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 "مقدمه"

 

کلفت و پر  یسمانیرا مانند ر گرید یکهِن پرسوز و التهاب بخش، که عشق ها ی نهیریپنهان و د یعشق
 . ردیگ یقدرت دربر م

 کند. یخود م ی وستهیپ و

 

 پنهان؛ یها عشق

 رانگر،یو یعشق

 جنِس سوزان. از

 تر از تِب پرحرارت نگاهش، یطوفان

 .زمیرقاص ه یتر از حرارِت شعله ها گرم

 

 ممنوعه در گذشته که... یعشق

 شود. یم ندهیدر آ یممنوعه شدن عشق باعث

 کند. یم دایکه با وجود ممنوعه بودنش، باز هم ادامه پ یعشق

 شود. یم قیتزر شیبه رگ ها یمانند خون ه،یبه ثان هیعشق، التهابش ذره به ذره، ثان آن

 .دیای یم شیشدت آن هر لحظه افزا و

 و فرها. نیریعشِق ش مانند

 و مجنون...! یلیتر از ل ووانهید

 

 که... یعشق
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 آن در ذهن زنده. ادی 

 ماندگار. ادهایدر  خاطراتش

 شود. یدرد آن در قلب ها شعله ور م و

 

 خرم! ینگاه تو را به جان م مین کی

 .زمیبر تیرا به پا میایفقط اجازه ورود به قلبت را بر من صادر کن. تا دن تو

 ممنوعه بود شدم!؟ میکه برا یز یعاشق چ چطور

 را چطور خاموش و خاکستر کنم!؟    نمانیب نیعشق آتش ن،یاز ا بعد

 .میده یکه در گذشته رخ داد. عذاب آن را ما پس م یز یچ بخاطر

 ...رایپنهان و گ یعشق ها سرگذشته

 شود. یگذشته، دوباره تکرار م خیتار

 

 

 باال انداختم. یا شونه

 تالش نکن. یخود یکنه. ب یدونم قبول نم ی_ من که م

 نگاهم کرد: یشاک یهان

 ؟یایاون وقت خودت م ؟یاگه قبول کرد چ_ چرا؟ 

ذاره من تا  ینم یاون حت ،یشناس یتو که خودت بابام رو م ی. ولالتونیو امی_ من که از خدامه ب
 ماه؟ کی یشمالتون؟ اونم برا یالیو امیباشم. اون وقت بذاره ب رونیساعت ُنه شب ب

 فکر نکنم. 
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 ش جمع کرد. نهیس یدست هاش رو تو یهان

 .یگن هان یکنم. نگران نباش به من م یمن خودم درستش م ی. ولرهیم بابات سخت گدون ی_ م

 رو خواستم که انجام نشه؟ یز یمگه من تاحاال چ 

  

 گه. یرو م قتیدونستم حق یم

 داره. یحتما به خواسته ش برسه، وگرنه دست از ماجرا برنم دیبا 

 

 شدم گفتم: یتخت بلند م یکه از رو نیا نیح

 شه. یم یچ نمیفردا بب_ حاال تا 

و همون طور که موهام رو  ستادمیا نهیآ یتخت بود، برداشتم و جلو یام رو که رو ییطال دیسف شال
 کردم. یمرتب م

 کردم و گفتم: یهان روبه

 وقته خونتون اومدم. یلیساعت چنده؟ خ یهان ی_ راست

 

 دهانش قرار داد. یدستش رو جلو د،یکش یم ازهیهمون طور که خم 

 انداخت. واریبه ساعِت کنج د ینگاه و

 _ هشت.

 بهش انداختم. ینگاه

 رم.  یم گهیمنم د اد،ی_ معلومه خوابت م

 کرد. ینگاهم کرد و اخِم کمرنگ یشاک یهان

 .دمیخوب نخواب شبمی. دمیطور نیآلما! من از صبِح که ا هیچ گهیحرف ها د نی_ ا
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 .دمیش طرِح سنگ کار شده بود رو پوش نهیس یراسته، که جلو دیسف ی" گفتم و مانتوی" آهان

 اومد: یهان یصدا

 بگه. یز یدفعه چ نی_ عمو فرهاد فکر نکنم ا

 گم برسونتت!  یآرش هم م به

 

 بگم. یز یدر دلم رخنه کرد. خواستم چ یآوردِن اسم، " آرش"  ترس ادیبه  با

 دفعه در طاق به طاق باز شد. کی که

 

 به روم زد: یلبخند یهان مادر

 آلما، مادرت زنگ زده بود._ 

 گم آرش برسونتت. یوقته م ریاالن هم د ؛ییجا نیکه ا گفتم

 برم الزم نبود. رمیتونم آژانش بگ ی_ خاله خودم م

 

 کرد. یاخم خاله

 .میکه ندار یسیرو در وا زمی_ عز

 رسونتت! یاالن آرش م 

 خمار از خوابش نگاهم کرد: یبا چشم ها یهان

 رو بهش گفتم که آرش برسونتش. نیمن هم هم قای_ دق
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 آرش شدم. یپژو نیکردم وسوار ماش یآرش اومد و از همه خداحافظ قه،یاز چند دق بعد

 

 رد و بدل نشد. بعد از اون اتفاق، رفتارمون بهم سرد شد. نمونیب نیماش یتو یحرف چیه

 گرفتم بهتر بود. یخواستم آرش من رو به خونه برسونه. اگه آژانس م ینم

تموم شده بود. من حرف هام  گهید یداره رابطمون رو درست کنه. ول یسع هیدونستم که خاله رق یم
 بود. یرو بهش زدم و جوابم منف

 !دمیفهم یهمه اصرارشون رو نم نیا لِ یحال، دل نیا با

 

 ممکن بود! ریمن غ یدوست داشتن، برا ایرو بهش گفته بودم. ازدواج بدون عشق،  نیا

 شه. یم دایه بهتر از من براش پگفته بودم ک بهش

 !شتریدونستم نه ب یآرش رو مثل برادرم م من

 فکر فرو رفته بودم یطور تو نیهم

 " نگاهم به آرش افتاد.میدیبا گفتن "رس که

 

 زدم. یلبخند

 پنجه هاش گرفت. ونیبشم، دستم رو محکم م ادهیکه خواستم پ نیکردم و هم یتشکر 

 شدم. رهیسمتش برگشتم و با اخم بهش خ به

 

 .دید شیمشک یچشم ها یرو تو دیشد برِق ام یشب، م یِ کیتار یتو

 ه؟ی_ هنوز هم جوابت منف
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 گفتم: تیپنجه هاش خارج کردم و با همون لحن، با قاطع نیرو از ب دستم

 کنه و نخواهد کرد. ینکرده، نم یر ییتغ چی_ بله، جواب من ه

 . آرش!میباره صحبت نکن نیدر ا گهید لطفا

 

 کنج لبش اومد. یتلخ لبخند

 نباشه. یبار دوم جوابت منف یبودم که برا دواری_ ام

 کردم! یباف الیخ شهیمثل هم یول

 

 شدم. ادهیپ نیسرعت از ماش با

**** 

 

 

 آشپزخونه، خشک شده بود. یها کیبه سرام نگاهم

مامان، به خودم  یشناور بودم. که با صدا انوسیتکه چوب، سرگردون وسط اق کیدر افکار خودم مثل  
 اومدم.

 

 _ دخترم االن زنگ زدن؛ هاجر هم امروز مرخص کردم. 

 ه؟یک نیبنده، برو بب دستم

 اومدن. یفیفکر کنم خانوداه شر 

 لب گفتم. ری" زی"چشم
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 شدم و دکمه رو با فشار فشردم. رهیخ فونییآ ریتصو به

 بودن جز آرش! همه

 

 _ آلما؟

 .ستادهیپله ها ا یمامان، باال دمیسمت صدا برگشتم که د به

 _ جانم؟

 کرد. ییبه اتاِق انتها یسر اشاره ا با

 زنگ زده. تیبه گوش یکی_ دخترم، 

 

 خودم افتاد. یرفتم، نگاهم به اتاِق کنار  یکه از پله ها باال م نیا نیتکون دادم و ح یسر 

 تنها برادرم ساشا بود. اتاق

 دلم براش تنگ شده بود. یلیخ

 رفته بود. کایآمر لیتحص یادامه  یوقت بود که برا یلیخ

 

 ضرب باز کردم. کینشست و در رو با  رهیدستگ یرو دستم

 به سمت تخت رفتم. عیخورد، سر یتخت بود و همچنان زنگ م یکه رو یگوش دنِ ید با

 سبز رنگ رو فشردم. دکمه

 

 !؟دیی_ الو بفرما

 اومد. ینم ییاون فرد، صدا نیو سنگ قیعم یجز نفس ها 

 _ الوو؟
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 .ومدین ییهم صدا باز

 باال انداختم. یکردم و شونه ا قطع

 گرفته بود. یاشتباه دیشا

 

 بلند شد. یگوش یسمت در رفتم که دوباره صدا به

 بود. یناشناِس قبل یبه شماره انداختم، همون شماره  ینگاه

 رفتم جواب دادم. یطور که به سمت پنجره اتاقم م نیهم

 !؟دیی_ بفرما

 

 .دیبه گوش نرس یز یو شماتت وارش، چ قیعم یهم جز نفس ها باز

 شدم. رهیخ رونیرنگ رو کنار زدم. و به ب یشمیپرده  

 دادم: رونیرو با حرص ب نفسم

 !؟دیزن ی_ چرا حرف نم

 

 جلب شد. یدیپورشه سف نیکردم، نگاهم به ماش ینگاه م رونیطور که به ب نیهم

 بود. یسرکوچه پارک شده بود و پنجره هاش دود که

 

 

 کنه! یگفت، که داره نگاهم م یبهم م یحس کیدونم چرا  ینم

 از اون سمِت خط اومد: ییرو قطع کنم که صدا یخواستم گوش کالفه

 !ی_  تو... ماِل من
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 شدم.  رهیکه قطع شده بود، خ یتعجب به گوش با

 بود؟ یک یعنی

 پورشه افتاد. که با سرعت از کوچه خارج شد. نِ یبه همون ماش نگاهم

 بود!؟ یفرد که به من زنگ زد. ک نیا

 هم برام آشنا نبود! صداش

 

 طور غرِق فکر بودم که در اتاق، با شدت باز شد. همون

 به سمتم اومد. نهیکرده بود، دست به س زیهمون طور که چشم هاش رو ر یهان

 

 باال انداخت و مشکوک نگاهم کرد: ییابرو

 طور، مهمون دعوت نی_ که ا

 !یمون یاتاقت م یو خودت تو یکن یم

 تخت نشستم و نفس حبس شده م رو آزاد کردم. یرو

 بهم زنگ زد.  یکی. راستش ی_ نه هان

 

 ابروهاش رو باال داد. یتا کی

 بهت زنگ زده بود؟ ی_ حاال ک

 باال انداختم. یا شونه

 مزاحم!  هی یک چی_ ه

 االن مامان  ن،ییپا میبر ایب حاال
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 .دیکن یکار م یاتاق چ یساعته تو کیگه  یم

 

 زد گفت: یدر اون موج م طنتیکه ش یاومد با لحن یکه پشت سرم م نیا نیح یهان

 بودش ها؟ یاون مزاحم ک ی_ نگفت

 . میبر ایگم ب ی_ حاال بعدا بهت م

 

 نشسته بودن و مشغوِل صحبت کردن بودن. یمبل سلطنت یرو ،ییرایپذ یتو همه

 .میرفت نییرو گرفتم و تند تند به سمت پا یهان دستِ 

 کرد. یظینگاه بابا که به من افتاد، اخم غل 

 

 به جمع کردم و گفتم: رو

 !امینتونستم ب نیهم یداشت برا یبهم زنگ زده بود، کار فور  یکی دی_ سالم. واقعا ببخش

 

 به جانبم زد. یلبخند اریشهر عمو

 دوستتون حل شد!؟ ینداره. انشاءاهلل کار فور  یبی_ نه دخترم ع

 _ بله عمو درست شد.

 

 لب گفتم. ری" زیاز پهلوم گرفت. که " آخ یشگونین ه،یدور از چشِم بق یهان

 زمزمه کرد: رلبیآروم ز 

 داشت؟ ی_ که کار فور 

 مزاحم! هی اونم



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 زدم. یلبخند  

 .ومدمین نیهم یزد. برا یزنگ زده بود حرف نم یکی د،یعمو ببخش بگم ی_ نکنه انتظار دار 

 

 .میسالن بود رفت یکه گوشه  ،یراحت یسمِت مبل ها به

 زده پشت سر هم گفت: جانیه یهان

 بود؟ یکه بهت زنگ زد ک یاون نمی. بگو ببعی_ زود، تند، سر

 

 کردم. فیماجرا رو براش تعر کل

 شربت رو به سمتمون گرفت. یِ نیتموم شدِن حرفم، خدمتکار س با

 

 کرد گفت: یطور که شربت رو مزه مزه م نیهم یهان

 بوده که بهت زنگ زده؟ یک یعنی_ 

 !کنجکاوم که بدونم یلیخ

 دونم. ی_ خودمم نم

 

 . دیبه ذهنم رس ییتو فکر بودم که جرقه ا 

 ...نکنه

 آرش باشه؟ نکنه

 پورشه نداره! نیآرش که ماش یبود. ول ومدهیهم که خونه مون ن امشب

 از دوست هاش رو گرفته باشه!  یکی نِ یماش دیشا 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 که تماس گرفته شده بود که شماره آرش نبود! ییا شماره

 شمارش روعوض کرده باشه؟ دیشا

 کنه. یجور کارها نم نیآرش که از ا یول

 

 .ستیآوردم که کار آرش ن یم لیخودم دل یبرا یدونم چرا ه ینم

 تونه باشه!  یداشتم که آرش نم یا یحِس قو کی

 

 مون با آرش افتادم. یمیقد یخاطره  ادی 

 کنج لبش کش اومد. ی" آرش پوزخند

 گه دوسش داره؟  یپسره چرا به دختره نم نی_ ا

 .گهیده! خب برو جلو بهش بگو د ینامه م یواشکی ادیقدر بدم م نیا

 ."یشد به عشق وعاشق لیتبد یسیپل لمیف نگاه

 

 .میدیخند یرفتار آرش م نیهم به ا شهیهم

 صورتم تکون داد. یدستش رو جلو یهان

 ؟یکن یم ریآلما کجا س ی_ ه

 شدم. رهیخ شینمناِک عسل یچشم ها به

 ومد؟یآرش چرا امشب ن یهان یتو فکر بودم؛ راست یطور  نیهم یچی_ ه

 

 :دیپرسوز کش یآه
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15 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که تو رو خونه رسوند. شبیبگم آلما، از د ی_ چ

 دوستش ساسان رفت. شیپ 

 

 دونستم رو به زبون آورد. یکه م یز یچ د،یکرد و با ترد یمکث

 بود!؟ ی_ بازم جوابت بهش منف

 تکون دادم. یسر 

 

 :دیکش یقینفس عم یهان

 رو بزور دوست داشت، داداشه ما هم  یشه که کس یبگم، نم ی_ چ

 فهمه. ینم

 

 مطمئن شدم که کار آرش نبوده. گهید

 تونه باشه؟ یم یک یعنی

 

 

 گذشته بود. یساعت چند

 کردن. یافتاد، طبق معمول داشتن درباره کار صحبت م اریبه بابا و عموشهر نگاهم

 رو هوا زد: یِبشکن یدفعه هان کی

 _ خب! موضوع رفتنت به شمال حل شد.

 به سمتش برگشتم. ریمتح

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

 ؟یبه بابام گفت یک تو

 شد؟ یراض یطور  چه

 قبول کرد!؟ اصال

 

 کرد"   یلب " نچ نچ ریز یهان

 ؟یپرس یم ییدفعه ا کیآروم سوال بپرس. چه خبره همه رو  زم،ی_ عز

 دم.  یاتاقت، به همه سواالت جواب م میبر

 

 

 .میبود. نشست رمیتحر زیم یکه برا یا یدوتا صندل یو رو میبه سمِت اتاق رفت زود

 شد!؟ یبابام راض یچطور  نمیزود بگو بب ،ی_ خب هان

 داد: هیتک یصندل به

 کنه. ی_ به بابام گفتم که بابات رو راض

 کنه؟ یقبول م یدون ی_ از کجا م

 

 .دیرو گز نشیریبه عادت، لب ز یهان

 تو  یمن و بابا یکه بابا یی_ از اون جا

 شه مگه نه؟ یم یسال یچندساله اند، حدود س دوست

 _ آره

درخواست  هیدرخواست از عمو فرهاد نکرده، به نظرت حاال که  هیبابام  ،یسال دوست یس نی_ از ا
 کنه؟ یکنه بابات قبول نم کیکوچ
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17 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 چونه ام نهادم. رینگاهش کردم و دستم رو ز موشکافانه

 ؟یاگه قبول نکرد چ یکنه؛ ول ی_ آره قبول م

 بزرگه. یلیخ یلیدرخواست خ هیاون  یبرا یگ یکه م کیدرخواست کوچ نیا

 

 دور اطراِف اتاق رو رصد کرد. کیبا چشم  یهان

 هم مثبت فکر کن دختر!  یکم هی ؟یکن یفکر م یمنف یچ ی_ برا

 

 شد. دهیکه به در خورد، نگاهم به سمِت در کش ییتقه ا با

 _ بله؟

 خدمتکار از پشت در اومد. یصدا

 برن. یم فیدارن تشر یفیشر ی_ خانم، خانواده 

 .میای_ باشه، االن م

 

 گفت و رفت. یچشم خدمتکار

 برگشتم. یسمِت هان به

 م؟یشمال بر میخوا یچند شنبه م یراست ،ی_ هان

 متفکر نگاهم کرد. 

 !میفکر کنم که شنبه بر یدونم. ول ی_ خب هنوز نم

 حرفش، گرد شد. نیهام با ا چشم

 !؟میر ی_ امروز که پنج شنبه ست، پس فردا م
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18 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 تکون داد. یکرد، سر  یشالش مرتب م ریاز موهاش رو ز یکه بخش نیا نیح یهان

 .می_ آره تا نظر بابات عوض نشده بهتره زودتر بر

 .نییپا می_ باشه پس زود بر

 

 

 و پدر و مادرش، بابا بهم گفت به اتاق کارش برم. یاز رفتِن هان بعد

 "  آروم در رو باز کردم.دییبه در زدم، که با گفتِن "بفرما ییا تقه

 

 بود. یبود  سخت مشغول خوندِن کتاب نییزده بود و سرش پا شیشونیگاه پ هیدسِت چپش رو تک بابا

 :دمیپرس نهیو با طمان آروم

 ن؟ی_ بابا کارم داشت

 

 که سرش رو بلند کنه؛ زمزمه کرد: نیبدون ا 

 باهات صحبت کنم. یموضوِع مهم هیخوام در مورد  ی_ م 

 

 دستم رو در هم قفل کردم. یا استرس، انگشت هاکار بابا بود نشستم و ب زیم یکه روبرو یکاناپه ا یرو

 داره. یدرخواست هیاز من  ارتی_ عمو شهر

 

 رو به بابا دوختم. تا ادامه حرفش رو بزنه. قمینافذ و دق نگاه

 .یشمال بر  یهمراه هان الت،یتعط ی_ از من خواسته که اجازه بدم برا
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19 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :دمیپرس مضطرب

 !؟نید ی_ خب شما اجازه م

 

 

 خودم حس کردم. ینگاه بابا رو رو یِ نیسنگ

 شمال؟ یبر  یدوست دار  ؟ی_ خودت چ

 من کنان گفتم: من

 اگه شما... ی_ من... دوست دارم، ول

 .دیحرفم پر وسط

 دم؟ ی_ که من اجازه نم

 

 انداختم و با زبونم لبم رو َتر کردم. نییرو پا سرم

 .نیکه نه اصال اجازه ند دیشا ن؛یاجازه ند دی_ بله گفتم شا

 چشمش بود رو برداشت. یکه رو ینکیع بابا،

 .ری_ دخترم آلما، سرت رو باال بگ

 

 شدم. رهیمهربونش خ یرو باال آوردم و به چشم ها سرم

 کنم فقط به خاطر خودت بوده و هست. یکه م یر یهمه سخت گ نی_ ا

 کرد و ادامه داد: یمکث

کارها رو فقط به  نیاوقات بهت سخت گرفتم؛ دخترم من ا شتریب یاوقات که نه، ول یدونم گاه ی_ م
 خاطر تو انجام دادم.
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20 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خوام. یرو م تیخوام. برعکس خوب یتو رو نم یبد 

 

 .دیگونه م غلت یرو ،یقطره اشِک سمج ناخوداگاه،

 زمزمه کردم: یبا ناراحت 

 !؟نیهاتون چه به روز من آورد یر یسخت گ نیبا ا دیدون ی_ بابا شما م

 

 و شونه هام رو گرفت و مجبورم کرد بلند بشم. ستادیمن ا یبلند شد و روبرو یصندل یرو از

 

 اشکم رو کنار زد. یدستش قطره ها با

کارها رو فقط به خاطر خودت  نیکه ا یمتوجه بش یروز  هی دیدونه بابا، شا هی یکی_ دختِر بابا، دختر 
 انجام دادم!

 .ارتیاون هم فقط به خاطر عمو شهر .یشمال بر  ،یدم که همراه هان یاجازه م من

االن هم  ان؛یفرستم. همراهتون ب یها رو م گاردیرو بدون که دوتا از باد نیا یکه اجازه دادم. ول نیا با
 وقته برو اتاقت. رید گهید

 

 زدم. یلبخند ه،یگر ونِ یم

 .ری_ باشه باباجون، شب بخ

 بابا. زیعز ری_  شب تو هم بخ

 

 

 خوابم برد. گهید یزودتر از شب ها یلیشب خ اون
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21 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شدم. داریخورد، ب یکه زنگ م میگوش یبا صدا صبح

 برداشتم. زیم یرو از رو یدست گوش ک،یشدم و با  زیخ میتخت ن یرو

 

 آشکار بود گفتم: میکه خواب آلودگ یلحن با

 _ بله؟

 از گوشم دور کنم. یرو کم یباعث شد گوش ،یهان غِ یج یصدا

 !یآلما هنوز خواب ی_ وا

. صبح ها من رو ستیدانشگاه ن گهیاالن که د ،یکرد دارمیب یوقت صبح زنگ زد نی! ایهان یی_ ِا تو
 .یکن داریب

 

 زمزمه کرد. یآروم یبا صدا یهان

 االن ساعت چنده؟ یدون ی_  ساعته خواب، م

 _ نه

 ! ساعت دوازده ظهره.یدی_ زحمت کش

 

 شدم. رهیخ وارید یحرفش، چشم هام گرد شد و به ساعِت رو نیا با

  ؟ی_ جد 

 ادته؟یخونمون اون انگشتر رو  یرفت، اومده بود یم ادمیداشت  ی. راستگهی_ آره د

 _ کدوم انگشتر!؟

 

 .دمیبه موهام کش یتخت نشستم و دست یرو
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22 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نیا یگفت یتو م یرو به من بده، ول نیگفتم ا یبهت م ی_ همون انگشترت که من دوست داشتم و ه
 که ازش دارم.  هیادگاریرو دادشم بهم داده وتنها 

 .یر یگ یرو برام م نیکه دفعه بعد مثل هم یگفت و

 اومد. ادمی_ آها آره 

 

 کردم: یا خنده

 _ روت رو برم دختر!

 .رمیرو بگ نیبرات مثل هم یکیمونده بود که  ادتیرو  نیا 

 ره. یم ادتیزود  یلیرو خ زایاز چ یبعض یول 

 

 اومد. یخنده ش، از پشِت گوش یصدا

 مونه. یم ادمی گهی_ آره د

 .امیشم م ی_ باشه پس االن حاضر م

 

***** 

 

 

 رنگم افتاد. یلخِت مشک ینگاهم به موها نهیآ از

 لبم نشست. یرو یلبخند 

 یذاشت موهام رو کوتاه کنم. برعکِس مامان که م یوقت نم چیه نیهم یعاشق موهام بود؛ برا بابا
 کوتاه بهتره! یگفت مو
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23 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

چشم  یتو یغِم نهفته ا کیانگار  نه،یب یم شونیباز و پر یدونم چرا هر وقت بابا من رو با موها ینم
 .نهیش یهاش م

 افته. یم نیغمگ یخاطره ا ادیکه  انگار

 کردم. ینم افتیجز سکوت در یجواب دم،یپرس یازش هم م اگه

 

 رفتم. نییپله ها پا از

 !ستین یکس چیه یعنیسوت و کور بود.  خونه

 را؟ی_ مامان، بابا، خاله سم

 ست؟ین یکس چرا

 خدمت کار ها هم نبودن. یحت

 

  خچالیسمِت آشپزخونه رفتم و از  به

 توش بود.   ییافتاد که نوشته ا یآب بردارم. که نگاهم به کاغذ خواستم

 

رو برات  یخونه، همه چ میاومد یوقت نیهم یبرا میداشت یکار فور  هی"دخترم آلما، من و پدرت 
 .میکن یم فیتعر

 فاطمه " مادرت

 

 . دمیدفعه سر کش کیآب رو  وانِ یل

 گرفتمش. یانگشتم، به باز  کیکانتر برداشتم و با  یرو از رو چییسو و
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24 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بوده که در رو باز گذاشته! یک یعنیبازه؛  یدر ورود دمیبه سمِت در رفتم که د 

 

 نبود!  یبه سر کوچه انداختم، کس ینگاه

 اومد. ییباال انداختم و خواستم در رو ببندم که صدا ییا شونه

 

 _ خانم؟

 در بود، انداختم. یکه جلو یکیبه پسر کوچ ینگاه

 _ خانم؟

 رو کامل باز کردم. در

 _ بله؟

 

 دستش بود. یتو ینگاهم به دست هاش افتاد، که گِل رز  تازه

 رز رو به سمتم گرفت. گل

 گوشه لبم اومد: یتبسم

 بهت داده؟ یگل رز رو ک نی_ ا

 

 گفت: شونیبچه گونه ش، پر یپا و اون پا کرد و با صدا نیا پسر

 مرد قد بلند به من داد. هی نوی_ ا

 دهنش گرفت. یدفعه زود دستش رو جلو کی

 گفتم. یم دینبا ی_ وا
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25 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفت. دیگل رز رو به دستم داد و دو زود

 

 

 شدم. رهیدستم بود، خ یکه تو یبه گل رز قرمز  متعجب

 بود؟ یک گهیپسر د نیا

 زد؟ یپسر بچه، درباره کدوم مرِد قد بلند حرف م اون

 به من گل داد!؟ یچ یاون برا اصال

 

 ز بودم! لبم نشست. من عاشق گل ر یرو یدستم، ناخوداگاه لبخند یتو یگل ها دنِ ید با

 هام فرستادم. هیعطرشون رو با تموِم وجود، به ر اق،یرو جلو بردم و با اشت سرم

 

 گام برداشتم. نگیسمِت پارک به

بود، جلب  یصندل یکه رو یقرمز رنگ ِک یدفعه نگاهم به جعبه کوچ کیراننده رو باز کردم.  یجلو درِ 
 شد.

 رو به دست گرفتم و شروع به باز کردن کردم. جعبه

 

 من! یخدا یوا

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا یهست که داداشم برام گرفته بود؛ ول یکه همون انگشتر سبِز الماس نیا 

  ؟یهمون انگشتر نباشه چ نیاگه ا 

 

 .دیبه ذهنم رس یفکر 
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26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 انگشتر رو گرفته بود، اسمم رو روش حک کرده بود.  نیکه ا یداداشم وقت 

 نه؟ ایخودشه  نمیبب بزار

 . بله خودشه! دمیرو کردم که د رویدقت انگشتر رو ز با

 نوشته شده بود.  نیبه الت اسمم

 " آلما "

 

 برام فرستاده باشه! یهان دیشا

 جعبه بود، افتاد.  یکه تو ینگاهم به کاغذ ناگهان

 

 و روان نوشته شده بود: بایز یخط با

 .یدوسش داشت یلیبرادرت که خ یادگار یاز  نمی" ا 

 خونه دوستت؟ یذارم بر  یمن م یضمن فکر کرد در

 اون هم با وجود آرش؟ 

 ! "ستیالزم به رفتِن اون جا ن گهید 

 

 و مبهوت به کاغذ نگاه کردم. مات

 برم؟ یخونه هان دیگه نبا یکه به من م هیک نیوا ا 

 خواد کنه؟ یکار م یچ نمیخوام برم بب یاصال م 

 جا آورد؟ نیانگشتر رو ا یچطور 

 که قفل هم بود. ینیماش یاون هم تو 

 تونه باشه؟ یم یشخص ک نیا یعنی بهیعج
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27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 پرسم. یزنم م یزنگ م یبه هان حداقل

 

 آوردم. رونیب بمیرو از ج یگوش

 صفحه اومد. یرو یخواستم زنگ بزنم، شماره هان تا

 لبم نشست، چه حالل زاده است خودش زنگ زده. یرو یلبخند 

 

 _  آلما؟

 .ی_ سالم هان

 _ سالم.

 کرد و ادامه داد. یمکث یهان

 نبودش.  یگشتم ول یلی... اون انگشترت رو خیدون ی... مزهی_ چ

 خواستم بگم که...  ینداره منم م یبی_ خب ع

 .دیوسط حرفم پر یهان

 نکردم. داشیپ یخوام همه جاها رو گشتم ول ی_  آلما، واقعا معذرت م

 اتاقم. یراست اومد هیخونمون،  یاومد یوقت تو

 نشد. دایرو کردم اما پ رویاتاق رو ز یهمه جا یول 

 

 گفتم: یشاک

 منه. ِش ی. بذار منم حرفم روبزنم؛ االن اون انگشتر پیزن یحرف م یدار  زیر هی یبابا. هان ی_ ا

 !یدونم چطور  یخودمم نم البته
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28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمیزده ش رو شن رتیح یصدا

 _ واقعا؟ 

 اون جا اومد؟ یچطور  انگشترت

 دونم. ینم_ خودمم 

 از پشِت سرم اومد. یمرد یصدا 

 _ خانم؟

 

 کردم. یخداحافظ یزود با هان یک دمینفهم

 انگشتر ثابت مونده. ینگاهش رو دمیبهش انداختم که د ینگاه

 

 

 کردم. میشونیپ یِ چاشن یظیغل اخمِ 

 !؟دیی_ بفرما

 دوخت و انگشت هاش رو بهم گره زد. نیرو به زم نگاهش

 

 .نیبر رونیب دیعنوان نبا چیفرهاد گفتن شما به ه ی_ خانم، آقا

 در صدام مشهود بود: ینگران

 افتاده!؟ یاتفاق ؟یچ ی_ برا

 کرد. یمکث

 دن.  یم حیرو براتون توض یگفتن خودشون اومدن خونه، همه چ شونی_ ا
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29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بهش انداختم. یقیدق نگاه

 !رونیبرم ب دیمن االن با ی_ ول

 بهم کرد. یباال آورد و نگاه یبود، سرش رو کم نییکه سرش پا نیا نیح گاردیباد

 شه خانم آخه... ی_ نم

 گفتم: ظیغ با

 کار نکنم؟ یکارکنم و چ یچ ید ی_ تو به من دستور م

 .میبه شما دستور بد میستین ی_ خانم ما در حد

 _ خب پس.

 

 بلند شد. گاردیباد یِ گوش یصدا

 رو کنار گوشش قرار داد. یگوش

 بله._ سالم آقا بله... 

 برن.  رونیخوان ب یخانم آلما االن م راستش

 .یبله بله، چشم گوش 

 

 رو به طرفم گرفت: یگوش

 _ آقا فرهاد کارتون دارن.

 رو ازش گرفتم. یگوش  

 .یی_ سالم بابا

 شد. دهیچیپ یگوش یبابا، تو یگرفته و خسته  یصدا

 _ سالم دختِر بابا.
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30 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 در گذاشتم. یرو هم جلو گارهایا از باد. مواظب خودت باش، چندتمیایما فردا خونه م 

 

 زمزمه کردم. ینگران با

 افتاده؟  ی_ بابا اتفاق

 _ نه دخترم 

 افتاده. یدونم اتفاق یم ن،یبه من دروغ َنگ ن،ی_ بابا راستش رو بگ

 

 انگار گفتنش براش سخت بود. ومد،یبابا ن یصدا یا لحظه

 گم. ی_ باشه دخترم بهت م

 کرد. یمکث

 کرده، خداروشکر االن حالش بهتر از قبله.  یبار دوم سکته قلب یبرا_ پدرجوون 

 

 زده، دستم رو مقابلم دهنم قرار دادم: رتیح

 من! یخدا ی_ وا

 ن؟یپدرجون سکته کرد؟ اصال چرا شما زودتر به من نگفت یچ یبرا 

 .میرسوند مارستانیشد و زود خودمون رو به ب ییدفعه ا هی گهی_ د

 .مینگرانت کن مینخواست

 

 گفتم: عیسر

 مارستانیب امی_ پس منم االن م

 .نایخونه پدرجونت ا ایراست ب هی_ نه دخترم. 
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31 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ستن؟ین مارستانیچرا خونه؟ مگه االن پدرجون ب ی_ باشه ول

 

 از خنده در اون موج زد. یبابا، رگه ا یگرفته  یصدا

 ره.  ینم مارستانی. اگه حالش هم بد باشه، بیشناس ی_ خودت که پدرجون رو م

زنه که من رو  یقدر حرف خودش رو م نیا یره. ول یم مارستانیباشه ب میوخ یلیهم حالش خ اگر
 شن. یم یخونه که آخرش همه از دستش آس دیببر

 گم راننده برسونتت. ی! میایخودت نم نِ یدرضمن با ماش 

 _ چشم، باشه. فعال

 

 .میشد نیسوار ماش قه،یاز چند دق بعد

 راه رو استرس داشتم.  کل

 دفعه سکته کرد؟ کیپدرجوون چرا  آخه

 خاطراِت مادربزرگ افتاده باشه؟ ادِ یباز هم  نکنه

 به فکر خاطراِت مادربزرگه. شهیشه که مادربزرگ فوت کرده. و پدرجوون هم یم یسال یس چون

 ازش بپرسم. دیسوال رو با نیا حتما

 

 ذهنم عبور کرد. یوت الیبه خونه، هزارتا فکر و خ دنیرس تا

 

 رنو به داخل رفت. یِ مشک نیبازشد و ماش موتیبا ر  نگی. در پارکمیدیرس قهیاز چند دق بعد

 

 همه جا رو فرا گرفته بود.  اس،یگل  یلبم نشست. بو یرو یشدم، لبخند ادهیپ یوقت
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32 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گل ها رو کاشته.  نیدونستم که مش رضا، ا یم

 بزرگ داشت. یلیباغ خ کیپدرجوون،  خونه

 گفت:  یبه پدر جون م شهی" عموم هم

 پدر جوون؟ میو ساختمون بساز میکن یگذار  هیسرما ستیدرخت ها و باغ، بهتر ن نیا ی_ به جا

 داد: یدر جواب عمو، محکم و با اقتدار جواب م شهیهم هم پدرجون

 عنوان! چی_ نه به ه

 با باغم داشته باشه." یحق نداره کار  یکس چیباغ وابسته ست و  بعد از مرگم، ه نیجوونم به ا من

 

 کرد.  ینگاهم م شخندینسترن کنار پنجره، که با ن دنِ ید با

 کردم. یاخم

 ماه نتونستم خونه پدرجوون برم! کینسترن بود که من  ریتقص همش

 

 

 شد. دهیورودم به خونه، نگاه ها به سمتم کش با

 ،یخاص یِ کردن؛ به جز عمو که با مهربون یمبل نشسته بودن و با اخم نگاهم م یزن عمو و نسترن رو 
 کرد. ینگاهم م

  

 زن عمو با طعنه گفت:  ؛یاز احوال پرس بعد

 رو آوردن! فشونی_ چه عجب آلما خانم باالخره تشر

 نازک کرد: یزد و پشت چشم یپوزخند نسترن

 .انیخواستن موقع فوِت پدر جون ب ی_ حتما م



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 کردم: یظیغل اخم

 ؟یزن یکه م هیچه حرف نی_ ا

 سرزنش وار، خطاب به نسترن گفت:  عمو

 _ نسترن! 

 

 که همه بشنون. یرفتن به اتاقش، جور  نیبه اجبار بلند شد و ح نسترن

 بلند گفت: 

 !زمیتلخه عز شهیهم قتی_ حق

 

 خسته م رو ازش گرفتم. نگاه

 نداشتم. گهیسروکله زدن باهاش رو د حالِ 

 مو کردم و گفتم:ع روبه

 اتاقشونن؟ ی_ االن پدرجون تو

 

 به روم زد و نگاهش رو به سمِت اتاق پدرجون امتداد داد. یلبخند عمو

 وقته که منتظرته. یلیاتاقشه. خ ی_ آره تو

 

 خورد، راه افتادم. یکه تنها به اتاق پدرجون راه م یگفتم" و به سمِت سالن یی"با اجازه ا

وقت به اون اتاق نرفت  چیه گهیآورد و د نییپا یاز فوِت مادربزرگم، پدرجون اتاقش رو به طبقه  بعد
 داد. یحق ورود به اون اتاق رو نم یبه کس یو حت
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34 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ضربه به در زدم و در رو کامل باز کردم. چند

 داده بود و نگاهش به پنجره بود. هیتک رشاهشیش یِ به صندل پدرجون

 

 _ سالم پدرجون 

 مرتبه به سمتم برگشت. کیصدام،  دنِ یشن با

 پر بود از، نگاهش

 .ادیز یِ غم و دلتنگ 

 عمِق نگاهش! یتو

 

 پنجره و کنار دسِت پدرجون بود، نشستم. یکه روبرو یا یصندل یرو رفتم

 دستم گرفتم. یپدرجون رو تو نِ یگرم و چروک یها دست

 

 که تا اون موقع ساکت مونده بود، آروم لب زد: پدرجون

 !یبزن یسر  هی رمردیبه مِن پ یایحالم بد بشه تا تو ب دی_ حتما با

 بودم. دهیکه خوب فهم یا کهیو ت یپر بود از ناراحت حرفش

 

 معشوف زده، نگاهش کردم: ینگاه با

 .ومدمین یمن به خاطر چ دیدون ی_ پدرجون شما که خودتون م

 ادامه داد: یگرفته ا یدوباره نگاهش رو به پنجره دوخت و با صدا پدرجون

 دونم دخترم. ی_ م



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 طور بوده. نیهم ینسترن گوش نکن؛ اون از بچگ یتو اصال به حرف ها یول

 

 کردم حرف رو عوض کنم: یسع

 شد که دوباره حالتون بد شد!؟ یچ ی_ راست

 زمزمه کردم: انهیشاک

 پدرجون؟ دی_ نکنه دوباره قرص هاتون رو نخورد

 دفعه کامل نگاهم کرد. نیزد و ا یگرم لبخند

 خاطراِت مادربزرگت افتادم.  ادیدفعه  هینشده بود دخترم.  یز ی_ چ

 کنه.  یدفعه فرق م نیکنم ا یحس م یول ن؛یمادربزرگ هست ادیبه  شهی_ شما که هم

 

 جنباند. یسر 

 .ستین ییا گهید زی_ نه دخترم چ

 بهش انداختم. ینگاه مشکوک

 نبوده! نیکه حالتون بد شد؛ ا نیا لِ یکنم دل یباز هم فکرم ی_ باشه. ول

 حرف رو عوض کرد: پدرجون

 شمال؟ یبر  یخوا یکه م دمی_ شن

 

 گفتم: دیگنج یکه در پوستم نم یو ذوق یخوش حال با

 نبود. یشه، بابا قبول کرد! اصال باور کردن ی_ آره باورتون م

 چشم هاش رو بهم فشرد. پدرجون

 شدن. یم دهیدفعه پنجره ها محکم بهم کوب کی د؛یوز یکه م یباِد سرد از
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36 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 پدرجون اومد: یبستم، صدا یکه پنجره ها رو م نیا نیح

 یم یذاشتم اجازه بده. حاال ک یشدم و م یمانعش م گهیدفعه د نیکرد، ا ی_  اگه بابات قبول نم
 ؟یشمال بر  یخوا

 رم  یم یفردا. البته با هان نی_ هم

 

 نور به اتاق بخوره. یتا حداقل کم .دمیکرم رنگ رو کنار کش ی پرده

 زمزمه کرد: ینیبا لحِن غمگ پدرجون

 _ چه زود.

 بودم! دهیتازه دخترم رو د 

 

 دو زانو مقابلش نشستم. نیزم یرو

 .میگم چند روز بعد بر یم یرم. به هان یشمال نم نی_ اگه بخوا

 

 گفت: یفیضع ی" نه" تکون داد و با صدا یبه نشونه  یسر  پدرجون

 .ستین یاجیدخترم. احت_ نه 

 .یخواد به خاطر من خرابش کن یشده و اجازه داده، نم یکه بابات راض حاال

 .یبر  ییبا دوستت جا ییهمه مدت پدرت اجازه داده تنها نیا بعد

 

 افتاده باشه زمزمه کرد: یز یچ ادیکرد؛ انگار  یمکث

 هست اون رو بردار.  دیکل هیکشو که بغِل تخته،  نی_ از ا
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37 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 رو برداشتم دیبغل دسِت تخت، کل یکشو از

 هست؟ یچ یبرا دیکل نی_ پدرجون ا

 اون اتاق بره. یاجازه ندادم تو یکه من تا االن به کس یدون یاتاق مادرجونت هست، م دی_ کل

 رنگ هستش. یکمد قهوه ا هیاتاق،  یرفت یوقت 

 دفتره. هیصندوق هست و  بغل صندوق هم  هیرو باز کن.  اون

 عنوان اون ها رو باز نکن. چیاون دفتر با صندوق روبردار و به ه 

 .یاون صندوق رو بازکن که اون دفتر روخونده باش یوقت 

 . یسردرگم شد یلیبخون که خ یدفتر هم، زمان 

 

 :دمیپرس رتیح با

 ن؟ید یصندوق و دفتر رو چرا به من م نیا ی_ باشه، ول

 . یش یمتوجه م یزمان هی_ خودت 

 .یند یبه من قول بده اون صندوق و دفتر رو به کس فقط

 !یاون دفتر و بخون یسردرگم شد یلیو خ یداشت ازیکه بهش ن یو زمان 

 ؟باشه دخترم 

 

 تکون دادم. یسر 

 خدمتکار از پشت در اومد: یصدا

 ناهار صداتون کنم. ی_ خانم، مادرتون گفتن برا

 سرم رو تکون دادم: عانهیمط
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38 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .امی_ باشه االن م

 .دمیپدرجون رو بوس ی گونه

 برم. دی_ با

 .شتونیپ امیم بازم

 

 که از اتاق خارج شدم. نیهم

 سرم انبار شده بود. یمختلف، تو یاز سوال ها یکوه

 براشون نداشتم. یسوال و پاسخ چیه 

 تا زمان موعد... فقط

 قدر مهمه! نیپدرجون ا یکه برا هیچ نیا نمیبب دیبا

 

 

 بود که سکوت اتاق رو شکسته بود. ییتاِک ساعت، تنها صدا کیت

 شده بود. میشب تنظ ِک ی یبه ساعت انداختم که رو ینگاه

 

 در اتاق رو آروم بستم. ،ییسروصدا چیو بدوِن ه نیپاورچ نیپاورچ

به سمِت پله  ،یگونه تأمل چیمحکم و بلند و بدون ه یدر برداشتم؛ با قدم ها رهیرو که از دستگ دستم
 ها رفتم.

 

 شدِن در اومد؛ همون طور وسط پله ها، خشکم زده بود. دهیکوب یدفعه صدا کی

 نسترن اومد: ادِ یفر یصدا
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39 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آخه؟  هی. نسترن کدیکن دیخوا یدلتون م ی_ اصال به من چه! هر کار 

 کارس آخه. ینسترن چ گه،یهستن د یجنابال

 عمو اومد: نِ یخشمگ یصدا

 .نییپا اری_ نسترن! صدات رو ب

 خوابن. همه

 

فشردم،  یدستم م ونیهمون طور که نرده رو م دهیاومد؛ ترس یسمت م نیبه ا یفرد یقدم ها یصدا
 آروم نشستم.

 پا قطع شد. یدفعه صدا کی

 

 ونینسترن رو محکم م یکه بازو نمیرِخ عمو رو بب مین یتونستم کم یکه نشسته بودم، م ییجا یتو
 پنجه هاش گرفته بود.

 

 گفت. یرو به نسترن م یز یآروم داشت چ یلیعمو خ ومد،ین ییصدا گهید

 !دنمیشد با د یم یشدم، مساو یکه بلند م نیهم

 پله ها نشستم. یهمون طور دو زانو رو پس

 

 نسترن رو گرفت وگرنه االن... یآوردم عمو جلو شانس

 آروم شد و به سمِت اتاقش بردتش. یبه نسترن گفت که کم یز یچ انگار

 

 و بلند شدم. دمیکش یاز سر آسودگ ینفس
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40 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .ستادمیرنِگ سوخته ا یهمون اتاق قهوه ا یروبرو

 رو امتحان کردم، در باز نشد.  دیکل نیاول 

 هم امتحان کردم، در باز نشد. یدوم

 " باز شد.کی"چ یقفل در انداختم که؛ در با صدا یتو یدیرو با ناام دیکل نیسوم

 

 به در وارد کردم و آروم بازش کردم. یزدم و فشار  تیرضا یاز رو یلبخند

 به اتاق انداختم. ینگاه

از پدرجون ومادربزرگ که باهم انداخته  ییاتاق بود و عکس ها یگوشه  اسیدونفره به رنگ  تختِ 
 نقش بسته بود. وار،ید یبودن، قاب رو

 

 نیاجازه نداده بود به ا یبودم؛ کال پدرجون بعداز فوِت مادربزرگ، به کس ومدهیاتاق ن نیحاال به ا تا
 . ادیاتاق ب

 

چمن ها نشسته بود و پدرجون هم  یمادربزرگ، که رو ی گهیعکِس د کیلبم نشست؛  یرو یلبخند
 زده بودن. ینیدستش رو دور گردِن مادربزرگ حلقه کرده بود و لبخنِد دلنش

 

 مادربزرگم هستم.  هیفهمم چه قدر شب یم حاال

 ها، همون موها.همون چشم ها، همون لب  درست

بابا  ای. هر وقت هم از مامان دمشید یبارم بود که م نیاول نیاز مادربزرگ نداشتم، ا یحاال عکس تا
 دادن. یبهم نم یجواب چی. هنمیخوام بب یازش رو م یعکس دمیپرس یم

 عکس شدم. الِ یخ یب گهید منم
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41 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 از اتاق بود رفتم. ییرنگ که گوشه ا یسمِت تنها کمد مشک به

 بود! ومدهیاتاق ن نیبه ا یکه مادربزرگ فوت کرد، کس یمعلومه از وقت 

 مونده بود. یو دست نخورده باق زیهمه جا تم چون

 

 مونده بود. یباق زیمادربزرگ، دست نخورده و تم یکمد رو بازکردم. لباس ها در

 رو کردم. رویکمد رو ز یکم 

 ...اما

  ،یدفتر  نه

 !یصندوق نه

 که نبود. نبود،

 

 کالفه خواستم در رو ببندم. 

 هم رنگ کمد، که پشت لباس ها پنهون شده بود افتاد. ِک یآن، نگاهم به در کوچ کی که

 اون جا باشه؟ دیشا

 

 خواد تا باز بشه. یم دیهم کل نیقفل بود، فکرکنم ا یبازش کنم ول خواستم

 رو از شانس امتحان کردم که باز شد. یدوم دیکل

 

 ه؟یکیکدوم  یبرا یدِر کوچک بود. پس اول نیا یهم برا یاتاق بود و دوم یبرا یسوم دیکل پس

 به بالکن افتاد. نگاهم
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42 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بالکن باشه! یبرا دیکل نیا دیشا

 

 کوچِک هم رنِگ کمد، که پشت لباس ها پنهون شده بود رو کامل باز کردم. درِ 

 و دفتر اون جا بود! صندوق

 

 افتاد که کنار صندوق قرار داشت. یآوردم. نگاهم به دفتر  رونیرنگ رو ب یینقره ا صندوقِ 

 

 شد. یم دهید یاهیس یکه روش لکه ها ،یدیدفتر سف 

 از صفحات انگار کنده شده بود. یبعض یو گوشه  

 

 کرد. ریگ یز یمانند و ت ریزنج زِ یچ کیدر رو ببندم که، دستم به  خواستم

 افتاد. یبه گردن بند نگاهم

 

 هست! یچه شکل نمیبب قیتونستم دق ینم یکیتار یتو

  دیدرخش یم یکیتار یتو ادیز یلیکه وسط گردن بند بود، خ یبرِق سبز  یول

 

 از پشِت در اومد. ییصدا

 دستم گرفتم. یو دفتر رو تو زود گردن بند و صندوق 

 

 دِر اتاق رو قفل کردم و زود به سمت اتاِق پدرجون راه افتادم.  

 گذاشتم. زیمهمون  یرو رو دیکل آروم
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43 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 تخت، غرِق خواب بود. یرو پدرجون

 اومد. یم یکس یقدم ها یصدا دوباره

 بود! یلیگذشت خ یم ریاگه به خ امشب

 

 .ادیخواست اتاِق پدرجون ب یشد. فکر کنم اون فرد م یتر م کیتر و نزد کینزد صدا

 

 شدن هم نبود! میقا یبرا ییبه اطراف انداختم. جا ینگاه

 و... نییدر بلند شد و بعد از اون، چرخش اون به سمت پا رهیدستگ یصدا

 

 بدنم رخنه کرد. یزهر، به تموم سلول ها کیدفعه مثِل  کی استرس

 دستم محکم گرفتم. یکمِد لباس ها رفتم و صندوق و دفتر و گردن بند رو تو یزود تو 

 

 و دهانم گرفته بودم. ینینفس هام بلند نشه، دستم رو مقابل ب یصدا یکه حت نیترِس ا از

 

 اومد. یقدم ها، به سمِت کمد م یصدا

 هام گرد شد. چشم

 کمدم؟ یمن تو دهیفهم نکنه

 پدرجون مانع شد. یخواست در کمد رو باز کنه که صدا یم انگار

 

 ؟ی_ نسترن چرا نصفه شب اتاق من اومد
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44 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 من من کنان نسترن اومد: یصدا

 نمیبهتون بزنم بب یسر  هیاومدم  یطور  نی... همیچی_ ِام... خب... خب ه

 

 

 نه؟ ای دی_قرص هاتون رو خورد

 _ نه قرص هام رو به موقع خوردم. 

 دخترم. ار،یآب برام ب وانیل هیزحمت  یب یتون یم اگه

 

 " گفت.یبا اکراه " باشه ا نسترن

 داد، رفته. یرو م نیشدِن در اومد. که گواه ا دهیکوب یصدا

 .دمیکش ییآسوده ا نفس

 

 در کمد رو باز کردم. 

 بهم انداخت و در آخر نگاهش، به دستم ثابت موند. یقینگاه دق پدرجون

 ؟ی_ آلما االن اتاق رفت

 

 گرفتم. یتخت شدم و نفس ِک ینزد

 _آره پدرجون.

 با تحکم گفت: 

 نره! ادتیامروزم رو  ی_ حرف ها

 .ادیهم برو اتاقت که نسترن االناست که ب االن
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45 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بود، رفتم. کیسالن که به اتاقم نزد یبه سمِت انتهاتکون دادم و  یسر 

 

 نگاهم به همون گردن بند افتاد. تازه

 بود. بندهیو فر بایز تینها یب یکیتار یتو درخشش

 که برِق اتاق رو روشن کردم. نیهم

 وسط گردن بند، جذب شد. یبه ستاره  نگاهم

 .دیدرخش یمثل الماس سبز، م یز یکه وسط اون چ یا ستاره

 قابِل وصف نبود. ییروشنا یبود که تو یبه حد یکیتار یتو درخشش

 

 گردن بند رو همراه خودم آوردم! نیدونم چرا ا ینم

 بود. یار یاخت یلیخ

 ذارم. یفردا صبح سرجاش م نینه، هم نه،

 یکه صندوق و دفتر و گردن بند رو جا نیبخاطر خواب، خمار شده بود؛ بعد از ا یهام بدجور  چشم
 گذاشتم. یامن

 به خواب رفتم. هوش،یتخت ب یرو 

 

**** 

 

 

 موهام، آروم پلک هام رو باز کردم. نیب ینوازِش دسِت کس با
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46 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اومد: زشیگرم و محبت انگ یصدا

 مادر؟ یبش داریب گهید یخوا ی_ دخترم، نم

 

 زمزمه کردم. رلبیخسته م رو دوباره بستم و ز یها چشم

 بخوابم. گهیکم د هیشه  ی_ مامان نم

 گفت: یو با لحِن آروم دیبه موهام کش یدست دوباره

 یاالن هاست که هان ی. ولیبخواب یذاشتم تا هر وقت خواست یشمال که م نیبر نیخواست ی_ اگه نم
 .ادیب گهید

 

 نشستم. زیخ میتخت ن یاسم "شمال" از زبوِن مامان، رو دنِ یشن با

 افتاده بود! ادمیتازه  انگار

 

 و چطور حاضر شدم. یک دمینفهم

 سرم مرتب کردم و به سمِت مامان برگشتم. یرنگ رو رو یاسی شالِ 

 _ چطور شدم مامان؟

 گفت: ینگاهم کرد و با لحِن گرفته ا رهیمغمومش، خ یچشم ها با

 !بایز شهی_ مثل هم

 

 .دمیدستم گرفتم و بوس یگرمش رو تو یمامان زانو زدم و دست ها یروبرو

 ؟ی_ مامان چرا ناراحت

 رم! یرم. فقط چند روز شمال م یکه سفر قندهار نم من
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47 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 انگشت شصتش چونه م رو به سمت خودش امتداد داد. با

 .یآلما، تو تا حاال از ما دور نبود یدون ی_ م

 برامون سخته دخترم. ی. کمیقراره با ما فاصله داشته باش لومترهایامروز ک یول 

 .یدرکم کن داورمیام

 

 کردم: یا خنده

 ال چطوره هر روز بهتون زنگ بزنم؟_ اص

 فرستم. یعکس هم براتون م د،یکن یرو حس نم میخال یهم جا گهید

 زد و چشم هاش رو بهم فشرد. یلبخند

 _ باشه دخترم.

 .یمراقب خودت باش یلیباشه خ ادتیبهت بگم،  یز یچ کی فقط

 .انیفرسته همراهت ب یرو م گاردهایکه بابات باد یدون یرو م نیا 

 !یدون یدن. خودت که بهتر م یاون ها لحظه به لحظه رو گزارش م 

 

 دادم. رونیرو با حرص ب نفسم

 کنم. یتونم درک نم یفهمم مامان، اصال بابا رو نم ی_ نم

 مامان!؟ رهیگ یقدر سخت م نیچرا بابا ا 

 !نیفرست یرو هر جا دنبالم م گاردهایباد نیکه ا نیبه من اعتماد ندار مگه

 

 نگاهم کرد. رهیخ شییکهربا یو با چشم ها دیرو گز نشییلِب پا مامان
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48 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 وضع. نیاز ا یدونم خسته شد ی_ م

 تو کرده. هیکارها رو بابات فقط بخاطر خوب نیا یباشه، همه  ادتی شهیرو هم نیا یول

 .یدرکش کن یو بتون یبفهم یروز  هی دیشا یکنه، ول یم یر یسخت گ یلیخ درسته

 

 نه. نه،

 تونم بابا رو درک کنم. ینم

 گفتن!؟ یهمه سال بهم نم نیبود که ا یلیچه دل نیا

 بود که بابا در حقم کرده بود؟ یا یچه خوب نیا

 ...یخودشون رو دارن ول یها و روش ها یر یبه هرحال سخت گ یدونستم هر پدرمادر  یم

 رفته بود! شیپ یا یر یمن فراتر از هر سخت گ یبابا

 

 شه. دهیرشته افکارم بر مامان باعث شد، یصدا

 .یشناس ی_ خودت بابات رو بهتر م

 . یشمال بر  یکه گذاشته همراه هان نیا با

 فرسته. یرو همراهتون م گاردهایکنه و محافظ ها و باد یاون دوباره کاِر خودش رو م اما،

 به خاطر محافظت از تو! فقط

 

 گفتم: یرو با لبم َتر کردم و با لحن آروم و آرامش زبونم

 _ ماماِن من.

 !نیگ یرو م نیا شهیشما هم زم؛یعز

 ندارم. یاجیهم احت یگاردیباد چیتونم از خودم محافظت کنم. به ه یخودم م من
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49 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دیرنگش کش یشمیسبز  یِ به روسر  یدست

 . اما،...یتون یدونم که م ی_ م

 

 

 اماها... نیشدم از ا یخسته م یگاه

 توش نهفته بود. یلیکه دل ییاما

 تونستم درک کنم و بفهمم! یکه نم یز یو چ لیدل

 رفت. مینگاهم به گوش م،یزنگ خوردِن گوش یبا صدا  

 کرد. یم ییصفحه خودنما یرو یهان اسم

 رو خوندم. امشیپ

 درم"  ی. من جلوایب ی" آلما زود

 

 س؟ هی_ هان

 بلند کردم. یرو از گوش سرم

 رفتم، جواب دادم: یدر م یکه به سمت چمدوِن گوشه  نیا نیو ح 

 _ آره.

 منتظره. نییپا گفته

 .ی_ دخترم صبحونه که نخورد

 .میخور یم یز یچ هیراه  یخواد مامان. تو ی_ نم

 

 بود، گذاشتم. یز یر یبه شکِل قلب ها یرنگارنگ یکه گل ها ییدطالیسف ِف یک یرو تو میگوش
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50 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .میدر که خارج شد از

 .دیخونه چرخ یرو گهیدور د کیبار و  کیپله ها، نگاهم  یباال از

 انداخت. یم میخاطراِت بچگ ادِ یکه از هر طرف و گوشه ش من رو  یا خونه

 !نمیجا رو بب نیا ستیقرار ن گهیکردم د یدونم چرا حس م ینم

 

 از هال بودن، گرفتم. یکه گوشه ا یا یراحت یرو از مبل ها نگاهم

نورش رو از پشِت پنجره به داخل خونه تابان داشت کم کم،  دیدر سکوت فرو رفته بود و خورش خونه
 کرد. یم

 

 .دمیرفتم که بابا رو در چهارچوب در د یسمِت در ورود به

 _ سالم بابا.

 به لب زد. یصدام، به سمتم برگشت و لبخند دنِ یشن با

 _ سالم دختر ِ بابا.

 

 خودنما شد. شیشونیپ یرو یدستم افتاد، اخم کمرنگ یکه به چمدونه تو نگاهش

 !ارهیبرات ب یگفت یم یخدمتکار  هیبه  ای ارمیمن ب یگفت یم ؟یآلما چرا خودت چمدون رو آورد _

 شما رو صدا بزنم.  امیکه ب ستین یز ی. چگهیچمدونه د هی نی_ نه! ا

 کارهام رو انجام بده. یعادت ندارم کس د،یدون یهم که م خودتون

 

 و گفت:  دیکش ششیبه ته ر یبه عادت، دست بابا
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51 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بگم... ی_ چ

 !دیانگار من رو ند ایگو یدر بود ول یجلو نشیماش دمیرو د یهان ،یراست

 .انیفرستم همراهتون ب یرو هم م گاردهایاز باد دوتا

 

 دستش فشرد. یبگم که مامان محکم بازوم رو تو یز یچ خواستم

 به سمتش برگشتم که آروم، چشم هاش رو باز و بست کرد. 

 !هیمنظورش چ دمیفهم

 نکن! یمخالفت چیه یعنی 

 گفتم. رلبی" زییسمِت بابا برگشتم و" باشه ا به

 

 

 چمدون رو از دستم گرفت. بابا

 رفت. اطیبه سمِت ح و

 

 

 گفتم: میرفت یم اطیکه من و مامان همراه ِ بابا به سمِت ح نیح نیهم در

 .دیکن ی_ به پدرجون هم از طرف من خداحافظ

 کنم. دارشینخواستم صبح زود ب دیبگ بهش

 

 .میکرد یم یاون درخت با ساشا باز  ریز یآن نگاهم به درخِت پشت باغ افتاد؛ از بچگ کی

 رو از درخت و تاپ گرفتم. نگاهم
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52 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. یباغ و درخت هم تنگ م نیا یبرا دلم

 

 .مشیکرده بود دایروز من و ساشا، پ کیکه  یگاه یگاهمون؛ همون مخف ی" مخصوصا مخف

 روز با نسترن دعوام شده بود و من به اون باِغ پشت خونه رفتم. کی ادمهی

 علف ها نشسته بودم. یکردم رو یم هیطور که گر نیهم

دفعه  کیزدم. که  یکه نشسته بودم رو با پا لگد ییهمون جا ت،یدفعه بلند شدم و از عصبان کی
 کرد. جادیرو ا یگوش خراش یصدا

 شده بودم. که ساشا کنارم اومد. رهیپام خ نِ ییبه پا دهیترس

 و ناباور زمزمه کردم: دهیترس

 !ادیم ییصدا هیپام  ری_ ساشا ز

 

 دفعه شروع به کندن علف ها کرد. کیپام بود. که  ریهرز ِ ز ینگاهش به علف ها ساشا

 اون قسمت وجود نداشت. یتو یعلف چیه گهیکارو ادامه داد که د نیقدر ا نیا

 پامون قرار داشت. ریز یرنِگ فلز  اهیدر ِ س کیعوضش  در

 ساشا کردم و با بهت زمزمه کردم. روبه

 !؟گهید هیدر چ نی_ ساشا ا

 به در، آروم گفت: رهیباال انداخت و همون طور خ یشونه ا ساشا

 دونم. ی_ خودمم نم

 !میفهم یاالن م یول

 

 کرد در باز نشد! یهرکار  یدر رو باز کنه ول خواست
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53 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 برداشت و شروع به شکستِن اون قفل کرد. یرو از کنار درخت یسنگ

 فشار، با شتاب باز شد. کیدفعه در با  کی ناگهان

 شکل بود. نیرزمیز هیشب

 . " یرفت یم نییبود، پا نییکه روبه پا یبیسراش یاز پله ها دیبا

 

 و خاطراتم جدا شدم. ادیمامان، از  یصدا با

 رو برداشت. نکشیع دنمونیزده بود؛ با د هیتک ششیش ستیوید نِ یبه ماش یهان

 

**** 

 

 

 مغموم آور بود!؟ یها یبه خداحافظ یاز یداشت، چه ن یاومدن یهر رفتن یوقت

 

 .میشد که حرکت کرده بود یم یساعت کی

 .دمیچرخ یحرص به سمِت هان با

 . یحرکت کن یخوا یمن موندم تو چرا ساعت هفت صبح م ،ی_ هان

 !رنیگ یرو که ازت نم شمال

 

 کرد. گفت:  یم میچشمش تنظ یرو رو شیآفتاب نِک یکه ع نیا نیح یهان

 !یخوب نی_ به ا

 .میکن یصبح هم استفاده م ریدل پذ یِ درضمن از هوا 
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54 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .مینیبب میتون یهم م گهید یزهایچ یلیو کوه و خ عتیراه طب یتازه، تو 

 .مینیظهر هم بب نیهم میتونست یهارو که م نی_ ا

 

 گوشم زنگ خورد. یهشدار تو کیمثل  یز یدفعه چ کی

 رفته بود! ادمیکه قرار بود اتاق بذارم رو  یبند گردن

 شد. یبدتر نم نیا از

 اون وقت... ستیکه ن دیفهم یبود، اگه م زیعز یلیپدرجون خ یمادربزرگ، برا یادگار ی

 داشتم. یبرش م دیاون گردن بند، نبا دنِ یو د میکنجکاو بخاطر

 کرده بودم. دایپ دنشیبا د یبیدونم چرا حِس عج ینم یول

 حس آشنا و.... کی

 

 به خودم اومدم. یهان یصدا با

 بذار حال و هوامون عوض شه آلما. یآهنگ هی_ 

 

 انتهاست یهات ب ی" خوب

 مثل الماس  یرخش یم

 حواسم پابه پاته که

 خوب و خوش رنگ چشاته. یبند هوا نفسام

 قلبم سرجاشه که فقط مال تو باشه  بال

 .اجهیوجودت احت وونمیمن که د یبرا

 شم. یشم تو رو دارم آروم م یمنم خوب م یخوب تو
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55 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شم  یکه من خوب م یخوب تو

 .شمیپ یمون یکه م بگو

 تو نشستم. یکه عاشقونه به پا حاال

 که زنده هستم " یبودنم باش. تا وقت لیدل

 (گ یب ی)سام

 

 

 .میبود دهیچهار ساعت، تازه به رودبار رس بعداز

 .میبود دهیجا رس نیجاده، خوب تا ا یِ و شلوغ کیوجود تراف با

 

 انداختم که غرِق خواب بود. یبه هان ینگاه

 کردم. یگرفت و من در عوضش رانندگ یدیسردرد شد یهان شیساعت پ چند

 

 به شونه ش وارد کردم. یفیخف تکون

 !ی_ هان

آهسته زمزمه  رلبیکرد و سرش رو به سمِت پنجره چرخوند و ز یبسته ش، اخم یبا همون چشم ها 
 کرد:

 بخوابم. گهیکم د هی_ بزار 

 

 نشد. داریهم منتظرش موندم؛ اما ب گهید ی قهیدق چند
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56 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داریرو از خواِب هفت پادشاهش ب یخواست هان یکه م یبه حال کس یخوش خواب بود و وا شهیهم
 کنه!

 

 لبم نشست. یرو یذهنم روشن شد؛ لبخند یتو ییجرقه ا 

 خودم رو ناراحت جلوه دادم. یظاهر تصنع به

 .میافتاد یبد دردسر  ی. تودارشویب یهان ی_ وا

رو باز  نیکنن در ماش یم ی. دارن سعروننیهم پنچر شده؛ چندنفر هم ب نیو ماش میاالن کنار جاده ا 
 کنند.

 

برخورد  نیشد و خواست بلند بشه که سرش محکم به سقِف ماش زیخ مین یصندل یرو یدفعه هان کی
 کرد.

 گفت. رلبی" زی" آخ 

 

 قهقهه زدم. اریاخت یوضعش ب دنِ یسرش گذاشته بود، با د یدستش رو رو یبامزه ا باحالت

 

 گفت: دیمال یکرد و همون طور که سرش رو م یظیغل اخم

 !؟دنهی_  االن وقت خند

 پنچر شده اون هم کنار جاده.  نیماش م؟یزیتو سرمون بر یآلما االن ما چه خاک 

 اون ها کجا رفتن؟ نمی! ببیوا

 

 م رو قورت دادم. خنده

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

 به اطراف کردم. ینگاه

 که.  ستیجا ن نیا یکس ی_ هان

 

 انگار به خودش اومده بود. 

 که روبروش پارک کرده بودم، افتاد. ی. و در آخر به رستوراندیچرخ تونیز یمغازه ها یرو نگاهش

 گفت: غیبه سمتم برگشت و با ج تند

 دونم و تو. یدستم بهت نرسه، من م_ آلما اگه من 

 

 رهیبه پشت سرم خ دمیدو یطور که م نیهم دنبالم اومد؛ هم یشدم. که هان ادهیپ نیاز ماش عیسر
 شدم.

 !ریمن رو بگ یتون ی_ اگه م

 

 قدم هاش رو تندتر کرد. یهان

 !ستمین یهان گهیکه د رمی_ من اگه تو رو نگ

 

  م،یبود ابونیخ ینه انگار تو انگار

 کردم . یطور پشت سرم رو نگاه م همون

 فرو رفت. یگرم زِ یچ یدفعه سرم تو کی که

 

 

 شدم. رهیرو عقب بردم و به پسر روبروم خ سرم
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58 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دیدرخش یستاره م کیداشت؛ مثِل  یا ینافِذ مشک یبود که چشم ها یبا کت و شلوار دود یپسر 

 

 انداختم. نییرو پا سرم

 گفتم: یبا لحن شرمنده ا و

 لحظه حواسم نبود. هیمحترم.  یآقا دی_ ببخش

 

 گذار بهم کرد. یکرد و از سرتا پا نگاه کیچشم هاش رو بار 

 گفت: یبا لحِن لودگ 

 خانم! دی_ بهتره حواستون رو جمع کن

 

 شدم. رهینافذش خ یِ مشک یرو باال آوردم و به چشم ها سرم

 بگم... یز یچ خواستم

 ش کردم.نگاه رتیبا گفتن ادامه جمله ش، با ح یول 

 بخشمتون. یمن نم ی_ ول

 

 حالِت صورتم کردم. یچاشن یاخم

 _ من که از قصد با شما برخورد نکردم! 

 حواسم به جلو نبود. یپشت سرم رو نگاه کردم و لحظه ا دم،یدو یداشتم م یوقت

 

 .دیکش ششیبه ته ر یکرد و دست زیهاش رو ر چشم

 حرصم رو درآورده بود. یکنج لبش، بدجور  پورخندِ 
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59 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !نی_ تابلو بود که از قصد خودتون رو بغلم انداخت

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 یفکر  نیچرا همچ گهیکرده بودم. د یداد؛ من که عذرخواه یکش م یادیداشت موضوع رو ز گهید
 کرد!؟ یم

 

 !؟دیگ یم یچ دیدار دی_ متوجه هست

 هم کردم. یشد و حواسم نبود، عذرخواه یاشتباه هیگم  یم دارم

 د؟ید یچرا کشش م گهید

 من از قصد خودم رو انداختم بغلتون؟ دیگ یم دیوقت شما دار اون

 خوبه؟ حالتون

 

 بهش کردم. یبا دست اشاره نامحسوس 

 بغِل شما؟ امیب وونمی_ مگه من د

 شلوارش فرو برد. ِب یج یدست هاش رو تو یحالِت جذاب با

 آغوش من باشه؟ یکه نخواد تو هی_ ک

 

 پسره پاک زده بود به سرش، واقعا!!  نیا

 نداشت. یا دهیفا چیه یآدم نیبا همچ بحث

 

 .دیچندقدم نرفته بودم که مِچ دستم رو محکم به سمِت خودش کش هنوز
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60 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نداشت. یا دهیانگار فا یکردم، ول ییتقال

 

 :دمیغر رلبیهام رو با حرص بستم و ز چشم

 _ دستم رو ول کن، وگرنه...

 !؟ی_ وگرنه چ

 

 اومد، که هشدارگونه ناِم اون پسر رو صدا کرد. یفرد یپرتحکم و مردونه  یصدا 

 _ سام!

 ؟یخانم رو گرفت نیدسِت ا یچ یبرا

 

 حرفش، سام دستم رو با حرص ول کرد. نیگفتِن ا با

 شدم. رهیبه اون مرد خ دم،یمال یکه مچ دستم رو م نیح نیهم

 تر و نافذتر بود. یاون پسره هم مشک یقدبلند و چهارشونه، چشم هاش از چشم ها یمرد

 شب نما مانند، کی مثلِ 

 کننده. رهیو خ براق

 داشت. یمردونه و پخته ا ی چهره

 

 یرو یظیمِچ دستم افتاد. اخم غل یسام، رو یکه چشمش به رِد انگشِت به جا مونده  نیهم
 شد. دهیکمونک کش شیشونیپ

 

 ؟یبود کرد یچه کار  نی_ سام ا
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61 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنند!؟ یرفتار م یطور  نیخانم محترم ا کی با

 

 بگه. یز یخواست چ سام

 " سکوت" باال برد. یاز دست هاش رو به نشونه  یکیاون مرد،  یول 

 

 و محکمش گفت: تیهمون لحِن جد با

 هم که باشه. یهر چ لشی_ دل

 است؟ ستهیپسِر من شا یحرکت و رفتار، برا نیا

 کردم!؟ تتیترب یطور  نیا من

 

 شد. ریو سربه ز دیاز حرص لبش رو گز سام

 مهربونش رو به چشم هام دوخت. نگاه

 خوام خانم محترم! ی_ من از طرِف پسرم، ازت عذر م

 

 پسر داشته باشه. کیجذبه،  نیمرد با ا نیخورد که ا ینم اصال

 به پدرش بود. هیشب یچهره ش هم کم سام

 

 زدم. یلبخند

 نداره. ی_ اشکال

 نشسته بود. قیعم یاون مرد، غم یچشم ها دنم،یدونم چرا با د ینم

 باشه. دهیرو بعد از چند وقت و چندسال د ییآشنا کیکه  انگار
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62 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 از رفتنم، قبل

 .دمیآخرش رو شن ی زمزمه

 _ صحرا

 بودم! دهیمن شن یباشه؛ ول دهیشن یگفت. که فکرنکنم کس رلبیآروم و ز یطور 

 شده بود  جادیذهنم ا یسوال تو نیحاال ا و

 

 صحرا؟

 بود؟ یک صحرا

 

 باال انداختم. یشونه ا دیالق

 نفر افتاده بود؛ اصال به من که مربوط نبود! کی ادی دیشا

 ...یول

 !ده؟یحس کرد من رو قبال د دنمیبا د چرا

 چشم هاش قوطه ور بود. یتو ییحس آشنا چه

**** 

 

 

 .میاز صرف ناهار، حرکت کرد بعد

با سام برخورد کردم، انگار  یو من اشتباه رهیخواست من رو بگ یدنبالم بود و م یکه هان یا موقع
 کنه. یرو صدا م یهان نیهم یبرا م،یپارک نکرد یمناسب یرو جا نیماش نهیب یم سیپل
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63 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 حدود شِش غروب بود. ساعت

 دور بود. یلیخ م،یبود دهیها نرس نیا یهان یهنوز به محله  یول 

 

 زنگ خورد. میگوش

 به شماره انداختم، مامان بود. ینگاه

 رو نگه داشتم. نیماش یا گوشه

 

 _ الو، جانم مامان!؟

 ن؟یدی_ دخترم رس

 .میمونده برس گهیساعت د کی_ َنه. 

 کرد و ادامه داد: یمکث

 بهم زنگ بزن. نیدی_ هر وقت رس

 .نیدر ضمن مراقب خودتون باش 

 

 .دمیکش نییسمِت خودم رو پا ی شهیش یکم

 مامان... یراست_ َچشم، 

 به عقب دوختم. نهیرو از آ نگاهم

 .ستنیاالن همراهمون ن گاردهایباد نی_ ا

 

 نگراِن مامان اومد. یصدا
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64 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ستن؟ین یچ ی_ برا

 دونم. ی_ نم

 زد. بشونیغ هویرستوران،  میکه رفت یاز وقت 

 _ بر...

 .ومدین ییصدا گهید یجمله ش رو کامل کنه، ول خواست

 

 _ مامان.

 !ادینم صدات

 شدم. رهیکه قطع شده بود خ یشد، به تماس دهیچیگوشم پ یکه تو یبوِق ممتد یصدا با

 دفعه قطع شد؟ کیشد  یچ

 داد! یآنتن نم دیشا

 

 روشن نشد! نیکردم، ماش یهر کار  یرو روشن کنم ول نیماش خواستم

 !نشد که نشد یهم امتحان کردم، ول گهیباِر د چند

 اومد. یدیرو باز کردم، باد شد نیکه در ماش نیهم

 شد. دمیچشمم اومد و مانع د یصورتم، رو یجلو یاز موها یکه قسمت یطور  

 از موهام رو کنار زدم. یا طره

 

 رو باال زدم نیماش کاپوِت 

 که نگاهم بهش افتاد. نیهم

 زمزمه کردم: دانهیناام
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65 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !ارمیسردرنم زایچ نی_ من که از ا

 

 زدم.  نیماش ِک یبه الست یرو بستم و لگد نیمحکم کاپوِت ماش ت،یعصبان از

 انداختم. نیماش ِک یبه الست یدفعه نگاه کی

 چشم هام گرد شد. دنش،ید با

  

 پنچره شد!؟ گهید یچ یبرا کیالست

 افتاد، اون ها هم پنچر شده بودن! یبعد یها کیبه الست نگاهم

 

 پنچر شده بودن. کیچهار تا الست هر

 ؟یچ یشد و معلوم نبود برا یکه روشن نم نیاز ماش نیا م،یداشت یشانس عجب

 که هر چهارتاش پنچره شده بود. ن،یماش ِک یهم از الست نیا

 

 به اطراف انداختم. ینگاه

 شدن. یهم اطراف نبود؛ اگر هم بود با سرعت رد م ینیماش چیشانسمون، ه از

 

 گونه م نشست. یَنم ِ بارون، رو َنم

 انداختم. یبه آسموِن ابر  ینگاه

 اومد. یکم کم داشت بارون م 

 

 نشستم. نیماش یتو عیسر
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66 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 افتاد. یهان یرو نگاهم

 !یدیکه خواب هیاز ک گهیبلند شو د ،ی_ هان 

 .می!؟ بلندشو، االن کنار جاده ایمگه کمبود خواب دار  دختر

 شه. یهم روشن نم نیماش 

 

 بسته ش آروم گفت: یچشم ها با

 .یحرف ها رو زده بود نیهم هم شیدفعه پ ،یخواد منو گول بزن ی_ نم

 .هیجد گهیدفعه د نی_ ا

 

 از خواب بود زمزمه کرد. یکه ناش یگرفته ا یصورتش گذاشت و با صدا یشالش رو جلو یهان

 دونم و تو ها! یمن م ،ی_ دروغ گفته باش

 .یر یو یر یه نی_ دروغم کجا بود دختر، تو ا

 

 کرد. یهاش رو آروم باز کرد و به اطراف نگاه چشم

 جا کجاست آلما؟ نی_ ا

 .میبرس التونیساعت مونده به و کی_ 

 

 چشم هاش نشست. یتو ب،یعج یترس

 شه؟ یچرا روشن نم گهید نی_ ماش

 ها هم پنچر شده! کیدونم. الست ی_ نم
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67 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زمزمه کرد: ناباور

 وست؟یپ تیبه واقع ،یالک یک گفته بود ی_ نه! نکنه همون

 

 باال انداختم. ییو ابرو دمیبه چشم هام کش یدست

 ؟گفته بودم ی_ مگه من چ

 .ننیماش رونِ یهم پنچر شده و چند نفر هم ب نیماش ِک یو الست میکنارجاده ا ی_ گفته بود

 

 شدم.  لیکردم و به سمتش ما کیهام رو بار چشم

 !یبش داریمن اون ها رو گفته بودم که تو ب ،ی_ هان

 جنباند. یسر 

 شه. یروشن نم نیماش ی_ همون هم شد، اگه دقت کن

 و.... میکنارجاده ا یهم شد. گفت نیپنچر شد، ا کیالست یگفت 

 

 .دمیکش یقینفِس عم کالفه

 گفتم. یز یچ هیحاال من  ی_ هان

 من شارژش تموم شده. یِ گوش یراست 

 زدم قطع شد. یمامان هم حرف م با

 داد، یفکر کنم آنتن نم 

 بزن. یزنگ هی تیتو از گوش حاال

 

 آورد، گفت: یم رونیب فشیرو از ک یکه گوش نیا نیح
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68 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نه کنار ِ جاده. میافتاد یم ریگ یبهتر  یجا ی. حداقل تویگفت یم یبهتر  زیچ هیکاش  ی_ آلما ا

 

 از تأسف تکون دادم. یسر 

 گفت: دانهینگذشته بود که ناام یز یرو گرفت. اما چ شماره

 !رهیگ ی_ نم 

 

 نیماش ی شهیبه ش یبارون، ضرباتش رو مثل شالق یدوختم، قطره ها نیماش ی شهیرو به ش نگاهم
 کرد. یم جادیرو ا یجالب نیزد و طن یم

 _ بارون هم شدت گرفته.

 

 نگرانش اومد. یصدا

 م؟یکار کن یحاال چ اد،ی_ بارون هم م

 دونم. ی_ نم

 

 گفت: عیسر یدفعه هان کی

 کجان؟ گارداتیباد نی_ ا

 باال انداختم. یا شونه

 شدن. دیناپد میرستوران رفت ی_ از وقت

 !ستنیکه الزمه باشن ن ییجا

 

 بود، جلب شد. نمونیماش یکه جلو ییا یمشک یپورشه  نِ یآن نگاهم به ماش کی
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69 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 کردم و نگاهم رو به جلو دادم. ییاشاره ا یهان به

 شد. رهینگاهم رو گرفت و به جلو خ ردِ 

 

 یظیدر نشست تا در رو باز کنه؛ دستش رو محکم گرفتم و با اخِم غل رهیدستگ یکه دستش رو نیهم
 نگاهش کردم.

 

 باال انداختم. ییابرو

 _ کجا!؟

 به روبرو بود. نگاهش

 .رمیخوام برم کمک بگ ی_ م

 .دمیرو زدم و به سمتش چرخ نیماش یِ مرکز  قفل

 به؟یغر هی_ از 

 

 داد. رونینفسش رو با حرص ب یهان

 !میبمون نیماش یکه تا صبح تو میتون یما نم م؛یکه کمک نخوا میستین یتیوضع یاالن ما تو_ آلما، 

 .میریکمک بگ یکیاز  دیبا

 

 باال انداختم. یا شونه

 دونم. ی_ نم
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70 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .میکن یهم صبر م گهید قهیندارم؛ حاال چند دق یاصال حس خوب یول 

 آنتن داد. دیزنگ به بابات بزن شا هی 

 

 "  گفت.یناچار، " باشه ا به

 خسته م رو بهم فشردم. یفرمون گذاشتم و چشم ها یرو رو سرم

 خدا کنه آنتن بده! فقط

 

 شده بود. چدهیپ نیماش یمرگوار، تو یناقوص کیمثل  ،یممتد بوِق گوش یصدا

 

 زمزمه کرد: دانهیناام

 شون خاموشه. یگوش دیشا ایده،  ی_ آنتن نم

 انداختم. شهیبه ش یفرمون برداشتم و نگاه یخورد، سرم رو از رو شهیکه به ش ییتقه ا با

 

 شهیچشم هاش رو پشِت ش ،یدود نکیبود؛ ع دهیپوش یبراق یِ ، که کت و شلوار مشکمرِد قد بلند کی
 پنهون کرده بود.

 گفت. یز یوار چ زمزمه

 

 بازوم گذاشت. یدستش رو رو یهان

 کنه. یخواد بهمون کمک یم دی_ شا

 دادم. نییرو آروم پا شهیش

 د؟یی_ بفرما
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71 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 جا به جا کرد:  یچشمش، کم یرو رو نکشیع

 .متونیبرسون الیتا به و د،یبش نیهمراهمون سوار ماش دی_ خانم، شما االن با

 

 . وستیاز فرط اخم، بهم پ ابروهام

 م؟یشما بش نیسوار ماش دیبا یچ ی_ برا

 !؟نیهست یشما ک اصال

 

 انداخت و ِمن ِمن کنان گفت: نییسرس رو پا مرد

 _  راستش....

 موند. یحرفش نصفه باق ش،یزنگ خوردِن گوش با

 دور شد و مشغول صحبت کردن شد.  نیکرد و چند قدم از ماش یعذرحواه

 

 مشکوک نگاهش رو به سمت اون مرد داد. یهان

 ها رو فرستاده باشه؟ نی_ نکنه بابات ا

 باال انداختم. ییا شونه

 .دونم ی_ نم

 

 اومد. نمونیبه سمِت ماش قه،یاز چند دق بعد

 !دیبش نیهرچه زودتر سوار ماش دی_ خانم، آقا گفتن که با
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72 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تمام گفتم: تیجد با

 .امینم ییهستن، جا یندونم اون آقا ک ی_ من تا وقت

 رنگم رفت. یمشک ِف یپام قرار داشت؛ نگاهم به سمت ک یکه تو ف،یک یتو یلرزِش گوش با

 

 ناشناس، ابروهام ناخوداگاه باال رفت. یشماره  دنِ یدستم قرار گرفت، با د یتو یکه گوش نیهم

 !؟دیی_ الو بفرما

 

 شد. جادیپشِت خط ا یسکوت

 زد! یحرف نم چرا

 رو از خودم فاصله دادم. یشد، گوش جادیکه ا یممتد یبوق ها یصدا با

 

 شدم.  رهیخ یو مبهوت، به گوش مات

 بودش؟ ی_ چرا قطع کرد؟ ک

 دونم. ی_ نم

 

 اومد: دهیاون مرِد کت و شلوار پوش یصدا

 _ خانم!؟

 نگاهش کردم. ظیغ با

 الیخوان من و دوستمو و یم یچ یهستن و برا ی_ تا نفهمم اون آقا ک

 .میاینم ییجا برسونن،

 شم! ینم نتونیهستن هم سوار ماش یاگه بفهمم اون آقا ک درضمن،
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73 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بشم. بهیغر هی نیسوار ماش دیبا یچ یبرا اصال

 

 رو باال دادم. شهیش

 به سمتم برگشت. تیبا عصبان یهان

 کنم آلما. ی_ اصال درکت نم

 خواست فقط به ما کمک کنه. چارهیرسوند؟ ب یشد ما رو م یم یمگه چ 

 

 ره، افتاده بود به جونم! یقلب فرو م یخنجر که تو کیمثل  یبد حِس 

 

 ؟یشناس ی_ تو اصال اون مرد رو م

 زد یکه حرف م ییاز آقا یدون یم

 بوده؟ یک 

 !یدون ینم گهید نه

 . از کجا معلوم راست گفته باشه!میبش بهیغر هی نِ یسوار ماش یطور  نیهم

 شه. یکه روشنم نم نیماش هیجاده،  تنها با  هیاون هم کنار  میدوتا دختر ما

 !میسوار بش یآسون نیشو، ما هم به هم نیسوار ماش ایگه ب یم ادیم نیا بعد

 ؟میبش نشیسوار ماش میبر دیاومد، با یهر ک یعنی

 

 نگفت. یز یسکوت کرد و چ یهان

 هم نداشت که بزنه. یحرف

 شم. یم یشم، چه طور  یم یعصب یدونست وقت یم
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74 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که حق با من باشه! یهم وقت اون

 شد. یم دهیچشمم د یتو یخون، حاله ا یشد و رگه ها یترسناک م یلیسبزم، خ یها چشم

 

 کالفه دست هاش رو بهم قالب کرد. یهان

 ؟میکار کن یچ یگ ی_ حاال م

 .میمسافرت خوش بگذرون میاومد رسرمونیخ

 !میافتاد یچه دردسر  یتو نیبب 

 

 بلند شد. میگوش امِک یپ یصدا

 به صفحه انداختم. ینگاه

 

 ه؟یک گهید نیا

 بود!  یباز هم همون شماره ناشناس قبل 

 شد. شتریب رتمیخوندنش ح با

 

 .نییرو فرستاده بودم که سوار بش نی" من اون ماش

 به مادرت رفته! تیلج و لج باز نیدونستم که ا یرو نم نیا یول

 مواظبتم. " شهیباشه، اگه من کنارت نباشم، دور تا دور هم ادتیخوب  نویا درضمن

 

 

 که پشت سرم  قرار گرفت، چشم هام رو آروم باز کردم. یز یچ ینیحِس سنگ با
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75 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده بود. کیانداختم؛ هوا تار ینگاه شهیش به

 ...!شیگرگ و م ایتقرب

 

 :دمیرو کنار گوشم شن یرسا و محکم یِ برگردم که صدا خواستم

 کنم. یسره م هی! وگرنه کار دوستت رو ادی_ صدات در ن

 انداختم. ،یهان یخال یِ به صندل ینگاه یچشم ریز

 

 :دمیغر تیعصبان با

 کجاست!؟ ی_ هان

  ن؟یخوا یم یجوون ما چ از

 گفت:  یدهنم گرفت. و با لحِن الت یرو از پشت، جلو دستش

 خانم خوشگله. نی_ بب

 .ادیکه از سوال و جواب کردن بدش م نهیا سیرئ نِ یاز قوان یکی 

 ...ادیدستشم، پس منم بدم م ریمنم که ز 

 

 جمله اش رو کامل کرد: یادامه  ،یلحِن مخوف با

 نکن! یاعصاِب داغوِن من رو خط خط_ پس خب حواست رو جمع کن و 

 

 دهنم بود. یدستش رو که جلو 

 با تموِم قدرت، محکم گاز گرفتم.  

 دهنم برداشت. یگفت" و زود دستش رو از جلو یاز درد، "آخ بلند که
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76 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شدم. ادهیرو  باز کردم و پ نیدِر ماش رهیدست گ عیسر یلیخ

 دونستم کجا برم! ینم

 شد. یهم از اون جا رد نم ینیماش یبود. حت کیه جا تاربه اطراف انداختم؛ هم ینگاه

 

 سفت، پشت سرم قرار گرفت. زیبه جلو بردارم که باز هم اون چ یقدم خواستم

 به سمتش برگشتم. 

 .نمیبب یکیتار یتازه تونستم چهره اش رو تو 

 زد. یشب برق م یتو یلیگرگش، خ یِ مشک یها چشم

 برِق چشم ها، نیاز ا من

 که گوشه لبش بود، یمضحک لبخندِ 

 کرد؛ بدجور خوف کرده بودم. ینگاهم م صانهیکه حر ییها چشم

 

 هام رو با حرص، محکم باز و بسته کردم. چشم

 کجاست!؟ ی_ هان

 توام! با

 

 :دیبه گوش رس شیخشن و عصبان یصدا

 بودم. دهیچموش ند  یبودم. ول دهی_ دختر خوشگل د

 :دیغر یعصب

 !ادیب سی_ ساکت باش تا رئ
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77 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یکن یم یرانندگ ییسرو صدا چیو بدون ه یش یم نیماش سوار

 .ید یگم رو انجام م یکه م یمهمه هر چ یلیاگه جووِن دوستت برات خ 

 ...نمیازت بب ییاگه خطا 

 جلو آورد: دگونهیرو تهد انگشتش

 دونم و تو! ی_ به وال من م

 

 در خطر بود. یکنم؛ چون جوون هان یتونستم مخالفت ینم

 " گفتم ییناچار "باشه ا به

 

 برد و در راننده رو باز کرد و به داخل هلم داد. ییا یمشک نیرو به سمِت ماش من

 

سرم  یکردم، اسلحه بود رو تو یکه فکر م نیسنگ زیشاگرد نشست و اون چ یِ صندل یهم رو خودش
 نشونه گرفت.

 نگفتم. یز یکرد؛ باز هم به ناچار چ یم دیگفت برم من رو تهد یکه م ییاز اول تا آخر به جا 

 

 انداختم. قیدق یبه مقصد، نگاه دنیرس با

 . میجنگل بود یتو کال

 وسط جنگل! اونم

کرد. من رو به سمِت کلبه  یشاگرد رو باز کرد و زود به سمِت در راننده اومد و همون طور که اخم م در
 کشوند.
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78 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که با چوب درست شده بود. ییا کلبه

 کرده بود. جادیرو ا یمخوف یاون، در پشت و کناِر کلبه، فضا یدرخت و برگ ها ی هیسا و

 داد! یرو نم یشکل، دور کلبه بود که حق ورود به کس رهیدا یحصار 

 

 اون سمت روشن بود. یآتش

 ! دیشد اون طرف تر رو د یبود که نم ادیقدر ز نیآتش ا یها شعله

 بود. ریدستش بود و سرش سربه ز ینشسته بود؛ کتاب یصندل یکنار آتش، رو یمرد

 زیر یخوندن بود و جرقه ها مشغول

 کردن. یم ییآتش هم انگار، با اون هم نوا یبایز

 که نگاهش رو از آتش گرفت و به من دوخت. نیهم

 .ختیدرونم فرو ر یز یچ

 چشم ها... نیا

 

 که اون مرد بهم زد، به خودم اومدم. یطعنه ا با

 رو محکم چنگ زد و به سمت در برد. بازوم

پاش قرار داده بود و  ینشسته بود و پاش رو رو یمبِل چرم یرو انسالیم یکه در رو باز کرد؛ زن نیهم
زد. دود همه اطرافش رو  یم گاریبه س یقیدستش گرفته بود و پک عم یرو تو یگار یانگشت، س کیبا 

 فرا گرفته بود.

 فکر فرو رفته بود. یدود، غرق کرده بود و تو یخودش رو تو انگار

 زد. یگار یرو چندمرتبه به جاس گاریس یمونده  ته
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79 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داد! یحال چهره اش جوون نشون م نیبا ا یول 

 

کرد و  یمیتعظ انسالیمرد که اسلحه به دست من و نشونه گرفته بود، به اون خانم قد بلند و م اون
 ل نشوندم.مب یمن رو محکم به سمِت مبل برد و رو

 .دمیکش رونیدستم رو از دستش ب محکم

 با نفرت صورتم رو برگردوندم و آب دهنم رو جمع کردم و به سمِت صورتش پرتاپ کردم. و

 

 کرد. نییبار، باال به پا کیصورتش گذاشت و  یهاش رو بست و کف دستش رو رو چشم

 به صورتم بزنه. ییا دهیدستش رو باال ببره و کش خواست

 دستش رو باال برد. و بلند اون مرد رو صدا کرد: انسال،یاون زِن م که

 !ی_ عل

 

 مرد به سمتش برگشت. 

 چیبلوندش رو با انگشتش، پ یاز موها یا کهیکه ت نیا نیبهش رفت و ح یچشم غره ا انسال،یم زنِ 
 داد. یو تاپ م

 :گفت

 ه؟یدختره ک  نیرفته ا ادتی_ پسره احمق مگه 

 !یکه راحت روشون دست بلند کن ستین ییمثل اون دخترا نیا

 

 گفت. رلبی" زیانداخت و "چشم نییپا یسر  ،یمرد عل اون
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80 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود رو برداشت و به سمِت باال گرفت. زیم یکه رو یوانیل انسالیم زنِ 

 مند! فیشدِن خانم آلما شر دهیدزد یِ _ به سالمت

 

 .دیرو به رخ کش دشیسف یکرد که دندون ها ییحرفش، خنده ا نیاز گفتِن ا بعد

 سوق دادم. یا گهید یکردم و نگاهم رو جا یاخم

 گفتم: تیعصبان با

 ن؟یهست یکجاست؟ شماها ک ی_ هان

 ن؟یخوا یم یجوون ما چ از

 

 گفتم. یبلند ادِ یآخر رو با فر جمله

 

 ***** 

 

 

 غضبناک و نافذم رو به جواد دوختم. نگاه

 .دمیکش قیهام رو بهم فشردم و چند نفِس عم چشم

 که باال نره، گفتم: ییتِن صدا با

 _ مگه من اونو به تو نسپرده بودم؟

 من نگفته بودم مثل چشمات ازش مراقبت کن؟ مگه

 

 سکوتش... نینگفت و ا یز یچ جواد
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81 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داد! یرو عذاب م من

 که روبروم بود، زدم. یوار یبه د یمشت

 داشتم که رفتم. یکار فور  هی ی_ مِن لعنت

 ...وگرنه

 

 بود و دست هاش رو بهم گره زده بود، ِمن ِمن کنان گفت: نییهمون طور که سرش پا جواد

 دفعه شد. هیدونم  ی_ آقا... به خدا من حواسم...  ب... بهشون بود. نم

 

 سمِت جواد رفتم.  به

 شونه اش گذاشتم. یو دستم رو رو ستادمیروبروش ا 

 شده بود، چشم دوختم. رهیخ نیو به چشم هاش که به زم 

 

 و ناآروم زمزمه کردم: نیسنگ

 ؟یدیند ی_ اون اطراف مورد مشکوک

 فکر رفت. یدفعه سرش رو باال آورد و تو نیا

 شونه اش برداشتم و به سمِت در راه افتادم. یدستم رو از رو دانهیناام

 راه توقف کنم. ونِ یکه صداش باعث شد، م 

 _ آره، آره.

 اومد. اون مرد از اولش هم مشکوک بود. ادمیاالن  

 

 کردم: کیچرخش، به سمتش برگشتم و چشم هام رو بار کی با
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82 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _ کدوم مرد؟

 

 اد،یو از استرِس ز ختیر یم شیشونیپ یرو یانداخت؛ عرِق سرد یبه ناچار به چشم هام نگاه جواد
 .دیچیپ یانگشت هاش رو درهم م

 .دیترس یاز عواقب اون م موضوع چقدر برام مهمه و نیدونست که ا یم

 

 کرد و در آخر اعتراف کرد: یدفعه مکث کی

 گه. یبود که دروغ م یحواسم م دیمن بود! با ری_ آقا همش تقص

 

 شدم: رهیچشمانش خ ینِ  یبهش چشم دوختم و در نِ  قیعم

 بود؟ ی_ اون مرد ک

 بهت گفته!؟ یچه دروغ مگه

 

 با آرامش جواب داد: د،یلحِن آروم و شماتت وارم رو د یوقت جواد

 خواد. منم بهش آدرس رو گفتم. یرو م ییجا هیو گفت آدرس  شمیاومد پ یمرد هی_ 

 آلما خانم بود. نِ یهمش هم نگاهش به ماش 

 که آدرس رو گفتم . نیاز ا بعد

 .دیدو نشیو به سمِت ماش دیکش یانداخت و داد ینگاه نشیدفعه به ماش کی

 افتاده. نیزم یهوش رو یخانمشون که باردار بوده؛ ب دمیرفتم د منم

 

 گفتم:  کالفه
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83 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کمکشون.  ی_ احتماال تو هم رفت

 سرت، درسته؟ یزد تو یز یچ هی ای لهیم هیمرد هم حتما با  اون

 ناباور گفت: جواد

 !؟دیدون ی_  شما از کجا م

 ن؟یمگه اون جا بود 

 

 به نشونه تأسف تکون دادم. یسر 

 اومد. شیمن هم پ یبار برا کیاتفاق  نیحدس بود؛ البته ا هی_ 

 

 فرو برده بودم. گفتم: بمیج یزدم و دست هام رو تو یکه طوِل اتاق رو قدم م نیا نیح

 .دمیبه چشم د یلیرو خ زایجور چ نی_ ا

 ...میبگذر

 داشته باشن. یذاشتم، با آلما کار  یوجه اجازه نم چیبودم به ه یاون جا م اگه

 جور افراد رو نخور؟ نیجواد، من چه قدر بهت بگم که گول ا درضن

کرد و آخرش هم اون  یآلما  نگاه م نیبه ماش یه یوقت ینداشت. ول یبیع ،یکمک کن یحاال خواست 
 نقشه باشه! هی نیا دیشا یدیافته، نفهم یم نیزم یهوش رو یخانم همراهش ب

 لب زد: لرزون

 _ شرمنده آقا!

 

 مورد نظرم رو گرفتم. یآوردم. شماره  رونیب بمیدست، از ج کیرو با  میسمِت در رفتم و گوش به

 و به عادت، انگشتم رو کنار لبم گذاشتم: 
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84 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کار کنم! یچ دیدونم االن با ی_ م

 

 

 " آلما "

 که به دستم بسته بودن، بودم. ییباز کردِن طناب ها یدر حاِل تالش، برا سخت

 شه! یچرا باز نم اه

 کار دارن؟ یگن با ما چ یدونم چرا نم ینم آخه

 دن؟یما رو دزد یچ یبرا

 گن! ینم یچیه

 

 اومد؛ یاز سقف م ،یآب یچکه  یصدا

 شدم. رهیسرم خ یسقِف باال به

 صورتم فرود اومد. یرو ،یآب یکه چکه  

 سرم سوراخ شده بود. یباال سقف

 

 انداختم. یکه من رو آورده بودن نگاه ینیزم ریز به

 و گردو غبار گرفته شده بود. یفیجا از کث همه

 بود، بسته بودن. نیزم ریکه وسِط ز یا یچوب یِ رو به صندل من

 محکم بسته بودن. یدست و پاهام رو با طناب  

 دهنم گذاشته بودن. یهم جلو یچسب
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85 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 در اومد. یرفتم که صدا یکه به دستم بسته بودن، ور م ییطور با طناب ها نیهم

 بود به سمتم اومد. یمرِد که اسمش عل همون

 

 سوق دادم. یا گهید یزدم و نگاهم رو به جا یپوزخند

 دستم شد. یو مشغوِل باز کردِن طناب ها ستادیسرم ا پشتِ 

 

 که طناب ها رو باز کرد. نیاز ا بعد

 پاهام شد. یپام نشست و مشغول باز کردِن طناب ها یجلو

 

 بهم کرد: ینگاه یرچشمیز

 کارت کنم! یدونستم چ یخوب م یلینبود، خ سمی_ اگه رئ

 باهات نداشته باشم. یکه خانم گفت کار  فعال

 کنه! چه برسه به تف انداختن. یاحترام یحق نداره به من ب یکس وگرنه

 

باال  ییزدم که اسلحه اش رو از پشِت کمرش درآورد و به سمتم گرفت و ابرو یصدا دار  پوزخندِ 
 انداخت:

 بلند شو. اال،ی_ ِد 

 

 دفعه محکم چسب رو کند. کیکه به دهنم بسته بود انداخت و  یرو به چسب نگاهش

 زد. یم شیداغ بود که پشِت لبم رو آت یهام از خشم به قدر  نفس
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86 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !ی_ وحش

 سمتم گارد گرفت: به

 ها! یکن یمن بلند نم ی_ صدات رو رو

 .نمیپاشو بب حاال

 رمق بلند شدم. یب

 !االی ،یافت یمن راه م ی_ جلو

 

 به سمتم گرفت: دیرو به عالمت تهد دستش

 من... یکرده باش ییخطا نمی_ اگه بب

 گفتم:  عیسر

 هه! نیرو بلد دنیو اسلحه کش دی_ همش زور و تهد

 کرد: یبه ظاهر کرد و دوباره تند یاخم

 که خانم منتظره. افتیزود راه ب اال،ی_ 

 

 در رفت.  یجلو

 آورد. رونیب بشیرو از ج یدیکل و

 

 

بسته  یافتاد که دست هاش رو با طناب و دهنش رو با چسب ی. که نگاهم به هانمیرفت نییپله ها پا از
 بودن.
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87 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 غم داشت. نگاهش

 باهاش آشنا بودم. یلیکه خ یغم

 کرد. یچشمم زنده م یرو جلو یکه خاطره ا یغم

 داشت.   تییبرام آشنا یلیطور نگاهش خ نیا

 مثِل سابق بشه. یتا هان دیطول کش یلیخ

 برگرده! یبه هان هیکه از هان دیطول کش یلیخ 

 

 به سمتش برم. خواستم

نشونه  یرفت و اسلحه رو به سمِت هان یبود، به سمِت هان انسالیکه بغِل اون خانم م یکه مرد 
 گرفت.

 کردم. ینگاهشون م یام حبس شده بود و باناباور  نهیس یتو نفس

 

 

 بهم کرد. یهنگا مین انسال،یزِن م همون

 زود دست و پاش رو ببند. ی_ عل

 .ومدهیبهش ن یانگار خوب 

 مثِل پدرشه! درست

 

 قابل وصف گفت. ریغ یآخر رو با نفرت یها جمله
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88 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

شده بود؛ با  یطناب رو به دستم بست، که مِچ دستم زخم یبست. جور  یو پام رو با طناِب سفت دست
 دهنم گذاشتن. یهم جلو یکردن. چسب یم تیاذ شتریرو ب یمن هان یهر تقال

 

 به اتاق کرد: یگردنش رو به سمِت اتاق کج کرد و اشاره ا یکم انسالیزِن م همون

 !می_ کر

 .اریرو ب نیدورب برو

 

 . بلکه...دمیترس ینگاه نم نیشرورانه بهم کرد، از ا ینگاه

 زد، ترس داشتم! یکه در چشم هاش موج م ینفرت از

 

 گوشش. گریاون هم با عذاب دادِن ج رم،یمند رو بگ فیشر یانتقاِم آقا_ االن وقتشه 

 

 زد. یحرفش، قهقهه ا نیاز گفتِن ا بعد

 نگاهشون کردم. متعجب

 شناختن!؟ یها بابام رو از کجا م اون

 

 رنگ بود، هل دادن. یموکِت طوس هیکه تنها فقط  ینیمن رو به زم ن،یآوردِن دورب با

 

 انداختم؛ چشم هاش پر از اشک بود. ینگاه یهان به

 که برام مثِل خواهر بود، سوخت. یتنها دوست یدوستم نه، بلکه دلم برا یدلم برا 
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89 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بستم. تیهام رو از فرط عصبان چشم

 .دمیشن نیرو به زم یز یافتادِن چ یکه صدا 

 زانوم حس کردم، چشم هام رو باز کردم. یرو رو یدست یو وقت 

 

 زانوم بود. یهلش داده بودن و دستش رو نیبود که به زم یهان

 دوختم. انسالیرو به اون زِن م میعصبان یها چشم

 

 !ستین یز یدونستم نگاهم جز خشم و نفرت چ یم

 نگاهم، نگاهم کرد. ینیسنگ با

 داد. یا گهید یبعد به خودش اومد و زود نگاهش رو به جا یخورد؛ ول کهیلحظه  کیانگار  

 

 یسبزم که رگه ها یشه مخصوصا، چشم ها یبشم چشم هام ترسناک م یعصبان یدونستم وقت یم
 شه. یم ادیز شیخون

 کرد چشم هام پراز خون شده.  یفکر م دید یم یکه هر ک یطور  

 یاصال به چشم هات نگاه نم یشه، کس یم یطور  نیگفت هر وقت چشم هات ا یم یکه هان یطور  
 کنه.

 

 شدم. رهیافتاده بود، خ نیزم یکه رو یهان به

 .دیلرز یکه باهاش طناب بسته بودن، به شدت م یدست

 

 به سمتم اومد و محکم، چسب رو کند. انسالیدفعه همون زِن م کی
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90 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مونه. یچسب که به دهنم بسته بود، دور لبم جاش م یدونستم جا یم 

 

 :دمیکش ادیفر

  د؟یشناس یمن رو از کجا م ی_ شما بابا

  د؟یخوا یم یجووِن ما چ از

 !ادیبابام سراغم م دیباش مطمئن

 

 زد و دست به کمر شد: یشخندین

 !یبه نفعته که ساکت باش نیا ،یپرس یسوال م یادی_ ز

 رو بابات بشنوه. یکش یکه از درد م ادتیفر یرو برداشتم که صدا چسب

 .رهیبگ شیمثِل من، آت گرشیتا ج 

 کارتون کنه. یدونه که چ یکنه م دامی_ بابام اگه پ

 

 لبش برد. ِک یاز انگشتش رو نزد یکی

 بهم کرد. یقیاز سرتاپا، نگاه دق 

 کرد. زیو چشم هاش رو ر 

 .یمادرت هی_ الحق که شب

 سبِز معصومت! یچشم ها مخصوصا

 

 نفرت اضافه کرد: با

 چشم ها متنفرم!  نی_از ا
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91 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چشم ها بود که من رو از عشقم دور کرد. نیا ریهمش تقص چون

 

 شدم. رهیو مبهوت بهش خ مات

  ؟یشناس ی_ مادر من رو از کجا م

 عشقت رو ازت دور کرده؟ یک

 

 دور چشم هاش رو چرخوند. کیزد و  یپوزخند

 _ پس پدرت بهت نگفته.

 بهت بگه. یخواست چ یهم نگه، آخه م دیبا 

 

 گفت: یو رو به عل سرچرخوند

 .اریرو برام ب یگرفته بود شیکه هفته پ یدیجد ی_ برو اون شالق ها

 بود، رفت. نییکه طبقه پا یبه اتاق عیگفت و سر یچشم یعل

 

 براشون نداشتم. یجواب چیبود که ه یمختلف یذهنم سوال ها یتو

. اون موقع تازه دمیمامانم نبودم؛ اون روز که اتاِق مادربزرگم رفتم و عکسش رو د هیمن که اصال شب 
 مادربزرگم هستم، نه مامانم. هیکه شب دمیفهم

 که مامانم که چشم هاش سبز نبود...! نیمهم تر از اون، ا و

 

 

 به سمتمون اومد. یکلفت و بلند یبا شالق ها یعل قهیاز چند دق بعد
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92 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داد. شیمرِد کنار یکیشالق رو به اون  یعل

 جان. می_ کاره خودته کر

 نمردن. یکه التماس کنه برا یطور  ش،یبدتر از اونا هم بزن یقبل یخوام مثل دخترا یم 

 

 تکون داد. یزد و سر  یلبخنِد چندش آور  میکر

 گفت:  انسالیکرد، رو به زِن م یم مشیکه تنظ نیا نیرفت. و ح نیبه سمِت دورب یعل 

 حله. یهمه چ س،ی_ رئ

 !؟میکن شروع

 تکون داد. یسر  ،یبا سرخوش انسالیم زنِ 

 

 شد. شتریب یدست هان لرزِش 

 شده. یطور  نیا ش،یدونستم به خاطر شوک اون اتفاِق چندسال پ یم 

 بودن. دهیرو دزد یهم هان قبال

 نداشت. تنها فقط شونزده سالش بود. یسن یهان ف،یاون هم به دست اون آدم کث 

 بود. ادشی  شهیکه کردنش رو هم ییو شکنجه ها 

 خودمون بشه.  هیتا هان دیسال طول کش کیکه تا  ادمهی

 شد. یم یاتفاق، اتفاقاِت گذشته دوباره براش تداع نیا اب حاال

 

 دستش به سمتمون اومد. یتو یخان با شالق ها میکر 

 اتاق خاموش شدن. یآن برق ها کیکه خواست شالق رو به سمِت باال ببره و به من بزنه،  نیو هم 
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93 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دفعه المپ شروع به روشن خاموش شدن کرد. کی 

 

 خوره.  یکه شالق بهم م نمیهام رو بسته بودم تا نب چشم

 یم میکه کر یشالق دمی. چشم هام رو آروم باز کردم. که ددمیرو که د یسکوت قه،یبعد از دو دق 
 هوا ثابت و بدون حرکت مونده. یخواست به من بزنه، رو

 مِچ دستش رو گرفته بود. یدست 

 

 شدم. رهیبه تن داشت، خ یرنگ یمشک شرِت یکه سوئ یمرد قد بلند به

 

 اش معلوم نبود. چهره

 رو محکم گرفته بود. میبود و مِچ دسِت کر ستادهیچون پشت به من ا 

 

 کردم. رتیحرفش ح نیا با

 :دیغر رلبیکه خش داشت، ز ییصدا با

  ؟یمن بلند کن یآلما یدست رو یخواست یم ی_ به چه حق

 !؟هان

 

 گفت. ییبلند یِ "هان" رو با صدا

 شد. دهیچیاتاق پ یتونل که انعکاس داشت، تو کیکه صداش مثِل  یطور 
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94 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ناخواسته باال رفتن. ابروهام

 من!  یآلما ؟یچ

 ه؟یک گهید نیا

 

 ترقند دستش بلند شد. یکه صدا چوندیپ یرو جور   میدفعه دسِت کر کی

 .نمیکارش چشم هام رو محکم بستم؛ دوست نداشتم بب نیا با

 اومد. یبدم م یاز دعوا و کتک کار  شهیهم 

 

 دستم گرفتم. یرو محکم تو یهان دستِ 

 مشهود بود. یدستش، به خوب یانگشت ها یِ اپیاز لرزش پ نیبود و ا دهیترس یلیخ

 

 چشم هام رو باز کردم. آروم

 شده. زیگالو یرنگ به تن داشت، با عل یمشک شرِت یکه سوئ یاون مرد دمیکه د 

 مقاومت کنه. ادیتونست ز ینم یعل نیهم یتر و درشت تر بود؛ برا یکلیه یعل از

 

 یبه اون دو نگاه م دهیداده بود و ترس کهیت واریاز اتاق، به د یافتاد، که گوشه ا انسالیبه زِن م نگاهم
 کرد.

 

 :دیکش ادیلرزونش، فر یدفعه با صدا کی

 !یسرت عل ی_ خاک تو

 .یدرست کرد یبه اون بزرگ کلیه 
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95 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خوره. ینگاه چه طور داره کتک م 

 

 کرد. یناله م نیزم یافتاد که از درِد مچ دستش، رو میبه کر نگاهم

 .دیمال یدستش رو م و

 

 تکون داد: یبهش کرد و به نشونه تأسف، سر  ینگاه دانهیناام انسال،یزِن م 

 _ واقعا که!

 کنه! هیکه گر کهیمچ دست، مرد گنده نزد هیخاطر  به

 داشتم. یخودم نگه م شیمشت مفت خور رو پ هی دیاول هم نبا از

 

 افتاد. نیزم یبلند شد و محکم رو یعل ادیآن فر کیحرفش،  نیبا گفتِن ا نیح نیهم در

 

 رفت. یاون وضع، پا تند کرد و به سمِت در ورود یتو یعل دنِ یبا د انسالیم زنِ 

 

 اون مرد باالخره برگشت. 

 !نمشیمن تازه تونستم بب و

که کِل صورتش، به جز چشم هاش پوشونده شده  یپنهون شده بود؛ طور  یا یبا نقاِب مشک صورتش
 بود.

 

 سمتم اومد و دو زانو مقابلم نشست. به

 بم و مردونه اش زمزمه کرد: یبا صدا 
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96 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که نکردن؟ تتی_ اذ

 

 تکون دادم: یشدم و سر  رهیخ شیطوفان یِ چشماِن آب به

  ؟یهست ی_ تو ک

 

 چشم هاش.... یاون نقاب معلوم نبود، ول ریکه ز نیکه لبخند زد. با ا یانگار 

 

 ادامه داد. یلحِن آرامش کننده ا با

 آرومش...! یِ آب یآروم بود، ماننِد چشم ها یبه قدر  لحنش

 

 نگرانت شدند! یوقته. فکر کنم تا االن پدر و مادرت حساب رید یلی_ خ

 

 شدم. رهیبه پشِت سر مرد نقاب دار خ ناخوداگاه

 .دمیشده بود رو پشت سرش د دهیپوس یادیرنگ که رنگش ز یمشک یا لهیکه م 

 _ مواظ....

 

 محکم و پرقدرت به شونه مرد نقاب دار برخورد کرد. له،یجمله ام رو کامل نگفته بودم که م هنوز

 رو محکم زد؛ که من خودم احساس کردم دردم اومده. لهیم یجور 

 

انداخت و چشم هاش رو با درد، محکم بهم  نیینگفت و آروم سرش رو پا یز یمرد نقاب دار چ یول
 فشرد.



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 زده بود، گذاشت. لهیهمون شونه اش که با م یدسِت مشت شده اش رو رو 

 

 به شونه اش زده بود. یاشتباه یرو به سرش بزنه، ول لهیخواست م یم یعل

 

 کیا بود رو ب یکه دسِت عل یا لهیچرخوند و م یسرش رو به طرف عل عیمرد نقاب دار سر ناگهان
 از خشم داشت گفت: ییکه رگه ها یحرکت، از دستش گرفت و با لحن

 .یکرد یُبز دل حمله نم کیاز پشت مثِل  ی_ اگه مرد بود

 !یکرد یمرد حمله م هیبلکه از جلو مثل  

 

 سرخ شده بود. تیبرخورد؛ چون صورتش از عصبان یلیخ یبه عل انگار

 

 و زودتر دست به کار شد. دیخواست به مرد نقاب دار حمله کنه که مرد نقاب دار قصدش رو فهم 

 شده بودن؛ زیهر دو سخت باهم گالو 

 افتاد و کنار لبش پر از خون شده بود. نیزم یرو یآخر سر عل یول

 

داد و زود به سمِت در  یجا خال یبه صورتش بزنه. که عل گهیمشِت د کیمرد نقاب دار خواست  
 .دیدو یورود

 

 زد. یقلمبه م یچه ترسو بود، اون همه حرف ها هه

 نقاب دار پشت سرم رفت. مرد

 خواست طناب رو باز کنه. یلمِس دستش به دستم، که م با
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98 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شدم. ییجور کی 

 دستم رو به سمِت مخالف بردم که گفت:  

 ندارم. ی_ باهات کار 

 خوام دستات رو باز کنم. یفقط م 

 که حال دوستت هم بده. یانگار 

 

 کرد. ینگاه م نیزم یرو یکه ُشکه همون طور به شالق ها دمیرو د یرو چرخوندم که هان سرم

 

 

 که مرد نقاب دار دستم هام رو باز کرد. نیاز ا بعد

 کنه. یکردم که از قصد، آروم آروم طناِب دستم رو باز م یدونم چرا حس م ینم 

 دونم چرا؟ ینم یول 

 

 که مِچ دستم، زخم شده بود، حس کردم. ییدستش رو جا 

 شدن مِچ دستم شده بود. یمحکم به دستم بسته بود، باعِث زخم یکه عل ییطناب ها 

 که نشنوم، زمزمه وار لب زد: یطور  آروم

 ده! یبال رو سرت آورده، تقاِص کارش رو پس م نیکه ا ی_ هر ک

 

 .دمیحرفش رو شن نیمن ا یول

 که به پام بسته بودن، شدم. ییپام رو باز کنه. و خودم مشغوِل باز کردِن طناب ها ینذاشتم طناب ها 
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99 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دهنش رو آروم آروم برداشتم. یبرگشتم و چسِب جلو یکه تموم شد. به سمِت هان نیبعد از ا 

 

 بود، ثابت موند.  نیزم یکه رو یشالق یاراده، نگاهش رو یبزنه که دوباره ب یحرف خواست

 

 زمزمه کردم: آروم

 !یخواهر  ،ی_ هان

 نباش. یز یمن کنارتم نگراِن چ 

 

 کرد. دایاش امتداد پ رچونهیو تا ز دیغلت شیگونه برجسته و گوشت یاز اشکش، رو یا قطره

 ... اون روز افتادم.ادیترسم، من  ی_ آلما م.... من م

 خواست منو... یروز که م اون

 

 تکون دادم. نیلبش قرار دادم و سرم رو به طرف یم رو جلواشاره ا انگشت

 _ اون اتفاق گذشت.

 ! یبگ یز یدرباره اون روز چ دیهم نبا گهید 

 ؟یقولت رو که فراموش نکرد ،یتو به من قول داده بود یهان

 

 انداخت. یچشم هام نگاه کوتاه به

 مغموم جواب داد: و

 شه آلما. ی_ نم

 شه.  یوقت نم چیمن اگه بخوام هم ه 
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100 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 حرفش هق هقش بلند شد. نیا با

 کردم آرومش کنم. یو سع دمشیدر آغوشم کش 

 

 به همون مرد نقاب دار افتاد؛ نگاهم

 کرد. یبا تلفن صحبت م داشت

 دفعه نگاهش به من افتاد. کیکه  

 کرد! یتموم شدِن صحبتش با تلفن، همچنان من رو نگاه م تا

  

 جدا شدم. یهان از

 دست و پاش، کردم. یو شروع به باز کردِن طناب ها 

 کردم بلندش کنم. یبعد از باز کردنشون، دسِت سردش رو گرفتم و سع 

 .میرو گرفتم و به سمِت مرد نقاب دار رفت بازوش

 

 !؟میکار کن یچ دی_ االن با

 کرد. بود رو نشونه گرفت و محکم به جلو پرتاپ نیزم یکه رو یکینوِک کفشش، سنِگ کوچ با

 شعف زده اش، با شوق لب زد: یرو باال گرفت و با چشم ها سرش

 .انیها م سی_ االن پل

 _ اون خانِم و اون دوتا مرد کجا رفتند؟

 

 فرو برد. شرتشیسوئ ِب یج یهاش رو تو دست
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101 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تونند فرار کنند. یاطراف اند. نم نی_ هم

 

 شونه ام گذاشت و چشم هاش رو بست. یسرش رو رو یهان

 فرار کردن. دیحاال شا ؟یدون یم _ از کجا

 انداخت و حرف رو انحراف داد: یبه هان ینگاه

 .می_ بهتره که بر

 شه. یچون حاِل دوستت انگار داره بدتر م 

 

 به سوالم جواب نداد؟ چرا

 رو عوض کرد...! حرف

 به در کرد: یکج کرد و اشاره ا یسرش رو کم 

 . نهییطبقه پا ی_ ورود

 کرد. یخورد اشاره ا یبه سمت راسِت که پله م 

 .میسمت بر نیاز ا دی_ با

 

 .میرفت نییو از پله ها پا میسمِت جلو رفت و ما هم پشت سرش راه افتاد به

 کلبه رو باز کرد. در

 .دیوز یم یسرد باد

 بود.  شیرفته بود و هوا گرگ و م یکیرو به تار آسمون

 

 روبرومون بود. یا یمشک یپورشه  نِ یماش
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102 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 پورشه بود. دمید یم ینیدونم چرا هر ماش ینم

رو هم  یزد؛ بعد گوش یکه زنگ زده بود و حرف نم یکیکه سرکوچه مون بود و  یدیبار پورشه سف کی 
 گفت  یکه م یا یهم از پورشه مشک نیتا قطع کردم از کوچه خارج شد؛ ا

 رسونمتون. یم الیتا و دیبش نیماش نیسوار ا 

 ...!نیهم از ا نیا و

 

 انداختم. نیبه ماش ینگاه دیترد با

 داشتم! دیترد

 ؟یاگه دروغ گفته باشه چ 

 . چون با تحکم گفت:دیکه فهم انگار

 .امیجا ب نیکه ا نی. من قبل از ایبا مادرت صحبت کن یتون یم یندار  نانی_ اگه اطم

 ببرم. ششیو سالم پ حیمادرت بودم و بهش قول دادم دخترش رو صح ِش یپ 

 

 ذهنم بود رو به زبون آوردم: یکه تو یسوال

 ؟یشناس ی_ تو از کجا مامانم رو م

 :دینال یبا لحِن گرفته ا یهان

 شم. یم نی_ آلما من سردم شده. سوار ماش

 

 شد. نیرو باز کرد وسوار ماش نیدرعقِب ماش 

 شدم. رهیخ شیطوفان یِ آب یچشم ها به

 ؟ی_ به سوالم جواب نداد 
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103 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یممکنه سرما بخور  ،یبش نیشده؛ بهتره سوار ماش _ هوا سرد

 نجوا کرد: آروم

 !یخوام که سرما بخور  ی_ و من نم

 

 رو به سمتم گرفت.  میبرد و گوش شرتشیسوئ ِب یج یتو دست

 .تیگوش نمی_ ا

 .ارنیب الیفرستم و یهم فردا م نیماش یکردم. راست دایپ یهان نِ یماش یاز تو 

 

 گفت: میرو از دستش گرفتم؛ مال یگوش

 گم. یکه دروغ نم ی. تا مطمئن بشیبه مامانت زنگ بزن یتون ی_ م

 

 دارم. دیدونست باز هم ترد یم انگار

 کجا بود؟ نمونیکه ماش یدونست ی_ از کجا م

 ؟یشناس یرو از کجا م نایا یهان یالیو

 

 .دمیچشم هاش رو د یتو یکننده  رهیبرِق خ یکه شب بود ول نیا با

 گفت: مرموز

 ؟یدونست یم ،یکنجکاو یلی_ خ

 کردم. یکمرنگ اخمِ 

 !ستمی_ من اصال کنجکاو ن

 .دمیسوال پرس فقط
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104 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 اومد. کمیقدم نزد کی

 .ادی_ اخم کردن هم بهت م

 داد، گفتم: یکه به سوالم جواب نم نیاز ا کالفه

 .ید ی_ بهتره که به مامانم زنگ بزنم، تو اصال به سوالم جواب نم

 

 کردم؛ از نگاهش دور نموند. یکه لرز  یاومد طور  یدفعه باد سرد کی

 دور شدم و شماره مامان رو گرفتم. نیقدم از ماش چند

 

 انداختم. یشونه هام، به شونه هام نگاه یرو یگرم زینگدشته بود که با قرار گرفتِن چ یز یچ هنوز

 

 

 شونه هام قرار گرفته. یرو ،یرنگ یمشک شرِت یسوئ دمید که

 دستم قرار گرفت. یرو یشونه ام بردارم. که دست یبردم تا از رو شرتیرو به سمِت سوئ دستم

 

 گرفته بود: یکه حرکِت لب هاش، الله گوشم رو به باز  یکنار گوشم زمزمه کرد؛ جور  آروم

 شه! ی_ بذار بمونه. سردت م

 

 .دمیکه مرد نقاب دار رو د برگشتم

 مامان از پشِت تلفن اومد. یبگم، که صدا یز یتم چکردم. خواس یقدم عقب رفتم و اخم کی

 _ آلما، دختر قشنگم؟
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105 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .ستادمیگوشم بردم و پشت به مرد نقاب دار ا ِک یرو نزد یگوش

 _ سالم مامان جوون! 

 

 افتاد.  نیتلفن از دستم به زم ،یادیفر یدفعه با صدا کی

 چه خبره؟ نمیقلبم گذاشتم و برگشتم که بب یرو رو دستم

 

رنگش رو به سمتم نشونه  یبود و اسلحه نقره ا ستادهیچند قدم دورتر از من ا انسال،یهمون زِن م 
 گرفته بود.

 

 زبونم قفل شده بود و قادر به تکلم نبود! انگار

 ؟ی_ تو... تو... مگه فرار نکرده بود

 

 کرد. یبلند خنده

 شد. ختهیکه اشک از چشم هاش ر یجور  

 بود.  یطانیزن، برام ش نیا یکال خنده ها 

 که خنده اش تموم شد. نیاز ا بعد

 انگشتش رو به سمِت گونه اش برد و اشکش رو پاک کرد. 

 نگاهم کرد: یحالِت عاد با

 که فرار کنم! وونمی_ خانم کوچولوو، آخه مگه من د
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106 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اش برد و چندمرتبه محکم زد: نهیرو به سمِت س انگشتش

 من!؟ ی_ اونم ک

 کرد:نفرت اضافه  با

 زدم.  شیمند، خودم رو به آب و آت فیانتقام گرفتن از خانواده شر یکه برا ی_ من

 دست بکشم؟ نمیریو از انتقام ش امیهمه سال ب نیاز ا بعد

 

 

 !یکن ی_ نه، نه کامال اشتباه م

 

 قدم جلو اومد. دو

شده بود و  ختهیدوِر شونه هاش ر شونیبلوندش، پر یقدم هاش، بازهم از من دور بود. موها یول 
 شونه اش رها شده بود. یشالش آزاد رو

 

 کرد و ادامه داد: کیهاش رو بار چشم

 مواظبت بود. یلیاما، پدرت خ ارم؛یب رتیروز تنها گ هیکردم که  یسع یلیمن خ یدونست ی_ م

 از حد! شیاونم پ 

 از کنارت تکون بخوره. یذاشت پرنده ا یکه نم یجور 

 شد. یهمش نقشه برآب م دمیکش یم یوقت نقشه ا هر

 باالخره تالِش خودم رو کردم. یول

 که باالخره... نیخورد. تا ا یبه سنگ م رمیشد. همش ت یکردم باز هم نم یتالش م یاما، هر چ 
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107 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لب هاش نقش بست. یرو یا انهیکرد و لبخنِد موز یمکث دیجا که رس نیا به

 هوا زد: یرو یبشکن

 داد. جهیدفعه تالشم نت نی_ ا

 .یبا دوستت شمال بر  یخوا یروز بهم خبر دادن وگفتن که م هی 

 .دمیشن یبه گوشام شک کردم که چ اولش

 شد؟ یپدرت راض یآخه چطور  

 .بعدش خوش حال شدم یول 

 شدم. یم کیبود که من به هدفم داشتم نزد نیشد؛ مهم ا یراض یبه من چه که چطور  

 

 یکیسرش برد و شل یدفعه اسلحه رو باال کی یدستش شل تر کرد؛ ول یو اسلحه رو تو دیهم خند باز
 کرد.

 آورد. نییسرش پا یآروم اسلحه رو از باال آروم

 زد: یلبخند 

 ؟یدیترس هی_ چ

 گفت:  یبا لحن کشدار  بعد

 _خانم کوچولـوو!

 

 صورتم نشست. یاز بارون، رو یا قطره

 اومد! یباز هم داشت بارون م انگار

 رو به جلو گرفته بودم رو با سرانگشت هام، کنار زدم. دمیچشمم اومده بود و د یکه جلو میچتر یموها

 م؟یکارت کرد ی_ مگه ما چ
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108 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یر یانتقام بگ یخوا یم یچ یبرا

 

 زد، یپوزخند

 و دردآور! قیعم یپوزخند 

 ؟یرو بدون یچ یخوا ی_ م

 رو نابود کرد؟ میکه مادرت زندگ یبدون

 شد؟ ینم یطور  نیاومد، ا یکه اگه مادرت اون روز باغ نم یبدون یخوا یم

 

 کرد: یشد، انگار خاطراِت گذشته رو داشت مرور م رهیخ نیزم به

 شد! یاومد، فرهاد پدرت عاشقش نم ی_ اگه اون روز باغ نم

 شد. یسبزش که من ازش متنفرم، نم یاون چشم ها عاشق

 وگرنه من با فرهادم ازدواج کرده بودم. االن

 

 چشم برداشت: نیزم از

 دختر داشتم. هی_ وگرنه االن منم 

 بود. یدختر که هم سن و ساِل تو م هی 

 از فرهاد..! یاز فرهادم، به داشتِن عشق یبه عشقم، به داشتِن بچه ا دمیرس یم اهامیبه رو منم

 به داشتِن... 

 

 بودم، ادامه داد: دهیگلوش فهم بکیرو از نگاه کردن به س نیقورت داد؛ ا یدهنش رو با سخت آِب 

 .دمیکه دوست داشتم نرس ییزایکدوم از چ چیگذشته، من به ه ی_ تو
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109 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کدومش! چیبه ه 

 به انتقامم برسم. دیمن با یول 

 تو رو ُبکشم. دیبا

 زده نگاهش کردم. وحشت

 _ چرا؟

 کار کردم؟  یمن با تو  چ مگه

 من بود؟ ریاتفاق ها تقص نیا مگه

 

 دستش مشت کرده بود؛ یرو تو یبه دستش افتاد که دست بند نگاهم

 انداخت. یدستش رو آروم آروم، باز کرد و به کِف دستش نگاه مشتِ 

 من نبود. یاصال حواسش به حرف ها انگار

 وصف گفت: رقابلِ یغ ینفرت با

 مادرته. هیشب تی. همه چینداز  یمادرت م ادی_  تو، من رو 

 

 شد: رهیو به چشم هام خ رو از دست بند گرفت نگاهش

 ...یموهات، حت یچشمات، حت ی_ حت

 .ستیکه مامانت ن حاال

 .رمیکه ازش انتقام بگ ستین ایدن نیا یتو گهیکه مادرت د یوقت 

 زد:  یبدجنس شد و چشمک دوباره

 .ی! تو که وجود دار ی_ تو که هست

 .رمیانتقامم رو بگ یتونم به راحت یم 
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110 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .رمیگ یانتقامم رو ازت م یشتر یبا نفرِت ب نیهم یبرا ،یمادرت هیشب یلیتو خ درضمن

 لب زدم: ناباور

 ؟یشد وونهیمگه د ؟یگ یم ی_ چ

 من زندس. مامانِ 

 مادربزرگمم. هیشب ستم،یمامانم ن هیاصال من شب 

 دروغ نگوو! 

 

 به نشونه تأسف تکون داد. یسر 

 بابات بهت نگفته؟ نمیا نم،ی_ بب

 مامانت... که

 

 ادامه حرفش رو بگه. خواست

 مرِد نقاب دار اومد. یکه صدا 

 لحنش مشهود بود، گفت: یکه تو یو تحکم تیجد با

 اشتباهه. نیکارت بزرگتر نیا رای_ سم

 

 شدم. رهیبه مرد نقاب دار، خ رونیح

 تا االن کجا بودش؟ 

 کردم. یشده بود، نگاه یخون یدستش که کم به

 اومد. یم نیاز سمت چِپ ماش ،یعل یناله  یصدا

 بود! یو خون یبهش انداختم؛ سر و صورتش زخم ینگاه 
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111 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و ناالن افتاده بودن. یزخم نیزم یهم رو گهیمرد د سه

 رو ازشون گرفتم. نگاهم

 

 .راسیبودم اسمش سم دهیدونستم، تازه فهم یکه تا االن اسمش رو نم انسالیم زنِ 

  

 بود کرد و گفت:  ستادهیبه مرد نقاب دار که کنارم ا ینگاه رایسم

 .یهست یدونم تو ک ی_ نم

 .رمیانتقامم رو بگ دیرو بدون که من حتما با نیا یول

 !یمن رو خراب کرد یهم به کل، نقشه  تو

 .ارمیرو به دست ب یتیموقع نیکه چن دمیهمه سال نقشه کش نیا من

 .یخرابش کرد قهیتو در عرض چند دق یول 

 !زمیرسه، عز یکشم بعدش نوبِت تو هم م یخانم کوچولوو رو م نیهم ا اول

 

 بود...! یروان یواقع یزن به معنا نیا

 کنه. یخواست عمل یکالمش رو م نفرِت 

 .رهیخواستم با زجر بم ی_ م

 .ایبرمش اون دن یگلوله م هیبه جاش با  ،یچون تو اومد یول 

 

 رو به سمتم نشونه گرفت. اسلحه

 "نه" گفتن مرد نقاب دار اومد. یصدا 

 کنه. یم کیبهم شل نمیچشم هام رو با ترس بستم که نب 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 فضا رو فرا گرفت. یباره، بارون بند اومد و سکوت کیکه انگار به  یبلند شد؛ طور  کیشل یصدا

 که چشم هام رو آروم آروم، باز کردم. دینکش یطول

 

 

 کردم!؟  یرو حس نم یز یچ چرا

حرکت مونده. نگاهم به مرد  یو ب دهیچسب نیکردم هر دو پام به زم یکه حس م نیا نیوحشت ح با
 نقاب دار، خشک شد. 

 خسته اش رو با درد، محکم بهم فشرد. یکه چشم ها دمیبه سمِت من بود، د چون

 .دمیوضع د نیحرکت و با ا یاون رو ب یحس کردم روح از تنم جدا شده وقت یلحظه ا یبرا

 شده بود. یرنگش، خون دیرو به من داده بود. بلوِز سف شرتشیچون سوئ 

 خودش رو سرپا نگه داشته بود. یسخت با

 لرزون گفتم: یو با صدا عیبگه که مانع شدم و سر یز یچ خواست

 .یبگ یز یخواد چ ی_ نم

 شه! یحالت بدتر م 

 

تونستم  یعنوان نم چیکه به ه یبود، جور  ستادهیاسلحه بلند شد؛ کامال مقابلم ا ِک یشل یصدا دوباره
 .نمیجلو رو بب ای رایسم

 که انگار در آغوشش فرو رفته بودم. یبود، جور  روبروم

 گلوله به من شده بود...! نِ یهمه مهم تر، سد ب از

 مرتبه چشم هاش رو باز کنه. کیکرده بود، باعث شد  رایکه سم یدوم کیشل
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113 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد!؟ یناله نم چرا

 د؟یکش یدرد نم چرا

 خت؟یر یخودش م یتو چرا

 خورده بود گذاشت. ریکفتش که ت یدستش رو رو کی

 بود و مغزم قفل شده بود. ستادهیا قلبم

 شد.  یم دهیشن سیآمبوالنس و پل ریآژ یصدا

 که کامل چشم هاش بسته بشه و تعادلش رو از دست بده، بازوش رو گرفتم. نیقبل از ا اما،

 

 

 پام قرار دادم. ینشستم و سرش رو رو نیزم یرو

 شده بود.غرِق خون  دش،یسف رهنِ یپ

 از خون شده بود. ییایلرزونم، صورتش رو قاب گرفتم؛ چشم هاش در یدست ها با

 کنم چشمات رو نبند، باشه؟  ی_  خواهش م

 بشه. تیزیچ دینبا تو

 

 اومد لرزون و گرفته، لب زد: یکه از ته چاه م ییبازش رو باز کرد و با صدا مهین یچشم ها ،یسخت با

 من...! یِ ... به..بهت نرسه... آلمایبی... آسچی... برام مهم... بود... که..که هنی_ تن...تنها...فقط... ا

 

 چشم هام پر از اشک شد. اریاخت ی. که بدیو با اون حالش، نال یقدر با سوز و سخت اون

 حرفش، چشم هاش بسته شد و نفس هاش کند... نیگفتِن ا با
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114 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بزنه... ریکنه و به من ت کیبار سوم شل یخواست برا رایکه سم یوقت 

 کردن. کیشل رایو به ناچار، به سم دیرس سیآخر پل لحظه

 

 .رمیاشک هام رو بگ زشیر یتونستم جلو ینم

 خورد. ریمن بود که به مرد نقاب دار ت ریتقص همش

 خورد. یم ریخورد. بلکه به من ت ینم ریاومد، به اون ت یاگه اون جلو نم 

 

 کردم. یمرد نقاب دار نگاه به

 نوشته شده بود.”  A ”یسیبه انگل ،یسبز رنگ یبازوش با تأتو 

 پام قرار داشت. یهاش بسته شده بود و سرش رو چشم

 .نمیخواستم هرچه زودتر صورتش رو بب یم 

 اومد. یمرد یرنگش رو کنار بزنم، که صدا یرو جلو بردم تا نقاِب مشک دستم

 گاه کردم.لباسش درجه سرگرده بود، ن یکه رو یمرد به

 .ادی_ خانم محترم، االن آمبوالنس م

 

 حرفش خم شد و نبِض مرد نقاب دار رو گرفت. نیا با

 بهش کرد: ینگاه

 کشه. ی_ خوبه. هنوز نفس م
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115 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

آمبوالنس اومد و مرد نقاب دار رو بردن؛ منم خواستم سوار آمبوالنس بشم و همراهشون  یبعد از مدت 
 برم.

 اومد و اسمم رو صدا کرد. یمرد یکه صدا 

 تعجب کردم. دنشیبرگشتم، با د یوقت

 برسونتمون. الیاصرار داشت که و یلیخراب شده بود، خ نیماش یبود که وقت یمرد همون

 رو برداشت.  شیمشک نکیع

 

 :دمیو مبهوت پرس مات

  ؟یکن یکار م یجا چ نی_ تو ا

 انداخت. نییرو پا سرش

 برسونم. الیو سالم به و حیبراشون افتاد، شما رو صح یاتفاق_ خانم، آقا گفتن که اگه 

 .دیبش نیهرچه زودتر سوار ماش لطفا

 

 باال انداختم. ییابرو

 مرد نقاب داره!؟ نیهم یزن یکه ازش حرف م ییآقا نی_ ا

 مکث کرد. یکم

 .دیچشم هاش د یشد تو یرو م دیترد

 ام جمع کردم. نهیس یهام رو تو دست

 ه؟یکه نقاب داشت، اسمش چ یمرد نی_ ا

 هستش؟ یک اصال

 بخوره؟ ریاومد جلوم و نذاشت بهم ت یچ یبرا
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116 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خواست به ما کمک کنه؟ یچ یبرا

 

 بود، دست هاش رو بهم گرده زده بود. نییکه سرش پا نیا نیح

رو  یز یدن. من اجازه ندارم چ یم حیرو براتون توض یآقا حالشون خوب شد همه چ ی_ خانم، وقت
 بهتون بگم. شرمنده!

 ه؟ی_ حداقل اسمش چ

 تونم بدونم. یرو که م نیا

 

 که اسمش رو بهم بگه. دیترس یانگار م خت؛یر یم یو درشت زیر یعرق ها ش،یشونیپ از

 باز کرد: لب

 س.... شونی_ اسم ا

 

 حرفش شد. هیسرگرد، مانع بق یصدا

 .میچند تا سوال ازتون بپرس دیمند، با فی_ خانِم شر

  ن؟یشه فردا بپرس یم_ 

 خسته شدم. یبه حد کاف امروز

 

 کرد: نیبه ماش یکرد، با دستش اشاره ا یمشک یپورشه  نیبه ماش ینگاه

 شماست؟ نیماش نی_ ا

 به جانبش تکون داد: یسر  مرد

 آقا هستن. نی_ بله ماش
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117 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :دیمشکوکانه پرس سرگرد

  د؟یهست ی_ شما ک

 د؟یکن یکار م یجا چ نیا و

 

 شد. رهیسرش رو باال گرفت و به سرگرد خ مرد

 ...ی_ من راننده 

 

 شد. مونیرو که به من انداخت، از ادامه گفتنش پش نگاهش

 هستم. شونیا یمن راننده  نش؛یکه با آمبوالنس برد یمرد نی_ هم

 

 سرگرد رو صدا زد. دیبا روپوش سف یزن

 ؟یرمضان ی_ آقا  

 که داشت، به سمتش برگشت: یظیبا اخِم غل سرگرد

 _ بله؟

 مقنعه اش رو صاف کرد. یبه تن داشت، کم دیکه روپوش سف یزن همون

 ن؟یایلحظه ب هیشه  ی_ م

 باهاتون دارم! یفور  کار

 تکون داد و روبه من گفت: یسر  سرگرد

 گردم. ی_ االن بر م
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118 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد، گفت: یکه نفس نفس م نیا نیاومد و ح قهیاز پنج دق بعد

 نیو افرادش ا رایبه ما زنگ زدن و خبر دادن و گفتن که سم شونیا نیخوردن، هم ریکه ت ییآقا نی_ ا
 جا هستن.

 :دمیپرس کنجکاو

 ه؟یچ شونی_ اسم ا

 دونم. ی_ نم

 

 بهم کرد: یو نگاه دیکش نشییلِب پا یشد و سخت تو فکر رفت؛ زبونش رو رو رهیخ نیزم به

 دونم. ی_ اسمش رو نم

 .دمیشن ییجا هیآشناس، انگار  یلیمن خ یبرا شیلیفام یول

 دفعه گفت: کی

 بزرگمهر هستن. یآقا شونیاومد! ا ادمی_ آره حاال 

 هستش؟ ی_ بزرگمهر ک

 به ساعِت مچ انداخت.  ینگاه

 شبه. ازدهی_ االن ساعت 

 کنم. یباهاتون صحبت م یفردا درباره همه چ م؛یبهتره که شما رو به خونه تون برسون 

 

 رو به سرگرد دادم. الیو آدرِس 

 که در رو کامل ببندم. نیاز ا قبل

 صداش، به سمتش برگشتم. دنِ یبا شن 

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

 شناسم. یهستن که من م یکس نیبزرگمهر، قابل اعتمادتر ی_ آقا

 

 

 تکون دادم. یسر 

 شدم.  نیکه سوار ماش نیبعد از ا و

 کردم. یبود، نگاه دهیکه خواب یهان به

 

 بره. یخوابش م عیبشه، سر نیکه سوار ماش نیدونستم بعد از ا یلبم نشست، م یرو یلبخند

 

براش  شیکه شش سال پ یداشت؛ مخصوصا بخاطر اون اتفاق ازیهمه اتفاق، به استراحت ن نیاز ا بعد
 افتاده بود.

 شده بود. یبرام عاد دنشیطور خواب نیا

 

 .دمیکش شهیغبار ش یمرتعشم رو رو یها دست

 بود. یخال یِ بود که خال یاتاق کیمثل  ذهنم

 

 خواستم از بابام بپرسم. یسوال ها داشتم که م یلیخ

 ها رو به من نگفته بود؟! نیچرا بابا، ا 

 برم؟ ییذاشت جا یبابا نم رایبه خاطر سم نکنه

 کرد؟ یم یر یهمه سخت گ نیا ن،یبخاطر هم ای 

 .ستین نیگفت؛ بخاطر ا یبهم م یحس یول
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120 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تونه باشه؟! یم یآخه چ یول

 

پشِت  یمامان، از زنگ زدن ها یِ در پ یپ یفرق کرده بود. از سوال ها زیهمه چ م،یدیرس الیو یوقت از
 نه! ایهستم  نهیمامان و هر شب به اتاق سرزدن که بب یدفعه ا کی یها یسرهِم بابا، از نگران

 شبونه که انگار قصد جوونم رو داشتن. یکابوس ها از

 ترسوند. یم یلیحالتش من رو خ نیو حرف نزدنش، که ا ینسکوت کردِن ها از

 اتاق... یشدن و حبس کردِن خودش تو رهیجا خ کیاز  

**** 

بهش  یکنه، مجبور  کیبار سوم شل یخواست برا رایسم یروز بعدش سرگرد اومد و گفت که وقت صبحِ 
 .میکرد کیشل

 شه. یبه زندان منتقل م مارستانیو بعد از ب مارستانِ یهم ب االن

 که حالش چطور؟ دمیبزرگمهر سوال پرس درباره

 به استراحِت مطلق داره. اجیباز هم احت یسرگرد هم درجوابم گفت حالش بهتر شده. ول و

 

 کنن. دایرو پ رایکه بزگمهر کرد، تونستن بعد از چهار سال سم یطور سرگرد گفتش با کار  نیهم و

 یو فروش انجام م دیبر و خر یم یدختر و پسر ها رو به دب یشد که  قاچاق یم یچهار سال رایسم چون
 داد!

 یبرد و اون ها رو م یم یبه دب یقاچاق یزد و با کشت یمختلف، دخترها رو گول م یشهرها یتو
 فروخت.

 کارو کرده باشه. نیا رایشد سم ینم باورم

 زده؟ فیکث یکارها نیکه نتونست به عشقش برسه، دست به ا نیبخاطر ا یعنی
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طور مسائل  نیا یهست. و تو کشونینزد یاز آشناها یکیطور سرگرد گفتش که پدر ِ بزرگمهر  نیهم 
 بهشون کمک کرده. یلیخ

 بهشون کرده. یبزرگ یلیحاال پسر بزرگمهر هم کمک خ و

هم خواست سوال بپرسه و منم گفتم االن حالش  یاز هان د،یکه سرگرد ازم پرس ییاز سوال ها بعد
 .ستیخوب ن

سرگرد باز هم به  یبراش اتفاق افتاد؛ با سوال ها شیکه شش سال پ یو اتفاق شیبا توجه به روح 
 گرده و... یگذشته بر م

 

 یاینشسته بودم و در دن یهمون مبِل راحت یشد که سرگرد رفته بود و من همچنان رو یم یچندساعت
 بود، شده بودم. سرگردون ایکه در در قیقا کیذهنم، مثل  یتو یسوال ها و جواب ها

 

 شونه ام نشست. یرو یدست

 نگراِن مامان، مواجه شدم. یکه با چشم ها برگشتم

 .ستین یکن ی_ دخترم، اون چه که فکر م

 شونه ام بود گذاشتم. یدستش، که رو یرو رو دستم

 کنم؟ یفکر م ی_ مگه من به چ

 د؟یزن یحرف رو م نیا که

 که گفت، خب راستش... یهر چ رای_ سم 

 

 نگفت. یز یکرد و چ یمکث

 بگه! یز یخواست چ ینم

 !؟یچ یبرا
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 نرسه؟ یبیکه به من آس نیا یبرا

 وجه خوب نبود. چینبود، به ه یخوب لیدل 

 

 به خودش گرفته بود: یروح یو ب یتفاون یرنگ ب نگاهم

 بشنوم؛ نه مادر و پدرم؟ بهیزِن غر هیاز  دیرو با زایچ نی_ مامان چرا ا

 

 گرفت. یکرم رنگش نشست و از قصد، اون رو به باز  یِ گره روسر  یدستش رو  

 کرد! یکار رو م نیاسترس داشت ا یوقت شهیهم 

 لب باز کرد: باالخره

 بگم آخه دخترم؟ ی_ چ

 بگم! یز یرو بهت چ یز یکه بابات بدونه، چ نیشه بدون ا یم مگه

 رو بهت بگه. یو همه چ ادیکه بابات ب بهتره

 دونم. یم یحدود هیمنم تا  

 

 

 تکون دادم: نیشدم و سرم رو به طرف بلند

 د؟یندون یز یشه شما چ ی_ مامان، مگه م

 !دیخودتون باغ رفت شما

 .دیخودتون با بابا ازدواج کرد شما

 نامزده باباست و دوستش داره؟ رایکه سم دیدونست ینم یعنی

 آوردم: نییرو پا صدام
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  د؟یشه که ندون ی_ مگه م

 .ستیدرست ن یز یچ هیجا  نیا

 

 کرم رنگش محکم تر شده بود. یگره روسر  یشده بود و دست هاش، رو دیصورتش مثل گچ سف مامان

 گفت: دیترد با

 _ آره، من اون جا بودم.

 

دستم گرفتم و به چهره اش که به من با استرس  یتو دیلرز یمامان زانو زدم و دستش رو که م یروبرو
 شدم. رهیکرد خ ینگاه م

 

 لرزه؟ ی_ مامان، چرا دستاتون م

 شده؟ یطور  نیگفتم که چهره اتون ا یمن چ مگه

 .دمیسوال پرس فقط

 .نیفقط هم د؛یشه که ندون یمگه م نیبود شما اون جا بود نیمنظورم ا 

 گفتم؟ یبد زیمن چ نکنه

 

 موهام گذاشت. یسرش رو به عالمت "نه" تکون داد و دستش رو نوازش گونه رو 

 گفت: یمهربون با

 .ینگفت یبد زی. چزمی_نه عز

 .ستشین یا گهید زیچ نیگذشته افتادم، فقط هم ادیلحظه  هیفقط  

 حالش چطوره. نمیبب ،یهان شیاتاق پ یرم تو ی_ باشه پس من م
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 اومد. ادمیخواستم بپرسم  یکه م یدفعه سوال کی

 خواستم ازتون بپرسم؟ یبود م یسوال هی_ 

 رو از موهام برداشت و منتظر نگاهم کرد: دستش

 بپرس. زمیعز _ جانم

 رو با لبم تر کردم. زبونم

 خراب شده؟ نیکه ماش دیدی_ شما از کجا فهم

 د؟یشناس یاون مرد نقاب دار رو از کجا م و

 د؟یشمال اومد چطور

 دونست؟ ینم یز یباره چ نیدر ا بابا

 کرد: یآروم یخنده  مامان

 .یسوال بپرس هی یخواست ی_ دخترم، م

 سوالت شد چهار سوال که! هیاون وقت  

 جواب دادنشون، شوق داشتم. یقدر برا نیدونم چرا ا ینم

 دونم. ی_ خب م

 !دیحاال لطفا به سوالم جواب بد یول

 

 

 به روم زد. یلبخند مامان

 از سواالت اول جواب بدم؟ یکی_ حاال به کدوم 

 شعف زده نگاهش کردم: یو با چشم ها مشتاق
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 که االن بابا کجاست؟ دی_خب، آها اول بگ

 دونه؟ یها رو نم نیچطور شده که ا و

 من! رهیسخت گ یبابا اونم

 

 شد و افکارش رو به زبون آورد: رهینامعلوم خ ینقطه ا به

 گرفتم. یبیدلشوره عج ستند،یهمراهت ن گاردهایکه باد یکه زنگ زده بودم و گفت ی_ وقت

 افتاده. یگفت اتفاق یم حسم

 .ستنیهمراهت ن گاردهایبه بابات زنگ بزنم و بگم که باد خواستم

 رفته بود. هیبه ترک یقرار داد یاومد بابات برا ادمیکه بعدش  

 نشست. میشونیپ یرو یمیمال یاخم ناخوداگاه

 _ چرا بابا به من نگفته بود؟

 بره. هیترک یقرار داد یشد و به بابات زنگ زدن و گفتن که برا یدفعه ا کی_ چون 

 شد. یم شتریدلشورم ب قهیهر دق یول م؛یگذرب

 زدم دردسترس نبود. یهم زنگ م تیخاموش بود. به گوش شیگوش یزدم ول یبابات زنگ م به

 رو برداشت. یگوش یمرد هیزنگ زدم  یکه وقت نیا تا

 شد. یوسط راه روشن نم نتونیگفتش که ماش یشناختمش ول ینم

 رو بهم نگفت. یهمه چ قیدق یول

 شمال اومدم. مایپرواز با هواپ نیبا اول منم

 تونستم وقت رو تلف کنم. ینم

 باز هم همون پسره برداشت. یزدم ول یزنگ م تیهم به گوش باز

 باهام صحبت کنه. یحضور  دیکه گفتش با ؟ید یرو به دخترم نم یگفتم چرا گوش بهش
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 بهش اعتماد کردم. یدونم چرا ول ینم

 .دمید نتونیاون پسر جوون رو کنار ماش یخراب شده بود اومدم؛ بعد از مدت نتونیکه ماش یبه آدرس 

 

 

 نه؟ ایتو با من حرف زده  یِ همون پسرس که با گوش نیدونستم ا ی_ اولش نم

 همون پسرس. دمی. فهمدمیدستش د یتو رو تو یگوش یوقت اما،

 کرد؛ دودل بودم. یم یشدن، نگاه یکه با سرعت رد م ییها نیداده بود و به ماش هیتک نیماش به

 کردم؟ یبهش اعتماد م دیدروغ گفته باشه چرا با دیخودم گفتم شا شیپ

 کردم. دیبهم زد که ترد یحرف اما،

 از دستت بدم. دمیبهم زد که ترس یحرف

 تونم بهش اعتماد کنم. یدارم و نم دیبود ترد دهیفهم

 .رمیبگ میساعت وقت دارم تصم میکه تنها فقط ن گفتش

که  نیا ای اره،یو سالم ب حیبرم و دخترم رو صح الیساعت بهش اعتماد کنم و به و مین نیدر عرِض ا ای
 دم. یدخترم رو از دست م

 گرفتم. میمیبا احساسم تص یگرفتم، ول یم میبا منطق تصم دیدونستم با یم

 گه. یراست م ایگه  یدونستم دروغ م ینم

 لحظه تنها فقط نجاِت جوون تو برام مهم بود. اون

 .ارهیب الیو سالم و حیداد که تو رو صح قول

 بده. یموند چه جواب یزد، که آدم م یشده بود و با تحکم حرفش رو م رهیچشم هام خ یتو چنان

 

 . دیگونه اش غلت یاز اشکش رو یقطره ا د،یحرفش که رس یجا نیا به
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 داشت: یدفعه لحِن صداش، لرزِش خاص نیا 

 .ارهیم الیو سالم و حیبهم قول داد که تو رو صح یول ده؛یدزد رای_ اون به من نگفت که تو رو سم

 بود و به قولش عمل کرد. یخوب پسره

 جوونش رو هم برات داد. یکرد و حت یتنها به قولش عمل کرد، بلکه مردونگ نه

 دم نه تنها درست بود، بلکه باعِث نجاِت جوونت هم شد.که کر ینشون داد اون اعتماد بهم

 

 گوشه لبم اومد: یلبخنِدتلخ

 ها. نیرو هم جواب داد گمید یسواِل من، سواال کیمامان شما هم با  ی_ راست

 و با دستش، اشک هاش رو نوازش کرد: دیگونه اش کش یرو یدست

 یا گهید لِ یهمه بهت سخت گرفته؛ بلکه دل نینبوده که ا رایکه دخترم بابات به خاطر سم نی_فقط ا
 داره.

 : دمیپرس عیسر

 ؟یلی_ چه دل

 

 گفت: یبا لحِن شرمنده ا مامان

 تونم بهت بگم دخترم، من رو ببخش. ی_نم

 

 رفتم. یکه به سمِت طبقه باال م نیا نیتکون دادم و ح یناچار سر  به

 ذهنم غرق شدم. یسوال ها یتو

 

 وقت! چیگفتن، ه یرو نم یز یبهم چ قیوقت دق چیه
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 .یر یهمه سخت گ نیداشت؟ ا یلیچه دل آخه

 از دوست هام برم! یکیبار تولد  کیفقط  نذاشتن

 .میبا هم بزرگ شد یکیو آرش و برادرم ساشا که از کوچ یهان نیدوست بشم، فقط ا ینذاشتن با کس 

 بودن. کنارم

 شدم. یم وونهیشک د یسه تا رو هم اگه نداشتم ب نیا

 

 منم بهش جزوه رو دادم. رهیدانشگاه خواست از من جزوه بگ یتو یپسر  یروز  کی ادمهی

 کار داشته؟ یو با من چ هیکرد پسره ک قیکه دعوام کرد، بلکه رفت تحق نیو نه ا دیفهم بابام

 دونستن. یمغرور و خودخواه م یکه دانشگاه بودن من رو دختر  ییکسا همه

 برعکس بود من اصال مغرور  و خودخواه نبودم. یول

 اومد. یکال از مغرور بودن بدم م 

 بشم. یطور  نیاطرافم، مجبورم کردن که ا طیمح یول 

 رو، نه خوده باطنم رو...! مینه خوده واقع نن؛یبب یطور  نیهمه من رو ا ای 

 

 .دمیبه اتاق رس یک دمیقدر غرِق فکر بودم که نفهم نیا

 در گذاشتم و در رو باز کردم. ی رهیدستگ یدستم رو رو 

 

 رنگش  رو محکم بغل کرده بود.  یقهوه ا یخرِس پشمالو یهان

 خودجمع کرده بود. یتو ینیشده بود؛ پاهاش رو مثل جن ختهیصورتش ر یکوتاهش رو یموها 

 

 رنگش بردم. ییخرما یتخت نشستم و دستم رو به سمِت موها یرو



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 خورد. یفیهاش آروم، تکوِن خف پلک

 باز نگاهم کرد: مهین

 آلما؟ یی_ تو 

 

 صورتش رو کنار گوشش دادم. یجلو یموها

 باشه؟ یک یخواست ی_ م

 

 موهاش بود گذاشت. یدستم، که رو یدستش رو محکم رو یدفعه هان کی

 گفت: بیو غر بیعج ینفرت با

 من رو نوازش نکن!  یوقت موها چی_ ه

 وقت. چیباشه ه ادتی

 

 گفت. یبلند یوقت" رو با صدا چی"ه

 

 :دمیآرامش پرس با

 !زمی_ چرا عز

 لب زد: د،یلرز یکه از فرط بغض م یدوخت. و با چونه ا یا گهید یِ هاش رو جا چشم

 افتم. یاون م ادیموهام رو نوازش کنه،  ی_ هر وقت هر ک

 کرد. یموهام رو نوازش م فشیکث یاون هم با دستا 

 .دیکش یکردم. موهام رو م یاگه به حرفش گوش نم یول 
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 گرفت. شیکه دلم آت یگفت، طور  ی" رو با لحِن مظلومدیکش ی"موهام رو م

 گفت. یم یز یچ نیاتفاق چن نیبار بود که داشت درباره ا نیاول نیا

 رو نگفت. یز یبه دکترش هم کامل چ یزد؛ حت ینم یمامان و باباش حرف یحت یکس به

 نگفت. یرو بهم بگه، ول یاصرار کردم همه چ یلیخ منم

 بگه چون دوست نداره بگه. یز یخواد چ یاصرار نکنم، اگه نم ادیز گهیهم به من گفت د یادیص دکتر

 شه. یبا گفتنش همه اون اتفاق ها براش زنده م چون

 گه.  یرو بهت م یکه خودش دوست داشته باشه همه چ یوقت 

**** 

 

 نشده بود. یخبر  یشده بود که از هان غروب

 زده بود! بشیغ انگار

 اصال نبود. یرو گشتم ول الیو یهمه جا 

 رفته بود. ایدر دیبود، شا ایدر یروبرو الیو

 

 نکردم. دایرو پ یباز هم هان یرفتم ول ایدر به

 اومد. یم ییآشنا هیگر یصدا

 صدا،

 بود. یهان هیگر یصدا

 اومد. یکه صدا م ییبه جا برگشتم

 زانوهاش گذاشته بود. یماسه ها نشسته بود و سرش رو یرو یهان  

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 ماسه ها نشستم. یسمتش رفتم و منم کنارش رو به

 چشم دوختم. ایرو به هم چسبوندم و دستم رو به هم قالب کردم و به در زانوهام

 .هیطوفان ای_ انگار امروز در

 

 

 رو از زانوش جدا کرد.  سرش

 کرد.  ایبه در قیو عم یطوالن ینگاه ش،یبارون یبا چشم ها 

 از حد گرفته شده بود، گفت: شیکردِن پ هیکه از گر یبا لحن باالخره

 !هی_ مثل دِل من طوفان

 ادته؟یآلما اون روز رو  

 

 گرفتم و منتظر نگاه کردم. ایرو از در نگاهم

 _ کدوم روز؟

 کرد. یرو مرور م یچشم برنداشت، انگار داشت خاطره ا ایدر از

 مدرسه مون بغِل مدرسه پسرونه بود؟ ادتهی_ 

 

 زدم. یلبخند اریاخت یخاطراِت گذشته، ب ادی با

 .ادمهی_ آره 

 ادامه داد. مغموم

 .دیکش یعذاب م یلیبا هر بار گفتنش، انگار خ و

**** 
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 .میبود رستانیدب دوم

 شده بود. میمدرسه قا یکه پشِت درخت روبه رو دمیرو د یپسر  میشد لیاون روز که از مدرسه تعط 

 زد. یبهم چشمک 

 توجه نکردم و خونه رفتم. اولش

 داد. یداشت درس م اتیکه معلِم ادب میکالس بود یروز دوم تو 

 بغل پنجره بود. زمیموقع م اون

 به پنجره خورد. یدفعه سنگ کی

 کردن. یپنجره رو نگاه م رکانهیز ریاطرافم متوجه شدن و ز یبچه ها یمتوجه نشد ول معلم

 مشغول جمع و جور کردن کتاب هام شدم. رتریِگ خونه خورد؛ از همه دزن یوقت

 رفت خونه. ینفر کالس بودم که م نیمن آخر شهیهم 

 همه رفته بودن. بایتقر 

 

رو  روزیبه پنجره خورد؛ به پنجره نگاه کردم و درش رو باز کردم. که همون پسره د کیکوچ یهم سنگ باز
 که نشسته! دمیدرخت د یدفعه باال نیا

 بهم زد. یلبخند

 داد. یبهم م یاومد، حس بد یلبخندش بدم م از

 کردم و پنجره رو بستم. یاخم 

 رفتم. رونیرو برداشتم و از کالس ب فمیک 

 رفته. سمونیکردم و سرو رید شهیکه باز هم مثل هم دمیبودم.  د ستادهیدر مدرسه ا یجلو یوقت

 .دمیکش یاز کالفگ یبرم آه ادهیپ دیکه با نیهم بخاطر ا باز

 کربال. یاون موقع تو با پدر و مادرت رفته بود آلما
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133 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 اومد. یاز پشت سرم م ییصدا 

 صدا، 

 پسر بود. کی یصدا 

 گفت: یم یلودگ با

 رو من بکشم عسلم. دنتیآه کش گرِ ی_ ج

 دستم گرفتم و زود قدم هام رو تند کردم. یرو محکم تو فمیک بند

 : دمیخودم شن یدوقدم یدفعه صداش رو تو نیا

  زم؟یشده عز ی_ چ

 کنم؟ فیازت تعر یندار  دوست

 :دمیلب غر ریز آروم

 _ لطفا مزاحم نشو آقا.

 

 شدن. یرد م عیافتاد که سر ییها نیبه ماش نگاهم

مردک  نیرسوند. تا از دست ا یها من رو به خونه م نیماش نیاز ا یکیدوست داشتم االن  یلیخ
 خالص بشم.

 شد. یدورتر م دمیبه اتوبوس افتاد که هر لحظه داشت از د چشمم

 شد. لینامعلوم تبد یخارج شد و به نقطه ا دمیکه از د ییجا تا

 من بود. یِ اون روز، انگار روز بدشانس کال

 نبود. ادهیهم پ یا یتاکس

 خلوِت خلوت بود. ابونیخ
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134 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یکرد و صدا یبرخورد م نیهوا در پرواز بود و به زم یباد، تو لهیکه به وس یکیپالست یتنها فقط صدا و
 اومد. یکرد، م یم جادیرو ا یخش خش

 

 :دمینحِس پسره رو شن یهم صدا باز

 خرم عسلم! یخودم نازتو م دنت،یناز کش ی_ فدا

 اومد. دوست داشتم هر چه زودتر خونه برم و از دستش خالص بشم. یحرفاش بدم م از

 

 

 لبم نشست. یرو یلبخند ،یباز  لیپارک سرسبز و وسا ِدنیدونم چقدر راه رفته بودم که با د ینم 

من هم  که؛یتراف یشرکت بود؛ گفتش که تو یآرش زنگ زدم تا من رو به خونه برسونه و چون تو به
 آدرس رو بهش گفتم.

 موقِع اومدن، پارک رفتم. تا

 

 بود، رفتم و نشستم. یاز ب لیوسا یکه روبرو یسبز رنگ یِ سمِت صندل به

 قدر تند راه رفته بودم تا پسره بهم نرسه، که خسته شده بودم. نیهم گذاشتم، ا یرو رو پاهام

 

 اومد. یم نییبودم که داشت از سرسره پا ینگاه کردن به پسر بچه ا مشغول

 :دمیرو کنار گوشم شن ییصدا ناگهان

 ؟یخسته شد زم،یشده عز ی_ چ 

 .دمیرو چرخوندم که همون پسر رو که از مدرسه دنبالم کرده بود رو د سرم

 بلند شدم. عیرو چنگ زدم و سر فمیخورم و ک یا کهی دمش،یصورتم د یِ متر  یچند سانت یتو یوقت
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135 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بهش گفتم: یبا تند  

 د؟یمگه مردم آزار د؟یایدنبالم م ی_چرا ه

 

 گفت:  یکرد با لحن مظلوم یطور که به من نگاه م نیهم

 ! ادی_ دلت م

 کجا مردم آزارم، عسلم. من

 عشقم. ِش یاومدم پ فقط

 

 دستم بود. یرو که رو فمیک

 گفتم: یعصب یشونه ام گذاشتم و با لحن یرو 

  ؟یگ یم یخودت چ ی_  برا

 .ستمیاصال عسل و عشقِم تو ن من

 ؟یشد وونهید مگه

 بده! گهید یرو جا تیآقا، برو خدا روز برو

 

 رو رفتم. ادهیبه سمت پ 

 زدم که چرا اومدم پارک و... یخودم غر م یلب برا ریز 

 .دمینحسش رو از پشت سرم شن یدفعه، باز هم صدا کی که

به  یگرفتش، به خوب یانداخت و م یهوا م یدستش بود و تو یکه تو یحیتسب یطور صدا نیهم
 .دیرس یگوش م

 !گهیتو داده د شیرو پ می_ خدا روز
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136 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 به ساعِت مِچ دستم انداختم. ساعت سه بعدازظهر بود. ینگاه

 .دمیرس یشد! به کالسم هم نم ینم نیبدتر از ا گهید

 بگم؟ یبه مامان و بابام چ 

 یبهش نم یزد؛ منم اصال اعتنا و توجه یخودش حرف م یاومد و برا یطور پسره پشِت سرم م نیهم
 کردم.

 

 بود. ابونیکه اون سمِت خ یرنگ یسمند مشک نِ یماش دنِ ید با

 آرش افتادم. نیماش ادیدفعه  کی

 نشست. نیپالِک ماش یرو نگاهم

 بود...! خودش

 آرش. نِ یماش 

 

 .نهیپسره بب نیمن رو با ا دمیترس یم

 شده بود. نیاون پسر هم متوجه تعجبم به ماش انگار

 :دمیدوباره صداش رو شن چون

 کنه. یسوارت نم یشه و کس یها نگاه نکن. به وال که معجزه نم نیقدر به ماش نیا زم،ی_ عز

 ببرمت خونه ام. ایاون ورتر هست، ب نمیماش 

 

 اومد. یبود که داشت به سمتم م ینیفکر و ذهنم به ماش تمومِ 

 .دمیکش یاز سِر آسودگ ینگاهم که به آرش افتاد، نفس شهیش از
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137 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به من کرد  یو نگاه دیکش نییسمِت خودش رو پا شهیش آرش

 !یهان یکن یکار م یجا چ نی_ ا

 

 باشه؛ وگرنه... دهیکردم پسره رو ند یخدا خدا م فقط

 بودم. دهیقدر ترس نیدونم چرا ا ینم

 .ستشیپسره ن دمیکردم که د یپشِت سرم نگاه به

 مرتبه، به خودم آورد. کیآرش اومد که من رو  یصدا دوباره

 دنبالت کرده!؟ یمگه کس .یچرا پشت سرت رو نگاه کرد هی_  هان

 و من من کنان گفتم: دهیترس

 کرد؟ یدنبالم م دیبا ی_  نه... مگه.. کس

 کرد: نیبه ماش یتکون داد و اشاره ا یسر 

 .یاز دسِت غرغراش در امان باش دیسوار شو که االن مامان منتظرته، خدا بهت رحم کنه که با ای_ ب

 

 

نه  دمش،ید یمدرسه م ینشد؛ خوش حال بودم که نه تو یاز اون پسره خبر  یگذشت ول یروز  چند
 مدرسه... رونِ یب

 برام رخ بده. یا یباورنکردن یآرامِش قبل طوفاِن و قراره اتفاق ها نیدونستم ا ینم یول 

 هفته بعد بود.  کی حدود

 دفعه نامه فرستاده بود. نیشد، ا دایباز سرو کلش پ که

 کردم. یوجه بازش نم چیدونستم نامه از طرف اونه، وگرنه به ه ینم 

 کاغذ افتاد.  یتو یکه نامه رو بازش کردم. نگاهم به خطوِط نوشته شده  یوقت
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138 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 عسلم!؟ ،یایمن ناز م یاون وقت فقط برا ،یش یم بهیپسره غر هی نِ ی" چطور سوار ماش

 .یکار کنم که رامم بش یدونم چ یم

 نگو! یز یهم چ یبه کس درضمن

 فراموشت نشه؟ یکه تا عمر دار  ارمیسِر خانواده ات م ییوگرنه چنان بال 

 . "یبعد داریباش تا د منتظرم

 

 بودم. دهیترس یلیخ

افتادم،  یحرف هاش م ادِ ی یشدم و وقت یم مونیهر بار پش یکردم چند بار به مامان بگم؛ ول یسع
 نشست. یبه دلم م یترس

 

 بترسم؟ دیبا یچ یآخر سر به خودم اومدم و گفتم. آخه برا یول

 گم. یمامانم م ایبه بابام  

 باهام نداره. یهم اون پسره کار  گهید

 

 اومد. یناشناس یاز طرِف شماره  یامیدفعه، پ کیشد و خواستم به بابا بگم که  یقطع میتصم

 نوشته: دمیرو باز کردم که د امیپ

 !نمتیب ی" من االن دارم م

 که... یدون یم یبگ یز یبه بابات چ یحق ندار  

 خودت بندازم. ریرو تقص یکنم بابات حرفت رو باور نکنه و همه چ یتونم کار  یم

 فرستم که خودم درستشون کردم و فتوشاپش کردم. عکس خودت و مــن. یم ییعکس ها االن

 با خودته عسِل من! " میتصم حاال
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139 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 !دیلرز یدستم م یتو یگوش

 فرستاده بود. یا گهید امِ یپ کیبه اتاقم رفتم. دوباره  

 رو فرستاده بود. ینگاه کردم عکس یدفعه که به گوش نیا

 افتاد. نیزم یاز دستم رو یگوش دنش،یکه عکس باز شد با د یوقت

 .میرو بغل کرده بود گریمن و اون پسره بود که همد عکس

 

 نشستم. نیزم یرو

 به موهام زدم. یموهام فرو بردم و چنگ یدست هام رو محکم تو 

 من...! یخدا

 عکس ها، نیا 

 گه؟یهستند د یها چ نیا 

 پسره رو بغل کردم؟ نیا یک من

 شماره من رو از کجا داشت؟ نیا 

 خواستم به بابا بگم؟ یدونست م یاز کجا م 

 دونست خونه مون کجاست؟ یاز کجا م 

 شد؟ داشیاز کجا پ نیا اصال

 کار داشت؟ یمن چ با

 کار رو کنه؟ نیخواست ا یکارش کرده بودم که م یمن چ مگه
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140 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گذشته بود. یروز  چند

 اتاقم حبس کرده بودم. یمن خودم رو تو یول 

 گرفتم، یمثل قبل گرم نم یبا کس یرفتم ول یمدرسه م 

 .دمیخند ینم 

 کردم. یبا همه سرد رفتار م 

 رفتارم تعجب کرده بودن. نیمعلم ها هم از ا یکه حت یطور  

 باشه و... نینبود، حاال غمگ شیشونیپ یاخم رو یحت یکه لحظه ا یطونیدختر شاد و ش ه،یهان

 کردم. یکه بخونمشون، همش رو پاره م نیا یفرستاد؛ منم به جا یکرد و نامه م یم دمیتهد یه

 .دیاومد و باز هم تهد یرفتارم بدش م نیا از

 ...!دیپشِت تهد دیتهد

 

 خوندم. یاجبار نامه هاش رو م به

 عاشقانه... یها نامه

 خورد. ینوشت، بهم م ینامه برام م یعاشقانه که تو یحرف ها یاز هر چ حالم

 کرد. یکه درست م ییها عکس

 شبونه ام، یها کابوس

 با مامان و بابام... میحرف کم

 یبه جنس مذکر دست هم نم یوقت حت چیه یگرفتم، ول یگرم م یدختر  ایبا پسر  یاگه با حت من
 زدم!

 چه برسه بغل کردن و... 
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 نگرانم شده بود. مامانم

 شده یکرد بهش بگم چ یکه التماسم م یطور 

 کرد و گفت دمیرو بگم؛ دوباره تهد یبار که خواستم به مامان همه چ کی

 .نهیب یاز لبت تاپش من رو م 

کنه، بابام االن  یکار م یکرد؛ گفتش که مامانم داره چ فیرو برام تعر اتیکه جزئ نینکردم تا ا باور
 .دمیپوش یخوردم. فالن روز چ یخوردم، ناهار چ یکجاست. صبحونه چ

 شدم رو هم برام فرستاد. یم ادهیمدرسه پ سیکه از سرو ییاز عکس ها یکی یحت

 خوندم رو برام فرستاد. یخونه داشتم درس م یهم که تو گهیعکس د کی 

 

 شدم. یم وونهید داشتم گهید

 .نهیب یقدر عکس فرستاد تا مطمئنم کرد که داره من رو م نیا 

 نگفتم. یز یچ یکس چیاز ترسم به ه منم

 گه برم. یکه م یبهم گفت به آدرس یروز  کیکه  نیا تا

 باز هم به حرفش  گوش نکردم. 

 کنه و... یم یبابام ترمزش رو دست کار  نیدفعه گفت ماش نیا که

 کردم.  یکردم و اطاعت م یسکوت م یاومد وقت ینگفتم. خوشش م یز یو چ دمیهم ترس باز

 زدم. یسکوت، حرف م یبه جا یوقت یول 

 و... داشیاومد و باز هم تهد یبه مجازش خوش نم 

 قدر تحِت فشار قرارم داد که نیا

 که گفته بود، رفتم.  یقبول کردم و به آدرس باالخره
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 شو. ادیکه م دیپرا نِ یماش کیداد و گفت سوار  امیپ بهم

 شدم. دیمشخصاتش رو گفت سوار پرا یوقت

 نداشته باشه. یبهش گفتم با بابام کار  منم

 هم قبول کرد. اون

 

 شدم. ادهیپ نیکردم؛ از ماش یکه گفته بود نگاه ییبه جا 

 بود. کیتار ِک یجا تار همه

 کم کم دور شد. دمیاز د دیپرا نِ یرو نگاه کردم که ماش نیقدر ماش نیا

 

 فشردم. یکه استرس داشتم، دست هام رو محکم به هم م یوقت

 همون بود. یکردم. شماره  ینگاه یاومد؛ به گوش یامکیپ یصدا

 سمِت چپت هست. یرنگ اهی" به پشِت سرت برگرد، در س

 درش رو باز کن. اون جا منتظرتم عسلم! " 

 

 

انگار  یخودم رو آروم کنم. ول دن،یکش قیکردم با نفِس عم یچشم هام رو محکم بستم؛ سع تیعصبان از
 نشد! شترمیجز خشِم ب یا جهینت

 یدستم داره خورد م یتو یِ حس کردم. گوش یکه لحظه ا یدستم فشردم، جور  یرو محکم تو یگوش
 شه.

 

 کردم. یهام رو باز کردم و به پشِت سرم نگاه چشم
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 شد. ینم دایرنگ، پ اهیبود که اصال در س کیقدر همه جا تار نیا

 کار داره!؟ یدونستم با من چ ینم 

 سرشه! یتو یشوم یکردم نقشه  یحس م یول 

 

 که گفته بود رفتم. ییگفته اش، جا طبق

بود که  یهمه جا پخش شده بود. شدت دود، طور  گاریکردم که دود س یبه داخِل اتاق نگاه کوتاه 
 گرفتم. مینیب یشالم رو جلو ی نهییسرفم گرفت. پا

 

 شده بود. اهیاز حد س شیپ یِ فیکه از کث یمیفرِش قد کیسه تا مبل و  جز

 نبود. یا گهید زیاز دنِج خونه بود، چ یاتاق که گوشه ا کیو  

 برداشتم. مینیب یرو از جلو شال

 ست؟یجا ن نیا ی_ کس

 

 شونه ام قرار گرفته شده بود. یکه رو یکمرم حس کردم و بعد از اون سر ِ کس یرو رو یدست

 روزها ازش متنفر بودم و عذابش حاصلم شده بود: نیکه ا ییبعد، صدا و

 !؟ی_ عسلم باالخره اومد

 .یومدیشدم که چرا ن یم دیبود که منتظرت بودم؟ داشتم کم کم ناام یاز ک یدون یم

 ده! یدونستم عسلم به حرفم گوش م یم یول 

 

 انگشت هاش رو از حصار  کمرم جدا کردم و ازش جدا شدم.  محکم

 بود، گفتم: تیاز عصبان یکه رگه ا ییا صدامحکم و ب 
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 ها! یزن ی_ به من دست نم

 

 مانتوم باشه. یرو ینجس زِ یمانتوم نشسته بود؛ انگار که چ یتنش رو عطر

 نگاهش کردم. یو با کرخت دمیرو چندبار به مانتوم کش دستم

  ؟یدیوقت دستت رو به من نزن. فهم چیه گهی_ د

 و حاال اومدم. امیب یگفت

 خوام زودتر برم خونه. یتر بگو. م عیرو سر کارت

 

 زد که حرصم رو درآورد. یلبخند

 به چونه اش زد: یو دست ستادیا مقابلم

 زنم. یکه من هر وقت بخوام بهت دست م نی_ اول ا

 !ریعسِل ام یجا موندگار  نیکه تو فعال حاال حاالها ا نیدوم ا 

 

 انگشتش اطراف رو نشون داد. با

 لبش کش اومد: یرو یلبخند و

 .یمون یخونه، کنارم م نیا ی_ تو تو

 اش نشونه گرفت: نهیبعد دسِت چپش رو سمِت س 

 .یمون یقلبم م ی_ و بعد تو

 .شهیهم یهم برا اون

 

 وار گفت. دیبلند و تأک ی" رو با صداشهی"هم
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 .دمیکش ادیمتقابل مثل خودش فر منم

روزها  نیکه همه دردها و عذاب هام رو ا یادیکرده بود، فر رهیگلوم گ یماه تو کی نیا یکه تو یادیفر
 خفه کرده بود.

 ؟یفهم یم ی_ خستم کرد

 جا اومدم. نیفقط بخاطر نجاِت جوون بابام ا من

 مونم! یجا نم نیا گهید من

 .یکارم داشت یحاال هرچه زودتر بگو چ 

 

 رو به نشونه تأسف تکون داد. سرش

 داشت. یهاش برِق خاص چشم

 جا خواستمت؟ نیا یچ یبرا یدیهنوز نفهم_ 

 کردم: یطور مات و مبهوت نگاهش م نیهم

 .گهید یدون ی_ ِد نم

 خانِم خونم، یتا بش نجایا یایمن بهت گفتم ب 

 قلبم. خانومِ 

 

 برده بود. یپ یشده بود و به همه چ داریب یقیتازه مغز خسته ام، از خواِب عم انگار

 جا خواسته؟ نیمن رو ا یچ یخودم نگفتم، برا ِش یاحمق بودم که پ چقدر

 ...چقدر

 رو به نشونه "نه" تکون دادم و با انزجار گفتم: سرم

 _ نه، نه!
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 دونستم که.... یمن نم  یکردم کارم دار  یمن فکر م 

 

 .دمیرنگ دو اهیبه سمِت در س عیحرفم، سر نیادامه ا با

 دستم گذاشت. یبود. که دستش رو رو دهیدر نرس رهیدستم هنوز به دستگ 

 :دیگوشم غر کنار

 عسلم؟ یذارم بر  یم ی_ فکر کرد

 !یبذار  رونیخونه ب نیپات رو از ا یکه حت رمیکه من بم نی. مگر ایخوند کور

 شد؟ رفهمیش

 خونه بود، برد. یکه تو یمحکم بازوم رو چنگ زد و به سمِت تنها اتاق بعد

 شد. یم یوحش شتریکردم، ب یتقال م یچ هر

 رفت. رونیانداخت و از اتاق ب نیزم یرو محکم رو من

 یشدم که داشت قفل م رهیخ یافتاده بودم، چشم هام رو با درد بستم و به در  نیزم یزانو محکم رو با
 کرد.

 شه. یباز م یکه معلوم نبود ک یدر  به

 نبود. یمسافرت یپتو کیجز  یز یشدم که چ رهیخ یاتاق به

 ک،یتار ِک یتار

 من...! ِک یتار یروزها نیا مثل

 

**** 

 .دیحرفش که رس یجا نیا به

 کرد: یچشم برداشت و به من نگاه ایاز در یهان باالخره



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 شد؟ یبعدش چ یدون ی_ م

 

 رو به نشونه "نه" تکون دادم که با بغض گفت: سرم

 دادم اون من رو... یبه حرفش گوش نم ی_ وقت

 

 نتونست ادامه حرفش رو بزنه. گهید یهان

 کردم آرومش کنم. یبغلش کردم و سع 

 کرد: هیصدا گر یشونه ام گذاشت و ب یسرش رو رو 

 .دمیترس ی_ من ازش م

 !دمیترس یازش م یلیمن خ آلما

 

 تونه خودش رو سبک کنه.  یحرف زدن، م یبا کس ایکردن  هیدونستم با گر یم

 کنه. یکنه تا خودش رو خال هیبهتر بود گر پس

  ادیحال و هوا در ب نیکه از ا نیا یبرا

 گفتم: یشوخ با

 موضوع؟ نیبخاطر ا ینکن هیگر ادیز گهید یخانم خانما، مگه به من قول نداده بود ی_ ه

 اش کرد: هیگر یِ چاشن یا خنده

 کنم؟ هیگر یاجازه هست که کم ی_ ول

 دم. ی_ اون که بله. اون رو اجازه م

 اضافه کردم: یمصنوع دیبا تهد بعد

 کنم. یاگه باشه، قبول نم یادیز ی_ ول
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 بغلم جدا شد. از

 پاهات بذارم؟ یشه سرم رو تو ی_ آلما م

 .یاومد بهش "نه" بگ یدلت هم نم یکه حت یگفت جور  یلحن مظلوم با

 به روش زدم. یلبخند

 زمی_ چرا که نه عز

 

 

 گفت: تیپام گذاشت و با مظلوم یرو رو سرش

 ؟یشه موهام رو نوازش کن ی_ م

 نگاهش کردم. رونیو ح مات

 موهات رو نوازش کنه؟ یکس یوقت ادیبدت م یگفت ی_ تو که م

 

 موهاش گذاشت. یدستش رو به سمِت دستم برد و رو یهان

 _ آره گفته بودم.

موهام رو  شهیاون هم هم یدون یآخه م اد؛یصبح موهام رو نوازش کنه بدم م یفقط اگه کس یول 
 کرد. یصبح ها نوازش م

 .دیکش یدادم موهام رو محکم م یبه حرفش گوش نم یوقت یول 

 

 نگفت. یز یچ قهیتا پنج دق د،یحرفش که رس یجا نیا به

 موهاش به حرکت درآوردم. یدستم رو رو آروم
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 و آرامش گفتم: متیمال با

 !زمیندارم عز یمن مشکل ؛یادامه اش رو نگ یتون یم ی_ اگه دوست ندار 

 بهم بگو. یدوست داشت ای یهر وقت خودت خواست 

 آورد، چشم دوخته بود. یکه آروم موج هاش رو به سمِت ماسه ها م ایکه به در نیا نیح

 :گفت

 االن بگم. نیخوام هم ی_ نه م

 کنه. یم ینیقلبم سنگ یتو یز یکنم چ یوگرنه حس م 

 .یهر طور که دوست دار  زمی_ باشه عز

 

 دوباره شروع به حرف زدن کردن. 

 گفت. یو شمرده شمرده م یکه با سخت ییزهایبه گفتِن چ شروع

 گفت. یبراش سخت و دردناک بود، ول یلیکه خ ییزهایچ گفتنِ 

 قدر گفت که خودش رو سبک کرد. نیا

 

**** 

 

 شده بودم. یاتاق زندان یشه گفت تو یم ییجورا کی 

 هفته گذشته بود. کی درست

 زدم. یآورد نم یکه برام م ییغذا چیمن لب به ه یداد تا بخورم، ول یغذا بهم م 

 داد. یاون هم به زور بخوردم م 
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 یبودم که ک نیکه امروز چند شنبه است، همه از ذهنم پاک شده بود. همش به فکر ا نیو روز و ا خیتار
 ذاره خونه برم. یم

 مامان و بابا، آرش، کجا هستن؟ 

 دونن من کجا هستم؟ یم

 

 گفتم: یبهش م هیآورد با گر یوقت که شب ها برام غذا م هر

 کنم ولم کن. ی_ خواهش م

 ؟ید یقدر عذابم م نیباهات ندارم، چرا ا یکه کار  من

 پس بذار برم. ،یدوستم دار  یگ یم اگه

 

 گفت. ینم یز یچ

 کرد. یچشم هاش نشسته بود نگاهم م یکه تو یفقط با غم تنها

 رفت. یم رونیاز اتاق ب زن،یکه اشک هاش بر نیاز ا قبل

 

 دونستم. یازش نم یز یچندان چ یحت من

 دونست. یمن م یرو درباره  یاون همه چ یول

 اسمم،

 چند سالمه و.... م،یکنم، چند تا فرزند یم یکه کجا زندگ نیا م،یلیفام 

 

 روز، کیکه  نیا تا

 شب اتاقم اومد. مهین
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 هم مست بود! یلیبود خ مست

 

خودم جمع  یاتاق بود رو از سرما، تو یکه تو ییاز اتاق، زانوهام رو بغل کرده  بودم و تنها پتو یا گوشه
 کرده بودم.

 کردم. یبا ترس نگاهش م 

 

 :دیکش ادیفر د،یمن رو د ینشست. وقت نیزم یانزجار رو با

 ؟یکن یم هی_ چرا گر

 .نهیدخترا کارتون هم شما

 !یو لوس باز  هیهمش گر 

 .دیاریتا به دستش ب دیزن یم ی. دست به هر کار دیکن یم یهر کار  د،یتا به خواستتون نرس 

 

 .ارهیسرم ب ییبال دمیترس یم

 هاش مثِل جام شراب، سرِخ سرخ شده بود. چشم

 برام مهم نبود. گهیچشمم رو نداشتم و د یاشک ها کنترلِ 

 جا برم! نیخواستم از ا یم فقط

 ؟یزن یحرف م یدرباره ک ؟یگ یم ی_ چ

 

 .رهیبودم اسمش ام دهیها فهم یگ تازه

 با نفرت اضافه کرد: 

 .دیهمتون لنگه هم ــگه،ی_ دخترها د
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 .یکن ی_ اشتباه م

 .ستندیهمه با هم فرق دارند، همه مثل هم ن 

 

 شد. ختهیکه اشک از چشم هاش ر دیخند یحرفم، جور  نیگفتِن ا با

 خنده اش تموم شد. یوقت

 گفت: یدفعه جد کی 

 .ادی_ فردا عاقد م

 ماِل خوم! یش یاز فردا م 

 

 حرفش، ُشکه بهش نگاهش کردم: نیگفتِن ا با

 مگه زده به سرت؟  یگ یم ی_ چ

 .یکن یم تمیاذ یه ،یکن یم دیمن رو تهد یه

 ..تو چته؟نی. حاال هم ایکرد یجا زندان نیحاال هم من رو ا 

 ازدواج کنم!! امی. بعد بشترندارمیسال ب فدهیمن ه بعدشم

 ؟یکن یکارها رو م نیتو چرا ا اصال

 ؟یخوا یم یاز جووِن من چ 

 

 بلند شد و به سمتم اومد. نیزم یشد و تلو تلو خوران از رو بلند

 خوام. ی_ من فقط تو رو م

 ه؟یادیخواسته ز نیا ن،یهم

 چرا از تو خوشم اومد؟ یدون یم
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 بلکه عاشقت شدم. ومده،یکه ن خوشم

 

 چشم هاش برگشته بود. یبرِق تو دوباره

 که ازش هراس داشتم. یبرِق مخوف همون

 .دمیچسب یم واریبه د شتریاومد، من ب یتر م کیکه نزد یچ هر

 خوشم اومد. یدختر  هینداشتم که از  شتری_ من نوزده سال ب

کرد، فکر  یم یبشم از من دور  کیکردم بهش نزد یم یزد. هر کار  یاون دختر اصال با من حرف نم 
 خوب بود. میوضع مال  ستمین ریدونست فق ینم یول رمیکرد فق یم

 گشت. یکه وضعشون از من بهتر بود م ییپسرا با

 بود. یپسر  هیهر روز با  

 کرد مال و منال ندارم. یفکر م دمیپوش یلباس ساده م چون

 شدم. یعاشقش م شتریبه روز ب روز

 بزنم. پیکه اون دوست داره ت یگرفتم جور  میکه تصم نیتا ا 

 یمن رو با لباس ها یکه اون دوست داشت رو دوست داشتم، وقت یدوست داشت منم هر چ اون
 به سمتم اومد. دیو مارک دار د کیش

 اون روز... یزد ول یم هیها فقط بهم پوزخند و کنا قبال

 ناقال؟ یگفت چرا بهم نگفت یکنارم بود بهم م همش

 بودم. دهیتو رو ند یرو نیا من

 

 گفت عاشقم شده. یبهم م میشده بود یمیماه صم کی گهیمهتاب بود با هم د اسمش

 گرفتم. یکه دوست داشت م ییمنم روز به روز براش کادوها 
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 .دیشاپ با مهتاب د یکاف یکه از هلند اومده بود من رو تو میمیروز دوست صم کیکه  نیتا ا 

 .میکم باهاش حرف زد هیمون موند و  شهیپ قهیچند دق اونم

 

 

 بود. یطور  هیدونستم چرا نگاه مهتاب به دوستم بهزاد  ینم ی_ ول

 زد. یهمش چشماش برق م 

 آورد. یکه چند روز بعدش، همش بهونه م نیکنه. تا ا ینگاه م یطور  نیهم دیشا گفتم

 ؟یکن یشام دعوت نم یگفت چرا دوستت رو برا یم 

 گفتم باشه. منم

 کردم خونمون اومد، مهتاب هم بودش. دعوتش

 بود. دهیاز حد به خودش رس شیبود، پ دهیپوش یباز  یلیشب مهتاب لباس خ اون

 .دهیبه خودش رس یطور  نیبودم به خاطر بهزاد ا دهیخر نفهم  منِ 

 .میشب هم بهزاد اومد و شام رو در کنار هم خورد اون

 به دلم افتاد. یبود که ترس ینگاه ِ مهتاب به بهزاد جور  

 که گذشت. یروز  چند

 زد. یگرفت. باهام حرف نم ینم لمیتحو ادیرفتار مهتاب به من سرد شده بود، ز 

 .دمیدر ِ خونه د یرو جلو یکه پاکت نیا تا

 روش نوشته شده بود مهتاب.  

 بود.  یپاکت نامه ا یتو 

 برام فرستاده. یحال بودم نامه ا خوش
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االن با من  یقهر کرده ول هیدونم چ یکه نم یز یو باهام بخاطر چ ستیمثل قبل ن گهیکردم د یفکر م 
 کرده. یآشت

 سرم خراب شد. یرو ایعکس و نامه، دن دنِ یبا د یول

 

 

 مهتاب با بهزاد بود عکِس 

 و.... گهیهم بغِل همد اون

 مهتاب زنگ زدم اما، در دسترس نبود. یگوش به

 که برام نوشته بود رو باز کردم. یا نامه

 هر خطش جوون دادم و مُردم. با

 . فقط دنباِل پولت بودم، من عاشق بهزاد شدم.ریوقت تو رو دوست نداشتم ام چیمن ه" 

 ..."شهیهم یخداحافظ برا 

 

 ترس نگاهش کردم. با

 کرد و چهرش درهم رفت. سکوت

 ولم کرد و رفت. یراحت نی_ به هم

 دِل شکسته! هیمن موندم و  

 کار کنم؟ یخواستم باهاشون چ یم یدونست یم هیهان

 

 سرم رو تکون دادم. ناباور

 کرد، با نفرت اضافه کرد: یم یباز  زشیدستش بود و با نوِک ت یتو ییکه چاقو نیا نیح
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 خودم ُبُکشم. یخواستم هر دوشون رو با دست ها ی_ م

 

 زد. یلبخند

 لبخندش از هر لحظه ترسناک تر بود. 

 انگشتش فرو برد. ی چاقو رو تو ِزینِوک ت باالخره

 کرد. یشده بود، نگاه ختهیر نیزم یخوِن قرمز رنگش، که رو به

 دنبالشون گشتم. یکه فکرشون رو بکن یی_ هرجا

 .نیزم ریشده بودن رفته بودن ز بیازشون نبود، انگار غ یاثر  یول 

 سال گذشت. کی

 گرفتم. یاز مهتاب و بهزاد م دیکه با یهمش به فکر انتقام بودم. انتقام 

 کردم. یخواست براش فراهم م یم ی.هر چختمیمهتاب ر یِ من عشق و عالقم رو به پا 

 بار نشد بهش "نه" بگم. هی فقط

 وقت... چیه 

 که دوستش داشتم. یکرد. اون هم با کس انتیهام به من خ یتوقع نداشتم؛ دوسِت بچگ گهیبهزاد د از

 که مهتاب برام پاکت نامه و عکس رو فرستاد. یروز  اون

 سم خوردم زجرش بدم.ق 

 روز به روز التماسم کنه ببخشمش. تا

 روز... کیکه  نینکردم تا ا داشیپ یول

 .میبر رونیمدرسش و با هم ب امیبود، بهش قول داده بودم ب یرستانیمدرسه برادرزاده ام که دب اومدم

 زود اومده بودم. یلیانگار خ یول

 نشده بودن. لیچون فعال تعط 
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  مدرسه شون مدرسه دخترونه بود. ِکنار

 .نیشد لیانگار شما زودتر تعط 

 

 

 کرد و ادامه حرفش رو زد: یچشم هام نگاه به

 .دمیکه تو رو د نی_ تا ا

 .ستادهیکردم مهتاب جلوم ا یاولش خشکم زده بود، فکر م 

 صدات زد. هیدفعه دوستت هان کیکه  ام،یب شتیخواستم پ یلحظه م هی 

 .یستیکه مهتاب ن دمیفهم

 !هیهان ،یبود هیتو هان 

 لیشدم تا مدرسه تون تعط یم میجا قا هیاومدم مدرست و  یهر روز م یشد ول یدونم بعدش چ ینم
 .یانداخت یمهتاب م ادیدونستم چرا هر بار تو من رو  یبشه؛ نم

 خودم رو بهت نشون بدم. خواستم

 ،یمهتابم بود هیاز نظر چهره شب یکه کم نیشدم؛ با ا یجور  هی. یستیتو مثِل مهتاب ن دمیفهم یوقت
 اخالق و رفتارت.... یول

 نبود. هیشب اصال

 .یستیخوردم که چرا مثل مهتاب ن یحرص م یلیمنم خ 

که  یطور انتقام نیو هم ارمیخواستم به دستت ب نیهم یمن که مهتاب رو نداشتم. پس برا یدون یم
 .رمیرو از تو بگ رمینتونستم از مهتاب بگ

و من هم انتقامم  یمهتابه، بتونم حس کنم تو مهتاب هیشب یچهره ات که کم دنِ یحداقل با د ینطور یا
 .رمیرو ازت بگ

**** 
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 .دیحرفش که رس یجا نیا به

 گذرا بهم کرد. یپاهام برداشت.  نگاه یسرش رو از رو یهان

 هاش خسته بود. چشم

 رو بعدا بهت بگم؟ شیشه بق ی_ آلما م

 :دمیبه صورتش پاش یلبخند

 بهم بگو. ی. هر وقت دوست داشتزمی_ باشه عز

 .میو بهش نگفت ایدر میکه بدون اطالع مامان اومد میبر ایهم ب االن

 

 

 نگفت. یز یچ هیاز اون قض یروز گذشت و هان پنج

 شد؟ یداستان چ هیمنتظر بودم که بگه بق یلیخ

 آورد!؟ یسر هان ییپسر چه بال اون

کمر و  یرد کمربند رو نمیرو بب یو خواستم هان میاز کربال برگشت یافتاد که وقت یم ادمی یوقت یول 
 واضح بود. یلیدستش خ

 گفت. ینم یز یکردم بهم بگه چ یموقع هر چه قدر که اصرار م اون

 گفت. ینم یز یزد و چ یزل م ینقطه ا کیفقط به  

 

 ...یوگرنه کار از کار گذشته بود و هان میدیپدرش گفت به موقع رس فقط

 نه به طور کامل. یبودم ول دهیفهم ییزایچ کی ییجورا کی

 بگه اصرار نکن. یز یخودش دوست نداره چ یاصرار نکنم وقت ادیکه دکترش گفت ز نیتا ا 
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 دیکه دوست نداره، شا یکن یز یگه، وگرنه اگه هربار اصرار به چ یوقت خودش خواست بهت م هر
 .فتهیبراش ب یاتفاق بد

 

افتاد رو  یمدرسه برام م یکه تو یرفتم و اتفاقات ی. فقط به اتاقش مدمینپرس یز یچ هیاز هان گهید منم
 جز سکوت نبود. یز یفقط و فقط چ هیجواِب هان یکردم؛ ول یم فیبراش تعر

 

 .یا گهید زیرفت نه حواسش به درس بود و نه چ یرفت، اگر هم م یشد که نه مدرسه م یم یسال کی

 کرد. یم یزد نه خنده ا یم یسال نه حرف کی نیا

 شد. یروز به روز پژمرده تر م 

 دختر افسرده. کینمونده بود، شده بود  یز یسابق چ هیاز هان گهید

کم  هیکردن که چرا  یشدن. و خودشون رو سرزنش م یم نیغمگ ه،یهان دنِ یو پدرش هم با د مادر
 داد. یاتفاق رخ نم نیا دینبود. اگر بود شا هیحواسشون به هان

 

 رفتم. هیخونه هان تیافتادم که با عصبان یروز  ادی

 یالغر شده بود، پوزخند یلیصورتش که خ دنِ ینشسته بود و ماتم گرفته بود. با د نیزم یهم رو باز
 نشستم.  نیزم یزدم و روبروش رو

 بهش گفتم: و

 ؟یباش ینطور یا یخوا یم ی_ تا ک

 و ناراحت نبود. نیوقت غمگ چیکه ه طونیاون دختر ش کو

 یحرف م یره نه با کس یم رونیاتاقش مونده، نه ب یدختره افسرده که شب و روز تو هی یشد حاال
 ،یفهم یاز درس نم یچیهم ه یره، مدرسه که بر  یزنه، نه مدرسه م
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 .یخودت غرق شد یایدن ی_تو

 

 سرد بود، گذاشتم. زریریکه مثل ف هیدست سرد هان یرو رو دستم

 ؟یبرگرد ایدن نیبه ا یخوا ی_ نم

 ه؟یهان

 ؟یدار  یمرده چه فرق هیبا  تو

 !یاون مرده اس و تو زنده ا نهیفرقش ا فقط

 .ایخودت ب به

 .یباش یطور  نیا یخوا یم یتا ک 

 کشن. یم یحال چه زجر  نیا یتو، تو دنِ یروز به روز با د نیدقت کن بب انتیبه اطراف 

 دارند؟ یاون ها چه گناه 

 

 گرفتم. هیرو برداشتم و به سمت هان یا نهیآ فمیسِرجام بلند شدم و از داخِل ک از

 

 

 درگردش بود. نهیبه چشم هاش و آ نگاهم

 سماجت گفتم: با

  رشی_ بگ

 

 گفته باشم. یز یشده بود، انگار نه انگار چ رهیخ یبه نقطه نامعلوم بازهم



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 رو کِف دستش قرار دادم. کمیکوچ نهیدو زانو نشستم و دستش رو گرفتم و آ روبروش

 نگاه کن. نهیآ ی_ به خودت تو

 رو. هیهان نینه ا نمیرو بب شیسال پ کی هیخوام هان یمن م 

 ؟یشد یشکل نیزل بزن و از خودت بپرس چرا ا نهیآ یخودت تو به

 .هیهان نیدرونت بپرس نه از ا هیاز خودت نپرس، بلکه از هان 

 !یرس یموقع است که به جوابت م اون

 از اتاق خارج شدم. عیتخت برداشتم. و سر یرو از رو فمیک

**** 

 لبم نشست. یرو یکمرنگ ِلبخند

 .ادیبه خودش ب یکارم باعث شده بود هان اون

 و چه وقت... یدونستم ک ینم یکنه؛ ول یم فیدونم ادامه داستان رو برام تعر یم

 

 شدم.  رهیتختم نشستم و به سقِف اتاق خ یرو

 االن مرد نقاب دار حالش خوب شده!؟ یعنی

 هم به سرگرد زنگ زدم. روزید

 در دسترس نبود. شیگوش 

 

 که جواب داد. دینکش ی کنار تخت برداشتم و مشغوِل شماره گرفتن شدم. طول ِزیم یرو از رو میگوش

 د:و تحکم وارش اوم یجد یصدا

 د؟یی_ بفرما

 مند هستم. فیآلما شر ،یرمضان ی_ سالم آقا
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 کرد. یمکث

 _ بله شناختم.

 

 رفتم، جواب دادم: یکه سمِت پنجره م نیا نیح

 بزرگمهر چطوره! یخواستم بپرسم که حاِل آقا یم یرمضان ی_ آقا

 رو کامل باز کردم. پنجره

 هستم. مارستانی_ من االن ب

 کنند. یبزرگمهر رو دارن مرخص م یآقا و

 تونم باهاشون صحبت کنم!؟ ی_ م

 

 بلندگو هستش. یکردم صدام رو یمکث کرد؛ حس م یرمضان یآقا

 جواب نداد و معطل کرد!؟ چرا

 اومد: یرمضان یآقا یصدا یاز مدت بعد

 کنه. یبزرگمهر صحبت م یشه. آخه االن دکتر داره با آقا ی_ نه االن نم

 قطع کنم فعال. دیبا االن

 

 بزنم و زود قطع کرد. یا گهیحرف د نذاشت

 قدر زود قطع کرد؟ نیا چرا

 رو به مرد نقاب دار بده؟ یلحظه گوش کیشد  یم یچ مگه

 زدم. میشونیدفعه به خودم اومدم و با دستم محکم به پ کی

 آلما. گهید هی_ آخه مرد نقاب دار چ
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 داره اســم. اسم

 .شهیلیالبته فام بزرگمهر

 دونم. یاسمش رو هنوز نم 

 

 کنجکاو بودم اسمش رو بدونم. یلیخ

 بگه؟ دیترس یقدر م نیا دمیازش پرس یراننده مرد نقاب دار وقت چرا

 گفت! یکنم  که نم یخواستم با اسمش کار  یانگار م 

 .دمیفهم یکه اسمش رو م باالخره

 .چوندیپ یسرگرد هم هردفعه من رو م نیا

 

 

 شدم. داریاز خواب ب ،یاز اتاِق کنار  یغیج یصدا دنِ یشب بود که با شن مهین

 رفتم. یدر اتاق رو باز کردم و به سمِت اتاق هان نیپاورچ نیپاورچ 

 

اش. با شتاب باال  نهیو قفسه س دیکش یم قیشده بود و تند تند نفِس عم زیخ میرو تخت ن یهان
 شد. یم نییپا

 قلبش گذاشت. یزد و دستش رو رو یخفه ا غیج دنمیبا د 

 اتاق. سکته کردم! یایم یدفعه ا کی_ آلما چرا 

 تخت نشستم. یرو کنارش

 !یترس یکه م ستمی_ من که لولو خرخره ن
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 بود کرد. شی آرا ِزیم یکه رو یا نهیبه آ یا اشاره

 !یش یبه خودت بندار متوجه م ی_ نگاه

 کردم. رتیاون وضع، ح یخودم تو دنِ یرفتم. با د نهیسمِت آ به

چشم هام زده بودم،  یکه تو یشونه هام بود و مداد کم رنگ یشلخته و شونه نکرده رو میمشک یموها
 دور چشم هام پخش شده بود؛ اصال وضعم ناجور بود.

 

 .دمیبه چشم هام کش یدست

 ؟یبود دهیکش غیج یچ یحاال قبلش برا ؛یدم بترس ی_ بهت حق م

 

 به سمِت در برگشتم. دهیدفعه ترس کیبه در بود،  کینزد شیآرا زی اتاق با شدت باز شد و چون م ِدر

 گره زده ام رو آزاد کردم. نفس

 گفت:  دیبار یکه ازش دلهره و ترس م ییبا چشم ها مامان

 اومده؟ یز یچ ینکنه دزد د؟یکش یم غی_ دخترا چرا ج

 نشده. یز ی_ نه ماماِن من. چ

 

 قلبش گذاشت  یدستش رو رو مامان

 مادر. دینکش غیج یالک گهی_ د

 اتاقتون قلبم گرفت. امیتا ب 

 براتون افتاده. یگفتم اتفاف 

 _ چشم.

 گفت: یدفعه ا کیافتاده باشه  یز یچ ادیانگار  مامان
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 .ادیب الیخواد و یبا خبر شده و م رایسم هیآلما، پدرت از قض ی_ راست

 گرد شده نگاهش کردم: یچشم ها با

 اد؟یم ی_ ک

 .ادیپس فردا م ایفردا  نی_ هم

 

 

 برگشتم. یبه سمِت هان دانهیرفتِن مامان از اتاق، ناام با

 .یرفت هان دی_ شمال پر

 تخت جابه جا شد: یرو یکم یهان

 _ چرا؟

 .دمیبه صورتم کش یتخت نشستم و دست یرو

 .دهیرو فهم ی_ بابا همه چ

 که افتاده فکر نکنم بذاره بمونم. یاتفاق نیبا ا اد،یفردا هم اگه ب و

 .میکن یدرباره اش م یفکر  هی ادیتا بابات ب_ حاال 

 

 شدم. رهیخ شیروشِن عسل یچشم ها به

 ؟یبود دهیکش غیچرا ج ی_ خب نگفت

 لب زد: مغموم

 بودم. دهی_ کابوس د

 کنم. فیداستان رو برات تعر هیخوام االن بق یم اد،یاگه خوابت نم 
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 کردم. واریبه ساعِت کنج د ینگاه

 مهم تر از خواب بود. یفعال االن موضوِع هان یشب بود، ول چهار

 .ادی_ نه خوابم نم

 داستان رو بشنوم. هیصبرانه منتظرم بق یب 

 

 

 با سر انگشت، نم چشم هاش رو گرفت. یهان

 _ خوب تا کجا گفتم!؟

 رو بهت گفت. یکه مست اومد اتاق و درباره مهتاب همه چ یی_ اون جا

 

 فکر غرق شد. یتو یهان

 ادامه داد: یروح یو ب نیمگحالِت غ با

 کرده. یمن رو زندان یچ یکه برا دمیرو بهم گفت، فهم یهمه چ ی_ وقت

 بودم. دهیرو فهم یکرده و خالصه همه چ یم تیمن رو اذ یچ یبرا 

 شد. شتریترسم از قبل بهش ب 

 مهتاب بودم. هیکه شب نیبخاطر ا یباهاش نداشتم؛ ول یمن که کار  آخه

 انتقامش رو خاموش کنه. ِش یخواست، آت یکار م نیبا ا 

 

 :دمیکش نمیریبه لِب ز یدست

 بود. درسته!؟ ریاون پسره اسمش ام ،یهان ی_ راست

 به جانبم تکون داد: یبغلش جا داد و سر  یرنگش رو تو یقهوه ا یخرِس پشمالو یهان
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 بود. ریآره. اسمش ام_ 

 تیکنه. باالخره ترسم به واقع یکه شب گفته بود رو عمل یز یکه چ دمیترس یم یلیاون روز خ یفردا 
 شد. لیتبد

 رو آورد تا کمکم کنه و به زور، لباِس عروس رو تنم کرد. یطور دختر  نیرو آورد و هم عاقد

 کردم. یکه ازش متنفر بودم ازدواج م یخبر با کس یب داشتم

 ...یکس چینه مادرم خبر داشت و نه برادرم و نه پدرم، ه 

 و نجاتم بده. ادیب یکیبودم  منتظر

 شدم. یتر م وونهیکردم، د یم الیخ یهر چ یول 

 اون دختر با زور لباِس عروس رو تنم کرد. یوقت 

 کردم. یازدواج م ایُمردم  یم دیبا ایبودم، من  دهیترس یلیخ 

 رِگ دستم رو زدم. شیزیاون دختره بود رو برداشتم و با ت ِف یک یکه تو ییچاقو 

 

 دهنم گذاشتم. یدستم رو جلو ناباور

 ؟یهان یکار کرد ی_ تو چ

 شده بود، چشم هاش به سمتم هجرت کرد: رهیخ نیکه تا اون موقع به زم یهان

 بشه؟ یچ یخواست ی_ م

 بودم. ریکردم االن زِن اون ام یکار رو نم نیا اگه

 من بهتر از دست زدِن اون مرد، به من بود. یبرا ُمردن

 داد. یعذاب م شتریاون رو ب نیدادم و ا یوقت به خواستش تن نم چیمن ه 

 رو آورد. یرِگ دستم رو زده بودم، دکتر  یوقت

 چشم هام رو باز کردم. یوقت 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 .دمیکش یغیاون اتاِق نحس، ج دنِ یبا د باز

کتش قدر بهش پول داده بود تا سا  نیدکتر رو ا نیبود و همچن دیکه عاقد رو با پول خر دمیها فهم بعد
 کنه.

 

 گرفت و ادامه داد: ینفس یهان

 سراغم. ومدین ی_ چند روز 

 یمرده متحرک فقط نگاهش م هیزد و من هم مثِل  یعاشقانه م یکه شبونه همش حرف ها نیتا ا 
 گفتم.  یبهش نم یز یکردم و چ

 بود. نیآورم ا یکه به زبون م یز یچ تنها

 " ازت متنفرم! "

 زد. یم یلیحرفم به من س نیا دنِ یهم با شن اون

کرد،  یکه موهام رو نوازش م فشیکث یکرد و من از دست ها یصبح ها موهام رو نوازش م شهیهم
 متنفر بودم.

 شد. یتر م یکردم، اون هم وحش یبدتر م یهر چ من

 یعاشق یکه ادعا بهیپسر غر هیمن بلند نکرده بود، حاال  یبار هم بابام دستش رو رو کی یکه حت یمن 
 کردم. یم یکردم و سرپچ یبه حرفش گوش نم یکرد؛ وقت یم

 زد. یقصد ُمردن، من رو م به

 کوتاهشون کردم. یچیروز با ق کی نیهم یاومد. برا یاز موهام خوشش م شهیهم

 اومد و متنفر بودم. یکه اون دوست داشت رو من برعکس بدم م یچ هر

 از دهنش در اومد بهم گفت. یهر چ د،یکوتاه شده د یمن رو با اون موها یوقت

 مهتابش هم موهاش بلند بود، چون

 داشت من هم موهام بلند باشه نه کوتاه! دوست
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 نگاهش رو از من گرفت. یهان

 لرزون زمزمه کرد: یبغض با

 کلفت و... یزد با اون شالق ها یفاز انتقام گرفتن از مهتاب بود و من رو کتک م یروز تو کی_ 

 

 قورت داد و  ادامه داد: یدهانش رو به سخت آِب 

 بود. یروان چیکه ه وونهیمرد د نیبود؛ کال ا یفاز عاشق یروز هم تو کی_ 

 کرده بود. یخونه اش من رو زندان یماه تو کی

 روز باز هم مست اتاقم اومد. کیکه  نیتا ا 

 

 .دیلتو برجسته اش غ یگونه گوشت یاز اشکش رو یحرفش، قطره ا نیگفتِن ا با

 خواست به من تجاوز کنه... ی_ اون م

 داد و مصمم به کارش بود. یالتماسش کردم گوش نم یهرچ

 شد. یدونم چ یلحظه آخر نم یاتفاق افتاد، ول یمعجزه ا ای دیدونم خدا صدام رو شن ینم

 کنارم افتاد. هوشیسرش و ب یزد تو یز یچ کیبا  یکی 

 کیو تار اهیپرده س کیجز  یز یچشم هام بسته شد و چ گهیو بعد د دمیآخر بابا رو د یلحظه  
 .دمیند

 یو تجاوز  تیبه خاطر آزار و اذ یکن تیشکا یتون یگفتن، م یبردنم، از طرِف پزشک قانون مارستانیب
 که صورت نگرفت.

 کردم. تیهم شکا من

 بابا همه کارها رو انجام داد. لیالبته وک 
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 .یدون یاش رو هم که خودت م هیبق

 

 تکون دادم. یسر 

 سرد بود، گذاشتم. خیسردش که مثل  یدست ها یرو رو دستم

 چند سال حبس خورده؟ ری_ االن ام

 لرزون و آهسته لب زد: یهان

 مارستانهی_ اون االن ت

 

 زده نگاهش کردم. رتیح

 ؟ی_چ

 .مارستانهیت ری_ آره االن ام

بودن  دهیکه همه فهم یداد، به طور  یانجام م یبیو غر بیعج یماه که زندان موند، رفتارها کی 
 شده. وونهید

**** 

 

 

 به اتاِق خودم رفتم. د،یخواب یکه هان نیاز ا بعد

 گذاشته بودم، افتاد. یصندل یکه رو یشرتینگاهم به سوئ تازه

 

 کیکه خودش تنها  یرو به من داد. در حال شرتشیکه سردم نشه، سوئ نیا یبود، برا یمرد خوب چقدر
 تنش بود. دیکوتاه ِ سف نیبلوز ِ آست
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 سوز و سرد... یهم با اون هوا اون

 من بود! یِ حاِل حاضر اون من رو نجات داده بود و ناج در

 

 بهش انداختم. یبرش داشتم و نگاه یصندل یاز رو یآروم به

 به دلم نشسته بود. شیدونم چرا سادگ ینم یبود، ول یساده ا یمشک شرِت یسوئ کیکه  نیبا ا 

 

 .دمیتخت دراز کش یرو

 نرم بود. یلیبغلم گرفتم، خ یرو تو شرتیشده بودن؛ ناخوداگاه سوئ نیهم سنگ یپلک هام آهسته رو 

 

 داد؛ یرو م ییآشنا یطور بو نیهم 

 عطر ِ تلخ و خاص ِ آشنا... کی

 شناسم.  یوقته که م یلیعطر رو خ نیانگار ا 

 

 هام فرستادم. هیعطر رو به ر نیو با تموِم وجود، ا دمیکش یقی عم ِنفس

 تلـخ بود...! یلیعطرش خ 

 من بود! یامشب که برا یمن نبود. ول یبرا شرتیکه سوئ نیا با

 خودخواه شده بودم. چقدر

 

 دم. یرو بهش م شرتیزنم و سوئ ی"سرگرد"  زنگ میرمضان یبه آقا فردا

 دادم. یاگه خود ِ بزرگمهر بود که به خودش م 

 ه؟یخواد بفهمم ک یکردم نم یحس م یول 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 ه؟یاسمس چ ای

 اون شب که اومد نجاتمون بده، نقاب داشت؟ چرا

 !دمیفهم یرو م یکه همه چ باالخره

 

 در آغوش ِ خواب رفتم. یک دمیکم چشم هام گرم شد و نفهم کم

 

**** 

 داشتم. یخوب یلیبود، حس خ یخوب یلیروز ِ خ امروز

 هم حالش بهتر شده بود. یهان

 گفت از قبل بهترتر شده بود. دیالبته با 

 

 منه. شیبزرگمهر پ شرِت ی"سرگرد" زنگ زدم و گفتم سوئیرمضان یآقا به

 رو با خودش برد. شرتیاز افرادش رو فرستاد و سوئ یکیهم  اون

 

به بازار  ،ی هان ِشنهادیو بعد از اون به پ میحال و هوامون عوض بشه، پاساژ رفت یکه کم نیا یبرا
 .میساعت دور بود، رفت کی الیبود و به و یمحله ا یکه تو یکیکوچ

 

 هم گرفتم. یدست لباِس شمال کیقشنگ بود،  یلیخ شونیمحل یها لباس

 طور لباس ها رو بپوشم.  نیدوست داشتم ا شهیهم 

 شد. یشهر که نم یروستا، تو یتو البته
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173 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گشت. یبر م گهیچند روز ِ د ایبود، فردا  ومدهیهم امروز ن بابا

 خوب بود. یلیمن خ یخبر برا نیو ا 

 و اون اتفاق... رایاومد، خصوصا درباره سم یاگه بابا زودتر م چون

 بود که بذاره شمال بمونم. یدرصد کم 

 .دمیپرس یازش م دیسؤال ها بود که با یلیخ اد؛یبابا ب یوقت

 داشت؟ یلیها چه دل یر یهمه سخت گ نیبدونم ا دیداد،  با یکه به سؤال هام جواب نم مامان

 کنن. یم ییها یر یسخت گ یخوان و گاه یبچه هاشون رو م یخوب یدونستم هر پدر و مادر  یم

 رفته بود. شیاز حد ِ حد اندازه پ شیپ گهیمن د یبابا یول 

 رو بهم بگن. یهمه چ دیبا

 

 ممکن بود داشته باشه؟ یلیرو بدونم. چه دل لشونیکنجکاوم که دل یلیخ

 .دمیرس ینم یا جهیکردم به نت یفکر م شتریب یچ هر

 

 که پدرجوون بهم داده بود، افتادم. یاون گردن بند و دفتر  ادیتازه  م،یدیرس الیبه و یوقت

 کل فراموشش کرده بودم. به

 زود به اتاقم رفتم. 

 بعدازظهر شده بود بایتقر 

 

سبز  نیداشت و سمت چپ هم نگ یسبزرنگ نِ یکه سمت راستش نگ یرنگ یچمدونم صندوِق نقره ا از
 داشت رو برداشتم. یا گهیرنِگ د
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174 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لحظه فراموش کردم و خواستم بازش کنم. کی

  حرف پدرجون افتادم. ِادیکه  

 

 .یاون صندوق رو باز کن که اون دفتر رو خونده باش یعنوان اون ها رو باز نکن، وقت چی" به ه

 ."یسردرگم شد یلیبخون که خ یدفتر هم زمان و

 

 بود! دهیچیقدر حرف پدرجوون پ چه

 ربط داشتن. گهیکه بود. اون دفتر و صندوق به همد یهر چ یول

 

 گردن بند افتادم. ادی تازه

 بود که فراموش کرده بودم، اتاِق مادربزرگ برم و اون گردن بند رو سرجاش بذارم. نیاز همه ا بدتر

 

 رو هم از چمدون برداشتم. دفتر

 بود. یرنگ اهیس یبهش انداختم، روش لکه ها ینگاه

 از صفحات کنده شده بود. یبعض یِ ال دیشه فهم یطور م نیهم 

 گوشه گذاشتم. کیبا چمدون رو  دفتر

 

 چمدونم، چشم هام گرد شد. یگردن بند تو دنِ یبا د 

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا ن،یا

 گذاشته بودم. زمیم یکشو یکه اون شب قبل از خواب، تو من

 هم کرده بودم. قفلش
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175 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا نیا االن

 

 

 دستم گرفتم. یداشت رو تو یکننده و خاص رهیرو که برِق خ بایو ز فیبند ِ ظر گردن

 کم نشده بود! یز یبهش انداختم. هنوز هم از درخشش چ یقیدق نگاه

 باشه!؟ یدیمروار ایاصال ممکن بود الماس  یحت

 

 آن در اتاق با شدت باز شد. کیکردم. که   یبه گردن بند نگاه م قیطور دق نیهم

 ه؟یک نمیخواستم سرم رو بچرخونم و بب تا

 دست هاش رو دور ِ گردنم حلقه کرد و کنار گوش زمزمه کرد: یهان 

 کنه؟ ینگاه م قیقدر دق نیا یمن به چ یِ خواهر  نمی_ بب

 

 دستم، شگفت زده گفت: یگردن بند تو دنِ ید با

 چه قشنگه! ی_ وا

 .دیکش رونیگردن بند رو از انگشت هام ب ،یآن کی در

 :دیو لب ورچ دیدرهم کش ابرو

 ؟یکه تا شب نگاهش کن یخوا ی_ نم

 .شیگردنت بنداز دیبا

 

 بگم که مانعم شد. یز یچ خواستم

 اعتراض! ی_ اعتراض ب
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176 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حرکت کش رو درآورد. کیبسته بودم؛ با  یلختم رو که با کش یِ مشک یموها 

 دور شونه هام رها شد. ،یموهام مثِل امواج 

 

 گفت: عیکرد و سر یدست شیبگم که پ یز یچ خواستم

 .مینه گفتن هم ندار ی_ حت

 شه دختر خوب! یکه نم یطور  نیا 

 تو هستش. یگردن بند فقط برازنده  نیا

 

 رو به طرِف جلو انداخت، تا بتونه گردن بند رو به گردنم بندازه. موهام

 کرده بود. جادیرو ا یبیگردن بند، با بدن و پوسِت گرمم، تضاد عج یفیو ظر یسرد

 

 ...یگردن بند برا نیآخه ا ،ی_ هان

 " کرد.یهمون طور که مشغول بستِن گردن بند بود، "نچ نچ یهان

 .شیگردنت بنداز دیبا یخوشگله. ول یلیگردن بند خ نیدونم ا ی_ م

 . یکن یاستفاده نم ادیخوشگل رو ز یزهایچ شهیهم

 ؟یدیگردنت باشه. فهم شهیحتما هم دیگردن بند با نیا اما،

 

حرفش، حرف  نیبزنم. با گفتن ا یکه حرف نیکه قبل از ا یتمام گفته بود. جور  تِ یرو با جد حرفش
 .دمیهام رو بلع

 

 رو به پشت فرستاد. موهام
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177 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جا درآورده! نیدونستم چطور گردن بند سر از ا یطرف نم کی از

 گردنم بود، عذاب وجدان گرفته بودم. یکه تو نیبخاطر ا گهیطرِف د از

 

 گفتم: یکالفگ با

 من... یگردن بند که برا نیا ی_ آخه هان

 

 بودم، گفت: دهیچند روز ازش ند نیکه ا یآور  طنتیو با لحِن ش دیهم وسِط حرفم پر باز

 .دمی_ فهم

 داده!؟ هینکنه دوست پسرت بهت هد 

 به سمتش برگشتم. تند

 !ی_ هانــ

 

 باال انداخت. ییرفت تا فرار کنه، ابرو یطور که به سمِت در م نیهم

 گم فدات بشم؟ یمگه دروغ م زم؟ی_ جانم عز

 سمتش پا تند کردم. به

 اگه دستم بهت نرسه! ی_ هان

 

که همون لحظه،  وفتهیبود تعادلش رو از دست بده و ب کیلحظه نزد کی د؛یبه سمِت پله ها دو یهان
 محکم گرفت و پشتش سنگر گرفت. مامان رو یبازو
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178 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

شده بود در  میکه پشتش قا یبودم و هان ستادهیپله ها ا یمن که باال نینگاهش ب ،یبا نگران مامان
 گردش بود.

 ؟یافتاد یم ی_ دخترم داشت

 کجا بود؟ حواست

 

 گفت: یبا ترس ِ تصنوع یهان

 برم.  یزود دی_ خاله جوون با

 ذاره. یزنده ام نم گهیاگه بمونم آلما د که

 

 رفت. رونیزود ب الیو یِ از در ورود ام،یبه خودم ب تا

 و گنگ نگاهم کرد. یبا سردرگم مامان

 رو یدفعه رو ببخش، طفل نی_ حاال ا

 

 تکون دادم. یرفتم و سر  نییپله ها پا از

 .دیخانم رو کن یهان یشما هم طرفدار  گهی_ بله د

 .دیو خند دیلب گز مامان

 شما دوتا!_ از دسِت 

 

 

 انداختم. یخارج شدم؛ به اطرافم نگاه الیو یدر ورود از

 کجا رفته بود!؟ یهان پس
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179 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هم دنبالش رفتم. ایدر یحت

 نشد که نشد. دایپ 

 

 مواجه شدم. یبیغر بیرنگ و عج یرفتم که ناگهان با در ِ قهوه ا الیپشِت و به

 بودم! دهیجا ند نیدر رو تا بحال ا نیا

 شده بود!؟ میجا قا نیا یهان نکنه

 

 .دمشیکش نییدر گذاشتم و چندبار به سمِت پا رهیدستگ یرو رو دستم

 در اصال باز نشد! اما،

 دفعه در آروم آروم باز شد. کیدادم که  هیتک واریهم امتحان کردم؛ کالفه دستم رو به د گهیبار د چند

 

 کردم.  یبود، نگاه وارید یکه تو یدکمه ا به

 دکمه خورده بود و در باز شده بود! یرو دستم

 تونه باشه؟ یم یز یدر چه چ نیا یبودم بدونم تو کنجکاو

 سرسبز ِ باغ مواجه شدم. یبه جلو گذاشتم که با فضا یقدم

 

 

 .نمیرو بب یباغ نیسرسبز و همچ یِ در رو باز کنم، فضا نیا یکردم وقت یوجه فکرش رو هم نم چیه به

 شده باشه. میتوش قا یباشه که هان یا یانبار  کی دیشا گفتم

 

 وارد شدنم، ناگهان در پشت سرم محکم بسته شد. با
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180 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 لبم نشست. یرو یاز باغ بودن، لبخند یکه گوشه ا یرنگارنگ یگل ها دنِ ید با

 سمِت گل ها رفتم. به

 نگاهم رو به خودش جلب کرد. ،یگل رز ِ قرمز  نشونیب 

 عاشق گل رز بودم! من

 

 گل رو به دست گرفتم. شاخه

 .دمییگل رز رو  بو قیخم شدم و عم 

 بهم منتقل شده بود. یبو کردنش، انگار آرامِش مطلق با

 

 اومد...! یگنجشک یصدا

 داشت. یقشنگ یصدا

 خونه. یدرخت نشسته و آواز م یباال یگنجشک دمیسمت صدا برگشتم که د به

 کنم.و آواز خوندنش رو گوش  نمیداشتم ساعت ها بش دوست

 

 شونه ام نشست. یخوند، رو یکم پر زد و همون طور که آواز م کم

 شونه ام اومده بود. یذوق کردم خودش رو یلیخ

 

 .دینوکش رو به صورتم مال آروم

 پرواز کرد و به سمت جلو رفت. قهیبعد از دودق 

 همون جا ثابت مونده بودم.  من
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181 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد، به سمتم برگشت. یکه پر م نیا نیح

 شدم. یرفت باهاش هم قدم م یکه م ییهرجا 

 نه؟ ایرم  یدنبالش م نهیگشت تا بب یبر م همش

 ه؟یعکس العملش چ نمیتا بب ستادمیبار امتحان کردم و ا کی 

 

 رم. یدنبالش نم دید یو وقت برگشت

 کرد. یکیج کیشونه ام نشست و ج یرو اومد

 بعد باز به جلو راه افتاد. 

 به دنبالش رفتم. منم

 برتم. یآخرش به کجا م نمیخواستم بب یم

 کردم. یم یرفتم؛ اطراف باغ رو هم نگاه یطور که دنبالش م نیهم

 

 بود. یادیز یدرخت ها 

 گردو، درخت انار، درخت پرتقال، درخت... درخت

 اون جا بود. یا وهیدرخت م هر

 خود ِ بهشت بود. انگار

 جا سر سبز بود. همه

 جا انگار صبح بود. نیا یکه االن بعدازظهر بود ول نیبا ا 

 داد. یبود که به روحم آرامش م ینیآبشار، تنها طن یصدا

 

 سرجام ثابت موندم. رتیاز ح دم؛یچشمه که رس به
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182 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 من فوق العاده بود. یخدا 

 خوندن. یپرنده ها که آواز م یآب، صدا دنیشن یصدا

 منظره بود. نیبهتر با؛یباغ ِ سرسبز و ز دنید نیچشمه و همچن یصدا دنِ یانگار شن 

 

 هیشب یلیشونه ام بود، خ یکه رو یگنجشک یکی نیاومد که به ا یم ییا گهید یگنجشک ها یصدا
 بهم بودن.

 

 ملحق شد. گهید یجا آورده بود، به گنجشک ها نیکه من رو به ا یگنجشک

 

 بود! ادیز یلیخ تعدادشون

 بودم. رهیخ یطور به آسموِن آب نیو هم دمیدور چرخ کی

 رو انجام بدن. یخواستن کار  یانگار م 

 کردن. یپرواز م یسمت کیهر کدوم به  چون

 

 قابل باور بود. ریبرام غ دمید یرو که م یز یچ قهیاز دو دق بعد

 نکشم. غیدهنم گرفتم تا ج یدستم رو جلو جانیه از

 رو درست کرده بودن. یهم، قلب یِ ها با هماهنگ گنجشک

 بود... یخوشگل قلب

 که نه! خوشگل

 محشر بود. با،یز یبایز

 باز هم قلبشون خراب نشد. یسمِت چب بردن. ول گه،یهمد یِ که درست کرده بودن رو با هماهنگ یقلب
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183 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 انداختم.  یکه رفتن، نگاه یسمت به

 

 بود. نشسته بود. یادیز یکه روبروش گل ها یسنِگ بزرگ یپشت به من، رو یپسر 

 اش معلوم نبود. چهره

 

 انداختم. یو نافذ به گل ها نگاه قیدق

 شده بود. دهیرز ِ قرمز رنگ، به شکِل اسم آلما چ یها گل

 .رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو گهیگل ها، د نیا دنید با

 دهانم قرار دادم. از فرط تعجب، ماتم بره بود. یدستم رو جلو ناباور

 .دیکاو یاف رو مچشم هام اطر و

 

 و به سمِت گل ها رفتم. دمیکش یخفه ا غِ یج

 .دنیچرخ یو بنفش رنگ، دور سرم م یصورت یها پروانه

 کردن!؟ یکار م یدونستم داشتن چ ینم 

 

و لطافِت گل رو  یدستم رو به سمِت وسط موهام بردم؛ که نرم دن،یکه هربار دور ِ سرم چرخ نیاز ا بعد
 دستم حس کردم. یتو

 

 .دمیصورتم د یرو جلو ی فرد ِدست

 کردم. ینگاه نهیآ یرو از دستش گرفتم و به خودم تو نهیآ ه؛یکه بدونم ک نیا بدون

 موهام گذاشته بودن. یمثِل تل درست کرده بودن و رو یگوناگون یمخلتف از رنگ ها یها گل
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 و شگفت زده، آروم زمزمه کردم: رتیح با

 !نمیب یم ای_ فکر کنم دارم رو

 !؟یز یچ نیممکنه همچ مگه

 

 کرد: جادیرو ا یگوش خراش یدر پرده گوشم شد و صدا یاز پشِت سرم اومد که سوهان ییصدا

 _ چرا که نشه؟

 کنه! یم دایپ تیواقع ،یکن یکه فکرش هم نم ییزهایاوقات به چ یبعض 

 

 .نمیبه سمِت چپ امتداد دادم تا بتونم چهره اش رو درست بب یرو کم نهیآ

 شد. یآب یکننده  رهیجفت چشم ِ مشتاق و خ کیچشم هام قفل ِ  ناگهان

 بهت کردم. د،یدرخش یکه عمق چشم هاش م ینگاهش و ستاره ا یایدر یاز شب زدگ که

 

 بهم زد: نهیآ یاز تو یگرم لبخندِ 

 !یشد بایز یلی_ خ

 زد. یموهام کرد و لبخند جذاب یبه تل ِ رو یا اشاره

 جمله اش، به وضوح گرد شدِن چشم هام رو حس کردم. نیگفتِن ا با

 من. یملکه  ی_ حاال شد

 کرد، یمکث

 داد. شیقرار من رو افزا یکه شدِت تپش قلب ِ ب یمکث

 مونه! یحرکت م یب ش،یکردم. قلبم با گفتِن جمله بعد یکه حس م یمکث
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 .یملکه قلبم بود شیوقت پ یلی_ البته از خ

 به باغ ِ معشوقت خوش  با،یز ی ملکه

 .یاومد

 

 

 سوال، رواج داشت. نیذهنم فقط و فقط ا یتو

 ."یبه باغ ِ معشوقت خوش اومد با،یز ی" ملکه 

 

 گه؟یبود د یملکه ک 

 !دمید ینم یجا ملکه ا نیکه ا من

 گونه اش آشکار شد: یزد که دو چاِل رو یلبخند

 .ی_ خودت منظورم رو گرفت

 رو بهت بگم. زهایچ یلیخ دیبا درضن

 

 که مقابِل رودخونه بود رفت. یا یچوب یها یسمِت صندل به

 و نگاهم کرد. برگشت

  

 و مبهوت نگاهش کردم. مات

 شناسم! یمن تو رو نم ؟یهست ی_ اصال تو ک
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دفعه، دستم  کیبرم که  الینداد؛ به سمِت مخالف قدم برداشتم تا به و لمیجز سکوت تحو یجواب یوقت
 شد. یزندان شیقو یپنجه ها ونِ یم

 که زد. یمردونه اش آزاد کنم؛ که با حرف یکردم دستم رو از حصار انگشت ها یسع 

 ُشکه به سمتش برگشتم. 

 صداش مشهود بود، گفت: یکه تو یمتیو با مال آروم

 بهت بگم. دیهست که با زهایچ یلی_ خ

 

 سخت توهم شد. ابروهاش

 داد: ادامه

 قدر بهت سخت گرفته؟ نیپدرت تا االن چرا ا یبفهم یستی_ اصال کنجکاو ن

 بهت گفته؟ یز یدر مورد گذشته، پدرت چ ای

 

 داشت... یدونم چشم هاش چه جاذبه ا ینشم، نم رهیبه چشم هاش خ ادیکردم ز یسع

 کرد که محو چشم هاش بشم! یم یجاذبه کار  نیا یول

  ؟یدون یرو از کجا م نای_ ا

 ؟یهست یتو ک اصال

 به تو اعتماد کنم؟ دیبا یچ یمن برا 

 

 یاستفاده کردم و کم تیموقع نیبازوم شل شد. از ا یحرفم، فشار انگشت هاش از رو نیگفتِن ا با
 ازش فاصله گرفتم.
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 گرفت. یبود رو به باز  رپاشیکه ز یفرو برد. و سنگ نشیج ِب یج یتو یهاش رو با حالِت خاص دست

 گه. یم یرو تا حدود یموضوع رو بهت بگه، همه چ نی_ اگه پدرت بخواد ا

 به طور کامل! نه

 چاه بندازه. یتو یدست یتونه دخترش رو دست ینم چون

 طرز تفکر باباته. نیالبته ا 

 راه به صالح تو هستش.  نیدونه که ا ینم اون

 خواد به خودش بقبولونه. یدونه به صالحته و نم یکه م نیا ای و

 .یفهم یم یروز  هیو اگر هم بهت نگه؛ باالخره که  

 ...!رهید یلیخ گهید یاما؛ اگه اون روز بفهم و

 

 هاش برام گنگ بود. حرف

 بهش کردم. ینگاه قیام جمع کردم و دق نهیس یهام رو تو دست

 !یگ یم یفهمم چ ی_ نم

 !فته؟یبرام ب یترسه اتفاق یداره و م دیقدر ترد نیبگه که ا یبهم چ دیبابام با 

 از نظر تو به صالحه منه؟ و

 

 عادت، انگشتش رو کنار لبش قرار داد. به

 گم. یرو بهت م یهمه چ ی_ گفتم که اگه بمون

 .یبر  یخوا یکه م ییتو نیا 

 

 رفت. یحرفش، به سمِت صندل نیاز گفتِن ا بعد
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که به رودخونه چشم دوخته بود. انگشت هاش رو شماتت وار، چندمرتبه ضربه به دسِت  نیا نیح و
 زد. یصندل

 

 کردم؛ چقدر صداش برام آشنا بود! یکه دقت م حاال

 گوشم اکو شد. یتو ییدفعه صدا کی 

 

 " ی" تو مال من 

 بود که به من زنگ زده بود و گفته بود. یهمون فرد هیصدا، چقدر شب نیا

 !یمنتو مال  

 خودش باشه؟ نکنه

 صدا بود. نیهم هیمرد نقاب دار هم شب یصدا آخه

 باشه! هیهم صداشون به هم شب دیشا

 ...دیشا

 

 نشستم. یصندل یسمتش قدم برداشتم و کنارش رو به

 .یرو بهم بگ ی_ خب. من منتظرم همه چ

 

زد،  یضربه م یصندل یاش رو که شماتت وار به دسته  دهیبلند و کش یحرفم، انگشت ها نیگفتِن ا با
 .ستادیاز حرکت ا

 به سمتم کج کرد و تنها فقط به تکون دادِن سرش، اکتفا کرد. یرو کم سرش

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 مقابلش بود برداشت. یا ی چوب ِزیم یرو از رو یگوش

 کرد. ینفر ارسال م کی یرو برا یامیانگار داشت پ 

 گذاشت. زیم یرو کنار رو شیهم نشد که گوش قهیدق کی 

 دست هاش رو بهم گره زد.  

 

 شد! دهینگاهم  به بازوش کش ناگهان

 " به رنگ ِ سبز بود.A"  یتأتو همون

 

 " نوشته شده بود.Aافتادم که مرد نقاب دار هم کنار بازوش با تأتو " یاون شب ادی

 شباهت هاشون مشکوک آور بود! نیا چقدر

 

 نگاهم به خودش شده بود. ینیسنگ انگارمتوجه

 

 

 سرش رو به سمتم چرخوند. ناگهان

 زمزمه کردم: رلبیرو ز یاسم ناخوداگاه

 _ مرد نقاب دار!

 

 رنگ تعجب گرفت. نگاهش

 چشم هاش رو گشاد کرد و نافذ بهم چشم دوخت. یکم

 _ مرد نقاب دار؟!
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 کنج ِ لبش اومد. ،یو جذاب نیریافتاده باشه؛ لبخنِد ش یز یچ ادیانگار  بعد

 

 .رفته نگاهش کردم وا

 زد؟ یطور لبخند م نیا ن،یگفته بودم ا یمن چ مگه

 

 جابه جا شدم. یصندل یرو یکردم و کم میشونیپ یِ چاشن یاخم

 باشه. نیتر نی سرد ِنیکردم لحنم، سردتر یسع

 گفتم که باعث خنده اتون شده؟! یز ی_ چ

 

 گرفت. یدفعه صورتش حالِت جد کی چشم هام شد، چون  ِیروح یمتوجه لحِن سرد و ب انگار

 شکل گرفت.  شیشونیپ یتو یظیو اخِم غل 

 شد. رهیبه چشم هام خ یحالِت خاص با

 شد؟ یم دیبا یز ی_ نه. مگه چ

 افتادم. یخاطره ا هی ادی

 

 نگاهش کردم. مشکوک

رو بهم بگه که قراره بابام  یقتیجا نشستم تا حق نیشدم که بهش اعتماد کردم و ا مونیلحظه پش کی
 حال که ممکن بود بابام کامل بهم نگه! نیبا ا یهم بهم بگه ول

 بهش اعتماد کردم؟! چرا

 ...!بهیغر کیهم به  اون
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 بهش داشتم. ییاز همه بدتر، چرا حِس خاص و آشنا و

 

 رفتم. یموندم و م ینم اگه

 شدم. یم مونیکه به حرفش گوش ندادم و رفتم، پش نیاز ا ؛یروز  کی دیشا 

 

 اومدم. رونیافکارم ب یایدن از

 هم قرار دادم و موشکافانه بهش چشم دوختم. یپاهام رو رو و

 

 رو شکست. نمونیکه باالخره سکوِت ب نیردوبدل نشد؛ تا ا نمونیب یحرف چیگذشت و ه یا قهیدق چند

 که توش غم نهفته بود، آروم زمزمه کرد: ییصدا با

 .میخانواده سه نفره بود کی_  

 .میخوش بخت بود یلیخ م،یکرد یم یزندگ ییروستا یتو

 دفعه... کی یول

 رو برامون رقم زد. یز یرقت انگ یو روزها اوردیطاقت ن یخوش بخت نیا انگار

 هاش رو بده. یروستا داشت رو بفروشه و با اون پول، بده یکه تو ییها نیمجبور شد تماِم زم پدرم

 .میو بر میرو بفروش میهمه باهاش خاطره داشت نیکه ا یتنها خونه ا میکه مجبور شد یجور 

 .مینداشت تییآشنا ادیکه باهاش ز یشهر، شهر  یتو میرفت

 رو ازمون گرفت و عوض کرد! زهایچ یلیکه خ یشهر 

 کرد. از آدامس گرفته تا گل و... یم یموقع پدرم دست فروش اون

داشته  دیو سابقه کار با میخوا یگفتند مدرک م یم یبهش بدن، ول یرفت تا کارخوب یم ییجا هر
 .یباش
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 تر نداشتم. شیده سال ب من

که بهش دادن رو  ییلباس ها یاطیکرد با خ یم یمادرم تا صبح، که سع یها یخواب یهرشب ب یول 
 تموم کنه.

 .دمیخودم د یچشم ها با

 کنه بتونه پول رو جور کنه. یم یخونه رو بده، چقدر سع هیکه پول کرا نیکه پدرم به خاطر ا دمید یم

 

 .رونیرفت ب یکنه م دایپ یتونه کار  یکه م نیا دیصبح با ام شهیهم

 .دیشد د یرو م یدیو ناام یاز چهره اش خستگ یاومد؛ ول یم شب

 شد. دهیشد و چهره اش شکسته و خم دای موهاش پ ِونیم دیکه چندتار سف ادیقدر ز نیا

 .دیکش یم گاریموند و س یاتاقش تنها م یتو شهیها هم شب

 به سمتش نرفته بود، باالخره... یزد و حت ینم گاریوقت لب به س چیکه ه یپدر 

 

  مردونه اش رو حس کردم. ِبغض

 کنه! یم فیها رو تعر نیمن ا یدونستم چرا داره برا ینم

و مردونه  بیعج یکه بغض ییو صدا دیبار یغم م شیطوفان یکه با گفتنش،  از چشم ها ییزهایچ 
 داشت. یا

 حال... نیبا ا یول

 هم ادامه داد:  باز

 یشده بود، سرفه م دهیچیکه کل اتاق  پ یگار یس یرفتم، از دودها یپدرم م شیاتاق پ یکه تو ی_ وقت
 کردم.

 .دیکش یرو م گارشیاز س یقیکرد و پک عم ینگاه م رونیپشت به پنجره بود و به ب بابام

 بود. دهیبود که کش یگار یس نیدونم چندم ینم
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 گرفت. یسرفم م گاریرفتم اتاق، از دود س یم یدونستم که وقت یرو م نیا یول 

 کنم. یاتاق، که به شدت سرفه م یمن تو دنِ یبابام با د  

 .دیکش دنیکش گاریاز س دست

 کرد. یپرت م رونیرو از پنجره، به ب گاریس و

 کنه. یکرد من رو به سمِت اتاقم راه یبه سمتم اومد و سع 

 

 دنشیکش گاریاتاق غرِق س یاومد و تو یو خسته، شب ها به خونه م دیناام یطور  نیوقت که ا هر
 شد. یم

 .میشد یمن و هم مادرم ناراحت م هم

 . دمیپرس یازش م یوقت و

 بده. یلیها خ هیر یبرا دنیکش گاریس  یگفت یتو که م ؟یکش یم گاریس چرا

 .میوجه ازش استفاده کن چیبه ه دینبا و

 گفت: یم یکرد و با لبخند تلخ یم یسکوت پدرم

 کنه. یآدم رو آروم م دن،یکش گاریاوقات س یبعض

 رفتم. یرفت. اتاقش م یاومد خونه و به اتاقش م یم یطور  نیکه پدرم ا ییهم وقتا من

 کشه. یم گاریمونه و س یاتاق م یتو یدونستم چند ساعت یم 

 دست برداره. دنیکش گاریرفتم تا از س یم ششیپ نیهم یبرا

 و کاموا درست کردن و لباس و ... یاطیکرد؛ با خ یهم به بابام کمک م مادرم

 کرد. یها درست م هیهمسا یبرا

 گفت: یم شهیبود و هم یبابام ناراض یول
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قدر زجر بکشه و بخاطر ما، تا صبح  نیخونه هستم. دوست ندارم بخاطر ِ من، زنم ا یکه من تو یوقت 
 بکشه. یدار یب

 داد. یادامه م شیاطیخواب بود، به خ ایبابام خونه نبود  یوقت یواشکیمامانم هر شب  یول

 نداشت. یبا کار کردِن مادرم مشکل بابام

 وجه...! چیه به

 کرد. ینم دایپ یخودش در به در دنبال کار بود ول یخورد؛ وقت یبر م رتشیبه غ ییجورا هیخوب  یول 

 دوست نداشت مادرم شبانه روز کارکنه. نیهم یبرا

 گفت: یبود که م ادمیحرفش رو خوب  نیا شهیهم 

 

 

 یباشن، بلکه سقف ایو لباس مه لیکنه که نه تنها از نظر وسا یکار  دیآرامش خانواده ات با یبرا شهیهم
 کردن و آرامش داشته باشن. یزندگ یبرا

 

 .دیکش یقیعم نفِس 

 شده بود. رهیبه رودخونه خ قیحرف زدن، عم موقع

 ه اش رو آزاد کرد و گفت: نفِس گره زد باالخره

 شاد و خندان به خونه اومد. یروز بابا با صورت کیکه  نی_ تا ا

 ره. ینم ادمیرو از چشم هاش  شیوقت اون روز، برق شاد چیخوش حال بود؛ ه یلیخ 

 روز گذشت. چند

 کرد. یم ایخونه کم بود رو مه یکه برا یز یپدرم هر چ یول 

شد. اما، چون  یدوخته م ییو لباس ها ی باز  ِلیچشمم به وسا .میرفت یم رونیاوقات ب یگاه یوقت
 رو نداره. دنشیدونستم پدرم امکان خر یم
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 یم ریو سرش سربه ز دید یگرفتم. اما، پدرم اون نگاه ِ حسرت زده رو م یحسرت ازشون چشم م با
 شد.

برام حسرت شده  نیتریپشت و یروز  کیکه  ییزهایشاد بود؛ همون چ یلیکه بابام خ یاز اون روز  یول
 بود و آرزو به دل...

 داشتنشون رو داشتم. حاال

 داد. یبهش نم یا یکرد؛ پدرم جواِب درست حساب یسوال م یهر چ مادرم

 داد از صبح تاشب کار کنه. یمامان هم اجاز نم به

 کار عالقه داره کار کنه. اما، به انداز... نیگفت اگه به ا یم بهش

 که خودش رو خسته کنه. یبه طور  نه

 داره. یکرده و درآمد خوب دایپ یخوب یلیگفت کار خ یبهمون م پدرم

 ؟یگفت: چه کار  یهر وقت مادرم م یول 

 گفت. ینم یز یزد و چ یم یدیصورتش به سف رنِگ 

 بشه. دهیسوال ازش پرس نیدوست نداشت ا انگار

 گفت. یکرد و بهش م یسرهم م ییزایچ هیکرد و  یمادرم فرار م یسوال ها ریز از

شه.  یتموم م یروز  کیها باالخره  یخوش نیکه ا میدونست ینم یول م؛یگذروند یروز رو با خوش چند
 .شهیشروع م یروزمره گ یها یو باز هم سخت

 اومد خونه. ریروز بابام شب د کیشروع شد، که  ییاون جا از

 

 

 جا بند نبود. کیدلشوره داشت و  مادرم

 یم یصدا، مثل سوهان نیدر دسترس نبود، انگار ا یکه گوش یبار هزارم به پدرم زنگ زد و وقت یبرا 
 گوشش...! یشد در پرده 
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 پدرت افتاده! یبرا یکنم اتفاق بد یگفت حس م یکرد و م یبهم نگاه م ینگران با

 یا گهی د ِزیچ ،یممتد گوش یجز صدا یبابا رو بشنوه، ول یزد تا بلکه صدا یبه بابا زنگ م همش
 شد. ینم دهیشن

سرش انداخت و خواست از خونه خارج بشه که  یچروک شده بود رو رو یرنگش که کم یچادر مشک 
 زنگ زد. شیبه گوش یکیدفعه،  کی

 رفت. یکه باالخره پدرم زنگ زده به سمت گوش نیاز ا ،یبا خوش حال مامانم

شد و  یدفعه، چشم هاش بارون کی. که لبش بود نگدشته بود یکه رو یاز لبخند قهیهنوز پنج دق 
 کرد. دنیشروع به بار

 گفت: ی"نه" گفتِن مامان که م یصدا 

 امکان نداره. نیا

 شد. دهیچیاتاق پ یتو یناقوس مثل

 افتاد. نیرمق از دستش به زم یجوون و ب یب ،یگوش 

 کنم. یوقت فراموش نم چیدسِت مادرم رو ه یاپیلرزِش پ 

 شدِن پاهاش... سست

 فرود اومدنش... و

 بد شد. حالش

 اون موقع مادرم باردار بود. 

 

 رو بهم دوخت. شیطوفان یاز رودخونه گرفت و باالخره آب چشم

 هاش سرد بود. چشم

 روح...! یو ب سرد

 خوردم.  یا کهینگاهم کرد، به خودم اومدم و  یدفعه ا کیچشم هاش که  یسرما از
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 .دمید یگلوش، به خوب بکیرو از تکون خوردِن س نیقورت داد؛ ا یدهانش رو به سخت آِب 

 

 کنه. یم مانیخونه زا ی_ مادرم اون شِب سخت، تو

 کنه. یها کمکمون م هیاز همسا یکیخوشبخانه،  ای متأسفاته

 

 .دیبه چشم هاش کش یدست

 خسته ادامه داد: و

 کرده. یاز دوست هاش صحبت م یکیداشته با  یرفته بود و وقت یکه پدرم به پارک دمی_ بعدها فهم

 کنه. یم فیرو براش تعر یهمه چ ایگو

 شنوه. یپدرم رو م یقصد، همه حرف ها یاز رو ایاون جا بود و ناخواسته  یمرد هیالقضا، انگار  و

 ده. یم یشنهادیپ هیمرد، به پدرم  اون

 کنه. یکه بابام رو وسوسه به انجامش م یشنهادیپ

 فعال. ینکرد دایرو پ ییو جا یدنبال کار هست یلیخ دمیگه من شن یم

 دارم.  یشنهادیپ هیبرات  من

که  ینیماش هیو  یبر  یم ابونیدم و تو اون رو در رأس ساعت، کنار خ یرو شب بهت م یفیک هی
 .ید یگم، م یمشخصاتش رو بهت م

 دم. یبهت م ونیلیدر عوض من هم چهل م 

گه که داره  یو م ارهیده و فشار م یم ریکه صاحب خونه به بابام گ یوقت یکنه ول یاولش قبول نم پدرم
 ندازم. یم رونیهمتون رو ب یشه و اگه پول رو ند یخونه تموم م هیکرا یزمان مهلت پول برا

 رهیگ یتحِت فشار قرار م پدرم

 بمونند. ابونیکوچه و خ یخواست زن و بچش تو ینم 
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 کنه. یرو به ناچار قبول م شنهادشیره و پ یاون مرد م شیپ پس

 درعوضش... یده ول یم ونیلیکه اون مرد بهش چهل م نیا با

 باشه. یز یرنگ چه چ یمشک فیاون ک یدونست ممکن بود تو یساده لوح من نم یبابا 

 کنه. یرو قبول م یو با چشم بسته؛ همه چ یچشم داشت چیبدون ه 

 سال ها دنبالش بودن. سیبود که پل یو مدارک اکیو تر شیپر از مواد و حش یمشک فیاون ک یتو 

 

 گفت: یبهم م شهیکرد. هم یکار رو نم نیعنوان ا چیبه ه پدرمن

 .اری" کار کن و پوِل حالل به دست ب

 استفاده کرد." دیوجه نبا چینکرده اون پول حرام باشه، به ه ییاگه خدا اما

 ما رو خراب کرد. یرنگ رو به پدرم داد و زندگ اهیس ِف یمرِد دروغ گو، اون ک اون

 کار رو کرد. نیبخاطر رفاهمون ا پدرم

 شب در رفاه موندِن ما،  هیدونست بخاطر  یبود که نم بیچه عج و

 ده. یباهم موندنمون رو از دست م یو سال ها روزها

 .مید یبهتره بگم، از دست م ای

 

 پدرم. ریخودش رو انداخته بود تقص یجرم ها یبود که همه  یقاچاقچ هیمردک  اون

 که درست کرده بود و... یمدارک طبق

 مرد بودن. نیشد که دنبال ا یم یها چند وقت سیپل 

 کنه. یخبر دار شد که پدرم رو گرفتند، فرار م یهم وقت یقاچاقچ اون

 برد. یوقت م یلیخ میکرد یپدرم رو معلوم م یگناه یپدرم بود، تا ب هیشواهد و مدارک برعل همه

 ره. یکه بابام زندان م نیتا ا 
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 تا اثبات کنن و... دیکش یطول م یگناه بود؛ ول یبود پدرم ب درست

 

 

 کرد. یمکث دیحرفش که رس یجا نیا به

 کنه... یخواب سکته م یشب تو هیزندان بود  یپدرم تو ی_ وقت

 

 اون موقع سکوت کرده بودم و گوش به حرف هاش سپرده بودم. تا

 دهنم قرار دادم. یناباور دستم رو جلو 

 من! یخدا ی_ وا

 حال پدرتون چطوره؟! االن

 

 لب زد: یزد، به سخت یکه توش غم موج م ینگاه با

 _ پدرم در جا تموم کرد.

 

 .دمیرو گز نمیریلِب ز ،یناراحت از

 شدم. ریسربه ز و

 _ متأسفم. 

 

 گفت: یآهسته ا یهاش رو با درد بست و آروم و با صدا چشم

شروع  مانشیکردن، درد زا ریفهمه پدرم رو دستگ یاون شب مادرم م یبوده که وقت نی_ از همه بدتر ا
 شه. یم
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 ...و

 یاون چشم ها گهیشه و د یدفعه چشم هاش بسته م کیآورد،  ایکه خواهرم رو بدن نیبعد از ا مادرم
 کنه! یرو باز نم شیزمرد

 

 نگاهش کردم. یباناراحت

 سخت بود. چقدر

 زندان سکته کرد. یشب تو کیشد و  ریدستگ یگناهیشب هم پدرش به جرِم نکرده و ب کی یتو

 مادرش و فوت کردنش... مانِ یو از همه بدتر، زا 

 

 .دمیمرطوب زده ام کش یچشم ها ریبه ز یدست

 بود. ریغم انگ یلیخ ن،یکرد فیکه برام تعر ییزایچ نی_ ا

 ...یول

 بود ییزهایبه چ یچه ربط د،یکه گفت ییها نیا

 

 

 _ که بابام قراره بهم بگه هستش؟!

 

صورتم اومده بود و مانِع  یاز موهام رو که جلو یبلند شدم؛ طره ا یصندل یحرفم، از رو نیگفتِن ا با
 شده بود رو کنار گوشم جا دادم. دمید

 

 محکم به سمتم اومد. یاز من، بلند شد و با قدم ها دیهم به تبع اون
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201 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه. یکردم به تو هم مربوط م فیکه برات تعر ی_ هر چ

 اش هست! هیبق یقسمتش بهت مربوط نبود، ول نیاگه ا ای 

 

 مِچ دستم، ثابت موند. یدفعه نگاهم به ساعِت رو کیتکون دادم،  یسر 

 جام. نیوقته که ا یلیبرم، خ گهید دیمن با ی_ وا

 

 پا تند کردم که برم. زود

بود تعادلم رو از دست  کیبرخورد کرد و نزد یدفعه، پام به سنگ کیکه هنوز چند قدم برنداشته بودم  
 دور کمرم حلقه شد. یبدم که دست

 شده بود. ختهیچشم هام ر یتماما جلو م،یمشک یِ چتر  یموها

 کردم! یداغش رو کنار گوشم حس م ینفس ها هرم

 

 هاش رو از کمرم جدا کرد و چند قدم از من فاصله گرفت. دست

 وار گفت: سرزنش

 _ مراقب خودت باش. 

 دختر! ینیبود صدمه بب ممکن

 

 باال انداختم. یشونه ا یالیخ یصورتم کنار زدم و با ب یرو از جلو موهام

 شد که! ینم یز یخوردم، چ یم نی_ فوقش زم

 

 و ُهل زده گفتم: عیسر ناگهان
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 فعال. گه،یرم د ی_ من م

 

 دفعه با دقت تر قدم بردارم. نیکردم ا یقدم ازش دور شدم و سع چند

 هم به صالبت ِ شونه هاش بود. صداش

 دم! یاجازه رو بهت نمـ نیعنوان ا چیمن به ه ،ینیصدمه بب ی_ اگه خودت بخوا

 

**** 

 

 

 بودم، که بهم زده بود. ییگذشته بود و من هنوز به فکر حرف ها یروز  چند

 داستان رو بشنوم. هیدوست داشتم بق یلیخ

 

 که خورده بود. خوابش گرفته بود. یاتاقش، به خاطر قرِص مسکن یتو ی غروب بود و هان ِیحوال

 برد. یبعد از خوردِن قرص، خوابش م شهیهم 

 

 سرم گذاشتم. یقرمز رنگم رو رو یِ نخ شال

خانم  یسارا یالیو یآشنا شده بود؛ االن هم تو یزن کیبا  مون،یکنار یالیو یها تو یهم به تازگ مامان
 .بود

 

شد رو  یباز م یمخف یهمون دکمه  ی لهیکه به وس یرنگ یرفتم و در ِ قهوه ا الیهمون و پشتِ 
 فشردم.
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 کرد. دیرو تول یناهنجار  یصدا وار،یآروم آروم باز شد و با برخوردش به د در

 

 انداختم. ینگاه یبه آسموِن ابر  

 جا االن شب بود؟! نیا چطور

 در، غروب بود..!  نیپشِت ا و

 بود. بیغر بیجا عج نیا چقدر

 اون پسر... مثلِ 

 بودم. دهیدونستم و نپرس یاسمش رو هم نم یحت

 

 دونستم از کدوم راه برم. ینم

 اون دفعه اون گنجشکه من رو به اون جا رسونده بود. 

 ...کیهم که شب شده بود و هوا تار حاال

 بدونم کجاست! قیتونستم دق ینم

 

 به اطراف انداختم. ینگاه دوباره

 .دیاطراف رو کاو گهید یهام کم چشم

دفعه  کینذاشته بودم که  رونیاز پاهام رو کامل از در ب یکیدر نشست. هنوز  ی رهیدستگ یرو دستم
 رنگ خورد. یبه در قهوه ا یکیسنِگ کوچ

 

 کردم. لیسرم رو به سمِت شونه ام متما یکه برگردم، کم نیا بدون

 رفت. یکه داشت به سمِت چپ م دمیرو د یناگهان نور  
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 بهش انداختم. ینگاه قیبرگشتم و دق کامل

 بوده باشه! ینور هم مثل اون گنجشک، نشونه ا نیا دیشا

 

 رنگ رفتم. کیسمِت اون نور کوچ به

 هم بهش اضافه شد. گهینور د کی دمیکه د 

 کرم شب تاب بود! پس

 

 یجا گهید یکیشد و  یم بیغ یکی نیدفعه، ا کیداشتم.  یکه به سمِت کرم شب تاب بر م یقدم هر
 برد. یدونستم، م یکه نم یگرفت و من رو به سمت یاون رو م

 

 رفتم.  یکه کرم شب تاب بود م ییهر جا به

 هم کار ِ اون پسره بوده باشه! نیا دیشا

 موهام تل درست کردن و گذاشتن. یاون دفعه پروانه ها رو 

 به اسِم آلما و... ییگل ها و

 هوا قلب درست کرده بودن. یکه تو ییها گنجشک

 باور بود؛ آخه مگه ممکن بود؟! رقابلیبرام غ ییجورا کی

 

 شد. دیناپد گهیشد که کرم شب تاب د یچ دمیفکر بودم که نفهم یطور تو نیهم

 

 هم کنارش بود. یرنگ یچوب یانداختم. نرده  یدرخِت بزرگ ِ روبروم نگاه به
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205 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .نمیانداختم تا بلکه کرم شب تاب رو دوباره بب یرفته بود، نگاه یاهیروبه س یکیاطراف که از تار به

 

 .دمیکه کنار درخت بود، د ینرده بون یدفعه نور ِ کرم شب تاب رو رو کی

 

 دستم رو کنار نرده بودن گذاشتم و به سمِت باال رفتم. آروم

 که از نرده بون باال رفتم.  نیهم

 انداختم. مییپا ریبه ز ینگاه

 پام قرار داشتن. ریدرخت ها، ز یِ درخت بودم و تماِم باغ سرسبز و تمام کی یباال قیدق

 

قرمز  یِ رنگ یساده بود که چراغ ها اریپِل بس کی ؛یرفت یدرخت م ینرده بودن، باال ی لهیبه وس یوقت
 شده بودن. دهیچ یفی چپ و راست، رد ِنیو سبز به دو طرف

 رو دنبال کردم. یرنگ یچراغ ها ریمس

 شدم. یپل رد م یآروم از رو  

 

 یشدم، صدا یاز روشون رد م یافتاده بودن و وقت نیزم یسبِز درخت بخاطر باد، رو یاز برگ ها یبرخ 
 کردن. یم جادیرو ا یخش خش

 داشت. یباد، تضاد قشنگ یهوهو یبا صدا نیا و

 

قرار  زیکنار ِ م ،یقشنگ یکه وسط قرار داشت و فانوس ها یو دو صندل زیم کیبه  دمیآخرش رس  
 داشتن.

 

 ست؟یجا ن نیا ی_ کس
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206 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ...یآقا

 

 زدم. میشونیخودم اومدم و دستم رو به پ به

 زدم؟! یصداش م یدونستم، پس چ یکه حداقل اسمش رو هم نم من

 ...!یطوفان یِ چشم آب یزدم، آقا یصداش م مثال

 

 خنده ام رو مهار کنم. نتونستم

 از پشت سرم اومد. یرسا و محکم یدفعه صدا کی 

 به تنم انداخت: یکه لرزه ا 

 ن؟یخند یم یبه چ نیدار قای_ االن دق 

 

و  دمی" کشینیام بردم و آروم، "ه نهیاز پشتم ظاهر شده بود، دستم رو به سمِت س یدفعه ا کی چون
 به سمتش برگشتم.

  ن؟یش یدفعه از پشت سرم ظاهر م کی_ چرا 

 

 چهره اش آشکار نبود. ادیشب، ز یکه تو نیا با

 گونه اش برام قشنگ واضح و روشن بود. یچاِل رو قیخِط عم اما

 .دیبار یم یخاص طنتِ یبرق ِ چشم هاش، که ازش ش نیهمچن

   

 کردم. یظاهر اخم به

 ادامه داستان اومدم، ی_ من برا
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207 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !یا گهی د ِزینه چ 

 

 .دیرو به عقب کش یصندل یکه وسط قرار داشت رفت و با دست، کم یز یسمِت م به

 کنم.  فیتا ادامه داستان رو براتون تعر د،ینیبش دیی_  بفرما

 

 ابروش رو باال داد. یتا کی ،یحالِت خاص با

 .نیجا اومده بود نیا یچ ی_ در ضمن مگه شما برا

 !؟یا گهی د ِزیچ دیگ یکه م 

 

 گفت! یآخرش رو با کالم ِ خاص جمله

 نشستم. یصندل یرفتم و رو زیسمت م به

 

 نشست. یصندل یمقابلم رو 

 هاش رو درهم قفل کرد. دست

 ؟یدار  لیم ی_ خب چ 

 

 :دمیپرس یکردم، از سر ِ کنجکاو یم یکه به اطراف نگاه نیا نیح

 .یچی_ ه 

 درخته؟ میکه هست ییجا نیاالن ا ،یراست

 که! میافت ینم

 به جانبم تکون داد. یسر 
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208 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .میدرخت هست یشه گفت االن ما باال یم بای_ تقر

 

 شدم. رهیکه گفته بود خ ییاشاره دستش، به جا با

 اون سمت هم قرار داشت. یدر  کی 

 اتاقه. کی_ اون جا هم 

 

 :دمیسخنم پرس یتو رِت یح با

 _ واقعا؟

 میدرخت یشه االن ما باال یچطور م پس

 

 

 _ و اون اتاق...

 

 .دیگونه اش رو به رخ کش یزد که دوچاِل رو ینرم لبخندِ 

 وجود نداره. یرممکنی غ ِزیجا چ نیبهت گفته بود که ا ،یجا اومد نیبار ا نیاول ی_  اون دفعه که برا

 اگه داشته باشه... ای

 .میکن یرو ممکن م رممکنیما اون غ 

 رو از که از فرط باد، به عقب رفته بود رو مرتب کردم. شالم

 خودم حس کردم. ینگاهش رو رو ینیسنگ 

 گردنم ثابت مونده. ینگاهش رو دمی نگاهش رو دنبال کردم که د ِرد
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209 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به گردنم انداخته بود، مشکوکانه نگاهش کردم. یمادربزرگم بود و هان یکه برا یهمون گردن بند به

 اومد؟ سیپ ی_ مشکل

 

 داد. هیتک یگردن بند چشم گرفت و به صندل از

 بوده؟ ییگردنته، گردن چه کسا یکه تو یگردن بند نیا یدونست ی_ م

 ...یرویکه ن یگردن بند از نسل به نسل افراد نیکه ا یدون یم ای

 

 بلند شد. شیگوش یحرفش رو کامل نگفته بود که صدا هنوز

 کتش برداشت. ِب یرو از ج شیدست، گوش کی با

 

 زده بود که محکم و شماتت وار گفت: یمهم یکه پشِت تلفن بود، حرف ها یکس انگار

 دفعه رو حواست باشه. نیجواد، ا نی_ بب

 کار خراب بشه! دینبا

 موضوع کنه. نیا ریخوام سام خودش رو درگ ینم من

 خودش دردسر درست کنه. یمثل اون دفعه، برا ای

 حواست باشه... پس

 

 گذاشت. زیم یرو رو لیموبا

 .می_ خب کجا بود

 بوده؟ ایگردن بند مگه گردن ک نی_ ا

 ؟یدون یکه تو از کجا م نیا و



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 ؟یگ یکجا معلوم راست م از

 

 چشم هاش رو به من دوخت. یایاش جمع کرد و در نهیس یهاش رو تو دست

 دم. یجواب م لیبا کمال ِ م یکه دار  ی_ هر سوال

 

 

 و آروم و شمرده شمرده گفتم: دمیبه گردن بند کش یدست

 داشتند!؟ ییگردن بند رو چه کسا نی_ ا

 

 گردن بند خشک شد. یسوالم، نگاهش رو نی ا ِدنیپرس با

 گفت: متیچشم برداشتن از گردن بند، با مال بدون

 رسه. یرو دارن م روین نیکه ا یگردن بند از نسل به نسل، به افراد نی_ ا

 !دهیگردن بند رس نیبه مادر تو هم ا و

 

 :دمیاز حرف هاش، پرس متعجب

 هستش؟ یچ روین نی_ ا

 گردن بند داره؟ نیبه ا یمامانم چه ربط و

 

 گذاشت. زیم یدست هاش رو باز کرد و رو گره

 .دهیو از مادرت هم به تو رس دهیهستش که از مادربزرگت به مادرت رس ییروین نی_ ا

 !یدون یفعال استفاده درست ازش رو نم یول ؛یرو دار  روین نیتو هم ا االن
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211 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ییجورا هیشه. و  یم یکه دار  ییرویاون ن شیگردنته، باعِث افزا یکه تو یگردن بند نیطور ا نیهم و
 شه. یدوبرابر م روتیشه گفت ن یم

 

 آروم زمزمه کردم: ،یناباور  با

  ؟یچ یعنی_ 

 ه؟یچ گهید روین نیا

 هستش و از کجا اومده؟ یچ روین نیا 

 نگفته! یز یبابام به من چ چرا

 

 بودم. دهیو پشِت سرهم پرس عیسوال هام رو تند و سر شهیهم مثلِ 

 متنفر بودم! شهیعادتم هم نیا از

 

 برد. زیم ریاز انگشتش رو به سمِت ز یکی

 قرار داره! زی م ِریز ،یدکمه ا کی دمیانگشتش رو دنبال کرد که د نگاهم

 

 کی یحرف چیگذاشت و بدون ه زیم یآورد و قهوه تلخ رو رو ینیس کی. یپسر  قه،یبعد از چند دق 
 زد. بشیدفعه غ

 

 که به سوال هام جواب نداده بود، کالفه شده بودم. نیا از

 ؟یشه زودتر به سواالم جواب بد ی_ م
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212 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد. یبا چشم به قهوه اشاره ا ،یحرف چیه بدون

 کنم. فی_ تا سرد نشده بخور، تا برات تعر

 

 بود رو برداشتم. زیم یکه رو یرنگ دیسف وانِ یل 

 تعجب کردم. دم،ید یکه م یز یچ دنِ یبا د 

 هیسبزش معلوم بود و بق یحک شده بود، که تنها فقط چشم ها وانیل یآشنا رو یچهره  کی 
 رنگ پنهون شده بود. یآب ،یصورتش با شال

 

 من بود، هیچشم هاش شب چقدر

 ...!یو مشک دهیکش یابروها همون

 

 بهش کردم. یچشم گرفتم و نگاه وانیل از

 به من چشم دوخته بود! منتظر

 کنه؟ یکار م یچ وانیل نیا ی_ عکس من رو 

 

 .دیاز اون رو نوش یکرد و جرعه ا کیبه لبش نزد یرو کم وانیل

 عکس خودت باشه؟ نیا یدون ی_ از کجا م

 باشه! گهید یکیعکس  دیشا

 

 گونه وار گفته بود. دیجور ِ خاص و تأک کیآخرش رو  یها حرف

 کردم. ینگاه وانیدوباره به ل باز
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213 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 عکس گرفته بودم. یبا هان یمدل نیبار ا کی ادمهی نه

 گفتم: یشتر یب نانیدفعه با اطم نیا  

 عکس منه. نی_ نه نه، ا 

 من مطمئنم. 

 کردم. میشونیپ یِ چاشن یاخم

 کنه؟ یکار م یچ وانیل نیا یجا و رو نی_ عکِس من، ا

 

 گفت: الیخ یباال انداخت و ب ییابرو

 به تو باشه. هیعکس هم شب نیا دیعکس وجود داره. شا یلیخ ایدن نی_ تو ا

 

 عکس منه. نیدونستم ا یم

 بودم! مطمئن

 که صورتم رو پوشونده بودم و فقط چشم هام معلوم بود. یا یسبز، شال آب یهمون چشم ها 

 هم کنار ِ  صورتم قرار داشت. میمشک یاز موها یا تکه

 گه! یه دروغ مبودن که دار مطمئن

 

 رو عوض کرد. حرف

 .ادیخوشم م یلیخ تتیخصوص نیاز ا یدونست ی_ م

 

 به چشم هاش چشم دوختم که ادامه داد: منتظر
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214 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و پشت بندش هم دوباره سوال بعد و باز سوال  یپرس یسوالت رو م ،یبپرس یسوال یخوا یم ی_ وقت
 بعد.

 :دمیدونم چرا بهش توب ینم

  ؟ی_ خب که چ

 .ستیخودم ن دست

 دونم رو بدونم. یکه نم یدوست دارم هر چ 

 

  مقابلم کرد.  ِوانیبه ل ینامحسوس اشاره

 _ قهوه ات رو بخور تا سرد نشده.

 !یعنوان دوست نداشت چیکه قهوه سرد به ه تو

 

 زده نگاهش کردم. بهت

 سرد دوست ندارم؟! یدونست من قهوه  یاز کجا م نیا

 

 یکافه م یتو یبا هان شهیبود که هم ییکردم. طعمش مثل همون قهوه ها کیبه لبم نزد یرو کم قهوه
 .میخورد

 

 رفته بود، چشم دوختم. یکیآسمون که هوا به تار به

 زدن. یآسمون، داشتن بهم چشمک م یتو یانگار ستاره ها 

 

 صداش، چشم از آسمون گرفتم. دنِ یبا شن  
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215 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بهت منتقل شده. یاز بچگ یکه تو دار  ییروین نی_ا

 .دهیمادرت به تو رس از

 رسه.  یاز مادر به دختر م روین یکه وقت نهیدرخشان وجود داره و اون ا یروین یقانون برا هی و

 رسه. یاز مادرش بهش م روین نیسه سالشه، ا یوقت دختر

 

بره و  یبه ارث م یبچگ یرو از مادرش، از همون ابتدا روین نی. ارهینکرده بم ییاگه مادرش خدا یول
 مثل تو و مادرت و مادربزرگت دارن...! یرو فقط افراد خاص روین نیا

 

 

 شد. رهیگرفت و به آسمون خ ینفس

 داره! یجفت کی رو،ین نیا یبرا ی_ هر کس

 کم داره و اون هم جفته. یز یچ کی شهی"درخشان" همیروین

از  ییجدا یبرا یغم گهیباهم کامله و د روشونیباشه؛ ن روشی"درخشان"  در کنار جفِت ن یروین یوقت
 هم ندارند.

 ...ییتونند از هم جدا بشن! چه برسه به جدا ینم یشن، بلکه حت یکه عاشق هم م نینه ا چون

 تونند از هم جدا باشن. ینم گهیان، د گهیهم د یرویکه بفهمند جفت هم و جفت ن یوقت و

 

 بودم! دهیدونستم و امشب شن یکه نم ییزایچ چه

 

 بهش کردم. فهیاندرسه ینشستم و نگاه یصندل یرو صاف

 حرف هات دروغ باشن؟ دی_ از کجا معلوم شا
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216 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 به جانبم زد. یرو که تا اون موقع به آسمون بود گرفت و لبخند نگاهش

 ...!یو خواستن نیریش یهمون لبخندها از

 !ینشست ینم یصندل نیا یجا و رو نیوقت ا چی_ اگه دروغ بود، تو ه

 

 کرد و ادامه داد: یمکث

.  چون اون موقع است که یبهتره که دفتر خاطرات مادرت رو بخون ،یکه مطمئن تر بش نیا ی_ برا
 .یبر  یم یپ قیکامل به حقا

 

 گفتم: تیباجد نیبلند شدم و در همون ح یصندل یرو از

 .یدون یدفتر رو از کجا م ی هیدونم  قض یکه نم نی_ با ا

 ...یول 

 مادربزرگمه، نه مادرم! یدفتر برا اون

 نه. ایکه بهت کردم؛ درست بود  یشه اعتماد یخوندنش معلوم م با

 

 تکون داد. یسر 

 .یمنتظرم زودتر اون دفتر رو بخون تینها ی_ ب

 

 ثابت موند. وانیهمون ل یرو نگاهم

 _ بابت قهوه هم ممنونم.

 برم! دیبا گهیمن د 
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 نجوا کرد: آروم

 نکردم. یبود کار  فمی_ وظ

 

 چند قدم دور شدم. یصندل از

 .ستادهیهمون جا ا دمیدفعه ناخواسته برگشتم که د کی

 کردم. زیر یچشم هام رو کم 

 !ی_ راست

 .هیدونم چ یمن اصال اسم شما رو نم 

 

 :ستادیبرد و روبروم ا نیرو از ب نمونیشلوارش فرو کرد و اون چند قدم ِ ب ِب یج یهاش رو تو دست

 _ اسمم...

 

 بگه. یز یبه لب هاش چشم دوخته بودم و منتطر بودم که چ منتظر

 دونم چرا دوست داشتم اسمش رو بدونم. ینم 

 کرد و گفت: یمکث

 _ ساواش!

 

 تکرار کردم. رلبیرو چندبار ز اسمش

 .دمیرو نشن یاسم نی_ تاحاال همچ
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 از پل رد شدم، عیتکون دادم و سر یسر 

 .فتمیب نییوقت پا کیتا مبادا اومدم.  نییاز نرده پا اطیو با احت آروم

 .دمیرنگ رس یگرفتم و به در قهوه ا شیکه اومده بودم رو در پ یراه همون

 

 شدم. رونیبود، ح الیو یکه تو یفرد دنِ یکه در رو باز کردم، با د نیهم

 

 رفتم و پشتش پنهون شدم. واریسمِت د به

 کرد؟! یکار م یجا چ نیپسره سام، ا نیا

 کرد. یم فیرو براش تعر یز یهم کنارش بود و انگار با شوق داشت چ یهان

 داد. یتکون م یداد و به تظاهر فقط سر  یبه حرف هاش گوش نم ادیسام انگار ز یول

 

 صدام کرد. یدفعه هان کیکه متوجه من بشن، از کنارشون زود بگذرم که  نیبدون ا خواستم

 

 زدم. یسمتش برگشتم و لبخنِد تصنوع به

 .دمیسام، اخم هام رو توهم کش شخندین دنِ ید با

 

 به خودم اومدم و با اخم، چشم ازش گرفتم. یهان یصدا با

 آلما؟ ی_ کجا بود

 !م؟یچقدر دنبالت گشت یدون یم

 نگرانت شده بود! یلیخ خاله
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 حوصله گفتم: یلبم تر کردم و ب یرو رو زبونم

 کنم. یم فیبعدا برات تعر ی_ هان

 خسته ام! االن

 

 تکون داد و به بحث با سام، ادامه داد. یبه ناچار سر  یهان

 .رهیقدر گرم بگ نیا یبودم با پسر  دهیرو ند یبود؛ چون تا حاال هان بیعج

 متنفر بود. یکه براش افتاد، از هر پسر  یهم بعد از اون اتفاق اون

کرد  یو فکر م دیلرز یخواست باهاش حرف بزنه، از ترس دست هاش م یم یپسر  کیاگه  یو حت 
 هستن. ریمردها، مثل ام یهمه 

 گفت. ینم یز یچ گهیبود و د کیهاشون پسر بودن، در حد سالم و عل یهاشون هم که بعض لیفام با

 

 .رهیگ یزنه و گرم م یقدر حرف م نیا یداره با پسر  یهمه سال، هان نیتعجبم بعد از ا در

 ؟یهم ک اون

 پسره سام!! اون

 به نشونه تأسف تکون دادم. یحرف هاش، سر  ادیبا  دوباره

 

 فکر بودم، به سمِت اتاقم رفتم. یکه تو نیح نیهم در

 خوندم. یهرچه زودتر اون دفتر رو م دیبا

 بود. دهیسردرگم شدم اون دفتر رو بخونم، پس االن وقتش رس یهم گفته بود اگه روز  پدرجوون

 

 ه بود.کرد ریذهنم رو به خودش درگ یلیساواش، خ یها حرف
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 ذهنم پراز سوال بود. یتو

 شد! یبرام آشکار م یباالخره با خوندِن اون دفتر، همه چ 

 

 

 آوردم. رونیچمدون ب یاز تو یرو به آروم دفتر

 پنجره بود، نشستم. یروبرو قایکه دق رمی تحر ِزیم یرو 

 .ادیداخل اتاق ب ییرو باز کردم تا بلکه هوا پنجره

 

 شده بود. رهیبه سام خ ،یحالِت خاص کیبا  فته؛یم یآن چشمم به هان کی

 تا حاال حرف هاشون تموم نشده بود؟! یعنی 

 زد و سام فقط شنونده است! یحرف م یکه تا االن فقط هان نیا با

 خب... یول

 .فتهیاتفاق ب دیفکر کنم که شا یز یخوام به چ ینم

 

 کرد رو باز کردم. یم ییروش خودنما یاهیس یرنگ  که لکه ها دیازشون گرفتم و دفتر سف چشم

 بود! دیسف یِ صفحه خال کیننوشته بود و  یز یصفحه چ نیاول

 بود که سخت فکرم رو به خودش مشغول کرد. یصفحه، نوشته ا نیدوم یول

 سخته، عاشقت باشه. یلی" خ

 .ینباش عاشقش

 جوون بده. برات

 !یفدا کن گهید یکی یتو جوونت رو برا یول



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 تو بتپه. یبرا یقلب

 اون بتپه! دنِ ینفس کش یقلِب تو، تنها برا یول

 بره که برات ممنوعه. یکس یِ فکرت پ یول ؛یعاشقانه اش رو گوش کن یها زمزمه

 هم برات حراِم. ایبهش، در خواب و رو دنیکه رس یا ممنوعه

 ...یو خواستن نیریش یا ممنوعه

 پنهان...! یعشق

 کنم. " یکه تنها فقط در قلبم پنهان م یعشق

 

 فکر رفتم. یتو بیتموم شدنش، عج با

 رو باز کردم. یصفحه بعد مشتاق

 شروع به خوندن کردم. و

**** 

 

 .دمشیهم دوباره د امروز

 .دمشید یشد که م یم یبار سوم قایدق 

کنارش بودم، دست و پام رو  یشد و وقت یبهم منتقل م یبیحِس عج دنش،یدونم چرا هر بار با د ینم 
 کنم. یگم م

 بود! بیعج یلیخودم هم خ یحالم برا نیا

 کنه. یهم باشه تعجب م یکس هر

  خان، ِدختر

  صحرا،
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 زبون زد بود. طنتشیکه ش یدختِر ارسالن خان، کس نیدونه و آخر هی یکی  ِدختر

 کرد. یهم نم ینگاه میبه خواستگارهاش هم ن یکه حت یکس

 ....حاال

دونستم و  یدرباره اش نم یز یچ چیو ه دمشید یکه تنها فقط سه بار بود که م یپسر  نیبرابر ا در
 کردم. یطور دست و پام رو گم م نیدونستم؛ ا یاسمش رو هم نم یحت

 

 داشتم.  یحس کی دنشیدست خودم نبود؛ با د 

 که تا حاال تجربه اش نکرده بودم. یحِس خاص کی

 بود. یخوب یلیکه بود حس خ یهر چ یبود؛ ول یحس چ نیدونم ا ینم

 زد که یقلبم چنان تند م دنشیبا د 

 تپش ِ قلبم رو بشنوه. یکردم هر لحظه ممکنه صدا یفکر م 

 کنم: یذارم و آروم زمزمه م یقلبم م یدستم رو رو 

 _ آروم باش!

 .یتاب بش یطاقت و ب یب یطور  نیا دنشیشه که هر لحظه با د ینم 

 

 !د؟یفهم یمگه دل، حرِف عقل و زبون رو م یول

 

 سه خواهرم، به خونه بخت رفته بودن و تنها فقط من بودم. هر

 دم. یمادرم رو از دست م ام،یم ایکه بدن یپدرم ارسالن خان، وقت یگفته  به

 ...یدوستشون دارم ول یلیکه هر سه خواهرم رو خ نیا با

 بزرگترم، برادر
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 دوستش دارم! یلیام بود رو خ یکه بعد از پدرم، تنها پشتوانه و حام یکس

 سخت بود! یام در روزها یمینه تنها برادرم بود، بلکه دوسِت صم اون

از روستا  ییذاشت هر جا یمن حساس بود و نم یرو یلیکه به مامانم داشتم، پدر خ یشباهت بخاطر
 برم.

 من صحرا بودم و عاشِق ممنوعه ها... یول

 رفت، من رو به برادر بزرگ ترم، محسن سپرد. یشهر م دیبا یکار  یکه پدر برا یروز 

 کردم که بذاره به روستا برم. یمن هم از فرصت استفاده کردم و برادرم رو راض 

 کرد. مخالفت

 حال... نیبا ا یدونستم ول یم

 بود، دروغ گفتم! دنشیتاِب دوباره د یکه ب یبار، فقط بخاطر اون پسر و دل نیاول یبرا

 

 کنه. سیتأس یروستا، مدرسه ا یبچه ها یدادم که برا شنهادیبه پدرم پ ش،یسال پ کی

 باالخره قبول کرد. د،یکار د نیا یاصرار من رو تو یداشت. اما وقت دیترد یکم

 

 گردم. یرم و برم یبهونه بچه ها رو گرفتم و بهش گفتم فقط دوساعِت م لیدل نیهم به

 کرد. قبول

 که گذاشته بود.  ییاصرار و شرط و شروط ها یکل با

 

 بودمش. دهید دمجنونی درخت ب ِریبار، ز نیاول

 دوباره اون جا رفتم. نیهم یبرا

 پنهون شدم. یوار یکه برم، پشِت د نیاز ا قبل
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 نظر گرفتمش. ریز یواشکی و

تونم به چشم هاش  یاز فرط خجالت نم ک،یچون از نزد نم؛یداشتم حرکات و رفتارش رو بب دوست
 بشم و حرف هام رو بهش بزنم. رهیخ

 

 بود!! زیانگ رتیح یلیخ

 باختم. یقدر خجالت زده بشم، در مقابلش خودم رو م نیاومد ا یم شیکه کم پ یمن

بشم و به  ریکرد سر به ز یچشم هاش بود که من رو وادار م نیبلکه ا دم؛یکش یاگه خجالت هم نم و
 نشم. رهیچشم هاش خ

تونستم به چشم  یقدر نافذ و ستاره بارون بود که نم نیشب رنگش، ا یِ مشک یا لهیت یها چشم
 بشم. رهیهاش خ

 

 از فکر کردن برداشتم و پرسروصدا، آِب دهانم رو سخت قورت دادم. دست

 رنگم بردم. یاسی یِ هام که از فرِط استرس، عرق کرده بود رو به سمِت روسر  دست

 شل کردم تا  یرو کم میروسر گره

 کمتر شه. ،یصورتم حداقل کم یالتهاِب گرما و سرخ تا

 

 داده بود. هیپهِن مردونه اش، به تنه درخت تک یو شونه ها دهیقامِت بلند و کش با

 بون شده بود. هیسا شیشونیپ یرنِگ روشنش، جلو یقهوه ا یبود و چندتار بلند ِ موها نییپا سرش

 بود...! یحالتش جذاب و خواستن نیچقدر ا و

 گرفته بود. یپاش بود رو به باز  یکه جلو یز ینوِک کفشش، سنگ ر با

 کرد. ینگاهش م رهیلحظه، فقط خ نیکرد. چند یسمت عبور م نیکه از ا یدختر  هر

 شد. یم رهیهم بهش خ دیبا
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 شد. ینم رهیخ اگه

 

 

 تعجب داشت! یجا هم

و  رهیرو به خودش خ یبود که هر نگاه یز یشب روانش، چ یِ نافذ و مشک یمردونه و چشم ها ی چهره
 کرد. یمجذوب م

 

 لحظه به خودم اومدم. کی

 صحرا بودم، من

 سست و ناتوان نبود. صحرا

 پروا بودم. یبا شجاعت و ب یهمون صحرا من

 آورد. یرو به زبون م قتیحق ،یترس و واهمه ا چیکه بدوِن ه ییصحرا همون

دوستش  یلیشناختمش و خ ینم یکه حت یشدم و کس یم میپشت قا نیترسو ها ا نیمثل ا دینبا
 زدم. یم دید یمکیداشتم رو قا

 

 محکم به سمتش رفتم. یام رها کردم و با قدم ها نهیگره زده ام رو پرشتاب از س نفِس 

 مرتبه سرش رو باال گرفت. کیمتوجه قدم هام به سمتش شده بود، چون  انگار

 که نگاهم کرد همانا... نیهم

 مرتبه همانا... کیقلبم  ستادنِ یا و

 گفتم. یبه خودم م ش،یچند لحظه پ نیکه هم ییحرف ها همه

 دود شد رفت هوا! نه،یخواست عمِق نگاهم رو بب یکه انگار م یو با اون نگاه دنشید با
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 من همون صحرا بودم! درسته

 ...اما

 بودم. گهینفِر د کیپسر، انگار  نیفقط در مقابِل ا تنها

 

 بار، تونستم باهاش حرف بزنم. نیاول یبرا

 شد.  یمحو ِ صداش م یو مردونه بود که هرکس رایقدر گ نیصداش ا نِ یطن

 نشم. رهیبه چشم هاش خ میکردم مستق یم یسع

 

 زود گذشت. یلیدو ساعت، خ نیا

 گذشت! یزود نیاش چطور به ا هیهر ثان دمیکه نفهم یطور 

 اسمش رو به زبون آورد. یوقت

 فکر رفتم. یتو سخت

 ...!شاهرخ

 

 قرارش گفت: یبم و ب یاز رفتن، با همون صدا قبل

 نشو! رهیخ میمستق یمرد چیه یوقت به چشم ها چی_ ه

 بشه! یسبز چمن یچشم ها نیممکِن اون هم گرفتار ِ ا ،یبش رهیخ یوقت چون

 

حرفش، چنان گونه هام از حرارت و گرما سرخ و گلگون شده بود که  نیبا گفتِن ا ادمه؛ی قیو دق درست
 شدم. ریسربه ز عیسر
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 سرم رو باال آوردم. یدفعه وقت کیدور نشده بودم که  یچندقدم هنوز

 .دیبار یشد که ازش خون م یانگر ی عص ِیهام قفِل چشم ها چشم

 محسن، دنِ ید با

 .برادرم

 شدم. رهیگرد شده و با ترس بهش خ یمن و شاهرخ، با چشم ها دنِ یهم با د اون

 

 کردن. یاز تنم رو جدا م یداشت، انگار گوشت یکه به سمتم برم یقدم هر

 انداختم. نییشرم سرم رو پا با

 استرس دست هام رو بهم گره زدم. از

 نداشتم. ترس

 عنوان! چیه به

 .نمینکرده بودم. تنها فقط اومده بودم شاهرخ رو بب ییکه خطا من

 بود که به برادرم دروغ گفتم. نیتنها فقط بخاطر ا استرسم

 کردم. انتیاعتمادش خ به

 بار... نیاول یهم برا اون

 

 . ستادیکه روبروم ا یوقت

 دن،یکش ینبود برا ینفس انگار

 .دنیتپ ینبود برا یقلب

 و ناآروم زمزمه کرد: نیسنگ

 صحرا!_ 
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 شدم. رهیخ نشیسرخ یکردم و به چشم ها دایپ جرأت

 

 به نشونه تأسف تکون داد. ینگاهم کرد و سر  رهیفقط خ تنها

 که بهت داشتم!؟ یبود اون اعتماد نی_ ا

 ؟یبه من دروغ گفت چرا

 اجازه ندم. یدیکنم ترس ینداره، درکت م یاشکال یبه برادرت دروغ گفت اگه

 !یوستت بگبه د یتونست یتو که م یول

 !م؟یستیدوست ن گهی. با هم دمیداشته باش یکه رابطه خواهر و برادر  نیمن و تو، قبل از ا مگه

 

 صدام گفتم: یلرزون و با بغِض تو یلب ها با

 _ داداش من...

 نگو"  باال برد. یز یکه " چ نیبگم و دستش رو به نشونه ا یز یچ نذاشت

 

 که به پشِت سرم افتاد. نگاهش

 کردم، شاهرخ رفته باشه. یلحظه فقط آرزو م اون

 طور نبود! نیداداشم به سمتش رفت، ا یوقت یول

 نامرد نبود و فرار نکرده بود. اون

 .ستادیو پرغرور جلوش ا محکم

 شده بودن. رهیگرفته اشون، بهم خ یو چهره  ظیغل یهم، با غرور و اخم ها نهیبه س نهیدو س هر

 

 شناختن. یرو م گهیکردم از قبل همد یم حس
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 هردوشون معطوف بود یبود که در چشم ها یچه نفرت نیا یول

 مشت شده بود. رهنشیبود که برادرم محسن، دست هاش سفت و محکم، کناِر پ ینفرت چه

 

 :دیشده اش غر دیکل یدندون ها نِ یب از

 !میرو داده باش یر یپدرم ارسالن ام یندارم به شما بزرگمهر ها، اجازه ورود به روستا ادی_ به 

 .یگرد یبرنم گهیو د یر  یجا م نیاز ا ادیدرب کتیج یکه حت نیو بدون ا ییسروصدا چیه بدون

 

 شد و لب زد: رهیبرادرم محسن خ یلحنش روان بود، به چشم ها یکه تو یو تحکم تیجد با

 رم! یوجه نم جی_ به ه

 

 شد. رهیرِخ شاهرخ خ میزد و به ن یپوزخند محسن

 .یجوونت رو از دست بد یخوا ی_ نکنه م

 برو! یعنیگم برو  یم یوقت

 داشت. میو نخواه میبا بزرگمهر ها ندار یها رابطه ا یر یما ام ،یدون یخوب م یلیکه خ تو

 بهت نگفته! نویخاِن، ا کیپدرت که  نکنه

 

 گوشه لبش اومد. یشخندیحرفش ن نیگفتِن ا با

 کردم. رتیح

 خودم ثابت مونده بودم و به هردوشون چشم دوخته بودم. یحرکت سرجا یو ب ساکت

 !؟یچ یعنی

 پدرش خان بود؟ شاهرخ
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 دو و روستا داشتن! نیبود که ا یا یچه دشمن نیا

 

 .دمیرسا و محکِم شاهرخ رو شن یصدا یوقت

 حرف هاش، به گوش هام شک کردم. دنِ یلحظه با شن کی 

 .امیشما ب یخوش ندارم روستا ادی_ منم ز

کس مونده بود،  یو ب ضیجا مر نیبزرگ کرده بود و ا یکه من رو از بچگ یو کس یب یبخاطر ب یول
 .امیمجبور شدم ب

 ...اما

 

 به من کرد و ادامه داد: ینگاه

 .ستیرفتنم ن یِ پا گهی_ بخاطر ِ خواهرت صحرا، د

 

 یبهش کرد و با صدا یبه خون نشسته اش نگاه یرو گفت، برادرم محسن با چشم ها نیکه ا نیهم
 :دیکش ادیرفته اش فر لیتحل

 اسِم خواهر ی_ به چه جرأت

 

 

 !!یار ی_ منو به زبون م

 ؟یزن یحرف م یبا ک یدار  یدون یتو م اصال

 !؟یار یبه زبون م یچ یدار  یفهم یم اصال

ها با بزرگمهره ها  یر یاتفاق افتاد، ام نشونیکه ب یا یسال ها بعد از اون اتفاق و دشمن یدون ینم مگه
 نداشتند و ندارند. یرابطه و وصلت چیه
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 شده بود. یگوشم سپر  یتو یهاش مثِل زنگ حرف

 !یدشمن

 وصلت؟

 دونستم. یرو نم یز یقبال اتفاق افتاده بود که من اصال خبر نداشتم و چه چ یز یچ چه

 

 سکوت واهمه داشتم. نیبرقرار شده بود؛ از ا نشونیب یسکوت

 وجه خوب نبود! چیسکوت به ه نیا

 

 نگذشته بود که محسن به سمتم اومد. یز یچ

 غم داشت. نگاهش

 عمارت. میر یاالن م نی_ هم

 .یکن یرو فراموش م یدیجا د نیکه ا ییزایچ نیا همه

 .یبر  یهم م ادیبلکه از  ،یکن یتنها فراموش م نه

 

 ادامه داد: یکرد و با سخت یمکث

 ...ی_ حت

 اشاره اش رو به سمِت شاهرخ نشونه گرفت. انگشت

 .یکن یفراموش م شهیهم یپسر رو برا نیا ی_ حت

 .یو باهاش حرف نزد شیدیکه اصال تا بحال ند انگار

 :دمیحرفش پر ونِ یم
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 داداش... ی_ ول

 

 رو به سمِت لبم برد و مانِع حرف زدنم شد. انگشتش

 .یبگ یخوا یم یدونم چ ی_ م

 .ینیدوباره شاهرخ رو بب دیرو بدون، نبا نیا یول

 .فتهیاتفاق ب نتونیب یز یچ دینبا

 ...فتهیاگه ب که

 

 زده ام چشم دوخت و ادامه داد: رتیح یچشم ها به

 شه! یروستا خون به پا م نیا یتو وگرنه

 

 رو محکم گرفت. دستم

 .میخودمون ثابت موند یمحزوِن شاهرخ، سرجا یکه با صدا میچندقدم نرفته بود هنوز

 افتاد، ندارم. شیکه سال ها پ یو اتفاق یبه دشمن یکار _ من 

 خوام! یبا تماِم وجودم خواهرت رو م من

 رو دوست دارم. صحرا

 روستا خونه به پا بشه. نیا یدوست داشتن، باعث بشه تو نیاگه ا و

 وقته که خون به پا شده. یلیقلبم خ یرو بدون که قبلش، تو نیا

 

 و با خودش برد. دیدستم رو محکم کش محسن

 آخر، سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم. ی لحظه
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 محزونش غم نشسته بود. یچشم ها یتو

 بهم زد و چشم هاش رو محکم چندبار بهم فشرد. نانیاطم یبرا یحال، لبخند ِ تلخ نیبا ا اما

 

 

 هفته گذشته بود. کی

 شهر بود. یهفته تو کیارسالن خان،  پدرم

 با من روبرو نشه. ادیکرد در روز ز یم یبود و سع نینگمحسن با من سرو س برادرم

 کرد. یم یدگیروستا رو رس یو بعد کارها دیپرس یشد، فقط حالم رو م یاگه م ای

 نداشتم. یشاهرخ خبر  از

 .نمشیداشتم دوباره بب دوست

قدر باهم  نیدو روستا ا نیافتاده بود که باعث شده بود ا یگذشته چه اتفاق یکه تو نیهمه مهم تر ا از
 نفرت داشته باشن. گهیداشته باشن و از همد یدشمن

 هم رو هم ممنوع کرده بودن! یبه روستا گهیکه رفتِن همد یطور  به

 

 شب محسن به اتاقم اومد. کی

در ننشسته  ی رهیدستگ یهنوز دستش رو یبه سمِت در رفت. ول نیهم یبود که خوابم برا فکرکرده
 بود که آروم صداش زدم.

 باالخره به سمتم برگشت. یکرد ول یتعلل

 من دلخور بود و حق هم داشت. از

 

 گذشته اتفاق افتاده؟ یتو ی_ چ
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 قدر نسبت بهم نفرت دارن. نیاومده که ا شیدو روستا پ نیا نیب یز یچ چه

 نکردم. افتیجز سکوت در یز یچ یوقت

 لحنم گفتم: یتو یتمنا با

 کنم داداش! ی_ خواهش م

 کن. فیبرام تعر لطفا

 بدونم. دیبا من

 و کالفه گفت: دی موهاش کش ِونیم یدست

 !؟یبدون یخوا ی_ چرا م

 تو داره صحرا؟ یبرا یچه سود گفتنش

 رو فراموش کن! یبهت نگفته بودم همه چ مگه

 گرفت و خواست در رو باز کنه. نییدر رو به سمِت پا رهیکه دستگ نیهم

 حرِف دلم رو به زبون آوردم. باالخره

 لب زدم: یسخت با

 رو بدونم. یهمه چ دی_ من با

 که من عاشِق شاهرخ شدم! چون

 

 در خشک شد. ی رهیدستگ یحرفم، دستش رو نیگفتِن ا با

 زانو زد. نیزم یبه سمِت تخت اومد و مقابلم رو عیدفعه سر کی

 دست هاش حل کرد. یزده ام رو تو خیسرد و  یدست ها و

 صحرا؟ یگ یم یچ یدار  یدون ی_ تو م

 دوستش دارم داداش. _ من
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 ؟یکن یدرکم نم چرا

اوِل مرتبه  ،یعاشق شد ای یدوست داشت یلیرو خ یهر وقت کس یگفت یکه م یتو خودت نبود مگه
 و به تو بگم؟ امیب

 یم تیو ازم حما یمون یپشتم م شهیاگه همه مخالف باشن، هم یگفت یم شهیکه هم یتو نبود مگه
 ؟یکن

 شد. یچ پس

 

 شدم. رهیزد، خ یمهربونش که حاال غم توش موج م یچشم ها به

 مونم. یکه بهت دادم م ییحرف ها و قول ها یهمه  یِ _ درسته من پا

 .رممکنِ یغ نیکه ا یدون یصحرا تو م یول

 کنم. یرو برات جور م یرو که دوست داشته باش یهر ک یاراده کن ایاشاره  هیفقط  تو

 شاهرخ نه. یول

 !یخواهر  لطفا

 کنه اگه بفهمه. یشه؛ پدر سکته م یکه خون به پا م بخدا

 

 و مصمم گفتم: یجد

 گذشته اتفاق افتاده. یتو یرو برام بگو، چ نی_ اول ا

 

 رفتم. یشوک م یکرد و من تو یم فیبرام تعر محسن

 کردم. یم رتیکرد و من ح یم فیبرام تعر محسن

 گفت. یکه م ییزهایکرد و با گفتِن چ یم فیتعر محسن
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 کردن. یم انیمهابا به سمِت گونه ام تاز یب ،یاشک هام مثِل لشکر  

 

 خوب بوده. گهیباهم د یلیرابطه اشون خ شیسال ها پ یلیدو روستا، خ نیبود که ا گفته

 رفت و آمد داشتند. گهیکه با هم د یطور  به

شده  گهید یکرده بودن، که زبون زده روستاها و جاها شرفتیپ  گهیهمد یِ قدر هر دو با همکار  نیا
 بودن.

 شه. یبود م یر یام یروستا یکه تو یخاِن بزرگمهر، عاشِق دختر  یاز پسرها یکی

 بود که برعکس بود. نیا تیواقع یول

 

 

 دختِر عاشق پسر ِ نبود.  که

 دوست داشت. یلیپسر ِ اون دختر رو خ یول

 

 تر بشه. کیو نزد شتریبهم ب یلیدو روستا خ نیشد رابطه ا یوصلت باعث م نیا

 مهم بود و ربط داشت. یلیروستا خ یبرا شتریخودشون، بلکه ب یازدواج نه تنها برا نیا

 کنه. یدختره فرار م ،یجشِن عروس موقعِ 

 تازه شروع شده بوده. دیشک و ترد نیا و

 

 نیا دنید یکردن و وقت یحسادت م یلیدو روستا خ نیو اطراف، به ا کیکوچ یروستاها یطور  نیهم
 اتفاق افتاده،

 بشه. شتریب گهیکردن که نفرتشون بهم د یکار 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 تفرقه انداختن. نشونیب

 

 کردن. یتبادل م گهید یزهایچ یلیبرنج و گندم و خ گهیدو روستا باهم د نیا

 

 داختن.هردو روستا ان رِ یکردن و همه رو تقص ییها یها هم از فرصت استفاده کردن و دزد اون

 دو روستا رو به جوون هم تشنه کردن. نیا چنان

 ادامه داشته. نشونیب یِ و دشمن نهیک نیسال، ا یسال ها که

 

رو ممنوع کرده  گهیروستا بهم د نیو عاشق شدِن افراد ِ ا گهیهم د یکه پا گذاشتن به روستا یطور  به
 بودن.

 کنند. یرقابت م گهیشه و با هم د یم شترتریو ب شتریروز به روز ب کشون،یکوچ یکه اختالف ها یجور 

 

 کرده. دایطور از نسل به نسل ادامه پ نیپدر به پسر و هم از

 االن... تا

 

و بزرگمهر، ناخواسته  یر یام یدو روستا نیا یاومده که پسر و دخترها یم شیاوقات پ یگاه یحت
 شدن. یم گهیعاشِق همد

 

 شد! یم اهیبو ببره و بفهمه، تا روزگارشون س یبود کس یفقط کاف یول

 آشکار. ایکردن  یعشقشون رو پنهون م دیبا ای

 نبود! یشجاعت و کار ِ هر کس ستادن،یخان و خاناِن روستا ا یجلو
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کردن  یکرد، مجبورش م یاگه فراموش نم ایکردن فراموشش کنه؛  یم یگفتن، کار  یفوقش اگه م ای
 ...یبه فراموش

 

 ها به زبون آوردن. یلیها عشقشون رو پنهان کردن و خ یلیخ

 ...دیکش یم ادیآورد و عشقش رو فر یکه به زبون م یبر اون یوا و

 شه. یها شروع م دیاون وقت بود که تهد که

 مرگ کنند. یکه آرزو یجور 

 کردند. یم مونشیاز کرده اش پش و

 

 زدن، یها دست به خودکش یلیخ

 ها خواستن با عشقشون فرار کنن.  یلیخ

 یترد م شهیهم یتونستن به مقصد برسن و از خانواده برا یوقت نم چیکردن ه یفرار م یوقت اما،
 افتاد. یبراشون م یاتفاق ایشدن 

 

 آشکار! ایعشقشون رو  پنهون کنند  ایکه  نیچه سخت بود ا و

 

 پنهون کنند. شهیهم یاشون برا نهیس یبود مجبور بودن  عشقشون رو تو نیهمه سخت تر ا از

 که حِق انتخاب نداشتن. نیا

 ازدواج کنند.  یا گهیکه مجبور بودن با کس ِ د نیا

 کردن. یخاکستر م دیعشق رو با نیا ِش یکه آت نیا
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 که برادرم محسن بهم زده بود گذشته بود. ییروز از حرف ها چند

 تونستم حرف هاش رو هضم کنم. یهم نم هنوز

 

تخت نشستم و شروع به خوندن  یشب بود که حوصله ام سر رفته بود، کتابم رو برداشتم و رو نصفه
 کردم.

 از پنجره اومد. ییدفعه صدا کینگذشته بود که  یز یچ هنوز

 رو به پنجره انداختم. نگاهم

 نشد. یز یگذشت که چ یکم

 باال انداختم و دوباره به خوندن ادامه دادم. یا شونه

 

 به پنجره خورد. یانگار سنگدوباره  ناگهان

داشتم به سمِت پنجره، که مجاوره  یبرم زیرخت آو یکه شالم رو از رو نیا نیکتاب رو بستم و ح کالفه
 اتاق بود رفتم. یگوشه  یکنار 

 

 دست باز کردم. کیذاشتم، پنجره رو هم با  یسرم م یرنگ رو رو یکه شال ِ سرمه ا نیهم

 بزرگ بود. یلیباغ خ کیاتاِق من،  یپنجره  پشتِ 

 خم شدم و نگاهم رو به اطراف سوق دادم. یکم

 

 اومد. ییآشنا یِ مرتبه صدا کی

 کردم. یپنجره نگاه نِ ییپا به



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 کرد. دنیشروع به تپ عیآن قلبم سر کی دنش،ید با

 بود. میشونیاز اون کنار پ یشونه هام رها شده بود و بخش یرو م،یمشک یاز موها یقسمت

 

 گشاد شده نگاهش کردم. یچشم ها با

 شاهرخ؟! یکن یکار م یجا چ نی_ ت...تو ا

 

 که کنار درخت بود رو برداشت و وسط گذاشت. یبزرگ سنِگ 

 اون نشست. یو رو نهیکه بتونه کامل من رو بب یجور 

 

 خنده ام رو مهار کنم. نتونستم

 باال انداخت. ییکرد و ابرو یتظاهر اخم به

 االن؟ یخند یم یبه چ یدار  ی_ خانم

 به وضعش انداختم. یا اشاره

 کم... هی. خب ینشست کیاون سنِگ کوچ یدرشتت، رو کلی_ آخه تو با اون ه

 

 خنده ام گرفت. دوباره

 کرد و محو ِ خنده ام شده بود. ینگاهم م قیطور عم نیهم

 .رهیآروم بگ ینداره، بخند که دِل شاهرخت کم یبی_ ع

 

 هام خشک شد. لب یحرفش، خنده از رو نیگفتِن ا با

 ؟ی_ چرا اومد
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 هاش سخت توهم شد. اخم

 اومدم؟ ی_ چرا نم

 

شکِل ممکن باشه،  نیکردم لحنم به آروم تر یم یکه سع نیا نیتکون دادم و ح نیرو به طرف سرم
 گفتم:

 ؟یایجا ب نیا یتونست یچطور  نهینبود؛ منظورم ا نی_ نه منظورم ا

 عمارت! یهم با اون همه محافِظ جلو اون

 که دلم آروم گرفت. یزد، جور  یآرامش بخش لبخندِ 

 .نمتیبرام مهمه که تونستم بب نیاومدم، تنها ا یا یو با چه سخت یچه جور  ستی_ مهم ن

 

 داشت! ی خاص ِییرایدونم چه گ یصداش نم لحنِ 

 بود که دوست داشتم ساعت ها فقط اون حرف بزنه و من فقط شنونده باشم. یجور  یول

 

 قرار صداش زدم. یهوا رو به شاهرخ کردم و ب یدفعه ب کی

 _ شاهرخ!

 

خطوط وار  ،ی خاک ِنیزم یدستش بود رو رو یکه تو یکیبود و چوِب کوچ نییتا اون موقع پا سرش
 .دیکش یشکل م یا رهیدا

 صداش زدم آروم سرش رو باال آورد. یوقت

 _ جاِن شاهرخ!
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انداختم و به عادت دست هام رو بهم  نییقدر پرسوز و مغموم گفته بود که از خجالت سرم رو پا نیا
 گره زدم.

 

 پنجره اومد. ِک یمحکمش نزد یسنگ بلند شد و با قدم ها یرو از

 

 کم بود. یلیپنجره تا شاهرخ، خ فاصله

 .دیبه صورتش کش یدست

 و موشکافانه نگاهم کرد. قیدق

 گرفته بود. نی ذره ب ِرین رو زکه با نگاهش م انگار

 زمزمه کرد: ناآروم

 !ده؟یغم بار تیسبز ِ چمن یکه چشم ها یر یدلگ ایقدر ناراحت  نیا ی_ از چ

 

 کردم انکار کنم.  یسع

 حرف ها بود. نیانگار اون زرنگ تر از ا یول

 ستین یز ی_ نه چ

 

ستبرش  ی نهیداد؛ قفسه س یم رونیکه نفسش رو شتابان ب نیا نینگاهش رو بهم دوخت و ح نافذ
 شد. یم نییباال و پا

 صحرا. یوقت به من دروغ نگ چیکن ه ی_ سع

 هست. تیزیچ هیشه  یقلبِم که متوجه م نیمن اگه نفهمم، بلکه ا چون

 خم کنم...! شتیسرم رو پ دیاگه ندونم، با که
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 لب زدم: یسخت با

 ترسم!!  یم یلیخ یدون ی_ م

 .نمتینتونم دوباره بب گهیکه د نیا

 شاهرخ. دنتیکه فکرکردن بهت برام بشه آرزو، چه برسه به د نیا

 ندارم. یهراس چیاز مُردن ه من

 هراس دارم.  یلیمن با نبودِن با تو، خ بلکه

 ...یلیخ

 

 چندبار بهم فشرد. نانیاطم یهاش رو برا چشم

 بده! یقول هی_ بهم 

 

 شدم که ادامه داد: رهیبهش خ منتظر

 من هستم، ی_ تا وقت

 وقت هراس نداشته باش. چیکه زنده ام، چه کنارت باشم و نباشم. ه یوقت تا

 حضور دارم! شهینباشم، بدون در قلبت هم یمن اگه روز  چون

 

 رم؟یبار، با حرف هاش نتونستم آرامش بگ نیا چرا

 شه. یم هیکنم سرانجاِم من و شاهرخ هم مثِل بق یحس م چرا
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 میتونست یروستا بودن نتونستن به عشقشون برسن؛ اون وقت ما چطور م یکه تو ییاون ها یوقت
 !میبرس

 

* 

 

 زد، چشم از صفحاِت دفتر گرفتم. یشام صدا م یمامان که من رو برا یصدا با

 

 به بدنم دادم. یهام رو بهم قالب کردم و کش و قوس دست

داده بود،  هیچهار چوب ِ در تک یو به مامان که تو دمیمرطوب زده ام کش ی چشم ها ِریبه ز یدست
 چشم دوختم.

 زد. یلبخند

 ؟یاتاقت ی که تو ِیاز ک یدون ی_ دخترم م

 دونم مامان. ی_ م

 

 انداختم. یکرد، نگاه یرو وارد اتاق م یخنک یپنجره که باز بود و هوا به

 رفته بود! یکیرو به تار هوا

 

شب  دمیزود شب شده بود و من چه قدر  مشغولِ  خوندن دفتر خاطراِت صحرا شده بودم که نفهم چه
 شده!

 

 تکون دادم که مهربانانه گفت: یسر 

 .زمیعز ییجا نیشه که ا ی_ از غروب م
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 شام بخور. ایب گهید

 

 زده گفت: رتیرفت، ح زمیم یکه به سمِت دفتر ِ رو نگاهش

 اومد! ی_ تو که از کتاب خوندن بدت م

 

 

 ؟یخون یم یشده االن دار  ی_ حاال چ

 

 گذاشتم. ری تحر ِزیم یکشو یرو کامل بستم و تو دفتر

که ازشون  یبر  ییزایبه سمِت چ یمجبور  زها،یچ یلی خ ِدنیفهم یاوقات برا یمامان، بعض یدون ی_ م
 .ادیبدت م

 

 سرش صاف کرد. یرنگش رو رو یاسیرنِگ  ینگاهم کرد و چادر ِ گلبه گنگ

 شه؟ ی_ دخترم داره بزرگ م

 بزرگ شده و من خبر ندارم؟ ای 

 

 بهش زدم. یسمتش رفتم و لبخند به

 ساله. کیو  ستیدختره ب کینه  د،ینیب یدختر بچه پنج ساله م هی_ شما که هنوز منو 

 

 

 .میرفت یناهار خور  زیمامان به سمِت م با
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 نشستم؛ انگار متوجه من نشده بود و سخت در فکر بود. یهان کنار

 

 اومد. یبه صدا در نم یز یقاشق و چنگال، چ یسکوت و صدا جز

 که مامان سکوت رو شکست. نیا تا

 .دمیخانم رو د ی_ امروز سارا 

 بود. یخوب و مهربون یلیخانم ِ خ 

 هم هست. خونگرم

 

 .ختمیر وانیل یو پارِچ آب رو به دست گرفتم و تو دمیکردن غذا، با قاشق و چنگال دست کش یباز  از

 !دیاعتماد کن یزود به کس دی_ مامان جان، شما که نبا

 

 دور دهنش رو پاک کرد. ،یبا دستمال مامان

 خانم اعتماد کامل دارم. یسارا نی_ دخترم من به ا

 .هیخوب یلیخانِم خ 

 

 گذاشتم. زیم یرو رو وانیخوردم، ل یکردم و همون طور که جرعه جرعه آب رو م کیرو به لبم نزد وانیل

 .دیگ یرو م نی_ شما هر دفعه ا

 د؟یقدر ساده ا نیمن آخه شما چرا ا مادر

 !نیخونتون راهش داد یو تو نیهم به اون زن اعتماد کرد شیرفته دفعه پ ادتونی

 شد؟ یچ بعدش
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خونه بود رو  یکه تو یا یمتیباارزش و ق یزهایچ یلیزن از اعتمادتون سؤاستفاده کرد و تابلو و خ اون
 و رفت. دیدزد

 یزود به هر کس دیکه شما نبا نهیو تابلوها باارزش اند؛ حرف من ا لیکه اون وسا ستین نیمن ا حرف
 .دیاعتماد کن

 د؟یکنکار  یچ نیخواست یآورد، م یسرتون م ییاون زن بال اگه

 .نیشه که باهاش آشنا شد یخانوم که تازه دو روز هم نم یسارا نیمخصوصا حاال هم با ا 

 

 

 کرد! یمثل ِ بچه ها رفتار م قایمامان دق یگاه

 از شام به اتاِق خودم رفتم. بعد

 

 کرد. یگفتم باز هم کار خودش رو م یبه مامان م ینداشت؛ هر چ یا دهیفا چیزدن با مامان ه حرف

 

 گرفته و مغموم بود. یلیالک ِ خودش فرو رفته بود و خ یهم امروز تو یهان

 نزده بود. یحرف ادیبا من هم ز 

 

 آوردم.  رونیب زیم  یتخت نشستم و دفتر رو از کشو یرو

 داشتم. یبی عج ِجانیه افته،یقراره ب ییداستان و خوندنش که چه اتفاق ها نیادامه ا یبرا

**** 

 

 گذشت. یم روزها



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 یرو م گهیببره، همد ییبو ایبفهمه  یز یچ یکه کس نیبدون ا یو شاهرخ به همون روال، پنهون من
 .میدید

 

 شد. یتر م قیو عم شتریگذشت حس و احساسم بهش ب یم شتریکه ب یهرچ

 

 دمید یپنجره؛ اون رو م یاومد و من از تو یباغ بود م کیشاهرخ نصفه شب پشت ِ عمارت که  البته
 زدم. یو باهاش حرف م

 

 رفته بود. شیخوب پ یهمه چ 

 روز پدرم ارسالن خان من رو اتاقش خواست. کیکه  نیتا ا 

 

 استرس و اضطراب داشتم. یلیاولش خ 

 باشه من با شاهرخ در ارتباطم! دهینکنه فهم دمیترس یم 

 و پنجره.... ادیشاهرخ شب ها باغ م دهیفهم دیکه شا نیا ای

 ذهنم عبور کرد. یتو الیبه اتاق ِ پدر، هزارتا فکر و خ دنیرس تا

 

 وارد اتاِق پدر شدم. یوقت

 نکنم. طنتیش ادیز گهید دیبزرگ شدم و خانم شدم و با گهیکه د نیحرف زد؛ از ا زیاز همه چ 

 !دیرس یخواستگار  انِ یکه به جر نیتا ا 

 

 شهر بود. یپدرم که تو یِ میصم یاز دوست ها یکی
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 کنه. یبوده و خواسته من رو از پسرش خواستگار  دهیباِغ روستامون د یمن رو تو ایگو 

 

ازدواج هنوز زود بوده قبول  یکه سنم برا نیخواست من درس بخونم و ا یکه م نیپدر بخاطر ا اولش
 نکرد.

 

 گرده. یانگار بهش خبر رسونده بودن و گفته بودن که شاهرخ دو رو ور من م ایگو یول 

 خبر داشته. یپدر از همه چ قتیدر حق یول

 کنه! یرو قبول م یجواِب خواستگار  نیهم یبرا 

 

 .دمیشن یحرف ها رو از زبوِن پدرم م نیبود که ا نیبهتر از ا د،یرس یاون موقع مرگم م اگه

 

 از شاهرخ نبود. یخبر  یمنتظر شاهرخ بودم، ول یلیپنجره خ یتو شب

 

 اومد.که  نیمنتظرش موندم تا ا یساعت کی حدود

 شد. یم نییاش از عرق و شتابان، باال و پا نهیزد که قفسه س یقدر نفس نفس م نیا یول 

 خم شد. یزانوش گذاشت و کم یگرفت و دستش رو رو ینفس

 :دمیپرس نگران

 شده شاهرخ؟! ی_ چ

 دنبالت کرده؟ یکس 

 

 اکفتا کرد. یفقط به "نه" ا تنها
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 .دمیکش ینفِس آسوده ا 

 افتاده؟ یچه اتفاق یدون یشاهرخ م ی_ وا

 

 بد کنه! یلیحالش رو خ دمیترس یکه م یز یشدم از گفتِن چ مونیلحظه پش کی

 

 سکوت کردم.  ینگفتم  و کم یز یچ نیهم یبرا

 

 سرسبز نشست.  یچمن ها یرو 

 و اون ها رو به عقب فرستاد:  دیرنگش کش یقهوه ا یموها نِ یب یدست کالفه

 _ بگو!

 !یشونیقدر پر نیافتاده که ا یدونم اتفاق یم 

 نفهمم صحرام چشه. یوقت رمیبم دیکه با من

 

 :دمیحرفش، آروم لبم رو گز نیا با

 وقت حرف نزن! چی_ شاهرخ لطفا از ُمردن ه 

 

 و گرفته اش کرد: نیلحِن غمگ ونِ یم یخنده ا تک

 صحرام بشم من. ی_ فدا

 

 زد. ینیریش چشمِک 

 .یشنو یخوب هم بعدها م یزای_ حاال چ
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 وار صداش کردم: سرزنش

 _ شاهرخ!

 

 سربه سرم بذاره. یاومد کم یخوشش م انگار

 

 .دیبه صورتش کش یکرد و دست یسکوت

 قدر ناراحت و آشفته اس؟ نیا یمن از چ یِ _ چشم چمن

 

 شد. یم زیو ناب، لبر نیریش ی" از زبوِن شاهرخ،  بند بند وجودم از  حس های"چشم چمن دنِ یبا شن 

 

 گفت: تیکه با جد دیطول نکش ادیحس ز نیا یول

 شده. یتونم بفهمم چ یمن خودم م ،یاگه به من نگ_ 

 خوام از زبوِن خودت بشنوم صحرا. یپس م 

 

 آن دلم براش ضعف رفت. کیگفت که  یرو جور  صحرا

 

 من کنان و مضطرب گفتم: من

 شهر هستش من رو... یبابام که تو یمی_ خوب... راستش.. دوسِت صم

 

 .ارمیرو به زبون ب یحرف نیبشم و همچ رهیشب روانش خ یِ مشک یتونستم به چشم ها ینم
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 انداختم و نییسرم رو پا نیهم یبرا

 حرفم رو کامل کردم: ادامه

 کرد. ی_ اون من رو از پسرش خواستگار 

 

 مرتبه حس کردم تنش داغ شد و نفسش تنگ شد. کی

 هم گذاشت. یداغش رو رو یها پلک

 .دیکش یبه موهاش م یکه پنجه ا نیا نیفرستاد و ح رونیرو با حرص ب نفسش

 رنگش نشسته بود. یمشک یچشم ها یحاله از خون، تو 

 

 هاش از زور ِ خشم و تعصب، محکم مشت شده بودن  دست

 :دیو غر دییهم سا یهاش رو محکم رو دندون

 صحرا. یرو بهم بگ نیا دی_ االن با

 آخه االن... 

 

 یاز خشم به سرخ دشیصحرا داشت، صورت ِ سف یکه رو یکه از غضب و تعصب ِ خاص نیا نیح بعد
 رفته بود.

 گفت: لرزون

 شه صحرا. ی_ نم

 .رنیذارم تو رو از من بگ ینم

 کنم. شیکنم راض یم یکنم و سع یبا بابات صحبت م خودم
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 رونیرو به من نداد و پا تند کرد و زود از باغ ب یحرف زدن و واکنش چیجمله اش، اجازه ه نیگفتِن ا با
 رفت.

 

 ادامه حرفم رو بهش بگم و رفت. نذاشت

 .ییروستا نیا یدونست که تو؛ تو یم شیوقت پ یلینذاشت بهش بگم، پدرم از خ 

 

 یرو به خواسته  ینگفته بود؛ تا به وقتش بتونه همه چ یز یدونست و چ یرو م یهمه چ پدرم
 خودش درست کنه.

 

 شون. شهیپ یبهش بگم نرو، چون اون ها از خواستشوِن که تو بر  نذاشت

 تله ننداز...! یبهش بگم که نرو و خودت رو تو نذاشت

 

 

 از شاهرخ نداشتم. یبود که خبر  یروز  چند

 دمش،ید یم نه

 نه! ایدونستم حالش خوبه  یم نه

 نگرانش بودم. یلیخ

 

 اومدن. میپدر و پسرش به خواستگار یمیدوسِت صم یوقت

 کنم. یکردم و نم یجز شاهرخ ازدواج نم یوقت با کس  چیدادم؛ من ه یپسرش جواب منف به
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 که پدرم ارسالن خان بهم گفت:  نیا تا

 بود، ازدواج کنم. شیمیبا فرهاد که پسِر دوست صم دی_ با

 

 که عکِس شاهرخ رو بهم نشون داد.  نیقبول نکردم تا ا 

 که داشتن. یا ی خودم، بخاطر روستا و دشمن ِپدر

 کرد. دیبار من رو که دخترش بودم تهد نیاول یبرا 

 خنده دار بود. یلیخ

 ...یلیخ

 شدم. یم دیشدم که نبا یکه عاشِق کس نیا بخاطر

 .نمیتونستم بب یخوابم هم نم یشدم که بودن باهاش رو تو یکس عاشقِ 

 

 .دمیعکس رو د یوقت

 شوک فرو رفته بودم. یتو

 و پاش رو بسته بودن و صورتش غرِق خون بود. دست

 نمونده بود. یاز صورتش باق یز یچ

 

 نکرده. یو اون که کار  نشیبه پدر اصرار کردم که چرا گرفت یچ هر

 

 گفت: یهم در جوابم خونسرد م پدر

 کرد. ی_ داشت دخترم رو اغفال م 

 .ارمیها رو سر شاهرخ م نیبدتر از ا ،یبا فرهاد ازدواج نکن اگه
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 کردم؛ انگار نه انگار... یالتماسشون م یچ هر

 مرد کنارم موند. کیبود که به قولش عمل کرد و مثِل  یمحسن اون موقع تنها کس برادرم

 .ستادیپدر ا یجلو یحت

 !ستیعنوان به نفعش ن چیبه ه نیدونست ا یکه م نیا با

 کرد و از من دفاع کرد. یمردونگ یول

 

 فرستادن. یبرام م تیوضع نیبدتر یروز عکِس شاهرخ رو تو هر

 

 شد. یدلم خون م دنشید با

 حال و وضعش رو نداشتم. نیشده بود و من طاقِت ا یطور  نی من، وضعش ا ِبخاطر

 ...ینبود ول یواضح یکه عکس ها نیا با

 

بار دلش به حالم سوخت و با  کیپدر تنها فقط  یکردم که حت یم هیقدر شبانه روز گر نیا دنشید با
 ترحم نگاهم  کرد.

 

 شدم. یعکسش دلتنگش م دنِ ید با

 چاقو بود رو برام فرستاده بودن. قِ یزخم عم یِ که کنار ابروش، جا یعکس

 الغر شده بود! یلیصورتش خ 

 

 شده بود. یطور  نیحالش دلم براش ضعف رفت؛ بخاطر من حال و روزش ا نیا دنید با
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 کردم!؟ یکار م یآخه چ یکردم ول یم یکار  دیبا

 قبول کردِن شرط ازدواج فرهاد؟ جز

 تونستم با فرهاد ازدواج کنم؟ یچطور م من

 

 بود که من دوستش نداشتم. نیمهم ا یکه پدرم ازش مطمئن بود، ول نیا با

 نظر من براشون مهم نبود؟ یعنی

 کشم؟ یچطور دارم بخاطر شاهرخ عذاب م دنید ینم

 کارو کنن؟ نیا ادیدلشون م چطور

 

 ازدواج کنم؟! گهید یکیقدر دوست دارم، با  نیرو ا گهید یکی یتونستم وقت یم چطور

 

 شه؟ یم یاگه قبول نکنم شاهرخ چ یتونستم؛ ول ینم من

 .نمیخودم بب یتونم شکنجه دادِن شاهرخ رو با چشم ها ینم من

 

 شکنجه شدن ِ عشقش رو داره؟ دنِ یطاقت د یمگه کس 

 طاقت نداره! یکه کس معلومه

 شدم. یذره ذره آب م دنش،یطاقت نداشتم و با د منم

 

 گفت: تیروز پدر با عصبان کی

 .یدرخواسِت ازدواج فرهاد رو قبول کن دی_ با

 شه آرزو! یعکس هاش هم برات م یروز  هی یذارم شاهرخ زنده بمونه و حت ینم گهیوگرنه د 
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 نگرفتم. یپدر رو جد حرف

کردن  زشیرمق چشم هاش بسته شده بودن و حلقه آو یجوون و ب یکه عکس شاهرخ رو که ب نیتا ا 
 بود رو برام فرستاد.

 

 .دیشاهرخ ببر ِش یخودم رو چطور به پدر رسوندم و گفتم من رو پ دمینفهم

 .نمشیبار آخر بب یپدر افتادم تا بذاره برا یبه پا یحت ادمه،ی درست

 باالخره قبول کرد. پدر

 

 از اتاق افتاده. یگوشه ا ن،یجوون و خون یب نیزم یکه شاهرخ رو دمیشدم د کیوارد اتاِق تار یوقت 

 .دیبار یکرده بودم که از چشم هام خون م هیقدر گر نیا

 

 بود. صورتش غرِق خون بود. انیطناب، کامال در گردنش نما ردِ 

 تنها فقط گفت: دنم،یبا د یحرف زدن هم نداشت، ول ینا یحت

 صحرام...!_ 

 

 رو برداشتن و به سمِت شاهرخ رفتن.  یخودم شالق یچشم ها یجلو

 :دمیکش ادیچشم هام جمع شد و فر یتو اشک

 .دیانصاف یقدر ب نی_ آخه شماها چرا ا

 !د؟یقدر عذابش بد نیاومد ا یدلتون م چطور

 !چرا
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 بوده؟ یجرِم ما چ مگه

 که عاشقش بودم و عاشقم بود؟! نیا

 

شاهرخ  یِ و زخم یتِن خون یخواست شالق رو به سمِت باال ببره و تو یکلیکه اون مرِد ه نیهم اما
 اره،یفرود ب

 گفتم: عیسر

 _ باشه.

 کنم. یمن قبول م 

 کنم. یازدواِج فرهاد رو قبول م شنهادیپ من

 

 کنن. یم انهیچشم هام، به سمِت گونه ام تاز یحلقه زده  یلشکر اشک ها لِ یس

 خشک خشک شده بود. گلوم

 خراش ِ زخمم و سوخت! یاشک، نمک شد رو یشور 

 

 امضا کردم. یکار، حکِم مرگ ِ خودم رو دو دست نیدونستم که با ا یو انگار نم گفتم

 

 شاهرخ... دنِ یفقط بخاطر زجر نکش اما

 عذاب ندادنش... بخاطر

 عشقمون! بخاطر

 

 افتادم. یخاک نِ یزم یت شد و رورمق و ناتوان سس یرو گفتم، زانوهام ب نیکه ا نیهم
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 خوردن. یهاش آروم تکون پلک

 

من، عذاِب  یبلکه بخاطر حرف ها د،یکش یشکنجه عذاب نم نیدونستم که شاهرخ بخاطر ا ینم من
 .دیکش یم یسخت و مهلک

 

 و لرزونش لب زد: دهیخشک یزور با لب ها به

 _ صحرام...

 

 ِک یدستم گرفتم و نزد یبار، تو نیبار و آخر نیاول یرو برا شیخون یو مردونه  دهیکش یدست ها اما
 لبم بردم.

 جام عشقم! نی_ هم

 تموم شد. باالخره

 ذارم عذابت بدن... ینم گهید

 

 

 .دمیرو تار د یجوونم خسته شد و همه چ یب یشد که چشم ها یچ دمینفهم

 

 چشم هام نقش بست. یجلو یاهیافتاده بود و پرده س نیزم ی کرختم رو ِبدن

  محض... ِیکیبود و تار یکیفقط و فقط تار گهیبعد د و
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 ام حاظر شده بود. شهیازدواجم با فرهاد ِ عاشق پ یبرا یچ همه

 متحرک شده بودم. یمرده  کیمثل  

 زدم، یم ینه حرف 

 خوردم. یم یا یدرست و حساب یغدا نه

 زدم. یلبخند م ینه مثل ِ قبل حت و

 

 دهیچیعمارت پ یتو یکه روز  ییخنده ها یدلش برا فتم،یروز ب نیکه باعث شده بود به ا یپدر  یحت
 آورد، تنگ شده بود. یلِب همه م یشد و لبخند به رو یم

 ...دهیچه فا یول

 

 خودشون بود. یکه انگار نامزد یشاد و خوش حال بودن، جور  همه

 نداشتم. یا زهیانگ چیه ،یادامه زندگ ی من که برا ِبرعکس

 

 روح بودم؛ کیمثل ِ  نشونیفقط من ب 

 !یرقص ینه حت یشینه آرا 

 بودم. دهیرنگ هم پوش یلباس ِ ب کی

 به جاش بود... گهید یکیشاهرخم نبود و  یبپوشم، وقت یخواستم لباس آن چنان ینم 

 

 زد. یسوخت و َدم نم یمحسن هر روز با آب شدنم؛ م برادرم

  من شرمنده بود که نتونسته بود به قولش عمل کنه! ِشیپ

 کردم. یقبولش م دیسرنوشت ِ من بود و با نینداشت، ا یر یاون که تقص یول
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 کردم! یم یبخاطر شاهرخ هر کار  من

 زدم. یم یکه عذابش ندن، دست به هرکار  نیکه زجر نکشه، بخاطر ا نیا بخاطر

 

 کردم. یبه فرهاد نگاه هم نم یحت من

 .گسید یکیشده بود که دوستش نداره و عاشق  یکه عاشق ِ کس نینداشت، جز ا یچاره گناه یب

 

 ینفس م گهید یکیکنه که همسر و عشقش، با قلب و نفس ِ  یزندگ نیعمر با ا کیخواستم  ینم
 کنه. یم یکشه و زندگ

 

 از شب ِ عقد، باالخره اعتراف کردم. قبل

 حال... نیبا ا یبود ول دهیدونست و به چشم د یکه خودش م نیا با

 رو امتحان کردم: شانسم

 _ فرهاد من تو رو دوست ندارم.

 که دوستت نداره؟! یکن یزندگ یکه تا آخر عمرت با زن یتو دوست دار  

 رو دوست داره؟ گهید یکی و

 ؟یباهاش باش یخوا یعنوان باز هم م نیبا ا 

 

 نگاهش بود، جوابم رو داد: یکه تو یبا آرامش ِ تمام و با عشق فرهاد

 دونم. ی_ م

 شه! یخودش درست م یخود به خود برا گهید یمن تو رو دوست دارم، همه چ یتا وقت یول
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 تونم تو رو به خودم عالقه مند کنم. یشه که من م یم یروز  باالخره

 

 زدم. یحرفش پوزخند م نیهم به ا شهیهم

 .تونستم عاشقش باشم یکرد من نم یتالش هم م اگه

 رو دوست داشتم و اون تنها فقط شاهرخ بود. یکیمن فقط  

 

 

 .دمیازش نفهم یچیقدر زود گذشت که ه نی ازدواج ا ِمراسم

 خوش حال بود. پدرم

 بود. دهیبود باالخره به خواسته اش رس یهم خوش حال م دیبا

 !دمشیبخش یوقت نم چیمن ه یول

 

 

 .میاز ازدواج به تهران رفت بعد

 سخت بود. یلیکندن از روستا برام خ دل

 

 کرده بوده. یهمون اتاق زندان یبودم که تا موقع ِ ازدواجم با فرهاد، شاهرخ رو تو دهیپدرم شن از

 

 کرد. یم فیمحسن برام تعر برادرم

 کنه. یها رفتار م وونهیفهمه، مثِل د یرو م یشاهرخ همه چ یوقت
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کرد  ینگاهم م یر یگفت با چنان نگاه ِ مغموم و دلگ یخواست بره بهش غذا بده، م یمحسن م یوقت
 کردم. رتیح یکه لحظه ا

 

 کرده بود... شیکه پدرم ارسالن خان زندان یاون اتاق یمدتش، تو  یگوش خراش و طوالن یها نعره

 سوزه. یاون جا بوده، دلش به حال ِ شاهرخ م ینگهبان یکه برا یمرد یحت

 

 گفت: یبرادرم م محسن

 زبون زد بوده. گه،ید یجاها یلیو خ یر یبزرگمهر و ام یروستا یتو شیمردونگ_شاهرخ 

 حال مهربون و دلسوز. نیاما، در ع دمید یاون رو با غرو و تکبر م شهیهم

 گرفته. یرحم بوده باشه و به مردم ِ روستا سخت م یب یپدر ِ شاهرخ کم دیشا

 شاهرخ، برعکس ِ پدرش بوده. اما

 !ستادهیا یم یو ظلمهر ستم  یجلو شهیهم و

 .دمیخودم د یخم شده اش رو با چشم ها یبار، شونه ها نیاول یامروز برا اما،

 یچشم هاش نم یوقت اشک تو چیو ه ختیر یکه تنها بخاطر مرگ ِ مادرش اشک م یمرد یحت
 کرد. یازدواج م گهید یکینشست؛ امروز بخاطر عشقش که به اجبار داشت با 

  شب روانش جمع شده بود. ِیمشک یچشم ها یتو اشک

 حتم داشتم دروغه. دم،ید ینم کیاز نزد اگه

 شد. یهم بود باورش نم یک هر

 عاشق کجا! ی وونهیشاهرخ ِ د نی قبل کجا و ا ِشاهرخ

 

 کرد: یم فیبرادرم محسن با غم برام تعر یحت
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کرد و به  یاز اتاق کز م یزد و گوشه ا ینم میآور یکه براش م ییکدوم از آب و غذاها چی_ لب به ه
 کرده بوده.  بیرو به اتاق نص شیشد که تنها فقط، نور ِ آفتاب یم رهیخ یپنجره ا

 

 شد. یم شترتریو ب شتریلحظه نفرتم به پدرم ب هر

دوست  یلیخ ایپدرم گو یخواستم؛ ول یرو نم نیعنوان ا چیو من به ه دیکش یداشت عذاب م شاهرخ
 داشت!!

 

 کرد. یدونست که اگه قبل از ازدواجم با فرهاد، شاهرخ رو ول م یخوب م یلیخ پدرم

 زد. یحتما شاهرخ مراسم ِ ازدواج رو بهم م حتما

 زنه! یم یبه دست آوردن ِ عشقش، دست به هر کار  یبرده بود که شاهرخ برا یاون هم پ انگار

 

 

 .میکه تهران رفت نیاز ا بعد

 گرفتم. ی مهم ِمیتصم

 بد بود.  یلیمتأهل بودم و فکر کردن به شاهرخ خ گهید من

 کنم. یم انتیکردم با فکر کردن به شاهرخ، به فرهاد دارم خ یم حس

 مونم. یدوستش خواهم داشت و تا عمر دارم عاشقش م شهیکه هم نیبا ا 

 کردم. یپنهان م شهیعشق رو هم نیا دیبا یول 

 

 

برداشتم و خودم رو  دنیدست از تالش کش گهیپس من هم د م؛ینخواست ما بهم برس سرنوشت
  سرنوشت کردم. ِمیتسل
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 دادم. یشدن به خودم رو نم کیکه با فرهاد ازدواج کرده بودم، اصال بهش اجازه نزد یوقت از

 

 که شوهرم بود، نیا با

 ...یبود. ول محرمم

 

 کرد. یبهم محبت م شهیهم

 تونستم دوستش داشته باشم. یکه دسِت خودم نبود و نم فیح یبود؛ ول یخوب یلیمرد ِ خ 

 یم ایخواستم  یرفت، چطور م ی شاهرخ م ِشیفکر و روح و قلبم، ناخوداگاه پ شهیهم یوقت
 تونستم؟!

 

 بود. یو تموم نشدن ادیفرهاد ز یها محبت

 دیکش یش نموقت دست از تال چیحال ه نیبا ا یول د؛ید یهام رو م یکه رفتار ِ سرد و بدخلق نیا با
 .ارهیکرد لبخند به لبم ب یم یسع شهیو هم

 از روستا داشته باشم. یا یدلتنگ یذاشت حت یطور نم نیو هم 

 

 

 گذشت! ی مشترکم با فرهاد م ِیسال از زندگ کی

 

 بود. دهیروز همش حالت تهوه داشتم و رنگم پر کیکه  نیا تا
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 .میاصرار فرهاد، دکتر رفت به

 

 تعجب کردم. یلیکه باردارم، خ نیا دنیشن با

 .نیکردم، ِاال ا یرو فکر م یز یچ هر

 

 رو داشت. یخبر  نیچن یآرزو شهیخودش بند نبود؛ هم یپا یرو یاز خوش حال فرهاد

 زود بوده! یلیکردم خ یمن حس م یول 

 

که تا حاال  دیرس یبهم م یزدم، آرامش یشکمم حرف م یتو یشب ها، با اون فندوق کوچولو یوقت یول
 حسش نکرده بودم.

 

حس ِ  کیکنه؛  یشکمم داره رشد م یشه تو یموجود که اندازه نخود هم نم کیکه  نیحس کردن ِ ا با
 رو داشتم که مطمئنا همه مادرها تجربه اش کردن. یخالص و ناب

 

 م،یبچه بر تیدونستن جنس یبرا یکه سونگراف نیقبل از ا یفردا

 کردم که دختره. یدونستم و حس م یم

 

 .یمشک یو بامزه، با موها نیریدختره ش کی

 

 تنها فقط دخترم بود و بس! ،یزندگ یدوباره ام برا ی زهیو انگ دیتنها ام گهید
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که سبز بود  ییو چشم ها یلخت ِ مشک یدختر مو کی دم،ید یکه م ییاکثر ِ  خواب ها یتو شهیهم
 .دمید یرو م

 

 .دیکه رس یسونگراف وقتِ 

 که بچه دختره. میدیفهم

 

لباس ِ دخترونه بود  یهر چ ،یو از ذوق و خوش حال میکه کردم با فرهاد به فروشگاه رفت یکار  نیاول
 کردم. یانتخاب م

  

 کردم. یو خوشگل رو تن ِ دختر ِ نازم م کیکوچ یخودم لباس ها یداشتم با دست ها دوست

 بافتم. یبا کاموا جوراب م براش

 

 اومدنش بودم. ایها در انتظاره به دن ماه

 

 حس نکنه! یرو حت یوقت کبود محبت چیقدر بهش محبت کنم که ه نیخواستم، ا یم

 

رو که دوست داره به دست  یز یکه نتونستم برسم، حداقل دخترم بتونه چ ییزهایخواستم به چ یم
 .ارهیب

 

 ذاشتم دخترم هم مثل ِ من، عشقش رو پنهون کنه! یعنوان نم چیکه من بودم، به ه یوقت تا

 خوام مثل خودم که نتونستم به عشقم برسم، اون هم نرسه. ینم
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 به عشقش بسوزه! دنیخواستم دخترم هم به حسرت رس ینم 

 که من نتونستم رو اون بتونه! ییزهایخواستم چ یم

 

 زد، یفرهاد از اسم ِ بچه حرف م یوقت

 قرارمون با شاهرخ افتادم. نی دوم ِادیناخوداگاه  

 

 بودم. دهیدفعه و ناخوداگاه حرف هاش رو با دوستش شن کیموقع  اون

شده بود، با ذوق  یبراش تداع یخاطره ا ایو انگار در فکر فرو رفته بود  دی چونه اش کش ِریبه ز یدست
 گفت:

 ذارم آلما.  یدختر داشته باشم، اسمش رو م یروز  هی_ اگه 

 

 اسم ِ دخترم رو آلما گذاشتم. نیهم یمن برا و

 

 

 از شاهرخ نداشتم! یخبر  چیسال، ه کی نیا یتو

 گفت. یبهم نم یز یهم چ محسن

 کجاست؟ نمیخواستم بب یکه م نیا با

 کنه؟ یکار م یچ

 ازدواج کرده؟! یعنی

 خوبه؟ حالش
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 یمحسوب م انتیخ به،یمرد ِ غر کیکردم که من االن متأهلم و فکر کردن به  یفکر م نیبه ا یوقت اما
 شه.

 بهش فکر نکنم. ادیکردم ز یم یسع

 

 با اسم بچه نکرد و موافق بود. ینداشت و مخالفت یهم براش فرق فرهاد

 

 به نام درخشان که... ییروین دنِ یُنه ماهم شده بود که با فهم بایتقر

***** 

 از دفتر که پاره شده بود، چشم دوختم. یبرگه ا به

 

 ادامه صفحه پاره شده بود؟! چرا

 ام خارج کردم و دفتر رو کامل بستم. نهیگره زده ام رو از س نفس

 فکر رفتم. یدادم و سخت تو هیتاج ِ تخت تک به

 صحرا

 .شاهرخ

 پدرجوون بود. یلیکه اسم و فام یر یام ارسالن

 پدرجوون... یعنی

 

 شه. یم یآجر پذ یمثل ِ کوره  تنم

 ذارم. یم میشونیپ یدسِت داغم رو رو ،یو شگفت زدگ رتیح از
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 ممکن بود؟! یز یچ نیهمچ مگه

 !پدرجوون

 رحم و سنگدل بوده باشه؟ یقدر ب نیممکن ِ ا چطور

 کارو با صحرا که دخترش بود کنه؟ نیتونه ا یم چطور

 باشه. یآدم نیخورد همچ ینبود؛ اصال بهش نم یطور  نیپدرجوون ِ من که ا آخه

 عاشق بهم نرسن. که باعث شد دونفر ِ یکس

 از عشق ها پنهون بمونه. یلیکه باعث شد خ یکس

 شد. دن،یکه به عشقشون نرس ییکه باعث ِ عذاب دادن ِ صحرا و شاهرخ و کسا یکس

 کارو کنه؟ نی مهربون ِ من، چطور تونست ا ِپدرجوون

  سرم قرار دادم. ِریبالشت ِ نرم گذاشتم و دستم رو ز یرو رو سرم

 سرم اکو شد. یتو یگنگ یکه چشم هام رو بستم صداها نیهم

 ذارم آلما. " یدختر داشته باشم، اسمش رو م یروز  هی" اگه 

 

 هشدار زنگ خورد. کیگوشم مثل ِ  یتو گهی د ِیصدا دوباره

 اسم ِ دخترم رو آلما گذاشتم. " نیهم ی" و من برا

 

 نشنوم. ییصدا گهی بالشت بردم تا د ِریتکون دادم و سرم رو ز نیسرم رو به طرف ناباور

 کردن ِ من رو داشتن. وونهیصداها انگار قصد ِ د نیا اما

 

 کردم. " یو خوشگل رو تن ِ دختر ِ نازم م کیکوچ یخودم لباس ها ی" دوست داشتم با دست ها
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 مرتبه چشم هام رو باز کردم. کی

  چشم هام رو گرفته بود! ِدید ،یاشک پرده

 گوشم زنگ خورد: یهشدار تو کیمثل  گهی د ِیصدا دوباره

 بود" یو تموم نشون ادیفرهاد ز ی" محبت ها

 

 نشستم. زیخ میتخت ن ینتونستم تحمل کنم و رو گهید

کرد، به  یم انیگونه ام تاز یمهابا رو یب یلیکه اشک هام مثل ِ س نیا نیرو بغل کردم و ح بالشت
 مه کردم: لب زمز ِریشدم و ز رهینامعلوم خ ینقطه ا

 پدرجوونم بود. ،یر یام ی_ ارسالن خان ِ روستا

 صحرا، بابام بود! ی شهی عاشق پ ِفرهاد

 صحرا... و

 

 رو گرفته بود. دمید یجلو یاشک

 کردم، لرزون زمزمه کردم: یگونه ام پاک م یکه اشک هام رو از رو نیا نیح

 ممکن بود صحرا مادرم باشه؟! یعنی_ 

 خواستم باور کنم! ینه، نم نه

  من فقط فاطمه بود. ِمادر

 

 هم وجود داشت. یا گهیتلخ ِ د یتیواقع یول

 بودش که صحرا اسم ِ دخترش رو آلما گذاشته بود. نیا ن،یا و
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 دم. یم دنیبار یبندم و به اشک هام اجازه  یهام رو م چشم

و چطور، آفتاب نورش رو از پشت ِ پنجره و پرده به اتاق تابان  یک دمیقدر غرق ِ فکر بودم که نفهم نیا
 کرد.

 

 صبح شده! یک دمیذهنم پر از سوال بود و مشغول ِ فکرکردن بهشون بودم که نفهم یقدر تو نیا

 

 .دمینمناک و مرطوب زده ام کش ی  چشم ها ِریبه ز یدست

 بود رو برداشتم. زیکه کنار ِ م یا یرو از دهنم خارج کردم و دستمال کاغذ نفسم

 

 رفتم. نییکه از پله ها پا نیهم

 .ستادمیوسط پله ها ا رونیو ح ری شخص ِ روبروم، متح ِدنیبا د 

 کرد؟! یکار م یجا چ نیا بابا

 

  دفتر افتادم. ِادیدفعه  کی

 رو برداشتم. میکردم و قدم ِ بعد میشونیپ یِ چاشن یاخم

 به سمتم اومد. یبا لبخند و دلتنگ دنمیبا د بابا

 چهره اش شکسته و درهم شده بود! چقدر

 گفت: ینرده گذاشت و با مهربون یرو رو دستش

 _ دخترم...

 

 توجه ازش رد شدم. یمن ب یادامه جمله اش رو کامل کنه ول خواست
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 به سمت ِ مبل حرکت کردم و

 خودش خشکش زده بود! یرفتارم تعجب کرده بود که سرجا نیاز ا انگار

 

 .ادیداد که داره به سمِت مبل م یرو م نیکفشش گواه ا یصدا 

 

 ...یآوردم ول یرفتارم سردرنم نیا از

 بودم.  ریدلگ یلیدستش خ از

 کرده بود. یرو از من مخف یهمه چ اون

 رو! یهمه چ 

 

 مبل نشست. یرو کنارم

عنوان نگاهش نکردم و سرم رو بلند هم  چیکردم اما، به ه یخودم حس م ی نگاهش رو رو ِینیسنگ
 نکردم.

 _  دخترم؟ 

 شده؟! یز یچ

 

 ادامه داد: نیغمگ د،یسکوتم رو د یوقت

 ؟یبا بابات حرف بزن یخوا یهمه مدت نم نیحاال بعد از ا م،یدیرو ند گهی_ چند روزه که هم د

 شده دخترم؟ یز یچ

 

 نگفتم. یز یهم سکوت کردم و چ باز
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 دادم. یرو به اطراف ِ خونه سوق م نگاهم

 

 لحنش مشهود بود. یتو یدلخور 

 دخترم. یکرد ینم یمحل یبه بابات ب یطور  نی_ آلما تو که تا حاال ا

 

 و باالخره لب باز کردم: دمیکش نمیلب ِ پا یرو رو زبونم

 ...یکنم، ول ینکردم و نم یمحل یوقت به شما ب چی_ من ه

 

 کردم. یخسته بابا نگاه یگرفتم و به چهره  یآب یا شهیش یها کیکردم و چشم از سرام یمکث

 

 چشم هاش غم نشسته بود؟! یتو یچ یبرا

 کارم... نیبه خاطر ِ ا نکنه

 

 گفتم: یلحن شرمنده ا با

 بابا. دی_ ببخش

 .نیهم یچند روز خسته بودم برا نیا 

 

 به روم زد. یخسته ا لبخند

 نداره دخترم. یبی_ ع

از تنها دخترکم رو  یکه من طاقِت کم محل یدون ینکن، م یوقت به بابات کم محل چیه گهید یول
 ندارم.
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 کردم. یکارم دوباره عذر خواه نیاز ا شرمنده

 هوا گفتم: یب کیدونستم از کجا شروع کنم  ینم

 بوده؟! یک رایسم نیا یی_ بابا

 

 رو از زبون ِ خودش بشنوم. زیداشتم همه چ دوست

 

 .دیکش یقینفس ِ عم بابا

 دخترم؟ یرو بدون یچ یخوا ی_ م

 .یتموم شد رفت، بهتره فراموشش کن هیقض اون

 رو به نشونه "نه" تکون دادم. سرم

 

 

 حق منه که بدونم. نی_ بابا ا 

 بود! دهیبدونم چرا من رو دزد دیبا 

 .دینرس گهیبدونم چرا مامان باعث شد شما به هم د دیبا

 بابا. دیرو بهم بگ یهمه چ لطفا

 

 شد. رهیبه روبرو خ بابا

 کرد یخودش زنده م یرو برا یداشت خاطره ا انگار

 دختر عمم بود. رای_ سم
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 زنند. یم وندیآسمون به هم پ یکه ازدواج دختر عمه و پسر عمو رو تو یمیرسم قد طبق

 بود. نیما هم هم رسم

 دختر عمه و پسر عمو با هم ازدواج کنند. دیبا

حتما با  دیخونده بودن که شما دوتا با رایگوش ِ سم یقدر تو نیرسم موافق نبودم؛ ا نیاصال با ا من
 شه و... ینم گهیو بدون هم د دیازدواج کن گهیهم د

 ذهنش شده بود. یملکه  نیباورش شده بود و ا که

 .میرفت ییروز به روستا کی نیا تا

 .میاون روستا بود رفت یکه تو ی پدرم، به باغ بزرگ ِشنهادیبدر به پ نزدهیس شییفردا 

 جا... اون

 

 سخت بود. یلیحرف براش خ نیکرد، انگار گفتن ِ ا یمکث بابا

 چون با غم ِ صداش ادامه داد: 

 .دمی_ مادرت رو د

 خوشم اومده بود. ازش

 نامزد کرده بودم. رایموقع به اجبار با سم اون

 گهید یکینگفتم و االن عاشق ِ  یز یخوام و به اجبار تا االن چ یرو نم رایبه پدرم گفتم من سم یوقت
 شدم.

 نبود. یوجه راض چیمخالفت کرد، مادرم که به ه پدرم

 .دیازدواج کن گهیباهم د دیبا دیو نخوا دیگفتند شما چه بخوا یم

 کرد. شیشه کار ینم گهیو االن د 

 کنم. یگفت حاللت نم یمادرم م یبشن؛ حت یتا راض دیطول کش یلیخ
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 پدرم بوده. یمیپدر ِ اون دختره، دوست ِ صم القضا

 دیبوده و فهم شیمیدوست صم م،یکه رفته بود ییکه خان اون روستا دیکرد، فهم قیپدرم تحق یوقت
 من از دخترش خوشم اومده.

 شد. دیکم بابا هم متقا کم

 ناراحت شده بود. یلیبود و خ دهیفهم رایسم 

ازدواج کن که دوستت داشته باشه  یگفتم برو با کس یمن بهش م یکرد ول یو التماس م هیگر اولش
 وقت دوستت نداشتم و ندارم. چیو من ه

 گفتم. ینم یز یفقط بخاطر پدر و مادرم چ و

 کرد. یهمش با نفرت نگاهمون م یبعد از مدت 

 نه همسر! دم،ید یخواهر کوچکتر م هیبه چشم  شهیهم ،یرو از بچگ رایسم من

 

 :دمیکه حرف بابا تموم شد، سرم رو به سمتش کج کردم و پرس نیاز ا بعد

 خواست... یبود و م دهیمن رو دزد نیبخاطر ا یعنی_ 

 

 گه: یو م رهیگ ینامعلوم چشم دوخته بود، چشم م یکه از اول تا تموم شدِن حرفش به نقطه ا بابا

 شه. یخطرناک م یلیخ یروز  هیکنه و  یم شهیر ینگاهش، روز  یدونستم اون نفرت ِ تو ی_ نم

 تموم شد. گهید باالخره

 .میباره صحبت کن نیدر ا گهیخواد د ینم

 شه! یخودمون م یها، فقط باعث ِ ناراحت نیفکر کردن به ا چون

 ده. یکارش رو داره م یهم جزا رایسم



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 مامان از پشت ِ سرمون اومد:  یصدا

 !دمیمن نفهم یاومده بود ی_ سالم  فرهاد خان، ک

 .یایکردم غروب م یم فکر

 

 انداخت و جواب داد: یمچش نگاه یبه ساعِت رو بابا

 گفتم زودتر حرکت کنم._ 

 شه که اومدم. یم یساعت مین بایتقر 

 

 شاد و با ذوق گفت: یمبل ِ روبرومون نشست و با چهره ا یرو مامان

 .میمهمون دار هی_ امشب شام 

 

 به مامان نگاه کردم که مشتاق گفت: یسوال

 خونه مون. ادیخانم رو امشب دعوت کردم ب ی_ سارا

***** 

 

 

  غروب شده بود. ِیکم حوال کم

 

 مونده بودم! رتیکرد، من در ح یم فیاز سام تعر یقدر که هان نیا

 !ف؟یو تعر یهان
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 پسر! کیهم از  اون

 بود. بیبرام عج یلیخ

 

 کرده بود. فیسام رو هم برام تعر یوهالباسش گرفته تا حالِت م از

 رو جا انداخته و نگفته. یچ گهیبودم د مونده

 

 خانم تو اومد. کیخونه به صدا دراومد و با باز شدِن در، اول  زنگ

 و متشخص. کیش یخانم با لباس ها کی

 گفتش دمیاز مامان پرس یوقت که

 خانم ِ  یسارا 

 خانم رو به هال دعوت کرد. یسارا ییمامان با خوش رو 

 

 ُکپ کرده بودم. گهیوارد شدِن  شخص دوم، د با

 کرد آخه؟! یکار م یجا چ نیا گهید نیا

 

 محکم و تکبرش وارد شد. یبا قدم ها ش،یشونیپ یبا همون اخم ِ رو سام

 حداقل کنم که همون طور با پوزخند ِ کنار لبش، از کنارم رد شد. یسالم کی خواستم

 

 کرد؟ نیهمچ نیمن خواستم سالم بدم چرا ا وا

 سالم کنم. یآدم نیخودم بود خواستم به همچ ریاصال تقص 

 کرد. یم نیکار کرده بودم همچ یچ انگار
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 .دمیلبم نشست و لبم رو گز یرو ی اون روز، ناخوداگاه لبخند ِادآوردنیبه  با

 

  مامان نشستم. ِکنار

 خانم، مادر سام هستش. یکه سارا دمیطور فهم نیروزمره و هم یبعد از صحبت ها 

 

به خونه  ری( داشت، دیرمضان یبا سرگرد)آقا یاومد؛ چون کار واجب رونیبابا از ب قهیاز چند دق بعد
 اومده بود.

 

 فکر بودم. یطور تو نیهم

 چه زود گذشت!  امروز

  سوال هام رو از بابا و مامان بپرسم. ِیبود تموم قرار

 

 !؟یصحرا چ هیقض یرو بفهمم؛ ول رایسم هیفقط تونستم همون صبح که بابا اومد قض یول

 اومدم ولم کرده باشه و رفته دنباله عشقش شاهرخ؟ ایبه دن یصحرا وقت  دیشا

 کار رو کرده باشه. نیا دیشه که شا یدفتر زده بود، باورم نم یکه تو ییو حرف ها یفاتیآخه با توص یول

 

 خوش حال بود. یلیاومدنم خ ایبود از به دن معلوم

 ؟یبعدش چ یول 

 شد؟ یچ گهیاومدم بعدش د ایبه دن وقتد

 

 خودم اومدم. به
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 صحرا مادرم بود؟! یعنی

 زود باور کرده بودم. چه

 

 متوجه اطرافم نبودم. ادیسردرگم شناور بودم و ز انوسیتکه چوب، وسط اق کیافکار خودم مثل  در

 

 رفت. یمغزم داشت رژه م یخورد قشنگ تو یم کیکه به سرام یکفش یقدم ها یصدا

 

شه گفت، سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. نگاهم رو از انگشتر ِ سبز  یم ایدفعه همه سکوت کردن  کی
 . رمیگ یداده بود م هیکه داداشم بهم هد یزمرد

 

 .رمیگ یم متشیو گرون ق یبراِق مشک یرو از کفش ها نگاهم

 شه. یم دهیبه سمت ِ باال کش نگاهم

 بون شده بود. هیسا شیشونیپ یجذاب رو ش،یمشک یاز موها چندتار

 به تن داشت. یا یو دود یمشک یبا خط ها دی سف ِرهنیو پ یو شلوار خوش دوخت مشک کت

 خوره. یزده ام به نگاه ِ نافذ و روشنش گره م رتی ح ِنگاه

 

 بود! یبیغر بیچه روز ِ عج امروز

 شده بودن یمیصم یخانم بود و با مامانم دوست ها یاز سام که مادرش سارا اون

 هم از... نیو ا 

 !ساواش
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 به من زد. ینامحسوس لبخند

 .دنیحالش رو پرس ییبخاطرش بلند شدن و با خوش رو همه

 گرفت. لشیتحو یلیبابا خ مخصوصا

 

 .دیدفعه به سمتش رفت و ساواش رو درآغوش کش کی دنش،یخانم با د یسارا

 .دینام یهم ساواش رو " پسرم" م یو گاه ختیر یاشک م ،یاز شوق و خوش حال و

 

 کنه؟! یکار م یجا چ نیساواش ا نیا آخه

 شناستش؟ یاز کجا م بابا

 

گونه اش  یرو یکرد و اشک ها یخانم از آغوِش ساواش دل کند، خنده ا یکه باالخره سارا نیاز ا بعد
 رو پاک کرد.

 ما کرد و گفت: روبه

 _ شرمنده!

 بودم. دهیبود پسرم رو ند یمدت 

 براش تنگ شده بود و بعد از اون اتفاق... یلیخ دلم

 

 :دیگونه اش غلت یاز چشم هاش رو یاشک ی قطره

 خوردنش... ریو ت انی_ بعد از اون جر

 نتونستم خودم رو کنترل کنم. دنشید با

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 خانم سوخت. یسارا یبرا دلم

 خورده باشه؟! ریت دیبا یچ یساواش برا یول 

 

 خانم در گردش بود. یساواش و سارا یطور نگاه ِ تعجبم رو نیهم

 

 زد: یحرف رو عوض کرد و لبخند بابا

 خانم اون اتفاق گذشت. ی_ سارا

 .میازش ممنون ایدن کیطور ما هم  نیکه حاِل پسرتون بهتره و هم دیخوش حال باش دیو االن با 

 که ساواش کرد... یخاطر کار  به

 

 مبل کنار سام نشست. یرو ساواش

 بود. فمینکردم. وظ ی_ من که کار 

 

 جا چه خبر بود؟ نیا

 خورده؟ ریت یچ یبرا ساواش

 ممنون باشه؟ دیچرا با بابا

 

 قرار بود بعد از خوندن اون دفتر، اون صندوق رو هم بازش کنم. ادیم ادمیحاال که  نمیبب بذار

 افتاده بود! ادمیاالن  تازه

 

 جمع شرمنده گفتم: روبه
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 رم  یلحظه اتاقم م کیمن  دی_ ببخش

 با اجازه.  

 بود. دهیخانم که تازه پسرش رو د یسارا

 بهم گفت: یحرفم، چشم ازش کند و با مهربون نیگفتن ِ ا با

 .زمینداره عز یبی_ ع

 

 

 به اتاقم رفتم. عیسر یلیخ 

 آوردم. رونیکمد صندوق رو ب از

 

 خب! خب

 صندوق که بدجور ذهنم رو به خودش مشغول کرده! نیبه ا میرس یهم م حاال

 

 شد. یشد که نم یاصال بار نم یحال ور رفتن با صندوق بودم تا باز بشه، ول در

 هم که نداشت. قفل

 در اومد. یدفعه صدا کی

 

 که در حال ِ باز کردن ِ  نیا نیح

 که سرم رو بلند کنم گفتم: نیدستم بودم، بدون ا ی تو ِصندوق

 ؟ییتو ی_ هان

 صندوق رو باز کرد. نیشه ا یم نمیکمک کن بب ایلطفا ب 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 اومد. یبود که داشت به سمت ِ کمد م ییقدم ها یدرعوض صدا یول ومدین ییصدا

 

 

 اون شخص: یرایگ یرو از پشت ِ سرم حس کردم و بعد صدا یا هیسا

 من بتونم بازش کنم. دیشا ی_ اگه بخوا

 

 .دمیخودم د یدوقدم یسمت ِ همون صدا برگشتم که ساواش رو تو به

 

رو پر کرده بود، کم کم به خودم  مینیب یشده بود و حفره ها بیترک یتنش که با عطر مردونه ا یبو از
 اومدم.

  

 !؟یکن یکار م یجا چ نی_ تو ا

 ؟یش یبدون در زدن وارد ِ اتاق م چرا

 اتاق؟ یایو م یانداز  یسرت رو م یطور  نیتو هم یعنیمن خواستم لباسم رو عوض کنم،  دیشا

 

 به سمِت موهام رفت. نگاهش

شونه هام رها  یموهام شل شده بود و رو یافتاد بخاطر باز کردن ِ اون صندوق، شالم از رو ادمیتازه  
 شده بود.

 

 سرم گذاشتم. یشونه هام برداشتم و رو یشال رو از رو زود
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 گفت: یخاص یکه با آوا دمی صداش رو شن ِنیدوباره طن 

شالت پنهان  ریبود و ز اهیات که مثل شب س یشمیابر یموها دنِ یسال ها انتظار د نی_ چقدر در ا
 بــودم. یکرده بود

 گرچه ناخواسته! ،یکرد هیآن را به چشمانم هد یکه روز  نیتا ا 

 

 

 االن منظورش به من بود؟! نیا

 انداخت. یرو از موهام گرفت و به صندوق نگاه ِ کوتاه نگاهش

 

نقش  شیشونیپ یرو یدفعه چشم هاش رو از درد بست و اخم ِ کمرنگ کیبزنه که  یحرف خواست
 بست.

 

 :دمیپرس ینگران با

 شده؟! یز ی_ چ

 

 گفت: نانیاز چشم هام رو باز کرد و با اطم یکی یال

 !ستین یز ی_ نه چ

 

 تخت گذاشتم. یرو رو صندوق

 .می_ بهتره که بر

 کنم. یخودم صندوق رو باز م بعدا
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 .ادیاتاق رو کامل باز کردم و در چهارچوب ِ در منتظرش شدم که ب در

 به سمتش برگشتم. ومد،ین یوقت

 

 زده بود. هیتک واریاش رو به د گهیسِت دکتفش گذاشته بود و د یدستش رو رو 

 .دیگز یرو م نشیریانگار از درد، لِب ز 

 کرد؟ یداشت که پنهون م یدرد چه

 گوشم تکرار شد: یخانم تو یسارا یدفعه صدا کی

 ..."رخوردنشی" بعد از اون اتفاق و ت

 

 درد داشت! نیهم یبرا پس

 .ستادمیا روبروش

 گفتم: مشکوک

 حالتون خوبه؟! دی_ مطمئن

 

 رو از کتفش برداشت و انکار کرد: دستش

 _ نه!

 شده باشه. یز یچ دیبا مگه

 

 شد. دهیشده بود، کش یبه دستش که خون نگاهم
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و چشم  یگرد شده، نگاهم به دست ِ خون یدهنم قرار دادم و با چشم ها یو مبهوت دستم رو جلو مات
 در گردش بود شی طوفان ِیآب یها

 

 ه؟ین خون_ چرا دستتو 

 

 گفت: رلبیانداخت و آروم ز یدستش نگاه ِ کوتاه به

 _ اوه، بازم خون!

 

 روشن و نافذش رو بهم دوخت. یها چشم

 .ستین یز ی_ چ

 

 حرفش، با سرعت از کنارم رد شد. نیگفتِن ا با

 

 خورده بود. ریفکر افتادم که ساواش کتفش ت نیا به

 خورده بود. ریمرد نقاب دار هم کتفش ت قایدق

 ساواش هم بود. یبازو یعالمت رو نیمرد نقاب دار بود؛ ا یبازو ی" که روAعالمت " اون

 ساواش بود. یطوفان یآب یچشم ها یمرد نقاب دار، کپ یآب یها چشم

 

 شد: دهیچیسرم پ یبابا تو حرف

 . " میازش ممنون ایدن کیطور ما هم  نیکه حاِل پسرتون بهتر شده و هم دیخوش حال باش دی" االن با 
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 زدم و با خودم زمزمه کردم:  یلبخند

 !ی_ پس تو مرد نقاب دار بود

 !؟یچ یبرا یخواست من نفهمم، ول یم نیهم یبرا

 بود که شناختمش. نیا مهم

 نقاب دار... مرد

 بود! ساواش

 

 

 .می شام بود ِزیم سر

 نشسته بود. زیبودمش، االن سر م دهیبار با سام د نیاول یکه برا یمرد همون

 فهمم! یشباهت سام و اون مرد رو م حاال

 چون پدر و پسر بودن. 

 

 افتاد. یبیغر بیعج یاتفاق ها میایشمال ب میکه خواست یدونم چرا از وقت ینم

 

 .یکه بهم زنگ زده بود و گفته بود تو مال من یفرد اون

 نیماش یجا گذاشته بودم و تو یکه خونه هان یکه برام فرستاده بودن و انگشتر  یهم از گل ِ رز  اون
 شد و اون نامه... دایپ

  رایشدنمون توسط سم دهیهم از دزد اون

 که زد... ییها حرف
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 خوره و... یم ریبعد از اون مرد نقاب دار که نجاتمون داد و بخاطر ِ من ت 

 

 کرد. فیاتفاق ها رو برام تعر یدوباره حالش بد شد و بعد از چند سال، همه  یهان

 

 ساواش...  یو حرف ها ییباغ ِ جادو اون 

  درخت. ِییاون خونه باال یدوممون، تو دارید

 کرده بود. فیکه در مورد پدر و مادرش برام تعر ییحرف ها 

 

 اون دفتر... خوندن

خانم مادر سام هستش و  یسارا دمیکه فهم یمهمون نیکه بابا صبح بهم زده بود و ا ییحرف ها 
خانم از نگاهش، عشق مادرانه رو  یسارا یشه؛ ول یخانم م یسارا نی ا ِیدونم ک یساواش هم که نم

 .دیشد د یم

 

 گذشت. لمیف کیچشمم، مثل  یاتفاق ها از جلو نیا همه

 چند روز افتاد. نیا یهمه اتفاق، تو نیا

 برمال شد. ییمعلوم شد و چه رازها زهایچ چه

 دونستم؟! یمونده بود که من نم یچ گهید

 

 کرد. یبهش نم ییاعتنا چیبا اومدِن پدر ِ سام، از اول تا آخر اخم هاش سخت توهم بود و ه بابا

 

 سر ِ سفره نشسته. شیشد که انگار دشمن ِ خون یم رهیبابام با نفرت به پدر ِ سام خ یجور  
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 روبروم قرار داشت. قایکنارم نشسته بود و ساواش هم دق یهان

 

 داد. یو به دستش م ختیر یزود براش آب م یخواست برداره، هان یآب م وانیل کیتا  سام

 

 بود. بیو غر بیبرام عج یهان یرفتارها

 شد. یسام، دستپاچه م دنِ یبا د یکرد و گاه یوقت ها هول م یگاه

 

 خانم رو به پدر ِ سام کرد و گفت: یدفعه سارا کی

 امروز.... زمی_ شاهرخ عز

 

کرد و شروع به  ریگلوم گ یخوردم، تو یکه داشتم م ی آب ِوانیه لادامه حرفش رو نگفته بود ک هنوز
 سرفه کردن کردم.

 

 مرد، اسمش شاهرخ بود؟ نیا

 همون شاهرخ باشه؟ نیا نکنه

 هم نباشه! دیشا

 هم همون شاهرخ باشه. نیشه که ا ینم لینفر اسمشون شاهرخ باشه، دل نیچند دیشا

 

 آروم به پشتم زد. یهان

 مامان به خودم اومدم: یصدا با
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 _حالت خوبه دخترم؟

 

 نگران ِ ساواش افتاد. یبه چشم ها نگاهم

 کرد؟ ینگاهم م یداشت با نگران چرا

 

 

 .میبه هال رفت یاز شام همگ بعد

 جا از بابا مطرح کنم. نیدوست داشتم سوالم رو ا یدونم چرا ول ینم

 از شما داشتم. یسوال کی_ بابا 

 

 اخم هاش باز شد. یگذاشت و کم زیم یکه دستش بود رو رو یی چا ِوانیل بابا

 _ بپرس دخترم.

 

 کردم اضطرابم کمتر بشه. یسع

 عرق کرده ام رو بهم گره زدم. یها دست

 من من کنان گفتم: 

 _ خب... راستش... آخه...

 

 زمزمه کرد: رلبیبه پهلوم زد و ز یسقلمه ا یهان

 آلما. گهی_ بگو د
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 منتظر نگاهم کرد. بابا

 کردم. یخودم حس م یجمع رو رو ینگاه ِ ها ینیسنگ

 .ارمیخوام رو به زبون ب یکه م یز یکردم اون چ یو سع دمیکش یقی عم ِنفس

 

 :دمیبود، با استرس پرس نییو همون طور که سرم پا دمیدستم کش یبه انگشتر ِ تو یدست

 !ه؟ی_ صحرا ک

 

 ...یدونستم ول یخوب م یلیسؤال رو خ نیکه جواب ِ ا نیا با

 خواستم از زبون بابا بشنوم. یم

 

 فضا رو فرا گرفته بود. یبد سکوت

 شدم. رهیسرم رو باال آوردم و به چهره تک تکشون خ 

 چهره اش توهم شده بود. یحرفم، هر کس نیگفتن ِ ا با

 

 زد. ینمپلک هم  یشده بود و حت رهینامعلوم خ یفکر فرو رفته بود و به نقطه ا یتو بابا

 

 پدر ِ سام، شاهرخ بود! یبعد نفر

 کنه! یفرق م هیکردم اون با بق یدونم چرا حس م ینم

 ناراحت بود،  گهیجور ِ د کی

 نشسته بود. شیا لهیت یِ مشک یچشم ها یغم تو گهیطور د کی
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 چهره اش هم آشکار و واضح بود. یتو یحت یقرار  یبا گفتِن اسم "صحرا" ب انگار

 

 که به وضوح من رو ترسوند! یا یو نگران یقرار  یب

 

 شدم. قیحواسم رو بهش دادم و به حرکات و رفتارش، مشکوک وار دق شتریب

 

 زانوش بود، محکم مشت شده بود. یکه رو یدست

 .نمیدست هاش رو بب یدیتونستم سف یکه م یطور  به

 رو داشت. یاز دست هاش که لبه مبل بود، لرزش محسوس و نافذ یکی

 کرد. یم ریشده بود و معلوم نبود ذهنش به کجا داشت س کیمات ِ کف سرام نگاهش

 

و  دیشد د یخوب م یلینگاهشون رو خ یِ و ناراحت یخانم افتاد. دستپاچگ یمامان و سارا یرو نگاهم
 برد. یپ

 

 قدر گرفته و ناراحت شده بود؟! نیاسم، چهره اشون ا کیبا گفتن ِ  چرا

 شناختن؟ یهمشون صحرا رو م یعنی

  

 ساواش شد. یِ طوفان ی مضطربم، قفل ِ چشم ها ِنگاه

 چشم هاش رو چند بار به نشونه آرامش بهم فشرد. ه،یاز چشم ِ بق دور

 

 شده بود. قیآرامش به تک تک سلول هام تزر یلحظه ا انگار
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 از همه گذشت و در آخر، به چهره مات و نگراِن بابا خشک شد. نگاهم

 

 دیشناس یا رو م_ انگار همتون صحر

 و چهره اتون گرفته شده! نیقدر تو فکر رفت نیا که

 

 کرد. ینگاهش رو از نقطه نامعلوم گرفت و به چشم هام نگاه بابا

 کالمش گفت: یِ با سرد 

 موضوع نی_ دخترم بعدا در مورد ِ ا

 

 

 .میکن ی_ صحبت م

 _ چرا بابا؟ 

 !هیصحرا ک نیخوام از زبون شما بشنوم که ا یم من

 

 ساواش، نگاهم رو از بابا گرفتم: یصدا با

که قرار داد رو با شما ببندم. بهتون بگم که االن جووِن  نیخواستم قبل از ا یمند، من م فیشر ی_ آقا
 آلما در خطره!

 

 انداخت و خشک و سرد گفت: یبه ساواش نگاه ِ کوتاه بابا

 ...یتا آخر عمر ازت ممنونم، ول یکه در حقمون کرد ی_ من بخاطر کار 
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 جا چه خبر بود؟ نیا

 کرد؟! یصحبت م یز یدرباره چه چ ساواش

 

 مبل بلند شد. یاش، از رو دهیبا همون قامِت بلند و کش شاهرخ

 داد. رونیب قیاش عم نهیتکبر نفسش رو از س با

 خودت، یِ _ بخاطر خودخواه

 .فتهینذار جووِن دخترت به خطر ب 

 

 .ستادیدفعه بابا هم روبروش ا نیا

 هم، ی نهیبه س نهیس

 کرد. یم دادیکه در چهره اشون ب یغرور و تکبر  با

 و درهم... ظیغل یاخم ها و

 دادن. یتن به نبرد م گهیکه انگار داشتن با هم د ییچشم ها با

 

 !دیرو د نهیشد خشم و ک ینگاه ِ هردوشون م یتو

 نداشت! یچشم هاشون انگار تموم نبرد

 

 گفت: تیمحکم و با قاطعبدون چشم برداشتن از شاهرخ،  بابا

 بد. ایدخترم خوبه  یبرا یز یدونم چه چ یم ی_ من بهتر از هر کس

 تو! نه
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 رو گفته بود؛ نیا یا یلحِن جد با

 موند. ینم یباق یحرف گهیکه د یبه طور  

 محکم و بلندش به سمِت اتاق رفت. ینبرد ِ چشم هاشون تموم شد و بابا با قدم ها باالخره

 ینرده ها یشاهرخ، دستش رو یمحکم و رسا یپله نذاشته بود که با صدا نیاول یپاش رو رو هنوز
 حرکت موند. یپله، خشک و قدم هاش ثابت و ب

 حرکت مونده بود تا شاهرخ حرفش رو بزنه! یخودش ب یکه برگرده، سرجا نیا بدون

 

داد، صداش  یکه نشون م یو مغرور و مردونه ا یجد یشاهرخ، برعکس ِ چهره  یدفعه صدا نیا 
 داد:  یم یدلتنگ یمحزون و بو

 _ نذار سرنوشِت آلما هم مثل صحرا بشه. 

 .ریبگ میتصم یدفعه جد نیا

 .ــشهیهم یگرده برا یبر نم گهیهم بدون صحرا رفته و د نیا

 

 تمام گفت. یلیخ ی" رو با ناراحتشهیهم ی"برا

 برد. یپ نشیشد از لحن ِ غمگ یکه م یجور  

 

 به سمِت بابا رفت و ادامه داد: یقدم شاهرخ

 کرد که سرنوشِت آلما هم مثل صحرا نشه. یشه کار  یآلما هست، م ی_ ول

 

 حرف ِ شاهرخ گفت: نیبه ادامه ا ساواش
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 کردن آلما. دای_ از االن شروع کردن به پ 

 تونند آروم بمونن. یکه نخوان نرسن، نم یز یاگه به چ ستند؛ین یها هر کس اون

 کنند! یرو انتخاب نم یها هر شخص اون

 خوان. یکه براشون سود داشته باشه رو م یباارزش و کس یها آدم

 !میآلما رو شروع کن یاز االن آموزش ها دیبا

 

 

 "ساواش"

 

 بود. ختهیبرنامه هام بهم ر ی همه

 ...یرو به آلما بگم ول قتیمرخص شدم، تمام ِ حق مارستانیکه از ب نیبود بعد از ا قرار

 

 کیبرده بوده، انگار  الیرو به و یآلما و هان لیوسا یگفته بود وقتبهم  جواد

 کنه. یم دایپ نیماش یتو دفتر

 

 از صفحه هم اسم صحرا نوشته شده بود. یا گوشه

 

 .دمیرو فهم یحرف جواد، همه چ نی ا ِدنیشن با

 ده. یزود باالخره اون دفتر رو به آلما م ای ریدونستم پدربزرگ ِ آلما، د یم
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کردم  یاومده بود. فکر نم شیپ یدفعه ا کیچند روز،  نیا یتو یها پشت اتفاق و همه چ اتفاق
 ها باشه! نیکرد، خانواده آلما ا یرو م فشیقدر تعر نیکه ا یاز خانواده ا ،یمامان سارا

 

 دونست و خبر نداشت! ینم یز یطور شاهرخ هم چ نیهم

 

 خونه و کنار هم، کی ی چند ساله، اون هم تو ِبیرغ دوتا

 معلومه براشون آسون نبوده. خب

 همه سال! نیهم بعد از ا اون

 

 

 رو از چهره پر از سؤال ِ آلما گرفتم. نگاهم

 ذهنش پر از سوال هستش. یدونستم تو یم

 

 کردِن پدر آلما بود. یراض تمونیالو نیفعال اول یول 

 

 خواستم به سمِت پدر آلما قدم بردارم که شاهرخ بازوم رو با شدت گرفت.  

 

 گفت: شیشگیهم تیهمون لحن ِ پر از جد با

 الزم رو انجام بده! یآلما رو فراهم کن و کارها تِ ی_ پسرم فعال تو امن

 اون موقع... تا
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انداخت و بدون چشم  یاه ِ کوتاهکه پدر آلما به اون اتاق رفته بود نگ یکرد و به در ِ بسته شده ا یمکث
 برداشتن از در گفت:

 کنم. یم ی_ من هم فرهاد رو راض

 کنه.  یبخاطر ِ دخترش هم که شده باشه قبول م 

 رو انتخاب کنه. نهیگز نیدرست تر دیدفعه با نیا

 

 که پدر آلما بود رفت. یحرفش به سمِت اتاق نیاز گفتن ا بعد

 

 رو مطمئن بودم. نیکرد. ا یم یحتما پدر ِ آلما رو راض شاهرخ

 دونستم. یچطور و چگونه اش رو نم یول

 

 کار صالح ِ آلماست. نیا

 .ارهیسر ِ آلما ب ییبال یذارم کس یوقت نم چیو از همه مهمتر من ه 

 

وقت  چیه نیچون من ا ارند،یسر آلمام ب ییتونتد بال یشهر هم نم نیا یآدم ها نیقدرت مند تر یحت
 دم! یاجازه رو بهشون نم نیا

 

 

 

 " آلما "
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 گذشته بود. ییروز از اون روز ِ کذا دو

 

 اومد. رونیآشفته از اتاق بابا ب یافتادم که شاهرخ با چهره ا ی اون روز  ِادی

 

 فکر بود. یزد و همش تو یحرف نم ادیاون روز به بعد چهره بابا توهم بود. ز از

 

 خواست و گفت: اتاقش یروز من رو تو کیکه  نیتا ا 

 .یدور بمون یکه داشت ییا رویکردم از اون ن یهمه سال سع نی_ من ا

 وقت... چیوقت از تو دور نموند ه چیه روین نیا یول 

 

 داد. یحرف ها بدجور عذابش م نیگفتن ِ ا انگار

 ادامه داد: یسخت با

 از مادرت هم دور نموند. روین نی_ ا

 

 شهیکه ش یکنه، جور  یدستش بود رو محکم مشت م یکه تو یوانیل د؛یحرفش که رس یجا نیا به
 شه. یدستش خورد م یتو

 

 شدم. رهیصحنه خ نیگرد شده به ا یچشم ها با

 

 . دیچک یدستش فرو رفته بود و خون از دستش م یتو ییا شهیش 

 به سمتش برم که مانع شد: خواستم
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 آلما. ای_ جلو ن

 بهت بگم. دیبا من

 !ــرهیباعث شد مادرت بم رو،ین نیبهت بگم که هم دیبا

 .میدرخشان اصال خبر نداشت یروین نیاز ا ما

 که پدرجوونت بهمون گفت. نیتا ا 

 درخشان رو مادر بزرگت هم داشته و از مادربزرگت به مادرت منتقل شده.  یروین نیکه ا گفتش

 شه. یمنتقل م نیفرزند ِ آخر بوده فقط به ا چون

 بوده؛ یدرخشان منتقل یروین

دکترها  یکما هم رفته بوده و وقت یرو داشته و تو روین نیبوده ا مارستانیب یزن که تو هیروز  کی 
 ره. یاتاق اون زن م یشن، موقع مرگش مادربزرگت هم اون جا بوده و اتفاق یم دیازش نا ام

 شه. یقبل از مرگ اون زن، به مادربزرگت منتقل م روین نیکه ا نیخبر از ا یب

 گن که بخاطر فشارش بوده. یشه و دکترها هم م یم هوشیشه مادربزرگت ب یکه منتقل م یوقت

 درخشان باخبر نبود! یروین نیاز ا یکس یول

شه  یطور، م نیمونه و هم یشه، تا مرگش همراهش م یمنتقل م یکیبه  یدرخشان وقت یروین نیا
 درخشان رو نداره! یروین نیا یاستفاده کرد و هر کس روین نیاز ا

 شه و از مادر به دختر از دختر به دختر و.... یفقط منتقل م روین نیا

 کنه همش هم از دختر به دختر و... یم دایطور ادامه پ نیهم

 شه. یمنتقل م گهید یکیاگه دختر نباشه، به  و

 شه. یمادربزرگت، به مادرت صحرا منتقل م یروی. نادیم ایمادرت به دن یوقت نیهم یبرا

 

 کنه و با نفرت اضافه کرد: یرو که مشت کرده بود؛ آروم آروم باز م شیکرد و دسِت خون یمکث
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 درخشان باعث ِ مرگ مادرت شد. یروین نیمادرت رو از من گرفت! هم روین نی_ هم

 

 که به لب داشت، آهسته گفت: یدستش رو کامل باز کرد و همراه با پوزخند مشتِ 

 ده. یآوردِن تو، جوونش رو از دست م ای_ مادرت موقع به دن

 

 

 چشم هاش رو از درد، محکم بهم فشرد. بابا

 براش چندان آسون نبوده! ایقضا نیانگار گفتن ِ ا 

 رفت. شهیهم ی_ برا

 خوب رو هم برد! یبا رفتنش تموم ِ لحظه ها دیو نفهم رفت

 

 کنه. یمرتبه باز م کیهاش رو  چشم

 خورم: یم یا کهیدوجام شراب سرخ بود، چشم هاش که مانند ِ  دنِ یبا د 

 .یبا خبر بش روین نیخواستم از ا یمن نم نیهم ی_ برا

 نیکه تو ا دنیفهم یدرخشان بودن م یروین نیکه دنبال ا یاومدنت، اون افراد ایبا به دن مخصوصا
 .یرو دار  روین

 از اون روز بود که افتاده بودن دنبالت. یدونستن؛ ول یرو نم تیلیاسم و فام البته

 گرفت. یاز بدن م یادیز یانرژ  روین نیسخت بود، مخصوصا ا یلینوزاد خ کی یبرا روین نیا

 

 کرد. یچکه م نیزم یخون از دست ِ بابا، ذره ذره رو یها قطره

 رفته بود، ادامه داد: شهیکه ش شیبدون توجه به دسِت خون 
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 بود. نیفقط بخاطر ا یر یهمه سخت گ نی_ ا

 

 کرد رو به زبون آورد: یم ینیدلش سنگ یکه تو یحرف

 نبودم. یهمه سخت گرفتن به تو راض نی_ وگرنه من اصال خودمم با ا

 .مینداشت یچاره ا گهید یول دم،یکش یعذاب م شتریخودم ب من

 

 

 شم. یم زهایچ یلیکنم، متوجه خ یاون روز ِ بابا فکر م یبه حرف ها یوقت

 ها برام روشن شده بود! قتیاز حق یلیخ

 

 لبم نشست. یرو یتلخ لبخند

 رنِگ بالکن گذاشتم. دیسرد ِ سف ینرده ها یدستم رو رو 

 

 رو داشت. یبالکن، تضاد جالب ینرده ها یداغ و گرمم، با سرد یها دست

بالکن بود و آروم موج هاش رو به سمِت  یکه روبرو ییایگوشم جا دادم و به در ریاز موهام رو ز یا تکه
 شدم. رهیآورد، خ یشن ها م

 زمزمه کردم: رلبیز

 شه. یکه مجازات نم یِ تنها قاتل ای_ در

 

 چشمم به ساواش افتاد. ناخوداگاه

 اومد. یم الیمحکم و بلندش، داشت به سمِت و یبه چشم زده بود و با قدم ها یا ی آفتاب ِنکیع
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 پهنش بود! یبه صالبِت شونه ها شهیهاش هم حرف

 و مصمم، یطور جد همون

 غرور و تکبر... با

 مثِل شاهرخ بود! قایدق

 

 ساواش و شاهرخ... یبهم شباهت داشته باشن ول یسام و شاهرخ کم دیشا

 به هم بودن. هیشب یهر نظر  از

به کل فراموش  یبزن یخواست یکه م یکردن، که حرف یآن نگاهت م کیدو چنان با ابهت و نافذ و  هر
 شد! یم

 

 !یزود نینه به ا یول ادیدونستم باالخره م یم

 

 برم. ییجا کیهمراه ساواش به  دیبا روین نیگفته بود بخاطر ا بابا

 دونستم اون جا کجاست؟! ینم یول

تونم بدونم چطور  یدن که م یم ادیرو بهم  ییزهایدونستم که اون جا آموزش و چ یرو م نیا فقط
 رو کنترل کنم. روین نیتونم ا یچطور م ایاستفاده کرد و  روین نیشه از ا یم

 

 تونستم کنار مامان و بابا باشم. یهم نم یادیز یلیبه مدت خ 

 .نمشونیتونستم بب یاز آموزشات، م بعد

 یدونستم که دارم دوره  یخوب م یلیرو خ نیطور ا نیسخت بود. هم یلیمن خ یبرا یدور  نیا
 کنم. یرو تجربه م دمیجد یاز زندگ یدیجد
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 من خوب باشه! یبرا د،یجد یدوره  نیا دوارمیام

 

 موقع رفتن بود. گهید

 

 شدم. رهیپر از اشِک مامان خ یچشم ها به

 و به آغوشش پرواز کردم. اوردمیطاقت ن گهید

 شد. یم ختهیصورتم ر یرو یاشکم مثل ابر بهار  یقطره ها 

 از من نداشت. یهم دست کم مامان

 

 که پر از بغض بود، لرزون لب زد: ییگوشم با صدا یآروم تو 

 .ستمیمن مادرت ن یدیدونم که فهم ی_ م

 ...یاگه دوست دار  ،یمامان صدام نکن گهید یتون یم یاگه دوست ندار  یول 

 

نقش بسته بود، انگشِت شصتم رو  میشونیپ یکه رو یجدا شدم و با اخم ِ تصنوع عیآغوشش سر از
 لب ِ مامان قرار دادم و اعتراض کردم: یرو

 مامان. دیحرف رو نزن نیوقت ا چیه گهی_ د

با من  میشما مثل مادر واقع د؛یکه بزرگم که کرد یاز بچگ ی! ولدیاوردین ایکه من رو به دن ستین مهم
 . نیبرام کم نذاشت یز یچ ن،یرفتار کرد

 .نیکه داشتم رو برام جبران کرد یکمبود ِ محبت هر

 .دیگفت یخواستم بهم "نه" نم یکه م یز یهر چ 

 .دیهم با ارزش تر یمادر واقع کیمن از  یبرا شما
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307 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 صدام گفتم: یلرزوِن مامان جدا کردم و با بغِض تو یرو از لب ها انگشتم

 اون بچه بشه مادر؟! یکه برا ارهیب ایاون بچه رو بدن دی_ مگه مادر حتما با

 

 داد. یسر م هیگر یها یبا گفتِن حرف هام، ها مامان

 اشکم رو با سرانگشت هاش پاک کرد. یدست هاش رو به سمِت گونه ام برد و قطره ها 

 دخترم! یزمی_ تو همه چ

 

 لبم برد. کیصورتم جدا کردم و نزد یهاش رو از رو دست

 اون نهادم. یپر مهر و محبت رو یا بوسه

 دوستتون دارم مامان! یلی_ خ

 

 اومد:  یا یبابا، با لحِن شاک یصدا

 بابا. ی_ ا

 .نیر یهم م یشما مادر و دختر چقدر دل و قلوه برا 

 دلم خواست. دیشا ستادمیگوشه وا هیمنم  دینیب ینم 

 

 سمت بابا برگشتم. به

 بود. ستادهیا یقدم دورتر، کنار در ورود چند

 

 زدم. یلبش، من هم لبخند یلبخند ِ رو با
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308 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمید یصورتش م یلبخند رو رو نیاز چند روز، ا بعد

 

 به جانب دستم رو به کمرم زدم: حق

 دونستم! یو من نم نیحسود بود ی_ بابا شما ک

 .دیشما هم به ما، مادر و دختر ملحق بش نیخواست یشده، م ونیحسود اگه

 

 آغوشش برام باز کرد. یهاش رو برا دست

 آغوشش انداختم. یسمتش رفتم و خودم رو تو به

 موهام گذاشت. یهاش رو نوازش گونه رو دست

 دخترکم رو تحمل کنم! یتونم دور  یم ی_آخه من چطور 

 رو گهیباز هم د میتون یگذره م یروزها زود م نی_ بابا ا

 

 

 .نمی_ بب

 

 که چشم هام رو باز کردم؛ نیهم

اش جمع کرده  نهیس یداده بود و دست هاش رو تو هیتک الیو یِ به ساواش افتاد که به در ورود چشمم
 شده بود. رهیبه من و بابا خ ق،یعم  یبود و با لبخند

 

 ذهنم شکل گرفت. یکلمه تو نیباز هم ا دنشید با

 برم. دی" با
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309 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 " دهیموقع رفتن رس گهید

 

 

 م؛یکه داشت یسخت یِ از خداحافظ بعد

 .میپارک کرده بود، رفت الیکه ساواش روبه و ینیسمِت ماش به

 

 اومد:  یپر از بغِض هان ینشست، صدا نیدر ِ ماش ی رهیدستگ یکه دستم رو نیهم 

 _ آلما!

 !یشه نر  یم 

 

 و گرفته اش، مواجه شدم. نیکه عقب گرد کردم با چهره غمگ نیهم

 به روش زدم: یتلخ لبخند

 برم. دیمن با زمی_ عز

 رفتم. یاگه دسِت خودم بود که نم 

 

 به سمتم اومد: یآروم یقدم ها با

 !؟یشه من هم همراهت ببر  ی_ پس م

 اضافه کرد: یلحِن محزون با

 !امیشه منم ب ی_ م

 

 بگم! یچ یدونستم به هان ینم
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310 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اومد. یهم همراهمون م یمن که از خدام بود هان 

 اون جا... یول 

 

 به سمِت ساواش برگشتم. یسوال

 در گردش بود. یمن و هان نِ یداده بود و نگاهش ب هیتک نیماش یدستش رو به در ِ باز شده  ساق

 

 انداخت.  ینگاه یآخر نگاهش رو از من گرفت و به هان در

 کالمش گفت: یتو تِ یجد با

 .ستین یهر کس یکه قراره بره، جا یی_  آلما جا

 !نهیجا قراره آموزشاِت الزم رو بب اون

 داره. شیرو در پ یسخت یروزها

 .ستین یمناسب یشما، جا یاون جا برا 

 آلما ببرم. ِش یشما رو پ میبعد از آموزشات، تونست دیشا

***** 

 .میراه بود یشد که تو یم یساعت چند

 مدت چشم هام رو بسته بودم. تمومِ 

 کردم. یرو حس م نیماش نِ یآروم و سنگ یها تکون

 

 مرتبه چشم هام رو باز کردم و کی

 که ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود رو به زبون آوردم: یسوال

 !م؟یر یاالن کجا م_ 
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311 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شده بود گفت: رهیبه روبرو خ میمستق ت،یدنده برداشت و همون طور که با جد یرو از رو دستش

 !یدیسوال رو نپرس نیکردم چرا ا یداشتم شک م گهی_ د

 

 هام رو بهم گره زدم و نگاهم رو به جلو دادم. دست

 .دمی_ حاال که پرس

 به سوالم جواب بده. لطفا

 

 رو بهم انداخت. زشیآم طنتینگاهش رو از جلو گرفت و نگاه ِ ش یا هیثان

 آلما. هیلحنت دستور_ 

 

 نقش بسته بود، نگاهش کردم. میشونیپ یکه رو یاخم با

 _ لطفا آلما صدام نکن.

 !؟یکن یکه آلما صدام م یشناس یمنو چند روز م مگه

 

 به جانبم تکون داد: یعقب کرد و به اجبار سر  دنده

 آلما خانم._ باشه 

 

 گفت. یا دهیکش یقصد "آلما خانم" رو با صدا از

 

 داشت. یخاص یرایگ کیکنم صداش  یکه دقت م حاال
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312 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بودم. دهیکه تا بحال نشن یخاص یرایگ

 صداش؛ آهنگ

 بود که مخصوص خودش بود. یلحن

 .بایو ز ناب

 

 سر هم جوابم رو نداد. آخر

 !دمیفهم یکه خودم م باالخره

 

 شدم. یا یطوالن یکم چشم هام گرم شد و غرق ِ خواب کم

 

 اومد. یم یهوا معلق شدم؛ باد ِ سرد و سوزناک یحس کردم تو یا لحظه

 فرو رفته. یگرم یکردم سرم جا یم حس

 .دیبه مشامم رس ییخاص و آشنا عطر

 .ابیبکر و نا یعطر 

 

 پلک هام رو بهم فشردم. آروم

 قصد باز شدن نداشتن! انگار

 ام نشسته بود و قصد بلند شدن نداشت. نهیوسط قفسه س یکه کس انگار

 داشت! یام درد وحشتناک نهیس قفسه

 

 شدم. زیخ میآن ن کی
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313 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مطلق فرو رفته بود. یِ کیتار یتو اتاق

 خوابم برده بود. نیماش یدارم تو ادیکه به  ییجا تا

 جا اومده بودم؟ نیتا ا یچطور  پس

 جا کجا بود؟! نیا اصال

 اومدم. نییتخت پا از

 

 آموزش آورده بود! یبود که من رو برا ییجا همون جا نیا نکنه

 

 سمِت در رفتم. به

 از پشِت در اومد: ییدفعه صدا کیبکشم که  نییدر رو گرفتم و خواستم به سمِت پا رهیدستگ

 شد.  یجاست! من که باورم نم نیشه هم ی_ آره باورت م

 لش بود.دختر بغ هیبزرگمهر در رو باز کرد  یوقت

 دختره خواب بود. یانگار  

 میبود دهیچند سال تا حاال ند نیا یبود که ما تو نیقدر دختره ناز بود که نگو؛ اول از همه تعجبم ا نیا
 همراهش باشه.  یدختر  هیبار  کیفقط  یبزرگمهر حت

 امروز... یول رهیگرم بگ یبا دختر  ادیتا حاال ز میبود دهیند ای

 

 ادامه حرفش رو زد. یشتر یب جانیدختر با ه اون

 !دمید یرو کنار ِ بزرگمهر م یبود که دختر  یبار  نی_ امروز اول

 شه. یگروه پخش م یبمب تو هیمثل  نیا
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314 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 در خشک و ثابت موند. رهیدستگ یرو دستم

 

  ؟یچ

 جا آورده بود؟ نیمن رو بغل کرده بود و تا ا ساواش

 

 

 که از در خارج شدم. نیهم

خودم  یحرکت سرجا یشد و ب دهیکش نیبه زم ییپاهام مثل آهنربا دم،ید یکه م یز یچ دنِ ید با
 .ستادمیا

 

 کردن. یم یبهم دهن کج ،یبود که از شدت ِ براق یا شهیو ش دیسف یاز سنگ ها ک،یسرام کِف 

 

 بود! بایو ز ادیز یلیدرخشِش سنگ خ 

 

 اومد: یذوق زده دختر  یدوقدم جلو نرفته بودم که صدا هنوز

 آلما. ی_ وا

 

 سمتم اومد. به

 داد. صیشد تشخ یرو نه تنها در حرکاتش، بلکه در چهره اش هم م یحال خوش

 _ سالم.
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315 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو به سمتم دراز کرد. دستش

 هستم. ای_ من رو

  

 وارد کردم. یکیانداختم و منم متقابل مثِل خودش، دستش رو فشار کوچ یدستش نگاه به

 

 _ منم آلما هستم.

 خوش بختم. تییاز آشنا 

 از موهاش رو کنار گوشش جا داد: یزد و بخش یز یآم طنتی ش ِلبخند

 دونن. ی_ اسمتو که همه م

 که تو رو نشناسه. ستین یکس

 !؟ی_چ

 

 پله گذاشت. ینرده ها یبه روم زد و دستش رو رو یلبخند

 ؟یدونست ی_ مگه نم

 

 شدم. یحرف هاش نم متوجه

 همه بدونند؟ دیآخه اسم من رو چرا با 

 

 چون جواب داد: د،یسوال ِ ذهنم رو فهم انگار

 . چهیپ یجا خبرا زود م نی_ ا

 هم داره. ییها یهاش خوب یدر کنار سخت ؛یکن یجا عادت م نیکم کم به روال ِ ا خودت
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316 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 انداخت، ابروهاش از فرط تعجب باال رفت. یم یکه به ساعت ِ مچ دستش نگاه ِ کوتاه همزمان

 بشن. یشاک یدفعه شاگردهام از دستم حساب نی_فکر کنم ا

 

 رو از ساعت گرفت و مهربانانه گفت: نگاهش

 تو وقت دارم. یبرا ی_ ول

 

 بافته شده اش رو که جلو بود به عقب فرستاد.  یموها

 ساواش؟ شیببرمت پ یخوا ی_م

 

 تکون دادم. یسر 

 به پله کرد: یدستم رو گرفت و اشاره ا عیسر

 ...ای میبر ی_ از پله ها

 گفت:  طنتیرو باال انداخت و با ش ابروش

 از آسانسور؟ ای_ 

 

 باال انداختم. یا شونه

 نداره. ی_ برام فرق

 

 بود برد. کیتار یلیدونستم کجاست و خ یکه نم یرو گرفت و به سمِت سالن دستم
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317 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد. یتعجب م د،ید یسالن م یمن رو تو یهر ک 

 کرده بودم. یبد یلیکار ِ خ کیکرد انگار  ینگاهم م یجور 

 زد. یطور سرجاشون خشکشون م نیهم ای

 کردم. یرفتارشون رو درک نم نیا

 

 .میآسانسور شد وارد

 نگاه کردم. نییآسانسور به پا ی شهیاز ش 

 طبقه بود. نیباالتر میبر میخواست یکه م یطبقه ا نیا 

 .دید یرو به خوب یشد همه چ یم نییاز پا 

 

 .ستادیزده بود ا ایکه رو یآسانسور به طبقه ا یوقت

 

 رو من کشوند. یا گهیگرفت به سمِت سالن د یطور که دستم رو م همون

 

که روش نوشته  میدیرنگ رس یدر قهوه ا کیکه به  نیبود؛ تا ا کیبزرگ و ش یلیاون جا هم خ یفضا
 دکتر ساواش بزرگمهر " یشده بود: " آقا

 

 !دکتر؟

 دکتر بود! ساواش

 

 که قرمز رنگ بود نشون داد.  ینقطه ا کیآورد و به  رونیب بشیرو از ج یکارت ایرو
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318 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دییقرمز، بعد از تأ یهمون نقطه  

 سبز شد.  

 پخش شد: یبیعج یصدا 

 شد! یی_ شناسا

 

 چشم دوختم. ایبه رو متعجب

 گذاشت. بشیج یدست، تو کیرنگش رو با  یکارِت آب 

 و آهسته زمزمه کرد: آروم

 اتاق بشه. نیتونه وارد ا ینم ی_ هر کس

 اتاق رو دارند. نیکارت رو داشته باشن، اجازه ورود به ا نیکه ا ییکسا فقط

 

 .میبه سمِت همون اتاق رفت گهیهم د با

 جا هم اتاق... نی_ ا

 ِِ  

 حواله ام کرد: یچشمک طنت،یکرد و با ش یمن نگاه به

 _ بزرگمهره.

 ...البته

 

 اومد: یشخص یصدا

 !؟یکن یکار م یجا چ نیا ا،ی_ رو
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319 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مخصوص خودش  ِیصندل یاز برِگ رو یکه ساواش رو با پوشه ا میدو به سمِت صدا برگشت هر
 .میدید

 

 گذاشت. زیاز م یما از دست از نوشتن برداشت و خودکارش رو گوشه ا دنِ یبا د 

 ؟یجا اومد نی_ آلما چطور ا

 

 دم. ینم یجواب دید یوقت

 کرد. یافتاد و اخم ایرو یرو نگاهش

 ا؟ی_ رو 

 

 کرد. یباال برد و خنده ا میساواش گذاشت و دست هاش رو به عالمت تسل زیم یکارت رو رو ایرو

 گفت: یحالِت بامزه ا با

 .یکارت رو بهم داده بود نیآلما جونت، قبال خودت ا نی_ جووِن ا

 بوده. شمیتا االن کارتت پ نیهم یبرا شیریرفت از من بگ ادتی یول 

 

 گذرا به کارت انداخت. یبرداشت و نگاه زیم یتکون داد و کارت رو از رو یسر  ساواش

 جوون آلما،  گهی_ مگه من نگفته بودم که د

 

 کرد:  یظیرو از کارت گرفت و اخم ِ غل نگاهش

 جوون آلما رو قسم نخور! ی_ الک
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320 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دست پاچه شد و من من کنان گفت: ایرو

 _ من؟ 

 گفتم...آخه. یک

 

 بودم گفت: دهیکه تا حاال ازش ند یگذاشت و با لحن ِ سرد زشیم یکشو یکارت رو تو ساواش

و وقت رو  ییجا نیو اونوقت تو االن ا یهمه منتظرتن که آموزش هاشون رو شروع کن ستمی_ طبقه ب
 .یکن یهدر م هودهیب

 

 گفت. رلبیز یشینازک کرد و ا یچشم ایرو

 بزرگمهر. ی_ باشه آقا

 من فقط آلما رو اتاقت آوردم وگرنه اتاقت که... درضمن

 

 :دیغر رلبیآروم ز ساواش

 !ای_ رو

 

 به سمت در رفت. عیپا تند کرد و سر ایرو

 هوا برام تکون داد و بلند گفت: یتو یدست

 .یبعد با داری_ آلما جوون تا د

 

 

 ام گرفته بود. خنده
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321 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود! یو بامزه ا طونیعجب دختر ش 

 

 خودم حس کردم. یرو رو ینگاه ینیسنگ

 انداختم. یبه ساواش که محو خنده هام شده بود. نگاه 

 

 نشست. میشونیپ یرو یصورتم کنار رفت و به جاش، اخم یلبخند از رو زود

 

  حرف اون دختر افتادم. ِادیدفعه  کی

 

 .دمید یرو کنار بزرگمهر م یبود که دختر  یبار  نی" امروز اول

 شه. " یگروه پخش م یبمب تو هیمثل  نیا

 

 ابروم رو باال دادم و موشکافانه گفتم: یتا یکی

 بزرگمهر.  ی_ راست

 کردم و ادامه دادم: یمکث

 جا؟! نیاومدم ا یخوابم برده بود، چطور  نیماش یمن تو ی_ وقت

 

 و تنها فقط با اون نگاه ِ معنادارش، نگاهم کرد. دیبه صورتش کش یدست

 بود رفت. زیروبه م که یا یبه سمِت کاناپه چرم 

 ؟ینیبش یای_ نم

 !یستادیوقته که ا یلیخ
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322 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دستم فشردم. یبلند شده بود رو تو یدستم که به تازگ یانداختم و ناخن ها نییرو پا سرم

  

 دادم. یکار رو انجام م نیوقت استرس داشتم، ناخوداگاه ا هر

 شده بود. قیبدنم تزر یزهر به تموم ِ سلول ها کیدونم چرا استرس مثل  یاالن نم یول 

 ؟یبه سوالم جواب بد یخوا ی_  نم

 

 نگاهش رو از چشم هام به دستم دوخت. باالخره

 نقش بست. شیشونیپ یرو یو ترسناک ظیاخم ِ غل 

 گفت: ظیبا غ و

 شه!  یم ی_ دستت داره زخم

 دختر. نکن

 

 ;دمیتوجه به حرفش، محکم تر به کارم ادامه دادم و عجول پرس بدون

 .گهی_ بگو د

 .ید یهم جواب نم شیکیبه  یتو حت یسوال دارم، ول یلیخ من

 

 محکم به سمتم اومد. یبا قدم ها 

 

 به زخم ِ کنار ناخونم انداخت. یهاش رو به سمِت دستم برد و نگاه دست

 به نشونه تأسف تکون داد: یسر  
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323 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یگفت یخب زودتر به خودم م ،یسوال بپرس یخواست ی_ اگه م

 .یکن یکه دستتت رو زخم نینه ا 

 

 .دمیکش رونیمردونه اش ب ی دهیگرم و کش یرو محکم از دست ها دستم

 _ دستم زخم شد که شد.

 اول شما به سوالم جواب بده! 

 

 .دیاش کش ختهیبهم ر یموها ونِ یم یاش بود رو رها کرد و کالفه پنجه ا نهیس یکه تو ینفس

 .نیبش ای_ اول ب

 دم. یجواب م یکه دار  یهر سوال به

 

 نشستم. یمبل راحت یرو اد،ی" گفتم و دورتر و با فاصله زی"باشه ا

 

 گفت: عیدستم رو به سمِت ناخنم بردم که سر دوباره

 _ در ضمن.

 

 کرد: ینامحسوس یدستم اشاره  به

 دم. یکدوم از سواالت جواب نم چیوگرنه به ه ،یکن ینم ی_ دستت هم زخم

 

 هم قرار دادم. یهام رو از هم جدا کردم و پاهام رو رو دست
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324 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نگاهم رو دورتا دوِر اتاق ساواش چرخوندم. 

 

 افتاد. زیم یرو یآن نگاهم به عکس ِ قاب شده  کی

گذاشته بود و با  یخانم یچشم ها یدست هاش رو رو ش،ییایدر یِ آب یپسر بچه با چشم ها کی 
 شده بود. رهیخ نیبکودکانه اش، به دور نِ یریلبخند ِ ش

 

 عکس بودم، گفتم: ی رهیطور که خ همون

 پسر بچه، چه نازه! نیا ی_ وا

 

 نگاهم رو دنبال کرد. ریمس

 شد. رهیزد و با غم، به عکس خ یلبخند ِ تلخ 

 _ آره. 

 خواست. یم یچ گهیپسر کوچوولو د نیا ،یفرشته ا نیبه ا یوجود مادر  با

 

 جمله رو گفته بود. نیو حسرت ا نیلحن ِ غمگ کی با

 

 بود؛ مادر و پسر بوده باشن. زشیم یکه رو یزدم اون عکس یم حدس

 

کرده  فیبرام تعر بیغر بیو عج زیاون باغ ِ سحر آم یافتادم که اون روز تو ییحرف ها ادیدفعه  کی
 بود.

 رو دوباره بشنوم. زیغم انگ یداشتم ادامه اون ماجرا دوست
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325 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 . دمیسوالم رو که ازش پرس نیاول

 .رهیگ ی نگاهش تعجب م ِنوع

 

 

 بخوره؟! ریبهم ت یجلو و نذاشت یکنه، چرا اومد کیخواست بهم شل رایسم ی_ اون شب وقت

 

 فکر رفت. یشد و تو رهیخ نیزم به

 من بوده باشم؟ اون شخص یدون ی_ از کجا م

 باشه! گهید یکی دیشا

 

 خواست اعتراف کنه که مرد نقاب دار اون بوده؟! ینم چرا

 داشته؟ یلیچه دل آخه

 

 شدم و مصمم گفتم: رهیخ  شیطوفان یِ آب یچشم ها به

 !یدونم تو مرد نقاب دار  یمن م ی_ ول

 

 کرد. یخنده ا تک

 و مردونه... آروم

 

 گفتم. ی خنده دار  ِزیمن چ نکنه
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326 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جمله ام افتادم. ادیدفعه  کی

 " مرد نقاب دار "

 

 .نیزم ریداشتم از خجالت آب شم برم ز دوست

 

 دسته مبل گذاشت. یاز دست هاش رو رو یکیپر از خنده اش رو به چشم هام دوخت و  نگاه

 مثال حاال من مرد نقاب دار من بوده باشم. ی_ برا

 اون نقاب داره... بنظرم

 

 زنه. یاز خنده موج م یچشم هاش، رگه ها دوباره

 داد: ینشون م یچهره اش جد یول

 مهم بوده. یلی_ بنظرم مرد نقاب دار، جوون تو براش خ 

از کار ِ  یکارش، بخش کوچک نیکه ا نهیاز نظرات من ا یکیبخوره. و  ریذاره بهت ت ینم نیهم یبرا
 نقاب دار بوده.

 .ــستین یز یچ گهیکه د رخوردنیدر قبال تو انجام بده. ت دیهم هست که با یا گهیبزرگتر د یکارها و

 

 گرد شده نگاهش کردم:  یچشم ها با

 کرده. یبزرگ یلی_ اون کار ِ خ

 بخوره، به اون خورد. ریکه به من ت نیا یجوون خودش رو به خطر انداخت و به جا اون

 از اون داشته باشم. یادیتوقع ز دیبا یچ یبرا من

 !بهیغر کیهم از  اون
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327 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 داد. رونیو نفسش رو با حرص و کالفه ب دیرنگش کش یمشک یبه موها یدست

 زمزمه کرد: آروم

 به؟یغر هی یدون ی_ از کجا م

 .یمهم تر باش یز یاز نظر اون، تو براش از هر چ دیشا 

 

 زنگ خورد. شیدفعه گوش کیحرفش،  نیگفتِن ا با

شده بود،  رهیخ رونیگوشش برد و همون طور که به منظره ب کیرو نزد یرفت و گوش زشیبه سمِت م 
 جواب داد.

 

 هر کلمش " آره، بله، حتما" بود. یتو 

 شدم. رهیاش خ افهیبه ق قیدق

 داشت، معلوم بود ورزشکار بود. یقد ِ بلند 

 

 انداخت. یم یطوفان یای در ِادیکه من رو  یا یآب یها چشم

 و صورِت سبزه اش... یپرکالغ یمشک یموها

 

 خودش شد. ینگاهم رو ینیسنگ متوجه

 

 دادم. وارینگاهم رو به در و د زود

 کردم. ینگاهش م دهیتابلو بود که فهم یول
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328 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آلما. یبازم گند زد 

 

 که صحبتش با تلفن تموم شد. نیاز ا بعد

 برداشت. یصندل یرو از رو کتش

 .نییطبقه پا میبر دی_ با

 با چند نفر آشنات کنم. دیبا

 

 .میاتاق خارج شد یاز در ورود گهیتکون دادم و با هم د یسر 

 

 برم. نییبار از پله ها پا کیداشتم  دوست

 کنم گفت:  یدارم به پله ها نگاه م د،ید یوقت

 .میر یاز پله ها م یدفعه بعد هر چقدر که بخوا یدفعه با آسانسوره، ول نی_ا

 

آسانسور پخش  یتو یدفعه آهنگ نیا م؛یرفت میاومده بود ایهم به سمِت همون آسانسور که با رو باز
 شد. 

 .میآهنگ ِ مال کی

 

 رفت، من هم پشت سرش رفتم. رونیاز آسانسور ب یوقت

در  یکه قدم نسبتا بود ول نیبهم دست داده بود با ا یاحساس کوتاه دم،یرس یتا شونه هاش م بایتقر
 برابر ساواش...

 بلند شد. تیجمع یکم صدا کم
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329 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .میبود دهیرس بایتقر

 شد. جادیا ینیچون با ورود ساواش سکوِت سنگ 

 

 پشت سر ساواش جلو اومدم. از

 انداخته بودم. نییسرم رو پا 

 بهم دست داده بود. یبیحس غر 

 ...تیهمه جمع نیا نیب 

 

 گفت.  یز یچ کی یمن، هر کس دنید با

 یکه مردم روش نشسته بودن، نگاه ییها یکم صداها باالتر رفت سرم رو که باال آوردم به صندل کم
 کردم.

 

 سن بود، همه سکوت کردن. یکه رو ییآقا کیتذکر  با

 گفت:  رلبیبکشم که آروم ز رونیساواش آروم دسِت سردم رو گرفت. خواستم دستم رو از دستش ب 

 کنند. ی_آلما همه دارن نگاهمون م

 !یزشته تقال کن 

 

 چرا دستم رو گرفت؟ آخه

 

 . میبود رفت ژهیسن بود، مخصوص و و یکه رو ییکه به قول آقا ییبه سمت مبل ها گهیهم د با
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330 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دستم رو از حصار دستش جدا کردم. زود

 باعث معذب شدنم شده بود. نیمن بود و ا یاز نگاه ها رو یلیخ

 

 رو بهش داد تا امضا کنه. یکنار ِ ساواش اومد و برگه ا ییآقا کی

 کاغذ بود. یساواش مشغول امضا کردن برگه ها تا

 

از دخترا پچ پچ کنان،  یکیکه  دمیبودن، شن کینزد یو چون به من کم دمیشن تیرو از جمع ییصدا
 آروم گفتن:

 .بهیعج یلیآره خ_ 

 .نمیب یدختر م هیشه که بزرگمهر رو دارم کنار  ینم باورم

 

 صداش گفت: یاومد که با شوق ِ تو یا گهیدختر ِ د یصدا 

 دختر اومده.  هیهمه سال با  نی_ حاال بزرگمهر بعد از ا

 یجا م نیا یتو رو،ین نیسن با ا نیا یرو تو یدختر  نیهمه سال، همچ نیبعد از ا نیمهمه که ا نیا
 .مینیب

 ما هستش. یرویاون هزار برابر ن یرویمهم تر از اون، ن و

 شه! یصدمش هم نم کیما  یروین 

 

 

همه  نیدختر گفته بود بعد از ا یکیدوست نبوده که اون دفعه اون  یساواش تا حاال با دختر  مگه
 سال...
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331 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بود. یمیصم یانگار کم ایبا رو دمیمن که د یول

 !ه؟یقدر قو نیمن ا یروین یعنی

 شه. یاون ها هم نم یرویدرصدم ن کی که

 دارند؟ ییرویاون ها چه ن مگه

 ....هیبق ای

 

 کروفن رو به دست گرفت. یسن رفت و م ینبود که ساواش رو حواسم

 

 خواست بگه؟ یم یچ یعنی

 اون دخترها هم استرس گرفته بودم. یحرف ها از

 اومد. یافتاد که از دور داشت به سمتم م ایبه رو نگاهم

 

 

 بود، خطاب به من گفت: تینشست و همون طور که نگاهش به جمع میمبِل کنار یزود رو ایرو

 _ معذب نباش. 

 باوره.قابِل  ریبراشون غ نیهم یبرا دن،یند ییروین نیهمسن تو رو با همچ یحاال دختر  تا

 

 گرد شده رو بهش کردم و گفتم: یچشم ها با

 باوره؟  رقابلِ ی_ چرا براشون غ

 داره؟ یمن چ یروین مگه
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 تر شد. کیبهم نزد یگرفت و کم تیرو از جمع نگاهش

 زمزمه کرد: یآروم یتن ِ صدا با

 گفت. ی_ الحق که ساواش راست م

 گفت؟ یم ی_ مگه چ

 

 خاص خودش گفت: طنتِ یباال انداخت و با ش یشونه ا 

 !یش یخوشگل تر م یکن یتعجب م ایاخم  ی_ که وقت

 

 کرد. یهم از حرفش تعجب کردم که خنده آروم باز

 چاره. ینکن. من که دخترم دلم رفت، چه برسه به ساواش ِ ب ی_ دختر، چشمات رو اون طور 

 

 قدم شد: شیزود پ ایبگم که رو یز یچ خواستم

 خوب گوش کن. یلیخواد بگه رو خ یکه ساواش االن م یا ی_ بخش ِ اصل

 

داد که منتظرن  یمشتاق ِ مردم که منتظر به ساواش زل زده بودن؛ آشکار و واضح بود و نشون م چهره
 .ارهیتا ساواش اصل ِ مطلب رو به زبون ب

 

 گذرا به مردم کرد. ینگاه ساواش

 لحن ِ صالبت خاِص خودش گفت: با

 جا، نیدعوتتون به ا یاصل لی_ دل
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 درخشان بوده. یرویبه خاطر ن 

 

 داد. یم ینظر  یشد و هر کس یهم همه ا دوباره

 باالخره بعد از تذکر دادن، ساکت شدن و منتظر ِ ادامه حرف ساواش شدن. 

 

 لحنش بود، ادامه داد: یکه تو یتیکرد و با تحکم و جد یمکث ساواش

 یمنتقل م یدختر  هیاز  شهیبوده و هم یدرخشان منتقل یرویکه ن دیدون یخوب م یلی_  خودتون خ
 شه. یدوباره منتقل م گهید یکیشه و زود به 

 مونه. یروش ثابت م رو،ین نیمنتقل شده که ا یکیدفعه به  نیا یول

 .ارهیب ایبدن یدرخشان رو داره، فرزند یرویکه ن یکه اون فرد هیاون هم تا وقت 

 

 با چشم هاش اطراف رو رصد کرد. یکالمش کرد و کم ونِ یم یدوباره مکث ساواش

 .میکن دایپ روین نیرو با ا یفرد نیچن میطور بعد از چند سال، تونست نی_ و هم

 ...البته

 خوب بود. یلیگروهمون خ یبرا روین نیو ا میکن دایرو پ یفرد نیهمچ میچند سال منتظر بود ما

و اون  میکم داشت یز یچ هی شهیبود، هم لیآماده بود و تکم زیاگر همه چ یطیهر شرا یکه تو یز یچ
 درخشان بود. یرویهم ن

 رو بگم که آلما. نیفقط خواستم ا میبگذر

 

 به من کرد. یدست اشاره ا با

 کردم. یخودم حس م یرو رو ینیسنگ یکارش، نگاه ها نیا با
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 رو داره. روین نی_ آلما ا

 ینم یرو داره، ول روین یشخص نیچن نیدونست یو م نیبود دهیخودتون هم قبال اسم آلما رو شن 
 !هیاون ک دیدونست

***** 

 

 تخت نشستم. یرمق، رو یو ب خسته

 سرم در حاِل چرخش بود. یتو یکرد، انگار که تومور  یدرد م یلیسرم خ 

 

تخت رها کردم و  ی. خودم رو رودمیکش میلخِت مشک ی موها ِریبه ز ی موهام رو باز کردم و دست ِکش
 ام خارج کردم. نهیرو از س نمینفِس سنگ

 

 قرار دادم و چشم هام رو بستم. میشونیپ یدستم رو رو پشت

 .ختیر یم یو درشت زیر یاز فرط ِ گرما، عرق ها میشونیپ 

  داغ و ملتهبم گذاشتم. ِیشونیپ یدستم مشت کرده بودم رو رو یکه تو یدستمال

 

 هام رو محکم بهم فشردم. چشم

 روهم افتادن بود! یکارم، انگار پلک هام آماده  نیا با

 چشمم خودنما شد. یساواش جلو یِ آب یکه چشم هام رو بستم، چشم ها نیهم یول

 

 چشم هام رو باز کردم. عیسر

 چم شده بود؟ من
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 برد. یدونم چرا خوابم نم ینم

 

 تخت نشستم. یرو کالفه

 کردم. یمتعلق به من شده بود، نگاه گهیکه د دمیبه اتاق جد 

 

که با گلدونش، کنار  یرز ِقرمز  یکه کنار ِ پنجره قرار داشت و گل ها ینفره ا کیاتاق ساده و تخِت  کی 
 قرار داشت. یکیو کوچ یچوب زیم یتختم رو

 گوناگون و مخلتف بود. یکمد هم در مجاوره اتاق قرار داشت که پر از لباس ها کی 

 

 سمِت پنجره رفتم و پرده کرم رنگ رو کنار زدم. به

 رو کامل باز کردم.  پنجره

 

 .دیوز یباز کردن پنجره باد سرد با

 شدم. رهیخ رونیاومد؛ به ب یکه م ی توجه به باد سرد ِبدون

 .دمیکاو قیکردم و اطراف رو دق زیهام رو ر چشم

 

 بود. بیغر بیجا عج نیا چقدر

 یزدن و اطراف رو با دقت چک م یقدم م یبودن و هر از گاه ستادهیدر، با سالح ا یچند نفر جلو 
 کردن.

 

 بود؟ یاجیبه سالح چه احت آخه
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 باال انداختم. یشونه ا دیالق

 

 بده. ادیالبته قرار شد خودش بهم آموزشاِت الزم رو  م،یکن یرو شروع م نیگفته بود فردا تمر ایرو

 

ساواش اخم کرد و اصال اجازه نداد  یخواست بهم آموزش بده، ول یهم بود که م یا گهیپسر د کی
 بگم. یز یبهش چ

 کنه! یم فیتکل نییمن تع یکه برا هیک انگار

 

 اومد. یم رونیاز ب ییصدا سرو

 ...صدا

 اسب و کالسکه بود! یصدا

 کرد؟ یکار م یجا چ نیکالسکه ا آخه

 

 یز یهر چ یچند روز برام اتفاق افتاده بود که خودم رو برا نیا یتو بیغر بیعج یزهایقدر چ نیا
 آماده کرده بودم.

 

 کرد. یاسب نشسته بود و کالسکه رو اداره م یرو یکه مرد یرنگ ییو طال دیسف ی کالسکه

 

 اومدن، یروبه در ورود یوقت

 که حرف زدن. نیسالح دار به سمِت کالسکه رفت و بعد از ا مرد
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 تکون داد. یسر  که سالح داشت، یمرد 

 مرد هم به سمت کالسکه رفت و در رو باز کرد. اون

 

 بوده! یمعلوم نبود که ک ادیبود و ز شب

 دختر بوده. کیکه  دیشد فهم یاز لباس و مدِل لباسش م یول

 لباس ِ بلند ِ پف دار بنفش کی

 

 

 کرده بود. نتیسرش ز یموهاش رو هم با حالت، باال که

 

 زد. یخودش رو باد م یبود و هر از گاه یباد بزن کیهم  دستش

 

 اون دختر، جلوش خم و راست شد. دنِ یمرد سالح دار با د اون

 

 دفعه نگاه ِ اون دختر به من افتاد. کیخواستم پنجر رو ببندم،  تا

 بعد... یبهت کرد ول دنمیاز د اولش

  نگاهش رنگ ِ نفرت گرفت. ِنوع

 من رو ترسوند. یزد، لحظه ا یچشم هاش موج م یکه تو ینفرت

 

 بود؟! یک گهید نیا

 نگاهم کرد؟ یطور  نیا چرا
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 داخل ِ اتاق اومد. یبه در خورد و کس یا تقه

 بود که... یک نمیبرگشتم تا بب 

 

 

 داده بود و دست هاش رو بهم گره زده بود. هیکه به درگاه در تک دمید ریرو سر به ز یدختر  

 .دیکش یرنگش م یبه شال ِ سرمه ا یدست یاز گاه هر

 .دی_ خانم، بزرگمهر گفتن که به اتاقشون بر

 

 نقش بست. میشونیپ یرو یمی مال ِاخم

کردم؛  یذاشتم و موهام رو مرتب م یسرم م یکه رو نیا نیتخت برداشتم و ح یشال بنفشم رو از رو 
 گفتم: یبه مهربان ختهیآم یو با لحن ستادمیروبروش ا

 راحتم تا خانم. شتریب نی. با ایصدا کن_ بهتره که من رو همون آلما 

 

 .نمیرو بب شیعسل یچهره سبزه و چشم ها یباال گرفت و من حاال تازه تونستم کم یرو کم سرش

 _ چشم!

 کار داره؟! ی_ ساواش با من چ

 

 فکر کردم. یکردم و به جمله ام کم یمکث

 زدم بهتر بود! یمناسب نبود؛ همون بزرگمهر صداش م نیا نه
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 شالم جا دادم. یموهام رو تو از یبخش

 کار دارند؟ یاتاقشون چ یکه بزرگمهر با من تو نهی_ منظورم ا

 

 به من انداخت. یقی دق ِنگاه

 دونم. ی_ خب من نم

 دن. ینم یحیکس توض چیوقت درباره کاراشون به ه چیآقا ه چون

 خانم هم اون جا هستند. ایخواد صحبت کنه و رو یرو گفتن که درباره آموزش ِ فرداتون م نیفقط ا 

 

 که اتاق ِ ساواش بود رفتم. ییباال یتکون دادم و باز هم از همون آسانسور، به طبقه  یسر 

 

 .ستادمیدر ا یجلو

 رفتم؟! یم دیبا یاالن من چطور  

 تونستم برم. یکارت هم نم بدون

 

 رنگ باز شد. یدفعه در قهوه ا کی

 

 مشغول صحبت کردن بودن. ایو رو ساواش

 با ورود من، سکوت کردن. 

 

 .نمیبهم کرد که کنارش بش یاشاره ا ایرو 

 !د؟یکارم داشت یچ _ خب
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 باالخره از لب تابش چشم گرفت و سرش رو بلند کرد. ساواش

 ...دی_ سع

 

 اومد. ینفس نفس زنان کس یدفعه صدا کی

 زد. یزانوش گذاشته بود و نفس نفس م یافتاده بود که دستش رو رو یبه پسر  نگاهم

 بلند کرد و شمرده شمرده گفت: یرو کم سرش

 که نکردم؟ ری_ د

 

 که نگاهش بهش افتاد. نیهم ایرو

 کرد. یظیبرگردوند و اخم غل رو

 و خشک گفت: یسرد با

 _ چه حالل زاده.

 خودش اومد. میاسمش رو برد 

 

 رفت گفت: یساواش م یکه به سمِت مبل روبرو نیا نیانداخت و ح ایبه رو ینگاه ِ کوتاه دیسع

 .ایبودمت رو دهیوقت بود که ند یلی_ خ

 

 گوشه لبش جا گرفت. یپوزخند ایرو

 شد.  رهیخ دیجز سع ییبه جا و

 !ینیرو بب یکس یخواست ی_ مگه م 
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 انیدر جر ایرو یچشم ها یتو یبود و چه نفرت نشونیب یز یبود؛ چه چ یجور  کی دیبه سع اینگاه ِ رو 
 بود؟!

 

 نگفت. یز یسکوت کرد و چ دیسع

 

 رونه ام کرد. ینگاه میگذاشت و ن زیم یدست هاش رو رو ساواش

 _ خب.

 .دیلطفا بحث نکن گهید 

 رو بهتون بگم. یخواستم موضوع مهم یم 

 

 که ادامه داد: میسه منتظر نگاهش کرد هر

 که آلما... نیهم بدونن ا گهید یکردم، واجب بود گروه ها یگروه معرف ی_ امروز که آلما رو به اعضا

 

 چشم هاش، آروم لب زد: یتو طنتِ یرو به من دوخت و با ش نگاهش

 درخشان رو داره. یروی_ آلما ن

 کن. یم لیتکم یها االن دارن نقشه هاشون رو حت یلیخ 

 زنن. یم یکردن نقششون، دست به هر کار  یعمل یبرا

 .میدست بذار یو دست رو مینیطور بش نیهم دیما هم نبا 

 

 داد و دست هاش رو بهم قفل کرد. هیتک یبه صندل دیسع
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 .میهر چه زودتر آموزشاِت آلما رو شروع کن دی_ با

 

 برداشت و شروع به نوشتن کرد. زیم یرو از رو یبرگه ا ساواش

 ...یکه صدالبته ول نی_ ا

 .رهیبگ ادیخوب  یلیرو خ زیچ کی دیآلما با فعال

 

 ضرب گرفت. زیم یکرد و خودکار رو رو یمکث

به  ایانجام بدن و  یکار  ای ارنیب شیریخواستن گ یروز  کیبتونه از خودش دفاع کنه؛ اگه  دی_ اول با
 بتونه از خودش دفاع کنه. دیآلما حمله کنند، با

 .میروز ما کنار آلما نباش کی دیشا

 .بتونه از خودش دفاع کنه دیبا ارن،یسرش ب ییببرن و بال شیاز پ یاگه خواستن کار  

 

 

 کرد. یاشاره نامحسوس ایرو به

 و... یکار کن یده و دفاع از خودت که چ یم ادیرو بهت  یمهم یزهایفردا چ ای_ رو

 

 اومد. یگوش خراش و نازِک دختر  غیج یادامه حرفش رو نزده بود که صدا هنوز

 

 پرده گوشم رو خراش داد. ،یمثل ناقوس صداش

 

 .میسه متعجب به سمِت صدا برگشت هر
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 بودمش! دهیشدن از کالسکه د ادهیموقع پ شبیبود که د یکه همون دختر  نیا

 

 شده بود. رهیتنها فقط به ساواش خ ،یشوق و شاد با

رو خمار تر کرد و به سمِت ساواش  شیدرشت و آب یو چشم ها دیبلوندش کش یبه موها یناز دست با
 اومد.

 

 بلند شد. یصندل یدرهم، از رو یبا اخم ها ساواش

 عقب تر رفت. یساواش کم اد،یاون دختر خواست به سمِت ساواش ب یوقت

 

 .اوردیخودش ن یبه رو یحرکِت ساواش ناراحت شد، ول نیمعلوم بود که از ا قشنگ

 اش جمع کرد و موشکافانه نگاهش کرد. نهیس یدست هاش رو تو ساواش

 ؟ینبود سیمگه انگل ؟یکن یکار م یجا چ نی_ هلنا تو ا

  

 یکه نه تنها در حرکاتش بلکه در صداش هم همراه بود، با طناز  ینازک کرد و با عشوه ا یچشم هلنا
 گفت:

 .نمی_ اومده بودم عشقم رو بب

 کردم؟ یکار بد نکنه

 

 نگاهش کرد. یروح یشد و تواضع و ب شتریحرف ِ هلنا، گره اخم هاش ب نیبا گفتِن ا ساواش

 گوشه لبش اومد. یپوزخند



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 واژه رو به من نسبت نده! نیه ا_ چند بار بهت بگم ک

 

 و نافذ نگاهش کرد. قیباال انداخت و دق ییابرو

 لحِن صداش بود،   یکه تو یا یسرد 

 رو هم بهت کرد. من

  ؟یاومد یچ ی_ برا

 

 گرفت:  ینازک کرد و چندتار از موهاش رو با دو انگشتش گرفت و به باز  یچشم هلنا

 بهت بزنم. یسر  هی_کار خالف که نکردم، اومدم 

 

 گذاشت. زیم یهر دو دستش رو رو ساواش

 داد. یجوابش رو م یشد و همون طور با سرد یگره اخم هاش باز نم یا لحظه

 به خطا رفت. رتیت ی. ولیاومد یداشت ی_ اون دفعه هم هدف

 !ران؟یا یکه از انگلستان اومد یدار  یدفعه چه هدف نیا 

 

 انداخت. دیو سع ایبه رو بانهیغر ینگاه هلنا

 ها... بهیغر نیا یشه که جلو ی_ نم

 

 کرد. دیو من و سع ایبه رو یگرفت و اشاره ا واریاش رو از د هیتک

 بگم. یز ی_ چ
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 شد. یعصبان یلیحرفش، خ نیاز ا ایرو

 شد. یم نییاش با شدت باال و پا نهیاز شدت خشم، س چون

 تو؟ ای میما هست بهی_ غر

 

 لحنش گفت: یبگه که ساواش با تحکم ِ تو یز یگفت و خواست چ رلبی" زیشی" ا هلنا

 اتاقم؟ یایب ی_ چطور بدون کارت تونست

 

 به سمتم اومد: یکرد و قدم یبه من نگاه هلنا

 _ انگار در باز بود.

 

 .ستادیروبروم ا قیزد و دق یپوزخند

 آره؟ ی_ تو همون آلما معروفه هست

 

 کرده بود. یججمله هاش رو ه ،یز یلحن ِ نفرت انگ با

 نوع حرف زدنش بدم اومده بود. نیا از

 

 هام رو بهم گره زدم و حق به جانب نگاهش کردم. دست

 _ چطور؟

 دمیپرس یطور  نی_ هم

 

 گفت: شیظاهر تِ یحرفش، رو برگردوند و رو به ساواش با معصوم نیاز ا بعد
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 ؟یکارت ِ ورود به اتاقت رو باالخره بهم بد یخوا ینم زمی_ عز

 

 .ستادیهلنا ا یکارت رو برداشت و روبرو زشیم یحرفش، از کشو نیبه دنبال ا ساواش

 

 .دیبار یاز سرو صورتش م یخواست کارت رو بهش بده، خوش حال یکه ساواش م نیبخاطر ا هلنا

 قلبش گذاشت. یدستش رو رو 

 !یکارت رو بهم بد یخوا یهمه سال، م نیساواش بعد از ا ی_ وا

 

 نگاهش کنه، به سمِت من اومد. یکه حت نیبدون ا ساواش

 

 حرکت مونده بود. یهوا خشک و ب یرو ره،یخواست کارت رو از ساواش بگ یهلنا که م دست

 

 به روم زد یبا تواضع لبخند ساواش

 کارت رو به سمتم گرفت. و

 کارت رو بهت بدم. نیخواستم ا یوقت بود م یلی_ خ

 

 کردم. یروش خورده شده بود نگاه یرنگ که مهر قرمز  یدستش که کارِت آب به

 ن؟یبه من بد نیخوا یکارت رو م نیا یچ ی_ برا

 .یکارت رو داشته باش نیخواستم ا یطور  نی_ هم

 .یایبه اتاقم ب دیکه کارت دارم، با نیا یوقت ها برا یلیکه خ نیا و
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 نبود. یخوب لیهم دل باز

 خواست بده؟ یآخه کارت رو چرا به من م 

 م؟یحرف بزن یاز چ میخوا یم مگه

 

 .رمیکرد که کارت رو بگ یبا چشم و ابرو اشاره ا ایرو

 دستم رو جلو بردم و کارت رو از دستش گرفتم. دیترد با

 

مردونه و داغش  یدستم به دست ها یاز انگشت ها یگرفتم، برخ یکه کارت رو از دستش م نیا نیح
 برخورد کرده بود.

 دستش، بهت کردم. یو گرما یبه دستم وصل کرده بودن؛ از داغ یدفعه انگار برق کی

 دستم رو از دستش خارج کردم. عیسر

 

 انداختم. یدستم نگاه ِ کوتاه یکارِت تو به

 نبودم. یکارت رو به من داده بود راض نیکه ا نیا یباز هم برا 

 

 بهش برخورده بود. یلیخ ایکار ساواش، گو نیکه از ا هلنا

 کرد و خودش رو به اون راه زده بود. یم ینگاه واریدر و د به

 باال انداخت و با تکبر گفت: یشونه ا دیالق

 رم اتاقم. یم گهی_ من د

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

چشم هاش لونه کرده بود رو روانه ام  ونِ یکه م یکه در ِ اتاق رو کامل ببنده،  نگاه ِ پر از نفرت نیاز ا قبل
 کرد.

 

 کرد؟ ینگاه م یطور  نیبه من ا یچرا ه نیا

 انگار من از خدام بوده که ساواش به من کارت رو داده؟ 

 

 مبل جابه جا شد. یرو یکرد و کم یخنده بلند ایاز رفتِن هلنا، رو بعد

 ول بابا. ی_ ا

 ها. یکرد هیساواش جان تو هم خوب دختره رو زا 

 

 تکون داد: یتفاوت سر  یب ساواش

 کردنش نبود. هی_ قصدم زا

 خواستم کارت رو به آلما بدم نه هلنا! یم شیوقت پ یلیمن از خ 

 

 

 خوام کارت رو به اون بدم. یهلنا بود که فکر کرد م نی_ ا

 

 گفت: یانداخت، با لحِن بهت زدگ یم یهمون طور که به ساعِت مچ ِ دستش نگاه دیسع

 .یکرد یهلنا رو تحمل م نی_ داداش تو چطور قبال ا

 

 ذهنم رو به خودش مشغول کرد. یسوال
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 ساواش قبال با هلنا بوده؟! مگه

 

 گفت: تیاز ساعت برداشت و با جد چشم

 ده؟! یبه آلما آموزش م ی_ خب فردا ک

***** 

 

 

 شدم. داریزود ب یلیاومد، خ یم رونیکه از ب ییبا سر و صدا صبح

 شدم. داریغرغر کرد که با اجبار ب ایقدر رو نیا یاومد، ول یکه خوابم م نیا با

 

 سرم بستم. یساده باال یرو با کش موهام

 بپوشم. نیتمر یبهم داد تا برا یا یو شلوار طوس شرتیسوئ ایرو

 

 هام هنوز هم خمار خواب بود؛  چشم

که از سنگ  یآسانسور من رو به سمِت همون پله ها یبه جا اد،یبود باز هم خوابم م دهیکه فهم ایرو
 براق و درخشان بودن کشوند. دیسف

 

 بهت کردم. م،یکرد یم یط دیکه با یادیو ز چیدر پ چیپ یپله ها دنِ ید با

 

 خواب آلود گفتم: دم،یشن یکه خودم هم به زور م ییصدا با

 .میآسانسور بر نیاز هم ایجان ب ای_ رو
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 پله ها گذاشت. یمرمر  ینرده ها یباال انداخت و دستش رو رو ییابرو طنتیبا ش ایرو

 .میبر نییپله ها پا نیاز هم دی_ با

 شد؟ یحاال چ ،یبر  نییاز پله ها پا یدوست داشت یلیکه خ تو

 

 اثر خواب از چشم هام پاک بشه. یتا کم دم،یمرطوب زده ام کش یچشم ها ریبه ز یدست

 .می_ حاال دفعه بعد از پله ها بر

 

 به جانبم تکون داد: یانداخت و سر  یبه ساعِت مچ دستش نگاه ایرو

   ِدیبا سع نتی_ امروز تمر

 نوبت منه که بهت آموزش بدم. فردا

 بهت آموزش بده. دیشد تا بذاره سع یراض یکه ساواش به سخت نیا با

 نداشت. یچاره ا گهیخب د یول

 

 یروح بود؛ برعکس چشم ها یب شهیچشم هاش هم یایساعتش چشم گرفت و نگاهم کرد. در از
  ساواش... ِیطوفان

 ادامه دادن داشت. یپارو برا کیتنها فقط  اچه،یکه در در یقرانیقا مثل

 

 به شش ِ  قهیپنج دق قی_ االن دق

 !زارهیکنه چقدر ب ریشاگردش د ای ادیبه موقع به کالس ها ن یکه کس نیاز ا دیسع یدون ینم
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 :دمیو خم کردم و نال چیپر پ یبه پله ها یاومدم و خسته، اشاره ا رونیفکر ب از

 .ادنیپله ها ز نی_ آخه ا

 .میآسانسور بر نیراحت از هم ایپس ب زاره،یکردن به آموزشات ب ریکه از د دیسع

 

 پنجه هاش گرفت. ونیکرد و دستم رو محکم م ینچ نچ ایرو

 !یسرحال باش یاول صبح دی_ با

 .یشه که خواب آلود باش ینم

 .یکن یروال عادت م نیشه کرد کم کم به ا یخب چه م یدونم سخته، ول یم

 

 

 بود تعادلم رو از دست بدم. کیپله گذاشتم، نزد نیاول یپام رو رو یوقت

 ها ُسرمانند بود. پله

 دستم رو محکم تر گرفت. ایرو  

 هستن. یپله ها ُسر  نیا ی_ گاه

 کن! دقت

 

 با استرس به سمتم برگشت: ایدفعه رو کی

 شه. یم ریآلما داره د ی_ وا

 .میبر بدو

 

 .میرفت نییبه سمِت پا گهیرو گرفت و تند از پله ها با هم د دستم
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 شد. یم شترتریو ب شتریب قهیتعداد پله ها هر دق م؛یرفت یتر م نییاز پله ها پا یدونم چرا هر چ ینم

 

رنگ  یآب یا شهیش یپرده ها به پله ها یاز ال د،یخورش ینور و اشعه ها نیهم یها باز بود برا پنجره
 کرد. ی پله ها رو تابان م ِ یافتاد و نور و براق یم

 شد. یم شتریپله ها رو ب دیطور درخشش ِ سنگ سف نیهم و

 

 

 پله، نفس هام طاقت فرسا شد. نیآخر دنِ ید با

 برد. یمن رو به سمِت سالن ایرو 

 .دمیرو اطراف ند یاول صبح بود کس چون

 

 زانوم گذاشتم و نفس نفس زنون گفتم: یخم شدم و دستم رو رو یسالِن ورزشکار، کم دنید با

 شد. یتموم نم میرفت یم یپله ها چرا هر چ نیا ای_ رو

 

 کنه اومد: یرو مواخذه م یمعلم که دانش آموز  کیمثل  دیسع یصدا

 ! یدیمونده بود به شش رس قهیدق کی قای_ دق

 خوبه. یلیخ

 

 شده بود، گذاشتم. شیکوره آت کی عرق کرده و داغم که مثل  ِ یشونیپ یرو رو دستم

 ام آزاد کردم. نهیگره زده ام رو از س نفس
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 نگاهش کردم. قیزانوهام برداشتم و کمرم رو صاف کردم و دق یرو از رو دستم

 !ام؟یساعت شش ب دی_ حتما با

 

 رفت گفت: یها م لیاز وسا یکیبهم کرد و همون طور که به سمت  ینگاه دیسع

 ؟یبش داریصبح ها زود ب یتون ینکنه نم_ 

 گفتم: مصمم

 تونم. ی_ چرا که نه م

 د؟یصبح زود بلند بش دیتون ینکنه شما نم 

 

 گذاشت. شیورزش ِف یک یدستش بود رو در آورد و تو یکه تو یرنگ اهیس یدست کش ها دیسع

 !میآموزش رو شروع کن نیاول ای_ خب حاال ب

 

 

 انداختم. یقیاطراف نگاه ِ دق به

 ورزش بود. یبرا ازیمورد ن لیو وسا زاتیسالِن بزرگ با تجه کی 

 

 به خودم اومدم: دیسع یصدا با

تمام هوش  دیبا ،یکن یبه طرف مقابلت حمله م یدار  یکه وقت نهیا یبدون دیکه با یز یچ نی_ مهم تر
 . یخواد بهت بزنه باش یکه م ییطور ضربه ها و حمله ها نیو حواست به طرف مقابلت و هم

 باشه. یا گهید یحواست به جا دیلحظه نبا اون

 ؟یاوک 
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 گفتم. رلبیز یتکون دادم و "باشه" ا یسر 

 

 الزم.. یها یگرم کردِن بدن و آمادگ ینرمش برا یاز کم بعد

 بهم گفت که دیالزم رو سع یزهایچ

 ...گهید یزهایچ یلیو خ میکجا دفاع کن م،یضربه بزن کجا

 گرفتم. ادیزود همش رو بخاطر سپردم و  یلیخ

 داد. ادیالزم رو هم بهم  نیتا تمر چند

 

 استراحت داد. یکم دیبود که سع نیتمر یآخرها

 خسته شده بودم. یلیخ

 ولو شدم. یکه گوشه سالن بود با خستگ یا یصندل یرو

 .دمیسره، جرعه جرعه نوش کیبرام آورده بود رو  ایکه رو یآب یبطر  

 

چشم هام رو  یبود و چندتارش، جلو دهیچسب میشونیاز عرق شده بود، به پ سیکه خ میچتر یموها
 گرفته بود.

 

 که به تن داشت. یجذب یدور چشمم به هلنا افتاد که با تاپ و شلوارک ِ مشک از

 اومد. یبه سمِت من داشت م 

 

 رو پاک کردم. میشونیپ یو درشت ِ رو زیر یرو برداشتم و عرق ها یا ی کاغد ِدستمال
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355 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بود. ستادهیهلنا حاال روبروم ا 

کمرش  یباشه، سرش رو با غرور و تکبر باال گرفت و دست هاش رو رو نییکه نگاهش پا نیا بدون
 گذاشت.

 .ینیب یآموزش م یکه دار  نمیب ی_ م

 شه بلدم. یم یچند سال ،یکه تو تازه شروع کرد ییآموزش ها نیمن ا یدون یم

 بهتر از تو. یحت

 

 داد. یحسرت و حسادت م یحرف هاش، بو یتموم

 

کرد، متوجه هلنا و من شد و به  یاز شاگردهاش صحبت م یکیکه تا اون موقع داشت با  دیسع
 سمتمون اومد.

 

 مات به هلنا چشم دوخت: دیسع 

 !؟یکن یکار م یجا چ نی_ هلنا ا

 

 یکوتاه ِ بلوندش رو طبق عادتش، با دو انگشتش گرفت و همون طور که با موهاش باز  یموها هلنا
 کرد  یم

 : گفت

 کم ورزش کنم. هی_ اومده بودم 

 خواد. یرو م یطوالن یلیمبارزه خ هیمبارزه نکرده بودم االن دلم  یوقت بود با کس یلیخ یدون یم
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356 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 من افتاد. یرو نگاهش

 گذره! یم یذهنش چ یکردم تو یم حس

 باال انداخت: ییاز لپش جا داد و ابرو یدهنش بود رو گوشه ا یکه تو یآدامس

 !م؟یباهم مبارزه کن یای_ م

 

 بگم. یز یحرفش تعجب کردم و خواستم چ نیا از

 زودتر از من گفت: دیکه سع 

 جلسه اش بوده. نی_ آلما فعال امروز اول

 مبارزه رو نداره!  یفعال آمادگ االن

 .دهینرس ییبه اون مرحله نها فعال

 

 نازک کرد. یو چشم دیدهنش بود رو جو یکه تو یآدامس هلنا

 نه؟ ایُعرضش رو داره  نمیکردم فقط خواستم بب یفکر رو م نی_ اولش هم هم

 .دمیکه خودم به جوابم رس 

 

 سکوِت سالن رو شکست. ادم،یکه فر یچند قدم از من دور نشده بود که بلند صداش زدم جور  هنوز

 مبارزه رو قبول کنم! نی_  و اگه من ا

 

 زد. یشخندیو خرامان به سمتم برگشت و  ن آروم

 نه! ای یکه قدرتش رو دار  میفهم ی_ م

 جلست بوده. نیو امروز اول ینیب یآموزش م یکه تازه دار  ییتو ای دم،یکه چند سال آموزش د یمن
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357 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 زده بود. هیآخرش رو با کنا یها حرف

 روزیاول مرتبه خودش رو پ نیکنه که بدون شروع کردن، هم یبه مبارزه ا کیخواست من رو تحر یم
 دونست. یم

 دونست... ینم یز یکس چ چیه

 

 به روش زدم. یلبخند منم

 .زمیشمارن عز یم زیی_ جوجه رو آخر پا

 

 تو هوا برام تکون داد. یرفت، دست یم یطور که به سمِت در ورود همون

 .امیم گهید قهی_ ده دق

 گفتم: رلبیز آروم

 هلنا خانم. ی_ هنوز من رو نشناخت

 !یدست کم گرفت یلیمن رو خ تو

 

 

 هلنا اومد. قهیاز ده دق بعد

 

 .میبود ستادهیا گهیهم د یروبرو

  اون پر از غرور و تکبر و طمع بود و من... ِنگاه

 کردم. یتنها فقط نگاهش م ،یبیآرامِش عج با
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358 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به وضوح در حرکاتش، واضح و روشن بود. نیجا خورده بود و ا انگار

 

 کشم، قبول نکردم.اصرار کرد که کنار ب یمبارزه بود و هرچ نیاز اول هم مخالِف ا دیسع

 

 که سوت بزنه و مبارزه آغاز بشه هم بود. نیمبارزه شکست بخورم؛ قبل از ا یکه تو نیبابِت ا شینگران

 .یتموم کن یتون ینشده و م ریخواست بگه که هنوز د یم انگار

 نه... یول

 طور نبود! نیا

 

 بهم حمله ور شد. یببر گرسنه و وحش کیهلنا مثل  د،یسع یمرتبه ا کیسوِت بلند و  با

 

دور  یهمه چ یسمِت چپم وارد کرد، باعث شد لحظه ا یکه به گونه  یو محکم یدفعه ا کی ی ضربه
 .نهیسرم بچرخه و چشم هام همه جا رو تار بب

 

 که گونه ام رو زد، گذاشتم. یهمون سمت یرو رو دستم

 رونه کرد. ردلمیغافل بودنم سواستفاده کرد و ضربه محکم ِ پاش رو محکم به ز از

 

 شدم. نیدفعه، پخِش زم کیمحکم زد که  یجور 

 

 چشم هام رو از درد، بهم فشردم. یا لحظه

 گذاشتم. نیزم یکِف دستم رو رو هردو
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359 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .نمیرو از دور بب دیتونستم چهره نگراِن سع یم یبود ول نییپا سرم

 

 خوردن... نیبود ضربه خوردن و زم یکاف گهید

 بود! ستادنینوبت ِ بلند شدن و ا حاال

 

 کج کردم. یرو کم سرم

 از سالن افتاده بود. رونیلحظه حواسش به ب کی هلنا

 

آن  کیمحکم بستم و تموم ِ قدرت و زورم رو به دست هام منتقل کردم و  گهیبار د کیهام رو  چشم
 بلند شدم.

 

شکمش وارد به  یحرکتم بود که ضربه ا نیدر ُشکه ا چوندم؛یدستم گرفتم و پ کیدستش رو با  هردو
 کردم.

 

 .دمی" آخ ِ " پر از دردش رو شن

 

 دستم بود. یسرش کنار شونه ام قرار داشت و دست هاش قفل ِ پنجه ها قایدق حاال

 

 لب زدم: یافراط یکردم و کنار گوشش، با خونسرد کیبهش نزد یرو کم سرم

 هلنا. یمن رو دسِت کم گرفته بود یلی_ خ

 .یرو مشخص کن یز یچ یتون یو مبارزه، نم یباشه، اول هر باز  ادتیرو  نیا



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 شه! یآخرش معلوم م شهیهم

 

 کرد دست هاش رو از دستم خارج کنه. یزد و سع یشخندین

 نداشت. یا دهیفا چیتقالش ه یول

 

 افتاد. نیزم یپام محکم به ساقه پاش ضربه زدم که محکم رو با

 

 که بلد بود؟! یبود آموزش نیا

 

 دفعه در با شدت باز شد. کی

 دهنش از فرط تعجب باز موند. دنمونیبا د یبگه، ول یز یخواست چ ایرو

 

خواست بهم حمله کنه رو  یدفعه دسِت هلنا رو که از پشت م کیرفته بود که  ایسمِت رو حواسم
 گرفتم.

 

 .دمیشن یشدن دندون هاش از خشم رو به خوب دهیساب

 !یکرد شرفتیخوب پ نمیب ی_ م

 

 زدم و همون طور که دستش رو گرفته بودم، به سمتش برگشتم. یپوزخند

 صورتم اومده بود فوت کردم. یاز موهام رو که جلو یتار 
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361 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ترسو، از پشت حمله نکن! هیوقت مثل ِ  چیه ،یاز جلو حمله کن یتون ینم ی_ وقت

 

 یگاه ِ کوتاهکردن، ن یو شوق نگاهمون م یکه دورمون رو احاطه کرده بود و با کنجکاو یتیجمع به
 انداختم.

 

جمع  یساواش تو نِ یرسا و خشمگ یدفعه صدا کینشست که  یفکش م یداشت رو میبعد مشتِ 
 بلند شد.

 جا چه خبره؟! نی_ ا

 

 شکمش بود. یهمون طور که دستش رو هلنا

 چشم هاش، با بغض اضافه کرد: یاشک تو یبا کم 

 کار کرده. یآلما با من چ نی_ساواش بب

 

که دورمون رو احاطه کرده بودن برگشت و با لحن ِ  یتیکرد و به سمِت جمع یمیاخم ِ مال ساواش
 گفت: یا یآمرانه و دستور 

 !د؟ییجا نیا یچ ی_ شما برا

 تر. عیبره سر کار خودش. هر چه سر ی! هر کدیکار ندار مگه

 

 از دورمون خلوت شد. عتیحرفش کم کم جم نیا با

 

 مات و مبهوت به سمتم اومد. دیسع

 _ آلما تو...
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362 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 خواست بگه. یم یدونستم که چ یم

 

 لبم نشست. یمات رو یلبخند

 و... یبرد. تکواندو و رزم یمن رو باشگاه م ی_ بابام از بچگ

 داد. یم ادیاوقات خودش بهم  یبعض یحت

 

 حرفم، گشاد شد. نیبا گفتِن ا ایرو یها چشم

 !یرو زودتر نگفته بود نی_ پس چرا ا

 خب... یول د،یبش زی_ خواستم سوپرا

 

 انداخت. یزانوش بود، با انزجار نگاه یکه رو ینشسته بود و به زخِم کمرنگ نیزم یدرمونده رو هلنا

 

 رو پس زد. ایکه هلنا دسِت رو رهیانگار دلش براش سوخت و خواست دستش رو بگ ایرو

 تونم بلند شم. ی_ خودم م

 

ساواش بدون توجه به هلنا، با لحِن نگران  یو بلندش کنه؛ ول رهیمنتظر بود ساواش دستش رو بگ انگار
 رو به من گفت: یکننده ا

 که نشد؟  تیزی_ چ

 نشد. میزی_ نه چ
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363 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. ظیپررنگ و غل شیشونیپ یسمِت چپم افتاد، اخم ِ رو ی ساواش که به گونه  ِنگاه

 _ سمت چپ گونه ات چرا قرمزه؟!

 

 شد، برگشت. یآن به سمِت هلنا که داشت از سرجاش بلند م کی

 گفت: یبا تعصب و غضب خاص و

 با صورت آلما؟ یکار کرد ی_ هلنا چ

 

 باال انداخت و انکار کرد: یمتعجب شونه ا هلنا

 _من؟ 

 نکردم فقط.. یکه کار  من

 

 دستش رو به نشونه سکوت، باال برد. ساواش

 شد. یاجرا م دیمبارزه اصال نبا نی_  ا

 بود آلما زخ... ممکن

 

 ساواش رو گرفت  یو بازو دیحرفش پر ونِ یم دیسع

 نداره. یبی_ داداش ع

 . گهیمبارزه بود د هی 

 

 روبه من گفت: نیبا تحس دیسع

 آلما. یخب مبارزه کرد یلی_خ
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364 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کردم. یتشکر 

 

 داد. هیتک واریدستش رو به د د،ینال یهمون طور که از درد م هلنا

 بدنم گرفته شده بود یدونم امروز چرا عضله ها ی_ نم

 

 

 کنم. ی_ نتونستم خوب باز 

 

 .دیکش شیپرکالغ یموها ونیم یدست ساواش

کرده  جادیرو ا یو حالِت جالب و جذاب ختیر یم رونیکه چندتار از موهاش، از پنجه هاش ب یجور 
 بود.

 کنه. شیآلما رو آزما یرویخواد ن یم ms_ گروه 

 .میاون جا باش گهیساعت د کیکه تا  میآماده ش دیبا

 هست؟! یچ ms_ گروه 

 

 

 داد. ایسوالم رو رو جواِب 

 یرو انجام م یشیدارن، آزما یذهن وندیپ ای یذهن خان ایدرخشان  یرویکه ن یافراد یرو ms_  گروه 
 دن.
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365 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .میکرد که به سمِت اتاق بر یبا چشم و ابرو اشاره ا ایرو

 ...میبر دمیچرا با دمیکه نفهم نیا با

 

 که ساواش داشت، رفتنمون بهتر از موندنمون بود. یبعد از تلفن اما

 یاش رها م نهیو از قفسه س دیکش یکه م یا یدر پ یپ یمشت شده و نفس ها یرو از دست ها نیا
 موهاش، برام آشکار و واضح بود. ونی م ِیاپیپ یکرد و پنجه انداختن ها

 

 امروز انجام بشه! نیهم شیآزما نیبود که قرار بود ا نیبودم ا دهیکه فهم یز یچ

 

****** 

 داشتم. یدیشد یلیاضطراب ِ خ کیدونم چرا  ینم

 که مثل ِ خوره به جوونم افتاده بود! ینگران کیشه گفت  یم ای

 

 افتاد. یم یاتفاق کیکردم، حتما  یم دایرو پ یحس نیهر وقت همچ 

 حس رو داشتم. نیدانشگاه رفته بودم هم هم یروز وقت کی قبال

 که خونه برگشتم؛ مامان بهم خبر داد که بابام تصادف کرده. یوقت 

 خب... ینبود ول یالبته جزئ 

 موقع حسم درست بود. اون

 

 فکر فرو رفته بود. یکنار پنجره نشسته بود و سخت تو ایرو
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366 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 زانوش گذاشته بود گذاشتم. یدستش، که رو یرو رو دستم

 

 دستش، نگاهش به سمتم هجرت کرد. یگذاشتِن دستم رو با

 گوشه لبش خونه کرد: ی کم جون ِلبخند

 قدر سرده؟! نیچرا دستت ا زمی_ عز

 

 صدام مشهود بود گفتم: یکه تو یا یباال انداختم و با نگران یا شونه

 .ایدارم رو یبد یلی_ حس خ

 

 ساواش من رو به خودم آورد. یآن صدا کی

 شده؟ یز ی_ آلما چ

 

 نگاهم کرده بود. یاز نگران یکرده بود و با موج میصورتم تنظ یرو رو نهیآ

 نشده! یز ی_ نه چ

 

 برداشت. نهیچشم از آ ساواش

 و مصمم به جاده چشم دوخت. یتکون داد و جد یبه اجبار، سر  یکه قانع نشده بود ول نیا با

 

 برگشتم. ایسمِت رو به

 سازمانه. هی میر یم میکه دار ییجا نیآلما، ا یدون ی_ م
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367 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ییها روین نیکنند درباره همچ یم شیکه آزما یسازمان 

 ده! یانجام نم شیآزما یهر کس یرو msهمون گروه  ایسازمان،  نیا

 

 :دمیپرس متعجب

 _ چرا؟ 

 م؟یر یاون جا م میما چطور دار پس

 

 آورد. رونیب فشیک یخورد رو از تو یکه از دور هم به چشم م یرنگ و نرم یمشک یدستکش ها ایرو

 دستت کن. یدستکش ها رو تو نی_ اول ا

 دختر. خهی زریدستات مثل فر 

 .ادیبرف هم داره کم کم م 

 

 .دمیکش شهیغبار ش یمرتعشم رو رو یانداختم و دست ها ینگاه رونیپنجره به ب از

 ها رو ضرب گرفته بودن. شهیش د،یشد یو درشت، مثل گلوله ا زیر یها برف

 _ آره واقعا. 

 به دستکش کرد. یاشاره ا ایرو

از پنجره  رونیانداختم، به ب یدستم م یرو تو فینرم و لط یکه دستکش ها نیا نیکرد و ح یا خنده
 چشم دوختم.

 

 درست کرد. قیسرش بود رو دق یکه رو یرنگ یشال ِ سرمه ا ایرو
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368 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یلیساواش احترام خ یطور برا نیبه ساواش اعتماد ِ کامل دارن و هم msکه گروه  یی_ خب از اون جا
 دن. یرو به ساواش م یاجازه ا نیهمچ نیهم یقائلن، برا یادیز

 

 برام جالب و معما بود. یلیساواش خ تِ یدونم چرا شخص ینم

 

و  یبا سرد گهیو من، با افراد ِ د ایو رو دیاوقات رفتارش سرد و خشک بود؛ مخصوصا به جز سع یبعض
 زد. یتحکم حرف م

 

 چشمم نقش بست. یدفعه صورِت هلنا جلو کی

 رو برام باز کرده بود. نیاون موقع ساواش در ماش م،یبش نیسوار ماش میخواست یم یوقت

 منه! یکه نگاه ِ حسرت گونه اش رو دمیلحظه نگاهم به پنجره افتاد و د کی

 

 فکر بودم. یطور تو نیهم

 بودن. ستادهیدر ا یجلو یکلی قد بلند و ه ِگاردیکه دو باد یرنگ یدر مشک دنِ یبا د 

 داد. نییپنجره رو پا ساواش

 خم و راست شدن. یکردن و کم ی ساواش سالم ِدنیبا د 

 

 .دیدستم چک ی برف رو ِ کیکوچ یشدم؛ دونه  ادهیپ نیاز ماش یوقت

 

 ختیر یم نیزم یو درشت ِ برف، رو زیر یکه دونه ها یآسمون ِ ابر  به

 شدم. رهیخ 
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369 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گونه ام نشست. یاز برف رو یکه سرم رو باال گرفتم، دونه ا نیهم

 

 .میبود رفت شیآزما یکه برا یاتاق به

 بود. یر یو دلگ کیتار یاتاق

 بود. زیکه رو به م یا یوسط اتاق قرار داشت و چند صندل یبزرگ یلیخ زیم کی 

 

 !ست؟ین شگاهیجا آزما نیمگه ا ای_ رو

 مونه؟ یاتاق کنفرانس م کی هیشب شتریچرا ب پس

 

 جوابم رو داد: نیرفت و در همون ح یا یبه سمِت صندل ایرو

  میزن یکم حرف م هی_ فعال اول 

 .میر یم شگاهیبعد از اون آزما 

 

 به اتاق کردم. ینشستم و اشاره ا ایرو یچرم مشک یِ صندل کنار

 !ه؟یمشک شیقدر همه چ نیجا چرا ا نی_ ا

 

 به اتاق انداخت. ییچونه اش زد و نگاه ِ گذرا ریدستش رو ز ایرو

 بوده. یشکل نیاتاق ا نیا شهی_ هم

 

 هم اومدن. دیساواش و سع یاز کم بعد

 نشسته بود. یصندل یمن، رو یدرست روبرو ساواش
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370 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 به تن داشت وارد اتاق شد. یرنگ یکه کت و شلوار قهوه ا یبعد مرد یا هیثان

 هم وارد ِ اتاق شدن. گهیاز اون سه مرد د بعد

 

 من بود! یرو یلیکه وارد اتاق شده بود، خ یمرد ِ دوم نگاه

 اون حس بد به سراغم اومد. دوباره

 

 ساواش که متوجه نگاه اون مرد به من شده بود. 

 : گفت شیشونیپ یباز هم با همون اخم ِ رو 

 .میبر شگاهیو بعد به آزما دیحرفتون رو بزن عتریفرهمند، بهتره سر ی_ آقا

 

 گفتن نذاشت. یبرا یکه حرف یرو با تحکم زده بود، جور  حرفش

 

 مرد یکیمرد باالخره از من چشم گرفت و اون  اون

 

 

 گذاشت. زیم یرو رو یکه داشت برگه ا یکه به تن داشت، با لحجه ا یرنگ یشلوار قهوه ا کت

 مطمئن بشم. شیآزما نیتا از ا سمیرو بدونم  و بنو ییزایچ کی دی_ اول با

 

 به جانبش زد. یپوزخند ساواش

 فرهمند؟  یآقا یشی_ چه آزما
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371 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جا اومدم. نیآلما بود ا یروین شیآزما یاز حد شما که برا شیفقط بخاطر اصرار پ من

 . امیخواستم ب یمن نم اصال

 ننداختم. نیحرفتون رو زم امرزتونیحرمت پدر خداب بخاطر

 

 ضرب گرفت. زیم یرو از کتش درآورد و شماتت وار رو یفرهمند خودکار  یآقا

 _ درسته حق با شماست.

 ها هستش! شیآزما یخوام پر کنم  طبق همه  یکه من م یفرم نیا یول

 

 گرفت. یبه باز  زیم یدستش رو شماتت گونه رو یانگشت ها ساواش

 خودش. یهم به جا یهر سوال ی_ باشه. ول

 

داشتم داد  یکه بهش حس بد یتکون داد و کاغذ و خودکار رو به همون مرد ِ دوم یفرهمند سر  یآقا
 بهش گفت: یو دستور 

 _ شروع کن.

 

 انداخت: یفرهمند به من نگاه یآقا

 ن؟یآشنا شد روتونیبا ن ی_ خب آلما خانم، شما ک

 ن؟یکرد یاستفاده ا روین نیتا حاال از ا ایآ نیکه ا نیا و

 

 فرهمند شد. ی من به آقاساواش مانع جواب ِ یصدا

 فرهمند! یشه آقا یحساب نم نی_ ا
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372 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد دو سوال. نیا چون

 شه. یجزو سواالم حساب م نی_ نه آخه ا

 

 

 دستش رو با اقتدار باال برد. ساواش

 نگاهش کنه، سوالش رو مطرح کرد: یکه حت نیا بدون

 سوال... کی_ فقط 

 تونند بپرسن. یسوال نم کیاز  شتریکنند، ب یم شیکه آزما ییگروه ها چون

 

 بود! نیبود ساواش تابع قوان معلوم

 

 تکون داد. یفرهمند به ناچار سر  یآقا

 مونه. ینم یباق یحرف چیه گهیگه، د یرو م نی_ حاال که بزرگمهر ا

 پرسم. یسوال اولم رو م پس

 

 کرد. زیرو ر شیدرشت ِ خاکستر یچشم ها یکرد و کم یمکث

 !د؟یآشنا شد روتونیبا ن ی_ شما ک

 

 هام که از فرط استرس، عرق کرده بود رو بهم فشردم. دست

 .دمیشه که فهم یم ی_ فعال چند روز 
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373 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :دیرو از اون مرد گرفت و لب ورچ یفرهمند کاغذ یآقا

 خب! اری_ بس

 .میارینشد ازتون به دست ب یکه باز هم اطالعاِت آنچنان نیبا ا 

 شه کرد. یخب چه م یول 

 

 اشاره کرد. یدست به اتاق با

 .میبر شگاهیبه آزما گهی_ بهتره د

 

 زد. یبشونه، لبخند ِ محو یکه تونسته بود حرفش رو به کرس نیاز ا ساواش

 

 رفت. یوار یبلند شد و به سمت د شیصندل یفرهمند از رو یآقا

 

 بود؟ ستادهیا وارید یچرا روبرو نیا

 

از  ییجا کیکه دستش  نیطور ادامه داد تا ا نیو هم دی کرم رنگ کش ِواریرو لمس گونه به د دستش
 ثابت موند. وارید

 

خورد  یتکون واریاومد و بعد کم کم د ییوارد کرد؛ صدا وارینامحسوس د یکه به اون نقطه  یبا فشار  
 کنار رفت. یو مانند در 

 

 .میشدن و فقط من و ساواش مونده بود بیغر بیفرهمند وارد همون اتاق ِ عج یو آقا دیو سع ایرو
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374 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 رو بهم گفت: یافراط ینگاه از اتاق گرفت و با آرامش ساواش

 _ نترس!

 شه.  ینم یز یچ 

 نیشه و هم یمعلوم م روتیدرصِد ن ش،یآزما نیفقط با ا یبودم ول شیآزما نیکه مخالف ِ ا نیا با
 شه کرد و نکرد. یم ییچه کارها گهیدرخشان د یروین نیکه با ا میفهم یطور م

 

 به روم زد: یلبخند

 .می_ بهتره که بر

 

 .میکه مثل در باز شده بود رفت واریسمِت همون د به

 

 مانند بود. نیزم ریز کی مثل

 مطلق فرو رفته بود. یکیجا در تار همه

 کردن. یم ییخودنما واریاز در و د یاز عنکبوت در گوشه ا ییتارها

 

 کرد. یم جادیذهن ا یرو تو ییبود، معماها وارید یکه رو یقرمز رنگ یها و نشونه ها خط

 شده بود. ختهیر ییپله ها خاک ها یرو

 

 شونِ یباز و پر یکه بدون لباس با موها یانسان دنِ یآخر، پام رو خارج کردم؛ با د یکه از پله  نیهم
که بود نگاهم  یا شهیش یاز تو ستاده،یکه همون طور ثابت و ا یرنِگ مخوف اهیس یو چشم ها یمشک

 کرد. یم
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375 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

بود تعادلم رو از دست  کیبرخورد کردم و نزد یز یو دو قدم به عقب رفتم که به چ دمیکش یفی خف ِغیج
 دور کمرم حلقه شد. یکه دست فتمیبدم و ب

 

دونستم از کجا اومده بود رو محکم  یکه نم یرهنیهام رو از فرط ِ ترس، محکم بهم فشردم و پ چشم
 پنجه هام فشردم. ونِ یم

 

 گذشت. یا قهیدق چند

 .دمیصورتش با خودم د یآن، ساواش رو دو سانت کیباز کردم که  یهام رو به آروم چشم

 

 حرکت مونده بودم. یدونم چرا خشک و ب ینم

 چشم هاش در گردش بود! ینگاه ِ مبهوتم تو 

 

 بود؟! یچشم هاش طوفان یایقدر در نیا چرا

 زد! یمهابا تند م یهام عرق کرده بود و قلبم ب دست

 

 و از نظر گذروند. دیهاش تموم ِ صورتم رو کاو چشم

 

 لبم قرار گرفت. یو جذاب ِ ساواش، کم کم از چشم هام رو ی طوفان ِنگاه

 

 گردنش جدا کردم. یدستم رو از رو عیکه اومد، سر یکس یپا یبا صدا 
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376 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 برام سخت و خفناک شده بود. دنینفس کش انگار

  

 انداخت. یو نگران به هردومون نگاه بیعج یبا نگاه ایرو

 ن؟یی_آلما، ساواش شما دوتا کجا

 .میکه منتظرتون هیاز ک 

 

 .دیموهاش کش ونِ یم یکالفه پنجه ا ساواش

 .میاومد یم می_ داشت

 

 رسه یهام نم هیکردم هوا به ر یم حس

 رسم. یبه جنوون م دن،یهر آن از نفس نکش و

 .ادیشل کردم تا بلکه هوا به سمتم ب یرو کم شالم

 

 افتاد. شهیش یتو ی ستادهیاون انسان ِ ا ینگاهش رو ایرو

 

نگاهش  یعاد یلیبزنه، خ یغیکه ج نیبدون ا یبزنه؛ ول غیج ایبترسه  دنشیرو داشتم با د نیا تصور
 رو گرفت.

 .می_ بر

 کنه؟! یکار م یچ شهیش یزن تو نی_ ا

 ُمرده؟
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377 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به جانبم تکون داد: یسر  ایرو

 _ آره.

 دن. یانجام م یشاتیبدنش آزما یزن ُمرده و رو نیا 

 

 چشم هام نقش بشت. یحرفش، چهره اون زن جلو نیگفتِن ا با

 بد بود! یلیخ

 

 .میکه بود رد شد یکیبار یراه رو از

 چقدر در تو در بود! 

 

 .ستادمیاتاق، خشک سر جام ا دنِ ید با

 

 

 داشت. یبیغر بیعج یها لیکه وسا یاتاق کی

 اون موش و قورباغه بود. یکه تو یو بزرگ کیکوچ یها شهیقرار داشت که ش ییزهای اتاق، م ِسرتاسر

 

 یدستگاه که وسط ِ اتاق قرار داشت و کل کیبود و  زیم یرو یا یرنگ یرنگ یها یطور بطر  نیهم و
 اومد. یازش بخار در م

 

 .میکمد بود رفت کیکه اندازه  یدستگاه کیفرهمند، به سمت  یآقا ییراهنما با
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378 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دستگاه نوشته شده بود. یبا قرمز رنگ به صورِت دکمه وار رو یتا س کی نیب یطور عددها نیهم

 

 گذاشت و عدد مورد نظرش رو نوشت. یدکمه ا یفرهمند دست رو یآقا

 

 از دستگاه اومد:  یینگذشته بود که صدا یز یچ

 که وارد شد درست است. ینظر _ عدد مورد 

 

 گفت: یصورتش رو پاک کرد و با آسودگ یو عرق ِ رو دیکش شیشونیبه پ یفرهمند دست یآقا

 که وارد کردم اشتباه باشه. یعدد دمی_ ترس

 

 موشکافانه نگاهش کرد. ساواش

 گرفته بود. نی ذره ب ِریفرهمند رو با نگاهش ز یآقا انگار

 !د؟یکن یدستگاه کار نم نی_ چرا مگه با ا

 دستگاه استفاده کرده بود. نیاز ا شیسال پ نیفقط پدرم چند ادیم ادمیکه  ی_ از وقت

 درخشان بوده. یروی ن ِشیآزما یو فقط برا ستین یدستگاه هر دستگاه نیچون ا 

 دستگاه کار نشد؛ تا  امروز. نیاز ا گهید مینداشت روین نیرو با ا یکس گهیچون د یول

 

 کرد. یم ییداشت خود نما یلیدستگاه بود، خ یکه رو یعدد ِ قرمز  

  ؟یعدد رو وارد کن نیا دی_ اون وقت چرا با

 یاول عدد دیدستگاه، با نیورود به ا یو برا ستین یدستگاه هر دستگاه نی_ همون طور که گفتم ا
 .یکه رمزش هست رو وارد کن
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379 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنه. دایدستگاه دست پ نیتونست به ا یم یرمز نبود، هر کس نیاگه ا 

 ..یا گهید زیهر چ ای 

 

 و درمانده نگاهش کرد: صالیبا است ایرو

 دستگاه استفاده کرد؟ نیاز ا دیبا ی_ االن چطور 

 

 اومد که ناگهان گفت: دیسع یصدا

 بره توش. دی_ آلما با

 

 : میهمزمان با هم گفت ایو رو من

 !ی_ چ

 

 به سمِت ساواش اومد: دیسع

 .سی_ حل شد رئ

 

 تکون داد. یسر  ساواش

 

 در براشت. یدستش رو از رو ایرو

 بره توش؟ دیبا یچ یعنی_ 

 

 .ستادیرنگ ا دیجلو اومد و مقابل دستگاه ِ سف دیسع
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380 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بره تو. دیبا شیآزما یدر داره و آلما برا کی نی_ فکر کنم ا

 

 تکون داد و جواب داد:  یفرهمند سر  یآقا

 گن. یجان راست م دی_ آره سع

 .انیب رونیکمتر ب ایساعت  میدستگاه و بعد از ن نیا یآلما خانم برن تو دیبا

 

 

 آورد رونیرو از اون ب یلیاز اتاق بود رفت و وسا یکه گوشه ا یفرهمند به سمت ِ کمد یآقا

 سمتمون اومد: به

 ها رو... نیا دیدستگاه با ی_ قبل از رفتن تو

 

 کرد و ادامه داد. یاشاره ا فیک به

 .ی_ بذار 

 

 آورد. رونیرو ب یطور به همراهش کاله فلز مانند نیو هم یا یمشک نکیع

 .دیذار یگوشتون م یرو تو میس نیداره، ا میس کیکاله  نی_ ا

 

 و کاله در گردش بود. نکیو ع فی ک ِنیب نگاهم

 رو بذارم؟ نکیکاله و ع نیا دی_ حتما با

 

 کرد: دیهم فشرد و تأک یفرهمند چشم هاش رو رو یآقا
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381 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 الزمه. شیآزما یآره. برا_ 

 

 یهمه جا رو مشک دیبود و با یمشک نکیکه ع نیچشمم گذاشتم؛ با ا یرو یرو به آروم یمشک نکیع
 .دمید یو کرم رنگ م دیبرعکس همه جا رو سف یول دمید یم

 

 گفت: عیفرهمند سر یرو خواستم بردارم که آقا کاله

 .دیگوشتون بذار یرو تو میس نیا دی_ اول با

 

 گوشم گذاشتم. یبود رو تو یر یبه هنذف هیکه شب یا ی مشک ِمیس

 .دمیشن یعنوان نم چیزد که به ه یرو م یفرهمند حرف یگوشم، آقا یتو میبا گذاشتن ِ س 

 

 .دمیفهم یکرد م یم یرو هج یز یحرکت ِ لب هاش رو که داشت چ فقط

 

 از گوشم آزاد و رها شد. یز یچ ینیانگار سنگ یرو که از گوشم درآوردم، لحظه ا میس

 

 .دمیشن یرو نم ییصدا نیزد یگوشم گذاشتم، شما که حرف م یرو تو میس نیا ی_ چرا وقت

 

 رو از دستم گرفت. میس ساواش

 باشه. یی شنوا ِمیهمون س م،یس نی_ فکر کنم ا

 !؟ییشنوا می_ س
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382 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد: یبررس یرو کم میانداخت و س نییسرش رو پا ساواش

 _ آره.

 اسمشه. نیا 

 

 گوشم بذارم گفتم: یرو تو میکه س نیاز ا قبل

 گه؟یکشه د یساعت طول م می_ فقط ن

 

 گفت: نانیتکون داد و با اطم یفرهمند سر  یآقا

 داره. یبه سرعِت دستگاه بستگ نیکمتر، ا دمی_ شا

 

 آورد و به سمتم گرفت: رونیب یز یچ فشیفرهمند دوباره از ک یآقا

 هم دستتون باشه. نی_ ا

 شه. یثبت م فایدستگاه س نیا یرو یشما، همه چ ی رو ِشیبا آزما چون

 

 بود نگاه کردم.  یبه گوش هیشب یلیکه خ یز یچ به

 کوچک تر بود. یلیهم خ یگوش از

 شد. یکف ِ دست هم نم اندازه

 

 دستم گذاشتم. یرو تو فایس دستگاه

 سرم گذاشتم. یرنگ رو تو یگوشم قرار دادم و کاله ِ فلز نقره ا یرو تو میس
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383 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به کاله وصل بود. میس

 و کرم رنگ بود. دیچشمم گذاشتم، باز هم همه جا سف یرو یهم وقت نکیع

 داد. یرو کرم رنگ نشون م ای رو ِیمشک یموها یحت

 

متوجه  یز یگوشم، چ یتو میگفت که به خاطر ِ س یز یکرد و چ یسرم، خنده ا یکاله ِ رو دنیبا د ایرو
 نشدم.

 

 دستگاه بود رو باز کرد. یکه رو یدر  گرهیفرهمند دست یآقا

 

 به داخل ِ دستگاه گذاشتم. یقدم

که خطوط وار  یکرد و نوشته ا یفیدستم بود، لرزش ِ خف یکه تو فایوارد شدنم، اون دستگاه ِ س با
 بود رو خوندم: انیروش نما

 درخشان! یروین یبر رو شی_ آغاز آزما

 

 همه جا رو فرا گرفت. یدیبعد دود ِ سف هیثان چند

 دستم قرار گرفت. یکه رو یز یلحظه نفسم رفت و برگشت و بعد چ کیاز اون انگار  بعد

 

 

دستم  یتو یز یدستگاه پخش شده بود، نتونستم درست بفهمم چه چ یکه تو یدیخاطر دود ِ سف به
 قرار گرفته!

 

 شد. یدستگاه پخش م یتو یشتر یطور که دود ِ ب نیهم
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384 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. یاز قبل م شتریگرفت، هر دفعه ب یدستم قرار م یکه  رو یز یچ

 

 دستم بود؟ یبود که تو یچ نیا آخه

 به روال خودش برگشت. یدستگاه رفت و همه چ یلحظه دود تو کی

 

 کنار مچ ِ دستم بود. ک؛یاندازه نقطه کوچ یا یاهیکردم که س یدستم نگاه به

 

 دستم حس کردم. یرو تو فایلرزش ِ دستگاه س دوباره

 صفحه نوشته شده بود: یرو یآب یخط با

نشانه دارد که آن را در پشت گردنتان به  کیدرخشان  یرویانجام شد. ن تیمرحله با موفق نی" اول
 قرار دارد..." یمشک یصورت ستاره ا

 

 شد. یم شتریب رتمیخوندنش، تعجب و ح شتریب یهر چ با

 

 درخشان بوده؟ یرویپشت گردنم، نشونه ن یستاره  نیا پس

 !دیاز کجا فهم گهیدستگاه د نیا

 .گهید دهیفهم یجور  کیاسمش دستگاه هست  گهیخب معلومه د 

 

 کرد. دیرو تار و سف دمیهمه جا پخش شد و د دیهمون دود سف دوباره

 

 "ساواش"
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385 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 زدم. یو سردرگم، عرض و طول ِ اتاق رو قدم م کالفه

 

 صورتش برداشت. یبود نشسته بود، دستش رو از رو شیآزما یکه برا یا یصندل یکه رو ایرو

 ؟ی_ ساواش خسته نشد

 !یزن یاتاق قدم م یتو یدار  یآلما رفته ه یاز وقت 

 

 انداختم. یکه آلما رفته بود، نگاه ِ کوتاه یدر ِ دستگاه به

 قدر نگران و کالفه ام! نیدونم چرا ا ی_ نم

 شد. یآلما تموم م یرو شیآزما دیاالن با گهیبه نظرم د یول 

 

 نگاهم کرد. قیچونه اش نهاد و دق ریدستش رو ز ایرو

 داداش. ینگران یلی_ خ

 .شیشده آزما ریکم د هی دیشا 

 نگران نباش! ادیزود م یول

 

 لب آروم زمزمه کردم: ریز

 بار ِ اولم باشه. نینگرانش نبودم که ا ی_ من ک

 

 کردم. ینگاه واریساعِت کنج د به

 ساعت هم گذشته بود و هنوز آلما... میاز ن شتریب قایدق 
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386 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دمیموهام کش ونِ یم یدست یعصبان

 ها ضرب گرفتم. کیسرام یرو یکه اون سمت بود نشستم و نوک کفشم رو عصب یا یصندل یرو

 افتاده! یمن مطمئنم اتفاق ای_ رو

 

 کرد. شیشونی پ ِیچاشن یاخم ایرو

 نشده که! یز ی_ ساواش، چ

 ها!   یکن یم یدار  ،یاومد و تو نگران بود یخونه م ریقبل که آلما از دانشگاه د یها یباز هم مثل ِسر  

 یهر ک یقدر نگران شده بود نیموند، تو ا یم دیموقع هم فقط بخاطر کالس هاش که بعدازظهر با اون
 کرد... یفکر م دتید یم

 

 که کردم، مانع ادامه حرف زدنش شد. یظی غل ِاخم

 

 موضوع حساسم. نیا یدونست که چقدر رو یشناخت داشت و م یاخالق و رفتارم به خوب با

 

فرهمند که وارد اتاق شد و پشت به اون  یآقا دهیاومد و بعد از اون... صورت ترس یکس یپا یصدا
 داشت، وارد شد. یاون اتاق نگاه بد یمن، تو یکه به آلما یهم اون مرد

 

 !یچه وارد شدن یول

 

 دستش بود. یچاقو که تو کی  ِهمراه
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387 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کرد. یم یفرهمند گذاشته بود و به من نگاه ِ مخوف یگردن ِ آقا ریز قایچاقو رو دق 

 

 کالمم گفتم: یبلند شدم و با غضب ِ تو یصندل یرو از

 جا چخبره؟  نی_ ا

 

 رهیکردن خ یکه با نفرت نگاهم م ییچشم ها ین یدسِت اون مرد کردم و در ن یتو یبه چاقو یا اشاره
 شدم.

 ه؟یچ گهیچاقو د نی_ ا

 

 کرد: یا یپرعصب یگردن ِ فرهمند گذاشته بود، خنده  یکه چاقو رو یمرد

 بزرگمهر ِ بزرگ! یآقا گهی_ د نه د

 .دیبفهم دیکه با شما

 

 گفت: دگونهیفرهمند فشار داد و تهد یگلو یرو شتریشدم که چاقو رو ب کیبهشون نزد یقدم

 . یبش کینزد گهیقدم د هی_ اگه 

 کشمش. یباش که م مطمئن

 

 بلند شد. ای رو ِغیج یصدا

 

 نشونه گرفته بود.  ا،یرو یرو رو یاسلحه ا یمرد
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388 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 وارد اتاق شدن. یا گهید یبه شکمش وارد کرد که پنج مرد یضربه ا ایرو

 رو گرفته بودن ایرو دونفر

 سه نفر دور من رو محاصره کرده بودن. و

 

 گفت: یالتماِس فرهمند اومد که ملتمسانه م یصدا

 .. کنم... ولم ...کن.ی_ خواهش م

 

 .دید شیخاکستر یشد در چشم ها یو وحشت رو م ترس

شده بود؛  دتریکه از گچ هم سف یکه تقال داشتن چاقو رو از گردنش جدا کنن و صورت ییها دست
 که بخاطر ترس از ُمردن، گرفته و لکنت داشتن. یزبون

 

 کرد. یمخوف ی گردنش گذاشته بود، خنده  ِریکه چاقو ز یمرد

 اتاق رو برداشته بود. یکه خنده اش، فضا یجور 

 _ فعال کارها دارم.

 

 لب زد: روزمندانهیکرد و پ یمن نگاه به

 !یافتاد ریباالخره گ یدیشد بزرگمهر؟ د ی_ چ

 

 و با آرامش نگاهش کردم; یخونسرد با

 ! فتم؟یب ری_ من، گ

 !یتو هنوز من رو نشناخت انگار
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389 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 به اون سه مرد که محاصرم کرده بودن کردم. یا اشاره

 .ستنین یز یمن چ یبرا گهیها که د نیا_ 

 

 سمت در دستگاه راه افتاد. به

 _ کجا؟

 

 شل کرد: یگردِن فرهمند کم یو چاقو رو رو ستادیجاش ا سر

 رم.  یآلما م شی_ پ

 . رمیرو بگ روشیو ن ارمیب رشیهمه سال صبر کردم تا بتونم گ نیاز ا بعد

 وقت... اون

 

 قطع شد:  دمیکه کش یحرفش با عربده ا ادامه

 انگشتت به آلما بخوره. یکه بذارم حت ی_ مگه از نعشه من رد بش

 

 

 که آلما توش بود بره، زود خودم رو بهش رسوندم. یکه خواست به سمِت دستگاه نیاون مرد هم 

صورتم کنه که زود دست به کار شدم و دستش  یحواله  یبازوم قرار گرفت، خواست مش یرو یدست هک
 از پشت گرفتم. عیرو سر

شدِن دهنش شد و بعد  یکارم باعث ِ خون نیکه ا دمیدهنش کوب یتو یکیرو مشت کردم و  دستم
 ...نیزم یافتادنش رو
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390 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 هم اومد. گشونینفر د کی

 صورتم کرد. یرونه  یغفلتم سواستفاده کرد و مشت از

 

 بود. انیام به وضوح نما قهیاز خشم محکم منقبض شده بود و رگ شق فکم

 آوردم. نییمشت شده ام رو پا یها دست

 

 کیپنجه هام گرفتم و با  یاش رو تو قهیشدم و  کشینزد یشدم و کم رهیخ نشیسرخ یچشم ها به
 :دمیشده ام غر دیکل ی دندون ها ِونیحرکت بلندش کردم؛ از م

 آلما؟ شیپ دیدم بر یمن اجازه م دی_ شما فکر کرد

 

 هلش دادم. واریحرف، محکم به د نیگفتِن ا با

 

 شد. ختهیدستم ر یاز خون، رو یبردم. قطره ا مینیدستم رو به سمِت ب انگشت

 

 شد. یم نییام هر آن با نبض و سرعت، باال و پا نهیس قفسه

 

 بسته بودن. یفلز  ی لهیبه م یفرهمند افتاد که دستش رو با طناب یرو نگاهم

 کرد! یاز درد ناله م 

 

 آوردم. یجا م نیا شیآزما یکردم و آلما رو برا یروش حساب م دیاول هم نبا از
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391 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

که چاقو به دست  یدر دستگاه بلند شد؛ تند نگاهم رو به در کشوندم که همون مرد یدفعه صدا کی
 شد. یدستگاه مبود، داشت داخل 

 

 خودم رو به سمِت در دستگاه رسوندم. یک دمینفهم

 

 دستش گذاشتم. یدر رو کامل باز نکرده بود که دستم رو رو هنوز

 :دمیزدم، غر یکه نفس نفس م نیا نیح

  ؟یکجا بر  یخواست ی_ م

 !هان؟

 

 سالن پخش شده بود. یتونل بود؛ تو یکه تو یمثل انعکاس صدام

 

 یکیو برنده چاقو رو به بازوم بزنه که با اون  زیدستش که چاقو داشت خواست نوک ِ ت یکیاون  با
 دستش رو گرفتم. یتو یدستم، چاقو

 !یترسون ی_ با چاقو من رو م

 

 ام به اون مرد بود... یدر پ یپ یافتاد و مشت ها نیدستم به زم یشد که چاقو تو یچ دمینفهم گهید

 

 ام با  نهیدونه به دونه باز شده بودن و قفسه س رهنم،یپ یها دکمه

 شد. یم نیینفس ِ پرشتابم، با سرعت باال و پا هر
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392 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 به سمتم اومد. یدستگاه رو کامل باز کردم که دود در

 

 .دمیجوون اون مرد رو شن یب یناله  یصدا

 زدم و وارد دستگاه شدم. یپوزخند

 

 .نمیرو بب ییتونستم درست جا یجا از دود ِ دستگاه پخش شده بود و نم همه

 کردم داد زدم: یدهنم گذاشتم و همون طور که سرفه م یرو جلو دستم

 _ آلما؟

 

 همون گردن بند بود. نیمشت شده بود؛ ا یدست یافتاد که تو یبه گردن بند ِ سبز زمرد نگاهم

 بند ِ آلما! گردن

 تند و محکم به سمتش رفتم. یقدم ها با

 

 

 "آلما"

 

 شد. یم شتریاز حد دستگاه، هر لحظه شدت سرفه کردنم ب شی پ ِخاطر دود به

 رفت. یم رونیب یام خارج بشه، به سخت نهیخواست از قفسه س یکه م ینفس

 هم افتادن. یرمق و خسته رو یجوونم، ب یب یکم کم چشم ها گهید 

 سقوط کردم. نیزم یچشم هام نقش بست و رو یجلو یاهیس پرده
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393 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

که از کمد  یگردنم بود، از گردنم جدا شد؛ همون گردن بند یکه تو یشد که گردن بند یدونم چ ینم
 کرده بودم. دایمادربزرگ پ

 دستم محکم مشت کردم. یبند رو تو گردن

 

و  دمیزد رو د یاسمم رو صدا م ادیآخر که چشم هام رو باز کردم، چهره نگران ِ ساواش که با فر لحظه
 هم افتاد و... یبعد از اون چشم هام رو

 

 

 که به چشمم خورد، چشم هام رو آروم باز کردم.  ینور  با

 مانع ِ باز شدن پلک هام شده بود. یسد انگار

 چشم هام نقش بست، با باز شدن ِ چشم هام کنار رفت. یکه جلو یرنگ اهیس پرده

 

 کرد. یم ینیام سنگ نهیس یقفسه  یرو ینیجسم ِ سنگ انگار

 

 چرخوندم و  یهام رو کم چشم

  اتاق رو رصد کردم. ِاطراف

 

که نشسته و دستم رو که سرم زده بودن رو محکم  دمیتخت د نییرو پا ایچرخوندم که رو یرو کم سرم
 تخت گذاشته بود. یگرفته  و سرش رو خسته رو

 خوابش برده بود. ،یجا بود که از خستگ نیا ینبود از ک معلوم
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394 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

چشم  یجلو لم،یف کیشد و کم کم مثل  یذهنم پر رنگ م یکه افتاده بود، تازه داشت تو یاتفاقات ایگو
 هام رد شد.

 

من  یدرخشان رو یروین یانیگفته بود که مراحل پا فایاون دستگاه بودم و اون دستگاه ِ س یتو من
 تموم شده.

 شد؟  یبعدش چ 

 

شد و  دهیچیدستگاه پ یتو یادیز یلیخ یخورد و دودها یدفعه انگار دستگاه تکون کیاون موقع  آره
  محض... ِیکیبعد چهره ساواش بود و تار

 

 خوردن. یدستم ناخوداگاه تکون یها انگشت

خواب  ی چشم ها ِریبه ز یزد و دست یبازم، لبخند ی چشم ها ِدنیسرش رو باال گرفت و با د یکم ایرو
 .دیآلودش کش

 _ آلما.

 زدم. یجوون یب لبخندِ 

 _ جانم؟

 

 و با ذوق گفت: دیکلمه رو که گفتم، انگار خواب از سرش پر نیهم

 !یباالخره بهوش اومد ی_ وا

 

 زود از اتاق خارج شد. ایبگم که رو یز یچ خواستم
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395 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به چشم داشت، وارد اتاق شد. ی بزرگ ِنکیکه ع یبعد مرد یکم

 و مهربانانه گفت: دیکش ششیبه ته ر یگذاشت و دست یکنار  زیم یرو رو شی دست ِفیک 

 دخترم! ی_ باالخره بهوش اومد

 

 گذرا به صورتم انداخت: یام کرد نگاه نهیکه دکتر معا نیاز ا بعد

 نبوده. ی خاص ِزی_ چ

 .نییفشارت افتاده بود پا یو کم ینفس شده بود یفقط دچار تنگ 

 دخترم! یخوب بش انشاءاهلل

 

 

 کرد. فیرو برام تعر یهمه چ ایاز رفتِن دکتر، رو بعد

 دونست. یرو ساواش م زهایچ شتریدونست رو گفت. ب یکه م یز یچ البته

 

  ساواش افتاده بودم. ِادی تازه

 بودمش. دهیبهوش اومده بودم، اصال ند یوقت از

 

 هم که بودم، اتاِق ساواش بود. یاتاق نیا

 لحظه دلم گرفت. کیرنگ بود؛  یو مشک رهیاز ت یبیترک لشیاتاق و وسا یجا همه

 کرد؟! یم یتوش نبود زندگ یرنگ ِ روشن چیاتاق که ه نیا یتو یچطور  

 

 کردم. یساعِت اتاق نگاه به
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396 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده بود. میدو نصفه شب تنظ یساعت رو 

 بود که سکوت ِ مرگوار اتاق رو شکسته بود. ییتاک ِ ساعت، تنها صدا کیت

 گذاشتم. نیزم یشدم و پام رو رو زیخ میتخت ن یرو

 کرده بود! جادیرو ا یتضاد جالب خ،یسرد و  کی گرم و داغ ِ پام، با سرام ِتن

 

 رفتم. ییرایاتاق که باز بود رو بستم و در ِ اتاق رو باز کردم و به پذ پنجره

 

 اتاق رو روشن کردم. برق

 افتاد که نصفه باز مونده بود. یآن نگاهم به در  کی

 !نمیکنجکاو بودم که اون اتاق رو بب 

 

 باز کردم. یدر رو کم یال

 .ستادهیکه ا دمیپنجره د یرو روبرو ساواش

 

از پنجره  رونیب یافتاده، به فضا نییپا یگذاشته بود و با سر  واریگاه ِ د هیاز دست هاش رو تک یکی
 شده بود. رهیخ

 

 داد. رونیرو با سوز و درد، ب گاریاز س یقیکه کنار لبش بود رو برداشت و پک عم یگار یس

 

  مطلق فرو رفته بود. ِیکیاتاق در تار یفضا

 آروم و شمرده به سمتش رفتم. یقدم ها با
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397 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !یباش یگار یکردم س ی_ فکر نم

 

 بهم کرد;  ینگاه میزد، ن یبهش م یکه پک محکم نیا نیدستش گرفت و ح نیرو ب گاریس

 تونه آرومت کنه. یکه م هیزیتنها چ گاریاوقات س ی_ گاه

 

 گرفت. یسرفه ام م شتریکه دورش جمع شده بود، ب یشدم، از دود یم کشیکه نزد هرچقدر

 

 انداخت. رونیرو از پنجره ب گاریس عیسر 

 

 کالمش، آروم لب زد: ی تو ِیبا شرمندگ دم؛ید یبار م نیکه اول یلحن با

 برات ضرر داره. گاریدونستم که دود س ی_ نم

 

 از اتاق بود نشست. یکه گوشه ا یتخت یرو

 کنم. فیکه افتاده رو برات تعر یتا اتفاقات نیبش ای_ ب

 

 تخت نشستم. یکردم و کنارش رو یتخت نگاه به

 شد و نفس ِ گره زده اش رو آزاد کرد; رهیاز چشم هام خ ریغ ییبه جا ساواش

و استفاده  رهیرو ازت بگ روتینخواد برات نقشه بکشه و ن یشه که کس ینم یبار  نیاول نیا یدون ی_ م
 کنه.

 دیکه از راه رس یهر کس میبذار دینبا م،یآماده باش دیما اون موقع با یافته ول یها اتفاق م نیهم ا باز
 بزنه. یبیبخواد بهت آس
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398 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 که چشم هاش رو با درد محکم بست. دمید

 ره،یرو ازت بگ روتیخواست ن یبار هم که اون مرد م نیاول نی_  ا

  من بود! ِریهمش تقص 

 بردمت... یفرهمند نم شگاهیکردم و آزما یم اطیمن احت اگه

 

 .دمیحرفش پر وسط

 تو نبود. ریها که تقص نی_ ا

 .فتهیاتفاق ب نیقراره ا یدونست یتو که نم 

 

 کنه. یهاش رو که تا اون موقع بسته بود رو باز م چشم

 خوردم. یا کهی ی چشم هاش لحظه ا ِدنیبا د 

 از خون! یهاش شده بود کاسه ا چشم

 

 

 از خون شده بود. ییایدر ش،ی طوفان ِیآب یچشم ها حاال

 نبود. یخبر  یطوفان یاز اون چشم ها گهید 

 

 که باالخره نگاهم رو ازش گرفتم: نیتا ا م،یبود گهیهمد رهیطور خ نیهم

 رم.  یم گهی_ من د
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399 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چند قدم دور نشده بودم که هنوز

  پنجه هاش گرفت. ِونیمچ ِ دستم رو محکم م 

 

 شتم.به سمتش برگ 

  دست هامون و چشم هام، نواسان در گردش بود. ِنیب نگاهش

 

پرتمنا و  یبکشم که نگاهش رو از چشم هام گرفت و با لحن رونیدستم رو از دستش ب خواستم
 خواهش، آروم نجوا کرد:

 !؟یبمون شمیپ گهیکم د هیشه  ی_ م

 

 شدم. رهیخ قیچشم هاش دق یتو

 زد. یو خواهش، در چشم ها موج م یاز دلتنگ یموج

 

گفت که دلم مخالف ِ  یرو م یز یعقلم چ یرفتن نداشت ول یچشم هاش نهفته بود که دلم پا یتو یچ
 اون بود؟!

 زد؟ یدو دو م ش،ی طوفان ِیآب یقدر چشم ها نیا چرا

 بود؟ دادیدر اون ب یقدر چهره اش آشفته خاطر بود و خستگ نیا چرا

 

 کردم. یفکرم یمنطق دیبا

 موندم؟ یجا م نیا دیبا یچ یبرا اصال
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400 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دیکش رونی دست هام ب ِونیبه دستم وارد کرد و بعد آروم دستش رو از م یفی خف ِفشار

 

به  ییو سرما یدوباره سرد یی دست هام جدا شد؛ گو ِ ونیدست هاش، از م یو داغ یکه گرم نیهم
 دست هام هجوم آورد.

 

 :دیصورتش کش یدو دستش رو کالفه رو هر

 خواستم. یازت م دیبود.، نبا ییجا ی_ درخواست ب

 

 در دلم رخنه کرده بود. دیترد

 خواست بمونم؟! یدلم م چرا

 

 ُحکم به دسِت عقل افتاده و دستور صادر کرد. باالخره

 

 لیشونه ام ما یسرم رو رو یکه برگردم، کم نیدر ننشسته بود که بدون ا رهیدستگ یدستم رو هنوز
 کردم و نگاهش کردم.

 هاش رو قفل صورتش کرده بود. دست

 خواست که بمونم؟! یم چرا

 

 توان گرفتم و از اتاق خارج شدم. باالخره

****** 

 صورتم تابان شدن. یپرده ها آروم رو یاز ال د،ینور خورش یها اشعه
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401 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بهم آموزش داد. دی الزم رو سع ِناتیبرنامه، ساعت شش صبح حاظر شدم و تمر طبق

 زودتر تموم شد. نیدونستم، تمر یالزم رو م یزهایچ چون

 

 بودم. دهیرو اصال اون روز ند هلنا

 گروه آشنا شده بودم. یبچه ها شتریب با

 کردن. یم تیگروه فعال یداشتن و برا یخاص و متفاوت یرویکدوم ن هر

 

 جاذبه داشت؛ یرویدختر آروم و ساکت بود و ن کیکه  سارا

 رو به خودش جذب کنه. یز یو هرچ اءیتونست هر اش یم یعنی 

 

 بود. یخون گرم و مهربون یلیهم دختر خ طرالن

کم  یلیبا اجازه بخونه و خ یرو گاه انیتونست ذهن ِ اطراف یداشت و م یذهن خان یرویهم ن اون
 بشه. یاجازه بخواد وارد ِ ذهن کس یاومد که ب یم شیپ

 

 کیهم  یدر صورت د؛یفهم یذهنم بود رو م یتو ایکردم  یفکر م یمن هر چ یعنیجالب بود  یلیخ
 بد بود. ییجورا

 دوست نداشته باشه ذهنش خونده بشه. یکی دیشا

 

 ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود. یهم که باهاش آشنا شدم اون موقع فکر  یوقت

 گفت: طنتیطرالن انگار فکرم رو خونده بود، چون آروم و با ش 
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402 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه. یآروم م گاریبعد از تو، ساواش با س_ 

 

 رو بهم گفت، نیدونم چرا ا ینم

 خب... یول

 آروم بشه؟! گاریبا س دیبود که چرا بعد از من با نیکه من رو به فکر انداخته بود ا یز یچ یول

 

 هم آشنا شدم؛ گهید یکی با

 هم نداشت. یادیسن ز یول طونیپسر ش کی 

 سالش بود. ستینوزده_ ب بایتقر 

 زد. یدر چشم هاش موج م یو مرموز  طنتیاز ش یموج

 

 بود! نیآرت اسمش

 

 بود که حد نداشت؛ طونیقدر ش نیا

 افتاده. ییتونست بفهمه در گذشته چه اتفاق ها یهم م اون

 بود. نیهم روشیتونست بفهمه. ن یسر انساک گذاشتن م یبا تمرکر کردن و دستش رو رو 

 

 هم داشت. گهید یبرادر ِ دوقلو کی

 

 بود. ریبود برادرش آرسام ساکت و سر به ز طونیکه ش نیبرخالف آرت 

 .نهیرو بب ندهیتونست آ یبود که م نیا روشین اون
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403 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

هم  یافته؛ در صورت یم یکه چه اتفاق ینیرو بب ندهیآ یتونست  یجالب بود، م یلیهم خ روین یکی نیا
 نبوده باشه! ندیکه خوشا یدید یرو م یز یچ ندیدر آ دیبد بود شا

 

 کنم. دایپ نشونیب یبیدوستانه و گرم با من رفتار کردن، نذاشتند اصال احساس غر یلیخ

 .میشناس یرو م گریساله که همد نیکه چندساله و چند انگار

 

 خودم! یروین یبودم؛ ال دهیهمه رو فهم یروین

 .رمیبگ ادیاستفاده کنم و  دیو چگونه با یدرخشان چطور  یرویدونستم با ن ینم 

 دونستم! ینم روین نیدرباره ا یز یچ چیه من

 من گنگ و... یبود و برا یقو یلیکه خ ب،یعج ییروین

 شناخته شده بود. گرانید یبرا

 زدن. یم یدست به هرکار  رو،ین نیبه ا دنیرس یکه برا یجور 

 

دادن تا از خودشون دفاع  یم ادیبودن و به افراد ِ تازه وارد آموزشات الزم رو  یهم که مرب دیبا سع ایرو
 کنن.

 

 هم باشه. یخونده بود دوست داشت مرب یچون به اصرار باباش دکتر  یدکتر هم بود ول د،یفقط سع 

 هم شد. یمرب ،یهم همراه دکتر  آخرش

 شد. عالوه بر اون ساواش شرکت هم داشت. یشه گفت رهبر گروه م یهم م ساواش

 کرد. یم تیبه جز شرکت خودش، شرکت باباش هم مأمور و

 شد پدرش؟ یشاهرخ چطور م یبود باباش مرده. ول گفته
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404 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .رمیاطالعات رو تونستم از بچه ها بگ نیا همه

 شد. یبا ساواش، گروهمون هشت نفر م ایتقرب

 رفتم. یگفتند باغ انگور  یکه به قول بچه ها بهش م یباغ به

 بود. یقشنگ یلیباغ خ 

 بود. نایا یهان یالیبود که پشت و یهمون باغ هیشب

 ازش نداشتم. یافتادم، اصال خبر  یهان ادی

 

 

 نه بابا و نه مامان! 

 

 و نه باهاشون حرف بزنم. نمشونیتونم بب یگفته بود فعال نه م ساواش

 

 که دنبالم بودن یافراد همون

 .رنیتونستن ردم رو بگ یم یراحت به

 درخشان بودن. یروین دنبال

 خورد؟! یبه چه دردشون م روین نیا آخه

 دونستن. یخوب م یلیرو خ یدونستم، اون وقت اون ها همه چ یخودم نم من

 

 انداختم. ینگاه یباغ انگور  به

 هام رسوندم. هیو رز رو با تموم وجود استشمام کردم و به ر اسیمختلف ِ  یگل ها یبو
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405 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آزاد کردم. یدفعه ا کیحبس شده ام رو  ِ نفس

 

مختلف و تضاد  یبودن؛ رنگ ها دیو گل ارک ی گل محمد ِبیطرف ِ باغچه، به ترت کیکه  ییها گل
 کرده بودن. جادیرو ا یقشنگ اریبس

 

 گل ها افتاده بودن و نورشون رو تابان کرده بود. یدرست رو د،ینور ِ خورش یها اشعه

 

 شده بود. دهیتاب دیخورده هم نور خورش سیسبز و خ یچمن ها یرو

 

 از باغ بود رفتم. یکه گوشه ا یدرخت

 تاب درست شده بود. کیدرخت  یرو

 و ساده... بایقدر ز همون

 

 ُهل دادم. یزدم و خودم رو کم یضربه ا نیبا پام به زم آروم

 

 روش نوشته شده بود: یقیآن چشمم به تنه درخت افتاد که انگار با خط ِ عم کی

 ل، آ " ،ی" س، 

 

 

 کردم: یهج رلبیها رو کنار هم قرار دادم و آروم ز کلمه

 !الی_ س
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406 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دفعه بسته شدن. کیاسم، چشم هام  نیبا گفتِن ا ناخوداگاه

 کرده بودم. دایپ یبیغر بیحس ِ عج کی

سرما، از نوک ِ پام تا سرم،  کیمثل ِ  یز یچ یکه تا بحال تجربه اش نکرده بودم؛ انگار لحظه ا یحس
 برق نفوذ کرد و برگشت. کیمثل 

 حرکت موند. یبدنم شل و ب یا لحظه

 محکم منقبض شده بود! بازوهام

 

 از پشت ِ سرم اومد: ییصدا 

 _ آلما.

 

 باز کردم: ی صداش، چشم هام رو به آروم ِدنیشن با

 _ بله

 

 اش جمع کرده بود. نهیس یداده بود و دست هاش رو تو هیتنه درخت تک به

 .دیچرخ یم یاطراف ِ باغ انگور  نگاهش

 گرده! یم یکه دنبال ِ کس انگار

 

 کج کرد: نیبه سمت صدا برگشت و مات و مبهوت سرش رو به طرف طرالن

 !؟یی_ آلما کجا
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407 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حرکت موند! یطناب گذاشتم بودم شل و ب یکه رو یحرفش، چشم هام گرده شد و دست نیگفتن ِ ا با

 

 نه؟یتونست من رو بب ینم چطور

 شه! یم مگه

 

 پام بود رو با نوک ِ کفشم ضرب گرفتم و به سمت ِ جلو راندم. ریکه ز یسنگ

 تاپ هستم. ی_ طرالن من رو

 

 تاپ افتاد؛ ینگاهش رو طرالن

 کرد: یدفعه خنده ا کیکرد و  یتاپ رو وارس قیدق 

 !؟ی_ آلما من رو دست انداخت

 .گهیتاپم د یدست بندازمت، من رو دیبا یچ ی_ وا برا

 

 به تاپ کرد و به سمتم اومد. یگشاد شده نگاه یدفعه قورت داد و با چشم ها کیرو  لبخندش

 _ چطور ممکنه آخه؟!

 !نمیب یتاپ نم یمن که تو رو رو 

 آلما. ادیسمت م نیصدات که از هم یول

 

 تاب هستم طرالن خانم! یشه. من رو یکردم و گفتم: مگه م یا خنده

 

 دستش رد شد. یدستم از رو یرو به سمت دستش بردم. ول دستم
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408 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد!؟ رد

 یدستم از رو یدست طرالن گذاشتم ول یامتحان کردم و دستم رو رو گهیبار د کیممکنه؟  چطور
 شه رد شد. یزود رد م ع،یسر یلیکه خ یز یچ کیدستش مثل 

 دستش رد شد چرا؟ یاز رو دستم

 دستت رد شد! یدستم از رو یذارم ولدستت ب یطرالن من خواستم دستم رو رو -

 ؟یتاب یتاب نشست و گفت: االن رو یرو طرالن

 آره. -

 درخشانت باشه! یروین نیکنارم نشست و گفت: فکر کنم ا طرالن

 ؟یچ -

 یروین نیا یکه تونست نیا یعنی نی. و ایبیاالن تو غبا پاش به تاب سرعت داد و گفت:  طرالن
 نه به طور کامل. یول یدرخشان رو انجام بد

 درخشانه! یروین تیفعال اول نیا

 گم: یشه و م یحرفاش چشمام گرد م از

 چطور ممکنه؟  نی! آخه ابمیاالن من غ ،یعنی -

 .زمیدرخشانته عز یروی: نطرالن

 ؟یکار رو انجام بد نیا یتونست چطور

 نوشته شده بود. الیدرخت. س یتاب بودم که رو یدونم. رو ینم -

 شد. ینطور یاون رو خوندم ا یوقت

دفعه  کی ؛یکم کم اجراش کن دیبا ی. ولیقدم رو بردار  نیاول یخوبه، خودت تونست یلیخ نی: اطرالن
 شه. ینم یا

 

 به درخت کردم و گفتم: یا اشاره
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409 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نوشته؟ یرو ک الیس نیا -

. الیشه س یم یکرد و گفت: اگه کامل بخون نهیکرد و دستاش رو دست به س یبه درخت نگاه طرالن
 .میخون یاسم، اسم گروهمون هست. و ما اون رو م نیدر اصل ا یول

 "س، آ " 

 دونه. یاسم کاملش رو نم یکس قیشه، دق یچون رمز گروهمون م یول

 .الستیاسم کامل رمز س -

 دونه. یگروهمون م یرو فقط اعضا نی: آره، و اطرالن

 !؟دیاسم رو گذاشت نیچرا ا -

 اسم رو ساواش گذاشته. نی: اطرالن

 ساواش؟ -

 نگو. یهم بهت بگم به کس یز یچ کی: آره. طرالن

دونست چرا ساواش  ینم یکس چیگفت: اولش ه دید یاون که من رو نم ینگاهش کردم ول یسوال
 گروه گذاشته. یاسم رو برا نیا

 شد خوند. یخب، ذهن ساواش رو نم یهم چند بار خواستم ذهنش رو بخونم ول من

 دوست نداشت ذهنش خونده بشه و چون خودش هم بلد بود ذهن بخونه... 

 مگه ساواش هم ذهن خونه؟ -

 

 استفاده نکرد. شیذهن خوان یروین نیوقت از ا چیه ی: آره ولطرالن

 نداشت. یخاطره خوب یذهن خوان نیبه قول خودش از ا چون

 درباره ش نگفت. یز یچ گهیرو به گروهمون گفت. و د نیا فقط

 نباشم!؟ بیتونم به حالت قبل برگردم و غ یم یاالن من چطور  -
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410 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

بود  یکتاب کی یدونم ول ینم زهایچ نیدرباره ا ادیشد و متفکر گفت: خب، من ز رهیخ ییبه جا طرالن
 نه کامل. یدونم ول یم ییزایچ هیخونده بودم. 

 که خونده باشم، درست باشه! یکنه همون خدا

 

 

 کردم: یهج رلبیها رو کنار هم قرار دادم و آروم ز کلمه

 !الی_ س

 

 دفعه بسته شدن. کیاسم، چشم هام  نیبا گفتِن ا ناخوداگاه

 کرده بودم. دایپ یبیغر بیعج یلیحس ِ خ کی

 

سرما، از نوک ِ پام تا سرم،  کیمثل ِ  یز یچ یکه تا بحال تجربه اش نکرده بودم؛ انگار لحظه ا یحس
 برق نفوذ کرد و برگشت. کیمثل 

 حرکت موند. یبدنم شل و ب یا لحظه

 محکم منقبض شده بود! بازوهام

 

 از پشت ِ سرم اومد: ییصدا 

 _ آلما.

 

 باز کردم: ی صداش، چشم هام رو به آروم ِدنیشن با
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411 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _ بله

 

 اش جمع کرده بود. نهیس یداده بود و دست هاش رو تو هیبه تنه درخت تک طرالن

 .دیچرخ یم یاطراف ِ باغ انگور  نگاهش

 گشت! یم یکه دنبال ِ کس انگار

 

 کج کرد: نیبه سمِت صدا برگشت و مات و مبهوت سرش رو به طرف طرالن

 !؟یی_ آلما کجا

 

 حرکت موند! یطناب گذاشتم بودم شل و ب یکه رو یحرفش، چشم هام گرده شد و دست نیگفتن ِ ا با

 

 نه؟یتونست من رو بب ینم چطور

 شه! یم مگه

 

 پام بود رو با نوک ِ کفشم ضرب گرفتم و به سمت ِ جلو روندم. ریکه ز یسنگ

 تاب نشستم. ی_ طرالن من رو

 

 کرد: یدفعه خنده ا کیکرد و  یتاب رو وارس قیتاب افتاد؛ دق ینگاهش رو طرالن

 !؟ی_ آلما من رو دست انداخت

 .گهیتابم د یدست بندازمت، من رو دیبا یچ ی_ وا برا

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 به تاب کرد و به سمتم اومد. یگشاد شده نگاه یدفعه قورت داد و با چشم ها کیرو  لبخندش

 _ چطور ممکنه آخه؟!

 !نمیب یتاب نم یمن که تو رو رو 

 آلما. ادیسمت م نیصدات که از هم یول

 

 خنده هام رو مهار کردم. یصدا

 کرده بود. انیرو ب نیا ینیریبا لحِن بامزه و ش یلیخ

 شه. ی_ مگه م

 تاب هستم طرالن خانم! یرو من

 

 دستش رد شد! یآن دستم از رو کیدستش گذاشتم،  یکه دستم رو رو نیهم

  

 چطور ممکن بود؟! آخه

 کیدستش مثل  یدستم از رو یدسِت طرالن گذاشتم؛ ول یامتحان کردم و دستم رو رو گهیبار د کی 
 شه، رد شد. یزود رد م عیسر یلیکه خ یز یچ

 

 رو به طرالن کردم و گفتم: گنگ

 دستت رد شد! یدستم از رو یدستت بذارم ول ی_ طرالن من خواستم دستم رو رو

 

 کنارم رو تاب نشست. طرالن

 سه نفر هم جا داشت! یبزرگ بود که برا یبه قدر  تاب
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413 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یتاب ی_ االن رو

 

 تکون دادم: یسر 

 _ آره.

 دست انداخت: یدست رو طرالن

 رخشانت باشه!د یروین نی_ فکر کنم ا

 ؟ی_ چ

 

 لحِن صداش هم مشخص بود گفت: یکه تو یجانیبا پاش به تاب سرعت داد و با ه طرالن

 نه به طور کامل. یول یدرخشان رو انجام بد یروین نیا یکه تونست نیا یعنی نیو ا یبیاالن تو غ_ 

 درخشانه! یرویاول ِ ن تِ یفعال اول نیا

 

 گفتِن حرف هاش، چشم هام گرد و دهنم از فرط ِ تعجب باز مونده بود. با

 !بم؟یاالن من غ یعنی_ 

 چطور ممکنه؟  نیآخه ا 

 .زمیدرخشانته عز یروی_ ن

 ؟یکار رو انجام بد نیا یتونست چطور

 

 باال انداختم. یشونه ا مبهم

 دونم! ی_ نم

 " الیدرخت نوشته شده بود "س یافتاد که رو یدفعه نگاهم به درخت هیتاب نشسته بودم که  یرو
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 رو تجربه کردم. یبیغر بیعج یدفعه حس کیشد و  ینطور یاون رو خوندم ا یوقت

 یدفعه ا کی. یکم کم اجراش کن دیبا یول ،یقدم رو بردار  نیاول یخوبه که خودت تونست یلیخ نی_ ا
 شه. ینم

 

 به درخت کردم. یا اشاره

 نوشته؟ یرو ک الیس نی_ ا

 

 اش رو به تاب داد. هیانداخت و تک یبه درخت نگاه ِ کوتاه طرالن

 .الیشه س یم ی_ اگه کامل بخون

 .میخون یاسم، اسم گروهمون هست و ما اون رو م نیدر اصل ا یول 

 "س، آ " 

 دونه. یاسم کاملش رو نم یکس قیشه، دق یچون رمز گروهمون م یول

 

 برام جالب بود! یلیخ

 گفتم: جانیه با

 .الستیاسم کامل ِ رمز، س _ پس

 

 تکون داد: یزد و سر  حیمل یلبخند طرالن

 دونه. یگروهمون م یرو فقط اعضا نی_ آره و ا

 !د؟یاسم رو گذاشت نی_ حاال چرا ا
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 .ستادیدفعه تاب از حرکت ا کیمکث کرد و  یحرفم، کم نیبا گفتِن ا طرالن

 اسم رو ساواش گذاشته. نی_ ا

 _ ساواش؟!

 

 سرس تکون داد. عانهیدوباره مط طرالن

 _آره.  

 نگو. یهم بهت بگم به کس یز یچ کی

 

 و کنجکاو نگاهش کردم. مشتاق

 !دید یاون که من رو نم یول

 

 شد و ادامه داد: رهیاز تاب خ ینقطه ا به

 گروه گذاشته. یاسم رو برا نیدونست چرا ساواش ا ینم یکس چی_ اولش ه

شد  یعنوان اصال نم چیخب، ذهِن ساواش رو به ه یهم چند بار خواستم ذهنش رو بخونم ول من
 خوند.

 دوست نداشت ذهنش خونده بشه و چون خودش هم بلد بود ذهن بخونه... 

 _ مگه ساواش هم ذهن خونه؟

 

 کرد. کیبار یکرد و چشم هاش رو کم یتک خنده ا طرالن

 استفاده نکرده. شیذهن خوان یروین نیوقت از ا چیه ی_ آره. ول

 نداره. یخاطره خوب یذهن خوان نیبه قول خودش از ا چون
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416 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 درباره اش نگفت. یز یچ گهیرو به گروهمون گفت و د نیا فقط

 

 باال انداختم. ییابرو

 طور! نیپس ا خب

 .دمیدونستم که امروز فهم یدرباره ساواش نم ییزهایچ چه

 

 نباشم؟! بیتونم به حالت قبل برگردم و غ یم ی_ االن من چطور 

 

 شد و متفکر گفت:  رهیخ ییبه جا طرالن

 دونم. ینم زهایچ نیدرباره ا ادی_خب. من ز

 نه کامل. یدونم ول یم ییزایچ هیبود خونده بودم و  یکتاب کی یول 

 که خونده باشم، درست باشه! یکنه همون خدا

 

 

  رو که طرالن گفت، انجام دادم. یکار  هر

 ذهنم خودم رو تجسم کردم و یتو

 هام رو محکم بهم فشردم. چشم

 

 لب زد: دانهیطرالن نا ام یا هیاز ثان بعد

 _ نشد آلما. 

 .یتون یتالش کن، تو م دوباره
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 ذهنم تجسم کردم. یکه گفت رو تو یز یاون چ دوباره

 خوام رو انجام بدم. یکه م یز ی تالشم رو کردم تا بتونم اون چ ِتموم

 

 نفوذ کرد. یاز نوک ِ پام تا سرم ناگهان ،یبرق ای خی کیمثل ِ  یز یچ یلحظه ا انگار

 

ام  نهیقفسه س یاون جسم از رو یام حس کردم؛ لحظه ا نهیقفسه س یرو رو یجسم ینیو سنگ درد
 جدا شد و... 

 

 کنه. یبود و با لبخند نگاهم م ستادهیکه روبروم ا دمیباز کردم که طرالن رو د یهام رو به آروم چشم

 

 و مشتاقانه گفت: دیهاش رو بهم کوب دست

 _ حاال شد!

 .ید یو انجام م یر یگ یم ادیبهترتر  یکن نیخوب بود. کم کم تمر یلیبار خ نیاول یخوبه برا 

 

 خوش حال بودم! یلیخ

 رو انجام بدم.  رومین یمرحله  نیباالخره تونسته بودم اول 

 بود. یخوب و متفاوت و خاص یلیخ حس

 دونستم! ینم یز یچ رومیرو نداشتم که از ن یاون حس ِ گنگ و مبهم گهید

 گرفتم. یم ادیرو هم  رویمراحل ِ ن ی هیبق باالخره
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418 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

***** 

 

 دادنش بود. حیافتاد که ساواش در حال توض یور یمانت یرو نگاهم

 

 شده بود. جادیاتاق ا یتو یو مرگوار  نی سنگ ِسکوت

 .میفکر رفته بود یکه ساواش گفته بود؛ سخت تو ییزهایبا گفتِن چ همه

 

 ذهنم مرور کردم. یتو گهیبار د کیساواش رو  حرف

 . میبش کیبهشون نزد میمستق میتون ی" ما نم

 هستند. روشیهستند که دنبال آلما و ن یها همون افراد نیا

 .میبفهمن که ما دنبالشون دینفهمن، نبا یز یکه چ میبش کیبهشون نزد یجور  دیبا

بودن و مهم تر از اون،  دهیرو دزد میشرکت روش کار کرده بود یهمه سال برا نیکه ا یها مدارک اون
 درخشان رو دارن! یروینمونه از ن کیاون ها 

 خطرناک هستند.  یلیاون نمونه ها خ م؛یکن دایاون نمونه رو حتما پ دیبا

 یبا همون م یشه که دارند، ول یسه درصد هم نم دیکه شا نیکه با ا یتونند با اون نمونه ا یها م اون
 کارها کنند. یلیتونند خ

 یداره، عواقب خوب یکار کنند و بفهمند که چه اثر  یانسان ِ عاد کی یرو رو رویاون نمونه از ن اگر
 نداره... "

 

 نشسته بودن. یا یصندل یو آرسام رو نیو طرالن و سارا و آرت ایو رو دیسع

 

 .میکنفرانس بود اتاق



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 دادن. یگفتن و انجام م یجا م نیمهم و کارها رو ا ی حرف ها ِشتریکه ب یاتاق کنفرانس 

 

 یادیکه به تعداد ز ییها یکرد و صندل یم ییوسط اتاق خودنما زیم کیبود؛  یبزرگ یلی خ ِاتاق
 مقابلش قرار داشت.

 

رنگ، با  ینقره ا یِ کمد مشک نیبود که ا نیشد و جالب ا یم یکمد نگهدار  یتو یمهم یپوشه ها 
 بودم بود. دهیدرخت د یرو یباغ ِ انگور  یکه تو یهمون رمز 

 ل، آ " ،ی" س، 

 طرالن گفته بود مخففش کردن به که

 " س، آ "  

 

 شد. یرمز باز م نیکمد هم فقط با گفتِن ا نیا 

 ذهنم اومد با ذوق رو به جمع گفتم: یکه تو یجرقه ا با

 دارم. یفکر  هی_ من 

 

 شدن. رهیبهم خ یشد و همه سوال دهیها به سمتم کش نگاه

 ساواش ثابت موندم. یگذروندم و رو یگذاشتم و نگاهم رو از همگ زیلبه م یرو رو دستم

 

 .میگروهشون نفوذ کن یتو میتون ی_ به نظرم ما م

 

 جابه جا شد: یصندل یرو یکه از همون اول سکوت کرده بود، کم سارا
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 .میکن میتون یکه م _ نفوذ

  ؟یچطور  یول 

 !ستیها هم ن یآسون نیبه هم آخه

 

 بسته بود. یبلند شده بود رو با کش یکم یکوتاهش رو که به تازگ یموها نیآرت

 .دیبورش کش ی موها ِونیم یدست

 کنند. ییتونند شناسا یم یاون ها ما رو به راحت م،ینفوذ کن می_ اگه بخوا

 

دستم نگه  یدستم بود رو ثابت تو یکه تو یقورت دادم و خودکار  عیدهنم رو که تلخ شده بود سر آب
 داشتم.

 نه خودمون. یول مینفوذ کن یبه راحت میتون ی_ م

 

شده بود و به همه  لیما زیم یبه رو یگذاشته بود و کم زیم یساواش که دست هاش رو رو به
 کردم. یداشت، نگاه یدسترس

 

 !میر یاون جا م یا گهید_ با چهره 

 

 

 کردم. یحس م یخودم به خوب یرو رو رتشونیو تعجب و ح نیسنگ یها نگاه

 

 تخته هوشمند بود انداخت. یکه رو یساواش نگاهش رو به عکس یول
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421 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 من رو داشتن! یرویبود که نمونه سه درصد ن یهمون گروه سی رئ ِعکس

 

 نیبود و هم یبد یلیخ ینشونه  نیا یمن رو از کجا داشتن؛ ول یرویدونستم اون سه درصد از ن ینم
 هم خطرناک بود! یلیطور خ

 

 رو انجام بدن و... یخطرناک یها شیتونستن آزما یکه م چون

 

 !هیبرد چه جور آدم یشد پ یعکسش هم م از

 ...نیا یرو قضاوت کنم ول یدوست نداشتم کس 

 مرد قبل از من هم دنبال مادرم صحرا بوده. نیداشت، ا فرق

 

شد لبخند مضحک و مخوفش رو به  یکه داشت، م یز یبلند و مردونه و تم یها لیبی اون س ِریز از
 داد. صیتشخ یخوب

 

اش جمع  نهیس یداده بود و دست هاش رو تو هیتک متیگرون ق ینیقرمز رنگ به ماش شرتیت کی با
 کرده بود و با غرور و تکبر سرش رو باال گرفته بود.

 شده بود. دهیبر قیعم یاز ابروش، با خط یا گوشه

 

به سمتمون  یگذاشت و کم زیم ینگاهش رو از عکس گرفت و دوتا از دست هاش رو حائل رو ساواش
 خم شد.

 گه. ی_ آلما درست م
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422 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

صورتمون  یکه رو یمیریالبته نه با چهره خودمون. با گ م،یراحت بهشون نفوذ کن یلیخ میتون یما م 
 شه! یانجام م

 

 دستش هاش رو بهم گره زد و موشکافانه گفت: ایرو

 !؟یساواش چطور  ی_ ول

 به فرض ما رو نشناختند. حاال

 م؟یگروهشون بر یتو یچطور 

 

 تِ یصال به شخصکه ا یتیصاف کرد و با جد یسرش گذاشته بود رو کم یکه رو یرنگ دیکاله سف نیآرت
 خورد گفت:  ینم طنتشیش

 .میرو درست کن مونیلیاسم و فام میتون یم ی_با مدارک جعل

 

 تکون داد: یچشم هاش رو بهم فشرد و سر  ساواش

 .میبش کیبهشون نزد میتون یهست که م یراه کی_ از 

 به سمِت جنوب. میکن یو بعد حرکت م میرو آماده کن زیهمه چ دیفعال تا فردا با 

 

 .میکه ساواش گفت، از اتاق خارج شد یالزم یزهایاز تذکر و چ بعد

 

 از اتاق بود رفتم. یکه گوشه ا یکه وارد اتاق شدم؛ به سمِت کمد نیهم

انداختم و نفسم رو با حرص  یکه روبروم قرار داشت، سردرگم نگاه یرنگارنگ و مختلف یلباس ها به
 دادم. رونیب
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423 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تخت نشستم. یعقب رفتم و رو عقب

 

 آن در اتاق با شدت باز شد. کیطور نگاهم به لباس ها در گردش بود که  نیهم 

 شدن! یطور وارد اتاقم م نیا شهیهم

 

 و پشت بندش طرالن و سارا وارد اتاق شدن. ایاول رو 

 کرد و دست به کمر شد: زیر یچشم هاش رو کم سارا

 جنوب. میبر میخوا ی_ م

 .اریب یاون جا گرمه پس لباس خوب شهیکه هم یدون یم 

 

 صورتم آورد:  یرو جلو یز یچ ایدفعه رو کیتخت نشستند که  یسه رو هر

 رو ساواش داده. نی_ ا

 

 کردم که مشت ِ دستش رو آروم آروم باز کرد. یدستش نگاه به

 دستش بود متعجب شدم. یکه تو یکی کتاب کوچ ِدنیبا د 

 !کهیچه کوچ نیا ای_ رو

 

 تکون داد: یکرد سر  یرو برام انتخاب م ییکه لباس ها نیا نیبه کتاب انداخت و ح ینگاه طرالن

 گذره. یوقته که م یلیبودم خ دهیکتاب رو د نیکه ا یبار  نی_ از آخر

 

 شد گرفتم. یکه دو انگشت دستت هم نم یکیرو از کتاِب کوچ نگاهم
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424 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !ه؟یچه کتاب نی_ مگه ا

 

 :دیبه چشم هاش کش یتخت انداخت و دست یرو رو یلباس طرالن

رو داشتند  روین نیکه ا ییگفته شده و داستان کسا زهایچ یلیدرخشان و خ یرویکه درباره ن هی_ کتاب
 هم هست.

 .رمیکتاب بگ نیاز ا یتونم اطالعات خوب ی_ چه خوب! پس م

 

 رو برداشت و با شوق به سمتم گرفت: یکمد، تاپ زرشک یاز تو سارا

 .ادیبهت م یلیلباس هم خ نی_ ا

 

 بهم انداخت. یقی دق ِنگاه

 .نهیب یتنم م یکه انگار همون لباس رو تو یجور 

 

 !یش یقشنگ م یلیخ دهی_ چون پوستت سف

 :دی حرفش پر ِونیم یشاک ایرو

 _ سارا و طرالن! 

 ها نیش یلباس ها نم نیو ول کن ا نیدیکمد پر از لباس د هیباز  شما

 

 گفت: الیخ یشونه باال انداخت و ب سارا

 کنم. یانتخاب لباس به آلما کمک م ی_ دارم تو
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425 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 با حرف ِ سارا موافقت کرد. یداده بود و با مرموز  هیهم به کمد تک طرالن

 

 آورد: رونیکمد ب یهم از تو یدستکش ِ بافت ِ مشک کی

 خوشگله. یلیهم خ نی_ ا

 

 داد: یا هیبه نشونه تأسف تکون داد و به تاج ِ تخت تک یسر  ایرو

 .ستیدختر درست بشو ن نی_ ا

 

 به کتاب کرد: یکتاب رو به سمتم گرفت و اشاره ا ایرو

 باشه. شی صاحب اصل ِشیکه بهتره پ رشی_ بگ

 

 کردم: شیوارس یرو از دستش گرفتم و کم کتاب

 آخه. کهی_ چقدر کوچ

 

 کتاب رو بخونم. نیداشتم هر چه زودتر ا دوست

 شد. یکتاب آشکار م نیکم کم با خوندِن ا گهیذهنم بود د یکه تو یسوال هر

 

 برام پنهون بمونه. یسوال و راز  چیه گهیذاشتم د ینم

 کنم. یآشکار م یکی یکیهمه رو خودم  
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426 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کردم اون روز زود گذشت. یاون چه که فکرش رو هم م از

 

 گفت: یو لطافت ِ خاص یهمون زن اومد که با مهربون یصدا

 .زمی_ باالخره تموم شد عز

 

 مرتبه باز کردم. کیهام رو که تا اون موقع بسته بودم،  چشم

 دهنم قرار دادم. یو دستم رو جلو دمیکش یا ازهیخم

 گرفت. ی_ داشت خوابم م

 

 بهم کرد. ینگاه میگذاشت و ن فشیک یالزم رو تو یزهایرفت و قلم و چ فشیسمِت ک به

 !یباش یراض داوارمی_ ام

 

 کردم.  ینگاه نهیگرفتم و بالخره به آ شگریاز آرا چشم

 کرده بودم. رتیح دمید یم نهیآ یاون چه که تو از

 من بودم؟! نیا یعنی

 

 رها شده بود. میشونیپ یرو م،یچتر یقهوه ا یموها

 بود. یچشمم به رنگ ِ عسل یکه رو یو لنز  ینازک و قهوه ا یابروها

 

 :دیکش یغیج دنمیدختر وارد اتاق شد، با د کیدفعه  کی

 !یآلما چقدر عوض شد ی_ وا
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427 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 :دمیبلند شدم و متعجب پرس یصندل یرو از

 _ شما؟!

 

 .دیبه موهاش کش یو دست دیبه روم خند دختر

 . یهم نشناس دی_ با

 شناسه. یکسو نم چیکس ه چیما انجام دادند، ه یکه رو یمیریگ نیبا ا باالخره

 

  چونه ام زدم: ِریشدم و متفکر دستم رو ز رهیخ قی دستش، دق ِیاقوتیانگشتر ِ  به

 . آره؟یهست ای_ تو رو

 

 حال به سمتم اومد و با ذوق گفت: خوش

 نشناخته بود منو. یکس چی_ باور کن ه

 خوردم خودمم. یقسم م ایگفتم  یخودم م ای 

 کردند که! یباور نم اصال

 

 هم وارد اتاق شد. یا گهیدختر ِ د کیباز شدن در اومد و  یصدا

 

 کرد:  زیچشم هاش رو ر ایرو

 _ طرالن!

 به هردومون کرد. یو نگاه دیخند زیر طرالن
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428 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دخترا. نی_ چه قدر عوض شد

 

 کردم و با خنده گفتم: یاشاره ا شییطال یموها به

 .ادیبهت م یلیخ یی_ طال

 

 زده گفت: جانیافتاده باشه، عجول و ه یز ی چ ِادیدفعه انگار  کی طرالن

 شده که! یچ دیدون ینم ی_ وا

 

 :دیپرس یبا نگران ایرو

 افتاده؟! ی_ نکنه اتفاق ِ بد

 

 اضافه کرد: طنتیاش جمع کرد و با ش نهیس یباال انداخت و دست هاش رو تو ییابرو طرالن

 کرده. یبا ساواش شرط بند نی_ آرت

 ؟یا ی_ چه شرط بند

 

 پا انداخت: یبود نشست و پا رو شگریآرا یکه برا یا یصندل یرو طرالن

 ....یتون ی. االن هم با ساواش شرط بسته و گفته که تو نمهیاخالقش چطور دیدون یکه م نی_ آرت

 

 اتاق اومد. یتو نیمرتبه در ِ اتاق با شتاب باز شد و آرت کی

 کرد: مونیو وارس دیکرد، چندبار دورمون چرخ یکه مشکوک نگاهمون م نیا نیح

 تونه؟ یکی_ خب خب، آلما کدوم 
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429 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کرد. ینوچ نوچ ایرو

 .یقرار شد خودت بفهم م؟یبگ یچ ی_ برا

 

 و باغرور نگاهش کرد: روزیکرد و پ یتک خنده ا نیآر

 مونه. یم یستی_ تو که آلما ن

 

 کرد. یمن و طرالن اشاره ا به

 _ شما دوتا.

 

 دفعه فکر کنم سارا بود که وارد شد. نیدر باز شد و ا دوباره

 

  خودش سرم رو بلند کردم و گفتم: ِمثل

 !نیآرت یآقا یبد صیتشخ یخوا ی_ حاال چطور م

 

 سارا افتاد. یرو گهیدور د کیافتاد و  ایدور نگاهش به من و رو کی جیگ نیآرت

 در گردش بود. نمونیطور نگاهش ب نیهم

 گفت:  یسرش رو خاروند و با لحن ِ بامزه ا 

 _ اصال به من چه!

 نیشکل کیهر کدوم  

 بدم. صیتونم تشخ یو من نم دیهم هیشب د،یهم دار میریکه گ حاال
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430 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گفت: دیبار یو َشر م طنتیکه ازشون ش ییزد و با چشم ها یلبخند

 بده.  صی_ مهم ساواشه که تشخ

 هم شرط رو ببازه.... اگه

 

 مخالفت کرد: عیسر سارا

 ببره!_ فکر کنم ساواش 

 ذاره؟! یبرات م یاگه ساواش ببره، چه شرط یفکر کرد یول 

 

 تکون داد. یسر  یبا ناراحت نیآرت

 .امیذاره من ب یبده وگرنه نم صی_ آره فقط خدا کنه نتونه تشخ

 

 :دمیتحمل کنم و پرس نتونستم

 !؟یایذاره ب ی_ چرا نم

 

 :دیمرموز پرس د،یبار یکه ازش َشر م ییبا چشم ها نیآرت

 آره؟ ،ییتو آلما _ پس

 

 نگاهش کردم که دست هاش رو از پشت قالب کرد. متعجب

 نیبرم و از همه مهم تر، همه ا یگروه ای تیده مأمور یدونستند ساواش به من اجازه نم ی_ همه م
 دونستن، ِاال تو. یرو م
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431 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بون شد. هیسا شیشونیپ یاز موهاش رو یکارش، بخش نیکه با ا دیبه موهاش کش یدست نیآرت

 

 :دینال دیناام نیآرت

 گه. یرو م نیا شهی. همیایشه ب یگه خطرناکه و نم ی_ م

 انگار من هنوز بچم! 

 

 از پشت ِ سرم اومد: ییصدا

 !ی_ چون واقعا هنوز هم بچه هست

 

 

 .دمیسمِت همون صدا برگشتم که ساواش رو در چهارچوب ِ در د به

 

 زد. یلبخند ِ پرحرص نیآرت

 کنم! یرو بهت ثابت م نیا یروز  کی_ 

 داش ساواش. ستمیبچه ن گهیمن د 

 

  خاص ِ خودش گفت: ِطنتیکرد و با ش یبه چهار نفرمون اشاره ا نیآرت

 آلماست؟ شونیکی_خب، حاال کدوم 
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432 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یحت ایکه به طرالن و سارا و رو نی شلوارش فرو برد و بدون ا ِبیج یدست هاش رو تو ساواش
  کامل گفت: ِنانیبندازه، چشم هاش به سمت ِ من هجرت کرد و با اطم ینگاه

 _ آلما.

 

 شد. دییدهنش سا یحرف تو یبگه ول یز یاز تعجب، مات و مبهوت مونده بود و خواست چ نیآرت

 به سمِت در رفت. نیو غمگ ناراحت

 

 در ننشسته بود که ساواش رو بهش گفت: رهیدستگ یدستش رو هنوز

 .ید ناراحت بشخوا ی_ حاال نم

 . یکن تیرو رعا نیقوان دیبا یول یایدفعه م نیا 

 ...دینبا

 

 :دی حرفش پر ِونیشوکه به سمتش برگشت و م نیآرت

 !یبر  یم تیهمه سال، من رو همراه خودت به مأمور نیبعد از ا یعنی_ 

 

 نگاهش کرد. تیبا جد ساواش

 نشدم برو حاضر شو. مونی_ تا پش

 

شعف زده و با شوق  یشونه اش قرار داد و با چشم ها یبه سمِت ساواش رفت و دستش رو رو نیآرت
 گفت:

 _ نوکرتم داداش.
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433 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 رو نشونمون داد. یساواش مدارک ن،یاز رفتِن آرت بعد

 .ایشناسنامه رو نی_ ا

 

 رو درآورد و به سمت سارا و طرالن گرفت. یا گهید یدفترچه  بعد

 هم شناسنامه شما دوتا. نی_ ا

 

 بهم کرد: یا یو طوالن قیرو به سمتم گرفت و نگاه عم یا دفترچه

 شما بانو. یهم برا نی_ ا

 

 :دمیکردم، کنجکاوانه پرس یرو از دستش گرفتم و همون طور که بازش م دفترچه

 _ اسمم هم عوض شده؟!

 

 به جانبم تکون داد: یسر  ساواش

 دیبا د،یجد لِ یاسم و فام نیو فعال با ا نیکه براتون گفتم درست کنند جعل ییشناسنامه ها نی_ آره. ا
 .دیرو صدا بزن گریهمد

 

 لب زمزمه کردم: ریدفترچه، ز یتو ینوشته  دنید با

 _ سما راد مهر.
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434 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بلند شد: ایرو هیشاک یصدا

 .نیکرد یبعد وارد شناسنامه م میکرد یاسم رو خودمون انتخاب م دیذاشت ی_ حداقل م

 

 کیاش جمع کرده بود،  نهیس یداده بود و دست هاش رو تو هیتک واریکه تا اون موقع به د ساواش
 ابروش رو باال داد: یتا

 .میانتخاب کرد یاسم هی یطور  نیشد و هم یناگهان گهی_ د

 گروه رو. یاز اعضا یکیاسم  ای دیخودتون رو صدا بزن یاسم واقع دیاون جا نبا درضمن

 وقت شک نکنند. هیتا  دیرو صدا بزن گریشناسنامه همد یتو یاسم ها نیهم با

 

 از موهاش رو کنار گوشش جا داد: یجلو گذاشت و تار  یبود قدم ستادهیکه کنار طرالن ا سارا

 .میدار میریو آلما گ ای_ ساواش، من و طرالن و رو

 اگه بشناسنش؟! ؟یچ نیآرت یول 

 

 :دیبه پشت گردنش کش یگرفت و دست واریاش رو از د هیتک ساواش

تونند بهش شک  ینم نیهم ینداشته، برا تیفعال یا گهید یچون تا حاال خارج از برجمون جا نی_آرت
 .میبر یپس آرسام هم با خودمون م میبر یهم با خودمون م نیکنند. چون آرت

 

 پرت کرد: یسطل آشغال یدستش بود رو تو یکه تو یکاعذ طرالن

  ؟یچ دی_ پس سع

 

 گفت: ظیکرد و با غ یظیحرف طرالن، اخم ِ غل نیبا گفتِن ا ایرو 
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435 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !گهید ادیب یچ ی_ اون برا

 

 کرد: دیچشم هاش رو محکم بهم فشرد و تأک ساواش

 حتما باشه. دیبا میدار ازین یلیخ دیبه سع قای_ چرا، دق

 

 گره خورد. ایکه دفترچه رو بستم؛ نگاهم به چهره گرفته و مغموم ِ رو نیهم

 

 !هیچ یبرا دیاش، نسبت به سع نهیهمه نفرت و ک نیدونم ا ینم 

 کی دید یرو م دیسع یوقت 

 چشم هاش شعله ور بود. یتو یبیغم ِ عج 

پر از  یِ آب ی" چشم هادیبه خودش گرفته بود که با آوردِن اسم "سع نهیقدر نفرتش رنگ ِ ک نیا
 گرفت. یاز سرما م یرنگ طنتش،یش

 

 یاتفاق کیداد قبال  یچشم هاش بود؛ نشون م یکه تو یحسرت نیزده و نوع ا نینگاه ِ غمگ نیا نوع
 دو افتاده. نی ا ِنیب

 نفرت شده! نیکه باعث ا یز یچ

 باشه. تیمأمور کی یتو دیدوست نداشت با سع دیهم بود که شا نیهم یبرا

 

 آورد:  رونیساواش، من رو از رشته افکارم ب یصدا

 !میکن اطیاحت یلیخ دی_ با
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436 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد گفت: یبلند م یصندل یکه از رو نیا نیکرد و ح زیچشم هاش رو ر یکم طرالن

  د؟ینکرد میری_ چرا شما پسرا گ

 ؟یچ دیتو و سع ی. ولدنیو آرسام رو که تا حاال ند نیآرت

 هستم. یدونند ک یو م دندیشن ی_ اسمم رو چند بار 

 .دیطور سع نیو هم دنیکه اطالع دارم تا حاال من رو ند ییاز اون جا یول 

 شناسن. یعکس آلما و شما سه تا رو م یول

 شما دخترا الزم بود. یرو میریو گ 

 

 محکم و استوارش به سمِت در راه افتاد. یجمله اش، با قدم ها نیاز گفتِن ا بعد

 سا.... ،ی_ راست

 

 حرکت موند. یدر نشسته بود، ثابت و ب رهیدستگ یصدام، دستش که رو دنِ یشن با

 

 لبم تر کردم و جمله ام رو اصالح کردم. یمکث کردم و زبونم رو رو یکم

 !؟یمن رو بشناس یچطور تونست ،یشرط بست نیبا آرت ی_ خب بزرگمهر وقت

 

که لب  نیا نیکرد؛ ح لیسرش رو به سمِت شونه اش متما یکه به سمتم برگرده، کم نیبدون ا ساواش
 بود، آروم نجوا کرد: دهیرو گز نشیریز

 بزرگمهر!_ 

 

 نگاه ِ پرحرف و معنادارش رو بهم دوخت. 
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437 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لب باز کرد: باالخره

 کردم رو نشناسم! یعمر باهاش زندگ هیکه  یا یسبز چمن یکه چشم ها ی_ توقع نداشت

 

 و رفت. دیحرفش، در رو بهم کوب نیاز گفتن ا بعد

 

 شدن. یذهنم اکو م یتو یکی یکیهاش  جمله

 

 

 کردم رو نشناسم! "  یعمر باهاش زندگ هیکه  یا یسبز چمن یکه چشم ها ی" توقع نداشت

 

بودن و سرگرم حرف زدن شده بودن  ستادهیانداختم که اون سمِت اتاق ا یو طرالن و سارا نگاه ایرو به
 و اصال متوجه ما نبودن.

 

 

 .میآماده رفتن شد میرو آماده کرد لمونیکه وسا نیاز ا بعد

 

 .میبر مایبهم گفت که قراره با هواپ ایرو یول م،یر یم نیکردم با ماش یفکر م اولش

 

 .میراه بود یتو یچهار ساعت حدود

 بهم القا شد. یحِس خوب ن،یبه زم مایفرود نشستِن هواپ با
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438 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنار گوشم آروم زمزمه کرد: طرالن

 !ه؟یاون جا چ ینسبِت ما با هم تو یدون ی_ م

 

 :دمیتکون دادم و مبهم و گنگ پرس یسر 

 ه؟ینسبتمون چ_ نه 

 

  آب رو به دستم داد و متعجب گفت: ِیبطر  طرالن

 !؟ی_ دختر مگه تو خبر ندار 

 

 باال انداختم: ییابرو

 بدونم! دیرو با ی_نه، مگه چ

 

 در آخر گفت: یمکث کرد ول یکم طرالن

 نامزد ِ سارا.  ن،یو آرت میش یخواهر محسوب م تیمأمور نیا یتو ایکه من و تو و سارا و رو نی_ ا

 هم نامزد ِ من. آرسام

 

 شد که گفت: یذهنش تداع یسخت تو یخاطره ا انگار

 دیکنه که همسره سع یجا نقش باز  نیا یقبول کنه که تو میهم که با زور و اجبار مجبورش کرد ای_ رو
 هستش.

 تو هم... و
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439 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  آب رو باز کردم و منتظر بهش چشم دوختم: ِی بطر  ِدر

 ؟ی_ و من چ

 

 یکه گفت، آب تو یز یخوردم، با گفتن ِ چ یرو باال بردم و همون طور که جرعه جرعه آب رو م یبطر 
 کرد و شروع به سرفه کردن کردم. ریگلوم گ

 

 رو چندبار به پشتم زد تا نفسم جا اومد. دستش

 گلوت؟ دی_ آروم دختر! چرا پر

 

 ام بند اومد. سرفه

 :دمیپرس رونیه از حرف هاش، حگرد شد یو با چشم ها دمیکش یقینفس ِ عم 

 حرف طرالن؟! نیا یچ یعنی_ 

 با ساواش... من

 من اصال فکرش هم نکن. یخدا

 !ره؟یگ یم یمیتصم نیبدون اجازه من همچ چطور

 نه؟ ایاصال نظر من رو خواسته که موافق هستم  

 نداشت. یا دهیگفت هم فا یم اصال

 کردم. یوجه قبول نم چیچون به ه 

 

 تکون داد: یناچار سر  طرالن

 آلما. ستین نیجز ا یراه گهی_ د
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440 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دستم فشردم. یتو تیرو با عصبان یدر ِ بطر  

 نباشه؟  یا گهیشه راه د ی_ مگه م

 وجود نداره؟! یراه نیکه من نامزد ِ ساواش باشم، به جز ا یراه یعنی

 

 مغموم و محزون آهسته گفت: یغم زده و با لحن یبا نگاه طرالن

 .میکرد یرو انتخاب م یراه هی_ اگه وجود داشت که 

 .میش یخواهر حساب م کیساواش  یبرا ایمن و سارا و رو یرو ندون نیا دیشا یول 

 و پشتوانه امون بوده. یحام شهیکه هم میدار یما برادر  

بوده که ما رو به وجود  یو کشف کرد. کس دیبود رو د دهیند یکس چیکه ه یبوده که استعداد یکس 
 استعدادمون آگاه کرد.

 و همه... لیاز دوست و خانواده و فام میکه داشت ییروین نیبخاطر ا یوقت

چشم  چیساواش بود که دستمون رو گرفت و بدون ه نیا م،یخورده بود نیو زم میترد شده بود 
 .مینخور نیوقت زم چیبهمون کمک کرد و باعث شد ه ،یداشت

 داد. ادیبهمون فرِق دوست داشتن و دوست داشته شدن رو   

 داد. ادیبهمون  زهایچ یلیبود که ما رو دور هم جمع کرد و خ یم یپدر  کی مثلِ 

 ...یول رمیحقمون رو بگ شهیداد هم ادی

 !مینکن مالیرو پا یوقت حق ِ کس چیه

 .میو خراب نکن رونیرو و یکس یعنوان آرامش و خوش حال چیخودمون، به ه یو خرم یخوش بخاطر

 

 خواد و نخواهد هم خواست. یخواست و نم یوقت خطر ما رو نم چیه ساواش
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441 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 افته؟یبرامون ب ییممکنه چه خطرات و اتفاق ها م،یبر الیاون و یتو یطور  نیاگه ما هم یدونست یم

 قاچاق ِ انسان. نیهم شیکیقاچاق دخترا،  نیهم شیکی

 مینداشته باش نیو ساواش و آرسام و آرت دیبا سع یگروه، اگه نسبت نیا یتو میر یچهار دختر که م ما

 .افتهیبرامون ب یکنند. ممکنه هرآن اتفاق یچشم بد نگاهمون م کی به

 .میفتیاون ها ب یتله  یما هم تو ممکنه

 چرخن. یدور و ور ما نم گهید م،یدار یبفهمند َکس و کار  یوقت

 !هیطور نیگروه ا نیا

 دن. یطئمه قرارت م یکه بفهم نیکرد. اون ها بدون ا یگرگ بود و زندگ دیبا 

 

 هاش رو با سوز و درد زده بود. حرف

 .یشد یکه متوجه لحن ِ محزونش م یجور 

 شده بود. ختنشیدلش تلنبار شده بود که االن موقع فرو ر یحرف تو یلیخ یانگار 

 

 فکر غرق شدم. یطرالن، سخت تو یگفتن ِ حرف ها با

 .میو آرسام و ساواش، برادر بذار نیشه نسبتمون رو با آرت یم یول_ 

 باهامون ندارند. یهم کار  یجور  نیا

 

 گفت. یسرش رو باال گرفت و "نه" ا طرالن

 کارت باشه و نباشه. یکه برادرت چ ستی_ اون ها اصال براشون مهم ن
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442 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حرفمون نصفه رها شد. م،یدیرس یابونیخ کیبه  یوقت

 پامون ترمز کرد. یجلو یا یمشک نِ یماش کی 

 .میبود ستادهیمن و طرالن آخر از همه ا 

 جلو بودن. هیو بق ایسارا و رو 

 من و طرالن نشده بودن. یمتوجه حرف ها نیهم یبرا 

چشم هاش بود، با لحن ِ کلفت و  یکه رو یا ی مشک ِنکیداد و با ع نییرو آروم آروم پا شهیرانند ش  
 خشنش گفت:

 فرانسکو؟! یآقا_سالم. 

 چشم هاش بود رو صاف و منظم کرد و با تحکم گفت: یکه تو ینکیع ساواش

 _ بله خودم هستم.

 شد. ادهیپ نیاز ماش مرد

 !دی_ لطفا مدارک رو بد

 

 کرد. دیدست سع ی تو ِفیبه ک یاشاره ا ساواش

 تکون داد: یسر  انهیآورد و مطع رونیب یز یچ فیک یاز تو دیسع 

 مدارک. نمی. ادیی_ بفرما

 

 تکون داد: یبه مدارک انداخت و سر  یچند لحظه نگاه ِ کوتاه مرد

 !لهی_ بله، تکم

 

 شد و در رو برامون باز کرد. ادهیپ نیماش یاز تو یا گهید مرد
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443 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  

 هم افتادن. یچشم هام رو یشدم، لحظه ا نیکه سوار ماش نیهم

 خواب بود. یهام تشنه  چشم

 

 که کنارم نشسته بود طرالن

 

 

 خمار از خوابم، آروم گفت: یچشم ها دنِ ید با

  یبهتره بخواب زمی_ عز

 کنم. یم دارتیب میدیرس یوقت ،یخسته ا یلیخ 

 

 تکون دادم و چشم هام رو آروم بستم. یسر 

 افتهیقراره ب ییچه اتفاق ها ت،یمأمور نیگروه خطرناک و ا نیکه با ورودمون به ا نیبا فکر کردن به ا  
 فرو رفتم. یقیبودنم با ساواش، چشم هام گرم شد و به خواب عم یو نامزد موقت

 

 

 شدم. داریبا ترس از خواب ب ،یکس یتکون دادن ها با

 که بودم رو فراموش کردم. ییلحظه مکان و زمان و جا کی

 

 جوون شده بود! یکرخت و ب یکم بدنم

 شدم. ادهیپ نیو از ماش دمیبه چشم هام کش یدست
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444 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 سرم رو با دستم محکم گرفتم. یکرد و شال ِ رو یدفعه تنم لرزه ا کیکه  یبه طور  د،یوز یم ی سرد ِباد

 صورتم اومده بود رو کنار ِ گوشم جا دادم. یاز موهام رو که جلو یبخش

 

 روبروم انداختم. یالیبه و ینگاه

 کرده بود. جادیرو ا یکننده ا رهیو لوکس با استخر که نماد خ کیش یالیو کی

 

استخر شناور مونده بود و تضاد جالب و  یکه از درخت افتاده بود، رو یا یسبز ِ چمن یبرگ ها 
 رو مجذوب کرده بود. یقشنگ

 

 ،یا شهیرنِگ ش یو آب دی سف ِکیاستخر قرار داشت، با کِف سرام یکه روبرو ییها زیها و م یصندل
 ست و هم رنگ بودن.

 

به چشم داشتن  یرنگ ی مشک ِیآفتاب نِک یدرشت، که ع یکلیبلند و ه یها با قدها گاردیتا از باد سه
 بودن. ستادهیا یکنار در ِ ورود

 

 حرکت موند. یوصل شده بود، ثابت و ب واریکه کنار ِ د ینیدورب یرو نگاهم

 

 نه! ایکار شده  نیاون جا دورب نمیرفتم دوست داشتم بب یکه م ییهر جا شهیهم

 

 .میرفت یبچه ها به سمت در ورود با
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445 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مِ یدر بودن، در برابرمون تعظ یبه تن داشتن و جلو یرنگ یکه کت و شلوار مشک یدونفر مرد همون
 کلفت و خشنشون، همزمان گفتن: یبم و کم یکردن و هر دو با صدا یکوتاه

 .دی_ سالم خوش اومد

 

 .میکه وارد شد نیهم

و چشم  یقهوه ا یدختر با موها کیبود که  ییکه نگاهم رو به خودش جلب کرد؛ تابلو یز یچ نیاول 
 شده بود. دهیکش ییبایبه ز یلینشسته بود و امواج بلند موهاش، خ ایروبه در یبه رنِگ عسل ییها

 

 موند. یم رتیشده بود که آدم در ح دهیبه طرز ماهرانه کش ریقدر تصو نیا

 خود ِ دختره روبه روت نشسته. یکرد یکه باور م یطور 

 

 شده بودم، با شوق گفتم: وارید یرو یشده  ینقاش یکه محو ِ تابلو نیا نیح

 !یقشنگ هی_ چه نقاش

 

 زد و جوابم داد: یپوزخند ایرو

 هم قشنگ باشه. دی_ با

 .ستین یز یچ گهیکه د یا ینقاش نیهمچ ارن،یها از راه قاچاق به دست م نیکه ا ییپول ها با

 

 رو صدا کرد. ایسرزنش وار رو دیسع

 و گفت: دیبا حرص لب گز ایرو

 گم؟  ی_ مگه دروغ م
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446 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 چشم هاش برداشت و آروم گفت: یرو از رو نکیع ساواش

 .نندیتونند بب یدارن و هر حرکت و رفتار ما رو م نیجا دورب نیحواست باشه که ا ای_رو

 

 به سمتمون اومد. ییبا خوشرو ،یبا کت و شلوار ِ خوش دوخت یمرد

 زد. یلبخند

 !یجان )ساواش( خوش اومد_ به به مهران 

 

 به جانبش تکون داد: یزد و سر  یبه اجبار لبخند ساواش

 .یمحمد ی_ ممنون آقا

 

 ما چرخوند: یزد و نگاهش رو رو یلبخند یمحمد

 رو دارم؟! یبا چه کس یی_ افتخار آشنا

 

 کرد: یافتاد و معرف نیآرت ینگاهش رو ساواش

 .دیام و سعطور آرس نیهستند و هم نیبرادرم آرت شونی_ ا

 

لبخندش پر رنگ  د،یبار یبه ما دخترا انداخت و با چشم هاش که شهوت م یا دانهینگاه ِ خر یمحمد
 تر شد:

 رو دارم؟ یچه کس یاییبا بانوان ز یی_  افتخار آشنا
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447 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نگاهش بدم اومد! نیحرف و از ا نیا از

 .دمیرس یحاال داشتم به حرِف طرالن م 

 

 رو محکم گرفت. ایدسِت رو دیسع

 همسر ِ بنده هستند.  شونی_ ا

 .تایآز

 

بهش  یچشم غره ا ،یدور از نگاه محمد دیبکشه که سع رونیب دیدستش رو خواست از دسِت سع ایرو
 رو محکم تر گرفت. ایرفت و دسِت رو

 

 نگاهش رو به سارا و طرالن انداخت و باز هم با همون نگاه چندش آورش گفت: یمحمد

 _ و شما؟!

 

 گن، خودش لب تر کرد: ینم یز یچ دیکه د ساواش

 و سنا)سارا( هم نامزِد آرسام. نی_ بنفشه )طرالن( نامزد ِ آرت

 

 ابروش رو باال داد: یتا یکینگاهش رو گرفت و  یمحمد

 !دی_ پس همتون نامزد دار

 

 روح بود: ی ساواش، سرد و ب ِکالم

 ؟یمحمد یوجود داره آقا ی_ مشکل
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 به خودش اومد و جمالتش رو درست کرد: یمحمد

 _ نه، بنده قصد جسارت نداشتم.

 تعجب کردم. یفقط کم 

 

 بود. ستادهیکه کنار سارا ا آرسام

 به اطراف انداخت و گفت:  یاجمال ینگاه

 کجاست؟ ستونی_ رئ

 !م؟یمالقاتش کن میتون یم یک 

 فکر رفت. یو تو دیکش لشیبیبه س یدست یمحمد

 .ستندیجا ن نیاالن ا امندیس ی_ آقا

 رسن. یم الیشب به و شونیا د،یتا شما استراحت کن یول 

 :دیتکون داد که ساواش پرس یسر  آرسام

 _ خب، اتاق ِ ما کجاست؟ 

 

 پله باال رفت. کیکرد و  ینگاه یمرمر  یبه پله ها یمحمد

باال در  یطور اتاق ها نیو هم میبراتون کم نذار یز یکردند که چ یلیسفارش شما رو خ امندیس ی_ آقا 
  ِ ارتونیاخت

 

 و شگفت زده گفت: ریکه انگار تازه نگاهش به من افتاده بود، متح یمحمد

 د؟ینکرده بود یچرا خودتون رو معرف ،یبایز ی_ بانو 
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 حرف، ساواش تند نگاهش کرد و به سمتم اومد. نیگفتِن ا با

 بهم زل زد. عاشقانه

 

 اشته بود، حس کردم.کمر گذ یدستش رو که رو یها انگشت

 در آغوشش فرو رفته بودم. کامل

 

 کمرم فشرد. یرو به پشت بردم و خواستم دستش رو پس بزنم که دستش رو محکم تر رو دستم

 

 دوباره همون نگاه ِ عاشقانه اش رو نثارم کرد. ساواش

 _ عشق ِ من، سما جان.

 

 

 لحظه حس کردم واقعا عشقش بودم! کیبا صداقت به زبون آورد که  ی"عشق" رو طور 

 

 " گفت و روبه ساواش با طعنه گفت:ی"آهان یمحمد

 رو بدون مهران جان.  بایز یبانو نی_ قدر ِ ا

 یدون یم

 

 

 شه. یم دایکم پ ییبایز نیبه ا یروزها همسر  نی_ که ا
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450 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 !!ختیر یزبون م یلیخ

 بود. امندیاون مردک س اریدست یآدم نیمعلوم بود همچ 

 ...شیچرم زبون نیهم با ا اون

 

 به روش زد. یپوزخند ساواش

 مثِل چشمام ازش مراقبت کردم. شهی_ هم

 به ذکر شما نبود. الزم

 

 تکون داد. یبه ناچار سر  یمحمد

 

 .میرنگ بود، باال رفت ییکه پله هاش به رنگ ِ طال یمرمر  یسمت پله ها به

 

 نکردم وگرنه.... یکمرم بود، به ناچار کار  یبه اتاق، ساواش دستش رو دنیرس تا

 

 خورد. یبا چشم هاش داشت ما رو م نییبه اتاق، از پا دنمونیتا لحظه رس یمحمد

 بود! یز یمرد ِ ه عجب

 

 کردم. یاتاق نگاه به

 .میر یاتاق م کی یما سه تا با هم تو _ خب
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451 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 تکون داد و به سمتم اومد: یسر  ایرو

 اتاق. هی یما پسرها هم تواتاق، ش هی_ آره ما دخترا 

 

 راه انداخت: ینچ نچ نیآرت

  م؟ینامزد دار یچ ی_ پس برا

 .گهید میاتاق باش هی ینامزدامون تو ِش یپ دیبا

 

 گفت: یگرفت و با حرص و کالفگ نیآرت یاز پهلو یز یر شگونِ یو طرالن

 .هیسور ینامزد نیباشه، ا ادتیخان  نی_ آرت

 ها. ینه واقع 

 

 :دیرو مک نشیریباال انداخت و لب ِ ز یشونه ا دیکه در چشم هاش نهفته بود، الق یطنتیبا ش نیآرت

 !یاالن نامزدم نهیهم باشه، مهم ا ی_ حاال هر چ

 

 کرد: نیبه آرت یو اشاره ا دیتوگلو خند ایرو

 باورت شده نامزدته ها. یجد ی_ تو جد

 

 کالفه نفسش رو از دهنش خارج کرد و گفت: د،یبار یازش م یکه خستگ یبا چهره ا ساواش

 د،ی_ لطفا بحث نکن
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452 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 _ االن هم ممکِن که شک کنند.

 بره... یبهتره هر ک 

 

 اومد: یمحمد یدفعه صدا کی

 اومده مهران خان؟ شیپ ی_ مشکل

 

 و سرش رو با تکبر و غرور باال گرفت. دیابروهاش رو درهم کش ساواش

 باشه؟!اومده  شیپ یمشکل دی_ نه مگه با

 اتاقمون. یتو میرفت یم میداشت

 

 

 سالن بود رفتن. یکه انتها ییبه اتاق ها ه،یو بق دیو سع ایرو

  

 به اتاق ِ روبروم انداختم. ینگاه

 

 !م؟یباش گهیاتاق، باهم د کی یمن و ساواش قرار بود تو یعنی

  

 که پا به اتاق گذاشتم؛ ساواش چمدون رو گرفت و داخل اتاق شد. نیهم
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 در با شتاب محکم بسته شد. یوقت

 اتاق هستم. کی یمن با ساواش تو یجد یاومد جد ادمی تازه

 

 ساواش بمونم؟ یماجراها، من نامزد ِ سور  نیقرار ِ تا تموم شدن ا یعنی

 

 که به من نامحرمه! اون

 اتاق باشم! کی یتو بهیپسر ِ غر کیتونستم با  یمن نم 

 

 مبل پرت کرد. یکتش رو از تنش درآورد و رو ساواش

 مرتبه چشم هاش رو محکم بهم فشرد. کیمبل نشست و  یرو

 

 راحت بود!! چه

 

 :ستادمیبه جانب و طلبکار، روبروش دست به کمر ا حق

 !م؟یاتاق باش هی یقراره من و تو تو ی_ تا ک

 

 چشم هاش رو باز کنه، آروم لب زد: یکه لحظه ا نیا بدونِ 

 ماجرا تموم بشه! نی_ تا هروقت که ا

 

 گرفته بود. حرصم
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 یجوابم رو م یالیخ یزدم و اون، راحت چشم هاش رو بسته بود و با ب یداشتم باهاش حرف م من
 داد!

 

 بود که سکوت ِ اتاق رو شکسته بود. ییباز و بسته شدن ِ در پنجره، تنها صدا یصدا

 

 رو بهش دوختم. مینگاه ِ عصب موشکافانه

 طول بکشه! دی_ شا

 اتاق بمونم؟! هی یشما تا اون موقع تو ِش یچطور من پ 

 

 کنه. یمرتبه باز م کیهاش رو که تا اون موقع بسته بود،  چشم

 

 خوردم. یا کهیروحش،  یخسته و ب یچشم ها دنِ ید با

 

 

 داغش گذاشته بود، لب زد: یِ شونیپ یکه کِف دستش رو رو نیا نیح

 .نهی_ پس دردنت ا

 

 حرفش تعجب کردم! نیا از

 

 _ من دردم کِل موضوعه!
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گرفت، محزون  یرو م یآورد و همون طور که شماره ا رونیب بشیرو از ج یدست، گوش کیبا  ساواش
 گفت: 

 .میریخودمون هست رو ازشون بگ یکه برا یز یچ میتونست یتموم بشه، وقت ایقضا نیا ی_ وقت

 

 اش رو آزاد کرد. نهیس یتو نفِس 

 .میکن یعاشق رو باز  ینقش ِ نامزدها دی_ فعال با

 .یوضع رو تحمل کن نیا دیفعال با 

 که نه! میبگ میتون یهم گذشته و نم گهید 

 !میو خواهر برادر میستیشده و ما نامزد ن یکه اشتباه میمثال بگ یبرا ای

 و... میلیفام ای  میستینامزد ن میگفت یاصال از اولش م ای

 

 گوشه لبش جا گرفت و ادامه داد: یپوزخند

 .ختندیر یبرنامه ها م یلیشما دخترا خ ی_ اونا رو

 دادند. ینقشه ها که حتما انجامش م یلیخ 

 !یتموم بشه، من رو تحمل کن تیمأمور نیهر وقت که ا ایچند روز  نیا یتو دیبا فعال

 

 شلوارش فرو برد. ِب یج یاز دست هاش رو تو یکیبود رفت و  کیسمِت پنجره اتاق که به بالکن نزد به

 کرد. قیعم ینگاه رونیزد و به ب واریبه د هیدستش رو تک یکی اون

 

 تموم بشه؟  ایقضا نیا یوقت

 طول بکشه! یلیاصال خ دیشا
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456 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نامزدش بمونم؟! دیتا اون موقع با یعنی 

 

 گوشم اکوا شد. یحرفش تو نیا

 

 ! "یتموم بشه، من رو تحمل کن تیمأمور نیهروقت که ا ایچند روز  نیا یتو دی" فعال با

 

 .میاتاق بمون نیا یتو گهیتا اون موقع باهم د میتونست یما که نم یول

 

 سمتش رفتم. به

 .ارمیذهنمه رو به زبون ب یکه تو یز یکردم چ یسع

 . میبمون گهیاتاق باهم د هی یتو میتون ی_ خب...ام... خب ما که نم

 ما.... نهیا منظورم

 

 گفت: یکه بدون مکث و تأمل دیمنظورم رو فهم انگار

 دونم. ی_ م

 دارم. یاون هم راه حل یبرا

 کنه. یجار  نمونیرو ب غهیاون بلده که ص اد،یم دیسع االن

 

****** 

 

 االن تموم شد؟  یعنی
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457 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !م؟یمحرم شد یراحت نیهم به

 ...یراحت نیبه هم 

 

 اومدم. رونیام، ب ختهیاز افکار ِ بهم ر ایرو یصدا با

 که در عالِم خواب فرو رفته بودم. انگار

 

 م؟یکن ینقشه مون رو اجرا م ی_ پس ک

 

 کار نشده باشه، متفکر گفت: ینیکرد که دورب یم یهمون طور که اتاق رو بررس ساواش

 !میکن ی_ امشب نقشه مون رو اجرا م

 

 :دیخسته نال طرالن

 شه؟! ی_ حاال فراد نم

 

 تکون داد: یانگشتش رو گوشه لبش قرار داد و سر  ساواش

 !هیمهم یلی، شِب خ_ امشب

 بزرگ داره. یلیخ یِ مهمون کی امندیس امشب

 

 بلند شد. یصندل یاز رو دیسع

 زد، گفت: یکه طول و عرض ِ اتاق رو قدم م نیا نیح و

 و آرسام کارشون رو انجام بدن؟  نیآرت ی_ پس ک
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458 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 درخشان رو دارن! یرویسه درصد ِ نگذشته اتفاق افتاده و چطور اون  یتو یچ میبفهم دیبا

 

 خودم حس کردم. یرو رو ینگاه یِ نیلحظه سنگ کی

 کرد: یا گهی د ِزینگاهش رو معطوِف چ عیکه سرم رو بلند کردم، ساواش سر نیهم

 _ فعال زوده.

 تونه داشته باشه؟ یم یلیچه دل یمهمون نیکه ا نیطرالن بتونه ذهنش رو بخونه و ا دیاول امشب با 

 . رهیگ یبزرگ نم یو جشن ها یمهمون یالک امندیس 

 وجود داره. یهدِف خاص کیپشِت همه کارهاش،  شهیهم

 

 

 

 مهم، به اتاق رفتم. یها میاز تصم بعد

 بالماکسه... جشنِ 

 نهفته بود. یبزرگ که توش هدف یِ مهمون کی

 شد. ینصف ِ نقشه هامون انجام م ،یمهمون نیبخاطر ا امشب

 

 انداختم. ینگاه نهیآ یاز تو میبه لباِس مشک دم؛ید یرو م امندیبار س نیاول یبرا امشب

 

 ام با تور کار شده بود. نهیلباِس خوش دوخت به رنگ شب و دنباله دار، که قفسه س کی

 شونه ام رها شده بود. یو بازم، رو شونیپر یموها
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459 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داد. یرو نشون م یکننده ا رهیصورتم بود، جلوه قشنگ و خ یکه رو یماکس 

 ماه... ی روزهیمثل ِ ف 

 

 بودم. دهیدوماه ِ خونده بود، ساواش رو اصال ند تِ یمحرم غهیص نمونیب دیسع یوقت از

 دونستم! یرو نم لشیدل یکرد؛ ول یاز من فرار م ییجورا کی 

 

 م،یریدرخشان رو ازشون بگ یرویسه درصد ِ ن نیا میتموم بشه و بتون تیمأمور نیکه ا نیبخاطر ا فقط
 با ساواش محرم شدم.

 

 کرد! یم یدرخشان چه کار  یرویسه درصد ِ ن نیمعلوم نبود با هم ایبه قول گفته رو امند،یس نیا وگرنه

 

 . فتهیدر خطر ب یخواستم بخاطر من، جوون کس ینم من

 

 .ادیب یسر کس ییدرخشان بال یروین نیخواستم بخاطر ِ ا ینم

 .دمیبخش یوقت خودم رو نم چیاومد، ه یاگه م که

 

 دستم فشردم. یرو تو می دست ِفیک

 اومدن. رونیکه از در خارج شدم، دخترها هم همزمان با من از اتاق ب نیهم

 

 .میکرد یو بعد تک خنده ا میکرد یبه هم نگاه یهمگ
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 .میهمزمان آماده شده بود مونییبود هر چهارتا جالب

 به صورت داشتن. یکدوم ماکس هر

 شناختم. شییایرنِگ در یماکِس آب ریرو از ز ایرو 

 

 .میرفت نییاز پله ها پا گهیهمد با

 

 دید یرو به خوب نییشد پا یپله ها م یباال از

 

 

با  یقرار داشت، که مرد و زن دیسف یها یبلند و صندل دیسف یها  یز یگرد با روم یزهایتا دور، م دور
 نشسته بودن. یکیش یلباس ها

 

 بودن. یمیدر حال نواختن و خوندن ِ آهنگ کال یقیباند موس کیسالن  گوشه

 

 .دنیرقص ینفر زن و مرد وسط داشتن م چند

 رفتن. یو طرالن به سمِت صندل ایرو

 با سرعت از کنارم رد شد. یز یدفعه چ کیکه  میرفت یم میمن و سارا آخر از اون ها داشت یول 

 بود تعادلم رو از دست بدم که سارا دستم رو محکم گرفت. کینزد

 

 انداختم. یشده بود، نگاه ختهیر نیزم یرو یول زه،یلباسم بر یبود رو کیکه نزد یشربت به

 .دیکم مراقب باش هی _ آقا
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461 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لباسم! یرو ختیر یداشت م 

 

 بهم رفت. یچشم غره ا د،یکش یمرد برگشت و همون طور که دستش رو به لبه کتش م اون

 خانم! دیگ یم ی_ چ

 !زهیمن هم بر یبود شربت رو کینزد د،یشما مواظب نبود 

بعد  زه،یلباس من بر یبود رو کیشربتتون نزد د،یش یو با سرعت رد م دی. شما شربت به دست دار_ وا
 من مواظب باشم؟! دیگ یشما م

 

 دفعه سرش رو باال گرفت. کیمرد  اون

 نگاهش کردم. رونیمتعجب و ح دنش،ید با

 که... نیا

 بودم.  دهی که عکس د ِیعکس همون

 !امندیس

 

 کرد؟ ینگاهم م یجور  نیشد، مگه من رو شناخته بود که ا رهیُشکه بهم خ دنمیهم با د اون

 

 خورد و طعنه زد: یبه لباسم کرد و گوشه لبش تکون ینگاه امندیس

 .ختهیشما نر یشربت که رو نمی، بب_ اوه

 گفت: عیکردم که سر یاخم

 خانم ِ .... د،ی_ ببخش
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462 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تکبر سرم رو باال گرفتم. با

 .یاسمم رو بدون نمیب ی_ الزم نم

 

 .میو طرالن بودن رفت ایکه رو یز یحرف، با سارا به سمِت م نیاز گفتِن ا بعد

 کرد. یتک خنده ا سارا

 خشکش زده. یطور  نی_ االن هم

 

 دستم گرفتم یکیاون  یرو تو می دست ِفیک

 _ بهتر. 

 

 به اطراف انداختم. ینشستم و نگاه ای رو ِکنار

 _ پسرا کجان؟

 ازشون ندارم. یخبر  

 

 دستش حلقه کرده بود رو به سمِت لبش برد: یکه تو یوانیل ایرو

 اطرافن. نی_ هم

 

 خورد. یشربِت آب پرتغالش رو کم ایرو

 بتونم ذهنش رو بخونم. یبلکه کم ست،ین داشیهم پ امندیس نی_ ا

 

 گرفتم .  ایرو به سمِت رو فیک
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463 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .امیباشه، االن م شتیفعال پ فیک نیزحمت ا ی_ ب

 

 به جانبم تکون داد. یسر  ایرو

سالن  یتو یدفعه آهنگ عوض شد و چراغ ها کیکه ساواش بود رفتم که  ییسمِت همون جا به
 آن... کیخاموش شد و 

 کمرم قرار گرفت. یرو یدست 

 

 

 دستش گرفته. یدستم رو تو دمیکه د برگشتم

 زد: یلبخند

 !داری_ مشتاِق د

 

بکشم که محکم تر  رونیانداخت و دستم رو خواستم محکم از دستش ب نیچ میشونیپ یاخم رو دوباره
 داد. یدستم رو گرفت و هماهنگ با آهنگ، خودش رو تکون م

 !زمیعز یفرار کن یخوا ی_ کجا م

 

 کردم: ظیو غ دمیکش رونیبه بازوش زدم و بازوم رو از دستش ب یچنگ

 خواستم با شما برقصم؟ ی_ من ک

 !د؟یریگ یدستم رو م یطور  نیشما هم  

 

 اش جمع کرد و حق به جانب نگاهم کرد: نهیس یهاش رو تو دست
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464 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شم! یم دهیبه سمتشون کش شتریکنند، ب یکه ازم فرار م ییمن به دخترا یدونست ی_ م

 

 سالن روشن شد. یمرتبه برق ها کیبگم که  یز یهمون اخم خواستم چ با

 

 چهره ِ پر از خشم و غضِب ساواش گره خورد. یرو امند،ینگاهم از پشِت سر س 

 

 .دمیسرخش ترس یلحظه واقعا از چشم ها کی

 نبود! یخبر  یطوفان یِ آب یاز اون چشم ها گهید

 چشم ها کاسه خون شده بودن. نیبار دوم ا یبرا

 

 !ه؟یعصبان نکنه

 بشه! ینکردم که عصبان یمن کار  یول

 

 جلو گذاشت و روبروم قرار گرفت. یقدم ساواش

 کرد: ینگاه امندیبه س تیاز خشم و عصبان یبا رگه ها 

 اومد؟ شیپ ی_ مشکل

 

 تکون داد: یمن و ساواش، ردوبدل شد و سر  نِ ینگاهش ب امندیس

 !یکه تو اومد میدیرس یباهم به توافق م میآره، داشت_ 

 

 کرد! یبود که داشت از نقطه ضعِف ساواش سواستفاده م معلوم
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465 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 طرِف صحبتش با من بود. حاال

 :دیقفل شده اش غر یدندون ها نِ یزد و از ب یبه ظاهر لبخند 

 سماجان؟! یکه به من نگفته بود دیداشت گهیبا هم د ی_ چه توافق

 

 بود. دهیرو فهم میلب "سما " رو چند بار تکرار کرد؛ تازه اسم ِ جعل ریز امندیس

 .مینکرد ی_  نه ما اصال توافق

 

 گفت: دیبا تأک امند،یو روبه س دیمن رو به سمِت خودش کش ساواش

 سما. م،ی_ نامزد و عشِق زندگ

 

 با تعجب نگاهمون کرد. امندیدفعه س نیا

 _ نامزد؟

 

 !میکرد که ما با هم نامزد باش یوجه به  ذهنش هم خطور نم چیبود که اصال به ه معلوم

 !م؟یکه جدا ما نامزد بود یراست به

 

 .دمیرو از درد گز نمییبهش وارد کرد، که لِب پا یدستم رو گرفت و فشار  ساواش

 ه؟ی_ آره، مشکل

 شد. رهیچند لحظه به دست هامون خ امندیس

 _ اوه، نه.
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466 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 عوض شد. آهنگ

 

 باال انداخت. ییبه ساعِت مچ ِ دستش انداخت و ابرو ینگاه امندیس 

 برم. دیبا گهی_ من د

 شده. ینقاش یکارت دارم؛ درباره تابلوها ایمهران بعدا ب 

 

 حواله ام کرد یچشمک ه،یلحظه رفتن، دور از چشم بق یرفت ول امندیس

 از چشم ساواش دور نموند. نیکه ا 

 

 پخش شده بود. یمیدفعه آهنگ مال نیا

 خواستم برم که دستم رو از پشت گرفت و برم گردوند. 

 دستش، کمرم رو قفل کرد. یانگشت ها 

که نجواش به  یطور  رلبیداد، ز ی آهنگ، خودش رو همراهم تکون م ِتمیاز پشت، همون طور که با ر 
 گفت:  یالله گوش بخوره، با لحِن خمار 

 _ کجا؟

 خوام برم. لطفا ولم کن. ی_ م

 

 .میحرکت، من رو به سمِت خودش برگردوند و حاال مقابِل هم قرار داشت کی در

 شوهرت نه؟! ی. ولیبود بهیمرد غر هی_ چطور آغوِش 
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467 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 زنه؟ یحرف رو م نیبودم، که ا امندیبغِل س یک من

 

 :دمیهام رو سخت توهم کش اخم

 خودش زد. یبرا یحرف هینبودم! اون  امندیبغِل س ی_ من تو

 اصال به تو چه مربوطه؟  

 من خواستم برم بغ.... دیشا

 

 کمرم نشست و به سمِت خودش برگردوند، نصفه موند. یجمله ام، با دستش که رو ادامه

 

 تکون داد: نیلبم گذاشت و سرش رو به طرف یشصتش رو رو انگشتِ 

 حرف رو نزن!  نیوقت ا چی_ ه

 شد. یکه حس کنه چ نیدون اب یکنم، حت یکه بخواد بهت بخوره رو قلم م یدست

 

 یتابان م شیآب یِ طوفان یبه چشم ها یسرمون قرار داشتن، وقت یکه باال یا یرنگ یرنگ یها المپ
 شد،

 کرد! یم جادیرو ا یکننده ا رهی جالب و خ ِتضاد

 

 روشن شدِن المپ، از من فاصله گرفت و به سمت پله ها رفت. با

 کرد؟ یطور  نیا چرا
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468 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفتم. زیسمِت م به

 کردم! یرفتار ساواش رو درک نم نی ا ِلیدل 

 

 به سمتم اومد. یا ینیبا س خدمتکار

 جز شربت وجود داشت!  یز یمطمئنا چ وانیهر ل یتو 

 

 یرو جور  شیافتاد که روسر یگذشته بود. خواستم به سمِت اتاقم برم که نگاهم به دختر  یساعت چند
 .رنیرو ازش بگ یخواستن روسر  یسفت گرفته بود که انگار م

 

 یشلوارش پاره شده بود و خط زخم ِ خون رو یرنگ ِ کهنه اش افتاد که زانو یبه لباِس قهوه ا نگاهم
 شد. ینشون داده م یشلوارش به خوب یزانو یزانوش، با وجود پارگ

 دختر نشده بود. نیمتوجه ا یکس

 

 کرد. یرنِگ بنفشش پنهون م ی گل به ِیر یروس یو تو دیکش یم یموهاش رو هر بار دست 

 

 یسرش رو بزور م یهم نصفه اش پاره شده بود و با همون پارچه، موها شیهمون روسر گرچه
 خواست پنهون کنه.

 بود؟ نیدختر چرا سرو وضعش همچ نیا

 !یا یمهمون نیهمچ یهم تو اون

 

 که به تن داشتن، دستش رو گرفته بودن.  یرنگ یمرد با کت و شلوار مشک دو

 بردن. یبا زور دخترک رو همراه خودشون م ارانگ
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469 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 پر از اشکش، دلم به درد اومد. یچشم ها از

 اومد سنش حدود چهارده_ پونزده، باشه. یبهش م 

 

 که اون سمت بود، پنهون شدم. یپشِت گل بزرگ عیاومدن که سر یبه سمِت پله ها م داشتن

 

 سمت پله ها رفتن. به

 سروصدا دنبالشون رفتم. یو ب آروم

 

 اتاق بود رفته بودن. نیکه طبقه باال بود و سالن آخر یسمِت اتاق به

 

 نبود! یاتاق چیکه رفته بودن، ه یاون سمت یول

 

 .ستادنیرنگ ا ینقره ا وارید کی پشتِ 

 . دیبود، کش وارید یرو ی اسب ِ یکه نقاش ییاز اون دو مرد، دستش رو به سمت تابلو یکی 

 

 اتاق رفتن. یکنار رفت و اون دو مرد با اون دختر، تو واریدفعه د کی

 اتاق بود! کی یمخف وارید نیا پس

 

 رفتم.  یسمِت همون در مخف به

 در رو باز کنم؟ نیا یچطور  حاال
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470 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اسب کی یکردم؛ نقاش یقاب نگاه به

 سبزه ها بود. یبود که رو یمشک دیسف 

 

 کنم. دایتا بلکه اون دکمه رو پ دمیکش یقاب رو دست یها کناره

 قاب بود بودم. یکه تو یکردن ِ دکمه ا دایطور سردرگم ِ پ نیهم

 شد. دهیسالن شن یتو یفرد یقدم ها یکه صدا 

 

 ؟یچ نهیجا بب نیمن رو ا یاگه کس ه؟یک گهید نیا

 بشم. میقا ییجا کیبهتره  

 

 بود رفتم. یمخف واریکه کنار ِ د یبه اطراف انداختم و به سمت اتاق ینگاه

 

 انداختم. ینگاه رونیباز کردم و از داخل ِ اتاق، به ب مهیرو ن در

 دستش بود. یتو یا ینیکه س دمیرو د یشخدمتیپ 

 

 یز یمشکوک به اطراف انداخت و چ یآورد و نگاه رونیب بشیرو از ج شیبه اطراف کرد و گوش ینگاه
 گفت و بعد تلفن رو قطع کرد و به َته سالن رفت.

 

 رو کامل باز کردم و دوباره به سمِت همون تابلو رفتم. در
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471 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نرم وارد کردم  ِزیبه اون چ یدستم حس کردم. فشار  نیرو ب یز یچ یِ رو پشت قاب بردم که نرم دستم
 اتاق جلوم قرار گرفت. کیبه  هیشب یز یکنار رفت و چ واریکه د

 

 اتاق رفتم. یکه در بسته بشه، تو نیزدم و قبل از ا یلبخند

 

 داد.  یهمه جا رو قرمز نشون م ،یقرمز رنگ المِپ 

 کرد: یاومد که التماس م یدختر  ی هیگر یصدا 

 خواستم. ی_ به خدا، من... من نم

 کار کردم؟ یمگه من با شما چ د،یکنم ولم کن یدونستم. خواهش م یمن رو گول زد، من نم 

 مامانم! ِش یخوام برم پ یمن م 

 

 اش شدت گرفت. هیحرفش، گر نیبند ا پشت

 نشسته. نیزم یکه رو دمیبسته د ییرو آروم باز کردم که اون دختر رو با دست و پا در

 

 .دیلغز یگونه اش م یهاش گلوله گلوله رو اشک

 کرد! یدل سنگ رو هم آب م اشکش

 

 از پام در آوردم و با دستم گرفتمشون. ،ییسرو صدا چیکفشم پاشنه بلند بود، آروم و بدون ه چون

 

 پنج ستوِن اتاق رو گرفته بود. ،یرنگ یقهوه ا یها جعبه

 افتاد.  نیزم یاون مرد پرت شد و چاقوش رو حواس
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472 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شدم. میبرداره که زود به سمت جعبه ها رفتم و پشِت جعبه ها قا نیشد چاقو رو از زم خم

 

 .نمیتونستم اون سمت و دختر ِ رو بب یاز جعبه ها بود، م یکی یکه تو یکیسوراخ کوچ از

 

 جا آورده بودنش؟ نیبا زور ا یعنی

 حال و روز افتاده بود؟ نیگولش زده بود که به ا یک

 

 گفت:  دهیبر دهیهمون دختره اومد که بر یصدا

 خوام برم. یکنم من م ی_ آقا خواهش م

 کنم! یخواهش م 

 

 بهش زد که دختره چند متر اون طرف تر افتاد. یمحکم یِ با دستش تو دهن مرد،

 

 رحم بود. یب چقدر

 : زده بود یلیگفتن، همون مرد ِ که به دخترک س سیدر اومد و بعد از اون رئ یصدا

 .امندیس ی_ سالم، آقا

 

 . دمیرو د امندیس ک،یاون سوراخ ِ کوچ یاز تو متعجب

 ...امندیس یعنی
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  ترسناکش، دخترک رو با نگاهش خورد. ِاهیس یبرداشت و با چشم ها یبه سمتش قدم امندیس

 

 زد: یلبخند ِ مضحک د،یکش یم رونیمحکم ب شیروسر ریطور که موهاش رو از ز همون

 .یمون یدختر خوب، آروم و ساکت م هی_ مثِل 

 ه؟یکنه چ یکه از من نافرمان یکه عواقِب کس یدون یم 

 

 با ترس، سرش رو تندتند تکون داد. دختر

 کرد: کیصورتش خم شد و چشم هاش رو بار یرو یکم امندیس

 شد! رفهمیَچشم، ش یگ یپس فقط م_ 

 

 .دیکش ادیآخرش رو فر یها جمله

 .دیرو اتاق لرز الیلحظه حس کردم ستوِن و کیکه  یجور 

 

 .ختیگونه اش ر یدختر، آروم رو یچشم ها یتو یگلوله شده  یاشک ها 

 :دیغر رلبیو ز دیموهاش رو دوباره محکم کش امندیس

 !دمینشن یز یچ_ 

 

که  دیدوباره موهاش رو کش امندیگفت که س یز یاومد، چ یکه از َته چاه م ییآروم و با صدا دخترک
 :دیکش ادیو فر دیاز درد کش یغیدختر ج

 _ چشم. 

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 دخترک برداشت. یموها یزد و دستش رو از رو یلبخند امندیس

 _ خوبه!

 

 دستم گرفته بودم. یپاشنه بلندم رو تو ی هر دو دستم عرق کرده بود و کفش ها ِکف

 

 افتاد. نیزم یخورد و رو زیشد که کفش از دستم ل یدونم چ یدفعه نم کی 

 

 دهنم گذاشتم. یو زود پشت دستم رو رو دمیکش ی" کوتاهینی"ه

 

 به جعبه ها انداخت. یمشکوک نگاه امندیکه س دمیجعبه، د یسوراخ ِ تو از

 

 ادیبود، خواست به سمِت جعبه ها ب ستادهیکه کنارش ا یمرد  

 ستادیهوا تکون داد که اون مرد از حرکت ا یرو یدست امند،یکه س 

 به سمِت جعبه ها اومد. امندیبار، خود ِ س نیو ا 

 

 شد!  ینم نیاز ا بدتر

 شد. یبد م یلیهستم، خ نجایمن ا دیفهم یم اگه

 !یلیخ

 

 برداشتم. نیزم یشدم و کفش رو از رو خم
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 غیدهنم قرار گرفت و فرصِت حرف و ج یرو یکه دست ادیسمت ب نیبه ا امندینمونده بود که س یز یچ
 رو از من گرفت!

 

 

 که اون سمت بود من رو کشوند. ییبه سمِت جعبه ها ام،یبه خودم ب تا

 

 گوشم نجوا کرد: ریز ییدهنم بود رو بردارم، که صدا یکه جلو یدستم رو جلو بردم تا دست 

 _ منم!

 

 صدا،

 ساواش بود! یصدا

 بود. انیدر لحن ِ صداش مشهود و نما یآرامش شهیهم مثل

 کرد! یکه به سکوت وادارت م یآرامش

 

 با خشم اومد:  امندیس یکه صدا دمیآرامش کش یاز رو ینفس 

 جعبه افتاده. یاز تو لهیوس هی_ 

 

 :دمیکش یقیکه دستش رو برداشت، نفِس عم نیهم

 شد؟ داتیپ هوی_ تو از کجا 

 

 لب زد: یآروم یانداخت، با صدا یبه اطراف م یهمون طور که نگاه ساواش
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  ؟یجا اومد نی_ تو خودت چطور ا

 ...یدنبالت گشتند. ول یلیها خ بچه

 

 بمونه. یاومد که باعث شد، حرِف ساواش نصفه باق یالتماس گونه دختر  یصدا

 کنم آقا، بذار برم. ی_ خواهش م

 

 :دیکش ششیبه ته ر یبهش انداخت و دست ینگاه ِ بد امندیس

  یکه دلت آب خنک م نی_ مثل ا

 .یجا باش نیا یخودت خواست خواد؛

 که هست! نهیجا هم نی ا ِنیقوان درضمن

 !یایخودت م یبا پا ای مت،یاریم ای

 

 گفت: یدورگه ا یدماغش و صدا نِ یف نیسر داد و با ف هیدوباره گر دختر

 شه من... یم یطور  نیدونستم ا ی_ من نم

 

 یکننده ا دی گردنش گرفت و با لحِن مخوف و تهد ِریآورد و ز رونیب بشیج یرو از تو ییچاقو امندیس
 گفت:

 !!یزن یحرف م یادی_ ز

 ازت نشنوم. یحرف گهید  

 

 چاقو رو به زبونش اشاره کرد. د،یحرفش که رس یجا نیا به
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 ببرمش. یکن ی_ آخر سر وگرنه مجبورم م

 

تکون  یداد و از ترس، زبونش بند اومده بود و فقط سر  یقورت م یتندتند آب دهنش رو با سخت دختر
 داد.

 

 سرم رو به سمِت ساواش کج کردم: یبهت نگاهم رو ازشون گرفتم و کم با

 جاس؟  نیا یچ یدختر برا نی_ ا

 کنند؟ یرفتار رو م نیباهاش ا چرا

 

که  یبه طور  پشِت سرم قرار گرفته بود؛ قیشه گفت در آغوشش فرو رفته بودم و دق یم ییجورا کی
 شدنمون. دهیشد با د یمصادف م م،یکرد یجامون رو عوض م ای میخورد یم یاگه هر دو تکون

 

 رو از لبم به سمِت چشم هام امتداد داد: نگاهش

 _ س... 

 

 اومد. ییبگه، صدا یز یکه خواست چ نیهم

 مکث کرد و در آخر گفت: یکم

 برن. یم یبه دب ،یرو از راه ِ کشت ارنشونیجا م نیکه ا ییدخترا نی_ ا

 ؟ی_ دب

 !؟یچ یبرا
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 گفت: یداد، با لحِن گرفته ا یم رونیب قیاش عم نهیکه نفسش رو از س نیا نیح ساواش

دن و در  یم بیرو فر یا گهیهر دختر د ای یفرار  ای یابونیخ یدخترا ،یالک ی_ آره اولش با وعده ها
 فروشنشون. یاون جا م یبرنشون و به عرب ها و تاجر ها یم یدب یقانون ریاز راه غ ،یآخر با کشت

 

 شدم. رهیگرد شده بهش خ یباال رفته و چشم ها یابروها با

 :دمیپرس ریمتح

 فروشن؟ ی_ مگه کاالست که م

 باالخره اون ها هم انسانن. 

 

 کرد: یصحبت م یبا کس لشیاومد که داشت با موبا امندی س ِادیفر یصدا

 .چیکه ه یفرخ اگه تا دوشنبه دخترا رو آورد ن،ی_ بب 

 ؟یدیخودمه، فهم ِش یحسابت پ یاوردیاگه ن 

 بدم.  لیقول دادم تا روز ِ سشنبه دخترا رو تحو من

 !یخود دان حاال

 

 خورد. یگوشم زنگ م یتو امند،یس یها حرف

 بدم." لی" تا روز ِ سشنبه دخترا رو تحو

 

 کار رو نکنند؟ نیگرفت که ا یجلوشون رو نم یکس چرا

 :دمیرو به زبون آوردم و پرس سوالم

 در جوابم گفت: ساواش
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 وقته دنبالشه.  یلیخ سیباند رو پل نی_ چون ا

 نکردن. دایگروه پ نیاز ا یهنوز که هنوزه، سرنخ یول

 

 رفتن. رونیاز اتاق خارج شد، اون دو مرد هم همراهش ب امندیکه س نیاز ا بعد

 

 خودم رو دختر ِ رسوندم. یبا چه سرعت دمیرفتنشون، نفهم با

 

 با ترس و مبهوت نگاهم کرد. دنمیبا د 

 لبش بردم و برش داشتم. یزانو مقابلش نشستم و دست هام رو به سمِت چسب ِ رو دو

 زدم. ی تلخ ِلبخند

 .ستمیمن با اون ها ن _ نگران نباش

 

 چشم هاش آشکار بود گفت:  یکه تو یا یبا خوش حال دختر

 د؟یبر یمن رو خونه مون م یعنی_ واقعا؟ 

 

 

 اون دختر، که اسمش زهرا بود.  یاز گفتِن حرف ها بعد

 گونه ام رو با سرانگشت هام پاک کردم. یرو اشِک 

 دم، نجاتت بدم. باشه؟ ی_ بهت قول م

 

 تکون داد. یذوق سر  با
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**** 

 م؛یساواش به اتاق خودمون رفت با

 تموم شده بود. یمهمون گهید

 

 گوشم زنِگ هشدار خورد: یزهرا، تو یآن حرف ها کیتخت نشسته بودم که  یرو

 دوازده سالم بود بابام فوت کرد. یکه وقت نیخوب بود تا ا ی"  همه چ

 ازدواج کرد.  گهید یکیمامانم با  

 

 بیغر بیپونزده سالم شده بود، رفتارش مرموز و عج گهیکه د یوقت یبا من خوب بود، ول میناپدر رفتار
 شده بود.

 نبود! یاصال اون آدم و مرد ِ قبل انگار

 

 

 . دمیترس یلیبشه، خ کیخواست بهم نزد یروز م هی"  

کارو  نیوقت ا چیو شوهرم ه یکن یگفت اشتباه م یگفت، فقط م ینم یز یچ یمامانم گفتم ول به
 کنه! ینم

 رفتارش و کارهاش تکرار شد. نیاشتباه نبود، دوباره ا نیا یول

 کردم. یکه شب ها در ِ اتاقم رو از ترس قفل م یجور 

 

 ادامه داد: ینیکرد و با بغِض سنگ ینفس

 اتاقم خواب بودم.  یکه تو یروز، وقت کیکه  نی_ تا ا
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 رفته بود در ِ اتاق رو قفل کنم.  ادمیاتاقم؛ اون شب  یتو اومد

 خوب نبود.. حالش

 .فتهیبود تا ن وارید یخورد و همش دستش رو یم تلوتلو

 بودم. دهیبود که پوش یهمش به گردن و تاِب باز  نگاهش

 خواست.... یم اون

 

 .ختیر یگونه اش م یرو یاپیاشکش، پ یافتاد و قطره ها هیگر به

 .دی_ لحظه آخر مامان رس

 بود. دهیبه موقع هم رس 

 که طرفدار من باشه و از من دفاع کنه، از شوهرش دفاع کرد. نیا یبه جا یول

 من رو باور نکرد و حرف شوهرش رو باور کرد. حرف

 بشه. کیخواست بهم نزد یبهش گفته بود دخترت م شوهرش

 حرفش رو باور کرد! مامانم

شد باهاش  یکه دو_سه سال هم نم یکه دخترش  بودم رو باورم نکرد و شوهر  یشه؟ من یم باورت
 ازدواج کرده بود رو باور کرد.

 ته بهش اعتماد کرد!قدر دوستش داشت که چشم بس نیا

 

 شد. یکنه، بدتر م یخواستم به مامانم بفهمونم اشتباه م یاز اون روز به بعد هر چ 

 رو خونه مادر بزرگم بودم. یروز  چند

 آشنا شدم. یکه با پسر  نیا تا

 ماه. کیکه شد  نیو گذشت تا ا گذشت
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 کردم. یماه باهاش چت م کی درست

 داد. یم یکرد و بهم دلدار  یکردم؛ به حرف هام گوش م یَدردودل م باهاش

 که مامانم باور نکرده بود، اون باور کرد. ییها حرف

 که نتونسته بودم به مامانم بزنم رو به اون گفتم. ییها حرف

 کرد. درکم

 باورم کرد! بهیغر هی

 

 .مینیرو بب گریکه بهم گفت همد نیتا ا میشده بود یمیصم گهیباهم د یلیخ

من ازش خوشم اومده  یخورد؛ ول یم شتریسال ب ستیکه سنش از ب نیبا ا م؛یکافه قرار گذاشت هی یتو
 بود.

 

 .میبر ایگفته بود ب بهم

 .میفرار کن ایب

 تونه خوشبختم کنه و... یگفت م 

 با حرف هاش تونست قانع ام کنه، بهم ابراز عالقه کرد. باالخره

  خر، حرف هاش رو باور کردم. ِمن

 شد؟  یاش چ جهینت یول

 اش با من. هیبود فقط لباست رو جمع کن و بق گفته

که برام  ییایرو یکه به قوِل خودش، من رو خونه  نیا یبه جا یکه گفت رو انجام دادم؛ ول یکار  هر
 درست کرده بود ببره.

 ها فرستاد. نیا شیرو پ من
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 آشغال ول کرد. کهیت کیشده باشه، من رو مثِل  یز ینه انگار چ انگار

 ها. نیا شیکرد و سپردم پ ولم

 .یکارو در حقم کرد نیچرا ا یگرفت یبهش التماس کردم چرا من رو به باز  یچ هر

 گفت: یجوابم تنها م در

 ! یباور نکن یخواست ی_ م

مگه من بهت گفته بودم از خونه فرار کن؟ مگه من مجبورت  ،یمن مجبورت کرده بودم عاشقم بش مگه
 کرده بودم؟

 !یدادم و تو هم با خواسته خودت قبول کرد شنهادیپ من

 . دیزود باور یلیشما دخترا خ هیچ یدون یم 

 . دیکن یبهتون ابراز عالقه کنه، زود باورش م ادیب یک هر

 ! میرم سراغ طعمه بعد یهم کار ِ من تموم شده و م حاال

 

 به دلم زده بودن. شیحرفش انگار آت نیا با

 شد.  " نیگوِل حرف هاش رو خوردم که وضعم ا من

 

 هام رو از درد محکم بستم. چشم

 رو داشته باشه؟ یرفتار  نیبا دخترش همچ یممکن بود مادر  چطور

 ممکن بود! چطور

 

 شد. ینم یطور  نیا دیکرد، شا یدخترش رو باور م یزد و حرف ها یمادر ِ زهرا باهاش حرف م اگه
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 آورد. یپسر پناه نم کیرفت و زود به  یخونه مادربزرگش نم ش،یزهرا از ترِس تجاوز ناپدر دیشا

 

 !د؟یرس یآخر ِ زهرا به کجا م سرنوشت

 د؟یرس یمثِل زهرا به کجا م یا گهید یدخترها سرنوشت

 

 .رمیدرخشان رو ازشون بگ یرویسه درصد ِ ن نیبه خودم قول دادم، اگه نتونم ا من

 دخترها کنم. نیبه ا یحداقل بتونم کمک 

 کردم. یم یکار  دیحتما با من

 

 .مید یم سی پل ِلیرو تحو امندیرسه که س یم یروز 

 داد. یکه به دخترها داده بود رو م ییها و زجرها هیتقاص گر امند،یرسه که س یم یروز  

 

و  یکم سن و سال و فرستادن اون ها به دب یو گول زدن دخترها بی دخترها و فر ِدنیبا دزد اون
 داد. یحتما تقاص کارهاش رو پس م دیعرب، با یها خیفروخته شدنشون به ش

 

 . میرو از جامعه حذف کن شونیکیهستن، حداقل  امندیکه مثل س ییآدم ها میتون یم حداقل

 دادن! یتقاص کارشون رو پس م شونیکی حداقل

 

 و کابوس رفتم. ایبدون رو یها، کم کم چشم هام رو بستم و به خواب نیفکر کردن به ا با
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 روز گذشته بود. سه

 

 آورده بود. الیبه و یُبردن به دب یاز دخترها رو برا یدوباره عده ا امندیسه روز، س نیا یتو

 

قرار شده بود که  م؛یریبگدرخشان رو  یرویسه درصد ِ ن میشنبه بود و فقط تا دوشنبه فرصت داشت امروز
 و آرسام، کارشون رو انجام بدن. نیطرالن و آرت

 

 .میرو بخونه تا از نقشه هاش با خبر بش امندیذهن ِ س طرالن

 .نندیرو بب امندیو آرسام هم گذشته س ندهیهم آ نیآرت 

 

 کنن. یرو دارن از من پنهون م یز یچ کیکردم  یدونم چرا حس م ینم یول

 آرسام! نیمخصوصا ا 

 

 د؟یذهنش رو بخون دیشد تونست یچ دمیپرس یوقت م هر

 گفتن. ینم یز یچ د،ینیو گذشته اش رو بب ندهیآ ایو  

 

 رو امندی س ِندهیکنه و آ دایپ یگفت نتوسته وقِت مناسب یم نیآرت یول

 .نمیتونستم برم زهرا رو بب ینم گهید نه؛یبب 

 کنند و... یساواش گفته بود شک م 
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 کرد. ینگاهم م یبد یلیجور ِ خ کیاومد؛  یبدم م یلیبه خودم خ امندیس ینگاه ها از

 یو وا دیفهم یهم م ساواش

 کرد! یچه م که

 

 .میو مجنون یلیکرد ل یفکر م دید یم یکرد، هر ک یبا من رفتار م هیبق یجلو یجور 

 

 خود داره! یجا گهیخواد با من حرف بزنه؛ که د یم امندیکه س یهاش به من، مخصوصا زمان تعصب

 

داده بود تا به  ایکه ساواش به رو یکیبه بالکن بود نشسته بودم و کتاب ِ کوچ کیکه نزد یکاناپه ا یرو
 خواستم بخونم. یمن بده رو م

 

 شده بود. یطرِح ستاره طراح یکه دور تا دورش، با مداد یکتاِب قرمز  

 

 دفعه در اتاق با شدت باز شد. کیصفحه رو باز نکرده بودم که  نیاول هنوز

 

 در اتاق رو باز کرده؟! یطور  نیا یک نمیرو باال آوردم تا بب سرم

 ساواش مواجه شدم. ختهیبا چهره آشفته و بهم ر که

 شده؟ یز ی_ چ

 

 به سمِت بالکن رفت و در ِ بالکن رو که باز گذاشته بودم، محکم بست. ساواش

 و شمرده شمرده گفت: تیسمتم برگشت و با عصبان به
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 ؟یدر ِ بالکن رو باز گذاشته بود یچ ی_ برا

 

انداختم و  یروبروش بود، نگاه ریحر یرنگش بسته شده بود و االن پرده ها دیبالکن که در ِ سف به
 باال انداختم. یشونه ا

 !یطور  نی_ هم

 

 ذاشتم.گ نشونیبه سمِت کمد لباس هام رفتم و کتاب رو ب 

 

 ساواش رو از پشِت سرم حس کردم. هیسا

 ستبرش خورد. ی نهیدفعه سرم به س کیکه  برگشتم

 

 عقب بردم. یرو کم سرم

 گفت: یو بدون معطل عیبگم که سر یز یو خواستم چ دمیرو عقب کش خودم

 !یدر ِ بالکن رو باز گذاشته بود یطور  نی_ چرا هم

 

 شده بودم گفتم: رهیرو با زبونم َتر کردم و همون طور که به چشم هاش خ لبم

 ؟ی_ حاال باز گذاشته بودم. که چ

 تو چه مربوطه؟! به

 دوست دارم در ِ بالکن رو باز کنم! 
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اومد، منم عقب تر  یقدم عقب رفتم و همون طور که جلو م کیاراده  یبه جلو اومد که منم ب یقدم
 رفتم. یم

 شه؟! یبه من کدوم ماجرا مربوط م یدون ی_ م 

 

 برخورد کرده بود. واریقدر عقب رفته بودم که کمرم به د نیا

 قرار داد: می کنار ِواریاز دست هاش رو به د یکیو  ستادیروبروم ا قیدق

 شه. یمربوط م ی_ همه چ

 

 شدم. رهیخ یا گهی د ِیصورتش گرفتم و به جا یگرمش به صورتم خورد. نگاهم رو از رو یها نفس

 گفتم: تیو با جد محکم

 شه. یکه به من مربوط م یز ی_ چ

 .ستیبه تو مربوط ن 

 

 گفت:  یاز ابروهاش رو باال داد و آروم با لحن کوبنده ا یکی

 شه!  یشه، به من هم مربوط م یکه به تو مربوط م یز ی_ چ

 ...یدون یم

 

 ادامه داد: یرو به صورتش دادم که با لحِن خاص نگاهم

 شه! یبه من مربوط م شیکه ماِل من باشه، همه چ یز ی_ چ

 

 گوشم نجوا کرد: ریکردم که آروم خم شد و ز یاخم
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بهش نگاه هم بندازه، چه برسه که از  یحت یا گهیمال من باشه، دوست ندارم کس ِ د یز یچ ی_ و وقت
 بزنه! دشیتمام د اقِ یپنجره با اشت یتو

 

 آروم و شمرده اش، به سمِت در رفت. یحرف، با قدم ها نیاز گفتن ِ ا بعد

 و سرش رو به سمتم کج کرد: ستادیلحظه سرجاش ا کی

 به بعد در ِ بالکن رو ببند. نی_ از ا

 

چشم دوختم و من موندم و  شیخال یشد، به خودم اومدم و به جا دهیدر اتاق محکم بهم کوب یوقت
 که بهم زد. یحرف نیا

 

 یبهش نگاه بندازه چه برسه که از تو یحت یا گهیماِل من باشه، دوست ندارم کس ِ د یز یچ ی" و وقت
 بزنه!  " دشیتمام د اقِ یپنجره با اشت

 

***** 

 

 

 از پنجره دوختم. رونیرو به ب می بارون ِنگاه

 آسمون پر نور و رقصان بودن. یها تو ستاره

 

گرفتم و با  ی سبز رنِگ مامانم رو م ِیل گلدامن ِ گ کم،یکوچ یبچه بودم، با دست ها یوقت شهی" هم
 گفتم: یلحِن بچه گانه ام م

 مامان بزرگ کجاست؟! ،ی_مامان
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که روبه  یا یحرکت، به آغوشش دعوتم کرد و با دست، به آسمون آب کیبه روم زد و با  یلبخند مامان
 کرد. یرفته بود، اشاره ا یکیتار

 ستاره هاست. نیا نیمادربزرگ هم ب ؟ینیب یستاره ها رو م نی_ ا

 ...یول ستین نمونیکه ب نیا با

 کنه. یاز دور ما رو نگاه م شهیهم

 

 کردم. یم کیو چشم هام رو بار دمیخند یم شهیهم

 ستاره هاست؟ نیاالن مادربزرگ ب یعنی_ 

 

 جواب داد: یموهام بود با مهربون یزد و همون طور که دستش، نوازش گونه رو یم یلبخند مامان

 .زمی_ آره عز

 . میدون یکه کنارمون ِ رو قدرش رو نم یکس یگاه 

و اون موقع  میرو از دست داد یز یچه چ میفهم یو م میدون یره، تازه قدرش رو م یکه م نیهم یول
 .میکن میتون ینم یکردن خاطراتش، کار  ادیاست که جز ُغصه و 

 

 که چشم هام خمار ِ خواب شده بود جواب دادم: نیا نیهم با تعجب و گنگ، ح من

 !دیگ یم یفهمم چ یمن که نم ی_ مامان

 

 گوشم زمزمه کرد: یگونه ام کاشت و تو یرو یبوسه ا مامان

 گلم. " یفهم یرو م نیا یروز  هی_ 
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 اومدم. رونیخاطرات ِ گذشته ب از

 زدم. یشده بود رو با سرانگشت هام پاک کردم و لبخند ِ کم رنگ ختهیگونه ام ر یکه رو یاشک قطره

 

 شده بودم زمزمه کردم: رهیکه به آسمون خ نیا نیح رلبیز

 براتون تنگ شده مامان! یلی_ دلم خ

 . نمتونیدارم هر چه زودتر بب دوست

 یو باهام حرف نم یشد یکردم و از دستم ناراحت م یم یکار  هی ینوازش کردِن موهات، وقت یبرا دلم
 !یکرد یم یشد، باهام آشت یروز هم نم هیو  یزد

  شما بودم. ِشیاالن من پ دیدرخشان نبود، شا یروین نیا اگه

 

 که یینبود و اگه و اگه ها اگه

 هست. یکاش نبود؛ ول یا 

اومده بودم و از مادرم به من منتقل شده  ایبه دن یکه از وقت ییرویکامل با ن دیکامل بشناسمش، با دیبا
 .دمیفهم یبود رو م

 

 لبم پررنگ شد.  یرو یپوزخند

 صحرا؟

 !مادرم؟

 

 یکه خونده بودم م یدفتر ِ خاطرات یکه فقط از تو یبودمش؛ کس دهیبار هم ند کی یکه حت یکس
 شناختمش.
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 دونستم. یدرباره اش نم یچیاون ه جز

 ...یز یاز هر چ یک ته یچیه

 

 صورتم رو پاک کردم. یمزاحم ِ رو یو اشک ها دمیبه صورتم کش یکردم و دست یا یعصب خنده

 

 رو بستم. پنجره

 آسمون ِ پر از ستاره رو تماشا کنم. نیو ا نمیداشتم ساعت ها بش دوست

 

 یرویدرباره ن ایکه به گفته رو یکیرو از آسمون گرفتم و به سمت. تخت رفتم و کتاب کوچ نگاهم
 .ارمیم رونیگفته شده بود رو از کمد ِ لباس هام بدرخشان 

 

به  رونیاز اون ب یدیروش بود و د ریحر یاز باز کردن ِ کتاب، نگاهم به بالکن افتاد که پرده ها قبل
 داخل نداشت.

 

قدر جوش آورد  نیا یچ یکنه؛ ساواش برا یداره از بالکن من رو نگاه م یدونستم کس یواقعا نم من
 آخه؟!

 

 از صفحه زدم و برگه اول رو ورق زدم. یهام رو گوشه ا انگشت

 

 بود:  نیبرگه نوشته  شده بود ا نیاول یکه تو یز یچ نیاول

 درخشان گفته شده است. یرویاست که درباره ن یکتاب نیکتاب اول نی" ا

 شود. یآن گفته م یدرخشان و کاربردها یرویکتاب، براساس هدف، ن نیا
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آثار از اطالعات  نیگفته نشده است و فقط ا یز یدرخشان چ یروین نیاز ا یگر یکتاب، کتاب د نیا جز
 درخشان وجود دارد. یروین

 .مینوشته ا شاتمانیها و آزما دهیکتاب را براساس د نیا ما

 

 اول; قسمت

 برد. یزمان م رو،ین نیاز ا استفاده

 یعیهم طب نیتواند زود از آن استفاده کند و ا یدرخشان را دارد م یرویکه ن یبه ندرت کس یگاه
 است؛

 مبهم و گنگ باشد. شیبرا روین نیدرخشان را دارد ممکن است ا یرویکه ن یفرد

 شدن است! بیهمان غ ای یدرخشان، در مرحله اول نامرئ یرویاز استفاده کردن از ن یکیکه  چرا

 کار است نیدرخشان را داشته باشد قادر به انجام ا یروین نیکه ا یکس

 شود س...." یاستفاده م رویکه از آن ن یروش دوم و

 

 بشه. دهیاز پشت ِ در اومد که باعث شد نگاهم از دفتر، به سمِت در کش یشخص یصدا

 _ سما؟ 

 

 کرد؟ یکار م یجا چ نیا گهید امندیس

 در اتاق باز شد. امیبه خودم ب تا

 

 ت بلند شدم.تخ یرو از

 دست هام مشت کردم و پشِت سرم بردم. یتو یرو کتاب
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 انداخت. ینگاهش رو به دستم انداخت و موشکافانه از سرتا پام نگاه امندیس

 ؟یکرد میقا ی_ پشت سرت چ

 

 معلوم نشه. یز یدستم فشردم تا چ یتو شتریکردم و کتاب رو ب یاخم

 

 گفتم: ظیکردم و با غ یدر اتاق اشاره ا به

 !یش یو وارد اتاق م ینداز  یسرت رو م یطور  نیکه هم لستیجا طو نیمگه ا _

 

 

 شد: کیبهم نزد یزد و قدم ی مرموز  ِلبخند

 رم! ی_ من هر جا که دلم بخواد م

 

 شد. شتریب میشونیپ یاخم رو گره

 

 گفت:  یو سرد یساواش اومد که با لحن جد یصدا

 داره. یا یشخص می_ هر اتاق حر

 

 انداخت. یکج کرد و به ساواش نگاه یسرش رو کم امندیس

 :دیترک خورده اش کش یبه لب ها یدست

 من وجود نداره. یبرا یمیحر چی_ ه



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 دست هاش رو از دو طرف ِ در جدا کرد. ساواش

 

 افکارشون... یجا بود ول نیکردن که جسمشون ا یرو آغاز م یدو با چشم هاشون داشتن مبارزه ا هر

 

 افتاد. امندیس یرو نشیستبرش رو جلو داد و نگاه ِ سنگ نهیس ساواش

 !حساسم یلیخ ممیحر ی_ من رو

 !امندیس یبدون دیخوب با یلیرو تو که خ نیا 

 

***** 

 

 آوردم: رونیپرونده ها ب ینکرده بودم، سرم رو از تو دایپ یز یکه چ نیاز ا کالفه

 .ستین یز یجا چ نیاصال ا ای_ رو

 جز چندتا پرونده و... 

 

 لبش زد: یبه اطراف انداخت و انگشتش رو رو یقینگاه دق ایرو

 اتاق باشه. نیا یمهم تو یلی خ ِ زیچ هیحتما  دی_ نه با

 

 تاک ِ ساعت، باعث شد نگاهم به سمت ِ ساعت جذب بشه. کیت یصدا

 

 .میگشت یکه به دردمون بخوره م یز یدنبال ِ چ میو داشت میاتاق بود یساعت تو کی حدود
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496 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 حرف ها بود. نی... زرنگ تر از ایز یبود، نه چ امندیاز س یمدرک نه

 بذاره. دمونیکه به ضرر خودش بود رو در معرض د یمدارک ایاومد که اسناد  ینم

 

 سرم رو کج کردم. یقرار دادم و دستم رو به کمرم گذاشتم و کم میشونیپ ی دستم رو رو ِساعد

 .میبر اینشد ب دایپ یز یچ یول م،یگرد یم میساعِت که دار کیاالن  ای_ رو

 

چشمش  یکه جلو ییآورد و مو رونینوشته شده بود ب یکشو که پر از برگ ِ ها یسرش رو از تو ایرو 
 ده: یبود رو با فوتش کنار م

و  میختیقرص خواب آور ر امندیس یقهوه  یو تو میکرد یاتاق رو دست کار  یها نیدورب می_ اومد
 تونند کارشون رو زود انجام بدن. یهم م نیطور طرالن و آرت نیهم

 هیرو پنهون کنه باالخره  یاگه همه چ م؛یهمه کار کن نیا می. تونستمیرفت شیجا که خوب پ نیا تا
 رو که جا انداخته! یز یچ

 

 وارد ِ اتاق شد. دیباز شدِن در اومد و پشت بندش که سع یصدا

 داد. هیدر رو بست و به در تک آروم

 !ن؟یکرد دایپ یز ی_ سالم، چ

 

  کالمش گفت: ِیبهش بندازه، با سرد یکه نگاه نیبهش انداخت و بدون ا یمشکوک نگاه ایرو

 شده؟ ی_ چ

 خونه! یکبکت خروس م 
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497 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :دیاش کش ختهیبهم ر یموها ونِ یم یها نشست و دست یاز صندل یکی یرو دیسع

 .ی_ درست حدس زد 

 ....یول

 

 گفتم: رتیشدم و با ح رهیروبروم خ یبه تابلو رتیح با

 !ه؟یچ گهید نیا_ 

 

 تخته برداشتم. یکرم رنگ رو از رو پارچه

 

 عکس افتاد. یتخته کنار رفت؛ نگاه ِ مات و مبهوتم رو یکه پارچه از رو نیهم

 .دیچند قدم عقب رفتم و نگاهم اطراف ِ تخته رو کاو اد،یاز ُشک ِ ز 

 

 شدم: رهیکه قرمز رنگ نوشه شده بود خ رشیو به نوشته ز دمیتخت بود کش یکه رو یبه عکس یدست

 "صحرا." 

 

 نوشته شده بود. رشیبودن و ز دهیوار خط کش رهیدا ،ی قرمز رنگ ِکی عکس رو با ماژ ِدور

 درخشان" یروی"صحرا سه درصد ن

 

 جلو بردم. یلرزونم رو به آروم یها دست

 شدم. رهیبه تن داشت خ یمانتو و شلوار  یکه فرد یبه عکس 
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498 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 صورتش رو خط زده بودند. کیمعلوم نبود، چون با ماژ ادیاش ز چهره

 من... یخدا

 منه! هیچقدر شب نیا

 

 گفت: دیافکارم رو به زبون آورده بودم که سع انگار

 مونند. ینصف شده م بی_ آره. مثل دوتا س

 

 با بهت اومد: نیآرت یصدا

  نصف شده باشن. ِبیهم مثل دو س دیدختر به مادرش بره، با ی_ وقت

 

 زمزمه کردم: رلبیز رتیح با

 _ صحرا؟

 !مادرم

 

 

 کرد. ینگاه نیبا افسوس به آرت ایرو

 پسره... یگفت یحتما االن م دی_ آخه با

 

 به دفاع از خودش گفت: نیآرت

 گفتم حاال؟! ی_  ِا مگه من چ
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499 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به پس گردنش زد. یکی دیسع

 !نیتو آرت ینگفت ی_ چ

 

 گردنش رو ماساژ داد و مظلومانه گفت:  یبا دستش، کم نیآرت

 .دیفهم ی_ باالخره که م

 دونه! یدونستم نم یمن چه م خب

 

 گذرا کردم یهر سه تاشون نگاه به

 گفتم: تیو با قاطع یجد و

 !د؟یو به من نگفت دیدون یدونستم که شما م یم دیرو با ی_ من چ

 

 بگه که در اتاق باز شد و آرسام وارد ِ اتاق شد. یز یخواست دهن باز کنه و چ ایرو

 

 گفت: یعکس ثابت موند و بعد با لحِن شرمنده ا یدفعه نگاهش رو کی

 .یناراحت بش دیگفتم شا یخواستم بهت بگم، ول ی_ من م

 کنه؟ یکه گفتنش ناراحتم م یبگ دیبا ی_ چ

 

 لب زد: یبود با سخت نییهمون طور که سرش پا آرسام

سرش گذاشتم و تونستم  یدستم رو رو یبهونه ا هیبودم، به  امندیس ِش یکه من پ یقت_ راستش، و
 .نمیگذشته رو بب

 ؟یدید ی_ چ
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500 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گرفته بود. یدستش رو به باز  یاضطراب، انگشت ها از

 که... دمی_ خب، راستش، د

 

 گفتم: یمعطل بدون

 آرسام! گهی_ بگو د

 

 دفعه بدون تأمل گفت: کیتحِت فشار قرار گرفته بود که  انگار

به  اره،یب ایکه تو رو بدن نیقبل از ا مارستانیب یتو مان،یکه تو رو باردار بوده. موقع زا ی_ مادرت وقت
بشه و بعد از  هوشیشه ب یزنن، باعث م یکه به مادرت م یو آمپول انیاتاق م یدکتر چند نفر تو یجا

 .ادیدوساعت بهوش م

 جوِن بچه رو. ای مینجات بد دیجوون مادر رو با ایگن  یحالش بد بوده و دکترها م یول 

 افتاد، بچه رو اول نجات بده و بعد... یمادرت به پدرت گفته بود که اگه اتفاق ا،یقبلش هم گو 

 

 لرزون گفتم: یو با صدا دمی حرفش پر ِوسط

 رو انتخاب کرد؟! ی_ بابام ک

 

 اش روون شده بود. یشونیپ یرو یعرق ،یانگار تواِن گفتنش رو نداشت که از استرس و سخت آرسام

 

 نگاهم کرد. یبا نگران ایرو

 کنه. یرو عوض نم یز ی_ آلما گفتنش چ
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501 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 رو به نشونه " نه"  تکون دادم. سرم

 حقمه که بدونم! نی_ ا

 .اینم روبدو دیمن با یکنه، ول یرو عوض نم یز یحرف ها چ نیکه ا نیبا ا 

 

 رو به سمِت آرسام چرخوندم و ادامه دادم: سرم

 اش رو بگو. هی_ خب، بق

 

 لبش َتر کرد: یزبونش رو رو آرسام

 مادر... ایبچه  ایگفتن  یدکترها م یخواسته، ول یو سالم م حی_ پدرت هر دوتاتون رو صح

مادرت قبال بهش گفته بود،  یتونستن دوباره بچه دار بشن؛ ول یرو داشته که م دهیعق نیا ایگو پدرت
 مهم تره. یلیخواد و نجاِت جوون بچه، براش خ یبچه رو م نیا

 داشتند. یکم یلیبوده و دکتر ها وقِت خ هوشیچون مادرت ب یول

 کنه. یپدرت هم مادرت رو انتخاب م 

 به مادرت زده بودن. مانیکه اون چند نفر قبِل زا یبخاطر اون آمپول مان،یزا موقع

 شدن. یم دیداشتن ناام گهیبوده ودکتر ها د هوشیب

 مادرت... یتونند نجات بدن ول یتو رو م ایگو

 

 رو باال آورد و تأسف خورد: سرش

 یم نیو طرالن و سارا و آرت ایساواش و رو یعنیگروهمون،  یرو اعضا نی_ متأسفم. راستش ا 
 دونستن.
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502 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !میبهت نگفت یز یچ یش یناراحت م میکرد یچون فکر م یول 

 

 خواست خفم کنه. یانگار م قهیگلوم رو گرفته بود و هر دق بغض

 

 !دمتونیبخش یوقت نم چیه ن،یگفت ی_ اگه نم

 

 :دمیمرطوب زده ام کش یبه چشم ها یدست

 بود؟ ی_ اون آمپول توش چ

 کار رو کرده بود؟ نیا یچه کس و

 

 در آخر گفت: یپا و اون پا کرد ول نیکم ا هی آرسام

 قسمتش رو نتونستم بفهمم. نی_ ا

 

 .نمیرو بب قتیانداختم تا بتونم اثر ِ حق ینگاه قیچهره اش دق به

 .گهید ی_ مطمئن

 

 تکون داد. یسر  آرسام

 

 .دیکش ریدفعه ت کی سرم

 رو به سمِت سرم بردم. دستم

 :دیکنارم اومد و نگران پرس ایرو
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503 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _ آلما، حالت خوبه؟

 

 نگفتم و تنها به تکون دادِن سر اکتفا کردم. یز یچ

 

 .دمید یتار م یلیرو خ ایباز بود و رو مهیهام ن چشم

 صداش... یول دمید یلب هاش رو م حرکتِ 

 .دمیشن یرو نم یز یچ چیه نه،

 داغ شده بود و نفسم تنگ... تنم

 

 چشم هام حس کردم. یو حرارت پلک هام رو به رو یداغ

 .دمیکش یکرد و به زور نفس م یام خس خس م نهیس

 

 خودم هم متوجه اش نشدم. یگفتم که حت یز یلب چ ریز

 

 بشه. نیگذاشتم تا مانع ِ سقوطم به زم وارید یرو رو دستم

 مرتبه باز شد.   کیاتاق  در

 وارد اتاق شد! یکه ک دمینفهم

 

کمرم رو  یکرد، دست یسقوط م نیزم یجوونم داشت رو یهم افتاد و تِن ب یکه پلک هام رو نیهم 
 محکم چنگ زد.
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504 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده بود. نیطن ،یگوش هام مثِل آوازه ا یآرامش بخشش بود که تو یفقط لحظه آخر، صدا 

 _ آلما...

***** 

 

 

  اتاق افتاد. ِدیچشم هام رو باز کردم، چشمم به سقِف سف یوقت

 

 اومد: یطرالن با نگران یبشم که صدا زیخ مین خواستم

 بکش.کم دراز  هی_ آلما 

 شه. یوگرنه دوباره حالت بد م 

 

 صدا گفتم: یبالشت ِ نرم گذاشتم و آروم و ب یسرم رو رو سخت

 برام افتاد؟ ی_ چه اتفاق

 

 کنار تخت نشست. یِ صندل یرو طرالن

 _ فشارت افتاده بود.

 _ بچه ها کجان؟!

 

 انداخت، گفت: یکه مالفه رو کامل روم م نیا نیبلند شد و ح طرالن

 کنند. یبحث م یمتیق یو دارن درباره اون تابلو ها امندنیس ِش یو آرسام پ نیو آرت دی_ سع

 جا بودن و بعد رفتند. نیا شیپ یو طرالن هم که مدت سارا
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505 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نگفتم. یز یچ یبگم ساواش کجاست؟ ول دیچرخ زبونم

 دم؟یپرس یم دیچرا با اصال

 به من چه! 

 

 طرالن بلند شد. یِ گوش یصدا

 

 و کالفه و خسته گفت: دیبه کمرش کش یکه صحبتش تموم شد. دست نیاز ا بعد

 _ آرسام بود!

 کارم داره. نییگه برم پا یم 

 که برم؟ یش ینم ناراحت

 

 جابه جا کردم و با آرامش گفتم: یبالشت کم یرو تو سرم

 ناراحت بشم. یچ ی_ نه بابا، برا

 

 که طرالن رفت. نیاز ا بعد

 آرسام فکر کردم. یحرف ها به

 زدن؛ االن زنده بود؟ یاون آمپول رو به مامانم نم اگه

 !نمشیتونستم بب یکنارم بود؛ م االن

 

 بوده؟ یکه آمپول رو زده ک یدوست داشتم بدونم اون کس یلیخ
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506 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود که باعث شده بود حاِل مامانم بد بشه. یاون آمپول چ یتو

 مامانم رو... ایدادن  یجوون من رو نجات م دیبا ایکه دکترها  یجور  

 

 .رمیداشتم از اون فرد انتقامم رو بگ دوست

 باعث ِ مرگ مامانم شده بود.  اون

 

 برخورد کرد. واریدفعه در اتاق محکم باز شد و در طاق به طاق، به د کیفکر بودم که  یطور تو نیهم

 

 کردم. یشدم و با دست اشاره ا رهیدستش خ یتو یِ نیس به

 ه؟یچ گهید نی_ ا

 

 دستش، در رو کامل بست و به سمِت تختم اومد و نشست. یکیزد و با اون  یخندلب ساواش

 .ینخورد یز یکه چ هیتو آوردم، از ک ی_ برا

 

 چشم دوختم. شیطوفان یسوپ نگاهم رو گرفتم و به چشم ها از

 !ی_ نه مرس

 .نیگرفت یقدر جد نیکه؛ شما ا ستیقدر ها هم حالم بد ن نیا گهیمن که د 

 

 کرد. یشد و اخم یچهره اش جد ساواش

 وار گفت: دیکرد و تأک یاشاره ا زیبه سوِپ کنار م 

 !یسوپ رو بخور  نیحتما ا دی_ با
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507 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 سرم رو به نشونه "نه" تکون دادم. لجبازانه

 خورم. ی_ نم

 

 کرد. زیچشم هاش رو ر یتخت گذاشت و کم یاز دست هاش رو رو یکی ساواش

 .شیخور ی_ حتما م

 

 سوپ رو به دست گرفت. کاسه

 دم. یخودم بهت سوپ رو م نان،یاطم ی_ برا

 

 ،یخور  یتر از من گفت: _ سوپ رو تا آخرش م عیکنم که سر یبهم گره خورد و خواستم اعتراض ابروهام
 !یگ یهم نم یز یچ

 

 داشت بهم زور بگه! یسع یه چرا

 

 سوپ برد و بعد به سمتم گرفت. یرو تو قاشق

 دستش کرد. یبه قاشِق تو یا اشاره

 

 انداختم. یبه قاشق نگاه ناچار

 .ادی_ من از سوپ بدم م

 داد. یبچه هم بودم مامانم بزور بهم م 
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508 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 لبم برد. کیقاشق رو نزد ساواش

 لبم حس کردم. یو حرارت سوپ رو رو یِ داغ

 دونم. ی_ م

 

 رو عقب بردم. سرم

 _ از کجا؟

  ش؟یبخور یخوا ی_ نم

 

 بگم که قاشق رو به سمِت دهنم برد. یز یباز کردم چ دهن

 مزه سوپ، چشم هام رو محکم بهم فشردم. دنِ یچش با

 

 خودم نبود! دستِ 

 وجه نداشتم! چیسوپ رو به ه نیرو اگه دوست داشته باشم؛ ا ییهر غذا 

 

 ناچار، سخت قورتش دادم.  به

 خورم.  ینم گهی_ من د

 

 مالفه رفتم. ریو ز دمیکش دراز

 داد که رفته. یتکون خوردِن تخت نشون م ومد؛یاز ساواش ن ییصدا
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509 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به اتاق کردم. یچشمم، نگاه کیدادم و با  نییام پا نهیتا قفسه س یرو کم مالفه

 رفته بود! پس

 

 تخت نشستم. یرو کامل از روم کنار زدم و رو مالفه

 عقب رفتم. یاومد که کم ییدفعه صدا کی 

 

 .دمیتخت، سمِت چپم د یرو چرخوندم که ساواش رو رو سرم

 :دمیپرس متعجب

 ؟ی_ مگه نرفته بود

 

 باال انداخت. ییداد و ابرو هیبه تاج تخت تک ساواش

 نشه. دامیپ گهیدم برم و د یقول م ،یاز سوپت رو بخور  گهی_ اگه دو سه قاشق د

 حرفت رو گوش کنم! دی_ چرا با

 زد و دست هاش رو بهم قفل کرد. یو جذاب ی مرموز  ِلبخند

 دم تو هم همراه ِ خودم ببرم یقول م ،ی_ اگه حرفم رو گوش کن

 .میو دفع کن میببر رونیدرخشان رو هم با هم ب یرویاون سه درصد ِ ن و

 

 سوق دادم. یا گهید یرو به جا نگاهم

 ام؟یب دیمن با یچ ی_ برا

 شماست؟ ِش یمگه اون سه درصد پ 
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510 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دیبه موهاش کش یدست ساواش

 رنگ بود. کیدر صداش و چهره اش،  یخستگ

 .  میکرد داشیامروز پ نی_آره، هم

 کجا؟ ی_ چطور 

 نگاهش رو نافذ بهم دوخت. ساواش

 بودش. امندیس نِ یزم ریز ی_ تو 

 ده. یخالفش رو اون جا انجام م یکه کارها ییجا

 _ خب!

 

 برداشت. زیم یکاسه سوپ رو از رو ساواش

 .یسوپت رو بخور  دیاالن با گه،ی_ خب د

 م؟یبر یدرخشان رو کجا م یروی_ بعدش اون سه درصد ِ ن

 

 بود، گفت: نییزد و سرش پا یسوپ هم م یکاسه  یکه قاشق رو تو نیا نیح ساواش

 درخشان. یروی_ دفع کردن ن

 منتقل بشه.  گهید یکی ای یممکنه به جسم مش،یبذار ییجا هیاگر  چون

 باشه. یکس یبرا یخطر  ای

 ؟ی_ چه خطر 

 

 سوپ رو به سمتم گرفت:  قاشق

 آلما. یپرس یسوال م یلی_خ
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511 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اش هم بهت بگم. هیاز سوپت رو بخور، تا بق یحداقل کم 

 . یکه به سوال هام جواب بد نیخورم. به شرط ا ی_ باشه م

 

 کرد که کیرو به لبم نزد سوپ

 

 

 شدم. رهیحرکاتش خ به

 خورمش. ی_ حاال خودم م

 !ید یتو بهم م چرا

 

 رو سمت قاشق بردم که قاشق رو دور نگه داشت.  دستم

 دم. یخودم بهت م گه،ی_  نه د

 سوال! یسوال ب وگرنه

 

 

 " گفتم.یناچار "باشه ا به

 

 کی یکه خوشمزه بود ول نیباز هم حالم از طعمش بد شد؛ با ا یقاشِق سوپ رو هم خوردم، ول نیدوم
 بود... یجور 

 :دمیرو پرس سوالم

 ؟ی_ خطرش رو نگفت
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512 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 سوپ هم زد. یکاسه  یپدر ِ مهربون، قاشق رو تو کیمثِل  ساواش

 یکس چیانجام بده که به صالح ه ییکنه، باهاش کارها دایرو پ رویاون سه درصد ِ ن ی_ ممکنه اگه کس
 .ستین

 ؟یی_ مثال چه کارها

 

 قاشق رو به سمتم گرفت: دوباره

 رو بخور تا بگم. نی_ اول ا

 

 سوپ رو خوردم و منتطر بهش چشم دوختم. آروم

 .دیگونه اش رو به رخ کش یکرد که دو چال ِ رو یبه چهره ام کرد و تک خنده ا ینگاه

 !یو االن منتظر  یذوق کرد یلیگفتن که خ یز ی_ انگار بهت چ

 

 تخت جابه جا شدم. یرو یکم

 هم منتظر بود. دی_ با

 ازت بپرسم. دیسوال ها هست که با یلیخ 

 شن. یم یلیکه اگه بپرسم خ گهید یزهایچ یلیخ

 

 به جانبم تکون داد. یسر  ساواش

 نیسوال و جواب ها سنگ ای یبش جیگ یبا گفتنش کم دی. چون شایآروم آروم بپرس دی_ سواالت رو با
 باشن.
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513 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بهتره. یبفهم یکی یکی اگه

 

 داد! یرو داشتم که پدرش داشت بهش غذا م یدختر بچه ا کی  ِاحساس

 

 دفعه خودم از دستش گرفتم. نیسوپ رو که به طرفم گرفت، ا ی بعد ِقاشق

 خطرناک باشه. یلی_ ممکنه کارهاشون خ

 خودشون قرار بدن. تیدرخشان انسان ها رو تحت حاکم یرویتونند با ن یم مثال

 کنه. یکنترلش م گهید یکی یکه جسمش خودشه ول یانسان کی مثال

 خودش استفاده کنه. یروین شیدر جهت افزا روین نیممکنه از ا ای

 ...ایشه.  یم شتریدرخشان، قدرتش ب یرویخون آشام، با خوردِن اون ن کی مثال

 نگاهش کردم: ریمتح

 _ خون آشام؟

 ممکنه! مگه

 

 گذاشت. زیم یسوپ رو رو یتکون داد و کاسه  یسر  ساواش

 _ آره.

 

 گفت: نانهیحرفش شدم که باطم هینگاهش کردم و منتظر ِ بق 

 !یسوپت رو هم که کامل خورد_ 

 

 انداختم. یبود، نگاه یکاسه سوپ که خال به
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514 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زمزمه کردم: ناباور

 من همش رو خوردم؟! یعنی_  

 

 برد. بشیو دست هاش رو داخل ج ستادیا صالیبلند شد و است یتخت به آروم یاز رو ساواش

 ؟ی_ مگه شک دار 

 کاسه! کیخوردم؛ اون وقت  یآخه من که دو سه تا قاشق سوپ رو بزور م ی_ نه ول

 

 زد: یز یچشمِک ر ساواش

 .نمیما ا گهی_خب، د

 

 که به سمِت در رفت، هول زده گفتم: نیهم

  ؟یر  یم ی_ کجا دار 

 ؟یشد به سوال هام جواب بد قرار

 

 بهم کرد: ینگاه میسرش رو به سمِت شونه اش کج کرد و ن یکه برگرده، کم نیا بدون

 .یبعد به جاش سوال بپرس ،ی_ قرار شد سوپت رو بخور 

 . حاال سوپت هم که تموم شده، سوال ها هم تموم شد.یدیپرس که

 من که سوال هام تموم نشده. ی_ ول

 

 دفعه کامل به ستمم برگشت. نیا

 .یپرس یم گهیوقت د هی ی_ ول
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515 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد. یم دهیدر عمِق چشم هاش د طنتیش

 . میدرخشان رو هم دفعش کن یروی_  قرار شد ن

 .یسواالت رو بپرس یتون یموقع هم م اون

 کردنش هم مطمئنم برات جالب باشه. دفع

 به جانب گفتم: حق

 !مینی_ بب

 

دفعه برگشت و دوباره کنارم  کیکه خواست در رو باز کنه،  نیدر نشست. اما هم رهیدستگ یرو دستش
 تخت نشست. یرو

 

 جلو آورد که سرم رو عقب بردم. یرو کم صورتش

 کار کنه؟! یخواست چ یم

 

 از انگشت هاش رو کنار لبم برد:  یکی

 سوپ گوشه لبت بود! ی_ کم

 

 برداشت. یمکث و طوالن یلبم، با کم یرو از رو دستش

 ی_ در جواب اون حرفت که گفته بود

 ستیقدر ها هم حالت بد ن نیا

 .میگرفت یقدر جد نیما ا و
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516 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که... بگم

 

 ت:گف ییرایگ یرو به سمتم خم کرد و با صدا سرش

 شه! یبه من مربوط م شیمن باشه، همه چ یکه برا یبهت گفته بودم اگه اون ادتهی_ 

 زنم! یو زمان رو بخاطرش بهم م نیمن زم اره،یخم به ابرو هم ب یبگم که اگه اون فرد، از درد حت نمیا

 

 برداشت. زیم یکاسه سوپ رو از رو 

 .نمتیب یم م،یدرخشان رو دفع کن یروین میخوا ی_ تا دفعه بعد که م

 

 رو گرفت و از در خارج شد. ینیحرف، س نیگفتِن ا با

بودن رو آزاد کرد و دوباره همون  یقفس زندان یدلم رو که تو یبا حرف هاش، پروانه ها دیو نفهم رفت
 امان دوباره شروع شده بود! یب یتپش قلب ها

 

 

طور زودتر سوال هام رو ازش  نیکنن و هم یدفع م یدرخشان رو چطور  یروین نمیداشتم که بب جانیه
 بپرسم.

 

 کردم اون روز گذشت. یاز اون چه که فکرش رو م زودتر

 

 زد گفت: یکه نفس نفس م نیا نیشتابان به اتاقم اومد و ح سارا

 _ آلما زود حاظر شو.
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517 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 منتظرته. رونیب ساواش

 شک کنه. دیستیکه ن نیاز ا امندیممکنه س د،یهم دار یضمن وقِت کم در

 

 تکون دادم. یسر 

 آماده بودم. بایرنگ سرم کردم. تقر یشاِل سرمه ا کی 

 شدم. رهیخ نهیآ یخودم تو به

 و جالِب من بود! جانیپره یاز روزها یکی امروز

 

 برد. انهیمخف یمن رو به راه سارا

 مانند بود. یمخف نیزم ریز کی هیکه شب یکیراه بار از

 که روشون خاک خورده شده بود، اون جا بود. یمیقد لِ یو وسا زیبود و چند تا م رهیهاش ت وارید

 بودن. واریعنکوبت هم هر کجا از د یتارها

 

 دهنم گرفتم و روبه به سارا گفتم: یرو جلو شالم

 سارا؟  گهیجا کجاست د نی_ ا

 !؟یراه رو بلد نیکجا ا از

 

 گفت: نانهیبه جلو گرفت و طم میچراغ قوه رو مستق سارا

 کرده. دایجا رو پ نی_ ساواش ا

 .ارمتیراه ب نیجا و گفت از ا نیرو هم آورد ا من
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518 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کردم. یخاک  خورده، رد شده بود نگاه یِ می قد ِ زیم ریکه از ز یموش به

 !یبیعج هی_ چه راه مخف

 

 کرد. یبه روبرو اشاره ا سارا

 .میبر ایسمت ب نی_ از ا

 

 که گفته بود رو رفتم. یراه

 سارا به خودم اومدم: یصدا با

 .بهیغر بیعج یلیراه خ نیآره. ا_ 

 .میر یم میکه ساواش بهم گفته بود دار یزهایطبق راه ها و چ االن

 کنندست. جیهم داره که کال گ گهیچند تا راه د وگرنه

 درست کرده؟! یراه ها رو ک نی_ ا

 

 دسِت سارا خاموش شد. یدفعه چراغ قوه، تو کی

 شده بود. کیخاموش شدِن نور چراغ، همه جا تار با

 کالفه گفت:  سارا

 _ آخه االن وقِت خاموش شدنش بود!

 

 .میبا چراغ قوه ور رفت تا باالخره روشن شد و دوباره به راهمون ادامه داد گهیکم د هی

 

 درست کرده. امندیراه ها رو س نی_ ا
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519 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 راه بتونه فرار کنه. نیاز ا فته،یب ریگ یکه اگر روز  یا یمخف راه

 

 :دمیکردم و کنجکاو پرس یکه اون طرف تر بود اشاره ا ینور  به

 گه؟ید هی_ اون نور چ

 

 کرد و خوش حال گفت:  یبا اشاره ام به اون نور، نگاه سارا

 !میدی_ باالخره رس

 

 باز شد. یدر  دمیمرتبه د کیکه  میسمِت همون نور رفت به

 به روم زد. یلبخند سارا

 خوره که ساواش اون جاست. یم یکوچه ا هیدر به  نیبرم. ا دیبا گهی_ من د

 سارا؟ یای_ تو نم

 

 :دیبه روم پاش یلبخند سارا

 .میانجام بد دیبا بچه ها هست که با گهیکار د ی. کلزمی_ نه عز

 .دیدرخشان هم تو و ساواش که هست یرویکردِن ن دفع

 

 نشده بود رفتم. هم اون جا پارک ینیماش یکه حت یخلوت یبا سارا، به کوچه  یاز خداحافظ بعد

 

 ساواش کجا بود؟ پس
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520 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یبود نگاه ستادهیبود و پشت به من ا دهیپوش رهیت رهنیپ کیو  یدود یِ که شلوار آب یمرد به
 انداختم. 

 آقا؟ د،ی_ ببخش

 

 برگشت.  مرد

 بود! ساواش

 

 به چشم داشت. یرنگ یمشک نکیع

 .دمید یم یو مشک رهیبشر رو من همش با رنگ ت نیا

 .دمیجلو کش یرو کم شالم

 _ سالم.

 

 شد. انیگونه اش نما یزد که دوباره اون چاِل رو یلبخند

 ذاشت؟ یم شیگونه اش رو به نما یرو یبایزد و اون دو چاِل ز یهر دفعه لبخند م چرا

 

 :دمیپرس یبه دستش انداختم و با کنجکاو ینگاه

 کجاست؟ روی_ پس اون سه درصد ن

 

 د.از چشم هاش فاصله دا یرو کم نکشیع

 .فهیک نیا ی. توستشیجا ن نیدرخشان که ا یروی_ آلما، ن
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 به ظاهر کردم. یاخم

 راحتم تا اسمم! شتریب یرو بگ میلی_  آلما نه، اگه فام

 

 باال انداخت. ییابرو ساواش

 مند. فی_ بله، خانم ِ شر

 ...یول

 

 آورد: رونیب بشیج یرو از تو یدیکرد و کل یمکث

 راحتم. شتری_ من با آلما گفتن ب

 من ناراحتم. ی_ ول 

 

 کرد. یدستش بود اشاره ا یرنگ که تو یمشک ِف یک به

 .نِ یا یدرخشان تو یروی_ ن

 تونم االن بببنمش. ی_ م

 .ینیب یبه موقعش م ست،ین یدنید ادی_ ز

 

 گرفتم و ادامه دادم: ینفس

 !م؟یر یاالن کجا ک ی_ راست

 

 چند قدم دور شد: ساواش

 .میر ی_ با موتور م
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 :دمیزده پرس رتیو ح شکه

 _ با موتور؟!

 

 

 نگاهش رو رونه ام کرد: میسمِت موتور رفت و ن به

 نه؟  ای یای_ م

 .میهم وقت رو هدر بد هیثان کی یحت دینبا

 

 ذوق به سمِت موتور رفتم و با شوق گفتم: با

 چقدر خوب!  ی_ وا

 بودم. یعاشِق موتورسوار  یاز بچگ من

 

کرد  یم یرو برس فیداخل ک لِ یرو توش گذاشت و همون طور که وسا یز یرو باز کرد و چ فیک ِپ یز
 گفت:

 دونم. ی_ م

 

 و مبهوت نگاهش کردم. مات

  ؟یدون ی_ م

 !یدون یکه م یاون دفعه هم گفته بود یراست

 ؟یدون یها رو از کجا م نیا تو
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 رو بست و سوار موتور شد فیک پیز

 رو جلوش قرار داد: فیو ک 

 .یدون یدونم که خودتم نم یدرباره تو م زهایچ یلی_ من خ

 

 :دمیپرس مشکوک

 ؟یدون یم ی_ چ

 زد و حرف رو انحراف داد: یلبخنِد مرموز  ساواش

 .یسوار ش یخوا ی_ نم

 

 چوند؟یاالن حرف رو پ یعنی

 وقت چرا؟ اون

 

 رنگ رفتم. یسمِت موتور مشک به

 رنگ بود! یمشک یهم مثِل همه چ موتورش

 

 موتور نشستم. یرو

 . میبعد حرکت کرد قهیدق چند

 م؟یر یدرخشان کجا م یرویدفع ن یدونستم برا ینم

 

 رفت. یجا نگه داشت و به مغازه ا کیساواش  ،یاز مدت بعد
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 اومد: یپسر  یدفعه صدا کیفکر بودم، که  یدادم و همون طور تو هیموتور تک به

 تنها باشه؟ دیمثل شما چرا با ی_ عروسک

 

داده  هیبرادرم ساشا بهم هد یزمان کینگاه کردن به اون صدا و اون فرد، به انگشتر ِ دستم که  بدون
 .دمیکش یبود، دست

 

 لبم نقش بست. یرو یلبخند گه،یآوردِن خاطراتمون با همد ادیبا به  

 اومد: کتریدفعه نزد نیهمون پسر اومد؛ اما ا یصدا دوباره

 !گر؟یج یزن ی_ لبخند م

 لبخندات. یفدا

 

 . دمیرو روبروم د یرو بلند کردم که پسر  سرم

 تنش بود. یرنگ یآب رهنِ یژل زده اش رو به سمِت باال برده بود و پ یموها 

 باز بودن. یکی یکی رهنش،یپ یجلو یدکمه ها 

 ترکوند. یکرد و م یدهنش بود که هر دفعه باد م یهم تو یآدامس 

 

 گفتم: ظیکردم و با غ یظیغل اخمِ 

 !دیلطفا مزاحم نش_ 

 

 .ارهیدهنش ترکوند و خواست دستش رو به سمتم ب یرو تو یآدامس
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 هوا ثابت موند. یدستش قرار گرفت، تو یکه رو یراه، با دسِت محکم یدستش تو که

 

دهنش موند  یساواش، حرف تو دنِ یبگه که با د یز یپسر، بدون نگاه کردن به ساواش، خواست چ اون
 و ساکت شد.

 

 :دیلب غر ریوارد کرد و  ز یدسِت اون پسر رو فشار محکم ساواش

 ؟یخانم شده بود نی_ شما مزاحم ا

 

 .دیرس یم شتریساواش انگار زورش ب یبکشه، ول رونیخواست دستش رو از دسِت ساواش ب پسر

 :دیمن من کنان و از زور ِ ترس، نال پسر

 خانم شدم. نیمزاحم ا ی_ نه من؟ من ک

 

 گفت: تیاز عصبان یبا رگه ا ساواش

 ؟یکرد یکار م یجا چ نیپس ا_ 

 ؟یدستت رو به سمتش برده بود چرا

 

 ساواش بردم. یرو به سمت ِ بازو دستم

 _ ساواش ولش کن.

 شه. یوقتمون داره هدر م م،یزودتر بر ایب

 

 اسمش از زبونم، دست پسر رو ول کرد. دنِ یبا شن ساواش
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 به سمتش گرفت و خطاب بهش گفت: دگونهیرو تهد انگشتش

 یصبر م یطور  نیبه ناموِس خودت چشم داشته باشه هم هم یاگه کس ؛یکن یغلطا نم نیاز ا گهی_ د
  ؟یکن یو فقط نگاهش م یکن

 چشمت رو نچرخون. گهید پس

 چشمات رو داشته باش. کنترل

 

 .دیدو عیتکون داد و سر یبا ترس تند تند سر  پسر

 

 بهش بگم.  یز یاخم کرده بود که جرئت نکردم چ یجور  ساواش

 .گهید می_ بر

 

 بهم کرد. قینگاه ِ دق ساواش

 ؟یگفت یبهش نم یز یگفت، چ یم ی_ چرا هر چ

 

 هام رو بهم گره زدم. دست

 .یبعدش تو اومد ی_ بهش گفتم ول

 

 آورد تا موتور رو روشن کنه. رونیب بشیج یرو از تو دیسوار موتور شد و کل ساواش

 شد. ینم یطور  نیا یپوشوند یم شتریب یاگه موهات رو کم_ 

 

 .دمیکش یسرم دست یشاِل رو به
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 من ِچشه؟ ی_ وا. مگه موها

 .رونهیاز موهام ب یفقط کم دستیهم پوش یلیخ

 

 نگاهم کرد: یبیبا لبخند عج ساواش

 .یخودم اسمم رو گفت یبار، جلو نیاول ی_ برا

 

 

 که داده بودم شدم: یا یسوت ادی تازه

 جناِب بزرگمهر. یکن یمن؟ اشتباه م ی_ ک 

 

 موتور نشستم که مرموزانه نگاهم کرد: یرو

 ؟یدوست داشت یلیرو خ ی_ موتور سوار 

 تکون دادم. یسر  عانهیمط

 جلو و برونم. نمیروز خودم بش هیدوست داشتم  ی_ آره. حت

 

 گفت: میاز سوپرمارکت دور شد یکه کم نیموتور رو به راه انداخت و هم ساواش

 .یر یبگ ادی یتون ینشده، م ری_ هنوز هم د

 

 رفت، کم و کمتر شد. یکه داشت م یادیمن هم بخاطر سرعِت ز یشد. صدا شتریکم سرعِت موتور ب کم

 اومد. یصورتم محکم فرود م یرو یمثل ِ شالق باد
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 گفتم: یبلند یبا صدا نیهم یبرا 

 برام جور نشده بود. تشیوقت موقع چیه ی_ آره، ول

 

 کرد. شتریسرعِت موتور رو ب ساواش

 دم. یم ادیخودم بهت  یروز  هیدرخشان،  یروی_ بعد از دفع کردِن ن 

 تعارف گفتم:  بدون

 _ چه خوب، منتظرم.

 

 ساواش زنگ خورد. یِ دفعه گوش کی

 بردارم و جواب بدم. بشیج یرو از تو یکرد که گوش یاشاره ا بهم

 

 طرالن اومد: دهیترس ی من، صدابا الو گفتنِ  

 آلما به ساواش بگو ک.... ن؟یی_ آلما، کجا

 

 شد. دهیچیگوشم پ یتو یممتد گوش یقطع شد و بعد از اون، صدا یگوش یصدا

 

 جلومون قرار گرفت. یرنگ یمشک یها نیدفعه ماش کی

 هم همزمان پشتش قرار داشتن. گهیبود و چند نفر د ستادهیمرد با اسلحه ا کی 

 

 اومد، روبه من گفت: یکه داشت م یادیباد ِ ز ونِ یشد و م رهیبه جلو خ میمستق ساواش

 .ری_ آلما، محکم من رو بگ
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 هام رو محکم دور کمرش حلقه کردم و سخت آِب دهنم رو قورت دادم. دست

 کار کنند؟ یخوان چ ی_ ساواش م

 

 به سمِت جلو رفت. میمستق ساواش

 بودن. ستادهیکه اون چند مرد با اسلحه جلو ا ییسمت جا به

 کار کنه؟! یخواست چ یم ساواش

 

 هم قرار دادم. یهام رو محکم رو پلک

 

 .دیچشم هام رو باز کردم، ساواش تو گلو خند یوقت

 بندازن. رمونیتونند گ ی_ فکر کردند م

 ...یول

 

 سمِت شونه ام کج کردم و ناباور گفتم: یرو کم سرم

 گه؟یبودند د یک نای_ ا

 .رندیرو بگ فیک نیخواستند ا ی_ م

 

 موتور بهم داد. یرو از جلو فیک ساواش

 !فتهیعنوان به دستشون ب چیبه ه دینبا فیک نیو بدون که ا ریرو محکم بگ نی_ ا
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 .میرفت یسمت پل به

 دمیرس یاز دو ساعت، به پرتگاه بعد

 بود، قرار داشت. یپرتگاه بلند ریکه ز یگوناگون یرو به جنگِل بزرگ و درخت ها که

 

 .میدیرو از پشِت سرمون شن امندیس یدفعه صدا کیرنگ رو باز کرد که  ی مشک ِفیک ِپ یز ساواش

 

 ام حبس شد. نهیس ی صداش، نفس تو ِدنیشن با

 شد! یبدتر نم نیا از

 

 شد. یکه اشک از چشم هاش جار  یکرد، جور  یبلند یخنده  امندیس

 اشکش بند اومد. یوقت

 مقدمه با نفرت گفت: یدفعه ب کی

 تالش کردم ساواش بزرگمهر! یلیبه دست آوردِن اون، خ یکه من سال ها برا یدیرو دزد یز ی_ تو چ

 

 گفت. یز یو نفرت انگ بی"ساواش" رو با حالِت عج

 

 دیکش شیپرکالغ یِ مشک یبه موها یرو بست و دست فی ک ِپیز ساواش

 گفت: شیشگیو با آرامش ِ هم 

 رو برداشتم که حق تو نبود. یز ی_ من چ
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 : دیکش ادیفر امندیس

 هم حق داشتم. یلی_ خ

 و روش کار کردم. دمیدرخشان، چقدر شب رو روز نقشه کش یرویَنمه ن نیا یمن برا یدون ینم

 تو... و

 

 کرد و انگشتش رو به سمِت ساواش نشونه گرفت.  یمکث

 !؟یز یهمه نقشه ها و زحماِت چندساله من و پدرم رو بهم بر یخوا ی_ تو م

 

به جلو  امندیبه مرد ِ پشت سرش کرد که اون مرد از پشت ِ سر س یحرفش، با دست اشاره ا نیا با
 اومد.

 

 دستش خشک شد. یرو نگاهم

 

 

 دستش بود، به سمتمون اومد. یکه تو یرنگ یکلفت و بلنِد مشک ریزنج دنِ ید با

 یبازو یدستم رو رو ناخوداگاه 

 ساواش گذاشتم. 

 صدام مشهود بود گفتم: یکه تو یا ینگران با

 کار کنند؟ یخوان چ یم نای_ ساواش ا

 

 نشنوه گفت: امندیکه س یگرفت و آروم، طور  امندینگاهش رو از س ساواش
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 برو. یا یمعطل چیرو بردار و زود بدون ه فیک نیا رن،یرو بگ فیک نیوقت خواستن ا هی_ اگه  

 کنم. یمشغول م ییجورا هیرو  نایا من

 

 تکون دادم: نیرو به طرف سرم

 رو بردارم؟ فیک یچ ی_ نه! برا

 .یایبا من ب دیتو هم با 

 

 بازوش بود گذاشت. یدستم، که رو یرو رو دستش

که  یدرخشان یرویبوده که ن نیجا، فقط و فقط بخاطر ا نینره که هدِف اومدنمون به ا ادتی_ آلما 
 .میریمادرت بوده رو ازشون بگ یبرا

 زنه. یم یخطرناک یدست به کارها افته،یب امندیکه اگه دسِت س یدون یبهتر م خودت

 نشون دادن. فیبه ک یاگه عکس العمل پس

 .یر  یو م یدار  یرو بر م فیبدوِن توجه به من، ک 

 باشه؟

 

 لب گفتم. ری" زیتکون دادم و به ناچار " باشه ا یسر 

 

 ساواش بود افتاد. یبازو ینگاهش به دستم که رو امندیس

 کرد گفت:  ینگاهم م رهیخ ریطور که خ همون

 . زود کار رو تموم کن!ری_ ام
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 زد: امندیس یبه رو ق،یعم یپوزخند ساواش

 !یبا من مقابله کن یایب یتون یخودت نم ؟یفرست ی_ چرا نوچه هات رو م

 

 کنه کشیخواست تحر یم انگار

 موفق هم شده بود! ایگو و

 

 باالخره نگاهش رو از من گرفت. امندیس

 دستش رو به نشونه "صبرکن" باال برد. 

 .ستادیسرجاش ا امند،یبود، با حرکِت دست س ریمرد که دستش زنج اون

 

 باال انداخت: ییو ابرو ستادیساواش ا یروبرو امندیس

 باهات ندارن. یکدوم از نوچه هام کار  چیه ن،یبب_ 

 بلکه خودمم فقط! 

 

 زد. ینگاهش رو به من دوخت و لبخنِد چندش آور  امندیس

 درعوضش اگه من تو رو شکست دادم. ی_  ول

 شه! یمن م یبرا با،یز یخانم کوچولوو نیا

 

 مشتش گرفت. یرو تو امندیس قهیو  دییاز خشم و تعصب، دندون هاش رو بهم سا ساواش

 :دیکش ادیفر عیسر امندیکه س ادیخواست جلو ب امندیس یاز نوچه ها یکی

 . ادیجلو نم یک چی_ ه
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 :دیکرد و غر امندیگوش ِ س کیمشتش گرفت و سرش رو نزد یاش رو محکم تر تو قهی ساواش

 خورم. یوقت دربرابر تو شکست نم چیرو بدون، من ه نی_  ا

 .چیبرابر تو که ه در

 وجود نداره. یمن شکست یهم، برا یا گهیکس د چیدر برابر ه 

 

شده  دهیچیپرتگاه پ یبه تنم وارد شد، بلکه صداش تو یبود که نه تنها رعشه ا یجور  ادش،یفر یصدا
 بود.

کنه چه  یبهش دست دراز  یحت یدم کس یوجه اجازه نم چیکه محرم و ناموِس من باشه. به ه ی_ کس
 برسه به...

 

 پرتش کرد. نیاش رو محکم تر گرفت و به زم قهی

 افتاد. نیزم یشدت رو با

 

 انداخت. یزد و با نفرت به ساواش نگاه نیدست هاش رو به زم 

 متیگرون ق یفروش چندتا تابلو و مجسمه ها یو برا یهست ییگول خوردم که تو مهران رضا فی_ ح
 .یمن اومد یالیبه و

 من برسه. یالیپاش به و یبزرگمهر  چیدادم ه یوقت اجازه نم چیوقِت ه چیدونستم، ه یاگه م یول 

 

 بهش زد. یشخندیجرئت به خرج داد و ن ساواش

 بذارم. التیو یتونستم پام رو تو ینیب ی_ حاال که م
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 شه. یکه گفتم االن فکش خورد م یجور  د،یدندون هاش رو از خشم بهم ساب امندیس

 

 داد. یکه به لباسش خورده بود رو با دستش تکون یبلند شد و خاک نیزم یرو از

 .یمن بود یشدن نقشه ها رونیباعِث و شهی.  تو همرمیگ یحتما انتقامم رو ازت م_ من 

 دم. یاجازه رو بهت نم نیا گهیدفعه د نیا یول

 . رمیگ یدفعه نه تنها انتقامم رو ازت م نیا

 زد: یکرد و لبخنِد مضحک یمکث

 کنم. یرو هم ماِل خودم م نیمحرمت باشه، ا نی_ اگه ا

 

 برد.  ورشیو به سمتش  اوردیطاقت ن گهیحرفش، ساواش د نیگفتن ا با

 

 اومد. یفرود م امندیصورت ِ س یمشت شده اش، رو یاش متورم شده بود و دست ها قهیکنار شق رگه

 

 شده بودن. زیهر دو سخت با هم گالو 

 

 افتادم. فیک ادی تازه

 رنگ لبه پرتگاه بود.  یمشک فیسمت ِ عقب قدم برداشتم، ک به

 افتاد! یداشت م بایقرت فیک

 وجه خوب نبود. چیاصال به ه نیا و

 

 به دست بود. ریکه زنج یافتاد. همون امندیس یبه همون نوچه  نگاهم
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 بود. فیک یهم نگاهش رو اون

 

 .دمیدو فیکردم و به سمِت ک عیلحظه آخر قدم هام رو سر یول ،یدونم چطور  ینم

 قرار گرفت. فیک یرو یبود، که دست دهینرس فیدستم به بند ِ ک هنوز

 

 

 انداختم. ینگاه یچشم ریقرار گرفته بود، ز فیک یکه رو یدست به

 بود. امندیس ینوچه  همون

 

 کار رو کرد. نیرو به سمِت خودم کشوندم که اون هم متقابل هم فیک

 کلفتش گفت: یانداخته بود، با صدا نیچ شیشونیپ یکه رو یو مخوف ظیاخم غل با

 . وگرنه...دیرو ولش کن فیک نی_ خانم لطفا ا

 

 زدم: یو پوزخند دمی حرفش پر ِوسط

 ؟یمن رو بترسون ؟یکار کن یچ یخوا یوگرنه م ؟ی_ که چ

 

پام قرار داشت خورد و  یکه جلو یدفعه کفشم به سنگ کیازش گرفتم و خواستم برم که  عیرو سر فیک
 از دستم افتاد. فیک م،یپرتگاه بود یبه لبه ها کیتعادلم رو از دست دادم و چون نزد

 

 کرده.  رهیگ یدرخت یشاخه  یرو فیک دمیخم شدم که د یلب گفتم و کم ری" زیی" وا
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شاخه  یرو از رو فیتا ک یشد یَخم م یلیخ دیبا ینبود. ول ادیز یلیشاخه به من خ یرو فیک فاصله
 .یبردار 

 

 .دینرس یسمتش دراز کردم ول یرو کم دستم

شونه ام قرار گرفت و به سمِت جلو  یرو یآن دست کیبه سمِت شاخه َخم شدم که  شتریدفعه ب نیا
 ُهلم داد.

 

 

 رو دور شاخه محکم گرفتم. دستم

گرده بود و دست ِمن هم روش قرار  ریرنگ گ یمشک فیاون ک یبود که تو ینازک یلیخ یشاخه  کی
 داشت.

 رو داشته باشه. فیدست ِ من و ک ینینکنم تحمل سنگ فکر

 

 .دیاش به گوش رس شهیشکسته شدن ِ شاخه از ر یدفعه صدا کی چون

 شکست! یم دینبا نه

 

 کردم آرامش ِ خودم رو حفظ کنم. یهام رو محکم بستم و سع چشم

 خورد. یشاخه ُسر م یعرق کرده بود و داشت از رو تینها یب دستم

 

 بود من رو هل داد؟ یک آخه

 

 اش، مواجه شدم. روزمندانهیشرورانه و لبخند ِ پ یِ مشک یباال بردم که با چشم ها یرو کم سرم
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 با حرص زمزمه کردم: رلبیز

 دارم نه تو! یرو من برم فیک یول یکه ُهلم داد نیبرسه، با ا فیک نیذارم دستت به ا یوقت نم چی_ ه

 

که  یفیشاخه برداشتم و به ک یاز دست هام رو از رو یکیدستم رو محکم دور ِ شاخه گذاشته بودم؛  دو
 انداختم. یکنار ِ شاخه بود نگاه

 شاخه دوباره بلند شد. یصدا 

 رفت! یشد، انگار روح از تنم م یوقت که صداش بلند م هر

 

 نعره بلند ِ ساواش  بلند شد. یصدا همزمان

 دوباره جوش آورده بود. یطور  نیبه ساواش گفته بود که ا یچ امندینبود س معلوم

 

 شد با افتادنم... ینکنم، چون نگاه کردنش مصادف م یپام نگاه ریکردم به ز یسع

 

که شاخه رو گرفته بودم و در حال ِ افتادن بودم؛  یمن یبرا یقشنگ بود. ول یکرد یکه نگاه م نیا با
 نبود. یاصال منظره خوب

 

سبز کنار هم  یهمه درخت ها ،یکرد یاز دور نگاهشون م یپرتگاه بودن و وقت ریز یادیز یها درخت
 داشتن.قرار 

 

 .فتمیلحظه ممکن بود ب هر
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سرم رو به  یو کم رمیبگ نییچشم نگاهم رو از پا یکلفت ِ اون مرد اومد که باعث شد از گوشه  یصدا
 سمِت باال کج کنم.

 دختر! یکن یم یبا جوون خودت باز  ی_ دار 

 .میکن یتوافق کی ایب

 دم! یرو بده به من و من هم تو رو نجات م فیک تو

 خم شد: یزد و کم یپوزخند

 !یر یم یخودت هم م ف،ی_ وگرنه که همراه ِ ک

 

 بار ِ دوم اسم ِ ساواش رو با تموم وجود صدا زدم. یبرا

 

 شاخه بلند شد. یصدا دوباره

 .فتمیشاخه ُسر بخوره و ب یغرق ِ عرق شده بود و هر آن ممکن بود دستم از رو دستم

 :دمیتحکم نال با

 دم! یرو به تو نم فیک نیهم ا رمی_ بم

 

رو به  دیلرز یجوونم رو که از فرط ِ استرس و ترس، م یلرزون و ب یدست ِ آزادم، دست ها یکیاون  با
 بردم و به سمِت خودش کشوندمش. فیسمت ِ بند ِ ک

 :دمیانزجار نال با

 برم. یم نییهم همراه ِ خودم پا فیک نیا فتم،ی_ اگه ب

 

 در پرده گوشم شد و پرده گوشم رو خراش داد: یاون مرد، ناقوس یصدا دوباره
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 !ینکن ی_ بهتره لجباز 

 دم. یرو بده. منم تو رو نجات م فیک 

 

شدن ِ خون رو  ی دندون هام گرفته بودم و فشرده بودم که جار  ِ ونیقدر محکم م نیرو ا نمیریز لب
 کردم. یحس م یلبم به خوب یرو

 شه! یعنوان عوض نم چیبه ه می_ تصم

 

 .دمیکش ادیبار ِ آخر اسم ساواش رو فر یشدم؛ برا یم دیواقعا داشتم ناام گهید

 .نمیخودم نب یصحنه رو با چشم ها نیها رو محکم بهم فشردم تا ا چشم

 

 

 دستم نشست. یرو ،یخورد که دست ِ گرم و داغ یشاخه ُسر م یداشت از رو گهید دستم

 

 هام رو که تا اون موقع بسته بودم، محکم باز کردم. چشم

 _ دستم رو ول کن. 

 !یخوام به من کمک کن یرو بدم، نم فیکه بهت ک نیکه من در عوض ا گفتم

 

 .دمیتپش قلبم رو نشن دنِ یشن یصدا ی تن صداش، لحظه ا ِدنیشن با

 حرکت مونده بودن. یثابت و ب یا هیو زمان، ثان نیزم انگار

 کردم. یفاصله هم حس م نیا یتو یعطر تندش رو حت یبو
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 کرد! یکار رو نم نیوقت ا چیه اره،یدونست عطر ِ تنش چه به روزم م یاگه م 

 

 یکه نفس نفس م نیا نیافتاد؛ ح نییاز باال به پا یز یر یزهایدفعه سنگ ر کیرو باال بردم که  سرم
 عرق کرده ام فشردم. یانگشت ها یرو محکم تو فیزدم بند ِ ک

 

 یم دمیچشم هام رفته بود، مانع ِ د یکه تو یز یمحکم منقبض شده بود و چ ،یاز فرط گرفتگ عضالتم
 گرفته بود! کیپلک هام ناخوداگاه ت ریشد و ز

 

 دستش محکم دستم رو به سمِت باال کشوند. یشاخه بلند بشه، با پنجه ها یدوباره صدا نیاز ا قبل

 

 یم نییو درشت از باال به پا زیر یزهایطور که چشم هام رو محکم بهم فشرده بودم، سنگ ر نیهم
 .ختیر

 

قفسه  یرو قایمن رو باال کشونده بود، محکم به سمِت عقب ُهل خورد و من هم دق یدفعه ا کی چون
 اش فرود اومدم. نهیس

گوشه لباسش رو که به عضالت ِ  نِ یدستم رو به سمتش بردم و آست وفتم،ین یوقت کیکه  نیترس ا از
 بود رو به دست گرفتم. دهیقطور و بازوش چسب

 

 صورتش افتاده بود و شالم کامل کنار رفته بود. یرو قایدق م،یشونیپ یبلند ِ جلو یاز موها یبخش

 

 رفت. یم نییزد باال و پا یکه نفس نفس م نیا نیداغ و ستبرش، ح ی نهیقفسه س 

 رفت. یصورتم کنار م یجلو یاز موها یداد، بخش یم رونیاش ب نهیرو از س قشینفس ِ عم یوقت
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 گرفته بود! یکه نفسش، موهام رو به باز  ییگو

 

 شده بود رو کنار زدم. دنشیچشمش افتاده بود و مانع د یکه رو ییرو جلو بردم و موها دستم

 

  گوشه لبش افتاد. ِقیچشم هاش، تازه نگاهم به رد ِ زخم ِ عم یکنار رفتِن موهام از رو با

 بون شده بود. هیسا شیشونیپ یشده بود و رو سیاز فرط ِ عرق، خ ش،یمشک یتار از موها چند

 

در چشم هاش آشکار و  یخون به خوب یاز خون شده بود و رگه ها ییایدر ش،یطوفان یِ آب یها چشم
 بود. انینما

 

 عقب رفتم و دو زانو کنارش نشستم. یکم

 شد. زیخ مین یخاک نشسته بود کم یکه رو نیا نیح

 کردم. یگوشه لبش اشاره ا به

 !هی_ لبت خون

 

 لبش رو پاک کرد. یو خوِن رو دیبه کنار لبش کش یانگشتش دست با

 

 پشت ِ سر ساواش قرار گرفت.  یز ی ت ِزیچ کیآن،  کی

ام  نهیس یمهابا تو یکه پشت ِ سر ساواش قرار داشت، قلبم تند و ب یز ی چ ِدنیقفل شده و با د مغزم
 .دیکوب یم
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 داد. ادیبشه، باالخره مغزم به زبونم ُحکم ِ فر یز یکه چ نیاز ا قبل

 _ ساواش مواظ....

 

 ادامه حرفم رو نگفته بودم هنوز

خواست  یبود و م امندیدست ِ س یکه تو یز یبزرگ و ت یحرکت، چاقو کی یساواش برگشت و تو که
 رو محکم گرفت. ارهیگردن ِ ساواش فرود ب یرو

 

 کرد تا چاقو رو به سمِت گردن ِ ساواش امتداد بده اما... ییتقال 

 نبود. ینیپنجه هاش گرفته بود و قادر به عقب نش ونیمحکم مچ ِ دستش رو م ساواش

 !هرگز

 

 شده بودم. رهیصحنه خ نیگرد شده به ا یام چسبوندم و با چشم ها نهیرو محکم به قفسه س فیک

 

 پرت شد. نیزم یباالخره موفق شد و چاقو با شتاب رو ساواش

 

 :دیکش ادیشده بودن، سرش رو بلند کرد و فر زیگالو گهیکه سخت باهمد نیا نیح

 جا برو. نی_ آلما از ا

 هر چه زودتر! 

 

 حرف، نیگفتِن ا با

 کرد: یبه بازوش زد و خنده مخوف یمشت امندیس 
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 کجا بره؟  یخوا ی_ م

 گذره. یتازه داره خوش م حاال

 

 لنگان لنگان، به سمتم اومد. امندیس یکرد و همون نوچه  یسر به اون مرد اشاره ا با

 

 خشکم زده بود. سرجام

 

 دادم. یدستم فشار دادم و مرتب آب ِ دهنم رو قورت م یرو محکم تو فیک بند

 

خواست  یشده بودن، م زیرنگ رو برداشت و همون طور که با هم گالو یمشک ریهمون زنج امندیس
 دور گردن ساواش بندازه.

 

که سرخ  یکه من هنوز همون جا بودم، با صورت نیا دنیدفعه نگاهش به من افتاد و با د کی ساواش
 .دیکش ادیاز خشم بود، فر

 به تنم وارد کرد: یرعشه ا ادش،یکه فر یجور 

 !!گهی_ د ِ دختر برو د

 خودت برو!برو. بخاطر  یکه دوست دار  یهر کس جوون

 

 ریغفلت ِ ساواش سو استفاده کرد و از پشت، زنج نیاز ا امندیزد؛ س یکه داشت با من حرف م ساواش
 رنگ رو دور گردِن ساواش انداخت. یکلفت مشک
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 شد. یم شتریبه سمِت من ب امندیس ینوچه  یآن قدم ها هر

هر چه توان و زور  نیهم یو زود به سمتم قدم برداره؛ برا عیتونست سر ینم ادیدرد ِ پاش ز بخاطر
رفتن نبود؛ اما اون بخاطر  ی دور گردن ِ ساواش؛ دلم پا ِ ری زنج ِدنیکه با د نیداشتم به پام دادم و با ا

 شده بود و خواستش، رفتنم بود. یطور  نیمن ا

 

 .دمیبا تموم قدرت فقط دو پس

 تنم برام نمونده بود! یتو یجوون گهیبودم که د دهیقدر دو نیا

 

 زانوم گذاشتم. یزانو خم شدم و دست هام رو رو یتا رو یکم

 

 دادم. یم رونیام ب نهیاز حد بود، از س شیپ دنِ یداغم رو که بخاطر دو یکه نفس ها نیا نیح 

 .دمیبه کمرم کش یو دست ستادمیکامل ا 

 

 که االن کجا هستم افتادم. نیتازه متوجه ا 

 جنگل بود! کی

 بودم؟ دهیجا رس نیچطور به ا من

 تا دسِت اون مردک به من نرسه. دمیاومد که دو یم ادمی فقط

 

 درخت بود. کیرو که نگاه کردم  یسمت هر

 باز هم همون حس ِ بد بهم منتقل و القا شد. دوباره
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 .دمیبه خودم لرز یکه لحظه ا یاومد؛ جور  یدفعه باد سرد و سوزناک کی

 

 بود؟ یشکل نیرا اجا چ نیا

 باد... نیداغ و گرم جنوب، اون وقت ا تابستونِ 

 

علف ها قرار داشت  یکه رو یصورتم رو کنار ِ گوشم جا دادم و به سمِت تپه سنگ ِ بزرگ یجلو یموها
 رفتم.

 

گروه، بتونند بفهمن ساواش  یو اعضا ایطرالن و رو ای دیبود که حداقل سع نیبه ا دمیفقط ام االن
 کجاست.

 

 به باد رفت! دمیهمه ام ،یو خاموش ِ گوش اهی صفحه س ِدنیبا د یول

 

 شد؟! یم دهیسمت کش نیراهم به ا ایاومدم  یجنگل م دیآخه من چرا با 

 

 جوونم رو از دست بدم، افتاد. یبود بخاطرش حت کیکه نزد یرنگ ی مشک ِفیبه ک نگاهم

 بود؟! یتیاالن ساواش در چه وضع و موقع یعنی

 آوردن! یسرش م ییبال نکنه

 

 کیکرد، مثل  یرو دور گردنش حلقه م ریاز غفلِت ساواش سواستفاده کرد و زنج امندیکه س یا صحنه
 چشم هام رد شد. یجلو لمیف

 گوشم اکو شد: ی صداش تو ِنیطن
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 !!گهی" د ِ دختر برو د

 برو. یکه دوست دار  یهر کس جوون

 خودت برو. " بخاطر

 

 قدر براش مهم و با ارزش بود؟ نینجات ِ جوون ِ من ا چرا

 ...ایافتادم  یاز تپه م گهید یکم دیرس یاگه به موقع نم دیشا

 خورد. ینم ریوقت ت چیکرد، ه یکرده بود؛ اگه خودش رو سپر ِ من نم کیبهم شل رایسم یوقت

 ...ای

 

 هام رو با درد بستم. چشم

 افتاد. فیچشم هام رو باز کردم نگاهم به ک یوقت

 قرار داشت. فیک نیا یدرخشان تو یرویدرصد ِ ن سه

 

 که بخاطرش مادرم صحرا رو ُکشتن و بخاطرش چه ها که نکردن! یدرصد سه

 

 که به گفته ساواش، من شش هزار برابرش رو داشتم. یدرخشان یرویسه درصد ِ ن همون

 

 مهم بود. هیو بق امندیس یقدر برا نیدرخشان، ا یرویسه درصد ِ ن نیا یعنی

 کردن؟ یکار م یاز اون رو داشتن چ یاگه بخش حاال

 دادن! یانجام م یخطرناک یها و کارها شیآزما مسلما
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 باز کردم. یرو به آروم فی ک ِپیز

 دادم. یشالم نشسته بود رو تکون یکه رو یخاک

 

 آوردم. رونیب فیک یپوشونده بودن رو از تو یکه دورش رو با پارچه ا یرنگ دیسف ی شهیش کی

 

 اومد: یفرد یرو به سمِت پارچه بردم که صدا دستم

 !ی_ بهتره بهش دست نزن

 

 گرفتم. فیبلند کردم و نگاهم رو از  ک یرو کم سرم

 

 یثابت و ب فیک یمعطوف شد که برق ِ نگاهش رو بشیغر بیسبز عج یبه سمِت چشم ها نگاهم
 حرکت مونده بود.

 

 از قرمز رنگ شد؟! یشیآت ف،یک نیا  ِدنیسبز رنگش، با د یچشم ها یحس کردم لحظه ا چرا

 

 حلقه کردم. شهیدستم رو محکم دور ِ ش یها انگشت

 شد. شتریچشم هاش ب ی تو ِیحرکتم، رنگ ِ سرخ نیا با

 

 ترسناک و مخوفش، خوف و هراس کردم. یحرکت و چشم ها نیاز ا یا لحظه

 تونه باشه. ینم یشخص ِ عاد کی نیا مطمئنن
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 طور نگاه کردنش... نیهم با طرز ِ ا اون

 

 بود؟! یجنگل بود ک نیا یفرد که تو نیا

 

 رو از چشم هاش گرفتم. نگاهم

 تونستم نگاهش کنم! ینم گهید

 

نگاه  د،یکش یلبش م یرو اریاخت یکه ب یمشت شده و زبون یبه چشم هاش و دست ها یهر چ چون
 کردم.  یم

 شد. یم شترتریو ب شتریب ترسم

 

 .دمیخشکم کش یلب ها یگذاشتم و زبونم رو َتر کردم و رو فیک یتو یرو به آروم شهیش

 !د؟یمن رو به شهر ببر دیتون ی... شما مدی_ سالم، ببخش

 

نگاهم کرد و دست  بیعج یو با نگاه دیگرفت و زبونش رو دور لبش کش فیرو باالخره از ک نگاهش
 :دیهاش رو پشت گردنش کش

 کار رو کنم؟! نیا دی_ چرا با

 

 شد. قیوحشت به َتن و سلول هام تزر یکه لحظه ا یف ادامه داد؛ جور مخو یلحن با

 ولش کنم بره. یراحت نیتله افتاده! چرا به هم یخود ِ شکار تو ی_ وقت
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 داد! یم دینفرت و تهد یصداش بو لحنِ 

 

 ؟یهست ی_ تو ک

 ه؟یحرف ها چ نیمنظورت از ا 

 

 به سمتم اومد. نهیاز ابروهاش رو باال داد و دست به س یکی

 !یدون ینم یبگ یخوا یم یعنی_ 

 

 زد: یشخندین

 .ی_ همون بهتر که ندون

 شرط دارم! هیاگه بخوام تو رو به شهر ببرم  درضمن

 ؟ی_ چه شرط

 

 

رو به  تشیکه مالک یبه سمتم برداشت و با لحن یگوشه لبش شکل گرفت و دوباره قدم ی مرموز  ِلبخند
 گفت: دیکش یرخ م

 !یرو به من بد فیک نیا دی_ با

 

 بور رنگش گرفتم. یکردم و نگاهم رو از موها یاخم

  ؟یچ ی_ برا
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 رو آروم از چشم هام، به نگاهش

 امتداد داد. فیسمت ِ ک 

 طرز ِ نگاه و نوع نگاهش متفاوت شد! دوباره

 

 بهتره.  ی_ گفتم که ندون

 برم. یرو به من بده، در عوض منم تو رو به شهر م فیک

 

 وجود داره!! فیک نیا یتو یدونست چ یبود که م معلوم

 قدر اصرار کنه. نیا فیک نیداشتن ِ ا یداشت که برا یلیچه دل وگرنه

 

بود جوونم رو از دست بدم؛ اون  کیکه درونش بود، نزد ییرویو ن فیک نیدونست بخاطر ا ینم انگار
 دادم. یشخص م نیرو به ا فیک نیا دیوقت فقط بخاطر ِ بردنم به شهر، با

 کار کنه! یچ فیک نیخواست با ا یکه معلوم نبود م یصورت در

 

 پام معطوف شد. ریز یها زهیسنگ ر یبه جانبش زدم و نگاهم رو یپورخند

 رو... فیک نیا یبگو بهت بدم ول یخوا یخوره. اگه پول م یاصال به دردت نم فیک نی_ ا

 

 رو باال آوردم و سرم رو به کج و راست تکون دادم: فی ک ِبند

 دم! یعنوان بهت نم چی_ به ه

 

 به سمتم برداشت. یکرد و دوباره قدم کیچشم هاش رو بار یزد و کم یهم متقابل پوزخند اون
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 ندارم، یاجیمن به پولت احت_ 

 خوام. یرو م فیک نیفقط و فقط ا 

 

 گفته بود. یادیز اریبس دیآخرش رو با تأک یها کلمه

 

 شونه ام انداختم. یرو رو فیپام گرفتم و ک ریز یها زهیرو از سنگ ر نگاهم

 دم. یرو بهت نم فیک نیعنوان ا چیخوب بخاطر بسپار، به ه یلیرو خ نی_ تو هم ا

 

 که بدونم راه کجاست نیحرف، به عقب برگشتم و بدون ا نیگفتن ِ ا با

 به جلو راه افتادم. میمستق 

 

 شد. دهیاز پشت کش یمشک فیآن بند ِ ک کیبرنداشته بودم که  یقدم هنوز

 

 مواجه شدم. نشیسبز ِ خون یکه با چشم ها برگشتم

 خوردم اما... یا کهی یا لحظه

 

 رو محکم از انگشت هاش رها کنم که محکم تر گرفت. فیبند ِ ک خواستم

 _ گفته بودم که!

 خوام. یرو م فیک نیمن ا 

 داره. یبد یلیقب خعوا ش،یهم به من ند اگه
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 عقب رفتم: یو قدم دمیکش رونیرو محکم تر از دستش ب فیدفعه ک نیا

 آره؟ یامندیس یاز آدم ها یکی_ پس تو 

 

 نگاهم کرد. رهیو فقط خ فقط

 

 دم! یرو بهش نم فیک نیوجه ا چیرو بگو من به ه نی_ بهش ا

 

 :دمیپرس یبدون معطل یبار با نگران نیساواش افتادم و ا ادی ناگهان

 _ ساواش االن کجاست؟

 .اوردنیکه سرش ن ییبال 

 

 کش اومد: یسبزش، تنگ شد و لبش کم یو چشم ها دیدفعه هر دو ابروش باال پر نیا

 .دهیبه گوشم رس یلیساواش خ یکارها ی_ آوازه 

 و مهربون و از همه مهم تر... رکیباهوش و ز یپسر 

 

 نفرت اضافه کرد: با

 _ وفادار!

 .نمشیبک بار هم که شده بب یبرا یمشتاق کرده حت یلیو خکه من ر یکس

 ؟یشناس ی_ تو از کجا ساواش رو م

 

 کرد: یزد؛ اما زود لبخندش رو جمع کرد و اخم یلبخند ناخوداگاه
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 هم هست که نشناستش؟! یمگه کس_ 

 .میبگذر

 

 .دیموهاش کش ونِ یم یدست

 .ستمین یکس چیمن آدم ه _

 بود.. یک نیا یحت 

 اسمش؟

 .ستمیمن آدم اون هم ن امند،یهمون س آها

 دم! یرو به تو نم فیک نی_ به هر حال من ا

 

قفل شده اش  یدندون ها ونیو از م دیخواستم برم که بازوم رو محکم به سمت ِ خودش کش دوباره
 :دیغر

 .یرو به من بد فیک نی_ به صالحته که ا

 

 گفتم: ظیو با غ دمیکش رونیرو محکم از دستش ب بازوم

 ؟یبه من دست بزن ی_ چطور جرئت کرد

 دم. یرو به تو نم فیک نیکه بهت، من ا گفتم

 هم دست از سرم بردار. حاال

 

 حرصم گرفت. شتریزد که ب یلبخند

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 حواله ام کرد: یکرد و چشمک یجنگل اشاره ا به

 .ستیجا ن نیجز من و تو ا یشه و کس یاالن داره شب م نی_ بب

وگرنه اون  یخوام بهم بد یدارم با زبون ِ خوش ازت م یول رم،یرو ازت بگ فیک نیا یتونم به راحت یم 
 وقته که...

 :دمیحرفش پر ونیم عیسر

  ؟ی_ که چ

 ؟یترسون یم یمن رو از چ یدار 

 کنم؟ ینگاهت م یطور  نیو اون وقت منم هم یکن یبخوا یهر کار  یتون یو م یپسر  هیکه  نیاز ا 

 جناب! نه

 نگات کنم. نمیش یساده نم یطور  نیهم من

 

 عقب رفتم اما... یاومد که قدم جلوم

 وجه از نگاهش گرفته نشد. چیبه ه نگاهم

 

 برخورد کرد. یقدر جلو اومده بود که تنم به سنگ نیا

 لبم ثابت موند. یو رو دیصورتم رو کاو نگاهش

 کار نکنم. یکار کنم و چ یگم چ یجام و م نی_ در حال حاظر من ا

 من... ای ید یو مر فیک ای

 

 به شکمش زدم. ی صورتم آورد که پام لگد ِکیرو نزد سرش
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556 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خم شد. یشکمش گرفت و کم یو دستش رو رو دیرو از درد گز لبش

 

 کالغ ها... یاومد و بعد از اون صدا یرعد و برق وحشتناک یصدا  

 

 شد و بعد از اون... دهیصورتم چک یبارون نم نم رو 

 زن از دور اومد: کی یبایز یصدا 

بهش  یجنس مذکر  چیده ه یکه محرم ساواش باشه، ساواش بهش اجازه نم یکس یدون ی_ مگه نم
 کنه! یدست دراز 

 ؟یاجازه رو به خودت داد نیتو چطور ا َجک،

 

 

 درخشان بود. یچهره اش غرق ِ برق ،ییبایافتاد که از فرط ز یپشت ِ سر اون پسر، نگاهم به زن از

 

 بودن. دهیبخش نتیموهاش ز یبه رو ییو الماس ها دیسرش بود که مروار یبزرگ رو ییتاج ِ طال کی

 

 موند. یم رهیبود که هر کس خ ادیقدر درخشش تاجش ز نیا

 

 ستادهیملکه، با غرور و تکبر صاف و صامت ا کیدستش بود و مثل  یتو یرنگ یبزرگ ِ نقره ا یعصا
 کرد. یبود و اطراف رو رصد م

 

 رنگش رو گرفته بود. دیبلند لباس ِ سف یانگشتش، دامنه  کی با
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557 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 :دیلب گز ی افراط ِتیفاصله گرفت و با عصبان یمو بور که اسمش َجک بود از من کم پسر

 _ دوباره تو!

 .ایکشم ملکه سوف یدفعه دست از کارم نم نیا من

 

 ا؟یسوف ملکه

 زن ملکه بود! نیا یعنی پس

 

 فاصله گرفتم. یکه پشت ِ سرم بود کم یانداختم و از سنگ یبه هر دوشون نگاه متعجب

 جا چه خبره؟! نی_ ا

 

 به روم زد: یلبخند ایسوف ملکه

 . زمینشده عز یز ی_ چ

 

 درشت کرد: یرو کم کشیبار یبه َجک انداخت و چشم ها ینگاه مین

 !میش یبرن. وگرنه مجبور به حذف کردنشون م دیان و با ی_ فقط چند نفرن که اضاف 

 

 .دمیفهم یرو نم منظورش

 

 .دیلرز نیلحظه زم کیکه انگار  یجور  د؛یکوب نیرو محکم به زم شییطال یعصا ایسوف ملکه
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558 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو به َجک کرد و با تحکم گفت: دیتهد با

 کنم که َنه به صالح تو هستش و َنه من. یَجک، وگرنه نذار کار  ی_ بهتره که بر 

 

 :دیموهاش کش ونِ یم یزد و پنجه ا یپوزخند َجک

 دادم. یانجامش م دیوقته با یلیکنم که خ یرو م ی_ من همون کار 

 

 دفعه نگاهش رو به من دوخت. نیا َجک

 خوام. حتما! یدرخشان رو م یروین نی_ من حتما ا

 

 بود. روین نیدنبال ا هیهم مثِل بق نیدرخشان خبر داشت؛ ا یروین نیهم از ا نیا پس

 

 و با هشدار رو به جک گفت: دیکوب نیعصاش رو محکم تر به زم گهیبار ِ د ایسوف ملکه

 گم َجک. یبار آخر بهت م ی_  برا

 خوام! یرو انجام بدم که خودمم نم یو نذار کار  برو

 

 بدون توجه به حرفش، به سمتم اومد. َجک

لب  ریرو ز یز یچ یزبون کیبه  ایبازوم چنگ بزنه؛ ناگهان ملکه سوف یکه خواست بند رو از رو نیهم
 زمزمه کرد.

 خوند. یرو م یکه داشت ورد انگار

 

 ظاهر شدن. ایکنار و اطراف ِ ملکه سوف ییگرگ ها ناگهان
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559 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 سمتش بودن. کیکه هر کدوم  یا یو مشک دیسف یها گرگ

 

 خواستن شکارشون رو شکار کنند! یشده بودن که انگار م رهیبه َجک خ یکدوم از گرگ ها جور  هر

 

 دستش رو باال برد. کیَجک،  یبه چشم ها رهیخ ایسوف ملکه

 .رمیخواستم جوونت رو بگ ی_ َجک من نم

 ! یکن یخستم م یدار  گهید یول 

 !ستین تیانگار تو حرف حال یدرخشان نرو، ول یروین نیگم دنبال ا یباره که دارم بهت م نیچندم من

وقت  جیحرکتت رو با آلما، ه نیرفتار و مخصوصا ا نیساواش ا دمتیبخش یدفعه هم م نیمن ا اگه
 کرد. یو حتما جبران م دیبخش ینم

 

 گفت.  یز یدستش رو به سمت ِ گرگ ها برد و دوباره به همون زبون چ ایسوف ملکه

 آن هر کدوم به سمت ِ َجک حمله کردن. کیگرگ ها که هر لحظه منتظر ِ دستور  ملکه بودن،  

 

 

 " ساواش "

 

در پنهون  یسع ن،یزم یفشردم و با مشت کردن دست هام رو یاز حد، تنها فقط لبم رو م شیدرد ِ پ از
 کردن دردم رو داشتم.
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560 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و  دیهام رس هیکارش تازه هوا به ر نیدفعه از گردنم جدا کرد؛ با ا کیرو  ریکرد و زنج یسرکیه خنده
 بکشم. یتونستم نفس

 کردم. یحس م ین رو به خوباو یو التهاب یزد و داغ یرگ ِ گردنم به شدت م نبض

 قدر سرفه کرده بودم که صدام خش دار و گرفته شده بود. نیا

 

 زد، آروم لب زد: یکه نفرت توش موج م ییگوشم با صدا ریدفعه قطع شد و خم شد و ز کیاش  خنده

 برم. یلذت م یکش یزجر م یکه دار  نیاز ا ه؟یچ یدون ی_ م

 متنفرم! اد،یصدات هم درنم یول یکش یدرد م یکه دار  نیاز ا یول 

 ببرم. ایفشار تو رو اون دن کیبشه و من با  دهیگردنت کش یتو رهایزنج نیکه هر لحظه ممکنه ا نیا

 پر از دردت رو نشنوم. یصدا یول

 

 گوشم لب زد: ریدوباره ز اد،یز یکرد و با نفرت یمضحک خنده

 و یکنم از درد التماس کن یم ی_ کار 

 !یفتیبه پام ب 

 بشه. دهیچیجا پ نی پر از دردت، ا ِیکه صدا یجور 

 

 زدم، نفس ِ گره کرده ام رو از دهنم خارج کردم. یکه از خشم نفس نفس م نیا نیح

 به حرف هاش زدم. یپوزخند

 التماس کنم؟ ی_ تا حاال شده من به کس

 !فتم؟یب یکس یمن از درد، به پا یدیتا حاال د 
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561 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شدم. رهیمخوفش خ یحرکت به سمتش برگشتم و به صورت ِ سرخ از خشم و چشم ها کی با

 . یکن ی_ نه اشتباه م

 !فتمین وونیبه التماس کردن توئه ح یول رمیحاظرم بم من

 

بلند شدن و به سمتم حمله کردنش رو  یرو از ناگهان نیبهش غلبه کرده بود ا یخشم بدجور  انگار
 .دمیفهم

 

دست ِ سالمم، دستش رو  یکیرو باال برد و خواست محکم تر دوباره دور ِ گردنم بندازه که با اون  ریزنج
 بهش وارد کردم. یگرفتم و فشار 

 

 بلند شدم.  نیزم یاز رو سخت

 بود. انیدور گردنم به وضوح قرمز و نما ر،یرو محکم دور گردنم فشرده بود که رد ِ زنج ریقدر زنج نیا

 

 کرد:نفرت اضافه  با

 کشمت! ی_ م

 

 حرکت بمونه. یهوا ثابت و ب یکه باال برده بود، تو یر یکه بلند شد باعث شد زنج سیپل ریآژ یصدا 

 کرد. یگرده شده اش، با ترس اطراف رو جستجو م یها چشم

 

 که خش دار شده بود زمزمه کردم: ییشدم و با صدا رهیبهش خ روزمندانهیپ

 !امندیس یدیآخر ِ خط رس گهی_ د
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562 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 تکون داد: نیانداخت و سرش رو به طرف یناباور به اطراف نگاه امندیس

 امکان نداره! نی_ نه، نه ا

 

 به تن داشت به سمتمون اومد. یفرمیونیکه اسلحه به دست و  یفرد کی

 سرگرد گوشه لباسش َحک شده بود. درجه

 

 ُشک فرو رفته بود. یهمچنان ماتش برده بود و انگار هنوز تو امندیس ن،یبردنش به سمِت ماش تا

 :دیکش ادیاز نفرت بود فر یکه ته یاز رفتنش، با چشم ها قبل

 هنوز تموم نشده. یرو بدون باز  نی_ ساواش بزرگمهر ا

 .ستین ریو اون روز هم د ید یَپس م یروز  هیکارت رو  نی ا ِتقاص

 

 نگاهش کردم. رهیو فقط و فقط خ دمیبه گردنم کش یدست

 بود. قیعم یکه براش داشتم فقط پوزخند یجواب تنها

 

 الزم، سر اصل مطلب رفت: یزهایبه سمتم اومد و بعد از گفتِن چ سرگرد

 شدند. ریدستگ یو گروه باندشون همگ درهیسو امندی_  به لطف شما و گروهتون، س

 ین مخانواده اشو لیکم کم تحو میببرن هم دار یبه دب یخواستن قاچاق یکه م ییاون دخترها یحت 
 .مید

 یقبل از ُبردن دخترا به کشت میتونست یو نم میکرد یاقدام م رید یلیما خ دیشا دیشماها نبود اگه
 .میمداخله کن
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563 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .میکن ریرو دستگ درهیسو امندیبعد از سال ها، س میلطف شما تونست به

 

 زدم. یجون ی ب ِلبخند

 مهم بود که آلما کجاست؟ نیمن ا یفقط برا االن

 !ه؟یتیچه وضع یتو االن

 

 کردم، یم داشیهر چه زودتر پ دیبا

 چه زودتر... هر

 

 

 " آلما "

 

 دفعه به سمت ِ  َجک حمله کردن. کینخوردن  یز یکه سال ها چ یها مثل گرسنه ا گرگ

 

 هم دست ِ جک رو محکم با دندون هاش گاز گرفت. یکیشده بودن و  زونیدو گرگ از گردن ِ َجک آو 

 

 جنگل گم شده بود. ی َجک، تو ِادیفررفته و  لیتحل یصدا

 

 که به لب داشت عصازنون به سمتم اومد. یبا لبخند ایسوف ملکه

 _ دخترم آلما.
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564 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مبهوت آهسته لب زدم: فقط

 ؟یهست ی_ تو ک

 

 بود. ستادهیروبروم ا قایدق ایملکه سوف حاال

 .یمیدوست قد هی_فکر کن 

 کنم. یم فیرو برات تعر یهمه چ میجا رفت نیاز ا یوقت 

 ام؟یب ییبا تو جا دیبا یچ ی_ برا

 بهت اعتماد کنم؟ چطور

 

 شد: رهیشعف زده اش بهم خ یلباسش رو گرفت و با چشم ها یدنباله  ایسوف ملکه

 گم. یدروغ نم یدم تا بفهم ینشونه بهت م هی یول یاعتماد نکن ی_ حق دار 

 

 ناله گرگ ها بلند شد. یحرفش، صدا نیدنباله ا به

 شده بود افتاد. یافتاده بود و از بدنش خون جار  نیزم یکه رو یرو به گرگ نگاهم

 کردم. یخودم حس م یرو ینگاه ِ جک رو به خوب ینیتند و سنگ یها نفس

 

 .دیدارش رو به رخ کش شین یها دندن

 و ترسناک شده بود. نیهاش خون چشم

 از کتف ِ َجک گرفت. یاز پشت بهش حمله کرد و گاز  یا گهیبه سمتم حمله کنه که گرگ د خواست

 

 َجک و اون گرگ در گردش بود. نینگاهم ب ناباور
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565 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دم. یم حیرو بهت توص ی_ نگران نباش، گفتم که همه چ

 رو بهت بگم که َجک... نیفقط ا 

 

 کرد. یگفتنش براش سخت بود که مکث انگار

 خوش آشامه. هی_ خب... اون 

 

 هام گرد شد و با تعجب نگاهش کردم. چشم

 

 بازوم حس کردم. یرو رو یقیشد که درد ِ عم یچ دمینفهم

 بازوم گذاشتم. یگفتم و دستم رو رو ی" آخ ِ " پر از درد

 رنگ شده بود. یدستم خون یشد و انگشت ها یم یمهابا از بازوم جار  یب خون

 کرد. یم ییخودنما تینها یبازوم ب یَجک رو قیگاز ِ عم یجا

 

 .دیشده بود، دور لبش کش یزبونش رو که خون َجک

 بلند شد: ایملکه سوف یِ عصبان یصدا

 تو پسر! یکرد ی_ چه غلط 

 خودم به حسابت برسم. بهتره

 

 یلیکه از بازوم خورده بود خ یچون انگار خون د؛یفهم ینم ایملکه سوف یاز حرف ها یچیَجک ه انگار
 دوباره به سمتم اومد. اقیبود و با اشت دهیبهش چسب
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566 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

بودم؛ دوباره اون حس رو تجربه  یباغ ِ انگور  یکه تو یهام رو محکم بستم و ناخوداگاه مثل وقت چشم
 کردم.

 

 کیکه از کف ِ پام تا سرم مثل  ییرویجدا شدم و دوباره همون حس و دوباره همون ن نیاز زم انگار
 برق نفوذ کرد و بعد از اون....

 

 باز کردم. یرمهام رو به ن چشم

 

 :دیکش ادیفر یناباور به اطراف نگاه کرد و عصب جک

 آلما؟! ی_ کجا رفت

 دارم. یدست از سرت بر نم گهید دم،یکه خونت رو چش حاال

 

 :دمیشن رلبیرو ز ایملکه سوف زمزمه

 درخشانش رو انجام بده. یرویمرحله ن نی_ آلما تونست اول

 

 حمله ور شد. ایبه سمِت ملکه سوف ،یببر وحش کیو مثِل  زیت َجک

 

 شد. دهیکش یوار ید ایحصار  کیکه دورش مثل  دیهوا کش یرو رو یز یبا دستش چ ایسوف ملکه

بود که دور و اطرافش رو گرفته بود و  وارید کیدرواقع  یشد. ول ینم دهیکه د ینامرئ یوار یالبته د 
 داشته باشه. یتونست بهش کار  یَجک نم

 

 به جانبش زد و ابروهاش رو جمع کرد: یپوزخند ایسوف ملکه
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567 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گرگ ها چشون شده بود.  نیبار ا نیدونم ا ینم_ 

 !یذارم به هدف ِ شومت برس یرو بدون نم نیا یول

 

 افتاد. یم نیزم یهر بار با شتاب رو یبشه، ول کینزد ایچند بار خواست به ملکه سوف َجک

 

 افتاد. یم نیزم یشد و رو یبهش وارد م یضربه ا وار،یشدنش به اون د کیبا نزد انگار

 

 انداختم. یخودم نگاه به

 !نه؟یتونست من رو بب ینم یشده بودم و کس یمن دوباره مثل دفعه قبل نامرئ یعنی

 

 سمت َجک رفتم. به

 افتاده بوده بود. نیزم یرو

 انداخت. یاز تالش دست برداشت و مشکوک وار، به اطراف نگاه باالخره

 !نمتیب یباالخره که م ؟یبمون ینامرئ یخوا یم ی_ تا ک

 

 هم دور لبش پر از خون ِ من بود. هنوز

 خون آشام بوده باشه. کیشد که اون  یهم باورم نم هنوز

 

 شد: دهیچیگوشم پ یساواش تو یدفعه حرف ها کی

 شه! یم شتریدرخشان قدرتش ب یرویخون آشام با خوردِن ن کی" 

  خونش... " ِقیرو داره و از طر روین نیکه ا یچه فرد ایباشه  رویچه خود ِ ن حاال
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568 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شه؟! یو قدرتش دوبرابر م رویپس با خوردن ِ خون من، ن 

 

 .دیدفعه سر َجک به سمتم چرخ کی

 نگاهش کردم. دهیترس

 کنه. ینگاهم م یطور  نیدر اومدم که ا یاز نامرئ نکنه

 

 .دمید که عقب کشو دستش رو به سمتم دراز کر ستادیو جلوم ا دیکش ییبو

 

 

 

 قدم برداشتم. ایبه سمت ِ ملکه سوف 

 

 مشکوک وار انداخت. یو به اطراف نگاه دیکش یقینفس ِ عم دوباره

 !یروبروم بود قیدونم دق ی_ م

 وگرنه... رونیب یایب یبهتره خودت از نامرئ 

 

 یکه به شکمش زدم، از درد خم شد و دستش رو رو یجمله اش تموم نشده بود که با ضربه ا هنوز
 دلش گذاشت.

 

 کنار گوشش نجوا کردم: یکینزد یشدم و با فاصله  کشینزد یبودم، کم یطور که نامرئ همون
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569 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .امیدرنم یکه خودم نخوام، فعال از نامرئ ی_ تا وقت

 !یکن یتون ینم یکار  چیهم ه تو

 کن َجک. دامیپ یتونست اگه

 

 گفتم. یادیز اریبس ی دهیرو با کش جک

 .دیکش یم یو پر کشدار  قیعم یحرص، نفس ها از

 

که چند قدم عقب رفتم و با  ادیبود ب دهیکه صدام رو شن یبه خودش اومد و خواست به اون سمت زود
 لبخند نگاهش کردم.

 

 افتاد.  ایبه ملکه سوف نگاهم

 حرکتم خوشش اومده بود. نیکرد؛ انگار اون هم از ا یاون هم با لبخند َجک رو نگاه م 

 

 به من افتاد. ایلحظه نگاه ملکه سوف کی

 ینگاهم م قیقدر دق نیدراومده باشم که ا یدفعه از نامرئ کیلحظه به خودم َشک کردم که نکنه  کی
 کنه.

 

 بهم کرد که کنارش برم. یچشم اشاره ا با

 کردم. یاعتماد م ایملکه سوف نیبه ا دیدر حاِل حاضر با فعال

 زد. یم یاالن دست به هرکار  رویبود که بخاطر ن یخواستم؛ بهتر از َجک یخواستم و چه نم یم چه
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570 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زنگ خورده بود و سخت مشغول حرف زدن بود. لشیموبا َجک

 داد. یسر م ادیفر یصحبت کردنش، هر از گاه نیکه ب یجور  

 

 .ستادمیعقب تر روبروش ا دوقدم

 ها به منم ضربه بزنن. وارید نی_ نکنه ا

 

لب گفت و بعد دستش  ریز یز یزد و دستش رو باال برد و چشم هاش رو بست و چ یلبخند ِ نصفه ا 
 داد. یرو تکون

 گفت: عیکه چشم هاش رو باز کرد، سر نیهم

 .یایب یتون ی_ حاال م

 

 دوباره درست بشه. واریرو انجام داد تا د یکه دوباره کار ِ قبل ستادمیکنارش ا قیدق

 که َجک سخت مشغول صحبت کردن شده بود وگرنه... میآورده بود شانس

 

 دستش فشرد. یتو یرو کم عصا

 .نمتیتونم بب ی_ من م

 :دمیپرس متعجب

 !؟ی_ چطور 

 

 زرق و برقش گفت: ییطال یبه عصا رهیانداخت و خ نییسرش رو پا ایسوف ملکه

 .ستی_ االن وقتش ن
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571 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یایکه با من ب یوقت یگم، ول یرو م یهمه چ بهت

 ام؟ی_ کجا ب

 از کجا به شما اعتماد کنم؟ 

 مثل َجک. دیباش یکیشما هم  دیشا

 

 نگاهش رو از عصاش گرفت و پرحرف نگاهم کرد. ایسوف ملکه

 !دمیفهم یوجود داشت که نم یز یچشم هاش چ یتو 

 .یاالن کنارم نبود ی_ اگه اعتماد نداشت

 حصار شده! وارید نیا یهم تو اون

 

 بلند شد. نیزم یَجک و خورد شدنش رو یگوش یشده  دهیکوب یصدا

 

 وحشتناک اسمم رو صدا زد. یو با نعره ا دی موهاش کش ِنیب یو پنجه ا دیکش ی بلند ِادیفر

 

 

 بود و بعد از اون... ایملکه سوف ی جک رو ِنگاه

 به سمتم معطوف شد. نگاهش

 !نه؟یتونست من رو بب یجک م چطور

 

 تکون داد و شرورانه لب زد: یسر 

 !یدراومد یباالخره از نامرئ_ 
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572 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 لب زمزمه کردم: ریز آروم

 دراومدم؟! ی_ چطور از نامرئ

 مرحله رو بلد نبودم! نیکه ا من

 

 به خودم اومدم: ایملکه سوف یصدا با

 .یبش ینامرئ یکه ک یکنترل کن یتا بتوت یکن نیتمر دی_ با

 

و دوباره به همون زبون  دیکوب نیعصاش رو به زم گهیبار ِ د ایبه سمتمون اومد که ملکه سوف َجک
 رو  یز یچ

 زمزمه کرد و بعد رو به جک کرد. 

 کنم َجک! یتمومم رو تموم م مهیکار ن نمت،یبب یوقت گهی_  بار ِ د

 

و قبل از  دیبود، دورمون چرخ یکیکوچ یبه ستاره ها هیو درخشان ِ براق که شب دیسف یمثل نور  یز یچ
 .میرفت یسرسبز  یدفعه به جا کی ادیکه َجک به خودش ب نیا

 

 انداختم. یاطراف نگاه به

  ؟یکارو کرد نی_ چطور ا

 ؟یکارها رو کن نیا یتون یکه م یتو جادوگر  نکنه

 

 " تکون داد:یرو به نشونه " منف یسر 
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573 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . ستمی_من جادوگر ن

 .ییروهاین نیملکه ام و با همچ کی فقط

 کنم. یم فیرو برات تعر یقصر، همه چ میدیرس یوقت

 _ قصر؟

 :دیبه تاجش کش یدست ایسوف ملکه

 .زمی_ آره عز

 .یش یهم برات دارم که مطمئنن خوش حال م زیسوپرا هی 

 

 متوجه اطراف شدم. تازه

که چند نفر  یا یو مشک دیسف یرنگارنگ و اسب ها یباغ سرسبز با گل ها کیبه اطراف کردم؛  ینگاه
 رفتن. یم یا گهیروش نشسته بودن و به طرف ِ د

 

ملکه  ان،یب نییخواستن از اسب پا یکردن و تا م یخم م یسر  ایبه ملکه سوف دنمون،یکدوم با د هر
 گفت. یلب م ریز یکرد و " نه" ا یدستش رو بلند م ایسوف

 

 کردن. یافتاد تعجب م ینگاهشون به من م یوقت یول

 بلند بود. یمردها لباس یکوتاه و برا یخانم ها دامن یجا بود لباس ها نیا جالب

 به تن داشتن. یبلند یاز خانم ها، لباس ها یبعض یحت و

 

 به سمت قصر حرکت کرد. میکه سوار شد نیاومد و بعد از ا یا کالسکه
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574 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جا و... نیآخه قصر و ا نمیب یکردم دارم خواب م یم حس

 

 قصر روبروم سرجام ثابت  ِدنیشدم با د ادهیاز کالسکه پ یوقت ستادیکالسکه از حرکت ا یاز مدت بعد
 نگاهش کردم. رهیو خ ستادمیا

 

 قصر که انگار از طال ساخته شده بود. کی

 بود. ریچشم گ کیرنگش از نزد یی طال ِبرق

 ...دنشیبرسه از دور د چه

 

 که بود خم شد و احترام گذاشت. ییتا جا یها باز شدن و سرباز  دروازه

 ه؟ی_اسمت چ

 هستش. ای_ اسمم سوف

 

 گفت: یکمرنگ یدفعه به سمتم برگشت و با اخم کی

 .ادیخوشم نم ادیگفتن ز ایصدام کن، از ملکه سوف یخال یایسوف یکی_ حداقل تو 

 

 

 لب گفتم. ری" زی"باشه ا

 برامون خم و راست شدن. یدر قصر بودن، کم یقصر به رومون باز شد؛ چند نفر که جلو در

 

 که باز شد. یاصل در
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575 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خوردم. یا کهیشخص روبروم،  دنِ ید با

 و طرالن و سارا بودن. ایرو

 

 به خودش اومد و به سمتم اومد. هیزودتر از بق ایبا تعجب و ُشکه نگاهم کردن، رو یاولش کم دنمید با

 اش گرفته بود با بغض گفت: هیمحکم بغلم کرد و همون طور که گر 

 .میدیچقدر ترس یدون یآخه دختر م_ 

 دنبالت. میایتا ب ییکجا میدونست ینم یسرت اومده باشه. حت ییبال دیشا میگفت

 ...یول میجا رو گشت همه

 

 َامونش رو نداد و نتونست ادامه حرفش رو بزنه. هیگر

 ناراحت بودن. ایو طرالن هم به سمتم اومدن؛ اون ها هم مثل رو سارا

 

 .شتونمیو سالم پ حیصح دینشده. نگاه کن میزی_ آخه بچه ها من که چ

 

 کرد: شیشونیپ یِ چاشن یاخم طرالن

 ؟یچ یاومد یو سالم نم حی_ اگه صح

 ؟یافتاد چ یبرات م یاگه اتفاق بد 

 

 سمت طرالن رفتم و بغلش کردم. به

 .دیمون ی_ شماها مثل خواهر برام م

 .دیقدر نگران نش نیا پس
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576 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !باشه؟

 

 زدن. یلبخند ه،ی گر ِونیم

***** 

 

و طرالن و سارا هم اتاقم اومدن که امشب رو  ایرو یاستراحت بهمون داد؛ ول یچندتا اتاق برا ایسوف
 کنارم بمونن.

 

 بهتره. میاتاق باش کی یگفتن اگه با هم تو یخواستن و م یجدا نم اتاق

 

 .دمی موهام کش ِونیم یتخت نشستم و کِش موهام رو باز کردم و دست یرو خسته

 بودها! ی_ امروز چه روز 

 

 به اتاق اومد: ایشد و رو دهیاتاق بهم کوب در

 بود  ی_ امروز کال روز مزخرف

 دوست دارم. یلیبخشش رو خ هی یول 

 

 از تخت انداختم. یو شالم رو گوشه ا دمیکش رونیرو از موهام ب دستم

 ؟ی_ چه بخش

 

 زد: یحیتخت کنارم نشست و لبخنِد مل یرو ایرو
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577 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنه. یم ریرو دستگ امندیو همه افراد س ادیم سیپل ،ی_ موقع ُبردن دخترها به کشت

 

 :دمیپرس کنجکاو

 کنند؟ یم دای_ دخترها رو پ

 تکون داد: یسر  عانهیمط ایرو

 بودن. دهیها رس سی_ آره خداروشکر به موقع پل

 برده. یپ تمونیبه هو امندیس میدیفهم ن؛یتو و ساواش رفت یوقت 

 .میگ ینم یز یچ دید یوقت رهیاومد سر وقت ما ازمون خواست حرف بگ اول

 دنبالتون. افتاد

 دخترها رو به خانواده اشون رسوندن؟  سی_ پل

 اون دختر ِ زهرا. مخصوصا

 نشد! یبهش قول داده بودم، ول من

 

 سرم گذاشتم. ریو دستم رو ز دمیتخت دراز کش یرو 

 متقابل به من گفت: ایرو

 آلما. ی_ به قولت عمل کرد

 هم شد. نیهم فته،یعرب ب یها خیخواست دسِت ش یدختر ِ زهرا نم اون

 و اون ها رو به خانواده اشون رسوندن. دیبه موقع رس سیپل

 رو. شونیالبته اندک 

 

 شدم: رهیو به سقف خ دمیرو گز لبم
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578 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود، خونه مادر بزرگش رفته بود و با اون پسر آشنا شد. یناراض شیکه از ناپدر نیزهرا بخاطر ا ی_ ول

 

 .دیتخت دراز کش یهم کنارم رو ایرو

 _ مادر زهرا از شوهرش طالق گرفت.

به  یانگار مادربزرگ ِ زهرا به خود مادر زهمادربزرگ و مادر زهرا با خوندن دفتر خاطرات زهرا، پ ایگو
 بره. یم یهمه چ

 

 چرخم  یبه سمتش م یخوش حال با

 ذارم. یچونه ام م ریدستم رو ز و

 .دیرو فهم یه چچه خوب شد مادرش هم ی_ وا

 

 و گفت:  دیخند طونیدر اومد و طرالن به اتاق اومد. ش یصدا

 برد؟ یاز پسر م یاسم یکه کس دمی_ شن

 ؟یز یچ یدوست نکنه

 

 سرش آورد و به سمِت طرالن نشونه گرفت و به طرفش پرت کرد. ریبالشت رو از ز ایرو

 منحرف. گه؟یکجا بود د نای_دوست و ا

 

 مغموم به تخت انداخت و گفت: یبه سمتمون اومد و نگاه طرالن

 تخت؟ یتو دیمنم ندار یجا برا د؛یحرف یاتاق م یتو ییتنها گهیباهم د یی_ خوب دوتا
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579 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دلم براش سوخت! یمظلومانه گفته بود که لحظه ا یجور 

 

 .رهیگ یجا نم شتری_ تخت دونفر ِ ب

 .میتخت باش هی یتو ونییشه که هر چهارتا ینم ادیخواد ب یسارا هم م االن

 باشه! زیالبته اگه تم م،یبخواب نیزم یبه نظرم همه مون رو 

 

 بود! یوسواس ایرو شهی هم ِمثل

 

 کرد: نیبه زم ینگاه یبا وسواس طرالن

 حله. ارمیتشک م هیکه هست،  زی_ نه تم 

 

 که طرالن تشک رو آورد سارا هم اومد. نیاز ا بعد

 .میدیدراز کش نیزم یرو مونییچهارتا هر

 

 شد. یبسته م یکم کم چشم هام داشت از زور خستگ 

 کردن. یبحث م یموضوع کیدرباره  گهیاون ها داشتن باهم د یول 

 

 گفت:  جانیدفعه سارا با ه کی

 رو بگم... یموضوع هیبراتون  دیبذار ی_ وا

 

 خمار از خوابم رو باز کردم تا ادامه حرفش رو بزنه. یو ذوق داشت که چشم ها جانیقدر لحنش ه نیا
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580 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بهش کرد: یاشاره ا ایگذرا کرد که رو یو به همه مون نگاه نشست

 سارا. گهی_ بگو د

 

 متفکر گفت: سارا

 رو بگم که... نیخواستم ا یم_ 

 

 

 گفت: یا یمن من کرد که طرالن با لحن ِ شاک یکم سارا

 سارا.  گهی_ بگو د

 

 : دیرنگش کش یمشک یبه موها یدست سارا

  ه؟یچ دیدون ی_ راستش م

 به من داره خب منم به اون.... یحس هیکنم آرسام  یم حس

 

 کرد. یتک خنده ا طرالن

 دونستم. ی_ م

 .دیفهم یبود م یکه به تو کرده بود، هر ک یعاشقانه ا یاز اون نگاه ها 

 

 انداخت. نییلپ هاش گل انداخت و سرش رو پا سارا

 باال انداخت: ییسارا زد و ابرو یبه بازو ایرو
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581 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه. یهم م دی_ نگاه چه سرخ و سف

 

 گفت: طنتیدفعه سارا رو به طرالن کرد و با ش کی

 !هییخبرا هی دمیبه تو فهم نیآرت ی_ منم از نگاه ها

 

 .دیبه پهلو خواب یا گهیبه سارا کرد. بعد به سمت د یبا تعجب نگاه طرالن

 اصال! سشیخبرا ن نیا زا،ی_ چه چ

 

 گفت: طنتیدوباره با همون ش سارا

 هستش ها. ییخبرا هیدونم  یمن م ی_ ول 

 دهنش گرفت: یکرد و دستش رو جلو یتک خنده ا ایرو

 شه. یداره اعتراف م ییزای_ عجب، امشب به چه چ

 

 آروم گفت: اینگذشته بود که رو  قهیهام رو بستم؛ هنوز چند دق چشم

 .هیکی ی شهی_ ساواش هم عاشق پ

 

 خاص گفته بود. یو با منظور  طنتیش با

 

 :دمیهام رو باز کردم و به سمتش چرخ چشم

 !؟ی_ ک

 بهم کرد: ینگاه ِ مشکوک ایرو
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582 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یبود دهی_ تو که خواب

 

 :دمیتوجه به سوالش پرس بدون

 ه؟ی_ اون دختره ک

 مرموز لب زد: ایرو

 المصب بدجور دلش رو برده. یدونم! ول ی_ نم

 

 در دلم به راه بود. یاز درون آتش ینشون دادم؛ ول الیخ یو خودم رو ب دمیخودم کش یرو رو پتو

 _ به من چه اصال.

 خواد باشه. یکه م یهر ک 

 

**** 

 

 روز گذشته بود. چند

 .میقصر بود یو سارا تو ایبا طرالن و رو 

 کشوره. کی یملکه  ایکه سوف دمیفهم

 !ستین ایدن نیملکه ا یول

 فرق داره. یلیما خ یواقع یایکه با دن ییایدن ؛یالیخ یایدن ملکه

 

 شد. یخورد و بعد از اون اعدام م یهم ده سال زندان امندیس

 زندان بود. یفعال تو 
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583 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .میموند یقصر م یتو دیبا یچند روز  

 هنوز هم دنبالم بود. َجک

 .میدرخشان رو دفع کن یرویبا ساواش ن میاز اون اتفاق هم نتونست بعد

 نداشتم. یاز ساواش هم خبر  اصال

 

 و اون موضوع رو درک کنم. امیافتاد؛ تا به خودم ب یپشت سر هم اتفاق م یچ همه

 شد. یآشکار م یا یراز بعد ،یبعد یمعما ،یناگهان موضوع بعد 

 

 فته؟یهمه اتفاق ب نیا م،یایب میخوا ی شمال م ِالتیتعط یبرا یکرد وقت یفکرش رو م یک

 دونستم ساواش بوده. یخوردِن مرد نقاب دار که خودم م ریشدنم، ت دهیدزد

 گذشته. یها قتیحق دنیخاطرات، فهم دفتر

 درخشان و... یروین

 .فتهیقرار بود ب گهید یچه اتفاق گهیبودم د مونده

 

 اومدم و به سمِت اصطبل رفتم. رونیفکر ب از

 رنگ افتاد. دیاسب ِ سف یرو نگاهم

 تکون داد. عانهیرو مط سرش

 

 کردم: یرو نوازش الشیزدم و  یلبخند

 .میدوست گهی_ دو روز هم نشده که باهم د
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584 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چقدر زود بهت وابسته شدم. نیبب یول 

 هم مثل خودت قشنگه. اسمت

 !نگاه

 جا آشنا بشم. نیکم با ا هیو  میجاها بزن نیا یتو یدور  هی میبر ایدختر ِ خوب ب خب

 باشه؟

 

 بود. یبی آروم و نج ِاسب

 

 اسب انداختم. یرکاب گذاشتم و کامل نشستم و و زنم رو رو یاز پاهام رو رو یکی

 به پهلوش زدم. یاسب رو به دست گرفتم و آروم ضربه ا افسار

 و رفت. دیکش ههیو ش دیدور چرخ کی اسب

 اسب رو به سمِت در قصر گرفتم و به سمت ِ جنگل راه افتادم. سر

 راه بود! یساعت کی حدود

 

 گشتم. یهنوز هم داشتم م یشد ول یم کیکم هوا داشت تار کم

 .میگشت یبه قصر بر م دیبا گهید

 

 رم. ینگفته بودم با اسب جنگل م یکه به کس نیجا آشنا نبودم و مهم تر از اون، ا نیبا ا ادیز 

 

 اومدم. نییاسب پا از

 .میبود دهیرس یچشمه آب کیبه  
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585 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اومد. ییخورد، که صدا یداشت آب م نگاه

 صدا بلندتر شد. ینکردم ول یتوجه

 گنجشک بود. یصدا

 

 انداختم. یدرخت نگاه یباال به

 بلند بود. یلیدرخت که ارتفاعش خ کی

 درخت افتاد. یگنجشِک باال یِ دفعه نگاهم به بال خون کی

 افتاد. یدرخت م یبالش سمت لبه درخت بود و کم کم داشت از رو نصف

 بود! یزخم

 

 .دمیکش الشیبه  یمحکم بستمش و دست یاسب رو گرفتم و به شاخه ا افسار

 .امیتا من ب یمون یجا م نی_ هم

 

 انداختم. یدرخت نگاه به

 طور بزرگ بود. نیبود و هم ادیارتفاعش ز یلیخ 

 رفتم؟ یباال م یچطور 

 

 تونستم خودم رو باال بکشونم. یادیز یِ رو از پام درآوردم و تنه درخت رو گرفتم و با سخت کفشم

 درخت نشستم. یرو محکم تر گرفتم و رو شاخه

 دستم گرفتم. یدستم گنجشک رو تو کی با

 شده بود. یبد زخم یلیخ بالش
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586 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده بود. یطور  نیبهش سنگ پرتاب کرده بود که ا یکی دیشا

 شد حدس زد. یشده بود، م یطور  نیبالش که ا دنِ ید با

 سبز بود. یهم قهوه ا رنگش

 

 یرو تو یسبز رنِگ درخت رو کندم و کف دستم گذاشتم و بعد از اون گنجشِک زخم یاز برگ ها یکی
 برگ گذاشتم.

 شد. یبرام سخت م یلیرفتِن از درخت، خ نییپا حاال

 دستم رو گرفتم. یدستم گنجشک رو تو یکیپام رو به تنه درخت گذاشتم و با اون  آروم

 

 لحظه پام سرخورد و تعادلم رو از دست دادم. کی

 دستم گرفتم. یگنجشک رو محکم تو فتمیکه ب نیاز ا قبل

 دور کمرم قرار گرفت. یافتادم که دست یو داشتم م دمیکش یفیخف غِ یج

 

 

 ساواش روبرو شدم. یِ طوفان یآب یهام رو باز کردم که با چشم ها چشم

 ؟یکن یکار م یجا چ نی_ تو ا

 

 گفت:  یرفته ا لیتحل یکه دستش دور کمرم بود؛ با صدا نیا نیح ساواش

 ؟یکن یکار م یجا چ نی_ تو خودت ا

  م؟یچقدر نگرانت بود یدون یم

 .ینبود یجا رو دنبالت گشتم ول همه
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587 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لب زدم: آروم

 هوا بخورم. ی_ رفته بودم کم

 

 : دیلب غر ریکرد و ز لیبه سمتم متما یسرش رو کم ساواش

 .ارهیسرت ب ییبال هیتو ممکن بود  یهوا خور  نی_ ا

 . فتهیبرات ب یاتفاق بد هیبود  ممکن

 ؟یر  یم یبد یکه خبر  نیبدون ا یوقت حت اون

 

 گفت. ادیآخر رو با فر جمله

 

 بخورم. ییهوا رونیرم ب یدادم که م یقبلش خبر م دیداشتم که با قبول

 حواسم نبود. گهید یول

 

 گفتم: یلجباز  با

 ...ینشده  یز ی_ حاال که چ

 گذاشتم. نییو دستش رو از کمرم جدا کرد و پا دیحرفم پر ونِ یم

 

 شمرده شمرده گفت: تیبا عصبان 

 گردن و اون وقت تو... یاالن دارن در به در دنبالت م دیسف ی_ جک و خون آشام ها

 .یشه که سر من داد بکش ینم لیدل نی_ ا
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588 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لحنش آروم باشه. یکرد کم یو سع دیکش شیپر کالغ یمشک ی موها ِونیم یدست کالفه

 شمرده گفت:  شمرده

 نگر... یلیمن خ ی_ درسته. ول

 

 کرد: حیو جمله اش رو صح ستادیا روبروم

 .مینگرانت شد یلی_ ما خ

 

 جنگل رفتم. یبرداشتم و به سمِت انتها نیزم یرو به همراه ِ برگ از رو گنجشک

 

 شد. دهیدور نشده بودم که بازوم از پشت کش یچند قدم هنوز

 گفت: شیشونیو با اخم ِ رو پ دیبازوم رو به سمِت خودش کش ساواش

 ؟یبر  یخوا ی_ کجا م 

 خوام برم قصر. ی_ م

 

 دسِت قدرت مندش گرفت. ونیدستم رو م یکردم که پنجه ها ییتقال

 .میر یم گهی_ با هم د 

 

 م نجوا کرد:گوش ریکردم که آروم ز ییتقال دوباره

 !یقدر تقال نکن، گربه وحش نی_ ا

 

 حرفش اعتراض کردم: نیاز ا متعجب
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589 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !ستمین یوحش ی_ من گربه 

 

 بازوم شل شد. یکه دست هاش از رو نیتا ا م؛یرو نگاه کرد گریهمد ره،یطور خ نیهم

 

 جنگل راه افتادم. یفرصت استفاده کردم و به سمِت انتها نیا از

 :دمیبه خودم شن کیرو نزد صداش

 .یستی_ راه رو بلد ن

 

 .ستادمیکه برگردم، سرجام ا نیا بدون

 خوب هم بلدم. یلی_ راه رو خ

 

 لبش رو هم از پشت سرم حس کنم: یلبخنِد رو نیتونستم ا یم

 .مینی_ باشه. بب

 

 گرفتم. شینگاه کردن بهش، همون راه رو در پ بدون

 دونم چقدر راه رفته بودم. ینم

 انداختم. یاطراِف جنگل نگاه به

 

 رفتم. یدِل جنگل فرو م یتو شتریرفتم انگار ب یچقدر که راه م هر

 کردم پر از درخت بود. یکه نگاه م ییجا هر
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590 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده بود. کیتار یلیهوا خ گهیانداختم که د یآسمون نگاه به

 

 خش خش برگ ها بلند شد. یصدا

 خوردن. یدرخت تکون یبرگ ها دمیبرگشتم که د عیسر

 شدم. رهیدستم خ یگنجشِک تو به

 .ادیهم داره از بالش خون م چارهیب نیا

 کردم که خواستم تنها قصر برم. یتیخر چه

 !گهیرفتم د یساواش م با

 بود کردم. یا یچه لجباز  نیا

 

 سرم داد زد؛ ادیم ادمی یوقت یول

 کارم مصمم تر شدم.  نیا از

 اومد. یکس یپا یلحظه حس کردم صدا کی

 .ستین یز یچ دمیکه د برگشتم

 

 خوردن. یدرخت تکون ِ وحشتناک یکه برگ ها یجور  د،یوز یسرد باد

 دلم رخنه کرد. یشد و ترس رو تو دهیچیجنگل پ یترسناک باد، تو یهو هو

 

 صورتم نشست.  ینم بارون رو نم

 کردم. یبودن، نگاه دنیکه ابرهاش آماده بار رهیآسموِن ت به
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591 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود؟ دنیاالن هم موقع بار آخه

 .دیبار یبارون م گهیموقع د کی حداقل

 

 شالم پنهون کردم. یزد که گنجشک رو تو یرعد و برق وحشتناک آسمون

 

 شونه ام قرار گرفت. یرو یدست

 برگشتم. دهیترس 

 

 

 شونه ام قرار گرفت. یرو یدست

 دادم. رونیساواش، نفسم رو آسوده ب دنِ یبرگشتم که با د دهیترس

 !؟یکرد ی_ دنبالم م

 

 رو به دندون گرفت: نشیینگاهم کرد و لب پا قیعم ساواش

 _ نه!

 ؟یانگار راه رو گم کرد یول

 

 رو به گنجشک دادم. نگاهم

 جا درآوردم. نیچطور سر از ا یدفعه ا کیدونم  ی_ نم

 گنجشک هم... نیا
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592 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نگفتم. یز یکردم و چ سکوت

 گنجشک هم بالش خوب شده بود. نیهمراهش رفته بودم، االن ا اگه

 

 کم کم شدت گرفت. بارون

 

 م؟یبر دی_ االن کجا با

 انداخت. یبه اطراف نگاه ساواش

 راهه. یلیخ می_ فعال تا به قصر برس

 .میر یبعد م میکن یکم صبر م هیباره،  یهم داره م بارون

 م؟ی_ تا اون موقع کجا بمون

 

 ثابت موند و با اشاره به اون سمت گفت: یینگاهش به جا ساواش

 .میمون یاون جا م ادی_ تا بارون بند ب

 

 کردم. یکه گفت، نگاه ییجا به

 غار بود.  کی

 

 از آب شده بود. سیتنم خ ینشست و همه لباس ها یصورتم م یرو یبارون، مثل شالق ضرباِت 

 

 انداختم. یساواش، بهش نگاه یصدا با

 هاش سخت جمع شده بود. اخم
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593 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یغار، ممکنه سرما بخور  می_ بهتره که بر

 

 انداختم. یشده بود نگاه سیکه خ شیشونیپ یموها به

 اش بامزه شده بود. افهیق یلیخ 

 

 .می" گفتم و به سمِت غار راه افتادی" باشه ا

 

 شدم. رهیاز غار بود نشستم و شالم رو کنار زدم و مغموم به گنجشک خ یکه گوشه ا یسنگ ِ بزرگ یرو

 

 شدم. رهیساواش سرم رو باال آوردم و بهش خ یصدا با

 فرو برده بود. بشیج یبود و دست هاش رو تو ستادهیا

 درخت؟ یباال یگنجشک رفته بود نی_ بخاطر ا

 

 رو به نشونه مثبت تکون دادم. سرم

 

 تأسف تکون و داد و آروم لب زد. یبه رو یسر 

 .ینیبب بی! ممکن بود آسیافتاد یم ی_ داشت

 ؟ی_ چرا همش نگران من

 ؟یاز آب بشم و سرما بخورم تو چرا نگران سیبارون خ نیا ریخوام برم ز یم دیمن شا حاال

 ؟یتو چرا نگران ن،ییپا فتمیبخوام از درخت باال برم و بعد ب دیشا ای

 !یکه تو هست ستمیقدر نگراِن خودم ن نیخودم ا من



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 گفت:  یبم یشد و بعد نگاهش رو به چشم هام دوخت و با صدا رهیخ ییجا به

 نگرانتم؟ یکن ی_ چرا فکر م

 

 کرد! یبود که داشت انکار م معلوم

 

 بلند شد. یرعد و برق ِ وحشتناک یدفعه صدا کی

 خودم جمع شدم. یتو

 

 شده بود. سیبلوز و شاِل نازک به تن داشتم؛ اون هم بخاطر بارون خ کی تنها

 

 به دسِت ساواش انداختم. یشونه ام، نگاه یرو یز یافتادِن چ با

 

 

 شونه هام انداخته بود. یرو رو شرتشیسوئ

دستم گذاشت و با  یشونه هام بردارم که دستش رو رو یبردم تا از رو شرتیرو به سمِت سوئ دستم
 نگاهم کرد. میجمع شده اش، مستق یاخم ها

 شده. سی_ لباست خ

 گرمت کنه. شرتیسوئ نیا یکم دیشا

 

 کردم. یخودش اشاره ا به
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595 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  ؟ی_ پس خودت چ

 

 رنگ تنش بود. دیسف رهنِ یپ کی فقط

 بود.  دهیبه عضالِت قطور و بازوهاش چسب رهنشیکه پ یجور 

 

 شد: رهینامعلوم خ یسنگ نشست و به نقطه ا یکنارم رو 

 .ستیمهم ن _

 

 برداشتم. شرتیسوئ یدستم رو از رو دیترد با

 از دستم گرفت. یگنجشک رو به آروم ساواش

 

غرش  یاومد و بعد از اون صدا یا گهیرعد و برق د ینگذشته بود که دوباره صدا قهیچند دق هنوز
 ...یمانند

 

 سمِت ساواش برگشتم. به

 !ه؟یچ یصدا نی_ ا

 

 چند قدم دور شد. یبلند شد و کم ساواش

 شغال باشه. ی_ فکر کنم صدا

 

 به خودم فشردم. شتریرو ب شرتیسوئ
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596 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داد که مرد نقاب دار بهم داده بود. یرو م یشرتیهمون سوئ یبو

 قدر خوش بود و تلخ... همون

 

داده بود و  هی غار گذاشته بود و به غار تک ِواریبود و ساعد ِ دستش رو به د ستادهیرو به جنگل ا چون
 هام رسوندم. هیرو با تموم وجود به ر شرتیتِن سوئ یپشتش به سمتم بود؛ دور از چشمش، بو

 

 قدر ناخوداگاه معتادش شده بودم! نیداشت که ا یبو، چ نیعطر و ا نیدونم ا ینم

 

 .رمیم یکه اگه بهم نرسه، م یمواد مخدر  مثلِ 

 

 کنه؟ یکار م یجا چ نی_ شغال ا

 

 بهم کرد: ینگاه میبه سمتم برگشت و ن ساواش

 هست. شتریجنگل شغال ب ی_ تو

 که شب بشه. یاونم موقع 

 

و درشِت بارون،  زیر یو قطره ها دیبار یانداختم که هنوز هم بارون با شدت م یاز غار نگاه رونیب به
 از آب کرده بود. سیدرخت ها و گل ها رو خ

 

 ترس زمزمه کردم: با

 جا؟ نیا انیوقت ن هی_ 
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597 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بهم زد. یاش رو از غار گرفت و لبخند ِ آرامش بخش هیتک ساواش

 نباش. یز یوقت نگران ِ چ چیمن هستم ه ی_ تا وقت

 

 دادم. هی نم ناک غار تک ِواریبازم رو کامل بستم و سرم رو به د مهین یها پلک

 کردم. یدفعه اومد، لرزه ا کیکه  ییتا مغزم نفوذ کرد و از سرما وار،ید یسرما

 

 کردم. یتک تِک سلول هام حس م یرو تو سرما

 به خودم فشردمش. شتریبردم و ب شرتیلرزونم رو به سمِت سوئ یها دست

 

 شد. یم دهیهم ساب یبازهم سردم بود؛ دندون هام از فرِط سرما رو یول

 

 :دمینگران ِ ساواش رو شن یصدا

 .یلرز  یم ی_ آلما دار 

 

 در صداش مشهود بود: یغار اومد؛ کالفگ یقدم هاش تو یصدا

 .گهید میبر میتون یاالن هم نم_ 

 شه رفت. یبارون نم نیبده و با ا حالت

 حالت بدتر بشه! ممکنه

 

 ساواش بلند شد. یشدِن گوش دهیکوب یو بعد از اون صدا ومدیاز ساواش ن ییچند لحظه صدا بعد
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598 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 باز کردم. یهام رو با سخت چشم

 شدم. رهیتب دارم، بهش خ یچشم ها با

 شده بود. کهیچند ت نیزم یرو شیگوش یاجزا

 

 .دیبه موهاش کش یدست

 ده. ی_ آنتن نم

 

 رو کنارم حس کردم:  حضورش

 کرد و رفت.  سکیشه ر یشه، نم ی_حالت داره بدتر م

 ...نهیراهش فقط هم تنها

 

 زمزمه کرد: یلرزون یصدا با

 _ ببخش آلما.

 خودته. بخاطر

 

 آغوشش رو حس کردم. یهام بسته شد که گرما چشم

 

 

 فرو رفته بودم.  یو گرم و حس ِ خاص نیریخلصه ش کی یتو انگار

 بود! یا یخوب و دوست داشتن حس
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599 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

ستبرش  ی نهیس یزدم و خواستم سرم رو بلند کنم که گردنم رو با دستش گرفت و رو بیخودم نه به
 :گفت یته بود. با لحِن جذابگرف یداغش، الله گوش رو به باز  یگذاشت و همون طور که هرم نفس ها

 بمون. قهی_ چند دق

 .یلرز  یاز سرما م یدار 

 

 بسته شد. یچشم هام دوباره از خستگ  

 از دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد. یکیاش بود،  نهیس یهمون طور که سرم رو 

 

با آغوش گرمش  خم،یتن ِ سرد و  د؛ی مست کننده به مشامم رس ِنیهم همون عطر تلخ و دلنش باز
 شده بود. یخونث

 

 

 لب گفتم. ریز یز یچ

 گم. یم یچ دمیفهم ینم خودمم

 :دیموهام کش یرو یدست

 . یگ یم ونیهذ ی_ دار 

 بخواب. یکم

 

 ...دمینفهم یز یچ گهیهم افتاد و د یهام کامل رو پلک

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

 

 به صورتم تابان شد. میمستق دیحس خواب رفتِن دستم، چشم هام رو باز کردم که نور خورش با

 

 قرار داره. یز یچ یدستم رو دمیدستم رو تکون بدم که د خواستم

 

 برداشتم. عیاش بود، سر نهیس یکردم و دستم رو که رو یساواش، متعجب نگاه دنِ ید با

 

 شدم. تمونیمتوجه موقع تازه

 آغوش ساواش بودم؟! یرو تو شبیکل د من

 

 خورد. یفیهاش تکون ِ خف پلک

 زد. یلبخند دنمید با

 

 نگاهم رو ازش گرفتم. نیشرمگ

 گفتم: دستپاچه

 _ من... تو...

 

 گفت: یگرفته ا یشد و با صدا زیخ مین  یکم ساواش

 حالت خوب نبود. شبی_ د

 ...نیهم یبرا 
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601 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گفتم: عیسر

 .دمی_ آها فهم

 شما خوابم برد؟ نهیس یچرا من رو یول

 

 استشفهام بهم گفت:  یو با نگاه دیبه صورتش کش یدست 

 کنم. دارتیب ومدیدلم ن گهی_ خوابت برده بود؛ منم د

 . یکرد یم دارمی_ خب ب

 بهم گفت: یبا نگاه خاص ساواش

 .یکرد یکارو نم نیوقت ا چیه ،یمن بود ی_ اگه خودت جا

 

 :دمیبه لباسم کش یشدم و دست بلند

 .میبر گهی_ خب بهتره د

 . مییدونه کجا یهم تا االن نم یکس 

 نگران شدن. یلیخ حتما

 

 شونه ام قرار داشت. یساواش افتادم که رو شرِت یسوئ ادی تازه

 داشتم و به سمتش گرفتم و با برش

 گفتم: یقدر شناس 

 .ی_ مرس

 

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 .میبه سمت قصر راه افتاد 

 

کردن و به قصر  دایشدن پ یسمِت جنگل رد م نیشبانه که داشتن از ا ا،یسوف یرو سربازها نگاه
 بردنش.

 

 

***** 

 .ستهیا یدستم بود، از حرکت م یکه تو یخودکار  ،ایحرف سوف نیگفتِن ا با

 نگاهش کردم. یناباور  با

 فته؟یاتفاق ب یمگه ممکنه چه جنگ_ 

 

 مخصوص خودش نشست.  یِ مبل سلطنت یرو ایسوف

 .نتمونیتونست بب یداشت و م دیکه از باال به همه ما د یجور 

 

 خطرناکه. یلیجنگ خ نیا_ 

 اتفاق افتاده شیکه هزار سال پ یجنگ

 .فتادیاتفاق ن یجنگ ِ خطرناک نیهمچ گهیبعد از اون د و

و  دیسف یجنگ توسط همه خون آشام ها نیا یشهر بود؛ ول  یداخل ِک یکوچ یهم بود جنگ ها اگر
 دور دورگه ها خون آشام ها با ما! نیو هم اهیس

حاظرن با خون آشام ها  رو،ین نیبه دست آوردن ا یها هم اغلبشون برا نهیگرگ یحساب کن اگه
 کنند. یهمکار 

 جنگ مرگ و کشت و قدرته. نیآخر ا یول هیکیکه هدفشون  نیبا ا 
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603 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تونند به خواستشون برسن. یافراد م نیاز ا یکی فقط

 

 گفتم: ایسوف یحرف ها نیاز گفتن ا ُشکه

 ده؟یمقابله کنند و به مرگ و کشتن هم رس گهیداره که حاظرن با همد یز یچه چ روین نی_ ا

 کنند؟ یکار م یچ رویبه هدفشون، با اون ن دنیرس با

 

 

 دست هاش رو بهم گره زد: ایسوف

 آلما. ستین یز یاون ها کم چ یبرا روین نی_ ا

دست  یبه قدرت ن؛یریدرخشان رو بگ یروین یوقت یعنیبه هدفشون برسن،  یکدوم از اون ها وقت هر
 .ستیجلودارشون ن یکه کس ابندی یم

 

 کرد و ادامه داد: یمکث

که  یا گهید یتونه تمام خون آشام ها یدرخشان م یروین نیخون آشام، با ا کیمثال  ی_ برا
 .ردشونیخودش بگ ریبه تسخ ایباهاشون دشمنه رو نابود کنه و 

 

 گرفت و لب زد: ینفس

 رو بخواد. یتونه ازش هر کار  یده؛ م یانسان رو تحت ِ فرمان خودش قرار م کی ای_ 

انجام  یخطرناک یمنتقل کنه و باهاش کارها یدرخشان رو به اون انساِن عاد یرویاز ن یبخش یحت ای
 کنه.  یفرمانش رو اطاعت م ،یعروسک ِ کوک کیبده و اون انسان هم مثل 

 

 بود. دهینه تنها چشم هام گرد شده بود، بلکه گوش هام سوت کش دمیشن یکه م ییزهایچ از
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604 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

دراومده، عقلش  یا گهیفرد ِ د ایاون خون آشام  ریو تسخ تیکه تحت حاکم یاون انسان تی_ در واقع
 کنه. یکار م یفهمه داره چ یم

 .نهیب یخودش م یرو با چشم ها یچ همه

 .ستیجسمش دست ِ خودش ن یول

خود ِ  یدر آخر، برا نیکشه و ا یکنه و روحش عذاب م یکار م یا گهیشخِص د کیتوسط  جسمش
 .ارهیم یاون فرد آخر سر افسردگ

 یبرا نیخواد اون کارو کنه و ا یمرد، نم ایخوان که اون انساِن زن  یم ییچون ازشون خواسته ها 
 !هیبزرگ یلیخودش عذاب ِ خ

 

 زمزمه کرد: یغم گرفت و با تلخ نگاهش

 یا گهید یدرخشان چه کارها یروین نیتونند با ا یبخوام از همه کارهاشون برات بگم که م_ آلما اگه 
 کشه. یطول م یلیانجام بدن؛ خ

 بهتره. یرو بفهم یکم همه چ کم

 مبهم باشه. ایبرات نامفهوم  زهایچ یلیها. خ قتیهمه حق دنِ یبا فهم دیچون شا 

 

 

 " ساواش"

 

از  رونیب ی شلوارم فرو کرده بودم و به آدم ها ِبیج یبودم و دست هام رو تو ستادهیبه پنجره ا پشت
 انداختم. یکردن، نگاه ِ کوتاه یقصر که داشتن کار م
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605 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به سمتش برگشتم. زیت ا،یجمله سوف نیا با

 ادامه بده. دینبا گهیکه د دیو فهم دیکه بهش کردم، ترس ینگاه با

 

 شناخت! ینگاهم رو خوب م نیا

 .ادیدستش م ینگاه، همه چ مین کیکه به  یپر از اتکبار، جور  ینگاه

 شناسنش و... یچند سال همه م نیا یکه تو ینگاه

 

 .ادیتونه در برابر من کوتاه ب یهنوز هم نم یآب و آتش بود، ول نیسرزم نیملکه ا ایکه سوف نیا با

سازمان "س، آ  سیکنترل کردن و چند سال رئ ییشرکت رو به تنها کی یسالگ فدهیبودنم و از ه سیرئ
 " بودن.

 

 به اصرار شاهرخ قبول کردم. یکنم ول یسازمان همکار  نیا ینبودم تو یهم راض ادیز گرچه

 

 کرد. یقدر پافشار  نیدونم که چرا ا یاالن هم اصرارش رو نم تا

 

پا  ریتونستم خواسته اش رو ز یداشت و من نم یخواسته ا کیبار از من  کیهمه سال  نیاز ا بعد
 بذارم.

 بخاطر اون وگرنه... فقط

 

 .میگفت یرو به آلما م زیدرخشان همه چ یرویدرباره ن دیبا درسته

 جا با هم، براش خوب نبود. کیاون هم  ادیاطالعات ز یول 
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606 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو نتونه درک کنه و هضمش براش سخت باشه. زهایچ یلیبود خ ممکن

 

 .میو شمرده شمرده قدم بذار میکم کم جلو بر دیبا

 سوق داد و رو به آلما گفت:  یا گهید ینگاهش رو جا اینگاهش کردم که سوف یظیبا اخم ِ غل 

 گم. یبهت م گهیموقع د هیاش رو  هی_ آلما جان بق

 

 تکون داد. یبود سر  یبه نقطه ا رهیهمون طور که خ آلما

 از اتاق خارج شد. ایسوف

 

 بهش زده بود. ایکه سوف ییاون حرف ها دنِ یداشت، مخصوصا با شن ازین ییبه تنها یکم آلما

 

 محکم به سمت ِ در راه افتادم. یقدم ها با

 لرزون ِ آلما اومد: یدر رو باز کردم که صدا رهیدستگ 

 .ادیب یسر کس ییبال روین نیخوام بخاطر ا ی_ من نم

 .افتهیگفته بود دوباره اتفاق ب ایرو که سوف شیمن دوست ندارم اون جنِگ هزار سال پ 

 

 

 دلم گرفت. یچشم هاش، لحظه ا یغم ِ تو دنِ یچرخش به سمتش برگشتم و با د کی با

 

 بودم. دهیعکس د یبودن که من تو یا یسبز چمن یچشم ها مثل همون چشم ها نیا

 نگاه، نیهم قایدق
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607 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 برق ِ چشم ها، نیهم 

 !یرنگ سبز چمن نیبه هم قایدق 

 

 به نگاهش دوخت. شهیهم یکه نگاه ِ من رو برا ینگاه همون

 نگاه هم کنم! یحت یا گهیبه کس ِ د ،ینتونستم جز اون چشِم سبز چمن گهیکه د ینگاه همون

 

 " آلما "

 

 بهم زده بود، برام قابل درک نبود. ایکه سوف ییحرف ها نیهم هذم ا هنوز

 

 یکارها نیتونه َپست باشه که بخاطر بدست آوردن قدرت و رقابت، دست به همچ یآدم چقدر م آخه
 بزنه. یخطرناک

 

 حرفم، ساواش به سمتم برگشت. نیگفتن ا با

 نگاهم کرد. یخاص طور

 

 که روش نشسته بودم نشست: یسلطنت یمبل دو نفره  یسمتم اومد و رو به

 فقط دو راه هست. افته،یکه اون جنگ دوباره اتفاق ن نی_ بخاطر ا

 

 نافذ بهم گفت: ینگاهش کرد که با نگاه یسوال

 اما نه به نفع اون ها. ره،یگ یکه جنگ صورت م نهیراه ا نی_ اول
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608 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اما به نفع ما. رهیگ یصورت م جنگ

 .میو اون ها رو شکست بد میما برنده بش نهیجنگ برگزار بشه؛ تنها راهش ا اگه

 راه... نیدوم و

 

 وار گفتم: زمزمه

 !ه؟یراه چ نی_ و دوم

 

 گرفت. طنتیدفعه نگاهش رنگ ِ ش کیزد؛  یلبخند

 اش جمع کرد. نهیس یهاش رو تو دست

 شرطت داره بهت بگم. هی_ 

 

 گرفتم. یدستم رو به باز  یها انگشت

 ؟ی_ چه شرط

 

 گفتم: عیبگه که سر یز یتر شد و خواست چ قیعم لبخندش

 کنم.  یباشه قبول م ی_ هر شرط

 راه رو بهم بگو. نیدوم فقط

 

 ابروش رو باال داد. یتا کیعادت،  طبق

 از من به تو. حتینص هی_ 

 !یکن یرو قبول م یهرگز بهش نگو هر شرط یبند یشرط م یبا پسر  اگه
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609 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 که نشنوم گفت: یطور  آروم

 .یشرط ببند یبذارم که با پسر  ی_ مگه از جنازه من رد بش

 

 بهش کردم: ینگاه مشکوک

 !؟یگفت یز ی_ چ

 

 " اکتفا کرد.یخورد و به " نه ا یلبش تکون گوشه

 

 ه؟ی_ خب شرطتت چ

 گم. ی_ االن شرطم رو بهت نم

 گم. یبهت م یروز  هیبعدا  یول 

 شد: دهیبه حرکاتش کش نگاهم

 راه... نی_ خب دوم

 

روشن  یرنگ بود رو درآورد و با دستش کم ییطال یکه به صورت ِ اژدها ی کتش فندک ِبیاز ج ساواش
 رفت یفندک، شعله هاش به سمت باال م ی شهیخاموشش کرد و همون طور که آت

 :گفت

 .میکه باهاشون مذاکره کن نهیراه ا نی_ دوم

 

 کرده بود. کی فندک رو به دستش نزد ِشیآت شعله
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610 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دستش نگه داشت. یشعله رو تو اره،یَخم به ابرو ب یکه حت یدر حال 

 

 ؟ی_ چه مذاکره ا

 رو از فندک گرفت: نگاهش

 .ستین یاعتبار  ادیالبته به امضا ز م؛یکن یو امضا م میذار یتوافق نامه م گهیجور با هم د کی_  

 ...یعمل دیبا

 

 دستش ثابت موند. یدفعه شعله فندک تو کی

 االن گردنش شکست. نیبرگشت سمت ِ پنجره که گفتم هم یجور 

 

 کرد. واریکنار ِ پنجره کشوند و دو دستش رو دو طرف ِ من، حائل د واریدفعه من رو به سمت ِ د کی

 

 شد؟ یچ دمیکارو رو زود انجام داد که اصال نفهم نیقدر ا نیا

 

 کرد آروم زمزمه کرد: یکه لمس ِ لبش به الله گوشم برخورد م یگوشم جور  ریسمتم خم شد و ز به

 _ اصال از جات تکون نخور.

 حرکت بمون. یطور ثابت و ب نیهم 

 

کردم از خودم فاصله اش بدم  یاش گذاشتم و سع نهیتخت س یرو عقب کشوندم و دستم رو رو خودم
 ها به لرزه افتادن. شهیکه به پنجره ها خورد، ش یکیشل یکه با صدا
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611 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 پرتاپ شدن. یسمت کیهر کدوم به  و

 

 شده؟ یچ نمیکنم، که بب لیو خواستم سرم رو به سمت ِ پنجره متما دمی"  کشینی"ه

 

گوشم  ریز یخش و بم یکرد و شونه هام رو گرفت و با صدا لیسرم رو به سمت ِ خودش متما ساواش
 نجوا کرد:

 _ مگه نگفتم از جات تکون نخور؟

 

 یا یدر پ یپ یها کیها بلند شد و بعد شل شهیشکسته شدن ش یبگم که دوباره صدا یز یچ خواستم
 خورد. یکه به پنجره م

 

 بود. واریطور که پشتم به د همون

 حائل بدنم بود. وار،یکنه؛ دست هاش دو طرف د جادیحرکتش ا یتو یر ییکه تغ نیبدوِن ا 

 به سمِت راست کج شد. یکم 

 

 شد. یلحظه هم قطع نم کیها  کیشل یصدا

 

 مبل بود رفت. ِک یکه نزد یز یسمِت م به

 خورد و غلتان شده بودن. زیم یرو یها وهیم یمبل بود و همه  یروبرو قایپنجره دق 

 ها قطع شد. کیشل یدفعه صدا کی
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612 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 آورد. رونیرو ازش ب یز یرو باز کرد و چ زیم یلحظه کشو کی ساواش

 به من آروم لب زد:  رو

 وجه تکون نخور! چیاصال به ه ،یکه هست یی_ از همون جا

 

 رو به نشونه "مثبت" تکون دادم. سرم

 

 ها دوباره شروع شدن. کیشل ناگهان

 

 نیزم ینصب بود بر خورد کرد و رو وارید یکه رو ییبه تابلو ریداد و ت یحرکت، ساواش جا خال کی در
 پرتاپ شد.

 

 شیشونیبه پ ریداد؛ ممکن بود ت ینم یجا خال ایبرد  یاون سمت نم رتریساواش سرش رو د اگه
 ...ایبخوره 

 

 دستش بود، با تعجب نگاهش کردم. یکه تو یرنگ یاسلحه نقره ا دنِ ید با

 

 به سمتم اومد: اطیاحت با

 .نییطبقه پا میبر دی_ با

 

گرفت و اسلحه رو به سمِت روبرو گرفت و به سمت  رومندشیگرم و ن یدست ها یسردم رو تو دستِ 
 اتاق بود رفت. یکه تو یا یدِر مخف
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613 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود. یادیز یاتاق پنجره ها یشانسمون تو از

 

 .دیآغوشش کش یکه ناگهان ساواش من رو تو میرو باز نکرده بود یدِر مخف رهیدستگ هنوز

 

 چشم هاش رو از درد محکم فشرد. دمیبگم که د یز یچ خواستم

 کردم. یدستش که دور کمرم حلقه شده بود نگاه به

 

 به خودش گرفته بود. یخون یکه تنم بود ردها یرنگ دیسف یمانتو

  ساواش پر از خون شده بود. ِدست

 خورده بود! ریت دستش

 

 .میرو باز کرد و داخل رفت یمخف در

 داد. کهیت واریرو بست و به د در

 اومد. یشر شر ازش خون م دستش

 

 لب زدم: مغموم

 !ادی_ دستت داره خون م

 

 گفت: الیخ یبه دستش کرد و ب یو نگاه دیرو گز نشییپا لب

 .ستین یز ی_ چ

 !ست؟ین یز یچ یچ یعنی_ 
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614 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد. ینم دهید یز یبود و چ کیکردم که تار یاتاق نگاه به

 

که نشنوه  یلب طور  ریسرم برداشتم و دست ِ ساواش رو گرفتم و ز یرو از رو میا روزهیرنگ ف یآب شال
 غر زدم: 

 کارو نکن. نیکارو و کن و ا نیگه مواظِب خودت باش و ا ی_ به من م

 !ستین یز یگه، چ یم یالیخ یخورده و با ب ریبعد خودش دستش ت 

 

 رو خواستم به دور دستش ببندم شال

 .دیدستش رو عقب کش که

 رو باال آوردم که با اخم وحشتناکش روبرو شدم. سرم

 

 که خش داشت گفت: ییصدا با

 .ی_ الزم نکرده شالت رو به دستم ببند

 _ چرا؟

 

دست ِ سالمش  یکیصورتم اومده بود، با اون  یاز موهام رو که جلو یکرد و طره ا یموهام اشاره ا به
 گفت:  یبه پشِت گوشم فرستاد و با لحن آروم

 ن؟ییپا یباز، بر  یموها نیبا ا یخوا ی_ نکنه م

 باشن. نییمرد اون پا یاز محافظ ها یلیخ ممکنه

 !نندیباز بب یاون وقت تو رو با موها 
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615 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 خورده بود. ریبخاطِر من ت اون

 خورده بودم. ریمن االن ت د،یکش یاگه من رو درآغوشش نم دیشا 

 خواد بذاره شالم رو به دستش ببندم.! ینم نه؛یموهام رو نب بهیمرد غر کیکه  نیوقت االن بخاطر ا اون

 

 کردم. ینچ

 و ممکنه که عفونت کنه و بدتر بشه. ادی_ دستت داره خون م

 نباشه و... نییاز محافظ ها پا یکس دینداره، شا یبیع حاال

 

 لب زد: یو با تند دیحرفم پر وسط

 نفرستم. نییباز پا یتو رو با موها یول رمیدم از درد بم یم حی_ ترج

 

 باال آوردم. رتیرو از ح سرم

 گفتن نذاشته بود. یبرا یو با تحکم گفته بود که حرف یقدر جد نیا

 لجباز بود! یلیخ 

 

 سمت ِ روبرو چند قدم برداشت. به

 

 انداختم. یاومد نگاه یاز قبل خون م شتریبه دستش که ب 

 پر از خوِن دست ساواش شده بود. نیزم کف
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616 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنم. دایپ یز یبه اطراف اتاق کردم تا چ ینگاه

 بود رو برداشتم.  زیم یکه رو یا یناگهان پارچه مشک 

 

 خاک خورده بود. یکم یشال بود ول هیهم شب نیا خوبه

 سرم گذاشتم. یرو رو شال

 

 رو به ساواش رسوندم و دستش رو از پشت گرفتم. خودم

 

 

 که برگرده، آروم زمزمه کرد: نیو بدون ا ستادیحرکت ا یکارم سرجاش ثابت و ب نیا با

 _ آلما...

 

 حرفش رو کامل بزنه: نذاشتم

 کم شه! یز یکم از خون ر هی دیشا شال دور دستت، نی_ حداقل با بستِن ا

 بعدش حتما برو دکتر. یول

 

 تموم شدِن حرفم، به سمتم برگشت با

 یز یشد و چ دهیدهنش ساب یسرم، حرف تو یرنِگ رو یشال مشک دنِ یبگه که با د یز یخواست چ و
 نگفت.

 

 رنگم رو دوِر دستش بستم. یا روزهیف یدستم گرفتم و شال آب یشده بود رو تو یکه خون دستش
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617 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .رهیخون رو بگ یجلو یکه کم یجور  

 

 قدر نگرانشم؟! نیدونستم چرا ا ینم خودمم

 بهش بوده؟ تمیخورده و حس انسان ریکه ت نیبخاطر ا دیشا

 !نهیحتما هم آره

 

 که شال رو بستم. نیاز ا بعد

 :دمیتکون دادم و کف هر دو دستم رو بهم کوب یسر 

 تموم شد. نمی_ خب ا

 

 گفت:  یگوشه لبش شکل گرفت و با قدردان یلبخند

 _ ممنون.

 

 زدم. ی تلخ ِلبخند

 ممنون بود؟ یچ یبرا

 که دوباره مقصرش من بودم؟! یز یچ بخاطر

 بودم. یازش ممنون م دیمن بودم که با نیواقع ا در

 کرد! یمن م یجوونش رو داشت فدا دوباره

 کار رو کنه؟ نیداشت ا یلزوم چه

 بود! بیغر بیقدر عج نیا چرا
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618 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .میبه سمِت در رفت گهیتکون داد و باهم د یسر 

 

 اومد. یم رونیکه از ب یهمهمه ا یاومد و بعد از اون؛ صدا یباز شدن در نور  با

 

 ساواش از در خارج شد. اول

 

 .ننیچشم به در دوخته بودن و منتظر بودن من رو بب ایو سارا و رو طرالن

 

 گذاشتم، رونیپام رو از اتاق ب تا

 آزاد شد. دنمیحبس شده بود، با د نهیس یکه تو یینفس ها انگار

 

 و بغلم کردن. دنیسه تاشون به سمتم دو هر

 گفتن. یم یز یچ کیکدوم  هر

 

 اخطار ساواش از بغلم جدا شدن. با

 

 بودن. ستادهیهاش هم پشت ِ سرش ا مهیبود و هر کدوم از ند ستادهیا شیبا لباس بلنِد مشک ایسوف

 

 کردن، تعجب کردم. یدر ِ قصر بودن و ما رو تماشا م یاز مردم که جلو یعده ا دنِ ید با

 

 کردن بلکه مردم رو ساکت کنن. یم یبودن و سع ستادهیدر قصر ا یها و سرباز ها جلو محافط
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619 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 رفت. ایبه سمِت سوف ساواش

 

 داد. صیتشخ ایرنِگ سوف یلین یشد از چشم ها یرو م ترس

 

 انداخت. نییسرش رو پا ایسوف

 به نشونه افسوس براش تکون داد. یسر  ساواش

 

 بود؟ دهیقدر ترس نیکار کرده بود که ا یچ ایسوف مگه

 

 به دسِت محافظ کرد. یو اشاره ا ستادیکه ساواش جلوش ا ادیب ایخواست به سمِت سوف یمحافظ

 

 دستش بود رو به دسِت ساواش گرفت. یکه تو یبه ناچار کاغذ محافظ

 

 ا به کاغذ کرد.گذر ینگاه ش،یشونیپ یکاغذ رو محکم از دستش گرفت و با همون اخِم رو ساواش

 

 شد. یلحظه مشِت دستش سفت تر م هر

 و کالفه بود. شونیپر تینها یاش ب چهره

 

 سمت ساواش گام برداشتم. به

 :دمیپرس نگران
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620 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده؟! ی_ چ

 

 نگفت. یز یچ 

 فقط سکوت بود سکوت... تنها

 

 رو از دست ِ مشت شده اش گرفتم. کاغذ

 شد. یم شتریبا خوندِن هر کلمه اش، تعجبم ب 

 

 بزرگ نوشته شده بود: یبه خون ِ قرمز داشت، با خط یکه انگار شباهت یرنگ با

 

 .ادیم شیبود، دفعه بعد بدتر پ شیفقط اول نی" ا

 ! یکن میاون خانم کوچولوو رو از ما قا یتون ینم 

 . ادیخودش ب یخودش با پا ای

 میریگ یرو م میخوا یو اون چه که م میش یخودمون به زور متوصل م ای

عالوه بر  میبزرگ سازمان "س،آ " ساواش بزرگمهر، اگه خودمون متوصل بش سیرو بدون، رئ نیا و
رو ازش  روشیکارمون تموم شد و ن یو وقت میکن یخانم کوچوولو رو هم مال ِ خودمون م نیا روش،ین

 .رونیب مشینداز یآشغال م کهیت هیمثل  میگرفت

 .ستین یز یکم چ روین نیا

 .میاریما حتما اون رو به دست م 

 .یوقت دار  گهیو چهار ساعت د ستیاالن تا ب از

 .یهم وقتت رو تلف کن هیثان هی دیکه نبا ریبگ میپس زود تصم 
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621 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . "اهیو س دیسف یبزرِگ خون آشام ها یها لهیقب سیرئ

 

ساواش  ادِ یدر قصر بود، با فر یکه جلو یهمهمه ا د،یکه ساواش کش یبلند یدفعه با عربده  کی
 سکوت کردن.

 

 کردن. یبود که همه با ترس ساواش رو نگاه م دهیداد کش یجور 

 

 که به دستش بسته بودم انداختم. یبه شال نگاهم

 شد. یم یقدر دستش رو مشت کرده بود. دوباره خون از شال جار  نیا 

 

 قرمز شده بود. تیکه از خشم و عصبان یصورت با

 .ستادیا ایسوف یروبرو

 

دستش گرفته بود و مرتب آب دهنش رو قورت  یبود و دامِن بلندش رو تو نییاز ترس سرش پا ایسوف
 داد. یم

 

 بودم. دهیچهره ترسناِک ساواش ترس نیهم از ا خودم

 داشت. تیچند شخص انگار

 کرد. یرو رو م تشیدفعه شخص هر

 

 از حدش! شیپ یمهربون تِ یشخص
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622 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 سازمان و... یبودنش تو سیرئ تیبار شخص کی

و با همه با اخِم پر از صالبتش  ستیآدم مهربون ن نیکرد اصال ا یکرد که آدم فکر م یرفتار م یجور  که
 کرد. یرفتار م

 دونند، جز گروه خودش. یکه همه حد خودشون رو م یجور  

 که مغروره! یوقت ای

 

 بودم. دهیرو االن د تشیشخص نیا

 به مجازم خوش نبود. ادیساواش ز یرو نیا

 ترسناک شده بود. یلیخ

 

 یدو ابروش، دست ها نیو با اون اخم وحشتناک ِ ب ستادهیا ایسوف یآدم که روبرو نیکردم ا یم حس
 که به شمار افتاده بود. ییاش، نفس ها ختهیو بهم ر شونیاز اندازه مشت شده اش، صورت پر شیپ

 .ستین ساواش

 

 همون ساواش نبود نیا نه

 رحم بود! یآدم خشن و ب کی انگار

 

 

 همه جا رو فرا گرفته بود. یبد سکوت

 همه رفته بود. ادیهم از  دنیزد؛ انگار نفس کش ینم یحرف یکس چیه
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623 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زل زده بودن. ایبه ساواش و سوف همه

 بود آروم لب زد: یمصنوع شتریکه ب یلبخند ایسوف

 نوشته شده بود؟ یاون کاغذ چ ی_ ساواش جان تو

 

 :دیغر نیبرداره، خشمگ ایکه چشم از سوف نیبدوِن ا ساواش

 ملکه آب و آتش! ،یساواش صدام کرد ومدی_ خوشم ن

 

 زد. یاش ضربه ا نهیانگشتش به س با

 .یکن ی_ فقط بزرگمهر صدام م

 .گهیکِس د چیتونند ساواش صدام کنند. نه ه یگروهم م یاعضا فقط

 

به اطراف انداخت و  یدستش بود پاک کرد و نگاه یکه تو یرو با دستمال شیشونیپ یعرِق رو ایسوف
 آروم گفت: یبا ناراحت

 _ ساواش...

 

 کلمه اش رو درست کرد. عیسر د،یخودش د ینگاه تند ساواش رو رو یوقت

 بزرگمهر. نهی_ منطورم ا

 . اریب نییصدات رو پا یلطفا کم 

 .نجانیروستا و شهرم ا یآدم ها همه

 ک... ندنیشون آبرو دارم، زشته بب شهیپ
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624 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :دیکش ادیفر بایتقر ساواش

  ؟یفهم یذارن و تو نم یم نتیسرزم ی_ چطور اونا پا تو

همه  نیکنند و باز هم با وجود ا یم یرانداز یاتاِق قصرت ت یقصر و به پنجره ها انیوقت م اون
 ؟یش یمحافط و سرباز باز هم متوجه نم

 اون اتاقه؟ یدونستن آلما تو یم چطور

 اومد؟ یسرش م ییاتاق نبودم، چه بال یمن تو دیاگه شا یدون یم

 ؟یفهم یکنند و تو باز هم نم یم دیدن و من رو تهد یکه نامه م یدونست ینم نمیچطور ا ای

 ا؟یبود سوف یاول قرارمون چ از

 

 همه به ساواش بود. رهیخ نگاه

 گرفت و ادامه داد: نفس

 زندان افتاد.  امندیکه افتاد و س یو بخاطر اتفاقات دیکه َجک آلما رو د نی_ بعد از ا

 یکه تو یرو داد نیا شنهادیکه پ یمگه تو نبود م؛یقصر بمون یآلما تو تِ یامن یبرا یشد چند روز  قرار
 برا چند روز؟ میقصرت بمون

 بار بهت گفتم" نه." نیهزارم یمن مخالفت نکردم و برا مگه

 

 وار گفته بود. دی"نه" رو تأک

 

 کرد. کیگرش رو بار انیعص یها چشم

 .یومدیتو بازم کوتاه ن ی_ ول

 !؟یبه شرط چ یکردم ول قبول
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625 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زندان افتاد. امندیکه س نینکنه؛ تا بعد از ا دیآلما رو تهد یخطر  چیکه ه نیشرط ا به

 نیزندان بود دست به همچ یکه تو نیبودن و دوباره نقشه نکشه و با ا رونیآدم هاش ب چون
 نزنه. ییکارها

 جاست. نیتر تیقصرت پرامن ینگفت مگه

 روین نیکه بخاطر ا یفرصت طلب یخون آشام ها نیَجک شروع شد و باز هم اغلِب ا هیدفعه قض کی
 بزنن. یحاظرن دست به هر کار 

 و بعد... میبمون یقبول کردم تا فقط چند روز  نیبخاطر ا من

 

 داد: رونیاش ب نهیاز س قینفسش رو عم ساواش

 کنه. دمیجرئت نداشت تهد یحت یهمه سال کس نی_ بعد از ا

 کنند! یجانانه هم م دیتهد هیهم بهمون شده و  یرانداز یاون وقت امروز ت 

آلما وسط باشه،  یپا یوقت یکرد ول شیکار هیکنند بشه  دیرو بخوان و تهد رویکه ن نیبخاطر ا دیشا
 ...هیو بعد مثل  میکن یگن اون رو مال خودمون م یم یوقت

 اصال؟! یچ یعنیحرف  نیا

 

 .دیبه موهاش کش ینزد و کالفه دست یحرف

 رو بزنند؟ یحرف نی_ اون ها چطور جرئت کردن همچ

 یگفتن و م دیفکر کنند، اون وقت فکر هم کردند و به صورت تهد یز یچ نیحق ندارن به همچ یحت
 هم کنند؟ شیخوان عمل

 شناسند؟ یها مگه من رو نم اون

 کنم؟ یو نگاهشون م نمیش یم یراحت نیکردن به هم فکر
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626 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد. رونیاز قصر ب عیحرف، سر نیگفتن ا با

 

 ناراحت، نگاه به رفتنش کرد. ایسوف

 کردم. یدقت م دیگه، من با ی_ ساواش راست م

 ...گهیبشه د یطور  نیدونستم اگه ا یم دیشناختم با یاخالقش رو م من

 

 از چشمش سرخورد و زود به سمت قصر راه افتاد. یاشک قطره

 

 کردن. یدر قصر بودن، با تعجب نگاهمون م یکه جلو یمردم ی همه

 

 تذکر محافظ ها هر کدوم به سمت . با

 خونه هاشون رفتن. ِِ 

 !یچه رفتن یول

 گفت. یم یز یچ کی یهر ک 

 

 زد گفت: یکه نفس نفس م نیا نیبه سمتم اومد و ح سارا

 .یآرومش کن یتون یدنبال ساواش، تو م_ آلما برو 

 .دیتونم. شما بر ی_ نه من نم

 

 کرد: یبه در ِ قصر نگاه سارا

 .میکرد یو آرومش م میرفت یم شیچند سال پ یلیخ میتونست ی_  اگه م
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627 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داره.  اجیاون االن اون فقط به تو احت یول 

 کنم! یخواهش م برو

 

 شد. رهیپر از التماسش بهم خ یچشم ها با

 

 گرفتم. شیکه ساواش رفته بود رو پ ی" گفتم و همون راهی" باشه ا 

 

 

 بود و هوا سوز دار شده بود. شب

 

نامعلوم و مخوف بترسم، از  یخش خِش برگ ها یکه از صدا نیاز ا شتریو من ب دیکش یزوزه م باد
 !دمیترس یگرگ ها م

 

 ام جمع کردم و خودم رو بخاطر سرما بغل کردم. نهیس یهام رو تو دست

 

 رفتم. یم دیدونستم کجا با ینم 

 ساواش کجا بود؟ آخه

 

 کردم. یخونه هاشون رو خاموش کرده بودن، نگاه یکه چراغ ها ییروستا یخونه ها به

 هم بود. شب

 کردم؟ یکار م یچ حاال
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628 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 رم! یانداختم و دارم دنبال ساواش م نییسرم رو پا یطور  نیهم

 دونستم کجا رفته؟ یچه م من

 تونستم آرومش کنم؟ یچطور م من

 من قرص مسکنم براش که آرومش کنم؟ مگه

 

 پام افتاد. ریز یفکر بودم که سنگ یطور تو نیهم

 

 خنده.  ینشسته و داره غش غش م نیزم یرو یپسر  دمیسنگ رو دنبال کردم که د رد

 

بلند شد و دستش رو به چونه اش زد و  یلیم یبا ب نیزم یتعجب نگاهش کردم که پسر از رو با
داد و به سمتم  یبود، سرش رو تکون م بشیج یداد و همون طور که دستش تو ییگردنش رو صدا

 اومد.

 

 بهم کرد: یو اشاره ا دیرو دور لبش کش زبونش

 محل ول بگرده. نینصفه شب تو ا یبودم دختر  دهی_ تا حاال ند

 

 دادم: یکردم و جوابش رو با تند یاخم

 !ینیب یم ی_ حاال که دار 

 گردم، کار دارم. یمن ول نم البته
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629 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :ستادیدست به کمر روبروم ا قایدق پسر

 ؟ی_ مثال چه کار 

 باشه؟ رونیاز ُنه شب به بعد ب دینبا یمحل کس نیتو ا یدون ینم مگه

 داره ُنه؟ ی_ نه. چه لزوم

 

 :دیکش ششیبه ته ر یدست پسر

 .نهی_ قانون ا

 رو صالح دونسته. نیا ایسوف ملکه

 ؟یرونی_ پس چطور خودت االن ب

 نگاهم کرد و لب زد: شرورانه

 ؟یرونیداشتم. تو چرا ب ی_ من کار 

 . دمیتو هم کش شتریهام رو ب اخم

 داره؟ ی_ به شما ربط

 

 کرد: یم تمیداشت اذ شخندشین

 ربط داره. ی_ به من همه چ

 

 اش نهاد رچونهیبهم کرد و دستش رو به نشونه فکرکردن، ز یا دانهینگاه خر پسر

 متفکر گفت: و

 .یستی_ بدک هم ن

 نه؟ ایمزه ات خوبه  نمیبب 
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630 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شمرده شمرده گفتم: تیعصبان با

 _ شما خودت رو اول برو مزه کن.

 رو. گهید ینه دخترا 

 

 .دمیسمت کوچه دو به

 .ادیانداختم؛ خوبه سمج نبود دنبالم ب یپشِت سرم نگاه به

 ! بهتر

 کنن. یشر درست م یالک

 

 بن بست بود. دم؛یکش یکوچه آه دنید با

 

 ستادهیکوچه ا یتر که انتها یلکیهمون پسر و چند نفر پسِر قد بلند تر و ه دنِ یکه برم که با د برگشتم
 کردم: رتیبودن، ح

 خوام رد شم. یکنار م دی_ بر

 

 گفت:  یلبخنِد چندش آور پسر، با  همون

 !یرد ش میذار یو بعد م میریگ یتو رو م ی_ول

 

 دستم گذاشت. یبه اون سمت برم که دستش رو رو خواستم
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631 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود. فتادهیبستم؛ امروز کم اتفاق ن تیهام رو از فرط ِ عصبان چشم

 دردسر هم بود. نیا

 

 طور که چشم هام رو بسته بودم گفتم:  همون

 _ دستم رو ول کن.

 دونم و تو... یمن م وگرنه

 

 گفت:  یکه دستم رو گرفته بود با لحن الت یپسر 

 تو. گریج ،ی_اوخ

 دوست دارم تا آروم. شتریب یمن دختر وحش یدون یم 

 !یکن یتون یکار م یچ نمیخوام بب یم

 

 باز کردم. یزدم و چشم هام رو به آروم یدلم بهشون پوزخند یتو

 

 کردم. یم یکار  دیبا

 گذشت. لمیف کیچشمم مثل  یداده بود، از جلو ادیکه بابا بهم  یا یرزم یها آموزش

 آموزش هام کنم. نیاز ا یادیبتونم  گهیبار د کینبود  بدک

 

 شدم. رهیزاِغ پسره خ یچشم ها به

 ذهِن پسر ِ رو به انحراف بکشونم. یکم خواستم

 ه؟یچ یدون یم_ 
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632 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کار کنه چون شرمه  دیدختر نبا دیکن یبشورن و بسابن. فکر م دیدخترها فقط با دیکن یفکر م شماها
 براتون.

 طرز تفکر رو دارند. نیخب اغلب ا یول

 

 لب گفت. ریز یجوون پسر

 زدم. یغفلتش استفاده کردم و محکم به شکمش ضربه ا نیاز ا 

 

 پسر به خودش اومد.  یکی اون

 کار رو کنم. نیتوقع نداشت ا انگار

 " گفت.یکه از درد " آخ چوندمیکنه، مِچ دستش رو گرفتم و پ یخواست کار  تا

 

 دست هاش گرفت. نیبازوش رو ب یپسر خواست از ُپشت بهم حمله کنه که دست یکی اون

 .هینتونستم بفهمم اون فرد ک 

 افتاد.  نیزم یبه پسر زدم که رو یا گهید ضربه

 

 مانتوم رو کنار زدم. یو خاک ِ رو دمیبه مانتوم کش یدست

 .دیچرا شماها ما دخترا رو دست کم گرفت د؛یزن ی_ همش حرف م

 

 دلش گذاشته بود. یدستش رو تو پسر

 دفعه پا به فرار گذاشتن. کیشخص پشت سرم، از ترس صورتشون خشک شد و بعد  دنِ یبا د 
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633 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لحظه برگشتم. کی

 یبیبا حالت عجاز خون بود،  ییایبود و کاسه چشم هاش در رونیهاش ب شیمرِد قدبلند که ن کی 
 کرد. ینگاهم م

 

 شده بود. رید گهید ام،یدهنم قرار گرفت و تا به خودم ب یجلو یدفعه دستمال کی

 یز یچ گهیکم کم چشم هام تار شد و د یزدم ول ییدستم رو به سمِت دستمال بردم و دست و پا 
 ...دمینفهم

 

 "ساواش"

 

 پام بود رو با نوک کفشم ضرب گرفتم و محکم به سمِت جلو پرتاب کردم. ریکه ز یسنگ 

 .دمیموهام کش ونِ یم یدست تیعصبان از

 

 دست بذارم. یطور دست رو نیتونستم هم ینم

 نبود. زیجا جا نیموندنمون ا گهید 

 .میرفت یجا م نیبود هر چه زودتر از ا بهتر

 

 کردن. یم یبا صبرم باز  دینبا

 .ستندیعواقب کارشون با یپا دیهم با حاال

 

 رو به همراه داشت. یکردِن ساواش بزرگمهر، تاواِن سخت دیتهد
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634 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد کوتاه اومد. یم دیبود شا یمعمول زِ یچ کیدرباره  دیتهد اگه

 کنم. یو موضوع، حق با اون ها باشه، برابرانه عدالت رو برقرار م دیتهد نیهم که ا یوقت

 حِق من باشه. دیتهد نیاگه ا یول 

 تاوان پس بدن. دیبا

 

 !نش؟یزتریدرباره عز دیتهد

 رو به همراه داره! یسخت تاوان

 

 حرکت سرجام خشکم زد. یب ،یدختر  غِ یج یصدا با

 دوباره به راهم ادامه دادم. ومد،ین ییصدا گهید یبه اطراف انداختم و وقت ینگاه

 اومد. یدفعه صدا خفه تر و کم تر م نیا یاومد ول یغیج یدوباره صدا 

 

 .دمیبه سمِت کوچه دو زود

 باال بره. واریخواست از د یشونه اش گذاشته بود و م یرو رو یدختر  ،یکر یمرِد غول پ 

 اون مرد برام آشنا بود. چهره

 

 باال بره. واریبرداره و از د نیزم یکه پاش رو کامل از رو نیاز ا قبل

 هلش دادم. نییمشتم گرفتم و به سمِت پا یرو تو رهنشیپ

 :دمیشده ام غر دیکل یدندون ها نیب از

 !؟یبر  ی_ دختِر مردم رو کجا م
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635 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. رهیقرمزش بهم خ یِ خاکستر  یداد و با چشم ها رونیهاش رو ب شین

 کرد؟ یکار م یجا چ نیخون آشام ا نیا

 

 .دیصورتش رو کاو اریاخت یشونه اش بود، چشم هام ب یکه رو یدختر  دنِ ید با

 

 صورتش افتاده بود و صورتش رو شفاف تر کرده بود. یکوچه بود، رو یکه تو یبرق چراغِ 

 

 آورد و به سمت ِ صورتم گرفت. رونیب بشیرو از ج ییفرصت استفاده کرد و چاقو نیا از

 

 چاقو رو از کنار ابروم حس کردم. قِ یعم خراِش 

 کردم. یحس م یصورتم، به خوب یو رد خوِن گرم رو رو قیعم خط

 

 .دمیکش نییشونه اش پا یو آلما رو از رو دمیهام رو بهم ساب دندون

 خواست عقب بکشه. یانگار نم یول

 

 دست هام بلند کردم. یآلما رو تو فی ظر ِتن

 رگ گردنم بود. یپشت ِ سرم حس کردم  و حاال لمِس دندونش تو قایخون آشام رو دق حضور

 

 

 " آلما "
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636 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چشم هام رو باز کردم. ،یبیسر درِد عج با

 مژه هام بود که تواِن باز کردن ِ رو از من گرفته بود. یرو یکه وزنه ا انگار

 

 به سقِف اتاق افتاد. چشمم

 

 کردم. یتخت نشستم و به اطراف نگاه یرو

 

 از اتاق بود. یرنگ گوشه ا یقهوه ا یبود و کمد کیاتاق کوچ کی

 کره بود. انیرو نما یکه وسط اتاق بود، تضاد قشنگ یا یدست بافِت رنگ ی چهیقال 

 

 کنارش قرار داشت. یمحمد یدر مجاور اتاق بود که گل ها یباز شده ا پنجره

 

  گه؟یجا کجا بود د نیا

 کردم؟! یکار م یجا چ نیا من

 داغم گذاشتم و چشم هام رو محکم بستم. یِ شونیپ یرو رو دستم

 جا درآوردم. نیشد و چطور سر از ا یچ ارمیب ادیکردم به  یسع

 

داشت و چشم هاش  شیرفت، منم به دنبالش رفتم و بعد اون پسر که ن رونیساواش از قصر ب یوقت
 بود و بعد... یقرمِز خاکستر 

 

 مرتبه باز کردم. کیهام رو  چشم
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637 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد؟ یاز اون چ بعد

 برام افتاد؟ یچه اتفاق 

 

 برخورد کرد. واریدفعه دِر اتاق باز شد و در طاق به طاق به د کیطور در حال فکر کردن بودم که  نیهم

 

در اتاق رو  گهیرو نگه داشته بود و با دست د ینیاز دست هاش س یکیبا  ،یزن با لباس محل کی
 بست.

 

 :بامزه گفت یتخت نشست و با لهجه ا یزنان به سمتم اومد و رو لبخند

 غذا بخوور.  یکم ای_ سالم کور ب 

 هالک بوشو یدر از نگران یلوپسر ج یم 

 هالک شده.( یدر از نگران یغذا بخور. پسرم جلو یکم ای)سالم دخترم ب

 

 نه تنها در کالمم، بلکه در چهره ام هم آشکار بود. تعجب

 د؟یگ یم یفهمم شما چ ی. من نمدی_ ببخش

 تخت گذاشت و  مهربانانه لب زد: نییرو پا ینیس

 _ فهمم.

 

 شدم. یگفت رو متوجه نم یکه م یکلمه ا هر

 گفت: یسر با سخت آخر

 .شتیپ ادیگم ب ی_ به پسروم م
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638 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .(شتیپ ایگم ب ی)به پسرم م  

 بودم. دهیرو فهم نیا خداروشکر

 زنه؟ یدونستم از کدوم پسر حرف م ینم یول 

 

 کرد. ینیس یتو یو مربا ریبه نون و پن یا اشاره

 _ بخوورش کوور.

 )بخورش دختر(

 

 رو تکون دادم.  سرم

 .دمیکه فقط کلمه "بخورش" رو فهم نیبا ا 

 رفت. رونیو از اتاق ب دیزد و گونه ام رو با محبت بوس یلبخنِد مهربون دوباره

 

 کرده بودم. دایزن پ نیبه ا یخوب یلیحس خ کیدونم چرا  ینم

 کردم. یبود نگاه نیزم یکه رو یا ینیس به

 شده بود. دهیچیاتاق پ یفضا یتو ،یخوب و مطبوِع نوِن محل یبو 

 

 گشنم بود. یلیخ

 و مشغول خوردن شدم. دمیخودم کش یرو جلو ینیس 

 

 از صبحونه، در اتاق رو باز کردم. بعد

 و ساده و قشنگ بود. کیکوچ یلیخونه خ کی
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639 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و جمع و جور بود. کیکوچ ییرایپذ یقرمز رنگ تو یها یُپشت

 داشت. یخش خش یکه صدا یمیقد یِ مشک یویراد کیبود و تنها  واریآشپزخونه که کنج د کی 

 نداشت. شتریاتاق هم ب کی

 

 بود. وارید یهم رو کیکوچ نهیآ کی

 انداختم. یخودم نگاه ِ کوتاه به

 رنگ، تنم بود. دیسف یمانتو همون

  

 بهم خوردن در اومد. یصدا

 زد.  یلبخند دنمیآورد با د یکه شال و کالهش رو در م یدر حال یسال انیم یمرد 

 کردم و گفتم: یسالم

 جا اومدم. نیا یدونم چطور  یجا برم. راستش نم نیخوام از ا یمن م د،ی_ ببخش

 

 کرد: یکرد و اخم ادتریرفت و شعله اش رو ز یبه سمت ِ بخار  مرد

 .یشه بر  یناراحت م یلی_ دخترم، ن

 .ادیصبر کن پسرم ب یکم 

 سرده، برف هم آمده تا کمر. یلیهم خ هوا

 

 دور اطراف چرخوندم: کیرو  نگاهم

 جا کجاست؟ نی_ا
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640 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گنگ شدنم شد. متوجه

 جا شماله دخترم. نی_ ا

 :دمیپرس رتیح با

 _ شمال؟

 

 :رادا

 

 اومد: یلیمسرور ن یصدا

 .زی_ آره عز

 

 گفت: ینیریبه لباسم افتاد و با اخم ش یلین نگاه

 تره لباس خوشگل فدانم. ای_ ب

 لباس خوشگل بدم( هیبهت  ای)ب 

 

 رو به من گفت: دمینفهم یز یبود چ دهیمرد که انگار فهم اون

 لباس خوشگل بدم. هیبهت  ایگه ب یم یلی_ ن

 

 رو تکون دادم. سرم

 لباِس تنم خوبه. نیجوون، هم یلی_ نه ن

 خوام برم. یم گهید االنم
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641 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد و چند مرتبه به گونه ش زد: یاخم یلین

 کور؟! یشیب یخوا یم هی_ کو

 .ییتازه ُبومو 

 دست جا ناراحت بم. یت یشیاگه ب 

 دختر؟! یبر  یخوا ی)کجا م

 .یاومد تازه

 شم.( یاز دستت ناراحت م یبر  اگه

 

 گفت. یز یجوون به همون زبون چ یلیبرام ترجمه کرد و به ن انسالی م ِمرد

 

 صدا کرد. میرو مش رح انسالیمرِد م ،یلین

 

 گفت. یلیبه ن یز یدوباره چ میرح مش

 همون طور اخم کرده بود. یلین یول

 

 گفت: یجوون به سمتم اومد و دست و پاشکسته به فارس یلین

 .دمی... همه سال تو رو بنی_ بعد... از ا

 .یزاک )بچم( برام کرده بود، هست یک... م یفیمثل تعر 

 !یخودمون یشونی... مثِل ماه پمثل

  

 ؟یشونی_ ماه پ
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642 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گونه اش سر خورد و ناراحت به سمِت آشپزخونه راه افتاد. یاز چشم هاش رو یقطره اشک یلین

 

 نگاه کرد و با افسوس گفت: یلیبه رفتِن ن میرح مش

  دخترش افتاده. ِادی_ دوباره 

 

 لب زدم: مغموم

 _ نکنه بخاطر من...

 :دیبه صورتش کش یو خسته دست کالفه

 _ نه دخترم.

 جا اومدم. نیا یجا هستم، چطور  نیدونم چرا ا ی_ راستش من اصال نم

 نگرانم شدن. یلیخ حتما

 برم! دیبا

 

 :ستادیروبروم ا میرح مش

 .میش یهم خوش حال م یلیخ ،یجا بمون نیا ی_ دخترم اگه دوست دار 

 .یبر  یطور  نیهم میبذار میتون یما نم یبر  یخوا یاگه م یول

 . یتو دسِت ما امانت فعال

 برو. یکه دوست دار  ییبعد هر جا ادیاون ب بذار

 .یجا بمون نیا میدوست دار یلیگم، خ یهم م باز
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643 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ذهنم رو به خودش مشغول کرد. یسوال

 :دمیپرس 

 !ه؟یاون فرد ک ی_ ممنون. ول

 

به  یکه در باز شد، سوز باد سرد نیتا خواست ادامه حرفش رو بزنه؛ در باز شد و همراه بر ا میرح مش
 داخل اومد.

 

که در رو باز کرده  یفرد دهیصورتم بود کنار زدم و به قامت ِ  بلند و کش یاز موهام رو که جلو یبخش
 انداختم. یبود، نگاه

 

 شونه اش نهفته بود. یبرف، رو کیکوچ یبود دونه ها دهیکه پوش یور یپل

 

 افتاده بود. شیشونیپ یبامزه رو یلیشده بود و خ سیخ یصورتش، کم یجلو یموها

 

 

 دستش بود. یرنگ تو یآب یا پوشه

 

 بار سرد بود. نیا ش،یطوفان یِ آب یها چشم

 که سرماش تا آخر یزمستون مثل

 کنه. یرو بهت منتقل نم یا یگرم چیکنه و ه ینفوذ م وجودت
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644 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد. میبه مش رح یسالم

 هم در جوابش گفت: میرح مش

 خوب مراقبت کردم. تیاز امانت دار _ پسرم

 

 گرفت و به من دوخت: مینگاهش رو از مش رح ساواش

 شد. یهم م نی_ مگه جز ا

 

 گذاشت. یجا کفش یدر درآورد و تو یرو جلو کفشش

 

 بود رفت. یلیکه ن یبه آشپزخونه ا م؛یحرف بزن یو کم میکه تنها باش نیا یبرا میرح مش

 

 گفت:  یداد و با خونسرد هیقرمز رنگ تک ینشست و به ُپشت نیزم یرو ساواش

 ؟یکه تا صبح سرپا بمون یخوا ی_ نم

 

 بود نشستم. چهیقال کیکه تنها فقط  نیزم یازش گرفتم و کنارش رو چشم

 ؟یبد حیشه توض ی_ م

 

 گذرا بهش انداخت. یپوشه بود رو به دست گرفت و نگاه یکه تو یکاغذ ساواش

 ؟یحی_ چه توض

 

 گرفته بود. حرصم
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645 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنه. یپوشه اش بود نگاه م یکه تو یپرسم و اون انگار نه انگار و به کاغذ یدارم ازش سوال م من

 

 :حرص گفتم با

 کنم؟  یکار م یجا چ نی_ من ا

 !ن؟یک میو مش رح یلین نیا

 

 : گفت یشد و به آروم رهیسرش رو باال گرفت و نافذ بهم خ باالخره

 .یشد هوشیکه ب نی_ بعد از ا

 .دمیخواست تو رو همراه خودش ببره که به موقع رس یاون خون آشام م 

 

 کرد: یلبخنِد کنج لبش، به خونه اشاره ا با

 .میایکه ب دیجا به ذهنم رس نی_ منم اون لحظه ا

 شناختم. یهم دورتا دور م میجوون و مش رح یلین

 قصر؟ میر یم ی_ پس ک

 

 و محکم گفت: یکرد و نگاهش رو به چشم هام دوخت و جد یاخم

 .میگرد یوقت اون جا بر نم چیه گهید_  

 اون اصال... هیزن مهربون یلیخ ایسوف ی_ ول

 

 :دیحرفم پر ونیم

 .ستیکنه ن یاون جور که تظاهر م یکس چیاوقات ه ی_ بعض



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 داره. یا گهیچهره د هیپشت نقابش  یجوره، ول کیظاهر  در

 ...ایکه سوف نهی_ منظورت ا

 

 هاش رو بهم گره زد. دست

 گفتم. یمن کل یطور باشه، ول نیهم ا ایسوف دی_ نه شا

 م؟یر یجا م نیاز ا ی_ پس ک

 

 بهم کرد و زمزمه وار گفت: یقینگاه عم ساواش

 م؟یجا بر نیزودتر از ا ی_ دوست دار 

 . مییجا نیهم خبر نداره ما ا یکس چی_ خب، آره ه

 نگران بشن. دیشا

 

 که پر از نوشته بود رو داخل پوشه جا داد. یکاغذ ساواش

 _  نگران نباش.

 .مییجا نیو بچه ها گفتم ا دیسع به

 

 اومد که به سمتمون اومد. یلیپر شوِق ن یصدا

 .نییسایموندگار ا هیخب اَ  ی_  چ

 (د یموندگار شد گهیجا د نی)چه خب شد ا

 

 گفت:  یجوون زد و با لحن بامزه ا یلیبه ن یلبخند ساواش
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647 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 فته؟یگیپسر تنگ ب یدل ت ی_ ت

 دختر؟ یت ای

 پسرت تنگ شده؟ ی)دلت برا

 دخترت؟( ای 

 

 دستش گرفت. ینازک کرد و کنارم نشست و دستم رو تو یچشم یلین

 بومو؟  یتره حسود ه؟ی_ چ

 شده؟( تیحسود هی)چ

 

 کرد: کیکرد و چشم هاش رو بار ینچ ساواش

 !یببرد ادیپسر رو از  یو ت یا دهیجان دخترت رو ب ی_  ت

 ! (یو پسرت رو فراموش کرد یدی)دخترت رو د

 

 مادرانه به ساواش انداخت. یدستش فشرد و نگاه یدستم رو تو یلین

 قلب سر جا داره. یمنه و م یدونه  هی یکیدختر ناز من  نیا یبو، ول یپسر تا آخر عمر خواه ی_  تو م

قلب من جا  یمنه و تو یدونه  هی یکیدختر ناز من  نیا یبود، ول یو تا آخر عمر خواه ی)تو پسرم
 داره(

 

 کردم. یتعجب به دوتاشون نگاه با

 رو بلد بود؟  یزبون ِ شمال ساواش
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648 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گفت:  یاومد که به فارس میاعتراض مش رح یصدا

 !یاز گشنگ میُمرد یار یغذا رو م یجوون، پس ک یلی_ عه ن

 

 گفت و به سمت آشپزخونه راه افتاد. یجوون چشم یلین

 

 :دمیپرس مبهوت

 شه؟ یهم متوجه م یجون فارس یلین م،ی_ مش رح

 

 رو به دست گرفت. یحیکنار ساواش نشست و تسب میرح مش

 یحرف م یزبوِن محل نیهمه با ا گهیزدند د یحرف نم یمحله اشون اصال فارس ی_  آره، چون تو
 زدند.

 دادم. ادی یفارس یجوون آشنا شدم، خودم بهش کم یلیبا ن یوقت یول

 تونه حرف بزنه. یدست و پا شکسته م یشه ول یهم متوجه م االن

 .رمیبگ ادیبرام جالبه دوست دارم  یلی_ زبونشون خ

 

 یفرستاد با اخم مصنوع یرو با سر انگشتاش عقب م حیتسب یهمون طور که دونه ها میرح مش
 گفت: 

 نداده؟! ادیساواِش ما چرا بهت تا االن  نی_ ا

 

 کرد. ینگاه میبه مش رح ساواش

 اتفاق پشت اتفاق افتاد. م،ی_ وقت نشد مش رح
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649 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .لیباشه با کماِل م یاگه آلما خودش راض یول

 

 نگاهم کرد. طنتیبا ش دیحرفش که رس یجا نیا به

 افته گفت: یم یموضوع ادیکه  میرح مش

 .دیجا بمون نیامشب ا دی_ پسرم، حتما با

 .میش یاز دستت ناراحت م یلی. که هم من هم ناریهم ن نه

 .یبود ومدهیجا ن نیشده که ا یسال کی

 !؟یبر  یخوا یو زود هم م یدختر خوشگلم هم با خودت آورد نیکه ا یحاال هم که اومد 

 

 

 .میاز شام قرار شد بر بعد

 

 رفته بود. میهم مش رح نیهم یرو کار داشت برا میروستا، مش رح یِ از اهال یکی

 

 .میکردن بر یو بعد از خداحافظ ادیب میمش رح میبود منتظر

 

 شده بود. دهیچیاتاق پ یتاِک ساعت تو کیت یصدا

 کردم. یتخت بود نگاه یکه باال یهام رو بهم گره زدم و به ساعت دست

 

 رفته و هنوز برنگشته بود. میشده بود که مش رح یساعت مین
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650 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :دمیپرس کالفه

 ومد؟ین میپس چرا مش رح _

 

 محکم و بسته شدِن در اومد یصدا

 کرد. یصحبت م میجوون که داشت با مش رح یلین یبعد از اون، صدا و

 

 ساواش افتاد. یبه چهره درهم رفته  نگاهم

 پر از گل آلود بود. م،یمش رح یِ مشک کاپشنِ 

 

 گفت: یبرداشت و بدون معطل دیکرم رنِگ سف واریاش رو از د هیتک ساواش

 !میحتما بر دیما با ی_ ول 

 

 :دمیسمتشون رفتم و نگران پرس به

 شده؟! یز ی_ چ

 

 آورد گفت: یهمون طور که کاپشنش رو در م میرح مش

 به اون سمت بره، خطرناکه. دینبا یکرده و کس زشیاالن بهم خبر دادن کوه ر نی_ هم

 هم اومده. سیپل

  کوه؟ ِزشی_ ر

 

 داد: یلیتکون داد و کاپشنش رو به ن یسر  میرح مش
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651 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ادیوحشتناک م ادیجا اگه برف ب نی_ آره دخترم، ا

 .هیطور نیا شهیما هم یروستا یدونم ول یرو نم گهید یجاها 

 قبل فرق داره. یدفعه با سال ها نیا

که  یشده و راه زشی، رکه خورده یکوه به وجود اومده بود و ترک ها یکه تو ییبخاطر برف ها امسال
 خوره فعال بسته شده. یبه شهر م

 

 زمزمه کردم: دانهیناام

 !م؟یبر گهید میتون ی_ نم

 

 داد. میبه مش رح یگذاشت و دستمال زیرخت آو یکاپشن رو رو یلین

کرد  یرو پاک م شیشونیو عرِق پ دیکش یم شیشونیپ یکه دستمال رو رو نیا نیح میمش رح 
 گفت:

 کشه. یطول م یلیتا راه ها باز بشه که تا اون موقع هم خ دیصبر کن دیفعال با_ 

 

 جوون دستم رو گرفت و من رو به سمِت اتاق برد. یلین

 لبخند رو به من گفت: با

 لباس رو عوض کن، تا َتَر بهتر َفدنم. ی_ ت

 )لباست رو عوض کن تا بهترش رو بهت بدم.(

 

 گه لباست رو عوض کن. یم دمیکلمه "لباسش" فهم از

 تکون دادم: نیبه طرف یسر 
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652 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لباِس تنم خوبه. نیجوون، هم یلی_ نه ن

 

 کرد و سرش رو به نشونه "نه" تکون داد. یکرد و از سرتا پام رو نگاه یاخم یلین

 .سایکم ا سا،یا یپشت کمر خون یلباس ت ی_  ت

 َتَر لباس َفَدنم. سایبخاطر آن که راه ها هم بسته بووه. بهتر ا یول 

 که راه ها هم بسته شده بهتره بهت لباس بدم.( نیبخاطر ا یول ه،یخون یکمرش کم)لباست پشت 

 

 آورد و به سمتم گرفت:  رونیرنگ رو ب یشمیحرفش، در ِ کمد رو باز کرد و لباِس سبز  نیا با

 ناز دختر، خودم آن را بودوختم. هی_ حتما َتَر آ

 ناز دختر، خودم اون رو دوختمش( ادی)حتما بهت م

 

 تکون دادم. یناچار سر  به

 .دمیفهم یکلمه هاش رو م یبعض یگه ول یم یچ دمیفهم یکه نم نیبا ا 

 

 گرفتم. یم ادیجوون رو  یلیبهتر بود هر چه زودتر زبون ن م،یموند یجا م نیا گهیچون چند روز د یول

 

 

 

 رفت. رونیاز اتاق ب یلین 

 

 .دمیپوش یرو با سخت لباس
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 کردم. یبود، به خودم نگاه دهیکه به کمد چسب یقد مین نهیآ یروبرو

 

 به کت همرنگش بود. هیکه شب یرنگ که با بلوز  یشمیدامِن بلند سبز  کی

 

از سبز  یبیداشت و دامن ترک یا یرنگ یو رنگ یفرض یبودم خط ها دهیکه پوش یبلوز  یها نیآست
رنگ دامن رو  ِب یروش کار شده بود و کت هم ترک یز یر یرنگ بود که نقِش گل ها یبا مشک یشمی

 داشت. 

 بود و کوتاه بود. نمیقفسه س ریصورت که کت تا ز نیا با

 

 سرم انداختم. یتخت بود رو برداشتم و رو یبود و رو یو زرق و برق یکه پولک یرنگ یشمیابر شال

 

 شده بودم. ییروستا یدخترها هیشب

 لبم نشست. یرو یحرفم، لبخند نیگفتِن ا با

 

 شدم. رهیخ نهیآ یزدم و دوباره به خودم تو یدار رو با دوانگشتم گرفتم و چرخ نیچ ی دامنه

 

 قشنگ بود! یلیخ یمحل لباِس 

 

 سمِت صورتم بود. کیجلوم  یاز موها یرنگ موهام رو پوشونده بود و بخش یشمیابر شالِ 

 

 اتاق باز شد. در
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 گفتم: هیک نمیکه برگردم و بب نیبدون ا 

 قشنگه ممنونم ازتون. یلیخ دیکه بهم داد یلباس نیجوون ا یلی_ ن

 که لباس رو... نیفقط ا 

 

 موند. یساواش، حرفم نصفه باق دنِ یبه سمت ِ در برگشتم که با د ومد؛ین ییصدا

 تعجب نگاهش کردم. با

 ؟یکن یکار م یجا چ نی_ تو ا

 

اتاق رفت و کتش رو درآورد و کنار تخت  ینگاهش رو از لباسم گرفت و به سمِت تنها تخِت تو یِ نیسنگ
 پرت کرد.

 

 گذاشت و چشم هاش و بست. شیشونیپ یو دستش رو رو دیتخت دراز کش یرو

 ؟یجا بخواب نیا یخوا ی_ نکنه م 

 

 لب گفت: ریکنه ز یکه حرکت نیبدون ا ساواش

 _  آره.

 

 :دمیپرس یسمتش رفتم و شاک به

 ؟یچ ی_ برا

 به سقف شد: رهیبرداشت و  خ شیشونیپ یدستش رو از رو 

 ه؟ی_ مشکل
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 _  هزارتاش مشکله.

 

به چشم  یکنار تخت گذاشت و دست یِ چوب زیم یتخت نشست و ساعت رو از دستش درآورد و رو یرو
 :دیهاش کش

 _ خستم آلما. لطفا بحث نکن.

 

 شدم. قیچهره اش دق به

 زد. یم ادیصورتش فر یتو یخستگ

 

 گل کرده بود: میلج باز انگار

 مونم! یاتاق نم هی یمن با تو تو ی_ ول

 

 رو به سمتم روانه کرد. انگرشیکرد و نگاه عص یاخم

 

 

 رو بهم دوخت: نشیکرد و نگاه ِ خشمگ یاخم

 !یمون یاتاق م یجا تو نی_ هم

 

بود که دستم رو با شدت  دهیدر نرس رهیزدم و به سمت ِ در راه افتادم. هنوز دستم به دستگ یپوزخند
 .دیگرفت و به سمِت خودش کش
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 گوشم برد و آروم نجوا کرد: کیسرش رو نزد 

 .یمون یاتاق م نیا ی_ مگه نگفتم تو

 

بکشم که محکم تر  رونیب شیقو یپنجه ها ریکردم و خواستم دستم رو از ز یمتقابل بهش اخم منم
 بازوم رو گرفت.

 

 کرد: یدعوت م یبیعج یاهویساواش، داشت قلبم رو به ه ینجواها

 !؟یموند یاتاق م هی ی_ چطور قبال با من تو 

 .یمون یاالن هم م پس

 

  دمیکش رونیرو از دستش ب بازوم

 

 شد. یخورد و مور مورم م یداغش به پشت گردنم م یهرم نفس ها 

 کردم: ظیغ

 .میموقع فرق داشت. چون مجبور بود _ اون

 

 دستش گرفت:  یمن رو به سمِت خودش برگردوند و مچ ِ دستم رو تو ساواش

 ! ی_ االن هم مجبور 

 

 شرورانه اش گفتم: یبه چشم ها رهیخ

 _ اون دفعه فرق داشت.
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 کرد:  لیسمِت شونه اش ما یرو کم سرش

 ه؟یدفعه فرقش چ نی_ ا

 

 کردم. لیرو به سمتش متمازدم و سرم  یدلم لبخند یتو

 .یاومد یاز شب ها اتاق نم یلیبود که خ نی_ اون دفعه فرقش ا

 .یاومد ینصفه شب م یاومد یهم م اگه

 .یدیخواب یکاناپه م یتو ای

 .فرق داره یلیاالن خ یول

 .ستیدر کار ن ینقش چیاالن ه یول م،یکن ینقش باز  میچون اون موقع مجبور بود 

 

گردنش  کینزد یکه لمِس لبم کامل به گردنش نخوره، لحظه آخر لبم رو کم یتموم شدِن حرفم، جور  تا
 بردم.

 کنم. تشیدونم چرا دوست داشتم اذ ینم

 

 شد. یم نییاش با شتاب باال و پا نهیس قفسه

 کشوند. واریحرکت من رو به سمت ِ د کیازش دور کردم که در  یرو کم سرم

 

 دستش فرار کنم. رِ یکه نتونم از ز یگذاشت جور  ارویدستش رو دو طرف د 

 

 کرد. یاخم هاش تو هم بود؛ به چشم هام نگاه همچنان
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 کردم. یبدوِن نگاه کردِن بهش، به اون سمِت تخت نگاه م یول 

 

 خسته اش گفت:  یکرد و با تن صدا لیچونه ام برد و سرم رو به سمت ِ خودش متما ریرو ز دستش

 زنم لطفا به چشمام نگاه کن! یباهات حرف م ی_ وقت

 

 شدم. رهیاطرافش رو گرفته بود، خ یخون یکه رگه ها شیآب یچشم ها به

 

 گوشم برد و لب زد: ریزد و سرش رو ز یجون یب لبخند

 یکن یطونینکن، که اگه ش یطونی_  ش

 هات رو نداشت! طنتیگرِگ گرسنه، طاقت ش نیا یدیوقت د هی 

 

 نگاهش کردم. طونیش یچشم ها با

 .ادیبدم نم طنتیش نیاز ا ادی_ منم ز

 ؟یطاقت یب یلیتو خ نکنه

 نکن. طنتیگرگ خسته و گرسنه ش هی شیوقت پ چیه حت،ی_ از من به تو نص

 مونه. یخودت م یعواقبش پا که

 

 کرد و ادامه داد: یمکث

 طاقتم. یب یباره که گفت نی_ و جملت در ا
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بود  یدر برابر هلنا که به نظر خودش دختر لوند و خوشگل شیطاقت بودم، شش سال پ یکه اگه ب بگم
 شدم نه االن! یطاقت م یتونست ازش دست بکشه؛  ب ینم یمرد چیو ه

 هام رو تنگ کردم: چشم

 من تونستم. دی_ شا

 

 تم.از موهام رو عقب داد که دستش رو گرف یصورتم برد و طره ا یجلو یرو به سمت ِ موها دستش

 بهم کرد. ینگاه

 ارزه؟ یبار امتحانش م هی_ 

 _ چرا که نه!

 

 به در خورد و در باز شد. یا تقه

 شد. دهییدهنش سا ی من و ساواش، حرف تو ِدنیبگه که با د یز یخواست چ یلین

 

 از اتاق خارج شد. عیدوخت و سر نینگاهش رو به زم نیو شرمگ دی"  کشینی"ه

 

 

 گرفتم. یفیرو از استرس، گاز ِ خف لبم

 کنه؟ یبرداشت م یاالن چ ی_ وا

 

 :گفت یالیخ یکرد و با ب یبه در نگاه ساواش

  یچی_ ه
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 م؟یکرد یکار م یچ میمگه ما داشت 

 

 به خودمون کردم. ینگاه

 !گهیکرد د یم یفکر  کیبود  یهر ک م،یکه ما بود یتیوضع نیا خوب

 

 گفتم: ظیکردم و ازش فاصله گرفتم. با غ یتصنوع اخم

 کنند. یم یمن مهمه چه برداشت یبرا یول_ 

 

 اتاق رو باز کردم و از در خارج شدم. در

 

آشپزخونه  یکه داشتن، انداخته بود و تو یکیکوچ ییرایپذ یجوون ُتشک و لحاف و بالشت رو رو یلین
 .ختیر یخودش داشت آب م یبرا

 

 سمت ِ آشپزخونه رفتم و آروم صداش زدم: به

 جون! یلی_ ن

 

 گذاشت و به سمتم برگشت. ییظرفشو نکیس یتورو  وانیل

 

 گرفتم. یدستم رو به باز  یانداختم و انگشت ها نییرو پا سرم

 _ راستش...
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 چونه ام رو با دستش به سمِت باال گرفت. یلین

 !ینوگود یی_کور، تو که کار خطا

 (ینکرد یی)دختر تو که کار خطا

 

 ادامه حرفش گفت:  به

 .یچ هیمحرمه، اگه نامحرم بو  یپسر ت ی_م

 .(یز یچ هی) پسرم محرمته، اگه نامحرم بود، حاال 

 

 محرم؟

 گفته بود یجوون چ یلیبه ن ساواش

 گفت محرم! یم یلیکه ن 

 ساواش بهشون گفته... نکنه

 

 تموم بشه. تیکرد و بعد از مامور ریرو دستگ امندیس سیکه پل نیبعد از ا هیقض نیآخه قرار بود ا یول

 کنه. دایقرار نبود ادامه پ 

 ماهش هم تموم نشده بود. کیدوماه،  نیدوماه بود که از ا یفقط برا غهیص نیا

 بودم. دهیجوون رو فهم یلیمحرم و پسر گفتن ن نیا فقط

 

 اومدم و حرف رو عوض کردم: رونیفکر ب از

 کجاست؟! میجوون، مش رح یلین ی_ راست
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 بزنم.  یموضوع حرف نیدرباره ا گهیخوام د ینم دیکه فهم یلین

 به هال کرد: ینگاه

 باوره مهیبوشو ه می_ مش رح

 (اره یب زمیرفته ه می)مش رح

 

 :دمیپرس رونیح

 !گه؟ید هیچ هی_ هم

 

 گفت:  یبه چونه اش زد و با سخت یفکر کرد و دست یکم یلین

 ..زمی_ ه

 ها. یحرف بزن یفارس یجوون تو هم خوب بلد یلی_ آها. ن

 

 کرد. یجوون تک خنده ا یلین

 

 !گه؟ید یچ یبرا زمیه ی_ راست

 که هست. یبخار  

 

 چشم هاش غم نشست: یبه خونه انداخت و تو ینگاه یلین

 _ کور، خونه کم کم سرد ِبه.

 نَنه. یسرده و بخار  اتاق

 .میاتاق نن یمیرو ش یبخار  
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 هم برا ما. زمیه

 .ستشیهم ن یشه و اتاق سرده و بخار  ی) دختر، خونه کم کم سرد م

 .میذار یاتاق شما م یرو تو یبخار  

 (میکن یخودمون درست م یهم برا زمیه 

 

 .دمیکردم و فهم یاز کلماتش رو هج یبعض

 اعتراض کردم: 

 شه ک... ینم یلی_ آخه ن

 

 کرد: یاخم یلین

 .یدوختر هم حساب ش یعالوه بر اون م ،یمهمان ی_زشته کور، تو م

 یمیدختر نداشته ا یم مثل

 (یمثل دختر نداشته ام ،یش یعالوه بر اون دخترم حساب م ،یزشته دختر، تو مهماِن من) 

 

 زدم: یلبخند ش،یهمه مهربون نیا به

 جوون. یلین دیمهربون یلی_ شما خ

 

 زد؛ تازه نگاهش به لباسم افتاد. یلبخند یلین

 بهم کرد. ینگاه

 .دیشد تو چشم هاش د یرو م نیبرِق تحس 

 .ییسایا یشونیدوختر ماه پ ی_ مثل م
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 (یمون یم یشونی)مثل دخترم ماه پ

 

 حرفش، چشم هاش پر شد. نیاز گفتن ا بعد

 بود رو پاک کرد و حرف رو انحراف داد: تشیگونه گوش یکه رو ییها اشک

 . گهیشوهر د یپهلو ت ی_ زود بوشو ت

 .سایوقت ا رید

 وقته( ری. دگهیشوهرت د شی) زود برو پ

 

 گفتن به اتاق رفتم. ریو بعد از شب بخ دمیجوون رو بوس یلیچروک شده ن گونه

 اتاق رو روشن نکردم. برقِ 

 

 ن،یزم ی تخت رو ِنییپا ساواش

 بود. دهیلجباز خواب یکوچولو یپسر بچه  کی مثل

 هاش رو دور ِ خودش جمع کرده بود و غرق ِ خواب بود. دست

 

 حالش سوخت! نیبه ا دلم

 انصاف نبود! نیتخت، ا یو من رو دیخواب یم نیزم اون

 

 ساواش انداختم. یرنگ رو برداشتم و آروم رو ینارنج یسمِت کمد رفتم و از کمد، مالفه  به

 

 به تخت خوابم برد. دهیسمِت تخت رفتم و هنوز نرس به
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 شدم. داریکه به صورتم خورد ب دیبا نور خورش صبح

 تخت نشستم. یرو

 

 شد. یم دهیاتاق تاب یتو د،یاشته شده بود و نورخورشتخت، باز گذ یپنجره روبرو 

 

 تموم شد.  دنیباالخره برف بار پس

 هم راه ها باز شده باشه. دیشا

 

 رنگ بود شکسته شد. یچوب کیکوچ زِ یم یکه رو یوانینذاشته بودم که ل نییپام رو از تخت پا هنوز

 

 رو نگاه کردم. شهیزده ش رتیح

 شکسته شد؟! وانیل نیا چرا

 

 دستم رو به همون حالت گذاشتم. دوباره

 خوردن. یتکون م یبیعج یلیدستم، به طرز خ یناخوادگاه چشم هام بسته شد؛ انگشت ها 

 

 .دمیکش یهوا م یرو تو یز یچ کیانگار  

باد سرد تا سرم  کیشده بودم، همون قدرت از سر تا پام مثل  یکه نامرئ یدفعه مثل همون موقع کی
 نفوذ کرد.
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 شده بود. یطور  نیبار دستم ا نیا

 پنجره اومد. یشکستن گلدون رو یهام رو باز کردم که دوباره صدا چشم

 اتاق باز شد. در

 

 

 اتاق باز شد. در

 

 کردم. یشده بود نگاه کهیافتاده بود و به هزار ت نیزم یگلدوِن شکسته که رو به

 

 پام حس کردم. یرو تو یدیتر رفتم که سوزِش شد کینزد

 

 پام فرو رفته بود. یتو یز یت زِ یچ انگار

 کردم. یحس م یپوسِت پام به خوب یخون رو تو یگرم

 

 انداختم. ینگاه نیزم به

 پام بودن. ریز وان،یل ی شهیش یها خرده

 

 شد. یم شتریپام هر دفعه شدِت خون اومدنش ب کف

 

 لنگان لنگان به سمِت تخت رفتم که در اتاق با شدت باز شد. یسخت با
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 بود. انیدر جر شهیمن و ش نیسرگردوِن ساواش، ب نگاه

 شده آلما؟! ی_ چ

 

 زد! یدر صداش موج م ینگران

 

 کِف پام گذاشتم. یبود رو برداشتم و رو زیکه کنار م یدستمال

 نشده. یز ی_ چ

 خودم حس کردم. ینگاهش رو رو ینیسنگ

 تخت کنارم نشست. یبه سمتم اومد و رو اطیاحت با

 

 نگاهم کرد: یظیاخِم غل با

 !ستین یز یچ یچ یعنی_ 

 اتاق؟ یاومده بود تو یکس نکنه

 _ نه!

 نگاهم کرد: منتظر

 ؟ی_ پس چ

 

 رو محکم تر به کف ِ پام فشار دادم. دستمال

 .دمیرو گز نمیریدرد لب ز از
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 شدت دستمال رو از کف ِ پام برداشت. با

 گفت:  یتند با

 نشده. یز یچ یگ یاون وقت م ادی_ پات داره خون م

 _ دستمال رو بده من.

 

 کرد: یبه پام اشاره ا ساواش

 شه. یدستمال که خوب نم نی_با ا

 کار کنم؟ ی_  پس چ

  ساواش به خراِش کف پام بود: ِنگاه

 .ارمیاز پات در ب دیرو با شهی_ ش

 

 تکون دادم: یاومد، چشم گرفتم و سر  یکف پام که خون م از

 خواد. ی_ نه نم

 

 ابروش رو باال داد: یتا کیبهم، به عادت  رهیخ ساواش

 شه. یکشم تموم م یم رونیب عی_ سر

 

 زمزمه وار گفت: آروم

 لحظه اس.  کی_ دردش 

 اگه بمونه، دردش هزار برابره. یول
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 کردم و به ناچار  یبه کف پام که خون دورش رو گرفته بود نگاه دوباره

 " گفتم.ی"باشه ا

 

 رد:نگاه ک قیبه کف پام عم ساواش

 پات. یبد رفته تو یلیخ_ 

 

 پام برد که از درد، لپم رو از درون گاز گرفتم. یتو یز یرو به سمِت همون ت دستش

 

 درد دارم که بازوش رو به سمتم گرفت. دیفهم ساواش

 .ریبازوم رو محکم گاز بگ ی_ تا موقع تموم شدن، اگه درد داشت

 دردت کمتر بشه. دیشا

 

 پروا گفتم: یو ب عیسر

 خواد. ینه، نه نم_ 

 شد: رهیچشم هام خ ین یدر ن ساواش

 درد داشت... یلی_ بعد اگه خ

 بهش هم برام دردناک بود! فکرکردنِ 

 پا ترس داشتم. یو سوزن رفتن تو شهیاز ش شهیهم

 بزرگ! شهیش کیچه برسه به  

 

 آخه بازوت... ی_ ول
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 شه. ینم یز ی_ چ

 

 گفتم که دستش رو به سمِت پام برد. یا باشه

 سوزش و درد، بازوش رو به سمتم آورد. با

 دندون هام گرفتم. نیبدون توجه بهش، بازوش رو محکم ب 

 

 مونه. یقدر محکم گاز گرفته بودم که مطمئن بودم جاش م نیا

 از پام دراومده. شهیکردم نصفه ش حس

 

 گفت:  ارهیکه کامل درش ب نیقبل از ا یول

 درخشانته. یرویها شکست، مرحله دوم ن شهیکه ش نی_ ا

 

 بگم. یز یکه چ نیاز ا قبل

 با گاز گرفتن بازوش، خفه شد. غمیج یرو کامل از پام درآورد که دوباره صدا شهیش

 

 موقع بهم گفت. نیرو ا نیکه حواسم رو پرت کنه ا نیا یبرا دمیفهم

 بس سفت گاز گرفته بودم، دندون هام سر شده بود. از

 دستش گرفت. یبزرگ رو تو شهیش ساواش

 

 پام رفته بود؟ یقدر تو نیا یعنیبزرگ بود،  یلیخ شهیش
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 :دمیحرف ساواش افتادم و پرس ادیدفعه  کی

 _ کدوم مرحله دوم؟!

 

 برداشت. زیم یاز رو یانداخت و چند دستمال کاغذ رونیرو از پنجره ب شهیش 

و به هر  یبکشون یخوا یاز اجسام رو هر کجا که م یلیخ یتون یدستت، م یرویمرحله رو با ن نی_ ا
 .یجا نگه دار  هیثابت  ای یببر  یسمت

 رو نه؛ حشیصح یول ،یکرد یمرحله رو اجرا م نیا یاالن داشت مثال

 شه. یم یطور  نیبارته ا نیاول چون

 شکست. یگلدون نم ای وانیل نیا وگرنه

 .یواردتر عمل کن یلیخ یتون یم یکن نیاگه کم کم تمر 

خودش  یو دوباره اون رو سرجا یحرکت چیبدون ه ،یهوا نگه دار  یاجسام رو ثابت تو ای وانیل مثال
 .یقرار بد

 

 زده لب زدم: شگفت

 _ چه جالب!

 کنم؟ نیتمر یاون وقت من ک 

 .ستیدرخشان بود هم همراهم ن یرویکه درباره ن کهیاون کتاب کوچ یراست

 شلوارم گذاشته بودم. ِب یج یقبلش تو ادمهی

 

شده بود، دستمال رو به دستم داد تا  یچیخورده بود و باند پ ریدستش که قبال ت یکیبا اون  ساواش
 کنم. زیخون ِ دور کف پام رو تم
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 کرده. دایپ کیکتاِب کوچ هیشلوارت  بیگفت از ج یجوون هم م یلی_ ن

 درخشان باشه. یرویفکر کنم همون کتاِب ن 

 

 :گفت یبلند شدم که با اخم پر از جذب و لحن کوبنده ا مهیتخت سراس یاز رو جانیه با

 _ آروم تر دختر!

 کم بگذره. هیرو از پات درآوردم بذار  شهیاالن ش نیهم 

 

 ذوق گفتم: با

 _ باشه. 

 چیخوام هر چه زودتر کتاب رو بخونم چون اون دفعه هم نصفه خونده بودم. اصال هم ه یمن م یول
 نکردم. ینیتمر

 

 به روم زد: یمیلبخنِد مال ساواش

 .ارمی_ باشه االن برات کتاب رو م

 

 کنار ابروش افتاده بود. قِ یعم یکم یتازه نگاهم به خِط کم رنگ ول انگار

 

 که از در خارج بشه گفتم:  نیاز ا قبل

 _ ساواش.

 

 به خودش گرفته بود. طنتیکرد و آروم به سمتم برگشت دوباره چشم هاش رنگ ش یمکث
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 _ جانم.

 !ه؟یچ یبزرگمهر، اون خط کنار ابروت برا نهیام... خوب منظورم ا _

 

 فکر رفت. یتو

 .ستین یز ی_  چ

 ...ی_ ول

 

 رفت. رونیبگم و از اتاق ب یز یچ نذاشت

 گه یهمش م چرا

 

 

 ست؟ین میزی_ چ

 گفت. یهم بهم نم ی درست حساب ِزیچ کی اصال

 بود. یبیغر بیساواش هم پسر عج نیخب ا یول

 . دیشد ازش حرف کش یتو دار بود، کم م یلیخ

 ممکن ها رو ممکن کنم. ریدوست داشتم غ شهیمن هم یول

 

 

 جوون اومد. یلین قهیاز چند دق بعد

 سرت. یو گفت فدا اوردیکردم، اصال َخم به ابرو ن یمعذرت خواه یبابِت گلدون هم وقت 
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 جوون کتاب رو بهم داد و رفت یلین

رفته بود باغ کار کنه و ساواش هم همراه ِ  میدرست کنه؛ چون مش رح میمش رح یبرا یز یچ کی 
 رفته بود. میمش رح

 

 دو زانو نشستم. نیزم یرو

 صفحه اول رو با سرانگشت هام باز کردم. یانداختم و ال یکتاب نگاه به

 صفحه نخونده بودم. کیاز  شتریخوندم ب یکه داشتم م قبال

 

 دوم رو شروع به خوندن کردم: صفحه

 ترجمه شده است. یفارس یکتاب براساس زبان ِ ادب نی" ا 

 

 درخشان، جا به جا کردِن اجسام است. یرویدوم ن مرحله

 مثال; یبرا 

 هوا.  یرو فیثابت نگه داشتِن ک 

 ماند. یثابت م اءیاش ای فیآن ک دییحرکِت دست هر کجا که بخوا با

 

 مرحله دارد نیدرخشان چند یروین

 ندارد! یتا بحال در کشفش اطالع یطور کس نیهم و

 هشتاد  ِرمردیپ ،یجنوب یقایآفر یکه در نواح میکشف کن میکه بعد از حدود چند سال توانست نیجز ا 
 داشت. یبیغر بیعج لیبا وسا یاتاق یساله ا
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 رفته بود.  یبه آن نواح یکار  یکه برا یخبرنگار 

ماندن به او بدهد و بعد از چند  یاتاق برا کیبخواهد که تنها فقط  رمردیشد اصرار کند و از پ مجبور
 روز حتما برود.

 

 مشکوک شده بود. یلیرفت، خ یاز شب ها م یبعض رمردیکه پ یراندلوز، به اتاق خبرنگارِ 

 

 از آن اتاق نبود! یروزها اثر  یول

 

 رود. یبه آن اتاق م یواشکیگذرد،  یاز شب م یمیکه ن یراندلوز وقت شایس یگفته خبرنگاِر آقا به

 

 کند. یم رتیاتاق، ح دنِ یبا د یول

 کرد. یرا شگفت زده م یدر آن اتاق وجود داشت که هر کس یبیغر بیعج یزهایچ

 

 آن عاجز بود. انیاز ب زبانش

 

 یبود که ستاره ها یبزرگ شهیکه توجه آن را به خود جلب کرده بود، ش یز یچ ،یز یاز هر چ شتریب
 در آن قرار داشت. یدرخشان

 

 مانده بود. رتیراندلوز در ح یکه آقا دنیدرخش یم یستاره ها به گونه ا آن
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  عیشنود، سر یدر را که م یصدا

 شود. یم یمخف ی کمد ِپشت

 به اتاق آمده بود. رمردیانگار پ ییگو

 

 بود. بیغر بیعج یلیخ رفتارش

 در آن قرار داشت را به دست گرفت. یکه ستاره درخشان یبزرگ شهیش 

 

 زند. یبود را به چشم م شیکه مخصوِص آزما یدیبزرگ و سف نِک یع

 

 یدرخشان بود، به آن اضافه م یکه ستاره ها شهیرا در آن ش ییزهایچ رمردیراندلوز، آن پ یگفته آقا به
 کند.

 کند. یم ادداشتیآن را  یبعد از آن در برگه ا  

 

 !؟یکن یچه م بیو غر بیکه در آن اتاق ِ عج دیگو یم رمردیراندلوز به پ یآن روز، باالخره آقا یفردا

 

 داند. ینم یز یچ ییدهد که گو یجواب م یجور  یبا خونسرد رمردیدر کمال ناباور آن پ یول

 دونم. ینم یز ی_ چ 

 !یزن یاصال درباره کدوم اتاق حرف م 

 

 :دیگو یبرد و م یراندلوز او را به همان اتاق م یآقا

 اتاق. نی_ ا
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 ماند. یآن در بود؛ از تعجب دهانش باز م یکه به جا دیسف یوار ید دنِ یبا د یول

 از آن اتاق نبود! یاثر  چیه

 

 :دیگو یم رمردیرو به پ رتیبا ح راندلوز

 !یایاتاق م نی_ تو هر نصفه شب به ا

 

 آورد. یراندلوز سردر نم یاز حرف ها چیه رمردیپ یول

 

 شود. یمشکوک م یبدجور  هیقض نیبه ا راندلوز

 کند. یم یباز  لمیدارد ف دیکرد شا یم تصور

 که رفتار آن دیبعد از چند روز، د یول 

 ...گریجور د کیجور است و در شب  کیدر روز  رمردیپ 

 

 کرد. یمهربان و دلسوز بود که فقط کتاب مطالعه م رمردیپ روز

 شب... یول 

 داشت. یگر ید یچهره  کی شب

 بود. گرینفر د کیانگار  ییگو 

 شد. یو بدجنس م ثیخب یرمردیشب پ در

 

 کرد. یم رونیاز خانه ب لیدل یراندلوز را شب ب یآقا
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678 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد. یدر، دوباره آن را به خانه اش دعوت م یراندلوز در جلو یآقا دنِ یدر روز با د یول 

 

 یکند و در همه جا پخش م یثبت م یرا در دفتر  شیرود و همه گفته ها یراندلوز به شهر م یآقا 
 کند.

 ...ویگرفته تا راد یونیزیاز برنامه تلو 

 

از آن خانه  یاثر  چیه یروند؛ ول یم رمردیراندلوز، مردم به خانه آن پ یآقا یاز گفتِن حرف ها بعد
 نبوده!

 

بر او  لیدل نیرفته و به همگ یکنند که راندلوز آن ها را به باز  یروند و فکر م یم گریچند بار د مردم
 شوند. یم گنیخشم

 

 دهد: یراندلوز با آرامش به آن ها جواب م یآقا یول

 کنم باالخره! ی_  بهتون ثابت م

 

 رود. یم رمردیبه خانه پ دوباره

 آن را به خانه اش دعوت کرد. ییشود و با خوش رو یاو خوش حال م دنِ یبا د رمردیپ

 

 شد که راندلوز به آن اتاق رفت. شب

 گذاشته فشیرا در داخِل ک ینیدورب او

 بشود. یبردار  لمیف رونیاز ب یبه خوب فشیکرده بود که در داخِل ک میآن را تنظ یو جور  بود

 شک نکند! یکه کس یجور 
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679 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 تعجب کرد. دید یکه م یز یچ دنِ یدر را باز کرد، از د یوقت

 

 یکه ستاره ها یا شهیش ،یعسل یبلنِد بور و چشم ها یبا سِن حدود پونزده ساله، با موها یدختر 
 .ردیگ یدرونش بود را در دست م یدرخشان

 

 دهد. یسرش قرار م یرا باال شهیکند و ش یرا باز م شهیدِر ش رمرد،یدسِت پ یاشاره  با

 

 و دخترک متوجه حضور راندلوز نشده بودند. رمردیپ ییگو

 

 شود. یپنهان م یا یکند و به کمد ِ پشت یفرصت استفاده م نیاز ا راندلوز

 

 .زدیر یسرخود م یرا آرام از باال شهیش دخترک

و ستاره ها تمام ِ صورت و  ندیآ یسرش فرود م یو براق و درخشان، به رو زیکوچک و ر یها ستاره
 بدنش

 

 

 .رندیگ یفرا م را

 

 

 دیدرخش یم ادیز یلیدخترک خ چهره
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680 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کوچک، حصار مانند دور ِ بدن ِ دخترک را حلقه زده بودند. یطور آن ستاره ها نیهم و

 

 جادو بود! کی 

 سحر بود. کیکه نه مثل  جادو

 

 زد: رمردیپ یبه رو یلبخند دخترک

 _ آقا تموم شد.

 

 تکان داد و در یسر  رمردیپ

 کرد. ادداشتیرا در آن  یز ینوشت، چ یدفترچه اش، مثل هرشب که دراتاق که م 

 به دخترک گفت. یز یباز هم چ رمردیپ

 

 را اجرا کرد. رمردیپ یحرف ها دخترک

 رو محکم بست. چشمانش

 درخشان( یروی)مرحله اول ن 

 

 شد. بیدخترک غ ناگهان

 

 بود. ستادهیحرکِت دخترک ا نیقلبش از ا راندلوز

 شد؟ یم مگر

 کرده بود؟! نیچن نیبودن، چه بود که ا بایدرخشان ز یکوچک که مثل ستاره ها شهیاون ش در
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681 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قابل باور نبود! شیبرا

 کرد. یباور م دیبود و با دهیبود که د یز یچ یول

 

 بودن درآمد. یدخترک از نامرئ ناگهان

 

 کرد. ادداشتیرا  یز یبا دقت دخترک را نظارت کرد و بعد دوباره در دفترچه اش چ رمردیپ

 

او، چشمانش را بست و انگشت  یگفت. که دخترک با توجه به گفته ها یا گهید زِ یباز دوباره چ رمردیپ
 یکاِر دخترک، رو نیقاب شده بود؛ با ا وارید یکه رو ییدفعه تابلو کیداد و  یدستش را تکان یها
 افتاد. نیزم

 

 کرد. لیداد و به سمِت راست متما یدستانش را تکان دخترک

 

 ند شد و به سمت ِ راست رفت.بل نیزم یکار، تابلو از رو نیانجاِم ا با

 رفت. یبرد، تابلو هم به همان سمت م یدستانش را به هر سو که م دخترک

 .ستادیدستانش از حرکت ا ناگهان

 هوا ثابت ماند. یو رو ستادیکارش، تابلو هم همان جا از حرکت ا نیا با

 

 ندیب یکرد دارد خواب م یطاقت نداشت آن جا بماند؛ فکر م گرید راندلوز

 خواب نبود، یول

 نبود. ایرو
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682 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 محض بود. تِ یواقع

 

 خودش بند نبود. یپا یرو یکرد؛ از خوش حال ینگاه نشیدورب به

 

 لمیاتاق را ف ِب یغر بی عج ِلیاز اتاق خارج شدن، راندلوز تک به تک وسا رمردیدخترک و پ یوقت
 کرد. یبردار 

 

 خارج شد. رمردیآن روز، راندلوز از خانه پ یفردا

 بود را به همه نشان بدهد. دهیخودش د یکه با چشم ها ییزهایگرفته بود چ میتصم

 

 بود، آگاه کند. دهیکه د یباور  ریغ زِ یچ نیخواست همه را به ا یم

 شد.  یکار نه تنها که مشهور هم م نیا با

 بود. دهیکار را کرده بود و با چشم د نیشد که ا یم یفرد نیاول بلکه

 

 خبر داد. سشیرئ به

 

 قابل باور بود. ریغ شانیشد، برا یکه پخش م یو اخبار  ونیزیراندلوز در تلو یمردم، با گفته ها یهمه  

 گرفتند. یشد و به تمسخر م یاصال باورشان نم ای

 

 داد. یراندلوز به کار خود ادامه م یول

 بود. دهیرس شیاو در سراسر شهر پخش شده بود و حال، وقِت اثبات حرف ها یها و گفته ها حرف
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683 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و عکس گرفته بود را گذاشت. لمیکه با او ف یا یدیص

مردم را  شیخواهد با حرف ها یم ای دیگو یخبرنگاِر جوان، راست م نیا نندیهمه منتظر بودن بب 
 رد؟یدست بگ

 

 اهیس یصفحه ها دنِ یبا د یچشم دوخته بودند، ول ونیزیبه صفحه تلو همه

 که راندلوز که گفته بود، نبود. یزهایاز چ ریغ یز یچ و

 بود. اهیصفحه س کی فقط

 !اهیباز هم همون صفحه س یده؛ ول یرو قرار م یدیص گهیچند بار د راندلوز

 سال گذشت. کی حدود

 راندلوز از کارش اخراج شد؛ نه تنها اخراج شد. یول 

 گرفتن. یاون رو به مسخره م دنید یمردم هر وقت اون رو م بلکه

 بشه. نیدوست نداشت با اون همنش یکس چیه ای

 است. یکردن او خرافات یفکر م 

 است. یگفتن، اون روان یم گرید یا عده

 کس حرِف او را باور نکرد. چیه یول

 

 کرد: یحرف را با خودش تکرار م نیهمش ا دند،ید یهر وقت که راندلوز را م یول

 رو به شما بفهمونم. قتیحق نیگم، من خواستم ا ی_ من دروغ نم

 .ستمیدروغ گو ن من

 دارم مانیخودم ا یبه حرف ها من

 .ستین قتیجز حق یز یچ دمیکه با چشم د یز یمطمئنم چ و
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684 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !ستمین یروان من

 .دیرو باور کن قتیحق دیخوا یکه نم دییشماها

 

 روند. ی راندلوز م ِ شینفر از خبر نگار ها، بعد از پنج سال پ چند

 .میکن یحرف هات را باور م م،یدار مانیتو ا یما به حرف ها ندیگو یکنند و م یاو صحبت م با

 یرا م زیو همه چ دیایحرف نزده بود، به حرف م یاصرار، راندلوز بعد از سال ها که با کس یاز کل بعد
 دیگو

 تا انتهاش... یحت

 

 روند. یکه راندلوز گفته بود م یسه نفر خبرنگار، به آن خانه ا آن

 روند. یداخل خونه م نند،یب ین خانه را مآ یوقت

 

 روند. یگفته راندلوز، به همون اتاق م به

 نندیب یکه در آن جا م یز یچ تنها

 دفترچه بود. کی

 

 دهد. یاز آن ها به راندلوز م یکیرا  دفترچه

 توانند از آن خانه خارج بشوند. ینم گریکه در خانه مانده بودند، د گریآن دونفر د یول 

 

 کند. یم افتیدفترچه را در راندلوز
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685 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

آورده بود، او هم موقع برگشت به آن خونه، تصادِف  شیکه دفترچه را برا یآن خبرنگار  یول 
 کند. یرا م یوحشتناک و دردناک

 

 یاز آن ها به جا نم یشوند و اثر  ینم دایوقت پ چیه گریروند، د یبه آن خونه م یدونفر هم وقت آن
 ماند.

 

 بود. رمردیآت پ یدفترچه برا آن

 

 را گفته بود. زیکه کرده بود، همه چ یو اختراع شیآزما نیدرباره ا او

 به مرحله اش را، مرحله

 به نکته اش، نکته

 انجام دادنش و چطور

 ...گرید یزهایچ یلیخ

 

 شده است. نیچن نیا دیگو یو م سدینو یم یاتفاقات را در دفتر  نیهمه ا راندلوز

 :دیگو یدر صفحه آخر م او

 

 

 دیدرخش یم ادیز یلیدخترک خ چهره

 کوچک، حصار مانند دور ِ بدن ِ دخترک را حلقه زده بودند. یطور آن ستاره ها نیهم و
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686 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جادو بود! کی 

 سحر بود. کیکه نه مثل  جادو

 

 زد: رمردیپ یبه رو یلبخند دخترک

 _ آقا تموم شد.

 

 تکان داد و در یسر  رمردیپ

 کرد. ادداشتیرا در آن  یز ینوشت، چ یدفترچه اش، مثل هرشب که دراتاق  م 

 به دخترک گفت. یز یباز هم چ رمردیپ

 

 را اجرا کرد. رمردیپ یحرف ها دخترک

 رو محکم بست. چشمانش

 درخشان( یروی)مرحله اول ن 

 

 شد. بیدخترک غ ناگهان

 

 بود. ستادهیحرکِت دخترک ا نیقلبش از ا راندلوز

 شد؟ یم مگر

 کرده بود؟! نیچن نیبود، چه بود که ا بایدرخشان ز یکوچک که مثل ِ ستاره ها شهیآن ش در

 قابل باور نبود! شیبرا

 کرد. یباور م دیبود و با دهیبود که د یز یچ یول
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687 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شدن درآمد. یدخترک از نامرئ ناگهان

 

 کرد. ادداشتیرا  یز یبا دقت دخترک را نظارت کرد و بعد دوباره در دفترچه اش چ رمردیپ

 

او، چشمانش را بست و  یبه او گفت که دخترک با توجه به گفته ها یگر ید زِ یباز دوباره چ رمردیپ
کاِر دخترک،  نیقاب شده بود؛ با ا وارید یکه رو ییدفعه تابلو کیداد و  یدستش را تکان یانگشت ها

 افتاد. نیزم یرو

 

 کرد. لیتماداد و به سمِت راست م یدستانش را تکان دخترک

 

 بلند شد و به سمت ِ راست رفت. نیزم یکار، تابلو از رو نیانجاِم ا با

 

 شد. یبرد، تابلو هم به همان سمت روان م یدستانش را به هر سو که م دخترک

 

 .ستادیدستانش از حرکت ا ناگهان

 هوا ثابت ماند. یو رو ستادیکارش، تابلو هم همان جا از حرکت ا نیا با

 

 ندیب یکرد دارد خواب م یطاقت نداشت آن جا بماند؛ فکر م گرید راندلوز

 خواب نبود، یول

 نبود. ایرو



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 محض بود. تِ یواقع

 

 خودش بند نبود. یپا یرو یکرد؛ از خوش حال ینگاه نشیدورب به

 

 لمیاتاق را ف ِب یغر بی عج ِلیاز اتاق خارج شدند، راندلوز تک به تک وسا رمردیدخترک و پ یوقت
 کرد. یبردار 

 

 خارج شد. رمردیآن روز، راندلوز از خانه پ یفردا

 بود را به همه نشان بدهد. دهیخود د یکه با چشم ها ییزهایگرفته بود چ میتصم

 

 بود، آگاه کند. دهیکه د یممکن ریغ زِ یچ نیخواست همه را به ا یم

کار را کرده بود و با چشم  نیشد که ا یم یفرد نیشد، بلکه اول یکار نه تنها که مشهور هم م نیا با
 بود. دهید

 

 خبر داد. سشیرئ به

 

 کرده بودند. رتیشد، ح یکه پخش م یو اخبار  ونیزیراندلوز در تلو یمردم، با گفته ها یهمه  

 گرفتند. یشد و به تمسخر م یاصال باورشان نم ای

 

 داد. یراندلوز سخت به کار خود ادامه م یول

 بود. دهیرس شیاو در سراسر شهر پخش شده بود و حال، وقِت اثبات حرف ها یها و گفته ها حرف
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689 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و عکس گرفته بود را گذاشت. لمیکه با او ف یا یدیص

 

مردم را  شیخواهد با حرف ها یم ای دیگو یخبرنگاِر جوان، راست م نیا نندیهمه منتظر بودند بب 
 رد؟یدست بگ

 

 اهیس یصفحه ها دنِ یبا د یچشم دوخته بودند، ول ونیزیبه صفحه تلو همه

 که راندلوز  گفته بود... ییزهایاز چ ریغ یز یچ و

 بود. اهیصفحه س کی فقط

 

 !اهیباز هم همان صفحه س یدهد؛ ول یرا قرار م یدیص گهیچند بار د راندلوز

 سال گذشت. کی حدود

 

 راندلوز از کارش اخراج شد؛ نه تنها اخراج شد. یول 

 گرفتند. یاو را به مسخره م دندید یمردم هر وقت او را م بلکه

 بشود. نیدوست نداشت با او همنش یکس چیه ای

 

 است. یکردند او خرافات یفکر م 

 است. یگفتند او روان یم گرید یا عده

 کس حرِف او را باور نکرد. چیه یول

 

 کرد: یحرف را با خودش تکرار م نیهمش ا دند،ید یهر وقت که راندلوز را م یول
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 رو به شما بفهمونم. قتیحق نیگم، من خواستم ا ینم_ من دروغ 

 .ستمیدروغ گو ن من

 دارم مانیخودم ا یبه حرف ها من

 .ستین قتیجز حق یز یچ دمیکه با چشم د یز یمطمئنم چ و

 !ستمین یروان من

 .دیرو باور کن قتیحق دیخوا یکه نم دییشماها

 

 روند. ی راندلوز م ِ شینفر از خبر نگار ها، بعد از پنج سال پ چند

 :ندیگو یکنند و م یاو صحبت م با

 .میکن یحرف هات را باور م م،یدار مانیتو ا ی_ ما به حرف ها

 

 یرا م زیو همه چ دیایحرف نزده بود، به حرف م یاصرار، راندلوز بعد از سال ها که با کس یاز کل بعد
 .دیگو

 ...شیتا انتها یحت

 

 روند. یکه راندلوز گفته بود م یسه نفر خبرنگار، به آن خانه ا آن

 

 روند. یداخل خانه م نند،یب یآن خانه را م یوقت

 

 روند. یگفته راندلوز، به همان اتاق م به

 فقط نندیب یکه در آن جا م یز یچ تنها



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 دفترچه بود. کی

 

 دهد. یاز آن ها به راندلوز م یکیرا  دفترچه

 توانند از آن خانه خارج بشوند. ینم گریکه در خانه مانده بودند، د گریآن دونفر د یول 

 

 کند. یم افتیدفترچه را در راندلوز

 

آورده بود، او هم موقع برگشت به آن خونه، تصادِف  شیکه دفترچه را برا یآن خبرنگار  یول 
 کند. یرا م یوحشتناک و دردناک

 

 یاز آن ها به جا نم یشوند و اثر  ینم دایوقت پ چیه گریروند، د یبه آن خانه م یدونفر هم وقت آن
 ماند.

 

 بود. رمردیآن پ یدفترچه برا آن

 

 را گفته بود. زیکه کرده بود، همه چ یو اختراع شیآزما نیدرباره ا او

 به مرحله اش را، مرحله

 به نکته اش، نکته

 انجام دادنش و چطور

 ...گرید یزهایچ یلیخ
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 شده است. نیچن نیا دیگو یو م سدینو یم یاتفاقات را در دفتر  نیهمه ا راندلوز

 :دیگو یدر صفحه آخر م او

 

 

 کنند. یناراحتم که همه مردم در موردم اشتباه فکر م یلی_ من خ

که به  افتهیب یمهمه و دوست دارم دسِت کس یلیدفتر وجود داره، خ نیا یکه تو یمهم یلیخ زِ یچ یول 
 ببره. ینوشته هام پ یتو تِ یواقع

 

 

 .نمیرو بب رمردیطور دوست دارم دوباره اون پ نی_ من خودم رو باور دارم و هم

 دو چهره داشت. بنظرم

بود که همسرش فوت کرده بود و دختر و پسرهاش ازدواج کرده بودن و بعد از  یرمردیدر روز همون پ 
 از پدرشون نگرفته بودن، بود! یسراغ گهیازدواج، د

 بود. یمهربون و دلسوز  یلیخ مردِ 

 

 بود. گهینفر د کیدر شب  بنظرم

  مهربون و دلسوز نبود! ِرمردیاون پ گهید

 کار کرده! یدر شب ِ گذشته چ دیفهم یشد، اصال نم یکه روز م یوقت

 

 خبر نداشت. یز یچ چیاز ه 

 ده. یرو انجام م یز یانگ رتیشه و چه کار ِ ح یم یدونست که خودش در شب چه کس ینم 
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 شد. یوقت باورش نم چیکرده؛ ه نیچن نیدونست در شب ا یم اگه

 

که قصد کمک به من رو  یناراحتم که اون سه نفر خبرنگار  یلیموضوع خ نینابغه بود؛ فقط از ا کی اون
 داشتن، جوونشون رو از دست دادن.

 کردن.  یدوست داشتم َمردم باورم م یلیخ

 دونستن. یجز خرافات نم یز یمن رو چ یمردم حرف ها یول

که گرفته بودم  یو عکس لمیوقت نتونستم بفهمم که اون ف چیمن ه یدم؛ ول یحق هم م بهشون
 آخرش چه شد؟!

 

 یشود؛ طبِق حرف ها و گفته ها و نوشته ها یدرخشان گفته م یرویکتاِب ن نیکه در ا ییها نیا همه
 راندلوز در دفترچه اش بوده است.

 صفحه پنجم. " انیپا

 

به  یو نگاه دمیخسته ام کش یبه چشم ها یکرد، دست یناهار صدام م یجوون که برا یلین یصدا با
 کتاب انداختم.

 طور پنهون شده بود. نینوشته و هم کیکتاِب کوچ نیتو ا یی_ چه اتفاق ها و رازها و گفته ها

 

 

 به روستا رفتن. میاز ناهار، دوباره ساواش و مش رح بعد

 

بزرگ ِ  ییجورا کی میاومده بود و چون مش رح شیهاشون پ ییهم روستا نیب یاختالفات انگار
 شد، به روستا رفتن. یروستاشون م
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 گلبافت انداختم. چهیقال یرو رو لیم دانهیناام

 .یلیتونم ن ی_ نه من نم

 

 :دیکرد و لب ورچ یاخم ِ تصنوع یلین

 کور! )دختر( یر یگیب ادیقشنگ  دیشه که با ی_ نم

 

 به روش زدم: یلبخند

 جوون.  یلیها ن یادگرفتیخوب  یچند روز فارس نی_ تو ا

 

 نازک کرد: یرو برداشت و پشت چشم لیم یلین

 ! ی_ پس چ

 گرفتم( ادی. )فتمیگیب ادیچطور من  ،یر یگیب ادی دیتو هم با البته

 

 لب گفتم. ریز ینوچ

 داد: لیبهم کرد و نگاهش رو به م ینگاه میبا دقت ن یلین

 شه. یدرست م یبد ریرو از ز نی_ اگه ا

 شه. یرم بعد اشتباه م یهمش از رو م نه،یمنم هم رادی_ ا

 

 رو به سمتم داد و با محبت گفت: کاموا

 .یکور. آسانه، اگه دقت ُکن ریگیب ادی_ 
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 :دمیکاموا رو رد بدم، کنجکاوانه پرس ریکردم از ز یم یگرفتم و همون طور که سع یلیو کاموا رو از ن لیم

 !د؟یشناس یجوون، شما ساواش رو از کجا م یلین یراست _

 

 شد. رهیزد و به روبرو خ یلبخند ِ گرم یلین

 کرد. یخودش زنده م یرو برا یداشت خاطره ا انگار

 یاومده بودن و م یکار  یروز زمستون خونمون بومو، )اومد( با دوستش برا هیپسر،  ی_  ساواش م
 خواستن سه روز بمونند.

من، قبول کردن  یاصرار و تمنا یهم براشون نبود، با کل یخال یجا روستا بود و خونه  نیچون ا یول 
 .انیخونه ما ب

 

 خوش رنگش گذاشت و ادامه داد: یدامن ِ گل گل یهاش رو رو دست

 قبول نکرد. می_ اولش مش رح

 قبول بکرد.) کرد( یسخت یمن اصرار کردم با کل یوقت یول 

 خراب شده بود. میکه داشت یکیکوچ یبخار  م،یموقع چون زمستون بود و از شهر هم دور بود اون

 کرد. یحالش خوش نبود و پاهاش درد م یهم چند روز  میرح مش

 

کرد با همون  یشل و گره دست هاش رو باز م یرنگش رو کم یاسی  ِیکه گره روسر  نیا نیح یلین
 لهجه بامزه اش ادامه داد:

 رو درست کرد. یساواش بخار  میدیروز د کی_ 

 بزنه.  یدست به کار  میداد مش رح یاجازه نم اصال

 کرد. یبهش کمک م یبود، کل فتادهین میمش رح یاتفاق هم برا نیا یوقت یحت
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 داد. یرو خودش انجام م همه

 .میاون موقع ما برق نداشت ؛یاز باغ گرفته تا شخم زن گهید 

 با شمع. ای میکرد یسر م یجور  هیروز و شب هم  یِ واقع کل ِ روستا برق نداشت و صبح با روشن در

 ناآباد، برق داشته باشه. یروستا نیکردن که ا یکار  گهیدوستش، با هم د یکیو اون  ساواش

 .میچقدر همه خوش حال شد یدون ینم

 کرده بود. این مهرو ساواش برامو میداشته باش میتونست یو نم میکه نداشت یز یچ

از کارها رو  یلیشد خ یبود و م دیمف یلیما، خ یروستا یکه برق تو یدون یبرق داشت و م روستامون
 انجام داد. یبه راحت

 ناراحت شدم. یلیکه ساواش از روستا رفت خ نیاز ا بعد

 بهش عادت کرده بودم. ییجورا کی

 دونستم. یپسر ِ نداشتم م یرو جا اون

 خان بده، ساواش جلوشون رو گرفت. هیخواست به زور به  ی( که باباش می)دختر  یطور کور  نیهم

 رو دوست داشت. گهینفر د هیخان رو دوست نداشت و  دختر،

 زدن. یحرفش حرف نم یاون جا حرف حرف خان بود. اصال رو یول 

 روستا بود. یکه ساواش تو یموقع هم وقت اون

 رسه. یحرف به گوشمون م نیا

 که خان بوده. ییره روستا یهمون لحظه م ساواش

با  گهیاون دختر د یشه؛ ول یگه و چطور اصال مانعش م یبه خان م یکنه و چ یکار م یدونم چ ینم 
 کنه. یکه عاشقش بود ازدواج م یکنه و با پسر  یخان ازدواج نم

 )اون پسرمه( سا،یپسر ا یاون م ه،یخوب یلیمرد خ ساواش

 شاد باشه. شهیمن دوست دارم اون هم 
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 .نمیندارم غمش رو بب دوست

 !هیخوب یلیکمک کنه قطعا مرِد خ گرانیخودش بگذره و به د یکه حاظره از خوش یکس

 

 تکون دادم و موشکافانه نگاهش کردم: یسر 

 جوون نگاه چقدر درست کردم. یلی، نطور نی_ پس ا

 

 که درست کرده بودم رو بهش نشون دادم.  ییچندتا یخوش حال با

******* 

 :دمیتنگ شده بود، نال نفسم

 ...ی_ ساواش، لطفا بس کن من م

 

 ساواش اومد. یبم شده  یصدا

 دونستم کجاست. یاصال نم 

 آلما. یبه ترست غلبه کن دی_ با

جور مواقع  نیا یتو روتیبا ن یر یبگ ادی یبتون دیتو با میهمراهت نبود یا گهیکِس د ایمن  دیشا
 .یاستفاده کن

 

 شب گرفتم. یِ اهیتنه درخت گذاشتم و چشم از س یرو رو دستم

 شه.. ی_ نم

 !؟یکن ینم یکار  چیاز اون خون آشام ها بهت حمله کنه، ه یکی یروز  هیاگه  یبگ یخوا یم یعنی_ 

 !؟یَجک خواست بهت حمله کنه تونست چطور
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کنه، بلکه من رو  روین نیبه انجام ِ ا کیخواست با حرف ها و جمله هاش، نه تنها من رو تحر یم انگار
 به جنوون برسونه.

 

 رو با زبونم َتر کردم. لبم

 بود. یدفعه ا کی_ اون موقع 

 بشم. یتونستم نامرئ یدونم چطور  ینم خودمم

 

 تونستم بفهمم کجاست! ینم یکردم ول یحس م کینزد یلیساواش رو خ یصدا

 

 _ فکر کن.

 مادرت صحرا فکر کن. به

 آوردن، یاز اون ها نبودن و اون بال رو سر مادرت نم یکیاگه  یدون یم

 االن مادرت کنارت بود، اون ها بخاطر به دست آوردِن قدرتشون، از مادرت استفاده کردن. دیشا

 مثل مادرت ازت سو استفاده کنند؟ یخوا یتو که نم 

 !؟یباش فیکه ضع یخوا ینم

 ؟یاز خودت دفاع کن یخوا ینم

 طور نیهم یخوا یم

 

 

 !رنت؟یطرفن و دسِت کم بگ یتا بفهمند با ک یقدم جلو بکشون هیاون ها رو  دنتیا ترس_ ب
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 آلما؟ آره

 

 شد. یسرم اکو م یو هر لحظه اش، حرف هاش تو هیثان هر

 سرم در حال انفجار بود! یکه تو یا ی ساعت ِیبم کی  ِمثل

 

 آروم و با آرامش شد: یبار صداش کم نیا

 ؟یخوا یرو نم نی_ آلما تو که ا

 ؟یخوا یم 

 دن. یاون ها به کار خودشون ادامه م یباش فیتو ضع اگه

 کنند تو هم مثل... یفکر م 

 

 

 . دمیکش ادیفر

 شد. دهیچیجنگل پ یکه انعکاِس صدام، تو یجور 

 نگو... گهی_ بسته، د

 

 هام رو کنار ِ گوشم گذاشتم. دست

 خوام بشنوم. ی_ بسه نم

 .ارنیکه با مادرم کردن رو هم سر من ب یخوام اون ها کار  یمن نم 

 

 آرامش کننده زمزمه کرد: یبا لحن ساواش
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 !یبتون دی_ پس با

 .یباش یقو دیبا یفهم یم حاال

 

 من قرار گرفت. یرو ینیدفعه جسم ِ سنگ کی

 کردم از خودم دورش کنم. یسع

 

 سرم اکو شد. یساواش تو یحرف ها یول 

 دن. یاون ها به کار خودشون ادامه م یباش فی" اگه تو ضع 

 .یباش یقو دیبا

 . "یباش یقو دیبا

 

 رو بستم و دوباره... چشمام

 

 

 رو از خودم دور کردم. نیهام رو بستم و اون جسم ِ سنگ چشم

 

 رنگ بود، به سمتم هجوم آورد. اهیکه س نیهمون جسِم سنگ دوباره

 

 شد. دهیچیسرم پ یساواش تو یهام رو محکم بستم که دوباره صدا چشم

 .یباش یقو دی" با

 .یباش یقو



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها
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 ."یباش یقو

 

 آب و برق نفوذ کرد و... کیکه از سرتا پام مثل  ییرویو همون حس و همون ن رویهمون ن دوباره

 

 ییو به جا ستادیسر جاش ثابت ا م،یخال یجا دنِ یپوش تا خواست بهم حمله کنه، با د اهیفرد ِ س اون
 انداخت. یکه قبال بودم نگاه

 

 نشد... یول اد،یکردم دوباره همون حس ب یبره که دستم رو به سمتش دراز کردم و سع خواست

 سخت بود. یلیمرحله دوم برام خ نیا

 

 اون َمرد کردم. یمحکمم رو رونه  یمرحله شدم و مشت ها یکی نی ا ِالیخ یب پس

 

 تونست ضرباتم رو دفع کنه و ناغافل بود. یدونست کجا هستم، نم ینم چون

 

 زدم. یکه م یهر مشت با

 شد و هر ضربه ام با خشم و حرص و انتقام بود. یسرم اکو م یساواش، تو یلحظه و هر کلمه  هر

 

 .ستیازش ن یاثر  گهیشده و د دیپوش ناپد اهیاون مرد س دمیخودم اومدم و د به

 یشد و گلوم خس خس م یم نییرط ِگرما، با شتاب باال و پاام از ف نهینفس نفس افتاده بودم و س به
 کرد.
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 .دمی داغ و ملتهبم کش ِیشونیبه پ یدست 

 کنار زدم. نمیآست ینشسته بود رو با کناره  میشونیپ یکه رو یعرق

 

 پشِت سرم حس کردم.  قاینفر رو دق کی حضور

  پنجه هاش گرفت. ِنیبه سمتش برگردم، دستم رو محکم ب تا

 

 خش دار گفت:  یکرد و آروم ول لیدستم رو هم گرفت و به سمِت جلو متما یکی اون

 جا خوب بود. نی_ تا ا

 ...یول

 

 به روبرو نگه داشت و با آرامِش تن صداش لب زد: میاز دست هام رو صاف و مستق یکی

 مرحله فکر کن. نی_ چشم هات رو ببند و به ا

 

 که گفت رو انجام دادم. یز یهام رو بستم و همون چ چشم

 بود قرار داشت. شیگرمش که مثِل آت یدست ها یهنوز تو دستم

 : دمیگوشم شن ریرو ز نجواش

 _ خودت رو رها کن.

 متمرکز شو. نیو فقط به ا زیبر رونیفکر نکن. همه فکرهات رو ب روتیجز ن یز یچ چیه به

 

 همون حس سراغم اومد. دوباره

 دم. یخوش حال بودم که دارم انجام م 
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 با انگشِت شصتش، انگِشت دستم رو آروم نوازش کرد و آروم گفت: ساواش

 .رینشونه بگ یخوا یکه م یدستت رو تکون بده و به سمت یانگشت ها یکی یکی_ 

 

م ساواش هر دفعه حواس نیا یمتمرکز شم؛ ول رویکردم به ن یدستم رو تکون دادم و سع یها انگشت
 کرد. یرو پرت م

 

 یبود که حس م یدستش به حد یدستش قرار داشت؛ گرما یپشِت سرم بود و دست هام تو قایدق
 شه. یدست هاش ذوب م نیکردم دستم داره ب

 

 .ادیشد قلقلکم ب یخورد و باعث م یگرمش بود که به گردنم م یاز اون نفس ها بدتر

 

 .دیکوب یام تند م نهیس یتو جان،یشد و قلبم از ه یحواسم پرت م نیبخاطر هم 

 

 گفتم: کالفه

 شه. ی_ نم

 

 .میهم قرار گرفت نهیبه س نهیسمتش برگشتم که س به

 رو به چشم هام دوخت. شینگاه طوفان ساواش

 شه. ی_ م

 عرق کرده ام رو قفل کردم. یاسترس دست ها با
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 کم ازم دور شو! هی_ باشه. پس 

 تونستم. دیشا 

 

 :دینگاهم کرد و گنگ پرس یبیحالِت عج با

 _ چرا؟!

 گرفتم و باالخره نگاهش کردم. نیرو از زم نگاهم

 شه. ی_ خب حواسم پرت م

 

 زد: یا ثانهیخب لبخندِ 

 کنم! ینم ی_ من که کار 

 لب زمزمه کردم:  ریز

 .یکن یم یکار  هی ی_ هر لحظه اش دار 

 

 :دیچونه اش کش ریبه ز یدست

 ؟یگفت یز ی_ چ

 _ نه!

 

 و بدون توجه به حضورش متمرکز شدم.  برگشتم

 هام رو به سمِت جلو نگه داشتم  و دوباره همون حس... دست

 ...روین همون

 .ارمیرو تونستم با دستم باال ب یز یکردم چ حس
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  دمیبه دستم کردم که د ینگاه

 بود، باال اومده. نیزم یکه رو یکیپالست

 هم به همون سمت رفت. کیکارم، پالست نیبردم که با ا یا گهیرو به سمِت د دستم

 

که متوجه شده باشم، محکم بغلش کردم و  نیحال به سمِت ساواش برگشتم و از ذوق بدون ا خوش
 مسرورانه گفتم:

 ساواش تونستم! ی_ وا

 پسر. عاشقتم

 

 گم! یدارم م یدونستم چ یقدر خوش حال بودم که نم نیا

 

 شد. مونیپش ی. ولارهیدستش رو به سمتم ب خواست د،یثابت مونده بود و با ترد سرجاش

 

 گفت:  یجد یلب ُشکه ول ریز

 وقت نگو عاشقتم! چی_ ه

 

و محو شد و در  دیحرفش ناپد نیدرخشان داشتم، با ا یرویکه بخاطر انجام ِ مرحله دوم ن یشوق
 زد. خونیبه جوونم شب یعوض، ناخوداگاه غم

 

 ازش فاصله گرفتم. یکم
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 _ چرا؟

 شد.  رهیچشم هام خ یتو

 گفت؟! ینم یز یچرا چ یچشم هاش نهفته بود؛ ول یحرف تو یلیخ

 

 دست، گردنش رو ماساژ داد. کیرو عوض کرد و با  حرف

 !گهید می_ بر

 کنه! یموضوع بحث نیخواد راجع به ا ینم گهیکه د نیا یعنی نیا و

 

***** 

 

 جوون. یلیچه خوب ن ی_ وا

 دستش بود رو چند مرتبه آروم به قابلمه زد و بعد کامل دروِن قابلمه گذاشت. یکه تو یمالقه ا یلین

 _ آره ُکور )دختر(

 .یطبق رسم لباس بپوش دیبا یول

 هست؟ یشکل یلباس چ نیا ی_ چه بهتر. ول

 

 اومد. رونیزد و از آشپزخونه ب یجوون لبخند یلین

 

  آشپزخونه بود رفت. ِدگاهیکه در د یسمِت صندوقچه ا به

 آورد و شروع به بازکردنش کرد. رونیصندوق ب یرنگ رو از تو دیسف یا پارچه
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707 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  تا شده رو کامل به دستم داد. ِلباس

 بود. میعروس یمنه. البته برا یِ میقد یاز لباس ها یکی نی_ ا

 خب... یول هیمیکه قد نیا با

 

 

 زد گفتم: یاون موج م یتو یکه خشنود یگرفتم و با لحن یلیرو از ن لباس

 هم خوبه. یلی_ خ 

 افتخاره! باعث

 

 خودم گرفتم. یو لباس ِ بلند رو جلو ستادمیا نهیآ یجلو

 جوون! یلین هیعال نی_ ا

 

دست پاش رو از درد،  کینشسته بود و با  نیزم یگره خورد که رو یلینگاهم به نگاه ِ ن نهیآ یتو از
 داد. یماساژ م

 هست؟ یچ یعروس نی_ حاال رسم ا

 گذره. یخوش م یلیخ حتما

 

 .ستادیکرد و دستش از حرکت ا یاخم یلین

 ها. یشوهرت تکون نخور  ِش یوقت از پ هیکور )دختر( _

 جا ساواش رفت دنبالش برو. هر

 آخه چرا؟  ی_ ول
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708 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 پاش ادامه داد. یتکون داد و دوباره به حرکت ِ دست هاش رو یسر  یبا ناراحت یلین

 داره که نگم برات بهتره.  ییجا رسم ها نی_ ا

 ها کور! )دختر( یاصال از کنار ساواش ُجم نخور  فقط

 

 و لباس معطوف شد. نهیآ یلب گفتم و دوباره با ذوق نگاهم رو ریز یچشم

 

 

 برپا شد. یبلند و هلهله ا غینفر، دست و ج کیاومدِن  با

 

 انداختم. یبه اطراف نگاه سرگردون

بودن و  دهیپوش یمجلس ِک یها هم کت و دامن ش یو بعض یو محل یرنگ یرنگ یهمه لباس ها 
 سخت بود. یلیمجلس خ یتو ت،یهمه جمع نیا نیجوون ب یلین صیطور تشخ نیهم

 شد. یطور نم نیدادم ا یجوون گوش م یلیبه حرف ن اگه

 

آب  یمن فقط خواستم برم کم  ؛یبزرگه و ممکنه گم بش یلیعمارت خ نیکه گفت کنارم بمون و ا یوقت
 سر از کجاها درآوردم. دمیبخورم که نفهم

 

 آهنگ و آواز یقدر هم که صدا نیا

 .دیرس ینم یصدات به گوش ِ کس یزد یهم م ادیبود، اگه فر ادیز
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 کرم رنگم رو با دو انگشتم گرفتم.  دیلباِس سف ی دامنه

 گفت:  یکرد، به فارس یرو سفت م شیکه گره روسر نیا نیو ح ادیکه با فر یدختر  یصدا 

 تو! ارنیم فیدارن تشر ونیچون آقا دیکن تی_ خانم ها، لطفا حجاب هاتون رو رعا

 

 اون جا ترجمه کرد. یخانم ها یبرا یکه کنار اون دختر بود، به شمال ی سبزه ا ِدختر

 و چادرشون راه افتادن. یتموم شدِن حرفش، زن ها هر کدوم به سمِت روسر  تا

 

 ام جمع کردم. نهیس یدادم و دست هام رو تو هیسرد تک وارید به

 ضرب گرفته بودم. نیپام رو به زم یاز انگشت ها یکی 

 زمزمه کردم:  رلبیز یاز ابروهام رو باال دادم و با ناراحت یکیحرف اون دختر،  نیگفتن ا با

 .خدا ی_ ا

 منه! هیامروز حتما روز بدشانس 

 بودم. جوون گذاشته  یلیکنار ن یِ شالم روصندل من

 کار کنم؟! یچ حاال

 

 بود. یشد که دستش شال و چادر  دهیکش یبه سمت دختر  نگاهم

 اومد. یداشت به سمتم م یانگار 

 زدم. صداش

 _ خانم؟

 

 که برگرده، به راهش ادامه داد. نیا بدون
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 لحظه نموند؟ کیچرا  وا

 داد. یداشت بهم م یشال اضافه ا کی دیشا حداقل

 

 .دنیبه سمِت در دو عیدفعه همه خانم ها سر کی

 زد گفت:  یاز زن ها که داشت با دوستش حرف م یکیتعجب نگاهشون کردم که  با

 .انیم رید یداماد کم یها لیگفتن انگار داماد و فام یول ان،یب ونی_ آره. قرار بود آقا

 باغ هستش. کیپشت عمارت که  میر یم نیهم یبرا 

 حاال تا اومدن داماد. مید یاز رسومات عروس رو انجام م یجا هم بعض اون

 

 نبود. یکس چیحاال ه یجا پر از خانم بود ول نیا  قه،یکردم که درعرض چند دق یاطراف ِ سالن نگاه به

 بهتر بود منم به سمِت باِغ پشت عمارت برم. پس

 

که  ییکنار فرش و چراغ ها یها زیبا سنگ ر یفرِش قرمز رنگ کی دمیسمِت پشت عمارت رفتم که د به
  یفانوس بود، جلوه قشنگ کیکنارش مثل 

 نشون داده بود. رو

 

شد و چراغ  یم دهیطور فرش قرمز رنگ هم به باغ کش نیکه هم یشد یاز درخت رد م دیبا قایدق
 بودن. یکه کنار و گوشه ا یا یرنگ یها

 

 دن! یامکانات نم ادیکامل چطور به روستاشون ز زاتیهمه با تجه نیبودم ا مونده
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 شدم. رهیاز موهام رو که گوشه چشمم اومده بود، کنار دادم و با دقت به جلو خ یا کهیت

 

رو  یناهنجار و موزون یکنار فرش، صدا یزهایسنگ ر یبلنِد کفش کرم رنگم، رو یبرخورد پاشنه  یصدا
 کرد. یم جادیا

 

 کردم و باهاش راحت نبودم. یاستفاده نم ادیکه کفش پاشنه بلند ز نیا با

 بار هم که شده امتحانش کنم. نیاول یدفعه برا نیدوست داشتم ا یول 

 

 بود را باز کردم. ریرنگ که به شکل ش اهیس کی کوچ ِدر

 اومد. ینم ییصدا چیبود که ه بیعج

 ست؟یجا همون باغ ن نیمن اشتباه اومدم و ا نکنه

 

 کیپام به  ریناب زمثل ط یز یچ کیشد، حس کردم  یدونم چ یتوجه به راهم ادامه دادم که نم یب
رو دور کمرم  یدست یبود پام به اون بخوره و تعادلم رو از دست بدم که گرم کیوصل بود که نزد ییجا

 حس کردم.

 

 

 دستم رو دور گردنش حلقه کردم. ناخوداگاه

 قفل شد. شیطوفان یبه نگاه خاص و نگراِن آب چشمم

 

 لب زمزمه کرد:  ریکرد و با همون نگاهش ز شتریدست هاش رو دور کمرم ب گره

 !؟یستی_ چرا مواظِب خودت ن
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 هام عرق کرده بودن و دور گردنش حلقه شده بود. دست

 بزنم. یتونستم حرف یدونم چرا زبونم بند اومده بود و نم ینم 

 زده بودن و توان ِ حرف زدن رو ازم گرفته بودن. یر یکه به زبونم زنج انگار

 

 بود. دادیدر اون ب یکه  نگران ییصدا نیکلمه و هم نیهم دوباره

 کرد؟ یقدر کالفه م نیچرا من رو ا 

 

 ! "؟یستی" چرا مواظب خودت ن

 

 کرده بودم. دایپ یبیعج یلیحِس خ کی

برام  یلیبود که خ یخورده بود، همون حِس نگران ریکه اون زمان به دسِت ساواش ت یمثل همون حس 
 بود. بیعج

 !هیچه حس سردرگم نیدفعه ا نیا یول

 

 یمشک یکمرنگ شده بود و موها گهیکرد، د یم ییکم کنار ابروش خودنما یلیکه خ یخِط کمرنگ اون
 پنهون کرده بود. دیاز اون رو از د یرنگش بخش

 

که  یغیکه با دست و ج میشده بود گهیهمد یو غرق ِ نگاه ها میاون حالت موند یدونم چقدر تو ینم
 که، دستم رو از گردِن ساواش جدا کردم.زده شد؛ مهبوت و ُش 

 گره دست هاش رو از کمرم جدا کرد. یاون هم اول کم 
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 .دیموهاش کش ونِ یم یدست کالفه

 مرتبه روشن شدن. کیرنگ دونه به دونه و  دیسف یدفعه نورها کی

 

بودن،  ستادهیسرپا ا ینشسته بودن و عده ا یصندل یاز خانم ها رو یکه بعض یتعجب به عده ا با
 شدم. رهیخ

 

 ساواش بود. یاز دخترها رو یلینگاه خ ایبه من،  قیعم یو نگاه جانیبا شور و ه همشون

 بود. نییکرد و سرش پا یکدوم نگاه نم چیساواش به ه یول

 

 کرده بود. رتیح ت،یهمه جمع نیا دنِ یاون هم با د انگار

 کردن؟ یکار م یجا چ نیها ا نیا اصال

 

 ونِ یجوون رو از م یلیخودم حس کردم، به همون طرف نگاه کردم که نگاه ن یرو رو ینگاه ینیسنگ
 .دمیخودم د یبه رو تیجمع

 زد و سرش رو تکون داد. قیعم یلبخند

 ؟یچ یعنی

 

به سمتمون اومد و با لبخند رو به  دیرس یبنظر م دهیپوش یلیکه خ یبا لباس ،یدختِر چشم عسل کی
 من گفت:

 _ سالم، من آنا هستم.

 

 رو به طرفم دراز کرد که من هم متقابل بهش دست دادم. دستش
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 _ من هم آلما هستم.

 

 :دمیکردم و پرس یاشاره ا تیجمع به

 جا چخبره؟ نی_ االن ا

 جان؟ نیا یچ یجا هستن برا نیعده که ا نیا 

 

 صداش بود گفت: یکه تو یجانیزد و با ه ینیری ش ِلبخند

 .یاون هم موقع عروس م،ید یکار رو انجام م نیمن و دوستام هر سال ا _ راستش

 تونستن و... ینم ایشد  یاجرا نم ایافتاد که  یم یاتفاق هیهستش که هر سال  یرسم هی نیا 

 .گهید یزهایچ یلیخ خالصه

از  یکیطور داماد، خاِن  نیو هم ونیمیشه دوست صم یم شد چون عروس نیامسال قرار بر ا یول
 بود. گهید یروستا

 .میرسم رو انجام بد نیشد ا قرار

 

 :دمیو مبهوت پرس مات

 ؟ی_ چه رسم

 

 من افتاد: یکرد و دوباره نگاهش رو یچرخوند و به ساواش نگاه یچشم آنا

 میذار یمسابقه م ییجورا هی یعنیو  میکن یمراسم رو امتحان م یتو یاز زوج ها یکی ی_ موقع عروس 
 نه؟ ایده  یکارو انجام م نیا ایکه آ
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 سر داد: یبه ساواش کرد و خنده ا یا اشاره

 نه؟  ایرسونند  یبه موقع خودشون رو م شونی_ و ا

 .رنیتونستن به موقع شما رو بگ که

 فته؟یب ی_ مگه قرار بود چه اتفاق

 که پام بهش برخورد کرده بود انداخت. یمیبه س یبا صبر و و حوصله جواب داد و اشاره ا آنا

 برق داره. ییجورا کیکه اون جاس،  می_ اون س

 .تهیتا فکر کنه واقع میگ یاز زوج ها م یکیرو به اون  نیدر واقع ما به دروغ ا یول

 .چیاگه اون به موقع خودش رو برسونه که ه بعدش

 بازن. یآقا نتونند خودشون رو به شما برسونند، م نیو ا دیرد کن میاگه شما پاتون رو از س یول

 یکه وقت یدرخت بزرگ یشن که اسمشون هم رو یم یموندگار  یاز زوج ها یکیاگه بتونند برسن،  یول
 .ستین یشه و اون درخت هر درخت یثبت م ،یش یوارد روستا م

 ارزش و داره و مهمه. یلیهمه خ یو چند ساله است و برا نیچند یاز درخت ها یکی

که  نیبود ییزوج ها نیطور شما دونفر از اول نیخاطره داره، هم هیاون درخت  یرو یهر کس و
 . نیبرنده بش نیتونست

 

 شده بودم: رونیو ح مات

 _ چه جالب!

 گرفت. طنتیرنِگ ش لبخندش

 .دیجمع برقص یجلو دیکه شما دوتا با نهیمونده و اون هم ا گهیکار د هی ی_  ول

 !یهم نه رقص اون

طبق اون آهنگ  دیخوره و شما با یکدوم آهنگ به شما م مینیب یو م میکن یانتخاب م یتصادف
 .دیبرقص
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 اگه تانگو باشه تانگو و... 

 دست هم باشه. کیهماهنگ و  دیطور با نیو هم 

 

 که تا اون موقع سکوت کرده بود رو به آنا با تحکم ِ کالمش گفت: ساواش

 خانم؟ یچ یعنی_ 

 گه؟ید هیچه رسم نیا

 اتصال داره و برق اون جاس. میاون س دیگ یو بعد م دیفرست یمن م ِش یرو پ یکیشما  

 د؟یخودتون رو برسون دیو خانمتون ممکنه از اون رد بشه و شما با 

 د،یذار یم یکه تصادف یهم هر آهنگ دیبا چ،یهـ نیوقت ا اون

  م؟یطبق اون برقص 

 م؟ییشما یما مسخره  مگه

 

 نگفت. یز یو با تحکم گفته بود که اون دختر چ یقدر جد نیا

 که اون جا بودن سکوت کرده بودن. ییاون ها یهمه  بلکه

 

 سخنش گرفت:  یکه اون سمت بود، به سمتمون اومد و رو به ساواش با تمنا ییاز خانم ها یکی

 کردن و یطنتیش هیدخترها  نی_ پسرم، حاال ا

 

 

 کردن. یادینکرده بودن رو  ادیوقت بود ازش  یلیساله رو که خ نیرسِم چند نی_ خواستن ا
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 نیرسم کامل انجام شده، شما ا نیچند سال ا نیا یبار تو نیتو دلشون رو نشکون و چون اول حاال
 تموم بشه هیتا قض دیهم بر یرقص هماهنگ

 به جا بمونه. یموندگار  یهمه خاطره ا ادیاز  و

 

 نه تنها در لحنش، بلکه در صداش هم مشهود بود. یکالفگ

 .میاون رقص رو بلد نباش دی_ خانم، آخه ما شا

 .دیبش یالیخ یرقص رو ب نیشه ا یحاال نم 

 

 تکون داد: نیبه طرف یسر  زن

 _ نه پسرم.

 رسممونه. نیرقص بخش مهِم ا نیا

 .میاریعروس رو از طبقه باال ب دیرسه و با یهم داماده م گهید قهیچند دق االن

 

 

 " آلما "

 

  اول و دوم نشسته بودن  ِفیرد دِ یسف یها یصندل یها و دخترها رو زن

 هر کدوم منتظر به ما چشم دوخته بودن. و

 

 یگفتن و با نگاه یگوش هم م یتو یز یچ قهیاز دخترها که هر دق یعده ا رهیتر از اون، نگاه خ مهم
 آشکار، به ساواش زل زده بودن. یکننده و خاص و حسرت رهیخ
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 تعجب نگاهشون کردم. با

 انگار نه انگار من االن کنار ساواش بودم. اصال

 !میخوبه آنا گفته بود ما زوج هست 

 

 کنند. ینگاه، نگاهش م نیبا ا یطور  نیدونن که من همسر ساواش هستم که ا ینم یعنی

 ساواشم؟! همسر

 به خودم اومدم. یا لحظه

 اصال به من چه مربوط بود! 

 

 شد. دهیساواش کش ی دهیبه قامِت بلند و کش نگاهم

 بود. ستادهیقدم دورتر ا چند

 کرد. یصحبت م یبود و داشت با گوش بشیج یتو یاز دست هاش با حالِت خاص یکی 

 دادم. رونیب یرو با کالفگ نفسم

 

 آهنگ انتخاب نشد؟ نیا چرا

  م؟یبرقص یبذارن و چ یقرار بود چه آهنگ اصال

 بود آخه؟ یدونفره ا یآهنِگ هماهنگ چه

 ؟یچ میخوب برقص مینتون اگه

 رقص رو خراب کردن! یکه برنده شدن ول یزوج نیاول میش یوقت م اون

 شد. یبد م یلیخ
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 .میهماهنگ باش دیبا یعنی ،یگن رقص هماهنگ یهم که م یوقت

 !میکه االن بتون میدیکه از قبل هماهنگ نرقص ما

 .میبر میکنه خوب بتون خدا

 

 کردم. یهام رو بستم و به آنا نگاه چشم

 شد. دهیچیباغ پ یدلنواز، تو یدفعه آهنگ کی

 

 که با مامان فاطمه ام داشتم. یشد. خاطره ا یذهنم تداع یتو یخاطره ا انگار

گوشه لبم نشست  یلبخند ِ تلخ ادآوردنشون،یچشمم گذشت و با به  یخاطرات از جلو لم،یف کی مثل
 شد. شتریمامانم ب یبرا میو دلتنگ

 

 

 تمنا گونه رو به مامان گفتم: ی" با لحن

 .میرقص رو نر نیشه ا یجوونم، م ی_ مامان

 باال انداخت. ییابرو مامان

 .زمیشه عز ی_ نم

 

 :دمیام رو درهم کش چهره

 .یجلو عقب کن یپات رو هماهنگ دیبا ی_ اصن دوستش ندارم. سخته ه

 تند تند انجام بدم! یمن رباتم ه مگه
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 حالِت قهر روم رو برگردوندم. با

 یطور که دو زانو نشسته بود با لحن نیشونه هام گذاشت و هم یدستش رو مهربانانه رو مامان
 گفت: یناراحت و تصنع

 شه. ی_ دخترگلم نم 

 .یر یادبگیحتما  دیبا یرقص برات سخته ول نیدونم ا یم 

 .یر یبگ ادیحتما  دیکه پدرجوونت گفته با یدون یم

 تمومه. گهید یر یبگ ادیدور ِ آخر رو  نیا

دخترش گذاشته و گفته چون رسمشون بوده که دخترها  یهمه نوه ها یرقص رو برا نیا پدرجونت
 .یر یبگ ادی دیتو هم با رنیبگ ادی یرقص رو از بچگ نیا

 .رمیبهت سخت بگ یادیخوام ز یرو نم یکه تو دوست ندار  یز یوگرنه من چ 

 

 مغموم نگاهش کردم و به ناچار لب زدم: یبا حالت 

 رم ها. ینم گهیدور آخر رو برم د نیمن ا ی_ باشه. ول

 .دیگونه ام رو با محبت بوس مامان

 دفعه دور ِ آخره.  " نی_ باشه ا

 

 که رو گونه ام بود رو با سر انگشت هام پاک کردم. یآوردنشون، اشک ادیبه  با

 

 گرفته بودم. ادی میشش سالگ یبود که تو یآهنگ، همون آهنِگ دونفره و هماهنگ نیا

 دادم. یرقص رو انجام م نیهمه سال، ا نیرقص رو نرفته بودم و امروز بعد از ا نیوقت بود ا یلیخ
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 به سمتم اومد. آنا

 .ادیخوشتون ب دوارمیآهنگ انتخاب شد، ام نی_  ا

 

 ستادیروبروم ا ساواش

 پاشنه بلندم رو از پام درآوردم. یکه آهنگ شروع بشه، کفش ها نیاز ا قبل

 پام ذوق ذوق کرده بود. یدرآوردنشون، انگار انگشت ها با

 

 که گفت: دمیساواش رو شن یصدا

 !؟یپاشنه بلند بپوش یمگه مجبور  _ آلما

 

 پام که کناره هاش قرمز و زخم شده بود کرد. یبه انگشت ها یحرفش خم شد و نگاه نیگفتِن ا با

 

 باال گرفتم: یرو کم سرم

 بار هم که شده امتحانشون کنم. کی_ خب خواستم 

 

 شد. رهیچشم هام خ یتو قیدق  ساواش

 باره. کیبار هم  کی_ 

 شدن پاهات نپوش. تیاذ یبرا گهید 

 طور شده. نیکه ا یبه کفش پاشنه بلند عادت ندار  انگار

 

 .ستادمیم و صاف اشد بلند
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 باال انداختم. یشونه ا دیالق

 نشده. یز ی_ حاال که چ

 

 . ستادیهم روبروم ا ساواش

 آهنگ، مانِع حرف زدنش شد. یبگه که صدا یز یابروش رو باال داد و خواست چ یتا کی 

 

 کردن. یکه کفشم رو درآورده بودم نگاهم م نیبا تعجب، بخاطر ا همه

 

 به سمتم اومد. آنا

 در صداش مشهود بود: ینگران

 اومده؟ شیپ ی_ مشکل

 ارم؟یب گهید یکی یستیاگه با کفش هات راحت ن 

 راحت ترم. یطور  نی. من ازمی_ نه عز

 

 "  گفت.یباال انداخت و با تعجب، "باشه ا یا شونه

 

 شده بود. دهیچیباغ پ یآهنگ تو یصدا

که فقط به  یو نور ِ روشن میباغ خاموش شده بودن و فقط من و ساواش وسط بود یچراغ ها یهمه  
 گذاشته بود. شیرو به نما ییبایخورد، جلوه ز یما م

 

 به حرکت درآوردم. یبه ساواش، همون طور که روبروش بودم دست هام رو با مهارت خاص رهیخ
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723 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 "ساواش"

 

 یتکون م نیدست هاش رو به طرف ،یشد که با مهارِت خاص دهیبه حرکاِت خاص و ناِب آلما کش نگاهم
 داد.

 

 زد. یآور  طنتیلختش داد و چشمِک ش یِ مشک یبه موها یتاب د،ینگاهم رو به خودش د یوقت

 

 دونستم! یرقِص امشبش رو نه، هرگز نم نیا یدونستم، ول یرو درباره اش م یز یهر چ اگه

 شت.دا یفرق کیچرا امشب  ینبود ول یدختر لوند 

 چشم هاش... یبرِق تو اون

 

 پنجه هام گرفتم و درهم قالب کردم. یآن، دست هاش رو تو کی در

 شد و خشکش زد. ریحرکتم غافل گ نیا از

 

 زمزمه کردم: رلبیآروم ز 

 !؟یادامه بد یخوا ی_ نم

 

و از  میکه نداشت یا یو با هماهنگ ستادیبود، روبروم ا ریپنجه هام اس یطور که دست هاش تو همون
 ...یول م،ینگفته بود یز یهم چ گهیقبلش به همد
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724 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .میداد ادامه

 

 .میدیرقص ینواخت م کیو  یهماهنگ با

 ...یتعجب کرده بود، ول یهماهنگ نیهم از ا اون

 

 (ی)راو

 

 و مشتاِق زناِن جمع، به اون دو بود. رهینگاه خ نیآلما و ساواش زوم شده بود و همچن یرو ینور 

 

 .رنیتونستن چشم از اون دو زوج بگ ینم انگار

 رو از دست بدن. بایصحنه قشنگ و ز نیا یلحظه ا یخواستن حت ینم 

 

 باتریطور ز نیهم، از همه سخت تر و هم یعقب و جلو کردن پاهاشون روبرو یتر از اون، هماهنگ مهم
 بود.

 

 آخر رقص بود. قسمتِ 

 دسِت ساواش رو رها کرد و چند قدم دورتر شد. آلما

 ساواش تند قدم برداشت و از پشت، دست هاش رو دور کمر آلما حلقه کرد. 

 

 قسمت جزو رقص بود. نیدونست که ا یموند؛ م رتیحرکِت ساواش در ح نیاز ا آلما

 در دلش تکون خورد. یز یچ یول
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725 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بهش منتقل شد. بیهم همون حِس عج باز

 

 خاموش شدن و ناگهان سکوت همه جا رو فرا گرفت. یلحظات یباغ، برا یچراغ ها ناگهان

 

به اطراف انداخت و  ینگاه میکه دست هاش دور کمر آلما حلقه شده بود، ن نیا نیح ساواش
 جلو برد. یصورتش رو کم

 

سمِت راستش، حس کرد و بوسه  یداغ و پر عطش ِ ساواش رو در شونه  یحرکت لمِس لب ها کی در
 بر اون نهاد. یقیداغ و عم

 

 شد. ریاون حِس خاص به وجود آلما سراز دوباره

 هاش رو محکم بست. چشم

 

کنه؛  یم یرو سپر  یقیلحظه فکر کرد خواِب عم کیساواش از شونه اش جدا شد، انگار  یلب ها یوقت
 محض بود! قتِ یحال حق نیدر ع یول

 

 و دست در باغ بلند شد. غیج یروشن شدن و بعد از اون، صدا بیباغ به ترت یها یمرتبه نور  کی

 

 از آلما فاصله گرفت. یکم ساواش

 جمع زد. یبه اجبار به رو یو لبخند دیکش شیو گل گل نیسرخ یبه گونه ها یدست ن،یشرمگ آلما
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726 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بعد، عروس رو از طبقه باال آوردن و مراسم شروع شد. قهیدق چند

 

 مراسم بود. یآخرها بایتقر

 

 .دمیکنار گوشم شن قایرو دق یزن یکه صدا میخورد یسالن شام م یتو میداشت 

 

 گذاشتم. نییدستم بود رو پا یکه تو یآب وانِ یرو باال آوردم و ل سرم

 !د؟یی_ بفرما

 

 رو گفت. یز یچ یزبون شمال به

 .دمیفهم یبود که هر کلمه اش رو اصال نم ظیقدر لهجه اش غل نیا

 

کرد و جوابش رو  یظیاون خانم، اخم غل یحرف ها دنِ یجوون که کنار دستم نشسته بود با شن یلین
 داد.

 

 رفت. دانهیتکون داد و ناام یزن هم به ناچار سر  اون

 دور ِ لبم رو پاک کردم. یکردم و با دستمال یبا سر به اون زن اشاره ا 

 گفت؟ یم یاون خانمه چ ؟یلی_ ن

 

 باز شد. یکم یلین یاخم ها گره

 وهرت بمون._  کور )دختر( مگه بهت نگفته بودم کنار ش
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727 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنه. یپسرش خواستگار  یخواد تو رو برا یگه م یخانم هم اومده م نیا

 

 بردم جواب دادم:  یرو از برنج پر کردم و همون طور که به سمِت دهنم م قاشقم

 .یلیکنار ساواش باشم ن یچ یبرا گهی_ د

 کور )دختر( هیچه حرف نی_ ا

 شوهره. )اون شوهرته( یت اون

 

 جوون افتادم. یلیحرف ِ دوم ن ادیدفعه  کی

 ظرف گذاشتم. یتعجب قاشق رو رو با

 پسرش؟ ی_ برا

 

 که انگار دلش پر بود شروع کرد: یلین

 خوام. یپسر )پسرم( م یم یگه تو رو برا ی_ آره. پرو پرو زل زده م

 گه... یبود حاال م دهیپسر )پسرم( رو د یباغ، رقص تو و م یخوبه خودش تو 

 

 گفتم: یالیخ یب با

 .یلینشد ن یز ی_ حاال که چ

 

 آروم با دستش به گونه اش زد. یلین

 .یزن سایا یچه حرف نی_ ِا وا کور. ا

 (یزن یم هیچه حرف نی) ِا وا دختر، ا 
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728 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده ی_ مگه چ

 

 دستش گرفت. یدستمال رو تو یلین

 کنه. یساواش بفهمه خون به پا م ی_ وقت

 

 دستم فشردم. یآب رو تو وانِ یل

 نشده که. یز یچ یلی_ ن

 نه. میخواست و ما هم بهش گفت یدرخواست هیخانم اومد  نیا 

 به ما گفته؟ یخانم چ نیخواد بفهمه ا یاز کجا م گهید ساواش

 

 نگاهم کرد: ،یمملو از نگران یبا نگاه یلین

 ؟یچ دیاگه فهم ی_ ول

 ها ُکور! ستشین ایوقت کوتاه ب چیرو ه یکی نیا ادیکوتاه ب یز یدر برابر چ اگه

 

 زمزمه کردم: یلحِن آروم با

 نشده که. یز ی. چیکن یبحث رو بزرگ م گهید یلیخ یلی_ ن

داره  یچه لزوم گهید م؛یزن و شوهر دنیفهم میدیرقص یهمه وقت گهیفهمه، د یاون هم نم میگ ینم ما
 ساواش؟! شیاالن برم پ

 

 به نشونه تأسف تکون داد.  یسر  یلین

 دونند. یها که تازه اومدن نم یبعض یدونند کور )دختر( ول ی_ درسته م



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 .نیبب

 

 کرد. یدست به اطراف اشاره ا با

 .یستیکه ن ییکنار شوهرشه، فقط تو ی_ هر ک

 شه که... ینم یز یکه تازه اومدن نفهمن چ یی. حاال اوناریقدر سخت نگ نیا گهیجوون د یلین ی_ وا

 

نگاهم به ساواش افتاد که تازه داشت با قدم  یچشم ریخوردم از ز یطور که آب رو جرعه جرعه م همون
 سد ِ راهش شد و شروع به صحبت کردن کرد. یاومد که دختر  یبلند سمِت ما م یها

 

 تو هم بود یاخم هاش حساب ساواش

 کرد. یهم به دختر ِ نم ینگاه مین یحت و

 

 به پشتم زد. یا کِف دستش کمب یبا نگران یلیکرد به سرفه افتادم که ن ریگلوم گ یتو آب

 شد؟! ی_ چ

 

 رو باال بردم. دستم

 .امیرم االن م ی. من میلین ستین یز ی_ چ

 

 جام بلند شدم و به سمتشون رفتم. از

 

 .ستادمیدختر ِ سرجام ا ی صدا ِدنیشن با
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730 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لبم اومد و چشم هام رو بستم و... یرو یلبخند

 

 !دنید یمن رو نم گهید حاال

 

 گه؟ یم یدختر ِ به ساواش چ نمیداشتم بب دوست

 

 صداش بود گفت: یکه تو یشد که با عشوه خاص و نازک دهیبه دختره کش نگاهم

 _ ساواش جوونم!

 

ساواش برد که ساواش با شدت، دستش رو پس زد و  یحرفش دستش رو به سمِت بازو نیگفتن ا با
 چهره دختر ِ حس کردم. یاخم کرد که ترس رو تو یجور 

 

 تفاوت رد شد. ینگفت و از کنار دختر ِ ب یز یتحکم و اخِم جذابش چ با

 

 حرص دختر ِ رو درآورده بود. شتریب نیکرد، ا ینگاه هم به دختر ِ نم مین کی یحت یوقت

 

 .دیکوب نیلجباز پاش رو محکم به زم یچون با حرص مثل دختر بچه ها 

 

 دختر ِ از پشت به سمتش رفت. دوباره

 که دختر ِ گفت، با تعجب نگاهش کردم. یز یبا گفتِن چ یول امیدرب یاز نامرئ خواستم
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731 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دونم چرا؟ ینم یبودم ول یعصبان

 دراومدم و به سمِت ساواش گام برداشتم. ینامرئ از

 

 زد. یلبخند دنمیبا د ساواش

 

 من افتاد. یلبخنِد ساواش به روم، نگاه اون دختر با حرص رو با

 

 گفتم:  زدم و روبه ساواش یلبخند منم

 گشتم؟! یبود که دنبالت م یاز ک یدون یم زمی_ عز

 

آروم  دمیکاو یانگشت هام گرفتم و همون طور که با چشم دختر ِ رو م ونیتنومنِد ساواش رو م یبازو
 لب گفتم: ریز

 کار داشت؟ یدختر باهات چ نی_ ا

 

 شده بود. رونیکه بازوش رو گرفته بودم، ح نیاز ا ساواش

 

 بازوش بود برد. یدستش رو به سمِت دستم که رو 

 _ برات مهمه؟

 کردم: ظیغ

 !ی_ به سوالم جواب نداد



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 .دیدستم لغز یانگشت ها یرو دستش

 دختر ِ کردم که رفته بود. یِ خال یبه جا یرو عقب کشوندم و نگاه سرم

 

بازوش بود قفل  نیساواش جدا کنم که دست هاش رو دور دستم که ب یدستم رو از دور بازو خواستم
 کرد.

 

 گوشم با ابهت ِ خاص خودش لب زد: ریز

 نداره! ینیحق ِ عقب نش گهید نه،یش یبازوم م یکه دستت رو ی_ وقت

 

 صورتم قرار گرفت. یرو که باال آوردم، صورتش جلو سرم

 

 چشم هاش ثابت موند. یصورتش کردم و در آخر نگاهم رو یبه اجزا ینگاه قیدق

 کنه. یکنه، م ینینش بخواد عقب ی_ وقت

 دم. یوقت اجازه نم چیمن ه ی_ ول

 .ستیالزم ن ی_ به اجازه کس

 

گره دستم رو از بازوش که قفل کرده  یخواستم کم م،یداشت یطور که به سمت ِ عمارت قدم بر م همون
 بود جدا کنم که محکم تر از قبل دستم رو فشرد که دردم گرفت.

 

  کالمش گفت: ِطنتیپروا و با ش یانسجار نگاهش کردم که ب با
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733 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه. یم یمعن یب نشیاجازه ب یمن باشه، گاه یبرا یز یچ ی_ وقت

 وجود نداره.  گهید یتو نباشه. اجازه ا یاون برا یوقت ی_ ول

 

 همون طور که نگاهش به جلو بود جواب داد: ساواش

  ِ زیزور جا یمن باشه، گاه ی_ اگه برا

 . ستیبا زور ن یز ی_ هر چ

 

 نداشت! ینیقصد عقب نش انگار

 

 شه. یآدم مجبور م یگاه ی_ ول

 دادم. رونینفسم رو ب کالفه

 داد. یهم جوابم رو م یز یچ کیگفتم  یم یچ هر

 

 گفتم:  رلبیز

 . ی_ آخر سر هم جوابم رو نداد

 

 : دمی گوشم شن ِکیرو نزد صداش

 .یکن دایجواب رو خودت پ دی_ شا

 

 .مینگفت یز یچ گهیجوون، د یلین دنِ یرس با
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734 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد: یلبخنِد گرم دنمونیبا د یلین

 (د؟ی) شما دوتا کجا رفته بود د؟ی_ شما دوتا کوره بوشوئ

 _ رفته بودم دنبال ساواش. 

 .دیطول کش یکم نیهم یبرا

 

 " گفت.ی" آهان یلین

 افتاده باشه گفت: یموضوع ادیدفعه انگار  کی 

 .میجا بمون نیگفت امشب ا نیهم یاصرار کرد برا یلیتره بگم، خاله نورا خ نمینرفته ا ادمی_ آها. تا 

 

نفر زنگ زده  کیبه سمتمون اومد و گفت  یرنگ یبا کت و شلوار خوش دوخت ِ مشک یدفعه پسر  کی
 داره. یو با ساواش کار ِ فور 

 

 تکون داد. یسر  ساواش

 

 رونیفرصت استفاده کرده و بازوم رو از دستش ب نیُشل شد، از ا یبازوم کم یانگشت هاش از رو فشار
 .دمیکش

 که فقط خودش بشنوه گفتم: یبه دستم کردم و آروم طور  ینگاه 

 !ییزورگو یلیخ یدون ی_ م

 

 آروم گفت: طنتیکرد و با ش یخنده ا تک

 .ستمیطور ن نیا شهیمن هم یبود، ول دیمجبور با ی_ گفته بودم که گاه
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735 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمی_ د

 کرد. یمکث

 مونده حاال..._ 

 

  اون پسر رفت و با هم از عمارت خارج شدن. ِشیپ  باالخره

 

 که دستش بود رو به سمتم گرفت. یبهم کرد و لباس ینگاه یلین

 امشب. یلباس هم بپوش. فعال برا نی_ ا 

 

 گفتم: رونیبه لباس کردم و ح ینگاه

 لباس راحتم. نی. من با همیلی_ نه ن

 

 کرد. یاخم یلین

 .گهید یراحت باش دیبا _ عه کور،

 

 تکون دادم: یناچار سر  

 _ باشه، حاال اتاق کدوم سمته؟

 

 کرد. یاتاق اشاره ا یبه باال یلین

 شماست. ی_ اون اتاق برا

 ستم؟ی_ مگه فقط من ن
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736 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

رو محکم  شیگل گل یشونه هاش افتاده بود درست کرد و گره روسر  یرنگش رو که رو دیچادر سف یلین
 تر کرد.

 گهید سایشوهر هم ا ی_ نه ت

 (گهی) نه شوهرت هم هستش د

 ...ی_ ول

 

 .دیحرفم پر نیب یلین

 .میو اما ندار ی_ ول

 

 گفت رفتم. یلیکه ن یدستم گرفتم و به همون اتاق یناچار لباس رو تو به

 

 شد. یم ریسخت گ یلیاوقات خ یهم بعض یلین

 .دمید یجوون م یلین یمامان فاطمه ام رو تو یاخالق ها یگاه 

 شد. یوقت نم چیمثل مادر ِ خود ِ آدم، ه یهر کس یول

 

 ما بود. یاون اتاق برا یمونده به انتها یکیاتاق بود که  نیچند

 

 اتاق رو باز کردم. در

 اتاق، آه از نهادم بلند شد. دنید با
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737 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

  هم رنگ تخت بود. ِریحر یو پرده ها یشمیاتاق با تخِت دونفره به رنگ  کی

 

 ...یبود نه کاناپه ا یمبل نه

 رید یلیاز شب ها خ یبعض ای دیخواب یکاناپه م یساواش رو م،یبود امندیس یخونه  یوقت حداقل
 اومد. یوقت م

 

 ...یاالن چ یول دیخواب یم نیزم یجوون هم که رو یلین خونه

 ....یو نه کاناپه ا دیبود که بشه روش خواب یجا نه فرش نیا

 تخِت دونفره بود. کی

 

 دستم انداختم. یبه لباِس تو یتخت نشستم و نگاه یرو

 

 تا شده رو با دقت باز کردم.  لباس

 نشست. میشونیپ یلباس، لبخند از گوشه لبم کنار رفت و اخم رو دنید با

 

 تنگ بود. یرنگ که حساب یمشک نیتاِپ قرمز به همراه شلوار ِ ج کی

 .دمیپوش یعنوان نم چیلباس رو به ه نیمن ا نه

 

 کردم. یو به خودم نگاه ستادمیا نهیآ یجلو
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738 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !دم؟یپوش ینم دیبا یبخاطر چ اصال

 میشه که چون مرِد بهش اجازه بدم آزاد ینم لیدل نینداشتم. اما ا یتیچند بهم محرم بود و معذور هر
 .رهیرو ازم بگ

 

 تخت انداختم. یرو رو لباس

 که گوشه اتاق بود رفتم. یسمت حمام به

 

بود نشستم و حوله رو چون  شیآرا زیکه مخصوِص م یا یصندل یو رو دمیاز حمام، لباس رو پوش بعد
 تخت گذاشتم. ینمناک شده بود رو

 

بود رو برداشتم و آروم شروع به شونه  زیم یکه رو یو شونه ا ختمیرو آزادانه دور شونه هام ر موهام
 کردن کردم.

 

 بلند شده بود. یکم میمشک یموها

 شد. یسخت م یکردم. چون برام کم یکوتاهشون م یمک دیبا 

 .دمیموهام کش نیرو ب شونه

 

موهام رو دوست داشت  یلیوقت ها بابام که خ شتریب ایکرد،  یمامان موهام رو شونه م شهیهم ادمهی
 کرد. یاون هم موهام رو شونه م

 

 چشم هام نشست. یتو یآوردِن خاطرات، غم ادیبه  با

 براشون تنگ شده بود. یلیخ دلم
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739 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .نمشونیشد تا بتونم بب یاتفاقات تموم م نیا یک 

 هم تنگ شده بود. یهان یطور دلم برا نیهم

 

 به پشت فرستادم. شونیرو پر گهید یاز شونه کردِن موهام، برخ بعد

 

 اومد. یم نییاز طبقه پا یدادیداد و ب یصدا

 

 نه واضح. یول دم،یساواش رو شن یسمِت در اتاق رفتم که صدا به

 اتاق رو کامل باز کردم. در

 .دمیدر، با چشم ساواش رو د یاز گوشه  

 

 .نمیتونستم ساواش رو واضح تر بب گهیدر رو باز کردم که د یکم

 نداشت. دیچون د نه،یمن رو بب نییتونست از پا ینم یکس یول

 

از  یکیبود و  ستادهیساواش طلبکارانه ا یروبرو رهیت یپهن و چشم ها یقد بلند و سبزه و صورت یپسر 
 شلوارش فرو برده بود. ِب یج یدست هاش رو تو

 

 به ساواش گفت که ساواش از فرِط خشم، صورتش سرخ شده بود. یدونم چ ینم

 

اش و به خون نشستن چشم هاش  قهیوضوخ مشت شدِن دست هاش، برجسته شدن رگ کنار شق به
 رو حس کردم.
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740 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دمیترس یکه لحظه ا دیکش یم یقیعم یکرد و نفس ها یاون پسر رو نگاه م ظیبا غ یجور 

 

 نفر دورشون بودن. چند

 :دیکش ادیبلندتر فر یدفعه اون پسر با صدا نیا

 .یدوسش دارم و مادرم رو فرستادم برا خوستگار  ؟یکارش یبه تو چه اصال؟ چ ه؟ی_ چ

 !؟یطلبکارش تو

 نکنه چشمت گرفتتش. ای

 

 به لرزه افتاد. یستون خونه انگار لحظه ا یوارهایبلند سر داد که د یحرف، ساواش نعره ا نیگفتن ا با

 

 مشتش گرفت. یدست تو کیرو با  رهنشیپ ی قهیبرد و  وورشیبه سمت اون پسر  

 

 

 کرد. یو مخوف پسرک رو نگاه م زیکه مثل ِ دوجام سرخ شراب شده بود، ت ییچشم ها با

 :دیبلند غر یبا صدا 

 !که؟یمرد یگ یم ی_ چ 

  ؟یکن یم یجلوم و از زنم خواستگار  یایو ِبر م ِبر

 

 حرِف ساواش ُشکه نگاهش کرد. نیپسر، با گفتِن ا اون
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741 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

مشت کرده ساواش آزاد کنه،  یاش رو از دست ها قهیکرد  یم یطور که سع نیبعد با تمسخر و هم 
 زد: یشخندین

 _ برو بابا زنت کجا بود.

 ...یگ یم یایحاال م مییکارها نیبولوف نزن ما خودمون استاد ا یالک

 

 دهنش خورد، خفه شد. یکه تو یحرفش با مشت ادامه

 

 رهیکرد جلوش رو بگ یبازوش رو گرفت و سع یدوباره خواست به سمتش حمله کنه که مرد ساواش
 ساواش بازوش رو از دست ِ اون مرد جدا کرد. یول

 

 جلو دار ِ ساواش نبود. یانگار کس یول رن،یساواش رو بگ یکردن جلو یسع گهیدفعه دو مرِد د نیا

 

 :دیکش ادیبلند فر ساواش

 .ی_ به ناموِس من چشم دار 

 زنم؟ یبولوف م یگ یم یایاون وقت م 

 

 اون دونفر هم نتونستن جلو دار ِ ساواش بشن. گهیدفعه د نیا

ُهل داد و دستش رو دور گردن  واریدفعه اون رو به د نیبه سمِت اون پسر قدم برداشت و ا ساواش
 اون پسر حلقه کرد.

 .دیکش یم یو کشدار  قیعم یشد و نفس ها یم نییو خشم، باال و پا تیاش از فرط عصبان نهیس 

 

 شده بود. یرانداز یقصر ت یشده بود که تو یمثل ِ همون شب قایحالش دق نیا
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742 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

پله ها صداش  یسرد گذاشتم و از همون باال ینرده پله ها یدستم رو  رو ،یز یچ چیتوجه به ه بدون
 زدم.

 _ ساواش

 

 کرد. شتریکه نگاهم کنه، حلقه دستش رو دور گردن اون پسر ب نیبدون ا ساواش

 اومد که  ملتمسانه گفت: یم یزن ی هیگر یصدا

 کنم پسرم. ی_ خواهش م

 دونسته. یکرده نم یاشتباه هیاون  

 

 دفعه با تحکم گفت:  کی. دیساب یون هاش رو از خشم بهم ممهابا دند یساواش ب یول

 .نمیب یچشمم نم یرو جلو یکس چیه گهیباشه، د ونیزنم درم یپا ی_ گفتم که وقت

 

 زد. یم دیبود و انگار روح از تنش رفته بود و حالتش به گچ سف دهیپسر رنگش پر اون

 

 دفعه دست هاش رو از گردن ِ اون پسر جدا کرد. کی

 کهیت دیکش یم قیکرد و همراه سرفه، نفس عم یافتاد و همون طور که خس خس م نیزم یپسر رو 
 :دینال کهیت

 ... کشم.ی... وقت...از اون خانم دست نمچیمن ه ی_ ول

 

 زد. یپوزخنِد پررنگ د،یخودش د یو درنده ساواش رو رو زینگاه ت یوقت
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743 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 زد؟ یقدر حرف م نیشده بود که ا ریپسر مگه از جوونش س نیا

زنه و  یچشم هاش زل م یشد. اون وقت دوباره تو یاالن داشت به دسِت ساواش خفه م نیهم 
 زنه؟! یم یحرف نیهمچ

 

 اون پسر به سمِت پسرش رفت و با اعتراض اسم پسرش رو صدا زد و با اخم نگاهش کرد. مادر

 

 دستش بود رو به دست پسرش داد.  یکه تو یِ آب وانیل

 زد که ساواش خواست به سمتش بره که صداش زدم: یپوزخند دوباره

 _ ساواش!

 

 .دیچرخش به سمتم چرخ کیبا  ستاد؛یا یحرکت چیبدون ه سرجاش

 

 گفت: نیخسته و خشمگ یو با نگاه ظیاز سرتا پام کرد. با اخِم غل یبهم کرد و نگاه ینگاه مین

 _ برو اتاقت.

 _ سا...

 

 خوردم و به سمت ِ اتاق رونه شدم. یفیکه زد، تکوِن خف یداد با

 

 شدم که سرم داد زد.  ناراحت

 داد. یقدر تعصب نشون م نیپسر چرا ا نیآخه ا یول
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744 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد؟! یم یقدر عصبان نیا چرا

 کرد؟ یهمسرم همسرم م قهیهر دق چرا

 کرد؟ یرفتار م یطور  نیکه ا میکه واقعا عاشق هم نبود ما

 

 شد. دهیچیاتاق پ یشدِن در تو دهیبهم کوب یصداباز شدِن در اومد و بعد از اون  یصدا

 کرده بود. جادیرو ا یموزون ی اتاق، صدا ِکینوک ِ کفشش به سرام یبلند و صدا یها قدم

 

 و خودم رو به خواب زدم. دمیخودم کش یمالفه نازک رنگ رو رو عیسر اد،یکه ب نیاز ا قبل

 

 تخت نشسته. یداد که رو یرو م نیجا به جاشدن تخت، گواه ا یصدا

 

 کنارم نشسته. قایکردم دق حس

 گفت: یخسته و خش دار  یرو نوازشگرا به سمِت گونه ام برد و با صدا دستش

 دختر؟! ید یقدر عذابم م نی_ چرا ا

 ؟یکن یخودت م ی فتهیاز قبل ش شتریذره ذره من رو ب یدار  چرا

 

بود  کیکه گفت نزد یز یبا گفتن چ د؛یموهام کش نیرو به سمِت موهام برد و دستش رو ب دستش
 بخورن. یپلک هام تکون

 

 

 هم افتاد. یپلک هام رو عیچشم هام رو باز کردم و دوباره سر یکم
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745 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 موهام در حرکت بود. نیآروم، ب یلیخ دستش

 تر... کینزد یلیدفعه خ نیا یول دم،یصداش رو شن دوباره

 

 گفت: ییرایلحِن گ با

 ...یول یز یچ هیسال بود،  هی ایماه،  هیهفته،  هی ایروز  هی_ اگه دوست داشتنت 

 

 یصورتم م یو داغش رو قیعم یخم شد و همون طور که هرم نفس ها یصورتم کم یکرد و رو یمکث
 خورد، ادامه داد:

که از دوست داشتِن تو  یکس یتونم جلو یدوست داشتنت پنج سال بوده باشه، چطور م ی_ وقت 
 زنه آروم باشم؟! یحرف م

 !ارمیکه تو رو چطور ماِل خودش کنه دووم ب نیدرباره ا یتونم وقت یم چطور

 

 گفت:  یدفعه با لحِن آروم نیگونه ام گذاشت و ا یدستش رو نرم، رو پشت

 ...یوقت یزدم ول یسرت داد م دیدونم نبا ی_ م

 

کرد صداش باال نره و خشِم تِن  یم یکه سع ییداد و با صدا رونیرو با حرص و خشم ب نفسش
 صداش رو کم کنه ادامه داد:

اون پسر  یخواست چشم ها یو چشِم اون پسر بهت افتاد. دلم م نییپا یلباس اومد نیبا ا ی_ وقت
 که با هووس بهت بود رو نابود کنم.

 خودم نبود. دستِ 
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746 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

اون تاپ قرمز و شلوارِک تنگ و با  یبود ختهیشونه هات ر یرو شونیباز و شراره ات رو پر یموها یوقت
 .یبود ستادهیپله ها ا یرو

 بهت بخوره، مخصوصا نامحرم. یحدالناس چینداشتم چشم ه دوست

 پسر! هی یجلو اونم

 ...یاون پسر ب یجلو

 

 نگفت و سکوت کرد. یز یچ

 

 بهش کردم. ینگاه نهیکه نب یچشم هام رو باز کردم و طور  یال یکم

 

 صورتش گرفته بود. نیتخت نشسته بود و دست هاش رو ب یبه من رو پشت

 به موهاش زد و سرش رو به سمتم برگردوند. یچنگ

 

 دفعه زود چشم هام رو بستم. کی

 .دمیرو شن صداش

 گم، اونم االن! یرو دارم بهت م زهایچ نیدونم چرا ا ی_ نم

 کنم آروم شدم. یحس م یول

 

 داد رو حس کردم. یم نتیلبش ز یاون لبخنِد مردونه که رو انگار

 گفت:  یلحن ِ خاص با

 !یمنبع آرامشم بود شهی_ هم



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 و هست. یبود شهیهم ،یچه ندون یبدون چه

 ...شیهمون پنج سال پ از

 

 

 .ومدیازش ن ییصدا گهید

 باز کردم. یدر، چشم هام رو آروم یشدِن صدا دهیکوب با

 بود! رفته

 

 .دمیپهلو خواب روبه

 سرم اکو شد. یساواش تو یحرف ها 

 شناسه؟! یپنج ساِل که ساواش من رو م یعنی

 ؟یچطور  یول

 !؟یو ک کجا

 براشون نداشتم. یجواب چیذهنم بود که ه یقدر سوال تو نیا

 چشم هام گرم شد و به آغوِش خواب رفتم. یک دمیقدر فکر کردم که نفهم نیا

 

 .دمیشدم اصال ساواش رو ند داریب یوقت صبح

 موقع ِ صبحونه هم نبود. 

 گوشه زل زده بود. کیمغموم بود و همش به  یلین چهره

 جون گفت:  یلیو خنده رو به ن یبا شوخ میکه سرآخر، َمش رح نیا تا

 ها... یدوباره غم گرفت نی. ببانیساواش و آلما باز هم م ،یلی_ن
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748 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نگفت. یز یباز هم چ یلین

 

دست هام گرفته بودم و به لبم  نیداغ رو ب یِ چا وانِ یطور که ل نیکردم و هم میتعجب روبه مش رح با
 کردم گفتم:  یم کینزد

 !م؟یمش رح میبر میخوا ی_ مگه کجا م

 

 جواب داد: دیمال یم یرو به نون گندم ریکه که قاشِق پن نیا نیح میرح مش

 رو آماده کنه. لیرفته وسا یانگار  ی_ فکر کردم ساواش بهت گفته باشه ول

 

 زبون و لبم حس کردم. نیرو ب یداِغ چا اریو بس نیریش مزه

 _ راه باز شده؟

 

 گفت: عانهیتکون داد و مط یسر  میرح مش

 خبر دادن که راه ها باز شده. شی. امروز صبح ساعت ش_ آره

 

 شدم. رهیجوون خ یلیچهره گرفته ن به

 

 .میر یم میبود! منم ناراحت بودم که دار ناراحت

 که اولش دوست نداشتم بمونم. نیبا ا 
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749 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یبگیاصال احساس غر گهیاالن با شناختنشون د یکردم. ول یم یگ بهیشناختمشون و غر یچون نم 
 کردن. یو رفتار م دنید یمن رو به عنواِن دخترشون م ییجورا کیکردم،  ینم

 

داشتن، مثل دو کوچه فاصله داشت و هر  یکه عروس ییروستا نیها با ا نیا میمش رح یروستا چون
 نیو از هم ارهیرو ب لیگفت ساواش رفته وسا میجاده بود. مش رح کی یدو روستا راهشون به شهر تو

 .میجا حرکت کن

 

 دِر عمارت منتظرم بود. یجلو ن،یبود و ساواش با ماش دهیرفتن رس موقع

 

 گفت: یمهربونش که ستاره بارون شده بود، دستم رو گرفت و با مهربون یبا چشم ها یلیاز رفتن، ن قبل

 رو بهت بگم. یز یچ هیخوام  ی_ قبل از رفتن م

 

 چشم دوختم تا ادامه حرفش رو بزنه. یلین یبه لب ها منتظر

 با ساواش بحث نکن. شبی. درباره موضوِع ددیرفت ی_ وقت

 باشه کور؟ )دخترم( 

 

 شدم که ادامه داد: رهیچشم هاش خ یِ ن ین در

 اعصابش داغون شده. یبه اندازه کاف شبی_ اون د

 باهاش مدارا کن باشه؟ یهم نذاشت، تو هم کم یتا صبح پلک رو 

 

 داشت! دیترد انگار
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750 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو به جانبش تکون دادم. سرم

 زنم. یکه سرم زد باهاش حرف نم ی_ هر چند بخاطر داد

 گم. یبهش نم یز یچ شبیخب، باشه. درباره موضوع د یول 

 

 زد. یلبخنِد آرامش بخش یلین

 بده. یقول هی_ بهم 

 .یپسر )پسرم( ساواش بمون یم ِش یپ شهیهم

 خواد( یخواد. ) اون خاطرت رو م یخاطره را م ینذار، اون ت تنهاش

 دهیدختر ند هیو پر از تعصب اون هم در برابِر  نیو خشمگ یعصبان  شبیحاال ساواش رو مثل د تا
 بودم. 

 . باشه؟!یپسر بمون یکنار م شهیبده هم قول

 

 گفت: عیسر د،یبگم که بدون ترد یز یچ خواستم

 _ باشه کور؟

 

 افتاده بودم. ریعمل انجام شده گ یتو

 گفتم؟! یم یچ آخه

 ...نیو ا میرو دوست ندار گریو ما همد شهینما کی نیگفتم ا یم

 حرف ساواش افتادم. ادی

 

 " پنج سال دوست داشتنت." 
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751 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 "  گفتم که من رو درآغوِش مادرانه اش جا داد.یناچار "باشه ا به

 

 .میکرد یجوون خداحافظ یلیو ن میکه با مش رح نیاز ا بعد

 .میو حرکت کرد میراه افتاد نیسمِت ماش به

 

 بهش کردم. ینگاه یچشم ریز از

 توهم بود. یهاش حساب اخم

 

 داده بود. هیتک شهیبه ش ،یدنده گذاشته بود و آرنجش رو با حالِت خاص یاز دست هاش رو تو یکی 

 

 یاز موهاش رو یخوردن  و بخش یم یتکون شیکوتاه مشک یسرد به موهاش، موها یخوردِن هوا با
 .ختنیر یم شیشونیپ

 طور جذاب شده بود. نیاش بامزه و هم اقهیق

 

 .شدم رهیاز پنجره خ رونیرو ازش گرفتم و به ب نگاهم

 رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیه

 .میکدوممون قادر به شکستنش نبود چیبود که ه یز یسکوت تنها چ و

 

 بخوابم... یکردم کم یدونم چقدر گذشته بود که پلک هام رو بستم و سع ینم
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752 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شدم. رهیچشم هام رو باز کردم و با وحشت به ساواش خ ن،یماش دیترمِز شد با

 

 گونه اش آشکار شد. یزد که دوچاِل رو ینگاه ِ وحشت زده ام، لبخند دنِ ید با

 

 گفتم: ظیجا به جا شدم و با غ یکردم و سرجام کم یاخم

 !؟یزن ی_ چرا لبخند م

 

 مشموم زده بهم گفت:  یابروش رو باال داد و با نگاه یتا کیعادت  به

 اخم کنم؟! یخوا ی_ م

 _ نه!

 

 کردم. یدفعه به اطراف نگاه کی

 گه؟یجا کجاست د نی_ ا

 

کنار ِ  قیبرداره و چون َخم شده بود، دق یز یتوجه بهم، ناگهان خم شد و از داشبورتش خواست چ بدون
 من قرار داشت.

 خم شده بود. یمن کم یبه داشبورت، رو یدسترس یبرا ییجورا کی ای

 

 نفسم رفت. یحرکتش انگار لحظه ا نیا با

 قدر عطرش خوش بو بود؟! نیا چرا

 .دمییتنش رو با تموم ِ وجود بو یبو قیعم



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 شک زده بود به سرم! یب

 

 رو باز کرد. داشبورت

 طولش داد. یبود که کم دهیانگار حالم رو فهم یول 

 شه؟ یکارش حالم بدتر م نیدونست با ا ینم انگار

 اون وقت... دمیفهم یحال خودم رو هم نم من

 

 رفت؟! ینم یلعنت چرا

 

 

 ازم دور شد. ی، به آروماز داشبورت یز یبرداشتن ِ چ با

 

 وجودش، هم همراهش رفته بود. یِ رفتنش، انگار همون عطر و عطِش خواستن با

 

بود  تینها یچشم هاش ب یکه تو یطنتیبراق و ش یبه چشم ها یدادم. نگاه رونیب قیرو عم نفسم
 کردم.

 .دیبه موهاش کش یدست

 

 

 بهم گفت:  رهیو خ دیپر پشت و خوش حالتش کش یبه موها یدست 

 !هی_ امروز روز ِ خاص
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754 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !ه؟ی_ مثال چه روز

 

 چرخوند، گفت: یدستش با سرانگشت هاش م یرو تو چییکه سوئ نیا نیح

 فرق داره. یلیمون خ گهید ی_ امروز با روزها

 .سمیو نه من رئ یدار  ییرویفکر کن نه تو ن ،یعاد یساواش و آلما هی میش یم امروز

 .میکه خودمون دوست دار یهمون میش یم امروز

 روز ِ متفاوت و آلما و ساواِش متفاوت... هی

 

 شد. ادهیپ نیبهم زد و از ماش یحرفش، چشمِک نرم نیگفتن ا با

 

 روز متفاوت... کی

 آلما و ساواِش متفاوت. کی

 نبود! بدک

 امروز رو کودک درونم رو آزاد کنم. کیباشم.  الیخ یامروز رو ب کیخوام  یاومد؛ م یبدم نم منم

 شد. یکم نم ایاز دن یز یامروز که چ کی

 

**** 

 شد. دهیهمراه دسِت نرم و بزرگ و مردونه ساواش، به جلو کش دستم

 خنده لب زدم:  با

 _ ساواش آروم تر.
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755 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که مانتو و شلوار بود رفت. یو به سمِت مغازه ا دیتوجه بهم دستم رو همراه ِ خودش کش یب

 

 ورودمون، فروشنده ازجاش بلند شد. با

 خشک شد.  ییمانتو یدفعه نگاهش رو کینگاه به کِل مغازه،  کیبا  ساواش

 کنار لبش اومد و رو به اون فروشنده گفت: یلبخند

 لطفا. دیاریسبِز خوش دوخت رو ب ی_ همون مانتو

 

 .یز یفروشنده گفت چه سا یوقت

بهم کرد و با همون  یچشم نگاه رِ یدست هاش فشرده بود، از ز نیهمون طور که دستم رو ب ساواش
 سرش رو به سمِت فروشنده برگردوند و جواب رو گفت. ش،یلبخند ِ جذاب و دوست داشتن

 

 بهش کردم. فهیعاقل سه یسرم رو کج کردم و نگاه رانیگرد شده و ح یچشم ها با

 

 .دمینگفتم و لبم رو گز یز یچ

 بهش کرد. قیدق یگاهرو به دستم داد و ن مانتو

 .ادی_ حتما بهت م

 

 رو از دستش گرفتم و به سمِت اتاق پرو رفتم. مانتو

 به خودم کردم. ینگاه نهیآ یمانتو، از تو دنِ یاز پوش بعد

 ساواش هم خوب بود! ی قهیطور سل نیاومد و هم یم بهم
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756 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اومدم. رونیاتاق پرو ب از

 دستش بود. ینشسته بود و مجله ا یصندل یبه ساواش افتاد که رو نگاهم

 

 رلبی" زیکرد و  "نوچ یسرتا پام رو نگاه ق،یدق ی، سرش رو به سمتم کج کرد و با نگاهدر یصدا با
 گفت. 

  

اشاره  یبعد یگذاشت و از سرجاش بلند شد و دستش رو پشت قرار داد و به مانتو زیمجله رو کنار م 
 .ارهیرو ب یکرد تا فروشنده بعد یا

 سمتش رفتم. به

 .گهیخوبه د نمی_ حاال هم

 

 گفت: یبم شده ا یبا التهاب نگاهم کرد و با صدا ساواش

 .یهم امتحان کن هیبق ستیبدک ن ی_  آره، ول

 

 رو آورد. یبعد فروشنده

 

 و  دمیو پوش دمیپوش

 ...دمیپوش

 به ساواش کردم. یرمق نگاه یاتاق پرو رو که باز کردم خسته و ب در

 

 بود. یطور  نیقدر سخت پسند نبودم که ساواش ا نیخودم ا من
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757 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

نا  گهید ی. ولدمیپوش یمانتو بود داشتم م نیدونم چندم ینم قایبود؛ دق نیب زیحساس و ر یلیخ
 نداشتم.

 

 گه " نه" یدفعه هم م نیبه ساواش کردم و فکر کردم ا ینگاه  خسته

 نگاهم کرد. یبخش تیرضا یبا چشم ها یول

 

 .میاومد رونیکه از مغازه ب نیاز ا بعد

 نوبِت من بود. حاال

 ساواش! یکنم باهات آقا چنان

 

 خودش لباس انتخاب کنه. ی قهیلباس به سل ،یکیاون  ی قهیشده بود هر کدوم به سل قرار

 

 نوبِت من بود. حاال

 ساواش رو گرفتم. یچشم هام برق زد و بازو ،ی شلوار ل ِدنید با

 

 

 به در چشم دوختم و دست هام رو بهم قالب کردم. منتظر

 

 شد. دهیساواش کش ی دهیباز شدِن در، نگاهم به قامِت بلند و کش با

 

 ...یاومد ول یبهش م رهیت یآب نیج شلوار
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758 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نبود. لیبام یادیبود که خودش ز معلوم

 

 بهش کردم. یام رو قورت دادم و نگاه خنده

 . اصال حرف نداره.هی_ عال

 

 به خودش کرد. یبهم کرد و بعد وسواس گونه، نگاه ینگاه نه،یآ یو از تو ستادیا نهیآ یروبرو

 ک... دمیشلوار ها نپوش نی_ تو عمرم از ا

 گفتم: ثانهیخب

 .یدی_ حاال که پوش

 

 مدِل شلوار بود افتاد. یکه برا یا یبه پارگ نگاهش

 اول. یو تجربه  یتازگ هیهم  نیروز متفاوت ِ پس ا هی_ امروز 

 

 گفتم: طنتیاز ش یچاشن یلحن با

 تجربت با من بوده! نی_ پس اول

 تکون داد. یسر  متفکر

 .ییجورا هی_  

 

 زد! یحرفش رو نم میمستق چرا

 فکر افتادم. نیناخوداگاه به ا 
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759 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

که وارد ِ  یبود که چرا از وقت نیاومده بود ا شیتعجب کرده بودم و برام سوال پ یلیکه خ یز یتنها چ  
 ینگاهمون م بیعج یحالت کیفروشنده ها و مغازه دارها و کارکنان اون جا، با  م،یپاساژ شده بود نیا

 کردن.

 کرد. یم ییحرکاتشون خودنما یجور نگاِه احترام، تو کی

 در آخر ساواش کاِر خودش رو کرد. یساواش خواست حساب کنه اصال اجازه ندادن؛ ول یوقت یحت

 دونستم؟! یبود و من نم ییجا خبرا نیا نکنه

 

 فرشنده نذاشت اصال ساواش دستش به کارتش برسه. یکی نیدفعه هم ا نیا

 

 .میاومد رونیمغازه که ب از

 کردن، به ما بود. یکه از اون جا رفت و آمد م ییاون ها یتعجب ِ همه  نگاه

 

 کردن؟! ینگاه م یطور  نیها چرا ا نیا

 .دمید یبا کت و شلوار م شهیبود که ساواش رو هم نیساواش هم خوب بود. فقط فرقش ا ِپ یت

 .نمیبب یآب یِ لباس ل کی یبار هم که شده اون رو تو نیاول یبود که امروز برا نینظرم ا نیهم یبرا

 

پرصالبت و  نهیباز هم، س یاولش باز بود و همون دو سه تا دکمه  یدوسه تا ش،یآب رهنِ یپ یها دکمه
 کرد. یم انینما رهنیپ یرو تو شیقو

 

 کم نشده بود. تشیاز جذاب یز یفرق داشت و چ یکم پشیاز نظر من امروز ت  

 

 :دیبه صورتش کش یدست ساواش
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760 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !یوقته هم که نرفت یلیخ اد،یخوب که مطمئنم خوشت م یجا هی میر ی_ امروز م

 _کجا؟

 

بود، با تعجب به ساواش  ابونیخ یکه گوشه  یدوچرخه ا دنِ یکه با د میپاساژ خارج شد یدِر خروج از
 شدم. رهیخ

 

 زمزمه کردم: رونیو ح مات

 _ دوچرخه!

 

 که انگار تازه بود رفت. به سمتم برگشت: یرنگ یمشک یتکون داد و به سمِت دوچرخه  یسر 

 روِز متفاوته. هی_ امروز که 

 و تجربه... میرو استفاده کن میکه استفاده نکرد ییزهایچ دیپس با 

 

 بهم کرد یدوچرخه رو زد و  اشاره ا رکاب

 !؟یایب یخوا ی_ نم

 

 گفت: ی خاص ِطنتیزد و با ش یز ینشست و چشمک ِ ر یصندل یرو ساواش

 !یدوستش دار  یلیکه خ ییخاص، جا یجا هیخوام ببرمت به  یکه م _ بپر باال خانم

 

 لبه جلوش نشستم. یسمِت دوچرخه رفتم و رو به
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761 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :دمیگوشم شن ِک یساواش رو نزد یصدا

 .یخودت هم راحت تر  یطور  نیسمت بده. ا هیو پاهات رو به  نی_ سمت راست بش

 

 که گفت رو انجام دادم. یکار  همون

 

 یکیاز دست هاش رو کنار دستم گذاشت و اون  یکیفرمون گذاشتم که بالفاصله  یرو رو دستم
 دستم قرار داد. یدستش رو نرم رو

 

 شده بود به داخل کوچه رکاب زد. رهیبه روبرو خ یمون طور که جدرو به راه انداخت و ه دوچرخه

 

 صورتش قرار گرفت. یاز موهام نرم رو یبگم که بخش یز یرو عقب بردم و خواستم چ سرم

 

گوشم  یکرد که خنده اش تو یصورتش اومده بود رو کنار داد و تک خنده مردونه ا یکه جلو ییموها
 نوازان شد:

 دختر. ید ی_ ما رو به کشتن م

 

 اسمش رو صدا زدم: اریاخت یب

 _ ساواش

 _ جونم.

 

خواستم بگم  یکه م یز یاون نهفته بود گفت، که چ یکه عشق تو یسوزان و با محبت ی"جونم" رو جور 
 رفت. ادمیبه کل 
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762 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 صورتم اومده بود کنار گوشم جا دادم. یاز موهام رو که جلو یاومد. طره ا یباد سرد 

 !م؟یبر میخوا ی_ کجا م

 

 داشت. یخطرناک چِ یپ م،یبود دهیرس یدار  بیش یرو به سمِت چپ چرخوند و چون به جاده  فرمون

 

دستم تکون  یاز انگشت هاش رو نوازش وار رو یکیدستم بود  یاز دست هاش رو یکیطور که  همون
 داد 

 .زهی_ گفتم که سوپرا 

 !یدوسش دار  یلیکه تو خ ییخاص، جا یجا هی 

 

 

 بودن دست بکش. یاز جد یخودت رو رها کن؛ کم یگاه

 .میکن یم یو بچگ طنتیش میکودک یدرونت رو آزاد کن؛ وقت کودِک 

 .ستین یها خبر  طنتیاز اون ش گهید میش یبزرگ تر م یوقت یول 

 . یکن یکه خودت رو هم فراموش م یش یمشغله ها و کارهات سرت گرم م یقدر تو نیا یگاه

 اعماِق وجودت خاک بخوره. یدرونت رو زنده کن، نذار تو کودک

 اگه بخوره... که

 کنه. یزنده کردنش، حاله خودت رو بهتر و سر زنده تر م یگاه

 

 بود. یطور  نیحاِل من هم هم قایدق
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763 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ستین یخبر  طونیش یاز اون آلما گهیکردم د یم حس

 بشم. یقبل یهمون آلما یکمد قدر اتفاق پشِت اتفاق افتاده بود که وقت نشده بو نیا

 

 امروز متفاوت باشه. کیو  میتفاوت باش یو ب الیخ یامروز رو ب کیگفت  یوقت ساواش

 خوش حال و مسرور شدم. یلیحرفش خ نیا از

 .امیب رونیب یجد یکم یاز اون آلما یمن هم دوست داشتم کم چون

 

 لذت بخش بود. یلیخ گه،یلباس اون هم به انتخاِب هم د دنِ یخر

 کار کنه؟! یخواد چ یدونستم م یمرحله دوم رو نم یول

 

 کردم. ینگاه میرفت یم میکه داشت ییجا به

 .میر یکجا م میهم نبود دار معلوم

 

 شد. ادهیساواش دوچرخه رو نگه داشت و از دوچرخه پ ناگهان

 یآمرانه ا چشمم گرفت و با لحنِ  یپارچه کرم رنگ رو از پشت گوشم رد داد و جلو ام،یتا به خودم ب 
 گفت: 

 خوام چشم هات رو ببندم. ی_م

 _ چرا؟

 !زهی_ گفته بودم بهت که سوپرا

 

 رو دور چشمم بست. پارچه
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764 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مطلق فرو رفت. یکیتار یهام تو چشم

 کرد. مییدستش گذاشت و به جلو راهنما یاز دست هام رو تو یکی

 

 برد. یداشت من رو به کجا م قایدونستم دق ینم

 و دستش رو از دستم جدا کرد. ستادیا

 

 رها شدِن پارچه کرم رنگ از دور چشمم، پلک هام رو آروم باز کردم. با

 

روبروم  نِ یو دلنش بایز یکرد و نگاهم رو از منظره  ییکنج  لبم خودنما یمنظره روبرو، لبخند دنِ ید با
 کردم.  یگرفتم و به سمِت ساواش برگشتم و به صورتش نگاه

 

 شده بود. رهیبه روبرو خ قیعم

 

 بود گفتم:  دادیکه ذوق در اون ب یبا لحن 

 قشنگه ساواش. یلیجا خ نی_ ا

 

سرخ و  ی لب ها ِخیبهم انداخت و با گفتِن اسم " ساواش"  نگاهش م یو طوالن قیرو عم نگاهش
 رنگم رفت. یصورت

 

 :دیبه صورتش کش یزد و دست یلبخند 

 تره! نیهم برام دلنش ایدن یِ قیدلنواز موس یکه اسمم رو از زبوِن تو بشنوم از هر صدا نیا ،یدون ی_ م
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765 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گونه اش آشکار شد. یکرد که اون چال ِ رو یخنده ا تک

 بهم گفت:  رهیچونه ام نوازش گونه گذاشت و خ یرو نافذ بهم دوخت و انگشِت شصتش رو رو نگاهش

 شدم. وونهید یفکر کن دی_ شا

 به تمام معنا. ی ونهید هی وونم،ید قتایحق یول 

 بزنه! یمعشوقه اش بشنوه، دست به هرکار  یکه اسمش رو از لب ها نیا یکه حاظره برا یا وونهید هی

 

 گرفتم. یفیگفتِن حرف هاش، لبم رو از خجالت گاز خف با

 

 لب هام خشک شد. یبه چشم هام کرد و بعد نگاهش رو یرو از چونه ام برداشت و نگاه دستش

 

 بهم آروم لب زد: رهیهمون طور خ 

 _ نکن آلما! 

 

 نامفهوم به لبم کرد. ینگاهش کردم که بدوِن برداشتِن نگاهش از من، اشاره ا یسوال

 .ی_ لبت رو داغون کرد

 

 رو از حصار دندون هام آزاد کردم. نمییلِب پا  

 لبه اش نشست. ینگفت و به سمِت پرتگاه راه افتاد و رو یز یچ
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766 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

هم قرار دادم که سرش رو به سمتم  یپرتگاه نشستم و پاهام رو رو یلبه  یفتم و منم روسمتش ر به
 کرد. یکرد و اخم کمرنگ لیمتما

 ؟یجا نشست نی_ چرا ا

 خطرناکه! 

 آره؟! نمیاون وقت من بش ست،یخطرناک ن ینیش یتو م ی_ چرا وقت

 

 نگفت و سکوت کرد. یز یچ

 

 و نواسان بودن چشم دوختم. کیو کوچ یرنگ یکوه، چراغ هاشون رنگ یکه از باال ییمغازه ها به

 

سبز  یدرخت ها ونِ یکه از م یبلند و استوار  یکوچک که لبه جاده بودن و کوه ها ییِ کلبه ا یخونه ها 
 رنگ، آشکار بودن.

 

 پات بودن. ریخونه ها و مغازه ها و شهرها ز یباال، همه  نیاز ا  

 بود. ییبایقشنگ و ز یلیخ منظره

 

 کردم و آروم لب زدم:  یکنار هم قرار گرفته بودن نگاه ریابرهاش، دلگ یکه تکه ها یآسمون به

 !هی_ آسمون ابر

 

 زد: یلبخنِد تلخ ساواش

 .یلی_ آره خ
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767 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دمیدزد نییو نگاهم رو از پا دمیلحظه ترس کیکردم.  یپام نگاه نِ ییپا به

 

 .دیچشم هام بود رو فهم یکه تو یترس

 اومد. کمیجابه جا شد و نزد یکم

 برو عقب تر... یترس ی_ اگه م

 

 گفتم: نانهیطم

 _ نه!

 .نمیبب کیخوام از نزد یم

 شه. یاوقات به ضرره آدم تموم م یگاه ی_ ول

 

 که ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود رو به زبون آوردم. یموضوع

 

 !؟یاون داستان رو بهم بگ ی هیشه بق ی_ م

 سخت درهم شد و فکرش مشغول! ابروهاش

 _  کدوم داستان؟

زندان  یندازن و تو یکه نکرده بود به زندان م یپسر بچه بود که باباش رو به جرم هیکه  ی_ همون
 شه و... یحالش بد م

 

 نگفت. یز یغم گرفت و چ یبو نگاهش
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768 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زمزمه کردم: آروم

 و مادرش. یخوام از حاِل اون پسر برام بگ ی_ م

 افتاد. یچه اتفاق شد؟ یچ بعدش

 

 که نگاهش رو بهم بدوزه گفت: نیشده بود. بدون ا رهیطور که به روبرو خ همون

 کنه. یرو درست نم یز ی_ گفتنش چ

 !یگفت یداستان رو نم نی، از اول اطوره نی_ اگه ا

 

 

 برقرار بود. نمونیمرگبار ب یسکوت

 نکردم. یاصرار  گهیبگه؛ منم د یز یموضوع چ نیخواست درباره ا ینم دیشا

 

 .دیگونه ام لغز یاز بارون رو یا قطره

 زدم.  یانداختم و لبخند ینواخت، نگاه یصورتم م یرو رو شیبارون یمهابا قطره ها یکه ب یآسمون به

 

لبم بود، دست هام رو از هم باز کردم و چشم هام  یگوشه  یجام بلند شدم و همون طور که لبخند از
 .دمیچرخ یوار م وونهیرو محکم بستم و بدون توجه به حضور ِ ساواش، همون طور د

 

 شده بود. ختهیموهام کنار رفته بود و افشون دور شونه هام ر یاز رو شالم

 

 بارون نباشم؟! ی وونهید یو من آلما ادیب بارون
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769 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مرتبه باز کردم. کیهام رو  چشم

 

 کرد. ینگاهم م ییو آشنا بیبه ساواش افتاد که با لبخند ِ ماِت کنج لبش، با برق عج نگاهم

 

 یم یپرصالبت و جذاب و ستبرش، انگار  ی نهیاولش باز بود. س یدو سه تا ش،یآب رهنِ یپ یها دکمه
 پاره کنه. راهنیخواست  خودش رو  از بنِد پ

 

 شد. یم ختهیسر و گردنمون ر یرو ینداشت و مثل شالق ین تمومو درشت بارو زیر یها قطره

 

 شیشونیپ یرو یموهاش، با حالت ِ جذاب یبلند شده بود و چند تا از تارها یکه کم یا یمشک یموها
 آوار شده بود.

 

 به سمتم قدم برداشت. شیمحکم و جد یقدم ها با

 .ستادیا روبروم

 

گونه و بعد راهش رو امتداد داد و  یاز آِب بارون، از مژه هاش سر خورد و آروم رو یزد که قطره ا یپلک
 کرد. دایچونه اش راه پ ریبه ز

 

 مخمورم رو بهش دوختم. نگاه

 

 بگه که نگاهش، به پشت سرم ثابت شد. یز یچ خواست
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770 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو کم کرد. نمونیکِم ب یفاصله  همون

 ترم اومد. کینزد

 هم... یوجب مین به

 و مستحکم... نهیبه س نهیس

 

 یا یبه پشِت سرم برگردم که همون طور که نگاهش به پشِت سرم بود، با لحن کوبنده و جد خواستم
 گفت: شیقبل ظِ یکه مثل قبل داشت و با همون اخِم غل

 _ برنگرد!

 

 بود. یدستورانه و پر از تحکِم خاص لحنش

 

 و نگاه ِ ساواش فقط به پشِت سرم بود. دیبار یطور م نیهم بارون

 

 درخشان رو انجام بده. یرویکه گفتم سه، مرحله اول ِ ن ی_ آلما وقت

 

 درنگ گفت: بدون

 گم رو انجام بده! یکه بهت م ینپرس. فقط کار  یسوال چی_ فعال ه

 

 

 تونستم. یوجه نم چیخواست که االن به ه یرو از من م یز یچ

 تونم. یکردم نم یم حس
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771 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و همون جاذبه... رویهمون حس، همون ن 

 

 نشد که نشد! یکردم مثل قبل بشه ول یهام رو بستم و سع چشم

 

 شدم. رهیساواش خ ظیو پر اخِم غل یبه صورِت جد دیناام

 .دیبهم کرد، انگار از نگاهم فهم یگوشه چشمش نگاه از

 

 هم فشرد. یهاش رو آروم رو چشم

 حرکت.... کیکردم که در  لیسرم رو به عقب متما یاز فرصت استفاده کردم و کم 

 

 بزرگ و مردنه، کمرم رو فشرد و درهم قفل کرد. یدست

 شده؟ یافتاده و چ یتا بفهمم چه اتفاق 

 افتادم. یخاِک کوه م یزهایسنگ ر یطور که غلتان رو همون

 فرو رفت. کیکوچ ی شهیسنِگ ش یلبه  زِ یو ت میضخ یز یدستم به ت 

 

 که فرو رفته بود جدا کردم. ی نرم ِزیرو از چ سرم

 بلند کردِن سرم، نگاهم به ساواش افتاد. با

 

 دست هام محکم مشت شده بود. نیب رهنشیاش قرار گرفته بود، پ نهیدست هام دو طرف ستوِن س 

 

 قرار لب زدم: یب
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 شده؟ ی_ چ

 

 آروم گفت:  یلبم گذاشت و با صدا یرو رو انگشتش

 نگو. یچی. هسی_ه

 

 کرد و سرش رو به سمِت راست کج کرد. یمکث

 !م؟یخاک و خورها افتاده بود یتو یچ یبرا

 گفت؟ یبهم نم یز یساواش چ چرا

 

 آغوِش ساواش حل شده بودم. یتو قایکردم؛ دق ینگاه تمونیوضع به

 .میسنِگ بزرگ بود پشتِ 

 

 اومد. یاز اون سمِت م یبیغر بیعج یصدا

 برخورد کرده بود. یافتاد که به درخت یبه خنجر  نگاهم

به دستت برخورد کنه عذاب  ز،یکه اون خنجِر ت نیفکر به ا یبود که حت یخنجر، به حد یو براق یز یت 
 آور بود.

 

که من رو به سمِت خودش گرفت و به سمِت  یساواش قرار داشت و موقع ا ی نهیتخت س یرو دستم
 کرد.  لیکوه ما نییپا یزهایسنگ ر

 

ساواش رو  رهنِ یکه بدونم، پ نیستون شده بودم و من اون موقع از ترس، بدون ا یپشت سنگ ییجا
 مشتم مشت کرده بودم. یتو
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 اش بردارم که پنجه هاش، دور مِچ دستم قفل شد. نهیدستم رو از ستوِن س خواستم

 

 بود. زمیه نِ یتنش، مثل تنور ِ داغ و آتش یگرما

 یبا نعره ا یجور  ،یوحشتناک و ترسناِک کلفت و مردونه ا ی. صدارمیازش فاصله بگ یخواستم کم تا
 کرد. یلونه م یدل ِ هر کس یاومد که ترس رو تو یمخوف م

 

 سمِت صدا برگشتم. به

 

از اون  م،یبود ستادهیکه من و ساواش قبال ا یاز اون سمت قایو دق میستون شده بود یسنگ پشتِ 
 نداشت. دیبهمون د یطرف کس

 

 شد. دهیخفناک و ترسناک ِ همون مرد شن یصدا دوباره

 به اون سمت انداختم. ینگاه

 ...که

 

 

 کرد. یترس و وحشت در وجودت رخنه م ،یکرد ینگاهش م یکه وقت یکر یقد بلند و غول پ مردِ 

 

 دارش بود. شین یِ خون یتر از اون، دندون ها ترسناک
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 کرد. یم یخون آلود به اطراف نگاه یبلندش، با ِکش مو بسته شده بود و با نگاه یموها

 شد. یم دهیسر و صورتمون بار یرو ونیآش یهمون طور ضربات بارون، مثل شالق 

 

 .تنومند و داِغ ساواش قرار داشت ی نهیدستم مقابِل س کف

 

 شد. یم نییبا شتاِب فراوان باال و پا خم،یسرد و  یدست ها ریز تینها یاش ب نهیقفسه س 

 

التهاب بخشش ذوب  یتونست با گرما یمن رو م یِ خیداغ بود که تِن سرد و  یتنش به قدر  یگرما
 کنه.

 

 خودم رو از ساواش جدا کردم. یکم

 همون سنِگ ستون، دو زانو نشستم. پشتِ 

 

 بلند شد که سرش باالتر از سنگ معلوم نشه. یجور  یخاک نِ یخورد و از زم یفیهم تکوِن خف ساواش

 

 داد. یلباسش رو با دستش تکون پشتِ 

 زمزمه کردم:  آروم

 خوان؟  یاز جوونمون م یچ ن؟یها ک نی_ ا

 

به سمِت راست خم شد و با  یداد و کم هیکه قرار داشت، تک یدو زانو نشست و به سنِگ بزرگ کنارم
 نگاه به اون مرد گفت: 
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 .اهی. البته از نوع خون آشام سگهیخون آشام د هی_ 

 !م؟یهم دار اهیسمگه  اه؟ی_ س

 

 لب زد; یآروم یبهم، با تِن صدا رهیچشم ازش گرفت و خ ساواش

 . میهم دار دیخون آشام سف ی_آره. حت

دم که  یبهت م یکتاب هیبعد از اون  ،یدرخشان رو که بهت داده بودم تموم کرد یرویاون کتاِب ن یوقت
 کنه. لیسوال ها تکم یذهنت رو درباره بعض یجواِب تو یب یتموِم مجهول ها و سوال ها

 

 گفتم: یو ناآروم نیلحِن سنگ با

 خونم تا تموم بشه. یاون کتاب رو م ریبه د رید یلی_ من خ

 هست؟ یحاال اون کتاب درباره چ 

 

 شده بود و درد تا پشت پلک هاش نشست. نیسرش سنگ ساواش

 حرف، اکتفا کرد. نیبه ا تنها

 دم. یبهت م یدرخشان رو تموم کرد یرویکه خوندِن اون کتاِب ن ی_ موقع ا

 

 شد. یم دهیبه سنگ شن کی قد بلند، نزد ِکریمرِد غول پ یقدم ها یصدا

 

 جادیرو ا یناهنجار  یصدا ن،یزم یرو یها زهیبه سنگ ر بش،یغر بیرنِگ عج یبرخورِد کفِش مشک 
 کرد. یم
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دستم  یاز آِب شال رو تو یطرف جمع کردم و کم کیبارون، آب کش شده بود رو  یسیرو که از خ شالم
 .چوندمشیگرفتم و پ

 خارج شد. میاز شاِل سرمه ا یادیکارم آب ز نیبا ا 

 

 رو درآورد. شیبرد و گوش بشیدستش رو داخل ج ساواش

 کرد. پیتا عیرو سر یز یرو گرفت و با انگشت هاش چ یاز دست هاش گوش یکیبا  

 

 رو به طرفم گرفت. یگوش

 شه. یم دهیکه به کوه کش یهمون راه یرسونه انتها یبعد خودش رو م قهیچند دق دی_ سع

 بهش زنگ بزن. شیدیکه د یوقت 

 

 رو از دستش گرفتم. یگوش

 ؟یاینم ی_ تو چ

 

 شده بود. دهیهم ساب یکه از خشم رو ییدندون ها نیغضبناک از ب 

 : دیبود غر اهیرخش سمِت خون آشاِم س میکه ن نیا نیح 

 . امیخون آشام رو تموم نکنم فعال نم نی_ تا کار ا

 .یار یب ادیمرحله رو به  نیاول یکن بتون یتو سع اول

 تونه بهت بزنه. ینم یبیآس چیاون ه ،یباش یتو نامرئ یوقت

 

 تکون دادم. نیرو به طرف سرم
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 خوام بمونم. یمن م ی_ ول

 

کرد تِن صداش بلند  یم یکه سع ییغضبناک و تندش رو به چشم هام دوخت و با صدا یها چشم
 نشه گفت: 

 !یکه اون خون آشام هدفش تو بود یدون ی_ م

 بردم. یسخره و سنگ نم نِ ییتو رو به سمِت پا رترید یلحظه ا اگه

 خورد و... یبه تو م یاون خنجِر لعنت 

 

 کرد و حرف رو انحراف داد. یمکث

 !یار یب ادیکن به  یکنم، تو سع یون موقع که من حواسش رو پرت م_ تا ا

 

 حرفش، به سمِت اون خون آشام رفت. نیگفتِن ا با

 

 اول رو انجام بدم. یقبل، همون مرحله  یکردم بتونم مثل ِ دفعه ها یسع

 شد و... قیبهم تزر یسوزناک یمثل سرد رویهمون ن دوباره

 

 شد. انیلبم نما یرو یلبخند

 تونستم انجام بدم. !خوبه

کنم و زود دست به کار  دایداشته باشم تا هر وقت که تونستم تسلط پ یادیز نیتمر دیبه بعد با نیا از
 شم.
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 جام بلند شدم. از

 مانتوم گذاشتم و به سمتشون برگشتم. بیج یساواش رو تو یِ گوش

 خوردم. یا کهی دنشونیبا د 

 

 شده بودن. زیدو سخت باهم گالو هر

از اون  یساواش هم دسِت کم یو درشت تر بود ول یکلیکه اون خون آشام از ساواش ه نیا با
 نداشت.

 .ادیخواست کوتاه ب ینم انگار

 بود! یسخت یلی خ ِنبرد

 

 

 نبودن. ینیکدوم حاضر به عقب نش چیه

 

 کرد. یزد، اون هم مشتش رو دفع م یکه ساواش به صورِت اون خون آشام م یمشت هر

 

 .دمیترس یشده بودن؛ از عاقبتش م زیبا هم گالو سخت

 افتاد؟ یاتفاق ها م نیا دیچقدر با گهید

 بخاطرم در خطر باشن؟ گرانید ایدرخشان در خطر باشم  یروین نیبخاطر ا دیچرا هر دفعه با 

 شد! یتموم م ،یناتموم شدن یباز  نیا یک

 

 ساواش رو تنها بذارم و برم. یطور  نیتونستم هم ینم
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779 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اومده بود، گفته بود برم. امندیس یدفعه هم وقت اون

 فقط بخاطر خودم هم که شده برم. 

 

 !ست؟یبه فکر جوون ِ منه، چرا به فکر خودش ن شهیهم

 ...ایبراش مهمه  گرانیو نجاِت جوِن د هیطور نیا شهیهم نکنه

 

 رفتم. ینم گهیدفعه د نیا یول

 دم. یدفعه به حرفش گوش نم نیا 

 خواد فرار کنه. یبهم دست داده شده بود که م ییترسو حس

 

 من هم با اون ها مقابله نکنم؟ چرا

 ترسو فرار کنم؟ کیمثل  چرا

 به فکر جوون خودم باشم و ساواش رو تنها بذارم. چرا

 

 کنه. یستادگیتونه در برابرشون مقاوت و ا یدونستم م یم

 خواستم کمکش کنم. یمن هم م یول 

 

 ممکن بود به من اصبات کنه شیپ قهیفش من بودم و اون خنجر چند دقاون خون آشام هد اگه

 که دارم! یو قدرت رویجنگم، با ن یمنم باهاش م پس

 

 گوشم زنگ خورد. یتو یرعد و برق، مثل خطر  یصدا
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780 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 اومد. یا یرعد و برِق بلند و طوالن یصدا 

 دنشیخواست با بار یدفعه انگار بارون هم زخم خورده بود و م نی. ادیبار یبا سرعت نم گهیبارون د 
 همه رو متوجه حالش کنه.

 که آسمون هم دلش خوون شده بود! ییگو

 .دیبار یم نیوحشتناک به زم یگر  انیمثل اس تگرها

 

 بود. یقیبه ساواش افتاد که گوشه لبش زخِم عم نگاهم

 یلیو حال دگرگون و آشفته اش، خ ختهیبهم ر یداشت و موها انیگوشه لبش جر ،یقیگرم و عم خونِ 
 کرد. یم ییداشت خودنما ادیز

 

 افتاده بود. نیزم یآشام که رو خون

 برداشت. زیاز جاش بلند شد و به سمِت ساواش خ یوحش یضرب و نعره ا کی با

  

که به گردِن  یمحکم و بد یبا ضرب اد،یکه متوجه خون آشام نشده بود که داره به سمتش م ساواش
اون محل گردنش  یدستش رو تو هیساواش زد، ساواش دستش رو به سمِت گردنش برد و چند ثان

 گذاشته بود.

 

 اون خون آشام بَد به گردنش زده بود که من خودم احساس کردم دردم اومده! یحد به

 

 آورد.که پشت کمرش بود رو در یز یت یفرصت استفاده کرد و چاقو نیاز ا اهیآشاِم س خون
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به کتف ِ  زیت یترسناکش، دستش رو عقب برد و آماده فرو بردِن چاقو یو چشم ها ثیخب یلبخند با
 ساواش شد.

 

 هام رو بستم. چشم

 حس شده بودم؛ حالم خوب نبود. یب

 

 .ومدین ییچند لحظه صدا تا

 باز کردم. یهام رو به نرم چشم

 

خودش اصبات شده  یخواست به ساواش بزنه، به بازو یکه خون آشام م یو برنده ا زیت یچاقو همون
 بود.

 

 شده بود. یو جار  ظیاز خون ِ خودش، غل دستش

 خون آشام بود زود فروکش شد. یچشم ها یکه تو یترس 

 

 پر از خون، دوباره به سمِت ساواش حمله ور شد. یِ همون دسِت زخم با

 

 ده بودکه قصد داشت به ساواش بزنه، سر خودش اوم ییچاقو همون

 چال افتاده بود. یو حاال به دسِت خودش تو 

 

 خون آشام کوتاه تر بود. یکی نیکم از سر و قِد ا هی یپوش اهی س ِمرد



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 داشت. یبا سرعت به سمِت ساواش قدم بر م 

 دونست! یساواش نم یول

 

 کرد. یداشت با اون خون آشام مبارزه م اون

 دونست... ینم

 

 حرکت... کیبه تن داشت، از پشت خواست بهش حمله کنه که در  اهیکه لباِس س یخون آشام اون

 

 پوش دراز کردم و چشم هام رو بستم و متمرکز شدم. اهیکمال ناباور دستم رو به سمِت همون مرِد س در

 

پوش  اهیدستش بود رو با دستم به سمِت خودم جذب کردم و چوب به سِر مرد س یکه تو یچوب
 .ستادیخودش ا یاصبات کرد و چند لحظه سرجا

 

 افتاد. نیزم یهاش بسته شد و رو چشم

 به ساواش افتاد. نگاهم

 

 نگاهشون کردم. ناباور

 اون خون آشام برده بود. ی نهیدستش رو به سمِت س ساواش

 .دیکش رونیخون آشام ب نهیس یدستش از قفسه  یرو تو یز یچ ناگهان

 قلب بود. هیشب یز یچ
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783 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بلند گفت: یادیسر داد و با فر یآشام ناله ا خون

 ده بزرگمهر! یکارت رو م نیجواب ا لهیو قب اهیس یخون آشام ها ِس ی_ رئ

 

 کرد. یکرد و اخم شتریپوزخند کج شد و فشار دستش رو ب یلبش به نشونه  ساواش

 _ منتظرم!

 

 کیو در  دیکش رونیخون آشام کامل ب نهیقلب بود. از س هیکه شب یز یحرفش، اون چ نیگفتِن ا با
 دود شد و به سمِت هوا رفت. ینشد و مثل خاکستر  داریاز خون آشام پد یاثر  ه،یثان کیلحظه و 

 

 شدم. رهیبه ساواش خ رتیتعجب و ح با

 

 

 "سه روز بعد"

 

 نشسته بودم. یصندل یچونه ام گذاشته بودم و رو رِ یرو ز دستم

پنجره و در  یطور محافظ برا نیو هم ژهیو یها نیکه درحال نصِب دورب ییاز پنجره، به کسا رونیبه ب 
 کردن، چشم دوختم. یبودن و داشتن کار م

 به همون روز معطوف شد. ذهنم

 و بارون اومده بود و همون خون آشام... میکوه بود یکه باال یروز 

خون آشام خاکستر شد و مثل  د؛یکش رونیاش ب نهیکه ساواش قلِب خون آشام رو از س نیاز ا بعد
 به هوا رفت. اهیس یدود
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784 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

ببرنش تا بفهمن نتونست  سشیرئ شیزنگ زد و گفت پ دیپوش هم ساواش به سع اهیمرِد س اون
 بره. شیخواستن پ یکارشون اون طور که م

 .میهمون برج و به قول سارا، سازماِن ساواش بود یهم تو االن

 شد! یچ دمیکه نفهم یسه روز مثل باد زود گذشت  جور  نیا

 قرار بود امروز بذارن. ییمجهز و حفاظ ها یها نیدورب نیچند ت،یو امن شتریب نانِ یاطم یبرا

 

 رو نگاه کردم. رونیب رهیکه برگردم، همون طور خ نیاومد ِ بدون ا یکیداد  یدر اومد که گواه م یصدا

 رو تار کرد. دمیچشم هام رو گرفت و د یجلو یدست

 گفتم: رکانهیم بود گذاشتم و زچشم یدستش که رو یبه لبم اومد و دستم رو رو یلبخند

 ؟ییتو ای_ رو

 

 گفت: یتصنوع یو دست به کمر با اخم ستادیچشمم برداشت و روبروم ا یرو با حرص از رو دستش

 یهم وقت امندیس یالیو میبر میخواست ی. اون دفعه که میشناس یبابا آلما هر دفعه تو من رو م ی_ ا
 دفعه هم که... نیا یتو شناخت یمن رو نشناخت ول یکس  میشده بود میریکه گ

 

 باال انداخت. ییچهره َپکرم، حرفش رو نصفه ول کرد و ابرو دنِ ید با

 !؟یشده آلما گرفته ا ی_ چ

 یچی_ ه

 

 وار صدام کرد: سرزنش

 _ آلما!
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785 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 لبم نشست. یرو ی تلخ ِلبخند

 یسرزنش وار صدام م شهیدادم، هم ینم یگرفت و بهش جواب یدلم م یاوقات وقت یهم بعض یهان 
 زد.

 

 جاست. نیا یکردم هان یم حس

 بود. یمثل ِ هان ایاخالق و رفتار رو کال

 تر بود. طونیش یتفاوت که هان نیا با

 

 دادم. رونیرو با آه ب نفسم

 به نشونه تأسف تکون داد و نچ نچ کنان گفت:  یسر  

 .یکش یقدر حالت داغونه که آه م نیا یعنی_ 

 !؟ینکنه عاشق شد نمیمعلومه وضعت خرابه. بب 

 مطمئن باش. نهیاز عالمتاش هم یکی

 و َپکر  یناراحت شینیب ینم یوقت

 و... رهیگ یدلت آروم م دنش،یبا د شینیب یم یوقت و

 

 گرد شده نگاهش کردم و اسمش رو صدا کردم. یچشم ها با

 باال انداخت یبا خنده شونه ا 

 گم؟ ی_ مگه دروغ م
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786 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و به سمت در رفت. دیکه سمِت تخت بود رو برداشتم و خواستم به سمتش پرتاپ کنم که دو یبالشت

 

 بخوره، به صورِت طرالن خورد. ایکه به صورِت رو نیا یدفعه در باز شد و بالشت به جا کی

 بلند شد. منم خنده ام گرفته بود. ایرو خنده

 :دیبالشت رو از صورتش کنار داد و به چهره اش رنگ تعجب پاش طرالن

 جاا نی_ چخبره ا

 

 تخت نشستم. یام رو قورت دادم و رو خنده

 .اسیرو نیسر ا ری. همش زیچی_ ه

 گفتم: یتفاوت یتخت جابه جا شدم و با ب یرو یسوق دادم و کم ایرو به رو نگاهم

 !ی_ منو به چه عاشق

 

 وار گفت: طنتیتخت نشست و ش یکنارم رو طرالن

 _ اوه پس موضوع عشقه.

 

 هم کنارمون ملحق شد. ایرو

 ؟یندار  یبه عشق اعتقاد یبگ یخوا یم یعنی_ 

 

 دادم. هیرو بغلم کردم و به تخت تک بالشت

 نه هنوز عاشق نشدم. یچرا دارم. ول_ 
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787 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد و موشکافانه گفت: زیدفعه چشم هاش رو ر نیا طرالن

 .گهید ی_ مطمئن

 ؟ینکرد فیتو که برامون تعر نمیبب اصال

 ...یاز فوضول رمیم یبگو که دارم م زیبه ر زیرو برامون ر رونیساواش از قصر زد ب یوقت

 

 گفتم: ثیخب

 !یکه فوضول ی_ پس قبول دار 

 

 اسمم رو صدا زد. غیبا ج طرالن

 

 کرد: کیو چشم هاش رو بار دیبه چونه اش کش یدست ایرو

گه که دوباره  یقدر م نیا ،یو به اون نگفت یکه اگه بفهمه به ما گفت دیدون یم اد،یسارا هم ب دیسی_ وا
 .یکن فیبراش تعر یمجبور 

 

 دفعه در زده شده و سارا تو اومد. نیا

 

 _ چه حالل زاده.

 شد. داتیکه خودت پ میزد یدرباره ات حرف م میداشت 

 

 مغموم و گرفته وارد شد. سارا

 شده سارا؟ ی_ چ
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788 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گفت: یو ناآروم نینشست و با لحِن سنگ یصندل یرو 

 .یچی_ ه

 .دیکن فیرو تعر یز یچ هی نیخواست یم دمیشن یراست

 _  اول تو بگو.

 

 باال انداخت. ییابرو سارا

 کن. فی_ نه اول تو تعر

 گم. یبعد من م 

 

 لب زد: یبه آروم ایرو

 _ درباره آرسامه؟

 

 تکون داد. یسر  سارا

 کنم بعد.. یم فیتعر_ باشه براتون 

 

 دادن. یبهم زل زده بودن و با دقت به حرف ها گوش م یخاص جانیاول تا آخر با شور و ه از

 از اون دوتا نداشت. یبود، خوش حال شد و دسِت کم نیسارا که غمگ یحت

 

 که به لب داشت گفت: یزد و با تبسم یبشکن ایاز تموم شدِن حرف هام، رو بعد

 . فتادیکه ن ییاتفاق ها. عجب ولیبابا ا_ 
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789 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نگو... یشده ول یچ میما نگرانتون بود حاال

 

 . دمیرو گز لبم

 !ای_ رو

 گفت: مسرور

 .گهیگم د ی_ راست م

 

 شد. لیبه سمتمون ما یکم یصندل یاز رو سارا

 .یش یم یچ هیها. هر دفعه  یدار  یجانیپره یِ _ تو هم عجب زندگ

 

 گرد شده نگاهش کردم: یچشم ها با

 خوبه؟ _ کجاش

 افته. یمختلف م یهمش خطر و اتفاق ها 

 

 که تا اون موقع سکوت کرده بود و به فکر فرو رفته بود، متفکرانه گفت: طرالن

 ساواش عاشقت شده. نیمن مطمئنم ا ی_ ول

 حرف ها و اون اتفاق ها. اون

 

 کرد. دییهم حرفش رو تا سارا
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790 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو انکار کردم: حرفشون

 و... ی_ نه بابا ساواش و عاشق

 نکنم. فکر

 

 بود. انیچشم هاش در جر یتو یبرق ِ خاص ایرو

 خواد بهم بگه. یدونه که نم یرو م یز یکردم چ یم حس

 

 بود. یمیصم ایبا رو شتریاز طرالن و سارا، ب ساواش

 نبود. یمیصم یبا کس ادیخودش، ز یِ گروه پنج نفر  جز

 

 فرق داشت. ییجورا کی ایرو یول

 خواهرانه اس ایدونستم حس رو یم

 ...یول نهیب ی برادرش م ِدیساواش رو به د و

 

 خواست بگه. یدونست و نم یم ایبود که رو یدونم اون چ ینم

 

 به در خورد. یا تقه

 

بودمش و بهم گفته بود اتاق ِ ساواش  دهیاتاق د یبار تو نیکه اسمش نهال بود و اول یدختر  همون
 اتاق اومد. یبرم، تو
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791 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دستش بود. یاز شربت تو ییها وانیبا ل ینقره ا یا ینیس

 گذاشت و رفت. زیم یرو رو ینیکرد و س یسالم

 

 بهش داشتم. یخوب حس

 مظلوم بود. یلیخ

 ...ای

 کردم. یطور فکر م نیهم من ا دیشا 

 

 برداشتم. ینیس یرو از رو شربت

 قرار گفت: یو ب عیدفعه طرالن روبه من سر کی

 بود؟ یاسمش چ نیکه با ساواش رفته بود ی_ آلما اون پاساژ بزرگ

 

 .دمیاز اون رو نوش یکردم و جرعه ا کیرو به لبم نزد شربت

 بوده باشه. انی_ فکر کنم، پارس

 

 شد. لیتبد نیقیفکر کردم و در آخر َشکم به  یکم

 بود. نی_ آره، آره هم

 .نینو انِ یپاساژ بزرگ پارس 

 

 نفس خوردم. کیمونده شربتم رو  یحرف، نصِف باق نیگفتِن ا با
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792 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد. یکه ُشکه شده بود، لبخند نیا نیح طرالن

 که... نی_ ا

 من. یخدا یوا

 

 ناباور زمزمه کرد: ایرو

 _ نه!!

 پاساژ هم داره. هیشمال  یشماِل؛ آخه تو یکه پاساژ ساواشه تو نیا

 

 کرد و به شدت سرفه کردم. ریگلوم گ یشربت تو ا،یحرف رو نیگفتن ِ ا با

 

 

 به ُپشتم زد تا سرفه ام باالخره بند اومد. یبا دستش کم سارا

 

 بهت زمزمه کردم: با

 شه؟ اصال ساواش مگه پاساژ داره؟ ی_ مگه م

 

 تکون داد: یدست هاش حلقه کرده بود، سر  ونیشربت رو م وانِ یکه ل نیا نیح طرالن

 ؟یدونست ی_ آلما واقعا نم

 

 باال انداختم. یا شونه

 دونستم. یم دی_ نه از کجا با
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793 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گفت: یاومد و با حالت ِ بامزه ا نییتخت پا یاز رو ایرو

 بزرِگ سازمان، " اس آ " سیساواش بزرگمهر، مهندِس شرکت نواب، رئ دی_ حاال فکر کن

که  یظیو ابهت و اخم غل یو جذبه ا ینواب، با اون همه بزرگ انیطور صاحب پاساژ بزرِگ پارس نیهم و
 همه سال داشت و هنوز هم داره حاال.... نیا

 

 و بامزه اش ادامه داد: نیریکرد و با همون لحِن ش یمکث

 پاساژ خودش... یبود و اون هم تو دهیاومد رو پوش یازش بدش م یلیکه خ یا ی_ شلوار ل

 معلومه که کارکنان اون جا خوب

 شن. یساواش ُشکه م دنِ یبا د 

پاساژ خودش  یتو یاخم و تخم چیساواش که بدون ه نیکجا و ا دنید یکه همش با اخم م یساواش
 ... یر یسخت گ چیراحت بوده و بدون ه

 

 

 شد. قیدق ایجمله رو نیبه ا ذهنم

 

 بزرِگ سازمان  اس آ. سی" ساواش بزرگمهر، مهندس شرکت نواب، رئ

 ."نینو انیپاساژ بزرگ پارس صاحب

 

 

 دونستم! یاز ساواش نم یچیکنم، من ه یکه فکر م حاال
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794 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یچیه

 

 دونستم مهندسه. ینم یدونستم شرکت داره ول یم

 دونم در عوض اون... ینم یز یدرباره ساواش چ ادیز یلیمن خ نم،یب یکه م حاال

 دونه. یرو درموردم م یچ همه

 رو... یچ همه

 گفت پاساژ رو پدرش شاهرخ به نام ساواش زده. دمیپرس ایهم که از رو یوقت

 ده؛یجا نرس نیکس به ا چیسازمان و شرکت همه اش دست رنج خودش بوده، با کمک ه یتو یول
 رو هم نخواسته. یکس چیکمک ه

 

 برام معما شده بود. یلیشاهرخ هم خ نیا

 !مه؟یقد یهمون شاهرِخ عاشق صحرا نیا نکنه

 شد پسرش؟ یچطور ساواش م حاال

 اخم کرده بود. یحساب دنشیبار شاهرخ خونه مون اومده بود، بابا با د نیهم که اول یوقت

 

 کنم. یهم من دارم اشتباه م دیشا

 ...یاگه باشه چ یول

 

 شه. یدوباره داره تکرار م خیتار

 

 و سارا و طرالن رفته بودن. ایشد که رو یم یا هیقیدق چند
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795 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مشغول شده بود. یحساب ذهنم

 جواب... یب یدر برابر سوال ها ادیز یسوال ها دوباره

 

 گفت با آرسام دعواش شده. میدیازش پرس یهم وقت سارا

 

 شونه هام انداختم. یبنفش بود رو رو یِ که تور  یتخت بلند شدم و شاِل بلند یاز رو کالفه

 

 م.آورد رو بستم و از اتاق خارج شد یرو با خودش داخل م یاتاق که باد سرد و سوز  پنجره

 

 لبم شکل گرفت. یرو یطرالن افتادم و لبخند یحرف ها ادی

 

 شه. یطبقه محسوب م نیباالست و آخر یباال یبرِج ساواش که طبقه  ی" تو

 تا به حال حق نداشته اون قسمِت برج که خودش هم هست بره! یکس اصال

 تونه اتاق کارش رو با کارت بره، اون هم با کش رفتِن کارت... یکه م ایرو نیا یحت

 برج ساواش بره.  یباال یتونه طبقه  ینم

 به اون قسمت ِ برج نرفته. یکس چیه

 اجازه   یکس چیساواش به ه چون

 ده. یاون جا رو هم نم یقدم مین یو حت ورود

 زدند. یباره حرف م نیکه در ا ییکسا ی دهیشن به

کس حق ورود به اون جا رو نداره و مهم تر از  چیساواشه که ه یبرا ی با ارزش ِزیاون جا چ یتو یانگار 
 گرده. یاون هر وقت که اون جا هم بره صبح بر م
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796 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گرده " یره و صبح برم یشب ها م شتریب

 

 

 هست؟ یاون برج چ یتو نمیکنجکاو بودم تا بب یلیخ

 

 شماره رو زدم. نیآسانسور شدم و دکمه آخر سوار

 و پنجم" ستی"صدو ب

 

کس  چیهمه ممنوع کرده بود و به ه یساواش برم که برا یخواستم امشب همون برِج ممنوعه  یم 
 اجازه ورود نداده بود.

  

 بودم عاشق ممنوعه هام! گفته

 .نمیرو بب یخوام هر ممنوعه ا یم

 هم نبود. ریمن ممنوعه نبود و امکان پذ یبرا یهمه ممنوعه بود، ول یقسمت و طبقه برا نیا اگه

 

 

 .ستادیا آسانسور

 نفس حبس شده ام رو آزاد کردم. 

 

 بود راه افتادم. کیبه سمِت تنها سالِن انتها که تار 
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797 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به خودم فشردمش. شتریشونه ام صاف و مرتب کردم و ب یرو رو شالم

 

 که خوف بَرم داشت. یاز حد بود. جور  شیسالن پ یِ کیتار

 ساواش بودم. یبرِج ممنوعه  یهمون طبقه  االن

 دونستم! یکدوم سمت اتاقش بود رو نم یول

 

 .دمیاتاق که َدرش بسته بود رس کیرفتم به  یم شیسالن پ یکه تا انتها نیا نیح

 

 در نشست. رهیدستگ یرو دستم

 .دیدر به گوش رس یمثل صدا یز یچ گره،یبرخورِد دستم به دست با

 

 به اتاق کردم. ینگاه

 مطلق فرو رفته بود. یکیتار یتو اتاق

 !کیتار ِک یتار

 

 یرو یقاب شده  یروشن شدن و عکس ها یکی یکیاتاق  یدفعه نورها کیقدم برداشتم که  آروم
 شدن. انیآشکار و نما وار،ید

 

 شد. وارید یرو یزوِم عکس ها رم،یمات و متح نگاه

 مختلف بود چشم دوختم. یدهنم گرفتم و به عکس ها که در مدل ها و لباس ها یدستم رو جلو ناباور
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798 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 از عکس ها گذاشتم. یکی یرو رو دستم

 رفت. شیذهنم به سمِت خاطراِت چند سال پ 

 

 گرفته بود. ایدر یاز من تو یعکس رو هان نیا قایدق

 ...یاز من گرفت ول گهیعکس د یبعد از اون کل 

 نشد. دایاون عکس پ گهید میگشت یبعدش هر چ یول

 

 عکسم با مانتو و شلواِر مدرسه بودم. نیا یگذاشتم. تو یا گهیعکس د یرو لمس گونه وار رو دستم

 

 .دیرس یبه نظر م نیریبامزه و ش یلیموقع چهره ام با مانتو وشلوار خ اون

 

 اسب بودم. یرو یبعد عکس

پارچ ِ آب رو روم  یوابم برده بود و هانکاناپه خ یرو یوقت یخونه مون، عکس بعد یتو یبعد عکِس 
 بود و بعد عکس گرفت. ختهیر

 عکس و عکس... و

 

 اتاق بود. وارید یمختلِف من، رو یطور عکس ها نیهم

 

 کردن. یم ییخودنما وارید یشده و رو دهیدور هم چ با،یز یها به طرِز قلب عکس

 کردن؟! یکار م یاتاق چ نیا یمن تو یها عکس
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799 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. انیدرگاه در نما یدفعه درب اتاق باز شد و قامِت ساواش تو کی

 

 قلبم گذاشتم. یو دستم رو رو دمی" کشینیدر رو باز کرده بود، از ترس "ه یدفعه ا کی چون

 

 لب زدم: دهیبر دهیبر

 ؟یکن یکار م یجا چ نی_ ِا  ت... تو تو ا

 

 گاه در جدا کرد. هیابروش رو باال داد و دوتا از دست هاش رو از کنار تک یتا کی

 به سمتم قدم برداشت. 

 

 برهنه اش افتاد. یلخت و بازو یباال تنه  ینگاهم رو تازه

 سوق بدم. یا گهید یکردم نگاهم رو به جا یسع

 

 رفتم. یداشت، من هم چند برابر عقب م یکه به سمتم برم یقدم هر

 

 گفت: یاومد؛ با لحِن آمرانه ا یکه جلو م نیا نیح

 ؟یکن یکار م یجا چ نی_ تو خودت ا

 جا. نیاومده بودم ا یطور  نی_ من هم

 

 نگاهم کرد. یحالت خاص با

 جا رو منع کرده بودم! نیمن ا یدونست ی_ مگه نم
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800 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 برخورد کرد. واریبه د پشتم

 یپهن و مردونه اش م یانگار از قصد چشم هام به بازوها یول افته،یکردم نگاهم به بازوهاش ن یسع
 افتاد.

 

 کرد. یم ییاز حد خودنما شیبازوش، پ ی" توAبه رنگ سبِز "  یهمه مهم تر، همون تأتو از

 

 بدنم گذاشت. نیما ب وار،یو دو دستش رو دو طرف د ستادیروبروم ا قایدق

 شد. رهیخودش، به چشم هام خ یرایخمار شده و گ یبا چشم ها 

 

 زمزمه کردم: آروم

 !ستیمن منع شده ن یبرا یز یچ ی_ ول

 

 نگاهم به بازوش افتاد. دوباره

 شد! یبرام داشت معما م گهیتأتو د نیا

 

 .دینگاهم رو گرفت و به بازوش رس ردِ 

 شد. رهیخ قینگاه به بازوش، به چشم هام دق میکج کرد و با ن یرو کم سرش

 کنم. یرو منع م یز یمن چ یوقت ی_ ول

 اطاعت کنند. دیبا همه
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801 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نشم. رهیکردم به صورتش خ یسع

 سوق داده بودم جوابش رو دادم: گهید یطور که نگاهم رو به جا همون

 !ستمین یکس عی_ من مط

 

 اغواگر گفت: یبا نگاه رهیکرد و خ لیچونه ام گذاشت و سرم رو به طرِف خودش ما یرو رو دستش

 !یو حرفت رو بزن یبش رهیچشم هام خ یتو دیبا ینز یبا من حرف م ی_ گفته بودم وقت

 

 یمثل باِد سحر  تش،ینها یب یداد که نفِس پر التهاب و گرما رونیاش ب نهیاز س قیگرمش رو عم نفِس 
 صورتم فرو نشست. یتو

 

 لبش به الله گوشم بخوره گفت: یکه زمزمه  یگوشم جور  ریهام رو بستم که ز چشم

 ستن،ین عیکه مط ییاونا ی_ ول

 داره براشون! یعواقب بد 

 ترسم. ینم یچی_ من از عواقِب ه

 

 :دمیگوشم شن ریدفعه آروم تر ز نیآرومش رو ا ینجوا

 بوده که... تیجسور نی_ هم

 

 

 موند. یکه خورده شده، حرفش نصفه باق یزنگ یصدا با
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802 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 فرستاد و به سمِت بالکن راه افتاد. رونیب نیرو کالفه و سنگ نفسش

 

 متوجه اتاق شدم. تازه

 

 بود. یساده، اما به رنگ خاکستر  یِ چوب یتخِت دونفره  کی

 داشت افتاد. یاتاق بود و نماد بزرگ یکه مجاور کنار  یبالکن یرو نگاهم

 

به  یز یموند و چ یرفت و بعد دوباره از حرکت ثابت م یکالفه، چند قدم راه م یبا چهره  ساواش
 گفت. یم یمخاطِب گوش

 و کالفه شده بود. یعصب

 

 رو از صورِت پر از خشِم سرخ و نیا

کرد با بستن چشم هاش بلکه خشمش رو مهار کنه؛  یم یبه خون نشسته اش که سع یها چشم
 بودم. دهیفهم

 

از حد  شیبود. پ وارید یمن، رو یعکس ها یکه رو یا یرنگ یرنگ یازش گرفتم؛ نورها چشم
 کرد. یم ییخودنما

 

 پسر عاشق نباشه! نیداشتم که ا َشک

 من، یها عکس

 اون نجواها،  

 ها... حرف
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803 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 داشته باشه. تیفکر کنم که واقع یز یخوام به چ ینم

 دونستم چرا؟ ینم خودمم

 

از  ییاون قرار داشت و صفحه ها یرو یادیز یبود و کتاب ها از اتاق یمطالعه که گوشه ا زِ یم کی
 بود. نشونیهم ب یا یکتاب باز بودن و خودکار آب

 افتاد که نصفه باز مونده بود. یبه در  نگاهم

 

 بود. تاریگ کیکه نگاهم رو به خودش جذب کرد،  یز یچ نیرو کامل باز کردم، اول مهیدِر نصفه ن کنجکاو

 

 بود. یقیاتاِق موس کیبه  هیاتاق که شب کی

 و... الونیو تار،یگ

 خورد که... یم یخواننده ا کیبه  هیکه داشت شب یزاتیتجه

 

 رو برداشتم. یخم شدم و برگه ا ن،یزم یرو یپخش و پال شده  یبرگه ها دنِ ید با

 

 نوشته شده بود. بایروان و ز یبه کاغذ که با خط ینگاه رتیکاغذ، با ح یرو ینوشته ها دنِ ید با

 کردم. ینیب زیو ر قینگاه دق 

 

 ُمردن! دنتیعمر است و ند کی میبرا دنتی" د

 !رد؟یگ یقلبم آرام م یِ تپِش لعنت نیا یک
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804 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تیقراِر نگاه تب دار و پر عطش و چشماِن معصوِم به رنگ سبز چمن یدلم ب نمت،یب ینم یوقت ییگو
 شود... یم

 .ردیگ ینه تنها قلبم آرامش م دنتیبا د ی. ولردیگ یمطلق م یقلبم آرامش دنتیاست؛ با د نیا تصورم

 ...بلکه

 آتش! زمِ یکند، مانند ه یدر قلبم نفوذ م یآتش

 شود. ینم رابیس دنتیکه با د یآتش

 َنه، دنتید با

 با لمست َنه. یحت

 شدن َنه. رهیدور خ از

 ..."بلکه

 

 خوردم. یفیشونه ام بود، تکون خف یکه رو یز یحس چ با

 تب دارش رو دور کمرم حلقه کرد. یها دست

 شونه ام قرار داشت. یاش رو چونه

 

 آوردم. نییپا یرو به آروم کاغذ

 حرکت موندم:  یکه گفت ب یز یخواستم ازش جدا بشم که با گفتِن چ 

 برو. یکه خواست ییبمون. بعدش هر جا یطور  نی_ فقط چند لحظه هم

 

 .دمیدست هام فشردم و لبم رو محکم گز نیکاغذ رو ب 

 برم. دی_ چرا؟ م... من من با
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805 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گرفته بود. یداغش، رقصان گردنم رو به باز  ینفس ها هرم

 بم شده اش گفت:  یصدا با

 آرامش کننده س! یز ی_ گفته بودم وجودت برام از هر چ

 !؟یبذارم بر  یکمیحاال که نزد چرا

 

 ادامه داد: یآروم تر  یصدا با

 .شتریاز تموم اون سال ها هم ب یتر، حت کیو نزد کینزد هی_ از هر لحظه و ثان

 

 

 بود که ساواش اون دفعه هم درموردش گفته بود؟! یپنج سال چه سال اون

 

 خودم رو آروم کنم. یبلکه کم دن،یکش قیکردم با نفِس عم یسع

 شدم. یخودم رو متوجه نم بیحاِل عج نیا

 حس... نیا

 بود؟ یساواش داشتم چ دنیکه با د یحس نیا

 

 دستش، که دور کمرم قفل شده بود گذاشتم. یلرزونم رو رو یها دست

 

 داغ بود. تینها یهاش ب دست

 دست هاش رو از حصار کمرم جدا کردم و به سمتش برگشتم. ،یفیخف یفشار  با
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806 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 رو به چشم هام دوخت. شیمخمور و آب یها چشم

 کرد. یقدر نگاهم رو به خودش مجذوب م نیداشت که ا یهاش چ چشم

 داشت؟ یجاذبه ا چه

 

 سمت در راه افتادم که ناگهان مچ ِ دستم رو از پشت با تموم ِ قدرت گرفت. به

 

 که لرزش در اون مشهود نباشه گفتم: ییکه به سمتش برگردم، با صدا نیا بدون

 ...سیساواش. تو االن اصال حالت خوب ن نی_ بب

 

 حرکت من رو به سمِت خودش برگردوند. کی با

 داشت. یظیغل اخم

 رو اشتباه برداشت کرده بود...کنم منظورم  فکر

 من اشتباه گفتم! ای

 

 گفت: یلحن محکم با

 من َمستم؟ یکن ی_ فکر م

 

دستش گرفته بود و انگار قصد جدا شدن  نیجواب نگرفتن از من، سرش رو کج کرد. هنوز دستم رو ب با
 نداشت.

 گوشه لبش شکل گرفت. یشخندین
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807 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گفتم؟ یم یچ 

 گفتم حاِل من خراب تر از تو ِ  یم

 شم! یمن دارم مسِت وجودت م یول ،یگفتم اگر تو َمست نباش یم

 شه؟ یشدنت؛ حال خودم دگرگون و آشفته تر م کیگفتم با هر بار نزد یم

 کنه؟ یوجودم رخنه م یداره ذره به ذره و لحظه به لحظه تو یحِس لعنت نیگفتم ا یم

 

 هام رو بستم و سکوت کردم. چشم

اون رو پوشونده بود گام  یر یحر یرو از حصاِر دستم آزاد کرد و به سمِت پنجره اتاق که پرده ها دستش
 برداشت.

 

 شده بوده. ناراحت

 رفتم. رونیاز اتاق ب یحرف چینگاهش کردم و بدون ه مغموم

 

 یحرکت، سر جا یو ب اریاخت یباعث شد ب تارش،ینواختِن گ یدر رو کامل نبسته بودم که صدا هنوز
 خودم ثابت بمونم. 

 

 محبوبش پر کرد. یصداش، آوازه گوشم رو از صدا نِ یطن 

 زد که دلم رو به دردآورد. یبا سوز م یجور 

 

 موندم. یجا م نیا یتو گهید یا هیثان اگه
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808 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اون اتاق نذارم! یدادم که پام رو تو یخودم قول نم به

 

 به سمِت پله ها حرکت کردم. یمعطل چیه بدون

 .دمیبه اتاقم رس یکه متوجه نشدم ک دمییقدر دو نیا

 

 رهیآروم بگ یکم یا هیقلبم که انگار قصد نداشت ثان یاز دست هام رو رو یکیدادم و  هیدِر اتاق تک به
 گذاشتم.

 

 دستم افتاد. یتو ینگاهم به کاغِذ مشت شده و مچاله شده  تاز

 

 گوشه لبم رنگ گرفت. یحینوشته ها، لبخنِد مل دنیمشتم آزاد کردم و با د نیرو از ب کاغذ

 

 

 روز گذشته بود. دو

 کردم، یتمرکز م رومین یکردم و رو یام استفاده م قهیاز هر دق 

 کردم. یم نیتمر

 

 یخاص جانیاز کتاب، شور و ه یخوندم. با خوندِن هر صفحه ا یدرخشان رو م یروین کیکوچ کتاِب 
 کرد. یوجودم رخنه م یتو

 شد. یهر صفحه گفته م یتو یدیجد یزهایچ

 رو به دنبال داره و... ییزهایکه چطور محافظت کنم و چه خطر و چه چ نیا
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809 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یچه کار  ارنیرو به دست ب روین نیخواست درباره خون آشام ها که اگه ا یبودم که م دهیرس ییجا تا
 ق اومد.به اتا از شانس من همون موقع نهال یافته رو بگه؛ ول یم یکنن و چه اتفاق یم

 بود. ریدختِر خجالت و سر به ز همون

 

 بشم. ادیکه امروز عصر م ینیگفت ساواش گفته که سوار ماش نهال

طور تنها  نیبشم و هم نیبود که حتما سوار اون ماش نیبه ا دشیهم نگفته بود و فقط تأک یز یچ
 باشم!

 

 به ساعِت کنِج اتاق انداختم. یدست هام رو از هم باز کردم و نگاه گره

 

 به هفت مونده بود. گهید قهیدق ده

 اومد. یم نیآماده باشم؛ اون موقع هم ماش دیساعت هفت با قایدق

 

 افتادم اصال حاضر نشدم! نیا ادی تازه

 .ستادمیا نهیآ یجلو دم،یکش یکه دست و صورتم رو آب نیاز جام بلند شدم و بعد از ا زود

 

 ساده ببندم. یخواستم موهام رو با کش اولش

 شدم. مونیبعد پش یول

 

 و با دست آزادانه به عقب فرستادمشون. دمیو لختم کش شونیبلنِد پر یبه موها یدست

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 سرم انداختم. یبنفِش ساده، شال رو رو یمانتو دنِ یبعد از پوش 

 

بود  نهیآ یجلو زِ یم یکه رو یرنِگ براق یرژ صورت یبستم، نگاهم رو یآخر که داشتم در رو م لحظه
 افتاد.

 

 شد. ینم یز یبار استفاده کردن ازش که چ کیبه خودم، برق زد.  نهیآ یاز تو نگاهم

 

 .دمیلبم کش یرنگ بود رو یاز صورت یبیرو که ترک یبراق و خوش رنگ رژِ 

 

 ساواش افتادم. ادِ یدفعه  کی

 نشم. کشینزد ای نمشیکرده بودم اصال نب یدو روز سع نیا یتو

 دونستم چرا؟ یهم نم خودم

 با خودم رو راست نبودم، کالفه و سردرگم بودم. ییجورا کی

 

 برج رفتم. نِ ییبه سمت طبقه پا زود

 شلوغ بود. شهیهم نییمعمول، طبقه پا طبق

 بودن. یدر حال انجام کار  همه

 

 یگاه یرد، حتک یم نیکه داشت تمر یو قدرِت اندک رویبود و هر کس با ن یطبقه مخصوص کار  هر
 یگروه

 ...و
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811 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 یشون بهم، حساب رهیخ ینگاهشون و نگاه ها ینیبود که متوجه من نشده بودن. چون از سنگ خوب
 کالفه شده بودم!

 

 شد و در رو برام باز کرد. ادهیپ نیاز ماش انسالیم یمرد ،یرنِگ مازرات یمشک نِ یماش دنِ ید با

 

 آروم حرکت کرد. نیماش

و خم بودِن  چیبخاطر پ نیخورد و ا یم یادیز یتکون ها نیماش یدونم چقدر گذشته بود ول ینم
 جاده بود. یرو یزهایجاده و سنگ ر

 

 !میر یکجا م میکنجکاو بودم بدونم دار یلیخ

 ذهنم رو به زبون آوردم: یراننده کردم و سواِل تو روبه

 _ آقا 

 !م؟یر یم میدار کجا

 

 .دیشد د یچشم هاش م یتعجب رو تو رنگ

 !میر یکجا م میدونستم دار یخب من واقعا نم یول

 

 بهم کرد. ینگاه نهیرو به سمِت چپ چرخوند و از آ فرمون

 گفت: شرمزده

 .میبهتون بگ یز یچ میتون یآقا گفتن نم ی. ولدی_ خانم ببخش
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812 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 وجود داشت.   یادیز یِ سبِزچمن یکردم و نگاهم رو به پنجره دوختم؛ هر طرف درخت ها یاخم

 .میرفت یبه سمِت جنگل م میداشت انگار

 

 .دمینم نِم بارون بخار شده بود کش یپنجره که بخاطر کم یرو رو یا رهیاز دا یانگشتم، حاله ا با

 

 لب آروم گفتم:  ریز

 !میبر میخوا یفهمم کجا م ی_ باالخره که م

 

 شدم. ادهیدستم گرفتم و پ نیدر رو ب رهیبه خودم اومدم و دستگ ن،یماش دِ یترمز شد با

 

 بشه. دمیو مانع د ادیصورتم ب یاز موهام، جلو یکه باعث شد طره ا دیوز یشدنم، باد سرد ادهیپ با

 

 دادم. یصورتم کنار م یطور که موهام رو از جلو همون

 بود. ستادهیا یادیکه پشت به من با فاصله ز دمیچهارشونه رو د یمرد بتِ یه 

 

 سمتش قدم برداشتم. به

 شونه اش گذاشتم. یدستم رو جلو بردم و رو دیترد با

 حرکت برگشت. کیخواستم بگم رو کامل نگفته بودم که با  یکه م یز یهنوز چ 

 

 شد همانا و میمستق برگشتنش
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813 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 همانا. گهید یکردن من از سو تعجب

 

 خوردم. یا کهی دنشید با

 کرد. یبود نگاهم م دهیابروانش کمونه کش نیکه اخم ب نیا نیح

 

دفعه همش پاک  کیکاغذ،  یتو ینوشته شده  یخواستم بگم. مثل کلمه ها یکه م یز یچ دنشید با
 رفت. ادیشد و از 

 

 !یو خال دیسف دهیکاغِذ سف کی مثلِ 

 بگم. یز یتونستم چ یزبونم قفل شده بود و نم انگار

 

 بهم دوخت. قیشونه اش بود کرد و بعد نگاهش رو نافذ و دق یبه دستم که رو یگوشه چشم، نگاه از

 

 یچشم هاش شعله ور بود، ب یکه تو یطنتیبرِق نگاه و ش نیزد و ا یبرق م تینها یهاش ب چشم
 کرد. یم ییداشت خودنما تینها

 

 شه! یام حبس م نهیس یکنه نفسم تو ینگاهم م یطور  نیا یکردم وقت یحس م چرا

 یکه دستم رو نیمتوجه ا تازه

 شونه اش بود شدم. 

 حرکت، ناگهان... کیپهنش بردارم که در  یشونه ها یدستم رو خواستم از رو آروم

 یانگشت ها نیدستم گرفت و انگشت هاش رو ب یانگشت ها نیو پرقدرتش رو ب یقو یها پنجه
 دستم گره زد.
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814 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 قورت دادم و مات و مبهوت نگاهش کردم. یدهنم رو با سخت آِب 

 

 شد. شتریتعجبم هر لحظه ب ش،یحرکِت بعد با

 

مردونه اش قفل شده بود. دستش رو همراه ِ دستم، به  یدست ها ونِ یکه انگشت هام م نیا نیح
 اش برد. نهیسمت قفسه س

 

 

 کردم.  ینگاهش م رتیح با

 

 حرکت شده بود.  یحس و ب یحرکتش، ب نیبا ا دستم

 دستم وارد کرد. یبه انگشت ها یفیخف فشار

 ش گذاشته بود. نهیس یدستم رو قفل کرده بود و رو یکه انگشت هاش، انگشت ها نیا نیو ح 

 کرد. یخاص و ناب نگاهم م ینگاه با

 

 تا عمِق وجودم رو سوزوند. نگاهش

 

که کنج  یش زد و با لبخند نهیبه س یدستاش قفل شده بود، مشت آروم نیطور که دستم ب همون
 لبش بود نگاهم کرد.

 گفت: ییرایبا لحن گ و
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815 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تو بوده و هست! یزنه فقط برا یکه م یهر تپش ،یلعنت ی نهیس نی_ ا

 

 نگاهش کردم و آهسته گفتم: رهیخ

 _ خب...

 

دستاش  نیجونم رو آروم از ب یزده بودند که دسِت عرق کرده و ب رینگفتم، انگار زبونم رو زنج یز یچ
 کردم حرف رو عوض کنم: یخارج کردم و سع

 ؟یجا خواست نیمنو ا یچ یبرا ی_ نگفت

 

 وار نگاهم کرد: طنتیش

 ؟یجا خواسته باشمت، اون وقت چ نیا گهید زِ یچ هی یاگه برا ؟یجا باش نیا یز یچ یبرا دی_ حتما با

 

 کردم. کیرو بار چشمام

 ؟یخواسته باش دیجا با نیمن رو ا یچ ی_ و اون وقت برا

 

 رو باز کرد. نشیآست یباال انداخت و و دکمه ها یا شونه

 

 .گهید می_ خب پس بر

 .میندار یکار  یوقت

 .میجا نمون نیا یالک گهید 

 شه؟ یباز زنم تنها باشم، نم یخواستم کم دی_ شا
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816 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 حرفش گرد شد. نیاز ا چشمام

 بهم نگاه کرد. رهیکرد، خ یرو باز م نشیآست یاز دکمه ها یکیطور که  همون

 خاص. طنتیپر از ش ینگاه

 

 خورد: یلبش تکون گوشه

 _ هوم؟

 

 کردم و پشت بهش راه افتادم. یز یر اخم

 !یش یم ونهید یکه دار  میبر می_ بر

 

 دستش گرفت و من رو به سمِت خودش کشوند. یرو با شدت از پشت، تو بازوم

 

 هم یروبه رو درست

 هم. ی نهیبه س نهیس

 و پرالتهاب. نیسنگ ییو با نفس ها پرشتاب

 

 وار گفت:  زمزمه

 ؟یبر  یخوا ی_کجا م

 !یاومد تازه

 !؟میکار کن یچ میخوا ی_ م
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817 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 م؟یجا بمون نیا یچ یبرا میندار یکار  یوقت 

 

 رو به لب گرفت و دستش رو از بازوم جدا کرد. نشییپا لب

 خب... یهست، ول یلی_ کار که خ

 فعال مونده. یاصل بخش

 

 رو از کمرش درآورد. یز یحرکت، دستش رو چرخوند و چ کی در

 شد... شتریب رتمیتعجب و ح دمید یکه م یز یچ دنید با

 

 

 نگاهش کردم.  رتیح با

 

 حرکت شده بود.  یحس و ب یحرکتش، ب نیبا ا دستم

دستم رو قفل  یکه انگشت هاش، انگشت ها نیا نیدستم وارد کرد و ح یبه انگشت ها یفیخف فشار
 اش گذاشته بود. نهیس یکرده بود و رو

 کرد. یخاص و ناب نگاهم م ینگاه با

 

 تا عمِق وجودم رو سوزوند. نگاهش

 

 به یدست هاش قفل شده بود، مشت آروم نیطور که دستم ب همون

 که کنج لبش بود نگاهم کرد یاش زد و با لبخند نهیس 
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818 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گفت: ییرایبا لحِن گ 

 تو بوده و هست! یزنه فقط برا یکه م یهر تپش ،یلعنت ی نهیس نی_ ا

 

 م:نگاهش کردم و آهسته لب زد رهیخ

 _ خب...

 

دست هاش  نیجونم رو آروم از ب یزده بودن که دسِت عرق کرده و ب رینگفتم، انگار زبونم رو زنج یز یچ
 کردم حرف رو عوض کنم: یخارج کردم و سع

 ؟یجا خواست نیمن رو ا یچ یبرا ی_ نگفت

 

 وار نگاهم کرد: طنتیش

جا خواسته باشمت، اون وقت  نیا یا گهید زِ یچ هی یاگه برا ؟یجا باش نیا یز یچ یبرا دی_ حتما با
 ؟یچ

 

 کردم. کیبار یهام رو کم چشم

 ؟یخواسته باش دیجا با نیمن رو ا یچ ی_ و اون وقت برا

 

 رو باز کرد. نشیآست یباال انداخت و و دکمه ها یا شونه

 

 .گهید می_ خب پس بر

 .میجا نمون نیا یالک گهید میندار یکار  یوقت
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819 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه؟ یباز همسرم تنها باشم، نم یخواستم کم دی_ شا

 

 حرفش گرد شد. نیهام از ا چشم

 فقط نگاهم کرد. رهیکرد، خ یرو باز م نشیسر آست یاز دکمه ها یکیطور که  همون

 و خاص... طنتیپر از ش ینگاه

 

 خورد: یلبش تکون گوشه

 _ هوم؟

 

 کردم و پشت بهش راه افتادم. یز یر اخم

 !یش یم ونهید یکه دار  میبر می_ بر

 

 دستش گرفت و من رو به سمِت خودش کشوند. یرو با شدت از پشت تو بازوم

 

 هم یروبه رو درست

 هم. ی نهیبه س نهیس

 و پرالتهاب. نیسنگ ییو با نفس ها پرشتاب

 

 وار گفت:  زمزمه

  ؟یبر  یخوا ی_ کجا م

 !یاومد تازه
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820 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 م؟یکار کن یچ میخوا ی_ م

 م؟یجا بمون نیا یچ یبرا م،یندار یکار  یوقت 

 

 رو به لب گرفت و دستش رو از بازوم جدا کرد. نشییپا لب

 خب... یهست  ول یلی_ کار که خ

 فعال مونده. یاصل بخش

 

 رو از کمرش درآورد. یز یحرکت، دستش رو چرخوند و چ کی در

 شد. شتریب رتمیتعجب و ح دمید یکه م یز ی چ ِدنید با

 

 

 وار، آروم اسمش رو صدا زدم. زمزمه

 

 .دیانگار شن یول

 خوش آهنگش گفت: یچون به سمتم برگشت و با همون آوا 

 _ جانم!

 

 قدم گذاشتن به سمتم، ناخوداگاه به سمِت عقب پا گذاشتم. با

 

 کردم. یبه دستش نگاه رتیح با

 لکنِت زبون گرفته بودم. انگار
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821 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _ تو...تو

 

 نگفتم. یز یبند اومد و چ زبونم

 

 رفتم. یقدم عقب م کیداشت، من هم متقابل  یهمون طور که به سمتم قدم بر م 

 

 اصابت کرد. یقدر عقب رفتم که شونه ام به درخت نیا

 

 کرد، نبود! یم ییخودنما طنتیبا ش لب هاش یرو شیپ قهیکه چند دق یلبخند گهید

 ...حاال

 بود. یاز نگران یموج نگاهش

 

 :دیپرس ینگران با

 !یترس ی_ از من م

 

 انداختم. نییرو پا سرم

 دفعه... کی یوقت یول دمیترس ینم

 

 گرفت. یداشت اوج م صداش

 بگه گفتم: یز یکه بذارم چ نیاز ا قبل

 شناسمت؟ یکنم نم ی_ چرا حس م
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822 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بهتر از خودم. ی. حتیشناس یخوب من رو م یلیتو خ برعکس

 

 برد. میشونیپ یرو یکنج لبش شکل گرفت و دستش رو به سمِت موها یلبخند

 

صورتم اومده بود رو کنار گوشم  یرو که به خاطر باد، جلو از موهام ییها کهیانگشت هاش، آروم ت با
 قرار داد.

 

 به دستش بودم رهیطور خ همون

 سکوت رو شکست: ش،ینرم و مخمل یکه صدا 

 _ آلما.

 

 زنه!  یکردم که چقدر قشنگ اسمم رو صدا م یفکر م نیکرد و حاال من داشتم به ا یمکث

 داشتم باز هم صدام کنه. دوست

 کرده بود. ریکلمات رو اس شتریب انگار

 

 دلم زمزمه کردم: یخودم اومدم و تو به

 .وونهی"د

 دختر! یش یخل م یآلما دار  

 . "یکن یم یکه دار  ییچه فکرها نیا

 

 ساواش به خودم اومدم: یصدا با
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823 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جور رفتار کنم. کیباشم و  یکیهمه  یبدون، اگه من برا شهیرو هم نی_ ا

 با تو فرق دارم. 

 ام. یکیتو فقط  یبرا

 جورم. هی

 ....ینه، ول دمیشا یمتوجه شده باش دیشا

 

 موهاش فرو برد و  یداد و پنجه هاش رو تو رونیرو کالفه ب نفسش

 زد. ی محکم ِچنگ

 

 هاش رو محکم بهم فشرد: چشم

 .می_ خب بر

 

 گفتم:  یکردم و با شوخ یدستش اشاره ا به

 نه! گهید یو برام اتفاق افتاده. ول دمیرو فهم زهایچ یلیشمال اومدم خ ی، از وقتنشد گهینه د_ 

 .رمیکم مونده اسلحه دستم بگ گهید

 

 به دستش کردم. یبا چشم اشاره نامحسوس 

 

 

 (ی)راو
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824 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کنار هم قرار داشتن فاصله  یو نظم ِ خاص بیکه به ترت یا شهیش یها یقدم از بطر  نیتوجه، چند یب
 گرفت.

 

 که کنار دستش بود گذاشت. یا یچوب ِک یکوچ زِ یم یرو رو اسلحه

 

 کرد. یم ییاز حد خودنما شینصفه باز بودن و گردن بند ِ پالک دارش، پ رهنشیپ یها دکمه

  

 خورد ی کنجکاو آلما، به گردن بند ِ پالک دار ِ دور گردِن ساواش چرخ م ِنگاه

 نگاه ِ ساواش... و

 آلما بود. یو موشکافانه رو رکانهیکه خودش متوجه شده باشه، ز نیا بدون

 

 شد. یم شتریب رتشیح دنش،یهر دفعه با د آلما

 گردنش... یپالِک رو یهم برا نیتنومندش و حاال ا یبازوها یرو ِب یغر بیعج یاز اون تأتو نیا

 

 بود! بیمرد چقدر براش عج نیا

 یتموم م یجادو ک نیدونست که ا یو نم دید یاز وجودش رو م یکه هر روز قسمت ییجادو کی مثل
 شه!

 

پالک گرفت و به  یو کنجکاو وارش رو از رو قیساواش، آلما رو به خودش آورد و نگاِه عم یصدا
 شد رهیصورتش خ

 حاال چشم هاشون به هم منعکس شده بودن. و

 ؟یایب یخوا ی_ نم
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825 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ساواش، چشم برداشت و به سمتش قدم برداشت. نِ یو سنگ یاز نگاِه جد آلما

 

 اش جمع کرد که ساواش گفت: نهیس یهاش رو تو دست

 _ اسلحه رو بردار.

 

 آلما با تعجب باال رفت: یابروها

 ؟یکن یم یشوخ ی_ نکنه دار 

 !رم؟یدستم بگ یاسلحه رو تو نیا دیبا یچ یبرا من

 

 که کنج لبش بود گفت: یو پوزخند زیتمسخر آم یبا لحن بعد

 امتحان کنم. دیهم با نیرو امتحان نکرده بودم که ا یز یچه چ گهی_ د

 

 کنه. یبرخورد م یکرد ساواش با تند یم فکر

 تعجبش، ساواش با کمال آرامش نگاهش کرد. نیدر ح یول 

که  یز یکوب شد و با گفتِن چ خیساواش، سرجاش م یچند قدم برنداشته بود که بره که با جمله  هنوز
 به بدنش وارد شد. فیخف یگفت، لرزه ا

 

 مشت شد. بنفش رنگش محکم یهاش از زوِر خشم، کنار مانتو دست

 گوشِت دستش حس کرد. یکه فرو رفتِن ناخون بلندش رو تو یطور  به
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826 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یجمله و انگار  دیهم ساب یچشم هاش رو با درد بست و دندون هاش رو از خشم رو تیعصبان با
 جوون بودن بود و ساواش... یلین یجنگِل شمال، خونه  یبود که تو یساواش، مثل  همون لحن یبعد

که  نیاز خودش محافظت کنه. بدون ا ییتنها دیجنگل بهش گفته بود با یاون موقع ساواش تو و
 همراهش باشه. یکس

 تنهاش گذاشته بود. 

 بود و از دور، چشمش به آلما بود. کشینزد یلیخ یکه ازش دور بود، ول نیبا ا 

 

 رفت. یآلما نم ادِ یوقت از  چیاون شب ه یول

 تنها از ذهنش، نه

 رفت. ینم رونیفکر و قلبش هم ب از

 

 برد ینم ادیکه به خودش قول داده بود رو از  یوقت اون انتقام چیه

 افتاد. یسوزناک و وحشت ناک م یاون شِب سرد و جنگل ادِ یانتقام، هر وقت  نیا یبرا و

 شد. یپر از انتقام م وجودش

 

 شه. یوجودش شعله ور م یهمه انتقام چطور و چرا تو نیدونست ا یهم نم خودش

 ...یول

 

 کرد. یخودش قول داد بود و به قولش عمل م به

 

 مرِگ مادرش! انتقامِ 
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827 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یانگار سال هاست که م یی، گوبا خوندِن دفترخاطراتش یبودتش ول دهیکه تا به حال ند یمادر 
 شناستش

 شد حسش کرد. یدفتر خاطرات هم م یکه تو یمحبت مادرانه ا و

 صحرا. مادرش

 

 

 لرزون و بغض دارش آروم نجوا کرد: یصدا با

 _ بسه!

 

 نبود. یساواش بود که انگار تموم شدن یحاال صدا و

 

 _ چرا؟

 ؟یرو بشروب تیبا واقع یخوا ینم چرا

 ؟یباور کن یخوا ینم چرا

 افته!؟ یبراش م یقبلش چه اتفاق اره،یب ایخواست تو رو بدن یم یوقت یدون یم

 

 :دیکش ادیگوشاش گذاشت و فر یدو دستش رو محکم رو هر

 !یفهم یخوام بشنوم، م ی_ نم

 

 آروم و التهام بخشش گفت: یآلما کرد و با صدا یبسته  یبه چشما یو نگاه ستادیمقابلش ا ساواش

 !یبشنو یخوا ی_ چرا نم
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828 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یتلخ دور کن قتِ یحق نیخودت رو از ا یخوا یم یک تا

 ؟یبشنو یا گهیرو از زبون کِس د قیحقا نیا یخوا یم

 داره؟ یاون موقع با االن چه فرق 

 

 کرد. یمکث د،یآلما رو د ی دهیکش یسکوت و نفس ها یوقت

 

 یبه درد م شتریرو به آلما بگه؛ با هر رنج آلما دل اون هم ب قیحقا نیهم دوست نداشت ا ساواش
 رفت. یقلبش فرو م یتو یاومد. نگاه غمناِک دلبرکش، مثل خنجر 

 ...یخواست با گفتنش آلما رو برنجونه ول ینم 

 خودش رو آماده کنه. افته،یخواد ب یم یکه معلوم نبود چه اتفاق ییفردا یگفت تا برا یم دیبا

 .نهیبب یبدتر  تیوضع یبا نگفتنش بعدها آلما رو توخواست  ینم

 

 !ستیو زمان هم جلو دار ساواش ن نیاون وقته که زم و

حاِل دگرگون دلبرکش، حال خودش داغون تر و  دنِ یدونست، که با د یم یخودش بهتر از هر کس و
 شد... یخرابتر از اون م

 

 لب زد: یبا سخت ،یو مرگ وار  یاز مکث طوالن بعد

 رسونه. یم مارستانیروز که پدرت، مادرت رو به خاطر دردش به ب_ اون 

 کنه. یگه که حاِل پدرت رو بد م یم یز یزنه، انگار اون فرد، پشت خط چ ینفر به پدرت زنگ م هی 

 مادرت رو به اتاق عمل بردن. دکترها

که زنگ زده بود،  یاون فرد یول دیپرست یره؛ پدرت عاشقانه مادرت رو م یبا زنگ زدِن اون فرد م پدرت
 بره. مارستانیکنه که از ب یپدرت رو مجبور م



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

عمت تصادف کرده و االن با  یعنیگه که خواهر پدرت  یاون فرد که به پدرت زنگ زده بود م ایگو
 کما رفته. یو تو مارستانهیب یتو یبد تیوضع

 

راه حاِل مادرت  یکه تو رفتن. یاتفاق ها، مادرت صحرا و پدرت باهم داشتن به سفر م نیقبل از ا یول
 شه. یبد م

 که بود مادرت رو ببرند. یمارستانیب نیتر کیشن به نزد یمجبور م و

 ...ادیز یمارهایشلوغ و ب یلیطور خ نیبوده و هم یکم یلیبا امکانات خ مارستانیاون ب و

 

 برن. یاتاق م هیصحرا رو اول به  مادرت

 نبوده. یا گهید یاتاق، جز مادرت کس اون

به  یبیغر بیعج یکه لباس ها یشن که مرد یمتوجه م مارستان،یب رونیب نِ یدورب یبعدها از تو یول
 شه. یم مارستانیتن داشته وارد ب

 

 ره. یبه اتاق مادرت م مرد اون

ره و نه تنها با حرفاش، مادرت رو  یخره و به اتاق مادرت م یاون جا رو م یانگار با پول، آدم ها و
 اون وضع... یخواسته تو یم یده. بلکه حت یعذاب م

 

 

 نهیوضع نب نیا یکرده بود تا تموم شدِن حرفاش، آلما رو تو یکنه، سع یبسته ش رو باز م یچشما
 ..یول

 

 بود، کرد. دنیپر از اشِک آلما، که هر موقع آمادِه بار یبه چشم ها یتموم شد و نگاه طاقتش
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830 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ادامه داد: یادیز یسخت با

که اون مرد بهش دست نزنه،  نیکنه و بخاطر ا یکه داشته مقابله م یو درد یمادرت با سخت ی_ ول
 شه. یموفق نم یخواست با چاقو اون مرد رو بزنه ول یم یحت

کنه چاقو رو از مادرت  یم یسع نیهم ینداشته، برا یفرصت گهیاون مرد کم بوده و د یزمان برا انگار
 نزنه. یبی. تا به خودش آسرهیبگ

 یسود گهیدرخشان، د یرویاون هم قبل از گرفتن ن ادیسر مادرت ب ییدونست اگه بال یچون م 
 براشون نداره.

 کنه. یکردِن مادرت دستگاه رو به مادرت وصل م هوشیبا ب نیهم یبرا

 شه. یکه باردار هستن ضرر داره و باعث کشتن ِ اون فرد م یافراد یبوده که برا یز یدستگاه، چ اون

 کار... نیرفت و با ا یاون دستگاه م یدرخشان تو یرویطور تمام ن نیهم و

کم  یلیشه، خ یم هوشیب یجوون یکار، اون فرد از ب نیبعد از ا بایره و تقر یاون فرد م یروین تمام
 زنده بمونه. ، توسط اون دستگاهدرخشان یرویکه اون فرد بتونه بعد از گرفتِن ن ادیم شیپ

 رسن. یدکترها م یوقت

 رسن... یم رید یول

 . دیکش یهنوز نفس م مادرت

 ...یول

 ممکن بود. ریکه محال و غ یز یچ ،میوخ اون وضعِ  یاونم تو اره،یم ایتو رو به دن یسخت با

 

 ...رید یرسه ول یآخر پدرت م لحظه

 بچه. ایجوِن مادر رو نجات بدن  ای دیگه که با یاون موقع هم دکتر بهش م و

 ...یتونن دوباره بچه دار بشن ول یداشته م دهیخواسته جوون مادرت رو نجات بده و عق یم پدرت
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831 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 افتاد. یاتفاق نیاز قبل به پدرت گفته بود اگه همچ مادرت

 اون و بچه... نیب

 رو انتخاب کنه. بچه

 

 شه. یچشماش بسته م گهیو بعد از اون د ارهیم ایتو رو به دن مادرت

 

کرده  دیدکترها قطع ام یاومده و همه  ایدکترها گفته بودن، بچه ُمرده بدن ،یدیکش ینفس نم تو
 بودن.

 .یمون یو زنده م یکش یآخر، انگار معجزه شده بوده که نفس م یدر لحظه  یول

 

 

 نگاهش رو به آلما دوخت. ساواش

 دلبرکش خوب نبود. حالِ 

 .دیدونست رو فهم یم دیکه با ییزهایچ

 ...دنشیبا فهم یول

 

 و به سمتش قدم برداشت. اوردین طاقت

 و بلند کنه، با آرامش گفت: رهیآلما رو بگ یشد تا بازو یطور که خم م همون

 _ آلما.

 آلما، که مثل یگونه  یاشک رو یقطره ها دنِ یبا د یول
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832 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

و با اخم  یکنترل نشدن ی. طاقت از کف داد و با خشمدیلغز یگونه اش م یدونه دونه رو د،یمروار کی
 جمع شده اش، لرزون لب زد: یها

 از اشکت برام با ارزشن. ی_ هر قطره ا

 نکن. نیحالم رو داغون تر از ا دنشونیبا بار لطفا

 

 

 لرزون و بغض دارش آروم نجوا کرد: یصدا با

 _ بسه!

 

 نبود. یساواش بود که انگار تموم شدن یحاال صدا 

 _ چرا؟

 ؟یروبرو بش تیبا واقع یخوا ینم چرا

 ؟یباور کن یواخ ینم چرا

 افته؟! یبراش م یقبلش چه اتفاق اره،یب ایخواست تو رو بدن یم یوقت یدون یم

 

 :دیکش ادیگوش هاش گذاشت و فر یدو دستش رو محکم رو هر

 !یفهم یخوام بشنوم. م ی_ نم

 

آروم و التهام بخشش  یآلما کرد و با صدا یبسته  یبه چشم ها یو نگاه ستادیمقابلش ا ساواش
 گفت:
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833 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !یبشنو یخوا یچرا نم_ 

 ؟یتلخ دور کن قتِ یحق نیخودت رو از ا یخوا یم یک تا

 ؟یبشنو یا گهیرو از زبون کس ِ د قیحقا نیا یخوا یم

 داره؟ یاون موقع با االن چه فرق 

 

 کرد. یمکث د،یآلما رو د ی دهیکش یسکوت و نفس ها یوقت

 

 یبه درد م شتریرو به آلما بگه؛ با هر رنج ِ آلما دل اون هم ب قیحقا نیهم دوست نداشت ا ساواش
 اومد.

 

 رفت. یقلبش فرو م یتو ینگاه غمناِک دلبرکش، مثل خنجر  

 ...یخواست با گفتنش آلما رو برنجونه ول ینم 

 خودش رو آماده کنه. افته،یخواد ب یم یکه معلوم نبود چه اتفاق ییفردا یگفت تا برا یم دیبا

 نهیبب یبدتر  تیوضع یت با نگفتنش؛ بعدها آلما رو توخواس ینم

 !ستیو زمان هم جلو دار ساواش ن نیاون وقته که زم و

 

حاِل دگرگون دلبرکش، حال خودش داغون تر و  دنِ یدونست که با د یم یخودش بهتر از هر کس 
 شد. یخرابت تر از اون م

 

 لب زد: یبا سخت یو مرگ وار  یاز مکث طوالن بعد

 رسونه. یم مارستانیروز که پدرت، مادرت رو به خاطر دردش به ب_ اون 
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834 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنه. یگه که حاِل پدرت رو بد م یم یز یزنه. انگار اون فرد پشت خط چ ینفر به پدرت زنگ م هی 

 مادرت رو به اتاق عمل بردن. دکترها

که زنگ زده بود،  یاون فرد یول دیپرست یره؛ پدرت عاشقانه مادرت رو م یبا زنگ زدِن اون فرد م پدرت
 بره. مارستانیکنه که از ب یپدرت رو مجبور م

عمت تصادف کرده و االن با  یعنیگه که خواهر پدرت  یاون فرد که به پدرت زنگ زده بود م ایگو
 کما رفته. یو تو مارستانهیب یتو یبد تِ یوضع

 

راه حاِل مادرت  یرفتن که تو یاتفاق ها، مادرت صحرا و پدرت باهم داشتن به سفر م نیقبل از ا یول
 شه یبد م

 که بود مادرت رو ببرن یمارستانیب نیتر کیشن به نزد یمجبور م و

 ...ادیز یمارهایشلوغ و ب یلیطور خ نیبوده و هم یکم یلیبا امکانات خ مارستانیاون ب و

 برن. یاتاق م هیصحرا رو اول به  مادرت

 نبوده. یا گهیاتاق، جز مادرت کس ِ د اون

به  یبیغر بیعج یکه لباس ها یشن که مرد یمتوجه م مارستان،یب رونیب نِ یدورب یبعدها از تو یول
 شه. یم مارستانیتن داشته وارد ب

 ره یبه اتاق ِ مادرت م مرد اون

ره و نه تنها با حرف هاش مادرت رو  یخره و به اتاق مادرت م یاون جا رو م یانگار با پول، آدم ها و
 اون وضع... یخواسته تو یم یده. بلکه حت یعذاب م

 

 نهیوضع نب نیا یکرده بود تا تموم شدِن حرف هاش، آلما رو تو یبسته اش رو باز کرد؛ سع یها چشم
 ...یول
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835 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود، کرد. دنیپر از اشِک آلما که هر موقع آمادِه بار یبه چشم ها یتموم شد و نگاه طاقتش

 ادامه داد: یادیز یسخت با

که اون مرد بهش دست نزنه،  نیکنه و بخاطر ا یکه داشته مقابله م یو درد یمادرت با سخت ی_ ول
 شه. یموفق نم یخواست با چاقو اون مرد رو بزنه ول یم یحت

کنه چاقو رو از مادرت  یم یسع نیهم ینداشته، برا یفرصت گهیاون مرد کم بوده و د یزمان برا انگار
 نزنه. یبیتا به خودش آس رهیبگ

 یسود گهیدرخشان، د یرویاون هم قبل از گرفتن ن اد،یسر ِ مادرت ب ییدونست اگه بال یچون م 
 براشون نداره.

 کنه. یکردِن مادرت دستگاه رو به مادرت وصل م هوشیبا ب نیهم یبرا

 شه یکه باردار هستن ضرر داره و باعث کشتن ِ اون فرد م یافراد یبوده که برا یز یدستگاه چ اون

 کار... نیرفت و با ا یاون دستگاه م یدرخشان تو یرویطور تمام ن نیهم و

کم  یلیشه. خ یم هوشیب یجوون یکار، اون فرد از ب نیبعد از ا بایره و تقر یاون فرد م یروین تمام
 زنده بمونه. ، توسط اون دستگاهدرخشان یرویکه اون فرد بتونه بعد از گرفتِن ن ادیم شیپ

 رسن. یدکترها م یوقت

 رسن. یم رید یول

 . دیکش یهنوز نفس م مادرت

 ...یول

 ممکن بود. ریکه محال و غ یز یچ ،میوخ اون وضعِ  یاون هم تو اره،یم ایتو رو به دن یسخت با

 

 ...رید یرسه ول یآخر پدرت م لحظه

 بچه. ایجوِن مادر رو نجات بدن  ای دیگه که با یاون موقع هم دکتر بهش م و

 ...یتونن دوباره بچه دار بشن ول یداشته م دهیخواسته جوون مادرت رو نجات بده و عق یم پدرت
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836 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 افتاد. یاتفاق نیاز قبل به پدرت گفته بود اگه همچ مادرت

 اون و بچه... نیب

 رو انتخاب کنه. بچه

 شه. یچشم هاش بسته م گهیو بعد از اون د ارهیم ایتو رو بدن مادرت

 

کرده  دیدکترها قطع ام یاومده و همه  ایگفته بودن بچه ُمرده بدن . دکترهایدیکش ینفس نم تو
 بودن.

 .یمون یو زنده م یکش یآخر، انگار معجزه شده بوده که نفس م یدر لحظه  یول

 

 نگاهش رو به آلما دوخت. ساواش

 دلبرکش خوب نبود. حالِ 

 .دیدونست رو فهم یم دیکه با ییزهایچ

 ...دنشیبا فهم یول

 

 و به سمتش قدم برداشت. اوردین طاقت

 و بلند کنه، با آرامش گفت: رهیآلما رو بگ یشد تا بازو یطور که خم م همون

 _ آلما.

 

 آلما، که مثل یگونه  یاشک رو یقطره ها دنِ یبا د یول
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837 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و با اخم  یکنترل نشدن ی. طاقت از کف داد و با خشمدیلغز یگونه اش م یدونه دونه رو د،یمروار کی
 جمع شده اش، لرزون لب زد: یها

 از اشکت برام با ارزشن. ی_ هر قطره ا

 نکن. نیحالم رو داغون تر از ا دنشونیبا بار لطفا

 

 

 آغوشش حل کرد. یآلما رو گرفت و تو یدست بازو کیو با  اوردیطاقت ن گهید

 

 شد. یم ختهیر یاپیمهابا و پ یپهن و مردونه ساواش بود و اشک هاش ب نهیس یسرش رو آلما

 

 دونست. یرو مقصِر مرِگ مادرش م خودش

 موند. یاومد اون زنده م ینم ایاگه بدن دیشا

 رو بلند خونده بود و باعث شد، ساواش بشنوه. فکرش

 

آلما،  یجمله  نیآلما در گردش بود، با گفتن ِ ا یموها یکه دسِت ساواش نوازش گونه رو نیا نیح
 کرد. یاخِم کمرنگ

 

 موهاش ثابت موند. یحرکت رو یب دستش

 

 .یکن نزن یسع گهیحرف رو د نی_ ا

 نه، ای یاومد یم ایتو چه به دن اگه
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838 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

شه و  یم هوشیب گهیفرد، اون فرد د کیدرخشاِن  یرویبود که با گرفتِن ن یاون دستگاه اون قدر قو 
 کِم! یلیامکان زنده موندش خ

 

 :دیمرطوب زده اش کش یچشم ها ریبه ز یساواش جدا کرد و دست ی نهیسرش رو از س آلما

 رو از مادرم گرفت؟ روی_ اون دستگاه کل ن

 

 تکون داد: یسر  ساواش

 _ نه.

 .رهیدرخشان رو بگ یرویفقط تونست سه درصِد ن 

 یلیخ یلیهم بدون اون سه درصد خ نیو ا رهیتونه همه رو بگ یرسن و نم یاون موقع دکترها م چون
 ...رویبوده؛ چه برسه به کِل ن ادیقدرتش ز

 

 که گوشه پلکش خشک شده بود رو با سر انگشتش پاک کرد: یاشک آلما

 _ پس اون سه درصد...

 

 کرد و با پوزخند کنج لبش گفت:  یمکث

 بوده. امندی س ِریها تقص نیا ی_ پس همه 

 بوده که باعث شده بود مادرم... اون

 

 کرد. اریسکوت اخت نیهم یراه گلوش رو گرفت، برا بغض
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839 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و غمناِک آلما کرد. شونیبه صورِت پر ینگاه ساواش

 ...یاون سه درصد رو داشته ول امندی_ درسته س

 نفر بهش داده بوده. هی

 بهش. کینزد یلیفرده خ هی

 

 فرد اسمش... اون

 

 د،یمکث ساواش رو د یاسم اون فرد بود که وقت دنِ یساواش زل زد و آماده شن یبه لب ها آلما
 :دیعجوالنه پرس

 بوده؟ ی_ اون ک

 

 لب زد: دیلبش رو با زبونش َتر کرد و با ترد ساواش

 بوده. درهیسو نانی_ اون فرد س

 

 گفت: بیعج یاسم رو تکرار کرد و در آخر با نفرت نیبار ا نیلب چند ریز آلما

 !درهیسو نانی_ س

 

 اسلحه ثابت موند. یها انداخت و در آخر نگاهش رو ینگاهش رو به بطر  بعد

 

 زد و به سمت اسلحه راه افتاد. یجون یب لبخندِ 
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840 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خورد. یا کهیاسلحه  ینیبرداشت؛ از سنگ زیم یرو از رو اسلحه

 ساواش زل زد. رینگفت و به صورت ِ متح یز یاما چ 

 

 باال انداخت. ییابرو

 !؟یایب یخوا ی_نم

 

 " آلما "

 

آگاه کرده بود و االن هدفم انتقام  زهایچ یلیبودم، من رو به خ دهیکه از ساواش شن ییحرف ها دنیشن
 بود. درهیسو نانیاز اون س

 که باعث شکنجه و عذاب دادِن مادرم شده بود. یکس

درخشان بود،  یروینبه دست آوردِن هدفش که  یزن ِ باردار هم رحم نکرده بود و برا کیبه  یحت اون
 حاضر به کشتِن مادرم شده بود.

 

 تونست کنارم باشه.  یاالن مادرم صحرا م دیشا

 به مادرم داشتم. یقیعم یلیحِس خ کی یبودم. ول دهیکه مادرم رو ند نیا با

 کردم! یحسش م شهیهم یکه نبود ول یمادر  به

 

 انداختم. یدستم نگاه ِ کوتاه یتو یاسلحه  به

 

 شدم. رهیخ شیطوفان یبازوم نشست، سرم رو بلند کردم و به چشم ها یرو یدست
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841 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 دست ِ داغ و مردونه اش گذاشت.  یو دستم که اسلحه بود رو تو ستادیسرم ا پشت

 

 گرفت، با تحکم گفت: یم میرنگ رو مستق یهمون طور نواسان و هماهنگ که اسلحه نقره ا 

 !یچطور ازش استفاده کن یبدون دیبا یدستت گرفت یرو تو نیا ی_ وقت

 

 اسلحه بلند شد. ِک یشل یبه دستم فشار وارد کرد و در آخر، صدا یکم

 

 از چشم هام رو باز کردم. یکیآروم  ،یاسلحه، چشم هام رو بستم و بعد از کم ِک یشل با

 

 پخش شده بودن. نیسمِت زم کیهر کدوم  ،یبطر  یشکسته شده  یها شهیش

 

 رو به سمِت جلو گرفتم. اسلحه

 رو نشونه گرفتم. یاز چشم هام رو بستم و با چشم ِ بازم، سر بطر  یکی

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 .دمیام خارج شد، ماشِه اسلحه رو کش نهیکه نفس از س نیهم

 

 رد شد. یبطر  یاز گوشه  ریت
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842 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دستم جابه جا کردم. ی"  و اسلحه رو تودمیکش ی" پوف

 

 .ستشیشدم که ساواش ن نیمتوجه ا تازه

 

  گردنم حس کردم. ِکیرو درست نزد یداغ و پرالتهاِب کس یکه برگردم؛ هرم نفس ها نیقبل از ا یول

 

 . دمیخواستم برگردم که صداش رو شن دهیترس

 ک،ینزد یلیخ

 گوشم. یکنار الله  قیدق

 

 یطور کم نیو هم یجد اریدادم و حاال ساواش بود که کنار گوشم با لحِن بس رونیرو آسوده ب نفسم
 صداش گفت:  نیخِش ب

 هدفت تمرکز کن. یخطا نخوره رو رتیت یخوا ی_ اگه م

 ،یدستت گرفت یاسلحه رو تو یوقت ای

 کنه. ینیب شیکن که دشمِن مقابلت نتونه حرکتت رو از قبل پ ینیب شیاز قبل پ یجور 

 

 که وسط قرار داشت، نشونه گرفتم. یا یتکون دادم و دوباره اسلحه رو به سمِت بطر  یسر 

 

 رو نشونه گرفتم. یچشمم بطر  کیاز چشم هام رو بستم و با  یکیبه عادت،  

 

 دلم زمزمه کردم: یتو
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843 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .رمیبگ درهیسو نانیخوام انتقاِم مادرم صحرا رو از س ی" من م

 ...دیکارو نکرده بود شا نیاون ا اگه

 االن مادرم کنارم بود. دیشا

 .نمشیتونستم بب یم دیشا

 .رمیدستش رو بگ بتونم

 .میمثل مامان فاطمه ام باش گهیبا هم د میتونست یم دیشا

 داشتم. یکه با مامان فاطمه ام داشتم، با اون هم م یا یاگه زنده بود، رابطه مادر و دختر  دیشا

 ...گهید ییدهایو شا دیشا

 شه! "  ینم لیتبد عتیکدوم به واق چیه که

  

 ،یباور نکردن یها، دسِت چپم که  کنار مانتوم بود رو مشت کردم و از حرص و خشم نیفکر کردن به ا با
 شدم. رهیخ یبه بطر 

 

 کنم. کیکه شل نیقبل از ا یول

 .دیوز یسرد بادِ 

 شونه ام افتاد. یکه شالم ُشل شد و رو یجور 

 صورتم اومد یجلو میلخِت مشک یموها

 گرفته بود. شهیش یها یرو به بطر  دمید و

 

 دستم موهام رو کنار بزنم. یکیکه با اون  نیاز ا قبل

 از موهام رو گرفت و آروم و نرم، بغل ِ گوشم فرستاد. یطره ا ،یدست
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844 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 سرم گذاشت. یشونه ام افتاده بود رو رو یکه رو یشال

 قیکردم حال ِ دگرگونم رو حداقل با نفس عم یو سع دمیکش ی، نفس تندموهام یحرارِت دستش رو با
 ست کنم.در دنیکش

 

 .دمیدفعه ماشه رو محکم کش نیا

 جنگل بلند شد و بعد... یتو یکالغ ها یصدا دمیکه کش یماشه ا با

 پرت شدن. یاومد و هر کدوم به سمت یبطر  یها شهیش یصدا

 

 به سمِت ساواش برگشتم. یخوش حال با

 کرد. ینگاهم م قیعم یبغلش جمع کرده بود و با لبخند ریهاش رو ز دست

 

 شه. یباورم نم ی_ وا

 تونستم! 

 

 هاش به سمتم هجرت کرد. چشم

 !_ چرا که ِنه

 .یو موفق باش روزیپ یهر کار  یتو یتون یم یاراده کن یوقت 

 

 ذهنم اومده بود رو به زبون آوردم: یکه تو یسوال

 !؟یبد ادیکردن رو  کیبهم گرفتن اسلحه و شل یخواست یم یچ ی_ برا
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845 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یدونست یمادرم صحرا رو از کجا م ی هیتو قض درضمن

 

رو به چشم  شیطوفان یگرفت و چشم ها نینگاهش رو از زم شد و در آخر رهینامعلوم خ ینقطه ا به
 هام دوخت.

 .یدونست یمادرت افتاده بود رو م یکه برا ییاز اتفاق ها یحتما بخش دیرو بدون امروز با نی_  ا

 .یکن یکه فکرش رو هم نم یروبرو بش یفردا با کس دیشا چون

 .هیروز  مهم فردا

 .دیقرار داِد جد هی

 سرنوشت ساز! یقرارداد هی

 وقت بود انجام نشده بود و فردا... یلیهمه سال خ نیا یکه تو یز یچ

 شد. یمحسوب م یدیجد شروع

***** 

 

 

 (ی)راو

 

فرو بردن و  میبه نشونه تعظ یبودن. سر  ستادهیدر ا یکه جلو یکلی، دو مرِد درشت و هورودشون با
 رنگ رو براشون باز کردن. دیکردن و دِر بزرگ و سف ییخوش آمد گو

 

 .دیبه گوششون رس کیبلنِد مرگنواز موز یکه وارد شدن، صدا نیهم
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846 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو گرفتن. دیو سع نیساواش و آرسام و آرت یبودن، پالتو ستادهیدر ا یکه جلو ییخدمتکارها

 

 و طرالن و سارا هم  ایو رو آلما

 رو به دست ِ خدمتکار دادن. مانتوهاشون

 

 به تن داشت. یآلما لباس قرمز  ی، ولهاشون قشنگ و طناز بود لباس

متوجه شده  ایکه خودش خواسته باشه  نیبدون ا یبه تن داشت. ول ییبایساده و ز یکه لباس نیا با
 ، نگاه همه رو به خودش جلب کرده بود.باشه

 

 .دیدرخش یآسمون م ونیدرخشان م یستاره ا کیمثل  ،یلباس نیهمچ یکه تو یتراس به

 

آلما از همون ابتدا، شال ِ خوش  یراحت بودن و شالشون رو در آورده بودن ول ایو طرالن و رو سارا
 .اوردیبود رو درن یو زرشک دیاز رنگ سف یبیکه ترک یرنگ

 

 ساواش دور نموند. زی نگاه ت ِدیکارش از د نیا

 

 بود یمهمون کی هیشب شتریب

 دونست. یرو نم یمهمون نیآلما مناسبت ِ ا یول

 ینگاهش م بیعج یکه با حالت یبیغر بیعج یبزرگ و پر تجمالت رو و نه آدم ها یمهمون نیا نه
 کردن.
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847 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

آوردن و با حرکت ِ  یرو به حرکت در م الونیو یبودن و با مهارت ِ خاص ستادهیسن ا یمرد باال دو
مبل  یاز زن ها و مردها رو یکردن و برخ یرو اجرا م یو دلنواز  بایز یقیموس یدست هاشون صدا

 یکه از شراب قرمز پر بود رو م یوانیل ،ینشسته بودن و با لذت ِ خاص یمخصوص سلطنت یها
 .دنیوشن

 

 کردن. یم یمخصوص بود و چند مرد باز  اردیلیاز سالن، ب یا گوشه

 

 بد بود. یلیسالن خ یفضا

 نظر آلما بود. نیا البته

بود داشت با چند نفر  دهیکه د یبود. مخصوصا مرد بیبود و براش عج ومدهین ییجا نیحاال چن تا
 یحواله  یو عشوه ا بی، دو سمتش بودن و حرکات ِ عجکرد و دو دختر یم یقمار باز  زیم کی یرو

 کردن. یمرد م

 

 بود. دهیچیفضا رو پ گاریس دود

 کرد. یقرار داد و سرفه ا شینیدهن و ب یشالش رو گرفت و جلو یگوشه  آلما

 

 :دیپرس یبه سمتش برگشت و با نگران سارا

 شده آلما. یز ی_ چ

 

 به نشونه " نه" تکون داد یسر  آلما

 در آخر گفت:  و

 جا کجاست سارا؟  نی_ ا
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848 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 د؟یگ ینم یز یکدومتون بهم چ چیهر بار ه چرا

 شه؟ یدرست م یز یبا نگفتنش چ دیکن یم فکر

 

 لب باز کرد: سارا

 مراسم بخاطر... نیساواش گفت ا هیچ یدون ی_ آخه م

 

ادامه جمله اش رو  دیکه نبا دیفهم د،یخودش د یساواش رو که رو یترسناک و برنده  یغره  چشم
 کامل کنه.

 

 .دیرد ِ نگاه سارا رو گرفت و به ساواش رس کرد که آلما سکوت

 

 لب با حرص ُغر زد: ریز

  ِیجا هی میخوا ی. بعد امروز فقط گفت آماده شو مهیفقط گفت فردا روز مهم میکه برگشت روزی_ از د
 .میمهم بر

 گفتن! یمگه م دمیپرس یم ایسارا و طرالن و رو نیچقدر هم از ا هر

 فهمم. یکه خودم م باالخره

 نگاهش رو از ساواش گرفت.  یتفاون یب با

 رفتن. یکرد به اتاق یم ییکه اون ها رو راهنما یمرد ییپله ها باال رفتن. با راهنما از

 با احترام خم کرد. یکرد، در رو براشون باز کرد و سر  یم ییکه اون ها رو راهنما یمرد

 !دیی_ بفرما

 و سارا و آرسام داخل اتاق شدن. نیو طرالن و آرت ایو رو دینفرات، سع نیاول
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849 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به آلما کرد و منتظر بهش چشم دوخت تا وارد بشه. ینگاه مین ساواش

 

 خورد. ینم یبود و تکون ستادهیخود ا یطور ثابت، سرجا نیآلما هم یول 

 تفاوت و سرد بود. یهم نگاهش ب باز

 

 در وجود ساواش تکون خورد. یز یچ

که  نیا یبود؛ ولمهم ن ادیکرد براش ز ینگاه رو بهش م نیا یبود؛ هر ک یجور نگاه ناراض نیاز ا 
 دلبرکش...

 نگاه رو بهش داشته باشه. نیا 

 براش بدتر و زجرآورتر بود! یز یاز هر چ 

 

 لب آروم زمزمه کرد: ریز

 ؟یبر  یخوا ی_ نم

 

 که نگاهش کنه با همون نگاه سردش گفت: نیبدون ا آلما

 _ به شما مربوطه؟

 .دیبر د،یبر دیخوا یم شما

 !دیکار دار یبا من چ 

 

 سالن مطمئن شد. یِ از خلوت یبه اطراف کرد و وقت ینگاه یرچشمیز ساواش
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850 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نباشن کشوند. دیکه در معرض د یاز اتاق، جور  یحرکت دسِت آلما رو گرفت و به گوشه ا کیدر  

 

 سرد اصابت کرد. واریکمرش به د ادیکه تعجب کرده بود. تا به خودش ب آلما

 

 و به ساواش چشم دوخت. دینگاهش رنِگ تعجب پاش به

 _ چته؟

 ؟یکن یم یطور  نیچرا ا 

 

گذاشت  واریها رفتن بره. که ساواش دو دستش رو دو طرف د نیا ایکه رو یبه همون سمت خواست
 که مانع رفتنش شد. یجور 

 

 شد. رهیکه داشت به ساواش خ یظیبا اخم غل آلما

 .دیفهمم. لطفا کنار بر یکارتون رو نم نیا لی_ دل

 

 کرد و بدون چشم در چشم شدن با ساواش، حرفش رو به زبون آورد: یبه اطراف نگاه 

 من بکنند! یدرباره  ی. دوست ندارم فکر بدنهیبب یطور  نیما رو ا ی_ ممکنه کس

 

 گفت: یشد و جد رهیبه چشم هاش خ قیدق ساواش

 شده؟ یجور  هی_ چرا امروز رفتارت 
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851 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

ساواش  یکرد هلش بده؛ ول یساواش برد و سع ی نهیکرد و دستش رو به سمِت تخت س ییتقال آلما
 هم نخورد. فیتکوِن خف کی یحت

 

 کرد لحنش رو سرد نشون بده. یحرص بهش نگاه کرد و سع با

 کنه. یبرخورد م شیزندگ یتو به،یغر نِ یتر بیکه انگار داره با غر یطور 

 

 _ اصال به شما چه مربوط؟!

 رفتار کنم. یطور  نیادارم  دوست

 

 

 شده و ممکن ِ بچه ها نگران بشن. ری_ االن هم د

 

 رخش زل زد: میابروش رو باال داد و به ن یتا کیبه عادت  ساواش

 برات شدم شما؟ ی_  از ک

 

 ِف یظر یدست، انگشت ها کیساواش وارد کرد که ساواش با  ی نهیبه تخت س یشتر یفشار ب آلما
 اش بود گرفت. نهیتخت س یآلما رو که رو

 شد. رهیگرد شده بهش خ یآلما با چشم ها  

 _ دستم رو ول کن!

 

 برخورد کرد: یبدون توجه بهش با تند ساواش
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852 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یر  ینم ییجا ،یجوابم رو ند ی_ تا وقت

 

 از پشِت سرشون اومد که مانع حرف زدنشون شد: یمرد یصدا

 بزرگمهر ی_ آقا

 

فرصت استفاده  نیاون مرد، ساواش فشار دستش رو از دست ِ آلما کم کرد که آلما از ا یصدا دنِ یشن با
 کرد و دستش رو زود از دست ِ ساواش جدا کرد و به سمِت در راه افتاد.

 

 که پا به اتاق گذاشت. نیهم

 افراِد اون جا ثابت موند. یچشمش رو 

 

 کرد.خودش حس  یرو رو ینگاه ِ افراد ینیوارد شدنش، سنگ با

 

نفر بود که  کینشسته بودن،  یصندل یکه وسط بود و رو ی گرد ِزیم یکه رو یهمه افراد نیا نیب
 کرد. ینگاهش م بیعج یطور 

 طور مرموز و مخوف! همون

 

 نشست. یصندل یرو ایآروم و شمرده کنار رو یقدم ها با

 از قصد، کنار آلما نشست. قایساواش هم وارد اتاق شد و دق یاز کم بعد

 

 منتظر به ساواش چشم دوخته بودن تا باالخره سر ِ صحبت رو باز کنه. همه
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853 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به حرکت درآورد و باالخره سرش رو باال گرفت. زیم یانگشت هاش رو شماتت وار رو ساواش

 ...ایو  یکن یکردم رو قبول م نییکه تع یشرط ای. درهیسو نانی_ س

 .ادیم شیپ افته،یخواد اتفاق ب یکس نم چیکه ه یجنگ اون

 

 خم شد. زیم یرو یخاروند و کم یزد و با ناخون ِ بلندش، گوشه ِ لبش رو کم یشخندین نانیس

 _ اشتباه نکن ساواش بزرگمهر.

 کنه و شرط و شروط بذاره. فیتکل نییمن تع یکس حق نداره برا چیه

 .دیقبول کن دیذارم و شما تنها فقط با یمنم که شرط م نیا

 

 رو به ساواش دوخت. انگرشیو عص نهیحرفش، نگاه ِ پر از ک نیگفتن ِ ا با

 انگار برعکس شده بود. یبشه ول نیحرفش، ساواش خشمگ نیداشت با گفتن ِ ا توقع

  ِیداده بود با تکبر سرش رو باال گرفت و با آرامش یاش رو کامل به صندل هیکه تک نیا نیساواش ح 
 تنها فقط نگاهش کرد. یو باورنکردن بیعج

 زد، متنفر بود! یآرامش که در حرکاتش موج م نیسکوت و از ا نیاز ا نانیس

 دونست. یرو م درهیسو نانیچه خوب بود که ساواش نقطه ضعف ِ س و

 

 ...تیو در نها دی جمع چرخ ِنیمرتبه نگاهش به حاظر نیچند

 کرد، معطوف شد. یکه با نفرت نگاهش م نانیبه سمت ِ س نگاهش

 شرطم رو. یقبول کن دیکنم و تو فقط با یم فیتکل نییعمنم که ت نی_ فعال ا

 

 .افتی شیو نفرتش افزا شتریب نانیکه زد، حرص ِ س یلبخند با
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854 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !یکنم تا خوب بخاطر بسپار  یم دیبرات ق گهی_ شرطم رو بار ِ د

 راه رو براتون مثال زدم. کیجنگ رخ نده من  نیکه ا نیا یبرا

 ...یشه ول یم می تموم خون آشام ها تقس ِنیسه درصد ب نیکه ا نیا

 

 گونه گفت: دیرو بلند کرد و تهد انگشتش

طور باشه  نی... که اگه ارهیغ یرو داشته باشن نه کارها روین نیکه استفاده درست از ا ی_به شرط
 شن. یم مونیکارشون پش نیفهمم و از ا یزود م یلیمطمئن باش که خ

 

 .دیلبش کش یکرد و انگشتش رو چندبار رو یدندون قروچه ا نانیس

 خوام ساواش! یخودم م یدرخشان رو برا یروی_ من کل ِ سه درصد ن

 !درهیسو نانیدم س یدرصد هم به تو نم کیعنوان  چی_ و من به ه

 

و  رهیگره زده اش بگ یگرد شده نگاهش رو از دست ها یبود تا آلما با چشم ها یکلمه فقط کاف نیهم
 بشه. رهیبه ساواش خ

 کرد. یذهنش هج یکه ساواش گفته بود رو تو یاسم چندمرتبه

 درهیسو نانی"س

 درهیسو نانیس

 . "درهیسو نانیس

 

 

 از سرجاش بلند شد. یشد و با تند رهیخ نانیوصف، به س رقابلیغ ینفرت با
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855 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 جمع انداخت. نِ یبه حاظر ینگاه یچشم ریگذاشت و ز زیم یهاش رو لبه  دست

 زمزمه کرد: رلبیز

 !درهیسو نانی_ س

 چشم دوخت. نانیچشم هاش بود به س نیب نیخون یرگه ها یگستاخش که کم یچشم ها با

 

 شد. روونیح زش،ینوع نگاه ِ نفرت انگ نیاز ا نانیس

 

 شناخت. یآلما رو نم یکس

 اتاق هست، آلما هستش! نیا یکه تو یفرد نیدونست ا ینم یکس

 

 گروه " اس آ " هستش. دیجد یاز اعضا یکیدونستن،  یم فقط

 

 دستش حس کرد. یرو رو یدست یِ گرم یوقت

 .دیرخ ِ ساواش رو د میکج کرد و ن یرو کم سرش

 

 آرامش باز و بسته کرد. یکنج لبش شکل گرفت؛ ساواش چشم هاش رو به نشونه  یپوزخند

 

 فعال "سکوت کن و یعنی نیا

 نگو." یز یچ
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856 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

تموم خشم  نان،یبه س یطوالن یداد و بعد از نگاه رونیاش ب نهیتندش رو آروم آروم از قفسه س نفس
 شد و رهیکرد و بهش خ یچشم هاش خال یو حرصش رو تو

 به سمِت در راه افتاد. 

 

 شد. یباعث عذابش م شتریب موندنش

مرد  نیکشه، رفتن بهتر از موندن با ا یهم توش نفس م نانیموند که س یم ییجا گهیکم د هی اگه
 بود!

 

 شد. رهیمشکوک به در خ نانیرفتِن آلما، س با

 

 گفت: یکرد و مصم و جد نانیبا کمال آرامش رو به س ساواش

 .یر یبگ میتصم ی_ تا فردا فقط فرصت دار 

 ...ایو  یکن یشرطم رو قبول م ای

 

 به سمت در گام برداشت. نان،یمبهوِت س یزد و بدوِن نگاه کردن به چهره  یپوزخند

 

 رفت. یآلما م شیهر چه زودتر پ دیبا

 

 

 " آلما " 
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857 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که بود نشستم یا یصندل نیاول یرو

 لب غر زدم: ریز و

 کرد؟ یکار م یجا چ نیا نانیمردک س نی_ ا

 جا بود؟ نیا یچ یاصال برا 

 نگفت! یز یبه من چ یکس چرا

 و چرا؟ لی. به چه دلمیجا اومد نینگفتن چرا ا یحت

 ساواش ِ رِ یهم تقص همش

 به من نگفت. اون

 هم بهم بگن. هینذاشت بق اون

 حاال... و

 گه سکوت کن! یو با نگاهش م رهیگ ی. دستم رو مدمیرو د درهیسو نانیهم س یوقت

 

 

 کردم. ینگاه دنیرقص یکه وسط ِ سالن بودن و م ییدختر و پسرها به

 از حد بلند بود. شیپ کیموز یصدا

 

 " گفت.یدییکه به دست داشت، به سمتم خم شد و "بفرما یا ینیبا س یمرد

 

طور برش  نیهم ،وانیل یبدون نگاه کردن به محتوا نیهم یام بود و گلوم خشک شده بود! برا تشنه
 .دمیداشتم و سر کش
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858 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کردم و دستم رو به سمِت لبم بردم. یا سرفه

 بود من خوردم؟ یچ نیا

 

 لبم بود پاک کردم. یآب رو که گوشه   یاز قطره  یکم نم،یسرآست یگوشه  با

 

 دستم گرفتم.  نیرو ب وانیهام رو بستم و ل چشم

 گرممه. یلیکردم خ یسوخت و حس م یبه شدت م گلوم

 

 سرم بود. به سمت ِ جلو رفتم. یکه دستم رو نیا نیبلند شدم و ح یصندل یرو از

 

 که... فتمیبود تعادلم رو از دست بدم و ب کینزد

 رو حس کردم و... یآغوش کس یگرم ناگهان

 

**** 

 (ی)راو

 

 قدم برداشت نییبه سمِت پا مهیسراس ساواش

 به اطراف کرد. ینگاه

که وسط بودن و با  ییو دختر و پسرها کیبلنِد موز یاز حد شلوغ شده بود و فقط صدا شیپ سالن
 .دیرس یبه گوش م دنیرقص یناخوش م یحالت

 شد. خکوبیدفعه نگاهش به شاِل خوش رنِگ قرمز آلما م کیرو از نظر گذروند که  همه
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859 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 سرش بود. یرو دستش

 رفت. یدستش گرفته بود و چشم هاش رو سخت بسته بود و تلو تلو خوران راه م یرو تو یوانیل 

 

پنجه  فته،یب نیزم یکه تعادلش رو از دست بده و رو نیسرعت خودش رو به آلما رسوند و قبل از ا با
 کمر آلما گرفت. نیهاش رو ب

 که آلما کامل در آغوش ساواش جا گرفت. یجور 

 

 افتاد. نیزم یخورد و با شدت رو زیاز دسِت آلما ل وانیل

خمار شده اش، به چشم  یساواش جدا کرد و با چشم ها یپر صالبت و مردونه  ی نهیرو از س سرش
 لب زد: دهیبر دهیشد و بر رهیساواش خ یِ طوفان یها

 تو بود. رِ ی_ همش تقص

 !م؟یایجا ب نیا میخوا یم یچرا بهم نگفت 

 

 یم یدو دستش گرفت و همون طور که سع نیساواش رو ب ی قهیحرکت دستش رو باال آورد و  کی در
 گفت: زونینام یساواش برد و با حالت کیکرد خودش رو هم قِد ساواش کنه؛ سرش رو نزد

 ! یبهم بگ یخوا ی_ چرا نم

 چرا؟

 

 قیکرد. دق یاش جدا م قهیدستش رو دور دست آلما گذاشت و همون طور که دستش رو از  ساواش
 شد. رهیبهش خ

 _ آلما.
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860 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که بخاطر اثر شراب بود، گفت: یخورد و با لحِن ناز و مشهود یگوشه لبش تکون آلما

 _ جان ِ دلم!

 

 رفت.افتاد رو ساواش محکم گ یکه شل شده بود و داشت از سرش م یشال

 

 سر آلما گذاشت و مرتب کرد. یبا دقت دوباره اون رو رو  

 کرد: یظیاخِم غل 

 دختر. ی_ مست کرد

 شد. ینم یطور  نیا یاتاق مونده بود یتو اگه

ساواش گذاشت و  یشونه  یسر داد و دست هاش رو رو یمستاصل نگاهش کرد و باز هم خنده ا آلما
 با لحن کشدار گفت: 

 ؟ی_ چرا بهم نگفته بود

 شه من.... یدرست م یز یبا نگفتنش چ یدارم؟ فکر کرد یمن چه حال یدونست یم

 شد و یهاش داشت بسته م چشم

 داد. یلب به حرفش ادامه م ریهمون طور ز 

 آلما گذاشت و اون رو در آغوش گرفت. یپا ریدست ز ساواش

 

ستبر ساواش  ی نهیو دستش رو دور گردن ِ ساواش حلقه کرد و سرش رو به س دیسر مستانه خند آلما
 کرد. کینزد

 گفت:  دیکش یم هیکه عطِر ساواش رو با تموِم وجود به ر نیا نیح 

 دوست دارم ساواش. ییلی... عطرت رو خیدون ی_ م
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861 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هیجور هی

 جوِر خاص! هی

 

 داغ ی نهیرو از س سرش

 

 

 ساواش در گردش بود. نهیکه نگاه ِ خمارش به چشم ها و س نیا نیگرِم ساواش جدا کرد و ح و

 لب زد: آروم

 .ی_ تو از اولش هم خاص بود

 چرا؟

 تونم بهت فکر نکنم  ینم چرا

 که منو... یدار  یچ تو

 

 .دیبعد آلما رو نشن یاون دو جمله  ساواش

 

 آلما رو بشنوه که... یکرد تا صدا یسرش رو خم م دیبلند بود که با کیموز یقدر صدا نیا

 

 

 .دی پله ها د ِنییرو پا ایو رو دیسع ،یشلوغ ونِ یم از
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862 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

ساواش گذاشته بود. دستش رو دور  ی نهیس یدر حاِل خودش نبود و همون طور که سرش رو رو آلما
 گردن ِ ساواش حلقه کرده بود.

 

 کنن. چشیبا سوال هاشون، سوال پ ایو رو دیکه سع نیاز ا قبل

 گفت: عیرو سر نیفقط تنها ا 

 رم برِج خودم! ی_ من م

 

 راه افتادِ  یکلمه، به سمت ِ در ورود نیبا گفتن ا تنها

 

در  شتریخردسال، ب یبچه  کیاومد که آلما کامل سرش رو مثل  یکه در رو باز کرد، سوز باد نیهم
 ساواش پنهون کرد.  ی نهیس

 رنِگ ساواش کرد. یطوس رهنیسردش رو مشِت پ یها دست

 

 ساواش رو به همراه آورد. یپالتو یخدمتکار 

 

رفت  یم نیو همون طور که به سمت ِ ماش دیچیرنگش رو دور آلما پ یقهوه ا یِ چرم یپالتو ساواش
 لب نجوا کرد: ریز

 شه! یتموم م یباز  نیا ی_ ک

 

 گذاشت. یصندل یآلما رو رو یرو باز کرد و به آروم نیماش در

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

 .دیبه برج خودش رس یوقت

 دست در رو باز کرد و با پا در رو هل داد. کیمخصوص خودش، با  دِ یبا کل 

 

  آلما افتاد. ِیمهتاب یچهره  یبرق رو روشن کنه که نگاهش رو خواست

 

چراغ ها خاموش باشه و  یبه عادت دوست داره همه  خوابه؛ یدونست که آلما وقت یرو خوب م نیا
 روشن باشه اون هم موقع خواب، متنفره! یوقت

 

 سالن رفت. یکاناپه  نیروشن کردِن برق منصرف شد و به سمت ِ اول از

 

 ینگاه کرد و در آخر خم شد و آلما رو رو د،یدرخش ینور ماه م کیغرق خواِب آلما که مثل  یچهره  به
 کاناپه گذاشت.

 دور گردنش محکم حلقه شد. یکه خواست سرش رو عقب بکشه، دست نیهم یول 

 

و معصوم  یرو باز کرد و با مخمور  شیسبز چمن یشده بود که آلما، چشم ها رهیطور بهش خ همون
 شد.  رهیبهش خ

 

 کرد. کشیخودش رو نزد یکرد و کم شتریدستش رو دور گردِن ساواش ب فشار

 

 پرتمنا گفت: یلحن با

 !؟یبمون شمیو پ یشه نر  ی_ م
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864 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مستاصل نگاهش کرد: ساواش

 آلما. یبخواب ی_ بهتره کم

 

 و نافِذ ساواش دوخت و معترض گفت: یِ آب یخمارش رو به چشم ها مهین یها چشم

 ._ چرا بمون

 !یباش شمیخوام پ یم

 

 .ستیحاِل خودش ن یداد که اون شراب رو خورده و هنوز تو یرو م نیدهاِن آلما، گواه ا یبو

 

 ازش گرفت.  یقرارش رو با سخت یب یو چشم ها دیکش یقیعم نفس

 

 دسِت آلما رو از گردنش جدا کرد و مهربانانه زمزنه کرد: 

 حالت خوب شه. یکم بخواب هی. ستی_ االن حالت خوب ن

 

شونه اش قرار  یرو یدوِر کمرش حلقه شد و سر  یبود که دست دهیبه اتاقش نرس یچند قدم هنوز
 گرفت.

 

 

 نفِس حبس شده اش رو آزاد کرد و چشم هاش رو بست. یسخت با
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865 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و سرزنش وار  دیباز کرد و به سمتش چرخ یکه دور کمرش حلقه شده بود رو با سخت ییگره دست ها 
 صداش زد:

 _ آلما!

 

 ساواش گذاشت. یشونه  یزد و دستش رو رو یلبخند آلما

 

 شد. لیسمتش ما یپا برگشت و کم یزد و با پاشنه  یلبخند 

 گوشش زمزمه وار گفت:  ریز 

 خواستم؟! ی_ مگه من چ

 !یبمون شمیکم پ هیکه فقط  نیا

 

 .دیساواش رو بوس یزد و چشم هاش رو با عشوه باز و بسته کرد و زود خم شد و گونه  یلبخند

 

 شد یهم تالف یرو هیچند ثان نگاهشون

 

 شیاش پ نهیو تا س دیکش یا یساواش قرار داشت رو با انگشتش، خط فرض یشونه  یکه رو دستش
 رفت.

 

 درهم و اخِم ساواش انداخت. ینثار چهره  ی لبخند

 ساواش زد. یآروم به بازو یو مشت دیسرمستانه خند 
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866 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  ؟یکن ی_چرا همش اخم م

 !یش یجذاب تر م یلیخ یکن یاخم م یوقت یدونست یم اصال

 که  یدونست ی. نمگهید نه

 من.... یدونست یم اگه

 

 همراه ِ ساواش بلند شد. یصدا

 نکرد که همراهش دوباره زنگ خورد. یتوجه

 مجبور شد جواب بده. گهیکه د یطور  

 

 رو از کتش درآورد و شروع کرد با طرف مقابل صحبت کردن. یگوش

 

 داد. یطرِف مقابل گوش م یکه به حرف ها نیا نیح

 چشمش هم به آلما بود. کی 

 

 لحظه حواسش از آلما پرت شد. کیکه  نیهم

 رفته بود، رفت. شیپ یداشت و دفعه  تاریکه گ یبه سمت ِ همون اتاق آلما

 کاغذ افتاد. یهمون متِن رو ادی

 

 گاه در گذاشت. هیبود تعادلش رو از دست بده که دستش رو تک کینزد

 

 افتاد. یبه گردن بند چشمش
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867 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 براش آشنا بود. یلیخ

 یکه رو یتر کرد و به سمِت صندوق کیو که به زور باز گذاشته بود رو بارخمار از خوابش ر یها چشم
 بود، رفت. زیم

 

 .دیدرخش یم تینها یکه وسط گردن بند بود، ب یالماس

 از درخشش کم نشده بود. یز یاتاق هم چ یِ کیتار یکه تو یبه طور  

 

 نشست و گردن بند رو کامل از صندوق درآورد. یصندل یرو

 

 اومد. ینم ادشی قیبود رو دق دهیکجا د ی. ولدهید ییجا کیگردن بند رو  نیبود ا مطمئن

 

 یرو یبلند شد که دست یصندل از

 شونه اش قرار گرفت و اون رو مجبور به نشستن کرد. 

 

گوشش زمزمه  ریشد و ز لیبه سمت ِ صورتش ما یبود؛ کم ستادهیکه پشت ِ سرش ا نیا نیح ساواش
 بم و جذابش گفت:  یوار با صدا

 !هی_ گردن بند ِ قشنگ

 

حرکت پنجه  کیسر آلما افتاده بود رو ساواش، با  یکه نصفه رو یلب گفت که شال ری" زی" اهووم آلما
 انداخت و شال رو از سرش رها کرد.

 

 شد. انیشونه اش نما یخروشان رو یآلما همچون آبشار  یِ مشک یرها کردِن شال، موها با
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868 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 رنگش رو به دست گرفت و به پشت فرستاد. یمشک یاز موها یبلند ی طره

 گردنش حس کرد. یرو رو یز یچ یسرد

 

 ...نی_ ساواش ا

 

 ریاز موهاش رو که به پشت فرستاده بود، جلو فرستاد و ز یگردن بند رو براش بست و طره ا قفلِ 
 گوشش نجوا کرد:

 گشت. یبرم شیبه صاحِب اصل دیبا شیوقت پ یلیبود که از خ یز یچ نی_ ا

 

 گردن بند گذاشت. یبرد و رو شیرو پ دستش

 !زمیعز ی_ مرس

 

 تر بود. نیریبا ارزش تر و ش یز ی"  گفتن از زبوِن آلما، براش از هر چزمی"عز چقدر

 

 افتاد. تاریبلند شد که نگاهش به گ یصندل از

 

 کرد: یاشاره ا تاریزد و با چشم، به گ یلبخند

 _ برام بزن ساواش.

 خوام صدات رو بشنوم! یم
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869 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. انیگوشه لبش نما یکرد و لبخند یدلبرانه ا یحرفش، خنده  نیدنبال ا به

 

 آلما نده. نِ یو بلور دیسف یکرد نگاهش رو به گردن و سر شونه ها یساواش مات شد و سع لبخندِ 

 

 سر داد: یدوباره خنده ا آلما

 ساواش. یایب یخوا ی_ نم

 

آلما داده بود، تا مبادا نگاهش فراتر  یِ سبز چمن یهمون طور که فقط نگاهش رو به چشم ها ساواش
 بره.

 زمزمه کرد: یمنقبض شده، با سخت یبا فک 

 حتما بهم بگو. یالزم داشت یز یاتاق بخواب و اگه چ نیا یجا تو نی_ آلما تو هم

 کاناپه. یرم رو یمن م 

 

و باعث شد سرجاش  دیبلند و کشدار آلما به گوشش رس یکرد و به سمت در راه افتاد که صدا پشت
 توقف کنه.

 

 در، محکم مشت شد. ی رهیدست گ یکه آلما گفت، دستش رو یز یگفتن چ با

 

 یمعصوم به چشم ها یبا نگاه آلما

 شد و آروم زمزمه کرد: رهینگران ِ  ساواش خ 

 !_ به خاطر من... حداقل بمون
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870 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 شد. یبود که مانع رفتنش م یز یچ انگار

 

 آورد و به سمتش قدم برداشت. نییدر مشت شده بود رو پا رهیدستگ یکه رو دستش

 

 داد.  یگونه وار، تند تکون م یتخت نشسته بود و پاهاش رو باز  یطور که رو همون

 زد: یساواش لبخند دنِ یبلند کرد و با د سر

 !یمون ی_ م

 

 نگاهش کرد. رهیتخت نشست و همون طور خ یرو کنارش

 

 ناگفته بود. یو معنادار و پر از حرف ها یطوالن نگاهش

 

 و کشدار لب زد: کهیت کهیکه خورده بود، ت یو آروم و بخاطر اثر مشروب دیآخر آلما نگاهش رو دزد سر

 ؟ی... نگام کنیخوا ی... میطور  نی_ هم

 

 ریخمار از خوابش، ز یساواش گذاشت و همون طور با چشم ها دهیورز یشونه  یآن سرش رو رو کی
  آلما ببره تا صداش رو بشنوه. ِکیقدر آروم نجوا کرد که ساواش مجبور شد سرش رو نزد نیلب ا

 

 دور. یلیخ یلیخ یجا هیخواد برم  یساواش. دلم م یدون ی_ م
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871 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نیکه دنبال ا ییکسا ایخطر و خون آشام ها  نیباشه نه ا یدرخشان خبر  یروینه از ن گهیکه د ییجا 
 هستن. روین

 !یبابام و هان یتنگ شده. برا یلیمامان فاطمه ام خ یدلم برا ،یدون یم

 دمشون؟یچند وقته ند یدون یم

 .زنگ بهشون بزنم هینتونستم  یحت

 یکسا ای نانیس که دنبالمن ییاونا نیگفت یم ای. افتاد یم یاتفاق هیخواستم زنگ بزنم  یاگه م ای 
 کنن. یها رو کنترل م یگوش گهید

 تنگه،  یلیخ دلم

 !یلیخ

 .ارمیهم که دارم ازش سر در نم یحس تازه و گنگ نیا 

هم که با تو  یکه تا بحال تجربه اش نکردم و وقت ی. حسهیبیغر بیعج یلیدونم که حس خ یم فقط
 .ادیحس سراغم م نیهستم ا

 ...یر یگ یکه دستم رو م یگاه ای. یکه کنارم هست یوقت ایشنوم.  یصدات رو م یوقت

 

 خمار از خوابش کامل بسته شد. یها چشم

 رفت. یقینفس هاش منظم شد و به خواب ِ عم 

 

 آلما قرار داد. یبالشِت نرم گذاشت و پتو رو رو یرو آروم رو سرش

 

 انداخت. یتخت نشست و به صورت غرق خواِب آلما نگاه یاز رفتن، رو قبل

 

 آلما گذاشت و نوازش گونه گفت:  یگونه  یدستش رو جلو برد و رو دیترد با
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872 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یکن وونمیامشب د یخواست ی_ م 

 !یرو کن رویدلم رو ز طنتتیبا هر ش ش،یمثل همون پنج سال پ یخواست یم ای

 

 .ستادیگوشه لبش خونه کرد و دستش از حرکت ا یلبخند

 

 لب هاش افتاد.  یو در آخر نگاهش، رو دیصورِت آلما رو کاو یتماِم اجزا نگاهش

 

 زد و از اتاق خارج شد. شونشیپر یبه موها یو چنگ دینگاهش رو دزد کالفه

 

 بشه رو انجام بده. دیکه نبا یخواست کنترلش رو از دست بده و کار  ینم

 خورد. یهاش داشت بهم م یز یبرنامه ر یانگار همه  یول

 

**** 

 

دستش بود. بدون  یضربه زد و همون طور که نگاهش به عکِس تو نیبا نوک کفشش، به زم یعصب
 . کالفه گفت:رهیکه نگاهش رو از عکس بگ نیا

 !؟یکه خواستم رو انجام داد یز ی_ چ

 

 آروم گفت: عانهیانداخت و مط نییسرش رو پا مرد

 انجام شد. یهمه چ دی_ بله. همون طور که خواسته بود
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873 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد و دستش رو به سمت ِ عکس برد. یلبخند

 عکس انداخت. ی تو ِبلند و افشوِن دختر یبه موها ینگاه 

 

 زمزمه کرد: بیعج یبا حسرت  

 مانع بشه. یز یخوام چ یهر چه زوتر کارا انجام بشه. نم دی_  با

 فکرم رو به خودش مشغول کرده. یلیدختر که خ نیا مخصوصا

 

 گفت: یا یلحِن جددستش گرفت و با  یاز عکِس تو چشم

 بده. یسروسامون هی_ امشب هم برو و به اوضاع 

 گردن. یم یکنن، با ک یکار م یکجان، چ نیبب 

 ازم پنهون بمونه. دینبا یز یچ چیبا خبر باشم. ه دیخورن با یهم که م یآب وانیل هیاز  یحت

 گم؟ یم یکه چ یفهم یم 

 

 لب گفت. ری" زی"چشم مرد

 

 رو باال آورد. دستش

 .ای. هر وقت صدات کردم بیبر  یتون یم گهیحاال د_ 

 

 تکون داد و از اتاق خارج شد. یسر  مرد

 

 شد. رهیدستش خ یشدن در، چشم از در گرفت و به عکِس تو دهیکوب با
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874 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گفت: ثانهیزد و خب یمرموز  لبخند

 منه. هی_ حاال نوبِت شروع باز

 !هیکاف گهیتحمل کردم د یهر چ 

 

بود،  وارید یکه رو ییعکس ها ی هیما بق نیدستش رو ب یبلند شد و عکِس تو یصندل یرو از
 گذاشت.

 

 .دیکش یبرداشت و دور عکس خط زیم یقرمز رنگش رو از رو ِک یماژ

 

 گفت:  وارید یبه عکس ِ رو رهیداد و خ هیرنگش تک یقهوه ا زیبه م 

 چموش من! ی_حاال نوبِت تو ِ گربه 

 

 

 بودتش افتاد. دهیکه د یبار  نیاول ادِ ی به

 

بار هم که شده اون  کیکه داشت، دوست داشت  یو خشم انهیو تاز نهیریبار عالوه بر انتقاِم د نیا
 خودش داشته باشه. یدختر رو برا

 

 هم نبود. ینشدن یبود، ول یرممکنیسخت و غ کار
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875 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

ساواش  یطور  نیداشت که ا یز یمثل ساواش رو عاشق خودش کرده باشه. حتما چ یکه کس یدختر 
 دلباختش شده.

 

هم  ینگاه مین یکه اطراِف ساواش بود؛  ساواش حت یهمه دختر  نیدونست با وجود ا یم دیبع یول
 دختر... نیبه اون ها ننداخته بود و حاال ا

 

 زد. یلبخند ِ کج شیطانیشوم و ش یبه چونه اش زد و با فکر کردن به نقشه ها یدست

 

**** 

 

خورد و کامل چشم  یپرده که به صورتش خورد، آروم پلک هاش تکون یز الا دیشدِن نورخورش دهیتاب با
 هاش رو باز کرد.

 

 به بدنش داد. یو قوس کش

 کرد. یدرد م تینها یب سرش

 صورتش گرفت. نیشد و دستش رو ب زیخ میتخت ن یرو

 

 بخاطر نداشت! یز یچ

 کرد. یاتاق نگاه به

 

 رو درک کرد. تیبود، تازه موقع زیم یکه رو یتار یگ دنِ ید با

 کرد؟ یکار م یساواش چ اتاق
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876 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جا درآورد؟! نیشد و چطور سر از ا یچ شبید اصال

 

اتاق کنفرانس بود و  هیرفته بودن و بعد به اون اتاق که شب یمهمون کیداشت به  ادیکه به  ییجا تا
 که بسته شد و... یقرار داد

 !نانیس 

 اومد. رونیبوده از اتاق ب نانیکه اون س نیا دنیاز فهم بعد

 

 بخاطر نداشت. گهید

 سرش گذاشت. یتخت بلند شد و موهاش رو مرتب کرد و شالش رو رو یاز رو کالفه

 

 رفت. رونیگرفت و از اتاق ب شهیپ راه

 بود. دهیدرد، امونش رو بر سر

 به اطراف توجه نکرده بود. ادیکه به برج ساواش رفته بود ز یبار  نیاول

 

 بود، سرجاش ثابت موند. دهیکاناپه خواب یکه رو یفرد دنید با

 

 

 

 .دید یرو م ایدن ریتصو نیتر بایو ز نیبهتر انگار

ذهنش ثبت شده  یقاب شده تو ریتصو نیکه دقت کرده بود چهره اش در خواب، معصومانه تر حاال
 بود.
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877 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

رو پنهون کرده بود و  شیشونیاز پ یبلند شده بود. قسمت یشب روانش که به تازگ یِ بلند مشک یموها
 گذاشته بود. شیاز صورتش رو به نما یجلوه قشنگ

 

 شده بود. شیشونیبون پ هیو مردونه اش سا بایز یها انگشت

 

 بود. دهیحال، ساواش رو ند نیا یبحال تو تا

 غرق در خوابش رو فقط تماشا کنه. یو چهره  نهیدوست داشت ساعت ها بش 

 

 کنه. یفکر رو م نیشده که ا وونهیکرد د یشک که فکر م یب

 بود؟! یشد چ یساواش شعله ور م دنِ یکه با د یحس نیا

 یاز اون رو که رو یساواش ببره و قسمت یبود که االن دوست داشت دستش رو به سمِت موها یچ
 افتاده بود کنار بزنه! شیشونیپ

 

 کنارش نشست. آروم

افتاد و چطور سر از اتاق ساواش درآورده  یاقچه اتف شبیکه د دیپرس یهر چه زودتر از ساواش م دیبا
 بود؟

 

 در برابرشون نداشت. یجواب چیسرش تلنبار شده بود و ه ی سوال هاش، تو ِلیس 

 

 نداشت. شتریاتاق ب کیساواش  برج
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878 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

داشت که دوست داشت اگه وقت  یمختلف یسالن بزرگ بود و جاها یاتاق داشت ول کیکه  نیبا ا 
 شد به اون جا هم سرک بکشه.

 

 بود؟ دهیکاناپه خواب یساواش رو چرا

 کاناپه! یتخت بخوابه نه رو یتونست رو یکه م یحال در

 

 یتخت بخوابه، در عوض ساواش رو یکه خودش راحت تو نیبخاطر ا یعنی. وجدان گرفته بود عذاب
 بود؟! دهیکاناپه خواب

 

اتاق بودن. اون باز  کی یتو یرفته بودن؛ وقت امندیس یالیکه و یداشت وقت ادیبه  یرو به خوب نیا
 .دیخواب یکاناپه م یهم رو

 

ُمکت سفت و خشک بود  کیکه فقط  نیزم یآلما، رو یِ راحت یجوون هم برا یلین یخونه  یحت
 .دیخواب

 

 چقدر هم اصرار کرده بود به حرفش گوش نداده بود. هر

 .دیرو شن ییفکر بود که صدا یطور تو نیهم

 

 کرد. یشد نگاه یم ختهیصورتش ر یرو درشِت عرق یچرخوند و به ساواش که دونه ها سر

 

 تلنبار شده بود. شیشونیپ یشده بود و رو شونیشب روانش پر یمشک یموها
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879 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داد. یسر م یکرد و ناله ا یرو زمزمه م یز یلب چ ریز

 .دید یداشت کابوس م انگار

 ساواش برد. یِ شونیرو آروم به سمت پ دستش

 

 برداشت. شیشونیپ یدستش رو از رو ش،یشونیاز حد ِ پ شیپ یداغ با

 

 داشت. تب

 !دیهم تِب شد اون

 

 بهش چشم دوخت. نگران

 یساواش بذاره که گرم یشونیپ یکنه و رو سیرو خ یخواست بلند بشه به آشپزخونه بره و دستمال 
 دستش حس کرد. یرو رو یدست

 

 ساواش قفل شده بود. یپنجه ها نیدستش نگاه کرده که ب به

 

ساواش جدا کنه که ساواش همون طور که چشم هاش بسته  ی پنجه ها ِونیدستش رو از م خواست
 .ختیر یبود و عرق م

 دست آلما رو محکم تر گرفت و  

 که آلما متعجب نگاهش کرد. یاش بلند تر شد. طور  زمزمه

 

 تنهام نذار.  _ نرو،
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880 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

دستش که ساواش گرفته بود  یکیاون  یاش رو رو گهیدو زانو مقابلش نشست و دست ِ د آلما
 گذاشت.

 

 گفت:  یبا لحن مهربون 

 جام! نیرم هم ینم یی_ جا

 

لب زمزمه  ریرو ز یز یاش برد و چ نهیکرد و دسِت آلما رو به سمت س شتریفشار دستش رو ب ساواش
 کرد: 

 ! یبر  شمیذارم ازم پ ی_ نرو... نم

 .یبر  دینبا آرام

 بمون. شمی. پیتنهام بذار  دینبا

 

 رفت. شهیحالش ر نیا یمظلومانه گفته بود که آلما دلش برا یقدر با تمنا و لحن نیا

 

 اسِم " آرام" بود. نیکنجکاوش کرده بود، ا یلیکه خ یز یچ یول

 

 خواست که نره؟! یکرد و ازش م یحالش، اسم اون رو صدا م نیا یبود که ساواش تو یدختر ک نیا

 

 زنه. یشه و وجودش رو شخم م یساواش، ناگهان چنگک م یدورگه  یباز هم صدا و

 _ آرامم نرو!
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881 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 رو انجام بده! یدونست چه کار  ینم

 

 .ارنیرو ب یرو خبر کنه تا دکتر  یخواست بره کس یصورت م کی در

 حال تنها بذاره. نیخواست ساواش رو با ا ینم گهیدر صورِت د 

 

 نفِس حبس شده اش رو آزاد کرد. یکالفک از

 

 یاش قرار گرفته بود، نگاه نهیس یساواش سخت قفل شده بود و رو یپنجه ها یبه دستش که تو 
 انداخت.

 

 سوخت. یتب م یشد و تو یم شتریبدن ساواش ب یِ لحظه داغ هر

 بود. دهیاش قرار گرفته بود، فهم نهیس یکه رو ییرو از دست ها نیا

 

 شد. یگفتن ِ اسم " آرام" از زبون ساواش رها نم یا لحظه

 دونست چرا ناراحت شده بود. ی آلما به درد اومد؛ نم ِدل

 کرد! یصدا م یقرار  یکه ساواش اسِم آرام رو با ب یهم وقت اون

 

 کرد. یطور مواقع دست و پاش رو گم م نیا یدونست چرا تو ینم

 ساواش جدا کرد. یپنجه ها نیدستش رو از ب آروم
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882 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد. یخوب م یلیکرد. خ یم دایخواست پ یرو که م یز یچ اگه

 

 خواست؛ به سمت ِ اتاق راه افتاد. یکه م یالزم یزهایطرف آشپزخونه گام برداشت و بعد از چ به

 

 شده بود. اریهوش مهین یبغل ساواش رو گرفت؛ البته ساواش کم رِ یز یسخت با

 

ساواش رو به طرف خودش  یبازو گه،یگاه در گذاشته بود و با دست د هیاز دست هاش رو تک یکی
 گرفته بود.

 کرد تحمل کنه. یو سع دیرو گز لبش

 

که هر آن ممکن بود بسته  ییکرده بود چشم ها یسع افته،ین یسخت یکه آلما تو نیا یبرا ساواش
 بشن رو باز نگه داره.

  

 تخت رهاش کرد. یرو

 از کوه کنده بود. یکوه انگار

 

 رو کنار زد و المِپ اتاق رو روشن کرد. پتو

 

 .دیباال پر رتیباال گرفت. ابروهاش از ح یدستش رو به کمر زد و سرش رو کم دو

 ساعت هفت صبح شده بود. تازه
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883 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 انداخت. یکناِر تخت گذاشته بود. نگاه ِ کوتاه قایدق ز،یم یکه رو یِسُرم به

 

 ت ِ خاطراتش پرواز کرد.به سم افکارش

 پرستار شدن رو دوست داشت. چقدر

 ...یکنه ول یکرد پدرش رو راض یانتخاب رشته، چقدر سع یاومد که برا ادشی

 که کرده بود، جواب نداد. ییشب و روز و اعتصاب غذا یها هیگر چیه

 که عالقه نداره بره. یمجبور شد به رشته ا آخرش

 

 داد. یحق م یحاال به پدرش کم یول

رو نداده  یاجازه ا نیهمچن نیهم یو اون اتفاق؛ برا مارستانیکه ترس از دست دادِن مادرش در ب نیا
 بود.

 

 کنار خاله اش که پرستار بود رو گذروند. مارستان،یاون شش روز در ب ،یبه لطف هان یول

 مونده باشه. ادشیکرد که طرز استفاده از ِسُرم رو  یدعا م فقط

 

 رو آماده کنه. ینمک، حداقل تونست ِسُرم خوراک یِ خور  ییقاشق چا کیحبه قند و آب و  شیپنج ش با

 

 رو به دندون گرفت. نشیریکارش لِب ز انیتا پا ،ینابخشودن ی ساواش رو گرفت و با استرس ِدست

 

 ساواش قرار داد. یِ شونیپ یکرده بود رو رو سیکه خ یدستمال
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884 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 اومده بود. نییتبش پا یکم

 تا خوب شدن فاصله داشت. یول

 

 رو به چهره دگرگوِن ساواش انداخت. نگاهش

 

تا  یشونیو درشت از پ زیر یخوش فرمش حاال خشک شده بود و هنوز که هنوز بود عرق ها یها لب
 شد. یم ریفکش سراز ی غهیت

 

 افتاده بود. یبه حالِت بامزه ا شیشونیپ یرو ش،یمشک یتار از موها چند

 ساواش افتاد. یبرهنه  یتنه  مین یرو نگاهش ناخوداگاه

 

 با خودش زمزمه کرد:  آروم

 شه پسر! یم یطور  نی. خب معلومه حالت ایپوش ینم یز یچ یطور  نیا ی_ وقت

 

 اومد که در بالکن رو باز گذاشته بود! ادشی

 ساواش مانع رفتنش شد. یکه صدا افتهیزد و خواست به سمت ِ بالکن راه ب شیشونیبه پ یدست

 آلما!_ 

 

اسمش از زبوِن  دنیشده بود. انگار که شن قیبه وجودش تزر یدونست چرا حس مرتعش و خاص ینم
 بود. نیریش یلیساواش، براش خ
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885 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 منتظر بود. ییجورا کی ای

 

 شد.  رهیسرش خ یسمتش برگشت و به ِسُرم باال به

 ساواش زد. یبسته  یبه چشم ها یلبخند 

 .ارهیحالت رو جا م یسرم کم نی_ ا

 

 .دیساواش کش یِ شونیبه پ یشد و دوباره دست خم

 بهتر شده بود. یکم

 

 بود. زیانگ رتیح یلیبراش خ زیچ کی یول

 امشب حالش بد شد؟! یدفعه ا کیساواش  چرا

 لنگه! یکار م یِ جا کیکرد  یدونست چرا حس م ینم

 

 اتاق خارج شد. از

 خوردن. یم یبالکن، با هر وزش ِ باد، تکوِن وحشتناک یِ و دود یشمی یها پرده

 

 انداخت. یبه بالکن نگاه قیسرش رو که کج شده بود، منظم کرد و دق یرو شالِ 

 

 !دیرو پشت ِ پرده د یا هیکرد سا حس

 

 باال انداخت و پرده رو کنار زد. یا شونه
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886 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ادیخواست بند ب یو انگار نم دیبار یبا شدت م بارون

 

 قرار گرفت. شینیب یجلو یکامل پرده رو کنار نزده بود که دست هنوز

 ...یبعد از اون دستمال و

 

قرار گرفته بود رو کنار بزنه که کم کم بدنش  شینیب یکه جلو یرو باال آورد و خواست دستمال دستش
 .ستادیحس شد و از حرکت ا یب

 کم چشم هاش تار شد و... کم

 

 

 شده بود. دهیچیسرش پ یتو یگنگ و نا واضح یخورد؛ صداها یپلک هاش تکون آروم

 

 .ستادهیسرش ا یکه باال دید ییطال یرو با موها یزن

 .دید یتار م یچشم هاش کم 

 

 واضح شد. دشیکم چهره زن در د کم

 :دیچرخوند و گنگ پرس چشم

 جا کجاست؟ نی_ ا

 کنم؟ یکار م یجا چ نیمن ا 

 

 شد. یذهنش تداع یتو یر یدفعه تصاو کی
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 سرچرخوند. تیبا خشم و عصبان 

 د؟یجا آورد نیمن رو ا یچ ی_ برا

 د؟یخوا یم یجوونم چ از

 

 بسته شده بودن. یصندل یدست هاش محکم به دسته  یبخوره، ول یتکون خواست

 

 .دیجو بیعج یدهنش بود رو با حالت یکه تو یآدامس ،ییموطال زنِ 

 

 از ابروهاش رو باال داد و عجوالنه گفت: یکیآلما کرد و  یاز سرتا پا یا دانهینگاه خر 

 !ی_ خوبه. خوشگل

 همه مدت دنبالت بود! نیا یچ یفهمم آقا برا یحاال م 

 

 خورد. یو تکون دیاز حرص دندون هاش رو بهم ساب آلما

  ؟یگ یم ی_ چ

 آقا؟ کدوم

 د؟یجا آورد نیمنو ا یچ یبرا

 

 زد. ادیآخر رو فر ی جمله

 

زد  یطور که دور آلما چرخ م نیو هم دیچیانگشت هاش پ یاز موهاش رو ال یدسته ا ییمو طال زنِ 
 گفت: 
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 .ستیبه نفعت ن نیو ا یزن یحرف م یادی_ ز

 

 انداخت. یکلفت و سفت بسته شده بود، نگاه یبه دستش که با طناب آلما

 نداشت. یا دهیفا یوارد کرد. ول یدستش فشار  به

 زد و با طعنه گفت: یپوزخند زن

 .یکن یکار  یتون ینم به خودت، چیقدر نپ نی_ ا

 

 گفت: ظیبه چشم هاش زل زد و با غ آلما

 .نمی_ اصال بب

 . آره؟یهست یگ یکه م ییآقا نیدسِت هم ریحتما تو هم ز 

 د؟یدار ی. چه جرمدیدیدزد ییمن رو به جرم آدم ربا یوقت دیدون یم

 

 برد. بشیدستش رو به سمت ِ ج یالیخ یبا ب زن

 کرد. پیرو تا یز یشد و بعد چ رهیخ یبه گوش قهیچند دق 

 رفت. رونیاز اتاق ب یکلمه ا چیسمت در راه افتاد و بدون ه به

 

 شد. رهیکه توش قرار داشت خ یبه اتاق یبا کالفگ آلما

 

 بره. رونیپنجره ب نیتونست از ا یم دیزد. شا یپنجره کنار تخت قرار داشت؛ لبخند کی
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قرار  شیکه در سمت ِ کنار یز یم یلبه  یز یبه اتاق انداخت و در آخر، نگاهش به ت قیدق ینگاه دوباره
 داشت افتاد.

 

 دستش با طناب بسته شده بود و پاهاش آزاد بود. فقط

 کج شد و افتاد. یآخر، صندل یلحظه  یرسوند ول زیداد و خودش رو به م یبه صندل یتکون یسخت با

 

 شده بود. دشیصورتش اومده بود و مانع د یجلو موهاش

 زد. ینفس م نفس

 

 فرستاد. رونیرو ب قشی عم ِنفس

 

 که ُبرنده بود رسوند. زیم زِ یت یرو به لبه  دستش

 

 داد. یفشار م زیم زِ یکه دور دستش بسته شده بود رو تند و زود، به لبه ت یطناب

 

 کار رو تکرار کرد که در آخر... نیقدر ا نیا

 صورتش بود. باز هم به کارش ادامه داد. یکه جلو ییشل شدِن طناب، لبخند زد و با وجود موها با

 

 آزاد شدن طناب از دستش؛ با

 دستش رو هم باز کرد. یکیاون  طناب
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 انیمشخص و نما یقرمز شده بود و رد ِ طناب ِ کلفت، دور دستش به خوب یمِچ دستش حساب دور
 بود.

 

 گرفت. شهیه سمت در، راه پرو کنار زد و ب یصندل

 

 باز نشد، به سمت ِ پنجره گام برداشت. یوقت یدر رو گرفت ول رهیدستگ

 

 پنجره رو کامل باز کرد. 

 

 سرش سفت کرد. یرو محکم رو شالش

 بود. ادیکرد. ارتفاعش ز ینگاه نییپا به

 

 شد. یضعفش حساب م یکه در ارتفاع داشت، نقطه  یترس شهیهم  

 

اش رو رها کرد و آماده  گهیدست د کیلبه پنجره گذاشت.  یهاش رو بست و دستش رو رو چشم
 .دیاز پشت بازوش رو محکم چنگ زد و به سمت ِ خودش کش یفرود اومدن شد که دست

 

 

 خورد. یا کهی نشیخون ی چشم ها ِدنید با

 

نفرت نگاهش کرد و خواست  که با انزجار و یکرد. به طور  شتریآلما ب یبازو یانگشت هاش رو رو فشار
 بازوش رو از دستش جدا کنه که آلما رو به سمِت خودش کشوند.
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 _ ولم کن!

 

 حرص ِ آلما رو درآورد. شتریزد که ب یلبخند

 زدلم؟ی_ کجا عز

 .یاومد تازه

 زد. قیعم یکرد و پوزخند یقروچه ا دندون

 مونم. یجا نم نی_ من ا

 

 چشم هاش جوون گرفت. یجلو ی صحرا لحظه ا ِادی آلما شد و  ِیچمن یغرق ِ چشم ها یا لحظه

به سمِت در  عیفرصت استفاده کرد و سر نیُشل شد؛ آلما از ا یآلما کم یدستش از بازو یانگشت ها 
 .دییدو

 

  راه گرفت. ِونیقدم تند کرد و دستش رو م نانیس

 کرد. ییزد، تقال یزد و موهاش رو کنار م یکه نفس نفس م نیا نیح ت،یاز فرط ِ خشم و عصبان آلما

 . ی_ ولم کن عوض

 ؟یخوا یاز جوونم م یچ

 

 :دیرو کنار گوشش شن نانیس ینفس ها هرم

 خوام! ی_ تو رو م

 

 از اتاق رفت. یگرفت و گوشه ا یفیکه جلو آورده بود رو آلما گاز ِ خف یدست
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 درخشان رو انجام داد. یرویناخوداگاه مرحله اول ن اد،یکه به خودش ب نیاز ا قبل

 

 آلما چشم دوخت. ی قبل ِیتعجب به جا با

 

 گفت: رونیدور ِ خودش زد و ح یچرخ

 _ چطور ممکنه؟

 !یاستفاده کن روین نیاز ا یتون یم تو

 

 به اطراف انداخت. ینگاه نانیبار س نیکه ا دیاز آلما نشن ییصدا

 باش و محو باش. بیغ یخوا ینداره تا هر وقت که م یبی_ ع

جا  نیپات رو از ا ینتون یدرست کنند که حت یطور  دمی. میبر  رونیپنجره ب نیاز ا یتون یهم نم گهید
 !یبذار  رونیب

 هم امروز تونستم بفهمم. یمهم موضوع

 

 زد و با سرعت از در خارج شد. یپوزخند

 داد که در رو قفل کرده. یرو م نیدر گواه ا یقفل شده  یصدا

 

 شد. رهیکه بسته شده بود خ ینشست و به در  نیزم یخودش، درمونده رو یبا همون حال ِ محو آلما

 یدونست چرا و به چه علت، ول یکنه. نم یم داشیوجود داشت که ساواش پ دیاز ام یدلش نور  َته
 بود. یحسش از اومدن ساواش قو
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***** 

 

 

 (ی)راو

 

 بود و  کابوس

 کابوس؛

 نداشت! یشب در خواب هاش بود و انگار قصِد تموم شدن یِ گشیکه مهمون هم یکابوس

 

 شد؟ یعذاِب مخوف تموم م نیا یک

 کرد؟! یدرِد دردناک رو تحمل م نیا دیبا یک تا

 

 هاش دوباره گرفته شده بود و سرگمه

 شدنش شروع شده بود. داریسردرِد بعد از ب دوباره

 

 دستش افتاد. یبه ِسُرم تو نگاهش

 حرکت، سوزِن سرم رو از دستش جدا کرد. کی با

 

 تخت نشست. یدادن به درِد دستش، رو تیاهم بدون

 بار مرور شد. کیچشم هاش  یجلو شب،ید یاتفاق ها تمومِ 
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 دست هاش گرفت. نیرو ب سرش

 آلما خوابش برد، از اتاق خارج شد. یوقت

 کرده بود. دایپ یبیعج یقدر کوفته بود و حس و حال نیدونست چرا بدنش ا ینم یول 

 

 انداخت. یاز آلما نبود نگاه یاثر  گهیتخت مرتب شده که د به

 

 سمت کاناپه به راه افتاد. به

 خورد. یدر گوشش داشت زنگ م ییبود، انگار خطرها زیم یکه رو یآب وانیل دنِ ید با

 

 بهش کرد. یرو گرفت و نگاه وانیل مشکوک

 بود، از دفعات قبل حالش بدتر شده بود.  زشیم یآب که از قبل رو وانیل نیاز خوردِن ا بعد

 

 نداشت. یخواِب با آرامش و راحت گهیرخ داده بود، د شیکه در پنج سال پ یاز اون اتفاق بعد

 آرامش هم باهاش قهر کرده بود! انگار

 کردن. یرهاش نم یخواب و کابوس لحظه ا انگار

 

درد گرفت و  تینها یآب، سرش ب وانیل نیداشت که بعد از خوردِن ا ادیخوب به  یلیرو خ نیا یول
 در بدنش فوران کرده بود یاحساس خستگ

 خوابش برد. یک دینفهم و

 

 نداشت. یخوب حس
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 نگاهش رو اطراف اتاق گردوند. زیت

 برداشت. زیبالکن، به سمِت بالکن خ یدر ِ باز شده  دنِ ید با

 

 افتاده بود. نیزم یآلما افتاد که رو یو زرشک دیبه شال خوش رنِگ سف نگاهش

 

 دستش مشت کرد. یزانو نشست و شال رو تو دو

 آلماش بود! شال

 جا؟ نیچرا ا یول

 به سر داشت. شبیبود که د یشال همون

 

 گوشه لبش نشست. یلبخند شب،ید ادِ یبه  ناگهان

 که داشت، زود لبخند رو از لبش پاک کرد. یحس بد نیا یول

 

 یصدا قهیرو لمس کرد؛ بعد از چند دق دیسع یبرداشت و با دستش شماره  زیم یرو از رو همراهش
 شد. دهیچیپ یگوش یتو دیخوش حاِل سع

 

 _ جونم داداش.

 نه؟ییپا یآلما طبقه  دی_ سع

 .دمشی_ نه امروز اصال ند

 

 به موهاش زد و کالفه گفت: یچنگ
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 دنش؟ی_ بچه ها ند

 پرسم. ی. االن ازش مشمهیپ ای_ رو

 

 زد. یحرف م ایانگار داشت با رو  ومدین ییصدا

 گه اتاقش نبود. یم یهم امروز رفت اتاِق آلما، ول ای_ نه داداش. رو

 تک به تک تموم طبقه ها و اتاق ها رو بگردن. نی_ به همه بچه ها بگ

 اتاق هم نباشه که نگشته باشن. هی یحت

 

 اومد:  دینگران ِ سع یصدا

 آلما افتاده؟! یبرا یشدم اتفاق_ داداش نگران 

 داد: رونیب قیرو عم نفسش

 کنم نباشه. یکه فکرش رو م یز یخدا کنه چ ی_ نه. ول

 

 دستش گرفت. نیگذاشت و سرش رو ب زیم یرو رو یگوش

 زد. یضربه م نیبا کفشش تند به زم 

 .ادیکرد سرش ب یکه فکرش رو م یز یخواست به چ ینم

 

 بعد همراِه ساواش، به صدا دراومد. یقیدقا

 صفحه گذاشت. یانگشتش رو رو د،یبا ترد یلحظه ا یرو به دست گرفت و برا یگوش

 

 پرتاپ کرد. واریرو محکم به د یگفت، چشم هاش رو خسته بست و گوش دیکه سع یز یچ دنِ یشن با
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 پخش شده بود. نیزم یرو یشکسته گوش یاجزا

 زد. شیمشک یبه موها یچنگ

 شد. رهیخ وانیبا نفرت به ل ز،یم یرو وانِ یل دنِ یبا د 

 

به پودر مانند  هیکه شب یز یچ دنِ یانداخت. با د یدستش گرفت و به َته مونده اون نگاه یرو تو وانیل
 قرار داشت وانیاز اون َته ل یبود و ذره ا

 وارد کرد. یدستش فشار  یتو وانیزد و به ل یپوزخند

 

اون بود پا  یقسمت از طبقه که برا نیُبرج ساواش و به ا یتو انیغافل شده بود؛ چطور ممکن بود ب بد
بودن و مهم تر از همه آلما رو با خودشون  ختهیر یکه خورده بود، معلوم نبود چ یآب وانِ یبذارن و ل

 برده بودن.

 !؟یچه حق به

 بود؟ یاالن آلما در چه حال یعنی

 

 دستش حس کرد. یخون رو رو یقدر فشار داد که گرم نیادستش،  یرو تو وانیل

 

که  یا شهیکه درد ِ ش نیشد و بدون ا یم ختهیازش ر ییمهابا یب یتوجه به دستش که خون ها بدون
 کرد. ریپنجه هاش اس یآلما بود رو تو یکه برا یدستش فرو رفته بود رو حس کنه. شال یتو

 زمزمه کرد:  رلبیز

 کنه. دتیتهد یخطر  چیه گهیذارم د یکنم. نم یم داتی_ پ

 قول ساواش به تو! نیا 
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 کنم! یرو تموم م یباز  نیرو اون شروع کرد و من ا یباز  نیا 

 شد. یتموم م یروز  کی یباز  نیا دیبا

 .یذارم مثل آرام ترکم کن یتونم از دست دادِن تو رو هم تحمل کنم. نم ینم گهید

 .رنیذارم تو رو ازم بگ ینم

 !یو هست یدم؛ تو مال ساواش بود یرو از دست نم تو

 

 .دییمهابا بو یب یو مثل تشنه ا قیگرفت و عم شینیب کیرو نزد شال

 شد. ریوجودش سراز یتو یمطلق آرامِش 

 داشت. اجیکه سال ها به اون احت یز یچ

 بود. دهیشناخت. پست تر از اون تاحاال ند یخوب م یلیرو خ نانیس

 .ستیبه هدفش نرسه دست بردار ن یدونست وقت یم

 نفر شده بود و حاال نوبِت آلما بود! نیهدف ِ شومش باعث کشتن چند نیا

 

 هاش رو با شدت باز کرد. چشم

 تخت چنگ زد و به سمِت در راه افتاد. ی لباسش، کتش رو از رو ِدنیبعد از پوش 

 کرد. یم داشیهر چه زودتر پ دیبا

 بشه... رید یلیکه خ نیاز ا قبل

 

 

 در چشم هاش نشست و فکرش به سمِت گذشته پرواز کرد. ی خاطرات گذشته، غم ِادی با
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899 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. رهیو حق به جانب به ساواش خ نهیکرد و دست به س زیدرشتش رو ر یِ آب ی" چشم ها

 

 تفاوت ُپشت کرد و به راهش ادامه داد. یبدون نگاه کردن بهش، ب ساواش

 

رو نداشت،  یکس چیاز ه یطاقِت کم محلحرکت ِ ساواش گرد شد؛  نیدخترک از ا یها چشم
 مخصوصا...

 !ساواش

 

 تند کرد تا خودش رو به ساواش برسونه. پا

 داد. یداشت طاقتش رو از دست م گهیچند روِز ساواش د نیا یها یمحل کم

 ساواش گذاشت. یشونه  یهاش رو دور کمر ساواش حلقه کرد و سرش رو رو دست

 

 نداره. ینیکرده و قصد ِ عقب نش دایکه تازه عروسکش رو پ یکودک مثل

 

 .ستادیا یحرکت چیخودش بدون ه یحرکتش، ساواش سرجا نیا با

 

 لرزون و گرفته، شروع به صحبت کردن کرد. یبا صدا دخترک

از طرف تو رو؛ اون وقت سه  یرو ندارم، مخصوصا کم محل یمن طاقت کم محل یدون ی_ ساواش تو م
 انصاِف؟! نی. آخه ایزن یروزه که باهام حرف نم

 

 نگفت که دخترک دوباره به صبحت کردِن خودش ادامه داد. یز یچ ساواش
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900 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 از ساواش رو جبران کنه. یر یدلگ نیخواست ا یم 

 نداره؟ ایدن یرو تو یآرام ِ تو، جز تو کس یگ ی_ نم

 ؟یتفاوت باش یو ب یکن ی. کم محلیحرف نزن گهیبا من د یخوا یاون وقت م 

 !؟یشم موهام رو برام نباف یم داریصبح ب یمثل قبل وقت گهید

 ؟ینکن دارمیب گهیمونم د یصبح ها خواب م یوقت

 ؟یکن یمثل قبل موهام رو نوازش نم گهید

 ؟ینگفت ریو بهم شب بخ یومدیچند شبه که اتاقم ن یدون یم

  ؟یکارهات مجازات کن نیمن رو با ا یخوا یم

 ...ایدن نیا یتو گهیو بعد از تو د ارمیمن طاقت نم یگ ینم

 

 کرد.  اریلبش نشست، سکوت اخت یساواش که رو یاشاره  انگشت

 

 شد. رهیمنتظر به ساواش خ ش،یآب یِ ا لهیت یبا دو جفت چشم ها 

 آن ممکن بود اشک هاش ببارن! هر

 

 گفت: میمال یتکون داد و با آرامش نیسرش رو به طرف ساواش

 ؟حرف نزن ییاز ُمردن و تنها گهی_ مگه بهت نگفته بودم د

 !؟یکلمه هم از رفتن حرف نزن کی گهید یمگه بهم قول نداده بود 

 

 بزنه که ساواش ادامه داد: یخورد و خواست حرف یدخترک تکون یها لب
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901 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یها یرفتن و مهمون یدوستت که همش اهل پارت. گفته بودم با اون یبهم دروغ نگ گهی_ قرار بود د
دستاِش، باهاش  نیب گارینخ س هیبودم که  دهیمن خودم د یموندن و حت رونیب روقتیو تا د یآنچنان

 .یدوست نش

 من تو رو محدود کردم؟ مگه

 َنه نگفتم. یخواست یهر چ برات فراهم کردم یکه خواست یچ هر

 خواد بهش َنه بگم؟! یرو م یز یفرشته ام چ یتونستم وقت یم مگه

 ازت خواسته بودم. زیچ هیفقط  تنها

 .یباهاش دوست نش ،یدختره نگرد نیا با

 ؟یکار کرد یتو چ یول

 

 شد و با بغض لب زد:  ختهیگونه هاش آم یاشک هاش آروم آروم رو دخترک

 من به حرفت گوش ندادم. یباهاش دوست نشم. ول یدونم چند بار بهم گفت ی_ م

 یباهاش حرف نزنم؛ آخه قبال اون م گهیدم د یقول م ی. ولستین یدختر خوب مایدونم که س یم 
 زد و... یاومد سراغم و باهام حرف م

 

 آرام رو نوازش کرد. یحرکت آرام رو درآغوش گرفت و آروم مو کیدر  ساواش

 نکن. هیگر گهیتموم شد، باشه؟ د گهی_ د

 قطره اشِک تو رو ندارم. هیکه من طاقت  یدون یم

 ؟یهدر بد یالک ،یمن ِ لعنت یرو برا دهایمروار نیا یخوا یوقت م اون

 بهم باشه؟ ینکن یمحل یهم افتاد، ب یوقت اگه اتفاق بد چیه گهی_ پس بهم قول بده د

 

 زد. حیمل یصورت ِ آرام رو با سر انگشت هاش کنار زد و لبخند یرو یاشک ها ساواش
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902 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تفاوت باشم.  " یخودم ب یتونم به فرشته  ی_ مگه م

 

پدال گاز گذاشت و با  ی، پا روسرعت نیشتریفرمون مشت شد و با ب یدست هاش رو یک دینفهم
 روند. یتموم نشدن یسرعت

 

 داد. یوقت رو هم از دست م هیثان کی دینبا

 آلماش، جون

 َکسش در خطر بود! تنها

 داد. یآلما رو هم مثل ِ آراَمش از دست م دینبا

 ...دینبا

 

 

 " آلما "

 

 دادم. لشیپنج روز، باز هم همون پوزخند رو تحو نیبهش کردم و مثل ا ینگاه یتفاوت یب با

 

 کرد. یتخت پرت م یشب رنگ رو رو یِ مشک رهنِ یطور که پ همون

 به سمتم برگشت: تیبا عصبان 

 .یپوش یَاه. به درک که نم گهید ی_ خستم کرد

 شم از دستت!  یم وونهیدارم د 
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903 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یتو حرص م ی. به درک چرا من دارم برایخور  یکه نم یخور  یغذا نم ،یپوش یکه نم یپوش ینم
 خورم؟

 گم. یراست به آقا م هیرم  یم 

 

 رونیزد از اتاق ب یذاشت و ُغر م یمخصوصش م فیک یرو تو ششیقلم و آرا لِ یطور که وسا همون
 رفت.

 

 کردم.   یتخت افتاده بود، نگاه یکوتاه که تا زانو بود و رو یِ مشک رهنیپ به

 

 !دمیپوش ی کوتاه که تا زانو بود رو م ِرهنیپ نیا عمرا

 

 دادم. هیتک واریدستم بود رو به عقب فرستادم و به د یکه جلو یغذا و آب ظرف

 خسته ام رو بهم فشردم. یگذاشتم و چشم ها خیسرد و  وارِ یسرم رو به پشت د  

 

 زود پنج روز گذشت. چه

 من مثل زنداِن تموم عمرم بود. یپنج روز، برا نیا یول

 بود. ومدهیپنج روز گذشته بود و ن اد؛یداشتم که ساواش م دیدونم چرا هنوز هم ام ینم

 . چرا؟ادیگفت که م یچرا هنوز هم دلم م یول 

 یتو نانیس نیپر از خشمگ یچرخش قفل در اومد و بعد از اون، در با شتاب باز شد و بعد صدا یصدا
 شد: دهیقاب در شن

 . هان؟یدیبهت داده بود رو نپوش الیکه سه ی_ چرا لباس
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904 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

محکم به  یفرستاد و با قدم ها رونینفِس پر از خشمش رو ب  د،یاز من ند یعکس العمل چیه یوقت
 لب تشر زد: ریانگشت هاش فشرد و ز نیسمتم اومد و بازوم رو محکم ب

  ؟یدیرو نپوش رهنی_  با توام؟ چرا اون پ

 ؟یزن یچرا حرف نم ؟یگرفت یالل مون مگه

 

زمزمه  یو با لحن ِ سرد دمیکش رونیانگشت هاش ب نیهام رو باز کردم و دستم رو محکم از ب چشم
 کردم:

 ؟یر یبازوم رو بگ یعادت دار  یلی_ خ

 

 که دست نخورده مونده بود.  ی ظرف غذا و آب ِدنیچرخوند و با د چشم

 تر شد. ظیغل اخمش

 !ینخورد یز ی_  بازم که چ

 ؟یبه ُکشتن بد یخودت رو با گشنگ یخوا یم 

 .یدار  یبهتر  شنهادیمن پ یول

 و بعد از اون... یو آرامش به من بد متیدرخشان رو با مال یرویو تو ن میچطوره باهم به توافق برس 

 !یزنده موندنت کمه ول امکان

 .یندار  شتریدوراه ب یزنده بمون اگه

 .یبا من باش دیدونم قبولت کنه. چون قبلش با یم دیکه بع یر  یساواش م شیپ ای

 

 شد. خیکرد که مو به اندامم س یمخوف خنده

  من! ِیسوگل یش یم ای_ 
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905 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 عمارتم. یسوگل

 .یمن هنوز تو کِف بدن مادرت موندم، مسلما تو که دخترش دخترجوون

 کشم. یعنوان دست نم چیبه ه ازت

 

 خورد! یمرد بهم م نیحالم از ا چقدر

 ...چقدر

 

 گفت: یشد و به سمتم اومد و جد یکفر  شتریزدم که ب یپوزخند

 .یپوش یهم م رهنیپ نیو ا یخور  یاالن غذات رو م نی_ هم

 

 که کنار ابروانش بود، ثابت موند. یقیمبه خِط خراش و ع نگاهم

 بپوشم؟  دیبا یچ ی_ برا

 به حرفت گوش کنم؟ دیاصال چرا با 

 

 زد:  یشخندین متقابال

 !یفهم ی. میکارو انجام بد نیا دیگم با ی_ چون من م

 با زور متوسل بشم؟ یخوا یوگرنه که نم 

 .ستادمیزدم و چند قدم دورتر ا یشخندین

 _ زور؟ 

 ؟یکن یم دمیمثال تهد یدار  هه
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906 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنم! یم یباز  ریدونم که دارم با ُدم ش یم

 :دیغر رلبیو ز دیرو با شدت به سمِت خودش کش رهنمیپ نیکردم و خواستم برم که آست پشت

 با زور وارد ِ عمل بشم نه؟ یدوست دار  یلی_  انگار خ

 دم. یخودم بهت نشون م باشه

 

 نداشت. یا دهیفا یکردم دستم رو از دستش خارج کنم ول یشدم و سع رهینفرت بهش خ با

 جدا کرد. نمیرو از آست دستش

 رفتم. یاومد، چند قدم عقب تر م یکه به سمتم م یقدم هر

 برخورد کرد. ی سرد ِواریکه پشتم به د نیتا ا 

 یبچگ یکه بابام تو یاون همه آموزشات یکردم و به جا یجور مواقع دست و پام رو گم م نیا یتو چرا
 ذهنم نبود. یتو زیچ چیداده بود، االن ه ادیبهم 

 در دلم رخنه کرده بود. یدر باطنم، ترس یظاهر خونسرد بودم ول در

 کرد؟ ینگاهم م یطور  نیبه خودم متنفر بودم. چرا ا زشینگاه هوس آلود و شهوت انگ نیا از

و  بیدرآورد و من نگاهم به سمِت ج بشیج یرو از تو یز یچشم هاش زل زدم که چ ینفرت تو با
 خورد. یحرکت دستش چرخ م

 ؟یرو بپوش یخواستم اون لباس مشک یچرا م یدون ی_ م

 .یهم به من بد یحال ِ اساس هیرو گرفتم  روتیکه ن یخواستم وقت یچون م 

 خوشگلم؟ یبر  ایاز دن یطور  نیا ستین فیح

 هم ازت بشه. یاستفاده ا هی بذار

 .شب موندن باهات هستم هیتِب  یوقته تو یلیکه خ من

 شد. دهیصورتش خورد. صورتش به سمِت راست کش یکه تو یا یلیس با
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907 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو لرزوند! واریاون قدر بلند و محکم بود که صداش، ستون د یلیشدن س دهیکوب یصدا

 زدم. ینفس نفس م ت،یزور خشم و عصبان از

 .یکن یفکرو م نیکه ا یها؟ چقدر رذل یخودت فکر کرد شیپ ی_ چ

دستش بود رو به سمت  یکه تو یز یترسناکش بهم چشم دوخت و همون چ یو با چشم ها برگشت
 بازوم آورد.

 سمت راست بازوم پاره شد. رهنِ یوارد کرد که پ رهنمیبه پ یدستش بود، خراش یکه تو ییچاقو با

 گرد شده نگاهش کردم. یچشم ها با

 شدم. رهیبازوم گذاشتم و با درد بهش خ یدستم رو رو یکی اون

بازوم حتما  یدونستم که رد چاقو رو یسوخت و م یاز حد م شیپ زش،یت یاز خراش ِ چاقو بازوم
 مونده.

 :دمیانسجار نال با

 . یهست یروان هی_ تو 

 زد یا قهقهه

 

 

 .دیکش رهنمیپ یدوباره چاقو رو رو و

 کارش، مورمورم شد. نیبا ا 

 کردم. یپوستم حس م ینوک ِ چاقو رو رو یز یو ت یسرد

 !نمیهام رو بستم تا نب چشم

 .زدلمیعز یدی_  حاال کجاش رو د
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908 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داد. یقیشد و پرده گوشم رو خراش ِ عم یدر پرده گوشم ناقوس صداش

 ...ای یپوش یرو م رهنی_ حاال اون پ

 

 چاقو رو به وسط ِ قفسه  زِ یت نوک

 ام برد. نهیس

 بلند شد. شیگوش ینگاهم کرد که صدا یبا لبخند ِ کرخت 

 و ناچار به سمِت پنجره کنار تخت رفت.  دیکش ی" بلندی"پوف

 

 شد. دهیدستم د یبازوم گذاشتم. رد ِ خوِن کمرنگ، تو یکه دستم رو رو نیهم

 

 کرده بود. شیعصبان یلیکه داشت، خ یا یتماس تلفن انگار

 رو قطع کرد. یگوش ادیبا فر زد؛ در آخر یطول اتاق رو قدم م قه،یچون هر دق 

 

 شد: نیبهم کرد و خشمگ ینگاه

 .داکردنتیات خسته نشده از پ شهی_ انگار عاشق پ

 کنه. داتیتونه پ یدونه که اگه کل شهر هم دنبالت بگرده نم ینم 

 جا.  نیذارم پاش برسه به ا یدونه که نم یهم نم نیا یول

 دم! یبهش اجازه نم گهیدفعه رو د نیا

 

 رفت. رونیسمت در قدم برداشت و از اتاق ب به

 .امیبخورم و به خودم ب یا کهیشد و باعث شد  دهیچیاتاق پ یشدن ِ در، تو دهیکوب یصدا
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909 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ات؟! شهیپ عاشق

 بود؟ یک منظورش

 گه. یساواش رو م نکنه

 گرده. یساواش داره دنبالم م یعنی 

 

 (ی)راو

 

 رفته بود. شیخواست پ یهمون طور که م زیچ همه

 آورد: رونیاومد و اون رو از افکارش ب ییزد و دستش رو به سمت چونه اش برد که صدا یلبخند

 .میرو آماده کرد یهمه چ نی_ آقا همون طور که خواست

 

 تکون داد. یتر شد و سر  قیعم لبخندش

 شد. یم کیداشت به هدفش نزد گهید

 که سال ها در تالش به دست آوردنش بود. یهدف

باعث شد، جوونشون رو از  یاز افراد رو به خطر بندازه و حت یلیخ یکه باعث شده بود زندگ یهدف
 دست بدن.

بود که باعث  یز یاش چ جهیکه کرده بود، نت یو تالش یهمه سخت نیکرد که ا یفکر م نیبه ا یوقت یول
 کرد. یشد؛ اون رو سرحال م یقدرتمند شدنش م

 درخشان! یروین

 زده بود و امروز... یداشتنش دست به هرکار  یکه برا یز یچ
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910 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنه. دایتونست بهش دست پ یمهم بود و م یلیکه خ یامروز 

 ...قهیبهش، فقط چند دق دنیرس یمونده بود برا گهید قهیتا چند دق فقط

 

 یبودن و ماسک دهیپوش ی مشک ِ بیغر بیکه لباس عج یآلما رو به زور، به سمِت دومرد یبازو الیسه
 به صورت داشتن برد.

 انداخت. نییخودش جمع کرد و سرش رو پا یدست هاش رو تو آلما

 

 بود. یسر و وضع خودش ناراض نیا از

و خوش حالتش، دور شونه هاش  یمشک یبود و موها دهیرنگ رو پوش ی کوتاه مشک ِرهنیاجبار، پ با
 شده بود. ختهیر شونیپر

 

دستش  یکیبود. با اون  بشیج یاز دست هاش تو یکیو همون طور که  ستادیآلما ا یروبرو نانیس
 آلما رو به سمِت باال آورد. یچونه 

 با شدت دستش رو پس زد. آلما

 

 رهن،ی پ ِدنیآلما که با پوش دیسف انِ یعر یکرد و انگشتش رو آروم به سمِت شونه  یخنده ا نانیس
 معلوم بود برد. نشیو بلور دیسف یاز شونه ها یبخش

 که صداش گرفته و خمار بود گفت:  یبا لحن 

 !یخوشگل شد یلیخ رهنیپ نیبا ا ،یدون ی_ م

 شونه اش، چشم هاش رو با انزجار بست. یاز لمس دستش به رو آلما

 رو بردار فتی_ دست ِ کث
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911 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

شد و  رهیآلما خ یآروم امتداد داد و با لذت به چهره گرفته  نییشونه به پا یانگشتش رو از رو نانیس
 ادامه داد:

 !یزنده نمون گهیکه کارم باهات تموم بشه، د نیشه بعد از ا یم فی_ ح

 !یمشتم یشه؟ تو االن قشنگ تو یم یدستمو برندارم چ درضمن

 .یکن یتون ینم یکار  چیه 

 

حرکت،  کیدر  نانیگذاشت و خواست دستش رو پس بزنه که س نانیدست ِ س یدستش رو رو آلما
 دستش کاشت. یرو یدستش رو به سمت لب هاش برد و بوسه ا

 

 یم رهنشیبا تعجب نگاهش کرد و دستش رو محکم پس زد و همون طور که دستش رو به پ آلما
 خواست رد ِ اون بوسه رو از دستش پاک کنه. یو انگار م دیمال

 زد: ادیبا نفرت فر 

 متنفر! یفهم ی_ ازت متنفرم م

 

 بهش کرد: ینگاه یبا سرخوش نانیس

 .ینیب یرو م ناشیاز ا شتری. برو ازت گرفتم رویکه ن نی_ بعد از ا

 گفت: یپرتاب کرد و با پرخاش نانیآب دهنش رو محکم  به سمِت س آلما

 بهت برسه. روین نیذارم ا ی. نمیکن یتون ینم یغلط چی_ ه 

 .یفهم یخوره م یذارم دستت بهم م ینم 

 ذارم! ینم 

 

 صورتش رو با پشت دستش پاک کرد. یدستش رو به سمِت صورتش برد و تف ِ رو نانیس
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912 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یبه صورت داشتن، اشاره ا یبودن و لباس مخصوص و ماسک ستادهیبه اون دو نفر که دو طرف ِ آلما ا 
 آلما رو محکم گرفتن. یکرد که اون دونفر بازو

 

 ذاشتن.دستگاه بزرگ رو وسِط اتاق گ ،نانیسر ِ س یاشاره  با

 

 اتاق بودن، ماسک و دست کش به دست داشتن. یکه تو ییکسا ی همه

 

 دستگاه داشتن. نیا یتو یکه انگار تخصص یفرد دو

 در دستگاه وجود نداره. یاشاره کردن که مشکل نانیپس از چک کردن، با سر به س 

 

 به اون وصل بود. یفراوون یها میشکل بود و  س یبه شکل صندل دستگاه

 

 نشوندن. یصندل یاجبار، آلما رو رو به

 زدن. یو مچش م یشونیرو به سه انگشت و پ میهر س دیبود که با میس نیچند

 

در وجود آلما و به  یرویآماده کردن ن یدستگاه بود. برا تیاول نیاول نیمرحله داشت که ا نیچند
 و... شیآزما یبعد یها تیالو بیترت

 

سالن ِ اتاق  یتو یکفش یمحکم ِ قدم ها یاول رو به انگشِت آلما وصل نکرده بودن که صدا میس هنوز
 شد. دهیچیپ

 

 صدا رو بشنون. نیتا بلکه ا دیچرخ نیسرها به طرف ی همه
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913 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کرد:  یماسک رو از صورتش کنار زد و روبه مرِد روبروش اشاره ا نانیس

 ومده؟یحضور داشته باشه که هنوز ن دیبا شیآزما نیا یهم برا یا گهید ی_ مگه کس

 

 به نشونه "نه" تکون داد. یسر  مرد

 اتاق باشن هستن. نیتو ا دیکه با ییاونا یدونم. همه  یکه م یی_ تا اون جا

 .ادین یبدن کس کیدر اتاق باشن تا کش یجلو نانیاطم یمن به چند نفر سپرده بودم که برا یحت 

 

 شد. دهیچیسالن پ یمحکم کفش، تو یقدم ها یصدا دوباره

 باز شد. یاتاق به آرام درِ 

 

 .شد دهیچشم ها به سمت در کش همه

 

که چند دکمه  شیدود یآب رهنیو مردونه اش و پ یمشک یکفش ها نییقدم، نگاه آلما از پا نیبا اول 
 اش باز بود، باال اومد. قهی رهنِ یاول پ ی

 

وجود  یاز اون چشم آب یاثر  گهیبود که د نیخون یطوفان یدر آخر نگاهش، به دو جفت چشم آب 
 چشم هاش شعله ور بودن. یتو نیقرمز خون ینداشت و انگار شعله ها

 رقصان شده بود. شیشونیرو پ شیمشک یتار مو چند

 آلما ثابت شد ی، از همه عبور کرد و در آخر نگاهش رومرتبه نیقرارش در اول یب یها چشم

 کوتاهش که تا زانو بود رهنیآلما و از همه مهم تر پ شونیباز و پر ی مو ِدنید با
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914 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 دو دستش محکم مشت شدن. هر

لحظه فرو رفتن ِ ناخن به گوشت ِ دستش رو حس  کیفشرد که  یدست هاش رو محکم بهم م یجور  
 کرد.

 

 آلما افتاد. یبازو یرو نش،یخون نگاه

 

 آلما خودنما شده بود! یبازو یکمرنگ رو یلیرد خراِش چاقو، خ  

 دلش رو به درد آورده بود. نیا و

 

 

 یچهره اش آشکار نکنه؛ بدون نگاه کردن ِ به چشم ها یکرد ترس رو تو یم یهمون طور که سع نانیس
 ساواش، من من کنان لب زد: نِ یخون

 _ تو... تو... چطور...

 

 فرو برد. بشیج یتو ی خاص ِآلما، دست هاش رو با حالت یبدون برداشتن ِ نگاهش از رو ساواش

 

 ادامه حرفش رو خورد. نانی؛ سدوخت نانیو نافذش رو به س زیکه نگاه ت یوقت 

 

 بود. شیشناخت؛ همون نگاِه پنج سال پ یم ینوع نگاِه ساواش رو به خوب نیا انگار
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915 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 همون قدر، 

 و خشم و انتقام! نفرت

 

 دونست. یم یرو خودش هم به خوب نیا 

 کیقدم ازش جلوتر بود و  کی شهیهم شیمیدشمِن قد نیا یداشت. ول یادیز یاگرچه دشمن ها 
 آورد. یدر برابرش کم م شهیداشت که هم یز یچ ییجورا

 

 قدرت؟ ای غرور

 از اندازه دلسوز بودنش؟ شیپ ای یبامرام

 بودنش؟ مهربون

 و سکوت نکردنش؟ ومدنیکوتاه ن یهر کس ایو  نانیس یستم از سو چیدر برابر ه ای

 ش؟یو مردونگ رتیغ

 

 شیآت نیاز ا شهیهم نانیس بیبودن که ساواش از شاهرخ به ارث برده بود و عج ییزهایها چ نیا
 شد! یسوخت و در آخر خاکستر م یگرفت و م یم

 

 و با همون نگاه با تحکم گفت:  ستادیروبروش ا قایپر صامت و قدرت، دق ساواش

 جا آره؟ نی_ من چطور اومدم ا

 یکه فکر کرد یچند سال من رو هنوز خوب نشناخت نیا ی. مگه تو تودرهیسو نانیس هیبیسوال عج 
و اون وقت من  یکه دلت بخواد انجام بد یذارم و هرکار  یدست م یکارت، دست رو نیبعد از ا

 !نمیساکت بش
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916 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

اون  نیب یتفاوت هیکنم. اون موقع فرق داشت.  یکه نتونم کار  ستین شیمثل اون پنج سال پ نیا
 موقع و االن وجود داره.

 کردم.  یم یزندگ یو دلخوش دیاز آرامم، بدون ام بعد

 وجود داره... ادیز یلیتفاوت خ هیاالن  یول

 

 نگاهش کرد و با همون تحکم لب زد: یسرد با

 دارم چون... دی_ االن ام

 بزنم! یبودن و داشتنش، حاظرم دست به هر کار  یتپه که برا یام م نهیس ینفر تو هی  ِعشق

 به دست آوردم. زویبخاطر همون عشق، من دوباره همه چ 

 .ارمیخواستم رو به دست ب یکه نم یهمون عشق، تونستم قدرت بخاطر

 .یازش واهمه داشت شهیکه تو هم یقدرت همون

  عشق! ِقدرت

 

 برد و آروم زمزمه کرد:  نانیگوش س کیو سرش رو نزد دیچرخ نانیدور کامل، دور س کیزد و  یپوزخند

 !یمیدشمِن قد دهی_ وقته تقاص پس دادنت رس

 

 ُشک بود. یکه هنوز تو نانیس

 گفت: زیکرد و مسخره آم یباره خنده ا کیبه  

 !یکن یتون ینم یکار  چیه گهیدفعه د نی. ایکن ی_ اشتباه فکر م

 

 .ستادیزد و دوباره مقابلش ا یپوزخند ساواش
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917 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بودن کرد. ستادهیکه کنار در ا یبه دو مرد یکه ساواش متوجه نشه، با چشم اشاره ا یجور  نانیس

 مرد چشم هاشون رو به عالمِت مثبت فشردن. دو

 

 نظر گرفته بود. ریرو ز نانیکه تموم مدت، حرکات ِ س ساواش

 جا گرفت. گوشه لبش قیعم یکارش، پوزخند نیدور نموند و با ا دشیحرکت از د نیا 

 

 کرد حواِس ساواش رو با حرف هاش پرت کنه.  یم یهمون طور که سع نانیس

 گفت:  زیرآمیتحق

 .ستین یز یبرام چ گهی. آلما که درمیازت بگ شیتونستم آرام ِ تو رو پنج سال پ ی_ وقت

 .رمیتونم، مثل االن ازت بگ یراحت م یلیخ 

 

 رو پشت سرش حس کرد. یز یبگه که چ یز یکرد و خواست چ یظیاخم غل ساواش

 

صورت مرد  یرونه  یو مشت دیحرکت برگشت  و اسلحه رو از دسِت مرد قاپ کیزد و در  یشخندین
 کرد.

 

آلما رو گرفت و  یکه پشت کمرش بود رو درآورد و بازو یاز فرصت استفاده کرد و اسلحه ا نانیس
  سرش نشونه گرفت. ِکیاسلحه رو  نزد

 

 افتاده بود. نیزم یاز ناله، رو مرد
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918 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اتاق بودن، اسلحه هاشون رو به سمِت ساواش نشونه گرفته بودن. یکه تو ییتموم کسا 

 

 زد: یقهقهه ا نانیس

 ساواش بزرگمهر. یافتاد ریباالخره گ یدی_ د

 خودت رو قبول کن! باختِ 

 

 که دورش رو احاطه کرده بودن کرد. ییبه کسا ینگاه یچشم ریز ساواش

 

 هر کدوم اسلحه رو به سمتش نشونه گرفته بودن. 

 گفت:  نانیدستش جابه جا کرد و رو به س یتو یرنگ رو کم ینقره ا اسلحه

 _ آلما رو ولش کن!

 

 تر کرد. کیبه سر ِآلما نزد شتریاسلحه رو ب نانیس

 

 .دنیلغز یگونه اش م یراه باز کرده بودن و آروم آروم رو گهیاشِک آلما د یقطره ها 

 

 نشیخشمگ یکرد و با همون تن صدا یاشِک آلما ثابت موند. اخم یقطره ها ینگاهش رو ساواش
 گفت:

 .یبهتره آلما رو هر چه زودتر ولش کن نانی_ س

 

 برد گفت:  یقدم عقب رفت و همون طور که آلما رو هم همراه خودش م کی نانیس
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919 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ره! یم ایماشه من، مثل آرام اون دن هی. با زهیکه برات عز ی_ االن کس

 

 :دیلب غر ریغضبناک ز یبا صورت ساواش

 !اریوجه به زبون ن چی_  اسم آرام و آلما رو به ه

 

 نشونه گرفت.  نانیپنجره شد که ساواش اسلحه رو به سمِت س کینزد نانیس

 

 زد: یزهر خند نانیس

 .یاومد ینم ی_ اگه تو ِ لعنت

 رو از آلما گرفته بودم و... رویاالن ن دیو شا شد ینم یطور  نیا 

 

 ساواش مانع حرفش شد:  نیخشمگ یصدا

 ! یها رو گرفت یلیجوون خ یکه داشت یفیهدِف کث نی_ تو بخاطر ا

 ؟گهید ینشد خسته

 .یاز برادر خودت هم نگذشت یحت دن،یبه خاطر به قدرت رس 

 درخشان! یرویفقط بخاطر ن ؛یرو کشت تیبرادر خون ینداشته باش یبیرق گهیکه د نیا یبرا 

 .یُکشت ارهیب ایخواست آلما رو به دن یکه م یآلما، صحرا رو موقع ا مادر

 و وحشتناک! عیاون هم به طرز فج 

 ها رو یلیخ یزندگ
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920 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تو آرامم رو... ی. حتی_ رو خراب کرد

 

 رفت با نفرت افزود: یکه به سمِت در م نیا نیح نانیس

 بود. زیمن همه چ یبرا روین نیا _  آره من خودم خواستم. چون

 !ستمین مونیوجه پش جیبرسم؛ حاال هم به ه زهایچ یلیتونستم به خ یداشتنش م با

 آلما رو  یایب گهیقدم د هی اگه

 ُکشم. یم

 

 رو باز کرد و رفت. در

 

 ریاتاق بودن رو دستگ یکه تو ییها، کسا سیو چندنفر از پل دیناگهان در باز شد و سع ن،یاز چندم بعد
 کردن.

 

 رفته بود. رفت. نانیکه س یبا سرعت به سمِت راه ساواش

 

 شد و از پله ها با سرعت باال رفت. مونیبعد پش یبار آسانسور رو زد ول چند

 

 بود. ستمیب طبقه

 ُپشِته مون! باال

 

 هوا رو گرفته بود. یدیاومد و باد شد ینم نم بارون م 
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921 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

بود و آلما رو هم همراه خودش  ستادهیکه لبه با الُپشِته مون ا نانیموهاش رو کنار زد و به س ساواش
 برده بود، چشم دوخت.

 

 کرد. کینزد نانیخودش رو به س ساواش

 ؟یکن یکار م یچ یدار  نانی_ س

 

 قدم پاش رو به سمِت عقب برد. کیسر داد و  یوار، قهقهه ا وانهید نانیس

باشه فقط  دیهم نبا یکس یبرا ارمیاگه ن ای ارمیرو به دست ب روین نیا دیبا ای_ گفته بودم که من 
 من...

 باشه. دیکس نبا چیه یمونه پس برا یمن نم یکه برا حاال

 

تر  کیبندازه که ساواش نزد نییطور آلما رو به سمت پا نیقدم مونده بود که خودش و هم کی فقط
 لب زد: یلرزون یاومد و با صدا

 .نانیکارو نکن س نی_ ا

 

 بلند شد. ی اسلحه ا ِکیشل یبگه که صدا یز یخواست چ نانیس

 حرکت کیآلما رو در  یتر شد و بازو کیساواش نزد فته،یکه تعادلش رو از دست بده و ب نیقبل از ا 
 .دیمحکم چنگ زد و به سمِت خودش کش

 در آغوش ساواش افتاد و... آلما

 

 

 زمزمه کرد:   بازوان ساواش پنهون کرد و آروم ِنیخودش رو ب آلما
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922 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _ من...

 

 تار شد و چشم هاش آروم بسته شد. دشیساواش کم کم از د یچهره  یول

 

 نگاهش کرد. یدستش رو حصار کمر آلما کرد و با نگران 

 رو گرفت. نبضش

 سرِد سرد بود! بدنش

 

 شد. رهیمچ دستش خ به

 کرده بود. همراهش بود. دایبالکن پ یکه شال ِ آلما رو  تو یاز همون ابتدا، وقت 

 هم ازش دور نشده بود. یا لحظه

 

شد و تنها  یاون رو حاصل م یبود که بو یاون بود. تنها آرامش یکه برا یدر نبود ِ آلما، شال انگار
 شد. یم قیکه به وجودش تزر یآرامش

 

 سر آلما گذاشت. یشال رو از دور مچ ِ دستش باز کرد و رو گره

 آلما رو پوشش بده. یکه شال موها یت؛ جور طرف گذاش کیموهاش رو  

 

 .دیآلما گذاشت و اون رو کامل در آغوش کش یپا ریدستش رو ز کی

 

 که برگشت. نیهم
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923 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خورد. یا کهیبود و اسلحه به دست داشت،  ستادهیکه پشت سرش ا ی فرد ِدنیبا د 

 

 کرد؟ یکار م یجا چ نیا اون

 کرده بود... کیشل نانیکه به س یکس

 بود! اون

 

**** 

 کم کم چشم هاش رو باز کرد. آلما

 شد. قیسرش، کم کم به اطراف دق یباال دِ ی سقف سف ِدنید با

 

 مانعش شد. یبشه که دست زیخ میکرد و خواست ن یکه به دستش وصل بود، نگاه یِسُرم به

 

 آورد و بدون ِ نگاه کردن به آلما گفت:  رونیب فیآلما گرفته بود رو از ک یکه برا یلیوسا ساواش

 .یکه برات گرفتم رو بپوش یگم بهت کمک کنه لباس مناسب یپرستار م هیسرمت تموم شد، به  ی_ وقت

 

 به ساواش کرد. ینگاه متعجب

 کرد؟ یچرا موقع حرف زدن نگاهش نم 

 جز نگاه و صورت ِ آلما بود؟ ییموقع صحبت با اون، چشم هاش جا چرا

 شده بود؟! یچ مگه

 

 و مبهوت لب زد: مات
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924 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 افتاد؟ یکنم چه اتفاق یکار م یجا چ نی_ ساواش من ا

 

که به تن  یدیسف یو روپوش حیمل یبا لبخند یدفعه در باز شد و زن کیبگه که  یز یخواست چ ساواش
 داشت؛ وارد اتاق شد.

 

 _ حاِل خانم بزرگمهر چطوره؟

 

 کنه. یذهنش حالج یکه دکتر گفت رو تو یز یتا گفتن چ دیطول کش یکم

 بزرگمهر! خانمِ 

 

 تعجب کرد. یتعجب نگاهش رو به ساواش دوخت. ساواش هم کم با

 زد: یزورک لبخند

 .ستمیبد ن ی_ مرس

 

 کرد و با همون لبخند گفت:  ادداشتیرو در برگه  یز یچ پرستار

 !یخانم یستی_ به فکر خودت ن

 .یاز حال رفته بود شیساعت پ کی. یه بودنخورد یز یکه چند روز چ نیا بخاطر

 

 " کوتاه، اتاق رو ترک کرد.یدیموقع همراه ِ ساواش زنگ خورد. با "ببخش نیهم

 

 .یایسرش، تا بهوش ب یرو گذاشته بود رو مارستانی_ شوهرت هم که ب
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925 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 زد که دکتر سرمش رو چک کرد: یلبخند تصنوع آلما

 !یش یمرخص م گهید قهی_ چند دق

 

که ساواش براش آورده بود رو بپوشه؛ تا  یاومد و به آلما کمک کرد لباس یپرستار  قهیاز چند دق بعد
 از ساواش نشده بود. یاون موقع خبر 

 

 گاه در گذاشت. هیاتاق رو باز کرد. دستش رو تک در

 .فهیاز حد ضع شیکرد بدنش پ یدونست چرا احساس م ینم 

 

 .بازوش رو گرفت یدست

 نشستن. نیداخل ماش یکرد و وقت یآلما رو همراه نیتا ماش ساواش

 رو روشن کرد. نیماش ساواش

 

و پرابهت ساواش که  یبه صورت جد ینگاه مین یواشکینگذشته بود که آلما  یا قهیچند دق هنوز
 داشت کرد. یظیغل یاخم

 زمزمه کرد: آهسته

 _ ساواش!

 اون... نهیشد؟ منظورم ا یچ نانیس 

 

 شده بود. با آرامش جواب داد: رهیبه روبرو خ یهمون طور که جد ساواش
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926 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .میکن ی_ بعدا راجبش صحبت م

 

به روبرو زل زده  تیکرده بود و همون طور که با جد شهیگاه ش هیتک ی دستش رو با حالت خاص ِآرنج
 بود.

 از انگشت هاش رو پشت لباش قرار داده بود. یکی 

 

 نگاهش رو گرفت. یسختبود که آلما با  رایحالتش جذاب وگ نیقدر ا نیا

 

 زد؟ یساواش باهاش حرف نم چرا

 و ناراحت بود؟ ریدلگ یچ از

 کرده بود... یکار  نکنه

 

 جواب، چشم هاش رو بست. یب یاز سوال ها یکالفگ با

 شد. داریچقدر گذشت که ب دینفهم

 

 کرد. یکنارش نگاه یصندل به

 از ساواش نبود! یاثر  

 رفته بود. یکیهم روبه تار هوا

 ساحل شده بودن. کیروبرو زل زد  نزد به

 

 شد. ادهیپ نیاز ماش یآروم به
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927 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یآورد، نگاه یبه همراه خودش م انهیبلندش رو وحش یشده بود و موج ها یکه طوفان ایدر به
 انداخت.

 به اطراف کرد. ید و نگاهاش جمع کر نهیس یهاش رو تو دست

 یایبه در قیشن  گذاشته و عم یشن ها نشسته و هر دو دستش رو رو یکه رو دیرو از دور د ساواش
 شده بود. رهیخ یطوفان

 خودش جمع کرد. یشن ها نشست و زانوهاش رو تو یهم متقابل رو آلما

 شده! یهم طوفان ای_ در

 

 : دیبم و مردونه اش رو شن یصدا

 _ مثل دِل من.

 و سوالش رو به زبون آورد:  اوردین طاقت

 شده؟ یز ی_ چ

 ...ینکنه من کار  یزن یکه باهام حرف نم ینارحت یز یکنم از چ یچرا حس م 

 

 لب آلما گذاشت.  یگرفت. انگشت اشاره اش رو رو ایرو چرخوند و نگاه از در سرش

 .ینکرد ی_ تو که کار 

 شده؟ ی_ پس چ

  

 شد. رهیخ ایانگشتش رو از لب آلما جدا کرد و دوباره به در ساواش

 .میخودم عصبان _ من از دست ِ

 ؟ _ چرا
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928 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده؟ یچ مگه

 

 نهفته لب زد: تِ یکرد و با عصبان یاخم

 خواست بشه که نشده بود؟ یم ی_ چ

 ییاومدم چه بال یم رترید ی. نتونستم خودم رو زودتر برسونم. اگه کمدمیبه موقع نرس ی لعنت ِمن
 اومد؟ یسرت م

 ؟یچ یدید یم یبیآس اگه

 شد. یم یز یچ اگه

 .دمیبخش یوقت خودم رو نم چیمن ه 

 وقت... چیه 

 

 

 کنه! یفکر کردن بهش هم داغونم م ی_ حت

 

بود  دادیکه گرفته و غم توش ب ییدست هاش گرفت و با صدا نیزد و سرش رو ب یرو چنگ موهاش
 ادامه داد:

 به تو رو ندارم. بهیمرد ِ غر هیطاقت نگاه  یمن حت ،یدون ی_ م

 

 

 اومدن. یماسه ها، نرم فرود م یرو یگره خورده اش، مثل سقوط یها مشت
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929 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داشت درد

 داشت! زخم

 همراهش بود. شه،ینبود و هم یکه تموم شدن یدرد

 

 .دیاشک درون چشم هاش جوش حال ِ ساواش، نیبا ا ناخوداگاه

 

 :دیبغض نال با

 _ ساواش!

 

 مشتش گرفت. یرو تو یلبش اومد و با دستش، ماسه ا یگوشه  قیعم یپوزخند

 عاجزانه گفت: 

 دادم... ی_ اگه تو رو هم مثل آرام از دست م

 

 مرتبه چشم هاش رو با درد بست. کی

 

فکر کردن بهش هم دردناک بود. چه برسه به  یتونست ادامه بده. چون حت یادامه جمله اش رو نم 
 گفتنش...

 

 چشمش گرفت. ی گره خورده اش رو جلو ِمشت

 وقت. چی. هدمیبخش یکار نم نیوقت خودم رو بخاطر ا چی_ ه
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930 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

شد،  یم یکه از دسِت ساواش جار  ی خون ِدنیبگه. اما با د یز ینگران نگاهش کرد و خواست چ آلما
 شد: قیوحشت به تموم سلول هاش تزر

 _ دستت!

 

 .ختیر رونی دستش رو باز کرد که تموم ِ ماسه از دستش ب ِمشت

 به دستش کرد. یتفاوت نگاه یب 

 

 دستش گرفت. یبرد و دست ِ ساواش رو تو شیدستش رو پ آلما

 

 انداخت. یاومد. نگاه یشده بود و خون م جادیا یا یدگیبه کف دستش که بر  

 شد دستت؟! یدفعه چ کی_ 

 خون اومد؟ هویچرا  

 

 ماسه ها افتاده بود. نیافتاد که ما ب یا شهیبه تکه ش نگاهش

 که نشنوه گفت:  یجور  رلبیتکون داد و ز یسر 

 نکن! یطور  نی_ حداقل بخاطر من ا

 

 شد:  ریمتح شتریب دیساواش رو که شن یصدا

 کشم. ی_ فقط بخاطر توئه که من االن زنده ام و نفس م

 

 گفت:  یا یبا لحن آروم و جد 
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931 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یار یمن رو به خودم ب یکه فقط تو تونست نی_ ا

 جا نبود. نیکه االن جلو روته. االن ا ینیا وگرنه

 نبود. نیاز ا شی پ ِنیپسر غمگ هی ای 

 

 شد. یساواش نم یبهش کرد. اصال متوجه حرف ها ینگاه آلما

 کرده بود که خودش خبر نداشت؟! یچه کار  

 

 :دیپرس گنگ

 ؟یچ یعنی_ 

 

 کرد. یدست ِ آلما بود رو نوازش یکنج لبش شکل گرفت. دستش که تو یلبخند

 

 هم وجود نداشت.  یساواش گهید دینگاهت نبود، شا نیکه اگه ا نیا یعنی_ 

 

 اش کرد. نهیستبر  و مردونه اش برد و چند مشت نثاِر س ی نهی آلما رو به سمت ِ س ِدست

 ...ایهم نبود که بتپه  یقلب دیشا ی_ اگه نبود

 لِه لِه بزنه. دنتینبود که با د یدل

 

 انداخت. نییپاسرش رو  عیشد و سر رنگ و سرخ یگونه هاش گلبه آلما

 

 حرف زدن نداشت. یبرا یبود و توان ستادهیساواش، انگار قلبش از حرکت ا یگفتن حرف ها با
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932 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 چونه اش رو گرفت که سرش رو باال گرفت. یدست

 

  خاص زمزمه کرد: ِیساواش با مهربون 

 شو. رهیو به چشم هام خ ریزنم سرت رو باال بگ یباهات حرف م ی_ مگه قبال نگفته بودم که وقت

 .یر یکه طاقت ندارم نگاه ازم بگ یدون ینم

 مروت! یب یکن غینگاهت هم ازم در مین نیهم یخوا یم نکنه

 

 ساواش مست شده بود؟ نکنه

 آلما مست ِ حرف هاش شده بود! ای 

 

 دندون هاش گرفت. نیرو ب نشیریعادت لب ز به

 نگاه ِ ساواش به لبش افتاد. 

 

 کرد: یکمرنگ اخم

 _ نکن دختر! 

 

 رد نگاهش رو که گرفت؛ لبش رو از حصار دندونش آزاد کرد. آلما

 دست هاش رو بهم گره زد. 

 بود. دهیفهم یرو ساواش به خوب نیشده بود و ا دستپاچه

 .نیماش یرم تو ی_ من... من م



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 

 .دیقدم برنداشته بود که مچ ِ دستش رو با شتاب، به سمِت خودش کش کی هنوز

 .دیدرخش یم بیشب عج یکیتار یملتمسش، تو یها چشم

 ! یبر  دی_ نبا

 .یذارم که بر  یرو بهت بگم. نم یهمه چ دهیکه وقتش رس حاال

 ده؟یوقتش رس ی_ چ

 

 گفت: نانهیو با طم ستادیمقابلش ا ساواش

خوام مثل آرام از  یکه بهت نگفتم. نم نیبشم از ا مونیپش یعمر  هیخوام  یبشه. نم ریخوام د ی_ نم
 دستت بدم.

 

 رو کم کرد. نشونیبه سمتش برداشت و فاصله ب گهیقدم د کی

 

 مقابل هم، درست

 و فشرده و نیسنگ یینفس ها با

 پر از رمز و راز و ییها چشم

 ناگفته بود! یها حرف

 

بود که ساواش  ی مهم ِزیمنتظر بهش چشم دوخت. دوست داشت هر چه زودتر بدونه که چه چ آلما
 خواست بهش بگه. یم
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934 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خواست اون رو مثل آرام از دست بده. یکه با نگفتنش نم یجور 

 _ آلما من...

 

 همراهش بلند شد و مانع حرفش شد.  یصدا

 

 همراهش بلند شد. یدفعه، باز هم صدا نیبگه که ا یز ینکرد و خواست چ یتوجه

 

 بعد جواب داد. یکرد ول یدیصفحه، ترد یاسِم رو دنِ یداد و با د رونینفسش رو ب کالفه

 

 زد. یموهاش م ونِ یم یچنگ یشد و عصب یگذشت، ساواش کالفه تر م یکه م قهیدق هر

 

 خورد. یا کهیآلما  ش،ی ناگهان ِادیدفعه با فر کی

 شونه اش گذاشت. یسمتش رفت و از پشت، دست رو به

 شده ساواش؟! ی_ چ

 

 :دیحرکت به سمتش چرخ کی در

 _ پدرت برگشته!

 

 

 شدن. نیسوار ماش یقیاز دقا بعد
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935 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

که  یپروژه ا یبود. متوجه شده بود بعد از رفتنش، پدرش برا دهیکه آلما از ساواش پرس ییسوال ها از
که مادر آلما )فاطمه( تنها نمونه، اون رو هم  نیا یطور برا نیبره و هم هیداشته مجبور شده بود به ترک

 همراه خودش برده بود.

 

ُبرج ساواش  یافتاده که باباش تو یو چه اتفاق یو به چه علت یبخاطر چ یاالن هم برگشته بودن؛ ول 
 منتظرشون بود، معلوم نبود!

 

قدر دلش براشون تنگ شده بود که حد  نیا نه،یکرد هرچه زودتر پدر و مادرش رو بب یم یشمار  لحظه
 و اندازه نداشت.

 

 کرد. یم دایپ یحس بد د،ید یساواش رو م شونیحاِل پر یوقت یول

 !ستیدر انتظارشون ن ی خوب ِزیکرد چ یحس م 

 

 که گذشت، کم کم چشم هاش گرم شد و به عالم خواب رفت. ییفکر کردن به اتفاق ها با

 

صورتش  یکیخورد که چهره ساواش رو در نزد یهوا رو حس کرد. پلک هاش تکون ی سرما ِیسرد سوز
 .دید

 

 تر شد. قیدق یوقت یفکر کرد توهم زده. ول اول

 کامل نشست. یصندل یبازش رو کامل باز کرد و رو مهین یها چشم
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936 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

رنگ ِ ساواش  یکرد و متوجه کت ِ مشک یشونه اش ثابت مونده بود. نگاه یدسِت ساواش که رو به
 شونه هاش شد. یرو

 

 زد. یلبخند دینگاه ِ آلما رو د ینیسنگ یساواش وقت 

 خب... یکنم ول دارتیخواستم ب ی_ نم

 شدم. یم داریب دیبا گهی_ اشکال نداره د

 

 دهنش گرفت. یدفعه دستش رو جلو کی 

 !دمی. فکر کنم کل راه رو خوابدیببخش ی_ وا

 

 شد. لیسمِت آلما ما یزده بود؛ کم هیتک نیکه آرنجش رو به در ِ ماش ساواش

 بود  ی_ اتفاقا همسفر خوب

 من! ی خواب آلو ِهمسفر

 

 گفته بود! دیآخرش رو با تأک یها جمله

 به اطراف انداخت. یحرف رو عوض کرد و نگاه آلما

 سرده. یلی_ هوا انگار خ

 

مداخله کرد  عیشونه هاش برداره که ساواش سر یشد و خواست کت ِ ساواش رو از رو ادهیپ نیماش از
 که در صداش مشهود بود گفت: یا یو با نگران

 .یهوا هم سرده. ممکنه سرما بخور  ه،ینازک و نخ یکه دار  یی_ مانتو
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937 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 به آسمون انداخت و لبخندش رو قورت داد. ینگاه آلما

 دوست دارم. یلیسرد رو خ ی_ نه اتفاقا هوا

 

 حرکت موند. یدستش ب د،یخودش د یاخم ساواش رو رو یوقت یول اره،یبرد کت رو درب شیپ دست

 

 برد. نگیرو به سمِت پارک نیاحترام کرد و ماش یساواش رو صدا کرد و ادا یمرد

 

 شد. شتریکه به سمِت در راه افتادن، تپش قلبش ب نیهم

 مشتاق بود. تینها یب دنشونید یبرا

 

 و در باز شد. دنیسمت ِ اتاق کار ِ ساواش رس به

 که در باز شد. نیهم 

 رنگ بلند شد. یقهوه ا یکاناپه چرم یآلما از رو یبابا

 

 چشم هاش نشست. یاشک تو اریاخت یب

 بود. دهیوقت بود که باباش رو ند چند

 کرده بود. ریسال پ نیشکسته اش، انگار اون رو چند یموهاش، چهره  نی ب ِدیسف یتارها

 

 که براش باز کرده بود پرواز کرد. یتند کرد و به سمت ِ آغوش پا
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938 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  ِرهنیپ یو بعد رو دیگونه اش لغز یکه باباش رو درآغوش گرفت. اشک هاش دونه دونه رو نیهم
 کرد. دایباباش امتداد پ

 بودمت. دهیوقت بود ند یلیچقدر دلم برات تنگ شده بود. خ یدون ی_ بابا م

 براتون تنگ شده بود. یلیدلم خ 

 

شد. حاال شده بود که چند  یلحظه هم ازشون دور نم کیکه  یپدر و مادر  ی خودش نبود. وقت ِدست
 اصال حرف بزنه! ای ینتونسته بود باهاشون درست حساب یبودشون و حت دهیماه ند

 

 نبود! بیعج چیه یدلتنگ نیچند وقت، ا نیبعد از ا 

 

 کرد. یموهاش نشست و موهاش رو نوازش یباباش، نرم رو دستِ 

 کرد بغض مردونه اش رو پنهون کنه. یم یکه سع یدر حال 

 گفت: یگرفته ا یبا صدا 

که از دور  نی. با امینباش ادتیلحظه هم نبود که به  کی یبر  یمجبور شد یبابا، از وقت ی_ دردونه 
 یلیخ یبار هم ازمون دور نبود کیوقت  چیکه ه ییما یبرا تیباز هم دور یول میگرفت یخبرت رو م
 سخت بود.

 

 اومد: رونیاز آغوِش باباش ب ریمتح آلما

 !دیو خبر داشت دیدونست یرو م یشما همه چ یعنی_ 

 د؟یریبگ یتماس ای دیبا من حداقل حرف بزن نیحال، نخواست نیو با ا 

 

 دخترش خشک شده بود رو با سرانگشت هاش پاک کرد. یگونه  یکه رو ییزد و اشک ها یلبخند
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939 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .میباهات در تماس باش مینتون یو حت متینیبب میکه نتون نیسخت بود. ا یلیما خ ی_ برا

 .افتهیبرات ن یدنبالت نکنه و اتفاق یکه خطر  نیها همه بخاطر خودت بود. ا نیدخترم ا 

از دسِت  یکه هر کار  یبدون دیشد و با یکنترل م میکه داشت ییها و تلفن ها یضمنن تماِم گوش 
 اومد. یبرم نانیس

 بود. یمدت هی یها هم فقط برا نیا

 تموم شد دخترم. گهید 

 

 و شرمزده گفت: دیخند

 سالم. ی_ راست

 رفت سالم کنم. ادمی 

 

 دنِ یهوس د بیبود و عج دهیدردونه اش رو ند یوقت بود خنده  یلیآلما شد؛ خ یغرِق خنده  پدرش
 دخترکش رو کرده بود.  یخنده ها

 

 !نمشیخوام بب ی_ پس مامان کجاست؟ م

 هم اومده؟ یهان 

 

 تکون داد. یسر 

 .یهان ی_ معلومه که همه اومدن، حت

 که ببرمت. اومدم
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940 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 صورتش کنار رفت. یبعد پدرش، لبخند از رو یبا جمله  

 !شهیهم ی_ اون هم برا

 

 

 حرِف باباش ناراحت شده بود؟ نیبا گفتن ِ ا چرا

 منتظرش بود. شهیبود که هم یز یهمون چ نیا

 ...یتموم بشه ول یروز  کیها  نیا یکه همه  نیا

 

 به چه علت بود؟! شیناراحت نیا پس

 آورد و کالفه شده بود. یگنگ و سردرگمش سر درنم یحس ها نیا از

 

 بگه که نگاه ِ باباش به پشِت سر آلما افتاد. یز یچ خواست

 

 قلبش زنده کرد. یتو یرو یدیساواش ام یصدا

 مند؟! فیشر یآقا یچ ی_ برا

 

 آلما اومد: یخشک و سرد ِ بابا لحن

 جا بمونه. نیدخترم ا گهیکه د نمیب ینم یلی_ دل

 هم شد. نیهاش آشنا بشه که هم ییو توانا رویجا باشه و با ن نیا یمدت هی یقرار شد برا 

جا قرار  نیکه دنبالش بودن و جوونش در خطر بود ا ییاز دست ِ کسا یکه مدت نیطور بخاطر ا نیهم 
 جا فرستادم. نیو چون مجبور شدم آلما رو ا شد بمونه تا در امان باشه
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941 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 الزم باشه که روشی ن ِنیگرفتن و تمر ادی یتموم شده و اگه برا گهید یول

 سازمان شما! یجا و برا نیا ادیسه ساعت م یروز  

 جوونش در خطر باشه.  ایکنه  دیکه دخترم رو تهد نمیب ینم یا یهم دشمن گهید

وجود نداره و طبق  گهیهم که د ینانیشه. س یاعدام م گهیزندانه و حدودا چند وقت د یکه تو امندیس
 گفت. دمیکه فهم دیسع یگفته 

بسته  ینداشته باشن، قرار داد یکه دوباره طمع و حرص نیا یها برا نهیعده از خون آشام ها و گرگ اون
 شه. یماه بعد انجام م کیقرار داد هم  نیشه که ا یم

 جا بمونه؟! نیداره دخترم ا یلیچه دل گهید پس

 

 شد. رهیبه ساواش خ یبا ناراحت آلما

 جا بود رو گفته بود. نینموندنش به ا یکه برا ییزهایچ یموند. باباش همه  ینم یباق یحرف گهید

 

 برداشت. واریاز دست هاش رو از کنار د یکیبود.  ستادهیدرگاه در ا یهمون طور که تو ساواش

 تونست آلما رو بدزده. نانیکه س نیدونم ا ی_ م

 خودم بوده و... یهمش از غافل 

 

 ع کرد: آلما اومد که حرف ِ ساواش رو قط یپرتنِش بابا یصدا

 جا فرستادم. نیا شتریب تیامن یبهش نرسه، اون رو برا کهیکه دست ِ اون مرد نی_ من بخاطر ا

 نیکنه. ا دایتونست باالخره دخترم رو پ نانیس یمخالف بودم و هنوز هم هستم. ول یلیکه خ نیبا ا 
 ...نیببره به نفعتون بود و گرنه جز ا شیاز پ یکه نتونست کار 

  خودم رو کردم._ من تمام تالش ِ
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942 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد: دهیدفعه آروم تر شن نیآلما، ا یبابا یصدا

 !یختیقدر که کل شهر رو بخاطرش بهم ر نیندونسته باشه. ا ینبود که کس یز یچ نی_ ا

 

 .دیآخر ِ جمله اش رو فقط آلما شن یها قسمت

 

 گفت: تیآلما رو کرد به آلما و با جد یبابا

 رو جمع کن. لتی_ برو تموم وسا

 جا منتطرتم! نیمن ا 

 

 و مغموم، به سمِت در راه افتاد. دانهیلب گفت و ناام ری" زی"چشم

 

 ساواش شد. یِ قدرتمند و قو یدست ها ریاز در خارج نشده بود که مچ ِ دستش، اس هنوز

 

 قفل شده اشون ردوبدل شد. یآلما، به دست ها ی بابا ِنگاه

 

 گفت:  یبا تحکم خاص ساواش

 ذارم که آلما بره! ی_ من نم

 اخم نگاهش کرد: با

 ؟یلی_ به چه دل

 

 که انگار در آغوشش فرو رفت. یجور  دی آلما رو به سمِت خودش کش ِدست
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943 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 در قلبش انداخت و باز هم همون تپش قلب به سراغش اومد. یساواش، آتش یبعد ی کلمه

 

 _ چون آلما زن ِ منه!

 

 

 شد. فیو پشت سر هم رد ذهِن آلما تکرار شد یکلمه چند بار تو نیا

 " زن منه... زن منه... زن منه..."

 

 بلند به سمتشون اومد. یآلما با اخم نگاهشون کرد و با قدم ها یبابا

 تا حاال زن ِ تو شده که من خبر ندارم؟ ی_ دخترم از ک

 بعدش... یول میمجبور شد یاناتی_ بخاطر جر

 

 آلما حرِف ساواش رو قطع کرد. یهم بابا باز

 پسر بدجور سر ِ لج افتاده بود! نیمرد، با ا نیا انگار

 

 _ چند ماه بود؟

 

پنجه  نیآِب دهنش رو سخت قورت داد و به کف دستش که بخاطر استرس عرق کرده بود و ب آلما
 کرد. یبود. نگاه ریساواش اس یها
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944 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شتریکرد. مدتش دوماه ب یجار  نشونیرو ب غهیص دیسع یتوجه نکرده بود که وقت هیقض نیچرا به ا 
 نبود!

 

 رو فراموش کرده بود؟ غهیبود که مدِت ص یا گهید یقدر حواسش پرت ِ جا نینکنه ا ای

 

 : دیساواش به گوشش رس یحاال جواب کوبنده  

 _ قراره که دائم بشه

 که وجود داشته باشه. نمیب یهم نم یلیدل چی. چون هافتهیاتفاق ب ستیقرار ن یز یچ نی_ همچ

 

 یخورد و بدون برداشتن ِ نگاهش از چشم ها یشه لبش تکونگو 

 آلما گفت: ی بابا ِیجد 

 خوام! یکه دخترتون رو م نیمحکم تر از ا یلی_ دل

 

 کرد. اریسکوت اخت قهیچند دق پدرش

 

 انداخت. نییسرش رو پا آلما

 گفت. یپروا و روشن م یرو ب یقدر همه چ نیپسر، ا نیا چرا

 

 گذرا انداخت. یقفل شده اشون نگاه یگوشه لبش جا خوش کرد و به دست ها یپوزخند

 

 سرش رو باال آورد و سرسختانه لب زد: آروم
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945 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 باشه پسر!  ادتی شهیرو خوب گوش کن و هم نی_ ا

 دم. یوقت دختر به خاندان بزرگمهرها نم چیه من

 برسه به وصلت و... چه

 

 بره. رونیکرد که از اتاق ب یبلند کرد و دستورانه به آلما اشاره ا سر

 زد. یبه ساواش م دیبود که با یمهم یحرف ها چون

 

 

 یدندونش م نیداد و لبش رو محکم ب یبا ناخن، گوشت دستش رو محکم فشار م اد،یاسترس ز از
 گرفت.

 

 شد؟ یحرف هاشون تموم م یک پس

 

 اومد. رونیآلما ب یدفعه در باز شد و بابا کیطور منتظر به در چشم دوخته بود که  همون

 و هراسان گفت: دیسمتش دو به

 _ بابا؟

 

 تمام گفت: تِ یبا جد ظشیغل یدخترش، با اخم ها ینگاه کردن به چشم ها بدون

 رو جمع کن.  لتی_ تمام وسا

 منتظرتم! نییپا ی طبقه
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946 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .جمله، به سمِت پله ها به راه افتاد نیبا گفتن هم 

 شد. رهیزده به رفتن ِ پدرش خ رتیح 

 گفته شده بود؟  نشونیب ییحرف ها چه

 پدرش نگاهش نکرد؟! چرا

 

 ی طوفان ِیدو چشم آب یباز بود کرد که همون موقع نگاهش، تالف مهیکه ن یبه  در  یاز رفتن، نگاه قبل
 شد.

 

و حسرت  نیغمگ ینگاهش رو از چشم ها یقدر غرق نگاه هم شده بودن که سر آخر آلما با سخت نیا
 ساواش گرفت و به سمِت پله ها به راه افتاد. یزده 

 

 شده بود. لیتبد کیکوچ یقدر  رفتن ِ آلما رو نگاه کرد که از دور، رفتنش به نقطه ا نیا

 

 رفت و اون داغون شد. آلما

 شد. نیو غمگ رفت

 بود که عشقش رفته بود! یو چشم هاش به راه رفت

 ، دلش رو همراه خودش برده بود.نفر کیو انگار  رفت

 سفت و گره  یو مشت ها رفت

 تلنبار شد. وارید یاش، رو خرده

 

 فقط و فقط بخاطر پدر آلما،  یکنه که نره. ول یتونست کار  یتونست مانع رفتنش بشه. م یم یراحت به



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 ...یدلش گذاشته بود ول یرو پا

 

 کرد. یخت تالش مبه دست آوردن ِ آلما س ینشده بود و برا دیناام

 

که  یمتیکرد. اون هم به هر ق یباالخره کار خودش رو م یو موافق نبود. ول یآلما ناراض یکه بابا نیا با
 شده!

 

  سرد گذاشت. ِواریاصابت کرد و سرش رو به د واریبه د پشتش

 

ضرب گرفته  نیزم یخسته اش رو محکم بهم فشرد و همون طور که نوک کفشش و رو یچشم ها  
 و آروم و زمزمه وار گفت:  دیکوب واریمشت شده اش رو به د یاز دست ها یکیبود، 

 .یساواش ی_ تو فقط برا

 ...ای یمون یمن م یبرا ای

 کس! چیه

 

 

 هفته گذشته بود. کی

 !یو دور  یاز دلتنگ ییهفته ا کی

 و  خاطراِت با اون رو فراموش نکرده بود. ادیلحظه هم  کیکه  یهفته ا کی

 

 کرد. یچشمش عبور م یاز جلو لمیف کیهردفعه خاطراتش، مثل  بلکه
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948 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 یلیرفتار ِ پدرش رو خ نیا لیکلمه هم باهاش حرف نزده بود و آلما دل کیمدت  نیتموم ِ ا پدرش،
پدرش، اومدن ِ ساواش به  یول نهیکرده بود آلما رو بب یبار سع نیدونست؛ ساواش چند یخوب م

 خونه رو قدقن کرده بود.

 بعد از قرار داد، قرار شد که آلما به ُبرج ساواش بره. گهیماه د کی تا

 

 انداخت. ینگاه ِ کوتاه واریساعِت کنج د به

 داد. رونیاش ب نهینفسش رو از س کالفه

 گذشت؟! یچرا ساعت نم 

 

آوردن کت،  رونیتخت رفت و با ب یبه کمد  افتاد. به سمت ِ کمد روبرو اریاخت یدفعه چشمش ب کی
 تخت نشست. یرو

 

خودش، از  لیبعدش با خواست و م یرفتن اولش فراموش کرد که کتش رو بهش برگردونه. ول موقع
 قصد کتش رو آورد.

 

 با تموم ِ وجود استشفهام کرد.  ،یبرد و مثل ِ تشنه ا شینیب ِک یُکت رو نزد اریاخت یب

 هم تنگ شده بود. یدوست داشتن یبو نیهم یبرا دلش

 

 پتو برد. ریُکت رو ز عیدفعه در باز شد که آلما سر کی

 .دیکش ینفس آسوده ا ،یاومدن ِ هان با
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949 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حرکت، پتو رو کنار زد و متفکرانه گفت: کیبهش کرد و به سمتش رفت و در  یمشکوک نگاه یهان

هم که  ی. وقتیاومد ینم رونیو ب یموند یاتاقت م یتو شهیساعت هم نیا یچ یبرا دمیفهم _ حاال
 چشم هات قرمز بود! یاومد یم رونیب

 

 گفت:  طنتیتخت، کنار آلما نشست و با ش ینثار آلما زد و رو یچشمک

 ذره شده. هووم؟ هی_ دلت براش 

 

 گفت:  الیخ یبکمد گذاشت و  یباال انداخت و ُکت رو تو یشونه ا آلما

 .یکن ی. اشتباه فکر مستیطور ن نیا چمی_ نه ه

 

 بهش کرد. یچونه اش زده بود. با ابرو اشاره ا ریهمون طور که دستش رو ز یهان

 . ستمین یهان گهیاگه ندونم چته که د گهی_ د

 و... یکن یرو مرتب م چارهیاون ُکت ِ ب یقدر دار  نیکنم پس چرا ا یاشتباه فکر م اگه

 

  آلما رو گرفت و به سمِت تخت نشوندش. ِدست

 بدجور بهت دل داده.  شه،یعاشق پ یپسره  نی. معلومه که ایکرد فیکه تو برام تعر ییزای_ با چ

 !یو خبر ندار  یدونست یوقته که دل داده و تو خودت نم یلیطور بگم خ نیبهتره ا ای

 ش؟یمشکوکم. چرا پنج سال پ یلیخ ییزایچ هیبه  یول

 افتاده بود؟ یموقع چه اتفاق اون

 که هست... یهر چ یدونم ول ی_ نم
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950 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حرفش اومد: ونِ یم یهان

 شه. یکه هست به تو مربوط م ی_ هر چ

 قدر براش مهمه؟ نیکه ا هیکه آرام ک نیمخصوصا ا 

 بوده. زیبراش مهم و عز یلیآرام، خ نیمعلومه که ا یکرد فیکه تو برام تعر یز یاز چ 

 

 کرده بود. یدیاون شب افتاد که حال ِ ساواش بد بود و تب شد ادیآوردن اسم " آرام "   ادیبه  با

 

 آورد و...  یتب داشت هم اسم اون رو م یبود ِ که وقت زیبراش مهم و عز یلیحتما خ ،یقول هان به

 ناراحت شده بود. هیقض نیدونست چرا از ا ینم

 حسادت! ییجورا کی ای

 

 به خودش اومد: یهان یصدا با

 امکان داره؛ زی_ فقط دو چ

 زنم که خواهرش باشه. یم ییحدث ها هیکه  نیا ایآرام عشقشه  ای

 

 :دیبه صورتش کش یحرف رو عوض کرد و دست آلما

 گذشت؟ یبهت خوش م ؟یکرد یکارها م ی. من نبودم چکم از خودت بگو دختر هی_ 

 

 .دیکش یدرشتش دست یبافته شده  یزد و به موها یلبخند ِ گرم یهان

 ؟وونهیگذره د ی_ بدون تو مگه بهم خوش م

 تهران. می. دو روز بعدش ما هم رفتیکه رفت نیبعد از ا 
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951 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفت. ایتالیبرات نگفتم. آرش با دوستش ا یوا

 

 :دمیپرس ریمتح

 !؟ی_ واقعا؟ پس چرا زوتر بهم نگفت

 

 اش بغل کرد. نهیس یبالشت رو تو یهان

 اصال فراموش کردم؛ آرش هم... گهید ی_ تا اومد

 

 لب آروم ادامه داد: ریبه آلما کرد و ز ینگاه

 رفت. ایتالی دوستش ساسان، ا ِشنهادیفراموشت کنه، به پ شهیهم یکه بتونه برا نیا ی_ برا

 

 انداختم. نییرو پا سرم

 !ی_ واقعا متأسفم هان

 

 زد: یکم رنگ لبخندِ 

 !یخواهر  ینکرد ی_ تو که کار 

 کنه. دایو خودش رو پ ادیرفت تا بتونه با حسش کنار ب یها م نیزوتر از ا دیبا  

 

 رفتن. نییکرد، به سمِت طبقه  پا یشام صداشون م یمادرش که برا یصدا با

 

 به سمِت اتاق رفت. یحرف چیاز شام، پدرش بدون ه بعد
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952 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. رهیبه رفتن ِ پدرش خ ناراحت

 

 لب گفت:  ریز مادرش

 شه آلما. ی_ درست م

 که... ی. اون هم کسنیشد غهیحاال بدون اجازه اش ص ،یپدرت سخته بعد از اون همه دور  یبرا 

 

 نگفت و سکوت کرد. یز یچ

 مادرش شد و کنجکاوانه گفت:  کینزد

 دونم مامان؟ یهست که من نم یز ی_ چ

 

 تکون داد و انگشت هاش رو بهم گره زد. یسر  مادرش

 شه! یوقت خوب نبوده و نم چیبابات با بزرگمهر ها ه ی ونهیرو بهت بگم که م نی_ فقط ا

 ؟ی_ بخاطر چ

 شده؟ یطور  نیافتاده که ا نشونیب یمگه چه اتفاق 

 کنم. یم فیرو برات تعر ی_ به موقع همه چ

 

 "  گفت و به سمِت اتاقش رفت.ی" باشه ا

 

  یبه عادت شونه ابافته شده اش رو باز کرد و  یتخت نشست و موها یاتاق رو خاموش کرد و رو برق

 .دیاشون کش ونهیم
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953 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفت. شی همراهش، نگاهش به سمِت گوش ِامکیپ یبا صدا ناگهان

 

 از ابروهاش رو باال داد. یکیناشناس،  ی شماره  ِدنید با

 گه؟ید هیک نی_ ا

 

 متعجب تر شد. ام،ی پ ِدنید با

 

 

 

 رو خوند:  امیپ رلبیز آروم

 ذره شده! " هیبرات  وونهید هی"دل ِ 

 

 ننوشت.  یز یشد و چ مونیبعد پش یول سهیبنو یز یصفحه لمس کرد و خواست چ یرو رو دستش

 شناخت! یناشناس رو نم نیا یوقت

 

 .دیدلش لرز یکه لحظه ا یاومد، جور  یا گهید امیپ دوباره

 .تیبلنده مشک ی موها ِدنی" د

 نگاهت، ی دوباره  ِدنید

 ! تیسبز چمن یچشم ها یدوباره  دنِ ید

 که بخاطر تو هستش رو هم دوست دارم. یا یدلتنگ نیآلما؟ من ا هیچ یدون یم 

 کنه! " یتابم م یداره بدجور ب گهید ،یدلتنگ نیا یول
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954 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 قلبش رو به وضوح حس کرد. ستادنیلحظه ا کی ،یآخر  یجمله  با

 

 "تیسبز جنگل ی" چشم ها 

 

 نبود. ینفر تا به حال بهش گفته بود و اون هم جز ساواش کس کیرو فقط  نیا  

 رو خوند. یبعد امیپ دوباره

 

و نتونستم صدات رو بشنوم. حداقل  دمتیوقته ند یلیخ ؟یبگ یز یکلمه چ کیحداقل  یخوا ی"  نم
 . "رهیآروم بگ یقلِب لعنت نیا یبگو تا کم یز یچ هی

 

 شک نداشت که خود ِ خودش بود. گهید

 بگه. یدونست چ ینم یول سه؛یبنو یز یبرد و خواست چ شیلرزونش رو پ یها دست

 

 همراهش دوخت. یاومد که نگاهش رو به صفحه  یبعد امیپ دوباره

 

 کنار پنجره. " ایب یتون ی" اگه م

 

 باال رفته بود. تینها یتند ِ قلبش، ب تمیر دوباره

 دست پاچه شده بود! یکم
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955 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده بود. ختهیدور ِ شونه هاش ر شونش،یو  پر یمشک یطور که موها همون

رو آروم با دست  ریرنگ ِ حر یآب یسرش گذاشت و به سمِت پنجره رفت و پرده  یرو رو یشال مشک 
 کنار زد.

 

 دوخت. رونیرو به ب نگاهش

 بود. ابونیخ یپدرش روبرو یالیو 

 

 یتموم نشدن یلیبارون که مثل س نیشدن، از ا یرد م عیکه سر ییو آدم ها دیبار یم یدیشد بارونِ 
 موندن. ینم بینص یب دیبار یم

 به مقصد برسن. عیخواستن سر یبه دست داشتن و انگار م یهر کدوم چتر  

 

 کرد و با دقت به اطراف چشم دوخت. زیر یهاش رو کم چشم

 دستش حس کرد. یرو تو یدفعه لرزش گوش کی 

 همون شماره بود! دوباره

 

 رو کنار گوشش قرار داد. ید و گوشاتصال رو ز دیترد با

 گوشش شد: یتو ینیمردونه اش طن یخسته و بم شده  یصدا

 _ آلما...

 

 جواب داد: اریاخت یدفعه ب کی

 _ جانم؟
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956 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد. اریاخت نشونیب یسکوت هیثان چند

 شد. یم دهیشن ی ساواش، از پشت تلفن هم به خوب ِنیسنگ یها نفس

 بال. ی_ جونت ب

 

 نگفت که ساواش گفت:  یز یهم آلما سکوت کرد و چ باز

 شه.  یرفع م یحداقل کم یدلتنگ نیا دنت،یکردم با د ی_ فکر م

 شد؛ شتریکه کم شد بلکه ب نیَنه ا یدلتنگ نیا دنتیحاال با د یول

 نکن! غیخوام صدات رو بشنوم. صدات رو ازم در یم آلما

 

 که ذهنش رو به خودش مشغول کرده بود به زبون آورد: یسوال فقط

 ؟یی_ االن کجا

 کرد. یمکث

 _ سمت راستت رو نگاه کن. کنار کوچه.

 

از  یکیبود و  ستادهیبرق ا رهیت ریافتاد که ز یپوش یرو چرخوند که نگاهش به مرد مشک نگاهش
پالتوش فرو برده بود و همون طور بارون به سر رو روش  ِب یج یتو ،یدست هاش رو با حالت خاص

 .دیبار یم

 

 کرد: یتأمل آلما

 ؟یجا اومد نیا دیبارون شد نیا ی_ چرا تو
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957 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمتید یم دی_ با

 !یدی_ خب حاال د

 

 گرفت: ینفس

 .نمتیبب کیخوام از نزد ی_ نه. م

 کرد گفت: یتکون داد و همون طور که از پشت پنجره نگاهش م یسر 

 بفهمه. یشه. ممکنه کس ی_ نم

 

 کرد: دیتأک مصمم

 فهمه. ی_ نم

 شه ساواش. ی_ نه نم

 گفت: مصمم

 .یایمونم تا ب یجا م نی_ پس من هم

 

 مکث کرد: یدستش جابه جا کرد و کم یرو تو یگوش

 .ی_ تو که از من لجبازتر 

 

 ذهنش تجسم کنه. یتو یتونست چاِل رو گونه اش رو به خوب یکرد که م یخنده ا تک

 

 بمون. یخوا ی_ باشه. هر چقدر که م

 .شتیپ امیدم که ن یبعد که گذشت قول نم قهیده دق ی_ ِا جدا. باشه ول
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958 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 :دیهاش رو بست و لب گز چشم

 کجا؟ ی. ولامی_ باشه باشه م

 باغ هست. اون جا. هیکه  التونی_ ُپشت و

 

 و بدون مکث گفت: عیسر آلما

 باغه. یاتاِق بابام روبرو ی_ نه، نه پنجره 

 فهمه.  ی_ نم

 

 لحنش گفت:  یحرص چاشن یبا کم آلما

 ؟یمطمئن یلی_ خ

 شه. ینم یز یکن و  مطمئن باش چ نانیبار بهم اطم نیاول ی_ برا

 منتظرتم. التونیبعد ُپشِت باغ و ی قهیده دق تا

 

شونه اش  یرنگش رو رو یگلبه یکه به لب داشت. شال ِ بافته  یرو قطع کرد و با لبخند یگوش
 انداخت و از اتاق خارج شد.

 

 

 .دیچیبه دور خودش پ شتریاش جمع کرد و شال ِ بافته رو ب نهیس یهاش رو تو دست

 

 به اطراف انداخت. ینگاه



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

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

 معلوم نبود. یز ی شب چ ِیکیتار یتو

 

 شد. دهیکش یداشت که به ناگهان دستش محکم به سمت یطور به سمِت جلو قدم برم همون

 درخت اصابت کرد. چشم هاش رو محکم بست. یکمرش به تنه  ادیبه خودش ب تا

 

نفسش رو راحت و آسوده  آورش، طنتیش یچشم ها دنِ یاز چشم هاش رو آروم باز کرد، با د یکی یال
 فرستاد. رونیاش ب نهیاز س

 

از دست هاش رو حائل کنار ِ صورت آلما گذاشت و با فاصله  یکیبود.  ستادهیطور که روبروش ا همون
 گفت:  طنتیاز ش یچاشن ی، با لحناز جانبش یکم

 .یایکردم که ب ی_ فکر نم

 جا؟ نیا یایب ی_ چطور تونست

 

 کرد. ییخودنما تینها یگوشه لبش ب یکج لبخند

 هم که شده باشه. یمتیبه هر ق ارم،یرو بخوام به دستش م یز یچ یوقت ی. ولی_ به سخت

 

 هاش بو دار شده بود! حرف

 

 _ مثال...

 آخر رو زد: رینگاهش کرد و ت قیدق

 _ مثال تو!
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960 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

  نافذش گفت:  ِیبه چشم ها رهیابروش رو باال داد و خ یتا کیعادت  به

 !ی_ هنوز که نتونست

 

 دست ِ راستش رو به سمِت گونه آلما برد. پشت

 تونم. ی_ م

 

 ، گر گرفت و معذب شد.نوازش دست ِ پرالتهاب و داغش به سمت گونه اش از

 تونم برم؟ ی. میدی_ خب حاال من رو د

 

 " کرد.یلب " نوچ ریباال انداخت و ز ییابرو

 

 کرده بود؟! رییهمه تغ نیرفتارش ا نان،یشدنش توسط س دهیساواش بعد از دزد چرا

 نشدم. ریس دنتی_ هنوز که از د

 

 اش آشکار شد. گونه یکرد و دو چال ِ رو ینگاهش کرد که تک خنده ا بیعج یبا حالت آلما

 

 باشه. ادتیرو بهت اعتراف کنم  قتیحق هی_ 

 

 پروا به زبون آورد: یرو ب قتیبه آلما کرد و حق ینگاه یرچشمیز

 شم. ینم ریوقت س چیه دنتی_ من از د
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961 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 حرف رو عوض کرد: نشون،یب یکیتوجه به نزد بدون

 داره اگه... نیدورب الی_ و

 _ از کار انداختمشون!

 

 پرت کنه. یکیهمه نزد نیکرد تا حواسش رو از ا دایپ یا گهید ی بهونه

 دادن؟ یم کیدر کش یکه جلو ی_ دو نفر 

 

 آرامش جواب داد: با

 _ در عالم خوابن.

 تعجب نگاهش کرد.  با

 ...یچ ی_ برا

 

 سکوت کردن. ،یفرد ی صدا ِدنیشن یصدا با

 اون جاست؟ ی_ کس

 

 باغبونشون بود. یصدا

 درخت کشوند. ی گهیآلما رو به سمت ِ د حرکت کیدر  به درخت افتاد که ساواش ینور 

 

 ساواش گذاشت. ی نهیتخت س یکه انگار در آغوش هم فرو رفته بودن. دو دستش رو رو یجور 

 و گرمش قرار گرفته بود. یقو نهیس یسرش رو 
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962 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 یگوش آلما به خوب ریتند ِ قلبش، ز تمیر یشد و صدا یم نییاش، با شتاب باال و پا نهیس ی قفسه
 شد. یم دهیشن

 

 گردن ِ ساواش بود. یکه رو دهیکش یبیبه صل نگاهش

 بده هم دور ِ گردنش بود. ادی یرانداز یخواست بهش ت یکه م یموقع ا بیصل نیا

 

گوش ِ آلما  ریخم کرد و ز ی. ساواش سرش رو کمشد یم دهیشن یباغبون به خوب یقدم ها یصدا
 زمزمه وار گفت: 

  من به تو بشه. ِدنیتونه مانع د ینم یچی_ ه

 بشن! نمونیتونند سد ِ ب یها هم نم لهیم ،یباش ریزندان اس یاگه تو یحت

 

 یکه رو یا یناگهان یبوسه  با

 زد. بشیباره غ کیگونه اش کاشت، به  

 

 بود برد. دهیکه بوس یهاش رو با لذت بست و دستش رو به سمِت گونه ا چشم

 

 .یگرم و خواستن یا بوسه

 تنش رو به اوج رسونده بود. یباره، دما کیکه به  یا بوسه

ِِ  یلیدونست خ یکه م یا بوسه  متفاوت و خاص ِ
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963 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 تابم کرد. یهم نگاهش ب باز

 داشت خشک و انجماد شد انیکه در رگ هام جر یخون ش،یدلبر کی با

 رو در قلبم فوران کرد! ی، آتشعاشقانه اش یدر آخر، زمزمه ها و

 

****** 

 

 زد. ی. نفس نفس مشد داریخواب ب از

شبونه اش شروع شده  یکابوس ها ،الیبود که بعد از رفتن ِ ساواش از باغ پشت ِ و یشب نیسوم نیا
 بود.

 

 .دیشن ی. ضربان ِ قلبش رو به وضوح مرو به سمت ِ قلبش برد دستش

 دفعه در اتاق باز شد. کی

 

 .دیکش یاز سر آسودگ ینفس ،دیمادرش رو در چهار چوپ در د یوقت

 

 رو به دستش داد. یآب وانِ یل ،یسمتش اومد و با نگران به

 

 :دیدخترش کش یبه موها یدست

 ؟یدید یبازم خواب ِ بد زمی_ عز
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964 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنار تخت  ِزیم یرو رو وانیل د،ینوش یکه جرعه جرعه آب رو م نیا نیرو آروم تکون داد و ح سرش
 1گذاشت و نگاه ِ تمناش رو به مادرش دوخت. 

 ؟یبمون شمیکه خوابم ببره پ یشه امشب تا وقت ی_ مامان م

 

 که در لحن ِ صداش بود یخواهش

 اجازه "نه" گفتن رو از مادرش گرفت. 

 

 داد. هیت تکتاج تخ به

 مادرش نهاد. یپاها یسرش رو رو ش،یبچگ یآلما مثل همون سال ها 

 

سوالش رو  اریاخت یاتاق چشم دوخت و ب یکیموهاش حس کرد. به تار ی دست مادرش رو رو ِنوازش
 به زبون آورد:

 !ن؟ی_ مامان، شما با اجبار با بابا ازدواج کرد

 

 حرکت موند. یآلما ب یموها یمرتبه حرکت ِ دستش رو کی

 قرن گذشت. کیبرقرار شد که انگار  نشونیب یسکوت

 

 شد. مونیبود پش دهیکه پرس یسوال از

 فکر بود که مادرش شروع به صحبت کردن کرد. نیهم یتو

 وقت عاشقم نبود! چیبابات ه ی_ به اجبار نبود. ول

تونست فراموش کنه،  یکه نم نی؛ نه تنها اتونست صحرا رو فراموش کنه یوقت نم چیچون بابات ه 
 بلکه
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965 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و خاطرات ِ بابات حضور داشت. ادیقلب و  یتو شهیهم صحرا

 

 که مغموم بود ادامه داد:  یلحن با

 دوست داشتن ِ ساده بود. هیحداقل  ی_ درسته که عاشقم نبود. ول

 .تونه صحرا رو فراموش کنه یدونستم که بابات نم یمن از اولش هم م دخترم یدون یم

 کرد. ینگاهم نم یزن چی، به هز مرگ ِ صحرابعد ا 

 دوست داشتم. یلیبابات فرهاد رو خ میدوران جوون یتو یدون یم

 بهش فکرنکنم. گهیکردم د یبعد از ازدواجش با صحرا، سع یول

 خودم رو کردم... یحداقل سع یکه سخت بود ول نیا با

 .میدفعه پدرت اومد خواستگار کیدو_ سه سالت بود که  حدود

 ...یول دیدونم از کجا فهم یبود که دوستش دارم. نم دهیفهم

تونه صحرا رو فراموش کنه و  یوقت نم چیروز بهم گفت اگه قبول کنم باهاش ازدواج کنم؛ ه نیاول یتو
 . مونهیعاشقش م

 نه! ای امیموضوع کنار ب نیتونم با ا یقبلش خواست بهم بگه تا م گفتش

 ...دیشا

 بتونه فقط دوستم داشته باشه. دیشا

 من قبول کردم. یول

 دوست داشتم و سال ها بخاطرش صبر کردم. یلیرو خ بابات

 رو دوست داره. گهید یکیو  ستیمهم نبود عاشقم ن برام

 بود. یبرام کاف نیکه حداقل تو و بابات کنارم باش نیا

 ...یصحرا دوستم داشته باشه ول یداشتم که بابات حداقل بتونه به اندازه  یحسرت هی شهیهم یول
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 طور نبود. نیوقت ا چیکه ه فیح

 

 رو به جانب ِ مادرش چرخوند: سرش

 _ پس بخاطر من؟!

 

 تکون داد. یلب فرو بست و سر  مادرش

 آلما زد:  یِ شونیبه پ یبوسه ا 

 دخترم! یمن یای_ تو همه دن

اش با بزرگمهر ها  ونهیسوال؟ چرا بابا م هیمامان  ادمه؛ی یگنگ یزهای_ از اون موقع که سه سالم بود، چ
  ست؟یخوب ن

 

 شد و سخت در فکر فرو رفت: رهیخ ینامعلوم یبه نقطه ا مادرش

 . درسته؟ی_ دفتر خاطراِت مادرت صحرا رو خوند

 

 لب گفت. ری" زی"اهوم

 

 مادرش ادامه داد: 

 شاهرخ ِ پدر ِ ساواشه. نی. همکه صحرا رو دوست داشت ی_ اون شاهرخ

 

 شد. ریخ میتخت ن یحرف ِ مادرش، ُشکه و ناباور رو نیگفتن ا با

 :دیپرس رتیح با
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  ؟ی_ چ

 ما اومده بود همراه پسراش؟ یالیشاهرخ که اون موقع و نیهم یعنی

 ساواش و سام! یبابا

 !شاهرخ

 

 گفت: نانیتکون داد و با اطم یسر  مادرش

 .دمیبابات شن یحرف ها ونِ یها رو از م نی_ منم ا

 ما و بزرگمهرها بسته بشه. نیب یوصلت چیده که ه یکه بابات اجازه نم نهیهم یبرا

 !یدردونه اش زیتو که عز مخصوصا

 

 لبش جا خوش کرد: یگوشه  یلبخند

 باشه. ومدهین دنتید ینبوده که ساواش برا یهفته و سه روز، ساعت کی نی_ ا

بابات  یبرا یقانع کننده ا لیقدر شجاعانه از عشقش به تو دفاع کرد و دل نیو ا ستادیبابات ا یجلو
 لجبازه. یلیخب بابات هم خ یموند. ول ینم یا گهیآورد که حرف ِ د

  و تمام. ِیکیکه حرف بابات  فیح

 ساواش اومده؟ نی_ پس چرا به من نگفته بود

 

 کرد و ادامه داد: یمکث

 بگه. یز یبهت چ ی_ بابات نخواسته بود کس
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گذشته، کم کم  یمادرش و با فکر کردن به اتفاق ها یو جواب ها آلما یِ در پ یپ یشب با سوال ها اون
 فرو رفت. قیعم یبه خواب

 

 شد. داریب ن،ییپا یطبقه  یبا سر و صدا صبح

، کارشون نیدر ب ریتعلل و تأخ یرفتن و بدوِن کم یهر کدوم از خدمت کارها با عجله به هر سو م 
 سخت مشغول کار بودن.

 

 داشتن. یخاص یمهمون کیطور مواقع  نیا یتو شهیهم

 روال بود. نیکه وضع خونه به هم ادینفر ِ مهم قرار بود ب کی ای 

 

 انداخت. ینگاه نهیکه به سر و صورتش زد. به آ یآب با

 ساواش افتاد. ی بوسه  ِادیناخوداگاه  

 

 

 غروب بود که همراهش زنگ خورد. یحوال

که کنج لبش بود  قیعم یناشناس، با لبخند یِ قبل ی همون شماره  ِدنیبه شماره انداخت و با د ینگاه
 جواب داد.

 

 رو به دِل آلما انداخت. ی ساواش، ترس ِنیو خشمگ ادیفر یهنوز " الو" نگفته بود که صدا یول

 ذارم دستش بهت برسه؟  ی؟ که مکردهفکر  یندار با خودش چ یچیه ی_ اون پسره 

 !؟یفهم یم یمن رد بشه تا بذارم مال اون بش یاز جنازه  دیبا

 که مال ِ ساواشه بدوزه، چنان بهش بفهمونم. یچشم به کس دیبفهمه که نبا دیبا 
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 زمزمه کرد: نگران

 شده ساواش؟ ی_ مگه چ

 

 : دیکرد تن  صداش باال نره آروم غر یم یکه سع ییصدا با

 خواست بشه که نشده بود! یم یچ _

 و لمست کنه! رهیبهت ابراز عالقه کنه، دستت رو بگ بخواد

 

 گفت: یا یکرد و با تعصِب خاص و عصب یمکث

 شکنم. یکه بخواد لمست کنه رو م ی، دست ِ اون_ آلمــا

 کنم! یهوا به سمتت پرسه بزنه رو نابود م یکه ب یفکر  

 

 کرد لحنش آروم باشه. یسع

 آروم باش ساواش._ 

 

 .دیشن یوارش رو از پشِت گوش نیو سنگ قیعم ینفس ها یحرفش، صدا نیگفتن ِ ا با

 گفت:  یا یبا لحن ِ عصب یبعد از لحظه ا یول 

 _ چطور آروم باشم آلما؟

 نکنم؟ یدست رو دست بذارم و کار  یطور  نیو من هم تیخواستگار ادیپسر ب اون

 

 تعجب زمزمه کرد: با

 ؟ی_ خواستگار 
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 کنم. یم یدم در خونتون و بابات رو راض امیم گهیآلما شده صد بار د ؛یدونست ی_ نگو که نم

 برم. یم شیصورت کار ِ خودم رو پ نیا ریدر غ 

 

 و مبهوت زمزمه کرد: مات

 خبر ندارم! یز ی_ من از چ

 باشه! ادتیرو  نیحرف هام؟ ا نی_ نگفته بودم بهت که کل ِ شق تر از ا

 

 شد رهیلفن ِ قطع شده ختعجب به ت با

 خودش رو به اتاِق پدرش رسوند. یک دینفهم

 

داشت  شیشونیکه در پ یز یبرگه ها باال آورد و با اخم ر ی. پدرش سرش رو از الکه در رو باز کرد نیهم
 گفت: 

 چه طرز وارد شدنه دخترم؟ نی_ ا

 

 گذاشت. زیم ی کار پدرش رفت و دست هاش رو رو ِزیسمت م به

 د؟ینگفت یز یشما چرا بهم چ_ بابا 

 .دیکن یم نییرو تع ینظرم، قراره خواستگار  دنِ یگفتن به من و پرس بدون

 

 چونه اش گذاشت.  ریدو دستش رو بهم گره زد و ز پدرش

 نه! ی_قرار خواستگار 

 !تونیجشن نامزد 
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 گرد شده پدرش رو نظارت کرد. یچشم ها با

 ؟بابا یچ یعنی_ 

 نامزد کنم؟ یاصال من قراره با ک 

 قبول نکنم و نخوام! دیشا د؟یگ یرو بهم نم یز یچرا قبلش چ 

 هنوز... ساواش

 

 صورتش برداشت. یرنگش رو از رو یشکل و مشک یطب نِک یع

  تمام گفت: ِتیبهش انداخت و با جد ینگاه یچشم ریز 

 آلما. یار ی_ بار آخرته که اسم اون پسر رو به زبون م

 بابا... ی_ ول

 .و تا آخر هفته عقد تهیقراره نامزد_ امشب 

 تونه خوشبختت کنه. ی. قطعا مهیهم پسر خوب الیدان

 

 بغض اسم پدرش رو صدا زد. با

 کرد؟! یم نیپدرش داشت همچ چرا

 کنه ساواش رو... یکه شاهرخ پدر ساواش بوده، قبول نم نیبخاطر ا فقط

 

 :دیبغض نال با

 کنم. یکه دوستش ندارم ازدواج نم ی_ بابا من با کس

 . دیدون یم یرو شما بهتر از هر کس نیا 
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 ازش ندارم ازدواج کنم؟ یو شناخت دمشیکه تا به حال ند یبا کس دیخوا یوقت ازم م اون

 .نیطور نبود نیشما که ا ن؟یکرد رییچرا تغ بابا

 

 داد. هیتک یبود، به پشت صندل دهیابروانش کمونه کش نیکه ب یهمون اخم با

 خوام دخترم. یتو رو م ی_ من خوب

به تو  دیکنم، نبا یم دیشه، دارم تأک یکه به اون ها مربوط م یو شاهرخ و بزرگمهرها و هر چ ساواش
 .کنه دایپ یربط

 

 راست و چپ تکون داد و با سرعت به سمت ِ اتاقش رفت. نیبغض سرش رو به طرف با

 

 اتاقش رو قفل کرد. در

 عذاب دادنش رو؟ ایخواست  یرو م شیخوب پدرش

 کرد. یاعتراف م دیبا

 ...کی ایدوست داشتِن ساده بود  کیکه داشت،  یحس نیا

 !عشق

 لحظه هم به نبود ِ ساواش فکر کنه چه برسه به... کیتونست  ینم

 

 دستش حس کرد. یرو تو یگوش لرزش

 

 پرتاب کرد. واریرو محکم به د ینگاه کردن به شماره، گوش بدونِ 

 .ختیبالشت فشرد و بدون صدا اشک ر نیرو ب سرش
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 اشکش شد. یپر از قطره ها دشیکه بالشت ِ سف ختیقدر اشک ر نیا

 شد. یم یخال یجور  دیالزم داشت با هیگر نیا به

 

 خت،یاشک ر دیبا یگاه

 کرد. هیگر

 .یز یبر رونیدرونت رو ب یغصه  

 .یکرد دایپ یآروم گرفت و احساس سبک یدلت کم دیشا کردن هیبا گر حداقل

****** 

 

 

 با سرعت از در خارج شد. نیآرت د،یکه آرسام کش یداد با

 تأسف تکون داد. یبه نشونه  یسر  دیسع

  آرسام رو درآورده! ِیکار کرده که صدا یباز چ ستی_ معلوم ن

 

 . دیکش ادیشده بود، فر ختهیر شیشونیپ یکه رو یسیخ یو موها تیبا عصبان آرسام

 فقط من دستم بهت برسه! نی_ آرت

 

نازک  یو از قصد با صدا یمصنوع یبا ترس د،یخند یرفت و همون طور که م یبه سمت ِ مبل تک نیآرت
 گفت:  یدخترانه به شوخ

 به موال! می_ ِا وا برادر. ترسوند
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 مونم. یتو که در امان نم یمشت و لگد ها ریز ،یفیظر نیمن به ا ادیدلت م 

 شه! ینم دایبراش خواستگار پ گهیتو د یبا کتک ها یگر یو ج یناز  نیدختر به ا نیا دیشا یگ ینم

 

 برد و داد زد: ورشی نیبود به سمت ِ آرت دادیکه خشم توش ب ییچشم ها با

 .یاز دستم فرار کن یتون ینم گهیدفعه د نینفهم. ا ی_ پسره 

 .یغلط ها نکن نیاز ا گهیچنان بهت بفهمونم که د 

 

گرد شده، دستش رو به سمِت گونه اش  یپنهون شد و با چشم ها دیپشت ِ سر سع ز،یخ کیبا  نیآرت
 زد. یبرد و چنگ

 ...یخوا یآرسام جون. نکنه م ینبود ایح یقدر ب نی_ ِا وا تو که ا

 

 نگفت. یز یرو محکم گاز گرفت و چ لبش

 

مشتش گرفت و پشِت سر  یرو از پشت تو دیلباس ِ سع نیکه آرت ادیب نیخواست به سمت ِ آرت آرسام
 سنگر گرفت. دیسع

 

 کرد: یبه آرسام اشاره ا دیسع

 زده؟! ی_ دوباره چه گند

 

 زد. جواب داد. یهمون طور که از خشم نفس نفس م آرسام

 ره! یاز دستم قصر در نم گهیدفعه د نی_ ا
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جا  هیکرده و به هر کدومشون  ویس میگوش یشناسم رو تو یکه نم ییدوازده تا از دخترا یرفته شماره  
 ساعت... هیجا و  هیروز و  هی یقرار گذاشته. اون هم همزمان دوازده نفر تو

 . مگه من بهت نگفته بودم که من  فقط سارا رو دوست دارم. نگفتم؟نیمن دستم بهت نرسه آرت یعنی

 

 نداره. یراه ِ فرار  گهیشه و د یتر م کیآرسام داره بهش نزد قهیهر دق دیکه د نیآرت

 حال ِ داغون و خرابش دنِ یبا د یانداخت و خواست به سمتش بره، ول یساواش نگاه ِ کوتاه به
 شد مونیپش

 شه. ینم بشیجز خشم ساواش نص یز یدونست چ یبهتر دونست نره. وگرنه م و

 

 به ساواش کرد. ینگاه دیسع

 تر بود، اصال خوب نبود! زیکه از برادر هم براش عز یقیرف قش،ی رف ِحال

 که نه از داغون هم گذشته بود. خوب

 

 مبل نشست و چند ضربه به شونه اش زد. یرو کنارش

 قدر خودت رو داغون نکن! نی_ داداش لطفا ا

 

ضرب گرفته  نیزم یدست هاش گرفته بود و همون طور که نوک کفشش رو ونیسرش رو م ساواش
 گفت:  یگرفته ا یبود با صدا

 ؟_ داغون

 

 کرد. یم ییلبش خودنما یگوشه  یبدجور  قشی عم ِپوزخند
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 اومد: دیسع یصدا دوباره

 ...دیشه با یدرست م ی_ همه چ

 

 کرد: ی. سکوتدیو غرش مانند ِ ساواش رو که شن نیخشمگ یصدا

 ؟یچ دیشه سع یدرست م ی_ چ

 برم. دیبا من

 برم. دیشم با یتر م وونهیمونم د یجا م نیا یهر چ 

 

 مداخله کرد. عیسر دیسع

  ؟ی_ کجا بر 

 ساواش؟ یستیبه فکر ِ خودت ن چرا

 

  موهاش زد: ِونیم یچنگ ِ محکم ساواش

 بار ِ دومم باشه؟ نیبه فکر خودم بودم که ا ی_ من بعد از آرام، ک

 .دیعشقم بجنگم داداش سع یدفعه حداقل برا نیا بذار

 

 کردن گفت: یکه با هم بحث م نیبلند و غضبناکش، رو به آرسام و آرت یدفعه با صدا کی

 _ با هر دوتونم ساکت! 

 .دیپر یبهم م یکه ه دیبچه ا مگه

 

 شدن. رهیحرف ِ ساواش، هر دو سکوت کردن و با تعجب به ساواش خ نیگفتن ِ ا با
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977 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بودن. دهیند یو عصب نیخشمگ یجور  نیوقت بود ساواش رو ا یلیخ

  

 بود، به سمِت در قدم برداشت. دهیابروهاش کمونه کش نیکه ب یاخم وحشتناک با

 .ستهیاز پشت ِ سرش، باعث شد از حرکت با دیسع یکه با صدا دیدر رس ی رهیبه دستگ دستش

 

حداقل به فکِر پدرت شاهرخ  یستیشه؛ اگه به فکر ِ خودت ن یخراب م یهمه چ ی_ ساواش اگه بر 
 باش.

 

 در، محکم مشت شدن. ی رهیدستگ یهاش تو پنجه

 

 گفت:  یکه برگرده با لحِن محکم نیا بدون

 .رمیگ یرو در نظر م یرو انجام بدم اول همه چ یبخوام کار  ی_ من وقت

 .یتا االن دلش رو شکست یلیباش که خ یتو به فکر ِ کس 

 و چند سالمون بوده. نی چند ِیبهت نگفتم به حرمت ِ دوست یز یتا االن چ اگه

  ِ زیبرام مثل آرام عز ایکه رو یدون یم

 !یبشه. با من طرف ختهیچشم هاش ر یَنمه اشک بخاطر تو تو هیاگه  یبه بعد حت نیا از

 .دیباش سع انتیمراقب رفتارت با اطراف پس

 

 از در خارج شد. یمعطل بدون
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978 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. رهینامعلوم خ یبه خودش اومد و به نقطه ا دی، سعمحکم ِ بسته شدن در یصدا با

 

 سرش اکو شد. یبار تو نیساواش چند یها حرف

 

 برادرانه بود. شهیطور باهاش حرف نزده بود؛ هم نیبحال ساواش ا تا

 امروز... یول

 دوستانه و  نه

 برادرانه بود! نه

 ناآشنا. یا بهیغر کیمثل  بلکه

 

 اخطار؟! کی ایشد  یمحسوب م دینوع تهد کی نیا

 دلش شکسته بود؟ ایکار کرده بود که رو یچ

 داشت، چشم هاش رو محکم بست. ایکه با رو یو رفتار  دارید نیآوردن ِ آخر ادیبه  با

 

 بودم چرا؟ دهی! چرا نفهمیلعنت ،ی_ لعنت

 

 سمت ِ اتاق قدم برداشت. به

 کرد. یرو جبران م یهر چه زودتر همه چ دیبا

 بشه. رید یلیکه خ نیاز ا قبل
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979 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 امکان داره، مگه

 !؟ینکن یو عاشق یباش عاشق

 ؟یبده و دل ند جوون

 !؟ینکن یوونگیو د یاون باش ی وونهید

****** 

 

 شد. رهیخ رشیحر یبه شال ِ آب نه،یآ یبغض از تو با

 رو از پشِت سرش حس کرد. ی نگاه ِینیسنگ

 افتاد. اینگاهش به رو نه،یآ یتو از

 

 زد: یجوون یب لبخندِ 

 .افتهیب ییاتفاق ها نیکردم همچ ی_ فکر نم

 

 لبش خودنما شد: یگوشه  ی پررنگ ِپوزخند

 .ایکار کنم رو یدونم چ ی_ نم

 .دنشیده، چه برسه به د یرو نم ارمیاسم ساواش رو به زبون ب یکه حت نیطرف بابام اجازه ا کی از

 .میبا پسر ِ همکارش نامزد کنم و آخر هفته هم عقد کن دیگه با یم گهیطرف ِ د کی از

 کنه؟! یفهمم چرا بابام درکم نم ینم

 ا؟یرو میتاوان ِ اون رو ما پس بد دیگذشته افتاد چرا با یکه تو ییبخاطر اتفاق ها فقط

 باشه که صحرا رو دوست داشت. یحتما همون شاهرخ دیپدر ِ ساواش درست با چرا

 آخه؟ چرا
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980 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .افتهیاتفاق ب یز یچ نیهمچ دیبه حسم برده بودم. با یتازه که پ چرا

 چرا؟ آخه

 

 اومدن. یصورتش فرود م یمهابا رو یب اشک یها قطره

 بهش انداخت و کنارش زانو زد. ینگاه یبا ناراحت ایرو 

 دستش گرفت. یآلما رو تو یزده  خیسرد و  یها دست

 

 .زیاشک نر گهی_ د

 !نمایبب ونیدوست ندارم خواهرم رو گر 

 .زمیعز یحق دار  البته

فهمه که  یکنه و م یدرکت م یروز  هیشه؛ بابات حتما  یدرست م یرو بدون باالخره همه چ نیا یول 
 گذشته داشته رو فراموش کنه. یکه تو ییا یو دشمن نهیک نیا دیبا

 ا؟یرو ی_ آخه تا ک

 .میگرفته بود به تهران برگرد میتصم یبابام حت 

 .میبا اصرار مامان موند م،یهم که هست ییالیو نیا 

 .میرفته بود شیوقت پ یلیوگرنه خ 

 

 به در خورد و درِب اتاق باز شد و خدمت کار وارد شد. یبگه، تقه ا یز یکه خواست چ نیهم ایرو

 سالن منتظرتونن. ی_ خانم. همه تو

 

 صورتش رو پاک کرد. یرو یاشک ها تکون داد و با پشت دستش یسر 
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981 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کرد. یتلخ ی پاک کردن ِ اشک هاش، خنده  ِونیم 

 .یرو بهم بگ ی مهم ِزیچ هیقرار بود  ی_ راست

 رفت. ادمیاتفاق ها پشت سر هم افتاد که به کل  نیقدر ا نیا 

 

 زد. یا یتخت بود رو برداشت و لبخند ِ مصنوع یکه رو یشال ایرو

 .ستی_ مهم ن

 کنم. یم فیفرصت مناسب برات تعر هی یبعدا تو 

 

 گفت: نانهیطم آلما

 شنوم. ی_  االن بگو م

 

 رفت:  ایبلند شد و به سمت ِ رو د،یرو د ایسکوت ِ رو یوقت

 هستش؟ دیسع ی_ نکنه موضوع درباره 

 بحثتون شده بود. گهیبودمتون با هم د دهیکه د یبار  نیآخر ادمهی

 

 زد. یپوزخند ایرو

 کاش! یکاش فقط بحث بود. ا ی_ ا

 !؟ی_ پس چ

 ه؟یچ یدون یم یکه داشتم هم از دست بدم. ول یدیذره ام هیکرد که همون  ی_ کار 

 برام تموم شده. یهمه چ گهید 
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982 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه. یدفعه درست م نیشه ا یدفعه م نیگفتم ا یم یخودم بود که ه رهیتقص همش

 ...یول

 .گهید میبر ایب یخیب

 

 زد: یز یچشمِک ر طنتیش با

 .نهیاش رو بب ندهیمنتظره که عروِس آ تینها یات ب ندهیکه االن مادرشوهر ِ آ نی_ مخصوصا ا

 

 بلند اسمش رو صدا زد. یبا حرص، با صدا آلما

 

  رنگ و لعابش کم شد: ِلبخند

 گم.  ی_ به جوون خودم راست م

 انگار زودتر از همه اومده بود. شیپ ی قهیچند دق حاال

 خواستن. یاز دخترها پسرم رو م یلیگفت خ یکرد و م یاز پسرش م دیو تمجد فیقدر که تعر نیا

 بوده که... ادیز یلینگاه نکرده و دختر شما حتما شانسش خ مین هیشون هم  یکیبه  یپسرم حت یول 

 

 _ واقعا؟

 کرد: یخنده ا تک

 _ به جوون ِ خودم.

 معروفه کجاست؟  یهان نیا یراست

 .نمشیمشتاق شدم بب یکرد فیقدر که ازش تعر نیا
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983 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گوشه لبش خونه کرد. یضیلبخند ِ عر ،یشاد ِ هان یآوردن ِ چهره  ادیبه  با

 

 تهران رفتن. نیهم ی_ انگار حاِل مادربزرگش بد بود، برا

 

 زمزمه کرد: یشوخ با

 .نمتیذاره بب یده و نم یبابات خونتون رام نم گهیکه وگرنه د میبر ای_ حاال ب

 قدر اصرار کردم آخرش قبول کرد. نیا یسخت یکل با

 هم با کمک ِ خاله فاطمه. اون

 بهت  ِیقدم کی دیساواش و بزرگمهرها باشه هم نبا یکه دوست و آشنا یداره هر ک دهیانگار بابات عق 
 بشه. کینزد

 

 اومد؛ ادشی یشد. انگار  دوباره همه چ دهیبه سمِت در کش نگاهش

 !ی نامزد ِجشن

 .ینامزد

 

 

 آلما افتاد. یبودن رو ستادهیا نییپا یکه طبقه  یوارد شدنشون، نگاه ِ افراد با

 

 بود. ی ساده و خانوادگ ِیمهمون کی

 رفتن. نییپا یمرمر  یاز پله ها ا،یکنار رو در
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984 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داشت. یخوب یلیدر کنارش بود حِس خ ایکه رو یوقت از

آلما  یکه حال و هوا نیا یبرا ایشد که رو یم نیرفت و غمگ یفکر فرو م یقدر تو نیاوقات ا یبعض 
چشم  ی، اشک توآورد که از شوق خنده یدر م ینیریقدر حرکاِت بامزه و ش نیا اره،یدرب ینیرو از غمگ

 زد. یآلما حلقه م یها

 

دو افتاده که  نیا نِ یب یدوست داشت بدونه چه اتفاق یلی. آلما خبود یدختر ِ مهربون و خون گرم ایرو
 ناراحت و دل شکسته است. دیاز دست ِ سع حد نیتا ا ایرو

 

 گذشته بود. قهیدق چند

 انداخت. یبه اطراِف سالن نگاه یبا نگران ایرو

 

 شده؟ یز یچ ای_ رو

 .یکنم آروم و قرار ندار  یحس م 

 

 به نشونه "نه" تکون داد. یسر  ایرو

 خبر بود! یدونه که آلما از اون ب یرو م یز یچ ایکرد رو یحس م یول

 

 با همکارش، سخت مشغول صحبت کردن بودن. پدرش

 

 مبل نشسته بودن. یرو نیبا خانم پرو مادرش

 شد. یاز آلما برداشته نم نینگاه ِ خانم پرو یلحظه ا 
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985 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قیاش بشه رو خوب و دق ندهیکه قرار ِ عروس آ یخواست دختر  یبود و م دهیبار آلما رو د نیاول یبرا
 بشناسه.

 

 که فقط آلما بشنوه گفت:  یلب آروم جور  ریبه سمِت آلما اومد و ز یکار  خدمت

 منتظرتون هستن. الیباغ ِ پشت و ینفر تو هی_ خانم. 

 

 که به دست داشت به سمِت مهمون ها رفت. ی شربت ِینیحرف، با س نیگفتن ِ ا با

 

 باغ منتظرش بود؟ یبود که تو یک

به سمِت باغ  یباغ منتظرش باشه، با خوش حال یکه ممکن ِ که ساواش تو نیلحظه با فکر به ا کی
 قدم برداشت.

 

 رنگ رو کنار زد. یتور  ی پرده

 کرد. رتیاش جمع کرده بود. ح نهیس یداد بود و دست هاش رو تو هیکه به درخت تک ی پسر  ِدنید با

 

 برد و خواست شیرو پ دستش

 اسم ِ ساواش رو زمزمه کنه که ناگهان پسر به سمتش برگشت. 

 آلما در گردش بود. ی نگاه پسر به دست و چشم ها ِرد

 که از فرط استرس عرق کرده بود رو بهم قفل کرد. ییدستش رو عقب برد و دست ها آروم

 د؟یداشت یکار ... شما با من دی_ ببخش
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986 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لب زمزمه وار گفت:  ریآلما شده بود ز یکه انگار محو  چشم ها پسر

 !یباتر یکردم ز یکه فکرشم م یز ی_ از چ

 

 شد. رهیبا تعجب بهش خ آلما

 به دور و اطراف کرد. ینگاه

 پسر، منظورش آلما بود! نیانگار ا نه

 :دیپرس یگنگ با

 _ بله؟!

 اش رو به آلما دوخت: یعسل یها چشم

 شبانه ام! یاهایاز رو ی_ حت

 

 کرد. یم یرو ادهیداشت ز گهید

 کرد: یتند اخم

 د؟یداشت یفهمم. با من کار  ی_ منظورتون رو نم

 برم! دیبا دیندار یکار  اگه

 

 :دیچند قدم نرفته بود که صداش رو شن هنوز

 هستم. الی_ من دان

 

 همون پسره همکار ِ پدرش بود. نیا پس

 ابروش رو باال داد. یتا کیاش جمع کرد و  نهیس یکرد و دست هاش رو تو یاخم
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987 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  ش؟ی_ بله. فرما

 

 شد. کشینزد یحرکت ِ آلما رو نداشت. کم نیکه انتظار ا الیدان

 .دیایجا ب نیکه گفتم ا دی_ ببخش

 رو بهتون بگم. یمهم یزهایچ یخواستم قبل از نامزد امیب الیکه و نیقبل از ا تشیراست

 .نمتونینکردم که بب دایوقت هم پ 

 ...نیهم بخاطر

 _ خب

 

 چند قدم عقب رفت. اریاخت یبه سمت ِ آلما برداشت که آلما ب یقدم

 بودم و خب... دهید نیشرکِت پدرتون اومده بود یخب... من قبال شما رو وقت تشی_ راست

 همون موقع عاشقتون شدم. از

 

 آورد. رونیب بشیرو از ج ییبایو ز نینگ دفعه مقابل ِ آلما زانو زد و انگشتر کی

 

 .ره یمن نم ادِ یاز  یشما لحظه ا یوقته که چشم ها یلی_ خ

 .دیحلقه رو از من قبول کن نیا میبش یکه نامز رسم نیقبل از ا خواستم

 

 شد. رهیخ الیگرد شده به حلقه و دست ِ دان یبا چشم ها آلما

 

 هستش. تیمثبت و رضا یسکوت ِ آلما، نشونه  نیکرد ا یکه فکر م الیدان
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988 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد و دست ِ آلما رو گرفت. یلبخند 

 

 حرکتش تند بود که اجازه نداد دستش رو به عقب ببره. نیقدر ا نیا 

 

مچ ِ دست ِ  یبا شتاب و محکم رو یرو به انگشِت آلما نبرده بود که دست بایدار ِ ز نیهنوز انگشتر نگ 
 قرار گرفت. الیدان

 

رو گرفته بود در گردش  الیکه مِچ دسِت دان یدستش و دست یتو یبا تعجب، نگاهش به حلقه  آلما
 بود.

 

 اش حبس شد. نهیس یلحظه نفس تو کیانگار  دنشید با

 

پلک  یخون در چشم هاش شعله ور و رقصان بود. نگاهش بدون لحظه ا یکه حاله ها ییچشم ها با
 حلقه ثابت مونده بود. ی، روزدن

 

 ینگاهش م یبیکه مقابلش بود و با حالِت عج یپسر  نیا یدفعه ا کیو  یکه از حضور ِ ناگهان الیدان
 کرد در تعجب مونده بود، بلند شد.

 

 افتاد و غلتان شد. نیزم یآلما درآورده شد و با شدت رو یدفعه حلقه از دست ها کیناگهان  به

 

 بود.سکوتشون شده  نِ یب ینیطن ن،یزم یسقوط ِ حلقه رو یصدا
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989 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جرأت نگاه کردِن بهش رو نداشت. آلما

 کرده بود. دایادامه پ نیزم یغلتان ِ حلقه رو یصدا هنوز

 

 بود. ری ساواش اس ِیقو یدست ها ونیم الی دست ِ دان ِمچ

 ، چشم هاش رو محکم بسته بود.از درد الیکه دان یجور 

 

 :دیقفل شده اش غر یدندون ها ونِ یبگه که ساواش از م یز یخواست چ تیبا عصبان 

 بشه آروزت، یکس یدست ها ،اتیبشه رو یکس یکه چشم ها نی_ قبل از ا

 نه؟! اینفر بوده  هی یبرا یعمر  هیکه اون ها  نیبب اول

 

 

 بهش کرد. ینگاه یچشم ریبه خرج داد و ز جرئت

 

 که  فکش سفت و منقبض شده بود. یو از خشم نیخون یبا چشم ها 

 شده بود. رهیخ الیبود به دان شیشونیپ یکه رو یبا اخم 

 

 به ظاهر کرد: یاخم الیدان

 جا؟ نیا یکه اومد یهست یاصال تو ک که؟یمرد یگ یم ی_ چ

 .نمیاه دستم رو ول کن ب 

 

 به سمتش برداشت. یرنگ گرفت و قدم پوزخندش
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990 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بود! چیدرشِت ساواش ه کلِ یدر برابر قامت ِ بلند و ه الی دان ِزیر ی جثه

 

 یلحظه انگار به وضوح صدا کیو محکم بود که  ریساواش اس یپنجه  ونِ یم الیدان یدست ها یجور 
 .دیدستش رو شن یشکسته ِ شدِن استخون ها

 

 گفت، ینم یز یچ

 کرده بود. سکوت

 همون آرامش ِ قبل از طوفان بود؟! نیا یبه راست نکنه

 

 :دیساواش آزاد کنه، گنگ پرس یکرد دستش رو از پنجه ها یم یهمون طور که سع الیدان

 جا؟  نیا یکه اومد یهست ی_ تو ک

 باغ. نیپاش رو بذاره ا یحت یرو هماهنگ کرده بودم و اصال قرار نبود کس یهمه چ من

 جا؟  نیا یاومد یوقت تو به چه اجازه ا اون

 !یطلب کار هم هست یلیخ یحت

 .یام قرار گرفت ندهیمن و همسر آ نیب یاومد

 

 برداشت. زیکرد و به سمتش خ یغرش ،یزخم یمثل گرگ ال،یآخر ِ دان یجمله ها با

  

 ساواش قرار گرفت. ی پنجه ها ِونیاش م قهی اد؛یبه خودش ب الیتا دان 
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991 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 : دیلب با خشم غر ریاش رو محکم به دست گرفت و به درخت هلش داد و ز قهی

 شه! یم یچ نیتا بعدش بب اریاسم آلما رو به زبون ب گهیبار د هی_ فقط 

 

 جهینت یتالشش ب یساواش ببره تا مانعش بشه. ول یکرد دست هاش رو به سمت ِ بازو یسع الیدان
 بود.

 

 . هاان؟یات خطاب کن ندهیآلما رو همسر آ ی_ تو چطور به خودت جرأت داد

 

 اش جدا کرد. قهی  ِ ونیساواش رو از م یزد و با تموم تالشش، پنجه ها یپوزخند الیدان

 

 خوامش. یکه م یهمون جرأت_ به 

  ؟یکن چمیسوال پ یکه بخوا یباش یتو ک 

 زود برو تا نگهبان رو صدا نکردم. االی

 

 آورد؟ یرو به زبون م یز یچ نیشده بود که همچ ریاز جوونش س الیدان نکنه

 

 ، سرجاش خشکش زده بود.از ترس آلما

 

 بمونه. یکرد، باعت شده بود ادامه حرفش نصفه باق الیصورت ِ دان یکه روونه  یمشت

 

 شده بودن. زیدو سخت باهم گالو هر
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992 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حلقه کرد.  الیدست هاش رو دور گردن ِ دان ساواش

 

 .یهم هست گهینفر د نیو با چند یکن یعاشق بودن م ی_ ادعا

 نیکه بعد از ا یقدر نامرد بود نیچطور ا ناز،یپر نیمثال هم ایاسم هاشون رو برات نام ببرم  یخوا یم 
و در آخر بهش  یولش کرد وونیح هیشکمش مثل  یتو یبچه  هیبا  یکه استفاده ات رو ازش کرد

 سقطش کنه؛ یگفت

 از آتنا برات بگم؟ یخوا یم ای

 

از حدقه دراومده، ناباور و وحشتناک به ساواش  یشده بود و با چشم ها دتریاز گچ سف الی دان ِصورت
 بود. شده رهیخ

 

ساواش که ُرک و صادق به زبون آورده بود  یکه بهش وارد شده بود؛ از حرف ها یاز درد شتریب الیدان
 وحشت کرده بود.

 

 ساواش گذاشت و با التماس گفت:  یبازو یدستش رو رو آلما

 .شیکش یم ی_ ساواش دار 

 

 . دید ینم یز یانگار چ ساواش

 .دیکش ادیکرد. فر یم شتریطور که فشار ِ دست هاش رو ب همون

  ؟یکه ناموس ِ منه چشم دار  یبه کس ی. تو به چه جرئت_ آخه مردک

 من ُمرده باشم بذارم مگه

 .ینیخواب هم آلما رو بب یتو یحت
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993 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !تیبرسه به واقع چه

 

 شد.  یساواش، هرلحظه چهره اش به رنگ گچ م یپنجه ها ریز الیدان

 خواست. یم دنینفس کش یاجازه  

 

 .افتهیب نیزم یکه باعث شد تعادلش و از دست بده و رو دفعه رهاش کرد کی

 

 .ختیر یم یو درشت زیر یعرق ها ش،یشونیزد و از صورت و پ ینفس م نفس

 

 صداش در تضاد بود گفت: نیکه ب ینفس زنان و َخش 

 .ی..گی.. د..ر...وغ می... دار ی_ دار 

 

 .دیموهاش کش ونِ یم یچنگ یعصب ساواش

 و مات شده بود. ریساواش متح یاز حرف ها آلما

 

هوا  دنینفس کش یکه برا یالیخم کرد و به دان نیاز زانوهاش رو روبه زم یکیخم شد و  یکم ساواش
 انداخت. ینگاه د،یبلع یرو م

 انگشت اشاره اش رو به سمتش گرفت. 

 رو خوب تو ذهنت بسپار؛ نی_  ا

 ده. یرو پس م یکس که چشم به ناموس ِ من داشته باشه قطعا تاواِن سخت هر
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994 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 برداره. زیزد که باعث شد ساواش به سمتش خ یدوباره حرف الیدان

 

 و مانعش شدن. دنیو دوقلوها به موقع رس دیقبل از اون سع یول

 

 شده بود! ریکه واقعا از جوونش س یبه راست الیدان

 

 گفت:  رهیساواش رو بگ یکرد بازو یم یهمون طور که سع دیسع

 .شیبود ُبکش کینزد ؟یشد وونهی_ پسر مگه د

از  یشد؛ بخش یم نییاش با شتاب باال و پا نهیزد. قفسه س یطور که از خشم نفس نفس م همون
 تلنبار شده بود.  شیشونیپ یرو ییبایموهاش به طرز ز یتارها

 

 بود. دادیچشم هاش ب یقرمز رنگ تو یهنوز حاله ها یول

 هاش رو محکم بهم فشرد. دندون

 زنه باشه. یکه م ییمواظِب حرف ها دی_ با

 

 در آروم کردنش داشتن. یساواش رو گرفته بودن. سع یو آرسام همون طور که بازو دیسع

 

 ریبود رفت و ز انیخون کنار لبش نما یکه گوشه لبش پاره شده بود و رده ها الیبه سمت ِ دان نیآرت
 گفت: دیبازوش رو گرفت و رو به سع

 .با من نی_ داداش ا
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995 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .هییجا خبرا نیا دهیمند فکر کنم فهم فیشر یآقا االن

 .میبهتره زودتر بر ومدهیتا ن 

 

 :دیپرس یانداخت و با نگران یبه سمتشون اومد و به آلما نگاه دنشون،یاز دور با د ایرو

 _ حالت خوبه آلما؟

 

 تکون داد. یسر  یسخت با

 

 بندازه رو به ساواش گفت:  دیبه سع ینگاه یکه حت نیبدون ا ایرو

 . ادی_ پدر ِ آلما داره م

 ساواش. یشده. بر  یو بفهمه که چ ومدهیبهتره تا ن 

 

که  یانداخت و با اخم ایبه رو یو آرسام جدا کرد و نگاه دیسع یبازوش رو از حصار دست ها ساواش
 داشت زمزمه کرد:

 برگردم. ییکه تنها ومدمین یآسون نی_ به هم

 

 حرف، نگاهش رو به آلما دوخت. نیگفتِن ا با

 

 انداخت. ایبه رو ینگاه دیسع

 زد. یبهش بندازه داشت با آلما آروم حرف م یکه نگاه نیبدون ا ایرو
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996 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرده بود که لعنت به خودش! خودش

 

رو از در  الینداشت. بازوش رو محکم چنگ زد و همون طور که دان الیاز دان یا یکه انگار دلخوش نیآرت
 برد با حرص گفت:  یراه داشت م رونیبود و به ب یمخف یپشت ِ باغ که در 

 یگوش مال هیمنم  ادی_ بدمم نم

 بهت بدم! یاساس 

 

 جواب دادن هم نداشت. یقدر حالش بد بود که نا نیا الیدان

 

 رو صدا کرد. نیکرد و اعتراضانه آرت یاخم ایرو

 

 که در رو ببنده با حرص و بامزه گفت: نیقبل از ا نیآرت 

 گم؟ ی_ مگه دروغ م

 زن داداش دردسر درست کنه، قبل از همه با من طرفه. یبرا یک هر

 

 کرد. انیقدر جمالت رو بامزه ب نیا

 کردن. یخنده ا دیو آرسام و سع ایرو که

 

 .ختیدرونش فرو ر یز ی"زن داداش" چ یبا گفتن ِ کلمه  آلما

 

 رو برد. الیدان نیکه آرت نیهم
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997 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 پنجه  ِونیدست ِ آلما رو سفت و محکم م ،یحرف چیساواش به سمت ِ آلما قدم برداشت و بدون ه 
 به سمت ِ در گام برداشت. د،یو آرسام و سع ایرو یبهت زده  ی چشم ها ِونیهاش گرفت و م

 

 رو به آلما نداد. یمخالفت چیه یدستش رو گرفت که اجازه  یقدر ناگهان نیا

 

 : دیکه آرسام پرس نیا تا

 ساواش؟ یر  ی_ کجا م

 

کرد و نگاه ِ  لیسرش رو به سمت ِ آرسام ما یکه برگرده، کم نیو بدون ا ستادیاز حرکت ا ساواش
 بهش انداخت. یکوتاه

 کس دستش بهمون نرسه! چیکه ه یی_ جا

 

 ، از در خارج شد.حرف نیگفتن ِ ا با

 

 شد: رهیبه در خ دیسع

 کردم! یکرد به ساواش بودنش شک م یکارو نم نی_ اگه ا

 

 گفت و رفت. دیبه سع یز یچ آرسام

 تنها موندن. ایو رو دیو فقط سع رفت

 انداخت. ایبه رو ینگاه یچشم ریز دیسع

 چند روز چهره اش شکسته شده بود. نیا یتو چقدر
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998 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قدم برداشت. الیپشت کرد و به سمت ِ و ایاسمش رو صدا کنه که رو خواست

 که برگرده، به راهش ادامه داد. نیبدون ا ایرو یرو صدا کرد ول ایبار اسم رو چند

 

 رو به سمت ِ خودش کشوند. ایرسوند و مچ ِ دستش رو گرفت و رو ایخودش رو به رو عیسر دیسع

 

 .ادیبدم م یمحل یکه از ب یدون یم ؟یکن یم ییاعتنا یکنم ب یصدات م ی_ چرا وقت

 !ایاز طرف ِ تو رو مخصوصا

 

محکم تر دستش رو  دیسع یجدا کنه. ول دیکرد مچ ِ دستش رو از دست ِ سع یزد و سع یپوزخند
 گرفت.

 قهیکردم که به حرف هام حداقل چند دق یکردم، چقدر اصرار م یقبال چقدر التماست م ادینم ادتی_ 
 !یگوش بد

 ؟یدکر یم ییاعتنا یکه ب ینبود تو

 رون؟یبرم ب تیاز زندگ یخواست ینم مگه

 .کنم یکارو م نیدارم هم نیبب ؟ینیمنو نب گهید یدوست نداشت مگه

 .یخواست یکه م یهمون 

 خودت بود. یخواسته  نیا

 بود. کشینزد یکم یبا فاصله  ایچشم هاش رو بست؛ رو دیسع

  هیکردم و  یغلط هی_ من اون موقع 

 لطفا ببخش! ایگفتم. رو یز یچ

 بشه. ختهیگونه اش ر یاشک ِ سمجش رو یکرد نذاره قطره ها یهاش رو محکم بست و سع چشم
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 موفق نبود گفت: ادیانگار ز یکرد نلرزه ول یم یکه سع ییصدا با

 بمونم؟  یخواست یکه نم ی_ مگه... مگه تو نبود

 شه؟ یموندنم باعث عذابت م یگفت یکه م ینبود تو

 کنم. یکارو م نیدارم هم منم

 ؟یخوا یم یچ گهید

 

 قدم برداشت. الیاستفاده کرد و زود به سمِت و دیسع یشل شده  یدست ها از

 اشک هاش رو نداره. اریاخت گهیاون جا بمونه، د گهید کمیدونست اگه  یم

 

 رو ببخشه. دیسع یسادگ نیخواست به هم ینم

 !دشیبخش یوقت نم چیه گهیهم د دیشا

 کرد چندان قابل بخشش نبود. دیکه سع یکار 

 

 چشم دوخته بود. ایهمون طور به رفتن ِ رو دیسع

 گفت:  یهاش رو محکم مشت کرد و با کالفگ دست

 خودم بود. ری_ تقص

 

 

 .ستیدونم که کارم قابل جبران ن ی_ م

***** 
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1000 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 که امروز افتاد. یبا اتفاقات 

 شد. یدوباره خاطرات ِ گذشته در ذهنش تداع 

 **** 

 بود. دادیدراون ب یکه خستگ یبا چهره ا 

 آورد. رونیرو ب دیبرد و کل بشیج یدستش رو تو 

 خونه تعجب کرد. یِ و آروم یاز ساکت 

 

 سکوت در خونه برقرار باشه. یحت یخونه بود، محال بود ذره ا یآرام تو یوقت شهیهم

 

 ضرب باز کرد. کیرو با  در

 

 باز نگه داشته بود. یرو تا االن با سختقدر خسته و کوفته بود که چشم هاش  اون

 

 مبل پرت کرد. یحرکت، کتش رو رو کیگذاشت و با  زیم یرو رو شی چرم ِفیک

 

 .دیخسته اش کش یبه چشم ها یمبل نشست و دست یرو

 

 آرام افتاد. یبه اتاق بسته  نگاهش

 

 به اون وارد کرد. یرفت. دست ِ چپش رو به سمت ِ کتفش برد و فشار  یطور که به سمِت در م همون
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1001 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

مونده بود و  داریکه داشت ب یانیدانش جو یچند شب بود که پشت ِ سر هم شبونه بخاطر برگه ها 
 تو تنش نمونده بود. یاالن جوون

 

 نجوا کرد. آهسته

 .دینشن ییصدا یول

 

 به اتاق انداخت و در رو کامل باز کرد. ینگاه

 _ آرامم!

 

 خورد نبود. یم واریجز برخورد ِ پنجره باز که به د ییصدا یول

 .دیرنگ رو کنار کش یشمی یاومد. پنجره رو بست و پرده ها یکه م یدیشد یاز فرط ِ سرما 

 

 اتاق رو باز گذاشته بود؟! یرفتن، پنجره  رونیقبل از ب چرا

 

 تخت نشست. یرو

 بره. ییخبر از اون جا ینداشت ب سابقه

که در روز براش اتفاق افتاده بود رو بدوِن  یبه عادت، تموم ِ اتفاقات شهیکه هم آرام ِ جانش مخصوصا
 کرد. یم فیتعر یا یکم و کاست نیتر کیکوچ

 

 اش آزاد کرد. نهینفِس حبس شده اش رو از س کالفه

 برد و خوند. شیدست پ یتخت بود به آروم یکه در گوشه  ی کاغذ ِدنید با
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1002 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ". تا قبل از ساعت هشت خونه ام. دوستت دارم! میبر نمایامروز قرار بود س مای" ساواش، من با س

 

 .ادیبود تا قبل از ساعت هشت خونه ب داوریام

 کردن،  آرام ِ جانش رو از خودش برونه. یر ینداشت با سخت گ دوست

 دیرفتن بود. پس اون هم با رونیکرد که اگه شب ها قرار بر ب یرو گوش زد ِ آرام م نیا شهیهم یول 
 رفت. یهمراهش م

 

 که نصف تخت رو اشغال کرده بود. یو بزرگ ی خرس ِ صورت ِدنید با

 لبش جا خوش کرد. یرو یلبخند ِ کمرنگ ،یچند روز خستگ نیبعد از ا 

 

 ساله اش  نی تولد ِ چند ِیادگار یکه  یعروسک نیسن، ا نیهم با ا هنوز

 بود رو نگه داشته بود. 

 

در  تیکه جد یآب یدختر ِ نوزده ساله با چشم ها کی ،یکرد یشک که اگه به ظاهر ِ آرام نگاه م یب
 اومد. یزد به نظر م یاون موج م

 

 کرد. یحس م نگاه اول کیرو هر کس در  نیا

 بود. گوشیو باز طونیدختر ِ ده ساله، ش کی یبه اندازه  تیدر واقع یول

 

 گذاشت.  دیرس یکه از عطر ِ آرام پر بود و به مشامش م یبالشت یاومد و سرش رو رو رونیفکر ب از
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1003 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دیگذاشت و دراز کش شیشونیپ ی دسِت چپش رو رو ِساق

 و چند ساعت گذشته. قهیو چند دق یک دینفهم

 

 .دی موهاش کش ِونیم یهمراهش، آروم پلک هاش رو باز کرد. پنجه ا یصدا با

 بود؟ دهیبود که خواب یک از

 

 ، از تعجب ابروانش باال رفت.شد دهیساعت کش که به نگاهش

 

 ساعت خواب بود!  سه

  آرام افتاد. ِادی تازه

 بود؟ ومدهیهنوز ن چرا

 بود. ومدهیُنه بود و اون همچنان ن ساعت

 

 در دلش به رخنه افتاد؛ یا ینگران

 .دیچیپ یدر گوشش نم یز یچ یممتد گوش یجز بوق ها یآرام زنگ زد. ول یبار به شماره  نیچند

 

 به پنجره انداخت. یچرخوند و نگاه سر

 شده بود! کیتار هوا

 

 ...غیدر یهم زنگ زد ول شیمیصم یچندتا از دوست ها به
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1004 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ازش نداشتن. یکدوم خبر  چیه که

 کرد. یرهاش نم یا هیثان ینگران نیموند ا یخونه م یتو یچ هر

 

 شلوارش به لرزه افتاد. نی ج ِبیج یسمت ِ کتش رفت که همراهش تو به

 

 کرد. ی شماره اخم ِدنید با

 به ناچار جواب داد. یکرد ول دیترد یا هیثان 

 بگو. عیشنوم. سر ی_ م

 

 . اخم هاش درهم شد.دیاش رو که از پشت ِ تلفن شن قهقهه

 

 پسر! ی_ چرا عجله دار 

 مهم بهت بگم. یلیخ زهیچ هیخوام  یتازه م 

 بگو. عتری_ کار دارم هر چه سر

کنه و  یکار م یچ یبدون یخوا یآرامت کجاست؟ م یتونه باشه که بدون یم نیمهم تر از ا ی_ چه کار 
 !ه؟یچه وضع یتو

 

 هم فشرد. یهاش رو بست و دستش رو به درگاه در گذاشت و دندون هاش رو محکم رو چشم

 _ آرام کجاست؟

 

 سر داد. یقهقهه ا دوباره
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1005 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفت! یاعصابش م یها، داشت رو دنیقهقهه شن نیا

 

 پسر. گهی_ ِد نشد د

 تا اگه خواستم بهت بگم. یشرطم رو بدون دیقبل از گفتن، با 

 

 :دیکش یادیو خشم، فر تیطاقت از سر داد و با عصبان گهید

 که... یدون یبگو آرام کجاست وگرنه م عی_ سر

 

 کرد. دیو تهد دیحرفش پر نیب

 پسر! یکن دیکه تو تهد نیبگم. نه ا_ االن نوبت ِ منه که شرط و شروط هام رو 

 

 شد.  ادیدر ز ی رهیدستگ ی دستش رو ِمشت

 گفت:  یهاش رو با درد بهم فشرد و با لحن ِ آروم چشم

 ه؟ی_ شرطتت چ

 

 شد.  یم دهید درهیسو نانیس یکه تو یخصلت نیشتریب

 بود! نیهم

 داد. یانجام نم ایگفت  یرو نم یز یخودش، چ یبرا یسود و نفع چیه بدون

 

 _ حاال شد.
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1006 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گفت:  یو مرموز  بیعج یحالت با

 !یما کار کن یبرا دیبا یکه دار  یاون هوش یو برا یکن ی_ اون قرار داد رو امضا م

 

 وجه. چی_ به ه

 .یتون ی_ نم

 ؟یمثل تو کار کنم که چ یفیآدم ِ کث ی_ برا

 .شهیآزما هیکه فقط اسمش  ییها شیاون آزما یبرا که

 

 

 !یر یگ یو در آخر جوونشون رو م ید ینووجون ها انجام م یرو ی_ ول

 _ تند نرو پسر.

 

 

 که... یدون یم یقرار داد رو قبول نکن نیباشه اگه ا ادتیرو  نی_ ا

 ...گهید

 

 زد، ادامه داد: یم خونیکه به جووِن ساواش شب یا ثانهیکرد و با همون لحِن خب یمکث

 .ینیب ی_ آرام ِ جانت رو نم

 یدست ها یرو تو دشیو سف فیظر ینباشه و دست ها بایز یاز اون چهره  یاثر  گهیممکنه د یحت 
 به دردم نخوره باهاش... یکه وقت یدون ی. مینیمن بب
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1007 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دیکه کش یادیفر با

 رو نصفه رها کرد. حرفش

 

سفت شده و محکمش رو  یدستش بود، تموِم مشت ها یجلو نانیاالن س نیدونست اگه هم یم
  یرو

 برد. یفرو م نانی س ِصورت

 

تقاص پس  نده،یآ یامروز رو فراموش نکن که بخاطرش فرداها درهیسو نانیس ی. ولی_ باشه باشه لعنت
 !ید یم

 

 .دیکوب واریرو محکم به د همراهش

 

 

 شد و با تموم وجود تند روند. نیماش سوار

 انداخت. یکه براش فرستاده بود. نگاه یآدرس به

 

 بزرگ برگزار کرده بودن کرد. یمهمون کیموقع شب  نیکه انگار ا یبزرگ یالیبه و ینگاه مین 

 

 قدم برداشت. الیسمت ِ و به

 رفت. یبه سمت ِ در ورود اط،یح یتو ی شلوغ ِونیم
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1008 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود اما... نییکرد و سرش پا یراهش رو نگاه م یجلو ،ینگاه کردن به کس بدون

 ساواش بود. ینداشتن، رو یمست بودن و حالت ِ خوش یشتر یاون جا که ب یاز دخترها یلینگاه خ 

 

 در حال رقص بودن کرد. یکه با حالت ِ بد ییبه دختر و پسرها ی کوتاه ِنگاه

 

 .ستیجا ن نیدر دلش بود که آرام ِ جانش ا یدیام

 کرد و با دست دختر و پسرها رو کنار زد. یکه دوست ِ آرام بود. اخم مای س ِدنیبا د یول

 

 نبود ِچشون بود که تو حال ِ خودشون نبودن. معلوم

 

 :دیغر رلبیرو چنگ زد و ز مایس یبازو

 _ آرام کجاست؟

 

 یکه روونه  ینازک و عشوه ا یبا صدا ،ی مست ِونیزدن و م ی ساواش، چشم هاش برق ِدنیبا د مایس
 لحنش کرده بود گفت:

 !ی_ باالخره اومد

 

 گفت: یهاش رو دور ِ گردن ِ ساواش حلقه کرد و با طناز  دست

 !یکرد ینگاهمم نم مین یوقت حت چیمروت چرا ه ی_ دلم برات تنگ شده بود. آخه ب

 

 رو از گردنش جدا کرد. مایس یها دست
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1009 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نشو! کیبه آرام نزد گهی_ مگه قبال بهت نگفته بودم د

 

و با پنجه هاش،  دیکه ساواش جنب کنه کیزدکرد خودش رو به ساواش ن یسع ،ی خمار  ِونیم مایس
 رو پس زد. مایس یدست ها

 _ بهم بگو آرام کجاست؟

 

 کرد که رد ِ نگاهش رو گرفت. یسر اشاره ا با

 دید یکه م یز ی چ ِدنید با

 .ختیفرو ر 

 شکست. یواقع یمعنا به

 

 روبروش زل زده بود. یبه صحنه  یحرکت چیطور بدون ه همون

 

 .دیشن یرو نم یقیموس یصدا انگار

 .دید یفضا پخش شده بود رو نم یکه تو یو دود غیج یصدا

 

 شده بود. ی همون دو جفت چشم آب ِخیو فقط نگاهش م فقط

 

 و چطور و چگونه به یک دینفهم

 سمت ِ آرام ِ جانش رفت. 

  دست هاش گرفتش. ِونیم فته،یب نیزم یکه رو نیقبل از ا 
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1010 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 آرامش، بسته شده بود. یها چشم

 ناتوان و خسته به سمِت در راه افتاد. ی دست هاش بلندش کرد و با قدم ها ِونیم

 

 یپسر  ی دست ها ِونیرو م نشیزتریعز یباشه که دست ها نیتونست براش بدتر از ا یم یز یچ چه
 .نهیبب

 

، تنها َکسش رو بد یناخوش و وضع یبراش باشه که با حالت نیتونست مرگ وار تر از ا یم یز یچ چه
 .نهیبب یآغوش پسر در 

 

 قدر براش تلخ و شکنجه بار بود... چه

 

****** 

 

 

 کرد. یدیترمز شد ناگهان

 فرمون گذاشت. یمشت شده اش رو دور ِ فرمون مشت کرد و سرش و رو یدست ها 

 

  گذشته پرواز کرده بود. ِادیفکرش به  بازهم

 

 گفت: یلرزون یخودش جمع شده بود با بغض و صدا یکه تو آلما
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1011 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حالت خوبه ساواش؟_ 

 

  د؛یاز سمت ِ ساواش نشن یجواب یوقت

 کردن کرد. فیشد و شروع به تعر رهیروبرو خ به

 یز یو ازدواِج من و پسرش برنامه ر یکه بابام با همکارش، درباره نامزد_ من... من اصال خبر نداشتم 
 کردن.

 .هیدونستم اون روز،  روز ِ نامزد ینم یحت

 . دمیفهم یو گفت یزنگ زد یوقت

 حرف حرف ِ خودش بود. یبابام حرف زدم ول با

 ینفر منتظرمه. من اول فکر کردم تو اومد هیباغ  یخدمت کار صدام کرد و گفت تو هیموقع هم  اون
 که... دمیاومدم د یوقت یول

 

 رو بلند کرد. سرش

 خورد. یا کهیچشم هاش رقصان بود،  یتو شیآت یکه مثل شعله ها نشیخون ی چشم ها ِدنید با

 

 شد. ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه بدون

 شد. ادهیپ نیاز ساواش از ماش دیهم به تبع آلما

 

 ، با تعجب به اطراف چشم دوخت.روبروش یچوب ی کلبه  ِدنید با

 درخت ها بود اومده بودن؟! ونِ یکه وسط جنگل و م یبه کلبه ا قایدق چرا
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 ظرش رو جلب کرد.که ن یز یچ نی، اولوارد شدنشون به کلبه با

 یگوشه  یبود و لبخند ِ گرم ختهیبود که موهاش رو افشون دور ِ شونه هاش ر ی عکس دختر  ِقاب
 لبش بود.

 

 عکس برد. ِک یرو نزد دستش

در چهره اش  تینها یزد ب یکه در چشم هاش موج م یطنتی. شعکس داشت نیبه ا یحس خوب 
 کرد. یم ییخودنما

 

 لب زمزمه کرد: ریز  

 !بایچه ز_ 

 

 انداخت. ینگاه داخِل کلبه به

 کرده بود. شی، کف کلبه رو آرافرش کهنه دو

 از کلبه بود. یکه گوشه ا کیکوچ یآشپزخونه  کی

 

که با چوب  یا یمیو خم و قد چیپ یاز پله ها دیدو اتاق در سمت ِ راست کلبه قرار داشت که با تنها
 .یرفت یساخته شده بود، باال م

 

 قرار داشت. ی چوب ِیصندل کیجذب شد که در کنارش، تنها  یا نهی شوم ِخیم نگاهش

 

 ساواش افتاد یو نگاهش رو برگشت
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زده بود و با حالت ِ  هیتک یصندل ینشسته بود و آرنج ِ دستش رو به دسته  یهمون صندل یکه رو 
 شده بود. رهیخ شیآت یها زمیبه ه قیگذاشته بود و عم نشیریانگشت ِ شصتش رو به لب ز ،یخاص

 

 کلبه بوده؟ یهم تو یا گهی، فرد دقبل از اومدنشون به کلبه نکنه

 روشن بود! نهیشوم چون

 

 .ستادیا روبروش

 

 جا؟ نیا میاومد یچ ی_ ساواش برا

 و تا االن دنبالم گشته که کجام! هیعصبان یاالن بابام حتما کل یدون یم

 دونم. ی_ م

 م؟یجا اومد نی_ پس چرا ا

 

  خسته اش رو به آلما دوخت. ِنگاه

 .یکه با من دهی_ بابات تا االن فهم

 گرده. یداره کل ِ شهر رو دنبالت م ادیهم به احتمال ز االن

 تونه بهت برسه. ینم یکه دست ِ کس یهست ییدونه که تو جا ینم یول 

 

 جمع شد. یکم ابروهاش

 !ه؟یجا چ نیموندمون ا لی_ دل

 ؛هیازت عصبان یکه بابام تا االن کل یدون یم
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 شه. یتر م یعصبان یلیکارت خ نیبا ا 

 دونم. ی_ م

 

  ساواش کالفه شد. ِیو آروم  یخونسرد نیا از

  ؟یقدر خونسرد نیو ا یدون ی_ م

 دعوت کردن. ینامزد یقدر مهمون رو برا اون

 شه  یم یز یگذره، حتما آبرور یاالن که چند ساعت از نبود ِ من م 

 نگرانم شده. یمامانم حتما کل یوا

 

 کرد. یکند انداخت و اخم یبه آلما که از استرس با ناخن، پوست ِ دستش رو م ینگاه ساواش

 و دستش رو گرفت. ستادیا مقابلش

 !یکار کرد ی_  نگاه دستتو چ

 

 بود، انداخت. ریساواش اس یپنجه ها یبه دستش که تو ینگاه آلما

 

 .ستی_ مهم ن

 مهمه،  یلیمن خ ی_ برا

  هی یرو بدون، حت نیضمن ا در

 .یبزن بیکه به خودت آس نیبهت وارد بشه. چه برسه به ا دیعنوان نبا چیهم به ه ی جزئ ِخراش

 

 هاش گرد شد و دستش رو از دست ِ ساواش جدا کرد. چشم
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 خوام االن به بابام زنگ بزنم. ی_ در هر صورت من م

 شه. ی_ نم

 

 نگاهش کردم. قیدق

 شه؟ ی_ چرا نم

 .ی من ِشیدادم که پ امیپ_ چون بهش 

 !ادیکردنم دنبالم م دایپ یحال باز هم برا نیکه بابام با ا یدون ی_ چرا؟ م

 .یمون یم شمیپ یمدت هی_ بهش گفتم که تا 

 

 : دیپرس گنگ

 ؟یچ ی_ برا

 

شد،  یجوونش موج زد و همون طور که وارد آشپرخونه م یخسته و ب یدر چشم ها طنتیش برق
 لب زد: ثانهیداد و خب هیدست هاش رو به کانتر تک

 نداره. یلی_ دل

 

 به اطراف انداخت. یهم وارد آشپزخونه شد و نگاه آلما

 خوردن هست؟ یهم برا یز یجا چ نی_ ا

 _ آره چطور؟
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 سرش رو کج کرد. یکم

 دوره. یلیکلبه اون هم وسط جنگل؛ به شهر هم خ هی_ آخه 

 .یایو م یر  یهمه راه م نیپس چطور ا 

 جا بوده. نیا دیسع شی_ چند روز پ

 

 ختیر یم وانیل یآورد و همون طور که آب رو تو رونیپارچ آب رو ب ،خچالیتکون داد و از  یسر 
 گفت:

 .میجا بمون نیا دیچرا با دمیمن نفهم ی_ ول

 ...الیدان

 

 نیزم یدستش به شدت رو یدستش بود، از تو یکه تو ی آب ِوانیادامه حرفش رو نگفته بود که ل هنوز
 شد. ختهیر

پنجه  نِ یبگه که مچ ِ دستش ب یز یشد و خواست چ رهیشده بود خ هیکه هزار تک  شکسته ِوانیل به
 اصابت کرد. واریکمرش به د ادیساواش قفل شد و تا به خودش ب یها

 

 .یبر  یاز اون پسر نم یوقت اسم چیه گهی_ د

رو  یشده باشه، نامزد مونیکه انگار پش یکشه کنار و جور  یخودش م یخودش با پا گهیوقت ِ د چند
 زنه. یبهم م

 

 

 _  و اگه نکشه کنار؟!
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گردن و  یو داغش به رو قیعم یگوِش آلما برد و همون طور که هرم نفس ها یالله  ِک یرو نزد سرش
 صورتش رقصان بود گفت: 

 بکشه کنار. چون آبروش براش مهم تر از جوونش ِ  دی_ با

 

زد  یمهابا م یتپش  قلبش که ب یگونه هاش گلگون شده بود و صدا ،نشونیاز حد ِ ب شیپ یکینزد از
 .دیشن یرو به وضوح م

 

 کیمثل  یساواش رو از خودش دور کنه. ول یکرد کم یاش برد و سع نهیرو به سمِت تخت س دستش
 نخورد. یتکون چیتکه سنگ ِ پرغرور و پر صالبت، ه

 

 .شی طوفان ِی. جز دو چشم آبدیچرخ یم ییهر جا نگاهش

 

 شد. دهیچونه اش حس کرد که به سمت ِ باال کش یرو رو یدست یگرم

 ؟یتکرار کن یحال باز هم دوست دار  نیبا ا ،یر ی_ قبال بهت گفته بودم دوست ندارم نگاه ازم بگ

 

شده  ادیدرخشش ِ نگاهش ز بینور، عج ریکه ز یقرار  یب ینگاهش رو به سمِت چشم ها یسخت با
 بود دوخت.

 

 کنج لبش خونه کرد. ی مات ِلبخند

 جا آوردمت؟ نیچرا ا یدون ی_ م

 

 رو به جانب ِ " نه" تکون داد. سرش
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 .یبدون دیهست که با یزایچ هیکردم.  یم فیرو برات تعر ییزایچ هی دی_ چون با

گرفتم هر چه  می... بعدش تصمیدم ول یلحظه حس کردم دارم از دستت م هی نان،یس ی هیاز قض بعد
 زودتر بهت بگم.

 اومد نشد بگم. شیبابات که پ هیقض

 و دنتید یبار اومدم برا نیچند

 نذاشت. یبا بابات حرف بزنم ول خواستم

 از دستت بدم! شهیهم یبار نگفتنم برا هی یخواستم برا ینم

 

از  یش، طره ابا پنجه ا حرف هاش رو بزنه که ساواش یبه لب هاش چشم دوخته بود تا ادامه  منتظر
 قی پنجه اش گرفت و عم ِونیشال پنهون بود رو م  ِریموهاش رو که ز

 ،ینشدن رابیس یتشنه ا مثل

 و  دییبو

 و دییبو

 .دییبو

 

 زمزمه کرد:  آروم

 موهات تنگ شده بود! یبو ی_ دلم برا

 

 ی. جور دیقلبش رو باز هم شن دیضرباِن شد ن،یح نی آلما زد که در هم ِیمشک ی موها ِونیم یا بوسه
 رسه! یکرد االن به گوش م یکه حس م
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 سمت ِ اتاق قدم تند کرد. عیکه داشتن استفاده کرد و سر یکم یزد و از فاصله  یجوون ی ب ِلبخند

 

 

 در رو بست. یوقت

 داد. هیدر تک به

 برد! یم یپ یشک ساواش به همه چ یب گهیزد که د یطور قلبش تند م نیاگه همش ا 

 

 اش برد و آروم زمزمه کرد:  نهیس یهاش رو بست و دسِت مشت شده اش رو به سمِت قفسه  چشم

 .ی_ آروم، آروم تر بزن لعنت

 .یقدر تند بزن نیشه که همش ا ینم

 

 که بود ثابت موند. ینگاهش به اتاق تازه

 بود;  زی م ِونیشلوغ م یبود که پر از برگه ها یچوب یو صندل زیم کیتخت ِ دونفره که تنها فقط  کی

بود و نظرش رو جلب کرده  رتریچشم گ شتریکه از همه ب یشد و برگه ا دهیکش زیبه سمِت م اریاخت یب
 بود رو برداشت.

 

 شده بود، مات شد. دهیکش یو مهارت خاص ییبایکه با ز یا یآب یبلند و چشم ها ی موها ِدنید با

 باشه! دهیرو کش یز یچ نیهمچ دیبا یفرد ماهر  قطعا

 

 براش آشنا بود. بیعج ینقاش نیا
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 باد، موهاش رو به رقصان درآورده بود.  ِونیبود که انگار در م دهیخروشان کش یدخترک رو طور  یموها
 شد. یکاغذ م یتو یشده  یدخترک نقاش نیا یکه آدم انگار مست ِ چهره  یجور 

 

 بود. وارید یعکس رو کیکه وارد کلبه شده بود  یاومد وقت یم ادشیکه  حاال

 بود! ایزب یِ عکس همون دخترِک چشم آب ،ینقاش نیا پس

 

 انداخت. یهم نگاه گهید یها ینقاش به

 بود. دهیدخترک رو کش یمختلف چهره  یحالت ها در

 

 جلب شد. یر ینگاهش به زنج د؛ید یها رو م یکه داشت نقاش نی ا ِنیح

 شد. ریمتح ر،یزنج ی پالک اسم ِ رو ِدنید با

 که با پالک ِ اسم ِ " آرام" بود. ریزنج کی

 "آرام" براش معما شده بود! نیا بیعج

 آرام باشه؟! نیعکس ِ هم نیا نکنه

 

 نشست و  پالِک اسم ِ آرام رو با دست لمس کرد. یصندل یرو

 

 در گوشش اکو شد. یهان یها حرف

 قدر براش مهمه؟  نیکه ا هیکه آرام ک نی"مخصوصا ا

 بوده. زیبراش مهم و عز یلیمعلومه که آرام خ یکرد فیکه تو برام تعر یز یچ از

 زنم که خواهرش باشه! " یم یحدث ها هیکه  نیا ایآرام عشقشه و  ایامکان داره،  زیدو چ فقط
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 لب آروم زمزمه کرد:  ریز

 .یهست یکنجکاوم که بدونم ک یلی_ خ

 ؟یقدر براش مهم نیکه ا یهست یک تو

 .یز یقدر براش عز نیکه ا یهست یک

 ؟یک آخه

 

****** 

 

 .ستادیبود ا وارید یکه رو یا یقد مین نهیآ یروبرو

 نشست و آروم کش ِ موهاش رو باز کرد. یچوب یصندل یرو

 

 شد. ختهیباز کردن ِ موهاش، موهاش آزادانه دور شونه هاش ر با

 

 به اتاق رفته بود. یحرف چی، بدون هاز شام بعد

 داد. یانگار آنتن نم یبار به مادرش زنگ زده بود. ول نیچند 

 

 تموم شد و خاموش شد. شیقدر زنگ زد که آخر شارژ گوش نیا

 

 .دی موهاش کش ِونیشونه رو م ،یشگیعادِت هم به

 کرد با حرص گفت:  یشده بود رو باز م جادیموهاش ا نیکه ب یکه گره ا نی ا ِنیح
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 زنم! ی_ آخر سر موهام رو م

 

 :دیرو از پشِت سرش شن ییکرد که صدا یطور موهاش رو محکم شونه م همون

 تار مو هم از موهات کم شه! کی یحت دی_ نبا

 و با ترس دستش رو به سمِت قلبش برد و برگشت. دی" کشینی"ه

 ها. یدر بزن هی ستی_ بد ن

 به تن داشت. یدی جذب سف ِشرتیت

 نگاهش کرد. یبا حالِت خاص نه،یآ یگذاشته بود و از تو یصندل یرو دو طرف ِ دسته  دستش

 .ادیباز بهت م ی_ مو

 

هوا  ونِ یموهاش بندازه که دستش همراه ِ شال، م یبرد و دستپاچه خواست شال رو رو شیپ دست
 موند.

 

از موهاش رو با دقت ِ فراون  یرو از انگشت هاش جدا کرد و ُبرس رو برداشت و با حوصله، بخش شال
 شروع به شونه کردن کرد.

 گفت:  نیح نیدر هم 

اون وقت موهاتون  دیکن یمو بلند م یفهمم چرا وقت ینم ؛یقدر محکم موهات و شونه کن نیا دینبا_ 
 !دیبند یرو م

 

 آلما هجوم آورد. یکرد که خواب به چشم ها یقدر آروم و نرم شونه م نیا

 ؟یگ یسوال بپرسم راستش رو م هی_ 
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 تکون داد. یشد و سر  رهیخمار از خوابش خ یبه چشم ها نهیآ یتو از

  ؟یشناس ی من رو م ِ ی_ از ک

 حرکت موند. یموهاش ب نیحرفش، حرکت ِ دستش ب نیگفتن ِ ا با

 ؟یبدون یخوا ی_ چرا م

 بدونم. دینبا یچ ی_ برا

 جواب داد: عانهیکرد مط یدندونش گرفت و همون طور که موهاش رو شونه م نیرو ب نشیریز لب

 .شی_ از پنج سال ِ پ

 ؟ی_ کجا و ک

 

 که در چشم هاش بود. لب زد: یطنتیزد و با ش یضی عر ِلبخند

 شه سوال ِ دوم. یکه م نی_ ا

 .ی_ باالخره. تو هم قرار بود جواب بد

 جا جمع کرد. کیو  دی موهاش کش ِونیرو م انگشتش

 .یشب زمستون هی ی. تودمیشه گفت عکست رو د یم بای_ تقر

 ؟ی_ عکس رو از کجا داشت

 _ شد سوال ِ سوم.

 

کرد و اون دو چال ِ معروف ِ جذاب  یکرد و حق به جانب نگاهش کرد که تک خنده ا زیهاش رو ر چشم
 صورتش کرد. ی هیرو هد

موهاش در  ونِ یساواش که از قصد م یحرکت ِ پنجه ها یکردن ِ موهاش تموم شده بود. ول شونه
 نبود. یگرفته شده بود، انگار تموم شدن یگردش و به باز 
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1024 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آخر._ خب سوال ِ 

 ه؟یآرام ک 

 شد. رهیآلما خ یبه چشم ها نهیلحظه از آ چند

 مکث، بدون

 در خاطراتش زنده شده بود. یخاطره ا انگار

 ،یموندن ادیبه  یا خاطره

 !یفراموش نشدن یا خاطره

دسته   یکه دستش رو رو نی ا ِنیطرف جمع کرد و به طرِف جلو فرستاد و ح کیموهاش رو  ی همه
 شیسبز چمن یبه چشم ها نهیآ یبه طرفش خم شد و همون طور که از تو یگذاشته بود. کم یصندل

 شده بود، آروم کنار گوشش زمزمه کرد: رهیخ

 ...ی_ آرام، آرام ِ جانم بود ول

 نگفت. یز یکرد و چ سکوت

**** 

 

 

 "ایرو دی"داستان از د

 

  ِیدستم گرفته بودم. از داغ ونِ یتلخ رو م یکه فنجون ِ قهوه  نی ا ِنیدادم و ح هیکانتر ِ آشپزخونه تک به
 حال ذره ذره شروع به خوردن کردم. نیبا ا یزبونم سوخت. ول یقهوه کم

 

 کاناپه نشسته بودن و در حال ِ بحث کردن بودن. یشد که رو دهیبه سمِت پسرها کش نگاهم

 :دیوکانه پرسو مشک دیبهم افتاد، ابرو در هم کش نیکه نگاه ِآرت نیهم



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

1025 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یبگ یخوا یکه نم یدون یم یز ینکنه تو چ ای_ رو

 

 بردم گفتم: یلبم م کیکه نزد نیا نیرو دور ِ فنجون حلقه کردم و ح دستم

 باشه که بدونم. دیبا یز ی_ نه مگه چ

 

 َته دلش بهم مشکوکه. یکه به ظاهر انگار قانع شده. ول نیدونستم با ا یتکون داد؛ م یسر 

 شناخت. یمن رو خوب م نیهر کس ندونه آرت 

 برد. یم یپ یبگم به همه چ یز یکه چ نیگرفت، قبل از ا یام م هیگر یهم وقت یبچگ یتو یحت

 

 خودم حس کردم. یرو قیرو عم ینگاه ینیسنگ

 که سرم رو بلند کنم. نیا بدونِ 

 یکیاون  یاز پاهاش رو رو یکیمبل تک نفره نشسته بود و  یسام دادم که رو ینگاهم رو از عمد رو 
 پاش قرار داده بود و دست هاش رو بهم قالب کرده بود.

 یچند کلمه به زبون م یبه پسرها کرد و گاه ینگاه میداشت، ن شهیکه هم یسرد و مغرور  یبا چهره  
 آورد.

 

 بود. نیرفتارش هم یبچگ از

 و سرد و کم حرف! خشک

داد و کمتر  یعنوان نشون نم چیدلش بود که به ظاهر، به ه یتو یا یمهربون هی حال  ِنیدر ع یول
 مهربونش آشنا بود. یچهره  نیبا ا یکس

 قدر که غرورش از جوونش هم براش مهم تر بود! اون
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1026 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 افتاد. یهان یرو نگاهم

 بود. یجور  کیدختر به سام  نینگاه ِ ا بیعج

 زنه. ی که عشق در اون موج م ِینوع نگاه همون نگاه نیشناختم؛ ا یخوب م یلینوع نگاه رو خ نیا

 

 رفتم. یسمِت کتر  به

 .ختمیخوش رنگ رو ر یِ ها، چا وانیل یتک به تک تو و

 

 نگاهش کردم. یچشم ریز ن،یآرت ی صدا ِدنیبا شن 

 تونست بگه. ینم یرو بگه ول یز یخواست چ یپا و اون پا کرد. انگار م نیا 

 

 ؟یخوا یم یشده. باز چ ی_ چ

 .ی_ الحق که خواهر ِ خودم

 

 سرم رو سمتش بلند کردم: یادامه دادم و کم ختنمیر یچا به

 _ خب؟

 که ساواش و آلما االن کجان. یدون یدونم م یکه م نی_ خب به جمالت. ا

 !رمیم یم یجووِن من بگو که دارم از فوضول پس

 ؟یبدون یخوا ی_ چرا م

 .میگرد یدر به در دنبالشون م میهمه دار ینیب ی_ مگه نم

 ؟یگ ینم یز یبازم چ یدون یکه م نیانصاف تو با ا یب 
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1027 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گفتم:  تیو با جد ختمیر یرو چا وانیل نیکردم و آخر یا یحفظ ظاهر، اخم مصنوع یبرا

 بارم باشه؟ نیاول نیگفتم بهتون که ا ی_ من کِ 

 

 تمنا و التماس گونه گفت:  یبا لحن نیآرت

 .یگ ینم یز یگه الم تاکام چ یبهت م یز یهر وقت ساواش چ شهیدونم که هم ی_  م

 با خبر شم. دیگ یکه بهم م ییزهایتونستم از راز و چ یو منم آخر نم یبود یطور  نیا شهیهم 

 دفعه بگو جووِن من؟! نیا حاال

 

 اومد. یهان نیح نیاپن گذاشتم که در هم یرو رو ینیس

 .ازشون نشده یاالن مامان ِ آلما بهم زنگ زد. گفت خبر  نی_ هم

 نگرانم! یلیخ 

 .افتهیبراش ب ینکنه اتفاِق بد 

 

 رو بهش کردم. یمهربون با

 .افتهیبراش ب یشه در کنار ساواش باشه و اتفاق ِ بد ی_ نه جوونم. مگه م

  امنن. ِیجا هی 

 

 حرفم چشم هاش برق زد. نیبا ا یهان

 کجان؟ حالش چطوره خوبه؟ یدون ی_ م

 

 معترضانه گفت:  نیبگم آرت یز یخواستم چ تا
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1028 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !ی_ پس چ

 یرو م میو نگران میخور یو سرکه حرص م ریمثل س میکه دار ییخبر داره و ما یخواهر ِ ما از همه چ 
 گه. ینم یز یو باز هم چ نهیب

 

 کردم. یاخم

 !نی_ آرت

 " گفت و به سمت ِ آرسام رفت.ی"باشه ا نیآرت

 رو به دست گرفت. ی چا ِینیس یهان

 ان؟یم یک یدون ی_ م

 کم شه. یکم شینگران دی. حداقل اگه بدونه شانگرانه یلیآخه خاله فاطمه خ 

 .انیم یدونم کِ  ی_ نم

 داره.  یبه ساواش بستگ نیا 

 زنم. یبه خاله فاطمه زنگ م خودمم

 

 به سمت ِ سالن رفت. ،یچا ینیتکون داد و با س یسر 

 

 سام نشستم. یروبرو

ضرب  نیپاش گذاشته بود و با نوک کفشش، آروم به زم یاز دست هاش رو رو یکی یحالت ِ خاص با
 اومد. یصفحه به حرکت در م یکرد و انگشت هاش رو رو یم شیبه گوش ینگاه یزد و هر از گاه یم

 

 تینها یب دشیاش در صورت ِ سف دهیو کش یمشک یشد. ابروها دهیبه سمِت صورتش کش نگاهم
 کرد. یم ییخونما
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1029 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 از صورتش شده بود. یپرپشتش، هاله ا ی شب نما مانندش و مژه ها ِیمشک یها چشم

 

 بهش کردم و آروم زمزمه کردم: یا اشاره

 باشه! یدختر خوشگل دی_ حتما با

 

 گفت: نانهیصدام، سرش رو باال آورد و طم دنِ یشن با

 _ دختر!

 

 کنج لبش شکل گرفت. یپوزخند

 ندارن. ینقش میزندگ یکه تو یز ی_ تنها چ

 ؟یبا مهناز هم تموم کرد یگ یم یعنی_ 

 

و آرسام که در حال صحبت با هم بودن کرد و در آخر  نیو آرت دیبه سع یرو چرخوند و نگاه سرش
 سرش رو به سمتم کج کرد.

 نبود! میوقت تو زندگ چی_ اون ه

 دوستت داشت. یلیخ ی_ ول

 !ستیدر کار ن یرابطه، دوست داشتن نیا ی_ بهش گفته بودم تو

 

 ذاشتم، دستم رو بهم گره زدم و به سمت ِ چونه ام بردم. یزانوم م یطور که آرنج ِ دستم رو رو همون

 

  ؟یفکر کن یجد یرابطه  هیبه  یخوا ی_ چرا نم
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1030 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 عمو شاهرخ... یدون ی. مانیدخترها به سمتت م یاشاره کن هیتو فقط  سام

 

 یظیحرفم اومد و با اخم غل ونِ یم

 

 

 داشت با تحکم گفت:  که

 ای_ رو

 

 ساواش بود! هیشب بیو تحکم وارش، عج یحالِت جد نیا

 

 

که به ظاهر عاشقمن و  ییمن با اون دخترها یرابطه  ،یدون یم یا گهیرو تو بهتر از هر کس ِ د نی_ ا
 تخِت! یدنبال پولم هستن. فقط فقط تو

 _ آخه سام!

 

مغرور به سمِت پله  یارباب زاده  کیمثل  ،یمحکم و استوار  یبا قدم ها یا گهیحرِف د چیه بدون
 باال رفت. یها

 

بهم  یکینزد یرابطه  م،یباهم بزرگ شد یو آرسام از بچگ نیکه من و سام و ساواش و آرت نیا بخاطر
 میدار

 تر بودن. کیمن از برادر هم نزد یاون ها برا و
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1031 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اومد  یم شیخودش بود و کم پ یتو شتریب شهیهم ،یسام از بچگ یول

 .ارهی دلش رو به زبون ب ِحرف

 زد. یباره حرف م نیبا من در ا شتریب

 

 و به سمِت اتاق رفتم. دمی" کشی"پوف

 و طناز هم چند روز همراه ِ پدرهاشون سفر رفته بودن. سارا

 

و در آخر بهش گفتم آلما جاش  ارمیدرش ب یکردم از نگران یسع ی، کماز زنگ زدن به خاله فاطمه بعد
 نگه. یز یچ یقرار شد به کس یباره راحت شد ول نیدر ا الشیامنه و خ

 

 شد. دهیبودم که در با شتاب باز شد و در محکم بهم کوب اوردهیسرم درن یشالم رو از رو هنوز

 

 .دمی درگاه در د ِونیرو م دیقدم عقب رفتم که سع کیترس  با

 

 کردم. ظیذاشتم. غ یسرم م یرو عیکه شال رو سر نیا نِ یکردم و ح یاخم

 ؟یش ی_ چرا بدون در زدن وارد م

 

 .ستادیا مقابلم

 بهم کرد. ینگاه یچشم ریشلوارش فرو برد و ز ِب یاز دست هاش رو داخل ج یکی 

 .ایکنم رو یرفتارهات رو درک نم نی_ ا

 . ی_ منم نخواستم درک کن
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1032 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !رونیاالن از اتاق برو ب نیلطفا هم پس

 

 که داشت، صورتم رو از نظر گذروند. یقدم به سمتم اومد و با دقت کی

 

 هات، حرف نزدن هات. یمحل ی_ ب

 هات و طعنه زدن هات. هیکنا

 ؟یکن یداغونم م یکارت دار  نیکه با ا یدون یم ایرو

 

 ام جمع کردم. نهیس یزدم و دست هام رو تو یشخندین

 آورد؟ یَنه نم یگفت یم یگوش کن بود و هر چکه حرف  یرو دوست دار  ییای_ نکنه همون رو

 یکرد و تموم تالشش رو کرد تا باورش کن یبه دست آوردن ِ عشقش هر کار  یکه برا ییایهمون رو 
 ؟یتو چ یول

 د؟یسع یکار کرد یتو چ 

  ؟یرابطه مون برداشت نیا یقدم برا کی یحت تو

 .یداغون شد یگ یبدم. حاال م حیرو توض یز یمن برات چ ینذاشت یحت تو

 ستین گهیکه عشق چشم هاش رو کور کرده بود د ییایاون رو گهید د؛یتموم شد سع گهید هه

 !شی. تو خودت ُکشتیفهم یُمرد م ایرو اون

 

 گفتم. ادیبا فر بایآخر رو تقر یها جمله

 گفت:  یرو پر کرد و با لحن ِ آروم نمونیب یبرداشت و فاصله  یا گهیقدم ِ د دیسع

 انصاف. یفرصت بده ب هیبه منم  یول  یحق دار  یبگ یهر چ ای_ رو
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1033 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو جبران کنم. ی. بذار همه چخودم رو اثبات کنم بذار

 

 تکون دادم. نیبغض سرم رو به طرف با

 !دیسع یجبران نذاشت یبرا یفرصت گهی_ د

 

 پنجه هاش گرفت. نیبه سمت ِ در برم که دستم رو محکم ب خواستم

 که برگردم گفتم:  نیا بدون

 .دی_ دستم رو ول کن سع

 شم! یتموم شده. من ازت جدا م یهمه چ گهید

 

 .دمیکرد که از درد لبم رو گز شتریدستم ب یحرفم، فشار ِ دستش رو به انگشت ها نیگفتن ِ ا با

 

 گوشم زمزمه وار گفت: ریحرکت، من رو به سمت ِ آغوشش کشوند و ز کی با

 .ی_حق ندار 

 تونم. ی_ م

 ذارم ی_ نم

 

 گرفت. ینفس

 !یکن یتون ینم ی_ کار 

 

 .دمیگوشم شن یالله  ِک یاش رو نزد زمزمه
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1034 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گوشم رو لمس کرد ی، الله لبش یکه گرم یجور 

 گفت:  یو عصب ظیبا غ 

 !یباشه تو هنوز زن ِ من ادتیرو  نی_ ا

 

 از خودم فاصله اش دادم. یاش بردم و کم نهیزدم و دستم رو به سمت ِ تخت س یپوزخند

 ..ستین گهیبه بعد د نیچون از ا ستی_ مهم ن

 

 ام حبس شد. نهیس یجمله ام رو کامل نگفته بودم که نفس تو هنوز

 بود. ستادهیزمان ا انگار

 شد. یم نیدر گوشم طن یتاک ساعت به خوب کیت

 و سکوت

 و  سکوت

شد و اجازه نفس دادن بهم نداده  یخارج م ینیکه از راه ب یینفس ها یبود. جز صدا نمونیب سکوت
 بود.

 

 فاصله... یاز کم غیدر یوارد کردم ول دیسع ی نهیبه تخت س یفشار 

 داد. یادامه م دنشیو مشتاقانه تر به بوس شتریب برعکس،

 

 رو از خودم جدا کردم. دیکردم و سع شتریتموم ِ قدرت فشار دست هام رو ب با
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1035 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

زود از اتاق  یحرف چیزدم. با انسجار و نفرت نگاهش کردم و بدوِن ه یکه نفس نفس م نیا نیح
 خارج شدم.

 

****** 

 

 

 "ی"راو

 

 یو دندون قروچه ا دیکوب زیم یشده بود. مشتش رو محکم رو رهیروبروش خ وریبه مانت تیعصبان با
 داد زد. تیقفل شده اش با عصبان یدندون ها ونیکرد و از م

 زل زد. سشیخورد و با ترس به رئ یفیتکوِن خف ارشیکه دست یجور  

 

 کجان هان؟! دیدون یکه نم یچ یعنی_ 

 کن. داشونیروز پ هیمگه نگفتم کمتر از  ؟یکارو به تو نسپرده بودم فرح نیا مگه

 و اون وقت... ستیاز آلما و ساواش ن یرد چیشد؟ سه روز شده و ه یپس چ 

 ...یول میاومد انجام داد یاز دستمون برم یکار  . ما هرمیرو کرد مونی_ آقا ما تمام ِ سع

 

 شد. خیمو به اندام مرد س د،یکه کش یغضبناک ادِ یفر با

 !یفهم یم سیحالم ن یمع ی_ من سع

تاوانش هم  دی. پس بایبه قولت عمل کن یکه نتونست یکرد یبه قولت عمل م دیو با یتو قول داد 
 .یپس بد
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1036 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . دیحرف هاش، مرد به شدت ترس نیگفتِن ا با

مهم و  یلیکه براش خ یگذره. مخصوصا موضوع یساده نم یز یاز هر چ سشیدونست که رئ یم
 بود. یاتیح

 

 بود گفت: دادیدر اون ب یمونیکه پش ییتمنا افتاد و با صدا به

 کنم! ی_ آقا... آقا... خواهش م

 

 در جلدش فرو رفته بود. طانیلحظه ش نیشک که انگار در ا ینگاهش کرد؛ ب ثیخب

 نبود. یاز اون خبر  شیپ ی قهیکه چند دق یداد و با آرامش کهیت زیبه م 

 آورد و شروع کرد با مخاطب صحبت کردن. رونیب بشیهمراهش رو از ج یآروم به

  ؟یدی. فهمیسپار  یدونگ تو ذهنت م شیحرف هام رو ش ،ی_ آره عل

 .یکار کن یچ یدون یم خودت

 یبرگرد یتکرار  یو حرف ها دیباشه اگه بدوِن خبر جد ادتیرو  نیقبل هم بهت گفته بودم. پس ا از
 که... یدون یخودت م

 ... باشه.آره

 

 حالش زد. نیبه ا یبود کرد و پوزخند انسالیم یکه مرد شیقبل اریکوتاه به دست ینگاه مین

 رو ببرن. یفرح نیتا ا اری_ چند نفر رو ب

 زنن، تاوان پس بدن. یدن و بلوف م یکه کارهاشون رو خوب انجام نم ییتمام کسا دیبا

 

 :دیانداخت و با عجز نال نییافتاد و سرش رو پا سشیرئ یالتماس گونه به پا مرد
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1037 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دینداشته باش یبا زن و بچه ام کار  ی. ولدیبا من کن دیکن دیخوا یم یکنم. هر کار  ی_ آقا خواهش م

 

، نگاهش رو باال اش جمع کرد و بدوِن نگاه کردن به مرد نهیس یزد و دست هاش تو یشخندین
 دوخت.

 _خانواده!

 .ستمیکنم و اصال با واژه اش آشنا ن یکه اصال درک نم یزن یحرف م یز یچ از

 

 ...یکرد ول یپشت سرهم التماس م مرد

 کوگوش شنوا! 

 که ظالم بود. یمرد، به راست نیا

 ستمگر؟! ای

 

 سشیرئ یکرد و به پا یکه التماس م یرو در حال یوارد شدن و فرح یکلیدو مرد ه ،یاز لحظات بعد
 افتاد تا اون رو ببخشه بردن. یم

 

 ادیحداقل دلش به رحم ب یرحم و سنگدلش، کم ی ب ِسیرئ نیا دیلحظه التماس کرد تا شا نیآخر تا
 ...غیدر یول

 

 یرحم که اخالق تند و خو یمرد ِ سنگ دل و ب نیبرده بودن که در وجود ا یپ نیهمه به ا گهید
 زد. یاش نم نهیدر س یداشت؛ قلب

 زد. یشک که نم یب

 شک! یب
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1038 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

محکم و  یرنگش روشنش کرد و شروع کرد به پک ها ییرو از پاکت درآورد و با فندک ِ طال یگار یس
 پرسوز.

 

  دود گم و پنهون شده بود. ِونیکه صورتش در م یجور 

 

 شد. رهیبود خ بایو ز نیروبروش که دلنش یاز پنجره  رونیداد و از همون جا به منظره ب هیتک زیم به

 پاهاش بود. ریتموِم ساختمون ها ز قایدق

 

 دست باز کرد. کیرو با  زیم یرو گوشه لبش گذاشت و کشو گاریس

 شد. رهیبه عکس خ قیداد و عم رونی، پک محکمش رو ب عکس ِ مورد نظر ِافتنی با

 

 آلما! یش یباالخره مال ِ من م_ 

 !ارهیکه ساواش تو رو به دست ب نیاز ا قبل

 که داشتم رو گرفته. ییزهایچ یتا االن همه  یاز بچگ ساواش

 ذارم. ینم گهیبار د نیا یول 

 

 که ساواش و آلما  االن در کنار هم بودن، اون هم تنها، نیفکر کردن به ا با

 به موهاش زد. یچنگ

 

 شد. یآروم م یجور  کی دیبا
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1039 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 در ذهنش جرقه خورد، همراهش رو درآورد و شماره رو گرفت. یاسم ناگهان

 

 ی دختر تو ِفینازک و ظر یصدا

 :دیچیپ یگوش 

 زنگ زده؟ یک نی_ به به ببب

 .یشگیهم یهمون جا ای. بیکه هست یی_ هرجا

 

 .دیکوب زیم یهمراهش رو رو یاز کم بعد

  وصف گفت: ِرقابلیغ یشد و با نفرت رهیعکس خ به

 کنم! یم داتونی_ باالخره پ

 

****** 

 

 

بود و رنگ و رو ازش رفته بود، نگاه گرفت و به ساواش  دهیو پوس رهیرنگ ِ روبروش که ت یدر قهوه ا به
 چشم دوخت.

 

 آورد. رونیرو ب یدیبرد و کل بشیرنگش، به سمِت ج یچرم ِ قهوه ا یپالتو ریهاش رو از ز دست

 

 باز شدن ِ در، هر دو وارد شدن. با

 جذب شد. نیزم یرو یمرتبه نگاه آلما به برگ ها نیاول در
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1040 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

دو  یکه در راستا یا یآب ِک یاشغال کرده بود؛ حوض کوچ یز ییپا یرو برگ ها اطیمساحِت ح شتریب
 نیبا ا یروح شده بود ول یآب بهشون، خشک و ب دنیطرفش، دو گلدون ِ پژمرده بودن که از فرط نرس

 بود. ریقشنگ و چشم گ تینها یحال ب نیاومد و با ا یبه چشم م اطیحال در وسط ح

 

خودشون  یشاخه و برگ ها بونیاز خونه رو سا یخونه بودن و بخش نِ یکه در دو طرف ییها درخت
 کرده بودن.

 

 یساواش رو دنبال کرد و در آخر نگاهش رو یکه چشم از اطراف گرفت. رد ِ نگاه زوم شده  نیهم آلما
 گرفته شد. یا  یتاپ رنگ

 

 شد. یگذشته، لحظه به لحظه همش در ذهنش تداع یِ موندن ادیبه  یاومدنش به خونه، خاطره ها با

 

 ،گذشته یها خاطره

 رن. ینم ادیوقت از  چیه

 ...ایمونند و  یذهن م یتو شهیهم بلکه

 مونن. یگذشته م یخورن و در دفتر بسته شده  یخاک م 

 

 درخت انار بود نشست. کی ریبود و ز یمیدست بافت قد ی چهیقال کیکه تنها  یتخته چوب یرو

 

 کرد گفت: ینگاهش م میکه مستق نیا نیبه اطراف انداخت و ح زیتعجب انگ ینگاه آلما

 م؟یایب میخواست یهستش که م ییجا همون جا نی_ ا
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1041 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 فقط به تکون دادن سر اکتفا کرد. تنها

 هم کنارش نشست و منتظر نگاهش کرد. آلما

 درباره پدرم بهت گفتم؟ ییزایچ هیباغ  یاون موقع تو ادتهی_ 

 

 تکون داد. یاون روز، سر  ادآوردنِ یچرخوند و چند لحظه بعد با به  یچشم آلما

 .میکرد یم یروستا زندگ نیهم ی. تومیسه نفره بود یخانواده  هی_ 

روستا داشت رو  یکه تو ییها نیزم یو پدرم مجبور شد همه  ادیم شیپ یمسائل هیکه  نیتا ا 
 بفروشه.

رو مجبور  میباهاش خاطره داشت یلیعمرمون بود و خ یروزها نیکه بهتر یخونه ا نیا یکه حت یجور  
 .میبفروش میشد

 .میرفت

 .بیشهر ِ غر هیبه  میرفت

 کردم. فیکه برات تعر یاز اون اتفاق. بعد میرو نداشت یکه کس ییجا

پارک بهش  یکه تو یاون مرد شنهادیپ ،یخونه و خرج و مخارج زندگ هیو کرا یپدرم بخاطر کم پول 
 کنه. یداده بود رو قبول م

که  ینیبه ماش ابونیهست رو کنار خ یدونست توش چ یکه نم یمشک ِف یشه که شب اون ک یم قرار
 بده. ادیقرار بود ب

 ...فیاون ک دنِ یکنه و بعد از د یبهش شک م سیشه که پل یم یچ ستیمعلوم ن یول

 

 طرف ِ صحبتش با آلما بود. یبه روبرو بود ول قیعم نگاهش
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1042 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنه... یسکته م ایافته، شبش موقع خواب گو یزندان م یکه تو نی_ بعد از ا

 

 هاش رو با درد بست و ادامه داد: چشم

 مرگ پدرم، شکست. دنیبود؛ با فهم شیآخر ِ باردار ی_ مادرم اون موقع ماه ها

 .ختیر فرو

گن که  یزنن و م یکه بهش زنگ م نینبود. چون مادرم بعد از ا یتموم شدن ییاون شب ِ کذا انگار
 پدرم ُمرده.

 .ارهیم ایشه و همون شب بچه رو بدن یشروع م مانشیدرد ِ زا 

 یبغلم گرفتم. اولش م یبار خواهرم رو تو نیاول یاپنج سالم بود بر ی. وقتادمهیاون لحظه رو  قشنگ
 چشم هاش رو باز کرد.  یوقت یتونم نگهش دارم ول یکردم نم یو فکر م دمیترس

 زد. یچشم هاش موج م یتو یآرامش بیعج

 وقت تنهاش نذارم. چیازش مواظبت کنم و ه شهیهمون موقع بود که به خودم قول دادم هم 

قدر زمزمه  نیزد و آروم زمزمه کرد ا یلبخند ِ تلخ دنمونیمادرم چشم هاش رو با درد باز کرد، با د یوقت
 شد. یم دهیشن یاش آروم بود که به سخت

 : تو اسمش رو انتخاب کن.گفت

 ...یخواستم قبول کنم ول ینم

 افتاد. شیآب یچشمم به چشم ها یوقت

 

 آورد. رونیرو ب یر یپالتوش فرو برد و زنج بیدستش رو به سمت ِ ج ساواش

 صورتش گرفت. یرنگ رو جلو ییرطالیزنج

درخشان بود و  تینها یشد، ب یکه از روبرو بهشون تابان م ینور آفتاب ریزنجبر، ز یپالک ِ اسم ِ رو 
 کرد. یم ییخودنما
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1043 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 رد:که آروم بود نجوا ک یرو لمس کرد و با لحن ریسرانگشت هاش، اسم پالک زنج با

 _ اسمش شد آرام.

 جان ِ ساواش! آرام

 

 

 .دیبلند به گوش رس یادیفر یبود که صدا نیح نیهم در

 نگاهش رو به در انداخت. آلما

 شدن. یصداها به وضوح بلندتر م 

 

 پالتوش برد و به سمت ِ در رفت. ِب یج یحرکت تو کیرو در  ریزنج ساواش

 

بود  ستادهیا یشده بود و گوشه ا یکه لباس هاش خاک ونیگر یدختر  یباز شد و آلما نگاهش رو در
 افتاد.

 

 یم نییاش به شدت باال و پا نهیزد. قفسه س ینفس نفس م تیقدبلند همون طور که از عصبان یمرد 
 :دیکش ادیشد. فر

 . دمشونی_ من خودم د

 رو در آغوش گرفته بودن. گریکه همد دمیخودم د یبا چشم ها خودم

 براتون بگم؟! نیواضح تر از ا گهید

 دستش گرفت. یدست ِ زنم رو تو بهیکه اون مرد ِ غر دمیخودم د یچشم ها با
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1044 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گونه اش رو پاک کرد. یرو یشالش اشک ها یبود. با گوشه  ستادهیکه کنار ِ اون دختر ا یرزنیپ

 

 ...یدیاشتباه د دی_ مادر شا

 

 زد. یمرد پوزخند همون

 مرگ ِ مرگ! انتکاریخ یزن ها ی_ سزا

 

 گفت: یلرزون یبا صدا خت،یر یصدا اشک م یدختر که آروم و ب همون

 گم اون پسر... ی_ ب... به خدا رضا من دروغ نم

 

  ینمونده بود دستش رو یز یزد و دستش رو باال برد. چ یادیفر مرد

 محکم و مردونه، دست ِ رضا رو گرفت. یکه دست ادیاون دختر فرود ب ونی گر ِصورت

 

 شکسته شده بود. رزنیدختر و اون پ یها هیگر نی، ب جمع ِسکوت

 

 شد. رهیاون مرد رو محکم گرفته بود. خ یبا تعجب به ساواش که پنجه ها آلما

 

 :دیقفل شده اش غر یدندون ها ونِ یطور که دست ِ اون مرد رو گرفته بود، از م همون

 کنه؟ یزن بلند م هی یتا حاال مرد دست رو ی_ از ک
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ساواش جدا کنه که ساواش  ی پنجه ها ِونیشد و خواست دستش رو از م رهیبا اخم بهش خ رضا
 محکم تر دستش رو گرفت.

  ؟یهست ی_ اصال تو ک

 کنم.  یزنم بلند م یداره؟ هر چقدر که بخوام دست رو یتوچه ربط به

 ؟یکاره باش یچ تو

 

 محکم دست ِ رضا رو رها کرد و با تحکم کالمش گفت: ساواش

 یو آبرو یراه انداخت دادیوسط ِ روستا داد و ب یکه اومد یندار  رتیقدر غ نیا یعنی ی_ مرد ِ حساب
 ؟یکن یو متهمش هم م یبر  یناموست رو م

 

 

 سکوت کرد که ساواش ادامه داد. رضا

 .یهمه سرو صدا تموم کن نیرو بدون ا هیقض نیا یتونست ی_ م

 !یکن نیهمه مردم بهش توه نی ا ِونیو م  یار یکه زنت، محرمت، ناموست رو محله ب نینه ا 

 

 زد. یشخندیکه اسمش رضا بود، ن مرد

 روستا؟ نیا یکه اومد یهست ی_ اصال تو ک

 

 کرد. یساواش نگاه یسرتا پا به

 باشمت. دهید ییجا سین ادمی_ تا حاال هم 

 !ییدارها هیمعلومه از اون ما 
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 گفت: یساواش شد و با لحن ِ محزون ِک یاومد که نزد رزنیپ یصدا

 ؟ییپسرم. ساواش تو _

 

 کرد گرفت؛ ینگاهش م یبینگاهش رو از رضا که با نفرت عج ساواش

 کرد. یخورده بود و با تعجب نگاهشون م کهیاسم ِ ساواش،  دنیرضا با شن 

 

 یاز محصوالِت برنج و پوشاک و لباس براشون م یهر ماه، بخش شهیبود که هم یهمون پسر  نیا پس
 آورد!

 

و  نندیبب کیفرد رو از نزد نیشده بود که همه مشتاق بودن ا دهیچیروستا پ یقدر اسمش تو نیا
 حاال...

 

 بهش انداخت. ینگاه یبا مهربون ساواش

 _ خاله مهربان!

 

 :دیپرس نیاز اشک شده بود غمگ زیچشم هاش لبر یکه کاسه  مهربان

 پسرم؟ ی_ تا االن کجا بود

 چقدر دلمون برات تنگ شده بود؟! یدون یم 

 

کرد و دسِت مهربان  هیهد نشیبه دست ِ چروک یبه عادت، دست ِ مهربان رو گرفت و بوسه ا ساواش
 گذاشت. شیشونیپ یرو رو
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 _ ببخش خاله.

 

 .دیسر ساواش کش یرو یزد و دست یلبخند مهربان

 نه من نه تو! گهید ی، قبول نکنخونه مون یایامشب ب دیپسرم. پس با ی_ زنده باش

 

 تکون داد و با اخم روبه رضا گفت: یسر  ساواش

 بده؟  حیهمسرت بهت توض ی_ چرا نزاشت

 داشت. یقانع کننده ا لیدل دیشا

 !یحرفش رو بزنه محکومش کرد یکه بذار  نیا بدون

 

رخش رو به سمت ِ آسمون  میزد و دستش رو به سمت ِ کمرش برد و همون طور که ن یپوزخند رضا
 زد. یشخندیگرفته بود ن

 .دمیرو با چشم خودم د یهمه چ یبدونم وقت دیرو با یچ گهی_ د

 

 به سمت ِ دخترش رفت. مهربان

 اخالقت بوده رضا. نیبدتر نیا شهی_ هم

 پسرم. یکن یرو بگه، محاکمش م یز یطرفت چ یکه فرصت بد نیا بدون

 بوده.  ریرو بغل کردن، برادرش ام گهیهم د ایرو گرفت  الیدست ِ ل یدیهم که د یاون پسر  

 بود. ومدهیوقت بود روستا ن یلیو خ گهیشهر د هیشد رفته بود  یم یسال کیپسرم که حدود ِ  همون

 بمونه. شتیزارم پ یدخترم رو نم گهیرو بدون د نیا یول 
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سرد جوابش رو  یبگه که ساواش با لحن یز یکرد و خواست چ یمات و مبهوت، مهربان رو نگاه م رضا
 داد.

 رو جمع کنه. لشیهر چه زودتر وسا دیبگ یلی_ بهتره به ل

 

 حرف ِ ساواش جوش آورد. نیاز ا رضا

  ؟یزن یِزر م ی_ تو چ

 ینم لیدل نیا ی، برادرشه ولدونستم اون پسر یکنم. درسته نم یبخوام باهاش م ی منه و هر کار  ِزن
 .نشیشه بزارم ببر

 

 تأسف گفت: یتکون داد و از رو یسر  یبا ناباور  مهربان

 .یداشته باش یرفتار  نیدم با دخترم چن یمن اجازه نم گهید یبوده. ول یطور  نیا شهی_ هم

 

 بگه که ساواش  یز یخواست چ رضا

 .ستادینگاهش کرد و روبروش ا زیت

 کارم. بهت بگم که... یمن چ یکه گفت نی_ ا

 

 کرد و ادامه داد:  یمکث

 شه. یبه من مربط م افتهیروستا اتفاق ب نیا یکه تو یز ی_ هر چ

 کردم، یم یزندگ یزمان هیاومدم و  ایجا بدن نیچون من ا 
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 شن. یجا هستن. مثل خواهرم آرام، ناموسم محسوب م نیکه ا ییدخترا یو تمام یلی_ پس چه ل

و  یکن یزنت بلند م یو از همه مهم تر دست رو یکن یرفتار رو م نیا یپس توقع نداشته باش وقت 
 نکنم! یمن آروم بمونم و کار  ،یبه کاِر نکرده ا یکن یمتهمش م

 

 گونه اش سرخ شده بود. ه،یچشم دوخت که از فرِط گر یلیل به

 

 محکم و کوبنده گفت: یبا لحن 

 .ارهیخاله مهربان ب ینفر برات به خونه  هیگم  یرو م لتی_ تمام وسا

 ...ومدهیسرجاش ن نیهم عقل ا یوقت تا

 

 نگاهش کرد و ادامه داد: یچشم ریز

 رو نداره! یلی ل ِدنیبا زنش رفتار کنه حق د دیچطور با_ و نفهمه 

 

 .ستادیلحظه ا کیبرداره که  یکرد و خواست قدم ُپشت

 بود، ساواش آروم زمزمه کرد: کیساواش و رضا بهم نزد یفاصله  چون

 !ستیاز نظر من َمرد ن ،یلیکنه اون هم به هر دل یزن بلند م یکه دست رو یرو بدون رضا، مرد نی_ ا

 

برداشت و خواست به سمت ِ آلما قدم برداره که آلما با وحشت به ُپشت ِ سر ساواش  یا گهی د ِقدم
 ساواش فرود اومد. یشد و چاقو محکم به پهلو ریشد و تا بخواد صداش بزنه، د رهیخ

 

 صحنه زل زده بودن. نیبه ا ریاتفاق، متح نیُشکه از ا همه
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 بود. ستادهیزمان ا انگار

 اش حبس شده. نهیس یزنه و نفس تو یحس کرد تپِش قلبش نم لحظه کی آلما

 

 بودن و قادر به گفتن نبودن. یانگار کلمه ها از زبونش فرار  یبگه ول یز یچ خواست

 

 بود. ستادهیحرکت ِ رضا، همون طور ا نیبا ا ساواش

کرده بود و پنجه هاش که کنار پالتوش بود رو  یحصار دندون هاش زندان نیرو ب نشیریدرد لب ِ ز از
 محکم مشت کرده بود.

 

 افتاد. یهم م یشد و رو نیباره چشم هاش سنگ کیبه  ناگهان

 

 

سقوط کنه، آلما قدم تند کرد و خودش رو رسوند و ساواش رو کامل در  نیکه ساواش به زم نیاز ا قبل
 آغوش گرفت.

 

 آلما قرار داشت. یپا یرونشسته بود و سر ِ ساواش به  نیزم یرو

 گرفت. فشیظر یدست ها ونِ یچشم هاش جمع شده بود و دسِت ساواش رو م یدر کاسه  اشک

 :دینال درمونده

 _ ساواش!
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 هاش کامل بسته شده بود. چشم

 .دنیگونه اش لغز یآلما راه باز کردن و آروم رو یها اشک

 

 ساواش برد. یدستش رو به سمِت پهلو ناخوداگاه

 شد. یو نگاهش بارون دی خون در کِف دستش، لب هاش لرز ِدنیبا د 

 

 رو به سمت ِ صورت ِ ساواش برد: دستش

 کنم ساواش! ی_ لطفا چشم هات رو باز کن. خواهش م

 

 در مغزش زنگ خورد. یچراغ ناگهان

 رو گرفت. نبضش

 زد! یم

 :دیکش ادیکه دورشون حلقه زده بودند فر ی مردم ِ دنیبلند کرد و با د سر

 .دی_ هر چه زودتر به آمبوالنس زنگ بزن

 

 به قلبش وارد کرد. یر یمغموم ِ مهربان، ت یصدا

 به شهر هم سه ساعت راه ِ  دنیوجود نداره و تا رس یمارستانیجا ب نی_ دخترم ا

 ؟یچ یعنی_ 

  ست؟یروستا ن نیا یدکتر هم تو هی یحت یعنی 

 

 "نه" تکون داد. یبه نشونه  یمغموم و ناراحت، سر  مهربان
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 اومد که گفت: یمرد یباره صدا کی به

 _ رضا کجا رفت؟

 

 ادامه داد: یا گهید مرد

 کرده. یکار م یچ بشیج یچاقو تو ستیشرف فرار کرد. معلوم ن ی_ ب

 

 شدن. یم سیاومدن و خ یساواش فرو م ی نهیس یمهابا اشک هاش رو یکه ب نی ا ِنیح آلما

 

 یانگشت ها نیرو ب رهنشیساواش برد و پ رهنِ یکه آغشته به خون بود رو به سمِت پ دستش
 لرزون لب زد: یدستش مشت کرد و با صدا

 _ ساواش چشم هات رو باز کن.

 کنم. یم خواهش

  من! ِبخاطر

 

چشم  یکه دورشون حلقه زده بودن، اشک تو یافراد یو با تمنا حرف زد که تموم ختیقدر اشک ر نیا
 هاشون جمع شده بود.

 

 خورد. یدست ِ آلما تکون یو مردونه اش تو دهیکش یها انگشت

 

 جوون باز شد. یبه ساواش بود که کم کم پلک هاش آروم و ب ی آلما بدون پلک زدن ِنگاه
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ه زد که دوباره درد به سراغش اومد که باعث شد از فشار درد، لبش رو ب یجون ی آلما، لبخند ِ ب ِدنید با
 .رهیمحکم به دندون بگ

 به جا موند. یادگار ی نشیریکه رد ِ دندونش به لب ز یجور  

 

 ،یشونیاز پ نیو درشت زیر یرنگش رو به سمت ِ صورت ساواش که عرق ها ییشال ِ طال ی نهییپا آلما
 برد گفت: یم شیشونیاومدن برد و همون طور که شال رو به سمت ِ پ یفکش فرو م یتا رو

 .ادیدکتر حتما ب میکن یم یکار  هی_ ساواش 

 شه. باشه؟ یحالت خوب م تو

 

 صورتش برداشت. یشال رو از رو 

 باز بود. آروم نجوا کرد. مهیکه چشم هاش ن نیا نیساواش ح 

 شد. یم دهیشن یقدر آروم که به سخت نیا

 اصال براش مهم نبود! نیکه آلما به تن داشت رو فرا گرفته بود و ا یدیسف یتموم ِ مانتو خون،

 

اش برد و  نهی پنجه هاش گرفت و به سمت ِ س ِونیم د،یلرز ی لرزون آلما رو که از فرط استرس م ِدست
 گفت: کهیت کهیت

برام... افتاد.  یب...بدون اگه اتفاق یرو ب...بهت بگم ول زهای.. چیلیخو...استم، خ ی_ م.... من.. م
 یتو...م یها برا شیوقت پ یلیاز خ یکه تو بدون نیتپه، قبل... از... ا یتو م یکه برا یا نهی... سنیا

 باشه. ادتیرو  نی..ای.... ادیتپ

 .افتهیاگه... اگه... از کار ب یقلب حت نیا

 ..زنه.ی...خاک هم برا تو مریز یحت
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 هم افتاد. یبه زبون آورده بود، پلک هاش رو یجمله اش که با سخت نیگفتن ا با

 .هیو آه و گر اشک

 شده بود نه تنها در گوش ها، نیطن

 در قلب ها. بلکه

 

 صدا زد. ادیرو فر اسمش

 ساواش گذاشت. ی نهیس یرو رو سرش

 

 که اطراف رو پر کردن نداد. یادیز یکه هر لحظه نبضش کندتر از کند و خون ها نیبه ا یتیاهم

 

 تونه. یدونست بدوِن اون نم یرو م نیا

 وجه. چیه به

 عنوان چیه به

 .ابدا

 

 شد. نیدر گوشش طن ییصدا ناگهان

 کنه. یاون بتونه کار  دیروستا اومده. شا نیکه تازه به ا میدار بیطب هی_ 

 

 

 رفت. عیرو صدا کنه سر بیره طب یکه م نینفر شتابان با گفتِن ا کی
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 .دیمخوف به گوش رس یرعد و برق یبود که صدا نیح نیهم در

 

کرد  یم هیصدا گر یساواش قرار داشت و ب ی نهیس یآلما که سرش رو یبه شونه  یمهربان دست خاله
 گذاشت.

 

 .ادیم بی_ دخترم االن طب

 شه. یساواش حالش خوب م 

 لب زد: یگرفته ا یوارد کرد که سرش رو بلند کرد و با صدا یفیشونه هاش فشار خف به

 شه مگه نه؟! ی_ حالش خوب م

 

 هاش رو آروم بهم فشرد؛  چشم

 یرو ش،یمشک یاومد و چند تار از موها یصورت ِ ساواش فرود م یمهابا رو یبارون ب یها قطره
 شده بودن. سیبون و خ هیسا شیشونیپ

 

 شد و بارون شدت گرفت. شتریکم قطره ها ب کم

 رو به آسمون گرفت و آروم و پرتمنا زمزمه کرد: سرش

 زنده بمونه  ا،ی_ خدا

 کنم! یم خواهش

 

**** 
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 ریدستش بود و آروم ز نیب  حیکرد که مهربان همون طور که تسب یم یط عیقدر عرِض اتاق رو سر نیا
 فرستاد.  یلب صلوات م

 گونه گفت: اعتراض

 _ دخترم آروم باش!

 

 کرد. یدست به مبل اشاره ا با

 .نیبش ایکم ب هی_ 

 

دست هاش گرفت و چشم هاش رو  نیاتاق بود نشست و سرش رو ب یکه تو یتنها مبل یرو آلما
 محکم بست.

 

  ؟ی_ اگه خوب نشه چ

 !افته؟یبراش ب یاتفاق اگه

 

 .دیمهربان لبش رو گز خاله

 حرف رو نزن دخترم! نی_ ا

 دعاست. ادیکه از دستمون برم یشه؛ االن تنها کار  یحالش خوب م پسرم

 ...یگفت ول یخواست رو بهم م یکه م یز ی_ داشت کم کم اون چ

 

اون اتاق بود  یکه ساواش تو یداد و به دِر بسته ا رونیاش ب نهینفِس حبس شده اش رو از س کالفه
 چشم دوخت.
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 گوشش اکو شد. یحرف ِ ساواش تو ناخوداگاه

 

از  یکه تو بدون نیتپه قبل... از... ا یتو م یکه برا یا نهی...سنیبرام... افتاد، ا یبدون اگه اتفاق ی" ول
 باشه. ادتیرو  نی... ای... ادیتپ یتو... م یها برا شیوقت پ یلیخ

 افتهیاگه... اگه.... از کار ب یقلب حت نیا

 زنه. " ی... خاک هم برا تو مریز یحت

 

  یکه از چشمش رو یاشک قطره

 و پرسوز کرد. نیو غمگ یمصنوع یرو با سرانگشت هاش پاک کرد و تک خنده ا دیاش جوش گونه

 عاشق! ی وونهی_ د

 

 شد. دهیآلما، نگاه ِ مهربان به سمتش کش یجمله  نیگفتن ا با

 ؟ی_ ک

 زمزمه کرد: ناخوداگاه

 _ ساواش.

 

 زد. یجوون یلبخند ِ ب ،ی خاطره ا ِادیبه  مهربان

 دخترم. یدون ی_ م

 کرد که نگو و نپرس. یبه پا م یامتیق هیرفت  یمادرش م یخار پا هیاگه  یحت شیبچگ یساواش تو 

 داشت. رتیروستا غ یدخترها یهمه  یرو یهمون بچگ از
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 تشونیکه بزرگتر ازشون بود اذ یپسر  هیکردن،  یم یدر باز  یدخترم با دوستش جلو یلیل یروز وقت هی
 کرد.

 زود از دخترها دفاع کرد. د،یها رو د نیا یوقت ینداشت ول یهم  سن ساواش

 از اون پسره که چند سال ازش بزرگ تر بود کتک خورد. یحت 

 بود؟ یجمله اش چ ،یچرا دعوا کرد دمیمن اومدم ازش پرس یوقت یدون یم یول

 .ستین یز یزده که چ میشونیپ یکه رو یزخم نیگفت خاله مهربان ا یم

 نشده. شونیزیخواهرهام چ نهیا مهم

 

 زد و ادامه داد: یلبخند ِ تلخ مهربان

شد همه  یباعث م نیزبون بود. هم نیریزد و ش یبزرگ تر از خودش م یحرف ها شی_ از همون بچگ
 دوستش داشته باشن.

 گرفت از روستا برن. میدفعه پدرش تصم کی ،یبعد از مدت یول

 بود. کیو رابطه مون بهم نزد میبود هیچون همسا یول ل،یدونست چرا و به چه دل ینم یکس چیه

 هاشون رو بفروشن. نیمجبور شدن تموم ِ زم ی ساواش بهم گفت بخاطر قرض و بده ِمادر

 خاطره باهاش داشتن. یلیکه خ یخونه ا نیا یحت 

 نیبود که ساواش ا یهمون شهر  یکه پسر بزرگم، چون تو نیازشون نداشتم تا ا یخبر  گهیو د رفتن
 ها بودن. بهم خبر داد.

 "مادر ِ ساواش" حامله اس. بایز 

 م.ناراحت بود نمشونیتونستم شهر برم و بب یچون نم یخوش حال بودم ول یلیموضوع خ نیا از

 که بعد از چندماه خبر ِ مرگ نیا تا

 پدر ِ ساواش اومد. 
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خودش جوونش رو از  یول ارهیم ایآرام رو بدن با،یز مانِ ینگذشته بود که خبر دادن بعد از زا یز یچ هنوز
 ده! یدست م

 

 که داشت، اشک هاش رو پاک کرد. یرنگ یو گلبه دیدستمال ِ سف با

 یاومده بود، اون هم تو ایکه تازه بدن ینوزاد هیشش ساله با  یپسر بچه  هیسخت بود؛  یلی_ خ
 رو نداشتند و مادر و پدرشون رو از دست دادن. یکه کس یشهر 

 کنند؟! یخواستن زندگ یچطور م 

 .میگم. اون موقع ما اصال خبر نداشت یهم که دارم برات م ییها نیا

 پسرم شهر اومد و دنبال شون گشت. یوقت یول میاز مرگ ِ پدر ساواش خبر داشت فقط

 داشته به نام ِ شاهرخ. یمیدوست صم هیپدر ِ ساواش قبال  دیفهم 

 .کنه یقبول م یساواش و آرام رو به فرزند خوندگ شاهرخ،

 یکه داشته بهشون محبت م یاز تنها پسر  شتریب یکنه. حت یخودش بزرگ م یاون ها رو مثل بچه  
 ذاره. یبراشون کم نم یز یکنه و چ

 کنه. یشرکت کار م ی شاهرخ تو ِشیپسرم که بعدها پ یکه به گفته  نیا تا

خودش  یپا یخواد رو یگه که م یسالش بوده به شاهرخ م ستی، ساواش که باز چند سال بعد
 از شاهرخ. یکمک چیو مستقل باشه بدون ه سهیوا

پاساژ  هیکه  لیدل نی شاهرخ، فقط به ا ِدیشد یبا اصرارها یکنه. ول یموضوع رو قبول نم نیا شاهرخ
 کنه یشمال داشته رو به ناِم ساواش کنه قبول م یتو

 صورت قبول کرد اگه اون پاساژ به نامش نیبعد فقط در ا یمخالفت کرد ول ساواش

 

 

 از اون پاساژ بهش نرسه  یپول چیبشه ه زده
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 کنه. یهم قبول م شاهرخ

 کرده. یم یخصوص سیدانشگاه، تدر قیاز طر و رهیگ یم کیکوچ یخونه نقل هی ساواش

 شه که آرام... یم یافته و چ یم یدونم چه اتفاق ینم یول

 

که به  یکفش یقدم ها یباز شدن ِ در اومد و بعد از اون صدا یدفعه صدا کیحرفش،  نیگفتن ِ ا با
 .دیخورد به گوش رس یم کیسرام

 

 هراسون بلند شد. آلما

 

 چادرش رو گرفت و هر دو به سمت ِ دکتر رفتن. یگوشه  مهربان

 

 داد. یاز استرس، مرتب آب ِ دهنش رو قورت م آلما

 گفت: یلرزون یآخر با صدا در

 _ دکتر، ساواش حالش چطوره؟

 

 کرد. بشیصورتش رو کنار زد و دست در ج یماسک ِ رو دکتر

 

ممکن بود جوونشون رو از دست بدن. خوِن  نیکرد یم رید یا هی. اگه ثاننی_ به موقع خبرم کرد
 خورده. هیرو از دست داده بودن و االن پهلوشون بخ یادیز

 چند روز استراحت کنند. دیبا
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 که دکتر کرد تا وارد اتاق نشه، ییکرد و بدوِن اعتراض ها یتشکر  آلما

 وارد اتاق شد. 

 

 

 بغض کرد. اریاخت یکه به دستش وصل بود، ب یبسته اش و ِسرم یپلک ها دنِ ید با

 

 اومد. نییدر بود، مشت شد و آروم پا ی رهیدستگ یدستش که رو 

 داد. دنیبار یاشک هاش اجازه  به

 

 دست بافِت خوش رنگ بود نشست. ی چهیقال کیکه تنها  نیزم یبه سمتش رفت و کنارش رو آروم

 

 خاله مهربان آوردنش. یراست به خونه  کیدکتر اومد،  یوقت

 اومد، االن ساواش... یروستا نم نیبه ا شی عمه ناتن ِدنید یکه اگه دکتر برا نیفکر ا 

 

 دور و زمان بَر بود و... یلیبه شهر خ دنیکه تا رس ییهم روستا اون

 کردن بهش هم عذاب آور بود! فکر

 

زده  خیدست ِ سرد و  یکنار زد و دسِت ساواش رو تو یکه روش قرار داشت رو کم یکرم رنگ ی مالفه
 اش گرفت.

 

 آتش بود. یرو یدستش مثل تنور ِ داغ یهنوز هم گرما 
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 وضع ساواش براش ناراحت کننده بود. نی ا ِدنید

 

رنگش  یطوفان یبه چهره اش که چشم ها یکرد، نگاه یطور که آروم آروم دستش رو نوازش م همون
 خاموش و بسته بودن. چشم دوخت. 

 

 با بغض لب زد: 

 تونم! یمن بدون ِ تو نم یلحظه هم نباش هی یبردم که اگه حت یپ نیساواش. امروز به ا یدون ی_ م

 نیداغونم کرد. تا حاال با ا ینباش گهیو د نمتینب گهیکه د نیدکتر اومد و اتاق بردنت؛ حس ا یوقت
 حس آشنا نبودم.

 اومد. یحس سراغم م نیبا تو بودم ا یوقت شهیهم

 خوش رو داشت. یها ینیریدر کنارش ش یدونستم. ول ینم یچیحس گنگ که ازش ه هی

مونه و  یانگار زمان ثابت م نمت،یب یم یوقت یزن یاسمم رو صدا م یشونم، وقت یصدات رو م یوقت
 فقط منم و تو!

 . رمیبگ دهیزنه رو ناد یتند م دنتیرو که هر بار با د یتپش قلب نیخواستم ا یم شهیهم

بهت  شتریرفتم و ب یمنجالب فرو م یتو شتریگول زدن ِ خودم، ب شتریو ب یگمراه یانگار به جا یول 
 دادم. یدل م

 حس. نیاز ا دمیترس یم

 هوس باشه! هی ایکه زودگذر باشه  یحس از

 امروز... یول

 ؛یتصور کردم اگه نباش یوقت

 ساواش! ارمیمن بدوِن تو دووم نم 
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 به دستش زد. یبوسه ا ینشدن رابیس ی لبش برد و مثل تشنه ا ِکیساواش رو نزد یِ  پنجه

 

 یکه رو یاشک نیح نیهم در

 دست ِ ساواش فرود اومدن. یگونه اش ثابت مونده بود، آروم راه باز کردن و رو 

 

 دستش بود زمزمه کرد: یهاش رو بست و همون طور که دست ِ ساواش تو چشم

 مادرم صحراست! ی شهیدونم پدرت همون شاهرخ ِ عاشق پ ی_ م

 .یدیاومدن ِ آرام، مرگ ِ مادرت رو با چشم د ایاز بدن دونم بعد یم

 .زهیمثِل پدرت برات عز یدونم شاهرخ پدرخونده اته. ول یم

 یگذشته از شاهرخ داشته و هنوز هم داره،  اجازه نم یکه بابام تو یا نهیو ک یدشمن نیدونم با ا یم
 .میده من و تو بهم برس

 وجود... نیا با

 من تو رو با تمام ِ وجود دوست دارم. م،یکه دار یوجود مانع ا با

  م،ینزارن بهم برس اگه

 مینزارن مال هم ش اگه

 دوست داشتن ِ ماست. مهم

 

به سمِت در گام  یطوالن یکرد و بعد از مکث شیشونیو پر از عشق نثار ِ پ قیعم یشد و بوسه ا خم
 برداشت.

 

**** 
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 سوپ رو از خاله مهربان گرفت. یگونه کاسه  اعتراض

 

 .دیکن یشرمنده مون م نیرو من ببرم. بخدا دار نیا دی_ خاله حداقل بذار

 انجام بدم! یکار  دید یاجازه هم که نم م،یجا هست نیروز که ا چند

 رو ببرم. نیا دیحداقل بذار گهید

 

و  دیکش یرنگش م ی قهوه ا ِیبه روسر  یمهربان با محبت نگاهش کرد و همون طور که دست خاله
 داد گفت: یرو تو م دشیسف یموها

 حرف ها رو نزن دخترم. نی_ ا

 .یکن یشرمنده م شتریمن رو ب 

جا  نیسه روز هم که ا نیپسرم ساواش نگاه کنم. ا یشه به چشم ها یکه رضا کرد روم نم یبا اون کار  
 .نمیبب ریدل ِ س هیهمه سال  نیحداقل منم تونستم پسرم رو بعد از ا نیموند

 

 به گونه اش کاشت. یبه طرِف خاله مهربان خم شد و بوسه ا یدست کاسه رو گرفت و کم کی با

 

 .دیلطف دار یلی_ خاله شما خ

 رضا مقصر بود. د،یحرفم نزن نیا 

 کردن؟! دایروستا پ ی... االن رضا رو اهالیراست د؛یدون یخودتون رو مقصر م یشما چرا الک 

 

 رفت جواب داد: یکه به طرف ِ آشپزخونه م نیا نیمهربان ح خاله
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 بگم مادر. ی_ چ

 کنن. یبزرگ ِ روستا، اون جا محاکمه اش م شیکردن و بردنش پ دایاز چند ساعت رضا رو پ بعد

 کنه. ی اون مرد زندگ ِشیپ یلیدم ل یاجازه نم گهیمن د البته

  اون مرد رفت. ِشیپ شیجوون دخترم

 زد. یگرفت و دخترم رو به باد ِ کتک م یم یبهونه ا هی هردفعه

 یلیطور هم طالق ِ دخترم ل نیشه؛ هم یم شتریکه به ساواش چاقو زد و فرار کرد جرمش ب نیا بخاطر
 .رمیگ یرو ازش م

 

 گفت: یو با لحن ِ آروم دیخاله مهربان پاش یبه رو یلبخند آلما

 شه خاله. یدرست م ی_ انشاءاهلل همه چ

 

 .ومدین ییصدا یبه در زد. ول یحرف، به سمت ِ در رفت و چند تقه ا نیگفتن ا با

 

 شد که ساواش بهوش اومده بود. یم یروز  کی

 .نتشیبعد از گفتِن اون حرف ها، جرئت نداشت بب یول 

 

 کاسه رو گرفت. گهیدر رو فشرد و در رو باز کرد و با دسِت د ی رهیدستگ دست کی با

 

 بود. دهیتخت خواب یساواش که رو یبسته  ی چشم ها ِدنید با

 گذاشت. ی کنار  ِکی کوچ ِزیم یباال انداخت و کاسه رو رو ییابرو 
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 نشست و نگاهش رو بهش دوخت. یصندل یرو

 

 از پنجره به می آفتاب مستق ِنور

 خورد و صورتش رو نورتابان کرده بود. یصورت ِ ساواش م 

 

 صداش کرد. آروم

 نشده بود. داریب ایگو یول

 

 

 که به لب داشت یطونیلبخند ِ ش با

 گونه اش کاشت. یرو یخم شد و بوسه ا ست،ین داریکه ب نیو با فکر به ا 

 

 که بلند شد و خواست  نیهم

 یشد و در آغوش گرم و التهاب ِ مردونه  دهیآن دستش از پشت محکم کش کیسمت ِ در بره،  به
 ساواش حل شد.

 

 شده بود: یخوش آهنگ یو آوازه  بایز ینیلب هاش کنار گوشش، طن ی زمزمه

 ؟یکن ی_ کجا فرار م

 !یبر  یخوا یو م یکن یم وونهیدل رو د نیا

 ؟یبود داری_ پس ب

 شه خواب موند؟ یبه نظرت م یکه کرد یکار  نی_ با ا
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 طور که لحنش مملو از تظاهر و مرموزانه بود گفت: همون

  ؟ی_ ک

 .یکن یاشتباه م من؟

 

دخترک  یاستخوان یشونه ها یکرد و چونه اش رو رو شتریپنجه هاش رو دور کمر ِ آلما ب ی گره
 گذاشت و نجوا کرد:

 ؟یهم انکار کن یزد روزیکه د ییحرف ها یخوا ی_ اهووم. نکنه م

 

  ِدنیمرتبه خواست از آغوشش جدا شه که بدون د کیخورد و  یفیحرفش، تکوِن خف نیگفتن ِ ا با
 :دیپرس یزخم ِ کنار پهلوش، با نگران

 که نشد؟! تیزیحواسم نبود. چ ی_ وا

 

 داد. هیکرد و سخت آلما رو به خودش فشرد و به تاج ِ تخت تک یتک خنده ا ساواش

 به درد هست! یاجیمرحمم کنارمه، چه احت ی_ نه. وقت

 

 یباز کردِن حصار پنجه ها یساواش گونه هاش ملتهب و سرخ شد و تالش برا یاز حرف ها آلما
 کرد گفت: یکه کنار گوشش زمزمه م نیا نیساواش به دور کمرش شد که ساواش ح

  ؟یفرار کن یخوا ی_ چرا م

 شه که دختر! ینم یز یکم بمون. چ هی

 

 ساواش بود. یشونه  یرو سرش
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با  نیح نیو در هم دییموهاش رو نامحسوس بو قیآلما، خم شد و عم یساواش مست از عطِر موها  
 :بم شده اش گفت یصدا

 برام آرامش تره! ایدر دن ی عطر موهات، از هر ُمسکن ِدنیی_ بو

 

 

 دلش به سمت ِ آسمون پرواز کرده بودن. یپروانه ها انگار

 

 و بدون حرکت، خشکش زده بود. ثابت

 کرد! یو شگفت زده اش م رتریبود و هر دفعه متح ییساواش جاود یکه حرف ها یراست به

 

خورد و باعث مورمور شدن و  یگردنش م یشتاب زده رو قش،یو عم نیسنگ یداغ ِ نفس ها ُهرم
 قلقلکش شده بود.

 

 سرش رو کج کرد. یکرد و کم یز یر یناخوادگاه خنده  

 

 امتداد داد. نشیو بلور دیسف یاز قصد سرانگشت هاش رو از گردن، آروم به سمِت بازوها ساواش

 

 یکه م نیا نیو ح اوردیطاقت ن گهیبرده بود؛ د یبه اون پ یبود و انگار ساواش هم به خوب یقلقلک
 بازوش گذاشت. یدستش رو رو دیخند

 _ لطفا نکن!

 کنم. ینم ی_ من که کار 
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 از خنده بود گفت: ییهمون لحن که رگ ِ ها با

 !یکن ینم ی_ که کار 

 

 شد. شتریآلما ب یحرفش، فشار پنجه هاش به بازو نیبه جانبش تکون داد و به دنبال ِ ا یسر 

 

سر به  شهیبهونه، هم نیبه هم یبودنش بود که هان یقلقلک نیکه داشت هم ینقطه ضعف نیشتریب 
 ذاشت. یسر آلما م

 

 مملو از خنده بود گفت: یبا لحن که،یت کهیطور ت همون

 ...گهی_ نـ....نکن د

 

 .دیخوش آهنگش رو کنار گوشش شن ینجوا

 ؟یبودم زد هوشیب یرو که وقت ییاون حرف ها یپس قبول دار _ 

 

 رو به اون راه زد و انکار کرد. خودش

 _ من؟ 

 .ادینم ادمی یز یچ انایکه اح من

 طور! نی_ که ا

 

 ساواش، به سمت ِ دلش شتاب گرفت. یدفعه شدِت انگشت ها کی

 اتاق رو پر کرده بود. یآلما فضا یخنده  
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 !ادینم ادتی یز ی_ که چ

 ؟یدار  ادیاالن چطور به  ،یبود هوشیب ی. پس وقتیبود هوشیب یگ ی... می_ خو...خوبه... دار 

 سپارم. یخوب بخاطر م یلیشه رو خ یکه بهم مربوط م ییزهایرو مخصوصا چ زهایچ یلی_ من خ

 

ساواش رو  یحرف زدن، انگشت ها نِ یساواش برد و همون طور که ح یرو به سمت ِ پنجه ها دستش
 کرد. جواب داد: یکمرش جدا م از حصار

 _ چه خوب!

 مونه. ینم ادمی یز یچ ادیمن ز یدون یم یول 

 ارم؟یب ادتی_ چطوره به 

 

 کرد. یوار نچ طنتیباال انداخت و ش ییابرو

 .یای_ نه فکر نکنم از پسش برب

 نداره که پسرخوب! یا دهیفا گهی. دادین ادمیگفته باشم و  یز یچ یوقت من

 

 .دیشدت خنده هاش به آسمون رفت و اشک درون چشم هاش جوش دوباره

 

سقوط کرد و به دنبالش  نیزم یتخت بودن، آلما که در آغوِش ساواش بود رو یآن چون لبه  کی در
 شد. دهیساواش هم به سمتش کش

 

که  نیا نِ یاز چشم هاش رو باز کرد و ح یکی یبسته، ال یزد با چشم ها یطور که نفس نفس م همون
 گره خورد. ی طوفان ِی ساواش رو مشت کرده بود، چشمش به چشم آب ِرهنیدست هاش پ
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 زمزمه کرد. یچشم هاش که با درد بسته بود. با نگران دنِ ید با

 زخم ِ پهلوت!  ی_ وا

 

از  ییچهره اش، با رگه ها یدرد تو ینشونه  یبه جا ه،یهاش رو آروم باز کرد و بعد از چند ثان پلک
 زد گفت: یکه در چشم هاش موج م یطنتیش

 آره؟ امی_ که از پسش برنم

 بهش برسم. دیکه بخوام با یز یمن چ یدون یم 

 زمزمه کرد: ریمتح

 ...ی_ و اگه نرس

 

 آلما بود گذاشت یکنار  نیما ب نیزم یاز دست هاش رو که رو یکی  ِکف

 آلما برد. یپنجه اش رو به سمت ِ گونه  یکیاون  و

 با هم داشتن. یکم یلیخ یفاصله  

 

 رسم، همون طور که خواستم به تو برسم. ی_ م

 .یزن یمطمئن حرف م یلی_ خ

 

و رصد  دیکاو یکه چشم هاش کل ِ صورتش رو م نیا نیپشت دستش، گونه اش رو نوازش کرد و ح با
 کرد لب زد: یم

 هم باشه. دینبا نی_ به جز ا

 !؟یکن ی_ چرا تو اعتراف نم
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 شد. دهیکش شیسبز چمن یاز ابروان ِ آلما، به سمِت چشم ها نگاهش

 

 ؟ی_ چه اعتراف

 

 ساواش آزاد کرد. رهنِ یپ یکه در چشم هاش غلتان بود، مشتش رو از رو یطنتیش با

 ...یقرار بود بهم بگ شیوقت پ یلیکه خ ی_ همون

 

 سرخ رنگش مات شد. یلب ها یرو شیسبز چمن یاز چشم ها نگاهش

 

 ؟یاالن بشنو یخوا ی_  م

 _  چرا که نه.

 

 بند انگشت بود، آمرانه گفت: کیطور که فاصله اشون به  همون

 .یگ یخواستم رو م یکه م ی_ پس تو هم همون

 

 زودتر خواسته اش رو بگه، لج کرده بودن. یکیکه اون  نیا یهر دو برا انگار

 لج باز! یمثِل دو بچه  درست

 

 _ باشه

 بود. یدرهم تالف نگاهشون
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 .یپلک زدن و چشم بستن یذره ا ونبد

 گفتن داشت. یکه حرف ها برا ییها چشم

 به زبون هاشون قفل زده بودن. ایگو یول

 

 آلما بود. یبه لب ها رهیهمون طور خ ساواش

 شد. یفاصله اشون کم و کم تر م 

 

 دفعه ناگهان و هم زمان و بدِون تأمل، هر دو با هم زمزمه کردن. کی

 _ دوستت دارم!

 

  آلما گرفت. ِ نیخشک و سرخ یلب از لب ها ده،یبه آب نرس یتشنه  کی مانند

  نینبود. بلکه آغاز ا ینشدن تموم

  عشق، تازه شروع شده بود. ِوندیپ

 

 

 از عشق! زیدو لبر هر

 بود. دادیب تینها یکه در چشم هاشون ب یعشق

 شده بود. دهیکه تازه در قلبش تپ انهیعشق ِ تاز یکی

 .دیتپ یکه در قلبش م نهیریمدت و د یطوالن یعشق گهید یکی

**** 
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ارباب  کیشلوارش برد و سرش رو مثل  بیبه سمت ِ ج یرو با حالت ِ خاص شیقو یاز پنجه ها یکی
 مغرور باال گرفت.  یزاده 

 شد. رهیخ نییکه روبروش بود به پا ییبزرگ نما یپنجره  از

 ینصفه برا وانیل کیبود کرد و  زشیم یکه رو یبه شراب ینگاه میاز گوشه چشم ن ،یاز مدت بعد
 .ختیخودش ر

انگشت هاش گرفت و آروم آروم به اون  نِ یرو ب وانیپنجه اش ل یکیدر حالتش، با اون  یر ییتغ بدون
 لب زد.

 

 آن ناگهان در محکم و پرشتاب باز شد. کی

 برخورد کرد. واریقدر شتابان و محکم بود که در، به د نیا

 ادامه داد. شیدنیوارد اتاقش شده بود، به نوش یطور  نیکه ا ینگاه کردن به فرد یذره ا بدون

 

خورد، تضاد  یم کیسرام یکفش ِ زنونه که به رو یا شهیش یپاشنه ها یمحکم و صدا یها قدم
 کرده بود. جادیرو ا یخوش آهنگ

 

 :دیبه خودش شن کیرو نزد یزمزمه دختر  یآخر صدا در

 چقدر بهت زنگ زدم؟  یدون ی_ م

 ؟ید یجوابم رو نم چرا

 ؟ید یدم جواب اون رو نم یم امیبهت پ ی. چرا اصال وقتچیاون ه 

 چقدر نگرانت شدم؟ ُمردم و زنده شدم تا خودم رو به شرکتت برسونم. یدون یم

 مردم! ایزنده ام  یر یگ یهم ازم نم یاحوال هی یحت 

 .یچیبه ه یچیه 
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 نه؟! ایاصال برات مهم هستم  من

 

مرتبه  کیهوا و  یکه به دست داشت رو ب یشراب وانِ یشده بود، ل رهیاز پنجره خ رونیکه به ب نیا نیح
 .دیسر کش

 

گم شده  شی آرا ِونیدخترک که چهره اش م یگذاشت و بدوِن نگاه کردن به چهره  زیم یرو رو وانیل
 د.بو

 صداش بود گفت: یکه تو یبا خش 

 رفته؟ ادتی شرطم رو  ِتیاولو نی_  اول

 

 .دیکوب زیم ینگفت که با مشت محکم رو یز یچ دخترک

 شرط و شروط هام رو بهت نگفته بودم؟ ،یبا من باش یخواست ی_ مگه وقت

 ؟یشروط رو قبول کن نیا دیبا ،یبا من باش یخوا ینگفته بودم اگه م مگه

 ؟یباهام باش یکه داشتم، قبول نکرد ییبا دونستن و گفتن شرط ها مگه

 

 تکون داد. یپر از اشک با بغض سر  یبا چشم ها دخترک

 

 که پرونده ها همه پخش و پال شدن. ی. جور دیکوب زیم یمشتش رو رو ،یشتر یبا ضرب ِ ب گهید بار

 زنم یبود که هر وقت خواستم خودم بهت زنگ م نی_  شرط اولم ا

 یهم کن یاعتراض یتح یزنم و تو حق ندار  یو هر وقت دلم خواست بهت سر م 

 نبود؟! نیا مگه
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 جنباند که ادامه داد: یسر  دخترک

 .یخودت رو وسط ننداز  یخود یو ب یکارهام سرک نکش ینبود که تو نی_ مگه شرط دوم ا

 

 :دیشده اش غر دیکل ی دندون ها ِونیجنباند که مرد از م یباز هم سر  دخترک

باز هم  ستم،یباهات ن گهید یپا بذار  ریها رو ز نیاگه ا یدونست یکه م نیحال و با وجود ا نی_ با ا
 .یو کار ِ خودت رو کرد یگرفت دهیشرط هام رو ناد

 

باره  کیپنجره به  یها شهیکه انگار ش یگفت. طور  یبلند و مخوف یادیآخرش رو با فر یها جمله
 .دنیلرز

 

 اشک هاش رو نداشت. اریاخت گهید دخترک

اشک، تموم  ختنیکه با ر نی. بدون. توجه به ادیلغز یاشکش رو گونه اش م یهمون طور که قطره ها 
 شه گفت: یخراب م ششیآرا

 _ من... من....

 بزن. ی_ ِمن ِمن نکن و حرفت رو درست حساب

 ؟یمجازات کن یخوا ی_ من فقط نگرانت بودم. من رو به جرم نکرده ام م

 

 شد. رهیزد و از دخترک رو برگردوند و به پنجره خ یپوزخند مرد

 

 لب نجوا کرد. ریکه به لب داشت ز یبا همون پوزخند 

 تموم شده. گهیتو هم د ی انقضا ِخی_ تار
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1077 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

بود، با  رهنشیپ یپا تند کرد و دستش رو دور ِ کمر ِ مرد حلقه کرد و همون طور که سرش رو دخترک
 گفت: یتموم نشدن یو هق هق ها هیگر

 دوست دارم! یلی_ من تو رو خ

 دفعه ببخش س... نیا لطفا

 

 موند. یکمرش،  نصفه باق ونِ یدست ِ دخترک از م یجمله اش، با باز شدن ِ انگشت ها ادامه

 

 .ستادیا مقابلش

 قطب! یسرد، ماننِد سرما ییبا چشم ها 

 

 تمومه! یهمه چ گهید یخطا کن کی یاگه حت ،یاون شرطم هم گفته بودم اگه باهام باش ی_ تو

 _ نه، نه...

 

 لب زد: یرحم یب با

 !یتموم شد نازل یهمه چ گهی_ د

 

 زد. ادیفر هیبا گر دخترک

 .ی. من دوست داشتم و دارم لعنتیکارو در حقم کن نیا یتون ی_ تو نم

 

 تموم گفت: یالیخ یاش جمع کرد و با ب نهیس یهاش رو تو دست
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1078 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 من ندارم! ی_ ول

 .یبش گهید یک هیعاشق  یبر  یتون یم 

 _ سا...

 

 موند. یکه به دخترک زد، حرفش نصفه باق یا یادامه جمله اش رو نگفته بود که با تو دهن هنوز

 

 گونه اش گذاشت. یدست رو یافتاد و با ناباور  نیزم یبا شدت رو دخترک

 !یدی. فهمیار یاسمم رو به زبون ب گهید ی_ حق ندار 

 

 گونه گفت: دیشد و انگشت اشاره اش رو به سمتش گرفت و تهد لیسمت ِ دخترک ما به

 که سام یدونست یرو نم نی_ مگه ا

 شه؟ یوجه عاشق نم چیبه ه بزرگمهر

 خوب بخاطر بسپار. یلیرو خ نیا

 بتپه. یکس یوجود نداره که برا یقلب چیام ه نهیس یتو من

 .دیدون یشماها م یرو همه  نیا

 دوستت دارم؟ یگ یبهم م یوجود دار  نیبا ا 

 نداره. یتیاهم چیکه عاشق شدن و دوست داشتن براش ه یزن یم  یبه کس یحرف رو دار  نیا

 

 با نفرت لب زد: و هق هق هی گر ِونیگونه اش گذاشته بود، م یکه رو یبا دست دخترک

 یجور  ،یروز  هی دوارمی_  ام
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1079 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نگاهت هم نکنه. میاون دختر ن یکه حت ی_ عاشق بش

 اون... یول یر یبراش بم یکه حاضر بش یو عاشقش بش وونهید یجور 

 

 نفرت زمزمه کرد: با

 باشه! گهید یکی_ عاشق 

 

و  یرقم یبرداشت و با ب نیزم یرو از رو شیدست ِف یزد. ک یکه در چشم هاش موج م یهمون نفرت با
 لنگ لنگان به سمت ِ در قدم برداشت.

 

 لبش خونه کرد. یگوشه  یپوزخند

 _ من و عاشق شدن؟ 

 نداره! یی سام بزرگمهر، عشق و دوست داشتن جا ِیزندگ یتو

 

 رو باز کرد و عکس رو به دست گرفت. زیم یدست کشو کی با

 :دیکه در لحنش آشکار بود غر بیعج یصورتش گرفت و با نفرت یرو جلو عکس

 .ارمی_ باالخره به دستت م

 آلما. یش یمال ِ سام بزرگمهر م . قبلشیکه کامل مال ِ ساواش بش نیاز ا قبل

 

 زد. ی مضحک ِلبخند

 به همراه داشت. یشوم یکه پشت بندش نقشه ها ییهمون لبخندها از
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1080 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 " ایرو دی" داستان از د

 

 شده بود به سمت ِ آسانسور گام برداشتم. ریکه در وجودم سراز یو ذوق یخوش حال با

 

 که با آلما داشتم. یاز تماس بعد

به عشقش  میبعد از پنج سال و ن ،یخوش حال بودم؛ ساواش حقش بود بعد از اون همه سخت یلیخ 
 برسه.

 برگردوند، آلما بود. یکه ساواش رو آروم کرد و به زندگ یز یاز مرگ ِ آرام، تنها چ بعد

 چند از راه ِ عکس... هر

 ببره. یکه آلما به اون پ نیبدوِن ا ،یپنهون یدارهاید

 اقب بودن از آلما و...از راه ِ دور مر 

 

 اومدم و بدوِن در زدن، وارد ِ اتاق سام شدم. رونیفکر ب از

وارد کرد و با ترس  فمیبه تِن خف یو غرش مانندش، لرزه ا ادیفر ینگفته بودم که صدا یز یهنوز چ 
 شدم. رهیبهش خ

 _ سام!

 

 مرتبه به سمتم برگشت. کی صدام،  ِدنیشن با

 شد. یم نییستبرش با سرعت باال و پا ی نهیس رهنش،یاول پ یبخاطر باز بودن ِ دکمه ها 
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1081 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 از اومدنم شکه شده بود. انگار

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا ای_ رو

 

 داشتم جواب دادم: یشونه ام بر م یرو از رو فمیکه بند ِ ک نیا نیح

 بودم. ومدهیوقت هم بود شرکت ن یلیداداشم تنگ شده بود. خ ی_ دلم برا

 ؟یداد زد یطور  نیوارد ِ اتاقت شدم ا یچرا وقت یراست

 زهره ترک شدم بابا. 

 

 داد. رونیو پر شتابان ب قیبه موهاش زد و نفسش رو عم یچنگ

 

اش جمع کرده بود.  نهیس یتو یداد و همون طور که دست هاش رو با حالت ِ خاص هیتک شیبه صندل 
 بهم دوخت. قینگاهش رو نافذ و دق

 ؟یاومد یچ یبرا ی_ نگفت

 

 پام قرار داشت. یرنگم رو ییطال ِف یطور که ک همون

 گرفتم. یرو با سرانگشت هام به باز  فیبند ِ ک 

 

 بود گفتم: یکه شاک یباال انداختم و با لحن ییحرفش ابرو نیا با

 کارت داشته باشم؟! دیحتما با نمیکه داداشم رو بب نیا یسام! برا هیچه حرف نی_ ا
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1082 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود رو ضرب گرفت. زیم یکه رو یاز انگشت هاش، نوک ِ خودکار  یکی با

 ره. ینم شیروزها کارها خوب پ نیا ی_ نه. ول

 شده؟ ی_ چرا؟ مگه چ

 شن. یباالخره درست م ستی_ مهم ن

 

 زمزمه کرد: رلبیکه من بشنوم ز نیو بدون ا آروم

 نتونستم ردشون رو بزنم! ی_ حت

 

 بودار بود. یلیخ حرفش

 هم فشرد. یگرفت و چشم هاش رو محکم رو یسرش رو به باز  یدو انگشتش سرگرمه ها با

 ؟یگ یرو بهم م قتشیپرسم حق یسوال ازت م هی ای_ رو

 باشه ی_ تا سوال چ

 

 ده گفت: یرو داره انجام م ییبازجو کیکه انگار  یهاش رو باز کرد و موشکافانه و با حالت چشم

 _ ساواش و آلما کجان؟

 

 گفت: یو بدون معطل عیبگم که سر یز یدهن باز کنم و چ خواستم

 کجان. یدون یدونم که م ی_ م

 پس لطفا بهم بگو. 

 

 تأسف تکون دادم. یبه نشونه  یسر 
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1083 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یدون یم یرو بهتر از هر کس نیبگم. سام تو که ا یز یتونم چ ی_ اگه بخوام هم نم

 

 و چشم هاش رو محکم بست و اخم هاش به شدت جمع شد. دیهم ساب یهاش رو محکم رو دندون

 بود. دهیانگار سردرد، امونش رو بر 

 

 .یبا من و ساواش مثل خواهر بود شهی_ هم

 .یتر بود کیو خواهر هم بهمون نزد یمیاز دوست صم یحت 

 .یتو باز هم ساواش رو انتخاب کرد شهیمثل هم یول

 شه،یهم ی شهیهم

 .زیکارها و همه چ یهمه  یتو

 

 شک سام لج کرده بود؟! یب

 

 بگم که دستش رو به عالمت ِ سکوت باال برد که قادر به سخن نشدم. یز یچ خواستم

 .یبر  یتون ی_ االن هم م

 سام... ی_ ول 

 

 به سمت ِ در راه افتادم. دانهیو نا ام مغموم

 زد؟  یحرف نیسام همچ چرا

 کنه فقط ساواش... یچرا سام فکر م یدوست دارم؛ ول شتریاون ها رو از برادر ِ نداشته ام هم ب من
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1084 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آن برگشتم و حرف ِ دلم رو به زبون آوردم. کیدفعه  کی د،یدر رس ی رهیدستم به دستگ یوقت

 .نیزتری_ سام، تو و ساواش از برادر نداشته ام هم برام عز

 دوستتون داشتم و دارم. شهیهم

 .نیندار یکدومتون برام فرق چیه

تو و ساواش نتونستم  نیوقت ب چیرو بدون من ه نیا یدم. ول یجوونم هم براتون م افتهیاگه پاش ب 
 نفرتون رو انتخاب کنم.  هی

 دارم!  یقانع کننده ا لیگم کجان، دل یکه نم نیا

  ِقیبار حقا نیاول یخواد برا یدفعه ساواش م نی. اونهی ساواش و آلما درم ِیخوشبخت یدفعه پا نیا
 گذشته رو به آلما بگه.

 نبود. یکس یهمه سال قادر به گفتنشون برا نیا یکه تو یز یچ

 آلما رد بشه. یتو دو قدم یپدر ِ آلما نذاره ساواش حت اینکنن و  دایوقت رو پ نیا گهید ممکنه

 دارم.  یخودم نگه م شیراز رو پ نیمن ا پس

 گم. یرو نم نیرو نگه داشتم، ا نیطور که هر وقت راز ِ تو و آرسام و آرت همون

ساواش و آلما در حال حاضر  یباشه خوشبخت ادتیرو  نیا یکجان. ول یبدون یخوا یدونم چرا م ینم
 مهم تره. زیبرام از هر چ

 

 رفتم. رونیچهره مات و مبهوت سام، در رو باز کردم و ب دنیحرفم، بدون د نیگفتِن ا با

 

 شده بود. یشونه هام خال یاز رو یحرف ها، بار  نیبا گفتن ا انگار

 

 

 که در رو بستم. به سمِت آسانسور حرکت کردم. نیهم
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1085 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 خوردم. یا کهی دنش،یسرم رو بلند کردم و با د یلحظه ا اما،

بود، چون  یز یچ پیبود و سخت مشغوِل تا نییگذاشته بود و سرش پا زیگاه ِ م هیرو تک آرنجش
 اومدن. یصفحه به حرکت در م یانگشت هاش با سرعت رو

 

داشتم انگار اصال دسِت  یکه به سمتش بر م یشد و هر قدم یم دهیبه سمتش کش اریاخت یب نگاهم
 من نبود.

 گرفت؟! یم میعقلم تصم یدفعه هم دلم داشت به جا نیدوباره ا چرا

 باختم؟ یخودم رو م دنش،یدوباره داشتم با د چرا

 

 شیشونیبه پ یدست یبود و هر از گاه نییچون از اول تا آخر سرش پا اصال متوجه من نشده بود انگار
 داد. یم رونیو نفسش رو کالفه ب دیکش یشد م یم ریو درشت سراز زیر یکه عرق ها

 ضرب گرفته بود و اخم هاش سخت توهم بود. نینوک ِ کفشش آروم به زم با

 کرد. یم ییبود داشت خودنما دهیهم که پوش یرنگ یآب شرِت یعضالِت قطور مانندش از ت یحت

 

  حبس شده ام رو آزاد کردم و باالخره عقلم فرماِن رفتن داد. ِنفس

 رفتم. یم دیبا

 بهتر از موندنم بود! رفتنم

 

 به سمِت آسانسور گام برداشتم.  ن،یناآروم و سنگ یشونه ام گذاشتم و با قدم ها یرو رو فیک

 .دمیپشِت سرم شن قایآن صداش رو دق کی

 اسمم رو صدا زد. یقرار  یکه با ب دمید
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1086 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یشد و صدا یم دهیکش کیبه کِف سرام یداشت، حت یکه به سمتم برم یبلند یقدم ها یصدا
 .دمیکرد رو هم شن یم جادیرو ا یموزون

 .دمیاعتنا، سرعت به قدم هام بخش یحال ب نیبا ا اما،

 

 که داخِل آسانسور شدم. نیهم

 و مغمومش گره خورد. ریدلگ یکه دکمه مورد نظرم رو بزنم، نگاهم به چشم ها نیاز ا قبل

 دلم به درد اومد. اما، ینگاهم کرد که لحظه ا ینیو غمگ یبا ناراحت یجور 

 ازش گرفتم. یو نگاهم رو به سخت ستادمیو مصمم ا صاف

 

لرزونم  یاز دست ها فیدادم و بند ِ ک هیآسانسور تک شهیآسانسور پخش شد، به ش یکه تو یآهنگ با
 افتاد. نیزم یُشل شد و رو

 

 شده بود. انیگونه ام تاز یکه متوجه باشم رو نیاشکم بدوِن ا یها قطره

 رد شد. لمیف کیچشم هام مثِل  یداشتم جلو دیکه با سع یخاطرات دوباره

 

 نازک کردم و رو برگردوندم. ی" پشت چشم

 ؟یگفت یرو بهم م یز یچ دیبا ادینم ادتی یعنی دی_ سع

 اش رو به مبل داد. هیباال انداخت و تک ییابرو ثانهیخب دیسع

 

 و به سمِت اتاق راه افتادم. اوردمیطاقت ن گهیحرکتش د نیا دنِ ید با

شونه  یمن رو رو دمید امیو تا به خودم ب دیدفعه دستم رو به سمِت خودش کش کیراه  ونِ یم اما
 ده من رو به سمِت مبل برد. یمکه حرف گوش ن یهاش گذاشته و مثل دختربچه ا
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1087 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کوتاه بسنده کرد. ینداد و تنها به خنده ا یتیاهم چیمشت حواله کتفش زدم ه یچ هر

 

 کنار ِ خودش کشوند. قایو من رو دق دیمبل دراز کش یرو

 بخورم. یتونستم تکون یدست و پام رو به خودش قفل کرده بود که اصال نم یجور 

 !دی_ لطفا ولم کن سع

 .یحاال حاالها کنارم_ ُنچ. 

 

 صورتم اومده بود رو کنار زدم. یکه جلو ییو با نفسم، موها دمیکش یقیعم نفِس 

 زنم. یاون سه کلمه رو از زبونت نشنوم باهات حرف نم ی_ تا وقت

 دارم برات. ی بهتر  ِشنهادی_ من پ

 

 .دمینگاهش کردم و لب گز یرچشمیز

 !؟ی_چ

 ستبرش قرار گرفت. نهیس یکه سرم رو یجور  دیرو به سمِت خودش کش من

 در گوش هام شده بود. ینیو طن دمیشن یضرباِن قلبش رو به وضوح م یصدا

 .میبلند کردم که چشم در چشم شد یرو کم سرم

 ه؟یچ شنهادتی_ خب پ

 گوشه لبش خونه کرد. ی گرم ِلبخند

 رو سراغ دارم. یمورده بهتر  هیبهت بگم،  یخوا یکه م یز ی_ من در عوض ِ چ

 

 اش به حرکت درآوردم. نهیس یو انگشتم رو خطوط وار رو دمیهام رو تو هم کش اخم
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1088 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ی_ مثال چ

 به چشم هام، باالخره اعتراف کرد. رهیخ

 خواستم! یکه من م ینه اون اعتراف اما،

 _ دوستت ندارم.

 

 شده نگاهش کردم. گرد یرفت و با چشم ها ادیخواستم بکشم از  یکه م یحس کردم نفس یا لحظه

و با خنده  دیلبم کنار رفت و خواستم ازش جدا بشم که دوباره من رو به سمِت خودش کش یاز رو لبخند
 گفت:

 !وونهی_ معلومه که دوستت ندارم، چون من عاشقتم د

 

 رنگ و هماهنگ شد. " کیمردونه اش  یخنده ها ونِ یم غمیکه ج یصداش زدم جور  غیج با

 

قطره از  نیو چشم هام رو آروم بهم فشردم که آخر دمیمرطوب زده ام کش یچشم ها ریبه ز یدست
 گونه ام نشست. یچشم هام خارج شد و رو

 

 خاطراِت گذشته غرق شده بودم که خودم خبر نداشتم؟! یتو یک

 بشه! دهیدوباره فکر و ذهنم و دلم به سمتش کش دینبا

 ...دینبا

 

 بردم و جواب دادم: شیدست پ بم،یج یتو یلرزش ِ گوش با

 ؟ی_جانم هان
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1089 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جان! ای_ به به رو

 شه ها. ینم یز یچ یزنگ بزن هیو  یلطف کن اگه

 

 کردم. هیگر ونِ یم یا خنده

 سام بودم نشد. ِش ی. خواستم زنگ بزنم بهت، اما پزمی_ شرمنده عز

 

 بود. انیصداش هم نما یتو یحت طنتیش

 .یبود یسام ِش ی_اوه پ

 

 کرده. دایبه سام پ ییحس ها کی یدونستم هان یم

 ...یطور فکرکنم کنم ول نیخواستم ا ینم

 

 به خودم اومدم: یهان یصدا با

 متوجه صدات نشدم؟ ی_ فکرکرد

 ؟یدیرو د دینکنه دوباره سع ایرو

 

 جوابش رو دادم: نیح نیرو کامل باز کردم و در هم در

 .ییآلما هی_ الحق که شب

 زود اعتراف کن. یلیو خ عی_ حرف رو عوض نکن و سر

 

 ...یول میشد که با هم دوست بود یکه چند روز هم نم نیا با
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1090 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خوب من رو یلیخ یهان

 

 

 بود. شناخته

 باعِث قطع شدن ِ حرفم شد. یمردونه ا یصدا

 .ای_ رو

 

 خشکم زد. سرجام

 لحن ِ پرسوز و تمنا صدام کرده بود. نیهام رو محکم بستم؛ باز هم با هم چشم

 نکردم و خواستم به راه خودم ادامه بدم که  یا توجه

 صداش،

 و لحنش

رمق، با لحن شعف و معطوفش. مثِل  یکه ب ییکه به قلبم رجوع کرده بود و پاها یخوش آهنگ نِ یطن
 کرد. ستادنمیقادر به ا ییآهن ربا

 

 خلوت ِ خلوت بود.  ابونیو خ میبود ونیایخ یروبرو

 

 .دیشد با گرفتِن بازوم توسط سع یام مساو گهید قدم

 

 گذاشتم.  فمیرو قطع کردم و به داخِل ک تماس
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1091 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

به بازوم وارد کرد و من رو به طرِف خودش  یکه دوباره چنگ دمیکش رونیرو محکم از دستش ب دستم
 .دیکش

  م؟یابونیخ یتو ینیب ی_ ولم کن. نم

 رفتار رو باهات دارم. نیهم یبه حرف هام گوش ند ی_ تا وقت

 

 یزمان کیدفعه دو طرف ِ بازوم رو گرفت؛ گرچه من  نیکردم که ا ییشدم و تقال رهیبهش خ یعصب
 استادم بود! یزمان کیاون هم  یتکواندو بودم. ول یمرب

 

 !ی_ ولم کن وحش

 کنه. یرهات نم یبه حرف هاش گوش نکن یتا وقت یوحش نی. چون ای_ آره آره. بگو وحش

 

 چشم هام جمع شد. یتو یبود که ناخوداگاه نم ِ اشک یبازوم به قدر  یپنجه اش رو فشار

 

اومد.  یها سرم م نیبدتر از ا نیتمر یتو شهینشون بدم؛ هم فیخودم رو ضع هیخواستم با گر ینم
 دونم ِچم شده بود. یاالن نم یول

 

 کرد آروم لب زدم: یم ییخودنما تینها یصدام ب یکه تو یبغض با

 ؟یخوا یاز جونم م ی_ چ

 !ه؟یادیز یخواسته  نیا ای. رویفرصت بد هیخوام بهم  ی_ فقط م

 

 تکون دادم. نیرو به طرف سرم
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1092 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

فرصت بهم  هیکردم فقط  یکردم؟ خواهش م یچقدر التماست م یزمان هی ادتهی_ تو... خود ِ تو، 
 ؟یبد

 ! یباورم کن یخودم رو بهت اثبات کنم تا حداقل بتون یبذار 

 .یاعتماد هم به من نداشت یتو حت یول

 یعاشقم یگفت یم

 یتون یبدون من نم ،یدار  دوستم

 .یش یم داغون

 که... یتو بود نیهم یول

 

 یکه االن مزاحم به حساب م ییاشک ها زشیر نیا یهم فشردم تا جلو یهام رو محکم رو چشم
 .رمیاومدن رو بگ

 عشق، یاعتماد چه تو د،یسع یدون ی_ م

 داشتن، دوست

 اول رابطه است. شرط

 .یاثباتم نداد یفرصت برا هی. ی. باورم نکردینمه اعتماد هم به من نداشت هی یحت تو

 ...تو

 

 حال ادامه دادم: نیبا ا ینداشتم. ول ی گلوم رو گرفته بود و راه نجات ِخیانگار ب بغض

 یو فرصت حیو توض لیدرصد هم از من دل هی یو حت یرو باور کرد یدیکه د یی_ تو اون عکس ها
 .ینداد

 

 .افتیبازوم کاهش  یانگشت هاش کم کم از رو فشار
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1093 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود. انینما ی مردمِک چشمش به خوب ِدنیچشم هاش سرخ شده بود و لرز یاهیس دوباره

 اش گذاشت. نهیس یجنباند و دست مشت اش که کنار بلوزش قرار داشت رو رو یسر 

دونم اشتباه کردم باورت نکردم.  ی. میدادم تا خودت رو اثبات کن یم یبهت فرصت دی_ قبول دارم با
 که... ایرو بدون رو نیا یول

 لب زد. یلرزون یروونه اش کرد و با صدا یاش بود. مشت نهیس یکه تو یکرد و با همون پنجه ا یمکث

 لب  ِدنیکه دست ِ عشقم رو گرفته بود. با د یمرد یدست ها دنی اون عکس ها، با د ِدنی_ با د
 عشقم نشسته بود. یدست ها یکه رو ییها

 !یفهم یم ایداغون شدم رو یواقع یبه معنا من

 

 گوش خراش گفت. یادیآخر رو با فر ی جمله

 . زنیر یکه م ییاشک ها نیا ستیمهم ن گهیدادم. د دنیبار یاشک هام اجازه  به

 مهم نبود. یبغض ِ لعنت نیا گهید

 ...یواقع یبه معنا یلرزون عشقت رو بببن یصدا و لب ها یکه بغض ِ تو نیا

داشتم  یحال همون طور که عقب عقب قدم برم نیبا ا یرو گرفته بود. ول دمید یاشک جلو ی پرده
 آروم لب زدم:

 بهت.... شهی_ هم

 

 و.... یبه سمت فمیشدن ک دهیبود که اسمم رو صدا کرد و بعد کش دیسع یبلند مرتبه  یدفعه صدا کی

 

 نیکمرم رو حصار ب یقبل از برخورد ِ سرم به جدول جوب، دست یافتادم ول نیزم یشدت با زانو رو با
 خودش کرد و در آغوشم گرفت.
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1094 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

گوش  یصدا ن،یها به زم کیشدن ِ الست دهی موتور اومد و بعد از اون کش ِدیترمر شد یآن صدا کی
 کرده بود. جادیرو ا یخراش

 ه بود.فرو رفت ینرم و گرم یجا یتو سرم

 پلک هام رو باز کردم. یال یسخت به

 من چندان سخت نبود. یدادنش برا صیتنش هم تشخ یاز عطر ِ بو یحت

 نفس پشت ِ نفس... اریاخت یب

 هام فرستادم. هیو با تمام وجود عطر مردونه اش رو به ر دمیکش یقیعم نفس

 نبود.  یجز حاصل ِدلتنگ یز یچ یوونگید نیشده بودم و ا وونهیشک د یب

 بند انگشت... کی یشد. به فاصله  یرو باال آوردم که نگاهمون درهم تالف سرم

که به دستم وارد شده بود  ییشکاف و در آخر نگاهش به خراش ِ جزئ یجز به جزو صورتم رو م نگاهش
 زخم رو با لب هاش مهر دوا زد. یآن جا کیکرد و 

 چشم هاش دوختم. ین یرو در ن نگاهم

 .ایرو یستی! چرا مواظب نینیبب بیبود آس کی_ نزد

 تکوندم گفتم: یمانتوم رو م نیکه خاک ِ ب نیا نیاومدم و ح رونیآغوشش ب از

 سیمهم ن گهی_ برام د

 داره! یا دهیپس االن چه فا ستم،ین گهیبودم که د یمهم م یکس یبرا دیبا یوقت

 ادیلبم ب یخواست گوشه  یکه م یشدم و لبخند رهیشد خ یموتور که هر لحظه دور تر م یراه ِ رفته  به
 رو پنهون کردم.

 دلم گفتم: یتو و

برام  یخوب یهم بهونه  نیا یول دیرو دزد فمیک یچ یشد و برا داشیموتور از کجا پ نیدونم ا ی"  نم
 بود.
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1095 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بار استشمام کردن ِ  کی یبرا 

 شد بهش پناه برد!  یبود که م ایجا در دن نیبرات امن تر یکه روز  یتن ِ عشقت و آغوش یبو 

 تجربه اش کردم " گهیبار د کی تونستم

 

 

 " آلما "

 

 ذاشتم گفتم: یبه خاله مهربان کردم و همون طور که تلفن رو سرجاش م فهیعاقل اندر سه ینگاه

 .ستی_ در دسترس ن

 

 آب گرفت. ریش ریبود رو ز ییظرفشو نکیکه در س یوانیمهربان ل خاله

 رفتند. ییجا ای ستنیخونه ن دی_ شا

 

 

 دست هام رو درهم قالب کردم. نگران

 زنه خاله مهربان. یدلم شور م یدونم. ول ی. نمدی_ شا

 داد. یآنتن نم ایخاموش بود  شیگوش یکردم به مامانم زنگ بزنم ول یهم سع روزیآخه د 

 هنوز.... یروزه که گذشته ول چهار

 

 .دیکش شی آسمون ِیآب یگل گل رهنِ یرو به پ سشیخ یمهربان به عادت دست ها خاله
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1096 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مگه نه؟ یصحبت کن ایبا دوستت رو یکه تونست روزی_ د

 و حالت خوبه. ییبه مامانت گفته کجا ایکه رو یهم گفت خودت

 پس نگران نباش دخترم. 

 

 دفعه نگاهش رو به در ِ اتاق دوخت. کی

 .ستشی_ پسرم ساواش از صبح ِ که ن

 

 انداختم. رونیب یرو به پنجره  نگاهم

رقصان ِ آسمون، چشم هام رو پر کرده  یشب و ستاره ها یِ کیکرم رنگ ِ ساده رو کنار زدم. تار ی پرده
 بود.

 تونه باشه؟! یکجا م یعنی_ 

 

 دفعه با بغض اومد. نیخاله مهربان ا یصدا

 _ ممکنه رفته باشه اون جا. 

که سال ها باهاش خاطره  یبراش سخت بوده. وارد شدن به خونه ا یلیهمه سال حتما خ نیا بعد
 رو براش زنده کرده. یمیداشته و خاطراِت قد

 !ستین یاون جا داشت که برگشتنش حاال حاال ها به دست کس یز یاز همه مهم تر چ و

 

****** 

 .ستادمیا دهیرنگ ِ پوس یقهوه ا یمیهمون در قد یجلو دمیبه خودم اومدم، د یوقت

 باز بود. مهین در
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1097 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 براش تنگ شده بود. بیعج دلم

 شد! یزود به زود هم دلتنگ م چه

 بودمش و اون وقت... دهیشد ند یم یچندساعت فقط

 

 نبود. نیزم ی درخت رو ِزانیر یاز برگ ها یخبر  گهید

 هم از ظاهر پنهون شده بود. دیبخش یبه خونه   م یکه حداقل کم یا ییروشنا 

 

 رو بهم انتقال داده بود  یبیعج یدرخت، حال و هوا یباد و رقص برگ ها یهوهو یصدا

 خونه انداخته بود. یرو رو یمخوف ی هیدرخت، سا یو شاخ و برگ ها یکیتار

 

 پله گذاشتم و از پله ها باال رفتم. یفلز  ینرده ها یرو رو دستم

 

 که در کف اتاق بود ثابت موند. یکهنه ا ی چهیمرتبه نگاهم به تنها قال نیاول در

 باال برم. یمن رو وادار کرد به سمت اتاق ِ طبقه  ییآشنا یلیخ یصدا

 شدم صدا یتر م کیلحظه که نزد هر

 تر و آشناتر بود. کینزد

 صداش بود. یتو یخاص ییرایگ کی

 بودمش. دهیشن یزمان کیبود که  ییصدا، همون صدا نیا

 اتاق رو آروم باز کردم. درب

 طاق به طاق باز شد. در
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1098 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد. یم ییهنرنما تاریگ ینبود و فقط تنها دست هاش بود که رو زیچ چیمتوجه ه انگار

 بست. ینقش م تاریگ یرو یکه با مهارت خاص ییها دست

رو  شییایدر یپا انداخته بود و چشم ها یاتاق بود نشسته بود. پا رو یکه تو یچوب یتنها صندل یرو
 لب نجوا کرد. ریبسته بود و آروم آهنگ رو ز

 ام از تو. وونهی"دِل د

 نشونه ام از تو تنها

 یکه خودتم ندار  یادگار یعکس  هی

 تنهام. یلیکه خ یشب هام، وقت قیرف شده

 روبه روم رمشیگ یم

 آرزوم. یش یم بازم

 تو رو ندارم یوقت

 قرارم  یکه ب یوقت

 کنارم. یایب دیبندم شا یهام رو باز م چشم

 م از تو تنها نشونه ام از تو.  وونهی د ِدل

 یادگار یعکس  هی

 تنهام.  یلیکه خ یشب هام وقت قی. شده رفیخودتم ندار  که

 آرزوم. " یش یروبه روم بازم م رمشیگ یم

 زد. یخوند و م یم

 شد. یخوند که دل ِ سنگ هم آب م یبا سوز و غم م چنان

 شده بود.  شیشونیبون پ هیموهاش، سا یاز تارها یبخش

 خوش آهنگ ِ ساواش بود که سکوت اتاق رو شکسته بود. یاتاق فقط صدا یکیتار یتو
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1099 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داره دهیباره اما چه فا ی" داره بارون م 

 کنارم. ینیتو رو ندارم که بش یوقت

 خندم. یهام م هیبندم به گر یهام رو باز م چشم

 .دنمید یایب دیزنم شا یرو صدا م تو

 شب هام قیشده رف یادگار یعکس  هی

 روبه روم. رمشیگ یم

 تنهام. یلیکه خ یوقت

 خندم یهام م هیبندم به گر یهام رو باز م چشم

 بندم. " یهام باز به تو دل م یخستگ قیرف

 (یفالح اری)ماز

 یبست تموم ینقش م تاریگ یساواش که همون طور رو یدست ها یآهنگ تموم شده بود. ول انگار
 نداشت.

 شدم. رهیاومد خ یزد خون م یم تاریکه گ نیا نیساواش که ح یوحشت به رد ِ انگشت ها با

 دست هاش جدا کردم. نیرو از ب تاریگ عیسر

 دستم گرفتم. یطور که چهار زانو نشسته بودم دست هاش رو تو همون

 ساواش! یکن یکار م یچ ی_ با خودت دار 

 

 سمت بود. کی خیفقط م نگاهش

 .دمی نگاهش رو دنبال کردم که به عکس ِ آرام رس ِرد

 کرد. ینگاه م رهیافشون باز شده دور شونه هاش خ یو موها طونیهم با همون لبخند ِ ش باز

 ساواش، از عکس دور نموند. ینگاه ِ طوفان یحت یا لحظه
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1100 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یپلک زدن چیه بدون

 کرد. یم ییخودنما تینها یچشم هاش ب یکاسه  یخون تو ِیسرخ

 نگرانش شدم. تینها یب

 حالت ِ نگاه و حالش... نیا

 دستم گرفته بودم لب زدم: یدستش رو تو یکه پنجه ها نیا نیح

 ساواش؟ یزن یم یدار  هی_ از ک

 شد. ینم افتیجز سکوت در یجواب

 مهربان از آرام برام گفته بود. خاله

 اومد. یاز وجود ساواش به حساب م یمیبود آرام ن گفته

 هم نبود. یواشآرام، سا بدون

 ن؛یقول ِ آرت به

 آرام ِ جان ِ ساواش بود. آرام،

 آرام کجا بود؟ نیا

 شده بودم که حد و اندازه نداشت. دارشیقدر مشتاق د نیا

 یبلند و طوالن یشد و با قدم ها بلند

 

 

 

 از اتاق رفت. یبه سمِت گوشه ا 
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1101 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دو انگشتش گرفت. نیرو ب ریشلوارش برد و زنج بیرو به سمِت ج دستش

 پالک ِ اسم آرام بود. همون

 

 کرد. یم دمیداد تهد یکه انجام م یشاتیبخاطر آزما نانی_ س

باعث شد به  نیا داکنه؛یدست پ زهایاز چ یلیتونه به خ یکنم، م یدونست که اگه باهاش همکار  یم
 کردن ِ من باشه. یفکِر راض

 کرد. یکه فکرش رو بکن ینکردم. هر کار  قبول

 کار نبودم. نیبه ا یرمقه راض چیه یول

 درخشان رو داشته باشه. یرویاز ن یاز فوِت مادرت، اون فقط تونسته بود سه درصد و بخش بعد

 

از دانشجوها در خطر بود و تنها هدفش هم  یلیبه افراد ِ نخبه داشت. جوون خ ازین شیآزما نیا یبرا
 کنه. ادیبود که قدرتش رو ز نیا

 دعوت کردم. یاون رو به دشمن یبود ول یبزرگ سکیر

 رو انتخاب کردم. یدوستش باشم. پس دشمن ایتونستم همکار  ینم من

 از خطرها رو به دنبال داشت. یلیکه خ یا یدشمن

 ...میبگذر

از همه براش  یز یاز من بود و چه چ ینقطه ضعف هیبه دنبال  نانیکه س نیو گذشت تا ا گذشت
 آشکارتر بود.

 کرد. یشک م دیدونست حتما با ینم اگه

جواب داد و زهرش رو  ادشیز یخواست بهم ضربه بزنه که باالخره هم تالش ها یآرام م قِ یطر از
 .ختیر

 کرد. رییکم رفتار آرامم تغ کم
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1102 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خواهرم مثل قبل نبود. گهید 

 حرکاتش، اخالقش. رفتارش،

 یتو یحرف چیونه، بدون هاومد خ یموند. هر وقت م یم رونیها تا نصفه شب با دوستش ب شب
 رفت. یاتاقش م

هام از خودم  یر یخواستم با سخت گ ی. نمستیشده و حالش خوب ن یجور  نیمدت ا هی دیشا گفتم
 دورش کنم.

 

 کردم. یبود که فکرش رو م یز یبدتر از اون چ یلیانگار ماجرا خ یول

 وضع رو نداشتم. نیطاقت ا گهیکرد. د ریشب د هی

 باشه! رونی شب ب ِکیقرار نبود تا  یبره، ول نمایخواد با دوستش س یگفته بود م بهم

 حال... نیبا ا یشناخت ول یرو م اخالقم

 .نیزم ینکردم. انگار آب شده بود رفته بود رو داشیدنبالش. هر جا که گشتم پ رفتم

 ... غیدر یدوست هاش زنگ زدم ول یهمه  به

 رفته. مایبه نام ِ س یدونستن با دوست یرو م نیازش نداشتن. فقط ا یکدوم خبر  چیه

 برام معما شده بود! مایس نینداشت. ا شتریب یمیدوتا دوست صم آرام

 ینفر بهم زنگ زد. خودش بود؛ وقت هیکه  نیاز آرام نبود. تا ا یساعت از دو شب گذشته بود و خبر  
 بود که وادارم کرد جواب بدم. یحس یخواستم جواب ندم. ول یصفحه اومد م یاسمش رو

 زد. شمیدونست کجاست، آت یکه م نیاومدن اسم ِ آرام از زبونش و ا با

 رو قبول کنم و اون قرار داد رو امضا کنم. شنهادشیبود که پ نیکه آرام کجاست ا نیراه ِ گفتن ا تنها

 شد. یها م یلیبردن خ نیو از ب یکه منجرِب نابود یقرارداد
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1103 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

تصور کنم. چه  ییجا نیهمچ یتونستم آرام رو تو یخواب هم نم یتو یآرام رو بهم گفت؛ حت یجا
 برسه به فکر کردِن بهش.

 .ستیخواستم به خودم بقبولونم آرامم اون جا ن یبه اون جا م دنیرس تا

 

 دختر و یو شلوغ کیبلند موز یصدا دنِ یکه هر کدوم تو حال خودشون نبودن و شن یی آدم ها ِدنید
 برام مهم نبود. دن،یرقص یهم م یکه هم پا ییپسرها

 که... فی. حیول ستین ییجا نیهمچ یداشتم که آرام تو یدیام یلحظه نوِر کم سو نیآخر تا

 

 نبود خواب

 شب نبود، مهین یایرو

  محض نبود. ِالیخ

 تلخ و گزنده بود. یتیواقع بلکه

 بود آلما! سخت

هوس خواهرت رو در آغوش گرفته  یباشه که برا یو همه َکست که در آغوش مرد زتیتنها عز دنِ ید
 باشه.

 

بار تو در آغوشت  نیگذاشته بود و اول ایدن نیبار پا به ا نیاول یبرا یکه وقت ی خواهر  ِدنیبود د سخت
 یمجوونت هم که باشه ن یتا پا یو به خودت و از همه مهم تر به مادرت قول داده باش یگرفته باش

 وارد بشه اون وقت... نتیزتریبه عز یخدشه ا هی یحت یذار 

 

 در آغوشم گرفتمش. افته،یتلو تلو بخوره و ب یکه آرام از مست نیقبل از ا یشد و ک یچ دمینفهم

 ذهنم ثبت شده بود. یتو یا یکه با آرام بود مثل حکم ِ نقاش ی اون مرد ِصورت
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1104 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گذشت. یماه کی

 با آرام سرد شد. رفتارم

 بود. زاریکه آرام از اون ب یز یچ

 توجه بودن بود. یو ب یکم محل 

 نره. ییجاها نیهمچ گهینگرده د مایبا س گهی. قول داد دشمیو اومد پ اوردیطاقت ن آخر

 .یازش جواب خواستم و َنه سوال َنه قول نه

 ببره. یخواستم خودش به اشتباهش پ یم بلکه

 شده بود. مونیزندگ یتو یو وجودش، زهره کشنده ا مایدونم چرا اسم س ینم

 خودش کرده بود. ی فتهیقدر ش نیکار کرده بود که آرام رو ا یدونم چ ینم

 کرد. یرو از من پنهون م زهایچ یلیتفاوت که خ نیبا ا یآرام ِ قبل شده بود ول آرام،

 مختلف و باز! یوقتش، مدل مانتوها یب یها شیآرا

 .ستیاز حدش هم خوب ن شیکردم قانعش کنم که پ یسع

 شد. یقانع نم یول

 .دمیدستش د نیرو ب گاریشب، نخ ِ س هی یوقت

 زدم. یلیگفتم س یکه نازک تر از گل هم بهش نم یبار به کس نیاول یجوش آوردم و برا گهید 

 کرد. یبود که کف دستم کزکز م ادیبه صورتش ز یلیقدر ضرب ِ س نیا

 .ختینر اشک

 نزد. حرف

که "ازت متنفرم" به سمِت اتاقش  نیاز انتقام شعله ور بود؛ با گفتن ِ ا ییایچشم هاش بود که در تنها
 رفت.



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

1105 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کردم. یم یطور  نیا دیدونستم اشتباه کردم و نبا یم

 دست ِ خودم نبود. یول

 .ید یو عذابش م یکن یناراحتش م یدوستش دار  یلیرو که خ یکس ،یزندگ یاوقات تو یگاه

 دیبا رفتار و اخالق جد اگه

 

 

 .امیتونستم کنار ب ینم یکی نیبا ا یاومدم. ول یکنار م ششی_ و مدل لباس و آرا

شد و همچنان  ی حال و وضعم، به شدت سرخوش م ِدنیکرد و با د یفرصت استفاده م نیاز ا نانیس
 داد. یادامه م دهاشیبه تهد

 

 کاسه بوده. مین ریز یکاسه ا هیدونستم که  یشد. م یدور نم مونیاز زندگ ماینحس ِ س ی هیسا

 برم. نانیگرفتم به سازماِن س میروز تصم کی

 شد. دهیاتاق شن یتو ییآشنا یِ که وارد اتاقش بشم صدا نیبود و خلوت، قبل از ا شب

 ... صدا

 بود. مایس یصدا

 گفت.  یم نانیبرنامه ها و نقشه هاش رو داشت به س تمام

 

 خواست آرام رو از من دور کنه. مایاز راه ِ س نانیس

 تونست به من بزنه. یکه م یضربه ا نیبدتر 

 کار از کار گذشته بود. گهید یبه خودم اومدم. ول یوقت
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1106 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 مواد... یو شراب و حت گاریشده بود س ادشیکه بعد از پدر و مادرم داشتمش، اعت یتنها کس خواهرم،

 ...نانیس

 ! نانیس

 شد. مونیکه باعث نابود یکس

 .فتهیحال ب نیکه باعث شد آرام ِجانم به ا یکس

 !؟یمتیچه ق به

 ؟یهمکار  یبرا شنهادشی قبول کردن ِ پ ِمتیق به

 کردن چند برگه؟ امضا

 رو داشت؟ ارزشش

 نه... نه،

 داد. یاتفاق ها رخ نم نیکردم ا یرو قبول م شنهادشیاگه من پ دیشا

  عذاب خواهرم نبودم. ِدنید شاهد

 شدم. یکرد بهش بدم، نم یافتاد و التماسم م یمواد به پام م یکه بخاطر کم نیا شاهد

 چال انداختم. یخودم آرامم رو تو یبا دست ها من

 از انسان ها! یار یشد با کشته شدن بس یهم مصادف م شنهادشیپ یقبول یول

 

 داشت درد

 داشت. زخم

تو  یجوون گهیشد و د یتر م اهیو س یخواهرت هر لحظه گود یچشم ها ریکه روز به روز ز نی ا ِدرد
 تنش نمونده بود.
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1107 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مقصر بودم. نتونستم از خواهرم مواظبت کنم، نتونستم...   منم

 نتونستم! ی لعنت ِمن

 بشه. یخانم دکتر  هیخودش  یداشت برا دوست

 داشت عاشق بشه. دوست

 بشه. مادر

 رو داشت بچه هاش "مامان" صداش بزنند. نیا یآرزو شهیهم

 

 هستن. ایشاهرخ و ناد ش،ینذاشت آرام فکر کنه مادر و پدر واقع یحت نانیکه س یدون یآخ که نم آخ،

 !مهیتی کیشرف به آرامم گفت که تنها فقط  یب اون

 شد. یاز وجودم ازم جدا م یلحظه با آب شدن ِ آرام، انگار بخش هر

 رفتم. شیدرمان یراه ها دنبال

 روحش... یشد ول یجسمش خوب م دیبود که شا نیبعدتر از اون ا یول

 قابل درمان نبود. روحش

 شد درستش کرد. یها نم یراحت نیهم به

 نبود،  کم کم... یآسون نیکه قابل درست شدن به ا وانیل یشکسته  یها کهیت مثل

 

 کرد. یم یرو ط شیشد. جلسات درمان ی آرام داشت خوب م ِحال

 شد. یم دنمیوضعش بودم باعث عذاب کش نیکه من باعث ا نیا

 .دمیصورتش د یکم کم لبخند رو تو یوقت یول 

 بود. افتهیلبخندش بهبود  نیهام با ا یتمام ِ خستگ انگار

 .یشگیشد دوباره همون آرام ِ هم یم داشت
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1108 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ما روبرگردونده بود. یاز زندگ یانگار خوش یول

 از آرامم نبود. یبرگشتم خونه، خبر  یوقت

 

از دست رفته بود و  یزندگ یبرا دمی. انگار امدمیاتاق د یزده اش رو گوشه  خیجسم ِ سرد و تن ِ  یوقت
 ها بازگشته بودن. یدوباره تلخ

 شکستم. دم،یصورتش رو د یو زخم ِ رو ونیجسم عر یوقت

 شدم آلما! نابود

 ...دمیلباس هاش رو د نیخون ِ ب یوقت

 

 

 بود، محکم مشت شد. رهنشیمرتبه هر دو دست ِ ساواش که دو طرف ِ پ کی

 که فرو رفتن ناخن به گوشت ِ دستش رو حس کردم. یجور 

 

 سمتش رفتم. به

 خوردم. یا کهیاز خون پوشونده بود.  ییایچشم هاش که در یطوفان ی آب ِدنید با

 قفل  یشدن دندون ها دهیمحکم منقبض شده بود و ساب فکش

 واضح بود. اش شده

 حالتش برام مخوف بود. نیاش متورم شده بود و ا قهی کنار شق ِرگ

 

 اش گذاشتم. نهیس یرو رو دستم
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1109 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

قلبش  یشد و ضربات کوبنده  یم نییدستم با شتاب باال و پا ریاش ز نهیفرط نفس نفس، قفسه س از
 باال بود که ناباور صداش کردم. یبه حد

 فرود آورد. وارید یمحکمش رو رو یو پنجه  دیکش یتوجه به من، عربده ا بدون

 

 و به سمتش رفتم. دمی"  کشینیترس "ه از

 یسکوت با سخت یآورد و بعد از کم نییبود سرش رو پا وارید یکه همون طور پنجه اش رو نیا نیح
 زمزمه کرد:

 به آرام تجاوز کرده بود. شرفی_ اون ب

 یکار  نیکه ساواش جوونش بهش بند بود همچ یکرده بود به کس یسع ی... اون به چه جرئتاون
 کنه؟!

 خواهرم رو لمس کرد! یدست بزنه به چه جرئت نمیزتریتونست به عز چطور

 ؟یچه جرئت به

 به سکوت عذاب آور اتاق وارد کرده بود. یبلنِد مردونه اش همراه با درد، خدشه ا یو نعره ها ادیفر

 

 .دیرس یبه گوش م نشیو سنگ قیعم یها نفس

 اون آرامم رو کشت._ 

 کار داشت؟ یبا جسمش چ گهیکرده بود، د یروحش رو که زخم اون

 بخاطر قدرت؟ فقط

بهش برخورد و  نیرو نداشت. بخاطر هم یاز کس دنیطاقت َنه شن نانیامضا نکردم؛ اون س ی لعنت ِمن
 کار رو کرد. نیا

 من بود. رهیتقص همش

 شد. یپرپر نم یطور  نیآرامم ا دیشا
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1110 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد. دهیآخرش، ذره ذره آروم و آروم تر شن یها زمزمه

 شونه اش گذاشتم.  یسمتش رفتم و دستم رو آروم رو به

 کردم. یلحظه مکث چند

 دونم سخته.  ی_ ساواش. م

 رو تجربه نکردم. یز یچ نیوقت همچ چیکنم چون من ه یگم که درکت م ینم بهت

 ...یول

 

 ش حل شدم.و در آغوش دیمرتبه بازوم رو به سمت ِ خودش کش کی

 

 حرکتش نصفه موند. نیحرکت و ثابت مونده بودم و ادامه جمله ام با ا یب

 و محکم سفت

 

 

 تنها! یآغوشم گرفت؛ مثل پسر بچه ا در

 هاش دور کمرم قفل شد. انگشت

 

 رنگم رو از سرم جدا کرد. دیاز پنجه هاش رو باال آورد و شال ِ سف یکیمرتبه  کی

 شونه هام رها شد. یرو یبه آروم شال

 .دییبو قیموهام برد و عم نِ یرو ب سرش

  موهات برام آرامش بخشه؟ ِدنیی_ گفته بودم بو
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1111 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _ اهوم.

 

 امتداد داد. نییرو به سمِت پا سرش

 گوشم نواخته شد. ریز بایز یسمفون کیساواش مثل  یصدا

 وجودت برام منبع آرامشه؟! یدونست ی_ م

 

 کردم. یا خنده

 _ اهوم.

 

 رو از پشت مشت کردم. رهنشیدست پ با

 گوشم نهاد، باعِث بسته شدِن چشم هام شد. یکه در الله  یبوسه ا 

 

 تونم؟ یبدون ِ تو نم یدونست ی_ م

 

 کردم. ارینگفتم و سکوت اخت یز یچ

 رو بلند کرد. سرش

 زد.  یدرخشان برق م یستاره ا کیمثل  شیطوفان یآب یاتاق، چشم ها یکیتار یتو

 صورتم رو با چشم هاش شکافت. یاجزا

 .یبهم بد یقول هیخوام  ی_ م

 

 بهش چشم دوختم. منتظر
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1112 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یمن بمون یبرا شهی_ قول بده که هم

 بمون. یباشه ول یخودخواه دیدونم شا یم

 وقت ترکم نکن آلما. چیه 

 

 لبم خونه کرد. یگوشه  یلبخند

 وقت ترکت نکنم. چیدم ه ی_ قول م

 تپه. یتو م یرو بدون قلب ِ من تا ابد برا نیا

 

 رو شکست.  نمونیب یچشم هام و لب هام رو رصد کرد و فاصله  نِ یب نگاهش

 

 لب هاش رو مهموِن لب هام کرد. یگرم

 ام حبس شده بود. نهیدر س نفس

 

******* 

 

 

 دستم گرفتم و به سمتش حرکت کردم. یآروم و شمرده فنجوِن قهوه رو تو یقدم ها با

 دستش بود. یزده بود و کتاب هیتک یچوب یصندل به

 شد. یم رهیخ شیآت یها زمیخوندن، به ه ونِ یم یگاه

 داشتن. ییهم انگار با اون هم نوا شیآت زیر یها جرقه

 شد. ینم یز یشد که متوجه چ یم رهیخ قیقدر عم نیا یگاه
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1113 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 االن که اصال متوجه من نشده بود! مثلِ 

که کنارش قرار داشت گذاشتم و خواستم به  یکیکوچ زیم یآروم فنجون رو رو ،ییسروصدا چیه بدونِ 
 پنجه هاش گرفت. ونِ یسمِت پله ها حرکت کنم که مِچ دستم رو محکم م

 

 سرم رو به سمتش کج کردم. یکم آروم

 گذاشت. زیم یباال انداخت و کتاب رو رو ییابرو

 متوجه تو نشدم؟! ی_ فکر کرد

 

 جواب کردم. نِ یگزیفقط سکوت رو جا تنها

 یکه رو ی. جور دیبار کامل من رو به سمِت خودش کش نیکرد؛ چون ا تیسکوت هم کفا نیبه هم انگار
 پاهاش قرار گرفتم.

 چونه ام نشست. ریز انگشتش

 هجرت کرد باالخره لب باز کرد. شیآب ینگاهم به سمِت چشم ها یوقت

 !یقدر ساکت نیکه ا یناراحت یز ی_ از چ

 .دمینفهم فکرنکن

 .یش ینم یز یمتوجه چ گهید یش یمشغوِل کتاب خوندن م یوقت ی_ گفته بود

 

 به جانبم تکون داد. یکرد و سر  یمردونه ا خنده

 _ خب مسلما آره!

 مونه که. ینم یبرام باق گهید یکه حواس یتو کنارم باش یوقت یول
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1114 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رونه بازوش کردم. یکردم و مشت یا خنده

 لبت اومد. ی_ باالخره خنده رو

 _ اهووم.

 

 قرارش گوش سپردم. یتپش قلِب ب یکوبنده  یذاشتم به صدا یاش م نهیس یکه سرم رو رو نیا نیح

 ؟یناراحت یچ یبرا یبگ یخوا ی_ نم

 .یروزه که منتظرم خودت باالخره بگ چند

 

 اش به خطوط دراومد. نهیس یگوشانه رو یدستم، باز  یو انگشت ها دمیورچ لب

 بغض کردم. اریاخت یکه عروسکش رو گم کرده ب یدختر بچه ا مثلِ 

 مامان و بابام تنگ شده. ی_ دلم برا

 

 موهام ثابت و بدون حرکت موند. یحرفم، نوازِش دستش رو نیا با

 

 اش بلند کنم. نهیس یاز رو یکه مجبور شدم سرم رو کم یکرد، جور  کمینزد یرو کم سرش

 !ی_ باالخره اعتراف کرد

 رو به سمِت گردنش معطوف کردم. نگاهم

 .یوقت بود منتظر بودم خودت بگ یلی_ خ

 ششون؟یپ میبر یدار  دوست

 

 آوردم گفتم: یپرصالبتش به حرکت در م ی نهیس یکه انگشتم رو رو نیا نیتکون دادم و ح یسر 
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1115 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 م؟یر یم ی_ پس ک

 .گهیساعت د کی_ 

 تعجب سرم رو باال آوردم. با

 _ امروز؟

 

 زد. یلبخند

 نکنم که. یکار  یطور  نیتونم هم ینم یش یقرار م یدلتنگ و ب یوقت_ 

 

 دلم براش قنج رفت. یبامزه گفته بود که لحظه ا یقدر با احساس و لحن نیا

 فکرم رو به خودش مشغول کرده بود رو به زبون آوردم. یلیکه خ یسوال

 ُکشت؟! یرو ک نانی_ ساواش، س

 من رو باال پشته مون برده بود. نانیس یکه وقت نیا یعنی

 کرد؟! یرانداز یبهش ت یشد و ک یچ

 

 شد. رهینامعلوم خ یکرد و به نقطه ا یسکوت

 شکست. یسکوت رو بعد از مدت باالخره

 _ شاهرخ.

 

 ابروهام باال رفت. رتیتعجب و ح از

 شاهرخ؟  یعنی_ 

 کارو کرد؟! نیا پدرت
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1116 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یچ یبرا آخه

 لحنش کرد. ونِ یم یسکوت دوباره

 کرد آلما. یکارو م نیا دی_ با

 به شاهرخ بودنش شک کرد. دیکرد، با یاگه نم که

 

 به لب هاش چشم دوختم تا ادامه حرفش رو بزنه. منتظر

 شد. یسکوت مهمون لب هاش م شهیامروز هم انگار

 که شاهرخ عاشِق صحرا بود درسته؟ یدون ی_ خودت م

 زدم. یتکون دادم و لبخند یسر 

 هست. شهیکه همه جا هم_ آوازه عشقشون 

 باعِث مرگ صحرا بوده. نانیکه س یدون یم نمی_ خب ا

 بوده. دنشیاز دور شاهده د شهیسال ها هم نیاز ازدواج صحرا با پدرت، شاهرخ تموم ا بعد

 باخبر بشه. یکرد و ممکن بود کس یکارو م نیا دیکه نبا نیا با

 .ارهیتونسته دووم ب یبوده که بدوِن معشوقه اش نم یاون عاشق اما،

 نبوده که با نبردِن اسمش چشم هاش رو ببنده و بخوابه. یشب

 گرفته. یآروم م دنشیاز دور با د شهیکه هم یطور  به

 براش مهم تر بوده. زیصحرا از همه چ یِ که آرامش و خوش بخت یطور  به

 که صحرا رو نداشته، نیا با

 کرده رو نداشته، یم یکه سال ها بخاطرش زندگ یعشق

 اول بوده. تِ یاول شهیصحرا براش هم یِ تنها آرامش و خوش بخت اما
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1117 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

تونه  یدرخشان رو از مادرت صحرا گرفته، صحرا نم یرویسه درصد ن نانیس یاز اون اتفاق و وقت بعد
 زنده بمونه و...

 

 بهم انداخت. یکرد و نگاه یمکث

 .نهیخواست عکس العملم رو بب یم

 ادامه داد: یزدم که با سخت ی تصنوع ِلبخند

 کابوس. یعنیشاهرخ  یبرا نی_ و ا

 زد. یم یلبخند ِ صحرا دست به هر کار  هی یبرا اون

 بود. یدوباره ا ی صحرا براش، زندگ ِلبخند

 .دیو رودرو ند کیوقت صحرا رو از نزد چیو آرامششون نشه، ه یکه مزاحم زندگ نیا بخاطر

 ...شیبه زندگ بندیدونست که متأهله و از همه مهم تر پا یم چون

 رو خراب کنه. شیزندگ دنش،یدلش با د یِ خواست بخاطر دلتنگ ینم

 بود. دنشیاز دور شاهده د شهیهم پس

 صحرا افتاده. یاتفاق برا نیفهمه ا یکه شاهرخ م یوقت

 زنه. یو زمان رو بخاطرش بهم م نیزم

 بوده. درهیسو نانیسال ها دنباِل س نیا تموم

 .رهیبگ نانیو چندساله اش رو از س نیکرد که بتونه انتقام چند دایپ یشدِن تو، فرصت دهیبخاطر دزد و

 

 خوره به جوونم افتاده بود رو باالخره به زبون آوردم. کیکه مثِل  یسوال

 کنه؟! یشه که باالخره ازدواج م یم ی_ شاهرخ چ

 نبوده یدختر و زن چی_ بعد از صحرا، ه
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1118 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 گرفت. یم دهیناد شهیاومد، هم یاگه م ای ادی_ که به چشمش ب

 

 زد و ادامه داد: ی گرم ِلبخند

 .رهیاون رو براش بگ یتونه جا یکس نم چیخودش صحرا عشِق اول و آخرش بوده و ه ی_ به گفته 

خواسته قبل از ُمردنش، شاهرخ رو با همسر و بچه اش  یخورده و م یشاهرخ غصه م دنِ یبا د پدرش
 .نهیبب

 یکرده بود، مجبور به ازدواج با دختر  یکرد. بخاطر پدرش که سکته قلب یم یلحظه پافشار  نیآخر تا
 که پدرش براش انتخاب کرده بود شد.

 

 شدم. رهیبه ساواش خ ناباور

 به جانبم زد. نطویو ش نیریش یکرد و چشمک یتک خنده ا دنم،یبا د ساواش

 ؟یقدر متعجب شد نی_ چرا ا

 !؟یدون یرو از کجا م نای_ جدا ا

 

 چشمش  اومده بود کنار زد. یاز موهاش رو که رو یبخش

 باشه. یکه پدر و پسر  نیمن و شاهرخ قبل از ا ی_ رابطه 

 دوست ِ هی

 

 " گفتم.ی" آهان
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 بود گفتم: دادیکه در لحنم ب یطنتیش با

 .نیهم هیشب یلی_ پدر و پسر خ

 _ چطور؟

 

 گرفتم. یساواش رو به باز  رهنِ یپ یو دکمه ها دمیرو گز نمییپا لب

 بود و... یو مواظبش م دید یکه شاهرخ از دور مادرم صحرا رو م نی_ مثال ا

 که پسرش هم مثل خودشه. دمیشن یدون یم آخه

 

 نگاهم کرد. قینافذ و دق یبا چشم ها ساواش

 _ خب!

 دوسش دارم.  یلیکه من خ یبار گل رز فرستاد. اون هم گل هیکه پسرش  نی. مثال اگهید یچی_ ه

 یکه انگشترم رو جا گذاشته بودم، حت نیبخاطر ا ،یهان یخواستم برم خونه  یم یبارم وقت هی
 فرستاده بود.  نیماش ی داداشم بود رو تو ِیادگار یکه  یانگشتر 

 !دهید یکه دورتا دور من رو م دمیشن یحت

 

گرفته بودم رو  یبه باز   رهنشیپ یدکمه ها یدستم رو که رو یحرکت، انگشت ها کیبا  ساواش
 گرفت.

 طور! نی_ پس ا

 

 چرخوندم. یرو بلند کردم و چشم سرم

 .ی_ پس چ
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 .دمیکش یغیاز گردنم گرفت که ج یفیساواش گاز ِ خف ناگهان

 

و  دیکه گرفته بود رو بوس یز یهمون گاز ِ ر ینثارم کرد و جا یگونه اش، چشمک یبا همون دوچال ِ رو 
 کنار گوشم زمزمه کرد.

 دختره اس! نیا ی وونهیکه پسر ِ شاهرخ، د یبدون دیبا نمی_ پس ا

 

****** 

 

 

 "ی"راو

 

 رو به دست گرفت. یچا یِ نیس

 ینم دنشیپنهون و محفوظ کنه اما، انگار با د ینیس یکرده بود لرزِش انگشت هاش رو رو یسع
 خودش داشته باشه. یرو یتونست تسلِط کامل

 داد. هی سرد و کرم رنگ تک ِواریو به د ستادیپله ها ا ونِ یدلش حکم صاد کرد و م باالخره

 

 گشت. یپله ها با چشم دنباِل سام م یباال از

 هم نبود. نییانگار اصال سام پا اما،

 کرد. یرو نظارت م نییدستش گرفته بود و طبقه پا ونِ یطور م نیرو هم ینیتوجه به پله ها، س بدونِ 

که به پا داشت محکم به لبه پله برخورد کرد و  یا ییکه متوجه شده باشه، دمپا نیآن بدوِن ا کی
 پله ها غلتان و شکسته شد. یرو یچا یتعادلش رو از دست داد و تموِم فنجون ها
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 یچا ین هارنگ و فنجو ی نقره ا ِ ینیکه خودش هم تعادلش رو از دست بده و همراه ِ س نیاز ا قبل
 دور ِ کمرش حلقه شد یو مردونه ا دهیکش یپله ها سقوط کنه، انگشت ها نِ ییبه پا

 شد. نیمانع سقوط و افتادنش به زم و

 شونه اش ثابت و بدوِن حرکت مونده بود. یرو قایدق سرش

 

گرگ نافذ و براق بود،  کیشب روانش که مانند  یمشک یچشم ها دنِ یکه سرش رو عقب برد با د یکم
 خورده بود. یا کهی

 چشم دوخته بود. یو مصمم به هان یجد 

 

گرفت و فقط دوست داشت  یقدر هوش و حواس از عقل و دلش م نیداشتن که ا یچشم ها چ نیا
 رو نظاره کنه؟! یدوجفت چشم مشک نیا

 

 کم کرد و کامل ازش جدا شد. یدستش رو از کمر هان یفشار انگشت ها یاز مدت بعد

 و تحکم ِ لحنش، مثِل چهره اش بود. یجد

 .نیفتیبشه و خودتون هم ب ختهیر رهنمیپ یرو یبود تموم چا کی_ نزد

 !ستیبد ن دیکن اطیاحت یکم

 

و  نیریهنوز در بهِت آغوش ِ گرم سام و خصلت ِ ش یشد که سام رفته بود اما، هان یم یا هیثان چند
 بود. نشونیب یکینزد

 

 اومد. یبه سمِت هان یبا نگران ایپله ها، رو یرو یچا یشکسته شدِن فنجون ها یصدا با
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شد که دسِت  شهیش یدستپاچه وسط پله ها خم شد و شروع به جمع کردِن خورده و شکسته ها یهان
 دستش نشست. یرو ایرو

 .ادیخدمت کار ب میگ یم یخواد جمع کن ینم ی_ هان

 .نمیشو بب بلند

 !؟یدیند یبیکه آس خودت

 

 تکون داد. یآِب دهنش رو پرسروصدا قورت داد و سر  یهان

 ...ی_ نه ول

 رفتن گفت: یم نییکه از پله ها پا نی ا ِنیقدم شد و دستش رو گرفت و ح شیپ عیسر ایرو

 .ستیها اصال مهم ن نی_ االن شکسته شدِن ا

 .هیبد یلیکه اوضاِع خ نییپا ایب

 

 رفتن. نییاز پله ها پا گهیتکون داد و با هم د یسر 

 

 انداخت: یآلما گوشه چادرش رو منظم کرد و دلواپس به ساعت نگاه مادر

 براشون افتاده باشه؟! ینکنه اتفاق ومدن؟ی_ چرا ن

 

 سکوت رو شکسته بود. واری تاک ساعِت کنج د ِکیت یلحظه، فقط صدا نیا تا

 مبل بلند شد. یاز رو نیخشمگحرف رو به زبون آورد، پدر آلما  نیمادر آلما ا یوقت اما

 جالبه. یلی_ خ

 .ادیتا االن معلوم نبوده اصال کجا بوده! حاال بعد از چند روز داره م دخترم
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 هم همراه ِ اون پسر. اون

 

 شده بودن. رهیمبل نشسته بودن و نگران به پدر ِ آلما خ یرو یهمگ

شونه اش نشست، باعث  یرو دیدسِت سع یوقت یبگه ول یز یو خواست چ اوردیطاقت ن گهید نیآرت
 کنه. اریشد سکوت اخت

 آلما به سمِت اتاق قدم برداشت که مادر آلما هراسون بلند شد. پدر

 فرهاد. انی. حتما ممیکن یصبر م گهید کمی_ 

 

 که برگرده آروم لب زد: نیزد و بدوِن ا یپوزخند

 ذاره. یخونه نم نیا یعنوان پاش رو تو چیندار به ه یچی_ اون پسر ِ ه

 باشم. گفته

 

 خورد. یندونست و خون خونش رو م زیصبر رو جا گهید نیآرت

 یز یهاش در برابر ساواش چ نیبه پدر آلما و توه یز یکرده بود تا چ شهیکه از اول تا آخر صبر پ یجور 
 نگه.

 بود، بلند شد. انیکه در صورتش نما یو با خشم ارهینتونست طاقت ب گهیحرفش د نیبا گفتِن ا اما،

 و احترامتون واجبه. اما، نیپدرم رو دار یو جا نیکه چندسال از من بزرگ تر نی_ با ا

 

 داشت. نیدر نشستِن آرت یباال رفته سع یهر لحظه با چشم و ابروها دیسع

 فقط به پدر آلما چشم دوخته بود. نیآرت اما

 .دیصحبت کن یطور  نیدرباره داداشم ساواش ا دی_ شما حق ندار
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 وجه! چیه به

 دخترتون رو ببره ینامزد یدونم کارش درست نبوده که تو یم درسته،

 .دینگران باش دیشما حق دار و

 نگم. یز یهاتون نسبت به ساواش ساکت بمونم و چ نیتونم بابِت توه ینم اما

 .دیدون یرو هم نم یز یو چ دیدون یرو م یز یشما چ یصورت در

 سر دخترتون آورده باشه؟ ییکه ساواش بال دینگران نیگفت یلحظه قبل م چند

 نزنه؟ یبیاالن کجاست و اون بهش آس دیکه نگران نیا

 

 .ستادیزد و صاف و صممم ا یپوزخند

کرد که پدر آلما باالخره به سمتش برگشت و تنها فقط  یم انیب یحرف هاش رو کامل و جد یجور 
 نگاهش کرد. رهیخ

اگه  یبرسونه، حت یبیبه دخترتون آلما آس ایدن نیا یوت یباورتون نشه اما، اگه هر کس دی_ شا
 .میهم باش هیمن بق ایخودتون و 

 رسونه. یبه آلما نم یبیآس چیساواِش که تا عمر داره ه نیا

 .دیدون یشدنش رو م یدزد انیخودتون هم جر خوبه

خراش و صدمه  چیساواش بود که جلو اومد. و نداشت ه نیکنه ا کیخواست بهش شل رایسم یوقت
 به آلما زده بشه. یا

 بودن. ایقصر سوف یتو یکه وقت دیدون ینم نمیا دیشا

 خورد. ریساواش بوده که دوباره باز هم دستش ت نیکردن، ا یرانداز یت یوقت

 

 جمع برقرار شده بود. ونِ یم یسکوت
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1125 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 فکر رفته بود. یسخت تو نیآرت یاز گفتِن حرف ها بعد

 خودش رو نباخت و با تحکم گفت: اما

 در حِق دخترم کرده. یا یکار کرده و چه فداکار  یندارم که چ ی_ کار 

 بزرگمهره. کیبرام مهمه که اون  نیفقط ا تنها

 رو نداره. ییجا چیما ه یبزرگمهر در خانواده  کی و

 

 حرف حرِف خودش بود. دوباره

 نبود. مونیوجه پش چیاز گفتِن حرف هاش به ه نیآرت

 شد. یم وونهیشک د یآورد ب یحرف ها رو به زبون نم نیا اگه

 

بودن  دهیو مصمم ند یقدر جد نیرو ا نیشده بودن؛ تا بحال آرت رهیخ نیبا تعجب به آرت دیو سع ایرو
 بهتشون کرده بود. یحرکت و رفتارش، کم نیو ا

 

انداخته بود. روبه مادر آلما که به  نیدو ابروش چ نِ یجمع شده اش که ب یآلما با همون اخم ها پدر
 تموم گفت: تِ یشد کرد و با جد یم رهیبه ساعت خ یشده بود و هر از گاه رهیخ نیزم

قدر طولش  نیکه ا نینه ا ادیم ادیخواد ب یکه م یکس ان،یکه ب میصبر و تحمل کرد یلی_ تا االن خ
 بده.

 کرده بود. انیجمالت رو ب هیکنا با

 تونست مانع رفتنش به اتاق بشه. یمادر آلما هم نم گهید

 کرد. دیبه سع یسرسر  ینگاه ایرو

 شکسته تر و گرفته تر شده بود. ان،یچهره اش بعد از اون جر چقدر
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 شده بود و چهره اش توهم بود. رهیخ نیزم به

 دلش براش گرفت. یا لحظه

چشم  یشده بود، از فرِش دستبافت و خوش رنِگ آب ایوار رو نیسنگ یمتوجه نگاه ها ایکه گو دیسع
 گرفت.

 گرفت. یدستش رو به باز  یمعطوف کرد و انگشت ها گهید ینگاهش رو جا عیسر ایرو

مردونه  یباعث شده بود لبخند نیشده بود و ا ایرو یواشکیو  نیریو ش زیر یمتوجه نگاه ها دیسع اما،
 گوشه لبش خونه کنه.

 بود. یجمع شده بود، فقط هان یکه متوجه نبود ِ سام تو یکس تنها

 از برخوردشون با هم، معلوم نبود که کجا رفته بود. بعد

خودش ثابت و بدون  یمغموِم آلما، سرجا یدفعه با صدا کیآلما هنوز چند قدم برنداشته بود که  پدر
 .ستادیا یحرکت چیه

 _ بابا!

 شد. دهیدر وارد شده بود، کشنگاه ها به سمِت آلما که تازه از  همه

 کنه. انیرو ب یحاظر نبود سخن یبرقرار شده بود و انگار کس نشونیب ینیسنگ سکوِت 

 کنار پاش قرار داد. یکه همراهش بود رو به آروم یرنگ یو مشک کیخجالت زده ساِک کوچ آلما

دستش رو بهم  یشد و با استرس انگشت ها ریپدرش به سمتش برگشت، شرم کرد و سربه ز یوقت
 قفل کرد.

 داشت رو حس کرد.  یکه به سمتش برم یبلند و محکم یها قدم

خوره به جوونش افتاده بود و  کیشد، استرس هم مثِل  یتر م کیپدرش بهش نزد یچه قدم ها هر
 نداشت. ییانگار قصد رها

 .ستادیدخترش آلما ا یکامال روبرو باالخره
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که سکوت رو مهر  نیا نیمبل بلند شده بود و ح یو نگران از رو آلما هراسون دنِ یمادر آلما با د یحت
 کرد. یلب هاش زده بود. اشک هاش رو با گوشه چادرش پاک م

 نشسته بودن و مظطرب بهشون زل زده بودن. ن،یو آرت یو هان ایو رو دیسع یحت

 بگه که پدرش با اقتدار دستش رو به عالمِت "سکوت" باال برد. یز یآلما خواست لب باز کنه و چ باالخره

 دسِت پدر آلما بود به وضوح مشخص بود. ونِ یکه م یحیتسب یحت

 شد. ریپدرش رو نداشت و دوباره سر به ز ی نگاه کردن به چشم ها ِشرم

 پدرش هم قادر نبود که سرش رو بلند کنه. یبعد یبا گفتِن جمله ها یحت

 .یبد حیبرام توض یکه بخوا نمیب ینم یلیو دل حیتوض چی_ ه

 و حاِل تو برام مهمه. ندهیفقط آ تنها

 خوب و با دقت به حرف هام گوش بسپر. پس

 لحنش کرد. ونِ ی م ِیمکث

 بعدش هراس و ترس داشت. یکه آلما از گفتِن حرف ها یمکث

 شد. خونیکه دوباره استرس در عوض ترس، به جوونش شب یمکث

 .کایآمر یقراره بر  گهی_ چند روز د

 .یمون ی برادرت ساشا اون جا م ِهمراه

 

 باخبر و آگاه نبود. یز یچ نیکس از همچ چیه

لب باز کرد  ریگرد شده و متح یآن باالخره سرش رو باال گرفت و با چشم ها کیکه آلما  یطور  به
 تونست بگه. ینم یز یبگه اما انگار چ یز یچ

 _ اما بابا...

 شد. رهیگرش خ انیو عص قیدق یو با چشم ها دیحرفش پر ونِ یم
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1128 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و تمام! یکی_ حرفم 

 بشنوم. یز یخوام چ ینم گهی. دکایآمر یر  یم تو

 

 .دیترک خورده اش لرز یها لب

آشکار  یکه در صداش بغض نیح نیچپ و راست تکون داد و در هم نِ یبه طرف یرو با ناباور  سرش
 بود. لب زد:

 .هیانصاف یب نی_ نه بابا، ا 

 رم. ینم ییجا چیه من

 شه. یعنوان عوض نم چیبه ه ممی_ گفته بودم که تصم

 !؟ی_ بخاطر چ

 ساواش رو دوست دارم بابا. من

 قدر سخته؟ نیا یعنی د؟یکن یدرکم نم چرا

 د؟یکن یم یطور  نیبزرگمهره ا هیساواش  چون

 !د؟یپدر ِ ساواش، همون شاهرخ هستش که شما ازش نفرت دار چون

 م؟یدار یما چه گناه مگه

 دوست دارم؟ گرویکه همد نیا جز

 بودِ  گهیبابا، جرم ِ ما دوست داشتِن همد آره

 که ممنوعه بود. یز یداشتِن چ دوست

گونه  یآورد، همراهش هر قطره گلوله گلوله از چشم هاش رو یرو که به زبون م یکلمه و هر حرف هر
 گرفت. یشد و تا لبش سرچشمه م یم ریاش سراز

 لب هاش هم اصال االن براش مهم نبود. یرو اشک به یشور  اما
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1129 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

جالب بود  یوجه دوست نداشت گوش بده؛ ول چیرو به زبون آورده بود که پدر آلما به ه ییها قتیحق
 شنوه. یرو از زبوِن دخترش م نیا یدونست روز  یکه م

 ...یروز  کی باالخره

 ...یزمان کی

 گونه آلما گرفت. یرو یرو از اشک ها نگاهش

 .کایآمر یر  ی_ تو م

 خوام بشنوم آلما. ینم یز یچ گهید

 _ بابا من ساواش رو دوست دارم!

 بود. ندیحرف از زبوِن دخترش براش ناخوشا نیکلمه و ا نیا دنِ یشن چقدر

 بده. رونیآلما باعث شد نفسش رو کالفه ب یو حرِف بعد جمالت

 کنم بابا. یشما و ساواش، من ساواش رو انتخاب م نی_ اگه بخاطر شما هم که شده باشه، ب

 

 .دیرو گز نشیریگفت و لِب ز یادیز اریبس یِ حرف رو با سخت نیا

 اومد. یشده بودن که داشت به صورِت سرخ و گلگوِن آلما فرود م رهیخ یمتعجب به دست همه

 

تموم بشه و  یدختر و پدر  یبود تا حرف ها ستادهیکه تا اون لحظه و اون زمان در درگاه در ا ساواش
 کرده بود. شهینکنه، صبر پ یدخالت

 

 

 داده بود. هیدرگاه در تک به

 بلند به سمتشون رفت. یبا قدم ها د،یحرکِت پدر آلما رو د نیا یوقت اما
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1130 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

صحنه رو  نیا دنِ یگونه اش بود و طاقِت د یپدرش به رو یکه منتظر ِ فرود اومدِن دست ها آلما
 نداشت.

 محکم بهم فشرد. هاش رو چشم

 

 باز کرد. یرو حس نکرد، پلک هاش رو به آروم یز یچ یوقت یاز لحظه ا بعد

 

 کرد. رتیهوا گرفته، ح یکه دسِت پدرش رو تو یمردونه ا یدست ها دنِ ید با

 دخترش بلند نکرده بود و امروز... یکه تا به حال دست رو یحرکت و از همه مهم تر پدر  نیاز ا یهمگ

 وجه انجام نداده بود، متعجب شده بودن. جیکرد که به ه یرو م یکار  داشت

 

 پنجه هاش گرفته بود. ونِ یپدر آلما رو م یمحکم دست ها ساواش

 

 

گر به  انیو عص یعصب یشده بود و با نگاه زیحرکت، از چشِم پدر آلما دور نموند؛ از خشم لبر نیا
 ساواش چشم دوخته بود.

 نگاهش کرد. رهیبود تنها فقط خ انیکه در صورتش نما یمِش ذاتبا آرا شهیساواش مثِل هم اما،

 

 پدر آلما کم کرد. یدستش رو از دسِت ها یانگشت ها فشار

گونه اش روان شده  یکه رو یا یدر پ یپ یاشک ها ونِ یبه سمتشون برداشت و م یآلما قدم مادر
 بود. لرزون لب زد:

 _ فرهاد خان شما...
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1131 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 حرکت به سمتش برگشت. کیآلما در  پدر

 چشم، مادر آلما رو به سکوت ِ مطلق دعوت کرد. با

 فقط نگاهشون کرد. یو با نگران ستادیا ینگفت و گوشه ا یز یچ

 

که بخاطر  یباد یتاک ِ ساعت و هوهو کیت یکه صدا یبرقرار شده بود؛ به طور  نشونیب ینیسنگ جو
 باز بودِن پنجره بود، سکوت ِ مرگوار جمع رو شکسته بود.

 

 سکوِت تلخ و عذاب آور رو شکست. نیساواش سرش رو بلند کرد و ا باالخره

بردم  ی_ درسته، قبول دارم کارم اشتباه بوده و بدوِن اجازه گرفتن ازتون دخترتون رو از مراسم نامزد 
 و...

 اما، دارم کارم اشتباه بوده قبول

 داره. قتیحس و دوست داشتِن من به آلما حق تموم

انجام بشه  وندیپ نیا دید یوقت اجازه نم چیه دیکه با بزرگمهر ها دار یا یدونم بخاطر دشمن یم
 اما...

 

دستش جابه جا کرد و با تحکم ِ تن صداش  یتو یرو کم حیسرش رو به سمِت ساواش چرخوند و تسب 
 گفت:

 باشه. ادتیرو  نی_ ا

 داشته باشه پسر جوون! یتونه ارتباط یمند نم فیبا خانواده شر یبزرگمهر  چیه

 بره. کایبه آمر دیچه بخواد و نخواد با آلما
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1132 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و  مصمم بودنش،  یهمه جسور  نیمحکم و پر از غروره ساواش بود که پدر آلما، از ا یحاال تِن صدا و
 ُشکه شده بود.

 انداخته بود. هاش ی جوون ِادیحرکتش اون رو  نیا چقدر

 

 شه؟! یدرست م زیبا دور کردِن آلما از من همه چ دیکن ی_ فکر م

 

 شد و ادامه داد: رهیپدر آلما خ یچشم ها ین ین در

اون خاک و اون مکان  یقبلش من تو ،ییکه قبل از بودِن آلما هر جا دیخوب بدون یلیرو خ نی_ ا
 وجود دارم.

 تونند من رو از عشقم دور کنند. یکشورها هم نم یها و حت یمرزها و دور  یحت

 مند! فیکه آلما نفس بکشه، قبلش من در اون جا حضور دارم جناِب شر ییجا هر

 

 برقرار شد. یسکوت دوباره

 شده بودن. رهیبا بهت به ساواش خ یهمگ

 یمند اعتراف نکرده بود و حت فیفرهاد شر ِش یقدر صادقانه، عشقش رو پ نیکس تا به حال ا چیه
 بود. اوردهیاصال به زبون ن

 

 انگشت هاش غلتاند. ونِ یرو م حیو درخشاِن تسب قیعق یآلما دونه ها پدر

بود و در برابر حرف  ستادهیکه جسورانه مقابلش ا یبود و به ساواش ریگذرا به آلما که سر به ز ینگاه
 کرد، انداخت. یم یستادگیهاش ا

برقرار  نمونیب یوندیپ چیدم ه یداره، اجازه نم انیتو جر یبزرگمهر در رگ ها هیکه خوِن  ی_ تا وقت
 بشه.
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1133 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 موند. ینم یگفتن باق یبرا یگفته بود که حرف یقدر با تحکم و جد نیا

 

 که... نیا تا

 شد. دهیچیدر سالن پ یا یمشک یمردونه  یکفش ها یقدم ها یصدا ناگهان

 شد. یم دهیهم شن کیموزون ِ کفشش به سرام یبا صالبت و مردونه وارد شده بود که صدا یجور 

 

 شد. دهیبه سمتش کش ریمتح یکه وارد شد، تموم نگاه ها نیهم

مبل  یکه رو دیو سع نیو آرت ایو رو یهان یو مردونه وارد شده بود که حت نیقدر با ابهت و سنگ نیا
  بلند شدن اریاخت ینشسته بودن، ب

و ابهِت خاص ِ  یو باوقار  ینیهمه سال، هنوز هم همون سنگ نیچشم دوختن که بعد از ا یبه مرد و
 خودش رو داشت و هنوز هم حفظ کرده بود.

 کرد. یبه تن وارد م یو برنده اش، رعشه ا زینگاه ِ ت مین کیهم  هنوز

 کرد. یبرد و افسون م یم یکرد، دل یکه گوشه لبش خونه م یحیلبخند ِ آروم و مل کیهم  هنوز

داشت که هر کس که در خشم بود رو چنان با نگاه ِ آرامش کننده  ییکه چشم هاش چنان جادو آخ
 موند. یبه جا نم یخشم چیه یجا گهیکرد که د یاش آروم م

 بود. درست

 روزگار. دهیَمرد همون َمرد بود؛ همون مرِد عذاب کش نیا

 کرد. یهمه برقرار م نِ یب شهیکه عدالت رو هم یمرد َهمون

 اگه پسر و همسر و دوست و آشنا باشه... یحت

 شده بود. هیزا شهیداد که حقش هم یم یحق رو به کس شهیهم

 بود. درست
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1134 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 َمرد شاهرخ بود. نیا

 کرد. یاول به حرفش عمل م اره،یکه حرف و کالمش رو به عمل ب نیکه قبل از ا یشاهرخ همون

 صحرا.... شهیشاهرخ ِ عاشق پ همون

 

 

مند هم در بهت مونده  فیپدر آلما، فرهاد شر یبود که حت یدفعه ا کیو  یقدر ناگهان نیا ورودش
 بود.

 

 استوار و محکمش به سمِت پدر آلما اومد. یبا قدم ها شهیهم مثلِ 

 ...لیارباب زاده پرغرور و تکبر و اص کی مثلِ 

 

 پرحرف و پر رمز و رازشون شروع و برقرار شده بود. یچشم ها نیجنگ ِ ب دوباره

جا بود و چشم  نیکردن و تنها فقط جسم هاشون ا یکه برگزار م یقوِل آلما، همون دوئل ِ چشم به
 هاشون در تن به تن و جنگ بود.

 

 به لب داشت، گفت: شهیکه هم یو مردونه ا نیکرد و با لبخند سنگ یا یمصلحت سرفه

 ،یکن یوجه قبول نم جیباشه، به ه انیساواش درجر یبزرگمهر در رگ ها هیاگه خوِن  ی_ گفته بود
 درسته فرهاد؟!

 

 بودن. ستادهیهم در کنار آلما ا یو هان ایرو حاال

 َمرد شده بود. نیو بم ا رایگ یماِت صدا آلما

 برد. یم یبه شباهِت شاهرخ و ساواش پ حاال
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1135 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

رو به زبون  یشده بود تا باالخره موضوِع اصل رهیتنها فقط سکوت کرده بود و منتظر به شاهرخ خ فرهاد
 .ارهیب

 از بزرگمهر ها در رِگ ساواش وجود نداره فرهاد. یخون چی_ ه

 

 انداخت. نییکرد و سرش رو پا یمکث

 .حرف ناراحت و مغموم بود نیهمه سال، از گفتِن ا نیبار بود که بعد از ا نیاول

 رسوند. یدو عاشق رو بهم م قتش،یحق انِ یو ب یبخاطر خوش بخت اما،

 !ستیکه ساواش پسرم ن یدونست یرو اصال نم نی_ انگار ا

 نداره. انیاز من در رگ هاش جر یخون چیه

 از بزرگمهر ها. یخون چیه

 گرفتم. یکه پنج سالش بود، ساواش و خواهرش آرام رو به فرزند خوندگ یوقت

 من بود. یمیدوسِت صم پدرش،

 

 جمله اش، پنجه هاش محکم کنار لباسش مشت شده بودن. انیپا تا

 بود. دهیو شونه هاش خم نییجمله سرش پا نیبار، با گفتِن ا نیاول یکه انگار برا یطور  به

 دونست. یساواش رو پسر ِ خودش م شهیهم

 .دیرس یاز سام به ساواش م شتریب یگاه یشد؛ حت یسام و ساواش قائل نم نِ یب یفرق چیه

 کرد! ینم جادیا نشونیب یفرق چیه اما

 کرد. یم یکه ساواش پسرشه. احساِس غرور و خوش حال نیبا افتخار با گفتِن ا شهیهم
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 .ستیبرقرار ن نشونیب یوندیخون و پ چیبراش مهم نبود که ه چون

 براش مهم بود که ساواش رو به اندازه جوونش دوست داره. نیفقط ا تنها

 یبرا یبه زندان بره، خواست قدم شهیهم یکه بره به جرمش اعتراف کنه و برا نیکه قبل از ا یقدر  نیا
 پسرش برداره. یدوباره  یِ و زندگ یخوش بخت

 وجه دوست نداشت سرنوشِت ساواش هم مثِل خودش بشه. چیه به

 ن پنهون بمونه.خواست عشِق او ینم

 وجه...! چیه به

 

 بود. نیبراش سخت و سهمگ یشاهرخ مونده بود و هضم اون کم یآلما هنوز هم در بهِت حرف ها پدر

 

 آلما هجرت کرد. ریمتح یو براِق شاهرخ، به سمِت چشم ها یحاال نگاه ِ مشک و

 

شروع  یقرار  ینمونده بود و قلب ها با ب دنیکش یبرا یکه به سمتش قدم برداشت، انگار نفس نیهم
 کرد. یم دنیبه تپ

 .ستادیروبروش ا قایدق

 گوشه لبش خودنما شد. یکم رنگ لبخند

 !؟ییمادرت صحرا هیشب یلیکه خ یدونست ی_ م

 تکون داد. یسر  یبه آروم آلما

 

 بود آروم لب زد: دهیکه در صداش خواب ینیغمگ یتِن صدا با

 مثِل تو داشته باشه. یدختر  هیدوست داشت  شهی_ هم
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1137 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مادرته. یچه فرشته ا یدیفهم یزنده بود م اگه

 

 رو به زبون آورده بود قتیحق

 آورد. ینام ِ صحرا رو به زبون م یچقدر کالم و جمالتش سوز و آه به همراه داشت؛ اون هم وقت و

 آورد که همه متوجه یمردونه نام ِ صحرا رو به زبون م یقدر با احساس نیا

 صداش شده بودن. یتو دهیغم ِ خواب 

 

 در پرده گوش هاش شد: یپدر آلما، مانند ناقوس یمرتبه صدا کی

 شه که.... ینم لیدل نی_ ا

 

 اریشد و باعث شد سکوت اخت بشیمملو از خشم ِ شاهرخ نص یادامه حرفش رو نزده بود که صدا هنوز
 کنه.

 ه بود خبر داره؟!که صحرا قبل از مرگش نوشت ینامه ا تی_ آلما از وص

 

نامه" رو  تیکلمه " وص ینگفت؛ اما، آلما با ناباور  یز یحرفش، فرهاد چشم چرخوند و چ نیگفتِن ا با
 کرد. یآروم هج

 نامه؟! تی_ کدوم وص

 

به آلما انداخت و همون طور که نگاهش به سمِت آلما بود، طرف ِ صحبتش با  ینگاه مین شاهرخ
 مند بود. فیفرهاد شر

 داد. یوقت ها به دستت م یلیخ دیکه پدرت با ینامه ا تی_ وص

 حاال نگاه ِ آلما به پدرش بود. و
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1138 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _ بابا.

 

 بود، آروم لب زد: نییمند ابروهاش سخت جمع شد و همون طور که سرش پا فیشر فرهاد

 دادم اما خب.... یها بهت م شیوقت پ یلیاز خ دی_ با

 

 که افتاده بود. یو اتفاقات ونیم نیا در

 نهیس یداده و دست هاش رو تو هی سرد و کرم رنگ تک ِواریو به د ستادهیپله ها ا یبود که باال یفرد
 اومده بود. شیزده بود که پ یو مرموز به صحنه ا ثانهیاش جمع کرده و خب

 از اون آگاه نبود. یبود که کس یز یشک که در فکر و ذهِن سام چ یب

 

 گذرا به همه انداخت و در آخر... ینگاه شاهرخ

 سمِت ساواش قدم برداشت. به

 زد. یآخرش رو به ساواش م یحرف ها دیبود و با دهیرفتن رس موفق

 موندن... یبود برا رید گهید

 

 به شونه اش زد. فیپرصالبِت ساواش گذاشت و چند ضربه خف یشونه ها یرو رو دستش

 خودت پسرجوون. یبرا یشد ی_ َمرد

 باشه. ادتیکه بهت گفتم رو  ییحرف ها شهیهم

 .دهیموقع رفتنم رس گهید یدون یدونم که م یم

 کرده باشم. یبار برات کار  نیآخر یبرا خواستم

 آوردم، یرو به زبون نم قتیاومدم و حق ینم اگه
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1139 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 .یگفت ینم یز یوقت چ چیه دی_ شا

 ! میبگذر

 .یدیحالم که به عشقت رس خوش

 که دوست نداشتم سرنوشِت تو هم مثِل من بشه. یدون یم

 ارزشش رو داشت. ،یدیکه عشق ِ تو پنهون نموند، خوبه که بخاطر عشقت جنگ خوبه

 

 شونه ساواش برداشت. یرو از رو دستش

 از غم فقط نگاهش کرد. ییایبا در ساواش

 کرده بود. یهم براش پدر  یباهاش نداشت اما، از صدتا پدر واقع یا یکه نسبِت خون یپدر 

نداشت،  ستادنیا یبرا ییخورد و نا یم نیو هروقت که زم ستادیپشِت پسرش ا شهیکه هم یپدر 
 کرد. یگرفت و بلند م یدستش رو م

 

 ساواش انداخت و کالم ِ آخر رو گفت: یبار به چشم ها نیآخر یرو برا نگاهش

 گرفتم. درهیسو نانی_ من انتقامم رو از س

 نیراحت و بدوِن کابوس سرم رو به زم یکه شب نیبخاطر ا رم،یکه بتونم انتقامم رو ازش بگ نیا بخاطر
 .دمیبذارم و بخوابم، باالخره به اون آرامش رس

 باشم. دهیرو ند دنشینبوده که خواِب صحرا و زجر کش یشب

 نانیرگ صحرا رو از سبرام مهم ِ که تونستم انتقام ِ م نیرم، االن ا یزندان م ستیبرام مهم ن گهید االن
 بخوابم. شهیهم یبذارم و برا نیدفعه بدوِن کابوس سرم رو زم نیو ا رمیبگ درهیسو
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1140 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود. دهیموقع رفتن رس گهید

 َمرد سخت و پرمشقت بود که همه از رفتنش ناراحت و مغموم بودن. نیقدر رفتن ِ ا نیا

 

 شده بود. شتریتاک ِ ساعت هم ب کیت یو صدا شتریباد ب یهوهو یصدا

 

 و آلما نشست. یو هان ایرو یچشم ها یمرد سخت بود که ناخوداگاه اشک تو نیقدر رفتِن ا نیا

 که پشت پرده پنهون و محفوظ موند. یاشک

 صداش زد. یمملو از ناراحت ینگذشته بود که ساواش با صدا الیکامل از در ِ و هنوز

 _ بابا.

 

 .ستادیخواست برداره، خشک شد و از حرکت ا یکه م یا یبعد یکه قدم ها یجور 

 

شب روانش به  یکرد و با چشم ها لیسرش رو به سمِت شونه اش متما یکه برگرده، کم نیا بدونِ 
 شد. رهیساواش خ

 زد: ی تلخ ِلبخند

 .دمیواژه رو از زبوِن تو شن نی_ خوش حالم که باالخره بعد از چندسال، ا

 پسرم. یکه داشتم رو برآورده کرد ییآرزو باالخره

 

 ساواش بود. ی" بابا " گفتِن ها دنِ یتشنه شن چقدر

 کرد و امروز... شهیبه انتظار نشسته بود و چندسال صبر پ چقدر

 بود. دهیکه داشت رس ییبه تنها آرزو باالخره
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1141 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 انگار اصال نرفته بود. یول رفت

 به جا مونده بود. نیمز یرو نشیمردونه و سنگ یهنوز هم رد ِ قدم ها چون

 گوش ها اکو شده بود و هنوز بعد از رفتنش... یتو یهنوز هم حرف هاش مثل زنگ یبود ول رفته

 تنش رو هم به جا گذاشته بود. عطر

 

 شده بود. مونیخودش پش یمند هم از گفتِن حرف ها فیفرهاد شر یرفتنش سخت بود که حت چقدر

****** 

 

 

 " دوماه بعد" 

 

 " آلما "

 

 دادم و دست هام رو بهم قالب کردم. هیسبز رنِگ پارک تک یِ پا انداختم و به صندل یرو پا

 

 دوماه زود گذشته بود. نیا چقدر

 رو به اون رو کرده بود. نیمون رو از ا یزود زندگ یلیکه خ یماه دو

 

 دست برداشت و باالخره ساواش رو قبول کرد. یکه باالخره بابام از لجباز  یدوماه

 کرد. یوقت قبول نم چیبود، ه یساواش جار  یاز بزرگمهرها در رگ ها یهم معتقد بود اگه خون هنوز

 که شاهرخ به زبون آورده بود، انگار قانع شده بود. ییها قتیبا گفتِن حق اما
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1142 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .میبود که عقد کرده بود دوماه

 شدم. یساواش م یِ لیاز قبل عاشق و ل شتریکه هر بار و هر روز، ب یدوماه

 

 نامه رو به دسِت من داده بود. تیبعد از رفتِن شاهرخ، وص قایهمون روز، دق بامبا

 نکرده بودم. دایتا به امروز جرئت باز کردنش رو پ اما

 که امروز... نیا تا

 رو گرفتم. ممیتصم باالخره

 

 هام فرستادم. هیبه ر قیرو عم زییمطبوع ِ پا یهوا

 چیام حبس بشه و ه نهیس یمشامم رو پر کرده بود و دوست داشتم نفس تو یمحمد یگل ها یبو
 وقت آزاد نشه.

 زانوم خشک شد. یرو یبه کاغذ ِ تا شده  نگاهم

 

رمق و لرزونم رو جلو بردم و کاغذ رو به  یب یام رو مهار کردم و دست ها ختهیافکار از هم گس باالخره
 دست گرفتم.

 

 برد. یکاغذ پ یاشک رو یشد به ردها یمباز کردِن کاغذ هم  نِ یح یحت

 

 رو کنم. یاعتراف کیخوام  یدونم از کجا شروع کنم. اما م ی" نم

 ام پنهونش کردم. هیسن یسال تو یکه سال ها یاعتراف
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1143 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ستیکس از اون خبر دار ن چیکه ه یاعتراف

 هم هستم. شهیدرسته من هنوز هم عاشِق شاهرخ بودم و هم آره

 ...رمیکه بم یهم تا وقت اون

 رو با فرهاد شروع کنم. یدوباره ا یکردم بتونم فراموش کنم و زندگ یسع یلیخ

 شد. یوقت نم چیه اما،

 نتونستم. یول خواستم

 شه. یمحسوب م انتیدونستم کارم اشتباهه و فکرکردن به شاهرخ هم گناه و از همه مهم تر خ یم

 دسِت من نبود. نیا یول

 تا ابد، دیعشق با نیا

 که زنده ام، یوقت تا

 پنهون بمونه. شهیهم یام برا نهیس یکه ُمردم، تو یوقت تا

 

به  یکردم حداقل کم یم یسع اد؛یب ایخواست بدن یکه م یشکمم، بخاطر دختر  یتو یبچه  بخاطر
 فرهاد عالقه مند بشم.

 بود. یهر زن یکم نداشت و آرزو یز یبود که چ یَمرد فرهاد

 

چشم  یچشم ها و حسرِت عشق رو تو یبرِق تو یتونستم به خوب ی. مدمید یوقت که فاطمه رو م هر
 .نمیهاش بب

 

 ها عاشِق فرهاد بود. شیوقت پ یلیکه با فرهاد ازدواج کنم، فاطمه از خ نیدونستم قبل از ا یم

 بهش فکرنکنه. گهیکرده بود د یبعد از ازدواجمون، سع یول
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1144 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تونست عاشق نمونه و زجر نکشه؟! یمگه م د،ید یچشم هاش م یعشقش رو جلو شهیهم یوقت اما

 

 .افتهیقراره ب یاتفاِق بد کیکردم  یداشتم. اما حس م یدونم چه حس ینم

 داشتم. یبیعج یلیبود دلشوره خ یچ هر

از  یروز  کیدلم رو بگم و  یبرام افتاد، حداقل حرف ها ینکرده اتفاق ییدوست داشتم اگه خدا 
 نشم. مونینگفتنشون پش

 

 یها تیگه دوباره حساس یو خنده م یگفتم با شوخ یها رو به فرهاد م نیدونم هر وقت ا یم
 شروع شده و... تیحاملگ

 مند با فاطمه ازدواج کنه. فیبرام افتاد، فرهاد شر یخوام بگم که اگه اتفاق یم اما،

 کنه. یدخترم آلما مادر  یمن فاطمه برا یخوام به جا یشد، م یز یبرام افتاد و چ یاتفاق اگه

 براش کم بذاره. یز یخوام چ ینم

 شه. یم یدونم که زِن خوب و همسر خوب و مادر خوب یم

 کنه. اما، بخاطر من هم که شده با فاطمه ازدواج کن. یوقت قبول نم چیدونم که فرهاد ه یم

 که دوستت داره! یکس با

 

 به دخترم آلما بده. یروز  کیمن رو  ینامه و نوشته ها نیهمه مهم تر ا از

 ...فرهاد

 عاشق شد، اگه عشقشون پاک و مقدس بود. یدخترم بگو اگه روز  به

 بگو بخاطر عشقش بجنگه. بهش

 .ستیهمه با یعشق ارزشش رو داره، پس بخاطرش جلو نیا اگه
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1145 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 عشق ارزشش رو داشت. نیوقت عشقش رو پنهون نکنه و اگه ا چیه

 پنهون بمونه. یز یبکش و نذار چ ادیرو فر عشقت

 داشته باشه. دیشد، نذار از ترسش بهت نگه و هراس و ترد یعاشِق کس یدخترم روز  اگه

 .یخوا یصالحش رو م شهیدونم هم یم

 خواد. یباشه که خودش م یبذار با کس اما

 کند. یم رانیاگر عشق باشد و عشق

 . "یدان یخود نم ییاندازد که گو یدر قلبت به راه م یچنان آتش اری دنِ ید بدونِ 

 

 تا کردم. یرو کم کاغذ

 حس کردم. یلبم به خوب یاشک رو رو یشور 

 شده بود رو پاک کردم. یگونه ام جار  یکه رو ییسر انگشت هام اشک ها با

 آروم زمزمه کردم: رلبیز

 نشد. یخواست یمامان اون طور که م ی_ ول

 برخالِف خواسته تو عمل کرد. بابا

 موند. یعشِق ما هم مثل شما پنهون م دیشاهرخ نبود، شا اگه

 

 

 آوردم. رونیب بمیرو از ج یگوش یبه آروم بم،یج یتو یگوش ِف یلرزِش خف با

 لبم نشست. یرو یاسم ساواش رو صفحه، لبخند دنِ ید با

 _ جانم؟!
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1146 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حرِف دلش رو به زبون آورد: شهیهم مثلِ 

 مروت! یذره شده ب هی_ دلم برات 

 ساعِت که ازت دور موندم ساواش. کی_ فقط 

 

 آشکار بود. یبه خوب یاز پشِت گوش نشیسنگ یها نفس

 شه، پس توقع نداشته باش دلتنگ نشم. یدلم برات تنگ م هی_ من هر لحظه و هر ثان

 

 کردم. یز یر خنده

 ؟ی_ باالخره اون نامه رو خوند

 زمزمه کردم: مغموم

 _ آره.

 تِن صدام شده بود که حرف رو عوض کرد. یِ متوجه گرفتگ انگار

 

 

 آلما. ادیبهت م یلیخ یا روزهیف یشاِل آب نی_ ا

 

 زده چشم هام گرد شد. رتیح

 

 بود! دهیشال د نیامروز هم من رو با ا ساواش

 

 .ی_ گفته بود
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1147 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قرارتر کنه. یقرارم رو ب یتونه قلِب ب یافتاده، م تیشونیپ یچند تار از موهات که رو نیهم ی_ حت

 

 به اطراِف پارک انداختم. یبلند شدم و نگاه یصندل یاز رو یناباور  با

 ساواش؟! ییجا نی_ت...تو ا

 کرد: یو مردونه ا نیسنگ خنده

 حکم صادر شده خانم خانم ها. ،یرو برام صادر کن دنتیکه ُحکم د نی_ قبل از ا

 

 گونه ام رو پاک کردم. یرو یخشک شده  یمرطوب زده ام بردم و اشک ها یچشم ها ریرو ز دستم

 .یگفت ی_ راست م

 ساواش. یکه باشم، قبلش تو اون جا حضور دار  ییجا هر

 

 شد. دهیاز پشِت سرم شن ییخش خِش برگ ها یآن صدا کی

 قلبم گذاشتم. یو دستم رو رو دمی" کشینی"ه دنش،یبرگشتم و با د دهیکه ترس یطور  به

 .وونهید دمی_ ترس

 

 رنگش رو برداشت. ی مشک ِکاله

 دهیو قامِت بلند و کش دهیورز کلیبه ه یشد که حت دهیرنگش کش یمشک شرِت یبه سمِت سوئ نگاهم
 اومد. یم یلیاش خ

 

 گذاشت. بشیج یتو یرو به آروم یکرد و گوش کیبار یهاش رو کم چشم
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 دهنم گذاشتم. یکردم و هر دو دستم رو جلو یا خنده

 اس ساواش. رمنتظرهیکارهات غ شهی_ هم

 

 کرد. یکج کرد و خنده مردونه ا یسرش رو به جانبم با حالِت بامزه ا یکم

 

 دست هاش قفل کرد. یکه متوجه بشم به سمتم اومد و دستم رو تو نیاز ا قبل

 !م؟یبر میخوا یدفعه کجا م نی_ ا

 کنه. یحالت رو خوب م یکه بعد از خوندِن اون نامه، کم یی_ جا

 

 دونستم. یخواست من رو کجا ببره که باز هم نم یممعلوم نبود  دوباره

 

******* 

 

 

 شد که گذشته بود. یم یساعت چند

 گفت کجاست. یکه ساواش م ییدونم جا ینم

 کنجکاو شده بودم. یلیخ یول

 

 باز شد. مارستانیکه در ب نیهم

 گرم مشغوِل حرف زدن با ساواش شده بود. نگهبان

 بلند شد: ی گوش خراِش زن ِ ادیفر یدفعه صدا کیبود که  نیح نیهم در
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 دختر؟! ستمیمگه با تو ن تای_ ب

 ؟یر  یم یو دار  یسرت رو انداخت کجا

 

کرد،  یرو نگاه م نییزد و پا یم ادیفر یپنجره بود و داشت با پرخاش گر  یکه تو یرو از زن نگاهم
 گرفتم.

 

 اومد. یجلب شد که داشت دوان دوان به سمتمون م ینگاهم به سمِت دختر بچه ا ناگهان

 دهیاش محکم بغل کرده بود کش نهیس یکه تو یو عروسک یمرتبه نگاهم به سمِت دامِن گل گل اولِ 
 شد.

 

. افتهیپاش افتاده بود برخورد کنه و ب ِش یکه پ یداشت که ممکن بود به سنگ یقدر تند قدم برم نیا
 .دیهاش سرعت بخش اما، حواسش رو جمع کرد و به قدم

 

 کردم. یکنارم حس م قایساواش رو دق حاال

 اون زن از پنجره ادامه داشت. یها ادیهم فر هنوز

 

 .ستادیساواش ا مقابلِ 

 چشم هاش جمع شده بود. یو اشک تو دیلرز یاز فرط ِ بغض چونه اش م دخترک

بچه گانه اش  یداشد و با ص رهیو از پشت پرده اشک، فقط به ساواش خ ختینر یاشک چیه یول
 گفت:

 .یومدیو ن یبه قولت عمل نکرد یول یای_ ساواش تو قرار بود که ب

 دوشت ندارم. گهید
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 چرخوند. یحرفش رو برگردوند و چشم نیگفتِن ا با

پدرانه و مهربون  یبه سمتش رفت و مقابلش دو زانو نشست و با لحن یمحکم یبا قدم ها ساواش
 گفت:

 من. یتایدم ب ی_ حق بهت م

 صحبت کنم. مگه نه؟! یتونم باهات تلفن یفقط درعوض م ام؛یتونم ب یمن که بهت گفته بودم نم یول

 

 به ساواش نگاه هم نکرد. ینگفت و حت یز یچ

 و ناراحت بود. ریاز دسِت ساواش دلگ یلیخ انگار

گه، در همون حالت که دوزانو نشسته بود، دسِت من رو گرفت و با  ینم یز یچ تایب دیکه د ساواش
 بهم کرد. یچشم و ابرو اشاره ا

 _ برات مهمون آوردم.

 .یباهاش آشنا بش یخواست یم شیوقت پ یلیکه خ یهمون

 

 به ساواش انداخت. ینگاه تایدفعه ب نیا

 بهم کرد و دستش رو به سمتم دراز کرد. ینگاه یذوق و خوش حال با

 .یهستم آلما جوون تایمن ب _

 

 زده ابروهام باال رفت. رتیح

 دونست؟! ی من رو از کجا م ِاسم

 دستم گرفتم. یرو تو دشیو تپل سف کیبه جانبش زدم و دسِت کوچ یلبخند
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 _ منم آلما هستم.

 دونم. ی_ اسمت رو م

 .نمتیدوست داشتم زودتر بب یلیگفت. خ یاز تو برام م شهیساواش هم آخه

 

 افتاده باشه به سمِت ساواش که تازه بلند شده بود رفت و مغموم گفت: یز یچ ادیه انگار دفع کی

 رو دوست ندارم. دهیپرستار جد نی_ ساواش، من ا

 کنه. یم تمیاذ شهیهم

 .نمیذاره شب ها ستاره ها رو بب ینم اصال

مامان و بابام تنگ شد به آسمون و ستاره هاش نگاه کنم و هر  یهر وقت دلم برا یگفته بود ادتهی
 دارم باهاشون بزنم؟ یحرف

 مامانم تنگ شد. یبرا شتریب دلم

 ها ول کرد و رفت. ابونیخ یمن رو تو دهی. چون بخاطر مامان جدستشیخوب ن ادیز ییبابا آخه

 

 رو به ساواش نداده بود. یصحبت چیپروا حرف زده بود که اجازه ه یقدر تند و پشِت سر هم و ب نیا

 

 گونه اش روان شد. یدفعه اشک رو نیا

 دلم به حالش سوخت. یا لحظه

 رها کنه و بره؟! ابونیخ یتونست بچه اش رو تو یچطور م پدرش

 

 متوجه بغض و لحِن مغموم صداش شدم: یخوب به

 ساواش. ختیامروز باز هم موهام ر ی_ حت
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 حرکت اون رو درآورد. کیش برد و با رنگ یآب یرو به سمِت روسر  دستش

 

 به جووِن گلوم افتاده بود. ،یکوتاهش که پسرونه زده شده بود. بغض مثِل قاتل یموها دنِ یباد

 و با بغض گفت: دیبه موهاش کش یدست

 ساواش. ختیر یلی_ امروز خ

 

 .دیبه صورتش کش یبا کالفه دست یکه ساواش چطور  دمید

 .دمید یگلوش رو به خوب بکیخوردِن س تکون

 داد. یداشت بغضش رو قورت م انگار

 بود... سخت

 

 زد: یگذاشت و لبخند تایب یموها یدست رو ساواش

 نداره. یبی_ ع

 شه. یموهات بلندتر م یخوب شد یجاش وقت به

 قدر بلنده. نیساواش خسته شدم موهام ا یگ یکه م یجور 

 

 اون زن اومد: یِ عصب ینشست، ناگهان صدا تایلِب ب یکه لبخند رو نیهم

 !تای_ ب
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 یشد و مانتوم رو تو میآن به سمتم اومد و پشتم قا کیسرش گذاشت و  یرو رو یترسون روسر  تایب
 گرفت. کشیکوچ یدست ها

 

 شده بود؟! میطور قا نیکه ا دیترس یقدر از اون زن م نیا

 

 :دمیرو شن تایبغض آلوده ب یصدا

 خواد دوباره دعوام کنه؟! ینکنه م ،ی_ آلما جوون

 

 یرنگ یکه چادر مشک یکنار اون زِن عصب قایبه سمتمون اومد و دق دیبا روپوِش سف یدفعه پرستار  کی
 و ستادیبه تن داشت ا

 

 

 

 با من و ساواش کرد. یگرم یپرس احوال

 ! دمیجا د نیخوش حال شدم شما رو ا یلیبزرگمهر خ ی_ آقا

 . درسته؟قایشه دق یم یماه کی. فکر کنم نیبود ومدهیجا ن نیوقت بود ا یلیخ

 

 لبخند اکتفا کرد. کیتنها به  ساواش

 کنم زود به زود سر بزنم. یم یسع ینذاشت. ول یکار  ی_ بله، مشغله ها

 

 رو به ساواش زد. یبدون توجه به من، لبخند پرستار
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 دلشون براتون تنگ شده بود. یلی_ بچه ها خ

 

 شد. رهیبه ساواش خ بیعج ینگاه با

 نوع نگاه، نیا

 چشم هاش، یبرق ِ تو نیا

 لبخند... نیا

 رو در دلم رخنه کرد! یحسادت

 

 ساواش رو دور کمرم حس کردم. ی پنجه ها ِ یبود. گرم ستادهیکنار دستم ا قایدق تایب حاال

 پرستار دور نموند. زیحرکتش، از نگاه ِ ت نیا

 

 بود لب زد. دایکه عشق در اون هو ی مهربون ِ چشم هاش رو بهم دوخت و با لحن ِیطوفان

 همسرم هستند. شونی_ ا

 

 لب پرستار کنار رفت. یاز رو لبخند

 در لرزشش نداشت گفت: یکه سع ییبا تعجب نگاهمون کرد و با صدا 

 _ هم... همسر..تون؟

 

 تکون داد. یسر  ساواش

 دست ِ پرستار همانا. فیمثبت همانا و لرزش خف دادن ِ سر ساواش به عالمت تکون
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 جز ما دوخت. ییهاش رو بهم گره زد و نگاهش رو جا دست

 

 همون زن ِ پرخاش گر اومد. یصدا

 .ایمگه بهت نگفته بودم ب تای_ ب

 

 تحکم وار و غضبناک ساواش اومد. یکه صدا رهیرو بگ تایدسِت ب خواست

 مونه! یجا م نیهم تای_ ب

 نیا سی. رئدیها رو به عهده گرفت یسرطان نیا ی! شما فقط سرپرستل؟یبه چه دل_ اون وقت 
 .دیکار من دخالت نکن یپس تو د؟یستیکه ن مارستانیب

 

 با خشم نگاهش کرد.   ساواش

 کرد. یچشم هاش، سنگ رو هم ذوب م یو سرما یسرد

 :دیشده اش غر دیکل ی دندون ها ِونیم از

 .دیذار یبچه ها م یاسم "سرطان"  رو رو نیا ی_ به چه حق

  ؟یمار یب نیبخاطر ا فقط

 شن. یخوب م باالخره

 که سرطان دارند؟ دیکن یسر بچه مثل پتک وارد م یتو دیاز االن دار چرا

 به خوب نشدن؟ دیکن یم دشونینا ام دیاز االن دار چرا

 درمان نشدن. به

 شدن، دیناام به

 نکردن! یزندگ به
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 یکار  نیآورد ایکه تازه بدن یکردم و بخاطر بچه ا یچشم پوش ی. ولدمیرفتار شما رو د نیقبال هم ا من
 باهاتون نداشتم.

 تذکرم رو بهتون داده بودم. یول

 شه! یدرست نم یز یانگار با تذکر دادن چ یول

 

 رو به قلبم وارد کرد. یخنجر  تا،یب ی هیگر یصدا

 زد. یپوزخند زن

 رفتارم باهاشون بد و ناپسنده؟ دیگ یبهم م یبه چه حق د؟یدید یکه به من تذکر م دیهست ی_ شما ک

 کنم. یهر جور که بخوام باهاشون رفتار م من

 

 سرزنش واره پرستار اومد. یصدا ره،یرو بگ تایکه خواست دسِت ب نیهم

 هستند.  مارستانیب نیا سیبزرگمهر، رئ ی_ آقا

 حرکت موند و با تعجب نگاهشون کرد. یحرفش، ب نیاون زن با گفتن ا دستِ 

 ؟ی_ چ...چ

 

 حرکت اون رو در آغوش گرفت. کیرفت و با  تایبه سمِت ب ساواش

 

 .ستادیدفعه از حرکت ا کیحرکت کرد که  مارستانیب یسمت در ورود به

 که برگرده، طرف صحبتش با پرستار بود. نیا بدون

 .ادیو لباس و غذا و.... م ازیمورد ن لیوسا ی_ امروز مقدار 

 رسه. یم گهید ی قهیچند دق تا
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 گفت. رلبی" زی" چشم پرستار

 سرجاش خشکش زده بود. ریزن متح همون

 ملتمس گفت: یدفعه با لحن کی 

 !دی_ آقا لطفا من رو ببخش

 کنم. یکار رو نم نیا گهیخطا کردم د 

 زد. یشخندین ساواش

 شه. یبهت داده م هی_ حقوق ماه بعدت، موقع تسو

 

 شد. رهیمات و مبهوت بهش خ زن

 

 بود. انیچشم هاش نما یبود که تو یآخر ِ پرستار به ساواش باز هم مثل همون برق ِ عشق نگاه

 

 زمزمه کردم. آروم

 تو هستش؟ یبرا مارستانیب نی_ ا

 _ چطور؟

 _ آخه...

 

ساواش گذاشته بود. چشم هاش هر آن در حاِل  یطرف ِ شونه  کی یسرش رو رو تایطور که ب همون
 بسته شدن بود

 هست؟ ادتی. میرفته بود یپاساژ  هیجوون به  یلی_ موقع برگشتن از خونه ن
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 _ آره.

 فروختم. یتاجر  هی_ اون پاساژ رو به 

 

 باال رفته نگاهش کردم. یابروها با

 !یرو گرفت مارستانیب نیا و یشاهرخ به تو بود رو فروخت یادگار یکه  یاون پاساژ  یعنی_ پس 

 

 به روم زد. یتکون داد و چشمک یسر 

 .یبگذر  یدوسش دار  یلیکه خ یز یاز چ یتون ینفر م هی یخوش حال یبرا ی_ گاه

 

 جمله اش فکر کردم. نیا به

داشت رو در  یادگار یکه از شاهرخ به  یز یبچه ها، تنها چ نیو محبت به ا یبخاطر خوش حال ساواش
 ازاش داد.

 بود. درست

 .یبزن یدست به هر کار  ینفر، حاظر  کی یخوش حال یبرا یگاه

 راه ِ ممکن. نیسخت تر نیکه ا یهم بگذر  یدوستش دار  یلیکه خ یز یاز چ یحت

***** 

 

 

 " ایرو دی" داستان از د

 

 ُشل کردم. یسرم گذاشتم و بندش رو کم یرو رو شرتمی سوئ ِکاله
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1159 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .افتمیشد راه ب یراه که به ساحل ختم م نیتر کیگرفتم از نزد میبه کوچه انداختم و تصم ینگاه

 بود. یو خلوت کیتنگ و کوچ کوچه

 .دمیقدم هام سرعت بخش به

 آوردم. رونیرو نصفه ب یبه شلوارم انداختم و گوش ینگاه ِ کوتاه بم،یدروِن ج یز یلرزش چ با

 صفحه خودنما شده بود. ی آلما رو ِامیپ

 . "ایتر ب عی. سرمیمنتظرت یشگیهمون ساحل هم ِک ی" نزد

 

 نفس کم آورده بودم. گهید یبودم ول دهیدونم چقدر دو ینم

 زانوم گذاشتم. یخم شدم و دستم رو رو یزانو کم روبه

شده بود  یاز اون جار  یو درشت زیر یکه عرق ها میشونیبه پ یزدم دست یکه نفس نفس م نیا نیح
 .دمیکش

 

 رو پشِت گردنم گذاشتم. دستم

 کردم. یرو نامحسوس پشِت گردنم حس م یفیخف درد

 

 رو از پشِت سرم احساس کردم. یفرد یقدم ها یصدا ناگهان

 رو شونه ام نشست. یکه برگردم، دست نیاز ا قبل

 

 گرده خورد. یا یمشک یگردنم رو به سمتش کج کردم که نگاهم در چشم ها یکم آهسته
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1160 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

ام جمع  نهیس یکه متوجه ژسِت جذابم بشم دست هام رو تو نیسخت توهم رفت و بدوِن ا ابروهام
 کردم.

 د؟یی_ بفرما

 جا... نیدختر تنها، اونم ا هی_ 

 _ امرتون؟!

 

 .دیموهاش کش ونِ یم یکرد و دست یمضحک خنده

 که... نهی_ حرف ِ حسابم ا

 

 شونه ام گذاشت. یدستش رو رو ز،یشهوت انگ یکرد و با نگاه یمکث

 خوردم و دستش رو محکم َپس زدم. یتکون 

 بود، متنفر بودم. انیکه در چشم هاش در جر ینوع نگاه و هوس نیا از

 

 بردم و به راهم ادامه دادم. شرتمیسوئ ِب یج یتوجه بهش دستم رو تو بدونِ 

 داشت. یپابه پا و کنارم قدم برم قایداشت رو حس کردم و حاال دق یکه به سمتم برم ییها قدم

 لحظه لطفا صبر کن... هی_ 

 کردم. ظیو غ دمیحرفش پر ونِ یم

 .دی_ لطفا مزاحمم نش

 

 نبود. شیحرف حال انگار

 شد. دهیچیگوشم پ یتو یمثِل پژواک صداش
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1161 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو بهتون بگم. یز یچ هیخوام  یم دی_ لطفا صبر کن

 

 و گوش به حرفش سپردم. ستادمیناچار ا به

 .دیی_ بفرما

 _ من...

 

 خوردم. یا کهیبودن  ستادهیکه پشِت سرش ا یا گهیدو مرد د دنِ یبا د ناگهان

 مصادف شد با محاصره کردِن چند مرد کنارم. لبخندش

 

 .دمیبه صورتم کش یزدم و دست یپوزخند

 .یدونست یم یخوشگل یلی_ خ

 شه خوشگلم! ینم یز یکه چ یامشب رو مهموِن ما باش هی

 

خواست دستش رو به  یکردم آرامِش خودم رو حفظ کنم. اما، وقت یکردم و سع یقروچه ا دندون
 زدم. یجوش آوردم و با پا به پهلوش ضربه ا ارهیسمِت بازوم ب

 دلش گرفته بود. یجانانه و بد بود که از درد خم شد و دستش رو رو یلیانگار ضربه ام خ یول

 

 یکه در قدرتم داشتم به سمِت انتهاو هرچه توان  عیسر ان،یکه خواستن به سمتم ب نیدو نفر هم اون
 .دمیکوچه دو

 

 برام نمونده بود. یجوون گهیبودم که د دهیقدر دو نیا
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1162 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کشوند. واریاز د یمِچ دستم رو گرفت و به سمِت گوشه ا یدست ستادم،یکه از حرکت ا نیهم

 کنم. یخودم هالج یرو برا تیموقع یچشم هام رو باز کنم و کم تا

 شدم. رهیمات و مبهوت بهش خ ش،یمشک یچشم ها دنِ ید با

 خوشگلم؟ یاز دستم قصر در بر  یتون یم ی_ فکر کرد

 

 گونه ام گذاشت. یحرفش، پشت دستش رو نوازش گونه رو نیگفتِن ا با

 .یحرکتت خوشم اومد، معلومه که کار بلده هم هست نی_ از ا

 

 گرم رو به چشم هاش دوختم. انیعص یها چشم

 _ برو کنار!

 زم؟یشه عز یم ی_ نرم چ

 

 از خودم دورش کنم. یکردم کم یاش بردم و سع نهیرو به سمِت تخت س دستم

 نخورد. یتکون چیه اما،

 

 هام رو محکم بهم فشردم. چشم

 صورتم به گردش دراومده بود. ینوازش گونه رو قشیعم یها نفس

 

 چشم هام و لبم در نواسان بود. نِ یب نگاهش

 رو حس نکردم. یز یچ گهیشد که د یدونم چ ینم

 که چشم هام رو باز کردم. نیهم
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1163 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ُهلش داده بود، مات شدم. واریاون پسر رو گرفته بود و به د قهیکه  دیسع دنِ ید با

 

 کرد؟! یکار م یجا چ نیا دیسع

 

 رو حس کردم و یدرد یُهل داده بود که لحظه ا واریاون پسر رو به د یدیقدر محکم و با ضربه شد نیا

 ...حاال

 گوش خراشش بود که دلم رو لرزوند. یها نعره

 !که؟یمرد یکرد یکار م یم یچ ی_ داشت

 

 یگلوش رو به خوب بکیکه حرکِت س یمرد با ترس آِب دهنش رو پرسروصدا قورت داد. به طور  اون
 .دمید

 _ ن..نه..من....

 ...ایترس زبونش بند اومده بود  از

 ترس و واهمه داشت؟ د،یکنترِل سع رقابلیخشم ِ غ از

 

 دادم. هیشده بود تک سیکه بخاطر رطوبت خ یسینمناک و خ وارید به

 

 زد. مشتش رو رونه صورِت اون مرد کرد. یم یکه از خشم نفس نفس م نیا نیح

 

 بودم. دهیند شونیو پر نیقدر خشمگ نیرو ا دیبحال سع تا

 . هان؟!یبهش دست بزن یکرد یسع ی_ به چه جرئت
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1164 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شده بود و از درد چشم هاش رو بهم فشرده بود. یخون یلِب اون مرد کم گوشه

 کنترل شده بود. رقابلِ یغ گهیواقعا د دیسع

 

 صداش زدم. دمیشن یکه خودم هم صدام رو به زور م یبه حد آروم

 از اون َمرد فاصله گرفت. یچون نگاهش رو به سمتم امتداد داد و کم د،یانگار شن یول

 

 عیتوان در وجودش داشت به پاهاش منتقل کرد و سر یفرصت استفاده کرد و هر چ نیَمرد از ا اون
 فرار کرد.

 

 نوع نگاهش، نیاز ا نیاول یبرا

 چشم هاش، یتو یِ سرخ

 شدن پنجه هاش و رِگ متورم شده کنار گردنش بهت کردم. مشت

 

 

 !آره

 .دمیحالتش ترس نیو ا دیعمرم از سع یبار تو نیاول یبرا

دادم و سرم رو  هیسرد و نمناک ِ پشتم تک واریدفعه کامل به د نیانداختم و ا نییسرم رو پا ناخوداگاه
 انداختم. نییپا

 داشت رو حس کردم. یکه به سمتم برم ییها قدم

 گذاشت. نمیدو دستش رو دو طرف هر
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1165 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داشت. یبیصداش خِش عج چقدر

 ؟ی_ از صبح تا االن کجا بود

 _ من...

 

 زنم.ادامه حرفم رو ب نذاشت

 ؟یبده. از صبح تا االن کجا بود ی_ به سوالم جواِب درست و حساب

 چند دفعه بهت زنگ زدم؟ یدون یم

 کجا ها که نرفت. فکرم

 نداشت. یکس ازت خبر  چیصبِح که ه از

 تا االن؟ یبود کجا

 شد؟! یم یاومدم چ یمن نم شیپ قهیچند دق اگه

 !ایکنم که نکن رو یخواهش م ،یکن یکارو م نیا یبه خاطر مِن لعنت اگه

 .ستیبرات مهم ن گهیدونم د یم

 از چشمت افتادم. گهیبرات ندارم و د یارزش چیه گهیدونم د یم

 .یکن یکار م یچ یو دار  یینگران بود که کجا یلیبه فکر مادرت باش. خ حداقل

 

 وجه نداشتم. چیرو به ه نشیخون ینگاه کردن به چشم ها جرئتِ 

 کردم. لرزون گفتم: یم یگره کرده ام باز  یکه با دست ها نیا نیح

 امروز تنها باشم. کمی_ خب... خواس...خواستم 

 .افتهیب یاتفاق نیکردم همچ یفکرنم
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1166 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حس کردم. یگونه ام به خوب یرو رو نشیداغ و سنگ ینفس ها هرم

 کرد. کینزد میشونیداغ و ملتهبش رو به پ یشونیپ

 زمزمه کرد; یخسته ا یصدا با

 ؟یبخش یمن رو م یپس ک ای_ رو

 دونم اشتباه کردم. یم

 عذاب دادنم؟! ستیبَس ن گهید

 بهت بگم که آره. دیبا یبدون یخوا یرو م نیا اگه

 شکل. نی. اون هم به بدتریعذابم بد یتونست

 انصاف. یخسته شدم ب گهید

 قدر سخته؟ نیا دنیبخش هی

 

 .دیبه جنوون رس گهیکرد، د افتیجز سکوت در یجواب یوقت

  کنارم فرود آورد. ِواریاز کنار صورتم رد داد و به د قایسفت و محکمش رو دق مشتِ 

 ؟ینیداغون شدِن من رو بب یخوا یچقدر م گهی_ د

 درسته من اشتباه کردم که باورت نکردم. آره

 حرف هات باور کردم. یِ مشت عکِس دروغ رو به جا هی 

 

 زد. یکنار گردنش به شدت نبض م رگ

 آخرش، انگار که بند ِ دلم رو لرزوند. یگفتِن حرف ها با
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1167 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

گونه  یاز اشک از چشم هاش رو یکردم اگه قطره ا یبود که فکر م یچشم هاش جور  یِ و خون یسرخ
 بشه، اون قطره قطعا از خون ِ  ریاش سراز

 

 نگاهش... یشونیحال داغون و پر دنِ ید

 دادم. هیتک شیشونیرو به پ میشونینتونستم تحمل کنم و کامل پ گهید

 حس کردم. یابروانش رو به خوب نیکه خط ِ ب یجور 

 بدنش داغ بود. چقدر

 ...شیکوره آت مثلِ 

 

 و واضح و روشن بود. انینما یچشم هام به خوب یاشک تو حلقه

 

 :دیلرز یام از بغض م چونه

 .دمتیمن همون روز بخش ی_ لعنت

 .یکه بهم تهمت زد یروز  همون

 .دمتیروز بخش همون

 تونستم نبخشمت؟ یم چطور

 دلم بذارم و عذابت بدم؟! یتونستم پا رو یم چطور

 از دستت دلخور و ناراحت بودم. یکم فقط

 من... دیحق بده سع بهم

 

 کردم. اریلب هام، سکوت اخت یداغ و عطشش رو یگذاشتِن لب ها با
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1168 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 موهاش نشست. یدستم رو ناخودگاه

 و مهر سکوت به لب هام زد. ارهیطاقت ب نتونست

 کردم. شیشده همراه رابیکه تازه س یتشنه ا مثل

 بود. درست

 بودم. دهیبخش شیوقت پ یلیرو خ دیسع من

 شدم؟! یخودم دوبرابر ناراحت م دنشیاز زجر کش یتونستم عشقم رو عذاب بدم وقت یم چطور

 

 نفر بده. کیرو به  یدوباره ا یتونه زندگ یم دنیبخش یگاه

 

******* 

 

 

 " آلما "

 

 

 جان بگذار و بگذر" سوزن 

 و ناتوان بگذار و بگذر ریاس

 سوختم از آتش عشق یشمع چو

 آتش بگذار و بگذر" مرا

 مصدق( دی)حم
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1169 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. رهیخ شیآت یرقصنده  یبه شعله ها یو طوالن قیجمله، عم نیگفتن ا با

 

 نگاهش کرد. طنتیبا ش آرسام

 جان! نیآق آرت ی_ به جمع مجنون ها خوش اومد

 

 جمع بلند شد. یرفت، نه تنها ساکت شد بلکه خنده  نیکه آرت یچشم غره ا با

 نگاهش رو به همه دوخت. ینیریو ش بیابروش رو باال داد و با حالِت عج یتا کی نیآرت

 انصافا؟! ادیعاشق شدن به من نم یعنی_ 

 

 بهش کرد. ینگاه می" کرد و نی" نچ آرسام

 شه آخه. یعاشق ِ تو م ی_ ک

عاشق تو ِ  یطوره ک نی. پس اگه امیهست یکیبهت بگم که ما هر دو از نظر ظاهر  دی_ داش جوونم با
 شه! ینکبت م

 

به  نیآرت ینثارش کرد که با سرفه  یکه دسِت سارا رو گرفته بود. نگاه پر از عشق نیا نیح آرسام
 خودشون اومدن.

 جا نشسته. نیمجرد ا ی_ داش زشته. ناسالمت

 

 انداخت. شیچوب وسط آت یتکه ا دیسع

 گه؟ی_ منظورت با خودته د

 ! تو هم؟دیداش سع می_ داشت
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1170 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 که نشسته بود بلند شد. یمرتبه از تخته سنگ کی

 آرسام کمه؟  نیاز ا میچ شیی. خدادینگاه بهم بنداز هی_ 

 یم یچ گهیکه هستم. د ستمیکه هستم. خوش اخالق ن ستمیکه هستم. خوشگل ن ستمین پیخوشت
 ش؟ییخدا نییخوا

 

 کرد. زیچشم هاش رو ر ایرو

 بعد از آرسام فکر کنم نوبته تو شده نه؟ گه؟یبرات باال بزنم د نیآست یخوا یم نی_ آرت

 

 گرفت. اینگاهش رو از رو دانهینا ام نیآرت

 .یآرسام رفت میتو هم تو ت ای_  رو

 

 دفعه گفت: کی

 منه. مگه نه زن داداش؟! میزن داداش تو ت نهیمهم ا ی_ ول

 

 به خودم اومدم. ن،یآرت یجمله  نیگفتن ا با

 ؟ی_ چ

 زد. یچشمک نیآرت

 ... ِادی_ فکرت کجاها بود زن داداش؟ 

 

 اومد. شیمحکم و جد یصدا ناگهان
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1171 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دوختم. شیطوفان یِ نگرانم رو به آب نگاه

 جلو اومد. یقدم ش،یشونیپ یتو ی دهیکش یهمون اخم ها با

 !نی_ آرت

 

 احترام بلند شد. یو هول زده به نشونه  دیلبش رو گز نیآرت

 ؟یاومد ی_ ِا... داش ساواش. از ک

 متوجه نشدم. 

 

 بم شده  زمزمه کرد. یهمون تن ِ صدا با

 که نرفته؟  ادتی. یرو شروع کن یذهن خوان دیبا گهی_ چند روز د

 ندارم. یا یکس شوخ چیکار با ه یکه تو یدون ی. میباش یکارت جد یتو دیبا 

 

 تکون داد. یسر  نیآرت

 به ساواش انداخت. ینگاه یچشم ریز دیسع

 افتاده؟ یمگه اتفاق ؟یچ ی_ برا

 

نگاهم هم  مین یکرده بود و حت غیرو از من در شیشده بودم که نگاه طوفان رهیخ یهمچنان به مرد من
 کرد. ینم

 ...یول

 

 باال انداختم. یشده. شونه ا یکرد که چ یاشاره ا ایرو
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1172 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفت و مشغول صحبت کردن شدن. نیو آرت دیتوجه به من، سمِت آرسام و سع یب

 دلم گرفت. یا لحظه

 رو از من جداکرده بودن. یز یکه چ انگار

 به خودم اومدم. ایرو یکز کردم  با صدا یا گوشه

 افتاده؟ ی_ آلما اتفاق

 دونم. ی_ نم

 

 دستم گذاشت. یرو رو دستش

 شده. دعواتون شده؟ یجور  هی_ رفتار ساواش 

 

 زدم. یتلخ لبخند

کردم و  یم یلجباز  یمن گاه دیشا م،یدوماه ون نیا یتو یباورت نشه ول دیشا ایرو یدون یدعوا؟ م_ 
 ساواش... یکردم ول یقهر م

 طور نبود. نیا هرگز

که حق با اون بود و همش  نیکرد و با ا یم لیتبد یذره دعوا رو به آشت هیساواش بود که همون  نیا
 گرفت. یرو به گردن م یهمه چ یمن بود. ول ریتقص

برد. االن اصال  یشب خوابش نم دیشن یزد و تا صدام رو نم یساعت بهم زنگ م میکه هر ن یساواش
 کنه. ینگاهمم نم

 شده! یجور  نیشده که ا یدونم چرا و چ ینم

 رفتارش رو ندارم. نیمن طاقت ا ایرو یدون یم یول

 

 لحن ادامه داد: نیتکون داد و با آروم تر یسر  ایرو
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1173 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنم. یدونم درکت م ی_ م

 هیهر رفتار و حرکت و حرفش  یبرا شهی. همستین لیدل یرفتار ِ ساواش ب نیرو بدون ا نیا یول
 داشته. یلیدل

 

 لحن ادامه داد. نیمغموم تر با

دونست اگه  یکنه که ساواش ناراحت بشه. چون م یخواد کار  یگفت. نم یم شهی_ آرام هم قبال هم
 شد. یآرام م یعذاب برا نیکارش بزرگتر نیکنه، ا یمحل یوقت ساواش بهش ب هی

 قول ِ آرام؛ به

  ساواش از صدتا دعوا و اشتباه دردناک تر و عذاب آورتره. ِ یکم محل یگاه

 

 خودم حس کردم. ینگاهش رو رو ینیسنگ یا لحظه

 بهش انداختم. ینگاه یچشم ریز

 من نشسته بود. یروبرو قایدق دیسع کنار

 

 زانوش گذاشته بود. یکرده بود و رو کیساق دستش رو بهم نزد دو

 چونه اش گذاشته بود.  ریهاش رو بهم قفل کرده بود و ز انگشت

 شده بود. رهیکه وسط بود خ ی روشن ِشیبه آت 

 

 موهاش بلند شده بود و چند یکم

 افتاده بود. شیشونیپ یرو ینیریموهاش با حالِت جذاب و ش ی رو ِسیتار ِخ 
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1174 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نگاهم رو حس کرد. ینیسنگ

 مکث سرش رو باال آورد و چشم هاش رو به چشم هام امتدا داد. یکم با

 

 شدم. مونیاز نوع نگاهش پش یا لحظه

 کنه. ینگاهم م خی کیروح و سرد، مثِل  یب یطور با نگاه نیخودم رو لعنت فرستادم که ا یا لحظه

 

 رو درست کرد. خیبساط س نیداد و آرت نیکه آورده بود رو به دسِت آرت یا ینیزم بیس سارا

 مشغول حرف زدن بودن. دیو سع آرسام

 

ام جمع کردم و  نهیس یکنم. دست هام رو تو یلرزه ا یکه اومد باعث شد لحظه ا یدیسرد و شد باد
 خودم جمع شدم. یتو

 

 .دمیمنه، بلند شدنش رو د یکه رو دمیرو د شیحال نگاه طوفان نیبا ا یول

 

 

 اومد یقدم هاش که به سمتم م یصدا و

 

 

 ...تیدر نها و

 شونه هام حس کردم. یرو رو یز یچ یگرم

 نگاهمون کرد. یلحظه ا قیعم یکه با لبخند ایکس بهمون نبود. جز رو چی ه ِحواس
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1175 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دلم زمزمه کردم. یتو

 ! "نهیریهات هم ش ی" کم محل

 

 خم شد و کنار گوشم زمزمه کرد. ینگاه کردن بهم، کم بدونِ 

 قبال هم گفته بودم، _

 باش. تیمواظب سالمت 

  ؟یچ ی_ چرا؟ برا

 .یباش دی_ با

 

 گفتنش هم جالب بود. زور

 خوام باشم. به تو مربوطه؟ یاصال من نم ؟ی_ نباشم چ

 

 بود. تشینشون از عصبان نیگوشم به وضوح آشکار بود و ا یتندش، کنار الله  یداغ نفس ها ُهرم

 خشن گفت: یتن صدا با

 شه. یم یچ نیتا بب _ نباش

 شم؟! ی تو م ِینشونت بدم من ک یخوا یم نکنه

 

 زدم. یلبخند

 دونم. ی_ نه. نم

 ؟یش ی من م ِیک تو
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1176 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 و نگاهم کرد. ستادیا

 گه؟ید یدون ی_ جدا نم

 باال انداختم. یا شونه

 دستش گرفت. ینگاهم کرد و با دو انگشتش چونه ام رو تو یظیاخم غل با

 ذهنت بخاطر بسپار. من محرمتم! یرو خب تو نی_ ا

 .شوهرت

 هات. یساواش؟ کم محل هیرفتارت چ نیا لی_ پس دل

 

 لبش جا خوش کرد. یگوشه  یتلخ پوزخند

 واقعا؟! یدون ینم یعنی_ 

 کن. دایرو پ لشیبگرد و دل پس

 

 ذاشت رفت. یم شیآت یرو رو ینیزم بیس خیکه داشت س نیجمله، به سمِت آرت نیگفتِن ا با

 

 کرد؟ یم یرفتار  نیکار کرده بودم که ساواش همچ یچ من

 نکردم. یمن که کار  یول

 هست که من ازش خبر ندارم. مطمئنم! یز یچ حتما

 

 به خودم کردم. کیکت رو گرفتم و نزد ی لبه

 تمام مشامم رو پر کرد. بوش
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1177 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود. ریتنش جبران ناپذ یروز، با بو کی نیا یدلتنگ اما

 ...ای یاندک دیشا

 .یا ذره

 

 شدم. چه برسه با بودنش... یقدر وابسته اش شده بودم که با نبودش هم دلتنگش م نیا

 

 کنارم اومد. ییبا خوش رو سارا

 سردته؟ زمی_ عز

 _ نه خوبه.

 

 نشست. دستش رو جلو آورد. کنارم

 زده نگاهش کردم. رتیدستش بود. ح یکه تو یز یچ دنِ ید با

 کنه؟ یکار م یتو چ شی منه. پ ِیکه گوش نی_ ِا ... ا

 خونه جا گذاشته بودمش. ادمهی

 

 گرد شده نگاهم کرد. یبا چشم ها سارا

رو  تیکه گوش یپسر بچه آورد و گفت از طرف ِ پدر توئه و انگار جا گذاشت هیرو االن  نیا ی_ ول
 فرستاد.

 

 لب کردم. ریز یتشکر 

 که صفحه رو باز کردم. نیهم
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1178 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شک شد.لبم خونه کرده بود، خ یکه گوشه  یلبخند

 شد! ینم باورم

 ...نمیب یخودم م یرو که دارم با چشم ها یز یچ

 امکان نداره! نینه ا نه،

 

 رد و بدل شد. یبه ساواش و گوش نگاهم

 به قلبم وارد شده بود یخنجر  انگار

 شد. یاز قلبم جدا نم یدرد اون لحظه ا و

 

 افتاد. یگوش یاشک درون چشم هام حلقه زد و نگاهم به صفحه  ناخواداگاه

 حس کردم. یدستم رو به خوب لرزِش 

 افتاد. نیزم یاز دستم رو یگوش

 

 لرزون زمزمه کردم. یهمه به من جلب شد. با صدا نگاه

 ؟یکار کرد ی_ ت...تو... ساواش... تو چ...چ

 

 .دمیگونه هام، با تموِم توانم دو یاشک رو ختنِ یگلوم رو فشرده بود. قبل از ر خیانگار ب بغض

 

 .دمیزد رو شن یصدام م ادیبعد، صداش رو که با فر یا لحظه

 .دیدو یتندش که به سمتم م یقدم ها یصدا

 من... یول



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

1179 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 چند ماه، نیا یبار تو نیاول یبرا

 درخشان استفاده کردم. یروین از

 

 

 به نفس نفس افتاده بودم. یدونم چقدر راه رفته بودم ول ینم

 

 .نهیتونست من رو بب یبود و نم ستادهیپشِت سرم ا قایدق

 .ستادمیام رو خفه کردم تا مبادا بفهمه کجا ا هیهق هق گر یصدا

 

 شد. دهیچیساحل پ یمحکم و َرساش تو یصدا

 ؟یی_ آلما کجا

 

 ام حس کردم. نهیقفسه س یرو تو یدرد

 زد. یمهابا تند م یام بردم. قلبم ب نهیرو به سمت ِ قفسه س دستم

 تپشش به گوشش برسه. یقدر تند بزنه که صدا نیا دمیترس یم 

 

 مردونه اش، چشم هام ناخوداگاه بسته شدن. یصدا دنِ یشن با

 _ آلما

 .ید یچرا جواب نم زمیعز
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1180 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. یمرتبه اکو م نیگوشم چند یلحظه صداش تو هر

 بود. انیسرم بلند در جر یکه صداش تو یمثل تونل 

 خواستم صداش رو بشنوم. ینم

 خواستم! یوجه نم چیه به

 کردم. یحال ِ خودم رو درک نم خودمم

 

 صداش اومد. نیهم طن باز

 تر و آروم تر... کیدفعه نزد نیا

 ؟ید ی_ جوابم رو نم

 بزن آلما. بپرس حرف

 . ی. نگو که َشک کردیکه باور نکرد بگو

 

 شد. وونهید د،یاز سمتم نشن یجواب یوقت

 ...ادیب شیکه پ یبه اون روز  یوا یبود ول دایکه کم پ ییها یوونگیهمون د از

 

 حرف بزن. مرگ ِ من حرف بزن. ی_ ِد لعنت

 ؟یکدوم سمت ؟ییکجا بگو

 

 حال... نیخواستم صداش رو بشنوم و با ا یرو به سمِت گوشم بردم. نم دستم

 خواستم بشنوم. یبود که االن نم یز یزمان صداش تنها چ نیا یبود و تو دهیَامونم رو بر سردرد،

 _ آلما.
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1181 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 !د؟یفهم ینم چرا

 شد. یگوشم اکو م یصداش تو ینگفت. ول یز یچ

 " مرگ ِ من

 من ِمرگ

  من" ِمرگ

 

 بکشم. غیخواستم با تموم ِ وجود از َته دل ج یم

 شونه ام نشست، با ترس چشم هام رو باز کردم. یکه رو دستش

 بود؟ دهیفهم چطور

 بودم! یکه نامرئ من

 

  انگشت هاش گرفت. ِونیبه جلو بردارم که مچ دستم رو م یقدم خواستم

 رو به دندون گرفتم. لبم

 بود. انینما یاش کنار گوشم به خوب زمزمه

 سازمان!  سیکه نشدم رئ ی_ الک

 داشته باشم. هیبا بق یفرق هی دیبا

 

 داد. یکوبنده اش، نشون از غرور و تکبر م لحن

 گفتم: تیبرگشتن به سمتش، با عصبان بدون

 خوام برم. یم نهی. مهم اینیمن رو بب یتون یبخاطر قدرتت م ستی_ مهم ن
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1182 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یبر  یراحت نیذارم به هم یم یفکر کرد ؟ی_ کجا بر 

 

دفعه من  نیمحکم تر و سخت تر دستم رو گرفت و ا یکردم که دستم رو از دستش جدا کنم ول ییتقال
 کرد. کیرو به خودش نزد

 دستش گره زد. یپشت هر دو دستم رو تو از

 

 بمونم. شتیخوام برم! مگه زوره پ ی_ م

 یافت یطور راه م نیهم خودیچندتا عکِس ب ی. برایمون یم یعنی شمیپ یمون یگم م ی_ آره زوره. م
 !یر  یم

 خوده؟ی_ از نظر تو اون عکس ها ب

 ساواش؟! آره

 

 شونه ام برد و کنار گوشم زمزمه کرد. کیرو نزد سرش

 خوده! ی_ آره ب

 اون عکس..._ 

 

 صدام نشست، راه ِ حرف زدن رو ازم گرفت. یکه تو یبغض

 همون حال زمزمه کردم. یتو ،یبعد از مکث یول 

 بغلت بود. یو چشم هات... چشم هات هم بسته بود و او...اون تو یمبل بود ی_ تو رو

 !دتیبوس یم داشت

 .دمیخودم اون عکس رو د یبا چشم ها من
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1183 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 تندش که از قفسه  یها نفس

 شد. یحس م یشد، به خوب یم نییاش با شتاب باال و پا نهیس

 بود گفت: دایصداش هو یکه تو یبا خش 

 پرسم آلما لطفا راستش رو بگو.  یسوال ازت م هی_ 

 

 شونه هام گذاشت و من رو به سمِت خودش برگردوند. یهمون حال دستش رو رو در

 چشم هاش خسته و  یِ طوفان

 ود.ب ریدلگ

 و مغموم! ریدلگ

 

 گونه ام غلتان و خشک شده بود. یاشک تو یمنتظر بهش چشم دوختم. ردها 

 شونه هام بود لب زد. یطور که دستش رو همون

 ...ای ؟یکن یباور م یدیرو که با چشم د یی_ تو اون عکس ها

 

 لب زد: یکرد و به سخت یمکث

 !؟یمن رو باور دار  ای_ 

 

 

 ...یبود و منتظر جواب بود. ول دهیسواِل ساده پرس کی

 عقلم گوش کنم. ایدونستم به حرِف دلم  یاون قدر برام سخت بود که نم جوابش
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1184 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بودم و دلم... دهیگفت که با چشم د یرو م یز یچ عقلم

 کرد. یعقل عمل م مخالِف 

 مونده بودم! سرگردون

 

بود، منتظر به من چشم  انیقرمز رنگ در اون نما یرگه ها یکه به تازگ شی آب ِیطوفان یها چشم
 دوخته بود.

 

 شد. دهیچیسرم پ یجمله اش تو دوباره

 ...ای ؟یکن یباور م یدیرو که با چشم د یی" تو اون عکس ها

 ؟یرو باور دار  من

 ؟یرو باور دار  من

 " ؟یرو باور دار  من

 

داشت  شینیسنگ درون سرم جمع شده بود و هر لحظه سنگ نیدر حال انفجار بود و انگار چند سرم
 گرفت. یتموم قدرتم رو م

 

از اشک که از  یدرون چشمم رو از دست دادم و همون طور با هر قطره ا یحلقه زده  ی اشک ها ِکنترل
 اون رو تا لبم حس کردم. یشور  د،یغلت یگونه ام م یچشمم رو

 

 گفتم: عیاش زدم و تند و سر نهیهام رو مشت کرده بودم و پشت سر هم به س دست

 باور دارم. باورت دارم._ تو رو 
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 باورت داشتم و دارم. شهیهم

 تو... یول

 اون عکس رو چطور هضم کنم؟ یول

 

 فقط نگاهم کرد. یحرکت چیآرامش، بدون ه با

رو حس  یدرد چیزدم ه یستبرش م ی نهیمهابا به س یکه ب یا یدر پ یپ یدونستم با مشت ها یم
 کنم. یم یکار خودم رو خال نیکرد و تنها انگار دارم با ا ینم

 

 نییپنجه اش گرفت و پا یحرکت، تو کی یدونم چقدر گذشته بود که مشِت گره خورده ام رو تو ینم
 آورد. 

 

 پر از آرامش زمزمه کرد. یبا لحن 

 زم؟یعز یشد ی_ خال

 

 قدر آرامش داشته باشه؟  نیتونست ا ینگاهش کردم؛ چطور م متعجب

 گه؟ ینم یز یکنه و چ یم یرفتار ِ من خودار  نیبا وجود ا چطور

 

 بر اون نهاد. یپنجه اش گرفت و مشتش کرد و بوسه ا یدستم رو تو یها انگشت

  اون عکس َشک کنه و باورش بشه. ِدنیهم بود ممکن بود با د ی_ آلما. هر کس

 نه؟ ای یبرام مهم بود که تو باورم دار  نیا تنها
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1186 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لبم گذاشت. یو انگشتش رو رو دیبگم که فهم یز یچ خواستم

 نگو تا حرفم تموم شه. یز ی_ چ

 

 کرد و ادامه داد. یمکث

 مشت دروغ بود. هیاون عکس که  دنِ یبا د ،ی_ اگر باورم داشت

 ! یرفت یو نم یذاشت ینم ییهویبدم و  حیبرات توض یذاشت یم 

 بخواه. لیبخواه. دل حیتوض ازم

 من رو بزن. شده

 ... نرو!یول

 دوستت دارم. شتریکه از جوونم هم ب ییاز رفتن متنفرم. اونم تو یدون یم

 وقت نرو. چیاگه حق با تو باشه، ه پس

 خوام با حرف نزدن رابطه مون خراب بشه. یو حرف بزن. نم بمون

 

 نگاهم کرد و ادامه داد. رهیخ

 شه. یبه مرور زمان درست م نیا یول ؛یباورم داشته باش یدونم دوست دار  ی_ م

 و َشک کردن بود؟ یاعتماد یب نیبخاطر هم دیو سع ای رو ِییسه سال جدا ایدو  لیکه دل یوند یم

و  ایکرد رو یباورش شده بود و فکر م دیدرست کرده بودن. سع ایکه از رو یعکس ِ فتوشاپ کی بخاطر
 اون مرد با هم هستن.

 اجازه رو بهش نداد. نیوقت ا چیه دیسع یبده. ول حیتوض دیخواست به سع یم شهیهم ایرو

 .میخوام ما هم راِه اشتباه اون ها رو بر ینم
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عبرت گرفتند که چند سال عشق و دوست داشتنشون رو با  یاالن رابطه اشون درست شده. ول درسته
 خراب نکنند. ستیو دروغش معلوم ن تیعکس که واقع هی

 ز؟یگم عز یم یچ یفهم یم

 نرو و داغونم نکن. لیدل یب پس

 

 گونه ام ثابت موند. با سرانگشت هاش اشک هام رو کنار زد. یخشک ِ اشک رو یه ردهاب نگاهش

 

 اشک رو پوشوند. یپرمحبتش، جا یها بوسه

 کرد. امکیبه پ یاز من جدا شد و نگاه ،یگوش امِک یپ یصدا با

 

 بعد، سخت ابروهاش جمع شد. یلحظه ا 

 رو به سمتم گرفت. یگوش

 ناشناس بود! یاز شماره ا امیپ

 

 باش...  یزنت چطور گذاشت رفت؟ منتظر اتفاق بعد یدی" بزرگمهر د 

 ! "یهم به زود اون

 

 ناشناس بود. یرو خوندم. از شماره ا امیباال رفته، چندبار پ یابروها با

 

فکر  یتو قیبود و اخم هاش سخت درهم بود و عم ستادهیکنارم ا قایانداختم که دق یساواش نگاه به
 بود.
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 خوان؟ یاز جوونمون م یکنن؟ چ یکارو م نی! چرا ان؟یها ک نی_ ساواش ا

 

 چونه اش گذاشت. ریعادت دو انگشتش رو ز به

 رو شروع کرده. یا یهست. بد باز  ی_ هر کس

 که زندانه.  امندیکه ُمرده. س نانی_ س

 خوان؟ یدرخشان رو م یرویهستند که ن ییها همون ها نیا نکنه

 ها؟ نهیگرگ

 آشام ها؟ خون

 

 جنباند. یسر 

درخشان مادرت  یرویو قرار شد اون سه درصد ن میبست یقرارداد هیکه نرفته؟ ما با اون ها  ادتی_ نه 
 ریغ یکه استفاده  یاستفاده کنند. اون هم در صورت یبود رو به طور مساو نانیرو که قبال دست ِ س

 شه. یصورت ازشون گرفته م نیمجاز نکنند چون در ا

 ؟یکار رو کردند. اون وقت چ نین ادور از چشممو دی_ شا

 

 شلوارش برد. ِب یج یرو تو یدست گوش کی با

متوجه  یکارو کنند. چون اگر لحظه ا نیتونند ا ی. نممیخودمون رو دار یو قدرت ها لی_ ما هم وسا
 .. رهیغ ایشه بزنند  یکه باعِث مرگ انسان م ییدست به کارها روین نیبا ا میبش

 شه. یزود باخبر م یلیمون خ مهیت 

 

  من بود. ِیدفعه گوش نیبلند شد. ا یاز گوش یامکیپ یصدا دوباره
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 رو به سمتم گرفت. یگوش

 

 عکس فرستاده شده بود. به شماره اش دقت نکرده بودم؟ یوقت چرا

 !دمید یرو نم یچیقدر حواسم به عکس بود که ه نیا دیشا

 رو بلند خوندم. امکیتعجب پ با

 

 

 ؟یکه برات فرستادم خوش حال شد یا هیهد" دخترعمو از 

 ! "نسترن

 

 

 یوقت باورم نم چیکار رو کرده. ه نیخوند که نسترن ا یگوشم م ینفر تو کیشب تا صبح  کی اگه
 شد.

 تنها من، نه

 کس. چیه دیشا

 

هستش،  میکه روبرو یدختر  نیکردم ا یرفت که حس م یاون قدر در نقشش فرو م گرانید یجلو
 نداره. یوجه نقاب چیپشت ِ چهره اش به ه

 

 امان از گول خوردن! یول

بود که انگار چشم هام کور شده بود و  یز یکردم؛ باطن چ یبه ظاهر آدم ها توجه م دیوقت نبا چیه
 .دمشید ینم
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 افتاده بود. نیزم یرو یاگه ساواش نبود گوش دیبهم وارد شد که شا یچنان ُشک ،ی بعد ِامیخوندن پ با

 

 کرد. یبلند هج یرو دوباره با صدا امیپ

 . حاال نوبت ِ منه داشته هات رو مال ِ خودم کنم.یگرفت یکه داشتم رو تو ازم م یهر چ شهی"  هم

 باش. یاتفاق بعد منتظر

 عمو جان!  " دختر

 

 دهنم قرار دادم. یرو جلو دستم

 _ چطور...چطور ممکنه آخه؟

 دختر عمومه... اون

 

 جمله ام رو نتونستم کامل کنم. ادامه

 و اون ها رو به عقب فرستاد. دیکش شیپرکالغ یبه موها یدست

 باش! ی من و هم تو، گفته شده منتظر اتفاق بعد ِیها هم به گوش امیآخر پ ی_ اگه دقت کن

 هم وجود داره. یا گهیماجرا به جز دختر عموت شخِص د نیکنم پشِت ا یم حس

 

 یجا بود و فکرم جاها نیُشک حرف هاش رفته بودم و انگار جسم و گوشم ا یمن همچنان تو یول
 زد. یپرسه م گهید

 

 نگاش کردم. صالیاست با
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 شه! یاتفاق ها تموم م نیا ی_ ک

 بشه؟ یز یچ هی دیهر لحظه با چرا

 م؟یکن یبا آرامش زندگ میتون ینم چرا

 انتقام! نه،یک ،یقدر دشمن نیکنن. چرا ا یکار رو م نیکه با ما ا نیها ک نیا

 خسته شدم ساواش. گهید

 شه. یتموم نم چرا

 

 شد. نشیگزیجا یچشم هاش کنار رفت و مهربون ی حالم، خستگ ِدنید با

 

من رو به آغوش ِ داغ و التهاب بخشش دعوت کرد و دستش نوازش کنان موهام رو به  یک دمینفهم
 گرفت. یباز 

 

 که در اون مشهود بود گفت: یهمون لحن پرتمنا و مهربانانه ا با

 ! زمیعز یدونم خسته شد ی_ م

 وضع خسته شدم.  نیاز ا گهید منم

 بشه. نمونیسد ِ ب یذارم کس ینم گهیشه  د یتموم م یهمه چ باالخره

 .رنتیذارم مثل آرام از من بگ ینم

 

 اش جدا کردم. نهیسرم رو از س رتیح با

 ساواش؟ هی_ منظورت چ

 مثل آرام؟ چرا
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 .دی موهاش کش ِونیم یعادت دوباره پنجه ا به

 سخت بود. یلیگفتنش براش خ انگار

 

 پاش بود رو به جلو راند. بهم پشت کرد. ریکه ز یز ینوک کفشش سنگ ر با

 کردم. یرو درک نم شونشیحال ِ پر نیمن ا 

 

 شدن پنجه هاش رو به وضوح حس کردم. مشت

 در پنهون لرزشش داشت آروم زمزمه کرد: یکه سع ییصدا با

بدون زنگ زدن بهت و  یدون یخودت هم خوب م یسرم شلوغ بود؛ ول یلیشرکت خ ی_ امروز تو
 .رمیگ یندونستن ِ حالت، آروم نم

  همراهت خاموش بود. بار دوم خاموش و بار سوم... ِیبهت زنگ زدم. گوش یوقت

 تو نبود. یخواستم بشنوم صدا یکه پشت تلفن م ییصدا یول ؛یداد جواب

 تصادف کرده. نیبود که گفته بود خانمتون با ماش یانسالیم یزن یصدا

 که گفت خودم رو رسوندم. یو چطور به آدرس یک دمینفهم

 ُمردم و زنده شدم. ابون،یبه همون خ دنیرس تا

لحظه مرگ رو  کی .یاون نبود یازش نمونده بود و از همه مهم تر تو تو یز یکه چ نتیماش دنِ ید با
 چشم هام حس کردم. یجلو

 بردنت. مارستانیجمع شده بودن گفته بودند به اورژانس زنگ زدن و به ب نیکه دور ماش یمردم

 بود. میوخ یلیبودن حالت خ گفته

 باورم نشده بود،. هنوز
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 .یمارستانیکدوم ب یدونه تو تو یداد که م امینفر بهم پ کیناشناس،  یشماره  هیکه از  نیا تا

 م.که برام فرستاد خودم رو رسوند یموقع اون قدر حالم بد بود که بهش اعتماد کردم و به آدرس اون

 

 شد. یکه گفت خودم رو رسوندم. باورم نم ییبه جا یوقت

 قبرستون بود! کی

 دمینفهم گهی سنگ قبر که اسم تو با تمام مشخصات بود. د ِدنیبا د یاومدم ول یاشتباه دیشا گفتم
 قبر زانو زدم. یرو یشد و ک یچ

 

 

 ُشک حرف هاش بودم.  یطور تو همون

 کردم. رتیح نشیحرارِت آتش یچشم ها دنیآن برگشت و من با د کی که

 ندارمت، گهید ،یستیکنارم ن گهیلحظه فکر کردم د هی_ 

 چقدر سخت و عذاب آور بود؟ یدون یم 

سنگ  دنِ یو از همه مهم تر با د یکه نبود ییازش نمونده بود و تو یز یکه چ دمیرو د نتیماش یوقت
 قبرت...

 

 بردم. نیرو از ب میکه داشت یکم ی فاصله

 شونه اش گذاشتم. یهام رو رو دست

 _ ساواش!

 نشده بود. میزیکه چ من

 تونه ما رو از هم جدا کنه. ینم یسالم ِ سالمم. درضمن کس من



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

1194 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نگرانم دوخت. یدر اون آشکار بود رو به چشم ها نیخون یچشم هاش که رگه ها ی کاسه

 پر شده بود. تینها یرنگش، ب یآب یچشم ها یتو یاشک َنمه

 

 قیبرد و عم میمشک یپنجه اش کمرم رو گرفت و من رو مهمون آغوشش کرد. سرش رو سمِت موها با
 :دییو تشنه با تموم وجود بو

انگار اون لحظه روح تازه به بدنم برگشته بود و   دیخر نیر یم نیبهم زنگ زد و گفت دار یهان ی_ وقت
 برام منظم شده بود.  دنینفس کش

 .رهیاز تو برام بگ یعکس هیخواستم همون لحظه  ازش

 تونه باشه. ینفر م هیها کار ِ  نیا یمطمئن شدم همه  گهیهم د حاال

 یدست کار  ایگو نیکرده بود ترمز ماش یکه رانندگ یگناه یبود و اون زن ِ ب یخانم هیتو دست  نیماش
 کنه. یتموم م مارستانیبه ب دنیشده بوده و تا قبل از رس

 خبرم گذاشته یبودم که امروز ب ریازت دلگ نیهم یبرا

 

 

 .ی_ بود

 

 رو به دندون گرفتم و شرمنده نگاهش کردم. نمییپا لب

 ساواش. دی_ ببخش

 د؛ی لباس باهاش برم خر ِدیخر یاصرار کرده بود برا یلیخ یصبح هان امروز

 افته. یم یاتفاق نیو خبرندادن بهت، همچ یشه و با نبردن ِ گوش یم یطور  نیدونستم ا ینم 
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1195 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد. یُپشت دستش نوازش گونه، گونه هام رو لمس کرد و لبخند با

 _ اشکال نداره.

 گناه افتاده! یدسِت اون زن ِ ب نمیچطور ماش دمیمن نفهم ی_ ول

 

 .دیکش یقی عم ِنفس

 میخونه تون نصب کرده بود. تونست یکه پدرت برا ینیگناه نبوده؛ به لطف دورب یهم ب یلی_ اون زن خ
رو از کار  نیکردن و ترمز ماش یز ی تو شده بوده و از قبل برنامه ر ِنیاون زن از قصد سوار  ماش میبفهم

 انداختن.

 !ینشد نیکنم که تو سوار اون ماش یخداروشکر م فقط

 کار؟  نیبوده از ا یقصدشون چ_ 

 بشم. پس چرا اون زن... نیخواستن من سوار اون ماش ینم یوقت

 

 کردم که ادامه داد. یمکث

 یو به خواسته  رنیتونن تو رو ازم بگ یکه م نیخواستن من رو از نبودنت بترسونن. ا ی_ چون م
 شومشون برسن.

 ما.ذارم به خواسته شون برسن آل یوجه نم چیمن به ه یول

 

 نگاهش کردم. طنتیش با

 ها. یتو هم بد تقاصش رو ازم گرفت ی_ ول

 

 .افتیزد و نگاهش به سمِت لبم امتداد  یچشمک

 بودم. بهم حق بده. ریدلگ یلی_ از دستت خ
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 کرد. شیشونی پ ِیچاشن یاخم

 _ ولشون کن دختر.!

 تعجب نگاهش کردم. با

 رو؟! ی_ چ

 

 کرد. ینامحسوس یابرو به لبم اشاره  با

 رو از حصار دندونم آزاد کردم. لبم

 _ حاال خوب شد؟

 

 نگاهم کرد. طونیباال انداخت و ش ییابرو

 .یناکارش کرد ی_ گرفت

 نشده که. یز یساواش. چ ی_ وا

 

 زد. یبرق م طنتیهنوز چشم هاش از ش یکرد. ول یاخم ِ به ظاهر مصنوع دوباره

 .ادیکه داره خون م یقدر لبت رو گاز گرفت نی_ ا

 

  تمام زمزمه کرد. ِتیبرد. با جد یگوشم م ِک یکه سرش رو نزد نیا نیجمله، ح نیگفتن ا با

 خراش ازت رو ندارم، اون وقت چه برسه به... هی ی_ من طاقت حت
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زدم و خودم رو غرِق بوسه  یحس کردم، ناخواداگاه لبخند میلب ِ زخم یلب هاش رو رو یگرم یوقت
 .دمیرو طلب شیپر از عشقش کردم و همراه یها

 

 افتاده بود. یچه اتفاق شیچند لحظه پ نیمهم نبود هم انگار

موضوع  نیکرد و ا ینم دامیکردم. ساواش پ یساواش گوش نم یرفتم و به حرف ها یاگه من م دیشا
کار رو کردن به  نیکه ا ییها نبود و اون ها یآسون نیشد و حل شدنش به ا یها م نیبزرگتر از ا

 .دنیرس یخواسته شون م

 

 !میخراب کن میکه بدون نیرو بدون ِ ا زهایچ یلیممکنه با حرف نزدن و رفتن، خ یگاه

 

 ازم جدا کرد. یرو کم سرش

کس مزاحم  چیببرمت که ه ییخوام جا ی. میدر پ یاتفاقات ِ پ نیاز ا یخسته شد ی_ گفته بود
 آرامشون نشه.

 کجاست! یکنم خودت هم بدون فکر

 

 شده نگاهش کردم. زیر یچشم ها با

 وسط ِ جنگل! ی_ همون کلبه 

 تکون داد. یسر 

 نگران شدند. یلیبچه ها. حتما خ شیپ می_ بهتره که بر

 کردم. یز یر ی خنده

 .شمونیپ ادیم نیمطمئنم آرت ششون،یپ می_ اگه نر
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 آروم، ی. با قدم هامیسمت روبرو قدم برداشت به

 .آهسته

 اندازش اومد. نیطن یصدا

 .ادیکنم که م ی_ شک نم

 

 یِ ما سرخوش شده بود که دوباره طوفان یاز خنده ها ا،یساحل بلند شد و چقدر در یامون تو خنده
 مون هجوم آورد. یمخوف، به زندگ

 

 

 دونست! یچه م یکس

 کنه. جادیا یاساس یر ییهامون تغ یطوفان، به قلب ها و زندگ یکه مثل باد فتهیب یاتفاق دیشا 

**** 

 

 شدم. رهیو به صورِت غرق از اشکش، خ دمیمامان رو بوس نِ ینرم و چروک یها دست

 رم. ینم یدور  ی_ مامان جوونم من که جا

 .میگرد یو دوباره برم میر یم یچند روز  

 

 شونه ام گذاشت. یکرد و دستش رو رو یتلخ ی اشک خنده  ِونیم

 .نیبر نیخوا یچند روز م یدونم برا ی_ دخترم م

 موضوع موافقم. نیخودمم با ا 

 رفتن واجب بود.  نیکه اتفاق افتاد ا یزهایبا چ 
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 دارم. یبیعج یلیخ یدلشوره  هیدونم چرا  ینم یول

 .فتهیب یبد یلیکنم که قراره اتفاِق خ یم حس

 

 زدم. شینگران نیبه ا یدستم فشردم. لبخند یرو بلند کردم و دست ِ مامان رو تو سرم

 !؟یو نگران فرزندت نباش یشد مادر باش یم مگه

 

 نکن.  تیافته. خودت رو اذ یبرامون نم یاتفاق بد چی_ مامان ه

 شم ها. یناراحت م یکن یم هیگر یوقت

 کم لبخند بزن. هی. یو ناراحت یز یر یاشک م یبند دار  هی میر یم میدار یدیاون موقع که فهم از

 ها ستمیبه رفتن ن یراض وگرنه

 

 زد و چشم هاش رو چندبار باز و بسته کرد. یلبخند

 خودم. یمامان فاطمه  ی_ حاال شد

 اشکت رو ها نمینب گهید

 

 انداختم. یاومد. با تعجب به پشِت سر مامان نگاه یدختر  غِ یج یدفعه صدا کی

 _ واقعا که آلما!

 توقع نداشتم. ازت

 

 کرد، چشم دوختم. ینگاهم م یظیکه با اخم غل یهان به

 ؟یشده هان ی_ چ
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 شده؟ یچ یپرس ی_ از من م

 نگفته. یز یره و به من چ یدوستم و خواهرم داره م نیبهتر

 

 گفت: عیکرد و سر یدست شیبگم که پ یز یچ خواستم

 .تمیاهم یو برات ب یدوستم ندار  گهیکنم د یکه حس م نهی_ از همه مهم تر ا

 

 نگاهش رو ازم گرفت. دلخور

 به پله ها بازوش رو از پشت گرفتم و به سمِت خودم برگردوندمش. دنیاز رس قبل

  ؟یزن یکه م هیچه حرف نیا ی_ هان

 شه دوستت نداشته باشم. یم مگه

 .یو هست یدوستم بود نیبهتر تو

 فراموشت کردم؟ یکن یم فکر

 

 نگفت. یز ینگاهم کرد و چ مغموم

 کردم. ی همراهش اشاره ا ِیگوش به

  ؟یانداخت ینگاه تی_ به گوش

 دادم. امیچند بار بهت زنگ زدم و پ نیبب

 

 انداخت. شیبه گوش ینگاه

 !امیو ده تا پ یزد ی_ هفت بار بهم زنگ
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1201 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نگفتم. یز یبهت چ یکن ی. اون وقت فکر مید یخاموشه و جواب نم تی_ بله خانم! شما گوش

 

 مظلوم بغض کرد و محکم به آغوشم اومد. یبچه  کیدفعه مثل  کی

 لب زد. یگرفته ا یصدا با

  ؟یبر  یخوا یباز هم م یعنی_ 

 برگرد آلما. زود

 ازش. دمینفهم یچیدوماه زود گذشت. ه نیا یلیخ

 

 رنگش رو نوازش کردم. ییخرما یموهاش گذاشتم و به عادت موها یرو رو دستم

 ! زمیشه عز یخوب زود تموم م یروزها شهی_ هم

 رم. ی. سفر قندهار که نمگهیهم ناراحت نباش د تو

 

 کرد و از آغوشم جدا شد و نگاهم کرد  یا خنده

 ها. یبهم زنگ بزن ی_ باشه. ول

 ه؟یاون جا چطور طیشرا یدون یخودت که م ی_ چشم. ول

 و... آنتن

 

 صورتش رو کنار زد. یرو یو با سرانگشت هاش اشک ها دیبه صورتش کش یدست

 شد. فی_ ح

 زنم. یخودم بهت زنگ م ای. حتما بهم زنگ بزن ییجا ایشهر  نیکه رفت نیباشه هم ادتی یول
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1202 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تکون دادم. یوابسته ام بود و دوستم داشت زدم و سر  یلیکه خ یبه هان یلبخند

 مامان از پشِت سرم اومد. یصدا

 در منتظرته. ی_ دخترم، ساواش جلو

 

 سمِت مامانم برگشتم. به

  میای_ باشه، االن م

 

 بود به سمِت در رفت. انیبنفش در اون نما یرنگش که طرح گل به رنگ ها دیبا چادر سف مامان

 

 شده بود. رهیخ شیگوش یافتاد که با استرس به صفحه  یلحظه به هان کی نگاهم

 زم؟یعز ی_ هان

 شده؟! یز یچ

 

 بود گفت: دایکه در صداش هو یاضطراب با

 _ نه...

 شده باشه. دی... بایز یچ مگه

 

 نگاهش کردم. مشکوک

 .یسرم کاله بذار  یتون ینم_ 

 ؟ینکنه منتظره سام نم،یبب بذار
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1203 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد نگاهم کرد. یکه در چشم هاش موج م یترس با

 گفته؟ ی_ ن...نه ک

 

 به روش زدم. یلبخند

 .ستمیآلما ن گهی_ من تو رو نشناسم که د

 .دیشه فهم یم یباشم، از حرکات و رفتارت به خوب دهیهم نفهم اگه

 

 .دیرو گز لبش

 بودم. عیقدر ضا نیا یعنی_ 

 ه؟یکه سام چطور آدم یدون یم ی_ هان

 دونم. ی_ م

 

 دستش رو بهم گره زد. یانداخت و با استرس انگشت ها نییرو پا سرش

 .ستیموندن ن یکه پا یدون ی_ م

 ه؟یکه اخالقش چطور یدون یم

 دونم. یهست نم یو مغروره، هر چ نیقدر سرد و سنگ نیدونم چرا ا ینم

 !یمن نگراِن تو هستم خواهر  یول 

 رو عذاب نده. خودت

 ینم اره؛یسرت ب ییخواست بال یکه م ریبرات افتاد و اون پسره ام شیکه چندسال پ یاز اون اتفاق بعد
 .یخوام دوباره درد بکش

 رو داشته باشه. اقتتیدوستت داشته باشه و ل یلیشه که خ یم دایپ یکس باالخره
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 .دیگونه اش چک یرو یاشک قطره

 دونم آلما. ی_ درسته، م

 رو باهار به خودم تکرار کردم. یگ یکه تو بهم م ییها نیا یهمه  من

 مین هیافته و فقط منتظر  یقلبم به تکاپو م دنشیهر بار با د یوقت ست،ین شیدلم حرف حال یوقت یول
 نگاهشم.

 منه؟ رهیتقص

 من نبود که عاشقش شدم. ریتقص یبهتر بدون دیبا خودت

 دونم دوستم نداره. یم

 خوام تموِم تالشم رو کنم. یم یول

 عنوان از دستش بدم آلما. چیخوام به ه ینم

 !؟یکن یم درکم

 ست؟یطور ن نیمگه ا یهم عاشق تو

 عشق نیکه ا نیبود. با وجود ا نتونیمانع و مرزها ب یلیکه خ نیوجود ا با

 

 

 ها. شیوقت پ یلیاز خ ی_ ممنوعه بود. حت

 ها عشقشون رو پنهون کردن. یلی دو خاندان و روستا، خ ِیدشمن نیبخاطر ا 

 ها کشته شدن. یلیخ

 مادرت صحرا، نشونیتر مهم

 روزگار! ی دهیکش ی سخت ِشاهرخ
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1205 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  سام پنهون کنم. ِشیخوام عشقم رو پ یم منم

 خوام اون هم عاشقم بشه یم

 ...ینفرت داره ول یدونم از هر جنِس موئنث یم

 کنم. یتالشم رو م الاقل

 

 رو مهمون لب هام کردم. سکوت

 گفتن نداشتم. یبرا یز یچ

 برگرده. دانهیناام دیخواست بره که شا یرو م یراه

 .نمیرو بب شیخواستم دوباره ناراحت ینم

 

خواست بهش تجاوز کنه. اگه  یداد و م یشکنجه و عذابش م ریگفته بود بعد از اون اتفاق که ام دکتر
 ....رهیبگ یبار دوم هم افسردگ یبرا

 خواستم بکنم! ینه اصال فکرش هم نم نه،

***** 

 

 

 .میدر رفت یجلو قهیاز چند دق بعد

 

زده بود سرش  هیتک نیکه به ماش نیا نیاش جمع کرده بود و ح نهیس یدست هاش رو تو ساواش
 بود.  نییپا
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1206 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کردن. یصحبت م گهیبود و داشتن با هم د ستادهیبابا هم کنارش ا 

 گرفته بود. یپاش بود رو به باز  ریکه ز یز ینوک کفشش سنگ ر با

 

 نگاهش کردم. رتیح با

 لب هام کنار رفت یکم لبخند از رو کم

 گرد شده نگاهش کردم. یبا چشم ها و

 ساواش باشه؟ نیشد ا ینم باورم

 

که  یمشک یسنگ شور شده  نی. االن با شلوار جدیپوش یو مردونه لباس م نیسنگ شهیکه هم یمرد
 .یکوتاه مشک نیجذب آست شرتیشده بود و با اون ت یکامال طبق مد طراح

 

 بودم. دهیند یلباس نیهمچ یحاال ساواش رو تو تا

 بود. دهیکه خودشون بود پوش یپاساژ  یبار که اون هم با اصرار من تو کیفقط  تنها

 ره! ینم ادمیوقت غرغرهاش رو بخاطر لباس  چیه

 

 به پهلوم زد به خودم اومدم: یکه هان یسلقمه ا با

 بزن. دی_ آلما، کم پسر مردم رو د

 !ینبود زیقدر ه نیکه ا تو

 

 .دیصدا آروم خند یجمله اش، ب نیگفتن ا با

 خنده ام گرفته بود. خودمم
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1207 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کردم. یبه ظاهر مصنوع یاخم

 .یستی_ نه که خودت ن

 بزنم. دشیشوهرمه دوست دارم د اصال

 

 باال برد. میمِت تسلخنده دست هاش رو به عال با

 _ خب، باشه باشه.

 

 تازه متوجه اومدنمون شده بودن. انگار

 زد. یلبخند دنمیساواش آروم سرش رو باال آورد و با د 

 زدنش همانا و... لبخند

 گونه اش که دلم رو برده بود همانا... ی رو ِچال

 

 .ادیزود با ساواش کنار ب یلیبود که بابا تونسته بود خ بیعج برام

 من هم قدم بزنه. یقدم کی یکه دوست نداشت ساواش تو ییهم بابا اون

 

 ست،ین نشونیب یوندیپ چینداره و ه انیدر ساواش جر یبزرگمهر  چیکه خون ِ ه نیا دنِ یبا فهم یول
 قبول کرد!

 

 ساواش، ینباشه، شاهرخ برا نشونیب یا یخون وندیپ چیساواش اگه ه یبه گفته  یول

 اسطوره و کی 
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1208 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ،یناج

 .قهرمان

 و پدر

 دوست بود. کی

 

 یز یبال بود و شاهرخ، ساواش رو کنار خودش بزرگ کرد و چ یشکسته و ب یپرنده  کیکه مثل  یکس
 براش کم نذاشته بود.

 

 ....بهیعج

 کنه. یچه ها که نم سرنوشت

 ممکنه... یو گاه میکن یکه اجراش م میهست ییگرهایشده ان و نوشته و ما باز نییکه تع ییها یباز 

 .میبد رییو حکم اون رو تغ میرو عوض کن یباز  نیا خودمون

 

 که کنج لبش بود نگاهم کرد. یبا لبخند بابا

 کرد. دیبه سمِت ساواش برگشت و تأک دوباره

 بهت گفتم! ینره که چ ادتی_ 

 هام رو فراموش نکن و گفته

 دخترم باش. مواظب

 

 تکون داد. یسر  عانهیمط ساواش

 .دینباش یز یکنم. شما نگران چ یازش مراقبت م _ مثل چشم هام
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1209 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دیکش ششیبه َته ر یزد و به عادت دست یلبخند بابا

 

 .دمیآغوش بابا خز یاز رفتن، تو قبل

 بود گفت: انیدر اون نما یکه خشنود یو با لحن دیبه موهام کش یدست

 _ دردونه ام، مواظب خودت باش.

 برام. یمادرت هیادگاریو  یکه تو تنها دخترم هست یدون یم

 

 .میشد نیکه سوار ماش نیهم

 گلوم رو گرفت. خیب بغض

 .نمشونیب یکه م هیبار نیآخر نیکردم ا یدونم چرا حس م ینم

 بغضم رو حس کرد. انگار

 دستم حس کردم. یدستش رو رو یگرم

 

 دستش گرفت ونِ یرو محکم م دستم

 دست فرمون رو گرفت. کیبا  و

 گلم؟ ی_ چرا ناراحت

 

 که سرم رو به جانبش بچرخونم گفتم: نیا بدون

 یچی_ ه

 .هویگرفت  دلم
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1210 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 اون نهاد. یرو یرو به سمِت لبش برد و بوسه ا دستم

 .یغمت رو خانم نمی_ نب

 

 رو روشن کرد.  ضبط

 آهنگ شکسته شد یبا صدا نیسکوِت ماش قه،یاز چند دق بعد

 

 تنها َکسم بود یوقت هیکه  نی" ا

 َکسم بود یپناه ِ دل ب تنها

 گذاشت و رفت از کنارم تنهام

 شیدرد دور از

 قرارم. یب من

 مونه یم شمیکردم پ یم الیخ

 خونه یعشق واسم م ی ترانه

 همزبون ِ  هیکردم  یم الیخ

 دونستم نامهربونه... ینم

 که رفته اما هنوزم نیا با

 سوزم. یاز داغ عشقش دارم م 

 همش باهامه  الشیو خ فکر

 رم جلو چشامه. یجا که م هر

 چشامه. جلو
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1211 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مرحم بذارم ش،یتو درد دور ارمیخواد تا دووم ب یم دلم

 شه ینم اما

 ندارم یراه

 ارمیتونم من طاقت ب ینم

 ."ارمیتونم من طاقت ب ینم

 

 (یبیحب نی)ام

 

 

 

 رو باز کردم. فیک پیز فم،یک یتو یلرزِش گوش با

 لبم کش اومد. یرو یصفحه، لبخند یرو ایاسم ِ رو دنید با

 

 .میبر میناراحت شده بود که نتونست یلیکنه. خ زشیخواست سوپرا یبود و م دیتولد سع امروز

 خب... یول

 

 دست فرمون رو به سمِت راست روند. کیبا  ساواش

 کرد. یدستش نوازشم م یکیدنده گذاشته بود و با اون  یرو رو دستم

 

 خواب رو مهمون چشم هام کرده بود. بیهر نوازشش، عج با
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1212 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد دهیچیگوشم پ یتو ایشاد ِ رو یصدا

 .دیستیشد که ن فی_ واقعا ح

 .هیخال یحساب جاتون

 شکه شد نه؟ یلیخ یخال یخونه  دنِ یبا د دیسع نمی_ اول بهم بگو بب

 

 زمزمه کرد. یآروم یبا صدا ایرو

 . نقشه ام چنان گرفت که نگو.یدید یو م یبود یم دیبا یعنیآلما  ی_ وا

 رفته بود. ادشیروز تولدش رو  شهیهم مثل

 منتظرش باشم. شوازیدر پ یجلو شهیدارم قبل از اومدنش، هم عادت

 درو باز کرد. دیزنگ زد و جواب ندادم. با کل یوقت

 .دمینشن نیهم یاتاقمم و برا یتو دیکرد شا فکر

 همه دیوارد خونه شد و د یوقت یول

 اتاق ها رو گشت. یجا سوت و کوره. اومد همه  

 کنم. تشیکم اذ هیخواستم  یخواست برم خودم رو نشون بدم. ول یم مدل

 

 خوندش... یاول تعجب کرد بعد وقت ز،یم یرو یبرگه  دنِ ید با

 لرزه. یگم دستم م یآلما االن هم که دارم م یوا

 کار رو باهاش کردم. نیشدم ا مونیپش یمثل چ یعنی

 زد. یها اسمم رو صدا م وونهیاز دستش افتاد و مثل د برگه

 شه. یم یطور جد نیا یشوخ نیدونستم ا ینم یکنم ول زشیاولش خواستم سوپرا من

 رفتم. شهیهم یهمون برگه هم نوشته بودم من برا یتو
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1213 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه آلما. یم باورت

 خواست کتش رو برداره. یم ی. وقتدیلرز یم دستش

 قدر از خودم متنفر شده بودم که حد نداشت. نیا

 سمتش رفتم و بغلش کردم و... یک دمینفهم گهید

 

 .دمیصدا خند یدهنم قرار دادم و ب یرو جلو دستم

 ...دمیبسه فهم گهی_ خب د

 نکن خواهر. گناه دارم. جدهیه مثبت

 

 خندونش اومد. یصدا

 _ خب حاال تو هم!

 کار کرد؟ یچ ینیعکس العملش رو بب یخواست یو م یکرد یشوخ دیفهم ی_ وقت

 

 زمزمه کرد. یبا نگران ایرو

 شد. یعصبان یلی_ خ

 شه. یم یطور  نیا گهیدونستم د یمن نم یهم داشت. ول حق

 سه ساعت باهام حرف نزد. میاز حق نگذر یول

 کرد. یم یدونم تا چند رو کم محل یتولدشه کمش کرد. وگرنه من که م دیبعدش چون فهم حاال

 

 

 خودش حس کرد. ینگاهم رو رو ینیانداختم.  سنگ یرخ ساواش نگاه مین به
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1214 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد. یم دهیدر اون د یو شاد یاز مهربون یموج شیطوفان یآب یها چشم

 زد و حواسش رو به جلو داد. یز ی ر ِچشمک

 

 شد: ایرو یحواسم جمع حرف ها تازه

 ن؟ییاالن کجا م،ی_ حاال بگذر

 ن؟یافتاد راه

 .میشه حرکت کرد یم یا قهی_ آره چند دق

 

 .میکرد یمربوطه، خداحافظ یاز حرف ها بعد

سرم رو باال بردم و  رتیکه ساواش گفت، با ح یز یگذاشتم، با گفتِن چ فمیک یرو تو یکه گوش نیهم
 نگاهش کردم.

 رو خوب بخاطر بسپار. نیهستم آلما. ا ی_ من آدم ِ حسود

 _ چطور؟

 

 بهم انداخت. ینگاه مین

 .نیُمچ شد گهیبا هم د یلی_ خ

 !ی_ که چ

 چه برسه به مرد... گهیشه د یم میحسود یکن یمحبت م یادیبه جنس مونث ز ی_ وقت

 دونم و تو! یوقت من م اون

 

 نگاهش کردم. طنتیش با
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1215 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد! ینم یز یکردم که چ یم تشیاذ یکم

 شد؟! یم ی_ اون وقت چ

 _ فکر کردنش هم برام زهره. چه برسه به گفتنش.

 زنه... یم دیزنم رو د یمرد یچشم ها بفهمم

 مونه. ینم یباق یبراش چشم گهید

 _ اوه.

 خطرناک! چه

 

 کرد. یظیتکون داد و اخم غل یسر 

 بزرگمهر حسود هم هستند! ی_ پس آقا

 _ فقط نسبت به تو!

 

 دور چرخوندم. کیباال انداختم و چشم هام رو  ییابرو

 _ چرا؟

 .یدیفهم یم یمن بود ی_ اگه جا

 

 از جلو گرفت و با عشق نگاهم کرد. یکردم که نگاهش رو لحظه ا یخنده ا ناخوداگاه

 لب زمزمه کرد: ریز

 _ تو فقط بخند.

 تا... بخند

 .زمیرو به پات بر ایدن
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1216 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .چیکه ه ایدن

 .ستین یز یهم مقابلش چ بهشت

 

**** 

 

 

 

 انداختم. ی" به اطراف نگاه

 کس نبود! چیه

 سکوت مخوف بود. نیا بیبود که سکوت رو شکسته بود و عج ییباد تنها صدا یهوهو یصدا

 

 تموم ِ وجودم رو فرا گرفته بود. ترس

 .دمیکش ادیفر

 ست؟ین ی_ کس

 

 شونه ام حس کردم. یرو رو یز یچ ینیآن سنگ کی

 دست بود. کی انگار

  محض نبود. ِیکیجز تار یز یکه برگشتم، چ نیهم

 اومد. یم یدیشد یسرما

 سوزناک... ییسرما

 دلهره آور... ییسرما
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1217 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دیبه گوش رس یزن یقهقهه  یصدا

 .دیخند یترسناک م یلیخ

 آروم و آهسته نامم رو صدا کرد. یلیاومد که خ یشخص یصدا ناگهان

 

 شد و دوباره صدا و... یکه سمِت صدا برگشتم، صدا قطع م نیهم

 

 که از کنارم رد شد. دمیرو د یا هیسا

 .دمیدو هیدونم چرا ناخوداگاه دنباِل سا ینم

 ...یدونم چقدر گذشته بود ول ینم

 بودم. دهیرس یتپه ا به

 

 بود. ستادهیشخص بود که پشت به من ا کیوجود نداشت و تنها  یا هیسا حاال

  ؟یهست ی_ تو ک

 !یزن یحرف نم چرا

 جا کجاست. نیا

 که به سمتم برگرده. آروم زمزمه کرد. نیا بدونِ 

 _ مراقب خودت باش.

 .تهیزندگ ی رو ِ شیبزرگ در پ یطوفان

 ده. یم رییرو تغ تیکه زندگ یطوفان
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1218 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به سمِت جلو گذاشت و از تپه افتاد! یجمله اش، قدم نیگفتِن هم با

 و به سمِت جلو رفتم. دمیکش ینیترس ه از

 گوشم اکو شد. یتو ییصدا

 " مواظب خودش باش.

 خودت باش. مواظب

 خودت باش. مواظب

 "تهیزندگ یرو شیبزرگ در پ یطوفان

 

 زدم. یسر هم نفس نفس م پشت

 راه تنفسم گرفته شده بود. انگار

 شونه ام حس کردم. یرو رو یدست دوباره

 که برگردم، به سمِت جلو هلم داد و از تپه افتادم. نیقبل از ا یول

 ."دمیکش ادیفر یبلند یصدا با

 

 ام بردم. نهیتخت نشستم و دستم رو به سمت قفسه س یرو

 خشک شده بود. تینها یزدم و گلوم ب یسر هم نفس نفس م پشت

 انداختم. یاطراف نگاه به

 کس نبود. چیه کیاتاق ِ تار کی جز

 .دیگونه ام غلت یاشک هام رو اریاخت یب

 شد. ینم دهید یکیتار یکه تو یفرد یباز شدن ِ در اومد و پس از اون چهره  یصدا
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1219 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تخت نشسته. یداد که کنارم رو یم نیخوردن تخت، نشون از ا تکون

 شده آلما؟ یز ی_ چ

 

 قرارم، آروم گرفت. یتپش قلب ِ ب یکوبنده  یلحظه صدا کی دم،یپر از آرامشش رو که شن یصدا

 

 برد و مهربانانه زمزمه کرد. میشونیرو به سمت پ دستش

 ی_ تب کرد

 !زیعز یشد ضیمر نکنه

 

 کرد. یمن رو غرق لذت م بیداد. عج یاوقات به من نسبت م ی" که گاهزی"عز ی کلمه

 

 .دیگونه ام رو د یاشک ِ رو ی مطلق اتاق، قطره ها ِیکیتار یدونم چطور تو ینم

 دستش صورتم رو قاب گرفت؛  با

 در اون مواج بود. یچشم هاش، نگران یطوفان حاال

 

 انگشتش اشک هام رو کنار زد. با

 .یز یر یم هودهیها رو ب دیمروار نی_ چرا ا

 

 موهام به حرکت در اومد. ینوازش گونه، رو دستش

 فرود اومد. رهنشیپ یستبرش گذاشتم و اشک هام روونه وار، رو ی نهیس یرو رو سرم

 _ ساواش!
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1220 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ترسم. یم یلیخ من

 ؟یاز دستت بدم چ یروز  هی اگه

 .افتهیب یاتفاق بد هی اگه

 

 لبم گذاشت و با چشم هاش، به سکوت دعوتم کرد.  یاشاره اش رو رو انگشت

 همون لحن خاص خودش اسمم رو صدا کرد. با

 .یفکر نکن زایچ نیبه ا گهی_ آلما مگه قرار نبود د

 !میجا اومد نیا یچ یپس ما برا 

 .میآرامش داشته باش یکم میاومد

 

 ام قرار دادم. نهیس یو دستش رو رو دمیلبم قرار داره رو بوس یکه رو انگشتش

 .دمید یبد یلی_ خواب ِ خ

  بد نبود، بلکه کابوس بود. ِخواب

 .ینیبب یکابوس چیه گهیذارم د یذارم. نم یوقت تنهات نم چیه گهی_ د

 

 به ظاهر کردم. یاخم

 _ پس چرا اتاقامون جداست.

 .میاز هم دور باش یول میخونه و کلبه باش هی یتو دیبا یچ یبرا

 

 ادامه دادم. دمیرو که د سکوتش

 ساواش؟ یدوستم ندار  گهی_ نکنه د
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1221 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یکن یم یقدر دور  نیاز من ا چرا

 انجام دادم. یبد یلیکار خ نکنه

 

 موهام ثابت موند. یحرکت رو یب دستش

 همون تن ِ آرامش لحنش ادامه داد. با

 قدر آرامش کننده اس. نیکه ا انهیصداش در جر یتو یدونم چ ینم

 _ فقط بخاطر خودته آلما.

 ؛یدون یخوب م یلیهم خ خودت

 در مقابله تو... یتو رفتار و کارهام کنترل الزم رو دارم ول من

 وجود نداره. یکنترل چیه انگار

 رن. یم نیحد و مرزها از ب ی همه

 

 رو با لبم َتر کردم. زبونم

 ؟یخودت رو کنترل کن ی من ِشیپ یداره وقت ی_ چه لزوم

 .یداره نداشته باش یاشکال چه

 

 انداختم که گفت: شیطوفان یرو بلند کردم و نگاه به چشم ها سرم

 شه آلما. ی_ نم

 .یفیح تو

 خوام عذابت بدم. ینم من

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

1222 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تونست صبر کنه و کنترل در خودش داشته باشه؟ یمرد چقدر م نیشدم. ا ریحرفش متح نیا از

 دوستش داره! یلیکه خ یکس شیهم پ اون

 

 .میمحرم شد ادیسرم ن ییکه بال نیا یو به اجبار برا میبود امندیس یالیکه و یاون زمان وقت ساواش

 خودش کنترل داشت. یها دوستم داشت، رو شیوقت پ یلیکه از خ نیا با

 از اون... بعد

 جوون! یلین خونه

 

اتاق  کی یو گفت تو میهست یکرد زوج خوش بخت یو فکر م میکه بهم محرم دیجون فهم یلین یوقت
 .میباش

تخت بخوابم و  یگفت من رو یو م دیخواب یُمکت بود م کیکه تنها  نیزم یاون زمان هم رو ساواش
 ...یحت

 موقع هم کنترل داشت. اون

 

 خاله مهربان... یو خونه  روستا

 .میکه عقد کرد یموقع ا یحت

 گرفت. یفقط دستم رو م تنها

 کردم. یرو درک نم شیهمه خودار نیا لیدل گهید
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1223 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 عذاب بکشم؟! دیبا چرا

 

 به سمِت در رفت. یک دمینفهم

 .دمیرو د دشیدر نشست، ترد ی رهیدستگ یکه دستش رو نیهم

 مکثش،

 حال... نیبا ا یول

 در رو باز کرد. یا هیبعد از ثان 

 

 سالنه به سمتش رفتم. سالنه

 .ستادیکه دور کمرش حلقه شد، از حرکت ا دستم

 هام فرستادم. هیمردونه اش رو با تموم وجود به ر یبو

 پنهون نموند. دمیدر، از د رهیدستگ یانگشت هاش رو لرزش

 

 بود. ستادهیبه من ا پشت

 لب زمزمه کردم. ریشونه اش گذاشتم و ز یرو رو سرم

 _ بمون کنارم!

 

 نبود. یصداش که برام مشهود بود. باور کردن لرزش

 شه آلما. ی_ نم

 

 شد. ادیدر ز ی رهیدستگ یحرفش، مشت شدن پنجه اش رو نیگفتِن ا با
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1224 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 پروا گفتم: یو ب ستادمیا مقابلش

 نه؟ یدوستم ندار  گهی_ د

 

 انداخت. یشد نگاه ینم رهیچشم هام خ یکرد و تا اون موقع که تو یظی غل ِاخم

 .یزن یم هیچه حرف نی_ ا

 .شمی_ پس بمون پ

 شه. ی_ نم

 عذاب بکشم ساواش! دیبا یچ یکه عذاب بکشم؟ برا نیشه؟ نکنه بخاطر ا ی_ چرا نم

 

 .دی موهاش کش ِونیم یو کالفه پنجه ا دیکش یقی عم ِنفس

 خسته اش رو بهم دوخت. نگاه

 آلما؟ یفهم ی_ نم

 تونم هضم کنم اون وقت... یهم بهت وارد شه. من نم یخراش جرئ هی یوقت 

 

 رو برداشتم. میتوجه بهش قدم ِ بعد یب

 مهم نبود. یز یچ گهید

 لحظه... اون

 آغوش... اون

 و همراهش عشق هردومون بود. ازیکه انگار ن یبوسه ا اون

 .میکه هر دو منتظرش بود یالتهاب اون

 رسه هم نبود. یم رابیکه به س یتشنه ا مثل
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1225 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود! ینشدن رابیس یتشنه ا مثل

 

 موهام نشست. یدستش رو یوقت

 تموم شد. یهمه چ گهید

 رو به خودش سپاردم و... خودم

 

 گذشت. یاش برامون زود م هیبه ثان هیمرگوار داشت که ثان یباهامون باز  واریساعت ِ کنج د انگار

****** 

 

 

 از همون روزهاست! امروز

 روز ِ خاص! همون

 .ریرقت انگ روز

 .ختمیخوردم و اشک ر نیزم میبچگ یبود که تو یهمون روز  مثل

 

 شد. بمیام رو به بابام نشون دادم و در آخر، آغوش ِ پرمهر و محبت بابا نص یزخم یاشک زانو با

 شد. بمیمامان نص یها نوازش

 ...ای

 

 یبستن کیو فقط بخاطر  میرفته بود رونینداشتم و همراه مامان به ب یکه هنوز سن یهمون روز  مثل
 بود. ابونیکه اون سمِت خ یفیق
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1226 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دمیدو ابونیبا ذوق به سمِت خ یفکر  چیه بدون

 ...و

 لحظه مامانم رو ُگم کردم. کی یآخر تو در

 که دستم رو محکم گرفته بود تا گم نشم، نبود! ییدست ها گهید

 هم نبود. یفی ق ِی شکالت ِیهمون بستن گهید

 ...بلکه

 بود. دیلغز یگونه ام آروم م یکه رو یا یدر پ یپ یها اشک

 صدا، یکه ب یا هیبغض و گر همون

 .ختمیخودم ر یبفهمه تو یکه کس نیا بدون

 و  ییتنها

 بود. ییتنها

 

 یر یگ یزانو به غم م ،ییسروصدا چیو خفناک، بدوِن ه کیاتاق تار کی یکه تو ییها ییهمون تنها از
 .ید یو ناله سر م

 

 آغوش َامِن مامان رو حس کردم. یوقت

 فکر عمل کنم. یب دینبا دمیفهم

 هم که شده. زیچ کیبخاطر  یحت

 

 داشتم. یبیو غر بیبود که حس عج یهمون روز  امروز

 حس گنگ، کی
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1227 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ییحس تنها کی

 داد. یم ییکه خبر از تنها یحس

****** 

 

 

 شدم. رهیکه روبروم بود خ یرنگ یذوق به اسِب قهوه ا با

 قشنگه! یلیخ نیا ی_ وا

 منه؟ یبرا نیا یعنی

 

کنج  یقیعم یدادن؛ لبخند یم لمیپوزخند تحو یشتر ی ذوقم از اسب، ب ِدنیکه با د گرانید برخالِف 
 هم فشرد. یلبش خونه کرد و چشم هاش رو به عالمِت مثبت رو

 

 .دمیبه اسب کش یوار دست نوازش

خم  ل،یمتما واریبه سمِت د یاز زانو هاش رو کم یکینگاهم رو به ساواش دوختم که  نیح نیهم در
 داده بود. هیتک واریکرده بود و به د

 کرد. ینگاهم م قیعم یلبخند با

 م؟یبذار ی_ به نظرت اسمش رو چ

 .ادیبه ذهنم نم یز یدونم چرا چ ینم

 بگو. تو

 .یخوام اسمش رو تو انتخاب کن یم
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1228 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 داشت رو حس کردم. یمحکمش که به سمتم برم یقدم ها یصدا

 بذار. یکه خودت دوست دار  ی_ هر چ

 

 شد. یرو برگردوندم که نگاهمون در هم تالف سرم

 اسمش هم خودت بگو پس! یاسب رو تو بهم داد نی_ چون ا

 

 به اسب انداخت و دوباره نگاهش رو به من سوق داد. ینگاه یمعطل بدونِ 

 _ رخش!

 

 رفت! یجذابش، ضعف م یگونه  یدوچال ِ رو یزد. دلم برا یلبخند م یدونم چرا وقت ینم

 

 ؟یکم اطراف رو بگرد هیبا رخش  یخوا ی_ نم

 در جلدم فرو رفت. طنتیدفعه ش کی یه. ولدوست داشتم بگم آر یلیخ

 

 _ نه!

 کرد. ییخودنما تینها یچهره اش ب یتو تعجب

 شرط داره. هی_ 

 

 گفتم: طنتیاز ش یچاشن یبه سمتش برداشتم و با لحن یبهم چشم دوخت که قدم منتظر

 .یکنار مچ دستت رو بهم نشون بد یاون نشونه  دی_ اول با
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1229 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گفتم: یو بدون معطل عیکنه که سر یاعتراض خواست

 !میشه هم ندار ی_ نه و نم

 

 کرد. زیچشم هاش رو ر یرو به دندون گرفت و با حالِت بامزه ا نشیریز لب

 طور! نی_ پس که ا

 نه؟! هیکنار مچم چ یاون نشونه  یبدون یخوا یم

 شه؟ یم ینشونش ندم چ اگه

 

 نگاهش کردم. ظیغ با

 ساواش! ستیانصاف ن نی_ ا

 تو... یُمچ دستم رو نشون دادم ول یبه تو نشونه  من

 .ینشون نداد اصال

 

 نگاهم کرد و آروم زمزمه کرد. مرموز

 شرط داره. هی_ 

 

 داد. لمیتحو یز یباال رفته نگاهش کردم که چشمِک ر یابروها با

 ه؟ی_ اون وقت شرطتت چ

 نه؟ ای یکن ی_ بگو قبول م

 _ نه!
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1230 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به اون وارد کرد. یاسب رو به دست گرفت و فشار  افسار

 نشونه. ینشونه ب دنی_ پس د

 

 رو با زبونم تر کردم: لبم

 کنم. یاون وقت قبول م یشرطتت رو بگ دی_ اول با

 

 بهم انداخت. ینگاه میکه افسار رو از دستش جدا کنه، ن نیاز اسب گرفت و بدون ا نگاه

 رو بگو. نی_ فقط هم

 نه؟ ای آره

 حرص نگاهش کردم. با

 _ باشه. باشه.

 

 به سمتم برگشت. کامل

 زد. یموج م طنتیاز ش شیطوفان نگاه

 رو کم کرد. نمونیب یبرداشت و فاصله  یا گهی د ِقدم

 عطش و داغش شد. یلب ها ریلب هام اس ام؛یبه خودم ب تا

 

زد  یکه نفس نفس م نیا نیچونه ام قرار داد و ح ریازم فاصله گرفت و انگشت شصتش رو ز عیسر
 زمزمه کرد.

 شرط ِ من! نمی_ ا
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1231 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تو خصلت اون بوسه بودم که ُمچ دستش رو به سمتم گرفت. هنوز

 

 بود. دهیچیچند وقت دور مچ دستش پ نیجذب شد که ا یا یبه بند ِ مشک نگاهم

 

 کرد. ینشونه رو از من پنهون م نیدونم چرا ا یهم نم هنوز

 بخاطر قول و قرارمون! دیشا

 

نشونه به  کیکنار مچ دست ِ هردومون  میگرفت می. تصممیاز شهر رفت رونیب یوقت شیروز پ ندچ
 .میبذار یادگار ی

 .میدور گهیاز هم د یوقت یهمراهمون باشه، حت شهیکه هم ینشونه ا کی

 ها... هیثان

 ها، قهیدق

 ها، روزها و هفته ها. ساعت

 

 .میفتیب گهیهمد ادی شهینشونه هم نی. ادنید با

 دستش رو بهم نشون نداده بود! یساواش نشون ِ تو یول

 

 از دور مچ دستش، مات و مبهوت نگاهش کردم. یباز کردِن بند مشک با

 ...نی_ ا

 که... نیا
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1232 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ستاره کنارش بود. کیاسمم رو کنار مچ دستش حک کرده بود و  اول

 * "Aدوستت خواهم داشت  شهی" هم

 

 شم هام حلقه زد.دونم چرا ناخوداگاه اشک دروِن چ ینم

 

 یگاه

 ترسم... یم

 !ادیدوست داشتن ز نیترسم از از ا یم

 از اندازه. شیو پ ادیدوست داشتِن ز نیا از

 و بده؟ رهیدوست داشتن جوون بگ نیهم نکنه

 ترسم... یم

******** 

 

 

 کرد. یم یقرار  یب یلینفر بهش زنگ زده بود. خ کیکه  یوقت از

 

  ِیمشک یبه موها یچنگ ه،یهر از چند ثان یکرده بود. از کالفگ یبار ط نیچندم یطول اتاق رو برا 
 فرستاد. یو اون ها رو به عقب م دیکش یم شیپرکالغ

 

 کرد. یجمله رو تکرار م نیلب همش هم ریز یا هیثان

 شد! یم یطور  نیا دی_ نبا
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1233 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 صورتم اومده بود رو کنار گوشم جا دادم.  یتار ِ مو که جلو چند

 اتاق نشستم. ی چوب ِیصندل یروبروش رو 

 شده؟ یچ یبهم بگ یخوا ی_ ساواش نم

 افتاده؟ یاتفاق بد نکنه

 

واِر  یا شهیبود که سکوت ش ییخورد، تنها نوا یم نیبه کف زم یضرِب نوک کفشش که عصب یصدا
 اتاق رو شکسته بود.

 

 ش گرفته بود.صورت نِ یاز دست هاش رو ب یکیزانوش گذاشته بود و  یدو ساعد دستش رو رو هر

 

 قراره. یو ب شونیقدر پر نیافتاده که ا یمطمئن شدم اتفاق گهید

 

 و مردونه اش گذاشتم.ِ دهیکش یانگشت ها یرو رو دستم

 نگاهم رو به خودش جلب کرده بود! تینها یکه وسط انگشتش بود، ب ی سرخ رنگ ِقیانگشتر عق 

 

 نگاهم کرد. یچشم ریخورد و ز یفیدستش، تکوِن خف یگذاشتِن دستم رو با

 

 فرستاد و سخت ابروهاش رو درهم گره زد. رونیاش ب نهیپر کالفه اش رو از س نفس

 شد. نشیگزیجا ییایچشم هاش کنار رفت و آرامش ِ در یغم ِ تو یا لحظه

 خوام ناراحتت کنم! ی_ نم



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

1234 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _ بگو ساواش. چه اشکال داره ناراحت بشم آخه.

 

دستم رو  ینوازش گونه انگشت ها ،یکه با مهارت خاص نیا نِ یدستش حل کرد و ح یرو تو دستم
 خسته اش زمزمه کرد: یکرد. با تن ِ صدا یلمس م

 رو ندارم. تیَنمه ناراحت هیکه طاقت  یدون ی_ م

 

 گونه صداش کردم. اعتراض

 لبش جا خوش کرد. یگوشه  یلبخند کمرنگ 

بچه ها که اون جا  ازیمورد ن لیطور تموم لوازم و وسا نیگرفته و هم شیآت مارستانیب نیزم ری_ انبار ِ ز
 سوخت و از همه مهم تر... یبود، تمام

 

 کرد. یمکث

 بود. یمکثش نشون از اتفاق بد و شوم نیا

 مرگ وار، یمکث

 به تنم نشست. یمدت و در آخر با گفتنش، لرزه ا یطوالن

 

 کرد.زمزمه  یلرزون یو غم بغض آورش، با صدا یهمون ِ تن خستگ با

 بوده! نیزم ریز یتو تایبود که ب نی_ از همه مهتر ا

 

 .دمی" کشینیدهنم قرار دادم و "ه یدستم رو جلو رتیح از

 من! ی_ خدا
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1235 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .تایب

 ....االن حالش چطوره؟اال

 

 لب گفت: ریهاش رو سخت بهم فشرد و آروم ز چشم

 .مهیوخ یلی_ حالش خ

 کردن نصفه دستش سوخته بود و... داشیکه پ یوقت

 .مارستانهیب االن

 !ششونیپ یر  ی_ پس چرا نم

 جا تنها بذارم آلما. نیخوام تو رو ا ی_ نم

 

 .دمیکش رونیکردم و دستم رو از دستش ب یاخم

 _ ساواش!

 .ستمیمن اصال مهم ن االن

 عمله. ریهستش که االن ز ییتایو ب مارستانیاون ب مهم

 !یتنهام بذار  یخوا ینم نیحال، بخاطر ا نیاومده و با ا شیپ یمهم نیبه ا موضوع

 دختر تو رو دوست خودش،  اون

 داره ساواش! ازیبهت ن یلیخ تایدونه. االن ب یو پدر و خانواده اش م مادر

 مونم. یجا م نینداره من ا یبیع

 اوضاعشون چطوره. نیو بب مارستانیتو برو ب 

 

 نگاهش نگاهم کرد. یهمون غم ِ تو با
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1236 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گه؟یافته د یبرات نم ی_ مطمئن باشم اتفاق

 جا. نیخواستم تنهات بذارم ا ینم

 ...یول

 

تونست از خودش  یکرد و نم یرو بهم دست داده بود که بدوِن پدر و مادرش خطا م یبچه ا حِس 
 مراقبت کنه!

 

 .دیبوس قیرو عم میشونیشد و پ بلند

 از جنس عشق، یا بوسه

 ،ییتنها

 .غم

 کرد! قیکه با انتقال بوسه اش بهم تزر یغم

 

 اتفاق افتاده بود. مارستانیو ب تایب یبودم که برا یبهت یرفت و من هنوز تو ساواش

 بشه؟ شونیزیچ نکنه

 افتاده باشه؟! مارستانیب ی گهید یبچه ها یبرا یاتفاق نکنه

 گرفت؟ شیآت نیزم ریچطور ز آخه

 

 براشون نداشتم. یجواب چیبود که ه یا یدر پ یپ یها سوال
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1237 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یکرد و صدا یبرخورد م واریکه باز بود با شدت طاق به د یپنجره ا یاومد و هر از گاه یم یدی شد ِباد
 کرد. یم جادیا یناهنجار 

 

 که پنجره رو ببندم، نگاهم به آسمون افتاد. نیاز ا قبل

 گذشت. یم یشده بود و از رفتِن ساواش دو ساعت شب

 

 ...یکه زود پنجره رو بستم ولبود  ی هوا به حد ِیو سوز  یشده بود و سرد شیگرگ و م هوا

 

 کلبه مون بود حس کردم. یکه روبرو یرو پشِت درخت یا هیلحظه سا کیکه پنجره رو ببندم  نیاز ا قبل

 

 نبود! یز یچ ینگاه کردم ول قیدق

 توهم زده بودم. دیشا

 و به سمِت اتاق رفتم. دمی کرم رنگ رو کش ِیتور  یها پرده

 

 انداختم. ینگاه میبار هزارم به گوش یبرا

 شد که رفته بود. یم یپنج ساعت قایاز ساواش نبود و دق یخبر  چیه

 

و گوجه رو برداشتم  اریخ خچالیکه کنار کنج هال بود رفتم و از  یبه سمت آشپزخونه ا یحوصلگ یب از
 ُاپن گذاشتم. یو رو

 مونده بود. یرو گرم کردم و فقط ساالدش باق شبید یغذا

 کرده بودم. یراز یهوس ساالد ش بیدونم چرا عج ینم
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1238 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .رو پشِت پنجره حس کردم یا هیاز سا یکردم. دوباره حاله ا یرو خورد م ازیکه سِر پا پ نیا نیح

 

 رو گرفته بود. دمیچشم هام اشک جمع شده بود و د یکردن، کاسه  ازخوردیپ بخاطر

 رو کنار گذاشتم و چشم هام رو چندبار باز و بسته کردم. چاقو

 پشت پنجره نبود! ی هیاز اون سا یخبر  یول

 

 .ختمیظرف ر یخورد شده رو تو یازهایباال انداختم و پ یا شونه

رو پشت سرم حس  یفرد یقدم ها یلحظه صدا کیآوردم،  رونیب خچالیرو از  مویکه آبل نیهم
 کردم.

 آروم آروم

 کم. کم

 

 

 !واشی واشی

 

 برگشتم. عیسر

 شدم. رهیخ نیزم یرو یشده  ختهیو مبهوت، به نمک ِ ر مات

 

 بلند شد. یزنِگ گوش یدفعه صدا کی

 بود. زیم یشد که رو دهیکش یبه سمِت گوش نگاهم
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1239 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اتصال رو فشردم. یکه دکمه  نیهم

 

 

 شد: دهیچیگوشم پ یساواش تو یخسته  یصدا 

 !زی_ سالم عز

 زمزمه کردم. یخشنود با

 ؟یدیرس ؟ی_ خوب

 چطوره؟ تایب حال

 

 ذهنم تجسم کنم. یلبش رو تو یتونستم لبخند ِ گوشه  یم

 .دمی_ هنوز نرس

 شه. یحرف نزن. حواست پرت م یبا گوش ی_ خب پس موقع رانندگ

 

 بود. انینما یبه خوب یپشت گوش نشیسنگ ینفس ها یصدا

 صدات تنگ شده بود. ی_ آلما دلم برا

 

 گیشونه ام، َدم گوشم گذاشته بودم و سرم رو نزد یرو رو یزدم و گوش یدست ساالد رو هم م کی با
 بردم. یگوش

 کنم. فیداستان تعر هیخوام برات  یم مارستانیکه برسم ب ی_ آلما تا وقت

 _ چه جالب، باشه.

 هم باشه ها. تیحواست به رانندگ یول
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1240 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

به هر حال  یکنه. ول یرو کنترل م نیماش یمسلطه و عال یرانندگ یتو دمی که د ِ یدونستم تنها کس یم
 باز هم نگران شده بودم.

 

ِِ صداش بودم. نیانداخت و من چقدر عاشِق ا نیگوشم طن یبم شده اش تو یصدا  لحن و تن ِ

شب از  مهیپسر بچه که هنوز ده سالش هم نبود ن کیروز  هیشه که  یشروع م یی_ داستان از اون جا
 شه. یم داریب یخواب یب

 شد. یاز کنار اتاق رد م دیبا بره نییخواد از پله ها پا یم یوقت

 رمزآلود بود براش. یلیخ یلیاتاق خ کیاتاق  اون

 داد. یکس حق ورود به اون اتاق رو نم چیکرد و به ه یپدرش در ِ اون اتاق رو قفل م شهیآخه هم 

 

 .نهیبب کیاتاق رو از نزد نیبار هم شده ا کی یکنجکاو شده بود. دوست داشت برا یلیخ

رفت و ساعت ها  یبود که پدرش آخر شب به اون جا م یز یچ یاون اتاق چ یخواست بدونه تو یم
 جام ِ سرخ شراب  کیگشت چشم هاش مثل  یهم بر م یموند و وقت یاتاق م یتو

 شد. یخون م خونِ 

 

 باز بود. مهیپسر بچه، در ِ اتاق ن نیشانس ا از

خودش رو غرق  گار،ی کنار پنجره نشسته بود و از دود ِ س ِیصندل یپدرش که پشت به اون رو دنِ ید با
 کرده بود تعجب کرد.

 بود. انیاتاق نما یاز نور رو ییها حاله

 کنه. یتعجب م یلیافته خ یم وارینگاه پسر بچه به د یوقت
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1241 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و برق ِ  دیدرخش یم شمیابر کیبودن مثل  یدختر بچه که موهاش از فرط مشک کی  ِینقاش دنید با
 شد. ریشده بود متح دهیکش ییبایچشم هاش که به ز ی تو ِیسبز چمن

بود شده بود که متوجه نشد پدرش از حضورش  وارید یرو شیکه نقاش یقدر غرق دختر بچه ا نیا
 آگاهه و اون رو نظاره گره.

شده بود که حس  دهیقدر قشنگ کش نیباشه. چون ا ینقاش کی نیشد ا یبچه اصال باورش نم پسر
 قصه هاس. یتو یاز افسانه ها یکیدختر  نیکرد ا یم

 گذشت. روزها

 ها گذشت  ماه

 ...یشده بود ول دهیبه سال کش یحت و

 رفت. ینم رونیو خاطر اون پسر بچه ب ادیوقت از  چیاون دختر ه ی چهره

 برداشت. یرو از اتاق دزدک یشده بود که اون نقاش یطور 

 ببره. ییکه پدرش بو نیا بدون

 

خواست بدونه پسرش  یبرد و م یاز پش نم یدونست و کار  یکه پدرش باز هم م نیغافل از ا یول
 کنه. یکار م یآخرش چ

 شه  یپسر بچه بزرگ م نیا

 .دیپرست یاتاقش م یاون دختر رو تو یسال سنش، هنوز هم نقاش ستیوجود ب با

 یجلو یگرفت و فقط اون دختر چشم چمن یم دهیرو ناد شیزندگ یتو یکه تموم ِ دخترها یجور 
 چشم هاش بود.

 .نهیب یرفته بود اون دختر رو م رونیب یروز وقت هیکه  نیگذره تا ا یم

 کنه. یتعجب م یلیهمون دختر خ دنِ ید با

 .دید یبود و فقط اون دختر رو م ستادهیزمان ا انگار



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها

1242 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد. بشیتعق نامحسوس

 کجاست. دیفهم

 که از خدا داشت برآورده شده بود. یباالخره تنها خواسته ا انگار

 اون دختر. دنِ یپسر شده بود از دور د نیکار ا گهید

 شد. یرفع م شیاز دلتنگ یحداقل کم دنشید با

 بود. یم دنشیاز دور شاهد د شهیجلو رفتن نداشت و هم جرأت

 کرد. اما، یجاها از اون دختر مراقبت م یلیخ

 .انهیطور مخف به

 .نامحسوس

 بفهمه. یز یکه اون دختر چ نیا بدون

اون دختر رو داشت. خونش به جوش  تِ یروز چند پسر دنبال اون دختر بودن و قصد اذ کی یوقت
 اومد و....

 

 

 نهیگذاشتم و کنار شوم خچالی یکرد. ساالد رو تو یم فیکه ساواش داشت تعر یتموم زمان یتو
 کرد. یم فیبودم که برام داشت تعر یبینشسته بودم و غرِق داستان عج

 :دمیحرفش پر وسط

 _ حتما گرفت اون ها رو شلو و پلشون کرد.

 کرد: یو آروم نیمت ی خنده

 ...ی_ آره به قول خودت گرفت َشلو َپلشون کرد ول

 کتک خورد. یکه خودشم جانانه کم الحق
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 زمزمه کردم: زیانگ جانیه

 اش! هی_ خوب بق

 گرفت و ادامه داد: ینفس

 چندسال گذشت. گهید یجی_ ه

 کنم حدود پنج سال. فکر

 از حسش مطمئن شده بود. گهیپسر د اون

 ...یاون دختر رو دوست داشت ول شیسالگ ستیتا ب یده سالگ یبود تو دهیفهم

 حسش عشقه. نیبود ا دهیفهم دش،ید ینظر گرفته و از دور م ریپنج سال که اون دختر رو ز اون

 هیکه پدرش براش گفته بود.  ییزهایبا چ یدوست داشت خودش رو به دختره نشون بده ول یلیخ
 شده بود. نشیراهش رو گرفته بود و سد ب یمثل سنگ جلو یز یچ

 

 حاال... یول بهیداستان چقدر برام عج نیشک کردم که ا اولش

 

 هم قرار دادم و ناباور لب زدم: یاز پاهام رو رو یکی

 پسر ِ عاشق، اسمش شاهرخ بود نه؟_ البد پدر اون 

 

 کرد که ادامه دادم: یسکوت

 _ اون... اون پسر بچه...

 ادامه بدم که بدون تامل گفت: نتونستم

 _ آره، من بودم!
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 جمله اش گرد شد. نیهام با ا چشم

 تو... یعنی_ 

 همه سال، نیا

 جز اون پنج سال. به

 

 

 !ی_ از پونزده سالگ

 

 

 دیگنج یذهنم نم یهم باورش تو هنوز

 بشه. دهیشد و باعث شد رشته افکارم بر دهیچیگوشم پ یآن صداش تو کی که

 آلما. یبود میزندگ یدختر ِ تو نیو آخر نیخوش حالم که اول یلی_ خ

 زمزمه کردم: ناباور

 شه... ی_ هنوز هم باورم نم

 

کلبه بود شروع به روشن و  یکه تو یدفعه تنها المپ کیخواستم ادامه جمله ام رو کامل کنم،  تا
 خاموش شدن کرد.

 

 وحشت به تنم انداخت. ،یرعد و برق ِ مخوف یاتاق خاموش شد. صدا یالمپ ِ تو یاز لحظه ا بعد
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 نیدر اتاق طن واریتاک ساعت کنج د کیت یمحض فرو رفته بود و تنها صدا یکیتار یاتاق تو یفضا
 انداز شده بود.

 _ برق رفت!

 

 نگران و محزونش اومد. یصدا

 .نهیکنار شوم ایاتاقت  ی_ برو تو

 .ادیجا هم داره کم کم بارون م نیا 

 ؟یدیلباس گرم پوش نمیسرده. بذار بب یلیاون جا خ حتما

 

 هاش قنج رفته بود. ینگران یبرا دلم

 نگران. ی_ چشم آقا

 

 به تنم انداخت. یاومد که دوباره رعشه ا یرعد و برق مخوف و وحشتناک یدفعه صدا کی

 . یقبول نکرد ی. ولیای_ آلما بهت گفته بودم که همراهم ب

 نگرانتم دختر! یلیخ

 شه که ساواش. ینم یز ی_ چ

 

 اومد. یز یشکستِن چ یدفعه صدا کی

 رو به سمِت راست کج کردم و سرم

 که صدا اومده بود چشم دوختم. ییترس به جا با

 داد. یرو م یاتفاق بد یبه دلم رخنه کرده بود و دلم گواه یبیدونم چرا ترس ِ عج ینم
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گرده. پس با حفظ آرامش  یدونستم بالفاصله بر م یخواستم ساواش رو نگران کنم چون م ینم
 لب زدم. یمصنوع

 نشده. نگران نباش یز ی_ ن... نه. چ

 از دستم افتاد. وانیدفعه ل کیخوردم  یآب م داشتم

 

 برده. یپ یبه همه چ ومدهین رونیهم از زبونم بکلمه  کیدونستم هنوز  یم

  

 آشکار بود: یاز ناراحت لحنش

 _ دروغ نگو بهم آلما.

 

 اومد. یز یسوختِن چ یدفعه بو کیبگم که  یز یچ خواستم

بود که  یز یکه کل آشپرخونه رو فرا گرفته بود و دود، تنها چ یشی. آتدنیسمت آشپزخونه رفتم. با د به
 قرار دادم. مینیب یشد. شالم رو جلو یم دهید

 

 شد. یم دهیبود که شن یز یزد. تنها چ یکه اسمم رو صدا م ی ساواش از پشِت گوش ِادیفر یصدا

 

ام گذاشتم و سرفه کنان  نهیقفسه س یدادم. دستم رو رو یرو کنار گوشم قرار م یکه گوش نیا نِ یح
 گفتم:

 گرفته. شیدونم چرا آشپزخونه آت ی_ ساواش نم

 

 کرد. ینعره اش، گوش آدم رو فلک م یصدا
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 رونیب ای! از کلبه بزی_ عز

 گردم آلما. یاالن برم نیهم من

 غلط کنم تنهات بذارم. گهیاون موقع مواظب خودت باش. من د تا

 بردمت. یبا خودم م دیدادم. با یبه حرفت گوش م دینبا

 

 شد. یهر لحظه آروم و آروم تر از قبل کم م صداش

 به سمِت اتاق راه افتادم. 

 دادم. یزور سرفه، پشت سر هم نفس سر م از

 

 رو به دست گرفتم. یلرزون گوش یدست ها با

 شدم. رهیشده بود، وحشت زده به اتاق خ ختهیاتاق ر یکه تو ینیبنز دنِ ید با

 .دمیچرخش قفل در رو شن یصدا ام،یبه خودم ب تا

 

 .دمیمشت محکم به در کوب با

 در رو! نیکنم باز کن ا یجاست. خواهش م نینفر ا هیدونم  ی. مدیدرو باز کن نی_ ا

 

شد، چشم  یتر م شتریو ب شتریگرفت و هر لحظه ب یکه از گوشه فرش داشت سر چشمه م یشیآت به
 .دمیدوختم و محکم تر به در کوب

 

 نداشت. یا دهیفا چیه انگار

 دادم. هیتک واریعقب رفتم و به د عقب
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 کردم. یتقال م ژنیاکس یذره ا یبرا 

 .دنینفس کش یا هیثان یبرا

 شد. یم نییام با شتاب باال و پا نهیس قفسه

 

 شده بود. دیمه ناپد کیخودش حل کرده بود و مثل   یکل اتاق رو تو دود

 

 رو کنار گوشم قرار دادم. یرمق گوش یجون و ب یب

 نداشت! یتموم یو بغض دارش لحظه ا ادیفر یصدا

 :دمیهام رو از هم باز کردم و به زور نال لب

 _ س... سا...واش

 

 _ جانم عمرم!

 اتاق؟ یآخه چرا رفت 

 رسونم. یم عیاالن خودم رو سر 

 کن باشه؟ تحمل

 

 افتاد. یهم م یداشت رو گهیهام د چشم

 نمونده بود. یبرام باق گهید یبرام تار و نامفهوم شده بود، نفس زیچ همه

 ...غیدر یکردم ول یمتمنا  ژنیاکس یا ذره

 

 زور و با تمام توانم زمزمه کردم.  به
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 _ دوس.... دوستت... دارم من... 

 

 هم افتادن. یاز تموم شدن جمله ام، چشم هام رو قبل

  اه،یس یکیتار کی

 !زیتونل ِ وحشت انگ کی مثل

 .بیتنها و غر 

 

******* 

 

 

 "ی"راو

 

 عذابه. نیبراش بزرگتر دنیحس کرد نفس کش یلحظه ا د،یجوونش رو که شن یلرزون و ب یصدا

 

 هاش شده بود توان پس دادن نداشت! هیکه وارد ر یژنیاکس انگار

 

 لرزش ِ دستش رو نداشت. کنترل

پنجه هاش محکم فشرده بود که خورد شدِن انگشت هاش رو به وضوح حس  نیقدر فرمون رو ب اون
 کرد. یم

 

 روند. بیعج یپدال گاز گذاشت و با سرعت یتموم وجود پاش رو رو با
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 لرزون و گرفته زمزمه کرد: ییلب با صدا ریز

تو رو با  یمن بود. آخه چرا من ِ لعنت ری. همش تقصافتهیبرات ب یذارم اتفاق یشه. نم ینم تیزی_ چ
 خودم نبردم؟

 

 رنگش حس کرد. دی جذب سف ِرهنیپ بی رو درون ج ِیگوش لرزش

 

رو کنار  یانگشت هاش، گوش نیفرمون برداشت و با همون لرزش ِ ب یاز دست هاش رو از رو یکی
 گوشش قرار داد.

 

 شد: دهیچیگوشش پ یتو دینگران و دلهره آوره سع یصدا

 ن؟یدیرس ن؟یی_ داداش کجا

 

 دندون هاش کرد. ریرو محکم اس نشیرینگفت و تنها فقط لب ز یز یچ

 لبش رو حس کرد. یشدِن خون رو یقدر محکم و با قدرت که جار  اون

 

 داد. یم لشیزد و ساواش تنها سکوت تحو یحرف م دیسع

 گفت: دیآن سع کی

 !ن؟یای_ آلما کجاست؟ مگه قرار نبود با زن داداش ب

 .ی. نصفه جوونم کردگهیکالم حرف بزن د هی مرد  ِد

 

اومد زمزمه  یکه از َته چاه م ییفشرد و با صدا یپنجه هاش م نِ یانگشت هاش فرمون رو محکم ب با
 کرد.
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  گرگ ها تنها گذاشتم. ِ ونیخودم آهوم رو م ی_ خودم با دست ها

 

 زمزمه کرد. یخش دار  یصدا با

 !رمیم یاون م یمن ب دی_ سع

 

  کنار پرت کرد. ِ یصندل یرو رو ینداد و گوش دیبه سع یمجال

 فرمون مشت کرد. یدستش رو رو یوارد کرد و عصب یبه پدال گاز فشار  دوباره

 

**** 

 به کلبه، دنیرس تا

 ...یروح ِ رفته شده از جسمش، دوباره به جسمش برگشته بود ول انگار

 گشت. یآلما نفس رفته اش برم دنِ یبا د فقط

 گرفت. یقرار و کندش تپش م یاون، قلب ب یدوباره  دنِ یبا د فقط

 

 شد. ادهیپ نیسرعت از ماش با

 کند و آروم آرومش. یمصادف شد با قدم ها شیبعد قدم

 

 .ستادیُشکه سرجاش ا یدر حال سوختن بود، لحظه ا شیآت ونیکلبه که م دنِ ید با

 اون بود. یبود که دلبرکش تو یکلبه ا ینگاهش رو ناباور

 اون جا بود! نشیزتریعز
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 به سمِت کلبه قدم برداشت. بیعج یآورد و با سرعت رونیرو از تن ب کتش

 شد ی کلبه روونه م ِیمثل مجذوب کننده، کم کم به سمت در چوب شیآت

 و از همه مهم تر قفل بودنش! 

 

 به در وارد کرد اما... یبار لگد نیچند

 باز نشد. در

 ضرب باز شد. کیکارو تکرار کرد که در آخر در با  نیا گهیبار د نیچند

 

 افتاد. نیزم یچوب، درست از کنار بازوش رد شد و رو یدفعه از سقف تکه ا کیکه وارد شد  نیهم

 

 شدن. یروونه م ییهر کدوم جا شیآت یها شعله

 بود. زیچ کی دود، چشمش فقط دنبال  ِونیرو سخت درهم گرده کرد و از م ابروهاش

 بلندش به سمت پله ها راه افتاد. یتند و گام ها یقدم ها با

 

 در ثابت موند. ی رهی دستگ ِخی. نگاهش مدیدر رس یکه جلو نیهم

 که طاقتش رو نداشت! نهیرو بب یز یخواست چ ینم

 نشست. ی رهیدستگ یلرزونش رو یخودش اومد و دست ها به

 به در قفل شده وارد کرد. یبا شتاب و قدرت، ضربه ا اما،

 

 افتاده بود. نیزم یقفل شد که رو یگردن بند یباز شدِن در، نگاهش رو با
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رنگ رو که درخشش  دیخم کرده بود. گردن بند ِ سبز مروا نیاز زانوهاش رو به زم یکیطور که  همون
 شد. رهیهنوز که هنوز بود حفظ کرده بود، خ

 کرد. یرو بهش منتقل م یگردن بند آرامش خاص نیا لمس

 

 یزده گردن بند رو تو رتیح د،یکه د یز یچ دنِ یرو آروم به اون سمت امتداد داد و با د نگاهش
 مشتش قفل کرد و با سرعت به سمتش رفت.

 

 

 یساواش به دلبرکش بود که ب یرایثابت مونده بود و فقط نگاه ِ مغموم و گ زیهمه چ یا هیثان انگار
 افتاده بود. نیزم یجوون رو

 

 اتاق رفت. یرو که کنار بازوانش بود برداشت و به گوشه  کتش

 

 سوزان شده بود. ش،یآت یگرما یاز اندازه  شیاز التهاب ِ پ تنش

 .نهیاز اتاق رو پوشش خودش قرار داده بود و فقط تونسته بود دست ِ آلما رو بب یبخش دود

 

 قرارش صورِت آلما رو شکافت. یکه کنارش نشست. نگاه ب نیهم

 نبود! شیاز چهره مهتاب یاثر  اما،

 

 کمرش رو چنگ زد و بلندش کرد. گهیآلما برد و با دسِت د یپا ریاز دست هاش رو ز یکی 

 سخت اون رو در آغوشش فشرد. 
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1254 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ستبر ساواش قرار گرفته بود. ی نهیس یآلما رو سر

 

روبروشون قرار گرفته بود شروع به سقوط  قایکه کنار ِ اتاق بود و دق یدفعه کمد کیکه بلند شد.  نیهم
 کرد.

 

دست مانع  کیبا  افته،یکه کمد کامل روشون ب نیکم بود. قبل از ا یلیفاصله کمد و ساواش خ چون
 سقوط کمد شد.

 

 بود! ییکمد ِکذا نیاتاق سالم مونده بود انگار هم یکه تو یا لهیوس تنها

 

 قدرتش رو به جوون دست هاش منتقل کرد. تموم

 

 ی کمد به روشون مدست داشت مانع افتادن ِ کیبا  گهید یطرف آلما در آغوشش بود و از طرف کی از
 شد.

 

 از کمد جدا نکرد. یحال دستش رو لحظه ا نیبه دستش رو حس کرد اما با ا شیسوختِن آت سوزش

 

از ذغال ِ داغ قرار  ی انبوه ِونیشد و انگار دستش م یکم کم به سمِت کمد هم داشت روونه م شیآت
 داد. یدندون هاش محکم فشار م ونِ یگرفته بود و از درد، تنها لبش رو م

 

 و هوا قرار گرفته شده بود. نیزم ونیاش جدا شد و م نهیآلما از س سر

 .نهیتونست بب یصورِت آلما بود رو نم یکه رو یا هیهم سا هنوز
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1255 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 هاش به شماره افتاده بود، نفس

 کرد. یدستش به وضوح حس م یانگشت ها ونیشدن خون رو م یجار 

 تونست تحمل کنه. ینم گهیکمد رو د ینیسنگ

 

 زد. ینم نبض

 !دیکش ینم نفس

 وجود نداشت؟! گهیکه به نفس هاش بند بود، د ییها نفس

 زد. یداشت توهم م نکنه

 شه! ینم لیتبد تیشه و به واقع یفراموش م الیکه به خ یاون توهم ها از

 

بشه که  یسوخته ا یدستش هم نتونست مانع کمِد بزرگ قهوه ا گهیرو از دست داد و د تعادلش
 رو در برگرفته بود.اون  شیآت

 

کمد و آلما  نیبازوانش قرار داد و سد ب ونِ یقبل از افتادن ِ کمد، با همون دست سوخته آلما رو م یول
 شد.

 

 آلما گذاشته بود. نیرو دو طرف ِ ما ب دستش

 کرد. یکوه در برابرش مقاوت م کی مردوونه اش، مثل  ِبتیبود که ه یکمد به حد ینیسنگ

 

 زد! ینم گهیبود که د ییحواسش جمع نفس ها تموم
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1256 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 صورتش کرد. یچاشن یرو سخت درهم گره زد و اخم ابروانش

 

 رونیکمد ب ونِ یببره و خودش رو از م یطاقت فرسا، آلما رو تونست به گوشه ا ی قهیاز چند دق بعد
 بکشه.

 

 آلما گذاشت.  یرنگش رو کامل رو یگرفت و ُکت مشک ینفس

 اش رو بپوشونه. نهیاز کمر تا قفسه س یکه تونست بخش یطور 

 

 زد. یپاش گذاشت و به کمرش چنگ ریحرکت دست ز کیبا  

 

 رفت. نییسرعت از پله ها به سمِت پا با

 شد. یدرون کلبه هر لحظه خفه تر از قبل م یهوا

 رو گرفته بود. دشیجا و مکان رو فراموش کرده بود و د ش،یآت ونِ یم از

 

  ِدیپنجه هاش گرفته بود، لباس سف ونِ یشد و چون کمر آلما رو م یم شتریدستش هر لحظه ب سوزش
 شده بود. یرنگش خون ییبلند آلما با کمرنبد طال

 

شده بود  شیشونیپ یبوِن رو هیبلند ِ جلوش سا یتب ِگرما، عرق کرده بود. موها یکه از دما نیا نیح
 بود. دهیو چسب

 

 زمزمه کرد: یز یغم انگ یاش فشرد و با صدا نهیمحکم تر آلما رو در س 

 !؟یکش یکنم نفس نم ی_ چرا حس م
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1257 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نبردمت! یمن ِ لعنت چرا

 بشه. تیزیذارم چ یوجه نم چی. به هفتهیبرات ب یاتفاق دینبا

 

 کرد! یلرزون و مردونه اش، دِل سنگ رو هم آب م یصدا

 بلند رد شد. ینمونده بود، با قدم ها یازش باق یز یشده بود و چ هیتک کهیدر کلبه که ت از

 

متر  نیکه چند یسینم دار و خ یچمن ها یهاش بفرسته. رو هیآزاد رو به ر یکه تونست هوا نیا هم
 از کلبه دور بود زانو زد.

 

 پاهاش قرار داشت. نگاهش به صورِت  یکه سر آلما رو رو نیا نیح

  آلما افتاد. ِیمهتاب 

 یتونست تو یذهنش حک کرده بود و چشم بسته م یتو شهیکه جز به جز اون رو هم یچهره ا به
 کنه و االن... مشیترس یخال یصفحه  کی

 

 ازش نمونده بود. یاثر  یو دوست داشتن بایز یچهره  همون

 

 گلوش رو گرفته بود قصد رها شدن داشت. خیکه ب یبغض

برد که نصفه سوخته شده بود و نصفه اش کوتاه مانند شده  یا یمشک یرو به سمِت موها دستش
 بود.

 

 دهنده جهان بودن. نیتنها براش آرامش تسک شمیابر یمشک یموها نیهم یروز 

 حاال... و
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1258 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دید یچشم هاش م یلحظه مرگ رو جلو نیهم ییگو دید یکه م یز یچ دنِ ید با

 

******* 

 

 

 کرد. یرو حذف م شیدادن قطعا اون قسمت از زندگ یبهش م ییپاکن جادو کی اگه

 از کلبه، یقسمت

 ...یسوز  شیآت

 

 یبد رو پاک م یپاکن که اتفاق ها کی. میداشت ییپاکن جادو کیما  یشد اگه همه  یخوب م چه
 .میسپرد یو به فراموش م میکرد

 !فیح یول

 .مینوشته شده هست یباز  نیا یگرهایباز یکه نوشته شده و ما گاه هیزیچ سرنوشت

 

 شد. رهینمونده بود خ یازش باق یز یچ گهیکه د یصورِت سوخته ا به

 دستش حل کرد. یلرزونش رو جلو برد و دست نرم ِ آلما رو تو یها دست

 

 که کنار مچ دستش بود، ثابت موند. یبه نشونه ا نگاهش

 گوشش اکو شد. یاون روز آلما تو یحرف ها دوباره
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 ؟یکن یکار م یتو چ رمی" ساواش اگه من بم

 .ادیکه بهش کرد باعث نشد کوتاه ب یغضبناک نگاه

 ُمردم. ستم،ی_ ساواش فکر کن من ن

 ؟یکرد یکار م یچ

 

 :دیغر رلبیز

 .یبَس کن گهیشه د ی_ م

 و دوباره اصرار کرد: ومدین کوتاه

 خوام بدونم. ی_ م

 

 کرد: یصداش کرد که دوباره پافشار  هشدارگونه

 ک.... _ ساواش فکر کن

 

 .ستادیمرتبه ا کیبه  نیکه کرد، ماش یدیجمله اش رو کامل نگفته بود که با ترمز شد یادامه  هنوز

 به آلما، دست هاش رو دور فرمون مشت کرد. ینگاه مین یحت بدونِ 

 ؟یکه فکر کنم نباش یخوا یرو ازم م نی_ چطور ا

 !؟یگ یم یچ یدار  یفهم یم آلما

 ...یستیتونم به ذهنم خطور کنم که ن ینم یحت من

 !تیبرسه به واقع چه

 

 خورد. یا کهیکه آلما  یبهش زل زد. جور  شیسرخ از ارغوان یچشم ها با
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1260 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 حرف هاش بفهمه. نیخواست عکس العمِل ساواش رو از گفتِن ا یم فقط

 .زهیر یحد ساواش بهم م نیدونست تا ا ینم

 شد. ریکرد و سربه ز سکوت

 ...دهیچه فا یشده بود. ول مونیشگفته اش پ از

 

 بود.  دای لحِن ساواش هو ِونیکه م یلرزون و بغض یصدا با

 به روبروش زل زده بود چشم دوخت. یپلک زدن چیرو آروم باال آورد و به چهره اش که بدون ه سرش

 شم آلما. ی_ من داغون م

 .رمیم یمن م یاگه نباش 

 کشم. یتو فقط نفس م یرو بدون من با نفس ها نیا

رو از  شترهیکه از جوونم هم برام ارزشت ب ییخوام تو ینم گهیبار همه َکسم رو از دست دادم. د هی من
 دست بدم.

 ؟یفهم یم

 وقت از رفتن و ُمردن حرف نزن. چیه گهید پس

 .یزنه، تو حق رفتن ندار  یبودنت م یقلِب من برا یوقت تا

کرد نموند و  یرحم یب یلیکه بهش خ ایدن نیا یبودن تو یتالش برا یآرام ِ جانم به جا یدون یم
 رفت.

 داد. حیخاک سرد رو به من ترج هی اون

 . یمن هستم تو حق رفتن ندار  ی. تا وقتیار یُمردن رو به زبون نم یکلمه  گهیوقت د چیه پس

 



 ELS.IRBESTNOV: ناشر           )رادا(یبخش یعل حانهیرنویسنده :    پنهان یعشق هارمان :                بهترین رمان ها
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 نگاهش کرد.  ضیعر یبا لبخند آلما

 بودن ساواش رو هم دوست داشت. یخودخواه

 ذاشت آروم زمزمه کرد: یپر امنش م یشونه ها یکه سرش رو رو نیا نیح 

 کنارت هستم. شهی_ هم

 .شهیهم ی شهیهم

 ُمرده چه زنده!  " چه

 

 آلما گذاشت. ی نهیقفسه س یرو رو سرش

 وار قلبش رو بشنوه. نیطن یمنتظر بود دوباره صدا انگار

 معجزه بود. کی منتظره

 

 اش قرار داشت. نهیقفسه س یهمون حال که دسِت آلما رو محکم گرفته بود و سرش رو یتو

که به زور  ییکرده و قصد جداشدن ازش رو نداشت، با صدا دایکه مادرش رو پ یپسر بچه ا کیمثل  
 شد لب زد: یم دهیشن

 !؟یستیمروت چطور باورکنم ن ی_ ب

 ؟یقول و قرارهامون زد یهمه  ریز چرا

 کشم؟ یتو نفس م یبهت نگفته بودم من فقط با نفس ها مگه

 ؟یدلت اومد تنهام بذار  چطور

 

 سرش رو بلند کرد. ناباور

 به آلما انداخت. یشد و نگاه بلند
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 گرفت. یآب یو گرفته  رهیو در آخر سرش رو به سمِت آسمون ِ ت دیبه موهاش کش یچنگ

 

 کرد. پنجه هاش رو گره زده و پشت گردنش قالب یکالفک از

 

 شد. یهنوز هم باورش نم انگار

 وجود نداشت. ییآلما گهید

 !دیکش ینفس نم نشیزتریعز گهید

 

 کرد. دنیها شروع به خند وونهیتکون داد و مثل د نیسرش رو به طرف ناباور

 درش پنهون بود. یکه پشت بندش، غم ِ نهفته ا ییهمون خنده ها از

 

 زد. ادیبلند فر یدفعه سرش رو به سمِت آسمون گرفت و با صدا کی

 

 شد. یانعکاس، همه جا پخش م کیکه صداش مثل  یطور 

 

 شد؟ یم یطور  نیا دیبا یچ ی_ برا

 ش؟یگرفت یازم م دیبا چرا

 گفتم؟ یز یچ یآرامم رو ازم گرفت یوقت مگه

 موال من الم تا کام اعتراض نکردم! به

 طور بوده. نیسرنوشت ا گفتم
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1263 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اشاره اش رو به سمت باال گرفت. انگشت

 .یخواستم که برگردون یآرام رو از تو م شهی. من همییکه اون باال یی_ به تو

 تو در عوض... یول

 که نتونستم قدرش رو بدونم! یرو بهم داد یفرشته ا هی

 چرا؟

 االن؟! چرا

 اومدم. یکه داشتم تازه کنار م یاالن

 کردم. یفراموش م داشتم

 .شیازم گرفت دوباره

 رسمشه؟ نیا آخه

 

 نمونده بود. یبراش باق یتوان گهید

 آسمون به رقص دراومد. یتو یرعد و برق ِ مخوف دوباره

 

 وضع داغوِن ساواش گرفته شده بود. دنیآسمون هم حالش با د انگار

 

 شد. یم ختهیصورتش ر یمهابا رو یبارون ب یقطره ها 

 شد. یم ختهیمرد ر کیکه همراه با اشک ِ  یبارون

 برد. یم غمایساواش رو با خودش به  یکه اشک ها یبارون یها قطره

 

 .ختیآرام اشک ر یبار برا نیو آخر نیاول یهمه سال، برا نیاز ا بعد
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1264 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هم نبود! شیآخر نیانگار ا یول

 

 مردونه اش جمع شده بود. یچشم ها یتو اشک

 شد. یهمه سال شکسته م نیکه بعد از ا یاشک ی شهیش

 شد. یم ختهیمهابا به سر رو روش ر یبارون ب 

 

 از آب شده بود. سیلباسش خ تموم

 

 

 نداشت. ستادنیا یبرا یینا

 که باروِن خدا حاصلش شده بود زانو زد. ینیزم یرمق رو یجوون و ب یب

 

 بار دوم بشکنه؟ یبرا یمرد نیکرد همچ یفکر م یکس چه

 

 و گردنش برجسته شده بود. یشونیپ یسرد گذاشت؛ رگ ها نِ یزم یمشت شده اش رو رو یها دست

 

 کرده بود. دایپ یبی عج ِیخون حیکه به رنگ خون شب ییها چشم

 

 فرو بست.  چشم

 خواست،  یم یآرامش دلش

 از غم دور
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1265 فحه ص      کنید                                 برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ،ییتنها

 .درد

 

 کرد. یم دایآلما پ یآرامش کننده  یموها یکه با استشمام بو ییهمون آرامش ها از

 .دیرس یآرامش نم نیوقت به ا چیه گهیکه د آه

 

 وجود نداشت. گهیکه د یآرامش

 کرده بود. غیکه دلبرکش ازش در یآرامش

 ساواش جز آلماش وجود نداشت! یبرا ییهمتا چیکه ه یآرامش

****** 

 

 

 "سه سال بعد"

 

شده بود. نگاهش به موهاش  رهیآسانسور خ ی نهیکه به آ نیا نیکرد و ح شیشونیپ یِ چاشن یاخم
 کرد. یم ییبود و خودنما رونیاز اون ب یافتاد که بخش

 

 مقنعه اش جا داد. یاز موهاش رو تو یدست بخش با

 

 از مرتب بودن و چروک نبودن لباسش مطمئن شد.  یصورتش رو چک کرد و وقت گهید بار

 به لب زد. یلبخند
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با ناخن به جووِن انگشت  یشگیبه عادت هم اد،یدستش فشرد. از استرس ز یرو محکم تو فشی ک ِبند
 دستش افتاد. یها

 

 عادتش رو فراموش کنه. نیکه هنوز بود نتونسته بود ا هنوز

 سه سال! نیبعد از ا یحت

 

 لب زمزمه کرد. ری آسانسور خشک شده بود، ز ِدیطور که نگاهش به کف سف همون

 _ خدا کنه قبول بشم.

 شه استخدام بشم؟! یم یعنی

 

 ...یشرکت ول یتو یاستخدام منش یکه چندجا هم سر زدم. برا هیبار نیچندم نیا

 خواستن که من نداشتم. یرو م یز یچ

 رم. ینم ییجا گهیهم قبول نشم. د انیشرکت پارس نیا اگه

 

 گوشش اکو شد. یدالرام تو یو بچه گونه  نیریش یدفعه صدا کی

 

 اد؟یم ییبابا( ی)ک یپس چ ی" مامان

 .ادی( می)روز یلوز  هی یگفت تو

 !مییبشه بابا یدوشت دارم عمو سام یلیمن خ یول

 دوشت دالم! " یلیرو خ یجوونم من عمو سام یمامان
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 اشک، نگاهش رو از کِف آسانسور گرفت. یچشم هاش جمع شد و از پشت پرده  یاشک تو ناخوداگاه

 تکون داد و با سرانگشت هاش اشکش رو پاک کرد. نیرو به طرف سرش

 

 لب آروم زمزمه کرد. ریز

 !زدلمی_ عز

 !یپدرانه سام بش یذارم محتاج محبت ها ینم

 رو برآورده کنم. ازهاتیکنم که بتونم ن یقدر کار م نیا

 .یدم مامان یقول م بهت

 

 .دیمورد نظر رس یآسانسور به طبقه  یک دینفهم

بود  کیخورد و نزد یتنومند مرد یدفعه به شونه  کیانداخت و خواست رد بشه که  نییرو پا سرش
 تعادلش رو از دست بده.

 گفت: یآروم یو با صدا دیکه سرش رو بلند کنه، مقنعه اش رو جلو کش نیا بدون

 !دی_ ببخش

 

 محکم به سمِت راهرو رفت. ینگاه کردن به اون مرد، با قدم ها بدون

 لحظه، کی

 لحظه، کی فقط

 شد. رهیکه برخورد کرده بود خ یاراده برگشت و به مرد یب
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 کننده بود. رهیمردونه و قد ِ بلندش خ بتیپشت ه از

 اون مرد شد. یاز سو ییآشنا زیآن متوجه چ کی

 

 آشنا بود. یلیبرخورد کرده بود. عطرش خ یبه اون مرد اشتباه یوقت

 شناختش. یکه حاظر بود قسم بخوره م یعطر 

 ؟یکجا و ک یول

 اومد! ینم ادشی

 

 یمنتظر نشست تا جلسه  یصندل یسواالت، رو یرفت و بعد از کم یمنش زیبه سمت م یمعطل بدون
 تموم بشه. ریمد

 

چونه  ریزانوش گذاشت و دست هاش رو ز یهاش رو بهم قفل کرد و هر دو ساق دستش رو رو دست
 اش زد.

 شد. قیدق یحرکات منش به

 

 ه هنوز جلسه تموم نشده بود.گذشت ک یم یساعت کی

 ضرب گرفت. نیزم یبا نوک کفش بلندش رو کالفه

 نامش رو صدا زد. یمشن

 ؟یانی_ خانم ک

 بلند شد. مهیسراس

 _ بله؟
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 به روش زد. یبود لبخند یکه انگار دختر مهربون یمنش

 اون جا هستن. ری. مددیببر نییبرگه رو همراه پرونده اش به اتاق طبقه پا نی_ ا

 

 تکون داد و به سمت پله ها رفت. یسر 

 شد. بشیج یتو یدفعه متوجه لرزِش گوش کی

 انداخت. یشماره نگاه به

 اتصال رو فشرد. یدکمه  عیسر

 زم؟ی_ جانم عز

 

 شد. مونیشد. از گفته اش پش دهیچیگوشش پ یسام تو یکه صدا نیهم ا اما

 .یگفتن هات رو به منم نسبت بد زمیعز نیشه ا یم ی_ چ

 ؟یخوا یم ی_ چ

 

 کرد و ادامه داد. یمکث

 کرد. ی_ دالرام بهونه ات رو م

 خشم گفت: با

 سام! یکن یم یمن چه غلط یخونه  ی_ تو تو

 بچه تب داره. دمیبهتون بزنم که د یسر  هی امینشو. خواستم ب ی_ عصبان

 

 زمزمه کرد. ینگران با
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 ؟ی_ چ

 شده؟ ضیمر دالرام

 حالش خوبه؟ االن

 

 اومد. یکوتاه یسام با زمزمه  یصدا

 رها... یشد یمنم نگران م یبرا یطور  نیشد ا یم ی_ چ

 

 بود زمزمه کرد: دایصداش هو یکه تو یخشم با

 ؟یدیفهم یار ی_ اسم من رو به زبون نم

 اصال تو رو سننه. ؟یخونه من چرا اومده بود یهم تو تو بعدش

 !یش یما م هیک تو

 

 .دیو سکه جوش ریدلش مثل س د،یجووِن دالرام رو که از پشِت خط شن یب یصدا

 !ی_ مامان

 خونه. امی. دارم مزدلمی_ جانم عز

 

 که بخاطر گلو درد داشت گفت: یگرفته ا یصدا با

 . لهیگ ی. دلم همس درد می_ مامان

 .یایمن گفتم تو هم ب یخواد منو دکتر ببله. ول یم یسام عمو

 دالرام ِ مامان. امی_ دارم م
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 برگشته رو برگشت. راه

 یدفعه فرد کیبه سمِت راهرو خواست قدم برداره که  ریکرد، سر به ز یکه تماس رو قطع م نیا نیح
 رها بشه. نیزم یپوشه، رو یتو یبهش خورد و باعث شد تموم ِ برگه ها

 

 ریکرد و ز نیزم یپخش شده رو یخم شده بود. شروع به جمع کردن برگه ها نیزم یکه رو نیا نیح 
 لب ُغر زد:

 کجاست؟_ حواستون 

 .دیختیبرگه هام رو ر ی همه

 محترم! یدادم آقا یجواب پس م دیشد من با یها گم م نیاز ا یکی اگه

 

 بود. ستادهیحرکت و صامت سرجاش ا یاون مرد، ب اما

صورتش، مانند  یجلو یاز موها یبود و بخش نیی. چون سرش پانهیتونست صورِت دخترک رو بب ینم
 رو گرفته بود. دشید یآبشارگونه جلو کی

 

 اون مرد فقط و فقط به رد مچ کنار دست دخترک بود. نگاه

 

 بود. یموندن ادیبه  یهمون نشونه  نیا

 دستشون حک کرده بودن. یبا آلما اون نشونه رو رو شیکه سه سال پ یهمون

 " sدوستت خواهم داشت شهیهم ی" برا

 

 

  کنار گردنش متورم شده بود. ِرگ
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 اش با هر حرکت، نهیس ی قفسه

 شد. یم نییبا شتاب باال و پا 

 

 شد. یم نییگلوش باال و پا بکیقدر آب دهِن تلخ و شورش رو محکم قورت داده بود که س اون

 

 مچ ِ دست و صورِت اون دختر در گردش بود. نیناباور ب نگاهش

 داشت هر چه زودتر دخترک سرش رو بلند کنه. دوست

 

 کرد و بلند شد.پرونده هاش رو مرتب  دخترک

 مقنعه اش جا داد. یافتاده بود رو تو رونیرنگش ب یمشک یاز تار ِ موهاش که از مقنعه  یبخش 

 

 کنار رفتن مو از صورتش؛ با

 بود. ستادهیزمان ا یلحظه ا انگار

 دست به دست هم داده بودن. زینمونده بود؛ انگار همه چ دنیکش یبرا ینفس

 

 سالن رو فرا گرفته بود. سکوت

 نبود! یموقع کس نیا یبود که تو بیعج یلیخ

 کس... چیه

 

 .دیکاو یصورتش رو جز به جز م یبخوره، اجزا یکه تکون نیچشمش بدون ا مردمِک 

 از سه سال... بعد
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 !؟یز یچ نیامکان داشت همچ مگه

 که ُمرده بود! اون

 بود؟ نیآسانسور باهاش برخورد کرده بود ا یتو نییکه پا یخانم پس

 بود! آلماش

 

 شد. رهیجابه جا کرد و با اخم به ساواش خ یچشم هاش کم یرو تو یا شهیش نِک یع دخترک

 

 محفوظ و پنهون شده بود رفت! نکیع ریکه ز یا یسبز چمن یچشم ها یبرا دلش

 

 همه سال کجا بود؟ نیاز ا بعد

 زنده بشه؟ یممکن بود ُمرده ا چطور

 سال! سه

 سال بدوِن او کم نبود. سه

 هزارشبونه اش کم نبود. یسال بدون آرامش و کابوس ها سه

 

 زمزمه کرد. یلرزون یبه سمِت دختر برداشت و با صدا یقدم

 _ آلما.

 

به سمت  اریاخت یتکون داد و ب یسر  دهیبهش کرد و ترس یگرد شده اش، نگاه یبا چشم ها دخترک
 .دیپله ها دو

 قدرت مندش گرفت. یپنجه ها ونِ یبلندش، مچ دستش رو م یتند و گام ها یساواش با قدم ها اما،
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 ستبر ساواش برخورد کرد. ی نهیکه سرچرخوند با س نیا هم

 

 کم بود. شونیجانب ی فاصله

 کم و طاقت فرسا. یلیخ یلیخ

 

 اومد. یداغ ساواش به صورِت دخترک فرود م یزد و هرم نفس ها یکه نفس نفس م نیا نیح

 پنجه اش گرفت. ونِ یآلما رو م بازوان

 

 !دیمحترم دستم رو ول کن ی_ آقا

 

 کشوند. واریاز د یتکون داد و دخترک رو گوشه ا یسر 

 .دیلحنش شده بود. غر نِ یگزیکه جا یخشونت با

 همه مدت، نی_ تو... بعد از ا

 همه سال، نیاز ا بعد

 !یبود زنده

 

 نداشت. یا دهیفا یکرد و تالش کرد که ساواش رو کنار بزنه ول ییتقال

 . دیکن یکه فکر م ستمین ی. من اوندیکن یاشتباه م دی_ دار

 !دیکن یم تمیاذ دیدار دیهر چه زودتر برم. لطفا ولم کن دیبا

 

 گوشش زنگ خورد. یمثل هشدار تو یز یچ
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 کردنش! تیشدن ِ آلما رو نداشت، چه برسه به اذ  تیاذ دنِ یطاقت د یحت ساواش

 

 آلما ُشل شد. یهاش آروم از بازو دست

 .دیبه صورتش کش یتکون داد و کالفه دست یسر 

 شد؟ یم وونهیداشت د نکنه

 توهم زده بود. ای

 کرد آلماش بود؟ یچرا حس م یول

 

 به سمِت پله ها قدم برداشت. عیرها شد. از فرصت استفاده کرد و سر یوقت دخترک

 

 و ناآروم به سمِت پنجره اتاق گام برداشت. نیسنگ یقدم ها با

 زده بود. هیتک واریگذاشته بود و سرش رو به د واریگاه ِ د هیاز ساِق چپش رو تک یکی

 شد. یرد م ابونیتند از خ یو با قدم ها عیبود که داشت سر یبه دختر  نگاهش

 که با رفتنش، دِل ساواش رو هم به همراه خودش برده بود. یدختر 

 شک به آلما شباهت داشت. یکه ب یدختر 

 ساواش مقابلش قرار داشت! یآلما شیپ قهیهم چند دق دیشا ای

 

 دو رو مقابِل هم قرار بده. نیدوباره سرنوشت ا دیدونست شا یچه م یکس

 

 پنهان " یجلد اول رمان عشق ها انی" پا
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 .یبخش ی)رادا( عل حانهی: رسندهینو

 .دیرمان همراهم موند انیاز تک تکتون که تا پا ممنونم

 97/3/17: خیتار


