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 بهانه نماند... یب وانهیتا د دیبه نام آن که عشق را آفر

 

 خاک سرد و نمناک قبرستون انداختم و با زجه و ناله گفتم: یرو رو خودم

 !؟یوفا چرا تنهام گذاشت یآخه ب-

 و باز کن!رو قرآن چشم هات تو

 خوان تو رو ازم جدا کنن! یم نیمن بلند شو بب مرگ

 !ذارمیوقت تنهات نم چیه یگفت یکنم! مگه نم یم هیدارم گر نیبب

 !؟شدیچ پس

 .زمینکن؛ پاشو عز تیو اذتترانه جان تو رو خدا خود-

 کیخواستن داخل اون قبر تنگ و تار ینگاه کردم که م میقهرمان زندگ یبه حرف ندا نکردم، با وحشت به جنازه  یتوجه

ندا رو پس زدم و به طرف  یجنون گرفته از جام بلند شدم و دستها یآدمها نیع دم،یلحظه حال خودم رو نفهم هیبگذارنش. 

 :دمیکش غیشدم؛ با تمام توانم ج دهیاما لحظه آخر به عقب کش دمیقبر دو

 .نیولم کن-

 قبر... یذارن تو یم ومیدارن تمام هست نینیب ینم مگه

 و سرده.. کیاونجا تار ایزجه ادامه دادم_ ِد لعنت با

تن  یشدن خاک به رو ختهیحرف زدن نداشتم، با ر ینا گهیکردم گلوم زخم شده. د یها و زجه هام حس م غیشدت ج از

 و دو زانو کنار قبرش فرود اومدم . دیغرورم به اتمام رس یبابام، ته مونده ها

 موندم که تن پدرم رو تو آغوش سردش گرفته بود! رهیخ یبه سنگ قبر مات

 بود. میتمام زندگ یابد یکه حاال خونه  یقبر

 .دیکش ریبودم! قلبم ت یاز هر احساس یته

 فرو رفتم... یخبر یهم افتاد و به عالم ب یو تار شد، چشمام رو رهیچشمم ت یجلو ایدن

چشمهام بود. باالخره با  یرو ییلویچند ک یکردم باز کنم، اما انگار وزنه  یدستم، پلکهام رو سع یحس سوزش تو با

 زحمت فراوون پلکهام رو از هم باز کردم!

 بود. سرم رو به اطراف چرخوندم. یپزشک لیرنگ با وسا یکه به چشمم اومد اتاق آب یزیچ نیاول

 قهیشق ی!؟ ناخن شصت و اشاره ام رو رونجامیکه چرا ا ارمیب ادیکردم به  یدستم ثابت موند. سع یِسُرِم تو یبه رو نگاهم

 ام گذاشتم...

 ها و زجه هام و در آخر از هوش رفتنم... غیپدرم...ج یاومد. قبرستون...جنازه  ادمی یهو همه چ کی

حرکت از دستم خارج کردم که باعث شد از درد لبم رو  هیو ُسُرم رو با  زشدمیخ میجام ن یبه گلوم هجوم آورد. تو بغض

 !رمیمحکم گاز بگ
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 تخت با زحمت بلند شدم و کفشهام رو پام کردم. یرو از

 شد. اهیرفت و چشمهام س جیقدم سرم گ نیبرداشتن اول با

 گرفتم. واریرو به د دستم

لرزونم  یها! با دستومدیپنجره با هر وزش باد به رقص در م یاتاق رسوندم. پرده  یودم رو به پنجره کشون خ کشون

 نبودن. شتریانداختم، دو سه نفر ب مارستانیب یپرده رو کنار زدم و نگاهم رو به محوطه 

 .دیچیچشمهام پ یاشک تو یبه گلوم چنگ انداخت. حلقه  بغض

به  دیزانوم گذاشتم. فکرم پر کش یکشوندم و سرم رو وارینشستم، خودم رو کنار د نیزم یسر خوردم و رو واریکنار د از

 !ستین شمیپ گهیبود که د یپدر یکه حاال خونه یقبرسون

 تونستم بشکنمش! یکرد و من نم یم ینیگلوم سنگ یاز حد رو شیب یبغض لعنت نیا دم،یاز سر درد کش یآه

نگذشته بود که  یزانوم بود چند یتوجه سرم هنوز رو یبغض و افکارم بودم که در باز شد. ب نیجدال و جنگ ب یتو

 پر اضطراب گفت: ییصدا

 !ستیاتاق ن نیا ماریپرستار...پرستار...ب-

 به گوشم خورد: گهیتر از هر کس د بهیحال غر نیآشناتر و در ع میکه از همه برا یپر از ترس کس یوصدا

 !؟ دخترم کجا رفته!؟ستیکه ن یچ یعنی!؟ یچ-

 .دتمیدیاول دفعه نم یپشت تخت نشسته بودم کس واریکنج د چون

 دنمی. مادرم با ددیکش ینیه کی دنمیبود، پرستار با د ییهو کیگرفتم و بلند شدم. چون  واریام رو از د هیو رنجور تک خسته

 گفت: یبسمتم اومد و با نگران

 ؟یکن یم کاریدخترم اونجا چ-

 ؟یگفت از جات بلند بش یک

 .ایب ستیهنوز حالت خوب ن تو

 تخت دراز بکشم. یکمکم کرد رو بعدم

از  اریاخت یبه سقف بودم. اشکهام ب رهیاما من صامت و ساکت خ د،یبه سرم کش یکنارم نشست و دست نوازش مامان

 بغضدار مامانم به گوشم خورد: یشدن، صدا ریچشمهام سراز

 ؟یدیو عذاب مخودت نقدریترانه جان مادر چرا ا-

 کشه... یعذاب م شتریهات ب یتابیب نیکن بابات با ا باور

 گفتم: یلرزون ییدهن باز کردم و با صدا یسخت به

 شدم؟ میتی یدیمامان د-

 پناه شدم؟ یب یدید



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 و لوس کنم؟خودم یک یبرا گهید

 کنم!؟ کاریزجه ادامه دادم_ مامان من بدون بابا چ با

 شد... یام دردناک بود که دل سنگ هم آب م هیگر نقدریاتاق بلند شده بود! ا یهق دردناکم تو فضا هق

                _______ 

رو داد. مامان کمکم کرد تا لباسهام رو عوض کنم.  صمیو چهار ساعت پزشک معالج، دستور ترخ ستیبعد از ب باالخره

 گفتم: یسخت تخت بلند بشم، به یدستم رو گرفت تا از رو

 چ..چادرم رو بده.-

 باشه مامانم، صبر ک.-

 بوسمش. یو م مشیبو یم رمیگ یصورتم م یکه تولدم بابام بهم داده بود، جلو یا هیرو به دستم داد، چادر، هد میعرب چادر

 

 

 ...میش یخونه م یراه یو با تاکس میش یخارج م مارستانیاز ب باالخره

 چهل روز بعد: 

سرم رو ندارم! چهل روزه که دست نوازشگر پدرم رو  ی هیپدرم رو ندارم!چهل روزه که سا گهیچهل روزه که د االن

 ندارم و چهل روزه که...!؟

 و آبرومند تموم شد. یو هفتم و چهلم پدرم به خوب سوم

 .جمیروزه که سردرگم و گ چند

 مامانم و... یآشفتگ ،شهیکه زده م یا یدر پ یپ یمشکوک مامانم، تلفن ها یها رفتار

 تونه باشه!؟ خدا داند.  یم یچ یرفتارها نشونه  نیا

 حوصله حرف زدن با مامانم رو ندارم. یخبرم، حت یب زیتو الک خودم فرو رفتم که از همه چ اونقدر

 .دمیاتاقم رفتم، پرده رو کش یجام بلند شدم و به سمت پنجره  از

 زیینسبتا بزرگمون چرخوندم، تو فصل پا اطیح یخودش رو به اتاق دعوت کرد؛ نگاهم رو تو صانهیحر دینور خورش 

مرد  هیدر با  یدر خونه شد؛ مامانم جلو خیهو نگاهم م کیو قرمز بود،  یزرد و نارنج یاز برگ ها یفرش نیزم م،یبود

 زد! یحرف م

ندونستم،  زی..تعلل رو جانیزم یگفت که مامانم نشست رو یدونم مرده چ ی.. نمدیبار یم یمامانم کالفگ یسر و رو از

 .دمیدو اطیرو سرم کردم به طرف در ح میچادر رنگ

 گن... یم یچ نمیکردم، تموم تنم شد گوش تا بب میو خودم رو پشت درخت کاج قا ستادمیمامانم ا یقدم چند

 یکه زد حس کردم جون یمانم پسش زد، با حرفو ببره سمت صورت مامانم که مامامانم زانو زد خواست دستش یجلو مردِ 

 تو تنم نمونده.
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 .از افتادنم به درخت چنگ زدم یریجلوگ یبرا

تار به مامانم نگاه کردم تا  دیدهنم گرفتم تا هق هقم بلند نشه، با د یشد. دستم و جلو ریاشک، از چشمهام سراز یها گلوله

 ده. یجوابش رو م یچ نمیبب

 هان!؟ ؟یخوا یاز جونم م یشاهرخ، آخه چ-

 شوهرم تنمه، اونوقت تو درخواست... یهنوز رخت عزا من

 اسمش شاهرخه گفت: دمیمرد؛ که حاال فهم اون

 .یرو عوض کن اهتیچهل شوهرت گذشته و وقتشه رخت س -

  رهیتو رو ازم بگ یا گهید یعوض هیدفعه  نیذارم ا یخوامت؛ نم یمن م یایب نییپا یادامه داد: باال بر یجد

 با پرخاش گفت: مامانم

 نکن. نیبه طاهر توه-

 . مامانم باز گفت:دیکش یاز سر کالفگ یپوف شاهرخ

 برو و راحتم بذار!-

 گفت: یبا اخم وحشتناک شاهرخ

 عمرا.-

 ؟یخوا یاز جونم م یچ-

 و.خودت-

 .یو چشم ناپاک حیوق یلیخ-

 با صورت کبود شده گفت: شاهرخ

کردم؛ ازت توقع نداشتم  یخودم رو تو غربت زندان فته،ین یا گهیچشمم به ناموس َکسه د نکهیناپاکم که بخاطر ااره چشم -

 افسون.

 گفت: مونینادم و پش مامان

 گفتم. یچ هیبودم  ی. عصبدیببخش-

 ؟یدی. فهمیدم تا فکرات رو کن یوقت م گهید یهفته  هیافسون فقط بهت تا -

و واسه که جونش یکنه؟ ترانه ا یاون قبول م یکن یفکر م ؟یمن قبول کردم، ترانه چ نکهیبر فرض ا ،یخودخواه یلیخ-

 داد! یپدرش م

خانوم و با  یلیخ دمش،ید شیکنم. چند وقت پ یدم براش پدر یکنم، قول م یترانه هم مثل دختر خودم ازش مواظبت م-

 تو. نیمتانته؛ ع

 زن چگونه رفتار کند. کیمردک چرب زبان خوب بلد بود با  نیسرخ شد. ا هیبه صدم ثان مامانم
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 ندونستم و بدون جلب توجه بطرف ساختمان رفتم. زیموندن رو جا گهیو بغض دستهام رو مشت کردم د تیاز عصبان 

 لب شروع کردم به غر زدن: ریرفتم ز یطور که  م نیهم

ذارم  یفراشه، هه واقعا مسخره س. فکر کرده واقعا م دیجدام خشک نشده اون وقت مادرم به فکر ت چارهیهنوز کفن پدر ب-

 رو بکنه. نکاریمن رد بشه و بخواد ا یمگه از جنازه  ؛یخام الیدوباره ازدواج کنه؟ هه چه خ

. زانوهام رو جمع کردم و سرم روش گذاشتم، با باز یدر ورود یمبل جلو یشد با نشستن رو یحرفم مساو یکلمه  نیآخر

خودش رو حفظ کرده  تیو جذاب ییبایهنوز ز یشدم. تو سن چهل سالگ رهیسرم رو بلند کردم و به مادرم خو بسته شدن در 

 .ارهیتونست دووم ب یدر برابرش نم یجنس مذکر چیبود که ه یبود و مانند اسمش افسونگر

 افکارم پاره شد یمامانم رشته  یصدا با

 ؟یعه ترانه جان مادر، باالخره از اتاقت دل کند-

 ام کالفش کرده بود چون اومد کنارم نشست و گفت: رهینگاه خ نکهیشدم. مثل ا رهیبهش خ یحرف چیه ونبد

 چته مادر؟-

 رک گفتم : ،یمقدمه ا چیه بدون

 بود؟ یاون مرد ک-

 .دیو مردمک چشمهاش لرز دیپر هیبه صدم ثان رنگش

 گفت: یلرزون یصدا با

 !؟هیمنظورت چ-

از جام بلند شدم و به موهام چنگ زدم، مامانم به حرکاتم  یخر فرضم کنه. از سر کالفگ یبودم، دوست ندارم کس کالفه

 پاش زانو زدم و دستش رو تو دستم گرفتم و گفتم: یطاقت جلو یبود، ب رهیخ

 اشتباه بوده. دمیکه شن ییبگو اون حرفها ه؟یمامانم.. قربونت برم.. بهم بگو اون مرد ک-

 شد؛ با ترس گفت: خی کهیحرفم دستهاش دو ت نیا با

 !؟ی..زنیحرف م یت..تو ا..ز..چ-

 .دیزد یحرف م دمیکنم حرف بزن..من خودم شما رو با اون مرد که اسمش شاهرخ بود د یمامان خواهش م-

اشک تو چشمهاش از خودم بدم اومد، با  یحلقه  دنیشد. با د رهیو تو سکوت بهم خ دیچیچشمهاش پ یاشک تو ی حلقه

 بغض گفتم:

 بهم بگو. یناراحتت کردم، هرموقع دوست داشت دیببخش یانمام-

 مامان متوقف شدم: یاز جلوش بلند شدم و بطرف پله ها رفتم. وسط راه بودم که با صدا بعد

 دم. یم حیترانه جان..وقتش که شد برات توض-

 گفتم : یآروم یصدا با
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 باشه.-

عکس بابام،  دنیبود، با د مونیقاب عکس خانوادگ ومدیکه به چشم م یزیچ نیبطرف اتاقم رفتم. در رو باز کردم، اول بعدم

 یبا مقنعه مشک یدست مانتو و شلوار مشک هیبطرف کمد لباسهام رفتم و  یآن میتصم هیهو غم عالم رو دلم نشست با  هی

 ...میموج دار مشک یرو برداشتم و شروع کردم به شونه زدن موها نهو شو ستادمیا نهییآ یجلو دم،یبرداشتم و پوش

ام  افهیسوخته بود، ق یو طراوت رو نداشت. چشمهام قهوه ا یمثل قبال  اون شاداب گهیشدم، د رهیروحم خ یب یچشمها به

 یادیز یچون عالقه  رم؛یمورد توجه قرار بگ میپدر یشباهت باعث شده بود تو خانواده  نیبرابر اصل بابام بود. هم یکپ

 برابر شد. ندفوت پدرم توجهشون چبه پدرم دارند و بعد از 

 چادرم از اتاق خارج شدم. دنیاز افکارم برداشتم و بعد آماده شدن و پوش دست

 که حاضر بودم گفت: دنمیبا د مامان

 زم؟یعز یریکجا م-

 رم قدم بزنم. یم-

 شد. یبهشت زهرا، چون ناراحت م رمیم نگفتم

 زدم. رونیاز خونه ب یاز خداخافظ بعد

 دادم. هیبرم، سرم رو به در تک خوامیکجا م نکهیگرفتم و بعد از گفتن ا یتاکس هیرفتم و  ابونیسر خ تا

 موندم و تو افکارم غوطه ور شدم. رهیخ ادهیپ یبه عابرا 

 راننده از افکارم خارج شدم: یصدا با

 .میدیخانوم رس-

 متشکر.-

که کنار بهشت زهرا قرار داشت رفتم و چند تا شاخه گل و گالب گرفتم و بطرف  یبسمت دکه ا ه،یاز پرداختن کرا بعد

 بود رفتم. دهیکه بابام رو به آغوش کش یقطعه 

 کنار قبر پدرم نشستم. نیزم یرو

در وصف  ییبایشعر ز تیشدم. ب رهیقبر خ یرو یقبر پرپر کردم، به نوشته ها یرو با گالب شستم و گلها رو رو قبرش

 لب زمزمه کردم: ریشده بود ز یپدر روش حکاک

 بابا غم مرگ تو زد آتش جگرم را -

 پدر بار فراقت کمرم را بشکست

 نه قدم از غم مرگ تو شکسته تنها

 تو شکسته کمر و بال و پرم را داغ

 دلم قاتل جانم بود آخر یغمها

 اجل ساخته بار سفرم را آماده



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 مجور عدو رفت زکف عز و جالل از

 لطف پدرم را هیبرد فلک سا چون

 رینوالو افتادم، ز مانی(از مهراب و اییآهنگ دل خون)بابا ادیبغض به گلوم چنگ زد؛ ناخوداگاه  د،یچیچشمم پ یاشک تو 

 لب شروع کردم به خوندنش:

 

 خوامیم توییمامان دوباره الال -

 دلم پره یلیکه خ ییالال بخون

 رمردیسرخاک و قرآن پ یحلوا دوباره

 خاک سرد نیغروب جمعه دوباره ا دوباره

 شورمیسنگ تورو با گالب م دوباره

 دورن ییکه از بابا ییبچه ها دوباره

 تا اسم تو اومد میجمع بود یتو

 قسم که ُسست شد پاهام زود بخدا

 اوردمیکم م ییاگه جا شهیهم

 کالمم بود اگه بابام بود کهیت

 

 بابام بود اگه

 پشت و پناهم بود شکستیکمرم نم االن

 بابام بود اگه

 زود یلیاگر چه خ شدم،ینم ریپ یجوون تو

 بابام بود اگه

 شب و روزم یجمله شده دعا نیا

 کاش بابام بود یا

 سوزمیدارم مثه شمع م یچجور دیدیم که

 

 خاکت یرو دنیپرپر شده خشک یگال

 بگو خوبه حالت یتو چطور ییبابا
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10 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه بدنش یخاک ادیمن بدش م یبابا گفتم

 گردنش شهیخشک م ایلعنت دیختیخاک ر چرا

 یعکست و گذاشتم پشت صفحه گوش ییبابا

 یخودت پس کوش شهیحس م تیخال یجا

 خونه یومدیدست پر م شهیهم ادتهی

 دست پر رفتم تا کمبودت حس نشه تو خونه شبید

 افتاد ادتی هوی دایمامان من و د ییبابا

 اشک رو گونه هاش افتاد دیترک بغضش

 فتنیتو م ادیهمه  کنمیم یهرکار نجایا

 گفتم ییشبونم چه حرفا یدردودال تو

 بابا یدیغروب جمعه بود من و د روزید

 گفتم خدا یکردم ه هیخون گر سرخاک

 آخره یدعا نیو برگردون که ا بابام

 مادرِ  یخاک قسم که اشکا یرو یاشکا به

 

 قبرستون بلند شده بود... با زجه گفتم: یفضا یهق دردناکم تو هق

 ایاز نبودت..بابا ب سوزهیدل المصب داره م نیا ییبابا-

 تو رو خدا ایبابام و برگردون، خدا ایخدا

 تو رو خدا... یدردناکه که به خدا بگ چقدر

 ناله آهنگ رو ادامه دادم: با

 لنگه یمال پاسنگه  یهرچ ایدن نیا یدلم برات تنگه.. تو یرفت یبابا از وقت-

 رهیگ یم میتو گر یشبا با عکسا نیا

 ...یزود دعوتش کرد خدا

 زود تموم شد یلیکه خ یقصه ا پدر

 که حروم شد یگاه هیاون تک ،پدر

 که خزون شد یهمون بهار پدر

 تونستم نفس بکشم... ینفسهام کشدار شده بودن و نم ادیو هق هق ز هیگر از
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11 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به گوشم خورد: ینگران زن یبودم که صدا دنینفس کش یتقال برا در

 دخترم؟ شدهیچ-

 به گونه اش زد و گفت: یحالم، چنگ دنید با

 ابوالفضل  ای-

 دهنم گرفت و آب رو به خوردم داد. یجلو عیبه همراه داشت، سر یآب یبطر

 .دمیهام کش هیاون موقع بود تونستم نفس بکشم؛ هوا رو با ولع به ر تازه

 شد. قیهام تزردوباره به رگ یکردم زندگ حس

 زدم و ازش تشکر کردم. یکرد، لبخند ینگاهم م یزن روبه روم که با نگران به

 بهشت زهرا رفتم... یاز جام بلند شدم و تلو تلو خوران به طرف خروج آروم

ه بود و با هر کرد دنیشروع به قدم زدن کردم. باد شروع به وز ابون،یکنار خ ی هیبهشت زهرا خارج شدم. از حاش از

 گرفت. یم یوزش چادرم رو به باز

 انداختم چشمم به دانشگاه آزاد افتاد که چند دانشجو در حال رفت و آمد بودن. یاطراف نگاه به

بسه بهتره از فردا برم  گهیگرفته بود. د یترم ی، دوستم ندا واسم مرخصنرفتم گهیدانشگاه خودم افتادم از بعد فوت بابا د ادی

 دانشگاه.

که خوشحال بود من نبودم؛ چون رشته دل خواهم نبود، به شعر و  ینقدریکه دانشگاه قبول شدم، بابام ا یرفت به زمان ذهنم

بخونم، اما بابام دوست  یو بعد دانشگاه رشته روانشناس یبرم رشته انسان خواستمیعالقه داشتم و م زایجور چ نیداستان و ا

 به بابا قبول کردم. ادمیز یه بخونم، منم بخاطر عالق یداشت پزشک

راه  یبزرگ یمناسبت مهمون نیبابا چقدر ذوق کرد و به ا دمید یاسمم رو جز قبول شدگان رشته پزشک یره وقت ینم ادمی

 داد. هیو شش هد ستیدو نیماش هیانداخت بهم 

بوق به راهم  یشدم. بدون توجه به صدا دهیکش رونیاز افکارم ب ینیبوق ماش یام. با صدا یپزشک یترم دو دانشجو االنم

مزاحمه، چادرم رو محکم گرفتم وبه قدم  نکهیکنارم قرار گرفت و باز بوق زد، با فکر ا ینیادامه دادم که متوجه شدم ماش

 .دمیهام سرعت بخش

 :ستادمیکه اسمم رو صدا زد از تعجب سرجام ا یبم مرد ینرفته بودم که با صدا شتریقدم ب چند

 انومترانه خ-

 شد. باز صداش به گوشم خورد: یخواستمم نم یم یعنینگفتم،  یزیچ

 خواستم باهاتون صحبت کنم. یم-

 موندم. رهیمرد روبه روم شوکه بهش خ دنیبطرف صدا برگشتم و با د یآروم به

لحنش مشهود بود  یکه تو یمحکم و کوتاه به طرفم اومد و با مهربون یبودم که با قدم ها رهیطور به مرد روبه روم خ نیهم

 گفت:
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12 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رم؟یتونم چند لحظه وقتت رو بگ یم-

به  یاحترام یو ب یحرمت یب وقتچیجوابش رو بدم اما نتونستم، چون بابام ه یو تند یشوک در اومدم و خواستم با تلخ از

 با اخم گفتم: نیهم ینداده بود برا ادیبزرگتر بهم 

 در چه مورد؟-

 .میبر نیبا ماش دیی. بفرماگمیم-

دونستم  ینم یخواد بگه و از طرف یم یخواستم بدونم چ یم یکنم، از طرف کاریچ دیدونستم با ینگاهش کردم، نم دیترد با

 نه... ایکارم درسته 

شدم. پشت فرمون نشست و حرکت کرد  نشیتو" سوار ماش دیبه ام ایزدم و تو دلم با گفتن" خدا ایدلم رو به در باالخره

و مرتب  وستهیپ یابروها ،یمشک یکردنش شدم؛ قد نسبتا بلند، موها زیمشغول آنال یچشم ریز. میهردو سکوت کرده بود

 .دیبار یو صالبت م تیاش جد افهی. از قیسوخته رو به مشک یقهوه ا یو چشمها یمشک

 دوختم. باالخره به حرف اومد و گفت: ابونیرو ازش گرفتم و به خ نگاهم

 م؟یشاپ حرف بزن یکاف میخب.. بر-

 مکث کردم و سپس گفتم یکم

 عجله دارم. ن؛یبگ نیلطفا داخل ماش دیدار یاگه حرف-

 زد و گفت: یلبخند

 باشه.-

 و گفت: دیطرفم چرخ یرو خاموش کرد و کم نینگه داشت. ماش ابونیخ کنار

 .دمتید ،یداد یمن و مادرت رو گوش م یحرفها یاون روز که داشت-

 انداختم. صداش دوباره اومد: نییسرم رو پا د،یناخوداگاه باال پر ابروم

 کارخونه و شرکتم و... هیصاحب  که،یاسمم شاهرخ تاج-

 ادب گفتم: تیوسط حرفش و در نها دمیپر

 .نیاموالتون رو بهم بگ ستیل نکهینه ا دیباهام حرف بزن نییخوا یم نیگفت دیببخش-

 لبش اومد و گفت: یرو یحرفم لبخند نیا با

 حال زبون دراز! نیبا ادب و در ع-

 انداختم. نییکردم و سرم رو پا یاخم

 داشتم؟ یکه از مامانت چه در خواست یگفتم؛ فکر کنم متوجه شد یخب.. داشتم م یلیخ-

 و گفتم: رمیزبونم رو بگ ینتونستم جلو باز

 به نظر در خواست نبود؛ زور و اجبار بود.-
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13 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دخترم من مادرت رو دوست دارم.-

 در رفتم و گفتم: حرفش از کوره نیا با

شما بشدت  یاما حرفا ادندادن،ی یاحترام یمامان و بابام بهم ب د،یذاریخوام بگم شما نم ینم یچیه یمحترم من ه یآقا-

 ست. حانهیوق

که زد انگار سطل آب  یفاصله گرفتم اما با حرف نیمحکم از ماش یشدم و با قدم ها ادهیپ نیبدون توجه بهش از ماش بعدم

 شد. یسرد روم خال

پدرت مادرت  شیسال پ کیو  ستیکرد و عشقم رو ازم گرفت. ب یکه نامرد یقیرف قم،یپدرت، رف شیسال پ کیو  ستیب-

و من یبه خودت بگ دیدونم شا ی. میریبار دوم توسط دخترش افسون رو ازم بگ یذارم برا ینم گهید یرو ازم گرفت ول

 دختر جون. یایشناسه. بهتره باهام راه ب یو جوون نم ریعشق پ یحرفا، ول نیچه به ا

 یدونم م یدستم رو مشت کرده بودم، نم تیگونه ام باز کرده بودن، از عصبان یراه خودشون رو رو اریاخت یب اشکهام

 نه؟ ایخودم رو کنترل کنم  ایکنم که آ نیتونم تضم

 لرزون بطرف خونه حرکت کردم. یدم هارو کج کردم و با ق توجه بهش راهم بدون

 کنم. یتونستم حرفاش رو حالج یکرد. نم یرهام نم قهیدق هیشد و  یتو سرم اکو م حرفاش

 یتو تنم باق یکرد و رمق یبه خودم اومدم که پاهام از زور درد گزگز م یدونم زمان یدونم چقدر راه رفته بودم، فقط م ینم

 دربست گرفتم و آدرس خونه رو دادم. هیشده بود،  کینمونده بود و از همه مهمتر هوا تار

 هجوم آوردند. یبه گوش سکالیو م امیمانتوم در آوردم و روشنش کردم با روشن کردنش موج پ بیرو از ج میگوش

 رفته بود روشنش کنم، حتما تا االن نگران شدند. ادمیبه کل  یوا یا 

 ناشناس. سکالیاز طرف مامان داشتم و پنج شش تا م امیو ده تا پ سکالیتا م ستیب کینزد

مرتعش و مضطربش به گوشم  یصدا دهیبوق نرس نیمامان زنگ زدم به دوم یبه گوش ارم،یدرش ب یاز نگران نکهیا یبرا

 خورد:

 ؟ییالو الو ترانه جان؟ مامانم کجا-

 بغض گفتم: با

 سالم مامان؟-

 .یتو که منو دق داد ؟ییو جونم کجاجان مامان؟ دردت ت-

 رسم یم گهید قهیده دق دیببخش-

 منتظرم.-
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14 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

در توجهم رو جلب  یجلو نیبطرف در خونه رفتم که ماش هیو پس از حساب کردن کرا دمیخونه رس یجلو قهیاز ده دق بعد

 کرد.

 در رو باز کردم و داخل سالن رفتم. دیتفاوت از کنارش گذشتم و با کل یباال انداختم و ب یشونه ا 

 نبره ییکردم صدام شاد باشه و مامان بو یسع

 که گل دخترت اومد خونه به به چه استقبال باشکوه ایمامان ب-

 .دیحرفم تو دهنم ماس هیکه داخل سالن بود بق یفرد دنید با

 لرزون گفتم: یچونه  با

 خوان؟ یم یچ نجای..ون اشیم..ا..ما..ن ا-

 . ختیفرو ر اشکم

 دادم: ادامه

 نکن. تمیمامان من بعد از بابا فقط شما رو دارم توروخدا اذ-

 سمتم قدم برداشت که... به

دستام رو مشت کردم. مامانم با  تیحرکتش از عصبان نیا دنیبا د د،یمامانم رو گرفت و طرف خودش کش یبازو شاهرخ

 :دیو خفه غر دیبازوش رو از دستش کش عیحالم سر دنید

 دستت رو بهم نزن.-

 باال برد و گفت: میدستش رو به حالت تسل شاهرخ

 .میو عاقالنه صحبت کن دینیخب آروم باش؛ بهتره بش یلیخ-

 هوم؟

زد و  یلبخند تیبطرف مبل رفتم و نشستم. شاهرخ با رضا نینداشتم، بنابرا دییجز تا ینگاهم کرد، چاره ا یسوال مامانم

 دمیمامان بدون حواس کنار شاهرخ نشست اخم هام بشدت توهم کش ن،یبش یعنیروبه روم نشست و به مامان نگاه کرد که 

 بدون طاقت گفتم:

 .نیشنوم بگ یخب م-

 گفت: یآروم یزانوش گذاشت و با صدا یهم قفل کرد رو یشد و دستاش رو تو خم

از برادر بهم  م؛یفاب هم بود قی. من و طاهر رفمیکرد یم یمحله زندگ هیو من و افسون و طاهر)بابام( و خانواده هامون ت-

حال خانوم و با  نیهامون و در ع طنتیش کی هی. افسون از من و بابات چهارسال کوچکتر بود، پامیبود کترینزد گهید

 وقار.

بزرگ شده بود و من تو خانواده  دیو مق یمذهب یبود که اون تو خانواده  نیاونم ا میداشت یریتفاوت چشم گ هیو طاهر  من

 .فتهیب نمونیتضاد باعث نشده بود که فاصله ب نیا یآزاد، ول ی
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از دخترا  چکدومیطاهر؛ اما به ه م،یشد یدخترا م یشکفت و نور چشم یو چهره هامون م میشد یبزرگ و بزرگتر م ماها

 ذاشت. یمحل نم

 اومد. ونیبحث ازدواج و زن گرفتن ما دو تا به م نکهیگذشت تا ا یم نطوریهم زمان

 نه؟ ای مینظر دار ریرو ز یکس ایدوتامون اول سوال کردن که آ از

 خاطرخواهش بودم. یکه عاشق افسون شده بودم و از همون بچگ من

 زد و گفت: یزهرخند دیحرفش که رس ینجایا به

 بود. ریگ گهید یجا هیافسون دلش  نکهیاما غافل از ا-

شدم. نگاهم رو از مامان گرفتم و به شاهرخ که دست  رهیانداخته بود، خ نییبه مامانم که خجالت زده سرش رو پا کنجکاوانه

 تابانه گفتم: یهاش رو مشت کرده بود نگاه کردم. ب

 خب؟-

 گفت : یاز مکث بعد

 مامانت عاشق...-

 یو عاشق دختر عموش شده بود و م دید یادرت رو نمبدبختانه طاهر م ایمادرت عاشق طاهر شده بود؛ اما خوشبختانه  -

بال در آوردم. با خودم گفتم بذار بگم که مادرت افسون رو  یاز خوشحال دمیخبر رو که شن نیا ش،یخواست بره خواستگار

 ی غهیص ا،یدختر عموش پر یاون موقع رفته بود خواستگار کردمکار رو هم کردم و باهاش صحبت  نیدوست دارم؛ هم

ناراحت و گرفته بود. بدون توجه  یلیتا بگم عاشق افسونم، خ ششیکه رفتم پ یخوشحال بود، اما زمان یلیشده بودن و خهم 

 یگفت نظر ولنظرش رو خواستم ا د،یحرفم کامال رنگش پر نیبه حالش گفتم که عاشق شدم و افسون رو دوست دارم با ا

کنم ازت زود قضاوت  یرو بهت بگم اما خواهش م یزیچ هیخوام  یگفت_ م یلرزون یشدم که بگه با صدا چشیندارم، پاپ

 .ینکن

 شدم تا بگ ... چشی. پاپسین یمهم زیهو گفت ولش کن چ کیمن من کردن  یکردم. با کم قبول

 کردم. یکردم، کاش اصرار نم یکار رو نم نیوقت ا چیکاش ه یا اما

 کشه. یم ریقلبم ت ارم،یم ادیپارک بهم زد و به  یتو یزییکه اون روز عصر پا ییحرفها هنوزم

 ناگفته بود. یکه پراز حرفها یسکوت کرد، سکوت دیحرفش که رس ینجایا به

 یباز شیروسر یبود و با گوشه  نییشده بود و تو افکارش بود و مامان هم کماکان سرش پا رهینامعلوم خ ینقطه  هیبه  

گرفته  یبگم که صدا یزیبه شاهرخ زده بوده، خواستم لب باز کنم چ یچه حرفخواست بدونم پدرم  یدلم م یلیکرد. خ یم

 انداخت: نیو سردش تو گوشم طن

 طاهر رفته بود و... شیمادرت افسون، پ-

بود نگاه کردم با  ستادهیشاهرخ ا یجلو نیبا تعجب به مامان که خشمگ دیدهنش ماس یمامان، حرف تو نیخشمگ یصدا با

 گفت یخفه ا یصدا

 آره؟ ؟یدخترم خراب کن یکه من رو جلو یبر یلذت م-
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 بگه که مامان رو کرد به من و گفت یزیخواست چ شاهرخ

تونستم دست رو دست بذارم تا کار از کار بگذره، هرچند  یبابات بهش ابراز عالقه کردم، من عاشق بودم نم شیرفتم پ-

. غرورم رو دیبهش زدم، اما بابات من رو ند دنیرس یزورم رو برا نینداشت اما حداقل وجدانم راحت بود که آخر یا دهیفا

 بود و من نبودم. یعموش چرا؟ چون دخترعموش با حجاب و مذهب تردار کرد. عشقم رو پس زد و رفت طرف دخ حهیجر

 کنم به خودت. ینگفتم؛ فقط بخدا گفتم واگذارش م یچیپسم زد ه یادامه داد_ وقت تیحرص و عصبان با

 اش زدم.  نهیکرد و جواب رد به س یشاهرخ ازم خواستگار تیو عصبان یماه بعد تو اوج افسردگ هیگرفته بودم،  یافسردگ 

و  یموند یم دیبا یاگه واقعا عاشقم بود ،یفقط اداش رو بلد یحرفش رو کرد به شاهرخ و گفت_ تو از عاشق ینجایا

با گفتن نه به غرور نداشته ات برخورد و به  یجواب مثبت بدمت ول میتو دوران افسردگ یتو توقع داشت یکرد یسماجت م

 .یرفت رانیاز ا یاسم شکست عشق

 .ارمیب یآب وانیمبل و بطرف آشپزخونه رفتم تا ل یاز جام بلند شدم، نشوندمش رو عیمامان به نفس نفس افتاده بود سر 

روبه روم مات موندم و حس  یصحنه  دنیرفتم اما با درو آب کردم و بطرف سالن  وانیرو برداشتم و  ل یبطر خچالیاز  

 کردم تپش قلب ندارم.

 کرد. یم هیشاهرخ بود گر یشونه  یمامان زانو زد زده بود و دستش رو گرفته بود و مامان سرش رو یپا یجلو شاهرخ

 ...ای تیحسادت، عصبان یدونم از رو یحاال نم د؛یکش ریت قلبم

و به سمت  دیبشه، مامان با ترس از جاش پر لیتبد کهیو به هزار ت فتهیب نیزم یاز دستم رو وانیکه بود باعث شد ل یهرچ

 دمیلب اسمم رو صدا زد بدون توجه بهشون دو ریقدم سمتم برداشت و ز کیکه  دیتو صورتم د یدونم چ یمن برگشت. نم

 آزار داد رومحکم شاهرخ گوشم  یآخر صدا یسمت پله ها، لحظه 

 .نییایباهام به خونه ام ب دیو با ارمیمن مادرت رو به عقد خودم در م ن،ییچه نخوا نییادرت چه بخوا_ترانه تو و م

 یکه صدا دمی. در اتاقم رو باز کردم و داخل شدم و با تمام قدرتم در رو بهم کوبدمییهم سا یدندونام رو رو تیعصبان از

 خواستیجا پرت کردم، دلم م هیلباس هام رو درآوردم و هرکدوم رو به  تیکرد، از حرص و عصبان جادیا یگوشخراش

افتاد، بسمتش رفتم و با  میپاتخت زیم یرو ستالیبودند. چشمم به گلدون کر تهبکشم تا آروم بشم اما انگار راه گلوم رو بس غیج

ها بود  شهیاز خورده ش یفرش نیزم یشکستنش روح نا آرومم رو آروم کرد، رو یپرت کردم صدا واریشدت بطرف د

 تخت انداختم. یبدون توجه ازشون گذشتم و خودم رو رو

 

            __________ 

 

 سرد شده بود. یمن رو مامانم کم یروزه از اون ماجرا گذشته و رابطه سه

 نکهیبود تا ا نخواهد ندیکه صد در صد خوشا فتهیب یکردم قراره اتفاق یداشتم همه اش فکر م یبیعج یصبح دلشوره از

بابا بهش زنگ زده و خواسته که مامان به دفترش بره، دلشوره  لینفر به عنوان وک کی نکهیمامان اومد تو اتاقم و با گفتن ا

 از من نداشت. یشد. حال مامان هم دست کم شتریام ب

 بابا رفته بود و حاال که ساعت هشت شب بود هنوز برنگشته بود. لیسه عصر به دفتر وک ساعت
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گفتم و  یبودم. تو دلم مدام ذکر م رهینشسته و زانوهام رو بغل کرده بودم و به در خ اطیح یپله ها یکه رفت رو یموقع از

داد، کالفه از جا بلند شدم و خواستم به داخل خونه  یزدم جواب نم یزنگ م لشیهم به موبا یفرستادم؛ هر چ یصلوات م

 متوقف بشم.  امباعث شد سرج نگیباز شدن پارک یبرم که صدا

هم رفت.  یشاهرخ همراه مامانم اخم هام به شدت تو دنیشدم اما د رهیخ نیکج کردم و به ماش نگیرو بطرف پارک راهم

 شدن و به طرفم اومدند. ادهیپ نیدوتاشون از ماش

 صورت مامان گرفته بود اما شاهرخ شاد بود. حالت

به طرف مامان رفتم و گفتم_ مامان از عصر کجا  عیشون سالم کردم و سرشدن  کیشدم، با نزد رهیبهشون خ مشکوک

 کارت داشت؟ یبابا چ لیوک ؟یرفت

شاهرخ بهش نگاه  یبودم که با صدا رهیبدون جواب دادن بهم ازم گذشت و به داخل خونه رفت، به رفتن مامان خ مامان

 .یکردم_ بهتره خودت رو واسه عقد من و مامانت آماده کن

 !؟یچ یعنیشوک گفتم_  با

 داده بوده که به دست مادرت برسونه و... لشینوشته بود و به وک تیوص کیتمام گفت_ بابات  یخونسرد با

 مطلق. یِ اهیو تار شد و بعد س رهیرفت. چشمام ت جیحرف هاش حالت تهوع سراغم اومد. سرم به شدت گ دنیشن با

 افتاده؟ یچه اتفاق ارمیب ادیستم تا به به اطراف نگاه کردم. چشمام رو محکم ب یگنگ با

 مبل نشستم. یرو یشاهرخ، ناگهان یحرف ها یادآوری با

 ؟یشد یقدم عقب رفت و گفت_ وا چ کیحرکتم مامان از ترس  نیبه خاطر ا 

 گفتم_ م.. ما.. ما.. ن بگو که اون حرف ها دروغه،  یمرتعش و گرفته ا یصدا با

 نکرده. یتیوص نیکه بابا همچ بگو

 دروغه! نایا یترانه؟ معلومه همه  یشد وونهیها با خودم شروع کردم به حرف زدن_ د وونهیجام بلند شدم و مثل د از

 کنه. ینم یتیوص نیبابام همچ معلومه

 ادامه دادم_ آره دروغه؛  غیج با

 کنن. تیخوان من رو اذ یم نایا

شده بود، به طرفش رفتم و خودم رو تو بغلش انداختم و محکم دستام رو دورش  رهیطرف مامان که بهت زده بهم خ دمیچرخ

 ؟هوم؟یدرسته؟ مامان تو که دوستش ندار گه،ید یکن یحلقه کردم با هق هق گفتم_ مامان؟ تو که قبول نم

 ؟یجواب نگرفتن از مامانم، ازش جدا شدم و ناباور لب زدم_ نکنه دوستش دار با

 زدم و گفتم یسکوت باال آوردم. لبخند تلخ یم رو به معنبگه که دست یزیچ خواست

 _ مبارک باشه

 _ ترانه...

 وسط حرفش و گفتم دمیپر



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 نگو یچیکنم ه یخواهش م سی_ ه

 .رمیشما رو بگ یخوشبخت یندارم جلو یبا شاهرخ خانه، من حق حق

 با خودتونه. میبه بعد تصم نیرفتم ، گفتم_ از ا یطور که به طرف اتاقم م نیهم

 یموندم؛ رنگ بنفش اتاق آرامش بهم م رهیتخت پرت کردم، به سقف اتاقم خ یرو بازکردم و داخل شدم و خودم رو رو در

 داد.

که از حال  یاومد موقع ادمی هویروم بود، چشمام رو بستم تا بخوابم اما  یادیز یخسته شده بودم و فشار عصب یلیخ امروز

 نبود. داشیرفتم شاهرخ بود اما االن پ

 یخبر یکه خواب مهمون چشمام شد و من رو به عالم ب دینکش یکردم بخوابم؛ طول یباال انداختم و سع یشونه ا الیخیب

 فرو برد.

 

 

تونستم بخوابم. از  یبود که نم ادیز یتخت نشستم، سروصدا ها به قدر یو کالفه رو دمیاز خواب پر یادیز یسر و صدا با

 صداها واضح شد. یجام بلند شدم و در اتاقم رو باز کردم که کم

تند به  یسرم انداختم و به طرف پله ها رفتم و با قدم ها یمانتو و شال رو کیجر و بحث باعث شد تعجب کنم.  یصدا

 شده بودم. رهیروبه روم خ یسالن رفتم  با تعجب به صحنه 

گفتم که  یکردن، با تعجب سالم یمبل نشسته بودن و با مامان مشاجره م یرو تیا عصبانطوبا و عمه طاهره ب عمه

 .دینگاهاشون بسمتم چرخ

 گفت: هیتر بود با اشک به طرفم اومد و من رو تو آغوشش گرفت و با گر یطوبا که نسبت به عمه طاهره احساس عمه

 موند. یمردم و داداشم زنده م یمن م یعمه؛ اله رمیبرات بم ی_اله

خود  یعمه طاهره کم کرد،یحرف هاش واقعا حالم رو خراب تر م نیعمه اشک هام از چشمام در اومد، ا یحرف ها با

 دار تر بود و جلو اومد و من و عمه طوبا رو از هم جدا کرد و گفت:

 دختر خون هست تو بدترش نکن. نیبسه طوبا، دل ا-

 گفت. ینم یچیبود ه نییسر مامان پا مینشست باالخره

 سکوت عمه طاهره گفت: یقیبعد از دقا 

 ما. شیپ ادیترانه م ی_خب افسون، اگه قرار باشه ازدواج کن

 سرش رو به سرعت باال آورد و با صورت قرمز شده گفت: مامان

ترانه  نکهیازدواج کردن من به خودم مربوطه و ا یاحترامت واجب ول امرز،یو خواهر طاهر خداب یطاهره جان مهمون-

 .ادیدختر منه و من هرجا برم با من م

 گفت: شیذات یبگه که عمه طاهره نذاشت و با خونسرد یزیطوبا خواست چ عمه
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 پات به دادگاه باز بشه؟ یخوا یپدر شوهره، تو که نم یکه بعد از پدر، حضانت برا یدون یرو خوب م نی_ ا

 گفت: یبا پرخاشگر مامان

 شه؟یم بتینص یچبسه طاهره، از آزار دادن من -

 طوبا زد به گونش و گفت: عمه

 ...خوادیکه زنت م ینیبب ییداداش کجا بتا،یمص یوا-

 وسط حرف عمه و گفتم: دمیندونستم و پر زیجا نیاز ا شتریرو ب سکوت

 رمیبگ میام تصم ندهیواسه خود و آ گهیفکر کنم بتونم د یول ستین یشک دیبه فکر من هست نکهیعمه جان، در ا-

 طوبا با لبخند گفت: عمه

مرد نامحرم  یبه خونه  ستیاگه قراره مادرت شوهر کنه، درست ن یول ستین یشک یدختر بالغ و عاقل هی نکهیالبته در ا-

 ما. یخونه  یایم یبر

 گفت: تیبا عصبان مامان

دخترشه؛ اگه شاهرخ بهش  یبه پنجاه سالشه و ترانه جا بیقر یزن یکه ازش حرف م یاون مرد ؟یگ یم یچ یفهم یم-

 د؟ینامحرمه پس شوهر تو و پسرات بهش محرم

اعصابم رو  شتریجو متشنج ب نیسراغم اومده بود و ا یحرف مامان، باز جر و بحثشون باال گرفت، سردرد مضخرف نیا با

 کرد. یم کیتحر

 طاق شد و از کوره در رفتم، با داد گفتم: طاقتم

 کنم. کاریچ دیدونم با یو م دمیرس یخودم به سن قانون دیکن فیتکل نییبرام تع ستیالزم ن گه،یبسه د-

 و داخل اتاق رفتم و در رو قفل کردم. دمیبدون توجه به سمت اتاقم دو بعدم

بار صورتم رو  نیهزارم یدادم و گذاشتم اشک هام برا هینشستم، سرم رو به در تک نیزم یدر سر خوردم و رو پشت

 کنند. سیخ

 ساعت؟دوساعت؟ کیگذشته بود؛ دونم چقدر  ینم

 دونم! ینم

 و اوضاع آروم بود. ومدیجر و بحث نم یصدا گهیدونم د یم فقط

 آروم مامانم: یتقه به در اتاق خورد و بال فاصله صدا چند

 ترانه جان مادر؟ در رو باز کن.-

شد  یچند روز شکسته شده بود اما هنوز م نیشدم، تو ا رهیاز جام بلند شدم و در رو باز کردم و به مامان خ یسست با

 . با صداش به خودم اومدم:دیرو تو چهره اش د ییبایطراوت و ز

 ؟یبگ یزیچ یخوا ی_نم
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20 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ضعف گفتم: با

 بگم؟ ی_چ

 که؟ یکن یعمه هات رو گوش نم ی_ تو که حرف ها

 گفتم: یدست هام گرفتم و با درماندگ یتختم نشستم، سرم رو تو یو رو دمیکش یقیعم نفس

 کنم. کاریدونم چ یشدم، نم جی_مامان؟ به خدا گ

 اخم گفت: با

 .یایکنم؟ هرجا من برم توهم م کاریچ یچ یعنی_ 

 اون مرد رو تحمل کنم. تونمیرم دنبال گرفتن خوابگاه، من نم ی_ نه ماما م

 .ستین یعصابم خورده به خدا شاهرخ آدم بد ینکن، من به قدر کاف تمیترانه تو رو خدا تو اذ-

 نگم و نرنجونمش. یزیدستام رو مشت کردم و لبم رو گاز گرفتم تا چ تیحرفش از عصبان نیگفتن ا با

 گفتم: یخفه ا یصدا با

 ؟یشه تنهام بذار ی_مامان؟ م

 بنداز. رونیخوابگاه رو از سرت ب یبذارم بر نکهی_باشه، اما فکر ا

 رفت. رونیاتاق ب از

____________________________ 

 

بودم، شال  دهیهم پوش یمشک یشده بود، شلوار دمپا نیتزئ دیکه با نوار سف دمیکش میمشک یمجلس یمانتو یبه رو یدست

 صورتم نشونده بودم. یهم رو یمیمال شیبسته بودم و آرا یرو به شکل لبنان میزرشک

 کرد. یم دادیغم درش ب گهید یاز هر لحظه  شتریب چشمهام

لبم شکل گرفت،  یرو یزیرفتم عقد کنون مادرم. لبخند تمسخر آم یزدم، هع، داشتم م نهییآ یخودم تو ریبه تصو یپوزخند

 ...دیام بذاره، من با ندهیمادرم من رو دست تو دست همسر آ نکهیا یبه جا

با  دمیپوش یصندل زرشک کیگرفتم و به طرف چادرم رفتم و سرم کردم،  نهییو نگاهم رو از آ دمیکش یاز سر کالفگ یپوف

 از اتاق خارج شدم. نهییانداختن نگاه آخر تو آ

 شدم و به طرف محضر حرکت کردم. نمیاز مدت ها سوار ماش بعد

 به صورتش بده. یرنگ و لعاب یرفته بود تا به قول شگاهیخواهر شاهرخ به آرا ن،یبه اصرار شه مامان

 نیحرفش شه نیمحضر، مخالفتش رو اعالم کرد، با اعقد ساده تو  کیاما مامان نذاشت و با گفتن  رنیبگ یبود عروس قرار

خود افسون برام  نکهیاما شاهرخ با گفتن ا ره؛یبگ یشاهرخ عروس دیمامان مخالفت کردن که با یخانوادگ یو دوست ها

 رهیزدم من ت یرنگ بسنده کرد. پوزخند یریکت و دامن ش کی گرفتنبگه، بحث رو خاتمه داد و مامان به  یمهمه و هرچ

 بودم. نیتونستم قبولش کنم، هنوزم با شاهرخ سرسنگ یعقد برام از عزا بدتر بود و نم نیبودم، چون ا دهیپوش
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21 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یبود م راهیکه ناسزا و بد و ب یزدن به مامان و هرچ یشدن زنگ م یم کارینماند که عمه هام و عموهام هر موقع ب ناگفته

 مسخره است. رن،یکنن و حضانتم رو بگ تیستن شکاخوا یم نکهیچزوندن، صرف نظر از ا یگفتن و مامان رو م

 دنیو از مامان دفاع کردم، اون ها هم با د ستادمیکنن محکم جلوشون ا یدارن آرامش و اعصابمون رو خورد م دمید یوقت

 هاشون در نبود بابا. تیبود از حما نیزدم؛ ا یاتفاقات باهامون قطع رابطه کردن، پوزخند تلخ نیا

 مامان کجان؟ یها لیپس فام نیبگ دیشا

. مامان دیمامان با ازدواج بابام مخالف بودن و مامان رو ترک کردن و بعد از چند سال خبر فوتشون بهمون رس  ی خانواده

و نه سال داره و لندن درس  ستیاز برادر کوچکترش که ب ریسه تا برادر و دوتا خواهر داره که همشون ازدواج کردن، غ

 خونه و... یم

 به خودم اومدم، از محضر گذشته بودم، راهنما زدم و دور زدم. ینیبوق ماش یصدا اب

 محضر توقف کردم. یاز ربع ساعت جلو بعد

 "یمیشدم: "دفتر ثبت ازدواج و طالق کر رهیو به سر درش خ ستادمیدر محضر ا یشدم و جلو ادهیپ نیماش از

 داخل رفتم.   ،یو با بسم الله دمیکش یقیعم نفس

دست و سوت باعث شد سرجام مات و  یبودم که صدا یدر ورود کیکوتاه و سست از پله ها باال رفتم، نزد یقدم ها با

 مبهوت بمونم.

قلبم گذاشتم،  یکنم مامان واسم ارزش قائله. دستم رو رو یکنه. آره اشتباه م یممکنه مامان بدون اومدن من عقد نم ریغ نه

 .دیکوب یام م نهیس یوار به قفسه  وانهیتند و د

 یتو دستش بود و تند شماره م یاومد و گوش رونیبودم که در باز شد و مامان ب ستادهیا نیبه زم خکوبیجور م نیهم

 بود متوجه من نشد. یگرفت، چون سرش تو گوش

 لب زدم: یلرزون یصدا با

 مامان؟-

 شد گفت: کمینزد یشتاب سرش رو باال آورد و با نگران با

 چقدر نگران شدم؟ یدون یم ؟ییجان مامان کجا-

 توجه به حرفش گفتم: بدون

 بدون وجود من؟ یتموم شد؟ عقد کرد-

 با لبخند بغلم کرد و گفت: زه،یرو گاز گرفتم تا اشکم نر لبم

 داخل که همه منتظر تو هستن. ایشه بدون وجود تو، بذارم خطبه عقد خونده بشه؟ حاال هم ب یمگه م-

 ستیروبه روم نگاه کردم، حدود ب تیبا تعجب به جمع دن،یبه محض ورودمون، همه شروع کردن به ِکل کش میرفت داخل

 نفر تو سالن بودن!

 زد و گفت: یتعجب به مامان نگاه کردم که لبخند با
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22 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنم. یم یبعدا معرف-

 گفت: یاومد و با لبخند کمونیتکون دادم، متوجه شاهرخ شدم که نزد یسر

 طاقت ندارما. گهیمن د ؟ییم معلوم هست کجاسالم دختر ناز-

 اراده گفتم: یرو لبم اومد و ب یلفظ دخترم ناخوداگاه لبخند بخاطر

 حاال که اومدم. د،یسالم شاهرخ خان ببخش-

 مبل نشستن. یعقد رفتند و رو یلبخند زدن و به سمت سفره  دوتاشون

به  یبود و کروات دهیکتش پوش ریهم ز دیسف راهنیپ کیبود  دهیپوش ینفت یکت و شلوار آب کیشاهرخ نگاه کردم  پیت به

ساله مونده بود و تعداد انگشت  یبه پنجاه سال داشت اما مثل جوان س بیقر نکهیهم زده بود، شاهرخ خان با ا یرنگ آب

 یم رنگ یریو مامانم مثل ماه شب چهارده تو اون کت و شلوار ش دید شیمشک یموها یقاط شدیم دیسف یمو یشمار

کردن برداشتم و حواسم  زیدست از آنال یکرد. با صدا یترش م یبه سر داشت که خواستن یرنگ ییطال یو روسر دیدرخش

 عاقد همه سکوت کردن: یکنه، با صدا یعقد رو جار یخطبه  خواستیرو به عاقد دادم که م

 یمن سیفل یفمن أعرض عن سنت یو آله (: النکاح سنّت هیهللا عل یو قال رسول هللا ) صل -

 میهللا الرحمن الرح بسم

 المهر المعلوم یعل یالمهر المعلوم  .  .  . قبلُت النّکاَح لُموّکل یموکلک عل یموکلت أنکحت

 الصداق المعلوم یعل یلموکل جی.  .  .  قبلُت التزو نیالصداق المع یبموکلک عل یموکلت زّوجت

 الصداق یعل یلموکل عی.  .  قبلُت التمت  الصداق . یموکلک عل یموکلت متّعت

 المهر المعلوم یعل یلموکل جیالمهر المعلوم .  .  .  قبلُت النکاح و التزو یبموکلک  عل یو زّوجت موکلت أنکحت

 المهر المعلوم یعل یلموکل جیالمهر المعلوم .  .  . قبلُت النکاح و التزو یمن موکلک عل یو زّوجت موکلت أنکحت

 عیو التمت جیالمهر المعلوم .   .  . قبلُت النکاح و التزو یموکلک عل یأنکحت و زّوجت و متّعت موکلت هایو إذن اب بإذنها

 المهر المعلوم یعل یلموکل

 المهر المعلوم یعل یلموکل عیو التمت جیالصداق .  .  . قبلُت النکاح و التزو یلموکلک عل یموکلت هایبإذنها و إذن أب زوجتها

المهر  یعل یلموکل عیو التمت جیالمهر المعلوم .  .  . قبلُت النکاح و التزو یبموکلک عل یو زّوجت و متّعت موکلت أنکحت

 المعلوم

 نیرب العالم الحمدهلل

 

 یشما را به عقد دائم ماه داماد آقا دیده یبه بنده وکالت م ایآ ،یشیمحترمه و مکرمه سرکار خانوم افسون قر ی زهیدوش

بنده  ایآ اورم؟یدر ب یبهار آزاد یو شمعدان و هزار سکه  نهییآ د،یجلد کالم هللا مج کیبا صداق معلوم  کیشاهرخ تاج

 لم؟یوک
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23 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گفت: یبلند یو با صدا دشیقران رو بست و بوس مامان

 دخترم بله. یبا اجازه -

 دست زدم. هیبق یپابه پا یول دیاز چشمم چک یاشک قطره

 دست جمع بلند شد. یصلوات و صدا یمحکم یبار از شاهرخ اجازه خواست که با گفتن بله  نیباز خطبه رو خوند و ا عاقد

گذاشت و سراغ مامان و شاهرخ خان رفت و آوردشون  یخانوم آهنگ نیاز کار مضخرف امضا زدن و رفتن عاقد، شه بعد

 وسط، با اومدنشون

 و دست زدن.  دنیشروع کردن کل کش همشون

 

 یعنیرو زهرش کنم  شیخواستم خوش یگشت، نم یگردوند، حتما دنبال من م تیش رو تو جمعنگاه جست و جوگر مامان

تونه تا آخر عمرش پاسوز من بشه، اگه  یمامان نم نکهیبا ا امیکنار ب دیکه مامان ازدواج کرده، با امیکنار ب دینداشتم، با یحق

 تو دلم گفتم: نیکنم بنابرا ظاهرتونم که ت یتونم واقعا خوشحال باشم م ینم

 .میاز االن شروع شد، برو بر شیترانه خانوم نما-

 گفتم: یشاد یبا صدا شیگذاشتم و لبخند به طرف مامان رفتم تو چند قدم یصندل یرو درآ وردم و رو چادرم

 مبارک باشه. ی_مامان

 بود. نبود؟ یخم کردن کمرم کاف یجمله برا نیهم

 صدام به طرفم اومد و بالبخند گفت: دنیبا شن مامان

 .رهید گهیگلم بعدشم واسه من د یبرم، مرس زمی_قربون دختر عز

 و گفتم: دمیلبم رو گز یمصلحت

 هزارتا کشته مرده داره. ،ییهلو ،یخوشگل نینگو، مامانم به ا ی_ وا

 

 کرد و آروم به بازوم زد و گفت: یخنده ا مامان

 نشو. طونیش ی_پدر صلوات

 گفتم: یشتریب طنتیکردم و با ش یا خنده

 کنه، بله؟ یطونیش دیشاهرخ جونتون با ینکنم ول یطونی_بله من ش

 

 کرد. یخنده ا مامان

 .یخانوم میدیشما رو د ی_ به به چه عجب ما خنده 
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24 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

لب  ریسرخ شد و آروم ز یاز زبون شاهرخ خان کم یحرف رو زد. مامان بخاطر لفظ خانوم نیخان بود که ا شاهرخ

 گفت: شاهرخ.

 

 گفتم: طنتیش با

 خواد. یکه منم دلم م نیصحنه دار نکن یکنم نشنوم فقط کارا یم یمن سع ن،ی_اشکال نداره راحت باش

 از بازوم گرفت و گفت: یشگونیزد. مامان ن یخان قهقهه ا شاهرخ

 خجالت بکش دهی_ ورپر

 خان: شاهرخ

 .طونهیش نقدریترانه ا ی_افسون نگفته بود

 و گفت: دیکش یخانوم، شاهرخ خان پوف نیشه یغویج غیج یزدم. با صدا یلبخند

 زد. غیج نی_باز ا

 .طونهیو ش یپرانرژ یلیخ یو پنج سالشه ول یخانوم س نیبه ذکره که شه الزم

 

 :نیشه

حرف  یو ه نیستادیماست ا نیها اما شما دو تا ع تهیسرت عروس ریخ ؟یکن یم بتیپشت سر من غ یدار یچ یاو ی_او

 .نیزن یم

 وسط... نییایب ریدست مامانت رو بگ سادنیهم ترانه خانوم به جا وا شما

 

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر هوی

 همراه من حاال دم حاال بازدم. ن،یریخانوم نفس بگ نیشه ی_وا

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 مادر نفس کم آوردم. یش ریپ یاله ش،ی_ آخ

 .رنیرفتن که کادو ها رو بگ نایو مامان ا میکرد یا خنده

 

 و رقص و کادو همه عزم رفتن کردن. یکوبیبعد از دوساعت پا باالخره

 ست چرم دادم. کیگردنبند طال و به شاهرخ خان  کیبه مامان  من
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 یباز نیدختر شه دای. داشتم با شمیبود ستادهیو دختر کوچولوش و مامان و شاهرخ خان ا نیاز محضر فقط من و شه رونیب

 که شاهرخ خان صدام زد: کردمیم

 _ترانه جان؟

 _بله؟

 ؟یندار یمشهد و بعد شمال، تو که مشکل میبعد از مراسم عقد، بر میگرفت می_راستش من و مادرت تصم

 

 داشتم؟ اصال همش سرتاپا مشکل بود. مشکل؟

 ؟یمن چ پس

 .دیلبم بود، از صورتم پر کش یکه تا اون موقع رو یلبخند

 دارش. اریاالن شوهر داره و اخت ست،یفقط مال تو ن گهیمامانت د ،یایبکنار  دیبا ترانه

شوکه  نطوریدونست که بهم نگفت که االن ا یمن رو محرم خودش نم یعنیگلوم رو گرفت. از مامانم ناراحت بودم،  بغض

 نشم؟

 به زور زدم و گفتم: یلبخند

 _خوش بگذره.

 ندارم. یقلب گهیشاهرخ خان، تمام تنم منجمد شد و حس کردم د یبا حرف بعد اما

بابات که متوجه شدن من و مامانت  یناتن یاما عمو م؛یکه تو رو هم با خودمون ببر میداشت میما تصم تشی_ترانه جان واقع

 هم خودش و خانومش... یکه هم تو تنها نباش ششونیپ میداد که تو رو ببر شنهادیپ م،یعقد کرد

 

 وسط حرفش و با بهت رو به مامان گفتم: دمیپر

 که؟آره؟ ستیخان ن وشیمنظورتون که دار گه؟یم ی_ ما..ما..ن؟ شاهرخ خان چ

 دلگرم کننده نبود گفت: گهیکه د یبا لبخند مامان

 ذاره بهت بد بگذره. یتو رو دوست داشت به خصوص خانومش، مطمئنم نم یلی_ چرا دخترم همونه. همون که خ

 

 بود؟ میبچگ یکه کابوس شب ها یبا کس ؟یگن خدا ؟ خوش بگذره؟ با ک یم یچ نایا

رو تنها جارو کنم و شبش تا خروس خون اذان از  یبه اون بزرگ یاون خونه  م،یکه مجبورم کرد تو اوج بچگ یکس با

 دست و پاش جمع کردن؟ ریجونم رو از ز مهیکه جسم ن یکنم؟ با کس هیدستم خون گر یسوزش آبله ها

 یمهارش کردم. آب دهنم با سخت یخنجر تو گلوم فرو رفته بود رو به سخت نیرو که ع یشاهرخ خان، بغض یصدا با

 قورت دادم و گفتم:
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26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _بله؟

 نظر تو مهمه. ،یایبا ما ب یتون یم سین یمشکل یبر یترانه جان اگه نخوا نی_بب

 

 !؟نییخوا یازم نظر م ن،یبه زور تنم کن نییخوا یحاال م نیو دوخت دنیخودتون بر یوقت ؟یمن؟ نظر چ نظر

 ارزشه نظر من! یوسط چه ب نیا 

 منگنه و مجبور بودم فقط اطاعت کنم. یبودنم ال گذاشته

 گفتم: یخشدار یصدا با

 شرط. کیبه  یعمو ول شیرم پ ی_باشه م

 

 با تعجب گفت: مامان

 !؟ی_شرط!؟ چه شرط

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 

 خواب اونجا برم و روزها برم خونه. یکه فقط و فقط برا یرم اما به شرط یم-

 

 خانوم گفت: نیبزنه که شه یخواست حرف مامان

 خونه. میبهتره بر ست،یحرف زدن ن یبرا یمناسب یجا نجای_ ا

 خونه. میبهتره بر نه،یخان_ حق با شه شاهرخ

 

سرش رو تکون داد و  یلیم یبا ب هیدر گوش شاهرخ خان گفت  که شاهرخ خان بعد از چند ثان یزیچ کیآروم  مامان

 گفت:

 .نمتیب ی_ باشه پس خونه م

 

کردن و سوار بنز شاهرخ خان شدن و رفتن. با  یخانوم با من و مامان خداحافظ نیسر تکون داد. شاهرخ خان و شه مامان

 تعجب گفتم:

 شد!؟ ی_چ
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27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ه؟یخوام با دخترم برم، مشکل ی_ م

 م؟یبر ،یزدم و گفتم: نه چه مشکل یلبخند

 .می_بر

 .میو سوار شد میرفت نیبسمت ماش باهم

 

 خونه شاهرخ خان؟ م؟ی_خب مامان االن کجا بر

 بردارم. لیوسا یسر هیخوام  یخونه خودمون. م می_ نه بر

 

 سکوت به سمت خونه حرکت کردم. یگذاشتم و تو یتکون دادم و آهنگ یسر

 

 ضبط رو کم کردم و گفتم: یمامان، صدا یصدا با

 _ جانم؟

 ؟یستیشمال ناراحت ن میمن و شاهرخ بر نکهیبال. گفتم از ا ی_ جانت ب

 گفتم : یلبخند مصنوع با

 .دیدار ییبه تنها ازیو ن نیخب زن و شوهر ؟یچ ی_ نه برا

 زد و گفت: یلبخند

 دخترم. ی_تو ماه

 زده نشد. یخاص یخونه حرف میزدم و تا برس یلبخند

 

 به طرف پله ها رفتم. م،یرو پارک کردم و همراه با مامان وارد خونه شد نیماش

 

 بزنم. یخوام حرف یم ییرایتو پذ ای_ ترانه جان؟ ب

 _باشه.

 

خستم رو بستم. با اومدن مامان چشم  یچشم ها یقیدقا یکاناپه پرت کردم و برا یرفتم و خودم رو رو ییرایطرف پذ به

 هام رو باز کردم، دو تا فنجون قهوه همراهش بود.

 .ی_مرس
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28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _ نوش جان.

 ن؟ی_خب؟ بگ

 .یشوکه نش ،یدیرو بهت بگم که اگه بعدا شن یزیچ هیخواستم  ی_ام..راستش م

 شده!؟ یزیگفتم: چ ینگران با

 

 نه. یعنی_آره، 

 گفتم: یجیگ با

 نه؟ ای_ باالخره آره 

 _ نه.

 رو بست و تند گفت: چشمهاش

 کنه. یم یزندگ کای_ شاهرخ پسر داره و االن آمر

 زدم. یپلک نم یشده بودم و حت رهیشوک زده ها به مامان خ نیع

 گفت: تمیوضع دنیآروم چشم هاش رو باز کرد و با د د،یازم نشن ییکه صدا مامان

 ؟یشد ی_ وا، ترانه جان مادر؟ چ

 اسمم رو صدا زد. ییکرد و با ولوم باال نییصورتم باال پا یرو جلو دستش

 ن؟یگفت یچ نیبگ گهیبار د هیشوک در اومدم و گفتم:  از

 ناله گفت_ ترانه. با

 .نیگفتم_ مامان بگ یبلند یصدا با

 به؟یعج نقدریپسر داره ا هیاون  نکهیگفت_ دخترم ا یآروم با

 پسر داره. هی ؟اونیگیم یچ یفهمیگفتم_ م مات

 س؟یبرات مهم ن نیا

 

 رفت. یصدام باال م شدمیم یعصب یخودم نبود وقت دست

 شدم. رهیخ نیکه مامان زد مات شده به زم یحرف با

 

 کشه؟ یم ریت نقدریمن چرا قلبم ا یخدا

 تپش قلبم باالس؟ چرا
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29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 باهام؟ یچه کرد مامان

کنم، چرا؟ چون پسرم  یمن باهات ازدواج نم یبگه آره تو هم دختر دار دیاونم با نهیبرام مهم باشه؟ اگه همچ یچ ی_ برا

 کرد. یبا اومدن تو تو خونه اش مخالفت م نکهیا ای اد،یخوشش نم

 

 گفت: یآروم یو با صدا دیبه سمتم چرخ یگفته. به آروم یچ دیشدم. انگار فهم رهیحال و مات بهش خ یب

 .دیاز دهنم پر هوی دمینفهم یعنینداشتم،  ی_ م..من منظور

دستش رو جلو آورد تا اشکم رو پاک کنه اما از جام بلند شدم و مات زده و با  یمونی. با پشدیقطره اشک از چشمام چک کی

 نامنظم به طرف اتاقم رفتم. یقدم ها

 خوادت. یمامانتم نم یحت یچقدر سخته فکرکن یاضافه هست یچقدر کمرشکنه که بفهم یسخته توسط مامانت بشکن چقدر

 

 یبه چشمها نطوریو هم سادمیاتاقم رفتم و در رو از پشت قفل کردم، قاب عکس بابام رو برداشتم و همون وسط اتاق ا داخل

 بودم، گفتم: رهیآرامبخش بابام خ

 نیچجور شکستم بب یتو سن جوون نیبب ییبابا ؟ید یجواب دُر دونه ات رو نم ؟ید یجونم؟ جوابم رو نم ییبابا ؟یی_بابا

 از نبودت کمرم خم شده.

 زدم: غیو هق هق، ج هیگر با

اما االن همه  یگاهم باش هیتک یتو قول داد ییخدا هم فراموشم کرده بابا یکم آوردم، حت گهیجوابم رو بده، بابا د ی_ ِد لعنت

 ینم ممیتیگن من  ینم یی. بابازنهیم شیرسه با حرفاش بهم ن یبهم م یکنه هرک تیکه ازم حما ستین یکس گهید دوننیم

 .کنهندارم تا ازم دفاع  ییبابا گهیگن د

 نداره. یخوشحال میتیکردن و دل شکستن بچه  تیگن اذ ینم

 

کردم. با  یخورد و توجه نم یکه به در اتاق م یا یدر پ یو به ضربات پ زدمیحرف م هیو با گر دمیچرخ یخودم م دور

 جنون گفتم:

 .شتایپ امیخودم م شمیپ یای_ بابا اگه ن

مامانم باهات بد حرف زدم، باز کن  دی_ ترانه مامان؟ درو باز کن، تو رو خدا تو رو ارواح خاک بابات درو باز کن ببخش

 .زمیعز

 

 اومد: ،یگفت اضاف میمستق ریکه مامانم به خاطرش بهم غ یکس یصدا و

 

 شده. یچ نمیخان_ ترانه جان باز کن بب شاهرخ
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30 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .کنهیم هیمامانت داره گر نیبب

 رو ارواح خاک طاهر باز کن. تو

 

 و رو به عکس بابام گفتم: دمیها خند وونهید نیحرف شاهرخ خان که قسمم داد ع با

 .دنیسوزونن اما بازم قسمم م یحرفشون قلبم رو م نیبا ا دوننیم دن،یدونن روت حساسم قسمم م یبابا م ینیب ی_م

 

 .دمینفهم چیه گهیو چشمام بسته شدم و د نیزم یافتادم رو شدیدونم چ ینم دمیچرخ یکه دور خودم م نطوریهم

 ام رو باز کردم. دهیبهم چسب یدستم آروم پلک ها یحس سوزش تو با

 

 ؟ی_نفس مامان؟ باالخره چشمات رو باز کرد

 

 سمت صدا برگشتم. به

ام رو تکون دادم و  دهیخشک یکردن لبها ینگاهم م ینگاهم به مامان و شاهرخ خان افتاد که کنارم نشسته بودن و با نگران 

 گفتم:

 

 آآ...آب-

 

 .ارهیاز جاش بلند شد و به اشپزخونه رفت تا اب واسم ب مامان

 اتاقم بودم یبار تو نیام بردم و ماساژ دادم من که آخر قهیبودم ، دستم رو بطرف شق ییرایپذ یکاناپه  یرو

که  رهیشاهرخ خان جلو اومد تا دستم رو بگ رم،یرو بگ وانیشدم تا ل زیخ مین یاومدم بسخت رونیبا اومدن مامان از فکر ب 

و سر  دیدستش رو پس کش ینگاه کرد و بعدم به دستش، با ناراحت دمیبه من که خودم رو عقب کش دم،یخودم رو کنار کش

 جاش نشست.

 

 گفتم: یسخت به

 .دی.. د.. آ.. آخه.. شما.. نامحرمی_ بب.. خش

 

رو به  وانینفس خوردم. ل کیآب رو  ادیز یرو از مامان گرفت و به دستم داد. از تشنگ وانیزد و ل یحرفم لبخند نیا با

 نصف شب شوکه و ناراحت بهشون نگاه کردم و گفتم: کیساعت  دنیدست  مامان دادم، نگاهم به ساعت افتاد با د
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31 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو بهم زدم. تونیمهمون دی_ببخش

 

 بگه که شاهرخ خان زودتر گفت: یزیخواست چ مامان

 .گهیوقت د هیسرت انشاءهللا  یدخترم؟ فدا هیچه حرف نی_ ا

 گفت: یزدم. مامان کنارم نشست و با دلواپس یلبخند

 عمر مامان؟ ی_خوب

 _اوهوم

 سفر شمال گفتم: یآور ادی با

 شمال؟ دیریم ی_ک

 . میریاما نم م،ی_ قرار بود فردا برمامان

 تعجب گفتم: با

 چرا!؟_ 

 _ دوست ندارم تنهات بذارم.

 اخم گفتم: با

 شماهم راحت باشه. الیکه خ وشیعمو دار شیپ رمی_ مامان مگه من بچه ام؛ بعدشم م

 _ اما...

 ندارن. یبعدشم شاهرخ خان که گناه ن؟یپاسوز من باش ییخوایم یاما نداره. تا ک گهی_ د

 _ آخه...

 _ پوف مامان.

 زد و گفت: یلبخند

 _چشم.

___________________________ 

 

بودم، مامان من رو تو آغوشش  ستادهیمامان و شاهرخ خان قرآن به دست وا یبدرقه  یکه برا یروز بعد در حال صبح

 ها و... یبخور رونیب یغذا ی..نرایگفت مواظب خودت باش یگرفته بود و مدام م

 کرد، لب زدم: یگفت، مظلوم و با التماس به شاهرخ خان که به ما نگاه م یپشت سر هم م نطوریهم

 _ شاهرخ خان.
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32 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد و به سمتون اومد و مامان رو ازم جدا کرد و گفت: یآروم ی خنده

 .یبار  تکرار کرد ستیاز ب شیحرفات رو ب نیتمام ا شبیاز د یکرد چارهیترانه رو ب م،یبر ای_ افسون جان ب

 نشم._ خب مادرم نگرا

 مگه ترانه بچه است؟ زمی_ عز

 گفتم: یطرفدار با

 سالمه مامان. ستیب گهیگفت، من د دیزو با نی_هم

 .دی. شما بچه ها هم صد سالتون بشه بازم واسه پدر و مادر همون بچه اکننیم ی_خبه خبه چه از هم هم طرفدار

 

 نق گفتم: با

 _ ممنون مامان.

 

 .میبر گهیخان: خب د شاهرخ

 

 .نیماش یقرآن ردش کردم و فرستادمش تو ریو از ز دمشیکردم و بوس یخداحافظ گهیبار د کیمامان  با

 کارت به طرفم گرفت و گفت: کیشد و  کمیخان نزد شاهرخ

 تولدته. خی. رمزشم تاریکرد دایبه پول پ ازیوقت ن هیباشه اگه  شتیپ نی_ ترانه جان ا

 .یدارم به اندازه کاف_ ممنون از لطفتون..اما من خودم پول 

 راحت تره. المیباشه من خ شتیپ نمی_ حاال ا

 _آخه...

 .دهینکش غیتا مامانت ج ری_ اما و آخه و اگر نداره، بگ

 نشیکرد، سوار ماش یقرآن رد شد و خداحافظ ریاز ز نکهیو من کارت رو گرفتم و تشکر کردم بعد از ا میدیخند دوتامون

 حرکت کردن. یشد و با تک بوق

 و داخل خونه رفتم. ختمیر نیزم یداخل کاسه رو رو آب

 رو باز کردم. خچالیبهتر بود واسه نهار خودم غذا درست کنم تا سرگرم بشم، به طرف آشپزخونه رفتم در  

 م؟یدار یچ ام

 بلند شد. لمیزنگ موبا یبودم صدا رهیخ خچالیطور که به  نیهم

 چقدر دلتنگشم! دمیتازه فهم دم،یکش یغیج یاسم ندا از خوشحال دنیبرداشتم با د زیم یرو از رو میگوش
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33 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ذوق جواب دادم: با

 ؟یخوش ؟یخوب یی_سالم ندا

 شما. یها ی_سالم ترانه خانوم، بله خوبم از احوال پرس

 نداشتم. یچیمشکالتم شدم که اصال وقت ه ریدرگ نقدریا زمی_ شرمنده عز

 _بله

 هان؟ ؟یگرفت یتو چرا ازم خبر نم نمی_ اصال صبر کن بب

 شادش گرفته شد و گفت: یصدا هوی

 شدم. یمشکالت ری_ منم درگ

 

 گفتم: ینگران با

 ؟ی_ چه مشکالت

 .یچی_ ه

 .ستین چکسیخونه مون من تنهام، ه ایاصال پاشو ب ؟یچیه یچ یعنی_ 

 گفت: یباکنجکاو

 ؟یی_ تنها

 .میبخور ییو باهم غذا میکه باهم درد و دل کن ای_ آره ب

 اونجام. گهیساعت د کیتا  ی_ اوک

 _باشه، فعال.

 _ خداحافظ.

 

آماده کردم  ارویالزان ادیبرداشتم و تا ندا ب ایدرست کردن الزان یرفتم مواد الزم برا خچالیرو قطع کردم و به طرف  تماس

 و داخل فر گذاشتم.

 .میو باهم ساالد درست کن ادیهم شستم و گذاشتم تا ندا ب ازیو گوجه و پ ارسبزیخ

عوض کردم. زنگ خونه به صدا در اومد، با دو به طرف  یو شلوار مشک یآب کیتون کیاتاقم رفتم و لباس هام رو با  به

رو محکم و سخت در  گری. هم ددیبه طرفم دو  دنمیندا هم با د دم،یرفتم و اف اف رو زدم و با ذوق به استقبال ندا دو فونیآ

باالخره از هم جدا  م،یآورد یاز حرف هامون سر در نم چکدومیه یول میزدیز سر ذوق تند تند حرف ما میدیآغوش کش

 و گفتم: میشد

 ندا چقدر دلتنگت بودم ی_ وا
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 طور. نی_ منم هم

 داخل می_ خب بر

 .میمبل دو نفره کنار هم نشست یو رو میداخل رفت باهم

 .میو بخور  ارمیب یزیچ هیتا  زمیعز نی_ بش

 باشه فقط خودتو تو زحمت ننداز._ 

 چشم. ی_ به رو

به سالن برگشتم.  یخونگ ینیریندا رو درست کردم و با ش یترک مورد عالقه  یآشپزخونه رفتم و تو دو تا فنجون قهوه  به

 گذاشتم و کنار ندا نشستم. زیم یرو رو ینیس

 .میشدم، سال اول دانشگاه باهم آشنا شد رهیخ بهش

بودم و از  یدونستن چرا؟ چون من چادر یذاشتن به قول خودشون من رو از خودشون نم یالبته بماند دخترا بهم محل نم 

اما ندا بر خالف همشون به سمتم و اومد و  نداختنیم کهیو بماند که چقدر بهم ت  ومدمیدختر امل به حساب م کینظرشون 

 بهم داد و... یدست دوست

 م اومدندا به خود یصدا با

 .یبسه من رو درسته قورت داد ؟ییکجا ی_ هو

 .یهست یحاال انگار چه تحفه ا شی_ ا

 چقدر کشته مرده دارم. ینیب ی_ معلومه که تحفه ام، نم

 .ریبگ لیخب کمتر خودت رو تحو یلی_ خ

 مامانت کجاس؟ ی_ خب چخبرا؟ راست

 زدم و گفتم: ی. زهر خنددیلبم خشک یرو لبخند

 _ ماه عسل

 گرد شده نگاهم کرد و شوکه گفت: یچشما با

 ؟یچ یعنی_ 

 ...یعنی_

 یبرا یزیجاها چ یداد و بعض یکردم و اونم با دقت به حرفام گوش م فیهمه رو براش تعر ان،یب بسم هللا تا نون پا از

 گفت. حرفام که تموم شد گفت: یم یدلدار

 ؟یکن کاریچ یخوا ی_ حاال م

 بابام. یعمو شی_ مجبورم برم پ

 کرده؟ یم تتیاون همش اذ یگ یمگه نم ،یشد وونهی_ د



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 کنه. ینم تمیاذ گهیشده و مطمئنم د ریاما االن اون پ گم،ی_ چرا االنم م

 بگم واال. ی_ چ

 ؟یچند وقت کجا بود نی. تو بگو ایچی_ ه

 دستش گذاشتم و گفتم: یدستم رو رو ی. با نگراندیچیچشم هاش پ یو اشک تو دیلبش پر کش یاز رو لبخند

 شده؟ ی_چ

 پسر عمو دارم و سمج شده تا باهاش ازدواج کنم؟ هیگفتم  ادتهی_ 

 _ آره، آره.

گم پدر من  یم یکنه؛ هرچ یم رونمیباهاش ازدواج کنم وگرنه از خونه ب دیکرد که با دمیدادم، اما بابام تهد ی_ جواب منف

 .دهیخوره، گوش نم یمن اون به درد من نم زیعز

خواد پا  یداره م  یعال یپسرعموش وضع مال نکهینداره! بخاطر ا یکه دوم هییآدم خودخواه، مستبد و خود رأ کیندا  پدر

 احساسات دخترش و اون رو مجبور به ازدواج کنه. یبذاره رو

 رو در آغوشم گرفتم و گذاشتم خودش سبک بشه. ندا

 هلش دادم اون ور و گفتم: یبه شوخحال و هواش عوض بشه  نکهیا یبرا قه،یاز چند دق بعد

که  یوخ رهیگ یآبغوره م یبخت برگشته ها نشسته ه نیحالم بد شد،ع یکرد نیف نی_ اه جمع کن خودت رو باا، از بس ف

 من گشنمه!

 کرد. ینگاه م مییکردم با دهن باز به پرو یکه من نطق م یمدت نیا تو

 نگاه داره؟ ه؟ی_ هان؟ چ

 خر صفا داره. دنی_ آره د

 حرص گفتم: با

 ادب. ی_ ب

 بگو. دیجد زیچ هی دونم،ی_ م

 :دمیکش غیج یحرص

 _ندا

 _زهرمار بچم افتاد.

 _ جان!؟ بچه ات!؟

 .گهی_ ها د

 .تیترب ی_ب

 خب، پاشو من گشنمه. یلی_ خ
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 کارد به اون شکمت بخوره پاشو. ی_ ا

 

چون  مینییرو فردا تو دانشگاه ب گهیساعت ندا رفت و قرار شد هم د کیبعد از  میو خنده ناهار خورد یبا شوخ باالخره

 .شدیترمم تموم م یمرخص

داشتم داخل  ازیکه ن یلیلباس و وسا یسر کیبرداشتم  یجمع و جور کردم به اتاقم رفتم، چمدون کوچک نکهیاز ا بعد

 گذاشتم. یچمدون گذاشتم، چمدون رو کنار

 رنگم رو سرم کردم و قامت بستم... دیادر سفگرفتم و سجاده رو پهن کردم چ وضو

 _ هللا اکبر...

 ریباشه و آخر و عاقبتم رو به خ ریخ رمهیکه تقد یرو دادم، سر به سجده گذاشتم و از ته دل از خدا خواستم که هرچ سالمم

 کنه.

بودم  سادهیوا نهییجلو آ دم،یپوش یروشنم رو با شلوار و شال مشک یرو جمع کردم، به سراغ کمد لباسام رفتم مانتو آب سجاده

لبم اومد  یرو یاسم نفسم لبخند دنیبرش داشتم، با د یپاتخت زیزنگ خورد از م لمیکردم که موبا یو شالم رو درست م

 تماس رو برقرار کردم و با ذوق گفتم:

 _ سالم نفسم...

 .یشد طونیباز که ش ؟یخوب زمی_ سالم عز

 عشقم؟ ی_ ممنونم شما خوب

 زم؟یعز ییبرم خوبم، کجا _ قربونت

 _ خونه.

 ؟یعمو نرفت ی_ هنوز خونه 

 . رمی_ چرا آماده شدم دارم م

 شم، برو. ی_ خب پس مزاحم نم

 بهم زنگ بزن. یدیهرموقع رس فقط

 _ باشه چشم.

 بال. ی_ چشمت ب

 _ سالم برسون مامان، خداحافظ.

 _ حتما، خدانگهدارت.

شدم به طرف  نیقطع کردم، چادر و چمدون رو برداشتم و بعد از چک کردن و قفل کردن خونه، سوار ماش نکهیاز ا بعد

 عمو حرکت کردم. یخونه 

 ما با عمو حدود سه ربع ساعت بود. یخونه  ی فاصله
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شدم،  رهیشده بود به در خ نیکه با سال ها بود باهام عج یشدم. با حس ادهیپ نیبزرگ عمو ترمز کردم از ماش یخونه  یجلو

 شناور بود. میجسمم اونجا بود اما روحم تو خاطرات کودک

 

        __________________ 

 

 نکنم. تیاذ گهید دمی_ عمو جون تورو خدا نزن، عمو قول م

 .دمیکش یم غیجنون وار تو خودم جمع شده بودم و ج د،یکوب یم فمیو نح فیبه تن ظر انهیرحمانه و وحش یرو ب کمربند

 

به  یقینفس عم دنیشدم. اشکم رو پاک کردم و با کش دهیکش رونیصورتم از خاطرات تلخم ب یرو یافتادن قطره اشک با

 انداخت: نیتو گوشم طن یزمخت زن یلرزونم رو به سمت زنگ بردم و فشردمش. صدا یطرف خونه قدم برداشتم. دستها

 ه؟ی_ ک

 گفتم: اومدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 _ ترانه هستم.

 داخل . ای_ ب

 داخل رفتم. یباز شد، به سخت یکیت یخونه با صدا ینقره ا در

 شدن... یم دهیپاهام به دنبالم کش انگار

رفتم. انگار  قهیرو پنج دق یا قهیدق کیداشتم که راه  یبود اما اونقدر قدم هام رو کوتاه برم یتا در ورود ینسبتا کوتاه راه

 بردند. یمن رو به سمت قتلگاه م

 باهام؟ یچه کرد عمو

 ؟یآورد میبه سر روح و روان بچگ چه

 _ سالم.

قد بلند و به دور از  یزن دنیقلبم گذاشتم و به طرف صدا برگشتم، با د ی. دستم رو رودمیو از جا پر دمیکش یغیترس ج از

 ظرافت زنانه چشمهام گرد شد.

 لکنت گفتم: با

 ..ال..م._سَ 

 وقته منتظرتن. یلی_ آقا خ

 تعجب گفتم: با

 _ آقا!؟
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 به سوالم گفت: یجواب بدون

 .ای_ دنبالم ب

ساخته شده بود. از پله ها باال  یو به سبک سلطنت کیبود و ش بلکسیاخم، چمدون رو برداشتم و دنبالش رفتم. خونه تر با

 ادهیروش پ ییبایز یرنگ که کنده کار ییدر بزرگ طال کیراهرو  یگذشت، انتها یکیراهرو نسبتا بار کیرفت و از 

 :فتشد بود، قرار داشت. خانومه چند تقه به در زد و گ

 آوردن. فی_ آقا ترانه خانوم تشر

 انداخت، اومد: یکه لرزه به تنم م یبا صالبت کس یصدا و

 داخل. ادی_ ب

بزرگ گوشه  یکتابخونه  اومدیکه به چشم م یزیچ نیل، داخل فرستاد. اوشده بودم نیزم خیرو باز کرد و من رو که م در

 لب آروم گفت: ریشدن چادرم، حواسم جمع شد. خانومه ز دهیکردن اتاق بودم که با کش زیاتاق بود. در حال آنال ی

 سالم کن. نسا،یماست وا نی_ ع

قدم عقب رفتم، نفسم  کیچنان شوکه شدم که  دنشیسالم رو که گفتم نگاهم به عمو افتاد، با د نی. سدمیرو فهم تمیموقع تازه

 کردم االناست که از هوش برم یبه شماره افتاده بود و حس م

 ...که

 _ سالم ترانه.

 قبض روح شدنم. یبود برا یجمله کاف نیهم

 زد. یطور که دستاش رو پشت سرش قفل کرده بود، به طرفم اومد، دورم چرخ نیجاش بلند شد و هم از

 دهیدونه چروک هم د کیصورتش  یمرد شصت ساله و با اقتدار. تو کیهام،  یمرد شکنجه گر بچگ وشیعمو دار 

صورتش  یکه تو یزیکوتاه شده بود و چ یکه مدل ترک یجوگندم یبارزشه. موها یاز خصلت ها یکیاز  نیو ا شدینم

چشم هاش صدبرابر ترسناک  شدیم یعصبان یرنگش بود که وقت یسبز چمن یانداخت چشم ها یترس رو به جون آدم م

 . با صداش حواسم رو بهش دادم:شدیتر م

 و صد البته خوشگل تر. یترانه؛ خانوم تر شد ی_ اوم چقدر بزرگ شد

 گفت: یزیآم ریچادرم رو گرفت و با پوزخند تحق یحرفش گوشه  نیاز ا بعد

 ؟یپارچه خودت رو پوشوند نیکه با ا ستین تییبایز نیا فیح ؟یچوندیکه دور خودت پ هیبقچه چ نی_ ا

 .گمیبگه، م یخودم عهد بسته بودم در برابر تمام حرفاش قد علم کنم و جواب بدم. هرچ با

 قرمز من چادرمه. خط

 به خودم گرفتم و گفتم: یظاهر خونسرد نیکنم. بنابرا یاهانت به چادرم کنه، سکوت نم یکس
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من  ن،یچادره. سوما خودتون جواب خودتون رو داد د،یگ یکه م یپارچه ا نیاسم ا نکهیمتشکر، دوما ا فتونی_ اوال از تعر

 ی. برانطوریزهر آلود و ناپاک مردها در امان باشم نه تنها من بلکه امثال من هم هم یتا از هوس نگاه ها کنمیچادر سرم م

 بذارم؟ شیبه نما هیبق یبرا وامکه فقط مختص خودمه بخ یها ییبایز یچ

 کرد پنهون کنه گفت: یم یسع که یتیعصبان با

 _ زبونت درازتر شده .

 گفت: یترسناک یرو کنار گوشم آورد و با صدا سرش

 کنم. ی_ خودم کوتاهش م

 بزرگ شده نگاهش کردم . یو با چشم ها دمیکش ینفس کشدار ادیوحشت ز از

 شباهت به پوزخند نبود زد و باز گفت: یکه ب یلبخند

 .ی_ هنوز مونده ازم بترس

 لکنت گفتم: با

 ؟یدی.. قدر.. آزا..رم ..منی_ چرا.. ا

 .یفهم ی_ به موقعش م

 گفت: یبلند یصدا با

 وری_ ز

 که همون زنه داخل اتاق اومد و گفت: دینکش هیثان به

 _ بله آقا؟

 مبادا بهش بد بگذره. دیکن ییرای_ ببرش به اتاق مهمان و ازش پذ

 _ چشم.

 ترس گفتم: با

 گردم خونه مون. یمونم برم ینم نجای_ من ا

 به مادرت خبر بدم؟ یخوا یتو که نم ذارم؟ی_ مگه من م

 لرزون نگاهش کردم. یبغض و چونه  با

 ...که

 .دیبود و من رو ند شیداخل اومد، چون سرش تو گوش یدر باز شد و پسر جوون هوی

 ...یرو د یسلطان ی_ سالم امروز اقا

 حرفش رو خورد و با تعجب بهم نگاه کرد. هیاتاق بقمن داخل  دنیباال آوردن سرش و د با



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 انداختم. نییاش سرم رو پا رهیاز نگاه خ معذب

 قدم عقب رفتم و با تعجب نگاهش کردم که گفت:  کیاز ترس  وشیعمو دار هیناگهان یخنده  با

 ؟یتعجب کرد ی؟ از چ هی_ چ

 کرد، گفت: یم دادیکه تعجب درش ب یلحن با

 ن؟یاستخدام کرد دیخدمتکار جد ه؟یدختره ک نی_ ا

 که به وحشت انداختتم گفت: یثیخب یعمو با خنده ا دم،یهم کش یحرفش اخم هام رو به شدت تو نیا با

 اومد؟ ادتیدختر ترانه است، دختر طاهر  نیا ه؟ی_ خدمتکار چ

 کردم گفت: یکه معناش رو درک نم یبا لبخند هیبا تعجب نگاهم کرد و پس از چند ثان پسره

 ترانه! ی_ چه بزرگ شد

 بشم و بهش نگاه نکنم. رهیخ نیداشتم به زم یشناسه؟ همچنان سع یحرفش تعجب کردم، اون مگه من رو م از

 سهند. ادته؟ی_ خب ترانه، پسر من رو که 

 شوکه شدم که با لکنت گفتم: چنان

 !؟ س..هن..د؟ ی_ چ

 شه. یمن باورم نم یخدا یوا

 ام؟یگاه بچگ هیتک سهند،

 بردم؟ یم ششیهام رو پ یکه گله ها و دلتنگ یکس

 کرده! رییتغ چقدر

صددرجه  ل،یو استا  افهیبچگونه داشت اما االن از اون ق یا افهیبود و الغر و ق رستانیدب یکه تو دمشید یبار زمان نیآخر

 بود.  دهیچرخ

 :رمیبندازم و لبم رو گاز بگ نییشوخ سهند باعث شد از خجالت سرم رو پا یصدا با

 یدختر تو که من رو درسته قورت داد ،یتر ی_ هو 

 خوشگلم گلم. دونمیم 

 .یبد یسوت دیخدا با ی شهیخاک تو سرت ترانه، هم یوا

 عمو سرم رو باال آوردم: یجد یصدا با

 برو. وریبعد. ترانه همراه ز یبرا دی_ خب خوش و بش رو بذار

 .فتهیکه قرار بود ب یاومد که کجام و ترس از اتفاقات ادمی دوباره

 ترس گفتم: با
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 _ چشم.

 جوجه اردک زشت، رفتم. نیاز اتاق خارج شدم و دنبالش ع ورخانمیز همراه

 اتاق رو باز کرد و با دست اشاره کرد و گفت: کی در

 توئه. یبرا یینجایکه ا یاتاق، تا زمان نی_ا

 گفتم و داخل رفتم. یا باشه

 یتخت دو نفره  یبود. رو اطیشکل داشت که رو به ح لیمستط یپنجره ا کیبود  یاز رنگ بنفش و مشک یبیترک اتاق

 .میشونیپ یبه مامان زنگ نزدم زدم رو نکهیا یادآوریاتاق نشستم. با 

 از بابت من راحت باشه. الشیعمو هستم و خ یدادم که؛ خونه  امیبرداشتم و بهش پ فمیرو از ک میگوش

 گذاشتم. یرو از سرم برداشتم، لباس هام رو از چمدون در آوردم و داخل کمد چوب چادر

 شدم و گفتم: رهیکه به در خورد متعجب به در خ یتقه ا با

 د؟یی_ بفرما

 شد. انیباز شد و قامت سهند تو چهارچوب اتاق نما در

 _ اجازه هست؟

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 _ بفرما.

 گفت: یشد و بعد از مدت رهیبه اتاق انداخت. بهم خ ینگاه اجمال کینشست و تخت  یاتاق شد و رو داخل

 _ چقدر دلم برات تنگ شده بود.

 هم هست، یسهند یو نگفت ینامرد رفت 

 رسمش؟ نهیا ؛یخبرم گذاشت یکه دلتنگمه؟ دوازده سال از خودت ب 

از جاش بلند شد و به طرفم قدم برداشت.  دیاز جانبم نشن یحرف یانداخته بودم وقت نییسرم رو پا زدیکه حرف م یمدت یتو

 به طرفم خم شد تا هم قدم بشه. یبه حرکاتش نگاه کردم. کم یچشم ریز ستاد،یا میقدم کیدر 

 _ بهم نگاه کن ترانه.

ونه ام کنم. انگشت دستش رو به طرف چ یبه حرفش توجه نم دید یتر انداختم وقت نیینکردم و سرم رو پا یحرفش توجه به

 قدم عقب برداشتم. کی یاراد ریاورد که غ

 ناراحتش گوشم رو آزار داد: یصدا

 _ترانه؟

 ضبط صوت مسلسل وار گفتم: نیع

 سالمه. ستی. االن بستمیهشت ساله ن یاون ترانه دختر کوچولو گهیخواستم ناراحتت کنم، اما من د ی_ بب..خش..د نم
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 سکوت آروم گفت: یاز کم بعد

 .یبزرگ بش نقدریا یکردم روز یفکر نم چوقتی_ ه

 گفت:  هویبه طرف تخت رفت و نشست و  ینگفتم، اونم بدون حرف یچیه

 مامانت کجان؟ ی_ راست

 رفتم، گفتم: یکه به طرف مبل داخل اتاق م نطوریهم

 _ شمال.

 متعجب سهند نگاه کردم. ی افهیمبل نشستم و به ق یرو

 _ شمال!؟ تنها؟

 _ نه؛ با همسرش.

 دهن باز به صورت خونسردم نگاه کرد و گفت: با

 ه؟ی_ منظورت چ

 شدم و گفتم: رهیرنگش خ یعسل یچشمها یتو

 _ واضحه، مامان ازدواج کرده.

 گفتم: یآروم ینگفت. با صدا یزینگاهم کرد و چ یکم

 اصال نشناختمت. یکرد رییتغ یلی_ شماخ

 زد و گفت: یلبخند

 .دمتیشوکه شدم د یلیخ ،یچی_ خودت که ه

 کرد و گفت: یمکث

 .ادیبهت م یلی_ چادر خ

 لب گفتم. ریز یانداختم و ممنون نییرو پا سرم

 از خودت بگو. ی_ خب خانوم خانوما کم

 بگم؟ ی_ چ

 از خودت بده. ویب هی_ 

 زدم و گفتم: یلبخند

 هستم. یترم دوم پزشک یسالمه ودانشجو ستیب کی_ نزد

 خنده گفت: با

 .ندهی_ اوه خانوم دکتر آ
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 کردم و گفتم: یا خنده

 بده. ویب هی_ خب شما 

 .دهیبهم دست م رمردایحس پ ینفرم بهم نگو شما در ثان هیاز خودم بگم، اوال من  نکهی_ قبل از ا

 _ باشه.

زدم و با دوستم پندار  یشرکت دارو ساز هیخوندم و االن با کمک بابا  یو شش سالمه، دارو ساز ستی. خب بنده بنی_ آفر

 از بنده. نمیشدم، خب ا کیشر

 کردم و گفتم: یا خنده

 .یهست ی_ هنوزم مثل قبل پر انرژ

 ؟یواقعا آروم شد ای یکن یم یبیهنوز غر ای یآروم تر شد یلی_ اما تو خ

 .ستین گهیصورتت د طنتیچشمات، ش یاون برق تو گهیکنم د یحس م یول

 کردم البته بعد از فوت بابام. رییتغ یلیداشتم که بگم؟ حق با سهند بود من خ یچ 

 و... ییکذا ینامه  تیکه اون وص بعدشم

 و... یبودم سرشار از انرژ یاتفاقات دختر نیدست به دست هم داده بود تا حالم رو اسفناک تر کنه. قبل از ا نایا ی همه

 ؟یحاال چ اما

 نمونده. یقبل یاز اون ترانه  یچیه

 بدجور حالم رو خراب کرد. ییگس تنها ی مزه

 _ ترانه؟ ترانه چت شد؟

 سهند به خودم اومدم. یصدا با

 از اشکم، ماتش برد. با بهت گفت: سیخ یچشمها دنیشدم با د رهیبهش خ یاشک یچشمها با

 زم؟یعز یکن یم هی_ ترانه؟ چرا گر

 زدم؟ یحرف بد من

 :دمیاراده نال یب ،یگفتم داداش یگذشته ها که بهش م ادی به

 ؟ی_ داداش

 مکث چشم هاش رو باز کرد و گفت: یهاش رو بست و بعد از کم چشم

 ؟ی_ جون داداش

 تونستم کنترلش کنم، گفتم: یکه نم یهق هق با

 تنهام. یلی_ من خ
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 ؟یگیرو م نی_ ِد دردت تو جونم چرا ا

 ؟یمن ُمردَم که بذارم تنها باش مگه

که  یکشه و با غم یاما وسط راه عقب م اره،یدستش رو جلو م نه،یش یم و جلوم ادیگم. به طرفم م یلب م ریز یا خدانکنه

 گه: یکنه پنهون کنه م یم یسع

 .یهات بغلت کنم تا آروم بش یبچگ نیتونستم ع یکاش م ی_ ا

پدرم بازم  یکه با وجود آزارها یبزرگ بشه و غم داشته باشه. کس نقدریا یکردم ترانه کوچولوم روز یوقت فکر نم چیه

 االن... یول دیخند یم

 حرفاش داغ دلم تازه تر شد و هق هقم بلند تر شد. با

 ام قطع شد: هیسهند خود به خود گر یعصب یصدا با

 نکن؟ هیگم گر ی_ ِد مگه نم

 .یکن یکمر من رو خم م یزیر یکه م یهرقطره اشک با

 دستش با صورتم برخورد کنه، اشک هام رو پاک کرد. نکهیبدون ا اره،یم رونیب بشیاز ج یدستمال

 یمخاطبش بود که اخم هاش تو یدونم ک یآورد. نم رونیرو ب لشیباعث شد از جاش بلند بشه. موبا لشیزنگ موبا یصدا

 دکمه اتصال رو زد. یقیهم رفت با نفس عم

 گفت: یفوق سرد یصدا با

 _ بله؟

 بشم، اومد: رهیبه سهند خ یکه باعث شد با کنجکاو یکس یپر عشوه  یصدا و

 ؟ی_سالم عشقم، خوب

 ؟یداشت کاری_ چ

 ؟یزن یباهام حرف م ینطوریچرا ا ی_ هان

 قطع کنم؟ ای یداشت کارمیچ یگیم ای_ سون

 باهات کار داشته باشم که زنگ بزنم؟ دی_ مگه با

 دلم برات تنگ شده بود. خب

 کرد. خودی_ دلت ب

 دخترم، غرور دارم... هیهان؟ منم  ؟یرفتار کن ینطوریا یخوا یم یا ک_ بسه سهند. ت

 یدست یتخت پرت کرد. از کالفگ یرو رو لشیحوصله قطع کرد و موبا یکه سهند ب زدیداشت حرف م نطوریهم دختره

 گفت. یلب لعنت ریو ز دیموهاش کش یتو
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زد و  یکه لبخند محو دیتو صورتم د یدونم چ یکردم، نم ینگاهش م یچشمش به من افتاد که با تعجب و کنجکاو هوی

 گفت:

 ؟یرو ترک نکرد تیعادت کنجکاو نی_ هنوز ا

 زدم و گفتم: ییدندون نما لبخند

 _ نوچ.

 کرد و گفت: یا خنده

 _ مشخصه.

 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه

 که وقت شامه. می_ پاشو بر

 در مورد دختره بگه. یزیخواد چ یدلش نم یعنی نیا

 .می_ باشه بر

 یما دو تا کنار هم، اخم دنیاومد و با د رونیاز اتاقش ب وشیکه عمو دار میبه طرف پله ها رفت م،یاز اتاق خارج شد باهم

 سهند باعث بهش نگاه کنم و بگم: یپوف کالفه  یرفت صدا نییکرد و بدون توجه به ما پا

 شد؟ی_ چ

 .میبر یچی_ ه

بودم و  زاریشکم پر بود و من از هردوشون ب یمرغ و ماه زیم ی. رومینشسته بود زیو من و سهند دور م وشیدار عمو

 رو صدا زد: وریاسم ز یبلند یدونست که با صدا یرو سهند خوب م نیا

 ور؟ی_ز

 سهند اومد و گفت: شیپ هیاز ثان یکسر در

 _ بله آقا؟

 ؟یدرست کن یبه تو گفت که مرغ و ماه ی_ ک

 _من

 حرف رو زد. نیمحکم ا یلیعمو نگاه کردم که خ به

 داره. تیغذا حساس نیا یترانه به هردو دیدون ی_ بابا شما که م

 مشکل ترانه ست. ست،ی_ به من مربوط ن

 زدم. یانداختم و لبخند تلخ نییرو پا سرم

 خواستم از جا بلند بشم که عمو گفت: 

 _کجا؟
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 به غذا ندارم. یلی_م

 و گفت:زد  یلبخند مرموز کی

 ...دی_با

 .یغذا رو بخور نیا دی_ با

 .ختیر یم یبشقاب مرغ و ماه یزده به عمو نگاه کردم که داشت برام تو شوکه

 ه؟یمرد چ نیمن تو وجود ا یخدا

 ده؟ یعذابم م نقدریداره ا چرا

 سهند از شوک در اومدم: یعصب یصدا با

 آره؟ ن؟یگ یم یچ نیفهم ی_ بابا م

 د؟یداره. متوجه ا تیغذا حساس نیترانه به ا بابا

 ؟یکن یمن بلند م یصدات رو رو ی. به چه حقهی_ کاف

 . از جام بلند شدم و به طرف عمو رفتم و بشقاب رو از دستش گرفتم.دیگونه ام چک یرو اشک

 :سهند

 .یدست بزن ی_ترانه حق ندار

رو  یاز ماه یسهند و پوزخند عمو تکه ا یبهت زده  یچشم ها یاسپرسو زدم و جلو یبه تلخ یلبخند رمیبا بغض نفس گ 

 دادن. یدهنم بردم. انگار زهر به خوردم م یجلو

 داشتم مثل زهر بود.  تیمنفور حساس یغذا نیکه به ا یمن یبرا آره

رو کرده برد نگاه کردم، چونه ام از  نکاری. به سهند که اختیر نیزم یقاشق زد و رو ریز یدست هویآخر بود که  ی لحظه

 به عمو نگاه کرد و گفت: تیحالم با عصبان دنی. با ددیبغض لرز

 ذارم. ینم گهید ی. اون موقع بچه بودم و در برابرت ناتوان، ولیکن تیذارم ترانه رو اذ ینم گهی_ بابا د

 ..یریدختر بگ نیرو از ا جاتیانتقام ب یخوا یتمام وجودت رو پر کرده. شما م نهیک

 وسط حرف سهند و گفت: دیبا داد پر عمو

 _ ببند دهنت رو سهند.

 ؟یستیمیپدرت وا یجلو یه*ر*ز*ه دار یدختره  نیا بخاطر

بهم گفت ه*ر*ز*ه. ضعف سرتاپام رو  هیدونم چ یکه نم یکه نکردم و موضوع یدرونم شکست. بخاطر کار یزیچ کی

 گرفت.

 :دیلب رو به عمو غر ریو گرفت و زکه سهند بازوم ر فتمیبود ب کینزد

 .ینش مونیپش دوارمی_بابا ام
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 جنازه بودم به طرف اتاق برد. نیمن رو که ع بعد

 گفت: یتخت نشوندم. با نگران یدر اتاق رو باز کرد و من رو داخل برد. رو سهند

 ؟ی_ ترانه خوب

 گفتم: یرمق یشدم، با ب رهیچشم هاش خ به

 کنه؟ یم تمی_ چرا عمو اذ

 جواب سوالم رو بده گفت: نکهیا بدون

 .ی. رنگ به رو نداری_ بهتره بخواب

 _سهند؟

 _ جانم؟

 _ جواب سوالم رو بده لطفا.

 .نهیک ی_ تو فکر کن از رو

 ؟یا نهی_ چه ک

 گفت: نداختیکه پتو رو روم م همونطور

 .دمیم حی_ بخواب، به وقتش واسه ات توض

 رفت گفت: یبه طرف در اتاق م نطوریکنار تخت رو روشن کرد و هم آباژور

 .ریمسکن هست اگه خوابت نبرد، بخور؛ شبت بخ یپاتخت یکشو ی_ تو

 رفت. رونیمنتظر جواب بمونه برق اتاق رو خاموش کرد و ب نکهیا بدون

 برداشتم و روشنش کردم. یپاتخت یرو از رو میساعت نگاه کردم هنوز ساعت ده بود. گوش به

 از مامان دارم. حتما تا االن نگران شده. پاسخ یچقدر تماس ب اوه

 :دیچینگرانش تو گوشم پ یصدا دهیبوق نرس نیاش رو گرفتم. به سوم شماره

 _الو ترانه؟

 _ سالم مامان.

 زکم؟یعز یی_ سالم دخترم، کجا

 ؟یدیجواب تماس هام رو نم چرا

 ن؟ییکجا ن؟یصداش رو. خوب دمیتو اتاق بود نشن لیمامان، موبا دی_ ببخش

 .میشکر خوبم، االن از حرم اومد _

 خوام سالم بدم. یحرم بهم زنگ بزن، م نینره ها. لطفا اگه باز رفت ادتی_ مامان دعا 
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 _ باشه دخترم. خونه عمو خوبه؟

 گذره؟ یم خوش

 قورت دادم و گفتم: یکه افتاد اشک تو چشمام جمع شد. بغضم رو به سخت یاتفاق یادآوری با

 .یچ_ آره مامانم خوبه همه 

 _ سالم برسون به عموت و خانومش.

 وا من چرا متوجه نبود زن عمو نشدم؟ اِ 

 پرسم. یبس سر به هوام حاال فردا از سهند م از

 _ چشم مامان. شما هم به شاهرخ خان سالم برسون.

 زم؟یعز یندار ی_ حتما. کار

 .ی_ نه سالمت

 

 مواظب خودت باش. خدانگهدار.-

 

 خداحافظ.-

 

 دهنم گرفتم تا هق هقم بلند نشه. یشد، دستم رو جلو ریگونه ام سراز یم، اشک هام خود به خود رورو قطع کرد تماس

 بودن بهم دست داد.  میتیاز سال ها امشب بدجور حس  بعد

 خواست. یگاه محکم بابام رو م هیتک دلم

 کشم. یهمه دارم عذاب م نیدونستم چرا ا یم کاش

نخواد از فوت بابام سواستفاده کنه  یکس دوارمیبالشت گذاشتم، به فردا فکر کردم که قرار بود برم دانشگاه، ام یرو رو سرم

 رو ندارم. گهیدرد د کیتحمل  گهیکنه که د تمیو اذ

 جور واجور کردم که باالخره به خواب رفتم. یفکرا نقدریا

چشم هام رو باز کردم خواب آلود، دستم رو دراز کردم و صداش رو قطع کردم. ساعت پنج صبح  میآالرم گوش یصدا با

داخل اتاق رفتم و وضو گرفتم. چادر و سجاده ام  ییبلند شدم و به طرف دستشو زیوسوسه انگ یاز اون جا یبود. به سخت

 تم و قامت بستم:سرم انداخ یدم رو رویرو از کمد در آوردم، سجاده رو پهن کردم و چادر سف

 _ هللا اکبر...

 لب گفتم: ریمهر گذاشتم و ز یکه تموم شد سرم رو نمازم

 .ارمیتو دووم نم یهوام رو داشته باش که ب شهیکنم مثل هم یمن فقط تو رو دارم خواهش م ای_ خدا
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 میطرح ل یکه امروز قرار بود بردارم رو داخل کوله  ییجام بلند شدم و چادر و سجاده رو داخل کمد گذاشتم. کتاب ها از

 رو هم سرم کردم. میسرمه ا یو مقنعه  دمیاسپرت پوش یدست مانتو شلوار مشک کیگذاشتم و 

کمرنگ هم به لبم زدم، چادرم  یلیرژ خ کیکم کرم ضد آفتاب زدم و  کیروحم تو ذوق بزنه  یکمتر صورت ب نکهیا یبرا

از اتاق خارج شدم، بدون نگاه کردن به  نمیماش چییاسپرتم و برداشتن کوله ام و سو یکفش ها ندیرو سرم کردم و با پوش

 از سالن و ساختمان خارج شدم. عیسر ییجا

زدم که نگهبان در رو برام باز کرد، به طرف دانشگاه حرکت کردم.  یدر تک بوق ی. جلوشدم نیبا بسم ا... سوار ماش 

 رو پارک کردم. نیبود. ماش میداشتم و االن شش و ن یساعت هفت کالس تئور

هم که  ییمحوطه بودن اما همونا یاز دانشجوها تو یدانشگاه رفتم. تعداد کم یکوتاه اما محکم به سمت در ورود یقدم ها با

 دایرو پتختشون کمه. کالسم  کی الیخ یاوف ب ه؟یبا من چ نایفهمم آخه مشکل ا یکردن، من نم یبد نگاه م یلیبودن خ

 .بودن یاز من کس ریآخر نشستم به غ فیکردم و رد

عده با سروصدا وارد کالس شدن، هفت هشتا دختر پسر  کیدونم چقدر گذشته بود که  یگذاشتم، نم زیم یسرم رو رو 

از جلوم رد شدن و پشت سر دخترا  الیخیگفتن و جلو نشستن، پسرا هم ب یشیا کیبودن، دخترا که چشمشون بهم افتاد 

 از دخترا باعث شد به حرفاشون گوش بدم: یکی ینشستن. صدا

 کنه! یخوشگله چادرم سرش م یلیکرده نه که خ چیامل  چجور خودش رو بقچه پ ی_ اه دختره 

 خوشگله انصافا. ،یرز ی_ وا

 کنه. یبش نمآدم حسا چکسیکه ه نینیب یذاشتن. م ی_ آره اگه خوشگل بود پسرا محلش م

 کرد. یدر آورد و خودش رو وارس فشیاش رو از ک نهییحرفش آ نیا بعد

 کردند. یهر حرفشون کمر من رو خم م با

 گناه کرده؟ هیهرکس چادر مگه

 ندارن؟ تیکه چادر دارن، شخص ییاونا یعنی

که چادر داره و  یداره. چه اون تیدارن. اصال هر کس که هرطور هست واسه خودش شخص تیخدا که شخص یخداوند به

 که نداره. یچه اون

 کنه. یفرق م یتفکرات هرکس طرز

 دانشگاهه و... سیدختر رئ شونیکیکه  فیح یلومدم ول یام واسم مهم نبود حتما جلوشون در م ندهیدانشگاه و آ اگه

 کل کالس پر شده بود. بایبچه ها به خودم اومدم، تقر یدونم چقدر گذشته بود تو فکر بودم که با همهمه  ینم

 دلم واسه ندا تنگ شده بود. چقدر

 .دیاومدن استاد همهمه ها خواب با

 دوستش داشتم. یلیمرد مسن و فوق مهربون بود که به شخصه خ کی استادمون

 . دیدوساعت کالس طول کش کینزد 
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 کرد.  لیکالس رو تعط دیبا گفتن خسته نباش استاد

 پیاک یاز دخترا یکیدر کالس بودم که  کیبعد از مرتب کردن چادرم از جا بلند شدم، نزدگذاشتم و  فیرو داخل ک لمیوسا

 دانشگاه بلند گفت: سیدختر رئ یعنی تایآز

 .زیچ کیمونه  یپولداره، ام م یخانواده ها یدانشگاه جا نیوارد دانشگاه شدن. آخه ا یچجور ایدونم بعض ی_ نم

 گفت: یشون با کنجکاو گهید یکی

 !؟ی_چ

 اومده باشن. هیو سهم یمگه با پارت _

 حرفشون به من بود. یدونم رو یبود، اما م یبحثشون چ دونمینم

 کنم؟ کاریخدا تو بهم بگو چ آخ

 اومدم. یترسو نبودم و جلوشون در م نقدریا کاش

 و از کالس خارج شدم. دمیکش قینفس عم کی

 بوفه نشستم. یگوشه  زیم یگرفتم و رو رکاکائویش کیصبح صبحانه نخورده بودم به طرف بوفه دانشگاه رفتم و  چون

 گذاشتم. زیم یسرم رو رو یخستگ از

 سرم رو بلند کردم: یکس یصدا با

 نم؟یبش نجایتونم ا یمن م دی_ ببخش

 پوش متعجب گفتم: کیش اریبس یدختر دنید با

 !دیی. بفرماکنمی_ خواهش م

 دستش رو جلو آورد و گفت: ،یحیو نشست و با لبخند مل دیرو عقب کش یصندل

 هستم. اسمنی_ من 

 زدم وگفتم: یدستم رو جلو بردم و لبخند دیترد با

 _ ترانه هستم. خوشبختم.

 گلم. نی_ همچن

 ؟ی_ ترم چند

 و شما؟ یپزشک ی_ ترم دو

 هستم. یپرستار ی_ منم ترم دو

 .زمیعز ی_ موفق باش

 .نیهمچن_ 
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 دستش رو طرفم گرفت و گفت: یو سوال دیترد با

 م؟ی_ دوست

 زدم و گفتم: یلبخند

 .می_ دوست

 و گفت: دیرو بهم کوب دستاش

 .یخوشحالم کرد یلیخ یمرس ی_ وا

 بحث توعه. شتریدانشگاه ب یتو راستش

 .یتو فوق العاده ا زنندیکه م ییبه نظرم برخالف حرفها نمتیشدم بب کنجکاو

 . برات بد نشه؟یلطف دار _ ممنون

 ؟ی_ واسه چ

 من رو ندارن. دنی! چون چشم دیبا من دوست شد نکهی_ ا

 نداره، من دوست داشتم باهات آشنا بشم. ی_ به اونا ربط

 بودم. اسمنیمشغول بگو و بخند با  یساعت مین

 بود. یو مهربون یسرشار از انرژ ؛یدختر اسمنی

 که...بود  دهیچیبوفه پ یخنده مون تو یصدا

 خنده مون قطع شد: یپسر هیعصب یکه با صدا میبگو و بخند بود مشغول

 هان؟ ؟یکن یم یچه غلط نجای_ تو ا

 هان؟ ؟یبگرد یپاپت نیبه تو نگفته بودم خوش ندارم با ا مگه

 بودم. رهیخ اسمنی ی دهیپسره و صورت متعجب و رنگ پر یزده به صورت عصب بهت

 چشمام رو بستم: یا هیثان یدادش برا یشده بودن. قدرت تکلم نداشتم. با صدا رهیکه تو بوفه بودن به ما خ ییاونا تمام

 ؟ی_ با توام مگه کر

 گفت: یبه خودش اومد و با صورت عصب اسمنی باالخره

و به توهم اجازه  سیسرت؟ دلم خواست، آقا من کارام دست خودمه به تو مربوط ن یرو ی_ هان چته؟ باز صدات رو انداخت

 .دمیدخالت نم ی

ده بار  ؟یزن یحرف م یگن اونوقت تو باهاش نشست یبد م یپاپت نیهمه دارن از ا یوقت ؟ینخود مغز نقدری_ خفه شو، ا

 ...یگدا گشنه ها بگرد نیگفتم خوش ندارم با ا

با  د،یلرز یکردم، تمام تنم م یم از دست رفته ام فکر یفقط به غرور له شده ام و آبرو دم،یشن یحرف هاش رو نم گهید

 گفتم: اسمنیلرزون و بغض خفه کننده رو به  یاز جام بلند شدم و با چونه  یسست
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 .یو گدا پشنه بگذرون یپاپت هی_ شرمنده که باعث شدم وقتت رو با 

 دهن باز کردم و ادامه دادم: ی. به سختدیقطره اشک از چشمام چک کی

 

خانواده ام واسم امکانات فراهم کردن ک..که به فکر  یکه هستم، اونقدر یدارم..هرچ تیکه..باشم..شخص یم..ن..من هرچ-

 . زدن..ن..باشم..غیت

 ینامتعادل به طرف در رفتم فقط لحظه  ینگاه کنم با قدم ها هیبه بق نکهیاز اون اجازه حرف زدن نداد. بدون ا شتریب بغضم

 انداخت. نیکه اسمم رو صدا زد تو گوشم طن اسمنی نیغمگ یآخر صدا

 باعث خورد شدن کمرم و شکستن قلب شد. هیبق ی رکنندهیو تحق زیترحم انگ یها نگاه

گذشتم و تلوتلو خوران شروع  نیاز کنار ماش نیهم ینداشتم برا یاز در دانشگاه خارج شدم اصال توان رانندگ باالخره

 کردم راه رفتن.

آسمون شروع کرد به  یآسمون نگاه کنم. با رعد و برق گوشخراش اهیصورتم باعث شد به دل س یرو یقطره آب دنیچک با

 .کردمیبودم و به آسمون نگاه م ستادهیمسخ شده ها ا نیع دن،یبار

 زدم و به راهم ادامه دادم. یزدن، لبخند تلخ یم انهیبه تن و بدنم تاز انهیبارون وحش قطرات

 بکشم تا آروم بشم. غیخواست ج یبشم االن به شدت دلم م ریحق نقدریا یکردم روز یفکر نم چوقتیبدجور گرفته بود ه دلم

 شد، شماره ناشناس بود! شتریمانتوم درش آوردم و به شماره نگاه کردم. تعجبم ب بیبا تعجب از ج لم،یزنگ موبا یصدا با

 تماس رو وصل کردم و کنار گوشم گرفتم. دیترد با

 _بله؟

 ؟یهست ی_کدوم گور

 فرد پشت خط گفتم:  یعصب یبه صدا متعجب

 !نیکنم اشتباه گرفت یفکر م دی_ببخش

 ؟یستی_مگه تو ترانه ن

 تر از قبل گفتم:  متعجب

 _بله شما؟

 و گفت:  دیکش یحرص پوف

 سهندم. ،یخنگ نبود نقدریترانه تو که ا ی_وا

 _عه!

 خودم خندم گرفت. یخنگ از

 نشناختم. دی_ببخش
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 :سهند

 ؟یی_کجا

 شده بود. یصداش عصب باز

 _دانشگاه.

 ؟یر یکجا م یخبر بد یتونست ی_نم

 چقدر نگران شدم؟ یدون یالمصب م دِ 

 حرفاش واسم قابل هضم نبود. واقعا

 شده؟ ی_سهند چ

 لتمینکردم. شماره موبا داتیکل ساختمان رو گشتم پ ؛یستین نمیب یشدم،  اومدم اتاقت م داریشده؟ صبح از خواب ب ی_چ

 و شمارت رو از مامانت گرفتم. ایمردم و زنده شدم، دل و زدم به در ینداشتم. از نگران

 عذاب وجدان گفتم:  با

 .رمیتو رو خدا، به کل فراموش کردم بگم کجا م دیببخش یداداش ی_ وا

 دنبالت. امیب ییخب االن بگو کجا یلی_خ

 خونه. امیهست، م نیخواد ماش ی_نم

 .یخونه باش دیبا گهیساعت د کیخب،  یلی_خ

 _باشه.

 _مواظب خودت باش، خداحافظ.

 _خدانگهدار.

شدم و به طرف خونه عمو روندم.  نیکه اومده بودم رو برگشتم و سوار ماش ی. راهیو وص لیما شده وک یبرا نمیا پوف

 برم دانشگاه؟ ییبا چه رو گهیاومد اَه! د ادمیبود؛ دوباره  دهیسردرد امونم رو بر

 به فرمون و به خودم تشر زدم: دمی. مشت کوبشد یهام اشک چشم

 .ادیاشکت در م شهیم یهر چ ،یفی_ اَه بسه ترانه تو چقدر ضع

 دادم: امیبه سهند پ یآن میتصم کیتر شد؛ با  نیسنگ بغضم

 خونه. امیرم بام و بعد م ی_ م

 منتظرش باشم. یدر ورود یو جلو ادیکه گفت، اونم م دینکش قهیده دق به

رو  نیبودن. ماش یبام. خداروشکر وسط هفته بود و تعداد کم دمیخوام تنها باشم. حدود سه ربع بعد رس یبا من مبا پوف

 شدم. ادهیپارک کردم و پ

 _ترانه؟
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 سمت صدا برگشتم؛ سهند بود که صدام زده بود. به

 ؟ی_عه سالم خوب

 تو؟ ییتو؟ کجا ی_سالم، ممنون. خوب

 .دی_ببخش

 م؟ی_بر

ده متر جلوتر پرتگاه بود و نصف تهران از  مینشست یتکه سنگ یخلوت و رو یجا کیبه  میتکون دادم و باهم رفت یسر

 پاته.  ریز یکرد یاونجا حس م

 ریداد؛ غ یبه آدم م ی. آروم از جا بلند شدم و به طرف پرتگاه رفتم. آرامشمیزد ینم یو حرف میسکوت کرده بود هردومون

 .دمیکش یقیبود. چشم هام رو بستم و نفس عم فیقابل توص

 بزن، داد بزن، حرف بزن. غیج یخوا یم یشنوه، هرچ یکس صدات و نم چیجا ه نی_ا

 بود. ستادهیشلوارش کرده بود و کنارم ا بیج یسهند نگاه کردم که دستاش رو تو به

 _چرا؟

 .یدون ی_چراش رو خودت بهتر م

 .یخودت رو سبک کن یتون یکنه. االن م یم ینیشونت سنگ یغم رو یادیدلت پره، ز یادیز

 شدم و... رهیدر دور دست خ یشدم و ازش رو برگردوندم؛ به نقطه ا رهیرو بهم کرد و ازم دور شد. به رفتنش خ پشتش

ا خودم کنم و ب کاریخوام چ یدونستم م یکنارم گذاشتم. چند قدم جلو رفتم، نم مکتین یرو از سرم در آوردم و رو چادرم

 طرف... کیاز  ینفهمم ول یچیه گهیکه د نقدریبزنم، ا غیخواست ج یطرف دلم م کیچند چندم، از 

 دست هام رو از دو طرف باز کردم و چشم هام رو بستم. ستادم،یکردم و درست لبش ا یکه با پرتگاه داشتم رو ط یا فاصله

 اما من... دیطول نکش شتریب هیده ثان دیاتفاق شا نیطرف صورتم سوخت، ا کیشدم و  دهیاز عقب کش هوی

که از زور  یی. با صداکردمیسهند نگاه م یصورتم گذاشته بودم و به صورت برافروخته  یزده دستم رو رو بهت

 گفت: دیلرز یم تیعصبان

 !؟ هان؟یکرد یم یچه غلط ی_ داشت

 آره؟ ن؟ییپا یخودت رو پرت کن یخواست یبودم م ومدهیاگه ن احمق

 گفتم: یو عصبان اریو بدون اخت دمیکه از جا پر یرو با داد گفت، جور آره

 ؟یزن یم یلیکه بهم س یا کارهیچ ؟یبر یکه صدات رو واسم باال م یکارمیهان؟ چ ؟یکارمی_ تو چ

 .یاریگم تو شورش رو در م ینم یچیه ینامزدم؟ ه ای یشوهرم ؟یداداشم ؟یبابام

 ینم هویزدم.  یشد اما منه احمق دهنم رو باز کرده بودم و پشت سر هم حرف م یهر حرفم صورت سهند سرخ تر م با

 جدا شدم. نیکه حس کردم از زم شدیدونم چ
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 :دیغر یخفه و دو رگه ا یبود، با صدا دهیمانتوم رو گرفته بود و من رو به سمت خودش کش ی قهی

 اتم؟کارهیداشتم. من چ یتو دهنت سالم نگه نمدندون سالم  هیوگرنه  میهست ی_ فقط برو دعا کن که تو مکان عموم

 آره؟

 ؟یگرفت یداداش؟ هان؟ چرا الل مون یگ یات، اما مگه خودت بهم نم چکارهیه من

 شد جمع کرد. یشده رو نم ختهیآب ر ؛یگفته بودم که  قابل پس گرفتن نبود، به قول ییها حرف

که تازه  یکردم. با وجدان یصورتم حس م یدو وجب بود اما هرم نفس هاش رو کامال رو دیصورت هامون شا ی فاصله

 شدم و گفتم: رهیبه رنگ خونش خ یشه، به چشم ها داریاومده بود ب ادشی

 تند رفتم، اما باور کن دست خودم نبود. یلیخ دی_ ببخش

بودم فقط  ستادهیا ی. من اگه اونطورمانیا یب یعنیکنه  یم یخودکش یهرکس یعنیندارم،  یبه خودکش یمانیمن اصال ا نیبب

 آروم بشم. نکهیا یبرا

 خوام. یبخاطر حرف هام ازت معذرت م االنم

 حرف هام سرم رو کج کردم و مظلومانه گفتم: شتریب ریتاث یبرا

 شه. یتکرار نم گهید دی_ ببخش

 خونه. میر یگفت چادرت رو بپوش. م یآروم یام جدا کرد و با صدا قهیرو از  دستش

 بکشم. غیخواست از حرص ج یو دنبالش راه افتادم، دلم م دمیچادرم رو پوش عانهیمط

 آخه؟ یبود تو زد ینادون اون حرف ها چ یعه دختره  عه

 اومد ثواب کنه کباب شد. چارهیب

 گفت: یکه با سرد میمن بود نیماش کینزد پوف

 رو بده. نتیماش چی_ سو

 رو بهش دادم. چییحرف سو بدون

 قفل فرمون زد و در رو قفل کرد و باز رو به منه کنجکاو گفت: نیو باز کرد و نشست داخلش و به ماش در

 رو ببرن. نتیماش انیب گمیم میر یمن م نیبا ماش یی_ دوتا

 .میرفت نیتکون دادم و دوشادوشش بسمت ماش یسر

 نگاهم کنه گفت: نکهیترمز و بدون ا یخونه زد رو یجلو

 .امیمن کار دارم بعدا م. نیی_ برو پا

 صداش زدم: آروم

 _سهند.



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 ترانه برو. می. االن عصبانسی_ه

 _ باشه، مواظب خودت باش.

 .خداحافظ

در رو باز کردم و داخل رفتم،  دیاز کنارم رد شد، بغضم رو فرو دادم. با کل ادیشدم، با سرعت ز ادهیپ نکهیمحض ا به

 گفتم: یلرزون یگرفتم و با صدا واریدستم رو به د نیپاورچ نیمحض فرو رفته بود. با ترس پاورچ یکیتار یساختمان تو

 ست؟ی..جا..ننیا ی_ک..س

 فندک زدن اومد که باعث شد با ترس به پشت سرم برگردم و بگم: یپشت سرم صدا از

 اون جاست؟ ی_ ک

 ردم. عمو بود!که روبروم نشسته بود نگاه ک یسالن روشن شد، به فرد یآباژورها

کرد،  یروشن و خاموشش م یصورتش گرفته بود و ه یجلو یلبش بود و فندک یگوشه  یگاریمبل نشسته بود و س یرو

 به قلبم چنگ زد. یترس مبهم

 اراده گفتم: یب

 ن؟ی..ا..نشستنجی_س..ال..م، چ..را..ا

 _ منتظر تو بودم.

 _مم..ن؟

 انداخت، زد و گفت: یبودنش لرز به تن آدم م دیکه پل یلبخند

 _آره.

 گرفت. یرو گوشه لبش گذاشت و کام گاریجاش بلند شد و به سمتم اومد، س از

 بودم. دهیچسب واریاز ترس به د ستاد،یا میقدم کی تو

 ...هوی

لبش برداشتم  یرو از گوشه  گاریبشم. س یکی واریکم مونده بودم با د دمیچسب یم واریبه د شتریمن ب اومدیکه جلو م هرقدم

 و...

 

 دستم خاموش کرده بود. یرو رو گاریس دم،یکش یدلخراش غیج سوختم،

 ترسناکش تو خودم جمع شدم: یبا صدا خت،یر یم نطوریهام از چشمام هم اشک

 !یتقاص پدرت رو پس بد دیتو با ،ی_ حاال مونده تا زجر بکش

 

 از درد، رنج، ترس گفتم: یهق هق با
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 ..کار..کرده؟یم..گه..پدر..م..چ ؟ی..کن..ی..متمی_ چ..را..اذ..

کرد، نه من به  یزد و دودش رو تو صورتم خال یقیروشن کرد و پک عم یا گهید گاریس کیترس بهش نگاه کردم که  با

 شه. یم لیتبد یخون یو آخرش به سرفه ها فتمیحساسم و به سرفه م گاریدود س

 یو تو صورتم رها م دیکش یم قیعم ینامهربونم پک ها یزدم اما عمو یم قیو عم یدر پ یپ یهم شد سرفه ها نیهم و

 صورتم گرفتم. یشکم خم شدم و دستم رو رو یکرد رو

 سرفه، دو سرفه و... کی

 کردم درونش آتش روشن کردن. یسوخت و حس م یبه شدت م گلوم

تمام نظاره گر جون  یرحم با سرد یب یمرد سنگ نیکرد اما ا یدل رو آب م قمیخشک و عم یهام سرفه ها هیهق گر هق

 دادنم بود.

 شده بود. یدهنم برداشتم کف دستم خون یرو از جلو دستم

 گفتم: غیداده بود، هق هقم بلند تر شد با ج لیرو تشک یصحنه بد یلیمونده بود خ گاریس یپشت دستم که جا 

 تقاص پس بدم. دیکرده من که نبا یبهت کردم؟ اگه بابام کار یمگه من چه بد ،یرحم یب یلی_ خ

 که کل سالن رو به لرزه درآورد گفت: یو با عربده ا نیزم یمانتوم رو گرفت و پرتم کرد رو ی قهیبه شدت  هوی

 دیرحمت اون رو پر پر کرد، اونم گناه نداشت اما تقاص من رو پس داد، پس تو هم با یب یگناه بود اما بابا ی_ ساناز منم ب

 .یپس بد تقاص پدرت رو

 زد و... یم یزد و صورتش به کبود یم یاش باد کرده بود و به تند قهینفس نفس افتاده بود، رگ شق به

 توجه نکنم. اومدیکه به سمتم م ییکردم به قدم ها یافتاده عقب عقب رفتم و سع نطوریهم

 _ کجا موش کوچولو؟

 باشه. یافتنیمرگ برات دست ن یآرزو کنمیم یکار

 سمتم اومد و... به

 یو دستم رو دستش که تو دمیکش یغی. از درد جدیرو گرفت و کش میزده از روسر رونیب یدستش رو دراز کرد و موها 

 موهام بود گذاشتم.

 :دمیکش غی. با تمام توانم جسمیکرد وا وادارم

 _ سهند...

 که بهم زد، نصف صورتم لمس شد. یا دهیکه با کش 

 شد. ینم نطوریکردم اگه سهند تنهام نذاشته بود ا یبلند هق هق م یصدا با

 خوام راحتت کنم. یموش کوچولو که م ای_ ب

 زد و من رو دنبال خودش کشوند. یها قهقهه ا وونهید نیع
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                  ____________ 

 

 کل یدانا

کرد چگونه  یفکر م نیبود و به ا مونیتند رفته بود و حال پش یلیافکارش غرق بود. خ یزد و تو یها چرخ م ابانیخ یتو

 .اوردیاز دل خواهرکش در ب

 راهنما زد و دور زد و راهش را به طرف خانه کج کرد. د،یکش شیداخل موها یو دست دیکش یپوف کالفه

 :دیلب نال ریکرد. ز یرا چند برابر م شیسراغش آمده بود که کالفگ یبیعج یخانه بود که دلشوره ا کینزد

 ه؟یچ یدلشوره برا نیا ای_ خدا

 :دییبه فرمان بزند و با عربده بگو یکه به سرش اومد، باعث شد مشت محکم یبا فکر هوی

 _ لعنت بهت سهند، لعنت.

 کنم مراقبش باش. یخدا، چرا مِن احمق ترانه رو تنها رهاش کردم. خدا خواهش م یوا

 

 یفضا یتو شیکه صدا یترمز زد جور یحکم روخانه م یپدال گاز گذاشت و با سرعت روند. جلو یرا محکم رو شیپا

 .دیچیکوچه پ

 و با عربده اسم ترانه رو صدا زد: دیترس و عجله به طرف خانه دو با

 _ ترانه

 وسط راه متوقف شد. یغیج یشتاب داخل رفت که با صدا با

 _ سهند، کمک.

 غیج یکه صدا دیدوم دو یندانست و به طرف طبقه  زیحتما افتاده است. تعلل رو جا یکرد اتفاق دایپ نیقیترانه،  غیج با

 آمد. یترانه م

در را به شدت باز  افت،یاز اتاق ها او را  یکی. باالخره در ابدیکرد تا بلکه ترانه را ب یباز م یگریپس از د یکیرا  درها

 پرت شد. نییبه پا یحس کرد از بلند شیروبرو یصحنه  دنیبرخورد کرد. با د واریکرد که با د

و  دیکش ینعره ا ریاز بهت در آمد و همچون ش د،یکوب یسنگ دلش کمربند در دست داشت و به تن و بدن ترانه اش م پدر

 :دیباال رفت، گرفت و  غر یبعد یضربه  یو دست پدرش که برا دیبه طرف پدرش دو

 ؟یکن یکار م یچ ی_ دار

 رو امشب بکشم. یعوض نیا دی_ سهند گمشو اونور، من با

ترانه، دست پدرش را رها کرد و به طرف ترانه رفت، خواست او را در آغوش  یکه با ناله  دییبگو یزیخواست چ سهند

 و آرام گفت: دیکش شیدر موها یکه ترانه مخالفت کرد. کالفه دست ردیبگ
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 کمکت کنم. خوامیندارم فقط م تی_ ترانه جان کار

از اشک شد و خود را بابت حال ترانه  زیاون لبر تیوضع دنیسهند از دپردرد ترانه بود. چشمان  یجوابش فقط ناله ها اما

 لعنت فرستاد.

رفت و او را داخل  رونیتوجه به مخالفت ترانه، تن پردرد خواهرکش را در آغوش گرفت و از اتاق به سرعت ب بدون

 راند. مارستانیب نیتر کیبه سمت نزد ییباال اریگذاشت و خود پشت رل نشست و با سرعت بس نیماش

 ادیو با فر دیدو مارستانیشد و ترانه اش را در آغوش گرفت و به طرف داخل ب ادهیپ نیترمز زد و از ماش یشدت رو با

 گفت:

 _ پرستار؟ دکتر؟

 ست؟ین چکسیخراب شده ه نیا یتو

 یدستور داد تا برانکارد عیدستان سهند  سر یترانه بر رو دنیرفت تا با تشر او را آرام کند اما باد شیبه سو یپرستار

 .اورندیب

و کالفه با  دیکوب واریبه د یبردند. با بسته شدن در، سهند مشت یتیفور یبرانکارد گذاشت و اورا به بخش ها یرا رو ترانه

 خود گفت:

 بدم؟ یمن جواب مامانش رو چ ادیسرش ب یی_ اگه بال

 خدا. یا

 

                  __________ 

 

 ترانه

 از درد کردم. یو بدن کوفته شده چشم هام رو باز کردم و ناله ا دیسردرد شد با

 . مارستانمیب دمیفهم ،یپزشک لیرنگ و وسا یآب یو پرده ها دیاتاق سف دنیرو اطراف چرخوندم باد سرم

 که در به شدت باز شد. دینکش یکه خودم ترس برم داشت، طول دمیکش یغیچنان ج دیچیپهلوم پ یکه تو یدیدرد شد با

 کردم: یم هیو گر دمیچیپ یدرد به خودم م از

 .رهیم یاز درد م  دینیب یمگه نم دیکن یکار هی_ ِد 

 چون خطرناکه. میشه بهش مسکن بزن ینم ن،یآروم باش مارستانه،یب نجایمحترم ا ی: آقاپرستار

 پر دردم رو باز کردم یاز کنارم چشم ها ینگران یصدا با

 کنه؟ یبگو کجات درد م ی: خواهرسهند

 توجه به سوالش با هق هق گفتم: بدون
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 ؟یچرا تنهام گذاشت شبی_ د

 .دمیکش یعذاب نم نقدریخوردم. ا یهمه کتک نم نیمن ا ینرفته بود اگه

 بابات. شیپ یذاشت یتنهام نم ی. تو اگه دوستم داشتیستینگو، تو داداشم ن گهید ؟یخواهر یگ یم بهم

 ..زت..مت..نف..رم.ا

 بود. سینفس نفس افتاده بودم. صورت سهند از اشک خ به

 فرو رفتم. یخبر یچشم هام رو هم افتاد و به عالم ب دینکش یدستم، طول یتو یزیفرو رفتم چ با

                __________ 

 

 یپرستار قهید دقباال سرم رو فشرم که بعد از چن یکرد، دکمه  یبار دوم که چشم هام رو باز کردم بدنم کمتر درد م یبرا

 زد و گفت: یبازم لبخند یچشمها دنیداخل اومد و با د

 ؟ی_ به به خوشگل خانوم باالخره چشم هات رو باز کرد

 سالم کردم و گفتم: دهیبر دهیبر

 ..خوا..م..مر..خص..بشم.ی_ م

 .یبده، بذار بگم به هوش اومد صیدکترت دستور ترخ دی_ با

 تکون دادم که از اتاق خارج شد. یسر

 ایپرستار  نکهیکردم. چند تقه به در خورد و در باز شد با فکر ا یاز پنجره نگاه م رونیو بودم و به ب دهیبه در خواب پشت

 گفتم: دهیبر دهیچنگ زدم و بر یعموم، بدنم به رعشه افتاد به رو تخت دنیاما با د دمیدکتره، به طرف در چرخ

 رو..ن...ی_ب..رو..ب

 زد و گفت: یپوزخند

 ندارم. تی_ نترس کار

 ..کشم.ی..غ..می.. رون.. وگرنه.. جیکنم برو ب ی_ خوا..هش م

 طرف تخت قدم برداشت و گفت: به

 ؟ینفرتم رو بدون لیدل یخواست ی_ مگه نم

 رو فراموش کردم و با تعجب گفتم: ترسم

 خوام! ی_ چرا م

 و گفت: ستادیا نهیداده بود دست به س هیکه به پنجره تک نطوریو هم دیبطرفم چرخ قهیسمت پنجره رفت و بعد از چند دق به

 ...امرزیخدا به من و ساره خداب شیو پنج سال پ یس کی_ نزد
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 وسط حرفش و با تعجب گفتم: دمیپر ناخواسته

 ! م.. مگه.. زن عمو ساره فوت شدند!؟امرزی_ ساره خداب

 اخم گفت: با

 دوساله که فوت کرده._ وسط حرفم نپر. آره 

 نفرتش رو ازم بگه: لیرو تکون دادم و سکوت کردم تا دل سرم

کردم  یاومدنش حس م م،بایدختر داد. به انتخاب ساره اسمش رو ساناز گذاشت هیخدا به من و ساره  شیو پنج سال پ ی_ س

و از همون  شدیم بایخوشگل و ز امرزیساره خداب یها یجوون نیکرد و ع یکامل شده؛ روز به روز رشد م مونیخوشبخت

دووم  یلیحس خ نیاما ا ست،ین چکسیکردم خوشبخت تر از ما ه یشده بود. احساس م دایواسش خواستگار پ یپونزده سالگ

 ...اوردین

رو تو مشتم  ی. رو تختدمیشده بود از حالتش ترس رهیخ نیحرفش سکوت کرد، دستش رو مشت کرده بود و به زم ینجایا

 دونم چقدر گذشت که باالخره به حرف اومد: یگرفتم. نم

و  یدختر منزو هیو مهربون به  یکرده، از اون دختر با انرژ رییتغ یلیسالش بود که حس کردم خ ستینوزده ب بای_ تقر

 یآروم م قهیرفت تو اتاقش و بعد از چند دق یو م دیکش یم غیوقتها ج ینبود و بعض یشده بود. حالتاش عاد لیخشک تبد

گفت.  یترسه و واهمه داره اما نم یم زیچ هیاز  دمیفهم یکرد، م یمدکتر قبول ن میبر میکرد یبهش اصرار م یشد، هرچ

 .دیکش شیرو به آت مونیسرمون اومد که زندگ ییبال نکهیکرد تا ا یشدم پرخاش م یم کشینزد

نبود، جلو رفتم و باز خواستش  یگذشته بود اومد خونه حالتش عاد مهیشب که از ن هیاومد  یخونه م ریکه د شهی_ مثل هم

بار دست روش  نیاول ی. کنترلم رو از دست دادم و برایشد و شروع کرد به دعوا کردن و پرخاشگر وونهید هویکردم. 

 هیو  شیاز آزما و بعد مارستانیاومد. بردمش ب رونیو از دهنش کف ب دتشنج کر شدیچ هویدونم  یبلند کردم. شوکه شد، نم

دونستم  یبودم،  نم یرو سرم آوار شد. عصب ایدخترم، پاره تنم بدنش به مواد آلوده شده؛ دن دمیعالمه دنگ و فنگ فهم

سرد  یها یصندل یآورد. رو یمطمئن بودم دووم نم دیفهم یکرد و اگه م یم یتاب یطرفم ساره ب هیکنم، از  کاریچ

 .ستیپرستار هراسون بسمتم اومد و گفت که ساناز تو اتاقش ن هیراه حل بودم که  هینشسته بودم و به فکر  مارستانیب

 سر خورد و با مکث گفت: نیزم یرو

 و... یو پزشک قانون یدنبالش رفتم از آشناها گرفته تا کالنتر دیرس ی_ ساناز فرار کرده بود، هر جا که به ذهنم م

کردم بهم زنگ  یفکرش رو نم چوقتیبهم زنگ زد که ه یکس نکهیا افرو رفته بود ت نیانگار آب شده بود و تو زم اما

 بزنه...

 شد. رهیخ ینامعلوم یبجا دیحرفش که رس ینجایا به

 گفتم : یو با آروم دمیاز درد کش یقیشده بود آروم تو جام نشستم که به غلط کردن افتادم. نفس عم یطوالن مکثش

 بهتون زنگ زد!؟ ی_ ک

 :دمیپر از نفرتش به خودم لرز یصدا با

 _ پدرت.

 بهت گفتم: با
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 _پ.. پدرم!؟

 گفت: تیاز جاش بلند شد و با عصبان هوی

 _ آره پدرت.

دختر تو  یبرا ییمن جا یمن، اما خونه  یگفت دختر معتادت پناه آورده خونه  ادیز رینامردت زنگ زد و با تحق پدر

 و جمعش کن. ایب ستین

نفر به زانو در اومد. به خاطر دخترش التماس کرد،  کی یبزرگمهر جلو وشیبار دار نیاول یبار شکستم برا نیاول یبرا

 کرد. یاما پدرت نامردت نامرد امیبه پدرت گفتم نگهش دار تا ب

 زد:  یشده بود و داد م وونهیخودت به دادم برس. د نیامام حس ای

 یگفت از خونه اش فرار کرده اما دروغ م یخونتون بابات گفت دخترت رفته. بابات م یرفتم جلو ی_ پدر نامردت، وقت

 یاگه وقتش رو داشتم حتما گردنش رو م ادیز یلیبودم خ یکرده بود. عصبان رونیتنم رو از خونه اش ب یگفت؛ پاره 

کرد، حالش خراب بود. تا پنج صبح  یم یتاب یاش ب چارهیگشتم، مادر ب یها دنبالش م ابونیها تو خ وونهید نیشکستم. ع

 بود؟ یک یدون یزنگ خورد. م لمیشدم موبا دیکه ناام یپا گذاشتم اما نبود که نبود، زمان ریکل تهران رو ز

 د،یشده باشه موهام رو گرفت و کش یجر غمیبکشم انگار با ج یکوتاه غیجملش رو تو صورتم نعره زد که باعث شد ج نیا

 متوجه مون نشده؟ چکسیهمه سر و صدا ه نیکه با ا ستین یآدم ای یدکتر و پرستار چیون هقبرست نیدونم تو ا ینم

 مارستانیروح از تنم جدا شد، به سرعت به طرف ب مارستاِن،یزنگ زدن که دخترتون تو ب یبود. وقت مارستانی_ از ب

 اون روز چجور زنده موندم؟ گمیحرکت کردم هنوزم که هنوِز م

 که گفت باهاش برم، شروع کرد به حرف زدن. نطوریبه سمتم اومد و هم یو اسم ساناز رو آوردم دکتر دمیکه رس نیهم

 

 

سالم خارج  یکرده که باعث شده بود تا از حال روان شهیاز ش یادیبزرگهمر متاسفانه دخترتون مصرف ز ی_ راستش آقا

 د.کردن دایپ نیورام یپل جاده  ریدخترتون رو ز یجنازه  شب،یبشه، د

آلوده شد و  نطوریشد دختر پاکم ا یکنم. باورم نم یریگرفتم تا از افتادنم جلوگ واریحرف دکتر، دستم رو به د نیا دنیشن با

 رو زد: شیو کار ییخورد و ضربه نها یدکتر مثل شالق به تنم م یبعد یشد. حرف ها نطوریا شیزندگ انیبعدم پا

 مصرف مواد بوده. لیبدل شیبگم علت مرگ دخترتون بخش دی_ متاسفانه با

 !؟هی_ م..من..منظورتون چ

 بود که... نیا دیاز دخترتون بهمون رس یکه از پزشک قانون یجیبر اساس نتا تشی_ واقع

 _ متاسفانه به دخترتون...

 گفتم: دهیبر ینفس ها با

 !؟ی_ دخترم چ
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 شونه ام گذاشت و گفت: یو دستش رو رو دیکش یقیعم نفس

 و... اوردهیبود بدنش تاب ن دهیکه کش یت*ج*ا*و*ز چند نفره شده و بخاطر مواد_ به دخترتون 

 زانوم افتادم: یسردرش رو دنیبا د ،یدر آهن یجلو ستادنیحرفش برابر شد با ا هیبق

 "سردخونه"

 نگران جلوم زانو زد و گفت: دکتر

 بزرگمهر حالتون خوبه؟ ی_آقا

 کردم جز انتقام... یفکر نم زیچ چیاون لحظه به ه یدونست که خوب نبودم تو یرو تکون دادم اما خدا م سرم

 

 

 شه خدا... یدخترش افتاده، لرز به تنم افتاد، باورم نم یکه برا یگفتن اتفاق با

از  یکیکه در باز شد باعث شد عق بزنم. دکتر شونه ام رو فشرد و به  نیرو باز کردم، هم ی_ از جام بلند شدم و در آهن

 یکردم که  کشو یسنگ به خدمه نگاه م هی نینداشتم ع یحس چیکه اونجا بود گفت جسد سانازم رو نشونم بده. ه یخدمه ا

 دنیبا د دم؛یلرزونم رو جلو بردم و پارچه رو کنار کش یو دست ها م. جلو رفتدیکش رونیمخصوص جنازه ها بود رو ب

 سانازم پارچه رو تو دستم فشردم. افهیق

 شده بود. اهیچشمهاش به شدت س ریگچ، ز نیع دیورتش سفص پوست

 و انتقام از پدرت تو وجودم شعله ور شد. نهیسرد خونه آتش ک یجسد دختر جوونم تو دنید با

 .رمیگ یجا کنار جسد دخترم قسم خوردم که انتقام م همون

 

 مینداشت من رو تو اوج بچگ یکه پدرم درش دخل یمن. به خاطر اشتباه دخترش و اتفاق ناخواسته ا یشه خدا ینم باورم

 گفتم: یلرزون یتکون دادم و با صدا نیسرم رو به طرف یداد، با ناباور یشکنجه م

 ..ام..بشن..وم.خوی..گه..نمی_ب..بس..ه. د

برام  دمیکش غیگفت، ج یداد و از روح پژمرده ام م یم یسخت یداد و عذاب، بو یرنج م یکه سرتاسرش بو یهق هق با

 !یچیواسم مهم نبود؛ه یچیمهم نبود بزرگترمه و احترامش واجبه، اون لحظه ه

 ؟یکرد میکه تو اوج بچگ ییهان؟ از شکنجه ها یبگ گهید یدار ی_ چ

 رحمانه ات؟ یب یها تیآزار و اذ از

 زخم زدن به روح و روان و قلبم؟ از

 ؟یچ از

 بخشمت. ینم چوقتیبخشمت، ه ینم
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تخت پرت شدم، از درد نفسم  یبودم با شتاب رو زیمخیتخت ن یطرف صورتم سوخت و چون رو کیکه   شدیدونم چ ینم

 رفت. یلحظه ا یبرا

 اش گوشم رو کر کرد: عربده

از  نیکردم که زم یم یتازه هنوزم کمته، اگه بخاطر سهند نبود کار ستمین مونیپش چیکردم ه ی_ خفه شو، من هرکار

اما  یذارم بر یدارم و م یبخاطر سهند دست از سرت برم یول زت؛یعز یبابا شیپ فرستادمت یوجود نحست پاک بشه، م

 شرط. هیبه 

 گفتم: یاشک یچشمها با

 ؟ی_ چه شرط

 شناسم نه تو من و سهند رو. ینه من تو رو م یرفت رونیب مارستانیب نیاز ا ی_ وقت

 یاون قبول کرد تو هم مجبور ادیطرفت ن گهیشم که د یم التیخ یب یبه سهند هم گفتم به شرط ؛یریگ یسهند فاصله م از

 .یقبول کن

 تونم. یبه بعدم م نیهقم رو تو گلوم خفه کردم، چند سال بدون سهند گذروندم از ا هق

 .میهردومون از هم جدا بش یبهتره برا آره

 کرد گفتم: یکه دل سنگ رو آب م یتیمظلوم با

 _ ب..با..شه، قبول.

 دیو گذاشتم بغضم آزادانه بشکنه. صداش خط کش دمیسرم کش یبالش فرو بردم و پتو رو رو یحرفم سرم رو تو نیاز ا بعد

 اعصابم: یرو

 .ی_ خوبه. حداقل تو عاقل تر از پدرت

 رو بده. صتیدستور ترخ ادیپاشو خودت رو جمع و جور کن بگم دکتر ب االنم

 گفتم: یسرم برداشتم و با تلخ یرو از رو پتو

 داخل !؟ ومدنین دادیهمه داد و ب نیکه با ا ید بهشون داد_ چن

 زد و گفت: یشخندین

 صداست. قیاتاق عا نیا واری_ د

 با دکتر داخل شد. قهیرفت و بعد از چند دق رونیاتاق ب از

 .دمیشن یاز حرف هاش رو نم چکدومیزد اما من ه یواسم حرف م دکتر

 کردم که ناخواسته، روح و روانم رو جراحت برداشته شده بود. یاتفاقات فکر م نیا به

 اومدم. رونیشونه ام از فکر ب یرو ینشستن دست با

 .ی: پاشو لباس بپوش مرخصوشیدار عمو
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 رفت. رونیدست لباس و چادرم رو تو بغلم پرت کرد و از اتاق ب کی

 دم،ید نهییآ یچهره ام رو تو نکهیبه صورتم بزنم. هم یرفتم تا آب سیهزار درد و اشک از جا بلند شدم و به طرف سرو با

 .دمیاز حقارت و درد و رنج کش یغیج

کبود شده بود و لبم  میشونیپ یسر صورتم اومده. گونه ام و گوشه  ییبال نیشه همچ یسر خوردم. باورم نم ییروشو کنار

تن  دنیرو از تنم درآوردم، با د مارستانیب یاومدم لباس ها رونیب سیزخم شده بود با زحمت از جا بلند شدم و از سرو

 کردم. یم هیبلند گر نددفعه بل نیو ا دمیکش غیبار دوم ج یکبودم برا

 تنم زخم بود. یبود و چند جا اهیسگک کمربند مونده بود و قرمز شده بود و دورش کامال س یجا پهلوم

بود  ستادهیا واریو چادرم رو سرم کردم و به طرف در رفتم و از در خارج شدم. عمو کنار د دمیباالخره لباس هام رو پوش 

 به طرفم اومد و گفت: دنمیو با د

 .ای_ دنبالم ب

 مارستانیداد. بالخره از اون ب یبهم دست م یداد و حس خفگ یبه شدت آزارم م هینگاه بق ینیقدم برداشتم. سنگ همراهش

 رفت و منم به دنبالش. یرنگ یمشک یمایبه سمت ماکس. عمو میمنفور خارج شد

ثابت موند. بغض مردونه اش از دور تو چهره اش  میبچگ یمرحم دردها یمحوطه  افتاد و رو یراه نگاهم به گوشه  وسط

 انداخت. مییکرد. روش رو ازم برگردوند و سرش رو پا یم دادیب

 عمو به طرفش رفتم: یصدا با

 .ای_ ترانه ب

 خونتون و... یدادم ببرن جلو نتیماش نه،یماش نیتو صندوق عقب هم لتیوسا

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 بار با سهند حرف بزنم؟ نیآخر یتونم برا ی.. می_ م

 گفتم: ادیبگه که با خواهش ز یزیچ خواست

 کنم. یکنم. خواهش م یبار با سهند حرف بزنم و خداحافظ نیآخر ی_ به حرمت خاک زن عمو ساره بذار برا

 داد و گفت: رونیرو کالفه ب نفسش

 _برو.

 زدم و گفتم: یجون یب لبخند

 _ ممنون.

 لرزون سمتش رفتم. یرو به سهند دوختم که هنوز پشتش بهم بود، با قدمها نگاهم

 :دیلرزون و هق هق مردونه اش، چونه ام لرز یشونه ها دنیرفتم. با د کشیکه نزد دید یبهم بود و من رو نم پشتش

 .یسهند؟ داداش_ 
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از اشکش قلبم رو به درد آورد. اروم  سیخ یصدام  به طرفم برگشت. چهره  دنیبا گفتن اسمش بغضم شکست. با شن همراه

 و مظلومانه گفت:

 خوام از دستت بدم. ینم ؟ی_آبج

 تونم. یاما نم م،یهامون باهم باش یخوام مثل بچگ یم

 سوزوندن. آروم گفتم: یگرفتن و قلبم رو م یصورتش از هم سبقت م یاشک رو قطرات

 .ینکن جون آبج هینکن قربونت برم. گر هی_ گر

 هر دومون بهتره. یبرا یدور نیا

 ادته؟ی شتون؟یبه خارج همراه مامان رفت، من رو اوردن پ شیسفر کار یبابام برا یوقت یداداش ادتهی

 کنم. یعالمه باز هیتونم تو باغ سرسبزتون  یکنم. خوشحال بودم که م یتونم باهات باز یخوشحال بودم که م چقدر

 کرد. رونیکودکانه ام رو و یایبابات دن اما

 

 کردم و ادامه دادم: میکودک یادآوریاز  یتلخ ی خنده

 .یچ یعنیخورد شدن و له شدن  دمیبا کابوس و عذاب گذشت اما امروز فهم میکودک یایبابات دن ی_ اون موقع با زجرها

 بوده؟ یکرده چ لیکه بهم تحم ییتمام عذاب  ها لیبهت گفت دل بابات

 جواب از طرفش نشدم و گفتم: منتظر

 کشه. هه مسخره است. یدونست و به حساب خودش با زجر من بابامم زجر م یمسخره بابام رو مقصر م لی_ به خاطر دال

 زد: یحرف بزنم. حاال نوبت اون بود که حرف م نیاز ا شترینتونستم ب گهید

 متاسفم،  یلیخ یلی_ متاسفم ترانه. خ

 بگم. یدونم چ ینم

 مامانم فلج شده بود؟ یدونست یم یآبج

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: با

 بابا. یفقط بخاطر کارها ،ی_ آره آبج

 سکته کرد و فلج شد. گهیاتفاقات د یسر هیده و به خاطر  یکنه و زجرت م یم تیبود که تورو اذ دهیفهم مامان

 هق هق مردونه اش ادامه داد: با

 .میرفت. بعد از مامان تنهاتر شد شمونیو از پ اوردیشب قلبش تاب ن هی_ باالخره 

 خشن عمو اومد: یشد و پشت بندش صدا دهیکه دستم از پشت کش میکرد یم هیو گر میزد یهردوتامون باهم زار م حاال

 برو. نجایبسه؛ تا نظرم عوض نشده از ا گهی_ د
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 کشوند، بلند به سهند گفتم: یکه من رو همراه خودش م نطوریهم

 من رو. یرو حت یمواظب خودت باش. خوشبخت شو. فراموش کن همه چ ی_ داداش

 .خداحافظ

 .نیشد با نشستنم داخل ماش یمساو میخداحافظ

 گفت و با گفتن برو، عقب رفت. یزیچ کیپشت فرمون  یرو به راننده  عمو

 زد. یکنارش م واریمشت به د تیشدم که با عصبان رهیبه سهند خ نیماش ی شهیپشت ش از

 .یآبج زینکن عز یداداش نکن

 توجه به راننده زار زدم: بدون

 _خدا!

 کردم اما مگه مهم بود؟ یراننده رو حس م زیترحم انگ نگاه

 التماس گفتم: با

 بهشت زهرا؟ دیشه من رو ببر یآقا؟ م _

 راست ببرمتون خونه. هی_ نه خانوم آقا گفتن 

 کنم. یکنم، التماستون م یدونم اما خواهش م ی_ م

 طول نکشه. ادی_ باشه اما لطفا ز

 ممنون. یلی_ باشه خ

 .ارمیبرم سر خاک بابا وگرنه دووم نم دیبا آره

 خودم اومدم: راننده به یدونم چقدر گذشت که با صدا ینم

 .میدی_ خانوم؟ رس

 بار بغضم گرفت.  نیهزارم یبهشت زهرا برا دنید با

 گالب گرفتم. شهیش کیکنار بهشت زهرا رفتم و  یشدم و به طرف دکه  ادهیپ نیماش از

 قبرها گذشتم و به طرف قبر بابام رفتم. ازکنار

 رو کنار گذاشتم. شهیکنار قبر نشستم و سنگ قبر رو با گالب شستم و ش آروم

 آروم گفتم: یبا صدا قهیشدم، بعد از چند دق رهیرو تو بغلم گرفتم و به قبر خ زانوم

 دم؟ یکه من دارم تاوان پس م یکرد کاری_ بابا؟ چ

 آوردن. افمیبرسر ق یبا چ نیمن رو بب نیبب بابا

 تن و بدنم رو کبود کردند. نیبب
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 ده؟یحق نشسته و خودش جواب م یخدا جا یگفت یمگه نم بابا؟

 گه؟ ینم یچیچرا سکوت کرده و ه پس

 و من رو تنها گذاشت. یکه رفته خوشگذرون مامان

 دارم. ازیبهش ن دیترسم رو درک نکرد، نفهم ییبابا

 کنه؟ یم کاریچ دنمیاگه برگرده با د االن

 جواب بدم؟ دیبا یگه؟ چ یم یکبود شده ام چ ی افهیق دنید با

 بود. دهیچیآروم و ساکن قبرستون پ یتو فضا زمیشده بود و هق هق ر سیاز اشک خ صورتم

 بودم گفتم: رهیطورکه به قبر خ نیجام بلند شدم و هم از

 .یکرد یسکوت نم نطوریو ا یداد ی_ کاش جواب سواالتم رو م

 شدم. نیبهشت زهرا رفتم و سوار ماش یبه طرف خروج کهیت کهیت یکنار قبر گذشتم و با قلب از

 خوام بابت منتظر گذاشتنتون. ی_ معذرت م

 کنم. ی_ خواهش م

پاسخ از طرف مامان چشمهام  یتماس ب ستیب دنیدر آوردم با د فمیرو از ک میدادم و گوش هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم

 گرد شد!

 خستم رو بستم. یگذاشتم و چشم ها فمیرو دوباره تو ک یگوش نیهم یحوصله نداشتم االن زنگ بزنم، برا اصال

 شدم. رهیچشم هام رو باز کردم، به در خونه خ نیماش ستادنیساعت بعد با ا کی حدود

 شد و رفت. نیازم، سوار ماش یرو داد و با خداحافظ لمیشدم، راننده وسا ادهیپ نیماش از

 در آوردم و در خونه رو باز کردم. فمیرو از ک دیکل

افکارم شدم و به سرعت به طرف  نیا الیخیارواح شده بود. ب یخونه  نیع اطیداد. ح یم یدل مردگ یگذشتم، بو اطیح از

 در رفتم و خودم رو داخل انداختم.

گذشتم و به طرف پله ها رفتم اما حس کردم قلبم از تپش افتاد، با  ییرایرو همون جا انداختم و از پذ لیو کوفته وسا خسته

 .دمیکش غیترس ج فرد روبه روم از شدت دنید

 دزده؟ ه؟یک نیسپرم. ا یخودم رو بهت م ای. بسم ا... خدادمیکش یغیبود ج ستادهیاول ا یپله  یکه رو یپسر دنید با

 خورد. ینم پشیبه ت یعنی اد،یفکر نکنم بهش نم نه

 اومد با ترس عقب رفتم و با لکنت گفتم: نییاخم از پله پا با

 ؟ی..هس..تی_ ت..تو..ک..

 انداخت گفت: یکه لرز به تن آدم م یفوق خشن یتو هم رفته و صدا یاخم ها با

 سوال رو بپرسم. نیا دی_ فکر کنم من با
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 ؟یکن یم کاریمن چ یخونه  تو

 ترس گفتم: با

 _ ت..تو خو..نه..ش..ما؟

 گفت: یحالت خاص کیزد و با  یخند شین

 ؟ی_ نکنه تو ترانه ا

 که تو ذهنم اومد، چادرم رو تو دستم مشت کردم. یفکر با

 .ستین نه امکان نداره. اون آره، اون.. نه،

 که گفت: دید یدونم تو چهره ام چ ینم

 _ آره، من ساشام.

 درست حرف بزنم. تونستمیبهم وارد شده بود که نم یشوک چنان

 :اومدیجلو م نطوریتکون دادم و از ترس عقب عقب رفتم و اونم هم نیرو به طرف سرم

 ب..رو..عقب. کنمی_ خو..ا..هش م

 گفت: دیبار یکه شرارت ازش م ینگاه با

 ؟یترس یازم م ه؟ی_ چ

 ...هویدر بودم که  کیبه عقب برگشتم و پا به فرار گذاشتم. نزد یفکر چیه بدون

 داد:ترسناکش گوشم رو آزار  یپرت بشم. صدا نیزم یشد که باعث شد رو دهیچادرم از پشت کش 

 ای. مثل آدم بیستین میتحفه ا نیباهات ندارم؛ هرچند همچ یمگه لولو ام؟  نترس کار ؟یکن ی_ کجا جوجه؟ چرا فرار م

 مامانت و بابام کجان. نمیبب ن،یبش

تونستم بهش اعتماد  یزد. نم یدامن م میبه نا آروم نداختیبه جون آدم م یبیسبزش که ترس عج یبودم و چشم ها دهیترس

 کنم، آروم از جام بلند شدم و گفتم:

 ..د..ب..رم.ی_ مم.. ن با

در باعث شد  یتو دیچرخش کل یزد و از کنارم گذشت. صدا یکه پوزخند دمیچسب واریطرفم قدم برداشت، از ترس به د به

 بهش بگم: یلرزون یبا صدا

 ؟یکنی_ چ.. چرا در رو قف..ل م

 ادامه دادم: دهیبر ینفس ها با

 _ با..زش..کن.

 افتاد؟ ،یبر یتون یم یندارم. هرموقع جواب سوال هام رو داد یجوجه اصال حوصله بچه باز نی_ بب
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در خشک شده بودم،  یکه جلو یکاناپه پرت کرد و به من یمنتظر جواب باشه به سالن رفت و خودش رو رو نکهیا بدون

 .نمیاشاره کرد بش

بود که  قیاش چنان عم رهیچادرم رو برداشتم و بعد به طرف مبل روبه روش رفتم و نشستم. نگاه خقدم برداشتم؛ اول  آروم

 سوزوند. یتا عمق وجودم رو م

 :دیکش یم ادیمامان رو تو سرم فر ینفر حرف ها کی انگار

 اعتقاده. یفرنگه. اون ب ی_ اون دختر با زه، اون بزرگ شده 

 :دیکش ادیتو ذهنم فر گهید یصدا کی

 کشه. یم یرونیو و یازش دور شو. اون تو رو به نابود _

 .ادیسراغم ب یبیبشه و سردرد عج شتریباعث شده بود ترسم ب ،یمنف یها الیخ نیا

 صداش به خودم اومدم: با

 . ترم دوملهیکه زبون زد فام مانیمحجبه و با ا یکردم؛ ترانه، دختر قیتحق یلیدر موردت خ امیاز خارج ب نکهی_ قبل از ا

 .گهید یزهایچ یلیکرده که مادرت با پدر من ازدواج کنه و خ تی. پدرت فوت کرده و وصیپزشک یدانشجو

 ؟یینجایتو چطور ا نجاستیسوالم ا فقط

 گفت: ریزد و با تحق یشخندین

دونم چرا وجود  یهمراه مادرت، اما نم یایذاشتن بخاطر وجود بابام ب ینم مانتیمثال با ا یعمه ها دمی_ اونطور که من شن

 گرفتن؟ دهیمن رو ناد

با  نیهم یبرا رمیزبونم رو بگ یتونستم جلو ینشستم مطمئنم نم یاز اون م شتریاگه ب دیلرز یم تیهام از عصبان دست

 دادش، تنم رو لرزوند: یقدم برنداشته بودم که صدا کیاز جام بلند شدم. هنوز  ضیغ

 ؟یبر یتون ی_ مگه من به تو گفتم م

 نداخت.ا یبه جون م یزد و وهم خاص یم یبه چمن تیش چشماش بخاطر عصبانسبز رنگ

 .یسرم داد بکش ی_ تو حق ندار

 کم با لطافت تر. هیجوجه،  دمی_ اوه ترس

 بازوش بود تا ساق دستش. یدست راستش که از رو یخالکوب یشد رو دیبه جونم انداخت. نگاهم کش شیکالمش، آت تمسخر

 خورد. یجور آدم ها بهم م نیاز ا شهیحالم هم 

 حق النفس. یعنی یخود آزار یعنی نیا

 ترانه؟ یگ یم یچ یوا

 فهمه از حق النفس!  یچه م اون

 شد: دهیبه طرفش کش نمینگاه خشمگ زشیتمسخرآم یصدا با
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 دستم خوشت اومده؟ ی!؟ از خالکوبهی_ چ

 .نیهم یفقط تو متظاهر ،ییدخترا هیدونستم تو هم مثل بق یهمون اولم م هه

 کردم. یم دیکردم که نبا یحرفش بهم برخورد که کار نیا چنان

 تیشد و دست خودم سوخت. از عصبان لیکه سرش به سمت راست ما یرو بردم باال و محکم زدم تو گوشش، جور دستم

 سوخت: یداغ شده بود و م تیزدم، گونه هام از عصبان ینفس نفس م

 .رونیب یبعد بنداز ،یاول حرفت رو مزه مزه کن ؛یدهنت رو باز کن نکهیرو زدم تا قبل از ا نی_ ا

 .ینینب نطوریه*ر*ز*ه ان، من و امثال من رو ا انتیاگه خودت و اطراف یتا بفهم زدم

 از راه برسه و بهم انگ خراب بودن بزنه. یآدم الش هیکه  دیعمر زحمتم رو نکش هیچون بابام  زدم

 . اون وقت تو...افتهیبه تن و بدنم ب فشونیپوشوندم که نذارم نگاه کث یر آشغالسال خودم رو از ه زدهیس دوازده

 ...نیامام حس ای

 .دیحرفم تو دهنم ماس هیرنگش بق یخون یچشم ها دنید با

 کردم. کاریاالن بود که به خودم اومدم که چ تازه

 .ارهیسرم ب یینکنه بخواد بال مییو اون االن تو خونه تنها من

 کن. یکار کی ایخدا

 :دمیاز جا پر شیخفه اما عصبان یصدا با

 ؟یخورد ی_ تو االن چه گ...

 ؟یزر زد یاالن چ تو

 هان؟

 گفتم: نیهم یبرا رمیدهنم رو بگ یذاشت جلو یسرکشم نم یبودم اما اون رو دهیترس

 .یدیهم شن یچ هی یگفت یچ هی_ 

 .هیهو ،یها جواب

 .یبش مونیکنم که پش یم یبه جان مامانم کار ،یبزن یحرف ای یکن یکار نیاز ا شتریب هیکاف االنم

 گفتم: یزدم و با تلخ یپوزخند

 .یا چارهیاون وقته که ب یوا یوا یگفت یزیعشقش چ زیاگه بشنوه به عز زتونینره که پدر عز ادتی_ 

و چادرم رو برداشتم و با سرعت از  فیمشت شده اش، ک یو صورت کبود شده و دست ها شیشونیتوجه به رگ پ بدون

 زدم. رونیخونه ب

 .دمیکش یکوتاه م یرسوندم، از بس تند اومده بودم که نفس ها ابونیرو به سر خ خودم
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 ندا رو دادم. یبلند کردم و آدرس خونه  یتاکس کی یرو برا دستم

 مامان رو گرفتم، بعد از چند بوق رد تماس داد.  یدر آوردم و با اخم شماره فمیرو از ک میگوش 

 رد داد؟ یواسه چ ؟یچ یعنی

 دفعه هم رد تماس زد. نیزنگ زدم، ا دوباره

 نگاه کردم. چرا آخه؟ یزده به گوش مات

 باهاش دارم که زنگ زدم؛ اما رد داد. یگفت حتما کار مهم یخودش م شیپ دیمامان با االن

 شدم.  رهیمامان خ یعنیلرزون به اسم نفسم  یچونه رو تو دستم فشردم و با  میگوش

 .میدی_ خانوم رس

 غیج یصدا قهیحال زنگ خونه رو فشردم، بعد از چند دق یشدم. ب ادهیپ نیشکسته از ماش یرو حساب کردم و با دل هیکرا

 ندا گوشم رو پر کرد: یغویج

 ؟یجونم، خوب یتَر ی_ وا

 تو؟ ییکجا

 لبخند گفتم: با

 گم همه رو. یم یباز کن_ اگه در رو 

 تو. ایب د،یببخش عی_ ه

 اطیوسط ح یداشتتند که حوض کوچک یمتوسط یکوچک اطیباز شد؛ در رو باز کردم و داخل شدم. ح یکیت یبا صدا در

کوچکشون  اطیح نیکاشته بودن. هم اهیهم چند نوع گل و گ اطیح یگوشه  کیبود و دور تا دورش گلدون گذاشته بودند. 

 کرد. یو نشاط منتقل م یبه آدم حس زندگ اطیح نیبزرگ ما، چون ا اطیبه ح دیارز یم

و خودش رو تو بغلم  دیسمتم دو یندا ثابت موندم. ندا با خوشحال یوحشت زده به اطراف نگاه کردم که رو یغیج یصدا با

 انداخت و تند تند شروع کرد حرف زدن. با خنده از خودم جداش کردم و گفتم:

 بهم؟ یدیکوال چسب نیع هیلوس، چ یدختره  یی_ ا

 . با تعجب صداش زدم:هیشده و چشم هاش اشک رهیبهم خ نطوریگه و هم ینم یچیه دمید

 زم؟یعز یشدی_ نداجون؟ چ

 بهت گفت: با

 شده؟ی_ صو..صورتت..چ

 گفتم: یا یصورتم نبود. با لبخند زور یها یمن، اصال حواسم به کبود یوا یا

 .ستین یزی_ ام، چ

 :دیقطره اشک از چشم هاش چک کیصورتم گذاشت،  یها یکبود یرو رو دستش
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 کرده؟ یصورت نازت رو خط خط یک ی_ خواهر

 کردم با خنده جو رو عوض کنم: یسع

 تو؟ تمیببر یخوا ی. نمزهیر یاشک م یزر زر رو، ه ی_ عه عه نگاش کن دختره 

 و گفت: شیشونیرو پ زد

 تو. میبر دی_ آخ ببخش

تختش و خودشم  ی. من رو نشوند رومیراست به سمت اتاقش رفت و داخل رفت کی. میرو گرفت و باهم داخل رفت دستم

 گفت: تینشست و با جد نیزم یروبه روم رو

 بال رو سرت آورده؟ نیا یک نمی_ خب بگو بب

 شاهرخ؟

 _ نه بابا اون و مامانم که هنوز مسافرتن.

 ؟ی_ پس ک

 .الیخ ی_ ندا ب

 ؟یبگو ک دمیروح بابات قسمت م_ ترانه به 

 . ندا با غصه گفت:ختیکه افتاده بود برام اشک هام ر یاتفاقات یآور ادی با

 ؟یکن یم هیچرا گر ؟ی_ جونم خواهر

 طاقت بغلم کرد و گفت: یتخت نشست و ب یهقم بلند شد، ندا رو هق

 اشکارو. نیا زی_ نر

 شده؟یچ بگو

 عموم و تا به امروز رو براش گفتم. یهمون هق هقم از زمان رفتنم به خونه  با

 

 

 

 زد. یو باهام حرف م ختیر یمن اشک م یپا به پا ندا

 از جاش بلند و با داد گفت: تیهام که تموم شد، از عصبان حرف

 یسمیمردک ساد دی. بایکن تیشکا دیبا ،یقانون یِ پزشک میبر دیروز انداختت، پاشو پاشو با نی_ مردک احمق غلط کرده به ا

 زندان. یرو بنداز

 جام بلند شدم و با هول گفتم: از
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 _ آروم باش نداجان، تو رو خدا آروم باش.

 ؟یشد یعصبان چرا

جا بند  چیباالس که مطمئنم دستم به ه شیاون اونقدر گردن کلفت و پارت فته،ینم یاتفاق چیمن ه تیبرم با شکا قربونت

 نکن گلم خب؟ تیت رو اذ. پس خودشهینم

 ؟یساده ا نقدریتو چرا ا یترانه، وا ی_ وا

 هان؟

 ؟یولش کن نطوریهم یخوا یم

 تن و بدنت رو کبود کرده. زده

 خب تو آروم باش. یلیخب، خ یلی_ خ

 _ آرومم.

 گفتم. یم دی_ اه اصال نبا

 رو گرد کرد و گفت: چشماش

 .یگفت ینم ی_ تو غلط کرد

 گرد شده گفتم: یچشم ها با

 محبت. ی_ مرس

 و گفت: دیخند تیاون همه عصبان نیب

 نداشت. یکنم، قابل ی_ خواهش م

 _ پرو! 

 .می_ چاخلص

 _ هان؟

 .یخنگ یلیخ ی_ اوف تر

 _ عمته.

 خودمونه. میو مخلص میهمون چاکر می_ بابا چاخلص

 گفتم: دهیکش

 _ آها.

 .اریمانتوت رو در ب ستیکس خونه ن چی. همیبخور ارمیب یچ هی_ بله. من برم 

 _ باشه.
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فقط دکمه هاش رو  نیهم یبرا نهیتنم رو بب یها یخواستم ندا کبود یکه اه از نهادم بلند شد. نم ارمیمانتوم رو در ب خواستم

 باز گذاشتم.

 بود، اومد. ینیریکه توش شربت و ش ینیس کیبا  قهیاز چند دق بعد

 _ دستت درد نکنه.

 .زمی_ نوش جان عز

 کجان؟ نایمامانت ا_ 

 هم سرکارن. مای_ رفته خونه خاله ام و بابا و ن

 _ آها.

 گفتم: عیسر یزیچ یآور ادی با

 ندا؟ ی_ راست

 _ جانم؟

 :دمیپرس اطیاحت با

 شد؟ ادهیپ طونیبابات از خرش یعنی شد؟ی_ پسر عموت چ

 گفت: یخونسرد با

 .یخواستگار ادیقراره پسر عموم ب طونه،ی_ نه بابا همچنان سوار خر ش

 ؟یکن کاریچ یخوا ی_ م

 سمتم و گفت: دیچرخ

 رفتم سر قرار شروع کرد به حرف زدن. یباهام قرار گذاشت. وقت دیمخالفتم رو د ی_ راستش کامران وقت

 یم یکنم و کار یاما به جان مامانم قسم خوشبختت م ه،یمخالفتت چ لیدونم دل یدوست دارم نم یلی: من عاشقتم و خگفت

 .یکنم عاشقم بش

 که همه تو کفش بمونن. رمیگ یواست م یعروس هی: گفت

 و گفت و گفت. گفت

 کنه. یبود که خوشبختم م نیحرفاش ا ته

 یچندتا هی و... ینش کیکه عاشقت نشدم، بهم نزد یساده باشه. تا زمان مونیعروس نکهیگفتم باشه قبول اما به شرط ا منم

 هم شرط گذاشتم، همه رو قبول کرد. گهید

 .یخواستگار ادیقرار شد ب گهید

 وسط و بغلش کردم. دمشیدستش رو گرفتم و کش دن،یکش غیو ج دنیشروع کردم کل کش یخوشحال با

 ذوق گفتم: با
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 .زمی_ مبارک باشه عز

 باشه عروس خانوم. مبارک

 .یخوشبخت بش انشاءهللا

 _ فدات بشم ممنون.

 .میجدا شد گهیاز همد لمیازنگ موب یصدا با

 

 

 

 شد. دهینگاه هردومون به سمتش کش 

 رفتم. لمیبه طرف موبا یکنجکاو با

 زدم و بدون اعتنا پرتش کردم کنارم.  یکرد، پوزخند یم ییخودنما میگوش یصحفه  ینفسم رو اسم

 گفت: یمتعجب ی افهیبا ق ندا

 !؟ید ی_ چرا جواب نم

 _ مامانمه.

 شد و گفت: شتریب تعجبش

 _ وا خب جواب بده!

 و گفتم: دمیکش یاز سر کالفگ یپوف

 کنم؟ جکتیخوام جواب بدم. خوب بود منم مثل خودش ر ی_ نم

 ؟یخوب ی_ تر

 ...دمیشا ایبنده خدا دستش بند بوده  دیشا خب

 دم؟یشا ای_ 

 خودم بردارم؟ ید ی. اگه جواب نمشهیحاال بردار نگران م دونمی_ اوف چه م

 .دمیرو از دستش کش لینگاهش کردم و موبا یحرص

 باشه: یکردم صدام عاد یرو برقرار کردم سع تماس

 _ بله؟

 :دیچینگرانش تو گوشم پ یصدا

 ؟یدیزنم جواب نم یزنگ م یمادر؟ چرا هرچ یی_ الو ترانه جان؟ کجا
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 _ سالم

 و گفت: دیکش یپوف

 ؟یی_ سالم. کجا

 ندام. ی_ خونه

 ؟یکن یم کاری_ اونجا چ

 _ اومدم بهش سر بزنم.

 _ آها.

 با استرس گفت: هوی

 ؟یترانه، امروز که خونه نرفت ی_ وا

 و گفتم: دمییهم سا یاون بچه پرو دندون هام رو رو یآور ادی با

 _ چرا اتفاقا رفتم.

 اونجا بود؟ یک شد؟یچ ؟ی_ چ

 _ پوف، گل پسر شوهر گرامتون برگشتند از خارج.

 خب؟ یر یخونه نم میومدیعنوان تا ن چی. تو به همییایم میما دار نیدونم، بب ی_ آره م

 گفتم: تیعصبان با

 خودمون. یخونه  رمیگردم، م یبه اون خونه بر نم گهی_ من نه تنها امروز بلکه د

 _ ترا...

 تخت. یرو پرت کردم رو یرو قطع کردم و کالفه گوش تماس

 ندا دست از رژه رفتن برداشتم: یصدا با

 برخوردت خوب نبود؟ یکن ی_ فکر نم

 _ اوف ندا معلم نشو.

 نتونستم خودم رو کنترل کنم. گهیبرخوردم خوب نبود اما د دونمیم خودم

 .ریخب حاال پاچه نگ یلی_ خ

 ادب چه طرز حرف زدن با آدمه؟ ی_ ب

 !نمیب ینم ی_ کو؟ کجاست؟ من که آدم

 .دنیپنکوئن شروع کرد به دو نیو افتادم دنبالش اونم از ترس، ع دمیکش یغیحرص ج از

 دوه؟ یسوال؟ پنگوئن م هی_ 
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 ؟یجون خوب ی_ اِ وا سالم وج

 در خدمتت. امیم رمیتحفه رو بگ نیا بذار

 .شمی_ باشه. مزاحمت نم

 رفت. رونیاز اتاق ب 

 هوی شدیچ دمیدر بود در و باز کرد اما نفهم کینزد میدیپر یم زایاز رو م دم،یدو یمن بدو اون بدو. دور مبل ها م حاال

 داد و من بدبخت شدم. یجاخال

 

 

 

محکم خوردم که باعث شد  یجا کیو  با سر به  رمیداد و من از شانس مضخرفم نتونستم خودم رو بگ یجاخال ندا

 چشمم زنده بشه. فاصله گرفتم و دماغم رو گرفتم و گفتم: یجدم جلو یوگرافیب

 به فنا رفت. نمی_ اوخ دماغ نازن

 خواد آخه؟ یم یوسط چ نیستون ا نینشه. ا بتیندا، نص ییا

 یغیفرد روبه روم چنان ج دنیچشم هام رو که تا اون موقعه بسته بودم رو باز کردم؛ با د نیهم یبرا اد،یندا نم یصدا دمید

 گوش هاش گذاشت. یکه بدبخت دستش رو رو دمیکش

 و... ایازترس و خجالت و ح یغیج

 انداختم: نییبودم. با صداش به خودم اومدم و سرم رو از خجالت پا رهیبرادر ندا خ مایبه ن شوکه

 _ سالم ترانه خانوم.

 کردم تو کوره گذاشتنم. یهام از خجالت داغ شده بودن و حس م گونه

 خجالت و بغض گفتم: با

 ..متون.دیبه خ..دا..ن...د دی_ بب..خش

 که نبود. یکه نشده، عمد ی_ طور

 دوستت رو ببر داخل. ندا

 _ چشم.

 .هیگر ریزدم ز میکه وارد اتاقش شد نیاتاقش. هم یدستم رو گرفت و بردتم تو ندا

 . میخدا، آخه من چقدر دست و پا چلفت یرفت ا آبروم

 شونه ام گذاشت و گفت: یبا تعجب دستش رو رو ندا

 !؟یخواهر یکن یم هی_ وا ترانه گر
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 !زهیر یارزش چجور اشک م یب زیچ هیعه نگاش کن بخاطر  عه

 بغض گفتم: با

 .یا یگه چه دختر دست و پا چلفت ی_ آبروم رفت، االن م

 .گهینم رمی_ نخ

 .گهی_ م

 .گهینم_ 

 .گهی_ م

 .گهی_ نم

 .گهی_ م

 نداشتم. یدست عمه  شیسرم و سرت، پ یفدا گه،ی_ ِد بدرک که م

 کنم؟ کاریچ یگیم

 .یشی_ ه

 جونم موش کوچولو رو نگا. ی_ ا

 رفتم و گفتم: یام بهش چشم غره ا هیگر نیب

 _ عمته.

 .یشیخوجل م یخور ی_ جون جون چه حرص م

 گفتم: غیزدم تو گردنش و با ج محکم

 .گهینگو باز م گمیم یه شعوری_ زهر مار، ب

 خواد. ی_ دلم م

 

 خواد بگم قرمز! یدلم م دم،یقرمز کش غیج هی

 _ ندا.

 

 

 

 به شدت باز شد و مادر و پدر ندا اومدن تو. هویدر  

 ن؟یاز ا شتریب یزیبر من آبرو ر یوا
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 شده بودم. رهیشده بهشون خ خشک

 ن؟یزد غیچرا ج شده؟ی_ چ

 ندا تازه نگاهش بهم افتاده: مادر

 مادر؟ ی_ عه سالم ترانه جان، خوب

 گفتم: یانداختم و با آروم نییسرم رو پا غمیاز ج یخجالت ناش با

 ن؟ی_ سالم نرگس خانوم سالم اقا صالح خوبم شکر، شما خوب

 ندا: پدر

 !دی_ سالم دخترم، چه عجب ما چشممون شمارو د

 .دمیمن بوده که خدمت نرس یاز کم سعادت دی_ ببخش

 واقعا شرمنده. غمیج بابت

 رگس خانوم گفت:. نزدن یبود باال آوردم و بهشون نگاه کردم که لبخند نییاون موقع که سرم پا تا

 شمون؟یپ یسرت مادر، امشب رو که هست ی_ فدا

 که من دادم عمرا بمونم، مجبور شدم دروغ بگم: یا ینه با اون همه سوت یوا

 برم کار دارم. دیشم، با ی_ نه نرگس خانوم مزاحم نم

 ندا اومد اعتراض کنه با آرنج زدم تو پهلوش که بلند گفت: تا

 .یی_آ

 گفتم: یخونسرد با

 نداجون؟ یشدیوا چ_ 

 رفت و گفت: یغره ا چشم

 .یچی_ ه

 خانوم: نرگس

 ؟یکن ی_  دخترم تعارف م

 .ستین ی_ نه نرگس خانوم، تعارف

 کنم. یاصرار نم زمی_ باشه عز

 .ذارمیم تنهاتون

 که از اتاق خارج شد ندا زد تو سرم و با حرص ادام رو در آورد و گفت: نیحرفش هم نیگفتن ا بعد

 برم کار دارم. دیکنم، با یخانوم تعارف نم_ نه نرگس 
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 خودش گفت: یبا صدا بعد

 _ زرشک!

 حرص گفتم: با

 _ زهرمار.

 رو برداشتم. فمیبه طرف تخت رفتم تخت رفتم و چادر و ک بعدم

 برم گلم. دیبا گهیمزاحمت شدم، د دی_ خب نداجون ببخش

 ؟یبر یخوا یکجا م گه،ی_ عه ترانه بمون د

 .شمیسرت خراب م امی_ نترس دوباره م

 ؟یکن یتعارف م وونهی_ د

 برم. دیبا زم،ی_ نه عز

 _ ترانه؟

 _ جانم؟

 زنه. یآخه دلم شور م ؟ینر شهی_ م

 _ نترس بادمجون تهران آفت نداره.

 .ومدیتو چشم م یادیبودنش ز یاما مصنوع میدیخند دوتامون

 مکه ها! یحاج یحاج ینر ی_ باشه. ول

 ؟یراست

 _ جانم؟

 ؟یاینم_ دانشگاه 

 .دمیادامه م گهیکالس هارو نبودم عقبم. اگه خدا خواست از سال د شتریچون ب ام،یب گهی_ هوف فکر نکنم امسال د

 _ باشه.

 رو به ندا گفتم: میرفت یو به طرف در م میشد یکه از اتاق خارج م نطوریهم

 اومده، دوست ندارم دروغ بگم. شیکن و بگو کار واسم پ ی_ نداجان از طرف من از خانواده ات خداحافظ

 راحت برو. التی_ باشه خ

 با صفاشون گذشتم و از خونه خارج شدم. اطی. از حدمشیکردم و بوس بغلش

 دادم. یو به دل شوره اش بها م موندمیم ششیکاش به حرف ندا گوش کرده بودم و اون شب پ یا یول

 دادم. یبه حرف مامان گوش م کاش
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 کرد و بس. یکهنه رو باز م یفقط زخم ها شیآور ادیکه  گهید یکاش ها و

 

 

 

 شروع به راه رفتن کردم. ابونیو از کنار خ دمیکش یقیعم نفس

مغازه به  نیرفتن و از ا یراه م یفاخر با شاد یو با لباس ها یدغدغه ا چیبدون ه ایگذشتم که بعض یم یکنار مردم از

بودند و با  ستادهیمغازه ا نیتریشد بهشون لباس گفت پشت و یکهنه که به زور م ییبا لباسها ایرفتند و بعض یاون مغازه م

 کردند. یحسرت نگاه م

 و... کیپشت سر هم و تراف یها و بوق ها نیماش یصدا

 و همه دست به دست هم داده بودند، تا اعصابم متشنج تر بشه. همه

 شدم و تو افکارم شناور شدم. رهیخ نیگرفتم و به زم. چشم از مردم دمیتهران رو بلع یآلوده  یهوا یقینفس عم با

بدون حواس خواستم رد  ابونیبه اطرافم داشته باشم از وسط خ یتوجه نکهیرفتم، بدون ا یراه م نطوریبود و هم نییپا سرم

 سرم رو باال آوردم اما.... نیماش کیوحشتناک الست غیو ج یبوق ممتد یبشم که با صدا

 

 

 

 

 یتازه اون موقع بود که از شوک در اومدم و متوجه ابون،یخ یو پرت شدنم به گوشه  یشدن دستم توسط فرد دهیبا کش اما

 یک نمینشسته بود.  سرم رو باال آوردم تا بب میشونیپ یاطرافم شدم. نفس هام از ترس به شمارش افتاده بود و عرق سرد رو

 .دمیکس رو ند چینجاتم داد اما ه

 یغیو ج دمیاز جا پر یفرد یعصب ی. با صدادمیکس رو ند چید شدم و به اطراف نگاه کردم اما باز هم هتعجب از جام بلن با

 :دمیکش

 _ خانوم حواستون کجاست؟

 هم شما. شدمیزده بودم بهتون که هم من بدبخت م اگه

 .استغفرهللا

 گفتم: یانداختم و با شرمندگ یروبه روم نگاه رمردیپ یعصب یچهره  به

 پدر جان، حواسم نبود._ شرمنده 

 که. فتادهین یکه اتفاق االنم

 افتاد. یبرات م ی_ آخه دخترم اگه اون جوون دستت رو نگرفته بود که االن زبونم الل اتفاق
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 ن؟یدیرو ند دیگ یکه م یشما اون جوون دی_ ببخش

 رفت. عی_ نه واال سر

 .دی_ آها، ممنون بازم ببخش

 .دمیکش یقیشد و از کنارم گذشت نفس عم نشیتکون داد و سوار ماش یسر

 .ییدست تو ترانه از بس که سربه هوا از

 بود که نجاتم داد. یکس شیگذشتم اما تمام فکر و ذهنم پ ابونیو از خ دمیکش یقیعم نفس

 رفت!؟ عینموند و سر چرا

 بود؟ یاون فرد ک اصال

 و مادرم اما االن... من بودم و پدرم یکه زمان یخونه ا دم،یبه خونه مون رس باالخره

 در آوردم و داخل رفتم. فمیرو از ک دیکل

 نیپاهام تو گوشم طن ریخش خش برگ ها ز یکردم. صدا یرو ط اطیمملوء از برگ درخت ها بود. قدم  زنان ح اط،یح

 انداخته بود.

 آب پر از برگ و خاک بود. یبه استخر افتاد که حاال به جا نگاهم

 قبرستون مرده ها بود و همونطور ترسناک. نیع خونه

قرار گرفته  نهییآ یکه رو یادیافتاد که به خاطر غبار ز یقد ی نهییساختمان شدم و کفش هام رو در آوردم نگاهم به آ وارد

 داد. یرو تار نشون م رمیبود تصو

 خسته از پله ها باال رفتم و داخل اتاقم شدم. ل،یتوجه به وسا بدون

به خواب  ادیز یتنم، از خستگ یتخت انداختم و با همون لباس ها یکاناپه گذاشتم و خودم رو رو یرو رو لمیو وسا چادر

 رفتم.

 

                _______________ 

 

 تخت نشستم. یو رو دمیاز خواب پر  شهیچقدر گذشته بود که با شکستن ش دونمینم

 خیاومدم. همون طور از ترس سرجام م نییاز تخت پا ،یپچ پچ وار کس یصدا دنیشدم اما بعد با شن یاالتیفکر کردم خ اول

 کمرم نشسته بود. یو عرق سرد رو دیکوب یتند م تمیکوب شده بودم. قلبم با ر

 لرزون به طرف در اتاقم رفتم بدون سرو صدا در رو باز کردم و از اتاق خارج شدم. یقدم ها با

 بطرف پله ها رفتم. نیپاورچ نیپاورچ

 اتاقم مونده بودم. یکاش تو یا اما



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 

 

 

 

 نبود. دیتو د زیچ چیاما متاسفانه ه نمیرو بب نییکردم تا پا زونیرو از نرده ها آو خودم

 شده بود. ونیدر م یکیسرتاسر وجودم رو گرفته بود و نفس هام از فرط ترس  ترس

 اومد. یم نییاز پا یزیر یپچ پچ ها قطع شده بود اما سروصداها یصدا

 زنگ بزنم اما ممکن بود فرار کنن. سیخواستم برگردم تا به پل مونیپش

رفتم. با شکستن دوباره، دستم رو  نییاز پله ها پا یدونم اون همه جرات رو از کجا آوردم که با بسم الله یلحظه نم اون

 نکشم. غیدهنم گرفتم تا ج یجلو

 دهنم بذارم: یباعث شد، دستم رو محکم تر از قبل رو یو پچ پچ وار کس زیر یصدا

 سروصدا نکن. نقدری_ احمق مواظب باش. ا

 ؟یکن یم اطیاحت نقدریا یچ یبرا ست،یتو خونه ن یکس یبابا وقت ی_ ا

 .ادیب ی_ خب ابله ممکنه کس

 حرف زدن برو سراغ کارت. یبه جا االن

 رفتم. یم رونیاز خونه ب دی. باومدین ییصدا گهید

 نیزم یکه پام بهش خورد و رو از کجا کنارم سبز شد زیدونم اون لحظه م یرو به طرف در سالن کج کردم، اما نم راهم

 کرد. جادیرو ا یوحشتناک یافتاد و صدا

 نه نه. نه

 قدرت فرار نداشتم. یکردم. حت ینگاه م زیو مات زده به م دهیترس

 ؟یدیتو هم شن ای_ س

 .هیک نی_ آره برو بب

 برو  ترانه

 خدا فرار کن. تورو

 تونم. ینم ایتونم، خدا ینم

 کمکم کن. خدا
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 رفت. یا هیثان یصورتش رو پوشونده بود و تو دستش چاقو بود؛ نفسم برا یفرد الغر اندام که رو دنید با

 انداخت. تازه از شوک در اومدم. یرنگش وحشت به جون آدم م یمشک یها چشم

 افتادم. یتو چه هچل دمیتازه فهم 

 خونه با دوتا مرد تنهام. یتو دمیفهم تازه

 که چقدر بدبختم. دمیفهم تازه

 اش رو ازم گرفت: رهیرو صدا زد. نگاه خ یکی نیاسم ا تیکه با عصبان یکیاون  یصدا با

 ؟یرفت یکدوم گور ای_ س

 خندش آزارم داد: شین

 شکار کردم هلو. یطعمه ا هیکه  ایب نی_ رام

 قدم عقب رفتم. کی ،یکیاومدن اون  با

 کرد و گفت: یبود خنده ا نیکه اسمش رام یاون

 امروز چقدر خدا بهمون لطف داره. نی_ به به بب

 راه داشت. اطیکه از آشپزخونه به ح یا یبه سمت در خروج دنیشروع کردم دو یفکر چیه بدون

 بدو نذار فرار کنه. امکی_ س

 کنترل اشک هام رو نداشتم.  با هق هق گفتم: گهید دم،یکش یغیجلوم سبز شد از ته دل ج امکیآشپزخونه بودم که س کینزد

 کنم. یخواهش م د،یباهام نداشته باش یدم فقط کار یبهتون م نییبخوا ی_ هرچ

 :دمیکش یغیاز کنار گوشم ج نیرام یصدا با

 _خواهش نکن کوچولو که راه نداره.

 که مچ دستم رو گرفت با زجه گفتم: رمیازش فاصله بگ اومدم

 _ توروخدا ولم کن.

 باهام نداشته باش. یرو قران کار تو

 شه کوچولو. ی: نمامکیس

 نداشت: دهیکردم فا یو تقال م دمیکش یم غیج یهرچ  ییرایو بردنم تو پذ دنیرو به زور کش دستم

 .دیولم کن کنمی_ خواهش م

 .دمیبهتون م نییبخوا یهرچ
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 خون رو تو دهنم حس کردم. یطرف صورتم سوخت، طعم شور کی هویت گرفته بود که شد تقالهام

 گفت: یبا لحن هوس آلود نیمبل پرتم کردن. رام یرو

 که به نفعته وگرنه... یای_ بهتره باهامون راه ب

 رو در آورد. دنیبر یگلوش گذاشت و ادا یرو دستش

 لباسشون رفت. همراه با هق هقم، زجه زدم: یکه به طرف دکمه ها دستشون

 _ نه.

 ؟ییکجا خدا

 کمکم کنه. یکی

 سرم رو باال بردم و گفتم: یبلند غیگوش هام گذاشتم و با ج یشدنشون دستم رو رو کینزد با

 کمکم کن ای_ خدا

 رو ندارم. یکی نیتحمل ا من

 کنم. یبار خودم رو خالص م نیخودت قسم ا به

 گلوم گذاشت. یبرداشت و چاقو رو رو زیشد و به سمتم خ یعصب هوی امکیس

 

 

 

 

 :دیصورتم غر یتو

 ؟یدیفهم ایاون دن فرستمتیم ،یاریدر ب یچموش باز ی_ بخوا

 ترسم؟ یاز مردن م ی_ فکر کرد

 آره؟

 رم؟ یکه خودم به استقبالش م شیترسون یم یزیاست من رو از چ مسخره

 سرم به خاطر ضربه اش درد گرفته بود. دم،یکش غیکه ج دیرو محکم تو صورتم کوب مشتش

 ؟یترس ی: که از مرگ نمنیرام

 جهنم رو نشونت بدم. یریبم نکهیکنم که بدون ا یم یکار پس

 بلند شد. یخند شیهم با ن امکیرو از تنش در آورد، س راهنشیزده بهش نگاه کردم که پ وحشت

 . دیچرخ زنگ تلفن خونه، نگاه هر سه مون به طرف تلفن یصدا با
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به خودشون  نکهیو تا قبل از ا دمیکه از ذهنم گذشت؛ از غفلتشون استفاده کردم و با تمام سرعت به طرف تلفن دو یفکر با

 زدم: غیتلفن رو برداشتم و ج ان،یب

 _ کمک

 .دیرو خدا کمکم کن تو

تو دلم روشن شد تا اومدم حرف بزنم، حس کردم پوست سرم سوخت. تلفن از  یدینور ام ،ییالو الو گفتن آشنا یصدا با

 .دمیکش غیسرم گذاشتم و ج یدستم افتاد، دستم رو رو

 گوشم رو پر کرد: نیرام ی عربده

 _ آ*ش*غ*ا*ل.

 یع*و*ض* یخواست خودت

 گفت: امکیو رو به س دیرو که تو دستاش گرفته بود رو کش موهام

 .ومدهین یتا کس میسره کن کیکارش رو  دی_ بجنب، با

 _ ولم کن

 ولم کن. دم،یقسمت م زتیرو جون عز تو

 _ خفه شو

 گفت: امکیپرتم کرد و رو به س نیزم یرو

 .ری_ دستاش رو بگ

 که حنجره ام سوخت. دمیکش یغیکه به سمت کمربندش رفت، چنان ج دستش

 رفت. یم یاهیهام س چشم

 .دمید یرو تموم شده م زیآخر که همه چ ی لحظه

 در به شدت باز شد. هوی

 

 

 

 

 جاش رو به ترس داد. میبودم اما با اومدن اون فرد خوشحال رهیبه در خ یخوشحال با

 ..ا..شا.س

 کنه؟ یم کاریچ نجایا اون
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 ن؟یاز ا شتریب یمن بدبخت یخدا یوا

 کنه؟ یم یخودش چه فکر شیپ االن

 اش، باعث تعجبم شد.عربده یفکر ها بودم که با صدا نیهم تو

 هام رو بستم: چشم

 ن؟یکن یم یچه غلط نی_ دار

 تونستن تکون بخورند. یاون دوتا هنگ بودن که نم نقدریا

 زد. یم یزد، آ یم یبه سمتشون حمله ور شد و افتاد به جونشون و... آ یببر زخم نیساشا ع هوی

 زدن، اما زور ساشا کجا و زور اونا کجا! یم اوناهم

 گفتم: غیبلند شدم و جلو رفتم و با ج یاز جام  به سخت فتهیب یاتفاق دمیشدت گرفته بود. ترس دعواشون

 _ بسه

 هم رو. دیکن ول

 گفتم: هیو با گر دمیکش یغیبا لگد به شکم ساشا زد که باعث شد به عقب پرت بشه، ج ،یعوض نیرام

 _ بسه 

 .دیرو خدا ول کن تو

 .دیبر ایلعنت د

 اما ساشا فقط گوشه لبش پاره شده بود. د،یچک یدوتاشون خون م یسر و رو از

 بودن که برق چاقو چشمم رو زد. ریو ساشا باهم درگ نیدوباره از جاش پاشد، رام ساشا

 بود نگاه کردم. امکیکه تو دست س ییبه چاقو ناباور

 کنم. یخواهش م ایخدا، خدا نه

سواستفاده کرد و به سمتش رفت و چاقو رو  شیاز حواس پرت امکیبود و حواسش پرت بود، س ریدرگ نیساشا با رام چون

 باال برد.

 گفتم. یا دهیو نه کش دمیشد که از جا کنده شدم و به طرف ساشا دو یدونم چ ینم

 و... امکیاومدن دست س نییشد با پا یگفتنم مساو نه

 تو شکمم فرو رفت. چاقو

 دست و شکمم نگاه کردم. یشکمم گذاشتم و ناباور به خون رو یرو رو دستم

 افتادم. نیزم یدرد دو زانوم رو از
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 ساشا گوشم رو پر کرد: یعربده  یصدا

 ؟یلعنت یکار کرد ی_ چ

 .دندیشروع کردن به دو نیبا رام هویبهت زده به چاقو وبعد من نگاه کرد و  امکیس

 .اومدیدرد نفسم باال نم از

 بودم و بدنم سرد سرد بود. شیعرق کرده بود. از درون مثل کوره آت صورتم

 گفت : یکه م دمیشن یساشا رو م یدادها یباز بود و فقط صدا مهیهام ن چشم

 .ستیحالش خوب ن نییای_ زود ب

 زنگ زده بود. یزیچ یدکتر یبه اورژانس حتما

 :دمیکش غیج د،یچیکه تو دلم پ ییدرد طاقت فرسا با

 _ خدا

 

 : ترانه؟ ساشا

 .ادیتحمل کن االن اورژانس م ؟یشد یچ

 تو رو جون مادرت چشم هات رو نبند. باشه؟ فقط

 تاب ندارم چشم هام رو باز نگه دارم. گهیدونستم که د یتکون دادم اما خودم م یرو الک سرم

 باعث ساشا از کنارم بلند بشه و و به طرف در بدوه. یزن یها غیج یصدا

 :دمیاسمم رو صدا زد شن غیمادرم که با ج یآشنا یصداآخر فقط  ی لحظه

 _ ترانه

 مطلق... هیاهیبعد س و

 

           ____________ 

 

 کل یدانا 
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 انداخته بود. نیتهران طن یها ابانیآمبوالنس در خ ریآژ یصدا

زد و  یم یبرزخ دست و پا انیم ییجا ،یمرگ و زندگ نیبود که تمام تنش آغشته به خون بود و ب یآمبوالنس دخترک داخل

 داشت نبض و فشار دخترک را به حد تعادل برساند. یاما دکتر سع

 بود. ونیو ش غیدخترک غرق در خونش، فقط سهمش ج دنیکه از د یمادر و

 دانست. یو خود را مقصر حال دخترکش م دیکوب یسر و صورت خود م به

و سپس اتاق عمل  یتیفور یرا همراه با برانکارد به بخش ها هوشیب یتوقف کرد، ترانه  مارستانیب یکه جلو آمبوالنس

 روانه کردند.

 دکتر بودند اما... یاز سو یتابانه منتظر خبر یساشا پشت اتاق عمل ب یشاهرخ و حت افسون،

 ...یساعت شد دو ساعت، دوساعت شد سه ساعت ول کی

 آمد. رونیو تاسف از اتاق عمل ب یاز چهار ساعت دکتر با خستگ پس

 به سمت دکتر هجوم بردند و مضطرب به دهان دکتر چشم دوختند. هرسه

 .دییگرا یکیدر دلشان به تار دیو متاسفش، نور ام رهیت یچهره  دنیبا د اما

 

 

 

 :دیزود تر از همه شان به خود آمد و با استرس پرس شاهرخ

 دکتر؟ ی_ آقا

 دخترم چطوره؟ حال

 انداخت، که شاهرخ رو به افسون گفت: یافسون افتاد و روبه شاهرخ نگاه معنادار یدکتر به رو نگاه

 _ افسون جان؟

 .میگرد یدکتر بر م یمن و آقا د،یبمون نجایو ساشا ا تو

 گفت: یبا حالت عصب افسون

 بگن. دیبگن به من با یزیترانه دختر منه. اگه قرار باشه  دکتر چ م،یرو بمون یچ ی_ چ

 خب آروم باش. یلی: خشاهرخ

 .دیدکتر بگ یاقا

 بود و... قیعم یلیچاقو خ یبگم که ضربه  دی: متاسفانه بادکتر

 :دیتابانه پرس یدکتر که مدت دار شد، افسون ب سکوت
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 ؟یدکتر و چ ی_ آقا

 حرفش گفت: یو در ادامه  دیکش یقینفس عم دکتر

سمت راستش رو از  هیرسونده و باعث شده، متاسفانه کل بیش آس هیبوده و به کل قیچاقو عم ی_ همونطور که گفتم ضربه

 دست بده.

 زد. یلب حرف م ریشده بود و شوکه ز رهیناباورانه به دهان دکتر خ افسون

 روز افتاده. نیقابل هضم نبود که دخترک جوانش به ا شیبرا

 دهان باز کرد و ادامه داد: دکتر

 عیبه خون داره و بهتره هرچه سر دیشد ازیرفته و االن ن یلیدنش خداشته و خون از ب یادیز یلیخ یزی_ دخترتون خونر

 .دیکن دایخوره رو پ یبه دخترتون م شیکه گروه خون یتر فرد

 کرد: دنیکش غیحرف دکتر شروع به ج نیا دنیبود که که با شن ریسراز شیاز چشمها نطوریافسون هم یها اشک

 خدا، خودت کمکم کن  ای_ 

 به دخترم رحم کن. دمیسه ساله ات قسمت م هیبه رق نیامام حس ای

 : افسون جان آروم باش.شاهرخ

 که... میخون بد میتون یم سین یمشکل نکهیا

 م؟یخون بد O+ شیبه ترانه که گروه خون مییخوا یتو م ای: چطور؟ من افسون

 هــــــــان؟

 انداخت. نیطن مارستانیشاهرخ در سالن ب یخدا ای یصدا

افسون بلند شد  غیج ینرفته بود که صدا یتکان داد و از کنارشان گذاشت اما هنوز چند قدم یاز تاسف و ناراحت یسر دکتر

 افتاد. مارستانیسرد ب نیزم یرو هوشیرفت و ب یاهیس شیو پس از آن چشم ها

 شد. یافسون، در بخش بستر یپرستاران را خبر کرد و بعد از مدت ،یبلند یبا صدا دکتر

 

 

 

 اما ترانه... و

 زد. یبرزخ دست و پا م انیم ییجا یمرگ و زندگ نیکه ب یا ترانه

 بود. دهیاش خشک یکه نهال جوان یا ترانه

 بود. دهیفراوان د یها بیاو فراز و نش یکه طالع سرنوشتش برا یا ترانه

 رقم زده است؟ یریروزگار چه تقد یداند که خداوند در صحفه  یچه م یکس اما
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دهد، خداوند قدرت خود را  یانجام م یگنهکار کار خود را به خوب سیشوند و ابل یم دیمخلوقات ناام یکه همه  یزمان

 کند. یم انینما

 

           _____________ 

 

 _ بله؟

........_ 

 ؟ی_ چ

 کجا؟

...._ 

 آدرس رو واسم بفرست. عی_ سر

 

کردن  یآمد و به صدا رونیچنگ زد و با سرعت از اتاق کارش و شرکت ب یصندل یرا قطع کرد و کتش را از رو تماس

 اش توجه نکرد. یمنش یها

 شد و به سرعت به سمت آدرس حرکت کرد. نشیماش سوار

 کرد. شیدل فقط شروع به نذر کردن و قسم دادن خدا در

 در افتاد. یجلو نشیماش یها کیاز الست یترمز زد که که رد یرو د،یکه رس نیهم

 رفت و... رشیو به سمت پذ دیدو یشد و بدون توجه به نگهبان، به سمت در ورود ادهیپ

 

 

 

 نکن تا االن دوتا ُسُرم بهت وصل کردنا. هیگر نقدری: خانومم اشاهرخ

 ره. یبه ترانه ام نخوره بچه ام از دستم م شیگروه خون یتونم شاهرخ، اگه کس ی: نمافسون

 اش برخاست. هیاز حرفش هق هق گر پس

 که رفته بودند، به در بسته خوردند. هرجا

 خورد. یاش به ترانه اش نم یگروه خون چکسیه

 دانست. یزد و خود را مقصر حال دخترک جوانش م یکرد و به سرو صورت خود م یرا لعنت م خودش
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 .نرفته بود.. ییبه ان سفر کذا اگه

 تن لرزان همسرش را در بغل گرفت. شاهرخ

 ساشا... و

به خانه برگشت و در برابر حرف  فتاده،ین یاتفاق چیموضوع خونسرد برخورد کرد و انگار ه نیکه در رابطه با ا ییساشا

 گفت بمان، پوزخند زده بود. یپدرش که م

 صورت گستاخ ترانه در ذهنش بود. فقط

 .دیرس بیاز غ یشدند، فرشته ا دیکه ناام یدرست هنگام و

           _____________ 

 

 خانوم، خانوم؟_ 

 _ بله؟

 ه؟یبستر نجایا یریبه اسم ترانه ام یماری_ ب

 جواب داد: وترش،یکردن و کنکاش در کامپ نییباال پا یاز کم بعد

 سالن، سمت چپ. اما ممنوع مالقاته... یدوم، انتها ی_ بله، طبقه 

 .دیجوان بدون توجه به پرستار بسمت پله ها دو پسرک

 زد: شیصدا یدوم بود که کس ی طبقه

 س؟ی_ رئ

 به طرفش رفت و گفت: د،یدستش را د ریز یدیسمت صدا برگشت، سع به

 شده؟ی_ چ

 من به تو نگفتم مراقبش باش؟ مگه

 تونستم مراقبشون باشم. ی_ آقا داخل خونه که نم

 خب. االن کجاست؟ یلی_ خ

 به خون داره وگرنه... دیشد  ازین دمیاما اونطور که من شن هی_ االن بستر

متوقف  شیزد، سرجا یصدا م هیکه اسم ترانه را با گر ییفرد آشنا یصدا دنیاما با شن دیسالن دو یبه سمت انتها نگران

 شد.

 

 



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 

 ترانه

 تو گوشم بود و باعث آزارم بود. یزیچ ونیدر م یکیبوق  یصدا

 کرد. یواسم سخت بود و فکم درد م دنیکش نفس

 .شدیچشم هام بود و مانع م یرو یزیتونستم، انگار چ یخواست چشم هام رو باز کنم اما نم یم دلم

 بکشم که نتونستم. غیخواستم ج دهیترس

 زد. یتند م قلبم

 شده؟یچ ایخدا

 شدم؟ ینطوریا چرا

 .دمیتندش ترس تمیزد که خودم از ر یچنان م قلبم

 کرد. یلحظه حس کردم نفس کم آوردم. قلبم از شدت تند زدنش، درد م کی

 شد. یخواست نفس بکشم اما نم یم دلم

 کنم. یخواهش م ایخدا

 .رمیم یدارم م نکنه

 ...نه

 بهم دست داد. یخفگ حالت

 پخش شد و من... یفضا سوت بلند یاز شدتش کم شد و حس کردم تو قلبم

 رفت. نفسم

 .ستادیاز حرکت ا قلبم

 ...و

 ...من

 ...مردم

 ...مردم

 ...مردم

           _______________ 

 

 .دمیکش یا ازهیخم کینشستم و  مسرجا
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 هام رو ماساژ دادم. چشم

 همه آدم تو اتاقم شوکه نگاهشون کردم. نیا دنیبا د هوی

 بودن. بیعج همشون

 !دیتا زن و مرد با روپوش سف چند

 تخت بلند شدم و گفتم: یرو از

 چخبره؟ نجای_ وا ا

 د؟یکن یم کاریاتاق من چ تو

 !ستیکه اتاق من ن نجایعه ا دم؛یکه دقت کردم د یکم

 سوالم رو تکرار کردم: دوباره

 ن؟یهست ی_ شماها ک

 کجاست؟ نجایا

 جوابم رو ندادن. چکدومشونیه اما

 کردن. یم دادیدادن و داد و ب یرو انجام م یبا عجله و با استرس کار داشتن

 هول کردن. نقدریجمع شدن و ا یدور چ نمیتعجب جلو رفتم تا بب با

 تخت رفتم. کینزد

 تخت ثابت موند. یگشاد شده، نگاهم رو یتخت، با چشمها یفرد رو دنید با

 .نه

 .نه

 .نه

 آره. نمیب یخواب م دارم

 ؟ شهیم مگه

 تخت باشه؟ چقدر شباهت؟ یمن رو هیشب یکی

 .دمیاز سر وحشت کش یغیترسم به خودم نگاه کردم که از ج با

 _ نه من چرا محوم؟

 م؟ینطوریا چرا

 ایخدا

 گذاشت نگاه کردم. یم نمیس یقفسه  یرو یکه با دستگاه یشوک به مرد با
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 _نه. یغیاون مرد ج دنیکنار تخت و از عقب کش توریمان یخط صاف رو دنید با

 زنده ام. من

 نمردم. من

 ن؟یر یکجا م نیسیوا

 هنوز زنده ام. من

 ...خدا

 

 

 

 .دنیصورتم کش یرو رو یدیسف ی مالفه

 گفتم: غیطرف تخت و با ج دمیدو

 گم من هنوز زنده ام. یم ایلعنت_ د 

 ام: نهیس یقفسه  یمحکم شروع کردم به زدن رو یرو از صورتم کنار زدم و با مشت ها مالفه

 .ی_ چشم هات روو باز کن لعنت

 هات رو.کن چشم باز

 .رمیخوام بم ینم من

 .یلعنت یزنده ا تو

بار مشت محکمم رو به قفسه  نیآخر یکردم، برا یروحم حس م یدردش رو تو زدمیام م نهیس یکه به قفسه  یهر مشت با

 :دمیو نال دمیام کوب نهیس ی

 .شتیپ امیدارم م یی_ بابا

 اتاق روشن شد اونقدر روشن که باعث شد چشم هام رو ببندم. یفضا هوی

 متعجب نگاهش کردم. ومدیکه به سمتم م یپوش دیفرد سف دنیچشم هام رو  باز کردم، با د آروم

 زدم: غیشوکه ج هوی

 _ بابا.

 :دمینال هیگر با

 استقبالم. یقربونت برم اومد ی_ اله

 گفت: یبغض مردونه ا با
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 بابا. ی_ نه دردونه 

 .یکه ازت بخوام چشم هات رو باز کن اومدم

 که برت گردونم، هنوز زوده دخترم. اومدم

 دارن. ازیکه بهت ن انیلیخ رونیب اون

 دخترم. برو

 زدم: غیج هیگر با

 .رمی_ نه نم

 ؟یومدیچرا شب ها تو خوابم نم ییبابا

 ؟یتنهام گذاشت چرا

 ؟یفراموشم کرد یزود نیبه هم هان؟

 :دیخوشگلش چک یاشک از چشم ها یا قطره

 ...شتیپ اهمیرو س شت؟یاومدم پ یم ییمن با چه رو زمیتو رو فراموش کنم؟ آخه عز شهیبابا، مگه م زینه عز_ 

 بگم که گفت: یزیچ خواستم

 دخترم._ برو 

 نشده. ریتا د برو

 شد. دیبه همراه بابام ناپد یینشون بدم، اون روشنا یبتونم عکس العمل نکهیاز ا قبل

 _ بابا؟

 جونم؟ ییبابا

 تنهام نذار. ییبابا

 گوشم گذاشتم. یدستم رو رو یگوشخراش یلیسوت خ با

 

 

 

 

 .نییپرت شده باشم پا یبلند کیکرد به خصوص پهلوم، انگار از  یتنم درد م تمام

 ..بدنم..ییخ..دا..ا.. ی_ آخ..وا..

 ..کم..کم..کن..هی..کی



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 _ دخترم دخترم؟

 چشم هات رو باز کن. زمیکنم عز یهات رو باز کن، خواهش م چشم

 ناله ام قطع شد. یخواست چشم هام رو باز کنم صدا یکه ازم م یبغض آلود زن یصدا با

 کردم چشم هام رو باز کنم. یسع

 تونستم چشم هام رو باز کنم. یپلکهام رو چسب گذاشته بودن و نم یال ارانگ

 گفتم: یخستگ با

 ..تونم..چشم..هام روی_ آخ نم

 .ییکن..م ا باز

 قربونت برم. سای_ وا

 گفت: هیبلند همراه با گر یکه ازم فاصله گرفت و با صدا دمیقدم هاش رو شن یصدا

 تو رو خدا. ادیب یکی_ دکتر، پرستار؟ 

 خانوم چه خبره؟_ 

 ها. مارستانهیب نجایا

 چشم هاش رو باز کنه دردم داره. تونهی_ خانوم توروخدا به دادم برس، به هوش اومده دخترم اما نم

 دکتر رو خبر کنم. دی_ صبر کن

 شد: یم کیکه بهم نزد دمیرو شن ییقدم ها یصدا

 _ دخترم؟

 مامانم؟

 ؟یقربونت برم به هوش یاله

 مامانم بود. ی..ن ص..دایا

 هق بدون اشکم بلند شد. هق

 .یاز سر درد، رنج، سخت یهق هق

 بودم. ریدلگ ازش

 .دمیاز سر درد کش یغیکه تو پهلوم حس کردم ج یسوزش با

 خدا یی_ آ

 مامانم بلند شد: غیج یصدا

 به دادم برسه. یکی_دکتر، 
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 چه خبره؟ نی_ خانوم آروم باش

 .نیدکتر به داد دخترم برس ی_ آقا

 .رونیب دیباشه شما لطفا بر_ 

 شده؟ی: دخترم چدکتر

 کنه؟ یدرد م کجات

 هق هق گفتم: با

 کنه؟ یکجام درد نم دی_ بگ

 شه نکنه کور شدم؟ یهام باز نم چشم

 آره؟

 سوزه. یم پهلوم

 .سوزهیم گلوم

 کنه. یدرد م قلبم

 .یهمه سخت نیاز ا کنهیاز همه درد م شتریقلبم ب آخ

 یو چشمهات بسته بوده، پلک ها یبود هوشیکه ب یفقط به خاطر مدت ؟یکور شده باش دیبا یواسه چ_ آروم باش دخترم. 

 نکن بذارم کارم رو انجام بدم. هیگرفته، گر یجور تنبل هیچشمت 

 از حرفش بلند گفت: بعد

 رو بده. ی_ پرستار، دستمال مرطوب و ضد عفون

 .دیی: بفرماپرستار

 شد. دهیپلکم و چشمم کش یرو سیخ زیچ کی هیاز چند ثان بعد

 دکتر گفت: یقیاز دقا بعد

 _ االن چشم هات رو آروم باز کن.

 چشم هام رو بستم: عیسر د،یحرفش گوش دادم و آروم چشمه ام رو باز کردم اما بخاطر نور شد به

 .دی_ المپ رو خاموش کن

 چشم هات رو باز کن. حاال

 شفاف شد. یتار بود، چند بار پلک زدن تا همه چ دمیچشم هام رو باز کردم، اول د باز

 کرد با بغض گفتم: ینگاهم م یبه دکتر مسن افتاد که با لبخند مهربون نگاهم

 سوزه. ی_ پهلوم م
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 .یدخترم. عمل کرد هیعی_ طب

 گفتم: یلرزون یتعحب و صدا با

 ؟یچ ی_ عم..ل!؟ عمل برا

 برات افتاد؟ یچه اتفاق سین ادتی یعنی_ 

 اومد. ادمی یکردم که همه چ یشوک به دکتر نگاه م با

 

 

 

 خونه

 سروصدا

 پسر دوتا

 قصدشون

 تلفن زنگ

 ساشا، دعواشون  اومدن

 چاقو خوردنم. و

 .دیاز چشم هام چک یاشک قطره

 کرد رو به دکتر گفتم: یکه دل سنگ رو آب م یتیمظلوم با

 واسم افتاده؟ ی_ اتفاق خاص

 .یسمت راستت رو از داد هی_ متاسفانه کل

 !؟ی_چ..چ

 با عجله داخل اتاق شد و گفت: یبگه که پرستار یزیچ خواست

 بدحال آوردن. ماریب هی_ دکتر 

 _ باشه.

 از اتاق خارج شد. عیبگه سر یزیچ نکهیبدون ا بعدم

 گذاشتم و چشم هام رو از عجز بستم. میشونیپ یرو رو دستم

 .دیچک یبسته ام قطره اشک یپلک ها یال از

 ومده؟یهم مونده که سرم ن یزیچ گهید ایخدا
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 رو نشونم بده؟ شیتلخ یرو نیا اتیقراره دن یک تا

 کنه. یروزگارت بگو کمتر باهام باز به

 شکسته و خورد شده ام! یلیخ

 .گهید بسمه

 _ دخترم؟

 مامان، چشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم. یصدا با

 هاش سرخ بودند. چشم

 غم گفت: با

 متاسفم دخترم._ 

 منه عشق مامان. ریتقص همش

 شد. ینم ینطوریکردم ا یبابات عمل نم تیمن به وص اگه

 من رو ببخش . دخترم

 اش بلند شد: هیهق گر هق

 _ مامانت رو ببخش دخترم.

 گفتم: یخشدار یصدا با

 مامانم. ستیشما ن ری_ تقص

 .یندار یبدبختم، شما که گناه نقدریطالع منه که ا نیا

 بودم بغلم کرد؛ سخت و محکم. دهیطور من رو که خواب همون

 :میجدا شد گهیشاهرخ خان از هم د یکه با صدا میزد یزار م گهیبغل هم د تو

 _ به به سالم ترانه خانوم.

 دخترم. یکه مارو جون به سر کرد شما

 خجالت گفتم: با

 دردسرم. هیما شهیمن هم دی_ ببخش

 _ نگو دخترم.

 .دیرو بوس میشونیمن، پ یتخت شد و خم شد و در کمال بهت و ناباور کینزد
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 بهم زد و گفت: یکردم که لبخند مهربون یطور شوکه نگاهش م نیهم

 تونم پدرانه ببوسمت؟ یبهت محرمم، نم ی_ وقت

 بابا. یاگه بهم بگ یکن یپسر بهم داد، خوشحالم م کیخواستم اما جاش  یخدا دختر م از

 ش از اتاق خارج شد.حرف نیا بعد

 بهت محرمم! یوقت

 بهت محرمم! یوقت

 بهت محرمم! یوقت

 ؟یچ یعنی

 مامان به خودم اومدم: یصدا با

به پسر  ینامادر ایبه دختر  یصورت ناپدر هیگفت در  میسوال کرد یرازیهللا مکارم ش تی_ دخترم راستش از دفتر ا

 محرمه.

 _ در چه صورت؟

 و سکوت کرد. نییرو انداخت پا سرش

 ابروم رو باال دادم و گفتم: یتا هی

 .دمی_ مامان ازت سوال پرس

 نداشت؟ جواب

 .شنیکرده باشد زن به پسر شوهر و مرد به دختر زن محرم م ی*ک*یبه مادر ن*ز*د* ی_ اگه نا پدر

 حرف رو زده بود نگاه کردم. نیزده به شاهرخ خان که ا بهت

 بود و از خجالت صورتش سرخ شده بود. نییکه سرش کامال پا مامانم

 ؟یچ یعنیمن  یخدا

 ..؟یعنی.. یعنی

 ...ای تیشد، حاال از عصبان یرو انگار داخل کوره گذاشته بودن حرارت بود که از صورتم ساطع م صورتم

 ت؟یعصبان

 ترانه؟ یتیعصبان چه

 ؟یبش یعصبان یدار یچه حق تو

 ؟یکن فیتکل نییتع یتون یمگه م تو
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 آره؟

 نه... نه،

 که فقط مامانم بشنوه گفتم: یجور آروم

 .گمیم کی_ تبر

 رفت. رونیاز جاش بلند شد و از اتاق ب هویحرفم مامانم  نیا با

 تعجب به شاهرخ خان نگاه کردم که گفت: با

 .ادیاالن م الیخی_ ب

 

 کنارم نشست و گفت: اومد

 _ خب حال دخترم چطوره؟

 گفتم: یلبخند مصنوع با

 خوبم._ ممنون 

 سوال بپرسم؟ هی

 _ شما دوتا بپرس.

 شد؟یکه مامان زنگ زد بعدش چ ی_ وقت

 د؟یمن رو شن غیج یصدا

 

 

 

به خونه ام زنگ زدم ساشا گفت اون جاهم  یحت ؛یداد یجواب نم تیزد به گوش یزنگ م ی_ راستش مامانت هرچ

 یخواست یکمک م غیزنگ زد و تو با ج یوقت یباشداد تنها به خونه تون رفته  ینگران بود احتمال م یلیمامانت خ ،ینرفت

 هیبق گهیزنگ زدم به ساشا و... د نیهم یبشه برا ریممکنه د میتا برس دمیکرد، من د یم هینگران شد همش تو راه گر شتریب

 .یدون یاش هم خودت بهتر م

 تکون دادم با بغض گفتم: یسر

 بدبختم. یلی_ من خ

 سرم گذاشت و گفت: یرو رو دستش

 .زمیحرف رو نزن عز نی_ ا

 ...یراست
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 _ بله؟

 ...یبه خون دار دیشد ازیدکتر گفت ن ،یتو تو اتاق عمل بود ی_ وقت

 _ خب؟

 خورد. یمون، نه من و نه مامانت و ساشا، خونمون بهت نم چکدومی_ متاسفانه ه

 ؟یچ یعنی_ 

 بهم خون داد؟ یک

 .نتتیو بب یایوقته که منتظرته تا بهوش ب یلی_ خ

 تابانه گفتم: یب

 عمو؟ هی_ اون ک

 داخل. ادی_ صبر کن بگم ب

 عمر بود در باز شد و قامت کیمن  یکه برا قهیاتاق خارج شد. حدود پنج دق از

 

 

 شه. یباورم نم نه

 حواسم باشه سرجام نشستم که به غلط کردن افتادم. نکهیتعجب بدون ا از

 هام به شدت سوخت، از درد لبم رو گاز گرفتم. هیبخ

 شد و با هول گفت: کیبهم نزد ینگران با

 زم؟یعز یشدی_ چ

 آخه؟ ینشست چرا

 و مجبورم کرد بخوابم. دیکش یکالفه ا پوف

 کرد وگفت: یکردم که تک خنده ا یبغض نگاهش م با

 .ی_ سالم آبج

 ی_ س.. ه.. ند.. دا.. دا.. ش

 ؟یخوب ،ی_ جون داداش

 دردت تو جونم؟ یبه سر خودت آورد یچ

 تخت نشست. یشد و رو کینزد بهم

 نتونستم تحمل کنم و بغضم شکست گهید
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 ؟یکن یم هیقربونت برم چرا گر ی_ اله

 دلتنگت بودم. یلی_ خ

 .نطوری_ منم هم

 گفتم: ناخواسته

 .نجای_ برو از ا

 تعجب گفت: با

 _ چرا!؟

 بچه ها گفتم: مثل

 .فتهیواست ب یخوام بخاطر من اتفاق ی. نمی_ برو داداش

 بشه؟ ی_ مثال چ

 _ عمو...

 ادامه بدم و گفت: نذاشت

 فهمه. ی_نم

در آورده بود و خوشگل ترش  یکوچک شیتر شده بود نگاه کردم، صورتش ته ر رهیرنگش که حاال ت یعسل یچشم ها به

 کرده بود.

صورتم، با  کیشدن صورتش نزد کیهم تنش بود. با نزد یو کت اسپرت مشک دهیپوش یو شلوار مشک ییمویل شرتیت

 ممکن تو بالشت فرو بردم. یگرد شده نگاهش کردم. سرم رو تا جا یچشم ها

 بود. یاما حالت صورتش جد دنیخند یهاش م چشم

 لب اسمش رو زمزمه کردم: ریز یآروم یصدا با

 _ سهند.

 

 

 

 در باز شد. نفسم از ترس رفت. هوی که

. اول تعجب کرد، اما دمینگاهش رو تو همون حالت به سمت در کشوند. به در نگاه کردم که ساشا رو د الیخیب یلیخ سهند

 خواست پاشم دهنش رو پر خون کنم. یزد که دلم م یبعدش پوزخند

 با همون پوزخند اعصاب خورد کنش گفت: 

 مزاحم کارتون شدم. دی_ ببخش
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 لب گفتم: ریو ز دمیکوب میشونیرفت، دستم رو محکم رو پ رونیاز اتاق ب بعدم

 آبروم رفت. یی_ وا

 خونسرد سهند، نگاهش کردم: یصدا با

 آبروت رفت؟ یچ ی_ برا

 پسره واست مهمه؟ نینظر و فکر ا مگه

 _ نباشه؟

 .ستین ی_ نه چون عدد

 .یخونسرد یلیسهند خ ی_ وا

 برو عقب بچه پرو. یکیبه من نزد نقدریا یواسه چ نمیبب بعدشم

 اش گذاشتم و هلش دادم عقب. نهیقفسه س یحرفم دستم رو رو نیا بعد

 شده بود: طونیچشم هاش ش دوباره

 .میبابا نذاشت به کارمون برس ی_ ا

 و گفتم: دمیکش یآروم غیج هویگرد شده نگاهش کردم و  یچشم ها با

 ادب. ی_ سهند، ب

 .یگفتم شما منحرف ینکش. بعدشم مگه من چ ری_ اوف جون سهند اژ

 گفت: یبهش رفتم که با لبخند حرص درار یغره ا چشم

 قورباغه اس. نی_ قربون چشم هات برم که ع

 زدم. غیحرص دوباره ج با

 تونم. یاالن نم یگرفتم، ول یگفت قورباغه منم گازش م یرفتم بهم م یهرموقع چشم غره م میکه بود بچه

 .ید یاما همش حرصم م ضمیمثال من مر رونی. برو بشعوری_ ب

 ون حرصتم قشنگه._ ج

 تا نکشتمت. رونی_ سهند گمشو ب

 .ریبگ یزیچ هی یا وهیآبم ،یبرو واسم کنسرو ضمیمر مثال

 خونسرد گفت: یلیخ

 ؟یدیی_ مگه زا

 گفتم: غیگفته، از ته دلم اسمش رو با ج یچ دمیحرف رو زد که چشم هام گرد شد اما بعد که فهم نیخونسرد ا چنان

 _ سهند.
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 دهنم رو قورت دادم. آب

 گفت: یبیحالت عج با

 کنم. یاعتراف هیخوام  یم سنا؟ی_ 

 نگفتم تا خودش ادامه بده. یچیه

 _ مم.. ن.. من..خب...

انداخت و  لشیبه موبا یو نگاه دیتو موهاش کش یکالفه دست د،یکش یقیبه خودش اومد و نفس عم لشیزنگ موبا یصدا با

 با عجله گفت:

 برم. دیباباست؛ با زم،ی_ عز

 .زنمیبهت سر م اما

 .خداحافظ

 رفت. رونیاز من باشه از اتاق ب یمنتظر جواب نکهیبدون ا و

 نشون بدم. یرخ داد که نتونستم عکس العمل ییهویاتفاقات  نیا نقدریا

 و محکم به تخت زدم: دستم

 خواست بگه؟ یم ی. چی_ اه، لعنت

 خورد؟ یزنگ م رترید نیچندم لشیشد موبا ینم پوف،

 کردم فکرم رو منحرف کنم. یچشم هام رو بستم و سع کالفه

               ____________ 

 

 بودم و امروز قرار بود مرخص بشم. مارستانیامروز سه روز بود که تو ب با

 تقه به در خورد و دکتر و پرستار به همراه مامان و شاهرخ خان داخل اومدن. چند

 و دکتر گفت: دیتم کشسرم رو از دس پرستار

 هات باش، که باز نشه. هی_ مواظب بخ

 .یدوش آب گرم نر ریز

 .ریممکن دوش آب سرد بگ یجا تا

 مامان ادامه داد: روبه
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 .دشیچکاپ کامل ببر هیدوبار  ایبار  کی ی_ ماه

باز  یو در آخر برا دشیدکتر ببر شیپهلوش قرمز شد، پ ایشکم  ی هیورم داشت و ناح ایاحساس درد کرد  یادیهم ز اگه

 .نشیاریب گهیهاش سه روز د هیکردن بخ

 ممنون. یلی: باشه خمامان

 کنم. ی_ خواهش م

 زد و گفت: یبه من لبخند رو

 دخترم. نمتینب مارستانیب گهی_ انشاءهللا د

 _ ممنونم.

 تکون داد و از اتاق خارج شد. یسر

 رفتن تا بپوشم. رونیو لباس هام رو کنارم گذاشت و با شاهرخ خان ب نمیتخت بش یکمک کرد رو مامان

 آورده بودم واسم. یمشک یو روسر یمانتو و شلوار سرمه ا کی

سرم کردم، کمکم کرد تا راه  نکهیو صدا مامان زدم که داخل اومد و چادر رو دستم داد، بعد از ا دمیهزار مکافات پوش با

 گفت: دنمیبرم. شاهرخ خان با د

 ؟یخوا ی_ دخترم کمک نم

 _ نه ممنونم.

 .نییایرو روشن کنم تا شماها ب نیماش رمی_ باشه، پس من م

 : باشه.مامان

 بلند ازمون دور شد. آروم گفتم: یقدم ها با

 _ مامان؟

 _ جان مامان؟

 قراره بمونه؟ ی_ پسر شاهرخ خان تا ک

 مونه. ینم شتریماه ب کیگفت  یدونم مامان جان، خودش که م ی_ نم

 بهش نداشتم. یحس خوب چیگذشت. ه یگفتم و سکوت کردم. همش فکرم دور ساشا م یاوهوم

 .میو به سمت خونه رفت میشد نیسوار ماش باالخره
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گوسفند هم به درخت بسته بودن، دست  کیبودن.  ستادهیمرد و زن ا کیخونه  یخونه توقف کرد. جلو یخان جلو شاهرخ

 خانومه هم قرآن بود.

 تعجب گفتم: با

 _ چه خبره!؟

 :مامان

 .هیریکنم و بدم به خ یپات گوسفند قربون یجلو ی_ نذر کردم اگه به هوش اومد

 :دمشیلبخند نگاهش کردم و بوس با

 _ ممنونم مامان.

 .نییپا دییخان: خب خانوما بفرما شاهرخ

 گفتن. کیسالم کردن و تبر عیشاهرخ خان و مامان سر دنیشدم. خانوم و آقاهه با د ادهیپ نیماش از

 خان:  شاهرخ

 .میبر یکه زود دیزحمت گوسفند رو سر ببر ی_ سالم مش رضا، ب

 چشم. یرضا: به رو مش

 صلواتمون بلند شد. ی. همزمان صدادیسرش رو بر یگذاشت و با بسم الله میقدم کیرو  گوسفند

 خونش رد شو. یخان: باباجان از رو شاهرخ

 :ستادمیمتعجب ا ،یزن هیعصبان یدر خونه بودم که با صدا کیخون گذشتم. نزد یتکون دادم و از رو یسر

 _ به به افسون خانوم.

 .یکن یطفل معصوم مراقبت م نیکه خب از ا نمیب یم

 .دمید رونیعمه طوبا نفسم رو کالفه ب دنیطرف صدا برگشتم با د به

 کرد و گفت: یعمه طوبا، اخم دنیبا د مامانم

 ؟یرو از کجا آورد نجای_ طوبا تو آدرس ا

 ؟یکن گرمیکه خون به ج یاومد باز

 طوبا با حرص سمت مامان اومد و گفت: عمه

 تو؟ ایکنم  یم گرتی_ من خون به ج

 بچه چقدر شکسته و الغر شده! نیشد ا امرزیکه داداشم خداب یطفل معصوم رو از وقت نیا نیبب

 .یسالم تو تنش نذاشت یجایه نیبب
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بود، اما  قتیعمه متاسفانه حق یحرف ها شد،یمانع م یزیچ کیخواست جلو برم و از مامان دفاع کنم اما  یدلم م یلیخ

 نداشت. یام که گناه چارهیخب مامان ب

 جلو رفتم و گفتم: نیهم یبرا

 .دی_ عمه طوبا آروم باش

 .دیشه جنگ ینم ریبا تقد گهیاما د نیشما نگرانم هست دونمیم من

 ذارم آب تو دلت تکون بخوره. یخودم، نم شیبرمت پ یم نجایمرگت بشه، تو فقط لب تر کن از ا شیعمه ات پ ی_ اله

 گفت: غیمامان با ج هوی

 _ ساکت شو طوبا.

 ؟یکن یم همیبچه ام رو بر عل یدار

 برو. نجایا از

 شاهرخ خان ساکت شد: یجد یبگه که با صدا یزیطوبا خواست چ عمه

 کنم. تیبه جرم مزاحمت ازتون شکا دینکن یخانوم محترم کار نی_ بب

 داشته باشه؟ یو وص لیبه وک ازین کنمیدختر عاقل و بالغه، فکر نم هیترانه  االن

 .دینشدم بر یعصبان نیاز ا شتریتا ب شماهم

 با حرص مامان و شاهرخ خان رو نگاه کرد و بعد رفت. یکم عمه

 اعصاب من رو خورد کنه. دیبا شهیزن هم نی: هوف امامان

 داخل. میخب بر یلیخان: خ شاهرخ

 لوکس مدل باال، تعجب کردم. نیدو سه تا ماش دنیکه با د میشد اطیح وارد

 

 

 

 با تعجب گفت: مامان

 !؟هیک یها برا نیماش نی_ ا

 دونم واال. یخان: نم شاهرخ

 سرپا بمونه. ادیز دیداخل، ترانه نبا میبر

 .میساختمان رفت یو به طرف در ورود میتکون داد یسر

 .دیکرده ام رو به آغوش کش خیگرم تن  یاز هوا یباز شدن در موج با
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 داخل خونه بود. یکه باعث تعجبم بود، سروصدا یزیچ اما

 .مینگاه کرد گهیخونه رو گرفته بود. هرسه متعجب بهم د یو صحبت کردن، فضا ونیزیخنده، تلو یصدا همهمه،

 بودمشون. دهیکه هنوز ند یبا افراد ییارویحس ترس با رو نیدلم استرس داشتم و همچن ته

 باره صورت درهمش به لبخند باز شد. کیخان زودتر از ما دوتا به طرف سالن رفت و به  شاهرخ

 چهارده نفر آدم، شوکه شدم. زدهیس دنیکه با د میتر رفت جلو

 مرد و پسر گرفته تا زن و دختر و بچه. از

 شاهرخ خان از جاشون پاشدن و به طرف شاهرخ خان هجوم بردن. دنیبا د همه

بودم  ستادهیشد و اما من گوشه ا یم ریبود که به طرف شاهرخ خان و مامانم سراز یو خوشحال یو بغل و ابراز دلتنگ بوس

 نظاره گر بودم.

 ساشا اخم صورتم رو گرفت. دنیسرم رو به اطراف چرخوندم. با د ینگاه یِ نیسنگ با

 کرد. یپوزخند نگام م با

 زدم و بدون توجه به طرف راه پله ها رفتم. یپوزخند متقابال

 اتاقم رو باز کردم و بعد از بستن، قفلش کردم. در

خوردن افتادم، لبم رو از  زیتخت پرت کردم؛ که به چ یهام باشه خودم رو رو هیحواسم به بخ نکهیو کوفته بدون ا خسته

 در بلند شد. یبودم که صدا رینره، با خودم در گ رونیب غمیج یدرد گاز گرفتم تا صدا

 

 

 

 

 گفتم: یآروم یبا صدا متعجب

 _ بله!؟

 _ ساشام، باز کن.

 داره؟ کارمیهللا. چ بسم

 ترس گفتم: با

 ؟یدار کاری_ چ

 خوام بخورمت که. ی_ نترس جوجه نم

 کن کار دارم. باز
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 .شیا شعور،یب

 پهلوم بود درو و باز کردم و با اخم و طلبکار گفتم: یجام بلند شدم، همون طور که دستم رو از

 _ هان؟

 داد و گفت: هیبه چهارچوب در تک یرو رو دستش

 ؟یندادن با بزرگترت درست حرف بزن ادی_ جوجه بهت 

 گفتم: یمسخرگ با

 پدرجان. دمیرو ند دتیسف سوانیو گ شیبابابزرگ، شب بود ر دی_ آخ ببخش

 حرص گفت: با

 .یفهم یفرق روز و شب رو  نم ،یدار یآخه کور رنگ یریبگ نکیکنم ع یم هی_ پس بهت توص

 کردم و گفتم: یحرص دندون قروچه ا با

 ؟یاومد یداشت کاری_ چ

 ؟یکم آورد هی_ چ

 بخوام باهات کل بندازم. یستین ی_ آخه عدد

 گفت: دیآورد و با تهد کمیرو نزد سرش

 کنم. یزبونت رو کوتاه م نی_ خودم ا

 گفتم: یسرتق با

 نشده. دهیی_ از مادر زا

 .سادهی_ چرا اتفاقا جلو روت وا

 که گفت: دمیکش یکالفه ا پوف

 .نییپا یایب یصدات کنم که لباس عوض کن امیخب حرص نخور، مامانت گفت ب یلی_ خ

 .یکن یدوساعت با من کلکل م یجمله رو بگ هی نیهم ی_ اومد

 رفت. نییشلوارش کرد و از پله ها پا بیزد و دست تو ج یشخندیجوابم رو بده، ن نکهیا بدون

 .دمیکش یکوتاه غیهام رو از حرص فشردم و ج چشم

 ...مردک

 اتاق رو بستم و به سمت کمدم رفتم. در

 بپوشم!؟ یبه قسمت مهم؛ من چ میرس یحاال م خب

 بپوشم؟ یحاال چ میگ یآخرهم م میکه ما خانوم ها اگه اتاق پر لباس هم داشته باش دنیرس هینظر کیبه  دانشمندان
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 .پوف

 به حال پسرا کال راحتن. خوش

کرم پودر و  ینشستم و کم نهییآ یبستم، جلو یشالم رو مدل لبنان دم،یپوش دیو شال و شلوار سف یآسمون یآب یمانتو هی ام،

 .ادیدر ب یحالت یزدم تا صورتم از اون ب یرژلب صورت

 شد. لیتکم یهمه چ خب

 از اتاق روبه روم. یاومدن دختر رونیاومدم که همزمان شد با ب رونیاز اتاق ب میصندل آب دنیپوش با

 که من زودتر به خودم اومدم و سالم کردم: میکرد یرو نگاه م گهیهم د متعحب

 _ سالم.

 باز شد و گفت: ششین هوی

 ارم؟یشمارو به جا نم دی_ عه سالم، ببخش

 

 ستم.بنده ترانه دختر همسر شاهرخ خان ه-

 گفت: یبا خوشحال هوی

 !ی_ پس تو ترانه ا

 تعجب گفتم: با

 شما؟ دی_ ببخش

 _ من...

 که گفت: یبم مرد یبا صدا هوی

 ؟یکجا موند ی_ بار

 .دمیجا پر از

 

 

 

 .دمیکرد، از جا پر یکه با اخم به هردومون نگاه م یپسر چشم و ابرو مشک کی دنیطرف صدا برگشتم که با د به

 با اخم و حرص رو به پسره گفتم: دختره

 و زهرمار، من اسم دارم؛ باران. ی_ بار

 من تکرار کن: با..ران. با
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 ؟یدیفهم

 کرد. یم تمینگاهش اذ هینیداد. سنگ یمن بود و جواب باران رو نم ینگاه پسره رو اما

 .دمیکش غیباران از ترس منم ج غیبا ج هوی

 کرد. ینگاهم به پسره افتاد که شوکه ما دوتا رو نگاه م هوی

 ؟ییکجا ی: هوباران

 زنم. یدارم حرف م دوساعت

 پسره اخم کرد و گفت: هوی

 ؟ی_ کجا موند

 .یاریپاستور ب یرفت دوساعته

 .میخب حاال که آوردم، بر یلی_ خ

 گفتم: یآروم یصدا با

 .دینکرد یخودتون رو معرف دی_ ببخش

 و گفت: دیکش یکوتاه غیج ایجن نیع هوی

 بردم. ادی_ اوا کال تو رو از 

 آورد گفت: یکه دستش رو جلو م نطوریشد و هم کمینزد

 ساشا هستم. یی_من بارانم، دختر دا

 رو تو دستش گذاشتم و گفتم: دستم

 .زمی_ خوشبختم عز

 .نی_همچن

 یباران رو نم گهید دمیکرد من که به شخصه گرخ یدستش رو به طرف پسره گرفت که با حرص و اخم نگاهش م بعد

 دونم:

 اخمو هم باراد، داداش خله منه. نی_ ا

تکون دادم که بدون توجه بهم، از دست باران  یباراد سر یقورت دادم و برا نه،یلبم بش یخواست رو یرو که م یلبخند

 لب زمزمه کردم: ریرفت. متعجب به جاش نگاه کردم. ز نییو از پله ها پا دیپاستورا رو کش

 بود؟ ینطوری_ وا چرا ا

 _ ولش کن مدلشه؛ خله.

 ؟یدی. شنعی_ ه
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 زد و گفت: یچشمک

 دارم. یزیت ی_ آره من گوش ها

 گفت: هوی. میاومد نییاز پله ها پا ییبهش زدم. دوتا یلبخند

 .یخوشگل یلیترانه خ ی_ راست

 تعجب گفتم: با

 رسم. یتو که نم ی_ ممنون گلم، به خوشگل

 ،یرنگ نیهمچ یسبز و ماش یها هیتو ما زیچ کی ایرنگ  یماش یچشمها ،ینسکافه ا یبود؛ موها نطوریواقعا هم هم و

 داشت. ییاروپا ی افهیدرست نقطه مقابل برادرش ق

 کل خوشگل بود. در

 به خودم اومدم: طونشیش یصدا با

 خوشگلم. دمیخب فهم یلی_ اوه خ

 .سادهیجلوش ل*خ*ت وا کنهیبه آدم زل زده آدم حس م نیهمچ

 گرد شده نگاش کردم. یچشم ها با

 ...یبا صدا هوی

 

 

 

 

 مامان حواسم بهش جلب شد: یصدا با

 ؟ی_ دخترم کجا موند

 .ننیخوان تو رو بب یکه همه م ایب

 .ننینب اهیخوام صد ساله س یدلم گفتم م تو

 گفتم: اما

 مامان جان. می_ اومد

 .امیبرو من با باران م شما

 تکون داد و رفت. یسر

 حواس. ینظاره گر بودم و ب نطوریهم
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 گرفت. شیناگهان حس کردم پهلوم آت که

 نزنم. غیخدا، لبم رو گاز گرفتم تا ج آخ

 باران که با آرنج به پهلوم زده بود نگاه کردم. به

 که گفت: دیتو صورتم د یدونم چ ینم

 ؟یشدیچ ن،یامام حس ای_ 

 یکه با ناراحت دمیکش یم قیتونستم نفس بکشم. دستم به پهلوم بود و پشت سرهم نفس عم یدرد نفسم بند اومده بود و نم از

 گفت:

 _ ترانه من که آروم زدم.

 .ستین شونیآروم و محکم حال یهام که ضربه  هیدلم گفتم بخ تو

 گفتم: یبا سخت نیهم ینگران بشه برا نیاز ا شتریب نخواستم

 .می..خو..بم..ب..ر_ مم..ن

 ؟ی_ مطمئن

 باران نثارکردم. یفحش بلد بودم به روح پرفتوح عمه  یتو دلم هرچ ستادم،یرو تکون دادم و صاف ا سرم

 .میدیرس ییرایبه پذ باالخره

 انکرالصواتش گفت: یبا صدا هوینگه،  یچیخواستم به باران بگم ه تا

 .دیسکوت کن ونی_ خب خانوما آقا

 کنم. یشاهرخ رو معرف ییخوام دختر دا یم

 باران ساکت شدن. یهمه با صدا هوی

 تو روحت صلوات بچه. یا

 کردم. یخودم حس م ینگاه همه رو رو ینیسنگ

 کردم نلرزه سالم کردم. یم یکه سع ییندونستم و با صدا زیجا نیاز ا شتریرو ب سکوت

 و گفت: دیکش تنبون کش نیجوابم رو داد، باران دستم رو ع یبه خودشون اومدن و هرکس هیسالم من بق با

 کنم. یرو بهت معرف هیتا بق ای_ ب

 چلمنگ. یخوردم، دختره  یحرص م یخوردم آ یحرص م یآ

 و گفت: سادیموقر وا اریپوش و بس کیش یلیخانوم خ کی یجلو

 شاهرخ هستن. ییخاله شهره، خواهر بزرگ دا شونی_ ا

 زدم و دستم رو جلو بردم و گفتم: یلبخند
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 _ خوشوقتم.

 به دستم توجه کنه گفت: نکهیا بدون

 .نی_ همچن

 که زودتر گفتم: سادیخانوم وا نیشه یشدم. جلو دهیلبم رفت، اما باز توسط باران کش یاز رو لبخند

 شناسم. یخانوم رو م نی_ خودم شه

 هم آشنا کرد. هیخانوم، من رو با بق نیبا شه یاز اظهار خوشبخت بعد

 خان دوتا خواهر و دوتا برادر داشت. شاهرخ

 برد. لشیفام یجوونا پیمعارفه، با وجود تمام مخالفتم، من رو به سمت جمع اک یاز جلسه  بعد

 گفت: یشاد یبا صدا باران

 .دمونیاز عضو جد نمی_ خب ا

 ترانه جان. یآمد خوش

 بار شکستم. نیهزارم یباز کردم تا تشکر کنم اما با حرف ساشا برا لب

 

 

 

 ا؟یما شده جا پاپت پیتا حاال اک ی_از ک

مثل باران اخم  ایهم پوزخند و بعض ایخنده، بعض ریکه فوق جلف بودن زدن ز پیاک یحرفش فقط دوتا از دخترا نیا با

 کردن.

 رفتم. ششونیاز پ یحرف چیزدم و بدون ه یزور لبخند به

 شد. دهیبزرگترا بودم که دستم از پشت کش کینزد

 بود نگاه کردم که گفت: دهیباران که دستم رو کش به

 ؟یجوابش رو نداد ی_ واسه چ

 ؟یرفت یگذاشت چرا

 داد. دیآدم خود خواه رو با نیا جواب

 زدم و گفتم: یزهرخند

 .شمیدهن به دهن نم یادیز یعقده ا ی_ من با آدم ها

 خنده! ریزد ز هویحرفم  نیا با
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 .یباحال یلیخ ی_ وا

 گرفت. یم شیآت یحتم اگه جلوش گفته بود به

 نثارش کردم. یا وونهیزدم و د یلبخند

 به ساشا هم محل نذار. م،یبر ایخب ب یلی_ خ

 تو جمعتون. امیب گهی_ عمرا د

 .ای_ عه لوس نشو ب

 کردم پنهانش کنم گفتم: یم یکه سع یحرص با

 مامان. شیبرم پ دمیم حیرم. االنم ترج یکه راحت نباشم نم یی_ باران جان من جا

 .یکنم. هرجور راحت یخب مجبورت نم یلی_ هوف خ

 .زمی_ ممنون عز

 دست از سر کچلم برداشت و رفت. باالخره

 .دمیخانوم د نیبه اطراف انداختم که مامان رو کنار شه ینگاه

 آروم به سمت مامان رفتم و کنارش نشستم. یقدم ها با

 زد و گفت: یلبخند دنمیبا د مامان

 جوونا، حوصله ات سر نره. شی_ برو پ

 راحتم. شتریب نجای_ نه مامان ا

 _ باشه.

 بودن و همهمه شون باال رفته بود. یمشغول کار همه

 رفت. یم یعصابم اسک یرو سروصداشون

 بلند و محکم شاهرخ خان همه ساکت شدند. یصدا با

 .نیامام حس حیدستت برسه به ضر یاله ،ینیبب ریخ یاله آخ

 کردم که صداش متوجهم کرد: یواسش م ریخ یدعا رزنایپ نیداشتم ع نطوریهم

 گرفتم. یمیتصم هیگلم، راستش  ی_ خب خواهر برادرا

 .رمیخودمون بگ نیجشن ب هیخوام فردا شب  یمناسبت اومدن شما و عقد من و افسون م به

 کرد. یم یابراز خوشحال یحرف شاهرخ خان دست و سوت جوونا بلند شد، هرکس نیا با

 مامان تو هم بود! اما

 چرا؟ اما
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 بازوش گذاشتم و گفتم: یدستم رو رو آروم

 ؟ ی_ مامان

 ؟یشدیچ

 کرد لبخند بزنه: یمن به خودش اومد و سع یصدا با

 _ جانم مامان؟

 نشدم که. یزیچ

 _ مامان؟

 ؟ینیب یم یزیسرم چ باال

 شور زد! هویدونم چرا دلم  ی_ راستش نم

 ؟یچ ی_ وا برا

 دلم شور افتاد. م،یریبگ یدونم تا شاهرخ گفت فردا شب مهمون ی_ نم

 _ بهش فکر نکن مامانم.

 .فتهیب یکردم قراره اتفاق یحس ترس ته دلم بود و حس م کیدونم چرا خودم دلشوره گرفتم.  یتکون داد. اما نم یسر

 

 هم شد. طورنیهم قایدق و

 مطلق کشوند. یاهیرو به س کمیکشوند و سرنوشت تار یرو به نابود میکه زندگ یاتفاق

 

 

 

 

 برن. دیشد همه صبح الطلوع به خر قرار

 رفتن بخوابن. یخستگ یاز سرو شام، بزرگترها به بهونه  بعد

 شد. یدادشون بلند م یوقتا صدا یو بعض دنیدیپسرا نشسته بودن و فوتبال م اما

 .میکرد یصحبت م گهیهم کنار دخترا نشسته بودم و باهمد من

 کردم. یم یبیتو جمعشون حس غر یبدجور اما

 کرد. یم تمیساشا، بدجور اذ یدختر عموها دا،یو ش یگاه شاد یگاه و ب یها کهیخصوص ت به

 اتاقم شدم. یگفتم و راه ریخسته بودن، شب بخ یجام بلند شدم و به بهونه  از
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باند  یهام رو عوض کردم و داخل حموم رفتم و با هزارتا آخ و اوخ، باند رو باز کردم، بعد از شستشو و ضد عفون لباس

 رو بستم. یا گهید

 اومدم و بعد از وضو گرفتن نمازم رو خوندم. رونیحموم ب از

 که داشتم به خواب رفتم. یساعت پنج صبح کوک کردم و با همون دلشوره ا یرو رو یگوش

 

_____ 

 

 شدم. داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یصدا با

 .ادیمامان من خوابم م نه

 غرغر، از جام بلند شدم و وضو گرفتم و نمازم رو خوندم. یکم با

 سجاده، شروع کردم به دعا کردن و قرآن خوندن. یپا نیهم یتا ساعت شش وقت داشتم برا هنوز

 اتاق رو روشن کرده بود به خودم اومدم. یکه فضا دیدونم چقدر گذشته بود که با نور خورش ینم

 و سجاده رو جمع کردم. چادر

 نداشتم. نارویا یرفتم، اصال حوصله  میگوش سراغ

 .دیخر میتا باهم بر ششیپ رمیبه ندا اس دادم که م نیهم واسه

 .سادمیکمد لباس هام وا یجلو

 .دمیکش رونیخورد، ب یم ییکه کمربند طال یمشک یمانتو کی

 هم برداشتم. ییو شال طال یشلوار مشک کی

 رفتم. رونیرو برداشتم و از اتاق ب میچادرم و گوش ش،یآرا یلباس هام و کم دنیاز پوش بعد

 سالن نشستن. یبزرگترا تو یهمه  دمیرفتم که د نییپله ها پا از

 کردم که حواسشون بهم جمع شد. سالم

 جوابم رو دادن مامان گفت: نکهیاز ا بعد

 زم؟یعز یری_ کجا م

 کنم. دیخر رمی_ با ندا م

 مواظب خودت باش. زمی_ برو عز

 زدم. رونیاز خونه ب یتکون دادم و بعد از خداحافظ یسر
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 .نایندا ا یخوشگلم شدم و روندم سمت خونه  نیماش سوار

 رو پارک کردم به طرف در خونه رفتم. نیماش دم،یساعت رس میاز ن بعد

 باز شد. یکیت یدر با صدا هیاز چند ثان بعد

 نفر مانع شد. کیشدم تا خواستم در رو ببندم که  داخل

 بود نگاه کردم که گفت: ستادهیدر ا یکه جلو یبه مرد متعجب

 من نامزد ندا هستم. دی_ ببخش

 ن؟ی_ عه سالم خوب هست

 .اوردمیبه جا ن دیببخش

 کنم. ی_ خواهش م

 .دییبفرما

 .میتکون دادم با هم داخل رفت یسر

 ندا رو صدا کردم که گفت: یبلند یدر با صدا یهمون جلو از

 تو اتاقم. ای_ ب

 .ستین یکس

 آروم گفت: نامزدش

 من اومدم. دی_ لطفا نگ

 تکون دادم. یسر متعجب

 خکوبیشروع به آواز خوندن کرد، در جا م یندا که با لحن بچگانه ا یصدا دنیکه با شن میبه طرف اتاق ندا رفت گهید باهم

 شدم:

 .یشوت نکن یاریرو در ن یلین ،ی_ مامانم به من گفته دست تو مماخت نکن

 کنم... یشوت م ارمیرو در م یلیکنم ن یمن دست تو مماخم م اما

 منم بلند شد. یخنده  ینامزد ندا بلند شد، پشت بندش صدا یخوند که قهقهه  یآواز م نطوریهم ندا

 بود. برهیرو و کلمونیکه کل ه میزد یقهقهه م یجور

 ندا خنده مون قطع شد. غیج یبا صدا هوی
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 انداخته بود. ندارو تو بغلش گرفت و گفت: نیینامزد ندا، با خنده به سمت ندا رفت که با خجالت سرش رو پا کامران

 چهچه بلبله. نیخوشگلت برم، ع ی_قربون صدا

 حرفش ندا گونه هاش قرمز شد. نیا با

 عق زدن در آوردم. یدور از چشم کامران ادا به

 جلوم الو بترکونه. یکس ادیبدم م نقدهیچندشا..ا اه

 از عمد شروع کرد واسه کامران عشوه اومدن. ادیدونست بدم م یرفت. چون م یحرکتم چشم غره ا دنیبا د ندا

سرفه  نیرسه، واسه هم یم یخاک بر سر یاگه صبر کنم کار به جاها دمید گهیمن از چندش جمع شده بود. د ی افهیق حاال

 کردم و گفتم: یا

 پا نگهتون داشتم. یکه دوساعته رو دی_ اهم. ببخش

 :کامران

 حواسم پرت شد. دمیلحظه د هیندا رو  د،یترانه خانوم ببخش ی_وا

 گفتم: هیکنا با

 _ مشخصه.

 و به حتم دل کامران رو با خودش برد. فتهیکرد که باعث شد چال گونه اش ب یخنده ا ندا

 .ییرایداخل پذ دیی: خب بفرمااند

 زوده. دیکه واسه خر االن

 .میبه سالن رفت ییتکون دادم و سه تا یسر

 دوساعت خوش و بش ندا رفت که آماده بشه. یکیاز  بعد

 یگفت دلم نم یم یبرمت اونم با سرتق ینم یگفت تا پاک نکن یکامران م م،یخانوم مکافات داشت غیبماند که سر رژ ج حاال

 خواد.

 دنده افتاده بودم. کیدوتا آدم  ریگ

لب ندا  یدستمال رو رو یحرکت انتحار یبرداشتم و ط یدستمال کاغذ تیکردن که با عصبان یداشتن دعوا م نطوریهم

 و بازم بماند که خانوم چقدر فحشم داد. دمیکش

 .میکامران شد و به سمت پاساژ ستاره حرکت کرد نیخودم و ندا هم سوار ماش نیمن با ماش یساعت معطل کیبعد  باالخره

 رو پارک کنه. نشیشدم. منتظر شدم تا کامران ماش ادهیرو پارک کردم و پ نیپاساژ ماش نگیپارک تو

 .میپاساژ رفت یبه سمت در ورود گهیبه سمتم اومد و با هم د ندا

 ذاشت. یلباس ها م یرو بیع کیخانوم  م،یستادیمیکه وا یکیهر بوت یجلو

 و برعکس. دیپسند یاون نم دمیپسند یمن م یزیچ اون
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 :میکامران ساکت شد یکه با صدا میکرد یکلکل م میو داشت میبود سادهیوا کیبوت کی یجلو

 .دیکلکل نکن نقدریا ن،ی_ خانوما خانوما آروم باش

 به من ادامه داد:  رو

 هردوتون باشه. لیکه باب م کنمیلباس انتخاب م هی_ ترانه خانوم با اجازه تون من 

 به ندا انداختم که با لبخند گفت: ینگاه کی

 .سی_

 دلم گفتم: تو

 _ زهرمار.

 یبا صدا م،یبود ستادهیمجسمه ا نیانداخت آخر سر ما دوتا رو که ع یقیرفت و به لباس ها نگاه دق کیداخل بوت کامران

 صدامون زد. یبلند

 .میجلو رفت دوتامون

 رنگ اشاره کرد. یلیکت و شلوار ن کیدست به  با

 بود. کیش یلیچشمام برق زد خ یخوشحال از

 برگشت و با ذوق تو بغلم پرتش کرد و درو بست. یبا لباس انتخاب نیبه سمت اتاق پرو هلم داد و بعد از چند م ندا

 .هیو چله اما دوست داشتن خل

 یتاپ مشک کیکت  ریکت کامال سنگ کار شده بود، ز یگفتم؛ رو یزادیدست مر اطشیبه خ دمیو شلوار رو که پوش کت

 .خوردیم

 خوشگل بود. یلیخ

 .یشد یچه شکل نمیباز کن بب ی: ترندا

 و گفت: دیکوب گهیچشم هاش برق زد و دستاش رو بهم د دنمیباز کردم، با د درو

 .هیعال سی_ 

 گردم. یم یمن واست دنبال روسر یاریتو لباس رو در ب تا

 تکون دادم. بعد از عوض کردن لباس هام، از اتاق پرو خارج  شدم. یسر

 .میرفت رونیب کیانتخاب کردم بعد از حساب کردن لباس ها از بوت یلین هیبا حاش یمشک یروسر کیکمک ندا  با

 .میرفت نگیو قهوه، به طرف پارک کیو بعد از خوردن ک میشاپ رفت یبه کاف یخستگ با

 کردم. یکردم و از کامران خداحافظ یندا روبوس با

 به دلم افتاده بود. یلعنت یدونم چرا باز اون حس دلشوره  یشدم و به طرف خونه روندم. نم نیماش سوار
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 اومد. یحسم درست از آب در م شهیهم قایو دق فتهیب یگفت قراره اتفاق یم حسم

 کنم هوام رو داشته باش. یخواهش م ایخدا

 

 

 

 

 شدم. ادهیونه پارک کردم و پخ یرو جلو نیماش 

 همه که تو هول و وال بودن تعجب کردم. دنیخونه که رفتم با د داخل

 دکور بودن و... یخدمه مشغول جابه جاب چندتا

 .ستادمیاتاق مامان و شاهرخ خان ا یتحمل بود از پلها باال رفتم و جلو رقابلیخونه غ یفضا کال

 در کنار رفت و گفت: یاز جلو دنمی، با د رونیدر باز شد و مامان اومد ب هیتقه به در زدم که بعد از چند ثان چند

 

 تو دخترم. ایب-

 

 .نینه مامان جان، فقط خواستم خبر اومدنم رو بدم که نگران نش-

 

 فدات بشم من-

 تو اتاق. شمیپ ایب قهیجان مادر چنددق ترانه

 

 تکون دادم داخل رفتم. یسر

 

 ست؟یمامان شاهرخ خان ن-

 

 .زایچ نیمادر رفته دنبال سفارش غذا و انه -

 بود؟ ازین یمهمون نیدونم حاال ا یمن نم آخه

 

 وار مامان بود. شیحاالت مضطرب و تشو یزد و من تمام حواسم پ یداشت غر م نطوریهم مامان
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 به پا بود. ییزد و تو دل من بلوا یحرف م مامان

 .دیجوش یزد و دل من م یحرف م مامان

 د و تو دل من عاشورا به پا بود.ز یحرف م مامان

 داخل اتاق رفتم. ییمعده ام به گلوم هجوم آورد. بسرعت بطرف دستشو اتیلحظه حس کردم تمام محتو هی

 زد. ینگران صدام م ییاز دستشو رونیزدم و مامان ب یسرهم عق م پشت

 اومدم. رونیب ییبه صورتم زدم و از دستشو اب

 گونه اش زد و گفت: یحالم، رو دنیبا د مامان

 

 مادر؟ یشدیخاک به سرم چ-

 !یبه رو که ندار رنگ

 

 خوبم تکون دادم. یسرم رو به معنا حالیب

 تخت دراز بکشم. یرو گرفت و مجبورم کرد رو دستم

 .رونیحرف از اتاق ب بدون

 بغض چشمهام رو بستم. با

 بهم خوردن قاشق باعث شد چشمهام رو باز کنم. یدر باز شد، صدا نیاز چندم بعد

 زد و گفت: یبازم لبخند یچشمها دنیبا د مامان

 

 .ادیآب قند رو بخور تا حالت جا ب نیپاشو دخترم پاشو ا-

 

 .نمیتخت نشست و کمک کرد تا بش یرو

 نفس خوردم. هیرو از دستش گرفتم و  وانیل

 

 مامانم؟ ی:خوبمامان

 

 زدم و گفتم: یزور لبخند به
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 .دیخوبم نگران نباش-

 از جا بلند شدم و گفتم: 

 

 رم بخوابم؛ تا شب سرحال باشم. یوقت مونده، با اجازه م یلیتا شب خ-

 

 خبرم کن. یداشت ازین یزیبرو دخترم، به چ-

 

 چشم فعال.-

 

 اومدم و به اتاق خودم رفتم.  رونیرو برداشتم و از اتاق مامان ب المیوسا

 شدم. یها راحت م هیاز شر بخ گهیرو قفل کردم و لباس هام رو هم عوض کردم. هوف فردا د در

 .دمیو بدون توجه به استرسم خواب دمیتخت دراز کش یرو

 

 

 

 اوج خواب بودم که در اتاقم به صدا در اومد. تو

 گفتم: یخواب آلود با

 بله؟-

 

 دخترم درو باز کن مامان. منم-

 

 جام بلند شدم و در رو باز کردم. از

 

 .ی! بدو که فقط دوساعت وقت داریعه.. مادر تو که هنوز خواب-

 

 گرد شده نگام کرد و گفت: ی! مامان با چشم هادمیکش یغیج هویو  دیحرف مامان خواب از سرم پر نیا با

 چته دختر؟-
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 .ارمیمامان وقت کم م یوا-

 

 برو آماده شو. یبا من کلکل کن یسیکه وا نیا یخب االن به جا یلیخ-

 

 تکون دادم و در رو بستم. یسر

 بستم. یزیگرفتم و باند تم یدوش اطیتو حموم و با احت دمیپر

 اومدم. رونیو ب دمیپوشم رو پوش تن

 .دمینشستم و موهام رو سشوار کش نهیآ یجلو

 هم کردم. میمال شیآرا هیاز سشوار  بعد

 .دمیلباس هام رو پوش بعدم

 به خودم انداختم. نهینگاه تو آ هی ،یمشک یصندل ها دنیآخر با پوش در

 اومدم. رونیلبخند زدم و با زدن عطر به خودم از اتاق ب تی. با رضادیکش یرو به رخ م فمیتنم، کامال کمر ظر یتو کتِ 

 اومدن. رونیاز اتاق ب یو شاد دایاومدنم، باران و ش رونیبا ب همزمان

 .میکرد گهیشروع به برانداز کردن همد یحرف چیهم، بدون ه دنید با

 دهیپوش یمشک دایقرمز و ش یهم تاپ و دامن مثل هم. اما شاد دایو ش یبود. شاد دهیپوش یآب هیلباس عروسک هیباران  

 بودن.

 گفت: جانیباران با ه هوی

 زمیعز یشد یترانه عال یوا-

 زدم و گفتم: یلبخند

 گلم. نطوریتوهم هم-

 زد و گفت: یپوزخند دایش اما

 !یکرد یخودت و قنداقه م هوی-

 رو گرفت و رفت. دایخنده و بدون توجه به من و باران دست ش ریزد ز دایهم پشت بند حرف ش یشاد

 گفت: ینیغمگ یحرص بستم، که باران با صدا یهام رو از رو چشم

 حرص گفتن یحسودن و از رو نایترانه. ا دیببخش-

 زدم و گفتم: یروح یب لبخند
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 میبر ستیهم نم-

 

 .میرفت نییاز پله ها پا گهیهم د با

 شوکه شدم. تیاون همه جمع دنید با

 تا آدم تو سالن بودن.  یبه س کینزد 

 رو حس کردم. ینگاه ینیسنگ

 و ترس. جانیساشا، تپش قلبم باال رفت. از ه دنیرو به اطراف چرخوندم که با د سرم

 دونستم. یهمه ترس رو نم نیا لیشده بود و دل نیهام سنگ نفس

 باران جدا شدم و به طرف مامان و شاهرخ خان رفتم. از

 کردن. فیبماند که چقدر هردوشون ازم تعر دنمید با

 ذاشت تمرکز کنم. یحس ترس نم نیا اما

 دست و سوت جوونا بلند شد. یآهنگ و پشت بندش، صدا یصدا هوی

 .دندیکش غیو ج دنیوسط و شروع کردن به رقص ختنیر همه

 شاهرخ خان بهش نگاه کردم: هیحرص یصدا با

 نادازن باال! یجنبه ان ِگلَس پشت ِگلَس م یب نایا یارین یسرتق ده بار گفتم مشروب امشب تو مهمون یپسره  -

 

 کردن. یرو کوفت م یبودن و اون زهرمار ستادهیبار مشروبات ا کیافتاد که نزد ایسر کیحرفش نگام به  نیا با

 دستم نشست. یرو یسرد یها دست

 مامان نگاه کردم و با تعجب گفتم: به

 !؟یشد یوا مامان چ -

 :دیمامان چرخ یمن، شاهرخ خان نگاهش رو یصدا با

 ؟یشد یعه افسون چ-

 بدون توجه به سوال شاهرخ خان، دست من و فشرد و با ترس گفت: مامان

 ؟یدیهمامشب رو از من جدا نشو، ف دمیترانه به روح بابات قسمت م-

 نگاهش کردم که گفت: متعجب

 ؟یدیفهم-

 تکون دادم. یسر دهیترس
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 شده افسون؟ یخان: چ شاهرخ

 افتاده؟ یاتفاق

 

 به دلم افتاده. یلعنت یدلشوره  نیا شبی: از دمامان

 

 .ستین یزیمامان نگران نباش چ-

 

 هست. یزیدونستم که چ یخودمم م اما

 تو راهه.. یدونستم که فاجعه ا یم

 

 

 

 

 شده. ایچ یکنم که تو مهمون ینم فیتعر گهید

 اونا بود. یچون همش رقص و مشروب خور 

 بود. شترشدهیو ترس ما هم ب دلشوره

 جا نشستن خسته شده بودم. کیام سر رفته بود و از  حوصله

 .ارمیو ب میگوش رمیمامان گفتم م به

 طرف پله ها رفتم و در اتاق رو باز کردم و داخل رفتم. به

 اومدم. رونیبود از اتاق ب نییکه سرم پا نطوریبرداشتم و هم زیم یرو از رو میگوش

 شد. دهیاز پشت دستم کش هوی

 و به صاحب دست نگاه کردم. برگشتم

 دهنم گذاشت. یبکشم که دستش رو جلو غیساشا از ترس خواستم ج دنید با

 گرد شده بهش نگاه کردم! یچشم ها با

 رو جلو آورد و گفت: صورتش

 !یکرد یم یامشب خوب دلبر -
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 گند دهنش صورتم جمع شد. یبو از

 الکل خورده. ییبود درصد باال معلوم

 که االن مسته، خواستم هلش بدم که نذاشت و دستام رو گرفت. نیفکر ا با

 .ختیر یاشک هام مثل ابر بهار م 

 تونستم. یکردم که ولم کنه اما نم یتقال م یه

 دلم زار زدم: تو

 م کنکمک ایخدا -

 کنم. یم التماست

 جون خدا

 

 و محکم گرفت و به داخل اتاق خودش برد و پرتم کرد وسط اتاق و در اتاق رو قفل کرد. دستم

 گفتم: غیج با

 !؟یکن یچرا درو قفل م یلعنت -

 ؟یدار یآشغال چرا دست از سرم بر نم د

 هان؟

 

 .جی. مست بود و گدیشن یحرف هام رو نم انگار

 .دیخند یم مستانه

 نامتعادل سمتم اومد و گفت: یقدم ها با

 بکش. غیج یخوا یم یهرچ -

 شنوه. یکس صدات و نم چیه نجایا

 

 هق هق زار زدم: با

 ولم کن بذار برم. -

 نجات بده. یروان نیمن و از دست ا ایخدا

 

 و گفت : دیخند
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 نجات بده؟ -

 ؟یچ که

 

 شد و ادامه داد: یجد

 شم. ینم التیخ یتا من امشب به خواسته ام نرسم ب-

 

 حرفش به طرفم حمله ور شد. نیاز ا بعد

 

 خواستم. یزدم و کمک م یم غیج

 زدم . یسرو صورتش چنگ م به

 زدم! یرو کتک م خودم

 .دیشن یضجه هام رو نم یخواستم، اما انگار اون شب خدا صدا یخدا کمک م از

 محافظت کردم اما... مییو عفتم مواظبت کردم، از تنها دارا یام از پاک هیشاهد بود که با درد بخ خدا

 شود یکس جلو دارش نم چیکند، ه یقرار دهد و با تو باز شیها یکه قرار باشد روزگار تو را جزو اسباب باز یوقت اما

 شود! یبه مردن جسم ختم نم شهیکه هم مرگ

 شود؟ یم

 شب تنم به تاراج رفت و روحم مرد. آن

 ...من

 !مردم

 

 

 

 کل: یدانا

 .ارهیآدم کم م گهیبه بعد د ییجا کی از

 بره. یم گهیبه بعد د ییجا کی از

 زنه. یرو م یهمه چ دیق گهیبه بعد د ییجا کی از

 اعتقادش رو. یو حت شیزندگ یحت
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 .زیاز همه چ دیبر گریترانه که د مثل

 کرد به تقال افتاد. هیزد، گر غیزد، ج ضجه

 ...اما

 

 :ترانه

 .رهیزدم که باعث شد تمام تنم درد بگ یجام غلت یتو

 آشنا متعجب به اطراف نگاه انداختم.نا  یفضا دنیضعف سرجام نشستم. با د با

 ...یرو به اطراف انداختم که نگام به رو نگاهم

 موندم. رهیکه حاال آغشته به خون بود خ یرنگ دیسف یترس و وحشت به مالفه  با

 داد. یآزار دهنده تو ذهنم جوالن م یفکر

 برهنه ام فکر کنم. مهیخواستم به درد شکم و کمرم و بدن ن ینم یحت

 رفتن به اتاقم، سد راه شدنم توسط ساشا، مست بودنش و... ،یمهمون دلشوره،

 دمیکش ی. موهام رو مدنیکش غیوار شروع کنم به ج کیستریبه ذهنم باعث شد جنون و ه شبیحرف ها و خاطرات د هجوم

 زمان مرگ پدرم. یبودم حت دهیکه تا به حال نکش دمیکش یم ییها غیج دم،یکوب یو به سر و صورتم خودم م

 ضجه گفتم: با

 ؟یدیرو ند التماس هام شبی_خدا مگه تو د

 ؟یدیمگه دردهام رو ند تو

 ؟یدیکمک خواستنم رو نشن یصدا چرا

 ...خدا

جونم به  یب یشد. هجوم بردم سمتش و با مشت ها شتریداغ دلم ب دنشیشد، با د انیدر با شدت باز شد و قامت ساشا نما هوی

 گفتم: یو ضجه م غیو با ج دمیکوب یاش م نهیس

 کثافت آشغال دلت خنک شد؟ آره؟_

 ؟یرو ازم گرفت میکه شرافت و پاک یخوشحال

 بهت فروختم؟ یتر زمیمگه من چه ه یلعنت د

 جنون و نفرت ادامه دادم: با

 .یشب، خواب راحت نداشته باش هیکنم که تا آخر عمرت از درد وجدانت  یم یکار_

برداشتم و قبل از  کهیت کیشکست.  نهییآ یوحشتناک یزدم، با صدا نهییادکلن رو به آ ی شهیش ادیبه خودش ب نکهیاز ا قبل

 .دمیرگ دستم کش یرو محکم و پشت سرهم رو شهیکنه ش یبتونه کار نکهیا
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 شد. یساشا قاط یدلخراشم با عربده  غیج یصدا

 

 

 

 

 کل: یدانا

 .یکن یفکر نم یچیو ه مانتیشه که تو اون لحظه به خدا و ا یم ادیدردهات ز نقدریموقع ها ا یبعض

رو با  یننگ کیتا آخر عمرت  دیلطمه زده و با تییدارا یاون اتفاق به آبروت و همه  یکن یفکر م نیو فقط به ا فقط

 .یخودت حمل کن

 موضوع ترانه است. نجاهمیا

 .مانیمحجبه، با خدا و با ا یبا اعتقادات مذهب یدختر

 بشه؟ دهیکش نجایکرد که کارش به ا یفکرش رو م یک

 زد. ینم یا رهیکب یگناه نیچن نیصفت، به جسم پاک دخترک تعرض نکرده بود او هم دست به ا طانیش یساشا اگر

 بود. یکرده بود و در بخش بستر یقلب یموضوع، سکته  دنیکه از فهم یبود و مادر مارستانیتخت ب یکه رو یا ترانه

سر دخترکش آورده بود،  ییصفتش چه بال وانیکه پسر ح نیا دنیو با فهم دید یکه ترانه رو همچون دخترش م یشاهرخ و

 کمر خم کرده بود.

 ساشا... و

 .دیکش یبود که م گاریپشت س گاریکه افتاده بود در خانه س یزده به اتفاق بهت

 ترانه... و

 در به بهوش آوردن ترانه داشتند. یدکتران سع مارستان،یتخت ب یرو

 به جان خانواده افکنده بود. یکه پسرک هوس باز چه آتش آخ

       —————— 

 

 :ترانه

 داشتم، مثل حس معلق بودن تو هوا. یبیعج حس

 خواست چشم هام رو باز کنم. یتو گوشم بود که با التماس ازم م یزن یها هیگر یصدا همش

 تونستم. یخواستم اما نم یم
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 کرد و باعث آزارم بود. یم ینیچشم هام سنگ یرو یزیچ کی

 بدنم رد شده بودن. یچرخ از رو جدهیکرد انگار با ه یتنم درد م تمام

 و التماس همون زن باعث شد از کشمکش با خودم دست بردارم: هیگر یصدا با

 _ دخترکم؟

 مامان؟ نفس

 مامان؟ زیعز

 ؟یرو باز کن نازت یچشم ها یخوا ینم

 قربونت برم، مرگ مامان چشم هات رو باز کن. یاله

 باز کن چشم هات رو. دم،یخاک بابات قسمت م به

 کنم. یم التماست

 رفت. یم ناژیمخم پات یهق هقش رو یصدا

 فضا پخش شد. یصوت قشنگ قرآن تو یصدا

طرف در درونم طوفان به  کیو از  رمیطرف آرامش بگ کیقرآن و زمزمه هاش، باعث شد از  یهق اون زن و صدا هق

 پا بشه.

 .رمیمتضادم باعث شده بود سردرد بگ یها حس

 از درد کردم. یناله ا ناخواسته

 آخ سرم._

 .دیصداها رو قطع کن نیا یوا

 شد. یم شتریاون صداها ب اما

 بشه. شتریباعث شد سردردم ب ؛یزن غیج یشده بود، در آخر با صدا شتریاطرافم ب یصداها

 فرو رفتم. یخبر یدستم تو عالم ب یتو یحس سوزش با

 

 

 

 سرم حس کردم چشم هام رو باز کردم. ی هیناح یکه تو یسوزش با

 .دمیکش یکوتاه غیسرم بذارم که مچ دستم سوخت. از سوزشش ج یدرد خواستم دست چپم رو رو از

 شده بود نگاه کردم. یچیاشک چشم به دستم که باندپ با
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 کردم. یدستم نگاه م یبه باند رو یناباور با

 اون شب نحس غرق بودم. یبه دستم تو رهیخ

 با خودم شروع کردم زمزمه کردن: شوکه

 .دمیمن خواب د فتادهین یاتفاق چی_نه نه ه

 : دیچیتو سرم پ ییصدا

 ه؟یدستت چ یباند رو نیبدبخت، پس ا یدی_کجا خواب د

 .دمی..بردی_ ش..شا

 ؟یدی: برصدا

 .یکرد ینه بدبخت تو خودکش هه

 .یکرد رهیگناه کب تو

 .یستیدختر ن گهید تو

 .یستیپاک ن گهید تو

 ت*ع*ر*ض شده. بهت

 :دمیکش غیگوشم گذاشتم و از ته دل ج یدستم رو رو دیچیپ یسرم م یکه تو ییصدا نیاز ا دهیترس

 _نه.

 .یشو لعنت خفه

 شو. خفه

 همش خوابه. نایا

 .ستمیبدبخت ن نقدریا من

 .نه

 دنیاومدم و بدون پوش نییاعتنا از تخت پا یبزنه، ب رونیکه باعث شد خون ب دمیتخت نشستم و سرم رو از دستم کش یرو

 .دمیکفش هام به سمت در دو

 .دمیفهم یجنون گرفته بودم و نم انگار

 .دندیدو یکه به سمت اتاق م دمیباز کردن در دوتا پرستار و مامان و شاهرخ خان رو د با

 ی. از همه بدتر اون صداهه اعصابم رو متشنج تر مدمیکش یم غیو همونطور ج دنیجن زده ها شروع کردم به دو نیع

 کرد:

 .یستیپاک ن گهی_ ترانه تو د
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 .یجامعه ندار نیتو ا ییجا گهیتو د ی*ه *ار*زه* هی تو

. دمیدر رس کیمن رو به سمت راه پله ها کشوند، از پله ها باال رفتم به  ییروین کیدونم  یرفتم فقط م یکجا م دمیفهم ینم

 چشمم رو زد. دیخورش دیدر رو باز کردم که نور شد

 پشت بوم بودم. یرو

 مامان باعث شد به طرف جلو بدوم. یزدن ها صدا

 .دمیبوم رس یلبه  به

 :دیچیقدم عقب گذاشتم اما باز اون صدا تو سرم پ کیارتفاع  دنینگاه کردم با د نیینفس زنان به پا نفس

 .یندار نیجز ا یترانه تو راه-

 .بپر

 رو خالص کن. خودت

 

————— 

 

 کل: یدانا

 .دیآ یفرصت طلب جلو م طانیسست بشود آن وقت است که ش مانتینکند که ا خدا

 عقل و صدا مانده بود. یدوراه نیقرار گرفته بود. ب طانیش ریتحت تاث چارهیب ی ترانه

 کرد. ینگاه م نییبود و با وحشت به پا ستادهیبام ا یرو ترانه

 بودند. رهیمرگبار خ یو آسمان بودند سکوت کرده بودند و به آن صحنه  نیآنچه که در زم ی همه

اسم دخترش  غیافتاد و با ج نیزم یسست شد و دو زانو به رو شیبام، پاها یدخترکش رو دنیاما افسون مادر ترانه با د و

 را صدا زد:

 ترانه. -

 به حراست اطالع داده بودند. عایسر پرستاران

 همه جمع شده بودند. هیعرض چند ثان در

 و... یاورژانس، آتش نشان ،یانتظام یروین

 داشتند با حرف، ترانه را مغلوب خود کنند. یسع مارستانیدر باال شاهرخ خان و روان شناس ب و

 شد. یبود که در سر ترانه اکو م یطانیش یدانستند ندا ینم اما

 بلند شد. تیجمع نیحس ایمادرش و  غیجلو برداشت که ج یقدم ترانه
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 کردند و... یآن صحنه نگاه مبا ترس، وحشت و ترحم به  همه

 وضع بود. نیبود که تنش را به تاراج برده بود و حال مقصر ا رهیخ یبهت زده به دخترک تیجمع انیکه از م ییساشا و

 شده بود خود را به پشت بام رساند. داریکه تازه ب یوجدان با

 گفت: یآرام یجلو رفت و با صدا یلرزان یقدم ها با

 .میزنیحرف م گهیباهم د نییپا ایترانه ب-

 مرگ دخترک است یبرا یکننده ا کیت*ح*ر* یماده ا شیدانست که صدا یاما ساشا نم و

 ...و

 کرد و... لیما نییرا از هم باز کرد و خود را به طرف پا شیهمه، ترانه دست ها یاوج بهت و ناباور در

 

 

 ...اما

 ...نه

 ...میناس: بسم هللا الرحمن الرح یبه خواندن سوره  ییبایصوت ز یهمه در عرش شروع کردن با صدا انگار

 خواند. یم شیپدرش برا شهیکه هم  یاست همان سوره ا درست

 :زیوسوسه انگ یطرف اون صدا کیشد و از  یطرف اون سوره بود که در ذهنش اکو م کی از

 ترانه به من گوش بده.-

 .بپر

 .یتون یم تو

 .بپر

 گناهکار برو. یایدن نیکن و از ا پرواز

 

 .دیاز راه رس شیشگیهم هیمتضادش بود، ناج یو دار حس ها ریکه ترانه در گ یزمان درست

 بود. یکرد که در وضع اسفناک ینگاه م یکرده به ترانه ا بغض

 !ستیترانه چ یخودکش لیکس نگفته بود دل چیه هنوز

 و پر از عشق گفت: یآرامبه  ه،یو متعجب بق دهیترس یتوجه به نگاه ها یجلو گذاشت و ب قدم

 ترانه؟-

 زم؟یعز
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 من رو. نیبب

 چشم گشود اما برنگشت. شیها یبچگ یحام یصدا دنیبا شن ترانه

 کرد. یلرزان ترانه نگاه م یبه پاها دهیترس سهند

 .ستادیبام ا یجلو رفت درست کنار ترانه، لبه  یان میتصم کی با

 گفتند. ییخدا ایوحشت زده  هیکارش بق نیا با

 گفت: دهیترس ترانه

 ب.. رو.. عقب.-

 برو

 سهند مصمم گفت: اما

 .نییپرم پا یم ایرم عقب،  یباتو م اینه، -

 !یکن یرو نم نکاریتو ا-

 :دیهمراه با بغضش نال سهند

 نه. ایکنم  یرو م نکاریمن ا نیتو خودتو بنداز بب-

 داد زد: یعصب ترانه

 .نجایگمشو از ا -

 خفه شو.-

 .یلعنت ایبه خودت ب ترانه

 ن؟ییپا یخودت رو بنداز یخوا یحاال هم م یکرد یکه خودکش شهینم باورم

 .ادیخودت ب به

 یادیمهم نبود ممکنه از دستش بدهد، با فر گریکند د یمهم نبود سهند درباره اش چه فکر م شیبرا گریشد. د یعصب ترانه

 بود، گفت: قشیکه نشان از درد عم

 چرا باورت نشه؟-

 هان؟

 .یمن رو درک کن یکه االن بخوا یستیندختر  تو

 تو و هم جنسات متنفرم. از

 .نیهست یو عقده ا ضیو مر یپسرا روان شما

 .نیدخترا رو به لجن بکش یزندگ نیپسرا فقط بلد شما
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 ؟یفهم یبه من ت*ج*ا*و*ز شده. هان؟ م نکهیاز ا یفهم یچه م تو

 است"نظر ترانه  نیا ونی"با عرض پوزش از آقا

 :دینال یحالیب با

 .یقسم بخور میسر پاک مایقد نیکه ع ستمیپاک ن گهید-

 سهند بود. یصورت مات زده  ی رهینفس نفس افتاده بود و خ به

حالش را دگرگون  ادیداشت و آن ارتفاع ز جهیرفت و سرگ یم یاهیبدنش تاب آن همه ضعف را نداشت، چشمانش س گرید

 یآخر به آغوش فرد یبلند شد، اما لحظه  تیجمع غیج یشد صدا لیما نییکه سست شد و به سمت پا شیکرد پاها یتر م

 رفت. وکه در آغوش ساشا فر دیشد اما چشمانش بسته شد و ند دهیکش

 بود. شمانیبود و کمر دخترک را خم کرده بود و حال از کرده اش پ دهیکه تنش رو به بند کش ییساشا

 چه سود؟ یمانیپش

 که نشود گذشته را جبران کرد! یوقت

 بعد از مرگ سهراب. یینوشدارو قایدق

 ترانه  تاب آن همه شوک رو نداشت و با گفتن ترانه، از هوش رفت. مادر

 سهند... و

 خورد. یسرش تاب م یعشقش تو یبود و حرف ها رهیبود و به ترانه خ خکوبیم شیکه هنوز سرجا یسهند

 عشقش. آره

 اش. یبچگ یسال ها عشق

 .شیاهایرو ی ملکه

 بود. ستادهیبود و فقط خود تنها آن باال ا یاز هر آدم یبه خود آمد که پشت بام خال یوقت

 نبود. یخبر اهویو ه جانیاز آن همه ه گرید

 رفت. یافتاده به طرف خروج یسست و شانه ها یقدم ها با

 

 

 

 رفت. نییزده از پله ها پا مات

 و سراغ اتاق ترانه رو گرفت، بعد از گرفتن جواب به سمت اتاق ترانه رفت. ستادیا یپرستار ستگاهیا یجلو

 واریافسون بود و ساشا سرش را به د یو شاهرخ خان مشغول دلدار دید یزار هیاتاق بود که افسون را در حال گر کینزد

 داده بود. هیتک
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 کرد باال نرود گفت: یم یکه سع ییسرخ به سمت افسون رفت و با صدا یچشمان با

 خاله؟-

 گفت؟ یراست م ترانه

 آره؟

 سرش اومده؟ ییبال نیهمچ

 نه. نیتوروخدا بگ خاله

 .وستیپ نیقیحرف سهند هق هق افسون بلند شد و شک سهند به  با

 :دیلب غر ریرا مشت کرد و ز شیپلک زد، دستـها ناباور

 کار کدوم... بوده؟-

 هان؟

 که بوده. یخان: کار هرک شاهرخ

 به پا نکن. شر

 اندازد؟ینبود تف در صورتش ب شیجا

 بود. زاریاز آن مرد ب چقدر

 توجه به طرف در اتاق رفت، داخل شد و در را بست. بدون

 در چشمان ترانه باز شد. یصدا با

 .دیاز چشمانش چک یسهند قطره اشک دنید با

 و بغض مردانه اش شکست. اوردیتاب ن گرید سهند

 تخت نشست. یرو رفت و کنار ترانه جلو

 که به بغض آغشته بود گفت: یتیبا عصبان و

 ؟یکرد یچرا خودکش-

 هان؟

 ره؟یمیسهند م اد،یسرت ب ییممکنه بال ینگفت

 نرسونده بودنت که... مارستانیالمصب اگه به ب د

 ترانه شکست و با هق هق گفت: ریبغض نفس گ باالخره

 کردم؟ یم کاریچ-

 هان؟
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 ننگ رو نداشتم. نیطاقت ا من

 گفت: یخفه ا یسهند با صدا ناگهان

 ه؟یکار کدوم آ*ش*غ*ال-

 هان؟

 :دیعربده کش بایتقر د،یسکوت ترانه را که د سهند،

 ستم؟یمگه با تو ن-

 ه؟یکار کدوم ع*و*ض* گمیم

 گفت: یلرزان یاز ترس در خود جمع شد و با صدا ترانه

 ساشا...-

 از جا پاشد و با عربده گفت: یببر زخم نیع دهینشن دهیشن سهند

 کشمش. یخودم م-

 کشم. ی... منیا خودم

 بخواد به ناموسم ت*ع*ر*ض کنه. ینشده که کس دهییمادر زا از

 .دیدر د یو در را با شدت باز کرد که افسون را جلو دیسهند به طرف در دو ردیرا بگ شیترانه خواست جلو تا

 سهند، با ترس گفت: یصورت برافروخته و کبود شده  دنیبا د افسون

 شده پسرم؟ یچ-

 ساشا بود. ینگاه سهند به رو اما

 برد. ورشیسهند به سمتش  دیایساشا به خودش ب تا

 پرتش کرد. نیزم یرو

 خورد. یو لگد بود که به سر و صورت ساشا م مشت

 ترانه شاهرخ خان به خود آمد: غیج یودند که با صداب ستادهیاتفاق افتاد که همه شوکه ا ییهو کی زیهمه چ انقدر

 ولش کن. یسهند، داداش-

توانست آن را از  یبود که نم یکند اما سهند آنقدر عصبان شانیجدا گهیکرد از هم د یو سع دیخان به طرفشان دو شاهرخ

 کنند. شانیتا آنها جدا دیآمدند عقب کش یحراست که به سمتشان م دنیساشا جدا کند، شاهرخ خان با د

 .دیچک یاز صورت هردو خون بود که م 

 هردو کبود بود. صورت

 رود افسون و ترانه را تنها گذاشت. یهمراهشان م نکهیرا بردند، شاهرخ خان با گفتن ا شانیهردو
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 اما ترانه او را پس زد. د،یبه طرف دخترکش رفت و تن لرزانش را به آغوش کش هیبا گر افسون

 کرد که ترانه گفت: یات زده به ترانه که او را پس زده بود نگاه مم افسون

 .یکه تن لرزونم رو به آغوش بکش یدادم نبود یساشا جون م ریکه ز یزمان-

 .یومدیکه جسم و روحم رو به تاراج برد ن یوقت

 ؟یکدوم دردم درمون بش یبرا یخوا یم حاال

 بود. دهیچیپ مارستانیب یفضا یهق دردناکش تو هق

 با بغض گفت: افسون

 نکن. یانصاف یترانه مامان؟ ب-

 هان؟ دمیفهم یاز کجا م دیبا من

 بود! ندهیکارش از قبل برنامه چ یکه اون سگ صفت برا یوقت

 حرف بزنم دخترکم. بذار

 

 

 

 :ترانه

کنار تخت  یصندل یو خودشم رو دیتخت بخوابم مالفه رو روم کش یحرفش، دستم رو گرفت و کمکم کرد رو نیاز ا بعد

 نشست.

 کرده بودم تا خودش شروع کنه: سکوت

 و شروع کرد حرف زدن و چرت و پرت گفتن. شمیاومد پ دایهمون موقع ش یرفت یکه از کنارم پاشد یوقت-

طرف  کیمن رو به حرف گرفته بود و از  دایطرف ش کیو نگران بودم از  یکرده بود ریطرف تو د کیبودم. از  کالفه

 ساعت من رو ول کرد.  کیساعت  میولوم باال برده بودن، باالخره بعد از ن یرو یتو رفت نکهید، بعد از ابو کیموز یصدا

راهرو ساشا رو  یباال اومدم، از همون پله ها شروع کردم به صدا زدنت، تو یاز جام بلند شدم و به طرف طبقه  عیسر

بهتون بگم سرش  امیتوجه نکردم ازش سراغ تو رو گرفتم گفت: اتفاقا چرا به من گفت ب شیعیطب ریاصال به حالت غ دمید

 .نیبخوابه و شما نگرانش نباش رهیکنه م یدرد م

 .نیزنم، هول کرد و گفت: نه افسون خانوم، در اتاقش رو قفل کرد، بهتره تنهاش بذار یسر بهش م هیحاال  رمیباشه م گفتم

 اومدم... نییها پا تکون دادم و از پله یسر

 اش بلند شده بود: هیگر

 خدا من رو لعنت کنه که حرفش رو باور کردم.-
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اومده بازش کردم؛ گفته  امیپ هیاز طرف تو  دمیبلند شد، د میگوش یکه صدا شتیپ امیتموم شد خواستم ب یمهمون نکهیاز ا بعد

 .یاستراحت کن ییخوا ینگرانت نباشم و م یبود

 نه. یگفت شت؟یپ امیدادم که ب امتیپ

 داده. امیتو بهم پ یکه اون سگ صفت با گوش دونستمیچه م من

 بود و همش حالت تهوع داشتم. دهیاتاق اما دلشوره امانم رو بر یتو رفتم

گفت  دایکنم که ش داریتو رو ب امیخواستم ب که برن بگردن، ندنیبرنامه چ نایا دمید نییشدم رفتم پا داریصبح که ب دم،یخواب

 کنم. یم دارشیب رمیخودم م

 .امیکه اومد گفت: هرچقدر اصرار کردم گفت نم قهیاز چند دق بعد

 .مییایم گهیبا هم د نیشما بر ام،یم رتریکار دارم د یکم هیبگم که ساشا گفت: من  یزیچ خواستم

 کردم. قبول

 هاش تمام صورتش رو گرفته بودن. اشک

خود  نکهیتا ا یداد یاما جواب نم لتیبود زنگ زدم موبا دهیساعت گذشت که دلشوره امونم رو بر کیلواسون؛  میرفت-

 .مارستانیب میزنگ زد و گفت بر وونشیح

 گفتم: دیلرز یکه م ییتا بغضم نشکنه، با صدا دمیکش یقیعم نفس

 کشم. ینم گهیمامان من د-

 دونم چرا سهم من فقط درد و عذابه؟ یکشم نم یکه بابا رفته همش دارم زجر م یروز از

 گم کاش مرده بودم. یطرف همش م هیکنه، از  یام وجدانم درد م رهیطرف به خاطر گناه کب هیخدا قسم از  به

 دور. یجا هی می.. برمیبر نجایاز ا م،یبر فتمیکنم، به پات م یالتماست م مامان

 شاهرخ شوهرته اما منم دخترتم. دونمیم

 ..ییجا هی میبر مامان

 .میکه فقط من و تو باش ییجا

 بود: دهیچیاتاق پ یمامان تو یها هیگر یهق دردناکم با صدا هق

 دختر گلم. میریمامانم، م میریم-

 کنم. تیشکا وونیاز اون ح دیقبلش با اما

 خودش بچرخه. یراحت برا نطوریذارم هم ینم

 ده؟یچه فا تیمامان شکا-

 گرده؟ یبر م میدخترانگ

 شن؟یزخم خورده ام، غرور له شده ام، قلبم شکسته ام خوب م روح
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 کنه باهام ازدواج کنه. یداداگاه مجبورش م میکن تیشکا

 باشه دخترم آروم باش.-

 .شهیهم یواسه  میریاز تهران م ییشم و دوتا یاز شاهرخ جدا م فردا

 ممنونم مامان.-

 .یکه هست یمرس

 ...فقط

 نفس مامان؟ یفقط چ-

 شه تو صورت سهند نگاه کنم. ینم روم گهید-

 االنم بخواب. زمیفکر نکن عز زایچ نیبه ا-

 مامان؟-

 جان مامان؟-

 ؟یبخون ییهام واسم الال یمثل بچگ شهیم-

 هام تنگ شده. یواسه بچگ دلم

 گفت: یلرزون یصدا با

 چشم هات رو ببند دخترم.-

 مامان گوش دادم: نیغمگ یهام رو بستم و به صدا چشم

  ییکن الال ییکن الال ییال ال -

  یتا که بخواب گمیقصه م برات

  یتابینکن ب زینر یاشک گهید

 بره و گرگه  تیحکا گمیم

 چه بزرگه  ایکه دن گمیم برات

 بسه  هیکودک من گر یا بخواب

 قلبم شکسته  نیتو ا یاشکا از

 چشمات حروم شه  دیمروار نذار

 تا شب تموم شه  خونمیم ییال ال

  ییکن الال ییکن الال ییال ال

  ییخلق خدا نیکه پاکتر ییتو
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 کن گل ناز قشنگم  ییالال

  دارهیکن بخواب بابا ب ییالال

  کارهیدستات م یبوسه رو گل

 نور چشما  یکن بخواب ا ییالال

  ایدن رهیگیم یتورنگ خوش با

 شاهزاده قصه  ینیخواب بب تا

 نشسته  یاسب بالدار یرو به

  یآب یرو ابرا برهیرا م تو

  یبخواب یرو ابرا به آروم تا

  ییکن الال ییکن الال ییال ال

  ییخلق خدا نیکه پاکتر ییتو

 کن گل ناز قشنگم ییالال

 

 #Part 

 

 کل یدانا

 

 دختَرکش شد که به خواب فرو رفته بود. ی رهیاشکش را گرفت و خ نم

 دختَرکش  ارامش خواست. یرا بست و از خدا برا شیرا نوازش کرد، چشم ها شیرا جلو برد و موها دستش

رفت و به سمت  مارستانیب یو ارام از اتاق خارج شد، داخل محوطه  دیناز دانه اش را بوس یِ شانیبلند شد و پ شیجا از

 آمدند. رونیکه از حراست ب دیحراست پا تند کرد که سهند و ساشا و شاهرخ خان را د

را گرفت، به سمت ساشا حمله ور شد و دستش را باال برد تا در صورتش  شیچشم ها یساشا انگار که خون جلو دنید با

 آورد و با نفرت گفت: نییبکوباند اما وسط راه دستش را نگه داشت، مشت کرد و پا

 

 .یهم ندار یلیس اقتیل یکه حت یارزش یقدر ب نیا-

 

 ساشا انداخت و ادامه داد: یپا یدهانش را جلو آب
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 کشه. یعذاب م شتریگرده و ب یبر نم شیکنم اما به قول ترانه دخترانگ تیخواستم ازت شکا یم-

 

 که شاهرخ خان گفت: دیبگو یزیانداخت و خواست چ نییسرش را پا ساشا

 

 .میکن یخونه صحبت م میر یم  میکن یترانه رو مرخص م ست،یحرف زدن ن یجا نجایافسون جان ا-

 

کشاند و  یرانیتمام روح شاهرخ خان را به و یحرفش سهند طوفان شد و خواست در هم بکوباندش که افسون با سرد نیا با

 لب زد:

 

 خونه!؟ میر یم-

 !جالبه

 !؟یاریشه اسممون رو ب یکه پسرت زده بازم روت م یگند با

 ؟یدی، فهم نمیخودم و دخترم نب هیلومترینه خودت رو و نه پسرت رو تو صدک گهید

 

 را به شاهرخ خان کرد و رفت. پشتش

 که چگونه غرور و ابهتش را در هم شکاند. دیو ند رفت

 که ساشا بشنود روبه افسون گفت: یاما سهند با پوزخند به طور و

 

 .نیستیخاله وا-

 ترانه رو دوست دارم. من

 .شیخواستگار امیخوام ب یم

 

 اهش ادامه داد.زد و به ر یبعد پوزخند یاما کم ستادیا شیسرجا افسون

 نوبت ساشا بود که پوزخند بزند: حال

 

 یواو چه توجه-
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 پر از خشم پدرش بلند شد: یکنارش کوبانده شد و صدا واریادامه دهد که ناگهان به د خواست

 

 دم،یچهل سال به افسون رس ،یبعد س-

 .زیبه همه چ یگند زد یاحمق و...مثل مادرت...اومد یاما تو دمیداشتنش عذاب کش یعمر برا کی

 .یکنم که با ترانه ازدواج کن یامروز عاقد خبر م نیهم

 .یستیوا یکه زد یگند یپا دیبا

 

شد و حال  یهمش سرکوفت بود که روانه اش م عمر بود محبتش را نداشت، کیشده بود که  رهیخ یناباور به پدر ساشا

 دختر پدرش او را. کیزن و  کیبخاطر 

 گفت: ادیاش را از دست پدرش آزاد کرد و با فر قهیسهند نداشت،  یرا بخصوص جلو ریآن همه تحق تحمل

 

 هان؟ یکن فیو تکل نییواسم تع یکه بخوا یهست یشما ک-

 پدرم؟

 ؟یرفتار کرد یاومدم با سرد رانیسال به ا ستیبعد از ب یکه وقت یهست یجور پدر چه

 تا مبادا سربار پدرم باشم. دمیو کشر ییکردم، درد تنها یغربت زندگ یسال تو ستیکه ب یمن

 زدم. یله له م دنتید یبرا هیثان هر

 .یاومدم بهم افتخار کن یدرس خوندم تا وقت یاون غربت لعنت یقدر تو اون

 ؟یکار کرد یاومدم چ یوقت اما

 کردم! یم یاونجا چه غلط یدیازم نپرس یحت

 دختر معشوقه ات  ت*ج*ا*و*ز کردم؟ به

 کردم. خوب

 

 کرد. یصورت پسرش خال یطرف صورتش سوخت، شاهرخ خان تمام خشمش را تو کی

 گفت: دیلرز یکه از خشم م ییصدا با

 

 .ستیمهم ن یچیمن ه یبرا-
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 زنم. یکنم و اسمتم از شناسنامه ام خط م یو اال از ارث محرومت م یکن یازدواج م باهاش

 

 اشک پسرش را. دیاز حرفش رفت و ند بعد

 پسرش را. یغرور له شده  دیو ند رفت

 که با بغض اسمش را صدا زد. دیو ند رفت

 ...دیو ند رفت

 

 

 

 

 کل: یدانا

 مادرش. یدخترک بود و هق هق ها یها غیج

 اش. یناپدر ی دهیدخترک بود و کمر خم یها ضجه

 برادرانه ها خرج کرده بود شیکه برا یچشمان پسر نیخون یبود و رگ ها شیها التماس

 کرد و... یگناهش م یب یها هیکه دود نثار ر یو پسر 

 

 ــــــــــــــــ

 :ترانه

 نه.-

 خوام. ینم

 رو به لجن کشوند. میبار زندگ کی

 بسمه به خدا، بسه. مامان

 ؟یکن یرو خراب م یهمه چ یدار چرا

 م؟یبر نجایاز ا یمگه قول نداد مامان

 پاره شده. میصوت یکردم تارها یزده بودم حس م غیزدم، از بس ج یو حرف م دمیکش یم غیافتاده بودم و ج نیزم یرو

 گفتم: ختیر یمن اشک م یمامان که پا به پا به

 مامان من ازش متنفرم-
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 .زارمیب ازش

 ترسم. یم ازش

 مامان؟

 وون؟یدست اون ح یمن رو بد ادیدلت م چجور

 .رمیشهر م نیاگه مشکلت جدا شدن از شوهرته باشه، خودم تنها از ا مامان

 مرخص شده بودم. مارستانیبلند شدم و تلو تلو خوران سمت کمد لباس هام رفتم. امروز صبح از ب نیزم یرو از

 توان باز کردن در کمد رو نداشتم.  یزور ضعف حت از

 شاهرخ خان، بهش نگاه کردم: یصدا با

 ترانه دخترم؟-

 کنم ازت یم خواهش

 کنم. یم التماست

 .فتمیپات م به

 .میجدا بش گهینباش که من و مادرت از همد نیبه ا یراض

 بغض گفتم: با

 ؟یمن چ یپس زندگ-

 .ستین یبه خدا ساشا پسر بد کارش هست، یترانه جان ساشا گفته که پا-

 کنه. یخوشبختت م مطمئنم

 کردم و گفتم: یکیستریه یحرفش خنده  نیا با

 کنه!؟ یخوشبختم م-

 !؟یک

 !؟ساشا

 شب روحم رو کشت و جسمم رو به تاراج برد؟ هیکه تو  یکس

 !یچه جوک مسخره ا یوا

 ادامه دادم: یجد هویزدم،  یحالم نگران نگاهم کرد که پوزخند دنیبا د مامان

 دمیمن از همتون بر-

 شما... شیمامانم پ 

 .رمیکشورهم م نیشهر بلکه از ا نینه تنها از ا من
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 : ترانه تورو خدا عذابم نده.مامان

 شدم. رهیخ بهش

 بغض کردم. 

 .دیچونه ام از بغض لرز 

 چشم هام پر از اشک شد. 

 دم؟ یمامان من عذابت م-

 من که بخاطرت چقدر کوتاه اومدم! مامان

 سرم اومده؟ ییچه بال یفهم یم مامان

 معشوقه ات نابودم کرده؟ نیپسر هم یدون یم

 آخه. یانصاف یب چقدر

 فهمه. یچشم هاش بودم اگه مادره که از حرف هام م ی رهیحرفام رو تو دلم گفتم و فقط خ نیا تمام

 هام رو بستم و تو دلم گفتم:  چشم

 بار خودم رو فدات کنم. نیآخر یخوام برا یمامان م-

 گفتم: یآن میتصم کی با

 

 

 

 هام رو بستم و تو دلم گفتم:  چشم

 فدات کنم.بار خودم رو  نیآخر یخوام برا یم مامان

 

 گفتم: یآن میتصم کی با

 که حق طالق داشته باشم. نیبه شرط ا یباشه قبول، حاضرم با ساشا ازدواج کنم ول-

 

 بدجور قلبم رو سوزوند. حرفم

 چند سالمه!؟ مگه

 !؟هوم

 سال. ستیب همش
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 کمرم خم شد. یتو جوون اما

 غصه دار شدم. میاوج جوون تو

 :دیاز چشمم چک یلرزون و البته خوشحال شاهرخ، قطره اشک یصدا با

 ممنون دخترم.-

 .زمیعز یکنم تا خوشبخت بش یم یهرکار

 دهنم رو زد. شیزدم بدجور تلخ یتلخ لبخند

 رفت. رونیو از اتاق ب دیرو بوس میشونیاومد و پ جلو

 جلو اومد و گفت: مامان

 من... ،یخوام بخاطر من خودت رو فدا کن یترانه نم-

 

 کردم لبخند بزنم و گفتم: یوسط حرفش و سع دمیپر

 نه مامانم، نگران من نباش-

 عادت کنم. دیبا گهید من

 کم از غم هام کم شد. هی یطور نیا دیشا

 

 .دادیداد و ب یاومد و پشت بندش صدا نییشکستن از پا یبگه که صدا یزیخواست چ مامان

 رفت. رونیاز اتاق ب عینگام کرد و سر یبا نگران مامان

 سته؟یکارش وا یخواد پا یشازده م هه

 ؟یطور نیا

 کشه. یمن رو م ادیزنه مطمئنم االن م یم نیکه ا یداد و هوار با

چونه ام گذاشتم و به صحفه  رینشستم ، دستم رو ز وتریکامپ زیم یصندل یاتاق رو بستم تا صداش به گوشم نخوره . رو در

 روزهامه: نیا یکه زمزمه  یکه ذهنم رو ازاد کنم  شروع کردم به خوندن شعر نیا یبرا شدم رهیخ توریخاموش مان ی

 بود . یامروز روز بد-

 ...دانمیم

 تو بخند... یول

 روزگارغم نیدرا بخندکه

 ... یقدرهم که بخند هر
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 ..یقاه بزن قاه

 یکن یم یهم دل تنگ باز

 بود... یروز بد بله

 که دیام

 باشد... یروز خوب فردا

 ییاز فردا امان

 .دیآ یوقت نم چیه که

 وقت چیه

 ...داریانتظار پا نیاز ا امان

 منتظر یچهره ها نیاز ا امان

 کبود... یها چهره

 فردا... درانتظار

 ..مینیب یوقت نم چیکه ه ییفردا

 آرام بخواب

 آرام بخند

 بگذرد زیسال سخت ن نیا که

 یروزیقول شاعر د به

 بگذرد زین نیا

 .دمیساشا از جا پر یعربده  یصدا با

 مرگ کنه. یهزار بار آرزو یواسه اش بسازم که روز یجهنم هیخدا  ی: به خداوندساشا

 محکم برخورد در اومد. یبندش صدا پشت

 بودم. رهیروبه روم خ واریزده به د مات

 .یمن جار یشد و اشک ها یتو سرم اکو م یساشا ه یصدا

 

 

 

 شدم. یم دهیور به اون ور کش نیداشتم و توسط مامان از ا یمردم قدم برم ونیشوکه ها م نیع
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نگفت و سکوت کرد. اما من  یچیه گهیبهش گفت؛ که ساشا د یدونم شاهرخ خان چ ینم داد،یاز اون همه داد و ب بعد

 .دمیترس یبدجور از سکوتش م

 .ستین یخوب زیچ چیسکوت ه نیدونستم پشت ا یم

 عزا . لیوسا دیگفت خر دیهه با ،یعروس لیو وسا هیزیجه دیخر همراه مامان اومده بودم مثال االنم

حرفش استقبال کردم و در آخر مامان و شاهرخ  نیاز ا بیمخالف بود و من عج یساشا با گرفتن عروس یمسخره است حت 

 خونه، به بحث خاتمه دادن. یتو یخان با گرفتن جشن کوچک

 اون روز من هم سکوت کرده بودم از

 خوان بسازنش و من فقط نظاره گر کارهاشون بودم. یتا هرجور م هیام رو سپرده بودم به بق ندهیآ

عقب  یتموم شد که صندوق عقب و صندل دمونیخر یدونم زمان یفقط م م،یکرد دیو خر میدونم چقدر تو پاساژها رفت ینم

 هم نبود. لونینا کی یحت یبرا ییجا

 دادم. یهاش رو م یپاسخ خوشحال یاحساس چیروح و به دور از ه یداشت اما من ب یبیشوق عج مامان

با چه  دیفهم یکرد  اما وقت دنیخوشحال شد و شروع به ِکل کش یخوام ازدواج کنم کل یکه به ندا زنگ زدم و گفتم م یوقت

 و فحش بود که به سمتم روانه شد. تیقراره ازدواج کنم؛ عصبان یکس

 اومده. سرم یینبود که بگم چه بال الزم

 بود؟ الزم

 بفهمه. یزیموضوع چ نیاز ا یخواستم کس ینبود نم نه

 ــــــــــــــــــــــ

 

 کل: یدانا

 شیبود و آرا دهیپوش یرنگ یمشک یلباس عروس بپوشد اما ترانه آن شب ماکس شیآرزو داره که شب عروس یدختر هر

 پله باالتر بود. کی هیخاص خودش را داشت و از بق یها ییبایبر صورت نشانده بود اما او ز یساده ا

بر تن کرده بود، اما او هم همانند  یو کروات مشک یمشک راهنیو پ یکت و شلوار مشک یلجباز یاما ساشا از رو و

 داشتند خودشان را به ساشا نشان دهند. یبا وجود ترانه در کنار ساشا، سع لیبود و دختران فام زیمتما هیاز بق شهیهم

 کرد. یگرفت وبا آنان خوش و وش م یعذاب دادن ترانه، با دختران گرم م یبرا یو ساشا به قول 

 کرد. یدوستش درد و دل م یدر آغوش ندا پناه گرفته بود و برا یترانه، عروس مجلس در گوشه ا و

 ...یبود اال جشن عروس هیشب زیمراسم به همه چ آن

 باشد که بر قلب و روحش جراحت وارد کند. یشب منتظر طوفان انیگناه که قرار است در پا یب یبر ترانه  یوا
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 ترانه

 

 

 ندا گذاشتم. یشونه  ینداشت و همش بزن و بکوب بود سرم رو رو یکه تموم یاز مهمون خسته

 حس کردم. د،یکمرم کش یرو که نوازش گونه رو دستش

 گفتم: آروم

 

 ؟یآبج-

 

 ؟یجون آبج-

 

 که نظرت راجب من عوض نشده؟تو -

 

 مقصره. وونیاون ح یندار یریتو که تقص م،ینه فداتشم، نه آبج-

 

 رو گفتم. زیو همه چ اوردیشکست و دلم تاب اون همه غم رو ن نمیبغض سنگ دمشیکه د یبه ندا گفتم. وقت آره

 بماند که چقدر دعوام کرد. 

 زد. یهم قهقهه م یزد و گاه یبود و با دختره حرف م سادهیدختره مو بلوند وا هیبه ساشا افتاد که کنار  نگام

 انداخت. ینم ینگاه مین یکه عروسش بودم حت یناخود اگاه دستم بسمت قلبم رفت، به من دیکش ریت قلبم

 هیبق زیمتعجب و حقارت آم یکرد، تاب نگاه ها یتظاهرم که بود رفتار م یهرچند محتاج نگاهش نبودم اما کاش از رو 

 رو نداشتم.

که مهمونها اومده بودن و ساشا به اجبار اومد سمتم که بدرقه ام کنه اما هم ساشا هم مامان  شیرفت سمت چند ساعت پ ادمی

لباس عروس گرفته  هیرنگم شوکه شدن؛ بخصوص مامان و ساشا، چون واسم  یمشک یماکس دنیافراد حاضر با د هیو بق

 .دمیپوش یمشک یماکس دیبودن اما من بدون توجه به  لباس سف

شدم و شوهرم  یبخت م اهیکه داشتم س یبخت نه واسه من یخوش بخواد بره خونه  یکه با دل هیلباس عروس واسه کس هه

 آدم م*ت*ج*ا*و*ز و د*خ*ت*ر باز بود. هینبود و از همه مهمتر  لمیباب م

 لبالب اشک شد. چشمهام
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 بردم اما... یم ششیهام رو پ تیگله ها و شکا هامیبود، تا مثل بچگ شمیخواست سهند پ یم دلم

 .دیقطره اشک از چشمهام چک هیکرد   یافتاده و بغض مردونه ازم خداحافظ یامروز که با شونه ها ادی با

 دلم شکست. تشیمظلوم ادی با

 .ستادیبره، قلبم از تپش ا رانیاز ا شهیخواد واسه هم یگفت م یهمه بدتر وقت از

 .دندیچک یاز چشمهام م ارمیاشک بدون اجازه و اخت یها قطره

 اومدم رونیصورتم نشست از فکر ب یکه رو یدست با

 اشکهام رو پاک کردم. عیروم سر یمامان جلو دنید با

 کرد،  باالخره لب باز کرد و گفت: ینگام م یخاص یلیغمه خ هی با

 

 پاشو دخترم عاقد اومده.-

 

 بود. ختهیضد آب بود و بهم نر شمیم خداروشکر اراتکون دادم و با ندا بلند شد یسر

ضرب گرفته بود،  نیزم یدسته مبل گذاشته بود و و با پاهاش رو یمبل نشسته بود و ارنجش رو رو یساشا که رو دنید با

 مختلف سراغم اومد؛ ترس، نفرت و... یحسها

 زد و روشو برگردوند. یگرفتم که نگاهش بهم افتاد پوزخند یجا کنارش

 قران دستم داد. هیسرم انداخت و  یرو دیچادر سف هی مامان

 عقد هم نداشتم. یسفره  یشد حت شتریب بغضم

 .میواسه بدبخت رمیبم

 رو بستم و تو دلم گفتم: چشمهام

 

 ؟یهست ییبابا-

 شه؟ یدونه ات داره عروس م هی یکی ینیب یم یدار

 بخت؟ یفرستن خونه  یم یدخترتو با چه خفت ینیب یم یدار

 

 خطبه رو خوند. یعاقد اومد و ک یدونم ک ینم

 آروم ندا به خودم اومدم: یبه شونه ام و پشت بندش صدا یآروم یدونم با ضربه  یم فقط
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 ترانه حاج اقا منتظر جواب بله اته.-

 

 و گفتم: دمیرو بوس قران

 

 پدر مرحومم بله. یبا اجازه -

 

 دست بلند شد. یصدا

 کرد. یبغض نگام مبه مامان افتاد که با  نگاهم

 شما یمامان نتونستم بگم با اجازه  ببخش

 .دیببخش نتونستم،

 دستها بلند شد. یاز ساشا بله رو گرفت و باز صدا نباریا عاقد

 انداختم. نییرو پا سرم

 که سمتم اومد ندا بود. در آغوشم گرفت و آروم گفت: یکس نیاول

 

 من هستم  یهر زمان هر موقع خواست-

 افتاد بهم خبر بده. یاتفاق نیکوچکتر

 

 .دمشیتکون دادم و بوس یسر

 رفت. یاز خداحافظ بعد

 همه عزم رفتن کردن. کساعت،یاز دادن کادو ها و بعد از  بعد

 سراغم اومده بود. یوحشتناک استرس

 کرد. یسرد از مامان و شاهرخ خان خداحافظ یلیخسته س خ نکهیبا گفتن ا ساشا

 رونیکردم و از خونه ب یازشون خداحافظ ینیو چادرم رو برداشتم و با سر سنگ دمیپوش یجام بلند شدم و مانتو و شال از

 رفتم.

 بنز ساشا شدم. سوار

 گاز گذاشت و با سرعت حرکت کرد. یسوار شدم پاش رو رو نکهیمحض ا به

 نگه داشت. یآپارتمان یساعت جلو مین حدود
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 رد. ب نگیرو داخل پارک نیماش

 شدم. ادهیپ تیشد و منم به تبع ادهیپ

 بود. زیاما سکوت و اخم ساشا وهم انگ م،یسکوت کرده بود هردومون

 دکمه اخر رو زد. میآسانسور شد داخل

 پس خونه اش پنت هاوس بود. 

 اول خانوما. شعوریب ت،یشخص یلب گفتم: ب ریرفت ز رونیباز شدن اسانسور از اسانسور ب با

 و روبه من با پوزخند گفت : سادیخونه رو باز کرد و عقب وا در

 

 برو-

 

 خونه رفتم. داخل

 :دمیکش یکوتاه غیکردم که با صداش از کنار گوشم ج یم یداشتم خونه وارس 

 

 ترانه. یبه جهنم خوش آمد-

 

 

 

 

 شده بود. ونیدر م یکیترس زبونم بند اومده بود و نفسهام  از

 .دمیکش غیاز درد ج هویشدم، که  رهیمرموزش خ یخونسرد و چشمها یچهره  به

 هاش رو باز نکرده بودم و فشرد. هیرو که رگم رو زده بودم و هنوز بخ یدست مچ

 درد ضعف کردم. از

 زدم: غیج

 

 .یولم کن لعنت-

 رو قران دستم رو ول کن. تو

 سوزه. یها م هیالمصب، بخ د
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 کرد. شتریانصاف فشار دستش و ب یخوردم ب یو تاب م چیکه از درد پ بود یمن ی رهیخ نطوریاون هم اما

 افتادم. نیزم یرفتم دستم رو ول کرد که رو یداشتم از حال م کهیزمان

 صورتم و پر کرده بود اشکهام

 رو تو دست گرفتم. میدستم، دست زخم یکیاون  با

 اومد. یباز شده بود و خون م شییچندتا هی

 بلند شد. مییتنها یام از رو هیهق گر هق

 بود نگاه کردم و با نفرت و ضجه گفتم: ستادهیسرم ا یکه مثل شمر باال بهش

 

 بخشمت. ینم یکه بهم داد ییوقت بخاطر زجرا چیه-

 

 گفتم: یبلند یرو روبه باال گرفتم و با صدا سرم

 

 کنم. یرو به خودت واگذارش م یدیرو که افر یوونیح نیا ا،یخدا-

 

 و نفرت گفت: یپاش نشست و با سرد یروم رو یجلو

 

 باره. یبارون نم اهیگربه س یاوال با دعا-

 .یدیند یتو حت دمیکه من کش ییسوم زجرا کی دوما

 خوام تو رو به جهنمم آشنات کنم و ... یم

 گم ترانه. یخوش آمد م بهت

 

 که سمت چپ، کنار اشپزخونه بود  رفت. یجاش بلند شدو بطرف راهرو از

 جلو اومد و دستم رو گرفت. یکردم که دست یعجز به دستم نگاه م با

 کردم پسش بزنم: یزدم و سع غیساشا وحشت زده ج دنید با

 

 تورو خدا ولم کن.-
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 درد دارم. بخدا

 

 گفت: یخونسرد ی افهیق با

 

 رو ندارم. ینعشه کش یکنم حوصله  یچیخوام دستت و باند پ یم-

 

 .یرحم یب یلیخ-

 

 زد: یپوزخند

 

 .یدیو ند میرحم یهنوز ب-

 

 .دمیکش یغیدستم گره زد، که با تمام وجودم ج یحرفش باند رو محکم رو نیا با

 رفت. یاهیهام س چشم

 چرخه. یکردم کل خونه دور سرم م یم حس

 ...و

 بعد

 .دمینفهم چیه

 

 

 

 

 ییسالم بابا-

 ؟یخوب

 گذره؟ یم خوش

 هوم؟

 باباجونم؟ سین سردت



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 ست؟یتنگ ن جات

 ذره شده! هیمعرفت دلم واست  یب

 ؟یایکه به خوابم نم یقهر کرد باهم

 

 .دیقطره اشک از چشمم چک هی

 سخت و سرد قبرستون کنار قبر بابام نشسته بودم. نیزم یرو

 بود. دهیچیآروم و ساکت قبرستون پ یفضا یهقم تو هق

 

 ؟یدیرو د شبید ییبابا-

 بخت کردن؟ یخونه  یمن و راه یبا چه خفت یدید

 باش. میخوام دستت و بذارم تو دست مردت و بگم مواظب نور چشم ی: م یگفت یم ادتهی

 کشه! یداره عذاب م تینور چشم بابا

 نبود، دست من و تو دست دامادت بذاره! چکسیه شبید بابا

 با شکوه برگزار بشه. شونیدخترا دوست دارن لباس عروس بپوشن و شب عروس یهمه  بابا

 

 گفتم: غیج با

 

 ؟یــــــا من چام-

 بود. هیبه عزا شب مراسمم

 کنه، به خونه اش. یازش استقبال م یشوهرش با مهربون یهر دختر بابا

 ؟یمن چ امـا

 از هوش رفتم. ونیگر یچشمها با

 خودت. شیدم من رو ببر پ یبه تمام مقدسات قسمت م ییبابا

 به خدا بگو :دخترم طاقتش تموم شده. ییبابا

 

 ـــــوبــــیشده....من که ا یاشتبــــــــــاه تیبنده ها ستیدر ل ای)خــــــــــــــــــــدا

 (ستــــــــــــــمین
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 زدم. یزدم و حرف م یم غیج

 کردم. یم هیزدم و گال یم ضجه

 گفتم. یکردم و از دردهام م یهق م هق

 سوخت. یخشک شده بود، قلبم بشدت م گلوم

 کرد. یام درد م قهیشق

 گلوم بذارم. یباعث شد دستم و رو ونمیدر م یکی ینفسها

 .ژنیاکس یذره ا یشد ؛ برا یافتاده، باز و بسته م رونیکه از آب ب یماه نیدهنم ع 

 سنگ سرد قبر گذاشتم. یو رو سرم

 .دیبا شدت شونه هام رو به عقب کش یکس هوی

 .راهنشیپ ی قهیکرد، چنگ زدم به  یساشا که با ترس نگام م دنیبا د 

 گفت: ادیکه با فر دیتو صورتم د یدونم چ ینم

 

 .ینفــس بکـش لعنت-

 ؟یشد ینطوریا چرا

 

 تونستم نفس بکشم. ینم اما

 رو برد باال و محکم زد تو صورتم. دستش

 هام بشه. هیشد، که هوا وارد ر یتلنگر نیطرف صورتم بشدت سوخت اما هم هی

 کرد. ینگام م یهنوز با نگران ساشا

 !؟یساشا و نگران هه

 من؟ یبرا اونم

 س! مسخره

 کنم دستم و گرفت و بلندم کرد. ینگاش م نطوریهم دید یوقت

 قبرستون رفت. یخروج بطرف

 رو زد. نیماش هیمرکز قفل

 .نیهولم داد داخل ماش بایسمت شاگرد رو باز کرد و تقر در
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 چشمهام رو بستم. یدادم به صندل هیو تک سرم

 باز و بسته شدن در اومد. با صداش چشمهام رو باز کردم: یبعد صدا قهیدق چند

 

 بخور تا حالت خوب بشه. وهیآبم ایب-

 

 نفرت گفتم: با

 

 خورم. ینم-

 شه، که از شر تو راحت بشم. یحالم خوب م یزمان من

 

 خشم گفت: با

 

 به درک نخور.-

 مثل آدم باهات حرف بزنم. یندار اقتیل تو

 

 

 انداخت. رونیب شهیرو از ش وهیابم

 رو روشن کرد و با سرعت حرکت کرد. نیماش

 رفت سمت صبح. فکرم

 تخت بودم. یکه چشمهام رو باز کردم رو یوقت

 .دمیوحشتناک ساشا از جا پر یبا صدا هویو بدون سروصدا بسمت در رفتم که  دمیبشدت گرفته بود، لباس پوش دلم

 خوام کجا برم بدتر شد و در و قفل کرد. یم دیفهم یبرم و وقت رونیذاشت ب یکه اول نم بماند

کرد  یکرد، هرکار م یکردن وحشت زده نگام م یزدن و خودزن غیذاره برم زد بسرم شروع کردم به ج ینم دمید یوقت

 گرفتم. یآروم نم

 برمت آروم شدم. یخودم م نکهیگفتن ا با

 نشد، منم خوشحال سر قبرم بابام رفتم. ادهیپ نیاز ماش میدیهم که به قبرستون رس یوقت  
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 از کجا اومد؟ هویدونم  ینم اما

 ده؟ینکنه تمام حرفام رو رو شن ،یوا

 بدرک. اه

 که زد خون تو رگهام منجمد شد. یحرف با

 

 

 

 

 سر خاک بابات. یبار بود که گذاشتم بر نیو آخر نیاول نیا-

 

 بودم.. رهیشده به صورتش خ خشک

 ..گف..ت؟ی..چچ

 بار بود که....؟ نیو اخر نیاول

 ؟یچ یعنی

 گفتم: یخفه ا یصدا با

 

 ه؟یمنظورت چ-

 

 گفت: یخونسرد با

 

 واضحه!-

 نجا،یا یپات و بذار یحق ندار گهید

 .یبر رونیاز خونه ب یبلکه حق ندار نجایتنها ا نه

 

 شده باشم، با خشم گفتم: تیسیانگار ر تازه

 

 برو بابا -
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 ره؟یخواد جلوم رو بگ یم یک

 ؟یریجلوم رو بگ یخوا یتو م مثال

 !هه

 

 .دمیدندون قروچش و شن یصدا

 نگفت. یچیزد و ه یبهم انداخت و پوزخند ینگاه

 حرص بخورم. شتریباعث شد ب نیهم و

 و مشت کردم تا تو صورتش نکوبم. دستم

 .میاپارتمان بود یساعت بعد جلو مین حدود

 برد. نگیداخل پارک نویماش

پنت  یطبقه  یصبر کنم دکمه  نکهیاومدم و بطرف اسانسور رفتم بدون ا رونیب نیرو زد از ماش یقفل مرکز نکهیهم

 هاوس رو زدم.

 داخل اسانسور، در اسانسور بسته شد. ادیخواست ب تا

 زدم. یشخندین

 .سادمیخونه وا یاومدم و جلو رونیطبقه متوقف شد ب یتو اسانسور

 من. یوا یا

 ترانه. یتو خنگ چقدر

 ؟یکه زود اومد یدار دیمگه توکل آخه

 .اه

 ارمیخواست بزنم فکش رو ب یتمسخر زد که دلم م یاز رو یدر پوزخند یجلو دنمیبعد ساشا اومد، با د قهیپنج دق حدود

 .نییپا

 ...یب

 .پوف

 !؟نکارایاز ا یتا من برم؛ عه نه بابا؟ بلد سادیرو باز کرد و عقب وا در

 گذاشته بود رفتم که صدام زد: ارمیکه در اخت یاتاق بطرف

 

 ؟یهو-
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 جان؟

 من بود؟ با

 انگشتم رو بطرف خودم گرفتم و گفتم: هیبرگشتم طرفش،  یسوال

 

 ؟یبا من-

 

 تمسخر گفت: با

 

 بودم! وارینه با د-

 

 با با پوزخند گفتم: منم

 

 شم. یجونت نم واریآها راحت باش مزاحم صحبتت با د-

 

 و بهش کردم و رفتم که با حرص گفت: پشتم

 

 .اوردمیسرت ن ییبال هیتا  نیبش ایآدم ب یترانه مثل بچه -

 

 .سادمیکه نترس برگشتم طرفش و جلوش وا منم

 دم؟ینترس نیکرد توجه

 

 .نیبش-

 

 گفتم: کالفه

 

 راحتم.-
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 من ناراحتم.-

 

 به من چه!-

 

 مبل و گفت: یاومد و شونه هام رو گرفت و هلم داد رو بطرفم

 

 با زبون زور حرف زد. دیبا تو با-

 

 حرص گفتم: با

 

 شه؟ یسرت م فیتو مگه زبون خوش و لط یاوخ-

 

 نگام کرد و گفت: یبرزخ

 

 ؟یالف بچه رو ندارم اوک یکلکل با تو یبچه حداقل هفت هشت سال ازت بزرگترم، اصال حوصله  نیبب-

 

 اعصاب هستن! یبابابزرگ، حواسم نبود بابابزرگا اصوال هاف هاف و ب دیآخ ببخش-

 

 خشم بست. یهاش رو از رو چشم

 ؟یذار یسربه سرش م یکرم دار یترس یهللا آخه بگو تو که م بسم

 گفتم: یآروم یصدا با

 

 نه؟ ای یگ یم-

 دارم. کار

 

 .میاالن سنگ هامون رو وا بِکن نیبهتره هم-
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 و مجبورم تا چند وقت وجودت رو تحمل کنم. یستیواسم ن شیب یاضافه ا هی نجایا تو

 .یبهتره حد خودت رو بدون پس

 

 بدجور قلبم رو سوزوند. رشیتحق

 اضافه ام؟ من

 .ید المصب خودت باعثش شد 

 شدن قطرات اشکم. یشد با جار یم یکلمه حرفم مساو هیبهش بدم، اما متاسفانه  یجواب دندون شکن هیخواست  یم دلم

 

 

 

 

 توجه به حالم ادامه داد: بدون

 

 گردم. یدوازده شب برنم ازدهیو اصوال تا  رونیزنم ب یمن صبح از ساعت هفت از خونه م-

 خونه ام دارم. یتو یپارت ونیهفته در م هی هر

 .یصبح ها، ساعت هفت واسم صبحانه مفصل،  ظهرها ناهار مفصل و شبها هم شام مفصل اماده کن دیبا

 .یکن نکارویا یتو موظف امیچه ن امیب چه

و  رونیب یر یشه از خونه م یکه تو خونه ام برگزار م ییها یاز دوست هام نگفتم ازدواج کردم، تو مهمون چکدومیه به

 .یخودت رو نشون بد یحق ندار

 بچه امل ازدواج کردم. هیاخه واسم افت داره که بفهمن با  هه

 ...و

 

 شدم. یو خاک م خورد راتشیزد و من از تحق یحرف م اون

 شد. یهاش قلبم شکسته تر م هیو کنا شیزد و از ن یحرف م اون

 دارم؟ یو سرنوشت تباه ندهیآ نیفکر بودم که کجا پام رو کجا کج گذاشتم، که حاال چن نیا یزد و من تو یحرف م اون

 من شده؟ بهیهمه درد نص نیکردم که چرا ا یفکر م نیزد و من به ا یحرف م اون

 .دمید یزد و من ذره ذره آب شدنم رو م یحرف م اون
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 کرد. یام رو خم تر م دهیزد و کمر خم یحرف م اون

 اومدم. رونیصورتم تکون خورد از فکر ب یکه جلو یدست با

 

 ؟ییکجا یه-

 زنم! یکه حرف نم وارید واسه

 گفتم؟ یچ یدیفهم

 

 تونستم سرم رو تکون بدم. فقط

 

 دم؟یصدات و نشن-

 

 اومد گفتم: یکه از ته چاه در م ییصدا با

 

 .دمیفهم-

 

 شه. یاما از فردا کارت شروع م رمیگ یامروز و بهت سخت نم یاوک-

 .میخدمتکار شخص یش یم یعنی

 

 تکون دادم یبغض سر با

 جام بلند شدم و بطرف اتاقم رفتم. از

 اتاق شدم و درو بستم. وارد

 پشت در سر خوردم. همون

 هق هقم بلند نشه. یدهنم گذاشتم تا صدا یدستم رو جلو د؛یچک یاشک پشت سرهم از چشمهام م قطرات

 

 :دمیو باال گرفتم و تو دلم نال سرم

 

 ؟ینیب یم ایخدا-
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 کشه؟ یکه بنده ات داره زجر م ینیب یم

 همه غم رو نداره. نیقلبم طاقت ا ایخدا

 ؟یکن یامتحانم م یدار ایخدا

 سخت و کمر شکنه! یلیخودت قسم امتحانت خ به

 

 کردم. یم هیدلم از خدا گال تو

 بشه. مالیپا یذاره حق کس یحق نشسته و نم یخدا جا نکهیاز ا غافل

 شه. یگن صدا نداره، بدجور به کمرش زده م یکه م ییهمون خدا چوب

 

 ایخـــــــــــــــــــــــدا

 

 تونم چـَند لَـحظه بـاهـاتـ َخلـَوتـ کـُنـــَم؟ یم

 

 

 مـ ــے دَهـَم قـولـ

 

 

 ـَرمیاَز َچند لَـحظـہ َوقـتـت را نَـگـ ـشـتَریب

 

 

 جـِلـــو... اریرُو بــ گوشت

 

 

 ــایب

 

 ـتَـر... ــکـینَـزد
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 َخ ـستـ ِه اَم مـَـن

 

 

 …مــےشنَوـے؟

 

 

 

 ساشا بودم کارم شده بود بشور و بساب و بپز. یبود که خونه  یچهارم روز

 کرد. یدستم باد م یاومد و غذا رو یانصاف نم یکردم اما ب یو شام درست م ناهار

 !ادیگرفتم ناهار درست نکنم، اون که نم میامروز تصم گهید

 خورم. یم یحاضر خودمم

 کردن کانال ها شدم. نیینشستم و مشغول باال و پا ونیزیتلو یجلو یا روزهیمبل ف یرو

 در منو از جا پروند. یتو دیچرخش کل یدونم که چقدر گذشته بود که صدا ینم

 شه گفت قبضه روح شدم. یم بایساشا تقر دنیبا تعجب جلو رفتم، با د 

 شدم. چارهیب یوا

 کردم که با تعجب گفت: ینگاهش م یسکته ا داشتم

 

 ؟یکن ینگاه م ینطوریچته چرا ا-

 سالمت کو؟ بعدم

 

 لب گفت: ریکردم که از کنارم گذشت و ز یمن همچنان نگاهش م اما

 

 شفات بده.خدا -

 

 اتاق رفت و همونطور هم گفت: بطرف
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 غذا رو اماده کن. زیمن گشنمه م-

 

 ه؟یشانس من قهوه ا نقدریکنم؟ چرا ا کاریخدا، حاال چ ای

 .سادمیلرزون بسمت اشپزخونه رفتم و کنار اپن وا یقدمها با

 صداش سرم رو باال بردم: با

 

 ؟یسادیوا نجایوا چرا ا-

 

 لکنت گفتم: با

 

 ...یعنیم..من..ام...خب...-

 

 .یگ یم یدرد درست حرف بزن بفهمم چ-

 

 من ناهار درست نکردم.-

 

 :دمیاز جا پر شیعصب یبا صدا هوی نییسرم و انداختم پا عیسر بعدم

 

 ؟یچ-

 ؟یکرد یم یاز صبح چه غلط پس

 هان؟

 .یبخوابــــ یکه بخور اوردمتین نجایا

 .یاضافه و خدمتکار هی نجایا تو

 ؟یدیفهم

 

 دادش از کوره در رفتم: با
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 یکردم نم یچند روز هرموقع غذا درست م نیصدات و بلند نکن که منم بلدم صدام و باال ببرم؛ من ا نمیاستپ کن بب-

 .یاومد

 .یایفکر کردم امروز نم منم

 

 تو اصال فکر نکن.-

 .یغذا درست کن دیبا ام،یچه ن امیچه ب من

 

 بود. اهیبرو بابا نوکر بابات غالم س-

 

 گفت: شخندین با

 

 !یستین دیسف نیتو هم همچ-

 

 کنم. یتونستم از حرص دندون قروچه ا فقط

 

 .میجور کن بخور یچ هیاالنم بپر  رم،یگ یم دهیرو ناد ندفعهیخب حاال حرص نخور. ا یلیخ-

 

 بهش زدم و از کنارش گذشتم و به اشپزخونه رفتم. یتنه ا هی

 

 

 

 لب از حرص گفتم: ریز

 

 کارد به شکمت بخوره نکبت. یا-

 

 آوردم. رونیو قارچ و تخم مرغ رو ب سیو باز کردم و سوس خچالی در

 ها و قارچ هارو خورد کردم و سرخ کردم و تخم مرغ هم شکستم داخلش. سیسوس
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 گفتم: یبلند یگذاشتم و با صدا زیم یو ماست رو رو یلواش و سبز نون

 

 آماده شد. ایساشا ب یهو-

 

 گذاشتم. زیم یرو رو تابهیماه

 

 ؟یبود یرو با ک یخوام بدونم هو یم قایدق-

 

 و دستم دمیترس کش یاز رو یغیج

 قلبم گذاشتم و گفتم: یرو رو

 

 .یروان دمیترس-

 ار؟ینحست رو ب فیبگم ساشا عشقم نفسم تشر یتو بودم، توقع دار با

 .یخجسته ا یلیبابا خ برو

 

 .ستمیمن زبون تو رو کوتاه نکنم ساشا ن-

 

 .ییدونم اون موجود چهار پا یآره م-

 

 حرف از کنارش گذشتم که گفت: ینشست، ب یصندل یرو

 

 خودت؟ یخور ینم-

 

 نوچ.-

 

 بدرک.-
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 ندادم و به اتاق رفتم، درو قفل کردم و حوله ام رو برداشتم و داخل حموم رفتم. محلش

 

 .ستادمیدوش آب ا ریز

 بغضم گرفت. نهییا یدو طرف پهلوم و شکمم تو دنیبا د 

 کمربند بود. یاز ضربه ها یکه ناش ییها یاز ضرب چاقو و کبود یکه ناش یا هیبخ یجا

 .دیاز چشمم چک یبه خود قطره اشک خود

 بدنم کبود بود. تمام

 .یریتقاص کارهاشون رو بگ دوارمیام ایخدا

و  دیسف شرتیت هیو  دمیاومدم؛  موهام رو سشوار کش رونیو از حموم ب دمیتن پوشم رو پوش یاز دوش گرفتن، حوله  بعد

 . دمیپوش یشلوار مشک

 اتاق انداختم و چشمهام رو بستم. یمشک اهیتخت س یرو رو خودم

 

 

 

 رفتم. یم رونیاز خونه ب دیداشت و حتما با یساشا امشب مهمون یپنجشنبه بود و به گفته  امروز

طرفم گرفت، با تعجب برگه رو گرفتم با  یصبحانه رو جمع کردم ساشا اومد داخل اشپزخونه و برگه ا زیحوصله م یب

 لب گفتم: ریبرگه هنگ کرده ز یرو ینوشته ها دنید

 

 ه؟یچ نایا-

 فسنجون

  یسبز قرمه

 دسر

 ...و

 تعداد ده نفر. به

 ؟یچ یعنی

 

 .یرو درست کن نایامشب ا یواسه مهمونا دیواضحه، با-
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 دنبالت. امیبابام فردا صبح م یخونه  یر یم یدرست کرد نکهیز اا بعد

 

 زده گفتم: رتیح

 

 ؟یگ یم یچ یفهم یم-

 تو هستن اون وقت من غذا درست کنم؟ یمهمونا نایمن چه، ا به

 بابات بگم چند منه؟ یو هلک هلک خونه  رونیاز خونه برم ب بعدم

 

 قدم عقب رفتم. کیقدم جلو اومد که  کی

 

 

 

 .یو اضافه هست ریموجود دست و پاگ هی نجایگم، تو ا یگفتم بازم م قبال -

 .یبخور یدرد هیبه  دیبا یحاال که هست پس

 ؟یدیفهم یکن یو بعدم گورت رو گم م یکن یکه گفتم و درست م یینایعصر ا تا

 

 آدم پست. نیا یکوتاه اومدم جلو یبسه هرچ گهید

 گفتم: یبلند یصدا با

 

 .دمینه نفهم-

 هردومون. یتو کاسه  ینره که خودت گذاشت ادتی ،یام واست، توهم واسه من اضافه ا یمن موجود اضاف اگه

 اضافه ام؟ یگ یم

 که با تو باشم. ستمیخوشحال ن نیمنم همچ میش یاز هم جدا م باشه

 و... ادیم رمیگ یبهتر یها تیازت جدا بشم موقع مطمئنم

 

 پرت شدم. نیزم یطرف صورتم سوخت و رو هی هوی

 صورتم گذاشتم. یدستم رو رو شوکه
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 سمتم گرفت و گفت: دواریخم شد و انگشتش رو تهد یبرزخ ی افهیق با

 

 کنم. یم شیچیرو ق تیاون زبون سه متر یبزرگتر از دهنت حرف بزن گهید کباریفقط  گهید کباریگم  یم یچ نیبب-

 ؟یدیفهم

 به حالته. یواقعا وا گهیاون وقته د ،یکارت رو نکرد دمیبحالت اومدم و د یگردم وا یرم و برم یم

 

بسته شد و پشت  یبد یبه خودم اومدم که در با صدا یرفت زمان رونیاپن چنگ زد و از آشپزخونه ب یرو از رو کتش

 قفل کردن در. یبندش صدا

 کرد. یم ینیگلوم سنگ یرو یبغض

شکست و هق هقم  یبلند یصورتم بغضم با صدا دنیداخل راهرو رفتم با د یقد ی نهییغصه از جا بلند شدم و بطرف ا با

 بلند شد.

 

 لبم زخم شده بود و اطراف لبم خون مرده شده بود. ی گوشه

 لعنتت کنه ساشا. خدا

 .یگرم بخور نیبه زم شاالیا

 که گفته بود و انجام بدم. ییاشپزخونه رفتم، تا کارا بطرف

 کردم: یرو پل رهیگ یو اهنگ نشکن دلمو بخدا آهم ماپن برداشتم  یرو از رو میگوش

 

 و خستــم نیدل غمگ نیبا ا یتو شده باز یسرگرم  -

 که با تو بستـــم ییاون همه قول و قرارا ــادینم ادتی

 همه قول و قرارا من نشستـــم  نیا یپا یباز چه جور نیهمه ظـــلم تو بب نیا با

 

 دلمـــو نشکن

 

 روز هیدامن تو عاقبت  رهیگیخدا آهم م به

 

 یخبــر یب نگو
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 ســوز نهیس نینفر هیدلم پر از  یدونینم نگو

 

 یخبــر یب نگو

 

 دل عاشق شب و روز  نیشده کار ا هیگر یستیکه ن یوقت یدونینم نگو

 نکن دلمـــو وونهید

 

 روز هیدامن تو عاقبت  رهیگیم آهم

 یخبر یب نگو

 سوز نهیس نینفر هیدلم پر از  یدونینم نگو

 

 یخبــر یب نگو

 دل عاشق شب و روز نیشده کار ا هیگر یستیکه ن یوقت یدونینم نگو

 و خستم نیدل غمگ نیبا ا یتو شده باز یسرگرم

 که با تو بستم ییاون همه قول و قرارا ادینم ادتی

 همه قول و قرارا من نشستم  نیا یپا یباز چه جور نیهمه ظلم تو بب نیا با

 دلمو نشکن

 روز هیدامن تو عاقبت  رهیگیخدا آهم م به

 یخبر یب نگو

 سوز نهیس نینفر هیدلم پر از  یدونینم نگو

 یخبر یب نگو

 دل عاشق شب و روز .... نیشده کار ا هیگر یستیکه ن یوقت یدونینم نگو
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 زنگش بلند شد. یاهنگ قطع شد و صدا یکارها غرق بودم که صدا یدونم چقدر گذشته بود که تو ینم

 

 صورتم مونده بود و پاک کردم. یکه رو یاشک یها قطره

 کرد. یم یینفسم روش خودنما اسم

 کردم. جکتیر شتریب دمیبار و شا نیصدم یبرا

 داد جواب ندادم. امیبهم زنگ زد جواب ندادم، پ یروز بعد عروس صبح

 تونستم جواب بدم. یهرروزش شده بود زنگ زدن، اما نم کار

 ستیدونم کارم درست ن یم خودم

 .ستیطرز رفتار با مادر ن نیدونم ا یم خودم

 دونم که اونم دلشکسته س. یم نمیا

 ...اما

 اپن گذاشتم. یکردم و رو لنتیرو سا یگوش

 

 

 ساعت چهار عصر بود که کارهام تموم شد. حدودا

 شد. یکمرم صاف نم یخستگ از

 اومدم و بطرف اتاقم رفتمو درو قفل کردم. رونیآشپزخونه ب از

داخلش  لیخودم وسا ی قهیگذاشت و منم با سل ارمیساشا در اخت یکه همون شب عروس یرو به اتاق انداختم؛ اتاق نگاهم

 قرمز و... زیم یقرمز، کمد مشک یقرمز، تخت مشک یمشک یگذاشتم. پرده ها

 ساشا  سرجام متوقف شدم: یدر پ یپ یرم که با صدا زدن هازدم و حوله ام رو برداشتم تا به حموم ب یپوزخند

 

 ترانه-

 ترانه

 

 اتاق رو باز کردم و مثل خودش بلند گفتم: در

 

 هان؟-
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 چخبرته؟

 

 گفت: یوحشتناک یاتاق بودم با صدا یمن که تو دنید با

 

 !یینجایتو که هنوز ا-

 خونه بابا یر یم یش یکارا تموم شد، گم م یبهت نگفتم وقت مگه

 هان؟

 

 گلوم خونه کرد. یتو یبغض لعنت باز

 گفتم: غیاز شکستن بغضم با ج یریجلوگ یبرا

 

 ؟ینفهم نقدریا-

 آره؟

 االن تموم شد. نیکردم، هم یغذا درست م زتیعز یاالن داشتم واسه مهمونا تا

 برم؟ یگ یم یعوض هیوقت تو اون

 

 نگام کرد و گفت: یاحساس چینفس نفس افتاده بودم، بدون ه به

 

 زود آماده شو برو. انیاالن م یحاال که تموم کرد-

 

رفع  میتا خستگ رمیدوش بگ هینذاشت  یلرزون نگاش کردم و در و محکم بستم و بسمت کمد لباسهام رفتم، حت یچونه  با

 بشه.

 

 

 

 

 .دمیبرداشتم و پوش یدست لباس مشک هی
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 رفتم. رونیرو برداشتم و از اتاق ب نیماش چییو سو لیموبا

 مبل چنگ زدم و به طرف در رفتم. یدسته  یرو از رو چادرم

 

 .سایوا-

 

 عقب که گفت: برگشتم

 

 بابا. یخونه  یر یراست م کی نجایاز ا-

 خودته. یخونت پا یرفت یا گهید یکشمت، بفهمم جا یبه وهللا م یزنم اونجا نبود یزنگ م گهیساعت د مین

 

 .زهیزدم تا مبادا اشکام بر ینم یحرف

 .دمیرو پوش چادرم

 گفتم: یلرزون یکرد، با صدا یبود و نگام م سادهیوا بیببندم برگشتم طرفش که دست به ج نکهیرو باز کردم و قبل از ا در

 

 .یرتیغ یب یلیخ-

 .یکن یم رونیزنت رو از خونه ب یمشت الوات دار هیکه بخاطر  رتیغ یب اونقدر

 که ناموس رو... رتیغ یب اونقدر

 

 در رو محکم بستم. تیعصبان یاومدم و از رو رونیاجازه نداد تا ادامه بدم، ب بغضم

 اسانسور رو زدم  ی دکمه

 اومد. یباال نم اما

 زدم. یدکمه م یرو یاپیحرص دستم و پ از

 اومدم. نییلب گفتم و از پله ها شروع کردم پا ریز یلعنت

 داشتم. یبودم، که تند تند قدم برم یعصبان نقدریا

 .ختیر یابر بهار م نیع ماشکها

 ولو شدم. نیزم یرو دمیپله که رس نیاخر به

 اومده بودم! نییطبقه رو از پله پا هشت
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 شده بود. ونیدر م یکیسوخت و نفسهام  یم پاهام

 .دیکش یم ریسوخت و قلبم ت یم گلوم

 رفتم. نیام دست خودم نبود با هزار زحمت از جا بلند شدم و بطرف ماش هیهق هق گر گهید

 کردم. یم یرانندگ ابونهایخ یهدف تو یاومدم و ب رونیب نگیپارک از

 از لج ساشا. یخواست برم خونه شاهرخ خان حت یدلم نم اصال

 خلوت بایبزرگراهم و تقر یبه خودم اومدم که متوجه شدم تو یوقت

 پدال گاز گذاشتم. یرو اریبودم، پام رو بدون اخت یعصبان هنوز

 محض بود. هیوونگیبزرگراه د یو اونم تو ستیبا سرعت صد و ب یرانندگ

 .دمیفهمینم یچیروم فشار بود که ه نقدریا اما

 شد. یحرفهاش تو سرم اکو م تمام

 .دیرس یتار بود و خون به مغزم نم دمیهام، د هیگر بخاطر

 کرد. یم ییخودنما میگوش یاسم ساشا که رو یحواسم رفت رو م،یزنگ خوردن گوش با

 خواست بدونه کجام. یآقا حتما م هه

 :دیچیفکر تماس رو وصل کردم، که عربده اش تو گوشم پ بدون

 

 هان؟ یهست یکـــــــدوم جهنم دره ا-

 بابا. یخونه  یر ینگفتم م مگه

 

 ذاشتم. یپدال گاز م یرو شتریزد و من پام رو ب یحرف م اون

 گفتم: ادیخودش با فر مثل

 

 نخواستنرفتم که نرفتم دلم -

 ها؟ یش یمن م هیک تو

 پدرم؟

 داداشم؟

 شوهرم؟

 .یستین چکدومشیه
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 !یانداخت ینم رونیکه من و از خونه ب ،یشوهرم بود اگه

 

 .اریدر ن یباز طهیخفـــــــه شـو واسم من سل-

 ؟یکدوم جهنم یرفت بگو

 کنم کشتمت. داتیپ بقران

 ؟یدیفهم

 

 .دمیاومد رو ند یکه از جلو م یونیسرسام آور، کام نیبود و سرعت ماش یحواسم پرت گوش چون

 .لیفرمون رو چرخوندم سمت گاردر یان میتصم هیتو  کارکنمیدونستم چ یاز دستم افتاد هول کرده بودم و نم یگوش 

 بلند شد: غمیبرخورد کرد و ج لیبه گاردر یوحشتناک یبا صدا نیماش

 

 نه!-

 

 خورد و.... بخاطر نبستن کمربند با ضرب به فرمون سرم

 

 

 

 

 رو حس کردم. میشونیپ یرو یگرم عیشدن ما یجار

 .دیچیپ یسرم م یاطراف تو یصداها

 مکرر ساشا. یالو گفتن ها یصدا

 گفت: یم یکه ه یمرد یخانوم گفتنها یصدا

 

 خانوم حالتون خوبه؟-

 

 .یاپیپ یبوق زدن ها یصدا

 طاقت فرسا تو سرم حس کنم. یو همه دست به دست هم داده بود، تا درد همه
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 گفتم. یسرم گذاشتم و اخ نسبتا بلند یرو رو دستم

 بود. ستادهیا نیکه کنار ماش یمرد

باعث شد چشمهام رو باز کنم و  یخانوم هی یباز شد و صدا نیبعد در ماش قهیرو صدا زد، چند دق یاسم زن یبلند یبا صدا 

 کردم: یناله ا

 

 خانوم حالتون خوبه؟-

 

 آخ.سرم -

 

 برم. رونیب نیکرد تا  از ماش کمکم

 بزرگراه من رو نشوند و روبه همون مرد گفت: کنار

 

 .ستیحالشون خوب ن شونیآقا ا-

 

 پشت خطه. یخانوم رو بردارم انگار کس لیبذار موبا-

 

 خواستم بگم نه، گفت: تا

 

 الو؟-

 

 

 دارن؟ یبا شما چه نسبت یگوش نیآقا صاحب ا-

 

-...... 

 

 دم شکسته باشه سرشون. یتصادف کردن و احتمال م شونیا-
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 گفت بله چشم. یم یکه بود مرده، ه یگه هرچ یم یساشا چ دمیشن ینم

 .دمینفهم یچیو بعد ه دمیکش یغیبا تمام توانم ج دیچیکه تو سرم پ ییدرد طاقت فرسا با

 

 

 کل یدانا

 

 کرد. یرا ط یادیز یها بیفراز و نش دیبا یبه خوشبخت دنیرس یبرا یگاه

 دیکش دیبا یفراوان یها یسخت

 از موانع راه و ... یناش ییها بیاس

 .دیآزما یاز همه تو را م شیب یباش زیخدا عز شیپ اگر

 کند. یاز همه تو را  امتحان م شیب

 .ییآ رونیسربلند ب یآن است، که از امتحان اله مهم

 است! یاست که ترانه مشمول ان همه سخت نیبخاطر هم دیشا

 شود. یاست که باعث رنجش او م ییها بیترانه پر از فراز و نش یاست که زندگ نیهم یبرا دیشا

 را خواهد داد. یکه خداوند پاداش آن همه سخت د،یرا هرگز فراموش نکن نیا اما

 

 

 

 ترانه

 

 کردم. یسرم حس م یرو رو یدست نوازش

 شد. قیرگهام تزر یمثل سرنگ تو یآرامش

خواست چشمهام رو باز کنم و به صاحب اون دست نگاه کنم، اما اونقدر خسته بودم که توان باز کردن چشمهام رو  یم دلم

 نداشتم.

 سرم متمرکز بشم. یاون فرد رو یکردم فقط به حرکت دستها یشدم و سع الیخیب پس

 فرو رفتم. یخبریبه عالم ب یاز چند بعد
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 ام رو از هم باز کردم. دهیبهم چسب یلبهام، چشمها یسیحس خ با

 سرجام نشستم. خیس هویکه کامال تو صورتم خم شده بود چند بار پشت سرهم پلک زدم و  یمرد دنید با

 همانا و با مخ رفتنم تو سر اون فرد همانا. نشستنم

 آخ هردومون بلند شد. یصدا

 مخم بود: یاخ و اوخ اون فرد رو یدرد گرفته بود و از اون ور صدا یبه طرز وحشتناک سرم

 

 ؟یکرد نیچرا همچ یآخ روان-

 شه. یسر نم گهیسرم د یا

 

 چشمم رو باز کردم. هی

 ساشاس. نکهیا عه

 آب. وانیدستش ل هیبود و  شیشونیپ یدستش رو هی

 اتاقم بودم. یتو

 گفتم: یآخ بلند د،یچیکه تو سرم پ یدرد با

 

 آخ سرم.-

 

 ترانه؟-

 ؟یشدیچ ترانه

 

 بسته ام رو باز کردم و طلبکار گفتم: یها چشم

 

 آخه؟ یخوا یم یتو صورت من چ-

 سرم. یا
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 چشم هاش و گرد کرد و گفت: یبانمک یلیطرز خ به

 

 خشک شده ات اب بدم؟ یبد کردم خواستم به لبا ا،یهست ییعجب پرو-

 

 تو دستش اشاره کرد. وانیبعد به ل و

 گن؟ یم یپس تو رمانا چ شیا

 ره. یم ارویخوابه  ای هوشهیب دختره

 استغفرهللا، منحرف یه

 صداش به خودم اومدم: با

 

 ؟ییکجا یه-

 بهتره؟ سرت

 کنه؟ ینم درد

 

 وا مگه سرم به بتون خورده؟ خو خورد به سرت تو!-

 

 شد؟ یچ ادینم ادتی یعنی-

 

رفتنم، تماسش  رونیاز خونه ب رش،یاومدنش، تحق ش،یلیس ،یاومد؛ مهمون ادمی یهمه چ هویکردم که  ینگاش م متعجب

 تصادف و...

 چشمهام رو گرفت. ینفرت جلو نهایا یهجوم همه  با

 بود بهش انداختم و گفتم: تیکه سرشار از نفرت و عصبان ینگاه با

 

 ه؟یچ-

 ؟یینجایا چرا

 ؟یستین زتیعز یمهمونا شیپ چرا

 هان؟
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 تو حالم رو بهم نزده! یبه اندازه  یموجود چیحاال ه تا

 .رونیاز اتاق ب گمشو

 

 زد: ادیفر یبلند یبا صدا اونم

 

 

 

 زد: ادیفر یبلند یبا صدا اونم

 

 اد؟یمنم ازت خوشم م یصدات رو بِبُر فکر کرد-

 آره؟

 !زهیامشب بهم بر یتمام برنامه  یاحمق باعث شد یتو

 تو. هیو کله شق یو فقط بخاطر لجباز فقط

 

 :دیلباسم و من و کشوند جلو و غر ی قهیپرت کرد و چنگ زد به  نیزم یدستش رو رو وانیل

 

 نه؟ ایبابا...گفتم  یخونه  یر یبهت گفتم م-

 انه؟یخونت حاللته، گفتم  ،یاز حرفم بر ریغ گفتم

 هان؟

 ؟یمن طلبکار باشم تو طلبکار نکهیا یبجا بعد

 ها؟

 

 کردم! یقرمز شده بود نگاه م تیزده به ساشا که صورتش از عصبان بهت

 .زهیبر اریاخت یخورد باعث شد اشکهام ب یگرم و سوزانش که به صورتم م ینفسها هرم

 :دمیکش غیشد  ج یکه لرزشش بطور اشکار معلوم م ییرو پس زدم و با صدا دستش

 

 رتیغ یب-
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 ناموس یب

 ینبرد یو مردونگ رتیاز غ ییبو تو

 تو جلد آدم. یوونیح هی تو

 

 هق هق ادامه دادم: با

 

 .یکه  رحم و مروت ندار ،یهست یوونیح هیتو -

 .یبکن یتون ینم یغلط یچیرم و تو ه یم نجایاز ا من

 

 غیشدم، وحشت زده ج دهیکوب واریشد و محکم به د دهیکمد لباسهام رفتم تا خواستم درش و باز کنم دستم از پشت کش بطرف

 .دمیکش

 :دیرو دو طرف سرم گذاشت و تو صورتم غر دستاهش

 

 کجا؟-

 هان؟

 ؟یبر بذارم

 آره؟ ؟یکش یزجر م یدار

 کمه هنوز دلم خنک نشده. هنوز

 !یدیبودنم رو ند وونیح یآره؟ پس هنوز خو وونم؟یح من

 .یرو بچش یبه بعد جهنم واقع نیکنم از ا یم یکار

 

 حرف. یاز کلمه ا غیشد اما در یزده فقط دهنم باز و بسته م وحشت

 رفت. رونیبه حالتم زد و از کنارم گذشت و از اتاق ب یپوزخند

 افتادم. نیزم یحال رو یب

 شده بود. یچیافتاد، دور سرم باند پ نهییبه ا نگام

 گچ بود. یدیصورتم به سف رنگ

 لبم خونه مرده و کبود بود. ی گوشه
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 .هیگر ریداغونم بلند زدم ز ی افهیق دنید با

 بود. دهیچیاتاق پ یفضا یام تو هیهق گر هق

 ؟ینیب یم یدار ایخدا

 آره؟

 نرفته؟ ادتیو که  من

 من رو فراموش کرده بسمه. مامانم

 پناهم. یکنم، حداقل تو پناهم باش که ب یم خواهش

 

 

 

 ساعت، دو ساعت، سه ساعت. کیدونم چقدر تو اون حالت بودم؛  ینم

 گذشته بود. مهیدونم ساعت از ن یم فقط

 ..دمیبرخورد در از جا پر با

 ه؟یهللا ک بسم

 .ستیخدا من تو خونه تنهام ساشا هم که ن یوا

 دزده؟ نکنه

که مشغول در آوردن  یدختر دنیرفتم با د رونیاز اتاق ب نیپاورچ نیهزار تا صلوات و ذکر و...از جا بلند شدم و پاورچ با

 .سادمیمانتوش بود شوکه سرجام وا

 نور آباژور جلوه دار بود. رید و زکوتاه شده بو یرنگش که مدل مصر ییطال یرو در آورده بود و موها شالش

 رنگش رو در آورد. یقرمز آتش یمانتو

 شد. انیقرمزش نما یبدنما تاپ

 خواد؟ یم یدختر تو خونه چ نیا

 بود. یسکیاومدن ساشا از اشپزخونه کامال سکته رو زدم، تو دستش دو تا و با

 و طرفش رفت و ... دیساشا با عشوه خند دنیبا د دختره

 .نمیمنزجر کننده رو نب یرو بستم اون صحنه  چشمهام

 .نمیرو بستم تا له شدن غرورم رو نب چشمهام

 قلبم خوردتر نشه. نیاز ا شتریرو بستم تا ب چشمهام



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 خنده شون چشمهام رو باز کردم. یصدا با

 .دیاز چشمم چک یا قطره

 که تو ب*غ*ل هم بودن،  طاقتم تموم شد. دنشونید با

 گفتم: یبلند یصداپا تند کردم و با  

 

 چخبــره؟ نجایا-

 

 رو به ساشا گفت: یمضخرف یبا صدا دنمیمن از هم جدا شدن دختره با د یصدا با

 

 ه؟یدختره ک نیساشا ا-

 

 با پوزخند گفت: ساشا

 

 خدمتکارم.-

 

 دستم رو مشت کردم. تیعصبان از

 دختره رفتم و گفتم: یحرص جلو یرو از

 

 خ*ر*ا*ب. یدختره عمته، دختره  نیا-

 ه؟یباق متمیمن اون وقت دو قورت و ن یخونه  یتو یاومد

 .رونیمن گمشو ب یخونه  از

 

 رفت طرف ساشا و گفت: یجلف با بغض ساختگ ی دختره

 

 گه؟ یم یچ یپاپت یدختره  نیعشقم ا-

 

 بودم گفت: دهیکه تا حاال ازش ند یبا لحن ساشا
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 .زمیآروم باش عز سیه-

 دست من. بسپرش

 

 حرفش نگاه ترسناکش رو بهم دوخت و سمتم اومدو گفت: نیا بعد

 

 ؟یکن یم یرفتار نطوریا یبا ناز یبه چه حق-

 هوم؟

 

 بغض گفتم: با

 

 ؟یاریپست فطرت من تو خونه اتم اونوقت دختر م-

 آره؟

 ه*ر*ز*ه. هیزنت با  یچشمها یجلو رتیغ یب

 

 آها پس بگو خانوم از کجا سوخته!-

 شده؟ تیحسود زمیعز یاوخ

 ؟یسوز یم ستمیبا تو ن نکهیا از

 

 گفتم: غیشدم، که دستم و باال بردم و محکم زدم تو گوشش و با ج یاز حرفش عصب یحد به

 

 ینکن؛ بعد تو م یکه من تو خونه ام  حرمت نگه دار و هر کثافت کار یگم تا زمان یم یکه وقت یهست یعوض نـــــقدریا-

 سوزم؟ یم یستیباهام ن نکهیاز ا یگ

 !یکن یدختر جلف خراب م هی یکه ناموست رو جلو یرتیغ یب نقـــدریا

 که... یپست نقـــدریا

 

 هقم نذاشت ادامه بدم. هق
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 گفتم: غیبا ج نیهم یموند برا یگفتم تو دلم م یاگه نم یول

 

 طعم جهنم و بچشم؟ یخوا یم یگفت-

 

 که ازت متنفرم. یکنه نه من یسوزه که عاشق باشه و حسود یم ینطوریا یکس ؟ینطوریا

 ؟ینشونم بد یخوا یکدوم جهنمو م گهیتو د دم،یزنم و جهنم رو به چشم د یبابام مرد من تو جهنم دست و پا م کهیروز از

 

 تنه زدم و رفتم کنار دختره و زار زدم: بهش

 

 .ستیمن که واسم مهم ن یچیمن ه-

 خونه اش نبر. و تو اتیکثافت کار یر یاگه م ایکه زن داره، طرفش نرو  یکس یول

 ذاره تو کاسه ات. یخدا م یاریم هیبق هیو که سر زندگ یکار نیاحمق، هم یزن هی خودت

 

طرف  دمیبگه، که از کنارش گذشتم و دو یزیو خواست چ دیصورتش چک یرو تیواقع یاشکهاش از رو ندفعهیا دختره

به  نکهیطرف در و قبل از ا دمیرو چنگ زدم و دو نیماش چییبرداشتم و سو دهیو نپوش دهیاتاق و مانتو و شالم رو پوش

 زدم.. رونیاز خونه ب انیخودشون ب

 آسانسور شدم. سوار

 رفتم. نیاومدم و بطرف ماش رونیب د،یبه طبقه همکف رس نکهیهم

 زدم. رونیب نگیشدم از پارک سوار

 .دیجوش یاشکم م یو چشمه  دیلرز یم تیو پاهام از عصبان دست

 دختر تنها. هیشب و  کی ساعت

 داد. یاالن بهم آرامش م کهییبه جا روندم

 بود. دهیمحض بود، اما کارد به استخونم رس هیرفتن به اونجا خودکش هرچند
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 .دمیدو بود که رس ساعت

 و وحشتناک و...بود. زیتو اون ظلمات وهم انگ فضاش

 بودم. دهیمانتو و شال پوش هیاومد و من فقط  یم یسرد سوز

 که تو وجودم رخنه کرده بود، آروم جلو رفتم. یتوجه به ترس یب

 .نمیرو روشن کردم تا جلو رو بب میگوش یقوه  چراغ

 دو نصف شب و تو قبرستون و ... ساعت

 نبود؟ ترسناک

 کردم. دایقبر ها گذشتم تا باالخره قبر بابام رو پ نیتوجه از ب یکرد اما ب یم شتریشغال ها و سگها ترسم رو ب یصدا

 .دیترسم پر کش کبارهیقبر به  دنید با

 تونستم از ته دل زار بزنم. ینبود و م چکسیه نجایا گهیرو آزادانه شکستم د بغضم

 گفتم: هیو با گر دمیقبر کش یقبر دو زانو نشستم، دستم رو نوازش وار رو کنار

 

 ؟یخوا یسالم باباجونم مزاحم نم-

 

 م:زدم و گفت یهام لبخند تلخ هیگر نیب

 

 باز بهت پناه آوردم باباجون.-

 امشب دخترت چجور شکست؟ یدید ییبابا

 هوم؟

 شوهرم؟ انتیچجور کمرم خم شد، از خ یدید

 اندازه. یو سکوتش ادم رو به جنون م یکیکه تار ییجا نجا؛یکرده که نصف شب اومدم ا کاریبا روح و روانم چ نیبب ییبابا

 

 موهام رو باز کردم. پسیخنده، بلند شدم و شالم رو از سرم برداشتم و کل ریها زدم ز وونهید نیع

 .دنیجنون گرفته ها شروع کردم چرخ نیشال رو تو دستهام گرفتم و ع 

 .دنیو خنده شروع کردم ِکل کش هیو گر غیج با

 بودم؟ وونهید

 صبرم تموم شده بود. گهینبودم فقط د نه
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 صورتم گرفتم. یو دستمو جلو سادمیکه تو صورتم خورد سر جام وا ینور با

 .دیکوب یوار م وونهید قلبم

 فرو رفتم: یخلسه ا یتو ییارامش بخش فرد آشنا یصدا با

 

 سالم دختر بابا.-

 

 .دمیکش یخوشحال یاز رو یغیبه تن داشت، ج یدیبابا که لباس سف دنید با

 رو از هم باز کرد: دستهاش

 

 بدو. ییبغل بابا ایب-

 

 .دیگونه ام چک یرو یخوشحال یاشکهام از رو ندفعهیطرفش و خودم رو تو بغلش انداختم، ا دمیذوق دو با

 

 ؟ییبابا-

 

 ؟ییجان بابا-

 

 ؟یچرا ترکم کرد-

 شم؟یپ ینموند چرا

 کنن؟ تمیاذ نایتا ا یرفت چــــرا

 چرا؟

 

 سرم زد و گفت: یرو یو بوسه ا دیموهام کش یرو رو دستش

 

 آروم باش دخترم.-

 ام. دونهی یکیباش  آروم

 ؟یمحکم و صبور باش شهیهم یتو بهم قول نداد مگه
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 .ییچرا بابا-

 تونم. ینم گهید اما

 کشم؟ یعذاب م نقدریمن چند سالمه که دارم ا مگه

 دم؟ یپس م ویمن دارم تقاص چ بابا

 همه رو نداره. نیطاقت ا گهیقلبم د ییبابا

 .شتیپ ارهیخدا ضمانتم کن، منم ب شیپ بابا

 

 لرزن. یزدم که متوجه شدم شونه هاش م یطور حرف م نیهم

 هق هق مردونه اش شدم. یکه دقت کردم متوجه  یکم

 که نذاشت و محکم تر بغلم کرد و گفت: ام،یب رونیاز بغلش ب خواستم

 

 ببخش دخترم.-

 اهیس روم

 .یریکنم تا ارامش بگ کاریدونم چ ینم

 

 هق هق گفتم: با

 

 که رمیگ یارامش م یزمان-

 بشه تنم. سرد

 بشه چشمم. بسته

 .میبشه عمر زندگ تموم

 خوام. ینم یچیه گهید

 

 نگو دخترکم. نطوریا-

 بابا رو خون نکن. دل
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 زد و گفت: میشونیرو پ یقیعم یرو از خودش جدا کرد و بوسه  من

 

 .زبابایبرم عز دیمن با-

 

 گفتم: غیو ج یناباور با

 

 ؟ییکنم بابا کارینـه، پس من چ-

 

 شد. دیهمه جا رو گرفت و بابا ناپد دینور شد باز

 زدم: غیکه داشتم ج یتمام انرژ با

 

 نه.-

 

 

 

 

 شد. دیهمه جا رو گرفت و بابا ناپد دینور شد باز

 زدم: غیکه داشتم ج یتمام انرژ با

 

 نه.-

 

 افتادم و از ته دل زار زدم: نیزم یزانو رو دو

 

 خدا.-

 

 افتاد. یاز تپش م یلعنت نیقلبم گذاشتم، کاش ا یرو رو دستم

 .ادیشده بود و سوز هوا ز شیگرگ و م هوا
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 .دمیلرز یبه استخوونهام نفوذ کرده بود و م سرما

 خورد. یم گهیاز سرما بهم د دندونهام

 خودم و تکون دادم. یرو در بغل گرفتم و حالت گهواره ا خودم

 موندنم صالح نبود. گهید

 افتاده بود و برداشتم و سرم کردم. نیزم یجا بلند شدم و شالم رو که رو از

 درجه روشن کردم. نیرو تا اخر نیماش یسوار شدم و بخار عیرفتم و سر نیماش بطرف

 گرم شد و تن سردم هم گرم شد. نیماش یکم فضا کم

 .ابونایهدف حرکت کردم تو خ یروشن کردم و ب نویجونم ماش یب یدستها با

 .دیاشکم جوش یاسم ساشا، باز چشمه  دنیداشتبرد برداشتم با د یاز رو م،یرفتن گوش برهیو با

 از چند بار زنگ خوردن قطع شد. بعد

 !امی! ده تا پامیافتاد، واو چقدر پ امهایقطع شدنش چشمم به پ با

 تعداد تماسهاش هنگ کردم. دنیتماسها رفتم با د ستیل تو

 صدبار زنگ زده بود. کینزد

 ز کردم:رفتم و با امهایپ یپوشه  یتو

 

 (؟یکجا رفت-)

  

 :یبعد امیپ

 (؟ید یرو جواب نم تیچرا گوش-)

 

 :یبعد امیپ

 

 (ه؟یچ ایمسخره باز نیرو جواب بده، ا تیگم گوش یترانه من و سگ نکن م-)

 

 کوبنده تر بود: یبعد امیپ

 

 کنم کشتمت( داتیپ ،یخونه نباش گهیساعت د میتا ن یعل یترانه به وال-)
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 ساعت دو بود و االن چهار! یبرا زمانش

 رو بخونم. هیبق دمینکش گهید

 ضعف کرده بودم. میدونستم کجا برم و از طرف ینم

 شدمو روندم سمت خونه. یلجباز الیخیب پس

 .دمیبود که رس میچهارون

 و ضعف رو به هالکت بودم. یخستگ از

 بردم. نگیرو داخل پارک نیماش

 اخر رو زدم. یشدم و بطرف اسانسور رفتم و دکمه طبقه  ادهیپ نیماش از

 خودم خنده ام گرفت. نه،ییسر و وضعم تو ا دنید با

 سرم بود. یرو دهیو نپوش دهیبود و شالم پوش یکامال خاک مانتوم

 رفتن. رونیگرفتم و از اسانسور ب نهییاسانسور نگام رو از ا سادنیوا با

 داخل رفتم. نیپاورچ نیهمراهم بود، آروم در رو باز کردم و پاورچ دیبردم خداروشکر کل بمیج یتو دستمو

 شوکه سرجام موندم. نیزم یرو یدود گرفته و خورده شکسته ها یتعجب به فضا با

 قدم عقب رفتم: کیترس  از

 

 ؟یبود یکدوم گور-

 

نور آباژور خشن و  ریبود و چهره اش ز گاریخونه نشسته بود و تو دستش س یمبل گوشه  یرو دم،یکش یغیترس ج از

 ترسناک شده بود.

 گفتم: یلرزون یصدا با

 

 ؟یآورد نجایسر ا ییچه بال-

 

 انداخت. یرو گوشه ا گارشیجاش بلند شد و س از

 بطرفم قدم برداشت و... یاروم یگذاشت و با قدمها بشیج یتو دستهاش
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 انداخت. یرو گوشه ا گارشیجاش بلند شد و س از

 بطرفم قدم برداشت . یآروم یگذاشت و با قدمها بشیج یتو دستهاش

 شده بودم. یکی واریترس با د از

 فاصله بود. نمونیانگشت ب کیکه  یو جلوتر اومد به قدر جلو

 داغش تو صورتم پخش شد. ینفسها

 .دیکوب یبار م وانهید قلبم

 برجسته شده بود. شیشونیسرخ بود و رگ پ چشمهاش

 گفتم : یلرزون یصدا با

 

 ب...رو..عقب.-

 

 گفت: یخفه ا یتوجه به حرفم، با تن صدا بدون

 

 ؟یبود یگفتم کدوم قبرستون-

 

 شده گفتم: مسخ

 

 قبرستون!-

 

 :دیغر

 

 ؟یداریبر نم یدست از لودگ یمن یاالنم که تو دستها-

 

 مسلسل گفتم: نیع
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 ؟یبود یکدوم قبرستون ینه به خدا گفت-

 گفتم قبرستون! منم

 

 ترانه-

 

 رفتم سرخاک بابا گهیگم د یخب دارم م-

 

 باور کنم؟ یانتظار که ندار-

 قبرستون!؟ یدختر تنها تو هی

 دروغا رو به خورد من نده. نیا

 ؟یکجا بود بگو

 

 گم سرخاک بابام بودم. یم ؛یبفهم یتون ینم یمشکل خودته وقت گهیاون د-

 

 دونم اون همه شجاعت رو از کجا آورده بودم. ینم

 عقب هلش دادم و گفتم: به

 

 دم؟ یم حیاصال من چرا واسه تو توض-

 کن بابا. جمع

 

 کنه درو قفل کردم و بطرف حموم رفتم. یبتونه کار نکهیطرف اتاق رفتم و قبل از ا به

 

 

 .دمیاز خواب پر یدادیداد و ب یصدا با

 ه؟یچ یو برا یاز ک ادیفر یشدم، صدا یخواب بودم و متوجه نم جیگ

 رفتم. رونیشدم و سر و وضعم رو درست کردم و از اتاق ب بلند
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 ستادمیبود، بهت زده ا ستادهیسرخ بود و ساشا هم با اخم جلوش ا تیمامان که صورتش از عصبان دنیبا د دمیسالن که رس به

 و گفتم:

 

 چخبره؟ نجایا-

 

 غلم کرد.سخت و محکم ب یحرف چیساشا رو پس زد و بطرفم اومد و بدون ه دنمیبا د مامان

 به خودم اومدم و دستم رو دورش گرفتم و گفتم : هیاز چند ثان بعد

 

 معرفتم! یسالم مامان ب-

 ن؟یخوب

 

 از اشکش دلم گرفت: سیصورت خ دنیو از خودش جدا کرد با د من

 

 معرفت؟ یب-

 من؟

 نجا؟یا امیذاشت ب یآدم به اصطالح دامادم نم نیا یدونست یم

 .یداد یکه جواب تلفنهام رو نم خودتم

 

 

 

 

 

 گرد شده گفتم: یچشمها با

 

 ن؟ییایذاشت ب یساشا نم-

 

 آره دخترم.-
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 رو کردم به ساشا و گفتم: تیعصبان با

 

 غلط کرد. یلیساشا خ-

 

 حرص گفت: با

 

 درست حرف بزن! یهو-

 

 نثارش کردم و دست مامان رو گرفتم و به اتاقم بردم. ییبابا برو

 تخت نشست و متعجب گفت: یرو

 

 ن؟یخواب یجدا ازهم م-

 

 گفتم: ینیغمگ یصدا با

 

 م؟یهم باش شیباشه و پ کجایاتاقمون  نیتوقع که ندار-

 مامان؟

 چه برسه کنارش بخوابم! گهیترسم، د یکنارشم ازش م یوقت

 

 و گفتم: دمیاز غم کش یآه

 

 شاهرخ خان کجاس؟ الیخیب-

 

 رفت شرکت.-

 

 .ارمیب ییتا برم چا دینیآها بش-
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 دخترم زحمت نکش. خوادینم-

 

 گفتم: دیبار یکه غم ازش م یلبخند تلخ و لحن با

 

 بده!-

 دختر تازه عروستون. یخونه  نیاومد

 کنم. ییرایازتون پذ دیبا

 

 .دمیمبل د یرفتم و بطرف اشپزخونه رفتم، که ساشا رو رو رونیحرفم از اتاق ب نیا بعد

 سرش گذاشته بود. یداده بود و دستشم رو هیرو تک سرش

 زدم و داخل اشپزخونه رفتم. یپوزخند

 گذاشتم و بطرف اتاق رفتم. ینیداخل س ینیریو با ش ختمیر ییفنجونها چا داخل

 تقه زدم و داخل شدم. چند

 حواس گفت: یزد و ب یلبخند دنمید با

 

 اما االن... یکن ییو کدبانو یاریب ییاومدم خونه ات واسم چا یمثل االن وقت قایو دق یآرزو داشتم خوشبخت بش شهیهم-

 

 گفته. یچ دیحرفش و خورد و تازه فهم میاشک یچشمها دنید با

 تخت کنارش نشستم. نییگذاشتم و پا زیم یرو رو ینیس

 زانوم گذاشتم و گفتم: یو تو بغلم جمع کردم و سرم و رو زانوهام

 

کنم و تو  ییرایخونه با شوهرم به استقبالش برم و ازش پذ ادیازدواج کردم و مامانم م یدخترا آرزو داشتم وقت هیمنم مثل بق-

 من و شوهرم لبخند بزنه اما االن... دنیدلم به داشتن شوهرم و مامانم افتخار کنم و مامانمم با د

 

 . ادامه دادم:دیقطره اشک از چشمم چک هی
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 ها رو به گور ببرم.آرزو نیا دیاما االن با-

 .نیبا اخمش روبه رو شد ن،یاستقبال من و ساشا روبه رو بش یبجا یکه شما اومد االن

 .دمیاشکتون رو د نمیلبخندتون رو بب نکهیا یبجا

 مامان؟

 کشم؟ یدارم عذاب م نطوریکردم که ا یچه گناه من

 ام رو با شوق انتخاب کنم اما... هیزیلباس عروس بپوشم، جه گهید یخواست مثل دخترا یدلم م منم

 

 پام برداشتم. یبازوم نشست سرم رو از رو یکه رو یدست

 آورد. یصورتش قلبم رو به درد م یرو یاشکها

 آغوشش گرفتتم. تو

 .دیموهام کش یدستش رو نوازش گونه رو 

 خواست حرف بزنم تا سبک بشم: یم دلم

 

 سن کمرم خم شد. نیتو ا-

 .دمیرو چش جهنم

 همه درده. نیچرا سهم من ا دمیفهم یم کاش

 

 هقش بلند شد. هق

و  یخوند، که تو دوران نوجوون یرو م یلب شعر ریکرد و ز یم هیداد و گر یو تو بغلش مثل گهواره تکون م من

 شد: یدوست داشتم و باعث ارامشم م یلیخ یخردسال

 

 نجایتو ساکته ا یبخواب آروم عسل بانو، که ب -

 ای دن ِیرحم یب نی، ازانگار یراحت شد یول

 

 رهیم ادشیدرد ُ  نیا یغصه ، ک یآروم و ب بخواب

 رهیگیجاتو نم ی، کس ستین نی اخرت ا ِسکانس

 عسل سخته یب یالال بخواب اما ، روزا الال
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 نجایتو ساکته ا یرفتهبخواب آروم عسل بانو ، که ب ادمونیپرواز ِ پُر از دردت ، بهار از  با

 ای دن ِیرحم یب نیانگار ، از یراحت شد یول

 

 رهیم ادشیدرد ُ  نیا یغصه ، ک یآروم و ب بخواب

 رهیگیجاتو نم ی، کس ستین نی اخرت ا ِسکانس

 

 

 ساکت ، زمان آروم ، عسل تو آسمون خوابه نیزم

 یآزاد ِ آزاد گهیتـابـهمثـل ِ پـروانـه ها حـاال ، د یم گهید یجـا هیش رفته از امشب ،  ستاره

 یداد یآدما باعشق ، دوباره زندگ یلیخ به

 

 بابونه یسرخ ، گل ها یالال گل ها الال

 خونه یاین گهی، که تو د شهیباورش م نویا یک

 

 دهیچیپ نجای، تو عطرت ا نجایا زنهیقلبت م تو

 بابونه یســــرخ ، گـل ها یالال گـــل هــا دهالالیم یزندگ یصدا نتیریاسم ِ پاک و ش تو

 خونه یاین گهی، که تو د شهیباورش م نویا یک

 

 عسل سخته یب یالال بخواب اما ، روزا الال

 ، نگات زنده ست ، نفس داره یدیاما بخش یرفتهتو رفت ادمونیپرواز ِ پُر از دردت ، بهار از  با

 پـاداش ، هــزاران بـار اُســکـاره نیتو کـمـتـر واسه

 ساکت ، زمان آرووم ، عسل تو آسمون خوابه نیزم

 تـابـه یم گهید یجـا هیش رفته از امشب ،  ستاره

 

 

 

 کل یدانا
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 خفـــــــــــــــــه شو-

 .یندار یحق نیهمچ تو

 ؟یفهم یم

 

 

 

 .یمجبورم کن ست،ین لمیکه باب م یمنو وادار به کار یتون یمردک نم نیبب-

 افتاد؟

 

-........ 

 

 :دیکش ادیاز خشم فر پر

 

 دم. یخانواده ات م لیاراده کنم دو سوته جنازه تو تحو یدون ینکن خوب م دیمن و تهد-

 

 

 

 .میهه بچرخ تا بچرخ-

 

 پرت کرد و سرش را در دست گرفت. زیم یبر رو تیرا از عصبان تلفنش

 .دید یهمه طرف تحت فشار بود و ازار م از

 رونیبه ان زد و دودش را ب یقیرا روشن کرد و پک عم یکیرنگش  ییرا برداشت و با فندک طال شیمالبرو گاریس پاکت

 داد.

 شد. رهیشرکتش خ یاتاقش رفت و به پارک روبه رو هیقد یجا بلند شد و بطرف پنجره  از

 گفت. یدییکه به در خورد بفرما یتقه ا با

 اش وارد شد: یباز شد و منش در
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 س؟یرئ-

 واستون آوردن! یپاکت

 

 و گفت: دیاش چرخ یمنش بطرف

 

 .زمیم یبذار رو-

 

 از گذاشتن پاکت از اتاق خارج شد. پس

 نبود. شیرو ینام و نشان چیشد، ه رهیبه آن خ یرنگ را برداشت کم دیاتاقش رفت و پاکت سف هیا شهیش زیم بطرف

 مبل کنارش افتاد. یداخل پاکت بهت زده رو یعکسها دنیبازش کرد با د کنجکاوانه

 عکسها در حال حرکت بود. یمدام رو نگاهش

 لب شروع به خواندن کرد: ریداخل پاکت بود، ان را برداشت و ز یا برگه

 

 س؟یجوجه رئ یچطور-

 ؟یزنده ا هنوز

 تونم بکنم؟ ینم یغلط چیکه ه یگفت

 نقشه خوب باشه ها! یعروسک برا نیبه نظرم ا ام

و از همه مهمتر حواست باشه، که اگه پا رو  یدار یفقط خواستم بگم عروسک خوشگل رمیگ یوقتت رو نم ادیخب ز خب

 شم که.... یمجبور م یدمم بذار

 

 نیزم یبود را رو زیم یهرچه رو ادیپرت کرد و با فر یگوشه ا تیرا در دست مچاله کرد و ان را با عصبان برگه

 :ختیر

 

 کشمـت. یم-

 

 .دیچنگ زد و بطرف در دو نیزم ینفس زنان کتش را از رو نفس
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 بطرف آسانسور رفت تا... هیکردند، اما بدون توجه به بق یکارکنان با تعجب نگاهش م ی همه

 

 

 

 ترانه

 

 

 گذشت. یکه مامان اومده بود م یروز از روز دو

 کردم. یاتاقم سر م یخونه بود تو یتو کهیساشا سرد بودم و زمان با

 نشسته بودم و مشغول شونه زدن موهام بودم. نهییآ یجلو

 کردم. یو عاشقانه هر روز شونه شون م دیرس یتر از کمرم م نییتا پا ابیتقر موهام

 گل سر سرخ رنگم بستمشون. با

 رفتم. فونیمتعجب از جا بلند شدم و بطرف ا فونیصدا در اومدن آ با

 رو برداشتم و گفتم: فونیآ

 

 د؟ییبله بفرما-

 

 مزاحمتون شدم. دیسالم خانوم ببخش-

 

 د؟ییکنم بفرما یخواهش م-

 

 د؟یدر رو باز کن دیکن یرو جا گذاشتم، لطف م دمیهستم متاسفانه کل تونینییطبقه پا هیبنده همسا-

 

 تعجب گفتم: با

 

 !دییکنم بفرما یبله خواهش م-
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 رو گذاشتم. فونیاف رو زدم و ا اف

 ساز رو روشن کردم. یبه طرف آشپزخونه رفتم و چا الیخیب

 برداشتم. نتیرو از کاب یوانیل

 .سادمیزنگ آپارتمان سرجام وا یصدا با

 ه؟یک وا

 نداره!؟ دیمگه کل ساشا

 پشت دره. یدر نگاه کردم که متوجه شدم، زن یدر رفتم و از چشم بسمت

 ا؟یآ هیک

 پشت در گفتم: از

 

 بله؟-

 

 آوردم. یخانوم نذر دیببخش-

 

 .دیچند لحظه صبر کن هیبله -

 

 مناسب بود. کممیشال سرم کردم، تون هیو  دمیاتاق دو بطرف

 .دمیطرف در دو باز

 و درو باز کردم. دمیکش یقیعم نفس

 زن مواجه شدم. یخال یبا جا اما

 

 وا کجا رفت!-

 

 ؟یگرد یم یدنبال ک-
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از من عمل کرد و  عتریکرد، خواستم درو ببندم که سر ینگام م ثانهیلبش بود و خب یرو یکه لبخند وحشتناک یمرد دنید با

 پاش رو وسط در گذاشت و در رو هل داد.

 افتادم. نیزم یرو دهیترس

 بزنم که... غیداخل و درو بست خواستم ج اومد

 

 

 

 افتادم. نیزم یرو دهیترس

 گردنم حس کردم. یچاقو رو رو هیزیبزنم که ت غیداخل و درو بست خواستم ج اومد

 گفت: یوحشتناک یصدا با

 

 .ادیصدات در ب سیس-

 

 گردنش گذاشت. یرو دنیو حالت بر دستش

 زده نگاهش کردم و با لکنت گفتم: وحشت

 

 ؟ی..خو..ای...میچ..چ-

 

 حرکت بلندم کرد. هیجواب سوالم رو بده بازوم رو گرفت و تو  نکهیا بدون

 :دیکردم پسش بزنم که غر یسع

 

 کنه؟ یم یادیسرت به تنت ز-

 

 کنم. یکنم خواهش م یبازوم و ول کن، منکه فرار نم-

 

 با عجز گفتم که ولم کرد و گفت: نقدریا
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 برو-

 

 مبل نشستم. یسالن رفتم و رو بطرف

روش بود  لمیکه موبا زیزنگ خورد نگاه هردومون سمت م میرو در آورد که همون موقع گوش شیروم نشست و گوش روبه

 شد. دهیکش

 رو برداشت. لیجاش بلند شد و موبا از

 زد و بطرفم گرفت. یشخندیبود که ن یکمخاطب  دونمینم

 تو دلم روشن شد. یدیاسم ساشا نور ام دنید با

 :دیچیمضطرب ساشا پ یاتصال رو که زد صدا ی دکمه

 

 ...یدر زد درو باز نم یترانه هر ک-

 

 که تو دستش بود، به سرم زد از درد ضعف کردم. ییزد که مرِد با ته چاقو یحرف م داشت

 :دمیکش غیته دل ج از

 

 ساشا!-

 

 :دمیکش غیزد؛ صداش قطع شد باز ج یاون موقع که ساشا داشت حرف م تا

 

 .ایساشا کمکم کن تورو خدا ب-

 

 آروم و البته وحشت زده اش بلند شد: یصدا قهیاز چند دق بعد

 

 ترانه؟-

 شد؟یچ

 

 هق هق گفتم: با
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 کمکم کن من...-

 

 رو ازم دور کرد و کنار گوشش گذاشت و گفت: یگوش مردِ 

 

 به به آقا ساشا!-

 ؟یخوب

 !یکرد یو رو نم یداشت یعروسک خوشگل چه

 

-.......... 

 

 !یاوه چه عصبان-

 

 شد و گفت: یجد هوی

 

 منم و زنت. یاریدر ب یزرنگ باز یخونه ات، بخوا یایاالن م نیهم یخوا یاگه زنت رو م-

 بمونه. ادتی

 

-............ 

 

 پسر خوب. نیآفر-

 

 گفت: ختمیر یرو قطع کرد و روبه من که اشک م یگوش

 

 وگرنه.... ادیفقط دعا کن شوهرت باهامون راه ب-

 

 ام بلند شد. هیهق هق گر ادیندارم و ممکنه ن یساشا ارزش یمن برا نکهیزانوم گذاشتم. با فکر ا یرو رو سرم
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 ام قطع شد: هیمرِد، گر هیعصب یصدا با

 

 .یختیببند دهنت رو اعصابم و بهم ر یکن یاَه چقدر تو زر زر م-

 شم با چسب دهنت رو ببندم. یمجبور م یکن هیگر یبخوا اگه

 

 ترس و همراه با لکنت گفتم: با

 

 .گهی...کنم...دی...نمهی..د...گر...یبب...خش-

 

 شد. رهیخ رونیلب گفت و بطرف پنجره رفت و به ب ریز یا خوبه

دو طرف سرش رو کامال کوتاه کرده بود و چند جاش رو خط انداخته بود و  یداشت و موها ینگاه کردم قد بلند بهش

 وسط سرش رو نگه داشته بود . یموها

 بود. دهیپوش یبیو شلوار شش ج شرتیت هی

 :دیکش ادیتو سرم فر یکس

 

 ؟یَمرد نیا ی افهیو ق پیبه فکر ت تیموقع نیا یترانه تو-

 

 .رونیب امیرو تکون دادم تا از فکر ب سرم

 

 دیگذاشت. بطرفم اومد و بازوم کش بشیبطرفم برگشت و اسلحه اش رو در اورد و چاقوش رو داخل ج هوی قهیاز چند دق بعد

شوکه شدم، که  یام نشد و اما من بقدر هیچند ثان نهایتموم ا دیام گذاشت. شا قهیشق یو کنارش نگهم داشت و اسلحه رو رو

 .دمیکش غیج قهید از چند دقبع

 موقع در بشدت باز شد و ساشا داخل شد. همون

 هق هقم بلند شد دنشید با

 

 

 

 نعره زد: بایام گرفته بود تقر قهیشق یتو بغلش بودم و اسلحه هم رو بایمن که تقر دنیبا د ساشا
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 ؟یکن یم یچه غلط یدار-

 کشمت. یم فتهیواسه اش ب یخدا اتفاق یبه خداوند کوروش

 .دیزد که تنم لرز یقهقهه ا کوروش

 .دیبود که ساشا هم د ادیز نقدریا لرزشم

 : کوروش ولش کن،ساشا

 .میزن یحرف م مینیش یم

 .ادیب سی: حرف هات رو بذار تا رئ کوروش

 :دیکش ادیو فر دیکوب واریمشتش رو به د یعصب ساشا

 .یلعنت-

 و زار زدم: ارمینتونستم طاقت ب گهید

 قراره من از طرفت عذاب بکشم؟ یتا ک-

 همه درد بکشم؟ نیقراره من ا یک تا

 گفت: یبا لحن مسخره ا کوررش

 .وونهیکنم. شوهرت پست تر از ح یکوچولو، خوب درکت م یاوخ-

ام فشرد  قهیاز قبل به شق شتریو ب دیاسلحه رو کش یبرداشت. ماشه  زیو به طرف کوروش خ دیچیساشا تو خونه پ ی نعره

 ام بلند شد. هیهمراه با گر غمیکه ج

 .ایفرستمش اون دن یم یبردار گهیقدم د کی: کوروش

 بگه که در زده شد. یزیچ خواست

 اومد برو درو باز کن. سی: رئکوروش

 و به طرف در رفت. دیکش یقیعم نفس

 بلند شد. دشییسالم کردن ساشا و بفرما یصدا

 که داخل سالن شد قلبم از تپش افتاد. یورود فرد با

 رفت. یاهیهام س چشم

 افتادم که کوروش گرفت. یم داشتم

 کرد. یو پوزخند نگاهم م یرو داشت که با سرد دارید نیاون انگار انتظار ا اما
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 لبش گفت: یهمون پوزخند رو با

 ترانه. میدیرس گهیباز به هم د-

 ؟ینیب یم

 .دهیمن رو سر راهت قرار م یزن یکه همش ازش دم م ییخدا ینیهم من رو بب یینخوا

 کرد گفت: یکه تا اون موقع متعجب ما دو تارو نگاه م ساشا

 س؟یرئ-

 ن؟یشناس یمگه ترانه رو م شما

 اون با بهت گفتم: یجا به

 بابامه! یعمو-

 .وشیدار عمو

 شد. شتریساشا ب تعجب

 و گفت: سادیوا کمیبه طرفم قدم برداشت و نزد عمو

 حقته بازهم شکنجه ات کنم.-

 نفسم رفت. یلحظه ا یلحنش برا از

 لکنت گفتم: با

 ...کار...کردم !؟یم...مگه..چ-

 گفت: یچشم ها و لحن ترسناک با

 ؟یکرد کاریچ-

 رفت. رانیتو سهند باهام قهر کرد و از ا بخاطر

 ؟یکن کاریچ یخواست یم گهید

 به هردومون گفت:که تا اون موقع ساکت بود، جلو اومد و رو ساشا

 !؟هیمنظور از باز هم شکنجه چ-

 مبل نشست و به کوروش گفت ولم کنه. یجواب بده رو نکهیبدون ا عمو

 مبل روبه روش رها شدم. یرو

 گفت: یجد یلیهم کنارم نشست و خ ساشا

 چخبره؟ نجایبگه ا یکی-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند
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واسه ام جهنم کرده بود و هزار برابر بدتر از  یگیکه م یسیرئ نیمن هم روزِ ید یکه امروز به پا کرد یدرست مثل جهنم-

 جهنمه تو...

 ؟یچ یعنی: ساشا

 مکررش کالفه گفتم: یسوال ها از

 چخبره؟ نجایبپرسم ا دیبسه... حاال من با-

 کرد و گفت: یدست شیبگه که ساشا پ یزیخواست چ عمو

 .یموضوعه کار هیاتاق...  یتو برو تو یچیه-

 اخم نگاهش کردم که عمو گفت: با

 ساشا؟ یکن یم یچرا از زنت مخف-

 م؟یینجایا یچ یما برا یگینم چرا

 هوم؟

 کالفه گفت: ساشا

 .نیترانه رو وسط نکش یلطفا پا سیرئ-

 عمو رفت رو مخم: پوزخند

 بخاطر زنت. رانیکردم بسه اما با رفتنش از ا تشیاذ یسهند بره گفتم، هرچ نکهیتا قبل از ا-

 ...نه

 

 

 

 گفتم: ینیلحن غمگ با

 

 واسه از دست دادن ندارم. یچیه گهیمن د-

 آخر خطم. گهید

 نگاه کردم و گفتم: شیفشرده شدن دستم توسط ساشا متعجب به صورت عصبان با

 چته؟-

 پاشو برو تو اتاق.-

 و گفتم: دمیرو از دستش کش دستم
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 خورم. یچخبره از جام تکون نم نجایا یتا نگ-

 خونسرد عمو، بهش نگاه کردم: یصدا با

 شده. یبذار من بگم چ-

 :دیغر ساشا

 ...سیرئ-

 توجه به ساشا گفت: یب

 مواد مخدره... ییِ کار شوهرت جابه جا-

 کنه. یم یحرف رو زد که فکر کردم شوخ نیا لکسیر نقدریا

 ، دوختم:انداخته بود نییبهت زده نگاهم رو به ساشا که سرش رو پا ش،یجد ی افهیق دنیبا د اما

 کنم؟ یم ی..سقف زندگهی...ریخالفکار...ز هی..من...ب..با...ی...عنی...ی-

 !؟ادیسرم ب ییقرار بود چه بال گهیاز جام بلند شدم... د شوکه

 خدا؟ آره

 عمو به گوشم خورد: یتلو خوران به سمت اتاق رفتم که صدا تلو

 م؟یینجایا یچ یبرا یدون یو حاال م-

 .دهیمواد باال کش اردیلیم کیشوهرت  چون

 رو زد و گفت: یینها یضربه  ،یبعد یضربه  نمیا

 تا پولم وصول بشه. میو قراره تو رو با خودمون ببر-

 گرد شده نگاهم رو به ساشا که دستش رو مشت کرده بود انداختم. یدهن باز و چشم ها با

 باشه خدا؟ رتیغ یتونه ب یتا چه حد م آدم

 خواد بده؟ یم یجواب باباش و مامانم رو چ یول ستینداره واسه اش مهم ن یچون ازم دل خوش باشه

 گفتم: غیافتادم و با ج نیزم یجا رو همون

 لعنت به همه تون.-

 لعنتتون کنه. خدا

 .نیگرم بخور نیبه زم یاله

 کنم. یم نتونیزنده ام فقط نفر تا

 .نیخوام تقاص کاراتون رو پس بد یزنده ام فقط و فقط از خدا م تا

 اتاق و گفت: یو برد تو دیام که بلند شد ساشا به طرفم اومد و بازوم رو گرفت و من رو دنبال خودش کش هیهق گر هق
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 ؟یدیفهم یاینم رونیاز اتاق ب-

 ضجه هام و هق هقم بلند شد. یرفت و من صدا رونیاز اتاق ب بعدم

 

 

 

اتاق کز کرده بودم نگاه  یگوشه  یِ کیتار یکه  تو یدونم چقدر گذشته بود که در باز شد و ساشا وارد اتاق شد و به من ینم

 .میشده بود رهیخ گهیسکوت بهم د یکرد. هردو تو

 نگاهش عوض شده بود. رنگ

 شد. یم شترینگاهش کم تر از گذشته شده بود و برعکس من که روز به روز نفرتم ب نفرت

 رو تحمل کنم. یآدم نیتونستم همچ یصبرم تموم شده بود و نم گهید

 مقدمه گفتم: بدون

 طالقم بده.-

 کبود شد و گفت: تیاش از عصبان افهیق یآن به

 تکرار کن! گهیبار د کی دمینشن-

 از قبل گفتم: سردتر

 ؟یکه نرفته حق طالق بهم داد ادتی-

 شد و گفت: کمینزد

 ؟یگفته تو آزاد یاون وقت ک-

 ه؟یچ-

 کردن من دست برنداشته؟ تیدرونت از اذ طانیش  هنوز

 ؟یریرو ازم بگ یچ یخوا یم گهید

 هان؟

 گفت: دادمیتوجه به داد و ب بدون

 بود؟ یکه گفت بازم حقته شکنجه ات بدم، چ وشیمنظور از دار-

 گفتم: یدهن کج با

 به تو چه.-

 حرص گفت: با
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 ترانه؟-

 ؟یگیم یانشاءهللا، چ نیترانه بش یب-

 . جواب سوالم رو بده.نیبلند بگو آم-

 تمسخر گفتم: با

 هع با نمک... منم گفتم به تو چه.-

 ؟یاوک

 داد و گفت: رونیب یرو عصب نفسش

 ترانه سگم نکن.-

 با تمسخر گفتم: دوباره

 .یریهاپو تو رو خدا گازم نگ یآقا دم،یترس یوا یوا-

 شدم و ادامه دادم: یجد

 ؟یبدون یخوا یم یچ-

 شمه؟یهام و چند ماه پ یشکنجه گر بچگ وشیدار نکهیا

 ه؟یقاتل روحم تو بچگ نکهیا

 تنمه؟ یشکنجه هاش هنوز رو یادگاری نکهیا

 نداره؟ یدردم بگم که تموم ازکدوم

 ؟یختیتو بگم که روح و روانم رو بهم ر از

 بگم؟ یکه در حقم کرد یظلم از

 بگم؟ امییها و تنها هیگر از

 کدومش؟ از

 تو خودم جمع بشم. شتریشد و دستش رو به طرفم گرفت، که باعث شد ب کینزد بهم

 بودم گفت: دهیکه تا به حال ازش ند یلحن با

 ندارم. تینترس ترانه کار-

 رو جلوتر آورد و اشک هام رو پاک کرد و گفت: دستش

 دختر؟ یاریهمه اشک رو از کجا م نیا-

 رو به طرف قلبم بردم و با بغض گفتم: دستم

 قلب شکسته ام. نیاز ا-
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 .دیگونه ام چک یرو یقطره اشک سمج کی

 گفت: یآروم یصدا با

 ؟یمن رو ببخش یتون یم-

 هق هق گفتم: با

 ؟یببخش یتونست یم یتو بود-

 .یکن یتو فرق م-

 .یدار یدل مهربون تو

 ترسم. یم ترانه

 ترسم. یم میلیخ

 ؟یاز چ-

 از...-

 

 

 

 هات. نیاز نفر-

 داد. هیتک وارینشست و سرش رو به د نیزم یرو کنارم

 شد و ادامه داد: رهیرو به رو خ به

 ترانه یتو معصوم-

 .یلیخ

 .رهیگ یم نتیو نفر یزیخدا عز شیدونم پ یکه م نقدریا

 دونم. یکردم م تیاذ یلیتو رو خ من

 باور کن دست خودم نبود. اما

خواستن از هم جدا بشن که  یازدواج نکردن بعد از چند ماه بخاطر اختالفاتشون م گهیعالقه با همد یو بابام از رو مامان

متوجه شدن مامان، من رو حامله است بابا و مامان هم بخاطر وجود من طالق نگرفتن، بزرگتر که شدم همش دعوا و جر 

دونستن، دعواهاشون  یم کردن و من رو اضافه یو سرزنش م ریو از همه بدتر همش من رو تحق دمید یبحثاشون رو م

 شد به من... یتهش ختم م

 محبت مادر پدر نداشتم... یهمون بچگ از

 خارج افتاد به کلم. یپونزده سالم شد سودا یوقت
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 سربار نباشم. گهیرم بلکه د یم رانیاز ا گفتم

 گفتم بابا قبول کرد و فرستادتم آلمان. یوقت

 رو از سر گذروندم. میپونزده سال به دور از خانواده و محبت و... زندگ چهارده

 یبشم تا وقت یکردم که واسه خودم کس یذره محبت همش طرف دخترا بودم، اما در کنارش تمام تالشم رو م هی بخاطر

 افتخار. هیبرگشتم بشم ما

 زد. یموقع ها زنگ م یبعض بابا

 مامان جدا شده. روز زنگ زد و گفت که از هی نکهیا تا

 نکرد. یام اصال مهم نبود چون مادرم واسه ام مادر واسه

 خودم رو غرق کار کردم. باز

 شنهادیپ هینفر اومد و  هی نکهیو کارمون گرفت تا ا میشرکت زد میخارج یاز دوستها یکیبه کمک  یو دو سالگ ستیب تو

 تو منجالب افتادم... شنهادیداد و با همون پ یزیوسوسه انگ

 دادم، سکوتش که مدت دار شد گفتم: یسکوت کرد، تا اون موقع تو سکوت به حرف هاش گوش م دیحرفش که رس ینجایا

 ؟یشنهادیچه پ-

 شد و گفت: رهیزد و دوباره به روبه رو خ یکردم لبخند کمرنگ یکه کنجکاوانه نگاهش م یرو چرخوند و به من سرش

 اومد شرکتم وشیمعاون دار-

 داشتم یخودرو ساز شرکت

 .میاریدر م اردیلیم کی کیهرماه نزد میکن یکار داد و گفت اگه باهاشون همکار شنهادیمن و دوستم پ به

 بود. یهم داشتن عال یادیواسه دو جوون که غرور ز یادیز شنهادشیپ خب

 .میدوستم قبول کرد با

هرماه  وشیمعاون دار یطبق گفته  ران،یا میو بفرست میکن یجا ساز نیبود مواد داخل ماش نیا میداد یانجام م دیکه با یکار

 .میآورد یدر م اردیلیم کی کینزد

 اش بهم گفت. نهیریخواد ازدواج کنه از تو و مادرت و عشق د یروز بابا زنگ زد و گفت م هیکارهام غرق بودم که  تو

 دم روشن شد.و حسادت تو وجو نهیآتش ک دنتیام فرستاد همون موقع با ددوتاتون رو واسه عکس

 .میبابات من و مادرم محبت نداشت هیبخاطر نامرد چون

 .یتو تو محبت بابات و مامانت غرق بود اما

 من. اما

بابا به  دمیخوردم، که د یرو زمان یینها یشکستم و ضربه  شتریبابا اصال دم هم حسابم نکرد ب دمیو د رانیاومدم ا یوقت

 کنه... یاز من توجه م شتریب یکه دختر زنش بود ییتو
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 کرد. یکه خونه بودم مادرت در حقم مادر یاون مدت میحق نگذر از

 چشم هام رو گرفت. ینتونستم خودم رو کنترل کنم خون جلو یمهمون اونشب

 چرا؟-

 با بابا دعوامون شد سر تو.-

 سرمن چرا؟-

 بماند.-

 ...یدون یاش هم که خودت م هیو بق میختینقشه ر دایبودم که با ش یعصبان نقدریدعوامون شد ا یوقت

 که چشم هام لبالب اشک بود گفت: یکرد به من رو

 ؟یببخش یتون یم-

 بغض گفتم: با

 تونم. ینم-

 .یخبر نداشت یچیاز ه کهیدر صورت یانتقام کمبود محبتت رو از من گرفت تو

 .رمیازت انتقام بگ یکه باهام کرد یبخاطر کار دیبود منم با نطوریا اگه

 وسط حرفم و گفت: دیپر

 

 

 

 ؟یگ یمن گذشته ام رو گفتم؛ تو نم-

 واست افتاده بگو. یکه تو بچگ یاتفاق از

 زانوم گذاشتم. یهمه دغدغه سرم رو رو نیاز ا خسته

و نفرت  نهیکردن ک فیشدم و شروع کردم به تعر رهیخ ینامعلوم ینقطه  کیسرم رو بلند کردم و به  قهیاز چند دق بعد

 نجایبه ا یبذارن گفتم وقت وشیدار شیبرن و من رو پ یکه قرار شد بابا و مامان به سفر کار یام و تا زماناز باب وشیدار

 که رفتم خونه شون سکوت کردم. دمیرس

 شد؟ی: بعد چساشا

 .میهام سهند بود مخصوصا حام یبچگ یِ همباز-

 زد. یمختلف کتکم م یبه بهانه ها وشیدار ادمهی

گلدون کار دست  هیبود که زدم  یکتکش واسه زمان نیکردم... بدتر تیخورم... اذ یبد غذا م دمیگفت سروصدا م یم مثال

 کنه... یم خیفکرشم مو به تن آدم س یحت یوا دیفهم یساناز رو شکستم البته از عمد نبود... وقت
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 .دیقطره اشک از چشمم چک هی یکه افتاد از ناراحت یاتفاق ادی به

 : ترانه؟ساشا

 گفتم: یلرزون یو با صدا دمیکش یقیعم نفس

 پهلوم. یقاشق داغ کرد و گذاشت. رو هیآشپزخونه و  یبردتم تو-

 .دیچک یپلکم م یاز ال نطوریهام رو بستم، قطرات اشک هم چشم

 گفت: یعصب یصدا با

 خب؟-

 رو... وشیدار یفحش ها و دادها نطوریکنم و هم یها و التماس هام رو فراموش نم غیج یصدا چوقتیه-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

مجبور شد  وشیقهر کرد دار وشیهفته با دار کیبخار من  ادمِ ی ضعف کرد، دیسوخته ام رو د یو پهلو دیسهند رس یوقت-

 ..ارهیبخره مثال از دلم در ب یمن رو ببره پارک و بستن

 برم. ینم ادیسهند رو از  یها یها و مهربون یخوب چوقتیه

 کنه؟ یم تتیاذ وشیکه دار یگفت ینم به مامان و بابات مگه-

 .ارهیبچه هفت هشت ساله که جنون م هی یکه برا ییدایکرد اونم تهد یم دمیتهد وشینه چون دار-

 گفتم. ینم یچیاز ترس ه منم

 شده؟یچ دیو پرس دیپهلوم رو د هیبار مامانم سوختگ هی البته

 سوخته. یاز ترس دروغ گفتم که خورده به بخار منم

 .ارمیسر خودم م ییبال هیو هردفعه  طونمیشر و ش یلیدونست خ یکرد چون م باور

 بر خورد کردم. وشیباز من با دار نکهیافتاد و تا ا ییهفت هشت سال جدا نمونیب یلیبه دال نکهیا تا

 

 

 

 تکون داد و گفت: یسر

 ؟یمن رو ببخش شهیدونم اشتباه کردم اما م یم-

 االن... یو به مرور ببخشمت ول ندهیبتونم در آ دیدونم شا ینم یعنیتونم،  ینم-

 که خودم زدم مطمئن نبودم  یاز حرف هرچند

 وقت. چیتونم ببخشم ه ینم چوقتی. من ساشا رو ه
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 و آروم گفت: دیکش یقیعم نفس

 داره. دیام یبشم جا دهیکه قراره باالخره بخش نیباشه هم-

 جاش بلند شد و به طرف در رفت آروم صداش زدم: از

 ساشا؟-

 جانم؟-

 تونم ببخشمت. یشه و منم م یهات جبران م یبد یهمه  یاگه طالقم بد-

 رفت. رونیاز اتاق ب قهیشد و بعد از چند دق رهیبزنه بهم خ یحرف نکهیا بدون

برداشتم و شماره مامان رو گرفتم. بعد از چند بوق  فمیک یرو از تو میو از جا بلند شدم و گوش دمیکش یقینفس عم دیناام

 :دیچیگوشم پ یآرامش بخشش تو یصدا

 جانم؟-

 ن؟یسالم مامانم خوب-

 منم خوبم. یسالم دختر گلم تو خوب باش-

 پس من خوبم.-

 قربونت برم من ساشا خونه است؟ یاله-

 کنه؟ ینم تتیاذ

 تم:لرز به تنم افتاد اما گف شیچند ساعت پ یِ آور ادی با

 به کارم نداره. یآره خونه است، کار-

 رسونه. یخب خداروشکر... دخترم شاهرخ سالم م-

 .دیسالمت باشن، شماهم سالم برسون-

 .زمیحتما عز-

 ؟یندار یکار

 خدانگهدار. تون،ینه سالمت-

 مواظب خودت باش. خداحافظت.-

 .میدست و پا کنم گرسنه نمون یزیچ کیرفتم و وارد آشپزخونه شدم تا  رونیرو قطع کردم و از اتاق ب تماس

 ـــــــــــــــــــ                   

 کل یدانا
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 بشیکرد و دستانش را داخل ج پیرا ک شرتشیسو پیکرد، ز یمشامش را نوازش م سیپار یباران خورده  نینم زم یبو

 رفتند گذر کرد. یسو و آن سو م نیاز ا مهیکه سراس یمردم انیگذاشت و از م

 پارک ثابت ماند. یگرفت و به رو یشلوغ یرا از رو نگاهش

خود غرق  یِ کودکان شد و در خاطرات بچگ یباز ی رهیداد و خ هیو به آن تک ستادیطرفش قدم برداشت و کنار درخت ا به

 شد.

 .شیبایکوکانه اش با عروسک ز یها یسمت باز دیذهنش پر کش کبوتر

 یکودکانه  یداد و غرق خنده ها یکرد و هلش م یسوار تاب م رفت و او را یکه با عروسکش به پارک م یزمان

 شد. یعروسکش م

 .دیکش ییتنها یاز رو یآه

 اش تنگ شده بود. یعروسک چشم رنگ یدلش برا چقدر

 دیو از دلبرش حفاظت نکرد و نجنگ ستادینا نکهیرا در آن غربت گذاشته بود وجدان درد گرفته بود از ا شیکه پا یروز از

 بود.. مانیپش

 .رید یلیشده بود خ ریبود و افسوس که د یریاس یگریدلبرش در قفس هوس مرد د حال

 

 

 

 ترانه

 روز از اون اتفاق گذشته بود. چند

 .شتریکرده بود و مهربون تر از قبل شده بود و توجهاتش هم ب رییتغ ساشا

 مامانم و باباش برم. دنیبرم و د رونیذاشت از خونه ب یم

 من رو عاشق خودش کنه. نکهیا ایخواست جبران کنه  یم دیشا

 افتاد واسه ام. ییتونم بکنم که چه اتفاقا یفراموش نم چوقتیهرصورت ه در

 شده بود. یا نهیک یادیز یدل لعنت نیا

 رفت تو فکر و حواسش به اطراف نبود. یشد م یکه تنها م ییوقتا

 فتادهین یدونم اتفاقات خوب یکرد فقط م کاریدونم چ یو نم فتادین ینشد و اتفاق وشیاز دار یخبر گهیاون روز به بعد د از

 شلوغ شده بود. شتریاواخرم سرش ب نیشده بود و ا دهیکش نییکه ساشا از اون ابهت قبلش پا

 کنه. ییکارا کیگفت قراره  یخواست حاللش کنم و م یازم م همش

 .فتهیب یکه نکنه باز اتفاق دیلرز یمن تنم م و
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اتاقم بودم، کم غذا  یرم و همش تو یم رونیروزها کمتر از خونه ب نیتحمل نداشتم، به قول ساشا افسرده شده بودم؛ ا گهید

 .گهیزنم و د یکمتر حرف م گهیکنم، د یذوق نم گهیکنم، د یکلکل نم گهیخورم، د یم

 !؟ستیکه ن یافسردگ ینشونه  نایا

 !؟هست

کردم که چند تقه به اتاقم خورد و  یمضخرفم فکر م ی ندهیاتاق نشسته بودم و به آ یکه تو گهید یروزها هیمثل بق االنم

 از تاسف تکون داد و سمتم اومد. یو کنج اتاق نشسته بودم، سر نیزم یمن که رو دنیساشا داخل شد و با د

 پوشه بود. کیدستش  تو

 رو سمتم گرفت و گفت: دستش

 بلند شو باهات کار دارم.-

 بلند شدم. واریتوجه به دستش با کمک د یب

 پوف کالفه اش گوشم رو آزار داد. یصدا

 رفت، به دنبالش رفتم. رونیاتاق ب از

 .نمیمبل بش یو اشاره کرد رو ستادیسالن ا یتو

 مبل تک نفره نشستم. یرو

 پام دو زانو نشست. یو جلو اومد

 نگاهش کردم! متعجب

 زد و گفت: یکمرنگ لبخند

 خوام باهات حرف بزنم. یم-

 تکون دادم که خودش ادامه داد: یسر

 شده؟ ریدستگ وشیدار یدونست یم-

 از تعجبم بود گفتم: یِ بلند که ناش یصدا با

 ؟یچ-

 ؟یچجور

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 مدرک ازش رو کردم. یسر هیلوش دادم و -

 کردم. میتنظ ینامه ا تیفردا صبح دادگاهشه از طرف تو هم شکا پس

 بهت گفتم: با
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 از طرف من چرا؟-

 که بهت زده و... ییبخاطر کتک ها-

 حالم گفت: دنیتکون دادم، با د یسر نیغمگ

 ؟یخوشحال نشد شدیچ-

 رو نداره. یاز باباش کس ریچرا خوشحال شدم. اما دلم واسه سهند سوخت اون به غ-

 زد و گفت: ینیشد و لبخند غمگ یصورتش عوض شد، چشمهاش اشک حالت

 َمرِد نگران نباش. هیاون -

 ترانه؟

 بله؟-

 دارم. یکار مهمتر هیحرفه مهمم نبود باهات  نیراستش ا-

 گفتم: ینداشتم ول یدونم چرا حس خوب ینم

 ؟یچ-

 داشته باشم. یچه حس دیدونستم با یکه زد نم یحرف با

 ...ایکنم !؟ خنده کنم!؟  هیگر

 !؟کدومش

 

 

 

 اعتراف کنم. هیخوام  یم-

 نگاهش کردم. آب دهنش رو قورت داد و گفت: منتظر

 خوام از دستت بدم. یمن... من بهت عالقمند شدم و نم-

 .یکارام رو جبران کنم و تو رو هم عاشق خودم کنم اما تو همه راه ها رو به روم بست خواستم

 که به خواستت تن بدم. نهیجبران ا نیبهتر دمید نیکردم، بنابرا یکه فکرش رو م هیزیاز اون چ شینفرتت ب دمیفهم

 ؟یبخش یاگه طالقت بدم من رو م یگفت بهم

 !یدیهمش عذاب کش یدیکه من رو د یازوقت یگفت

. میجدا بش گهیاز همد یخوام که توافق یرو ندارم و م نمیب یکه شب ها م ییطاقت کابوس ها گهی... خب راستش من دخب

 و لبخند دوباره ات. دنیارزه به خند یسخته اما م یلیهرچند واسم خ
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 کردم. یزد من بهت زده نگاهش م یکه م ییحرف ها نیتمام ا تو

 .دیلرز یکلمات م انیب یصداش برا ه؛یسخت یمعلوم بود که از رو شدیکه از دهنش خارج م یکلمات تمام

 زد و گفت: یکنم لبخند تلخ ینگاهش م نطوریهم دید یوقت

 ؟یخانوم هیچ-

 مهربون بشم؟ ادیمن نم به

 فورا پاکش کرد و گفت: دیقطره اشک از چشمش چک کی

 .میریطالق بگ یداداگاه، قبلش وقت گرفتم که توافق میریپس فردا که م-

 .یحاللم کن یبتون دوارمیام

 لب باز کردم و گفتم: یسخت به

 سا...شا؟-

 جان دل ساشا؟-

 بگم؟ یدونم چ یمن...من...شوکه ام نم-

 .یخواد بگ ینم یچیه سیه-

 .رونیب میزن و شوهر بر هیپاشو لباس بپوش امشب رو مثل  یتون یاگه م فقط

 .یخوب داشته باش یخاطره  هیخوام امشب و فردا رو ازم  یم حداقل

 محبت نداشت. یلبخند زد که با اون همه نفرتم دلم سوخت؛ ساشا از همون بچگ کی بعدش

 از اشک هام لبخند زدم و گفتم: یریجلوگ یبرا

 .میبساز گهیواسه همد یخوب دم آخر یخاطره  هیآماده بشم و  رمیمباشه پس من -

 زد و بلند شد و با ذوق گفت: یخوشحال یاز رو یلبخند

 .امیسرحال ب رمیبگ یا قهیدوش چند دق هیمنم  یتا تو آماده بش یپس خانوم-

 .یخور یعه سرما م-

 گفت: ینیلبش رفت و با لحن غمگ یحرفم لبخند از رو نیا با

 پوشم بعدش. یلباس گرم م زمینگران نباش عز-

 رفت. بعدم

 .هیگر ریدهنم گرفتم و زدم ز یسر خوردم و دستم رو جلو نیزم یرفتنش رو با
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 تلخ باشه؟ نقدریسرنوشت دوتامون ا دیبا چرا

 ؟یرو داشتم و کنارشون بودم اما ساشا چ لیحداقل تا قبل از فوت بابام محبت پدر و مادر و فام من

 دور از محبت بوده. به

 .میهردومون به آرامش برس کاش

 :دیکش ادیتو سرم فر یکی

 .شهیم وونهیاون د یاگه تو بر-

 .شهینابود م یتو بر اگه

 .شهیبدتر از االنش م یتنهاش بذار اگه

 :دمیو نال دمیکش یخفه ا غیج

 بسه بسه بسه-

 روم بذار. شهیپ یراه کیتونم کنارش بمونم خودت  یمن نم ایهقم بلند شد. خدا هق

 جا بلند شدم و به طرف اتاق رفتم. از

 .دمیهم به صورتم رس یکم کیو  دمیآوردم و پوش رونیدست مانتو شلوار ب کیکمد  از

 رو برداشتم و به طرف اتاق ساشا رفتم و در زدم. چادرم

 .زمیتو عز ایدر بازه ب-

 یمشک شرتیو سو دیسف شرتیو ت یشلوار مشک کیزدم.  یکه آماده شده بود لبخند دنشیرو باز کردم و داخل رفتم با د در

 رو برداشت و سمتم اومد گفت: نشیماش چییبود، سو دهیپوش

 ؟یخانوم یآماده ا-

 .میآره بر-

 .میرفت رونیو از ساختمان ب میشد نیاز قفل کردن خونه، سوار ماش بعد

 هفت شب بود. ساعت

 م؟یبرخب خانوم خانوما، کجا -

 .یدونم هرجا تو بگ ینم-

 دنج و خلوت. یجا هی میرستوران بعدش بر میام، اول بر-

 باشه.-

 کرد. یآهنگ پل کیزد و دستش رو جلو برد و  یلبخند
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 دنده گذاشت و بهم لبخند زد. یدستش رو ریرو ز دستم

 به لبخندش زدم. یلبخند

 لبم رفت: یشدن آهنگ لبخند از رو یپل با

 که زخمه یسکوت و قلب یشبا یعنی یینفهمه تنها یک چیه یبشکن یکه بغض کن یعنی ییتنها-

 ونیگر یو شب و چشما یبارون خودت ریدوباره ز یقدم بزن یعنی ییتنها

 هم قدمه با اون... شتیپ گهید ستیکنار تو ن یعنی

 

 شده از غمش... رهیت یشدم به چهره  رهیخ یناراحت با

  

 بغض و دوباره هق هق و خواهش هی یعنی ییو اشک رو بالش تنها سیخ یکه چشما یعنی ییتنها-

 همه خاطره هات رو یورق بزن یعنی ییتنها

 گوش کنه تک تکه حرفات رو گهید ستیکنار تو ن یعنیپاک کنه اشک چشات رو  گهید ستین

 تو افتادم ادیآروم زد نمه بارون بازم  دادمیکاش دل نم یاز دله سادم ا یوا یا

 تو افتادم ادیآروم زد نمه بارون بازم  دادمیکاش دل نم یاز دله سادم ا یوا یا

 داریب یتو با شب رو فکرش و چشما یعنی ییتنها واریبه عکس رو د یبمون رهیکه خ یعنی ییتنها

 یکه هر شب و هر شب دلشوره دار یعنی ییتنها

 یسهمه تو خاطره هاشه آروم ندار یعنی یقراریساعت خاص ب هی تو

 تو افتادم ادیآروم زد نمه بارون بازم  دادمیکاش دل نم یاز دله سادم ا یوا یا

 تو افتادم. ادیآروم زد نمه بارون بازم  دادمیکاش دل نم یاز دله سادم ا یوا یا

 

 .ختیمن ر یتموم شدن آهنگ اشک ها با

 آهنگ حرف دلش بود. نیا انگار

 .مییکه چقدر دوتامون تنها آخ

 م نگاهش کردم.فشرده شدن دست با

 ؟یخانوم هیچرا گر-

 غم گفتم: با

 ساشا؟-
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 جانم خانومم؟-

 زن. یتو برزخ دارم دست و پا م-

 رهیگ یبرزخ داره جونم رو م نیا

 .رهیگ یرو م دنمیراه نفس کش داره

 شدم. دهیتو بغلش کش هویو  دیطرفم و دستم رو کش دیپارک کرد، چرخ ابونیخ یرو گوشه  نیماش

 فقط تونستم بگم: شوکه

 ساشا.-

 .میکنم بذار هردومون آروم بش یخواهش م سیه-

 قلبش بود. یدرست رو سرم

 قلبش کرکننده بود. ضربان

 قلبش. یصدا یهام رو بستم و تمام تمرکزم رو گذاشتم رو چشم

 از کارهام دست خودم نبود. چکدومیه

 شد تو خلسه فرو رفتم. دهیسرم کش یکه نوازش گونه رو دستش

 :دمیلرزونش رو کنار گوشم شن یصدا

 که خوشبختت کنه و بهت آرامش بده. یبعد از من ازدواج کن یکیبا  دوارمیام-

 من رو از ذهنت پاک کنه. یها یبتونه بد دوارمیام

 شد. ریحرفش باز اشکم سراز نیا با

 زد. میشونیپ یرو ینیداغ و آتش یرو از خودش جدا کرد و بوسه  من

 کردن. یسطل آب سرد روم خال کیانگار  نکارشیا با

 

 

 

 گرد شده لب زدم: یچشمها با

 ساشا.-

 بوسه رو به خودم و خودت بدهکار بودم. نیا سیه-

 گفت: یساختگ یِ زد و با خوشحال یلبخند مصنوع کی بعدم

 کنم. زیخوام امشب رو واسه ات خاطره انگ یخب خب خانوم خانوما بسه آبغوره گرفتن م-
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 خند بزنم، اما چه سخته!کردم لب یسع

 و گفت: دیکوب گهیبچه ها بهم د نیرو ع دستش

 .یشب عال هی یبه سو شیپ-

 .دیبار یتک تک کلماتش بغض م از

 گفتم: یبا ذوق الک زششیاز ر یریجلوگ یبرا د،یاشکم جوش یچشمه  باز

 جا؟ هی میساشا بعدش بر یوا-

 کجا؟-

 انداختم و گفتم: نییرو چندبار باال پا ابروم

 گم بهت. یحاال م-

 خب کجا؟-

 گفتم: طنتیش با

 نوچ.-

 و گفت: مینینوک ب یرو زد

 عه؟-

 گه؟ید استینطوریا

 باز گفتم: شین با

 بله.-

 پره. یخو مزه اش م گمینم

 زد و گفت: یمهربون لبخند

 .زمیباشه عز-

 زده نشد. یبه رستوران حرف میتا برس گهید

 توقف کرد. یسنگ یبا نما کیش یلیرستوران خ کی کینزد

 رو پارک کرد. نیماش

 میشد ادهیپ

 .میرفت یبه سمت ورود گهی. به سمتم اومد و دوشا دوش همد

 به سمتون اومد و به ساشا گفت: یورودمون گارسون با

 آقا. نیخوش آمد یلیسالم خ-
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 منم گفت: روبه

 خانوم. نیخوش آمد-

 تشکر کرد و گفت: ساشا

 خوام. یدنج و خلوت م یجا هیمحمد -

 دستش به طبقه باال اشاره کرد و گفت: با

 باال. دییبفرما-

 تمام مدت من سکوت کرده بودم. تو

 رفتن گارسون گفتم: با

 ن؟یشناخت یهم رو م-

 .هیدنج ی. جانجایا امیوقتا م یلیآره خ-

 .میحرفش تکون دادم و باال رفت دییرو به تا سرم

 ی چهیو قال یهر تخت پشت یدرست کرده بودن و رو یسنگ یرستوران کامال با سنگ کار شده بود طبقه باال تخت ها داخل

 بود. یکامال سنت زیبود. همه  چ یمیقد

 اومد. یم رونیبود و از دهنش آب ب نیبود که وسطش دلف یحوض سنگ کیهم  وسط

 کار شده بود و دور تا دور رستوران پر از گل و درخت بود. شهیش وار،ید یاز همه جالب تر به جا و

 هم گذاشته بودند که کامال فضا رو شاعرانه کرده بود. یسنت یِ موسق

 بود. بایز واقعا

 .مینشست گهیهمد یروبه رو قایتخت دق یرو

 گفتم: جانیبا ذوق و ه 

 و قشنگه. کیرمانت یلیخ نجایا یوا-

 نگفت. یزیبه ذوقم زد و چ یلبخند

 هردومون گذاشت و گفت: یبه طرفمون اومد و منو رو جلو گارسون

 .دییبفرما-

 : ترانه جان انتخاب کن.ساشا

از من کباب سفارش داد و بعد  تیسفارش دادم. ساشا هم به تبع یکباب سلطان کیتکون دادم و منو رو برداشتم و  یسر

 .دمیبه گارسون گفت که نفهم یزیچ کیآروم 

 گفتم: ادیز هیزده بودم تا بفهمم؛ گارسون که رفت با کنجکاو فضوال زل نیمنم ع 
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 ؟یبهش گفت یچ-

 کرد و گفت: یا خنده

 .یفهم یم-

 شد. تیباال کامال ال یشاد و عاشقانه، فضا هیقیشد به موس لیتبد یسنت هیقینگذشته بود که موس قهیدق چند

 دستش گرفت و گفت: یشد و دستم رو تو کمینزد ساشا

 بهت بدم ترانه. یزیچ هیخوام  یم-

 گفتم: ادیو تعجب ز یکنجکاو با

 ؟یچ-

 شده بود. به طرفم گرفت و گفت: نییتز یکه به طرز قشنگ کوچک در آورد، یجعبه  کی بشیج از

 مال توعه. نیا-

 تعجب گفتم: با

 واسه من؟-

 .رشیآره بگ-

 نقره، دهنم باز موند. یانگشتر دنیرو از دستش گرفتم و بازش کردم با د جعبه

 داشت. یادیز یلیخ یو پر زرق و برق بود و جلوه  ینقره ا یستاره  کیانگشتر  یرو 

 لبخند گفت: با

 .یداشته باش ادگاریرو ازم به  نی... اما دلم خواست ایلیشده خ ریهرچند د-

 گفتم: یلرزون یبا صدا دیاز چشمم چک یاشک ی قطره

 ؟یکن یرو م نکاریچرا ا-

 ره؟ید گهید یکن ینم فکر

 نداره؟ دهیفا گهیمحبتا و توجه کردنا د نیا یکن ینم فکر

 داد و گفت: رونیرو کالفه ب نفسش

 دونم اما... یرو م نایا یزخم نشو... همه  یترانه، نمک رو-

 ؟یاما چ-

 کرد. شهینم شمیعاشقم، کار-

 گفتم: یرو پاک کردم و با تلخ اشکم

 ؟یآزارم بد یخوا یم-



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 فتم؟یب ادتیبه  هیهرثان یخوا یم یادگاریدادن  با

 دست خودم نبود. حرفام

 گفت: یبا ناباور 

 ترانه؟-

 گفتم: یرحم یب با

 ه؟یچ-

 مرد! ترانه

 مونم؟ یم شتیپ نکاراتیبا ا یکن یم فکر

 .یدر اشتباه سخت

 گفت: یبم یغم و صدا با

 

 

 چقدر تلخه حرفهات.-

 .یچند حق دار هر

 حقمه. یبگ یچ هر

 نبودم. یخوب هیروح طی... اما تو هم بهم حق بده. منم تو شرااما

 ...من

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 بسه ساشا...-

 ؟ینبود یخوب طیتو شرا یگفت

 نبودم. یخوب طیتو شرا منم

 .یکرد رونمیو یداغون بودم که با کارت زد یاز لحاظ روح منم

 گرفتن. یسبقت م گهیاشکم از همد قطرات

 ادامه دادم: یسخت با

 .یکرد کهیت کهیقلبم رو ت یلهم کرد ،یشکوند ،یکرد رمیتحق-

 .نینگفتم و فقط واگذارت کردم هم یچیه

 گفت: ییباال یتن صدا با
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 ؟یواگذارم کرد-

 ن؟یهم

 ...هیلیواسه نابود شدن من خ نمیهم ترانه

 !یواگذارم کرد یگفت ترانه

 .رهیگیگذره تقاص کارام رو ازم م یاز حق بنده هاش نم خدا

 ترسم... فقط...فقط... یتقاص پس بدم نم نکهیا از

 هاش رو بست و ادامه داد: چشم

 خوام از دستت بدم. یفقط نم-

 شد و گفت: میاشک یچشم ها ی رهیهاش رو باز کرد و خ چشم

 ترانه؟-

 بسازم، که گذشتمون در برابرش زانو بزنه. یزندگ کی دمیباهام قول م یبمون اگه

 هوم؟

 رو جبران کنم. یهمچ دمیقول م ترانه

 تمام خاطرات بد ذهنت رو پاک کنم. دمیم قول

 باشه. یبگ هیکاف فقط

 دوباره بهم ببخش. هیباشه و زندگ بگو

 شد بهم. رهیخ منتظر

 کرد. یو گلوم درد م دیلرز یام از بغض م چونه

 کرد. یدرد م سرم

 زدم. یبرزخ دست و پا م یتو قایدق

 .دیبار یبود و از تک تک رفتارم درد و غم م یاما همه ساختگ دمیباهاش حرف زدم و خند درسته

 تونم با ساشا بمونم. ینم من

 بتونم ببخشمش اما... دیشا

 :دمیهم فشردم و نال یهام رو محکم رو چشم

 کنم؟ کاریخدا چ-

 ه؟فتیواسش م یبعد من چه اتفاق ایخدا

 :دیتو سرم داد کش یکی
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 ؟یخودت رو فدا کن یخوا یم یتا ک-

 هان؟

 و برو. بذار

 شکست و هق هقم بلند شد. بغضم

 فشرده شدن دستم چشم هام رو باز کردم. با

 بود: نیغمگ یلیخ صورتش

 نفس من؟ هی_ چرا گر

 بگم که گفت: یزیچ خواستم

 .دمیخودم فهم یخواد بگ ینم یچیه سیه-

 .میش یداداگاه جدا م میریطبق گفته ام پس فردا م ست،یاجبار ن موندن

 گفتم: یلرزون یصدا با

 ساشا...من...-

 ...یخواد بگ ینم یچیه سیه-

 .میخوام امشب رو خوش بگذرون یاشکات رو پاک کن م االنم

 کردم که دستش رو سمت صورتم برد و اشکهام رو پاک کرد. ینگاهش م نطوریهم

 گارسون غذا رو آورد. قهیبرگشت و بعد از چند دق سرجاش

 .میرو تو سکوت و آرامش خورد شام

 !؟یچه خوردن اما

 .میکرد یهردومون با غذا باز همش

 .میقصد رفتن کرد باالخره

 .میکرد و از رستوران خارج شد حساب

 محض سوار شدن گفت: به

 م؟یبر یخواست یبگو کجا م یخب خانوم-

 لبم نشست با همون لبخند گفتم: یرو یلبخند میخواستم بر یکه م ییجا هیآور ادی با

 .گمیبهت م فت،یراه ب-

 رو روشن کرد و حرکت کرد. نیتکون داد و ماش یسر
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 شدن آهنگ شکست. یبا پل نیماش یرو گفتم و اونم حرکت کرد سمت آدرس، سکوت فضا آدرس

 .هیریذاره توجه نکنم که فقط حال گ یکه م ییدادم به آهنگ ها حیترج

ما برخورد کنه که  نیبود با ماش کیجلومون و نزد دیچیبه سرعت پ نیماش کی هویکه  میخودمون بود یحال و هوا تو

 :دیداد کش تیرو مهار کرد و با عصبان نیماش عیساشا سر

 هوش چته؟-

 شد. یکه باندا داشت از جا کنده م یکرده بودن، به طور ادیآهنگ رو ز یصدا

 بود. یهاش دود شهیمشخص نبودن چون ش ناشیبود. سرنش یمزدا تر کی

 بزنن. نیبه ماش یداشتن جور یرفتن و سع یم راژیما و یجلو یبود اما ه یدونم هدفشون چ ینم

 رو گرفته بودم. رهیفرو رفته بودم و محکم دستگ یترس تو صندل از

 بهشون فحش داد. تیق گذاشت و با عصبانبو یدستش رو رو ساشا

 بود نبود. دهیکه از ترس رنگم پر یحواسش به من اصال

 جلومون. دیچیاز سمت چپ پ نیماش کی هویازشون سبقت گرفت،  ییباال یلیپدال گاز و با سرعت خ یرو گذاشت رو پاش

 .دمیکش یدلخراش غیبود که چشم هام رو بستم و از ته دل ج نیکه تونستم کنم ا یکار تنها

 شد. یقاط غمیبا ج نیترمز وحشتناک ماش یصدا

 شده بود. ونیدر م یکیو نفس هام  دیکوب یوار م وانهید قلبم

 آروم آروم چشم هام رو باز کردم. قهیاز چند دق بعد

 بود و اطرافمون ظلمات بود. یخاک هیتو نیماش

 سمت چپم. دمیترس چرخ با

 فشرد با لکنت گفتم: یمن شوکه شده بود و محکم فرمون رو دستش م نیع ساشا

 سا...شا؟-

 ؟ی...خو...بخ

 من رو کشوند تو بغلش و گفت: هویصدام نگاهش رو سمتم چرخوند و  با

 عمرم؟ یسالم-

 م؟ینشد زندگ تیطور

 از ترس بود گفتم: یبغض که ناش با
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 شد؟ یچ هوی-

که  دید شیگوش یرو یدونم چ یرو برداشت که زنگ بزنه نم لشیرو از خودش جدا کرد و بدون توجه به سوالم، موبا من

کاپوت  یرو دیبا مشت محکم کوب دنیشد و شروع کرد به عربده کش ادهیپ نیاز ماش هویکبود شد و  تیصورتش از عصبان

 بکشم. غیکه باعث شد ج نیماش

 گفتم: غیبا ج شدم و ادهیپ نیاز ماش عیسر

 !؟شدهیچ-

 ؟یاریدر م یباز وونهید چرا

 زد: خیکه براش فرستاده شده بود بدنم  یامیپ دنیبا د دمیرو از دستش کش یگوش دیکش یتند تند نفس م تیعصبان از

 مرگه. انتیمونه تاوان خ یکنه زنده نم انتیکه بخواد خ یبود ساشا خان، کس شیاول نیا-

 امشب تا روز داداگاه مواظب خودت و عشقت باش که... از

 از دستم افتاد. یبهت گوش از

 محکم تو بغلش گرفتتم: عیحالم سر دنیساشا با د دن،یشروع کرد لرز کیستریبدنم ه 

 نترس. یچی...تا من هستم از هزمیآروم باش عز -

 خونه. میبهتره زودتر بر االنم

 .میشد نیرو تکون دادم و سوار ماش سرم

 اومد و به طرف خونه حرکت کرد.. رونیب یجاده خاک از

 

 

 

 اومد و به طرف خونه حرکت کرد. رونیب یجاده خاک از

 .میدیساعت به خونه رس کیاز  بعد

 در حال افتادنه. ایافتاده  یکردم اتفاق یدلشوره داشتم همش حس م نقدریدونم چرا ا ینم

 .میدر پنهانش داشتم سوار آسانسور شد یکه داشتم و سع یهرحال با هر استرس به

 من چند برابر شد. یو در باز شد استرس و دلشوره  ستادیطبقه که ا یتو

 فکر بود. یمدت ساشا سکوت کرده بود و تو نیا تو

 ترس گفتم: یبازه با تعجب و کم دمیخواستم در رو باز کنم که د دیکل با

 در بازه!؟ نیچرا ا-
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 ش که!بستم میاومد رونیخونه ب از

 هم با تعجب نگاهم کرد و گفت: ساشا

 !یدرست نبست دیشا-

 کامال بسته شد. ادمهیامکان نداره، -

 هم رفت. یحرفم اخم هاش تو نیا با

 آورد. رونیاسلحه ب کی هویرو پشتش برد و  دستش

 .دمیکش ینیاسلحه از ترس ه دنید با

 ...سی: هساشا

 خب؟ سایوا نجایهم

 بازوش رو گرفتم و با ترس گفتم: عیبره داخل که سر خواست

 نه نرو ساشا...-

 !ارنیسرت ب ییداخل خونه باشه ممکنه بال یکس اگه

 داخل خونه رفت. یزد و بدون حرف یلبخند آروم کیشد و بعد  رهیلحظه به چشم هام خ چند

 .دیکوب یاز ترس به شدت م قلبم

 ذکر و صلوات بلد بودم شروع کردم فرستاد.. یهرچ

 .دمیکش یخفه ا غیاز داخل از ترس ج یزیبا شکستن چ هویخودم بودم که  یحال و هوا تو

 .دیلرز یهام از ترس م دست

 افتاد؟ ی...نک...نه...اتفاقن

 بود. یکیصلوات داخل خونه شدم آروم در رو باز کردم، خونه غرق تار با

 برق رو زدم دیدستم رو دراز کردم و کل 

 شدن خونه همانا و خشک شدنم همانا. روشن

 .شهیپر از خورده ش نیزم یبود و رو ختهیکامال درهم ر خونه

 و شکسته شده بود. ختهیر نیزم یها رو یافتاده بود و بوفه و عسل نیزم یها رو مبل

 گفتم: یلرزون و بلند یشکستن با صدا یساشا و صدا یادآوری با

 ساشا!؟-

 رس جلو رفتم.با ت دمیازش نشن ییصدا یوقت

 داد. یرو آزار م داد و گوشم یپام صدا م ریها ز شهیش خورده
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از  غیصداش کردم اما در یلرزون یباز با صدا دمشیسالن و آشپزخونه گذشتم و به طرف اتاقش رفتم اما اونجا ند از

 جواب.

 افتادم. نیزم یحال رو یبکشم و بعد ب غیروبه روم فقط تونستم ج یصحنه  دنیطرف اتاق خودم رفتم درو باز کردم با د به

 

 

 

 کامال چپه شده بود. تخت

 بود. ختهیر نیزم یکمدم رو یتمام لباس ها 

 گلوله بود. یجا میشونیوسط پ قایدق وار،ید یهمه بدتر دوسه تا از عکس هام رو از

 چنگ بود. یهم جا وارهایچند جا از د یرو 

 بود. رهینشسته بود و به عکسم خ نیزم یبهت زده رو ساشا

 گلوم، گلودرد شده بودم. یبغض تو بخاطر

 و بغضم با صدا شکست. ارمینتونستم تاب ب گهیوضع د نیا دنید با

 .دیلرز یم کیستریه بدنم

 زار زدم: یعجز و ناتوان از

 خد...ا-

 نداره؟ یتموم یبدبخت نیچرا ا ایخدا

 ه!؟روز و شب تن و بدنم بلرز دیبا چرا

 و گفت: ستادیاز جاش بلند شد و تلوتلو خوران سمتم اومد و باال سرم ا ساشا

 اگه تا االن دو دل بودم واسه طالق االن کامال مصمم.-

 شد. ونیو چشم هات گر یدیبخاطرم زجر کش یبسه هرچ گهید

 .یشیفردا از دستم خالص م پس

 کنارم گذشت. از

 کنند. سیدادم و گذاشتم، اشک هام صورتم رو خ هیتک واریکنار د همونجا

 نشستن ساشا روبه روم سرم رو بلند کردم. با

 رنگ بود. یمشک یپوشه  کیدستش  تو

 شدم به ساشا رهیهام رو پاک کردم و خ اشک
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 : ترانه؟ساشا

 بله؟-

 بله؟-

 تعجب گفتم: با

 خب بله!؟-

 جانم؟ یگ ینم-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 جانم؟-

 هاش رو بست و گفت: چشم

 جانم! ییگیم یوقت شهیم یدنیصدات شن-

 گفت: ینیهاش زو باز کرد و با لبخند غمگ چشم

 شد. نطوریکه ا میقرار بود امشب رو خوش بگذرون-

 .ومدهیبه ما ن یخوش انگار

 .دهیوقتش رس کنمیرو بگم و فکر م یموضوع هیخوام  یم

 کردم تا خودش ادامه بده: سکوت

 از کار خالف خسته شده بودم. گهیسال تو کار خالف بودم دپنج شش -

 اعتراف کردم. یکردم و به همچ یو خودم رو معرف سیپل شیپ رفتم

 

 رو لو دادم. وشیدار یکردم و دار و دسته  یاعترافم از جرمم کم شد و باهاشون همکار بخاطر

 گه.مر انتیکردم و به قول خودش تقاص خ انتیکه بهشون خ دیفهم وشیدار

 .فتهیب یخواستم بعد از من واست اتفاق یبود نم نیا یطالق رو مطرح کردم برا شنهادیخودم پ یدید اگه

 .شهیراحت بود که جات امن م المیبا طالق خ حداقل

 زودتر دست به کار شدن. نکهیکنن اما مثل ا ستمیکردم حداقل بعد داداگاه بخوان سربه ن یم فکر

 .ییمن تو هینگران تمام

 گفتم: یآخرش با کنجکاو یجمله  دنیکردم، با شن یاون موقع که ساکت و متعجب به حرف هاش گوش م تا

 چرا!؟-

 چون...-
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 سواستفاده کنن. ،یاخاذ ایبستن دهن من و  یترسم بخوان ازت برا یچون م-

 ...یبخاطرم همش زخم بخور نیاز ا شتریخوام ب یمن نم و

 زد و ادامه داد: ینیغمگ لبخند

کارم سخت شده بود چون  خت،یشد بعد که از حس هام مطمئن شدم اعصابم بهم ر یبهت عالقمند شدم خودم باورم نم یوقت-

 محال بود اما... یو عاشق کردنت کار یو متفر بود زاریتو ازم به شدت ب

 ت دارم.که نگه ستین یاومد و اگه بخوامم دلم راض شیاتفاقات پ نیبا اجبار نگهت دارم اما ا خواستم

 بودم به درخشش چشم هاش. رهیخ یحرف چیه بدون

 رو که تو دستش بود و سمتم گرفت و گفت: پوشه

 واسه توعه. نایا ایب-

 نگاهش کردم که ادامه داد: یتعجب پوشه رو گرفتم و سوال با

 دارم. یتو رو تو قلبم نگه م شهیاما من هم ،یستیزنم ن گهیبعد از طالق درسته د-

 زندان. فتمیبعد از داداگاه م من

 حرفش ناباورانه نگاش کردم که لبخند زد و گفت: نیا با

 کوچولو؟ هیچ-

 خالفکار بودن جرمه؟ یدونست ینم

 هوم؟

 جرمم کمتر شده. سیبا پل میزندان اما بخاطر همکار رمیم منم

 ؟یباز کن یخوا ینم

 لرزونم پوشه رو باز کردم. یرو تکون دادم و با دست ها سرم

 دفترچه حساب و عابر بانک داخلش بود. کیرنگ و  یسند مشک کی

 بهت گفتم: با

 ه؟ی...چنای...ایا-

 تو. یدفترچه حساب و عابر بانک برا هیسند خونه و -

 مم..من؟-
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 چرا؟

 و گفت: دیکش یپوف

خودت توش  ایباهاش بکن بفروشش  یخونه رو به نامت زدم، هرکار خواست نیا ؛یخوام بعد از طالق آواره بش ینم-

 .یخودت مختار ،یکن هرکار یزندگ

 و... ختمیحسابم واست باز کردم و واست پول ر هی

 رو بسمتش گرفتم و گفتم: پوشه

 ندارم.. ازین نایمم...من به ا-

 .یبهت عفو بخوره و راحت بش انشاءهللا

 .تیسر زندگ یایخودت م بعد

 شد. یزد که ته دلم خال یلبخند تلخ کی

 خاص داشت. یلیلبخند خ کی

 داد. یترس از نوع دلشوره و استرس به آدم م کی

 همون لبخند تلخش گفت: با

 مردم، ایو اعدام شدم  یاومد-

 .یباش یسخت یخوام تو ینم

 گفتم: یلرزون یصدا با

 کنم تمومش کن. یساشا خواهش م-

 گفت: یلرزون یتوجه به حرفم با صدا بدون

 تونم بغلت کنم؟ یم-

 .دیقطره اشک از چشم هام چک هپکی

 چش شده؟ ایخدا

 شکننده و کمر خم ندارم. یساشا نیمن عادت به ا ایخدا

 در همه حال مغرور و محکم باشه. دیبا ساشا

 هقم که بلند شد، تو آغوشش فرو رفتم. هق

 و سخت بغلم کرده بود. محکم

 آخره. یبغل کردن ها نیدونست ا یم انگار

 لبش رو حس کردم: ریز ی زمزمه
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 بچه دوست داشتم. شهیمن هم-

 رو حس کنه. یکمبود چیذارم ه یگفتم اگه بچه دار شدم نم یم شهیهم

 دلش بمونه.. یرو یذارم عقده ا ینم

 کنم. یبچه ام جبران م یخودم رو که داشتم رو برا یها یکمبود تمام

 فقط در حد آرزو بود و هست. نایا یهمه  اما

 اسم سپهراد دوست دارم؟ یلیخ یدونست یم

 خواست اسم بچه ام رو بذارم سپهراد؛ اما... یم دلم

 سوزوند. یزدم،حرفاش بدجور دل آدم رو م یتو بغلش زار م گهید

 کنم شروع کرد آروم کردنم. یم هیگر دید یوقت

 شدم: یشدم بلکه بدتر م یمن نه تنها آروم نم اما

 آخه؟ یکن یم هی...آروم خانومم...چرا گرسیه-

 .شنایخوشگلت سرخ م یها چشم

 نفس ساشا آروم

 

 .آروم

 هم افتاد و به خواب رفتم. یچشم هام رو یواسم حرف زد و موهام رو نوازش کرد که از خستگ نقدریا

 

 

 

 روز بعد: دو

 تخت افتاده بودم. یجنازه رو نیروز گذشته بود و امروز روز دادگاه بود و من از استرس و دلشوره ع دو

 چجور اندازه صد سال کمر من و ساشا خم شد. روزیکنم د ینم فیتعر گهید

 .میلب به غذا نزد چکدومیه م،یبود ریو گوشه گ میسکوت کرده بود هردومون

 گفت. ینم یچیبود و ه رهیول تا آخر به من خگوشه نشسته بود و از ا کیکه  ساشا

 سوزوند. یتو چشم هاش بود که بدجور دل آدم رو م یزیچ کی

 .نهیزم یآدم رو نیگفت ساشا مظلوم تر یبود م دهیگذشته اش  و ند یکارا یمظلوم شده بود که اگه کس یقدر به

 بچه ها شده بود. نیع
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 تو صورتش بود چند بار خواستم سر صحبت رو باز کنم. یغم کی

 خودم از اون بدتر بودم. اما

 نگفتم. وشیاز اتفاقات و دار یزیو چ میجدا بش گهیاز همد میدار میمامان و شاهرخ خان زنگ زدم و گفتم تصم به

 ناراحت شدن اللخصوص شاهرخ خان. یلیخ میجدا بش مییخوا یکه م دنیشن یوقت

 .مشونینیدادگاه بب قرارِ 

 هام رو بستم. چشم

 .دیاز چشمم چک یاشک سمج ی قطره

 ساعت افتاد. یجام بلند شدم. نگاهم رو از

 بود. وشیدادگاه، ساعت ده هم دادگاه دار میرفت یم دیشش بود و ساعت نه، با ساعت

 سوخت. یه ام مبود، از دلشوره و استرس از بس حالم بهم خورده بود معد دهیتهوع امونم رو بر حالت

 .رمیرفتم تا وضو بگ ییطرف دستشو به

 .رمیدو رکعت نماز بخونم تا آروم بگ بهتره

 سرم انداختم و قامت بستم: یرو رو دمیرنگم رو پهن کردم و چادر سف دیسف یوضو گرفتم سجاده  نکهیاز ا بعد

 هللا اکبر...-

 .ختیعجز اشک هام ر یرو که دادم از رو سالمم

 کرد. یدرد م قلبم

 کابوس تلخ بوده. کی نایا یهمه  نمیکنم بب یچشم هام رو باز م یخواست بخوابم و وقت یم دلم

 مهر گذاشتم و شروع کرد با خدا حرف زدن: یرفتم و سرم و رو سجده

 ا؟یخدا-

 جونم؟ خدا

 هم من و هم ساشا رو به آرامش برسون. دمیحضرت فاطمه ات قسمت م به

 م؟یریکنم تا هردومون آرامش بگ کاریبگو چ ایخدا

 ره؟یطوفان درونم آروم بگ نیکنم تا ا کاریچ بگو

هقم که بلند شد سر از سجده برداشتم و دستم رو به طرف آسمون بلند کردم و با عجز، با صوت و همراه با بغض  هق

 شود. یحمد باعث آرامش روح م یحمد؛ خواندن سوره  یشروع کردم به خوندن سوره 

 ...نی....الحمدهللا رب العالممی الرحمن الرحبسم هللا-

 هم گذاشتم. یچند لحظه چشم هام رو رو یمهر گذاشتم و برا یمرتبه خوندم و بعد سرم رو رو هفت
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 :دیچیتو گوشم پ ییصدا هوی

 ،یریببخش تا آروم بگ-

 .یریپاک کن تا آروم بگ نهیرو از ک دلت

 نبود. یمهر برداشتم و به اطراف نگاه کردم اما کس یسرعت چشم هام رو باز کردم و سرم رو از رو به

 گلوم. یشد تو بیبغض س باز

 .دیام لرز چونه

 هام رو باز بستم و دستم رو باال بردم و گفتم: چشم

 من از ساشا گذشتم و حاللش کردم. ایخدا-

 هم ببخشش و از گناهاش بگذر. تو

 .رهیاز حقم گذشتم، تو هم بگذر تا آروم بگ من

 باز کردم.رو  چشمم

 آرامش گرفته بودم. شیپ قهیبه چند دق نسبت

 جا بلند شدم و سجاده و چادرم رو جمع کردم. از

 ساشا اومد: یتقه به در اتاق خورد و پشت بندش صدا چند

 ؟یترانه خوب-

 افتاده؟ یاتفاق

 و درو باز کردم. دمیکش یقیعم نفس

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 نه خوبم.-

 گفت: نیکم نگاهم کرد و بعد غمگ کی

 .میبر دیخب آماده شو، با یلیخ-

 تکون دادم و درو بستم. یسر

 رفتم. رونیچادرم از اتاق ب دنیزدم و با پوش یسرتاپا مشک پیت کی

 مبل حاضر و آماده نشسته بود. یرو ساشا

 برم. رونیتا ب ستادیاز جاش بلند شد و بدون حرف به طرف در رفت و درو باز کرد و عقب ا دنمید با

 سراغم اومد. یباز همون دلشوره و ترس لعنت میکه شد نیماش سوار

 استرس و ترسم باال بود که باز حالت تهوع گرفته بودم. نقدریا
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 .دیلرز یکرده بود و م خیو پاهام  دست

 شد. ادهیپ نیرو کنار زد و بدون حرف از ماش نیساشا ماش هوی

 کجا رفت؟ وا

 برگشت. یخوراک کیپالست کیبا  قهیو بعد از چند دق یرفت داخل سوپر دمیکه کردم د دقت

 گفت: یپام گذاشت و با لحن مهربون یرو رو کیشد و پالست سوار

 .دهیرو بخور، رنگت پر کتیو ک وهیآبم-

 تکون بدم. یتونستم سر فقط

 .میدیساعت به نه بود که به دادگاه رس ربع

 به طرفم اومد. میشد ادهیرو پارک کرد و پ نیماش

 کرد که برم. ینم میاری پاهام

 گفت: یکه ساشاگرفتتم و با نگران فتمیبود ب کینزد

 ترانه؟ یشد یچ-

 ؟یخوب

 .میحالم بد شد بر هوی یچیه-

 من من کردن گفت: یتکون داد خواستم برم که دستم رو گرفت و با کم یسر

 ترانه؟-

 خواهش دارم. هی ازت

 اراده گفتم: یب

 جانم بگو.-

 گفت: قهیزد و بعد از چند دق یلفظ جانم از طرفم لبخند دنیشن با

 من باشه؟ یبه جا یحت یکن یو زندگ یآروم باش یافتاد، قول بد یکنم هر اتفاق یم دیتاک ،یخوام هر اتفاق یازت م-

 دهنم گرفتم و عق زدم. یحرفش حالت تهوع سراغم اومد، دستم رو جلو نیا با

 

 

 

 .نمیجدول بش یحالم کمکم کرد رو دنیبا د ساشا

 زد. یکرده بودم و با حرف ساشا قلبم انگار تو دهنم م بغض
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 گفتم: یفیضع یدستش چنگ زدم و با صدا به

 خونه. میبر-

 تعجب گفت: با

 چرا!؟-

 گفتم: یلرزون یصدا با

 کنم. یساشا خواهش م میندارم، بر یحس خوب-

 ها! رهیوقتمون م میبر رید مایترانه جان االن دادگاه دار-

 گفتم: یعصب

 نقدره؟یهم ،یدوستم دار یدوستم دار یگ یم یبدرک ه-

 !یشد یخوشحال م دیبا میگفتم بر االن

 دادگاه و... یبگ یکه ه نه

 گفتم. یدلم و بلند آخ یمعده ام سوخت، خم شدم رو هوی

 نگران دستم رو فشرد و گفت: ساشا

 آروم باش. شه؛یحالت بد م زم،یخب آروم باش عز یلیخ-

 .نیببرمت تو ماش پاشو

 .نیکرد بلند بشم و بردتم داخل ماش کمکم

 شماره گفت: دنیزنگ خورد با د شیگوش

 باباست.-

 رو وصل کرد و گفت: تماس

 سالم. بله؟-

-... 

 خونه. میگه برگرد یاما ترانه حالش بد شد، م میدادگاه یجلو-

-... 

 آره... باشه منتظرم؛ فعال.-

 فت:کرد و گ قطع

 .نجایا انیاالن م-

 تکون دادم. یسر
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 رو از سوزش معده ام گاز گرفتم. لبم

 گردم. ی: ترانه االن برمساشا

 گفتم: غیطرفم و باج دمیدستش رو گرفتم و کش عیخواست بره، سر تا

 دونم و تو... یمن م یاز کنارم تکون بخور-

 شده بود و با بهت گفت: رهیدهن باز و متعجب بهم خ با

 !؟یکن یم ینطوریچرا ا-

 شکست، با هق هق گفتم: بغضم

 نرو. یعنیگم نرو  یم ید لعنت-

 ندارم. یخوب حس

 .ادیحس هام درست از آب در م شهیهم فته،یب یمطمئنم قراره اتفاق 

 و گفت: دیگونه ام کش یرو نوازش وار رو دستش

 خب؟ شه،ینم یچی...آروم خانومم...هسیه-

 .میبر-

 .انیب نایصبر کن بابا ا زمیباشه عز-

 

مامانش بره  دیترس یکه م یبچه ا نیکردم، ع یرو محکم گرفته بودم و ول نم دستش انیکه مامان و شاهرخ خان ب یوقت تا

 و ولش کنه.

 به گونه اش زد و گفت: یحالم چنگ دنیو با د دیبه طرفم دو دنمیاومدن. مامان با د قهیاز چنددق بعد

 دخترم؟ یشد یخدا مرگم بده چ-

 جون گفتم: یب

 ضعف کردم. هوی یچیخدانکنه مامانم، ه-

 :سالم مامان.ساشا

 مهربون گفت: مامان

 ؟یسالم پسرم خوب-

 کردم اما االن اصال جون نداشتم. یم یبود حتما حسود یا گهیوقت د کیتو  اگه

 من و ساشا بود. یبه شاهرخ خان افتاد که نگاهش قفل دست ها نگاهم

 بگم که ساشا گفت: یزیچ خواستم
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 .رمیقدم ازش فاصله بگ کیذاره  یترانه دستم رو گرفته و نم-

 که بزرگتر بود. فیح فی. اما حارتاقانیخواست بگم  یکه اون موقع دلم به شدت م دیخان خند شاهرخ

 مامان؟-

 جان مامان؟-

 .فتهیب یکنم قراره اتفاق یترس مبهم تو وجودمه همش فکر م هیدار  یحس بد هیاز صبح -

 افتاد و... فته،یکردم قراره ب یکه همش حس م یبود و اون اتفاق نطوریواقعا هم هم و

 

 

 

 خم شد طرفم و گفت: ساشا

 زم؟یترانه عز-

 باهاش حرف بزنم. دیاومده با لمیبده برم، وک اجازه

 تکون دادم. نینه به طرف یرو محکم تر گرفتم و سرم رو به معنا دستش

 عجز به مامان نگاه کرد که مامان دستم رو گرفت و گفت: با

 دخترم بذار بره.-

 گفتم: یگرفته و لرزون یصدا با

 .نیازم جدا بش چکدومتونیذارم ه ینه نه نه، نم-

 درسته ازش متنفر بودم، درسته عاشقش نشدم. آره

 .دمشیبخش اما

 آخر خوب بود. یروزا نیا تو

 هم خونه بهش عادت کرده بودم. کیعنوان  به

 بشه. یزیخوام چ ینم

 شاهرخم باهاش بره؟ یخوا ی: اصال ممامان

 راحت باشه آره؟ التیخ که

 خواستم بره اما واجب بود. یدل بودم، نم دو

 :دمیو با عجز نال سرگردون

 خدا-
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 حالم به مامان و شاهرخ خان گفت: دنیبا د ساشا

 ن؟یبذارچند لحظه تنهامون  شهیم دیببخش-

 فاصله گرفتن. نیتکون داد و دست مامان رو گرفت و از ماش یخان مهربون سر شاهرخ

 بود. زونینشسته بودم و پاهام آو یصندل یرو

 .دیدستم رو که تو دستش بود رو بوس یپام، زانو زد و رو یجلو

 کردم. یعجز و بغض نگاهش م با

 ؟یچرا نگران زم؟ی: ترانه جان؟ عزساشا

 ؟یترس یم یاز چ ؟یسرگردون چرا

 گفتم: آروم

 .یگرد یبر نم گهید یکنم اگه بر یترسم ساشا. حس م یم-

 گفت: مهربون

 کجارو دارم برم که برنگردم؟-

 بچه ها گفتم: نیو ع دمیبرچ لب

 خوام. ینم-

 ؟یخوا یرو نم یچ-

 .یخوام بر ینم-

 گفتم؟ یچ ادتهیترانه -

 از جانبم باشه گفت: یمنتظر جواب نکهیا بدون

که  یندارم...گفتم تا زمان تیامن گهیلوشون دادم د ی.گفتم وقتدمیرو به تنم مال یهمه چ یِ رفتم اعتراف کردم پ یگفتم وقت-

 زنن. یم یکشتنم دست به هرکار یبخوام به دادگاه برم برا

 نه؟ ای گفتم

 ادامه داد: نیغمگ

 .ستیقبر بودن ن یمردن فقط به مرگ و تو-

 واسه ام از مرگ هم بدتره. نیو تو رو در کنارم نداشته باشم، ا میجدا بش گهیقراره از همد یوقت

 قشنگم. ینکارایکشم با ا یهم عذاب م ایواسه ام بهتره هرچند اون دن یلیکه خ رمیبم دمیم حیترج

 مگه نه؟ ،یکه شد محکم باش یهرچ یتو بهم قول داد ترانه

 رو پر کرده بودن. هام صورتم اشک



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 بود. منتظر مرگ ساشا

 هقم که بلند شد، چشم هاش پر اشک شد. هق

 اضافه و مزاحم و دردرسر سازم. شهیکه هم ومدیخودم بدم م از

 رو طرف صورتم آورد و اشک هام رو پاک کرد و گفت: دستش

 م؟یبر گهیاصال با همد یخوا یم-

 هوم؟

 من راحت تر. الیبهتر بود و خ ینجوریا آره

 لب گفت: ریتکون دادم که لبخند زد و ز یسر

 قربونت برم من.-

 گفتم. یدلم خدا نکنه ا تو

 رو قفل کرد. نیجا بلند شد مو ساشا در ماش از

 .میرفت نایبه طرف مامان ا گهیرو گرفت و با همد دستم

 دادگاه. میر یم می: ما دارساشا

 با تعجب گفت: مامان

 طالق؟ یبرا-

 .دی: نه وقتمون پرساشا

 حرف بزنم. لمیبا وک رمیم 

 ام؟یباهات ب یخوایخان: م شاهرخ

 .مییایخونه ما م نی: نه ممنون شما برساشا

 .میو ازشون جدا شد میکرد یتکون دادن. خداحافظ یسر

 

 شلوغ بود. بایتقر ابونیو متاسفانه خ میشد یرد م ابونیاز خ دیبود و با ابونیدادگاه اون طرف خ ساختمان

 .میگذشت ابونیدستم رو محکم گرفت و از خ ساشا

بود که  نیکه تونستم بکنم ا یتنها کار ادیبه سمتمون م ییباال یلیبا سرعت خ نیماش کی دمید هویکه  میبود ابونیخ وسط

 بزنم: غیج

 سا...شا.-

 بود که ساشا من رو محکم به عقب پرت کرد و... نیا دمیکه فهم یزیچ تنها
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 با تمام سرعتش به ساشا زد. نیبود که ساشا من رو محکم به عقب پرت کرد و ماش نیا دمیکه فهم یزیچ تنها

 .دیطول کش هیفقط پنج ثان دیشا نایتمام ا 

 ساشا چند متر جلوتر پرت شد. ن،یماش ادیسرعت ز بخاطر

 مردم که دورش جمع شده بودن تازه به خودم اومدم. دنیبودم با د رهیروبه روم خ یبه صحنه  شوکه

 اومد.  یبود و از سرش خون م یسر و صورتش خون دم،یاز جام بلند شدم و به طرف ساشا دو رناباو

 باز بود. مهیهاش ن چشم

 اسمش رو صدا زدم و کنارش دو زانو افتادم. غیبا ج 

 ام بلند شد. هیهق گر هق

 لرزونم رو سمت صورتش بردم و با ضجه گفتم: یها دست

 ترانه پاشوساشا، تو رو خدا بلند شو، مرگ -

 ساشا دمیانجام م یشو به خدا هر کار بگ بلند

 

 بلند شد: غمیج دیدو یمامان و شاهرخ خان که به طرفمون م دنید ا

 .میکه ساشا رو از دست داد ایمامان ب-

 زانو افتاد. یبود رو یافتاده بود و سر و صورتش خون نیزم یساشا که رو دنیخان با د شاهرخ

از  یجواب یزور خودش رو به ساشا رسوند و سرش رو تو بغلش گرفت و وحشت زده چند بار تو صورتش زد، وقت به

 :دیعربده کش بایتقر دیطرف ساشا نشن

 ساشا پسرم-

 چشم هات رو باز کن توروخدا

 .دمیآمبوالنس رو شن ریآژ یدونم چقدر گذشت که صدا ینم میزد یمون زار م هرسه

 برانکارد گذاشتن، به عنوان همراه سوار آمبوالنس شدم. یرو اطیاومدن و ساشا رو با احت نفر با برانکارد دو

 مربوطه رو انجام داد. یوصل کرد و کارا ژنیبهش اکس عیسر پرستار

 ساشا رو تو دستم گرفتم و فشردم، تو دلم گفتم: دست

 در کنارش بمونم. دمینشه و زنده بمونه قول م شیساشا رو برگردون. ببخشش، به خودت قسم اگه طور ایخدا-
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 ـــــــــــــــ         

 

 فرستادم. یرفتم و صلوات م یدر اتاق عمل رژه م پشت

 خان که مات زده کنار در اتاق عمل نشسته بود. شاهرخ

 خوند. یهم قرآن دستش بود و م مامان

 سوخت. یبس راه رفته بودم پاهام م از

 باشم.نبود که نکرده  ینذر

 سه ساعت بود که تو اتاق عمل برده بودنش. کینزد

 دادم. هیو سرم رو تک سادمیوا وارید کنار

 سمتش. میاومد، هرسه مون هجوم برد رونیموقع پرستار ب همون

 استرس گفتم: با

 شد؟یخانوم چ-

 خوبه؟ حالش

 .ادیتا دکتر خودش ب دیصبر کن یبگم کم یزیمن اجازه ندارم چ-

 اومد. رونیدر باز شد و دکتر ب قهیحرفش از کنارمون گذشت، بعد از ده دق نیاز گفتن ا بعد

 :دیبار شاهرخ خان بود که پرس نیا

 دکتر حال پسرم چطوره؟ یآقا-

 پا و اون پا کرد و بعد گفت: نیکم ا کی دکتر

 مشخص بشه. جهینت ادویتا بهوش ب نیمنتظر باش دیفقط با میما تمام تالشمون رو کرد-

 صحبت کنم؟ یتونم با شما خصوص یمن م فقط

 صحبتش با شاهرخ خان بود، شاهرخ خان تا خواست جواب بده با پرخاش گفتم: یرو

 ؟یخصوص یچ یعنی-

 بدونم. دیمن هم با نیبگ یزیچ دیهمسرشم اگه با من

 : آروم باش دخترم.مامان

 کم نگاهم کرد و گفت: کی دکتر

 داخل اتاقم. نییایخب ب یلیخ-
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 .میر به طرف اتاقش رفتهمراه دکت هرسه

 رو باز کرد و داخل شد. در

 نفر شاهرخ خان داخل شد و در رو بست. نیاپآخر

 .مینینشست و به ما اشاره کرد بش یصندل یرو

 : رک صحبت کنم؟دکتر

 خان: بله! شاهرخ

 یسری یعنی فته،یاتفاق واسش ب یسر هیبوده و ممکنه  دیشد اریکه به سر پسرتون خورده بس یضربه ا تشی: واقعدکتر

 احتماالت وجود داره.

 :از طرفمون نشد و گفت یعکس العمل منتظر

 و... ادینکرده کال بهوش ن ییممکنه خدا-

 رنو که گفت هق هقم بلند شد. یا

 صحبت کنم دخترم. یخواستم خصوص یبود که م نیهم ی: برادکتر

 گفتم: یهقم رو تو گلوم خفه کردم و با بدبخت هق

 .نیادامه بد-

قطع نخاع  ایرو از دست بده و  شیینایممکنه ب ادیاگه بهوش ب نکهیا ایهست  ادینکرده بهوش ن ییخدا نکهی: احتمال ادکتر

 بشه.

 شد از جا بلند شدم و مات گفتم: یدکتر تو سرم اکو م یرفت و حرف ها یم جیبه شدت گ سرم

 شش؟یتونم برم پ یم-

 .شینیبب یبر یتون یانتقالش دادن م ی: فعال نه، وقتدکتر

 رو تکون دادم و از اتاق خارج شدم. سرم

 

 

 بودم. رهیجون ساشا خ مهیبودم و به جسم ن سادهیوا CCUدر  یجلو

 عالمه دم و دستگاه بود. کی وسط

 گچ بود. یراستش و دست چپش هم تو یکرده بودن و پا یچیرو باند پ سرش

 .ادیپنج ن ریز شیهوش بیضر دیگفته بود دعا کن دکترش

 .دیکش یبا کمک دستگاه نفس م نشماال
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 گذاشتم. شهیش یرو رو دستم

 .دیقطره اشک از چشمم چک کی

 برش گردون. کنمیخواهش م ایخدا

 و چشم هام رو بستم. شهیدادم به ش هیرو تک سرم

 چشم هام رو باز کردم: یخانوم یصدا با

 خانوم؟-

 که صدام زد نگاه کردم و گفتم: یپرستار به

 بله؟-

 ن؟یهست کیتاج یآقا شما همسر-

 بله!-

 .دشونینیبب دیبر دیتون یدکترشون گفتن م-

 گفتم: یخوشحال با

 واقعا!؟-

 .ایبا من ب زم،یآره عز-

 سیحواسم ن دید یرو گوشزد کرد وقت ینکات یسر کیبودم  رهیبه ساشا خ یاشک یداخل اتاق شدم، با چشم ها همراهش

 شد و رفت. الیخیب

 .سادمیبه سمت تخت رفتم و کنارش وا یلرزون یقدم ها با

 .دمیرو آروم بوس شیشونیصورتش و پ یشدم رو خم

 رو تو دستم گرفتم و با بغض گفتم: دستش

 ساشا؟-

 هات رو باز کن. چشم

 .دمیبمونم. قول شرف م شتیپ دمیقول م یاگه چشم هات رو باز کن بخدا

 .میاشتباه کرد میلیخ میدونم بد کردم، هردومون اشتباه کرد یم ساشا

 .میهنوز فرصت جبران دار اما

 که گذشته مون در برابرش زانو بزنه؟ یساز یم یا ندهیآ شتیاگه بمونم پ یگفت یتو نم مگه

 .یستیحاال که من قبول کردم تو ن ایب

 .میبساز یزندگ هیچشم هات رو باز کن تا  ییآقا
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 ادامه دادم: غیج با

 !؟ید یچرا جوابم رو نم یلعنت-

 اش گذاشتم. نهیس یرو روهقم که بلند شد سرم  هق

ممکنه  اون شخص  میانجام بد یکار ای میبزن یاز مقاله ها خونده بودم که اگه حرف یکی یاومد، تو ادمی یزیچ کی هوی

 عکس العمل نشون بده.

 به ذهنم برسه. یراه حل کیهام رو محکم بستم تا  چشم

 کن ترانه... فکر

 کن... فکر

 کن... فکر

 اشک هام زدم. نیب یاش برداشتم و لبخند نهیس یبه سرم زد سرم رو از رو یفکر کی هوی

 بذاره!؟ ریممکنه تاث یعنی

 گوشش بردم و زمزمه وار گفتم: کیرو نزدهام رو پاک کردم و سرم  اشک

 .یآقا گمیم کیبهت تبر یراست-

 شدنت مبارک. پدر

 

 

 

که پرستارا و دکترا  دینکش هیداخل اتاق شروع کرد به صدا دادن، وحشت زده ازش دور شدم، به چند ثان یدستگاه ها هوی

 کرد. رونیپرستار سمتم اومد و من رو از اتاق ب کیداخل اتاق  ختنیر

 کنم. یتونستم کار یشوکه بودم که نم نقدریا

 دکترا و ساشا بودن. ی رهیخ شهیخان و مامان نگران پشت ش شاهرخ

 زانو افتادم. یرو د،یپرده رو کش یوجدان یپرستار ب کیتا نگاه کنم که  ششونیپ دمیدو

 :دمیلب نال ریزدم تو سرم و ز محکم

 من مقصرم. ادیسرش ب ییاگه بال-

 زدم و گفتم: گهید یکی

 .رمیم یاگه تموم کنه من از وجدان درد م-

 گهید یکی
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 .گهید یکی

 گفتم: یو م دمیکش یم غیتو سرم و ج زدمیم نطوریهم

 منه. ریتقص-

 تونستن من رو آروم کنن. یشدن و نم یمن نم فیخان و مامان حر شاهرخ

 :دیداد کش یمردونه ا یصدا کی هوی قهیاز چند دق بعد

 چخبره؟ نجایا-

 .گفتمیم ونیلب هز ریو ز دیلرز یم یکیستریه بدنم

 شد و گفت: کمیحالم نزد دنیبا د دکتر

 آروم دخترجون، چت شد؟-

 اراده گفتم: یب

 ساشا.-

 گفت: متفکر

 شد؟ نطوریکه ا یبهش گفت یزیچ-

 گفتم: لرزون

 عکس العمل نشون بده. ماریممکنه ب م،یانجام بد یکار ای میبگ یزیمقاله خونده بودم اگه چ هیتو -

 لرزون ادامه دادم: یچونه  با

 .گفتمینم یچیشه وگرنه ه یم نطوریدونستم ا یبخدا نم-

 زد و گفت: یلبخند

 .ادیباعث شده بهوش ب یکه زد یهمون حرف-

 گفت اما بعد چشم هام گرد شد و شوکه گفتم: یمتوجه نشدم چ اولش

 ن؟ی..گف...تیچ...چ-

 تر شد و گفت: ضیعر لبخندش

 .نهیخواد اول خانومش رو بب یبهوش اومده و م-

 حا...حالش خوبه؟-

 چکاپ بشه. هی دیمسائل با هیرو از دست نداده، اما در مورد بق شیینایخوشبختانه ب-

 .دمیخند یخوشحال یاشک هام از رو ونیم

 و وارد اتاق شدم. دمیتوجه به حال مامان و شاهرخ خان به طرف در دو بدون
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 .دمید یباز ساشا نم مهین یاز چشم ها ریرو غ زیچ چیه

 زد. یجون یمن لبخند ب دنیباد

 .سادمیوا کشیذوق طرفش قدم برداشتم و نزد با

 وار گفتم: زمزمه

 .یخداروشکر که چشم هات رو باز کرد-

 گفت: یصورتش برداشت و به سخت یرو از رو ماسک

 ت...را...نه؟-

 جان ترانه؟-

 ...خوا...م با...هات حرف... بزنم.یم-

 .میزن یخونه حرف م میرفت اریبه خودت فشار ن-

 ...وقت...ن...دا...رم.گهین...ه...د-

 بغض گفتم: با

 .یشیتو خوب م ینطورینگو ا-

 .مطمئنم

 ترا...نه؟-

 جانم؟-

 گوش...کن...به...حرف...هام.-

 تکون دادم که گفت: یسر ناچار

 ؟ی...بخ...شیمن رو...م-

 ؟ی...کنی...ال...لم...مح

 گفتم: دهیترس

 .ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا-

 کرد و گفت: یا سرفه

 ترا...نه...خوش...بخت...شو.-

 ...من.یخو...دت...هم...جا ی...کن...هم...برای...دگزن

 ...قات..گذشته...رو...فراموش کن.اتفا

 رو...هم...فراموش...کن. من
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 ...شه؟با

 لرزون گفتم: د،یچک یاز چشم هام م نطوریاشک هم یها قطره

 !میترسون یم یدار-

 .ی...کنیهام... عمل... مقول... بده... که... به... حرف -

 هقم بلند شد: هق

 .میکن یم یو باهم زندگ یشیتخت بلند م نیا یساشا تو از رو-

 

 .ستمی... زن... ده... نادی... دونم... زیخو... دم... م-

 ...من

 

 

 .میرفتن گهیمن...من...د-

 کرد تا بتونه درست حرف بزنه: یا سرفه

 موقع ها تاوان گناه؛ رفتنه. یبعض-

 دم. یمن دارم تاوان گناهام رو م ترانه

 تقاص پس بدم. ایو اون دن یحاللم نکن نهیندارم، فقط ترسم ا یمرگ ترس از

 حالل کن. ترانه

 من بگذر. از

 از دستم در رفته بود. گهیهقم د هق

 ؟یبخش ی: بگو مساشا

 و حاللت کردم. دمتیوقته بخش یلیساشا خ دمتیبخش-

 هم من رو ببخش. تو

 .میاشتباه کرد هردومون

 .میراه رو اشتباه رفت هردومون

 .یمیقد یزخم ها یرو میدیپاش نمک

 .میخرابه ها خونه بساز نیا یرو میرو خرابه ها و خواست میپاگذاشت

 .میاز نو بساز مینکرد یوقت سع چیه
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 ادامه دادم: یهق هق دردناک با

 آره ساشا منم اشتباه کردم تو هم من رو ببخش.-

 پاک. یلیخ یتو پاک که ببخشمت، ینکرد یکارنه ترانه تو -

 ترانه؟

 جانم؟-

 دوستش داشتم و دارم. یلیبه بابام بگو خ-

 بودم. شیسرافکندگ هیاگه ما دیببخش بگو

 خواست نبودم. یکه م یزیببخشه اگه اون چ بگو

 هق مردونه اش که بلند شد، قلبم به درد اومد: هق

 برم. یبار بغل کردنش رو به گور م کیبگو حسرت -

 برم. یرو با خودم به گور م زایچ یلیخ حسرت

 که من نتونستم. ییزهایبه جبران چ یبرس یخوا یکه م ییزهایو به همه اون چ یقول بده خوشبخت بش ترانه

 دهنم گذاشتم و هق هقم رو خفه کردم. یرو رو دستم

 .ارمیرو در م اشکت شهیکه هم دینکن خانومم ببخش هی: گرساشا

 کنه. رتیکه تحق ستین ییساشا گهیعذابت باشه، د هیکه ما ستین ییساشا گهید رمیم دارم

 گفتم : غیرو طرفش دراز کردم و با ج دستم دهیبه سرفه افتاد؛ ترس هوی

 ؟یشد یساشا چ-

 فاطمه زهرا! ای

 !؟ساشا

 دکتر؟

 کمک کنه. یکی

 حرکت شد. یسرفه هاش قطع شد و ب هوی

 بود با ترس دستم رو طرفش بردم و گفتم: رهینقطه خ کیترس نگاهش کردم، چشمهاش باز بود و به  با

 سا...شا.-

 نه. ساشا

 گفتم: غیرو دو طرف صورتش گذاشتم و با ج دستم

 ساشا پاشو.-
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 کن... رمیکن، تحق تمیباز اذ پاشو

 پاشو من رو بزن. اصال

 .ساشا

 .خدا

 

 به اسم دل ندارم یزیجون ندارم چ گهیکه د یدونیم

 کنارم نیخوردم خدا اومد زم نیمن زم یجور هی

 تونمیمن که نم یتنهام بمونم چجور یگیم بهم

 با رفتن تو آروم بمونم امیکنار ب یگیم یچجور

 تورو تنها گذاشت از اولم اون تورو دوست نداشت گنیم

 حرف مردم شدم نیبب ایکه من داغون شدم ب گنیم

 که برگرده اون دیشا یروز کیبهم آروم بمون  گنیم

 شدم ریگ نیوقته زم یلیشدم من خ یچقد عال دنید

 که قلبم اونجاست ییجا کیبرم که عشقم اونجاست  ییجا کی

 که اون اونجاست ییجا کیکمک کنه بتونم برم  خدا

 فکرت نباشم یگیم یازت جدا شم چجور یگیم یچجور

 بتونم سر پا شم یچجور نایبعد ا نهیا سوالم

 تورو تنها گذاشت از اولم اون تورو دوست نداشت گنیم

 حرف مردم شدم نیبب ایکه من داغون شدم ب گنیم

 که برگرده اون دیشا یروز کیبهم آروم بمون  گنیم

 شدم ریگ نیوقته زم یلیشدم، من خ یچقد عال دنید

 باالخره ُمردم. یدید

 

 

 

 نوار قرآن! یصدا

 !هیگر یصدا
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 گفتن! تیتسل یصدا

 بودم. رهیحرکت و شوکه کنار قبر ساشا نشسته بودم و به قاب عکسش خ یشده بود و من ب بیو همه با هم ترک همه

 .میساشا رو از دست داد شهیباورم نم هنوز

 کردن. رونمیکه چشم هاش بسته شد، دکترا اومدن داخل اتاق و باز ب یوقت

 شوک بهش وارد کردن، ساشا برنگشت. یهرچ

 رفت. شمونیاز پ شهیهم یچشم هاش رو بست و برا ساشا

 کرد. ینامروت خداحافظ یایدن نیها بست و با ا یها و خوب یتمام بد یهاش رو به رو چشم

 گذاشتن. شیابد یقبر، خونه  یدادن به سردخونه و بعد غسال خونه و بعد هم تو انتقالش

 اما حال و روز شاهرخ خان! و

 گفت. یم ییزایچ کیلب  ریبود و همه اش ز رهیپسرش خ یزده به جنازه  مات

 .یخواهرا و برادراش، اومدن اما چه اومدن یعنیبه اصطالح شاهرخ خان  یها لیفام و

 .یاومدن مجلس عروس انگار

 کردن. یبودن و زر زر م سادهیقبر وا یکه بخوره تو سرشون باال هیگر

 کرد. یساشا ساشا م یو ه هیگر ریزد ز ایشکست عشق نیا نیاومد ع یهم که وقت دایش

چشم هام  یجلو مارستان،یتا ب دنشیشد، تمام خاطراتش از زمان د ختهیتن ساشا ر یروح قبرستون که رو یسرد و ب خاک

 شد. یبک پل

 ناهار همه به رستوران برن. یبرگزار شد و قرار بود برا یبه خوب یخاکسپار مراسم

 خوب آخرم، صحبت کنم. یروزها یمن موندم و خواستم با ساشا اما

 رفتن و من موندم و قبر سرد ساشا. همه

 .دمیقبر کش یزدم و دستم رو نوازش وار رو یتلخ لبخند

 جات خوبه!؟-

 !؟ستین سردت

 ؟یآرامش دار گهید االن

 خدا هم تورو برد و باز تنها شدم!؟ یدید

 ها! نهیخدا گلچ گنیکه م راسته

 !یو خوشبختم کن یبساز یقرار شد، واسه ام زندگ نامرد

 هام! یو شروع خوشبخت یهام باش یبدبخت انیبود تو پا قرار
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 قولت. ریز یتو زد اما

 :دیگونه ام چک یقطره اشک سمج رو کی

 ؟یدیحال بابات رو د-

 داغدارت شده؟ یدید

 شد؟ یحرف هات رو بهش گفتم چه حال یوقت یدید

 عذاب وجدان داشت؟ یدید

 کم گذاشتن واسه ات؟ یکمرش خم شد برا یدید

 همه. زیعز میشیم میر یم ایدن نیاز ا یاما وقت میدون یقدر هم رو نم میتا زنده ا گنیکه م راسته

 شنیمرده پرست م همه

 .نطورهیهم هم واقعا

 زدم و ادامه دادم: یخند زهر

 ذارن و... یکه پا کج م ییعبرت ترانه هاو ساشا ها میو رمانش کنم، تا بش سمیرو بنو مونیساشا قصد دارم زندگ یراست-

 حرف زدم. یادیرفع زحمت کنم.ز گهیبهتره د گهید خب

 قبرش. یجا بلند شدم و پالتوم رو در آوردم و پهن کردم رو از

 لب گفتم: ریو ز دمیشدم و قبرش رو بوس خم

 .ییآقا یآروم بخواب-

 قبر بودم عقب عقب رفتم. ی رهیخ نطوریقبر فاصله گرفتم و هم از

 مرد من... خداحافظ

 

 

 

 سال. ستیدو یخسته بودم به اندازه  

 کرد. یم ینیدوشم سنگ یاز غم رو یکوله بار 

 شروع کردم راه رفتن. ابونیکنار خ از

 کرد. یم یزد و باهاش باز یبه چادرم م باد

 صورتم خورد. یبه خودم اومدم که قطرات بارون رو یراه رفتم و به خاطرات گذشته ام فکر کردم. زمان نقدریا

 کنه. سیرو باال بردم و چشم هام رو بستم و گذاشتم، بارون صورتم رو خ سرم
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 .دمیرو ند یشد، سرم رو باال اوردم اما کس سیچادرم خ یپرت شدم. وا نیزم یکه بهم زده شد رو یتنه ا با

 به راهم ادامه دادم.سست و لرزون  یو کوفته پاشدم و با قدم ها خسته

 کردم. یو سرم رو گرفتم و ناله ا سادمیکه تو سرم حس کردم، سرجام وا یدرد با

 کنه. یخدا سرم چقدر درد م یوا

 یچیه گهیافتادم و د نیزم یچشم هام تار شد و رو یکه پلکم رو باز کردم، جلو نباریهام رو محکم باز و بسته کردم، ا پلک

 .دمینفهم

 ــــــــــــــــــــ            

 

 ام رو از هم باز کردم. دهیبهم چسب یموهام پلک ها یرو یحس نوازش دست با

 شد. یکرد ته دلم خال یموهام رو نوازش م یاشک یمامان که با چشم ها دنید با

 ادم.افت یافتاد، حس کردم از بلند مارستانیب یآشنا نیاتاق و همچن ینا آشنا یکه به فضا نگاهم

 ترس گفتم: با

 شده؟ یزیچ-

 گفت: یلبخند ساختگ با

 بشه مامانم؟ دیبا یچ-

 خوام؟یم یچ نجایپس من ا-

 .یمارستانیو زنگ زدن بهم که داخل ب مارستانیخب...خب فشارت افتاده بود و منتقلت کردن ب-

 حوصله گفتم: یب

 مامان من رو خر فرض نکن.-

 نه؟ ای شدهیچ یگ یم

 داخل شد و با لبخند گفت: دیبا روپوش سف یبگه که در باز شد و زن یزیچ اومد

 چه عجب مامان کوچولومون چشم هاش رو باز کرد!-

 گفت! یچ دمیبزنم که تازه فهم یزدم و خواستم حرف یلبخند

 شد. ختهیروم ر خیحرفش انگار سطل آب  نیا با
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 گفتم: یمانند غیج یشد با صدا دهیتخت نشستم که سُرم از دستم کش یضرب رو با

 !؟یچ-

 ؟یچ یعنی

 ادامه دادم: یرفته ا لیتحل یصدا با

 !نیاشتباه گفت نیبگ-

 که منظورتون با من نبود! نیبگ

 صدام باال رفت: باز

 که دروغه! نیتو رو خدا بگ-

 رو ندارم. گهید یضربه  هیطاقت  گهیخدا قسم د به

 هقم که بلند شد تو آغوش مامانم فرو رفتم: هق

 مامان. یِ باش زندگ آروم-

 آروم. س،یه

 .ستین یچیه

 نباش. نگران

 هق هق گفتم: با

 مامان االن چرا؟-

 حامله بشم؟ دیکه ساشا مرده با حاال

 تموم بشه؟ امیبدبخت نیخواد ا یم یک مامان

 شه. یکه شامل همه نم یِ اله ی هیهد هیدخترم کفر نگو، بچه -

 !یکه حاال حامله ا خداروشکر

 .تییتنها یهمدم روزها شهیبچه م نیا

 غم خوارت! شهیم

 خداروشکر کن مامانم و... پس

 دکتر مامان حرفش قطع شد و منم ازش جدا شدم: یصدا با

 دخترم؟-

 نه؟ باشه؟ ای یگم رو بگو داشت یرو که م یعالئم نیا

 تکون دادم که گفت: یسر
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 ؟یداشت جهیقبال حالت تهوع و سرگ-

 بله!-

 ؟یعطر حساس نشد ایغذا  یبه بو-

ادکلن خودم و ساشا هم تهوع  یبه بو یحت ای شدیخواستم غذا درست کنم حالم بد م یاواخر که م نیفکر کردم، آره ا یکم

 گرفتم. یم

 تکون دادم که گفت: یجواب حرف دکتر  فقط سر در

 بود؟ یبار ع*ا*د*تت ک نیخوام آخر یسوال؛ معذرت م نیو آخر-

 کم فکر کردم و گفتم: کی

 وقته که هنوز نشدم. یلیخ ادینم ادمی-

 زد و گفت: یلبخند

 .زمیدرسته عز یو همه چ شاتیآزماخب پس -

 کنه. یبه دکتر مراجعه م عایسر نهیب یعالئم رو در خودش م نیکه ا یخانوم باردار هر

 !یرو در تعجبم که شک نکرد شما

 گفتم: یلرزون یصدا با

 کردم حامله باشم. یدرصدم فکر نم هی یحت-

 و استرس و اضطرابه! یبخاطر فشار عصب نایا یکردم همه  یم فکر

 .گمیم کیبه هرحال بهت تبر-

 .یریتحت نظر دکتر قرار بگ تیدوران باردار یبرا بهتره

 که واسم افتاده بود، شدم. یدینگفتم که مامان تشکر کرد و من غرق اتفاق جد یزیچ

 کنم. کاریدونستم چ یبودم و نم جیگ

 طرف... کیخواست نگهش دارم و از  یم دلم

 نه؟ ایبچه رو بزرگ کنم  نیتونم بدون حضور ساشا ا یدونستم م ینم

 !یپدر و باالسر بدون

 خودت راه درست رو نشونم بده.. ایخدا

 

 #Part 
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 .ختیر یپناه ینشستم باز اشک هام از سر ب نیکساعت بعد که مرخص شدم و داخل ماش ی

 رو روشن کرد و حرکت کرد. نیاز غم بهم انداخت و بدون حرف ماش یپشت فرمون نشست و نگاه مامان

 کنند. سیدادم و گذاشتم اشک هام صورتم رو خ هیتک نیرو به ماش سرم

 شاهرخ خان. یخونه  میریم میدار دمیراه که توجه کردم، د به

 حوصله گفتم: یب

 خونه خودم. رمیم-

 نجا.او نیزحمت من رو ببر یب

 با اخم گفت: مامانم

 بشه؟ یاونجا که چ یتنها بر یخوا یم-

 ؟یکن الیفکر و خ ینیبش

 آره؟

 حوصله تر گفتم: یب

 کنم. یمامان خواهش م-

 رو ببر کار دارم تو خونه. من

 .میگرد یبرم گهیو با همد میریم گهیخب باهمد یلیخ-

 نگفتم. یچیتکون دادم و ه یسر ناچارا

 ساشا افتادم. ادیدلم نشست و  یباز غم عالم رو میخونه که شد کینزد

 .میشد ادهیپ گهیرو پارک کرد و با همد نیماش

 .میدر واحد و باز کردم و داخل رفت میدیبه طبقه که رس م؛یآسانسور شد سوار

 افتادم. یساشا م ادیکردم  یکه داخل خونه گذاشتم به هر جا که نگاه م پا

 تو دستم گرفتم.مبل افتادم و سرم رو  یحال رو یب

 بشه هوم؟ یکه چ یبمون نجایا یخوا ی: ممامان

 شاهرخ. یخونه  میریم

 شه. یو خوشحال م ادیمطمئنم از الک خودش در م یکن اگه بفهمه باردار باور

 رو هم بفروش. هان؟ نجایا

 مامانم؟ باشه

 کنم! کاریدونستم چ یبودم نم جیرو بلند کردم و بهش نگاه کردم، سردرگم و گ سرم



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 بستم. یا هیثان یهام رو برا چشم

 آرامش روح ساشا! یبرا هیریخ دمیخونه رو بفروشم، چون بنامم بود، پولشم م نیبود که ا نیکار هم نیبهتر

 بار گناهاش سبک تر بشه. دیشا نکاریبا ا آره

 لبخند چشم هام رو باز کردم.  با

 لبخندم انگار متوجه شد چون گفت: دنیبا د مامان

 .میرو جمع کن التیپاشو وسا-

 کنم. یرو جمع م میمامان فقط لوازم شخص-

 .زهی...لوازم خونه همه نو و تمهیزیجه یکه بدن برا هیریخ دمیخونه رو هم م لیوسا

 زد و گفت: یمهربون لبخند

 .یتو بخوا یباشه دخترم هرچ-

 

 

 

 ماه بعد دو

 

 ساشا گذشت! یروز ب شصت

 هفتم و چهلم هم تموم شد. مراسم

...پول خونه و دشیشد و خر دایدست به نقد واسه اش پ یگرفتم خونه رو بفروشم، خداروشکر مشتر میروز که تصم اون

 .هیریخونه رو دادم موسسه خ لیتمام وسا

من رو تو و سخت  ختیاشک هاش ر یکه باردارم، گل از گلش شکفت و از خوشحال دیرفتم خونه شاهرخ خان و فهم یوقت

 .دیآغوشش کش

ذاشت دست  یمادرا نم نیا نیبود اما ع میباردار یحال که هنوز اوال نیگرفت با ا یموقع ها از کارهاش خنده ام م یبعض

 بزنم. دیو سف اهیبه س

 مامان تحت نظر پزشک قرار گرفتم. یچهارماِه حامله ام و با اصرارها االنم

 شه اما شاهرخ خان عجله داره. یبچه رو مشخص کنه هرچند االن نم تیپزشکم تا جنس شیپ میبود بر قرار

 .سادنیمامان و شاهرخ خان منتظرم وا دمیاومدم که د رونیو چادرم رو برداشتم و از اتاق ب دمیمناسب پوش لباس

 .میمطب شد یو راه میشد نیسوار ماش گهیبهشون زدم و با همد یلبخند

 که پسر باشه و... دوارمیام یعنیگفت مطمئنم پسره،  یکرد و م یم یخوشحال یراه شاهرخ خان ه یتو
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 اسم سپهر رو. نیکه ساشا هم گفت پسر دوست داره و همچن یسمت اون شب دیپر کش ذهنم

 راه گلوم رو بست. بغض

 ذارم سپهر. یاگه پسر باشه اسمش رو م ایخدا

 مامان چشم هام رو باز کردم: یصدا با

 شو. ادهیپ میدیدخترم رس-

 .میشدم و به طرف مطب رفت ادهیپ نیماش زا

 از جا بلند شد و رو به شاهرخ خان گفت: دنمونیبا د یمنش

 .یشیسالم خانوم قر ک،یتاج یسالم آقا-

 داخل، دکتر منتظر شما هستن. دییبفرما

 .میوارد اتاق شد میجوابش رو داد نکهیاز ا بعد

 کرد و رو به من گفت: یاز جا بلند شد و احوالپرس دنمونیبا د دکتر

 ترانه جان. یخوب-

 ممنون خوبم شکر.-

 تخت. یرو نجایا ایب-

 شکمم گذاشت و... یرو یو دستگاه دمیتخت خواب یرو

 با شوق گفت: قهیاز چند دق بعد

 پسره! گمیم کیتبر-

 .ختیر یخوشحال یحرفش اشک هام از رو نیا با

 شکرت. ایممنونم.خدا ایخدا یوا

 پاش بند نبود. یرو یخوشحال یخان که از رو شاهرخ

 به دکتر و من و مامان چندتا تراول داد. یعنوان مژده گون به

 کنه. کاریچ دیدونست با یواقعا نم دم،یاشک هام خند نیب

 .میاومد رونیها و سفارشات دکتر از مطب ب هیاز توص بعد

 گفت : یخان با خوشحال شاهرخ

 .میریواسه گل پسرم بگ یسمونیس میحاال بر-

 با خنده گفت: مامان

 !یبچه ها شد نیشاهرخ ع-
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 .یسمونیزوده واسه س هنوز

 هم هست. ریاتفاقا د ستیزود ن چیه رمینخ-

 

 .دمیخند یبودم و به کلکالشون م سادهیگوشه وا کی

 .میبخر یسمونیس میشاهرخ خان موفق شد و قرار شد بر باالخره

 .میشد نیماش سوار

 کرد و گفت: میصورتم تنظ یرو تو نیماش نهییخان آ شاهرخ

 خواد بذاره؟ یم یخب دختر بابا، اسم گل پسرش رو چ-

 زدم و گفتم: ینیغمگ لبخند

 دوست داشت. یلیساشا اسم سپهر رو خ-

 شاهرخ خان. یچشم ها یتو دیچیحرفم اشک پ نیا با

 گفته نشد. یزیچ گهید

 .سادیوا یسمونیفروشگاه بزرگ س کی یخان جلو شاهرخ

 .میو به سمت فروشگاه رفت میشد ادهیپ نیماش از

 و گفت: دیکوب گهیخان دستاش رو بهم د شاهرخ

 خب خب، حمله.-

 خنده. ریگرد شده نگاهش کردم اما بعد زدم ز یبا چشم ها اول

 .میشد یم دهیکش شلوار  دنبال شاهرخ خان کش نیو مامان ع من

 .یچرخ دست یذاشت تو یداشت م یبرم ومدیکه خوشش م یهرچ از

 .داشتیخواست بر م یم یکرد اما بعدش همراه شاهرخ خان شد و هرچ یهم اول نگاه م مامان

 نوه شون بخرن. یبرا خوانیم ینکردم و گذاشتم هرچ یدخالت اصال

 همون فروشگاه تخت و کمد و...بود من نشستم و اونا رفتن سفارش بدن. یباال ی طبقه

 پر لوازم. یشش تا چرخ دست دخالت نکردنم شد حاصل

 که هم هنگ کرده بود هم خوشحال بود. فروشندهِ 

 خونه. یحساب کردن و گفتن برامون بفرستن جلو باالخره

 .میو به طرف خونه رفت میشد نیسوار ماش باالخره

 .میشد ادهیخونه پارک کرد و پ یرو جلو نیماش
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 به گوشم خورد. یکس یسالم گفتِن آشنا یکرد که صدا یداشت در رو باز م مامان

 

 

 

 فرد روبه روم هم شوکه شدم هم خوشحال. دنیپشت سرم با د برگشتم

 من بود. ی رهیدلتنگ خ یبا چشم ها اونم

 زدم: غیذوق ج با

 سهند-

 :دمیآرومش رو شن یصدا

 جان سهند؟-

 و گفتم: سادمیوا شیقدم کیطرفش اما  دمیدو بایتقر

 !نمتیب یشه باز م یباورم نم یوا-

 زد و گفت: یمهربون لبخند

 سهند؟ زیعز یچطور-

 نفس؟ یخوب

 کردم و گفتم: نییذوق سرم رو باال و پا با

 ؟یآره خوبم تو خوب-

 ؟یبود کجا

 ؟یاومد یک

 ؟یکرد کاریچند وقت چ نیا

 که با خنده گفت: دمیپرس یازش سوال م یداشتم رگبار نطوریهم

 دختر آروم! سیه-

 .یکی یکی

 که فرار کنم. ستیتازه اومدم، قرار ن من

 داخل. میبر دیببخش یوا-

 کنن. یمامان و شاهرخ خان با خنده نگاهم م دمیعقب که د برگشتم

 کرد. یجلو رفت و باهاشون سالم و احوالپرس سهند
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 .میداخل رفت باالخره

 لباسش رفت. ضیتعو یراست به آشپزخونه رفت و شاهرخ خان هم به اتاق برا کی مامان

 . مینشست ییرایمبل داخل پذ یو سهند رو من

 شکم برامده ام نشده بود. یبودم و متوجه  اوردهیچادرم رو در ن هنوز

 ناراحتش سرم رو باال آوردم: یصدا با

 ترانه؟-

 بله؟-

 گم. یم تیبابت فوت ساشا متاسفم و تسل-

 بود. یساشا افتادم؛ دلم گرفت جاش خال ادیحرفش  نیا با

 کردم لبخند بزنم: یسع

 خدا رحمتش کنه. بود، نطوریممنون سرنوشتش ا-

 آره.-

 سکوت کرد. ومدیمامان که به سمتمون م دنید با

 سهند جان. ی: خوش آمدمامان

 مزاحم شدم. دیممنون، ببخش یلی: خسهند

 پسرم. هیچه حرف نیا-

 نگفت که من گفتم: یچیزد و ه یلبخند

 ؟یمدت کجا بود نیا یراست-

 ؟یکرد یم کاریچ

 از دوستام اونجا به راه انداختم. یکیرو به کمک  یدوم داروساز یرفتم لندن؛ شعبه  تشیواقع-

 سر بزنم. هی امیواسه بابام تنگ شده بود گفتم ب دلم

 سر به شما بزنم. هی امیاز فرودگاه اومدم گفتم ب نکهیهم

 .دیلبم ماس یکه گفت دلم واسه بابام تنگ شده بود، لبخند رو ییاونجا از

 دونه باباش اعدام شده؟ ینم یعنی

 هم بخاطر قتل ساشا... اعدام شد هم بخاطر خالفکار بودنش، آره

 بوده. وشیکردن اعتراف کرد کار دار ریبود و راننده ش رو که بعد دستگ یقتل ساشا، چون اون تصادف عمد آره

 موندم چجور سهند خبر نداره! حاال
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 اومدم : نرویسهند از فکر ب یصدا با

 خانوم خانوما؟ ییکجا-

 .نجایها؟ اها هم-

 نداره. تیواسه باباش افتاده اما گفتم جلو مامان خوب یبگم چه اتفاق خواستم

 نکهیحوصله بلند شدم و چادرم رو از سرم برداشتم و باز نشستم اما هم یشده بود ب میباعث کالفگ نیشده بود و هم گرمم

 .دیچینگام به سهند افتاد اشک تو چشمم پ

 شکمم بود. یاش رو رهیبهت زده و خ نگاه

 ماتش رو باال آورد و با لکنت گفت: نگاه

 

 

 

 !؟یت...تو...حا...مله ا-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 هوسه. ی جهینت-

 بچه تاوان هوسه باباشه نیا

 ام؟ چارهیتا چه حد ب ینیب یم

 به خودش اومد و از جاش بلند شد و دو زانو روبه روم نشست و گفت: دیقطره اشک که از چشمم چک نیاول

 آروم باش. سیه-

 .رهیگ ینگو خدا قهرش م کفر

 من رو... یو حت یشاهرخ خان رو دار ،یدورت رو...تو بعد خدا؛ مامانت رو دار نیبب

 لرزون گفتم: یچونه  با

 کنم! کاریچ دیدونم با یو سردرگمم نم جیدونم گ ینم-

 !یخوام از زندگ یم یدونم چ ینم

 و پوچ. چیندارم ه یهدف

 .یکن دایکنم تا خودت رو پ یخودم کمکمت م-

 هدف دار بشه.خب؟ تیکنم زندگ یم یکار

 غم گفتم: با
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 یباش شمیپ یتون ینم شهیآخه داداش من، تو که هم-

 !یدار یکار و زندگ خودت

 گفت: یکه اخم کرد و بعد با لحن مهربرن شدیدونم چ ینم

 برمت لندن. یم-

 .یقبول کن هیفقط کاف یریفرستمت دانشگاه که مدرکت رو بگ یو م یاریم ایبچه ات رو به دن اونجا

 بچه سرپا شده اگه برم که... نیا دیشه، شاهرخ خان به ام ینم-

 غصه اونا رو نخور، اونا با من فقط بگو باشه.-

 فکر کنم. دیدونم با ینم-

 هم فکر کن. گهید زیچ هیبه  یکن یمسئله فکر م نیبه ا یخب پس حاال که دار یلیخ-

 تعجب گفتم: با

 !؟یبه چ-

 زد و گفت: یلبخند

 من به تو. یبه عالقه -

 نگاهش کردم که گفت: شوکه

 ؟یکن ینگاه م ینطوریچرا ا هیچ-

 ه؟یبیعج زهیچ

 .یحاال مسئولش خودت یکرد ریو روحم رو تسخ قلب

 لکنت گفتم: با

 سهند! یا...اما...تو...داداشم-

 اخم گفت: با

 ...یزینه چ میپدر و مادر کیداداشت...نه از  ستمی...نینگو داداشم نقدریا-

 دوست دارم ترانه. من

 م؟ینبود م،یاما قلبا که بود مینبود ییدرسته خواهر و برادر رضا-

 گفتم: دیناام دمیرو که د سکوتش

 و االن هم حامله ام.من ازدواج کردم -

 داره؟ یچه ربط-

 مرده. شوهرت
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 کنم. یخودم قبولش م یبچه هم چون از گوشت و خونه تو هم هست پس منم به عنوان بچه  نیا

 عاشقت شدم. یساله از همون بچگ ستیترانه، به فکر منم باش که ب ارین بهونه

کردم اما مامانت و همسرش  یو از مامانت بارها خواستگار سادمیواسه ات افتاد پات وا یچه اتفاق دمیفهم یوقت ترانه

 نذاشتن.

 کردم فراموشت کنم. یرفتم و سع رانیاز ا یازدواج کرد دمیهم که فهم یوقت

 کنم...اما نشد! رونیرو از قلبم ب گهینفر د هیکردم ناموس  یسع

 چرا؟

 !دمتیرستپ یبت من و م یشده بود امییعاشقانه دوست داشتم؛ ترانه تو تنها چون

 زده شده بودم. رتیحرف هاش متعجب و ح دنیشن با

 .رهیتو رو ازم بگ گهینفر د هیدفعه  نیخوام ا یترانه نم -

 ؟یگیم یکنم...هوم؟ چ یخوشبختت م یکن اگه بله رو بگ باور

 غم گفتم: با

 دونم. یتونم سهند تو رو داداشم م ینم-

 وقت باهات ازدواج کنم!؟ اون

 .میگم حاال ازدواج کن ینمترانه،  یتون یتو م-

 .یشمیلندن مطمئن باشم پ میر یم

 جوابم رو بده باشه؟ یهرموقع فکرات رو کرد بعد

 باشه تکون دادم. یجواب بدم تنها فقط سرم رو به معنا یدونستم چ ینم

 مواجه شدم. شیخال یکه مامان نشسته بود که با جا ییسرم رو چرخوندم سمت جا هویبود؛  شمونیمامان افتادم که پ ادی تازه

 بلند شد رفت. میزد یحرف م گهیبا همد میداشت یوقت -

 زد. یام رو بهش انداختم که لبخند مهربون رهیخ نگاه

 

 

 

 هفته بعد کی

 

 مهلتش بود. انیجواب بدم و امروز پا شنهادشیهفته بهم فرصت داد تا به پ کی سهند
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 فکر کردم شنهادشیپ یمدت رو رو نیا تمام

 کردم. نیرو سبک سنگ زیچ همه

بود که اگه باهاش ازدواج  نیا لشونیمدت با مامان و شاهرخ خان صحبت کرد که با مخالفتشون مواجه شد، دل نیهم ا سهند

 شن. یکنم و به لندن برم تنها م

داره بفروشه و با ما  یهرچ نجایشدن و از همه مهمتر قرار شد شاهرخ خان ا یبهشون گفت که راض یدونم چ ینم آخر

 االن همه منتظر جواب من بودن. میکن یلندن و زندگ انیب

 پدر سهند وشیراجب دار و

 واسه پدرش افتاده. یبهش گفتم که چه اتفاق ینیکم مقدمه چ کیبا  میبه رستوران رفت گهیکه با همد یروز عصر

رفت و بعد از چند  رونیاز جا بلند شد و ب نمیاشکش رو نب نکهیا یو بعد برا دیچیشوکه شد و اشک تو چشم هاش پ اولش

 برگشت. قهیدق

 هاش سرخ بود! چشم

 !میازم خواست که سر خاک باباش بر بعد

 حاضر نبودم سر خاکش برم. یخواست ناراحتش کنم وگرنه حت ینم دلم

 .میکرد دایخاکش رو پ یبا هزار بدبخت میدیرس یوقت

 

 اسمش بودم. ی رهیخ یحس چیبدون ه بودم و سادهیسر قبرش وا یباال

 حس نفرت تو وجودم شعله ور بود اما حاال... امیب نکهیاز ا قبل

 قبر بود: یام رو بهش انداختم اما اون نگاهش به رو رهیسهند نگاه خ یصدا با

 .یخوام که بابام رو ببخش یاما ازت م ه،یادیز یخوام، خواسته  یکه ازت م یزیچ نیدونم ا یم-

 ؟یتون یم 

 بودم. رهیانداخته بودم و به قبر خ نییشد، حاال نوبت من بود که سرم رو پا رهیرو باال آورد و بهم خ سرش

 چشم هام زنده شد! یرو که سرم آورده بود جلو ییبالها تمام

 !یلیسخته خ یلیخ

 مرد ظالم رو ببخشم؟ نیچطور ا من

 شد گفت: یکه طوالن سکوتم

 ترانه؟-

 دونم یدونم سخته م ی.مرهیکه آروم بگ ببخشش

 .یتون یتو م اما
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 شدم و گفتم: وشیاسم دار ی رهیپاشنه نشستم و خ یخودش رو مثل

 بخشم فقط و فقط بخاطر تو... یباشه م رهیگ یمن آروم م دنیاگه با بخش-

 زد و گفت: یکم رنگ لبخند

 ...ممنونم ازت.یلیترانه، خ یمهربون یلیخ-

 

 

 تو فکر! رمیم یادیز ایاومدم، هوف تازگ رونیصدا در اومدن اتاق از فکر ب با

 رو صاف کردم و گفتم: گلوم

 !دییبفرما-

 من که کنار پنجره بودم، لبخند زد و گفت: دنیباز شد سهند وارد شد و باد در

 سالم خانوم خانوما.-

 زدم و گفتم: شیبه انرژ یلبخند

 ؟یسالم، خوب-

 ستمیشکر بد ن-

 ؟یکن یم کاریچ

 فکر.-

 گفت: یشوخ به

 ها. زهیر یموهات م یکن یفکر م نقدریا-

 گفت: زنایپ نیتخت رو برداشتم و پرت کردم طرفش که گرفتش و ع یرو کوسن

 ؟یکن یمردت بلند م یدست رو دهیبر سیگ یخاکم به سر، دختره  یوا-

 گفتم: یمسخرگ با

 مردت. یگ یاوال دست بلند نکردم و کوسن پرت کردم دوما هنوز جواب مثبت ندادم که م-

 تخت نشست و گفت: یتوجه به حرفم اومد رو بدون

 که بهت دادم. هیمهلت انینرفته که امروز پا ادتیخب -

 شد!؟ یچ

 

 گفتم: ینشستم و با بدجنس اطیمبل با احت یرو
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 هنوز تا شب وقته.-

 و گفت: دیکش یکالفه ا پوف

 االن بگو. ،یرو که آخر شب بگ ینکن، خب قراره جواب تیترانه جون من اذ-

 باال انداختم و گفتم: ابرو

 چند ساعتم روش. نیا ینوچ.تو که صبر کرد-

 تخت پاشد و گفت: یرو از

 فعال که دور، دور توعه.-

 جغله. ارمیرو در م شیتالف بعد

 رفت. رونیندادم که از اتاق ب محلش

 

 

 

 کیبودم،  دهیپوش دیساتن سف یو روسر دیروشن و شلوار سف یآب کیو خودم رو برانداز کردم؛ تون سادمیوا نهییا یجلو

 شونه ام انداختم. یرو دیشنل بافت سف

 هم به صورتم رنگ و لعاب دادم. یکم کی 

 زدن. یاتاق رفتم مامان و شاهرخ خان و سهند دور آتش نشسته بودن و حرف م یطرف پنجره  به

 خودم رو گرفته بودم. میتصم

 بله بگم. گهیمرد د کیبار دوم به  یشانسم رو امتحان کنم و برا گهیبار د کیخواستم  یم

 اول که به خواست خودم نبود و اجبار بود، که آخرش اونطور شد. بار

 خوش باشه. انشیپا دوارمیخوام ازدواج کنم و ام یبار به خواست خودم م نیا

 رفتم... اوف چقدر سرده. رونیب رو باز کردم و اطیشدم، در ح ریاومدم و از پله ها سراز رونیاتاق ب از

تو بهر حرف زدن بودن که متوجه ام نشدن، با  نقدریقدم برداشتم، ا نایو به سمت مامان ا چوندمیرو محکم تر دورم پ شنل

 یرو ختیرو ر شییچوب افتاد و مامان هم چا یاز رو چارهیسهند ب دن،یسالم کردم که از جاشون پر یبلند بایتقر یصدا

 !دیپر یم نییمرغ باال و پا نیجاش بلند شده بود و ع ازشاهرخ خان  نکهیشلوار شاهرخ خان . جالب تر ا

 اوه گند زدم که! اوه

 فیرو باز کنم و رد شمیبود که ن نیسهند انجام بدم، ا یکه تونستم در برابر صورت قرمزه مامان و چشم غره  یکار تنها

 دندونام رو نشونش بدم.

 :دیکش یخفه ا غیشد و ج شتریمامان ب حرص
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 ترانه.-

 گفتم: دهیخودش کش مثل

 جونم-

 گفت: یثیاز جاش بلند شد و با لحن خب سهند

 .یکن فینشونت بدم که ک یجونم هی-

 محض بود و خطرناک. یِ وونگیهرچند د دنیشروع کردم دو هیاوضاع خطر دمید

 در اوردن : یباز یو شروع کردم کل نیزم یبالنسبت خرش کنم خودم آروم انداختم رو نکهیا یبرا

 ... مامان...ایآخ دلم...خدا-

 :دیپرس ینگران م یاون ور هم سهند ه از

 ترانه؟ یشدیچ-

 غلط کردم. ایخدا

 ؟یخوب ترانه

 مارستان؟یب ببرمت

 گفتم: غیبا ج یکرد الک یخونسرد داشت نگاه م یلیافتاد به مامان که خ نگاهم

 ؟یکن یمن رو نگا م یسادیشما وا رمیم یمامان من دارم م-

 کردن: غیج غیشروع کردم ج یچ نیع هویرو باز کردم که  شمیکرد و به سمتم اومد، خوشحال ن زیهاش رو ر چشم

 ول کن مامان... یآ یآ-

 ؟یکن یم ینطوریا چرا

 .شیولش کن کند یآ

 که سهند گفت: چوندشیپ یگوشم رو گرفته بود و م مامان

 .دیکنم گوشش رو ول کن یزن عمو خواهش م-

 ؟ یاریدر م یبچه باز یکش یخجالت نم دیچشم سف ی: دختره مامان

 ؟یکن تیبچه رو اذ نیا ادیم خوشت

 اشاره کرد به سهند. مظلوم گفتم: و

 کردم؟ کاریمگه چ-

 ؟ینکرد کاریبگو چ-

 !یبچه نذاشت نیا یرنگ به رو نیبب
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 : زن عمو...سهند

 وسط حرفش و گفت: دیپر مامان

 

 

 

 کنه؟ یم یباز لمیداره ف یدینفهم یعنی-

 با تعجب برگشت طرفم و گفت: سهند

 آره ترانه؟-

 انداختم که گفت: نییسرم رو پا مظلوم

 بود! یمزه ا یب هیشوخ یلیخ-

 از جاش بلند شد. بعدم

 با تعجب به رفتنش نگاه کردم که مامان گفت: 

 ترانه. ینکرد یکار خوب-

 کنم! یخب خواستم شوخ-

 ؟ینطوریا-

 نگفتم که رفت. یچیه

 بلند شدم و گفتم: تیعصبان با

 جنبه.حاال کجا رفت؟ یاه چقدر ب-

 ...م رفت تو ساختمان فکر کنم.ا

 طرف ساختمان رفتم و از همونجا صدام رو انداختم پس کله ام و گفتم: به

 سهند؟-

 ؟یسه

 خانوم؟ سهند

 کنه! یدخترا قهر م نیا نیع شیا

 گشتم. یزدم و ساختمان رو م یحرف م نطوریهم

 لب گفتم: ریو دستم و به کمرم زدم و با حرص ز سادمیسالن وا وسط

 .یکن فیبهت بدم ک یجواب مثبت نیآقا رو هم بخرم، همچ نیناز ا دیحاال با ایِد ب-
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 واقعا؟-

 گفتم: یو برگشتم طرفش و رگبار دمیاز ترس کش یبلند غیسهند از پشت سرم ج یصدا با

 درد.واقعا و -

 و مرض واقعا

 و حناق. واقعا

 و زهر واقعا

 .یروان دمیترس

 لکسیساکت شدم ر دید یکرد وقت یبود و من رو نگاه م سادهیکردم؛ خونسرد وا یمدت که داشتم حرف نثارش م نیا تو

 گفت:

 تموم شد؟-

 رفتم که گفت: یغره ا چشم

 حاال بگو واقعا جوابت مثبته؟ ریخب پاچه نگ یلیخ-

 به خودم گرفتم و گفتم: یتفکر حالت

 فکر کنم. دیا...م با-

 .دیکش یو کالفه پوف دیموهاش کش یرو محکم تو دستش

 کردم. وونهیبچه رو جوون د یناز یآخ

 .زهیر یخب حرص نخور موهات م یلیخ-

 خوام... یشوهر کچل نم من

 کن و من جواب بدم. یو خواستگار ایپسر خوب ب هیمثل  االنم

 گفت. ییلب پرو ریو ز دیخند

 تو. یا وونهید-

 .امیمامانت و شاهرخ خان تا من ب شهیبرو پ بدو

 باشه.-

 .یهم خودت وونهید بعدشم

 نگفت. یچیو ه دیخند

 رفتم. اطیذوق به ح با

 .ارهیو ذوقم رو به وجد ب طنتیسهند تونسته بود ش باز
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 بابت خوشحال بودم. نیو از ا طونیش یشده بودم اون ترانه  دوباره

 سهند کجاست؟  دیمامان نشستم و در جوابش که پرس کنار

 : گفتم

 .ادیاالن م-

و داد کردن که با  غیشروع کردم به ج تاریگ دنیبه دست اومد سمتمون، با د تاریکه گ دمیسهند رو د قهیاز چند دق بعد

 مامان آروم گرفتم. شگونیو

 خوام واسه تون بخونم. ی: با اجازه مسهند

 شد. بمونینص یخان: به به چه افتخار شاهرخ

 تاریکرد و چشم هاش رو بست و با مهارت شروع کرد به گ میتنظ تارویگ یدرخت روبه روم نشست و تارا یتنه  یرو

 زدن و خوندن:

 یساده ا یمهربون یزیتو عز -

 یفوق العاده ا یهمه فرق دار با

 تاِر موت هی یِ فدا ستمیو ن هست

 اون شکِل ماِه خنده روت قربون

 ابراز عالقه اومدم واسه

 رو زدم ایدن هی دِ یتو ق واسه

 قربونت برم یزمیهمه چ تو

 منتظرم یمونیبا من م بگو

 از تِه دلت یِ خنده  قربونِ 

 ناِز خوشگلت یِ چشما قربونِ 

 با نمکت یِ اون چهره  قربون

 من ماِل تو شد مبارکت دل

 از تِه دلت یِ خنده  قربونِ 

 ناِز خوشگلت یِ چشما قربونِ 

 با نمکت یِ اون چهره  قربون

 من ماِل تو شد مبارکت دل

 خواستیم یلیکه دلم خ یهمون تو
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 هوش و حواس نیتو رفته دل و د با

 شنیقشنگ شروع م یِ تو روزا با

 شنیآدما خنده رو م یِ  همه

 بهتره یلیو روزم با تو خ حال

 سره هیفکِر خنده هاتم  یِ تو

 سراغِ من ادیم یتو خوشبخت با

 من اقِ یتو تموِم اشت مالِ 

 از تِه دلت یِ خنده  قربونِ 

 ناِز خوشگلت یِ چشما قربونِ 

 با نمکت یِ اون چهره  قربون

 من ماِل تو شد مبارکت دل

 از تِه دلت یِ خنده  قربونِ 

 ناِز خوشگلت یِ چشما قربونِ 

 با نمکت یِ اون چهره  قربون

 من ماِل تو شد مبارکت دل

 

 

 

 خوند. یصورتش بودم و محو صداش که با احساس هرچه تمام تر م ی رهیخوند من خ یکه م یمدت تو

 شد به من! رهیکه شد چشم هاش رو باز کرد و خ تموم

 زد. یکنم لبخند جذاب ینگاهش م دید یوقت

 .میدست مامان و شاهرخ خان به خودمون اومد یصدا با

 کرد. یاز جاش بلند شد و تشکر سهند

 نشسته بودن، رفت. گهیبه سمت مامان و شاهرخ خان که کنار همد نهیبش نکهیا بدون

 گفت: یآروم یزانو نشست و با صدا یروشون رو روبه

 طاقت من تموم شده. یعنیباشه،  دهیکنم وقتش رس یراستش فکر م-

 خان: بگو پسرم! شاهرخ
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 مقدمه گفت: یب هوی

 کنم. یرخواستم ترانه رو از شما و زن عمو خواستگا یراستش م-

 انداختم و لبم و گاز گرفتم. ادامه داد: نییحرفش سرم رو پا نیا با

 از وضعم.. نیتوسط خانواده ام انجام بشه اما ...خب...شما که خبر دار دیبا نکاریدونم ا یم-

 خونسرد مامان گفت: یلیانداخت متعجب به عکس العملشون نگاه کردم اما خ نییناراحت سرش رو پا بعدم

 کنه نه با گذشته و خانواده ات. یترانه قراره با تو زندگ یخودت رو ناراحت نکن؛ خودت مهمپسرم -

 بره ادمونیگذشته  اتیتا تلخ میریم رانیداره اگه جواب مثبت بهت بده که همه با هم از ا یبه ترانه بستگ زیهمه چ االنم

 قبول نکنه که... اگه

 گفت: یزیبا لخند تشکر آم سهند

 .دیکن یدرک م نکهیازتون، ممنون از اممنونم -

 نگفت که شاهرخ خان گفت: یچیزد و ه یلبخند مامانم

 .دیباهم سنگاتون رو وا بِکن دیخب بهتره تو و ترانه بر-

 .دمیاون موقع که مات حرف هاشون بودم با حرف شاهرخ خان از جا پر تا

و به طرف تاب کنار استخر  میمامان و شاهرخ خان گذشت ی رهینگاه خ ینگاه منتظر سهند از جا بلند شدم و از جلو دنید با

 .میو نشست میرفت

 رو شکستم و گفتم: سکوت

 ؟یگفت یبه مامان در مورد بابات چ-

 رو. تیواقع-

 شدم که گفت: رهیرخش خ مین به

 ؟یمن رو از برزخ نجاتم بد یخوا ینم-

 ؟ید یرو نم شنهادمیپ جواب

 دادم و گفتم: رونیرو ب نفسم

 کردم. نیفکر کردم، سبک و سنگ یلیهفته خ کی نیاتو -

 کنم. یو هردومون رو راحت م دمیم یگفتم جواب منف یجاها م یبعض

 نیبعد تموم ا رم،یرو از هر دومون بگ یو شاد یگفتم چرا خوشبخت یکردم م یفکر م شتریکه به حرف هات ب یوقت اما

دونم که  یزنم و م یمحک م گهیمرد د هیبار دوم شانسم رو با  یرو گرفتم گفتم برا ممیها و کشمکش ها تصم یریدرگ

 ...میرو شروع کن یرومآ یزندگ میتون یکنه و مطمئنم م یسهند من رو خوشبخت م

 زدم که خوشحال گفت: یو درخشانش لبخند رهیو به نگاه خ دمیکش یقیعم نفس
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 ؟یکه خانومم بش یاالن قبول کرد-

 آره؟

 زدم و گفتم: یلبخند

 اجازه بزرگترا بله.با -

 آورد و سمتم گرفت و گفت: رونیب یجعبه مخمل سرمه ا کیشلوارش  بیاز جاش بلند شد و از ج خوشحال

 اجازه هست دستت کنم؟-

 کردم و دست چپم رو جلو بردم. دییلبخند تا با

 رو دستم کرد. ییبایز نیتک نگ یدستش به دستم بخوره حلقه  نکهیا بدون

 

 

 

 روز بعد سه

 برق و باد گذشت. نیع زیچ همه

و پاسپورت ماها بود و باالخره تونسته بود کارا رو  زایو یکارا ریفروش اموالش بود و سهند هم درگ ریخان درگ شاهرخ

 جور کنه. طیجفت و جور کنه و واسه عصر بل

 .میمحضر و عقد کن میو قرار بود امروز بر میمحرم نشده بود هنوز

مانتو  یخورد و دکمه ها یهم دور کمر م ییطال فیظر ریزنج کیبود و  یسیانگل قهیچرم داشتم که  دیسف یمانتو کی

 بود. ییطال

 داشت سرم کردم. ییکه خطوط طال دیسف یو روسر دیسف یشلوار دمپا کی

 کی

 رونیبود از اتاق ب دمیکه داخلش چادر سف میدست فیو ک میصورتم نشوندم و با برداشتن چادر مشک یهم رو میمال شیآرا

 رفتم.

و  اریزد...خداروشکر و یماه پنجم بودم و شکمم برآمده شده بود اما تو ذوق نم کینزد بایرفتم تقر نییپا اطیپله ها با احت از

 یآلرژ

 نداشتم. یآنچنان

 .ادیآخر نشستم تا نفسم سر جاش ب یپله  یزدم، رو ینفس نفس م دمیپله ها که رس نییپا به

 پله ها با تعجب و ترس طرفم اومد و گفت: یمن رو دنیباز شد و سهند داخل اومد و با د یموقع در ورود همون

 ترانه؟ یشدیچ-
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 ؟ینشست نجایا چرا

 ؟یافتاد

 نه تکون دادم. یتونستم درست بزنم، دستم رو به نشونه  یزدم و نم ینفس نفس م چون

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 نفسم. یهوف، وا-

 .گهیجون به سر شدم بگو دترانه -

 اومدم نفسم گرفت. نییاز پله ها پا نکهیبابا خوبم، بخاطر ا یا-

 و گفت: دیکش یاز سر راحت ینفس

 هم واسه خودت هم بچه ضرر داره. یبر نییاز پله باال و پا یحق ندار گهیبعدشم د میاوف ترسوند-

 اوف باشه.-

 حاال؟ میبر

 لباسم رو عوض کنم. سایوا-

 دستش افتاد که کت و شلوارش داخلش بود. ینگام به کاور تو تازه

 جاش بلند شد و از پله ها باال رفت. از

 مبل نشستم. یجام بلند شدم و رو از

 اومد. نییساعت سهند حاضر و آماده از پله ها پا میاز ن بعد

 شده بود! پیچه خوشگل و خوشت واو

 گذاشته بود. شیورزشکارانه اش رو به نما کلیتنش بود و ه تیو شلوار کامال ف کت

 بود. دهیپوش یعسل راهنیپ کیکتش هم  ریز

 رو هم به طرف باال داده بود. شیقهوه ا یموها

 صداش به خودم اومدم: با

 پسند شد؟-

 تم:و گف ی. منم زدم به پروگرشهیاگه بخوام خجالت بکشم پرو م دمیبودم، د رهیاست که بهش خ قهیچند دق دمیفهم تازه

 .یپسند شد بایتقر یا-

 !یروت رو برم ه-

 جغله. میبر بدو

 .انی. قرار بود شاهرخ خان بره دنبال مامان و با هم بمیو به طرف محضر رفت میشد نیو خنده سوار ماش یشوخ با



 IRBESTNOVELS.ناشر :           یسنا فارسی: نویسنده        آتش هوس تورمان :             بهترین رمان ها

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

 .میدیبه محضر رس یو مسخره باز یشوخ با

 گفت: یشد و اومد در سمت من رو باز کرد و با لحن بامزه ا ادهیپ سهند

 .یدیل نییبفرما-

 شدم. ادهیخنده پ با

 

 

 

 سرجام متوقف شدم: یبغض آلود دختر یمحضر، با صدا یورود یجلو

 ترانه!-

 ندا شوکه شدم. دنیعقب که با د برگشتم

 !دیچرخ یاشک آلودش م ینگاهم تو چشم ها ناباور

 من ندا! یخدا

 فراموشش کرده بودم. پاک

 م؟یهست ییچنگ زد به گلوم چه دوست ها بغض

 خبر. یب گهیهمد از

 کردن. یبا لبخند نگاه مون م ییبود و دوتا سادهیبه کامران، نامزدش افتاد که کنار سهند وا نگاهم

 طرفم و نرم و آروم من رو تو بغلش گرفت و گفت: دیندا دو هوی

 .یسالم آبج-

 رو دورش گرفتم و گفتم: دستم

 معرفت؟ یب یچطور-

 انداخت و گفت: نییسرش رو پا شرمنده

 غافل بودم. زیبودم که از همه چ ریدرگ نقدریکردم... اما ا یمعرفت یو ب ییوفا یدونم ب یترانه م دیببخش-

 نجام؟یکه من ا یدیحاال از کجا فهم زمیسرت عز یفدا ریعه سرت رو باال بگ-

 و گفت: دیخند ینخود

 آقاتون بود. زیسوپر-

 نگاهم با کامران جلو اومدن. دنیا دبهش زدم، ب یطرف سهند و لبخند برگشتم

 زد و گفت: یلبخند کامران
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 ن؟یسالم ترانه خانوم احوال شما خوب هست-

 ن؟یسالم آقا کامران متشکر شما خوب-

 بله به لطف شما.-

 .میکرد و باالخره به داخل محضر رفت یزدم، سهندم با ندا احوالپرس یلبخند

 کیو شوهرش و  نیمامان و شاهرخ خان و شه دنیکرد، با د مونییاز جاش بلند شد و به اتاق راهنما دنمونیدار با د دفتر

 .سادمیچند تا زن و شوهر جوون، متعجب سرجام وا

 .دنیمن و سهند به طرفمون اومدن و شروع کردن به کل کش دنید با

 رو سرم کنم. دمیو چادر سف ارمیرو در ب میخانوم سمتم اومدن کمکم کردن چادر مشک نیو ندا و شه مامان

 گرفت. یمبل نشستم و سهند کنارم جا یرو

 طرفش و گفتم: دمیلبخند چرخ با

 ن؟یک نایا-

 !نمشونیب یباِر دارم م نیاول یبرا

 دوستامن، دعوتشون کردم که مجلس گرم باشه.-

 نگفتم. یچیزدم و ه یزیتشکر آم لبخند

 .دیاومدن عاقد سر و صدا ها خواب با

 هردومون رو به عاقد داد. یاز جاش بلند شد و شناسنامه  سهند

بشند و  ریکردم که همه عاقبت به خ یمدت چشم هام رو بسته بودم و تو دلم دعا م نیشروع کرد به خوندن خطبه؛ تو ا عاقد

 .میما هم باالخره به آرامش برس

جلد  کیسهند بزرگمهر به صداق معلوم،  یجناب آقا هیشما را به عقد دائم لمیبنده وک ای: سرکار خانوم ترانه مهاجر آعاقد

 در آورم؟ یبهار آزاد یو شمعدان شش دانگ خانه و پونصد سکه  نهییآ د،یکالم هللا مج

 گرفتتش. یشهردار نهی: عروس رفته بود گل بچندا

 ندا. اما سهند اخم کرده بود. آروم کنار گوشش گفتم: نیجمع بلند شد، خودمم خنده ام گرفته بود از دست ا ی خنده

 باز کن اون سگرمه ها رو.-

 گفت: یحرص

 بله رو بگوجون من. ندفعهیبابا. ا هیچ ایسوسول باز نیا-

 نگفتم. یچیو ه دمیخند

 بار دوم خطبه رو خوند و باز گفت: عاقد

 سهند بزرگمهر درآورم؟ یجناب آقا یشما رو به عقد دائم لمیبنده وک ایکنم، آ یعروس خانوم بار دوم عرض م-
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 گفت: طنتیخانوم با ش نیاومدم بگم بله، شه تا

 

 

 

 عروس رفته آب بخوره.-

 جمع بلند شد، سهند از حرص کبود شده بود. یخنده  باز

 که سهند گفت: دمیخند ینخود

 .نیخند یبعدم م نیدیمن رو حرص م یبخند دمیآره بخند با-

 ز خطبه رو خوند و گفت:با عاقد

 .دیو قائله رو ختم کن نیکنم که انشاءهللا بله رو بگ یبار سوم عرض م یعروس خانوم برا-

 سهند گفت: هوی

 حاج آقا. نیگفت یآ-

 .دیخند یسهند هم م یبار قهقهه همه بلند شد و حت نیا

 اورم؟یسهند بزرگمهر با صداق معلوم در ب یجناب آقا یشما رو به عقد دائم لمیبنده وک ای: آعاقد

 :هام رو بستم و گفتم چشم

 مادرم و روح پدرم... یبا اجازه -

 کردم و تو دلم گفتم: و روح ساشا... سکوت

 گفتم: بلند

 بله.-

 .دمیرو شن دیکه سهند کش یقینفس عم یکل و دست و سوت بلند شد، صدا یصدا

 .میدفتر بزرگ جلومون گذاشت و امضا کرد کیاز سهند بله رو گرفت و  عاقد

 کرد و رفت. یواسمون، خداحافظ یخوشبخت یاز آرزو بعد

 گفتن. کیجلو اومدن و شروع کردن تبر همه

 کیانگشتر طال و شاهرخ خان به سهند  کیگفتن، مامان بهم  کیو شاهرخ خان جلو اومدن بغلم کردن و بهمون تبر مامان

 ساعت رولکس داد.

 هم جلو اومدن کادو دادن. هیمنوال بق نیهم به

 .میکرد که بر یرو راض هیسهند با هزار قسم و خواهش بق بعد دو ساعت، باالخره
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 شونیبعد از عروس نکهیاما کامران با گفتن ا شهیناراحت شد و که ازم دور م یلیخارج که خ میندا هم گفتم که قراره بر به

 رو راحت کرد. الشیخ زننیبهمون سر م

 خودش شد و حرکت کرد. نیسوار ماش یکردم و هرکس یازشون خداحافظ  

 گفتم: میحرکت کرد نکهیبه محض ا میو سهند هم سوار شد من

 سهند؟-

 جانم؟-

 گفتم: آروم

 ؟یبهشت زهرا واسه خداحافظ میبر-

 سکوت کرد و گفت: هیثان چند

 باشه چشم.-

 ممنون.-

 کرد: یرو پل یرو کمترش کن از شهاب مظفر تیزد و دستش رو سمت ضبط برد و آهنگ دلبر یلبخند

 کمترش کن  کمیرو  تیدلبر ایب شمیم وونهیکه د ینجوریا یکنیم کاریچ -

 باورش کن  ایقلبم ب رهینذار عاشقت شم داره م نیاز ا شتریعاشقه ب دلم

 چه بده حالم  یوا یعالم ا یداره دل بردن واسه تو مردن همه  یحد

  ارهیقراره داره کم م یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 باحاله نصف کاره  یخسته ام از حالت چشم تو و حاال گهید

  ارهیقراره داره کم م یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 باحاله نصف کاره  یخستم از حالت چشم تو و حاال گهید

 چشات  ختهیرو بهم ر میرو زندگ مونمیرو ا نیزلزله قلبم رو د نیا لرزونهیم

  خوادیم یزیمثل تو داشته باشه مگه چ یکس نکهیا ریغ یزندگ یآدم تو هی

 چه بده حالم  یوا یعالم ا یداره دل بردن واسه تو مردن همه  یحد

  ارهیقراره داره کم م یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 باحاله نصف کاره  یخستم از حالت چشم تو و حاال گهید

  ارهیقراره داره کم م یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 باحاله نصف کاره یخسته ام از حالت چشم تو و حاال گهید
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 رو پارک کرد، امروز پنجشنبه بود و بهشت زهرا غلغله بود. نیبهشت زهرا ماش یها کینزد

گالب  شهیشدند و به سمتمون اومدن و با گرفتن گل و ش ادهیگرفت مامان و شاهرخ خان پ یشاهرخ خان کنارمون جا نیماش

 .میرفت یبه طرف ورود

 .میو اول سر قبر بابام رفت میاومده بودن گذشت زاشونیعز دنید یکه برا یقبرها و مردم نیب از

 .سادنیقبر وا ی گهیطرف قبر، مامان و شاهرخ خان طرف د کیو سهند  من

کردم تو دلم شروع کردم  یکه پرپر م نطوریشاخه گل برداشتم و هم کیشستم و نشستم و با گالب قبر رو  نیزم یرو

 حرف زدن:

 ؟یجونم، خوب ییسالم بابا-

 خوبه؟ جات

 ست؟ین سردت

 اومد. تیشگیهم بازمزاحم

 با سهند اومدم شوهرم. نباریا اما

 کنارم؟ یبله گفتن بود یموقعه  بابا

 ؟یرو از خدا طلب کرد میخوشبخت

 دفعه واقعا مراسم عقد بود نه عزا. نیعالقه بله گفتم ا یخوش و از رو یدفعه با دل نیا ییبابا

 ؟یشینوه دار م یدار یدونست یم یراست

و بهت با  شیپارک و بگردون یو ببر یریدست بچه ام رو بگ ینوه دار شد یوقت یدوست دار یگفت یم ادتهیپسر،  هی

 بگه بابابزرگ؟ یزبون نیریش

 .یتا بابابزرگ گفتناش رو بشنو ی. نموندینیتا نوه ات رو بب ینموند بابا

 کنم. یو رفع دلتنگ امیچجور ب میریکشور م نیاز ا میدونم حاال که دار ینم

 .میترانه جان بر-

 سهند به خودم اومدم. یصدا با

 سنگ سرد قبر گذاشتم. یداغم رو رو یتکون دادم و خم شدم و لبا یسر

 مونه.فراموشم نکن. یتو قلبم م ادتی شهیهم رمیدارم م ییبابا 

 .وشیسر قبر ساشا و بعد دار میهم قدم شدم...قرار بود بر هیجا بلند شدم و با بق از

 دفعه به جا مامان، شاهرخ خان نشست. نیا میسادیقبرساشا وا کنار
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 طرف قبر من نشستم. اون

 قبر گذاشتم و باز تو دلم شروع به حرف زدن کردم: یخان با گالب قبرو شست. چند تا شاخه گل رز رو شاهرخ

 ؟یسالم خوب-

 بهت سر بزنم اما باالخره اومدم البته با...بچه ات. ومدمیچند وقت ن نیا دیببخش

 ؟یدر آرامش االن

 کنه. یسهند رو با خودم آوردم قول داده واسه بچه امون به جبران نبودت پدر ساشا؟

 داده خوشبختمون کنه. قول

 .میبر رانیقراره همه مون از ا میدار طیبل گهیواسه چند ساعت د یراست

 بخواه. یاز خدا واسه مون آرامش و خوشبخت یکتریتو االن به خدا نزد ساشا،

 م؟یبر-

و زود  دی. شاهرخ خان چشم هاش رو بست و خم شد سنگ قبر رو بوسمیتکون داد یمامان من و شاهرخ خان سر یصدا با

سهند موند که نشست کنارم و شروع کرد به حرف زدن اول فکر کردم  یان هم بدنبالش. نگاهم به روبلند شد و رفت و مام

 زنه: یمداره با ساشا حرف  دمیمن رو خطاب کرده، اما بعد فهم

ترانه رو ازم  نکهیازت ندارم به خاطر ا یخودم. هرچند دل خوش یبچه  نیکنم ع یواسه بچه ات پدر دمیبهت قول م-

 .دیجنگ ریشه با تقد ینم گهیو... اما خب د یگرفت

 کنم. یشد من خوشبختش م لیکه به ترانه تحم ییها یجبران سخت به

 دونستم. زیآخر ساشا جبران کرد اما سکوت رو جا یحرفش تا نوک زبونم اومد که بگم؛ روزها نیا با

 یباش دهیبه آرامش رس دوارمی: امسهند

 خداحافظ. 

 و برد برگشتم عقب و تو دلم گفتم: دیجاش بلند شد و دست من رو هم همراه خودش کش از

 کنم. یمونه و فراموشت نم یو خاطراتت باهام م ادتیخداحافظ ساشا، -

 تا بغضم رفع بشه. دمیکش قیتا نفس عم چند

 .ختیقبر ر یفقط سهند دو زانو کنار قبر نشست و گالب رو میسادیوا وشیبار که کنار قبر دار نیا

 شد. یم یهاش تو ذهنم پل تیاسمش بود و آزار و اذ رهیفقط خ نگاهم

 هام رو بستم: چشم

 وش؟یبا من دار یچه کرد-

خواد واست فاتحه  یدلم نم یکه حت یکرد یخواد واسه ات از لفظ عمو استفاده کنم... کار یدلم نم یکه حت یکرد یکار

 بخونم!
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 ببخش. گهیم سهند

 کنم. یخوام ببخشم اما سخته فقط حاللت م یم

 کنم، اما بخشش!؟ یفقط حاللت م 

 دعا کن. مونیالاقل واسه خوشبخت ینکرد یکه واسه ام خوب ایدن نیا

 اومدم. رونیاز کنارشون گذشتم و از قبرستون و بهشت زهرا ب یحرف بدون

 فرودگاه. میراست بر کیو  میرو بردار الیوسا میرو باز کردم و داخلش نشستم؛ قرار بود بر نیماش در

 .میها تموم بشه و همه مون به آرامش مطلق برس یتمام تلخ دوارمیام

 

 سال بعد شش

 

 .میدیبه لندن رس ریساعت تاخ کیو باالخره با  میبه فرودگاه رفت لیروز بعد از بهشت زهرا با برداشتن وسا اون

 خودمون گرفته بود. یخونه کنار خونه  کی نایمامان ا یبرا سهند

 ایمنتقلم کردن و بعد از سه ساعت تونستم پسر خوشگلم رو بدن مارستانیشب دردم گرفت و به ب کیحدود پنج ماه بعد  ایتقرب

 هشیبزرگتر شد، متوجه اخالق و رفتار شب یوقت نکهیساشا بود و از همه مهمتر ا هیشوکه شدم کامال شب دمشید ی. وقتارمیب

 ساشا بود. نیبه ساشا شدم اخالقاش ع

 زدنش. پیت یغرورش، قهرکردنش، ناز کردنش و حت 

 :گهیو به سهند م زنهیم پیو ت ستهیمیوا نهییآ یواسه من جلو یوجب مین ی بچه

 واسم ژل بزن. یجون ییبابا-

 لقمه اش کنه. کیخواد  یم دلش ماون حرف زدنش آد با

 اومد عاشقش شد. ایسپهر به دن یکنه؛ وقت یکرد و م یپدر شتریپدر هم ب کیواسه اش از  سهند

دختر سه ساله به اسم  کیکردن.  یزندگ نجایشوهرش اومدن لندن و ا شنهادیهم باالخره ازدواج کردن و سال بعدش به پ ندا

 :گهیپررو به ندا م یکنه ه یم یباهاش باز یعسل داره که سپهر عاشقشه و ه

 خودمه! خاله جون؟ دخملت، علوس-

 :گهیم شیبانیهم به پشت سهند

 آره دختر شما عروسه خودمه. -

 رو گرفتم و داخل شرکت سهند مشغول به کار شدم. سانسمیبه کمک سهند ل منم

 .میکن یم یزندگ یبا خوش میخوبه و همه دار یچ همه
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 ؟ی...؟مامانیمامان-

 سرش گذاشت. یباز اومد خونه رو رو پوف

 گفتم: یبلند یصدا با

 .ایاتاقم ب یجانم مامان؟ تو-

 اتاق و با داد گفت: یسپهر بدو بدو اومد تو قهیاز چند دق بعد

 .یسالم مامان-

 رو از هم باز کردم و گفتم: دستم

 .نمیبب ایسالم پسرمامان بدو ب-

 گفت: نشیریو با همون زبون ش دیتو بغلم و با ذوق گونه ام رو بوس دیپر

 خونه خاله ندا. میگفت آماده شو بر ییبابا ،یمامان-

 کجاست؟ ییبابا-

 کنه. یرو پارک م نیداره ماش-

 خوشگلت رو تنت کنه تا من آماده بشم. یبگو لباسا ششیخب پس بدو برو پ یلیخ-

 باشه.-

 و رفت. دیدو بعدم

هند رو نوشتم و قرار شد رو از زمان ورود ساشا تا س میخودکار رو دستم گرفتم. همونطور که قول داده بودم، زندگ باز

 چاپش کنم.

 اسمشم گذاشتم: 

 «آتش هوس تو»           

 

 .دارد خیابان به رو پنجره تا سه دو ،خود نقشه در که دنجیست کلبه زندگی

 ،دارد باران شر شر وگهی است خشک گاه،گریه با وگهی است عجین خنده با گاه

 مرگ بستر در که ست بزرگی مرد زندگی

 ،دارد ایمان همعجز یک شفابخشی به

 است تو چشمان بارانی حالت یزندگ

 .ددار فراوان های قزح و قوس نآ در که

 ،است قشنگی غازآسر یک بویی می تو که است سرخی گل نآ زندگی
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 .ددار پایان که 

 گذراست صباحی چند جهان عمرِ رونقِ نگیر سخت نم جانِکن  یزندگ 

 ...ما بودن قصه

 بقاست راز ای افسانه دفتر از برگی

 ...شکند می اگر دل

 ...میرد می اگر گل

 ...گیرد مي خزان رنگ خود به باغ اگر و

 نگیر سخت من جان ؛توست به هشدار همه

 ...هاست چلچله همین زندگیکوچ

 ...زیبایی همین به

 ...کوتاهی همین به

 

 «هوس تو آتش»

 بانو سنایقلم:  به

 1396/7/10شروع:         خیتار

 1396/9/14:         انیپا خیتار


