون یصدا

قدم بلند  کیباز بود،با اضطراب در را به سمت داخل هول داد وهمزمان با  مهیدر ن دیدرگاه که رس به
 وارد اتاق شد .

که مشغول پانسمان کردن دست او بود ،به سمتشان  ایتخت نشسته بود و سون ینفس که رو دنید با
 قدم برداشت.

 شد. رهیو به چشمان درشت او خ ستادینفس ا یقدم کیدر

 دواند لب زد: یدست پانسمان شده و صورت مظلومش م نیمدام بکه چشمان نگرانش را  ینیوه

 !؟ییهوی_تو چت شد 

 گفت: یکنار نفس نشسته بود ،زبان گشود و با لحن  عصب قایتخت دق یکه تا آن لحظه رو اریسام

 ؟،یکن یکه چکار م یفهم ینم گهید یکن یم یقاط یبرادرمن ،د...وقت ی_تو هولش داد

 زمزمه کرد: یبود،با لحن آرام رهیکه به چشمان نفس خ ینیه سلطان

 .ادینم ادمیشد اصال  یچ دمی_باور کن من اصال نفهم

 سلطان واقف بود. یاخالق تیخصوص نیکه خوب به ا نفس

 لب زد: رسامیام یبه چشمان وحش رهیزد و خ یتکان داد و با وجود سوزش دستش لبخند محو یسر 

 دونم حواست نبود. ینداره،م ی_اشکال
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مرد  مغرور تعجب کرده بود،حتم داشت که اگر چند روز  نیرفتارش نسبت به ا رییهم از تغ خودش
چه  یعشق لعنت نیحال  ا یسام کامال پرخاشگرانه بود ،ول ریبود صد در صد االن رفتارش با ام شیپ
 کوتسازشگر شده بودو س مرد نیا یها یبه سر دلش آورده بود که آنچنان نسبت به پرخاشگر  ییبال
 کرد. یم

 یدگر برده بود که تکان یآن دو را به عالم ییلحظه نگاهشان آنچنان درهم گره خورد که گو کی یبرا
 خوردن. ینم

به خودشان  اریسام یمردانه  یبودن ،با صدا رهیبه هم خ یعاشق یدو که در حال و هوا آن
پاشنه  کی یو رو اوردینگاه پر التهابش به نفس شده بود تاب ن یکه تازه متوجه  رسامیآمدن،ام

چه گفته بود فقط درآن لحظه  اریو به سرعت از اتاق خارج شد،اصال متوجه نشده بود که سام دیچرخ
 شده بود. نیسنگ اریبس شیاتاق برا یکردو فضا یاحساس گرما م تینها یب

 داد وارد اتاقش شد. یاتاقش را مشت کرد و همزمان که فشارش م ی رهیدستگ یحرص وکالفگ با

 .دیدر به خود لرز یلحظه خودش هم از صدا کی یآنچنان محکم به هم زد که برا دررا

 چشمان سرکشش را نداشت. اریاخت گریبه سرش آماده بود،چرا د ییبال چه

کارش  زیداد به سمت م یم رونیب قیکه نفسش را عم ینیاش را از در اتاق برداشت و ه هیتک کالفه
 را برداشت. گارشیرنگ س ییطال یو جعبه  دیکش رونیرفت ،کشو را ب

به تن  رونیسرد ب یلحظه با بر خورد هوا کی یسمت پنجره قدم برداشت درش را تا آخرباز کرد،برا به
 بهش دست داد. ینیدل نش یپر التهاب و داغش احساس خنک

انداخت و کنار لبش برد و  ریاش گ یانیانگشت اشاره و م انیاول را که روشن کرد ،ماهرانه م گاریس
 زد. قیداخل اتاق پک اول را عم یکیبود به تار رهیهمانطور که خ

 داد. رونیرا ماهرانه ب ظشیدود غل وسپس

از  شیب شیبود،اما ... غرور لعنت داکردهینسبت بهش پ یبیدختر را دوست داشت و کشش عج نیا
 داد. یرا بهش نم یشرویپ یاجازه  نیا

 دو انگشتش زد. انیم گاریبه س یگر ید قیهم گذاشت و پک عم یرا رو شیها چشم

 او از سر اجبار بوده است. تیبله گفتنش و رضا دینه شا ایدانست که نفس هم او را دوست دارد  ینم
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 نفس ترکش کند . یروز  نکهیفکرا با

 قلبش گذاشت. یاش رو نهیزانش را از سوزش درد سو دست لر دیکش یقیعم آه

 !؟یسرخودت آورد ییچه بال نیپسر ...بب یسام با خودت چکار کرد ری)_ام

نداره،من فقط به فکر انتقام از پاشام،اونم به  یارزش یکوفت یزندگ نیا گهیمن د ی،برای_بس کن مرتض
 شکل ممکن. نیبدتر

 ؟! یخودت چ ی_ول

 !؟یو فکر انتقام از پاشا گذروند نهیرو به ک تیجوون یلحظه ها نیبهتر تو

 شه؟! یم یخودت چ یزندگ پس

 توعه؟! یبه دست ها دشونیچشم ام ایلیخ

دور و اطرافت آرزوشونه که  یدخترا یهمه  یدون یم ،خودتمیفی،بچه دار شو...به خدا تو ح ریبگ زن
 .یتو اراده کن هیزنت باشن،فقط کاف

به چشمان  رهینشست، خ یتخت   م یهمانطور که  رو یرا با خشم باال گرفت و با لحن جد دستش
 :دیغر یمهربان مرتض

 خوام نقطه ضعف بدم دست دشمنام. ی_نم

 را باال انداخت و لب زد: شیابرو یتا کیزدو همزمان  یشخندین یمرتض

 زن و بچه نقطه ضعفتن. یکن ی_نقطه ضعف،تو فکر م

 :دیغر یو عصب یجد

 _آره نقطه ضعفن.

 کرد. یکرد و درآخر هم به اجبار سکوت م یسام بحث م ریموضوع با ام نیکه سال ها بود سر ا یمرتض

سام کرد وبا  ریشد رو به ام یبلند م یصندل یکه از رو ینیو ه دیصورتش کش یرو یرا با کالفگ دستش
 لب زد: یلحن جد
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کنه ،قدرتشم  یرحم نم یز یام که اومد به چ ی،وقت ادیهوا م یب ق،عشقیرف یرو بدون نیبهتره ا ی_ول
کنم اون   یکنه فقط دعا م لیتبد رانهیسلطان مغرور مارو هم به و یهست که بتونه دل سنگ ادیانقدر ز

 .(ارهیعشق هرچه زود تر به قلبت هجوم ب

ن بلندش انگشتا انیبه ناگاه از م گاریاش  از افکارش خارج شد و س دهیزمان با سوزش انگشت کش هم
هم  گاریرا برداش و داخل سطل زباله انداخت،رد آتش س گاریخم شد و ته س عیافتاد،سر نیزم یبه رو
 موکت کف اتاق مانده بود. یانگشتش و هم رو یرو

 به سمت توالت رفت ، عیسر

  

  

 ستمیفصل ب 

   

 ستادیدر اتاق ا یداشت که با صدا یآماد،به سمت پنجره قدم برم رونیرا که شست از توالت ب دستش
 لبانش نشست. یبه رو ینفس باشد لبخند محو دیشا نکهیبا فکر ا دیبه سمت در چرخ

 تو... ای_ب

 یلیو خ دیلبانش ماس یدرچهار چوب قرار گرفت، لبخند رو ایکرد،در که باز شد سون یبه در نگاه م رهیخ
 در هم گره شده اش داد. یخود را به اخم ها یجا عیسر

 . دیبرداشت و به سمت پنجره چرخ ایسون یاز رو وسانهیرا ما نگاهش

 گفت: یداشت با لحن خشک و جد یکه به سمت پنجره قدم برم وهمانطور

 دکتر؟! مشیببر قهی_دست نفس خوبه؟!اگه زخمش عم

حال و روز برادر خبر داشت ،خوب  د،ازیرا در هم کش شیاخم ها گاریس ییطال یجعبه  دنیبا د ایسون
 حکم سم را دارد. شیسالمت یبرا گاریدانست که س یم

 ...ممنوع کرده بود،اما کو گوش شنوا. شیرا برا گاریس دنیکش دکتر

 داشت گفت: یکه به سمتش قدم بر م ینیه وسانهیما
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 .ستشین قی،زخمش انقدرها ام عم ستیبه دکتر ن یاز ی_نه ن

 سکوت کردن. هردو

 بود. رهیخ رونیداده و به ب هیتک واریرا روشن کرده بود کتفش را به د یگر ید گاریکه س ینیه سلطان

 به صورت درهم برادر زمزمه کرد: رهیخ ایسون

 سام. ری_اومدم باهات حرف بزنم ام

 لب زد: یو سرد یبا لحن جد سلطان

 !؟ی_درمورده چ

 _نفس!

دوخت و با  ایرا به سون شینگاه وحش عید،سریکش ریقلبش ت ایشدن اسم نفس از زبان سون دهیشن با
 :دیپرس یلحن جد

 _نفس چش شده؟!

 به او زد و گفت: ینگران برادر لبخند پهن یچهره  دنیبا د ایسون

 خوام حرف بزنم،عاشق... یم گهید زیچ هینشده،راجبه  شیزی_اووو...نترس بابا چ

 .دیخند طونیوش

 صورتش نشسته بود. یهم رو یخواهرش ،حاال رد لبخند محو نینمک یکه از خنده  سلطان

 :دیپرس یجد یلحن با

 !؟یبگ یچ ییخوا یم نمی_حرفت رو بزن بب

دانست با وجود  یروبه برادر که خوب م ینیو با لبخند نمک دیلخت بلندش کش یبه موها یدست ایسون
 را تحمل کرده بود. یادیز یها یحکم پدر را داشته و سخت اریاو وسام یبرا یکه دارد، ول یسن کم

 که تازه در دلش جوانه زده بود. یخودش برسد و به عشق  یکه به زندگ ستیزمان وحاال

 !؟یبا نفس چکار کن ییخوا یسام ، م ری_ام
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 !؟یکن یم عقدش

 یپنجره انداخت و بالحن جد نییپا یرا داخل سطل زباله  گارشی،س زکردیچشمانش را ر سلطان
 گفت:

 !ه؟یحرف ها  چ نی_حرف آخرت رو اول بزن،منظورت ازا

 گفت: یآب دهانش را به زحمت فرو داد و با لحن جد ایسون

 گهید یحاال حق نداره مثل دخترا دهیکش یتمام عمرش رو سخت چارهیدختر ب نیکه ا نهی_منظورم ا
 بشه ؟! یمورد هم عقده ا کی نیتو ا دیلباس عروس بپوشه ،با

 یو بد ولش کن یار یسرش ب ییگه اگه بال یتوعه،م ی غهیگه هنوز ص یشت،میپ ادیترسه ب ی_اون م
 گه عاشقته؟! یگه دوستت داره،م ی!م؟یچ

 !؟یترسه که ولش کن یم یول

 ...دیسام بلند و مردانه خند ریام

 کی یبه صورتش ماند،برا رهیسلطان خ یناگهان یمتعجب از خنده  اینفس هم عاشق او بود،سون پس
 لحظه وحشت کرد...

 :فرو داد و لب زد یدهانش را به سخت آب

 نداشتم،فقط دلم براش سوخت. یبه خدا من...من منظور  ی_داداش ناراحت شد

لبش  یرو  یکه آثار خنده اش به صورت لبخند محو ینیآرام آرام لبخندش را جمع کرد وه سلطان
 لب زد: دیکش یخودش را به رخ م

 ...ستیمن ن ی غهی_نفس ص

 خندان برادر دوخته بود . یرا به چشم ها رانشینگاه ح ایسون

 گفت: یباکالفگ

 !؟یولش کن ییخوا یم یعنی_
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لختش را آشفته کرد و لب  یزد موها یکه لبخند م ینیگذاشت وه ایسر سون یدستش را رو سلطان
 زد:

 منه ؟! ی،نفس زن عقد  ی_فسقل

 گفت: یمتعجب و شوکه از حرف برادر با لحن جد ایسون

 !؟یچ یعنی_

 دونه؟! یخودش نم چطور

اش  غهیکنم فقط گفتم ص یگفتم  که دارم عقدش م یشد،چطور بهش م یام نم غهیبه ص ی_آخه راض
 خودم نگهش دارم. شیکنم،تا بتونم پ یم

محکم خودش را  دیخند یو همانطور که م ردیاز سر ذوقش را بگ یخنده  ینتوانست جلو ایسون
 درآغوش امن برادر انداخت و  لب زد:

 . یشه ،اونوقت تو عقدش کرد یم وونهیسام دختره از عشق تو داره د ری_خدا نکشتت ام

 ؟؛یهست یک گهیبابا تو د ینیب شیقابل پ ریکه غ واقعا

 گفت: جانیبرادر باه یبه چشم ها رهیو خ دیکش رونیرو گفت و خودش را با ذوق از آغوش برادر ب نیا

 !؟یکن یرو برگذار م یعروس یگم،فقط بگو ک یبه نفس م یکه گفت یرم هرچ ی_االن م

 لب زد: یو با لحن جد دیرا در هم کش شیاخم ها سلطان

 نگو. یز ی_فعال بهش چ

لب  طونیرو مشت کرد و ش رهیدستگ دیزدو به سمت در اتاق قدم برداشت،به در که رس یچشمک ایسون
 زد.

 حاال برم و بهش بگم . نیخوام هم ی_اتفاقا م

 :دیکالفه غر سلطان

 از ... یدید یهرچ یبگ ا،اگهی_سون

 .دیپر رونیجهش از اتاق ب کیبا خنده در را باز کرد و منتظر تمام شدن حرف برادرش نماند و با  ایسون
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** 

 )نفس(

صورت  یبه خودم اومد،نگاهم رو از رو اریسام یو جذابش بودم که با صدا یوحش یبه چشم ها رهیخ
 .رونیچش شد که گذاشت از اتاق رفت ب هویدونم  ینم یسلطان برداشتم،ول یمردانه 

 بعد رفتن سلطان از کنارم بلند شد و اون هم پشت سرش از اتاق خارج شد. اریسام

 سام؟! ریام نی_چشه ا

 کرده. یبدجور قاط یبا داداشم نفس،طفل یکرد چکار

 گفتم: یو با اخم ساختگ دمیکش ایرو به سمت سون نگاهم

 بود. یشکل نیداداش شما هم ادیم ادمیکه  ی_من باهاش چکار کردم،واال از وقت

 کتفم گذاشت و گفت: یسرش را رو دیخند یکه مستانه م ینیه ایسون

 معلومه که عاشقت شده بدجور. ستش،قشنگیگذشته ن رسامیمرد ام نی_نوچ،ا

 آخه؟! ی_از کجا انقدر مطمعن

 کنم. ی_بهت ثابت م

 !؟ی_چجور 

 داشت لب زد: یکه به سمت در قدم بر م ینیتخت بلند شد و ه یرو از

 و تماشا کن. نیرازه،تو فقط بش هی گهی_اونش د

 خنده رو بود. بیدختر عج نیبا لبخند از اتاق خارج شد،ا د،وهمونطوریرو گفت و دوباره خند نیا

 تخت ولو کردم. یشده ام انداختم وآروم خودم رو رو یچیبه دست باند پ ینگاه ایرفتن سون با

 شدم. ایبه در منتظر برگشتن سون رهیسرم جمع کردم وخ ریراستم رو ز دست

جواب سلطان  ایخواد بگه ، یم یبه سلطان چ ایدونستم سون یدادم،نم یم رونیرو با اضطراب ب نفسم
 ه؟یچ
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 بودم. دهیزده ام فهم خی یرو از دست ها نیفشارم افتاده بود ا یادیاسترس ز  از

من زنشم رو به زبون آورده بود  نکهیبار ا نی،درسته سلطان چند دمیترس یرفتم ،م یخودم کلنجار م با
 وجود بازم اضطراب داشتم. نیاما با ا

 و نگاهم رو به سقف دوختم. دمیشکم و طاق باز خواب یرو دمیچرخ

 لب زمزمه وار لب زدم: ریز

اش شدم نذار بره و ،حاال که انقدر وابسته  رشیشدم ،دوستش دارم ،ازم نگ رسامیمن عاشق ام ای_خدا
 تنهام بذاره.

 . دمیسام تنهام بذاره ناخداگاه بغضم گرفت،دوباره رو همون پهلو چرخ ریام نکهیلحظه از فکرا هی

 موندم. ایبه خون نشسته منتظر سون یدل وبا

 .دیبه گوشم رس ایسون یخنده  یتو خودم بودم که صدا یلحظه ا چند

 تخت نشستم. یبا اضطراب رو عیسر

 .دیام کوب نهیس یوار خودش رو به قفسه  وانهیباز شدن در اتاق قلبم از استرس د با

 تو چهار چوب قرار گرفت. یبا لبخند پهن ایباز شد و سون درکامل

 به صورتم به سمتم قدم برداشت . رهیهمانطور خ 

 گفته. یسلطان بهش چ نمیتو دلم نبود که بب دل

و دست هام رو تو  دیتخت نشست،به سمتم چرخ یخوند،با لبخند کنارم رو یکبکش که خروس م یول
منتظرم لب  یتو چشم ها رهیداد .خ یبهشون م یفیکه فشار خف ینیگرفت و ه فشیظر یدست ها

 زد:

 اعتراف کرد که عاشقته نفس. رسامی_ام

 ایبود  جانیم از هدون ی،نم ستادیاز حرکت ا یا هیثان یقلبم برا ایجمله از دهن سون نیا دنیشن با
 . یخوشحال

 .دمیدادم، با ذوق پرس رونیراحت  ب الیرو با خ نفسم
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 گفت. یبگو چ قای_دق

 زدو گفت: یلبخند نمک ایسون

 داداش ما بدجور دلت و برده ها. نیدختر،معلومه که ا ی_چقدر تو هول

 سرم رو تکون دادم: تیرک و با مظلوم یدونم چرا ول ینم

 _آره ...بدجور.

 و گفت: دیدوباره خند ایسون

 سام گفت من نفس رو همون روز تو محضر عقد دائمش کردم. ری_ام

 .یوقته که دلش رو برد یلیخ نکهیا مثل

 یکه م ینیصورتم بردم و ه یخبر خنده ام گرفت،دستام رو با ذوق جلو نیا دنیخدا گاه با شن نا
 گفتم: دمیخند

 شکرت. ایخدا یی_وا

 .دمیخند یم جانیلحظه با ذوق وه چند

 _نفس!

شدم به صورتش که حاال کامال  رهیو خ دمیکش نییصورتم پا یدستم رو از جلو ایسون یصدا دنیشن با
 گرفته و در هم بود.

 لب زدم:  نگران

 !؟ییهوی یشد ی_چ

 !؟یبکنم،قول بده انجامش بد یخواهش هیخوام ازت  ی_نفس م

 .ومدنیبه نظر م نیاش بودم که حاال گرفته و غمگ دهیدرشت و کش یبه چشم ها رهیطور خ همون

 دم بهت. یقول م ای_بگو سون

 سردم رو تودست هاش گرفت و زمزمه کرد. یدست ها ایسون
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 ... نمیهم یشده همدمش،برا گاریوقته که س یلیآرامش گرفتنش خ یبرا هیآدم عصب یلیخ رسامی_ام

 دهیاش سر خورد و تا کنار چونه اش کش دهیکش یچشم ها یآروم از گوشه  یاشک یکرد و قطره  بغض
 شد.

 رفت. نیو از ب ختیو ذوقم فرو ر جانیتمام ه کبارهیوبه  دیلرز دلم

 سلطان دلم چه برسر خودش آورده قلبم به درد اومد. نکهیازفکرا

گونه اش پاک  یکه رد اشک را از رو ینیو ه دیچشمان درشتش کش ریانگشت دست چپش را ز ایسون
 کرد ادامه داد. یم

 . دهیکش ادیز گاریس نکهیبه خاطر ا ضهیهاش مر هیگفت ر دکتر

چشم خودم  ،بایترکش بد یفکر کنم تو بتون یول دهیاون گوش نم یرو براش ممنوع کردش ول گاریس
 زنه و شاده. یباتوعه لبخندم یکه وقت دمید

 نفس. یقول بده هواش روداشته باش بهم

 .دمیموهاش رو بوس یرو تو بغلم گرفتم و رو اینزدم و محکم سو یتلخ لبخند

 .ایدم سون یدم هواش رو داشته باشم...قول م ی_قول م

 ام بهم بده. گهیقول د هی_

 ،؟ی_چ

 .شتیپ ادیده که ب یغرورش اجازه نم یدونم چشم انتظارته ول یشش،میپ ی_االن بر 

 زدم و آروم زمزمه کردم... لبخند

 _باشه چشم.

 کرد از کنارم بلند شد. یکه اشک هاش رو با دستش پاک م ینیخودش رو ازم جدا کرد وه ایسون

 ،تو ام برو به شوهر گلت برس. میدار شیدرپ یبرم تو اتاقم عروس گهی_من د

 رو با لبخند تکون دادم . سرم

 _باشه.
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 هم متقابال بهم لبخند زد و به سرعت از اتاق خارج شد ایسون

 . دمیرفتنش کش ریاز درگاه نگاهم رو از مس ایخارج شدن سون با

شدم به سقف ، نفسم رو با  رهیگاه کردم و سرم رو باال گرفتم  وخ هیتخت پشت سرم تک یرو رو دستهام
 دادم. رونیدرد ب

 ! ای....خدا ضه،آخیهاش مر هیکه سلطان ر یچ یعنی

 مرد با خودش چکار کرده. نیا

کنار منه  یسلطان وقت یعنیافتادم ، ایحرف سون ادیدم،یکشسقف به سمت در  یرو آروم از رو نگاهم
 خوشحاله؟!

لبم نشست و ته دلم براش  یرو ینیسلطان انقدر من رو دوستم داره ناخداگاه لبخند دلنش نکهیفکر ا با
 غنج رفت .

 !؟ی!به چه بهونه ا؟ی،اما چجور  ششیبرم پ دیبا

 برم تو اتاقش. دیبا یسرم گذاشتم و رفتم تو فکر ، به چه بهونه ا یخم شدم دوتا دستم رو رو یکم

 دوطرف سرم رو ماساژ دادم. کالفه

نشستم،آخ  میکه تو حموم جا مونده بود ذوق زده سر جام مستق شرتمیت یآور  ادیچند لحظه با  بعد
 .یمرس این،خدایبهتراز ا یجون چه بهونه ا

اش  رهیدستگ یتخت بلند شدم،به سمت کمد لباس هام رفتم،دست انداختم رو یاز رو جانیبا ه عیسر
 و آروم درش رو باز کردم.

تاپ قرمز  کیوسواس به خرج دادن  یداخلش انداختم،باال خره بعد کل یبه لباس ها ینگاه متفکرانه
ه پوست به نظرم اومد وحتم داشتم که ب بایز یلیقلب کارشده بود وخ کیقسمت جلوش  یرنگ که رو

گشاد  یمردونه  راهنیبا اون پ عیسر یلیبرداشتم وخ یساپورت مشک کی ومد،بایم یلیخ دمیسف
 کردم. وضشع

 شدم. رهیبه خودم خ نهیتو آ یلبخند پهن با

 کلک... یشد ینفس چه دلبر  ییوا
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 شد. ختهیفرم دورم ر یام رو  باز کردم،موها رهیبردم سمت موهام و گ دست

 کردن. یواقعا جذابم م که

 کردم. یبه خودم نگاه م نهیداخل آ یکننده ا نیلبخند تحس با

 نکهیخواستم بکنم افتادم،موهام رو با انگشت دادم پشت گوشم، با فکرا یکه م یسلطان وکار  ادی که
نفر دوست  هیکه  هیشه ته دلم براش غش و ضعف رفتم،چقدر حس خوب یم یچه حال دمیسلطان با د
 داشته باشه.

 یمردونه  راهنیقدم بلند به سمت تخت رفتم،خم شدم و به پ کیدادم و با  رونیب قیرو عم نفسم
 از اتاق خارج شدم. عیسر یلیسلطان چنگ زدم،و خ

 دادم. رونیب قینفسم رو عم دمیدراتاق سلطان که رس به

به تاپ کوتاهم زدم و دست راستم رو با اضطراب باال بردم ،کنار در نگهش داشتم دو دل  یدست کی
شم اونم  یمرد ظاهر م کی یکه جلو هیبار نیتنگ ...اول یلباس ها نینزنم،آخه با ا ایبودم که بزنم 

 آغوش مردانه شم. یگرما یکه عاشقانه دوستش دارم و تشنه  یمرد

 زده چند تقه به در زدم... جانیه ایرو کنار گذاشتم و دلم رو زدم به در دیباال خره ترد اما

 .دیبم و مردانه اش به گوشم رس یچند لحظه صدا بعد

 _بله؟

 گفتم: یدهنم رو فرو دادم و با لحن آروم آب

 _نفسم.

 بگم که در اتاق باز شد . یز یلحظه گذشت ،جوابم رو نداد،خواستم چ چند

 ستادهیچهار شانه و قد بلندش که تو درگاه ا کلیشدم به ه رهیدر اتاق خ یناز باز شدن ناگها متعجب
 بود .

 .دمیصورتش باال کش یهام رو تا رو چشم

 کردن. یم ییخودنما یاش به خوب دهیتنه اش لخت بود و عضالت ورز باال
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 مردونه اش من رو به خودم آوردش. یتماشاش بودم که صدا محو

 نفس؟! یخواست یم یز ی_چ

 خمارش دوختم. یرو توچشم ها نگاهم

 که تو حموم جا مونده بود رو بردارم. شرتمیرو بدم و ت راهنتی_آره،اومدم پ

 گفت: یلحن جد با

 فردا صبح. یذاشت یم ،خبیاومد یسه نصف شب م دی_حتما با

 از اومدن من ناراحتم شده. نکهیمرد مثل ا نیشدم،ا یلحن حرف زدنش عصب نیا از

 :دمیغر یو عصب یحرص هولش  دادم کنار و وارد اتاق شدم  بالحن جد با

 .گهیشده که االن اومدم د ی...حتما نم آره

 .مونمیپش یکردم اومدم تو اتاق ها..مثل چ یسمت حمام قدم برداشتم،اصال عجب اشتباه به

 دور دور حمام چرخوندم. کیکوشش ،نگاهم رو  شرتمی_وارد حمام شدم، پس ت

 اونجا ام نبود. یسمت وان رفتم،داخلش رونگاه کردم ول نبودش،به

 _  شستمش انداختمش تو تراس.

همانطور که کتفش رو  نهی،دست به س دمیگشاد شده به سمتش چرخ یاز حرفش با چشمان متعجب
 کرد . یداده بود نگاهم م هیبه چهار چوب در تک

 وقت کرده. یلباس بشوره،اصال ک ادشیمغرور م ریش نیبه ا آخه

بم  یبودم به سلطان با صدا رهیکردم و اصال حواسم نبود که خ یم ریکه تا اون لحظه تو افکارم س من
 مردونه اش به خودم اومدم.

 !؟یکن یبا تعجب نگاهم م نقدرینکنه دو تا شاخ  رو سرم درآوردم که ا هی_چ

*** 

 )سلطان(
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 لب زد: یصورت سلطان گرفت و بالحن جد ینگاهش را  از رو نفس

 تا نگاهت کنم. یشاخ درآورده باش دی_مگه حتما با

 :دیغر یبه او انداخت وبالحن جد یچشم نگاه یابروش را باال انداخت و از گوشه  یتا کی سلطان

 _نه..

و به سمت سلطان قدم برداشت ،خواست از کنارش رد بشود که سلطان  یرا درهم کش شیابروها نفس
 چهار چوب در گذاشت و مانع از عبورش شد. یدستش را رو یبه طور ناگهان

 چپ چپ نگاهش کرد. یظیبا اخم  غل  نفس

 .دیصورتش بود ،مردانه خند  یرو یکه اخم ساختگ ینیه سلطان

 !؟ی_ناراحت

 ،به دروغ گفت: اوردیب شیخواست به رو یشده بود،اما نم یسلطان عصب یتفاوت یکه از ب نفس

 .ری_نه خ

 لب زد: یزد و جد یلبخند نفس کش  سلطان

 ؟ی_پس چرا اخم کرد

 خوام برم. یکنار م ستش،بروین یز ی_گفتم که چ

 !؟یذارم بر  یچته نم ی_تا نگ

 کرد و سرش رو تکان داد: مکث

 .گهید ستین یز یگم چ یبابا م یا

 آورد. نییدستش را پا سلطان

 چته ،پس بفرما برو. یبگ ییخوا ی_حاال که نم

 د.با اخم  چپ چپ نگاهش کر  نفس

 حرص به سمت دراتاق قدم برداشت. وبا
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از احساسات عاشقانه  ییمرد که بو نیاومد تو اتاقش ا یکردم و م یم کیخودم رو کوچ دیاولشم نبا از
 .نجایبلند شدم اومدم ا ینبرده من خر و بگو که با چه ذوق

 مشت کرد و فشارش داد. رهیدستگ یرو رو دستش

 در باز نشد. اما

 .خواست باز بشه یدر نم نینه ا یرو فشار داد ول رهیبار پشت سر هم دستگ چند

 را جمع کرده بود. شیرو کالفه به سمت سلطان چرخاند و هم چنان اخم ها سرش

نفس را حوس کرده بود،با لبخند کج و جذابش با دوقدم  یبوسه از لبان صورت کیکه دلش  سلطان
 بلند خودش را به نفس رساند.

 شه؟! یباز نم هی_چ

 قفلش کرده. یکی نکهی_نه،مثل ا

آرام چند طره از  شیو قو دهیکش یدست راستش را به سمت صورت نفس برد و با انگشت ها سلطان
اش را  ینیب یصورتش را پشت گوشش حول داد و  همزمان که عطر نفس حفره ها یرو یموها

 کرد لب زد: ینوازش م

 قانع کننده داره. لیدل هیکارش   نیا ینفر برا هی_حتما اون 

 .دیپرس یجد نفس

 ؟ی_مثال چ

پوزخند زد و چشمان خمارش را به لبان  نفس دوخت،صورتش را آرام آرام به صورت نفس  سلطان
 کرد. کینزد

دست سلطان به سمت تخت فرار  ریخم شد و از ز طنتیکه دست سلطان را خوانده بود با ش نفس
 کرد.

 ثابت ماند. شیکار نفس سرجا نیلحظه متعجب از ا کی یبرا سلطان

 به خودش آماد. عیسر یلی،خ سلطان
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اش را در هم  دهیکش یو ابروها اوردیخودش ن ینفس لبخند زد،اما به رو طنتیش نیدلش به ا ودر
قدم  دیخند یم طونیبه صورت نفس که حاال ش رهیو خ ستادیا نهیو مردانه دست به س دیکش

 برداشت.

 به او لبخند  زد. رهینبود خ نیاز دست سلطان خشمگ گریکه  د نفس

 و مغرور و با جذبه به چشمانش زل زد. ستادیاز او ا یچند سانت ینفس درفاصله  یروبه رو سلطان

 یجذاب و مردانه اش  و اخم رو شیسلطان با آن ته ر یبوسه از گونه  کیکه دلش غنج  نفس
 اش داشت. یشانیپ

 سلطان گذاشت. انیان عربازو یرا رو دستش

 .دیرا به سمت او کش وخودش

 کرد. یم یسلطان قلبش دلبر  یبرا دیقدم شده بود،پس نفس هم با شیکه سلطان خود پ حاال

و داغ و دخترانه  فیظر یکرد لب ها یسلطان را نوازش م ینیب یعطر نفس حفره  یهمزمان که بو 
 صورتش احساس کرد. یاش را رو

پراز التهابش از عشق دردانه همسرش  ی نهیس انینفس م ی رمنتظرهیغ یمردانه از بوسه  قلبش
 .دیلرز

 یموها یکمر نفس گذاشت و دست چپش را رو یگود یرا باز کرد ،دست راستش را رو دستش
گذاشت،مستانه شروع به  یلب نفس م یپرپشتش و هم زمان که لب داغ و مردانه اش را رو

 کرد. دنشیبوس

بار او را  نیاول یبود ،برا زانیو همانطور که از بازووان قطور سلطان آو دیکه نفس عقب نکش یطور 
 کرد. یم یهمراه

 لبش بود زمزمه کرد: یکه رو یو با لبخند خاص دیچند لحظه سلطان خودش را عقب کش بعد

 !؟ییجا هیخوام ببرمت  ی_م

 !؟یاسب وحش ییایمن م با

 :دیو پرس دیسلطان کش یگونه   یدست راستش  را باال برد ودلبرانه رو نفس
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 _کجا؟!

 !؟یبخواب یبر  ییخوا یم ای ییایباهام ب یخوب...تو فقط بگو حال دار  یجا هی_

 شه؟! یلباس ها که نم نیبا ا یول ام،ی_نه م

 قدم  برداشت  شیبه  سمت کمد لباس ها عیسر یلینفس انداخت و خ یبه سرتا پا ینگاه سلطان

 رونیرنگ بود برداشت،کاله و شالگردنش را هم  از داخل کشو ب دیرا که سف  شیها راهنیاز پ یکی
 . دیکش

 کرد. یبه  حرکات سلطان نگاه م رهیبه سمت نفس برگشت، نفس خ و

 یآرام موها گرشیسر نفس گذاشت و با دست د یکاله بافت را رو ستادیا شیسلطان رو به رو که
مردانه را به  دیسف راهنیو پ دیکاله پنهان کرد و سپس شال گردن را دور گردنش کش ریبلندش را ز

 تن نفس کرد. یراحت

 _دکمه هات رو ببند تا منم لباس بپوشم ،

 مردانه اش شد. راهنیپ یسلطان مشغول بستن دکمه ها یمتعجب از کارها نفس

  

  

 کمیو  ستیفصل ب 

  

 شد. رهیسلطان خ یرخ جد میبست به ن یرا م راهنشیپ ی دکمه نیکه آخر ینیه نفس

 و جذاب بود. یدوست داشتن شیمرد چقدر برا نیا

 به سمت نفس قدم برداشت. شیرنگش و بستن دکمه ها یمشک راهنیپ دنیبعد پوش  سلطان

 نفس کرد . فیسوق داد و انگشتانش را قفل انگشتان ظر نییراستش را رو به پا دست

 !م؟ی_بر

 زد و با تکان دادن سرش جواب سلطان را داد. ینیلبخند نمک نفس
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دستش گرفته بود به سمت در قدم  انیکه دست نفس را م ینیزد و ه یهم متقابال لبخند جذاب سلطان
 برداشت. 

را از پشت قاب عکس کنار در برداشت و داخل قفل چرخواندش،نفس موشکافانه نگاهش  گرید دیکل
 کرد . یم

 !؟یکرده بود مشیکلک پشت قاب عکس قا ی_ا

شد جواب  یرا مشت کرده بود فشارش داد و همزمان که از درگاه خارج م رهیهمانطور که دستگ سلطان
 داد؟!

 یپشت قاب عکس گذاشتمش تا نتون نمیهم یبرا یار یدر ب رمیرو از گ دیو کل یخامم کن دی_گفتم شا
 .یکن داشیپ

 لبانش نشاند. یرو یرو گفت و لبخند جذاب نیا

 .شیخان،ا یآقا یبانمک یلی_خ

 .دیحرف نفس سلطان مردانه خند نیباا

 مرد جذابش شد. یمحو تماشا یلحظه ا یکه نفس برا یطور 

 ریزنج کیکه داخل  یدیزده شده بود را با کل شیرا که عالمت ورود ممنوع رو یرنگ یدر قهوا سلطان
نفس  یدستش در را برا کیرا به گردنش انداخت ،با  ریبه گردنش داشت باز کرد و دوباره زنج شهیهم

 نگه داشت.

 من. یخانوم فرفر  دیی_بفرما

 کی یماند،برا رهیداخل اتاق خ یکیصورت سلطان برداشت و به تار ینگاهش را از رو دی_نفس با ترد
 لحظه خوف کرد.

 !؟یترس یم هی_چ

 _آره

 دست نفس را محکم تر فشرد. سلطان

 .رمی_برو کنار اول خودم م
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 قدم بلند از درگاه گذشت. کیکنار رفت سلطان با  نفس

 . دینفس را پشت سرش کش ودست

 شیروبه رو یبرق وآرام روشنش کرد..با روشن شدن المپ چشمش به پله ها زیبرد سمت پر دست
 افتاد.

 در را پشت سرش بست و دوباره به سمت نفس برگشت. سلطان

 در دست هم از پله ها باال رفتن. ودست

 !م؟یر ی_کجا م

 !؟یفهم ی_صبر داشته باش ،م

 !؟یشه تو بگ ی_نم

 _نه..

 _چرا؟!

 ...دیخند

 دختر. یعجول یلی_تو خ

 سکوت کرد . نفس

کرد که سلطان دست  یوجود داشت نفس کنجکاوانه به درنگاه م یگر ید یپله ها در چوب یباال
 کرد. یکه به نفس نگاه م ینیرا مشت کرد و ه رهیانداخت و دستگ

 نفسم؟ یماده ا_آ

 .دیکوچکش لرز ی نهیس انیحرف سلطان عاشقانه درم نیقرار نفس با ا یب قلب

 هول داد. رونیلحظه  سلطان در را به سمت ب درهمان

 ماند. رهیخ شیبه رو به رو ریمات ومتح یلحظه ا یبرا نفس

 کرد. یبود نگاه م شیکننده که رو به رو رهیخ ییبایگشاد شده به آن همه ز یچشمان با
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 شده بودن. زانیکه از دورتادور اتاقک آو یکوچک یکوچک و المپ ها یچوب یکلبه  کی

 اراده لب زد: یب

عمارت وجود داشته  نیتو ا ییجا نیچن هیکردم.  یمونه ،اصال فکر نم یمن مثل قصه ها م ی_خدا
 باشه.

 .دنیرو ند نجایتا حاال ا ارمیو سام ایسون ی،حتیگذاشت نجایکه پات رو تو ا یهست ینفر  نی_تو اول

 جمله از دهان سلطان سرش را به سمتش چرخاند. نیا دنیشن با

 او هم متقابال لبخند زد. دیجذاب و خندان سلطان را که د صورت

 !؟یپس چرا به من نشون داد نهیبب نجارویا یکس ی_اگه دوست نداشت

را از زبان  لشیبوده اما  دوست داشت دل یمعن یسوالش کامال ب نیدانست که ا یخوب م خودش
 سلطان قلبش بشنود.

تر شده  یآنکارد شده اش چقدر جذاب و خواستن شیبه صورت  سلطان بود،با آن ته ر رهیخ درسکوت
 بود.

 ..ی...نفسمی،زنمیستی_چون تو هرکس ن

مردش غنج  یقربان صدقه ها یبرا ،دلشدیبه صورت سلطان بود ،دلبرانه خند رهیکه خ ینیه نفس
 رفت. یم

 .دیاش لرز نهیس انهینفس دلش مردانه م  طونیش یخنده ها نیبا ا سلطان

داد بالحن سرد و  یکه اورا به جلو هول م ینیکمر نفس گذاشت و ه یگود یبرد و رو شیرا پ دستش
 لب زد: یجد

 !؟یستادیچرا وا گهی_برو د

 .برداشت واز درگاه خارج شد یگام بلند نفس

قرار داشت،  یچوب یکلبه  یشد ، که درست روبه رو دهیکش  یکوچک یمت حوض آببه س نگاهش
شد  دروسط حوض  یبود و از دهانش آب خارج م ستادهیا شیدوپا یکه رو بایز یاسب یمجسمه 

 به آنجا داده بود. یدوچندان ییبایکوچک نصب شده بود و ز
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 او را به خودش فشرد و آرام زمزمه کرد:   سلطان

 .ینمونده،کنارم باش شتریخوام تا صبح که دوسه ساعت ب ی_م

اش  نهیس یسلطان گره خورده بود را باال آورد،به رو یپنجه ها انیدستش راکه تا آن لحظه م نفس
 به چشمان مخمورش زمزمه کرد: رهیگذاشت و خ

 .رهی_ چشم،آقا ش

 دیمردانه خند سلطان

 که در دل نفس به پا نکرده بود. یینفس کشش چه غوغا یآن خنده  وبا

 لبخندش را جمع کردو آرام زمزمه کرد. عیسر یلیخ سلطان

 نشونت بدم. یز یچ هیخوام  یم اینفس،ب ای_ب

از  یومردانه اش گرفته بود واو را  به سمت گوشه ا یقو یپنجه  انینفس را م فیدست ظر   سلطان
 .دیپشت بام  کش

داشت سرش را به سمت سلطان چرخواند  یام با او قدم بر مهمان طور که همگ طنتیش یبا کم نفس
 .ستادیا یو به طور ناگهان

 یبا تعجب به سمتش برگشت و چشمان مخمورش را به صورت خندان نفس دوخت و با صدا سلطان
 بم مردانه اش لب زد:

 !؟یستادی_چرا وا

که دست راستش را  ینیخود کرد و ه یو دخترانه  فیظر  یصدا یناز و عشوه چاشن یکم طنتیش با
او  یانگشتان  بلند و قو انیگذاشت دست چپش را از م یو پهن سلطان م یعضالن ی نهیس یرو
 قطورش گذاشت و زمزمه کرد: یبازو یو رو دیکش رونیب

 تونه گرمم کنه. یلباس من  من رو م یاز رو یتنت  حت یهوا سرده ،اما گرما نکهی_با ا

 زمزمه کرد: یسلطان گذاشت و بالحن آرام یمردانه  ی نهیس یجلو برد و رو یرا کم وسرش

 پناهگاه امن  مثل بغل تو... هیداشتم...به  ازیگرما ن نیچقدر به ا یدون یسام ،م ریام سردمه



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

وحجم تن کلفت  دیلرز یبم تر از قبل که م ییکردبا صدا ینفس را تماشا م رهیکه تا آن لحظه خ سلطان
 :دیلب غر ریو مردانه اش ز

قلب  نیا یپادشاه یبغل فقط متعلق به خودته،تو تنها ملکه  نیو ا نهیس نی_نفسم ازامروز تا ابد ا
 دم. یرو بهت قول م نی،ایقرارم یعاشق و ب

نفس تاب داد و او را عاشقانه همچون  فیظر یدستان بزرگ و مردانه اش را دور شانه ها سلطان
 نفس کاشت. یشانیپ یرو یبازوان قطورش فشرد و بوسه ا نیامن ب یپناهگاه

به باال  لیسلطان برداشت وصورتش را متما یپهن و اعضالن ی نهیس یاز رو یسرش را به آرام نفس
 شد. رهیگرفت وبه صورت سلطان  خ

 .یکه پادشاهش تو باش ی_خوش به حال ملکه ا

 شیاسب وحش یبایبود به چشمان ز رهیبه باال شدو همانطورکه خ لیمتما یلب سلطان کم ی گوشه
 لب زد:

 _پس خوش به حال تو..

 ی نهیوار خودش را به س وانهیقرار و عاشقش، د یبارقلب ب نیچندم ینفس دوباره امشب برا 
 .دیکوب یکوچکش م

بام  ینفس چنگ زد و به سمت لبه  یزد دست راستش را به بازو یهمانطور که لبخند م سلطان
 .دیکش

 خواست رساند. یکه م یا چند قدم بلند خودشان را به نقطه با

که به روبه رو  ینیکمرش سوق داد و ه ینفس برداشت و به سمت گود فیظر یبازو یرا از رو دستش
 جلو تر بودن اشاره کرد. یکه کم یروشن یبه چراغ ها یکیبود با دست دردل تار رهیخ

 .ینیبب یبه راحت یتون یهمه جا رو م نجاینقطه از قلمروم.ازا نی_نفس امروز آوردمت تو باال تر

 روستاهاست. یما باال تراز همه  یروستا

 بود. رهیسلطان خ ی دهیمشتاقانه به انگشت کش نفس

 . رمیگ یانتقام پدرو مادرم رو ازش م یروز  هیپاشاست ، ی_اونجا روستا
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 سلطان اسم پاشا را آورد رگ گردنش برجسته شد . یکه وقت دید یبه وضوح م نفس

 خراب شود. ثینداشت امشبش با آوردن اسم آن مرد خب دوست

سلطان  یشانه  یکه دستش را رو ینیوه دیکند وخودش را باال کش نیرا از زم شیپا یپاشنه  آرام
 .دیرا بوس گردنشیرو یکرد .رگ برجسته  یگاه م هیتک

 زمزمه کرد: دیلرز یکه م ییصدا وبا

 سلطان .  یار یرو ن یامشبه رو اسم اون عوض هیشه  ی_م

 سر چرخاند و به صورت نفس نگاه کرد. یبه آرام سلطان

لبش را با شرم  یزل زده بود،گوشه  شیدو ابرو انیفقط به چشمان سلطان واخم م میکه مستق نفس
 مرد عادت نکرده بود. نیهم به نگاه پر نفوذ ا د،هنوزیسلطان گز نیاز نگاه سنگ

 لب زد: یبا لحن جد نگاه کردن به صورت نفس یسلطان بعد از کم 

 زنه،برو تو کلبه. یداره رعد و برق م ادیخواد بارون ب ی_انگار م

 به سمت کلبه را افتاد. یحرف چینفس بدون ه 

 ختیپاشا اعصابش بهم ر یآور  ادیداشت ،دوباره با  یقدم بر م یهم پشت سرش کالفه و عصب سلطان
 به سراغش آمد. یشگیو سر درد هم

 را هم تلخ کند. شیاوقات اسب وحش یبا بد خلق دیترس یم

درگذاشت و فشارش داد و در را به سمت داخل  ی رهیدستگ یرا رو فشیدستان کوچک و ظر نفس
 هول داد.

 کرد. یکوچک نگاه م یبه داخل کلبه  رهیخ

 یکوچک قهوه ا یبخار  کیطرف تر  نیا یپنجره قرار داشت کم ریاتاق ز ینفره گوشه  کیتخت  کی
 . یصندل کیرنگ  بود و 

 .میزد خی_برو تو 
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به سمت  عیسر یلیقدم به داخل اتاق برداشت سلطان خ کیحرف سلطان به سرعت  نیبا ا نفس
 روشنش کرد. عیرفت کنارش نشست و شروع به زدن فندکش کرد که وسر یبخار 

 بلند شد. نیزم یبه سرعت از رو و

 به او زل زده بود. رهیرا که باال گرفت با نگاه کنجکاو نفس رو به رو شد که خ سرش

محکم باال و  شیپهن و اعضالن ی نهیس ی د،قفسهیگردنش کش یکف دستش را محکم رو سلطان
 شد. یم نییپا

 :دیو پرس اوردیطاقت ن نفس

 !رسام؟یشده ام یز ی_چ

 _نه.

 !؟یشد شونیانقدر پر هوی_پس چرا 

وبا حلقه کردن دستش دور کمر  ستادیاش ا نهیبه س نهیقدم به سمت نفس برداشت س کی  سلطان
نشست نفس هم به  یم یراحت یصندل یکند و هم زمان که رو ینفس مجبورش کرد که با او همراه

 نشاند. شیپا یاجبار رو

 خواب راحت. کیبغل آرامشم... کی ی_کالفه ام نفس ،تشنه 

را جمع  شیسلطان گذاشت و پاها یمردانه  ی نهیس یزده شده بود سرش را آرام رو جانیکه ه نفس
 کرد.

 نفس گذاشت: یپهلو یخورد و دست بزرگش را رو یتکان سلطان

 دختر جون. ی_چقدر تو داغ

سلطان بود به سمت باال  یگرم و عضالن ی نهیس یزدو همانطور که سرش رو ینیلبخند نمک نفس
را بسته بود و آرام  شیشد به صورت جذاب سلطان،چشم ها رهیکرد و با چشمان درشتش خ لیمتما
 داد. یرا تکان م یصندل



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

کارش سلطان چشمان  نیکه با ا دیسلطان کش یآنکارد شده  شیته ر یکوچکش را  رو  دست
نفسش  یبایشد به صورت ز رهیبلند کرد و خ یصندل یپشت یمخمورش را باز کرد و سرش را از رو

 کلفتش لب زد: یزد و با صدا ی،لبخند کج

 !طون؟یش یخواب ی_چرا نم

 گفت: یو با لحن اعتراض دیرا در هم کش شیاخم ها نفس

 .میباال که بخواب نیا یمن رو آورد یعنی_

 لب زد: طنتیبا ش سلطان

 .میام بکن یا گهیکار د میتون یم ییاگه تو بخوا ی_آره،ول

گرفت و  شیسفت و عضالن یاز بازو یشگونیبود با حرص ب دهیکه منظور سلطان را خوب فهم نفس
 :دینال

 سام. ری_عه ام

 گفت: دیخن یکه از لحن نفس خنده اش گرفته بود،همانطور که مردانه م سلطان

 .یکن یچپ و راست جلوم م یکه تو دار  ییها یدلبر  نیصبر کنم،اونم با ا دیبا یتا ک یشه بگ ی_م

 مردانه اش گذاشت. ی نهیس یو سرش را رو دیشرم زده نگاهش را از صورت سلطان کش نفس

 آمد. یباال م یبود و به تند ختهیدر هم آم شانیها نفس

 ...یگر یپس از د یکینفس  و باز کردنشون  راهنیپ یدست سلطان به سمت  دکمه ها دنیبا خز که

 لب زد: یلرزان یبا تعجب سرش را باال گرفت و با صدا ،نفسیگر ید

 ؟! یکن یچکار م ی_دار 

 !رمت؟یتو اتاقم تو بغلم بگ یکه اومد ییخوام با همون لباس ها ی_م

 ... ی_ول

 !؟یکش یو اما نداره،نکنه ازم خجالت م ی_ول

 سلطان نسبت به خودش ناخداگاه لبخند زد. اقیهمه اشت نیاز ا نفس
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 .دیکش رونینفسش ب  فیگشاد مردانه را از تن ظر راهنیدکمه راهم باز کرد و پ نیآخر سلطان

از بازوان  یکرد .دلش بوسه ا نیرا تحس ییبایهمه  ز نیافتاد در دلش  ا دشیکه به بدن سف چشمش
 همسرش را هوس کرده بود. انیو عر دیسف

 .دتشیکش رونیپرت کرد و دستش را به سمت کاله برد و آروم از سر نفس ب یرا گوشه ا راهنیپ

و ظرافت،  ییبایهمه ز نیا دنیفر و بلندش دورتا دور شانه اش پخش شد و دل سلطان با د یموها
 .دیاش لرز نهیس انیقرار درم یمردانه وب

که از  یطوالن یگردن او خم کرد  و با بوسه  ینفس زنان به کل طاقت از کف داد ، سرش را رو  سلطان
 گردنش گرفت ،نفش را همانجا رها کرد. دیپوست نازک وسف

گرفته  یآمده بود و بدنش مورمور شده بود با صدا جانیکننده  به ه ریغافلگ یبوسه  نیکه از ا نفس
 لب زد: یولرزون

 ...رسامینکن ام یی_وا

 یگرفته وبم یزد و با صدا شیلبان گوشت یرو یگر ید ینفس گرفت بوسه  یکه از چانه  یز یگاز ر با
 گفت:

 بهت ،منکهیکرد یرو م نجاشیفکر ا دیتو اتاقم با یوضع اومد نیبا ا ینگو،وقت یچی...هسی_ه
 هشدار داده بودم.

 سام ! ری_ام

 _جانم.

 .نشاند یصورتش م یجایجا یرو یز یر یچند لحظه نفس سکوت کرد و سلطان بوسه ها یبرا

 از حد... شیکه ب یشه مراقب باش ی_م

 سر به سرش بذارد . یبود اما قصد داشت کم دهیکه منظورش را خوب فهم سلطان

 سرش را باال گرفت و به چشمان نفس زل زد. آرام

از هم رد  دیباال خره که با یاسب وحش یدر بر  ییخوا یم یماه،تا ک ای؟!..دو،سه ،چهار روز  ی_تاک
 !؟یمن رو به حالم خودم رهام کن ییخوا یم یتا ک ی،تو زن من میبش
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 دل منم گناه داره. یطفل نیا

که شوهرش بود و نسبت بهش  یاز مرد ستیبا یم یچشمانش را بست،حق با سلطان بود،تا ک نفس
 را  داشت فرار کند. یفیوظا

 !د؟یترس یچرا م اما

 .یهمخواب نیشد به ا ینم یدلش راض چرا

که فقط به خاطر هوس قصد به دست  یرتیغ یبود و مردان ب دیکه کش ییها یبه خاطر سخت دیشا
 توانست اعتماد کند. یآوردنش را داشتن حاال اوهم به سلطان نم

 از شرم داغ شده بود. تنش

 .دیگردن و پشت سرش کش یپهن سلطان گذاشت و از آنجا تا رو یشانه ها یرا رو دستش

 لب زد: یحال یلرزان و ب یصدا وبا

 دارم... یترسم،احساس بد یسام م ری_ام

 :دیزد با آن تن بم و گرفته اش پرس یو همانطور که نفس م دیرا بوس شیشانیپ  سلطان

 !؟یاسب وحش یترس یم ی_از چ

 یدلش نم چیشد ،ه مانیکه قصد زدنش را داشت پش یشاداب سلطان، از حرف یچهره  دنیبا د نفس
 پس به دروغ لب زد: ردیو لبخند رااز سلطان بگ یخوش نیخواست که ا

 ندارم. یکس ترس چیو ه زیچ چیازه یترسم تا تو هست ینم یچی_از ه

 د؟یپرس یرا باال داد و جد شیابرو یتا کی سلطان

 ترسم؟! یم ی_پس چرا گفت

شدن از  رابیس دیو لبان تشنه اش را به ام دیبحث خودش را آرام باال کش نیبستن ا یبرا نفس
 لبانش فشرد. یرو یلبان سلطانش به آرام یچشمه 
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دست  دیبوس یکه لبان نفس را م ینیبه خودش آمد و ه عیکار نفس شوکه شد اما سر نیبا ا سلطان
از  عیحرکت سر کینفس حلقه کرد و همزمان دست چپش را دور کتفش گرفت و با  یپا ریراستش را ز

 بلند شد و به سمت تخت قدم برداشت. یصندل یرو

به چشمان  رهیزد و همانطور که خ مهیخ شیتخت گذاشت  و خودش هم رو یرو یرا به آرام نفس
 لب زد: یبود با حالت خمار  شیدرشت و مشک

 سام. رینفس ام یبش شهیهم یبرا ییخوا ی؟! بگو م یامشب مال من بش ییخوا یم نم،ی_بگو بب

 به تپش افتاده بود. جانیکه قلبش از شدت ه نفس

 لب زد: یدرماندگ با

 !نجا؟ی_االن...ا

و  دییکرد و لبانش را به گوش نفس سا کیزد و صورتش را  به صورت نفس نزد یلبخند کج سلطان
 گوشش را گاز گرفت. یآرام الله 

 ...دییاز درد نال نفس

 خواست. یمنبع آرامش را  م نیبرد ،او با تمام وجودش ا یکنار نفسش لذت م  چقدر

سام  ریمال ام ،فقطیخوام تا ابد مال خودم باش یخوامت  نفس ،م ی...منجای_آره  االن ....هم
 .یاسب وحش زمیبه پات بر ارویآره تا از حاال دن ،بگویاحیر

زل زده  شیدو ابرو انیفقط به چشمان سلطان و اخم م میسرش را باال گرفت و نفس که مستق سلطان
 نازکش زمزمه کرد: یو آرام با صدا دیلبش را گز یبود گوشه 

 ذره بهم فرصت بده. هیسام  ری_ام

با او بودن  یدگرگون شده بودو همچنان غوغا شیاز پ شیبدن نفس حالش ب یکه از گرم سلطان
 اش کرده بود. وانهید

صورت نفس رها کرد و چشمان مخمورش را به صورت همچون ماه نفس دوخت و با  یرا رو نفسش
 بم و گرفته لب زد: ییصدا
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 یجاش م نیبه فکر ا دیبا یکرد یم داریو احساسات خفته ام رو ب یکرد یم یدلبر  یداشت ی_وقت
 ؟ینداره اسب وحش یا دهیفا گهید ،االنیافتاد

 یچند لحظه لبش را رو یو برا دیرا بوس شیشانیصورت نفس خم کرد و آروم پ یرو رو سرش
 نگه داشت. شیشانیپ

 آرام گرفت... نفس

 کرد. یپشت سر هم سلطان همچون قرص آرام بخش عمل م یها بوسه

 لبخند زد: نفس

 مهلت خواستم. هینکن،من...من ..فقط ازت  تمیاذ ری_ام

 نفس حرکت داد: ی قهیرا آرام  تا کنار شق شیلب ها سلطان

 نداره بگو چشم. دهی_گفتم فا

 کرد: ظیغ نفس

 !ستش؟ین یراه گهید ی_مطمعن

 صبر ندارم. گهی_اوهوم،د

 .دینفس را بوس یرو خم کرد و دوباره گونه  سرش

 نفس دوباره قنج رفت. دل

 ندارم. شویکنم من آمادگ ی_خواهش م

 خواد. ینم ی_آمادگ

 لباس نفس داخل برد. ریدستش را از ز سلطان

 تن نفس به گزگز افتاد و نفسش بند آمد. پوست
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 و دوم ستیفصل ب 

  

 ؟یکن یم تمیاذ یکنم،دار  یسام خواهش م ری_ام

 باره متوقف شد . کیحرف نفس به  نیبا ا سلطان

 کنم؟! یم تتیکه دارم اذ یچ یعنی_

اش  نهیقرار درون س یکه ب یهمانطور که چشمانش را به زور باز نگه داشته بود،نفس زنان با قلب نفس
 زد زمزمه کرد: یاش با سلطان م یکیبه خاطر نزد

 _من...فقط ...

 یهمه نفس را آزار م نیا یز یدانست که چه چ ینم دیرا در هم کش شیکرد ،سلطان ابروها سکوت
 داد.

 :دیخشم اما آرام غر با

 _بگو...

 بود. دهیبود به نفسش رنگ صورتش پر رهیخ همچنان

 .دیکش رونیسر داد و دستش را از داخل لباس نفس ب نییرا از چشمان نفس به پا نگاهش

 .دیرا بوس شیشانیکرد و آرام پ کیرا به صورت نفس نزد صورتش

 .یندارم بهتره بخواب تیکنم،کار تتیخوام اذ ی_نفسم نترس ،نم

آمد که اشک درون چشمان درشتش  ییایچشمان نفس رو شیها و حرکات سلطان آنقدر پ حرف
 . دیچه بگو دیدانست با یحلقه بست،نم

 آورد. یبه زبان م دیچگونه با د،امایترس یاز رابطه با سلطان هرچند که شوهرش بود م او

 طاقت زمزمه کرد: یو ب دیخود کش جانیاز ه دهیلبان خشک یزبانش را رو نفس

 ،اما ... ادیز یلی_من...من تو رو  دوستت دارم،خ

 دونم. یکردم،خودم م یرو ادهیخورده ز هینگو ،  یچی_بسه نفس ،ه
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 _سلطان ول...

و مردانه اش گرفت و  یقو یپنجه  انیرا م فشیظر یجمله اش را کامل کند  سلطان بازو نکهیاز ا وقبل
 و مردانه اش گرفت و آرام فشرد. یبازوان عضالن انیاورا به زور چرخاند و از پشت م

آورد و با  شیکه سلطان به پهلو یتنش گرگرفت و تپش قلبش باال رفت و همزمان با فشار  نفس
 زمزمه کرد: یلرزان یصدا

 !؟ی_نارحت شد

دخترک فرو کرده بود نفس پر حرارتش را آرام  شانیپر یکه سلطان صورتش را داخل موها ینیه و
 بم و مردانه اش لب زد: یفشرد با صدا ینفس م یموها یرکه لبش را روهمانجا رها کرد و همانطو

 ناراحت باشم؟! دیبا ی_از چ

 _ازمن.

 .دیخند مردانه

 !م؟یکار دار ینکن،فردا کل ریبخواب،ذهنت رو درگ ریدلم،بگ زی_نه عز

 !؟ی_چه کار 

 !؟یخودت رو آماده کن  یعروس یبرا دی_با

 گشاد شده سرش را به  زحمت باال گرفت. یمتعجب با چشمان نفس

از  یودخترانه اش نشست که برق یگوشت یلب ها یرو  یبه صورت جذاب سلطان ماند.لبخند رهیخ
 .دیبخش شیبایز یشعف به چهره 

 ما،من و تو؟! ی_ع...عروس

 یصورت نفس را نوازش م شیکه هرم داغ نفس ها ینیلبانش نشاند و ه یرو یلبخند مهربان سلطان
 مردانه زمزمه کرد: یکرد با لحن

 من و تو.. ی،عروسی_آره اسب وحش
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و  دیو خواستن را درونش  د اقیوبه چشمانش که برق اشت دیسلطان چرخ یبازوها انیکامل م نفس
 که به کمرش آورد اورا کامال به خودش چسباند . یقلبش به لرزش افتاد زل زد.،سلطان با فشار 

 شد.تاب  ینفس ب ی نهیدرون س دل

 لب زد: دوباره

 م؟یریبگ یقراره جشن عروس یعنی_

 .ی_آره اسب وحش

 سکوت کرد... نفس

حرکت  کیسلطان آنقدر گرم بؤد و جذاب ،که نفس با ذوق دستش را دور گردنش گذاشت وبا نگاه
بر لب داشت دوبار خودش  ینیکه لبخند نمک ینیسلطان گذاشت و ه یگونه  یلبان داغش را رو عیسر

 :دیرا عقب کش

شلوار تو  ،کتیدعروسیشم ،لباس سف یعروس م شه،دارمیعاشقتم،آخ جون،اصال باورم نم رسامی_ام
 عروس... نی،ماش

کرد که نفس تا  ینفس گذاشت ،فکرش را هم نم یبرهنه  یبازو یرا رو شیدست بزرگ و قو سلطان
 اندازه خوشحال شود. نیا

گفت،درست  یگفت و م یخودش م یشده بود و نفس برا رهیخ شیو خاص به اسب وحش محزون
 مثل دختر بچه ها شده بود.

که حصار  ینینفس کاشت و ه یشانیپ یرو یطوالن یبرد.وبوسه ا شیآرام صورتش را پ سلطان
 نفس نجوا کرد: یشانیکرد بدون جدا کردن لبش از پ یبازوانش را به دور نفس تنگ تر م

 نفسم. یعروس بش ی_انقدر دوست دار 

 بود گفت: شیلب ها یکه رو یبا لبخند سرش را تکان داد و سلطان با لبخند کج نفس

 که همه انگشت به دهن بمونن. یطور  رمیگ یبزرگ م یعروس هی_برات 

 .دیخند اریاخت یب نفس

 شد. رهیپهن  سلطان گذاشت و دلبرانه درون چشمانش خ یشانه ها یرا رو فشیظر دستان



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 .یسام،مرس ریام ی_مرس

 سلطان کمرنفس را به چنگ گرفت. دستان

زد دستانش را  یبازوان او گرفتار شده بود و لبخند م انیآورد و نفس همانطور که م شیبه پهلو یفشار 
به صورت هم بودن که سلطان آرام آرام صورتش را به صورت نفس  رهیصورتش سوق داد،خ یآرام تا رو

 دنشیبه بوس علبان نفسش قرار داد و آرام شرو یلبان داغش را رو یحرکت ناگهان کیکرد و با  کینزد
 کرد.

 دورگه شده لب زد: یاش فشار داد و با صدا نهیس یچند بوسه سر نفس را آرام به رو بعد

 که هستم نکنم. ینیقرار تراز ا ی_بخواب نفس ،ب

 به نفس نفس افتاده بود چشمانش را بست . جانیکه از شدت ه نفس

 داد. یهر دم  عطر تن سلطان را فرو م وبا

 .ایعطر دن نیتر یدوست داشتن دنییداشت ،بو یلذت وچه

 سکوت حکم فرما بود و سکوت... نشانیب

 .دیرس یبه گوش م شانینفس ها یصدا وفقط

 آرام سرش را باال گرفت. یلیکه در سکوت گذشت،نفس خ یلحظه ا چند

 شد به صورت سلطان،که غرق در خواب بود. رهیوخ

 لبان مردانه و خوش فرمش زد. یآرام رو یو بوسه ا دیرا باال کش خودش

 رفت. یمرد غنج م نیا یدلش برا بیعج

 سلطان چنگ زد. یبه پهلو فشیظر یسلطان چسباند و با پنجه  ی نهیبه س شتریرا ب خودش

 .دیه آغوش  کشچند لحظه  خواب  سخاوتمندانه هردو را ب وبعد

** 

 )نفس(
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بازم به پنجره  مهین یچشم ها نیپلک هام رو باز کردم و از ب یآروم ال یمردانه ا دادیداد و ب یصدا با
 یهوا تکان م یرو میبود و با نوازش نس زانیآو یرنگ یر یش رینازک حر یکه پرده  یکوچک ی

 شدم. رهیخوردخ

 افتادم. شبید یاتفاق ها ادیشدم و  تمیموقع یچند لحظه تازه متوجه  بعد

 .دیرس یسلطان به گوشم م یمردانه  یصدا هنوزم

 به خودم اومدم و سرجام نشستم. عیسر یلیخ

گذاشتم و به سرعت بدون  نیزم یچپم رو رو یراستم وسپس پا یخودم کنار زدم و پا یرو از رو پتو
 رفتم. رونیکه داشتم از در کلبه ب یتیتوجه به وضع

 درگاه خارج شدم به سمت صدا قدم برداشتم. از

صداش رو باال  یبود و گهگاه یسام که مشغول حرف زدن با گوش ریام دنیقدم که جلو رفتم با د چند
 .ستادمیا دشیغر یبرد و م یم

 کرده بودش. یر،وحشیمرد رو مثل ش نیشده بودکه ا یکردم دوباره چ ینگاهش م متعجب

 .ی،لعنت ییکنم که مرگت رو از خدا بخوا یم ی_دستم که بهت برسه کار 

رو که به صورتم دوخت ناخدا  شیوحش یزده بودم به صورتش که سرش رو باال گرفت ،چشم ها زل
 قدم به عقب رفتم. کیو  دمیگاه از نگاه پرنفوذش ترس

 بود با خشم به سمتم قدم برداشت. رهیرو از گوشش فاصله داد و همون طور که به صورتم خ یگوش

 قورت دادم. ی.آب دهنم رو به سختدنیلرز یچسبوندم ،پاهام م واریرو به د خودم

 روم قرار گرفت. روبه

 بود. شیدوابرو نیب یظیکه اخم غل ینیو ه ستادیام ا نهیبه س نهیس

 گفت: یلحن مردانه و جد با

 !؟ییبرم جا دیباش،با عیسر ن،فقطییپا می_برو لباسات رو بپوش بر

 بود. یکردم ،کالفه و عصب یرو گفت واز کنارم رد شد ،از پشت نگاهش م نیا
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 .دوباره گردنش گرفته بود د،حتمایکش یرو به گردنش م دستش

 .دمیبه خودم اومدم و به سمت اتاق دو عیسر

 انقدر ناراحت شده. یدونستم که سلطان از چ یاتاق چشم گردوندم،هول کرده بودم نم داخل

سلطان رو برداشتم و تنم کردم با اضطراب دکمه هاش  یمردونه  راهنینار تخت پخم شدم از ک عیسر
 .دیبه گوشم رس  تیکه توام بود باخشم و اعصبان ادشیفر یگشتم که صدا یرو بستم دونبال شالم م

 دختر. گهید ای_نفس... د...ب

 شالم رو سرم کنم با دو قدم بلند ازکلبه خارج  شدم. نکهیبا وحشت و اضطراب بدون ا عیسر

حوض گذاشته بود و  یلبه  یراستش رو رو یچهار شونه اش افتاد پا کلیخروجم از کلبه چشمم به ه با
 دست راستش رو به گردنش گرفته بود.

 یشد ازش م یم یاعصبان یخورم که وقت یاضطراب به سمتش قدم برداشتم ،قسم م با
 کرد. یکه سر راهش بود رو نابود م یو هرکس دیغر یم یوحش ریش کیمثل  دم،درستیترس

 کنم یدادم ازش دور  یم حیترج پس

 دمش نذارم. یپا رو و

تر  ظیغل شهیقدم هام متوجهم شد سرش رو تو همون حالت به سمتم چرخوند ،اخمش از هم یصدا از
 بود.

گذاشت و دستاش  نییحوض پا یبزنه پاش رو از لبه  یحرف نکهیام حبس کردم،بدون ا نهیتو س نفسم
 کرد و به سمت در قدم برداشت من هم پشت سرش راه افتادم. بشیج یرو تو

رو به گرنش  دیرو از گردنش خارج کرد و در رو قفل کرد و دوباره کل دیسلطان کل میدرگاه خارج شد از
 انداخت و راه افتاد.

 رفت. یقدم جلو تراز من راه م کی

 رو تو اتاقت._ب

 قابل تحمل. ریبد اخالقه غ هینزدم دوباره شده بود  یحرف
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متوجهم بشه که ناراحت شدم اما بدون توجه به من وارداتاقش شد و در رو  دیتا شا ستادمیا همونجا
 هم فشار دادم و دست هام رو کنار پام مشت  کردم. یلبم رو رو یبست اعصبان

که  وفتمیمحکم برخوردکردم خواستم ب زیچ کیبه  یسمت در اتاقم قدم برداشتم که به طورناگهان به
 کمرم چنگ زده شد. یرو یمردانه ا یپنجه ها

 لحظه چشم هام رو بستم فکرکردم افتادم. کی یبرا

 ندیخم شده بودم به سمت عقب،که چشم هام رو آروم با احساس رفع خطر باز کردم اما باد همونطور
خودم رو جمع کردم و خواستم  عیداشت سر یبیبود بهم و نگاهش برق عج رهیکه خ اریصورت سام

 خودم رو از ش جدا کنم که محکم من رو به خودش چسبوند.

 تمیوضع یمن تازه متوجه  یخدا دیصورتم به سمت بدنم چرخ یاش  آروم آروم از رو رهیخ نگاه
 شدم،دکمه هام رو نبسته بودم.

 لب زدم: یبم و لرزون یصدا با

 ولم کن. اری_س...سام

 دهیگردنش کش یعرق کرده اش به سمت رگ باد کرده  هیشونیصورت سرخ شده اش و پ یاز رو نگاهم
 شد.

 _ت....تو...

 !نجا؟ی_چه خبره ا

به خودش اومد و حراسون کمرم رو رها کرد ،به سرعت به عقب  اریسلطان سام یبلند وجد یصدا با
 برگشت.

خودم بودم ،فقط تونستم نگاهم رو به سمت صورت   یرو اریسام بینوز تو شوک نگاه عجه منکه
 سلطان بچرخونم.  یشده  دهیدرهم کش یو ابرو ها یعصب

 لب زد: یدورگه شده ا یبا صدا اریسام

 تو که... شیاومدم پ ی_م...من،داشتم م

 .ستادیاش ا نهیبه س نهیس اریبا دو قدم بلند به سمت سام سلطان
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 .تینگفته ،پراز خشم و اعصبان یپر بود از حرف ها نگاهش

ابروش رو باال داد و باسر اشاره  یتا کیشد  رهیبرداشت و به صورت من خ اریسام یرو از رو نگاهش
 :دشیکرد و غر

 _برو تو اتاقت.

 یکه جا یاومدم از کنارش رد بشم که مچ دستم رو محکم گرفت،طور  یحرف اضافه ا چیه بدون
 .دستش درد گرفته بود

 .خونت گردن خودته نباری،ایچرخ یوضع تو عمارت م نی_بار آخرت باشه با ا

خشنش به خودم  ادیفر یکردم ،که با صدا یم زینگفتم و فقط تو سکوت حرف هاش رو آنال یز یچ
 اومدم:

 _مفهومه؟!

 گفتم: یلرزون  ییصدا با

 _آ...آره....

دستم رو  دمیاش رو از دور مچم آزاد کرد و من با آزاد شدن دستم به سرعت به سمت اتاقم دو پنجه
 مشت کرد و فشارش دادم. رهیدور دستگ

 قدم بلند وارد اتاق شدم ودر رو پشت سرم بستم. کی با

 زدم. یشدت اضطرابم نفس نفس م از

 در چسبوندم . یال یرو با کنجکاو گوشم

 ***)سلطان(

 ماند تا نفس وارد اتاق شود. منتظر

 هم فشار داد و فکش منقبض شد . یمحض بسته شدن در  لبش را با حرص محکم رو وبه

 زد . اریسام ی نهیکف دستش محکم به تخت س با

 :دیبا خشم غر و
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 .یلعنت یکرد یم ی_چه غلط

 یصبانو اع نیکه وحشت زده به  صورت خشمگ ینیآب دهانش رو به زحمت فرو داد و ه اریسام
 بود لب زد: رهیسلطان خ

 خورد بهم. یکردم،نفس اتفاق ینم یسام باور کن کار  ری..امامم

 دیغر یکه م نطوریگرفت و هم شیقو یچنگال ها انیرا  در م اریسام راهنیپ ی قهیبا خشم  سلطان
 را اریسام

 چسباند. وارید ی نهیس 

دوباره،مگه قدقان نکرده بودم  یخورد یبنداز ،چ تینگاه به اون صورت لعنت هی نهیبرو تو آ کهی_د...مرت
 . ینجاستا نخور  نیاز ا گهیکه د

 خونه ان. نینگفته بودم که دوتا دختر جوون تو ا مگه

 فشار داد. اریسام یگلو یرو شتریدستش را ب و

 بود. دهیاز سرش پر یتا حد یکه مست اریسام

 ردنش جداش کنه اماموفق نبود.کرد که از گ یم یسلطان گذاشت وسع یدست قو یرارو دستش

را گرفته بود اورا به سمت اتاقش کشاند و محکم همانطور  اریسام ی قهیکه  ینیح نیخشمگ سلطان
 کرد او را به داخل اتاقش هول داد . یاش را رها م قهیکه 

 افتاد. نیزم یعقب عقب رفت و محکم رو اریسام

 :دیغر یزخم خورده و وحش یر یدوباره همچون ش سلطان

 .یدیفهم یاتاق رو ندار  نیاومدن ازا رونیحق ب یومدی_تابه خودت ن

 _ سام ،به خدا کم خوردم،اعصابم خورد بود.

 :دیغر نیخشمگ سلطان

 .یقسم  نخور لعنت اری_خفه شو سام

 رو گفت و محکم در رو بست . نیا
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 _سام نبند در رو ،بازش کن.

 زد: ادیچرخاند فر یرا در قفل م دیکه کل ینیه سلطان

 . ادی_خفه شو صداتم در ن

و به سمت اتاق نفس  ختیخوش حالتش چنگ زد و بهمشون ر یموها انیرا محکم م شیها پنجه
 قدم برداشت.

مشت کرد وآرام در را به سمت  رهیدستگ یمکث کرد و سپس دستش را رو یکم ستادیکه ا دراتاق
 داخل هول داد.

 برخورد کرد. یز یدر به چ اما

 .دیخودش را کنار کش  دهینفس که معلوم بود به در چسب هیچند ثان بعد

فر و بلند و  یسلطان با  موها یآمده باشد روبه رو  هشیتنب یکه پدرش برا طونیش یدختر بچه ا مثل
 کرد. یبود و چشمان بزرگش را به صورت سلطان دوخته و نگاهش م ستادهیگشاد ا یمردانه  راهنیپ

اش دردلش جا  یا لهیجفت چشم ت کیبا آن  بیدختر عج نیداد،ا رونیب قینفسش را عم سلطان
 لرزاند. یاش م نهیس انیخوش کرده بود و هرلحظه قلب مردانه اش را م

 قدم به داخل اتاق برداشت. کی کالفه

 .ستادیبه رخ نفس ا رخ

 نفس گذاشت . فیبازوان ظر یدستش را رو دوتا

 لب زد: یاز هرگونه احساس یفشار داد و با لحن سرد و عار  یکم

 !؟ی_خوب

 سکوت کرد آب دهانش رو به زحمت قورت داد. نفس

 شیدوابرو انیاخم م یدلش برا بیولب خوش فرم مردانه اش بود عج یبه صورت اعصبان نگاهش
 رفت. یغنج م

 _آره..خوبم
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 که چشمان مخمورش را به صورت نفس دوخته بود لب زد: ینیه سلطان

 رم سر اصل مطلب... یم ستم،پسین هیاهل حاش یدون ی._نفس خودت م

 کرد،بعد چند لحظه ادامه داد... دنیقرار شروع به تپ یکرد،قلب نفس ب سکوت

 .میعقب بنداز دیرو با یافتاده که فعال عروس یاتفاق هی_

 .دیبگو یز یتا چ امدیحالش گرفته شده بود،دلش ن نکهیرا بهم زد،با ا شیچند بار پلکها نفس

 زد. لبخند

کردو حس کرد که سلطان االن  دایآرام شده او هم دل و جرعت حرف زدن پ یکه سلطان کم دید یوقت
 آرام شدنش. یدارد،برا ازیبه او ن

به چشمان  رهیسلطان گذاشت و همانطور که خ یمردانه  ی نهیس یدو تا دستش را باال آورد و رو کف
 کند از محبت و عشق وآرامش نجوا کرد: زشیداشت لبر یکه سع یسلطان بود با صدا یوحش

 .میریگ یم یو موقعه اش شد عروس  ی،هروقت تونست زمینداره عز یرادی_ا

را درهم  شیابرو ها طنتیکه با ش ینیو ه دیسلطان را بوس یو آرام  چانه  ستادیا شیپنجه ها یرو و
 :دیو نال دیلبش کش یبود دستش را رو دهیکش

 یا چارهیب هی دیسوزن شدن،آخه شا ،مثلیبلندشون کرد یلیلبم رو سوراخ کردن،خ شاتیخدا ر یی_وا
 چکار کنه. دیدلش بخواد ببوستت با

 کمرنگ تر شد. یاما اخمش کم دینخند سلطان

به  یکرد  بوسه ا یحبس م شیبازوان مردانه و قو انیکه اورا م ینیصورت نفس خم شد و ه یرو آرام
 لب زد: یبم ینفس با صدا یشانیبه پ دهینفس زد ،لبش را بر نداشت و همانطور چسب یشانیپ

 .ی_شرمنده اسب وحش

بازوان سلطان  انیپر از عشق زد و چشمانش را آرام بست و همانطور که خودش را م یلبخند نفس
 آغوش امن مردانه اش شده بود، زمزمه کرد: یداد و غرق در گرما یتکان م

 .زمیعز _دشمنت شرمنده
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 نفس زد و... یشانیبه پ یدوباره بوسه ا سلطان

 کوتاه سلطان  آرام خودش را از نفس جدا کرد . یلحظه ا بعد

تو  ییایکن ب یبگو در رو روش باز نکنه،توام سع ایقفل کردم به سون اریسام ی،در رو رو ییبرم جا دی_با
 .یخودت قفل کن یگردم در رو رو یاتاقت تا بر م

 شد به چشمان مخمور و جذاب سلطان و آرام نجوا کرد: رهیسرش را باال گرفت و خ نفس

 !؟یشه نر  ی_نم

 شه که از کارم بمونم. یبرم،نم دی_نه، با

 _اوهوم،حق باتوعه.

 _مراقب خودت باش.

 هم فشار داد. یچشمانش را رو نفس

 صورت نفس برداشت وبه سرعت از اتاق خارج شد. ینگاهش را از رو سلطان

 داد. یشک طاقت از کف م یماند ب یکنار نفس م گرید ی قهیچند دق اگر

 را پشت سرش بست،و  به سمت اتاقش قدم برداشت. دراتاق

 رو به سمت داخل هول داد . در

  

عوض  یآب نیو شلوار ج یمشک شرتیت کیرا با  شیلباس ها عیقدم بلند از درگاه گذشت،سر کی وبا
 کرد.

 برد. شیبود ،پ زیم یکه رو شیرا به سمت گوش دستش

 را گرفت: اوشیس یشماره ظیغ با

نفس  یعنینقطه ضعف سلطان  یپارو قایدراز تر کرده بود،و ق مشیرا از گل شیپا نباریا اوشیس
 گذاشته بود.

 کرد. یخودش را با او مشخص م فیتکل دیبا باالخره
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هم فشرد و  یرا رو شیلبها دیرا شن اوشیآرام س یصدا نکهیرا کنار گوشش گرفت و به محض ا یگوش
 :دیغر انشانیاز م

 .نمتیبب دی_با

 کرد و جواب داد: یمکث اوشیس

 خوام صدات رو بشنوم. یصبحم رو گفتم تا دادگاه نم یرفته حرف ها ادتی_

که  یو از درد دیکوب واریو همزمان مشتش را محکم به گچ د دیشدو غر شهیتراز هم نیخشمگ سلطان
 کرد وصورتش جمع شد د،اخمیچیدستش. پ یدر استخان ها

  

  

 و سوم ستیفصل ب 

  

 لتینفس رو تحو یراحت نیبه هم یفکر کرد یش کسانیکنم که با خاک  یم یپس فطرت،کار  ی_عوض
به  یکن تمیاگه شکا یخواد،حت یمنه،خودشم منو م هیو قانون یزن شرع گهیدم،اون دختر حاال د یم
 من باشه. شیخواد پ یم تیخود نفس با رضا رسه،چونینم ییجا

 گهیحاال...نه ،د یکرد و ل شیکار هیشد  یم یبودم چکاره ا دهیکه نفهم یسام، تا وقت ری_بس کن ام
 کنارت بمونه. هیثان کی ینفس حت ذارمینم

هردومونه بهش بگم بازم نظر نفس نسبت به تو  ی نهیرو که تو س یاگه اون راز  یفکرکرد درضمن
 خواد کنارت بمونه،نه آقا...نه... یم نه،بازمیهم

نگذارد تا  نکهیدرکنترل خشمش داشت وا یکه از شدت خشم سرخ شده بود اما سع ینیه سلطان
 شود. تشیاعصبان یمتوجه  اوشیس

 ...دیخند

 در پنهان کردنش داشت. یداشت ،اما سع ظیغ

 دورگه شده اش متوجه شده بود. یرا از صدا نیا اوشیبود وس یعصب
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 .بود دایخشم هو شیصدا در

 .ردیها را بگ یلیخواست دامان خ یم دیکه شا یخشم

 یبرا شبیکار از کار گذشته،نفس د گهید یچه نگ یاته چه به نفس بگ نهیرو که تو س ی_سرگرد راز 
 مال من شد. شهیهم

را از گوشش فاصله  یگوش یباعث شد که سلطان کم یاز پشت گوش اوشیبلند و متعجب س یصدا
 بدهد:

 نبود. نیا ،قرارمونیقولت زد ریسام،تو ز ریام یکرد کاری_چ

 زد و گفت: یابروانش را کور تر کرد و پوزخند صدادار  انیکور م یگره  سلطان

که رازم رو  یکرد یم دمیمن رو تهد یاالن داشت نی،هم یفهم یم یکلمات چ نی_قول ...قرار..تو از ا
 .یکن یفاش م

 .میخودش باهم رابطه داشت لیمنه و با م هیهر حال نفس زن شرع به

 .. یلعنت یکن  اشغهیسام،کدوم زن، تو فقط قرار بود که ص ریمن نده ام لی_انقدر چرند تحو

 امروز... نی..همنمتیبب دیبا

داد و پوزخند صدا  رییرا باور کرده پس بحث را به نفع خود تغ شیحرف ها اوشیس دیکه د سلطان
 زد و زمزمه کرد: یدار 

 .نمتیخوام بب یتا زمان دادگاه نم گهیرفته،د ادتیصبحت رو  ی...سرگرد،حرف هانمی_بب

شد،سرش  نیو خشمگ یعصب دادیم لیخودش را به خودش تحو یکه سلطان حرف ها نیازا اوشیس
 .دیرا در هم کش شیشده بود به سقف ابروها رهیکه خ ینیرا باال برد و ه

 گذاشت در آرامش حرفش را بزند؟ یسلطان م مگر

 :دیخشم غر با

 اونجا... امی_پس من م
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 اوشیکه س دیبگو یز یشده بود رو ترش کرد خواست چ یعصب اوشیهمه سماجت س نیکه از ا سلطان
 تماس را قطع کرد.

 خون... یسرخ شده بود و چشمانش کاسه  یصورتش به طرز باورنکردن  سلطان

 شد. لیبه هزار تکه تبد هیاز ثان یدر کثر  یزد و گوش واریرا با حرص به د یگوش

 بهمشان زد . یلختش چنگ زد و عصب یو مردانه اش را به موها یقو یها پنجه

 از رازش باخبر شود ... اگرنفس

 ** 

 )نفس(

 از درگاه خارج شد ،کالفه به سمت تخت رفتم و خودم رو روش ولو کردم. رسامیام نکهیاز ا بعد

 رو عقب انداخته؟! ی_چرا عروس

 کرده ؟!  دشیدوباره مهران تهد  نکنه

 کرد. یدعوا م یکیصبحم پشت تلفن داشت با  امروز

بخت برگشته  یدادم،دست راستم رو باال بردم و تمام خشمم رو سر دکمه ها رونیب قیرو عم نفسم
 و بازشون کردم. دمشونیکش یگر یپس از د یکیکردم و  یخال

 اتاق پرتش کردم. یآوردم و گوشه  رونیرو ازتنم ب رسامیام یمردونه  راهنیپ

رو کنسل  یعروس نکهیا لی،آخه دل دمیکالم ازش نپرس کیشه،من چقدر ساده ام، ینم ینطور یا ری_نه خ
 بوده. یکردش چ

 شدم به سقف. رهیگاه کردم و خ هیتخت تک یرو پشتم رو دستام

 !؟یشده باشه چ مونیپش اگه

 چکار کنم؟!... دیبا

 کردم. یم یالبافیتو خودم بودم و خ یساعت مین

 که به در اتاقم خورد. یتا اون لحظه توافکارم بودم با تقه ا منکه
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 و به در چشم دوختم. دمیسقف کش یام رو از رو رهیخ نگاه

 مهیهم سن و ساله من بود سراس بایتقر  یاز خدمت کارها که دختر جوون یکیموقع در باز شد و همان
 وارد اتاق شد.

 :دمیغر یتخت بلند شدم و عصب یاز رو عیسر

 !؟یش یوارد اتاق م ینجور یا یچ یسنکوپ کردم،برا وونهی_چته د

 بود. دهیپر یهول کرده و دستپاچه است و رنگشم بد جور  یلیکه معلوم بود خ دخترک

 به صورتم جلو اومد. رهیبست و خ عیرو سر در

بهم برسونه دست هام رو کنار پام مشت کردم و خودم  یبیحرکاتش وحشت کردم نکنه اومده آس نیا از
 .ستیام دستش ن ییشد، چاقو دهیلحظه به سمت دستاش کش کیدفاع کردم، نگاهم  یرو آماده 

 راحت شد. کمی المیخ

 . ستادیروم ا روبه

 به رخ هم... رخ

 .میهم بود یهم قد و قواره  بایتقر

 تو اتاقم. یاومد ینطور یا یچ ی،براییخوا یم ی_چ

 دستپاچه لب زد: دختر

 سوزونه. یم شیاگه بفهمه من رو درجا تو آت دینگ یز ی_نفس خانوم تو رو خدا به سلطان چ

 گره شدم گذاشت . یمشت ها یدوتا دستش رو رو و

 کردم. ینگاهش م کنجکاو

 شده؟! ی_مگه،چ

 لب زد: یبه چشمانم بود به سخت رهیوحشت زده خ یکه با چشمان ینیه دخترک

 دارم. یاز طرف سرگرد سرمد غامیپ هی_
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 با من چکار داره. اوشیس یعنیشدن ،  زیو گوشام ت دیاسم سرگرد دلم لرز دنیباشن

 رو بگو؟ غامتی_خب بگو،پ

 لب زد: دهیبر دهیو کنجکاو نگاهش کردم ،که بر منتظر

 _خان...وم تو رو...خ...خدا سلطان نفهمه...

 گفتم: کالفه

 رو بده. امتیمنو پ یکشت _باشه ...باشه...تو که

 تو چشم هام ... رهیرو ول کرد و خ دستم

که باهاتون  دیپشت عمارت منتظرتونه،حتما بر گهیساعت د میگفتن که بهتون بگم تا ن اوشی_آقا س
 کار واجب داره. کی

 .دمیهام رو نا خداگاه تو هم کش اخم

 چکار کنم، دیبا

 چرا؟! نه،آخهیخواد من رو بب یپشت عمارت م گهیساعت د مین

 سام ... ریام یصبح افتادم و حرف ها ادی

 کشوند. یبه جونم افتاد که من رو به مرز مردن م یآنچنان اضطراب هیاز ثان یکثر  تو

 ...دمیکش وارید یرو به سمت ساعت رو نگاهم

 گذشته بود. قهیدق پنج

 چه خبره؟! نجایا

 خبرم؟! یکه من ازشون ب وفتهیداره دور و برم م ییاتفاق ها چه

 بهم خوردن دراتاقم اومد، یصدا

 برگشتم. هراسان

 رفته بود. خدمتکار
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 هول کرده بودم. ومد،بدجوریباال نم نفسم

تموم  یهمه بدبخت نیقراره ا یک دم،پسیترس یم وفتهیبرام ب ندهیکه قرار بود درآ ییاتفاق ها از
 رفته. ادشیبشه،انگار خدا هم منو 

زده ام رو لمس کردم،حتم داشتم که رنگ صورتم  خی یصورتم گذاشتم و گونه  یوقفه دستم رو رو یب
 .دهیپر

 شد. دهیبازم  به سمت ساعت کش نگاهم

 .دنیلرز یو پاهام به شدت م دست

 زور خودم رو به سمت کمد لباسام کشوندم. به

 برداشتم . یمشک یساده  یمانتو هی

انقدر حالم بد بود و اضطراب  دمیکش رونیشال سبز رنگ ب کیو  دمیکش رونیشدم کشو رو ب خم
 ندادم. یتیمانتوم اهم ایداشتم که اصال به رنگ شال 

 سرم و از اتاق خارج شدم. یدکمه هام رو ببندم شالم رو انداختم رو نکهیرو تنم کردم و بدون ا مانتوم

 هیکه زندان ارمیرون،سامینبودش دراتاق سلطانم باز بود،حتما رفته ب یبه اطرافم انداختم،کس ینگاه
 نباشه. اطیمونه طاها،خدا کنه تو ح یفقط م

 .دمییدو نییپا یکیکردم  پله هارو دوتا  یکه با ترس و اضطراب به اطرافم نگاه م ینیه

مشت کردم و در رو به سمت خودم  رهیدستگ یسمت در ساختمون قدم برداشتم،  دستم رو رو به
 از درگاه خارج شدم. عیسر یلیو خ دمیکش

لحظه قلبم  کیسلطان  دنیپله بودم که  با د نیرو اول دمیرو پشت سرم بستم و به سمت پله ها دو در
 .ستادیاز حرکت ا

ابروش رو با تعجب باال  یتا کیبود بهم  رهیطور که خ نیزدم،سلطان هم ینفس م ستادم،نفسیا
 انداخت و به سمتم اومد.

 نرم. رونیبدم،بهم گفته بود از اتاقم ب یحاال جوابش رو چ ایخدا

 شد. یم دهیام کوب نهیمهابا به س یقلبم که ب ضربان
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 آرام گرفتم. یکم قیسه تا نفس عم ایلحظه چشم هام رو بستم و با دو چند

 .دمیافتاد،ترس یو مشک یکه پلک زدم ،نگاهم رو دوتا چشم جد نیهم اما

 یبلندم همراه شد با معلق شدنم رو غیخورد و ج زیپله ل یپله ها نبودم که پام از لبه  یمتوجه  اصال
 هوا..

 زدم ،چشم هام رو آروم باز کردم. ینفس م نفس

اش رو دور کمرم  گهیدست بازوم رو گرفته بود و دست د کیسلطان افتاد با  یبه صورت اعصبان نگاهم
 تاب داده بود.

سام  ریگاهم دست ام هی،تنها تک نییارو با وحشت ازش گرفتم و سرم رو چرخوندم به سمت پ نگاهم
 شکسته. یپله ها افتاده بودم،اونم با دست و پا نییاالن من پا دیجنب یبود که اگه زود نم

 دادم . رونیراحت ب الیرو با خ نفسم

 !رون؟یب ییای_مگه نگفتم ازاتاقت ن

 و سرم رو به سمتش چرخوندم. امیسلطان باعث شد به خودم ب یجد یصدا

گفتم،که  یم یبهش چ دیپرنفوذش افتاد زبونم بند اومد،با یکه به صورت جذاب و چشم ها نگاهم
 کنه. یصد درصد من رو خفه م ،نهیکه ازش متنفر  نمیرو بب یاوشیس رمیدوراز چشمت دارم م

 سلطان باعث شد که زبونم تکون بخوره. یخشن و جد لحن

 شده؟! یز ی،چی_باتوام چرا خشکت زده،چرا انقدر هول

 هوابخورم. کمی_ن....نه...فقط اومدم 

 .دیکمرش رو صاف کرد و همزمان من رو هم باال کش سلطان

 کلمیه نییدوراز باال تا پا کیکمرم برداشت نگاهش رو  یو دستش رو از رو ستادیام ا نهیبه س نهیس
 صورتم ثابت موند. یچرخوند و رو

بار بهت نگفتم که  هیهمه نگهبان،مگه  نیا یجلو ،اونمیهوا بخور  یسرو وضعت اومد نی_اونوقت با ا
وضع  نیده ناموسم با ا یاجازه نم رتمیکه غ نهیا شونیکیاعتقادات دارم ، یسر  هیخودم  یمن برا

 همه مرد. نیا یلباس بپوشه،اونم جلو حیفج
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 .دیکوب یم جانیامان و از سر ه ینفس ب قلب

 دوباره ادامه داد : سلطان

 ؟یمانتوت رو ببند یدکمه ها یحت  یکه فرصت نکرد یانقدر هول بود یعنی_

 کردش. یکه فرار نم اطیح

 .دیکش یبرام خط و نشون م گهیتند سلطان از طرف د ینفس ها یصدا

 و لیدل یپشت بندش کل دیگفتم با یکه م یبگم ،هرچ یبودم چ مونده

 خوره. یگول حرف هام رو نم یسادگ نیو به ا هیآوردم،سلطان واقعا مرد باهوش یمدرک برا آقا م 

 :دیابروهاش رو کور تر کرد و غر نیکور ب ی گره

 !؟ید یپرسم جواب نم یم ی_باتو ام نفس،چت شده ؟!...چرا هرچ

 هام از ترس گشاد شدن،هول شده بودم،به زورصدام از حنجره ام خارج شد: چشم

 بگم؟! ی_چ

 سرخ شد... هیاز ثان یسلطان درکسر  صورت

مردونه اش رو دور مچ  یقو یآورد،پنجه  شیرفت و دستش روبه سمت مچم پ یقروچه ا دندان
 بهش آورد. یفیخف د،فشاریکش یدستم تاب داد و همزمان که من رو دونبال خودش م فیظر

 گردنش گذاشتش و مالشش داد. یاش رو رو گهید شده،دستیبود بدجور کفر  معلوم

 یکن یرو ازم پنهون م یچ یدار  ستمینفس...من خر ن یبکن یچه غلط یخواست یآره،م ی_خفه شد
 ...یلعنت

 :دشیباالخره زبونم جنب دمیدو یبلندش م یدر مقابل گام ها بایتقر منکه

 کنم ... یرو ازت پنهون نم یچی_به جون خودم ه

 :تیزد،توام از خشم و اعصبان ادیفر دویبه سمتم چرخ ستادیبار ا کی به

 .یقسم نخور لعنت_خفه شو نفس،به جون خودت 
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 ... گهیانداخت منکه د یرو به وحشت م یسلطان هرکس ادیفر

وچشم هام پراز آب شدن،تنها  دیشدم بهش،ناخداگاه دلم لرز رهیگشاد شده از ترس خ یچشمان با
 اشک هام بودن. نیسالحم در برابر سلطان هم

 به هق هق افتادم. 

موقع رو  نیبودم به صورت سرد و خشن سلطان  بهتر رهیخ یگشاد شده و باران یکه باچشمان نطوریهم
 که بحث رو عوض کنم،لب زدم: دمید

 شده بود؟! یچ ،مگهیرو عقب انداخت ی_چرا عروس

 .گهی،دیر یبگ یعروس ادیبگو خوشت نم یبارکی

 :دشیبا خشم غر سلطان

 االن... هیهات براچ هیگر نیا ارمی_اصال سر در نم

 زنم تو از ... یحرف م ی_من از عروس

 ...اه

 همونه،من چقدر بدشانسم... ،برایخوش اخالق یلیخ ستیکنم،ن یم هیبه خاطره توعه که گر اصال

 .دمیچشم هام کش یرو ختمیر یدستم رو هم زمان که اشک م پشت

 .ریدستمال رو بگ نیا ای_ب

از اشک به دست مردونه اش زل زدم ،دستم رو جلو بردم و دستمال رو از تو  ینازک یپشت حاله  از
 .دمیکش رونیدستش ب

 کنم. یفرار نم ،نترسیرو ندارم ،بعدشم چقدر هول طشیرم،فعالشرایبگ یتونم عروس ی_گفتم که نم

 کردم و لب زدم: دایدوباره دل و جرات پ دمیلحن آرومش رو د یوقت

 ییتو اتاقم ،اگه ...اگه بال ییایبهونه م هیبه  یبترسم،هرشب دار  دمیبا وید ی_ترس داره به خدا ازتو
 شم. یآبرو م یب ،اونوقتیچ یار یسرم ب
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مغرور رو  ریش نیبافتم تا ذهن ا یچرت و پرت بود بهم م یگم،فقط هرچ یم یدارم چ دمیفهم ینم
 منحرف کنم.

به باال  لیمتما یلبش کم یه متعجب و گشاد شدش فاصله داد گوش یابروش رو از چشم ها دوتا
 کرد. یشد،به زور داشت خنده اش رو کنترل م

 یب دیشم،دوما چرا با یم کیو هروقت که دوست داشته باشم بهت نزد یمن هی_اوال که تو زن عقد
 من شوهرتم،اسمت تو شناسناممه. یآبروش

 نشه؟! ایمه یعروس طیوقت شرا چیه دیشا سوما

 تعجب گفتم: با

 جدا و من جدا... م،تویبمون ینجور یتا ابد هم ییخوا ی،میشوهرم باش ییخوا ینم یعنی_

 لحظه محو تما شاش شدم. هی یجذاب و نفس کشش،برا یخنده ها د،ازهمونیخند مردونه

 ینیریش یزده ام گذاشت و بوسه  خی یگونه  یکرد لب داغش رو آروم رو کیرو به صورتم نزد سرش
 قرار شد. یبهش زد،قلبم دوباره طاقت از کف داد و ب

 زد : یرو باال گرفت و همونطور که لبخند م سرش

تو  شهیهم یامشب برا نیگرفتم که هم میتصم یشدن مشتاق یکی یانقده  برا نمیبی_اتفاقا حاال که م
 برطرف بشه. تمیرو مال خودم کنم ،تا نگران

 شده بود. رم،گرممیگ یم شیکردم که  دارم آت یلحظه از شرم صورتم گر گرفتش احساس م کی یبرا

 کردم. یغلط عجب

 داغم گذاشتم. یگونه  یرو آروم رو دستم

 .دمیرو تا صورت سلطان باال کش ونگاهم

 مغرور. ریکنه،ش یشدم،اخم کردم، حاال من رو مسخره م یلبخند پهنش عصبان دنید با

 !؟ی،پس چرا هنوز نرفت رونیب یاصال مگه قرار نبود بر  نمی_بب
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لباسم به بدنم منتقل  یاز رو یبازوم گذاشت،حرارت دستش حت یدستش رو آروم باال آورد و رو سلطان
 شد. یم

 وارید ی نهیرو جمع کرد دستم رو چنگ زد و من رو به عقب هول داد،بعد چند قدم بلند به س لبخندش
 لب زدم: یمتعجب به صورتش  که حاال اخم داشت زل زدم و با لحن جد یچشمان ،بادمیچسب

 سام؟! ریام یکن ی_چکار م

 کرد. کیچسبوند و صورتش رو آروم به صورتم نزد واریتا دستاش رو از دو طرفم کنار گوشم به د دو

 از صورتم نگه یچند سانت یخمار و جذابش رو به چشم هام دوخت صورتش رو تو فاصله  یها چشم
 داشت.

 .کرد یخورد ،حالم رو دگرگون م یملتهبم م یداغ نفس هاش که به  گونه  هرم

 شدم. یکه مست نفس هاش م انگار

 فکرو ذکرم. یدوست نداشتم ازش فرار کنم،نه حاال که شده بود همه  گهید

 صورت جذابش دلم براش غنج رفت. دنینازو عشوه شدم و با د الیخ یب نباریا

 مغرور شده بودم. ریش نیوجودم عاشق ا باتمام

خوش فرم و مردونه اش فشردم  یلب ها یصورتم رو جلو بردم و لبم رورو هیاز ثان یبدون فکر تو کسر  
 ،معلوم بود شوکه شده .

دوتا  دمیبوس یخورد و من با عشق لباش رو م ینم یتکون نیبود و کوچک تر ستادهیحالت ا توهمون
دلم براش  شتریمردونه اش ب شیطرف صورتش گذاشتم،از برخورد دستم با ته ردستم رو باال بردم و دو

 خواستم که ببوسمش. یو م رفتیغنج م

 خورد. ینم یتکون نیلحظه گذشت،اما سلطان هنوزم کوچک تر چند

 بودم به چشم هاش که بسته بود. رهیلبش برداشتم، خ یزدم و آروم لبم رو از رو یطونیش لبخند

 .دمیکش نییپهنش پا یشونه ها یرو آروم تا رو دستم

لحظه از  کی یخمارم دوخت قلبم برا یهاش رو آروم باز کرد،نگاه جذابش رو که به چشم ها چشم
 .ستادیا ادیز جانیه
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 مگه چقدرتوان داشت یطفل

 رو تحمل کنه. جانیهمه ه نیتونست ا یم مگه

 گفتم: یگرفته ا یزدم و آروم باصدا یپهن لبخند

 .ادیز یلیرسام،خی_دوستت دارم ام

که  یعرق کرده اش و قطرات عرق یشونیناخداگاه به سمت پ د،چشممیاخم هاش رو تو هم کش سلطان
 شد. دهیخورد کش یگونه اش سرم یو مردانه اش به رو یکمان یابرو یاز گوشه 

 یکار  دیشدم،با ینگاه نافذ و جذابش ذوب م ریداشتم ز گهیبود به چشم هام،د رهیهنوزم خ سلطان
 کردم. یم

 صورتش تکون دادم. یرو جلو دستم

 سام حالت خوبه،چرا خشکت زده. ری_ام

 داد. رونیب قیبرداشت و نفسش رو عم وارید یدستش را از رو سلطان

 من بود. یاش رو رهیهنوزم نگاه خ اما

 لب زد: یدورگه ا یسرد و صدا بالحن

 ریش هی ،حسیکن یمظلوم نگاهم م ینجور یا یارم،وقتیکم ب یوجب مین یکردم درمقابل تو ی_فکر نم
 چپت کنم. یلقمه  هیخواد  یکنم،دلم م یم دایگرسنه رو پ

بعد که حرفش تموم شد خنده ام گرفت و نتونستم  یحرفش اول چشم هام گشاد شدن ول نیبا ا 
 . دمیخند زیکنترلش کنم،ر

 بودم. دنشیطور خند نیکردو لبخند زد،عاشق ا زیچشم هاش رو ر سلطان

 زمزمه کرد: دتم،دوبارهیگونه ام گذاشت اما نبوس یرو جلو آورد و لبش رو رو صورتش

 نفس. یش یگرسنه م ریش نیا یغذا امشب

 کرد. یدرخواست رو م نیبود که مغرورانه ازم ا یبار  نیچندم نیا

 کردم. سکوت
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 .دیو آروم به سمت گوشم کش دیصورتم ساب ی.لبش رو رو دیام رو بوس گونه

 به لرزه افتاد. یکیهمه نزد نیگوشم نگهش داشت و زمزمه کرد بدنم از ا کنار

 خوام نه سکوت. ی_ازت جواب م

 .دمیکش غیکه از گوشم گرفت ناخداگاه ج یگاز  با

 تاب  ترکرد. یگوشم زد دلم رو ب یگازش رو یکه دوباره به جا یبا بوسه ا عیسر یلیخ

 خواستم تمام عمرم رو کنار سلطان باشم. یداشتم،م ازیخواستمش،منم بهش ن یم منم

 _نفس؟!

* 

 )سلطان(

 لرزان زمزمه کرد: یبه صورت مردانه و جذاب سلطان بود،با صدا رهی، خ نهیقراردر س یب یکه باقلب نفس

 _جانم.

فشار داد و همان طور که لبش را به صورت  ینفس گذاشت و کم  یپهلو یدست راستش را رو سلطان
 کرد: نجوا دییسا ینفس م

 !؟یقرارم چکار کن یبا دل ب ییخوا ی_م

گرفته و لرزان لب  ییسلطان دگرگون شده بود با صدا زیاز حرکات وسوسه انگ یکه  حالش حساب نفس
 زد:

 دونم. ی!م...من نمرسام؟ی_چکارت کنم ام

 یدرست کنار گوش نفس گذاشت و نگاهش رو وارید یسرش را باال گرفت دست چپش را رو سلطان
 شد.  زیشکارش ت یصورت سرخ شده 

 نه... ای_بگو آره ،

 کنم. ینم لیرو بهت تحم یز ی،من چ یحق انتخاب دار  تو
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از در فاصله داشتن همزمان  یکه در ساختمان باز شد وآن دو که کم دیبگو یز یدهان باز کرد تا چ نفس
 به سمت در برگشتن.

 یماند ول  رهیخ یآن دو  درآن حالت لحظه ا دنیبود،وارد ساختمان که شد سرش را بلند کرد،با د طاها
قدم به عقب برگردد که سلطان به سرعت خودش را از نفس دور  کیبه سرعت به خودش آمد خواست 

 :دیکرد و خطاب به طاها غر

 !؟یچکار داشت نمیبب ستای_وا

 گفت: یبم یو آرام با صدا ستادیدرگاه ا انیهمانجا م ریسر به ز طاها

 .دنیرو  پشت عمارت د اوشیس_خان !بچه ها 

 کرد. ستیا یلحظه ا یخبر از دهان طاها برا نیا دنینفس با شن قلب

 را خوانده بود. هیشک سلطان آ یب

بار به جانش  نیاول ی،وحشت از دست دادن نفسش برا دیپرپشتش را درهم کش یابروها سلطان
 رازش را بر مال کند. اوشیکرد قبل از آنکه س یم کسرهیکار نفس را  دیافتاده بود ،با

 :دیطاها کرد و غر روبه

 کنم. یواردعمارت بشه،که اگه وارد بشه همه تون رو مجازات م دیوجه نذار چی_به ه

 !؟یدیفهم

 قدم از درگاه خارج شد ودر ساختمان را پشت سرش بست. کیسرش را تکان دادو با  عانهیمط طاها

در برداشت و  یبض شده بود،نگاهش را از روفکش منق تیکه از عصبان ینیو ه دیکش یپوف سلطان
 . دیپاشنه چرخ کی یرو

 نفس. ی دهیشد به صورت رنگ پر رهیخ ظیغ با

 چسباند. وارید ی نهیشد،نفس با وحشت خودش را به س کشینزد

 یجد یبم اما لحن ییو با صدا ستادیاش ا نهیبه س نهیکرد،س کیخودش را کامل به نفس نزد سلطان
 لب زد:
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 بزرگت گوشته؟! کهیاگه بفهمم ت یدونست یم یبر  یاولش که قبول کرد_همون 

و موضوع را  ستیدانست که سلطان مرد باهوش یسلطان وحشت کرد،خوب م یاز لحن جد نفس
 .بود دهیفهم

 :دیبغض لب گز با

 سام،گفتش کارم داره. ری_ب...به خدا ام

 !؟یر یازم اجازه بگ دیبرگ چغندرم،نبا نجایمن ا ،پسیبر  دیکارت دارم تو با ای_اون بگه ب

 زد: هق

 .رونیب ی_فکر کردم رفت

 شد. دهیاندامش کش یسلطان آرام رو دست

 نفس؟!چرا؟! ی_چرا بهم دروغ گفت

 نجوا کرد: هیناچار با گر به

 .دمیخدا ترس ،بهیدعوام کن دمی_ت...ترس

 که. تهی.حالانتیگن خ یم نینفس،به ا یکه ازش متنفرم،تو زن من یمرد شیپ یرفت یم ی_داشت

 نکردم. انتیخ رسام،منی...ام_نه...نه

 !؟یبر  یخواست یو م یکن یم انتیبارفتنت به من خ یدونست ی_م

 _نررفتم که؟!

 نفس. یبر  یخواست یم ی_ول

 _نتونستم.

 رفت... یم لیسلطان تحل یمردانه و جد یجذبه و صدا ریکالمش هر لحظه تحت تاث لحن

 بود دهیامانش را بر هیوگر دهیترس

 کرد. یسلطان نگاه م یاز اشک به صورت جذاب و عصبان یر یحر یپشت پرده  از
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 راستش حس کرد ،از درد ناله کرد. یپهلو یسلطان را رو یقو یپنجه ها فشار

دختر کم آورده  نیسلطان قبل نبود درمقابل ا گرید،دیاش مردانه لرز نهیاش دل سلطان درون س باناله
 کند. خشیتوانست توب ینم یدرست و حساب یرا نداشت،حت شیبود،طاقت اشک ها

 شد اما نفس...  یشکل ممکن مجازات م نینفس بود چه مرد و چه زن به بدتر یاالن جا هرکس

 .دیقدم به عقب رفت دستش را به عضالت گردنش کش کی کالفه

 زد: ادیو خشن فر یجد

 نفس. یسام رو بد ریکردن به ام انتیتاوان خ دیام،بایتا ب یش یر متو اتاقت منتظ یر  ی_م

 سام. ری....ً..امی_ام

 .دیو به سمت پله ها دو دیکش غی...انقدر بلند که چهار ستون عمارت را لرزاند ،نفس از وحشت جدیغر

 خوش حالتش کرد. یکالفه پنجه درموها سلطان

 .دیرس یداشت ،باالخره مغرورانه به خواسته اش م جانیبود،هم ه یعصب هم

 نفس را تا ابد مال خود نکند ،فردا که زمان دادگاه شود. اگرامروز

 کند. یم یکه نفس چه انتخاب ستیاش برمال گردد،معلوم ن نهیدرون س وراز

 !اوش؟یس ای... او

 افتاده بود. ریعشق و احساس گ یدوراه نید،بیصورتش کش یرا آرام تا رو دستش

 خواست که به زور اورا مال خود کند. ینم چگاهیشک نفس حق او بود،اما ه یب

 ینداشت ترس از دست دادنش مثل خوره به جانش افتاده بود و ذره ذره نفسش را م یچاره ا یول
 گرفت.

 داد . رونیب قیو همزمان نفسش را عم دیکش نییصورتش پا یرا آرام از رو دستش

 .دیکش رونیرا ب شیرنگ فلز ییطال یشلوارش فرو کرد و جعبه  بیجرا داخل  دستش

هارا برداشت و دوباره درجعبه را  گاریاز س یکیکنار جعبه باز کرد، یکوچک یرا با فشردن دکمه  درش
 گذاشت. بشیبست و داخل ج
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 .دیکش رونیداشت ب بایز یرنگش را که نقش اسب ییفندک طال بشیاز داخل ج وهمزمان

لبش گذاشت و فندکش را باال گرفت و هم زمان که نوک  یرا با ژست مخصوص خودش گوشه  گاریس
 . دیآتش درخش یاز سرخ گاریس

 فرستاد. شیها هیرا داخل ر یظیزد و دود غل گاریبه س یقیعم پک

دست راستش  دویرا درهم کش شیاش سوخت،به سرفه کردن افتاد،ابروها هید،ریکش نهیرا که به س دود
 شد. لیبه جلو ما یگاه کرد وکم هیتک وارید یرا رو

 !؟یشد یسام چ ری_ام

 .دییحال سلطان به سمتش دو دنیآمد با باز کردن درسالن و د یم رونیکه تازه از ب ایسون

انگشتانش افتاد  اخم کرد و  نیب گاریبرادر گذاشت ،چشمش که به س یکتف خم شده  یرا رو دستش
 با ناله لب زد:

 !؟یکش یکه م هیچ یلعنت نیا ید یچرا خودت رو عذاب م ،آخهیاش_قربونت برم داد

 زمان به هق هق افتاد. وهم

آرام شده بود در همان حالت که خم شده بود سرش را باال گرفت و چشمان سرخ و  یکه کم سلطان
 دردانه خواهرش دوخت. یبایمخمورش را به صورت ز

 دورگه شده اش زمزمه کرد: یبا صدا و

 نکن. هی_خو...خوبم،گر

 !؟یکش یکه م هیالمصب چ گاریس نی!ا؟ی_کجا خوب

 :دیکالفه غر سلطان

 ادامه نده ،حوصلش رو ندارم. گهی_بسه..د

 مطمعنه؟! ششیپ یشب رو بر  یخواست یدوستت زهرا که م نم،اونیبب بگو

 به برادر بود متعجب لب زد: رهیخ شیوآهو سیکه با چشمان خ ایسون

 !؟یچکار دار _چرا؟!بااون 
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 . ششیپ یشب بر  یخواست ی_مگه نم

 که حق ندارم برم. یگفت ی_آره،ول

کنم تو رو ببره در خونه شون،شب رو هم همونجا  ی_حاال نظرم عوض شدش ،االن  صادق رو صدا م
 بخواب.

 :دیمتعجب پرس ایسون

 داداش. وفتهیب ی_قراره اتفاق بد

 داشت گفت: یکه به سمت پله ها قدم برم ینیکمر راست کرد و ه سلطان

 جا برو ...فردا صبحم با صادق برگرد خونه. نیا،ازهمی_باال ن

 .ادشی...بذار نفسم باهام برسامی_ام

عرق کرده اش گذاشت و  یشانیپ یدستش را رو رفت،کفیم یاهیچشمانش س یستاد،جلویا سلطان
 :دیغر یبالحن خشن

 نشده برو. نظرم عوض اد،تای_الزم نکرده اون ب

 که حالت خوبه؟! یمطمعن ری_ام

 زد : ادیفر

 _آره...گفتم برو.

 یحصار کنار پله مشت کرد و آرام آرام از پله ها باال رفت،برا ی لهیراه افتاد و دستش را دور م دوباره
 ...یگر یکس د چیه ایو  ایکرد،بدون سون یم یخانه را خال دیچپ کند ،با یلقمه  کیشکارش را  نکهیا

 شد. ینم داریمواد مخدر و الکل از خواب ب ریکه حاال حاال ها تحت تاث ارهمیسام

  

  

 و چهارم ستیفصل ب 
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 .ستادید،ایزد،به در اتاق  که رس ینفس م نفس

 مشت کرد اما فشار نداد. رهیدستگ یرا رو دستش

به  دینفس را نداشت،حتم داشت که اگر بخواهد با نفس رابطه داشته باشد با یها هیگر دنید طاقت
 زور متوصل شود.

 .اوردیچگونه دلش طاقت ب اما

 .دیتپ یاش م نهیس انینفسش درم یکه فقط برا یدل

 نییپا رهیدستگ یداد و دستش را ازرو رونیب قیهم گذاشت و نفسش رو عم یرا آرام رو چشمانش
 .دیکش

 بود. دهیقدم برداشت،راه چاره را فهم اریسمت اتاق سام به

 .دیرس یشد تا به خواسته اش م یمست م دیبا

را فشار داد و در رابه سمت داخل هول  رهیداخل قفل دستگ دیانداخت و همزمان با چرخاندن  کل دیکل
 داد.

 به دورتا دور اتاق انداخت. ینگاه

 بود. دهیتخت خواب یطاق باز رو اریسام

 کرد. یم میتختش قا ریالکل ز یچند بطر  شهیسمت تخت رفت،هم هب

سرد کف اتاق گذاشت و سرش را  یپارکت ها ینشست خم شد آرنج دودستش را رو شیزانوها یرو
 تخت چرخاند. ریبه سمت ز

 .دشونیکش رونیالکل دستش  را دراز کرد و ب یچند بطر  دنید با

 انداخت. اریبه سام ینگاه میشد ن یبلند م نیزم یکه از رو ینیرا مشت کرد . وه یبطر 

 .و با چند قدم بلند از درگاه خارج شد دیگردنش باال کش ریرو تا ز پتو

 را پشت سرش بست و قفلش کرد. دراتاق
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تلخش را سر  اتینفس محتو کیرا باز کردو  یکنار دراتاق نفس داد و در بطر  واریاش را به د هیتک
 .دیکش

 ...اوشی_لعنت به تو س

 را باال گرفت. شهیگرفت و دوباره ش ینفس

 بار متنفر شده بود. نیاول یخودش برا یرحم یداخل چشمان مخمورش جمع شده بود،از ب اشک

 شکسته شدن حصار اشکش شود. یرا بست تا مانعه  شیها چشم

 تلخ و مزخرفش  یرا باال گرفت دوباره طعم گس و مزه  شهیش دوباره

 کرد. یتنش راست م موبر

 که تمام شد. شهیش اتیمحتو

 گذاشت. نیزم یرا رو شهیشد و ش خم

 شد. نیرفته سرش سنگ رفته

 سرش راتکان داد. یبار  چند

 شد. یخود م یالکل داشت از خود ب ریمعلوم بود که تحت تاث اما

 قدم بلند خودش را به در اتاق رساند. کیبرداشت و با  واریاش را از د هیتک

 مشت کرد و فشارش داد و همزمان در رو به سمت داخل هول داد. رهیدستگ یرا رو دستش

 دور نگاهش را دور تا دور اتاق چرخواند. کی

 مهیتخت نشسته بود که با ورودش به اتاق سراس یجلو باز بدون شال  رو ینفس با همان مانتو 
 .ستادیا

 دیکش شیشانیبه پ یدست سلطان

 را با دست گرفت. یشانیپ عرق

 کرد. یم ریداغ هوس کم کم تمام وجودش را تسخ تب
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 . دیرس یبه نظر م شهیالکل خمار تراز هم ریتحت تاث چشمانش

 او برده بود قدم برداشت. یبه آشفتگ یزد و به سمت نفس که پ یپلک

پناه نگاه  یتخت برخورد کرد و متوقف شد، ب یقدم به عقب رفت که با لبه  کیوحشت زده  نفس
 ورت درهمش  دوخت.مظلومش را به ص

 .ستادیو رخ به رخش ا نهیبه س نهیس سلطان

الکل بم و دورگه شده  ریکه تحت تاث یینفس چنگ زد و با صدا یو مردانه اش را به پهلو یقو ی پنچه
 ：بود لب زد

 .یتاوانش رو بد دینفس،حاال با یکرد انتی_خ

 .دیبه ناگاه  از ترس و وحشت به خود لرز دید یخود م یسلطان را رو به رو یمردانه  بتیکه ه نفس

 نداشت. یراه فرار  گریافتاده بود و د یوحش یر یکه در چنگ ش یچون بچه گربه ا هم

 پوزخند زد.. سلطان

صورت نفس  یگرم و ملتهب رو دیرس یبه نظر م شهیالکل مخمور تراز هم ریرا که تحت تاث نگاهش
 چرخاند.

 یافکند،دستش را از رو هیبه تمام وجودش سا دیشد یناگاه تمام تنش گر گرفت احساس گرما به
 دکمه ها را باز کرد. یگر یپس از د یکیبرد و  راهنشیپ ینفس برداشت و به سمت دکمه ها یپهلو

 از اتاق پرت کرد. یرا ازتنش خارج کرد و  گوشه ا راهنشیپ عیحرکت سر کی با

داغش را که  یکه نفس ها ینیکرد و ه کینفس نزد ی دهیرا آرام آرام به صورت رنگ پر صورتش
 ：گفت یکرد،با حالت مست یصورت و گردنش رها م یداد رو یالکل م یبو دایشد

 رابطه مون با زور باشه. نیخوام اول ینفس،نم ییای_به نفعته باهام راه ب

که  یخورده بود،وحشت زده آب دهانش را قورت داد و با تمام توان شینیالکل به ب دیشد یکه بو نفس
 ：مانده بود لب زد شیبرا
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 یم یعروس یخوام تو گفت یرو نم یاجبار  یرابطه  نیخوام،من ا یسام..نم ریخوام ام ینم
 رفته؟! ادتی...حرفات رو یر یگ

 ؟ییخوا یکه من رو به خاطر هوست م فهممیکارت م نیبا ا حاال

نفهمه زنتم،که هر وقت  یکس ییخوا ی،م یکه زن گرفت یگفت یو به همه م یگرفت یم یعروس وگرنه
 ...رونیب میآشغال بنداز هیمثل  یخواست

 ：زد ادیهوا فر یب سلطان

 نگو... یز یچ گهی...بس کن دی_بسه لعنت

 شو نفس،صدات رو ببر . الل

 بشنوم. یز یخوام چ ینم گهید

 .ختیاز صدا و خشم سلطان به ناگهان فرو ر یانیطغ ریتنش ز ی همه

 ：زد هق

 کنم. یسام...خواهش م ری_ولم کن ام

نفس گذاشت و صورتش را  یچانه  یانگشت اشاره و شستش را رو یواعصبان نیخشمگ سلطان
 کرد و فشار داد. میمماس با صورت خودش تنظ

 نفس بلند شد. یناله  یصدا

 فیدختر خوشگل جلوم رد یکردم کل یاومدم،اشاره م یو نمبودم که سراغ ت ی_من اگه مرد هوس باز 
 کردن. یم

 تو رو عقدت کردم،اسمت تو شناسناممه. اما

 !؟یفهم یخوامت...م ی...میزنم

 زنم. یم شیبه خاطر تو خودم رو به آب آت نطوریدارم ا یبرا چ چارهیکه من ب یفهم یتو چه م اصال

 تابت نبود. یب نطوریشد،اگه ا یصاحابم عاشقت نم یدل ب نیا اگه

 .دمیکش ینم یدادم و انقدر خفت و خار  یداداشت م لیاول تو رو تحو همون
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 ：بزند گفت رونیکه کم مانده بود از حدقه ب یهراسان لب باز کرد و با چشمان نفس

 داداشم؟! رسامیام یگفت ی_چ

 شد را نداشت. یکه از دهانش خارج م ییالکل بود و کنترل حرف ها ریکه تحت تاث سلطان

هر دو لب  انیو دخترانه اش را م فیظر یلب ها هیاز ثان یبه نفس سر تکان داد و در کسر  رهیخ
 کرد. ریمحکم و پر عطشش اس

 حبس شد.. شانیهردو ی نهیآن نفس در س کی

 .دیکش رونینفس را با خشونت از تنش ب یمانتو نیدرهمان ه سلطان

 کرد. یم جانشیکرد اورا به شدت غرق در ه یکام گرفتن از نفس خرج م نیکه ه یخشونت

 بود. یوحش ریش یرابطه  نیاول نیا

 نفس خرابش کند . یها یخواست که با کله شق ینم پس

 ییبا صدا شیلب ها انیو قطور سلطان گذاشت و م یبازوان عضالن یهردو دستش را رو نفس
 نامفهوم ضجه زد و همزمان او را به عقب هول داد.

 شد. یم کیتحر شترینه تنها سلطان را از خودش دور نکرده بود بلکه سلطان ب نکارشیا با

 لب سرد نفس برداشت. یآرام لبان داغ و ملتهبش را از رو سلطان

 زدن یدو نفس نفس م هر

زد و سرش به شدت  یکه نفس نفس م ینیعرق کرده اش گذاشت و ه یشانیپ یدستش را رو سلطان
 تخت انداخت. یرفت خودش را رو یم جیگ

 آشفته اش چنگ زد. یموها انیرا درم شیقو یو پنجه ها دیکش یآه

مرتعش از  ییحال بدش وحشت کرد و با صدا دنیکه عاشقانه سلطان را دوست داشت با د نفس
 ：دیترس پرس

 حالت خوبه؟! رسامی_ام

 ：زد ادیفر یاعصبان سلطان
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 _لعنت به تو...لعنت به دلم...

 ：شده بود ،کالفه لب زد جیکه گ نفس

 سام! ری_ام

پرپشتش را در هم  یانداخت ،از شدت درد سرش ابروها نییسرش را باال گرفت دستانش را پا سلطان
 بود. دهیکش

 ：دیغر یلحن جد با

 .ید یعذابم م ی،دار یاسب وحش یدی_از حال و روز،زارم نفهم

 هم فشار داد. یچشمانش را رو یلحظه ا ی_نفس برا

 _چشمات رو باز کن نفس...

 قرار گرفته بود. ییسر دوراه  نفس

مرد وحشت  نیاز ناشناخته بودن ا یصبرانه آغوش گرم سلطان را خواهان بود و از طرف یب یطرف از
 داشت.

 ：دورگه و بم نجوا کرد ییبا صدا سلطان

 _باز کن نفس ...

 تادلم نلرزه،تا بتونم به خواسته ام برسم. نمینب یو آهت رو تو عالم مست مست کنم تا اشک گفتم

 .ینداشت اسب وحش یا دهیمست کردنمم فا اما

 تو من رو شکستم داد. یکنم که چشما یبودم،اما اعتراف م اوردهیکم ن یشکیحاال جلو ه تا

 ترسم. یگفتم از وابسته شدن م ادتهیآوردم، کم

 ات شدم. وابسته

 پلک زد. یبه آرام نفس

 سلطان زل زد. یعرق کرده  یشانیبه صورت سرخ و پ 
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سلطان  یشکار چشمان مخمور و وحش دیپاش رونیکه از نگاهش به ب یاول التماس یلحظه  درهمان
 شد.

 داد. رونیب قیو نفسش را آرام و عم دیگز لب

 آغوش مردش بود. یتشنه  زین او

 که سلطان متعلق به او بود. یدانست درحال یم یرابطه را اجبار  نیچرا ا پس

شد التماس را از آن  یم یبه راحت دیچرخ یاش فقط و فقط  در چشمان نفس م یسرخ و وحش نگاه
 .دیجفت چشم مغرورش د کی

 .ستادیناگهان بلند شد ا به

 نفس. ی نهیبه س نهیبه رخ و س رخ

 ：درشتش لب زد یبه چشم ها رهیخ

 ... یخوام ازم متنفر بش یکنم ،نم تتیخوام اذ ی_نم

 نشو... یجلوم آفتاب یچند روز  فقط

 شم. یآروم م خودم

 و با چند قدم بلند از درگاه خارج شد. دیصورتش کش یرا از رو ونگاهش

 به لرزه افتاد. شیصدا یبدن نفس از بلند دیرا که به هم کوب در

 سلطان چشم دوخت. یمردانه  راهنیوبه پ دیدر کش یرا از رو نگاهش

 کشاند. راهنیقدم خودش را به سمت پ کی با

 چنگش زد. نیزم یشد از رو خم

 گرفت. شینیب یجلو  یرا مشت کرد و دودست راهنیپ اقیاشت با

 کرد . یسلطان مشامش را نوازش م یخوشبو عطر

سامش را  ریپر از عطر ام یاز هوا یادیو حجم ز دیکش یقیبست و نفس عم اقیرا از سر اشت چشمانش
 عاشقش داد. یها هیوارد ر
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پا گذاشته بود و  ریخودش درمقابل مرد مغرورش که تا به امروز چند بار غرورش را ز یرحم یب به
 او بروز داده بود،فکر کرد. شیاحساساتش را پ

 عاشقش بود هم وابسته اش. هم

 ：زد لب زد یکه به سرش زده بود لبخند م یکه از فکر  ینیلرزان ه یو با صدا یسخت به

 مغرور ،منم ... ریش یکه تو چند بار غرورت رو شکست_حاال 

 زده به سمت کمد لباسش رفت. جانیو ه دیخند

 نیبودش آست دهیبرادر صبا خر یعروس یافتاد که همان روز برا یرنگ یبه لباس شب سرمه ا نگاهش
 کار شده بود. دیمروار ییبایاش به ز نهیس یداشت و رو پوریگ یها

 را نداده بود. دنشیپوش یاجازه  رسامیکه ام یلباس همان

 . دیکش رونیزد و لباس را از داخل کمد ب یطونیش لبخند

*** 

 )نفس(

 بود و موهام رو آزادانه رها کرده بودم. میمال شمیبه خودم انداختم،آرا نهیتو آ ینگاه

 داد. ینشون م یبدنم رو به خوب یها یو بلند یتنگ بود و تمام پست لباس

 زد به سمت در اتاق قدم برداشتم. یام م نهیتو س جانیکه از ه یبه خودم زدم و با دل نهیآ یتو یلبخند

 (ی)راو

را  گرشینکند و دست د ریگ شیپا ریلباس را چنگ زده بود تا دامن بلند لباس ز یدست گوشه  کی با
 مشت کرده بود. رهیدستگ یرو

 و از درگاه خارج شد. دیبه سمت خودش کش رهیاتاق را همزمان با فشار دادن دستگ در

 به سالن انداخت ،سکوت همه جارا فرا گرفته بود. ینگاه

 طقه به در اتاق سلطان زد. چند

 .دینشن یجواب
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 که بهش آورد در را به سمت داخل هول داد. یفیمشت کرد و با فشار خف رهیدستگ یدستش را رو آرام

 قدم بلند وارد  اتاق شد. کی با

 به دورتا دور اتاق  انداخت. یسرسر  ینگاه

 ثابت ماند. رسامیام یدرآخر رو و

تخت دراز  یچشمانش گذاشته و رو یبود به مرد مغرورش که طاق باز ساعدش را رو رهیبا لبخند خ 
 بود.  دهیکش

 !ر؟ی_ام

 !؟یخواب

 ：دیدرهمان حالت غر سلطان

 .رونینشو،برو ب ینباش دختر ،مگه نگفتم چند روز جلو چشمم آفتاب رحمی_ب

 زد و به سمتش  قدم برداشت. یطونیلبخند ش نفس

 تخت نشست. یکنارش رو آرام

 ساعد سلطان گذاشت. یرا رو دستش

 لحظه نگام کن. هی_

 ：در حالتش لب زد یر ییتغ نیداد و بدون کوچک تر رونیب قینفسش را عم سلطان

 !؟ید یچرا به حرفم گوش نم رونی_دستت رو بردار،برو ب

 رم. ینم یتا نگام نکن ری_ام

چشمانش برداشت و با حرص درجا  یهمه سماجت نفس به خشم آمد دستش را از رو نیاز ا سلطان
 نشست،اما... شیسر جا

 دنیوار شروع به تپ وانهیمردانه و پراز دردش د ی نهیس انیباره خشکش زد،دل عاشقش در م کی به
 کرد.
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 نفس گذاشت. دیو سف انیعر یبازو یمردانه اش را رو  یبرد و پنجه  شیاراده دستش را پ یب

 قورت داد.  یدهانش را به سخت آب

 ：دورگه لب زد یکرد و با صدا زیمخمورش را ر چشمان

 .دنهیچه وضع لباس پوش نی!ا؟یعروس یر  یم ی_مگه دار 

 !؟یکن یمعلوم هست چکار م اصال

بود به چشمان جذاب سلطانش،به سمتش هجوم برد و  رهیزد و همان طور که خ ینیریلبخند ش نفس
که قبل از آنکه سلطان بتواند  یسلطان فشار داد،طور  یلبان مردانه  یلبان داغش را محکم وبا عشق رو

 تخت افتاد. یانجام دهد به پشت رو یواکنش

 دارو ندارش شده بود. یکه همه  دیبوس یرا م یبار مرد نیاول یعشق برا با

 تمام مشکالتش. یبرا یگاه هیبود و تک محرمش

کمر نفس چنگ  یکار نفس شوکه شده بود،کم کم به خودش آمد ،دست راستش را رو نیکه ازا سلطان
 .دیچرخ یحرکت ناگهان کیزد و با 

 .ریاو رو بود و نفس ز حاال

 به چشمان مخمور سلطان نگاه کرد. رهیوخ دیخند زیر

 کرد. یافتاده بود احساس م شیرو بایتقراش را سلطان که  نهیس یقفسه  لرزش

 ده نفس؟! یم یکارات چه معن نیو ا دنیطور لباس پوش نی_ا

 بدنش  یسلطان تماما رو یمردانه  یجسته  ینیلبانش بود و سنگ یرو ینیریکه لبخند ش ینیه نفس

 ：لب زد یافتاده بودبه سخت 

 بشم. یوحش ریش نیا ی_اومدم غذا

 ...یعنی_

 درخواستت رو قبول کردم. یعنی_اوهوم،
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 .دیزد و گونه اش را محکم بوس یبه چشمان درشت نفس لبخند کج رهیخ سلطان

 .دیبه وجود آمدخند یبیسلطان در دلش شور و حال عج یبوسه  نیکه با ا نفس

 زد و هم زمان زمزمه کرد. یهم متقابال لبخند نفس کش سلطان

 .ادیز یلی_دوستت دارم نفس،خ

 سام حلقه کرد. ریو دور کمرقطور ام دیا باال کشآرام دستش ر نفس

 ：به چشمان پرنفوذش لب زد رهیخ

 .رسام،باشهینخند ام ینجور یا چکسیه ی_جلو

 یرا رو شیکرد و لب ها کیرا باال داد و صورتش را به صورت نفس نزد شیابرو یتا کی سلطان
 صورت نفس حرکت داد .

 خندم؟! ی_چرا؟!زشت م

شد ،چرخاند و  یم دهیگونه اش کش یسلطان که رو یاراده صورتش را به سمت لب ها یب نفس
اش  نهیس انیو قلبش هر لحظه درم زدیمغرورش نفس م ریبه ش یکیهمه نزد نیهمانطور که از ا

 ：به لبان مردانه اش زد وزمزمه کرد یز یر ی د،بوسهیتپ یتر م انهیوحش

 .چارهیب یکنه،چه برسه به دل دخترا ی_خنده هات دل سنگ رو هم آب م

 ترسم تو رو ازم بدزدن. یم

 .دیباال گرفت و نگاهش را به چشمان نفس دوخت و بلند و مردانه خند یسرش را کم سلطان

رو  نیده،ا یراه نم شیرو جز تو به قلمرو قلب سنگ یمغرور کس ریش نیا ی_نگران نباش اسب وحش
 مطمعن باش.

 سرداد. نییرو از چشمان نفس روبه پا شیزمان نگاه وحش وهم

 خودش رو باال گرفت . ینفس هم کم دیکش نییلباس رو پا پیکمر نفس برد و ز ریرو ز دستش

 .دیکش رونیهم گذاشتو آرام لباس را ازتن نفس ب یرا مجنون وار رو شیچشم ها سلطان

 ...گرید کیزدن و گرم در آغوش  ینفس نفس م جان،هردویهردو پر بود از شور و ه دل
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لب  یلرزان،زبانش را رو یبدن نفس تمام بدنش را م یجا یجا یسلطان رو ی دهیانگشتان کش یگرم
 .دیکش جانشیاز ه  دهیخشک یها

 ：که چشمانش را بسته بود زمزمه کرد ینیطاقت ه یوب

 ....م....من... ری_ام

 نگو... یز ی،چ سی_نفس...ه

لبان سرد و لرزان نفس گذاشت و او رامحکم   یرا رو شیسکوت کرد و سلطان با خشونت لب ها نفس
 .دیبوس

 )نفس(

 یزدم و به پهلو یباز کردم،غلت مهیغرق درخوابم رو ن یکه به در خورد،آروم چشم ها یتقه ا یصدا با
 یو ب یسام با سست ریام یعطر آشنا یو بو یو سفت یبرخورد صورتم به جسم عضالن دم،بایچپم چرخ

داشت  دیرس یکه به نظر م رسامیگنگ به ام یرفتم،پلک هام رو باز کردم و نگاهسرم رو باال گ یحال
 شد انداختم. یم داریب

چشم هام  رد  یاز جلو لمیف کیافتاد بود مثل  نمونیکه ب ییجذابش تمام اتفاق ها مرخین دنید با
 شدن.

هام رو  د،اخمیکش ریت یبهش فشار دادم ، سرم کم شتریزدم و خودم رو ب یلبخند محو شونیآور ادی با
 گذاشتم . میشونیپ یتو هم کردم ,دستم رو رو

 .دنیکوب یبه در م هنوزم

 تا اون لحظه تو خودم بودم. منکه

 ：سلطان  به خودم اومدم یناگهان یصدا با

 .گهی،بس  کن د دمیشن یبار در زد هی یمگه سر آورد هی_بابا چ

 دهنم رو قورت دادم و سرمرو هم زمان باال گرفتم. آب

 بود. دهیاخم هاش رو تو هم کش سلطان
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 ：دیطاها به گوشم رس یآشنا یصدا

 تو؟! امی_خان کار واجب دارم،ب

 ：دشیغر یجد سلطان

 .امی_الزم نکرده خودم م

ذاشت سرش رو به سمت من  یم نیزم یکه پاش رو رو ینیتخت نشست،پتو رو کنار زد و ه یرو
گونه ام گذاشت و آروم زمزمه  یکنج لباش نشوند،دست بزرگ و مردونه اش رو رو یچرخوند لبخند کج

 ：کرد

 نفسم؟! ی_خوب

 یخش دار  یلبام نشوندم ،سرم رو تکون دادم و با صدا یرو یهام رو با ناز بستم و لبخند پهن چشم
 ：لب زدم

 .زمی_خوبم نگران من نباش عز

ام  نهیکاشت نفسم رو تو س میشونیپ یکه رو یبوسه ا د،بایرو محکم بوس میشونیصورتم پ یرو شد خم
 .دیام کوب نهیس یوار خودش رو به قفسه  وانهیحبس کرد و قلبم دوباره د

 لبم سرش داد. یتارو مینیب یصورتم برنداشت و آروم از رو یرو از رو لبش

 لبم کرد. دنیشروع به بوس یعطش خاص با

 زد. مهیتخت گذاشت و روم خ یبرداره دوباره پاهاش رو رو دنمیدست از بوس نکهیا بدون

 بهشون داد. یفیلختم گذاشت و فشار خف یشونه ها یرو رو دستاش

 .اوردمیدردم گرفت اما به روم ن یکم

 انداخته بود. فمیبدن نح یبدنش رو رو ینیسنگ تمام

داد  یهردومون تند و نا منظم شد به قول خودش ضربان قلبمون نشون از حال خرابمون م یها نفس
 داد. یرو لو م مونیو داشت حس درون

 رو باال گرفت... سرش
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 . دمیقرمز شده اش باال کش یمخمور و نافذش رو به چشم هام دوخت،نگاهم رو ازتو چشم ها نگاه

 کردن. یم ییمردانه اش خودنماپهن و  یشونیپ یدرشت عرق به وضوح رو قطرات

 زد. یم یبیبرق عج نگاهش

 کرد. یرو منتقل م یبیشد بهم حس عج یگونه ام پخش م یداغ نفس هاش که رو هرم

 نفسش به سوزش افتاد. یصورتم  از داغ پوست

 بناگوشم زد ... یرو یرو کنار گوشم برد و بوسه ا لبش

 بدنم مور مور شد. تمام

 نه... ادیبدم ب نکهیا نه

 داشت . یبیحس عج هی

 ：بود زمزمه کرد دهیکه لبش به گوشم چسب ینیه آروم

دم و  یکنترلم رو از دست م یکنارم یدونم چرا وقت ی،نمیاسب وحش یکن یم وونمید ی_دوباره دار 
 شم. یطاقت م یب نطوریا

 .دمیخند

 هر دومون مثل هم بود.  حس

داد که از درد  یفیخف غیخودش رو به ج یگوشم گرفت خنده ام جا یکه به ناگاه از الله  یبا گاز  اما
 .دمیکش

 .دیدهانم گذاشت و هم زمان گونه ام رو بوس یرو رو د،دستشیخند یکه مردونه م ینیه رسامیام

 دهنم برداشت . یو دستش رو از جلو دیدستش گذاشتم ،خودش فهم یرو رو دستم

 ：نجوا کرد یآروم به

 خورده به دلم رحم کن. هیتابم نکن دختر، یب ،انقدرینخند اسب وحش ینجور ی_ا

 شونه اش گذاشتم. یزدم دستم رو رو یکه لبخند  م ینیه
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 ：شدم به چشم هاش و لب زدم رهیخمارم خ یباچشما

 !؟یقرارم رو بکن یقلب ب نیمراعات ا کمی ییخوا یمغرور تو  نم ریش ی_تو چ

 ابروش رو باال انداخت و مشکوک نگاهم کرد. یتا هی

 _چطور؟!

خودم رو به لباش رسوندم و محکم  هیاز ثان یزدم دستم رو به شونه هاش چنگ زدم و تو کثر  لبخند
 خودم رو ازش جدا کنم که اجازه نداد . دم،خواستمیلباش رو بوس

 که حتم داشتم جاش کبود بشه. دیبوس یلبام رو م یجور 

 تونستم نفس بکشم. یم یکه به سخت یفشرد جور  یبازوهاش م نیمحکم برو  فمینح بدن

 .میکه به در خورد ناکام از هم جدا شد یچند لحظه با تقه ا بعد

چپش کنارم  یپهلو یرو باال گرفت کالفه بود،صورتش دوباره سرخ شده بود. خودش رو رو سرش
 ：زد ادیبلند فر یکه تو صورتش بود با صدا یانداخت و با اخم

 _بله؟!

 راه انداخته مردم همه جمع  شدن،چکارش کنم؟! دادیاومده در عمارت داد و ب اوشی_سلطان س

 ：دیاز خشم  جمع شد و فکش رو منقبض کرد و دوباره غر صورتش

 _اومدم تو برو؟!

 .نهیخواست من رو بب یبا سلطان چکار داره،چرا م اوشیس  یعنیتو فکر  رفتم

رو  راهنشیپ یو همانطور که دکمه ها دیرفت لباساش رو پوش نییپااز تخت  یکالفه و عصب سلطان
 بست بدون توجه به من به سمت در قدم برداشت ... یم

 مشت کرد. رهیدستگ یکردم،دستش رو رو یرفتنش رو نگاه م ریمس رهیخ

 ：باز کرد تو همونلحظه سرش رو به سمتم چرخوند و آرم لب زد مهیرو ن در

 .ارهیب یمقو یگم برات غذا یم یمنم به صغر  ریدوش بگ هی_برو 
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 استراحت کن. رون،فقطیب ییایوقت ن هی

قدم بلند از درگاه خارج شد و در رو محکم پشت  کیچکارش داره با  اوشیخواستم ازش بپرسم س تا
 سرش بست.

اتاق کتفش رو به  یسرعت از اتاق خارج شدم.با خروجم از درگاه چشمم افتاد به طاها که روبه رو به
برداشت و به سمتم قدم برداشت. نگاهم رو از  واریاش رو از د هیتک عیسر دنمیداده بود،با د هیتک وارید

 دم،یروش کش

بدون توجه بهش به سمت،پله ها قدم بر داشتم،خودش رو بهم رسوند،شونه به شونه ام قدم برداشت  و
 ：دادن حیخودش طبق معمول شروع کرد به توض

 یآبرو براتون نم میجمع شدن دورش اگه راش ند میاهال یبدجور توپش پره همه  اوشیس…_خان
 ذاره؟!

 بکن سلطان. یفکر  هی…د

 گذاشتم. بمیدرآوردم و دوباره جعبه رو داخل ج یفلز  یاز جعبه  گاریس هی بمیکردم تو ج دست

 فندکم که نقش اسب تک شاخ روش بود،روشنش کردم. با

 گذاشتم . بمیرو داخل ج فندک

 رفتم. نییزدم و همزمان از پله ها پا گاریبه س یقیعم پک

 دادم. رونیب یرو به آروم دودش

 هنر کردم. زمیتو،امروز خونش رو نر ادیبرو به نگهبان ها بگو بذارن ب عی_سر

 _چشم خان.

 .دیدو نییرو گفت و به سرعت از پله ها پا نیا طاها

 ذاشت. یبد جور داشت پارو دمبم م اوشیاصال خوب نبود ،س حالم

 !؟یرازم رو نفس بفهمه چ اگه

 رو هم بهش بگم فکر نکنم باور کنه. لشیاگه دل یحت
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 یکه به سمت مبل   قدم بر م نطوریرو صدا زدم،هم یبلند صغر  یبا صدا دمیپله که رس نیآخر به
 زد . ینفس نفس م دیمن که رس دبهییبه سمتم دو یداشتم صغر 

 ：لب زد دهیبر دهیبر شیشمال یلرزون و لهجه  یصدا با

 _جانم آقا....جان.

 مبل تک نفره ولو کردم. یکنارش رد شدم خودم رو رو از

و  دمیلبم کش یذاشتم انگشت اشاره ام  رو رو یمبل م یدسته  یزمان که آرنج دست راستم رو  رو هم
 ：گفتم یبه صغر  رهیخ

و همه  یتازه عروس مارو داشته باش نیا یهوا یچند روز  هیتونم ازت بخوام  یخانوم م یصغر  نمی_ب
 .یجوره بهش برس

 براش. یکن یخوام مادر  یازت م درکل

 .دنیزد و به ناگاه شروع کرد به کل کش یلبخند پهن یصغر 

 ：زدم دمودادیزده ابروهام رو تو هم کش شوک

 !؟ییهوی،چت شد  ی_عه ساکت شو صغر 

 خندون به صورتم نگاه کرد. یورتبا ص رهیساکت شد وخ ادمیبا فر یصغر 

 .نیخوشحال شدم ،خدا رو شکر که شما ام سرو سامون گرفت یلی_آقا جان خ

 .دمیصورتم کش یدادم دستم رو همزمان رو رونیب قیرو عم نفسم

 .یکن یبرو بر من رو نگاه م یستادی_حاال چرا وا

 _چکارکنم آقا؟!

 ：باال بردم و گفتم یتن صدام رو ک کالفه

 .گهدی برو…_د

 ：لب زد دهیبر دهیشد و بر هول
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 رم. ی_چ...چ...شم آقا،دارم م

 کردم. یرفتنش رو تماشا م رهیخ یلبخند کج با

 .دیبه گوشم رس اوشیس دادیداد و ب یحال خودم بودم  که صدا تو

 دست از سرم برداره. ستیحاضر ن شیریس یپسره  نیدم،ایلبم کش یانگشت اشاره ام رو رو یعصب

  

 شد. یم کیو نزد کیاز پشت سرم نزد صداش

 یپام ضربه م یرو یکنترل خشمم رو هم گذاشتم و دستت مشت شده ام رو عصب یهام رو برا چشم
 زدم.

 _سلطان؟!

 .میو آورد سرگرد

 .ی_ول کن دستم و لعنت

 ...دمشیهام رو که باز کردم روبه روم د چشم

 ازشون فاصله داشت. یبودن و طاهادوقدم ستادهیتا از نگهبان ها کنارش ا دو

شده زل زده بود به من،سرش رو تکون  دهیدر هم کش یبه خون نشسته و ابروها ییبا  چشما اوشیس
 داد.

 !؟یلعنت یسر نفس آورد ییسام چه باال ری_ام

شدم به صورتش وبا لحن  رهیزانو هام گذاشتم و خ یشدم آرنج دوتا دستم رو رو لیبه جلو ما یکم
 ：گفتم یسرد

 _بال؟!

بودم به صورت درهمش  رهیکه خ ینیدادم وه هیتک یصندل یزدم و با حرص به پشت یصدا دار  پوزخند
 ：گاه کردم و لب زدم هیمبل تک یدسته  یدستم رو رو

 منه؟! زی،نفس  همه چ ارمیتونم سر زنم ب یم یی_چه بال
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که  رهیزد توام با خشم  و نفرت و همزمان به سمتم حمله کرد طاها خواست جلوش رو بگ ادیفر یعصب
 دخالت نکنه. یعنیدوتا دستم رو از هم باز کردم که 

هم   ی نهیبه س نهیمبل بلند شدم ،رخ به رخ س یام رو تو چنگش گرفت ،هم زمان از رو قهی اوشیس
 .میکرد یهم نگاه م با خشم به یوحش ریو مثل دوتا ش میبود ستادهیا

 ：دیجلو آوردو غر یصورتش رو کم اوشیس

 کردم. یبهت اعتماد م دیبرم،از اولشم نبا یخراب شده م نیامروز نفس رو از ا نی_هم

 _چرا نظرت عوض شد ،به خاطر اون موضوع؟!

رو تو اون  نیا ،درضمنیموضوع بگ نیاز ا یز یخوام به نفس چ ی،نمیدون یرو نم  زیتو همه چ یول
 مخت فرو کن سرگرد.

 منه،محاله بذارم از کنارم جم بخوره. زیهمه چ نفس

 .دیخند یعصب اوشیس

 .رونیرو به سمت طاها چرخوندم وبا سر بهش اشاره کردم که برن ب سرم

  

  

 و پنجم ستیفصل ب 

  

 (ی)راو

اشاره کرد  گریگرفت،با دست به دونگهبان د یم رسامیکه نگاهش را از چشمان پرنفوذ ام ینیه طاها
 دور شدن. اوشیوبه سرعت از سلطان و س

 ：دیبه صورت سلطان غر رهیسابقه خ یب ینفس زنان و با خشم اوشیس

کرده  ی، آخه نفس چه گناه یکن یگناه باز  یدختر ب هی یبا آبرو ی!بگو چطور تونست؟ی_چطور تونست
 .شیماجرا کرد نیبود که وارد ا



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 یفکش منقبض و صورتش قرمز شده بود،از قضاوت ها دیدر هم کش ظیرا پرغ شیاخم ها سلطان
و همانطور که با  دیبود،دستش را باال کش  یو عصب نینسبت به خودش سخت خشمگ اوشیناحق  س

گذاشت و با حرص  شیپنجه ها یبود ،دستش را رو اوشیبه صورت س رهیاش خ یچشمان وحش
 ：دیجدا کرد و با خشم غر راهنشیپ ی قهیدستش رااز 

 نکردم. یباز  یکس ی_ببر صداتو...من با آبرو

 زنمه ،من دوستش دارم  اونم  دوستم داره. نفس

 ؟یقضاوت نکن یو اساست راجع به کس هیپا یشواهد ب نیو بر اساس ا یام بهتره  دهنت رو ببند تو

 پوزخند زد... اوشیس

 درحال انفجار بود... تیاعصبان از

 سلطان حرصش گرفته بود. یشد،از خونسرد یم نییاش از خشم باال و پا هنیس ی قفسه

 ：دیشد و نعره کش رهیسلطان خ یچشم ها به

و  هیپا یشواهد ب ششیپ یر  یو هرشب م  یساله دار  کیدختر  هیکه  نیو اساس،ا هیپا ی_شواهدب
 اساسه.

  

 و به نفس من ... یزن داشت تو

 اش جاماند.  یشانیپ یاش رو دهیکه رد انگشتان کش یزد طور  شیشانیدستش را به پ کالفه

تونم از نفس محافظت کنم سپردمش دست تو  که تو ام  ینم دمید یسام،وقت ری_لعنت به تو ام
 !آره؟؟یجواب اعتمادم رو بد ینجور یا

 آروم تر شد... یصداش گرفته و کم لحن

 منم به بابات اعتماد کرد. یبابا

 .یگرفت نهیتو سر من تو به ناحق ازم ک یتو هر دفعه زد یول

 صداش رو باال برد. دوباره
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 زد.. یگردنش بد جور م یباد کرده  رگ

 یکرد دینامردارو سف یهمه  یرو ،تویکرد یات رو از من و پدرم سر نفس خال نهیک یهمه  تو
 .رسامیام

 یبه صورت سرخ شده  شیکه با چشمان وحش ینیو ه دیکش شیموها انیم یکالفه دست سلطان
 ：دیبود غر رهیخ اوشیس

 قضاوت نکن. یپس الک یدون یرو نم هیگم،تو  قض یبار گفتم بازم م هی_

 ...رسامی_بگو که بدونم،بگو ام

 ：دینال یهاش رو از هم باز کرد و با اشاره به خودش با درموندگ دست

 ...نگام کن ....نی_بب

 ....سلطان

... من چجور ریام یداغونم کرد یبا من ،نفس خواهرمه تو از اعتمادم سواستفاده کرد یچه کرد نیبب
 اون ... یآروم باشم وقت

 گاه کرده بود ،نشست . هیمبل تک یدسته  یکه دستش رو و ینیداد و ه رونیب قیرو عم نفسش

زجر  نیا شترازیب ،نذاریلعنت رمیتا آروم بگ ستن،بگویسام ،بگو که اون زن و بچه مال تو ن ری_بگو ام
 بکشم.

 .میتو زندگ دمیخدا منم کمتراز تو  نکش به

به هم چفت شده اش  یدندان ها انیهم فشار داد و از م یرو یلحظه ا یرا برا شیچشم ها  سلطان
 زمزمه کرد.

ندارن،پسره  گهیرو جز همد یمن،گفتن  کس شیزوج جوون از شهر اومدن پ هی شی_دو  سال پ
 بود. نیاسمش مع

 !؟یزندگ یبرا یگفت نه پول دارن نه خونه ا یم

 شش ماهه باردار بود. زنشم
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 الیهم حواسشون به و ه،گفتمیخیش یالیرو  دادم تو و میداریبراشون سوخت ،بهشون خونه سرا دلم
 چرخه. یم شونیده و خالصه زندگ یرو انجام م یهست هم پسره کار باغبون

 .الیو میر یم مونیکار یا از مهمونابا  چند ت  اریشب که من و سام هی

 ریو باهاشون درگ نتشونیب یم نیبشن اما مع الیوارد و یکنن  دزدک یم ی،افراد پاشا سع نکهیا مثل
 شه. یم

 .میشنو یرو م ادشیفر یصدا یوقت ماام

 .رونیب میدو یم

 .میرس یم رید اما

 رو سوراخ سوراخ کرده بودن. چارهیبا چاقو بدن مرد ب نامردا

 .رهیمیسه روز تو کما م بعد

 نبود. شتریهجده سالش ب زنش

 .یبدون پشت وانه ا یبدون کس و کار  کیکوچ یبچه  هی با

 شه. یم چارهیپسره مزاحم دختر ب هیدن  یگذشت که بهم خبر م یم نیماه از مرگ مع کی بایتقر

 اش کنم. غهیگرفتم ص میتصم

چرخاند و نگاه پر نفوذش را به صورتش  اوشیداد سرش را به سمت س رونینفسش را کالفه ب سلطان
 دوخت.

 به اون دختر ننداختم. ینگاه نی_ به جون نفسم قسم که تا حاال کوچک تر

 .ارهیانقدر نجابت داره که چادر رو از سرش در نم نهیب یمن رو م یاونم وقت یحت

 ...من...من

 ：کرد لب زد یکه مات و مبهوت به صورت سلطان نگاه م  اوشیس

 _اسم اون زنم تو شناسنامته؟!

 دورگه زمزمه کرد. یو با صدا دیدستش را به گردنش کش رسامیام
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 .نیاش کردم ،هم غهی_نه ...فقط ص

 خبرم؟! یازشون ب چارهیشما دوتا مونده، که من ب نیب ،ییمگو یچه راز ها گهی!... د؟یچ گهی_د

 دوبه عقب برگشتن... هر

 بود. ستادهیپشت سر سلطان ا نفس

 نهیوار به س وانهیلحظه قلب  سلطان نا آرام شد و خودش را د کی یدرهم و ناراحت بود،برا صورتش
 .دیستبر و مردانه اش کوب ی

 بود. دهیرا شن شانینفس تمام حرف ها یعنی

 درشت نفس مملو از اشک شد. چشمان

 .دید یتار م ییها هیچون ساکه آن دو را هم  یحد به

 یروزگار  م نیکه با تمام وجودش عشقش را باور کرده بود و او را مرد تر یرسامیشد ام ینم باورش
 گفته باشد. یبزرگ نیبه ا د،دروغید

 کرد. یرا پاک م شیکه با پشت دست اشک ها ینیح

 ：دینال یلرزان و گرفته ا یصدا با

 حرف هات دروغ بود،همه شون. ی_تو ...تو همه 

 !رسام؟یام یتونست ،چطوریکار رو بکن نیبا من ا یتونست چطور

 زد. یتاب م یاش ب نهیبه پاشده بود،ودل درس ییکه دردلش غوغا سلطان

 سمت نفسش قدم برداشت. به

 یب دنیلرز یم دایزده  و شد خی شیو دست و پا ختیر یکه اشک م یپناه درحال یدرمانده وب نفس
 افتاد. شیزانو ها یحال رو

 یشانه  یافتاد دست راستش را رو نیزم یخودش را به او رساند و مقابلش رو دهینفس بر سلطان
 . شیپا یلرزان نفس گذاشت و دست چپش را رو

 !؟یشد ی_نفس،چ
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 خوبه؟! حالت

 قرار سلطان گره زد. یو سرخش را به نگاه ب یسرش را باال گرفت و چشمان باران نفس

 ：لرزان و دورگه شده اش لب زد یصدا با

 تونم خوب باشم. ی...اصال مگه میاحیسام ر ری_به نظرت حال من خوبه ام

 ：دیرا در هم گره زد و خودش را با نفرت عقب کش شیها واخم

 _به  من دست نزن ... برو عقب ...

 یرا تا رو شیدرهم گره کرده بود نگاهش کرد و پنجه ها ظیکه با غل ییکالفه و با ابرو ها سلطان
 و محکم چنگشان زد. دینفس کش فیظر یبازوها

 ：دیکش یگوش خراش غیج نفس

 _بهم دست نزن.. 

که به  ینینفس محکم تر کرد و ح یبازوها یرا رو شیزد و هم زمان چنگال ها ادیبا خشم فر سلطان
 :دیچشمانش زل زده بود غر

 گم. یم یچ نیب گوش بده بب_گوش کن نفس،خو

 .یلعنت یکن یسکته م ینجور یدم فقط آروم باش ا یم حیرو تو ض زیهمه چ برات

 نکهیباشد اما هم عیسلطان تمام وجودش به لرزه افتاده بود خواست مط ادیفر یکه از صدا نفس
 زنانه تمام وجودش را فرا گرفت. یبه ناگاه حسادت دینگاهش به چشمان سلطانش افتاد قلبش لرز

 کشاند. یم یوانگیهم هست او را به مرض د گریزن د کیسلطانش متعلق به  نکهیا فکر

 سلطان زد. یسفت و عضالن ی نهیحرص دستان مشت شده اش را تخت س با

 .دیکش نییپا شیبازو ها یکار نفس دستانش را از رو نیاز ا نیخشمگ سلطان

 و از کنار سلطان بلند شد. نیزم یبا آزاد شدن دستش به سرعت از رو نفس

 نفس به سمتش قدم برداشت. ی دهیصورت رنگ پر دنیبود با د ستادهیکه مقابل آن ها ا اوشیس
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او را به سمت آغوشش  یحرکت ناگهان کیبرد و محکم چنگ زد و با  شیرا به سمت بازو دستش
 .دیکش

بکشد  رونیب اوشیخودش را از آغوش س نکهیا ینا گرید دید یپناه م یکه خود را درمانده و ب نفس
 نداشت .

زد و زمزمه  شیمو ها یبه رو یفشرد و بوسه ا یقطورش م یبازوها انیبرادرانه نفس را م اوشیس
 کرد:

 نفس ،آروم باش دختر جون. یبر  یم نیخودت رو از ب ی_دار 

صورت ناراحت و چشمان  یتوان تماشا گریانداخت د ریبلند شد سرش را ز نیزم یکالفه از رو سلطان
 هرچند که برادرش باشد. یگر ینفسش را نداشت مخصوصا درآغوش مرد د یباران

بروز نداد فقط دستش را آرام  یز یبه سوزش افتاده بودن اما چ شیها هیکرد ر ینم شیاری نفسش
 بود گفت: نیبه زم رهیکه خ ینیاش گذاشت و با اخم ه نهیس یقفسه  یرو

 حیآماده ام که برات توض یهر موقعه که آروم شد ،یکن یکه بگم باور نم ی،من هرچ ی_تو االن اعصبان
 بدم.

 فشرد با بغض نجوا کرد: یم اوشیس ی نهیس یکه سرش را رو ینیح نفس

 بمونم. نجایا خوامینم گهیرم د یم اوشی_من با س

 .دیسرش را به سمتشان کش سلطان

 .ندیبب توانستینفس را نم صورت

 شد. یم شتریو ب شتریاش، هر لحظه ب هیر سوزش

 اش چنگ زد. نهیس یاش را رو پنجه

 ...م...یبذارم که بر  دی_با

 لبش را به دندان گرفت. یو گوشه  دیرا در هم کش شینداد...از درد ابرو ها ادامه

قدم بلند  کیکه از حال خراب سلطان اطالع داشت به سرعت نفس را از خود جدا کرد و با  اوشیس
 خودش را به سلطان رساند.
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 سلطان  چنگ زد: یبازو یراستش را رو دستش

 .یرو کجا گذاشت یاسپر  ری_ام

 ییداشت با صدا یو همانطور که به سمت اتاقش قدم بر م دیمغرورانه دستش را  کنار کش سلطان
 گفت: دهیبر دهیخش دار و بر

 .اوشیکنم س یبذاره خون به پا م رونیعمارت ب نی_نفس پاش رو از ا

 .یخود دان حاال

 یرا م شیتاب یحال و روز خرابش دلش ب دنیکرد وبا د یبه سلطان نگاه م یباران یکه با چشمان نفس
 کرد.

که قصد  یو از کار  دیرا در هم کش شیآن زن و بچه ابرو ها یادآور یدنبالش برود امادوباره با  خواست
 انجامش را داشت منصرف شد.

 لب زد: اوشیبه س رهیرا پاک کرد و با بغض خ شیکف دست اشک ها با

 بمونم. نجایخوام ا یام،نمیبا تو ب خوامی_م

و سرد  نفس را  فیکه دستان ظر ینیقدم  پر کرد و ح کیخود و نفس را با  نیب یفاصله   اوشیس
 فشرد گفت: یبزرگ و مردانه اش م یپنجه ها انیم

 گه. یدروغ نم رسامیبده ، ام حی_بهش اعتماد کن ، بذار بهت توض

گونه  یچشمانش تا رو یهم فشار داد و همزمان چند قطره اشک از گوشه  یچشمانش را رو نفس
 اش سر خوردن .

 او بود. یتنها برا سلطان

 کرد. یخود بداند حسادت م یطانش را برافقط به اسم سل یحت یگر یزن د  نکهیا وفکر

 رفت. یآن زن و بچه م دنید یهرشب برا چطور

 افتاد. یآن دو م نیکه ب ییفکر اتفاق ها و

 توانست تحمل کند. یزن ....نه نم یها خنده
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 رفت. یهرجور که شده بود م دیبا

 کشم. یخودم رو م یگوش بدم...اگه من رو با خودت نبر  حاتشیخوام به تو ض ی_نم

**** 

 )نفس(

 برداشته بودم گذاشتم. ایکه از اتاق سون یکه داشتم رو داخل کوله پشت یچندتا دونه لباس همون

 کنه . یرفته بود تا سلطان رو راض اوشیس

در بودم که در با شدت باز شد وبه  یقدم کیدوشم انداختم به سمت در قدم برداشتم ،تو  یرو رو کوله
 بر خورد کرد. وارید

 وحشت سرم رو باال گرفتم. با

اش. از شدت نفس  نهیس یکه قفسه  ینیشده ح دهیتو هم کش ییدرهم و ابرو ها یبا صورت سلطان
 شد تو درگاه ظاهر شد. یم نییپرتالطمش به شدت باال و پا یها

 قدم به عقب برداشتم. کیزده  وحشت

 تم دوخته  بود.داد به صور یم رونیرو  همچنان که نفسش رو با حرص ب شیوحش نگاه

 بود. ستادهیدرخت تنومند ا کیو صامت مثل  صاف

 .رونیب یپات رو از در عمارت بذار  ی_گفتم حق ندار 

 یلیکه خ دیشد فهم یچهارچوب در ستون کرده بود م یمشت شده اش که رو یکردم،از دستا نگاهش
 .هیاعصبان

 قدم وارد اتاق شد. کیبا  دیسکوتم رو د یوقت

صورتم برداره دستش رو از پشت به  در رسوند و محکم در رو به هم  ینگاهش رو از رو نکهیا بدون
 .دیکوب

 به هم خوردن در اتاق به لرزه افتاد. یبدنم از صدا تمام

 .ستادیازم ا یکم یفاصله  تو
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کنار گردنش خبر از آرامش  یکه سخت منقبض شده بود و رگ باد کرده  یاش و فک قهیکنار شق نبض
 داد. یان مقبل طوف

به هم چفت شده اش  یدندون ها نیو از ب دیام کوب نهیس یقفسه  یاشاره اش رو محکم رو انگشت
 :دیغر

 ...یکه بر  یخب...آزاد یلی_خ

 کرد. سکوت

 .دیصورتم پخش شد دلم لرز یداد،هرم داغ نفس هاش که رو رونیب قیرو عم نفسش

 اون زن بغضم گرفت،چقدر راحت گذاشت برم. یآور  ادیاز  دوباره

 .یفکر برگشت رو از سرت دور کن اسب وحش گهید رونیب ی_اما پات رو که از عمارت گذاشت

 مشت کردم. شیرحم یهمه ب نیرو از ا دستام

 بازم دل جراتم رو از دست ندادم. یول تشیهراس داشتم از اون همه خشم و عصبان نکهیباا

 گردم. یبر نم گهیرم و مطمعن باش که د ی_م

 زن و بچه ات. شیپ یام بهتره بر  تو

 بازوهام رو گرفت... صانهیحر

 بودم. دهیدرد لبم رو به دندون گرفتم و تا سر حد مرگ ترس از

 کرد. یحرص و خشم تو چشم هام  نگاه م با

 و قرار نداشت. آروم

 !؟یتو چ ی، ول حداقل اون زن بهم اعتماد داره رمی_معلومه که م

 غیاز سر حرص ج یحرفش آنچنان آتش حسادت رو تو وجودم شعله ور کرد که به طور ناگهان نیا با
 .دمیکش یبلند

 اون دختره است. اقتتیل اد،همونی_ازت بدم م

 صورتم گرفتم. یو دستم رو جلو دمیکش غیحرفم دستش رو باال آورد  بزنه تو گوشم که ج نیا با
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 چند لحظه صداش من رو به خودم آورد. بعد

 .یدستت رو لعنت نیی_بنداز پا

 آوردم. نییلرزونم رو آروم پا یزدم دستا یکه هق م ینیح

 شد الل شدم. رهیچشمام که خ یتو

 گفت: یلحن تند و خشن با

 بشه. دیمثل دندونات سف ساتمیدم،انقدر دنبالم بدو تا گ ی_طالقت نم

 جات. ارمیدختر و بچه ام به محض رفتنت از عمارت ،م اون

 .دیلرز شیرحم یتنم از ب تمام

 ی)سلطان(راو

 را به چشمان نافذ سلطان دوخت. شیهق زد چشمان  باران نفس

 اش بکوبد. نهیقرار به س یوار و ب وانهیبود تا قلب عاشق سلطان د ینگاه کاف کی نیهم و

 ن مغرور...رو بدون خا نیا ی،ول رمی_باشه م

 گذاشت راحت حرف دلش را بزند. یکرد بغض نم یکلمات را ادا م دهیبر دهیبر

 .یدل عاشقم...بد کرد نیبا ا ی_بد کرد 

و قبل از  دییزد از کنارش به سمت دراتاق دو یکه هق م ینیرا از صورت سلطانش برداشت و ه نگاهش
 کند از اتاق خارج شد. یآن که سلطان بتواند کار 

 گشاد شده مات و مبهوت رفتن نفس ماند. یدرمانده با چشمان سلطان

 کردن بتواند مانع از رفتنش شود اما... دیکرد که با تهد یم گمان

 .دیکش ریناگاه قلبش ت به

زنده بودنش  گریگوش بدهد، د شیبه حرف ها نکهیرحمانه ترکش کرده بودبدون ا یکه نفسش ب حاال
 داشت. یا دهیچه فا
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 زند. یرحمانه قلبش را هدف گرفته و پشت سرهم ضربه م یب زیت یبا خنجر  یکیکرد  یم حس

را در  شیو جوان ینو جوان یرا درکنار نفس تجربه کرده بود که تمام سال ها یبعد سال ها آرامش امروز
 سوخت. یحسرت داشتنش م

 .شیآغوش نفس...که همسرش بود...محرمش بود....وتمام زندگ در

 .دید یم شیکه خود را در اوج خوشبخت یزمان قایامروز دق اما

 سرش آوار کرده بود. یباره رو کیرا به  زیهمه چ اوشیس

 ینگهش م دیبدهد که منبع آرامشش ترکش کند شده به زور اما با یاجازه  یراحت نیبه ا دی.. نبانه
 داشت.

 .دییدو نییبه سمت پا یکیبود پله هارا دوتا  دهیپر یکه رنگش حساب ینفس زنان در حال سلطان

 آمد. یساختمان را باز کرد نفسش باال نم در

به سمتش   دید دهیسلطان را با آن لب کبود و صورت رنگ پر یبود وقت ستادهیتراس ا یطاها که رو 
 .دیدو

 شده سلطان؟! ی_چ

 زد: ادیفر دهیطاها زد و نفس بر یبه بازو یچنگ سلطان

 _جلوشون رو بگ...

زانو افتاد و  یشد رو یم دهیکش نییطاها به سمت پا یبازو یکه دستش از رو ینیکرد ح سکوت
 اش چنگ زد. نهیس یدستش را رو

 هاش نامنظم شده بود. نفس

 شد. یم دهیاش به وضوح شن نهیخس خس س یصدا

 کرد. یحس نم شیدر پاها یرمق چیه

 صورتش عرق سرد نشسته بود. یرو

 توانست جواب بدهد. یداد اما نم یتکانش م طاها
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 ،بماند...بزند که نرود ادیو فر ردیخواست نفسش را با تمام وجود درآغوش بگ یم

 .دینفسش بر  

 آمد المصب... ینم باال

 کرده بود... لج

 یب کریرفت و  پ رونیب هیاز ثان یهم نشست و جان از بدنش در کسر  یناخداگاه رو شیها پلک
 آغوش طاها افتاد. انیرمقش درم

 ...دیداد. نعره کش یجان سلطان را تکان م یجسم بکه  ینیوحشت زده  ح طاها

 کنم . یشو نخواب ....خواهش م داری_سلطان ...ب

 از نگهبان ها جلو اومد . یکی

 شده طاها؟! ی_چ

 .مچ دست سلطان گذاشت یرا رو شیانیانگشت اشاره و م زانیاشک ر طاها

 زنه محسن. یزنه...نبضش نم ی_نم

 نهیس یخواباند و سرش را رو نیزم یو رو دیکش رونیآغوش طاها ب انینشست سلطان را ازم محسن
 اش گذاشت.

کرد چرخاند و آرام با  یم هی...چشمانش پراز آب شد با بغض سرش را به سمت طاها که گردیتپ ینم
 لرزان زمزمه کرد: یصدا

 زنه طاها. یزنه...ق...قلبش نم ی_نم

 مغرورش نگاه کرد. ریو لبان کبود ش دهیبه صورت رنگ پر رهیخ شیبا چشمان باران  طاها

  ختیر یکه اشک م ینیپهن سلطان را گرفت و ه یشانه ها ریبلند شد ز نیزم یبه ناگاه از رو طاها

 .دیغر

 .مارستانیب مشیبرسون دیمحسن با ری_پاش رو بگ
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جان سلطان را از  یباره جسم ب کیبه سرعت از کنار سلطان بلند شد پاهاش رو گرفت و به  محسن
 کندن. نیزم یرو

 زنه طاها. ی_مرد ...قلبش نم

 .دینعره کش یسابقه ا یبا خشم ب طاها

 .....سلطان محاله بره هنوز انتقامش رو نگرفتهکهی_الل شو مرت

 رفتن. نییعمارت را پا یسرعت پله ها به

 زد: ادیفر دهینفس بر ختیر یکه اشک م ینیح طاها

 ...ی_مهد

 رو باز کن . نیدرماش

 یصندل یرساندن و در مقابل چشمان متعجب نگهبان ها سلطان را رو نیخودشان را به کنار ماش عیسر
 عقب خواباندن.

 زد: ادیفر یروبه مهد طاها

 پشت رل... نی_بش

 :دیزد خطاب به محسن غر یرا دور م نیهمان طور که ماش و

 .مارستانیب  دییایب   رونیب اریرو از اتاق ب اری_برو سام

 .وفتهیاشاره کرد که راه ب یو به  مهد یصندل یبه سرعت نشست رو و

 خارج شدن. یکنده شد و از در نگهبان شیاز جا هیاز ثان یدر کسر  نیماش

 یسلطان  نگاه م ی دهیبه صورت رنگ پر  شیگرداند و با چشمان باران یرو مدام به عقب برم سرش
 کرد.

 _تند تر برو....

 .ستادیا یآمد حتم داشت که قلب اوهم م یسر سلطان م ییحالش خراب بود،اگر بال 

 مرد شده بود. نیو شجاعت ا رتیغ ی فتهیش یپانزده سالگ از
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 کرد. یم یدزد یکه از زور ندار  یهمان وقت از

 سلطان کرد اما او با وجود سن کمش مچش را گرفت . بیافتاد که دست در ج یروز  ادی

 برود راه راست را نشانش داد. نگذاشت

 رسانده بود. نجایاو را به ا چیاز ه سلطان

 سلطان بود. یلحظه به لحظه شاهد تالش ها طاها

 داشت. یمثل برادر نداشته اش دوست م اورا

 اش شدت گرفت. هیخاطرات گر یآور  ادی با

 آرام بود... نا

 گشت  یبه عقب برم مدام

 کرد. یو لب کبود  سلطان را نظاره م دهینگران و آشفته صورت رنگ پر و

************* 

 .ستادیا مارستانیب یچند لحظه روبه رو بعد

 بردنش. مارستانیآوردن،به  سرعت به سمت داخل ب رونیآمدن .سلطان را ب رونیب نیاز ماش عایسر

 زد . یدکتر را صدا م یعصب طاها

 طاها به سرعت با برانکارد به سمتشان آمدن. یحالت آشفته  دنیاز پرستار ها با د دوتا

 بردن. وی یس یبرانکارد گذاشتن و به سرعت به سمت س یرا رو سلطان

 پرستار اجازه نداد. یکرد وارد اتاق شود ول یسع طاها

 هم حال و روزش بهتر از طاها نبود. یمهد

 هم دلش را به دل سلطانش گره زده بود. او

 به ما رحم کن. ایرحم کن،خدا شیبه جوون ایخداکمکش کن زنده بمونه، ای_خدا
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 واریرا به د شیشانیپ ختیر یکه اشک م ینیکرد و ه یجمالت را پشت سر هم تکرار م نیمدام ا طاها
 زد. یضربه م واریگره شده اش را با حرص به د یچسباند و مشت ها مارستانیسرد ب

 داد. یرو نکش،مگه گوش م یلعنت گاریس نیبهش گفتم خان ا ی_ه

 به من که جلوشو نگرفتم. لعنت

که فشار  ینیپهن طاها گذاشت و ح یشانه  یبه سمت طاها قدم برداشت پنجه اش را رو یمهد
 کرد لب زد: یبهش وارد م یفیخف

 شه. ی_آروم باش طاها ان شا اهلل که حالش خوب م

 هم اومدن. اریو سام ایساعت سون مین بعد

 گذشت. یم یبه کند زمان

 بود و حالشون بد. یها بارون چشم

 دست هاش گرفته بود. نیکرد ب یم هیکه گر ینینشسته بودو سرش رو ح نیزم یرو اریسام

شده و  یکرد  سلطان به خاطر مصرف مواد اونه که عصب یرفتن نفس خبر نداشت و فکر م ی هیقض از
 .دهیکش مارستانیکارش به ب

 هیبرادرش چسبونده بود و او هم گر ینشسته بود و سرش رو به شونه  نیزم یرو اریام کنار سام ایسون
 کرد . یم

 تنها برادرش نبود،حکم پدرش را داشت حکم پناهگاهش را ... سلطان

 .دیکش یلب صلوات م ریداد و ز یم رونیرا با اندوه ب نفسش

پر از  یبا دل نیزم یرو به سرعت از اریو سام ایباالخره در اتاق باز شد سون یطوالن یگذشت لحظات بعد
 آشوب بلند شدن.

 چهار نفرشون به سمت دکتر هجوم بردن. هر

 _دکتر حال داداشم چطوره؟!

 انداخت و لب زد: ایبه صورت سون ینگاه دکتر
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به  یدیدوسش داشت که دوباره برگردوندش،نبضش  کامال رفته بود،خود من شخصا ام یلی_خدا خ
 زنده موندنش نداشتم.

 ...یول

 صورت طاها ثابت موند. یصورت هرچهار نفرشون چرخوند و رو یدور رو کیکرد نگاهش رو  مکث

 برگشت. یبه زندگ ییبه طور معجزه آسا یو نفس مصنوع نهی_با ماساژ س

 االن حالش بهتره. خداروشکر

دستش رو دور  اریسام ختیر یاشک شوق م ایدادن سون رونیب ینفر نفسشون رو با آسودگ هرچهار
 به خود فشرد. شتریکمر خواهر کوچک ترش حلقه کرد و او را ب

 رو به دکتر گفت: طاها

 .نمشیبب میتون یم یدکتر ک ی_آقا

 .میریبگ شیآزما یسر  هیازش  دیبا هوشهی_فعال که ب

 !ده؟یکش یم گاریس نمیبب

 روز انداختدش. نیا گاربهی_آره دکتر س

 و هشت سالشه؟! ستیپرونده اش نوشته ب به،تویسن کمش،واقعا عج نی_با ا

 سکوت کردن. همه

 دوباره ادامه داد: دکتر

 کرده بود. یقلب ستی_به هر حال ا

 دیهاش عفونت شد هیده نه تنها ر یهاش ،نشون م هیو عکس از ر میام که ازش گرفت یشیآزما
 داره،قلبشم ...

 رو ادامه بده.اومد و نذاشت که دکتر حرفش  رونیاز اتاق ب مهیسراس پرستار

 دختر بچه   حالش بد شده. نی_دکتر ا

 _دکتر به سرعت به سمت اتاق برگشت .
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* 

به  یز یخواست که چ اریو سام ایهوش بود و بعد دوروز به هوش اومد اما از سون یدو روز ب سلطان
 .گشتیخودش بر م دینفس نگن ،نفس با

 تا شبانه روز مراقب نفس باشن. اوشیس یطاها گفت که چند تا نگهبان بفرسته در خونه  به

 )نفس(

 یکه چند روز  یبه چند تا مرد مشکوک ابونیبه خ رهیرو تو مشتم فشار دادم و خ ریحر یپرده  ی گوشه
 رفتم دنبالم بودن... یکردم، هرجا که م یدادن نگاه م یم کیخونه مدام کش نییشد ، پا یم

 کنم که از افراد پاشا باشن یم فکر

 !اوش؟ی_س

 نم._جا

 .بود برگشتم دهیتخت طاق باز دراز کش یکه رو اوشیرو رها کردم و به سمت س پرده

 به سمت تخت قدم برداشتم و کنارش نشستم. آروم

 !؟یشناس یساختمونن رو م نییچند تا مرد که پا نی_ا

 شد بهم. رهیچشم هاش برداشت و خ یرو تکون داد و همزمان  ساعدش رو از رو سرش

 مراقب تو باشن. رسامن،فرستادهی_افراد ام

 بدجور هواش رو کردش . د،دلمیپر از التهابم لرز ی نهیس ونیآروم م دلم

 اومد . ادمیکه بهم زدش  یآخر  یاون زن و حرفا یوقت اما

 زدم.. پوزخند

 هی ینجا،حتیهفته است که اومدم ا هیرو ثابت کنه؟!...االن  یخواد چ یکارش م نی_جالبه ،مثال با ا
 زنگم بهم نزده نگفته برگرد.

 خواد چکار خودشم که بهم گفت بعد من یبا وجود اون زن و بچه من رو م گهید آره

 عمارت.  ارتشونیم
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 خوشگله. یلیخ یدیام که خودت د دختره

 ...یدوست داره...براش مهم یعنیبرات محافظ فرستاده  نکهی_زود قضاوت نکن نفس،هم

 خته قدم جلو بذاره.تونه ،براش س ینم هیمغرور مرد

 من برم منتش رو بکشم. ینکنه توقع دار  هی_منظورت چ

 جذابش دوختم. یو نگاهم رو به چشم ها دمیکش یقیعم نفس

 داشت... اخم

 دوستت داره. یلیبودمش،معلومه خ دهیند ینجور یرو ا رسامی_آره تو برو...نفس به خدا من تا حاال ام

 .نداره رسامیبا ام یارتباط چیدختره ام حرف زدم،به جون بچه اش قسم خورد که ه با

 بخواد که.. دیشا ینفس...بهتره با خودشم حرف بزن ستیراهش ن نیا

 و خبرم رو نگرفته. نجامی...انقدر پست و نامرده که االن چند روزه امیباهم ندار یحرف چی_ماه

 کردم گفتم: یرو نگاه م اوشیاز اشک صورت س ینازک یکه از پشت حاله  ینیکردم و ح سکوت

 یرو بهم نم لشیکه من و داده به دوستش تو ام دل میاز پدر واقع ستم،اونیمهم ن ی_اصال من برا کس
 که اصال پدرم نبوده اون از مهران و پاشا.... یبا مرد میاونم از زندگ یگ

 اک کردم.چشم رو پ ریو با پشت دستم اشک ز دمیرو باال کش مینیب

 ادامه دادم... یگرفته و خش دار  یصدا با

 از سلطان... نمی_ا

خواست..اما من ساده گولش رو  یمن نبود،از اولشم من رو نم یسام از اون اولشم تو زندگ ریام
 خوردم...

 ساختم... سیقد هیدخترونم ازش  یاهایرو تو

 هامون ببره. ایسوار بر اسب که اومده من رو با خودش به قصر رو یشاهزاده  هی

 گرفت. یبا جسمم، روحمم به باز  یاون سنگدل عالوه بر باز  اما
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 .یبد ضربه ا اوشیخوردم س یضربه ا بد

 ... دیآروم خودش رو باال کش  اوشیس

 لب زد: میبارون یبود تو چشم ها رهیکه خ ینیمردونه اش رو دور بازوم تاپ داد و ح یها پنجه

 نفس ... ستیتو ذاتش ن ینامرد ،سلطانیکن یاشتباه م ی_دار 

 ...دمینگاهش رو روت د یات کنه وقت غهیخواد ص یم دمیفهم یوقت

 مغرور افتاده تو تله... ریش دمیفهم

 جور دل باخته... بد

شوهرت رو حرف داداشتم نه  یبرمت خونه  یتموم شد،م ارشیک ینکن،فردا شب که عروس اشتباه
 .یدیفهم یار ینم

ذاشت عقلم خوب  یرو باور کنم اما،حسادتم به اون زن نم اوشیس یرف هازدم دوست داشتم  ح هق
 کار کنه با تحکم گفتم:

 دختره... ااونیمن... ایشه ... ی_نه نم

 ششیگردم پ یو اون دختره رو ول نکنه من بر نم یمنت کش ادیخودش ن تا

  

  

 و ششم ستیفصل ب 

  

 تخت بلند شدم . یحرص از رو با

 که صداش متوقفم کرد . رونیسمت در قدم برداشتم،خواستم از اتاق برم ب به

 ثابت موند. رهیدستگ یرو دستم

 کارت دارم. ستای_وا
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 رو به سمتش چرخوندم که ادامه داد. سرم

 قول گرفته بود که به تو نگن . اریاز سام رسامیام یگفتم،ول یزود تر بهت م دی_با

 بهم گفت تو رو برگردونم عمارت.. اریسام

 .دیباره لرز کیگلوله قلبم از ترس به  کیشل یکردم که با صدا ینگاهش م رهیخ

 .دیو به سمت پنجره دو دیپر نییتخت پا یهراسون از رو اوشیس 

 !اوش؟یشده س ی_چ

 .دیکنار تخت دو یعسل زیبهم بده به سمت م یجواب نکهیبدون ا اوشیس

 رو برداشت. شیو گوش اسلحه

 کرد به شماره گرفتن. شروع

 همون لحظه. تو

 .سادمیو هم زمان کنار ا دمیکش یفیخف غیباشدت باز شدو خورد به کتفم ج دراتاق

 وحشت زده وارد شد . یبا صورت ارشیک

 رو گرفت و نگران گفت: بازوم

 که نشد. تیزی_چ

 دادم با اشاره  سرم رو به باال ... یکه لبم رو به دندون گرفته بودم  و با دستم کتفم رو ماساژ م ینیح

 زدم : لب

 _نه خوبم.

 قدم برداشت. اوشیراحت شد به سمت س الشیکه خ ارشیک

 کرد . یرو نگاه م رونیهمانطور که از پنجره ب اوشیس

 زد. یحرف م شیگوش با

 .نیی_طاها چه خبره اون پا
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 .امی_الزمه ب

 .دنی_پس باالخره فهم

 که خوبه. حالتون

 باال. ایتو ب ییخوا ی_م

 _باشه پس شب خوش.

 رو زد.  شیگوش لمس

 رو انداخت و به سمت ما برگشت. پرده

 !اوش؟یشده س ی_چ

 رفت زمزمه کرد. یکه به سمت تخت م ینیدادو ح رونیب قینفسش رو عم اوشیس

 .نجاستینفس ا دنی_افراد مهران بودن،فهم

 ؟یچکار کن ییخوا ی_حاال م

 سلطان. شیبرگرده پ دیشم نفس با یمهران نم فیمن حر یچی_ه

 کردم. یو مبهوت به  اون دوتا نگاه م مات

 تخت انداخت. یرو رو  یبا اخم نگاهم کرد و اسلحه و گوش اوشیس

 شه. یمهران م فیکه حر رسامهی،فقط ام یبمون نجایشه ا ینم گهی_د

 وداد زدم: دمیاخم هام رو تو هم کش یلجباز  با

 .ششیخوام برگردم پ ینم گهیبار بهت گفتم د هیرم... ی_نم

 رفتم. رونیرو که گفتم با خشم  از اتاق ب نیا

 کرد. یم یقرار  یسلطان ب یدوباره  دنید یگفتم...دلم برا یم دروغ

 گرفت. یاسمش بغضم م دنیشن از

 خواستمش ... یم
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 داشتم. ازیآغوشش ن به

 برا صداش تنگ شده بود. دلم

 ...شینگاه وحش یعطر تنش،برا یبرا

 خواستم. یرو م رساممیام من

 ذاشت. یحسادت نم اما

 پام گذاشتم. ریشدم،غرورم رو ز رسامیعاشق ام  دمیفهم یوقت 

 سام با حرفاش خوردم کرد. ریام یول

 اش رو با دختره باطل کنه. غهیص دیبا

 .ششیگردم پ یصورته که برم نیدرا فقط

******* 

 اوشیرو که با س یکرده بودم و لباس ظیغل شیآرا هی  شگاهیعصر بود رفته بودم آرا میپنج و ن ساعت
 تنم کردم. شگریبودم  به کمک آرا دهیخر

 انداختم. یبه خودم نگاه یقد ی نهیآ تو

 و لباسم رو تنگ و بدن نما  انتخاب کرده بودم. ظیرو غل شمیقصد آرا از

 دنباله دار. یو کم یدکلته و دامنش مدل ماه لباس

 کرده بود. جادیا یجالب یهارمون دمیبود که با پوست سف یمشک رنگشم

 .یاز عروس خوشگل تر شد زمیعز یشد یگر ی_چه ج

 .دمیلباس پوش یزدم و کت کوتاهم رو رو یپهن لبخند

 .زمیعز ی_مرس

 موهات بنداز . ی_شالت رو آروم رو

 .دمیسرم انداختم .وبعد مانتوم رو پوش یگرفتم و رو شگریرو از آرا شالم
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 نگران نباش. یخوشگل شد یلیخ نهی...دل بکن از آنیداداشت گفت منتظرته تو ماش زمی_عز

 دوختم. شگریو به آرا  دمیکش نهیآ یرو از رو نگاهم

 .ستهیجون کارت ب ی_ممنون مهر 

 _فدات نفس خانوم.

 خارج شدم . شگاهیبه سرعت از آرا یاز مهر  یبرداشتم و بعد از خداحافظ زیم یرو از رو فمیک

 نیبه ماش نهیافتاد که دست به س اوشیبه س ابونینگاهم اون سمت خ شگاهیمحض خروجم ازدر آرا به
 داده بود. هیتک

 سمتش قدم برداشتم. به

 شد به من. رهیبرداشت و خ نیاش رو از ماش هیتک دنمید با

 .ستادمیکه شدم روبه روش ا کشینزد

 به سرتا پام انداخت و لب زد: یلبخند نگاه با

 طفلک رحم کن. رسامی_به اون ام

 حساسه. یدون یم

 گفتم: طنتیزدم و با ش یپهن لبخند

 کنه. ی_پس چرا اون به من رحم نم

 اش کارکنم. قهیخوام درست برعکس سل یم

 .نمیذاشت اشاره کرد که برم بش یم رهیدستگ یهمزمان که دستش رو رو دویمردونه خند اوشیس

**** 

 رو کج کردم و آروم  نگاهشون کردم. سرم

 ام کنارشون نشسته بود.  ایو طاها پشتشون به من بود و سون اریسام

 و بچه اشم بودن. دختره
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 کنار سلطان نشسته بود. قایدختره دق 

 دختره رو آورده. نیپس چرا ا ستین نشونیب یز یچ اگه

 بزنه. شمیکارش آت نیخواد با ا یبسم نبود ...حاال م شید من رو زجرم بده...درد دورخوا یم

 پاش انداخته بودو اخم کرده بود. یسمت راست طاها نشسته بود و پا رو رسامیام

 دختره پرشد از حسادت و نفرت. یخنده ها دنیبا د نگاهم

 بودم بهش که سرش رو به سمتم چرخوند. رهیخ

 زد... خیلحظه تمام بدنم  کی یبرا

 و پام رو گم کردم ...هول شدم... دست

 کرد. دنیوار شروع به تپ وانهیعاشقم د قلب

 نگاهش دوباره خامش شدم... کیشد...با  یاالن از نفرت حرف زدم پس چ نیهم

 گرفت... بغضم

 نداشت. گهیزن د هیرو کنار  دنشیتوان د قلبم

 بلند شدم و به سمت توالت  قدم برداشتم. اوشیاز کنار س عیسر

 نکردم. یاومد اما بهش توجه ا یاز پشت سرم م اوشیس یصدا

 توالت رو باز کردم. در

 ام رو کنترل کرده بودم هیزور گر به

 حصار اشکم رو باز کردم. یمکان جلو نیحاال تو سکوت ا اما

 ...دنیبار یم یمثل ابر بهار  چشمام

 تونست. چطور

 .دنبالم ادیفقط خواستم ب من

 اون ولم کرد. اما
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 کرد. یانصاف یکرد درحقم،ب ینامرد

 زدم. یم هق

 ضربه زدم... نهیمشت محکم به آ با

 .رمیخواستم بم یم

 همه آدم کشته بشن. نیباعث شدم ا من

 سلطان من رو نخواد. دمیشدم با یهمه بدبخت نیمن باعث ا 

 به خاطر من کشته شدن. پدرمادرش

 زدم... نهیرو به آ یمشت بعد دوباره

 ...شکست

 داشت ... یز یشد دستم به شدت خون ر لیو بزرگ تبد کیکوچ یصدها تکه  وبه

 کردم. یزدم ...ناله م یم هق

 سوزش دستم نشده بودم. یبود که اصال متوجه  ادیانقدر شدتش ز میروح درد

 رگم رو پاره کرده بود. شهیتکه از ش کی

 شدت گرفته بود... میزیخونر

 کرد. دنیاون همه خون بدنم شروع به لرز نیکمازد کم

 شد. یبدن داشت منجمد م تمام

 تقه به در خورد. چند

 دهنم گذاشتم. یرو جلو دستم

 _نفس؟!حالت خوبه؟!

 !؟یکن یم هیگر چرا

 ...نفس
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 در المصب و باز کن... نیا

 ید یجواب نم چرا

 شدم... الل شدم... شوکه

 سلطان بود... یصدا

 ام حبس کردم.. نهیس یرو تو نفسم

 _نفس ؟!

 صداش اومد... دوباره

 . رمیخواستم بم یم

 .رمیبم نجایکه رگم زده شده ،چه بهتر پس بهتره هم حاال

 اومد. یدر نم زبگوصدامیچ هی...د...ی_نفس چرا ساکت

 به لرزه افتاده بود. بدنم

 شد. یجا داشت تار م همه

 زنده باشم. دینحسم من نبا من

 .یتوالت فرنگ یسست شدن عقب عقب رفتم،افتادم رو پاهام

 .دیچرخ یدور سرم م ایدن

* 

 )سلطان(

 کردم. یحرص نگاهش م با

 و لباس تنگ و بدن نما. ظیغل شیآرا 

 .دمیکوب یسالن م یکیبه کف سرام یپام رو عصب ی پاشنه

 داداش؟! ی_خوب
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 دوختم. ایرت  سوندادم نگاهم رو به صو رونیرو با خشم ب نفسم

 گفتم: یلحن جد با

 _خوبم.

 .ایسون ی_با نفس حرف زد

 چرخوند. اریسرش رو به سمت سام ایسون

 شه. ینم یراض ی_آره...ول

 گرده. یبر نم گهیگه د یم

 .دیکش ریت قلبم

 ام چنگ زدم. نهیس یقفسه  یرو کالفه رو دستم

 دادم. رونیب قیرو عم نفسم

 گفت: یبا نگران طاها

 حالت خوبه._سلطان 

 کتم کرد. بیدستش رو وحشت زده تو ج ایسون

 _قرصت کجاست.

 ..دمشید آهان

 ... دیبر یکم کم داشت م نفسم

 قرص رو داخل دهانم گذاشت. ایسون که

 آرنجم گذاشتم. یرو رو میشونیگذاشتم وپ زیم یرو مشت کردم و رو دستم

 داشتم،حالم اصال خوب نبودش... درد

 .دیمهناز به گوشم رس یصدا

 خان... ستمین یمنه ،به خدا راض ری_همش تقص
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 زنتم گفتم. به

 کنه. یباورنم

 .یکردم اومدم عروس یغلط عجب

 رو به سمتش چرخوندم. سرم

 گفتم: یلحن جد با

 _نفس مال منه...

 .شوهرش شیو آخر مجبوره برگرده پ اول

 چرخوندم که نفس نشسته بود. یرو دوباره به سمت سرم

 بود. رفته

 !رسام؟ی_ام

 متعجب سرم رو چرخوندم. اوشیس یصدا دنیشن با

 کنه. یم هی_نفس رفته تو توالت داره گر

 بکن. یکار  هیرو خدا  تو

 بلند شدم. یصندل یبا حرص از رو 

 ...به سمت  توالت قدم هام رو تند کردم. دمیابروهام رو  تو هم کش ارهیدر م هیچ ایبچه باز نی_ا

 زد. یم زونیبه جونم افتاده بود قلبم نام یبیعج استرس

 زنونه بود . توالت

 ورودم در رو از پشت قفل کردم. با

 داد یو صدا زدم جواب نم اسمش

 و وحشت تمام وجودم رو فرا گرفت. ترس

 گذاشتم با دوتا رهیدستگ  یدستم رو رو دوتا
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 برخورد کرد. واریدوتا لگد محکم ، در با شدت باز شد و به د با

نفسم بند  دمشید دهیو صورت رنگ پر یبا اون دست خون یکه به نفس افتاد ماتم برد ،وقت مچشم
 اومد.

 .دمیسمتش دو به

 رو تو مشتم گرفتم و محکم تکونش دادم. فشیظر یها بازو

 شده بودم. هول

 کردم. یطور دست و پام رو گم م نیبود که ا یبار  نیاول نیا

 _نفسم چشمات رو باز کن.

 با خودت. یکرد چکار

 نخورد. یتکون نیتر کوچک

 دوشش انداختم.  یکتم رو از تنم در آوردم و رو عیسر

 پاش گذاشتم و دست راستم رو دور شونه هاش تاب دادم. ریچپم رو ز دست

 توالت جداش کردم. یاز رو عیحرکت سر کی وبا

 قدم برداشتم. یبه سمت در خروج هراسون

 در رو باز کردم. قفل

 یمتعجب نگاهم م ینفس با چشمان دنیکه با د دمیو طاها رو د اوشیس ارویخروجم از درگاه سام با
 کردن.

 نفس چش شده... ای_خدا

 نفس بود. یدادم تمام حواسم پ یرو نم جوابشون

 داشت. یز یخونر دای، شد دستش

 زدم. ادیفر
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 شدن. ینم ادمیفر یباند ها متوجه  ادیز یها به خاطر صدا مهمان

 دخترا. شیتو بمون پ اری_سام

 .اریدر ب نگیبرو ماشبن رو از پارک عیسر طاها

 .دشیدو رونیگفت و به سرعت به سمت ب یچشم طاها

 .داشت یشونه به شونم قدم برم اوشمیس

 نگاهم به رو به روم. کینفس بود و  ی دهینگاهم به صورت رنگ پر هی

 .ختمیر یاراده اشک م یبار بعد سالها ب نیاول یبرا

 شدم. نیچطور سوار ماش دمینفهم

 کنه. یم یتاب یبراش ب نطوریسلطان که حاال ا یدختر چکار کرده بادل سنگ نیزدم...ا یفقط هق م 

 نفس گذاشتم و آروم ها کردم. یگونه  یلرزونم رو رو یلبا

 خواستم گرمش کنم. یزده بود،م خیصورتش  پوست

 با بغض زمزمه کردم: آروم

 کن. _نفسم...چشمات رو باز

 ...نخواب...خانومم

 زنه. یبه خاطر توعه که داره م میقلب لعنت نیا

 شو اصال حرف حرف تو باشه. داریب

 دادم. رونیرو با آه ب نفسم

 .ختمیر یصدا اشک م یب

 شده بودن. سیصورت نفس از اشکام خ دنیلرز یهام م شونه

 از شالش بسته بودم. یدستش رو با تکه ا مچ

 زخم شدش رو تومشتم گرفتم و آروم باشستم نوازشش کردم. دست
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* 

 )نفس(

 .دمیکش یهام م هیخشک شده بود ،نفسم رو با درد به ر لبم

 رو پر کرده بود. رامونمیسردش تمام پ یو هوا رهیرنگ ت دم،ید یرو روبه روم م مرگ

 شدم که... یمنجمند م داشتم

سرد مرگ به  ی هیآغوشش رو احساس  کردم هرم داغ نفس هاش  که به صورتم  خورد، سا یگرما
 ازم دور شد. کبارهی

 شد. یتو گوشم مدام مثل زنگوله تکرار م صداش

 رو باز کردم تا اسمش  رو صدا بزنم .. دهنم

 فکم قفل شده بود. اما

 .هق هقش بود.. یهق هق ...آره صدا یصدا

 من... یکرد...برا یم هیداشت گر سلطان

 اطرافم برام نامفهوم شدن.... یکم صدا ها کم

 کردم... یرو احساس نم ییگرما گهید

 ...یاهیاطرافم قطع شده بودن فقط سکوت بود و س یصداها یهمه  

** 

 شده بودن. نیهام سنگ پلک

 کردم. یم یکرده باشم و حاال احساس خستگ یرو ط یکه مسافت طوالن انگار

 شد. دهینوازشگرانه اش رو  صورتم کش یها انگشت

 بغض داشت،دورگه شده بود. صداش

 !؟یکار زد نینفسم به نفست بنده و باز دست به ا یدون ی...مونهید یبود کرد یچه کار  نی_ا
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 رو باز کن نفس. چشمات

 ...باز کن چشمات رو. نفس

 خشک شدم رو به هم زدم: یلرزون و گرفته ام به زحمت لبا یصد ا با

 ...رسامی_ام...ام

 زور اسمش رو صدا زدم و چشم هام رو باز کردم. به

 و پرنفوذش گره خورد. یجفت چشم وحش کیتو  نگاهم

 ...دیام رو شن زمزمه

 رو از هم باز کرد ...لبخند زد. اخمش

 ! حالت خوبه؟!؟یشد داری_ نفسم؟! ب

 بگو؟ یز یچ هیسام  ریرو جون ام تو

 خوبم. یعنیاشتم که هم گذ یهام رو به زحمت رو چشم

 نفس کشش. یزد،از همون لبخند ها لبخند

 رو تو دستش گرفته بود. دستم

 داد. یدستش بهم حس آرامش م یگرما

 ،کمکم کرد. نمیبش خواستم

 سوزش دستم صورتم رو جمع کردم.  با

 رو پشت سرم جابه جا کرد. بالشت

 دادم به بالشت. هیتک

 .دمیهام کش هیبه داخل ر قیعطرش که به مشامم خورد نفسم رو عم یبو

 صورتم آورد. کیرو نزد صورتش

 گذاشت. میشونیپ یداغش رو رو یلبا آروم
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 لحظه برا بوسه هاش قنج رفت. هی دلم

 .دمیخدا گاه سرم رو باال گرفتم ولباش رو بوس نا

 عقب... نرفت

 لبم کاشت. یرو یا بوسه

 لبام برداره زمزمه کرد: یلبش رو از رو نکهیا بدون

 مردم نفس... یاومد...م یسرت م یی_اگه بال

 زدم... لبخند

 قطورش چنگ زدم. یبازو یدست چپم که  آزاد بود رو رو ناخداگاه

 نجوا کردم: و

 به جام تو عمارت. یار یمعرفت،چطور دلت اومد دختره رو ب ی_دلم برات تنگ شده بود ب

 لبم کاشت. رو یا گهید ی بوسه

 .دیصورتش رو عقب کش وآروم

 )سلطان(

 نگاه کردم. شیبارون یبه چشم ها رهیدم،خیرو عقب کش خودم

 هاش رو نداشت. هیطاقت گر دلم

 لب زدم: آروم

 یقلب عاشقم یسامه،تو فقط ملکه  ریتو تو بغل ام یعمارت،فقط جا اوردمیرو به جات ن ی_کس
 نفس...فقط تو...

نفس دوباره آرامش به  دنیکردم،انگار که با د یرو احساس نم یدرد گهیزد،د یقلبم آروم م بیعج
 برگشته بود. میزندگ

 آرامشم ،نفسم... منبع
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 هم گذاشتم. یهام رو رو چشم

 ...رسامی_ام

 هام  رو با صداش باز کردم... پلک

 .رهیازم بگ یکیآرامش رو  نیدوباره ا دمیترس یم

 _جانم...

 کردم. یرو آروم بلند کرد،دستش تو دستام بود و من با شستم آروم نوازشش م سرش

 نبود. یبارون گهید چشماش

 !؟یاون دختره چکار کن ،باییخوا ی_م

 کردم سکوت

 تونستم نبودنش رو تحمل کنم. یهم نم هیثان کی یحت گهینبودش...تنهاشدنم...رفتنش...د وحشت

 شد.شوهر اون دختر به خاطر من کشته  اما

 پدر شد. یبچه به خاطر من ب اون

 بودم ...آره دودل بودم... دودل

 مجبورم... اما

 برم ... یرو شده به زور با خودم م نفس

 !؟یجواب بد ییخوا یتوام...نم رسام،بای_ام

 دادم. رونیب قیرو عم نفسم

 نکن. یزنه نفس،انقدر لجباز  ینم مونیبه زندگ یلطمه ا چیدارم،بودن اون  ه ی_نگهش م

 کرد اخم هاش رو تو هم کرد ... مکث

با اون  ی غهیکه زنتم ص یبه خاطر من یستیحاضر ن یارزشم جناب خان،که حت یانقدر برات ب یعنی_
 !؟یدختره رو باطل کن
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 _نفس...

 شد. یدرشتش دوباره بارون یشد،چشم ها ساکت

 ام چنگ زدم . نهیس یدستم رو رو کالفه

 .دشیدوباره بر نفسم

 پاهاش گذاشتم. یدرد لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو نا خداگاه رو از

 نکن... تمینکن نفس،اذ تمی_اذ

 تونم. یخدا نم به

 تونم. ینم یول یهمه کسم تو

 !؟یر یگ یازم دور م یالک یبهانه ها نیدارم،چرا خودت و با ا ازین بهت

 موهام نشستم. یکه رو دستش

 .دیام مردونه لرز نهیس ونیآروم م ضمیمر قلب

 .دیغم خند با

 چقدر برات ارزش دارم. دمیمغرور فهم ری_بلند شو ش

 من... ای یکن یرو معلوم م فشیامروز اون دختره روتکل نیهم ای

 کرد. سکوت

 خواست بزنه وحشت کردم. یکه م یحرف از

 ستیرحم ن ی....نه...نفس انقدر بییجدا

 !؟ینفس؟!چرا ساکت شد یچ ای_

 پاهاش برداشتم. یرو از رو سرم

 شدم به صورتش. رهیخ

 جمع کردو با حرص گفت: یرو به حالت با مزه ا لبش
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 دنبالم. ییایو ب یکه گفتم رو انجام بد یمونم تا کار  یمنتظر م اوسیس یانقدر خونه  ای_

 . دمیخند دمیکش یصورتم م یراحت رو الیکه دستم رو با خ ینیح

 .رمیمنتظرت بمونم تا بم اوشیس یمن خونه  ومدشیخوشت اومدش،بدتم ن یلیخ نکهی_نه مثل ا

 لبام بود زمزمه کردم. یرو یکه لبخند پهن ینیانداختم وح نییرو پا دستام

 .یدفعه ازش دور ش نیا ذارهیمگه م  رهیش ،آقایاسب وحش یر ی_حاال چرا بم

 .گردونم عمارت یبا چنگ و دندون برت م شده

 بگه که در اتاق باز شد. یز یباز کرد چ دهن

 .میسرمون رو به سمت در چرخوند هردو

 و طاها... ایو مهنازو سون اوشیس

 رو انجام بده. یعروس یکار ها ارشیمونده بود کمک ک اریسام

 شدن.  کمونینزد

 قصد دست نفس رو ول نکردم. از

 تونستم بذارم که بره. یمهناز هنوز کار داشتم نم با

 بودم. دهیشن ییزایچ هیها در موردش  یتازگ

 بگم. یز یچ یا گهیکس د چیه ایتونستم به نفس  ینم اما

 نفس سرخ شده بود با اخم سالم کرد. صورت

 برا اخمش ضعف رفت. دلم

 تخس و لجباز. ی دختره

 .دمیهمه بوس یرو باال آوردم و جلو دستش

 .دمید یتعجب رو تو نگاهش م رنگ

 ؟! یخسته شد یدیمنت کش یادی،ز زی_بسه داماد عز
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 .دنیخند اوشیحرف س نیبه ا همه

 .دیروبه روم کنار نفس نشستش و گونه اش رو بوس ایسون

 سرم رو بلند کردم. دیچیمهناز که تو گوشم پ یصدا

دل مردا رو ببره اما من با  بشیو دلفر بایظاهرز نیتونست با ا یراحت م یلیبود و خ یخوشگل دختر
رو بلد  یقلب سنگ نیبود که راه نفوذ به ا یفرق داشتم دل من از سنگ بود و نفس تنها کس هیبق

 بودش.

 .یلیزن ذل یلیخ رسامی_ام

 .دمیاز حرفش ابرو هام رو تو هم کش متعجب

 کرد. یصدا نم کیوقت من رو به اسم کوچ چیه

 من و نفس رو خراب کنه. نیخواست ب یم پس

 گفتم: یزدم و با لحن  جد شخندین

 .یصدام کن کیکنم بهتون اجازه داده باشم من رو به اسم کوچ ی_مهناز خانوم فکر نم

 نگاهم کرد. شوکه

 رو از جانب من نداشت. یحرف نیبود انتظار چن معلوم

 )سوم شخص(

 لبخند زد. نفس

که  ییکوتاه یجمله  نیسلطان با ا ییلبش را به دندان گرفت،چقدر دلش خنک شده بود،گو ی گوشه
و دلش را   ختهیبود. ر دهیآتش درونش که از حسادت زبانه کش یآب سرد رو یبه زبان آورده بود. سطل

 آرام کرده بود. یکم

 صورت خندان نفس ثابت ماند . یمهناز به ناگاه رو نگاه

بدن نفس را  زشیت یبود همانجا با دندان ها یحسادت آنچنان به وجودش رخنه کرد که راض آتش
 تکه تکه کند.
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 یکه از شدت خشم م ییو نازکش را باال انداخت و با صدا یکمان یتا ابرو کیهم فشرد و  یرا رو لبش
 در کنترلش داشت  ،لب زد. یو او ماهرانه  سع دیلرز

 شه یتکرار نم گهیخان ،د دی_ببخش

 نفس برداشت. یرا از رو نگاهش

 به صورت سلطان انداخت و ینگاه مین

 ادامه داد: سپس

 .دییایمونم تا ب یمنتظر م رونی_من ب

 نهفته از درگاه خارج شد. ینوزادش را از دست طاها گرفت و با خشم برگشت

 درآورده،به خدا. ،دمیر یکبیا یدختره  ششی_ا

 جلب شد. ایهمه به سمت سون توجه

 یشلوارش م بیو ج نهیس یدستش را رو یز یکه به دنبال چ ینیدست نفس را رها کرد و ح سلطان
 . دیکش

 بشنوم. یز یخوام چ ینم ایسون _بسه

 عمارت. میزود برگرد دینفس کمک کن آماده شه، با به

 قرص من کجاست؟! نیا

 _داداش دست منه؟!

 کرد. اخم

 .ستی_زود بده حالم خوش ن

 برد. فشیگفت دستش را داخل ک یم یز یلب چ ریکه ز ینیح ایسون

 کرد انگار که نفس حووشه. یبه نفس نگاه م نیگم داداش،همچ ی_مگه دروغ م

 :دیغر یانداخت و با لحن خشن ایبه سون ینگاه عصب سلطان
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 بس کن. یعنیگم بس کن ... یم ی_وقت

 زبانش گذاشت. ریاز قرص ها را رز یکیقرصش را محکم کرد و  یدر قوط کالفه

 لب زد: اوشیروبه س ستادیا

 کارت دارم. رونیب ای_ب

 به نفس انداخت و  پشت سر سلطان از اتاق خارج شد. ینگاه میتکان داد و ن  یسر  اوشیس

 !؟یزن یحرف م یدار  ی_از چ

 شد: دهیکش نییوپا دیسلطان لغز نگاه

 .یفهم یم زویکن برگرده عمارت،خودت به موقعش همه چ ی_تو فقط نفس رو راض

 آب دهانش را قورت داد  اوشیس

 تفاوت باشد. یکرد ب یو سع دیهمزمان انگشت شست و اشاره اش را دوطرف دهانش کش و

  گهیساعت د کی، تو برو عمارت من تا  امیکردن نفس سخته،اما فکر کنم از پسش بر ب ی_راض
 .ارمشیم

چشم  یداد نگاهش رو تا تو یکه ماساژش م ینیگردنش گذاشت و ح یکالفه دستش رو رو سلطان
 . دیباال کش اوشیس یها

 گردونم عمارت. یو با زور برش م امیخودم م قهیساعت و پنج دق کیساعتت بشه  کی_

حالتش ثمره اش شد  نیبرگشتن نفس خنده اش گرفت و ا یسلطان برا اقیهمه اشت نیاز ا اوشیس
 کرد. شیسلطان دور نموند وعصب نیب زیلب هاش که از چشم ت یگوشه  یلبخند کج

 :.دیغر یلحن خشن با

 _چته؟!

 کجاش خنده داشت؟! حرفم

 آروم کردن سلطان گفت: یجمع کرد  و برا لبخندش رو اوشیس

 افتادم. یز یچ هی ادیدم،ی_به حرف تو نخند
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 .ومدنیکه به سمتشون م ایبگه که چشمش افتاد به نفس و سون یز یلب باز کرد تا چ سلطان

 پشتش به اونا بود. اوشیس

 برگشت به عقب. عیسر دیسلطان رو د ی رهینگاه خ یوقت

 .دیتپ یبه آغوش گرفتن نفسش م  یبرا شتریسلطان هر لحظه ب دل

 کرد. یسلطان آمدن آن دو را تماشا م یکرده و شانه به شانه  بشیدست در ج یباژست خاص اوشیس

 دوخت . ای...سلطان نگاهش را به چشمان سونستادنیهم ا یرو روبه

 صدا لب زد. یب دیکه چشمان پرسشگر سلطان را د ایسون

 شه...چکار کنم. ینم ی_راض

 بدنش احساس کرد . یبه ناگهان هجوم خشم را در تک تک سلول ها سلطان

 .دیچرخ اوشیبه سمت س یعصب یحالت با

 زد . اوشیس یاشاره اش را به شانه  انگشت

 :دیبه هم قفل شده اش غر یدندان ها انیاز م یمنقبض شد و عصب فکش

 و پنج که... کیساعتت نشه... کی_

 ... اوشی..برو جان س گهید دمیفهم یگ ی_باشه بابا چند بار م

بدون  گریروز د کیآمد که  یبه صورت تازه عروسش انداخت...چطور دلش م ینگاه مین سلطان
 نفسش سر کند.

 نفس افتاد به ناگاه هجوم خون را در صورتش احساس کرد. یکه به لب ها چشمش

 .که فقط همسرش قادر بود آنهارا براورده کند  ییهم مرد بود با خواسته ها او

 انداخت و نگاهش را از صورت نفس برداشت. نییرا پا سرش

 قدم برداشت. یبه سمت در خروج یحرف چیو بدون ه دیپاشنه چرخ کی یرو

 .دیکرد و به دنبال برادر دو یخدا حافظ صبا
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 .دیایتوانست از سر حرفش کوتاه ب یبغض کرده بود...نم نفس

 کرد. یسلطان را از آن زن دور م دیکه شده بود با هرجور

 کرد. یرا نابود م ستشیاز سلطان تمام هست و ن یاست دور  درست

و  دیکه امروز ازش د یتوانست حضور آن زن را درکنار سلطان  مخصوصا با رفتار  یچاره چه بود،نم اما
 .ردیبگ دهیکه در چشمان آن زن بود را ناد یحسادت

 دادن. یسر سخت را هشدار م یبیزنانه اش خطر رغ یها شاخک

 .میبر ایفس ب_ن

 کمر نفس گذاشت . یگود یدستش را رو  اوشیس

 نفس. می_بر

** 

 !ه؟یراه  آباد نکهیا اوشیس میبر یکجا م ی_دار 

نفس انداخت و لبخند زد  یبه صورت عصب ینگاه میچشم از جاده برداشت ن یلحظه ا یبرا اوشیس
 وبه سرعت سرش را به سمت جاده بر گرداند و لب زد:

 بدتر ...امرسامم از تو بدتر. رسامی.تو از امدیا گهیقرار هم د ی_هردو تون ب

 شوهرت نفس. شیپ برگرد

 گفت: یصورتش گذاشت و با لحن عصب یکالفه دوتا دستش رو رو نفس

 تر شرطم رو اجرا کنه. عیقرارمه سر ی_شرط گذاشتم براش ،اگه انقدر ب

 یبه کس یز یتونه چ یراجع به اون دختر هست که فعال نم ییزایچ هی_سلطان با من حرف زد گفت 
 بگه...

 بگه. یبه تو که زنش دیباهاش حرف بزن شا برو

 بکن. دگوشتی زهیبرادرانه بهت بکنم نفس آو حتینص هی فقط

 گه براش نقشه داره. یم رسامیکرده که ام ییکارا هیدختره  نیجور که معلومه ا نیا
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 کرده. ریگ یطیکه شوهرت تو بد شرا معلومه

 داغونش. ی هیاونم با اون قلب و ر یکه تنهاش بذار  ستین انصاف

 متوقف کرد. ابونیرو کنار خ نیماش اوشیس

 درشتش زمزمه کرد: یبه چشم ها رهیبه سمت نفس برگشت و خ کامال

 پاهاش له کرد. ریهمه به خاطرت ز یکه غرورش رو جلو یداره،انقد ازی_بهت ن

 .دیو طاها بوسمن  یدستت رو جلو یوقت

 که... یعنی

 داد و چشمش را از صورت نفس برداشت. رونیب قیرو عم نفسش

 به جاده لب زد: رهیداد و خ هیتک یصندل یرا به پشت خودش

 بودم. دهیتاب ند یب نجوریمغرور رو ا ریش نی_تا حاال ا

 دوستت داره... یلی_دوستت داره نفس خ

 .دیشد د یرو م ازیچشم هاش ن از

_ 

  

  

 و هفتم ستیفصل ب 

  

 کالفه لب زد: نفس

 کس و کار داره. یدختر ب نیبا ا ی_آخه چکار 

 مطمعنم که همش نقشه است. من

 حرف هاست. نیزرنگ تراز ا سلطان
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 برادر من. یراه وارد شده...تو چقدر ساده ا نیکردنم ازا یراض یخواد دختره رو ول کنه حاال  برا ینم

 زدو سرش رو به سمت نفس چرخاند . یلبخند کج اوشیس

 به جاده بود. رهیخ نفس

 باهاش بزرگ شدم. یمن از بچگ یشناس یسام رو نم ری...ام نفس

 رک بوده. شهیهم ستیدونم که اهل دروغ و دور زدن ن یم

 بترسه. یاز کس نکهیزنه بدون ا یو پوسکنده ام حرفاش رو م صاف

 از گذشته افتاد. یخاطره ا ادیزد  لبخند

 کردن. یعده نوچش بودن و کاراش رو م هی شهیهم میرفت یمدرسه م ی_وقت

 بشر از اولشم معلوم بود خون خان تو رگاشه. نیا

 سلطانش ضعف رفت. یلحظه برا کیدلش  نفس

 خواهان آغوش گرمش بود. بیعج

 خواست. یدستان مردانه و نوازشگرش را م دلش

 انداخت برتمام جان و روحش. یو نافذش که لرزه م ینگاه وحش وآن

 _نفس برو و نذار شوهرت با اون دختر تنها بمونن...نذار از نبودنت کنار شوهرت سو استفاده کنه.

 کنه یمعلوم م یدختره رو به زود فیبهم قول داد که تکل رسامیام

**** 

 )سلطان(

 .دیاز درگاه گذشت در اتاق را  محکم به هم کوب یعصبان

 لب غرغر کنان زمزمه کرد: ریکرد ز یباز م یگر یپس از د یکیرا با حرص  راهنشیپ یکه دکمه ها ینیح

 .یتنهام بذار  یتون ینفس ...چطور م ی_چطور تونست

 .اوشیس شیراحت من و ولم کرده رفته پ نطوریبهم نداره که ا یحس چیدختر ه نیا یعنی
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 از اتاق پرت کرد. یرا با خشم از تنش کند و گوشه ا راهنشیپ

 .دیکش رونی...کالفه کشو را ب یصندل یکارش رفتذنشست رو زیسمت م به

 گذاشت. گارشیرنگ س ییطال یجعبه  یرا رو دستش

 کرد و برون آوردتش. مشتش

 کنار جعبه را فشار داد در جعبه که باز شد . ییطال ی دکمه

 .دیکوب واریو با خشم جعبه را به د یعصب دیداخلش ند یگار یس

را آشفته  شیکه موها ینیگرفت و ح شیپنجه ها انیگاه کرد و سرش را م هیتک زیم یرا رو آرنجش
 .دیلب غر ریکرد ز یم

 دل صاب مردم. نی_لعنت به ا

 ...لعنت

 ذاره. یدم اونوفت خانوم برام شرط و شروط م یجون م شیدارم از دور نطوریا من

 .دیکش ریت قلبش

 کرده و لبش را به دندان گرفته بود. زیکه از شدت درد چشمانش را ر ینیکرد و ح میرا مستق سرش

 داد. یصندل یاش را به پشت هیتک

 داد. یعمل باز دم را انجام م دهیبر دهیداد و بر یآرام نفسش را با درد فرو م آرام

 قلبش کشنده بود. درد

 بار کارش را تکرار کرد. چند

 شد. یعاد شیبرا دنیکم  نفس کش کم

 .دیعرق کرده  اش کش یشانیپ یراستش را رو دست کف

 .و به سمت تخت قدم برداشت ستادید،ایگذاشت و خودش را باال کش زیم یدستش را رو وآرام

 طاها را گرفت. یاش را چنگ زد و به سرعت شماره  یخم شد گوش یعسل زیم کنار
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 چند بوق.. بعد

 _جانم سلطان؟!

 .دیخواستش خر یرو که م یز یچ ای_سون

 زود برش گردون. ریشبه چندتا غذا بگ نصفه

 .دیعمارت نگران نباش  میگرد یبرم عی...سرادی_خان داره م

 تخت انداخت. یرا رو یبزنه لمس قطع تماس را زد و گوش یا گهیحرف د  نکهیا بدون

 .دیبه سمت ساعت چرخ نگاهش

 داده بود گذشت. اوشیکه به س یاز وقت  قهیچهلو پنج دق ستیب

 بود. امدهیاما نفس هنوزم ن 

 .دیبه صورتش کش یداد دست رونینفسش را ب کالفه

 شد. یخودش دست به کار م دیبا

 توانست بدون نفس سرکند. یامشب را نم گرید

 قدم برداشت . شیسمت کمد لباس ها به

 گذاشت . رهیدستگ یرا رو دستش

 .دیمهناز به گوشش رس غیج یدرش را باز کند که صدا خواست

 .دیاتاق دو رونیبه سمت ب عیسر

 اتاق نفس که حاال مهناز درآن بود را  باز کرد. در

 قدم وارد اتاق شد. کی وبا

و  یمشک یبود و موها ستادهیتخت ا ینازک باال یلیو شلوارک تنگ و خ یتاپ قرمز بند کیبا  مهناز
 لختش را آزادانه رها کرده بود.

 انداخت. یهم فشار داد و سرش را ز  یرا رو شیچشم ها سلطان
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 .دیپرس یلحن خشن با

 !؟یدیکش غیشده چرا ج ی_چ

خودش را پشت  دیانداخت و به سمت سلطان دو نییتخت پا یوحشت زد خودش را از روبا  مهناز
تخت اشاره کرد و  ریقطورش را گرفته بود با انگشت اشاره به ز یکه بازو ینیکرد وح یسلطان مخف

 لب زد: دهیبر دهیبر

 .رشی_س..سوسک...تورو خدا بگ

 ترسم. یاز سوسک م من

 . دیرا در هم کش شیاخم ها  سلطان

 دیکش رونیمهناز ب فیظر یپنجه ها انیرا از م شیبازو

 به سمت تخت قدم برداشت. و

 شد. رهیتخت خ رینگه داشت و به ز نیزم کیچپش را نزد ینشست و خم شد  گونه  شیزانو یرو

 .نمیرو روشن کن بب تی_چراغ گوش

 رفت. یزد و به سمت گوش یطونیلبخند ش مهناز

 گذاشته بود. یگوش ی نهیزم یصفحه  یاز خودش را رو یسکس ریتصو

 را به سمت سلطان گرفت. یگوش

 سلطان خودت چراغش رو بزن. ای_ب

 سر بلند کند دستش را باال گرفت. نکهیبدون ا سلطان

 سلطان گذاشت. یرا  داخل پنجه ها یمهناز گوش و

 یشده و گوش نیآن عکس مستهجن  خشمگ دنیکه گرفت با د شیرا روبه رو یگوش یصفحه  سلطان
 .دیکوب واریباره به د کیرا به 

 شد. میتکه تقس نیبه چند یگوش

 همه خشم سلطان وحشت کرد. نیلحظه از ا کی یبرا مهناز
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 .دیبدنش لرز وتمام

 سلطان را هنوز نشناخته بود. او

او را به  شیکار ها نیتواند با ا یکرد که م یخامش فکر م الینداشت و با خ شیخبر از دل سنگ و
 .ندازدیهوس به دام ب ی لهیوس

 بلند شد. نیزم یاز رو یعصب سلطان

 بود. دهیکه فوران خشم سلطان را د مهناز

 .امدیبازم کوتاه ن یول

 بود. یتیموقع نیها بود که منتظر چن ماه

 شده بود.  تابیدر هوس بودن با سلطان ب دلش

را به آغوش  شیو عضالن انیو بدن عر دیخودش را به جانب سلطان کش ییکمال وقاحت و پرو در
 .دیکش

 لب نجوا کرد: ریداد و ز هیاو تک ی نهیرا به س سرش

 _شوهرم به خاطر تو کشته شد...

 پناه شدم... یبه خاطر تو ب من

 چطور خودم رو راه ببرم. دی!با؟یتو ام ولم کن اگه

 باال گرفت و به صورت سلطان نگاه کرد. یرا به آرام وسرش

 بود. دهیرا در هم کش شیاخم ها دایشد سلطان

 اش برجسته شده بود. قهیمنقبض و صورتش سرخ و رگ کنار شق فکش

 .دیکش غیفشارشان داد که مهناز از درد ج یمهناز چنگ زد و طور  انیعر یشانه  یرا رو دستش

 با حرص او را از خود جدا کرد. و

 سوخت . یخواهان به دست آوردن سلطان بود و درآتش شهوت م صانهیکه امشب حر مهناز



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 سمت سلطان رفت . به

 .ستادیا شیرو روبه

بودن  ییهمه و همه جاذبه ها بشیو چشمان دلفر بایو آن صورت ز دشیخوش فرم و بدن سف اندام
 .ندازدیرا به دام ب یادیتوانست مردان ز یم یکه با آنها به راحت

 گرفت. یسلطان فقط و فقط با نفسش آرام م اما

 .ومدهیسگم باال ن ی_برو کنار تا اون رو

 !؟یو دوسش دار  یدونم عاشق نفس ی...م یدونم سرسخت ی_م

ان اش را به چشم دهیو کش یو چشمان بادام دیرا باال کش ؟نگاهشیمنم ازت نخواستم که ولش کن اما
 .سلطان دوخت یبه خون نشسته 

 یلحظه ا یکه برا دیدر چشمان دخترک آنچنان بلند غر رهیخ شیبا آن چشمان نافذ و وحش سلطان
 تمام عمارت به لرزه درآمد.

 _ببر صداتو ..

 !؟یخفم کن ییو بخوا یمارو دور خودم تاب بخور  یکردم که بش ی.اصال فکرش رو هم نم

 .یلعنت یکنم دختره  یرو روشن م فتیصبح تکل فردا

 زد. یسمت در در قدم برداشت،نفس نفس م به

 قرصش نبود. قرصش

 اش چنگ زد. نهیس یرا رو دستش

 دست بردار نبود. مهناز

 .دیو پشت سر سلطان دو دیکش رونیرا هم ازتنش ب تاپش

 هر دو دستش را باز کرد و داد زد: ستادیا شیرو رروبه

 دم بهت خوش بگذره. یسام...قول م ری_نرو ام

 و زشتت سرتر باشم. یاز نفس الغر مردن یلی...فکرکنم خنمیکن...بب نگام
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 ستون کرد. وارید یداد دستش را درست کنار سر مهناز رو رونینفسش را با درد ب سلطان

 درنده. یر یزد همچون ش ادیدختر فر یایح یبه چشمان ب رهیوخ

 .... ی_دست از سرم بردار لعنت

 هم گذاشت. یوچشمانش را از شدت درد رو دیکش ی...آخ بلندگرفت نفسش

 همان حال بدش مهناز را به شدت کنار زد. وبا

 رفت. یم یاهیچشمش س یجلو

 گذاشت. ریدستگ  یلرزانش را رو دست

 دیحال سلطان را د یبود و قت دهیسوخت و هنوز به خواسته اش نرس یکه درآتش هوس م مهناز
 .دیخودش را جلو کش

نماده بود  شیبرا یجان گریسلطان گذاشت. سلطان که د یلبان کبود شده  یرو یرا بدون معطل لبانش
 افتاد. نیزم یبه پشت رو

 )نفس(

 نه؟! ایشدم،دو دل بودم که برگردم  ادهیپ اوشیس نیماش از

سقف   کی ریام حضور اون دختره رو با خودم ز یتنگ شده بود و از طرف  رسامیام یدلم برا یطرف از
 تونستم تحمل کنم. ینم

 کنه. میانقدر تو سرم خوند و خوند که دست آخرم تونست راض اوشیس اما

 !گه؟یبرو د یستادی_چرا وا

 نشسته  بود چرخوندم. نیکه تو ماش اوشیلبم رو گاز گرفتم ،دوباره سرم رو به سمت س ی گوشه

 ونه.آورد و اشاره کرد که برم تو خ رونیرو از داخل پنجره ب دستش

گرفتم قدم هام رو به سمت در عمارت بلند برداشتم،دستم رو به سمت  یکه لبم رو از داخل گاز م ینیح
 .دمیزنگ در باال کش

 دادم. فشارش
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 باز شد. یچند لحظه در کوچک نگهبان بعد

 بود. ستادهیاز نگهبان ها تو درگاه اسلحه به دست ا یکی

 انداخت. اوشینگاه به من و سپس به س کیتعجب  وبا

 کرد. نییبه پا لیمتما یسالم باال برد و سرش رو کم یرو به نشونه  دستش

 .دینگاهش رو به سمت من کش ودوباره

 ؟! دیی_خانوم شما

 داخل. دییبفرما

 کنار تا رد شم. رفت

 برگشتم،هنوز نرفته بود. اوشیبه سمت س 

 روش لبخند زدم وبراش دست تکون دادم. به

 برام دست تکون داد،اما نرفت. نیاز داخل ماش اونم

 .بود تا من وارد خونه بشم بعد بره منتظر

 شدم. یاحیومجلل ر بایبزرگ عمارت ز اطیح وارد

 دونم چرا انقدر دل آشوب بودم. یهمه جا رو فرا گرفته بود،نم یسکوت بد 

 عمارت باال رفتم. یپله ها ی انهیم از

 .ستادمیا دمیدر ساختمون که رس به

 مشت کردم. رهیدستگ یدادم و دستم رو همزمان رو  رونیا اضطراب برو ب نفسم

 دادم و در رو به سمت داخل هول دادم. فشارش

 ساختمون شدم. وارد

 سرد پله مشت کردم و آروم پله ها رو باال رفتم. یسمت پله ها رفتم،دستم رو رو نرده  به

 سمت اتاق قدم برداشتم. به
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 به در اتاق سلطان که باز بود افتاد. چشمم

 ...نکهیفکر ا با

 پشته بوم. یرفته رو حتما

 مشت کردم و فشارش دادم. رهیدستگ یسمت اتاقم رفتم دستم رو رو به

 قدم بلند وارد اتاق شدم. کی وبا

 رو دورتا دور اتاق چرخوندم اما... نگاهم

 .ستادیروبه روم ا یصحنه  دنیباد هیاز ثان یتو کسر  قلبم

 ...دیکش ریت

 کردم. یتپشش و احساس نم یصدا گهید

 سست شدن. پاهام

 به شدت افت کرد. فشارم

 زد. خی بدنم

 رو بند آوردش. دنمیآنچنان بزرگ بود که راه نفس کش یناگهان بغض

 دهنم گذاشتم. یرو دنیلرز یزده ام رو که حاال به شدت م خی یدستا

 برام شد نامرد رو صدا زدم... تیتو اون وضع دنشیباره با د کیرو که به  یبغض اسم مرد با

 .رسامی_اا...ام

 به سرعت سرش رو بلند کرد و به سمتم برگشت. مهناز

 کرد. ینگاهمم نم یرحم حت ینخورد ب یتکون چیسام ه ریام اما

 گلوم فشار دادم. یکردم دستم رو رو یم هیصدا گر یاومد ب یدر نم صدام

 پاهام رو نداشتم. یرو ستادنیوا یکرد نا یدرد م یکرد از فشار اون بغض لعنت یم درد

 .دیلرز یسست شده بود و م بدنم
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 نجوا کردم: ختمیر یکه اشک م ینیح یلحن عصب با

 .رسامیام ی_ت...تو...چطور تونست

 . نمیتونستم بب یشکمش نشسته بود نم یمهناز رو نکهیرو به خاطر ا صورتش

 شه نگاهم کنه حرصم گرفت. یبلند نم یتفاوته که حت یانقدر نسبت بهم ب نکهیازا

 .تیزدم...توام از خشم و اعصبان ادیزدم،فر یکه اشک هام رو با پشت دست کنار م ینیح 

 ؟! یکن یپاشو نامرد...پس چرا سرت رو بلند نم رسامی_ام

 ...یبا من...بلند شو عوض یچکار کرد نیبب

 ...ینامرد هی...تو یستیمرد ن تو

 به نفس نفس افتاده بودم... یکردم...از شدت فشار عصب یم هیگر

 کرد...پس چرا خواست که برگردم.. ینم نگاهم

 زدو گفت: یلبخند کج مهناز

 .رونیخوادتت حاال برو گم شو از اتاق ب یکه نم ینیب ی_م

 نخورد. یبازم تکون رسامیام

 شد. دهیصورت منفور مهناز به سمت دست سلطان کش یخداگاه چشمم از رو نا

 و مشت کرده بود. دستاش

 .نمیتونستم بب یبرجسته اش رو م یداد که رگا یمحکم فشار م انقدر

 !ه؟یرفتارش چ نیا لیدل ارمیدر نم سر

 با پشت دست اشکام رو پاک کردم. دوباره

استخون فکم  ریوتا ز دنیرقص یگونه ام م یچشمم رو یوقفه از گوشه  یاشک هام ب ینیبغض ح با
 .دمیشدن غر یم دهیکش نییپا

 ...یازت متنفرم...نامرد عوض رسامی_ازت متنفرم ام
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 بلند نشد... بازم

 کردم از درگاه خارج شدم. یم هیکه گر ینیخشم برگشتم و ح با

 .دمیسمت پله ها دو به

 به خودش زحمت نداد نگاهم کنه. یحت رسامیخواستم زنده باشم،ام ینم گهید

 در ساختمون مشت کردم. ی رهیدستگ یرو رو دستم

 ...ستادمیندادم وا فشارش

 کرد. رییساعت انقدر تغ کی_چرا در عرض 

 !اره؟یقراره من رو ب اوشیدونست س یم اون

 کرد که برگردم. یخواستم انقدر اسرار نم ینم اگه

 هاش تو گوشمه. هیگر هنوز

 دوستم داره. رسامیام

 چرا؟... پس

 خورش کرده باشه. زیمن نکنه...دختره چ یخدا

 هام رو با پشت دستم پاک کردم. اشک

 خوادتم. یسام بهم بگه نم ریخود ام دیقبل رفتنم مطمعن  بشم با دیبا

 .دمیباال دو یکیها رو دوتا  پله

 رو فشاردادم. رهیدستگ

 . سلطان ثابت موند یاتاق که شدم نگاهم رو وارد

 اش رو محکم چنگ زده بود. نهیافتاده بود و س نیزم یرو 

 از مهناز نبودش. یخبر 

 .دمیسرعت به سمتش دو به
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 پام گذاشتم. ینشستم و سرش رو رو کنارش

 .دیخداگاه بغضم ترک نا

 !؟یروز افتاد نیسام چرا به ا ریشده ام ی_چ

 .دیکش یداد و آروم آروم نفس م یهم فشار م یهاش رو از شدت درد رو چشم

 .قرصش افتادم ادی

 از درگاه خارج شدم. دمیگذاشتم و به سمت اتاقش دو نیزم یرو آروم رو سرش

 بود. دهیچیبچه تو سالن پ ی هیگر یصدا

 شدم. رسامیاتاق ام وارد

 باز موند. رسامیمهناز کنار گاوصندوق ام دنیبا د چشمم

 !؟یعوض یکن یچکار م یدار  نجای_ا

 _سرش رو وحشت زده به سمتم چرخوند.

 بلند شد. نیزم یرو از

 ابروش رو باال انداخت. یتا هیرو طلبکارانه به کمرش گرفتو  دستش

 .دیلبش کش یرو آروم رو وزبونش

 .افهیزشت بدق یتو روسننه دختره  نمی_ب

 دادم. رونیرو باحرص ب نفسم

 رونداشتم. یر یکبیا نیکه وقت کلکل با ا فیح

 بردم. یمسام رو براش ریقرص ام عیسر دیبا

 سلطان رفتم. یسمت لباسا به

 کردم به گشتن. شروع

 .دیخنده اش به گوشم رس یصدا
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 نکردم . یتوجه بهش

 سام آورده. ریسر ام ییچه بال ستیمعلوم ن وونهید ی دختره

 شلوار سلطان فرو کردم. بیرو تو ج دستم

 سفت خورد. زیچ هیبه  دستم

 .دمشیکش رونیب

 قرص تو مشتم نگاه کردم. یبه قوط بالبخند

و سرم   دمیکش یمحکم غیشال ج یشدن موهام از رو دهیسمت در قدم بر داشتم که ناگهان با کش به
 سرم گذاشتم. یشد ناخدا گاه دستم رو رو لیبه عقب متما

 !؟یموهام رو کند ی_آخ...ولم کن عوض

 _خفه شو...

 ده. یم یمشتلق حساب هیاگه بکشمت مهران بهم  

 افتادم. اوشیحرف س ادیاسم مهران  دنیشن با

 «کرده که سلطان براش نقشه داره ییکارا هیدختره  حتما»

 چرا سلطان ... دمیفهم تازه

 موهام کنده شد . یکه دستش از رو دمیپاهاش کوب یپام رو رو باخشم

 .دمیبه سمت اتاقم دو عیسر

 درگاه خارج شدم . از

 .یعوض یدختره  کشمتی_م

 از پشت سرم اومد. صداش

 حرف ها بود. نیتر از ا یوحش

 اتاقم شدم . وارد
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 کنار سلطان نشستم . نیزم یدر آوردم رو یاز قرص هارو از قوط یکی

 شده بودم. حول

 پام گذاشتم. یرو رو سرش

 .دیکشیآروم آروم نفس م هنوزم

 زبونش گذاشتم. ریزور دهنش رو باز کردم و قرص رو ز به

 کردم.گونه اش رو نوازش ختمیر یکه اشک م ینیح

 .دمیصورتش بردم و لباش رو بوس کیرو نزد صورتم

 چشمات رو بازکن .. زمیسام  عز ری_ام

 ذارم. یتنهات نم گهید

 نفس چشمات و باز کن. جون

 .دمییرو به گونه اش سا سمیخی گونه

 شد . دهیدوباره موهام به شدت کش که

 شدم. دهیعقب کش به

 موهام مشت کردم. یزدم و دستم رو رو یم غیدرد ج از

 کنه. ی_مهران بهم قول داده که باهام ازدواج م

 تو افتاد به جونم که شوهرم به خاطر دفاع از تو کشته شد. ی نهیک یوقت از

 نباشم.ول کنش زمیموقع بود که قسم خوردم تا خون سلطان رو نر اون

 دلت رو ببرم. کردمیسع یلیخ

 .یحرفا بود نیتو سخت تر از ا اما

 .زدیبه پهلوم م یدر پ یپ یها لگد

 .کردمیم هیو گر دمیکش یم غیج
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 پوست نازک گردنم حس کردم الل شدم . یچاقو رو که.رو یسرد

 ام قطع شد. هیگر

 کنه. یکه ازم خواسته باهام ازدواج م ییمهران اومد سراغم و قول داد که در قبال کارا نکهی_تا ا

 بود. یکیمن و اون  هدف

 سلطان. مرگ

 رو کشوند وسط اتاق. من

 ام رو تو مشتش گرفت. قهی

 حس شده بود و توان مقابله باهاش رو نداشتم. یلگد خورده بودم که تمام بدنم ب انقدر

 به حالت آماده باش نشست . کنارم

 کنج لباش نشونده بود. یکه لبخند کج ینیزد تو چشم هام و ح زل

 زد: لب

 تمومه نفس خانوم. _کارت

 . دیام رو سفت چسب قهیاش   گهیگلوم گذاشت  وبا دست د یرو  چاقورو

 زمزمه کرد کرد: زدیم یکه لبخند حرص ینیدرشتش تو چشم هام زل زد و ح یچشم ها با

 اهی_برو به درک س

 شدم. ینم  فشیمچ دستش گذاشتم اما حر  یبود دستم رو رو ادیز یلیخ زورش

 گلوم بود. یمتر یلیم میچاقو تو ن نوک

 .دیتپ یکارم تموم بود...قلبم به سدت م گهید

 زدم. ینفس م نفس

هام رو بستم شکست رو قبول کرده بودم  که مهناز با شدت از روم پرت شد اون سمت اتاق و  چشم
 .دیبود به گوشم رس ستادهیروبه روم ا دهیغرش سلطان که با صورت رنگ پر یهمزمان صدا
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 .دنیکش یم ریبدنم ت یتمام استخون ها که ینیح مهیسراس

 بلند شدم. نیزم یزانوم گذاشتم و از رو یرورو دستم

شونه هاش انداختم دست راستم  ریخودم رو ز عیزانوش خم شد چشم هاش رو بست سر یرو سلطان
 کتفش. یبود و دست چپم رو شیمردونه و عضالن ی نهیرو س

 ...ریسام...ام ری_ام

عرق کرده  یشونیپ یلختش رو یکه سرش رو خم کرده بود و موها ینیح یخش دار  یبا صدا سلطان
 زد. ادیبودن فر ختهیاش ر

 _برونگهبان هارو صدا کن...

 رو به سمت مهناز گرفتم. سرم

 رفته بود... نبودش

 .ستیمهناز ن ری_ام

 کرده بود. زیچشم هاش رو از درد ر سلطان

 رو باال گرفت و کمرش رو راست کرد. سرش

و من رو هم زمان  دیغر یدردم گرفت و با لحن خشن و عصب دایکه شد یرو محکم چنگ زد جور  بازوم
 به جلو هول داد.

 برو نگهبان هارو صدا کن. یهست ی_د...معطل چ

 بر گشتم. ستادمیکه ا نیکه بهم داد چند قدم به جلو  رفتم،هم یهول با

 .دمیرو نفس زنان د سلطان

سرخ شده  یاش چنگ زده و صورتش حاال کم نهیس یچپش رو روکرد و دست  ینگاهم م یچشم ریز
 شد. ینم دهیدرش د یدگیاز رنگ پر یآثار  گهیبود و د

 فرار کنه. دینستا برو...اون دختر نبا ی_برو نفس ...وا

 _ب...باشه...باشه.
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 قدم به عقب رفتم. کیبه صورت سلطان  رهیطور خ وهمون

 زده از درگاه خارج شدم. شتاب

 به اطراف انداختم . یاجمال ینگاه

 .دمیدو نییبه سمت پا یکیبه سرعت پله هارو دوتا  

 در ساختمون گذاشتم در از اون سمت باز شد. ی رهیدستگ یرو که رو دستم

 قدم به عقب برداشتم. کیزده  وحشت

 و پشت سرش طاها لبخند زدم. ایبا ورود سون اما

 شوکه شدن. سیخ یبا اون صورت در هم و چشما دنمیبا د 

 قدم به سمتم برداشت بازوم رو محکم تو دستش گرفت و لب زد: کی ایسون

 ؟؛یشدیشکل نیشده نفس؟!...چرا ا ی_چ

 بد شده؟! رسامیحال ام نکنه

 لب زدم: ایکنجکاو سون یبه چشم ها رهیخ

 .رنشیبه نگهبانا بگم بگ رگفتیرو بکشه،فرار کردش ام رسامیخواست ام ی_مهناز...مهناز م

 در رفته. یکنم از در پشت فکر

 .دمیشدن فک طاها رو د منقبض

 گفت: دینگاهم کرد و با ترد زیت

 _سلطان...بگو سلطان حالش خوبه؟!

 اومد. یم رونیمرتعشم به زور از حنجره ام ب یدهانم رو قورت دادم،انقدر هول شده بودم که صدا آب

 زدم: لب

 .ریرو خدا برو اون دختره رو بگ ستش،تویخوب ن ادی_حالش ز

 .دیبه گوشم رس اطیبلندش از داخل ح ادیفر یبه سرعت از در ساختمان خارج شد صدا طاها
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 شد. رهیرفتن طاها برداشت و به صورتم خ ریکه بازوم تو چنگش بود نگاهش رو از مس ینیح ایسون

 !؟ی_نفس تو خودت خوب

 آوردم. نییمثبت پا یرو به نشونه  سرم

 بدنم کبود  یحتم داشتم که همه جا دن،یکش یم ریبدنم ت یخوب بودم ، تمام استخون ها کجا

 بود. شده

هردو سرمون رو به  میدیکه شن یبم مردونه ا یبا صدا میبه صورت هم بود رهیکه تا اون لحظه خ ما
 .میسمت صدا چرخوند

 بوداسمم رو صدا کرد. دهیتو هم کش یکه ابروهاش رو عصب ینیسام  ح ریام

 _نفس...

 :دشیطور با تحکم غر وهمون

 برن دنبال دختره؟! ی_به نگهبانا گفت

 به روبه رو به سمت در رفت. ریکرد و فقط خ ینم نگاهم

 مشت کرد. رهیدستگ یدستش رو رو 

 رو به سمتم چرخوند. سرش

گردنش به  یباد کرده  منقبض شد که رگ یسرتا پام چرخوند فکش جور  یدور رو کینافذش رو  نگاه
 شد. یم دهیوضوح د

 :دشیلب غر ریز 

 مرگش رو بکنه. یهزار بار آرزو یبشه و روز  مونیکه مثل سگ از کردش پش ارمیبه سرش ب یی_بال

 شد. یداشت خورد م شیقو یانگشت ها ریز چارهیب ی رهیدستگ

 نبود. ضیمغرور اگه قلبش مر ریش نیا

 کنه. تشیطور اذ نیکرد ا یجرات نم یعوض یدختره  نیا امروز
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و من رو  دیدستم رو کش ایکردم که سون یبه در نگاه م رهیذاشتم.خ یتنهاش م دیبراش سوخت،نبا دلم
 خارج کرد. اختمونیدنبال خودش از 

 به شده بود. ییغوغا اطیح داخل

 .دیکش ینعره م ریش کینگهبان هارو جمع کرده بود و سلطان مثل  طاها

 شدم. ریمرد با ش  نیا ادیتشابه ز یسلطان تو اون لحظه دوباره متوجه  دنید با

 نگهبان ها پخش کرد. نیاسلحه هارو ب 

 ها شدن. نیسوار ماش یکی یکی

 انداخته بود به عقب برگشت. نیدر ماش یکه دست راستش رو رو ینیلحظه آخر ح لطانی

 زد: ادیما فر روبه

 رسه. یاالن م اریسام نیام نترس یز یتو خونه از چ نی_بر

 .نیجمله شو که گفت نشست تو ماش نیا

 بود. ضیزد،مر یبراش شور م دلم

 کرد یاستراحت م دیبا

 )سلطان(

 نفس برداشت . ینگاهش را از رو نیخشمگ سلطان

کنده شد و به  شیاز جا هیاز ثان یدرکسر  نینشست و طاها به سرعت استارت زد و ماش نیماش داخل
 سرعت از در عمارت خارج شدن.

 سلطان انداخت : شانیپر یبه چهره  ینگاه مین طاها

 خان؟! می_کجا بر

 فرار کرده. یخانوم گفتن از در پشت نفس

 .بهیاالن تو باغ س حتما
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 :دیبه پشت گردنش دست کش یعصب سلطان

 _نه ...نرفته اونجا.

 ذاشت: چپش گ یپا یدست مشت شده اش رابا حرص رو 

 رخ سلطان انداخت: میبه ن ینگاه میبا تعجب نگاهش را از جاده برداشت و ن طاها

 سلطان؟! می_پس کجا  بر

 ذارن . یو اونجا قرار م رهیگ یجون بودم مهناز با مهران تماس م مهین ی_برو کنار رودخونه ...وقت

 .میکن داشیپ ارهیسر دختره ب ییمهران بال نکهیخدا کنه قبل ا فقط

 سند عمارت و هتل و برداشته. یعوض ی دختره

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی طاها

 بکنه. یتونه کار  ی_اون با سندا که نم

 کنج لب سلطان ظاهر شد: یپوزخند کمرنگ 

 یبود ب دهیقتلم رو کش یازم اثر انگشت گرفته،خدا نفس رو به موقع رسوند وگرنه نقشه  ی_آره ول
 شرف.

 رو زدش. یباهام ساز ناسازگار  یبد موقعه ا میقلب لعنت نیا

 زد. شخندین سلطان

 .دیکش شیموها انیتا م قهیاز کنار شق یاش را عصب دهیکش انگشتان

 .میتو راه دار یحساب یباز  شیآت هی_

 لب زد: یبا نگران طاها

 ترسم قلبت... یبمون،م نی_خان شما تو ماش

 پوزخند زد: سلطان

 .یتحملم کن دیکه نرفته من هنوز انتقامم رو نگرفتم،پس حاال حاال ها با ادتیرم،یم ی_نترس پسر نم
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 داد: رونینفسش را ب طاها

 و نگران گفت: کالفه

  ییمن شما ستیحرف و نزن سلطان،همه هست و ن نی_ا

 شه منم. یکه نابود م ینفر  نیاول ادیسرت ب ییبال نینکرده اگه کوچک تر ییخدا

 .دیرو مطمعن باش نیا

 داد . هیتک یصندل یکرد و سرش را به پشت یتک خنده ا سلطان

 بعد نفس طاهاست. شیدانست که تنها فرد فابل اعتماد زندگ یم خوب

 ها طاها را امتحان کرده بود. بار

گلن  گریصورتش گرفت و با دست د یاسلحه اش گذاشت و مشتش کرد جلو یرا هم زمان رو دستش
 .دیگدن را کش

 کرد. کیشل یاسلحه را آماده  و

 _خان اونجا رو...

 :دیمهناز گذاشته بود غر یشانیپ یمهران که اسلحه را رو دنیسرش را باال گرفت با د سلطان

 دونه. یم زایچ یلیبکشتش اون خ میبذار دی_نبا

 رقصاند . یم شیشانیپ یلختش را رو یباد سرد موها دیکش رونیرا از پنجره ب خودش

 ماشه را فشار داد. یرا به سمت مهران نشانه رفت و بدون معطل اسلحه

 .ندینش یکتف مهران م یرو ریوت رودیرفته و نشانه اش خطا م یسنگ یرو نیلحظه ماش همان

 زد: ادیفر نیخشمگ سلطان

 نخورد بهش. ی_اه ....لعنت

 ....نیداخل ماش برگشت

 شد. یانداز  ریسمتشان ت به
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 متوقف شد. نیبه ناچار ترمز کرد و ماش طاها

 انداختن. رونیب نیهر دو خودرا از ماش عیسر

 آنها متوقف کردن. نیرا در کنار ماش شانیها نیسلطان هم ماش افراد

 کردن. یانداز  ریسلطان شروع به ت یاشاره  با

 زد: ادیفر 

 زنده بمونه. دی_مهران نبا

 .دیکش ریت قلبش

 داد. هیتک نیماش یو نفس زنان پشتش را به بدنه  دیرا عقب کش خودش

 _طاها به محسن بگو بچه هارو ببره جلو.

 تکان داد . دییتا ی_طاها سرش را به نشانه 

 کنار سلطان بلند شد. واز

 بود. دهیکه نفسش بر سلطان

 . دیاش گذاشت و رو به باال کش یشانیپ یدست راستش را رو کف

از  یکیقرصش را برداشت درش را باز کرد و یکتش برد و قوط بیدست چپش را داخل ج همزمان
 زبانش گذاشت. ریقرص ها را ز

 فرو کرد. بشیرا داخل ج یقوط و

 خم شده بود به جانب سلطان آمد. اطیکه با احت ینیح طاها

 زانو زد. کنارش

 _خان بچه ها رفتن جلو ...

 خورده. ریمهران ت نکهیا مثل

 زانو گذاشت . یتکان داد و نفس زنان دستش را رو یسر  سلطان
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 انداخت. شیبه روبه رو ینگاه نیپشت ماش طاهااز

 کنه خان ی_ مهناز داره فرار م

 سمت رودخونه. رهیداره م نشیبب

 که طاها نشان داده بود دوخت. یر ینگاهش را به مس سلطان

 .دیرا در هم کش شیها اخم

 .رشی_نذار فرار کنه،بگ

 .دیبه آن سمت دو اطیکنار سلطان بلند شد و با احت واز

 .دیصورتش کش یهر دو دستش را کالفه رو سلطان

 یاز کنارش م یگر یپس از د یکیگلوله ها  دیدو یکمرش را خم کرده بود وبه دنبال مهناز م طاها
 گذشتن.

 مهناز بود... یچند قدم در

 به عقب برگرداند. دیدو یکه م ینیرا آرام ح به دنبالش شده بود سرش یحضور فرد یکه متوجه  مهناز

 :دیکش ادیطاها وحشت زده فر دنید با

 !؟یلعنت ای...دنبالم نای_ن

 ...ایگم دنبالم ن یندازم تو رود خونه م یرو م خودم

 :دیغر نیو خشمگ یعصب طاها

 _بنداز به درک...

که طاهادست بزرگ و مردانه اش را  ندازدیبود قصد کزد خودش را درون آب ب دهیترس یکه حساب مهناز
 .دیحرکت او را به جانب خود کش کیمهناز تاب داد و با فیدور مچ دست ظر

 افتاد. نیزم یو هم زمان طاها دستش را رها کرد و مهناز رو دیکش غیاز درد ج 

 شده بودن. یگرد و خاک شیها زانو
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 شد. رهیطاها خ نیرا باال گرفت و به صورت خشمگ سرش

 قطرات درشت عرق نشسته بودن. شیشانیپ یزد،رو ینفس نفس م طاها

 .دیوحشت زده هق زد و خودش را چهلر دست و پا به سمت او کش مهناز

 زد . یکه هق م ینیشلوارش را مشت کرد و ه ی پاچه

 سلطان نده. لی_تورو خدا طاها منو تحو

 ذاره. یمنو زنده نم اون

 ...دمیبهت م ییبخوا یهرچ

 کنم بذار برم... یم خواهش

 قابل نفوذ است. ریغ یخبر بود که طاها مرد یطاها نداشت و ب یرو یشک شناخت یب او

مردانه اش گرفت و او را با شتاب  یپنجه ها انیدخترک را م فینح یزدو خم شد بازو یپوزخند طاها
کررردنش رفت و دخترک هق هق کنان قصد منصرف  یکه به سمت سلطان م ینیکند و ح نیزم یاز رو

 :دیرا داشت غر

 ...یلعنت ریبگ ی_الل مون

 ندارم . یاعصاب درست و حساب من

 کنما... یزنم شل و پلت م یم نجایهم

 الل شد. مهناز

 نه به خاطر حرف طاها بلکه... اما

 بود. ستادهیا شیپهن و مردانه درست روبه رو یبا آن قد بلند و شانه ها سلطان

 .دیصورت سلطان باال کش یرا کم کم تا  تو نگاهش

 ... دیدر همش را که د یها اخم

 بدنش از شدت ترس و وحشت سست شد. تمام
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 هق هق افتاد. به

 همانطور که به جلو هولش داد دستش را رها کرد.  طاها

 چشم از صورت سلطان بر نداشت. مهناز

 .ستادیاش ا نهیبه س نهیس

 لکنت افتاده بود. به

 نبودم. یا _س...سلط...سلطان من کاره

 بودم... چکارهیه من

 کنم من رو ببخش. یم خواهش

 کردم. جایب

 .دیکش رونیشلوارش ب بیهردو دستش را از داخل ج سلطان

 کرد. یاخم و فک قفل شده نگاهش م وبا

 :دیبه هم قفل شده اش غر یدندان ها انیمهناز چنگ زد  با خشم از م یمانتو یدستش  رو کیبا و

 حرف هاست.. نیتر از ا نیسنگ یلین با تو خ_خفه شو هرزه حساب م

 به مهران. یسند هارو دا یهمه  نمیبگو بب فقط

 گفت: ختیر یکه اشک م ینیانداخت و ه ریسرش را به ز مهناز

 !؟یکن ی_ا...اگه بگم آزادم م

 :دیغر یمهناز را چنگ زد و عصب یبا خشونت بازو ها سلطان

 نکشمت. دمیقتلت و کش یکه نقشه  عیدم اونطور فج یقول م یبگ اگه

 لب باز کرد... مهناز

 زد: ادیسوخت با ناله فر یکه بازوانش به شدت م ینیوح

 !؟یو آزادم کن یباهام نداشته باش یکه کار  یقول بد دی_قول بده خان...اول با



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

به هم قفل شده  یدندان ها انیو از م دییهم سا یرا  رو شیفکش منقبض شد و دندان ها  سلطان
 زد... ادیاش فر

 توام از خشم و نفرت... 

 ...دنینعره اش محسن و چند تا از نگهبان ها حراسان به سمتاشان دو یصدا از

 ... ی_خفه شو عوض

 نفس زد،ادامه داد... نفس

 من نگو چکار کنم ... به

 نه؟! ایبه مهران  یبنال بگو،مدارکم رو داد دمینکش رونیرو از حلقومت ب فتیاون زبون کث تا

 .دیلرز یبه خود م دیسلطان مثل ب ادیبود،از فر دهیترس مهناز

 .ستادیبا تعجب کنار سلطان ا محسن

 صدا لب زد: یبه طاها انداخت و با سر اشاره کرد وب ینگاه مین

 شده؟! ی_چ

 صدا لب زد: یسرش را باال گرفت و او هم مانند محسن ب طاها

 یچی_ه

 . که از سکوت مهناز خونش به جوش آمده بود سلطان

 کرد: شتریبازوان دختر ب یزد و هم زمان فشار دستش را به رو ادیفر یگرفته و عصب ییصدا با

 .یرو به کار بنداز ،لعنت فتی_د...اون زبون کث

 زبانش را از دست داده بود نا خداگاه زبانش شروع به کار کرد. اریاخت ییکه از ترس سلطان گو مهناز

 سلطان لب زد: یبه چشمان به خون نشسته  رهیخ دهیبر دهیبر و

مهران به  دمی...تت...ترسهیپشت اطیسگتون...که تو ح ی_مم...من..سندهاتون رو گذاشتم...تو لونه 
 وعده اش عمل نکنه....
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 شده بود. سیکه صورتش از عرق خ ینیو ح دییهم سا یرا رو شینفس زنان دندان ها سلطان

 سمت محسن. دیرا رها کرد و چرخ شیان بازومهناز را به عقب هول دادو همزم 

 طاها افتاد. یپا یدرست جلو نیزم یهق زنان رو مهناز

 محسن زد: ی نهیرا با خشونت تخت س دستش

 .میمون یم نجاینه،ما هم ایگه  یراست م نی_برو بب

 . میکن یامشب به عمارت پاشا حمله م نیدروغ گفته باشه هم اگه

 .رمیهرجور که شده سندام رو پس بگ دیبا

 رفتن . نیتکان داد و به دو تا از نگهبان ها اشاره کرد و به سمت ماش یسر  محسن

 .ستیدر کار سلطان ن یدانست رحم یهمان لحظه مهناز که م در

 . دیفکر به سمت رود خانه دو یشمرد و ب متیرا غن فرصت

 .دید یرودخانه م نیشک راه نجاتش از دست سلطان را ا یب

به خودش آمد و به دنبالش رفت اما نتواست خودش را به او برساند و  عیکه شوکه شده بود سر طاها
 مهناز خودش را درون آب رودخانه انداخت.

 سطح خروشان رودخانه دوخت. یکینگاهش را نفس زنان به تار طاها

 بود. یشک مرگ مهناز حتم یب

 کرد. یرفتن مهناز نگاه م ریمتعجب به مس یکه تا آن لحظه مات و مبهوت باچشمان سلطان

 :دیلب غر ریز

 گناهتو... یب یهم مارو هم اون بچه  ی_لعنت به تو زن،که هم خودت رو بد بخت کرد

 زد: ادیبرگشت و فر طاها

 تونم برم دنبالش. ینم ادهیز یلی_سلطان...شدت آب خ

 نشست. نیزم یو همانجا رو دیصورتش کش یکالفه دستش را رو سلطان
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 :دیغر 

 خودش و زد. شیدنبالش،اون ن یبر  ستین یاز ین ای_ب

*** 

 )نفس(

 .میمبل نشسته بود یاسترس رو با

 مبل بلند شد. یو از رو دیدستش رو به گردنش کش اریسام

 :دیپرس عیسر یلیخ ایسون

 !؟یر  ی_کجا م

 .انهیاومدن  نمی_برم بب

 برگشت و نگاهم کرد. یمکث کوتاه با

 رو تو چشمام خوند. یو نگران ترس

 گفت: یتو چشم هام جد رهیخ

 حرف هاست. نینباش نفس...اون زرنگ تر از ا رسامی_نگران ام

 ده. یدم به تله نم یراحت به

 مهناز. یپسر کوچولو الیبه هر دو دستم آوردم که حلقه شده بودن دور کمر دان یاراده فشار  یب

 کردش که خوابش برد. هیانقدر گر یطفل 

 نگاهش رو ازم گرفت و به سمت در ساختمون رفت. اریسام

 .رسامیام یفکرش رو بکن،بچه  یادش،آخی_نفس چقدر مامان بودن بهت م

 قربونش بره عمه... آخ

 .ایشدم به صورت خندون سون رهیلبم نشوندم و خ یرو یکمرنگ لبخند

 خوام مامان شم. یمن فعال نم ی_ول
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 .دیاخم هاش رو تو هم کش 

 _چرا اونوقت؟!

 .هیشخص لشی__دل

 من رو درآورد. یلبش رو کج کردو ادا یبه حالت بانمک ایسون

 !ه؟یشخص لشی_دل

 !؟ی_تو غلط کرد

 عمه شم بگو چشم؟! دیبا من

 ...دمیخند زیر 

 به جونم افتاده بود. یبد یو دلهره  اضطراب

 خواست حواسم رو پرت کنه. یزدم مثال م یو من لبخند م ختیر یمزه م ایسون

 بود. رسامیام یمن تموم حواسم پ اما

 .هیحتم میشم و نابود یم وونهید ادیسرش ب ییبال نینکرده کوچک تر ییخدا

 من رو به خودم آورد. اریسام یخودم بودم که صدا تو

 برگشت. ریام ای_نفس ب

 . ستادمیا عیهول شدم ،سر دیلرز دلم

 کنم . یدارم چکار م دمیدس پاچه شده بودم که نفهم انقدر

 بچه رو از دستم گرفت. ایسون

 ها. یکن ی_آروم باش نفس سکته م

 سرم افتاده بود. یاز رو یشالم نشدم که ک یکه اصال متوجه  دمیبه سمت در دو عیسر انقدر
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رو  رسامیفشار دادم و از در ساختمون خارج شدم با خروجم از در ساختمون ام رهیدستگ یرو رو دستم
مردونه  بتیه دنیتو هم بودن دلم براش غنج رفت ،نفسم از د شهیاخم هاش مثل هم دمیپله د یرو

 .ستادیچشمش که من افتاد متعجب  ا دیاش لرز

  دنیبار یم یکه چشم هام مثل ابر بهار  ینیزدم محکم ه یسمتش نفس نفس م دمیوقفه دو یب 
 دادم. رونیتنش نفسم رو ب یخودم رو تو آغوشش انداختم و غرق در گرما

 شد. یقطع نم یاز کجا اومد ...ول هیدونم اون گر ینم

شده  میناگهان یها هیو گر یدلتنگ نیهمه و همه باعث ا دنشیند گهیاز دست دادنش ...ترس د ترس
 بود.

 .دیام قرار گرفت دلم لرزموه یکه رو دستش

 مردونه اش بودم. یدستا نیمند ا ازیکه چقدر ن دمیفهم تازه

 رو چنگ زدم. راهنشیو پهنش بود جمع کردم و پ یعضالن ی نهیس یرو که رو دستم

 شد . یکه از دهنش خارج م یخودم نبود با هرجمله ا دست

 گرفت. یام شدت م هیگر

 .دیخند مردونه

 . دیموهام گذاشت و بوس یرو رو لبش

 رو برنداشت و همونجور زمزمه کرد. لبش

 !ه؟یات براچ هیشده،گر ی_خانومم چ

 .دمیرو باال کش مینیب

 اومد . ایسون یصدا

 شد. دهیسرم کش یکه رو یشال بعدش

 .دمیبلع یدادم و عطر تنش رو با تمام وجودم م یفرو م قیرو عم نفسم

 شدم. هیکه تخل کمیگذشت  یلحظه ا چند
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 اش جدا کردم. نهیس یرو از رو سرم

 زدم. ینفس م نفس

 .دمیباال کش شینافذ و وحش یچشم ها یرو تا تو میبارون یها چشم

 .اوردمیطاقت ن دمیلبش رو که د یرو لبخند

 گونه ام سر خوردن . یوقفه رو یاشک هام سد چشام رو شکوندن و ب دوباره

 زد گفت: یکه لبخند م ینیرو از هم باز کرد و ح دستاش

 نفس ؟!چت شده؟! هی_چ

 بغض لب زدم: با

 !؟یبرنگرد گهید دمی...ترسرسامیام دمی_ترس

 جمع شد . لبخندش

 .دیهاش رو تو هم کش اخم

 هام رو با پشت دست پاک کردم و عقب عقب رفتم . اشک

 رو پاهام رو نداشتم. ستادنیتاب و توان وا گهید

 و به سرعت وارد ساختمون شدم. دمیچرخ

 .  دمیدو رسامیطرف اتاق ام به

که  ینیتختش انداختم و ه یرو مشت کردم و در رو به سمت داخل هول دادم و خودم رو رو رهیدستگ
 زدم با بغض زمزمه کردم. یهق م

 دلم گذشت. نیبه ا یچ یکه نبود یچند ساعت نیتو ا یدون یتو نم رسامی_ام

 ترسه.... یترسه...آره م یم دلم

 ترسه نباشه...بره...ازدستش بدم... یم

 شده بودن. سیاشک هام خ لیاز خ بالشت
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 .دیچیو مردونه اش تو گوشم پ نیدلنش یصدا

 !؟یی_نفس...نفس ...کجا

 بالشت بلند کردم. یرو با تعجب از رو سرم

 شده از اشکم رو به سمت در گرفتم. سیخ صورت

 گرفته ام داد زدم: یبا صدا 

 ...تو اتاقت...نجامی_ا

 صورتم رو تو بالشت فرو کردم. دوباره

صورتم بکشه  و  یدوباره دست نوازشگرش رو رو یهفته دور  کیتو اتاق و بعد  ادیتو دلم نبود ب دل
 ببوستم.

 دل تنگش شده بودم. چقدر

 دختر؟! یینجای_نفس؟!...ا

 رو بلند نکرد . سرم

 _اوهوم...

 لرزوند. یقدم هاش قلبم رو م یصدا

 نشست. کنارم

 تو دلم نبود.... دل

 ام حبس شده بود. نهیس یتو نفسم

ام به شدت درد  نهیوار شروع به زدن کرد که س وانهیشونه ام قرار گرفت قلبم آنچنان د یکه رو دستاش
 گرفتش.

 !؟یخوب ی_نفس مطمعن

 .دیسکوتم رو د یهام رو بستم،جوابش رو ندادم،وقت چشم
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 بازوهام رو چنگ زد و من رو برگردوند. یحرکت ناگهان کیبا

 از صورتم بود. یچند سانت یجذابش تو فاصله  صورت

 کردو لبخند زد. زیهاش رو ر چشم

 نفس کشش. یلبخند ها ازهمون

 .اوردمین تاب

 اومد. دیکنج لبم پد یز یر لبخند

 گفتم: آروم

 .یخند یکنم ،اونوقت تو م یم هیمن گر هی_چ

 گونه ام گذاشت و لب زد: یزد رو یکه لبخند م ینیبزرگ و مردونه اش رو ح دست

 !؟یکه برنگردم،انقدر دوستم دار  یدی_ترس

 و دور گردنش قالب کردم. دمیدستم رو باال کش دوتا

 زدم و زمزمه کردم. یپهن لبخند

 دوستت دارم. یلی_اوهوم...خ

 گردنم فرو برد. یرو داخل گود صورتش

 !؟یرفت یهفته گذاشت هیو  یدوستم دار _خدارو شکر 

 :دمیگرفتش  سرم رو تکون دادم و خند قلقلکم

 خودت بودش. ری_اوال تقص

 .دمیکش یهفته چ کیمن تو اون  یدون ی...تو نمدوما

 خواب راحت نداشتم. هی

 شد. رهیسرش رو باال گرفت و به چشم هام خ رسامیام

 و گفت: دیهاش رو تو هم کش اخم
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 دهیسرش داره،اگه امروز زود به دادم نرس ریز ییزایچ هیگفتم که دختره  یبهت م دی،با_حق باتوعه 
 .یکرد یجنازه ام رو چال م دی...فردا بایبود

 کردم. ظیغ دیحرفش سرم سوت کش نیا با

 نثار بازوش کردم. یو مشت محکم دمیکش نییگردنش پا یرو از رو دستم

 ...ایحرافا زد نی_بار آخرت باشه از ا

 خان... یآقا مفهومه

 .دیو جذاب خند مردونه

 و لب زد: دیام رو محکم کش گونه

 _چشم خانوم خان...چشم...

 زدم ... لبخند

 ...لیزن ذل ششی_ا

 ابروش رو باال انداخت . یتا هی

 بدت اومدش. یلی... نکه تو خهی_چ

 جذابش. یشدم به چشم ها رهیخمارم خ یچشم ها با

 رو جلو آورد . صورتش

 هام رو بستم. چشم

 .دتمینبوس یگونه ام گذاشت ول یرو رو لبش

 زمزمه کرد: آروم

 _دلم برات تنگ شده  بود نفس...

 !؟یطاقتم کرد یب یجور  بد

 وابستت شدم... یلیخ
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 .دمیخند زیهام رو با ناز باز کردم و ر چشم

 !؟یخند ی_م

 _اوهوم...

 زدم. غیکه از گونه ام گرفت ج یمحکم باگاز

 لبم فشار داد و صدام رو خفه کرد. یلبش رو رو عیسر

 . دیبوس یرو با عشق م لبم

 کردم... یم حسش

 ...بود نه هوس عشق

 ...یا گهید زیچ چیداشت به خاطر خودم...نه ه دوستم

 منت... یب

 که نسبت بهش داشتم . یتمام حس با

 .دمشیبوس یم

 رو دوطف صورتم گذاشته بود. دستاش

 شد . یبزرگ و مردونه اش به پوست ملتهب گونه ام منتقل م یکه از کف دستا ییگرما

 کرده بود. داریدخترونم رو ب احساسات

 .دیبوس یرو که م لبام

 ذاشت. یم ارمیرو در اخت ایخدا دن انگار

 خواستم ... یم یمن از خدا چ مگه

 داشتم. رسامیکه فقط درکنار ام یآرامش نیهم جز

 لبم برداش و رو گونه ام سر داد. یرو از رو لبش

 بم و دورگه شده اش زمزمه کرد. یباصدا
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 کنم... ی_نفس من...تحمل نم 

 .دمیحرفش تعجب کردم منظورش رو نفهم از

 !؟یکن یرو تحمل نم یسام...چ ریرو ام ی_چ

 داد.  رونیب قیرو عم نفسش

 پوست نازک گونه ام پخش شد: یداغش رو وهرم

 خوام نفس... یخودم...من ....من ....جسمتم م_تو رو کنار 

 شدم.. خشک

 کرد. یام صدا م نهیمثل بمب تو س قلبم

 شدم. یخمارش م یو افسون چشم ها وونهیدوباره د داشتم

 .انداختم نییشرم سرم رو پا با

 رو به دندون گرفتم. لبم

 گرفت. یم شیداشت آت یکیبدنم از اون همه نزد تمام

 بود. زده مهیروم خ کامال

 .میزد یهردو نفس م یسخت به

 شد... ینم ینطور یا

 سرو وضع داغون نه... نیلباسا و ا نیبا ا نه

 به خون نشسته و خمارش لب زدم: یتو چشم ها رهیخ دیلرز یکه به شدت م یصدا با

 _بذار برم تو اتاقم.

 هاش گشاد شدن... چشم

 به لب هام با حرص اما آروم گفت: رهیآورد و خ نییرو پا صورتش

 ام... گهیبار د کی.من و تو  ستیبارت که ن نی...اول یکن ی_چرا از من فرار م
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 لبش گذاشتم. یرو رو دستم

 دهانم رو قورت دادم و نگاهم رو تو چسم هاش دوختم. آب

 که اون طور خشن و بد اخالق بود. یرسامیام

 باشه. یاندازه مهربون و دوست داشتن نیتونست تا ا یم

 خدا بودش به من.... ی هیهد نیبزرگتر نیمتعلق به من بود...فقط من ..وا اون

 زدم: لب

 شه. یکه نم ینجور یبرم لباسام رو عوض کنم...ا دی_با

 کنج لبش نشوند. یکج لبخند

 لبخند مهربونش صعف رفت... یبرا دلم

 افسون شده ام لب زد: یبه چشم ها رهیآورد و خ نییرو پا صورتش

 ...یدم اسب وحش یبهت مهلت م قهی_فقط پنج دق

 و زود برگرد.  برو

 تخت نشستم. یدم،رویکش رونیخودم رو از تو بغلش ب عیسر

 شدم به صورت جذابش. رهیخ

 .دیسرش گذاشت و اخم هاش رو تو هم کش ریچپش رو ز دست

 چشم و ابرو اشاره کرد. با

 .گهی_برو د

 اومدم. نییتخت پا یزدم و آروم از رو یز یر لبخند

 .دیداشتم که صداش به گوشم رس یسمت در قدم برم به

 خوابم . یم ییایب ریاگه د ادشی_نفس خوابم م

 به سمتش برگردم لب زدم: نکهیا بدون
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 کنم. دارتیب یدونم چجور  ی_تو بخواب من  خودم م

 اتاق رو پر کرد. یمردونه اش فضا یخنده  یصدا

 براش ضعف رفت. دلم

 مشت کردم و فشارش دادم و رهیدستگ یرو رو دستم

 از اتاق خارج شدم. عیسر یلیخ 

**** 

 .دمیبودم رو پوش دهیخر شیکه دو روز پ یخواب  زرد رنگ لباس

 از جنس ساتن.  شییبود و بخش باال ریحر جنسش

 کرد. یم ییخود نما ییبایبدنم به ز دیاومد و پوست سف یباسنم م یتا رو شیبلند و

 به خودم انداختم. ینگاه ستادم،یا نهیآ یبه رو رو

 کنم. یم وونهیرو د رسامیلباس ام نیا با

 ام بشه. وونهید نکهیخوام ا یرو م نیهم منم

 اش شدم. وونهیکه من د همونطور

 از موهام رو از سمت باال جمع کردم و بافتم . یقسمت

 لختم آزادانه رها کردم. یشونه  یفرم رو رو یموها ی هیبق

 رو که کرده بودم رو  چک کردم. یمختصر  شیآرا

 بود. یعال زیچ همه

 زدم ... یبشکن

 ...رسامینفس ام یشد ی_عال

 ...دمیخند

 بهم دست داد. یندیکالمش نا خداگاه حس خوشا هیتک یآور  ادی با
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 ام کرد. نهیوار شروع به زدن توس وانهید قلبم

 قرارم گذاشتم . یقلب ب یرو رو دستم

 داد. یباشم  بهم احساس شرم م رسامیدوباره قراره تو آغوش ام نکهیفکرا

 گلدارم رو برداشتم . دیداخل کمد چادر سف از

 چونه ام  چنگ زدم. ریرو ز شیسرم انداختم و قسمت یرو ینجور یرو هم چادر

 رش دادم .رو مشت کردم و فشا رهیام دستگ گهیدادم و بادست د رونیب قیرو عم نفسم

 درگاه خارج شدم. از

 شدم. خیاومد سرجام م یکه به سمتم م اریسام دنیبه اطراف انداختم، با د یاجمال ینگاه

 .ستادیروم ا روبه

 پام رو از نظر گذروند. سرتا

 ابروش رو باال انداخت. یتا کی

 .دارهیسام کار داشتم، ب ری_اوووم با ام

 هام رو باال انداختم ... شونه

 دونم. ی_نم

 ...دیگردنش رو دست کش پشت

 گم. یکن اصال فردا بهش م ولش

 گذاشت و رفت. یحرف چیرو گفت و بدون ه نیا

 زدم  لبخند

 ...اریسام یطفل

 رو مشت کردم و وارد اتاق شدم. رهیقدم بلند خودم رو به در اتاق رسوندم دستگ کی با

 رو پشت سرم بستم و قفلش کردم. در
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االن  رسامیام نکهیا دیپراز ذوق و شوق دخترانه با ام یو با دل یجالباس یرو همونجا انداختم رو چادرم
 .شده بهم برگشتم سمتش رهیخ

 ضد حال خوردم. دنشیباد اما

 کردم. ضیغ

 مرد. نیذوقه ا یخوابه، چقدر ب یم امیب ریاگه د گفت

 تخت نشستم. یسمتش قدم برداشتم،کنارش رو به

 کنم. دارشیاومد ب یشد که دلم نم یتو خواب مظلوم م انقدر

 .میهمه مون خسته شد امروز

 .رسامیام مخصوصا

 صورت مردونه اش گذاشتم. یرو رو دستم

 زدم زمزمه کردم: یکه لبخند م ینیح آروم

 ...زمیعز ری....شبت بخادیز یلی_دوستت دارم...خ

 صورتش بردم... کیرو نزد صورتم

 بستش زمزمه کردم: یبه چشم ها رهیلبش نگه داشتم اما نچسبوندم رخ به رخش خ کیرو نزد لبم

 مغرورمن... ری_نفسم به نفست بنده ش

 تنش هرم داغ نفس هاش .... عطر

 باشه. شهیقرار تر از هم یقلب عاشقم ب نیشد که ا یو همه باعث م همه

لبان خوش فرم ومردانه اش  یرو یز یر یلبش گذاشتم و بوسه  یهام رو آروم بستم و لبم رو رو چشم
 زدم.

 یکمرم نشست و دست چپش رو یلبش بردارم که دست بزرگ و مردونه اش رو یلبم رو از رو خواستم
 گردنم شوکه شده بودم...

 من رو چرخوند. عیحرکت سر کی با
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 بودم و اون رو. ریمن ز حاال

 زد. ینفس م نفس

 شدم... هول

 حالت خوبه. رسامی_ام

 زد و دستش رو دو طرفم ستون کرد . یچشمک

 دور از سر تا پام گذروند. کیرو  نگاهش

 داشتن. یبیبود و صورتش سرخ شده و چشماش برق عج دهینداشت ابروهاش رو تو هم کش لبخند

 دهنم رو قورت دادم. آب

 داد... ادامه

 ...یچپت کنه اسب وحش یلقمه  هیخواد امشب  یگرسنه...م ریش نی_ا

 کن... یبرام دلبر  یتون یم تا

 ...یترم کن یخوام وحش یم

 ...دمیخداگاه خند نا

 نشوند. میشونیپ یکوتاه رو یصورتم خم کرد و بوسه ا یزد و صورتش رو رو یکج و جذاب لبخند

 کرد. یکه زمزمه م ینیرو برنداشت و ح لبش

 ...یخوشگل شد یلی_نفس خ

 چونه ام سر داد. یرو آروم تارو لبش

 .ادشیخوشش م شتریبودم که از سکوتم ب دهیبزنم ...فهم یخواستم حرف یکرده بودم،نم سکوت

 ام رو گاز زد. چونه

 .دمیکش  یفیخف غیج

 .دیگازش رو بوس یجا
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 زدم... لبخند

 صورتم رو  غرق در بوسه کرد. یجا یجا

 در لذت بودم. غرق

 کرد. یو عاشق خودش م وانهید شیاز پ شیدادو من رو ب یمن  پاسخ م یها یبه دلبر  بایچه ز واون

 مردانه اش چنگ زدم... ی نهیس یرورو دستم

 رو محکم گاز زد... لبم

 کرده بود. شونیپوستم حالم رو پر یداغ نفس هاش رو هرم

 . میزد یرو باال گرفت هر دو نفس نفس م سرش

 ...دیخند

 ازتنم خارج کرد. عیحرکت سر کیخوابم رو با   لباس

*** 

 پلک هام رو باز کردم. نیدر آروم ب یباصدا

کرد. چشم هام رو از درد بستم ودستم رو  یکنار زده شده به چشم هام برخورد م یپرده  ونینور از م 
 گرفتم. چشممیهم زمان جلو

 گفتم: نمیداشتم سر جام بش یسع یحال یکه با ب ینیح یا گرفتهیباصدا

 _بله؟!

 به اطراف انداختم... ینگاه همزمان

 نبودش. رسامیام

 !؟یی_نفس تنها

 دادم. رونیو نفسم رو ب دمیکش یکه اومد ...پوف ایسون یصدا

 _آره تنهام.
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 ام باال آوردم. نهیس یرو تا رو پتو

 دادم. هیتخت تک یو پشتم  رو به باال  دمیرو باال کش خودم

 وارد اتاق شد. شیشگیبا لبخند هم ایشد و سون درباز

 افتاد به من. محض ورودش به اتاق چشمش به

 لب زد: یاومد با حالت شوخ یکه به سمتم م ینیابروش رو باال داد و ح یتا هی

 !؟یسام باهات چکار کرده چقدر آشفته شد ریخانوم خوشگله،ام یوا ی_وا

 ...دیخند

 نشست. کنارم

 پام گذاشت. یپتو رو یرو از رو دستش

 کردم. اخم

 !؟ی_به تو چه مگه فضول

 _اوهوم چه جورم...

 . دمیخند زیر

 .ندازهیم رسامیام ادیخنده هاش بودم،منو  د،عاشقیکرد و خند زیچشماش رو ر اونم

 خوبه؟! الی_دان

 .یرو دادم دست صغر  ی_آره خوبه...طفل

 از مهناز چه خبر؟! یراست 

 هام رو باال انداختم: شونه

 دونم؟! ی_نم

 چشم نگاهم کرد : ی_سرش رو کج کرد، ازگوشه 

 دختر. یعرضه ا ی_تو چرا انقدر ب
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 یذره حس کنجکاو هیافتاده،آخه چرا  ییچه اتفاقا یدیخبرا تا صبح تو بغلت بوده و ازش نپرس منبع
 تو. یندار 

بود  ختهیصورتم ر یاز موهام رو که جلو یو طره ا دمیزدم و دستم رو هم زمان باال کش یجون یب لبخند
 رو پشت گوشم بردم.

 ..به منم بگو. ای، تو برو از طاها بپرس، بعد ب دمی_نپرس

 کرد. قیصورتم دق یرو رو نگاهش

 :دینگران پرس یو با لحن دیهاش رو تو هم کش اخم

 .ستیحالت خوب ن ده،ی_نفس...رنگت پر

 گرفت. فشیظر یرو تو دستا دستم

 تو دختر. ی_چقدر سرد

 نگارنش تو صورتم ثابت بود. نگاه

 !ا؟یسون ستی_حالم خوب ن

 کنه...فکر کنم فشارمم افتاده. یبدنم درد م یکنم همه  یم احساس

 ! ؟یار یدست لباس ب هیبرام  یر یم

 رو تکون داد: سرش

 _اوهوم ...زن داداش جونم...تو جون بخواه...

 بهش زدم: یجون یب لبخند

 ...ای_ممنون سون

 .ستادیتو چشم هام از کنارم بلند شد ا رهیخ 

 پرسم. یم یباشه حاال از صغر  یعاد زایچ نیکنم ا زم،فکری_قربونت عز

 کردم. هیبه صورت مهربونش هد یجون یب لبخند
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 متقابال لبخند زد ، نگاهش رو ازم گرفت و به سرعت از اتاق خارج شد. اونم

 گذاشتم و آروم بلند شدم. نیزم یرو رو پاهام

 کرد. یدرد م یدلم کم ریز

 رو جمع کردم. صورتم

 رو به دندون گرفتم. لبم

 سمت حمام قدم برداشتم.  وبه

 راه متوقفم کرد. ی انهیدرم رسامیام ادیفر یصدا که

 .اطیشدم به داخل ح رهیپنجره خ یگوشه  کیوحشت به سمت پنجره رفتم از  با

که دستاش رو با طناب به درخت بسته بودن  یبه صورت مرد یدرپ یپ یها یلینعره کشان س رسامیام
 زد. یم

 .دیکش یرو گرفته بود و م رسامیام یدر آروم کردنش داشت،بازو یسع طاها

 انقدر حرص بخوره. دیشدم...قلبش ناراحته نبا نگرانش

 اومد. رونیبسته شدن دراتاق از ب یصدا

 پنجره برداشتم و به سمت حمام قدم برداشتم. رونینگاهم رو از ب عیسر

 .نهیسر و وضع بب نیمن رو با ا اینداشتم سون دوست

**** 

** 

 تن پوشم رو تنم کردم،کمربندش رو بستم . ی حوله

 قدم  بلند از حمام خارج شدم. کیدر حمام رو فشار دادم و در رو باز کردم و با  ی رهیدستگ

داده و  هیکنار پنجره تک واریکه کتفش رو به د  رسامیمحض خروجم از اتاق چشمم افتاد به ام به
 رونیشلوارش فرو کرده بود و به ب بیکه مخصوص خودش بود داخل ج یدستاش رو با ژست خاص

 کرد. ینگاه م
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 خروجم از حمام سرش رو به سمتم چرخوند. با

 برداشت. واریاش رو از د هیلبش نشوند و تک یرو یمهربون لبخند

 رو  از هم باز کرد. دستاش

 کرد که برم تو بغلش. اشاره

 دم و به سمتش قدم برداشتم.ز لبخند

 رو تو بغلش انداختم. خودم

 .دمیو سفتش گذاشتم و با تمام وجودم عطرش رو نفس کش یعضالن ی نهیس یرو رو سرم

 به خودش چسبوند. شتریرو دور کمرم قالب کرد و من رو ب دستاش

 زمزمه کرد: آروم

 دکتر. میبر ییخوا یست،میگفت حالت خوب ن یم ای_سون

 اش مشت کردم. نهیس یرو باال گرفتم دستم رو رو سرم

 .و جذابش  یوحش یشدم تو چشم ها رهیخ

 شم. ی...خوب مهیدرد جزو هی ست،ی_نه الزم ن

 صورتم خم کرد. یرو رو صورتش

 .دیگذاشت و آروم بوس میشونیپ یرو رو لبش

 .دیرو عقب کش صورتش

 زدم... لبخند

 زد... لبخند

 کمرم بود رو چنگ زد و من رو به سمت تخت برد. یکه رو دستش

 تخت. یرو نشست

 پاش اشاره کرد. وبه
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 نگاهش کردم. گنگ

 تو بغلش . دیکمرم گذاشت  و من رو کش یبزرگ و مردونه اش رو  رو دست

 پاش نشستم. یرو

 اش گذاشتم. نهیس یدستم رو رو دوتا

 شدم تو چشم هاش. رهیخ

 کردن. داشیاالن برام آوردن، نگهبان ها از کنار رود خونه پ نی_جسد مهناز رو هم

 .دیخبر لرز نیا دنیبا شن قلبم

 دونم چرا دلم یخواست من رو بکشه،اما نم یاون م نکهیباا

 سوخت. براش

 .رسامیشه ام یم یچ الی_حاال دان

 انداخت.  نییرو پا سرش

 زمزمه کرد.لب  ریز دیزمان انگشت اشاره و شستش رو دو طرف لبش کش هم

 رو نداره،تنهاست. ی_اون بچه کس

 شد تو چشم هام. رهیکرد،سرش رو باال گرفت خ سکوت

 .یگرفتم،که  تو ام الزمه ازش با خبر باش یمیتصم هینفس، ی_تو زن من

 کردم. یکنجکاوم نگاهش م یچشم ها با

 !رسام؟یام ی_چ

رو نداره پدرش به خاطر من مرد و  یقبولش کنم،اون کس یرو به فرزند خوندگ الیخوام دان ی_م
 زد. یماجرا دست به اون همه کثافت کار  نیمادرش سر ا

 نه ... یبگ اگه

 کرد. سکوت
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 بشم که مال خودم نبودش. یسخت بود مادر بچه ا برام

بشم که مال من  یتونستم قبول کنم مادر بچه ا یبود بر عهدم،چطور م ینیسنگ تیشدن مسئول مادر
 نبودش.

 بزنم. یخواستم رو حرفش حرف یگرفته بود و منم به عنوان زنش نم رسامیبود که ام یمیتصم نیا یول

 دوشم. یرو ینیسنگ تیشم مادر با مسئول یاگه قبول کنم م اما

 .ایبکنم خدا دیبا چکار

 .نیسنگ تیمسئول نیا یو از طرف رسامیطرف عشقم ام کی از

  

  

 و هشتم ستیفصل ب 

  

 _نفس؟!

 یصداش به خودم اومدم نگاهم رو تو چشم ها دنیکه تا اون لحظه غرق در افکارم بودم با شن من
 جذابش دوختم .

 _جانم...

 مکث کرد و بعد ادامه داد: یکم

 کنم. یم یا گهیفکر د هیمن براش  ییایاز پسش بر ب یتون ینم یکن ی_اگه فکر م

 خراب بشه. بچه هیبه خاطر  میخوام زندگ یدوستت دارم،نم یزنم تو

 تو چشم هاش لب زدم: رهیلبم رو به دندون گرفتم، خ ی گوشه

 _تا بعد نهار بهم فرصت فکر کردن بده.

 تخت پرت کرد. یزد  من رورو یکه لبخند م ینیرو تکون داد و ح سرش
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  دمیخند یزدم و همانطورکه م غیج

 رو به سمتش چرخوندم. سرم

 سرش جمع کرد. ریو دست چپش رو ز دیپهلو دراز کش یرو کنارم

 بود به صورتم. رهیخ

 بهش لبخند زدم. 

 !؟یفرفر  ستی_گشنت ن

 پهلوم... یرو دمیچرخ کامل

 کمرم گذاشت. یپام و دستش رو رو یراستش رو انداخت رو یسمتش، پا دمیرو کش خودم

 رو محکم به خودش فشار داد. من

 ناز لب زدم: با

 گشنمه. یلی_چرا خ

 .یخور  یسرما م ینطور یلباسات رو بپوش ا عی_پس سر

 نهار. میبا هم بر بعد

 هام رو آروم بستم و با عشوه و ناز نجوا کردم. چشم

 دلم... ی_چشم  آقا

 لبم نشست چشم هام رو باز کردم. یکه رو لبش

 .دتمیبوس یخمارش رو به چشم هام دوخته بود و آروم م یها چشم

 .کردم یگذاشتم و  باهاش همراه ششیته ر یرو باال آوردم رو دستم

 .دیچند لحظه، صورتش رو عقب کش بعد

 رحم. یترم نکن ب وونهید اتیدلبر نینفس ...بلند شو با ا وونتمید  شمیجور نی_من هم

 .آنکارد شدش بود شهیته ر یبودم تو چشم هاش بهش لبخند زدم،دستم هنوز رو رهیکه خ همانطور
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 !؟ی_تو چ

 ابروش رو باال داد. یتا هی

 !؟ی_من چ

 ...دمیخند

 مغرور من. ریش یکن یرو کمترش نم تی_تو چرا دلبر

 کرد. زیهاش رو ر چشم

 لبش نشوند. یگوشه  یکج لبخند

 زمزمه کرد: آروم

 کردن بلد باشم. یکردم دلبر  ی_فکر نم

 رو دور گردنش قالب کردم و لب زدم:. دستم

 ...یخوبم بلد یلی...خی_بلد

 ...دیخند

 براش ضعف رفت. دلم

 .دمیاش گذاشتم و بازوش رو که از کنار صورتم رد شده بود بوس نهیس یرو رو سرم

*** 

 )سلطان(

 رفت. نییعمارت پا یپله ها از

 .دیرا در هم کش شیرنگ اخم ها دیطاها و محسن در مقابل وانت سف دنید با

 :دیکنجکاوانه پرس اریسام

 مهنازه ؟! ی_جنازه 

 کرد. یو پوف دیگردنش کش یدستش را کالفه رو سلطان
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 آب به خوردش رفته،با درد مرده. ی_آره داغونه داغون شده کل

 سلطان برگشتن. یصدا دنیبودن با شن ستادهیو محسن که پشت به او ا طاها

 جا باز کردن. اریسلطان و سام یرفتن و برا کنار

 جنازه برد. یرو  یدستش را به سمت پتو  طاها

 :دیپتو را کنار بزند که سلطان غر خواست

 _نه ..باز نکن...

 .دیکن نیتدف یسرد خونه، جنازه اش رو آماده  دشیببر

 .دیریمراسم بگ هیآمنه بگو به خرج سلطان براش  به

 رو هم دعوت کنه. همه

 رفت. نیتکان داد و به سمت ماش یسر  طاها

 _محسن تو با وانت برو،منم پشت سرتونم.

 رفت.  نیبه سمت ماش طاها

 که خواست در جلو را باز کند سلطان داد زد: نیهم

 _طاها؟!

 _جانم خان!

 ...رهی_به آمنه بگو بگو مراسمش رو آبرو مند بگ

 .ادیسلطان خودشم م بگو

 _چشم خان...

 را باز کرد . نیسرعت درماش به

 خارج شدن. اطیطاها راه افتادن و از درح نیو پشت سرش ماش وانت

 کالفه سرش رو تکان داد . سلطان
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 گفت؟! ی، راست م یر یبگ یرو به فرزند خوندگ الیدان ییخوا یگفت م یم ایسون رسامی_ام

 انداخت و به سمت ساختمان عمارت قدم برداشت. اریبه صورت سام ینگاه مین سلطان

 !چه؟یپ ی_خبرا زود م

 راسته. اوهوم

 نیکه اونم با ا ی...مطمعنیزن دار  گهیتو د ،یستیتنها ن گهیکه د یدون ی...خودتم مرسامیام ی_ول
 موافقه؟! متیتصم

 موافقت کنه. دینداره...با ی_چاره ا

 یبازو ستاد،یو چهارشانه مقابلش ا دهیآن قامت کش اربایپله بگذارد که سام یقدم اول را رو خواست
 سلطان را چنگ زد :

 نفس فقط نوزده سالشه... رسام،ی_خودخواه نباش ام

 کنه؟! یحق نداره با آرامش زندگ دنیکش یهمه سخت نی...بعد ا...اوناون

 ...ستیبشه که مال خودش ن یمادر بچه ا دیبا ینوزده سالگ تو

 کجا رفته مرد... انصافت

 :دیکش رونیب اریسام ی دهیانگشتان کش انیرا با خشم از م شیبازو

 نکردم. لیتحم یرو به کس یز ی_اون حق انتخاب داره...من چ

 داغ تر از آش نشو... یکاسه  یالک پس

 زد و سرش را تکان داد: شخندین

 ...اری_بکش کنار سام

 ...رسامیام ی_ول

 گذاشت وکنار زدش. اریساعد سام یبا خشم دستش را رو سلطان

 داد و به دنبال سلطان از پله ها باال رفت. رونینفسش را ب یبا کالفگ اریسام
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رو بکنه که نه  یبچه ا یکه به تو داره حمال یبه خاطر عشق دیبا ،چرایکن یدرحق نفس ظلم م ی_دار 
 مال شوهرش... یمال خودشه نه حت

 !هان؟

 ...رسامی...جواب منو بده امد

 شده بود. یعصب یحساب اریسام یکه از حرف ها سلطان

 .ستادیو غضب ناک ا نیخشمگ

 :دیبود کرد و غر ستادهیتر ازش ا نییپله پا کیبه او که  رو

 ...یتو که برادرم ینداره ...حت یکس ربط چیمن و زنم به ه هیخصوص یداداش،زندگ نی_بب

 کنم ... یکه دلم بخواد م یهرکار 

به خودم  ادیام داره صاف و پوس کنده ب یبه خواسته هام احترام بذاره اگه مشکل دیزنمه با نفسم
 بگه...

 ... ای...چه تو چه سونیمن و نفس سرک بکش یتو زندگ نمیام نب گهید

 ...افتاد

 کرد. یبا اخم نگاهش م اریسام

زد و نعره  اریسام ی نهیتر شود با خشم کف دستش را به تخت س یباعث شد سلطان عصب سکوتش
 :دیکش

 ...گفتم افتاد...ی_چرا الل شد

برگشت که اگر تعادلش را   نییاش زد دوپله به سمت پا نهیکه سلطان به س یبر اثر ضربه ا اریسام
 افتاد. یم نیزم یشک رو یبود ب حفظ نکرده

 لب زد: دیلرز یکه از خشم م ییصدا با

 _آره افتاد...

 درساختمان را هول داد و وارد شد. یو کالفه و عصب دییهم سا یرا رو شیدندان ها سلطان
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 شیبود و روبه رو الیدادن به دان ریورودش به ساختمان چشمش به نفس افتاد که مشغول ش با
 رفت یور م شینشسته بود و با گوش ایسون

 )نفس(

 دادم. یم ریبهش ش ریش شهیرو گرفته بودم بغلم و باش الیدان

 بود. یخوشگل و دوست داشتن یلیام که خ یفسقل نیعشق بچه بودم...ا کال

 مخالفت کنم. الیدان یسرپرست یبرا رسامیتو سرم خوندش که با ام یکل ایسون

 منم قبول کردم. راستش

 برام سخت بودش. تیمسئول نیقبول ا آخه

 .رسامیبه جنگ ام میو فرستاد میرو سپر بالمون کرد اریسام شهیمثل هم 

 _نفس...

 دنیکه تا اون لحظه غرق در افکارم بودم باشن من

 شدم به صورت درهم و اخموش. رهیسرم رو بلند کردم خ  خت،یر یدلم هور   رسامیام یجد یصدا

 .هیاعصبان یلیمعلوم بود که خ افشیاز ق قشنگ

 گفتم: دهیبر دهیشدم ...بر هول

 _جا..جانم.

 .اریب المیتو اتاق کارت دارم،دان ای_ب

 بود. یعصب صداش

 مبل نشسته بود افتاد. یکه پشت سرش رو ایلحظه به سمت سون هی نگاهم

 کرد که نرم. یچشم و ابرو اشاره م با

 دور نموند. رسامیام نیب زیت ینگاهم از چشم ها نیوا

 به عقب برگشت. عیسر
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 هوا خشک شد. یشوک زده دستش رو ایسون

 مبل بلند شد. یزد و وحشت زده از رو یزورک لبخند

 دهنش رو با ترس قورت داد. آب

 به سمتش برگشت. رسامیام

 .ستادیدو قدم بلند رو به روش ا با

 اومد تو دهنم. یداشت م قلبم

 تو دستاش گرفت . ارویسون یها بازو

 تو سالن پخش شد و پژواک صداش لرزه به اندامم انداخت. شیخش دار و عصب یصدا

 گم... یگفتم به تو ام م ارمی...به سامای_گوشات رو باز کن سون

 .دیمن و نفس دخالت کن یشخص یاون تو زندگ ایخوام تو  ینم گهید

 هوا به حالتون زار بزنن... یکه مرغا ارمیبه سرتون م ییبال دیبار کارتون رو تکرار کن نیاگه ا که

 .یفهم شد ریش

 سرش رو به سرعت تکون داد . ایسون

 بازو هاش رو رها کرد. رسامیام

 به محض  آزاد شدن دستش به سمت پله ها فرار کرد. ایسون

 کرد. یرفتنش رو نگاه م ریشده غضب آلود مس دهیدر هم تن ییبا ابروها رسامیام

 به سمتم برگشت. ایرفتن سون با

 کردم. وحشت

 سمتم قدم برداشت ،صورتش سرخ شده بود. به

 صورتش گرفتم ... یرو تو بغلم فشار دادم نگاهم رو از رو الیدان

 لرزوند. یهمه تنم رو م شیقرار و عصب یب ینفس ها ی، صدا ستادیروم ا روبه
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 دوتا؟!.... نیکف دست ا یگذاشت یبهت گفتم رفت ی_هرچ

 ؟! یکن یو اون و واسطه م نیکه ا یبگ بهم ییایب یتون یخودت،نم یالل

 ...دنیلرز یترس پاهام م از

 کرده بودم.... سکوت

 تو خونه بلند شد: ایسون یصدا که

 خواد. ی،نفس اون بچه رو نم ی...تو خودخواهرسامی_ام

 .یکن یبه زور وادارش م یدار  تو

 .یکن ینفس سواستفاده م تیاز مظلوم یدار 

هم فشار داد فکش منقبض شده  یشدم تو صورت سرخ شده اش لبش رو رو رهیرو باال گرفتم خ سرم
 .دیپر یبود رگ کنار گردنش برامده شده ونبضش به شدت باال م

 شد دستاش رو کنار پاش مشت کرده بود. دهیکش نییپا نگاهم

استخوناش به وضوح  کیتر کیتر یداد که صدا یمحکم انگشت هاش رو تومشتش فشار م انقدر
 شد. یم دهیشن

 .نفس که زن توعه چارهی،بیو خودخواه بود  یخودرا شهی_تو هم

 تکون داد. یفوت کرد و سرش رو عصب رونیب یرو عصب نفسش

 .... دیچرخ

 سمت پله ها قدم برداشت. به

 زدم. غیزده ج وحشت

 باال.. ادیفرار کن داره م ای_سون

 .دمیو پشت سر سلطان دو نیزم یو گذاشتم رو الیدان

 زدم . ینفس م نفس



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 آروم باش... ری_تو رو خدا ام

 کنم... یم خواهش

 بسته شدن در اومد. یصدا

 داد. یاصال به حرفم گوش نم رسامیام

 انداختم ساعدش رو گرفتم. دست

 ام گرفته بود. هیگر

 نداشته باش. شیجان نفس کار رسامی_ام

 رو نداد . جوابم

 شد. یمجوره آروم ن چیکه ه یوحش ریش هیشده بود مثل  دوباره

 .رمیتونستم جلوش رو بگ یجوره نم چیشدمه زونیآو راهنشیپ به

 . ستادیا ایدر اتاق سون کنار

 .دیکوب یمشت محکم به در م با

 ...باز کن تا نشکوندمش.ایدر رو سون نی_باز کن ا

 .رو هم بدون ازت متنفرم نیکنم،ا ی_باز نم

 کنم. یم تی...حالیخون ی...حاال تو سر نفس میعوض یدختره  ی_تو غلط کرد

 آروم باش تو رو خدا. رسامیتو سر من نخوند ام ی_کس

 زد. یپا محکم به در ضربه م د،بایشن یصدام رو نم اصال

 کردم. یم هیکه از وحشت گر ینیبازوش گذاشتم ح یرو رو دستم

 :دمیرو به سمت خودم کش دستش

 _تو رو خدا آروم باش...

 رو با شدت هول داد عقب چند قدم به عقب رفتم. من
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 درو نه... نیا یکن ی_باز نم

 . دیو به سمت در دو دیدست راست رو چسب یقدم به عقب رفت با دست چپ بازو چند

 برخورد کرد. واریطاق به طاق باز شد و به شدت به د در

 هم زمان وارد اتاق شد... رسامیو ام دیکش یمحکم غیج ایسون

 تو اتاق... دمیزده دو وحشت

 کرد. ینم هیچسبونده بود گر واریاتاق خودش رو به د یگوشه  هی ایسون

 .ختمیر یمغرور بود درست مثل برادرش اما به جاش من مثل ابر بهار اشک م اونم

. 

 .ستادیاش ا نهیبه س نهیقدم برداشت س ایبه سمت سون سلطان

 :دشیبه چپ کرد و غر لیمتما یرو کم سرش

 .یزد یور م یداشت یچ نمیب _بنال

  

 یو زل زد تو چشما اوردیکم ن یبود ول دهیکه ترس نیچسبوند با ا واریخودش رو کامال به د ایسون
 زد: ادیفر یسلطان و عصب

 !؟یدر اتاقم رو شکوند ی...به چه حق رونیبگم...برو از اتاقم ب یز یخوام چ ی_نم

 .یسرو پرو شد رهیخ یلیتو خ ایکنم سون یم ،آدمتی، برا من زبون درآورد ی_انقدر حق حق نکن لعنت

 کاش بابا زنده بود. ی_ا

 .رسامیمتنفرم ام ازت

 کرد. یم هیگر ایرفتم ،سون جلو

چسبونده بود دستش رو آورد باال که بزنه تو گوشش که خودم و  ایخودش رو کامال به سون رسامیام
 انداختم جلوش .
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و کامال به سمت راست  دیاش که به صورتم خورد سوت  کشسرم از شدت ضربه  هیثان کیکمتر از  تو
 .دیچرخ

 رو گرفتم. مینیب یخون که تو حلقم احساس کردم،با دست جلو یشور  یبامزه  

 .دمیدو ایبه سمت توالت اتاق سون عیسر

 گرفتم. یروشور  یرو رو سرم

 .ومدیم مینیبه شدت از ب خون

 خون حالم بد شد. دنید با

 داد. یخون احساس ضعف و حالت تهوع بهم دست م دنیبا د شهیهم

 زدم. هق

 شونه ام قرار گرفت: یو همزمان دست مردونه اش رو دیچیتو گوشم پ رسامیام یصدا

 جلو... یخواستم تو رو بزنم چرا خودت رو انداخت ی_نفس من...من نم

 زدم : ادیخشم فر با

 ..نمتیخوام بب ینم گهی..درسامیام رونی._برو ب

 یخودت ارزش قائل م ی...فقط برا یو خود را ی...تو مغرور  استیبدم اومده...حق با سون ازت
 .رونیبرو ب نمتیخوام بب ی...نمیو خود خواه ی...خود رایش

 شد: یعصب صداش

 دستم. یجلو یگم از قصد نزدمت،تو خودت اومد ی_نفس م

 صورتم. یرو ختمیمشت آب ر چند

 اومد. یخون م مینیاز ب هنوزم

 !.؟ی_نفس خوب

 گرفتم لب زدم. یبا صدا دمیرو که شن ایسون یصدا
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 _آره خوبم.

 .تینیبذار رو ب ریدستمال هارو بگ نیا ای_پس ب

 سمتش. برگشتم

 چیو بدون ه مینیگرفتم و گذاشتم رو ب اینگاه کنم دستمال هارو از دست سون رسامیبه ام نکهیا بدون
 از توالت خارج شدم. یحرف

 توجه بهش وارد اتاقم شدم. یاومد اما ب یاز پشت سرم م رسامیام یصدا

 .ستادمیوا نهیآ یجلو

 اومد اما نه به اون شدت. یهنوز خون م مینیشدم به ب رهیخ

 صورتم مونده بود. یانگشتاش رو یجا

 نکرد. کمیکوچ یمعذرت خواه هی یرحم باشه حت یتونست ب یمرد چقدر م نیا

 رو به خاطر اشتباهش نشکوند. شیغرور لعنت اون

 که وارد اتاق شد.  دمشید نهیداخل آ از

 مچ دستم رو تو دستش گرفت. ستادیسرم وا پشت

 .دمیکش رونیهم فشار دادم و دستم رو از تو دستش ب یحرص دندون هام رو رو با

 به سمت تختم برم که بازوم رو گرفت. خواستم

 چشم بشم .گردوند ...حاضر نبودم باهاش چشم تو  برم

 مرد مغرور بدم. نیبه ا یدرس حساب هیداشتم  میتصم

 ...رسامی_ولم کن ام

 .رونی...برو از اتاقم بنمتیخوام بب یکه نم گفتم

 اما آروم: دیبه چشم هام غر رهیهم فشار داد و خ یرو محکم تو چنگاالش گرفت و لبش رو رو بازوم

 نفس؟! هیکارا واسه چ نی_ا
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 دستم. یجلو یگم از قصد نزدمت...خودت اومد یبت م دارم

 زدم: غیج اوردمیغرورش رو نشکوند...طاقت ن بازم

 ...ولم...کن... نمتیخوام بب یگم ولم کن نم ی_ولم کن...بت م

 ...ینزن آبروم رو برد غی_خفه شو نفس..الل شو ج

 رو ول کرد. دستم

 زدم عقب عقب رفتم. یکه نفس نفس م ینیح

 قهیبرامده شده بود و نبض کنار شق شیشونیزد و رگ گردنش و پ یم یچشماش به سرخ یدیسف هم
 زد. یاش تند م

 و کارام دست خودم نبود. حرفام

 غرورش رو به خاطر استباهش دیمرد با نیا

 ..ذاشت یپاش م ریز 

 .خواست یمعذرت م دیبا

 تونم. یبار به زانو درش آوردم ...پس بازم م هی من

 دل عاشقم بذارم. نیا یپا رو ید روز چن دیبا فقط

به رنگ خون در اومده  تیکه حاال از شدت اعصبان شیوحش یاشک آلودم رو از تو چشم ها نگاه
 سرم انداختم. یو پتو رو رو دمیتختم انداختم دراز کش یرو یبودگرفتم و خودم رو عصبان

اما انقدر از دستش ناراحت و  دیرس یو قدم هاش تو اتاق به گوشم م  شیعصب  یزمزمه ها یصدا
 خواستم فعال باهاش چشم تو چشم بشم. یبودم که نم ریدلگ

 .ختمیر یپتو اشک م ریصدا ز یب

 نوازشم کنه. کمی ادینم یحت

 به درک.... یدی_به درک....فهم

 .رونیجمله رو چند بار پشت سر هم تکرار کرد و از اتاق رفت ب نیا
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 بسته شدن در  یصدا با

 .دمیکش نییسرم پا یرو با حرص از رو پتو

 اومدم. نییتخت پا یرو از

 و بزرگ عمارت. کیتار اطیطاقچه نشستم و زل زدم به ح یکنار پنجره رو رفتم

 کردم که همونجا سرپا خوابم برد. الیو فکرو خ ختمیاشک ر انقدر

 زد . مهیصورتم خ یپنجره به  رو یاز ال نور

 هام رو باز کردم. چشم

 چشمم گرفتم. یدستم رو جلورمق  یب

 رو کنارم احساس کردم. ییعطر آشنا یبو

 ذره که سرحال شدم. هی

 شدم. زیخ مین سرجام

 .دمیصورتم دست کش به

 انداخته روم. یتخت...پتو رو ک یاومدم رو یک

 بالشت کنار بالشتم نگاه کردم. به

 گرفتمش. مینیداشتم کنار ب برش

 بوده. دهیتا صبح بغلم خواب شبید یعنی...رسامهیعطر ام یمن بو ی_خدا

 لبم نشست. یتا صبح تو بغلم بوده لبخند رو رسامیام نکهیا ازفکر

 هست که بتونم رامش کنم. یدیهنوز ام پس

******** 

 بودم. نیکنه ، منم باهاش سرسنگ ییبود عذر خواه ومدهیهفته از اون روز گذشت، هنوزم ن دو

 ...یمعمول یول میزد یحرف م باهم
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 .دیخواب یو بغلم م ومدیم یهرشب دزدک  لیاوا

 .دهیمحبتشم نسبت به من خشک کیو همون راه آبه کوچ ادینم گهیکه د شهیم یچند روز  هیاالن  اما

 نقشه هام نقشه بر آب شد. تمام

 رفتارش بدتر... نسبت بهم سرد شد. ییعذر خواه یبرا ومدشینه تنها ن رسامیام

 دوروز که از اون اتفاق گذشت. بعد

 خواست قهرو تمومش کنم اما... یم دلم

گرفت غرورش رو به خاطر عشقش  ینم ادیوقت  چیزدم اون ه یجا م یزود نیاگه به ا نتونستم،
 بشکونه...

 زودتراز همه صبحانه اش رو خورده و رفته سرکار... رسامیام 

 ...رسامهیمعروفه مال ام یلیاون هتل پنج ستاره که خ دمیطور که من فهم نیا

 مثل سلطان داره... یکاربلد ریانقدر معروف باشه چون مد دمیبا

 لحظه هواش رو کرد. کی یدلم برا نشیدلنش یچهره  یآور  ادی با

 ...هیازش کاف یچند شب دور  نیهم مینابود یبرا

من  نیبغلم اونوقت دوباره ا ادیب گهیشب د هیکردن هام رو تمومش کنم...منتظرم  یمحل یخوام ب یم
 دارم...دلم براش تنگ شده... ازیشکنه....آخه بهش ن یرش رو مباشم که غرو

 هاش رو ندارم... یمحل یب طاقت

 بودم. الیدان یبه صورت مهتاب  رهیو خ دهیتخت به پهلو دراز کش یدر افکارم  رو غرق

 دونم چرا مهرش انقدر زود به دلم نشست. ینم

 .دهیچقدر ناز خواب یطفل

 .دمیرو بوس زونشیآو یصورت کوچولوش بردم و گونه  کیصورتم رو نزد رون،یرو فوت کردم ب نفسم

 سمت در.. دمیباز شدن در اتاق شتاب زده چرخ یبودم به صورتش که با صدا رهیلبخند خ با
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 سرم انداختم. یبه سرعت نشستم و شالم رو رو اریسام دنید با

 داده بود  گفت: هیکه دستش رو به چهار چوب تک ینیح ستادویزد و همونجا تو درگاه ا یکج لبخند

 ...یاسب سوار  میبر ییای_حوصله ام سر رفته،م

 زدم و گفتم: یمنم بدجور سر رفته بود، لبخند پهن یحوصله  راستش

 عمارت سر رفته. نیمنم تو ا ی...حوصله امی_آره م

 زد. لبخند

 .میآماده شو بر عی_پس سر

** 

 )سلطان(سوم شخص

 فشار در را به سمت داخل هول داد. کیرو مشت کردو با  رهیدستگ طاها

 رفت. کنار

 خانوم. ایداخل سون دیی_بفرما

 قدم بلند از درگاه گذشت. کیبه طاها انداخت و با  ینگاه مین ایسون

 اتاق شد. وارد

که مشغول جمع کردن خورده  یچرخاند و شوکه به منش ختهیدور دور اتاق بهم ر کیمتعجبش را  نگاه
 لب زمزمه کرد: ریها بود نگاه کرد و ز شهیش

 چه خبر شده؟! نجای_طاها ا

 لبش نشاند. یکه مختص به خودش بود را رو یو لبخند کج دیکالفه دستش را به گردنش کش طاها

 یکارکنا نیبا ا یروز افتاده هر روز کارش شده بد رفتار  نیبا نفس خانوم قهر کرده به ا ی_سلطان از وقت
 شکونه. یزنه م یدم دستشه م یپاک زده به سرش هرچ گهیچند روزه ام که د نیبدبخت.ا

 شد به صورت طاها و شوکه لب زد: رهیسرش را باال گرفت و خ ایسون
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 .دهیکش نجاهایکارش به ا  رسامی_واقعا ام

 _اوهوم.

 و دیکش شیبه مانتو یگذاشت و دست نیزم یخورده ها را رو شهیش ایطاها و سون دنیبا د یمنش
 بلند شد. نیزم یاز رو عیسر

 _س...سالم.

 رد شد و خودش را به در رساند. شهیش یتکه ها انیاز م اطیکردو با احت یسالم ایسون

 طاها را دنبالش فرستاده . رسامیسوال بود که چرا ام یجا شیهم برا هنوز

 زد چه بوده. یکه طاها ازش حرف م یکار مهم و

 طقه به در زد. چند

 .دینشن یپاسخ

 داد. رونیب قیرا عم نفسش

 فشار داد. اطیرا با احت رهیدستگ

 قدم بلند وارد اتاق شد. کیهمزمان در را به سمت داخل هول داد و با  و

 گشاد شدن. شیاز پ شیاتاق چشمان متعجبش ب دنیباد

 باز کردن چشمان خسته اش را نداشت... یاما نا دیشن یباز شدن در را م یصدا

 بودن. دهیخواب راحت را نچش کی ینیریشد که چشمانش ش یم یروز  چند

 .دیبه گوشش رس ایسون یداده بود  که صدا هیبود تک زیم یرا به ساعدش که رو شیشانیپ همانطور

 سالم نذاشته ... زیچ هیبا خودت،نگا  یچکار کرد رسامی_ام

که  یئیاز ش یرساند با دست تکه ا یها گذشت و خودش را به صندل شهیخورده ش انیازم اطیاحت با
 .انداخت و نشست نییپا یصندل یهست را  از رو یمعلوم نبود چ

 ثابت ماند. رسامیام یرو موها نگاهش
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613 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 را باال انداخت و زمزمه کرد: شی_ابروها

 !؟یدی_داداش خواب

 !؟یبه روز خودت آورد یچ نمیشو لب بلند

 ؟؛یبرا خودت درست کرد هیچه وضع زندگ نیا

 خورده. شهیشکسته و ش یایاش یاتاق پرشده بود از تکه ها پارکت

 . دیلبش را از داخل گز ایسون

 !؟ی_داداش واقعا خواب

دو  نیساعدش برداشت و همزمان انگشت شست و اشاره اش را ب یاز رو یرا با رخوت و سست سرش
 چشمش فشار داد...

بلند شد و بدون توجه به  یصندل یروسلطان افتاد وحشت زده از  یکه چشمش به دست خون ایسون
 به سمت سلطان قدم برداشت. شیپا یجلو یخورده ها شهیش

 داداش....آخ.... یداغون کرد ی_خودتم که زد

 او زوم کرد. یانداخت و نگاهش را رو نییحراسان دستش را پا دیشن ایکه از سون یبا آخ رسامیام

 شد. ی_چ

 رو له کردم. ی....گفتم چ یچی...ه یچی_ه

 فوت کردو . رونینفسش را به ب رسامیام

 چنگ زد. شیموها انیرا م شیها پنجه

و به سمت گذاشت رسامیام یدست زخم یرا رو فشیبه سمت برادرقدم برداشت دست ظر ایسون
 .دیخودش کش

 .  شیشست ی...داداش چه بد زخم شده حداقل با آب میی_وا

 سرش را باال گرفت .  سلطان

 به چشمان سرخ و ملتهب سلطان افتاد.... ایسون نگاه
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614 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نداشت. نیصورت غمگ نیبرادرش را با ا دنیبرد...قلب کوچکش طاقت د ماتش

 .یسر خودت آورد ییچه بال رسامی_ام

 !؟یخورد مشروب

 شد؟! یدعوات نم اریسر مشروب خوردن با سام شهیهم مگه

 داشتم. ،کارتیبد لیخودم رو به خودم تحو یحرفا نجایا ییاینفرستادم دنبالت که ب ای_بسه سون

 بود. زیم یکه رو یتلفن یخم شد رو ای_سون

 جواب داد.... یاش را فشار داد...بعد چند بوق منش دکمه

 _بله سلطان....

 زدن. یکارش هم همه او را به لقبش صدا م طیدر مح یزد حت لبخند

 .دیاریرو ب هیاول یکمک ها یزحمت جعبه  ی_ب

 _چشم خانوم.

 ...ایسون یبرا چ هیاول یکمک ها ی_جعبه 

 زخمت رو بشورم. دی_برا دستت....با

 _الزم نکرده..

 نکن. یلج باز  رسامی_ام

 وار صورتش را جمع کرد. ناله

 !؟یکن یو سخت م دهیچیچرا انقدر کار رو برا خودت پ داداش

 ساده. ییعذر خواه هیخواد جز  ینم یادیز  زیازت چ نفس

 یاز مست یکه هنوز آثار کم ینیبلند شد و ح یصندل یاز رو یو عصب دیپر پشتش را درهم کش یابروها
 بود تلو تلو خوران خودش را به پنجره رساند دایدر رفتارش هو

 .زدیم انیدرم یکی ضشیاتاق تمام شده است ...قلب مر یکرد که هوا یم احساس
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615 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 برد و پنجره را باز کرد... دست

 صورت ملتهبش خورد ...چشمانش را بست. که به یخنک مینس با

 یفرو برد و قوط بشیداد، دست راستش را داخل ج هیپنجره تک یکتفش را به لبه  دینفس کش قیعم
 . دیکش رونیقرصش را ب

 زبانش گذاشت. ریرا از داخلش خارج کرد و ز یرا باز کرد و قرص درش

 پر از دردش چنگ زد. ی نهیس یرا رو گرشیگذاشت و دست د بشیقرص را داخل ج یقوط

 .دنیرقص یبلند و مردانه اش آرام م یشانیپ یلختش رو یوزش باد موها با

 تاب نفسش بود... یعاشقش ب قلب

 داد. یرا بهش نم یمنت کش یاز آن اجازه  شیغرور مردانه اش ب اما

 نبوده. شیدر زندگ یگر یتا به حال زن د ایسون ریبلد نبود...غ دنیکش ناز

 گرفت. یم ادیرا  دنیناز کش یاز ک چطور

 .دیپر از دردش لرز ی نهیس انیمادرش مردانه در م یخال یجا یآور  ادیبا    ضشیکرد...قلب مر بغض

 :دیلرزان و دورگه شده اش نال یصدا با

 ...ایتنهام سون یلی_تنهام...خ

 !؟ییسرپرستشون تو ایگن ب یدوتا بچه انداختن بغلم م دمیچشم باز کردم...د تا

 ...ادتهی...میخونه شبانه فرار کرد میتینبرنمون  نکهیترس ا از

 کردم... یمردم و م ییور و اونور پادو نیا یسالگ زدهیتو س یوقت

 .امونیبد بخت یکه نامرد بود و مسبب همه  یهدفم شد انتقام از مرد یوقت

 خوردم... یکه از سرکار گرا م ییها یلیو س کتکا

 ساله بودم... زدهیپسر نو جونه س هینداشتم... یگناه من

 طرف... هیطرف....انتقام از پاشا  هی اریاز دست دادن تو وسام ترس
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616 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 طرف... هی مونمیگرفتن عمارت پدر پس

 سرخ بود... شهیصورتم هم ادتهی

 بود... یسخت یچه روزا ایسون آخ

 شادمون آورد... یچه به سر خانواده  پاشا

 بهم گذشت... ییشبا چه

 خونمم قبولش ندارم . یحاال به دربون زدیم یلیکه به صورتم س یهمون

 نکردم... یمن که بچگ دهیچه فا اما

 ... میاز دست داد زمونویهمهدچ

 پول... سر

 روز افتاد.... نیهمه درد قلبم به ا نیا سر

 شد...سنگ شد.... سرد

 مرده ها برگشتم... یاینرو احساس کردم...از د یزندگ ی...که دوباره بومیاومدن نفس تو زندگ تا

 کنارشم شادم... یدارم...وقت دوستش

 ...ستمیتونم....ابراز عالقه بلد ن ی....نمستمیبلد ن ینیتر زی...به جان تو که عز ستمیبلد ن اما

 شد... یشدم قلبم سنگ یلقمه نون له م هیو اون به خاطر  نیدست ا ریز یوقت

 کرد .. سکوت

 .دینفس کش تیداد و با اعصبان هیدو دستش را لب پنجره تک هر

 شده بود... سیو مغرورش خ یوحش چشمان

 چهارچوب پنجره مشت شد. یرو دستانش

 .دنیلرز یپهن و مردانه اش م یها شانه
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617 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کنم دور  یزندگ زیساکت و آروم دور از  همه کس و همه چ یجا هیخوام من باشم و نفس  ی_م
 ...دور از دشمنام...هیحاش

 ...یشیو تشو یخوام دور از هر نا آروم یآروم م یزندگ هی یا گهی...منم مثل هر مرد دایخوام سون یم

 ...ایچکار کنم تا برگرده...بگو سون بگو

 کرد... سکوت

و اشک چشمانش را پس  دیاش کش یچشمان باران یدست رو ختیر یصدا اشک م یکه ب ایسون
 گرد.. یزد...از پشت سر به او نگاه م

 برادرش به وضوح خم شده بود... یپهن و مردانه  یها شانه

 گرفته و دورگه شده اش لب زد: یصدا با

 حرص نخور ... گهیکنه...فقط د یامشب باهات آشت نیدم هم ی...بهت قول میبرات داداش رمی_بم

 ساده. یمعذرت خواه هیخوشگله و  یکادو هی خرجش

 ...نی...همیکن و بگو دوستش دار  بغلش

  

 .دیکش نییچهار چوب پنجره  پا یدستش رااز رو یرامبه آ سلطان

 گونه اش پاک کرد. یو رد اشک را از رو دیکش سشیچشمان خ ریز شیدستش را با خشونت ذات  

 شد. رهیخ ایاز اشک سون سیو به صورت خ دیچرخ ایبه سمت سون 

 داشت... اخم

 گرفته و خش دار بود... شیصدا

 ؟یبد ینفسو تا شب نشده باهام آشت یتون یم یگ یکه م  ییکارا نی_حاال با ا

 زد: ییلبخند دندان نما ایسون

 دم... یتو ...بهت قول م ی_چقد هول
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618 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

... منتظر اطیزنه به ح یو زل م نهیش یاتاقت م یتابته...هرشب کنار پنجره  یکن داداش اونم ب باور
 ... یمونه که برگرد یم

 دوستت داره... یلیخ

داره بهش محبت  اجیاونم زنته احت یدونم برات سخته...ول ی...میاز غرورت کم کن دیخب تو ام با یول
 ... یمعن یاون ب ی...غرور تو برایکن

 کنه... یشما رو از هم جدا م فقط

 ...ییو ازش معذرت بخوا یخدا نفس منتظره برگرد به

 داد... رونیب قیو نفسش را عم دیصورتش کش یکالفه دستش را رو سلطان

 داداش؟! میچکار کن_حاال 

 یو چشمان سرخ شده اش را به صورت مهتاب دیکش نییصورتش پا یآرام دستش را از رو سلطان
 دوخت: ایسون

 ...میبخر یالزمه برا آشت ی...هرچدیخر می_بر

 ...امیبا غرورم کنار م یجور  هی منم

 .دیخند زیر ایسون

 رفت: شیاش را از پنجره گرفت و با اخم پ هیتک سلطان

 _هوممم حرفم انقدر خنده داشت ؟!

 زد سرش را تکان داد: یکه لبخند م ینیح ایسون

 _اوهوم....

 ...ینفس شد یکه تو انقدر دل باخته  بهیبرام عج واقعا

 .یبه خاطرش غرورت رو کنار بذار  یحاضر  یحت که

 گفت: یو با لحن سرد و جد دیکش رونیکتش را از داخل کمد ب سلطان

 .امیکنم باهاش کنار ب یم یذارم گفتم سع ینار م_نگفتم غرورم رو ک
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619 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 در به صدا در آمد. نیح درهمان

 _بله...

 رو آوردم. هیاول یکمک ها ی_سلطان جعبه 

 تو... ای_ب

به  یدر ظاهر شد،نگاه ی انهیدر م یبود به آرام دایکه در رفتارش هو یبا ترس یباز شد و منش درآرام
 قدم برداشت. ایها گذشت و به سمت سون شهیخرده ش انیاز م اطیاطراف انداخت و با احت

 لبش جعبه را به سمتش گرفت: یرو یو با لبخند محو ستادیا ایسون یرو روبه

 خانوم... دیی_بفرما

 گلم... ی_مرس

زانو نشسته بود و داخل گاوصندوق  یاتاق رو یبه سمت سلطان که گوشه  دیرا تکان داد و چرخ سرش
 گشت. یم یز یبه دنبال چ

 .ستین ی_سلطان امر 

 بم و مردانه اش گفت: یبست با صدا یکهدر گاو صندوق را م ینیبه دخترک نگاه کند، ح نکهیا بدون

 کنن. زیاتاق رو تم انیاز مستخدما بگو ب یکی_ به 

 دوخت. یو جذابش را به صورت منش یبلند شد و نگاه وحش نیزم یاز رو همزمان

 !؟یدی_فهم

 اجازه..._بله سلطان...فعال با 

 را گفت و از اتاق خارج شد... نیا

 گذاشت. رسامیکار ام زیم یدر جعبه را باز کرد و جعبه را رو ایسون

 کنم. زیدستت رو تم ای_داداش ب

دستش  یبه رد خون خشک شده رو ینگاه نکهیبعد از ا یاول قصد مخالفت داشت ول سلطان
 شد. مانیانداخت پش
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620 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ستادیا ایسون کنار

آغشته شده به  یگرفت و با پنبه  فشیدستان ظر انیبرادرش را م یو مردانه  دهیانگشتان کش ایسون
 دستش پاک کرد ... یالکل آرام رد خون را از رو

 !؟یدون یرو م یز یچ هی رسامی_ام

 .دیباال کش ایصورت سون یدستش تا تو یکنجکاوانه نگاهش را از رو سلطان

 !؟ی_چ

 پوزخند زد: ایسون

 وقت باهات قهر نکردم. چیه یکن یم تمیهمه اذ نیا نکهیکه با وجود ا میتنها بدبختمن  نکهی_ا

 . دیکرد و مردانه خند زیچشمانش را ر سلطان

 .دیانگشت شست واشاره اش گرفت و کش انیرا م ایسون ینیب همزمان

 دونم . ی_آره م

 را دور دست سلطان چرخاند. دیباند سف دیخند یکه م ینیح ایسون

 که کارم زاره. یباهام قهر کن ییخواهر...تو ام بخوا هی_منم و 

 قند درون دلش آب شد. لویک لویحرف سلطان ک نیاز ا ایسون

 .ندیاو را بب ینبود که ناراحت یباز هم راض شیها یداشت برادرش بود،با تمام بداخالق دوستش

 آخر با زدن دو تکه چسب باند را محکم کرد. در

 _بفرما تموم شد.

 به سمت در اتاق قدم برداشت. یحرف چیزد و بدون ه ایبه سون یلبخند محو سلطان

 را داخل جعبه جمع کرد و به دنبال برادر از اتاق خارج شد. لیوسا عایسر ایسون

******** 

 )سلطان(
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621 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ی هیهد هیمدت که دنبال  نیشد تو تمام ا یبا ذوق وارد مغازه م ایسون م،یپا گذاشت ریبازار رو ز تمام
 لبش محو نشد. یگشت لبخند از رو یخوشگل برا نفس م

 داد. یم یبا خنده هاش بهم انرژ  شهیهم مثل

 ...یطال فروش یمغازه  هیداخل  دیرو گرفت و کش دستم

 زد و خوشامد گفت: یبود با ورودمون به مغازه لبخند محو انسالیم یکه مرد فروشنده

 !؟یکه دوست دار  ی_داداش انتخاب کن ....هرچ

 .دیخر یها سهیرو باال آوردم با چشم و ابرو اشاره کردم به ک دستم

 !ست؟ین یکاف نای_ا

 لباش بود باال برد. یکه لبخند رو ینیهاش رو ح ابرو

 طالست...خانوما عاشق طالن... ی_نوچ...اصل کار 

 دیخند فروشنده

  

  

 و نهم ستیفصل ب 

  

 و سرم رو به سمت فروشنده چرخوندم. دمیهام رو تو هم کش اخم

 . دیخودش د یرو که رو نگاهم

 صاف کرد. یرو جمع کرد و گلوش رو با تک سرفه ا لبخندش

 خدمتتون. ارمیب نیاز هر کدوم که خوشتون اومده بگ دیی_بفرما

 .دراز تر کنه مشیپاش رو از گل دیبود تا بفهمه نبا ینگاه براش کاف کی نیهم

 صورتش برداشتم. یرو از رو نگاهم
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622 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود. زونیآو نیتریکه تو و ییو پالک ها ریشدم به زنج رهیخ

 دادم. رونیرو آروم ب نفسم

 شد. لیبه سمت باال متما یلبم کم ی،گوشه بود میکه نام مر یپالک اسم دنید با

 رو به سمت فروشنده چرخوندم. سرم

 .نی....اسم نفسم دارهی_از اون پال ک اسم

 لبخند زد: فروشنده

 ...میرو دار نییکه بخوا ی_بله آقا هر اسم

 گذاشت لب زد: یرو روبه روم م یپر از پالک اسم یکه جعبه ا ینیشد بعد چند لحظه ح خم

 هست. نشمی..به التدییخوا یکه م یهر اسم دیی_بفرما

 ناخداگاه لبخند زدم. دم،یجعبه رو گشتم اسم نفس رو که د داخل

 رو داخل جعبه کردم و پالک رو برداشتم. دستم

 ...نیبد رشمی....زنج نی_هم

 رفت. نیتریبه سمت و فروشنده

 ..هیچه شکل نمی_داداش بب

 گرفتم. ایسون یرو  رو به رو پالک

 بودم به صورت خندونش. رهیخ

 خوشگله؟! یلیخ یی_وا

 .میو به سرعت از مغازه خارج شد میدیرو خر ریپالک و زنج اون

 !ست؟یالزم ن یز یچ گهی_د

 ... می_نه داداش بر

 داشتم زمزمه کردم: یقدم بر م نیکه به سمت ماش ینیتکان دادم و ح یسر 
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 _خدا رو شکر باال خره تموم شد.

**** 

از  یبود  که از وقت یدیسف یبه مزدا تر  نیبغل ماش ی نهیشدن،تمام حواس سلطان از آ نیماش سوار
 کرده. یم بیهتل راه افتادن آن ها را تعق

 .دیرا در هم کش شیها اخم

 .دییرا باحرص رو هم سا شیها دندان

 :دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها انیاز م یسرد و جد یلحن با

 .ای_کمربندتو ببند سون

 شد. رهیرخ سلطان خ میچشمان متعجبش به ن ابایسون

 شده مگه... ی_چ

 کنه؟! ی...نترس نفس فرار نم؟یر  یچراانقدر تند م 

 ... گفتم کمربندتو ببند.ای_دنبالمونن  سون

 .دیرا ند یا گهید نیماش یمزدا تر  کیوحشت زده سرش را به عقب چرخاند ...جز  ایسون

 کوچه کرد. کیماشن را با سرعت وارد  سلطان

 ترمز فشار داد. یرا رو شیفرمان را. چرخاند و پا یطور ناگهان به

 شد. جادیا یبد یبا اسفالت صدا نیماش کیبرخورد الست یصدا از

 دوخت. ایسون یبرگشت و نگاهش را به صورت  وحشت زده  یمکث کوتاه با

 .دیغر ایسون یبه چشم ها رهیبود  خ رهیکه دستش رو دستگ  همانطور

 در رو از داخل قفل کن. نهیرو ماش چییفکرم نکن سو یشدن حت ادهی_به پ

 .ارنیسرت ن ییبال رسامی_ ام

 انداخت.  ایبه سون ینگاه مین
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 لب زد: یبا اخم کمرنگ و

 افته. یبرام نم ی_اسلحه ام رو از داخل داشپورت بده انقدرم نگران من نباش اتفاق

اش را دور اسلحه تاب داد و آن  دهیو کش فیبا دستان لرزان در داشپورت را باز کرد انگشتان ظر ایسون
 .دیکش رونیرا ب

 را به سمت سلطان گرفت. اسلحه

 کنم... یاداش نرو...خواهش م_د

 .دیکش رونیب ایسون فیانگشتان ظر انیو اسلحه را از م دیکش شیدستش را پ  سلطان

 لب زد: یبه عقب انداخت و با اخم کمرنگ ینگاه مین

 عمارت.... یر  یپشت فرمون و م ینیشیم ،یش ینم ادهیکه افتاد پ ی_در رو قفل کن...هر اتفاق

 !؟یدیفهم

برادر  یاز اشک ناله کرد و بازوان قطور و عضالن ینازک ریکرد از پشت حر یکه هق هق م ینیح ایسون
 فشرد. فشیدستان کوچک و ظر انیرام

 _داداش تو رو خدا نرو...

شد  یم ادهیو همزمان که پ دیکش رونیب ایحصار انگشتان سون انیاز م یرا به آرام شیبازو سلطان
 :دیغر

 .ستین ینگران ی_گفتم جا

زد و با چشم اشاره کرد که در را قفل  شهیچند ضربه به ش قشیانگشتر عق نیکه بست خم شد با نگ درو
 کند.

 توان مخالفت با سلطان را ندارد چفت در را فشار داد. گریدانست د یکه م ایسون

کرد  یآن ناشناس نگاه م نیکه اخم کرده بود و به سمت ماش ینیکرد و ح میکمرش را مستق سلطان
 یو رو دیکش رونیشلوار ب ریرا از ز شیمردانه و مشک راهنیاسلحه را داخل کمربندش فرو کرد و پ

 اسلحه انداخت.
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به سمت آن ناشناس راه  دیکش یگردنش م یرا تا آرنج تا کرد و همانطور که دستش را رو نشیآست
 افتاد.

 کرد . ینگاه م رفتنش را ریو مس ختیر یبا رفتن سلطان همانطور که اشک م ایسون

 .دیکش رونیرا ب شیکوچکش فرو برد وگوش فیرا داخل ک دستش

 طاها را گرفت. یشماره  و

 افتاد.  یگوش یصفحه  یگونه اش سر خورد و رو یاشک آرام و رقصان از رو یقطره ا 

 ...دیاش را باال کش ینیبرد ب یرا کنار گوش م یاشک را پاک کرد و هم زمان که گوش یشست قطره  با

 شد. دهیشن یطاها از داخل گوش یچند بوق صدا بعد

 _بله ...

 گرفته و دورگه شده لب زد... ییباصدا

 _الو طاها...

 !؟یکن یم هیگر یخانوم...دار  ایشده سون ی_چ

 _آره طاها..تورو خدا خودت رو برسون...

 زد... هق

 !.ا؟یشده سون یچ نمی_درست بگو بب

خودت رو  عیاسلحه اش رو برداشت رفت...سر رسامیکرد ام یناشناس دنبالمون م نیماش هی_طاها 
 ..یدون یاش رو که م هیقلبو ر تیبرسون وضع

 نکن آدرس بده. هیخب گر یلی_خ

اسم  یاش را دور تا دور کوشه چرخاند نگاهش رو یآب دهانش را قورت داد و چشمان باران ایسون
 تابلو نوشته شده بود افتاد. یکوچه که رو

 چهارم.... یگل ها ابونیتر از بانک ...بعداز امام زاده....خ نیی_پا

 رسونم نگران نباش. ی_باشه االن خودمو م
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 بوق قطع تماس.... یوصدا

 به اطراف انداخت.. یرا باز کرد نگاه راهنشیپ یباال یرفت دو دکمه  یم شیهمانطور که پ سلطان

 نشسته بود. نیناشناس کرد که داخل ماش یتمام حواسش را جمع فرد ستین یمطمعن شد کس یوقت

کرد تا بتواند آن  یزوم م نیداخل ماش شتریداشت نگاهش را ب یبرم نیکه به سمت ماش یهر قدم با
 .ندیفرد ناشناس را بب

 . دیمردچسب یدرست رو به رو نیبه کاپوت ماش 

 به جلو شد... لیمتما یکم

را به آن فرد  شیگذاشت و چشمان وحش نیو سرد ماش یفلز  یبدنه  یهر دو دستش را رو کف
 دوخت...

 بود. دهیو دهانش کش ینیب یرا جلو یدیشال گردن پهن سف مرد

 :دیبه کاپوت زد و نعره کش یبود مشت محکم رهیکرده و همچنان که به او خ زیچشمانش را ر سلطان

 !؟یهست یک نمیبب نییپا ای_گم شو ب

اش را از کاپوت  هیهم فشرد و تک یشد لبش را رو ینخورد سلطان عصب یتکان نیکوچک تر مرد
 قدم برداشت. نیبرداشت و به سمت در ماش

مرد را چنگ زد و با خشم  ی قهیودر را را با حرص باز کرد و خم شد  دیرا کش رهیانداخت دستگ دست
 .دیکش رونیاورا به سمت ب

 کرد. یهم با سلطان همراه مرد

 سلطان بود . کلیهم قد و ه بایتقر

 .دیفشار داد و غر نیبود مرد را به ماش دهیرا در هم کش شیهمان طور که ابرو ها سلطان

 !؟یچرا الل شد یعوض یهست ی_تو ک

مرد خشکش  یآشنا یچهره  دنیاما با د دیکش نییبرد و با حرص شال گردن را پا شیرا پ دستش
 زد...
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 لب زمزمه کرد.. ریز آرام

 _مهرشاد؟!

 گفت: یز یزد چشمانش را گشاد کرد و با لحن تمسخر آم یپوزخند صدا دار  مهرشاد

 ...یمیقد اری_سالم 

 مهرشاد را فشار داد. راهنیپ ی قهی یبا خشم دست مشت شده رو سلطان

 !ران؟یا یبرگشت ی_تو ک

 که برگشتم شهیم یماه هی هیدلت برام تنگ شده بود، هی_چ

 دار زمزمه کرد: شیزد و ن پوزخند

 ...،سلطانیکن یواقعا سلطنت م یکه دار  نمیبی_م

و هم زمان دستش را فشار  دیبهم چفت شده اش غر یدندان ها انیاز م یو اعصبان نیخشمگ سلطان
 داد.

 _خفه شو مهرشاد ...خفه شو...

 لبخندش را جمع کرد... مهرشاد

 قهیباره خون به مغزش هجوم آورد فکش منقبض شد و رگ گردنش باال آمد و نبض کنار شق کیبه  
 . دیاش باال پر

 چهار سال خفه شدم و دم نزدم... ستی_بس ن

 بازم خفه شم... ییخوا یم

 رفته...آره... ادتیو  بهار

خارج از کشور  و خوف آور تو فیرو تو زندان کث میخفه بمونم سلطان...من چهار سال از جوون یتاک
 گذروندم اونم کجا !!

 ....قایآفر

 ...یکه از پشت بهم خنجر زد ییبه خاطر تو...تو فقط
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 .ختیبهمشان ر یفرو برد و عصب شیمهرشاد را رها کرد و دستش را داخل موها ی قهیکالفه  سلطان

کن ..مهرشاد گذشته  ،بسیاز همه چ دمیوقته که دادم...من دست کش یلی_من تاوان مرگ بهار و خ
 وقته تموم شده... یلیمن خ یبرا

 :دیبه خون نشسته غر یو با چشمان ستادیقدم به سمت سلطان برداشت رخ به رخش ا کیزد  پوزخند

 از پاشا... تیفقط برا انتقام شخص ی_تو خواهرم رو ازم گرفت

 یدل بستش کرد یبهار نشون داد یدای..خودت و عاشق و ش یشد مونیوارد زندگ یدوست ینقشه  با
 ....یکرد یپامونو خال ریو بعد ز یدی...خودتو با پول من و پدرم باال کش

 ....یسلطان...بدکرد یکرد بعد

 به خاطر تو خودش رو کشت پدرم از داغ ازدست دادن دخترش سکته کرد و مرد...منم که.... بهار

 زد... ینفس م نفس

 شدن...  انینما شیشانیپ یعرق رو قطرات

 لب زد: یگرفته ا یو و با صدا ستادیپشت به سلطان ا دیپاشنه چرخ کی یرو

 نامرد... یبود...اماخواهرم چ کی_آره پدرم برادر پاشا بود...اونم تو قتل پدرو مادرت شر

 داشت... یچه گناه اون

 و تلف کردم.عمرم ر ایدن یجا نیتو تو بدتر ی نهیبود که چهار سال به خاطر ک یمن چ گناه

 قلبش گذاشت و چنگ زد. یدستش را رو سلطان

 .دیمظلوم بهار قلبش لرز یچهره  یآور  ادی با

 یمغرور دل سنگ ریش یخبر از همه جا برا یکه دل در گرو عشق او گذاشته بود و ب ینوزده ساله ا دختر
 کرد. یم یدلبر 

 ...یدار  ،بچهیزن گرفت دمی_شن

 !؟یهست دمیشا ای!؟یدونه تو چکاره بود یم

 زد: ادیفر یو اعصبان نیخشمگ سلطان
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 به تو و ... ادیپس فطرتت قبل سوزوندن مادرم بهش تجاوز کرده بود ....لعنت ب ی_خفه شو...اون بابا

 آورد... یجمله را به زبان م نیبود که ا یرتیغ یب نیتنگ شد ع نفسش

 بود. یش چبه من بفهمونه گناه اون زن و بچه ها ادیب یکی.._بگو

پدر و عموت  نیآبروش کنم ...اما نتونستم من ع یخواستم ب یخواستم به خواهرت تجاوز کنم م یم
 نامرد نبودم...

 !؟یخودش عاشقم شد خودش خودش و کشت ...اما پدر پس فطرتت چ اون

 با .... اون

 کرد... سکوت

 .دیگذشته لرز یآور  ادی..قلبش بادیو سست شدن...نفسش بر دنیلرز شیخدا گاه پاها نا

 زانو افتاد.... یرو

 ...دنیلغز یگونه اش م یرو بیچه عج شیها اشک

 زد. ینفس م نفس

 ...ایو سون اریسام یماجرا خبر نداشت حت نیاز ا یکس اوشیاز خودش و س ریغ

او را در آتش سوزانده  یرحمیبه مادرش تجاوز کرده بودن و بعد با ب اریو برادرش اسفند پاشا
 روزگار ... یپر دردش خون بود از جفا ی نهیس نیبودن...ا

 و بر سر مادرش چه آمده نفسش را بند آورد. دهیپدرش آن روز چه کش نکهیا فکر

 نبود. یخاموش شدن یمیقد ی نهیک نیداغ و ا نیا آتش

 را با پشت دست کنار زد . شیاشک ها 

 .دیکش رونیقرصش را ب یشلوارش فرو کرد و قوط بیلرزانش را داخل ج دست

 زبانش گذاشت... ریاز قرص ها را ز یکی

 کرد آرام باشد. یهم گذاشت و سع یرا رو چشمانش
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 زانو نشسته بود خم کرد. یکه رو ینیفشرد و سرش را ح یاش م نهیس یرا رو دستش

 آورد. یخودش نم یدانست اما به رو یماجرا را م نیا مهرشاد

 خبر داشت اما باز هم سکوت کردو دم نزد... شیستم پدر و عمو از

 سلطان نوشته بود و در صدد انتقام بود. یخواهرش را به پا خون

هم فشار داد و سرش را روبه  یبرگشت چشمانش را محکم رو یکم به حالت عادقلبش که کم ضربان
 آسمان گرفت.

 داد . رونیرا با حرص ب نفسش

 که زنت نفسه،مهرانم دنبالشه؟! دمی_شن

سرخ شد و رگ گردنش برامده  هیاز ثان یشد .صورتش در کسر  نیاسم نفس  خشمگ دنیبا شن سلطان
 و فکش منقبض شد.

 بلند شد و به سمت مهرشاد حمله کرد. نیزم یو به سرعت از رو دیبلند غر یصدا با

 سلطان شوکه شد. عیعکس والعمل سر نیازا مهرشاد

 مهرشاد را  درچنگ گرفت و او را به عقب هول داد . اهنریپ ی قهی

 برخورد کرد. نیبه عقب هول داد و کمرش محکم به ماش یرا دوقدم مهرشاد

 .اوردین شیآمد اما به  رو دردش

کرد و با  کیصورتش را به گوش مهرشاد نزد دییسا یهم م یرا رو شیکه دندان ها ینیح سلطان
 :دیو دورگه شده  از خشم غر یعصب یصدا

 شرف حروم زاده. یب یآورد فتیاون زبون کث ی_بار آخرت بود که اسم زن من رو رو

 برم. یم خیرو از ب فتیزبون کث گهید ی دفعه

 مونم. یبزنم روش م یاگه حرف یدون ی...م یشناس یسلطان رو خوب م تو

 زدو آروم زمزمه کرد: یپوزخند صدادار  مهرشاد
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مواد مخدر تو   یقاچاقچ نیبزرگتر میبه هوش و  ذکاوت تو شد هیباتک یزمان هیشناسمت... ی_خوب م
 ......ادتهی...ینیام نیکشور...مهندس آم

 :دیغر یمهرشاد را به گردنش فشار داد وعصب ی قهی یمشت چنگ زده رو یعصب سلطان

 وقته که خالف و کنار گذاشتم.... یلیرذل...من خ فیشو ...خفه شو..کث خفه

 زد : شخندین مهرشاد

 !؟یکن یم یهتل دار  یو اومد یباور کنم که اون همه ثروت رو  ول کرد ییخوا ی_م

 تو ... اونم

 :دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها انیازم نیخشمگ سلطان

.من هدفم پس گرفتن عمارت که از راه خالف به دست آورده بودم.. یثروت  ی_آره...پا گذاشتم رو همه 
 .دمیبود از پدرت که به هدفم رس میپدر ینایو زم

 .رنشنیثروت دارم که اگه هفتاد نسل بعد منم بخورن بازم س انقدرم

 به خالف کردن نبودش. یاز ین گهید پس

 یای...از راه درنیهروئ یگنده  یلیخ یمحموله  هی یش کیخوام دوباره باهام شر ی...مرسامی_ام
 جنوب،فقط تو رو کم دارم.

لب  دیچرخ یپاشنه م کی یکه رو ینیمهرشاد رو رها کرد و ح راهنیپ ی قهیکرد باخشم  ظیغ سلطان
 زد:

 _گفتم که خالف رو گذاشتم کنار...

 رخش را به سمت او گرفت . میمهرشاد متوقفش کرد ن یقدم برداشت که صدا نیسمت ماش به

 گذرم. یکنم و ازت م یخون خواهرم رو فراموش م یبش کیکه دوباره باهام شر ی_فقط در صورت

 ... دیبلند خند سلطان

 :دیو به سمت مهرشاد چرخ دیگردنش کش یرا رو دستش

 طلبکار تو و خانوادتم شدم. نکهی_جالبه مثل ا
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 !؟ییتو زده پدرو مادرم رو کشته ...اونوقت تو از من شاک پدر

 پدرم کشته... یگیتو م_آره حق با توعه اما 

 شد. یپر پر م یسوخت و تو جوون یانتقامت م شیتو آت دیبود که با یبگو گناه خواهرم چ پس

 گردن من... یانداز  ی_چرا مرگ بهار رو م

 خودش خودشو کشت. اون

 :دینعره کش یعصب مهرشاد

 _چون به خاطر تو خودشو کشت...

 و بعدم... یدلبسته اش کرد خوب

 .یکرد ولش

 باش خون بهار به گردن توعه .. مطمعن

 ینیدم که بد بب یبهت م ،قولیتا شب جوابم رو ند اگه

. 

 داد لب زد: یکه آرام ماساژش م ینیکردو دستش را به گردنش گرفت و ح یتک خنده ا سلطان

 !؟یبکن یتون یم یتا شب چه غلط نمیدوست دارم بب یلی_خ

 لب زد: یخش دار و دورگه ا یاش اشاره کردو با لحن تند و صدا نهیانگشت شست به س با

ظالم  یکه اگه پاش برسه از هر ظالم یدون یم ،یشناس یمنو خوب م یکیتو  م،یاحیر رسامی__من ام
 کنم. یکس رحم نم چیگناهکار تر... به ه یشم  و از هر گناهکار  یتر م

 ...اری...پسر اسفندیبه نفعته خودت رو ازم دور کن پس

و به  دیفشرد چرخ یهم م یبود و لبش را با حرص رو دیرا در هم کش شیکه ابرو ها ینیح سلطان
از پشت سرش باعث شد  لیوحشتناک ترمز اتومب یصدا نیقدم برداشت در همان ح نشیسمت ماش

 به عقب برگردد. عیسر

 آشفته و دستپاچه چشمانش گشاد شد. یطاها  با چهره ا دنید با
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 خوبه؟!_خان حالت 

 :دیبود غر دهیرا در هم کش شیهمان طور که ابرو ها سلطان

 !؟یکن یچکار م نجای_تو ا

 نگاهش را به سمت مهرشاد چرخاند. زدیکه نفس نفس م ینیآب دهانش را قورت داد و ح طاها

 شد... شوکه

 لب زمزمه کرد: ریز ریمتح یباچشمان

 _مه....مهرشاد؟!

 زد و گفت: یپوزخند دیاز داخل لبش را گز مهرشاد

 جونش رو پات بده. یخاطر داشتن طاها که حاضره حت رسام،بهیشد ام یم میبهت حسود شهی_هم

 نبود. نیداشتم االن وضع و روزم ا نیمثل ا یکیاگه  منم

برد  رهیدستش را به سمت دستگ دیچرخ نشیصورت طاها برداشت و به سمت ماش یرا از رو نگاهش
 و در را با فشار باز کرد.

 گفت: نشستیم نیکه داخل ماش ینیح و

 .ی...به  نفعته قبول کنرسامی_تا شب منتظر جوابتم ام

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی سلطان

 نزد. یسکوت کرد و حرف اما

 گفت  را گفته بود. یم دیچه با هر

 .خواندن در گوش االغ بود هیَمَثل آ شیتکرار حرف ها پس

 را روشن کرد و دنده عقب گرفت و رفت. نشیبه سرعت ماش مهرشاد

 مهرشاد شوکه و متعجب بود. دنیبه سمت سلطان قدم برداشت هنوز هم از د طاها

 خواست؟! یم یزد؟!چ یحرفرم یچ ران،ازیاومده ا یک نی_خان ا
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 یکه کالفه و عصب ینیو ح دیرفتن مهرشاد برداشت و چرخ ریرا از  مس شیو عصب ینگاه وحش سلطان
 رفت لب زد: یم نشیبه سمت ماش

 .نیشراکت داد قاچاق هروئ شنهادی_بهم پ

 .نمیبیکرد که اگه قبول نکنم  بد م دیتهد

 سلطان؟! یچکار کن ییخوا ی_حاال م

 . ستادیا نیکنار در ماش سلطان

 داد. رونیرا با حرص ب نفسش

 _جوابم نه ست.

 تونم دست به خالف بزنم. ینم

 نقشه است تا منو تو دردسر بندازن. نایا یدارم همه  حتم

 سلطان انداخت: یرخ اخمو و جد میبه ن ینگاه مین ایسون

 بود؟! ی!...اون مرد ک؟ی_چرا انقدر ناراحت

 کرد: یپووف سلطان

 نبود. چکسیچکس،هی_ه

 شد. رهیرخ سلطان برداشت وبه روبه رو خ میسر گردانش را از ن انگاهیسون

 تواند حرف بکشد. یدانست از سلطان نم یم خوب

 نگران به  آسمان نگاه کرد. یسکوت کرد و با دل پس

 داد. یباران را م دییشده بود و رعد و برق نو یابر  هوا

**** 

 را داخل عمارت پارک کرد. نیماش

 آمد. شیپ محسن
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دو هفته  نیام ااتاقش گرفت که تم یبست سرش را رو به پنجره  یرا م نیکه همزمان در ماش سلطان
 .دیکش ینفس از پشت آن انتظارش را م

هم  یچشمانش را رو ختیصورتش ر یرا در هم کرد و همزمان چند قطره باران رو شیها اخم
 گذاشت.

 ...نبود

 نگاه خان مغرور شده بود لبخند زد. یکه متوجه  محسن

 .یرفتن اسب سوار  اری_آقا نفس خانوم با سام

 گرفت موشکافانه به محسن نگاه کرد. نییسرش را پا سلطان

 .رونیاز عمارت بره ب دیمگه نگفتم نفس نبا ،یچ یعنی_

 که عرضه نداره دماغشو باال بکشه. اریاونم با سام یاسب سوار  رفته

 لب زد: دهیبر دهی_محسن از خشم سلطان به لکنت افتاد...بر

 ..من....دی...خان..باور کنخ

 :دیغر یعصب سلطان

 .اریبرو اسب من رو ب عی...سر_حرف نباشه 

 .دیبه سمت اسطبل دو یسر  محسن

 !رسام؟یشده ام ی_چ

 .دیکوب نیکالفه برگشت مشتش را محکم به سقف ماش سلطان

 ...نیبرخورد مشتش با سقف ماش یصدا از

 لحظه نا خداگاه چشمانش بسته شدن. کی یبرا ایسون

 یمن دارم برا دشمنام گلو پاره م یبرده اسب سوار  ییبرداشته نفس و تنها اریسام نی_تو برو تو خونه ا
 ...وونهید نیکنم اونوقت ا

 _داداش حاال آروم باش.
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 را آماده کرد. یرنگ دیاسب سف محسن

 .دیکش یکه افسار اسب را گرفته بود واورا به سمت سلطان م ینیح

با خود  دهیرا که تازه خر یاسب وحش اریکه سام دییمانده بود که چطور به سلطان بگو ییسر دوراه بر
 برده.

 شتافت . یم یباق اریبه دست مبارکش به د نجایداشت که هم حتم

 سکوت کرد. پس

 نشست. نیز یحرکت رو کیرادر رکاب گذاشت و با  شیبه سرعت افسار اسب را گرفت پا سلطان

 یو رو دیکش یبلند ی ههیکه اسب ش دیآنچنان محکم افسار را کش شیو قو دهیکش یآن انگشت ها با
 .دیتمام نگهبان ها نگاهشان به سمت سلطان چرخ ستادیا ششیدو پا

 سلطان  در دلشان زمزمه کردن. دنید با

 و با غرور است. یقو یسلطان نیهمه دم و دستگاه و مال ثروت ملتلزم چن نیشک ا یب که

 گفت و افسار اسب را شل کرد. ینیه سلطان

 .دیدو یباشتاب به سمت در نگهبان اسب

 باز شد. عیسر یسمت نگهبان دراز

**** 

 )نفس( سوم شخص..

 ...اریکمک....سام اری_سام

 .ستادیا شیدو پا یو رو دیکش یم ههیتر ...ش وانهیو اسب د دیمکش غیج نفس

 در گرفتن افسار اسب داشت. یوحشت زده سع اریسام

 کنترلش از دست او خارج شده بود. گریشده بود که د یاسب آنقدر وحش اما

تر  یکارش اسب را ترسانده و باعث وحش نیخواست و ناخواسته با ا یزد و کمک م یم غیج نفس
 شد. یشدنش م
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 یدست و پا ریبود حتما ز دهیاگر به موقعه خودش را کنار نکش اریکشان به تاخت رفت سام هیش اسب
 ماند. یاسب م

 ..ری_نفسس خودتو محکم بگ

 زد. ینفس م نفس

 .دیکش ریکه قلبش ت دیدو یدنبال اسب مو وحشت زده به  دهیترس

 اش را چنگ زد. نهیگفت و س یآخ

 بود... رهیرفتن اسب خ ریافتاد و درمانده به مس شیزانو یرو

 زبانش گذاشت. ریز یقرص

 جم بخورد. نیزم یتوانست از رو یبودن،نم ستادهیاز حرکت ا شیو پا دست

 سلطان بدتراز همه به جانش افتاد. فکر

 !؟یلعنت یاسب وحش ستای_تو روخدا وا

 کمک. ایخدا

 .دنیرقص یهوا م یفر و بلندش رو یاز سرش افتاده بود و موها شالش

 بود. دهیکرد و گردن اسب را محکم چسب یم هیگر

 شکمش ظهور کرده بود. ریز یو کشنده ا دیشد درد

 کرد. یتحمل م دیدرد شکم هم با وحاال

 گرفته بود. یشتر یآمد حاال شدت ب یکه تا آن لحظه قطره قطره م باران

 درد از کجا اومد. نیا رمیم یدارم م یچکار کنم ...آ ای_آخ خدا

 .ختنیر یگردن اسب م یخوردن و رو یگونه اش سر م یوقفه ر  یب شیها اشک

 .دید یچشمانش م یرا جلو مرگ

 تمام تنش را احاطه کرده بود. وحشت
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 .دیکش ینفس م یشک به سخت یب چارهیاسب را آنچنان محکم گرفته بود که اسب ب گردن

 ...خدا...کمک کن ی_آ

 زد و چشمانش را بسته بود. یم هق

 شدن . زیت شیگوش ها یمردانه ا ادیفر یبا صدا که

 شد. دهیکش رگوششیناگه افسار اسب از ز به

 همان مرد اسب به سرعت متوقف شد. یآشنا یصدا وبا

چشمانش را آرام باز کرد سرش را بلند کرد و چشمان غرق در اشکش را به مرد دوخت که به  نفس
 انداخت. نییاسب پا یسرعت خودش را از رو

 به صورت نفس گفت: رهیزد نگران خ ینفس م نفس

 _نفس حالت خوبه؟!

آغوش کرد از همان باال خودش رادر  یشکمش به شدت درد م ریکه ز ینیشوکه و متعجب ح نفس
 سلطانش انداخت. یمردانه 

 در آغوش مهربان مردش. تیامن یخوش داشت بو یبو وچه

 کرد. هیگر یچند روز دور  نیدر ا شیها یتمام دلتنگ یانداز  به

 کرد. یکاش قهر نم یصد ها بار به خودش فهش و ناسزا داد که ا و

 محروم کرده بود. ییگرما نیخودش را از چن چرا

 رفتار نفس شوکه شده بود. نیکه از ا سلطان

 زد لبخند

 حصار انینفس را درم 

 .دینفسش گذاشت و آرام بوس شانیو پر سیخ یموها یکرد و لبش را رو یزندان بازوانش

 کرده بود. سیهردو را خ باران
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 .دینفسش گذاشت و آرام بوس شانیو پر سیخ یموها یکرد و لبش را رو یزندان بازوانش

 کرده بود. سیهردو را خ باران

 نفس سلطان وحشت کرد. غیج یبودند که با صدا گریآغوش هم د یدر گرما غرق

 زد. غیداد ج یشکمش را فشار م ریکه ز ینیناله کنان خم شد و ح نفس

 کشه..آخ یم ریدلم ت ری....ز ریام ی_آ

به صورت  رهیگرفته بود خم شد و خ شیقو یپنجه ها انینفس را م یکه بازو ینیدستپاچه ح سلطان
 نفس:

 !؟یتو که خوب بود ییهوی یشد ی_چ

 به هق هق افتاده بود . دیاز درد شد نفس

 یم نیزم یرا نگرفته بود رو شیشک اگر سلطان بازو یرا نداشت و ب شیپاها یرو ستادنیا توان
 افتاد.

 کالفه لب زد: سلطان

 چته؟! نمینکن بب هی_نفس گر

 نجوا کرد: دهیبر دهیبر دیچیپ یم که هق هق کنان از درد به خود ینیح  نفس

 . آخ...ستمیتونم رو پام وا ینم.....نم رمیمی...دارم می_آ

 یحرکت از رو کیرا دور کتف نفس انداخت و با  گرشیدست راستش را دورپاها ودست د سلطان
 کرد. شیجدا نیزم

 از اشک نفس نگاه کرد. سیصورت خ به

 ...دیبدنش لرز تمام

 باره چه بر سر نفسش آمده بود. کیبه  

 .به سمت عمارت راه افتاد و اسب ها را همانجا رها کرد کالفه

 داد. یشکمش فشار م یو دستش را رو ختیر یاشک م نفس
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و با  دییدستانش گرفته بود وحشت کرد به سمتشان دو یسلطان از دور که نفس را رو دنیبا د اریسام
 لب زمزمه کرد: ریخود ز

 کشه؟! یمن رو م رسامیخدا...ام ای_

 کرد. یوحشت زده نگاهش به نفس افتاد که ناله م دیسلطان که رس به

 اسب افتادش؟! ی_از رو

 زد: ادیبلند فر یبود با صدا یعصب تینها یب اریکه از دست سام سلطان

 دادم. یرو به باد م یکیافتاد که دودمان تو  یاسب م ی_اگه از رو

 .ارهیب نیاز نگهبانا ما ش یکیبزن  زنگ

 .دیکش رونیب  بشیرا از داخل ج شیرفت همزمان گوش یسلطان راه م یکه پا به پا اریسام

 را گرفت. یمهد یسرعت شماره  وبه

 ...ی_الو مهد

 الله زار... نییپا اریبردار ب نیماش هیاالن  نی_آره ...هم

 ...ایب عی_سر

به سلطان که از تپه  رهیهم فشار داد و خ یرا کالفه رو...لبش دیکش نییرا از کنار گوشش پا یگوش
 رفت لب زد. یم نییپا

 ذاره...خدا به دادم برسه. یزنده ام نم رسامی...امیکردم آوردمش اسب سوار  ی_ عجب غلط

 .دیتکان داد و به دنبال سلطان دو نیرا کالفه به طرف سرش

****** 

 )نفس(

 کنه؟! ی_آروم باش دختر جون ...بگو کجات درد م

 .حرف زدن نداشتم ینا گهیکرده بودم که د هیگر انقدر
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 باز کردم و به خانوم دکتر نگاه کردم. مهیهام رو ن چشم

 لب زدم: یگرفته و دورگه شده ا یصدا با

 کنه. یام درد م یلیکنه...خ یشکمم درد م ری_ز...ز

 درد پتو رو تو مشتم فشار دادم. از

 شکمم فشار داد.. یجا یدستش رو جا دکتر

 _هرجا درد کرد بگو...

دادم چشم هام رو بستم ..وچند قطره اشک از  یرو به دندون گرفتم همزمان که سرم رو تکون م لبم
 گونه ام. یچشمم سر خورد رو یگوشه 

 زدم. غیشکمم فشار داد از درد محکم ج نییپا ییجا هیدستش رو  دکتر

 .یام دار  یز ی_خونر

 هام رو باز کردم. چشم

 .دیلرز یاز شدت درد م چونم

 گرفته جواب دادم: ییصدا با

 _نه..

 !؟ی_چند وقته عقب انداخت

 از درد گفتم: کالفه

 دونم... ی_نم

 لبخند زد... دکتر

 _خب فکر کن و بگو...

 به مغذم فشار آوردم.. کمی

 دونم... یسه نم دمیدو هفته...شا دیشا ایهفته  هی_
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 ....یواقعا مرس ی_مرس

 !؟یسوار اسب شد یگفت

 _آره...

 وارد اتاق شد. دادیدستگاه که هولش م کیاتاق باز شد پرستار با  در

 از کنارم بلند شد به سمت دستگاه رفت و مشغول ور رفتن باهاش شد. دکتر

 زد گفت: یکه لبخند م ینیبه صورتم انداخت و ح ینگاه مین پرستار

 از اون دوتا مردا شوهرتن. یکی_کدوم 

 گفتم: کالفه

 دونم... ی_نم

 به سمتم اومد... دیچشم هاش گشاد شدن ...دکتر خند پرستار

 خواست خفه ام کنه... یکه م هیهمون زم،شوهرشی_لباست رو بده باال عز

 : دیخند پرستار

 زنه تا آروم باشه. ینگهبان داره باهاش حرف م ،االنشمیگ یکدومو م دمی_اوهوم فهم

 حرف زدن نداشتم... ینا

 .دیشکمم کش یرو رو یرو به شکمم زد و دستگاه یژله مانند ی عیرو باال دادم دکتر ما لباسم

 .دیسرد بود و با برخوردش به پوستم...بدنم لرز دستگاه

 دردم آروم تر شد. کمیکردم...کم کم مسکن کار خودش رو کرد و  ینگاه م توریمان تو

 با لبخند سرش رو به سمتم چرخوند. دکتر

 وار لب زدم: ناله

 _دکتر چم شده؟!

 ام گرفت... هیگر دوباره
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 !؟یکن یم هی_چرا گر

 نداره... هیشدن که گر مادر

 رفت... ادمیشدم به صورت خندون دکتر...درد  رهیخ شوکه

 بار پلک زدم... چند

 چشمان متعجب لب زدم: با

 دکتر؟!... یچ یعنی...ی_

 باردارم.... ....منم

 _دکتر سرش رو تکون داد:

 و پنج روزشه... ستی_اوهوم ....ب

 بهم نشون داد... درویسف اهیس ریبرد  با لبخند تصو توریرو به سمت مان انگشتش

 _اوهوم...

 .ادیبداخالقشم بگم ب ی_پس بذار به بابا

 _باشه...

 از کنارم بلند شد و به سمت در رفت... دکتر

 رو فراموش کردم ... دردم

 کردم. یکوچک  رو به روم نگاه م توریمات و نامفهوم داخل مان ریو مبهوت به تصو مات

 سام. ریمنو ام یشد باردارم، بچه  ینم باورم

 هام رو بستم،  نفسم رو آروم فرو دادم. چشم

 بودم. یکه تا اون لحظه غرق درخوش من

 باز شدن در چشمم رو باز کردم. با

 و آشفته وارد اتاق شد. سیخ یو موها دهیبارنگ پر رسامیام 
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 دلم براش ضعف رفت. دنشید با

 .ومدیبابا بودن بهش م چقدر

 زدم. لبخند

 به سمتم قدم برداشت. هراسون

گونه  یو جذابش زل زد به چشم هام و هم زمان دستش رو رو یوحش یبا چشم ها ستادیتخت ا کنار
 ام گذاشت و با شستش پوست نازک صورتم رو نوازش کرد.

 _حالت خوبه نفسم؟!...

 هم گذاشتم. یدادم  پلک هام رو رو یکه سرم رو تکون م ینیزدم و ح لبخند

 گرفت و سلول سلول بدنم غرق در لذت شد. یقرارم جون تازه ا یقلب ب میشونیپ یلبش رو یبا گرم که

 هام رو آروم باز کردم... چشم

 .دیکند و صورتش رو عقب کش میشونیپ یرو از رو لبش

 ؟ینگرانم کرد یلی_خ

که دلم براش  یسرتا پام چرخوند.اخم داشت ...همون اخم دوست داشتن یدور رو کینگرانش رو  نگاه
 رفت. یضعف م

 رو تو دست بزرگ و گرمش گرفت. دستم

 کرد. یبه وجودم منتقل م یحس آرامش چه

 فشارش داد. یآروم به

 به صورت  دکتر لب زد: رهیرو باال گرفت و خ سرش

 اش؟! هیکل ای!...سشه؟ی_خانوم دکترآپاند

 ...دیخند دکتر

 !؟ید یم صیکه برا خودت تشخ ،ی_شما پزشک



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 زدم... لبخند

 گردنش به وضوح احساس کردم. یاز رگ باد کرده  نویشد ا یعصب رسامیام اما

 :دشیغر یابروش رو باال انداخت و جد یتا کی رسامیام

 !؟یکن یم مسخره

 به من انداخت و لب زد: ینگاه دکتر

 شوهرت حرف زد. نیشه با ا ی_..نم

 گرفت. توریرو از من گرفت ودستش رو به سمت مان نگاهش

دوختم و منتظر شدم تا عکس العملش رو  رسامیرخ جذاب ام میام رو به ن رهیزدم و نگاه خ لبخند
 .نمیخبر پدر شدنش بب دنیشن یموقعه 

 _خانومتون بار داره جناب...

  

  

 هم یفصل س 

 )سلطان(سوم شخص

 چرخاند... تورینگرانش را به سمت مان نگاه

 شده باشد.. ماریکه نفسش ب دیترس یم

 مغذش از کار افتاد. هیثان کی یدکتر ،  برا  یبا جمله  اما

 _خانومتون بارداره جناب...

 که شوک زده بود زمزمه کرد: ینیلب ح ریز

 _خانومم، بارداره؟!

 کرد لب زد: ینگاه م رسامیلبخند زد و همان طور که به صورت غرق در تعجب ام دکتر
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 _بله، بارداره.

نداشت نتوانست لبخندش  یتیموقع نیرا در چن یخبر خوشحال کننده ا نیکه اصال انتظار چن رسامیام
 را از آنها پنهان کند.

 خندانش را به سمت نفس چرخاند. یو چهره  دیگردنش کش یزدو دستش را رو یپق ناغافل

 گه دکتر؟! یم ی_چ

 داشتن  زمزمه کرد: یبیکه حاال برق عج ییبه چشم ها  رهیهمانطور لبخند به لب ،  خ نفس

 !؟یش یبابا م یدار  گهی_م

 دستان مردانه اش فشرد. انینفسش را آرام درم فیظر دستان

 هوا به سمت در اتاق قدم برداشت... یزد و برگشت و ب یجذاب لبخند

قدم بلند از  کیو با  دیداد در را به سمت خودش کش یرا مشت کرد و همزمان که فشارش م رهیدستگ
 درگاه خارج شد.

 کردن. یبه  سلطان نگاه م رهیو دکتر خ نفس

 شوهرت؟! نی_کجا رفت ا

 وخته بود .شانه باال انداخت و لب زد:رفتن سلطان د ریکه چشمان متعجبش را به مس نفس

 دونم. ی_نم

 بلند شو اگه دردت آروم شده. گهی_تو ام د

 رحمت.. ی چهیتو در دمیخون د یمراقب خودت باش لکه  یلیخ فقط

 .یتحت نظر باش دیمتخصص خودت و نشون بده با هی به

 .یاستراحت مطلق فعال

 نشست. شیسرجا یتکان داد و با رخوت و سست عانهیسرش را مط نفس

را  شیمانتو یداد و دکمه ها نییشکمش را پاک کرد و لباسش را پا یرو یژله ا یدستمال ماده  با
 بست.
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 خندان بود. شهیکه برعکس هم یدر باز شد و سلطان با صورت نیهمان ح در

 اتاق شد به سمت تخت آمد. وارد

 . ستادیتخت ا کنار

 !؟ی_چرا نشست

 _چکار کنم پس؟!.

 کن..._استراحت 

 و لب زد: دیحرفشان پر انیم دکتر

 گم. یمرخصه فقط به خودشم گفتم به شما ام م دیخانومتون رو ببر دیتون ی_م

 کرده بهش استراحت مطلق دادم. یز یامروزش رحمش خونر یخاطر اسب سوار  به

 ام مراعاتش رو بکن. شما

 .ستیبد ن یر یمستخدم بگ هی یچند ماه هی

 تکان داد : یسر  سلطان

 شه_با

 .زند ینم دیو سف اهیقصر بزرگ سلطان است و دست به س یخبر نداشت که نفس ملکه  دکتر

 _بچه حالش خوبه؟!

 _بله حالش خوبه، شما نگران نباش.

 .شیببر یتون یخانومت مرخصه م االنم

 کرد و به سرعت از اتاق خارج شد. یجمله را گفت و از آنها خداحافظ نیا دکتر

 ظاهر شد. ینیریش یبا جعبه  شیکه همراه  سلطان بود روبه رو یمحض خروجش از اتاق مرد جوان به

 خانوم دکتر... دیی_بفرما

 بچه داداشته. ینیری_ش
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 زد و گفت: یلبخند پهن یمهد

 ...ستنی_برادرم ن

 _اوهوم...

 برد ادامه داد: یرا همزمان که داخل جعبه م دستش

 _به هرحال مبارک باشه.

 .یمرس

دستان بزرگ و  انیتخت کنار نفس نشست دودستش را م یرفتن دکتر از داخل اتاق، سلطان آرام رو با
 گرمش گرفت .

 !..؟ی_چقدر سرد

 کرد. لیمتما نییبه سمت پا یو سرش را کم دیدستان نفس را باال کش آرام

 کرد. کیدستان بزرگش گرفت و به لبش نزد انینفس را م فیظر دستان

 داغش را داخل دستش ها کرد. یکرد نفس ها یبه نفس نگاه م یرچشمیکه ز ینیح آرام

 بار کارش را تکرار کرد. نیچند

 نظر داشت. ریتمام حرکات سلطان را ز نفس

 رفت. یمغرورش غنج م ریش یمردانه  یرفتار ها یبرا شیاز پ شیدلش هر لحظه ب و

آرام دستان نفس را که داخل دستان بزرگش حبس کرده بود از دهانش فاصله داد و همزمان  سلطان
 سرش را باال گرفت.  دیکش یم نییکه دستانش را پا

 عاشق نفس ... یشد به چشم ها رهیخ شیآن چشمان نافذ و وحش با

 !؟ی_بهتر 

 درد ندارم.. گهی_آره د

 د که در بسته است .مطمعن ش یسرش را به سمت در چرخاند وقت سلطان
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 را برگرداند. سرش

 زد و ینفس لبخند جذاب یبه صورت مهتاب رهیخ

 کرد. کیرا آرام به صورت نفس نزد صورتش

 چشمانش را آرام بست... نفس

 دیکه سلطان قصد انجامش را داشت لرز یاز کار  دلش

 لبش احساس کرد.   یرا به رو رسامشیام یلبان مردانه  یگرما ینیریناگاه ش به

 را دور کتف نفس تاب داد و محکم او را به آغوشش فشرد.  شیدستان مردانه و قو سلطان

 کاشت. شیشانیپ ینرم رو ینفس فرود آورد و بوسه ا یشانیپ یو رو دیرا آرام عقب کش لبش

 زمزمه کرد: دییسا ینفس م یشانیرا جدانکرد و همانطور که لبش را به پ لبش

 شوکه شدم. یلیخبر خوشحال کننده رو بهم بدن،خ نیا یزود نیکردم به ا ینم_اصال فکر 

 بغل سلطان رد کرد و سلطان را در آغوش گرفت. ریدستش را از ز نفس

 یمعلوم نبود که چ ینشد،اگه خودت و نرسونده بود شیزیکردم،خدا رو شکر امروز چ ی_منم فکرشو نم
 اومدش. یبه سرمون م

 زد. یلبخند سلطان

 نفس فرو  کرده و یبزرگ و مردانه اش را شانه وار داخل موها یمانطور که پنجه ه و

 کرد زمزمه کرد. یرا نوازش م شیموها یآرام  به

 تازه واردو هم نجاتش دادم. ی_پس من امروز اون فسقل

داد و  یاز عطر تنش را فرو م یادیسلطان فشار داد و با هر دم حجم ز ی نهیبه س شتریسرش را ب نفس
 .دیبلع یآن را م یوصف نشدن یبا لذت

 .یعشق را در وجودت بپروران نیکه عشقت کنارت باشد و ثمره ا نیباال تر از ا یخوشبخت

 ...یزنگ گوش یبودن که با صدا گریغرق در آغوش همد 
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 آرام نفس را از خود جدا کرد. سلطان

 .دیکش رونیرا ب یگوش یشلوارش کرد و به سخت بیدر ج دست

 شد نگاه کرد. یکه خاموش و روشن م یگوش یصفحه  به

را کنار گوشش  یزد گوش یکه لمسش را م ینیو ح دیرا در هم کش شیاخم ها ارینام سام دنید با
 گفت: یگرفت و بالحن جد

 _بگو؟!

 گه؟! یم یچ اریسام نیشده ا ی_الو داداش نفس چ

 شد. لیالبش به سمت باال متم یگوشه  ایسون یصدا دنیکرد با شن مکث

 _نگران نفس نباش، حالش خوبه؟!

 _خدارو شکر داداش ..

 افتادم. یاومد خونه گفت حال نفس بد شده...داشتم پس م یاونجور  اریسام یوقت

 دکتر نگفت چش شده؟! حاال

 زمزمه کرد؟! یکرد با لبخند محو یبه صورت نفس نگاه م رهیکه تا آن لحظه خ سلطان

 _چرا گفت....

 نفس چشه؟؛ رسامیام_خب ،..بهم بگو 

 ...دیخند مردانه

 ضعف رفت لبخند زد. شیسلطان دلش برا یمردانه  یخنده  دنیکه با د نفس

 ادامه داد. سلطان

 .ایسون یش یعمه م ی_دار 

 یبلندش سلطان گوش یکه از صدا دیکش یبلند غیج یخبر شوکه شده بود از خوشحال نیاز ا اکهیسون
 را از گوشش فاصله داد.
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 .دیخند زیر نفس

** 

 ماه بعد هشت

 )نفس(سوم شخص

 . موندیپ یکمرش گذاشته بودو کالفه و نگران طول وعرض تراس را م یرا رو دستش

 !ا؟ی_ساعت چنده سون

 .ستیبرات خوب ن ستادنیو سرپا وا ینفس ،انقدر نگران نیبش ای....تو رو خدا ب مهی_دوازده و ن

ام  اروطاهایسام ستش،یشه، تازه تنها که ن یم داشیهرجا که باشه پ ستیسام که بچه ن ریام بابا
 باهاشن.

 کرد. ینم ریوقت انقدر د چیتفاوت باشم ه یتونم ب یبه خدا نم ا،یتونم سون ی_نم

 شم. یم یروان دارم

 مشغول گرفتن شماره بود چرخاند. واریبه د هیسرش را به سمت محسن که تک نفس

 شد برنداشت؟! ی_آقا محسن چ

 و کالفه گفت: دیرا کف دستش کوب یگوش محسن

 ییخدا ستیداخل رنگ به رختون ن نیبهتره بر دیدارن،نگران نباش یبر نم چکدومشونی_نه خانوم ه
 .ادیسرتون م یینکرده بال

 به هق هق افتاد نفس

 شکمش گذاشت . یرا رو دست

 داشت... درد

 را از دست داده بود. شیپاها یرو ستادنیتوان ا 

 یسرد فلز  ینرده  یعمارت برداشت دستش را رو یلرزانش را به سمت پله ها یناچار قدم ها به
 پله نشست. یرو یمشت کرد و به سخت



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 دلشوره و اضطراب نفس به او هم منتقل شده بود. ییکرد گو یم ینا آرام بچه

 شکم برامده اش گذاشت و آرام نوازشش کرد. یزده اش را رو خیلرزان و  دست

 کرد. یدستش احساس م ریبچه را به وضوح ز یها لگد

 وار زمزمه کرد. ناله

 _سردمه...

انگشتان  انیرا م فشیخم شد و بازوب ظر ستادیبه سمتش قدم برداشت کنارش ا یبا نگران ایسون
 اش گرفت. دهیکش

 تو شکمت گناه داره. یتو به خدا اون بچه  می_نفس جونم بلند شو بر

و رقصان رقصان  دنیچک یگونه اش م یاش به رو یباران یچشم ها ی از گوشه یاشک به آرام قطرات
 شدن. یم دهیچانه اش کش ریتا ز

 برد. شیصورتش را پ دیو مظلوم نفس افتاد دلش لرز یکه چشمش به نگاه باران ایسون

 نفس کاشت . یشانیپ یآرام به رو یا بوسه

 ..یشیم ضیجونم به خدا مر ی_آج

بزنه حداقل  یزنگ هی ادیم رید یوقت رهیبگ ادیبه بعد  نیکه از ا ارمیسرش ب ییبال هی ادیب رسامیام بذار
 .میمانگرانش نش

 .دید یم رسامیام یخودش را وابسته  شیاز پ شیروزها  ب نیا  نفس

 به جان مردش گره خورده بود. جانش

رفت و  ایبه سرعت کتش را از تنش خارج کرد به سمت نفس و سون دیکه لرزش بدن نفس را د محسن
 نفس انداخت و آرام زمزمه کرد. یشانه ها یکت را رو

 رم دنبال خان..شما ببرش داخل ساختمون. یلرزه اونم تو دل تابستون...من م یخانوم داره م ای_سون

 ره دنبالشون. ی_نفس بلند شو آقا محسن داره م

 ....بلندشو. یلرز  یم یدار 
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 زمزمه کرد: یحال یبسته بود با ب خیکه حالش اصال خوب نبود و تمام بدنش   نفس

 تونم بلندشم. ینم ستشیحالم خوب ن ایتونم سون ی_نم

 اونا ام برن دنبالشون... نیبگ ارشیک ای اوشیبه س دیبزن زنگ

 رفت. یم یاهیچشمانش س یکرده بود و راه رفته بود که فشارش افتاده  و جلو هیزد...انقدر گر هق

 محکم بازوانش را چنگ زد. دیکه چشمان خمار نفس را د ایسون

 کرد چشمانش را بست. یسام را زمزمه م ریکه نام ام ینیح نفس

 هوش شد. یب و

 هوش شدش... یکمک نفس ب ای_آقا محسن ب

 جان نفس لب زد: یبه صورت ب رهیخ مهیسراس  محسن

 _چکار کنم خانوم.

 خونه؟! مشی_بغلش کن ببر

 _من...

 رسه.. ی_آره منکه زورم نم

 شیپ دیحال خرابش را د یسلطان وحشت داشت به ناچار وقت یز دست زدن به ملکه که ا محسن
 بلند کرد. نیزم یاز رو اطینفس انداخت و اورا با احت یدور کمر و پاها یرفت دستش را به آرام

 رفت. نییپله ها پا واز

 _مراقب باش تو رو خدا...

 _مراقبم خانوم..

 زد. ادیفر محسن

 رو باز کن. نیدرماش ای_آرش ب
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انداخت و به  نییسکو پا یپرت کرد و خودش را از رو گریاسلحه اش را به سمت نگهبان د  آرش
 .دیدو نیسرعت به سمت ماش

 را باز کرد . نیدر ماش موتیسرعت با ر به

*»*** 

 )نفس(

 و رخوت چشم هام رو باز کردم. یخستگ با

 کرد. یبدجور درد م سرم

 گذاشتم. میشونیپ یرو باال آوردم و رو دستم

 _آخ...

 برخورد کرد. رسامیام ی دهیمحکم و ورز یرو که به سمت چپ چرخوندم به عضله سرم

 لبخند زدم. دنشید با

 افتادم. شبید ادی تازه

 نشستم. یو به سخت آروم

 سرم گذاشته بود. ریرو ز دستش

 مردونه اش دلم براش ضعف رفت. بتیه دنید با

 اش گذاشتم. نهیس یرو آروم رو دستم

 .دمیصورتش و آروم لبش رو بوس یرو خم کردم رو سرم

 رو بلند کردم. سرم

 بلند شده بود. یکم ششیر ته

 اومد. یبهش م یلیام خ ینجور یا یول

 و محکمش حرکت دادم. یعضالن ی نهیس یرو آروم رو دستم
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 خورد. تکون

 زدم. لبخند

 چرخوند. چشم هاش رو آروم باز کرد و نگاهش رو به سمتم  یال 

 و جذابش لبخندم پررنگ تر شد. یوحش یچشم ها دنیباد

 _حالت خوبه نفس؟!

 !؟ی؟!....مردم از نگران یکجا بود شبی!...د؟ی_آره تو خوب

دورگه شده اش  یداد و با صدا هیشد و به آرنج دست راستش تک زیخ میلحظه نگاهم کرد ....ن چند
 لب زد:

 کن. چمیشم خانوم بعد سوال پ داری_بذار ب

 !؟ی...کجا بودیدار ی_خب بفرما بگو االن که ب

 .دیخند مردونه

 .دیرو همزمان به صورتش کش دستش

 !...جواب منو بده.؟یخند یم ی_عه به چ

 شکمم گذاشت و نوازشش کرد. یرو آروم رو دستش

 خورد . یکرد بچه آروم تکون م یکارو م نیدونم چرا هروقت ا ینم

 کرد. یدست باباش رو احساس م یاونم گرما انگار

 که بهم منتقل شد لبخند زدم. یحس خوب از

 طفل معصوم به سوزه. نیسوزه برا ا یمنو نکن...دلت برا خودت نم یتاب ی_مگه نگفتم ب

 !؟یبگو کجا بود یر  ی...چرا طفره م یخواد نگرانش باش یسوزه تو نم ی_دلم م

 به شکمم زد . یلباس بوسه ا یاز روشکمم آورد و آروم  کیزد صورتش رو  نزد لبخند

 بچه لگد زد. دوباره
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 حسش کرد . رسامیام

 ...دیو مر دونه خند بلند

 پرونه... ی_پدر سوخته چه لگد م

 شد به صورتم. رهیکردم سرش رو باال گرفت و خ نگاهش

 لبخندش منم لبخند زدم. دنید با

 گونه اش گذاشتم. یرو ناخداگاه سمت صورتش برد و رو دستم

 !؟یکجا بود یبگ ییخوا یدونم نم ی_م

 بزن. یزنگ هیخونه  ییایب رید یدفعه اگه خواست نیکنم ا ینداره،فقط خواهش م یاشکال باشه

 چشم هاش گذاشت: یرو آروم رو دستش

 چشم خانوم. ی_برو

 .یزن یگولم م اتیزبون نیریش نیبا ا شهی_هم

 زد... لبخند

 .شد رهیبهم چ یکردم که احساس گرسنگ ینگاهش م مجنونانه

 .دمیشکمم گذاشتم و نال یرو رو دستم

 چقدر گشنه شدم. رسامیام یی_وا

 شام نخوردم... شبمیکردم...د ضعف

 نخوردم. یز یچ شبیگفتم که د یبهش م دیدهنم گذاشتم نبا یرو جلو دستم

 :دیغر یو با لحن جد دیپرپشتش رو تو هم کش یکردو سرش رو تکون داد ابروها ینچ نچ رسامیام

 !؟یشام نخورد شبی_تو د

تو گرسنه بمونه،چون زبون نداره حرف  یبه خاطر سهل انگار  دیکرده که با یاون بچه چه گناه نفس
 .یکن ینجور یا دیبزنه با
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 شد. زونیلوچه ام آو لبو

 بود. رسامیبا ام حق

 داد. یبه زور شام رو به خوردم م هرشب

 دارم. میدکترم گفت کمبود آهن و کلس یوقت از

 غذا خوردنم رو داره. یهوا یلیخ

 شد تو چشم هام. رهیدستش گرفت و خ نینشست دوتا دستام رو ب بلندشد

 گرفتم. نییو سرم رو پا اوردمیو پر نفوذ بود که تاب ن یانقدر وحش نگاهش

 حساس بود. یلیمورد خ هی نیا تو

 کنه. یم اهیکه گفتم شام نخوردم،حاال روزگارم رو س دیدهنم پر از

تو اگه  ،یتیمسئول یآخه تو چرا انقدر ب ،یغذات رو به موقع بخور  ینفس...مگه تو بهم قول نداد_بگو 
 .یدوست داسته باش دیتو شکمتم با یاون بچه  یمنو دوستم دار 

 بهش گذشته. یچ ستیمعلوم ن ینخورد یز یکه چ شبید یطفل

 خنده ام گرفت . ناخداگاه

 تر شد . یعصب

 اشاره اش گرفت و محکم صورتم رو باال مماس با صورتش کرد. انگشت شست و نیام رو ب چونه

 !؟یخند یم ی_به چ

 دهنم رو قورت دادم و زمزمه کردم: آب

 مونه نترس. ینخوردن بچه گرسنه نم یز یشب چ هی_با 

 تخت بلند شم که مچم رو گرفت . یبرگشتم خواستم از رو یعصب

 سرم... ریزنم خ ی_کجا؟!...دارم باهات حرف م

 کردم...اخم داشت... نگاش
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 .دیبه ذهنم رس یفکر  هیکنه ناخداگاه  حتمیساعت نص کیخواد  یدونستم حاال م یم

 ....یآ ری...ا..ام ی_آخ.....آ

 تخت نشستم. یرو گرفتم و رو شکمم

 شکمم گذاشت. یزده دستش رو رو وحشت

 شده. شیزینفس،نکنه بچه چ یشد ی_چ

 بخورم....آخ خدا... ارنیبگو ب یز یچ هیگشنمه  ری.....ام ی_آ

 کرده بودم. ادیداغش رو ز ازیپ یکردم و کل یم ناله

 رو چنگ زد و از اتاق خارج شد. راهنشیپ دیپر نییبه سرعت از تخت پا رسامیام

 براش چقدر هول شدش ... رمیدن،بمیرفتنش شروع کردم به خند با

 خواست انقدر حرف نزنه. یحقشه م یول

 کردم زمزمه کردم: یکه نوازشش م ینیشکمم گذاشتم و ح یرو رو دستم

 تکرار نشه. گهیدم د ی...قول مهیدونم حق با بابا یمن، م یپسر کوچولو دی_ببخش

 حال خودم بودم که در با شدت باز شد. تو

 بزرگ تو دستش وارد اتاق شد. ینیس هیبا  رسامیام 

 رو پشت سرش با پا بست. در

 روبه روم گذاشت. قایتخت دق یرو رو ینیسمتم قدم برداشت س به

 کنارم نشست. خودشم

 رو دور کمرم تاب داد و من رو به خودش چسبوند. دستش

 .دمیخنده ات رو شن ی_نفس صدا

 .دمیگشاد شدم رو به سمتش کش یومتعجب از حرفش چشم ها شوکه

 برد و مشغول درست کردن لقمه شد. ینیزد و دستش رو به سمت س یکج و جذاب لبخند
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 آخ و واخ کردم. یالک دیفهم یعنی ایخدا ییدهنم رو قورت داد،وا آب

 به سمتم بچرخه لقمه رو به سمتم گرفت . نکهیرو راست کرد بدون ا کمرش

 بعد.. یدم دفعه  یکه بهت در مورد غذا خوردن هشدار م هیآخر یدفعه دفعه  نیبخور،ا ری_بگ

 کرد... سکوت

 ابروم رو باال انداختم. یتا هیشدم و  یلحنش عصب از

 مثال،ها... یکن یبعد چکار م ی_دفعه 

 وخونسردش لب زد: یجد بالحن

 کنم. ی_الزمه بهت بگم چکار م

 ات رو بخور. لقمه

 !؟یکن یخورم، بگو...چکارم م ی_نه نم

 رو به دندون گرفت و سرش رو به سمتم چرخوند. نشییزد لب پا لبخند

 کنم. یگمچکارت م ی_لقمه رو بخوربهت م

 ام بهزور به خوردم داد. گهید یرو با حرص تو دهنم فرو کردم.چن تا لقمه

 رو باال گرفتم... دستم

 ترکم. یخورم ...دارم م ینم گهید رسامی_بسه ام

 _باشه...

 تخت بلند شد. یرو از

 تخت نشست. یگذاشت و برگشت کنارم رو نیزم یرو گوشه  ینیس

 تو چشم هام گفت: ینگاه خواستن کیرو تکون داد و با  سرش

 الزمه بهت نشون بدم. ی_پس گفت

 و مردونه اش گرفت . یقو یرو محکم با پنجه ها انمیو عر فیظر یبازوها
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660 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو تخت. خوابوندم

 .یزد جذاب و خواستن لبخند

 .یدیآفر یخدا جونم چرا ابن مرد و انقدر جذاب و دوست داشتن ییوا

 ....تینها یداشتم...ب دوسش

 گرش بودم. تیمند آغوش امن و حما ازین

 کرد. دنمیلبم فرود آورد و با عشق شروع به بوس یرو رو لبش

 گونه ام سر داد . یچند لحظه لبش رو آروم رو بعد

 فشرد. یصورتم م یجا یگرمش رو جا یلبا

 اومد. یداشت بند م نفسم

 رو دور کمرش قالب کردم. دستم

 :لب زدم یمرتعش یهمون حالت با صدا تو

 ....نکن...بچه؟!رسامیام

 رو با فشار دادن لباش بست... لبام

 بود. دهیروم نخواب کامل

 بچه رو داشت. یکرد و هوا یمراعات م خودش

 لبم برداشت... یرو آروم از رو لبش

 زد. کیگردنم فرو برد و آروم پوست گردنم رو م یرو تو گود سرش

 زد... ینفس م نفس

 شدم.... نگرانش

 ؟! ی_خوب

 ...دیخند
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661 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه بد باشم.... ی_مگه م

 آخه... دهی_رنگت پر

 شده... ی_اونکه عاد

 ...رسامی_ام

 _جون دلم...

 .دیام رو بوس چونه

 و قلقلکم داد..... دیگلوم کش ریرو ز زبونش

 .محکم گونه ام رو گاز زد.دمیخند

 زدم... غیج

 ....دیخند مردونه

 صورتش  منم لبخند زدم. یلبخند پهن رو دنید با

 گونه اش گذاشتم. یرو باال آوردم رو دستم

 جذابش سرش رو آروم جلو آورد. یشدم به چشم ها رهیخ

 رو گاز زدم. نشییکه از گونه ام گرفت لب پا یگاز  یلبم گذاشت به تالف یرو که رو لبش

 کرد. ظیگفت و سرش و باال گرفت غ یآخ

 گفت: یشاک

 نفس؟! یکن ی_چکار م

 ...دمیخند طونیش

 بود. یکه گرفت یگاز  ی_تالف

 گفت: طونیابروش رو باال انداخت و ش یتا هی

 بود آره... ی_که تالف
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662 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _اوهوم.

 گردنم. یرو خم کرد تو گود سرش

 کرد. یداغ نفس هاش که به پوست نازک گردنم برخورد م هرم

 کرد. یرو بهم منتقل م یو حال خوب حس

 و همونجور زمزمه کرد. دییگردنم سا یرو آروم رو لبش

 .ادیز یلیدوستت دارم نفس...خ یلی_خ

 .دمیخند

 .دیگوشم باال کش یالله  یرو تا رو لبش

 .دیگوشم را بوس یالله  یرو آروم

 گازش زد. و

 .دمیزدم و نال غیج

 ...رسامی_عه ام

 .یتالف زمیبود عز ی_تالف

 اش زدم... نهیس یمشتم رو رو یشاک

 ...دیخند

 باره سکوت کرد. کی به

 قلبش مشت کرد. یو آروم نشست دستش رو رو دیپهلو دراز کش به

 . دیرو تو هم کش ابروهاش

 بود. دهیپر رنگش

 گذاشت و پشتش رو به من کرد. نیزم یرو رو پاش

 نشستم. نگران
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663 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمیذو به سمتش کش خودم

 بازوش گذاشتم. یرو رو دستم

 سام حالت خوبه.. ری_ام

 رو از درد جمع کرده بود. صورتش

 گذاشتم و بلند شدم... نیزم یپام رو رو عیسر

 _مواظب باش...

 ول کن نبود. طشمیشرا نیتو ا یحت

 لب زمزمه کردم و همزمان به سمت کمدش رفتم. ریکنان ز غرغر

 ذاشتم. یقرص اضافه براش م یقوط هیاونجا  شهیهم

 داد. ینم تیکه اهم خودش

 .یافتاد یروز نم نیبچه است به خودت بود االن به ا نیکه حواست به ا ی_اگه انقدر 

 قرص رو از داخل کمد برداشتم و به سمتش برگشتم. یقوط

 رو باز کردم. درش

 دونه قرص در آوردم و داخل دهانش گذاشتم. هی

 نشستم... کنارش

 بازوش گذاشتم. یرو رو سرم

 گرفت. یدلم م دمشید یحالت م نیتو ا یوقت

 بود. شیضیمغرور من تنها نقطه ضعفش مر سلطان

 اومد. یکه  باهاش راه نم یقلب

 رو محکم دور بازوش تاب دادم. دستم

 شد. یام ازم دور نم هیثان کی یهام رو بستم ترس از دست دادنش حت چشم
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664 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _نفس؟!

 گرفته اش آروم چشمم رو باز کردم. یصدا با

 بازوش بر نداشتم. یسرم رو از رو اما

 _جانم...

 !؟ید یم یقول هی_بهم 

 !؟ی_چه قول

 زنم نگاهم کن. یباهات حرف م ی_وقت

 گونه ام پاک کردم و سرم رو بلند کردم. یرد اشک رو از رو دمیچشمم کش ریلرزونم رو ز دست

 .دمیصورتش باال کش یرو تا رو نگاهم

 زد. لبخند

 .دهیکبود شده بودو صورتش رنگ پر لبش

 بچه رو داشته باش. ینبودم هوا یروز  هی_اگه 

 _اه دوباره شروع نکن.

 از کنارش بلند شدم و به سمت کمد لباسام رفتم. فهکال

 سام افتاد. ریام یبه لباسا چشمم

 کردم. بغض

 لرزونم نجوا کردم: یصدا با

 .یزن یکننده ک وسیما یحرفا نی_چرا از ا

 .میچش یرو م یخوشبخت یکنار هم مزه  میدار تازه

 !؟یکن یرو با حرفات تلخش م ینیریش نیا چرا

 رنگم روبردشتم و در کمد رو بستم. یخفاش قهوه ا یمانتو
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665 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ارنیسر تو و اون بچه ب ییترسم بال ی...ماددارمی_نفس من دشمن ز

 ...رمیمیم ،یفهم یم رم،یمیمن م وفتهیبراتون ب یاگه اتفاق 

 رفتم مانتو رو تنم کردم. یکه به سمتش م ینیح

 برداشتم. شیآرا زیم یرو از رو شونه

 نشستم. کنارش

 رو بهش کردم. پشتم

 رو باال گرفتم. شونه

 ام فکر نکن. زایچ نیمن...به ا ی_زود باش بباف آقا

 بشه. کیمغرور من نزد ریش یکنه به قلمرو یجرات نم یکس

 .دیخند مردونه

 زنه. یحرفارو م نیشده که ا یز یچ هیدونستم  یم

 خواستم تو اون حال و هوا بمونه هم به خاطر قلبش هم به خاطر اعصابش. ینم اما

موهام فرو کردو  ریاش رو ز دهیکش ی.انگشت هاکنارمه آروم باشه و فقط بخنده یداشتم وقت دوست
 آروم باال آوردشون.

 .دیموهام کش یشونه رو رو یآروم به

 !؟یکه بهت گفتم فکر کرد ی...رو اون موضوعریام ی_راست

 _کدوم موضوع؟!

 ...ای_طاها و سون

 متوقف شد... دستش

 _حرفشو نزن نفس...

 ...دمیسمتش چرخ به



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 بود. دهیرو تو هم کش اخماش

 ام ...موافقه؟! ای...سونهیطاها پسر خوب یگ ی_چرا؟!...مگه نم

 !ه؟ی!...اون نظرش چ؟ی_طاها چ

 !؟یر یگ یبگم...طاها تو خواهر منو م رمیپسره رو بگ یبرم جلو یبارک هیتونم  ی...من نمد

 ...دمیخند

 !؟یخند یم ی_به چ

  

  

 کمیو  یفصل س 

  

 _به تو....

 !؟یر یگ یم ی_چرا حرفام رو شوخ

 نگرفتم؟! ی_شوخ

 داد. رونیو کالفه ب نفسش

 شونه ام چنگ زد و با حرص اما آروم من رو چرخوند. یرو دستش

 نکش. شیموضوع رو پ نیحرف ا گهی_پس د

 شدم و سکوت کردم. رهیشه...با اخم به روبه روم خ یدونستم اگه کشش بدم حتما دعوامون م یم

 موهام رو شونه زد و بافت. آروم

 خان... ی_تموم شد آقا

 کرد... سکوت

 بچرخم سمتش که..آروم خواستم
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667 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

شکمم گذاشت خودش را کامال از پشت بهم چسبوند و سرش رو  یبغلم رد کرد و  رو ریرو از ز دستاش
 داغش رو رو پوست گردنم رها کرد. یتو موهام فرو کرد و نفس ها

 کارش مورمور شد... نیاز ا بدنم

 زمزمه کرد: آروم

 !..؟یکرد وونمی_د

 ....ارمیکم م یوجب مین یتو یجلو شهیهم چرا

 ..دمیخند زیر

 رخم رو به سمتش چرخوندم. مین

 .دیلبم رو بوس یرو خم کردو به طور ناگهان سرش

 زدم: لبخند

 گرمت...هرم داغ نفسات... یخمارت...دستا ی_چشما

 و همه... همه

 که کنار تو دارم. میآرامش نیمعتاد ا من

 ...رسامیباش ام شهیهم

 زد... لبخند

 .دیلبم رو بوس دوباره

 _هستم...تا نفسم هست...

 دادم... رونیرو ب نفسم

 کنم. تشیاز اون اذ شتریداشتم بن دوست

 از کنارش بلند شدم. آروم

 _کجا؟!
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668 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ...اطیتو ح یدور  هیبزنم بعدش  الیسر به دان هیرم  یاتاق م نیشدم تو ا خسته

 هتل... یبر  ییخوا یبابا لنگه ظهره مرد،نم ،یام بهتره به کارت برس تو

به زور مارو از  نییخوا ی..م میکنارتون یوقت نیستیچرا ن نیگ یم میستین یوقت نیبی_شما زنا چقدر عج
 .دیخودتون دور کن

 ابروم رو باال انداختم : یتا هی طنتیش با

 ..ییبخوا یام مجبور  ییخوا یبخواه..نم ییخوا یخان...م یکه هست آقا ینی_هم

 زدو گفت: یپق

 شد... یکیکه هر دوش  نای_عه...ا

 دستم رو تو هواتکون دادم... کالفه

 عمارت و نگاه کردم. نیا  واریخسته شدم بس که در و د ریام

 شم... یم ینرفتم، دارم روان رونیعمارت ب نیماهه که از ا کی االن

 !؟یام که فقط به فکر خودت تو

 چقدر گرفتارم. ینیب ی_چکارت کنم نفس، مگه نم

 ...یگرفتار  شهی_تو که هم

 تخت بلند شد... یرو از

 .دیشست و اشاره اش رو همزمان دوطرف لبش کش انگشت

 .اوردمیخودم ن یدلم براش ضعف رفت اما به رو دمیمردونه اش رو که د بتیه

 به سمتم قدم برداشت. 

 بود. دهیرو تو هم کش اخماش

 .ستادیروم ا روبه

 معرفت. ی_من فقط به فکر خودمم ب
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669 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو از تو چشم هاش گرفتم. نگاهم

 برگردم که مچم رو گرفت. خواستم

 !؟یر  یزنم کجا م ی_دارم باهات حرف م

 ییباال یاش بود که به خاطر باز بودن دکمه ها نهیاز س یگردنش و بخش یسمتش ، نگاهم رو برگشتم
 بود. انینما راهنشیپ

 من فقط به فکر خودمم؟! نم،ی_جواب من رو بده بب

 حرص گفتم: با

 حاال...زدم  یحرف هی ،یش الیخ یشه ب ی_م

 .دمیصورتش باال کش یرو ول کرد، نگاهم رو تا تو دستم

 فشرد. یهم م یمنقبض شده بود و لبش رو رو فکش

 ندادم. یتیاهم

 .رونیدکتر رفتم ب یچند ماه فقط برا نیا تو

 شدم. یداشتم کالفه م گهید

 .الیکردن با دان یشده بود باز  میسرگرم تنها

 کالس داشت. شهیام که هم ایسون

شونه  یرفتم دستم رو به سمت شالم رو یکه به سمت در اتاق م ینیدادم و ح رونیرو با حرص ب  نفسم
 .دمیسرم کش یام بردم و آروم رو

 سرعت از اتاق خارج شدم. به

 رفتم . ایسمت اتاق سون به

 تقه به در اتاقش زدم. چند

 .دمیچند لحظه صداش رو شن بعد
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670 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تو... ای_ب

 رو مشت کردم و هم زمان در رو به سمت داخل هول دادم. رهیدستگ

 قدم بلند وارد اتاق شدم. کی با

 برگردم در اتاق رو بستم. نکهیا بدون

 کرد. یم شینشسته بود و خودش رو آرا ششیآرا  زیافتاد که پشت م ایبه سون چشمم

 شد. دهیبه سمت تخت کش نگاهم

 بود. دهیمن چقدر ناز خواب یکوچولو الیدان

 سمت تخت. رفتم

 .دمیو تپلش رو بوس دیسف یخم شدم و گونه  آروم

 .دمیچونه اش باال کش ریرو تا ز پتو

 ازش برام حکم مرگ رو داشت. ییمدت انقدر وابستهاش شده بودم که جدا نیا تو

ما  یکه بچه  میوقت بهش نگ چیبه اسم خودش و من براش شناسنامه گرفتش ، قرار شد ه رسامیام
 .ستین

 !؟یخوب _نفس

 .دمیچرخ ایکمرم رو صاف کردم، به سمت سون آروم

 کرد. یداشت به من نگاه م نهیتو آ از

 رو به کمرم گرفتم و رفتم سمتش. دستم

 دادم. هیتک واریو کمرم رو به د ستادمیا زیم کنار

 !؟یکجا بر  ییخوا ی_اوهوم خوبم، م

چشمش رو با دست چپش کشد و با دست راست  یگوشه  رهیبگ نهینگاهش رو از تو آ نکهیا بدون
 .دیپشت چشمش کش یخط چشم نازک
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 .رونیسر برم ب هیخوام  ی_حوصله ام سر رفته م

 !؟یی_تنها

 _نه با طاها...

 هام از فرط تعجب گشاد شدن. چشم

 _واقعا...

 برتم. یوسط گفت خودش م دیطاها پر یبرم ول یخواستم با مهد ی_آره...اول م

 شد. یم میحسود ایلبم رو به دندون گرفتم، به سون ی گوشه

 تو گشت و گذاره. شهیبرعکس من هم یسنه منه ول هم

 شد. یچ دمیهوش شدم اصال نفهم یب  شبید ی_راست

 ...دیخند

 گفتم: یشاک

 !؟یخند ی_چرا م

 محسن افتادم. ادیبابا... یچی_ه

 _چرا؟!

گفت سلطان  یم یبود..ه دهیانقدر ترس ،یدرمانگاه شبانه روز  متیبغلت کرد برد یطفل شبی_د
 نفهمه من نفس خانوم رو بغل کردم.

 است. وونهیبرادرت د نی...بس که اچارهیب ی_آخ

 ساعت چند اومدش؟! رسامیام

 دو بود فکر کنم نگهبان بهش گفته بود حالت بد شده. کی_ساعت 

 بود . دهیپر یاومد رنگش حساب یوقت

 حالت بد شده انقدر هول شده بود که نگو... دهیشن یگفت وقت یم طاها
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 ....دمیخند

 ....دیخند

 .طونیش ای_تو ام خوب با طاها جور شد

 _آره هم جذابه هم مهربون.

 باز شد. یهمون لحظه در اتاق به طور ناگهان تو

 شد. دهیهم زمان نگاهمون به سمت در کش ایو سون من

 گرفت. عبوس و در هم تو درگاه قرار یبا صورت رسامیام

 .دیمن چرخ یو بعد رو ایسون یاول رو نگاهش

 داد. رونیرو ب نفسش

 دوباره سرم غرغر کنه، اصال اعصابش رو نداشتم... دمیترس

 کردم باهاش کلکل کردما... یغلط عجب

 .رونیب میری_نفس آماده شو نهار و م

 حرفش ... نیاز ا شوکه

 مردونه و پر ابهتش لب زد: یکردم که با همون صدا ینگاهش م رهیخ

 چرا خشکتون زده؟! هی_چ

 گفتم: شیحال که خصورت جد نیرو تکون دادم و با لبخند، درع سرم

 خورده تعجب کردم فقط... هی_

 _تعجب نداره.

چشم دوخت، ابروهاش رو تو هم کرد و  ایو به صورت سون دیکش نییصورتم پا یرو از رو نگاهش
 گفت:

 !؟یر  ی_تو کجا م
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 .رونیرم ب یسر م هی_حوصله ام سر رفته 

 !؟یی_تنها

بلند شد سرش رو به سمتم چرخوند و با حرکت چشم و ابروش با التماس  یصندل یآروم از رو ایسون
 صدا لب زد. یب

 !گه؟ی_شوهرتو ببر د

 !؟یگ یم یچ ایسون هی_چ

 قدم برداشتم. رسامیرو به دندون گرفتم و به سمت ا م لبم

 بود بهم. رهیخ شیوحش یچشم ها با

 و هم زمان لب زدم: دمیدست بزرگش رو گرفتم و کش دمیکه رس کنارش

 ...ایلحظه ب هی_

 گفت بهت؟! ی_چ

 کشوندمش زمزمه کردم: یطور که به سمت اتاقم م نیهم

 ! نترس طاها باهاش...گه؟ید رونیره ب یداره م یدار  ی_آخه تو چکار به اون طفل

 حرفم ناگهان متوقف شد. نیکه با ا میدر اتاق مشترکمون بود کینزد

 برگشتم سمتش. یاراد ریسمت خودش به طور غ دیرو کش دستم

 . شیوحش یشدم تو چشم ها رهیخ معترضانه

 ...دردم اومد.هوی_آخ...چت شدش 

 من. یاونم بدون اجازه  رونیره ب ی_داره با طاها م

 فهمونم.... یهر دو شون م به

 کنار گردنش افتاد وحشت زده دوتا بازوش رو به چنگ  گرفتم . یکه به رگ برجسته شده  چشمم
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مثل  یمن و تو اون طفل نیحرف بود ب هیخبره فقط  یکه گفتم ب یتو رو خدا طاها از موضوع ری_ام
 . دهیاش رو انجام م فهیداره وظ شهیهم

 زد اما کم کم آروم شد. یتو چشم هام نگاه کرد از شدت خشم نفس نفس م کمی

 برگشت. ایو به سمت اتاق سون دیکش رونیرو با حرص از تو دستم ب بازوش

 رو با خشم باز کرد. در

 نیکرد که خان ا یداشت به همه ثابت م شهیو پر ابهت مثل هم یجد دیچ یتو گوشم پ صداش
 عمارته بزرگه و حرف حرف اون.

 گم ببرتت. یمفهومه به محسن م یبر  ییبا طاها جا ی_حق ندار 

 داداش.. ی_ول

 حرف اضافه ام نباشه. میو اما ندار ی_ول

اخالقش بد جور رو  نیخب با ا  یبردم...ول یانقدر رو خانواده اش تعصب داشت لذت م نکهیا از
 اعصاب بود.

 بود . ستادهیدر اتاق ا ی انهیمشت شده بود و در م رهیدستگ یدستش رو هی

 .دیشد در رو محکم به هم کوب یهمزمان که از درگاه خارج م یحرکت ناگهان کیبا  که

 منقبض شد. یو شکمم کم دیلحظه بدنم لرز کی یبلند در برا یصدا از

 شکمم گذاشتم . یدستم رو رو نگران

 زمزمه کردم: وآروم

 .ختهیبهم ر شیچیپ میبابات دوباره س نیا ستین یز ینازم ،چ ی_آروم پسر کوچولو

 .دمیچشم هاش باال کش یسرم رو آروم باال گرفتم و نگاهم رو تا تو دمیرو که روبه روم د پاهاش

 زدم و چشم هام رو مظلوم کردم. یپهن لبخند

 گفت: یو با لحن جد دیرو تو هم کش ابروهاش
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 !خته؟یبهم ر میچیپ می_من س

 سکوت کردم. ًاجبارا

 رو آروم خم کرد . سرش

به چشم هام با همون ابهت  رهیاز صورتم نگه داشت و خ یمتر یلیچند م یرو تو فاصله  صورتش
 لب زد: شیمردونه و دوست داشتن

 نکردن. یهام اتصال می_برو آماده شو تاس

 یباهام حرف م ینجور یا یبود اما کامال مشخص بود که داره به شوخ یحال که جد نیدر ع لحنش
 زنه.

 کردم. دایجرات پ ستین یعصبان دمید یوقت

 .دمیخند زیر

 و تو هم کرد. اخماش

 .یخند یم ی_به چ

 صورت جذابش غنج رفت. نیا یبرا دلم

 .یآن میتصم کی تو

 لبش چسبوندم. یرو یرو رو لبم

 تا دستم رو دوطرف صورتش قاب گرفتم. دو

 .دمیاش کش نهیس یتا رو نیدستم رو پا یلحظه ا بعد

 لبش جدا کردم. یرو آروم از رو لبم

 رو بلند نکرد. سرش

 هاشو بسته بود. چشم

 زمزمه کرد: یکرد با لحن مهربون یحال که بازشون م نیدرع آروم
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 .رسامینفس ام یشد طونی_ش

 کار دستت بده. طنتیش نیا یترس ینم

 ....دمیخند

 زد. لبخند

 رو صاف کرد. کمرش

 کمرم قفل کرد. یاش رو رو پنجه

 کمرم آورد. یرو یفیخف فشار

 !؟یکار دستمون بد ییخوا ینمونده م شتریماه ب کی_برو خانوم 

*** 

 )نفس(سوم شخص

به سمت خود در را به سمت جلو هول  دنشیگذاشت و آرام همزمان با کش رهیدستگ یرا رو دستش
 شد. ادهیپ نیداد و از ماش

 هتل چرخاند. یبایز نگیرا دور تا دور پارک نگاهش

 را نوازش کرد. شینیب یمحمد یگل ها عطر

 مختلف درامده بودن. یکاج که به شکل ها یبایز درختان

 قصره باشکوه افزوده بود. نیا ییبایو همه به ز همه

و  کیش یو نما ونیرستوران که برداشت نگاهش به سمت دکوراس اطیح یبایز یاز منظره  چشم
 مدرن ساختمان رستوران افتاد.

 باز ماند. ییبایهمه ز نیاز ا دهانش

 شده بود. نییکوچک تز یقسمت ها با المپ ها یکه در بعض یتماما سنگ مرمر نسکافه ا یینما

 قصر پادشاهان. هیشب درست



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

نشست و اورا به  شیبازو یرو رسامیام یبزرگ ومردانه  یبود که پنجه  ییبایهمه ز نیدر ا غرق
 خودش آورد.

 _نفس چرا ماتت برده؟

به  ینگاه مین دیشالش کش یهم گذاشت و خجالت زده دستش را رو یدهان بازش را آرام رو نفس
 انداخت . رسامیام

 شدم. نجایا ییبایلحظه محو ز هید،ی_ببخش

 _قشنگه؟!

 .مونهیمثل بهشت م نجای...ا یعال یلی...خ هی_عال

 لبخند زد. سلطان

 .دیکش نیینفس پا یبازو یدستش را از رو همزمان

 رستوران قدم برداشت. یاشت و  به سمت در ورودصورت نفس  برد یرا از رو نگاهش

 .یدیدختر خوب هنوز داخلش رو ند ای_ب

 از آن بهت خارج شده بود . یکه حاال کم نفس

 دنبال سلطان قدم برداشت. به

 داخل رستوران بود. دنیصبرانه در انتظار د یب

 رنگ در انداخت. ییبه چهارچوب طال ینگاه مینفس ن دنیرستوران که رس یدر بزرگ ورود به

 دنبال سلطان وارد ساختمان شد. وبه

 بود. ستادهیا یکه کنار در ورود یمحض ورودشان نگهبان به

 شان آمد.سمت به

 !؟ی_سالم خان خوش اومد

 به نفس انداخت. ینگاه مین



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 .دییبفرما نی_سالم خانوم خوش اومد

 سرش را تکان داد و به دنبال سلطان قدم برداشت . نفس

 هم با آنها قدم برداشت. نگهبان

 را درآورده و شروع به گرفتن شماره کرد. شیگوش

 آوردن. فیخان تشر دییایب عی...سرسی_الو رئ

 نیگذاشتن خرسند بود و به خود به خاطر داشتن چن یکه به سلطانش م یهمه احترام نیکه ازا نفس
 . دیبال یم یمرد

 زد. لبخند

 داخل رستوران کرد. یفضا یخود را مشغول تماشا و

 و مدرن بود. کیرستوران ش رونیهم هم چون ب یداخل یفضا بایبزرگ و ز یلیبود خ یطبقه ا رستوران

 هست. یا قهیزن با سل دمیشا ایرستوران مرد  نیشک صاحب ا یب

هم سن و سال سلطان و  بایجوان تقر یمرد دنیاطراف بود با د یکه تا آن لحظه محو تماشا نفس
 آمد. یبه سمتشان م عیسر یپوش که با قدم ها کیکامال ش

 شد. رهیبه او خ متعجب

 متوقف شد. سلطان

 لب زد: دهیبر دهیو بر ستادیسلطان ا یمرد نفس زنان روبه رو 

 خان. ی...خوش....اومد_خوش

 را به سمت نفس چرخاند. نگاهش

 خانوم. نی_خوش اومد

 با لبخند سرش را تکان داد : نفس

 _ممنون
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 صورت نفس برداشت و به صورت سلطان چشم دوخت. ینگاهش را از رو مرد

 را به سمت جلو گرفت: دستش

 ... اطیداخل ح دیی_خان بفرما

 مخصوص رو آماده کردم. گاهیجا

 دستش جابه جا کرد. یرا رو الیتکان داد و دان یسر  سلطان

 داشت . یحال که به سمت در قدم بر م نیدرع و

 رستوران گفت: رینگاه کردن به مد بدون

 .میر ی_تو برو به کارت برس خودمون م

 تون کنم. یتا اونجا همراه دی_بذار

 :دیغر یتر  یبار با لحن جد نیا سلطان

 بگو چشم. ستی_گفتم الزم ن

 چشم خان،پس با اجازه. ی_به رو

 متوقف شد. عانهیراه مط ی انهیجوان درم مرد

 گذراند. یران را از نظر مرستو یبایز ینما رتیسکوت کرده بود و با ح نفس

 به صورت  نفس انداخت . ینگاه میبه چپ کرد و ن لیمتما یسرش را کم سلطان

 را پنهان کند. شینتوانست خوش حال دیصورت نفسش د یلبخند را رو یوقت

 به باال شد. لیمتما یلبش کم ی وگوشه

 ساعد دست راستش گذاشت. یدستش جابه جا کرد و بچه را رو یرا رو الیدان

 .دیکمر نفس چنگ زد و او را به سمت خود کش یچپش را رو دست

 .دیکمرش احساس کرد نگاهش را به سمت صورتش کش یسام را رو ریدست ام یکه گرما نفس

 لبش نشست. یرو یلبخند پهن رسامیلبخند ام دنید با
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 اطهیتو ح یاصل زی_سورپرا

 _واقعا؟!

 _اوهوم...

 شدن. اطیوارد ح نیدرهمان ح و

 زده لب زد: رتیح اطیح دنیبا د نفس

 بهشته... نجایسام...ا ری_ام

 رستورانه.. نجای_نه خانوم ا

 ..دیخند نفس

 سام برگشت. ریسمت ام به

 خان.... ی_مسخره نکن آقا

 _مسخره نکردم فقط جوابت رو دادم.

 نفس کشش. یلبخند زد،از همان لبخند ها سلطان

که عطر  ینیمردش گذاشت و ح ی نهیس انیکرد و سرش را م کیسام نزد ریآرام خودش را به ام نفس
 کرد . یرا استشمام م رسامشیتن ام

 زمزمه کرد: آرام

 خوب... یلیخ رسام،یام یخوب یلی_تو خ

 شده بود. نیتزئ چکیکه با گل پ ییو نرده ها ییو طال دیبه رنگ سف  قیآالچ کی

 محل را دو چندان کرده بود. نیا ییبایکاج به شکل قلب ستاره و... و انواع گل، که ز یها درخت

 به کار رفته بود. ییبایز یمجسمه ها انشانیکه درم ییها فواره

 مثل پشت بام عمارت. درست

 _برو خانوم...
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 بود.   رسامشیکه تا آن لحظه گرم آغوش ام نفس

 سلطان به خودش آمد . یصدا با

 سلطان برداشت. ی نهیس یسرش را از رو آرام

 سلطانش نگاه کرد. یو به چشمان وحش دیرا باال کش نگاهش

 کرد و لبخند زد. زیچشمانش را ر سلطان

 اومدم.  یبکنم و گرنه از خجالتت در م یتونم کار  ینم نجایکه ا فی_ح

 .دینفس خند 

 گفت: یشاک سلطان

 خنده هات کار دستمون نده. نی_برو خانوم با ا

 .دیزد  چرخ یو همان طور که لبخند م دیکش نییچشمان درشتش را پا نفس

 )نفس(

 شده بود. دهیچ زیکردم که رو م یخوشمزه ا یشروع به خوردن غذا ها ادیز یولع و اشتها با

 کرد که آروم تر بخورم. یمدام اشاره م رسامیام

 کرده بودم. دایگنده رو پ لیف هی یاون همه تنوع اشتها دنیمن با د اما

 خدمت ها داد تا ببره و سرگرمش کنه. شیاز پ یکیرو به  الیدان رسامیصرف نهار ام بعد

 .میمن رو هم گرفت و مشغول قدم زدن تو محوته شد دست

 زن؟! ایمرده  نجای_صاحب ا

 رو به سمتم چرخوند. سرش

 .میزد یحال قدم م نیدر ع و

 _مرده چطور؟!

 .هیا قهیمرد خوش سل یلیفقط خ یچی_ه
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 .نجاستیبه حال زنش،حتما هر روز ا خوش

 لب زدم. شیناگهان یخنده  نیمتعجب از ا د،یمردونه خند رسامیام

 !؟یخند یم ی_به چ

 شلوارش فرو برد. بیداخل ج یرو با ژست خاص دستش

 دستم رو دور بازوش تنگ تر کردم. ی حلقه

 بود به روبه رو گفت: رهیطور که خ نیهم

 .رونیب ارهیترسه زنش رو از خونه ب یمرد ترسوعه   مثل من...که م هی_صاحب رستوران 

 گن ترسو، محتاطه؟! ینم نکهی_به ا

 ابروش رو باال انداخت : یتا هیسرش رو به سمتم چرخوند  دوباره

 !؟ی_جد

 یار یاز خونه ب تیوضع نیزنت رو اونم با ا یبترس یعی،طب یدار  یادیز  ی_آره خب تو دشمن ها
 .رونیب

 !؟ید ی_پس بهم حق م

 ....کمی_

 ....دیخند

 ...دمیخند

 بود. رهیروبه رو خ به

 شدم. ینم ریاز نگاه کردن به صورتش س شهیکردم و مثل هم یرخ جذابش نگاه م مین به

 .مهیزندگ یمعجزه  نیبزرگتر رسامیام

 رو به بازوش چسبوندم. سرم

 خسته شدم. مینیشه بش یم ری_ام
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 .شهی_چرا نم

 . میها نشست مکتیاز ن یکی یرو

 بود. شیعضالن یبازو یهمچنان رو سرم

 نفس؟! ی_خوب

 خورده خسته شدم. هی_آره...فقط 

 اتاق مخصوص استراحت هستش. هیداخل رستوران  میبر ییخوا ی_م

 نگران نباش. زمیعز ستین یاز ی_نه ن

 صاحب رستوران دوستته!؟ ریگم ام ی_م

 ؟یپرس ی_چرا م

 برن. یازت حساب م یلیخ نایا دمیآخه د یمحض کنجکاو ینجور ی_هم

 !؟یرستوران کنجکاو نی_چراانقدر راجع به صاحب ا

 دهنم رو قورت دادم. آب

 کردم. یم فیتعر گهیمرد د هیجلوش از  دینبا هیمرد متعصب رسامیام

 اصال ولش کن. زمیعز یچی_ه

 چونه ام نشست . یاشاره وشستش هم زمان رو انگشت

 رو مماس با صورتش کرد. صورتم

 رستوران منم. نی_صاحب ا

 که زد شوکه شدم. یحرف از

 کرده. ینبود که بگم باهام شوخ یاهل شوخ رسامیام

 لب زدم: دهیبر دهیبر

 ..من  ی....خدا نجایا یعنی_
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 !؟یگفت یم نایزود تر از ا دیبا

 !؟یبهم نگفت چرا

 زد. لبخند

 لبخند مردونه اش غنج رفت. یبرا دلم

 رو بشنوم. فاتیتعر یستیدروا یرو یخواستم ب ی_م

کردو به اطراف  زیکه لبش رو جمع کرده بود چشم هاش رو ر ینیرو از تو چشم هام برداشت ح نگاهش
 .نگاه کرد

 شدم. کنجکاو

 !؟یگرد یم ی_دنبال چ

 رو صورتم ثابت موند. نگاهش

شد به سمت لبم هجوم  یانگشتان مردانش فشرده م ونیکه چونه ام م ینیزدو ح یشنفس ک لبخند
 آورد.

 کارش خشکم زد. نیاز ا شوکه

 از خونه ببوستم. رونیب یطیکردم تو مح یرو هم نم فکرش

 لبم برداشت. یرو آروم از رو لبش

 زدم... لبخند

 کاراست. نیا یجا نجایا رسامی_ام

 .دیخند مردونه

 !؟یخند یم ی_به چ

 رو آروم خم کرد. سرش

 نگاه پرنفوزش رو نداشتم. تاب
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 .دمیکش نییلباش پا یرو رو نگاهم

 :لبزد

 _دوستت دارم.

 جمله رو بهم نگفته بود. نیوقت بود که ا یلیدم،خیخند

 خان. یآقا ی_باالخره گفت

 تو دلم. یگم ول یم شهی_هم

 گرفتم. فمیظر یانگشتا نیمردونه اش رو ب ی پنجه

 بود... گرم

 به عمق وجودم نفوذ کرد. گرماش

 .میجمله رو از زبون همسرمون بشنو نیبار ا کی یکه حد اقل هفته ا میدار ازیما زنا ن ی_ول

 ابروش رو باال انداخت. یتا هیبهم انداخت و  یچشم نگاه یگوشه  از

 _خب صدام رو ضبط کن هر روز بشنو...

 ...دمیخند

 ...رسامیام یبد یلی_خ

 گم. یمگه دروغ م هی_چ

 )سوم شخص(

 رهیمغرورش خ ریش یوبه چشمان وحش دیجنباندو نگاهش را باالکش یسر  بشیبا لبخند دل فر نفس
 شد.

 _منظورم فقط صدات نبود.

 به باال رفت. لیمتما یلبش کم یکرد و گوشه  زیچشمانش را ر رسامیام

 ؟ی_پس چ



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 .دیکش نییمغرورش پا ریش یاعضالن ی نهیمکث کرد،نگاهش را به سمت س نفس

 .دیسام کش ریخودش را  به سمت ام یبه آرام سپس

کرد  یکه عطر تن سلطانش را استشمام م نیهمسرش گذاشت و درهمان ح ی نهیس یسرش را رو 
 مردش گذاشت. ی نهیس یدست راستش را درست کنار صورتش به رو

 زمزمه کرد. وآرام

همه  ستین یتنها کاف یبزرگ و آرامش بخشت...بازم بگم...صدا یدستا نیعطر، ا نیگرما ، ا نی_ا
 مغرور من. ریباشن ش دیکه گفتم با یینایا

گذاشت و  شیپهلو یسر نفس و دست چپش را رو یودست راستش را رو دیکش یقینفس عم سلطان
 اش فشرد. نهیبه س شتریلبانش نشسته بوداو را ب یرو یکه لبخند محو نیدر همان ح

 .دیاش لرز نهیس انیدانه درمچه مر دلش

 سپرده بود. یآرامش را سال ها بود که به فراموش نیا

گرما را احساس کرده و به  نیبه اعماق وجود نفس نفوذ کرد که بچه هم ا عیدستش آنقدر سر یگرما
 تکان خورد. یآرام

 ثابت ماند. یلحظه ا یکار بچه برا نیبا ا  نفس

 جمع کرد. یبودن را کم رسامیستپر ام ی نهیس یکه رو فشیاز حرکت بچه بند آمد،انگشتان ظر نفسش

 داد. رونیو آرام آرام ب قیرا عم ونفسش

 شکم نفس گذاشت. یزد و دستش را رو یلبخند محو رسامیام

 .بچه بود را لمس کرد یپا دمیشا ایدست  یکه جا یکوچک یبرامدگ

 کنه؟! یشکونه حاال تمومشم نم ی_داره غلنج م

 .دیمردانه اما آرام خند سلطان

 از شور و شعف داشت دوخت. یسرش را باال گرفت و نگاهش را به چشمان سلطان که حاال برق نفس

 حالش جا آمده بود. یکم
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 زد. یجان یب لبخند

 !طونه؟یش یلی_خ

 !اد؟یب ایپدرسوخته به دن نیبگو نفس، چقدر مونده  ا قی_دق

 گفت: یحساب و کتاب جزو کیمکث کرد، با  نفس

 و دو روز. یس ای ی_س

 کرد: زیو چشمانش را ر دیرا در هم کش شیاخم ها سلطان

 یلیدم،تازه تو ام خ یوروجک از دست م نیا دنیدارم کم کم صبرم رو برا د گهیمونده،د ادی_چقدر ز
 .یش یم تیاذ

 .دیخند زیبه چشمان نافذش بود ر رهیکه خ ینیح رسامیحرف ام نیا دنیبا شن نفس

 شکمش بود برد. یسردش را آرام به سمت دست سلطان که رو دست

 اش را دور دست بزرگ مردش تاب داد. دهیو کش فیانگشتان ظر و

 که به دست سردش منتقل شد. ییگرما از

 اش کرد. نهیس انیدر م دنیوار شروع به تپ وانهید قلبش

 هم گذاشت. یرو یلحظه ا یهمه لذت برا نیرا از ا چشمانش

 داد. رونیو پر حرارت ب قیرا عم نفسش

 کرد. یرا نوازش م شینیهمزمان ب رسامیتلخ ام عطر

 نفس برد. یرا باال تا کنار گونه  گرشیدست د سلطان

 نفس را نوازش کرد. فینرم و لط یخمش کرد بود آرام گونه  یبا انگشت اشاره اش که کم و

نشسته بود به صورت جذاب مردش  شیلبان صورت یکه لبخند رو ینیچشمان درشتش را ح نفس
 دوخت.

 زمزمه کرد: آرام
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 خان. یآقا یمیزندگ یمعجزه  نی_تو بزرگ تر

 .دیاش لرز نهیس انیحرف از دهان نفس مردانه در م نیا دنیبا شن رسامینا آرام ام قلب

 نفس باعث شد که یمهتاب صورت

 شده بود عقده. شیبه گذشته پرواز کند به آن روزها که برا الشیخ یبایز یخداگاه پرنده  نا

 )_نگو صدرا،نگو....

 .دیگردنش کش یهم فشار داد و دستش را رو یرا رو شیکالفه چشم ها احسان

 یکارش را فقط در قبول شرط محمد م یکه درمانده از همه جا و همه کس شده بود چاره  صدرا
 دانست.

 ...رهیمیداره م ارشمی_چرا نگم،ک

 لیستون کرد و سرش را متما زیم یکارش رفت همزمان کف هر دو دستش را رو زیبه سمت م احسان
 خم کرد. نییبه پا

 بود. ختهیبلندش ر یشانیپ یلخت و خوش حالتش رو یاز موها یا طره

 کار. نیبه ا هیاصال زنت راض اد،ی_ تو چطور دلت م

 احسان گذاشت. یشده  دهیکتف خم یجلو آمد دست لرزانش را رو یعصب صدرا

 .زدم نشد یبه هر در  یدونم جاش خوبه!؟...خودت که شاهد یاحسان حداقل م میندار ی_چاره ا

چرخاند دست ستون شده اش را از  یسرش را باال گرفت همزمان که سرش را به سمت صدرا م احسان
 به سمت باال هول داد. یکردو آنهارا عصب شیرا برداشت وپنجه درموها زیم یرو

 شده بودن. سیسبب خ نیبه هم شیاز موها یعرق بود و طره ا سیخ شیشانیپ

 صدرا چرخاند. یمخمورش که حاال قرمز شده بودن را به سمت صورت خسته  چشمان

 گفت: یگرفته ا یصدا با

 ...ذارمیصدرا، ب ذارمیب ایدن نی_از ا

 .یو بکنکار ر نیذاشتم ا یوقت نم چیپول داشتم ه اگه
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شد به صورت  رهیشده بود خ دهیکش شیاز اشک رو ینازک یدرمانده که حاال هاله  یبا چشمان صدرا
 احسان.

 برا درمان بره خارج از کشور... دیبا ارشیندارم، ک ی_چاره ا

 سر صدرا قرار داشت. قاپشتیاحسان به چهارچوب در افتاد که دق نیب زیت چشمان

 !رسام؟ی_ام

 بود. ستادهیچهار چوب در ا انیکه مملو از اشک بود نفس نفس زنان درم یبا چشمان رسامیام

 اسمش از زبان پدرش زمزمه کرد: دنیبا شن که

 !(؟ینفس رو بفروش ییخوا ی_م

 آمد. رونیب الینفسش آرام از عالم خ یزنانه  یتکان خوردن شانه اش و صدا با

 به چشمان نگران نفس افتاد. نگاهش

 داد. رونیب قیرا عم نفسش

مردانه  یحصار بازوها انیاما محتاطانه اورا در م عیحرکت سر کینفس را به چنگ گرفت و با  یبازو
 کرد. یاش زندان

 که لبش را کنار گوش نفس نگه داشته بود لب زد: ینیخسته و مملو از درد و رنج  ح ییبا صدا آرام

 .رهیتو رو ازم بگ یذارم کس ینم گهی_د

 کرد. یلرزان کنار گوش نفس زمزمه م ییبا صدا سلطان

آب را که کنار گوشش احساس کرد طاقت از کف داد و نگران قصد چرخاندن سرش را کرد  یسیخ نفس
 که سلطان مانع شد.

 بغض کرد . نفس

 حال مرد مغرورش شده بود. یناگهان یآشفتگ نیباعث ا یز یدانست که چه چ ینم

 فشار داد. سامریام ی نهیخودش را محکم به س ینگران با

 بتونم کمکت کنم. دی...بگو شاهوی یشد ینجور یسام چرا ا ریشده ام ی_چ
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 .ختیریپروا اشک م یصدا در آغوش همسرش ب یبعد سال ها ب سلطان

 پر از بغض و گرفته لب زد: یبا صدا آرام

 .یخاطرات لعنت نیکنه نفس، من محکوم شدم به  تحمل ا ی_گذشته من رو ول نم

 محمد نجم شروع شد. یما از خودخواه یها یبدبخت ی همه

 .دیبا پول تو رو خر یوقت

 لب زمزمه کرد: ریشوکه ز نفس

 !؟دی_من رو خر

 کالفه خودش را از نفس جدا کرد. سلطان

 داشت چشمانش سرخ بود. اخم

 بلند شد و به جلو قدم برداشت. مکتین یرو از

مغرورش  ریسلطانش آرام دستش را به کمرش گرفت و به سمت ش یصورت آشفته  دنیبا د نفس
 قدم برداشت.

 نبود. دنیسرش هزاران سوال بدون پاسخ بودن اما حاال زمان پرس در

 .دیکش یبود و کالفه دستش را به گردنش م ستادهیپشت به نفس ا سلطان

 جلو رفت. نفس

 .ستادیا شیرو روبه

قلبش  دیفک سلطانش افتاده بود را که د ریچشم تا ز یاز گوشه را آرام باال گرفت، رد اشک  که  سرش
 .دیلرز

 صورتش پاک کرد. یو با کف دست رد اشک را از رو دیسام کش ریام یدستانش را باال تا کنار گونه  آرام

 آورد. نییسلطانش پا یرا تاکنار پهلو دستش

 ی نهیس یرو یو سرش را به آرام دیکش نییچنگ زدو نگاهش را پا رسامیام یرا دو طرف پهلو دستش
 ستبر سلطان فشار داد.
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 و دوم یفصل س 

  

 ترسم . یلرزه،م یقلبم م  یز یسلطانم، تو که اشک بر زیاشک نر گهی_د

 زنگ همراهش بلند شد. یبگوبد که صدا یز یلب باز کرد تا چ سلطان

 .دیرا باال کش شینیب

 به آرام خودش را از آغوش سلطان جدا کرد. نفس

 به حرکات او بود. رهیخ و

و بدون تگاه کردن به شماره لمس وصل  دیکش رونیسلوارش ب بیهمراهش را از داخل ج سلطان
 را صاف کرد. شیصدا یبرد با تک سرفه ا یرا کنار گوشش م یکه گوش ینیتماس را زد و ح

 _بله....

 .دیچیدر گوش پ یبلند و مردانه ا یخنده  یصدا

 زد. ادیفر یکرد، عصب ظیغ سلطان

 !؟یخند یچرا م یهست ی_ک

 مرد آرام آرام قطع شد. ی خنده

 حساب کرده بودم. تیهوش و ذکاوت و زرنگ یرو نایاز ا شتریسلطان، ب یکن یز یکردم ناپره ی_فکر نم

 :دیغر یعصب سلطان

 !؟ی؟..د...بنال لعنت یهست ی_گفتم ک

 مرگتم خان. ی_من فعال فرشته 

 حرف مرد گشاد شدن. نیسلطان با ا چشمان
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 .دیچیبوق ممتد قطع تماس در گوشش پ یکه صدا دیبگو یز یگشود تا چ لب

 بود که شانشیشده و غرق در افکار پر رهیخ شیگشاد شده به روبه رو یبا چشمان  سلطان

 ساعدش گذاشت و آرام نجوا کرد: یدستش را رو نفس

 !..؟یشد یبود؟!چرا انقدر اعصبان یشده ؟! ک یچ رسامی_ام

 صورت نفس ثابت ماند. یو رو دیکش نیینگاهش را آرام پا سلطان

 هاست. یکینزد نیتماس از هم نیشک ا یب

 بپا گذاشته اند. شیمهرشاد برا ایمهران  دیشا

 .اوردیب رونیاز عمارت ب ییفرصت بودند تا نفس را به تنها کی ومنتظر

 .در سرشان است یگر ید یهم نقشه  دیشا ای

 سکوت کرده بود. رسامیام

 .دیصورتش و سکوت او را د یسلطان را رو ی رهینگاه خ یوقت نفس

 به جانش افتاد . یبیعج اضطراب

 دورگه شده و لرزانش لب زد: یصدا با

 شده آخه. یشم بگو چ یچرا خشکت زده،دارم نصف جون م ری_ام

  

 گفت: یجد ینفس چنگ زد و با لحن یبازو یدست راستش را رو یپنجه  سلطان

 گردم. یدم بر م یداخل دارم انجام م یکار  هی الیدان شی_برو پ

 مردش دوخت و آرام نجوا کرد: یچشمان نگرانش را به صورت آشفته  نفس

 !؟یختیبهم ر ینجور یگفتن که ا یتلفن بهت چ یشده ،پا ی_خب به منم بگو چ

 بود. ریگ یگر ید یکه فکرش جا سلطان

 باال رفت. شیبخواهد تن صدا نکهیخداگاه بدون ا نا
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 گردم. یبر م الیدان شینکن، برو پ چمی...انقدر سوال پ_نفس

 در هم از کنار سلطان گذشت. یبا صورت دویرا در هم کش شیابرو ها نفس

نفس  یگردنش گذاشت و در همان حال که  از پشت سر به راه رفتن عصب یکالفه دستش را رو سلطان
 :دیبود غر رهیخ

 داره؟! یچه گناه یاون طفل یراه برو، از دست من ناراحت _د...آروم

 لب نجوا کرد: ریداد و غرغر کنان ز رونیبدون توجه به حرف سلطان نفسش را با حرص ب نفس

 ...ی_برو بابا بد اخالق عصب

داشت به سمت  یو همزمان که چشم از نفس بر م دیکش نییگردنش پا یدستش را از رو سلطان
 .دیداخل رستوران دو

 شد. یبه سرعت دست به کار م دیبا

»»»»** 

مشت کرد و محکم  فشارش داد و در را همزمان به  تیریاتاق مد ییطال ی رهیدستگ یرا رو دستش
 قدم بلند از درگاه گذشت. کیسمت داخل هول داد و با 

سالم  دهیبر دهیبلند شد و بر یصندل یصورت سلطان دستپاچه از رو دنیبا د یمنش نیهمان ح در
 کرد.

 رفت . ریبه سمت در اتاق مد یبدون توجه به منش سلطان

 داد در را به سمت داخل هول داد. یکه فشارش م ینیرا مشت کرده و ح رهیدستگ

 بر خورد کرد و سلطان در چهار چوب در ظاهر شد. واریو به د دیپاشنه چرخ کی یرو در

رستوران با لب تابش بود با باز شدن  که تا آن لحظه مشغول حساب و کتاب کردن مخارج بهزاد
 یسلطان به سرعت از رو یصورت آشفته  دنیدر اتاق وحشت زده سرش را بلند کرد.با د یناگهان
 بلندشد. یصندل

 کرد. یرا احساس م شیوضوح لرزش دست ها به
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 کردم؟! یشده؟! ...من خبط یز ی_خ...خان چ

رستو رانش را  تیریهم مد نیهم یسلطان بودبرا یمرد قابل اعتماد در زندگ نیبعد از طاها دوم بهزاد
 به او داده بود.

 !؟یکن یکار  هی دی_با

 قدم برداشت. زیبه سمت م سلطان

 به جلو کرد. لیخودش را متما یگذاشت و کم زیم یهر دو دستش را لبه  کف

 به صورت بهزاد لب زد: رهیخ و

 آب. ریخوان سرم رو بکنن ز ی_دنبالمن، م

 گشاد شده از تعجب لب زد: یبا چشمان بهزاد

 _مهران...

 را باال انداخت و هم زمان : شیکرد و ابرو ها زیچشمانش را ر سلطان

 .ستی_نوچ...مطمعنم مهران ن

 خان هی_پس ک

 _مهرشاده...

 ادشینام را  نیصاحب ا دیاسم آشنا را بار ها درون ذهنش مرور کرد تا شا نیفکر کرد و ا یکم بهزاد
 آمد. ادشیسلطان را  شیچندسال پ یکار  کیهم شرو باال خره  دیایب

 زد: لب

 نبود. ی_مگه خارج از کشور زندان

 .رهیخواد انتقام خون خواهرش رو از من بگ یشه که برگشته و م یم ی_چند ماه

 خان. میچکار کن دی_حاال با
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برداشت کمرش  زیم یداد دست ستون شده اش را از رو یم رونیب یکه نفسش را عصب ینیح سلطان
قدم بلند خودش را  کیو با  دیباره چرخ کیرا راست کرد و به سمت.در  دو قدم  عقب عقب رفت و به 

 .دیرا مشت کرد و در را همزمان به سمت خودش کش رهیبه در رساند دستگ

 .ستادیچهارچوب ا داخل

 گفت: یکرد و با لحن جد یمنش روبه

 تو کارت دارم. ای_ب

 که تمام بدنش به لرزه افتاده بود لب زد: ینیوحشت زده ح یمنش

 _آقا....م...مگه چکار کرد!؟ به خدا ..

 زد: ادیکالفه فر سلطان

 تو کارت دارم بگو چشم. ایگم ب ی_م

 _ب...بله چ...چشم خان.

 برداشت و وارد اتاق شد. چارهیدخترک ب ی دهیچشم از صورت رنگ پر سلطان

 رفت لب زد: یم بزرگ اتاق یهمچنان که به سمت پنجره  و

 خوام سلطان رو بهتر بشناسه. ی_نقشه دارم براش، م

 گذاشت و با دو انگشت پرده را کنار زد. دیسف یپرده  یدست راستش را رو ستاد،یپنجره ا کنار

 لبانش نشست. یکه به نفسش افتاد لبخند نا خواسته رو چشمش

 است. یکه نفس تا چه اندازه عصب دیشد فهم یفاصله هم م نیا از

 بدهد. یبه آشت تیرفت تا رضا یلوسش م یملکه  یقربان صدقه  یکل دیشک امشب با یب

 _خان نقشه رو بگو...

کنار  واریاش جمع کرده بود کمرش را به د نهیس یکه دستانش را رو ینیپرده را رها کرد و ح سلطان
 داد. هیپنجره تک

 :دیه سمت صورت بهزاد کشنوا انداخت و بعد چشمانش را ب یبه دخترک ب ینگاه مین
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 نفس جا بزنه... یخودشو جا یخانوم منش نیخوام ا ی_م

 .ادشیمن ب با

 دنبال نفس. امیبگو خودم م اوشیبه س اوشیس یخونه  یبر  یام نفس رو بعد از رفتن ما م تو

 .میانداز یراه م یحساب یباز  شیآت هیام  ما

 گفت: یلرزان یوحشت زده با صدا یمنش

 .امیب _م...من

 .دینگاه نافذش را به سمت صورت دخترک کش سلطان

 است. دهیداد که تا چه حد ترس یرخساره اش نشان م رنگ

 از احساس لب زد: یو عار  یبا لحن جد سلطان

 .وفتهیب یذارم برات اتفاق ی_نترس نم

 یم نییکه سرش را پا ینیح عانهیکه تاب نگاه کردن به چشمان نافذ سلطان را نداشت مط یمنش
 گفت. یلب چشم ریانداخت ز

 لب زد. نیقدم برداشت و در همان ح زیبرداشت به سمت م یصورت منش ینگاهش را از رو سلطان

 .نجایا ارشیب اطهیدنبال نفس تو ح برو

 _من!؟

 .ستادیبهزاد ا یروبه رو سلطان

 و رخ به رخش. نهیبه س نهیس

 سکوت زمزمه کرد. ینگاهش کرد و بعد لحظه ا موشکافانه

 ...خانوم رو گفتم، شما باش کارت دارم.  ری_نه خ

 سرش را تکان داد : بهزاد

 !؟ی_آهان...شرمنده فکر کردم با من
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 _شرمنده نباش...

کرد  یکه خشکش زده بود و به آن دو نگاه م یبه منش رهیگردنش را به سمت چپ خم کرد و خ سلطان
 لب زد:

 رو که گفتم انجام بده. یزدنت تموم شده برو کار  دی_اگه د

گفت و به سرعت  یسلطان به خودش آمد چشم یبه آن دو بود با  صدا رهیکه تا آن لحظه خ  یمنش
 از اتاق خارج شد .

 یصندل یرفته و رو زیرفتن دختر برداشت و به سمت م ریبسته شدن در سلطان نگاهش را از مس با
 نشست.

 گذاشت. زیم یخم شد آرنج دو دستش را رو زیم یرو

 لختش چنگ زد. یرا درون موها شیپنجه ها کالفه

 رو آماده کنه؟! یباز  شیآت لی_بهزاد زنگ بزن به طاها بگو وسا

 رود. اهیجاده س انیب بگو

 _چشم خان...

 به جانش افتاده بود. یدیشد اضطراب

 کرد. یاحساس ترس م شیبار در زنذگ نیاول یبرا امروز

 !چرا؟

 .دیرس یبهزاد که مشغول حرف زدن با طاها بود به گوشش م یصدا

 مدت زمان کم بار ها تکرار کرده بود. نیبود را درون ذهنش در هم دهیکه کش یا نقشه

 بود. ینقص م ینقشه ب شهیمثل هم دیبا

 نفس بود. یبرا شینگران تمام

 _خان؟!
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ت اما دستش را از دو طرف سرش دو دستش بود آرام باال گرف انیبهزاد سرش  را که درم یصدا با
 برنداشت.

 مخمور و جذابش را به صورت بهزاد دوخت. چشمان

 رود. اهیس یرسن جاده  یم گهیساعت د می_خان طاها گفت تا ن

 .دیکش نییکالفه دستانش را پا سلطان

 بلند شد. یصندل یمشت کرد و آرام از رو زیم یدستش را لبه  

 همان لحظه در اتاق باز شد . در

آشفته وارد  یبا صورت  نیو بهزاد هم زمان سرشان را به سمت در چرخاندن ، نفس درهمان ح سلطان
 پشت سرش از درگاه گذشت. یاتاق شد و منش

چشمان درشتش را به سمت صورت  یسر  یلیبه صورت بهزاد انداخت و خ ینگاه مین نفس
 .دیکش رسامشیام

 به سمتش قدم برداشت. آرام

 رساند. رسامشیرا به ام دوقدم بلند خودش با

 به جانش افتاده بود. یبیعج یو دلشوره  اضطراب

 مردش لب زد: یبه چشمان وحش رهیخ آرام

 .رمیمیبگو دارم از دلشوره م یز یچ هی!؟...یختی!؟...چرا انقدر بهم ررسامیشده ام ی_چ

 سرش را به سمت بهزاد چرخاند. رسامیام

 .دی_چند لحظه مارو تنهابذار

 رفت لب زد: یکه به سمت در م نیتکان داد و در همان ح یسر  بهزاد

 _چشم خان...

 اشاره کرد که دنبالش برود. یمنش وبه
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 ینیزد و با همان لحن کودکانه ح هیگر ریز دنشیبا د الیکرد که دان یرفتنشان را نگاه م ریمس سلطان
 کرد: یم هیکه گر

 _بابا...بابا....

 قدم برداشت. یزد و به سمت منش الیدان یبه رو یلبخند سلطان

 _صبر کن خانوم.

 و هم زمان به عقب برگشتن. ستادنیسلطان ا یصدا دنیو بهزاد با شن یمنش

را از  الیدان عیحرکت سر کیو با  دیطاقت خودش را به او رسان یکرد و سلطان ب یم یتاب یب الیدان
 جدا کرد. یآغوش منش

 ریچسباند و ز الیدان فیو لط دیسف یسر بچه گذاشت و آرام گونه اش را به گونه  یچپش را رو دست
 در آرام کردنش کرد. یلب زمزمه کنان سع

 دل بابا... زیآروم باش، آروم باش عز یی_جانم بابا

 از اتاق خارج شدند. یو منش بهزاد

 .از بسته شدن در سلطان آرام  در همان حالت به سمت نفس قدم برداشت پس

 رهیو با حرص به رو به خ دهیرا در هم کش شیو سکوت سلطان ابروها یهمه خونسرد نیاز ا نفس
 بود.

 خانوم، یخور  ی_چرا انقدر حرص م

 بذار. گرتیخورده دندون رو ج هی هیچ هیگم قض یم بهت

قدم برداشت دست راستش را  شیروبه رو یحرص به هم فشرد و به سمت صندل یلبش را از رو نفس
 نشست. یصندل یرو اطیگذاشت و آرام و با احت یصندل یدسته  یکمرش و دست چپش را رو یرو

 .کرد یزمزمه م الیگوش دان ریبه نفس بود و آرام ز رهیخ سلطان

_ 

 آرام شد. یکم الیگذشت و دان یلحظه ا چند
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 بدهد چرخاند. الیبه دان یباز  یکه بتواند برا یا لهینگاهش را دور تا دور اتاق به دنبال وس سلطان

 افتاد. زیم یرو یا شهیکوچک ش یکره  یرو چشمانش

 قدم برداشت. زیسمت م به

اش گرفت و با لبخند  دهیانگشتان کش انیکشاند و کره را درم یا شهیش یرا آرام به سمت کره  دستش
 لبانش بود به سمت نفس برگشت. یکه رو یمهربان

گذاشته و با  یصندل یدسته  یداده بود و آرنج دست چپش را رو یصندل یاش را به پشت هیتک نفس
و رد  دهیچشمش کش ریانگشتش را ز یکرد و گه گاه یچانه اش  را لمس م ریز  فشیانگشتان ظر

 کرد. یاشک را پاک م

در هم  یخودش را به اخم ها یشد لبخندش کم کم جا یرخ درهم نفس عصب مین دنیبا د سلطان
 شده اش داد. دهیتن

 گذاشت و کره را به دستش داد. شیکنار پا یمبل تک نفره  یرا رو الیدان

 شهیش یبا کره  یلبانش نشست و ذوق زده مشغول باز  یبه رو ییبایکره لبخند ز دنیهم با د الیدان
 شد. یا

 .دیبرداشت و به سمت نفس چرخ الیچشم از دان سلطان

 .ختیر یتمام افکارش بهم م دید ینفس را که م یاشک ها ،یبود و عصب کالفه

 شد. یتاب م یقرار و ب یداد و نا خداگاه ب یاز کف م اریاخت

 .ستادیصورتش داشت کنار نفس ا یکه رو یظیاخم غل با

 نکرد. جادیدر حالتش ا یر ییتغ نینفس کوچک تر اما

داد  یم رونیکه نفسش را ب ینیمشت کرد و ح یصندل یچوب یدسته  یهر دو دستش را رو سلطان
 نفس نشست. یزانو درست روبه رو یرو

 .دیکش نیینفس پا یپا یتا رو یصندل یرا آرام از  دسته  دستش

 را چنگ زد. شیبه صورت نفس آرام ران پا رهیخ
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 مثال!؟ ی_باهام قهر 

 زد اما تکان نخورد. یپلک نفس

 . دیصورت نفس باال کش یزد و آرام دست راستش راتا رو یلبخند نفس کش سلطان

 زمان با انگشت اشاره و شستش هم

 نفس را گرفت و سرش را با وجود مقاومت نفس به سمت خودش چرخاند. ی چانه

 یگم، حاال موقعه اشه، بخند تا بگم چ یرو م زی!...گفتم مهلت بده برات همه چ؟یکن یم هی_چرا گر
 شده!؟

به  لیادنش تبدو جذاب مردش افتاد نا خداگاه ترس از دست د یکه چشمش به چشمان وحش نفس
فکش  ریو تا ز دیغلت دشیسف یگونه  یو رو دیچشمش جوش یشد و آرام از گوشه  یاشک یقطره 
 شد. دهیکش

 .ندیاز اشک واضح تر بب ینازک یسامش را از پشت حاله  ریصورت ام دیزد تا شا پلک

کرد  یچشمان نفس پاک م  ریکه با انگشتان مردانه اش رد اشک را از ز ینیلبخند زد و آرام ح سلطان
 لب زد:

 ها!؟ یخور  ینکن آخر از دستم کتک م هی_انقدر گر

 حرف سلطان خنده اش گرفت. نیناخواسته با ا نفس

 به باال رفت. لیلبش متما یلبخند نفسش گوشه  دنیبا د سلطان

اسب  ادیباز شد، انقدر از کتک خوردن خوشت م شتیکه تا اسم کتک خوردن اومد ن نمیب ی_م
 !؟یحشو

 و سرش را با حالت قهر چرخاند. دیرا باال کش شینیب نفس

 فشارشان داد. ینفس گذاشت و کم یزانو یزد و آرام دستانش را رو یلبخند کج و جذاب سلطان

 دوباره؟! ی_پس چرا قهر کرد

 .ادیبدم م ینگو اسب وحش گهی_مگه نگفتم د
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 .یبهت بگم اسب وحش ادیمن خوشم م یول ،ی_چرا گفت

 و لب زد: دیرا در هم کش شیاخم ها نفس

 شده!؟ یحال ندارم باهات جرو بحث کنم، زود بگو چ اره،یتو کم م شی_اه...آدم پ

 داد. رونیب قیمکث کرد نفسش را عم سلطام

 آب، .. ریخوان سرم رو بکنن ز ی_دنبالمن، م

به صورت  رهیجمله از دهان سلطان  سرش را وحشت زده به سمتش چرخاند و خ نیا دنیباشن نفس
 سلطانش لب زد:

 مهران ... یعنی رسام،یام یگ یم یدار  ی_چ

نگران دستان بزرگ و مردانه اش را به سمت دستان  دیصورت نفس را د یرنگ ناگهان رییکه تغ سلطان
 نفس برد. فیظر

 زد: خی یلحظه ا یدست سرد نفس نشست قلبش برا یکه رو دستش

 !؟یدی_ترس

 _نترسم؟!

 !؟یترس یچکاره ام که تو م نجای_نه نترس، پس من ا

صورت مردش قاب کرد و چشمان نگرانش را به چشمان  یآرام خم شد و دستانش را رو نفس
 دوخت: رسامشیام

 ترسم. یمن م م،یچکار کن دیحاال با ری_ام

 ینرم رو یدست نفسش گذاشت سرش را به سمت چپ چرخاند و بوسه ا یآرام دستش را رو سلطان
 دست نفس کاشت.

 دستش بر نداشت و در همان حالت زمزمه کرد: یرا از رو شلب

 .رمیگ یم شینکن که آت هیبشه، فقط گر تیزیذارم چ ی_نقشه دارم نترس نفسم نم
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زانو  یجا داد و رو نیرم یکنار سلطان خودش را رو دیکش نییپا یصندل یآرام خودش را از رو نفس
 نشست.

 فشرد. رسامشیو محکم ام یاعضالن ی نهیرا دور گردن مردش قالب کرد و سرش را به س دستش

 .دیکش نییسلطان پا یبازو یرا  آرام تا رو دستش

 کمر نفس گذاشت و آرام زمزمه کرد: یمردانه اش را رو یپنجه  سلطان

 .نیرو زم ینشست تتیوضع نی_بلند شو خانومم با ا

 که بغض داشت و دو رگه و بم شده بود نجوا کرد: ییبا صدا نفس

 بذار تو بغلت بمونم  . ر،یتونم ام ی_نم

 نشاند. شیپاها ینشست و نفس را  رو نیزم یرو اطیبا احت سلطان

 داد. هیکشاند و کمرش را به آن تک یرا به سمت صندل خودش

بود   دنیبار یکه آماده  قرمز شده  یگذاشته و با چشمان رسامشیام یشانه  یدودستش را رو نفس
 به چشمان مخمور سلطانش شد. رهیخ

 خان؟! یآقا هی_حاال نقشت چ

 زد. یکرد و لبخند محو زیچشمانش را ر سلطان

 !؟ی_بهتر شد

 و باال کرد. نییبه سرعت سرش را پا نفس

 _اوهوم.

 راست نفس  گذاشت . یگونه  یدست بزرگ و مردانه اش را رو سلطان

  

 _ خوب گوش بده تا نقشه ام رو برات بگم 

 جابه جا شد، سپس ادامه داد. شیسرجا یکم
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 یو م میش یم نی، من و اون دختر با هم سوار ماش یعوض کن هیدختر منش نیرو  با ا دلباساتی_با
 دنبالت. امیخودم شب م اوش،یس یخونه  نیر ی، تو و بهزادم م یسمت آباد میر

 :دیبه سلطان بود پرس رهیکه تا آن لحظه کنجکاوانه خ نفس

 !؟یکن یکه دنبالتن چکار م ییبا اونا ،ی_خب تو چ

 یباز  شیآت هیکشونمشون سمت افراد خودم، طاها اونجا منتظره براشون برنامه ها دارم،  ی_م
 .یحساب

***»»**** 

 )سلطان(

 شد. یخارج م میها هیاز ر یزد و نفسم با درد و به سخت یم انیدرم یکی قلبم

 کرد. یقرمز و اشک آلود نگاهم م یبه نفس بود که با چشمان نگاهم

 لب زدم: نیباز کردم و در همان ح عیهم گذاشتم و سر یزدم و آرام چشمانم رو رو یزورک لبخند

 . رسامیام ینکن فرفر  هی_گر

 پهلوم چنگ زد. یام گذاشت پنجه هاش  رو رو نهیس یسرش رو رو دوباره

تونستم نفس رو  ینداشتم ، نم یقلبم، اما چاره ا تیوضع نینگرانمه مخصوصا با ا یلیونستم خد یم
 با خودم ببرم .

قدم ازش فاصله  کیآروم از خودم جداش کردم،  یلیرو تو چنگال هام گرفتم و خ فشیظر یبازوها
 کردم. یبه سرتا پاش انداختم، تک خنده ا یگرفتم، نگاه اجمال

 گشاد چه قدر با نمک شده بود. یمردونه  راهنیپ نیا با

 :دینال یشاک

 !؟...زشت شدم.یخند یم ی_به چ

بغلش رد کردم  ریرو پر کردم، دستم رو از ز نمونیب یقدم فاصله  کیلبم بود با  یکه لبخند رو همونطور
 لباش چسبوندم. یلبم رو محکم رو عیحرکت سر کیو با 
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نفسم  نیریش یبه مواد داشته باشه  ، منم معتاد لبا ادیکه اعت یبودم، مثل آدم شیصورت یلبا ی تشنه
 .شده بودم

 ذاشتم. یپارو دلم م دیبا یاومد تنهاش بذارم ول ینم دلم

 گردونم عمارت. یرم و برش م یم شب

 .دتمیبوس یکرد و آروم م یم یام چنگ زد باهام همراه نهیس یرو رو دستاش

دختره، خوب بلده چطور بادل صاب  نیفقط دست ا می، رگ خواب دل سنگ ادیز یلیدارم، خ دوستش
 کنه. یمرده ام باز 

 لبش برداشتم. یظاهر شدن، لبم رو آروم از رو میشونیپ یدرشت عرق رو قطرات

 شدم. یزدم، تمام بدنم گر گرفته بود، داشتم از گرما ذوب م مهیصورتش خ یرو

 .دیام لرز نهیس ونیکه تو چشمام نشست دلم آروم م نگاهش

 خش دار و دورگه شدم لب زدم: یزدم وبا صدا یکج لبخند

 دوباره دختر جون!؟ یکرد ونمی_تو که د

 خنده اش پاره شد. دنیبند دلم با د د،یخند زیر

روبه دستش رسوندم، کف دستم رو به کف دستش چسبوندم و انگشت هام رو تو انگشت هاش  دستم
 قالب کردم.

 پنجه هام فشار دادم. ونیدستش رو م آروم

 زمزمه کردم: 

 شه ، طاها و بچه ها منتظرن. یم ریبرم نفسم، داره د دی_با

 .دمیدرشتش جمع شد د یرو که تو چشم ها یوضوح آب به

 به خودم فشارش دادم. شتریب

گونش  یکه زد آروم رو یو با پلک دیچشم چپش جوش یافتاد که از گوشه  یاشک یبه قطره  نگاهم
 شد. دهیاستخان فکش کش ریا زو ت دیرقص
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 بم و دورگه شده اش زمزمه کرد: یصدا با

 که. یدون یقلبتو م تیبذار طاها بره جلو، خودت وضع نیتو ماش نیتو بش ر،ی_مراقب خودت باش ام

 . دمیرو آروم تا کنار گونه اش باال کش دستم

 رو کنار زدم. دیکه از چشمش جوش یشستم اشک با

دلم خاموش شه مردم،  شیکنه ، آت یدل مرد رو خاموش م شیکه آت هینکن نفس، اشک زن آب هی_گر
 !؟ییخوا یرو نم نیتو که ا

 کرد. نییباال و پا تیبغض داشت سرش را با مظلوم دیرو باال کش شینیب

 .دمیراستش رو بوس یرو جلو بردم، آروم گونه  صورتم

 .دمیرو برنداشتم و تا کنار گوشش کش لبم

 گردنش رها کردم. یرو رو نفسم

 ده... ینشون م تیکارم حساس نیدونستم به ا یجمع کرد،م خودشو

 زدم، کنار گوشش زمزمه کردم: لبخند

 بگم!؟ ،یخبر خوب برات دارم اسب وحش هی_

 .دیگرفته اش به گوشم رس یصدا

 _اوهوم بگو.

 !؟یخاستگار  ادی_به طاها بگو ب

 !؟یاش کن هیضا ادی_واقعا بهش بگم!؟ ن

 رو از صورتش دور کردم. صورتم

تو زندون خودش  به قفل و  یدرشتش که من رو به آسون یبه چشما رهیو خ دمیهام رو تو هم کش ابرو
 بود لب زدم: دهیکش ریزنج

 .ادیبگو ب یعنی ادیگم بگو ب یم ی_وقت
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 زنگ خورد. میبگه که گوش یز یچ خواست

 .دمیکش رونیدستم رو از تو دستش ب آروم

 شد. یکه خاموش و روشن م یگوش یشدم به صفحه  رهیدرآوردم ، خ بمیرو از تو ج میگوش

  

  

 و سوم یفصل س 

  

 رو زدم. یلمس گوش یاسم طاها بدون معطل دنید با

 که نگاهم رو صورت نفس بود جواب دادم: همزمان

 طاها!؟ هی_چ

 افتاده!؟ ی!؟اتفاقیی_خان کجا

 .دیهنوز رستورانم، شما آماده باش باش وفتمی_نه دارم راه م

 .نیدیچرا نرس نمی_چشم خان، نگرانتون شدم گفتم زنگ بزنم بب

 _حالم خوبه تو حواست به همه جا باشه.

 _چشم خان

 صورت نفس بود. یرو از کنار گوشم فاصله دادم، نگاهم همچنان رو یگوش

سرم  ییباش نفس، نگران منم نباش، بادمجون بم آفت نداره بال ی_مراقب خودت و اون دوتا فسقل
 .ادشینم

 زدم. یلبخند محو شیدلگرم یبرا

 .دمیشدم رو صورتش و آروم گونه اش رو بوس خم

**** 
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 .میاومد رونیشد از رستوران ب یکه م یهر زحمت و سخت به

 نفس رو تنش کرده بود. یام که لباسا یمنش الهیعروسک بزرگ دستم بود که مثال دان هی

 نقشه ام شک کنه. نیبه ا یممکنه کس محاله

 چشمم به رو به رو.... هیبود و پشت سرم رو نگاه مث کردم و  نهیچشمم به آ هی

بهم  کهیهمش بلوف بوده و اون دیکنه، شا ینم بمیتعق ینیماش چیه یربعه که راه افتادم ول هی االن
 .زهیخواسته اعصاب من رو بهم بر یزنگ زده فقط م

 دادم. رونیب نیرو سنگ نفسم

 تکون دادم . یرو کم سرم

 صورتم درست کنار چشمم احساس کردم. یرو رو یجسم یبه روبه رو بودم که سرد رهیخ

 :دیچینحسش تو گوشم پ یخواستم سرم رو به سمتش بچرخونم که صدا دمیهام رو تو هم کش اخم

 کنم. یگوله حرومت م هی_تکون نخور سلطان وگرنه 

 .دمییسا یهم م یرو نیفکم منقبض شده بود و دندون هام رو خشمگ تیشدت اعصبان از

 نگه داشتم. ابونیخ یرو گوشه  نیماش

 زنم . یوگرنه م ،یلعنت وفتیراه ب یستادی_چرا وا

 .دهیکه ترس دیشد فهم یداشت قشنگ م یفیصداش  که لرزش خف از

 .رونیرو با حرص فوت کردم ب فسمن

 :دمیخند یبودم حرص رهیکه به روبه رو خ ینیح

 !؟یرو فرستادن تا من رو بکش یوجب مین یاون نکبتا تو یعنی_

وحشت زده اش افتاد چشم هاش گشاد  یسرم رو آروم به سمتش چرخوندم، نگاهم که تو چشما 
 شدن.

 و وحشت تمام وجودش رو گرفته بود. ترس
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 .بود دهیصورتش کامال پر رنگ

 مچ دستش تو پنجه هام گرفتم و خمش کردم. عیحرکت سر کیبه روش زدم و با  یکج لبخند

 اسلحه از دستش افتاد. دویکش یگوش خراش غیج

 کیداد صورتم رو نزد یمحکمم جون م یانگشتا نیداشت ب فشیطور که مچ دست ظر نیهم
 .دمیبهم چفت شدم غر یها ندندونیصورتش بردم و از ب

 که تو رو بفرسته برا کشتنم. ستیدونم مهران انقدر خنگ ن ی، من م یلعنت هیچ هی_قض

 لب زد: دهیبر دهیبود تو چشم هام بر رهیزده با چشمان گرد شده خ وحشت

 _به...خدا...خان...من ..مجبورشدم.

 کرد. یرو داشت خورد م اعصابم

 لگدام تا حاال صد دفعه جون داده بود.مشت و  ریز یزن نبود بدون معطل اگه

 .دیکه  تمام بدنش لرز دمیکش ادیبلند سرش فر آنچنان

 شده بود مثل گچ . رنگش

 بودش!؟ یچ شونیاصل ینقشه  ی_د...بگو لعنت

 زنگ خورد. میبزنه که گوش یحرف خواست

 .دمیکش رونیرو ب میو گوش بمیرو بردم تو ج دستم

 شماره لمسش رو زدم. دنید بدون

 بودم به صورت دختره جواب دادم. رهیکه خ ینیح

 _بله!؟

 کمک...کمک  رسامی_الو ام

 کرد. یم هینفس بود داشت گر یصدا

 بود سکته کنم. کیصداش ضربان قلبم آنچنان اوج گرفت که نزد دنیشن با
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 دوخته بودم. یگرد شده از وحشتم رو به صورت منش چشمان

 اومد. ینفس نم یصدا گهید

 قطع شده بود. تماس

 رو تو چنگ گرفتم. یمنش یمانتو ی قهیو  دمیخشم پنجه هام رو باال کش با

اش رو به  قهیدوطرف  دم،یاش رو گرفته بودم اون رو به سمت خودم کش قهیحرص همان طور که  با
 کرده بود. ریدوتا دستم گ نیکه خرخره اش ب یهم فشار دادم جور 

اش رو ول کنم داشت  قهیکرد تا  یرو دورمچم انداخت تقال م زد،دستشیبچه گربه دستو پا م هی مثل
 شد. یخفه م

 بودم. دهیرو تو هم کش ابروهام

 و وحشت تمام وجودم رو فرا گرفته بود. ترس

 :دیلرز یتو دستام م دیکه دخترک مثل ب یانقدر جد دم،یبه هم چفت شده ام غر یدندون ها نیب از

 آره!؟ یکرد ی_تو جاسوس

گشاد شده اش رو به چشم هام دوخته و به خرت و خرت افتاده و صورتش کامال سرخ شده  یاه چشم
 بود.

 شد. یخفه م داشت

 اش رو رها کردم. قهی یبه طور ناگهان 

 .نیپرت شد عقب و خورد به در ماش باشدت

 چشمام رو گرفته بود. یگشت سر جام خون جلو بر

 زدم و با خشم مشتام رو نثار فرمون بخت برگشته کردم. ادیبار بلند فر چند

 دست خورده بودم . رو

 خودم انداختم تو دهن گرگ. یمن چقدر خنگم نفسم رو با دستا ایدختره خدا نیاونم ا جاسوس

 پدال گاز فشار دادم. یسرعت استارت زدم و پام رو رو به
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 از جاش کنده شد.  هیاز ثان یتو کسر  نیماش

 رو پر کرده بود. نیماش یتمام فضا یمنش ی هیگر یصدا

 س...گ....بده، اما وقتش رو نداشتم. یانقدر بزنمش که صدا نجایداشتم هم دوست

 فشار داد. یصندل یخم شدم سمت در شاگرد وحشت زده خودش رو به پشت یطورناگهان به

 .دمیرو کش رهیدستگ

 رو محکم با دست هول دادم. دختره

 .ابونیاسفالت خ یبه رو نیگوش خراشش همراه شد با افتادنش از ماش غیج یصدا

 .ارمیسرش ب نارویتونستم بدتراز ا یم نهیهم انتیو خ یجاسوس یسزا

 بستم و برگشتم سرجام. درو

 رو چنگ زدم. میداشبورت بردم و گوش یرو رو دستم

 .یگوش یچشمم به صفحه  هیچشمم به جاده بود و  هی

 بهزاد رو گرفتم. ی شماره

 بود. دهیکش شیتمام جونم رو به آت اضطراب

 .دیچیلرزون نفس تو گوشم پ یچند تا بوق صدا بعد

 شده خانومم، اونجا چه خبره!؟ ی_نفس...نفس...چ

 جواب داد. هیگر با

 ام کشته شدن. گهیخورده دوتا نگهبان د ریرم سمت رود خونه بهزاد پاش ت یدارم م رسامی_ام

 دنبالمه.. مهران ریام

 کمکم کن... ریترسم، کمکم کن، ام یم من

کردم، که آروم  یاحساس م میشونیپ ینفس نفس افتاده بودم، قطرات درشت عرق رو به وضوح رو به
 شدن. یم دهیاستخون فکم کش ریابروم تا ز یاز گوشه 
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 زد. یم ونیدر م یکی قلبم

 خش دارم زمزه کردم. یصدا با

 نترس خانومم. ارم،ینفس، پدر همه شون رو در م امی_دارم م

 اونجام. گهید ی قهیچند دق تا

 کرد. یم هیفقط گر نفس

 اش رو نداشتم. هیگر یصدا دنیآوردم طاقت شن نییرو از کنار گوشم پا یگوش

 .بمیکردم تو ج دست

 .دمیکش رونیب یقرصم رو به سخت یقوط

 رو باال زدم. یدر قوط دیلرز ی.با انگشت شستم که م

 دونه از قرص ها رو در آوردم. هی

 انگشتام افتاد. یاز ال یقوط

 . نیکف پوش ماش یپام و رو یها پخش شدن رو قرص

 طاها رو گرفتم. یشماره  یرو دوباره باال آوردم ، به سخت میدم،گوشیکش قیتا نفس عم چند

** 

 )نفس(

ام رو تو دستش گرفته بود و  گهیشکمم گذاشته بودم، درد داشتم، بهزادم دست د یراستم رو رو دست
 .دیکش یدنبال خودش م

 زد. یم ادیپشت سرم اسمم رو فر مهران

 خودش رو زود تر برسونه. رسامیکردم که ام یزده فقط خدا خدا م وحشت

 _آه.......

 .دمیتش چرخافتاد به سم نیزم یو رو دیکه بهزاد کش یبا آه بلند همزمان
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 .دیجوش یشکم افتاده بود و از گردنش خون م یرو

 و دستم رو کنار دهنم بردم. دمیکش غیج

 .دمید یرو تار م زیاز اشک همه چ ینازک یپشت حاله  از

 زدم. یم هق

 گرفته بودم. یدیزد و منم دل درد شد یمدام لگد م بچه

 کنار بهزاد نشستم. ینداشت با درموندگ یا دهیفا فرار

 شونه هاش گذاشتم و چرخوندمش. یدستم رو رو آروم

 ام شدت گرفت. هیباز موندش گر یصورت کبود شده و چشم ها دنید با

 کردم. یم هیصورتم گرفته بودم و با تمام توانم گر یرو وحشت زده جلو دستم

 .بد بود یلیخ حالم

 انداختم. نییمهران با ترس دستم رو پا یصدا دنیکه تا اون لحظه تو خودم بودم با شن من

 بود. ستادهیروبه روم ا درست

 کردش. دنیشروع به لرز دیبدنم مثل ب تمام

 شکمم گذاشتم. یدستم رو رو آروم

 زدم. ینفس م نفس

 مهران. یبودم به چشم ها رهیخ

 ....یدییو دو یدییو دو یدیی_دو

 پا. زیگر یتو چنگ من آهو یشد، آخرشم افتاد یچ اما

 نازکش ادامه داد: یهاش رو مظلوم کرد و لبش رو غنچه و با لحن مسخره و صدا چشم

 مهران نشدش . فیسلطانم حر یحت رسام،یام یملکه  ینیبی_م

 بلند شدم. نیزم یکمرم گذاشتم و از رو یبودم تو صورتش، آروم دستم رو رو رهیخ
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 ...یچیمهران ، ه یستین یچی_تو ه

 .یش یسلطان هم نم ی کهیانگشت کوچ یمتنفرم، تو حت ازت

 ...یآدم عوض هی،  یپست رذل هی تو

 .ارمیخودم ن یکردم به رو یکه زد رسما الل شدم، اما سع یادیفر با

 به سمتم اومد. دییسا یکه دندون هاش رو بهم م ینیبا خشم ح مهران

 پروا زل زدم تو چشم هاش. یو ب ستادمیو صامت سرجام ا صاف

 .یدیوقت نذار دشمنت بفهمه که ترس چیه ،رسامیقول ام به

 نگه داشت. یچند سانت یصورتم آورد و تو فاصله  کیام رو گرفت تو دستش ، صورتش رو نزد قهی

 نیکه ا نیداده...نه ...نه ..مثل ا متیکه استادت خوب تعل نمیب ینفس خانوم، م ی_بلبل زبون شد
 ها... شهیحال یچ هیسلطانم 

 ....ی_دستت رو بردار عوض

 افتادم. نیزم یام رو رها کرد رو قهیگوشم زد و همزمان  ریکه به ز یمحکم یلیس با

 و لبم رو به دندون گرفتم. دمیکش یخفه ا غیاز شدت درد ج د،یکش ریت کمرم

 خون رو که تو دهنم حس کردم، دستم رو آروم تا کنار صورتم باال آوردم نگاهم به مهران بود. یشور 

 سوخت. یم دمیرو کنار لبم کش میانیم انگشت

 بود نگاه کردم. یگرفتم و به انگشتم که خون نییرو پا سرم

روم دست دراز کنه، پس  ینجور یذاشت مهران ا یخواست اگه بود نم یرو م رساممیکردم، دلم ام بغض
 کجا مونده.

 شد. یم یداشت بارون چشمام

 !؟یکن یم ینفس خانوم، هنوزم بلبل زبون هی_چ

 .اوردمیکم م دیهم فشار دادم، نبا یرو با حرص رو لبم
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 .دیمغرورم به گوشم رس ریغرش ش یبگم که صدا یز یرو باز کردم که چ دهنم

 .کشمت پس فطرت ی_مهران م

 .دنینگهبان ها وحشت زده به عقب چرخ ی هیو بق مهران

 آروم زمزمه کرد: مهران

 چرا هنوز زنده است!؟ نی_سلطان!؟ا

کمرم چنگ زدم و از  یکه از شدتدرد لبم رو به دندون گرفته بودم دستمرو رو ینیزدم و ح یپهن لبخند
 بلند شدم. نیزم یرو

 .دیدو یتپه به سمتمون م یاز باال رسامیشدم به رو به رو ام رهیخ

 .دیکن کیتنهاست شل نکهیزنده بمونه مثل ا دی_نذار

 اونوقت. میمهران چکار کن ی_اگه نقشه باشه چ

 . شیدیبکش دیفکر نکنم بزن_نه 

دونستم که مهران  یخوب م دمیدو رسامیبه سمت ام یحرف از زبون مهران بدون معطل نیا دنیشن با
 کرد. ینم کیخواست پس به سمتم شل یمن رو م یزنده 

 نگهبان ها رد کردم . نیرو از ب خودم

 شد. یم دهیمهران از پشت سرم شن یصدا

 خوام. یزنده م ... من نفس رودی... نزندی_نزن

 تمیبدون توجه به وضع ختمیر یاومد و منم همانطور که اشک م یبه دست به سمتم م ریهفت سلطان
 .دمیدو یبه سمتش م

 که خودم رو کنترل کردم. وفتمیبود ب کی، چند بار نزد دمید یپراز آب شده بود جلوم رو تار م چشمام

 .دیچیپ یمدام تو گوشم م صداش

 _نفس....نفس....

 .دمییدو ی، فقط م دمیفهم ینم یچیه
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 قدم به عقب رفت. کیرو که بهش رسوندم انقدر محکم خودم روتو بقلش انداختم که  خودم

 .دیکرد قلبم لرز ریمردونه اش اس یدرمونده ام رو که تو حصار بازوها تن

 کرده  بود. دایکه گم شده  و حاال پدرش رو پ یزدم مثل بچه ا یم هق

 .دیموهام رو بوس یرو

اش بود و عطر تنش  نهیس یعقب عقب رفت، اما من خودم رو ازش جدا نکردم، سرم همچنان رو آروم
 ..دمیکش  یرو نفس م

 _نفس آروم باش خانومم، 

 .دمیاش باال کش نهیس یرو که دور کمرش قالب کرده بودم آروم تا رو دستم

 .ختیسرخش افتاد قلبم فرو ر یرو باال گرفتم، چشمم که چشما سرم

و وسط راه با کف  ادیاما نذاشت فرود ب دیچشمش جوش یاز اشک از گوشه  یدرشت یپلک زد قطره  
 دستش پسش زد.

 رو به سمت راست چرخوند، اخم داشت. سرش

 لرزون لب زدم: یصدا با

 !؟یی_چرا تنها

 عاشقم دوخت. یرو به چشم ها شیرو به سمتم چرخوند، نگاه وحش سرش

 کجاست!؟ الیدان یطاها تو راهه، راست ستم،ی_تنها ن

 .میدو گروه بش میگفت م،یکرد ادهیاز محافظا وسط را پ یکیرو با  الی_دان

 رو به سرعت تکون داد. سرش

 شد!؟ ی_بهزاد چ

 گرفته زمزمه کردم: یبهزاد چشم هام پر از آب شدن ، بارصدا یجنازه  یآور  ادیبا  دوباره

 _کشتنش...
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 دم،یچشمش د یاشک رو از گوشه  یهم فشار داد، دوباره جوشش قطره  یداشت لبش رو رو بغض
 شد. دهیاستخون فکش رقصان رقصان کش ریدرشت اشک تا ز یبار پسش نزد، قطره  نیاما ا

 تاب شد. یاشکش ب دنیبا د دلم

 .ختیر یپروا اشک م یمغرورم چه ب مرد

پهلوش چنگ  یلرزونم رو رو یاش گذاشتم و آروم زمزمه کردم و هم زمان پنجه ها نهیس یرو رو سرم
 زدم.

 ترسم. یلرزه، م یپشتم م یز ی_تو که اشک بر

 گرفته و بمش لب زد: یصدا با

 دل ندارم. ستم،ی_مگه من آدم ن

 بهش فشار دادم، حرف حساب جواب نداشت. شتریرو ب خودم

 .نهیاشکت رو بب یکس دیانب ،یمن...تو سلطان ینکن آقا هی_گر

 چونم گذاشت فشار نداد آروم سرم رو باال گرفتم. ریاشاره اش رو ز انگشت

 و سرخش بودم. یوحش یتو چشم ها رهیخ

 سلطانه، خودتو نجات بده، من ...من... ی_فرار کن...امروز آخر قصه 

دادم ...کالفه سرم رو به  یداشتم به حرف هاش گوش م شیوحش یبه چشم ها رهیخ ریو متح مات
 تکون دادم با بغض لب زدم. نیطرف

 طاها تو راهه !؟ یگ ی، مگه نم ریام یگ یم یدار  ی_چ

 بدم. تیفرار دیرسه تا اون موقعه دخلم اومده، با یم گهید ی قهی_تا چهل و پنج دق

 گه مغزم هنگ کرده بود. یم یشه داره چ یباورم نم دیترک بغضم

 . دنیجوش یدرشت اشک بدون وقفه از چشمم م قطرات

 صورتش رو با دستم قاب گرفتم. دم،یرو باال تا کنار صورتش کش دستام

 !؟ییرم جا یذارم،  نم ی_من تنهات نم
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 .دنیجوش یاشک با هر بار پلک زدنش از چشمش م ی قطره

 شدن. یمحو م ششیته ر وداخل

 شدم.... یشدم ول یعاشقت م دی_نبا

 اما شدم عاشقت شدم نفس... یر یگ یدستو پام رو م گفتم

 دارم ... دوستت

 .یخوام تو شاد باش یبره به درک فقط م هدفم

 کنم یمن حواسشون رو پرت م یبر  دینفسم با برو

شده بود از  سیبود و کف دستم از قطرات اشکش خ ششیته ر یلجاجت همان طور که دستم رو با
 تو گلوم بود نجوا کردم:که  یاز اشک با بغض یپشت هاله ا

 بکن و هر دو مون رو نجات بده. یفکر  هیبکش  ینقشه ا هی شهی._مثل هم

و قلبم از وحشت از دست دادن سلطانم تو  دیرس یکرد به گوشم م یم دیمهران که مدام تهد یصدا
 زد. یقرار م یام ب نهیس

 نییصورتش پا یگرم و مردونه اش رو دور صورتم قاب گرفت، دستم رو از رو یرو خم کرد دستا سرش
 چسبوند. میشونیپنجه هاش قاب گرفته بود به پ نیرو همانطور که صورتم رو ب شیشونیپ دم،یکش

 .دنیجوش یاز چشمم م اریاخت یشد اشک هام ب یصورتم پخش م یداغ نفس هاش که رو هرم

 _فرار کن نفس!

زدن و  خیدستام  ستاد،یلحظه از تپش ا کی یحرف رو بهم گفت که قلبم برا نیا حیو صر یجد انقدر
 کشنده اش رو به وضوح احساس کردم. یسرما

ترس و وحشت رو  میکه پشتش بود یبرخورد گلوله به درخت یبگم که صدا یز یرو باز کردم تا چ دهنم
 به جونم انداخت. کبارهی

 انداختم. رسامیخودم رو محکم تو بغل ام دمذویکش یبلند غیج

 کرد. تیمن رو به پشتش هدا اطیآروم پنجه هاش رو دور بازوم تاب داد و با احت ریام
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 .یندار  یراه فرار  گهیکه د یدون یشو  خودت م می_سلطان تسل

 زدم. ینفس م نفس

 چنگ زده بودم. فمیظر یپنجه ها ونیرو م رسامیام راهنیپشت،  پ از

 :دشیبلند و مردونه اش غر یبا صدا رسامیام

 دنیرو از نفس کش یکیمونده باشه،  تو  یباق میام از زندگ هیثان هی ی_مهران  مطمعن باش اگه حت
 کنم. یساقط م

 درخت چنگ زده بود. یتنه  یرو رو دستاش

 عقب برگشت. به

 تو چشم هام لب زد: رهیخ 

 کنم تو فرار کن. یروشه، من حواسشون رو پرت م چمیخورده باالتره سوو هی نی_ماش

 به چپ و راست تکون دادم. ینف یرو به نشونه  سرم

فشارشون داد و با لحن  یگرفت و کم شیقو یبازو هام رو تو چنگال ها ،دیهاش رو تو هم کش اخم
 زمزمه کرد: یو خشن یجد

 خوام. یکه ازت م هیزیتنها چ نیبه خواسته ام عمل کن، ا یذره دوستم دار  هی_اگه 

 ...برو و مراقب بچه امون باش.برو

 زدم: غیکه داشتم ج یهم فشار دادم و با تمام قدرت یزدم  چشم هام رو محکم رو هق

 مونم. یام زنده نم هیثان هی...نخواه که برم، من بعد تو یرم لعنت ی_نم

رو احساس  شیگونه ام و داغ یزدم جوشش اشک از چشمانم و فرودشون رو یطور که هق م نیهم
 کردم. یم

 کرد. دنینشست قلبم با تمام قدرت شروع به تب میشونیپ یکه رو لبش

 شد. یم شتریگلوله به درخت هر لحظه ب کیشل یصدا

 سام بود. ریفقط کشتن ام قصدشون
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 رحم کنه. رسامیکه به ام ستین یبود که مهران آدم معلوم

 جدا کرد. میشونیپ یاش بود که آروم لبش رو از رو دهیهام رو باز کردم، چشمم به گردن کش چشم

صداش که پر بود از بغض به گوشم  نیفاصله گرفت، نگاهش رو ازم گرفت و برگشت و در همان ه ازم
 .دیرس

 .فقط برو._برو نفس..

 کردن کرد. کیع به شلرفت و شرو رونیاز پشت درخت ب هیاز ثان یرو گفت و تو کسر  نیا

و تو  دیدو یم یا گهیبود که به سمت درخت د رسامیبودم چشمم فقط به ام دهیعقب رفتم، ترس عقب
 کرد. یم کیهمون حالتشم شل

 افتاده بودم. ریعشق و احساس گ یدوراه نیب

تونستم به  یهم ازم خواسته بود که برم و منم نم یولش کنم از طرف تیوضع نیتونستم تو ا ینم
 خواستش عمل نکنم.

 هم فشار دادم. یهام رو رو چشم

 .دمیاش رو د دهیورز کلیبار از دور ه نیآخر یبرا

 از شدت بغض تو گلوم بند اومده بود. نفسم

 لب اسمش رو صدا کردم . ریز

 شدن. یگونه ام رقصان م یو رو دنیجوش یهام پشت سر هم م اشک

 دادم. یبچه مون رو نجات م دیرفتم، با یم دیعقب رفتم با عقب

حرکت  نیقرارم گذاشتم و به سمت ماش یدل ب یتمام پا رو یرحم یو با ب دمیچرخ یآن میتصم کی تو
 کردم.

 به پشت سرم نگاه کنم. نکهیبدون ا دمیدو یداشتم اما از شدت وحشت م درد

 بود. دهیامونم رو بر هیگر

 سوخت. یرفته بود تو پام و م غیزخم شده بودن، ت پاهام
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 _آه.....................

 .ستادمیوا دیکه تو اون درختا چرخ رسامیبلند ام یصدا

 گشاد شده بودن. ادیزدم، چشم هام از وحشت ز ینفس م نفس

 اومد. ینم گهیگلوله د کیشل یصدا

 باز به عقب برگشتم. یزدم با دهان یکه نفس نفس م نیزده تو همون ح وحشت

 شد. ینم دهید یز یچ

 .... رساممی...امرساممی_ام

 ذاشتم. یتنهاش م دینبا

 شد. یکه چ دمینفهم

 .دمیدو رسامیجونم مونده بود به سمت ام یب یکه تو پاها یبا تمام قدرت فقط

 که دور هم جمع شده بودن. دمیرو د گهیمهران و چند نفر د ازدور

 .دیکوب یام م نهیبه شدت تو س قلبم

 .دیکه شدم مهران من رو د کشونینزد دم،یدو یبه سمتشون م ناباورانه

 کرد . دنیشروع به خند بلند

 افتاده. یسلطانت به چه روز  نیبب ای...بایما ام که برگشت، ب یپا زیگر ی_به به آهو

 افتاده بود. نیزم یرو رسامیچند تا از نگهبان ها کنار رفتن ام دم،یکش نییرو پا نگاهم

 زدم. ادیفر دمیدو یکه به سمتش م ینیدادم و با خشم ح رونیرو با حرص ب نفسم

 رذل. یسامم لعنت ریبا ام یچکار کرد ،یعوض یرحم یکفتار ب هی_تو 

 شده بود. یکردم و برام عاد یصورتم احساس نم یاشک رو رو یگرما گهید

 خورد. شیخون راهنیچشمم به پ دمیسام که رس ریسر ام یباال

 و پام سست شدن. دست
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 زانو افتادم. یاراده رو یب

 رو تو چنگ گرفتم. شیبزرگ و عضالن یها بازو

 زدم. یو اسمش رو صدا م دمیکش یم غیدادم و ج یقدرت تکونش م باتمام

 خمارش رو بسته بود. یکبودشده بود و چشم ها صورتش

 .دیکش یکه همه کسم بود حاال نفس نم یمرد رساممیام عشقم

 زار زدم.  یحال یزدم سرش رو بغل گرفتم و با ب مهیشدم روصورتش خ خم

 توان سر بلند کردن نداشتم گهیکردم د یدق م داشتم

  

  

 و چهارم یفصل س 

  

 .میبر دیبا د،ی_بلندش کن

 .دیکه دور بازوم تاب خورد و من رو به عقب کش یدست ایصدا همراه شد  نیا

 زدم که ولم کنن و من رو ازش جدا نکنن. یم ادیرو محکم گرفته بودم و فر رسامیزدم سر ام غیج

 کیو با  دیبکنه من رو با قدرت به سمت خودش کش یبه حال و روزم توجه نکهیبدون ا رحمیاون ب اما
 کنده شدم. نیحرکت از زم

 و با دست شکمم رو فشار دادم. دمیاز شدت درد کش یبلند آخ

 .میبر عیسر دیسمت، با نیا ادی_مهران طاها تو راهه داره م

 سرم رو ناباورانه باال گرفتم. دمیطاها رو که شن اسم

باره تمام وجودم رو فرا گرفت، بازوم رو با حرص  کیبه صورت خندون مهران که افتاد خشم به  نگاهم
 .دمیآزاد کردم و به سمت مهران دو یاز تو چنگ اون عوض
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 رو در آوردم. رشیدستم رو به سمت کمرش بردم و هفت دمیکه رس کنارش

 بود بهم و من اسلحه رو درست رو به روش گرفته بودم. رهیگشاد شده خ ییچشم ها با

 .دنیشروع کردم به دورش چرخ آروم

 بودم. دهیزدم،بدجور ترس ینفس م نفس

 .دیخند یبه چشم هام م رهیام خ یعوض اون

 دختر جون. یماشه رو ندار  دنی_تو جرات کش

 زنم. یبه خدا م ،ی_برو گم شو عقب عوض

 قدم به عقب برداشتم. کیقدم به سمتم برداشت، همزمان  کی

 . تو رودخونه یوفتی_مراقب باش ن

 کرد. یترم م یوحشت زده و عصب نیکرد، و ا یجمالتش رو ادا م یخونسرد با

 بودم. ستادهیبزرگ ا یرود خونه  کی یگرفتم، درست لبه  نییپا یرو کم سرم

 .افتاد رسامیلحظه به ام کی یرو باال گرفتم، نگاهم برا سرم

 بغض راه گلوم رو گرفت. دوباره

 انگشتام فشار دادم، انقدر محکم که دستم درد گرفت. نیرو محکم ب اسلحه

 و نگاهم رو به صورت مهران دوختم. دمییهام رو به هم سا دندون

 .یکشمت لعنت یم ،یپست تو عشقم رو ازم گرفت ی_عوض

 وحشت کردم. ادشیز یزد که از صدا یبلند ی قهقه

 .یفسقل یمن رو بکش ییخوا ی_تو م

 به سمتم اومد. گهیقدم د کیرو گفت و  نیا

 بود. دهیچسب ریاش درست به سر هفت نهیشدم س هول

 زد. ادیفر بلند
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 !؟یماشه رو بکش، من رو بکش..چرا معطل ،ی_د...بزن لعنت

 اومد. یکرده بودن، نفسم باال نم دنیشروع به لرز دستام

 .چوندیشد که بهم حمله کرد و دستم رو گرفت و محکم پ یچ دمینفهم

 .دمیاز شدت درد کش یبلند غیج

 از دستم افتاد. اسلحه

 .دمیمالیزدم و بادست چپم مچ دست راستم رو م یم هق

 )سوم شخص(

کرد لبخند  یدر وجودش احساس م  یدخترک حس خوب یوحشت زده  یچهره  دنیکه از د مهران
 قدم به سمت نفس برداشت. کیو کنج لبش نشاند  یکج

 .زد مهینفس خ ی دهیصورت رنگ پر یو رو ستادیاش ا نهیبه س نهیس

صورت نفس پخش شد، دخترک احساس تهوع کرده و دستش را  یکه رو شیداغ نفس ها هرم
 .دهانش گرفت یجلو

 !؟ یار یباال ب ییخوا یم ینیب ینفس خانوم حاال منو م هی_چ

اشک  یکه زد قطره ا یدرشتش حلقه بسته بود،پلک زد و با همان پلک یکه اشک درون چشم ها نفس
 .دیسرخش چک یگونه  یقرارانه به رو یچشمش ب یاز گوشه 

 دستش را دور کمر نفس چنگ زد . مهران

و دستش از دور کمر نفس شل  دیکه مهران کش یگلوله همراه شد با آخ کیشل یصدا نیح درهمان
سر  شیبود با رها شدن دست مهران تعادلش را از دست داد پا ستادهیپردگاه ا یشد نفس که لبه 

  هوشیبرخورد کرده و  ب یخروشان افتاد و در همان لحظه سرش با قطعه سنگ یخورد و داخل رودخانه 
 .شد

 )سوم شخص مهرشاد(
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که از  یدر هم و چشمان یآورد و حراسان با چهره ا نییرا از کنار گوشش پا یدر کمال تعجب گوش ایارش
آمد و به سمت مهرشاد که کنار  رونیرنگ ب دیسف یشدت تعجب گشاد شده بودن از داخل مزدا تر 

 بود قدم برداشت. ستادهیومنتظر ا بیرودخانه دست در ج

از کنارش چشم از آب برداشت و سرش را  ایارش یصدا دنیبه داخل آب بود با شن رهیکه خ مهرشاد
 شد. ایارش یبایبه صورت ز رهیبه سمت راست کرده و خ لیمتما

 براتون دارم. یخبر باور نکردن هی_قربان 

کرده  شیرا داخل موها شیقو یخارج کرده و پنجه ها بشیدستش را از داخل ج دانهینا ام مهرشاد
 وآن ها را به عقب هول داد.

 رو ظاهر کرده. شیبیدوباره معجزه کرده و اصحاب غ رسامیام هی_چ

 شد.._نه قربان، سلطان کشته 

 زمزمه کرد. ایبه چشمان ارش رهیباز مانده از تعجب خ یگشاد شده و دهان یبا چشمان مهرشاد

 رو کشت!؟ رسامیمهران ام ،یگ یم یدار  ی_چ

 دیطاها کشته شد و نفس افتاد تو آب رود خونه با ی لهیکه مهرانبه وس نهیخبر بعد ا ی_آره  قربان ول
 هر لحظه امکان داره طاها سر برسه. میتر بر عیهرچه سر

به داخل آب  رهیگردنش گذاشته و خ یکه از شدت تعجب زبانش بند آمده بود دستش را رو مهرشاد
 نگاه کرد.

 کرد. زیآب خروشان رودخانه غوطه ور بود ر یکه رو یز یچ دنیرا با د چشمانش

 آب!؟ یرو هی_اون چ

 قدم به سمتش آمد.  کیمهرشاد   یصدا دنیبا شن  ایارش

 آب. یرو یشنا ور  یبه ش دیدست مهرشاد را دنبال کرد تا رس ریمس

 یاون زن سلطان است که مهرشاد مهلت نداده و در کسر  دیگشاد شدن  لب باز کرد که بگو چشمانش
 خودش را داخل آب خروشان انداخت. هیاز ثان

 زد. ادیحراسان نام مهرشاد را فر ایارش
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 آمد و شنا کنان خودش  را به سمت نفس کشاند. رونیه مهرشاد از دل آب خروشان ببه آب بود ک رهیخ

 داد. یرا تکان م شیآب به زحمت دستان قو یو وحش عیسر انیبر اثر جر مهرشاد

 کرد که نمرده باشد. یجان دخترک بود و دعا م یب کریبه پ چشمش

 .دیکش یم رونیآب رفته و بال فاصله خودش را ب ریهر حرکت به ز با

زده اش را به سمت لباس دختر برده و بعد  خیشد دست  کیباال خره به دخترک نزد قهیچند دق بعد
جان و  یدختر را درچنگ گرفت و جسم ب سیبار تقال کردن باالخره موفق شد و لباس خ نیچند
 .دیرا به آغوش کش فشیظر

آب از آنچه تصور  انینه کشاند جررودخا ی وارهینگاه کردن به صورتش او را با  خود به سمت د بدون
 کرده بود تند تر بود.

 به موقع طناب را به سمتش پرت نکرده بود.  ایارش واگر

 رودخانه جان سالم به در ببرد. یبود که از چنگال وحش دیبع

به سرعت طناب را رها کرده و به کمکش رفت  ایارش دیکش رونینفس زنان خودش را از آب ب نفس
 بخوابد. نیزم یمردانه اش گرفت و به او کمک کرد که رو یپنجه ها انیقطور مهرشاد را م  یبازو

 نیزم یکه آرنج دست چپش را رو ینیکرد بدون توجه به حال روزش ح یکه به شدت سرفه م مهرشاد
 .دیبود نال دهیپهلو دراز کش یگاه کرده بود و رو هیتک

 ..دختره زنده است.نی_ب...بب

  

زده  خیو  فیمچ ظر یجان نفس نشست انگشت اشاره و شستش را رو یسرعت کنار بدن ببه  ایارش
 دست راست نفس گذاشت . ی

نجوا کرد و  یرفت، لبخند زد و با خوشحال نییکرد تمرکز کند ، شست دستش آرام باال و پا یسع
 از آب مهرشاد دوخت. سیچشمانش را به صورت خ

 .فهیزنه...اما ضع ی_زنده است، نبضش م

 سیو خ ینگاهش را به صورت مهتاب مهرشاد
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 دوخت، صورتش را جمع کرد و بلند شد و کنارش نشست. نفس

از  اطینفس رد کرد و با احت یپاها ریکتف و دست چپش را از ز ری، دست راستش را از ز رهیبم دی_نبا
 بلند شد. نیزم یرو

 :دیداشت غر یتپه  قدم  برم یدر باال نیکه به سمت محل پارک ماش ینیح

 رو روشن کن. نیبرو ماش عیسر مارستانیب مشیبرسون دی_با

 عیکرد، سر یرفت نگاه م یاز تپه باال م مهیبودو به مهرشاد که سراس ستادهیا شیکه هنوز سرجا ایارش
 کرد. دنیبه خودش آمد و شروع به دو

**** 

در هم و نگران و مضطرب کنار در اتاق عمل  یو صورت سیخ یشد که با لباس ها یم یساعت چهار
 خبر زنده ماندن  نفس بود. دنیو منتظر شن ستادهیا

را  شیکنجکاو یحس قو یکرد نتوانست جلو یمدت به حرکات مهرشاد نگاه م نیکه تمام ا ایارش
 .ردیبگ

 بلند شد. یصندل یگذاشت و از رو شیزانو ها یدستش را همزمان رو  

 شلوارش فرو برد. بیداخل ج یسمت مهرشاد قدم برداشت و همزمان دستش را با ژست خاص به

 یکه نگاهش را به انتها ینیداد، ح مارستانیسرد ب واریاش را به د هیهمانند او تک دیمهرشاد که رس کنار
 راه رو دوخته بود لب زد:

 !؟ اون زن دشمنته!؟ زن سلطان!؟ی_چرا انقدر نگرانش

به صورت مهرشاد منتظر جواب سوالش  رهیرا باال داد و سرش را به سمت چپ چرخاند و خ شیابروها
 ماند.

و  ینداشت شوکه چشمانش را به سمت نگاه آب ایرا از ارش یسوال نیچن دنیکه انتظار شن مهرشاد
 کشاند: ایجذاب ارش

 ام هست. یاحیر رسامی_نگرانشم چون اون زن وارث ثروت پدرشه ،تازه ثروت ام

 خند زد. شیابرو باال انداخت و ن ایارش
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 :دیغر نیو خشمگ یحرفش را باور نکرده عصبان ایبود ارش دهیکه فهم مهرشاد

 !؟هیبه چ یبدم چ حیبرا تو ام توض دیبا هی_چ

لختش  یدر آورد و آن را شانه وار داخل موها بشیزد و  دست راستش را از داخل ج یلبخند کج ایارش
 فرو کرد و آن ها را به عقب هول داد:

 کردم. یسوال م دینداشت، نبا ی_حق با توعه به من ربط

 اش را همان طور سر به مهر نگاه داشت. نهیداد و راز پنهان شده در س رونینفسش را آسوده ب مهرشاد

 یم نییش پادهان یکه ماسکش را از جلو ینیسرتا سر سبز  ح یهمان لحظه خانم دکتر با لباس در
 آمد. رونیاز در اتاق عمل ب دیکش

تند و  یبلند شد و به سمتش قدم ها یصندل یاز رو مهیکه چشمش به دکتر افتاد، سراس مهرشاد
 حرکت مهرشاد جا خورد. نیاز ا یلحظه ا یکه دکتر برا یبرداشت ، طور  یبلند

 مند لب زد: هیقلبش گذاشت و گال یرا رو دستش

 گفتم حمله کردن. دم،یخورده آروم تر ترس هی_

 لبش ظاهر شد. یرو یحرف دکتر لبخند نینشسته بود ازا یصندل یکه رو ایارش

 :دیپرس یتند و جد یبا لحن مهرشاد

 چطوره!؟ مارمی_حال ب

 به چشمان جذاب مهرشاد لب زد: رهیانداخت و خ نییقلبش پا یدستش را آرام از رو دکتر

خورده ، دکتر  یبد یخوبه اما همسرتون سرش ضربه  یلیکوچولوتون حالش خ_خدارو شکر پسر 
 .ادین رونیوقت از کما ب چیگه ممکنه ه یم ییرضا

رفت  یاهیچشمش س یلحظه تمام بدنش سست شد جلو کی یخبر برا نیا دنیبا شن مهرشاد
 که دکتر ساعدش را گرفت. وفتدیب نیزم یخواست  رو

 .دیبلندشد و به سمت آنها دو یصندل یصحنه به سرعت از رو نیا دنیبا د ایارش

 بود. دهیطور درمانده ند نیحال و روز ا نیوقت مهرشاد را در ا چیه
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 .ندیبنش یصندل یکرد مهرشاد رو کمک

 رفت و آن دو در انتظار خروج نفس از اتاق عمل ماندن. دکتر

 رفتار مهرشاد بود . نیا یبرا یقانع کننده ا لیغرق در افکارش به دنبال دل  ایارش

 سه سال قبل ....( ای)ارش

« 

 _استاد....استاد..

 موضوع برام مشکل بود . نیهضم ا دمیدو یدنبالش م به

 تونست باشه. یم یکار ک آخه

 .ستادمیا شیقدم کیبرگشت سمتم، تو  دیرو که شن صدام

مغزم  یخواستم ازش بپرسم بار ها تو یرو که م یمغرور بود و با جذبه، سوال شهیداشت مثل هم اخم
 مرور کرده بودم.

 بهم ندادش. یجواب یبودم ول دهیاز ده بار ازش پرس شتریهفته ب کی نیتمام ا تو

 !؟یشده صالح یباز چ هی_چ

 دهانم رو به زحمت قورت دادم. آب

 دوباره جواب سوالم رو نده لب زدم: دیشا نکهیاز ا دیبا ترد شیعسل یبه چشم ها رهیخ

 !؟هیاون آدم ک نی!؟ فقط بگ ی_ک

  

 زد. یسرم داد بزنه ابرو هاش رو باال داد و لبخند جذاب شهیتصورم که منتظر بودم  مثل هم برعکس

 ده!؟ یرو م تیچند ساله که تمام خرج و مخارج زندگ ی_گفت

 مرده بودم. یپول یاز فرط ب یاگه اون نبود من تو هفده سالگ ه،یک دمیوقت نفهم چی_آره استاد، اما ه

 برسم. نجایاون باعث شد درس بخونم و به ا یول
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 زد لب زد: یهمان طور که لبخند م استاد

 گه. ینم یز یدانشگاهم چ سیرئ هیدونم اون آدم ک یمنم نم ایارش نی_بب

 گفت: یکه م دمیاون روز شن فقط

 . هییروستا هی_خان 

 لب زدم: یکنجکاو با

 اما کجا!؟ کدوم شهر!؟ ه،ییروستا هی_خان 

 دونم!؟ ینم گهی_اونش رو د

 من رو به خودم آورد. اریسام  یخودم بودم که صدا تو

 سمتش چر خوندم. هیرو  سرم

  نیخلوت کرد ی_استاد و شاگرد

 .دیخند زیر

 زد. اریبه سر سام یضربه ا یکه دستش بود آرام و به شوخ یبا کتاب استاد

 .ی_شما فضول

 سرش گذاشت. یکرده و دستش رورو زیلبش بود چشمش رو ر یکه لبخند رو ینیح اریسام

 .ینفله مون کرد یبابا استاد زد ی_ا

 برم. دیبا گهی_حقته، خب من د

 _ممنون استاد.

 به رومون زد و از کنارم رد شد و رفت. یلبخند استاد

 بود. رستانمیهم کالس دوران دب اریسام

 .(طونیپسر مهربون و ش هی

 ....مارستانیشخص ب سوم
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به عالم حال باز  الشیکرد با باز شدن در اتاق عمل مرغ خ یم ریکه تا آن لحظه در افکارش س ایارش
 آورد. رونیو تلخ ب نیریگشته و اورا از آن همه خاطرات ش

 دانشگاه گرفته بود. سیسماجت نام آن خان را از رئ یقبل بود که بعد کل یسال و خورده ا کی کی

 خان مهربان مهرشاد بود . آن

 بود . دیبع یفداکار  نیچن نیا یآدم نیاز چن تیشخص نیدر مورد ا قیاست که بعد تحق درست

 دانشگاه نام اورا داده بود. سیرئ اما

از  یکیبود را رها کرد و  یجبران زحمات او شغلش که معمار  یبرا ایمهرشاد از زندان آزاد شد ارش یوقت
 افراد او شد.

که پنجه  ینیدادن  از اتاق عمل خارج شدن مهرشاد  کنار برانکارد ح یرا هول م یار که برانکاردپرست دو
به جلو  لیمتما ینفس انداخته بودن چنگ زده بود و کم  یرنگ که رو دیسف یپارچه  یرا رو شیها

 داشت . یشده  و با پرستار ها قدم بر م

 :دینفس بود پرس یبه صورت مهتاب رهیکه خ ینیح ینگران با

 _حالش چطوره خانوم!؟

 .ادیکه به هوش ب دیدعا کن دیهوشه ، فقط با ی_فعال که ب

گردنش فشرد و آرام پوست  یپارچه برداشت ،  دستش را رو یرا از رو شیپنجه ها ستادیا مهرشاد
 گردنش را ماساژ داد.

 به پا شده بود. یدلش آشوب در

 ماند. ینفس  زنده م یعنی

** 

 بعد... کسالی

 ات. هیعوض شدن روح یبرا کهیکوچ هیمهمون هی ،یکن یم یچرا لجباز   زمیعز لدای_
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تخت  یکالفه دستش را به زانو گرفت و همانطور که نگاهش به صورت جذاب مهرشاد بود از رو لدای
 بلند شد . 

 را  از نظرش گذراند. لدای یبه سمتش قدم برداشت، چشمان مهرشاد سرتا پا آرام

 زمزمه کرد: یشد و با لحن آرام رهیچشمان جذابش خ ستادبهیاز مهرشاد ا یکم یدر فاصله  لدای

 .یکن یهارو ندارم، چرا اجبارم م یجور مهمون نیا ی_قبلنم بهت گفتم که حوصله 

بود لبخند زد ، دست راستش را آرام تا کنار صورتش باال  رهیخ لدای یبایکه به صورت ز ینیح مهرشاد
 آورد .

 عیحرکت سر کیو با  دیسرش را عقب کش لدایبگذارد،  لدایصورت  یتا خواست دستش را رو اما
بر دل عاشق  یجواب محبت و عشق مهرشاد را داده و داغ یتفاوت یو ب یبا سرد شهیو مثل هم دیچرخ

 مهرشاد گذاشت.

 یکرده و با لحن مهربان یصبور  شهیعادت کرده بود، مثل هم لدایسرد  یرفتارها نیمهرشاد که به ا اما
 زمزمه کرد.

ساعت  میسر سوزن برات ارزش دارم تا ن هی یجشن، اگه به اندازه  نیبه ا انی_همه با همسراشون م
 ...گهیندارم د یارزش چیدر اتاقم، اگرم نه و برات ه ایآماده شو ب  گهید

از درگاه گذشت و در را  قدم بلند کیو با  دیعاشق و درمانده چرخ یانداخت و با دل نییرا پا سرش
 لدایتمام بدن  یلحظه ا یبود که برا ادیبسته شدن در ز یآنقدر صدا د،یپشت سرش محکم به هم کوب

 .دیاز ترس لرز

 کرد. یرا نسبت به مردش درک نم شیهمه سرد نیا لیهم دل خودش

 کرد. یاز عمق وجودش او را دوست داشت و به او ابراز عالقه م مهرشاد

 .کرد یاز او فرار م شهینسبت به مهرشاد نداشت و هم یگونه حس چیاو ه اما

فر و بلندش فرو کردو طره از از آن را پشت گوشش  یاش را آرام داخل موها دهیو کش فیظر انگشتان
 داد.
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اش حبس شد  نهیلحظه درون س کی یشد نفسش برا یسقف اتاق کوتاه و کوتاه تر م ییبود گو کالفه
 بکشد. قیکرد نفس عم یفشرد و سع شیگلو یدستش را رو

 به سراغش آمده بود. یهم همان کابوس لعنت باز

برداشت وبه سمت  شیگلو  یاتاق رساند دست راستش را از رو یزحمت خودش را به پنجره  به
 هول داد. رونیدرب پنجره را روبه ب عیحرکت سر کیپنجره برد و با  ی رهیدستگ

 فرو داد. شیها هیداخل ر قیو هوا را عمهم فشار داد  یرا محکم رو چشمانش

 بار کارش را  تکرار کرد. چند

 شدن. انینما شیشانیپ یدرشت عرق سرد رو قطرات

 را از نظرش گذراند. اطیو داخل ح دیکش نیینگاهش را پا دیبه گوشش رس ایارش یآشنا یصدا

 .ثابت ماند ایصورت نگران ارش یرو چشمش

 خانوم حالتون خوبه!؟ لدای_

نجوا  یخش دار و گرفته ا یو باال کرد و با صدا نییپا یزدو سرش را چند بار با در ماندگ یپلک لدای
 کرد:

 .یمهمون یآماده اش کنم برا دیتو با اریرو ب ای...آره خوبم، ارم_آ

 .ارمشی_چشم خانوم االن م

  

  

 و پنجم یفصل س 

  

 خوب نبود. چیحالش ه دیعرق کرده اش کش یشانیپ یدستش را رو کف

 دایخورد و سرش شد یکه تلو تلو م ینیآنکه پنجره را ببندد ازش دور شد و نفس نفس زنان ح بدون
 کمد رفت . یرفت به سمت کشو یم جیگ
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 .دیکش رونیحرکت آن را ب کیرا به سمت کشو برد و با  دستش

 قرصش گرداند. یدور دور کشو  به دنبال قوط کیسرگردانش را  نگاه

 را چنگ زد . یکرد قوط شیدایپ باالخره

 بر خورد کرد. واریباز شد و محکم به د یهمان لحظه در اتاق  به طور ناگهان در

انگشتانش رها شده و  انیاز م یوحشت زده سرش را به سمت در بر گرداند و در همان لحظه قوط لدای
 افتاد. نیزم یبه رو

چهارچوب در ستون کرده و  یتنومندش را رو درگاه  ظاهر شد دودست انینگران در م یبا صورت مهرشاد
 لب زد. لدایبه  رهینفس زنان خ

 .میترسوند یلیگفت حالت بد شده...خ ای_ارش

 کرد. یمهرشاد نگاه م ی دهیدر سکوت فقط به صورت رنگ پر لدای

 و وارد اتاق شد. دیکش نییآرام دستش را پا مهرشاد

  یرنگ اتاق به خوب یپارکر قهوه ا یقرص  که رو دیسف یبه دانه ها رهیو  خ دیکش نییرا پا نگاهش
 کردن شد. یم ییخودنما

دانه  یقرص را برداشت و شروع به جمع آور  یبه حالت آماده باش  نشست قوط  نیزم یرو لدای کنار
 کرد. نیزم یکوچک قرص از رو  یها

 که تازه به خودش آمده بود آرام کنار مهرشاد نشست. لدای

 کنم. ی_خودم جمعشون م

 بردارد لب زد. نیزم یدست از کارش بکشد و نگاهش را از رو نکهیبدون ا مهرشاد

 !؟یدی_دوباره کابوس د

 _آره.

 اومد!؟ ادتیام  یز ی_چ

 _آره...
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 .دیباال کش لدای ی دهیصورت رنگ پر یوحشت زده نگاهش را تا تو مهرشاد

 به چشمان درشتش لب زد: رهیخ

 !؟ی_چ

 .دیخند زیمهرشاد خنده اش گرفت، رصورت نگران  دنیبا د لدای

 خان... ی_نگران نشو آقا

 خان( یناگه سکوت کرد، )آقا به

 بار درون سرش تکرار شد. نیدو کلمه چند نیا

 جمله را گفته بود... نیچرا ا چرا

 خان( ی)آقا

 شد. یزنگوله در سرش تکرار و تکرار م مثل

 یب شیاشک ها دیکش یم غیکه ج ینیگوشش گذاشت و ح یو دو دستش را رو دیکش یبلند غیج
 .ختنیر یگونه اش م یوقفه رو

 خان...... یخان...آقا یآقا

 یکرده و مدام نامش را صدا م ریاس شیقو یرا در چنگال ها لدای فیظر یوحشت زده بازو ها مهرشاد
 زد.

 (لدای)

* 

 شدم. یزدم ، اما آروم نم یآغوشش بودم زار م تو

 بودم. یهاش فرار  یچرا از مهرشاد با تمام مهربون ا،یبود پسرم ارم!؟...چرا!؟همه آرامشم شده چرا

 .هیریچه تقد نیا ا،یخدا آخ

 .رمیآرامش بگ یتا کم دمیکش یقیهم گذاشتم نفس عم یهام رو رو چشم
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 بار به خودم نگاه کردم. نیآخر یبرا نهیآ تو

 بود و میمال شمیآرا

 پوریباسن گ یباال یتا کم نهیدار  بود و از قسمت س نیداشت وآست قهیکه  یتوس  یلباس مجلس هی
 کار شده بود.

 بودم. ختهیطرف شونه ام ر کیفر و بلندم رو  یموها

 شونه ام بود بردم . یرو آروم به سمت شالم که رو دستم

 یو م دیکوب یتار به در مغذم خودش رو م یانداختم انگار که خاطره ا یسرم م یکه شالمه رو رو ینیح
 تونستم. یکنم اما افسوس که نم شیآور ادیخواست که 

حرکت دسته اش رو تو مشتم گرفتم و با عجله و دو  کی، با بردم میدست فیرو کالفه به سمت ک دستم
 قدم بلند از در گاه خارج شدم.

 .زد یرو تو بقلش گرفته بود و باهاش حرف م ایمحض خروجم از اتاق چشمم به مهرشاد افتاد که ارم به

 .نهینرفتن، البته نظر خودمم هم گهیگه اصال به هم د یم نهیب یدوتا رو م نیا یدونم چرا هرک ینم

 مهرشاد نبودش. هیاصال شب ایارم

 ام اومدش. یمامان ای_ب

 کردم به روش لبخند بزنم. یسع

 کنج لبش نشوند و آروم زمزمه کرد. یسرتا پام رو از نظر گذروند، لبخند کج ستادم،یروش ا روبه

 !؟لدای ی_چقدر خوشگل شد

 به روش زدم . یساختگ لبخند

 نشه. رمونید زم،یعز ی_مرس

 شه. یم رمونی_آره ....آره حق باتوعه داره د

 کامال تو رفتارش مشهود بود. شیسردرگم نیتکون داد ا یرو با کالفگ سرش

 رو ازم گرفت و راه افتاد. نگاهش
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 رو متوقف کرد. نیماش یرنگ یقهوا یدر بزرگ و سلطنت یجلو

 اومد. نیشون به سمت ماش یکیبودن،  ستادهیدر ا یتا نگهبان جلو دو

 انداخت. نیبه داخل ماش یخم شد نگاه دیدر که رس یجلو

 گفت: یجد یلیکه پشت رل نشسته بود خ ایارش

 _چه خبر شده!؟

 ور. دستور آقاست، من فقط مامورم و معذ  دی_ببخش

 رو بغلش گرفته بود. ایکنار من نشسته بود و ارم  مهرشاد

 بچه رو. ریبگ لدای_

 رفت. رونیب نیو از ماش دیرو کش رهیرو ازش گرفتم، دستگ بچه

 .دنیهمه ترس نیشده که ا یچ یعنیزوم روش بود،  نگاهم

 فاصله گرفت. نیاز ماش نگهبان

 .دشینگهبان گذاشت و کنار کش یبازو یدستش رو رو مهرشاد

 کردن. ینجور یشده!؟..چرا ا یچ ای_ارش

 به سمتم برگرده گفت: نکهیبدون ا ایارش

 خانوم، مهرشاد حواسش هست. دی_شما نگران نباش

 بودم به صورت مهرشاد انگشت شست و اشاره اش رو دو طرف  رهیسکوت کردم همون طور خ 

 .دیکش دهانش

 شده بود، نگران یچ

 بود. یمهرشاد براچ یشده بود، نگران یچ

 . دمیکش نییمهرشاد پا ینگاهم رو از رو دمیرو که شن ایارم ی هیگر یصدا

 در آوردم و کردم تو دهنش. فمیاز داخل ک یخشکش رو به سخت ریش ی شهیش
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 بودم . دشیصورت سف محو

 باز شد. نیدر ماش که

 جلو نشست. یصندل یرو باال گرفتم، مهرشاد رو سرم

 ...نجایشده آقا!؟...چه خبره ا ی_چ

 رخش به من بود. میچرخوند،  ن ایسرش رو به سمت ارش مهرشاد

 .میبر گرد دیترس برش داشته...با زی_سلطان بدون دعوت اومده.کامب

 .میدور بش نجایاز ا عیسر دیبا ر،یعقب بگ دنده

 کلمه نظرم رو جلب خودش کرد. هیکه گفت  یجمله ا نیتمام ا تو

 )سلطان(...

 اسم چقدر برام آشناست... نیمن ا یخدا

 شاگرد گذاشت . یصندل یدستش رو رو ایارش

 زد رو ترمز . یعقب، خواست دنده عقب بره که به طور ناگهان برگشت

 شد. دیصورتش مثل گچ سف رنگ

 گشاد شده اش به پشت سر من بود، آروم لب زد... یچشما

 .میبرگرد میتون ی_نم

 !؟ی_چ

 بودن. رهیهردو به پشت سرم خ دیچرخ مهرشادم

و من وحشت زده از  دشیدونفر شده که مهرشاد غر نیباعث وحشت ا یچ نمیبرگردم بب خواستم
 شدم. خیبلندش سرجام م یصدا

 ...لدایسرجات  نی_بش

 لب زد: ایارش
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 .شیو نه راه پ مینه راه پس دار میچکار کن دی_حاال با

 داخل. میبر می_مجبور

 نگاهم کردد: رهیخ مهرشاد

 !؟یدیفهم یدار  یام برش نم یحاال بزن، تا آخر مهمون نی_نقابت رو هم

صورتم  ی.مهرشاد نگاهش رو از رودمیکش رونیب فمیسرم رو تکون دادم و نقابم رو از داخل ک عانهیمط
 شد. رهیبرداشت و به پشت سرم خ

 .....ی....لعنت ی_طاهاست، لعنت

پسره ام کم از سلطان نداره دست  نی، ا نمیطاهارو بب نیخوام ا ینم چیبرو داخل، ه عیسر ای_برو ارش
 خودشه. یپرورده 

 بودم. دهیوحشت زده و دسپاچه ند نطوریو مهرشاد رو ا ایکردم تا حاال ارش یتعجب نگاهشون م با

 که انقدر باعث وحشت مهرشاد شده. هیسلطان ک نیا

 .میشد اطیو وارد ح میرو حرکت داد ، از کنار نگهبان ها گذشت نیماش ایارش

 گردوندم. الیبزرگ و اطیرو دورتا دور ح نگاهم

 باغ ساخته شده بود. کیداخل  الیدرخت بهتره بگم و یبزرگ با کل اطیح هی

 و چشم نواز بود. بایاستخر بزرگ به شکل ال قرار داشت که  واقعا ز هی اطیسمت ح هی

 .میها پار کرد نیماش ی هیرو کناربق نیماش

 و در رو برام باز کرد. ستادیرو دور زد و کنار در ا نیشد ، ماش ادهیپ عیسر مهرشاد

 شد . خم

 ...اروی_بده من ارم

 اومدم. رونیب نیگذاشتم و آروم از ماش فمیرو داخل ک رشیش ی شهیرو دادم بهش، ش ایارم

 .لدایری_دستم رو محکم بگ
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 کرد. یرفتار م ینجور یشم چرا ا یرخ مهرشاد دوختم اصال متوجه نم میرو به ن نگاهم

 ترسن. یکه انقدر ازش م هیآدم بد جنس یلیسلطان خ حتما

 .ریگم دستم رو بگ یدختر، م یی...کجا لدای_

 !؟یزن ی_باشه چرا داد م

 تاب دادم و شیعضالن یرو آروم دور بازو دستم

 .میاشتقدم برد الیهم به سمت و همراه

 کرد. یرو نوازش م مینیو رنگا رنگ ب بایز یکرده بودن و عطر اون گل ها یراه رو گل کار  دوطرف

تو نماش به کار رفته  یرنگ ییکوچک و طال یشده بود و چراغ ها یتماما مرمر کار  الیو یرونیب ینما
روشن  یاز جنس چوب قهوه ا ینما دادهذشده بود و در ورود چکیبا گل پ الیو واریاز د یبود بخش

 کار شده بود. ریش کی یبه شکل مجسمه  رهیبود و دستگ

برد تا در رو برامون باز  رهیتنش بود دستش رو به سمت دستگ یاز نگهبان ها که کت و شلوار مشک یکی
 که به کمرش بسته بود. دمیکتش که کنار رفت اسلحه اش رو د یکنه، گوشه 

 از اون کله گنده هاست که انقدر نگهبان دورش جمع شده. الیو نیصاحب ا معلومه

 تکون داد و با دست به داخل اشاره کرد. یسر  نگهبان

 .دییبفرما رنیگ یسراقتون رو م یلیمهرشاد خان آقا خ نی_خوش دومد

 به نگهبان انداخت و وارد سالن شد. ینگاه میسرش ذو تکون داد و ن مهرشاد

 .دیبه سمت ما چرخ ورودمون به سالن سرها همه با

 .دیسف ایزرد  ایقرمزبود  ایداخل جام هاشونم  عیجام دستش بود ما هیکدومشون  هر

 دنیلباس پوش نجوریکوتاه و آزاد بودن اما من اصال از ا یو با لباس ها یروسر  یخانوم ها ب شتریب
 اومد. یخوشم نم

 زن ها نقاب زده بودن. شتریب

 ها رفت . زیاز م یکیبه سمت  مهرشاد
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 .لدای نی_بش

 و نشستم. دمیرو عقب کش یصندل

 سرگرم کردم. ایو ارم وهیرو با م خودم

 یور و اون ور رو م نیام بدتر از اون مدام ا ایکرد و ارش یمدام با تلفن همراهش صحبت م مهرشاد
 .دییپا

 بودن. دنیاز جوونا اون وسط مشغول رقص ینفر  چند

 بار.  نیاما ا میو با هم برقص میداد که بر یم شنهادیمعموال بهم پ مهرشاد

 گذاشتم. ایرو با چنگال پوره کردم و آروم داخل دهان ارم یکیکوچ بیس

 گرفت. یرو از سر چنگال م بیس یکرد و با تک خنده ا ینازم آروم دهنش رو باز م یکوچولو پسر

 هم گذاشتم. یهام رو آروم رو پلک

آروم کردنش رو  ییکرد و مهرشاد هم توانا یم یقرار  یدرست نبود، من دلم ب میتو زندگ یز یچ هی
 نداشت.

 رو گم کرده بودم . یبا ارزش زیچ هی انگار

 آقا. ی_به مهرشاد خان چه عجب اومد

 سرم رو آروم باال گرفتم. یکلفت و مردانه ا یصدا دنیشن با

 .یبلند و به اصطالح چخماق یها لیمرد نسبتا مسن با سب کی

 دستش رو به سمت مهرشاد دراز کرد. بالبخند

 رو بغل کردن. گهیبلند شد دستش رو گرفت و محکم هم د یصندل یاز رو مهرشاد

به سمت من  زهیبودم اسمش کامب دهیاومدن اون مرد که فهم رونیکه از آغوش هم ب نیاز ا بعد
و بالبخند دستش رو به سمتم دراز کرد.از سر اجبار دستش رو آروم لمس کردم و با لبخند  دیچرخ

 سالم کردم. یساختگ

 .دیرو لمس کرد دستم رو تا کنار صورتش باال برد و آروم بوس فمیانگشتان ظر سر
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 .دمیرو آروم عقب کش دستم

 شد. دهیکش نییپا ایصورت ارم یصورتم تا رو یرو ازنگاهش

 ...پسر توعه مهرشاد. ایداخ یی_وا

 .استی_آره ...ارم

 .مینیرو ازم گرفت و اشاره کرد که بش ایارم

 روبه رومون نشست. خودشم

 افتاد. هیکشان به گر ازهیخم ایگذشت که ارم یربع هی

 خشک رو تو دهنش کردم. ریش ی شهیرو ازش گرفتم و ش ایارم

 سرو صدا و خلوت. یب یجا هیبردمش  یم دیاومد با یخوابش م یوقت شهیشد، هم یآروم نم اما

 کالفه کنار گوش مهرشاد زمزمه کردم. اط،یام رفته بود تو ح ایارش

 خلوت. یجا هیببرمش  دیبا شهی_آروم نم

 نگاهش رو به صورتم دوخت. مهرشاد

 _کجا مثال!؟

 وسط و گفت: دیپر زیببگم که کام یز یچ خواستم

 .نیباال همه شون خال ی_ببرش تو اتاقا

 ممکنه سلطان... _نه

 داره تازه اون اون سمت سالن نشسته لدای_آخه سلطان چکار به 

در به در دنبال  ده،یکش یباز چه نقشه ا ستیچرا اومده معلوم ن کهیمرت نیدونم ا یاصال نم _
 پاشاست.

 عمارتش رو بعد مرگ زن و بچه اش سوزونده. تمام

 خواد. یم ریاز جون اون گرگ پ یچ ستیمعاوم ن حاال
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 که کشت. مهرانم

 ..هیبودم به صورتش ، پس سلطان واقعا آدم بد رهیشده ام خ گشادیچشم ها با

 .امیمنم باهات مپس لدایخب  یلی_خ

 رو نکون دادم. سرم

 صداش در اوم . زیدوبار کام که

 .ادیگم ب یزنم م یاز خدمتکارا یکیکارت دارم االن به  نی_تو بش

 و شروع به ضربه زدن به صفحه اش شد. دیکش رونیب بشیرو از داخل ج شیگوش

 نشستم. ینگیخدمتکار زن بفرست ، سمت مجسمه  کی دی_ام

 .دیکش نییرو از کنار گوشش پا یرو به من دوخت و همزمان گوش نگاهش

 . ادشی_االن م

 تو بغل مهرشادم آروم نشد. یکرد،حت یم یتاب یب دایرو آروم کتم اما شد ایداشتم ارم یسع

 یداده بود و با اون روسر  یور  هیبلوند که  یو موها یگندم یبا پوست یخدمتکار نسبتا جوان نکهیا تا
 که تنش بود ظاهر شد. یمخصوص فرمیونیکرده و  دایپ ییبایز  یهم خان یتوس

 باال ببره. یغزش خواست که من رو به طبقه  زیکامب

 .میدور شد زیتو بغلم گرفتم و از م ارویارم

 رو باز کرد به دنبالش از درگاه گذشتم. یداشتم که در بزرگ یسر خدمتکار قدم بر م پشت

 یو به طور ناگهان دیکش یخفه ا غیکه خدمتکار ج میرفت یاز پله ها باال م م،یشد گهیسالن د هی وارد
 نشست.

 .یپام ، دوباره گرفت لعنت ی_آ

 .دیمال یپاش رو محکم گرفته بود و پشت سر هم م مچ

 . رمیخودم م ییایب یتون ینم_اگه 
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 !؟یاگه آقا بفهمه چ ی_ول

 .ستمیبفهمه منم که بچه ن یز یچ یکس ستی_قرار ن

راه رو سمت چپ هر کدوم از اتاق  یباال انتها نیزحمت از پله ها که رفت یپس ب ی_باشه خانوم مرس
 .دیداخلش استراحت کن نیبر نیهارو که خواست

 به روش زدم و از کنارش رد شدم و پله هارو باال رفتم. یلبخند

 دستم خوابوندم و مشغول حرف زدن باهاش شدم. یرو کالفه رو ایارم دمیپله که رس نیآخر به

 از اتاق ها. یکیداخل  رفتم

 .خوندن خوابوندم ییالال یرو بعد گل ایارم

 اومدم. نییتخت پا یو آروم از رو دمیچونه اش باال کش ریرو تا ز پتو

 همون لحظه در به صدا در اومد. تو

 .دمیبه سمت در دو عیبشه سر داریب ایارم نکهیترس از ا با

 گرفتم. مینیب یاخم هام رو توهم کردم و انگشت اشاره ام رو جلو ایارش دنیرو آروم باز کردم، با د در

 به زور خوابونده بودمش. یکرد دارشی_آروم در بزن ب

 خانوم. لدای دی_ببخش

 بمون. ششیتو پ نییرم پا ینداره، من م اشکال

 .اسم هستمن ح نی_چشم خانوم، شما بر

 نره. ادتونینقابتون  فقط

 رد شدم. ایچشمم و از کنار ارش یسرم گذاشته بودم آوردم رو یابروم رو باال دادم نقابم رو که رو یتا هی

 گل کرد. میطونیلحظه ش کی دمیپله ها که رس به

 تو سرم بود خنده ام گرفت. کهیلبم رو گاز گرفتم از فکر ی گوشه
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ام،  یمنم عاشق بچه باز  یول هیدونم کارم بچه باز یرنگ پله نشستم، م ییقطور و طال ینرده  یرو
 کار. نیده برا ا یجون م ستین یام که کس نجایا

بود سرعتم هر  یرده طوالنخوردن کردم، ن زینرده کنار پام گرفتم و با حرکت پام شروع به ل یرو رو دستم
 زدم . غیکردم چشم هام رو بستم و فاتحه ام رو خوندم محکم ج یشد عجب غلط یم شتریلحظه ب

 _کمک .....کمک......

 سفت خوردم . زیچ هیبه  هیاز ثان یکسر  تو

 عطر تند مردونه  هیآشنا  یسوخت ...گرم بود بو یم دایشد صورتم

.... 

 خورد.... یکه پشت سر هم تو ذهنم فلش م یر یشد با تصاو همراه

 خواب... کی مثل

 خان... ی)نفس.....آقا

 ....یسام رینفس ام تو

 دارم.... دوستت

 ...رسامیام

 گذشت. یکه از ذهنم م یمات رینامفهوم ...همراه شده بود با تصاو یصداها

 نفس زنان سرم رو باال گرفتم. نفس

 گشاد شده بودن... چشمانم

 جوان و فوق العاده جذاب... یمرد صورت

 که بد جور به دلم نشسته بود. یاخم دوست داشتن هیداشت  اخم

 . دیهام رو محکم چنگ زد و با خشم تکونم داد و غر بازو

 .یداد یخودت رو به کشتن م یداشت هیها چ یبچه باز  نی_چته دختر ا
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ام با  نهیهر لحظه درون س دنشیبرام آشنا بود که قلبم با شن ی.....به حدمن صداش ی....خداصداش
 ..دیتپ یسرعت تر م

 تونه باشه. یم یبرام آشنا تره ک ییکه از هر آشنا بهیمرد غر نیا

 زمزمه کردم: دهیبر دهیلرزون بر یصدا با

 _م...من...

 کرد الل شده بودم. زیرو ر شیوحش یها چشم

 بازم ازم بلندتر بودش. یتر بود ول نییپله ازم پا کی نکهیبازوم برداشت باا یرو از رو دستش

 کارت. ی_بسه برو پ

 پله ثابت بمونه. یباعث شد رو ایارش یاز کنارم رد بشه که صدا خواست

 رو به پشت سرم دوخت. نگاهش

 شده. یز ی_خانوم چ

صورت مرد برداشتم و به سمت  یپله، نگاهم رو از رو یرو ستادیاومد کنارم ا یقدم هاش م یصدا
 .دمیچرخ ایارش

 بود به اون مرد. رهیخ

 شده بود. دیمثل گچ سف صورتش

 جذاب و مردونه اش سکوت رو شکوند . یکرده بودن که اون مرد با صدا سکوت

 پسر. یکن یچکار م نجای!؟ ایخودت ،یصالح ای_ارش

*** 

 )سوم شخص(

 شناخت لب زد: یسلطان او را م نکهیشوکه از ا ایارش

 !؟یشناس ی_شما....من رو از کجا م
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 لب زد: شیکنج لبش نشاند و آرام با همان آرامش ذات یلبخند کج و جذاب سلطان

 م.کرد یرو تصور م یروشن ی ندهیبرات آ ،یبرس نجایکردم به ا یفکر نم ست،یآدما ن نیا نی_تو جات ب

 آدما. نیا نینه ب نجایا نه

از پله ها  ایو چشمان متعجب ارش لدایو مغرورانه درمقابل چشمان عاشق  دیهاش رو تو هم کش اخم
 باال رفت.

 بم و دورگه شده اش لب زد: یبا صدا  لدای

 !؟ایبود ارش یمرد ک نی_ا

 چرخاند و چشمان گشاد شده اش را به نگاه جست و جو گر او انداخت . لدایسرش را به سمت  ایارش

 بود. نیگفتن ا ی_سلطان ...سلطان که م

 سلطان بود. نیا ،ی_چ

 دوباره به گذشته پرواز کرد. الشیفکارش فرو رفته و مرغ خدرا ایارش

 قبل.... میسال و ن کی

 شدم. جیگ شمینجوری)_بس کن رضا،من خودم هم

 !؟هیگفته اون خان اسمش مهرشاده پس دردت چ یمحمد یگ یمگه نم یبش جی_چرا گ

 .دیکوب واریبه د یو مشت محکم دیچرخ واریکالفه به سمت د ایارش

 خالفکاره، ... هیمهرشاد ... ی_ول

 شناخته. یکارا بلد باشه، بعدشم اون کجا و من کجا اصال از کجا من رو م نیازا ادیبهش نم اصال

 گذاشت و آرام فشار داد. قشیرف یشانه  یقدم برداشت دستش را رو ایآرام به سمت ارش رضا

 مهرشاده..( یبپرس اون هم محل اری_از سام

 که خوردچشمانش را باز کرد . یتکان با

 !؟ایارش یشد ی_چ
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اش سر  دهیکش یابرو یشده بود و آرام از گوشه  انینما شیشانیپ یکه قطرات درشت عرق رو ایارش
 لب زد: یگرفته ا یشد با صدا یم دهیاستخان فکش کش ریخورد و تا ز یم

 مهرشاد . شیپ دینشده خانوم شما بر یچی_ه

 دور شد. ایتکان دادو از ارش یسر  لدای

 دوباره در افکارش غرق شد. ایارش

 برادر سلطان ...سلطان خان همون منطقه است... اریسام

 به او زده بود. ییحرفا هیکه  االنم

 کرده بود. ینیب شیرا پ یز یاش چه چ ندهیآ ی_برا

 او باشد . ی ندهینگران آ دیسلطان با چرا

 حرف نزده بود. ایبه ارش شیوقت از کمک ها چیمهرشاد ه چرا

 من نکنه اون خان سلطانه... ی_خدا

اگر حدسش درست بوده باشد  د،یدهانش کش یداد انگشتانش را ناباورانه رو رونیب قیرا عم نفسش
 را کرده بود. انتیخ نیبزرگ تر شیزندگ هیحام نیپس او در حق بزرگ تر

 پاگرد دوخت. یباز مانده بود و چشمان گشاد شده اش را ناباورانه به سمت باال دهانش

 من سلطان... ی_خدا

 . دیباال دو یگر یپس از د یکیتمام توانش پله ها را  با

 را بشنود. شیصدا یکس نکهیزد بدون ترس بدون فکر ا یم ادیفر

 !؟...سلطان...یی_سلطان...سلطان کجا

 زد. یداد و اسم سلطان را صدا م یدر هارو به سمت داخل هول م یگر یپس از د یکی

 مشت شده بود. رهیدستگ یدرگاه و دست چپش رو یراستش رو دست

 اتاق چشم گرداند، نبود. داخل
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 قدم  عقب گرد کرد و همزمان از درگاه گذشت . کی با

که اعماق وجودش را به روبه رو شد  یبا صحنه ا شیاز اتاق خارج شد درست رو به رو نکهیمحض ا به
 .دیآتش کش

 در آرام کردنش داشت. یسع یدستانش گرفته بود و با لبخند مهربان انیرا در م ایارم سلطان

 به سلطان بود که او سرش را باال گرفت . رهیطور خ نیهم

 :دیغر یو با لحن تند دیرا در هم کش شیها اخم

رو گذاشته رفته کدوم  یکیکوچ نیبچه به ا هیتیمسعول ی، عجب زن ب یشناس یبچه رو م نی_مادر ا
 شد. ی!؟بچه داشت تلف میگور 

 را گرفته بود. شیگلو ینیزد اما بغض سنگ یلبخند ایارش

 شد. یدو م نیا نیشباهت ب یکرد تازه متوجه  یدر آغوش سلطان نگاه م ایکه به ارم حاال

  

  

 و ششم  یفصل س 

 فصل آخر 

  

 به سلطان به سمتش قدم بر داشت. رهیزد وهمان طور خ پلک

 لب زد: ایبه صورت ارش رهیشده خ دهیدر هم تن ییبا ابروها سلطان

 !؟یکن ینگاهم م ینجور یشده !؟چرا ا یز ی_چ

 اش. نهیبه س نهیرخ به رخ و س ستادیسلطان ا یقدم کیدر  ایارش

گونه اش  یچشمش به رو یاشک از گوشه  یبه چشمان نافذ سلطان پلک زد هم زمان قطره ا رهیخ 
 شد. دهیاستخان فکش کش ریو تا ز دیچک

 ثابت ماند. دیجوش ایچشم ارش یکه از گوشه  یقطره اشک یسلطان همان لحظه رو چشمان
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 خودش را به آغوش سلطان انداخت. هیاز ثان یدر کسر  ایکه ارش دیبگو یز یرا باز کرد تا چ دهانش

 لب زد: ایارش یکار ناگهان نیمتعجب از ا سلطان

 !؟یکن یم ینجور یشده پسر چرا ا ی_چ

 دهان گشود. شیگرفته و بم زمزمه کنان در آغوش حام یبا صدا ایارش

 !؟ینه مهرشاد، اما چرا، چرا اسم مهرشاد رو داد یکرد تو بود یم یکه من رو  کمک مال ی_اون خان

 !؟یکرد یخودت رو ازم مخف چرا

او را بشناسد  ایکرد که ارش یفکرش را هم نم چیم باز کرد، هاش را  از ه دهیدر هم تن یاخم ها سلطان
. 

چنگ زد و او را به عقب هول  ایارش یپهلو یداد دست چپش که آزاد بود را رو رونیب قیرا عم نفسش
 نجوا کرد: یداد و هم زمان با لحن جد

 بده مادرش. ریبچه رو بگ نیا ایب ،یزن یحرف م یاز چ یدونم دار  ی_نم

 و سلطان بچه را هول داد در آغوشش . دیکش شیچشم ها ریکف دستش را به سرعت ز ایارش

 بچه مال سلطان است. نیرا بغل گرفت خواست اعتراف کند که ا ایارم ایارش

 باز کرد و زمزمه کرد: دهن

 ن... یدونی_سلطان م

 دسپاچه به عقب برگشت. دیکه از پشت سرش شن ییآشنا یصدا با

 کرد. دنیصورت مهرشاد دستانش شروع به لرز دنید با

 را محکم به آغوشش فشرد. ایارم

 .نجایا اریپسرم رو ب ایچه خبره ارش نجای_ا

 آب دهانش را فرو داد و آرام به سمت مهرشاد قدم برداشت. ایارش

 شیکرد و تا آن لحظه سکوت کرده بود آرام نجوا کرد و پژواک صدا یبه آن دو نگاه م رهیکه خ سلطان
 در آن سالن دور و دراز پخش شد.
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 .میکن ارتیشما رو ز می_به به مهرشاد خان، چه عجب ما تونست

 به خودت نرفته. ،اصالیدار  ینیریش پسر

 وحشت کرده بود. یکه حساب مهرشاد

 گرفت . ایرا با خشم از آغوش ارش ایارم

 .مینیرو بب گهیهم د مییکه بخوا میباهم ندار یکار  چی_من و تو ه

 :دیپاشنه چرخ کی یو رو دیرا در هم کش شیسرعت اخم ها به

 خونه. میر یم ایارش وفتی_راه ب

 .دیرفتار مهرشاد دستش را به گردنش کش نیشوکه از ا سلطان

 بشیمرد  غ ریو رو کرد اما انگار که آن پ ریمرگ نفس و مهران سلطان به دنبال پاشا همه جا را ز بعد
 زده بود.

 گرم نشد. یاز او هم آب یسراغ مهرشاد هم رفت ول یحت

 کردن پاشا و مجازاتش بود. دایهدفش پ تمام

 .دیکش یزنده مانده بود و نفس م دیام نیمرگ نفسش فقط به ا بعد

 رفت. یشانه به شانه اش راه م ایپاگرد هم گذشت، ارش نیاز آخر مهرشاد

 !؟یگفت یم ی_به سلطان چ

مهرشاد  یرخ اخمو میرفتن به ن یآب دهانش را به زحمت فرو داد و نگاهش را همانطور که راه م ایارش
 دوخت.

 لب زد: دهیبر دهیبر

 !؟یدادم که اومد یکنه داداشتم جوابش رو م یم هیگر هیک یبچه  نیگفت ا ی...میچی_ه

 طور. نی_آهان که ا

 نداشت که مهرشاد به او شک کرده است شک
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** 

 )نفس(

 زد. یحرف م زیداشت با کامب یخونه مهرشآد تو اتاق بقل میبود که برگشت ازدهیحدودا  ساعت

 کردم. زیدر رو باز کردم و گوشم رو ت یال یکم

مدار بسته  یها نیکه دورب یلمیاز ف ایزد از ارش یحرف م انتیاز خ دمیاز حرف هاش رو شن یبعض
 گرفتن...از سلطان...از نفس...

 !؟...هیک نفس

باز شدن در اتاق به سرعت در رو بستم و چند  یگوشم رو به در چسبونده بودم که با صدا کنجکاوانه
 قدم از در فاصله گرفتم.

 عوض کردن لباس هام شدم. مشغول

 .یشلوار اسلش مشک کیگشاد با  یفسفر  شرتیت هی

 رو باز گذاشتم. موهام

 ولو کردم. ایتخت درست کنار ارم یرو رو خودم

 من و مهرشاد از هم جدا بودش. اتاق

من دارم به مهرشاد  یعنیلحظه آغوش گرم سلطان به خاطرم اومد، صورت دلنشن و جذابش،  کی یبرا
 کنم. یم انتیخ

 تونم مهرشاد رو دوست داشته باشم. یکنم نم یم یسع یچ چراهر

 قرار سلطان شد....چرا...من چم شده!؟ ینگاه قلبم ب کیبا  چرا

 ز شدن در به عقب برگشتم.زمان با با هم

 شده به سمتم اومد. دهیدر هم تن ییبا اخم ها مهرشاد

 زده سرجام نشستم. وحشت

 شده مهرشاد. ی_چ
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همزمان  دیاشاره و شستش رو دو طرف دهانش کش تانگشتیبا خشم و اعصبان ستادیروم ا روبه
 :دشیداد و غر رونیب قینفسش رو عم

 درسته!؟ ی_تو زن من

 شده!؟ یمگه چ_خب آره، حاال 

 شب رو با م بخواب. هیو  ایب یساله که ازت دورم، اگه زنم کی_االن 

 که زد بند اومد. یاز حرف نفسم

 تونم. ینم ست،ی_م...من حالم خوب ن

 زد: ادیو تو ام با خشم فر یعصب

 خورم. یکردنت رو نم یگول نقش باز  گهی، د یام خوب یلی_خ

 تو اتاقم.. ایحاال ب نیهم

 مهرشاد... ی_ول

 حاال... نیگفتم هم لدای_خفه شو 

که دور مچ دستم  تاپ خورد  شیو قو دهیکش یبه راست کردم انگشت ها لیوحشت سرم رو متما با
 سرم رو به سمتش چرخوندم.

 اومدم. نییتخت پا یبه سرعت از رو دیرو محکم به سمت خودش کش من

 _آخ...آروم تر مهرشاد...

 .لدای_فقط خفه شو 

اش رو  دهیکش یکردم تا انگشت ها یدستش گذاشتم و سع یس نفس افتاده بودم، دستم رو رونف به
 نداشت. یا دهیاز دور دستم باز کنم اما تقال هام فا

 مشت کرد و در رو با حرص باز کرد. رهیدستگ یاش رو رو گهید دست

 برد. یدرگاه گذشت و من هم کشون کشون با خودش م از

 :دمیکردم نال یطور که تقال م همون
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 .یشد ینجور یا هوی_تو رو خدا ولم کن مهرشاد ، چرا 

 من رو محکم هول داد سمت تخت، رو تخت افتادم. میاتاقش شد وارد

 اومدن. یگونه ام فرود م یوقفه رو یهق هق افتاده بودم،قطرات اشکم ب به

 رو به سمتش چرخوندم. سرم

 .یگوشه ا هیآورد و انداخت  رونیرو ازتنش ب دشیسف یحرکت حلقه ا کیبه من بود ، با  نگاهش

 کنج لبش به سمتم قدم برداشت. یلبخند کج با

»»»»*** 

( 

 سوم شخص( ای)ارش

خوش حالتش فرو کرده و  یداشت و دستانش را کالفه داخل موها یقدم بر م لدایسمت اتاق  به
 .ختیبهمشان ر

بود چرا که مهرشاد هم در اتاقش  تیموقع نیاالن بهتر د،یبگو شیسلطان را برا یرفت که ماجرا یم
 خواب بود.

 چشمانش گشاد شدن . لدای غیج یاتاق بود که با صدا کینزد

 تر برداشت. عیرا سر شیکرد و قدم ها زیرا ت شیها گوش

 باز بود. لدایاتاق مهرشاد بسته بود اما در اتاق  در

 به در اتاق مهرشاد چسباند. یرا با نگران گوشش

 .نکرده باشد یکرد که مهرشاد به زن سلطان دست دراز  یخدا خدا م دردلش

 ولم کن. ای_مهرشاد تو رو خدا ولم کن، امروز نه...جان تو جان ارم

 ...ی_خفه شو..انقدر رو اعصابم راه نرو لعنت

 در برداشت. یوحشت زده گوشش را از رو ایارش
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 بکنم خدا!؟ ی_چه غلط

مشت کرد و  رهیدستگ یدستش را رو یآن یمیبا تصم هیاز ثان یهول شد و در کسر  لدای غیج یصدا با
 دررا محکو به سمت داخل هول داد.

 شیروبه رو یصحنه  دنید با

 هم گذاشت. یرو یلحظه ا یرا برا شیها چشم

 !؟یلعنت یکن یم یچه غلط نجای_تو ا

 .دییارا به هم س شیخشم به هم فشرد و دندان ها یلبش را ازرو ایارش

 نفس بلند شد. یلباس داشت اما مهرشاد کامال برهنه ازرو نفس

 باال آورد و به سمت مهرشاد حمله کرد. شیمشت شده اش را از کنار پاها ادستانیارش

 یدر پ یپ یدستش را باال گرفت و آن را در مقابل مشت ها یناگهان یکمله  نیشوکه از ا مهرشاد
 مهرشاد سپر کرد.

 .دیپر نییتخت پا یبه سرعت از رو نفس

 زد. یبا تمام قدرت به سر و صورتش ضربه م ایکرد و ارش یسرسختانه مقاومت م مهرشاد

 .تخت افتاد یرو یجان شده و با سرو صورت خون یب مهرشاد

که به کمرش  یمحکم یکه به ضربه  ردیمهرشاد را بگ ی قهیچرخاند خم شد  نیسرش را به طرف ایارش
 و به عقب برگشت. دیکش یخورد آخ بلند

 :دیکه در دست داشت غر یو چماغ لدای یصورت وحشت زده  دنید با

 فرار کن ... لدا،ی_لعنت به تو 

که به خرت و خرت افتاده و صورتش سرخ شده  ینیکه دور گردنش حلقه شد دستش را ح یدستان با
کرد تا دستش را از دور  یش حلقه شده بود گذاشت و سعمهرشاد که دچر گردن یساعد قو یبود به رو

 گردنش بردارد.

 انداخت. نیزم یبود رو دهیکه گردنش را سفت چسب یرا درحال ایحرکت ارش کیبا  مهرشاد
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 رفت. یم یاهیچشمش س یمشکل شده بود جلو شیبرا دنیکش نفس

اش  هیپا حیحرکت سر کیلحظه سر انگشتانش را به زحمت به آباژور کنار نخت رساند و با  نیآخر در
 را مشت کرده و محکم به سر مهرشاد زد.

 افتاد. نیزم یگفت و رو یآخ بلند مهرشاد

را.  گرشیزانو افتاده بود سرفه کنان دستش را به زانو گرفت و همزمان دست د یکه رو ینیح ایارش
 بلند شد. نیزم یو از رو دیگردنش کش یرو

 رفت و چماغ را از دستش گرفت. لدایشده و سرفه کنان به سمت  دهیدر هم تن یاخم ها با

 .دیکوب واریمحکم آن را به د و

به صورت غرق پر خون مهرشاد  ینگاه میبرداشت و ن لدای یصورت وحشت زده  یرا از رو نگاهش
 انداخت.

 ی!؟چرا مگه مهرشاد چه بعدیکرد انتیو بهش خ یکه تو با سلطان دهیمهرشاد فهم ای_تو چت شده ارش
 در حقت کرده بود.

 لدایاز اشک  سیوحشت زده و متعجب نگاهش را به صورت خ یحرف با چشمان نیا دنیباشن ایارش

 دوخت.  

 . میبر دی_پس با

 تو!؟ یگ یم یدار  ی_چ

 قدم برداشت لدایسمت  به

 .دیغر شیبه چشمان باران رهیگرفت و خ شیقو یچنگال ها انیو لرزانش را در م فیظر یبازوها

 _نفس...

 پسر سلطانه نه مهرشاد. ایبهت دروغ گفته، تو اسمت نفسه، شوهر تو سلطانه و ارم مهرشاد

 تو رو از دستش ... شیسال پ کیسلطانن  یو پسر عموش دشمنا مهرشاد
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خاطرات  نیتمام ا یآور  ادیکه با  ینیکرد و نفس شوک زده ح یم فیکرد و تعر یم فیتعر ایارش
 .ختیر یگشت، اشک م یچشمش حافظه اش بر م یاز جلو لمیف کیهمچون 

شدن  یروند، مهران و زخم یکه به رستو ران م یهمان روز  رسامش،ینجم،  پاشا...ام نفس
 ...رسامشیام

 ...ای...آه خدااریسام طاها

را به  سشیو خ یو بهت زده از افکارش خارج شد و چشمان باران عیسر دیکش ایکه ازش یادیفر با
 دوخت. ایچشمان سبز رنگ ارش

 .ادینفس، مهرشاد هر لحظه امکان داره به هوش ب میفرار کن دی_با

 سلطان. شیببرمت پ دیبا

 اومدش!؟ ادتی یز یچ اصال

 دشیسف یگونه  یچشمش رو یسرش را به سرعت تکان داد، قطرات درشت عرق از گوشه  نفس
 آمدن. یفرود م

 رفتن. رونیو از اتاق ب دیلبخند زد و دست نفس را محکم گرفت و دنبال خودش کش ایارش

»»»»** 

 )نفس سوم شخص(

**** 

 رونیراحت به ب الینفسش را با خ ایکه گذشتن ارش یبه نفس نفس افتاده بودند، از در نگهبان  هردو
 شد زمزمه کرد: یدور م الیکه با سرعت هرچه تمام تر از و ینیپرت کرد و ح

بستم اگه به هوش اومده باشه  یمهرشاد رو م یکاش دست و پا ی_ خدا بهمون رحم کنه نفس، ا
 !؟یچ

 یاتفاق ها غرق در خواب نیاز تمام ا الیخ یرا محکم به آغوشش فشرد پسرک کوچکش ب ایارم نفس
 بود. نیریش

 به خاطرش آمده بود. رسامشیبود که از ام یخاطرات اندک یپ الشیتمام خ نفس
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 که با هم بودن. یروز  نیآخر ادی

 .دیتپ یکوچکش م ی نهیقرار در س یخاطرات ب نیا یآور  ادیبا  قلبش

 کرد. یم دنشیصبر د یو ب  دایو ش وانهیاو را د رسامشیام یها خنده

 یزد و نفس لبخند زنان غرق در خاطرات بود که با ترمز ناگهان یخود با اضطراب حرف م یبرا ایارش
 نیا ریبا شدت به جلو پرت شد شانس آورد که کمربندش را طبق عادت بسته بود چون در غ نیماش

 .دید یم یسخت یشک صدمه  یکرد و ب یصورت سرش با داشپورت برخورد م

 دوخت. ایارش رخ میو نگاه شاکب اش را به ن دیزده خودش را عقب کش شوک

 !؟یکن یم ینجور یچرا ا ایشده ارش ی_چ

 شده بود. رهیگشاد شده به روبه رو خ یمات و مبهوت با چشمان ایارش

 دهد. یسکوت کرده و جوابش را نم ایکه ارش دید یوقت نفس

 را دنبال کرد. اینگاه ارش ریمس

 بود از شدت تعجب گشاد شد. ستادهیا شیکه رو به رو یمرد دنیبا د چشمش

 شناخت . یمرد را م نیا

 فرمان مشت شد. یرو اریسام دنیبا د ایارش دستان

 نگاهش را از روبه رو بردارد. نکهیخش دارش زمزمه کرد بدون ا یبا صدا آرام

تو  دهیوقته که فهم یلیکرده اون خ انتیبه برادرش خ اریگم نفس، سام یم یچ نی_خوب گوش بده بب
برادرش جلو چشماش رو گرفته، فکر کنم مهرشاد بهش خبر داده حتما  راثیاما ارث و م یمهرشاد شیپ

 کنم. یم انتیگفته که من دارم بهش خ

 که به جانش افتاده بود لب زد: یگشاد شده و لرزش یحرف ها با چشمان نیا دنیبا شن نفس

چه  نیمن ا ینگفته!؟،....خدا یز یمهرشادم و چ شیدونسته که من پ یم اری...سام اریسام یعنی_
 !؟هیموجود
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کنم تو برو  یخورده اون طرف تراز اون درختا عمارت سلطانه، برو..من حواسشون رو پرت م هی_نفس 
به  دیهم هست که با گهید زیچ هیکاره، .. انتیخ هیبگو که برادرش  یبرو و به سلطان بگو که زنده ا

 ... یسلطان بگ

 بود. رهیخ ایصورت ارشاشک به  ریاز حر ینازک یاز پشت پرده  زانیاشک ر نفس

 دورگه شده و بمش لب زد: یصدا با

 _بگو...

 ...نیآمله...هم یالی_پاشا بهش بگو پاشا تو و

 ترسم. یمن م م،یچکار کن دیحاال با ای_ارش

زمزمه  شیبه چشمان باران رهیو خ دینگاهش را از رو به رو برداشت، کامل به سمت نفس چرخ ایارش
 کرد:

 یجلو قایدق یبر  میخورده که مستق هیگفتم سه بدو سمت درختا  ی،وقتیفرار کن دی_گفتم که نفس با
 .یرس یبزرگ م یدر قهوه ا هی

کنن تو  یاونا فکر م یاونجا بهشون بگو که نفس یدیرس یعمارت شوهرته، سلطان، فقط وقت اونجا
 .یمرد

 را کنار زد. شیاشک ها دویچشمش کش ریزده بود ز خیکف دستش را که  نفس

 کردن، تو ام در رو باز کن و فرار کن. یرانداز یکنم به ت یگفتم سه شروع م ی_وقت

 لب زد: ایبه چشمان ارش رهیخ نفس

 تنهات بذارم. نجای!؟ ایکن ی، تو چکار م ی_پس تو چ

 یکه ضامنش را م ینیداشپورت برداشت و ح یسرش را تکان داد و هم زمان اسلحه اش را از رو ایارش
 شد. رهینفس برداشت و به روبه رو خ ینگاهش را از رو دیکش

 که بهت گفتم رو براش فاش کن. ییسلطان و راز ها شیکنه، برو پ یرو دوا نم یدرد نجای_بودن تو ا

 بازش کرد. عیحرکت سر کیدر گذاشت و با  ی رهیدستگ یرا رو دستش
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 را نشانه گرفت و شروع به شمردن کرد. رشیدر هفت یگوشه  از

 ...دو....سه....کی-

دستانش گرفت و  نیمحکم ب ارایکرد و نفس ارم یانداز  ریسه شروع به ت یبا گفتن شماره  همزمان
 فرار کرد. یکیبه سمت درختان انبوه وتار نیو از داخل ماش دیرا کش رهیدستگ

 .دیدو یو م دیدو ینگاه کردن به پشت سرش م بدون

سوخت اما بدون توجه به سوزش صورتش هم چنان با  یدرختان م یصورتش از برخورد شاخه  سرو
 داد. یادامه م یکیوجود وحشت از آن تار

 بار از عمارت پاشا فرار کرد و قدم در قلمرو سلطان گذاشت. نیاول یآمد که برا ادشیرا  یشب

 شتریو ب شتریهر لحظه ب شیبه نفس نفس افتاده بود سوزش گلو دایشد دنیدو یا قهیچند دق بعد
نفس را  نیسگ ها و ا یاش همراه شده بود با زوزه  هیبلند گر  یکرد و صدا یم هیگر ایشد ارم یم

 کرد. یوحشت زده تر م

 نکرد. وسیسلطانش او را از ادامه دادن راه ما یدوباره  دنیوجود عشق د نیبا ا اما

 م.رس یکجاست چرا نم یعمارت لعنت نیتو رو خدا آروم باش...پس ا ا،ی_آروم باش ارم

اما به موقعه تعادلش را حفظ کرده  وفتدیب نیزم یبود رو کینزد یچند بار  د،یدو ی....فقط مدیدو یم
 کرد. یر یو از افتادنش جلو گ

 کرد. انیرا نما یکم کم نور مهتاب جاده ا قهیچند دق بعد

 . دیجوب پر یاز رو یلبخند زد و با دست شاخه را کنار زد به سخت نفس

 دوخت. شیداد و سرش را بلند کرد و چشمانش را به روبه رو رونینفسش را ب دیجاده که رس به

 کرد. دنیمن انه دوباره شروع به دو روزیپ یرنگ افتاد با لبخند یکه به در قهوه ا نگاهش

وارد  یبه در آهن یمحکم یکه آزاد بود مشت ها یرا به در که رساند با تمام قدرتش با دست خودش
 را صدا زد.«سلطان»بلند  یکرد و با صدا

 کرد. یم هیهمچنان گر ایارم
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 یصندل یرو نهیگذاشته بود و دست به س زیم یرا رو شیکه پاها ینیح یکه داخل اتاق نگهبان یمهد
 چشمانش را وحشت زده باز کرد. یال یدیشد یخوابش برده بود با تکان ها

 لب زد: دیبه صورت ام رهیخواب آلود خ یچشمان با

 !؟یکن یم دارمیب ینجور یده، چرا اش یچ هی_چ

 ؟یشنو یصدا رو م ی_بلند شو مهد

 کرد. زیرا ت شیگوش ها یمهد

 انداخت. نییپا زیم یرا از رو شیپاها دیبه صورت ام رهی_وهمان طور خ

 به خدا نفسم.... د،ی...تو رو خدا در رو باز کن رسامی_سلطان...سلطان....منم نفس....ام

 .دیدو اطیو به سرعت به سمت در ح دیشوک زده از جا پر یمهد

 و همزمان در را به سمت خود کشاند . دیحرکت چفت را کش کیبا  دیدر که رس به

 هوا خشک شد. یهم زمان با باز شدن در، دستش رو نفس

 .دید ینفس را م یچهره  ینور چراغ به خوب ریز یمهد

 دهان گشود: ینفس با ناباور  دنیاز د رانیزده و ح شوک

 .نیواقعا خودتون ن،یشما زنده ا _خانوم

 لبش نشسته بود لسرش را به سرعت تکان داد. یهمان طور که لبخند رو نفس

 _خودمم، نفسم...

و با  دیپاشنه چرخ یرو ینفس شوک زده و خوشحال شده بود به طور ناگهان دنیاز د یکه حساب یمهد
 .دیدو الیتمام قدرت به سمت ساختمان و

 خبرخوش....سلطان..._سلطان....سلطان 

چگونه خودش را به در اتاق سلطان  دیزد آنقدر خوشحال شده بود که نفهم یم ادیتمام توانش فر با
 درا به سمت داخل هول داد و وارد اتاق شد.  عیحرکت سر کیرا مشت کرد و با  رهیرساند، دستگ

 _سلطان!؟.
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 .دیسر چرخاند سلطان را ند هرچه

 از اتاق خارج شد.قدم عقب گرد کرد و  کی با

 !؟یکن یباال چکار م نیاصال تو ا ،یزن یداد م یچرا نصف شب یشده مهد ی_چ

 .دیپاشنه چرخ یطاها رو یصدا دنیبا شن یمهد 

 به باال رفت . لیلبش متما یطاها و گوشه  یشد به چشمان آب رهیخ

 شده، خان کجاست!؟ یشه چ ی_طاها باورت نم

 :دیمتعجب غر طاها

 تو اتاقش باشه. دیسلطان با یشده مهد ی_چ

 زد لب زد: یکه لبخند م ینیح یمهد

 _طاها ...نفس برگشته،اون زنده است.

 زمزمه کرد: یمتعجب و گشاد شده با ناباور  یبا چشمان طاها

 !؟یپسر، خواب نما شد  یگ یم یدار  ی_چ

* 

 )سلطان(

 از پاشا نشد!؟ یخبر  اوشی_س

 گفت!؟ یرفته. دکترت چ ادتیچرا صدات گرفته!؟... ر،ی_آروم باش ام

 لب زدم: یدو چشمم فشار دادم و با لحن سرد نیاشاره و شستم رو کالفه ب انگشت

 !؟.....یفهم یخسته ام... خسته م اوش،ینحس رو ندارم س یزندگ نیطاقت ا گهی_د

 کنم ، به خدا برا منم سخته، نفس خواهرم بود . یدرکت م ری_آره ام

 رو مشت کردم و فشارش دادم. رهیو به سمت پنجره قدم برداشتم دستگتخت بلند شدم  یاز رو آروم

 دادم . یگوش م اوشیس یکه به حرف ها ینیح
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 صورت گر گرفته از خشمم رو نوازش کرد. یخنک میباز شدن پنجره نس با

 حواست به منه!؟ رسامی_ام

قبل انتقام گرفتن از پاشا من رو  یلعنت ی نهیک نینذار ا اوش،یدم، آرومم کن س ی_آره بگو دارم گوش م
 ... ارهیاز پا در ب

باعث شد چشم هام گشاد بشن و تمام هوش و حواسم رو به  یبیعج زیبود که چ اطیبه ح چشمم
 دیسمت خودش کش

 ...ری....امید ی...چرا جواب نمری...امرسامی_ام

 رو محکم تو مشتم گرفتم: یبه خودم اومدم و گوش عیسر اوشیس یصدا با

 زنم فعال. یبعدا دوباره بهت زنگ م اوش،ی...حالم خوبه سنجامی_ا

 کنه تماس رو قطع کردم . یمنتظر بشم تا خداحافظ نکهیا بدون

کردم با دو قدم بلند از اتاق  یکه کتم رو تنم م ینیبرداشتمش ح یجا لباس یسمت کتم رفتم و از رو به
 خارج شدم.

 کنه. یم یداره چه غلط اریکه سام دمیفهم یم دیبا

 .رونیرفت ب یمثل اون شب با چندتا از محافظا که خودش استخدام کرده بود داشت م امشبم

 .دمیدو نییبه سمت پا یکیها رو دوتا  پله

 در سالن که گذشتم چشمم به در عمارت خورد که تازه بسته شد. از

 خودم رو بهشون برسونم. عایسر دیبا

 رونیکردم و افسارش رو گرفتم و از داخل استبل ب سمت استبل رفتم،به سرعت اسبم رو آماده به
 سوار اسب نشدم. یتا کناردر نگهبان دمشیکش

 رو باز کردم و از در گاه گذشتم. در

 اسب رو تو مشتم گرفتم و افسار

 .دمیپر نیز یرو عیحرکت سر کیرکاب گذاشتم و با  یراستم رو رو یپا
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 کرد. دنیکه گفتم اسب شروع به دو ینیه وبا

 .دمیرو د  نیتاختم،کم کم چراغ ماش یم ادیسرعت ز با

 رو متوقف کردن. نیماش قهیچند دق بعد

 از درخت ها بستم. یکیافسار اسب رو به  دم،یپر نییاسب پا یاز رو آروم

 .دمیدو نیبه سمت ماش آروم

بودن،  ستادهیا نیماش یبا سه تا از نگهبان ها اسلحه به دست جلو اریسام ستادم،یدرخت ها ا کنار
 بود. ستادهیا گهید نیماش هیمتر اون طرف تر  نیروبه روشون چند

 کنه!؟ یم یچه غلط نجایا اری_سام

 .دمیگلوله حراسون خودم رو عقب کش کیشل یزدن بودم که با صدا دید مشغول

شد با کف دست  یم نییام با شدت باال و پا نهیس یاز درخت ها، قفسه  یکیرو انداختم پشت  خودم
 ضمخت درخت رو لمس کردم. یام رو به درخت داده بودم تنه  هیکه تک یدرحال

 شده. ریباهاشون درگ اریکه سام نیک نایکردم، اصال ا یچکار م دیبا حاال

 انداختم. نیبه اون ماش ینگاه میآوردم و ن رونیدرخت ب یرو از پشت تنه  سرم

 برسه. یبیآس اریبذارم به سام دینبا دم،یدو نیبه سمت ماش اطیو با احت آروم

شدم به  رهیاز درخت ها انداختم، خ یکیرفتم، خودم رو دوباره پشت  یم نیدوان به سمت ماش دوان
 .نیماش

 کرد. یم یانداز  ریت اریبود و به سمت سام ستادهیافتاد که روبه روم وا یکمال تعجب چشمم به مرد در

بود، چرا حاال با  اریسام هیمیدوست صم نکهیبرسه ، ا نجایکه خودم کمکش کردم تا به ا یپسر  ا،یارش
 کردن. دایهم سر جنگ پ

 چشم گردوندم. نیدور داخل ماش کی

 یشدم، حواسش فقط پ کیرفتم ، آروم از پشت بهش نزد نیبه سمت ماش یترس چیبود، بدون ه تنها
 کردن بود. یرانداز یت



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 محکم دستم رو دور گردنش قالب کردم. ستادمیکه ا شیقدم کی تو

 نداشت اسلحه از دستش افتاد. یآمادگ چون

 ساعدم چنگ زد . یهاش رو رو پنجه

 !؟یهام رو بد یجواب خوب یخواست یم ینجور یا ا،یارش یکن یم ی_چه غلط

کرد تا  یگلوش همان طور که تقال م یگرفته شده اش بر اثر فشار دستم رو یبا خرت خرت و صدا ایارش
 از دستم فرار کنه نجوا کرد:

 !؟یدی_س...سلطان چه زود رس

 !؟یمن رو گرفت یچرا ...چرا گلو اما

 شیتو قلمرو من و آت یشب اومد یموقعه  نیا یو به دستور ک ی_خفه شو و دهنت رو ببند، بگو براچ
 !؟یبه پا کرد

که به فکش آورده بودم دندوناش رو به هم  ییساعدم چنگ زده بود از شدت فشار یهاش رو رو پنجه
 ود.چسبونده ب

 دندون هاش گفت: نیب از

 رو برات بگم. قتیکرده، دستت رو بردار تا حق انتیبهت خ اری_خان...سام

 گم. یجون نفست دارم راستش رو م به

دندون  نیباره تمام وجودم رو فرا گرفت فکم منقبض شد و از ب کیخشم به  دمینفس رو که شن اسم
 :دمیبهم چفت شدم غر یها

 .ارین فتیاسم نفس من رو تو اون دهن کث ی_د..لعنت

 سرم رو به عقب چرخوندم. عیکه از پشت سرم  اومد سر ینیترمز وحشتناک ماش یصدا با

 :دیشده بود غر لیبه عقب متما یکه با چرخش من کم ایارش

گفت  یم ی. داشت چدنیقتلت رو کش ینقشه  اریمهرشاد و سام ،یفرار کن دی_سلطان فرار کن ..با
 کرده باشه. انتیشد که برادرم که حکم پدر رو براش داشتم بهم خ یمگه م
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 رو ول کردم خم شدم اسلحه اش رو برداشتم. گردنش

 شد. کیبه سمتم شل ستادمیا نکهیمحض ا به

و ابرو هام رو تو هم  دمیکش یراستم احساس کردم هم زمان آه بلند یرو تو بازو یدیشد سوزش
 .دمیکش

 شد!؟ ی_سلطان چ

 رو به دندون گرفتم. نمییشدم به صورتش از شدت درد لب پا رهیبلند کردم خرو  سرم

 .رمیرو بگ یز یخونر یجلو یراستم رو محکم چنگ زدم تا کم یدست چپ بازو با

 فقط دنبال من بدو. ای_بدو ارش

 !؟ی_چ

 .دمیبازوم به سمت درخت ها دو دیو با وجود درد شد دمیپاشنه چرخ کی یلحظه رو کی تو

 لحظه ام برنگشتم و به پشت سرم نگاه نکردم. کیزدم اما  ینفس م نفس

 کردم. یاحساس م میشونیپ ی.عرق سرد رو رودیاز پشت سرم به گوشم رس ایارش یصدا

 شد. یم دهیاستخان فکم کش ریدرشت عرق از کنار ابروم تا ز قطرات

 بکنم. یچه غلط ستیرسن تو ام که حالت خوب ن ی_خان ...خان دارن بهمون م

 بازوم و صورتم در چرخش بود. نینگاهش مدام ب ستادیاونم وا دم،یبه سمتش چرخ ستادمیا

 . نهیدرخت پسر تنها راه فرا هم ی_بپر باال

 _چکار کنم خان!؟

 رسن بپر باال. ینزن دارن م ی_حرف اضاف

 صورتم برداشت. یرو به سرعت از رو نگاهش

 چسبوند و انگشت هاش رو توهم چفت کرد. درخت یسمت درخت رفت، پشتش رو به تنه  به

 برو باال. رمیگ یخان قالب م ای_ب
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 به سمتش رفتم. یحرف چیه بدون

دستش گذاشتم و  یراستم رو رو یکه داشتم پا یز یبود و خونر دهیکه امونم رو بر یدیوجود درد شد با
و  ادیدرخت رو گرفتم لبم رو به دندون گرفتم تا صدام در ن یشونه اش  شاخه  یام رو رو گهیدست د

 دمیدرخت کش یخودم رو باال

 (ای)ارش

 یبهش انداختم و وقت ینگاه میسرم رو باال گرفتم ن دیدرخت کش یسلطان  خودش رو باال نکهیاز ا بعد
پرش  کیو با  دمیاز شاخه ها نشسته به سرعت دستم رو به سمت باال کش یکی یمطمعن شدم رو

 .دمیرو گرفتم و خودم رو باال کش یدرخت یشاخه  عیسر

 از شاخه ها نشستم. یکی یروش رو روبه

 د.که از شدت درد به دندون گرفته بو یبه صورت در همش بود ولب نگاهم

 گرفتم. نییمهرشاد الل شدم و سرم رو پا یبگم که با صدا یز یباز کردم تا چ دهن

 کنارش بود. ارمیسام ستادیدرخت ا ریز

 ه،یبود که حال سلطان چجور میصورت سلطان و اون دوتا در گردش بود، خوب حال نیمدام ب نگاهم
 شکونه. یکه برادرش بهش کرده کمرش رو م یانتیخ

 .دیشونه اش گذاشت، صداش به گوشم رس یاسلحه اش رو رو اریسام

 خورد ، خودم زدمش.. ریبود ت ایکه با ارش یکی_اون 

 یقدم به عقب برداشت و شاک کیاز شدت ضربه  اریزد، سام اریسام ی نهیبه س یمشت محکم مهرشاد
 :دیغر

 گفتم. یمگه چ ،ی_چته چرا هار شد

 !؟یزد یرو م ایارش دیچرا!؟ با ،ی_احمق نفس رو زد

 دست راستش رو تو موهاش کرد و لب زذ: اریسام

 زن. هیمرد بود نه  هیبود  ایکه همراه ارش ینیکرد، ا یچکار م اینفس با ارش یگ یم یدار  ی_چ
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 _پس نفس کجاست!؟

 .دمیباهاش ند یدونم من زن ی_چه م

 !؟ینفس فرار کرده لعنت اریعرضه ات سام ی_خاک بر سر ب

 :دیو نال دیمحکم با دودستش  تو سرش کوب اریسام

 !؟یستادیدنبالش پس چرا وا می_بد بخت شدم ، زود باش بر

زخمش محکم چنگ زده و نفس نفس زنان به  یرو دم،یصورت سلطان باال کش یورودوباره تا ر نگاهم
 شده بود. رهیخ نییپا

 شده و لبش رو به دندون گرفته بود. ختهیر شیشونیپ یاز موهاش رو یقسمت

برد،  یبودنش پ تیو به شدت اعصبان  دیشد فک منقبض شده اش رو د یام م یکیتو اون تار یحت
 بهش کرده بود. یانتیبد خ اریحقم داشت سام

 )سوم شخص(

شد  یو عصب نیکه خورده از جانب او بوده خشمگ یر یت نکهیسخنان برادرش و ا دنیبا شن سلطان
بود نثارش کرد، باورش  راهیو در دل هر چه بد و ب دییحرص به هم سا یرا محکم از رو شیدندان ها

نجا یکه خود بزرگ کرده و به ا یشده بود، برادر  یدرخت مخف یشد که حاال از دست برادرش باال ینم
 زدند . یسخنانشان نام نفس کنجکاوش کرد، از کدام نفس حرف م انیرسانده بودتش ، اما در م

 شدن. انیاش نما دهیکش یشانیپ یدرشت عرق کم کم رو قطرات

 را به دندان گرفت . نشییشدت درد لب پا از

شده بود  رهیکه به او خ ایگرفت و نگاهش را به صورت ارش و مهرشاد که رفتن سرش را باال اریسام
 بم و دو رگه شده اش لب زد. یدوخت و با صدا

که  هیاون دختره که باهات بود ک دن،یبرام کش یو مهرشاد  چه نقشه ا اری، سام ایارش هی_بگو ماجرا چ
 مهرشاد دنبالشه!؟

 نفس خبر دار نشده . یشده بود، معلوم بود که سلطان هنوز از ماجرا رهیمتعجب به سلطان خ ایارش

 کنه و هم ناراحتت. یهست که هم خوشحالت م ییزایچ هی_خان 
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 صبرانه سرش را تکان داد: یب سلطان

 ...د...بگو...ای_بگو ارش

کردم اون  یبود که فکر م نیمهرشاد، فقط به خاطر ا یشدم نوچه  ی_اول از خودم بگم که چجور 
 دانشگاه اسم و آدرس مهرشاد رو داده بود. سیرئ یعنیمن بوده  هیحام

 از نوچه هاش. یکیاز زندان آزاد شد رفتم سر وقتش و شدم  نکهیبعد ا منم

مهرشاد بود  یمهرشادم باهاش بود، در اصل نقشه  دیقتلت رو کش یکه مهران نقشه  شیسال پ کی
جاسوس رو  یاما تو فکر اون دختره  یکش یفرار م یبرا یو نقشه ا یباهوش یلیدونست تو خ یم

 اون لوت دادش. ینکرده بود

و مهران رو کشت اما نفس همون لحظه افتاد داخل  دیطاها به موقعه سر رس یخورد ریتو ت یوقت
 رودخونه....

 :دیکالفه دستش رو باال گرفت و غر  سلطان

 دونم. یاش رو خودم م هینگو بق گهی_بسه د

 زدو ادامه داد: یلبخند کج ایارش

 !؟یدون ی_نه خان ...نم

 دوخت: ایاش رو به چشمان ارش رهیکرده و نگاه خ زیرا ر شیچشم ها سلطان

 .قایدونم دق یرو نم ی_چ

 رونیجونش رو از داخل آب ب یپره تو آب و بدن ب یم نتشیب یافته تو آب مهرشاد م ی_نفس که م
اومد  ایبچه سالم و سالمت به دن مارستانیب مشیبرد د،یشک یکشه، نفس زنده بود هنوز نفس م یم
 پسر خوشگل . هی

 نفس... اما

شده  رهیخ ایشد و ناباورانه به صورت ارش یکه چشمانش هر لحظه از فرط تعجب گشاد تر م سلطان
 لب نجوا کرد: ریبود ز

 اومد!؟... ایمن...به دن ی_بچه 
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 اومد. ای_آره خان پسرت سالم و سالمت به دن

کرده بود و رفته بود تو  دایپ یز یسرش از برخورد با سنگ خونر نکهینفس ، اما نفس به خاطر ا اما
 کما...

 یدرشت اشک آرام از گوشه  یصورت نفس دلش گرفت قطره  یآور  ادیاز  یلحظه ا یبرا سلطان
 شد. دهیاستخان فکش کش ریو تا ز دیچشمش جوش

 ادامه داد: ایارش

 .ادیم ادشی زیگرفت دکتر گفت به مرور زمان همه چ یفراموش _خان نفس زنده موند اما

نفس استفاده کرد و به نفس گفت که شوهرشه گفت اون پسر بچه شونه و تو  یاز فراموش مهرشاد
رو  یز یتا مبادا با برده شدن اسمش چ لدایاسم نفس رو هم گذاشت  یروز افتادن حت نیتصادف به ا

 .ادیب ادتی

 ه کرد:ناباورانه زمزم سلطان

 نفس من زنده است. یگ یم یعنی_

 مهرشاده!؟ زن

 به پا شده بود. ییدلش غوغا در

 لب زد. الشیخ یآسودگ یسلطان شده بود برا ینگران یکه متوجه  ایارش

داد که بهش   یاجازه نم یمهرشاد به نفس گفته بود که زنشه اما نفس حت نکهیمدت با ا نی_تو تمام ا
انگشتشم به زنت  یموضوع نباش خان، مهرشاد حت نیاتاقشون هم جدا بود نگران ا یدست بزنه حت

 نخوردش.

لحظه تمام تن و بدن  کی یبزند انقدر بلند که برا یبلند ادیخشم در وجود سلطان باعث شد فر فوران
 خورد. یبود داشت مثل خوره مغذش را م دهیمهرشاد زنش را دزد نکهیفکر ا د،یلرز ایازش

 !؟یکشمت عوض یم _مهرشاد

وبا تمام توانش  دیکش یانداخت، با سوزش دستش آخ نییدرخت پا یپرش خودش را از باال کی با
 زد. یبه دنبالش وحشت زده نامش را صدا م ایکرد، ارش دنیشروع به دو
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 کرد. دنیانداخت و شروع به دو نییبه دنبال سلطان خودش را ازدرخت پا ایارش

 زد. یو نام مهرشاد را صدا م دیغر یم نیخشمگ یر یهمچون ش سلطان

بودن و منتظر نگهبان ها بودن تا بر  ستادهیا ایارش نیکنار ماش ابانیکه داخل خ اریو سام مهرشاد
 گردند.

 سلطان وحشت زده نگاهشان را به سمت صدا چرخاندن. ادیفر یصدا با

 قدم به عقب برداشت. کیوحشت زده  رسامیام نیصورت خشمگ دنیبا د اریسام

انداختش و  نیکاپوت ماش یمهرشاد چنگ زد و به پشت رو راهنیپ ی قهی یرا رو شیپنجه ها سلطان
کرد همچون  یزد غرش م یبه صورتش م یدر پ یپ یبا مشت به جانش افتاد و همانطور که مشت ها

 که قصد نبرد کرده. یر یش

 .یسگت یکه از نسل همون بابا ی_حروم زاده ثابت کرد

 پس فطرت.. یچطور تونست تو

 یرو یعقب عقب رفت، قصد کرد تا فرار کند که با قرار گرفتن جسم سفت دیکه خشم سلطان را د اریسام
 .ستادیکمرش از حرکت ا

 .اری_تکون نخور سام

 !؟یگفت یآره، به سلطان چ کهیمرت یختی_پس باالخره کرم خودت رو ر

 زد و گفت: یخند شین ایارش

 . و که الزم بود بدونه.یز ی_هر اون چ

 هوش شده بود. یمشت و لگد سلطان کامال ب ریکه ز مهرشاد

 افتاد. نیزم یخورد و رو سر

 ، با چند قدم بلند به سمتش رفت. دیچرخ اریبه سمت سام نیخشمگ سلطان

 . ستادیا انتکارشیبرادر خ یروبه رو درست

 :دیزد و با خشم غر یخند شین



 S.IRBESTNOVEL: ناشر                     م.صحرانویسنده :           سلطانرمان :                   بهترین رمان ها

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

 پس فطرت چه کرده باهام. نیا ای_بگو ارش

 _داداش به خدا...به روح مامان و.....

 که به صورتش خورد الل شد. یمحکم یلیس با

 خون رو تو دهنش احساس کرد. ی مزه

 شد. رهیخ رسامیبه صورت ام نهیپرت کرد و با خشم و ک رونیدهانش را ب یخون آب

را  اریسام راهنیپ ی قهیبه سمتش هجوم برد  نیدخشمگیبرادرش را د ی نهیکه نگاه پر ک سلطان
 یبه چشمان آب رهیبرد و خ اریصورت سام کیمردانه اش فشرد ، صورتش را آرام نزد یپنجه ها انیدرم

راست  به لیسرش متما اریکه سام یزدطور  ادیاش بود فر نهیدر س اریکه از سام یبرادر و با تمام خشم
 شد:

 یهم قد و قواره  یو بش یگذاشتم ...تا قد بکش ارتیدر اخت یخواست ی_کجا کم گذاشتم برات ، هر چ
 !؟یو قصد جونم رو بکن یخودم و حاال .....حاال روبه روم واست

 ....د...بنال....ی....بنال لعنتاری.....بگو...سامبگو

 !؟یکن ی_خان آروم باش االن سکته م

 کرد. یتنش چه م یبا برادرش با پاره  دیداد با یرا با حرص فرو م شینفس ها سلطان

گرفته  یاما با صدا دیرا گرفته بود غر شیراه گلو یکه بغض بد ینیرا تکان داد ح اریسام راهنیپ ی قهی
 و آرام:

 !؟...یتنم یکه پاره  یی،با تو اریباتو چکار کنم سام دی_بگو حاال با

 کنم، تادل خودم بسوزه!؟ شکنجت

 اریتونم بهت بگم، برو سام یم زیچ هیخار تو دست تو بره انگار رفته تو قلب من، چکارت کنم، فقط  هی
کاسه بود و قصد  هیدلم بسوزه که برادرم با دشمنم دستش تو  نیوقت بر نگرد، نذار ا چیه گهیبرو و د

 جونم رو کرده بود.

 ش را آرام رها کرد.ا قهیداشت  یبر م اریصورت سام یکه نگاهش را از رو همانطور
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و تمام ارث و  ادیگم فردا ب یم لمی!؟ به وک یبد مزد دستم رو داد کهیدر حق داداش کوچ ی_بد کرد
 رو بهت بده. راثتیم

گونه اش فرود آمد که  یچشمش به رو یاز گوشه  یکه زد قطره اشک یهم زمان با پلک دیچرخ کامل
 با پشت دستش پسش زد. عایسر

 قدم برداشت. نیهم به دنبال سلطان به سمت ماش ایارش

لحظه خودش را  کیدر  اریسلطان به عقب برگشت سام اریسام یدور نشده بودن که باصدا یقدم چند
آمد سلطان نتوانست  اریپشت سر سام ییگلوله از جا یسلطان انداختو درهمان لحظه صدا یرو

 شد. نیزم یتعادلش را حفظ کند وپخش رو

 نهیکه درس یکرد و مهرشادهمراه با راز  کیبه سمتش شل عایسر دیکه اسلحه را دست مهرشاد د ایارش
 داشت جابه جا کشته شد.

 پاشا بود داشت. یکه در خانه  یبود که نسبت به نفس از زمان یهمان عشق رازش

 باز زندان برگشن نفسش هم رفته بود . یوقت

با نفس  یمشترک یدر زندگ ییطال یدانست دوران یم شیدوران زندگ نیرا بهتر کسالی نیا تمام
 داشت و با حسرت در آغوش گرفتنش.

 خودش کنار زد. یرا از رو اریامیبه خودش آمد و  عایکه شوکه شده بود سر سلطان

 بدنش احساس کرده بود. یرا رو یز یچ یگرم

 شد. رهیبدن غرق خون برادرش خ به

 آمدن. یگونه اش فرود م یوقفه رو یب شیها اشک

 ناله کنان نجوا کرد: ختیر یبازوانش گرفت .و همانطور که اشک م انیرا درم اریسام سر

 نفس بکش.... اریبکنم، سام یچه غلط دیحاال من با وونه،ید ی_چکار کرد

 ...اریسام

خش  یباز کرد و با صدا یجانش را کم مهینمانده بود چشمان ن یباق شیبرا یکه دبگر توان اریسام
 زمزمه کرد. یدار 
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 ...رسام.ی_ام

از اشکش را به صورتش  سیخوشحال از حرف زدن برادرش سرش را باال گرفت و چشمان خ سلطان
 دوخت .

 سام ، حرف بزن قربونت برم... ری_جان ام

 سرش. ریرا ز گرشیگذاشت و دست د اریصورت سام یرا رو دستش

 .داداش من ...غ...غلط کرد....منو ببخش  ری_د...دستم رو بگ

 داداشم ، فقط تو آروم باش. دمتی_بخش

 زد: ادیفر بلند

 .اریرو ب نیبرو ماش ایارش یستادی_پس چرا وا

 مونم. یزنده نم گهی_نه نرو من د

 داداش. ریدستمرو بگ فقط

دستان گرمش گرفت نفسش  انیدست سرد برادرش را درم دیکش نییدستان لرزانش را آرام پا سلطان
 اریب.د که سام دهیآمد خودش هم فهم یگونه اش فرود م یرو امانیآمد اشک ب یباال م یبه سخت

 است . یرفتن

 که از دهانش خارج شد. یکرد و حجم خون اریکه سام یسرفه ا با

 دستانش گرفت. انیزد و صورت برادر را درم ادیفر سلطان

 رفت او هم سلطان راتنها گذاشت. اریسام

»* 

 )سوم شخص نفس(

 خانوم!؟ ییای_تو کجا م

 .ادیب اریاگه سام ییتنها ترسمی_من م

 فکر کرد و گفت: یکم طاها
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 .ای_آره حق با توعه پس ب

 رفتن. نیرا در آغوشش گرفت و به سمت ماش ایارم نفس

شدن اون سه تا عقب و طاها ام  نیا سوار ماشرا باز کرد و سوار شد طاها ام با چندتا از نگهبان ه درجلو
 راننده .

 ینیکرد بعد چند لحظه پشت سر ماش یم یسکوت بود و طاها با استراب رانندگ نشونیمدت ب تمام
 شدن . ادهیمتوقف شدن هر پنج نفر پ

 .دیرس یبه گوش م یمرد یناله  ینبود فقط صدا یبه اطراف کرد کس ینگاه طاها

زمن  یجلو تر چشمش به سلطان افتاد که رو یکم شیکه گذشتن درست روبه رو نیرفت از ما جلو
 زانو زده بود.

سرش به سمت راست نفس به سرعت از کنارش گذشت و به  دنینفس همراه شد با چرخ یصدا
 .دیسمت سلطان دو

 .....ری....امری_ام

صورت  یسرش را باال گرفت رد اشک رو ییآشنا یصدا دنیزد با شن یسر برادر زار م یکه رو سلطان
 اش مانده بود. یخاک

خودش  یمقدمه ا چیه یبلند شد نفس ب نیزم ینفسش گشاد شدن از رو دنیسرخش از د چشمان
 کرد. یاوهم حال روزشان را درک م ییسکوت کرده بود گو بیعج ایرا در آغوش مردش رها کرد ارم

 زد. یسرش م یرو یز یر یمدام بوسه ها بازوانش گرفته و انینفس را محکم درم سلطان

 .... اااااایخدا ،ی_خانومم تو زنده ا

 هق زد. مردانه

 .ختیر ینداشت او هم اشک م یفیهم حال و روزش تعر نفس

* 

 )پنج سال بعد(
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 _کجا!؟

 .لختش برد و آرام آن هارا باال برد و رها کرد یموها ریلبش را به دندان گرفت و دستش را ز نفس

 را ببرد. رسامشیکند و دل ام یبلد بود دلبر  خوب

 بود لب زد: دهیتخت دراز کش یکه رو سلطان

 یجواب نم گهیهاتم د یدلبر  نیا ،یمنت کش امیخب  نده فکر نکن م یاسب وحش ید ی_جواب نم
 شم!؟ یده خر نم

 داد. رونیابرو باال داد و نفسش را با حرص ب نفس

 به راست خم کرد و گفت: لیسرش را متما یو دستش را به کمرش گرفت کم دیپاشنه چرخ کی یرو

  یمعذرت خواه ییایتا ن یتو دعوا رو شروع کرد یمنت کش امیپس بمون تا ب رهیآقا ش یگ ی_راست م
 بخشمت. ینم  ینکن

 سرش جمع کرد: ریو دست چپش را ز دیپهلو چرخ یو همزمان رو دیمردانه خند سلطان

 ترسم. یخوام ، بفهم م یم_بابا من بچه ن

 بره. ادتیرو  یمورده بهتره اون خاطرات لعنت یخوام، ترس تو ام ب یمن م ی_ول

داد او  یم رسامیچطور خبر دوباره باردار بودنش را به ام دیبه پا شده بود، با ییدر دلش غوغا نفس
 خواهد. ینم یبچه ا گریهم گفته بود که د نیاز ا شیپ

دودستش  انیتخت نشست  و دست راستش را م یبه سمت سلطان قدم برداشت کنارش رو آرام
 به دستش لب زد: رهیکرد خ یم یدارش باز  نیگرفت و همانطور که با انگشتر نگ

 .میبچه دار ش گهیبار د هیشه به خاطر من  ی_م

 شک کرد که نفس دوباره باردار شده باشد. دیهمه اسرار ش را د نیصورت در هم و ا  یوقت سلطان

 .دیترس یآن خاطرات م یآور  ادیشدن را دوست داشت اما از  پدر

 کنج لبش نشاند و آرام زمزمه کرد. یکج لبخند

 !؟ی_باردار 
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 و جذاب مردش کشاند. یشوکه نگاهش را به سمت چشمان وحش نفس

 _م...من!؟

 !؟یمن ، پس باردار  ی وونهی_د

 خوام گفته باشم. یم_من بچه ام رو 

 نفس را گرفت و آرام او را خواباند. یبازو دیبلند و مردانه خند سلطان

کنج لبان  یکه لبخند کج ینیکرد ح کیزدو صورتش را آرام به صورت نفس نزد مهیصورتش خ یرو
 از لب نفس زمزمه کرد: یچند سانت یخوش فرمش بود در فاصله 

 دختر باشه!؟ یفسقل نیخدا کنه ا می_دوتا پسر دار

 سلطان شوکه شد. یرفتار ناگهان رییتغ نیاز ا نفس

 دهانش را قورت داد و آرام نجوا کرد: آب

 !؟یندار  یبا بچه مشکل یعنی_

 خودم داشته باشم. یتونم با بچه  یم ی_مثال چه مشکل

 دنشیلب نفس گذاشت و مشغول بوس یسام محکم لبش را رو ریتا لبانش را از هم باز کرد ام نفس
 شد.

 یدرحال اریشوند و پاشاهم دوماه بعد مرگ سام یم بایز یبا طاها ازدواج کرده و صاحب دختر  ایسون
کنه و پاشا  یشه  و سقوط م یدچار سانحه م ماشیرفته هواپ یبه  کانادا م شیشخص یمایکه با هواپ

 .رهیمیم

 انیپا

۱۳۹۷/۱/۱ 


